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الصأول في النحو
أبو بكر ماحمد بن السراج النحوي

وهو أول كتاب جمع أصأول العربية ماعتمدا على كتاب سإيبويه ، ماختصرا ماسائله 
مارتبا أبوابه أحسن ترتيب ، ماعول على ماسائل الخأفش والكوفيين ، ماخالفا 
لصأول البصريين . 
وهو كتاب ذو أهمية خأاصأة في نفوس النحاة وفي تارآيخ النحو العربي ، ولرآائه 
أهمية كبرى ، والمؤلف هو مان علماء القرن الثالث الهجري جمع فيه أبواب النحو
 .والصرف

بسم الله الرحمن الرحيم
قال أبو بكر ماحمد بن السراج النحوي : النحو إنما أرآيد به أن ينحو المتكلم
إذا تعلمه كلما العرب وهو علم اسإتخرجه المتقدماون فيه مان إسإتقراء كلما

العرب حتى وقفوا مانه على الغرض الذي قصده المبتدئون بهذه اللغة
فبإسإتقراء كلما العرب فاعلم : أن الفاعل رآفع والمفعول به نصب وأن

ُنه مان قولهم : قاما وباع فعل ماما عينه : ياء أو واو تقلب عي
واعتللتا النحويين على ضربين : ضرب مانها هو المؤدي إلى كلما العرب
كقولنا : كل فاعل مارفوع وضرب آخأر يسمى علة العلة ماثل أن يقولوا :
ًا ولم إذا تحركت الياء والواو ًا والمفعول به مانصوب ِلَم صأارآ الفاعل مارفوع
ًا وهذا ليس يكسبنا أن نتكلم كما تكلمت ًا قلبتا ألف وكان ماا قبلهما مافتوح

العرب وإنما تستخرج مانه حكمتها في الصأول التي وضعتها وتبين بها فضل
هذه اللغة على غيرها مان اللغاتا وقد وفر الله تعالى مان الحكمة بحفظها

وجعل فضلها غير مادفوع
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وغرضي في هذا الكتاب ذكر العلة التي إذا اطردتا وصأل بها إلى كلماهم
فقط وذكر الصأول والشائع لنه كتاب إيجاز

: الكلما
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 )يأتلف مان ثالثاة أشياء : ( إسإم ) ( وفعل ) ( وحرف
شرح السإم

ًا وغير شخص السإم : ماا دل على ماعنى مافرد وذلك المعنى يكون شخص
فالشخص نحو : رآجل وفرس وحجر وبلد وعمر وبكر

وأماا ماا كان غير شخص فنحو : الضرب والكل والظن والعلم واليوما
والليلة والساعة

وإنما قلت : ( ماا دل ) على ماعنى مافرد ل فرق بينه وبين الفعل إذا كان
الفعل يدل على ماعنى وزماان وذلك الزماان إماا مااض وإماا حاضر وإماا

ماستقبل
فإن قلت : إن في السإماء ماثل اليوما والليلة والساعة وهذه أزمانة فما

ًا فقط كما أن الفرق بينها وبين الفعل قلنا : الفرق أن الفعل ليس هو زماان
اليوما زماان فقط فاليوما ماعنى مافرد للزماان ولم يوضع ماع ذلك لمعنى
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آخأر وماع ذلك أن الفعل قد قسم بأقساما الزماان الثلثاة : الماضي والحاضر
والمستقبل فإذا كانت اللفظة تدل على زماان فقط فهي اسإم وإذا دلت
على ماعنى وزماان ماحصل فهي فعل وأعني بالمحصل الماضي والحاضر

والمستقبل
ولما كنت لم أعمل هذا الكتاب للعالم دون المتعلم احتجت إلى أن أذكر ماا

يقرب على المتعلم
فالسإم تخصه أشياء يعتبر بها مانها أن يقال : أن السإم ماا جاز أن يخبر

عنه نحو قولك : عمرو مانطلق وقاما بكر
ُيخبر عنه نحو قولك : أخأوك يقوما ًا ول يجوز أن  والفعل : ماا كان خأبر

ًا عن الخأ ول يجوز أن تقول : ذهب يقوما ول يقوما وقاما أخأوك فيكون حديث
يجلس

ًا نحو : مان وإلى الحروف : ماا ل يجوز أن يخبر عنها ول يجوز أن تكون خأبر
ًا بأشياء كثيرة مانها دخأول اللف واللما اللتين والسإم قد يعرف أيض

للتعريف عليه نحو : الرجل والحمارآ والضرب والحمد فهذا ل يكون في
الفعل ول تقول : اليقوما ول اليذهب

ًا بدخأول حرف الخفض عليه نحو ماررآتا بزيد وبأخأيك وبالرجل ويعرف أيض
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ول يجوز أن تقول : ماررآتا بيقوما ول ذهبت إلى قاما
ًا بإماتناع قد وسإوف مان الدخأول عليه أل ترى أنك ل تقول : قد ويعرف أيض

ًا بالسإم فقط الرجل ول سإوف الغلما إل أن هذا ليس خأاصأ
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ولكن قد يمتنع سإوف وقد مان الدخأول على الحروف ومان الدخأول على
فعل المار والنهي إذا كان بغير لما نحو : اضرب واقتل ل يجوز أن تقول :

قد اضرب الرجل ول سإوف اقتل السإد
والسإم أيضا ينعت والفعل ل ينعت

وكذلك الحرف ل ينعت تقول : ماررآتا برجل عاقل ول تقول : يضرب عاقل
فيكون ( العاقل ) صأفة ليضرب

ُيكنى عنه تقول : زيد ضربته والرجل لقيته والفعل ل يكنى والسإم يضمر و
عنه فتضمره ل تقول : ( يقوما ضربته ) ول ( أقوما تركته ) إل أن هذه

الشياء ليس يعرف بها كل اسإم وإنما يعرف بها الكثر أل ترى أن
المضمراتا والمكنياتا أسإماء ومان السإماء ماا ل يكنى عنه وهذا يبين في

ماوضعه إن شاء الله
وماما يقرب على المتعلم أن يقال له : كل ماا صألح أن يكون ماعه ( يضر

وينفع ) فهو اسإم وكل ماا ل يصلح ماعه ( يضر وينفع ) فليس باسإم تقول :
( الرجل ينفعني والضرب يضرني ) ول تقول ( يضرب ينفعني ) ول ( يقوما

 )يضرني
شرح الفعل

الفعل : ماا دل على ماعنى وزماان وذلك الزماان إماا مااض وإماا حاضر وإماا
ماستقبل

وقلنا : ( وزماان ) لنفرق بينه وبين السإم الذي يدل على ماعنى فقط
فالماضي كقولك : ( صألى زيد ) يدل على أن الصلة كانت فيما ماضى مان

الزماان والحاضر نحو قولك : ( يصلي ) يدل على الصلة وعلى الوقت
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الحاضر
والمستقبل نحو ( سإيصلي ) يدل على الصلة وعلى أن ذلك يكون فيما

يستقبل
والسإم إنما هو لمعنى ماجرد مان هذا الوقاتا أو لوقت ماجرد مان هذه

الحداث والفعال وأعني بالحداث التي يسميها النحويون المصادرآ نحو :
الكل والضرب والظن والعلم والشكر

والفعال التي يسميها النحويون ( المضارآعة ) : هي التي في أوائلها
الزوائد الرآبع : اللف والتاء والياء والنون تصلح لما أنت فيه مان الزماان
ولما يستقبل نحو أكل وتأكل ويأكل ونأكل فجميع هذا يصلح لما أنت فيه

مان الزماان ولما يستقبل ول دليل في لفظه على أي الزماانين تريد كما أنه
ل دليل في قولك : رآجل فعل كذا وكذا أي الرجال تريد حتى تبينه بشيء

آخأر فإذا قلت : سإيفعل أو سإوف يفعل دل على أنك تريد المستقبل وترك
الحاضر على لفظه لنه أولى به إذ كانت الحقيقة إنما هي للحاضر الموجود

ل لما يتوقع أو قد ماضى ولهذا ماا ضارآع عندهم السإماء وماعنى ضارآع :
شابه ولما وجدوا هذا الفعل الذي في أوائله الزوائد الرآبع يعم شيئين :

ًا فإذا قلت : ًا وعمر المستقبل والحاضر كما يعم قولك : ( رآجل ) زيد
سإيفعل أو سإوف يفعل خأص المستقبل دون الحاضر فأشبه الرجل إذا

ًا مامن له هذا السإم فحينئذ أدخألت اللف واللما عليه فخصصت به واحد
يعلم
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المخاطب مان تريد لنك ل تقول : ( الرجل ) إل وقد علم مان تريد مانهم أو
كما أن السإماء قد خأصت بالخفض فل يكون في غيرها كذلك خأصت

الفعال بالجزما فل يكون في غيرها
وجميع الفعال ماشتقة مان السإماء التي تسمى ماصادرآ كالضرب والقتل

والحمد أل ترى أن حمدتا ماأخأوذ مان الحمد و ( ضربت ) ماأخأوذ مان
الضرب وإنما لقب النحويون هذه الحداث ماصادرآ لن الفعال كأنها صأدرآتا

عنها
وجميع ماا ذكرتا لك أنه يخص السإم فهو يمتنع مان الدخأول على الفعل
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والحرف
وماا تنفرد به الفعال دون السإماء والسإماء دون الفعال كثير يبين في

سإائر العربية إن شاء الله
شرح الحرف

الحرف : ماا ل يجوز أن يخبر عنه كما يخبر عن السإم أل ترى أنك ل
نقول : إلى مانطلق كما تقول : ( الرجل مانطلق ) ول عن ذاهب كما

ًا ل تقول : ( عمرو إلى ) و ( ل تقول : ( زيد ذاهب ) ول يجوز أن يكون خأبر
بكر عن ) فقد بان أن الحرف مان الكلم الثلثاة هو الذي ل يجوز أن تخبر

ًا . والحرف ل يأتلف مانه ماع الحرف كلما لو قلت عنه ول يكون خأبر

   ]41 - صأفحة 1الصأول في النحو    [ جزء  

ًا وكذلك لو ( أمان ) تريد ألف السإتفهاما ( ومان ) التي يجر بها لم يكن كلما
قلت : ثام قد تريد ( ثام ) التي للعطف وقد التي تدخأل على الفعل لم يكن

ًا ول يأتلف مان الحرف ماع الفعل كلما لو قلت : أيقوما ولم تجد ذكر كلما
ًا ًا ول يأتلف أيض أحد ولم يعلم المخاطب أنك تشير إلى إنسان لم يكن كلما

ًا غير تاما فأماا ( يا زيد ) مانه ماع السإم كلما لو قلت : ( أزيد ) كان كلما
وجميع حروف النداء فتبين اسإتغناء المنادي بحرف النداء وماا يقوله

النحويون : مان أن ثام فعلً يراد تراه في باب النداء إن شاء الله
والذي يأتلف مانه الكلما الثلثاة السإم والفعل والحرف فالسإم قد يأتلف

ماع السإم نحو قولك : ( الله إلهنا ) ويأتلف السإم والفعل نحو : قاما عمرو
ول يأتلف الفعل ماع الفعل والحرف ل يأتلف ماع الحرف فقد بان فروق ماا

بينهما

   ]42 - صأفحة 1الصأول في النحو    [ جزء  

باب ماواقع الحروف
واعلم : أن الحرف ل يخلو مان ثامانية ماواضع إماا أن يدخأل على السإم

ًا بإسإم : جاءني وحده ماثل الرجل أو الفعل وحده ماثل سإوف أو ليربط اسإم
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زيد وعمرو أو فعلً بفعل أو مافعل باسإم أو على كلما تاما أو ليربط جملة
ًا بجملة أو يكون زائد

أماا دخأوله على السإم وحده فنحو لما التعريف إذا قلت : الرجل
والغلما فاللما أحدث ماعنى التعريف وقد كان رآجل وغلما نكرتين

أماا دخأوله على الفعل فنحو سإوف والسين إذا قلت : سإيفعل أو سإوف
يفعل فالسين وسإوف بهما صأارآ الفعل لما يستقبل دون الحاضر وقد بينا

هذا
ًا وأماا رآبطه السإم بالسإم فنحو قولك : جاء زيد وعمرو فالواو رآبطت عمر

بزيد
وأماا رآبطه الفعل بالفعل نحو قولك : قاما وقعد وأكل وشرب

وأماا رآبطه السإم بالفعل فنحو : ماررآتا بزيد وماضيت إلى عمرو
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ُله على الكلما التاما والجمل فنحو قولك : أعمرو أخأوك وماا قاما وأماا دخأو
ًا فصيرته زيد أل ترى أن اللف دخألت على قولك ( عمرو أخأوك ) وكان خأبر

ًا وماا دخألت على : قاما زيد وهو كلما تاما ماوجب فصارآ بدخأولها اسإتخبارآ
ًا نفي

وأماا رآبطه جملة بجملة فنحو قولك : إن يقم زيد يقعد عمرو وكان أصأل
الكلما يقوما زيد يقعد عمرو فيقوما زيد ليس ماتصل بيقعد عمرو ول مانه في

ًا ًا والخأرى جواب شيء فلما دخألت ( إن ) جعلت إحدى الجملتين شرط
ًا فنحو قوله تعالى : ( فبما رآحمة مان الله ) والزيادة تكون وأماا دخأوله زائد

لضروب سإنبينها في ماوضعها إن شاء الله
( ذكر ماا يدخأله التغيير مان هذه الثلثاة وماا ل يتغير مانها )

اعلم : أنه إنما وقع التغيير مان هذه الثلثاة في السإم والفعل دون الحرف
لن الحروف أدواتا تغير ول تتغير فالتغيير الواقع فيهما على ضربين :

أحدهما تغيير السإم والفعل في ذاتهما وبنائهما فيلحقهما مان التصارآيف ماا
ُيزيل السإم والفعل ونضد حروف الهجاء التي فيهما عن حاله

وأماا ماا يلحق السإم مان ذلك فنحو التصغير وجمع التكسير تقول في
تصغير حجر : حجير فتضم الحاء وكانت مافتوحة وتحدث ياء ثاالثة فقد

غيرته وأزالته مان وزن فعل إلى وزن ( فعيل ) وتجمعه فتقول : أحجارآ
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فتزيد
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في أوله همزة ولم تكن في الواحد وتسكن الحاء وكانت ماتحركة وتزيد
ًا ثاالثة فتنقله مان وزن فعل إلى وزن أفعال وأماا ماا يلحق الفعل فنحو : ألف

قاما ويقوما وتقوما واسإتقاما وجميع أنواع التصريف لخأتلف المعاني
والضرب الثاني مان التغيير : هو الذي يسمى العراب وهو ماا يلحق السإم

والفعل بعد تسليم بنائهما ونضد حروفهما نحو قولك : هذا حكم وأحمر
ورآأيت حكما وأحمر وماررآتا بحكم وأحمر وهذان حكمان ورآأيت حكمين
وهؤلء حكمون ورآأيت حكمين وماررآتا بحكمين وهو يضرب ولن يضرب

ولم يضرب وهما يضربان ولن يضربا ولم يضربا وهم يضربون ولن يضربوا
َيُزْل مِان حركاتهما وحروفهما ًا ويضرب ) لم  ولم يضربوا أل ترى أن ( حكم
شيء فسموا هذا الصنف الثاني مان التغيير الذي يقع لفروق وماعاٍن تحدث
ًا ) وبدأوا بذكره في كتبهم لن حاجة الناس إليه أكثر وسإموا ماا عدا ( إعراب

ًا  )هذا ماما ل يتعاقب آخأره بهذه الحركاتا والحروف ( مابني
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ِلعراب والمعرب والبناء والمبني باب ا
ِلعراب الذي يلحق السإم المفرد السالم المتمكن وأعني بالتمكن ماا لم ا

يشبه الحرف قبل التثنية والجمع الذي على حد التثنية ويكون بحركاتا
ًا تدخأل في أواخأر السإماء ِإذا كانت الضمة إعراب ثالث : ضم وفتح وكسر ف
ًا ًا ن فإذا كان الفتحة كذلك سإميت نصب والفعال وتزول عنها سإميت رآفع

ًا هذا إذا كّن بهذه الصفة نحو ًا وجر وإذا كانت الكسرة كذلك سإميت خأفض
ًا يا هذا وماررآتا بزيد فاعلم أل ترى تغيير قولك : هذا زيد يا رآجل ورآأيت زيد

الدال واخأتلف الحركاتا التي تلحقها
ُذ ًا نحو : ( مان ًا فإن كان مافهوما فإن كانت الحركاتا مالزماة سإمي السإم مابني

ُيقل : مارفوع ليفرق بينه وبين المعرب وإن كان ) قيَل : ماضموما ولم 
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ًا ًا نحو : ( أين ) قيل : مافتوح ولم يقل : مانصوب وإن كان ماكسورآ مافتوح
ماجرورآ: نحو : ( أماس ) و ( حذاما ) قيل : ماكسورآ ولم يقل 
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ًا غير ماعتل لحقه ماع هذه الحركاتا التي ًا سإالم وإذا كان السإم ماتصرف
ًا وماررآتا بمسلم وإنما ذكرنا التنوين نحو قولك : هذا ماسلم ورآأيت ماسلم

قلت ( سإالم ) لن في السإماء ماعتلً ل تدخأله الحركة نحو : قفا ورآحى
ًا ًا يا هذا ونظرتا إلى قف تقول في الرفع : هذا قفا وفي النصب : رآأيت قف

ًا وإنما يدخأله التنوين إذا كان مانصرف
وقلت : مانصرف لن ماا ل ينصرف مان السإماء ل يدخأله التنوين ول

الخفض ويكون خأفضه كنصبه نحو : هذا أحمر ورآأيت أحمر وماررآتا بأحمر
والتنوين نون صأحيحة سإاكنة وإنما خأصها النحويون بهذا اللقب وسإموها
ًا ليفرقوا بينها وبين النون الزائدة المتحركة التي تكون في التثنية تنوين

والجمع
فإذا ثانيت السإم المرفوع لحقه ألف ونون فقلت : المسلمان والصالحان

وتلحقه في النصب والخفض ياء ونون وماا قبل الياء مافتوح ليستوي النصب
ًا تقول : رآأيت المسلمين والصالحين والجر ونون الثانين ماكسورآة أبد
وماررآتا بالمسلمين والصالحين فيستوي المذكر والمؤنث في التثنية

ويختلف في الجمع المسلم الذي على حد التثنية
وإنما قلت في الجمع المسلم الذي على حد التثنية لن الجمع جمعان جمع

يقال له جمع السلماة وجمع يقال له : جمع التكسير فجمع السلماة هو
ًا نحو ماسلمين ًء ونون ًا أو يا ًا ونون الذي يسلم فيه بناء الواحد وتزيد عليه واو

ًا مان نضده وماسلمون أل ترى أنك سإلمت فيه بناء ماسلم فلم تغير شيئ
ًا كما فعلت في التثنية ًء ونون ًا أو يا ًا ونون وألحقته واو
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وجمع التكسير هو الذي يغير فيه بناء الواحد ماثل جمل وأجمال ودرآهم
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ودرآاهم
فإذا جمعت السإم المذكر على التثنية لحقته واو ونون في الرفع نحو

قولك : هؤلء المسلمون وتلحقه الياء والنون في النصب والخفض نحو :
ًا والواو رآأيت المسلمين وماررآتا بالمسلمين ونون هذا الجمع مافتوحة أبد

ماضموما ماا قبلها والياء ماكسورآة ماا قبلها
وهذا الجمع ماخصوص به مان يعقل ول يجوز أن تقول في جمل جملون ول

في جبل جبلون وماتى جاء ذلك فيما ل يعقل فهو شاذ فلشذوذه عن
القياس علة سإنذكرها في ماوضعها ولكن التثنية يستوي فيها ماا يعقل وماا ل

يعقل
والمذكر والمؤنث في التثنية سإواء وفي الجمع ماختلف فإذا جمعت المؤنث

ًء وحذفت الهاء إن كانت في السإم وضممت ًا وتا على حد التثنية زدتا ألف
ًا سإاكنة فقلت في جمع ماسلمة ( هؤلء التاء في الرفع وألحقت الضمة نون

 )ماسلماتا
والضمة في جمع المؤنث نظيرة الواو في جمع المذكر والتنوين نظير

ًا تقول : رآأيت النون وتكسر التاء وتنون في الخفض والنصب جميع
ماسلماتا وماررآتا بمسلماتا والكسرة نظيرة الياء في المذكرين والتنوين

نظير النون
ِلعراب الذي يكون في فعل الواحد مان الفعال المضارآعة فالضمة وأماا ا

ًا وقد كنت بينت لك أن ِلسإكان جزما ًا وا ًا والفتحة نصب فيه تسمى رآفع
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المعرب مان الفعال التي في أوائلها الحروف الزوائد التاء والنون والياء
ًا نحو : أنا أفعل لن الخطاب ًا كان أو ماؤنث واللف فاللف للمتكلم ماذكر

يبينه والتاء للمخاطب المذكر والمؤنث نحو : أنت تفعل وأنت تفعلين
وكذلك للمؤنث إذا كان لغائبة قلت : هي تفعل وإن كان الفعل للمتكلم

ًا سإواء ولخأر ماعه أو جماعة قلت : نحن نفعل والمذكر والمؤنث في ذا أيض
ًا بالخطاب والياء للمذكر الغائب فجميُع ماا جعل لفظ المذكر لنه يبين أيض

والمؤنث فيه سإواء على لفظ واحد فإنما كان ذلك لنه غير مالبس
فالمرفوع مان هذه الفعال نحو قولك : زيد يقوما وأنا أقوما وأنت تقوما

وهي تقوما والمنصوب : لن يقوما ولن يقعدوا والمجزوما لم يقعدوا ولم يقم
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هذا في الفعل الصحيح اللما خأاصأة فأماا المعتل فهو الذي آخأره ياء أو واو
أو ألف فإن العراب يمتنع مان الدخأول عليه إل النصب فإنه يدخأل على ماا
لماه واو أو ياء خأاصأة دون اللف لن اللف ل يمكن تحركها تقول فيما كان

ماعتلً مان ذواتا الواو في الرفع : هو يغزو ويغدو يا هذا فتسكن الواو
وتقول في النصب : لن يغزو فتحرك الواو وتسقط في الجزما فتقول : لم
يغز ولم يغد وكذلك ماا لماه ياء نحو : يقضي ويرماي تكون في الرفع ياؤه
سإاكنة فتقول : هو يقضي ويرماي وتفتحها في النصب فتقول : لن يقضي

ولن يرماي وتسقط في الجزما وأماا ماا لماه ألف فنحو : يخشى ويخفى
تقول في الرفع : هو يخشى ويخفى وفي النصب : لن يخشى ولن يخفى

وتسقط في الجزما فتقول فيه لم يخَش ولم يخف فإذا صأارآ الفعل
ًا وكسرتا النون ًا ونون المضارآع لثانين ماذكرين ماخاطبين أو غائبين زدته ألف
فقلت : يقوماان فاللف ضمير الثانين الفاعلين والنون علماة الرفع واعلم :

أن الفعل ل يثنى ول يجمع في الحقيقة وإنما يثنى ويجمع الفاعل الذي
تضمنه الفعل فإذا قلت : يقوماان فاللف ضمير الفاعلين اللذين ذكرتهما

والنون علماة الرفع فإذا نصبت أو
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جزمات حذفتها فقلت : لن يقوماا ولن يعقدا ولم يقوماا ولم يقعدا فاسإتوى
النصب والجزما فيه كما اسإتوى النصب والخفض في تثنية السإم وتبع

النصب الجزما لن الجزما يخص الفعال ول يكون إل فيها كما تبع النصب
الخفض في تثنية السإماء وجمعها السالم إذ كان الخفض يخص السإماء
ًا ماا ًا ماضموما فإن كان الفعل المضارآع لجمع ماذكرين زدتا في الرفع واو

ًا مافتوحة كقولك : أنتم تقوماون وتقعدون ونحو ذلك فالواو ضمير قبلها ونون
لجمع الفاعلين والنون علماة الرفع

فإذا دخأل عليها جازما أو ناصأب حذفت فقيل : لم يفعلوا كما فعلت في
ًء التثنية فإن كان الفعل المضارآع لفاعل واحد ماؤنث ماخاطب زدتا فيه يا
ًا مافتوحة نحو قولك : أنِت تضربين وتقوماين فالياء ًا ماا قبلها ونون ماكسورآ
دخألت مان أجل المؤنث والنون علماة الرفع وإذا دخأل عليها ماا يجزما أو

ينصب سإقطت نحو قولك : لم تضربي ولن تضربي
ًا وحدها مافتوحة وأسإكنت ماا قبلها فإن صأارآ الفعل لجمع ماؤنث زدته نون
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نحو : هن يضربن ويقعدن فالنون عندهم ضمير الجماعة وليست علماة
الرفع فل تسقط في النصب والجزما لنها ضمير الفاعلتا فهي اسإم ها هنا

ّنيت المذكر أو جمعته قلت : فعلً وفعلوا خأاصأة فأماا الفعل الماضي فإذا ثا
ولم تأتا بنون لنه غير ماعرب والنون في ( فعلن ) إنما هي ضمير وهي

حتى) لجماعة المؤنث وأسإكنت اللما فيها كما أسإكنتها في ( فعلت 
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ل تجتمع أرآبع حركاتا وليس ذا في أصأول كلماهم والفعل عندهم مابني ماع
التاء في ( فعلت ) وماع النون في ( فعلن ) كأنه مانه لن الفعل ل يخلو مان

ًا بلما ( فعلن ) وإن لم الفاعل وأماا لما ( يفعلن ) فإنما أسإكنت تشبيه
يجتمع فيه أرآبع حركاتا ولكن مان شأنهم إذا أعلوا أحد الفعلين لعلة أعلوا
الفعل الخأر وإن لم تكن فيه تلك العلة وسإترى ذلك في ماواضع كثيرة إن

شاء الله
واعلم : أن العراب عندهم إنما حقه أن يكون للسإماء دون الفعال

والحروف وأن السكون والبناء حقهما أن يكونا لكل فعل أو حرف وأن
ِلعراب الذي دخأل على البناء الذي وقع في السإماء عارآض فيها لعلة وأن ا

الفعال المستقبلة إنما دخأل فيها العلة فالعلة التي بنيت لها السإماء هي
وقوعها ماوقع الحروف وماضارآعتها لها وسإنشرح ذلك في باب السإماء

المبينة إن شاء الله
ِلعراب الذي وقع في الفعال فقد ذكرنا أنه وقع في المضارآع مانها وأماا ا

للسإماء وماا عدا ذلك فهو مابني
فالسإماء تنقسم قسمين : أحدهما ماعرب والخأر مابني فالمعرب يقال له :

ًا على ضربين : فقسم : ل يشبه الفعل وقسم : ماتمكن وهو ينقسم أيض
يشبه الفعل فالذي ل يشبه الفعل هو ماتمكن مانصرف يرفع في ماوضع

الرفع ويجر في ماوضع الجر وينصب في ماوضع النصب وينون وقسم
يضارآع الفعل غير ماتصرف ل يدخأله الجر ول التنوين وسإنبين مان أين يشبه

بالفعل فيما يجري وفي ماا ل يجري إن شاء الله
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والمبني مان السإماء ينقسم على ضربين : فضرب مابني على السكون
نحو : كم ومان وإذ وذلك حق البناء وأصأله وضرب مابني على الحركة

فالمبني على الحركة ينقسم على ضربين : ضرب حركته للتقاء الساكنين
نحو أين وكيف وضرب حركته لمقارآبته التمكن وماضارآعته للسإماء

المتمكنة نحو ( يا حكم ) في النداء وجئتك مان عُل وجميع هذا يبين في
أبوابه إن شاء الله

ِلعراب الذي وقع في الفعال فقد بينا أنه إنما وقع في المضارآع مانها فأماا ا
للسإماء وماا عدا المضارآعة فمبني والمبني مان الفعال ينقسم على

ضربين : فضرب مابني على السكون والسكون أصأل كل مابني وذلك نحو :
اضرب واقتل ودحرج وانطلق وكل فعل تأمار به إذا كان بغير لما ولم يكن

فيه حرف مان حروف المضارآعة نحو : الياء والتاء والنون واللف فهذا
حكمه

وأماا الفعال التي فيها حروف المضارآعة فيدخأل عليها اللما في المار
وتكون ماعربة ماجزوماة بها نحو : ليقم زيد وليفتح بكر ولتفرح يا رآجل وأماا

ماا كان على لفظ المار ماما يستعمل في التعجب
فحكمه حكمه نحو قولك : أكرما بزيد و ( أسإمع بهم وأبصر ) وزيد ماا أكرماه

وماا أسإمعهم وماا أبصرهم
والضرب الثاني مابني على الفتح وهو كل فعل مااض كثرتا حروفه أو قلت

نحو : ضرب واسإتخرج وانطلق وماا أشبه ذلك
ذكر العوامال

مان الكلم الثلثاة السإم والفعل والحرف وماا ل يعمل مانها
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: تفسير الول وهو السإم
: السإم : يعمل في السإم على ثالثاة أضرب

: الضرب الول
أن يبنى عليه اسإم ماثله أو يبنى على اسإم ويأتلف فإجتماعهما الكلما ويتم
ويفقدان العوامال مان غيرهما نحو قولك : ( عبد الله أخأوك ) . . فعبد الله
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ًا عنه : مارتفع بأنه أول مابتدأ فاقد للعوامال ابتدأته لتبني عليه ماا يكون حديث
( وأخأوك ) مارتفع بأنه الحديث المبني على السإم الول المبتدأ

: الضرب الثاني
أن يعمل السإم بمعنى الفعل والسإماء التي تعمل عمل الفعل أسإماء

الفاعلين وماا شبه بها والمصادرآ وأسإماء سإموا الفعال بها وإنما أعملوا
ًا له وشارآكه في المعنى اسإم الفاعل لما ضارآع الفعل وصأارآ الفعل سإبب

وإن افترقا في الزماان كما أعربوا الفعل لما ضارآع السإم فكما أعربوا هذا
أعلموا ذلك والمصدرآ حكمه حكم اسإم الفاعل أعمل كما أعمل إذا كان

ًا مانه إل أن الفرق بينه وبين اسإم الفاعل أن المصدرآ يجوز أن الفعل ماشتق
يضاف إلى الفاعل وإلى المفعول لنه غيرهما تقول : عجبت مان ضرب

ًا فيكون زيد هو الفاعل في المعنى وعجبت مان ضرب زيد عمرو زيد عمر
فيكون زيد هو المفعول في المعنى ول يجوز هذا في إسإم الفاعل ل يجوز

أن تقول : عجبت مان ضارآب زيد وزيد فاعل لنك تضيف الشيء إلى نفسه
وذلك غير جائز

فأماا ماا شبه باسإم الفاعل نحو : حسن وشديد فتجوز إضافته إلى
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الفاعل وإن كان إياه لنها إضافة غير حقيقية نحو قولك : الحسن الوجه
والشديد اليد والحسن للوجه والشدة لليد وإنما دخألت اللف واللما وهي ل

تجتمع ماع الضافة على الحسن الوجه وماا أشبهه لن إضافته غير حقيقية
ًا للسإماء التي تعمل وماعنى : حسن الوجه حسن وجهه وقد أفردتا باب

عمل الفعل اذكره بعد ذكر السإماء المرتفعة إن شاء الله
: الضرب الثالث

ِلضافة تكون على ِلضافة وا أن يعمل السإم لمعنى الحرف وذلك في ا
 )ضربين : تكون بمعنى اللما وتكون بمعنى ( مان

ِلضافة التي بمعنى اللما فنحو قولك : غلما زيد ودارآ عمرو أل ترى فأماا ا
أن المعنى : غلما لزيد ودارآ لعمرو إل أن الفرق بين ماا أضيف بلما وماا
أضيف بغير لما أن الذي يضاف بغير لما يكتسي ماما يضاف إليه تعريفه

وتنكيره فيكون ماعرفة إن كان ماعرفة ونكرة إن كان نكرة أل ترى أنك إذا
قلت غلما زيد فقد عرف الغلما بإضافة إلى زيد وكذلك إذ قلت : دارآ
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الخليفة عرفت الدارآ بإضافتها إلى الخليفة
ولو قلت : دارآ للخليفة لم يعلم أي دارآ هي وكذلك لو قلت : غلما لزيد لم

يدرآ أي غلما هو وأنت ل تقول : غلما زيد فتضيف إل وعندك أن الساماع قد
عرفه كما عرفته

ِلضافة التي بمعنى ( مان ) فهو أن تضيف السإم إلى جنسه نحو قولك أماا ا
ًا مان حديد فأضفت كل واحد ًا مان خأز وباب : ثاوب خأز وباب حديد تريد ثاوب

مانهما إلى
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جنسه الذي هو مانه وهذا ل فرق فيه بين إضافته بغير ( مان ) وبين إضافته
ًا فلما حذفوها التقى السإمان ( بمن ) وإنما حذفوا ( مان ) هنا اسإتخفاف
ًا عن الول ول صأفة له ولو فخفض أحدهما الخأر إذا لم يكن الثاني خأبر
ًا ًا نون الول نحو قولك : ثاوٌب خأز نصب على التفسير أو التمييز لجاز إذ

واعلم : أن السإم ل يعمل في الفعل ول في الحرف بل هو المعرض
للعوامال مان الفعال والحروف

: تفسير الثاني وهو الفعل
اعلم : أن كل فعل ل يخلو مان أن يكون عامالً وأول عمله أن يرفع الفاعل

أو المفعول الذي هو حديث عنه نحو : قاما زيد وضرب عمرو وكل اسإم
تذكره ليزيد في الفائدة بعد أن يستغني الفعل بالسإم المرفوع الذي يكون

ًا عنه فهو مانصوب ونصبه لن الكلما قد تم قبل ماجيئه ذلك الفعل حديث
وفيه دليل عليه وهذه العلل التي ذكرناها ها هنا هي العلل الول وها هنا

علل ثاوان أقرب مانها يصحبها كل نوع مان هذه الجمل إن شاء الله
: تفسير الثالث وهو العامال مان الحروف

الحروف تنقسم إلى ثالثاة أقساما : الول مانها يدخأل على السإماء فقط
دون الفعال فما كان كذلك فهو عامال في السإم
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: والحروف العوامال في السإماء نوعان
ًا بإسإم أو فعلً بإسإم نوع مانها يخفض السإماء ويدخأل ليصل اسإم

ًا بإسإم فنحو قولك : خأاتم مان فضة وأماا وصأله فعلً بإسإم أماا وصأله أسإم
فنحو قولك : ماررآتا بزيد

والنوع الثاني : يدخأل على المبتدأ والخبر فيعمل فيهما ماررآتا السإم ويرفع
الخبر نحو ( إن وأخأواتها ) كقولك : زيد قائم وجميع هذه الحروف ل تعمل
في الفعل ول تدخأل عليه ل تقول : ماررآتا بيضرب وإلى ذهبت إل قاما ول

أن يقعد قائم
: والقسم الثاني مان الحروف

ماا يدخأل على الفعال فقط ول يدخأل على السإماء وهي التي تعمل في
الفعال فتنصبها وتجزماها نحو : ( أن ) في قولك : أرآيد أن تذهب فتنصب و

( لم ) في قولك : لم يذهب فتجزما أل ترى أنه ل يجوز أن تقول : لم زيد
ول : أرآيد أن عمرو

: والقسم الثالث مان الحروف
ماا يدخأل على السإماء وعلى الفعال فلم تختص به السإماء دون الفعال
ول الفعال دون السإماء وماا كان مان الحروف بهذه الصفة فل يعمل في

اسإم ول فعل نحو ألف السإتفهاما تقول : أيقوما زيد فيدخأل حرف
السإتفهاما على الفعل ثام تقول : أزيد أخأوك فيدخأل الحرف على السإم

وكذلك ( ماا ) إذا نفيت بها في لغة مان لم يشبهها بليس فإنه يدخألها
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على السإم والفعل ول يعملها كقولك : وماا زيد قائم ماا قاما زيد ومان
شبهها ( بليس ) فاعملها لم يجز أن يدخألها على الفعل إل أن يردها إلى
أصألها في ترك العمل ونحن نذكر جميع الحروف مانفصلة في أبوابها إن

شاء الله
فإن قال قائل : ماا بال لما المعرفة لم تعمل في السإم وهي ل تدخأل إل
على السإم ول يجوز أن تدخأل هذه اللما على الفعل قيل : هذه اللما قد
صأارآتا مان نفس السإم أل ترى قولك : رآجل يدلك على غير ماا كان يدل

عليه الرجل وهي بمنزلة المضاف إليه الذي يصير ماع المضاف بمنزلة اسإم
ًا مان الملك لم يدل على ماا واحد نحو قولك : عبد الملك ولو أفردتا عبد
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كان عليه عبد الملك وكذلك الجواب في السين وسإوف إن سإأل سإائل
َلْم يعملوها في الفعال إذ كانتا ل تدخألن إل عليها فقصتهما ِلَم  فقال : 

قصة اللف واللما في السإم وذلك أنها إنما هي بعض أجزاء الفعل فتفهم
هذه الصأول والفصول فقد أعلنت في هذا الكتاب أسإرارآ النحو وجمعته

ًا يحضره وفصلته تفصيلً يظهره ورآتبت أنواعه وصأنوفه على ماراتبها جمع
بأخأصر ماا أماكن مان القول وأبينه ليسبق إلى القلوب فهمه ويسهل على

ماتعلميه حفظه
واعلم : أنه رآبما شذ الشيء عن بابه فينبغي أن تعلم : أن القياس إذا

اطرد في جميع الباب لم يعن بالحرف الذي يشذ مانه فل يطرد في نظائره
وهذا يستعمل في كثير مان العلوما ولو اعترض بالشاذ على القياس

ًا ل شك ًا ماخالف المطرد لبطل أكثر الصناعاتا والعلوما فمتى وجدتا حرف
في خألفه لهذه الصأول فاعلم : أنه شاذ فإن كان سإمع مامن ترضى

عربيته فل بد مان أن
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ًا مان الوجوه أو اسإتهواه أمار غلطه ًا ونحا نحو يكون قد حاول به ماذهب
والشاذ على ثالثاة أضرب : مانه ماا شذ عن بابه وقياسإه ولم يشذ في
ُيعل فيقال : اسإتعمال العرب له نحو : اسإتحوذ فإن بابه وقياسإه أن 

اسإتحاذ ماثل اسإتقاما واسإتعاذ وجميع ماا كان على هذا المثال ولكنه جاء
على الصأل واسإتعملته العرب كذلك ومانه ماا شذ عن السإتعمال ولم يشذ

عن القياس نحو مااضي يدع فإن قياسإه وبابه أن يقال : ودع يدع إذ ل
يكون فعل ماستقبل إل له مااض ولكنهم لم يستعملوا ودع اسإتغنى عنه

ًا وهذه أشياء تحفظ ومانه ( بترك ) فصارآ قول القائل الذي قال : ودعه شاذ
ماا شذ عن القياس والسإتعمال فهذا الذي يطرح ول يعرج عليه نحو ماا
ُع وأنا أتبع هذا الذي ذكرتا مان ّيجد حكى مان إدخأال اللف واللما على ال

عوامال السإماء والفعال والحروف بالسإماء المفعول فيها فنبدأ
بالمرفوعاتا ثام نردفها المنصوباتا ثام المخفوضاتا فإذا فرغنا مان السإماء
وتوابعها وماا يعرض فيها ذكرنا الفعال وإعرابها وعلى الله تعالى يتوكل وبه

نستعين



الصأول في النحو
 ماكتبة ماشكاة السإلماية

   ]58 - صأفحة 1الصأول في النحو    [ جزء  

: ذكر السإماء المرتفعة
السإماء التي ترتفع خأمسة أصأناف : الول : مابتدأ له خأبر

والثاني : خأبر لمبتدأ بنيته عليه
ًا عنه والثالث : فاعل بني على فعل ذلك الفعل حديث

والرابع : مافعول به بني على فعل فهو حديث عنه ولم تذكر مان فعل به
فقاما ماقاما الفاعل

والخاماس : ماشبه بالفاعل في اللفظ
: شرح الول : وهو المبتدأ

المبتدأ : ماا جردته مان عوامال السإماء ومان الفعال والحروف وكان القصد
فيه أن تجعله أولً لثاٍن مابتدأ به دون الفعل يكون ثاانيه خأبره ول يستغني
ًا فالمبتدأ رآفع بالبتداء والخبر واحد مانهما عن صأاحبه وهما مارفوعان أبد
ًا إل ًا تاما رآفع بهما نحو قولك : الله رآبنا وماحمد نبينا والمبتدأ ل يكون كلما

بخبره وهو ماعرض لما يعمل في السإماء نحو : كان وأخأواتها وماا أشبه
ًا أخأونا وسإنذكر العوامال التي ذلك مان العوامال تقول : عمرو أخأونا وإن زيد

تدخأل على المبتدأ وخأبره فتغيره عما كان عليه في ماوضعها إن شاء الله
والمبتدأ يبتدأ فيه بالسإم المحدث عنه قبل الحديث وكذلك حكم كل ماخبر
والفرق بينه وبين الفاعل : أن الفاعل مابتدأ بالحديث قبله أل ترى أنك إذا

قلت : زيد مانطلق فإنما بدأتا ( بزيد ) وهو الذي حدثات عنه بالنطلق
والحديث عنه بعده وإذا قلت : ينطلق زيد فقد بدأ بالحديث وهو انطلقه

ًا المحدث عنه بالنطلق بعد أن ذكرتا الحديث ثام ذكرتا زيد
ًا ماحدث عنهما وإنهما جملتان فالفاعل ماضارآع للمبتدا مان أجل أنهما جميع
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ل يستغني بعضهما عن بعض وحق المبتدأ أن يكون ماعرفة أو ماا قارآب
المعرفة مان النكراتا الموصأوفة خأاصأة فأماا المعرفة فنحو قولك : عبد
الله أخأوك وزيد قائم وأماا ماا قارآب المعرفة مان النكراتا فنحو قولك :



الصأول في النحو
 ماكتبة ماشكاة السإلماية

رآجل مان تميم جاءني وخأير مانك لقيني . وصأاحب لزيد جاءني
وإنما اماتنع البتداء بالنكرة المفردة المحضة لنه ل فائدة فيه وماا ل فائدة
فيه فل ماعنى للتكلم به أل ترى أنك لو قلت : رآجل قائم أو رآجل عالم لم

ًا أو يكن في هذا الكلما فائدة لنه ل يستنكر أن يكون في الناس رآجل قائم
ًا فإذا قلت : رآجل مان بني فلن أو رآجل مان إخأوانك أو وصأفته بأي عالم
صأفة كانت تقربه مان ماعرفتك حسن لما في ذلك مان الفائدة ول يكون
المبتدأ نكرة مافردة إل في النفي خأاصأة فإن البتداء فيه بالنكرة حسن
بحصول الفائدة بها كقولك : ماا أحد في الدارآ وماا في البيت رآجل ونحو

ذلك في لغة بني تميم خأاصأة : وماا أحد حاضر وإنما يراعى في هذا الباب
وغيره الفائدة فمتى ظفرتا بها في المبتدأ وخأبره فالكلما جائز وماا لم يفد

فل ماعنى له في كلما غيرهم
وقد يجوز أن تقول : رآجل قائم إذا سإألك سإائل فقال : أرآجل قائم أما

امارأة
فتجيبه فتقول : رآجل قائم وجملة هذا أنه إنما ينظر إلى ماا فيه فائدة

فمتى كانت فائدة بوجه مان الوجوه فهو جائز وإل فل فإذا اجتمع اسإمان
ماعرفة ونكرة فحق المعرفة أن تكون هي المبتدأ وأن تكون النكرة الخبر

ُدك تنبيه الساماع بذكر السإم الذي تحدثاه عنه لنك إذا ابتدأتا فإنما قص
ليتوقع الخبر بعده فالخبر هو الذي ينكره ول يعرفه ويستفيده والسإم ل

فائدة له لمعرفته به وإنما ذكرته لتسند إليه الخبر وقد يجوز أن تقدما الخبر
زيد: على المبتدأ ماا لم يكن فعلً خأاصأة فتقول : مانطلق زيد وأنت تريد 
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ًا مانطلق فإن أرآدتا أن تجعل مانطلقا في ماوضع ( ينطلق ) فترفع زيد
بمنطلق على أنه فاعل كأنك قلت : ينطلق زيد قبح إل أن يعتمد اسإم
الفاعل وهو ( مانطلق ) وماا أشبهه على شيء قبله وإنما يجري فجرى

الفعل إذا كان صأفة جرتا على ماوصأوف نحو قولك : ماررآتا برجل قائم
ًا على مابتدأ نحو قولك : زيد قائم أبوه ارآتفع ( أبوه ) ( بقائم ) أو يكون مابني

ًا بهذا إذا اعتمد أبوه وحسن عندهم : أقائم أبوك وأخأارآج أخأوك تشبيه
( قائم ) على شيئ قبله فأماا إذا قلت قائم زيد فأرآدتا أن ترفع زيدا بقائم

وليس قبله ماا يعتمد عليه البتة فهو قبيح وهو جائز عندي على قبحه وكذلك
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المفعول ل يعمل فيه اسإم الفاعل مابتدأ غير ماعتمد على شيء قبله نحو :
ًا ( بضارآب ) وترفع ًا عمرو فتنصب بكر ضارآب وقاتل ل تقول : ضارآب بكر

ًا به ل يجوز أن تعمله عمل الفعل حتى يكون ماحمولً على غيره عمر
ًا فإذا قلت : قائم ًا جعلوا بين السإم والفعل فرق فتقول : هذا ضارآب بكر

أبوك ( فقائم ) مارتفع بالبتداء وأبوك رآفع بفعلهما وهما قد سإدا ماسد
الخبر ولهذا نظائر تذكر في ماواضعها إن شاء الله

فأماا قولك : كيف أنت وأين زيد وماا أشبهما ماما يستفهم به مان السإماء
( فأنت وزيد ) مارتفعان بالبتداء ( وكيف وأين ) خأبران فالمعنى في : كيف

أنت على أي حال أنت وفي : ( أين زيد ) في أي ماكان ولكن السإتفهاما
الذي صأارآ فيهما جعل لهما صأدرآ الكلما وهو في الحقيقة الشيء المستفهم

عنه أل ترى أنك إذا سإئلت : كيف أنت فقلت : صأالح إنما أخأبرتا بالشيء
الذي سإأل عنه المستخبر وكذلك إذا قال : أين زيد فقلت : في دارآي فإنما

ًا فل أخأبرتا بما اقتضته أين ولكن جميع هذا وإن كان خأبر
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ًا به وقد تدخأل على المبتدأ حروف ليست مان عوامال يكون إل مابدوء
السإماء فل تزيل المبتدأ عن حاله كلما البتداء وحروف السإتفهاما ( وأماا

وماا ) إذا كانت نافية في لغة بني تميم وأشباه ذلك فتقول : أعمرو
( قائم ) ولبكر أخأوك وماا زيد قائم وأماا بكر مانطلق فهذه الحروف إنما

تدخأل على المبتدأ وخأبره لمعان فيها أل ترى أن قولك : عمرو مانطلق كان
ًا وإنما نفيت ( بما ) ماا أوجبه ًا فلما أدخألت عليه ( ماا ) صأارآ نفي ًا ماوجب خأبر
غيرك حقه أن تأتي بالكلما على لفظه وكذلك إذا اسإتفهمت إنما تستخبر

ًا قد قيل أو ظن كأن قائلً قال : عمرو قائم فأرآدتا أن تحقق ذلك خأبر
فقلت أعمرو قائم وقع في نفسك أن ذلك يجوز وأن يكون وأن ل يكون

فاسإتخبرتا ماما وقع في نفسك بمنزلة ماا سإمعته أذنك فحينئذ تقول :
أعمرو قائم أما ل لنك ل تستفهم عن شيء إل وهو يجوز أن يكون عندك

ًا ولما البتداء تدخأل لتأكيد الخبر وتحقيقه فإذا قلت : ماوجبة أو مانفية واقع
لعمرو مانطلق أغنت اللما بتأكيدها عن إعادتك الكلما فلذلك احتيج إلى

جميع حروف المعاني لما في ذلك مان الخأتصارآ أل ترى أن الواو العاطفة
في قولك : قاما زيد وعمرو لولها لحتجت إلى أن تقول : قاما زيد قاما
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عمرو وكذلك جميع الحروف ويوصأل بلما القسم فيقال : والله لزيد خأير
مانك لنك
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ل تقسم إل ماع تحقيق الخبر ( وأماا ) فإنما تذكرها بعد كلما قد تقدما
أخأبرتا فيه عن اثانين أو جماعة بخبر فاخأتصصت بعض مان ذكر وحققت

الخبر عنه أل ترى أن القائل يقول : زيد وعمرو في الدارآ فتقول : أماا زيد
ففي الدارآ وأماا عمرو ففي السوق وإنما دخألت الفاء مان أجل ماا تقدما

ًا بشيء وتعق ماا دخألت عليه مان لنها إنما تدخأل في الكلما لتتبع شيئ
الكلما بما قبله ( ولماا ) ماوضع تذكر فيه وماا لم أذكر مان سإائر الحروف

التي ل تعمل في السإماء فالمبتدأ والخبر بعدها على صأورآتهما
: شرح الثاني وهو خأبر المبتدأ

السإم الذي هو خأبر المتبدا هو الذي يستفيده الساماع ويصير به المبتدأ
ًا وبالخبر يقع التصديق والتكذيب كلما

أل ترى أنك إذا قلت : عبد الله جالس فإنما الصدق والكذب وقع في
جلوس عبد الله ل في عبد الله لن الفائدة هي في جلوس عبد الله وإنما

ًا فهو ًا مافرد ًا ) فإذا كان خأبر المبتدأ اسإم ذكرتا عبد الله لتسند إليه ( جالس
رآفع نحو قولك : عبد الله أخأوك وزيد قائم وخأبر المبتدأ ينقسم على

قسمين : إماا أن يكون هو الول في المعنى غير ظاهر فيه ضميره نحو :
زيد أخأوك وعبد الله مانطلق فالخبر هو الول في المعنى إل أنه لو قيل لك

مان أخأوك هذا الذي ذكرته لقلت : زيد أو قيل لك : مان المنطلق لقلت :
عبد الله أو يكن غير الول ويظهر فيه ضميره نحو قولك : عمرو ضربته

وزيد رآأيت أباه فإن لم يكن على أحد هذين فالكلما ماحال
وخأبر المبتدأ الذي هو الول في المعنى على ضربين فضرب يظهر فيه

السإم الذي هو الخبر نحو ماا ذكرنا مان قولك : زيد أخأوك
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وزيد قائم وضرب يحذف مانه الخبر ويقوما ماقاماه ظرف له وذلك الظرف
على ضربين : إماا أن يكون مان ظروف المكان وإماا أن يكون مان ظروف

الزماان
أماا الظروف في المكان فنحو قولك : زيد خألفك وعمرو في الدارآ

والمحذوف ماعنى السإتقرارآ والحلول وماا أشبههما كأنك قلت : زيد ماستقر
خألفك وعمرو ماستقر في الدارآ ولكن هذا المحذوف ل يظهر لدللة الظرف

عليه واسإتغنائهم به في السإتعمال
وأماا الظرف مان الزماان فنحو قولك : القتال يوما الجمعة والشخوص يوما
الخميس كأنك قلت : القتال ماستقر يوما الجمعة أو وقع في يوما الجمعة

والشخوص واقع في يوما الخميس فتحذف الخبر وتقيم الظرف ماقاما
المحذوف فإن لم ترد هذا المعنى

ًا الذي هو المبتدأ ليس مان قولك : ( خألفك ) ول في فالكلما ماحال لن زيد
الدارآ شيء لن في الدارآ ليس بحديث وكذلك خألفك وإنما هو ماوضع الخبر

واعلم : أنه ل يجوز أن تقول : زيد يوما الخميس ول عمرو في شهر كذا
لن ظروف الزماان ل تتضمن الجثث وإنما يجوز ذلك في الحداث نحو

الضرب والحمد وماا أشبه ذلك وعلة ذلك أنك لو قلت : زيد اليوما لم تكن
فيه فائدة لنه ل يخلو أحد مان أهل عصرك مان اليوما إذ كان الزماان ل

ًا عن ًا دون الخأر والمااكن ينتقل عنها فيجوز أن تكون خأبر يتضمن واحد
الجثث وغيرها كذلك

ًا عن المعاني التي ليست بجثث يعني والظرف مان المااكن تكون إخأبارآ
المصادرآ نحو قولك : البيع في النهارآ والضرب عندك فإن قال قائل فأنت

قد تقول : الليلة الهلل والهلل جثة فمن أين جاز هذا فالجواب في ذلك :
أنك إنما أرآدتا : الليلة حدوث الهلل لنك إنما تقول ذلك عند توقع طلوعه

أل ترى أنك ل تقول : الشمس اليوما ول القمر الليلة لنه غير ماتوقع
وكذلك إن قلت : اليوما زيد وأنت تريد هذا
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المعنى جاز وتقول : أكل يوما لك عهد لن فيه ماعنى الملك ويوما الجمعة
عليك ثاوب إنما جاز ذلك لسإتقرارآ الثوب عليك فيه وأماا القسم الثاني مان

خأبر المبتدأ : وهو الذي يكون غير الول ويظهر يفه ضميره فل يخلو مان أن
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يكون الخبر فعلً فيه ضمير المبتدأ نحو : زيد يقوما والزيدان يقوماان فهذا
الضمير وإن كان ل يظهر في فعل الواحد لدللة المبتدأ عليه يظهر في

التثنية والجمع وذلك ضرورآة خأوف اللبس وماضمره كظاهره وأنت إذا قلت
: زيد قائم فالضمير ل يظهر في واحده ول في تثنيته ول في جمعه فإن
قال قائل : فإنك قد تقول : الزيدان قائمان والزيدون قائمون قيل له :

ليست اللف ول الواو فيهما ضميرين إنما اللف تثنية السإم والواو جمع
السإم وأنت إذا قلت : الزيدون قائمون فأنت بعد ماحتاج إلى أن يكون في

نيتك ماا يرجع إلى الزيدين ولو كانت الواو ضميرا واللف ضميرا واللف
ضميرا لما جاز أن تقول القائمان الزيدان ول القائمون الزيدون أو يكون

جملة فيها ضميره والجمل المفيدة على ضربين : إماا فعل وفاعل وإماا
مابتدأ وخأبر أماا الجملة التي هي ماركبة مان فعل وفاعل فنحو قولك : زيد
ضربته وعمرو لقيت أخأاه وبكر قاما أبوه وأماا الجملة التي هي ماركبة مان
ابتداء وخأبر فقولك : زيد أبوه مانطلق وكل جملة تاتي بعد المبتدأ فحكمها

في إعرابها كحكمها إذا لم يكن قبلها مابتدأ أل ترى أن إعراب ( أبوه
مانطلق ) بعد قولك : بكر كإعرابه لو لم يكن بكر قبله فأبوه مارتفع

بالبتداء ( ومانطلق ) خأبره فبكر مابتدأ أول وأبوه مابتدأ ثااٍن ومانطلق خأبر
الب والب ( مانطلق ) خأبر بكر

   ]65 - صأفحة 1الصأول في النحو    [ جزء  

وماوضع قولك : ( أبوه مانطلق ) رآفع وماعنى قولنا : الموضح أي لو وقع
ًا وقد يجوز أن يأتي مابتدأ بعد مابتدأ ماوقع الجملة اسإم مافرد لكان مارفوع

بعد مابتدأ وأخأبارآ كثيرة بعد مابتدأ وهذه المبتدآتا إذا كثروها فإنما هي شيء
ًا قاسإه النحويون ليتدرآب به المتعلمون ول أعرف له في كلما العرب نظير

فمن ذلك قولهم : زيد هند العمران مانطلقان إليهما مان أجله فزيد مابتدأ
أول وهند مابتدأ ثاان والعمران مابتدأ ثاالث وهند وماا بعدها خأبر لها والعمران
وماا بعدهما خأبر لهما وجميع ذلك خأبر عن زيد والراجع الهاء في قولك مان
أجله والراجع إلى هند ( الهاء ) في قولك : إليها والمنطلقان هما العمران

وهما الخبر عنها
وفيهما ضميرهما فكلما سإئلت عنه مان هذا فهذا أصأله فإذا طال الحديث

عن المبتدأ كل الطول وكان فيه ماا يرجع ذكره إليه جاز نحو قولك : ( عبد
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ًا عن الله قاما رآجل كان يتحدث ماع زيد في دارآه ) صأارآ جميع هذا خأبر
( عبد الله ) مان أجل هذه الهاء التي رآجعت إليه بقولك : ( في دارآه )

ًا ) وماوضع هذا الجملة كلها رآفع مان أجل أنك لو وضعت ماوضعها ( مانطلق
ًا فقد بان مان جميع ماا ذكرنا أنه قد يقع في خأبر وماا أشبهه ماا كان إل رآفع

المبتدأ أحد أرآبعة أشياء السإم أو الفعل أو الظرف أو الجملة
واعلم أن المبتدأ أو الخبر مان جهة ماعرفتهما أو نكرتهما أرآبعة : الول : أي
يكون المبتدأ ماعرفة والخبر نكرة نحو : عمرو مانطلق وهذا الذي ينبغي أن

يكون عليه الكلما
الثاني : أن يكون المبتدأ ماعرفة والخبر ماعرفة نحو : زيد أخأوك وأنت
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تريد أنه أخأوه مان النسب وهذا ونحوه إنما يجوز إذا كان المخاطب يعرف
ًا على إنفراده ول يعلم أنه أخأوه لفرقة كانت بينهما أو لسبب آخأر زيد

ًا ول يدرآي أنه زيد هذا فتقول له : أنت زيد أخأوك أي زيد ويعلم أن له أخأ
هذا الذي عرفته هو أخأوك الذي كنت علمته فتكون الفائدة في اجتماعهما

وذلك هو الذي اسإتفاده المخاطب فمتى كان الخبر عن المعرفة ماعرفة
فإنما الفائدة في ماجموعهما فأماا أن يكون يعرفهما ماجتمعين وإن هذا هذا

فذا كلما ل فائدة فيه فإن قال قائل : فأنت تقول : الله رآبنا وماحمد نبينا
وهذا ماعلوما ماعروف قيل له : هذا إنما هو ماعروف عندنا وعند المؤمانين
ًا على الكفارآ وعلى مان ل يقول به ولو لم يكن لنا ماخالف وإنما نقوله رآد
على هذا القول لما قيل إل في التعظيم والتحميد لطلب الثواب به فإن

ًا وإنما يريد أن يتبررآ ويتقرب ًا شيئ المسبح يسبح وليس يريد أن يفيد أحد
إلى الله بقول الحق وبذلك أمارنا وتعبدنا وأصأل ذلك العتراف بمن الله

عليه بأن عرفه نفسه وفضله على مان ل يعرف ذلك وأصأل الكلما ماوضوع
للفائدة وإن اتسعت المذاهب فيه ولكن لو قال قائل : النارآ حارآة والثلج

ًا ل فائدة فيه وإن كان الخبر فيهما نكرة بارآد لكان هذا كلما
الثالث : أن يكون المبتدأ نكرة والخبر نكرة وقد بينا أن الجائز مان ذلك ماا

كانت فيه فائدة
ًا فإن النكرة فيه حسنة لن الفائدة فيه واقعة نحو فأماا الكلما إذا كان مانفي

قولك : ماا أحد في الدارآ وماا فيها رآجل
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 أن يكون المبتدأ نكرة والخبر ماعرفة وهذا قلب ماا وضع عليه :الرابع
الكلما وإنما جاء ماع الشياء التي تدخأل على المبتدأ والخبر فتعمل لضرورآة

: الشاعر نحو قوله
ْأٍس  ) ْيِت رَآ َب ُء...كأّن سإلفًة مِاْن  َعسٌل ومَاا َها  ُكوُن مازاَج َي   )

فجعل إسإم ( كان ) عسل وهو نكرة وجعل مازاجها الخبر وهو ماعرفة
ًء ِلضافة إلى الضمير وماع ذلك فإنماحسن هذا عند قائله أن عسلً وماا با

نوعان وليسا كسائر النكراتا التي تنفصل بالخلقة والعدد نحو : تمرة
وجوزة والضمير الذي في ( مازاجها ) رآاجع إلى نكرة وهو قوله : سإلفة

فهو ماثل قولك : خأمرة مامزوجة بماء
ًا لعلم المخاطب بما حذف وقد يعرض الحذف في المبتدأ وفي الخبر أيض

: والمحذوف على ثالث جهاتا
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 حذف المبتدأ وإضمارآه إذا تقدما مان ذكره ماا يعلمه الساماع فمن :الولى
ذلك أن ترى جماعة يتوقعون الهلل فيقول القائل : الهلل والله أي : هذا
ًا رآجلً فقيل : عمرو جاز على ماا الهلل فيحذف هذا وكذلك لو كنت مانتظر

وصأفت لك ومان ذلك : ماررآتا برجل زيد لنك لما قلت : ماررآتا برجل
أرآدتا أن تبين مان هو فكأنك قلت هو زيد وعلى هذا قوله تعالى : ( بشر

 )مان ذلكم النارآ
الجهة الثانية : أن تحذف الخبر لعلم الساماع فمن ذلك أن يقول القائل : ماا

بقي لكم أحد فتقول : زيد أو عمرو أي : زيد لنا ومانه لول عبد الله لكان
كذا وكذا فعبد الله مارتفع بالبتداء والخبر ماحذوف وهو في ماكان كذا وكذا

فكأنه قال : لول عبد الله بذلك المكان ولول القتال كان في زماان كذا وكذا
ولكن حذف حين كثر اسإتعمالهم إياه وعرف المعنى فأماا قوله : لكان

( كذا وكذا ) فحديث ماتعلق بحديث ( لول ) وليس مان المبتدا في شيء
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ومان ذلك : هل مان طعاما فموضع ( مان طعاما ) رآفع كأنك قلت : هل
ًا ماع طعاما والمعنى : هل طعاما في زماان أو ماكان و ( مان ) تزاد توكيد

حرف النفي وحرف السإتفهاما إذا وليهما نكرة وسإنذكرها في ماوضعها إن
شاء الله

ًا كما أدخألوها على المبتدأ فقالوا : وقد أدخألوها على الفاعل والمفعول أيض
ماا أتاني مان رآجل في ماوضع : ماا أتاني رآجل . ( وماا وجدنا لكثرهم مان

 )عهد ) و ( هل تحس مانهم مان أحد
وكذلك قولك : هل مان طعاما وإنما هو : هل طعاما فموضع ( مان طعاما )

رآفع بالبتداء
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ًا مان الخبر في الجمل وذلك المحذوف الجهة الثالثة : أنهم رآبما حذفوا شيئ
على ضربين : إماا أن يكون فيه الضمير الراجع إلى المبتدأ نحو قولهم :

ًا غير جائز لنه ليس فيه ماا السمن مانوان بدرآهم يريد : مانه وإل كان كلما
يرجع إلى الول

وإماا أن يكون المحذوف شيئا ليس فيه رآاجع ولكنه ماتصل بالكلما نحو
ًا فأماسكت عن ذكر الدرآهم بعد ذكر الستين لعلم قولك : الكر بستين درآهم

المخاطب
ًا لمبتدأ بأنك ماتى سإألت عن الخبر جاز أن يجاب بالمبتدأ لنه وتعتبر خأبر

يرجع إلى أنه هو هو في المعنى
أل ترى أن القائل إذا قال : عمرو مانطلق فقلت : مان المنطلق قال :

عمرو وكذلك إذا قال : عبد الله أخأوك فقلت : مان أخأوك قال : عبد الله
وكذلك لو قال : عبد الله قامات جارآيته في دارآ أخأيه فقلت : مان الذي

قامات جارآيته في دارآ أخأيه لقال : عبد الله وخأبر المبتدأ يكون جواب ( ماا )
واي وكيف وكم وأين وماتى يقول القائل : الدينارآ ماا هو فتقول : حجر

فتجيبه بالجنس ويقول الدينارآ أي الحجارآة هو فتقول : ذهب فتجيبه بنوع
مان ذلك الجنس وهذا إنما يسأل عنه مان سإمع بالدينارآ ولم يعرفه

ويقول : الدينارآ كيف هو فتقول : مادورآ أصأفر حسن مانقوش ويقول :
ًا فيقول  ًا هو فتقول : الدينارآ عشرون قيراط أين: الدينارآ كم قيراط
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هو فتقول : في بيت المال والكيس ونحو ذلك ول يجوز أن تقول : الدينارآ
ماتى هو وقد بينا أن ظروف الزماان ل تتضمن الجثث إل على شرط الفائدة

والتأول ولكن تقول : القتال ماتى هو فتقول : يوما كذا وكذا فأماا إذا كان
ًا فإنما يقع في جواب ( مان وأي ) نحو قوله : زيد الخبر ماعرفة أو ماعهود

مان هو والمعنى : أي الناس هو وأي القوما هو فتقول : أخأوك المعروف أو
أبو عمرو أي الذي مان أماره كذا وتقول : هذا الحمارآ أي الحمير هو

فتقول : السإود المعروف بكذا وماا أشبهه . واعلم : أن خأبر المبتدأ إذا كان
ًا ًا مان أسإماء الفاعلين وكان المبتدأ هو الفاعل في المعنى وكان جارآي اسإم
عليه إلى جنبه أضمر فيه ماا يرجع إليه وانستر الضمير نحو قولك : عمرو
ًا هو الذي قائم وأنت مانطلق فأنت وعمرو الفاعلن في المعنى لن عمر

قاما وقائم جارآ على ( عمرو ) وماوضوع إلى جانبه لم يحل بينه وبينه حائل
ًا فإن فمتى كان الخبر بهذه الصفة لم يحتج إلى أن يظهر الضمير إل ماؤكد

أرآدتا التأكيد قلت : زيد قائم هو وإن لم ترد التأكيد فأنت ماستغن عن ذلك
وإنما احتمل ( ضارآب وقائم ) وماا أشبههما مان أسإماء الفاعلين ضمير

الفاعل ورآفع السإماء التي تبنى عليه لمضارآعته الفعل فأضمروا فيه كما
أضمروا في الفعل إل أن المشبه بالشيء ليس هو ذلك الشيء بعينه

ًا على السإم الذي قبله وإنما يكون كذلك فضمنوه الضمير ماتى كان جارآي
ًا لمبتدأ نحو قولك : عمرو مانطلق كما في ثالثاة ماواضع : إماا أن يكون خأبر
ًا ًا قائم ذكرنا أو يكون صأفة نحو : ماررآتا برجل قائم أو حالً نحو : رآأيت زيد

ففي اسإم الفاعل ضمير في جميع هذه المواضع فإن وقع بعدها اسإم
ظاهر ارآتفع ارآتفاع الفاعل بفعله وماتى جرى اسإم الفاعل على غير مان هو

له فليس يحتمل أن يكون فيه ضمير الفاعل كما يكون في الفعل لن
انستارآ ضمير الفاعل إنما هو للفعل
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ولذلك بنيت لما ( فعل ) ماع ضمير الفاعل المخاطب في ( فعلت )
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ًا في ( فعلَت ) وفعلِت كما بينا فيما ماضى والمخاطب والمخاطبة أيض
فإن قلت : هند زيد ضارآبته لم يكن بد مان أن تقول : هي مان أجل أن

قولك : ( ضارآبته ) ليس لزيد في الفعل نصيب وإنما الضرب كان مان هند
ولم يعد عليها شيء مان ذكرها والفعل لها فإنما ( ضارآبته ) خأبر عن زيد

وفاعله هند في المعنى ولم يجز إل إظهارآ الضمير فقلت حينئذ هي مارتفعة
( بضارآبته ) كما ترتفع هند إذا قلت : زيد ضارآبته هند فالمكنى ها هنا

بمنزلة الظاهر ول يجوز أن تتضمن ( ضارآبته ) ضمير الفاعل فإن أرآدتا أن
تثني قلت : الهندان الزيدان ضارآبتهما هما لن ( ضارآبه ) ليس فيه ضمير

الهندين إنما هو فعل فاعله المضمر هذا على قول مان قال : أقائم أخأواك
فأماا مان قال : أكلوني البراغيث فيجعل في الفعل علماة التثنية والجمع

ولم يرد الضمير ليدل على أن فاعله ماثنى أو ماجموع كما كانت التاء في
ًا بين فعل المذكر والمؤنث فإنه يقول : الهندان الزيدان ( فعلت هند ) فرق

ضارآبتاهما هما فإذا قلت : هند زيد ضارآبته هي ( فهند ) مارتفعة بالبتداء
( وزيد ) مابتدأ ثاان وضارآبته خأبر زيد ( وهي ) هذه اللفظة مارتفعة بأنها

فاعلة والفعل ( ضارآبته ) والهاء ترجع إلى زيد وهي ترجع إلى هند والجملة
خأبر عنها فإن جعلت ماوضع فاعل يفعل فقلت : زيد هند تضربه أضمرتا

الفاعل ولم تظهره فهذا ماما خأالفت فيه السإماء الفعال أل ترى أنك تقول
فإن. : زيد أضربه وزيد تضربه 
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كان في ماوضع الفعل اسإم الفاعل لم تقل إل زيد ضارآبه أنا أو أنت لن
في تصارآيف الفعل ماا يدل على المضمر ماا هو كما قد ذكرنا فيما قد تقدما
وليس ذلك في السإماء وحكم اسإم المفعول حكم اسإم الفاعل تقول : زيد

ًا لزيد كما تكون ( ضارآب ) ويكون فيه ضميره كما ماضروب فتكون خأبر
يكون في الفاعل فتقول : عمرو الجبة ماكسوته إذ كان في ( ماكسوته )
ًا فإن كان فيه ضمير ( عمرو ) لم يجز حتى تقول : ضمير الجبة ماستتر

َعَل َف ِعَل ( ك ُف عمرو الجبة ماكسوها هو فحكم المفعول حكم الفاعل كما أن 
ًا كاسإمه يجوز فيه ) في عمله وحق خأبر المبتدأ إذا كان جملة أن يكون خأبر

ًا وماا أشبه ذلك ماما ًا ول نهي ًا ول أمار التصديق والتكذيب ول يكون اسإتفهاما
ل يقال فيه صأدقت ول كذبت ولكن العرب قد اتسعت في كلماها فقالت :
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ً ٌد في المعنى والحقيقة داخأل زيد كم مارة رآأيته فاسإتجازوا هذا لما كان زي
ٌد وكذلك كل ماا اتسعوا فيه مان في جملة ماا اسإتفهم عنه لن الهاء هي زي

هذا الضرب
: شرح الثالث مان السإماء المرتفعة وهو الفاعل

السإم الذي يرتفع بأنه فاعل هو الذي بنيته على الفعل الذي بني للفاعل
ًا قبله كان فاعلً في الحقيقة أو لم يكن ًا عنه ماقدما ويجعل الفعل حديث
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ٌد ومااتا عمرٌو وماا أشبه ذلك وماعنى قولي : بنيته على :كقولك  جاء زي
الفعل الذي بني للفاعل أي : ذكرتا الفعل قبل السإم لنك لو أتيت بالفعل

بعد السإم لرآتفع السإم بالبتداء وإنما قلت على الفعل الذي بني للفاعل
لفرق بينه وبين الفعل الذي بني للمفعول إذ كانوا قد فرقوا بينهما فجعلوا
( ضرب ) للفاعل مافتوح الفاء و ( ضرب ) للمفعول ماضموما الفاء ماكسورآ

العين وقد جعل بينهما في جميع تصارآيف الفعال مااضيها وماستقبلها
وثالثايها ورآباعيها وماا فيه زائد مانها فروق في البنية وهذا يبين لك في

ماوضعه إن شاء الله
وإنما قلت : كان فاعلً في الحقيقة أو لم يكن لن الفعل ينقسم قسمين :

فمنه حقيقي ومانه غير حقيقي والحقيقي ينقسم قسمين : أحدهما أن
يكون الفعل ل يتعدى الفاعل إلى مان سإواه ول يكون فيه دليل على

مافعول نحو : قمت وقعدتا والخأر أن يكون فعلً وأصألً إلى اسإم بعد اسإم
الفاعل والفعل الواصأل على ضربين : فضرٌب واصأل ماؤثار نحو : ضربت

ًا والضرب الخأر واصأل إلى السإم فقط غير ماؤثار فيه ًا وقتلت بكر زيد
ًا فإن هذه تتعدى إلى الحي ًا وهجوتا بكر ًا ومادحت عمر نحو : ذكرتا زيد
والميت والشاهد والغائب وإن كنت إنما تمدح الذاتا وتذماها إل أنها غير

ماؤثارة
ومانها الفعال الداخألة على البتداء والخبر وإنما تنبىء عن الفاعل بما

هجس في نفسه أو تيقنه غير ماؤثارة بمفعول ولكن أخأبارآ الفاعل بما وقع
ًا خأير الناس ًا أخأاك . وعلمت زيد عنده نحو : ظننت زيد
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القسم الثاني : مان القسمة الولى : وهو الفعل الذي هو غير فعل حقيقي
فهو على ثالثاة أضرب فالضرب الول : أفعال ماستعارآة للخأتصارآ وفيها
ٌد وسإقط الحائط بيان أن فاعليها في الحقيقة مافعولون نحو : مااتا زي

ومارض بكر
والضرب الثاني : أفعال في اللفظ وليست بأفعال حقيقية وإنما تدل على

الزماان فقط وذلك قولك : كان عبد الله أخأاك وأصأبح عبد الله عاقلً ليست
تخبر بفعل فعله إنما تخبر أن عبد الله أخأوك فيما ماضى وأن الصباح أتى

عليه وهو عاقل
والضرب الثالث : أفعال مانقولة يراد بها غير الفاعل الذي جعلت له نحو

قولك : ل أرآينك ها هنا فالنهي إنما هو للمتكلم كأنه ينهي نفسه في اللفظ
وهو للمخاطب في المعنى

وتأويله : ل تكونن ها هنا فإن ( مان ) حضرني رآأيته وماثله قوله تعالى :
( ول تموتن إل وأنتم ماسلمون ) لم ينههم عن الموتا في وقت لن ذلك

ليس المهم تقديمه وتأخأيره ولكن ماعناه : كونوا على السإلما
فإن الموتا ل بد مانه فمتى صأادفكم صأادفكم عليه وهذا تفسير أبي

العباس رآحمه الله
فالسإم الذي يرتفع بأنه فاعل هو والفعل جملة يستغني عليها
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السكوتا وتمت بها الفائدة للمخاطب ويتم الكلما به دون مافعول
والمفعول فضلة في الكلما كالذي تقدما فأماا الفعل فل بد له مان فاعل وماا

يقوما ماقاما الفاعل بمنزلة البتداء والخبر أل ترى أنك إذا قلت : قاما زيد
فهو بمنزلة قولك : القائم زيد

َعَل ) وسإيفعل أو هو في حال الفعل أو َف فالفاعل رآفع إذا أخأبرتا عنه أنه ( 
اسإتفهمت عنه هل يكون فاعلً أو نفيت أن يكون فاعلً نحو : قاما عبد الله

ويقوما عبد الله . وسإيقوما عبد الله
ِإْن يذهب زيد أذهب وفي السإتفهاما : أيقوما عبد الله وفي الجزاء 
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وفي النفي ماا ذهب زيد ولم يقم عمرو فالعامال هو الفعل على عمله أين
نقلته ل يغيره عن عمله شيء أدخألت عليه ماا يعمل فيه أو لم يعمل

ًا ًا أو خأبر ًا أو مانفي ًا أو ماوجب ًا أو مارفوع ًا أو مانصوب فسواء كان الفعل ماجزوما
ّد مان أن يرفع به السإم الذي ًا هو في جميع هذه الحوال ل ب أو اسإتخبارآ

بني له فالفعال كلها مااضيها وحاضرها وماستقبلها يرفع بها الفاعل بالصفة
التي ذكرناها ومان الفعال ماا ل يتصرف في الزمانة الثلثاة : الماضي

والحاضر والمستقبل ويقتصر به على زماان واحد فل يتصرف في جميع
تصارآيف الفعال وقد أفردناها وقد أعملوا اسإم الفعل وتأمالت جميع ذلك
فوجدتا الشياء التي ترتفع بها السإماء ارآتفاع الفاعل سإتة أشياء : فعل

ماتصرف وفعل غير ماتصرف وأسإم الفاعل والصفة المشبهة باسإم الفاعل
والمصدرآ والسإماء التي سإموا فيها الفعل في المار والنهي

فأماا الول : وهو الفعل المتصرف فنحو : قاما وضرَب وتصرفه أنك تقول :
يقوما وأقوما وتقوما

وضرَب ويضرب وأضرب وجميع تصارآيف الفعال جارآية عليه ويشتق مانه
ضارآب: اسإم الفاعل فتقول 
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 وهو الفعل الذي هو غير ماتصرف نحو : ليس وعسى وفعل :والثاني
التعجب ونعم وبئس ل تقول مانه يفعل ول فاعل

ٍد وسإنذكر هذه الفعال بعد في ماواضعها إن شاء الله ٍء واح ول يزول عن بنا
الثالث : وهو اسإم الفاعل الجارآي على فعله نحو قولك : قاما يقوما فهو

قائم : وضرب يضرب فهو ضارآب وشرب يشرب فهو شارآب فضارآب
وشارآب وقائم أسإماء الفاعلين

وقد بينا أن اسإم الفاعل ل يحسن أن يعمل إل أن يكون ماعتمدا على شيء
قبله

وذكرنا ماا يحسن مان ذلك وماا يقبح في باب خأبر البتداء
والرابع : الصفة المشبهة باسإم الفاعل نحو قولك : حسن وشديد تقول :

الحسن وجه زيد و الشديد سإاعدك وماا أشبهه
ٍد عمرو وتأويله : مان والخاماس : المصدرآ نحو قولك عجبت مان ضرب زي

ًا عمرو أن ضرَب زيد
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السادس : السإماء التي يسمى الفعل بها في المار والنهي نحو قولهم :
ًا وهلم الثريد وصأه وماه تراكها وماناعها يريدون : أترك وأمانع ورآويد زيد

ًا فهذه السإماء إنما جاءتا في المار وتحفظ يريدون : اسإكت وعليك زيد
ًا ول يقاس عليها وسإنذكر جميع هذه السإماء التي أوقعت ماوقع حفظ

الفعل في بابها ماشروحة إن شاء الله
: شرح الرابع مان السإماء المرتفعة

ًا على فعٍل بني َعَل به إذا كان السإم مابني َف وهو المفعول الذي لم يسم مان 
للمفعول ولم يذكر مان فعَل به فهو رآفع وذلك قولك : ضرب بكر وأخأرج

: خأالد واسإتخرجت الدرآاهم فبني الفعل للمفعول على ( فعل ) نحو
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ِرَب ) ِرمَا ) وتفعل نحو : تضرب ونفعل نحو : نضرب ( ُض وأفعَل نحو : ( أك
ِء الفعل الذي بني للفاعل لئل يلتبس المفعول بالفاعل فخولف بينه وبين بنا

وارآتفاع المفعول بالفعل الذي تحدثات به عنه كإرآتفاع الفاعل إذا كان
ًا على فعٍل الكلما ل يتم إل به ول يستغني دونه ولذلك قلت : إذا كان مابني

بني للمفعول أرآدتا به ماا أرآدتا في الفاعل مان أن الكلما ل يتم إل به
وقلت ولم تذكر مان فعل به لنك لو ذكرتا الفاعل ماا كان المفعول إل

ًا وإنما ارآتفع لما زال الفاعل وقاما ماقاماه نصب
واعلم : أن الفعال التي ل تتعدى ل يبنى مانها فعل للمفعول لن ذلك

ماحال نحو : قاما وجلس
ل يجوز أن تقول : قيم زيد ول جلس عمرو إذ كنت إنما تبني الفعل

للمفعول فإذا كان الفعل ل يتعدى إلى مافعول فمن أين لك مافعول تبنيه له
ًا أزلت الفاعل فإن كان الفعل يتعدى إلى مافعول واحد نحو : ضربت زيد
وقلت : ضرب زيد فصارآ المفعول يقوما ماقاما الفاعل وبقي الكلما بغير

ًا قد ارآتفع وإن كان الفعل يتعدى إلى اسإم مانصوب لن الذي كان مانصوب
ًا فرددته إلى ماا لم يسم فاعله قلت : ًا درآهم مافعولين نحو : أعطيت زيد
ًا فقامَا أحد المفعولين ماقامَا الفاعِل وبقَي مانصوب واحد ُأعطي زيد درآهم

في الكلما وكذلك إن كان الفعل يتعدى إلى ثالثاة مافعولين نحو : أعلم الله
ًا ًا خأير الناس إذا رآددته إلى ماا لم يسم فاعله قلت : أعلم زيد بكر ًا بكر زيد

خأير الناس
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فقاما أحد المفعولين ماقاما الفاعل
وبقي في الكلما اسإمان مانصوبان فعلى هذا يجري هذا الباب

ٍد وإن كان الفعل ل يتعدى لم يجز ذلك فيه وإن كان يتعدى إلى مافعول واح
ًا إلى ٍد وإن كان يتعدى إلى اثانين بقي الفعل ماتعدي بقي الفعل غير ماتعم

واحد وإن كان يتعدى إلى ثالثاة بقي الفعل يتعدى إلى إثانين فعلى هذا
فقس ماتى نقلت ( فعل ) الذي هو
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ِعَل ) الذي هو مابني للمفعول فانقص مان المفعولتا ُف للفاعل مابني إلى ( 
ًا واحد

َلت ) إلى أفعلَت فإن كان الفعل ل يتعدى في ( فعلت ) َع َف وإذا نقلت ( 
ٍد إذا نقلته إلى أفعلت تقول قمت فل يتعدى إلى مافعول فإن ِه إلى واح فعد

قلت أفعلت مانه قلت أقمت زيدا وإن كان الفعل يتعدى إلى مافعول واحد
فنقلته مان ( فعلت ) إلى ( أفعلت ) عديته إلى إثانين نحو قولك : رآأيت

ًا الهلل فيتعدى إلى ٍد فإن قلت : أرآيت زيد ٍد إلى مافعول واح الهلل هو ماتع
إثانين وإن كان الفعل يتعدى إلى مافعولين فعلت إلى أفعلت تعدي إلى ثالثاة

ًا خأير الناس فإن قلت : أعلمُت قلت : أعلمُت مافعولين تقول علمت بكر
ًا خأير الناس فتعدى إلى ثالثاة فهذان النقلن ماختلفان إذا نقلت ًا زيد بكر

ًا وإذا نقلت ًا أبد ( فعلُت ) إلى ( فعلُت ) نقصت مان المعفولتا واحد
ًا فتبين ذلك فإني ًا أبد ( فعلت ) إلى ( أفعلت ) زدتا في المفعولتا واحد
ّعلُت ) وإن لم يكن مان هذا الباب لن الشياء تتضح بضمها إنما ذكرتا ( ف

إلى أضدادها واسإم المفعول الجارآي على فعله يعمل عمل الفعل نحو
قولك : ماضروب وماعط يعمل عمل أعطى ونعطي تقول : زيد ماضروب

أبوه فترفع ( وأبوه ) بمضروب كما كنت ترفعه بضارآٍب إذا قلت : زيد
ًا ( فترفع الب ) ( بمعط ) ًا وتقول : زيد ماعط أبوه درآهم ضارآب أبوه عمر
ًا فقاما الدرآهم وتقول : دَفع إلى زيد درآهم فترفع الدرآهم لنك جررآتا زيد

ماقاما الفاعل ويجوز أن تقول : سإير بزيد فتقيم ( بزيد ) ماقاما الفاعل
ًا ول يمنعه حرف الجر مان ذلك كما قال : ماا جاءني مان فيكون ماوضعه رآفع

ًا ( بمن ) وكذلك قوله تعالى : ( أن ينزل أحد فأحد فاعل وإن كان ماجرورآ
 )عليكم مان خأير مان رآبكم
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ًا ًا وكسى زيد ثاوب ًا غير ماجرورآ قلت : أعطى زيد درآهم فإن أظهرتا زيد
ًا ثاوب كما ًا درآهم وكسى زيد فهذا وجه الكلما ويجوز أن تقول : أعطى زيد

كان الدرآهم والثوب مافعولين وكان ل يلبس على الساماع الخأذ مان
ًا وكان زيد هو الخأذ لم يجز المأخأوذ جاز ولكن لو قلت : أعطى زيد عمر

ًا لن هذا يلبس إذ كان يجوز أن يكون كل واحد أن تقول : أعطى عمرو زيد
ًا لصاحبه وهو ل يلبس في الدرآهم وماا أشبه لن الدرآهم ل يكون مانهما آخأذ

ًا وإنما هذا ماجاز والول الوجه إل ماأخأوذ
ًا ول يجوز على هذا ضرب ًا وألبسُت الجبة زيد ومان هذا : أدخأل القبر زيد

ًا في ماوضع قولك : ضربًة بسوٍط فهو ماصدرآ ًا سإوٌط لن سإوط زيد
واعلم : أنه يجوز أن تقيم المصادرآ والظروف مان الزمانة والماكنة ماقاما
الفاعل في هذا الباب إذا جعلتها مافعولتا على السعة وذلك نحو قولك :

ًا واخأتلف به سإير بزيد سإير شديد وضرب مان أجل زيد عشرون سإوط
شهران وماضى به فرسإخان وقد يجوز نصبهما على الموضع وإن كنت لم

تقم المجرورآ ماقاما الفاعل أعني قولك : بزيد على أن تحذف ماا يقوما
ماقاما الفاعل وتضمره وذلك المحذوف على ضربين إماا أن يكون الذي قاما

ًا اسإتغنى عن ذكره بدللة الفعل عليه وإماا أن يكون ماقاما الفعل ماصدرآ
ًا إذ كان الفعل ل يخلو مان أن يكون في ماكان ًا دّل الفعل عليه أيض ماكان

ًا مان ماصدرآه نحو قولك : سإير بزيد كما أنه ل بد مان أن يكون ماشتق
ًا أضمرتا السير لن ( سإير ) يدل على السير فكأنك قلت : سإير فرسإخ

ًا ثام حذفت السير فلم تحتج إلى ذكره ماعه كما تقول : السير بزيد فرسإخ
ًا له ًا له تريد : كان الكذب شر مان كذب كان شر

ولم تذكر الكذب لن ( كذب ) قد دل عليه ونظيره قوله تعالى : ( ل
 )يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله مان فضله هو خأيرا لهم

يعني البخل الذي دل عليه ( يبخلون ) وأماا الذي يدل عليه الفعل مان
المكان فأن تضمر في
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هذه المسألة ماا يدل عليه ( سإير ) نحو الطريق وماا أشبهه مان الماكنة
أل ترى أن السير ل بد أن يكون في طريق فكأنك قلت : سإير عليه

ًا ثام حذفت لعلم المخاطب بما تعني فقد صأارَآ في ( سإيَر الطريق فرسإخ
بزيٍد ) ثالثاة أوجه : أجودها أن تقيم ( بزيد ) ماقاما الفاعل فيكون ماوضعه

ًا في اللفظ وقد أرآيناك ماثل ذلك ًا وإن كان ماجرورآ رآفع
والوجه الثاني : الذي يليه في الجودة أن تريد المصدرآ فتقيمه ماقاما الفاعل

وتحذفه
والوجه الثالث : وهو أبعدها أن تريد المكان فتقيمه ماقاما الفاعل وتحذفه

ًا فالوجه النصب في ( سإير ) لنك لم واعلم : أنك إذا قلت : سإير يزيد سإير
ًا لم يكن في ( سإير ) أكثر مان التوكيد فإن وصأفته ًا ) شيئ تفد بقولك ( سإير

ًا فالوجه الرفع لنك لما نعته قربته مان السإماء ًا أو هين فقلت : شديد
وحدثات فيه فائدة لم تكن في ( سإير ) والظروف بهذه المنزلة لو قلت :
ًا ًا لكان الوجه النصب فإن قلت : يوما كذا أو ماكان ًا أو يوما سإير بزيد ماكان

ِلظهارآ في السإم ِلضمارآ وا ًا أخأتير الرفع والتقديم والتأخأير وا ًا أو قريب بعيد
الذي قاما ماقاما الفاعل ولم يسم مان فعل به ماثله في الفاعل يجوز فيه ماا

جاز في ذلك ل فرق بينهما في جميع ذلك وتقول : كيف أنت إذا نحى
نحوك ونحوك على ماا فسرنا فإن قلت : نحى قصدك فالخأتيارآ عند قوما

مان النحويين النصب لمخالفة لفظ الفعل لفظ المصدرآ والمصادرآ
ًا في هذا الباب والظروف مان الزماان والمكان ل يجعل شيء مانها مارفوع

حتى يقدرآ فيه أنه إذا كان
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الفاعل ماعه أنه مافعول صأحيح فحينئذ يجوز أن يقاما ماقاما الفاعل إذا لم
تذكر الفاعل

فأماا الحال والتمييز فل يجوز أن يجعل واحد مانهما في ماحل الفاعل إذا
ًا ًا ل يجوز أن تقيم ( قائم ًا أو تصبب بدن عمرو عرق قلت : سإير بزيد قائم

ًا ) ماقاما الفاعل لنهما ل يكونان إل نكرة فالفاعل وماا قاما ماقاماه وعرق
يضمر كما يظهر والمضمر ل يكون إل ماعرفة وكذلك المصدرآ الذي يكون
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علة لوقوع الشيء نحو : جئتك ابتغاء الخير ل يقوما ماقاما الفاعل ابتغاء
الخير لن المعنى لبتغاء الخير ومان أجل ابتغاء الخير فإن أقمته ماقاما

ًا ) أن يردوه الفاعل زال ذلك المعنى وقد أجاز قوما في ( كان زيد قائم
إلى ماا لم يسم فاعله فيقولون : كين قائم

قال أبو بكر : وهذا عندي ل يجوز مان قبل أن ( كان ) فعل غير حقيقي
وإنما يدخأل على المبتدأ والخبر فالفاعل فيه غير فاعل في الحقيقة

والمفعول غير مافعول على الصحة فليس فيه مافعول يقوما ماقاما الفاعل
لنهما غير ماتغايرين إذ كان إلى شيء واحد لن الثاني هو الول في

المعنى
وقد نطق بما لم يسم فاعله في أحرف ولم ينطق فيها بتسمية الفاعل

فقالوا : أنيخت الناقة وقد وضع زيد في تجارآته ووكس وأغرى به وأولع به
ًا وليس بباب يقاس عليه َأخأذ عنهم سإماع وماا كان مان نحو هذا ماما 

: شرح الخاماس
وهو المشبه بالفاعل في اللفظ : المشبه بالفاعل على ضربين : ضرب

مانه
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 بكان وأخأواتها ) وضرب آخأر ارآتفع بحروف شبهت ( بكان ) والفعل (ارآتفع
وأخأواتا ( كان ) : صأارآ وأصأبح وأماسى وظل وأضحى وماا داما وماا زال
وليس وماا أشبه ذلك ماما يجيىء عبارآة عن الزماان فقط وماا كان في
ماعناهن ماما لفظه لفظ الفعل وتصارآيفه تصارآيف الفعل تقول : كان

ويكون وسإيكون وكائن فشبهوها بالفعل لذلك فأماا مافارآقتها للفعل
الحقيقي فإن الفعل الحقيقي يدل على ماعنى وزماان نحو قولك : ضرب
يدل على ماا ماضى مان الزماان وعلى الضرب الواقع فيه وكان إنما يدل

على ماا ماضى مان الزماان فقط ( ويكون ) تدل على ماا أنت فيه مان
الزماان وعلى ماا يأتي فهي تدل على زماان فقط فأدخألوها على المبتدأ
ًا ًا بالفاعل ونصبوا بها الخبر تشبيه وخأبره فرفعوا بها ماا كان مابتدأ تشبيه

بالمفعول فقالوا : كان عبد الله أخأاك كما قالوا : ضرب عبد الله أخأاك إل
أن المفعول في ( كان ) ل بد مان أن يكون هو الفاعل لن أصأله المبتدأ

وخأبره كما كان خأبر المبتدأ ل بد مان أن يكون هو المبتدأ فإذا قالوا ( كان
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ًا ) فإنما ماعناه : زيد قاما فيما ماضى مان الزماان فإذا قالوا : أصأبح زيد قائم
ًا فإنما المعنى : أتى الصباح وعبد الله مانطلق فهذا تشبيه عبد الله مانطلق

ًا ماا يعملون الشيء عمل الشيء إذا أشبهه في اللفظ وإن لم لفظي وكثير
يكن ماثله في المعنى وسإترى ذلك إن شاء الله فقد بان شبه ( كان

وأخأواتها ) بالفعل إذ كنت تقول : كان يكون وأصأبح يصبح وأضحى ويضحى
وداما يدوما وزال يزال فأماا ليس فالدليل على أنها فعل وإن كانت ل

تتصرف تصرف الفعل قولك : لست كما تقول : ضربت ولستما كضربتما
ولسنا كضربنا ولسن كضربن
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ولستن كضربتن وليسوا كضربوا ولسيت أماة الله ذاهبة كقولك : ضربت
ًا أماة الله زيد

وإنما اماتنعت مان التصرف لنك إذا قلت ( كان ) دللت على ماا ماضى وإذا
قلت ( يكون ) دللت على ماا هو فيه وعلى ماا لم يقع وإذا قلت : ليس زيد
ًا أدتا ذلك المعنى الذي في يكون فلما كانت تدل على ماا ًا الن أو غد قائم

يدل عليه المضارآع اسإتغني عن المضارآع فيها ولذلك لم تبن بناء الفعال
التي هي مان بناتا الياء ماثل باع وباتا

وإذا اجتمع في هذا الباب ماعرفة ونكرة فاسإم ( كان ) المعرفة كما كان
ذلك في البتداء هو المبتدأ ل فرق بينهما في ذلك تقول : كان عمرو

ًا وكان بكر رآجلً عاقلً وقد يكون السإم ماعرفة والخبر ماعرفة كما مانطلق
ًا تقول : كان عبد الله أخأاك وكان أخأوك عبد الله كان ذلك في البتداء أيض

ًا لها والشعراء قد أيهما شئت جعلته اسإم ( كان ) وجعلت الخأر خأبر
يضطرون فيجعلون السإم نكرة والخبر ماعرفة لعلمهم أن المعنى يؤول

: إلى شيء واحد فمن ذلك قول حسان
ُء...كأّن سإلفًة ماْن بيت رآأٍس  ) (  يكون مازاَجها عَسل وماا

: وقال القطاماي
(  ول يك ماوقف مانِك الوداعا...قفي قبل التفرِق يا ضباعا  )
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وقد ماضى تفسير هذا وقد تخبر في هذا الباب بالنكرة عن النكرة إذا كان
ًا مانك وماا كان فيه فائدة وذلك قولك : ماا كان أحد ماثلك وليس أحد خأير

ًا ماقاماك وإنما صألح هذا هنا لن قولك : ( رآجل ) في ماوضع رآجل قائم
الجماعة إذا جعلوا رآجلً رآجلً يدلك على ذلك قولك : ماا كان رآجلن أفضل

مانهما
والمعول في هذا الباب وغيره على الفائدة كما كان في المبتدأ والخبر
فما كانت فيه فائدة فهو جائز فأنت إذا قلت : ليس فيها أحد فقد نفيت
الواحد والثانين وأكثر مان ذلك وماثل هذا ل يقع في اليجاب ونظير أحد

: عريب وكتيع وطورآيء وديارآ قال الراجز
( ... وبلدة ليس بها ديارآ )

ومان هذه السإماء ماا يقع بعد ( كل ) لعموماها تقول : يعلم هذا كل أحد
: وأماا قول الشاعر
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ٍد  ) ٍد ل يعرف القمرا...حتى ظهرتا فما تخفى على أح (  إل على أح
فقد فسر هذا البيت على ضربين : أحدهما : أن يكون ( أحد ) في ماعنى

واحد كأنه قال : إل على واحد ل يعرف القمرا فأحد هذه هي التي تقع في
قولك : أحد وعشرون وتكون على قولك ( أحد ) التي تقع في النفي

فتجريه في هذا الموضع على الحكاية لتقديم ذكره إياه ونظير ذلك أن
ًا بلى وأحد إنما هو حكاية يقول القائل : أماا في الدارآ أحد فتقول ماجيب
ًا في الدارآ إذا للفظ ورآد عليه وتقول : ماا كان رآجل صأالح فمشبه زيد
ًا صأالح فمشبهه ماثله ًا وماعنى هذا الكلما أن زيد جعلت في الدارآ خأبر

ًا غير ًا أو أخأبرتا أن ماا كان صأالح ًا ) فقد ذمامت زيد فإن نصبت ( ماشبه
تشبيه

فإذا قلت : ماا كان أحد ماثلك وماا كان ماثلك أحد فكلها نكراتا لن ( ماثل
ًا بعينه َأضفن إلى المعارآف لنهن ل يخصصن شيئ وشبه ) يكن نكراتا وإن 

لن الشياء تتشابه مان وجوه وتتنافى مان وجوه فإن أرآدتا ( بمثلك )
المعروف ( بشبهك ) خأاصأة كان ماعرفة كأخأيك
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وتقول : ماا كان في الدارآ أحد ماثل زيد إذا جعلت ( في الدارآ ) الخبر وإن
ًا نصبت المثل قال الله تعالى : ( ولم يكن له كفوا جعلت ( في الدارآ ) لغو

 )أحد
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والظروف يجوز أن يفصل بها بين ( كان ) وماا عملت فيه لشتمالها على
الشياء فتقديمها وهي مالغاة بمنزلة تأخأيرها واعلم : أن جميع ماا جاز في

المبتدأ وخأبره مان التقديم والتأخأير فهو جائز في ( كان ) إل أن يفصل بينها
وبين ماا عملت فيه بما لم تعمل فيه فإن فصلت بظرف مالغى جاز فأماا ماا

ًا اليوما عبد الله وكان ًا عبد الله وكان مانطلق يجوز فقولك : كان مانطلق
ًا غلماهما تريد كان ًا غلماه والزيدان كان قائم أخأاك صأاحبنا وزيد كان قائم
ًا وكذلك : أخأواتا ( كان ) قال الله تعالى ( وكان حقا علينا غلماهما قائم

 )نصر المؤمانين
وتقول : مان كان أخأاك إذا كانت ( مان ) مارفوعة كأنك قلت : أزيد كان

ًا أخأاك وتقول : مان كان أخأوك إذا كانت ( مان ) مانصوبة كأنك قلت : أزيد
كان أخأوك وهذا كقولك : مان ضرب أخأاك ومان ضرب أخأوك فما أجزته في
المبتدأ والخبر مان التقديم والتأخأير فأجزه فيها ولكن ل تفصل بينها وبين ماا

ًا الحمى تأخأذ ول : كان عملت فيه بما لم تعمل فيه ول تقل : كانت زيد
غلماه زيد يضرب ل تجز هذا إذا كان ( زيد والحمى ) أسإمين لكان

فإن أضمرتا في ( كان ) المار أو الحديث أو القصة وماا أشبه ذلك وهو
الذي يقال له المجهول

كان ذلك المضمر اسإم ( كان ) وكانت هذه الجملة خأبرها فعلى ذلك يجوز
ًا الحمى تأخأذ وعلى هذا أنشدوا : كان زيد

َعّرسِإهم  ) َعالي مُا ّنوى  َبُحوا وال َأصْأ ِكين...َف َقى الَمَسا َيل ّلنوى  ُكّل ا َيس  َل َو   )
كأنه قال : وليس الخبر يلقى المساكين كل النوى ولكن هذا المضمر
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ل يظهر وأصأحابنا يجيزون : غلماه كان زيد يضرب فينصبون الغلما
( بيضرب ) ويقدماونه لن كّل ماا جاز أن يتقدما مان الخأبارآ جاز تقديم

ًا فكان هذا بمنزلة : ضرب مافعوله فلو قلت : غلماه ضرب زيد كان جيد
زيد غلماه

ولو رآفعت الغلما كان غير جائز لنه إضمارآ قبل الذكر فل يجوز أن ينوى به
غيره فإن قال قائل : فأنت إذا نصبت فقد ذكرته قبل السإم قيل له : إذا
ًا وإذا كان في قدما وماعناه التأخأير فإنما تقديره والنية فيه أن يكون ماؤخأر
ماوضعه لم يجز أن تعني به غير ماوضعه أل ترى أنك تقول : ضرب غلماه

ًا والفاعل على الحقيقة قبل المفعول زيد لن الغلما في المعنى ماؤخأر
ًا لم يجز لن الغلما فاعل وهو في ماوضعه ولكن لو قلت : ضرب غلماه زيد

فل يجوز أن تنوي به غير ذلك الموضع
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ًا أبوه وكان زيد مانطلقة جارآية يحبها والتقديم :وتقول  كان زيد قائم
والتأخأير في الخأبارآ المجملة بمنزلتها في الخأبارآ المفردة ماا لم تفرقها

تقول : أبوه مانطلق كان زيد تريد كان زيد أبوه مانطلق وقائمة جارآية يحبها
كان زيد تريد : كان زيد قائمة جارآية يحبها

ًا كان زيد وفي دارآه ضرب عمرو خأالد
فإن قلت : كان في دارآه زيد أبوه وأنت تريد : كان زيد في دارآه أبوه لم
يجز لن الظرف للب فليس مان كان في شيء وقد فصلت به بينها وبين

خأبرها ولو قلت : كان في دارآه أبوه زيد صألح لنك قدمات الخبر بهيئته
ًا ًا زيد وماثل ذلك : كان زيد وعلى جملته فصارآ ماثل قولك : كان مانطلق

ًا ) جاز وتجوز هذه أخأواك يضربان هذا ل يجوز فإن قدمات : ( يضربان زيد
المسألة إذا أضمرتا في ( كان ) ماجهولً وتقول : زيد كان مانطلقا أبوه

ًا فزيد مابتدأ وماا بعده خأبر له وفي ( كان ) ضمير زيد وهو اسإمها ومانطلق
ًا ) خأبره أبوه ( خأبره ) وإن شئت رآفعت ( أبا ) ب ( كان ) وجعلت ( مانطلق

ًا أبوه ًا أبوه كان تريد : زيد كان مانطلق وتقول : زيد مانطلق
ماثل المسألة التي قبلها

وقال قوما : أبوه قائم كان ( زيد ) خأطأ لن ماا ل تعمل فيه ( كان ) ل
يتقدما قبل ( كان ) والقياس ماا خأبرتك به إذ كان قولك : أبوه قائم في
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ًا ) فهو بمنزلته فإذا لم يصح سإماع الشيء عن ماوضع قولك : ( مانطلق
ًا : كان أبوه قائم زيد َء فيه إلى القياس ول يجيزون أيض ُلجى العرب 

وكان أبوه زيد أخأوك وكان أبوه يقوما أخأوك
هذا خأطأ عندهم لتقديم المكنى على الظاهر

وهذا جائز عندنا لنك تقدما المكنى على الظاهر في الحقيقة وقد ماضى
تفسير المكنى : أنه إذا كان في غير
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ًا والذي ل يجوز ماوضعه وتقدما جاز تقدماه لن النية فيه أن يكون ماتأخأر
عندنا أن يكون قد وقع في ماوقعه وفي مارتبته فحينئذ ل يجوز أن ينوى به

غير ماوضعه ولصأول التقديم والتأخأير ماوضع يذكر فيه إن شاء الله
ول يحسن عندي أن تقول : ( آكلً كان زيد طعاماك ) مان أجل أنك فرقت

بين آكل وبين ماا عمل فيه بعامال آخأر وماع ذلك فيدخأل لبس في بعض
ًا كان زيد فيك الكلما وإنما يحسن ماثل هذا في الظروف نحو قولك : رآاغب
لتساعهم في الظروف وأنهم جعلوا لها فضلً على غيرها في هذا المعنى

ًا : آكلً كان زيد أبوه طعاماك أرآيد به : كان زيد آكل أبوه ول أجيز أيض
ّلة التي ذكرتا لك بل هو ها هنا أقبح لنك فرقت بين ( آكل ) طعاماك للع

وبين ماا أرآتفع به وفي تلك المسألة إنما فرقت بينه وبين ماا انتصب به
والفاعل مالزما ل بد مانه والمفعول فضلة وقوما ل يجيزون : كان خألفك
أبوه زيد وهو جائز عندنا وقد ماضى تفسيره ويقولون : ل يتقدما ( كان )

فعل مااٍض ول ماستقبل
ًا فالقياس ل يمنع مان تقديمه إذا كانت الخأبارآ تقدما وماا جاز أن يكون خأبر

ًا مان العرب ول إل أني ل أعلمه ماسموع
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يتقدما خأبر ( ليس ) قبلها لنها لم تصرف تصرف ( كان ) لنك ل تقول :
مانها يفعل ول فاعل وقد شبهها بعض العرب ب ( ماا ) فقال : ليس الطيب
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إل المسك فرفع وهذا قليل فإذا أدخألت على ( ليس ) ألف السإتفهاما
ًا إنما يجوز ًا ودخألها ماعنى اليجاب فلم يجىء ماعها أحد لن أحد كانت تقرير
ماع حقيقة النفي ل تقول : أليس أحد في الدارآ لن المعنى يؤول إلى قولك

: أحد في الدارآ وأحد ل يستعمل في الواجب ولذلك ل يجوز أن تجيء إل
ماع التقرير ل يجوز أن تقول فيها لن المعنى يؤول إلى قولك : زيد إل فيها

ًا للنفي تقول : ًا وقد أدخألوا الباء في خأبر ( ليس ) توكيد وذا ل يكون كلما
ألست بزيد ولست بقائم : وقالوا : أليس إنما قمت

ول يجيء ( إنما ) إل ماع إدخأال اللف كذا حكى وتقول : ليس عبد الله
ًا ) على ( بحسن ) لن ماوضعه نصب ًا فتعطف ( كريم بحسن ول كريم

ًا للنفي وإنما تدخأل الباء هنا تأكيد
ًا وتقول : ليس عبد الله بذاهب ول خأارآج عمرو على أن تجعل عمر

ًا خأبره ولك أن تنصب فتقول : ليس عبد الله بذاهب ول ( مابتدأ ) وخأارآج
ًا عمرو على أنه ماعطوف على خأبر ( ليس ) قبل الباء ول يحسن خأارآج

ليس عبد الله بذاهب ول خأارآج زيد فتجر بالباء ويرتفع زيد ب ( ليس ) ل
يجوز هذا لنك قد عطفت بالواو على عامالين وإنما تعطف حروف العطف

َأخأوه فتجري على عامال واحد ولكن تقول : ليس زيد بخارآج ول ذاهب 
ًا ) على ( خأارآج  )( ذاهب
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وترفع الخأ ب ( ذاهب ) لنه مالبس ب ( زيد ) وهو مان سإببه فكأنك قلت :
ليس زيد ذاهب ول خأارآج ولو حملت ( الخأ ) على ( ليس ) لم يجز مان
أجل أنك تعطف على عامالين على ( ليس ) وهي عامالة وعلى ( الباء )

وهي عامالة وقالوا : ماا كان عبد الله ليقوما ولم يكن ليقوما فأدخألوا اللما
 )ماع النفي ول يجوز هذا في أخأواتا ( كان

ول تقول : ماا كان ليقوما وهذا يتبع فيه السماع
ً واعلم : أن خأبر ( كان ) إذا كنيت عنه جاز أن يكون مانفصلً وماتصل

والصأل أن يكون مانفصلً إذ كان أصأله أنه خأبر مابتدأ تقول : كنت إياه وكان
إياي هذا الوجه لن خأبرها خأبر ابتداء وحقه النفصال ويجوز كأنني وكنته

كقولك : ( ضربني وضربته ) لنها ماتصرفة تصرف الفعل فالول اسإتحسن
: للمعنى والثاني لتقديم اللفظ قال أبو السإود
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ّنُه  ) ْنُه فإ ُك َت ْو  َأ َها  ْن ُك َي َها...فإْن ل  ِن َبا ِل ِب ُأماُه  َذتُه  َغ َأخُأوها    )
و ( لكان ) ثالثاة ماواضع : الول : التي يكون لها اسإم وخأبر

الثاني : أن يكون بمعنى وقع وخألق فتكتفي بالسإم وحده ول
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تحتاج إلى خأبر وذلك قولك : أنا أعرفه ماذ كان زيد أي : ماذ خألق وقد كان
المار أي : وقع وكذلك أماسى وأصأبح تكون مارة بمنزلة ( كان ) التي لها

خأبر ومارة بمنزلة اسإتيقظ وناما فتكون أفعالً تاماة تدل على ماعان وأزمانة
ول ينكر أن يكون لفظ واحد لها ماعنيان وأكثر فإن ذلك في لغتهم كثير

مان ذلك قولهم وجدتا عليه مان الموجدة ووجدتا يريدون
وجدان الضالة وهذا أكثر مان أن يذكر هنا

ًا زائدة نحو قولك : زيد كان مانطلق إنما ماعناه : الثالث : أن تكون توكيد
زيد مانطلق وجاز الغاؤها لعتراضها بين المبتدأ والخبر

ذكر الضرب الثاني : وهو ماا ارآتفع بالحروف المشبهة بالفعال
فمن ذلك ( ماا ) وهي تجري ماجرى ( ليس ) في لغة أهل الحجاز شبهت

ًا فإن بها في النفي خأاصأة لنها نفي كما أنها نفي يقولون : ماا عمرو مانطلق
خأرج ماعنى الكلما إلى اليجاب لم ينصبوا كقولك : ماا زيد إل مانطلق وإن

ًا فقالوا : ( ماا مانطلق زيد  فتجتمع) قدماوا الخبر على السإم رآفعوا أيض
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ًا لن بني تميم ل يعملونها في شيء اللغة الحجازية والتميمية فيهما ماع
ويدعون الكلما على ماا كان عليه قبل النفي يعني البتداء فإذا قلت : ماا

يقوما زيد فنفيت ماا في الحال حسن
ًا كان أقبح لن هذا الموضع خأصت به ( ل ) فإن قلت : ماا يقوما زيد غد

يعني نفي المستقبل
ًا كأنه قال : ( قاما ) فقلت أنت : ماا ولو قلت : ( ماا قاما زيد ) كان حسن

ًا وتقول : ماا زيد ًا أيض قاما فإن أخأرتا فقلت : ماا زيد قاما أو يقوما كان حسن
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بقائم فتدخأل الباء كما أدخألتها في خأبر ( ليس ) فيكون ماوضع ( بقائم )
ًا فإن قدمات الخبر لم يجز ل تقول : ماا بقائم زيد مان أجل أن خأبرها نصب
ًا لم يتقدما والمجرورآ كالمنصوب ولو قلت : ماا زيد بذاهب إذا كان مانصوب
ًا لن ول بخارآج أخأوه : وأنت تريد أن تحمل ( الخأ ) على ماا لم يكن كلما

( ماا ) ل تعمل في السإم إذا قدما خأبره وتقول : ماا كل يوما ماقيم فيه زيد
ًا ) صأفًة ( ليوما ) وذاهب ًا فيه خأالد تجعل ( ماقيم ذاهب فيه عمرة مانطلق

ًا ) ماوضع الخبر هذا على لغة أهل الحجاز فيه صأفة ( لكل ) و ( مانطلق
ًا فيها زيد وإذا قلت : ماا طعاماك زيد آكل وماا وتقول : ماا كل ليلة ماقيم

فيك زيد رآاغب ترفع الخبر ل غير مان أجل تقديم مافعوله فقد قدماته في
ًا وقوما ًا به أو ماقدرآ التقدير لن مارتبة العامال قبل المعمول فيه مالفوظ
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يجيزون إدخأال الباء في هذه المسألة فيقولون : ماا طعاماك زيد بآكل وماا
فيك زيد براغب

إل أنهم يرفعون الخبر إذا لم تدخأل الباء ول يجيزون نصب الخبر في هذه
المسألة

ًا بل قاعد ل غير لن النفي نصبه ومان أجل النفي وتقول : ماا زيد قائم
ًا وتقول زيد ماا قاما وزيد شبهت ( ماا ) بليس فل يكون بعد التحقيق إل رآفع

ًا ول زيد ماا قائم ول زيد ماا خألفك حتى ماا يقوما ول يجوز : زيد ماا قائم
ًا وهو خألفك لن ( ماا ) حقها أن يستأنف بها ول يجوز أن تقول : ماا هو قائم

ًا ليس بفعل وإنما يضمر في الفعال ول يجوز : تضمر فيها إذ كانت حرف
طعاماك ماا زيد آكل أبوه على ماا فسرتا لك وقد حكي عن بعض مان تقدما

مان الكوفيين إجازته ويجوز إدخأال مان على السإم الذي بعدها إذا كان
ًة تقول : ماا مان أحد في الدارآ وماا مان رآجل فيها نكر

ويجوز أن تقول : ماا مان رآجل غيرك وغيرك بالرفع والجر ويكون ماوضع
رآجل رآفعا قال الله تعالى : ( ماا لكم مان إله غيره ) وغيره على المعنى

وعلى اللفظ
وإنما تدخأل ( مان ) في هذا الموضع لتدل على أنه قد نفى كل رآجل وكل

أحد
ولو قلت : ماا رآجل في الدارآ لجاز أن يكون فيها رآجلن وأكثر وإذا قلت :
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ماا مان في الدارآ لم يجز أن يكون فيها أحد البتة
ماا: وقال الخأفش : إن شئت قلت وهو رآديء 
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ًا وهذا رآديء ل ذاهبا إل أخأوك وماا ذاهبا إل جارآيتك تريد : ماا أحد ذاهب
يحذف ( أحد ) وماا أشبهه حتى يكون ماعه كلما نحو : ماا مانهما مااتا حتى
رآأيته يفعل كذا وكذا و ( مااتا ) في ماوضع نصب على مافعول ( ماا ) في

لغة أهل الحجاز وفي كتاب الله تعالى : ( وإن مان أهل الكتاب إل ليؤمانن
 )به

 )والمعنى : ماا مان أهل الكتاب أحد ( وإن مانكم إل وارآدها
أي : وإن أحد مانكم وماعنى : ( إن ) ماعنى : ( ماا ) فقد بان أن في ( ماا )

ًا وماا زيد بقائم وماا زيد قائم والقرآن جاء بالنصب ثالث لغاتا : ماا زيد قائم
وبالباء وماما شبه مان الحروف ب ( ليس ) ( لتا ) شبهها بها أهل الحجاز

وذلك ماع الحين خأاصأة قال الله تعالى : ( ولتا حين ماناص ) قال سإيبويه :
ًا فيها ًا قال : نظير ( لتا ) في أنه ل يكون إل ماضمر تضمر فيها مارفوع

ًا ول يكون ( ليس ) و ( ل يكون ) في السإتثناء إذا قلت : أتوني ليس زيد
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ِلخأبارآ عن غائب ًا قال : وليست لتا ك ( ليس ) في المخاطبة وا بشر
تقول : لست وليسوا

ًا ول قوماك لتوا ًا ول تقول : عبد الله لتا مانطلق وعبد الله ليس مانطلق
مانطلقين

قال : وزعموا : أن بعضهم قرأ : ولتا حين ماناص وهو عيسى بن عمر
: وهي قليلة كما قال بعضهم في قول سإعيد بن ماالك

َها  ) ِن ِنيرا َعْن  ّد  َبراُح...مَاْن صَأ ْيٍس ل  َق ْبُن  َنا ا أ
َ َف   )

فجعلها بمنزلة ( ليس ) قال : و ( لتا ) بمنزلة ( ل ) في هذا الموضع في
ًا ( بليس ) فلم الرفع ول يجاوز بها الحين يعني : إذا رآفعت ماا بعدها تشبيه
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ًا وأنها ل تعمل إل في ( الحين ) رآفعت أو يجاوز بها الحين أيض
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نصبت وقال الخأفش الصغير أبو الحسن سإيعد بن ماسعدة : إنها ل تعمل
ًا في القياس شيئ

قال أبو بكر : والذي قال سإيبويه : أنه يضمر في ( لتا ) إن كان يريد أن
يضمر فيها كما يضمر في الفعال فل يجوز لنها حرف مان الحروف

والحروف ل يضمر فيها وإن كان يريد أنه حذف السإم بعدها وأضمره
ًا ) فحذف المتكلم كما فعل في قوله في ( ماا ) ماا مانهما مااتا أرآاد ( أحد

وهو يريده فجائز
وقوما يدخألون في باب ( كان ) عودة الفعل كقولك : لن ضربته لتضربنه

ًا وهذا يذكر ماع المحذوف السيد الشريف وقولك : عهدي بزيد قائم
ًا بالفاعل في اللفظ أخأبارآ الحروف التي تدخأل والمحذوفاتا وماما شبه ايض

على المبتدأ وخأبره فتنصب السإم وترفع الخبر وهي إن وأخأواتها
وسإنذكرها ماع ماا ينصب وهذه الحروف أعني ( إن واخأواتها ) خأولف بين

عملها وبين عمل الفعل بأن قدما فيها المنصوب على المرفوع
وإنما أعملوا ( ماا ) على ( ليس ) لن ماعناها ماعنى ليس لنها نفي كما أنها

نفى وماع ذلك فليس كل العرب يعملها عمل ( ليس ) إنما رآوي ذلك عن
ًا إذ كانت تدخأل على السإماء أهل الحجاز وكان حق ( ماا ) أن ل تعمل شيئ

والفعال ورآأيناهم إنما أعملوا مان الحروف في السإماء ماا ل يدخأل على
الفعال وأعملوا مانها في الفعال ماا ل يدخأل على السإماء

فأماا ماا يدخأل على السإماء والفعال مانها فألغوه مان العمل وقد بين هذا
فيما ماضى وإذ قد ذكرنا ماا يرتفع مان السإماء فكان

   ]98 - صأفحة 1الصأول في النحو    [ جزء  

ماا يرتفع مانها بأنه مابتدأ وخأبر ومابتدأ ماعنيان فقط ل يتشعب مانهما فنون
ًا أو غير ماتصرف ومانه أسإماء شبهت كما عرض في الفعل أن مانه ماتصرف
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بالفعل وقد ذكرنا الفعل المتصرف فلنذكر الفعل الذي هو غير ماتصرف ثام
نتبعه بالسإماء إن شاء الله
ذكر الفعل الذي ل يتصرف

ًا فهو غير ماتصرف وقد ذكرتا أن اعلم : أن كل فعل لزما بناء واحد
التصرف أن يقال فيه فعل يفعل ويدخأله تصارآيف الفعل وغير المتصرف ماا

ًا فعل ًء واحد لم يكن كذلك فمن الفعال التي لم تتصرف ولزمات بنا
ًا وأكرما بعمرو والفعلن المبنيان للحمد والذما التعجب نحو : ماا أحسن زيد

وهما نعم وبئس
فهذه الفعال وماا جرى ماجراها ل تتصرف ول يدخألها حروف المضارآعة ول

يبني مانها اسإم فاعل
شرح التعجب

فعل التعجب على ضربين وهو مانقول مان بناتا الثلثاة إماا إلى أفعل ويبنى
على الفتح لنه مااض وإماا إلى أفعل به ويبنى على الوقف لنه على لفظ

المار
فأماا الضرب الول : وهو أفعل يا هذا فل بد مان أن تلزماه ( ماا ) تقول : ماا

ًا ًا واحد ًا وإنما لزما فعل التعجب لفظ ًا وماا أجمل خأالد أحسن زيد
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ولم يصرف ليدل على التعجب ولول ذلك لكان كسائر الخأبارآ لنه خأبر
ويدل على أنه خأبر أنه يجوز لك أن تقول فيه صأدق أو كذب فإذا قلت : ماا

ًا ف ( ماا ) اسإم مابتدأ وأحسن خأبره وفيه ضمير الفاعل وزيد أحسن زيد
مافعول به و ( ماا ) هنا اسإم تاما غير ماوصأول فكأنك قلت : شيء حسن

ًا ولم تصف أن الذي حسنه شيء بعينه فلذلك لزماها أن تكون مابهمة زيد
غير ماخصوصأة كما قالوا : شيء جاءك أي : ماا جاءك إل شيء وكذلك :

شر أهر ذا ناب أي : ماا أهره إل شر ونظير ذلك إني ماما أن أفعل يريد :
أني مان المار أن أفعل فلما كان المار ماجهولً جعلت ( ماا ) بغير صألة ولو
ًا وإنما لزماه الفعل الماضي وحده لن التعجب وصألت لصارآ السإم ماعلوما

إنما يكون ماما وقع وثابت ليس ماما يمكن أن يكون ويمكن أن ل يكون
وإنما جاء هذا الفعل على ( أفعل ) نحو : أحسن وأجمل لن فعل التعجب

إنما يكون ماعفولً مان بناتا الثلثاة فقط نحو : ضرب وعلم وماكث : ل يجوز
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غير ذلك نحو : ضرب زيد ثام تقول : ماا أضربه وعلم ثام تقول : ماا أعلمه
ُعَل إلى ( أفعل يا َف ِعَل أو  َف َعَل أو  َف وماكث ثام تقول : ماا أماكثه فتنقله مان 
هذا ) كما كنت تفعل هذا في غير التعجب أل ترى أنك تقول : حسن زيد

ًا فصارآ الفاعل فإذا أخأبرتا أن فاعلً فعل ذلك به قلت : حسن الله زيد
ِعل ) فيما ماضى وإذا قلت َعل ) إلى ( ف مافعولً وقد بينت لك كيف ينقل ( ف
ًا كان الصأل حسن زيد ثام نقلناه إلى ( ُفعل ) فقلنا : شيء : ماا أحسن زيد
ًا ليدل على التعجب ًا واحد ًا وجعلنا ( ماا ) ماوضع شيء ولزما لفظ أحسن زيد

كما يفعل ذلك في الماثال
فإن قال قائل فقد قالوا : ماا أعطاه وهو مان ( أعطى يعطي ) وماا أوله
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بالخير قيل : هذا على حذف الزوائد لن الصأل عطا يعطو إذا تناول
وأعطى غيره إذا ناوله وكذلك ولي وأولى غيره وقال الخأفش : إذا قلت :

ًا صألتها والخبر ًا ف ( ماا ) : في ماوضع الذي وأحسن : زيد ماا أحسن زيد
ماحذوف واحتج مان يقول هذا القول بقولك : حسبك لن فيه ماعنى النهي
ولم يؤتا له بخبر وقد طعن على هذا القول : بأن الخأبارآ إنما تحذف إذا

كان في الكلما ماا يدل عليها وهذا الباب عندي يضارآع باب ( كان
ًا غير المفعول ولهذا ذكره وأخأواتها ) مان جهة أن الفاعل فيه ليس هو شيئ

سإيبويه بجانب باب ( كان وأخأواتها ) إذ كان ( باب كان ) الفاعل فيه هو
المفعول

ُأحيسنه ُأمايلحه و فإن قال قائل : فما بال هذه الفعال تصغر نحو : ماا 
ًا والفعل ل يصغر فالجواب في ذلك : أن هذه الفعال لما لزمات ماوضع

ًا ولم تتصرف ضارآعت السإماء التي ل تزول إلى ( يفعل ) وغيره مان واحد
الماثلة فصغرتا كما تصغر ونظير ذلك : دخأول ألفاتا الوصأل في السإماء
ٍء وماا أشبهه لما دخألها النقص الذي ل يوجد إل في نحو : ابن واسإم واماري

الفعال والفعال ماخصوصأة به فدخألت عليها ألفاتا الوصأل لهذا السبب
فأسإكنت أوائلها للنقص وهذه السإماء المنقوصأة تعرفها إذا ذكرنا التصريف

إن شاء الله
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ًا لكان ماا أحسنني ماثل :وقولك  ماا أحسنني يعلمك أنه فعل ولو كان اسإم
ضارآبي أل ترى أنك ل تقول : ضارآبني

ٍو ويا والضرب الثاني : مان التعجب : يا زيد أكرما بعمرٍو ويا هند أكرما بعمر
رآجلن أكرما بعمرو ويا هندان أكرما بعمرو وكذلك جماعة الرجال والنساء

 )قال الله تعالى ( أسإمع بهم وأبصر
وإنما المعنى : ماا أسإمعهم وأبصرهم

ًا فتثنّي وتجمع وتؤنث وأفعل وماا أكرماه ولست تأمارهم أن يصنعوا به شيئ
َعَل ) لفظه لفظ المار في قطع ألفه وإسإكان آخأره وماعناه إذا َف هو ( 

ًا ًا وحسن زيد جد قلت : أكرما بزيد وأحسن بزيد كرما زيد جد
فقوله : بعمرو في ماوضع رآفع كما قالوا : كفى بالله والمعنى : كفى الله
ًا هو الذي لنه ل فعل إل بفاعل وزيد فاعله إذا قلت : أكرما بزيد لن زيد

كرما وإنما لزمات الباء هنا الفاعل لمعنى التعجب وليخالف لفظه لفظ
ماا: سإائر الخأبارآ فإن قال قائل : كيف صأارآ هنا فاعلً وهو في قولك 
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ًا غير ًا مافعول قلنا : قد بينا أن الفاعل في هذا الباب ليس هو شيئ أكرما زيد
ًا فقيل لك فسره وأوضح المفعول أل ترى أنك لو قلت : ماا أحسن زيد

ماعناه وتقديره
ًا ليس ًا وذلك الشيء الذي حسن زيد قلت على ماا قلناه : شيء َحسن زيد
ًا غير زيد لن الحسن لو حل في غيره لم يحسن هو به فكأن ذلك هو شيئ

الشيء ماثلً وجهه أو عينه وإنما ماثلت لك بوجهه وعينه تمثيلً ول يجوز
ًا لزال التعجب لنه إنما يراد التخصيص في هذا الباب لنك لو خأصصت شيئ

ًا قد فعل فيه هذا وخأالطه ل يمكن تحديده ول يعلم تلخيصه به أن شيئ
والتعجب كله إنما هو ماما ل يعرف سإببه فأماا ماا عرف سإببه فليس مان
شأن الناس أن يتعجبوا مانه فكلما أبهم السبب كان أفخم وفي النفوس

أعظم
واعلم : أن الفعال التي ل يجوز أن تستعمل في التعجب على ضربين
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الضرب الول : الفعال المشتقة مان اللوان والعيوب
الضرب الخأر : ماا زاد مان الفعل على ثالثاة أحرف وسإواء كانت الزيادة

على الثلثاة أصألً أو غير أصأل
فأماا اللوان والعيوب فنحو : الحمر والصأفر والعورآ والحول وماا أشبه
ذلك ل تقول فيه : ماا أحمره ول ماا أعورآه قال الخليل رآحمه الله : وذلك

ًا فقد ًا أو عيب أنه ماا كان مان هذا لون
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ضارآع السإماء وصأارآ خألقة كاليد والرجل والرأس ونحو ذلك فل تقل فيه :
ماا أفعله كما لم تقل ماا أيداه وماا أرآجله إنما تقول : ماا أشد يده وماا أشد

رآجله وقد اعتل النحويون بعلة أخأرى فقالوا : إن الفعل مانه على أفعل
وإفعال نحو : أحمر وإحمارآ وأعورآ وإعوارآ وأحول وإحوال فإن قال قائل :

فأنت تقول : قد عورآتا عينه وحولت : فقل على هذا : ماا أعورآه وماا أحوله
فإن ذلك غير جائز لن هذا مانقول مان ( أفعل ) والدليل على ذلك صأحة

الواو والياء إذا قلت : عورآتا عينه وحولت ولو كان غير مانقول لكان :
حالت وعارآتا وهذا يبين في بابه إن شاء الله

وأماا الضرب الثاني : وهو ماا زاد مان الفعل على ثالثاة أحرف نحو : دحرج
وضارآب واسإتخرج وانطلق واغدودن اغدودن الشعر : إذا تم وطال وافتقر
وكل ماا لم أذكره ماما جاوز الثلثاة فهذا حكمه وإنما جاز : ماا أعطاه وأوله

على حذف الزوائد وأنك رآددته إلى الثلثاة
فإن قلت في افتقر : ماا أفقره فحذفت الزوائد ورآددته إلى ( فقر ) جاز

وكذلك كل ماا كان ماثله
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ماما جاء اسإم الفاعل مانه على ( فعيل ) أل ترى أنك تقول : رآجل فقير
وإنما جئت به على ( فقر ) كما تقول : كرما فهو كريم وظرف فهو ظريف

ولكن تقول إذا أرآدتا التعجب في هذه الفعال الزائدة على ثالثاة أحرف
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كلها ماا أشد دحرجته وماا أشد اسإتخراجه وماا أقبح افتقارآه ونحو ذلك
واعلم : أن كل ماا قلت فيه : ماا أفعله قلت فيه : أفعل به وهذا أفعل مان
هذا وماا لم تقل فيه : ماا أفعله لم تقل فيه : هذا أفعل مان هذا ول : أفعل

به تقول : زيد أفضل مان عمرو وأفضل بزيد كما تقول : ماا أفضله
وتقول : ماا أشد حمرته وماا أحسن بياضه وتقول على هذا : أشدد ببياض

ًا مان فلن وهذا كله ماجراه واحد لن ماعناه المبالغة زيد وزيد أشد بياض
: والتفضيل وقد أنشد بعض الناس

َياِض  ) َب ُلك في ال ْث َتني مِا ْي َل َباِض...َيا  (  أبيَض مِان أخأت بني إ
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قال أبو العباس : هذا ماعمول على فساد وليس البيت الشاذ والكلما
المحفوظ بأدنى إسإناد حجة على الصأل المجمع عليه في كلما ول نحو ول

فقه وإنما يركن إلى هذا ضعفة أهل النحو ومان ل حجة ماعه وتأويل هذا وماا
ِلعراب كتأويل ضعفه أصأحاب الحديث وأتباع القصاص في أشبهه في ا

الفقه
فإن قال قائل فقد جاء في القرآن : ( ومان كان في هذه أعمى فهو في

 )الخأرة أعمى وأضل سإبيل
قيل : له في هذا جوابان : أحدهما : أن يكون مان عمى القلب وإليه ينسب

أكثر الضلل
فعلى هذا تقول : ماا أعماه كما تقول : ماا أحمقه

الوجه الخأر : أن يكون مان عمى العين
فيكون قوله : ( فهو في الخأرة أعمى ) ل يراد به : أنه أعمى مان كذا وكذا

ولكنه فيها أعمى كما كان في الدنيا أعمى وهو في الخأرة أضل سإبيل
وكل فعل مازيد ل يتعب مانه نحو قولك : ماا أماوته لمن مااتا إل أن تريد :

ماا أماوتا قلبه فذلك جائٌز
ماسائل مان هذا الباب

ًا ) ب ( أجمل ) فإن نصبته ًا إن نصبت ( زيد تقول : ماا أحسن وأجمل زيد
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ًا تريد : ماا أحسن زيدا وأجمله (ب  أحسن ) قلت : ماا أحسن وأجمله زيد
وعلى هذا ماذهب إعمال الفعل الول وكذلك : ماا أحسن وأجملهما أخأويك
وماا أحسن وأجملهم أخأوتك فهذا يبين لك أن أحسن وأجمل وماا أشبه ذلك

أفعال
وتقول : ماا أحسن ماا كان زيد فالرفع الوجه و ( ماا ) الثانية في ماوضع

نصب بالتعجب وتقدير ذلك ماا أحسن كون زيد
ًا إذاوصألت به كما تقول : ماا أحسن ماا صأنع تكون ( ماا ) ماع الفعل ماصدرآ

زيد أي : ماا أحسن صأنيع زيد و ( صأنع زيد ) مان صألة ( ماا ) وتقول : ماا
كان أحسن زيداص وماا كان أظرف أباك فتدخأل ( كان ) ليعلم : أن ذلك

ًا ًا تريد : مان ضرب زيد وقع فيما ماضى كما تقول : مان كان ضرب زيد
( ومان كان يكلمك ) تريد : مان يكلمك

ِلعراب لمعناها في ( فكان ) ُألغيت في ا تدخأل في هذه المواضع وإن 
المستقبل والماضي مان عبارآة الفعال

وقد أجاز قوما مان النحويين : ماا أصأبح أبردها وماا أماسى أدفاها واحتجوا
بأن : ( أصأبح وأماسى ) مان باب ( كان ) فهذا عندي : غير جائز ويفسد

تشبيههم ماا ظنوه : أن أماسى وأصأبح أزمانة ماؤقتة و ( كان ) ليست ماؤقتة
ولو جاز هذا في أصأبح وأماسى لنهما مان باب ( كان ) لجاز ذلك في

ًا وماا ( أضحى ) و ( صأارآ ) و ( ماا زال ) ولو قلت : ماا أحسن عندك زيد
أجمل اليوما عبد الله لقبح لن هذا الفعل لما لم يتصرف ولزما طريقة

واحدة صأارآ
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حكمه حكم السإماء فيصغر تصغير السإماء ويصحح المعتل مانه تصحيح
ًا وماا أبيعه شبهوه بالسإماء أل ترى أنك تقول السإماء تقول : ماا أقوما زيد

ًا قلت : هذا أقوما مان هذا ًا فإن كان اسإم في الفعل : أقاما عبد الله زيد
ٌد وأجمله وماا أحسن ماا كانت هند وأجمله لن وتقول : ماا أحسن ماا كان زي
ٍد وأجمله فالهاء للكون ولو قلت : وأجملها لجاز المعنى ماا أحسن كون هن

على أن تجعل ذلك لها
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ًا فرددتا الفعل إلى ( نفسك ) قلت : ماا أحسنني وإذا قلت : ماا أحسن زيد
لن ( أحسن ) فعل

وظهر المفعول بعده بالنون والياء ول يجوز : ماا أحسن رآجلً لنه ل فائدة
ًا ورآجلً ماعه جاز ولول قولك : ( ماعه ) لم يكن فيه ولو قلت : ماا أحسن زيد

في الكلما فائدة وتقول : ماا أقبح بالرجل أن يفعل كذا وكذا
فالرجل شائع وليس التعجب مانه

إنما التعجب مان قولك : أن يفعل كذا وكذا
ًا ولو قلت : ماا أحسن رآجلً إذا طلب ماا عنده أعطاه كان هذا الكلما جائز

ولكن التعجب وقع على رآجل وإنما تريد التعجب مان فعله
وإنما جاز ذلك لن فعله به كان وهو المحمود عليه في الحقيقة والمذماوما

وإذا قلت : ماا أكثر هبتك الدنانير وإطعاماك للمساكين لكان حق هذا
التعجب أن يكون قد وقع مان الفعل والمفعول به لن فعل التعجب للكثرة

والتعظيم فإن أرآدتا : أّن هبته وإطعاماه كثيران إل أن الدنانير التي يهبها
قليلة والمساكين الذين يطعمهم قليل جاز ووجه الكلما الول . ول يجوز

ماا: أن تقول 
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ًا لن فعل للتعجب ل يتصرف وقد ًا وماا أقبح عندك زيد أحسن في الدارآ زيد
ًا ماضى هذا ول يجوز : ماا أحسن ماا ليس زيد

ول ماا أحسن ماا زال زيد كما جاز لك ذلك في ( كان ) ولكن يجوز : ماا
ٌد وماا أحسن ماا ل يزال يذكرنا زيد وهذا ماذهب أحسن ماا ليس يذكرك زي

البغداديين
ول يجوز أن يتعدى فعل التعجب إل إلى الذي هو فاعله في الحقيقة

ٌد في الحقيقة هو الضارآب ول يجوز أن تقول : تقول : ماا أضرب زيدا فزي
ًا ُتدخأل اللما فتقول : ماا أضرب زيد ًا ولكن لك أن  ًا عمر ماا أضرب زيد

لعمرو
وفعل التعجب نظير قولك : هو أفعل مان كذا

فما جاز فيه جاز فيه . وقد ذكرتا هذا قبل وإنما أعدته : لنه به يسير هذا
الباب ويعتبر

ول يجوز عندي أن يشتق فعل التعجب مان ( كان ) التي هي عبارآة عن
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الزماان فإذا اشتققت مان ( كان ) التي هي بمعنى ( خألق ووقع ) جاز
ًا لنه يقع في ماوضعه المستقبل ًا قائم وقوما يجيزون : ماا أكون زيد

والصفاتا ويعنون بالصفاتا ( في الدارآ ) وماا أشبه ذلك مان الظروف
ًا ويقوما ول يجيزون ( قاما ) لنه قد ماضى ويجيزون ماا أظنني لزيد قائم

فهذا يدلك على أنهم إنما أرآادوا ( بقائم ) ويقوما الحال
ِلدغاما وكذلك : أجود به وأطيب به لنه ماضارآع وتقول : أشدد به ول يجوز ا

للسإماء
وقد أجاز بعضهم : ماا أعلمني بأنك قائم وأنك
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قائم أجاز إدخأال الباء وإخأراجها ماع ( أن ) وقال قوما : ل يتعجب ماما فيه
اللف واللما إل أن يكون بتأويل جنٍس

ل تقول : ماا أحسن الرجل فإن قلت : ماا أهيب السإد جاز والذي أقول أنا
في هذا : إنه إذا عرف الذي يشارآ إليه فالتعجب جائز

ول يعمل فعل التعجب في ماصدرآه وكذلك : أفعل مانك ل تقول : عبد الله
ًا لنك تقول : هو ًا وأنظفك ثاوب أفضل مانك فضلً وتقول : ماا أحسنك وجه

ًا ًا وأنظف مانك ثاوب أحسن مانك وجه
وقد حكيت ألفاظ مان أبواب ماختلفة ماستعملة في حال التعجب فمن

ً ذلك : ماا أنت مان رآجل تعجب وسإبحان الله ول إله إل الله وكاليوما رآجل
ً وسإبحان الله رآجلً ومان رآجل والعظمة لله مان رآب وكفاك بزيد رآجل

وحسبك بزيد رآجلً ومان رآجل تعجب والباء دخألت دليل التعجب ولك أن
تسقطها وترفع وقال قوما : إن أكثر الكلما : أعجب لزيد رآجل ( وليلف

 )قريش
ًا وإذا قلت : لله درآك مان رآجل ورآجل كان إدخأالها وإخأراجها واحد

 )قالوا : إذا قلت : إنك مان رآجل لعالم لم تسقط ( مان
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لنها دليل التعجب
وإذا قلت : ويل أماه رآجل ومان رآجل فهو تعجب

ورآبما تعبجوا بالنداء تقول : يا طيبك مان ليلة ويا حسنه رآجل ومان رآجل
ًا ويا لكما ويا للمرء ومان ذلك قولهم : يا لك فارآسإ

ولهذا ماوضع يذكر فيه
ًا ًا : قال سإيبويه كأنه يقول ألزماك الله كرما ًا وصألف ومان ذلك قولهم : كرما

ًا ًا وألزمات صألف وأداما الله لك كرما
ولكنهم حذفوا الفعل ها هنا لنه صأارآ بدلً مان قولك : أكرما به وأصألف به
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باب نعم وبئس
ِبئَس فكسرتا الفاءان مانهما َعَم و ِن ِبئَس فعلن مااضيان كان أصألهما  ْعَم و ِن

ِبئَس ) َعم ) والهمزة في (  ِن مان أجل حرفي الحلق وهما : العين في ( 
ِبئَس كما تقول : شهد فتكسر الشين مان أجل إنكسارآ الهاء ِنعَم و فصارآ : 
ْعَم ) والهمزة مان ( بئس ) كما يسكنون الهاء َن ثام أسإكنوا لها العين مان ( 
ِبئَس ولذكر حروف الحلق إذا كن ْعَم و ِن مان شهد فيقولون شِهد فقالوا : 

عيناتا ماكسورآاتا وكسر الفاء لها والتسكين لعين الفعل ماوضع آخأر ففي
ْعَم فنعم وبئَس وماا كان في ماعناهما َن ْعَم و ِن ِعَم و ِن ِعَم و َن نعم أرآبع لغاتا : 

إنما يقع للجنس ويجيئان لحمد وذما وهما يشبهان التعجب في المعنى
: وترك التصرف وهما يجيئان على ضربين

فضرب : يرفع السإماء الظاهرة المعرفة باللف واللما على ماعنى الجنس
ثام يذكر بعد ذلك السإم المحمود أو المذماوما
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الضرب الثاني : أن تضمر فيها المرفوع وهو اسإم الفاعل وتفسره بنكرة
مانصوبة

ًا وبئس الرجل عبد الله ونعم الدارآ أماا الظاهر فنحو قولك : نعم الرجل زيد
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دارآك فارآتفع الرجل والدارآ بنعم وبئس لنهما فعلن يرتفع بهما فاعلهما
: أماا زيد : فإن رآفعه على ضربين

ِنعم الرجل فكأن ماعناه ماحمود في الرجال أحدهما : أنك لما قلت : 
وقلت : زيد ليعلم مان الذي أثانى عليه فكأنه قيل لك : مان هذا المحمود

قلت : هو زيد
ًا والوجه الخأر : أن تكون أرآدتا التقديم فأخأرته فيكون حينئذ مارفوع

بالبتداء ويكون ( نعم ) وماا عملت فيه خأبره وليس الرجل في هذا الباب
ًا ًا بعينه إنما هو كما تقول : أنا أفرق السإد والذئب لست تريد واحد واحد

مانهما بعينه إنما تريد : هذين الجنسين
 )قال الله تعالى : ( والعصر إن النسان لفي خأسر

فهذا واقع على الجنسين يبين ذلك قوله : ( إل الذين آمانوا وعملوا
 )الصالحاتا

وماا أضيف إلى اللف واللما بمنزلة ماا فيه اللف واللما وذلك قولك : نعم
أخأو العشيرة أنت وبئس صأاحب الدارآ عبد الله

ًا أنت ول يجوز  نعم: ويجوز : نعم القائم أنت ونعم الضارآب زيد
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ِه ًا أنت مان أجل أن الذي بصلت الذي قاما أنت ول نعم الذي ضرب زيد
ماقصود إليه بعينه

قال أبو العباس رآحمه الله : فإن جاءتا بمعنى الجنس كقوله تعالى :
( والذي جاء بالصدق وصأدق به ) ن فإن نعم وبئس تدخألن على ( الذي )

في هذا المعنى والمذهب
فهذا الذي قاله قياس إل أني وجدتا جميع ماا تدخأل عليه نعم وبئس

فترفعه وفيه اللف واللما فله نكرة تنصبه نعم وبئس إذا فقد المرفوع و
( الذي ) ليست لها نكرة البتة تنصبها

ول يجوز أن تقول : زيد نعم الرجل والرجل غير زيد لنه خأبر عنه وليس
هذا بمنزلة قولك : زيد قاما الرجل لن ماعنى ( نعم الرجل ) : ماحمود في
الرجال كما أنك إذا قلت : زيد فارآه العبد لم تعن مان العبيد إل ماا كان له

ًا له ولول ذلك لم يكن فارآه خأبر
فإن زعم زاعم : أن قولك : نعم الرجل زيد إنما زيد بدل مان
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الرجل يرتفع بما ارآتفع به كقولك : ماررآتا بأخأيك زيد وجاءني الرجل عبد
الله قيل له : إن قولك : جاءني الرجل عبد الله إنما تقديره : إذا طرحت (

الرجل ) جاءني عبد الله فقل : نعم زيد لنك تزعم أنه مارتفع بنعم وهذا
ماحال لن الرجل لست تقصد به إلى واحد بعينه

ًا أدخألت التاء في نعم وبئس فإن كان السإم الذي دخألت عليه ( نعم ) ماؤنث
فقلت : نعمت المرأة هند ونعمت المرأتان الهندان وبئست المرأة هند

وبئست المرأتان الهندان وإن شئت ألقيت التاء فقلت : نعم المرأة وبئس
ًا وكذلك : هذا المرأة وتقول : هذه الدارآ نعمت البلد لنك عنيت بالبلد : دارآ

البلد نعم الدارآ لن قصدتا إلى البلد
وقال قوما : كل ماا لم تقع عليه ( أي ) لم توله نعم ل تقول : نعم أفضل

الرجلين أخأوك ول نعم أفضل رآجل أخأوك لنك ل تقول : أي أفضل الرجلين
أخأوك لنه مادح والمدح ل يقع على مادح

ًا يفسره ماا بعده وذلك فأماا الضرب الثاني : فأن تضمر فيها مارفوع
قولهم : نعم رآجلً أنت ونعم دابة دابتك وبئس في الدارآ رآجلً أنت ففي
( نعم وبئس ) ماضمر يفسره ماا بعده والمضمر ( الرجل ) اسإتغنى عنه

بالنكرة المنصوبة التي فسرته لن كل مابهم مان العداد وغيرها إنما
تفسره النكرة المنصوبة

ًا قبل ذكره إل على شريطة التفسير وإنما واعلم : أنهم ل يضمرون شيئ
ًا بعينها خأصوا به أبواب

وحق المضمر أن يكون بعد المذكورآ
ويوضح لك أن نعم وبئس فعلن أنك تقول : نعم الرجل كما تقول : قاما

الرجل ونعمت المرأة كما تقول : قامات المرأة والنحويون يدخألون ( حبذا
زيد ) في هذا
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الباب مان أجل أن تأويلها حب الشيء زيد لن ذا اسإم مابهم يقع على كل
ًأ أو لزما طريقة واحدة تقول : ًا فصارآ مابتد شيء ثام جعلت ( حب وذا اسإم

 )حبذا عبد الله وحبذا أماة الله
ول يجوز حبذه لنهما جعل بمنزلة اسإم واحد في ماعنى المدح فانتقل عما

 )كانا عليه كما يكون ذلك في الماثال نحو : ( أطري فإنك ناعلة
فأنت تقول ذلك للرجل والمرأة لنك تريد إذا خأاطبت رآجلً : أنت عندي

بمنزلة التي قيل لها ذلك
وكذلك جميع الماثال إنما تحكي ألفاظها كما جرتا وقت جرتا

وماا كان ماثل : كرما رآجلً زيد ! وشرف رآجلً زيد ! إذا تعجبت فهو ماثل :
نعم رآجلً زيد لنك إنما تمدح وتذما وأنت ماتعجب

ومان ذلك قول الله سإبحانه : ( سإاء ماثلً القوما الذين كذبوا ) وقوله :
 )( كبرتا كلمة تخرج مان أفواههم

وقال قوما : لك أن تذهب بسائر الفعال إلى ماذهب ( نعم وبئس ) فتحولها
إلى ( فعل ) فتقول : علم الرجل زيد وضربت اليد يده وجاد الثوب ثاوبه
وطاب الطعاما طعاماه وقضى الرجل زيد ودعا الرجل زيد وقد حكي عن

الكسائي : أنه كان
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يقول في هذا : قضو الرجل ودعو الرجل
وهو عندي قياس وذكروا أنه شذ ماع هذا الباب ثالثاة أحرف سإمعت وهي :

سإمع وعلم وجهل
َعُل نحو : خأف يخف ْف َي َعَل  َف ًا وتنوي به  وقالوا : المضاعف تتركه مافتوح

وتقول : صأم الرجل زيد وقالوا : كل ماا كان بمعنى : نعم وبئس يجوز نقل
وسإطه إلى أوله

ُظْرَف الرجل زيد وإن شئت تركت أوله على حاله وسإكنت وسإطه فتقول 
َظُرَف الرجل نقلت ضم العين إلى الفاء و

َظْرَف الرجل وإن شئت تركت أوله على حاله وسإكنت وسإطه فتقول : 
: زيد كما قال

َتُل ) ْق ُت َلًة حين  ُتو ْق ( ... وُحّب بها مَا
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ًا فإذا لم يكن بمعنى نعم وبئس لم ينقل وسإطه إلى أوله وُحّب أيض
ماسائل مان هذا الباب

ًا ًا ول قوماك بئسوا أصأحاب أعلم : أنه ل يجوز أن تقول : قوماك نعموا أصأحاب
ول أخأواك نعما رآجلين ول بئسا رآجلين

وإذا قلت : نعم الرجل رآجلً زيد فقولك : ( رآجلً ) توكيد لنه ماستغنى عنه
ًا بذكر الرجل أولً وهو بمنزلة قولك : عندي مان الدرآاهم عشرون درآهم
وتقول : نعم الرجلن أخأواك ونعم رآجلين أخأواك وبئس الرجلن أخأواك
ًا مان ذلك وبئس رآجلين أخأواك وتقول : ماا عبد الله نعم الرجل ول قريب

ًا ) على ( نعم ) لن ماوضعها نصب لنها خأبر ( ماا  )عطفت ( قريب
وتقول : ماا نعم الرجل عبد الله ول قريب مان ذلك فترفع بالرجل ب ( نعم

) وعبد الله بالبتداء ونعم الرجل : خأبر البتداء وهو خأبر ماقدما فلم تعمل
( ماا ) لنك إذا فرقت بين ( ماا ) وبين السإم لم تعمل في شيء ورآفعت

ًا ) لنك عطفته على ( نعم ) ونعم في ماوضع رآفع لنه خأبر ماقدما ول ( قريب
ً يجيز أحد مان النحويين : نعم زيد الرجل وقوما يجيزون : نعم زيد رآجل

 )ويحتجون بقوله : ( وحسن أولئك رآفيقا
وحسن ليس كنعم
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وللمتأول أن يتأول غير ماا قالوا : لنه فعل يتصرف
وتقول : نعم القوما الزيدون ونعم رآجالً الزيدون والزيدون نعم القوما

ًا ًا وقوما يجيزون : الزيدون نعموا قوما والزيدون نعم قوما
وهو غير جائز عندنا لما أخأبرتك به مان حكم نعم وصأفة ماا تعمل فيه

ًا ويدخألون ال ( ظن ) و ( كان ) فيقولون : نعم الرجل كان زيد ترفع زيد
ب ( كان ) ونعم الرجل خأبر ( كان ) وهذا كلما صأحيح وكذلك : نعم الرجل

ًا تريد : كان زيد نعم الرجل وظننت زيدا نعم الرجل ظننت زيد
وكان الكسائي يجيز : نعم الرجل يقوما وقاما عندك فيضمر يريد : نعم
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الرجل رآجل عندك ونعم الرجل رآجل قاما ويقوما ول يجيزه ماع المنصوب ل
يقول : نعم رآجلً قاما ويقوما

قال أبو بكر : وهذا عندي ل يجوز مان قبل أن الفعل ل يجوز أن يقوما ماقاما
السإم وإنما تقيم مان الصفاتا ماقاما السإماء الصفاتا التي هي أسإماء

صأفاتا يدخأل عليها ماا يدخأل على السإماء والفعل إذا وصأفنا به فإنما هو
شيء وضع في غير ماوضعه يقوما ماقاما الصفة للنكرة وإقاماتهم الصفة

ماقاما السإم اتساع في اللغة
وقد يستقبح ذلك في ماواضع
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فكيف تقيم الفعل ماقاما السإم وإنما يقوما ماقاما الصفة وإن جاء مان هذه
شيء شذ عن القياس فل ينبغي أن يقاس عليه

بل نقوله فيما قالوه فقط
وتقول : نعم بك كفيلً زيد كما قال تعالى : ( بئس للظالمين بدل ) ويجيز

ًا مان كلما العرب الكسائي : نعم فيك الراغب زيد ول أعرفه ماسموع
فمن قدرآ أن ( فيك ) مان صألة الراغب فهذا ل يجوز البتة ول تأويل له لنه

ليس له أن يقدما الصلة على الموصأول
ًا وأقدماه كما قال : ( بئس للظالمين بدل ) فإن قال : أجعل ( فيك ) تبين

قيل له : هذا أقرب إلى الصواب إل أن الفرق بين المسألتين أنك إذا
قلت : نعم فيك الراغب زيد فقد فصلت بين الفعل والفاعل ونعم وبئس

ليستا كسائر الفعال لنهما ل تتصرفان
وإذا قلت : بئس في الدارآ رآجلً زيد

ًا فبين المسألتين فرق الفاعل ماضمر في ( بئس ) وإنما جئت برجل مافسر
وهذا الشياء التي جعلت كالماثال ل ينبغي أن تستجيز فيها إل ماا أجازوه

ول يجوز عندي : نعم طعاماك آكلً زيد مان أجل أن الصفة إذا قامات ماقاما
الموصأوف لم يجز أن تكون بمنزلة الفعل الذي تتقدما عليه ماا عمل فيه

وكما ل يجوز أن تقول : نعم طعاماك رآجلً آكلً زيد
فتعمل الصفة فيما قبل الموصأوف فكذلك إذا أقمت ( آكلً ) ماقاما رآجل

كان حكمه حكَمُه
وتقول : نعم غلما الرجل زيد ونعم غلما رآجل زيد فما أضفته
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إلى اللف واللما بمنزلة اللف واللما وماا أضفته إلى النكرة بمنزلة النكرة
وتقول : نعم العمر عمر بن الخطاب وبئس الحجاج حجاج بن يوسإف تجعل

ًا لكل مان له هذا السإم وكذلك الحجاج العمر جنس
ًا والرجل أخأوك مان أجل ًا أخأوك ول نعم صأاحب ول تقول : نعم الرجل وصأاحب
ًا فيها وفي المسألة مارفوع ظاهر ًا ماضمر أن نعم إذا نصبت تضمنت مارفوع

 )فيستحيل هذا ول يجوز توكيد المرفوع ب ( نعم
ًا لزهير : قالوا : وقد جاء في الشعر مانعوت

ُهُم  ) َذا  ِإ ْنَت  َأ ّي  َتى الُمّر َف ْعَم ال ِد...ِن ِق َنارَآ الَمو َدى الُحُجَراتِا  َل (  َحَضُروا 
وهذا يجوز أن يكون بدلً غير نعت فكأنه قال : نعم المري أنت وقد حكى

ًا هم قوما على جهة الشذوذ : نعم هم قوما
وليس هذا ماما يعرج عليه وقال الخأفش : حبذا ترفع السإماء وتنصب

ًا الخبر إذا كان نكرة خأاصأة تقول : حبذا عبد الله رآجلً وحبذا أخأوك قائم
قال : وإنما تنصب الخبر إذا كان نكرة لنه حال قال : وتقول : حبذا عبد

الله
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أخأونا فأخأونا رآفع لنك وصأفت ماعرفة بمعرفة وإذا وصألت ب ( ماا ) قلت :
ًا أخأوتك وصأارآ بمنزلة حبذاء أخأوتك ًا أخأوك ونعم ًا زيد ونعم نعم

وتقول : نعم ماا صأنعت ونعم ماا أعجبك
ً قال ناس إذا قلت : ماررآتا برجل كفاك رآجل

وجدتا ( كفاك ) في كل وجه وكانت بمنزلة ( نعم ) تقول : ماررآتا بقوما
ًا وكفوك مان قوما فإن جئت بالباء ًا وكفاك مان قوما وكفوك قوما كفاك قوما

والهاء وجدتا به ل غير تقول ماررآتا بقوما كفاك بهم قوماا
ًا وإن أسإقطت الباء والهاء قلت : نعموا وكذلك : ماررآتا بقوما نعم بهم قوما

ًا ول ينبغي أن ترد ( كفاك ) إلى السإتقبال ول إلى اسإم قوماا ونعم قوما
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الفاعل
قال أبو بكر : قد ذكرتا الفعل المتصرف والفعل غير المتصرف وبقي

السإماء التي تعمل عمل الفعل ونحن نتبعها بها إن شاء الله
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باب السإماء التي أعملت عمل الفعل
: وهي تنقسم أرآبعة أقساما

فالول : مانها اسإم الفاعل والمفعول به
والثاني : الصفة المشبهة باسإم الفاعل

والثالث : المصدرآ الذي صأدرآتا عنه الفعال واشتقت مانه
والرابع : أسإماء سإّموا الفعال بها

: شرح الول : وهو اسإم الفاعل والمفعول به
اسإم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل هو الذي يجري على فعله ويطرد
ًا قبله نكرة كما تنعت بالفعل الذي القياس فيه ويجوز أن تنعت به إسإم

اشتق مانه ذلك السإم
ويذكر ويؤنث وتدخأله اللف واللما ويجمع بالواو والنون كالفعل إذا قلت :

يفعلون نحو : ضارآب وآكل وقاتل يجري على : يضرب فهو ضارآب
ويقتل فهو قاتل ويأكل فهو آكل
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ًا كان ًا مازيد ًا كان أو رآباعي وكل اسإم فاعل فهو يجري ماجرى ماضارآعه ثالثاي
فيه أو غير مازيد فمكرما جارآ على أكرما ومادحرج على دحرج وماستخرج

على اسإتخرج
ِلعراب ّينا أن الفعل المضارآع أعرب لمضارآعته السإم إذ كان أصأل ا وقد ب

للسإماء وأن اسإم الفاعل أعمل بمضارآعته الفعل إذ كان أصأل العمال
ِلعراب للسإماء للفعال وأصأل ا

ًا كما تقول : ماررآتا برجل يضرب وتقول : ماررآتا برجل ضارآب أبوه زيد
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ًا وماررآتا برجل مادحرج أبوه كما تقول : يدحرج أبوه وتقول : زيد أبوه زيد
ماكرما الناس أخأوه كما تقول : زيد يكرما الناس أخأوه وزيد ماستخرج أبوه

ًا كما تقول : يستخرج والمفعول يجري ماجرى الفاعل كما كان ( يفعل عمر
ًا ًا ومالبس ثاوب ) يجري ماجرى ( يفعل ) فتقول : زيد ماضروب أبوه سإوط

وقد بينت لك هذا فيما ماضى
وماما يجري ماجرى ( فاعل ) مافعل نحو : قطع فهو ماقطع وكسر فهو

ماكسر
يراد به المبالغة والتكثير

فمعناه ماعنى : ( فاعل ) إل أنه مارة بعد مارة
ًا له لن حق الرباعي وماا زاد على وفعال يجري ماجراه وإن لم يكن ماوازي

ًا فالصأل في هذا ( ماقطع ) الثلثاي أن يكون أول ( اسإم ) الفاعل مايم
ّطاع لنه في ماعناه والحق به ق

ٌد قتال أو : جراح لم تقل هذا لمن فعل فعلة أل ترى أنك إذا قلت : زي
واحدة كما أنك ل تقل : َقتلت إل وأنت تريد جماعة فمن ذلك قوله تعالى (
ٍة ًا لم يجز فيه إل أن يكون مارة بعد مار ًا واحد وغلقت البواب ) ولو كان باب

أماا: ومان كلما العرب 
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ّعال ) َف العسل فأنت شّراب وماثل ذلك ( فعول ) لنك تريد به ماا تريد ( ب
: مان المبالغة قال الشاعر

َق سإمانها  ) ًا فإنك عاقر...َضروٌب بنصِل السيِف سُإو ِدماوا زاد َع (  إذا 
ِفعاٌل ) ْطعاما ) لنه في التكثير بمنزلة ماا ذكرنا ( و ْطعان ومِا نحو ( مِا

ومان كلما العرب : أنه لمنحاز بوائكها
وقد أجرى سإيبويه : ( فعيلً ) ( كرحيم ) و ( عليم ) هذا المجرى وقال :

ِبه أن يكون ماعنى ذلك المبالغة وأباه النحويون مان أجل أن ( فعيلً ) با
َوكُرمَا َظُرَف فهو ظريف  ُعَل ) نحو :  َف صأفة لزماة للذاتا وأن يجري على ( 

فهو كريم وَشُرَف فهو شريف والقول عندي كما قالوا
ِعَل َف ًا ماثل ذلك في (   )وأجاز أيض
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ٌق ِر َف وأباح النحويون إل أبا عمر الجرماي فإنه يجيزه على بعد فيقول : أنا 
ًا والمعنى : أنا فرق مان زيد وحذرآ مان عمرو ِذرٌآ عمر ًا وَح زيد

ِعَل ) الذي فاعله على لفظ مااضيه إنما َف قال أبو العباس رآحمه الله : لن ( 
َق فهو ِر ِطٌر وخَأ َب ِطَر زيد فهو  َب ماعناه ماا صأارآ كالخلقة في الفاعل نحو : 

ٌق خَأر
ماسائل مان هذا الباب

ًا إذا أرآدتا ( بضارآٍب ) ماا أنت فيه أو المستقبل تقول : هذا ضارآٌب زيد
كمعنى الفعل المضارآع له

ٍد تريد به ماعنى المضي فهن بمعنى : غلما زيد فإذا قلت هذا ضارآب زي
ٍد وهن ضارآبو زيد وهو ٍد أماس وهما ضارآبا زي وتقول : هذا ضارآب زي

ضارآباتا أخأيك
ِلضافة ( و ) كل ذلك إذا أرآدتا به ماعنى المضي لم يجز فيه إل هذا يعني ا

الخفض لنه بمنزلة قولك : غلما عبد الله وأخأو زيد
ًا ) كان ماحالً فكذلك اسإم الفاعل إذا كان أل ترى أنك لو قلت : ( غلمٌا زيد

ِلضافة وإن الول ًا لنه اسإم وليست فيه ماضارآعة للفعل لتحقيق ا مااضي
يتعّرف بالثاني

ول يجوز أن تدخأل عليه اللف واللما وتضيفه كما لم يجز ذلك في
َعل ) كما أنه يعرب مان َيف ( الغلما ) وإنما يعمل اسإم الفاعل الذي يضارآع ( 

ِر والمستقبل الفعال ماا ضارآع اسإم الفاعل الذي يكون للحاض
ِلَما ماضى فأماا اسإم الفاعل الذي يكون 
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ِء حواُج بيت الله فل يعمل كما أن الفعل الماضي ل يعرف وتقول : هؤل
أماِس وماررآتا برجل ضارآباه الزيداِن وماررآتا بقوما مالزماوهم أخأوتهم

فيثنى ويجمع لنه اسإم كما لو تقول : ماررآتا برجل أخأواه الزيداِن وأصأحابه
وأخأوته فإذا أرآدتا اسإم الفاعل الذي في ماعنى المضارآع جرى ماجرى

الفعل في عمله وتقديره فقلت : ماررآتا برجل ضارآبه الزيدان كما تقول :
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ماررآتا برجل يضربه الزيدان وماررآتا بقوما : مالزماهم أخأوتهم كما تقول :
ماررآتا بقوما يلزماهم أخأوتهم وتقول : أخأوآك آكلن طعاماك وقوماك

ًا ًا وجوارآيك ضارآباتا عمر ضارآبون زيد
إذا أرآدتا ماعنى المضارآع

ًا إذا أرآدتا الحال أو السإتقبال ًا الن أو غد وتقول ماررآتا برجل ضارآٌب زيد
فتصفه به لنه نكرة ماثله أضفت أو لم تضف كما تقول : ماررآتا برجل

ِلضافة ًا ول تقول ماررآتا برجل ضارآب زيد أماس لنه ماعرفة با يضرب زيد
دالً على البدل

ًا إذا أرآدتا الذي يجري ماجرى الفعل ًا عمر وتقول : ماررآتا بزيد ضارآب
ٍو ٍد ضارآِب عمر فإن أرآدتا الخأرى أضفت فقلت : ماررآتا بزي

ٍو ِما عمر ْد غل على النعت والبدل لنه ماعرفة كما تقول : ماررآتا بزي
واعلم : أنه يجوز لك أن تحذف التنوين والنون مان أسإماء الفاعلين التي

تجري ماجرى الفعل
ًا ولكن ل يكون السإم الذي تضيفه إل نكرة وإن كان وتضيف اسإتخفاف
ًا فلما ذهبت النون ًا إلى ماعرفة لنك إنما حذفت النون اسإتخفاف ماضاف

ِلضافة والمعنى ماعنى ثاباتا النون عاقبها ا
فمن ذلك قول الله سإبحانه : ( هديا بالغ الكعبة ) فلو لم يرد به التنوين لم

يكن صأفة
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وهو نكرة ( وماثله عارآض مامطرنا ) ( وإنا مارسإلوا الناقة فتنة لهم ( لهدي )
: ) وأنشدوا

َنا  ) ِت ِلحاَج ٍرآ  َنا ِدي َد رَآٍب أخأا عوِن بِن مِاخراِق...هّل أنَت باِعُث  (  أو عب
أرآاد : بباعٍث التنوين

َد ًا تنوينه كأنه قال : أو باعٌث عب ونصب الثاني لنه أعمل فيه الول ماقدرآ
ًا إل أن الثاني كلما تباعد مان ًا جيد رآٍب ولو جره على ماا قبله كان عربي

الول قوي فيه النصب واخأتير
ًا الدنانير ولو قلت : هذا ماعطي زيد تقول : هذا ماعطي زيد الدرآاهم وعمر
ًا الدنانير لم يصلح فيه إل النصب لنك لم تعطف اليوما الدرآاهم وغدا عمر

السإم على ماا قبله وإنما أوقعت الواو على ( غد ) ففصل الظرف بين
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الواو وعمرو
فلم يقو الجر فإذا أعملته عمل الفعل جاز لن الناصأب
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ًا لما ًا غد ينصب ماا تباعد مانه والجارآ ليس كذلك وتقول : هذا ضارآبك وزيد
لم يجز أن تعطف الظاهر على المضمر المجرورآ حملته على الفعل كقوله

تعالى : ( إنا مانجوك وأهلك ) كأنه قال : مانجون أهلك ولم تعطف على
الكاف والمجرورآة

ْو ْد وعمر واعلم : أن اسإم الفاعل إذا كان لما ماضى فقلت : هذا ضارآُب زي
ٍو ٍد الدرآاهَم أماِس وعمر وماعطى زي

ًا ) على المعنى لبعده مان الجارآ فكأنك قلت : جاز لك أن تنصب ( عمر
ًا فمن ذلك قوله سإبحانه : ( وجاعل الليل سإكنا والشمس وأعطى عمر

والقمر حسبانا ) وتقول : ماررآتا برجل قائم أبوه فترفع الب وتجري
ًا ) على رآجل لنه نكرة وصأفته بنكرة فصارآ كقولك ماررآتا برجل ( قائم

يقوما أبوه
فإذا كانت الصفة لشيء مان سإببه فهي بمزلتها إذا خألصْت لرجل

ًا عمرو يضرب ٌو ضارآٌب كما تقول : زيد ًا عمر وتقول : زيد
فإذا قلت : عبد الله جارآيتك أبوها ضارآب فبين النحويين فيه خألف فبعض

يكره النصب لتباعد ماا بين الكلما وبعض يجيزه
ًا ) يجري ماجرى الفعل في جميِع وأبو العباس يجيز ذلك ويقول : إّن ( ضارآب

أحواله في العلم في التقديم والتأخأير
:وإنما يكره الفصل بين العامال والمعمول فيه بما ليس مانه نحو قولك 

كانت
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ًا الحمى تأخأذ زيد
وتقول : هذا زيد ضارآب أخأيك إذا أرآدتا المضي لنك وصأفت ماعرفة
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ًا ) لنه نكرة ًا فتنصب ( ضارآب ًا أخأاك غد بمعرفة وتقول هذا زيد ضارآب
وصأفت بها ماعرفة

ًا أسإقطت ًا ) وماا أشبهه ماضمر وإذا كان السإم الذي توقع عليه ( ضارآب
النون والتنوين مانه فعل أو لم يفعل لن المضمر وماا قبله كالشيء الواحد

فكرهوا زيادة التنوين ماع هذا الزيادة نحو قولك : هذا ضارآبي وضارآبك
ًا ولكنك ًا غد ًا لقلت : ضارآبان زيد ًا ظاهر ًا ولو كان اسإم وهذان ضارآباك غد

ًا أماس لما جئت بالمضمر أسإقطت النون وأضفته وتقول : هذا الضارآب زيد
ًا أماس ل يكون فيه غير ذلك لن اللف واللما بمنزلة وهذا الشاتم عمر
ًا مان هذا نصبت ماا بعده ِلضافة وأنت إذا نونت شيئ التنوين في ماعنى ا

ًا وإن شئت : ألقيت هذه ًا وهذان الضارآبان زيد وتقول : هؤلء الضارآبون زيد
ِلضافة أل ترى النون وأضفت لن النون ل تعاقب اللف واللما كما تعاقب ا

أنك تقول : هذان الضارآبان وهؤلء الضارآبون فل تسقط النون والتنوين
ِلضافة ليس كذلك ل تقول : هذا الضارآٌب بالتنوين فاعلم ولذلك جازتا ا

فيما تدخأله النون ماع اللف واللما نحو قولك : هما الضارآبا زيد لن النون
ِلضافة ماع ِلضافة فكما تثبت النون ماع اللف واللما كذلك تثبت ا تعاقب ا

ٍد أماِس فإن أضفته إلى ماا فيه ألف اللف واللما ول يجوز : هذا الضارآُب زي
ًا بالحسن الوجه فكل ولما جاز كقولك : هو الضارآب الرجل أماس تشبيه

ُد فهو نكرة نونت أو لم تنون َعَل بع َف اسإم فاعل كان في الحال أو لم يكن 
وإن كان قد فعل فأضفته إلى ماعرفة وإن أضفته إلى نكرة فهو نكرة
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: شرح الثاني : وهو الصفة المشبهة باسإم الفاعل
الصفاتا المشبهاتا بأسإماء الفاعلين : هي أسإماء ينعب بها كما ينعت

بأسإماء الفاعلين وتذكر وتؤنث ويدخألها اللف واللما وتجمع بالواو والنون
كاسإم الفاعل وأفعل التفضيل كما يجمع الضمير في الفعل فإذا اجتمع في

النعت هذه الشياء التي ذكرتا أو بعضها شبهوها بأسإماء الفاعلين وذلك
نحو : َحسٍن وشديد وماا أشبه تقول : ماررآتا برجل حسٍن أبوه وشديد أبوه

ٌد وشديدة فتذكر وتؤنث وتقول : الحسن لنك تقول : حسن وجهه وشدي
والشديد فتدخأل اللف واللما وتقول حسنون كما تقول : ضارآب ماضارآبة

وضارآبون والضارآب والضارآبة فحسن يشبه بضارآب وضارآب يشبه بيضرب
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وضارآبان ماثل : يضربان وضارآبون ماثل يضربون ول يجوز : ماررآتا برجل
خأير مانه أبوه على النعت ولكن ترفعه على البتداء والخبر وذلك لبعده مان

شبه الفعل والفاعل مان أجل أن ( خأير مانه ) ل يؤنث ول يذكر ول تدخأله
اللف واللما ول يثنى ول يجمع فبعد مان شبه الفاعل فكل ( أفعل مانك )

بمنزلة : ( خأير مانك ) ( وشر مانك ) وماا لم يشبه اسإم الفاعل فل يجوز أن
ًا البتة وأماا الصفاتا كلها فهي ترفع المضمر وماا كان ًا ظاهر ترفع به إسإم

بمنزلة المضمر أل ترى أنك إذا قلت : ماررآتا برجل أفضل مانك ففي
( أفضل ) ضمير الرجل ولول ذلك لم يكن صأفة له

ولكن ل يجوز أن تقول : ماررآتا برجل أفضل مانك أبوه لبعده مان شبه
اسإم الفاعل
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والفعل ولكن لو قلت : ماررآتا برجل حسن أبوه وشديد أبوه وبرجل قاعد
ًا وكذلك : ماررآتا برجل حسن أبوه وشديد أبوه عمرو إليه لكان جائز

واعلم : أن سإائر الصفاتا ماما ليس بإسإم فاعل ول يشبهه فهي ترفع
ًا فيها وكان ضمير الول الموصأوف وترفع الظاهر الفاعل إذا كان ماضمر

ًا إذا كان في المعنى هو الول أيض
أماا المضمر فقد بينته لك وهو نحو : ماررآتا برجل خأير مانك وشر مانك ففي

( خأير مانك ) ضمير رآجل وهو رآفع بأنه فاعل
وأماا الظاهر الذي هو في المعنى الول فنحو قولك : ماا رآأيت رآجلً أحسن

في عينه الكحل مانه في عين زيد لن المعنى في الحسن لزيد فصارآ
بمنزلة الضمير إذ كان الوصأف في الحقيقة له وماثل ذلك : ماا مان أياما

أحب إلى الله فيها الصوما مانه في عشر ذي الحجة
َكُرمَا يكرما كما أنك واعلم : أن قولك : زيد حسن وكريم ماْن َحُسَن يحسَن و

إذا قلت : زيد ضارآب وقاتل وقائم فهو مان : ضرب وقتل وقاما إل أن هذه
أسإماء ماتعدية تنصب حقيقة

ًا أماا إذا قلت : زيد حسن الوجه وكريم الحسب فأنت ليس تخبر أن زيد
فعل بالوجه ول بالحسب
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ًا والحسب والوجه فاعلن كما ينصب الفعل وحسن وشديد وكريم شيئ
وشريف أسإماء غير ماتعدية على الحقيقة وإنما تعديها على التشبيه أل ترى

ًا فالمعنى : أن الضرب قد وصأل مانه إلى أنك إذا قلت : زيد ضارآب عمر
ًا لم عمرو وإذا قلت : زيد حسن الوجه أو كريم الب فأنت تعلم أن زيد

ًا ول بالب والب والوجه فاعلن في الحقيقة وأصأل يفعل بالوجه شيئ
ٌد َحَسٌن وجهُه وكريم أبوه حسبه لن الوجه هو الذي حسن والب الكلما زي

هو الذي كرما
ماسائل مان هذا الباب

تقول : زيد كريم الحسب لنك أضمرتا اسإم الفاعل في ( كريم ) فنصبت
ماا بعده على التشبيه بالمفعول والدليل على أن الضمير واقع في الول
قولك : هند كريمة الحسب ولو كان على الخأر لقلت : كريم حسبها كما

تقول : قائم أبوها وإنما جاز هذا التشبيه وإن كان الحسب غير مافعول
على الحقيقة بل هو في المعنى فاعل لن المعنى مافهوما غير مالبس ومان

ٌد حسُن ٌد ضارآٌب الرجَل وهو يريد التنوين إل أنه حذفه قال : زي قال : زي
ِلضافة في الحسن الوجه والكريم الحسب وجميع بابهما هو ِه إل أن ا الوج

ِلضافة إل أن يحدث ماعنى الذي يختارآ لن السإماء على حدها مان ا
المضارآعة وإذا قلت : زيد حسن وجهه وكريم أبوه وفارآه عبده فهذا هو

الصأل وبعده في الحسن : زيد حسن الوجه وكريم الحسب ويجوز : زيد
ًا ويجوز : ًا وكريم حسب كريم الحسب وحسن الوجه ويجوز : زيد حسن وجه

زيد كريم حسب وحسن وجه والصأل ماا بدأنا به
ًا ) إلى اللف واللما واعلم : أنك إذا قلت : حسن الوجه فأضفت ( حسن

ًا إلى ماا فيه اللف واللما مان أجل أن فهو غير ماعرفة وإن كان ماضاف
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المعنى َحَسن وجهه فهو نكرة فكما أن الذي هو في ماعناه نكرة ولذلك
جاز دخأول اللف واللما عليه فقلت : الحسن الوجه ول يجوز الغلما الرجل

وجاز الحسن الوجه وقولك : ماررآتا برجل حسن الوجه يدلك على أن
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ًا ) وماا حسن الوجه نكرة لنك وصأفت به نكرة واعلم : أن ( حسن
( أشبهه ) إذا أعلمته عمل اسإم الفاعل فليس يجوز عندي أن يكون لما

ماضى ول لما يأتي فل تريد به إل الحال لنه صأفة وحق الصفة صأحبة
ٍه وكريُم حسٍب حجته أن الول ل الموصأوف ومان قال : هذا حسُن وج

ًا فلما كان يعلم أنه ل يعني مان الوجوه إل وجهه يكون ماعرفًة بالثاني أبد
ولم تكن اللف واللما بمعرفتين للول كان طرحهما أخأف

: ومان كلما العرب : هو حديث عهد بالوجه قال الراجز
ًا سَإميِن ) ُق بطٍن بقر ( ... ل ح

ًا لن اللف واللما يمنعان ومان قال هذا القول قال : الحسُن وجه
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ِإضافة ِلضافة فل يجوز أن تقول : هذا الحسن وجٍه مان أجل أن هذه  ا
حقيقة على بابها لم تخرج فيه ماعرفة إلى نكرة ول نكرة إلى ماعرفة

فاللف واللما ل يجوز أن يدخأل على ماضاف إلى نكرة ولو قلت ذلك لكنت
قد ناقضت ماا وضع عليه الكلما لن الذي أضيف إلى نكرة يكون به نكرة

وماا دخألت عليه اللف واللما يصير بهما ماعرفة فيصير ماعرفة نكرة في
حال وذلك ماحال

وإنما جاز : الحسن الوجه ( وماا أشبهه ) وإدخأال اللف واللما على حسن
ًا ) في المعنى مانفصل فإضافته غير حقيقية والتأويل فيه الوجه لن ( حسن

ٍه ثام التنوين فكأنك قلت : حسن وجهه فلذلك جاز فإذا قلت : حسن وج
ًا فتنصب الوجه الى التمييز أو أدخألت اللف واللما قلت : الحسن وجه

ِلضافة كما تقول : ضارآُب رآجٍل ثام تقول : الشبه بالمفعول به لّما اماتنعت ا
ًا ويجوز : الحسن الوجه ًا والفارآه عبد الضارآب رآجلً وتقول هو الكريم حسب
لنه ماشبه بالضارآب الرجل لن الضارآب بمعنى الذي َضرَب والفعل واصأٌل
مانه إلى الرجل على الحقيقة وقد قالوا : الضارآب الرجل فشبهوه بالحسن

: الوجه كما شبهوا الَحسِن الوجه به في النصب وعلى هذا أنشد
َها  ) ِد ْعب َو ِهُب المائة الهجاِن  َوا ُلها...ال َفها أطفا ُتزّجي خأل ًا  ُعوذ   )
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 النصب في هذا وتقول هو الحسن وجِه العبد كما تقول هو :والوجه
الحسن العبد لن ماا أضيف إلى اللف واللما بمنزلة ماا فيه اللف واللما
وتقول : على التشبيه بهذا ( الضارآب أخأي الرجل ) كما تقول : الضارآب

الرجل وتقول : ماررآتا بالحسِن الوجه الجميلة وماررآتا بالحسن العبد
ِد المائة ِدها فإنما أرآدوا : عب النبيلِة فأماا قولهم : الواهب المائة الهجان وعب
ُكل شاة وسإخلها بدرآهم ورآب رآجل وأخأيه لما كان المضمر هو كما تقول : 

الظاهر جرى ماجراه
: وقال أبو العباس رآحمه الله في إنشادهم

ِبْشر  ) ّي  ِر ْك َب ِرآِك ال ّتا َنا ابُن ال َفا...َأ ُكو ُع ُبُه  ُق َتْر ْيُر  ّط ِه ال ْي َل َع   )
أنه ل يجوز عنده في ( بشر ) إل النصب لنهم إنما يخفضونه على البدل

ًا ) في وإنما البدل أن توقع الثاني ماوقع الول وأنت إذا وضعت ( بشر
ماوضع
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ًا فأماا نظير هذا قولك : يا زيد أخأانا على البدل الول لم يكن إل نصب
 )وقال النحويون : ( بشر

واعلم : أن كل ماا يجمع بغير الواو والنون نحو : حسن وحسان فإن الجود
فيه أن تقول : ماررآتا برجل حسان قوماه مان قبل أن هذا الجمع المكسر

هو اسإم واحد صأيغ للجمع أل ترى أنه يعرب كإعراب الواحد المفرد ل
كإعراب التثنية والجمع السالم الذي على حد التثنية فأماا ماا كان يجمع

ًا بالواو والنون نحو : ( مانطلقين ) فإن الجود فيه أن تجعله بمنزلة ماسلم
الفعل المقدما فتقول : ماررآتا برجل مانطلق قوماه وأسإماء الفاعلين وماا

يشبهها إذا ثانيتها أو جمعتها الجمع الذي على حد التثنية
ًا تقول : بالواو والياء والنون لم تثن وتجمع إل وفيها ضمير الفاعلين ماستتر

الزيدان قائمان فاللف والنون إنما جيء بهما للتثنية وتقول : الزيدون
قائمون فالواو والنون إنما جيء بهما للجمع وليست بأسإماء الفاعلين التي
هي كناية كما هي في ( يفعلن ويفعلون ) لن اللف في ( يفعلن ) والواو

في ( يفعلون ) ضمير الفاعلين
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ًا ) لنه في ماوضع ( فإن قلت : الزيدان قائم أبواهما لم يجز أن تثني ( قائم
يقوما أبواهما ) إل في قول مان قال : أكلوني البراغيث فإنه يجوز على

فاعلم. قياسإه ماررآتا برجل قائمين أبوه 
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: شرح الثالث : وهو المصدرآ
ُبنَي ماثله أعلم : أن المصدرآ يعمل عمل الفعل لن الفعل اشتق مانه و

للزمانة الثلثاة الماضي والحاضر والمستقبل نقول مان ذلك : عجبت مان
ٌو ًا إذا كان زيد فاعلً وعجبت مان ضرب زيد عمر ضرب زيد عمر

ٌد مافعولً وإن شئت نونت المصدرآ وأعربت ماا بعده بما يجب له إذا كان زي
ًا ِلضافة فاعلً كان أو مافعولً فقلت : عجبت مان ضرب زيد بكر لبطلن ا

ًا بكر وتدخأل اللف واللما على هذا فتقول عجبت مان ومان ضرب زيد
ًا ) مان أجل اللف واللما لنهما ًا بكرا ول يجوز أن تخفض ( زيد الضرب زيد

ِلضافة كالنون والتنوين ل يجتمعان وا
ًا إنما نصبته بإضمارآ فعل لن وقال قوما : إذا قلت : أرآدتا الضرب زيد

الضرب ل ينصب وهو عندي قول حسن
واعلم : أنه ل يجوز أن يتقدما الفاعل ول المفعول الذي ماع المصدرآ على

المصدرآ لنه في صألته وكذلك إن وكد ماا في الصلة أو وصأف لو قلت :
ًا دخأول عمرو فتنصب الدارآ بالدخأول كان خأطأ دارآك أعجب زيد

ًا فليس مان كلما العرب أن ينونوا وقال قوما إذا قلت : أعجبني ضرب زيد
وإذا نونت عملت بالفاعل والمفعول ماا كنت تعمل قبل التنوين قالوا : فإن

ًا وإن شئت رآفعت َأعجبني ضرٌب زيد أشرتا إلى الفاعل نصبت فقلت : 
ِرَب زيد وأرآدتا : أعجبني أن ُض
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ماسائل مان هذا الباب
ًا فالكاف في قولك : ( رآكوبك ) ماخفوضة تقول : أعجب رآكوبك الدابة زيد
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ًا أن رآكبت الدابة فالمصدرآ ِلضافة وماوضعها رآفع والتقدير : أعجب زيد با
يجر ماا أضيف إليه فاعلً كان أو مافعولً ويجري ماا بعده على الصأل

وإضافته إلى الفاعل أحسن لنه له : كقول الله تعالى ( ولو ل دفع الله
الناس بعضهم ببعض ) وإضافته إلى المفعول حسنة لنه به اتصل وفيه حل

وتقول : أعجبني بناء هذه الدارآ وترى المجلود فتقول : ماا أشد جلده وماا
ًا أحسن خأياطة هذا الثوب فعلى هذا تقول أعجب رآكوب الدابة عمرو زيد

ًا فالدابة وعمرو ورآكب في إن أرآدتا : أعجب أن رآكب الدابة عمرو زيد
صألة ( أن ) وزيد مانتصب ( بأعجب ) وبين خأارآج مان الصلة فقدماه إن

شئت قبل أعجب وإن شئت جعلته بين ( أعجب ) , بين الركوب وكذلك :
ًا ٌد ومان أشباع الخبز زيد عجبت مان دق الثوب القصارآ ومان أكل الخبز زي

ِلضافة فجرى كل ًا اماتنعت ا ًا ولما فإن نونت المصدرآ أو أدخألت فيه ألف
ًا فإن شئت قلت : شيء على أصأله فقلت : أعجب رآكوب زيد الدابة عمر

ًا قبل ًا ول يجوز أن تقدما الدابة ول زيد أعجب رآكوب الدابة زيد عمر
الركوب لنهما مان صألته فقد صأارآا مانه كالياء والدال مان ( زيد ) وتقول :
ًا ) ًا إعجاب زيد رآكوب الفرس عمرو ونصبت ( إعجاب ماا أعجب شيء شيئ

ًا ماثل إعجاب زيد ورآفعت ًا إعجاب لنه ماصدرآ وتقديره : ماا أعجب شيء شيئ
ًا أن رآكب الفرس الركوب بقولك : ( أعجب ) لن ماعناه : كما أعجب زيد

ًا كما وصأفت لك وعلى هذا عمرو وتقول : أعجب الكل الخبز زيد عمر
قوله تعالى : ( أو إطعاما في يوما ذي ماسغبة يتيما ذا ماقربة ) فالتقدير : أو

أن يطعم لقوله : وماا أدرآاك فعلى هذا يجري ماا
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ًا مان ًا كان خأطأ لن عمر ًا أعجبني أن ضرب خأالد ذكرتا لك ولو قلت : عمر
الصلة

ومان قال : هذا الضارآب الرجل لم يقل : عجبت مان الضرب الرجل لن
الضرب ليس بنعت والضارآب نعت كالحسن وهو اسإم الفاعل مان

ًا اسإم الفاعل مان ( حسن ) ويحسن وهما نعتان ( ضرب ) كما أن حسن
ًا ( إن ماأخأوذان مان الفعل للفاعل وتقول : أعجبني اليوما ضرب زيد عمر

ًا بأعجبني فهو جيد وإن نصبته بالضرب كان خأطأ وذلك جعلت اليوما ) نصب
لن الضرب في ماعنى ( أن ضرب ) وزيد وعمرو مان صألته فإذا كان
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المصدرآ في ماعنى ( إن فعل ) أو ( أن يفعل ) فل يجوز أن ينصب ماا قبله
ول يعمل إل فيما كان مان تماماه فيؤخأر بعض السإم ول يقدما بعض السإم
على أوله فإن لم يكن في ماعنى ( إن فعل ) وصألتها أعملته عمل الفعل

ًا وإن شئت : ًا زيد إذا كان نكرة ماثله فقدمات فيه وأخأرتا وذلك قولك ضرب
ًا ينتصب ًا زيد ًا لنه ليس فيه ماعنى ( أن ) إنما هو أمار وقولك ضرب ًا ضرب زيد
ًا إل أنه صأارآ بدلً مان الفعل لما حذفته وحكى بالمار كأنك قلت : اضرب زيد
قوما أن العرب قد وضعت السإماء في ماواضع المصادرآ فقالوا : عجبت مان

ًا يريدون : مان إطعاماك وعجبت مان دهنك لحيتك يريدون : طعاماك طعاما
: مان دهنك قال الشاعر

ُكم رَآُجلً  ) َب ْلُم...أظليَم إّن مُاصا ُظ َيًة  َتِح َدى الّسلمَا  ْه َأ   )
أرآاد إن أبابتكم
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: ومانه قوله
َتاعا ) ِئَك المئة الّر َد عطا ْع َب ( ... و

أرآاد : بعد إعطائك وقال هؤلء القوما : إذا جاءتا السإماء فيها المدح والذما
وأصألها ماا لم يسم فاعله رآفعت مافعولها فقلت : عجبت مان جنون بالعلم

فيصير كالفاعل وإنما هو مافعول
هذا ماع المدح والذما ول يقال ذلك في غير المدح والذما
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: شرح الرابع
وهو ماا كان مان السإماء التي سإموا الفعل بها : ماوضع هذه السإماء مان
الكلما في المار والنهي فما كان فيها في ماعنى ماا ل يتعدى مان الفعال

ٍد تعدى وهذه السإماء على ٍد وماا كان مانها في ماعنى فعل ماتع فهو غير ماتع
ثالثاة أضرب : فمنها اسإم مافرد واسإم ماضاف واسإم اسإتعمل ماع حرف

الجر
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ًا وَحّي هل ًا وعندك زيدا . ورآويد زيد فالضرب الول : قولك : هلم زيد
الثريد وزعم أبو الخطاب : أن بعض العرب يقول : حي هل الصلة

ومان ذلك : تراكها وماناعها وهذه ماتعدية والمعنى : اتركها وامانعها وأماا ماا
ل يتعدى فنحو : ماه وصأه وأيه

ًا ماا يتعدى وماا ل يتعدى والضرب الثاني : وهي السإماء المضافة ومانها أيض
ًا وذكر سإيبويه : أن أبا الخطاب حدثاه بذلك فأماا المتعدي فنحو : دونك زيد

ًا وأماا ماا ل يتعدى فمكانك وبعدك وخألفك إذا ًا وحذارآك زيد وحذرآك زيد
ًا وأمارته ًا خألفه وفرطك إذا حذرآته مان بين يديه شيئ أرآدتا تأخأر وحذرآته شيئ

أن يتقدما وأمااماك وورآاءك
ًا وإليك إذا قلت : والضرب الثالث : ماا جاء ماع أحرف الجر نحو : عليك زيد

تنح
ُيقال له إليك وذكر سإيبويه : أن أبا الخطاب حدثاه : أنه سإمع مان 
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 ( إلّي ) في هذا الحرف وحده كأنه قال له : تنح فقال : أتنحى ول :فيقول
يجوز ماثل هذا في أخأواتا إلّي لن هذا الباب إنما وضع في المار ماع

ُيضاف إلى كاف علماة المخاطب المتكلم ُأضيف فيه فإنما  المخاطب وماا 
ًا تريد غير المخاطب ًا ودونه عمر ول يجوز أن تقول : رآويده زيد

وحكي أن بعضهم قال : عليه رآجلً ليسي أي : غيري
وهذا قليل شاذ

وجميع هذه السإماء ل تصرف تصرف الفعل
ًا مان العرب يقولون : هلمي وهلما وهلموا فهؤلء جعلوه وحكي أن ناسإ

فعلً والهاء للتنبيه ول يجوز أن تقدما مافعولتا هذه السإماء مان أجل أن ماا
ل يتصرف ل يتصرف عمله فأماا قول الله تعالى : ( كتاب الله عليكم )

فليس هو على قوله : عليكم كتاب الله ولكنه ماصدرآ ماحمول على ماا قبله
لنه لما قال : ( حرمات عليكم أماهاتكم ) فأعلمهم : أن هذا ماكتوب

مافروض فكان بدلً مان قول : كتاب الله ذلك فنصب ( كتاب الله ) وجعل
ًا عليكم تبيني
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ماسائل مان هذا الباب
تقول : رآويدكم أنتم وعبد الله لن المضمر في النية مارفوع ورآويدكم وعبد

الله وهو قبيح إذا لم تؤكده ورآويدكم أنتم أنفسكم ورآويدكم أجمعون
ورآويدكم أنتم أجمعون كل حسن وكذلك رآويد إذا لم يلحق فيه الكاف

ًا إل أن هلم إذا لحقتها تجري هذا المجرى وكذلك السإماء التي للفعل جمع
( لك ) فإن شئت حملت أجمعين ونفسك على الكاف المجرورآة فقلت
هلم لكم أجمعين وأنفسكم ول يجوز أن تعطف على الكاف المجرورآة
السإم أل ترى أنه يجوز : هذا لك نفسك ولكم أجمعين ول يجوز : لك

وأخأيك وإن شئت حملت المعطوف والتأكيد والصفة على المضمر
المرفوع في النية فقلت : هلم لكم أجمعون كأنك قلت : تعالوا أجمعون

وهلم لك أنت وأخأوك كأنك قلت : تعالى أنت وأخأوك فإن لم تلحق ( لك )
ًا بمعنى : أرآود جرى ماجرى رآويد ورآويد يتصرف على أرآبع جهاتا يكون أمار

ًا أي سإهلً وتكون حالً تقول : ًا رآويد أي أماهل ويكون صأفة نحو : سإارآوا سإير
ًا نحو : رآويد نفسه وذكر سإيبويه : ًا أي ماتمهلين وتكون ماصدرآ سإارآوا رآويد

ًا ًا أي وضع أنه حدثاه به مان ل يتهم : أنه سإمع العرب تقول : ضعه رآويد
ًا رآويد

ًا فتقول : ًا ل ضمير وتلحق ( رآويد ) الكاف وهي في ماوضع ( أفعل ) تبيني
رآويدك ورآيدكم وإنما تلحقها
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لتبين المخاطب المخصوص فقط غير ضمير وذلك إذ كانت تقع لكل
ماخاطب على لفظ واحد

ولك أن ل تذكرها وماثلها في ذا : حيهل وحيهلك فالكاف للخطاب وليست
بإسإم وماثل هذا في كلماهم كثير

قال سإيبويه : وقد يجوز عليك أنفسكم وأجمعين وقال : إذا قلت : عليكم
ًا فقد أضمرتا فاعلً في النية فإذا قلت : عليك أنت نفسك لم يكن إل زيد

ًا رآفع



الصأول في النحو
 ماكتبة ماشكاة السإلماية

ًا وإنما جاءتا الياء ًا أنا نفسي لم يكن إل جر ولو قلت في : علّي زيد
والكاف لتفصل بين المأماورآ والمار في المخاطبة وكذلك : حذرآك بمنزلة

ًا قال : عليك والمصدرآ وغيره في هذا الباب سإواء ومان جعل : رآويد ماصدرآ
رآويدك نفسك إن حمله على الكاف وإن حمله على المضمر في النية رآفع

قال : وأماا قول العرب رآويدك نفسك فإنهم يجعلون النفس بمنزلة عبد
الله إذا أمارته به وأماا حيهلك وهاءك وأخأواتها فل يكون الكاف فيها إل

ِلعراب لنهن لم يجعلن ماصادرآ للخطاب ول ماوضع لها مان ا
ًا ودونكم إذا أرآدتا تأخأر فنظيرها مان الفعال جئت يا أماا قولك : دونك زيد
ًا فتى يجوز أن تخبر عن ماجيئك ل غير وجائز أن تعديها فتقول : جئت زيد

ًا فمعناه أعطني ًا وعلّي به فإذا قلت : علّي زيد وكذلك تقول : علّي زيد
ًا وماعنى ( حيهل ) أقرب وجائز ًا فمعناه : خأذ زيد ًا وإذا قلت : عليك زيد زيد

أن يقع في ماعنى قرب فأماا قولك : أقرب فكقولك : حيهل الثريد أي :
ًا أقرب مانه وآته وفتح حيهل كفتح خأمسة عشر لنهما شيئان جملً شيئ

ًا واحد
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: فأماا قول الشاعر
ُلْه ) ِه وحّي ه ُتنادي َكثيٌر  َيوما   ... )

ًا بشيء ًا فصارآ كحضر ماوتا ولم يأمار أحد فإنه جعله إسإم
وقد توصأل ب ( علي ) كما وصألت ب ( هل ) هذه فمن ذلك : حّي على

الصلة
إنما ماعناه : أقربوا مان الصلة وإيتوا الصلة

ّيهْل بعمر فإذا وقفت وفي ( حيهل ) ثالث لغاتا : فأجودهن أن تقول : ج
قلت : حيهل اللف ها هنا لبيان الحركة كالهاء في قوله : كتابيه وحسابيه

لن اللف مان ماخرج الهاء وماثل ذلك قولك : أنا قلت ذاك فإذا وقفت قلت
: أناه

ويجوز : حيهلً بالتنوين تجعل نكرة ويجوز : حيهل بعمر وهي أرآدأ اللغاتا
قال أبو العباس : وأماا ( حي هل ) فليست بشيء
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ُلّم أي أقرب وها للتنبيه إل أن اللف حذفت فيها لكثرة ( وهلم ) إنما هي 
ًا فأماا أهل الحجاز فيقولون للواحد ًا واحد السإتعمال وأنهما جعل شيئ

والثانين والمرأة وللجماعة مان الرجال والنساء : هلم على لفظ واحد كما
يفعلون ذلك في الشياء التي هي أسإماء للفعل وليس بفعل قال الله عز

ِلخأراجهم إياها عن وجل : ( والقائلين لخأوانهم هلم إلينا ) واسإتجازوا ذلك 
ماجرى الفعال حيث وصألوها بحرف التنبيه كما أخأرجوا خأمسة عشر مان

ِلعراب ا
فأماا بنو تميم : فيصرفونها فيقولون للثانين : هلما وللنثى هلمي كما

تقول : رآد ورآدا ورآدوا وارآددن ورآدي
قال أبو بكر : وقد ماضى ذكر السإماء التي تعمل عمل الفعل بعد أن ذكرنا
ًا لسإم مان السإماء السإماء المرتفعة فلم يبق اسإم يرتفع إل أن يكون تابع

ًا بالمعرب ًا ماشبه التي قدمانا ذكره وأن تكون مابني
فأماا التوابع فنحو : النعت والتأكيد والبدل والعطف ونحن نذكرها بعد ذكر

ًا ًا ماشبه السإماء المنصوباتا والمجرورآاتا وأماا ماا كان مان السإماء مابني
للمعرب فنداء المفرد نحو قولك : يا زيد ويا حكم العاقُل والعاقَل ويا

حكمان ويا حكمون فهذا ماوضعه نصب وليس بمعرب وإنما حقه أن يذكر
ًا أن يذكر ماع المنصوباتا ماع ذكر المبنياتا مان أجل أنه مابني وينبغي أيض

مان أجل أن ماوضعه مانصوب فنحن نعيده إذا ذكرنا النداء إن
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شاء الله
وقبل أن نذكر المنصوباتا نقدما ذكر المعرفة والنكرة للنتفاع بذلك فيها

ًا إن شاء الله وفي المرفوعاتا أيض
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باب المعرفة والنكرة
كل اسإم عم اثانين فما زاد فهو نكرة وإنما سإمي نكرة مان أجل أنك ل

ًا بعينه إذا ذكر تعرف به واحد
والنكرة تنقسم قسمين : فأحد القسمين : أن يكون السإم في أول أحواله

نكرة ماثل : رآجل وفرس وحجر وجمل وماا أشبه ذلك
والقسم الثاني : أن يكون السإم صأارآ نكرة بعد أن كان ماعرفة وعرض

ُيسمى إنسان بعمرو فيكون ذلك في الصأل الذي وضع له غير ذلك نحو أن 
ًا بذلك في حيه فإن سإمي باسإم آخأر لم نعلم إذا قال القائل : رآأيت ماعروف

ًا أي العمرين هو ومان أجل تنكره دخألت عليه اللف واللما إذا ثانى عمر
وجمع

وتعتبر النكرة بأن يدخأل عليها ( رُآّب ) فيصلح ذلك فيها أو ألف ولما فيصير
بعد دخأول اللف واللما ماعرفة أو تثنيها وتجمعها بلفظها مان غير إدخأال

ألف ولما عليها فجميع هذا وماا أشبهه نكرة والنكرة قبل المعرفة أل ترى
ِلنسان اسإمه إنسان يجب له هذا السإم بصورآته قبل أن يعرف باسإم أن ا
وأكثر السإماء نكراتا وهذه النكراتا بعضها أنكر مان بعض فكلما كان أكثر
ًا فهو أنكر ماما هو أخأص مانه فشيء أنك مان قولك : حي وحي أنكر عموما
مان قولك : إنسان فكلما قل ماا يقع عليه السإم فهو أقرب إلى التعريف

وكلما كثر كان أنكر فاعلم
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ذكر المعرفة
والمعرفة خأمسة أشياء : السإم المكنى والمبهم والعلم وماا فيه اللف

ُأضيف إليهن واللما وماا 
فأماا المكني : فنحو قولك : هو وأنت وإياك والهاء في ( غلماه وضربته )

والكاف في غلماك وضربك والتاء في ( قمُت ) وقمِت وقمَت يا هذا
فأماا المبهم : فنحو : هذا وتلك وأولئك المكنياتا والمبهماتا ماوضع

يستقصي ذكرها فيه إن شاء الله
وأماا العلم : فنحو : زيد وعمر وعثمان

واعلم : أن اسإم العلم على ثالثاة أضرب إماا أن يكون مانقولً مان نكرة أو
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ًا أعرب ًا مانها أو أعجمي ماشتق
ٍة فأماا المنقول : فعلى ضربين : أحدهما مان السإم والخأر مان صأف

أماا المنقول مان السإم النكرة فنحو : حجر وأسإد فكل واحد مان هذين
نكرة في أصأله فإذا سإميت به صأارآ ماعرفة وأماا المنقول مان صأفة فنحو :

هاشم وقاسإم وعباس وأحمر لن هذه أصأولها صأفاتا تقول : ماررآتا برجل
هاشم ورآجل قاسإم وبرجل عباس

وأماا السإماء المشتقة : فنحو : عمر وعثمان فهذان ماشتقان مان عامار
وعاثام وليسا بمنقولين لنه ليس في أصأول النكراتا عثمان ول عمر إل أن

تريد جمع عمرة
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فأسإماء العلما ل تكاد تخلو مان ذلك فإن جاء اسإم عربي ل تدرآي مِاّم نقل
ًا على كثرة ماا أو اشتق فاعلم : إن أصأله ذلك وإن لم يصل إلينا علمه قياسإ

وجدناه مان ذلك
ًا غير مانقول مان ول أدفع أن يخترع بعض العرب في حال تسميته اسإم

نكرة ول ماشتق مانها
ولكن العاما والجمهورآ ماا ذكرتا لك

وأماا العجمية فنحو : إسإماعيل وإبراهيم ويعقوب فهذه أعربت مان كلما
العجم

وأماا ماا فيه اللف واللما فإن اللف واللما يدخألن على السإماء النكراتا
على ضربين : إمّاا إشارآة إلى واحد ماعهود بعينه أو إشارآة إلى الجنس فأماا

الواحد المعهود : فأن يذكر شيء فتعود لذكره فتقول : الرجل وكذلك
الدارآ والحمارآ وماا أشبهه كأن قائلً قال : كان عندي رآجل مان أماره ومان

َأْن يعود إلى ذكره قصته فإن أرآدتا 
قلت : ماا فعل الرجل للعهد الذي كان بينك وبين المخاطب مان ذكره وأماا

ًا بعينه دخأولها للجنس فأن تقول : أهلك الناس الدينارآ والدرآهم ل تريد دينارآ
ًا بعينه ولكن كقوله عز وجل : ( إن النسان لفي خأسر إل الذين ول درآهم

 )آمانوا
ُأضيف إليهن ِلنسان في ماعنى الناس وأماا ماا  يدلك السإتثناء على أن ا

فنحو قولك : غلماك
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وصأاحبك وغلما ذاك وصأاحب هذه وغلما زيد وصأاحب عمرو وغلما الرجل
ِلمااما ونحو ذلك وصأاحب ا

ماسائل في المعرفة والنكرة
تقول : هذا عبد الله فهذا اسإم ماعرفة

وعبد الله اسإم ماعرةف وهذا مابتدأ وعبد الله خأبره فإن جئت بعد عبد الله
ًا وكذلك كل اسإم علم بنكرة نصبتها على الحال فقلت : هذا عبد الله واقف
يجري ماجرى عبد الله وتقول : هذا أخأوك فهذا ماعرفة وأخأوك فهذا ماعرفة

ِلضافة إلى الكاف با
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ًا قال الله تعالى ( وهذا بعلي شيخا  )فإن جئت بنكرة قلت : هذا أخأوك قائم
وأجاز أصأحابنا الرفع في ماثل هذه المسألة على أرآبعة أوجه : أحدهما : أن

ًا خأبر ( هذا ) والخأر : أن تجعل تجعل ( أخأاك ) بدلً مان ( هذا ) وتجعل قائم
ًا ل ( هذا ) وتضمر ( هذا ) مان الخأ كأنك قلت : هذا أخأوك ( أخأاك ) خأبر
هذا قائم وإن شئت أضمرتا ( هو ) كأنك قلت : هذا أخأوك هو قائم وإن

ًا كما تقول : هذا حلو حاماض أي : قد ًا واحد شئت كان ( أخأوك ) وقائم خأبر
جمع الطعمين وماثل هذا ل يجوز أن يكون ( حلو ) الخبر وحده ول حاماض
ًا الخبر وحده حتى تجمعهما وإذا قلت : هذا الرجل ولم تذكر بعد ذلك شيئ

وأرآدتا باللف واللما العهد فالرجل خأبر عن ( هذا ) فإن جئت بعد ( الرجل
ًا ل ( هذا ) كالنعت لن المبهمة ًا جعلت ( الرجل ) تابع ) بشيء يكون خأبر
ًا عن ( هذا ) فقلت : هذا الرجل عالم توصأف بالجناس وكان ماا بعده خأبر

وهذه المرأة عاقلة هذا الباب جديد فترفع ( هذا ) بالبتداء وترفع ماا فيه
اللف واللما بأنه صأفة وتجعلهما كاسإم واحد

: ومانه قول النابغة الذبياني
َعرفتها  ) َف َها  َل ّهْمُت آياتٍا  َو ُع...َت َذا العامُا سَإاب ٍما و ِة أعوا ّت ِلِس   )
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فإن أرآدتا باللف واللما المعهود جاز نصب ماا بعده فقلت : هذه المرأة
ًا فإذا كانت اللف واللما في اسإم ل يراد به واحد عاقلة وهذا الرجل عالم

مان الجنس وهو كالصفة الغالبة نصبت ماا بعد السإم على الحال وذلك
قولك : هذا العباس ماقبلً وإن كان السإم ليس بعلم ولكنه واحد ليس له

ًا وهذه الشمس طالعة ًا كقولك : هذا القمر مانير ًا الخبر مانصوب ثااٍن كان أيض
وكذلك إن أرآدتا بالسإم أن تجعله يعم الجنس كله ويكون إخأبارآك عن

ًا ًا كقولك : هذا السإد ماهيب واحده كإخأبارآك عن جميعه كان الخبر مانصوب
ًا تشير إليه مان سإائر ًا تراها ول أسإد وهذه العقرب ماخوفة إذالم ترد عقرب

ِلنسان إلى نفسه ول السإد ول يجوز : هذا أنا وهذا أنت لنك ل تشير ل
تشير إلى نفسك فإن أرآدتا التمثيل أي : هذا يقوما ماقاماك ويغني غناءك

جاز أن تقول : هذا أنت وهذا أنا والمعنى : هذا ماثلك وهذا ماثلي وأماا قولك
: هذا هو فبمنزلة قولك : هذا عبد الله إذا كان هو إنما يكون كناية عن عبد
الله وماا أشبهه أل ترى أنك تكون في حديث إنسان فيسألك المخاطب عن

صأاحب القصة مان هو فتقول : هذا هو وقال قوما : إن كلما العرب أن
يجعلوا هذه السإماء المكنية بين ( ها وذا ) وينصبون أخأبارآها على الحال
ًا وهذا الوجه ًا وها أنت ذا ظالم ًا وها أنذا جالس فيقولون : ها هو ذا قائم

ًا جاء بعد ( هذا ) يسميه الكوفيون التقريب وهو إذا كان السإم ظاهر
ًا ونصبوا الخبر ماعرفة كان أو نكرة فأماا البصريون فل مارفوع
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ينصبون إل الحال
وتقول : هذا هذا على التشبيه وهذا ذاك وهذا هذه

واعلم : أن مان السإماء ماضافاتا إلى ماعارآف ولكنها ل تتعرف بها لنها ل
ًا بعينه فمن ذلك : ماثلك وشبهك وغيرك تقول : ماررآتا برجل تخص شيئ

ماثلك وبرجل شبهك وبرجل غيرك فلو لم يكن نكراتا ماا وصأف بهن نكرة
ُلَك وإنما نكرهن ماعانيهن أل ترى أنك إذا قلت : ماث

جاز أن يكون ( ماثلك ) في طولك أو لونك أو في علمك ولن يحاط
بالشياء التي يكون بها الشيء ماثل الشيء لكثرتها وكذلك شبهك وأماا

غيرك فصارآ نكرة لن كل شيء ماثل الشيء عداك فهو غيرك فإن أرآدتا
بمثلك وشبهك المعروف بشبهك فهو ماعرفة وأماا شبيهك فمعرفة ولم
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ًا يستعمل كما اسإتعمل ( شبهك ) المعروف بأنه يشبهك وتقول هذا واقف
ًا ) على الحال وإن شئت رآفعت فقلت ًا رآجل فتنصب ( واقف زيد وهذا واقف
هذا واقف رآجل فتجعل ( واقٌف ) خأبر ( هذا ) ورآجل بدل مانه وكذلك زيد

: وماا أشبهه وينشد هذا البيت على وجهين
َنا  ) ُؤ ِدماا َتجّف  َلْم  ّنا  َأ ُد...أترضى ب ِل ِة خَأا َيَمامَا َعُروس بال (  وهذا 
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 عروس ) ويرفع (فينصب
وتقول : هذا ماثلك واقف وهذا غيرك مانطلق لما خأبرتك به مان نكرة ماثلك

وغيرك وقد يجوز أن تنصب فيكون النصب أحسن فيها مانه في سإائر
النكراتا

لنها في لفظ المعارآف
ًا وقد ًا وهذا حسن الوجه قائم وإن كانت نكراتا فيقول : هذا ماثلك مانطلق

عرفتك أن ( حسن الوجه ) نكرة ولذلك جاز دخأول اللف واللما عليه
ًا إل أنه أقرب إلى المعرفة مان حسن وأفضل مانك وخأير مانك نكرة أيض

ًا فإن قلت : ( زيد هذا ) فزيد مابتدأ وفاضل فتقول : هذا أفضل مانك قائم
وهذه خأبره والحسن أن تبدأ ( بهذا ) لن العرف أولى بأن يكون مابتدأ

فإن قلت زيد هذا عالم جاز الرفع والنصب فالرفع على أن تجعل ( هذا )
ًا ) بأنه خأبر البتداء وإن ًا على ( زيد ) عطف البيان وترفع ( عالم ماعطوف

ًا لزيد نصبت ( عالٌم ) على الحال جعلت ( هذا ) خأبر
واعلم : أن ( ذلك ) ماثل ( هذا ) تقول : إن ذلك الرجل عالم كما تقول :

إن هذا الرجل عالم
وإن ذلك الرجل أخأوك كما تقول : إن هذا الرجل أخأوك

والكوفيون يقولون : هذا عبد الله أفضل رآجل وأي رآجل فيستحسنون رآفع
ماا كان فيه مادح أو ذما ورآفعه عندهم على السإتئناف وعلى ذلك يتأولون

: قول الشاعر
ّتي  ) َب َبّث فهذا  ّتي...مَاْن يُك ذا  ّيف ) مُاَش ّيظ ( مُاَص َق (  مُا
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وهذه عند البصريين : مان باب حلو حاماض أي : قد جمع أنه ماقيظ وأنه
ماصيف ماشتي ففيه هذا الخلل

واعلم : أن مان كلما العرب أسإماء قد وضعتها ماوضع المعارآف وليست
كالمعارآف التي ذكرناها وأعربوها وماا بعدها إعراب المعارآف وذلك نحو

قولهم للسإد : أبو الحارآث وأسإاماة وللثعلب : ثاعالة وأبو الحصين وسَإْمَسم
ْيأل وأما َعارآ وَج وللذئب : دألن وأبو جعدة وللضبع : أما عامار وحضاجر وج

َبريح َثم وهو الذكر مانها وللغراب : ابن  ُق َتل وَقئاما ويقال للضبعان  ْن َع
قال سإيبويه : فإذا قلت : هذا أبو الحارآث فأنت تريد : هذا السإد أي هذا

الذي سإمعت باسإمه أو هو الذي عرفت أشباهه ول تريد أن تشير إلى
ًا ولكنه أرآاد هذا الذي ًا وعمر شيء قد عرفه بعينه قبل ذلك كمعرفته زيد
كل واحد مان أماته له هذا السإم وإنما مانع السإد وماا أشبهه أن يكون له

اسإم ماعناه ماعنى زيد أن السإد وماا أشبهها ليست بأشياء ثاابتة ماقيمة ماع
ِلبل والغنم والكلب وماا يثبت ماعهم الناس أل تراهم قد اخأتصوا الخيل وا

ْندُب غير بأسإماء : كزيد وعمرو ومان ذلك : أبو ُجخادب وهو شيء يشبه الُج
أنه أعظم مانه وهو ضرب مان الجنادب كما أن بناتا أوبر ضرب مان الكمأة

ْتَرة ضرب مان الحياتا وابن آوى ِق وهي ماعرفة وابن 
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ماعرفة
ويدلك علىأنه ماعرفة أن آوى غير ماصروف وابن عرس وسإامّا أبرص

َيبة كأنه قال في كل واحد وبعض العرب يقول : أبو بريص وحمارآ قبان : دو
مان هذا الضرب هذا الذي يعرف مان أحناش الرآض بصورآة كذا فاخأتصت

ًا على ماعنى يعرفها بها فعلى هذا العرب لكل ضرب مان هذه الضروب اسإم
تقول : هذا ابن آوى ماقبلً ول تصرف آوى لنه ماعرفة ولنه على وزن

( افعَل ) وتنصب ماقبلً كما نصبته في قولك : هذا زيد ماقبلً وحكم جمعها
حكم زيد إل أن مانها ماا ينصرف وماا ل ينصرف كما تكون السإماء المعارآف

وغيرها
وقد زعموا : أن بعض العرب يقول : هذا ابن عرس ماقبل فيرفعه على
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ًا نكرة فصارآ وجهين فوجه ماثل : هذا زيد ماقبل ووجه على أنه جعل عرسإ
ٍء فنكرة لنها تدخألها المضاف إليه نكرة وماا ابن ماخلص وابن لبون وابن ماا

اللف واللما
ِلضافة غلبت على واعلم : أن في كلماهم أسإماء ماعارآف باللف واللما وبا

النجم: أشياء فصارآتا لها كالسإماء والعلما ماثل : زيد وعمرو نحو 
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ُكراع فإن أخأرجت اللف واللما َعق ابن رآألن وابن  تعني الثريا وابن الّص
مان النجم وابن الصعق تنكر

وزعم الخليل : أن الذين قالوا : الحارآث والحسن والعباس إنما أرآادوا أن
يجعلوا الرجل هو الشيء بعينه كأنه وصأف غلب عليه ومان قال : حارآث

ًا وعباس فهو يجريه ماجرى زيد
ّيوق وهذا النحو فإنما يلزماه اللف واللما مان َع ِبران وال ّد وأماا الّسماك وال

ُأزيل عن لفظ الساماك قبل أنه عندهم الشيء بعينه كالصفاتا الغالبة وإنما 
ِعدْل ُيوق للفرق كما فصل بين ال َع َبران و َد والدابر والعايك فقيل : سِإَماك و

والعديل وبناء حصين وامارأة حصان
قال سإيبويه : فكل شيء جاء قد لزماه اللف واللما فهو بهذه المنزلة فإن

ًا تعرفه ول تعرف الذي اشتق مانه فإنما ذلك لنا جهلنا ماا علم كان عربي
غيرنا أو يكون الخأر لم يصل إليه علم ماا وصأل إلى الول المسمى
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ُأرآيد به الثالث :قال  وبمنزلة هذه النجوما الرآبعاء والثلثااء يعني : أنه 
ُأزيل لفظه كما فعل بالسماك والرابع ف

وتقول : هذان زيدان مانطلقان فمنطلقان صأفة للزيدين وهو نكرة وصأفت
به نكرة قال وتقول : هؤلء عرفاتا حسنة وهذان أبانان بينين والفرق بين
ًا لرجلين بأعينهما وليس هذا في هذا وبين زيدين أن زيدين لم يجعل اسإم
الناس ول في الدواب إنما يكون هذا في المااكن والجبال وماا أشبه ذلك
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مان قبل أن المااكن ل تزول فصارآ أبانان وعرفاتا كالشيء الواحد
والذي والتي : ماعرفة ول يتمان إل بصلة ومان وماا يكونان ماعرفة ونكرة

لن الجواب فيهما يكون بالمعرفة والنكرة وأيهم وكلهم وبعضهم ماعارآف
ِلضافة وفيهن ماعناها قائم وأجمعون وماا أشبهها ِلضافة وقد تترك ا با

ماعارآف لنك ل تنعت بها إل ماعرفة ول يدخأل عليها اللف واللما
وقال الكسائي : سإمعت : هو أحسن الناس هاتين يريد عينين فجعله نكرة

وهذا شاذ غير ماعروف
ويكون ( ذا ) في ماوضع الذي فتقول : ضربت هذا يقوما وليس بحاضر تريد

: الذي يقوما قالوا : وقد جاء هذا في الشعر
ذكر السإماء المنصوباتا

: السإماء المنصوباتا تنقسم قسمة أولى على ضربين
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فالضرب الول هو العاما الكثير : كل اسإم تذكره بعد أن يستغني الرافع
بالمرفوع وماا يتبعه في رآفعه إن كان له تابع وفي الكلما دليل عليه فهو

نصب
والضرب الخأر : كل اسإم تذكره لفائدة بعد اسإم ماضاف أو فيه نون

ِلضافة بينهما ِلضافة والنون وحالت النون وا ظاهرة أو ماضمرة وقد تما با
ولولهما لصلح أن يضاف إليه فهو نصب

والضرب الول : ينقسم على قسمين : مافعول وماشبه بمفعول
والمفعول ينقسم على خأمسة أقساما : مافعول ماطلق ومافعول به ومافعول

فيه ومافعول له ومافعول ماعه
: شرح الول

وهو المفعول المطلق ويعني به المصدرآ
المصدرآ اسإم كسائر السإماء إل أنه ماعنى غير شخص

والفعال ماشتقة مانه وإنما انفصلت مان المصادرآ بما تضمنت ماعاني الزمانة
الثلثاة بتصرفها

والمصدرآ : هو المفعول في الحقيقة لسائر المخلوقين فمعنى قولك : قاما
زيد وفعل زيد

ًا فهو ًا وفعلت ضرب ًا سإواء وإذا قلت : ضربت فإنما ماعناه أحدثات ضرب قياما



الصأول في النحو
 ماكتبة ماشكاة السإلماية

المفعول الصحيح
أل ترى أن القائل يقول : مان فعل هذا القياما فتقول : أنا فعلته ومان ضرب

هذا الضرب الشديد فتقول : أنا فعلته . تريد : أنا ضربت هذا الضرب
وقولك ضربت هذا الضرب وقولك
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ًا لنه ليس بمفعول لك ًا ل يصلح أن تغيره بأن تقول : فعلت زيد ضربت زيد
ًا فالفعل لك دون زيد فإنما هو مافعول لله تعالى فإذا قلت : ضربت زيد

ًا وجلست وإنما أحللت الضرب به وهو المصدرآ فعلى هذا تقول : قمت قياما
ًا ًا واسإتخرجت اسإتخراج ًء وظننت ظن ًا وأعطيت إعطا ًا وضربت ضرب جلوسإ

ًا فل يمتنع مان هذا فعل مانصرف البتة ًا واحمررآتا احمرارآ وانقطعت انقطاع
ًا وماصدرآ الفعل الذي يعمل فعله فيه يجيء على ضروب : فربما ذكر توكيد
ًا فليس في هذا أكثر مان أنك أكدتا ًا وجلست جلوسإ نحو قولك : قمت قياما

ًا فعلك بذكرك ماصدرآه وضرب ثااٍن تذكره للفائدة نحو قولك : ضربت زيد
ًا والضرب الذي تعرف ًا شديد ضرب

ًا طويلً فقد أفدتا في الضرب أنه شديد وفي القياما أنه طويل وقمت قياما
وكذلك إذا قلت : ضربت ضربتين وضرباتا فقد أفدتا المرارآ وكم مارة

ضربت
َة سإوء وقعد قعدتين لما عمل في الحدث ْعد ِق وقال سإيبويه : تقول : قعد 

ًا مانه وإن خأالف يعني المصدرآ عمل في المرة مانه والمرتين وماا يكون ضرب
اللفظ

فمن ذلك : قعد القرُفصاء واشتمل الَصّماء ورآجع القهقري لنه ضرب مان
فعله الذي أخأذ مانه

قال أبو العباس قولهم : القرفصاء واشتمل الصّماء ورآجع القهقري هذه
حلى وتلقيباتا لها وتقديرها : اشتمل الشمل التي تعرف بهذا السإم
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وكذلك أخأواتها
ًا إل وفي الفعل دليل عليه قال : وجملة القول : إن الفعل ل ينصب شيئ

فمن ذلك المصادرآ لنك إذا قلت : قاما ففي ( قاما ) دليل على أنه : فعل
ًا فعديته إلى المصدرآ وكذلك تعديه إلى ًا فلذلك قلت : قاما زيد قياما قياما

أسإماء الزماان لن الفعل ل يكون إل في زماان وتعديه إلى المكان لنه فيه
يقع وتعديه إلى الحال لنه لفعل إل في حال واحق ذلك به المصدرآ لنه

ماشتق مان لفظه ودال عليه
واعلم : أّن ( أْن ) تكون ماع صألتها في ماعنى المصدرآ وكذلك ( ماا ) تكون
ماع صألتها في ماعناه وذلك إذا وصألت بالفعل خأاصأة إل أن صألة ( ماا ) ل بد

مان أن تكون فيها ماا يرجع إلى ( ماا ) لنها اسإم وماا في صألة ( أن ) ل
يحتاج أن يكون ماعه فيه رآاجع لن ( أن ) حرف والحروف ل يكنى عنها ول

تضمر فيكون في الكلما ماا يرجع إليها والذي يوجب أن ( ماا ) اسإم وأنها
ًا ( كأْن ) : أنها لو كانت ( كأن ) لعملت في الفعل كما عملت ( ليست حرف

أن ) لنا وجدنا جميع الحروف التي تدخأل على الفعال ول تدخأل على
السإماء تعمل في الفعال فلما لم نجدها عامالة حكمنا بأنها اسإم وهذا

ماذهب أبي الحسن الخأفش وغيره مان النحويين فتقول يعجبني أن يقوما
زيد تريد : قياما زيد ويعجبني ماا صأنعت تريد : صأنيعك إل أن هذين وإن كانا
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قد يكونان في ماعنى المصادرآ فليس يجوز أن يقعا ماوقع المصدرآ في قولك
ًا ًا أن ضربت تريد : ضرب ًا ل يجوز أن تقول : ضربت زيد ًا ضرب : ضربت زيد

ًا ) وأنت ماؤكد لفعلك ًا ماا ضربت تريد : ماعنى ( ضرب ول ضربت زيد
ويجوز : ضربت ماا ضربت أي : الضرب الذي ضربت كما تقول : فعلت ماا

فعلت أي : ماثل الفعل الذي فعلت وتقول : فعلت ماا فعل زيد أي :
كالفعل الذي فعل زيد فإن لم ترد هذا المعنى فالكلما ماحال لن فعلك ل

يكون فعل غيرك
قال الله تعالى : ( وخأضتم كالذي خأاضوا ) والتأويل عندهم والله أعلم

كالخوض الذي خأاضوا
ماسائل مان هذا الباب

تقول : ضربته عبد الله تضمر الضرب تعني : ضربت الضرب عبد الله ولو
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ًا ماا كان به بأس على أن تضمر ًا وضربته زيد قلت ضربت عبد الله ضرب
المصدرآ

ًا واعلم : أنه ل يجوز أن تعمل ضمير المصدرآ ل تقول : سإرني ضربك عمر
ًا لنه إنما يعمل إذا كان على لفطه الذي ًا وأنت تريد : وضربك زيد وهو زيد

تشتق الفعال مانه أل ترى أن ( ضرب ) ماشتق مان الضرب فإنما
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ًا غير ماضمر وإنما يعمل الضرب وماا أشبهه مان المصادرآ إذا كان ظاهر
يعمل لشبهه بالفعل فكما أن الفعل ل يضمر فكذلك المصدرآ ل يجوز أن

يقع ماوقع الفعل وهو ماضمر وإنما جاز إضمارآ المصدرآ لنه ماعنى واحد ولم
ًا َأضمر لصارآ اسإم يجز إضمارآ الفعل لنه ماعنى وزماان ولو 

ًا أو : ماررآتا ًا إذا عنيت أنك لم تترك مانهم أحد وتقول : ماررآتا بهم جميع
بهم كل قال الخأفش كل وجميع ها هنا بمنزلة المصادرآ كأنك قلت ماررآتا
ًا وكلً فكل وجميع ها هنا بمنزلة ًا عم ًا وماررآتا بهم كلً أي : مارورآ بهم عم
ًا لهم وكأنك قلت : ًا وماررآتا بهم عم المصادرآ كأنك قلت : ماررآتا بهم عم

ًا وليس الجميع والكل بالقوما كما أن الطر والقاطبة ليس طررآتهم طر
ًا فكأنك قلت : جمعتهم بالقوما يعني إذا قلت : ماررآتا بهم قاطبة وطر

ًا ًا وكذلك في طر كأنك قلت : طررآتم أي أتيت عليهم طر جمع
وذكر سإيبويه : هذا في باب ماا ينتصب لنه حال وقع فيه الخبر وهو اسإم

ًا وعاماة وجماعة وقال : هذه أسإماء وقال : مان ذلك : ماررآتا بهم جميع
ماتصرفة ول يجوز أن يدخأل فيها أللف واللما

ًا ل يتصرفان في ماوضع المصدرآ وزعم الخليل : أن قاطبة وطر
واعلم : أن في الكلما ماصادرآ تقع ماوقع الحال فتغني عنها وانتصابها

ًا قد أغنى عن ًا فقولك : ماشي انتصاب المصادرآ نحو قولك : أتاني زيد ماشي
ًا ًا فمن ذلك : قتلته صأبر مااٍش ويمشي إل أن التقدير : أتاني يمشي ماشي
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ًا وكلمته ماشافهة وأتيته ًا وماكافحة ولقيته عيان ولقيته فجأة ومافاجأة وكفاح
ًا ًا وسإمع ًا وأخأذتا عنه سإماع ًا وعدو رآكض

قال سإيبويه : وليس كل ماصدرآ يوضع هذا الموضع أل ترى أنه ل يحسن :
أتانا سإرعة ول رآجلة قال أبو العباس : ليس يمتنع مان هذا الباب شيء مان

المصادرآ أن يقع ماوقع الحال إذا كانت قصته هذه القصة وخأالف سإيبويه
وقد جاء بعض هذه المصادرآ يغني عن ذكر الحال باللف واللما نحو :

أرآسإلها العراك والعراك ل يجوز أن يكون حالً ول ينتصب انتصاب الحال
وإنما انتصب عندي على تأويل : أرآسإلها تعترك العراك ف ( تعترك ) حال

فأغنى) والمصدرآ الذي عملت فيه الحال هو العراك ودل على ( تعترك 
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عنه وكذلك : طلبته جهدك وطاقتك كأنك قلت : طلبته تجتهد جهدك
وتطيق طاقتك أي : تستفرغهما في ذلك

وماذهب سإيبويه أن قولهم : ماررآتا به وحده وبهم وحدهم وماررآتا برجل
وحده أي مافرد أقيم ماقاما ماصدرآ ( يقوما ) ماقاما الحال وقال : وماثل ذلك

في لغة أهل الحجاز : ماررآتا بهم ثالثاتهم وأرآبعتهم إلى العشرة
وزعم الخليل : أنه إذا نصب فكأنه قال : ماررآتا بهؤلء فقط ماثل وحده في

ماعناه أي : أفرقهم
ًا له وأماا بنو تميم فيجرونه على السإم الول ويعربونه كإعرابه توكيد

: قال سإيبويه وماثل خأمستهم قول الشماخأ
َقّضها بقضيِضها ) َليٌم  ( ... آتتني سُإ
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كأنه قال : انقض آخأرهم على أولهم وبعض العرب يجعل ( قضهم ) بمنزلة
ِلنقضاض فقسه على ماا ذكرتا كلهم يجريه على الوجوه فهذا ماأخأوذ مان ا

لك مان قبل
ًا وزعم يونس : أن وحده بمنزلة عنده وأن خأمستهم وقضهم كقولك جميع
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ًا وقاطبة ُطر وكذلك 
وجعل يونس نصب وحده كأنك قلت : ماررآتا برجل على حياله فطرحت

ًا على فأماا : ( كلهم وجميعهم وعاماتهم وأنفسهم وأجمعون ) فل يكون أبد
ِه لنه اسإم ِد إل صأفة إذا أضفتهن إلى المضمراتا وتقول : هو نسيج وح

ماضاف إليه
قال الخأفش : كل ماصدرآ قاما ماقاما الفعل ففيه ضمير فاعل وذلك إذا قلت

ًا كان ًا ولو قلت : سإقيا الله زيد ًا لزيد وإنما تريد : سإقى الله زيد : سإقي
ًا لنك قد جئت بما يقوما ماقاما الفعل ولو قلت : أكلً زيد جيد
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ِلِب ّثعا ٌق الماَل ندل ال ْدلً ُزرآي َن َف ًا كقوله : (   )... الخبز وأنت تأماره كأن جائز
ًا فإذا ًا وماعناه : ضربتك ضرب عمرو خأالد ًا عمرو خأالد وتقول : ضربتك ضرب

ًا قبل الضرب لنه في صألته ًا فل تقدما خأالد قلت : ضربتك زيد خأالد
ًا وأنت تأماره لن ذاك قد ًا زيد قال أبو بكر : وليس هذا ماثل قولك : ضرب
ًا وقد ماضى ًا ضرب قاما ماقاما الفعل فيجوز أن يقدما المفعول فتقول : زيد

تفسير هذا
ًا أنت ًا وضرب ًا وكذلك : ضربتك ضربك زيد وتقول : ضربتك ضرب زيد عمر

ًا ًا إذا جعلته مافعولً تريد : ضرب ًا إياك زيد ًا إذا جعلته فاعلً وضربتك ضرب زيد
زيد إياك

ًا إذا كنت تأماره أدخألت عليه ًا زيد عمر وقال الخأفش : مان رآد عليك ضرب
ًا فإنه قائل : نعم فتقول ًا له فقلت له : ألست إنما تريد سإقى الله زيد سإقي

ًه له حين أقمت السقي ماقاما ( سإقا ) فكذلك تقيم فكما جاز سإقا
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ًا وقتل عمرو قتلً فتعدى الضرب ماقاما ( ليضرب ) وتقول : ضرب زيد ضرب
الفعل الذي بني للمفعول إلى المصدرآ ن كما تعدى الفعل الذي بني

للفاعل ل فرق بينهما في ذلك فأماا المفعول الذي دخأل عليه حرف الجر
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نحو : سإيرا بعبد الله فأنت في المصادرآ والظروف بالخيارآ إن شئت نصبت
المصادرآ نصبها قبٌل وأقمت المفعول الذي دخأل عليه حرف الجر ماقاما

ًا أقمت ( بعبد الله ) ماقاما ًا شديد الفاعل فقلت : سإير بعبد الله سإير
ًا ًا شديد ًا ) كما تنصبه إذا قلت : سإارآ عبد الله سإير الفاعل ونصبت ( سإير

وكذلك يجوز في أسإماء الزماان والمكان أن تنصبها نصب الظروف في
هذه المسألة ويجوز مان أجل شغل حرف الجر بعبد الله أن تقيم المصادرآ
والظروف ماعه ماقاما الفاعل فترفعها إل أن الحسن أل ترفع إذا نعتت أو

ِلخأبارآ عنها فإذا لم يكن فيها إل التوكيد أفادتا ماعنى سإوى التوكيد وقصد ا
ًا تقول : سإير بعبد الله سإير شديد ومار بعبد الله نصبت والرفع بعيد جد

المرورآ الذي علمته وإن شئت نصبت وإنما حسن الرفع لنك قد وصأفت
المصدرآ فصارآ كالسإماء المفيدة فأماا النصب : فعلى أنك أقمت ( بزيد )

ماقاما الفاعل فصارآ كقولك : ضرب عبد الله الضرَب الذي يعلُم وشتم عبد
الله الشتَم الشديد وكذلك لو قلت : مار بعبد الله ماروان وسإير بعبد الله

ًا . وقال الله تعالى : ( فإذا نفح في الصورآ نفحة سإير شديد لكان مافيد
ًا ًا وذهب إلى عبد الله ذهاب واحدة ) فإن قلت : سإيَر بعبد الله سإيٌر وسإير

فالنصب الوجه لن المصادرآ ماوكدة أماا جواز الرفع على بعد إذا قلت :
سإير: سإير بعبد الله لنه ليس في قولك 
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مان الفائدة إل ماا في ( سإير ) وجوازه على أنك إذا قلَت : سإير بعبد الله
سإيٌر فمعناه : سإيَر بعبد الله ضرب مان السير لنه لو اخأتلف لكان الوجه

أن تقول : سإير بعبد الله سإيران أي : سإيٌر سإريٌع وبطيء أو : قديٌم وحديٌث
وهذا قوُل أبي العباس رآحمه الله

ًا أن ماعناه : ضرب زيد ضربة بسوط واعلم : أن قولهم ضرب زيد سإوط
فالسوط هنا قد قامَا ماقامَا المصدرآ ولذلك لم يجز أن تقيَم السوَط ماقامَا

ًا كما تقول : أعطى درآهم ِرَب سإوٌط زيد الفاعِل ل يجوز أن تقول : ُض
ًا عمر

: شرح الثاني وهو المفعول به
ّدما قولنا في المفعول على الحقيقة أنه المصدرآ ولما كانت هذه قد تق

ًا ويؤثار فيه تكون على ضربين : ضرب فيها يلقي شيئ
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ًا وماا ل ًا ول يؤثار فيه فسمي الفعل الملقي ماتعدي وضرب مانه ل يلقي شيئ
ٍد يلقي غير ماتع

فأماا الفعل الذي هو غير ماتعد فهو الذي لم يلق ماصدرآه مافعولً نحو : قاما
وأحمَر وطاَل

ًا والفعال ِبه ماعنى عل كان ماتعدي إذا أرآدتا به ضد قصر خأاصأًة وإن أرآدتَا 
التي ل تتعدى هي ماا كان مانها خألقًة أو حركة للجسم في ذاته وهيئًة له أو

فعلً مان أفعال النفس غير ماتشبث بشيء خأارآج عنها
أماا الذي
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َد وأحمَر وأعورَآ وأشهاَب وطاَل وماا أشبه ذلك َو هو خألقة فنحو : أسإ
َد وسإارَآ وغارَآ أل وأماا حركة الجسم بغير مالقاة لشيء آخأر فنحو : قامَا وقع

ترى أن هذه الفعال ماصوغة لحركة الجسم وهيئته في ذاته فإن قال
قائل : فل بد لهذه الفعال مان أن تلقي المكان وأن تكون فيه قيل : هذا

ّد مانه لكل فعٍل والمتعدي وغير المتعدي في هذا سإواء وإنما علمنا ل ب
ماحيط بأن ذلك كذلك لن الفعل يصنع ليدل على المكان كما صأيغ ليدل

على المصدرآ والزماان
َغِضَب وخَأبَر َكر و َف َظُرَف و وأماا أفعال النفس التي ل تتعداها فنحو : كُرمَا و

ُلَح وَحُسَن وسإمَح وماا أشبه ذلك ُطَر ومَا َب و
وأماا الفعل الذي يتعدى فكل حركة للجسم كانت مالقيًة لغيرها وماا أشبه

ذلك مان أفعال النفس وأفعال الحواس مان الخمس كلها ماتعدية مالقية
نحو : نظرتا وشممت وسإمعت وذقت ولمست وجميع ماا كان في ماعاينهن

ًا ًا كان الفعُل مان ذلك ماتعدي فهو ماتعد وكذلك حركة الجسم إذا لقت شيئ
ًا ووطئُت بلدَك ودارآَك وأماا قولك : فارآقته وقاطعتُه وبارآيتُه نحو : أتيُت زيد

وتارآكتُه فإنما ماعناه : فعلت كما يفعل وسإاويت بين الفعلين والمساواة إنما
تعلم بالتلقي وتركتَك في ماعنى تارآكتَك لن كل شيء تركتُه فقد تركَك

ً ًا قليل فافهم هذا فإن فيه غموض
وقد اخأتلف النحويون في : ( دخألت البيت ) هل هو ماتعد أو غير ماتعد وإنما

التبس عليهم ذلك لسإتعمال العرب له بغير حرف الجر في كثير مان
المواضع وهو عندي غير ماتعد كما قدماناه وإنك لما قلت : دخألت إنما عنيت
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بذلك انتقالك مان بسيط الرآض ومانكشفها إلى ماا كان مانها غير بسيط
ٌد وإن اخأتلفت المواضع و ( دخألت ) ماثل مانكشف فالنتقال ضرٌب واح

ًا وجَب أن يتعدى غرتُا إذا أتيت الغورآ فإن وجب أن يكون ( دخألت ) ماتعدي
ًا إل كان ( غرتُا ) ودليٌل آخأر : أنك ل ترى فعلً مان الفعال يكون ماتعدي

َفمن ذلك  ُه غير ماتعد  ُد ًا وإن كان غير ماتعد كان ماضا تحرَك: ماضاده ماتعدي

   ]171 - صأفحة 1الصأول في النحو    [ جزء  

وسإكَن فتحرك غير ماتعد وسإكَن غير ماتعد وأبيَض وأسإود كلهما غير ماتعد
وخأرج ضد دخأل وخأرج غير ماتعد فواجب أن يكون دخأل غير ماتعد وهذا

ماذهب سإيبويه
قال سإيبويه : وماثل : ذهبت الشاما دخألت البيت يعني : أنه قد حذف حرف

الجر مان الكلما وكان الصأل عنده : ذهبت إلى الشاما ودخألت في البيت
ًا هما ماستعملن بحروف الجر فحذف حرف الجر مان حذفه اتساع

ًا فإذا قلت : ضربُت وقتلُت وأكلُت وشربت وذكرتُا ونسيُت واسإتخفاف
وأحيا وأمااتَا فهذه الفعال ونحوها هي المتعدية إلى المفعولين نحو :

ًا وأكلُت الطعامَا وشربُت الشراب وذكرتُا الله واشتهيُت لقاءك ضربُت زيد
ًا وماا أشبه هذا مان أفعال النفس المتعدية فهذا حكمه ول تتُم وهويُت زيد
هذه الفعال المتعدية ول توجد إل بوجود المفعول لنك إن قلت : ذكرتا

ولم يكن ماذكورآ فهو ماحال وكذلك . اشتهيت وماا أشبهُه
واعلم : أن هذا إنما قيل له مافعول به لنه لما قال القائل : َضَرَب وقتل
ٍد أو بعمرٍو فهذا إنما يكون في قيل له : هذا الفعل بمْن وقع فقال : بزي

المتعدي نحو ماا ذكرنا ول يقال فيما ل يتعدى نحو : قاما وقعد ل يقال هذا
القياما بمن وقع ول هذا القعود بمن حل إنما يقال : ماتى كان هذا القياما
وفي أي وقت وأين كان وفي أي ماوضع والمكان والزماان ل يخلو فعٌل

ًا كان أو غير ماتعد فمتى وجدتَا فعلً حقه أن يكون غير ماتعد مانهما ماتعدي
ٌع في بالصفة التي ذكرتُا لك ووجدتَا العرب قد عدتُه فاعلْم أن ذلك اتسا
ًا بحرف جر وإنما حذفوه اللغة واسإتخفاف وأن الصأَل فيه أن يكون ماتعدي
ًا نحو ماا ذكرتا لك مان : ذهبت الشاما ودخألت البيت وسإترى هذا اسإتخفاف

في ماواضع مان هذا الكتاب
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وهذه الفعال المتعدية تنقسم ثالثاة أقساما : مانها ماا يتعدى إلى مافعول
واحد ومانها ماا يتعدى إلى مافعولين ومانها ماا يتعدى إلى ثالثاة مافاعيل فأماا

ماا يتعدى إلى مافعول واحد فقد ذكرنا مانه ماا فيه كفاية ونحن نتبعه بما
يتعدى إلى مافعولين وإلى ثالثاة بعد ذكرنا ماسائل هذا الباب إن شاء الله

ماسائل مان هذا الباب
اعلم : أن الفعال ل تثنى ول تجمع وذلك لنها أجناس كمصادرآها أل ترى

ًا وجلوسإكم إلى زيد قليلً كان الضرُب ًا كثير أنك تقول : بلغني ضربكم زيد
ًا وإنما يثنى الفاعل في الفعل فإن قلت فإنك والجلوس قليلً أو كثير

تقول : ضربتَك ضربتين وعلمُت علمتين فإنما ذلك لخأتلف النوعين مان
ِم ِه وعل ِم الفق ًا كعل ِته أو علم يخالف علم ًا في شدته وقل ضرب يخالف ضرب

ِو كما تقوُل : عندي تمورآ إذا اخأتلفت الجناس وماع ذلك فإن الفعل النح
يدل على زماان فل يجوز أن تثنيه كما ثانيت المصدرآ وإن اخأتلفت أنواعه

ًا ول يجوز أن ًا وإماا ماضمر فالفعل ل بد له مان الفاعل يليه بعده إماا ظاهر
يثنى ول يجمع لما بينت لك فإذا قلت : الزيدان يقوماان فهذه اللف ضمير

الفاعلين والنون علماة الرفع وإذا قلت : الزيدون يقوماون فهذه الواو
ضمير الجمع والنون علماة الرفع ويجوز : قاماوا الزيدون ويقوماون الزيدون

على لغة مان قال : أكلوني البراغيث فهؤلء إنما يجيئون باللف والنون
وبالواو والنون في : يضربان ويضربون وباللف والواو في : ضربا وضربوا
فيقولون : ضربا الزيدان وضربوا الزيدون ليعلموا أن هذا الفعل لثانين ل

ِفعِل المؤنِث لواحد ول لجميع ول لثانين ول لواحد كما أدخألت التاء في 
ًا لتفصل بين فعل المذكر والمؤنث فكذلك هؤلء زادوا بيان
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ِلثانين وبين الواحد والجميع وهذا لعمري هو القياس على ْعِل ا ِف ليفرقوا بين 
ماا أجمعوا عليه في التاء مان قولهم : قامات هند وقعدتا سإلمى ولكن هذا
أدى إلى إلباس إذ كان مان كلماهم التقديم والتأخأير فكأن الساماع إذا سإمع
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قاماوا الزيدون ل يدرآي هل هو خأبر ماقدما والواو فيه ضمير أما الواو عمل
الجمع فقط غير ضمير وكذلك اللف في ( قاماا الزيدان ) فلهذا وغيره مان

العلل ماا جمع على التاء ولم يجمع على اللف والواو فجاز في كل فعل
لمؤنث تقول : فعلت ول يحسُن سإقوطها

إل أن تفرق بين السإم والفعل فإذا بُعد مانه حسن نحو قولهم : حضر اليوما
القاضي امارأة

وقال أبو العباس رآحمه الله : إن التأنيث ماعنى لزما غير مافارآق إذا لزما
ِلثانان المعنى لزمات علماته وليس كذا التثنية والجمع لنه يجوز أن يفترق ا

والجمع فتخبر عن كل واحد مانهما على حياله والتأنيث الحقيقي الذي ل
يجوز فعله إل بعلماة التأنيث هو كل ماؤنث له ذكر كالحيوان نحو قولك :

قامات أماة الله ونتجت فرسإك والناقة إل أن يضطر شاعر فيجوز له حذف
العلماة على قبح فإن كان التأنيث في السإم ول ماعنى تحته فأنت ماخير إن

شئت جئت بالتاء لتأنيث اللفظ وإن شئت حذفتها
قال الله عز وجل : ( فمن جاءه ماوعظة مان رآبه ) ( قالوا ) لن الموعظة

والوعظ سإواء
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وقال تعالى : ( وأخأذ الذين ظلموا الصيحة ) لن الصيحة والصوتا واحد أماا
قوله تعالى : ( وقال نسوة في المدينة ) فإنما جاء على تقدير جماعة فهو

تأنيث الجمع ول واحد لزماه التأنيث فجمع عليه فلو كان تأنيث الواحد
للزماه التاء كما تقول : قامات المسلماتا لنه على ( ماسلمة ) وتقول :

قامات الرجال لنه تأنيث الجمع
ُيقدما على الفعل إل على شرط البتداء واعلم : أن الفاعل ل يجوز أن 

َعَل بهم َف خأاصأة وكذلك ماا قاما ماقاماه مان المفعولين الذين لم يسم مان 
ًا فيجوز تقديُمه وتأخأيره تقول : ضربت فأماا المفعول إذا كان الفعل ماتصرف

ًا ًا وعمر َبْت هند عمر ًا أكلت وَضَر ًا وخأبز ًا ضربُت وأكلت خأبز ًا وزيد زيد
ًا أخأرج غلماك وتقول : أشبع الرجلين ًا وبكر َبْت هند وغلمُاك أخأرج بكر َضَر
الرغيفان ويكفي الرجلين الدرآهمان وتقول : حرق فاه الخل لن الخل هو
ًا فالكاف في قولك : ( رآكوبك ) الفاعل وتقول : أعجب رآكوبك الدابة زيد
ِكبت الدابة ًا أن رَآ ِلضافة وماوضعها رآفع والتقدير : أعجب زيد ماخفوضة با
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ُأضيف إليه فاعلً كان أو مافعولً ويجري ماا بعده على فالمصدرآ يجر ماا 
الصأل فإضافته إلى الفاعل أحسن لنه له كقول الله تعالى : ( ولول دفع

 )الله الناس بعضهم ببعض
وإضافته إلى المفعول حسنة لنه
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به اتصل وفيه حل
ُء هذه الدارآ وماا أحسن خأياطَة هذا الثوب فعلى هذا تقول : أعجبني بنا

ِكَب الفرس ًا أرآدتا : أعجب أن رَآ يقول : أعجب رآكوُب الفرس عمرو زيد
ًا عمرو زيد

فالفرس وعمرو ورآكب في صألة أن وزيد مانتصب ب ( أعجب ) خأارآج عن
للصلة تقدماه إن شئت قبل ( أعجب ) وإن شئت جعلته بين أعجب

والركوب وكذلك : عجبت مان دق الثوِب القصارُآ فإن نونت المصدرآ أو
ًا اماتنعت إضافته فجرى كل شيء على أصأله فقلت : ًا ولما أدخألت فيه ألف

ًا وإن شئت قلت : أعجب رآكوٌب الفرَس ٌد الفرس عمر أعجب رآكوٌب زي
ًا قبل الركوب لنهما مان صألته ًا ول يجوز أن تقدما الفرس ول زيد ٌد عمر زي

فقد صأارآا مانه كالياء والدال مان زيد
ٍد رآكوُب الفرِس عمرو نصبت ًا إعجاب زي وتقول : ماا أعجب شيء شيئ

ًا إعجابا ماثل إعجاب ( إعجاب ) لنه ماصدرآ وتقديره : ماا أعجب شيء شيئ
ًا أن رآكب زيد ورآفعت الركوب بقولك : أعجب لن ماعناه : كما أعجب زيد

ٌو الفرس عمر
ًا على ماا وصأفت لك وعلى ذلك قال ٌد عمر وتقول : أعجب الكُل الخبَز زي
الله تعالى : ( أو إطعاما في يوما ذي ماسغبة يتيما ذا ماقربة ) التقدير : أو

ُأطعم . لقوله وماا أدرآاك أن 
ُع طعامِاك رآخأُصه المشتريه فالتقدير : أعجب أن باع وتقول : أعجب بي

طعاماك رآخأصه الرجل المشتريه
َد ًا عب فالرخأص هو الذي باع الطعاما وتقول : أعجبني ضرُب الضارآب زيد

الله رآفعت الضرب لنه فاعل ب ( أعجبني ) وأضفته إلى الضارآب ونصبت
ًا لنه مافعول في صألة الضارآب ونصبت عبد الله بالضرب الول وفاعله زيد

ًا عبد الله ( الضارآب ) المجرورآ وتقديره : أعجبني أن ضرب الضارآب زيد



الصأول في النحو
 ماكتبة ماشكاة السإلماية

ٌء الدرآاهم أخأاك غلماك أباك نصبت أباك ب ( أعجب ) وتقول : أعجب إعطا
وجعلت غلماك هو الذي أعطى الدرآاهم أخأاك

ًا أحّب أخأواك نصبت ضرب الول ًا المكرما زيد وتقول : َضْرَب الضارآِب عمر
وجررآتا) ب ( أحب 
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ًا بضرب ( الضارآب ) ِلضافة وعديته إلى ( عمرو ) ونصبت المكرما زيد با
ًا الول فإن أرآدتا أن ل تعديه إلى عمرو قلت : ضْرَب الضارآِب المكرمَا زيد

أحّب أخأواك وهذا كله في صألة الضرب لنك أضفته إلى الضارآب وسإائر
الكلما إلى قولك ( أحب ) ماتصل به

ًا القائم في دارآه عمرو ًا درآهم ًا دينارآ وتقول : سإر دفعك إلى المعطي زيد
ٍد ًا بقياماه ولو قلت : سإّر دفعَك إلى زي نصبت القائم ( بسر ) ورآفعت عمر

ًا كان ماحالً لن الضرب ليس ماما يسّر ولو قلت : وافق ًا ضربَك عمر درآهم
قيامُاك قعود زيد صألح وماعناه أنهما اتفقا في وقت واحد ولو أرآدتا ( بوافق

ِلعجاب لم يصلح إل في الدمايين ) ماعنى الموافقة التي هي ا
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باب الفعل الذي يتعدى إلى مافعولين
الفعل الذي يتعدى على مافعولين ينقسم إلى قسمين : فأحدهما يتعدى

إلى مافعولين ولك أن تقتصر على أحدهما دون الخأر
والخأر يتعدى إلى مافعولين وليس لك أن تقتصر على أحدهما دون الخأر

فأماا الذي يتعدى إلى مافعولين ولك أن تقتصر على أحدهما دون الخأر
ًا فهذا الباب ًا ثاوب ًا وكسا عبد الله بكر ًا درآهم فقولك : أعطى عبد الله زيد

الذي يجوز فيه القتصارآ على المفعول الول ول بد أن يكون المفعول
الول فاعلً فيه في المعنى بالمفعول الثاني أل ترى أنك إذا قلت : أعطيت

ًا فزيد المفعول الول ًا درآهم زيد
والمعنى : أنك أعطيته فأخأذ الدرآهم والدرآهم مافعول في المعنى لزيد
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ًا اكتسى الثوب ولبسه ًا المعنى : أّن زيد ًا ثاوب وكذلك : كسوتا زيد
َفعَل ) إلى والفعال التي تتعدى إلى مافعول واحد كلها إذا نقلتها مان ( 
ًا ثام تقول : ًا عمر َعَل ) كتاب كان مان هذا الباب تقول : ضرب زيد ْف ( أ

ًا فعمرو في المعنى ًا يضرب عمر ًا أي : جعلت زيد ًا عمر أضربت زيد
مافعول لزيد فهذه هي الفعال التي يجوز لك فيها القتصارآ على المفعول
ًا ول تذكر ماا أعطيته الول لن الفائدة واقعة به وحده تقول : أعطيت زيد

ًا ًا مافيد ًا تاما فيكون كلما
ًا ول تقول لمن أضربته وتقول : أضربت زيد

واعلم : أن مان الفعال ماا يتعدى إلى مافعولين في اللفظ وحقه أن يتعدى
إلى الثاني بحرف جر إل أنهم اسإتعملوا حذف حرف الجر فيه
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فيجوز فيه الوجهان في الكلما
ًا فمن ذلك قوله تعالى : ( واخأتارآ ماوسإى قوماه سإبعين رآجل ) وسإميته زيد

ًا أبا عبد الله أل ترى أنك تقول : اخأترتا مان الرجال وسإميته وكنيت زيد
: بزيد وكنيته بأبي عبد الله ومان ذلك قول الشاعر

َلْسُت مُاحصيُه  ) ًا  ْنب َذ َله  َعمُل...أسإتغفُر ال ِه الوجُه وال ِد إلي (  رَآّب العبا
: وقال عمرو بن ماعد يكرب

ِه  ) ُأمِاْرتَا ب َعْل ماا  َفاف ْيَر  ُتَك الَخ َنَشِب...َأمَاْر َذا  َذا مااٍل و ُتَك  ْد ترك (  فق
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ًا إذا :أرآاد  اسإتغفر الله مان ذنب وأمارتك بالخير ومان ذلك : دعوته زيد
أرآدتا دعوته التي تجري ماجرى سإميته وإن عنيت الدعاء إلى أمار لم يجاوز

ًا فأصأل هذا دخأول الباء فإذا حذف حرف الجر عمل الفعل مافعولً واحد
ًا تريد : عن زيد وأنشد سإيبويه في حذف حرف الجر قول ومانه : نبئت زيد

: المتلمس
ّدهَر أطعُمُه  ) ِة الّسوُس...آليُت َحّب العراِق ال ُلُه في القري (  والَحّب يأك
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وقال : تريد على حب العراق . وقد خأولف في ذلك
قال أبو العباس : إنما هو : آليت أطعم حب العراق أي : ل أطعم
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كما تقول : والله أبرح ها هنا أي : ل أبرح
ًا ْأتُا زيد ّب ًا ون ُه : أعلمَت زيد ًا ماعنا ًا فقاَل : زيد ْأتُا زيد ّب ًا في ن وخأالفه أيض

ًا ماعناه : أعملُت زيد
وأعلم : أنه ليس كل فعل يتعدى بحرف جر لك أن تحذف حرف الجر مانه

ًا عنهم ومان ذلك ُأخأذ سإماع وتعدي الفعل إنما هذا يجوز فيما اسإتعملوه و
: قول الفرزدق

ِتيَر الّرَجاَل سَإَماَحًة  ) ّلذي أخْأ َنا ا ُع...مِا َعاز َياُح الّز َهّب الّر ًا إذا  ُوجود   )
والقسم الثاني : وهو الذي يتعدى إلى ماعفولين وليس لك أن تقتصر على

أحدهما دون الخأر هذا الصنف مان الفعال التي تنفذ مانك إلى غيرك ول
يكون مان الفعال المؤثارة وإنما هي أفعال تدخأل على المبتدأ والخبر

ًا وظن ًا بكر ًا وذلك قولك : حسب عبد الله زيد ًا أو شك فتجعل الخبر يقين
ًا أخأاك وماثل ذلك : ًا أباك وعلمت زيد ًا أخأاك وخأال عبد الله زيد ٌو خأالد عمر

ًا صأاحبنا إذا لم ترد رآؤية العين رآأى عبد الله زيد
ًا ذا الحفاظ إذا لم ترد التي في ماعنى وجدان الضالة ووجد عبد الله زيد

ًا فإنما شكك في إنطلق عمرو ل ًا مانطلق أل ترى أنك إذا قلت : ظننت عمر
ٍو وكذلك إذا في عمر
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ًا لنه يعرف :قلت ٍد ل زيد ًا فالمخاطب إنما اسإتفاد قياما زي ًا قائم  علمت زيد
ِطُب في المفعول الول سإواء وإنما ًا كما تعرفه أنت والمخاطُب والُمخا زيد
الفائدة في المفعول الثاني كما كان في المبتدأ والخبر الفائدة في الخبر ل
في المبتدأ فلما كانت هذه الفعال إنما تدخأل على المبتدأ والخبر والفائدة

في الخبر والمفعول الول هو الذي كان مابتدأ والمفعول الثاني هو الذي



الصأول في النحو
 ماكتبة ماشكاة السإلماية

ِه ِة على حال ُع الفائد كان الخبَر بقَي ماوض
واعلم : أن كل فعل ماتعد لك ألّ تعديه وسإواء عليك أكان يتعدى إلى

مافعول واحد أو إلى مافعولين أو إل ثالثاة لك أن تقول : ضربت ول تذكر
المضروب لتفيد الساماع أنه قد كان مانك ضرب

وكذلك ظننت يجوز أن تقول : ظننت وعلمت إلى أن تفيد غيرك ذلك
واعلم : أن ظننت وحسبت وعلمت وماا كان نحوهن ل يجوز أن يتعدى
ًا وتسكت واحد مانها إلى أحد المفعولين دون الخأر ل يجوز : ظننت زيد

ًا ) وماا أشبه حتى تقول : ( قائم
مان أجل أنه إنما يدخأل على المبتدأ والخبر فكما ل يكون المبتدأ بغير خأبر

كذلك : ( ظننت ) ل تعمل في المفعول الول بغير مافعول ثااٍن
فأماا قولهم : ظننت ذاك فإنما جاز السكوتا عليه لنه كناية عن الظن
يعني المصدرآ فكانه قال : ظننت ذاك الظن ف ( ذاك ) : إشارآة إلى

المصدرآ تعمل الظن فيه كما تعمل الفعال التي ل تتعدى في المصدرآ إذا
ًا ويجوز إذا لم تعد : ظننت أن تقول : ظننت به تجعله قلت : قمت قياما

ماوضع ظنك كما تقول : نزلت به ويجوز لك أن تلغي الظن إذا توسإط
ٌد ظننت مانطلق الكلما أو تأخأر وإن شئت أعملته تقول : زي

ًا فإذا ِللغاء إل ماؤخأر ٌد مانطلٌق ظننت فتلغي الظن إذا تأخأر ول يحسن ا وزي
َيُه إذا تقدما ٌد مانطلق في ظني ول يحسن أن تلغ ألغيت فكأنك قلت : زي
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ماسائل مان هذا الباب
ًا تريد : ظننت الظن فتكون الهاء كناية عن الظن تقول : ظننته أخأاك قائم
ًا الظن ثام كنيَت عن الظن وأجاز بعضهم : كأنك قلت : ظننت أخأاك قائم

ًا ًا يريد : الظنة وكذلك إن جعلت الهاء وقتاص أو ماكان ظننتها أخأاك قائم
ًا اليوما ثام تكني عن اليوما فتقول : ًا مانطلق على السعة تقول : ظننت زيد
ًا فيه ثام تحذف حرف الجر على السعة فتقول : ظننته ًا مانطلق ظننت زيد

ًا تريد : ظننت فيه والمكان كذلك وإذاولي الظن حروف ًا مانطلق زيد
السإتفهاما وجواباتا القسم بطل في اللفظ عمله وعمل في الموضع تقول
ًا لقائم وأخأال لعمرو أخأوك ٌد في الدارآ أما عمرو وعلمت إن زيد : علمت أزي

َأْن ) واللما في وأحسب ليقومان زيد ومان النحويين مان يجعل ماا ول ك ( 



الصأول في النحو
 ماكتبة ماشكاة السإلماية

ًا وأحسب ل يقوما زيد لنه يقول : هذا المعنى فيقول : أظن ماا زيد مانطلق
ًا ووالله ل يقوما وزيد والله ماا زيد ماحسن

ٌد قائٌم تريد ظننت المار والخبر وهذا الذي يسميه وتقول : ظننته زي
الكوفيون المجهول

وتقول ظننته هند قائمة فتذكر لنك تريد المار والخبر وظننته
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تقوما هند ويجوز في القياس : ظننتها زيد قائم تريد : القصة
ًا مان العرب ول أعلمه ماسموع

فأماا الكوفيون فيجيزون تأنيث المجهول وتذكيره إذا وقع بعده المؤنث
يقولون : ظننته هند قائمة وظننتها هند قائمة وتقول : ظننته قائم زيد

والهاء كناية عن المجهول
والكوفيون يجيزون إذا ولي هذه الهاء فعل دائم النصب فيقولون : ظننته

ًا في القياس ول السماع مان العرب وتقول : ٌد ول أعرف لذلك وجه ًا زي قائم
ٌق فتلغي ( أظّن ) كما عرفتك ٌد أظّن مانطل زي

َأعملت ٌو قامَا وقائٌم أظن زيد فتلغي وإن شئت  وتقول : خألفَك أحسُب عمر
والكوفيون ل يجيزون إذا تقدماه مااٍض أو ماستقبل أن يعملوا

ِللغاء عندهم أحسن ويحيزون أن يعمل إذا تقدماه اسإم أو صأفة وا
قال أبو بكر وذلك عندنا سإواء

: قال الشاعر
ُدني  ) ُتوِع ِما  ّلؤ ْبَن ال ِز يا ا ِز خألُت اللومُا والخورُآ...َأباالرآاجي َلرآاِجي (  وفي ا

   ]184 - صأفحة 1الصأول في النحو    [ جزء  

 ( خألُت ) ويلغي المصدرآ كما يلغي الفعل وتقول : عبد الله ظني :فألغى
ًا ماني فهذا يلغي وهو نصب تريد : أظن قائم وفي ظني وفيما أظن وظن

ًا وإذا قلت : في ظني ( ففي ) مان صألة كلماك جعلت ذلك فيما تظن ظن
وحكي عن بعضهم : أنه جعله مان صألة خأبر عبد الله لن قياماه فيما يظن
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ً ًا آكل ًا طعامَاَك آكلً وطعاماَك ظننت زيد وتقول : ظننت زيد
ًا الحّمى تاخأذ ًا آكلً مان حيث قبح : كانت زيد ول يجوز : ظننت طعاماك زيد
ُذ مان جهة وتخالفها مان جهة ًا الحمى تأخأ وهذه المسألة توافق : كانْت زيد

أماا الجهة التي تخالفها فإن ( كانت ) خأالية مان الفاعل وظننت ماعها
الفاعل والفعل ل يخلو مان الفاعل

والتفريق بينه وبين الفاعل أقبح مانه بينه وبين المفعول
والذي يتفقان فيه أن ( كان ) تدخأل على مابتدأ وخأبر وظننت ماا عمل فيه

بما لم يعمل فيه
ًا فإن أعملت : ( ظننت ) في ماجهول جاز كما جاز في ( كان ) ورآفعت زيد

ٌد آكٌل ويجوز : ظننته آكل زيد طعاما ويجوز وخأبره فقلت : ظننته طعاماك زي
في قول الكوفيين نصب آكل

ًا وظننت عبد الله وقد أجاز قوما مان النحويين : ظننت عبد الله يقوما وقاعد
ًا ويقوما قاعد

ترفع ( يقوما ) وأحدهما نسق على الخأر
ولكن إعرابهما ماختلف وهو عندي قبيح مان أجل عطف السإم على الفعل

والفعل على السإم لن العطف أخأو التثنية فكما ل يجوز أن ينضم فعل إلى
اسإم في تثنية كذلك ل يجوز في العطف أل ترى أنك إذا قلت : زيدان فإنما

ماعناه : زيد وزيد فلو كانت السإماء على لفظ واحد لسإتغني عن العطف
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وإنما احتيج إلى العطف لخأتلف السإماء تقول : جاءني زيد وعمرو لما
اخأتلف السإمان ولو كان اسإم كل واحد مانهما عمرو لقلت : جاءني

العمران فالتثنية نظير العطف أل ترى أنه يجوز لك أن تقول : جاءني زيد
وزيد فحق الكلم التي يعطف بعضها على بعض أن يكون ماتى اتفقت

َعُل ) لفاعل ْف َي ألفاظها جاز تثنيتها وماا ذكروا جائز في التأويل لمضارآعة ( 
وهو عندي قبيح لما ذكرتا لك

ًا أخأاك ًا زيد ًا أخأاك عمرو تريد : ظن عمرو ظان ًا زيد وتقول : ظن ظان
ًا ) لنه ًا وهو المفعول الول إذ قاما ماقاما الفاعل ونصبت ( ظان رآفعت عمر

المفعول الثاني فبقي على نصبه
ًا ًا أخأاك عمر ًا فتقول : ظن ظان زيد ًا وتنصب عمر ويجوز أن ترفع ظان
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ًا ) بأنه قد قاما ًا فترفع ( ظان ًا أخأاك عمر كأنك قلت : ظن رآجل ظان زيد
ًا لنه مافعول ( ظن ًا أخأاك به وتنصب عمر  )ماقاما الفاعل وتنصب زيد

ًا ًا زيد وهو خأبر ماا لم يسم فاعله وتقول : ظن ماظنون عمر
ًا فترفع ( ماظنون ) بأنه قاما ماقاما ًا زيد كأنك قلت : ظن رآجل ماظنون عمر

الفاعل وفيه ضمير رآجل والضمير مارتفع ب ( ماظنون ) وهو الذي قاما
ًا مانصوب ب ًا مانصوب ب ( ماظنون ) وزيد ماقاما الفاعل في ماظنون وعمر

 )( ظن
ًا كأنك قلت : ظن رآجل ماظنون عمرو وتقول : ظن ماظنون عمرو أخأاه زيد

ًا و ( ماظنون ) في هذا وماا أشبهه مان النعوتا يسميه الكوفيون أخأاه زيد
ًا يعنون أنه خألف مان اسإم خألف

ول بد مان أن يكون فيه رآاجع إلى السإم المحذوف
والبصريون يقولون : صأفة قامات ماقاما
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الموصأوف والمعنى واحد فيرفع ( ماظنون ) بأنه قاما ماقاما الفاعل وهو ماا
ًا ب ( ماظنون ) لنه قاما ماقاما الفاعل في لم يسم فاعله وترفع عمر

ماظنون
ونصبت أخأاه ب ( ماظنون ) ورآجعت الهاء إلى السإم الموصأوف الذي

ًا ًا ب ( ظن ) فكأنك قلت : ظن رآجل زيد ( ماظنون ) خألف مانه ونصبت زيد
ًا لم يجز لن التأويل : ظن رآجل ولو قتل : ظن ماظنون عمرو أخأاك زيد
ًا ف ( ماظنون ) صأفة لرجل ول بد مان أن يكون ماظنون عمرو أخأاك زيد

في الصفة أو فيما تشبثت به الصفة ماا يرجع إلى رآجل
وليس في هذه المسألة ماا يرجع إلى رآجل فمن أجل ذلك لم يجز ويجوز

ًا أبوه على ماعنى أن يقوما أبوه في قول الكوفيين : ظن زيد قائم
ول يجيز هذا البصريون لنه نقض لباب ( ظن ) وماا عليه أصأول الكلما

وإنما يجيز هذا الكوفيون فيما عاد عليه ذكره
: وينشدون

ًا  ) ِهب َذا ُعتيبُة  ُثاوٍث  ُطر ُله...أظّن ابَن  ُبُه وَجعائ َعاديتي تكذا (  ب
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باب الفعل الذي يتعدى إلى ثالثاة مافعولين
اعلم : أن المفعول الول في هذا الباب هو الذي كان فاعلً في الباب الذي
َعَل إلى ( أفعَل ) فصارآ الفاعل مافعولً وقد بينت هذا فيما َف قبله فنقلته مان 

ًا أخأاك فإذا نقلتها إلى ( أفعل ) قلت : أرآى الله تقدما تقول رآأى زيد بشر
ًا خأير الناس ًا بكر ًا أخأاك وأعلم الله زيد ًا بشر زيد

ًا أبا فلن ول يجوز ًا عمر ْلُت ) في هذا النحو تقول : نبأتا زيد َع َف وقد جاء ( 
ِللغاء في هذا الباب كما جاز في الباب الذي قبله لنك إذا قلت : علمت ا

وظننت وماا أشبه ذلك فهي أفعال غير واصألة فإذا قلت : ( أعلمت ) كانت
ِللغاء في ( ظننت وعلمت ) ولم يجز إلغاء : واصألة فمن هنا حسن ا

َته ( علمت ) لنك إذا ( ظننت ) فإنما هو شيء وقع في نفسك ل شيء فعل
ًا أوقعته في نفس غيرك وإذا قلت : ( أعلمت ) فقد أثارتا أثار

وماع ذلك فإن : ( ظننت وعلمت ) تدخألن على المبتدأ والخبر فإذا ألغينا
ًا فإذا ألغيت : ًا ظننت مانطلق ًا بنفسه تقول : زيد ًا ماستغني بقي الكلما تاما

( ظننت ) بقي زيد ومانطلق فقلت : زيد مانطلق ثام تقول ( ظننت )
والكلما ماستغن والملغى نظير المحذوف فل يجوز أن يلغى مان الكلما ماا
إذا حذفته بقي الكلما غير تاما ولو ألغيت : ( أعلمت ورآأيت ) مان قولك :

ًا شر الناس والملغى ًا خأالد ًا خأير الناس وأعلمت بشر ًا بكر أرآيت زيد
كالمحذوف لبقي زيد بكر خأير الناس فزيد بغير خأبر والكلما غير ماؤتلف ول

تاما

   ]188 - صأفحة 1الصأول في النحو    [ جزء  

 أن هذه الفعال المتعدية كلها ماا تعدى مانها إلى مافعول وماا تعدى :واعلم
مانها إلى اثانين وماا تعدى مانها إلى ثالثاة إذا انتهت إلى ماا ذكرتا لك مان

المفعولين فلم يكن بعد ذلك ماتعدي تعدتا إلى جميع ماا يتعدى إليه الفعل
الذي ل يتعدى الفاعل إلى مافعول مان المصدرآ والظرفين والحال وذلك
ًا ًا قائم ًا المال إعطاء جميلً وأعلمت هذا زيد قولك : أعطى عبد الله زيد

ًا لما انتهت صأارآتا بمنزلة ماا ل يتعدى العلم اليقين إعلما
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ماسائل مان هذا الباب
ْقُت ) إلى ثالثاة مافعولين تقول : سإرقت عبد الله الثوب الليلة فتعدى ( سَإَر

ًا ولكنك تجعلها مافعولً على السعة في على أن ل تجعل ( الليلة ) ظرف
ًا الثوب اللغة كما تقول : يا سإارآق الليلة زيد

ِلضافة إلى السإماء ل إلى ًا ) إلى الليلة وإنما تكون ا فتضيف ( سإارآق
الظروف وكذلك حروف الجر إنما تدخأل على السإماء ل على الظروف

ٌد ماعجبها ًا هن ًا عمر فكل مانجر بجارآ عامال فيه فهو اسإم وتقول : أعلمت زيد
هو

ًا هند ماعجبها هو ًا عمر كان أصأل الكلما : علم زيد
َلم ) وعمرو مانصوب بأنه المفعول الول وهند مارتفعة َع فزيد مارفوع ب ( 
بالبتداء ( وماعجبها ) هو الخبر و ( هو ) هذه كناية عن عمرو ورآاجعة إليه
فلم يجز أن تقول : ماعجبها ول تذكر ( هو ) لن أسإماء الفاعلين إذا جرتا

على غير مان هي له لم يكن بد مان إظهارآ الفاعل
وقد بينا هذا فيما تقدما ( وهند ) وخأبرها الجملة بأسإرها قامات ماقاما

المفعول الثاني وماوضعها نصب فإذا نقلت ( علم ) إلى ( أعلمت ) صأارآ
ًا هند ماعجبها هو فإن قيل لك أكن عن ًا عمر زيد مافعولً فقلت : أعلمت زيد

 )( هند ماعجبها هو
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ًا إياه لن ماوضع الخبر نصب :قلت ًا عمر  أعلمت زيد
ًا أخأاك وهذا إذا كنيت عن ماعنى الجملة ل عن الجملة وتقول : أعلمته زيد

ًا تريد : أعلمت العلم فتكون الهاء كناية عن المصدرآ كما كانت في قائم
ًا على السعة جاز كما ًا أو ماكان ًا أخأاك ) فإن جعلت الهاء وقت ( ظننته زيد

 )كان في ( ظننته ) وقد فسرته في باب ماسائل ( ظننت
ومان قال ظننته زيد قائم : فجعل الهاء كناية عن الخبر والمار وهو الذي
ًا ًا عمر يسميه الكوفيون المجهول لم يجز له أن يقول في ( أعلمت زيد

ًا عمرو خأير الناس لما خأبرتك به مان أنه يبقى زيد خأير الناس ) أعلمته زيد
بل خأبر وإنما يجوز ذلك في الفعل الداخأل على المبتدأ والخبر فل يجوز هذا

ًا ِللغاء لنك تحتاج إلى أن تذكر بعد الهاء خأبر في ( أعلمت ) كما ل يجوز ا
تاماا يكون هو بجملته تلك الهاء والفعال المؤثارة ل يجوز أن يضمر فيها
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المجهول إنما تذكر المجهول ماع الشياء التي تدخأل على المبتدأ والخبر
ونحو : كان وظننت وأن وماا أشبه ذلك أل ترى أن تأويل ظننته زيد قائم

ّنه زيد قائم فالتأويل : أن ظننت المار والخبر زيد قائم وكذلك إذا قلت : إ
المار زيد قائم وكذلك : كان زيد قائم إذا كان فيها ماجهول التأويل كان

المار زيد قائم ول يجوز أن تقول : أعلمت المار ول أرآيت المار هو مامتنع
ًا يكون بغير خأبر يعود إليه ولو زدتا في مان جهتين : مان جهة أن زيد

ًا ماا يرجع إليه ماا جاز مان الجهة الثانية المسألة أيض
ًا إنما يعلم المستخبر وتقول : أعلمت وهي أنه ل يجوز : أعلمت الخبر خأبر

ًا ًا بكر ًا رآجلً ظان ًا زيد ًا أخأاك كأنك قلت : أعلمت عمر ًا بكر ًا ظان ًا زيد عمر
أخأاك

ًا أخأاك ًا بكر ًا ظان فإن رآددتا إلى ماا لم يسم فاعله قلت : أعلم عمرو زيد
ًا ًا فتقول : أعلم زيد عمر ًا ) ماقاما الفاعل وتنصب عمر ولك أن تقيم ( زيد

ًا أخأاك ًا أخأاك ول يجوز : أعلم ظان بكر ًا بكر ظان
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ًا ًا زيد عمر
مان أجل أن حق المفعول الثالث أن يكون هو الثاني في المعنى إذ كان

أصأله المبتدأ والخبر وقد تقدما تفسير ذلك فإن كان عمرو هو زيد له
إسإمان جاز وجعلته هو على أن يغني غناه ويقوما ماقاماه كما تقول : زيد
ًا ل عمرو أي : أن أماره وهو يقوما ماقاماه جاَز وإل فالكلما ماحاٌل لن عمر

ًا يكون زيد
: شرح الثالث : وهو المفعول فيه

المفعول فيه ينقسم على قسمين : زماان وماكان أماا الزماان فإن جميع
الفعال تتعدى إلى كل ضرب مانه ماعرفة كان أو نكرة وذلك أن الفعال

صأيغت مان المصادرآ بأقساما الزمانة كما بينا فيما تقدما فما نصب مان
أسإماء الزماان فانتصابه على أنه ظرف وتعتبره بحرف الظرف أعني

فيحسن ماعه فتقول : قمت اليوما وقمت في اليوما فأنت تريد ماعنى ( في )
ًا لنها قامات ماقاما ( في ) وإن لم تذكرها ولذلك سإميت إذا نصبت ظروف

( في ) أل ترى أنك إذا قلت : قمت اليوما ثام قيل لك : أكن عن اليوما قلت
: قمت فيه وكذلك : يوما الجمعة ويوما الحد والليلة وليلة السبت وماا أشبه
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ًا وعشيًة ًا وسإاعة وليلة وعشي ذلك وكذلك : نكراتها نحو قولك : قمت يوما
ًء ًا وماسا وصأباح

فأماا سإحر إذا أرآدتا به سإحر يوماك وغدوة وبكرة هذه الثلثاة الحرف فإنها
ل تتصرف تقول : جئتك اليوما سإحر وغدوة وبكرة يا هذا وسإنذكرها في

ماوضعها فيما يتصرف وماا ل يتصرف إن شاء الله
ًا وكل ماا جاز أن يكون جواب ( ماتى ) فهو زماان ويصلح أن يكون ظرف
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للفعل يقول القائل : ماتى قمت فتقول : يوما الجمعة وماتى صأمت فتقول :
يوما الخميس وماتى قدما فلن فتقول : عاما كذا وكذا وكل ماا كان جواب

ماتى فالعمل يجوز أن يكون في بعضه وفي كله يقول القائل : ماتى سإرتا
فتقول : يوما الجمعة فيجوز أن يكون سإرتا بعض ذلك اليوما ويجوز أن

 )يكون قد سإرتا اليوما كله ( وكم
مان أجل أنها سإؤال عن عدد تقع على كل ماعدود والزمانة ماما يعد فهي

ًا يسأل بها عن عدد الزمانة فيقول القائل : كم سإرتا فتقول : سإاعة أو يوما
أو يوماين ول يسأل ( بكم ) إل عن نكرة ( وماتى ) ل يسأل بها إل عن

ماعرفة أو ماا قارآب المعرفة يقول القائل : كم سإرتا فتقول : شهرين أو
ًا أو يوماا ول يجوز أن تقول : الشهر الذي تعلم ول اليوما الذي تعلم شهر

 )لن هذا مان جواب ( ماتى
وأماا قولهم : سإارآ الليل والنهارآ والدهر والبد فهو وإن كان لفظه لفظ

المعارآف فهو في جواب ( كم ) ول يجوز أن يكون جواب ( ماتى ) لنه إنما
يراد به التكثير وليست بأوقاتا ماعلوماة ماحدودة فإذا قالوا : سِإيَر عليه

ًا طويلً وكذلك البد فإنما يراد الليل والنهارآ فكأنهم قالوا : سِإيَر عليه دهر
به التكثير والعدد وإل فالكلما ماحال

وذكر سإيبويه : أن المحرما وسإائر أسإماء الشهورآ أجريت ماجرى الدهر
والليل والنهارآ وقال لو قلت : شهر رآماضان أو شهر ذي الحجة كان بمنزلة

يوما الجمعة أو البارآحة ولصارآ جواب ( ماتى ) فالمحرما عنده بل ذكر ( شهر
ًا إليه صأارآ في جواب ( ماتى ) ) يكون في جواب ( كم ) فإن أضفت شهر
وحجته في ذلك اسإتعمال العرب له لذلك قال : وجميع ماا ذكرتا لك ماما

ًا وغير ظرف يكون ماجرى على ( ماتى ) يكون ماجرى على ( كم ) ظرف
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وبعض ماا يكون في ( كم ) ل يكون في ( ماتى ) نحو : الدهر والليل والنهارآ
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ًا ويكون :واعلم  أن أسإماء الزمانة تكون على ضربين : فمنها ماا يكون اسإم
ًا ًا ومانها ماا ل يكون إل ظرف ظرف

ًا إل ماا خأصته ًا وظرف فكل اسإم مان أسإماء الزماان فلك أن تجعله اسإم
ًا ًا ول مارفوع ًا وذلك ماا لم تستعمله العرب ماجرورآ العرب بأن جعلته ظرف

ًا عنهم فمن ذلك : ( سإحر ) إذا كان ماعرفة غير وهذا إنما يؤخأذ سإماع
ًا وإنما يتكلمون به في ماصروف تعني به : سإحر يوماك ل يكون إل ظرف

الرفع والنصب والجر و باللف واللما أو نكرة وكذلك تحقير سإحر إذا عنيت
ًا : سإحر يوماك لم يكن إل ظرف

ًا وتصرفه لن ( فعيلً ) مانصرف حيث كان تقول : سإير عليه سإحير
ًا وعشية وعشاء إذا أرآدتا : وماثله ضحى إذا عنيت : ضحى يوماك وصأباح
ًا وكذلك : ذاتا مارة وبعيداتا بيَن عشاء يوماك فإنه لم يستعمل إل ظرف

ًا وضحوة إذا عنيت ضحوة يوماك وعتمة إذا أرآدتا : عتمة ليلتك وذاتا وبكر
يوما وذاتا مارة وليل ونهارآ إذا أرآدتا : ليل ليلتك ونهارآ نهارآك وذو صأباح

ظرف
قال سإيبيويه : أخأبرنا بذلك يونس إل أنه قد جاء في لغة لخثعم : ذاتا ليلة
وذاتا مارة أي جاءتا مارفوعتين فيجوز على هذا أن تنصب نصب المفعول

على السعة
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ًا :واعلم  أن العرب قد أقامات أسإماء ليست بأزمانة ماقاما الزمانة إتساع
ًا وهذه السإماء تجيء على ضربين : واخأتصارآ

أحدهما : أن يكون أصأل الكلما إضافة أسإماء الزماان إلى ماصدرآ ماضاف
ًا نحو : جئتك ماقدما الحاج وخأفوق النجم وخألفة فحذف اسإم الزماان اتساع
فلن وصألة العصر فالمراد في جميع هذا : جئتك وقت ماقدما الحاج ووقت
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خأفوق النجم ووقت خألفة فلن ووقت صألة العصر
ُأقيم الوصأف ماقاما ًا و ًا فحذفا اتساع والخأر : أن يكون اسإم الزماان ماوصأوف

الموصأوف نحو : طويل وحديث وكثير وقليل وقديم وجميع هذه الصفاتا
ًا وجرتا إذا أقمتها ماقاما الحيان لم يجز فيها الرفع ولم تكن إل ظروف

ًا مان الزمانة فأماا قريب فإن سإبيويه أجاز فيه ماجرى ماا ل يكون إل ظرف
الرفع وقال : لنهم يقولون : لقيته ماذ قريب وكذلك مالى قال : والنصب

عندي عربي كثير
فإن قلت : سإير عليه طويل مان الدهر وشديد مان السير فأطلقت الكلما

ووصأفته كان أحسن وأقوى وجاز
قال أبو بكر : وإنما صأارآ أحسن إذا وصأف لنمه يصير كالسإماء لن

السإماء هي التي توصأف وكل ماا كان مان أسإماء الزماان يجوز أن يكون
ًا فلك أن تنصبه نصب المفعول على السعة تقول : ًا وأن يكون ظرف إسإم

ًا قمت اليوما وقعدتا الليلة فتنصبه نصب ( زيد ) إذا قلت : ضربت زيد
ويتبين لك هذا في الكناية أنك إذا قلت : قمت اليوما فتنصبه نصب

المفعول على
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السعة فكنيت عنه قلت : قمته وإذا نصبته نصب الظروف قلت : قمت فيه
ُلُه ُيَسم فاع وإذا وقع ماوقع المفعول جاز أن يقوما ماقاما الفاعل فيما لم 

ًا أل تراهم قالوا : صِأيد عليه يوماان وولد له سإتون عاما
ماسائل مان هذا الباب

تقول : يوما الجمعة القتال فيه فيوما الجمعة مارفوع بالبتداء والقتال فيه
الخبر والهاء رآاجعة إلى يوما الجمعة وإذا أضمرته وشغلت الفعل عنه خأرج

ًا والظروف ماتى كني وتحدث عنها زال ماعنى الظرف مان أن يكون ظرف
ويجوز : يوما الجمعة القتال فيه على أن تضمر فعلً قبل يوما الجمعة

يفسره القتال فيه كأنك قلت : القتال يوما الجمعة القتال فيه هذا ماذهب
سإيبويه والبصريين فلك أن تنصبه نصب الظروف ونصب المفعول

وتقول : اليوما الصياما واليوما القتال فترفع الصياما والقتال بالبتداء واليوما
خأبر الصياما والقتال واليوما مانصوب بفعل ماحذوف كأنك قلت : الصياما

ٌد اليوما يستقر اليوما أو يكون اليوما وماا أشبه ذلك ول يجوز أن تقول : زي
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ويجوز أن تقول : الليلة الهلل
وقد بينا هذا فيما تقدما عند ذكرنا خأبر المبتدأ

وتقول : اليوما الجمعة واليوما السبت لنه عمل في اليوما فإن جعلته اسإم
اليوما رآفعت

فأماا : اليوما الحد واليوما الثانان إلى الخميس فحق هذا الرفع لن هذه
كلها أسإماء لليوما ول يكون عملً فيها وإنما كان ذلك في الجمعة والسبت

لن الجمعة بمعنى الجتماع والسبت بمعنى النقطاع
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 اليومُا رآأس الشهر واليومَا رآأس الشهر أماا النصب فكأنك قلت : :وتقول
اليوما ابتداء الشهر وأماا الرفع فكأنك قلت : اليوما أول الشهر فتجعل اليوما

هو الول
وإذا نصبت فالثاني غير الول

واعلم : أن أسإماء الزماان تضاف إلى الجمل وإلى الفعل والفاعل وإلى
البتداء والخبر تقول : هذا يوما يقوما زيد وأجيئك يوما يخرج الماير وأخأرج

ًا ًا جالس تريد : إن زيد يوما عبد الله أماير وتقول : إن يوما عبد الله أماير زيد
ًا جالس يوما عبد الله أماير فإن جعلت في أول كلماك ( فيه ) قلت : إن يوما
ًا ) ب ( أن ) و ( ماقيم ) خأبره و ًا ماقيم فتنصب ( زيد فيه عبد الله خأارآج زيد
ًا ) مانتصب بأنه ظرف ل ( ماقيم ) و ( فيه عبد الله خأارآج ) صأفة ليوما ( يوما

ًا فيه عبد الله خأارآج زيد فيه ماقيم خأرج اليوما مان أن فإن قلت : إن يوما
ًا : أنك َأّن ) وإنما أخأرجه مان أن يكون ظرف ًا ل (  ًا وصأارآ اسإم يكون ظرف

جئت ( بفيه ) فأخأبرتا عنه : بأن إقاماة زيد فيه ف ( فيه ) الثانية أخأرجته
ًا عنه ولم تخرجه ( فيه ) الولى مان ًا لنها شغلت ماقيم عن أن يكون ظرف

ًا لنها مان صألة الكلما الذي هو صأفة ( لليوما ) فالصفة ل أن يكون ظرف
تعمل في الموصأوف فيكون ماتى شغلتها خأرج الظرف عما هو عليه وإنما
دخألت لتفصل بين يوما خأرج فيه عبد الله وبين يوما لم يخرج فيه فقولك :

ِلخأبارآ يوما الجمعة قمت فيه بمنزلة قولك : زيد ماررآتا به ل فرق فيه ا
ًا فيه عبد الله وماا يوما خأارآج فيه عبد الله عنهما وتقول : ماا اليوما خأارآج

ًا فيه زيد مانطلق
ًا بأنك جعلته ًا فيه زيد مانطلق عمرو فتنصب يوما ًا خأارآج وتقول : ماا يوما
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ًا ) لنه صأفة لليوما وأماا ( مانطلق ) فإنما ًا للنطلق ونصبت ( خأارآج ظرف
 )رآفعته لنك قدمات خأبر ( ماا

: ومان قال
ِرآ ) ّدا ْهَل ال َأ ِة  ّليل َق ال ِرآ ( ... يا سَإا
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 الليلة ) وجعلها مافعولً بها على السعة فإنه يقول : أماا الليلة فأنت (فجر
ًا ًا وهذان اليوماان أنا ظانهما زيد سإارآقها زيدا وأماا اليوما فأنَت آكله خأبز

ًا عاقلً لنه قد جعله مافعولً به على السعة ول تقول : اليوما أنا ماعلمه زيد
ًا لنه ل يكون فعل يتعدى إلى أرآبعة مافاعيل فيشبه هذا به وقد ًا مانطلق بشر

أجازه بعض الناس
ًا وأماا اليوما فليسه ٌد مانطلق وتقول على هذا القياس : أماا الليلة فكأنها زي

ًا ًا وأماا اليوما فكأنه زيد مانطلق ًا وأماا الليلة فليس زيد إياها مانطلق زيد مانطلق
ًا تريد في جميع هذا : ( في ) فتحذف على وأماا اليوما فكان زيد إياه مانطلق
ًا مانطلق تريد : ليت فيه لن ( ليت ) السعة ول تقول : أماا اليوما فليته زيد

ِه َع مافعوٍل فيتسع في ليست بفعل ول هذا ماوض
وجميع هذا ماذهب الخأفش

ًا لن ( ماا ) ماشبه وذكر الخأفش أنه يجوز : أماا الليلة فما زيد إياها مانطلق
بالفعل قال : لم يجوزه في ( ماا ) فهو أقيس لن ( ماا ) وإن كانت شبهت

بالفعل فليست كالفعل
قال أبو بكر : وهو عندي ل يجوز البتة

وتقول : الليلة أنا أنطلقها
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 أنا أن أنطلق فيها :تريد
وتقول : الليلة أنا مانطلقها تريد : أنا مانطلق فيها ول يجوز : الليلة أنا إياها

مانطلق ول : اليوما نحن إياه مانطلقون تريد : نحن مانطلقون فيه ول يجوز :
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أماا اليوما فالقتال إياه تريد فيه وأماا الليلة فالرحيل إياها تريد : فيها لن
السعة والحذف ل يكونان فيه كما ل سإعة فيه ول حذف في جميع أحواله

قال الخأفش : ولو تكلمت به العرب لجزيناه
ذكر المكان

اعلم : أن المااكن ليست كالزمانة التي يعمل فيها كل فعل فينصبها نصب
الظروف لن الماكنة : أشخاص له خألق وصأورآ تعرف بها كالجبل والوادي

وماا أشبه ذلك وهن بالناس أشبه مان الزمانة لذلك وإنما الظروف مانها
ًا خأاصأة وماعنى التي يتعدى إليها الفعل الذي ل يتعدى ماا كان مانها مابهم

المبهم أنه هو الذي ليست له حدود ماعلوماة تحصره
وهو يلي السإم مان أقطارآه نحو : خألف وقداما وأمااما وورآاء وماا أشبه ذلك

أل ترى أنك إذا قلت : قمت خألف المسجد لم يكن لذلك الخلف نهاية تقف
عندها وكذلك إذا قلت : قداما زيد

لم يكن لذلك حد ينتهي إليه فهذا وماا أشبهه هو المبهم الذي ل اخأتلف فيه
أنه ظرف

ًا لن لها وأماا ماكة والمدينة والمسجد والدارآ والبيت فل يجوز أن يكن ظروف
ًا ماحدودة ماعلوماة تقول : قمت أمااماك وصأليت ورآاءك ول يجوز أن أقطارآ

تقول : قمت المسجد ول قعدتا المدينة ول ماا أشبه ذلك والماكنة تنقسم
ًا ومانها ماا ِلعراب وظرف ًا يتصرف في جميع ا قسمين مانها ماا اسإتعمل اسإم

ًا ل يرفع ول يكون إل ظرف
ًا فذكر سإيبويه : أنها خألفك وقداماك وأمااماك فأماا الظروف التي تكون اسإم

: وتحتك وقبالتك ثام قال
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وماا أشبه ذلك وقال : ومان ذلك : هو ناحيًة مان الدارآ
ًا ودارآه ذاتا اليمين وشرقي كذا وكذا ًا صأالح وماكان

َلَة الغورآ أي قصده ًا وشمالً وهو قصدك وهو ح قال : وقالوا : مانازلهم يمين
وهما خأطان جنابتي أنفهما يعني الخطين اللذين اكتنفا أنف الظبية وهو

ماوضعه وماكانه صأددك وماعناه القصد وسإقبك وهو قربك وقرابتك ثام قال :
ًا غير ظرف بمنزلة زيد وعمرو واعلم : أن هذه الشياء كلها قد تكون اسإم

ًا مانك وهو وزن الجبل أي : ناحية مانه وهو وحكى : هم قريب مانك وقريب
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ُقربَك وحواليه بنو فلن وقوماك أقطارآ َبتك و ُقرا زنة الجبل أي : حذاءه و
: البلد قال ومان ذلك قول أبي حية

َينثني  ) َلى الّرْحِل  ُه ع َنا َعْش َن َذا ماا  ِما...إ َد ٍء ومُاق ِه عنُه مِاْن ورآا ْي َل (  مُاسا
ماسالة : عطفاه

ًا فرسإخ وماما يجري ماجرى ماا ذكره سإيبويه مان السإماء التي تكون ظروف
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ًا وفرسإخين ومايلً ومايلين فإن قال قائل : ومايل تقول : سإرتا فرسإخ
ًا قيل له : إنما يراد بالمبهم ماا ففرسإخ ومايل ماوقت ماعلوما فلم جعلته مابهم

ل يعرف له مان البلد ماوضع ثاابت ول حدود مان الماكنة فهذا إنا يعرف
ماقدارآه

ِلبهاما في الفرسإخ والميل بعد ماوجود لن كل ماوضع يصلح أن يكون مان فا
الفرسإخ والميل فافهم الفرق بين المعروف الموضع والمعروف القدرآ

ًا مان الفعل نحو : ذهبت المذهب البعيد وكذلك ماا كان مان الماكنة ماشتق
وجلست المجلس الكريم

وأماا الظروف التي ل ترفع : فعند وسإوى وسإواء إذا أرآدتا بهما ماعنى ( غير
ًا ) لم تستعمل إل ظروف

ًا إل في الشعر قال سإيبويه : إن سإواءك بمنزلة ماكانك ول يكون اسإم
ودل على أن سإواءك ظرف أنك تقول : ماررآتا بمن سإواءك والفرق بين
قولك : عندك وخألفك أن خألفك تعرف بها الجهة وعندك لما حضرك مان

ًا مان السإماء ًا مان ماكان فبعد جميع أقطارآك وكذلك سإواءك ل تخص ماكان
ِلبهاما عليهما لسإتيلء ا

واعلم : أن الظروف أصألها الزمانة والماكنة ثام تتسع العرب فيها للتقريب
ًا والتشبيه فمن ذلك قولك : زيد دون الدارآ وفوق الدارآ إنما تريد : ماكان

ًا فوق الدارآ ثام يتسع ذلك فتقول : زيد دون عمرو وأنت دون الدارآ وماكان
تريد في الشرف أو العلم أو المال أو نحو ذلك وإنما الصأل المكان

وماما اتسعوا فيه قولهم : هو ماني بمنزلة الولد إنما أخأبرتا أنه في أقرب
المواضع وإن لم ترد البقعة مان الرآض وهو ماني مانزلة الشغاف ومازجر

ِلزارآ الكلب وماقعد القابلة وماناط الثريا وماعقد ا
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قال سإيبويه : أجرى ماجرى : هو ماني ماكان كذا ولكنه حذف
ودرآج السيول ورآجع أدرآاجه وقال : إنما يستعمل مان هذا الباب ماا

اسإتعلمت العرب وأماا ماا يرتفع مان هذا الباب فقولك : هو ماني فرسإخان
وأنت ماني يوماان ومايلن وأنت ماني عدوة الفرس وغلوة السهم هذا كله

مارفوع ل يجوز فيه إل ذاك وإنما فصله مان الباب الذي قبله أنك تريد : ها
هنا بيني وبينك فرسإخان ولم ترد أنت مان هذا المكان لن ذلك ل ماعنى له

فما كان في هذا المعنى فهذا ماجراه نحو : أنت ماني فوتا اليد ودعوة
الرجل

قال سإيبويه : وأماا أنت مارأى وماسمع فرفع لنهم جعلوه الول وبعض
ًا ًا فأماا قولهم : دارآي مان خألف دارآك فرسإخ الناس ينصب مارأى وماسمع
ًا على جهة التمييز فإن فانتصب فرسإخ لن ماا خألف دارآك الخبر وفرسإخ

 )شئت قلت : دارآي خألف دارآك فرسإخان تلغي ( خألف
قال سإيبويه : وزعم يونس : أن أبا عمرو كان يقول : دارآي مان خألف دارآك
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فرسإخان شبهه : بدارآك ماني فرسإخان
: قال : وتقول في البعد زيد ماني ماناط الثريا كما قال

ُتُم  ) ِلْم َع َقد  ُنُجومُاها...وإّن بني َحْرٍب كَما  ّلت  َع َت َقد  ّيا  ّثر (  مَاناَط ال
واعلم : أنه ل يجوز : أنت ماني ماربط الفرس وماوضع الحمارآ لن ذلك

شيء غير ماعروف في تقريب ول تبعيد وجميع الظروف مان الماكنة خأاصأة
َفَك والركب أماامَاَك تتضمن الجثث دون ظرف الزمانة تقول : زيد خأل

َدَك وقد ماضى تفسير هذا ذلك أن تجعل الظروف مان المكان والناس عن
مافعولتا على السعة كما فعلت ذلك في الزمانة

ماسائل مان هذا الباب
َوسْإَط رآأسإه دهن لنك تخبر عن شيء فيه وليس به هذا إذا تقول : 

ًا ِإْن حركت السين فقلت : وسَإَط لم يكن ظرف ًا ف أسإكنت السين كان ظرف
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تقول : وسإط رآأسإه صألب فترفع لنك إنما تخبر عن بعض الرأس فوسإط
إذا أرآدتا به الشيء الذي هو اسإمه وجعلته بمنزلة البعض فهو اسإم

وحركت السين وكان كسائر السإماء وإذا أرآدتا به الظرف وأسإكنت
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َوسَإط الكتاب :السين َوسْإَط الدارآ واسإع وهذا في  َو َطُه  َوسْإ  تقول : ضربت 
لن ماا كان ماعه حرف الجر فهو اسإم بمنزلة زيد وعمرو

: وأماا قول الشاعر
ُكم  ) ُت ِذكرى ماا ذكر ّبْت َشمالً ف َنا...َه َورآا ِة التي شرقّي َح َفا َد الّص ْن (  ِع
ًا بجعل فإنه جعل الصفاة في ذلك الموضع ولو رآفع الشرقي لكان جيد

الصفاة هي الشرق بعينه ونقول : زيد خألفك وهو الجود
ًا هو الخلف قلت : زيد خألفك فرفعت فإن جعلت زيد

وتقول : سإير بزيد فرسإخان يوماين وإن شئت : فرسإخين يوماان أي : ذلك
أقمته ماقاما الفاعل على سإعة الكلما وصألح

ًا فالضرب ماصدرآ ويوما ًا شديد ًا يوما الجمعة عندك ضرب وتقول : ضربت زيد
ًا نعت الجمعة ظرف مان الزماان وعندك ظرف مان المكان وقولك : شديد

للمصدرآ ليقع فيه فائدة
ًا وأقررآتا الكلما على ماا هو فإذا بنيت الفعل لما لم يسم فاعله رآفعت زيد

ًا مان هذه التي ذكرنا مان ظرف أو عليه لنه ل سإبيل إلى أن تجعل شيئ
ماصدرآ في ماكان الفاعل والسإم الصحيح ماعها فإن أدخألت ( شاغلً ) مان

ًا بين هذه الشياء وبينه ِلضافة كنت ماخير حروف ا
فإن شئت نصبت الظرف والمصدرآ وأقمت السإم الذي
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ِلضافة ماقاما الفاعل وإن شئت أقمت أحدها ذلك المقاما إذا ماعه حرف ا
ًا في بابه فإن كان بمنزلة عند وذاتا مارة وماا أشبه ذلك لم كان ماتصرف

يقم شيء مانها ماقاما الفاعل ولم يقع له ضمير كضمير المصادرآ والظروف
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المتمكنة وأجود ذلك أن يقوما المتصرف مان الظروف والمصادرآ ماقاما
الفاعل إذا كان ماعرفة أو نكرة ماوصأوفة لنك بقرب ذلك مان السإماء

وتقول : سإير على بعيرك فرسإخان يوما الجمعة فإن شئت نصبت ( يوما
الجمعة ) على الظرف وهو الوجه وإن شئت نصبته على أنه مافعول على
السعة كما رآفعت الفرسإخين على ذلك وتقول : الفرسإخان سإير بزيد يوما
الجمعة فإن قدمات يوما الجمعة وهو ظرف قلت : يوما الجمعة سإير بزيد

فيه فرسإخان وإن قدمات : يوما الجمعة على أنه مافعول قلت : يوما الجمعة
ُه بزيد فرسإخان وإن قدمات يوما الجمعة والفرسإخين ويوما الجمعة سإير

ظرف قلت : الفرسإخان يوما الجمعة سإيرا فيه بزيد وإن جعلت يوما
الجمعة مافعولً قلت : سإيراه

فإن أقمت يوما الجمعة ماقاما الفاعل قلت : الفرسإخان يوما الجمعة سإير
بزيد فيهما فإن جعلت الفرسإخين مافعولين على السعة قلت : الفرسإخان
يوما الجمعة سإيرهما بزيد فإن زدتا في المسألة خألفك قلت : سإير بزيد

فرسإخان يوما الجمعة خألفك فإذا قدمات الخلف ماع تقديمك الفرسإخين
واليوما وأقمت الفرسإخين ماقاما الفاعل وجعلت الخلف واليوما ظرفين
قلت : الفرسإخان يوما الجمعة خألفك سإيرا بزيد فيه فيه وإن جعلتهما

مافعولين على السعة قلت : الفرسإخان يوما الجمعة خألفك سإيراه بزيد إياه
ترد أحد الضميرين المنصوبين إلى اليوما والخأر إلى خألف وأن ل تجعل

ِلبهاما وكذلك ًا أحسن وذلك لنه مان الظروف المقارآبة ل مافعولً ول مارفوع
أمااما ويمين وشمال فإذا
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 عندك قاما زيد فقيل لك أكن عن ( عندك ) لم يجز لنك ل تقول : :قلت
قمت في عندك فلذلك لم توقعه على ضمير وإنما دخألت ( مان ) على

 )( عند ) مان بين سإائر حروف الجر كما دخألت على ( لدن
وقال أبو العباس وإنما خأصت ( مان ) بذلك لنها لبتداء الغاية فهي أصأل

ِلضافة حروف ا
ًا يسميها الكسائي صأفة َء التي يسميها البصريوَن ظروف واعلم : أّن الشيا

والفراء يسميها ماحال ويخلطون السإماء بالحروف فيقولون : حروف
الخفض : أمااما وقداما وخألف وقبل وبعد وتلقاء وتجاه وحذاء وإزاء وورآاء
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مامدوداتا
وماع وعن وفي وعلى ومان وإلى وبين ودون وعند وتحت وفوق وقباله
َثَل وسإوى وسإواء وحيال وقبل وشطر وقرب ووسَإَط ووسْإَط ومِاثل ومَا
َوسْإَط والباء الزائدة والكاف الزائدة وحول مامدودة وماتى في ماعنى 

َلل وِجلٌل في ماعناها وحذاء مامدود وحوالي وأْجٌل وإجٌل وإجلَى ماقصورٌآ وَج
ِئد َبدٌل ورآ َو ْدل  َب وماقصورآ و
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َولدة وشبَه وخأدن وقرن وقْرن ومايتاء ومايداء ُقراُب  وهو القرُن وماكاُن و
والمعنى واحد مامدود ومانا ماقصورٌآ بمنزلة حذاء ولدى فيخلطون الحروف
بالسإماء والشاذ بالشائع وقد تقدما تبيين الفرق بين السإم والحرف وبين

الشاذ والمستعمل فإذا كان الظرف غير ماحل للسإماء سإماه الكوفيون
ًا ولم يجز في الخبر إل الرفع وذلك الصفة الناقصة وجعله البصريون لغو

قولك : فيك عبد الله رآاغب ومانك أخأواك هارآبان وإليك قوماك قاصأدون لن
( مانك وفيك وإليك ) في هذه المسائل ل تكون ماحلً ول يتم بها الكلما وقد

ًا عبد الله شبهها الفراء بالصفة التاماة لتقدما أجاز الكوفيون : فيك رآاغب
( رآاغب ) على عبد الله

وذهب الكسائي إلى أن المعنى : فيك رآغبًة عبد الله
ِه ماثُل َء في ًا جا ًا وقد أنشدوا بيت ُد الله رآاغب واسإتضعفوا أن يقولوا : فيَك عب

ًا في التأخأير : هذا مانصوب
ّبها  ) ِبُح َها فإّن  ِفي ْلَحنِي  َت ِبلُه...َفلَ  ًا بل َقلِب َجم َأخَأاَك مُاَصاَب ال   )
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ًا (فنصب  ماصاب القلب ) على التشبيه بقولك : إن بالباب أخأاك واقف
ًا ويجوز أن ترفع ًا فتعيد ( فيها ) توكيد وتقول : في الدارآ عبد الله قائم

ًا ) فتقول : في الدارآ عبد الله قائم فيها ول يجيز الكوفيون الرفع ( قائم
قالوا : لن الفعل ل يوصأف بصفتين ماتفقتين لنك لو قلت : عبد الله قائم
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في الدارآ فيها لم يكْن يحسُن أْن تكَررآ ( في ) مارتين بمعنى
وهذا الذي اعتلوا به لزما في النصب لنه قد أعاد ( في ) والتأكيد إنما هو

إعادة للكلمة أو ماا كان في ماعناها فإن اسإتقبح التكرير سإقط التأكيد
ويجيزون في قولك : عبد الله في الدارآ قائم في البيت الرفع والنصب

ًا فلك أن تجعل ( له ) لخأتلف الصفتين وتقول : له علّي عشرون درآهم
الخبر ولك أن تجعل ( علّي ) الخبر

وتلغي أيما شئَت
: شرح الرابع مان المنصوباتا وهو المفعول له

ًا ولكن العامال فيه فعل غير اعلم : أن المفعول له ل يكون إل ماصدرآ
ماشتق مانه وإنما يذكر لنه عذرآ لوقوع المار نحو قولك : فعلت ذاك حذارآ

الشر وجئتك ماخافة فلن ( فجئتك ) غير ماشتق مان ( ماخافة ) فليس
انتصابه هنا انتصاب المصدرآ بفعله الذي هو ماشتق مانه نحو ( خأفتك )

ماأخأوذة مان ماخافة وجئتك ليست ماأخأوذة مان ماخافة فلما كان ليس مانه
أشبه المفعول به الذي ليس بينه وبين الفعل نسب

ِلَم فعلَت قال سإيبويه : إن هذا كله ينتصب لنه مافعول له كأنه قيل له : 
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َكذا وكذا ولكنه لما طرح اللما عمل فيه ماا قبله ومان ِل كذا وكذا فقال : 
: ذلك : فعلت ذاك أجل كذا وكذا وصأنعت ذلك ادخأارآ فلن قال حاتم

ُه  ) ّدخَأارَآ ِم ا ِري َك َء ال ْورَآا ُع ِفُر  ْغ َأ َكّرمَاا...و َت ِم  ّلئي ِم ال ْت َعْن َش َفُح  َأصْأ (  و
ُهشاما : وقال الحرث بن 

ِهُم  ) ِفي ّبُة  َلِح ُهم وا ْن َع ُفْحُت  ٍد...َفص ٍما مُافس ْو َي َقاِب  ِع ِب َهم  ًا ل َع َطَم   )
: وقال النابغة

ّنٍع  ) َفاٍع مُام َي ُبيوتي في  ّلْت  َطائرا...وَح ِة  ِبه رآاعي الحمول ُيَخاُل    )
َقادتي  ) ُتَصاَب ما َلى أْن ل  َع ًا  َئرا...ِحذارآ ْتَن َحرا َيُم ّتى  ِنسوتي َح (  ول 

   ]208 - صأفحة 1الصأول في النحو    [ جزء  



الصأول في النحو
 ماكتبة ماشكاة السإلماية

: وقال العجاج
ِرآ  ) ْهو ٍر ُجم ِق َعا ُكّل  َكُب  ِرآ...َير ْبو َعَل الَمح َفًة وَز (  مَاخا

يصف ثاورآ الوحش والعاقر هنا : الرمالة التي ل تنبت أي : يركب هذا الثورآ
ًا ًا ونشاط كل عاقر ماخافة الرمااة والزعل : النشاط أي يركب خأوف

والمحبورآ : المسرورآ
واعلم : أن هذا المصدرآ الذي ينتصب لنه مافعول له يكون ماعرفة ويكون
ًا ل يجوز نكرة كشعر حاتم ول يصلح أن يكون حالً كما تقول : جئتك ماشي

ًا وأنت تريد ماعنى للخوف ومان أجل ًا تريد : خأائف أن تقول : جئتك خأوف
ًا إذا أرآدتا الحال فقط أي : جئتك في حال الخوف وإنما يجوز : جئتك خأوف

ًا في هذا المصدرآ الذي تنصبه نصب ًا ول يجوز أيض خأوفي أي : خأائف
المفعول له أن تقيمه ماقاما ماا لم يسم فاعله

قال أبو العباس رآحمه الله : أبو عمر يذهب إلى أنه ماا جاء في ماعنى ل
( كذا ) ل يقوما ماقاما الفاعل ولو قاما ماقاما الفاعل لجاز : سإير عليه ماخافة
ًا فكان ماخافة وماا أشبهه الشر فلو جاز : سإير فيه المخافة لم يكن إل رآفع

لم يجيء إل نكرة
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فأشبه ماع خأرج ماخرج ماع ل يقوما ماقاما الفاعل نحو : الحال والتمييز ولو
جاز لما أشبه ( ماخافة الشر ) أن يقوما ماقاما الفاعل لجاز سإير ( بزيد
ًا ) ماقاما الفاعل وماخافة الشر وإن أضفته إلى رآاكب ) فأقمت ( رآاكب

ًا نكرة ِلَك ) وغيرَك وضارآب زيد غد ِة ( ماث ٍة فهو بمنزل ماعرف
قال أبو بكر : وقرأتا بخط أبي العباس في كتابه : أخأطأ الرياشي في

قوله : ماخافة الشر ونحوه ( حال ) أقبح الخطأ لن باب ل ( كذا ) يكون
ماعرفة ونكرة وهذا خألف قول سإيبويه لن سإيبويه بجعله ماعرفة ونكرة إذا
ً لم تضفه أو تدخأله اللف واللما كمجراه في سإائر الكلما لنه ل يكون حال

قال سإيبويه : حسن فيه اللف واللما لنه ليس بحال فيكون في ماوضع
فاعل حالً وأنه ل يبتدأ به ول يبنى على مابتدأ لنه عنده تفسير لما قبله

وليس مانه
ًا وأنه انتصب كما انتصب الدرآهم في قولك عشرون درآهم

: شرح الخاماس وهو المفعول ماعه
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اعلم : أن الفعل إنما يعمل في هذا الباب في المفعول بتوسإط الواو
والواو هي التي دلت على ماعنى ( ماع ) لنها ل تكون في العطف بمعنى
( ماع ) وهي ها هنا ل تكون إذا عمل الفعل فيما بعدها إل بمعنى ( ماع )

ألزمات ذلك ولو كانت عامالة كان حقها أن تخفض
فلما لم تكن مان الحروف التي تعمل في السإماء ول في الفعال وكانت

تدخأل على السإماء والفعال وصأل الفعل إلى ماا بعدها فعمل فيه
وكان ماع ذلك أنها في العطف ل تمنع الفعل الذي قبلها أن يعمل فيما

بعدها فاسإتجازوا في هذا الباب إعمال الفعل ماا بعدها في السإماء وإن لم
يكن قبلها ماا
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َلها يعطف عليه وذلك قوهم : ماا صأنعت وأباك ولو تركت الناقة وفصي
لرضعها

قال سإيبويه : إنما أرآدتا : ماا صأنعت ماع أبيك ولو تركت الناقة ماع فصيلها
والفصيل مافعول ماعه

والب كذلك والواو لم تغير المعنى
ولكنها تعمل في السإم ماا قبلها

َعَل فهو مافعول به َف ًا أي : ماا زلت بزيد حتى  وماثل ذلك ك ماا زلت وزيد
فقد عمل ماا قبل الواو فيما بعدها والمعنى ماعنى الباء وماعنى ( ماع ) أيضا
يصلح في هذه المسألة لن الباء يقرب ماعناها مان ماعنى ماع إذ كانت الباء

ماعناها الملصأقة للشيء وماعنى ( ماع ) المصاحبة ومان ذلك : ماا زلت أسإير
والنيل واسإتوى الماء والخشبة أي ماع الخشبة وبالخشبة وجاء البرد

: والطيالسة أي ماع الطيالسة وأنشد سإيبويه
ُكْم  ) ِبي أ

َ َبنى  َو ُتُم  ْن َأ ُنوا  ُو ُك ّطَحاِل...و ْين مِاَن ال َيت ْل ُك َكاَن ال (  مَا
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: وقال كعيب بُن جعيل
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ْق  ) ِف ُي َلْم  َكَحّراَن  َها  ّيا ّددا...َفكاَن وإ ّتى تق ُه َح ِء إذ لقا َعِن الما   )
قال : وإن قلت : ماا صأنعت أنت وأبوك جاز لكل الرفع والنصب لنك أكدتا

التاء التي هي اسإمك بأنت
وقبيح أن تقول : ماا صأنعت وأبوك فتعطف على التاء وإنما قبح لنك قد

ًا وهو لما الفعل فإذا بنيتها ماع الفعل وأسإكنت لها ماا كان في الفعل ماتحرك
عطفت عليها فكأنك عطفت على الفعل وهو على قبحه يجوز وكذلك لو

ًا حتى تقول : أنت لنه قبيح أن تعطف على قلت : اذهب وأخأوك كان قبيح
المرفوع المضمر

فقد دلك اسإتقباحهم العطف على المضمراتا السإم ليس بمعطوف على
ماا قبله في قولهم : ماا صأنعت وأباك

وماما يدلك على أن هذاه الباب كان حقه خأفض المفعول بحرف جر أنك
ًا تجد الفعال التي ل تتعدى والفعال التي قد تعدتا إلى مافعولتها جميع
فاسإتوفت ماا لها تتعدى إليه فتقول : اسإتوى الماء والخشبة وجاء البرد
والطيالسة فلول توسإط الواو وإنها في ماعنى حرف الجر لم يجز ولكن

الحرف لما كان غير عامال عمل الفعل فيما بعدها ول يجوز التقديم
للمفعول في هذا الباب ل تقول : والخشبة اسإتوى الماء لن الواو أصألها
أن تكون للعطف وحق المعطوف أن يكون بعد العطف عليه كما أن حق

الصفة أن تكون بعد الموصأوف وقد أخأرجت الواو في هذا الباب عن حدها
ومان شأنهم إذا أخأرجوا
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الشيء عن حده الذي كان له الزماوه حالً واحدة وسإنفرد فصلً في هذا
الكتاب لذكر التقديم والتأخأير وماا يحسن مانه ويجوز وماا يقبح ول يجوز إن

شاء الله
وهذا الباب والباب الذي قبله أعني : بابي المفعول له والمفعول ماهه كان

حقهما أن ل يفارآقهما حرف الجر ولكنه حذف فيهما ولم يجريا ماجرى
ِلعراب وفي إقاماتها ماقاما الفاعل فيدلك ترك الظروف في التصرف في ا
العرب لذلك أنهما بابان وضعا في غير ماوضعهما وأن ذلك اتساع مانهم لن

فيهما لن المفعولتا التي تقدما ذكرها وجدناها كلها تقدما وتؤخأر وتقاما
ماقاما الفاعل وتبتدأ ويخبر عنها إل أشياء مانها ماخصوصأة
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وقد تقدما تبييننا إياها في ماواضعها
ويفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله أن باب المفعول له إذا قلت :

جئتك طلب الخير إن في ( جئتك ) دليلً على أن ذلك لشيء
وإذا قلت : ماا صأنعت وأباك فليس في ( صأنعت ) دليل على أن ذلك ماع

ًا له فعل ذلك الفعل وليس لكل فاعل ماصاحب شيء لن لكل فاعل غرض
ل بد مانه ول يجوز حذف الواو في ماا صأنعت وأباك كما جاز حذف اللما في
قولك : فعلت ذاك حذارآ الشر تريد : لحذارآ الشر لن حذف اللما ل يلبس

وحذف الواو يلبس
أل ترى أنك لو قلت : ماا صأنعت أباك صأارآ الب مافعولً به

القسم الثاني مان الضرب الول مان المنصوباتا
وهو المشبه بالمفعول : المشبه بالمفعول ينقسم على قسمين

فالقسم الول قد يكون فيه المنصوب في اللفظ هو المرفوع في المعنى
والقسم الثاني : ماا يكون المنصوب في اللفظ غير المرفوع والمنصوب

بعض المرفوع
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ذكر ماا كان المنصوب فيه هو المرفوع في المعنى
هذا النوع ينقسم على ثالثاة أضرب : فمنه ماا العامال فيه فعل حقيقي ومانه

ماا العامال فيه شيء على وزن الفعل ويتصرف تصرفه وليس بفعل في
الحقيقة ومانه ماا العامال فيه حرف جاماد غير ماتصرف

ذكر ماا شبه بالمفعول والعالم فيه فعل حقيقي
وهو صأنفان يسميها النحويون الحال والتمييز : فأماا الذي يسمونه الحال

ًا ًا وجلس بكر ماتكئ ًا وقاما أخأوك مانتصب فنحو قولك : جاء عبد الله رآاكب
فعبد الله مارتفع ( بجاء ) والمعنى : جاء عبد الله في هذه الحال ورآاكب
مانتصب لشبهه بالمفعول لنه جيء به بعد تماما الكلما واسإتغناء الفاعل

بفعله وإن في الفعل دليلً عليه كما كان فيه دليل على المفعول أل ترى
أنك إذا قلت : قمت فل بد مان أن يكون قد قمت على حال مان أحوال

ًا الفعل فأشبه : جاء عبد الله رآاكب
ضرب عبد الله رآجلً ورآاكب هو عبد الله ليس هو غيره وجاء وقاما فعل
حقيقي تقول : جاء يجيء وهو جاء وقاما يقوما وهو قائم والحال تعرفها



الصأول في النحو
 ماكتبة ماشكاة السإلماية

وتعتبرها بإدخأال ( كيف ) على الفعل والفاعل تقول : كيف جاء عبد الله
ًا وإنما سإميت الحال لنه ل يجوز أن يكون اسإم فيكون الجواب : رآاكب

الفاعل فيها إل لما أنت فيه تطاول الوقت أو قصر
ول يجوز أن يكون لما ماضى وانقطع ول لما لم يأتا مان الفعال ويبتدأ بها

والحال إنما هي هيئة الفاعل أو المفعول أو صأفته في وقت ذلك الفعل
المخبر به عنه ول يجوز أن تكون تلك الصفة إل صأفًة ماتصفة غير مالزماة

ول يجوز أن تكون خألقة ل يجوز أن تقول : جاءني زيد أحمر ول
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أخأوك ول جاءني عمرو طويلً فإن قلت : ماتطاولً أو ماتحاولً جاز لن ذلك
شيء يفعله وليس بخلقة

ول تكون الحال إل نكرة لنها زيادة في الخبر والفائدة وإنما تفيد السائل
والمحدث غير ماا يعرف فإن أدخألت اللف واللما صأارآتا صأفة للسإم

ًا بينه وبين غيره والفرق بين الحال وبين الصفة تفرق بين المعرفة وفرق
اسإمين ماشتركين في اللفظ والحال زيادة في الفائدة والخبر وإن لم يكن

للسإم ماشارآك في لفظه
أل ترى أنك إذا قلت : ماررآتا بزيد القائم فأنت ل تقول ذلك إل وفي الناس

رآجل آخأر اسإمه زيد وهو غير قائم ففصلت بالقائم بينه وبين مان له هذا
السإم وليس بقائم

ًا وإن لم يكن أحد اسإمه الفرزدق غيره وتقول : ماررآتا بالفرزدق قائم
ًا آخأر ماتصلً به ًا إنما ضممت به إلى الخأبارآ بالمرورآ خأبر فقولك : قائم

ًا مافيد
فهذا فرق ماا بين الصفة والحال وهو أن الصفة ل تكون إل لسإم ماشترك

فيه لمعنيين أو لمعان والحال قد تكون للسإم المشترك والسإم المفرد
ًا إذا أرآدتا وكذلك المار في النكرة إذا قلت : جاءني رآجل مان أصأحابك رآاكب
الزيادة في الفائدة والخبر وإن أرآدتا الصفة خأفضت فقلت : ماررآتا برجل
مان أصأحابك رآاكب وقبيح أن تكون الحال مان نكرة لنه كالخبر عن النكرة

ِلخأبارآ عن النكراتا ل فائدة فيها إل بما قدمانا ذكره في هذا الكتاب فمتى وا
كان في الكلما فائدة فهو جائز في الحال كما جاز في الخبر وإذا وصأفت

النكرة بشيء قربتها مان المعرفة وحسن الكلما



الصأول في النحو
 ماكتبة ماشكاة السإلماية

ًا . وماا أشبه ذلك تقول : جاءني رآجل مان بني تميم رآاكب
واعلم : أن الحال يجوز أن تكون مان المفعول كما تكون مان الفاعل

ًا لزيد ًا فتجعل قائم ًا قائم تقول : ضربت زيد
ويجوز أن تكون الحال مان التاء في ( ضربُت ) إل أنك إذا أزلت الحال عن
صأاحبها فلم تلصأقه لم يجز ذلك إل أن يكون الساماع يعلمه كما تعلمه أنت

فإن كان غير ماعلوما لم يجز وتكون الحال مان المجرورآ كما تكون مان
ًا فإن المنصوب إن كان العامال في الموضع فعلً فتقول : ماررآتا بزيد رآاكب

كان الفعل ل يصل إل بحرف جر لم يجز أن تقدما الحال على
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ًا ) حالً لك ًا بزيد إذا كان ( رآاكب المجرورآ إذا كانت له فتقول : ماررآتا رآاكب
ْعل ل يصُل ِف ُء فلّما كاَن ال َلْم يجز لن العامال في ( زيد ) البا ٍد  وإن كان لزي

ِله قبل ذكر الحرف ٍد إل بحرِف جر لم يجز أن يعمل في حا إلى زي
والبصريون يجيزون تقديم الحال على الفاعل والمفعول والمكنى والظاهر

ًا جاءني أخأوك ًا أخأوك ورآاكب إذا كان العامال فعلً يقولون : جاءني رآاكب
ًا فإن كان العامال ماعنى ًا ضربت زيد ًا ورآاكب ًا رآاكب وضربت زيد

ًا فالعالم في ( قائم ) ماعنى لم يجز تقديم الحال تقول : زيد فيها قائم
الفعل لن الفعل غير ماوجود

ًا فيهما ٌد قائم ًا زيد فيها ول زي ول يجوز أن تقول : قائم
ًا مان السإماء فإن والكوفيون ل يقدماون الحال في أول الكلما لن فيها ذكر

ّبهها ُيَش كانت لمكنى جاز تقديمها فيشبهها البصريون بنصب التمييز و
الكسائي بالوقت

ًا ًا ظريف وقال الفراء : هي بتأويل جزاء وكان الكسائي يقول : رآأيت زيد
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ًا ) على القطع وماعنى القطع أن يكون أرآاد النعت فلما كان (فينصب  ظريف
ماا قبله ماعرفة وهو نكرة انقطع مانه وخأالفه
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واعلم : أنه يجوز لك أن تقيم الفعل ماقاما اسإم الفاعل في هذا الباب إذا
كان في ماعناه وكنت إنما تريد به الحال المصاحبة للفعل تقول : جاءني

ًا زيد يضحك أي : ضاحك
ًا يقوما وإنما يقع مان الفعال في هذا الموضع ماا كان للحاضر وضربت زيد

مان الزماان
فأماا المستقبل والماضي فل يجوز إل أن تدخأل ( قد ) على الماضي فيصلح
ًا إل أنك إنما تأتي ًا قد رآكب أي : رآاكب حينئذ أن يكون حالً تقول : رآأيت زيد
ًا فتأتي ( بقد ) ليعلم أنه قد ( بقد ) في هذا الموضع إذا كان رآكوبه ماتوقع

ابتدأ بالفعل ومار مانه جزء والحال ماعلوما مانها أنها تتطاول فإنما صألح
الماضي هنا لتصاله بالحاضر فأغنى عنه ولول ذلك لم يجز فمتى رآأيت

ْد ) َق ًا قد وقع ماوقع الحال فهذا تأويله ول بد مان أن يكون ماعه (  فعلً مااضي
ًا َذن بإبتداء الفعِل الذي كان ماتوقع ًة لتؤ ًة وإماا ماضمر إماا ظاهر

ماسائل مان هذا الباب
ًا تقول : زيد في الدارآ قائم

ًا ) بمعنى الفعل الذي وقع في الدارآ لن المعنى : اسإتقر زيد فتنصب ( قائم
في الدارآ فإن جعلت في الدارآ للقياما ولم تجعله لزيد قلت : زيد في الدارآ
ًا عن زيد ًا ) خأبر قائم لنك إنما أرآدتا : زيد قائم في الدارآ فجعلت : ( قائم
ًا في الدارآ ًا لقائم فمن قال هذا قال : إن زيد وجعلت : ( في الدارآ ) ظرف

ًا فيكون : ( في الدارآ ) ًا في الدارآ قائم قائم ومان قال : الول قال : إن زيد
ّبَر على أي حال وقع اسإتقرارآه في الدارآ ونظير ذلك قوله الخبر ثام خَأ
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 ( إن المتقين في جناتا وعيون آخأذين ) فالخبر قوله : ( في جناتا :تعالى
وعيون ) و ( آخأذين ) : حال وقال عز وجل : ( وفي النارآ هو خأالدون ) لن

المعنى : وهم خأالدون في النارآ فخالدون : الخبر و ( في النارآ ) : ظرف
للخلود

ًا جاء زيد كما ًا زيد ورآاكب ًا زيد كما تقول : ضرب عمر وتقول : جاء رآاكب
ًا أعطيت ًا رآأيُت كما تقوُل : الدرآهُم زيد ًا زيد ًا ضرب زيد وقائم تقول : عمر

ًا ًا زيد وضربُت قائم
قال أبو العباس : وقول الله تعالى عندنا : على تقدير الحال والله أعلم
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: وذلك قوله : ( خأشعا أبصارآهم يخرجون مان الجداث ) وكذلك هذا البيت
َيَرني  ) َلْم  ُطر ماا  َيْخ ًا  ْبد ِز ْع...مُا َت َلُه لحمي رَآ ُو  َيخل َذا  (  وإ
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ًا :قال ًا رآاكب ًا مااشي ًا ورآأيُت زيد ًا مانحدرآ ًا ماصعد  ومان كلما العرب : رآأيت زيد
ًا ًا والخأر مانحدرآ ًا وأحدكما ماصعد ًا والخأر رآاكب ُدهما مااشي إذا كان أح

ًا أن تكون أنت المصعد وزيد ًا مانحدرآ ًا ماصعد تعني أنك إذا قلت : رآأيت زيد
ًا ) حالً لزيد وكيف قدرآتا ًا ) حالً للتاء و ( مانحدرآ المنحدرآ فيكون ( ماصعد

ًا بعد أن يعلم الساماع مان المصعد ومان المنحدرآ جاز وتقول : هذا زيد قائم
ًا فالعاماُل ماعنى الفعل وهو التنبيه كأنك قلت : أنتبه له وذاك عبد الله رآاكب
ِلشارآة كأنك قلت : أشير لك ًا فإنما ذاك ل ًا وإذا قلت : ذاك زيد قائم رآاكب
ًا ول يجوز أن يعمل في الحال إل فعل أو شيء في ماعنى الفعل إليه رآاكب

ًا  )لنها كالمفعول فيها وفي كتاب الله : ( وهذا بعلي شيخ
ًا كان غير جائز ًا وعبد الله أبوك ضاحك ولو قلت : زيد أخأوك قائم

وذلك أنه ليس ها هنا فعل ول ماعنى فعل ول يستقيم أن يكون أباه أو أخأاه
ٌد مان النسب في حال ول يكون أباه أو أخأاه في أخأرى ولكنك إن قلت : زي

ًا فأرآدتا : أخأاه مان الصداقة جاز لن فيه ماعنى فعل كأنك أخأوك قائم
ًا فإذا كان العامال غير فعل ولكن شيء في ماعناه قلت : زيد يؤاخأيك قائم

لم تقدما الحال على العامال لن هذا ل يعمل ماثله في المفعول وذلك
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ًا :قولك ًا في الدارآ وتقول : هذا قائم ٌد قائم ًا ل تقول : زي ٌد في الدارآ قائم  زي
ًا وأنت ًا عمر ًا ضارآب ًا هذا حسن وتقول : رآأيت زيد حسن ول تقول : قائم
ًا وتقول : ًا رآأيت زيد ًا عمر تريد رآؤية العين ثام تقدما الحال فتقول : ضارآب
ًا أخأاه أقبل عبد ًا أخأاه ثام تقدما الحال فتقول : شاتم أقبل عبد الله شاتم

ًا إل ًا زيد ًا ول يجيزون : ضربت قائم الله وقوما يجيزون : ضربت يقوما زيد
وقائم حال مان التاء
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ًا ) يلبس ول يعلم أهو حال مان التاء أما مان زيد والفعل يبين فيه لن ( قائم
لمن الحال

ِلبانة إل أن هذه المسألة إن ِللباس ماتى وقع لم يجز لن الكلما وضع ل وا
علم الساماع مان القائم جاز التقديم كما ذكرنا فيما تقدما تقول : جاءني زيد

ًا وتقول : فيها قائمين أخأواك تنصب ٌد فيك رآاغب ًا وجاءني زي فرسإك رآاكب
ًا ( قائمين ) على الحال ول يجوز التقديم لما أخأبرتك ول يجوز : جالس
ماررآتا بزيد لن العامال الباء وقد بنيته فيما ماضى وماحال أن يكون :

ً ( جالس ) حالً مان التاء لن المرورآ يناقض الجلوس إل أن يكون ماحمول
ًا رآاكبين ول يجوز في قبة أو سإفينة وماا أشبه ذلك تقول : لقي عبد الله زيد

أن تقول : الراكبان ول الراكبين وأنت تريد النعت وذلك لخأتلف إعراب
المنعوتين فاعلم
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ًا وهذا عبد الله ًا أطيب مانه تمر والخأفش يذكر في باب الحال : هذا بسر
ًا قال : وتقول : هذا بسرا أطيب مانه عنب فهذا : ماقبلً أفضل مانه جالس

اسإم مابتدأ والبسر : خأبره وأطيب : مابتدا ثااٍن وعنب : خأبر له قال : وكذلك
ماا كان مان هذا النحو ل يتحول فهو رآفع ن وماا كان يتحول فهو نصب وإنما

ًا ًا والذي يتحول قولك : هذا بسر قلنا : ل يتحول لن البسر ل يصير عنب
ًا وأماا الذي ل يتحول فنحو قولك : ًا أطيب مانه زبيب ًا وهذا عنب أطيب مانه تمر

هذا بسر أطيب مانه عنب وهذا زبيب أطيب مانه تمر ( فأطيب مانه ) :
مابتدأ وتمر : خأبره وإن شئت قلت : ( تمر ) هو المبتدأ و ( أطيب مانه ) :

ًا ) على الحال ًا فتنصب ( واقف خأبر ماقدما وتقول : ماررآتا بزيد واقف
والكوفيون يجيزون نصبه على الخبر يجعلونه كنصب خأبر ( كان ) وخأبر

الظن ويجيزون فيه إدخأال اللف واللما ويكون : ماررآتا عندهم على
ضربين : ماررآتا بزيد فتكون تاماة وماررآتا بزيد أخأاك فتكون ناقصة إن

أسإقطت الخأ كنقصان ( كان ) إذا قلت : كان زيد أخأاك ثام أسإقطت الخأ
ًا حتى تجيء به كان ناقص

وهذا الذي أجازوه غير ماعروف عندي مان كلما العرب ول ماوجود في ماا
يوجبه القياس

وأجاز الخأفش : إن في الدارآ قائمين أخأويك وقال : هذه الحال ليست
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ماتقدماة لنها حال لقولك ( في الدارآ ) أل ترى أنك لو قلت : قائمين في
الدارآ أخأواك لم يجز لن : ( في الدارآ ) ليس بفعل

جلَس: وتقول 
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عبد الله آكلً طعاماك فالكسائي يجيز تقديم ( طعاماك ) على ( آكٍل )
فيقول : جلَس عبد الله طعاماك آكلً ولم يجزه الفراء وحكي عن أبي

العباس ماحمد بن يزيد : أنه أجاز هذه المسألة
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باب التمييز
السإماء التي تنتصب بالتمييز والعامال فيها فعل أو ماعنى فعل والمفعول

ًا وطبت ًا وتصبب عرق هو فاعل في المعنى وذلك قولك : قد تفقأ زيد شحم
ِلناء ًا فالماء هو الذي مال ا ًء وضقت به ذرآع ِلناء ماا ًا واماتل ا بذلك نفس

َعَرق هو الذي تصبب فلفظُه لفظ المفعول وهو والنفس هي التي طابت وال
في المعنى فاعل

ًا وكذلك : ماا جاء في ماعنى الفعل وقاما ماقاماه نحو قولك : زيد أفرهم عبد
ًا فالفارآه في الحقيقة هو العبد والحسن هو الوجه إل أن وهو أحسنهم وجه
قولك : أفره وأحسن في اللفظ لزيد وفيه ضميره والعبد غير زيد والوجه

إنما هو بعضه إل أن الحسن في الحقيقة للوجه والفراهة للعبد فإذا قلت :
ّد مان أن يكون إذا أنت أفره العبيد فأضفت فقد قدماته على العبيد ول ب

أضفته واحدا مانهم
فإذا قلت : أنت أفره عبد في الناس فمعناه : أنت أفره مان كل عبد إذا

ًا كما تقول : هذا خأير إثانين في الناس أي : إذا كان الناس ًا عبد أفردوا عبد
اثانين اثانين



الصأول في النحو
 ماكتبة ماشكاة السإلماية

   ]223 - صأفحة 1الصأول في النحو    [ جزء  

 أن السإماء التي تنصب على التمييز ل تكون إل نكراتا تدل على :واعلم
الجناس وأن العوامال فيها إذا كن أفعالً أو في ماعاني الفعال كنت بالخيارآ

في السإم المميز إن شئت جمعته وإن شئت وّحدته تقول : طبتم بذلك
ًا قال الله تعالى : ( فإن طبن لكم عن شيء مانه ًا وإن شئت أنفس نفس
نفسا ) وقال تعالى : ( قل هل ننبئكم بالخأسرين أعمال ) فتقول على

ًا ًا وأجود الناس دورآ هذا : هو أفره الناس عبيد
قال أبو العباس : ول يجوز عندي : عشرون درآاهم يا فتى والفصل بينهما

أنك إذا قلت : عشرون فقد أتيت على العدد فلم يحتج إل إلى ذكر ماا يدل
على الجنس

ًا فمن ثام اخأتير ًا واحد ًا جاز أن تعني عبد فإذا قلت : هو أفره الناس عبد
ًا وإذا كان العامال في السإم وحسن إذا أرآدتا الجماعة أن تقول : عبيد

المميز فعلً جاز تقديمه عند المازني وأبي العباس وكان سإيبويه ل يجيزه
والكوفيون في ذلك على ماذهب سإيبويه فيه لنه يراه
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ًا عشرون :كقولك ًا فكما ل يجوز : درآهم ًا وهذا أفرههم عبد  عشرون درآهم
ًا هذا أفرههم ل يجوز هذا ومان أجاز التقديم قال : ليس هذا ول : عبد

ًا إنما عمل في الدرآهم ماا لم يؤخأذ بمنزلة ذلك لن قولك : عشرون درآهم
مان فعل

ً : وقال الشاعر فقدما التمييز لما كان العامال فعل
ِفَراِق حبيبها  ) ِلل ْلَمى  ْهُجُر سَإ َت ِطيُب...أ َت ِفَراِق  ًا بال ْفس َن (  ومَاا كاَن 

ًا تصببت وماا أشبه ذلك وأماا قولك : ًا تفقأتا وعرق فعلى هذا تقول : شحم
ًا والكريم أبا فإن أصأحابنا يشبهونه : بالضارآب رآجلً وقد قدمات الحسن وجه
ًا بل تفسيره في هذا الكتاب وغير مامتنع عندي أن ينتصب على التمييز أيض

الصأل ينبغي أن يكون هذا
وذلك الفرع لنك قد بينت بالوجه
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ًا وكذلك يجري عندي الحسن مانه كما بينت في قولك : هو أحسنهم وجه
ًا وماا أشبه فإذا نصبت هذا على تقدير التمييز لم قولهم : هو العقورآ كلب

يجز أن تدخأل عليه اللف واللما فإذا نصبته على تقدير المفعول والتشبيه
بقولك : الضارآب رآجلً جاز أن تدخأل عليه اللف واللما وكان الفراء ل يجيز
إدخأال اللف واللما في وجه وهو مانصوب إل وفيما قبله اللف واللما نحو
ًا قولك : ماررآتا بالرجل الحسن الوجه وهو كله جائز لك أن تنصبه تشبيه

بالمفعول
ماسائل مان هذا الباب

ًا فالفضل في الصأل للب كأنك قلت : زيد يفضل تقول : زيد أفضل مانك أب
ًا ولك أن تؤخأر أبوه أباك ثام نقلت الفضل إلى زيد وجئت بالب مافسر

ًا مانك وإن حذفت ( مانك ) وجئت بعد أفضل ( مانك ) فتقول : زيد أفضل أب
ًا فإن كان هو الول فأضف أفضل إليه بشيء يصلح أن يكون مافسر

واخأفضه وإن كان غيره فانصبه واضمره نحو قولك : علمك أحسن علم
ًا ) لنك تريد : أحسن العلوما وهو بعضها وتقول : زيد أحسن تخفض ( علم
ًا فالعلم غير زيد فلم تجز إضافته وإذا قلت : ًا تريد : أحسن مانك علم علم

أنت أفره عبد في الناس فإنما ماعناه : أنت أحد هؤلء العبيد الذين فضلتهم
ول يضاف ( أفعل ) إلى شيء إل وهو بعضه كقولك : عمرو أقوى الناس

ولو قلت : عمرو أقوى السإد لم يجز وكان ماحالً لنه ليس مانها
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ولذلك ل يجوز أن تقول : زيد أفضل إخأوته لن هذا كلما ماحال يلزما مانه
أن يكون هو أخأا نفسه فإن أدخألت ( مان ) فيه جاز فقلت : عمرو أقوى
ِلخأوة إذا مان السإد أفضل مان إخأوته ولكن يجوز أن تقول : زيد أفضل ا

ِلخأوة وتقول : هذا الثوب خأير ثاوب في اللباس إذا كان هذا ًا مان ا كان واحد
ًا لن الرجل هو الثوب فإن كان هذا رآجلً قلت : هذا الرجل خأير مانك ثاوب
ًا فإن قصدتا ًا ماني ول أفره عبد غير الثوب وتقول : ماا أنت بأحسن وجه
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قصد الوجه بعينه قلت : ماا هذا أحسن وجه رآأيته إنما تعني الوجوه إذا
ًا مايزتا وجه

وقال أبو العباس رآحمه الله : فأماا قلوهم : حسبك بزيد رآجلً وأكرما به
ًا وماا أشبه ذلك ثام تقول : حسبك به مان رآجل وأكرما به مان فارآس فارآسإ
ولله درآه مان شاعر وأنت ل تقول : عشرون مان درآهم ول هو أفره مانك
مان عبد فالفصل بينهما أن الول كان يلتبس فيه التمييز بالحال فأدخألت
ًا وحسبك به ِرما به فارآسإ ( مان ) لتخلصه للتمييز أل ترى أنك لو قلت : أك

ًا لجاز أن تعني في هذه الحال وكذلك إذا قلت : كم ضربت رآجلً وكم خأطيب
ضربت مان رآجل جاز ذلك لن ( كم ) قد يتراخأى عنها ماميزها فإن قلت :

كم ضربَت رآجلً لم يدرآ الساماع أرآدتا : كم مارة
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ًا أما : كم ضربت مان رآجل فدخأول ( مان ) قد أزال الشك ضربَت رآجلً واحد
وقال في قول الله تعالى : ( ثام يخرجكم طفل ) وقوله : ( فإن طبن لكم
ًا : كالعشرين ًا ماعلوما عن شيء مانه نفسا ) : أن التمييز إذا لم يسم عدد

ِللباس والثلثاين جاز تبيينه بالواحد للدللة على الجنس وبالجميع إذا وقع ا
ول إلباس في هذا الموضع لقوله : ( فإن طبن لكم ) ولقوله : ( ثام

يخرجكم ) وقال : وقد قال قوما ( طفلً ) حال وهذا أحسن إل أن الحال إذا
وقعت ماوقع التمييز لزماها ماا لزماه كما أن المصدرآ إذا وقع ماوقع الحال لم

ًا وهذا كقوله ًا فهو ماصدرآ وماعناه مااشي يكن إل نكرة تقول : جاء زيد ماشي
تعالى : ( يأتيك سإعيا ) لنه في هذه الحال

واعلم : أن ( أفعل مانك ) ل يثنى ول يجمع وقد ماضى ذكر هذا تقول :
ماررآتا برجل أفضل مانك وبرجلين أفضل مانك وبقوما أفضل مانك وكذلك

المؤنث
وأفضل ماوضعه خأفض على النعت إل أنه ل ينصرف فإن أضفته جرى على
وجهين إذا أرآدتا : أنه يزيد على غيره في الفضل فهو ماثل الذي ماعه ( مان
) فتوحده تقول : ماررآتا برجل أفضل الناس وأفضل رآجل في ماعنى أفضل
الرجال وكذلك التثنية والجمع تقول : ماررآتا برجلين أفضل رآجلين وبنساء

أفضل نساء
ِلضافة ول يكون فيه ًا ويثنى ويجمع في ا والوجه الخأر أن تجعل أفضل اسإم
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ماعنى ( مان كذا ) فإذا كان بهذه الصفة جاز أن تدخأله اللف واللما إذا لم
تضفه ويثنى ويجمع ويؤنث
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ِلضافة فتقول : جاءني الفضل والفضلن والفضلون وهذان ويعرف با
أفضل أصأحابك وهؤلء أفاضل أصأحابك فإذا كان على هذا لم تقع ماعه ( مان

) وكانت أنثاه على ( فعلى ) وتثنيتها الفضليان والفضلين وتجمع الفضل
والفضلياتا قال سإيبويه : ل تقول : نسوة صأغر ول قوما أصأاغر إل باللف

واللما وأفعل التي ماعها ( مانك ) ل تنصرف وإن أضفتها إلى ماعرفة أل ترى
أنك تقول : ماررآتا برجل أفضل الناس فلو كانت ماعرفة ماا جاز أن تصف

ًا ًا أو نعت بها النكرة ول يجوز أن تسقط مان أفعل ( مان ) إذا جعلته إسإم
تقول : جاءني رآجل أفضل مانك وماررآتا برجل أفضل مانك فل تسقطها

ًا جاز حذفها وأنت تريد : أفضل مانك وزيد أفضل وهند أفضل فإن كان خأبر
قال أبو بكر : جاز حذف ( مان ) لن حذف الخبر كله جائز والصفة تبيين ول

يجوز فيه حذف ( مان ) كما ل يجوز حذف الصفة لن الصفة تبيين وليس
لك أن تبهم إذا أرآدتا أن تبين

الضرب الثاني : المنصوب فيه هو المرفوع في المعنى : هذا الضرب
العامال فيه ماا كان على لفظ الفعل وتصرف تصرفه وجرى ماجراه وليس

به فهو خأبر ( كان وأخأواتها ) أل ترى أنك إذا قلت : كان عبد الله
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ًا فالمنطلق هو عبد الله وقد ماضى شرح ذلك في السإماء مانطلق
المرفوعاتا إذ لم يمكن أن تخلى السإماء مان الخأبارآ فيها

فقد غنينا عن إعادة لك في هذا الموضوع
الضرب الثالث : الذي العامال فيه حرف جاماد غير ماتصرف الحروف التي

تعمل ماثل عمل الفعل فترفع وتنصب خأمسة أحرف وهي : إّن ولكن وليت
ولعّل وكأّن
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فإّن : توكيد الحديث وهي ماوصألة للقسم لنك ل تقول : والله زيد مانطلق
ًا مانطلق وإذا فإْن أدخألت ( إّن ) اتصلت بالقسم فقلت : والله إّن زيد

ًا لما ذهب مانها فتقول : خأففت فهي كذلك إل أّن لما التوكيد تلزماها عوض
ًا ولئل تلتبس ّد مان ا للما إذا خأففت كأنهم جعلوها عوض ًا لقائم ول ب إّن زيد

بالنفي
ولكّن : ثاقيلة وخأفيفة توجب بها عبد نفي ويستدرآك بها فهي تحقيق

وعطف حال على حال تخالفها
وليت : تمن

ولعل : ماعناها التوقيع لمرجو أو ماخوف
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وقال سإيبويه : لعل وعسى : طمع وإشفاق
وكأّن : ماعناها التشبيه إنما هي الكاف التي تكون للتشبيه دخألت على

 )( أن
وجميع هذه الحروف مابنية على الفتح ماشبهة للفعل الواجب أل ترى أن
الفعل الماضي كله مابني على الفتح فهذه الحرف الخمسة تدخأل على
ًا أخأوك المبتدأ والخبر فتنصب ماا كان مابتدأ وترفع الخبر فتقول : إن زيد

ًا السإد فإّن : تشبه مان الفعال ماا قدما مافعوله ًا مانطلق ولّن زيد ولعل بكر
ًا رآجل وأعلمت هذه الحرف في المبتدأ والخبر كما نحو : ضرب زيد

أعلمت ( كان ) وفرق بين عمليهما : بأن قدما المنصوب بالحروف على
ًا بين الحرف والفعل فإن قال قائل : إن المرفوع كأنهم جعلوا ذلك فرق
( أّن ) إنما عملت في السإم فقط فنصبته وتركت الخبر على حاله كما

كان ماع البتداء وهو قول الكوفيين
قيل له : الدليل على أنها هي الرافعة للخبر أن البتداء قد زال وبه

وبالمبتدأ كان يرتفع الخبر فلما زال العامال بطل أن يكون هذا ماعمولً فيه
ًا علم في خأبره أل ًا أو نصب وماع ذلك أنا وجدنا كلما عمل في المبتدأ رآفع

ترى إلى ظننت وأخأواتها لما عملت في المبتدأ عملت في
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خأبره وكذلك : كان وأخأواتها فكما جاز لك في المبتدأ والخبر جاز ماع ( أن )
ل فرق بينهما في ذلك إل أن الذي كان مابتدأ ينتصب بأن وأخأواتها

ًا أن تفصل بينهما ول يجوز أن يقدما خأبرها ول أسإمها عليها ول يجوز أيض
ًا ًا ل يجوز أن تقول : إن مانطلق زيد وبين اسإمها بخبرها إل أن يكون ظرف

ًا ًا وإن خألفك عمر ًا مانطلق ويجوز أن تقول : إن في الدارآ زيد تريد : إن زيد
لنهم اتسعوا في الظروف وخأصوها بذلك وإنما حسن تقديم الظرف إذا
ِه في السإتعمال ًا لّن الظرَف ليَس ماما تعمُل فيه ( إّن ) ولكثرت كان خأبر
وإذا اجتمع في هذه الحروف المعروفة والنكرة فالخأتيارآ أن يكون السإم

المعرفة والخبر النكرة كما كان ذلك في المبتدأ ل فرق بينها في ذلك
واللما تدخأل على خأبر ( إن ) خأاصأة ماؤكدة له ول تدخأل في خأبر أخأواتها
ًا ًا لقائم وإّن زيد وإذا دخألت لم تغير الكلما عما كان عليه تقول : إّن زيد

ًا فيك لراغب ًا لطعاماك آكل وإن شئت قلت : إّن زيد لفيك رآاغب وإّن عمر
ّد مان أن يكون خأبر ( إّن ) بعد اللما لنه ًا طعاماك لكل ولكنه ل ب وإّن عمر
كان ماوضعها أن تقع ماوقع ( إن ) لنها للتأكيد ووصألة للقسم ماثل إن فلما
ُأدخألت على الخبر فما كان بعدها أزالتهما ( إن ) عن ماوضعها وهو المبتدأ 

فهي داخألة عليه فإن قدمات الخبر لم يجز أن تدخأل اللما فيما بعده ل
ًا أكل لطعاماك وتدخأل ًا لفيك رآاغب ول : إّن زيد يصلح أن تقول : إّن زيد

هذه اللما على السإم إذا وقع ماوقع الخبر
ًا قال الله تعالى : ( وإن لنا ًا وإّن خألفك لعمر تقول : إّن في الدارآ لزيد

 )للخأرة والولى
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 أنهم يقولون : إنه زيد مانطلق يريدون أن المار زيد مانطلق وإنما :واعلم
أظهروا المضمر المجهول في ( إن ظننت ) خأاصأة ولم يظهروا في

( كان ) لن المرفوع ينستر في الفعل والمنصوب يظهر ضميره فمن
قال : كان زيد مانطلق قال : إنه زيد مانطلق وإنه أماة الله ذاهبة وإنه قاما

عمرو والكوفيون يقولون : إنه قاما عمرو هذه الهاء عماد ويسمونها
المجهول
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ًا مانطلق تريد : إنه وإن ويجوز أن تحذف الهاء وأنت تريدها فتقول : إّن زيد
حذفت الهاء فقبيح أن يلي إن فعل يقبح أن تقول : إن قاما زيد وإن يقوما
عمرو تريد : إنه فإن فصلت بينها وبين الفعل بظرف جاز ذلك فقلت : إن

خألفك قاما زيد ويقوما عمرو وإن اليوما خأرج أخأوك ويخرج عمرو وقال
الفراء : اسإم إن في المعنى وقال الكسائي : هي ماعلقة وأصأحابنا يجيزون
ًا ) بإّن ًا الزيدون ينصبون ( قائم ًا الزيدان وإن قائم ًا زيد وإن قائم : إن قائم

ًا ) بقائم على أنه فاعل ويرفعون ( زيد
ًا ) قاما ماقاما السإم ويقولون : الفاعل سإد ماسد الخبر كما أن ( قائم

وتدخأل ( ماا ) زائدة على ( إن ) على ضربين : فمرة تكون مالغاة دخأولها
ًا مانطلق وتدخأل على ( إن ) كافة ًا تقول : إنما زيد كخروجها ل تغير إعراب

للعمل فتبنى ماعها بناء فيبطل شبهها بالفعل فتقول : إنما زيد مانطلق
( فإنما ) : ها هنا بمنزلة ( فعل ) مالغى ماثل : أشهد لزيد خأير مانك
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ِللغاء فيه حسن وقد كان رآؤبة ًا مانطلق فإن ا قال سإيبويه : وأماا ليتما زيد
ًا : ينشد هذا البيت رآفع

َنا  ) َل َهذا الَحَمامَا  َتَما  ْي َل َلْت أل  ِد...َقا َق َف ِنصفه  َو َنا  ِتي (  إلى َحَمامَا
ّلما فهو بمنزلة كأنما قال ابن كراع : قال وأماا لع

ُظَرْن  ) ْفِسَك وان َن َذاتَا  ِلْج  َعا ّلْل و ِلُم...َتَح ْنَت َحا ّلما أ َعٍل لع (  أبا ُج
ًا لم قال الخليل : إنما ل تعمل في ماا بعدها كما أن ( أرآى ) إذا كانت لغو

: تعمل ونظير ( إنما ) قول المرارآ
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َدمَاا  ) ْع َب ِد  ِلي َو َقًة أمّا ال َعل ِلِس...َأ ِما الُمْخ َغا ّث َناُن رآأسِإِك كال ْف (  أ
جعل ( بعد ) ماع ( ماا ) بمنزلة حرف واحد وابتدأ ماا بعده والفرق بين إن

وإنما في المعنى أن إنما تجيء لتحقير الخبر قال سإيبويه تقول : إنما
سإرتا حتى أدخألها إذا كنت ماحتقًرا لسيرك إلى الدخأول
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و ( أن ) المفتوحة اللف عملها كعمل ( إن ) المكسورآة اللف إل أن
الموضع الذي تقع فيه المكسورآة خألف الموضع الذي تقع فيه المفتوحة

ًا لذكر الفتح والكسر يلي هذا الباب إن شاء الله ( وأن ) ونحن نفرد باب
ًا مانطلق المفتوحة ماع ماا بعدها بمنزلة المصدرآ تقول : قد علمت أن زيد

ًا قائم كقولك : فهو بمنزلة قولك : علمت انطلق زيد وعرفت أن زيد
عرفت قياما زيد
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 أّن ( إن وأن ) تخففان فإذا خأففتا فلك أن تعملهما ولك أن ل :واعلم
تعملهما أماا مان لم يعملهما فالحجة له : أنه إنما أعمل لما اشبهت الفعل

بأنها على ثالثاة أحرف وأنها مافتوحة
فلما خأففت زال الوزن والشبه

والحجة لمن أعمل أن يقول : هما بمنزلة الفعل
فإذا خأففتا كانتا بمنزلة فعل ماحذوف

ًا فعمل ًا وذلك قولك : لم يك زيد مانطلق ًا عمله تاما فالفعل يعمل ماحذوف
عمله والنون فيه والقيس في ( أن ) : أن يرفع ماا بعدها إذا خأففت وكان
ّد مان إدخأال الخليل يقرأ : ( إن هذا لساحران ) فيؤدي خأط المصحف ول ب

اللما على الخبر إذا خأففت إن المكسورآة تقول : إِن الزيدان لمنطلقان
ًا في قولك : إن زيد وإْن هذا لمنطلقان كيل يلتبس ( بإن ) التي تكون نفي

قائم تريد : ماا زيد بقائم وإذا نصب السإم بعدها لم يحتج إلى اللما لن
النصب دليل فكان سإبيويه ل يرى في ( إن ) إذا كانت بمعنى ( ماا ) إل رآفع

الخبر لنها حرف نفي دخأل على إبتداء وخأبر كما تدخأل ألف
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السإتفهاما ول تغير الكلما وذلك ماذهب بني تميم
قال أبو العباس وغيره : نجيز نصب الخبر على التشبيه ب ( ليس ) كما

فعل ذلك في ماا
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قال أبو بكر : وهذا هو القول لنه ل فصل بينهما وبين ( ماا ) في المعنى
قال أبو علي الفارآسإي : القول غير هذا ول ( إْن ) المخففة أرآبعة ماواضع :

( إن ) التي تكون في الجزاء نحو : إن تأتني آتك
ًا تقول : إن زيد مانطلق تريد : ماا والثاني : أن تكون في ماعنى ( ماا ) نفي

زيد مانطلق
والثالث : أن تدخأل زائدة ماع ( ماا ) فتردها إلى البتداء كما تدخأل ( ماا )
على إن الثقيلة فتمنعها عملها وذلك قولك : ماا إن يقوما زيد وماا إن زيد

ًا قال الشاعر فروة بن ماسيك : مانطلق ول يكون الخبر إل مارفوع
ِكْن  ) َول ْبٌن  ّبنا ُج ِط َنا...ومَاا إْن  ْولٌه آخِأري َد َنا و َيا َنا (  مَا
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 أن تكون ماخففة مان الثقيلة فإذا رآفعت ماا بعدها لزماك أن تدخأل :الرابع
اللما على الخبر ولم يجز غير ذلك لما خأبرتك به وعلى هذا قوله تعالى :

( إن كل نفس لما عليها حافظ ) وقوله : ( وإن كانوا يقولون ) وإن نصبت
ًا كما تدخألها في ( إن ) الثقيلة بها لم تحتج إلى اللما إل أن تدخألها توكيد

لن اللبس قد زال
وأماا ( أن المخففة ) مان المفتوحة اللف إذا خأففتها مان أن المشددة

فالخأتيارآ أن ترفع ماا بعدها على أن تضمر فيها الهاء لن المفتوحة وماا
بعدها ماصدرآ فل ماعنى لها في البتداء والمكسورآة إنما دخألت على البتداء

وخأبره
وأن الخفيفة تكون في الكلما على أرآبعة أوجه : فوجه : أن تكون هي

ًا نحو قولك : أرآيد أن تقوما : أي : أرآيد قياماك والفعل الذي تنصبه ماصدرآ
والثاني : أن تكون في ماعنى ( أي ) التي تقع للعبارآة والتفسير وذلك قوله

 )تعالى : ( وانطلق المل مانهم أن اماشوا
 )وماثله : ( أن اعبدوا الله رآبي ورآبكم

والثالث : أن تكون فيه زائدة ماؤكدة وذلك قولك : لما أن جاز زيد

   ]238 - صأفحة 1الصأول في النحو    [ جزء  



الصأول في النحو
 ماكتبة ماشكاة السإلماية

 والله أن لو فعلت لكرماتك قال الله تعالى : ( ولما أن جاءتا رآسإلنا :قمت
(

والرابع : أن تكون ماخففة مان الثقيلة وذلك قوله تعالى : ( وآخأر دعواهم
أن الحمد لله رآب العالمين ) . ولو نصبت بها وهي ماخففة لجاز

َأنَت تريد ًا في الكلما وبعدها السإماء إل و قال سإيبويه : ل تخففها أبد
الثقيلة تضمر فيها السإم يعني الهاء قال : ولو لم يريدوا ذلك لنصبوا كما
ِلضمارآ ينصبون إذ اضطروا في الشعر يريدون ماعنى ( كأن ) ولم يريدوا ا

: وذلك قوله
ْلِب ) ُء خُأ ِرآَشا ِه  َدي ْي ِرآ َو ( ... كأّن 

قال : وهذه الكاف إنما هي ماضافة إلى ( إن ) فلما اضطر إلى التخفيف
ولم يضمر لم يغير ذلك التخفيف أن ينصب بها كما أنك قد تحذف مان

الفعل
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ًا وماثل ذلك يعني ًا ولم يك صأالح فل يتغير عن عمله نحو : لم يكن صأالح
: الول قول العشى

ِلُموا  ) َع ْد  َق ِد  ْن ِه ُيوِف ال ٍة كُس ِعُل...في فتي َت ْن َي َفى و َيْح (  أْن هالٌك كّل ماْن 
كأنه قال : إنه هالك وإن شئت رآفعت في قول الشاعر : كأن ورآيداه رآشاء

خألب
واعلم : أنه قبيح أن يلي ( إن ) المخففة الفعل إذا حذفت الهاء وأنت

تريدها كأنهم كرهوا أن يجمعوا على الحرف الحذف وأن يليه ماا لم يكن
يليه وهو ماثقل قبيح أن تقول : قد عرفت أن يقوما زيد : حتى تفصل بين

ًا مان السإم نحو : ل وقد والسين أن والفعل بشيء يكون عوض
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 قد عرفت أن ل يقوما زيد وأن سإيقوما زيد وأن قد قاما زيد كأنه قال :تقول



الصأول في النحو
 ماكتبة ماشكاة السإلماية

: عرفت أنه ل يقوما زيد وأنه سإيقوما زيد وأنه قد قاما زيد ونظير ذلك قوله
تعالى : ( علم أن سإيكون مانكم مارضى ) وقوله : ( أفل يرون أن ل يرجع

 )إليهم قول
ًا فإنهم إنما أجازوه لنه دعاء ول وأماا قولهم : أماا أن جزاك الله خأير

يصلون إلى ( قد ) هنا ول إلى ( السين ) لو قلت : أماا أن يغفر الله لك
لجاز لنه دعاء ول تصل هنا إلى السين وماع هذا كثر في كلماهم حتى

حذفوا فيه : أنه وإنه ل يحذف في غير هذا الموضع
ًا شبهوه ( بأنه ) أضمروا فيها وسإمعناهم يقولون : أماا أن جزاك الله خأير

كما أضمروا في ( أن ) فلما جازتا ( أن ) كانت هذه أجوز
ًا على أن وماا عملت فيه مان اسإم وخأبر فلك واعلم : أنك إذا عطفت اسإم

ِلشراك بينه وبين ماا عملت فيه أن ولك أن ترفع تحمله أن تنصبه على ا
ًا وعمرو لن ًا مانطلق وعمر على البتداء يعنى ماوضع أن فتقول : إن زيد
ًا مانطلق زيد مانطلق قال الله تعالى : ( أن الله بريء مان ماعنى : إن زيد

 )المشركين ورآسإوله
ولك أن تحمله على السإم المضمر في ( مانطلق ) وذلك ضعيف إل أن

ًا مانطلق هو وعمرو وإن شئت ًا للمضمر فتقول : إن زيد تأتي ( بهو ) توكيد
ًا ظريف ًا مانطلق وعمر حملت الكلما على الول فقلت : إن زيد

ولعل وكأن وليت : ثالثاتهن يجوز فيهن جميع ماا جاز في إن إل أنه ل
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يرفع بعدهن شيء على البتداء وقال سإيبويه : ومان ثام اخأتارآ الناس : ليت
ًا على المضمر حتى ًا وضعف عندهم أن يحملوا عمر ًا مانطلق وعمر زيد

يقولوا ( هو ) ولم تكن ليت واجبة ول لعل ول كأن فقبح عندهم أن يدخألوا
الكلما الواجب في ماوضع التمني فيصيروا قد ضموا إلى الول ماا ليس في

ًا مانطلق وعمرو فرفعت عمرا كما ماعناه يعني أنك لو قلت : ليت زيد
ترفعه إذا قلت إن زيدا مانطلق وعمرو فعطف عمرا على الموضع لم

يصلح مان أجل أن ليت وكأن ولعل لها ماعان غير ماعنى ا لبتداء وإن : إنما
تؤكد الخبر والمعنى ماعنى البتداء والخبر ولم تزل الحديث عن وجوبه وماا

كان عليه
ًا لم يجز أن تدخأل عليه اللما التي تدخأل على وإذا كان خأبر إن فعلً مااضي
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ًا لخأوك ول يجوز أن ًا لقائم وإّن بكر ًا تقول : إّن عمر خأبرها إذا كان اسإم
ًا لقامَا وأنت تريد هذه اللما لن تقيم ( قاما ) ماقاما ( قائم ) فتقول : إن زيد

هذه اللما لما البتداء
تقول : والله لزيد في الدارآ ولعمرو أخأوك فإذا دخألت إن أزيلت إلى الخبر
ًا لمنطلق فلول اللما لنفتحت والدليل على ذلك قولهم : قد علمت إّن زيد
أن وإنما انكسرتا لن اللما ماقدرآة بين علمت وإن أل ترى أنك تقول : قد
علمت لزيد مانطلق أقحمت اللما بين الفعل والبتداء لنها لما البتداء فلما

ًا كدخأول اللما للتأكيد أدخألت ( أن ) وهي تدخأل على المبتدأ وخأبره تأكيد
ًا كالمبتدأ أو لم يجمعوا بين تأكدين وأزالوها إلى الخبر فإن كان الخبر اسإم

ًا للسإم دخألت عليه وإن لم يكن كذلك لم تدخأل عليه قال الله ماضارآع
تعالى : ( وإن رآبك ليحكم بينهم ) أي لحاكم فإن قال
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 أرآاني أقول : لقومان ولتنطلقن فأبدأ باللما وأدخألها على الفعل قيل :قائل
له : ليست هذه اللما تلك اللما هذه تلحقها النون وتلزماها وليست السإماء

داخألة في هذا الضرب فإذا سإمعت : والله لقامَا زيد فهذه اللما هي التي
: إذا دخألت على المستقبل كان ماعها النون كما قال امارؤ القيس

ٍر  ) َفاِج َفَة  َلَها بالله حل ْفُت  َل َفَما إن مِاْن َحديٍث ول صَأالي...َح َنامُاوا  َل   )
قال : ويقال : إنه أرآاد : لقد ناماوا فلما جاء ( بقد ) قربت الفعل مان

الحاضر فهذه اللما التي تكون ماعها النون غير ماقدرآ فيها البتداء
ًا لقائم فل تكسر أن كما ًا ليقومان وأن زيد تقول : قد علمت أن زيد

ًا لرسإول الله تكسرها في قولك : أشهد إن ماحمد
ًا ليعلم ذلك قال سإيبويه : إن هذه اللما دخألت على جهة واعلم إن بكر

الشذوذ
ًا ليضرب وليذهب ولم يقع قال سإيبويه : وقد يستقيم في الكلما : إن زيد

( ضرب ) والكثر على ألسنتهم كما خأبرتك في اليمين ول يجوز أن تدخأل (
إّن ) على ( أّن ) كما ل يدخأل تأنيث على تأنيث ول اسإتفهاما على
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اسإتفهاما فحرف التأكيد كذلك ل يجوز أن يدخأل حرف تأكيد على حرف
َقك يسرني ماثله ل يجوز أن تقول : إن إنَك مانطلق يسرني تريد : إن انطل

فإن فصلَت بينها فقلت : إن عندي أنك مانطلق جاز
قال الله عز وجل : ( إن لك أن ل تجوع فيها ول تعرى وأنك ل تظمأ فيها

ول تضحى ) فإّن هي التي فتحت أن وماوضع أن في قوله : ( وأنك ل تظمأ
ًا فيها ) وماا علمت فيه نصب بأن الولى كما تقول : إن في الدارآ لزيد

فحسن إذا فرقت بين التأكيدين
ًا ِرآ زيد ًا كقولَك : إن في الدا ومان قرأ : ( وأنك ل تظمأ ) وجعلُه ماستأنف

وعمرو مانطلق لن الكلما إذا تم فلك أن تستأنف ماا بعده فإن قال قائل :
مان أين قلت في قوله تعالى : ( وإن رآبك ليحكم ) أن الفعل المضارآع وقع

ماوقع ( حاكم ) ولم تقل إن الموضع للفعل وإنما وقع السإم ماوقعه
بمضارآعته له قيل له : لو كان حق اللما أن تدخأل على الفعل وماا ضارآع

الفعل لكان دخأولها على الماضي أولى لنه فعل كما أن المضارآع فعل
وماع ذلك إنها قد تدخأل على السإم
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ًا لخأوك فليس هنا الذي ل يضارآع الفعل نحو قولك : إن الله لربنا وإن زيد
فعل ول ماضارآع لفعل

ًا لن أتاني ُتدخأل هذه اللما على حرف الجزاء ل تقول : إن زيد ول يجوز أن 
أكرماته ول ماا أشبه ذلك

ول تدخأل على النفي ول على الحال ول على الصفة ول على التوكيد ول
 )على الفعل الماضي كما قلنا إل أن يكون ماعه ( قد

ِليجاب ولكّن الثقيلة التي تعمل عمل ( إن ) يستدرآك بها بعد النفي وبعد ا
ٌد لكن يعني إذا كان بعدها جملة تاماة كالذي قبلها نحو قولك : ماا جاءني زي

ًا لم يتكلم ًا قد جاء وتكلم عمر لكن بكر عمر
ِليجاب والنفي ًا بعد ا ولكن الخفيفة إذا ابتدأتا ماا بعدها وقعت أيض

للسإتدرآاك
ًا على اسإم لم يجز أن تقع إل بعد ًا مافرد فأماا إذا كانت ( لكن ) عاطفة اسإم
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نفي ل يجوز أن تقول : جاءني زيد لكن عمرو وأنت تريد عطف عمرو على
زيد

ماسائل مان هذا الباب
تقول : إن عبد الله الظريف مانطلق فإن لم تذكر ( مانطلق ) وجعلت

ًا رآفعته فقلت : إن عبد الله الظريف كما كنت تقول : كان الظريف خأبر
ٌد الظريف وتقول : ًا وإذا لم تجْي بالذاهب قلت : كان زي ٌد الظريف ذاهب زي

ًا ) على الحال ًا إذا جعلت ( فيها ) الخبر ونصبت ( قائم ًا قائم إن فيها زيد
ًا ًا ) الخبر والظرف ( فيها ) رآفعت فقلت : إن فيها زيد فإن جعلت ( قائم
ًا ماأخأوذ وإن لك ًا تقول : إن بك زيد ًا فيها قائٌم وقائم قائم وكذلك إن زيد

ًا لزيد فلو قلت ًا واقف ل يجوز إل الرفع لن ( بك ولكل ) ل يكونان خأبر زيد
ًا وأنت ًا تاما ًا لك لم يكن كلما ًا بَك وإن زيد : إن زيد
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ًا لك أي مالك لك وماا اشبه ذلك جاز تريد هذه المعاني فإن أرآدتا بأن زيد
ًا لم يصلح ًا رآاغب ًا لراغب ولو قلت : إن فيك زيد وماثل ذلك : إن فيك زيد

ًا مانطلق ل يجوز وإنما تنصب الحال بعد تماما الكلما وتقول : إن اليوما زيد
ًا لزيد وتقول : إن اليوما فيك زيد ذاهب إل الرفع لن ( اليوما ) ل يكون خأبر

ًا لزيد وتقول : إن اليوما فيك زيد ذاهب فتنصب ( اليوما ) ل يكون خأبر
فتنصب ( اليوما ) بإن لنه ليس هنا بظرف إذ صأارآ في الكلما ماا يعود إليه

ًا ًا لفيها قائم وتقو ل : إن زيد
ًا لفيها قائم واللما تدخأل على وإن شئت ألغيت ( لفيها ) فقلت : إن زيد

ًا على الخبر خأاصأة ويدلك على ذلك قول ًا كان أو مالغى ماقدما الظرف خأبر
: الشاعر وهو أبو زبيد

ًا ماودته  ) ًا خأصني عمد (  على التنائي لعندي غير ماكفورآ...إن أمار
ّد مان ُب ًا فيها لقائم فليس ( فيها ) إل الرفع لن اللما ل  وإذا قلت : إن زيد
ًا لقائم ورآوى أن يكون خأبر إن بعدها على كل حال وكذلك : إن فيها زيد

ًا يقولون : إن بك زيد ماأخأوذ فقال : هذا علي : إنه بك زيد الخليل : أن ناسإ
: ماأخأوذ وشبهه بما يجوز في الشعر نحو قول ابن صأريم اليشكري
ٍه ماقّسم  ) َوْج ِب َنا  ِفي ُتوا ًا  َوما ْي ِم...َو ِرآِق السل َوا ُطو إلى  ْع َت ْبيٌة  َط َأْن  َك   )
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: وقال آخأر
ِر  ) ّنْح ِرِق ال َوْجه مُاْش ّقاِن...َو ُه ُح ْديا َثا (  كأْن 

ِلضمارآ لنه ل يحسن ها هنا إل ا
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: وزعم الخليل : أن هذا يشبه قول الفرزدق
َقَرابتي  ) ْفت  َعَر ًا  ّبي ْنٌت َض ُك ْو  َل ِر...َف ِف ِظيُم المشا َع ِزنجٌي  ِكّن  َل َو   )

ًا عظيم قال سإيبويه : والنصب أكثر في كلما العرب كأنه قال : ولكن زنجي
المشافر ل يعرف قرابتي

ولكنه أضمر هذا
ِلضمارآ لخفف ولجعل المضمر مابتدأ قال : والنصب أجود لنه لو أرآاد ا

ًا ًا وإن عدد ًا ولكن طالح : وتقول : إن ماالً وإن ولد كقولك : ماا أنت صأالح
: أي : إن لهم ماالً والذي أضمرتا ( لهم ) وقال العشى
ً...إّن ماحلً وإّن مارتحلً  ) َهل ْوا مَا (  وإّن في السفر إذ مَاَض
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 إن غيرها إبل وشاء كأنه قال : إن لنا غيرها إبل وشاء وإن عندنا :وتقول
غيرها إبل وشاء فالذي يضمر هذا النحو وماا أشبهه ونصبت إبل وشاء على

ًا التمييز والتبيين كإنتصاب الفارآس إذا قلت : ماا ماثله مان الناس فارآسإ
: وماثل ذلك قول الشاعر

َعا ) َبا رآواِج ّامَا الّص ْيَت أي َل ( ... يا 
ًا كأنه قال : يا ليت أياما الصبا لنا رآواجعا أو أقبلت رآواجع

ًا إذا جعلت ًا مانك زيد وقال الكسائي : أضمر ( كانت ) وتقول : إن قريب
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ًا مانك زيد فيكون الول هو ًا قلت : إن قريب ًا وإن جعلته اسإم ًا ) ظرف ( قريب
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ًا كان غيره الخأر وإذا كان ظرف
ًا مانك زيد والوجه : أن تجعل المعرفة اسإم إن فتقول : إن وتقول : إن بعيد

ًا بعيد مانك زيد
ًا وقلما يكون بعيد مانك ًا مانك زيد قال سإيبويه : وإن شئت قلت : إن بعيد

ًا ظرف
ًا فالدنوا أشد ًا وتقول إن قربك زيد وإنما قل هذا لنك ل تقول إن بعدك زيد
ًا بالجسم مان تمكنا مان الظروف مان البعد لن حق الظرف أن يكون ماحيط

أقطارآه
ًا وإن ًا أي : إن ماكانك زيد وزعم يونس : أن العرب تقول : إن بدلك زيد

جعلت البدل بمنزلة البديل قلت : إن بدلك زيد أي إن بديلك زيد وتقو ل :
ًا ) ًا فإن وصأفت بها ( ألف ًا ) خأبر ًا في درآاهمك بيض إذا جعلت : ( بيض إن ألف

ًا يجوز لك أن تفصل بين الصفة ًا في درآاهمك بيض قلت : إن ألف
ًا على ًا ظريف فتعطف عمر ًا مانطلق وعمر والموصأوف وتقول : إن زيد
( إن ) وماثل ذلك قوله تعالى : ( ولو أن ماا في الرآض مان شجرة أقلما

 )والبحر يمده مان بعده سإبعة أبحر
وقد رآفعه قوما ولم يجعلوا الواو عاطفة على تأويل ( إذ ) كقولك : لو

ضربت عبد الله وزيد قائم
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ماا ضرك أي : لو ضربت عبد الله وزيد في هذه الحال فكأنه قال : ولو أن
ِدتْا كلماتا الله َف َن ماا في الرآض مان شجرة أقلما والبحر هذا أماره ماا 

ًا فتعطف على زيد وتستغني بخبر الول إذ ًا مانطلق وعمر وتقول : إن زيد
: كان الثاني في ماحل ماثل حاله قال رآؤبة

(  يدا أبي العباس والصيوفا...إّن الّربيَع الجود والخريفا  )
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أرآاد : وإن الصيوف يدا أبي العباس فاكتفى بخبر الول
ولك أن ترفع على الموضع لن ماوضع إن البتداء فتقول : إن زيدا مانطلق

وعمرو لن الموضع للبتداء وإنما دخألت إن ماؤكدة للكلما
وتقول : إن قوماك فيها أجمعون

وإن قوماك فيها كلهم ففي ( فيها ) اسإم ماضمر مارفوع كالذي يكون في
ًا فيها وإن الفعل إذا قلت : إن قوماك ينطلقون أجمعون فإذا قلت : إن زيد

ًا يقول ذلك ثام قلت : نفسه . فالنصب أحسن زيد
ًا يقول ذاك هو نفسه فإذا فإذا أرآدتا حمله على المضمر قلت : إن زيد

قلت : إن زيداص مانطلق ل عمرو فتفسيره كتفسيره ماع الواو في النصب
ًا مانطلق ل عمرو ًا وإن زيد ًا مانطلق ل عمر والرفع وذلك قولك : إن زيد

ولكن بمنزلة إن وتقول : إن زيدا فيها ل بل عمرو وإن شئت نصبت و ( ل
ًا مانطلق العاقل اللبيب إذا بل ) تجري ماجرى الواو ول تقول : إن زيد

ًا مانطلق العاقل اللبيب فترفع جعلته صأفة لزيد ويجوز أن تقول : إن زيد
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قال سإيبويه : والرفع على وجهين : على السإم المضمر في ( مانطلق )
كأنه بدل مانه كقولك : ماررآتا به زيد يعني أنه يجعله بدلً مان المضمر في

مانطلق
قال : وإن شاء رآفعه على ماعنى : ماررآتا به زيد إذا كان جواب مان هو

فتقول : زيد كأنه قيل له مان هو فقال : العاقل اللبيب وقد قرأ الناس هذه
الية على وجهين : ( قل إن رآبي يقذف بالحق علما الغيوب ) وعلمَا

الغيوب
وتقول : إن هذا أخأاك مانطلق فتنصب أخأاك على ضربين مان التقدير :

على عطف البيان وهو كالصفة وعلى البدل فمن قال هذا قال : إن الذي
رآأيت أخأاك ذاهب ول يكون الخأ صأفة ( الذي ) لن أخأاك أخأص مان الذي

فل يكون صأفة وإنما حق الصفة أن تكون أعم مان الموصأوف
ًا على إلغاء ( كان  )قال الخليل : إن مان أفضلهم كان زيد

قال سإيبويه : وسإألت الخليل عن قوله : ( ويكأنه ل يفلح الكافرون ) و
( ويكأن الله ) فزعم : أنها وي مافصولة مان ( كأن ) والمعنى وقع على أن

القوما انتبهوا فتكلموا على قدرآ علمهم أو نبهوا فقيل لهم : أماا يشبه أن
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يكون ذا عندكم هكذا والله أعلم
قال : وأماا المفسرون فقالوا : ( ألم تر أن الله ) وقال زيد بن عمرو بن

نفيل
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َتاني  ) ْذ رآأ ّطلق إ ُتماني بنكر...سإألتاني ال ْت ْد ِج َق َقّل ماالي    )
َبْب  ) ُيح َنَشٌب  َله  ُكْن  َي َي كأْن مَاْن  َيَش ُضّر...و َيعْش ع (  ومَاْن يفتقْر 

قال وناس مان العرب يغلطون فيقولون : إنهم أجمعون ذاهبون وإنَك وزيد
: ذاهبان وذلك : أن ماعناه ماعنى البتداء فيرى أنه قال هم كما قال زهير

ِرآٌك ماا مَاَضى  ) ْد َلْسُت مُا ّني  َدا لي أ ِئيا...َب َكاَن َجا َذا  ًا إ ِبٍق شيئ (  ول سَإا
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فأضمر الباء وأعلمها وأماا قولهم : ( والصابئون ) فعلى التقديم والتأخأير
: كأنه ابتدأ فقال : والصابئون بعد ماا ماضى الخبر قال الشاعر

ُتم  ) ْن َأ َنا و َلُموا أ ْع َقاِق...وإلّ فا َنا في ِش ْي َبق َغاة ماا  ُب   )
كأنه قال : فاعلموا أنا بغاة ماا بقينا وأنتم كذلك

وتقول : إن القائم أبوه مانطلقة جارآيته نصبت القائم بإن ورآفعت الب
بفعله وهو القياما ورآفعت ( مانطلقًة ) لنه خأبر إن ورآفعت الجارآية

بالنطلق لنه فعلها
ويجوز أن تكون الجارآية مارفوعة بالبتداء وخأبرها : ( مانطلقة ) والجملة
خأبر ( إن ) فيكون التقدير : إن القائم أبوه جارآيته مانطقة إل أنك قدمات

وأخأرتا ويقول : إن القائم وأخأوه قاعد فترفع الخأ بعطفك إياه على
المضمر في ( قائم ) والوجه إذا أرآدتا أن تعطفه على المضمر المرفوع

ٌد أن تؤكد ذلك المضمر فتقول : إن القائم هو وأخأوه قاع
وإنما قلت : ( قاعد ) لن الخأ لم يدخأل في ( إن ) وإنما دخأل في صألة
ٌد ونظير ذلك أن القائم فصارآ بمنزلة قولك : إن الذي قاما ماع أخأيه قاع

المتروك هو وأخأوه ماريضين
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ًا صأحيح ولو أرآدتا أن تدخأل الخأ في ( إن ) لقلت : إن المتروك ماريض
ًا ( بإن ) وجعلت ًا نصبت زيد وأخأاه صأحيحان وتقول : إن زيدا كان مانطلق

 )ضميره في ( كان
ًا ) وكان وماا عملت فيه في ماوضع خأبر ( إن ) وإن شئت رآفعت ( مانطلق

على وجهين : أحدهما : أن تلغي ( كان ) وقد ماضى ذكر ذلك
ًا والوجه الثاني : أن تضمر المفعول به في ( كان ) وهو قبيح وتجعل مانطلق

ًا كأنه مانطلق اسإم ( كان ) فكأنك قلت : إن زيد
ًا ضرب وقبحه مان وجهين : أحدهما : حذف الهاء وهو كقولك : إن زيد

ًا هو السإم ( لكان ) عمرو تريد : ضربه والوجه الخأر : أنك جعلت مانطلق
ًا كان أخأوك وهو نكرة وجعلت الخبر الضمير وهو ماعرفة فلو كان : إن زيد

تريد : كأنه أخأوك كان أسإهل وهو ماع ذلك قبيح لحذف الهاء وتقول : إن
ًا ) صأفة لقولك : ًا فقولك : كان ( صأالح ًا له كان صأالح أفضلهم الضارآب أخأ

( أخأا له ) لن النكراتا توصأف بالجمل ول يجوز أن تقول : إن أفضلهم
ًا ) صأفة لخأيه وهو ماعرةف ًا فتجعل : ( كان صأالح الضارآب أخأاه كان صأالح
فإن قال قائل : فإنها نكرة ماثلها فأجز ذلك على أن تجعله حالً فذاك قبيٌح

والخأفش يجيزه على قبحه وقد تأولوا على ذلك قول الله تعالى : ( أو
جاءوكم حصرتا صأدورآهم ) وتأويل ذلك عند
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أبي العباس : على الدعاء وأنه مان الله تعالى إيجاب عليهم
وقال : القراءة الصحيحة التي جل أهل العلم عليها إنما هي : ( أو جاؤكم

 )حصرة صأدرآوكم
ًا ) ( بإن ًا أخأواك فانصب ( جالس وقال الخأفش : أقول : إن في الدارآ جالس

) وارآفع ( الخأوين ) بفعلهما واسإتغنى بهما عن خأبر ( إن ) كما أقول :
أذاهب لئأخأواَك فارآفع ( أذاهب ) بالبتداء وأخأواك بفعلهما واسإتغنى عن



الصأول في النحو
 ماكتبة ماشكاة السإلماية

خأبر البتداء لن . خأبر البتداء إنما جيء به ليتم به الكلما
ًا أخأواك وإن شئت ( واثاقين أخأواك ) قال : وكذلك تقول : إن بك واثاق

فجعلت ( واثاقين ) اسإم ( إن ) ول يجوز : أن بك واثاقين أخأويك فتنصب
( واثاقين ) على الحال لن الحال ل يجوز في هذا لنك ل تقول : إن بك

أخأويك وتسكت
ًا أخأواك وإن شئت قائمين أخأويك فتنصب أخأويك وتقول : إن فيها قائم
( بأن ) وقائمين على الحال وفيها خأبر ( إن ) وهو خأبر ماقدما وإذا ولي
( قائم ) إن ولم يكن بينهما ظرف لم يجز توحيده عند الكوفيين وصأارآ

ًا ل يفصل بينه وبين عمله بخبر إن وذلك قولك : إن قائمين الزيدان اسإم
وإن قائمين الزيدون
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ًا الزيدون على ماعنى إن مان قاما ًا الزيدان وإن قائم وأجاز الفراء : إن قائم
الزيدان . وإن مان قاما الزيدون

ًا الزيدان والزيدون على ماا تقدما ذكره ول يجيز وأجاز البصريون إن قائم
الكوفيون

إن آكلً زيد طعاماك إذا كان المنصوب بعد زيد وهذا جائز عند البصريين
ٌد كانت المسألة جائزة في كل قول وكذلك فإن قلت : إن آكلً طعاماك زي
ً كل مانصوب مان ماصدرآ أو وقت أو حال أو ظرف فإن قلت : خألفك آكل
زيد اسإتوى القولن في تأخأير الطعاما بعد زيد فقلت : إن خألفك آكلً زيد

طعاماك ولك أن تؤخأر ( آكلً ) والظروف مان الزماان في ذا كالظروف في
المكان

والفراء يجيز : إن هذا وزيد قائمان وإن الذي عندك وزيد قائمان وإنك وزيد
ِلعراب نحو هذا وماا ذكرناه في قائمان إذا كان اسإم ( إن ) ل يتبين فيه ا

: هذه المسائل وعلى ذلك ينشدون هذا البيت
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ُله  ) َأمْاَسى بالَمدينة رَآح َيُك  َغريُب...ومَاْن  َل َها  َب ّيارٌآ  َق َو ّني  َفإ   )
ًا ) وينصب وكذلك لو قال : الغريبان فإفراد الفعل وتثتيته في فيرفع ( قيارآ

هذا عندهم سإواء
والكسائي يجيز الرفع في السإم الثاني ماع الظاهر والمكنى فإن نعت اسإم

إن أو أكدته أو أبدلت مانه فالنصب عندنا ل يجوز غيره وإنما الرفع جاء
عندنا على الغلط

وقد قال الفراء : يجوز أن تقول : إنهم أجمعون قوماك على الغلط لما كان
ماعناه : هم أجمعون قوماك وإنه نفسه يقوما يجوز أن ترفع توكيد ماا ل يتبين

ًا ماا يقيسون على الشياء الشاذة ِلعراب وهو وأصأحابه كثير فيه ا
ًا قائمان ًا وعمر وقال قوما : إن الخأتيارآ ماع الواو التثنية في قولك : إن زيد
ًا ًا ثام عمر ويجوز : قائم ماع ثام والفاء التوحيد ويجوز التثنية يجوز : لن زيد

قائم وقائمان
ًا قائم وقائمان ًا فعمر وإن زيد

وماع ( أو ) ( ول ) التوحيد ل غير أن الخبر عن أحدهما خأاصأة دون الخأر
واعلم : أن الهاء التي تسمى المجهولة في قولك : إنه قاما بكر وفي كل

ماوضع تستعمل فيه فهي ماوحدة ل ينسق عليها ول تكون مانها حال مانصوبة
ول توكيد ول تؤنث ول تثنى ول تجمع ول تذكر وماا بعدها مابتدأ وخأبر أو فعل

وفاعل
وقوما يقولون : إنها إذا كانت ماع ماؤنث أنثت
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وذكرتا نحو قولك : إنه قائمة جارآيتك وإنها قائمة جارآيتك
وقالوا إذا قلت : إنه قائم جوارآيك ذكرتا ل غير فإن جئت بما يصلح للمذكر

والمؤنث أنثت وذكرتا نحو قولك : إنه في الدارآ جارآيتك وإنها في الدارآ
جارآيتك

ُأجيز : إنه قاما لن هاء العماد إنما دخألت وُحكي عن الفراء أنه قال : ل 
ِرب وقال : لن لشيئين لسإم وخأبر وكان يجيز فيما لم يسم فاعله : إنه ُض

الضمة تدل على آخأر
والكسائي يجيز : إنه قاما قال : والبغداديون إذا وليت أن النكراتا أضمروا

والهاء ولم تضمر الهاء إل صأفة ماتقدماة وإن جاؤوا بعدها بأفعال يعنون
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بالفعال أسإم الفاعل أتبعوها إذا كانت نكرة ورآفعوها إذا كانت ماعرفة
ًا وإن رآجلً أخأوك وإذا أضمروا الخبر لم ينسقوا كقولهم : إن رآجلً قائم
ُيضمر ًا لن خأبر المعرفة ل  عليها بالمعرفة فل يقولون : إن رآجلً وزيد

عندهم ويقولون : كل أداة ناصأبة أو جازماة ل تدخأل عليها اللما ماع ( إن )
ًا دخألت اللما عليها فإن كانت الداة ل تعمل شيئ

وقد أجاز الفراء حذف الخبر في : ( إن الرجل ) وإن المرأة وإن الفأرآة
 )وإن الذبابة ول يجيزه إل بتكرير ( إن

ًا ويقولون : ( ليت ) تنصب السإماء والفعال أي : الخأبارآ نحو : ليت زيد
ًا وقال الكسائي : أضمرتا : ( كان  )قائم
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 ( لعل ) تكون بمعنى : ( كي ) وبمعنى : خأليق وبمعنى : ظننت :وقالوا
وقالوا : والدليل على ظننت أن تجيء بالشيئين والدليل على ( عسى ) أن
تجيء بأن وقالوا : ( ليت ) قد ذهب بها إلى ( لو ) وأولوها الفعل الماضي

ٌء وليتني أكثر مان ليتي ولعلي أكثر مان لعلني وإنني وإني سإوا
وذكر سإيبويه : لهنك لرجل صأدق قال : وهذه كلمة تتكلم بها العرب في

حال اليمين وليس كل العرب تتكلم بها في ( إن ) ولكنهم أبدلوا الهاء
ماكان اللف كقولك : هرقت

ًا لما ولحقت هذه اللما ( إن ) كما لحقت ( ماا ) حين قلت : ( إن زيد
لينطلقن فلحقت ) اللما في اليمين والثانية لما ( إن ) وفي : لما لينطلقن

اللما الولى : لما ( لئن ) والثانية : لما اليمين
والدليل على ذلك النون التي ماعها

وقال : قول العرب في الجواب إنه فهو بمنزلة أجل وإذا وصألت قلت : إّن
يا فتى
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 أن ( إّن واخأواتها ) قد يجوز أن تفصل بينها وبين أخأبارآها بما يدخأل :واعلم
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لتوكيد الشيء أو لرفعه لنه بمنزلة الصفة في الفائدة يوضح عن الشيء
ًا والله ًا فافهم ماا أقول رآجل صأالح وإن عمر ويؤكده وذلك قولك : إن زيد

ظالم وإن زيدا هو المسكين مارجوما لن هذا في الرفع يجري ماجرى
المدح والذما في النصب وعلى ذلك يتأول قوله تعالى : ( إن الذين آمانوا

وعملوا الصالحاتا إنا ل نضيع أجر مان أحسن عمل أولئك لهم جناتا عدن )
فأولئك هو الخبر

وماذهب الكوفيين والبغداديين في ( إن ) التي تجاب باللما يقولون : هي
ًا على آخأر بمنزلة ( ماا ) وإل وقد قال الفراء : إنها بمنزلة ( قد ) وتدخأل أبد

ًا لقائم تريد : ماا زيد إل قائم وقد قيل : إنه الكلما نحو قولك : إن زيد
ًا وإن أكل زيد لطعاماك يريد : قد قاما زيد وكذلك : إن ضرب زيد لعمر

وكان الكسائي يقول : هي ماع السإماء والصفاتا يعني بالصفاتا والظروف
إن المثقلة خأففت وماع الفعال بمعنى ماا وإل وقال الفراء : كلما العرب أن
يولوها الماضي قالوا : وقد حكى : إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهيه وقد

: ُحكي ماع السإماء وأنشدوا
: فقلت

َنا مِانهم  ) َأ َقامَااتا وَشاء وجامِاِل...إن القوما الذي  َلهل مَا   )
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وكل ماا كان مان صألة الثاني لم تدخأل اللما عليه وكل ماا كان مان صألة
ًا فإن ًا لفي الدارآ قائم الول أدخألت اللما عليه نحو قولك : إن ظننت زيد

كان في الدارآ مان صألة الظن دخأل عليها وإن كان مان صألة ( قائم ) دخألت
اللما على ( قائم ) يعنون أن اللما إنما تدخأل على ماا هو في الصأل خأبر
ًا المبتدأ أل ترى أنه لو خأل الكلما مان ( ظننت ) : كان زيد في الدارآ قائم

فزيد مابتدأ وفي الدارآ خأبره وقائم حال والعامال فيه ( في الدارآ ) فهو مان
صألة ( في الدارآ ) فاسإتقبحوا أن يدخألوا اللما على ( قائم ) لنه مان صألة
الثاني وهو الخبر وقالوا كل أخأواتا الظن وكان على هذا المذهب وكذلك

ًا ل يدخألون عليها اللما و صألة الثاني في قولك : إن ضربت رآجلً لقائم
ًا ) صألة رآجل هذا خأطأ عندهم وعند غيرهم ول يجوز : إن زال زيد ( قائم

ًا ٌد لقائم ًا وتقول : إن كان زي ٌد لقائم ًا لنه ل يجوز زال زي قائم
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باب كسر ألف إن وفتحها
ًا وإن ألف إن تكسر في كل ماوضع يصلح أن يقع فيه الفعل والبتداء جميع

وقعت في ماوضع ل يصلح أن يقع فيه إل أحدهما لم يجز لنها إنما تشبه
فعلً داخألً على جملة وتلك الجملة مابتدأ وخأبر والجملة التي بعد ( إّن ) ل
ِلعراب بعامال يعمل فيها مان فعل ول حرف أل ترى أنك ماوضع لها مان ا
ًا مانطلق فهذا ماوضع يصلح أن يبتدأ الكلما فيه فتقول : تقول : إن عمر
عمرو مانطلق ويصلح أن يقع الفعل ماوقع المتبدأ فتقول : انطلق عمرو

ِلعراب لنها غير مابنية على شيء وهذه الجملة ل ماوضع لها مان ا
و ( إّن ) المكسورآة تكون مابتدأة ول يعمل فيها ماا قبلها وهي كلما تاما ماع
ماا بعدها وتدخأل اللما في خأبرها ول تدخأل اللما في خأبر ( إن ) إذا كانت
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ماحمولة على ماا قبلها ( إن )
واللما إذا وليت الظن والعلم علقت الفعل فلم تعمل نحو قولك : قد

ًا لقائم فهذا إنما يكون في العلم ًا لمنطلق وأظن إن زيد علمت إن زيد
والظن ونحوه

ول يجوز في غير ذلك مان الفعال ل تقول : وعدتك إنك لخارآج إنما تدخأل
في الموضع الذي تدخأل فيه أيهم فتعلق الفعل أل ترى أنك تقول : قد
علمت أيهم في الدارآ وكل ماوضع تقع فيه ( إن ) بمعنى اليمين وصألة

القسم فهي ماكسورآة فمن ذلك قولهم إذا أرآادوا ماعنى اليمين : أعطيته ماا
إن شره خأير مان جيد ماا ماعك وهؤلء الذين إن أجبتهم لشجع مان
شجعائكم قال الله تعالى : ( وآتيناه مان الكنوز ماا إن مافاتحه لتنؤ

بالعصبة ) ( فإن ) تدخأل صألة ( للذي ) لن صألة الذي ل ماوضع لها مان
ِلعراب بعامال يعمل فيها مان فعل ول حرف جر ا

ًا ماكسورآة لنك تحكي الكلما فإذا وقعت إن بعد القول حكاية فهي أيض
ًا مابتدأ والحكاية ل تغير الكلما عما كان عليه تقول : قال عمرو : إن زيد
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خأير مانك
ّني ماغلوٌب ًأ ّبه   )قال سإيبويه : كان عيسى يقرأ هذا الحرف ( فدعا رآ
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ُهْم ) ُبد ْع َن َأولياء ماا  أرآاد أن يحكي كما قال ( والذين اتخذوا مان دونه مان 
كأنه قال والله أعلم : قالوا : ماا نعبدهم فعلى هذا عندي قراءة : ( فدعا

رآبه أني ماغلوب ) أي : دعا رآبه فقال : إني ماغلوب
ّنُه ماكرما لي لنه ًا بعد إل في قولك : ماا قدما علينا أماير إل إ وتكسر أيض

ٌء يعمل في ( إن ) ول يجوز أن تكون عليه . قال : قال ليس هنا شي
سإيبويه : ودخأول اللما ها هنا يدلك على أنه ماوضع ابتداء

قال الله تعالى : ( وماا أرآسإلنا قبلك مان المرسإلين إل إنهم ليأكلون الطعاما
) فإن زال ماا بعد إل عن البتداء وبنيته على شيء فتحت تقول : ماا غضبت

عليك إل أنك فاسإق كأنك قلت : إل لنك فاسإق وأماا قوله تعالى : ( وماا
 )مانعهم أن تقبل مانهم نفقاتهم إل أنهم كفروا بالله

فإنما حمله على ( مانعهم ) أي : ماا مانعهم إل أنهم كفروا فموضع : أنهم
كفروا رآفع أي : ماا مانعهم ل كفُرهم فلما صأارآ لها ماوضع فتحت

و ( حتى ) : تبتدأ بعدها السإماء وهي ماعلقة ل تعمل في ( إن ) وذلك
ًا ًا يقوله : وانطلق الناس حتى إن عمر قولك : قد قاله القوما حتى إن زيد

لمنطلق
ّنُه وأحال سإيبويه أن تقع المفتوحة ها هنا وكذلك إذا قلت : ماررآتا فإذا إ
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: يقول ذاك قال : وسإمعت رآجلً مان العرب ينشد هذا البيت كما أخأبرتك به
ًا  ) ِقيَل سِإيد َكما  ًا  ُأرآى زيد ْنُت  ُك ِما...و َهاز ّل َفا وال َق ُد ال ْب َع ّنُه  َذا إ (  إ

وإذا ذكرتا ( إن ) بعد واو الوقت كسرتا لنه ماوضع ابتداء نحو قولك :
ًا وإنه يومائذ يفخر رآأيته شاب

ذكر أن المفتوحة
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ًا أن المفتوحة اللف ماع ماا بعدها بتأويل المصدرآ وهي تجعل الكلما : شأن
ًا أل ترى أنك إذا قلت : علمت أنك مانطلق فإنما هو : علمت وقصة وحديث

انطلقك فكأنك قلت : علمت الحديث ويقول القائل : ماا الخبر فيقول
المجيب : الخبر أن الماير قادما

فهي ل تكون مابتدأة ول بد مان أن تكون قد عمل فيها عامال أو تكون مابنية
على قبلها ل تريد بها البتداء تقول : بلغني أنك مانطلق ( فأن ) في ماوضع

اسإم مارفوع كأنك قلت : بلغني انطلقك وتقول : قد عرفت أنك قادما
( فأن ) في ماوضع اسإم مانصوب كأنك قلت : عرفت قدوماك وتقول :

: جئتك لن كريم ( فأن ) في ماوضع اسإم ماخفوض كأنك قلت
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جئت لكرماك و ( أن ) إذا كانت ماكسورآة بمنزلة الفعل
وإذا كانت مافتوحة بمنزلة السإم والفعل ل يعمل في الفعل فلذلك ل يعمل
الفعل في ( إن ) المكسورآة ويعمل في ( أن ) المفتوحة لما صأارآتا بمعنى

المصدرآ والمصدرآ اسإم
قال سإيبويه : يقبح أن تقول : أنك مانطلق بلغني أو عرفت

وإنما اسإتقبح ذلك وإن أرآدتا تقديم الفعل لماتناعهم مان البتداء بأن
َأْن ) الخفيفة التي هي ماع الفعل بمعنى المفتوحة لنها إنما هي بمنزلة ( 

المصدرآ
وماا كان بمنزلة الشيء فليس هو ذلك الشيء بعينه فل يجوز أن يتصرف

تصرف ( أن ) الخفيفة الناصأبة للفعل في جميع أحوالها
َأْن ) الخفيفة التي تنصب الفعل فإنها يبتدأ بها لن الفعل صألة لها فأماا ( 
وقد نابت هي والفعل عن ماصدرآ ذلك الفعل ول يلي أن الخفيفة الناصأبة

َأّن ) الشديدة ليست كذلك لنه ل يليها إل السإم وهي للفعل إل الفعل و ( 
بعد للتأكيد كما إن ( إن ) المكسورآ للتأكيد تقول : إن يقوما زيد خأير لك ول

يجوز : أْن زيد قائم خأير لك قال الله تعالى : ( وأن تصوماوا خأير لكم )
ًا مانطلق فأصأل هذا البتداء والخبر فينوب عن خأبر وتقول : ليت أن زيد
( ليت ) ول يجوز : أن يقوما زيد حتى يأتي بخبر وأنت ماع ( أن ) تلفظ

بالفعل وماع ( أن ) المشددة قد يجوز أن ل تلفظ بالفعل نحو قولك : قد
ًا أخأوك والمواضع التي تقع فيها أن المفتوحة ل تقع فيها ( إن علمت أن زيد
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) المكسورآة فمتى وجدتهما يقعان في ماوقع واحد فاعلم : أن المعنى
والتأويل ماختلف

وإذا وقعت أن ماوقع المصدرآ الذي تدخأل عليه لما الجر فتحتها نحو : جئتك
أنك تريد
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الخير ويقول الرجل للرجل : لم فعلَت ذلك فيقول : لم أنه ظريف تريد :
لنه

قال سإيبويه : سإألت الخليل عن قوله : ( وأن هذه أماتكم أماة واحدة وأنا
رآبكم فاتقون ) فقال : إنما هو على حذف اللما وقال عز وجل : ( ولقد

أرآسإلنا نوحا إلى قوماه أني لكم نذير مابين ) : إنما أرآاد : بأني وإذا عطفت
ًا ( إن ) على أن وقد عمل في الولى الفعل ففتحها فتحِت المعطوَف أيض
إل أن تريد أن تستأنف ماا بعد حرف العطف وتأتي بجملة نحو قولك : قد
عرفُت أنه ذاهب ثام إنه ماعجل فتحت الثانية لن ( عرفت ) قد عمل فيها

وتقول قد عرفُت أنه مانطلق ثام إنني أخأبرتك أنه ماعجل لنك ابتدأتا ( بأني
(

وإن جئت بها بعد واو الوقت كسرتا كما أخأبرتك وتقع بعد ( لو ) مافتوحة
فتقول : لو أنك في الدارآ لجئتك

قال سإبيويه : ( فأن ) مابنية على ( لو ) كما كانت مابنية على ( لول ) تقول
:
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لول أني مانطلق لفعلت ( فأن ) مابنية على ( لول ) كما تبنى عليها السإماء
وقال في لو كأنك قلت : لو ذاك وهذا تمثيل وإن كانوا ل يبنون على ( لو )

غير أن كما كان ( تسلم ) في قولك بذي تسلم في ماوضع اسإم
قال أبو العباس رآحمه الله : إن ( لو ) إنما تجيء على هيئة الجزاء فإذا

قلت : لو أكرماتني لزرآتك فل بد مان الجواب لن ماعناها : إن الزيارآة
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اماتنعت لماتناع الكراماة فل بد مان الجواب لنه علة الماتناع و ( إن )
المكسورآة ل يجوز أن تقع هنا كما ل يجوز أن تقع بعد حروف الجزاء لنها

إنما أشبهت الفعل في اللفظ والعمل ل في المعنى و ( أن ) المفتوحة ماع
صألتها ماصدرآ في الحقيقة فوقوعها على ضربين : أحدهما أن المصدرآ يدل

على فعله فيجري مانه ويعمل عمله فقد صأح ماعناها في هذا الوجه
ِلَم ل تقول : لو ماجيئك فإن قال قائل إذا قلت : لو أنك جئتني لكرماتك ف

لكرماتك قيل له : لن الفعل الذي قد لفظت به مان صألة ( أن ) والمصدرآ
ليس كذلك أل ترى أنك تقول : ظننت أنك مانطلق فتعديه إلى ( أن ) وهي
وصألتها اسإم واحد لنه قد صأارآ لها اسإم وخأبر فدلت بهما على المفعولين

وغيرهما مان السإماء ل بد ماعه مان مافعول ثاان
والوجه الخأر أن السإماء تقع بعد ( لو ) على تقديم الفعل الذي بعدها فقد
وليتها على حال وإن كان ذلك مان أجل ماا بعدها فلذلك وليتها ( أن ) لنها

اسإم واماتنعت المكسورآة لنها حرف جاء لمعنى التوكيد والحروف ل تلي (
 )لو ) فمما وليها مان السإماء قوله تعالى : ( قل لو أنتم تملكون

: وقال جرير
ِله  ) ْب ِبح َق الّزبيُر  َعل ُكم  ْيُر َغ ْو  ِما...َل ّوا َع َوارَآ إلى بني ال (  أدى الِج
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وفي المثل : لو ذاتا سإوارٍآ لطمتني . . وكذلك : لو أنك جئت أي : لو وقع
ماجيئك لن المعنى عليه قال سإيبويه : سإألته يعني الخليل عن قول

العرب : ماا رآأيته ماذ أّن الله خألقني
فقال : إن في ماوضع اسإم كأنك قلت : ماذ ذاك فإن كان الفعل أو غيره
يصل باللما جاز تقديمه وتأخأيره لنه ليس هو الذي عمل فيه في المعنى
وذلك نحو قول تعالى : ( وأن المساجد لله ول تدعوا ماع الله أحدا ) أي :

ولن المساجد وإنما جاز ذلك لن اللما ماقدرآة قبل ( أن ) وهي العامالة في
( أن ) ل الفعل وكل ماوضع تقع فيه ( أن ) تقع فيه ( إنما ) وماا ابتدئ

بعدها صألة لها كما أن ماا ابتدئ بعد الذي صألة له ول تكون هي عامالة فيما
بعدها كما ل يكون الذي عامالً فيما بعده فمن ذلك قوله تعالى : ( قل إنما

 )يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
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ًا فأماا إنما ماكسورآة فل فلو قلت : يوحي إلي أن إلهكم إله واحد كان حسن
ًا وإنما هي فيما زعم الخليل بمنزلة فعل مالغى ماثل : أشهد لزيد تكون اسإم

خأير مانك
والموضع الذي ل يجوز أن يكون فيه ( أن ) ل تكون ( إنما ) إل مابتدأة

ماكسورآة ماثل قولك : وجدتك إنما أنت صأاحب كل خأنّي لنك لو قلت :
وجدتك أنك صأاحب كل خأنّي لم يجز

ًا ول يكون الحديث الرجل ( وإنما وأن ) ًا وقصًة وحديث ّيران الكلما : شأن ُيص
ًا ول ماا أشبه ذلك مان السإماء ول زيد

ًا وقصًة تقول : بلغتني ويجوز أن تبدل ماما قبلها إذا كان ماا قبلها حديث
قصتك أنك فاعل وقد بلغني الحديث أنهم مانطلقون فقولك : ( أنهم

مانطلقون ) هو الحديث
وقد تبدل مان شيء ليس هو الحديث ول القصة لشتمال المعنى عليه نحو

 )قول عز وجل : ( وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم
مابدلة مان إحدى الطائفتين ماوضوعة في ماكانها كأنك قلت : وإذ ( فأن )

ّتِضح إذا ذكرنا البدل في ماوضعه َي يعدكم الله أن إحدى الطائفتين لكم وهذا 
إن شاء الله

ذكر المواضع التي تقع فيها إن وأن
المفتوحة والمكسورآة والتأويل والمعنى ماختلف

تقول : إمّاا أنه ذاهب وإمّاا أنه مانطلق
فتفتح وتكسر قال سإيبويه : وسإألت الخليل عن ذاك فقال : إذا فتحت

ًا أنه مانطلق وإذا كسرتا فكأنه قال : إل أنه ذاهب فإنك تجعله كقولك : حق
وتقول أمَاا والله إنه ذاهب كأنك قلت : قد علمت والله إنه ذاهب

وأمَاا والله أنه ذاهب كقولك : إل أنه والله ذاهب
 )قال : وسإألته عن قوله تعالى : ( وماا يشعركم أنها إذا جاءتا ل يؤمانون
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ماا يمنعه أن يكون كقولك : ماا يدرآيك أنه يفعل فقال : ل يحسن ذا في هذا
الموضع إنما قال : وماا يشعركم ثام ابتدأ فأوجب فقال : إنها إذا جاءتا ل

ًا لهم وأهل يؤمانون قال : ولو كان : ( وماا يشعركم أنها ) كان ذلك عذرآ
ّنها فقال الخليل : هي بمنزلة قول العرب : إئت السوق المدينة يقرأون : أ

ًا أي : لعلك أنك تشتري لنا شيئ
فكأنه قال : لعلها إذا جاءتا ل يؤمانون

وتقول : إن لك هذا على وأنك ل تؤذي فكأنه قال : وإن لك أنك ل تؤذي
وإن شاء ابتدأ

 )وقد قرئ هذا الحرف على وجهين : ( وإنك ل تظمأ فيها ول تضحى
ٌد إذا ابتدأتا كما َنْج وتقول : إذا أرآدتا أن تخبر ماا يعني المتكلم أي : إني 

ٌد َنْج ٌد وإذا شئت قلت أي : أني  َنْج تقول : أنا 
ٌد َنْج كأنك قلت : أي : لني 

وتقول : ذاك وإن لك عندي ماا أحببت قال الله تعالى : ( ذلكم فذوقوه
 )وإن للكافرين عذاب النارآ

كأنه قال : يعلى المار ذلك وإن لك
قال سإيبويه : ولو جاءتا مابتدأة لجاز

قال : وسإالت الخليل عن قوله : ( وإن هذه أماتكم أماة واحدة وأنا رآبكم
 )فاتقون

: فقال : إنما هو على حذف اللما قال : ولو قرأها قارآئ
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ِإّن ) ًا ( و كان جيد
وتقول : لبيك إّن الحمد والنعمة لك وإن شئت قلت : أّن الحمد قال أبن

: الطنابة
ِد  ) َظالم الموِع ِرآَث بَن  ِلِغ الحا ْب ّيا...َأ ِرآ عل (  والناذرَآ النذو

ُتل  ) ّنيامَا ول تق ُتُل ال ْق َت (  يقظاَن ذا سإلٍح كميا...إنما 
وإن شئَت قلت : إنما تقتل النيامَا على البتداء زعم ذلك الخليل

َأنه مان يحادد الله ورآسإوله فأن له نارآ وقال الخليل : في قوله ( ألم يعلموا 
جهنم ) قال : ولو قال : فإن كانت عربية جيدة

ُد لله وتقول : أول ماا أقول إني أحمد الله كأنك قلت : أول ماا أقول الحم
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و ( إن ) في ماوضعه فإن أرآدتا أن تحكي قلت : أول ماا أقول : إني أحمد
الله وتقول : ماررآتا فإذا إنه عبد وإذا أنه عبد تريد : ماررآتا فإذا العبودية به

واللؤما
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وقد عرفت أماورآك حتى إنك أحمق كأنه قال : حتى حمقكم وهذا قول
الخليل

ماسائل في فتح ألف ( أن ) وكسرها
تقول : قد علمت أنك إذا فعلت ذاك أنك سإوف تغبط ويجوز أن تكسر تريد

ًا أنك ذاهب والحق نك ذاهب وأكبر ظنك أنك ماعنى الفاء وتقول : أحق
ًا غير اسإتفهاما حملوه ذاهب وأجهد رآأيك أنك ذاهب وكذلك هما إذا كانا خأير

: على : أفي حٍق أنك ذاهب قال العبدي
ّلوا  ) َق َت َتنا أسإ ًا أن ِجيَر ّق ٌق...َأَح ِري َف ُهم  ُت ّي ِن ُتنا و ّي ِن (  ف

قال : فريق ولم يقل فريقان كما يقال للجماعة : هم صأديق
وقال تعال : ( عن اليمين وعن الشمال قعيد ) ولم يقل : قعيدان والرفع

في
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جميع هذا قوّي إن شئت قلت : أحق أنك ذاهب وأكبر ظني أنك ذاهب
تجعل الخأر هو الول

ِلَم ل تقول : يوما الجمعة أنك مانطلق قال أبو العباس : سإألت أبا عثمان 
قال : هذا يجيزه قوما وهم قليل على التقديم والتأخأير يجيزون : أنك
مانطلق يوما الجمعة وإنما كان الوجه : يوما الجمعة أنك مانطلق لنهم

ِلَم أجازوا : أماا يوما الجمعة يريدون : في يوما الجمعة انطلقك قلت : ف
فإنك مانطلق قال : لن ماا بعد الفاء مابتدأ ونصب ( يومَا الجمعة ) بالمعنى
الذي أحدثاته أماا كأنه قال : ماهما يكن مان شيء يوما الجمعة فإنك مانطلق
وهو نحو قولك : زيد في الدارآ ( اليوما ) نصبت اليوما بمعنى السإتقرارآ في
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قولك : في الدارآ قلت : أتجيز كيف إنك صأانع على قولك : كيف أنت صأانع
قال : مان أجازه في يوما الجمعة أجازه ها هنا

قال أبو العباس : ل يجوز هذا في ( كيف ) لن كيف ل ناصأب لها قال :
قال أبو عثمان : قرأ سإعيد بن جبير : ( إل أنهم ليأكلون الطعاما ) ففتح إن

: وجعل اللما زائدة كما زيدتا في قوله
َليِس لعجوٌز شهربْه ) ُأما الُح  ... )
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ًا لينطلقن فتفتح لن هذه لما القسم وليست لما :وتقول  قد علمت أن زيد
ًا ليقوما لن هذه لما البتداء ( إن ) التي في قولك : قد علمت إن زيد

والولى لما اليمين فليست مان ( إن ) في شيء
قال أبو عثمان : في قوله تعالى : ( إنه لحق ماثل ماا أنكم تنطقون ) إن

ًا ماثل : خأمسة عشر وإن كانت ماا زائدة ًا واحد ِعل اسإم ْثَل ) و ( ماا ) ُج ( مِا
: وأنشد

َدما  ) ِب ُه  َداعى مَانخَرا َت َبل...و (  ماثَل ماا أثامَر ُحماُض الج
قال سإيبويه والنحويون يقولون : إنما بناه يعني ماثل لنه أضافه إلى غير
ماتمكن وهو قوله : إنكم وإن شاء أعرَب ( ماثلً ) لنها كانت ماعربة قبل
ِلضافة فترفع فتقول : ماثل ماا أنكم كما تقول في ( يومائذ ) مان النباء ا

ِلضافة ويبينه ِلعراب فتعربه كما كان قبل ا وا
ًا لما أضافه إليه مان أجل أنه غير ماتمكن وأن الول كان مابهم

فإنما حصر بالثاني
: وكذلك
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ْبُت الَمِشيَب على الّصبا ) َت َعا َلى ِحيَن  َع  ... )
: وكذلك

َقْت  ) َط َن َأْن  ْيَر  َغ َنِع الّشرَب مانها  َيْم َقاِل...لم  ْو َأ َذاتِا  ُغُصوٍن  (  َحَمامَاٌة في 
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ً وكل المبهماتا كذلك ول يدخأل في هذا : ضربني غلما خأمسة عشر رآجل
لن الغلما ماخصوص ماعلوما غير مابهم بمنزلة وحين ونحو ذلك وأبو عمرو

يختارآ أن يكون نصب : ( ماثل ماا أنكم تنطقون ) على أنه حال للنكرة
( لحٌق ) ول اخأتلف في جوازه على ماا قال

ًا إنه مانطلق وتقول : إن زيد
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ًا هو مانطلق كأنك قلت : إن زيد
والمكسورآة والمفتوحة ماجازهما واحد قال الله تعالى : ( ثام إن رآبك للذين

عملوا السوء بجهالة ثام تابوا مان بعد ذلك وأصألحوا إن رآبك مان بعدها
: لغفورآ رآحيم ) وقال عبد الله وهب الفزارآي السإدي جاهلي
ُة أنها صَأَرمَاْت  ) َد ْي َن ُه َعَمْت  ُغُرورُآ...َز َياتِا  ِن َغا َوصْأُل ال َو ْبلي  (  َح

ٌع  ) ّي ّنني لمش ِلك إ َدير...إني وحا ِة بصرحكن َج َقنا ْلُب ال (  صُأ
ًا أنك قال سإيبويه : وسإألته يعني الخليل عن شد ماا أنك ذاهب بمنزلة : حق

ًا إنك ذاهب كما تقول : أماا إنك ذاهب بمنزلة : ذاهب فقال : هذا بمنزلة حق
ًا إنك وكما كانت ( لو ) بمنزلة ( لول ) ول يبدأ بعدها مان السإماء سإوى حق

( إن ) نحو : لو أنك ذاهب ولول يبتدأ بعدها السإماء ولو بمنزلة ( لول ) وإن
ْعَم ماا كأنك قلت : ِن لم يجز فيها ماا يجوز فيها وإن شئت جعلت : شد ماا ك

نعم العمُل أنك تقول الحق قال : وسإألته عن قوله
ّنه ل يعلم ذلك فتجاوَز الله عنه وذلك حق كما أنك ها هنا فزعم أّن كما أ

العامالة في ( أّن ) الكاف وماا لغٌو إل أن ( ماا ) ل تحذف مان ها هنا كراهية
أن يجيء لفظها ماثل لفظ ( كأن ) التي للتشبيه كما ألزماوا النون ( لفعلن

) واللما في قولهم : إن كان ليفعل : كراهية أن يلتبس اللفظان ويدلك
على أن الكاف هي العامالة قولهم : هذا حق ماثل ماا أنك هنا ففتحوا ( أن )

ْغو لنك تقول َل ًا  : وبعض العرب يرفع ( ماثل ) حدثانا به يونس فما أيض
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ماثل ماا أنك ها هنا ولو جاءتا ( ماا ) ماسقطة مان الكاف في الشعر جاز
: قال النابغة الجعدي

َفاِعه  ) ِد َباِب  َد  ْن َتَسامَاى ِع ُء الكريُم فيقتل...ُقُرومٌا  َذ المر ْؤخَأ ُي َأْن  َك   )
يريد : كما أنه يؤخأذ المرء قال أبو عثمان : أنا ل أنشده إل ( كأن ) يؤخأذ

المرء
َأنُصب يؤخأذ لنها ( أن ) التي تنصب الفعال دخألت عليها كاف التشبيه أل ف

ترى أنه نسق عليه ( يقتل ) فنصبه لذلك
قال سإبيويه : سإألته يعني الخليل هل يجوز : إنه لحق كما أنك ها هنا على
حد قولك : كما أنت ها هنا فقال : ل لن أن ل يبتدأ بها في كل ماوضع أل
ترى أنك ل تقول : يوما الجمعة أنك ذاهب ول : كيف أنك صأانع ( فكما )
ًا أنه لذاهب فقال : ل بتلك المنزلة قال : وسإألُت الخليل عن قوله : أحق

يجوز كما ل يجوز يوما الجمعة أنه لذاهب
َأنُه ذاهب يشبهه بقوله والله أنه ذاهب لن وقال : يجوز في الشعر : أشهد 

َأنَت ذاهب ولم يذكر اللما لم ماعناه ماعنى اليمين كما أنه إذا قال : أشهد 
يكن إل ابتداء وهو قبيح ضعيف إل باللما وماثل ذلك في الضعف : علمت أن
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ًا ذاهب كما أنه ضعيف : قد علمت عمرو خأير مانك ولكنه على إرآادة زيد
اللما كما قال تعالى : ( قد أفلح مان زكاها ) . . . وهو على اليمين وكان
في هذا حسن حين طال الكلما يعني أن التأويل : ( والشمس وضحاها )

لقد أفلح
ًا مانطلق قال أبو العباس رآحمه الله والبغداديون يقولون : والله إن زيد

فيفتحون ( إن ) وهو عندي القياس لنه قسم فكأنه قال : أحلف بالله على
ذاك أشهد أنك مانطلق

قال : والقول عندي في قوله تعالى : ( ل جرما أن لهم النارآ ) والله أعلم
أن ( ل ) زائدة للتوكيد وجرما فعل مااض فكأنه قال والله أعلم : جرما أن

لهم النارآ وزيادة ( ل ) في هذا الموضع كزيادتها في قوله تعالى : ( ول
تستوي الحسنة ول السيئة ) وإنما تقول : ل يستوي عبد الله وزيد وكقوله

تعالى : ( ل أقسم بهذا البلد ) ونحوه مان الفواتح
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 أماا جهد رآأيي فإنك رآاحل وأماا يوما الجمعة فإنك سإائر لن ماعنى :وتقول
( أماا ) ماهما يكن مان شيء فإنك سإائر يوما الجمعة فما بعد الفاء يقع مابتدأ
ًا فضربت على التقديم لن المعنى : ماهما يكن أل ترى أنك تقول : أماا زيد

ًا ضربت وفضربت مان شيء فزيد
ًا فإنك ضارآب قال أبو العباس : فيلزما سإيبويه أن يقول على هذا : أماا زيد

ًا فإنك قائم وأماا أكبر ظني فإنك مانطلق قال سإيبويه وإذا قلت : أماا حق
ًا إذا كانت فعلى الفعل ل على الظرف لنك لم تضطر إلى أن تجعلها ظرف

( أماا ) إنما وضعت على التقديم لما بعد الفاء فصارآ التقدير : ماهما يكن
ًا وفيما قال نظر وشغب : ول يجوز عندي على مان شيء فإنك ذاهب حق

ًا ضارآب لن تقدير السإم الذي يلي ( أماا ) ًا فإن عمر هذا أن يقول : أماا هند
ًا لهما أن يلي الفاء مالصأق

فما جاز أن يلصأق الفاء جاز أن يلي ( أماا ) وماا لم يجز أن يلصأقها لم يجز
ًا ًا عمر أن يلي ( أماا ) فل يجوز أن تقول : ماهما يكن مان شيء فإن هند
ًا بضارآب ويجوز أن تقول : ماهما يكن مان شيء فإن ضارآب فتنصب هند

ًا ( لذاهب ) وهذا إنما أجازه ًا ذاهب فيكون : أكبر ظني ظرف أكبر ظني عمر
ماع إماا لنهم وضعوها في أول أحوالها على التقديم والتأخأير صأارآ حكمها

حكم ماا ل تأخأير فيه ولو كان ماوضع يجوز أن يقدما فيه ول يقدما لم يجز أن
يعمل ماا بعد ( أن ) في ماا قبلها وعلى ذلك ففيه نظر كثير والقيس في

ًا ) كأنك ًا فإنك قائم : أن تعمل ماعنى ( أماا ) في ( حق قولك : أماا حق
ًا فإنك قائم وأحسبه قول المازني قلت : ماهما يكن مان شيء حق
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ًا مانطلق إذا أرآدتا ماعنى : أتظن كأنك قلت : :وتقول  أيقول : إّن عمر
ًا مانطلق فإن أرآدتا الحكاية قلت : أتقول : إّن وتقول : أتظن أن عمر

ًا هو مانطلق ول يجوز فيه ًا أنه مانطلق لن المعنى : ظننت زيد ظننت زيد
ًا النطلق ولو قلت : ظننت أمارك أنك الفتح لنه يصير ماعناه : ظننت زيد
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مانطلق جاز كأنك قلت : ظننت أمارك النطلق والخأفش يقول : إذا حسن
في ماوضع ( إن ) وماا عملت فيه ( ذاك ) فافتحها نحو قولك : بلغني أنه

ظريف لنك تقول : بلغني ذاك قال : وماا لم يحسن فيه ( ذاك ) فاكسرها
قال : وتقول : أماا أنه مانطلق لنه ل يحسن ها هنا أماا ذاك ثام أجازه بعد

ًا ) لنها ًا أنه مانطلق وقال : لن أماا في المعنى : ( حق على ماعنى : حق
ًا إنك ذاهب ًا قال : وقد قال ناس : حق ًا فجعلها ظرف تأكيد فكأنه ذكر حق
ًا ) على المصدرآ كأنه قال : ًا فتنصب ( حق على قولهم : إنك مانطلق حق

ًا قال : وهذا قبيح وهو مان كلما العرب أِحّق ذاك حق
ذكر ماا يكون المنصوب فيه في اللفظ غير المرفوع والمنصوب بعض

 المستثنىالمرفوع وهو
المستثنى يشبه المفعول إذا أتى به بعد اسإتغناء الفعل بالفاعل وبعد تماما

الكلما
ًا فجاءني القوما : كلما تاما وهو فعل وفاعل فلو تقول : جاءني القوما إل زيد

ًا ًا ) بعد هذا الكلما بغير حرف السإتثناء ماا كان إل نصب جاز أن تذكر ( زيد
لكن ل ماعنى لذلك إل بتوسإط شيء آخأر فلما توسإطت ( إل ) حدث ماعنى
السإتثناء ووصأل الفعل إلى ماا بعد إل فالمستثنى بعض المستثنى مانهم أل

ًا مان القوما فهو بعضهم فتقول على ذلك : ضربت القومَا إل ترى أن زيد
ًا فكل ًا فكأنك قلت في جميع ذلك : أسإتثني زيد ِما إل زيد ًا وماررآتا بالقو زيد
ماا أسإتثنيه ( بإل ) بعد كلما ماوجب فهو مانصوٌب وأل تخرج الثاني ماما دخأل
ًا فالمعنى : فيه الول فهي تشبه حرف النفي فإذا قلت : قاما القوما إل زيد
قاما القوما ل زيد إل أن الفرق بين السإتثناء والعطف أن السإتثناء ل يكون

ًا مان كّل والمعطوف يكون غير إل بعض
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ًا في المعطوف أن تعطف على واحد نحو قولك : قاما زيد الول ويجوز أيض
ل عمرو ول يجوز أن تقول في السإتثناء : قاما زيد إل عمرو

ًا مان أشياء و ( ل ) إنما تأتي ًا مان كل وشيئ ل يكون المستثنى إل بعض
لتنفي عن الثاني ماا وجب للول و ( إل ) تخرج الثاني ماما دخأل فيه الول
ًا وماعناها السإتثناء والسإم المستثنى مانه ماع ماا تستثنيه ًا كان أو مانفي ماوجب
مانه بمنزلة اسإم ماضاف أل ترى أنك إذا قلت : جاءني قوماك إل قليلً مانهم
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فهو بمنزلة قولك : جاءني أكثر قوماك فكأنه اسإم ماضاف ل يتم إل
ِلضافة فإن فرغت الفعل لما بعد إل عمل فيما بعدها لنك إنما تنصب با

ًا مان السإماء وهو بعضها فأماا إذا فرغت الفعل لما المستثنى إذا كان اسإم
بعد إل عمل فيما بعد إل وزال ماا كنت تستثني مانه وذلك نحو قولك : ماا

قاما إل زيد وماا قعد إل بكر فزيد مارتفع بقاما وبكر مارتفع بقعد وكذلك : ماا
ًا وماا ماررآتا إل بعمرو ولما فرغت الفعل لما بعد إل عمل فيه ضربت إل زيد
فإذا قلت : ماا قاما أحد إل زيد فإنما رآفعت لنك قدرآتا إبدال زيد مان ( أحد

(
فكأنك قلت : ماا قاما إل زيد وكذلك البدل مان المنصوب والمخفوض

ًا وماا ماررآتا بأحد إل زيد فالمبدل مانه ًا إل زيد تقول : ماا ضربت إل أحد
بمنزلة ماا ليس في الكلما وهذا يبين في باب البدل فإن لم تقدرآ البدل

ِلبدال مان ( أحد ) ًا ل ينوي فيه ا ًا تاما وجعلت قولك : ماا قاما أحد كلما
ًا نصبت فقلت : ماا قاما أحد إل زيد
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والقياس عندي إذا قال قائل : قاما القوما إل أباك فنفيت هذا الكلما أن
تقول : ماا قاما القوما إل أباك لن حق حرف النفي أن ينفي الكلما الموجب

بحاله وهيئته فأماا إن كان لم يقصد إلى نفي هذا الكلما الموجب بتماماه
وبني كلماه على البدل قال : ماا قاما القوما إل أبوك فإن قدمات المستثنى
ًا ًا أحد لم يكن إل النصب نحو قولك : ماا لي إل أباك صأديق وماا فيها إل زيد

لنه قد بطل البدل فلم يتقدما ماا يبدل فيه لن البدل كالنعت إنما يجري
على ماا قبله فإن أوقعت اسإتثناء بعد اسإتثناء قلت : ماا قاما أحد إل زيد إل

ًا عمر
ًا لنه ل يجوز أن يكون لفعل واحد فاعلن ماختلفان يرتفعان فتنصب عمر

به بغير حرف عطف فهذا ماما يبصرك أن النصب واجب بعد اسإتغناء الرافع
بالمرفوع

ًا إل عمرو فتنصب ًا وإل زيد ولك أن تقول : ماا أتاني أحد إل زيد إل عمر
أيهما شئت وترفع الخأر

ًا أحد ًا إل بشر وتقول : ماا أتاني إل عمر
ًا فإن اسإتثنيت بعد الفعال التي تتعدى إلى مافعولين نحو : أعطيُت زيد
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ًا ًا ول يجوز أن تقول : إل عمر ًا قلت : أعطيُت الناس الدرآاهم إل زيد درآهم
ًا فإن قلت : ماا أعطيُت الدنانير لن حرف السإتثناء إنما تستثني به واحد
ًا لم يجز فإن أرآدتا البدل ًا وأرآدتا السإتثناء أيض ًا دانق ًا إل عمر ًا درآهم أحد

ًا فكأنك قلت : ماا ًا مان قولك : درآهم ًا مان أحد ودانق جاز فأبدلت عمر
ًا ًا دانق أعطيت إل عمر

ًا نحو قولهم : ليس إل وليس واعلم : أنهم قد يحذفون المستثنى اسإتخفاف
غير كأنه قال : ليس إل ذاك وليس غير ذلك
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ًا : أنهم رآبما يحملون في هذا الباب السإم على الموضع وذلك :واعلم  أيض
ًا لنه يقبح أن قولهم : ماا أتاني مان أحد إل زيد وماا رآأيت مان أحد إل زيد

تقول : ماا أتاني إل مان زيد
فإذا قلت ل أحد فيها إل عبد الله فل بد مان إجرائه على الموضع ورآفعه لن

ًا مابني ماع ( ل ) وسإنذكره في بابه إن شاء الله أحد
ًا إل ضارآب ول يجوز أن يعمل ماا بعد ( إل ) فيما قبلها ل يجوز ماا أنا زيد

ًا وقد جاءتا ألفاظ قامات ماقاما ( إل ) وأصأل تريد ماا أنا إل ضارآٌب زيد
ًا إن شاء الله السإتثناء ( ل ل ) ونحن نفرد لها باب

ول يجوز أن تستثني النكرة مان النكراتا في الموجب ل تقول : جاءني
َته جاز وهذا ّته أو خَأَصْص َع َن قوما إل رآجلً لن هذا ل فائدة مان اسإتثنائه فإن 

هذا باب ماا جاء ماناماتناعه مان جهة الفائدة فمتى وقعت الفائدة جاز . 
الكلم في ماعنى إل

أعلم : أنه قد جاء مان السإماء والفعال والحروف ماا فيه إل : أماا الول
مان ذلك : فما جاء مان السإماء نحو : غير وسإوى وقوما يحكون : سإوى

وسإواء ويضمون إليها : بيد بمعنى : غير وحكم ( غير ) إذا أوقعتها ماوقع إل
ِلعراب الذي يجب للسإم الواقع بعد إل تقول : أتاني القوما غير أن تعربها با

ًا وتقول : ماا جاءني أحد غير زيد زيد لنك كنت تقول : أتاني القوما إل زيد
لنك كنت تقول أتاني القوما إل زيدا وتقول ماا جاءني أحد غير لنك كنت

ًا غير زيد كما تقول : ماا رآأيت تقول : ماا جاءني أحد إل زيد وماا رآأيت أحد
ًا وماا ماررآتا بأحد غير ًا إل زيد أحد
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ًا ) بإعراب زيد في هذه زيد كما تقول : ماا ماررآتا بأحد إل زيد فتعرب ( غير
المسائل بعد إل وكل ماوضع جاز فيه السإتثناء بإل جاز بغير ول يجوز أن
تكون غير بمنزلة السإم الذي تبتدأ بعد إل في قولك : ماا ماررآتا بأحد إل

زيد خأير مانه ل يجوز أن تقول ماا ماررآتا بأحد غير زيد خأير مانه وأنت تريد
ذلك المعنى وإنما أدخألوا فيها ماعنى السإتثناء في كل ماوضع يصلح أن

يكون صأفة وكذلك ( إل ) أقاماوها ماقاما غير إذا كانت صأفة كما أقاماوا غير
ماقاما إل إذا كانت اسإتثناء وأصأل غير في هذا الباب أن تكون صأفة

والسإتثناء عارآض فيها وأصأل ( إل ) السإتثناء والصفة عارآضة فيها شبهت
بغير لما شبهت غير بها فتقول على هذا إذا جعلت غير صأفة : جاءني القوما

غير زيد وماررآتا بالقوما غير أخأويك ورآأيت القوما غير أصأحابك تجري غير
ِلعراب والصفة وكذلك إن جعلت إل بمعنى غير ماجرى ( ماثل ) في ا

ًا قلت : جاءني القوما إل زيد وماررآتا بالقوما إل زيد ورآأيت القوما إل زيد
تنصبه نصب غير إلى الصفة ل على السإتثناء

وزعم الخليل ويونس : أنه يجوز : ماا أتاني غير زيد وعمرو فيجريه على
ماوضع غير ل على ماا بعد غير والوجه الجر وذلك أن : غير زيد في ماوضع
إل زيد وفي ماعناه حملوه على الموضع أل ترى أنك تقول : ماا أتاني غير

زيد وإل عمرو ول يقبح : كأنك قلت : ماا أتاني إل زيد وإل عمرو
واعلم : أن إل ل يجوز أن تكون صأفة إل في الموضع الذي يجوز أن تكون

في اسإتثناء وذلك أن تكون بعد جماعة أو واحد في ماعنى الجماعة إماا
نكرة وإماا ماا فيه اللف واللما على غير ماعهود لن هذا هو الموضع الذي

تجتمع فيه هي وغير فضارآعتها لذلك ولم تكن بمنزلتها في غير هذا الموضع
لنهما ل يجتمعان فيه كما أن غير ل تدخأل في السإتثناء إل في
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الموضع الذي ضارآعت فيه إل أل ترى أنك تقول : ماررآتا برجل غيرك ول
تقع إل في ماكانها ل يجوز أن تقول : جاءني رآجل إل زيد تريد غير زيد على
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الوصأف والسإتثناء ها هنا ماحال ولكن تقول : ماا يحسن بالرجل إل زيد أن
يفعل كذا لن الرجل : جنس وماعناها بالرجل الذي هو غير زيد كما قال

: لبيد
َغيُر الَجَمل ) ُيجَزى الفتى  ( ... إنما 

: وكذلك : ماررآتا بالقوما إل زيد كما قال
ٍة  ) َد ْل َب َق  ْو َف ًة  َد ْل َب َقْت  َغامُاها...ُأنيَخْت فأل ُب َواتا إل  َلصْأ ِليل بها ا َق   )
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وذكر سإيبويه قولهم : أتاني القوما سإواك وحكى عن الخليل أن هذا كقولك
: أتاني القوما ماكانك إل أن في سإواك ماعنى السإتثناء وسإواء تنصب في

هذا كله لنها تجري ماجرى الظروف وتخفض ماا بعدها
وأماا الثاني : فما جاء في الفعال في ماوضع السإتثناء وهي : ل يكون

وليس وعدا وخأل فإذا جاءتا وفيها ماعنى السإتثناء ففيها إضمارآ وذلك قولك
ًا ًا وماا أتاني أحد ل يكون زيد ًا وأتوني ل يكون عمر : أتاني القوما لس زيد

ًا كأنه قال : ليس بعضهم زيد
ًء بعلم المخاطب والخليل يجيز في ليس ول يكون ًا ) اسإتغنا وترك ( بعض

ًا وماا أتاني رآجل ل أن تجعلهما صأفتني وذلك قولك : ماا أتاني أحد ليس زيد
ًا فيدلك على أنه صأفة أن بعضهم يقول : ماا أتاني امارأة ل تكون يكون عمر

فلنة وماا أتتني امارأة ليست فلنة
وأماا ( عدا ) و ( خأل ) فل يكونان صأفة ولكن فيهما إضمارآ كما كان في

 )( ليس
ًا ًا وأتاني القوما عدا عمر ُلك : ماا أتاني أحد خأل زيد ول ( يكون ) وذلك قو

ًا وأني ماا فإن أدخألت ( ماا ) على عدا وخأل وقلت : أتاني القومُا ماا عدا زيد
ًا ( فما ) هنا اسإم وخأل وعدا صألة له قال ول توصأل إل بفعل خأل زيد

قال سإيبويه : وإذا قلت : أتوين إل أن يكون زيد فالرفع جيد بالغ وهو كثير
في كلماهم و ( أن يكون ) في ماوضع اسإم ماستثنى والدليل على أن ( أن

ْعَن هنا َق يكون ) هنا ليس فيها ماعنى السإتثناء أن ليس وخأل وعدا ل ي
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وماثل الرفع قوله تعالى : ( إل أن تكون تجارآة عن تراض مانكم ) وبعضهم
ينصب على وجه النصب في ل يكون

وأماا الثالث : فما جاء مان الحروف في ماعنى ( إل ) قال سإيبويه : مان ذلك
( حاشا ) وذكر أنه حرف يجر ماا بعده كما تجّر ( حتى ) ماا بعدها وفيه

ِد الله ماعنى السإتثناء قال : وبعُض العرب يقول : ماا أتاني القوما خأل عب
فيجعل خأل بمنزلة حاشا فإذا قلت : ماا خأل فليس فيه إل النصب لن ( ماا )
اسإم ول يكون صألتها إل الفعل وهي ( ماا ) التي في قولك : أفعل ماا فعلت
ًا يقول : اللهم وحكى أبو عثمان المازني عن أبي زيد : قال : سإمعُت أعرابي

 )أغفر لي ولمن سَإِمَع حاشا الشيطان وأبا الصأبع نصب ب ( حاشا
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قال أبو العباس : إنما حاشا بمنزلة خأل ولن خأل إذا أرآدتا به الفعل إنما
ماعناه جاوزه مان قولك : خأل يخلو وكذلك حاشا يحاشي وكذلك قولك :

ً ًا وتصييرها فعل ُا أي : ول أسإتثني أحد ُأحاشي أحد أنت أحب الناس إلّي ول 
: بمنزلة خأل في السإتثناء قول أبي عمر الجرماي وأنشد قول النابغة

ُهُه  ) ِب ُيش ّناِس  َفاِعلً في ال َأرَآى  ِد...َولَ  َأَح ِما مِاْن  َوا ْق َل ُأَحاِشي مِاَن ا (  ول 
ًا يجيزون النصب والجر ب ( حاشا  )والبغداديون أيض

ًا مان الول وليس ببعض له وهذا واعلم : أن مان السإتثناء ماا يكون مانقطع
الذي يكون ( إل ) فيه بمعنى لكن

ًا يلي هذا الباب إن شاء الله ونحن نفرد له باب
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باب السإتثناء المنقطع مان الول
ًا عند البصريين إل في تأويل ( لكن ) إذا كان السإتثناء مانقطع
وماعنى سإوى عند الكوفيين والخأتيارآ فيه النصب في كل وجه
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ورآبما ارآتفع ماا قبل إل وهي لغة بني تميم وإنما ضارآعت إل ( لكن ) لن
( لكن ) للسإتدرآاك بعد النفي فأنت توجب بها للثاني ماا نفيت عن الول

ٌد إل زيد فزيد قد قاما ويفرق بينهما : فمن ها هنا تشابها تقول : ماا قاما أح
أّن لكن ل يجوز أن تدخأل بعد واجب إل لترك قصة إلى قصة تاماة نحو

قولك : جاءني عبد الله لكن زيد لم يجيء ولو قلت : ماررآتا بعبد الله لكن
عمرو لم يجز وليس مانهاج السإتثناء المنقطع مانهاج السإتثناء الصحيح لن

السإتثناء الصحيح إنما هو أن يقع جمع يوهم أن كل جنسه داخأل فيه ويكون
واحد مانه أو أكثر مان ذلك لم يدخأل فيما دخأل فيه السائر بمستثنيه مانه

ليعرف أنه لم
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ًا ًا فإن قال : ماا جاءني زيد إل عمر يدخأل فيهم نحو : جاءني القوما إل زيد
فل يجوز إل على ماعنى لكن

واعلم : أن إل في كل ماوضع على ماعناها في السإتثناء وأنها ل بد مان أن
ًا فل بد مان أن يكون الكلما ًا مان كل فإذا كان السإتثناء مانقطع تخرج بعض

ّق فمن ذلك ْثنى مانه فتفقد هذا فإنه يد َت ُيس الذي قبل إل قد دل على ماا 
قوله تعالى : ( ل عاصأم اليوما مان أمار الله إل مان رآحم ) فالعاصأم الفاعل

مان رآحم ليس بعاصأم ولكنه دّل على العصمة والنجاة
ُيعصم أو ماعصوما ومان ذلك قوله فكأنه قال والله أعلم : لكن مان رآحم 

تعالى : ( فلول كانت قرية آمانت فنفعها إيمانها إل قوما يونس ) وهذا
الضرب في القرآن كثير

ًا بسلما وماا زاد ومان ذلك مان الكلما : ل تكونن مان فلن في شيء إل سإلما
إل ماا نقص وماا نفع إل ماا ضّر ( فما نفع ) ماع الفعل بمنزلة اسإم

ولول ( ماا ) لم يجز الفعل هنا بعد إل وإنما حسن هذا الكلما لنه لما قال :
ماا زاد دل على قوله هو على حاله فكأنه قال : هو على حاله إل ماا نقص

: وكذلك دل بقوله : ماا نفع ماا هو على أماره إل ماا ضّر وقال الشاعر
ِه  ) ْدق ِبِش ْنُه  ْفُس مِا ّن ِلم وال ْفَن سإيٍف ومائَزرآا...َنَجا سَإا ْنج إل َج َي (  ولم 
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ًا :فقوله ًا صأحيح  نجا ولم ينج كقولك : أفلت ولم يفلت أي : لم يفلت إفلت
ًا كأنه قال : لكن كقولك : تكلمت ولم أتكلم ثام قال : إل جفن سإيف ومائزرآ

ًا وقال الخأر : جفن سإيف ومائزرآ
ِد ) ّبِع مان أح ( ... وماا بالر

ّي ِرآ َو آ َأ ثام قال : إل 
ماا: فهذا كأنه كما قال : مان أحد اجتزأ بالبعض مان الكل فكأنه قال 
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بالربع مان شيء واكتفى بأحد لنه مان السإتثناء فساغ ذلك له لنه لم
يلبس

: وأماا قول الشاعر
ِلٍج  ) َفا َفّرِق  َت َع في  َأسْإَر َكاَن  ّدتِا...مَاْن  َغ َعا وأ ُنه جربت مَا ُبو َل َف   )

ُتُم  ) َع ّي ِذي ض ّل ِة ا َناِشَر َك ّبِت...إل  ِه المتن ِئ ُغلوا ُغْصِن في  (  كال
: وقال الخأر

ِزلوا  ) ْن ُي ْيِت الله حتى  َب َو َودا...َكلّ  ٍة إلينا السْإ (  مِاْن رآأِس شاهق
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: ثام قال
ّلِف نفَسه  ) ِة المك ِرآَج َكَخا ُيْشهدا...إل  َأِغيَب و (  وابنى قبيصة أن 

فإن الكاف زائدة كزيادتها في قول الله تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو
 )السميع البصير
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: وكقول رآؤبة
َقق ) ُق القراِب فيها كالم ( ... لواح

والمقق : الطول وإنما المعنى : فيها طول كما يقال : فلن كذا الهيئة أي :
ذو الهيئة

ماسائل مان باب السإتثناء
ٍد يقول ذاك إل زيد تقول : ماا ماررآتُا بأح

ِلضمارآ َته على ا ْل ًا هذا وجه الكلما وإن َحم ًا يقول ذاك إل زيد وماا رآايت أحد
الذي في الفعل أعني : المضمر في ( يقول ) فقلت : ماا رآأيت أحدا يقول

ٌد فعربي ذاك إل زي
ّي بن زيد : قال عد

ًا  ) َد َنَرى بها أَح ٍة ل  َل ْي َل ُبها...في  ِك َكوا ِكي علينا إل  َيْح   )
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ًا لمنفي أو ّلموا بذلك لن ( تقول ) في المعنى مانفي إذ كان وصأف وإنما تك
ًا أبو مان هو لن ماعناه ماعنى المستفهم عنه ْفُت زيد َعَر ًا كما قالوا : قد  خأبر

ًا إل زيد ٌد مانهم اتخذتا عنده يد ٌد ل أح ًا فيها إل زي ويجوز : ماا أظّن أحد
ًا في المسألة الولى على البدل مان المضمر في فيها المرفوع رآفعت زيد

وخأفضته في الثانية على البدل مان الهاء المخفوضة
ًا ل يكون في ذلك ًا يقول ذاك إل زيد في ( عنده ) وتقول : ماا ضربت أحد
إل النصب لن القول غير مانفي هنا وإنما أخأبرتا : أنك ضربت مامن يقول

ًا والمعنى في الول أنك أرآدتا أنه ليس يقول ذاك إل زيدا ل يكون ذاك زيد
في ذلك إل النصب لن القول غير مانفي هنا وإنما أخأبرتا أنك ضربت مامن

يقول ذاك زيدا والمعنى في الول أنك أرآدتا أنه ليس يقول ذاك إل زيد
ولكنك قلت : رآأيت أو ظننت ونحوهما لتجعل ذلك فيما رآأيت وفيما ظننت

 )ولو جعلت : رآأيت مان رآؤية العين كان بمنزلة ( ضربت
ّنه يقوله قال الخليل : أل ترى أنك تقول : ماا رآأيته يقول ذلك إل زيد وماا أظ

إل عمرو فهذا يدلك على أنك إنما أنتحيت على القول وتقول : قل رآجل
 )يقول ذاك إل زيد وليس ( زيد ) بدلً مان الرجل في ( قل

قال سإيبويه : لكن ( قل رآجل ) في ماوضع ( أقل رآجل ) وماعناه كمعناه
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وأقل رآجل مابتدأ مابني عليه
والمستثنى بدل مانه لنه يدخأله في شيء
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يخرج مانه مان سإواه وكذلك أقل مان وقل مان إذا جعلت مان بمزلة رآجل
قال حدثانا بذلك يونس عن العرب

يجعلونه نكرة يعني مان قال أبو العباس : إذا قلت : قل رآجل يقول ذاك إل
زيد فهذا نفي

كثر رآجل يقول ذاك إل زيد وليست هذه قل التي تريد بها قل الشيء وإنما
تريد ماا يقول ذاك إل زيد

والدليل على أن رآجل في ماعنى رآجال أنك لو قلت : قل زيد إل زيد لم
ًا يدّل على ًا مان واحد هو هو وقولك : إل زيد يجز لنك ل تستثني واحد

ماعنى أقل رآجل فهو بدل مان قولك : قل رآجل
وتقول : ماا أنت بشيء إل شيء ل يعبأ به مان قبل ( أن بشيء ) في

ماوضع رآفع في لغة بني تميم فلما قبح أن يحمله على الباء صأارآ كأنه بدل
مان اسإم مارفوع وبشيء في لغة أهل الحجاز في ماوضع اسإم مانصوب

ولكنك إذا قلت : ماا أنت بشيء إل شيء ل يعبأ به اسإتوتا اللغتان وصأارآتا
( ماا ) على أقيس الوجهين وهي لغة تميم

دون) وتقول : ل أحد فيها إل عبد الله تحمل عبد الله على ماوضع ( ل 
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لفظه وكذلك تقول : ماا أتاني مان أحد إل عبد الله أل ترى أنك تقول : ماا
ٌد مان قبل أنه خأطأ أن تحمل المعرفة على ُد الله ول زي أتاني مان أحد ل عب

ٌو لن ٌد , ل عمر َد فيها إل زي ( مان ) في هذا الموضع كما تقول : ل أح
 )المعرفة ل تحمل على ( ل

ًا ول يجوز : ماا إل زيد وتقول : ماا فيها إل زيد وماا علمت أن فيها إل زيد
ًا فيها وإنما حسن لما قدمات وفصلت بين أن فيها ول ماا علمت أن إل زيد



الصأول في النحو
 ماكتبة ماشكاة السإلماية

وإل لطول الكلما كأشياء تجوز في الكلما إذا طال وتحسن
ول يجوز أن تقول : ماا علمت أن إل زيدا فيها مان أجل أنك لم تفصل بين (

ًا ْلت في قولك ماا علمت أن فيها إل زيد أن ) وإل كما فَص
ًا ل يقول ذاك وهو خأبيث ضعيف فمن أجاز هذا قال سإيبويه : وتقول إن أحد

ًا حمله على ( إن ) وتقول : ل أحد رآأيته ًا ل يقول هذا إل زيد قال : إن أحد
ًا لحد أو صأفة إل زيد وإن بنيت جعلت ( رآأيته ) خأبر

ًا كأنه قال : قد قالوا ذاك إل وتقول ماا فيهم أحد إل قد قال ذاك إل زيد
ًا زيد

وتقول : ماا أتاني إل أنهم قالوا كذا و ( أن ) في ماوضع اسإم مارفوع قال
: الشاعر

َقاِل ) ْو َأ َذاتِا  ُغُصوٍن  َتفت َحَمامَاٌة في  َه ْيَر أن  َغ َنِع الّشرَب مانها  َيْم ( لم 
وناس يقولون : غير أن نطقت وقد ماضى تفسيره

   ]299 - صأفحة 1الصأول في النحو    [ جزء  

ْيَت :وتقول َف َن ًا : بعض مان   ماا أتاني زيد إل عمرو إذا أرآدتا بذكرك زيد
ًا للنفي فهي بمنزلة ماا لم تذكره ول يجوز أن تقول : ماا زيد إل قاما توكيد
ًا وذلك أن الموضع ماوضع خأبر والخبر فإن قلت : ماا زيد إل يقوما كان جيد
ًا لمضارآعة يفعل السإماء . ولم ًا إل يقوما كان جيد اسإم فلو كان : ماا زيد

يقولوا : أكثر مان ذلك
ًا إل ذا فل يجوز أن يقع قال أبو العباس رآحمه الله : والتقدير : ماا زيد شيئ

ّد زيد لنه واحد مان شيء بعد إل شيء إل اسإم في ماعنى شيء الذي هو ح
ًا مان الشياء إل قائم فل لنه شيء في ماعنى جماعة وتقدرآه : ماا زيد شيئ
يجوز أن يقع قعد ( إل ) إل اسإم أو ماضارآع له ومان ها هنا وجب أن تقول

ًا ضربته : قال : ماا ماا زيد إل الجبن آكل وإل الخبر آكله هو وفيمن قال زيد
زيد إل الخبز آكله ول يجوز : ماا الخبز إل زيد آكل

ل يجوز أن تعمل الفعل الذي بعد إل في السإم الذي قبلها بوجه مان
الوجوه لن السإتثناء إنما يجيء بعد ماضي البتداء لن المعنى : ماا الخبز

ًا إل زيد آكله فإن حذفت الهاء مان ( آكله ) أضمرتها ورآفعت الخبز شيئ
ل يجوز إل ذلك . فإن قلت : ماا زيد إل قد قاما فهو أماثل ولو لم يجزه ماجيز
ًا فيه إلى ماثل ترك إجازة ماا قبله لن ( قد ) إنما أكدتا وصأارآتا كان قاصأد
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ًا لتوقع خأبر والفعل الماضي على حاله ومان أجازه فعلى وجه أن ( قد جواب
) لما زادتا ضارآع الفعل بالزيادة التي قبله الفعال المضارآعة والسإماء

لن الفعال المضارآعة يدخألها السين وسإوف والسإماء يدخألها اللف واللما
فتقول : ماا زيد إل قد قاما أل ترى أن ( قد ) إذا لحقت الفعل الماضي صألح

ًا فإن أن يكون حالً نحو : جاء زيد قد رآكب دابة ولول ( قد ) كان قبيح
قيل : ألست تقول : ماا جاءني زيد إل تكلم بجميل فقد وقع الفعل الماضي
ًا له وإنما ماعناه : بعد إل قيل : إنما جاز وجاد لنه ليس قبله أسإم يكون خأبر

كلما جاءني زيد تكلم ( بجميل ) فإن قال : فأنت قد تقول : ماا تأتيني إل
ًا وماا تحدثاني إلى صأدقت فمن أين وقع الماضي بعد إل والذي قلت حسن

قبله ماضارآع قيل : فالمضارآع الذي قبله في ماعنى الماضي لنه حكاية
الحال
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ًا ولو قلت أل ترى أن ماعناه : كلما حدثاتني صأدقتني وكلما جئتني قلت : حق
ًا ل سإبيل : ماا زيد إل أنا ضارآب لضمرتا الهاء في ( ضارآب ) لن زيد

ًا إل أنا ضارآبه فإن كانت ماا الحجازية لضارآب عليه لن تقديره : ماا زيد شيئ
فهي الرافعة لزيد وإن كانت التميمية فإنما جاء الفعل بعد أن عمل البتداء

فصارآ بمنزلة قولك كان زيد ضربت في أنه ل بد مان الهاء في ( ضربت )
وتقول : ماا كان أخأاكل إل زيد وماا ضرب أباك إل زيد لن الفعل فارآغ لما
ًا فما ًا إل زيد بعده فتقديره ماا كان أحد أخأاك إل عمرو وماا كان أخأوك أحد

ًا مان اسإم في النية أو خأبر ول بعد ( إل ) مان فاعل أو مافعول ماستثني
ًا إل ضرب عمرو ًا إل كان زيد مان حيث اسإتحال ماا زيد يجوز : ماا مانطلق

ًا إل أبوه لن ( ماا ) في قائم ًا إل أبوه وماا زيد قائم وتقول ماا كان زيد قائم
مانفي في المعنى والب هو الفاعل كما تقول : ماا قاما إل زيد

ًا لن السإتثناء ماعلق بما قبله ًا أحد إل أبوه كان جيد فإن قلت : ماا زيد قائم
غير مانفصل مانه ونظير ذلك : زيد ماا قاما أحد إل أبوه وزيد ماا كان أحد

ًا إل أبوه قائم
ًا إل أبوك والنصب في الب أجود على البدل ًا قائم وتقول : ماا أظّن أحد

ًا أحد إليه إل أبوه كان أجود حتى يكون مان ( أحد ) ولو قلت : ماا زيد قائم
السإتثناء فضلة
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ًا إل أبوهما كما تقول : إن أخأويك ليسا ويقول : إن أخأويك ليسا مانطلق
ًا أحد إل أبوهما كما تقول مانطلقة جارآيتهما وكذلك : إن أخأويك ليسا مانطلق

ًا آباؤهم : ماررآتا برجاٍل ليسوا إل مانطلق
قال أبو العباس رآحمه الله : يزعم البغداديون : أن قولهم : إل في

السإتثناء إنما هي إن ول ولكنهم خأففوا إن لكثرة السإتعمال ويقولون
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إذا قلنا : ماا جاءني أحد إل زيد
ًا ( بل ) وإن نصبنا فبإن فإنما رآفعنا زيد

ونحن في ذلك ماخيرون في هذا لنه قد اجتمع عامالن ( إن ول ) فنحن
ًا ول يعرفون ماا نقول نعمل أيهما شئنا وكذلك يقولوا جاءني القوما إل زيد

نحن أن رآفعه على الوصأف في ماعنى غير فيلزماهم أن يقولون : ماا جاءني
ِلَم ذلك فقالوا : ًا إذا أعملوا ( إن ) وهم ل يقولون به فسألناهم :  إل زيد
ًد ماضمرة قلت ذاك أجدرآ أن يجوز النصب كما يجوز إذا أظهرتا لن أح

ًا فلم يكن في ذاك وماا يتولد فيه مان المسائل حجة وهذا فاسإد مان كل أحد
ًا فيما يلتفت إليه ويجب على قولهم أن تنصب وجه ذكرنا إياه يجعل له حظ

النكراتا في السإتثناء بل تنوين لن : ل تنصب النكراتا بل تنوين قال
سإيبويه : إذا قلت لو كان ماعنا زيد رآجل إل زيد لغلبنا الدليل على أنه وصأف

أنك لو قلت : لو كان ماعنا إل زيد لهلكنا وأنت تريد السإتثناء لكنت قد
أحلت ونظير ذلك قوله : ( لو كان فيهما آلهة إل الله لفسدتا ) وماثل ذلك
قوله : ( ل يستوي القاعدون مان المؤمانين غير أولي الضررآ ) وماثله قول

: : لبيد
ِه  ) ْأْجز َف ًا  َقْرَض ِزيَت  ْيُر الَجَمل...وإذا ُجو َغ َتى  َف ِزي ال َيْج ّنما  (  إ

ًا لغلبنا أجود كلما وأحسنه قال أبو العباس رآحمه الله : لو كان ماعنا إل زيد
والدليل على جودته أنه بمنزلة النفي نحو قولك : ماا جاءني أحد إل

   ]302 - صأفحة 1الصأول في النحو    [ جزء  



الصأول في النحو
 ماكتبة ماشكاة السإلماية

زيد وماا جاءني إل زيد أنك لو قلت : لو كان ماعنا أحد إل زيد لهلكنا فزيد
ماعك كما قال تعالى : ( لو كان فيهما آلهة إل الله لفسدتا ) والله تعالى

فيهما
ًا أحد ًا أحد لهلكنا كما تقول : ماا جاءني إل زيد وتقول : لو كان لنا إل زيد

ًا ًا أنه ل يجوز أن يكون إل وماا بعدها وصأف والدليل على جودة السإتثناء أيض
إل في ماوضع لو كان فيه اسإتثناء لجاز

أل ترى أنك تقول : ماا جاءني أحد إل زيد على الوصأف إن شئت وكذلك :
جاءني القوما إل زيد على ذلك ولو قلت : جاءني رآجلً إل زيد تريد : غير

زيد على الوصأف لم يجز لن السإتثناء هنا ماحال وتقول : ماا أكل أحد إل
ًا لن ماعنى : ماا أكل أحد إل الخبز أنه قد أكل الخبز كل الخبز إل إل زيد

إنسان فكأنك قلت أكل الخبز كل إنسان فكأنك قلت أكل الخبز كل إنسان
ًا لنك أرآدتا : كل إنسان ًا إل زيد ًا وكذلك ماا ماسلوب أحد إل ثاوب إل زيد

ًا ) على ًا فتنصب ( قائم ًا إل قائم ًا وتقول : ماا ضربت أحد ًا إل زيد سإلب ثاوب
ًا فإن َءني أحد إل رآاكب ًا ) وماا جا الحال وكذلك : ماا ماررآتا بأحد إل ( قائم

ًا ولم يجز أن تبدله مان ًا نصبت : زيد ًا إل زيد قلت : ماا ماررآتا بأحد إل قائم
ًا ًا إل زيد ( أحد ) لن المعنى : ماررآتا بكل أحد قائم وإن شئت : قائم

وتقول : ماا مار بي البعير إل إبلك وذهب الدنانير إل دنانيرك وفي كتاب الله
تعالى : ( والعصر إن النسان لفي خأسر إل الذين آمانوا وعملوا

 )الصالحاتا
ًا قوماك ًا قوماك وكيف إل زيد قال الخأفش : لو قلت : أين إل زيد

ًا قوماك ويجيز ضرب إل زيد قوماك لجاز لن هذا بمنزلة أها هنا إل زيد
ًا مان الفاعلين أصأحابنا على أن يستثنى زيد

وقال : لو اسإتثنيته مان المفعولين لم يحسن لنك لم تجيء للمفعولين
 )بذكر في أول الكلما و ( ضرب ) هو مان ذكر الفاعلين لن الفعل ( لهم
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 أنه ل يجوز أن تجمع بين حرفين مان هذه الحروف إل ويكون الثاني :واعلم
ًا هذا ل يجوز أن تجمع بين إل وخأل ًا ماثل قولك : قاما القوما إل خأل زيد اسإم

ًا والكسائي ًا وإل ماا عدا جاز ول يجوز إل حاش زيد فإن قلت : إل ماا خأل زيد
: يجيزه إذا خأفض ( بحاشا ) والبغداديون يجيزون في : ماا عندي إل أباك
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ًا الرفع والنصب في ( أبيك ) يجيزون : ماا عندي إل أبوك أحد أحد
وقد ماضى ذكر هذا وماا يجوز فيه وماا ل يجوز

وإذا قلت : ماا قاما القوما إل زيد وهل قاما القوما إل زيد فالرفع عند
البصريين على البدل وعند الكوفيين على العطف ويقولون : إذا اجتمعت (

إل وغيرا ) فاجعل إحداهما تتبع ماا قبلها وإحداهما اسإتثناء فيقولون : ماا
ًا وتنصب ( غير ) وهذا عندنا إنما جاءني أحد إل زيد غير عمرو ترفع زيد

انتصب الثاني لنه ل يجوز أن يرفع بالفعل فاعلن وقد ماضى تفسير ذلك
ًا فقلت : ماا جاءني أحد إل زيد وغير عمرو ْقَت جاز رآفعهما جميع َنَس وإذا 

: قال الشاعر
ٍة  ) َد َواِح ْيُر  َغ َدارٌآ  ِة  َن ِدي ِبالِم َنا...مَاا  َوا َدارَآ مَاْر ِة إل  َدارآ الخليف   )
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ًا على قولك : ماا (ترفع  غير ) وتنصب دارَآ ماروان ولك أن تنصبهما جميع
ًا ًا ل يجوز إل على أن تجعل ( غير ) نعت ًا ورآفعهما جميع جاءني أحد إل زيد

فيصير الكلما كأنك قلت : ماا بالمدينة دارآ كبيرة إل دارآ ماروان
ول يجوز أن يقع بعد إل شيئان ماختلفان على غير جهة البدل ل يجوز : ماا

أكل إل عبد الله طعامَاَك
ول ماا أكل إل طعاماك عبد الله وقد ماضى تفسير هذا فإن جعلت ( إل )

بمعنى غير فقد أجازه قوما
َهَمين فقد أقر بثمانية ِدرآهم إل درآ وإذا قال القائل : الذي له عندي ماائة 

وتسعيَن وإذا قال : الذي له عندي ماائة إل درآهمان فقد أقر بمئة لن
المعنى : له عندي ماائة غير درآهمين

وكذلك لو قال : له علّي ماائة غير ألف
كان له ماائة أل ترى أنه لو قال : له علّي ماائة ماثل درآهمين جاز أن يكون

المعنى : أن المائة درآهمان
وكذلك لو قال : له علّي مائة ماثل ألف كان عليه ألف ( فغير ) نقيض ماثل

وإذا قلت : ماا له عندي إل درآهمين فأرآدتا أن تقر بما بعد ( إل ) رآفعته
لنك إذا قلت : ماا له عندي مائة إل درآهمان فإنما رآفعت درآهمان بأن جعلته

بدلً مان ( مائة ) فكأنك قلت : ماا له عندي إل درآهمان وإذا نصبت فقلت :
ًا ماا له عندي مائة إل درآهمين فما أقررآتا بشيء لن ( عندي ) لم ترفع شيئ
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فيثبت له عندك فكأنك قلت : ماا له عندي ثامانية وتسعون
ًا فإذا قلت : ماا لك عشرون إل كذلك إذا قلت ماا لك علّي عشرون إل درآهم

خأمسة فأنت تريد : ماا لك إل خأمسة وتقو ل : لك علّي عشرة إل خأمسة
ًا فالذي له سإتة ماا خأل درآهم

وكل اسإتثناء فهو ماما يليه والول : حط والثاني : زيادة وكذلك جميع العدد
فالدرآهم ماستثنى مان الخمسة فصارآ
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المستثنى أرآبعة
ًا ول ول ينسق على حروف السإتثناء ( بل ) ل تقول : قاما القوما ليس زيد
ًا ول : قاما القوما غير زيد ول عمرو والنفي في جميع العربية ينسق عمر

ًا عليه ( بل ) إل في السإتثناء وقال بعضهم : ( ل سإيما ) يجيء شبيه
ًا مان رآفع جعله في صألة ( ماا ) ومان بالسإتثناء وحكي : ول سإيما يوما ويوما

خأفض خأفض بشيء
ها هنا وجعل ( ماا ) زائدة للتوكيد والسي

ًا وحكي عن الحمر : أنه كان يجيز : ماا قاما والمثل ومان نصب جعله ظرف
: صأغير وماا خأل أخأاك كبير وإنما قاسإه على قول الشاعر

ِرآي  ) ُطو ْيَس بها  َل ٍة  َد ْل َب (  ول خأل الجن بها إنسي...َو
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وليس كما ظن لن إنسي مارتفع ( بها ) على ماذهبهم ولو قلت : ماا أتاني
ًا ًا كان جيد إل زيد إل أبو عبد الله إذا كان أبو عبد الله زيد

قال أبو بكر : قد كنا قلنا عند إفتتاحنا ذكرنا السإماء المنصوباتا أنها تنقسم
قسمة أولى على ضربين

وأن الضرب الول : هو العاما الكثير
وقد ذكرناه بجميع أقساماه وبقي الضرب الخأر وهو ( إل ) ونحن ذاكرون

إن شاء الله الضرب الخأر مان السإماء المنصوبة مان القسمة الولى
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هذا الضرب كل اسإم نذكره لفائدة بعد اسإم ماضاف أو فيه نون ظاهرة أو
ِلضافة ولولها ِلضافة والنون وحالت النون بينهما أو ا ماضمرة قد تما با

لصلح أن يضاف إليه والفرق بين هذا الضرب مان التمييز وبين التمييز الذي
قبله أن المنصوب هنا ينتصب عند تماما السإم وذلك ينتصب عند تماما

الكلما وهذا الضرب أكثر ماا يكون في نوعين يميزان المقادير والعداد وقد
نصبوا أشياء نصب السإماء بعد المقادير
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باب تمييز المقادير
المقدرآاتا بالمقادير على ثالثاة أضرب : مامسوح وماكيل وماوزون

أماا ماا كان مانها على ماعنى المساحة فقولهم : ماا في السماء قدرآ رآاحة
ًا نحو : ماا يمسح به ماا في الرآض وكل ًا جعل قدرآ الراحة شيئا ماعلوما سإحاب

ماا كان في هذا المعنى فهذا حكمه
ًا وماا أشبه ذلك وأماا ماا كان على ماعنى الكيل فقولهم : عندي قفيزان بر
ًا وعندي رآطل وأماا ماا كان على ماعنى الوزن فقولهم : عندي مانوان سإمن

ًا زيت
ًا أل ترى أنك إذا قلت : عندي فالتمييز إنما هو فيما يحتمل أن يكون أنواع

ًا وماقدارآ رآطل ل الرطل والمن اللذين ًا ورآطل وأنت تريد : ماقدارآ مان مان
يوزن بهما جاز أن يكون ذلك المقدارآ مان كل شيء يوزن مان الذهب

والفضة والسمن والزيت وجميع الموزوناتا وكذلك الذرآاع يجوز أن يكون
ماقدارآ الذرآاع مان الرآضين والثياب ومان كل ماا يمسح وكذلك القفيز

والمكيل يصلح أن يكال به الحنطة والشعير والتراب وكل ماا يكال
فأماا قولهم : لي ماثله رآجلً فمشبه بذلك لن المثل ماقدارآ فذلك الصأل
ولكنهم يتسعون في الكلما فيقولون : لي ماثله رآجلً وهم يريدون : في

شجاعته وغنائه أو غير ذلك
ًا فذلك على بابه إنما يريد : ماثل شيء في وزنه فإذا قلت : لي ماثله زيد

وقدرآه والهاء في ماثله حالت بين ماثل وبين زيد
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أن تضيفه إليه وكذلك النون في ( مانوان ) فنصبته كما نصبت المفعول لما
حال الفاعل بينه وبين الفعل بينه وبين الفعل

ًا ليس بخبر له ول ولول المضاف والنون لضفته إليه لن كل إسإم يلي إسإم
ِلضافة وسإيتضح لك ذلك في باب الخفض إن صأفة ول بدل مانه فحقه ا

شاء الله
ًا فالشعر ماقدارآ وكذلك : لي مالء الدارآ وماثل ذلك : عليه شعر كلبين دين

ًا مانك وأماثالك نكرتان وإن شئت ًا مانك ولي مالء الدارآ أماثالك لن خأير خأير
قلت لي مالء الدارآ رآجلً وأنت تريد : رآجالً وكل ماميز مافسر في المقادير

والعداد وغيرها
تحسن فيه إذا رآددته إلى الجنس تقول : لي ماثله مان الرجال وماا ( فمن )
في السماء قدرآ رآاحة مان السحاب ولله درآه مان الرجال وعندي عشرون

مان الدرآاهم ومانه ماا تدخأل فيه ( مان ) وتقره على إفراده كقولك : لله درآه
مان رآجل

ًا قال أبو العباس رآحمه الله : أماا قولهم : حسبك بزيد رآجلً وأكرما به فارآسإ
ٍد مان رآجل وأكرما به مان فارآس ولله درآه مان شاعر وأنت ل وحسبك يزي

تقول : عشرون مان درآهم ول هو أفره مان عبد فالفصل بينهما : أن الول
كان يلتبس فيه التمييز بالحال فأدخألت ( مان ) لتخلصه للتمييز أل ترى أنك

ًا لجاز أن تعني في هذه الحال ًا وحسبك به خأطيب لو قلت : أكرما به فارآسإ
وكذلك إذا قلت : كم ضربت رآجلً وكم ضربت مان رآجل

جاز ذلك لن ( كم ) قد يتراخأى عنها ماميزها
ًا ًة ضربت رآجلً واحد وإذا قلت : كم ضربت لم يدرآ الساماع أرآدتا : كم مار

أما : كم ضربت مان رآجل فدخأول ( مان ) قد أزال الشك
ويجوز أن تقول : عندي رآطل زيت وخأمسة أثاواب على البدل لنه جائز أن

تقول : عندي زيت رآطل وأثاواب خأمسة فتوخأوها على هذا المعنى وجائز
الرفع في : لي ماثله رآجل
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 رآجل ماثله فأماا الذي ينتصب إنتصاب السإم بعد المقادير فقولك : :تريد
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ً ويحه رآجلً ولله درآه رآجلً وحسبك به رآجل
: قال العباس بن مارداس

ّددوا  ) ّة يحميهم إذا ماا تب ًا فأبرحَت فارآسإا...ومار (  ويطعنهم شزرآ
ًا ًا وإنما يريد : كفيت فارآسإ قال سإيبويه : كأنه قال : فكفى بك فارآسإ

ًا ومان ذلك قول العشى : ودخألت هذه الباء توكيد
ًا ) ْأبَرْحَت َجارَآ َو ًا  ّب ْبَرْحَت رَآ أ

َ ( ... ف
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ً :وماثله  أكرما به رآجل
ًا لذلك الذكر وإذا كان في الول ذكر مانه حسن أن تدخأل ( مان ) توكيد

تقول : ويحه مان رآجل ولله درآ زيد مان فارآس وحسبك به مان شجاع ول
يجوز : عشرون مان درآهم ول هو أفرههم مان عبد لنه لم يذكره في الول

وماعنى قولهم : ذكر مانه أن رآجلً هو الهاء في ويحه
وفارآس هو زيد والدرآهم ليس هو العشرون والعبد ليس هو زيد ول الفره

لن الفره خأبر زيد
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باب تمييز العداد
اعلم : أن العداد كالمقادير تحتاج إلى ماا يميزها كحاجتها

ِلضافة إلى المعدود وذلك ماا كان وهي تجيء على ضربين : مانها ماا حقه ا
مانه يلحقه التنوين ومانها ماا ل يضاف وهو ماا كان فيه نون أو بني إسإم مانه

ماع اسإم فجعل بمنزلة اسإم واحد
أماا المضاف فما كان مانها مان الثلثاة إل العشرة فأنت تضيفه إلى الجمع

الذي بني لدنى العدد نحو : ثالثاة أثاوب وأرآبعة أفلس وخأمسة أكلب
وعشرة أجمال

فأفعل وأفعال ماما بني لقل العدد وأقل العدد هو العشرة فما دونها ذلك
أن تدخأل في المضاف إليه اللف واللما لنه يكون الول به ماعرفة فتقول :
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ثالث الثاواب وعشرة الفلس
ومان ذلك مائة وألف لن المئة نظير عشرة لنها عشر عشراتا واللف

نظير المئة لنه عشر مائاتا
قال أبو العباس رآحمه الله : ولكنك أضفت إلى المميز : لن التنوين غير

لزما في المئة واللف والنون في عشرين لزماة لنها تثبت في الوقف
ًا ًا جعل ماع الول اسإم وتثبت ماع اللف واللما فإذا زدتا على العشرة شيئ

ًا وبنيا على الفتح ويكون في ماوضع عدد فيه نون وذلك قولك  أحد: واحد
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ًا ويدلك على أن عشر قد قامات ماقاما ًا وخأمسة عشر دينارآ عشر درآهم
ًا أل ترى أن عشر قد عاقبت النون فلم التنوين قولهم : إثانا عشر درآهم
تجتمعا فهذا على ذلك إلى تسعة عشر فإذا ضاعفت أدنى العقود وهو

عشرة كان له اسإم مان لفظه ولحقته الواو والنون والياء والنون نحو :
ًا عشرون وثالثاون إلى تسعين والذي يبين به هذه العقود ل يكون إل واحد

ًا ًا وتسعون غلما نكرة تقولل : عشرون ثاوب
فإذا بلغت المئة تركت التنوين وأضفت المئة إلى واحد مافسر ووجب ذلك

في المئة لنها تشبه عشرة وعشرين أماا شبهها بعشرة فلنها عشر
ِلضافة وأماا شبهها بعشرين وتسعين عشراتا فوجب لها مان هذه الجهة ا

ُأضيفت إلى ًا ف فلنها العقد الذي يلي تسعين فوجب أن يكون ماميزها واحد
واحد لذلك إل أنك تدخأل عليه اللف واللما إن شئت

لن الول يكون به ماعرفة وكذلك ألَف حكمُه حكُم مائة وتثنيتها فتقول :
ًا ماا بعده في الشعر ًا مانصوب َء بعُض هذا مانون ْد جا مائتا درآهم وألفا درآهم وق

: قال الربيع
ًا  ) َفتى مائتين عاما َذا عاَش ال ُء...إ َفتا (  فقد ذهَب البشاشُة وال
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قال سإيبويه وثالث : وأماا تسع مائة وثالث مائة فكان حقه مائتين أو مائاتا
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ولكنهم شبهوه بعشرين وأحد عشر
َء بما ل وقال : اخأتص هذا إلى تسع مائة ثام ذكر : أنهم قد يختصوَن الشي

ُدن وغدوة وماا شعرتا به شعرة وليت شعري َكر : ل ِه فذ يكون لنظائر
ُعْمُر ول يقولون إل لعمرك في اليمين وذكر ماع ذلك أنه قد جاء َعْمُر وال وال

: في الشعر الواحد يراد به الجمع وأنشد
َنا ) َقد َشِجي َعظٌم و ُكم  ُق ( ... في َحل

: يريد في حلوقكم . وقال آخأر
ّفوا  ) ِع َت ُكُم  ِن ْط َب ْعِض  َب ُلوا في  َنكم َزمَاٌن خَأِميُص...ُك (  فإّن زماا
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 أن ( كم ) اسإم عدد مابهم فما يفسرها بمنزلة ماا يفسر العدد وقد :واعلم
ًا يلي هذا الباب أفردتا لها باب
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باب كم
ًا وفي الخأر اعلم : أن ل ( كم ) ماوضعين : تكون في أحدهما اسإتفهاما
ًا فهي فيه بمنزلة : عشرين وماا أشبهه مان ًا فأماا إذا كانت اسإتفهاما خأبر

ًا لك كما تقول : العداد التي فيها نون تنصب ماا يفسرها تقول : كم درآهم
ًا لك فينتصب الدرآهم بعد ( كم ) كما ًا لك أثالثاون درآهم أعشرون درآهم

انتصب بعد عشرين وثالثاين لن ( كم ) اسإم ينتظُم العدد كلُه وخأص
ًا بينه وبين الخبر لن العدد على ضربين : السإتفهاما بالنصب ليكون فرق

مانه ماا يضاف إلى المعدود ن ومانه ماا ل يضاف كما ذكرنا فجعلت ( كم )
في السإتفهاما بمنزلة ماا ل يضاف مانه وذلك نحو : خأمسة عشر وعشرين
ًا بمنزلة اسإم مانون أل ترى أنه ل يضاف إلى ماا يفسره فخمسة عشر أيض

ًا لك فإنما أرآدتا : كم لك مان الدرآاهم كما أنك لما فإذا قلت : كم درآهم
ًا إنما أرآدتا : عشرون مان الدرآاهم ولكنهم حذفوا قلت : عشرون درآهم

ًا كما قالوا : هذا أول فارآس في الناس وإنما يريدون : هذا ( مان ) اسإتخفاف
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أول الفرسإان
ًا وذلك أن ًا لك أقوى مان قولك : كم لك درآهم قال الخليل : إن : كم درآهم

ًا أقبح إل أنها في ( كم  عربية) قولك : أعشرون لك درآهم
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: جيدة وذلك قبيح في عشرين إل أن الشاعر قد قال
ِر حولً كميل...على أنني بعد ماا قد ماضى  ) (  ثالثاوَن للهج

واعلم : أن ( كم ) ل تكون إل مابتدأة في السإتفهاما والخبر ول يجوز أن
ًا كما تبنيها على فعل وأنها تكون فاعلة في المعنى ومافعولة ومابتدأة وظرف

يكون سإائر العداد في التقدير ل يجوز أن تقول : رآأيت كم رآجلً فتقدما
عليها ماا يعمل فيها

فأماا كونها فاعلة فقولك : كم رآجلً أتاني وأماا كونها مافعولة فقولك : كم
ًا درآاهمك رآجلً ضربت وأماا كونها مابتدأة فقولك : كم دانق

واعلم : أنه لك أل تذكر ماا تفسر به ( كم ) كما جاز لك ذلك في العدد
ًا درآهم لك ول تذكر القيراط تقول : كم درآهم لك فالتقدير : كم قيراط
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ًا غلمانك ول يجوز إل الرفع في :وتقول  كم غلمانك والمعنى كم غلما
غلمانك لنه ماعرفة

ًا ول يكون التمييز بالمعرفة فكأنك قلت : أعشرون غلمانك وأماا كونها ظرف
ًا أقمت فقولك : كم ليلة سإرتا كأنك قلت : أعشرين ليلة سإرتا وكم يوما

ًا أقمت فكم عدد كأنك قلت : أثالثاين يوما
والعدد : حكمه حكم المعدود الذي عددته به

ًا فهو حيوان ًا فهو زماان وإن كان حيوان فإن كان المعدود زماان
وإن كان غير ذلك فحكمه حكمه

ًا لك ًا لك كما ل يجوز : أعشرون غلمان ول يجوز : كم غلمان
قال : وحكى الخأفش : أن الكوفيين يجيزونه وإذا قلت : كم عبد الله



الصأول في النحو
 ماكتبة ماشكاة السإلماية

ًا عبد الله مااكث فكم أياما وعبد مااكث ( فكم ) ظرف فكأنك قلت : كم يوما
الله يرتفع بالبتداء كما ارآتفع بالفعل حين قلت : كم رآجلً ضرب عبد الله

ًا غلمان وتقول : كم غلمان لك فتجعل ( لك ) صأفة لهم والمعنى : كم غلما
لك

قال سإيبويه : وسإألته يعني الخليل عن قولهم : على كم جذع بيتك مابني
فقال : القياس والنصب وهو قول عاماة الناس يعني نصب جذع

قال : فأماا الذين جروا فإنهم أرآادوا ماعنى : ( مِان ) ولكنهم حذفوا ها هنا
ًا على اللسان تخفيف

ًا مانها أماا ( كم ) التي تكون خأبرا فهي في الكثير وصأارآتا ( على ) عوض
نظيره رآب في التقليل إل أن كم : التي اسإم ورآب : حرف وهي في الخبر

بمنزلة اسإم لعدد غير مانون نحو : مائتي درآهم فهي
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ماضافة وذلك قولك : كم غلما لك قد ذهب جعلوها في السإتفهاما بمنزلة :
عشرين وفي الخبر بمنزلة : ثالثاة تجر ماا بعدها ول تعمل ( كم ) في الخبر

إلّ فيما تعمل فيه ( رآب ) في اسإم نكرة ل يجوز أن تدخأل فيه اللف واللما
كما فعلت ذلك في مائة الدرآهم وماا أشبهها ول تعمل إل في نكرة نصبت أو

خأفضت فتقول : كم رآجل قد لقيت وكم درآهم قد أعطيت
وإن شئت قلت : كم رآجال قد لقيت وكم غلمان قد وهبت فيجوز الجمع

ًا أن تفسر بجميع ًا ول يجوز إذا كانت اسإتفهاما إذا كانت خأبر
وتقول العرب : كم رآجل أفضل مانك تجعله خأبر ( كم ) وحكى ذلك : يونس

عن أبي عمرو وكم تفسر ماا وقعت عليه مان العدد بالواحد المنكورآ كما
ًا أو بجمع مانكورآ نحو : ثالثاة أثاواب قلت : عشرون درآهم

وهذا جائز في التي تقع في الخبر
فأماا التي في السإتفهاما فل يجوز فيها إل ماا جاز في العشرين وناس مان
العرب يعملونها في الخبر كعملها في السإتفهاما فينصبون كأنهم يقدرآون

التنوين وماعناها مانونة وغير مانونة سإواء
: وبعض العرب ينشد

َيا َجريُر وخَأالًة  ) َلَك  ِرآي...َكْم عمًة  َبْت علّي ِعَشا َل ْد ح َق ُء  َعا ْد َف   )
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وهم كثير مانهم الفرزدق وهذا البيت ينشد على ثالثاة أوجه : رآفع ونصب
وخأفض فإذا قلت : كم عمة فعلى ماعنى : رُآّب فإن قلت : كم عمًة فعلى

وجهين : على ماا قال سإبيويه في لغة مان ينصب في الخبر وعلى
ِما فإن قلَت : كم عمٌة فرفعَت أوقعَت ( كم ) على الزماان فقلت : السإتفها

ًا عمة لك وخأالة قد حلبت علّي عشارآي أو كم مارة ونحو ذلك كم يوما
واعلم : أنك إذا قلت : كم عمة فلست تقصد إلى واحدة بعينها

وكذلك إذا نصبت
فإن رآفعت لم يكن إل واحدة لن التمييز يقع واحدة في ماوضع الجميع

ًا هذا الدرآهم الذي أسإألك عنه فالدرآهم فإذا رآفعت فإنما المعنى : كم دانق
واحد لنه خأبر وليس بتمييز وإذا فصلت بين كم وبين السإم وبشيء

اسإتغنى عليه السكون أو لم يستغن فاحمله على لغة الذين يجعلونها
بمنزلة اسإم مانون وانصب لنه قبيح أن تفصل بين الجارآ والمجرورآ قال

: زهير
َنُه  ) ُدو َكْم  ًا و ُؤمّا سَإنان َها...َت َغارُآ ًا  ِدب ْو (  مان الرآِض مُاحد
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ًا وأنشد سإيبويه : وإن شئت رآفعت فجعلت : كم مارارآ
ُعلى  ) َناَل ال ٍد ماقرٍف  ِبُجو َعْه...َكْم  ٍم بخلُه قد وَض ِري َك (  و

ًا يفصل بين كم وبين ماقرف بالظرف وأجاز في ماقرف الرفع والنصب أيض
على ماا فسرنا

واعلم : أنك إذا قلت : كم مان درآهم عندك فل يجوز أن تقول : عندك
عشرون مان درآهم

ًا وقد أجروا ماجرى ( كم ) في السإتفهاما فنصبوا قولهم : له كذا وكذا درآهم
كأنهم قالوا : له عدد ذا درآاهم

قال سإيبويه : هو كناية للعدد بمنزلة فلن في الحيوان وهو مابهم وصأارآ ذا
مان كذا بمنزلة التنوين لن المجرورآ بمنزلة التنوين



الصأول في النحو
 ماكتبة ماشكاة السإلماية

قال ! وكذلك كأين رآجلً قد رآايت قال : زعم ذلك يونس
وكائن قد أتاني رآجلً إل أن أكثر العرب إنما تتكلم بها ماع ( مان ) قال الله

تعالى : ( وكأين مان قرية ) فإن حذفت ( مان ) فالكلما عربي جيد
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ماسائل مان هذه البواب
ًا ورآطل زيت فمن نصب فعلى التمييز ومان خأفض تقول : عندي رآطل زيت
أضاف ومان رآفع اتبع وكل هذا جائز في المقادير وكذلك : بيت تبٍن وجرة

ِلضافة لنك لم ترد : ماقدارآ شاة ٍز فا ٍم وجبة خأ زيٍت فإن قلت : شاة لح
ًا فإن أرآدتا هذا المعنى جاز النصب وتقول : عندي ًا وماقدارآ جبة خأز لحم

ًا تضيف الول وتنصب الثاني تريد ماقدارآ زق عسل سإمنا ول زق عسل سإمن
ًا إل في بدل الغلط خأاصأة لنه ل يكون يجوز عندي مالء زق عسلً سإمن

ًا إل في بدل الغلط خأاصأة لنه ل يكون عند مالء عندك مالء زق عسلً سإمن
ًا ومالؤه عسلً لنه مان أيهما اماتل فقد شغله عن الخأر ومان ذلك زق سإمن

قوله جل وعز : ( أو عدل ذلك صأياماا ) و ( مالء الرآض ذهبا ) ويجوز :
َذهٌب في غير القرآن َلرآِض  ُء ا مال

ًا ورآطل زيت ول يجوز : الرطل ًا والرطلن زيت وتقول : عندي رآطلن زيت
ِلضافة وكان الكسائي يضيفه ويدخأل زيت لنه ل يجمع بين اللف واللما وا

ًا : الرطل الزيت والرطل ًا ويجيز أيض اللف واللما في كل ماا كان مافسر
الزيت والخمسة الثاواب والخمسة الثاواب فإذا قال : رآجل السوء وزن

السبعة لم يجز أن تدخأل عليه اللف واللما لن إضافته صأحيحة والبصريون
ًا يأباه إل ماع الضارآب يأبون إدخأال اللف واللما في جميع هذا والفراء أيض

الرجل والحسن الوجه وقد ماضى تفسير هذا
ِنّي قضيبا عوسإج ونخلتا برني َبْر فإذا قلت : مااء فراتا وتمر شهرير ورآطب 

فكان ليس بمقدارآ ماعروف ماشهورآ فكلما العرب الخفض والخأتيارآ فيه
ِلتباع ول يجوز فيه التمييز إذ لم يكن ِلضافة أو ا ا
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ًا مانه لك وكم غيره ماثله لك انتصب ماقدارآ وتقول : كم ماثله لك وكم خأير
( غير ) بكم وانتصب المثل لنه صأفة له وماثله وغيره نكرة وإن كانا

ماضافين إلى ماعرفة وقد ذكر هذا
ًا لك ًا لك لنك ل تقول : أعشرون غلمان ولم يجز يونس والخليل : كم غلمان
ًا وعليك رآاقود خأل فإن أرآدتا هذا المعنى قلت : إل على وجه : لك مائة بيض

كم لك غلمانا ويقبح أن تقول : كم غلمانا لك لن : لك سإبب نصب :
ًا فيها وقد بينا : أن غلمان ول يجوز أن يتقدما عليها كما لم يجز : زيد قائم

العامال إذا كان ماعنى لم يجز أن يتقدما مافعوله عليه
وتقول : كم أتاني ل رآجل ول رآجلن وكم عبد لك ل عبد ول عبدان فهذا

ِه كم كأنك ِلعراِب ل على ماا تعمُل في ُعها مِاَن ا َكْم ) وماوض ماحمول على ( 
قلت : عشروَن أتوني ل رآجٌل ول رآجلن ولو قلت : كم ل رآجل ول رآجلين

في الخبر والسإتفهاما كان غير جائز
ًا ( لكم ) وكذلك ًا خأبر وتقول : كم مانهم شاهد على فلن إذا جعلت شاهد
ًا بك ًا تقول : كم ماأخأوذ بك إذا أرآدتا أن تجعل : ماأخأوذ هو في الخبر أيض

في ماوضع ( لك ) إذا قلت : كم لك لن ( لك ) ل تعمل فيه ( كم ) ولكنه
مابني عليها خأبر لها وتقول : كم رآجل قد رآأيته أفضل مان زيد لنك جعلت (

ًا عن ( كم ) لن ( كم ) اسإم مابتدأ أفضل ) خأبر
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 رُآّب ) إذا قلت : رُآب رآجل أفضل مانك فل يكون لها خأبٌر لنها حرف (فأماا
ًا وتقول : كم امارأة قد قامات ول يجوز أن تقول : جر وكم ل تكون إل اسإم

كم امارأة قد قمن لن المعنى : كم مان مارة امارأة قد قامات
فإن كانت ( امارأة ) ماميزة فقلت : كم امارأة قد قامات جاز أن تقول :

قامات وقمن لجعل الفعل مارة على لفظ المفسر ومارة على ماعنى ( كم )
وقال الله جل وعز : ( وكم مان مالك في السمواتا ل تغني شفاعتهم

شيئا ) فردوه إلى ماعنى ( كم ) وقال جل ثاناؤه : ( وكم مان قرية أهلكناها
فجاءها بأسإنا بياتا ) فجاء على لفظ المفسر فإدخأالك ( مان ) وإخأراجها

واحد لنك تريد التفسير
ًا مان رآفع اتبع ماا في لك ًا ورآفع ُلها نصب َلها وفصي وتقول : كم ناقة لك وفصي



الصأول في النحو
 ماكتبة ماشكاة السإلماية

ومان نصب اتبع الناقة وإنما جاز في فصيلها النصب وهو ماضاف إلى
الضمير لن التأويل : وفصيل لها كما قيل : كل شاة وسإخلتها بدرآهم

فالتأويل وسإخلة لها كما قالوا : رُآب رآجل وأخأيه والمعنى : وأخأ له فإذا
قلت : كم ناقة وفصيلها لك فل يجوز في الفصيل إل النصب كأنك قلت :

كم ناقة وكم فصيل ناقة لك وتقول : كم رآجلً قد رآايت وامارأة على لفظ (
رآجل ) ويجوز : ونساءه لن المعنى : رآجل لكل رآجل امارأة والفراء يقول :

كم رآجلً قد رآأيت ونساءه وكم رآجل قد رآأيت ونسائه ويقول : تأويل
( رآجل ) جمع فل أرآد عليه بالتوحيد
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قال أبو بكر : ويجوز عندي : كم رآجلً رآأيت ونساءهم لن المعنى : كم
رآجالً رآأيت ونساء لهم

وتقول : كم زيد قائم وبكم ثاوبك ماصبوغ تريد : كم مارة أو سإاعة زيد قائم
ًا ثاوبك ماصبوغ وماا أ شبه ذلك ًا أو دينارآ وماا أشبه ذلك . وبكم درآهم

ًا فهو أشبه شيء بقولك : ماررآتا قال الفراء : إذا قلت : عنيد خأمسة أثاواب
ًا برجل حسن وجه

ًا عندهم مانصوب بأنه قال أبو بكر : وليس هو عند أصأحابنا كذلك لن وجه
ماشبه بالمفعول لن حسن يشبه اسإم الفاعل . وقد ماضى ذكر هذا

ًا شاذ إنما يجوز ماثله في ضرورآة شاعر والنصب في قولهم : خأمسة أثاواب
وقال أحمد بن يحيى رآحمه الله كل مانصوب على التفسير فقد جعل ماا

ًا فجعلت لها ًا وعدد قبله في تأويل الفعل ولذلك قلت : عندي خأمسة وزن
ًا ماصدرآ

فتأويله عندي ماا يعد به الدرآهم خأمسة وكذلك في كل التفسير ترده
تقديره إلى أن تقدرآه الفعل : فإن قال قائل : فأنت تقول : ماا أحسنك مان

ًا فيه فرق إذا قلت : ماا أحسنك الرجال وماا أحسنك مان رآجل فيثبتهما إذ
ِتهم وإذا قلَت : مان الرجال فإنما تريد : أنًت َحَسٌن مِان بينهم ومِان جماع

مِاْن رآجل ففيها مَاذاهب
أماا ماذهب أبي العباس ماحمد بن يزيد رآحمه الله فيقول : فصلوا بين الحال

والتمييز وقد ماضى ذكر ذلك
وقال غيره : تكون ( مان ) هنا لبتداء الغاية كأنك قلت : ماا أحسنك مان
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أول أحوالك يوصأف بها الرجل إلى غاية النهاية وماذهب آخأر أن تكون ( مان
ًا للجنس المميز برجل رآجل كأنك ) تبعيض
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ًا ليدل :قلت  ماا أحسنك مان الرجال إذا مايزوا رآجلً رآجلً فجعلت رآجلً ماوحد
ِلفراد وكذلك : ماا أحسنك مان رآجلين على تمييز الرجال بهذا ا

كأنك قلت : مان الرجال إذا مايزوا رآجلين رآجلين
والقياس على ماذهب الكسائي : عندي الخمسة اللف الدرآهم فيجعل

الخمسة ماضافة إلى اللف واللف ماضافة إلى الدرآهم وذا عندنا ل يجوز
ْلف الدرآهم فتفتح الخمسة وتقول على ماذهبهم : عندي الخمسة العشر ال

ْلف على التفسير وتضيفه إلى الدرآهم والعشر وتنصب ال
وهذا ل يجوز لما قدمانا ذكره

ًا وعندي عشرون رآجلً صأالحون ول وتقول : عندي عشرون رآجلً صأالح
ًا على لفظ الواحد يجوز : صأالحين على أن تجعله صأفة رآجل فإن كان جمع

ًا وجياد مان رآفع جعله ًا جياد جاز فيه وجهان : تقول : عندي عشرون درآهم
: صأفة للعشرين ومان نصب أتبعه المفسر وهذا البيت ينشد على وجهين

ُلوبًة  ) ُعوَن َح َب َتاِن وأرْآ َن ْثا َها ا ِم...ِفي َلسْإح ُغَراِب ا ِة ال َي ِف َكَخا ًا  َد (  سُإو
يروى : سإود وتقول : عندي ثالث نسوة وعجوزين وشابة

ترده مارة على ثالث ومارة على نسوة وإذا قلت : خأمستك أو خأمسة
ًا لنه قد أضيف وعلم أثاوابك لم تخرج مانه مافسر

ِلضافة وهذا ويجيز البغداديون : خأمسة درآاهمك ودرآهمك ينوي في الول ا
إنما يجوز عندي ماثله في ضرورآة الشاعر قالوا : وقد سإمع : برئت إليك

مان خأمسة وعشري
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ًا تنصب النخاسإين قالوا : ول يجوز ماع المكنى وتقول : عندي خأمسٌة وزن
ًا وترفع مان نصب فعلى المصدرآ ومان رآفع جعله نعت
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كأنه قال : خأمسة ماوزونة وإذا قالوا : عندي عشرون وزن سإبعة نصبوا
ورآفعوا ماثل ذلك وكذلك إن أدخألوا اللف واللما قالوا : عندي العشرون

ً وزُن السبعة ووزَن السبعة النصب والرفع وكان الخأفش يجيز : كم رآجل
عندك وعبيده يعطف ( عبيده ) على المضمر الذي في ( عندَك ) ويرفعُه
ِم والتأخأير جاز كأنك ُه عندك على التقدي َكْم رآجلً وعبيد قال : ولو قلت : 

: قلت : كم رآجلً عندك وعبيده قال الشاعر
َذاتِا ِعْرِق  ) َلًة مِاْن  ُنْخ َيا  ِه الّسلمُا...أل  َورَآْحَمة الل ْيِك  َل َع   )

ُد بُن الحكم الثقفي : وقال يزي
َنِميَمًة  ) َيبًة و ُبخلً ِغ َو ْعَت  َعوي...َجَم ِبُمْر ْنها  َع َلْسَت  َثالََث خِأَصال    )
قال : وقد فسروا الية في كتاب الله جل وعز : ( إن الذين آمانوا
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والذين هادوا والصابئون والنصارآى مان آمان بالله واليوما الخأر ) والصابئون
ًا كذلك وتقول : كم يسيرك أن لك درآهم

ًا واحداص ولو قلت : كم يسرك أن لك مان ( فتنصب الدرآهم وتعني : درآهم
ًا يسرك درآهم ) لم يجز لن ( أن ) ل اسإم لها وكذلك لو قلت : كم درآهم
أن لك لم يجز وتصحيح المسألة : كم يسرك أنه لك مان درآهم تريد : كم

ًا قد دفع مان درآهم يسرك أنه لك وتقول : كم تزعم أن إلى زيد درآهم
ًا ( بأن ) ودرآهم ها هنا واحد وكم مارارآ ترد : كم مارة تزعم تنصب درآهم

ًا ) على الحال وتجعل خأبر ( كم ًا رآجلً تنصب ( قائم وتقول : كم عندك قائم
) ( عندك ) وهو قبيح لنك قد فصلت بين ( كم ) وبين ماا عملت فيه وتقول
: كم ماالك إل درآهمان إذا كنت تستقله وكم عطاؤك إل خأمسون كأنك قلت

ًا عطاؤك إل خأمسون فهذا في ًا ماالك إل درآهمان وكم درآهم : كم درآهم
السإتقلل كقول القائل : هل الماير إل عبد الله وهل الدنيا إل شيء زائل

ً وتقول : كم ثالثاة سإتة إل ثالثاتان وكم خأمسة عشرة إل خأمستان وكم رآجل
ًا أصأحابك إل خأمسون إذا كنت تستقل عددهم ويكون ماا بعد إل تفسير

ًا وتجره ًا وتنصب إذا كانت ( كم ) نصب ( لكم ) وترفعه إذا كانت ( كم ) رآفع
ًا ًا يقول : كم ثالثاة وجدتا سإتة إل ثالثاين وبكم درآهم إذا كانت ( كم ) جر
أرآضك إل ألف وكذلك : كم ثالثاة سإتة إل ثالثاتان وكم عشرون خأمسة إل

أرآبع خأمساتا
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كأنك) هذا على السإتثناء تجعل ماا بعد إل بدلً مان ( كم 
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ًا وجدتا سإتة إل ثالثاين فاعتبر :قلت  هل بشيء أرآضك إل ألف وهل شيئ
هذا بهذا

قال أبو بكر : قد فرغنا مان ذكر المرفوعاتا والمنصوباتا وذكرنا في كل
ًا فيه درآبة للمتعلم ودرآس للعالم بحسب ماا ًا كافي باب مان المسائل ماقدارآ

ًا لتفريع الصأول يصلح في هذا الكتاب لنه كتاب أصأول ونحن نفرد كتاب
ومازج بعضها ببعض ونسمية كتاب الفروع ليكون فروع هذه الصأول إن
أخأر الله في الجل وأعان وإذا فرغنا مان الرفع والنصب فلنذكر الضم

والفتح اللذين يضارآعانهما إن شاء الله
ذكر السإم المضموما والمفتوح اللذين يضارآعان المعرب

أعلم : أن الضم الذي يضارآع الرفع هو الضم الذي يطرد في السإماء ول
ًا ًا بعينه كما أن الفعل هو الذي يرفع السإماء ول يخص اسإم يخص اسإم

بعينه وهذا الضرب إنما يكون في النداء وأماا الفتح الذي يشبه النصب فما
ًا بعينه وهذا ًا في السإماء ول يخص اسإم كان على هذا المنهاج ماطرد

الضرب إنما يكون في النفي ( بل ) وسإنذكر كل واحد مانهما في بابه إن
شاء الله
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باب النداء
الحروف التي ينادى بها خأمسة : يا وأيا وهيا وأي وباللف وهذه ينبه بها
المدعو إل أن أرآبعة غير اللف يستعملونها إذا أرآادوا أن يمدوا أصأواتهم

ِلنسان المعروض أو النائم المستثقل وقد للشيء المتراخأي عنه أو ل
يستعملون هذه التي للمد في ماوضع اللف ول يستعملون اللف في هذه

المواضع التي يمدون فيها ويجوز أن تستعمل هذه الخمسة إذا كان صأاحبك
ًا وإن شئت حذفتهن كلهن اسإتغناء إل في المبهم ًا ماقبلً عليك توكيد قريب



الصأول في النحو
 ماكتبة ماشكاة السإلماية

والنكرة فل يحسن أن تقول : هذا وأنت تريد : يا هذا ول رآجل وأنت تريد :
يا رآجل ويجوز حذف : يا مان النكرة في الشعر

والندبة يلزماها : يا ووا ( ووا ) يخص بها المندوب
وأصأل النداء تنبيه المدعو ليقبل عليك وتعرض فيه السإتغاثاة والتعجب

والمدح والندبة وسإنذكر ذلك في ماواضعه والسإماء المناداة تنقسم على
ثالثاة أضرب : مافرد وماضاف وماضارآع للمضاف بطوله
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: شرح الول
وهو السإم المفرد في النداء السإم المفرد ينقسم على ضربين : ماعرفة

ونكرة فالمعرفة : هو المضموما في النداء والمعرفة المضموماة في النداء
ًا قبل النداء نحو : زيد وعمرو ًا علم على ضربين : إحداهما : ماا كان اسإم

فهو على ماعرفته
وضرب كان نكرة فتعرف بالنداء نحو : يا رآجل أقبل صأارآ ماعرفة بالخطاب

وأنه في ماعنى : يا أيها الرجل
ُيَضّمان في النداء تقول : يا زيد ويا عمرو ويا فهذان الضربان هما اللذان 

بكر ويا جعفر ويا رآجل أقبل ويا غلما تعال
فأماا : يا زيد فزيد وماا أشبهه مان المعارآف ماعارآف قبل النداء وهو في
النداء ماعرفة كما كان ولو كان تعريفه بالنداء لقدرآ تنكيره قبل تعريفه

ويحيل قول مان قال : أنه ماعرفة النداء فقط إنك قد تنادي بإسإمه مان ل
ًا له ًا كما تقول : يا فرزدق أقبل ولو كنت ل تعرف أحد تعلم له فيه شريك
ماثل هذا السإم ولو لم يكن عرف أن هذا اسإمه فيما تقدما لما أجابك إذا

دعوته به
ومان قال إذا قلت : يا زيد أنه ماعرفة بالنداء فهذا الكلما مان وجه حسن

ومان وجه قبيح عندي أماا حسنة : فأن يعني : أن أول ماا يوضع السإم
ِلنسان أنه ينادي به فيقول له أبوه أو مان سإماه مابتدأ : يا فلن ليعرف به ا

ًا ماا علم فمن قال : أن وإذا كررآ ذلك عليه علم أنه اسإمه ولول التكرير أيض
السإم ماعرفة بالنداء أي : أصأله أنه به صأارآ يعرف المسمى فحسن وإن
كان أرآاد : أن التعريف الذي كان فيه قد زال وحدث بالنداء تعريف آخأر

ِلحالة فيه ويلزما قائل هذا القول شناعاتا أخأر عندي فقد بينا وجه ا
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وأماا قولك : يا رآجل . فهذا كان نكرة ل شك فيه قبل النداء وإنا صأارآ
بإخأتصاصأك له وإقبالك عليه في ماعنى : يا أيها الرجل فرفع وإنما ادعى

مان قال : أن : يا زيد ماعرفة بالنداء ل بالتعريف الذي كان له
ُوِجد اللف واللما ل يثبتان ماع ( يا ) في التعريف في التثنية أل قيل : أنه 
ترى أنك تقول يا زيدان أقبل ولول يا لقلت : الزيدان إذا أرآدتا التعريف

وإنما حذفت اللف واللما اسإتغناء بيا عنهما إذ كانتا آلة للتعريف كما حذفنا
ًا مان النكرة في النداء أيض

ٌء ماما فيه اللف واللما إل الله عز ووجدنا ماا ينوب عنهما فليس ينادي شي
وجل

قال سإيبويه : وذلك مان أجل أن هذا السإم ل تفارآقه اللف واللما وكثر مان
كلما العرب

وأماا السإم النكرة الذي بقي على نكرته فلم يتعرف بتسمية ول نداء فإذا
ًا تعال وكذلك إن قلت : يا ناديته فهو مانصوب تقول : يا رآجلً أقبل ويا غلما
رآجلً عاقلً تعالى فالنكرة مانصوبة وصأفتها أو لم تصفها وماعنى هذا أنك لم

تدع رآجلً بعينه فمن أجابك فقد أطاعك أل ترى أنه يقول : مان هو ورآاء
ًا كلمني كما حائط ول يدرآي مان ورآاؤه مان الناس : يا رآجلً أغثني ويا غلما
َذ َبل مان أخأ ِه  ًا بعين ٌد واحد يقول : الضرير يا رآجلً خأذ بيدي فهو ليس يقص

ُتُه قال الشاعر ِه فهو بغي : بيد
َغْن  ) ّل َب َف َعَرْضَت  ًا إماا  ِكب ِقيا...فيا رَآا َتل َنْجَران أْن ل  َي مِاْن  َندامَاا   )
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وإنما أعربت النكرة ولم تبن لنها لم تخرج عن بابها إلى غير بابها كما
خأرجت المعرفة فإن قال قائل : ماا علمنا أن قولهم : يا زيد مابني على
الضم وليس بمعرب مارفوع قيل : يدل على أنه غير ماعرب أن ماوضعه

نصب والدليل على ذلك أن المضاف إذا وقع ماوقع المفرد نصب تقول : يا
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ٌد الطويٌل فلو َد الله وأن الصفة قد تنصب على الموضع تقول : يا زي عب
ًا لما جاز أن تنصبه إذا أضفناه ول أن تنصب وصأفه لكنا كانت الضمة إعراب
نقول : أنه ماضموما ماضارآع للمرفوع ويشبهه مان أجل أن كل اسإم ماتمكن

يقع في هذا الموضع يضم فأشبه مان أجل ذلك المرفوع ( بقاما ) يعني
الفاعل لن كل اسإم ماتمكن يلي ( قاما ) فهو مارفوع فلهذا حسن أن تتبعه

ٌد الطويٌل يا زيد وعمرو ٌد الطويٌل كما تقول : قاما ز النعت فتقول : يا زي
فتعطف كما تعطف على المرفوع
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وينبغي أن تعلم : أن حق كل مانادى النصب
ًا لن قولك : ( يا ) مان قبل أن قولك : يا فلن ينوب عن قولك : أنادي فلن

هو العمل بعينه وأنه فارآق سإائر الكلما
لن الكلما لفظ يغني عن العمل وهذا العمل فيه هو اللفظ

َد ًا بع ِلَك : ضربت زيد ِلَك : يا زيد وهو ماثل قو َد قو ًا بع فإن قلت : ناديت زيد
علِمَك ذلَك به فتأماْل هذا فإنه مانفرد به هذا الباب

وأماا السبب الذي أوجب بناء السإم المفرد فوقوعه ماوقع غير المتمكن أل
ترى أنه قد وقع ماوقع المضمرة والمكنياتا والسإماء إنما جعلت للغيبة ل
ًا عن نفسه إنما تقول : قمت يا هذا فلما تقول : قاما زيد وأنت تحذف زيد

وقع زيد وماا أشبهه بعد ( يا ) في النداء ماوقع أنت والكاف وأنتم وهذه
ُبني وسإنبين أمار المبنياتا في ماواضعها مابنياتا لمضارآعتها الحروف 

وبني على الحركة في النداء لن أصأله التمكن ففرق بينه وبين ماا ل أصأل
له في التمكن فأماا تحريكه بالضم دون غيره فإنهم شبهوه بالغاياتا نحو

ِلعراب إذا أضفتها وهو النصب قبل وبعد إذ كانت تعرب بما يجب لها مان ا
والخفض دون الرفع وتقول : جئت قبلك ومان قبلك فلما حذف مانها السإم

المضاف إليه بني الباقي على الضم وهي الحركة التي لم تكن له قبل
البناء فعلم أنها غير إعراب

فقالوا : جئتك مان قبل ومان بعد ومان عُل يا هذا فكذلك هذا المنادى لما
ًا ضم مافرده أل ترى أنك تقول : يا عبد الله فتنصب كان ماضافُه مانصوب

فإن لم تضف قلت : يا عبد ويا غلما فضممت فكذلك التقدير في كل مافرد
وإن كنت لم تفرد عن إضافة فهذا تقديره
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ًا وماا أشبهه في النداء وتؤكده وتبدل مانه واعلم : أن لك أن تصف زيد
وتعطف عليه بحرف العطف وعطف البيان

أماا الوصأف فقولك : يا زيد الطويُل والطويَل فترفع على اللفظ وتنصب
على الموضع فإن وصأفته
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ًا بمضاف نصبت الوصأف ل غير لنه لو وقع ماوقع زيد لم يكن إل مانصوب
ُكم تقول : يا زيد ذا الجمة وكذلك إن أكدته تقول : يا زيد نفُسُه ويا تميم كل

ُكم ويا قيس كل
فأماا يا تميم أجمعون فأنت فيه بالخيارآ إن شئت رآفعت وإن شئت نصبت

حكم التأكيد حكم النعت إل أن الصفة يجوز فيها النصب على إضمارآ
ٌد الطويَل ( أعني ) ول يجوز في أجمعين ذلك وأماا البدل فقولك : يا زيد زي

ويا زيد أخأانا لن تقدير البدل أن يقوما الثاني ماقاما الول فيعمل فيه ماا
عمل في الول فقولك : يا زيد أخأانا كقولك : يا أخأانا

واعلم : أن عطف البيان كالنعت سإواء ل يلزماك فيه طرح التنوين كما ل
ًا فتعطُف على ٌد زيد يلزماك في النعت طرح اللف والما تقول : يا زي

ٌد وأمار البدل وعطف البيان سإنذكرهما ماع ذكر توابع ٌد زي الموضِع ويا زي
: السإماء وهذا البيت ينشد على ضروب

ْطَرا  ) ِطْرَن سَإ َنْصَرا...إني وأسإطارْآ سُإ ًا  َنْصَر َنْصُر  ِئٌل : يا  َقا َل   )
ًا للمضموما وهو ًا فإنه جعل المنصوبين تبيين فمن قال : يا نصر نصر
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الذي يسميه النحويون عطف البيان وسإأفرق لك عطف البيان مان البدل
في ماوضعه وماجرى العطف للبياِن ماجرى الصفِة فأجريا على قولك : يا

ًا أقبل على قول مان نصب الصفة . ُه : يا رآجل زيد زيد الظريَف وتقدير
: وينشد

َنْصرا ) َنْصُر  ( ... يا 
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ًا وأجرى أحدهما على اللفظ والخأر على الموضع كما تقول : يا جعلهما تبيين
ًا ومانهم ٌد الظريٌف العاقُل ولو نصبت ( العاقل ) على ( أعني ) كان جيد زي

: مان ينشده
َنْصرا ) َنْصُر  َنْصُر  ( ... يا 

: فجعل الثاني بدلً مان الول وتنصب الثالث على التبيين فكأنه قال
َنْصرا ) َنْصُر نصُر  ( ... يا 

وأماا العطف فقولك : يا زيد وعمرو أقبل ويا هند وزيد أقبل ول
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يجوز عطف الثاني على الموضع لما ذكرناه في باب العطف وهو أن حكم
الثاني حكم الول لنه مانادى ماثله وكل مافرد مانادى فهو ماضموما

وقد قالوا على ذلك : يا زيد والحرث لما دخألِت اللُف واللمُا ( ويا ) ل
تدخأل عليهما فاعلم وإنما يبني الوُل لنه مانادى ماخاطب باسإمه وعلة

الثاني وماا بعده كعلة الول ل فرَق بينهما في ذلك أل ترى أنهم : يقولون :
ٌد فيضمون الثاني والول مانصوب لهذه العلة ولول ذلك لم َد الله وزي يا عب

ًا فيه ألف ولما على ًا فإن عطفت اسإم يجز قال جميع ذلك ابن السراج أيض
ًا مافرد فإن فيه إخأتلف

ٌد والحارآُث أماا الخليل وسإيبويه والمازني : فيختارآون الرفع يقولون : يا زي
أقبل وقرأ العرج وهو عبد الرحمن بن هرماز : ( يا جبال أوبي ماعه

 )والطير
وأماا أبو عمرو وعيسى ويونس وأبو عمر الجرماي فيختارآون النصب وهي

قراءة العاماة
وكان أبو العباس يختارآ النصب في قولك : يا زيد والرجُل ويختارآ الرفع في
ٌد والحراُث لن اللف واللما في ( الحارآث ) دخألت الحارآث إذا قلت : يا زي

عنده للتفخيم واللف واللما في الرجل دخألتا بدلً مان ( يا ) لن قولك :
النضر والحارآث ونصر وحارآث بمنزلة وماثل
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ًا في الشعر ذلك إخأتلفهم في السإم المنادى إذا لحقه التنوين اضطرارآ
ًا ويقولون : هو بمنزلة مارفوع ل ينصرف فإن الولين يؤثارون رآفعه أيض
يلحقه التنوين فيبقى على لفظه وأبو عمرو بن العلء وأصأحابه يلزماون

النصب ويقولون هو بمنزلة قولك : ماررآتا بعثمان يا فتى فإذا لحقه التنوين
رآجع إلى الخفض

ًا فحكمه حكم غيره إل أنه يوصأف بالرجل وماا فإن كان المنادى مابهم
أشبهه مان الجناس وتقول : يا أيها الرجل أقبل فيكون ( أي ) ورآجل كاسإم

ًا ) واحد ( فأي ) مادعو والرجل نعت له ول يجوز أن يفارآقه نعته لن ( أي
اسإم مابهم ول يستعمل إل بصلة إل في الجزاء والسإتفهاما فلما لم يوصأل

ُألزما الصفة لتبينه كما كانت تبينه الصلة

و ( ها ) تبينه وكذلك إذا قلت : يا هذا الرجل فإذا قلت : يا أيها الرجل لم
يصلح في ( الرجل ) إل الرفع لنه المنادى في الحقيقة و ( أي ) مابهم

ماتوصأل إليه به
ًا إلى نداء الرجل ولك أن تقيم وكذلك : يا هذا الرجل إذا جعلت هذا سإبب

الصفة ماقاما الموصأوف فتقول : يا أيها الطويل ويا هذا القصير كقوله
تعالى : ( قالوا يا أيها العزيز ماسنا وأهلنا الضر ) فإن قدرآتا الوقف على

ِه كنت في صأفته ًا بإفراد هذا ولم تجعله وصألة إلى الصفة وكان ماستغني
بالخيارآ : إن شئت رآفعت وإن شئت نصبت كما كان ذلك في نعت زيد

فقلت : يا هذا الطويُل والطويَل
وأماا ( أي ) فل يجوز في وصأفها النصب لنها ل تستعمل مافردة فإن

وصأفَت الصفَة بمضاٍف فهو مارفوع لنك إنما تنصب صأفة المنادى فقط
: قال الشاعر

َنّزي ) ّت ِهُل ذو ال ّيها الَجا ( ... يا أ
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ً (فوصأف  الجاهل ) وهو صأفة ب ( ذو ) ويجوز النصب على أن تجعله بدل
مان ( أي ) فتقول : يا أيها الجاهل ذا التنزي ول يجوز أن تقول : هذا أقبل
وأنت تناديه تريد : يا هذا كما تقول : زيد أقبل وأنت تريد يا زيد ول : رآجل

أقبل لن هذين نعت لي فإن جاء في الشعر فهو جائز ولك أن تسقط
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( يا ) فتقول : زيد أقبل وإنما قبح إسإقاط حرف النداء مان هذا ورآجل
ِء فاعلم ًا لي فل يجمع عليها حذف المنعوتِا وحرُف الندا لنهما يكونان نعت
فأماا قولهم : اللّهم اغفر لي فإّن الخليل كان يقول : الميم المشددة في

آخأرِه بدل مان ( يا ) التي للنداء لنهما حرفان ماكان حرفين
قال أبو العباس : الدليل على صأحة قول الخليل : أن قولك : اللهم ل

يكون إل في النداء ل تقول : غفر اللهم لزيد ول : سإخط اللهم على زيد
كما تقول : سإخط الله على زيد وغفر الله لزيد وإنما تقول : اللهم اغفر

لنا اللهم اهدنا وقال : فإن قال الفراء : هو نداء ماعه ( أما ) قيل : له فكيف
تقول : اللهم اغفر لنا واللهم أمانا بخير فقد ذكر ( أما ) مارتين قال : ويجب
على قوله أن تقول : يا اللهم لنه : يا الله أمانا ول يلزما ذلك الخليل : لنه

يقول الميم بدل مان يا
ًا تقول : يا زيد ًا بمضاف لم يكن المضاف إل مانصوب وإذا وصأفت مافرد
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ذا الجمة فأماا : يا زيد الحسن الوجه فإن سإيبويه : يجيز الرفع والنصب في
الصفة لن ماعناه عنده النفصال فهو كالمفرد في التقدير لن حسن الوجه

بمنزلة حسن وجهُه فكما أن يجيز : يا زيد الَحَسُن والحسَن فكذلك يفعل
ِلضافة يعني به وأنشد : إذا أضاف لنه غير ا

َعنِس ) ِر ال َذا الّضامِا ( ... يا صَأاِح يا
ُد وقال ٌد أو خأال ٌد أو عبد الله ويا زي يريد : يا ذا الضامارة عنُسه وتقول : يا زي

سإيبويه : أو ول في العطِف على المنادى بمنزلة الواو
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: شرح السإم المنادى الثاني وهو المضاف
اعلم : أن كل اسإم ماضاف مانادى فهو مانصوب على أصأل النداء الذي

َد مارة َد الله أقبل ويا غلمَا زيد افعل ويا عب يجب فيه كما بينا تقول : يا عب
ُتْب المعرفة والنكرة في هذا سإواء وقال عز وجل ( يا تعال ويا رآجل سإوء 
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 )قومانا أجيبوا داعي الله
وذكر سإيبويه : أن ذلك مانصوب على إضمارآ الفعل المتروك إظهارآه

ُأرآيد ل أنك تخبر أنك َأدعو أو  وقال أبو العباس : أن ( يا ) بدل مان قولك : 
تفعل ولكن بها علم أنك قد أوقعت فعلً يا عبد الله وقع دعاؤك بعبد الله

فانتصب على أنه مافعول تعدى إليه فعلك فإن أضفت المنادى إلى نفسك
ِلعراب فحكم كل اسإم تضيفه إلى نفسك أن تحذف إعرابه وتكسر حرف ا
وتأتي بالياء التي هي اسإمك فتقول : يا غلماي وزيدي فإذا ناديت قلت : يا

ًا به ِلضافة كما تثبت التنوين في المفرد تشبيه غلما أقبل ل تثبت ( ياء ) ا
وثاباتا الياء فيما زعم يونس في المضاف لغة وكان أبو عمرو يقول : ( يا

 )عبادي اتقون
وقد يبدلون ماكان الياء اللف لنها أخأف عليهم نحو : يا رآبا تجاوز عنا ويا

ُأمااه َأباه ويا  ُا وعلى هذا يجوز : يا  غلمااه ل تفعل فإذا وقفت قلت : يا غلما
قال سإيبويه : وسإألت الخليل عن قولهم : يا أبه ويا أبِة ل تفعل ويا أبتاه ويا

ُأماتاه فزعم الخليل : أن هذه الهاء ماثل الهاء في عمة وخأالة وزعم : أنه

سإمع مان العرب مان يقول : يا أماة ل تفعلي ويدلك على أن الهاء بمنزلة
: الهاء في عمة أنك تقول في الوقت : يا أماْة ويا أبه كما تقول
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يا خأالة إنما يلزماون هذه في النداء إذا أضفت إلى نفسك خأاصأة كأنهم
ًا مان حذف الياء قال : وحدثانا يونس : أن بعض العرب يقول : جعلوها عوض

يا أما ل تفعلي ول يجوز ذلك في غيرها مان المضاف
وبعض العرب يقول : يا رآّب أغفر لي ويا قومُا ل تفعلوا فإن أضفت إلى

ماضاف إليك قلت : يا غلما غلماي ويا ابن أخأي فتثبت الياء لن الثاني غير
مانادى فإنما تسقط الياء في الموضع الذي يسقط فيه التنوين وقالوا : يا

ٍد لكثرته في كلماهم ُأما ويا ابن عم فجعلوا ذلَك بمنزلة اسإْم واح ابن 
قال أبو العباس رآحمه الله : سإألت أبا عثمان عن قول مان قال : يا ابن أما

ل تفعل فقال : عندي فيه وجهان : أحدهما أن يكون أرآاد : يا ابن أماي
ًا مان ( أماا ) كما ًا فقال : يا ابن أماا ثام حذف اللف اسإتخفاف فقلب الياء ألف

 )حذف الياء مان ( أماي
ُأما عمل وماثل ذلك : يا أبة ل تفعل والوجه الخأر أن يكون : ابن عمل في 
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ًا خأمسة عشر فبني لذلك قلت : فلم جاز في الوجه الول قلب الياء ألف
فقال : يجوز في النداء والخبر وهو في النداء أجود قلت : وأمّا قال : لن

النداء يقرب مان الندبة وهو قياس واحد وذلك قولك : وا أمااه قلت :
ٌد بالغ ِر فقاَل : في الشعر وفي الكلما جي فنجيزه في الخبر في الشع

أقول : هذا غلماا قد جاء فأقلبها لّن اللف أخأف مان الياء
: وقد قال الشاعر

ِهَما  ) َلي ْعُت ع ِز ّني َج َعُموا أ ْد َز َق ْلَت : وا بأباهما...و ُق ٌع إن  َهْل َجَز (  و
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:  وا بأبي هما . وأنشد سإيبويه لبي النجم :يريد
ِعي ) ْهَج َعّما ل تلومِاي وا ( ... يا بنَت 

ًا ماثنى إليك : نحو عبدين وزيدين قلت : يا عبدي ويا زيد فإن أضفت اسإم
ِلضافة إلى نفسك الفتح تقول : هذا بني ففتحت الياء مان قبل أن أصأل ا

ًا فلما التقى سإاكنان في عبدي وغلماي يا فتي ثام تسكن إذا شئت اسإتخفاف
ًا فقلت بني واحتجت إلى الحركة رآددتا ماا كان للياء إليها فإذا صأغرتا ابن

ثام أضفته إلى نفسك قلت : يا بني أقبل ولم تكن هذه الياء كياء التثنية لن
ٍد تقول : هذا بني كما تقول : هذا عبد هذه حرف إعراب كما يتحرك دال عب

ِلعراب إرآادة للياء وكان الصأل فإذا أضفتهما إلى نفسك كسرتا حرف ا
في : يا بني أن تأتي بياء بعد الياء المشددة فحذفتها واسإتغنيت بالكسر

عنها وتقول : يا زيد عمرو ويا زيد زيد أخأينا ويا يزد زيدنا
قال سإيبويه وزعم الخليل ويونس : أن هذا كله سإواء وهي لغة للعرب

ًا لنه جيدة وذلك لنهم قد علموا : أنهم لو لم يكررآوا السإم كان الول نصب
: ماضاف فلما كررآوه تركوه على حاله قال الشاعر
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ُكُم  ) َل َبا  َأ ّي ل  ِد َع َتيَم  ُعَمُر...يا تيَم  ٍة  ُكم في سَإوأ ّن َي َق ْل َي (  ل 
َد أخأينا فكل اسإمين لفظهما وإن شئت قلت : يا تيم تيَم عدي ويا زيد زي
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واحد والخأر مانهما ماضاف فالجيد الضم في الول والثاني مانهما مانصوب
ًا عليه لنه ماضاف فإن شئت كان بدلً مان الول وإن شئت كان عطف

عطف البيان والوجه الخأر نصب الول بغير تنوين لنك أرآدتا بالول : يا
زيد عمرو فأماا أقحمت الثاني توكيدا للول وأماا حذفت مان الول المضاف

اسإتغناء بإضافة الثاني فكأنه في التقدير : يا زيد عمرو زيد عمرو ويا تيم
عدي تيم عدي

ًا واعلم : أن المضاف إذا وصأفته بمفرد وبمضاف ماثله مال يكن نعته إل نصب
لنك إن حملته على اللفظ فهو نصب والموضع ماوضع نصب فل يزال ماا
َد الله العاقَل ويا غلمانا كان على أصأله إلى غيره وذلك نحو قولك : يا عب

الطويَل والبدل يقوما ماقاما المبدل مانه تقول : يا أخأانا زيد أقبل فإن لم ترد
ًا أقبل لن البيان يجري ماجرى النعت البدل وأرآدتا البيان قلت : يا أخأانا زيد
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: شرح الثالث : وهو السإم المنادى المضارآع للمضاف لطوله
ًا ماوصأولً بشيء هو كالتماما له فحكمه حكم المضاف إذا إذا ناديت أسإم
كان يشبهه في أنه لفظ ماضموما إلى لفظ هو تماما السإم الول ويكون

ًا مان زيد أقبل ماعرفة ونكرة وذلك قولك : يا خأير
ًا في الدارآ وماا أشبهه جميع هذا ًا رآجلً ويا عشرون رآجلً ويا قائم ويا ضارآب

مانصوب أقبلت على واحد فخاطبته وقدرآتا التعريف وإن أرآدتا التنكير فهو
أيضا مانصوب وقد كنت عرفتك أن المعارآف على ضربين : ماعرفة

بالتسمية وماعرفة بالنداء
وقال الخليل : إذا أرآدتا النكرة فوصأفت أو لم تصف فهي مانصوبة لن
التنوين لحقها فطالت فجعلت بمنزلة المضاف لما طال نصب ورآد إلى
ً الصأل كما تفعل ذلك بقبل وبعد وزعموا : أن بعض العرب يصرف قبل

: فيقول : أبدأ بهذا قبل فكأنه جعلها نكرة وأماا قول الحوص
َها  ) ْي َل َع َطٌر  َيا مَا ِه  ّل َطُر الّسلمُا...سَإلمُا ال َيا مَا ْيَك  َل َع ْيَس  َل َو   )

فإنما لحقه التنوين كما لحق ماا ل ينصرف
ًا يشبهه بيا رآجلً قال سإيبويه : ولم وكان عيسى بن عمر يقول : يا ماطر
ًا يقوله وله وجه مان القياس إذا نون فطال كالنكرة فالتنوين نسمع عربي
في جميع هذا الباب كحرف في وسإط السإم وكذلك : لو سإميت رآجلً :
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بثلثاة وثالثاين لقلت : يا ثالثاة وثالثاين أقبل وليس بمنزلة قولك للجماعة : يا
ثالثاة وثالثاون لنك أرآدتا
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ًا وأنت تنادي الجماعة : يا في هذا : يا أيها الثلثاة والثلثاون ولو قلت أيض
ثالثاة والثلثاين لجاز الرفع والنصب في الثلثاين كما تقول : يا زيد والحارآث

والحارآَث ولكنك أرآدتا في الول : يا مان يقال له ثالثاة وثالثاون
وإن نعت السإم المفرد بابن فلن أو ابن أبي فلن وذكرتا اسإمه الغالب

عليه وأضفته إلى اسإم أبيه أو كنيته فإن السإمين قد جعل بمنزلة اسإم
َد بن عمرو كأنك قلت : يا واحد لنه ل ينفك مانه ونصب لطوله تقول : يا زي

ًا كما لم تكن ًا بمنزلة اسإم واحد ول تنون زيد ًا وابن زيد عمرو فجعلت زيد
تنونه قبل النداء إذا قلت : رآأيت زيد بن عمرو فإن قلت : يا زيد ابن أخأينا
ضممت الدال مان ( زيد ) لن ابن أخأينا نعت غير لزما وكذلك : يا زيد ابن

ذي المال ويا رآجل ابن عبد الله لن رآجلً اسإم غير غالب فمتى لم يكن
ًا لم يجز فيه ماا ذكرنا ًا والذي يضيف إليه ابنا سإما غالب ًا غالب المنادى اسإم

مان نصب الول بغير تنوين وإذا قلت : يا رآجل ابن عبد الله فكأنك قلت :
: يا رآجل يا ابن عبد الله وعلى هذا ينشد هذا البيت

ِرآ بن الَجارُآود ) ( ... يا حكَم بَن المنذ
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ًا وكان أبو العباس ًا ماطرد ًا وقياسإ ولو قلت : يا حكُم بُن المنذرآ كان جيد
رآحمه الله يقول : إن نصب : يا حسن الوجه لطوله ل لنه ماضاف لن

ماعناه : حسن وجهُه
قال أبو بكر : والذي عندي أنه نصب مان حيث أضيف فما جاز أن يضاف

ويخفض ماا أضيف إليه وإن كان المعنى على غير ذلك كذلك نصب كما
ينصب المضاف لنه على لفظه
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باب ماا خأص به النداء مان تغيير بناء السإم المنادى والزيادة في آخأره
والحذف فيه

ُق ويا لكُع عدل عن فاعل إلى فعيل للتكثير أماا التغيير فقولهم : يا فس
والمبالغة كما عدل : عمر عن عامار ولم يستعمل فسق إل في النداء وهو

ماعرفة فيه ويقوى أنه كذلك ماا حكى سإيبويه عن يونس : أنه سإمع مان
ُق الخبيُث فلو لم يكن فاسإق عنده ماعرفة ماا العرب مان يقول : يا فاسإ

َفساِق ويا خَأباِث ماعدول َلكاِع ويا  وصأفه بما فيه اللف واللما وكذلك : يا 
ًا ًا للضبع وكما صأارآتا : حذاما ورآقاش اسإم ِرآ اسإم َعا عن ماعرفة كما صأارآتا َج

للمرأة وجميع ذلك مابني على الكسر لنك عدلته مان اسإم ماعرفة ماؤنث
غير مانصرف وليس بعد ترك الصرف إل البناء فبني على كسر لن الكسرة

والتاء مان علمااتا التأنيث
ُع ويا ولهذا ماوضع يذكر فيه إن شاء الله فإن لم ترد العدل قلت : يا لك
ُء وأماا ماا لحقه الزيادة مان آخأره فقولهم : يا نوماان ويا هناه وقال لكعا

بعض المتقدماين في النحو : يا هناه هو فعال في
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التقدير وأصأله هن فزيد هذا في النداء وبنى هذا البناء
ًا ويلزما قائل هذا القول أن يقول في التثنية : يا هنانان أقبل ول أعلم أحد

يقول هذا
قال الخأفش : تقول : يا هناه أقبل ويا هنانيه أقبل ويا هنوناه أقبلوا

وإن شئت قلت : يا هن ويا هنان أقبل ويا هنون أقبلوا وإن أضفت إلى
نفسك لم يكن فيه إل شيء واحد يأتي فيما بعده قال أبو بكر : والمنكر

مان ذا تحريك الهاء مان هناه وإل فالقياس ماطرد كهاء الندبة وألفها
ًا الخأفش : تقول : يا هنتاه أقبلي ويا هنتانيه أقبل ويا هناتوه وقال أيض

أقبلن
وتقول للمرأة بغير زيادة يا هنت أقبلي ويا هنتان أقبل ويا هناتا أقبلن
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ِلضافة : إليك : ياهن أقبل وياهني أقبل ويا هنى أقبلوا وتقول في ا
ِلضافة يا هنت أقبلي ويا هنتي أقبل وللجمع : يا هناتا أقبلن وللمرأة في ا

وتزاد في آخأر السإم في النداء اللف التي تبين بالهاء في الوقف إذا أرآدتا
ًا لن المندوب في غاية البعد وللندبة باب ًا أو تندب هالك أن تسمع بعيد

مافرد نذكره بعون الله تعالى
ًا هذا إذا وقفت على الهاء وهي سإاكنة وإنما تقول : يا زيداه إذا ناديت بعيد

تزاد في الوقف لخفاء اللف كا تزاد لبيان الحركة في قولك غلمايه وماا
أشبه ذلك

ِء فقلت : يا زيدا َد اللف مان الها ٍء أغنى ماا بع ِء بشي إذا وصألت ألف الندا
أقبل ويا قوماا تعالوا

فأماا لما السإتغاثاة والتعجب فتدخأل على السإم المنادى مان أوله وهي
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ُد إذا أرآدتا أن ًا باٌب يذكر فيه إل أنها تزا لما الجر فتخفضُه ولذلَك أيض
ًا وأماا ماا حذُف مان آخأره في النداء فقولهم في فلن : يا فل تسمع بعيد

أقبل
وذكر سإيبويه أن : هناه ونوماان وفل أسإماء اخأتص بها النداء

ًا يثبت ًا حذفوا مانه شيئ وقال : قول العرب : يا فل أقبل لم يجعلوه اسإم
في غير النداء ولكنهم بنوا السإم على حرفين وجعلوه بمنزلة دما والدليل

على ذلك أنه ليس أحد يقول : يا فل
فإن عنوا امارأة قالوا : يا فلة وإنما بني على حرفين لن النداء ماوضع

ًا ل يكون إل كناية لمنادى تخفيف ولم يجز في غير النداء لنه جعل اسإم
نحو : يا هناه وماعناه . يا رآجل . وأماا فلن . فإنما هو كناية عن اسإم سإمى

به المحدث عنه خأاص غالب قال : وقد اضطر الشاعر فبناه على هذا
: المعنى قال أبو النجم

ُفِل ) ًا عن  َأمْاِسْك فلن ٍة  َلّج ( ... في 
ًا عن فلن قوله في لجة أي : في كثرة أصأواتا وماعناه : أماسك فلن
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فأماا ماا حذف آخأره للترخأيم فله باب وإنما أخأرجنا ( فل ) عن الترخأيم لنه
ِر ًا في غي ل يجوز أن يرخأم اسإم ثالثاي فينقص في النداء ولم يكن مانقوصأ

ِم باٌب يفرد به إن شاء الله ٍم وللترخأي ّنه ليس باسإم عل ِء ول الندا
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باب اللما التي تدخأل في النداء للسإتغاثاة والتعجب
اعلم : أن اللما التي تدخأل للسإتغاثاة هي لما الخفض وهي مافتوحة إذا

أدخألتها على السإم المنادى كأن المنادى كالمكنى
وقد بينا هذا فيما ماضى فانفتحت ماع المنادى كما تنفتح ماع المكنى إل ترى

أنك تقول : لزيد ولبكر فتكسر
فإذا قلت : لك وله فتحت وقد تقدما قولنا في أن المبني كالمكنى فلذلك

ِلعراب وبني فتقول : يا لبكر ويا لزيد ويا للرجال ويا لم يتمكن في ا
للرجلين إذا كنت تدعوهم وقال أصأحابنا : إنما فتحتها لتفصل بين المدعو

والمدعو إليه
ووجب أن تفتحها لن أصأل اللما الخافضة إنما كان الفتح فكسرتا ماع

المظهر ليفصل بينها وبين لما التوكيد أل ترى أنك تقول : إن هذا لزيد إذا
ِلزيد إذا أرآدتا أنه في أرآدتا : إن هذا زيد فاللما هنا ماؤكدة وتقول : إن هذا 

مالكه
ولو فتحت للتبسا فإن وقعت اللما على ماضمر فتحتها على أصألها فقلت :

أن هذا لك وإن هذا لنت لنه ليس هنا لبس وتقول : يا للرجال للماء ويا
: للرجال للعجب ويا لزيد للخطب الجليل قال الشاعر
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ِء أماا  ) ِما الرآبعا ْو ِلي ّلرَجاِل  َل َطربا...يا  ّنهى  َد ال ْع َب ِلي  ِدُث  ُيْح َفّك  ْن َي   )
: وقال آخأر
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َعُجوني  ) َأْز َف ُة  ُوَشا َفني ال ّن َك َطاِع...َت ِللواشي الُم َفيا للناِس    )
فالذي دخألت عليه اللما المفتوحة هو المدعو والمستغاث به والذي دخألت

عليه اللما المكسورآة هو الذي دعي له ومان أجله
ٍد لمن هو قريب مانك وماقبل عليك واعلم : أنه ل يجوز أن تقول : يا لزي

وذكر سإيبويه : أن هذه اللما التي للسإتغاثاة بمنزلة اللف التي تبين بها في
ًا فإن قلت : يا لزيد ولعمرو الوقف إذا أرآدتا أن تسمع بعيد
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كسرتا اللما في ( عمرو ) وهو مادعو لنه يسوغ في المعطوف على
المنادى ماا ل يسوغ في المنادى

أل ترى أن اللف واللما تدخأل على المعطوف على المنادى ويجوز فيه
النصب وإنما يتمكن في باب النداء ماا لصق ( بيا ) يعني بحرف النداء

وأماا أبو العباس رآحمه الله فكان يقول في قولهم : يا لزيد ولعمرو إنما
فتحت اللما في ( زيد ) ليفصل بين المدعو والمدعى إليه فلما عطفت

ًا صأارآ في ماثل على ( زيد ) اسإتغنيت عن الفصل لنك إذا عطفت عليه شيئ
: حاله وقال الشاعر

َترٌب  ) ِرآ مُاغ ُد الدا ِعي َب ٍء  َنا ِكيَك  ْب ِعجِب...َي ْل ِل ِللّشبان  ُهوِل و ُك ْل َل (  يا 
: وأماا التي في التعجب فقول الشاعر

ُكُم  ) ْن ُثاَن مِا ُبر َلى يا ل ْي َل ّطاُب  َدّل وأماضى مِاْن سُإليِك المقانِب...َلُخ َأ   )
ًا كأنه يقول ًا أو رآأوا مااء كثير : وقالوا : يا للعجب ويا للماء لما رآأوا عجب
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تعال يا عجب وتعال يا مااء فإنه مان أياماك وزماانك وأبانك وماثل ذلك قولهم
: يا للدواهي أي : تعالين فإنه ل يستنكر لكن لنه مان أحيانكن وكل هذا في

ماعنى التعجب والسإتغاثاة فل يكون ماوضع ( يا ) سإواها مان حروف النداء
نحو : أي وهيا وأيا

ًا بغير لما فتقول : يا زيد وتتعجب كذلك كما أن وقد يجوز أن تدعو ماستغيث
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ًا لن النداء أصأل لهذه أجمع وقد ِلف لك أن تنادي المندوب ول تلحق آخأره أ
تحذف العرب المنادى المستغاث به ماع ( يا ) لن الكلما يدل عليه

فيقولون : يا للعجب ويا للماء كأنه قال : يا لقوما للماء ويا لقوما للعجب
ًا ثام جعل وقال أبو عمرو قولهم : يا ويل لك ويا ويح لك كأنه نبه إنسان

: الويل له ومان ذلك قول الشاعر
ِم  ) ِه ّل ُك ِما  َنُة الله والقوا ِرآ...َيا لع (  والصالحيَن على سِإَمعاَن مِان َجا
فيا لغير اللعنة ولغير الويل كأنه قال : يا قوما لعنة الله على فلن
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باب الندبة
الندبة تكون بياء أو بواو ول بد مان أحدهما وتلحق اللف آخأر السإم

المندوب إن شئت وإن شئت ندبت بغير ألف واللف أكثر مان هذا الباب
ًا قال سإيبويه : لن الندبة كأنهم يترنمون فيها ومان شأنهم أن يزيدوا حرف
ًا ول أبعد مان المندوب فإذا وقفوا قالوا : يا زيداه واعمراه إذا نادوا بعيد

فيقفون على هاء لخفاء اللف فإن وصألوا النداء بكلما أسإقطوا الهاء وإذا
لم تلحق اللف قلت : وا زيد بكر واللف تفتح ماا قبلها ماضموماا كان أو

ماكسورآا تقول وا زيد فتضم فإن أدخألت اللف قلت : وا زيداه فإن أضفت
إلى أسإم ظاهر غير ماكنى قلت : وا غلما زيد فإن أدخألت اللف قلت

واغلما زيداه وحذفت التنوين لنه ل يلتقي سإاكنان
قال سإيبويه : ولم يحركوها يعني التنوين في هذا الموضع لن اللف زيادة

فصارآتا تعاقب التنوين وكان أخأف عليهم فإن أضفت إلى نفسك قتل
ِد فكسرتا الدال فإن أدخألت الل قلت : وا زيداه يكون إذا أضفته إلى وأزي

نفسك وإذا لم تضفه سإواء ومان قال : يا غلماي قال : وا زيدياه فيحرك
الياء في لغة مان أسإكن الياء لللف التي بعدها لن اللف ل يكون ماا قبلها

ًا إل مافتوح
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قال أبو العباس : ولك في وا غلماي في لغة مان أسإكن الياء وجهان : أن
تحرك الياء لدخأول اللف فقتول : واغلماياه وأن تسقطها للتقاء الساكنين

فتقول : واغلمااه كما تقول جاء غلما العاقل فتحذف الياء فأماا مان كان
يحرك الياء قبل الندبة فليس في لغته إل إثاباتها ماع اللف تقول : وا غلمااه
وذكر سإيبويه : أنه يجوز في الندبة : واغلمايه فيبين الياء بالهاء كما هي في

غير النداء فإن أضفت إلى ماضاف إليك قلت : واغلما غلماي فإن أدخألت
اللف قلت : واغلما غلماياه ل يكون إل ذلك لن المضاف الثاني غير مانادى

وقد بيناه لك فيما تقدما
ِلضافة الياء وكذلك وانقطاع ظهرياه ل بد مان إثاباتا الياء وإذا وافقت ياء ا

ِلضافة ولم يكسر ماا قبلها ًا مان فتح ياء ا الساكنة في النداء لم يجدوا بد
ِلضافة ويجمعون على ذلك كراهية للكسرة في الياء ولكنهم يفتحون ياء ا

لئل يلتقي سإاكنان
ًا وذلك قولك : وا غلماياه فإذا ناديت فأنت في إلحاق اللف بالخيارآ أيض

وواقاضياه وواغلماّي في تثنية غلما وواقاضّي
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ًا لم تحرك اللف وأثابتوا الياء وفتحوها لئل ِلضافة ألف وإن وافقت ياء ا
ًا بالخيارآ في إلحاق اللف وذلك قولك واماثناي ووا يلتقي سإاكنان وأنت أيض

ماثناه
فإن لم تضف إلى نفسك قلت : واماثناي وتحذف اللف الولى لئل يلتقي
ًا إلى ماخاطب ًا فإن كان السإم المندوب ماضاف سإاكنان ولم يخافوا التباسإ

ماذكر قلت : واغلماك يا هذا فإن ألحقت ألف الندبة قلت : وا غلماكاه وإن
ثانيت قلت : وا غلماكاه وإن جمعت قلت : وغلماكموه فقلبت الف الندبة

ًا كيل يلتبس بالتثنية وتقول للمؤنث : واغلماكيه واو
وكان القياس اللف لول اللبس وفي التثنية وا غلماهماه والمذكر والمؤنث
في التثنية سإواء وتقول في الجمع : وا غلماكناه وتقول في الواحد المذكر

الغائب واغلماهوه وللثانين واغلماهماه وللجميع واغلماهموه وللمؤنث :
واغلماهاه وفي التثنية : واغلماهاه وللجميع واغلماهمناه فإن كان المنادى

ًا إلى ماضاف نحو : وانقطاع ظهره ( ) قلت في قول مان قال : ماضاف
ماررآتا بظهرهوه قيل : وانقطاع ظهرهوه وفي قول مان قال : بظهرهي
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قال : وانقطاع ظهرهيه
وقال قوما مان النحويين : كل ماا كان في أخأره ضم أو فتح وكسر ليس

ِلتباع ماثل قطاما ِلتباع والفتح وغير ا يفرق بين شيء وبين شيء جاز فيه ا
تقول : واقطامايْه ويا قطامااه ويقولون : يا رآجلنية ويا رآجلناه ويا

ًا بين ماسلموناه ويقولون : يا غلما الرجلية والرجله فإذا كانت الحركة فرق
ًا قمتوه وقمتاه ِلتباع ل غير نحو : واقياما شيئين ماثل : قمُت وقمَت فا
وقمتيه وقد مار تثنية المفرد وجمعه في النداء في ( هن ) فقس عليه
واعلم : أن ألف الندبة ل تدخأل على الصفة ول الموصأوف إذا اجتمعا
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نحو وأزيد الظريف والظريَف لن الظريف غير مانادى وليس هو بمنزلة
المضاف والمضاف إليه لن المضاف والمضاف إليه بمنزلة اسإم واحد

وأنت في الصفة بالخيارآ إن شئت وصأفت وإن شئت لم تصف وهذا قول
الخليل

وأماا يونس فيلحق اللف الصفة ويقول : وا زيد الظريفاه ول يجوز أن
تندب النكرة وذلك : وارآجله ويا رآجله ول المبهم ل تقول : واهذاه قال
سإيبويه : إنما ينبغي أن تتفجع بأعرف السإماء ول تبهم وكذلك قولك :
وامَان في الدارآاه في الفتح وذكر يونس : أنه ل يستقبح : وا مان حفر

زمازمااه لن هذا ماعروف بعينه
وقال الخأفش : الندبة ل يعرفها كل العرب وإنما هي مان كلما النساء فإذا

أرآادوا السجع وقطع الكلما بعضه مان بعض أدخألوا ألف الندبة على كلما
يريدون أن يسكتوا عليه وألحقوا الهاء ل يبالون أي كلما كان
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باب الترخأيم
ًا ول يكون ذلك إل في الترخأيم حذف أواخأر السإماء المفردة العلما تحقيق

النداء إل أن يضطر شاعر ول يكون في ماضاف إليه ول ماضاف ول في
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ًا لنه وصأف ول اسإم مانون في النداء ول يرخأم ماستغاث به إذا كان ماجرورآ
بمنزلة المضاف ول يرخأم المندوب هذا قول سإيبويه والمعروف مان

ماذاهب العرب
والترخأيم يجري في الكلما على ضربين : فأجود ذلك أن ترخأم السإم فتدع

ماا قبل آخأره على ماا كان عليه وتقول في : حارآث : يا حارآ أقبل فتترك
الراء ماكسورآة كما كانت

وفي ماسلمة : يا ماسلم أقبل وفي جعفر : يا جعف أقبل تدع الفتحة على
حالها وفي يعفر : يا يعف أقبل وفي برثان : يا برث أقبل تترك الضمة على

حالها وفي هرقل أقبل تدع القاف على سإكونها والوجه الخأر أن تحذف
ًا على حياله نحو : زيد وعمرو مان أواخأر السإماء وتدع ماا بقي اسإم

فتقول : في حارآث يا حارآ وفي جعفر يا جعُف أقبل وفي هرقل : يا هرق
أقبل

وكذلك كل اسإم جاز ترخأيمه فإن كان آخأر السإم حرفان زيدا ماعا حذفتهما
لنهما بمنزلة زيادة واحدة وذلك قولك : في عثمان : يا عثم وفي ماروان يا
مارو أقبل وفي أسإماء يا أسإم أقبلي وكذلك كل ألفين للتأنيث نحو : حمراء

وصأفراء وماا
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أشبه ذلك
إذا سإميت به وكذلك ترخأيم رآجل يقال له : ماسلمون تحذف مانه الواو

والنون وكذلك رآجل اسإمه ماسلمان قال سإيبويه : فأماا رآجل اسإمه بنون
ًا على أقل مان ثالثاة احرف ومان ّنون لنك ل تصير اسإم فل يطرح مانه إل ال

قال يا حارآ قال يا بني فإن رآخأمت اسإما آخأره غير زائد إل أن قبل آخأره
ًا وذلك الزائد واو سإاكنة قبلها ضمة أو ياء سإاكنة قبلها كسرة أو ًا زائد حرف
ألف سإاكنة حذفت الزائد ماع الصألي وشبه بحذف الزائد ولم يكن ليحذف

الصأل ويبقى الزائد وذلك قولك في مانصورآ : يا مانص أقبل تحذف الراء
وهي أصأل وتحذف الواو وهي زائدة وفي عمارآ يا عّم أقبل وفي رآجل

ِلعراب اسإمه عنتريس : يا عنتر أقبل فإن كان الزائد الذي قبل حرف ا
ًا جرى ماجرى الصأل ًا كان أو زائد ًا مالحق ماتحرك

ّنورآ : يا قنو أقبل وفي رآجل اسإمه هبينح يا هبي َق فأماا الملحق فقولك في 
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أقبل لن هذا مالحق بسفرجل وسإنبين لك هذا في ماوضعه مان التصريف
إن شاء الله

وأماا الزائد غير الملحق فقولك في رآجل سإميته بحوليا وبردرآايا يا حولي
ًا فأشبهت اللف أقبل ويا بردرآاي أقبل لن الحرف الذي قبل آخأره ماتحرك

التي للتأنيث الهاء التي للتأنيث فحذفت اللف وحدها كما تحذف الهاء
ًا وحدها لن الهاء بمنزلة اسإم ضم إلى إسإم ول يكون ماا قبلها أل مافتوح

ًا ًا أو مانقوصأ ًا أو مالحق ًا أو زائد والهاء ل تحذف إل وحدها كان ماا قبلها أصألي
وحذف الهاء في ترخأيم السإم العلم أكثر في كلما العرب مان الترخأيم فيما

ًا غير علم ًا عاما ل هاء فيه وكذلك إن كان اسإم
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والعلم قولهم في سإلمة : يا سإلم أقبل تريد يا سإلمة وقالت الجهنية في
ّوَجُه بتاج : هوذة بن علي الحنفي وكان كسرى أقطعه وت

َوى  ) ُقوُل سَإ َن ّنا ل  ّاِج إ َذا الت َذ  َهو َهَما...يا  َد َفادٌح  َذ إماا  َهو َذ يا  َهو (  يا 
: وأماا العاما فنحو قول العجاج

ِري ) ِذي َع ِري  ِك ْن َت َي لَ تْس ِرآ ( ... َجا
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ًا وكان ماع الهاء على ثالثاة أحرف فقولهم : :أي  حالي وأماا ماا كان مانقوصأ
يا شاء ادجني

قال أبو علي : إذا وصألت سإقطت همزة الوصأل فالتقت اللف وهي سإاكنة
ًا فحذفت اللف للتقاء الساكنين ماع الراء ماع ادجني وهي سإاكنة أيض

ووليت الشين المفتوحة الراء وإذا وقفت قلت : يا أدجني ماثل أقبلي فلم
يحذف اللف رآخأم شاة ويا ثابت أقبلي تريد : ثابة وناس مان العرب يثبتون

الهاء فيقولون : يا سإلمة أقبلي يقحمون الهاء ويدعون السإم مافتوحا على
لفظ الترخأيم والذين يحذفون في الوصأل الهاء إذا وقفوا قالوا : يا سإلمْه

ويا طلحْه لبيان الحركة ولم يجعلوا المتكلم بالخيارآ في حذف الهاء عند
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الوقف والشعراء إذا اضطروا حذفوا هذه الهاء في الوقف لنهم إذا
ِرع : اضطروا يجعلون المدة التي تلحق القوافي بدلً مانها قال ابن الَخ

َنا  ) ِب َقى  َتَش ُة  َفَزارَآ َدتْا  َكا َفَزارآا...و ْولى  َأ َة  َفَزارَآ َلى  ْو َأ َف   )
ًا مان اسإمين قد ًا ماركب والضم جائز في البيت وكذلك إن رآخأمت اسإم
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ضم أحدهما إلى الخأر فحكم الثاني حكم الهاء في الحذف وذلك
نحو : حضرماوتا وماعدي كرب وماارآ سإرجس وماثل رآجل سإميته بخمسة

عشر تحذف الثاني وتبقي الصدرآ على حاله فتقول : يا حضر أقبل ويا
ماعدي أقبل ويا خأمسة أقبل قال سإيبويه : وإن وقفت قلت : يا خأمسْه

بالهاء وإنما قال ذلك لن تاء التأنيث ل ينطق بها إل في الوصأل
فإذا وقفت عليها وقفت بالهاء وماما شبه بحضر ماوتا : عمرويه زعم

الخليل : أنه يحذف الكلمة التي ضمت إلى الصدرآ فيقول : يا عمر أقبل
قال : أرآاه ماثل الهاء لنهما كانا بائنين فضم أحدهما إلى الخأر

واعلم : أن مان قال : يا حارآ فإنه ل يعتد بما حذف ويجعل حكم السإم
ًا حكم ماا لم تحذف مانه شيئ

ًا يعتل في أواخأر السإماء وينقلب أعل وقلب فإن كان قبل الطرف حرف
نحو : رآجل سإميته بعرقوة إن رآخأمت فيمن قال يا حارآ قلت : يا عرقي

ًا قبلها أقبل ولم يجز أن تقول : يا عرقوا لن السإم ل يكون آخأره واو
حرف ماتحرك وهذا يبين في التصريف ومان قال : يا حارآ فإنما يجعل الراء
ِلعراب تقدير ماا ل فاء فيه فيجب عليه أن ل يفعل ذاك إل بما ماثله حرف ا
ًا فكان ماا بيقى مانه على ماثال السإماء فجائز في السإماء فمن رآخأم اسإم

وإن كان ماا يبقى على غير ماثال السإماء فهو غير جائز وكذلك إن كان قبل
المحذوف للترخأيم شيء قد سإقط للتقاء الساكنين فإنك إذا رآخأمت

وحذفت رآجع الحرف الذي كان سإقط للتقاء الساكنين نحو : رآجل سإميته
( بقاضون ) كان الواحد ( قاضي ) قبل الجمع فلما جاءتا واو الجمع

سإقطت الياء للتقاء الساكنين فإن رآخأمت ( قاضين ) وهو في الصأل قلت
: يا قاضي فرجع ماا كان سإقط
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للتقاء الساكنين وشبيه بهذا وقفك على الهاء إذا رآخأمت رآجلً اسإمه :
خأمسة عشر لن التاء إنما جلبها الوصأل فلما زال الوصأل رآجعت الهاء

ِلدغاما في حرف ماثله وقبله سإاكن ًا ل ًا ماتحرك وكذلك إن كنت أسإكنت حرف
فحذفت الخأير للترخأيم فإنك ترد الحركة للتقاء الساكنين وذلك قولك

ِد أقبل إذا رآخأمت وفي ماحمارّآ أقبل لن الصأل : لرجل اسإمه ( رآاد ) يا رآا
رآادد وماحمارآرآ وأماا مافر فإذا سإميت به ورآخأمته قلت : يا مافر أقبل ولم
تحرك الراء لن ماا قبلها ماتحرك وأماا ماحمر إذا كان اسإم رآجل فإنك إذا

رآخأمته تركت الراء الولى ماجزوماة لن ماا قبلها ماتحرك فقلت : يا ماحمر
أقبل ولقائل أن يقول : هلّ رآددتا الحركة فقلت : يا ماحمُر أقبل إذ كان

ًا كما رآددتا الياء في ( قاضي ) فالجواب في ذلك : أنك إنما الصأل ماحمررآ
رآددتا الياء في ( قاضي ) لنك لم تبن الواحد على حذفها كما بنيت ( دما )

على الحذف وماحمر لم تلحق الراء الخأيرة بعد إن تم بالولى ولم يتكلم
بأصأله

ًا بعد اللف وأصأل الول مانهما السكون ًا مادغم فإن كان آخأر السإم حرف
أعني الحرفين المدغم أحدهما في الخأر حركته إذا رآخأمته بحركة ماا قبله

وذلك نحو : اسإحارّآ يا هذا تقول : يا اسإحارآ فتحركه بحركة أقرب
المتحركاتا مانه

وكذلك تفعل بكل سإاكن احتيج إلى حركته مان هذا الضرب
: قال رآجل مان أزد السراة

َله أٌب  ) َيْس  ٍد ول ُلو ْو ُه أبواِن...أل رُآّب مَا َد ْل َي َلْم  ٍد  َل ََو (  وذي 
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ِء لما احتاَج إلى تحريكها لن الفتحة قريبٌة مِانها ففتَح الداَل بحركِة اليا
ًا آخأره وليس لرائه الولى نصيب في الحركة وأسإحارٌآ اسإم وقع مادغم

واعلم : أن السإماء التي ليست في أواخأرها هاء أن ل يحذف مانها أكثر
قال سإيبويه : وليس الحذف لشيء مان هذه السإماء ألزما مانه لحارآث

وماالك وعامار قال : وكل اسإم خأاص رآخأمته في النداء فالترخأيم فيه جائز
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وإن كان في هذه السإماء الثلثاة أكثر وكل اسإم على ثالثاة أحرف ل يحذف
مانه شيء إذا لم يكن آخأره الهاء لن أقل الصأول ثالثاة فإنما يرخأم مان

الرآبعة وماا زاد لن ماا بقي في السإماء على عدته والفراء يرخأم مان ذلك
ماا كان ماحرك الثاني نحو : قدما وعضد وكتف إذا سإمى به رآجلً وقال : إن
مان السإماء ماا يكون على حرفين كدما ويد ولم يجز أن تقول في بكر : يا
ًا نحو مان وكم بك أقبل لنه ل يكون اسإم على حرفين ثاانيه سإاكن إل مابهم
وليس مان السإماء اسإم نكرة ليس في آخأره هاء تحذف مانه شيء إذا لم

ًا إل أنهم قد قالوا : يا صأاح أقبل وهم يريدون : يا صأاحب ًا غالب يكن اسإم
وذلك لكثرة اسإتعمالهم هذا الحرف والفراء إذا رآخأم : قمطر حذف الطاء

ماع الراء لنها حرف سإاكن والنحويون على خألفه في حذف الطاء وماا
أشبهها مان السواكن الواقعة ثاالثة ويجيز الفراء في حمارآ : يا حما أقبل

يصير ماثل رآضا
وفي سإعيد يا سإعى يصير ماثل عمى ول يجيز : يا ثامود في ثامود لنه ليس

له في السإماء نظير
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ًا فمن ذلك قول :واعلم  أن الشعراء يرخأمون في غير النداء اضطرارآ
: السإود ابن يعفر

ِبِصْرمَاته  ) ٌد  ّبا َع ُهَم  ْل َدى ابُن َج ْو ّيَة الوادي...َأ َهَم أماسى َح ْل ْبَن ُج (  إّن ا
أرآاد : ُجلهمه والعرَب يسمون الرجل ُجلهمة والمرأة ُجلهم
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باب ماضارآع للنداء
اعلم : أن كل مانادى ماختص وإن العرب أجرتا أشياء لما اخأتصتها ماجرى
المنادى كما أجروا التسوية ماجرى السإتفهاما إذ كان التسوية ماوجودة في
السإتفهاما وذلك قولهم : أماا أنا فأفعل كذا وكذا أيها الرجل أو : نفعل نحن

كذا وكذا أيها القوما
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واللهم أغفر لنا أيتها العصابة
قال سإيبويه : أرآاد أن يؤكذ لنه اخأتص إذ قال : إنه لكنه أكد كما تقول لمن

هو ماقبل عليك كذا كان المار يا فلن ول يدخأل في هذا الباب لنك لست
تنبه غيرك

: ومان هذا الباب قول الشاعر
َا ) ِرين َيش ِء  ْبنا َل َو با ُه ْنُه ول  َلٍب ... ع َتمي  ْن َن ْهَشٍل ل  َن ّنا بني  ( إ
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نصب بني ماختصا على فعل ماضمر كما يفعل في النداء نحو ( أعني ) وماا
أشبه ذلك

ماسائل مان هذا الباب
ُد الطويُل ومان قال : يا تقول : يا هذا الطويُل أقبل في قول مان قال : يا زي

ٌد الطويَل قال : يا هذا الطويَل وليس الطويل بنعت لهذا ولكنه عطف زي
عليه وهو الذي يسمى عطف البيان لن هذا وسإائر المبهماتا إنما تبيُن

ٌد فخفت أن يلتبس الزيدان على بالجناس أل ترى أنَك إذا قلت : جاءني زي
الساماع أو الزيود قلت : الطويل وماا أشبه لتفصل بينه وبين غيره مامن له

ماثل اسإمه وإذا قلت : جاءني هذا فق أو ماأتا له إلى واحد بحضرتك
وبحضرتك أشياء كثيرة وإنما ينبغي لك أن تبين له عن الجنس الذي أوماأتا
له إليه لتفصل ذلك عن جميع ماا بحضرتك مان الشياء أل ترى أنك لو قلت
له : يا هذا الطويُل وبحضرتك إنسان ورآماح وغيرهما لم يدرآ إلى أي شيء

تشير
وإن لم يكن بحضرتك إل شيء طويل واحد وشيء قصير واحد فقلت : يا

هذا الطويل جاز عندي لنه غير مالبس والصأل ذاك وأنت في المبهمة
تخص له ماا يعرفه بعينه وفي غير المبهمة تخص له ماا يعلمه بقلبه

ًا أقبل تنصب ًا وعمر وتقول في رآجل سإميته بقولك : زيد وعمرو يا زيد
ًا أقبل فإن ًا لقلت : يا طلحة وزيد لطول السإم ولو سإميته : طلحة وزيد
ًا أقبل لنك سإميته أرآدتا بطلحة الواحدة مان الطلح قلت : يا طلحًة وزيد

بها مانكورآة ولم تكن ولم تكن جميع السإم فتصير ماعرفة إنما
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ٌد الظريَف هي في حشو السإم كما كانت فيما نقلتها عنه وتقول : يا زي
على أصأِل النداء عند البصريين وقال الكوفيون : يراد بها يا أيها الظريَف
فلما لم يأتا ( بيا أيها ) نصبته ورآبما نصبوا المنعوتا بغير تنوين فأتبعوه

: نعته وينشدون
َامَاة وابُن سُإعدى  ) ْعُب بُن مَا َك ُعمر الَجوادا...َفما  ْنَك يا  َد مِا َأْجو (  ب

والنصب عند الكوفيين في العطف على ( أيها ) كما كان في النعت فلما
ٍد ًا ويقولون : يا أبا ماحم لم يأتي ( يا أيها ) نصب ويجيزون : يا عبد الله وزيد

ٌد أقبل وهو عند البصريين بدل وهو عند الكوفيين مان نداء ابن زي
ًا فهو عند الكوفيين نداء واحد ويسميه البصريون عطف وإذا قلت : زيد

البيان ويجيز الكوفيون : يا أيها الرجُل العاقَل على تجديد النداء كذا حكي
لي عنهم ويجيز البصريون : يا رآجلً ول يجيز الكوفيون ذاك إل فيما كان

ًا نحو قوله : نعت
َغْن  ) ّل َب َف َعَرْضَت  ًا إمّاا  َب ِك َيا رَآا َنْجَراَن أْن ل تلقيا...ف َدامااي مِاْن  َن   )
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ُد في النداء ول يكادون يحذفون ( يا ) مان النكرة ويقولون : وا زي
ويقولون : وأ أي زيد

ٍم فكسروا ًا وماررآتا بابن قال أبو العباس : إنما قالوا : هذا ابنٌم ورآأيت ابنم
ماا قبل الميم إذا انكسرتا وفعلوا ذلك في الضم والنصب لن هذه الميم

ِلعراب يقع على آخأره فلما زيدتا ًا مانها وكان ا زيدتا على اسإم كان مانفرد
ُأعربت ماا قبلها إذ كانت تسقط ًا و ُأعربت الميم إذ كانت طرف عليه مايم 
ِلعراب ِلعراب إليه وقولك وقد يخفف الهمز فتقول : مُاْر فيقع ا فرجع ا

َد بَن عمرو جعلتهما على الراء فلذلك تبعت الهمزة وكذلك إذا قلت : يا زي
بمنزلة واحدة اسإم واحد واتبعت الدال حركة ابن فهو ماثل ابنم وقال في

قولهم : اللهم أغفر لنا ايتها العصابة
ل يجوز : اللهم أغفر لهم أيتها العصابة

وقال : قلت لبي عثمان : ماا أنكرتا مان الحال للمدعو قال : لم أنكر مانه
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ًا أي ندعوك في إل أن العرب لم تدع على شريطة ل يقولون يا زيد رآاكب
ًا لنه إذا قال : يا زيد فقد وقع الدعاء هذه الحال ونمسك عن دعائك مااشي

على كل حال
ًا ولم يحتج إليه في غير هذه الحال قال : قلت : فإنه إن احتاج إليه رآاكب

ًا أي أرآيدك في هذه الحال قال : ألست قد تقول : يا زيد فقال : يا زيد رآاكب
ًا قلت : بلى قال : علما تحمل المصدرآ قلت لن قولي : يا زيد دعاء حق

ًا بأن ًا قال : فل أرآى بأسإ ًا فكأني قلت : أدعو دعاء حق كقولي : أدعو زيد
ًا وألزما القياس تقول على هذا : يا زيد قائم

ًا لهذا قول النابغة : قال أبو العباس : ووجدتا أنا تصديق
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ٍر خَأالوا بني أسَإد  ) ِما...َقالت بنو عاما ًا لقوا ِهل َضّرارآ َلْج ِل ْؤَس  ُب (  يا 
ًا ًا لم يكن كلما وقال الخأفش : لو قلت : يا عبد الله صأالح

وقال أبو إسإحاق يعني الزيادي : كان الصأمعي : ل يجيز أن يوصأف
المنادى بصفة البتة مارفوعة ومانصوبة

ًا مان عمرو أقبل إذا أرآدتا بخير مان وقال أبو عثمان ل أقول : يا زيد وخأير
عمرو المعرفة لني أدخأل اللف واللما إذا تباعد المنادى مان حرف النداء

كما أقول : يا زيد والرجل أقبل ولكن أقول : يا زيد والخأير
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ًا مان عمرو أقبل إذا أرآدتا حرف النداء كان ماا بعده أقبل ويا زيد ويا خأير
ماعرفة

ًا مان زيد العاقل أقبل ولم يجىء ماعه اللف واللما كما تقول : يا خأير
فتنصب العاقل لنه صأفة له وكذلك : يا زيد ويا أخأير أقبل وقال أبو عثمان :

أنا ل أرآى أن أقول : يا زيد الطويل وذا الجمة إن عطفت على زيد
ًا في هذا على قول والنحويون جميع

قال : وأرآى إن عطفت ( ذا الجمة ) على ( الطويل ) أن أرآفعه كما فعلت
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في الصفة والنحويون كلهم يخالفونه ول يجيزون إل نصب ذي الجمة وهذا
ُد الطويُل ذو الجمة إذا جعلته صأفة للطويل عنده كما تقول : يا زي

ًا لزيد أو بدلً مانه نصبته وكان أبو عثمان يجيز يا زيد أقبل وإن كان وصأف
ِد أرآدتا : يا زيدي ِلضافة : يا زي ِلضافة لنه يجوز في ا على حذف ألف ا

ًا فأبدلت مان الياء ألف
وعلى هذا قرئ : ( يا أبت لم تعبد ) و ( يا قوما ل أسإألكم ) : قال : ومان
زعم أنه على حذ ألف الندبة فهذا خأطأ لن مان كان مان العرب ل يلحق
ًُا فهي عنده نداء فلو حذفوها لصارآتا بدلً على غير جهة الندبة الندبة ألف
وقال أبو العباس : ل أرآى ماا قال أبو عثمان في حذف اللف إذا جعلتها

ِلضافة ماكان ياء ا
ًا أقبل ل يجوز حذف اللف لخفتها كما تحذف الياء إذا ًا نحو : يا غلما صأواب

ِما أقبل قلت : يا غل
وقال : يا أبت . ل يجوز عندي إل على الترخأيم كما قال سإيبويه ماثل : يا

ًا أقبل على طلحة أقبل وقال : زعم أبو عثمان أنه يجيز : يا زيد وعمر
ًا أقبل فعطف زيد الثاني على الموضع عطف ُد زيد الموضع كما أجاز : يا زي

ًا يدخأله البيان وأهل بغداد يقولون : يا الرجُل أقبل ويقولون لم نر ماوضع
: التنوين يمتنع مان اللف واللما وينشدون
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َفّرا  ) َذاِن  ّل ُغلمَااِن ال ْكِسبانا َشّرا...َفيا ال ُت ُكما أن  ّيا (  إ
وقال أبو عثمان : سإألت الخأفش كيف يرخأم طيلسان فيمن كسر اللما
ًا قط على قولك : يا حارآ فقال : يا طيلس أقبل قلت : أرآأيت فيعل إسإم

في الصحيح إنما يوجد هذا في المعتل نحو : سإيد ومايت
قال : فقال : قد علمت أني قد أخأطأتا ل يجوز ترخأيمه إل على قولك يا

حارآ قال : وكان الخأفش ل يجوز عنده ترخأيم ُحبلوى اسإم رآجل فيمن
ًا قال : يا حارآ وذلك لنه يلزماه أن يحذف يائي النسب ويقلب الواو ألف

لنفتاح ماا قبلها فيقول : يا ُحبلى فتصير ألف فعلى مانقلبة وهذا ل يكون
ًا إل للتأنيث أبد

ًا مان شيء وهذا البناء ل فلهذا ل يجوز لن ألف التأنيث ل تكون مانقلبة أبد
ًا وقال : كان الخأفش يقول : إذا رآخأمت سإفيرج اسإم يكون للمذكر أبد
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رآجل في قول مان قال : يا حارآ
فحذفت الجيم لزماك أن ترد اللما التي حذفتها لطول السإم وخأروجه مان

ًا على حياله باب التصغير فتقول : يا سإفيرُل أقبل لنه لما صأارآ إسإم
فحذفت الجيم على أن يعتد بها وتجعله بمنزلة ( قاضون ) اسإم رآجل إذا

قلت : يا قاضي الياء التي كانت ذهبت للتقاء الساكنين لما حذفت ماا
حذفت مان أجله

قال أبو العباس : وليس هذا القول بشيء
ووجه الغلط فيه بيّن وذلك لنك لم تقصد به إلى سإفرجل فتسميه به ول
هو مانه في شيء إنما قصدتا إلى هذا الذي هو سإفيرج ول لما فيه فهو

على ماثال ماا يرخأم فرخأمته
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ًا أل ترى أنك تقول : في تصغير سإفرجل : سإفيرج بعد أن ثابت إسإم
وسإفيريج للعوض ولو سإميته : سإفيريج لم يجز أن تقول فيه : سإفرجل

واسإمه سإفيريج لنك لست تقصد إلى ماا كان يجوز في سإفرجل وكذلك
فرزدق

لو سإميته بتصغيره فيمن قال : فريزد لم يجز في اسإمه أن تقول : فريزق
وإن كان ذلك يجوز في تصغير فرزدق لنك سإميته بشيء بعينه فلزماه
وتقول : يا زيد وعمرو الطويلين والطويلن لنه بمنزلة قولك : يا زيد

ٌد الطواُل لن كله رآفع والطوال عطف عليهم ِء وزي الطويل وتقول بل هؤل
ول يجوز أن يكون صأفة لفتراق الموصأوفين وتقول : يا هذا ويا هذان

ّطواُل لن هذا كله مارفوع والطوال عطف ّطواُل وإن شئت قلت : ال ال
عليهم هنا وليس الطوال بمنزلة : يا هؤلء الطوال لن هذا يقبح مان جهتين

: مان جهة أن المبهم إذا وصأفته بمنزلة اسإم واحد فل يجوز أن تفرق بينه
وبينه والجهة الخأرى أن حق المبهم أن يوصأف بالجناس ل بالنعوتا وتقول
ُد الرجلين الصالحين تنصب ول ترفع مان قبل أن رآفعهما : يا أيها الرجُل وزي
ًا على النداء والرجل نعت ( لي ) وتقول في الندبة : ماختلف وذلك أن زيد
ًا زيداه وقوما يجيزون : يا ًا زيداه وقوما يجيزون : يا زيد ُد زيداه ويا زيد يا زي

ًا يا زيداه ويا زيداه يا زيداه وقد ماضى تفسير ماا يجوز مان ذا وماا ل زيد
ُه ويا هناِه بالرفع والجر مان رآفع توهم أنه يجوز وقالوا : مان قال يا هنا
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طرف للسإم ويكسر لنه جاء بعد اللف
والتثنية : يا هنانيه ويا هناناه ويا هنوتاه في الجمع وهنتاه في المؤنث

وهنتانيه في التثنية وهنتاناه ويا هناتوه في الجمع ل غير والفراء ل ينعت
المرخأم إل أن يريد نداءين ونعت المرخأم عندي قبيح كما قال الفراء مان

أجل أنه ل يرخأم السإم إل وقد علم ماا حذف مانه وماا يعني به
: فإن احتيج إلى النعت للفرق فرد ماا سإقط مانه أولى كقول الشاعر

َة مااذا ذكرتَا  ) ٍة أخأذتْا بالمرارآ...أضمَر بن ضمر (  مان صأرما
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 يا ضمر يا ابن ضمرة :أرآاد
والكوفيون يجيزون : يا جرجر في جرة وفي حوليان يا حول فيحذفون

الزوائد كلها وهذا إخألل بالسإم
يسقطون فيه ثالثاة أحرف فيها حرف ماتحرك ول نظير لهذا في كلما

العرب ويقولون للمرأة : يا ذاتا الجمة أقبلي ويا ذواتي الجمم للثانين
وللجماعة يا ذواتا الجمم بكسر التاء وقد يقال : يا ذواتي الجمة ويا ذواتا

الجمة
قال أبو بكر : وذلك أن ذاتا إنما هي ذاة فالتاء زائدة للجمع وإنما صأارآتا

الهاء في الواحدة تاء حين أضفتها ووصألتها بغيرها
وتقول : يا هذا الرجُل . والرجَل أقبل ويا هذان الرجلن والرجلين ماثل : يا

زيد الظريُف والظريَف النصب على الموضع والرفع على اللفظ وتقول : يا
أخأوينا زيد وعمرو على قولك يا : زيد وعمرو يعني البدل

وقال الخأفش : وإن شئت قلت : زيد وعمرو على التعويض كأنك قلت
أحدهما زيد والخأر عمرو ز

قال أبو بكر : هذا عندي إنما يجوز إذا أرآاد أن يخبر بذلك بعد تماما النداء
ًا ماعطوف على الرجل عطف البيان ٌد لن زيد وتقول : يا أيها الرجُل زي

ًا لجاز أن يجري عليه كما يجري النعت للبيان ولو جاز أن ل تنون زيد
تقول : يا أيها الجاهُل ذا التنزي

ُد الله تعطف على على النعت وإنما هو ذو التنزي وتقول : يا أيها الرجُل عب
الرجل عطف البيان
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قال الخأفش : ولو نصبت كان في القياس جائز إل أن العرب ل تكلم به
ًا ولكن تحمله على أن تبدله مان ( أي ) لن ( أي ) في ماوضع نصب نصب

على أصأل النداء وقال : إذا رآخأمت رآجلً اسإمه شاة قلت : يا شا أقبل ومان
ُة أقبل فرد الهاء الصألية لنه ل يكون السإم قال : يا حارُآ فرفع قال : يا شا
ًا وقال : تقول في شية على ذا القياس على حرفين أحدهما سإاكن إل مابهم

يا وشي أقبل وفي دية : يا ودي أقبل فترد الواو في أوله لنها ذهبت مان
الول لن الصأل : وديت ووشيت وإنما رآدتا الواو لن ماثل : شيء ل يكون

ًا اسإم
وذلك أن السإم ل يكون على حرفين أحدهما سإاكن قال : وتكسر الواو إذا
رآددتها لن الصأل وشبه كما كانت قالت العرب : وجهة لما أتموا : وقالوا :

ًا ولدة والكوفيون وقوما يجيزون : يا رآجل قاما ويقولون : إن كان تعجب
ًا كقولك : يا رآجلً لم ًا ماا أنت مان سإيد ويكون مادح نصبت كقولك : يا سإيد

أرَآ ماثله وكذلك جميع النكراتا عندهم وتقول : يا أيها الرجل ويا أيها
الرجلن ويا أيها الرجال ويا أيها النساء على لفظ واحد والخأتيارآ في
الواحدة في المؤنث يا أيتها المرأة وإذا قلت : يا ضارآبي فأرآدتا به

المعرفة كان ماثل : يا صأاحبي وغلماي ويجوز عندي أن تقول : يا ضارآِب
ِما أقبل فإن أرآدتا غير المعرفة لم يجز إل إثاباتا أقبل كما تقول : يا غل

ًا وشاتمي لنك تنوي النفصال وتقول : يا قاضي الياء وتقول : يا ضارآبي غد
المدينة لك أن تنصبهما ولك أن ترفع الول وتنصب الثاني والكوفيون

ًا فل يجوز في ًا وماا ل يكون خألف يجيزون نصب الول بتنوين لنه يكون خألف
الول عندهم التنوين ماثل : يا رآجُل رآجلنا ل يجيزون النصب في الول

ًا فلك الرفع بل تنوين والنصب بتنوين ويقولون وقالوا كل ماا كان يكون خألف
ًا أقبل ويا قائُم أقبل ويجيزون أن يؤكد ماا فيه وينسق عليه ويقطع : يا قائم

ًا أقبل على نداءين وإن مانه كما يصنع بالخلف ويجيزون : يا رآجُل قائم
شئت كان في الصلة ويجيزون : يا رآجُل قائٌم أقبل
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ينوون فيها اللف واللما
ويحكون عن العرب : يا ماجنوُن ماجنوُن أقبل ويجيزون : يا أيها الذي قمت

أقبل ويا أيها الذي قاما أقبل وهو جائز ول يجيزونه في مان وكذا ينبغي
ويقولون : يا رآجلً قمت أقبل ويا رآجُل قمت أقبل والفراء إذا خأاطب رآفع ل

َد بطنك وهذا جائز قال أحمد بن غير ويقولون : يا قاتَل نفسك ويا عب
يحيى : لو أجزتا الرفع لم يكن خأطأ قال : وكذلك : يا ضارآبنا ول شاتمنا
يختارآ النصب ماع كل ماا ظهرتا إضافته قال : ويجوز في القياس الرفع

وأنت تنوي اللف واللما
فإذا كان ل يجوز فيه اللف واللما لم يجز إل النصب ماثل : يا أفضل مانا ويا

أفضلنا ويا غلما زيد ويا غلما رآجل إنما يجوز الرفع في القياس ماع ضارآب
ٍد وحسن الوجِه وقال : أماا ماثلنا وشبهنا فالنصب ل غير زي

ّي وقال الخأفش : تقول : إذا نسبت رآجلً إلى حبارآي وحبنطي قلت : حبارآ
وحبنطّي فإذا رآخأمت لم ترد اللف وكذلك إذا نسبت إلى مارماى فقلت :

مارماّي لم ترد اللف لو رآخأمته لن هذا لم يحذف للتقاء الساكنين ولو كان
ّي وحبنطّي ًا فكان يكون حبارآ حذف للتقاء الساكنين لبقي الحرف مافتوح

قال : وإن شئت قلت : إني أرآد اللف وأقول ذهب لجتماع الساكنين
ولكنهم كسروا لنهم رآأوا جميع النسب يكسر ماا قبله قال : ومان قال :

احذفه على أني أبنيه بناء قال : ل أحذفه لجتماع الساكنين وجب عليه أن
ل يرد في : ناحي وقاضي إذا نسب إلى ناحية وقاٍض وقال : إذا سإميت

رآجلً حبلوي أو حمراوي إذا رآخأمته فيمن قال : يا حارُآ فرفع همزتا لنها
ًا فتهمزها وتصرفها في المعرفة والنكرة لنها الن ليست واو صأارآتا آخأر

للتأنيث
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قال أبو بكر : وجميع ماا ذكرتا مان المسائل فينبغي أن تعرضه على
الصأول التي قدماتها فما صأح في القياس فأجزه وماا لم يصح فل تجزه
ًا فيمن خأالفك فإن الحيرة وإنما أذكر لك قول القائلين كيل تكون غريب

تقارآن الغربة وقد ذكرنا الضم الذي يضارآع الرفع ونحو نتبعه الفتح الذي
يشبه النصب إن شاء الله
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باب النفي بل
ًا في السإماء النكراتا المفردة الفتح الذي يشبه النصب هو ماا جاء ماطرد

ًا بعينه مان النكراتا إذا نفيتها ( بل ) وذلك قولك : ل رآجل ول تخص اسإم
ًا لمن قال : هل في الدارآ ول جارآية فأي اسإم نكرة ولي ( ل ) وكان جواب
مان غلما فهو مافتوح فإن دخألت ( ل ) على ماا عمل بعضه في بعض مان

ًا إنما تفتح السإم الذي يليها إذا كانت قد ماعرفة أو نكرة لم تعمل هي شيئ
نفت ماا لم يوجبه ماوجب

ًا وإنما خأولف فأماا إذا دخألت على كلما قد أوجبه ماوجب فإنها ل تعمل شيئ
ًا بها إذا كانت تنفي ماا لم يوجب وكل مانفي فإنما ينفي بعد أن كان ماوجب
وأنت إذا قلت : ل رآجل فيها إنما نفيت جماعة الجنس وكذلك إذا قلت :

هل مان رآجل لم تسأل عن رآجل واحد بعينه إنما سإألت عن كل مان له هذا
السإم ولو أسإقطت ( مان ) فقلت : هل رآجل لصلح لواحد والجمع فإذا

دخألت ( مان ) لم يكن إل للجنس
ًا تقول : ًا كثير واعلم : أن ( ل ) إذا فتحت ماا بعدها فقد يجيء الخبر ماحذوف
ل رآجل ول شيء تريد في ماكان أو زماان ورآبما لم يحذف خأالفت ماا وليس

أل ترى أن ( ماا ) تنفي بها ماا أوجبه الموجب و ( ليس ) كذلك وهما
يدخألن على المعارآف و ( ل ) في هذا الموضع ليست كذلك وقد اخأتلف

ًا فقال سإيبويه : ( ل ) تعمل فيما بعدها ًا شديد النحويون في تقديرها إخأتلف
فتنصبه بغير تنوين ونصبها لما بعدها كنصب ( إّن ) لما بعدها وترك التنوين

لما
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تعمل فيه لزما لنها جعلت وماا تعمل فيه بمنزلة اسإم واحد نحو : خأمسة
عشر وذلك لنه ل يشبه ماا ينصب وهو الفعل ول ماا أجرى ماجراه لنها ل

تعمل إل في نكرة ( ول ) ماا بعدها في ماوضع ابتدء فلما خأولف بها عن
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حال أخأواتها خأولف بلفظها كما خأولف بخمسة عشر ول تعمل إل في نكرة
كما أن : رُآّب ل تعمل إل في نكرة فجعلت وماا بعدها كخمسة عشر في

اللفظ وهي عامالة فيما بعدها كما قالوا : يا ابن أما فهي ماثلها في اللفظ
وفي أن الول عامال في الثاني و ( ل ) : ل تعمل إل في نكرة مان قبل أنها
جواب فيما زعم الخليل كقولك : هل مان عبد أو جارآية فصارآ الجواب نكرة

كما أنه ل يقع في هذه المسألة إل نكرة
وماا عملت فيه في ماوضع إبتداء كما أنك إذا قلت : هل مان رآجل ( فل )
فالكلما بمنزلة اسإم مابتدأ والذي يبني عليه في زماان أو ماكان هو الخبر

ولكنك تضمره وإن شئت أظهرته
قال أبو العباس ماحمد بن يزيد : فإن قال قائل : فهل يعمل في السإم

بعضه فالجواب في ذلك : بلغني أنك مانطلق إنما هو بلغني إنطلقك
( فإن ) عامالة في الكاف وفي مانطلق وكذلك ماوقعها مافتوحة أبداص

ًا فكذلك ( ل ) وكذلك ( أن ) الخفيفة هي عامالة في الفعل وبه تمت اسإم
عملت عنده فيما بعدها وهي وماا بعدها بمنزلة اسإم

قال : والدليل على أن ( ل ) وماا عملت فيه اسإم أنك تقول : غضبت مان ل
: شيء وجئت بل ماال كما قال

ُلوصأي حيَن ل ِحيَن ماحن ) ّنْت ق ( ... َح
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ًا فالموضع ماوضع نصب نصبته ( ل ) وسإقوط التنوين ًا واحد فجعلها اسإم
ًا واحداص والدليل على ذلك : أنه إن اتصل بها اسإم لنه جعل ماعها اسإم
ًا وماوضع السإم بأسإره ماوضع ًا واحد مافرد سإقط مانه التنوين وصأارآ اسإم

رآفع كما كان ماوضع ماا هو جوابه كذلك
وأماا الكسائي : فإنه يقول : النكراتا يبتدأ بأخأبارآها قبلها لئل يوهمك

أخأبارآها أنها لها صألتا فلما لزمات التبرئة السإَم وتأخأر الخبر أرآادوا أن
يفصلوا بين ماا ابتدئ خأبره وماا ل يكون خأبره إل بعده فغيروه مان الرفع

إلى النصب لهذا ونصبوه بغير تنوين لنه ليس بنصب صأحيح إنما هو ماغير
كما فعلوا في الندءا حين خأالفوا به نصب المضاف فرفعوه بغير تنوين ولم

ُأضيف إليه يكسروه فيشبه ماا 
وقال الفراء : إنما أخأرجت ( ل ) مان ماعنى غير إلى ( ليس ) ولم تظهر
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ليس ول إذا كانت في ماعنى ( غير ) عمل ماا قبلها فيما بعدها كقولك :
ماررآتا برجل ل عالم ول زاهد و ( ل ) إذا كانت تبرئة كان الخبر بعدها

ِلعراب بين ماعنيين ففصلوا بهذا ا
وفي جميع هذه القوال نظر وإنما تضمنا في هذا الكتاب الصأول والوصأول
ِلعراب فأماا عدا ذلك مان النظر بين المخالفين فإن الكلما يطول فيه إلى ا

ول يصلح في هذا الكتاب على أنا رآبما ذكرنا مان ذلك الشيء القليل
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ذكر السإماء المنفية في هذا الباب
واعلم : أن المنفي في هذا الباب ينقسم أرآبعة أقساما : نكرة مافردة غير

ماوصأوفة ونكرة ماوصأوفة ونكرة ماضافة وماضارآع للمضاف
أماا الول : وهو النكرة المفردة : فنحو ماا خأبرتك مان قولك : ل رآجل عندي

ول رآجل في الدارآ ول صأاحب لك و ( ل مالجأ مان الله إل إليه ) ول صأنع
لزيد ول رآجل ول شيء تريد : ل رآجل في ماكان ول شيء في زماان وتقول

: ل غلمَا ظريٌف في الدارآ
فقولك : ظريف خأبر وقولك : في الدارآ خأبر آخأر وإن شئت جعلته لظريف

 )خأاصأة ومان ذلك قول الله عز وجل : ( ل عاصأم اليوما مان أمار الله
: وقال : ( ألم ذلك الكتاب ل رآيب فيه ) وأماا قول الشاعر

ّطي ) َلة للَم َثم اللي َهي ( ... ل 
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فإنه جعله نكرة أرآاد ل ماثل هيثم وماثل ذلك : ل بصَر لكم
: وقال ابن الزبير السإدي

ْيٍب  ) َب َد أبي خُأ ْن ِد...َأرَآى الَحاَجاتِا ِع ّيَة في البل ُأمَا ْدَن ول  ِك َن   )
أرآاد : ول ماثل أماية فإن ثانيت المنفي ( بل ) قلت : ل غلماين لك ول

ّد مان إثاباتا النون في التثنية والجمع الذي هو بالواو والنون قد جارآيتين ل ب
تثبت في المواضع التي ل تثبت فيها التنوين بل قد يثنى بعض المبنياتا
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باللف والنون والياء والنون . نحو : هذا والذي . تقول : هذان واللذان
قال أبو العباس : وكان سإيبويه والخليل يزعمان : أنك إذا قلت : ل غلماين

لك أن غلماين ماع ( ل ) اسإم واحد النون كما تثبت ماع اللف واللما في
تثنية ماا ل ينصرف وجمعه نحو : هذان أحمران وهذان المسلمان وقال :

وليس القول عندي كذلك لن السإماء المثناة والمجموعة بالواو والنون ل
ًا لم يوجد ذلك كما لو يوجد المضاف ول ًا واحد تكون ماع ماا قبلها اسإم

الموصأول ماع ماا قبلهما بمنزلة اسإم واحد

   ]384 - صأفحة 1الصأول في النحو    [ جزء  

:  النكرة الموصأوفة :الثاني
اعلم : أنك إذا وصأفت النكرة في هذا الباب فلك فيها ثالثاة أوجه : الول
مانها : وهو الحسن أي تجري الصفة على الموصأوف وتنون الصفة وذلك
ًا في الدارآ فتنون لنه صأفة ويكون قولك : في الدارآ قولك : ل رآجل ظريف

وهو الخبر وحجة مان فعل هذا أن النعت مانفصل مان المنعوتا ماستغني
عنه وإنما جيء به بعد أن ماضى السإم على حاله فإن لم تأتِا به لم تحتج

إليه
ًا واحدا وتبنيه ماعه فتقول : ل والوجه الثاني : أن تجعل المنفي ونعته اسإم
رآجَل ظريَف في الدارآ بنيت رآجل ماع ظريف وحجة مان رآأى أن يجعله ماع

ًا أن يقول : لما كان ماوضع يصلح فيه بناء السإمين ًا واحد المنعوتا اسإم
ًا كان بناء اسإم ماع ( اسإم ) أكثر وأفشى مان بناء اسإم ماع حرف ًا واحد اسإم
ًا عاقلً فأنت في النعت الول بالخيارآ فأماا الثاني : فإن قلت : ل رآجل ظريف

ًا وكذلك ًا واحد فليس فيه إل التنوين لنه ل يكون ثالثاة أشياء اسإم
ًا عندك لم يصلح في ( غلما ) إل التنوين المعطوف لو قلت : ل رآجل وغلما

ًا مان أجل واو العطف لنه ل يكون في السإماء ماثل حضرماوتا اسإم
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ًا إذا كانت بينهما واو العطف واحد
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والتكرير والنعت : بمنزلة واحدة تقول في النعت : ل رآجل ظريف لك
ًا وإن فصلت بين ًء بارآد َء ماا والتكرير على ذلك يجري تقول : ل ماا

الموصأوف والصفة بشيء لم يجز في الصفة إل التنوين وذلك قولك : ل
ًا ول رآجل فيها عاقلً مان قبل أنه ل يجوز لك أن تجعل رآجل اليوما ظريف

السإم والصفة بمنزلة اسإم واحد وقد فصلت بينهما كما أنه ل يجوز لك أن
تفصل بين : عشر وخأمسة في خأمسة عشر

والوجه الثالث : أن تجعل النعت على الموضع فترفع لن ( ل ) وماا علمت
فيه في ماوضع اسإم مابتدأ فتقول : ل رآجَل ظريَف فتجري ( ظريف ) على

الموضع فيكون ماوضع اسإم مابتدأ والخبر ماحذوف وإن شئت جئت بخبر
: فقلت : ( لك ) أو عندك كما بينت لك فيما تقدما قال الشاعر
ًا مُاَصّرماًة  ) ُهم َحْرف ِزرُآ ّد َجا ُبوُح...ورَآ َداِن مَاْص ْل ِو ِريَم مِان ال َك (  ول 

ًا وإن ًء بارآد َء ماا والنعت على اللفظ أحسن وكذلك إذا قلت : ل ماا
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ٌد فإن جعلت السإمين اسإماص واحدا قلت : ل ٌء بارآ َء ماا شئت قلت : ل ماا
ًا على ًا وجعلت ( بارآد ) نعت ًا واحد ٌد جعلت مااء الول والثاني اسإم َء بارآ َء ماا ماا

الموضع
ومان ذا قول العرب : ل مااَل لُه قليٌل ول كثيٌر

قال سإيبويه : والدليل على أن ( ل رآجل ) في ماوضع اسإم ( مابتدأ ) في
لغة تميم قول العرب مان أهل الحجاز : ل رآجَل أفضل مانك والعطف في

هذا الباب على الموضع كالنعت فمن ذلك قول الشاعر وهو رآجل مان
: ماذحج

ِنه  ) ْعي َب َغارُآ  ُكم الّص َعْمُر َل َأُب...َهذا  َكاَن ذاَك ول  ِإْن  ُأمّا لي  (  ل 
ٌة هذا إذا جعلت ل ِطَف على اللفظ فتقول : ل حوَل ول قو والجود أن تع
الثانية ماؤكدة للنفي ولم يقدرآ أنك ابتدأتا النفي بها فإن قدرآتا ذلك كان

َة وإن شئت عطفت على الموضع حكمها حكم الول فقلت : ل حوَل ول قو
كما خأبرتك
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باب ماا يثبت فيه التنوين والنون مان السإماء المنفية
فإن ثانيت فل بد مان النون تقول : ل غلماين ول جارآيتين تثبت النون هنا
كما تثبت في النداء والسإماء المبنية فيها ماا يبنى وتثبت فيه النون وإن
ًا أل ترى أنك تثني هذا فتقول : هذان وهذين وكذلك : كان المفرد مابني

اللذان واللذين
ًا وتقول : ل غلماين ظريفين لك ول ماسلمين صأالحين لك ول عشرين درآهم

لك ونظير هذه النون التنوين إذا لم يكن مانتهى السإم وصأارآ كأنه حرف
ًا ًا زيد ًا وجهه لك ول ضارآب ًا مانه ول حسن قبل آخأر السإم وهو قولك : ل خأير
لك لن ماا بعد حسن وضارآب وخأير صأارآ مان تماما السإم فقبح أن يحذفوا

قبل أن ينتهوا مانتهى السإم
ًا بالمعروف لك إذا جعلت ( بالمعروف ) مان وقال الخليل : كذلك : ل آمار

ًا لك ًا ماعروف تماما السإم وجعلته ماتصلً به كأنك قلت : ل آمار
وإن قلت : ل آمار بمعروف لك فكأنك جئت بمعروف بعد ماا بنيت على

ًا الول كلما
: الثالث : نكرة ماضافة

التنوين يسقط مان كل ماضاف في هذا الباب وغيره فإذا نصبت
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ًا وأعملت ( ل ) نصبته ول بد مان أن يكون ذلك المضاف نكرة لن ماضاف
( ل ) ل تعمل في المعارآف والمضاف ينقسم في هذا الباب على قسمين :

ِلضافة ِلضافة وماضاف ذكرتا ماعه لما ا ماضاف لم يذكر ماعه لما ا
ٍء في دارآك َء سإما فأماا المضاف المطلق فقولك : ل غلمَا رآجٍل لك ول ماا

ًا ماع ( ل ) لنه ماضاف ًا واحد ٍد لك وإنما اماتنع هذا أن يكون اسإم ول ماثَل زي
ّنَك ل تجد اسإمين جعل ًا أل ترى أ ًا واحد والمضاف ل يكون ماع ماا قبله اسإم

ًا وأحدهما ماضاف إنما يكونان مافردين : كحضر ماوتا وبعلبك أل ًا واحد اسإم
ًا حذف ياء ًا واحد ترى أن قوله : يا ابن أما لما جعل ( أما ) ماع ابن اسإم

ِلضافة وقال ذو الرماة : ا
ٌة  ) ْذ ماّي لهلِك جيَر ّدارآ إ َلياليا...هَي ال َهَن  َل َيالَي ل أماثا َل   )
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 )فأماثالهن نصب ب ( ل
ِلضافة : وأماا القسم الخأر المنفي بلما ا

فالتنوين والنون تقع في هذا الموضع كما وقع ماما قبله لما أضفته وذلك
ًا لك ول غلما لك : قولهم : ل أب
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ِلضافة ولذلك لحقت اللف الب التي وقال الخليل : إن النون إنما ذهبت ل
ِلضافة وإنما كان ذلك مان قبل أن العرب قد تقول : ل ل تكون إل في ا
ِلفراد : ل أَب لزيد فاللما ماقحمة أباك في ماوضع : ل أبالك ولو أرآدتا ا

ِلضافة كما وقع في النداء : يا بؤس للحرب هذا ماقدارآ ماا ذكره ليؤكد بها ا
أصأحابنا

ولقائل أن يقول : إذا قلت : أّن قولهم : ل أباك تريد به : ل أبالك فمن أين
جاز هذا التقدير والمضاف إلى كاف المخاطب ماعرفة والمعارآف ل تعمل
ًا فيها ل قيل له : إن المعنى إذا قلت : ل أبالك النفصال كأنك قلت : ل أب

لك فتنون لطول السإم وجعلت ( لك ) مان تماماه وأضمرتا الخبر ثام
ًا وأضافوا وألزماوا اللما لتدل على هذا المعنى فهو حذفت التنوين اسإتخفاف

ِلضافة مانفصل بدخأول اللما وهو ماتصل با
وإنما فعل في هذا الباب وخأصوه كما خأصوا النداء بأشياء ليست في غيره

وإنما يجوز في اللما وحدها أن تقحم بين المضاف والمضاف إليه لن
ِلضافة ماعنى اللما أل ترى أنك إذا قلت : غلما زيد فمعناه : غلما ماعنى ا

ِلضافة َعدي أكد هذه ا لزيد فدخأول اللما في هذا يشبه قولهم : يا تيَم تيَم 
ِلضافة فكأنه قد أضافه مارتين بإعادة السإم كما أكد ذلك بحرف ا
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: والشاعر قد يضطر فيحذف اللما ويضيف قال
ّني  ) ّد أ ُب َوتِا الذي ل  ّوفيني...أبا الَم ُتخ (  مُالٍق ل أباك 

: وقال الخأر
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ٌد  ) ّو ْد مااتَا َشّماخٌأ ومااتَا مُاز ُد...فق ّل ٍم ل أباَك مُاَخ ّي كري (  وأ
فإن قال : ل ماسلمين صأالحين : لك فوصأف المنفي قبل ماجيئك ( بلك )

لم يكن بد مان إثاباتا النون مان قبل أن الصالحين نعت للمنفي وليس
بمنفي وإنما جاء التخفيف في النفي

: الرابع : المضارآع للمضاف
المضارآع للمضاف في هذا الباب ماا كان عامالً فيما بعده كما أن المضاف

عامال فيما بعده فهو مانصوب كما أن المضاف مانصوب وماا بعده مان تماماه
كما أن المضاف مان تماما الول إل أن التنوين يثبت فيه ول يسقط مانه لنه

ليس مانتهى السإم فصارآ كأنه حرف قبل آخأر السإم
فالتنوين
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هنا والنون يثبتان إذا كان المنفي عامالً فيما بعده فهو وماا عمل فيه بمنزلة
ًا ًا زيد ًا وجهه لك ول ضارآب ًا مانه ول حسن اسإم واحد فمن ذلك قولهم : ل خأير

لك لن ماا بعد حسن وضارآب وخأير صأارآ مان تماما السإم
ًا لك لول فجميع هذا قد عمل فيما بعده وماثل ذلك قولك : ل عشرين درآهم

درآهم لجاز أن تقول : ل عشرين لك وعشرون عملت في درآهم فنصبته
ًا بالمعروف لك وقال الخليل : كذلك : ل آمار

ًا إذا جعلت بالمعروف مان تماما السإم وجعلته ماتصلً به كأنك قلت : ل آمار
ًا بعد أن ًا لك وإذا قلت : ل آمار بمعروف فكأنك جئت بمعروف تبيين ماعروف

تم الكلما وتقول : ل آمار يوما الجمعة لك إذا نفيت جميع الماريين ووزعمت
: أنه ليسوا له يوما الجمعة فإن أرآدتا أن تنفي المارين يوما الجمعة خأاصأة

قلت : ل آمار يوما الجمعة لك جعلت يوما الجمعة مان تماما السإم فصارآ
ًا لك ًا ماعروف بمنزلة قولك : ل آمار

ولو قلت : ل خأير عند زيد ول آمار عنده لم يجز إل بحذف التنوين لنك لم
ًا ًا واحد ًا ولكنه اسإم تاما فجعلته ماع ( ل ) اسإم تصله بما يكمله اسإم
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باب ماا إذا دخألت عليه ( ل ) لم تغيره عن حاله
هذا الباب ينقسم على ثالثاة أقساما : اسإم ماعرفة واسإم مانفي بل بعده

اسإم مانفي بل وهما جواب ماستفهم قد ثابت عنده أحد الشيئين واسإم قد
عمل فيه فعل أو هو في ماعنى ذلك

: أماا الول : فالسإم المعرفة
وقد عرفتك أن ( ل ) ل تنصب المعارآف فإن عطفت ماعرفة مانفية على
نكرة وقد عملت فيها لم تعملها في المعرفة وأعملتها في النكرة وذلك

ُة لك قولك : ل غلما لك ول العباس لك ول غلمَالك ول أخأو
َلتها بدرآهم فينبغي أن يقول : قال سإيبويه : فأماا مان قال : كل نعجة وسإخ

ًا له ول يحسن أن تدخأل ( ل ) على ماعرفة مابتدأة غير ل رآجَل لك وأخأ
ماعطوفة على كلما فقد تقدما فيه ( ل ) فإن كررآتا ل جاز

فأماا الذي ل يجوز فقولك : ل زيد في الدارآ لن هذا ماوضع ( ماا ) إل أن
: يضطر شاعر فيرفع المعرفة ول يثني ( ل ) قال الشاعر
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َنْت  ) َذ ًا واسإترجعت ثاّم آ َكْت َحَزن ُبها أن ل إلينا رُآجوعها...َب (  رآكائ
فأماا الذي يحسن ويجوز فقولك : ل زيد في الدارآ ول عمرو ولما ثانيت

حسن
ًا بل : الثاني : السإم المنفي بل وبعده اسإم مانفي أيض

ْء على لفظ السائل إذا قال : أغلما عندك أما جارآية وهذا الصنف إنما يجي
إذا ادعى أن عنده أحدهما إل أنه ل يدرآي : أغلما هو أما جارآية فل يحسن

في هذا إل أن تعيد ( ل ) فتقول : ل غلما عندي ول جارآية وإذا قال : ل
ًا فعملت غلما فإنما هو جواب لقوله : هل مان غلما ولم يثبت أن عنده شيئ

ل فيما بعدها وإن كان في ماوضع ابتداء ومان ذلك قول الله : ( فل خأوف
 )عليهم ول هم يحزنون

: وقال الشاعر
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َنًة  ) ِل ْع ْلِت مُا ُق ّتى  ُتِك َح َقٌة لَي في هذا ول َجَمُل...ومَاا َضَرمْا َنا (  لَ 
وكذلك إذا فصلت بين ( ل ) والسإم بحشو لم يحسن إل أن تعيد الثانية لن

جعل جواب إذا عندك أما ذا فمن ذلك قوله تعالى : ( ل فيها غول ول هم
 )عنها ينزفون

ًا لن ول يجوز : ل فيها أحد إل على ضعف فإن تكلمت به لم يكن إل رآفع
( ل ) ل تعمل إذا فصل بينها وبين السإم رآافعة ول ناصأبًة وماعنى قولي :

َها ٌد أفضَل مانَك في قوِل مَاْن جعل رآافعًة إذا أعملت عمَل ليَس تقول : ل أح
 )ك ( ليس

: الثالث : وهو ماا عمل فيه فعل أو كان في ماعنى ذلك
اعلم : أن هذا يلزماك فيه تثينة ( ل ) كما ل تثنى ل في الفعال وذلك قولك
ًا ًا ول ماري ًا ول هنيئ ًا ول رآعي ًة ول سإقي ًا ول أهلً ول كراماًة ول ماسر : ل مارحب
لن هذه السإماء كلها عملت فيها أفعاٌل ماضمرة فالفعل ماقدرآ بعد ( ل )

ًة فعلى هذا جميع هذه كأنك قلت : ل أكرماك كراماًة ول أسإرك ماسر
السإماء وماا لم يجز أن يلي ( ل ) مان الفعال لم يجز أن يليها ماا عمل فيه

ًا وأنت تريد المار لنه ل يجوز : ل ذلك الفعل ل يجوز أن تقول : ل ضرب
أضرب إنما تدخأل على الدعاء إذا كان لفظه لفظ الخبر وأضربه على ذلك

ًا كأنك قلت : ل سإقاه الله ول رآعاه ًا ول رآعي نحو : ل سإقي
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وكذلك إذا ولي ( ل ) مابتدأ في ماعنى الدعاء لم تعمل فيه كما لم تعمل
فيما بني على الفعل ن وماعناه الدعاء وذلك قولهم : ل سإلما عليكم

قال سإيبويه : قولهم : ل سإواء إنما دخألت ها هنا لنها عاقبت ماا ارآتفعت
عليه أل ترى أنك ل تقول : هذان ل سإواء فجاز هذا كما جاز : لها الله ذا
حين عاقبت فلم يجز ذكر الواو يعني أن قولهم : ل سإواء أصأله : هذان ل

سإواء وهذان مابتدأ ول سإواء خأبرهما كما تقول : هذان سإواء ثام أدخألت ( ل
) للنفي وحذفت ( هذان ) وجعلت ( ل ) تعاقب ( هذان ) وقال أبو

العباس : وقول سإيبويه : أل ترى أنك ل تقول : هذان ل سإواء أي : ل تكاد
تقول ولو قلته جاز
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ًا لقولك ل ينبغي وصأارآ بدلً مانه وقالوا : ل نولك أن تفعل جعلوه ماعاقب
واعلم : أنه قبيح أن تقول : ماررآتا برجل ل فارآٍس حتى تقول : ول شجاع
ًا وذلك ًا ول شجاع ًا ل يحسن حتى تقول : ل فارآسإ وكذلك : هذا زيد فارآسإ

أنه جواب لمن قال : أبرجل شجاع ماررآتا أما بفارآس ولقوله : أفارآس زيد
أما شجاع وقد يجوز على ضعفه في الشعر
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باب ل النافية إذا دخألت عليها ألف السإتفهاما
ًا وجاز أن يكون اللف إذا دخألت على ( ل ) جاز أن يكون الكلما اسإتفهاما
ًا فحالها كحالها قبل أن ًا ماحض ًا والصأل السإتفهاما فإذا كان اسإتفهاما تمني

يلحقها ألف السإتفهاما وذلك قولك : أل رآجَل في الدارآ العلمًَا أفضْل مانك
ومان قال : ل رآجَل قائٌم في الدارآ قال : ها هنا أل رآجل قائم في الدارآ

: وكذلك مان نون ومان رآفع ثام رآفع ها هنا وقال الشاعر
ِر ) ُتم مِان الُجوف الجماخأي ْن َأ ّنا و َع ُكم ...  َتْزُجُر َأْحلمََا  ِرآ بن كعٍب أل  ( َحا
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فإذا دخألها ماع السإتفهاما ماعنى التمني فإن النحويين ماختلفون في رآفع
الخبر ويجرون ماا سإراه على ماا كان عليه قبل

فأماا الخليل وسإيبويه والجرماي أكثر النحويين فيقولون : أل رآجل أفضل
مانك ول يجيزون رآفع : أفضل وحجتهم في ذلك أنهم قالوا : كنا نقول : ل
رآجل أفضل مانك فيرفع لن ( ل ) ورآجل في ماوضع ابتداء وأفضل : خأبره
ًا : أل رآجل أفضل مانك فموضعه نصب فهو خأبر اسإم مابتدأ وإذا قلت ماتمني
ًا فكأنك قلت : أل أعطي ًا أي : هب لي غلما وإنما هو كقولك : اللهم غلما

أل أصأيب فهذا مافعول
وكان المازني وحده يجيز فيه جميع ماا جاز في النافية بغير السإتفهاما

فتقول : أل رآجل أفضل مانك وتقول فيمن جعلها كليس : أل أفضل مانك
ويجريها ماجراها قبل ألف السإتفهاما
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 أن ( ل ) إذا جعلت ك ( ليس ) لم تعمل إل في نكرة ول يفصل :واعلم
بينها وبيَن ماا عملت فيِه لنها تجري رآافعة ماجراها ناصأبة

وأماا قول الشاعر
ًا  ) ّلُه خَأير ُه ال َتبيُت...أل رآجلً َجزا ُدّل على ماحَصلة  َي   )

فزعم الخليل : أنه أرآاد : الفعل وأنه ليس ل ( ل ) ها هنا عمل إنما أرآاد أل
ًا وكان يقول ّون ماضطر ترونني وأماا يونس فكان يقول : إنما تمنى ولكنه ن

: في قول جرير
ِم  ) ِي َت ِل ِه  َفَخْرتَا ب ًا  ُد...فل َحَسب ِكَر الُجدو ُذ ًا إذا  (  ول َجد

ًا وكذا يقول أبو الحسن الخأفش ّون ماضطر إنما ن
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ٌة لم يقل في التمني إل بالنصب وعلى ماذهب ومان قال : ل رآجَل ول أمارا
أبي عثمان يجوز الرفع كما كان قبل دخأول اللف

كان أبو عثمان يقول : اللفظ على ماا كان عليه وإن كان دخأله خألف ماعناه
أل ترى أن قولك : غفر الله لزيد ماعناه الدعاء ولفظه لفظ ضرب فلم يغير

لما دخأله في المعنى
وكذلك : حسبَك رآفٌع بالبتداء إن كان ماعناه النهي
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 )باب تصرف ( ل
ل ( ل ) في الكلما ماواضع وجملتها النفي وماواضعها تختلف فتقع على

ٌد ل أخأوه وتقع على ًا وجاءني زي ًا ل عمر السإماء نحو قولك : ضربت زيد
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َقَسم وغيره تقول : ل يخرج زيد وأنت ماخبر ول ينطلق عبد الفعال في ال
الله ويكون للنهي في قولك : ل ينطلق عبد الله ول يخرج زيد وتجزما بها
الفعل فيكون بحذاء قولك في المار : ليخرج عبد الله ولتقم طائفة مانهم

ماعك
وقد تكون مان النفي في ماوضع آخأر وهو نفي قولك : إيِت وعمراًظ فإذا
ًا لم يكن هذا نفيه على الحقيقة ًا وعمر أرآدتا نفي هذا قلت : ل تأتا زيد

ًا فإن أرآاد أن تمتنع لنه إن أتى أحدهما لم يعصه لنه نهاه عنهما جميع
ًا فمجيئها ها هنا لمعنى انتظاما ًا ول عمر ًا فنفي ذلك : ل تأتا زيد مانهما ماع

النهي بأماره لن خأروجها إخألل به
ويقع بعدها في القسم الفعل الماضي في ماعنى المستقبل وذلك قولك :
والله ل فعلت إنما المعنى : ل أفعل لن قولك في القسم : ل أفعل إنما

هو لما يقع فأماا قولهم : ل أفعل نفي لقولك : لفعلّن ولذلك يجوز أن
تحذف ( ل ) وأنت تريد النفي وجائز أن تقول : ل قاما زيد ول قعد عمرو

تريد الدعاء عليه . وهذا ماجاز
ًا لقياماه وقعوده فيما ماضى وحق هذا الكلما أن يكون نفي

فل( وقال الله عز وجل : 
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( اقتحم العقبة
ومان هذا قول النبي : ( أرآأيت مان ل أكل ول شرب ول صأاح فاسإتهل )

أي : مان لم يأكل ولم يشرب يعني الجنين
فإذا قلت : والله أفعل ذاك فمعناه : ل أفعل فلو قلت : والله أقوما تريد :
ِليجاب باللما والنون ًا لسإتبداد ا لقوماّن كان خأطأن لنها حذفت اسإتخفاف

ولهذا ماوضع آخأر يذكر فيه ويكون في ماوضع ( ليساقتحم العقبة ) . ) وقد
ماضى ذكرها وقد تكون ( ل ) ماؤكدة كما كانت ( ماا ) في قوله : ( فبما

 )رآحمة مان الله لنت لهم ) و ( ماما خأطاياهم
فمن ذلك قوله : ( فل أقسم برب المشارآق والمغارآب ) إنما هو : فأقسم

يدلك على ذلك قوله : ( وأنه لقسم لو تعلمون عظيم ) وكذلك قال
ُأقسم فوقع المفسرون في قوله : ( ل أقسم بيوما القياماة ) إنما هو : 

 )القسم على قوله : ( إن علينا جمعه وقرآنه
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قال أبو العباس : فقيل لهم في عروض ذلك : أن الزوائد مان هذا الضرب
إنما تقع بين كلماين أو بعد كلما كقولك : جئتك لماٍر ماا فكان مان جوابهم :

أن ماجاز القرآن كله ماجاز سإورآة واحدة بعد ابتدائه وأن بعضه ماتصل
 )ببعض فمن ذلك قوله : ( لئل يعلم أهل الكتاب أن ل يقدرآون على شيء

: وقوله : ( ول تستوي الحسنة ول السيئة ) وإنما هو
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ل تستوي الحسنة والسيئة وماعناه ينبئك عن ذلك إنما هو : ل تساوي
الحسنة السيئة

 )ماسائل مان باب ( ل
ًا له ًا ولم تجعله خأبر تقول : ل غلماين ول جارآيتي لك إذا جعلت الخأر ماضاف

ًا له كأنك قلت : ل غلماين في مالكك ول جارآيتي لك وصأارآ الول ماضمر
كأنك قلت : ول جارآيتك في التمثيل

قال سإيبويه : ولكنهم ل يتكلمون به يعني بالمضمر واخأتص ( ل ) بهذا
ًا النفي وإن شئت قلت : ل غلماين ول جارآيتين لك إذا جعلت ( لك ) خأبر

لهما وهو قول أبي عمرو
ًا وكذلك لو قلت : ل غلماين لك وجعلت ( لك ) خأبر

ًا واسإتغناء فإذا قلت : ل أبالك فها هنا إضمارآ ماكان ولكنه يترك اسإتخفاف
وتقول : ل غلماين ول جارآيتين لك وغلماين وجارآيتين لك كأنك قلت : ل

غلماين ول جارآيتين في ماكان كذا وكذا
فجاء ( بلك ) بعدماا بني على الكلما الول في ماكان كذا وكذا كما قال : ل
يدين بها لك حين صأيره كأنه جاء ( بلك ) بعدماا قال : ل يدين بها في الدنيا

لك وقبيح أن تفصل بين الجارآ والمجرورآ فتقول ل أخأا هذين اليوماين لك
قال سإيبويه : وهذا يجوز في ضرورآة الشعر لن الشاعر إذا اضطر فصل

بين المضاف والمضاف إليه
: قال الشاعر
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َنا  ) ِب ّهن  ِر الميِس أصأواتُا الفرارآيج...كأّن أصأواتَا مِاْن إيغال ن (  أواخأ
ومان قال : كم بها رآجل فأضاف فلم يبال الفتح قال : ل يدرآي بها لك ول
أخأا يوما الجمعة لك ول أخأا فاعلم لك والجر في : ( كم ) بها وترك النون

في : ل يدي بها لك قول يونس
واحتج بأن الكلما ل يستغني ورآد ذلك عليه سإيبويه بأن قال : الذي يستغني

به الكلما والذي ل يستغني قبحهما واحد إذا فصلت بين الجارآ والمجرورآ
ًا إذا وتقول : ل غلمَا وجارآيًة فيها لن ( ل ) إنما تجعل وماا تعمل فيه اسإم

كانت إلى جنب السإم لكنك يجوز أن تفصل بين خأمسة وعشر في قولك :
خأمسة عشر كذلك ل يجوز أن تفصل بين ( ل ) وبين ماا بني ماعها وتقول :

ٌة يا فتى ل رآجٌل ول امارأ
إذا كانت ( ل ) بمنزلتها في ( ليس ) ماؤكدة للنفي حين تقول : ليس لك

: رآجل ول امارأة قال رآجل مان بني سإليم وهو أنس بن العباس
ّلًة  ) َنَسَب اليومَا ول خُأ ِتِق...ل  ّا ُق على الر ْت َف َع ال ّتَس (  ا
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َة فيها فتعيد ( ل ) الولى كما تقول : ليس عبد :وتقول  ل رآجَل ول امارأ
الله وليس أخأوه فيها فيكون حال الخأرة كحال الولى وتقول : ل رآجَل

ًا ًا ول رآجَل فيها عاقتحم العقبة ) . اقلً إذا جعلت ( فيها ) خأبر اليوما ظريف
ًا مان قبل أنه ل يجوز لك أن تجعل السإم والصفة بمنزلة ول رآجَل فيك رآاغب

اسإم واحد . وقد فصلت بينهما
ً ًا ول ماثله عاقل وتقول : ل مااء سإماء بارآد

مان قبل أن المضاف ل يجعل ماع غيره بمنزلة خأمسة عشر فإذا قلت : ل
مااء ول لبن ثام وصأفت اللبن فأنت بالخيارآ في التنوين وتركه فإن جعلت
ُنه ل يفصل بين الشيئيِن اللذيِن يجعلن ًا ل الصفَة للماء لم يكن إل مانون

بمنزلة اسإم واحد
ًا تنون لنك فصلت بين ( ل ) و وحكى سإيبويه عن العرب : ل كزيد أحد

( أحد ) وحكى سإيبويه عن العرب : ل كزيد أحد ول ماثله أحد فحمله على
الموضع والموضع رآفع وإن شئت حملته على ( ل ) فتونته ونصبته وإن

ًا قال ذو َلُه رآجلً على التمييز كما تقول : لي ماثله غلما شئت قلت : ل ماث



الصأول في النحو
 ماكتبة ماشكاة السإلماية

: الرماة
ٌة  ) ِلِك ِجيَر ْه ْذ مَاّي ل ّدارُآ إ َيا...ِهَي ال َيال َل ُهّن  ُل َثا َأمْا ِلَي ل  َليا   )

: قال سإيبويه : وأماا قول جرير
ًا ومَاُزورآا ) ِة زائر ّي َعِش ( ... ل كال
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ًا مان قبل أن العشية ليست بالزائر وإنما أرآاد : ل أرآى فل يكون إل نصب
ًا كما تقول : ماا رآأيت كاليوما رآجلً فكاليوما كقولك : كالعشية عشية زائر

في اليوما
لن الكاف ليست باسإم وفيه ماعنى التعجب كما قال : تالله رآجلً وسإبحان
الله رآجلً إنما أرآاد : تالله ماا رآأيت رآجلً ولكنه يترك إظهارآ الفعل اسإتغناء

وتقول : ل كالعشية ول كزيد رآجل
ًا رآجل وصأارآ : ل كزيد كأنك قلت : ل أحد كزيد لن الخأر هو الول ولن زيد
ثام قلت : رآجل كما تقول : ل ماال له قليل ول كثير على الموضع قال امارؤ

: القيس
ِلبة  ) َطا ّو  َواء الَج َه ُلوُب...ويلمها في  ْط ْلرآِض مَا (  ول كهذا الذي ا

لنه قال : ول شيء لهذا ورآفع على الموضع
ً وإن شئت نصبت على التفسير كأنه قال : ل أحد كزيد رآجل

قال سإيبويه : ونظير : ل كزيد في حذفهم السإم قولهم : ل عليك وإنما
يريدون : ل بأس عليك ول شيء عليك ولكنه حذف لكثرة اسإتعمالهم إياه

ومان قال : ل غلمٌا ول جارآية قال : أغلما وأل جارآية
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إنما دخألت في النفي ل في المعطوف عليه
أل تراك تقول في النداء : يا بؤس للحرب ول تقول : يا بؤس زيد وبؤس
الحرب فالنفي كالنداء وكذلك إذا قلت : ل غلماي لك ول ماسلمي لك إن
كانت ل الثانية نافية غير عاطفة جاز إسإقاط النون وإن كانت عاطفة لم



الصأول في النحو
 ماكتبة ماشكاة السإلماية

يجز إل إثاباتا النون فتقول : ل غلماين لك ول ماسلمين لك
َة وهو عندي جائز على قبح لنك وناس يجيزون أن تقول : ل رآجٌل ول امارأ

ًا ًا ول رآجل ظننته قائم إذا رآفعت فحقه التكرير وتقول : ل رآجل كان قائم
إن جعلت كان وظننت : صألة لرجل أضمرتا الخبر وإن جعلتهما خأبرين لم

تحتج إلى ماضمر
َد لك ول يجيزون ل غلمَا الرجل لك إل بالرفع ويجيزون وقوما يجيزون : ل زي

: ل أبا ماحمد لك ول أبا زيد لك
يجعلونه بمنزلة اسإم واحد ول يجيزون : ل صأاحب درآهم لك لن الكنية

بمزلة السإم
ويقولون : عبد الله يجري ماجرى النكرة إذ كانت اللف واللما ل يسقطان

مانه
وقال الفراء : جعل الكسائي : عبد العزيز وعبد الرحمن بمنزلة عبد الله

َد العزيز لك وإسإقاط اللف واللما يجوز نحو قولك : عب
وقالوا : الغائب مان المكنى يكون ماذهب نكرة نحو قولك : ل هو ول هي

ًا وإن شئت قضيت عليه بالرفع والنصب فإن جعلته ماعرفة لنه يوهمك عدد
ٌد في هذا الفخ ول هو يا هذا جئت ماعه بما يرفعه وحكوا : إن كان أح

وكذلك : هذا وهذان عندهم ويقولون : ل هذين لك ول هاتين لك وكذلك
ذاك لنه غائب

وجميع هذه الشياء التي تخالف الصأول التي قدماتها لك ل تجوز في
القياس ول هي ماسموعة مان الفصحاء

وتقول : ل رآجل أخأوك ول رآجل عمك ل يجوز في أخأيك وعمك إل الرفع
ُيدخِألوا : هو ماع المفرد فيقولون : ل رآجل وقد ُحكي : أّن كلما العرب أْن 
هو أخأوك ول رآجل هو عمرو ويقولون : ل بناتا لك كما تقول : ل ماسلمي

لك
َد ًا تريد : أل أح ًا أو عمر وتقول : أل رآجلً زيد
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ًا ويجوز أن يكون بدلً مان رآجل فإذا جاءتا أو ماع ًا أو عمر رآجلً يكون زيد
( أل ) فهو طلب

ٌد ويدخأل عليها ألف السإتفهاما فتقول : أل وتقول : ل رآجل في الدارآ ل زي
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رآجل في الدارآ أل زيد
ٌة يا هذا وتقول : أل رآجل أل امارأ

ًا وهو عند سإيبويه : قبيح وتقول : أل مااء ولو بارآد
ًا ًا لكان جيد لنه وضع النعت ماوضع المنعوتا فلو قلت : أل مااء ولو بارآد

وذلك يجوز إل أنك تضمر بعد ( لو ) فعلً ينصب مااء
ًا ًء بارآد وكأنك قلت : ولو كان ماا

فإذا جئت بلو كان ماا بعدها أحسن قال أحمد بن يحيى ثاعلب : كان يقال :
ًا للول نصب ورآفع وماتى كان غير نعت رآفع هذا ماتى كان ماا بعد ( لو ) نعت

قول المشايخ
وقال الفراء : سإمعت في غير النعت الرفع والنصب

وإذا قال : أل ماستعدي الخليفة أو غيره وأل ماعدي الخليفة أو غيره فالرفع
كأنك بينت فقلت : ذاك الخليفة أو غيره أو هو الخليفة أو الخليفة هو أو

غيره
والنصب على إضمارآ ( يكون ) كأنك قلت : يكون الخليفة

أي : يكون المعدي الخليفة أو غيره
ًا وهذا عندي ل يجوز إل بتنويٍن وقوما يجيزون : أل قائل قولً أل ضارآب ضرب

لنه قد أعمَل في المصدرآ فطاَل وقد ماضى تفسير هذا
ويجوز أن تقول : ل قائل قول ول ضارآب ضرب فتضيف إلى المصدرآ

وتقول ل خأير بخير بعده النارآ ول شر بشر بعده الجنة لنك قلت : ل خأير
في خأير بعده النارآ ول شر في َشّر بعده الجنة ويجوز أن تكون هذه الباء

دخألت لتأكيد النفي كما تدخأل في خأبر ( ماا ) وليس فتكون زائدة كأنك
قلت : ل خأير خأير بعده النارآ ول شر شّر بعده الجنة فإن جعلت الهاء

ُه النارآ خأير رآاجعة إلى خأبر الول الذي ماع ( ل ) قلت : ل خأير بعد
: فصارآ قولَك : بعد النارآ جملة نعت بها : ل خأير والنارآ مابتدأ وبعده
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ِرآ خأبره والجملة صأفة لخير كما تقول : ل رآجَل أبوه مانطلق في الدا
فرجل : مانفي وأبوه : مانطلق مابتدأ وخأبر

والجملة بأسإرها صأفة لرجل قال أبو بكر : وقد ذكرنا السإماء المرفوعاتا
والمنصوباتا وماا ضارآعها بجميع أقساماها وبقّي السإماء المجرورآة ونحن
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نذكرها إن شاء الله
ذكر الجر والسإماء المجرورآة

السإماء المجرورآة تنقسم قسمين : اسإم ماجرورآ بحرف جر أو ماجرورآ
بإضافة اسإم ماثله إليه وقولي : جر وخأفض بمعنى واحد

ذكر حروف الجر
ِم والفعَل بالسإم حروف الجر تصل ماا قبلها بما بعدها فتوصأل السإم بالسإ

ول يدخأل حرف الجر إل على السإماء كما بينا فيما تقدما فأماا إيصالها
ِم بالسإم فقولك : الدارآ لعمرو وأماا وصألها الفعل بالسإم فقولك : السإ

ماررآتا بزيد فالباء هي التي أوصألت المرورآ بزيد
ًا وحروف الجر تنقسم قسمين : فأحد القسمين : ماا اسإتعملته العرب حرف

فقط ولم يشترك في لفظِه السإم ول الفعل ماع الحرف ولم تجره في
ماوضع مان المواضع ماجرى السإماء ول الفعال

ًا وغير حرف والقسم الخأر : ماا اسإتعملته العرب حرف
ًا فقط على ضربين : فالقسم الول : وهو الحرف التي اسإتعملته حرف

ُألزما عمل الجر والضرب الثاني : غير مالزما لعمل فالضرب الول مانها : 
الجر

فأماا الحروف الملزماة لعمِل الجّر : فمن وإلى وفي والباء واللما
ّين ماعنى حرٍف ِتها وأنا مُاب ُد به لخروجها عن مانهاِج أخأوا ِلُرّب : باب يفر و

حرٍف مانها
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 مان ) : فمعناها : ابتداء الغاية (أماا
تقول : سإرتا مان ماوضع كذا إلى ماوضع كذا

وفي الكتاب : مان فلن إلى فلن
إنما يريد : إبتداؤه فلن

وسإيبويه يذهب إلى أنها تكون لبتداء الغاية في المااكن وتكون للتبعيض
نحو قولك : هذا مان الثوب

وهذا مانهم تقول : أخأذتا مااله ثام تقول : أخأذتا مان مااله فقد دلت على
البعض

قال أبو العباس : وليس هو كما قال عندي لن قوله : أخأذتا مان مااله إنما
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ابتداء غاية ماا أخأذ فدل على التبعيض مان حيث صأارآ ماا بقي إنتهاء له
والصأل واحد

ًا أي : أول الحديث وأول ًا وسإمعت مانه حديث وكذلك : أخأذتا مانه درآهم
ماخرج هذه الدرآاهم وقولك : زيد أفضل مان عمرو وإنما ابتدأتا في إعطائه
الفضل مان حيث عرفت فضل عمرو فابتداء تقديمه هذا الموضع فلم يحرج

ِة مان إبتداء الغاي
وقال في وقٍت آخأَر : مِاْن تكون على ثالثاة أضرب لبتداء الغاية كقولَك :

خأرجت مِاَن الكوفة إلى البصرة وللتبعيض كقولك : أخأذتا مان مااله
والصأل يرجع إلى إبتداء الغاية لنك إذا قلت : أخأذتا مان المال فأخأذك إنما

وقع إبتداؤه مان المال
ِلضافة النواع إلى السإماء كقول الله تعالى : ويكون 
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( إنما الخمر والميسر والنصاب والزلما رآجس مان عمل الشيطان )
وكقول الله عز وجل : ( وعد الله الذين آمانوا وعملوا الصالحاتا مانهم

 )ماغفرة
أي : مان هؤلء الذين آمانوا واجتنبوا الرجس مان الوثاان

فقولك : رآجس جاماع للوثاان وغيرها
فإذا قلت : مان الوثااُن فإنما ماعناه الذي ابتداؤه مان هذا الصنف قال :

وكذلك قول سإيبويه : هذا باب علم ماا الكلم مان العربية لن الكلم يكون
ًا فأضاف النوع وهو الكلم إلى اسإمه الذي يبين به ماا هو وهو ًا وعجمي عربي

العربية وتكون زائدة قد دخألت على مااهو ماستغن مان الكلما إل أنها تجر
لنها حرف إضافة نحو قولهم : ماا جاءني مان أحد وماا كلمت مان أحد

وكقوله عز وجل : ( أن ينزل عليكم مان خأير مان رآبكم ) إنما هو : خأير
ولكنها توكيد وكذلك : ماا ضربت مان رآجل إنما هو : ماا ضربت رآجلً فهذا
ماوضع زيادتها إل أنه ماوضع دلت فيه على أنه للنكراتا دون المعارآف أل

ترى أنك تقول : ماا جاءني مان أحد وماا جاءني مان رآجل ول تقول : ماا
جاءني مان عبد الله

لن رآجلً في ماوضع الجمع ول يقع المعروف هذا الموضع لنه شيء قد
ًا ول تقول : عشرون الدرآهم ِنه أل ترى أنك تقول : عشرون درآهم عرف بعي
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وقال سإيبويه : إذا قلت : ماا أتاني مان رآجل أكدتا بمن لنه ماوضع تبعيض
فأرآاد أنه لم يأته بعض الرجال والناس وكذلك : ويحه مان رآجل إنما أرآاد أن
يجعل التعجب مان بعض الرجال وكذلك : لي مالؤه مان عسل وقال كذلك :

أفضل مان زيد
ًا الموضع الذي ارآتفع مانه إنما أرآاد أن يفضله على بعض ول يعم وجعل زيد

أو سإفل مانه في قولك : شٌر مان زيد وكذلك إذا قال : أخأزى الله
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الكاذبين ماني ومانك إل أن هذا وأفضل ل يستغني عن ( مان ) فيهما لنها
توصأل المار إلى ماا بعدها وقال : وتقول : رآأيته مان ذلك الموضع فجعلته

غاية رآؤيتك كما جعلته غاية حيث أرآدتا البتداء
وأماا ( إلى ) فهي للمنتهى تقول : سإرتا إلى ماوضع كذا فهي مانتهى سإيرك

وإذا كتبت مان فلن إلى فلن فهو النهاية فمن البتداء وإلى النتهاء وجائز
أن تقول : سإرتا إلى الكوفة وقد دخألت الكوفة وجائز أن تكون بلغتها ولم

تدخألها لن ( إلى ) نهاية فهي تقع على أول الحد وجائز أن تتوغل في
المكان ولكن تمتنع مان ماجاوزته لن النهاية غاية قال أبو بكر : وهذا كلما
يخلط ماعنى ( مان ) بمعنى ( إلى ) فإنما ( إلى ) للغاية و ( مان ) لبتداء

الغاية وحقيقة هذه المسألة : أنك إذا قلت : رآأيت الهلل مان ماوضعي
( فمن ) لك وإذا قلت : رآأيت الهلل مان خألل السحاب ( فمن ) للهلل
والهلل غاية لرؤيتك فكذلك جعل سإيبويه ( مان ) غاية في قولك : رآأيته

مان ذلك الموضع وهي عنده ابتداء غاية إذا كانت ( إلى ) ماعها ماذكورآة أو
مانوية فإذا اسإتغنى الكلما عن ( إلى ) ولم يكن يقتضيها جعلها غاية ويدل

على ذلك قوله : ماا رآأيته ماذ يوماين فجعلتها غاية كما قلت : أخأذته مان
ذلك المكان فجعلته غاية ولم ترد مانتهى أي : لم ترد إبتداء له مانتهى

أي : اسإتغنى الكلما دون ذكر المنتهى وهذا المعنى أرآاد والله أعلم وهذه
المسألة ونحوها إنما تكون في الفعال المتعدية نحو : رآأيت وسإمعت

وشممت وأخأذتا
تقول : سإمعت مان بلدي الرعد مان السماء ورآأيت مان ماوضعي
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البرق مان السحاب وشممت مان دارآي الريحان مان الطريق ( فمن )
الولى للفاعل و ( مان ) الثانية للمفعول وعلى هذا جميع هذا الباب ل يجوز

عندي غيره إنما جاز هذا لن للمفعول حصة مِان الفعل كما للفاعل
وبعض العرب يحذف السإماء ماع ( مان ) وقد ذكرنا بعض ذلك فيما قد

ماضى قال الله تعالى : ( وماا مانا إل له ماقاما ماعلوما ) : والتأويل عند
أصأحابنا : وماا مانا أحد إل له

والكوفيون يقولون إن ( مَاْن ) تضمر ماع ( مان ) وفي التأويل عندهم : إل
مَاْن له ماقاما وماا كان بعده شيء لم يسم غاية قال سإيبويه : ( إلى ) مانتهى

لبتداء الغاية يقول : مِاْن كذا إلى كذا
ويقول : الرجل : إنما أنا إليك أي : أنت غايتي وتقول : قمت إليه فتجعله

مانتهاك مان ماكانك
وفي ماعناها الوعاء : ( في )

فإذا قلت : فلن في البيت فإنما تريد : أن البيت قد حواه وكذلك : المال
في الكيس فإن قلت : في فلن عيب فمجاز واتساع لنَك جعلَت الرجل
ًا وهو ًا للعيب يحتويه وإنما هذا تمثيل بذاك وكذلك تقول : أتيُت فلن ماكان

ِه ونهيِه فهذا تشبيه وتمثيل أي : في عنفوان شبابه أي : وهو في أمار
أحاطت بِه هذه الماورآ قال : وإن اتسعت في الكلما فإنما تكون كالمثل

ُء به يقارآب الشيء وليس ماثله ز يجا
ِللصاق فجائز أن يكون ماعه اسإتعانة وجائز ل : ( الباء ) ماعناه ا
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يكون فأماا الذي ماعه اسإتعانة فقولك : كتبت بالقلم وعمل الصانع بالقيدوما
ٍد ونزلت بعبد الله والذي ل اسإتعانة ماعُه فقولك : ماررآتُا بزي

ًا نحو قولك : ليس زيد بقائم وجاءتا زائدة في وتزاد في خأبر المنفي توكيد
ًا وإنما هو كفى الله قولك : حسبك بزيد وكفى بالله شهيد

ِللزاق والخأتلط وذلك قولك : خأرجت قال سإيبويه : باء الجر إنما هي ل
بزيٍد ودخألت به وضربته بالسوط ألزقت ضربك إياه بالسوط فما اتسع مان
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هذا الكلما فهذا أصأله
ِلضافة قال سإيبويه : ماعناها الملك والسإتحقاق أل : ( اللما ) اللما : لما ا
ٌد لَك وهو ُد لَك فيكون في ماعنى : هو عب ترى أنك تقول : الغلما لك والعب
ًا ًا لهذا كما يكون ماستحق أخأ لَك فيصير نحو : هو أخأوك فيكون هو ماستحق

لما يملك فمعنى هذا اللما ماعنى إضافة السإم
ًا بالثاني ويكون المعنى : ِلضافة تجعل الول لصأق وقال أبو العباس : لما ا

ِد الله ماا يوجد في الول تقول : هذا غلما لزيد وهذه دارآ لعب
فأماا تسميتهم إياها لما الملك فليس بشيء إذا قلت : هذا غلما لعبد الله

ِد الله فإنما دللت على الملك مان الثاني للول فإذا قلت : هذا سإيد لعب
دللت بقولك على أن الثاني للول

ِد الله فإنما هي ماقارآبة وليس أحدهما في مالك الخأر وإذا قلت : هذا أخأ لعب
ولما السإتغاثاة : هي هذه اللما إل أن هذه تكسر ماع السإم الظاهر وتلك

تفتح وقد ماضى ذكر ذلك في حد النداء
فلما الضافة حقها الكسر إل أن تدخألها على ماكنى نحو قولك : له ماال

ولك ولهم ولها فهي في جميع ذلك مافتوحة وهي في السإتغاثاة كما عرفتك
مافتوحة
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ًا إلى بكر قال سإيبويه : إنما أرآدتا أن تجعل ماا يعمل في المنادى ماضاف
باللما يعني بذلك الفعل المضمر الذي أغنت عن إظهارآه ( يا ) وقد ماضى

تفسير هذا
فهذه الحروف التي للجر كلها تضيف ماا قبلها إلى ماا بعدها

َكذا فقد أضفَت السير إلى ماا بعدها فإذا قلت فإذا قلت : سإرتَا مِان ماوضع 
: ماررآتا بزيد فقد أضفت المرورَآ إلى زيد بالباء

ِد الله فإذا قلت : أنَت في الدارآ فقد أضفَت وكذلك إذا قلت : هذا لعب
كينونتك في الدارآ إلى الدارآ ( بفي ) فإذا قلت : فيك خأصلة سإوء فقد

أضفت إليه الرداءة ( بفي ) فهذه الحروف التي ذكرتا لك تدخأل على
المعرفة والنكرة والظاهر والمضمر فل تجاوز الجّر

واعلم : أن العرب تتسع فيها فتقيم بعضها ماقاما بعض إذا تقارآبت المعاني
ًا لنك إذا فمن ذلك : الباء تقول : فلن بمكة وفي ماكة وإنما جازا ماع
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قلت : فلن بموضع كذا وكذا
فقد خأبرتا عن إتصاله والتصاقه بذلك الموضع وإذا قلت : في ماوضع كذا
فقد خأبرتا ( بفي ) عن احتوائه إياه وإحاطته به فإذا تقارآب الحرفان فإن
هذا التقارآب يصلح لمعاقبة وإذا تباين ماعناهما لم يجز أل ترى أن رآجلً لو

قال : ماررآتا في زيد أو : كتبت إلى القلم لم يكن هذا يلتبس به فهذا
حقيقة تعاقب
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حروف الخفض فمتى لم يتقارآب المعنى لم يجز وقد حكي : كنت بالمال
ِه ِه وفي كف ًا وهو يستعلي الناَس بكف ًا وفي الماِل َحرب حرب

: وقال في قوِل طرفة
ُع تلقني  ) ْلتِق الَحّي الَجِمي َي ِم الُمَصمد...وإْن  ِري َك َبيت ال ِة ال َو ِذرْآ (  إلى 

إّن ( إلى ) بمعنى ( في ) ول يجوز أن يدخأل حرف مان هذه التي ذكرتا
على حرف مانها فل يجوز أن تدخأل الباء على ( إلى ) ول اللما على ( مِاْن )

ًا مانها على آخأر ول ( في ) على ( إلى ) ول شيئ
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باب رُآّب
رُآّب : حرف جر وكان حقه أن يكون بعد الفعل ماوصألً له إلى المجرورآ

كأخأواته إذا قلت : ماررآتا برجل وذهبت إلى غلما لك ولكنه لما كان ماعناه
ًا التقليل وكان ل يعمل إل في نكرة فصارآ ماقابلً ( لكم ) إذا كانت خأبر

فجعل له صأدرآ الكلما كما جعل ( لكم ) وآخأر الفعل والفاعل فموضع رُآّب
وماا عملت فيه نصٌب كما أن ماوضع الباء ومان وماا عملنا فيه نصب إذا قلت

: ماررآتا بزيد وأخأذتا مان مااله
ُيبنى عليها ورُآّب : ل يجوز ذلك فيها وذلك قولهم ويدل على ذلك أن ( كم ) 
ًا ( لكم ) كذلك رآواه سإيبويه عن يونس : كم رآجل أفضل مانك فجعلوه خأبر

عن أبي عمرو بن العلء : أن العرَب تقوله ول يجوز أن تقول : رُآّب رآجل
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ًا ( لكم ) وماما ِلُرب كما جعلته خأبر ًا  أفضل مانك ول يجوز أن تجعله خأبر
 )يتبين أن رُآّب حرف وليست باسإم ( ككم

أن ( كم ) يدخأل عليها حرف الجر ول يدخأل على رُآّب تقول : بكم رآحل
ماررآتا وإنك تولي ( كم ) الفعال ول توليها رُآّب

قال أبو العباس : رُآّب تنبىء عما وقعت عليه أنه قد كان وليس بكثير
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فلذلك ل تقع إل على نكرة ولن ماا بعدها يخرج ماخرج التمييز تقول : رآب
رآجل قد جاءني فأكرماته ورآب دارآ قد أبتنيتها وأنفقت عليها وقال في

ًا ماوضع آخأر : رآب ماعناها الشيء يقع قليلً ول يكون ذلك الشيء إل مانكورآ
لنه واحد يدل على أكثر مانه ول تكون رآب إل في أول الكلما لدخأول هذا

المعنى فيها
وقال أبو بكر : والنحويون كالمجتمعين على أن رُآّب جواب إنما تقول : رُآّب

ًا أو قدرآتا ذلك فيه فتقول : رُآّب ٍم لمن قال : رآأيت رآجلً عالم رآجل عال
ًا حرف النفي إذا رآجل عالم تريد : رُآّب رآجل عالم قد رآأيُت فضارآعت أيض

كان حرف النفي يليه الواحد المنكورآ وهو يراد به الجماعة
ًا ًا ماما جعلت له صأدرآ فهذا أيض

ًا لنه جواب واعلم : أن الفعل العامال فيها أكثر ماا يستعمله العرب ماحذوف
ًا وزيادة في البيان فتقول : رُآّب رآجل وقد علم فحذف ورآبما جيء به توكيد
عالم قد أتيت فتجعل هذا هو الفعل الذي تعلقت به ( رُآّب ) حتى يكون في

ٍم ماررآتا وكذلك إذا قال : رُآّب رآجل جاءني فأكرماته تقديره : برجٍل عال
ًا ماحذوف فكأنه قال له قائل : ماا جاءك رآجل وأكرماته فها هنا فعل أيض

فأكرماته وأكرماته فقلت : رُآّب رآجل جاءني فأكرماته وأكرماته أي : قد كنت
فعلت ذاك فيكون جاءني وماا بعده صأفة رآجٍل والصفة والموصأوف بمنزلة
ُد ماا تم فإن لم تضمر : قد فعلت وماا أشبه ذلك وإل اسإم واحد والكلما بع

لم يجز فإذا قال : ماا أحسنت إلّي
قلت : رُآّب إحسان قد تقدما إليك ماني فكأنك قلت : قد فعلت مان إحسان

إليك قد تقدما
ً ِلَم لزما الصفة قيل : لنه أبلغ في باب التقليِل لن رآجل فإن قال قائل : 

ًا أقل مان رآجل وحده فخصت بذلك والله أعلم قائم
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وكذلك لو قلَت : رُآب رآجل جاهل ضربت إن جعلت : ضربُت هو
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العامال في رآب
فإن جعلته صأفة أضمرتا فعلً نحو ماا ذكرنا

فصارآ ماعنى الكلما : رُآّب رآجل جاهل ضربت قد فعلت ذاك
ّنُه ل بد للنكرة التي تعمل فيها ( رُآّب ) مان صأفة إماا اسإم وإماا واعلم : أ

فعل ل يجوز أن تقول : رُآّب رآجل وتسكت حتى تقول : رُآّب رآجل صأالح أو
تقول : رآجل يفهم ذاك ورآب حرف قد خأولف به أخأواته واضطرب

النحويون في الكلما فيه
وهذا الذي خأبرتك به ماا خألص لي بعد ماباحثة أبي العباس رآحمه الله

وأصأحابنا المنقبين الفهماء وسإأخأبرك ماا قال سإيبويه والكوفيون فيه قال
سإيبويه : إذا قلت : رُآب رآجل يقول ذاك فقد أضفت القول إلى الرجل

ِبُرب وكذلك يقول مَاْن تابعه على هذا القول إذا قال : رُآب رآجل ظريف قد
أضافت رُآب الظريف إلى رآجل وهذا ل ماعنى له لن إتصال الصفة

ِلضافة بالموصأوف يغني عن ا
وأماا الكوفيون ومان ذهب ماذهبهم فيقولون : رآب وضعت على التقليل نحو

: ماا أقل مان يقول ذاك وكم وضعت على التكثير نحو قولك : ماا أكثر مان
يقول ذاك وإنما خأفضوا ( لكم ) لن مِان تصحبها تقول : كم مان رآجل ثام

تسقط مان وتعمل فكذلك : رُآّب وإن لم تر ( مان ) ماعها كما قال : أل رآجل
ومان رآجل وهم يريدون : أمَاا مان رآجل وحكي عن الكسائي أو غيره مان
ًا تجعله القدمااء : أن بعض العرب يقول : رُآّب رآجل ظريف فترفع ظريف

َغلط ًا وهذا إنما يجيء على ال ًا ( لُرب ) ومان فعل هذا فقد جعلها اسإم خأبر
والتشبيه وفي رآب لغاتا : رُآّب ورُآّب يا هذا ومان النحوييَن مان يقوُل : لو

ْبَت سإكنت جاَز : ورُآ
واعلم : أن رُآّب تستعمُل على ثالثاة وجوه
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فالوجه الول : هو الذي قد ذكرتا مان دخأولها على السإم الظاهر النكرة
وعملها فيه وفي صأفته الجر

والوجه الثاني : دخألوها على المضمر على شريطة التفسير فإذا أدخألوها
على المضمر نصبوا السإم الذي يذكرونه للتفسير بعد المضمر فيقولون :
ّبه رآجلً والمضمر ها هنا كالمضمر في ( نعم ) إذا قلت : نعم رآجلً زيد إل رُآ

أن المضمر في ( نعم ) مارفوع لنه ضمير الفاعل وهو ماع رُآّب ماجرورآ
وإنما جاز في رُآّب وهي ل تدخأل إل على نكرة مان أجل أن المعنى تؤول

ِلضمارآ أن يكون بعد ماذكورآ إلى نكرة وليس هو ضمير ماذكورآ وحق ا
ولكنهم رآبما خأصوا أشياء بأن يضمروا فيهاه على شريطة التفسير وليس
ذلك بمطرد في كل الكلما وإنما يخصون به بعضه فإذا فعلت ذلك نصبت

ُبه رآجلً وهذه الهاء على لفظ واحد ماا بعد الهاء على التفسير فقلت : رآ
وإن وليها المذكر أن المؤنث أو الثانان أو الجماعة ماوحدة على كل حال
الوجه الثالث : أن تصلها فتستأنف ماا بعدها وتكفها عن العمل فتقول :

رآبما قاما زيد ورآبما قعد ورآبما زيد قاما ورآبما فعلت كذا ولما كانت رآب إنما
ًا تأتي لما ماضى فكذلك رآبما لما وقع بعدها الفعل كان حقه أن يكون مااضي
فإذا رآأيت الفعل المضارآع بعدها فثم إضمارآ كان قالوا : في قوله : ( رآبما

يود الذين كفروا لو كانوا ماسلمين ) أنه لصدق
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 )الوعد كأنه قد كان كما قال : ( ولو ترى إذ فزعوا فل فوتا
ولم يكن فكأنه قد كان لصدق الوعد

ًا إل أن تريد : رُآّب رآجل يوصأف ول يجوز : رُآّب رآجل سإيقوما وليقومان غد
ًا أي : يوصأف بهذا ويجوز : بهذا تقول : رآب رآجل ماسيء اليوما وماحسن غد

رآبما رآجل عندَك فتجعل : ( مَاا ) صألة مالغاة
واعلم : أّن العرَب تستعمُل الواَو مابتدأة بمعنى : ( رُآّب ) فيقولون : وبلد

قطعُت يريدوُن ورُآّب بلد وهذا كثير
َع المنكراتِا ليست بخلف مان وقال بعض النحويين : أن الواو التي تكوَن ما

( رُآّب ) ول كم وإنما تكون ماع حروف السإتفهاما فتقول : وكم قد رآأيت
( وكيف تكفرون ) يدل على التعجب ثام تسقط كم وتترك الواو ول تدخأل
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ًا مِان ( كم ) لجاَز أن يدخأَل ماع رُآّب ولو كانت خألف
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ًا ماما ِو اليميِن وهي عندي : واو العطِف وهذا أيض عليها النسق كما فعَل بوا
يدل على أن رآب جواب وعطف على كلما

ماسائل مان هذا الباب
َورُآّب رآجل يقوما ويضرب تقول : رُآّب رآجل قائم وضارآب 

ًا فتنصب على وتقول : رآب رآجل قائم نفسه وعمرو ورآب رآجل قائم ظريف
ًا ورآب رآجل ماررآتا به الحال مان ( قائم ) وتقول : رآب رآجل ضربته وزيد
فتعيد الباء لن المضمر المجرورآ ل ينسق عليه بالسإم الظاهر وتقول :

رآب رآجل قائم هو وزيد فتؤكد ماا في ( قائم ) إذا عطفت عليه ويجوز أن
ٌد فتعطف على المضمر مان غير تأكيد وتقول : تقوَل : رآب رآجل قامَا وزي

ًا ففي ( كان ) ضمير رآجل وهو اسإمها ًا وظننته قائم رآب رآجل كان قائم
ًا خأبرها وقائم

وكذلك : الهاء في ( ظننته ) ضمير رآجل وهو مافعولها الول
ًا مافعولها الثاني وإذا قلت : رآب رآجل قد رآأيت ورآب امارأة فالخأتيارآ وقائم
أن تعيد الصفة فتقول : ورآب امارأة قد رآأيت لنك قد أعدتا رُآب وقد جاء

عن العرب إدخأال ( رُآّب ) على ( مِاْن ) إذا كانت نكرة غير ماوصأولة إل أنها
ُبد مان أن توصأف لنها مابهمة حكي عنهم : ماررآتا إذا لم توصأل لم يكن 

بمن صأالح ورآب مان يقوما ظريف وقال الشعر . صأالح ورآب مان يقوما
ظريف وقال الشعر

َأمِايِن ) ِر  ْي َغ ْيِب  َغ َتَمٍن بال َناصِأٍح ... ومُاؤ َلَك  َتّشه  ْغ َت َيا رُآّب مَاْن   )
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ِلضافة وهما نكرتان وتدخأل رُآب على ماثلَك وشبهَك إذ كانتا لم تتصرفا با
في المعنى

وتقول : رآب رآجل تختصم وامارأة وزيد ول يجوز الخفض لنه ل يتم إل



الصأول في النحو
 ماكتبة ماشكاة السإلماية

بإثانين فإن قلَت : رآب رآجلين ماختصين وامارأتين جاَز لَك الخفض والرفع
فتقول : وامارأتان وامارأتين أماا الخفض : فبالعطِف على ( رآجلين ) والرفع

: بالعطف على ماا في ماختصمين ولو قلت : رُآّب رآجلين ماختصمين هما
وامارأتان فأكدتا ثام عطفَت لكان أجود حكي عن بعضهم : أنه يقول : إذا
َء فعل يعني بالفعِل اسإَم الفاعل بعد النعِت رآفَع نحو قولك : رآب رآجل جا
ظريف قائم والكلما الخفض وزعم الفراء : أنهم توهموا ( كم ) إذ كانوا

يقولون : كم رآجلً قائٌم
َتينَك وتقول : رآب ضارآبَك قد رآأيت ورآب شاتمك لقد لقيت لن التنوين في 

يريد ضارآب لَك وإن قلت : ضارآبَك أماس لم يجز لنه ماعرفة
والخأفش يعترض باليمان فيقول : رُآّب َوالله رآجل قد رآأيت ورُآّب رآجل قد

ِه َنها وبيَن ماا عملت في رآأيت وهذا ل يجوُز عندنا لّن حروف الجر ل يفصل بي
َنه وسإائر النحويين يخالفو

وحكى الكوفيون : رآبه رآجلً قد رآأيت ورآبهما رآجلين ورآبهم رآجالً ورآبهن
َبه نساء مَاْن وَحد رآجالً وبهن نساء ورآ

فلنه رآد كناية عن ماجهول ومَان لم يوحد فلنه كلما كأنه قال : له ماا لك
جوارآ فقال : رآبهن جوارآ قد مالكت

ًا ) ّنَه اسإتفهاما ويخفض ( قائم وكان الكسائي يجيز : رآب مَاْن قائم على أ
والفراء يأباه لن كل ماوضع لم تقعه المعرفة لم يستفهم بمن فيه

والضرب الثاني : مان حروف الجر وهوماا كان غير مالزما للجر

   ]423 - صأفحة 1الصأول في النحو    [ جزء  

وذلك حتى والواو
فواو القسم وهي بدل مان الباء وأبدلت لنها مان الشفة ماثلها

والتاء : تستعمل في القسم في الله عز وجل وهي بدل مان الواو والتاء قد
ًا تبدل مان الواِو في ماواضع سإتراها وقد خأصوا القسَم بأشياء ونحن نفرد باب

للسإماء المخفوضة في القسم وأماا الواو التي تقع ماوقع رآب فقد ماضى
ذكرها
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باب حتى
حتى : مانتهى لبتداء الغاية بمنزلة ( إلى ) إل أنها تقع على ضربين :

ًا ماما قبلها وينتهي المار به إحداهما : أن يكون ماا بعدها جزء
والضرب الخأر أن ينتهي المار عنده ولكنها قد تكون عاطفة وتليها الفعال
ًا ماواقع ل ِللى ) أيض ِللى ) و (  ويستأنف الكلما بعدها ولها تصرف ليس ( 

تقع ( حتى ) فيها
فأماا الضرب الول : وهو ماا ينتهي به المار فإنه ل يجوز : أن يكون السإم

بعد حتى إل مان جماعة كالسإتثناء ل يجوز : أن يكون بعد واحد ول إثانين
لنه جزء مان جماعة وإنما يذكر لتحقير أو تعظيم أو قوة أو ضعف وذلك

ٍد فزيد مان القوما وانتهى الضرب به فهو قولك : ضربُت القومَا حتى زي
ًا وإل ماضروب مافعول ول يخلو أن يكون أحقر مان ضربت أو أعظمهم شأن
فل ماعنى لذكره وكذلك المعنى إذا كانت عاطفة كما تعطف الواو تقول :

ًا ضربَت القومَا حتى عمر
فعمرو مان القوما به انتهى الضرب
وقدمَا الحاج حتى المشاة والنساء

فهذا في التحقير والضعف وتقول : مااتًا الناُس حتى النبياء والملوُك فهذا
في التعظيم والقوة ولك أن تقول : قامَا القومُا حتى زيد جر وإن كان في

المعنى : جاء لنك أنتهيت بالمجيء إليه بحتى فتقدير المفعوِل وقد بينا
ُله تعدى بحرف جر إلى اسإم فموضعه فيما تقدما أن كل فعل ماعه فاع

نصب
قال أبو بكر : والحسن عندي في هذا إذا أرآدتا أن تخبَر عن زيد بفعله أن

تقول : القوما حتى زيد فإذا رآفعت فحكمه حكم الفاعل في أنه ل
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بد مانه فإذا خأفضت فهو كالمنصوب الذي يستغني الفاعل دونه وأماا قول
: الشاعر

َلُه  ) ّفف رَآْح ُيَخ َكْي  ِة  َقى الّصِحيف ْل َها...َأ َقا ْل َأ َله  َنع ّتى  َد ح (  والّزا
فلك فيه الخفض والرفع والنصب فالخفض : على ماا خأبرتِك به والنصب
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ًا على ماا عمل فيه ًا ( بألقى ) وماعطوف فيه وجهان : فوجه أن يكون مانصوب
ًا ( ألقى ) ويكون ألقاها توكيد

والوجه الثاني : أْن تنصبه بفعل ماضمر يفسره ( ألقاها ) والرفع على أن
يستأنَف بعدها والمعنى ألقى ماا في رآحله حتى نعله هذه حالها وإذا قلت :

العجب حتى زيد يشتمني فالمعنى : العجب لسّب الناس إياي حتى زيد
يشتمني

: قال الفرزدق
َتّسبني  ) ْيب  َل ُك ّتى  ًا َح َعَجب ٌع...فيا  ْهشٌل أو مُاَجاِش َن (  كأّن أباها 

ٍد فإن أرآدتَا العطف فينبغي أن تعيد الياء فإذا قلت : ماررآتُا بالقوما حتى زي
 )لتفرق بين ماا أنجر بالباء وبين ماا أنجر ( بحتى

الضرب الثاني : المجرورآ بحتى : وهو ماا انتهى المار عنده وهذا
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الضرب ل يجوز فيه إل الجر لن ماعنى العطف قد زال وذلك قولك : إن
ًا ليصوما الياما حتى يوما الفطر فأنتهت ( حتى ) بصوما الياما إلى يوما فلن
الفطر ول يجوز أن تنصب ( يوما الفطر ) لنه لم يصمه فل يعمل الفعل

فيما لم يفعله وكذلك إذا خأالف السإم الذي بعدها ماا قبلها نحو قولك : قاما
القوما اليوما حتى الليل فالتأويل : قاما القوما اليومَا حتى الليِل

واعلم : أنك إذا قلت : سإرتُا حتى أدخألها فحتى على حالها في عمل الجر
وإن كان لم يظهْر هنا ( وإن وصألتها ) اسإم وقال سإيبويه : إذا قلت : سإرتا

حتى أدخألها فالناصأب للفعل ها هنا هو الجارآ للسإم إذا كان غاية
ِلسإم كان غاية جر وهذا قول الخليل فالفعل إذا كان غاية مانصوب وا

وقال سإيبويه : إنها تجيء ماثل كي التي فيها إضمارآ ( أن ) وفي ماعناها
وذلك قولك : كلمتك حتى تأمار لي بشيء : قال سإيبويه : لحتى في الكلما

ِللى تقول إنما أنا إليك أي : أنت غايتي ول تكون حتى ها هنا نحو ليس 
وهي أعم مان ( حتى ) تقول : قمت إليه فجعلته مانتهاك مان ماكانك ول

تقول : حتاه وغير سإيبويه يجيز : حتاه وحتاك في الخفض ول يجيزون في
ًا وك النسق لن المضمر المتصل ل يلي حرف النسق ل تقول : ضربت زيد

ًا وه إنما يقولون في ماثل هذا : إياك وإياه والقول يا هذا ول قتلت عمر
عندي ماا قال سإيبويه : لنه غير ماعروف إتصال حتى بالكاف وهو في
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القياس غير مامتنع
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ماسائل مان هذا الباب
ًا وأوجعُت تنصب لنك جئت بحرف نسق تقول : ضربُت القومَا حتى زيد

ًا ثام أوجعت وقال قوما : النصب على الول وكذلك : ضربت القوما حتى زيد
ًا في هذا ل غيَر لنَك جئَت بحرف نسق على الوِل تريد حتى ضربت زيد

وأوجعت وثام أوجت
ِليجاع لزيد قال أبو بكر : وهذا عندي على ماا يقدرآ المتكلم أن قدرآ ا

ِليجاع للقوما جاز عندي النصب والخفض فالنصب هو الحسن وإذا كان ا
ًا فيما ًا زيادة وحتى زيد ًا وحتى زيد ًا أيض وتقول : ضربُت القومَا حتى زيد
ًا فيما أظن لن هذه دلت على المضمر : كأنك قلت : حتى : ضربت زيد

أظن
ًا فإن جعلت : ( فيما أظن ) مان صألة الول خأفضت ًا أيض وحتى ضربت زيد

كأنك قلت : ضربُت القومَا فيما أظن حتى زيد وتقول : أتيتَك اليامَا حتى
ِما الخميس ول يجوز : حتى يوما لنه ل فائدة فيه وكذلك لو قلت : صأمُت يو
ًا فإن وقت ماا بعد إل وماا بعد ( حتى ) حسن وكانت فيه فائدة اليامَا إل يوما

ِة ِما الجمع فقلت : صأمُت اليامَا إل يومَا الجمعة وحتى يو
وقال قوما : إن أرآدتا ماقدارآ يوما جاز فقلت على هذا : أتيتَك اليامَا حتى

ٍما يو
ً وقالوا : فإن قلت : أتيتكض كل وقت حتى ليل

ًا وكان الول غير ماوقت والثاني غير ماوقت نصبت الثاني كما وحتى نهارآ
ًا نصبت الول وكان الخفض قبيح

وقال أبو بكر : وجميع هذا إنما يراعي به الفائدة واسإتقاماة الكلما صألحا
فيه فهو جائز

ًا لمضروب ونقول : ضربُت القومَا حتى إن زيد
فإذا أسإقطت اللما فإن كانت ( إن ) ماع ماا بعدها بتأويل المصدرآ فتحتها
َقك قال سإيبويه : قد عرفت أماورآَك حتى أنك أحمُق كأنه قال : حتى حم
وقال : هذا قول الخليل فهذا لن الحمق جاء بتأويِل المصدرآ وقد ماضى

تفسير ذا
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ًا وضربُت القوما حتى ل :وتقول  ضربُت القوما حتى كان زيد ماضروب
ًا فيهم جاز في هذا كما جاز السإتئناف والبتداء بعدها فلما ماضروَب صأالح

جاز البتداء جاز ماا كان بمنزلة البتداء وتقول : ل آتيَك إلى عشر مِاَن
ِر الشه

ِلتياَن مان أول العشِر إلى آخأر هذه َعشر مان الشهر لنَك تترك ا وحتى 
فتقع هنا ( حتى ) وإلى ول تقول : آتيَك حتى عشر إل أن تريد : آتيَك

وأواظب على إتيانك إلى عشر
وتقول : كتبتُت إلى زيد ول يجوز حتى زيد لنه ليس هنا ماا يستثني مانه زيد

على ماا بينت لك فيما تقدما
ًا فضربت إن أرآدتَا كلماين وقالوا : وقوما يجيزون : ضربُت القومَا حتى زيد

يجوز فيه الخفض والنصب والخأتيارآ عندهم الخفض قالوا : وإن اخأتلف
الفعل أدخأل في الثاني الفاء ولم تسقط وخأفض الول نحو قولك : ضربُت

ًا ٍد فتركت ول يكون ضربت القومَا حتى تركت زيد القومَا زي
وتقول : َجلَس حتى إذا تهيأ أمارنا قاما وأقاما حتى سإاعة تهيأ أمارنا قطع

علينا وانتظر حتى يوما شخصنا ماضى ماعنا فيوما وسإاعة ماجرورآان وإذا في
ماوضع جر وهذا قول الخأفش لن قولك : جلَس حتى سإاعة تهيأ أمارنا

ِة وهي غاية له ذهب إنما قولك : ذهَب جواب لتهيأ وحتى واقع على الساع
وتقول : انتظر حتى إن قسم شيء أخأذته مانه فقولَك : اخأذتا مانه رآاجع

إلى : قَسم وهو جوابه وقَع الشرط والجواب بعدها كما اسإتؤنف ماا بعدها
وكما وقَع الفعل والفاعَل والبتداء والخبر

َتى تأكْل تأكْل ماعنا وتقول : اقم حتى ما
وأقم حتى أينا يخرج نخرج ماعه فأي مابتدأه لنها للمجازاة وكذلك : أجلس

حتى أي يخرج تخرج ماعه
وقال الخأفش : يقول لَك الرجل : ائتني فتقول : إماا حتى الليل فل وإماا

حتى الظهر فل وإماا إلى الليل فل ول يحسن فيه إل الجر وقال تقول : كل
ٍر وتقول : ِما مان ج القوما حتى أخأيك وهو الن غاية وذلك أنه ل بد لكِل القو

كل القوما حتى أ خأيك فيها لنك أرآدتا : كل القوما فيها حتى أخأيك
ِما حتى أخأيَك ضربت وتقول : كل القو
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ًا يقولون : جاءني القوما حتى وقاَل الخأفش في كتابه الوسإط : إن قوما
أخأوَك يعطفوَن الخأ على
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وكذلك : ضربت القومَا حتى أخأاَك قال : وليس بالمعروِف ( القوما )
ٍد ٍد ضربته على الغاية ولو قلت : حتى زي وتقول : ضربت القومَا حتى زي
ًا وحده ل يستغني لنه ًا لن ماضروب ًا لم يكن كلما ماضروف فجررآتا زيد

اسإم واحد كما اسإتغنى ضربته فعل وفاعل وهو كلما تاما
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باب السإماء المخفوضة في القسمناس ؤ 
أدواتا القسم والمقسم به خأمس : الواو والباء والتاء واللما ومان فأكثرها

الواو ثام الباء وهما يدخألن على ماحلوف تقول : والله لفعلن وبالله لفعلن
فالصأل الباء كما ذكرتا لك أل ترى أنك إذا كنيت عن المقسم به رآجعت

إلى الصأل فقلت : به آتيَك ول يجوزوه ل آتيَك ثام التاء وذلك قولك : تالله
لفعلن ول تقال ماع غير الله قال الله : ( وتالله لكيدن أصأناماكم ) وقد
تقول : تالله وفيها ماعنى التعجب وبعض العرِب يقول في هذا المعنى

ِئذ ُأماية بن عا ِما ول يجيء إل أن يكون فيه ماعنى التعجب وقال  : فتجيء بالل
ّياُن والُس ) ِه الظ ٍر ب ِبُمْشَمِخ ٍد ...  َي ُذو َح ِما  ّيا َال َلى  َع َقى  ْب َي ِله  ( ل

يريد والله ل يبقى إل أن هذا ماستعمل في حال تعجب
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ِله لفعلَن وقد يقول بعض العرب : ل
ومان العرب مان يقول : مِان رآبي لفعلَن ذاك ومان رآبي إنك ل شر كذا
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حكاه سإيبويه وقال : ول يدخألونها في غير ( رآبي ) ول تدخأل الضمة في
( مِاْن ) إل ها هنا

وقال الخليل : جئُت بهذه الحروِف لنَك تضيف حلفك إلى المحلوف به كما
ِله ًا يعني أنك إذا قلت : وال تضيف به بالباء إل أن الفعَل بيجيء ماضمر

ِله لفعلَن فقد أضمرتَا : أحلف وأقسم وماا أشبهه ماما ل يتعدى لفعلَن وبال
إل بحرٍف والقسم في الكلما إنما تجيء به للتوكيد وهو وحده ل ماعنى له

لو قلت : والله وسإكت أو بالله ووقفت لم يكن لذلك ماعنى حتى تقسم
على أمار مان الماورآ وكذا إن أظهرتَا الفعل وأنت تريد القسم فقلت :

ُأقسم بالله فلفظه لفظ الخبر إل أنه مَاضمر بما يؤكده ِله و ُد بال َأشه

ويعرض في القسم شيئان : أحدهما : حذف حرف الجر والتعويض أو
الحذف فيه بغير تعويض

ِله ثابتت ألَف فأماا ماا حذف مانه حرف الجر وعوض مانه فقولهم : أي ها ال
ِه فيحذف اللف َهلل ها لن الذي بعدها مادغم ومان العرب مان يقول : أي 
التي بعد الهاء قال سإيبويه : فل يكون في المقسم به ها هنا إل الجر لن

ًا على اللسان أل ًا مان اللفظ بالواو فحذفت تخفيف قولهم ( ها ) صأارآ عوض
ترى أن الواو ل تظهر ها هنا

ِله للمار هذا فحذف المار لكثرة اسإتعمالهم وقدما ( ها ) َها ال ويقولون أي 
: كما قدما قوما : ها هو ذا وها أنذا قال زهير

   ]432 - صأفحة 1الصأول في النحو    [ جزء  

ًا  ) َقَسم ِله ذا  ِر ال َعْم َل َها  َلَمْن  ْع ِلُك...َت ْنِس َت ْظر أيَن  ُن ْا َذرْآِعَك و ْد ب ْقِص (  فا
ِله ليفعلَن فاللف عوض مان الواو أل ومان ذلك ألف السإتفهاما قالوا : ال

ِله ترى أنك ل تقول : او ال
ِله لتفعلَن : وقال : وقال سإيبويه : ومان ذلك ألف اللما وذلك قولهم : أفال
أل ترى أنك إن قلت : أفوالله لم تثبت هذا قول سإيبويه وللمحتج لسيبويه

ًا قطعت وهي ل تقطع ماع الواو أن يقول : إن اللف كما جعلت عوض
الثاني : ماا يعرض في القسم وهو حذف حرف الجر بغير تعويض

اعلم : أن هذا يجيء على ضربين : فربما حذفوا حرف الجر وأعملوا
الفعل في المقسم فنصبوه

ًا ِم ماضمر ورآبما حذفوا حرف الجر وأعملوا الحرف في السإ
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ِله لفعلّن وقال ذو الرماة : فالضرُب الول قولك : ال
َناصِأٌح  ) ّله  َله ال ِبي  ْل َق ِنِح...أل رَُآّب مِاْن  ِء الّسوا َبا ّظ ُبه لي في ال ْل َق (  ومَاْن 
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: وقال الخأر
ٍم  ) َلْح ِب ُدماُه  َتأ ْبٌز  َذا ماا الُخ ُد...ِإ ِري َث ِله ال َأمَاانَة ال َذاَك  َف   )

أرآاد : وأماانة الله
ووالله فلما حذف أعمل الفعل المضمر ولكنه ل يضمر ماا يتعدى بحرف

جر
َله لفعلَن فيحرك أي َله لفعلّن ومانهم مَان يقول : أي ال وتقول : أي ال

بالفتح للتقاء الساكنين ومانهم مان يدعها على سإكونها ول يحذفونها لن
الساكن الذي بعدها مادغم

والضرب الثاني : وهو إضمارآ حرِف الجر وهو قول بعِض العرب : الله
لفعلن

ًا كما حذف رُآّب قال قال سإيبويه : جاَز حيُث كثر في كلماهم فحذفوه تخفيف
ِلضافة : وحذفوا الواو كما حذفوا اللماين مان قولهم : له أبوك حذفوا لما ا
واللما الخأرى ليخفوا الحرف على اللسان وذلك ينوون قال : وقال بعضهم

: لهي أبوك فقلب العين وجعل اللما سإاكنة إذا صأارآتا ماكان العين كما
ًا كما تركوا آخأر ( أين ) كانت العين سإاكنة وتركوا آخأر السإم مافتوح

ًا وإنما فعلوا ذلك به لكثرته في كلماهم فغيروا إعرابه كما غيروه مافتوح
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 أنه يجيء كلما عامال بعضه في بعض : إماا مابتدأ وخأبر وإماا فعل :واعلم
َعَمر الله لفعلن وبعض وفاعل وماعنى ذلك القسم فالمبتدأ والخبر قولك : ل

َعَمَر الله اللما : لما العرب يقول : وأيُمن الكعبة وأيُم الله فقولك : ل
البتداء وعمر الله : مارفوع بالبتداء

َعَمر الله المقسم به وكذلك : أيم الله . وأيمن والخبر ماحذوف كأنه قال : ل
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وتقول : العرب : علّي عهد الله لفعلن
فعهد مارتفعة وعلّي ماستقر لها وفيها ماعنى اليمين وزعم يونس : أن ألف

أيم ماوصأولة وحكوا : أيم وإيم وفتحوا اللف كما فتحوا اللف التي في
: الرجل وكذلك أيمن قال الشاعر

ُتهم  ) َنَشد ِما لّما  ْلقو َا ُق  ِري َف َقاَل  َندرآي...َف ِله ماا  َيمُن ال ٌق ل َعْم وفري َن   )
وأماا الفعل والفاعل فقولهم : يعلُم الله لفعلن وعلَم الله لفعلَن فإعرابه

ِله لفعلن كإعراب : يذهُب زيد والمعنى : وال
َء العرِب يقولون في بيت امارئ القيس : قال سإيبويه : وسإمعنا فصحا
ًا  ) َد َقاِع ِله أنترح  َيِميَن ال ْلُت  ُق ْيِك وأوصأالي...َف َد َل ُعوا رَآأسإي  ّط َق (  ولو 
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َأيم الله وقالوا : تتلقى اليمين بأرآبعة :قال ِة و  جعلوه بمنزلة أيمن الكعب
أحرف مان جواباتا اليمان في القرآن وفي الكلما مَاا ول وإن واللمُا فأماا :

ًا ِله ماا قامَا . وماا يقوما وماا زيد قائم ماا فتقول : وال
ول تدخأل اللما على ( ماا ) لن اللمَا تحقيق وماا نفي فل يجتمعان

: قال وقول الشاعر
ِني  ) ْع ِن َط ِئَك ُجّل ماالي...لما أغفلت ُشكرَك فاصْأ َعطا ْيَف ومِاْن  َك َف   )

فإنه توهم الذي والصلة
وأماا : ل فتقول : والله ل يقوما

ًا ِله أقوما إليَك أبد وتلغي ( ل ) مان بين أخأواتها جواباتا اليمان فتقول : وال
ًا تريد : ل أقوما إليكم أبد

ًا تريد : أقوما جاز وإن أرآدتا : المضي ِله ل قمت إليك أبد فإذا قلت : وال
ًا في الدارآ وإنَك لقائم وقوله ِله إن زيد كان خأطأ فأماا ( إن ) فقولك : وال

عز وجل : ( حم والكتاب المبين إنا أنزلناه ) قال الكسائي : إنا أنزلنا
اسإتئناف وحم والكتاُب كأنه قال : حق والله

ًا وقال الفراء : قد يكون جواب
وأماا اللما فتدخأل على المبتدأ والخبر

ِرآ هذه ِله لزيد في الدا فتقول : وال
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التي تدخأل على المبتدأ والخبر
ًا قلت والله : لقد فعَل وأماا التي تدخأل على الفعال : فإن كان الفعل مااضي

ِله لفيَك رآغبت وكذلك : وال
وأماا اللما التي تدخأُل على المستقبِل فإن النونيِن : الخفيفَة والثقيلَة

يجيئان ماعها نحو : والله ليقوماّن ولتقومَاْن يا هذا ولهما باب يذكران فيه
ماسائل مان هذا الباب

ِله ِله ثام ال تقول : وحياتي ثام حياتك لفعلّن فثم : بمنزلة الواو وتقول : وال
ِله لفعلن ُثام ال لفعلن وبالله 

ِله َله لتينَك ثام الله لضربنَك وإن شئت قلت : وال وإن شئت قلَت : وال
لتينَك لضربنَك

ٍو ٍد وعمر قال سإيبويه : وهذه الواو بمنزلة الواو التي في قولك : ماررآتُا بزي
خأارآج يعني أن الواو في قولك : وعمرو خأارآج عطفَت جملًة على جملة

ِله لتينَك كأنك قلت : بال
الله لضربنَك مابتدأ ثام عطفت هذا الكلما على هذا الكلما فإذا لم تقطع

ِله لضربنَك صأارآتا بمنزلة قولك : ماررآتا جررآتا قلت : وإل لتينَك ثام وال
ِله لتينَك ثام لضربنك الله لم يكن إل النصُب ٍد ثام بعمرٍو وإن قلت : وال بزي

لنه ضم الفعل إلى الفعل ثام جاء بالقسم على حدته
ِله فإنما أحد السإمين ماضموما إلى الخأر وإن ِله لتينَك ثام ال وإذا قلت : وال
كان قد أخأر أحدهما ول يجوز في هذا إل الجر لن الخأر ماعلق بالول لنه

ليس بعده ماحلوف عليه
ِه الغلِط والنسياِن جاَز ٍد على وج ّق زي ّقَك وح قال سإيبويه : ولو قاَل : وح

ُد بذلَك أنُه ل يجوز لغير كساه مان عري وسإقاه مان يري

   ]437 - صأفحة 1الصأول في النحو    [ جزء  

العيمة فهذا يبن أنها في هذا الموضع حرف لنهم أجمعوا على أن ( مان )
ًا لفظة ماشتركة للسإم والحرف حرف وعن أيض

ٍد أخأذتا فهما ٍد نزلت وعن زي قال أبو العباس : إذا قال قائل : على زي
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ٍد حرفان يعرف ذلك ضرورآة لنهما أوصأل الفعل إلى زيد كما تقول : بزي
ماررآتا

وفي الدارآ نزلت وإليَك جئت فهذا ماذهب الحروف وإذا قلت  : جئت مان
عن يمينِه فعن اسإم وماعناها ناحية وبنيت لمضارآعتها الحروف

وأماا الموضع الذي هي فيه اسإم فوقلهم : مَان عن يمينَك لن ( مان ) ل
تعمل إل في السإماء

قال الشاعر
ّلها  ) ُك ِد  ِق َفَرا َء ال ْو ِلي َض َع ْلُت اْج ُق ِلَك...َف َعن ِشَما ِم مِان  ّنْج ًا وماهوى ال َيِمين   )
ٍد وماعناها ماعنى : ماثل وسإيبويه يذهب وأماا كاف التشبيه فقولك : أنت كزي

إلى أنها حرف
ٍد كما وكذلك البصريون ويستدلون على أنه حرف بقولك : جاءني الذي كزي
ٍد لم يصلح إل ِرآ ولو قلَت : جاءني الذي ماثل زي تقول : جاءني الذي في الدا
ًا في ٍد حتى يكون لهذا الخبر ابتداء ويكون رآاجع أن تقول : الذي هو ماثل زي
ٍد الصلة إلى الذي فإن أضمرته : جاز على قبح وإذا قلت : جاءني الذي كزي

لم تحتج إلى هو وماما يدلك على أنها حرف ماجئها زائدة
ِد إنما تزاد الحروف قاَل َع الزوائ َع ماوق والسإماء ل تق
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 )الله عز وجل : ( ليس كمثله شيء
فالكاف زائدة لنه لم يثبت له ماثلً تبارآك وتعالى عن ذلك والمعنى : ليس

ماثله شيء
: وقد جاءتا في الشعر واقعًة ماوقع ماثل ماوضوعًة ماوضعها قال الشاعر

ْين ) َف َثا ْؤ ُي َكما  َك َياتٍا  ِل َوصَأا  ... )
أرآاد كمثل ماا
: وقال الخأر

ُكول ) َعْصٍف مَاأ َك ْثَل  ( ... فصيروا مِا
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ًا فإضافته ماثل إلى الكاف يدل على أنه قدرآها اسإم
َء على ضرورآة الشاعر وهذا إنما جا

ٍد لم يجز أن ِلضمارآ ماعها إذا قلت : أنت كزي وذكر سإيبويه : أنه ل يجوز ا
ٍد تكني عن زي

ٍد وقال : ماثل ذلك في حتى وماذ اسإتغنوا بمثل وشبه فتقول : أنَت ماثُل زي
وقال أبو العباس : فأماا الكاف وحتى فقد خأولف فيهما قال : وهذا َحسن

ٍة واحدة ًا فأماا اماتناعهم مان الكاف وماذ وحتى فلعل والكاف أشد تمكن
يقولون : كل شيء مان هذه الحروف غير ماتمكن في بابه لن الكاف تكون
ًا فل تضيفها إلى المضمر ماع قلة تمكنها وضعف المضمر ًا وتكون حرف اسإم

إل أن يضطر شاعر
ًا ًا وتكون حرف ومانذ تكون اسإم

وحتى تكون عاطفة وتكون جارآة فلم تعط نصيبها كامالً في أحد البابين
وقال : الكاف ماعناها ماعنى ماثل فبذلك حكم أنها اسإم لن السإماء إنما
ٍو فالمعنى عرفت بمعانيها وأنت إذا قلت : زيد كعمرٍو أو زيد ماثل عمر

واحد فهذا باب المعنى
قال : وأماا اللفظ فقد قيل في الكلما والشعارآ ماا يوجب لها أنها اسإم

قال العشى
ِوي َشطٍط  ) َذ َهى  َين َلْن  ُهوَن و َت ْن َت ْيُت والفتل...َأ َهُب فيه الّز ْذ َي ْعِن  ّط (  كال
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فالكاف هي الفاعلة فإنق قال قائل : إنما هي نعُت قيل له : إنما يخلف
ًا ماثله نحو : جاءني عاقل وماررآتا بظريف السإم ويقوما ماقاماه ماا كان اسإم

وليس بالحسن
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ِلضافة المجرورآ با
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القسم الثاني مان السإماء المجرورآة مان القسمة الولى وهو المجرورآة
ِلضافة : با

ِلضافة على ضربين : إضافة ماحضة وإضافة غيُر ماحضة ا
ِره بمعنى ِلضافة المحضة تنقسم إلى قسمين : إضافة اسإم إلى اسإم غي وا

 )اللما وإضافِة اسإم إلى اسإم هو بعُضه بمعنى ( مان
أماا التي بمعنى اللما فتكون في السإماء والظروف

ٍد وكُل ٍر وَضْرُب خأال ُد بك ٍو وعب ٍد ومااُل عمر ِلك : غلمُا زي فالسإم نحو قو
ٍد ُأضيفت إلى المعرفة صأارآتا ماعرفًة نحو : غلما زي ِم والنكرة إذا  الدرآاه
ٍرآ ًة نحو : رآاكب حما ُتضاف إلى النكرة وتكون نكر ِة والنكرة  ودارآ الخليف

ُأضفن إلى المعارآف لم يتعرفن لنهن لم فأماا ماثل وغير وسإوى فإنهن إذا 
ًا بعينه ُيخّصصن شيئ

َء وفوَق وماا أشبهه تقول : هو ُقدامَا وورآا ْلَف و وأماا الظروف فنحو : خَأ
ورآاءك وفوق البيت وتحت السماء وعلى الرآض

ِلضافُة ًا ا ِلضافُة المحضُة ل تجتمع ماع اللف واللما ول تجتمع أيض وا
والتنويُن ول يجتمع اللُف واللمُا والتنويُن

الثاني : المضاف بمعنى ( مان ) وذلك قولك : هذا باُب سإاٍج وثاوُب خَأّز
ٌء مان صأوٍف ُء بحٍر بمعنى : هذا باٌب مان سإاٍج وكسا ُء صأوٍب وماا وكسا
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ِلضافة التي ليست بمحضة الضرب الثاني : ا
ُأضيفْت إليها إضافًة غير ماحضة أرآبعة أضرب السإماء التي 

ًا ٍد غد الول : اسإم الفاعل إذا أضفته وأنت تريد التنويَن نحو : هذا ضارآُب زي
وهو بمعنى يضرب

ُأضيفْت ُبها على ماا قبلها وهي في المعنى لما  والثاني : الصفُة الجارآي إعرا
ُهه ِه المعنى : حسٌن وج إليه نحو : ماررآتا برجٍل حسِن الوج

ِإضافة أفعِل إلى ماا هو بعٌض له : شرح الثالث : وهو 
ٌد أفضل القوما ) فقد أضفته إلى جماعة هو أحدهم تزيد إذا قلت : ( زي

صأفته على صأفتهم وجميعهم ماشتركون في الصفة تقول : عبد الله أفضل
ُء في الفضل والمفضل مان بينهم العشيرة فهو أحد العشيرة وهْم شركا

ّلك على أنه ل بد مان أن يكون أحد ماا أضيف ُد َي ُله على فضلهم و ُد فض يزي
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إليه أنك لو قلت : زيد أفضل الحجارآة لم يجز فإن قلت : الباقون أفضل
ُع ول تؤنُث وهي ( أفضل ) التي ُلَح وأفضل هذه ل تثنى ول تجم الحجارآة صأ

ْتها ( مانك ) تقول : فلن خأيٌر مانك وأحسُن مانَك َب إذا لم تضفها صَأِح
ِثه ِعه وتأني ِافعَل في هذا الباب وجم وقد اخأتلف الناس في الحتجاج لتركيب 

فقال بعضهم : لن تأويل هذا يرجع إلى المصدرآ كأنه إذا قال : قوماك
ِئر أصأحابنا وإذا ُد على فضِل سإا أفضل أصأحابنا قد قال : فضُل قومِاك يزي

ٍد مان ُد على فضِل كل واح َله يزي قلت : هو أفضُل العشيرة فالمعنى أّن فض
ُد على ُلُه يزي ٌد أفضُل مانك فمعناه : فض العشيرة وكذلك إذا قلت : زي

ُد فضله أفضل تضمن ماعنى َع : يزي فضلك فجعلنا ماوض
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ًا وأضفناه إلى القوما وماا أشبههم وفيهم أعداد ِرآ والفعِل جميع المصد
ُد ) فتجعل المفضولين لنك كنت تذكر الفضَل مارتين إذا أظهرتا ( يزي
ًا وقال ٍد فصارآ الذي جمع هذا المعنى ماضاف ًا على فضل زائ فضلً زائد

آخأرون : ( أفعل ) إنما لم يثن ولم يجمع ولم يؤنث لنه ماضارآع للبعض
الذي يقع للتذكير والتأنيث والتثنية والجمع بلفظ واحد وقال الكوفيون وهو

ُأضيَف إلى نفسه فجرى ماجرى ُوّحد أفعُل هذا لنه  ِء أنه إنما  رآأُي الفرا
ُيجمع ُيَضّمُن في الفعل فكما ل يثنى ول  الفعِل وجرى المخفوُض ماجرى ماا 

الفعُل فكذا ل يثنى هذا ول يجمع
قال أبو بكر : وأشبه هذه الحتجاجاتا عندي بالصواب الحتجاُج الول

والذي أقوله في ذا أن ( أفعُل ) في المعنى لم يثن ولم يجمع لن التثنيَة
َء التي تنفرد بالمعاني ( وأفعُل ) اسإم ماركب يدل والجمَع إنما تلحق السإما

على فعٍل وغيِره فلم يجز تثنيته وجمعه كما لم يجز تثنية الفعل ول جمعه
ًا ًا يدل على ماعنى وزماان وإنما فعلت العرب هذا اخأتصارآ لما كان ماركب

ًء بقليل اللفظ الدال على كثير مان المعاني ول يجوز ًا واسإتغنا للكلما وإيجاز
ُلها على ُد يزيد فض ُد أفضل مانَك فكان المعنى هن تأنيثه لنك إذا قلت : هن

ِرآ والمصدرُآ ماذكر فل طريق فضلَك فكان أفعُل ينتظم ماعنى الفعِل والمصد
إلى تأنيثه وإنما وقع ( أفعل ) صأفًة مان حيُث وقع ( فاعل ) لن فاعل في
ماعنى ( يفعل ) وقد فسر أبو العباِس ماعنى ( مانَك ) إذا قلت : زيد أفضل
ِله في الزيادة مان عمرٍو وقد تقدما هذا في ذكرنا ُء فض مان عمرٍو أنه ابتدا
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ٌد أفضُل ( مانَك ) وزيد ُلك : زي ماعنى ( مِان ) وماواِضعها مان الكلما فقو
أفضلكما
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ٌد مانفصٌل مامن فضلته عليه في المعنى سإواء إل أنك إذا أتيت ( بمنك ) فزي
ٌد بعض مامن فضلته عليه فإن أرآدتا ( بأفعَل ) ماعنى فاعل َأضفَت فزي وإذا 

ُلكم والزيداِن أفضلكم والزيدوُن ٌد أفض ّنثت فقلت : زي ثانيَت وجمعَت وأ
ِتكم ُفضليا ُفضلكم والهنداِن ُفضلياكم والهنداتُا  ُكم وهند  أفضلوكم وأفاضل
ِلضافة وعلم أنه ُلكم وإذا قلت : زيد الفضل اسإتغنى عن ( مان ) وا وفض
ٌة وهو ُأضيف على ماعنى ( مان ) نكر قد باَن بالفضل فهو عند بعضهم إذا 

ُأضيف على ماعنى اللما ماعرفٌة وفي قول البصريين ماذهُب الكوفيين وإذا 
ِلضافة على كل حال إل أْن يضاف إلى نكرة هو ماعرفٌة با

: الرابع : ماا كان حقه أن يكون صأفة للول
ُد ُأضيَف إلى السإم وذلك نحو : صألة الولى وماسج فإْن يُك مان الصفة و
الجاماِع فمن قال هذا فقد أزال الكلما عن جهته لن ماعناه النعت وحده
ِه على إرآادة : ُد الجاماُع ومان أضاف فجواز إضافت ُة الولى والمسج الصل

ِما الجاماِع وهو ُد الوقِت الجاماِع أو اليو ُة الساعِة الولى وهذا ماسج هذه صأل
قبيٌح بإقاماته النعَت ماقاما المنعوتا ولو أرآاد به نعت الصلة والمسجد كانت
ٌد ِلضافة إليهما ماستحيلة لنك ل تضيف الشيء إلى نفسه ل تقوُل : هذا زي ا

ٌد وهذا قول أبي العباس رآحمه الله العاقِل والعاقُل هو زي
ّلهم وعن قول الناس : ٌد نفُسه ورآأيت القومَا ك وسإئل عن قولهم : جاءني زي

ّق اليقيِن وأشباه ذلك فقال : ليس مان هذا ِة وح ِد ودارُآ الخأر باُب الحدي
شيء أضيف إل قد ُجعَل الول مان الثاني بمنزلة الجنبي فإضافته رآاجعة
إلى ماعنى اللما ومان فأنت قد تقول : له نفٌس وله حقيقٌة والكل عقيب

ُع فيه البعض فهو مانسوب إلى ماا يتضمنه الشيء فقد صأارآ الجتما
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ًا إليه أل ترى أنك لو كالتبعيض لنه ماحيط بذلك البعِض الذي كان مانسوب
ًا ِة ثالثاًة لكانت إضافُة ثالثاٍة إلى العشرة بعض قلَت : اخأترتا مان العشر
ّلها فالكل إنما هو ماحيط ًا فقلَت : أضفُت بعَضها فإذا أخأذتها ك صأحيح

بالجزاء المتبعضة وكل جزء مانه ماا كانت إضافته إلى العشرة جائزة فصارآ
الكل الذي يجمعها إضافته إلى العشرة لنه اسإم لجميع أجزائها كما جاز أن

يضاف كل جزء مانها إليها فقيل له : أفلسنا نرُجع إلى أنه إذا اجتمعت
الجزاء صأارآ الشيء المجزيء هو كل الجزاء وصأارآ الشيء هو الكل والكل

ًا ل يؤدي عن الشيء كما أن البعَض هو الشيء فقال : ل لن الكل مانفرد
ًا ل يؤدي عن المبعض دون إضافته إليه فكذلك الكّل الذي جمع مانفرد

ًا التبعيض وليس الكل هو الشيء المجزىء إنما الكل اسإم لجزائه جميع
ٍء مانها في الحكم بمنزلتها في المضافة إليه فصارآ هو بأنه اسإٌم لكل جز

إضافتها إلى المجزىء
قال أبو بكر : وهذا القول الذي قالُه َحسٌن أل ترى أنك ل تقول : رآأيُت

ًا كلُه ول توقع الكّل إل على ماا كان يجوز فيه التبعيض وسُإئل عن قولهم زيد
َلْم نقل الخأر فقال : لن أول الوقاتا الساعة فأكثر ماا ِلَم  : دارآ الخأرة 
ًا فما يجوز في هذا التأنيث كقولهم ذاتا مارٍة ولو جرى بالتذكير كاَن وجه

جرى مانه بالتأنيث حمل على الساعة أل ترى أنه يسمى يوما القياماة
ّلها وأماا النفس فهي بمنزلة حقيقة الساعة لن الساعَة أوُل الوقاتِا ك

ِه ِر الشيء وكذلك عينه أماا أسإماؤه الموضوعة عليه الفاصألة بينه وبين خأب
فل يجوز إضافة شيء مانها إلى شيء أل ترى أن رآجلً اسإمه وهو شاب أو

ٍد ول شيخ ل يجوز أن تقول : زيد الشاِب فتضيف ول زيد الشيخ ول شيُخ زي
ُلقَب الرجُل بلقٍب ثام ذكر لقبه َء إذا  شاُب زيد فقيل له : وقد رآأينا العلما
ماع اسإمه جاز أن تضيف اسإمه إلى لقبه كقولك : زيد رآأٍس وثاابُت قطنة

ًا فقال : اللقب ماما يشتهر ُعرفا فرق ول تجد بين ثاابت وقطنة إذا كان قد 
ً به السإم حتى يكون هو العرُف ويكون اسإمه لو ذكر على أفراده ماجهول

ًا إليه كالمقطوع عن المسمى لن ًا والسإم ماجرورآ فصارآ اللقب علم
الملقب إنما
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يراد بلقبه طرح اسإمه وقد كانت تسميتهم أن يسمى الشيء بالسإم
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ِله فجعلوا السإم ماع لقبه ُد ال ِرآ وعب ُد الدا المضاف إلى شيء كقولك : عب
بمنزلة ماا أضيف ثام سإمي به وكان اللقب أولى بأن يضاف السإم إليه لنه

ٍد ِلضافة تعريف كقولك : جاءني غلما زي صأارآ أعرف مان السإم وأصأل ا
ًا إلى اللقب فالغلما يتعرُب بزيد فلذلك جعل السإم ماضاف

ِلضافة التي ليست بمحضة إضافة أسإماء الزماان إلى الفعال ومان ا
ًا لذلك إن شاء الله والجمل ونحن نفرد باب
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باب إضافة السإماء إلى الفعال والجمل
اعلم : أن حق السإماء أن تضاف إلى السإماء وأن الصأل والقياس أن ل

يضاف إسإم إلى فعل ول فعل إلى اسإم ولكن العرب اتسعت في بعض
ٌع للفعل ِلضافة إلى الفعال لن الزماان ماضارآ ذلك فخصت أسإماء الزماان با
لن الفعل له بنى فصارآتا إضافة الزماان إليه كإضافته إلى ماصدرآه لما فيه
ُد عمرو ُتك هو يقع ٌد وأتي مان الدليل عليهما وذلك قولهم : أتيتُك يوما قاما زي
فإذا أضفت إلى فعل ماعرب فإعراب السإم عندي هو الحسَن تقول : هذا

يوما يقومُا زيد وقوما يفتحون ( اليوما ) وإذا أضفته إلى فعل مابني جاز
ُيبنى ماع ُيبنى ماع المبني أحسُن عندي مان أن  إعرابه وبناؤه على الفتح وأن 

المعرب وهذا سإنعيد ذكره في ماوضع ذكر السإماء المبنية إن شاء الله
ُتضاف الوقاتا إلى الفعال وإلى كل كلما تم وتفتح في وقال الكوفيون : 

ماوضع الرفِع والخفض والنصب فتقول : أعجبني يومَا يقومُا ويوما قمُت
ٌد قائٌم وسإاعَة قمت ويجوز عندهم أن يعرب إذا جعلته بمنزلة إذ ويوما زي

ٌد إذا قاما زيد وإذا قلت  يوما: وإذا كأنك إذا قلت : يوما قامَا زي
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يقوما زيد قلت : إذا يقوما ولك أن تضيف أسإماء الزماان إلى المبتدأ وخأبره
ٌد أمايٌر كما تقول : إذا زيد أمايٌر والوقاتا التي يجوز كقولك : أتيتَك زماَن زي
ًا يكون في الدهر كله ل يختص مانه به ًا وزماان أن يفعل فيها هذا ماا كان حين
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ٌء دون شيء كقولك : أتيتك حين قاما زيد وزمان قامَا ويوما قاما وسإاعة شي
قاما وعامَا وليلة وأزماان وليالي قاما وأياما قاما ويفتح في الموقتاتا كقولك :

شهر قامَا وسإنة قاما وقالوا : ل يضاف في هذا الباب شيء له عدد ماثل
َء وأماا ذو تسلم وآية يفعل فقال أبو يوماين وجمعه ول صأباَح ول ماسا

ُله بذي تْسلم وآية يقوما زيد فأماا آية العباس : هذا مان الشواذ قالوا : أفع
فهي علماة والعلماة تقع بالفعل وبالسإم وإنما هي إشارآة إلى الشيء

ًا لتوَقع فعلك بوقوعه وأماا بذي تْسلم فإنه اسإم لم يكن إل فجعله لك علم
ُتَك وفيه ماعنى ًا فاحتمل أن يدخأل على الفعال والتأويل : بذي سإلما ماضاف

الذي فصرفه إلى الفعل وليس بقياس عليه
قال أبو بكر : وللسائل في هذا الباب أن يقول : إذا قلت : آتيَك يوما تقوما
ِلَم ل تنصب الفعل بأضمارآ ( أْن ) كما فعل باللما فإنها بمعنى يوما قياماك ف

ِلضافة إنما هي في السإماء فالجواب في ذلك أّن أْن ل تصلح في فإن ا
هذا الموضع لو قلت : أجيئك يوما أن يقوما زيد لم يجز لن هذا ماوضع
يتعاقب المبتدأ والخبر والفاعل فيه ويحسن أن يقع ماوقع اسإم إذ وإذا

وجميع ذلك ل يصلح ماع ( أْن ) وليس كل ماوضع يقع فيه المصدرآ تصلح فيه
ًا لم يقع هذا الموضع ( أْن تضرب ًا زيد  )( أْن ) أل ترى أنك إذا قلت : ضرب

وحكى الكوفيون : أن العرب تضيف إلى ( أّن وأْن ) فتقول : أعجبني يوما
ّنَك ماحسٌن ويوما أن تقوما ومان أجاز هذا فينبغي أن يجيز : يوما يقوما : أ
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فينصب ول يجوز أن يبنى اليوما لنه قد أضافه إضافة صأحيحة وأظن أن
الفراء كان رآبما أجازه ورآبما لم يجزه أعني أْن يعرب ( يومَا ) أو يبنيه وكان

: يقيسه على قوله
(  حرُب الملوِك أكاثار القواما...هل غير أْن كثر الشد وأهلكت  )

ماسائل مان هذه البواب
ِلضافة أضفَت ( الدرآاهَم ) تقول : ( هذاماعطي زيد أماس الدرآاهم ) بعد ا

قال أبو العباس : وليس كذلك لنك أعملت فيها ( ماعطي ) هذه التي ذكرنا
ِلضافة فحملت في النصب على المعنى لنك ولكن جاءتا الدرآاهم بعد ا

ًا يدل على فعل ول ماوضع لما بعده إذا كان قد اسإتغنى ذكرتا اسإم
بالتعريف فحملته على المعنى الذي دل عليه ماا قبله وكذلك لو قلت : هذا
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ِلضافة ًا لجاز والوجه الجر لنهما شريكان في ا ٍد أماِس وعمر ضارآُب زي
ولكن الحمل على المعنى يحسن إذا تراخأى ماا بين الجارآ والمجرورآ ومان

ًا قول الله عز وجل : ( وجاعل الليل ذلك حمل على جعل الليل سإكن
سإكنا ) لن السإم دل على ذلك ولو قال قائل : ( ماررآتا بزيد وعمرو )

ٍد ) مافعول والواصأل إليه الفعل بحرف في المعنى كالذي لجاز لن ( بزي
ًا إل أن ٍد ) ماعناه أتيت زيد يصل إليه الفعل بذاته لن قولَك : ( ماررآتا بزي

الجر الوجه للشركة
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 خأشنت بصدرآه وصأدرآ زيد وهو إذا نصبت في هذا الموضع أحسن :وقولك
ٍد وعمٍرو لن قولك : ( خأشنت ) يجوز فيه حذف مان قولك : ماررآتُا بزي

ٍد ) حذفها الباء ول يجوز في : ( ماررآتُا بزي
ًا ) جميع النحويين على أن هذا في تقدير : ِله الضارآُب زيد وتقول : ( عبد ال

ِلضافة وزعم الفراء : أنه جائز في القياس ًا ولم يجيزوا ا الذي ضرب زيد
ٌد الَحسُن ٍد ) وكذا حكم : ( زي على أن يكون بتأويل : ( الذي هو ضارآب زي
الوجِه ) عنده أن يكون تأويله الذي هو حسن الوجه وقد ذكرنا أصأول هذا
ٍه ًا ول يجوز : الحسُن وج وحقائقه فيما تقدما وتقول عبد الله الحسُن وجه

ِلضافاتا وأماا أهل الكوفة فيجوز في القياس عندهم إل لنه يخالف سإائر ا
أنهم يقولون : ( الوجُه ) مافسٌر وإذا دخأل في الول ألف ولما دخأل في

مافسره عندهم ومان قولهم : خأاصأة العشرون الدرآهم والخمسة الدرآاهم
ِلضافة والمائة الدرآهم ول يجوّز هذا البصريون لنه نقض لصأول ا

والبصريون يقولون : خأمسُة الدرآاهم وماائة الدرآهم فيدخألون اللف واللما
ِلضافة ويقولون : العشرون ًا به على سإبيل ا في الثاني ويكون الول ماعرف

ًا فيدخألون اللف واللما في الول فيكون ًا والخمسَة عشر درآهم درآهم
ًا يقرون الثاني على حده في النكرة ماعرف

وقيل لبي العباس رآحمه الله : ألستم تقولون : عبد الله الضارآبُه
والضارآبك والضارآبي فتجمعون على أن ماوضع الكاف والهاء خأفض قال :
ٍد لن المكنى على حد الظاهر ومان بلى قيل له : فهذا يوجُب الضارآُب زي

قولك أنت خأاصأة : أن كل مان عمل في المظهر جائز أن يعمل في
المضمر وكذلك ماا عمل في المضمر جائز أن يعمل في المظهر فقال :
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ّلْت وصأارآتا ِلضمارآ ق نحو قول سإيبويه : أن هذه الحروف يعني حروف ا
بمنزلة التنوين لنها على حرف كما أن التنوين حرف فاسإتخفوا أن يضيفوا

إليها الفاعل لنها تصير في السإم
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َبُه ) ( الهاء ) في ُد أنه قال : ( الضارآ َكى لي عنه بع كبعض حروفه وح
ماوضع نصب لن ل تنوين ها هنا تعاقبه الهاء والضارآباه ( الهاء ) في ماوضع

خأفض فإذا أرآدتا النصب أثابت النون بناء على الظاهر وبه اخأتلف الناس
ًا يجيزه الخفض إل الفراء وحكى لنا في المضمر فأماا الظاهر فل أعلم أحد
عنه أنه قال : وليس ماْن كلما العرب إنما هو قياس ويقول : أعجبني يوما
ٌد ويوما قيامِاَك نسقت بإضافة ماحضة على إضافة غير ماحضة فإن قاما زي
ًا في ( قامَا ) لم تجز ٍما ) ضمير قلت أعجبني يوما قمته فرددتا إلى ( يو

ِلضافة قال الله عز وجل : ( واتقوا يوماا ترجعون فيه إلى الله ) ا
والمضاُف إلى غير ماحٍض ل يؤكد ول ينعت

ومان الكوفيين مان يجيز تأكيده
َتسلم وإنما هو اذهب وقال الخأفش : في قول العرب : اذهْب بذي 

ِتَك أي : اذهب وأنت سإالم كما تقول : قاما بحمقة وقاما بغصة وخأرج لسلما
بطلعته أي خأرج وهو هكذا وهذا في ماوضع حال قال : وإن شئت قلت :
ّلُه وجاء في لفظ ماا ل يستغنى وحده أل ترى أنك ماعناه ماعنى سإلمَك ال
َتسلم ّلُه ول تقول : إنك بذي  تقول زيد بسلماته كما تقول : زيد سإلمُه ال

وتقول : إنك ماسلمك الله إل أن تدعو له فإن دعوتا لم يحسن حتى تجيء
ًا له بخبر لن ل بد لها مان خأبر وقد خأرج ماسلمك الله مان أن يكون خأبر

وقال : تقول : هذه تمرة قريثاء يا هذا وإن شئت قلت : كريثاء وهما لغتان
ِلضافة وهاتان تمرتان قريثاء إذا أرآدتا النعت وتمرتا كريثاء إذا أرآدتا ا

وهذه تمرة دقلة وتمرتان دقلتان إذا نعت وتمرتا دقل إذا أضفت وتقول
هذه تمرة إذاذة وتمرتان إذاذتان وتمرتا إذاذ قال : وليس شيء مان

الجناس يثنى ويجمع إذا وصأف به إل التمر

   ]16 - صأفحة 2الصأول في النحو    [ جزء  



الصأول في النحو
 ماكتبة ماشكاة السإلماية

قال أبو بكر : والذي عندي أن كل جنس اخأتلف ضروبه جاز أن يثنى ويجمع
إذا أرآدتا ضربين مانه أو أكثر وتقول : هذا رآجٌل َحسُن وجه الخأ جميلُه

ِه جميلها فتضمُن الوجَه لنك قد ذكرته وتقول هذاِن رآجلن حسنا الوجو
تضيف ( الجميلين ) إلى الوجوه وإنما قلت : جميلها فأنثت لن الوجوه

ُة ماؤنثة وتقول : هذا رآجٌل أحمُر الجارآيِة ل أسإودها فقلت أحمر وإنما الحمر
ِطفت السإود على ُتجري التأنيث والتذكير على الول وع للجارآية لنك 

الحمر وأضفت السإود إلى الجارآية كما أضفت الحمَر إليها وتقول : هذاِن
ُدها رآجلِن أحمرا الجارآية ل أسإوداها وهولء رآجال حمُر الجوارآي ل سإو

تجعل التثنية والجمع والتأنيث والتذكير على الول وتقول : هذا رآجٌل أبيُض
ُده وإنما قلت : ل أسإوده لن البطَن ماذكٌر وتقول : َو بطِن الراحة ل أسإ
هذان رآجلن أبيضا بطون الراح ل أسإوداها وإنما قلت : الراُح لنه جمع

جماعة الراحة وقلت : بطوُن لن كل شيئين مان شيئين فهو جماعٌة وتقول
هؤلء رآجاٌل حمر بطون الراح ل سإودها وأجاز الخأفش : هذان أخأواك

أبيُض بطوح الراح ل أسإوديها وقال : لن أخأويَك ماعرفة وأبيض بطون الراح
ُه لنك َء بطن الراحة ل سإوداء ُتك بيضا ٌة وقال : تقول : هذه جارآي نكر

ٌة وهؤلء أضفت إلى البطن وهو ماذكر ونصبت بيضاء وسإوداء لنه نكر
ٍة وتقول : هذا ٌة وصأف بنكر رآجال بيض بطون الراح ل سإودها لن هذا نكر

رآجل أحمر شرك النعلين إذ جعلت الشراكين مان النعلين وإن شئت لم
تجعلهما مان النعلين فقلت : هذا رآجُل أحمر شراكي النعلين وتقول هاتان

حمراوا الشراك ل صأفراواها وإن شئت حمراوا الشراكين ل صأفراوهما
وتقول : ماررآتُا بنعلك المقوطعتي إحدى الذنين وماررآتا برجل ماقطوع

إحدى الذنين ول تقول : ماررآتا برجليِن ماقطوعي إحدى الذان لن ( إحدى
) ل تثنى ول تجمع وتقول : ماررآتا برجل ماكسورآ إحدى الجانبين ول تقوُل :

ماررآتُا برجليِن ماكسورآي أحد الجنوب لنه يلزماك أن تثني
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ًا ) ٍد ول إحدى لن ( أحد ٍد مانهما ماكسورآ ول يجوز تثنية أح لن جنب كل واح
ِليجاب أن يدل على أن ماعهما غيرهما ٍد وإحدى مان الكلما في ا ماوضع أح
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ًا ل بد مان أل ترى أنك إذا قلت : إحداهما أو أحدهم فليس يكون إل ماضاف
ِكل وكلتا ) ل يجوز أن يكون ماعه غيره فلو ثانيت زال هذا المعنى وكذلك ( 

أن يثنى ول يجمع لنهما يدلن على اثانين فلو ثانيا لزال ماا وضعا له ولو
قلت : ماررآتُا برجلين ماكسورآي أحد الجنوب وأنت تريد أن أحدهما ماكسورآ

الجنب جاز على قبح لن تأويله : ماررآتُا برجليِن ماكسورآ أحد جنوبهما
قال الخأفش : ولو قلت : أي النعال المقطوعة إحدى الذان نعلك وواحدة
مانهن المقطوعة إحدى الذنين لجاز على قبحه وقال : أل ترى أنك لو قلت
ًا ولو قلت : ًا واحدا لكان كلما : ضربت أحد رآؤوس القوما وإنما ضربت رآأسإ
ًا واحدة لجاز وتقول : هذا قطعُت إحدى آذان هؤلء القوما وإنما قطعت أذن

رآجٌل ل أحمر الرأس فأقول : أحمره ول أسإوده فأقول : أسإود وماررآتا
برجليِن ل أحمري الرؤوس فأقول : أحمراُهما ول أسإوديهما فأقول :

أسإوداها وماررآتُا برجاٍل ل حمُر الرؤوِس فأقول : ُحمرها ول سإودها فأقول
سإودها وماررآتا بامارأٍة ل حمراء الرأس فأقول : حمراوة ول سإوداية فأقول

: سإودايًة ونصبت ( أقول ) في كل هذا لنها بالفاء وهو جواب النفي
ً ًا وعطفت قول ورآفعت ماا بعد القول : لن ماا بعد القول ل يقع إل مارفوع

وماا بعده على الذي قبله وكذلك : ماررآتا بامارأتين ل حمراوي الرؤوس
فأقول حمراواهما ول سإوداويهما فأقول سإوداواها وتقول : هذه امارأة

أحمر ماا بين عينيها ل أسإود
ًا لنك جعلت الصفة ( للبين ) فرفعته بها ترفُع ( بين ) إذا جعلت ( ماا ) لغو

كما ترفع بالفعل
وقلت : أسإود ولم تصف لنك لم تضف الول وكذلك تقول : هاتان امارأتان
أحمر ماا بيَن عينيهما ل أسإود فإن جعلت ( ماا ) بمنزلة ( الذي ) ولم تجعلها

زائدة وجعلتها في ماوضع رآفع فرفعتهما بأحمر نصبت البيَن لنه
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ًا ظرٌف فإن أضفت أحمر ونقلت إلى العينين قلت إذا جعلت ( ماا ) لغو
ُء ماا بيَن العينين ل سإودائه وهذا رآجل أحمُر ماا بيَن ٌة حمرا قلت : هذه امارأ
العينين ل أصأفره لما أضفت أحمر إلى ماا بين وأضفت أصأفر إلى ضميره

وتقول : هذان رآجلن أحمرا ماا بيَن العين ل أصأفراه وهؤلء رآجال حمُر ماا
بيَن العين ل صأفره إذا ألغيت ( ماا ) فإن جعلت ( ماا ) بمنزلة ( الذي )
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ًا ( لما ) جعلتها في ماوضع جر وأضفت إليها الصفة وجعلت ( بين ) ظرف
فقلت : هاتان امارأتان حمراوا ماا بيَن العين ل صأفراواه فهذه الهاء التي
في قولك : ل صأفراواه ( لما ) فكأنك قلت : هاتان امارأتاِن حمراوا الذي

بين العيِن
واعلم أنه مان قال : ماررآتا برجٍل حسٍن الوجَه قال : ماررآتا برجل أحمَر

الوجُه لن أحمر ل ينصرف ومان قال : ماررآتا برجل حسن الوجه جميله لم
ًا مان أن يضيف جميلً إلى ماررآتا برجل حسن الوجه جميله لم يجد يجد بد

ًا مان أن يضيف جميلً إلى ضمير الوجه فكذلك : ماررآتا برجل أحمر بد
ًا مان أن يضيف أصأفر إلى ضمير الوجه وإذا الوجه ل أصأفره لم يجد بد

ًا مان أضافه أنجز ويشبه هذا ماررآتا برجل ضارآٍب أخأاَك ل شاتِمه ل تجد بد
أن تقول : ل شاتمِه لنك تجيء بالسإم المفعول فإذا جئت بالسإم

ًا لم تكن الصفة إل ماضافة إليه نحو : المفعول به في هذا الباب ماضمر
ًا فلذلك قلت : أصأفره فصرفت ( أصأفر ) لنك أضفته هذان ضارآبان غد

ولم تجعله يعمل كعمل الول لن المضمر والمظهر يختلفان في هذا الباب
ًا ل قواتله تجر الخأر وتفتح أل ترى أنك تقول : ماررآتا بنسوٍة ضوارآب زيد

ضوارآب لنك أرآدتا ماعنى التنوين ويدلك على ذلك أنك تقول : ماررآتا
برجلين أحمرين الوجوه ول أصأفريها ول يجوز بوجه مان الوجوه أصأفرنيها
َلم أضف الول فل أضيف الخأر ِلَم ل أقول : ل أصأفرين لن  فإن قلت : 

فلن الول قد وقع على شيء حين صأارآ كالمفعول به فل بد مان أن يكون
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ًا له مافعوٌل الثاني أيض
نجزتا السإماء المرفوعاتُا والمنصوباتا والمجرورآاتُا وسإنذكر توابعها في

إعرابها إن شاء الله
هذه توابع السإماء في إعرابها

التوابع خأمسة : التوكيد والنعت وعطف البيان والبدل والعطف بالحروف
وهذه الخمسة : أرآبعة تتبع بغير ماتوسإط والخاماس وهو العطف ل يتبع إل

بتوسإط حرف فجميع هذه تجري على الثاني ماا جرى على الول مان الرفع
والنصب والخفِض

: شرح الول : وهو التوكيد
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التوكيد يجيء على ضربين إماا توكيد بتكرير السإم وإماا أن يؤكد بما يحيط
به

: الول : وهو تكرير السإم
اعلم : أنه يجيء على ضربين ضرب يعاد فيه السإم بلفظه وضرب يعاد

ًا ًا عمر ًا ولقيت عمر ًا زيد ماعناه فأماا ماا يعاد بلفظه فنحو قولك : رآأيت زيد
ٍد وهذا الضرب يصلح في الفعال والحروف ٍد زي ٌد وماررآتا بزي ٌد زي وهذا زي

والجمل وفي كل كلما تريد تأكيده فأماا الفعل فتقول : قاما عمرو قامَا وقم
: قْم واجلس اجلْس قال الشاعر

ّلمِي ) ّياتٍا وإْن لم تك َتح َثالُث  َلِمي ...  َثاّمَت اسْإ َلِمي  ُثاّم اسْإ َلِمي  َفاسْإ ( أل 
ٌد قائٌم فيها فتعيد وأماا الحروف فنحو قولك : في الدارآ زي

فيها
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ًا ) ُدوا ( توكيد ِع ٌد رآاِغٌب فيك وقال الله عز وجل : ( وأماا الذين سُإ وفيك زي
ِة خأالديَن فيها ) إل أن الحرف إنما يكررآ ماع ماا يتصل به ل سإيما ففي الجن
ٌق ٌد مانطل إذا كان عامالً وأماا الجمُل فنحو قولك : قاما عمرو قاما عمرو وزي

وزيد مانطلٌق والله أكبر الله أكبر وكل كلما تريد تأكيده فلك أن تكررآه
بلفظه

ِه ٍد نفس الثاني : الذي هو إعادة المعنى بلفٍظ آخأر نحو قولك : ماررآتُا بزي
ًا نفَسُه وماررآتا بهم أنفِسهم ٌد نفُسه ورآأيت زيد وبكم أنفسكم وجاءني زي
فحق هذا أن يتكلم به المتكلم في عقب شك مانه ومان ماخاطبه فتقول :

ًا لتزيل ٍد ل أشك وماررآتا بزيد حق ٍد نفِسه كما تقول : ماررآتا بزي ماررآتا بزي
الشك فإذا قلت : قمت نفُسك فهو ضعيف لن النفس لم تتمكن في

ًا تقول : نزلُت بنفس الجبِل وخأرجت نفسه وأخأرج التأكيد لنها تكون اسإم
الله نفسه فلما وصألتها السإم المضمر في الفعل الذي قد صأارآ كأحد

ًا ضعف ذلك مان حيث ضعف حروفه فأسإكنت له ماا كان في الفعل ماتحرك
العطف عليه

فإن أكدته ظهر ماا يجوز أن تحمل النفس عليه فقلت : قمَت أنَت نفُسَك
ًا حسٌن لن المنصوب ًا أو ماجرورآ وقاماوا هم أنفُسهم فإن أتبعته مانصوب

والمجرورآ ل يغيران الفعل تقول : رآأيتكم أنفسكم وماررآتا بكم أنفِسكم
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ًا قامَا هو نفُسه فتؤكد المضمر وماررآتُا بكم أنفِسكم وتقول : إن زيد
الفاعل المتصل بالمكنى المنفصل وتؤكد المكنى المنفصل بالنفس

كالظاهر
ِه نفِسه َتُه على المنصوب جاز وكذلك : ماررآتا ب ًا قامَا نفُسه فحمل إن زيد

ُتك نفَسك لن المنصوب والمجرورآ المضمرين ل يغيُر لهما الفعل ورآأي
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ِلحاطة والعموما : الضرب الثاني في التأكيد وهو ماا يجيء ل
تقول : جاءني القومُا أجمعون وجاءني القومُا كلُهم وجاءوني أجمعون

وكلهم وإن المال لَك أجمع أكتٌع ترفع إذا أرآدتا أن تؤكد ماا في ( لك ) وإذا
أرآدتا أن تؤكد المال بعينه نصبت وكذلك : ماررآتُا بدارآك جمعاء كتعاء أو

ماررآتا بنسائك جمع كتع
ِله وإنما يجوز ذلك فيما جازتا عليه التفرقة ٍد ك ٍد أجمع ول بزي ول يجوز بزي

وأجمعون وماا تصرف مانها وكل إذا كانت ماضافة إلى الضمير وجميعهن
يجرين على كل ماضمر إل أجمعين ل تكون إل تابعة ل تقول : رآأيت

ًا فلما ًا ول جارآ ًا ول ناصأب أجمعين ول ماررآتا بأجمعين ل يجوز أن يلي رآافع
ُكّل ) لنها في ماعنى قويت في التباِع تمكنت فيه وصألح ذلك في ( 

( أجمعين ) في العموما وذلك قولك : إن قوماك جاءوني أجمعون وماررآتا
بكم أجمعين فمعناها العموما وذلك ماخالف لمعنى نفسه وأنفسهم لن

ّلهم فهو بمنزلة أنفسهم وأخأواتها تثبت بعد الشك فإذا قلت : ماررآتُا بهم ك
( أجمعين ) وماررآتا بهم جميعهم وتقول : ماررآتا بدارآك كلها ول تقول :
ًا نكرة ًا أجمع لم يجْز لن درآهم ٍد كله ولو قلت : أخأذتا درآهم ماررآتا بزي

َبدِل ول يجوز وأجمع ماعرفة كما ل يجوز : ماررآتا برجٍل الظريف إل على ال
البدل في ( أجَمَع ) لنه ل يلي العوامال ولكن يجوز أخأذتا الدرآهم أجمع

وأكلت الرغيف كله
ُكّل الرجِل فقال أبو العباس ماعناه : ماررآتا فأماا : قولهم : ماررآتا بالرجِل 

بالرجل المستحّق لن يكون الرجَل الكاماَل لنك ل تقول : ذاك إل وأنت
َتُه وماا أشبه ذلك فإذا تريد حزماه ونفاذه أو جبنه وشجاع
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ِم ّق العال ِم ح قلت ماررآتا بالرجِل كل الرجِل فهو كقولك : ماررآتا بالعال
ٍد كل الرجل ّق الظريِف ولو قلت على هذا : ماررآتا بزي وماررآتا بالظريف ح
ًا اسإم علم وليس فيه ماعنى تقريظ ول تخسيس ًا لن زيد لم يجز إل ضعيف
ٍر فجميع ِر تاج ٍم وبتاجر خأي وكذلك : ماررآتا برجٍل كّل رآجٍل وبعالم حق عال

ٌد كّل الرجِل ًا مان آخأر ولو قلت : زي هذا ثاناء ماؤكد وليس بنعت يخلص واحد
ٌد ٌء خأالص كما تقول : زي ُلَح لنه ليس بتأكيد لشيء ولكنه ثانا ًا صَأ فجعلته خأبر
ِم لم يكن ّق العال ٍد َح ِم وزيد عيُن العالم لنك لو قلت : ماررآتا بزي ّق العال ح

هذا ماوضعه وتقول : ماررآتا بالرجلين كليهما وماررآتا بالمرأتين كلتيهما
َتهم ماجرى كلهم فتقول : ماررآتا بهم ثالثاتهم ولك أن تجري ثالثاتهم وأرآبع

ُه وكذلك َد ُه ) في قولك : ماررآتا برجٍل وح َد ولك أن تنصب كما تنصب ( وح
ِتهن وأرآبَعتهن ولك أن تقول : أتينني ثالثاتهن َثا المؤنث : ماررآتا بهن ثال
ًا قال الخأفش : فإذا جاوزتا العشرة لم يكن إل ًا ورآفع وأرآبعتهن نصب

ًا إلى العشرين تقول للنساء أتينني ثاماني عشرهن وللرجال أتوني مافتوح
ُته َد ُه ) فعلى المصدرآ كأنك قلت : أوح َد ثامانية عشرهم وأماا نصبَك ( وح

ًا وتقول : إّن ًا كأنك قلت : أفردتُه إفراد ًا فصارآ وحده كقولك : إيحاد إيحاد
 )الماَل لَك أجمع أكتُع إذا أرآدتا أن تؤكد ماا في ( لَك

ُكلهم ) فالحسن أن تكون جاماعين وقد يجوز أن تلي العوامال وأماا ( 
َلهم : النصب إذا أكدتا ( القومَا ) والرفع ُهم وك وتقول إن القومَا جاءوني كل
إذا أكدتا الفاعلين المضمرين في ( جاءوني ) ويجوز أن تقول : إن قومَاك

ًأ بعد أن تذكر ( قومَاك ) ُهم ذاهٌب يحسن عند الخايل أن يكون مابتد كل
ًا قوماَك ًا على ماا قبله ويجوز أيض فيشبه التوكيد لن التوكيد ل يكون إل جارآي

ًا ( لبعضهم ) ُكّل ) فصارآ ماعاقب ِلضافة الواقعة في (  ضربت كلهم لهذه ا
كقولك : ضربُت بعضهم وهو على ذلك ضعيف والصواب الجيد : قوماك

ُلهم لن المعنى ماعنى ( أجمعيَن ) في العموما والتأكيد فأماا قوله ضربتهم ك
عز
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ّلُه لله ) فالنصب على التوكيد للمار والرفع على :وجل ُك ُقْل إن المار   ) 
قولك : إن المار جميعه لله

واعلم : أنه ل يجوز أن تقول : ماررآتا بقومِاَك إماا بعضهم وإماا أجمعيَن وإماا
كلُهم وإماا بعضهم لن أجمعيَن ل تنفرد ولكن تقول : إماا بهم كلهم وإماا بهم
أجمعيَن فإن قلت : ماررآتا بقوماَك إماا كلهم وإماا بعضهم جاز على قبٍح فأماا

ماا يؤكد به ( أجمعون ) مان قولك : جاءني قومُاَك أجمعون أكتعوَن ونحوه
فإنما هو مابالغة ول يجوز أن يكون أكتعون قبل ( أجمعين ) وكذلك سإائر
ُع نائُع وعطشان نطشان هذه التوكيداتا نحو قولك : ويلة وعولة وهو جائ

ِد ّك ُد قبل المؤ ّك وحسن بسن وقبيح شقيح وماا أشبه هذا إل يكون المؤ
وكلهما وكلتاهما وكلهن يجرين ماجرى ( كلهم ) فأماا النكرة فل يجوز أن

ُد بنفسه ول أجمعيَن ول كلهم لن هذه ماعارآف فإن أكدتا بتكرير اللفظ تؤك
ًة درآة فأماا قولهم : بعينه لم يمتنع أن تقول : رآأيُت رآجلً رآجلً وأصأبُت درآ

( ماررآتا برجٍل كّل رآجٍل ) فإنما هذا على المبالغة في المدح كأنك قلت :
ماررآتا برجٍل كاماٍل

: الثاني مان التوابع وهو النعُت
ِة ماعرفٌة ِته فنعُت المعرف النعت ينقسم بأقساما المنعوتِا في ماعرفته ونكر
ٌة والنعت يتبع المنعوتا في رآفعه ونصبه وخأفضه وأصأل ِة نكر ونعت النكر

ِة لن المعرفَة كان حقها أن تستغني ِة دون المعرف الصفة أن يقع للنكر
بنفسها وإنما عرض لها ضرب مان التنكير فاحتيج إلى الصفة فأماا النكراتا

ٍذ الفائدة فهي المستحقة للصفاتا لتقرب مان المعارآف وتقع بها حينئ
والصفة : كل ماا فرق بين ماوصأوفين ماشتركين في اللفظ وهي تنقسم

: على خأمسة أقساما
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القسم الول : حلية للموصأوف تكون فيه أو في شيء مان سإببه
ِه الثاني : فعٌل للموصأوف يكون به فاعلً هو أو شيء مان سإبب

ٍة الثالث : وصأٌف ليس بعمل ول بحلي
الرابع : وصأٌف ينسُب إلى أٍب أو بلدة أو صأناعة أو ضرب مان الضروِب

الخاماس : الوصأُف ( بذي ) التي في ماعنى صأاحٍب ل بذو التي في ماعنى
 )( الذي
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شرح الول : وهو ماا كان حلية للموصأوف تكون فيه أو في شيء مان سإببه
: نحو الحلية

ِة والبياِض والحول والعورآ والطول والقصر والحسِن نحو الزرآقة والحمر
والقبح وماا أشبُه هذه الشياء تقول : ماررآتا برجل أزرآق وأحمَر وطويل

وقصير وأحول وأعورآ وبامارأة عورآاء وطويلة زرآقاء وبرجٍل َحَسٍن وبامارأة
ٍة فجميُع هذه الصفاتا قد فرقت لك بين الرجِل الزرآق وغيره َن حس

والحمر وغيره والرفع والنصب ماثل الخفِض والرجل والجمل والحجُر في
الوصأف سإواء إذا وصأفتهّن بما هو حليٌة لهن فأماا الموصأوف بصفة ليست
له في الحقيقة وإنما هي لشيء مان سإببه وإنما جرتا على السإم الول
لنها تفرق بينه وبين ماْن له اسإم ماثل اسإِمه وذلك قولك : ماررآتُا برجٍل

ُه وقد تقدما ذكر الصفة التي ُه وماضيت إلى رآجٍل طويل أخأو َحسٍن أبو
ٍء مان سإببه عورآض بها ِلعراِب إذا كان لشي تجري على الموصأوف في ا
ًا باسإم الفاعل ماما وقلنا : أنه إنما يجري على السإم مانها ماا كان ماشبه

ّكر ويؤنث تدخأله اللف واللما أو يثنى ويجمع بالواو والنون ويذ
: شرح الثاني مان النعوتا

ٍء مان سإببه وذلك وهو ماا كان فعلً للموصأوف يكون به فاعلً أو ماتصلً بشي
ٍم ٍم تقول : ماررآتا برجٍل قائ ٍد وضارآٍب ونائ ٍم ) وقاع نحو : ( قائ
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ًا فهذه صأفة ٍم وبرجل ضارآٍب وهذا رآجٌل قائٌم ورآأيت رآجلً قائم وبرجٍل نائ
اسإتحقها الموصأوف بفعله لنه لما قاما وجب أن يقاَل له : قائٌم ولما َضَرَب

ُيقال له : ضارآٌب وكذلك جميع أسإماء الفاعليَن على هذا نحو : وجب أن 
ماكرما وماستخرج ومادحرِج كثرتا حروُفه أو قلت ولهذا َحُسَن أن توصأف

ًا وبرجٍل قامَا وبرجٍل يضرُب النكرة بالفعل فتقول : ماررآتُا برجٍل َضرب زيد
لنه ماا قيل له ضارآٌب إل بعد أن َضرَب أو يضرُب في ذلك الوقت أو يكون
ًا للضرِب لن اسإم الفاعل إنما يجري ماجرى الفعل فجميع هذا الذي ماقدرآ
ذكرتا لك مان أسإماء الفاعلين يجري على الموصأوفاتا التي قبلها فيفصل
بين بعض المسمياتا وبعٍض إذا أخألصتها نحو : ماررآتُا برجٍل ضارآٍب وقاتٍل
ٍم وكذلك إن كانت لما هو مان سإبب الول نحو قولك : ماررآتا ٍما ونائ وماكر
ًا وهذا ًا أخأوه عمر ُه ورآأيت رآجلً ضارآب برجٍل ضارآٍب أبوه وبرجٍل قائم أخأو
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ًا ولك أن تحذف التنوين وأنت تريده مان اسإم وتضيف رآجٌل شاكر أخأوه زيد
ٍر الساعَة وقد بينت ًا وبرجِل قاتِل بك ٍد غد فتقول : ماررآتا برجل ضارآِب زي

ٍء مان سإبب الول تقول : ذا فيما تقدما وكذا إن كان الفعل ماتصلً بشي
ٌء ولك أن تحذف َنه دا ماررآتا برجٍل ضارآٍب رآجلً أبوه وبرجٍل ماخالِط بد

ُه وبرجِل التنوين كما حذفت فيما قبله فتقول ماررآتا برجٍل ضارآِب رآجٍل أبو
ٌء ماخالِط بدنه دا

وحكى سإيبويه عن بعض المتقدماين مان النحويين أنه كان ل يجيز إل
ّد هذا ٌء فينصبون ( ماخالَط ) ورآ النصب في : ماررآتُا برجٍل ماخالٍط بدنه دا
القول وقال : العمل الذي لم يقع والعمل والواقع الثابت في هذا الباب
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ٌء قال : وناس مان النحويين يفرقون بين التنوين وغير التنوين سإوا
َنُه نحو : ويفرقون إذا لم ينونوا بين العمل الثابِت الذي ليس فيه علٌج يرو

ًا نحو : الضارآِب والكاسإر ِذ واللزما والمخالِط وبين ماا كان علج الخأ
ًا إذا كان ًا على كل حال ويجعلون اللزما ماا أشبهُه نصب فيجعلون هذا رآفع
ًا ولم ًا فإن جعلت مالزماُه وضارآبه وماا أشبه هذا لما ماضى صأارآ اسإم واقع

ٌد أماِس وبرجٍل ضارآب أبيه ًا تقول : ماررآتُا برجٍل ضارآبُه زي يكن إل رآفع
ٌء أماِس عمرو أماس ورآأيُت رآجلً ماخالطه دا

: شرح الثالث : مان النعوتا وهو ماا كان صأفة غير عمل وتحلية
ِم والعلم والحزِن والفرِح وماا جرى هذا المجرى وذلك نحو العقِل والفه

ٍة ُه وبرجل ظريف ٍم أبو تقول : ماررآتُا برجٍل عالم وبرجل عاقٍل ورآجل عال
ٌد ُتُه فجميع هذه الصفاتا وماا أشبهها وقارآبها فحكمها حكٌم واح جارآي

ٍم في إعرابها إذا كانت ماتصرفًة كتصرفها وقياسُإها قياُس ضارآٍب وقائ
: شرح الرابع : وهو النسب

ٍة أو ضرٍب مان الضروب جرى ماجرى ٍة أو صأناع إذا نسبت إلى أٍب أو بلد
النعوتا التي تقدما ذكرها وذلك قولك : ماررآتُا برجٍل هاشمي وبرجٍل عربٍي

ٍرآ وسإراج وجّمال ٍز وعطا مانسوب إلى الجنس وكذلك عجمي وبرجٍل بزا
ونجارآ فهذا مانسوٌب إلى الماورآ التي تعالج وبرجٍل بصري وماصري وكوفي

وشاماي فهذا مانسوب إلى البلد وتقول : ماررآتُا برجٍل دارآٍع ونابٍل أي :
صأاحُب درآٍع وصأاحُب نبٍل وكذلك برجِل
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ِة ُء إنما صأارآتا صأفاتٍا بما لها مان ماعنى الصف فارآٍس فجميع هذه الشيا
ّد مان النحو كبير إن شاء الله فأماا أٌب وأخٌأ وسإنبين النسب في بابه فإنه ح

ٌء ٍء وهي أسإما وابٌن وماا جرى ماجراهن فصفاتٌا ليست مانسوبة إلى شي
أوائل في أبوابها ول يجوز أن تنسب إليها كنسب هاشمي المنسوب إلى

هاشم ول كعطارِآ المنسوب إلى العطِر ول دارآع المنسوب للدرآِع
: شرح الخاماس : وهو الوصأُف بذي

وذلك نحو : ماررآتُا برجٍل ذي إبٍل وذي أدٍب وذي عقل وذي ماروءة وماا
ًا ول يجوز أن أشبه ذلك ويفسر بأن ماعناه ( صأاحٌب ) ول يكون إل ماضاف
ًة أضفته إلى نكرٍة وإذا وصأفت به تضيفه إلى ماضمر وإذا وصأفت به نكر
ٍد وماا أشبهُه ْفَت إلى اللف واللما ول يجوز أن تضيفه إلى زي َأَض ماعرفًة 

ٍة ذاتا جماٍل وإذا ثانيت قلت : وتقول للمؤنث ( ذاتِا ) تقول : ماررآتُا بامارأ
ماررآتا برجليِن ذوي مااٍل وهذان رآجلِن ذوا مااٍل وهاتاِن امارأتان ذواتا مااٍل
وهؤلء رآجاٌل ذوو مااٍل ونساء ذواتا مااٍل فأماا ( ذو ) التي بمعنى ( الذي )

ٍء فحقها أن يوصأَف بها المعارآف فهي لغُة طي
ذكر الصفاتا التي ليست بصفاتا ماحضة

هذه الصفاتا التي ليست بصفاتا ماحضة في الوصأف يجوز أن تبتدأ كما
تبتدأ السإماء ويحسن ذلك فيها وهي التي ل تجري على الول إذا كانت

ٍد وماضاٍف وماوصأوٍل ٍء مان سإببه وهي تنقسم ثالثاة أقساما مافر لشي
َذ بنو فلٍن فالول : المفرد نحو قولك : ماررآتُا بثوٍب سإبٍع وقول العرب : أخأ

مان بني فلٍن إبلً ماائًة
: وقال العشى

ِم ) ِء بسل ( لئن كنَت في ُجّب ثامانيَن قاماًة ... ورآقيَت أسإباَب السما
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ٌع طولها رآفعت ( الذرآاع ) ٍة ذرآا ٍة ذرآاٍع فإذا قلت : ماررآتا بحي وماررآتُا بحي
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ٌع طوله وماررآتا ًا وكذلك ماررآتا بثوب سإب ًأ وخأبر ٍة ) مابتد وجعلت ماا بعد ( حي
ُله برجٍل ماائٌة إب

قال سإيبويه وبعض العرب يجره كما يجر الخّز حين تقول : ماررآتا برجِل
ُه إذا كنت تريد أن ُته وهو قليل : كما تقول : ماررآتا برجل أسإد أبو َف خَأّز صُأ

ُه إذا كنت تشبهه فإن قلت : ًا وماررآتا برجٍل ماثل السإد أبو تجعله شديد
ُع قال : ٌد أبوها فهو رآفٌع لنك إنما تخبر أن أباها هذا السب ٍة أسإ ماررآتا بداب
ُه على هذا المعنى رآفعت لنك ل تجعل ٌد أبو فإن قلت : ماررآتا برجٍل أسإ

أباه خألقته كخلقة السإد ول صأورآته هذا ل يكون ولكنه يجيء كالمثل ومان
ُله وزعم يونس : ُه قال : ماررآتا برجٍل ماائٌة إب ٌد أبو قال : ماررآتُا برجٍل أسإ

أنه لم يسمعُه مان ثاقٍة ولكنهم يقولون : هو نارٌآ ُجْمرة لنهم قد يبنون
السإماء على المبتدأ ول يصفون بها فالرفع فيما كان بهذه الحال الوجه
ًا حتى تقول : هو ٍء والعدمُا كان قبيح قال : ومان قال : ماررآتُا برجٍل سإوا
ٍما ًا كما تقول : ماررآتُا بقو ًا مارفوع ًا ماضمر ٍء ) اسإم والعدمُا لن في ( سإوا

ِة َعرٍب ) في الني ٍر في (  عرٍب أجمعوَن فارآتفع ( أجمعوَن ) على ماضم
فالعدما هنا ماعطوف على المضمر الثاني المضاف وذلك قولهم : ماررآتُا

ُكّل ٍة وبرجٍل  برجٍل أي رآجٍل وبرجٍل أيما رآجٍل وبرجل أبي عشر
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ِلَك وغيرك وبرجٍل أفضَل رآجٍل وماا أشبهُه فجميع هذا يجري رآجٍل وبرجل ماث
على الموصأوف في إعرابه في رآفعه ونصبه وجره إذا أخألصتها له فإن

ًا لشيء مان سإببه لم يجز أن تصف به ًا مان هذه الصفاتا رآافع جعلت شيئ
ٍة أبوه وبرجٍل الول ول تجريه عليه ورآفعته فقلت : ماررآتا برجٍل أبو عشر

ُبه : وكّل ماا ورآد ُه وبرجل غيرَك صأاح أفضَل رآجٍل أبوه وبرجِل ماثلَك أخأو
عليك مان هذا النحو فقسُه عليه

: الثالث : النعت الموصأول المشبه بالمضاف
وإنما أشبه المضاف لنه غير ماستعمل إل ماع صألته وذلك نحو : أفضل مانَك

وأب لَك وأخأ لَك وصأاحٌب لَك فجميع هذه ل يحسن أن تفردها مان صألتها
ٍر وبرجل َشّر لم يجز لو قلت : ماررآتا برجٍل أٍب وبرجٍل أخٍأ لك وبرجٍل خأي
ٍر مانَك فجميع حتى تقول : ماررآتْا برجٍل أٍب لك وبرجل أخٍأ لك وبرجل خأي

ٍء مان سإببه أجريتها على الول ًا أخألصتها للموصأوف ولم تعلقها بشي هذه إذ
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ًا ًا مانَك وأب فقلت : هذا رآجٌل خأيٌر مانَك وصأاحٌب لَك وأٌب لَك ورآأيت رآجلً خأير
ٍر مانَك وأٍب لَك فإن علقتها بشيء مان سإببه رآفعت لَك وماررآتا برجِل خأي

ُه وبرجٍل صأاحٍب لَك وغلبت عليها السإمية فقلت : ماررآتا برجٍل أٍب لَك أبو
أخأوه وبرجٍل خأير مانه أبوه ترفع جميع هذا على البتداء والخبر والجر لغة

وليست بالجيدة وتقول : ماا رآأيت رآجلً أبغَض إليه الشّر مانُه إليه وماا رآأيُت
ٍد فإنما جرى : ( أبغُض وأحسُن آخأر أحسن في عينه الكحُل مانه في عين زي

) على ( رآجٍل ) في إعرابه
وإن كان قد وقع بهما الشر والكحَل لن الصفة في المعنى له وليس هنا

ماوصأوٌف غيره لنه هو المبغُض للشر وهو الحسُن بالكحِل فلهذا لم يشبه :
ُه لن أباه غيره وليس له في الخبر الذي ٍر مانُه أبو ماررآتا برجٍل خأي
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ً (في ِه ) نصيٌب وقد تخفُض العرب هذا الكلما فتقول : ماا رآأيُت رآجل  أبي
ٍد وماا رآأيت أبغَض إليه الشّر مانُه فإذا فعلوا أحسن في عينه الكحل مان زي

ِر وكانت للكحِل ِر المضم هذا جعلوا الهاء التي كانت في ( مانُه ) للمذك
: والشّر وماا أشبههما قال الشاعر

َأرَآى  ) َباِع ول  َلى وادي الّس َع ِديا...مَاَررْآتُا  َوا ْظلُم  ُي َباِع ِحيَن  َوادي الّس َك   )
ُه تئيًة  ) ْو َت َأ ْكٌب  ِه رَآ ْوَف إلّ ماا وقى الله سإارآيا...أقّل ب (  وأخأ

قال سإيبويه : إنما أرآاد : أقّل به الركب تئيًة مانهم ولكنه حذف ذلك
ٍد وتقول : الله أكبُر وماعناه ًا كما تقول : أنت أفضُل ول تقوُل مان أح اسإتخاف

ٍء : أكبر مان كّل كبير وكّل شي
وكما تقول : ل مااَل ول تقول لك

ًا على النكرة فإنه مانصوٌب في المعرفة على الحال واعلم : أن ماا جرى نعت
ُه وماررآتُا بعبد الله مالزماَك وماا كان ًا أبو ٍد حسن وذلك قولك : ماررآتُا بزي

ًا غير صأفٍة فهو في المعرفة رآفٌع فمن ذلك قولُه عز وجل : في النكرة رآفع
( أما َحسب الذين اجترحوا السيئاتِا أْن نجعلهم كالذين آمانوا وعملوا

ُه ٌء ماحيا ٌء ماحياهم وماماتهم ) لنك تقول : ماررآتا برجٍل سإوا الصالحاتِا سإوا
ُه ومان أجرى هذا على الول وماماتُه وتقول : ماررآتا بعبد الله خأير مانُه أبو

في
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ُه وهي ًا مانُه أبو ِه خأير ِد الل النكرة نصبه هنا على الحال فقال : ماررآتا بعب
لغٌة رآديئٌة وقد يكون حالً ماا ل يكون صأفًة لن الحال زيادة في الخبر
ًا فأشبهت خأبر المبتدأ الذي يجوُز أن يكون صأفًة ويجوز أن يكون اسإم

والصفة ماا كانت تفرق بين اسإمين والحال ليست تفرق بين اسإمين وقد
يجوز أن يكون مان اسإم ل شريَك له في لفظه ولكنها تفرق بين صأاحِب

الفعل فاعلً كان أو مافعولً وبين نفسه في وقتهن فمما اسإتعملوه حالً ولم
يجز أن يكون صأفًة

ًا شدة قال سإيبويه : إنما قال النحويون : ماررآتُا قولهم : ماررآتُا بزيد أسإد
ًة إنما يريدون : ماثل السإد وهذا ضعيٌف قبيٌح لنه لم ًة وجرأ ًا شد برجٍل أسإد
ًة وقد ًا شد ٍد أسإد ًا بقولهم : ماررآتُا بزي يجعل صأفًة إنما قاله النحويون تشبيه

ًا ماا ل يكون صأفًة واعلم أنهم رآبما وصأفوا بالمصدرآ نحو قولك : يكون خأبر
ّكر ول رآجٌل عدٌل وعلم فإذا فعلوا هذا فحقه أن ل يثنى ول يجمع ول يذ

ٌء فإنما يشبه بالصفة َعدٍل فإن ثانى مان هذا شي يؤنث والمعنى إنما هو ذو 
إذا كثر الوصأف به والنكرة توصأف بالجمل وبالمبتدأ والخبر والفعل

ٌة لنها حديٌث وإنما يحدث بما ل يعرف والفاعِل لن كّل جملة فهي نكر
ُه مانطلٌق فرجل صأفته مابتدأ ُه الساماع فيقول : ماررآتُا برجٍل أبو ليعيد

ُه فهذا ماوصأوف بفعل وفاعٍل ول وخأبره وتقول : ماررآتْا برجِل قائٌم أبو
يجوز أن تصف المعرفة بالجمل لن الجمَل نكراتٌا والمعرفة ل توصأف إل

ُه قائٌم ٍد الذي أبو بمعرفٍة فإذا أرآدتا ذلك أتيت ( بالذي ) فقلت : ماررآتُا بزي
ُه وبعمرٍو الذي قائٌم أبو

ذكر وصأف المعرفة
وهو ينقسم بأقساما المعارآف إل المضمر فإنه ل يوصأف به وأقساما
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ِة واللف السإماء المعارآف خأمسٌة العلم الخاُص والمضاف إلى المعرف
ِلضمارآ واللما والسإماء المبهمُة وا
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ٌع : فالموصأوف مانها أرآب
الول : وهو العلم الخاص : يوصأف بثلثاة أشياء بالمضاف إلى ماثله وباللف
ٍد الطويِل وماا ٍد أخأيَك واللف واللما نحو : ماررآتَا بزي واللما نحو : ماررآتُا بزي

ِلضافة واللف واللما أشبه هذا مان ا
ٍو ذاَك والمرفوع والمنصوب في ٍد هذا وبعمر وأماا المبهمة فنحو : ماررآتُا بزي

ِرآ أتباع الول كالمجرو
الثاني : المضاف إلى المعرفة يوصأف بثلثاة أشياء بما أضيف كإضافته

ٍد وماررآتُا ِبَك أخأي زي وباللف واللما والسإماء المبهمُة وذلك ماررآتُا بصاح
ِبَك هذا ِبَك الطويِل وماررآتُا بصاح بصاح

ِما ِما ورآبما أضيف إلى اللف والل الثالث : اللف واللمُا : يوصأف باللف والل
ِما وذلك قولَك ماررآتُا بالجميِل النبيِل وماررآتا بالرجِل لنه بمنزلة اللف والل

ذي الماِل
الرابع : المبهمُة : توصأف بالسإماء التي فيها اللُف واللمُا والصفاتا التي

ًا فيها اللف واللمُا جميع
ٍد ٍء واح قال سإيبويه : وإنما وصأفت بالسإماء لنها والمبهمة كشي

والصفاتا التي فيها اللف واللما هي بمنزلة السإماء في هذا الموضع
ٍد وعمرٍو يعني أنك إذا قلت : هذا الطويل وليست بمنزلة الصفاتِا في زي

فإنما تريد : الرجل الطويل أو الرماح الطويل أو ماا أشبه ذلك لن هذا مابهم
يصلح أن تشير به إلى كل ماا بحضرتك فإذا ألبس على الساماع فلم يدرآ

إلى الرجل تشير أما إلى الرماح وجب أن تقول : بهذا الرجِل أو بهذا الرماِح
ُته ِللباس فلهذا صأارآ هو وصأف فالمبهم يحتاج إلى أن يميز بالجناِس عند ا

ٍد وخأالف ٍء واح بمنزلة شي
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سإائر الموصأوفاتا لنها لم توصأف بالجناس وإنما يجوز أن تقول بهذا
الطويِل إذا لم يكن بحضرتَك طويلِن فيقع لبٌس فأماا إذا كان شيئاِن

طويلِن لم يجز إل أن تذكر السإم قبل الصفة وهذا المعنى ذكره النحويون
ماجملً وقد ذكرته مافصلً واعلم أن صأفة المعرفة ل تكون إل ماعرفًة كما

ًة ول يجوز أن تكون الصفُة أخأص مان أن صأفة النكرِة ل تكون إل نكر
ٍد الطويِل فالطويُل أعم مان الموصأوِف أل ترى أنك إذا قلت : ماررآتُا بزي
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ُده أخأص مان الطويل وحده فإن ٌد وح ُده والشياء الطوال كثيرة وزي زيد وح
ِما أن تخرجه إلى العموما قال قائل : فكان ينبغي إذا وصأفت الخاص بالعا

ُه فقلت : ماررآتُا ًا لو ذكَر الوصأف وحد قيَل له : هذا كاَن يكوُن واجب
ِد الطويِل كان ٍد ولكنك إذا قلت : بزي َلعمري أعم مان زي بالطويِل لكاَن 

ٍد وحده ومان الطويل وحده ولهذا صأارآتا الصفة ماجموع ذلك أحسن مان زي
والموصأوف كالشيء الواحد

واعلم : أنه لك أن تجمع الصفة وتفرق الموصأوف إذا كانت الصفة ماحضة
ًا ولم تكن اسإما وصأفت به مابهم

ولك أن تفرق الصفة وتجمع الموصأوف في المعرفة والنكرة فتقول :
ٍو وبكٍر الطوال تجمع النعت وتفرق المنعوتا وتقول : ٍد وعمر ماررآتُا بزي

ماررآتُا بالزيديِن الراكِب والجالِس والضاحِك فتجمع السإم وتفرق الصفة
ولكن المفرق يجب أن يكون بعدد المجموع وليس لك ماثل هذا في المبهم
ل يجوز أن تقول : ماررآتُا بهذيِن : الراكع والساجد وأنت تريد الوصأف لن

المبهم اسإم وصأفته اسإم فهما اسإمان يبين أحدهما الخأر فقاماا ماقاما اسإم
واحد ول يجوز أن يفرقا ل يثني أحدهما ويفرد الخأر بل يجب أن يكون

ًا له ل يفصل أحدهما ًا له في توحيده وتثنيته وجمعه ليكون ماطابق ماناسإب
عن الخأر

ماسائل مان هذا الباب
ًا وإن ٌد وإن لي قبلكم كلكم خأمسين درآهم تقول : إن خأيرهم كلهم زي

ٌد ًا واح ٍر ) لن خأير َليهما ) مان نعت ( خأي خأيرهما كليهما أخأوك ل يكون ( ك
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ًا وإن خأيرهما كليهما نفسه زيد فيكون ( :وتقول  جاءني خأيُرهما كليهما رآاكب
نفُسه ) مان نعت ( خأيٍر ) وتقول : جاءني اليوما خأيرهما كليهما نفُسه وقال

ُبه ) في ماوضع ٌق فجعل ( سإاٌج با ُبُه مانطل َد الله سإاٌج با الخأفش : أن عب
َلنه كان صأفة للنكرة نصب على الحال 

ُه ول يجوز : ُه تريد : رآجٌل َحسن أبوه وبأحمَر أبو وتقول : ماررآتُا بحسٍن أبو
ُبه ًا با ُبُه تريد : رآأيت رآجلً سإاج ًا با رآأيت سإاج

ًا ًا ماضمر َلَك ) اسإم وتقول : ماررآتُا بأصأحاٍب لَك أجمعوَن اكتعوَن لن في ( 
ًا مارفوع
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ًا ًا مارفوع ٍما ذاهبيَن أجمعوَن أكتعوَن لن في ( ذاهبين ) اسإم وماررآتُا بقو
َء َء كتعا ٍم أجمع أكتع وماررآتا بدارٍآ لك جمعا ًا وكذلك : ماررآتا بدرآه ماضمر

ٍء لَك جمع كتع ول يجوز أن تكون هذه الصفة للول لن الول وماررآتا بنسا
نكرة وتقول : ماررآتا بالقوما ذاهبيَن أجمعيَن أكتعيَن إذا أكدتا القومَا فإن

أجريته على السإم المضمر في ( ذاهبين ) رآفعت فقلت : أجمعوَن أكتعوَن
وتقول : ماررآتا برجٍل أيما رآجٍل وهذا رآجٌل أيما رآجٍل وهذان رآجلِن أيما

رآجليِن وهاتان امارأتاِن أيتما امارأتين وماررآتا بامارأتين أيتما امارأتيِن و
ًا وأيَة إلى ماا بعدها ( ماا ) في كل هذا زائدة وأضفت أي

وتقول : ماررآتا برجل حسبَك مان رآجٍل وبامارأة حسبَك مان امارأة وهذه
ٌة حسبك مان امارأٍة وهاتان امارأتان حسبك مان امارأتين وتقول : هذا امارأ

ًا ) وتؤنثه َذكر ( ناهي ٍة فت رآجٌل ناهيَك مان رآجٍل وهذه امارأة ناهيتك مان امارأ
لنه اسإم فاعل ول تفعل ذلك في ( حسبَك ) لنه ماصدرآ وتقول في
المعرفة : هذا عبد الله حسبَك مان رآجل وهذا زيد أيما رآجٍل فتنصب

( حسبَك ) وأيما على الحال
ٍة ٌد ناهيَك مان رآجٍل وهذه أماة الله أيتما جارآي وهذا زي

وتقول : ماررآتا برجلين ل عطشاني المرأتين فأقول عطشاناهما ول
: رآيانيهما فأقول : رآياناهما وتقول : ماررآتا برجال ل عطاش النساء فأقول
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عطاشهن ول رآوائهن فأقول : رآواؤهن وإنما قلت : رآواء لنه فعال مان
رآويت

ٌء ل وتقول : هاتان امارأتان عطشيا الزوجين ل رآيياهما وتقول هؤلء نسا
ّيا ورآيان فهو عطاش الزواج فأقول : عطاشهم ول رآواؤهم فإذا جمعت : رآ

على فعال
ُته وماررآتا بامارأة خأصي غلمُاها ولو وتقول : ماررآتا برجل حائٍض جارآي
َقبَح لنك إن أدخألت اللف واللما قلت : ماررآتا برجِل حائض الجارآية ل

ً ًا لن قبله رآجل جعلت التأنيث والتذكير على الول فأنت تريد أن تذكر حائض
ًا ) ًا وقال بعضهم : هذا كلما جائز لن ( حائض ًا أبد والحائض ل يكون ماذكر

ًا فعيٌل ماما ُأجيز ماررآتا بامارأة خأصي الزوِج لن خأصي ماذكر في الصأل وقد 
ُله فهذا يكون للمذكر والمؤنث سإواء ول يجوز : ماررآتا يكون فيه مافعو
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ًا وكذلك : ماررآتا بامارأة ماحتلمة ُعذرآ برجٍل عذرآ الجارآيِة إذا كان الجارآية 
ٍة آدرآ الزوِج ول ًا وكذلك : ماررآتا بامارأ ًا ماما ل يكون ماؤنث الزوِج لن ماحتلم

ْعفَل المرأِة لن أعفل ماما ل يكون في الكلما يجوز : ماررآتا برجٍل أ
ومان قال : ماررآتا برجل كفاَك به رآجلً قال للجميع : كفاَك بهم وللثانين :

ٌة وفي هذا ُء زائد كفاَك بهما لن اسإم الفاعل هو الذي بعد الباء والبا
لغتان : مانهم مان يجريه ماجرى المصدرآ فل يؤنثه ول يثنيه ول يجمعه ومانهم

ٍة هدتك مان مان يجمعه فعلً فيقول : ماررآتا برجل هدَك مان رآجٍل وبامارأ
امارأة وإن أرآدتا الفعل في ( حسبَك ) قلت : ماررآتا برجل
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حسبَك مان رآجٍل وبرجلين أحسباك مان رآجليِن وبرجال أحسبوَك وتقول :
ماررآتا برجلين مالزمااهما رآجلِن أماِس كما تقول : برجلين عبداهما رآجلِن
ُه رآجاٌل أماِس لن مالزماه هذا اسإم مابتدأ لنه بمنزلة وماررآتا برجل مالزماو
ًأ ول ًا صأارآ مابتد غلما إذا كان لما ماضى وقد بينا ذا فيما تقدما فإذا كان اسإم

ًا للخبر في عدته كما تقول : الزيداِن قائماِن ّد مان أن يكون ماساوي ب
وغلمااك مانطلقاِن وتقول : ماررآتا برجٍل حسبَك وماررآتا بعبد الله حسبَك

فيكون حالً فإذا قلت : حسبك يلزماَك فحسبك مارتفع بالبتداء والخبر
ماحذوف وهذا قول الخأفش وغيره مان النحويين

وقال أبو العباس رآحمه الله الخبر ماحذوف لعلتين : إحداهما : أنك ل تقول
َبك ) إل بعد شيء قد قاله أو فعله وماعناه يكفيك أي ماا فعلت ( حس

وتقديره : كافيَك لن حسبَك اسإم فقد اسإتغنيت عن الخبر بما شاهدتا ماما
فعل قال : وكذلك أخأواتا حسبك

ٍر إن ماعنى نحو ( هدَك ) والوجه الخأر : في القتصارآ على حسٍب بغير خأب
ُبَك المار لما دخألها اسإتغنت عن ذلك كما تستغني أفعال المار تقول : حس
ينم الناُس كما تقول : اكفْف ينم الناُس وكذلك ( قدَك ) و ( قطَك ) لن

ْد َق ماعناهما حسبك إل أن حسبك ماعربة وهاتان مابنيتان على السكون يعني 
َقْط وتقول : حسبَك درآهماِن فأنت تجريه ماجرى يكفيك درآهماِن وتقول : و

إن حسبك درآهماِن
قال الخأفش : إذا تكلمت ( بحْسب ) وحدها يعني إذا لم تضفها جعلتها

ًا حْسب يا فتى غير ًا وحركت آخأرها لسكون السين تقول : رآأيت زيد أمار
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مانون كأنك قلت : حسبي أو حسبَك فأضمر هذا فلذلك لم ينون لنه أرآاد
ِلضافة ا

ِله درآهمان على ُبَك وعبد ال وقال تقول : حس
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ماعنى يكفيك وعبد الله درآهماِن فإن جررآتا فهو جائز وهو قبيح وقبحه أنك
ًا على ماضمر ماجرورآ وأنشدوا : ل تعطف ظاهر

َعَصا  ) ّقِت ال ْنَش ُء وا ْيَجا َه َنِت ال َكا َذا  ُد...إ ّن َه ْيٌف مُا ُبَك والّضّحاَك سَإ َفَحْس   )
فمنهم مان ينصب ( الضحاَك ) ومانهم مان يجر ومانهم مان يرفع فإن

ِه درآهماِن وقبح النصب والرفع لنك لم ٍد وأخأي أظهرتا قلت : حسب زي
ُهَو ل يكون إل هو إذا ٍء خأائضُه  تضطر إلى ذلك وتقول ماررآتا برجل في ماا

ْقٌر أدخألت الواو لنك قد فصلت بينه وبين مااء وتقول : ماررآتا برجٍل ماعُه صأ
ًا إن حملته ِه قائم ٍد بِه كما تقول : أتيَت على رآجٍل وماررآتا ب ٌد وصأائ صأائ

على الرجل جررآتا وإن حملته على ( ماررآتا بِه ) نصبت وتقول : نحن قومٌا
ْق عامادوَن وعاماديَن إلى بلد كذا وتقول : ماررآتا برجٍل ماعه باٌز قابٍض ننطل

ِلضمارآ الذي ًا إن حملته على ا على آخأر وبرجل ماعه جبٌة لبٍس غيرها ولبس
ًا إن حملته ٍز وصأائد ٍد ببا ُه صأقٌر صأائ في ( ماعُه ) وتقول : ماررآتا برجل عند

ٍز ًا ببا َده صأقٌر صأائد ِلضمارآ وكأنك قلت : عن َده ) مان ا على ماا في ( عن
وتقول : هذا رآجٌل عاقٌل لبيٌب لم تجعل الخأر حالً وقع فيه
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ِلجراء على السإم والنصب فيه جائز الول ولكنك سإويت بينهما في ا
ضعيٌف

قال سإيبويه : وإنما ضعف لنه لم يرد أن الول وقع وهو في هذه الحال
ولكنه أرآاد أنهما فيه ثاابتان لم يكن واحد مانهما قبل صأاحبه وقد يجوز في
ِه الرفع الوجُه لنه سإعة الكلما وتقول ماررآتا برجٍل ماعه كيٌس ماختوما علي
ًا ًا وهذا رآجٌل ذاهب صأفة الكيس والنصب جائز على قوله : فيها رآجٌل قائم
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ًا ًا الصيد به غد ًا تريد ماقدرآ ًا به غد وتقول : ماررآتا برجٍل ماعه صأقٌر صأائد
ٌة ولول هذا التقدير ماا جاز هذا الكلمُا وتقول : ماررآتُا برجٍل ماعُه امارأ

ُته فهذا بمنزلة ماعه كيٌس ماختومٌا عليِه فإن قلت : ماررآتا برجٍل ماعه ضارآب
ٌة ضارِآبها جررآتا ونصبت على ماا فسر امارأ

وإن شئَت وصأفت المضمر في ( ضارآبها ) في النصب والجر فقلت :
َبها ُهو فإن شئت جعلت ( هو ) َو أو ضارآ ُه ٌة ضارآبها  ماررآتا برجٍل ماعُه امارأ

ِلضمارآ فتقول : ماررآتا مانفصلً فيصير بمنزلة اسإم ليس مان علمااتا ا
ٌد وتقول : يا ذا َبها زي ُهَو ) كأنك قلت : ماعه ضارآ ٌة ضارآبها (  برجٍل ماعه امارأ
ٌد والمعنى : التي َئها زي َئها أبوه كما تقول يا ذا الجارآيٌة الواط الجارآيُة الواط

ٌد َئها زي وط
َئها ) صأفة ( ذا ) ُه فجعل بها ( الواط َئها أبو وتقول : يا ذا الجارآيُة الواط

المنادى
َئها ) مان ٌد مان قبل أن ( الواط ُئها زي ول يجوز أن تقول : يا ذا الجارآيُة الواط
صأفة المنادى فإذا لم يكن هو الواطىء ول أحد مان سإببه لم يكن صأفة له
ٌد فلم يجز هذا كما لم يجز : ِله الواطىء الجارآية زي كما ل يجوز : يا عبد ال

ٌد وقد يجوز أن تقول : ماررآتُا بالرجٍل الحسِن ماررآتُا بالرجل الحسِن زي
ُهو ) مانفصلً كالجنبي ل ُهو جعلت (  ُئها  ِة الواط ُه وتقول : يا ذا الجارآي أبو

َئها تجريه على ِة الواط يجوز حذفه وإن شئت نصبته كما تقول : يا ذا الجارآي
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ُهو لم يجز َئها  َئها وأنت تريد : الواط ِة الواط المنادى فإن قلت : يا ذا الجارآي
ُهَو ) كما ل يجوز بالجارآيِة الواطئها هو أو أنت حتى تذكرهما أن تطرح ( 

َئها أو التي ِة التي وط فإن ذكرتهما جاز وليس هذا كقولك : ماررآتا بالجارآي
ِلضمارآ وقد فسرتا هذا فيما ُتها لن الفعل يضمر فيه وتقع فيه علماة ا وطئ

ًا إذا لم يوصأف به شيء غير تقدما وإنما يقع في هذا إضمارآ السإم رآفع
َو ) وهو اسإم ُه َئها ففي هذا إضمارآ (  ِة الواط الول وذلك قولك : يا ذا الجارآي

المنادى والصفة إنما هي للول المنادى
ِه تريد : أنَت ولجاز : قال سإيبويه : ولو جاز هذا لجاَز ماررآتا بالرجِل الخأذي

ِه ْنَت ويقبح أن تقول : رُآّب رآجٍل وأخأي ًا عنها تريد أ ِتَك رآاضي ماررآتا بجارآي
مانطلقيِن حتى تقول : وأخٍأ لُه وإذا قيل : والمنطلقيَن ماجرورآان مان قبل أّن
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ٌة َلُه والدليُل على أنه نكر ِة والمعنى : وأخٍأ  ِه في ماوضع نكر قوله : وأخأي
ِتها ٍة وسإخل ُكّل شا دخأول ( رُآّب ) عليه وماثل ذلك قول بعض العرب : 

ًا َلها ول يجوز ذلك حتى تذكر قبله نكرة فيعلم أنك ل تريد شيئ ٍة  أي : وسإخل
: بعينه وأنشد سإيبويه في نحو ذلك

ِرآها  ) َوَجا ْنَت  َء أ ْيَجا َه َفتى  ّي  ّقلِت...وأ (  إذا ماا رآَجاٌل بالّرَجاِل أسإت
فلو رآفع لم يكن فيه ماعنى : أي جارآها الذي هو في ماعنى التعجب والمعنى

ْنَت قال العشى ٍرآ لها أ َء وأي جا : : أي فتى هيجا
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ْفَصٍف  ) ِتَك ماْن صَأ ُدوَن بي َها...وكم  ِد َداِك رآمْاٍل وأعقا ْك َد (  و
ِه  ) ِب ٍء وأْحقا َوْضِع سِإقا َها...و ِد ْغما (  وَحّل ُحلوٍس وأ

فجميع هذا حجة لرب رآجل وأخأيه وهذا المضاُف إلى الضمير ل يكون وحده
ًا نكرة ول يقع في ماوضع ل يكون فيه إل نكرة حتى يكون أول ماا مانفرد

يشغل به ( رُآّب ) نكرة ثام يعطف عليه ماا أضيف إلى النكرة وتقول : هذا
رآجٌل ماعُه رآجل قائميِن فهذا ينتصب لن الهاء التي في ماعُه ماعرفٌة

وانتصابه عندي بفعٍل ماضمر ول يجو نصبه على الحال لخأتلف العامالين
لنه ل يجوز أن يعمل في شيء عامالن وتقول : ( فوق الدارآ رآجل وقد
ُتَك برجٍل آخأر عاقليِن ماسلميِن ) فتنصب بفعل آخأر ماضمر وتقول : جئ

( اصأنع ماا سإّر أخأاَك وماا أحب أبوك الرجلِن الصالحاِن ) فترفع على
: البتداء وتنصب على المدح كقول الخزنق

ُهُم  ) ِذيَن  ّل ْوماي ا َق َدْن  َع ْب َي ِرآ...ل  َفُة الُجْز ِة وآ َدا ُع (  سَإّم ال
َتَرٍك  ) ْع ُكّل مُا ِليَن ب ِز ّنا ِرآ...ال ُلْز َد ا ِق ُبوَن مَاعا ّي ّط (  وال
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وسإيبويه يجيُز نصب : هذا رآجُل ماع امارأٍة قائمين على الحال ويجيُز :
ًا ويحتج بأن الخأر قد دخأل ٍة مانطلقيِن على الحال أيض ماررآتا برجٍل ماع امارأ

ِلشارآة وأنك قد جعلت الخأر في مارورآك فكأنك ماع الول في التنبيه وا
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ًة وماررآتا برجٍل وامارأٍة وتجعل ماا كان ماعناهما قلت : هذا رآجٌل وامارأ
واحدا على الحال

وإذا كان ماعنى ماا بينهما يختلف فهو على ( أعنى ) والقياس المحض
يوجب إذا اخأتلف عامالن في اسإمين أو أكثر مان ذلك لم يجز أن تثنى

صأفتهما ول حالهما لخأتلف العامالين اللذين عمل في السإمين وكيف يجوز
أن يفترقا في الموصأوفين ويجتمعا في الصفة ولكن يجوز النصب بإضمارآ

شيء ينتظم المعنيين يجتمعان فيه
وأعلم : أنه ل يجوز أن تجيز وصأف المعرفة والنكرة كما ل يجوز وصأف

المختلفين
وزعم الخليل : أن الرفعين أو الجرين إذا اخأتلفا فهما بمنزلة الجر والرفع

وذلك قولك : ( هذا رآجٌل وفي الدارآ آخأر كريميِن ) لنهما لم يرتفعا مان
جهة واحدة

ًا فقال : الجر ها هنا ماختلف ولم وشبه بقوله : هذا لبِن إنسانيِن عندنا كراما
يشرك الخأر فيما جر الول وماثل ذلك : هذا جارآيٌة أخأوي
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ًا لن أخأوي ابنيِن اسإم واحد والمضاف إليه الخأر مانتهاه ابنيِن لفلِن كراما
ِلشراك وماثل ذلك : هذا فرس أخأوي ابنيك ولم يأتا بشيء مان حروف ا

ِء لن هذا في المعرفة ماثل ذلك في النكرة ول يجوز إل ِء الحلما العقل
النصب على ( أعنى ) ول يكون الكراما العقلء صأفة للخأوين والبنين ول

ًا لما انجز مان وجهين كما لم يجز فيما اخأتلف إعرابه يجوز أن يجري وصأف
َنفسهما فقال ُه أ ٍد وأتاني أخأو وقال سإيبويه : سإألت الخليل عن : ماررآتا بزي

: الرفع على ُهما صأاحباي أنفسُهما والنصب على ( أعنيهما ) ول مادح فيه
لنه ليس ماما يمدح به وقال : تقول : هذا رآجٌل وامارأة مانطلقان وهذا عبد

ِله وذاَك أخأوك الصالحاِن لنهما ارآتفعا مان وجه وهما اسإمان بنيا على ال
ِله وماضى أخأوك الصالحان لنهما ارآتفعا بفعلين َأين وانطلق عبد ال مابتد

ماعناهما واحد
والقياس عندي أن يرتفعا على ( ُهما ) لن الذي ارآتفع به الول غير الذي

ارآتفع به الثاني
ِله بالعطف مان الفعل ولكن إن قدرآتا في ماعنى التأكيد ورآفعت عبد ال
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ٌد الرجليِن الصالحيِن ِله وهذا زي جازتا عندي الصفة ول يجوز : مان عبد ال
ُته وعرفته فلذلك لم يجز رآفعت أن نصبت لنك ل تثني إل على مان أثاب

المدح في ذا ول يجوز صأفتهما لنك مان يعلم ومان ل يعلُم فتجعلهما بمنزلة
ٍة واحد

قال أبو العباس في قولهم : ماا رآأيت رآجلً أحسُن في عينه الكحُل مانُه في
ٍد قد علمنا أن ٍد وماا رآأيت رآجلً أبغض إليه الشر مانُه إلى زي عين زي

ٌد فما باله ُه وماررآتا برجٍل خأيٌر مانه زي الخأتيارآ : ماررآتا برجٍل أحسَن مانه أبو
لم يجز الرفع في قوله : أحسُن في عينه الكحُل وأبغض إليه الشُر فقال :

الجواب في ذلك : أنه إن أرآاد أن يجعل الكحل البتداء كان الخأتيارآ

   ]43 - صأفحة 2الصأول في النحو    [ جزء  

ٍد الكحل تقديره : ماا رآأيُت ماا رآأيت رآجلً أحسُن في عينه مانه في عين زي
ٍد وماا رآأيت رآجلً الكحل في رآجلً الكحل أحسن في عينه مانه في عين زي

ٌد أحسُن في الدارآ مانه ٍد كل جيد كما تقول : زي عينه أحسُن مانُه في عيِن زي
في الطريق

ٌد في الدارآ أحسن مانُه في الطريِق فتقدما في الدارآ لنه ظرف وزي
والتفضيل إنما يقع بأفعل فإن أرآدتا أن يكون ( أحسُن ) هو البتداء فمحاٌل

لنك تضمر قبل الذكر
َأفعَل لن الهاء في قولك : ( مانه ) هي الكحل ومانه ماتصلة ( بأفعَل ) لن ( 

ٍد ) للتفضيل فيصير التقدير ماا رآأيت رآجلً أحسُن في عينه مانُه في عيِن زي
الكحُل فتضمر الكحل قبل أن تذكره لن الكحل الن خأبر البتداء وإن

قدمات الكحل فقلت على أن ترفع ( أحسَن ) بالبتداء ماا رآأيُت رآجلً أحسن
ٍد ) فهو أرآدأ وذلك لنه خأبر البتداء وقد في عينه الكحُل مانه في عيِن ( زي
فصلت بين ( أحسَن ) وماا يتصل به وليس مانهما في شيء فلذلك لم يجز
على هذه الشريطة إل أن الجملة على ماثل قولك : ماررآتا برجٍل خأيٌر مانُه

ٍد فترفع ُه فتقول : ماا رآأيت رآجلً أحسُن في عينه الكحُل مانه في عين زي أبو
ِلضمارآ بعد الذكر وتقديره : الكحَل ( بأحسَن ) ويقع ( مانُه ) بعده فيكون ا

ٍد فالمعرفة ِه في عيِن زي ماا رآأيت رآجلً يحسُن الكحل في عينه كحسن
والنكرة في هذا واحد إذا كان الفعل للثاني ارآتفع به ماعرفة كان أو نكرة

وإن كان للول والثاني ماعرفة بطل وإن كان الثاني نكرة انتصب على
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ً ٍد ول رآأيُت رآجل ًا مان زي التمييز وذلك قولك : ماا رآأيت رآجلً أحسَن وجه
ًا مانُه لن أكرما وأحسن للول لن فيه ضميره فإن جعلته للثاني أكرمَا حسب

ًا يصله بالثاني كما رآفعته به ورآددتا إلى الول شيئ
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ِه لن َحسن الوجه ( لرجٍل ) فإن جعلته :تقول  رآأيُت رآجلً حَسن الوج
ُه فإن ِه رآجٌل عند ُه وحسن الوج ِه أخأو لغيره قلت : رآأيُت رآجلً حسَن الوج

ًا أشبه بعُض ببعٍض مان قومِاَك رآفعت البعض لن قلت : ماا رآأيت قوما
ًا أشبه بعُضهم ببعٍض ٍما لن المعنى : ماا رآأيت قوما َبه ) له وليس لقو ( أش

ًا أنه ًا وببعٍض قائم ُكّل صأالح كما ذكر ذلك سإيبويه في قوله ماررآتُا ب
ماحذوف مان قولك : بعُضهم وكلهم والمعنى يدل على ذلك أل ترى أن
ًا كما وقع ذلك في ( قومِاَك ) َبَه بعُضهم بعض ًا أش تقديره : ماا رآأيُت قوما

ُأمّا مان أخأيَك لن الفعل للب ووضعت وتقول : ماا رآأيت رآجلً أبر أٍب لُه ب
ُأمّا ) ضمير لن الب قد ارآتفع َلُه ) إلى الرجل فلم يكن في (  الهاء في ( 

ٍد كما ُأمّا مان زي ًا ب َبر أب به فإن لم يرد هذا التقدير قلت : ماا رآأيُت رآجلً أ
ٍد وكذلك : ماا رآأيت رآجلً أشبه ًا مان زي تقول : ماا رآأيت رآجلً أحسَن وجه

ٍد ًا مان زي ٍد فإن حذفت له قلت : ماا رآأيت رآجلً أشبه بقف ًا مان زي ٍه لُه بقف وج
َبه ) ضمير رآجل لن في ( أش

ِر ذي َعْش ِه فيها الصومُا مانه في  ٍما أحّب إلى الل وأماا قولهم : ماا مان أيا
ِله ) لم يحتج إلى أْن يذكر ( إليه ) الحجِة ولكنه لما قال : في الول ( إلى ال

ٍد لنك ٌد أحُب إلى عمرو مانه إلى خأال ٍد وليس كقولك : زي لن الرد إلى واح
ٍو ٌد عندي أحسَن مان عمر رآددتا إلى اثانين فل تحتاج إلى أن تقول : زي

ِله ٍما أحب إلى ال عندي لن الخبر يرجع إلى واحد فأماا قولهم : ماا مِان أيا
ً ِر ذي الحجِة فإنما هو بمنزلة : ماا رآأيت رآجل َعْش فيها الصومُا مانه في 

ِه : في ُله : فيها بمنزلة قول ٍد فقو أحسَن في عينه الكحُل مانُه في عيِن زي
ِنه لنك ذكرتا الياما وذكرتا َء في ( فيها ) وفي عي عينِه وإنما أضمرتا الها

ً رآجل
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ًا أحب إليه فيها الصوما لضمرته َأيت أياما ُله عز وجّل : ماا رآ وكذلك قلت : ال
ِله فتبييٌن لحب ُلُه : إلى ال في ( إليِه ) ومانه للصوما كما كان للكحِل وأماا قو

ٍو فل وأحسن ل يحتاج إلى ذلك أل ترى أنك تقول : زيد أحسن مان عمر
ٍو ٍو مانَك فقولك : إلى عمر تحتاج إلى شيء وتقول : زيد أحب إلى عمر

كقولك إلى الله في المسألة الولى ولو قلت : ماا رآأيُت رآجلً أحسن في
َد ٍو مانُه في عيِن أخأيَك كان بمنزلة ذلك لن قولك عن عينه الكحُل عند عمر
ِله في تلك المسألِة وأماا قولهم : ماا ًا كقولك إلى ال ٍو قد صأارآ ماختصر عمر

ٍد وماا رآأيت رآجلً أحسَن في عينه الكحل رآأيت رآجلً أبغَض إليه الشّر مان زي
ٍد فإنما هو ماختصر مان الول والمعنى : إنما هو الول ل أنك فضلت مان زي

ٍد أحسُن مانه في ٍد ولكنك أخأبرتا أن الكحل في عين زي الكحل على زي
غيرها كما أرآدتا في الول ولكنك حذفت لقلة التباسإه وليست ( مِاْن ) ها

ٍد لنَك هنا تخبر أنك لم هنا بمنزلتها في قولك : ماا رآأيُت رآجلً أحسَن مان زي
ًا وأنت في الول تخبر أنك لم تَر مان يعمل الكحل في تَر مان يتقدما زيد

ٍد فتقديره : ماا رآأيت رآجلً أحسَن كحلً في عيٍن مان عينه عمله في عين زي
ٍد لما أضمرتا رآجلً في ( أحَسن ) نصبت كحلً على التمييز ليصح ماعنى زي

الخأتصارآ
: الثالث مان التوابع وهو عطف البيان

اعلم : أن عطف البيان كالنعت والتأكيد في إعرابهما وتقديرهما وهو مابين
لما تجريه عليه كما يبينان وإنما سإمي عطف البيان ولم يقل أنه نعت لنه

اسإم غير ماشتق مان فعل ول هو تحلية ول ضرب مان ضروب الصفاتا
ًا فعدل النحويون عن تسميته نعت

وسإموه عطف البيان لنه للبيان جيء به وهو مافرق بين السإم الذي يجري
ًا َبا عمرٍو ولقيت أخأاَك بكر ًا أ عليه وبين ماا له ماثل اسإمه نحو : رآأيُت زيد

   ]46 - صأفحة 2الصأول في النحو    [ جزء  

والفرق بين عطف البيان والبدل أن عطف البيان تقديره النعت التابع
للسإم الول والبدل تقديره أن يوضع ماوضع الول وتقول في النداء إذا

ًا فتنصب وتنون لنه غير مانادى فإن أرآدتا أرآدتا عطف البيان يا أخأانا زيد
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ُد وقد بينت هذا الباب في النداء وماسائله وسإتزداد البدل قلت : يا أخأانا زي
ًا في باب البدل إن شاء الله بيان

: الرابع مان التوابع : وهو عطف البدل
البدل على أرآبعة أقساما

إماا أن يكون الثاني هو الول أو بعضه أو يكون المعنى ماشتملً عليه أو
ًا وحق البدل وتقديره أن يعمل العامال في الثاني كأنه خأاٍل مان الول غلط

وكان الصأل أن يكونا خأبرين أو تدخأل عليه واو العطف ولكنهم اجتنبوا ذلك
للبس

ٍد الول ماا ابتدلته مان الول وهو ُهو : وذلك نحو قولك : ماررآتُا بعبد الله زي
ٍد وماررآتا برجٍل عبد الله وكان أصأل الكلما : ماررآتا بعبد الله وماررآتا بزي
ٍد ولو قلت ذلك لظن أن الثاني غير الول ِله وزي أو تقول : ماررآتُا بعبد ال
ِليجاز ويجوز ًا للخأتصارآ وا ًا مان اللبس وطلب فلذلك اسإتعمل البدل فرارآ
إبدال المعرفة مان النكرة والنكرة مان المعرفة والمضمر مان المظهر

والمظهر مان المضمر البدل في جميع ذلك سإواء
ِم صأراٍط فأماا إبدال المعرفة مان النكرة فنحو : قول الله : ( صأراٍط ماستقي
ِله الله ) فهذا إبدال ماعرفة مان نكرة فتقول على هذا : ماررآتا برجٍل عبد ال

وأماا إبدال النكرة مان المعرفة
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ٍد رآجٍل صأالٍح كما قال الله عز وجل ( بالناصأية فنحو قولك : ماررآتا بزي
ناصأيٍة كاذبة خأاطئة ) فهذا إبدال نكرة مان ماعرفة وأماا إبدال الظاهر مان

ٌد ٍد وبهما أخأويك ورآأيت الذي قامَا زي ِه زي المضمر فنحو قولك : ماررآتُا ب
ُه ًا أبا ًا مان الضمير الذي في ( قاما ) ول يجوز أن تقول : رآأيُت زيد تبدل زيد

ٍد لنك ل تبينه لغيره والب غير زي
ًا رآأسَإُه الثاني ماا أبدل مان الول وهو بعضه : وذلك نحو قولك : ضربُت زيد

َثاتهم ورآأيت َثرهم ولقيت قوماَك ثال وأتيُت قومَاَك بعَضهم ورآأيُت قومَاَك أك
ًا مانهم وضربت وجوهها أولها قال سإيبويه : فهذا يجيء على بني عّمَك ناسإ
ِلها ولكنه َه أو َثر قومِاَك وثالثي قوماَك وضربُت وجو وجهيِن : على أنه أرآاد أك

ًا والوجه الخأر : أن يتكلم فيقول : رآأيُت قومَاَك ثام يبدو أن ثاني السإم تأكيد
يبين ماا الذي رآأى مانهم
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ًا مانهم ومان هذا قوله عز وجل : ( ولله على الناس َتهم أو ناسإ فيقول : ثالثا
ِه سإبيلً ) والمستطيعوَن بعُض الناِس حج البيِت مان اسإتطاع إلي

َبُه ٌد ثاو الثالث ماا كان مان سإبب الول : وهو ماشتمل عليه نحو : سُإلَب زي
ٍد ومان ذلك ُله لن المعنى : سُإلَب ثاوب زيد وسإرق مااُل زي وسإرق زيد ماا

ِما قتاٍل فيِه ) لن المسألة ِر الحرا َعِن الشه قول الله عز وجل : ( يسألونك 
ِد ُقتَل أصأحاُب الخأدو في المعنى عن القتال في الشهر الحراما وماثله : ( 

النارِآ ذاتا الوقود ) وقال العشى

   ]48 - صأفحة 2الصأول في النحو    [ جزء  

ُتُه  ) ْي َو َثا ٍء  َوا َثا ْوٍل  َكاَن في َح ْد  ِئُم...َلق ْأمُا سإا ْيس َناتُا و َبا َل (  تفضى 
: وقال آخأر

َها  ) ِئ َد مَاا َبْر َد  ُت ْق َت َكَرتْا  َذ ِئها...و ْبوِل على أنسا َل َتُك ا َع (  و
الرابع وهو بدل الغلط والنسيان : وهو البدل الذي ل يقع في قرآن ول

شعٍر وذلك نحو قولهم : ماررآتُا برجٍل حمارٍآ كأنه أرآاد أن يقول : ماررآتَا
ٍء بحمارِآ فغلط فقال : برجٍل أو بشي

واعلم : أن الفعل قد يبدل مان الفعل وليس شيء مان الفعل يتبع الثاني
ِلعراب إل البدل والعطف والبدل نحو قول الشاعر : الول في ا

ُتبايعا  ) ِله أْن  ًا...إّن على ال ًا أو تجيء طائع ُكره َذ  ُتؤخأ   )
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ًا مانه نحو هذا البيت وإنما يبدل الفعل مان الفعِل إذا كان ضرب
ِلتيان ونحو قولك : إن تأتني تمشي أماشي ماعَك لن المشَي ضرب مان ا

ِلتيان في ول يجوز أن تقول : أن تأتي تأكل آكْل ماعَك لن الكل ليس مان ا
شيء

ماسائل مان هذا الباب
َعجَل مان َعك بعَضُه أ ُه واشتريُت ماتا َلُه قبَل أعل َعك أسإف تقول : بعُت ماتا

َلك صأغارآها أحسن مان سإقي كبارآها ودفعت الناس بعَضهم بعٍض وسإقيت إب
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ًا وتقول : ماررآتا بمتاِعَك ًا وبعَضهم قاعد ببعٍض وضربت الناَس بعَضهم قائم
ًا ًا كأنك قلت ماررآتا ببعِض ماتاِعَك مارفوع ًا وبعِضه ماطروح بعِضه مارفوع
ًا لنك ماررآتَا به في هذه الحال وإذا كان صأفة للفعل لم وببعِض ماطروح
ًا إذا أرآدتا أن يجز الرفع وتقول : بعُت طعامَاَك بعضه ماكيلً وبعَضُه ماوزون
الكيل والوزن وقعا في حال البيع فإن رآفعت فإلى هذا المعنى ولم يكن

ًا بالبيع فقلت : بعُت طعامَاك بعضُه ماكيٌل وبعضُه ماوزوٌن أي بعته وهو ماتعلق
ماوجود كذا فيكون الوزن والكيل قد لحقاه قبل البيع وليسا بصفة للبيع

ُتَك هذا الطعامَا ماكيلً وهذا الثوب وتفهم هذا بأن الرجل إذا قال : بع
ُتَك وهو ماكيل ًا وإذا قال : بع ًا فعليه أن يسلمه إليه ماكيلً وماقصورآ ماقصورآ

ًا بالكيل ولم يتضمنه البيع تقول : خَأوفُت الناَس ًا ماوصأوف فإنما باعه شيئ
ُيهم كأنك قلت : خأوفت ضعيَف الناِس قويهم وكان تقدير َفهم وقو ضعي

ُفهم قويهم فلما َعلُت ) خأافُه الناس ضعي َف الكلما قبل أن ينقل فعل إلى ( 
ّوفُت صأارآ الفاعُل مافعولً وقد بينت هذا فيما قلت : خَأ
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ًا كان الصأل : لزمَا الناُس تقدما وماثل ذلك ألزمات الناس بعضهم بعض
ًا فلما قلت ألزماُت صأارآ الفاعل مافعولً وصأارآ الفعل يتعدى إلى بعَضهم بعض

مافعولين وتقول : دفعُت الناِس بعُضهم ببعٍض على قولَك : دفع الناُس
ًا فإذا قلت : دفَع صأارآ ماا كان يتعدى ل يتعدى إل بحرف جر بعُضهم بعض
َلُه على َعَك أسإف َع الناُس بعَضهم ببعٍض وتقول : فضلُت ماتا فتقول : دف

ُعَك أسإفلُه على أعله فلما قلت : فّضلُت َفضل ماتا أعلِه كأنه في التمثيل : 
صأارآ الفاعل مافعولً وماثله : صأككُت الحجريِن أحدهما بالخأِر كان التقدير :

ً اصأطَك الحجراِن أحدهما بالخأِر فلما قلت : صأككُت صأارآ الفاعل مافعول
َع ُهم ببعٍض والمعنى : لول أن دف ِله الناَس بعَض ُع ال ِلَك : ولول دفا وماثل ذ

ًا لم يحتج إلى الباء َع الناُس بعَضهم بعض ُهم ببعٍض ولو قلت : دف الناُس بعض
ُله الناَس واسإتتر في الفعِل عمله َفع ال لنه فعل يتعدى إلى مافعول قلت د
في الفاعل ن لم يجز أن يتعدى إلى مافعول ثااٍن إل بحرِف جّر فعلى هذا

ًا جاءتا اليُة ولذلك دخألت الباء وتقول : عجبُت مان دفِع الناِس بعَضهم بعض
ًا إذا جعلت الناس فاعلين كأنك قلت عجبت مان أن دفع الناُس بعَضهم بعض

فإن جعلت الناس مافعولين قلت : عجبت مان دفِع الناِس بعِضهم ببعٍض
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َقع َفع الناُس بعضهم ببعٍض وتقول : سإمعُت و لن المعنى : عجبُت مان أْن د
َق بعٍض َق بعٍض جرى على قولك : وقعت أنيابُه بعُضها فو ِه بعِضها فو َأنياب

ًا َق بعٍض جر ِه بعِضها فو ُبه هنا فاعلٌة وتقول : عجبُت مان إيقاِع أنياب فأنيا
َق ُبه بعُضها فو ِبه هنا مافعولٌة قامات ماقاما الفاعل ولو قلت : أوقعت أنيا فأنيا

َبه َق بعٍض فنصبت أنيا َبُه بعَضها فو بعٍض لقلت : عجبُت مان إيقاعي أنيا
َق ) في ماوضع َق بعٍض إذا جعلت ( فو وتقول : رآأيُت ماتاعك بعَضُه فو

َعَك السإم المبني على المبتدأ وجعلت المبتدأ بعَضُه كأنك قلت : رآأيُت ماتا
بعَضُه أجود مان
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بعٍض فإن جعلت ( فوَق ) وأجودها حالً نصبَت ( بعَضُه ) وإن شئت قلت :
َأحسَن ) على أنه مافعول َعك بعَضه أحسَن مان بعِض فتنصُب (  رآأيت ماتا

ثااٍن وبعُضه مانصوب بأنه بدٌل مان ماتاِعَك
ٌد فما جاء في الرفع قال سإيبويه : والرفع في هذا أعرف والنصب عربي جي

 )( ويومَا القياماِة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم ماسودة
ِليها ) قال : ُله الزرآافَة يديها أطوَل مان رآج َق ال وماما جاء في النصب : ( خأل

: حدثانا يونس أن العرب تنشد هذا البيت لعبدة بن الطبيب
ٍد  ) َواِح ْلك  ُه ُكه  ْل ُه ْيٌس  َق َكاَن  ّدماا...َفَما  َه َت ٍما  ْو َق ُبنياُن  ّكنُه  ِل (  و

: وقال رآجل مان خأثعم أو بجيلة
َعا  ) ُيطا َلْن  ِرِك  َأمَا ِرآيني إّن  ْلمي مُاَضاعا...َذ ِتني ِح (  وماا ألفي

َعك َق بعٍض كما قلت : رآأيُت ماتا َعَك بعَضُه فو وتقول : جعلُت ماتا
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َق بعٍض وأنَت تريد رآؤية العين وتنصب ( فوَق ) بأنه وقع ماوقع بعَضُه فو
ًا َق بعٍض أو رآاكب ًا فو الحال فالتأويل : جعلت ورآأيُت ماتاعك بعَضُه ماستقر

َق ) ظرف ًا فوق بعٍض أو ماا أشبه هذا المعنى ( ففو فوق بعٍض أو ماطروح
َق ٌد فو نصبه الحال وقاما ماقاما الحال كما يقوما ماقاما الخبر في قولك : زي
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ًا في الدارآ فقولك ( في الدارِآ ) يجوز أن يكون ِئط إذا قلت : رآأيُت زيد الحا
ًا ٍد كما تقول : رآمايُت مان الرآِض زيد ًا لزي ًا لرأيت ويجوز أن يكون ظرف ظرف

ٍد كأنَك ِئط ظرف يعمل فيه اسإتقرارآ زي ِئط فقولك : على الحا على الحا
ِئط ونحو هذا ماا جاء في ًا على الحا ًا ماستقر قلت : رآمايُت مان الرآِض زيد
الخبر كتب عمر إلى أبي عبيدة بالشاما : الغوَث الغوَث وأبو عبيدة وعمر

ُله كتب إليه مان الحجاز فالكتاب لم يكن بالشاما ولك أن تعدى رآحمه ال
َق بعٍض فتجعل َعَك بعَضُه فو ( جعلَت ) إلى مافعولين فتقول : جعلُت ماتا

َق َعَك بعَضه فو ًا كما يكون في ( ظننُت ) ماتا َق بعٍض ) مافعولً ثااني ( فو
بعٍض ( فجعلُت ) هذه إذا كانت بمعنى ( علمُت ) تعدتا إلى واحد ماثل

رآأيُت إذا كانت مان رآؤية العين وإذا كانت جعلُت ليست بمعنى علمُت وإنما
ًا تكلم بها عن توهم أو رآأٍي أو قوٍل كقول القائل : َجعلُت حسني قبيح

ًا فإذا لم ترد فجعلت العلج َد وجعلت الحلَل حراما َة بغدا وجعلُت البصر
والعمل في التعدي بمنزلة ( رآأيُت ) إذا أرآدتا بها رآؤية القلب ولم ترد رآؤية

العين ولك أن تعدي ( جعلُت ) إلى مافعولين على ضرب آخأر على أن
ًا تريد ًا عمر َأْضربُت زيد تجعل المفعول الول فاعلً في الثاني كما تقول : 

َق بعٍض مافعوُل ٍذ قولك : فو ًا فيكون حينئ ًا يضرُب عمر أنك جعلَت زيد
مافعوٍل وماوضعه نصب تعدى إليه الفعل بحرف جّر لنك إذا قلت : ماررآتا

ِر فإذا جعلت ٍد فموضع هذا نصب وهذا نحو : صُأّك الحجراِن أحدهما بالخأ بزي
أنت أحدهما يفعل بالخأر قلت : صأككُت الحجرين أحدهما بالخأر ولم يكن

ٍد فلما جعلت المفعول في ّد إلى مافعوٍل واح ٌد مان الباء لن الفعل ماتع ُب
المعنى فاعلً احتجت إلى مافعول فلم يتصل الكلما إل بحرف جّر وقد بينت

ْلُت َع ٍه في نصب ( َج  )ذا فيما تقدما وأوضحته فهذه ثالثاة أوج
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َعَك بعَضُه على بعٍض وهي النصب على الحال والنصب على أنه مافعوٌل ماتا
ثااٍن والنصب على أنه مافعوُل مافعوٍل فافهمُه فإنه ماشكل في كتبهم ويجوز

َعك بعضه على بعٍض وتقول : أبكيَت قوماَك الرفُع فتقول : جعلت ماتا
بعضهم على بعٍض فهذا كان أصأله بكى قومُاَك بعُضهم على بعٍض فلما

نقلته إلى ( أبكيُت ) جعلت الفاعل مافعولً وهو في المعنى فاعٌل إل أنك
أنت جعلتُه فاعلً وقولك : على بعٍض ل يجوز أن يقع ماوقع الحال لنك ل
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تريد أّن بعَضهم ماستقٌر على بعٍض ول ماطروٌح على بعٍض كما كان ذلَك في
المتاِع قال سإيبويه : لم ترد أن تقول : بعُضهم على بعٍض في عوٍن ول أن

ًا على بعٍض وقولك : بعُضهم في جميع هذه المسائل َدهم بعض أجسا
مانصوب على البدل فإن قلت : حزنُت قومَاك بعُضهم أفضُل مان بعٍض كان

ًا لن الخأر هو الول وإن شئت نصبت على الحال يعني ( أفضَل الرفع ُحسن
) فقلت : َحزنت قومَاَك بعَضهم أفضَل مان بعٍض كأنك قلت : َحزنت بعَض

قومِاَك فاضليِن بعضهم
قال سإيبويه : إل أن العرف والكثر إذا كان الخأر هو الول أن يبتدأ

ُلنا ُنُه ومُاطرنا سإه ِله ظهُره وبط والنصب عربي جيد وتقول : ُضرَب عبد ال
َنا السهُل والجبُل وجميع هذا لك فيه البدل ولك أن يكون ُلنا وماطر وجب

ٌد الظهُر والبطُن فالظهر والبطن ًا كأجمعيَن لنك إذا قلت : ُضرب زي تأكيد
ُدنا والبلد ٍد وإذا قلت : ( مَاطرنا ) فإنما تعني : ماطرتا بل هما جماعة زي

يجمعها السهل والجبل
ٌد الظهَر والبطَن وماطرنا قال سإيبويه : وإن شئت نصبت فقلت ُضرَب زي

ُه وبطنُه والمعنى : حرف الجر السهل والجبل وُضرب زيد ظهر
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 في ) ولكنهم حذفوه قال : وأجازوا هذا كما أجازوا دخألُت البيَت (وهو
وإنما ماعناه : دخألت في البيِت والعامال فيه الفعل وليس انتصابه هنا

انتصاب الظروف قال : ولم يجيزوا حذف حرف الجر في غير السهِل
ًا تريد : ُنبئَت زيد والجبِل والمظهر والبطِن نظير هذا في حذف حرف الجر 

ٍد وزعم الخليل : أنهم يقولون ماطرنا الزرآع والضرع وإن شئت عن زي
ًا رآفعت على البدل على أن تصيره بمنزلة أجمعيَن توكيد

ُد والرجُل جاز أن يكون بدلً وأن قال سإيبويه : إن قلت : ُضرَب زيد الي
ًا وإن نصبته لم يحسن والبدل كما قال جائٌز َحسٌن والتوكيد يكون توكيد

ُد واليد والرجل ليستا َك ُد هو المؤ ِك ُبُح إذا لم يكن السإم المؤ ْق َي عندي 
ٍد وهو في السهِل والجبِل عندي يحسُن لن السهَل والجبَل هما جماعة زي

ِد وكذلك البطُن والظهُر إنما يراد بهما جماعة الشخص فإن أرآاد جماعة البل
باليد والرجل أنه قد : ُضربت جماعة واجتزأ بذكر الطرفين في ذلك جاز

ًا وتقول : ضربت قومَاك ًا وبطن قال : وقد سإمعناهم يقولون : ضربتهم ظهر
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ًا فإن قلت : أو كبيرهم لم يجز صأغيرهم وكبيرهم على البدل والتأكيد جميع
ُد ضربتُه أخأاَك فتبدل ( أخأاك ) مان الهاء لن الكلما إل البدل وتقول : زي

ٌد الول قد تم وقد خأبرتك : أن البدل إنما هو اخأتصارآ خأبرين فإن قلت : زي
ُه لم يجز لن الكلما الول ماا تم فإن قلت : ماررآتُا برجٍل ّيا ضربُت أخأاَك إ
ُه فجعلت أباه بدلً مان رآجل لم يجز لنه ل يصلح أن تقول : ٍم رآجُل أبو قائ

ُه وتسكت ول يتم بذلك الكلما فإن قلت : ماررآتُا ٍم أبو ماررآتا برجٍل قائ
ُه فقد أجازه الخأفش ٍد أبو ٍم زي برجٍل قائ
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ٍد فصارآ كأنه بعض اسإمه على الصفة وقال : لن قولك أبوه مان صأفة زي
ٍم رآجٌل ًا ونظير هذا : ماررآتُا برجٍل قائ ٍد لم يكن كلما ولو كان بدلً مان زي

ٌد الضارآبه ٍم زي ُبه وبرجٍل قائ يح
: الخاماس مان التوابع : وهو العطف بحرف

ِبعَن ماا بعدهن ماا قبلهن مان السإماء ُيت حروف العطف عشرة أحرف 
والفعال في إعرابها

الول : الواو وماعناها إشراك الثاني فيما دخأل فيه الول وليس فيها دليل
ًا وماررآتا ًا وخأالد ٌو ولقيت بكر ٌد وعمر على أيهما كان أولً نحو قولك : جاء زي

ً ِة والبصرِة فجائز أن تكون البصرة أولً وجائز أن تكون الكوفُة أول بالكوف
قال الله عز وجل : ( واسإجدي وارآكعي ماع الراكعين ) والركوع قبل

السجود
الثاني الفاء : وهي توجب أن الثاني بعد الول وإن المار بينهما قريٌب نحو

ٌو وماررآتا ٌد فعمر ًا ودخألت ماكَة فالمدينَة وجاءني زي ًا فعمر قولك : رآأيُت زيد
ٍد فعمرٍو فهي تجيء لتقدما الول واتصال الثاني فيه بزي

ًا وتجيء لتعلم أن بين الثاني ُثاّم : وثام ماثل الفاء إل أنها أشد تراخأي الثالث 
ٍد ٌو وماررآتا بزي ٌد ثام عمر ًا وجاءني زي ًا ثام عمر والول ماهلة تقول ضربُت زيد

ٍو ثام عمر
الرابع أو : ولها ثالثاة ماواضع تكون لحد الشيئين بغير تعيينه عند
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ًا ًا أو عمر شك المتكلم أو قصده أحدهما أو إباحة وذلك قولك : أتيت زيد
ُكِل ٌة هذا إذا شك فأماا إذا قصد بقوله أحدهما فنحو :  وجاءني رآجٌل أو ا مارأ

السمَك أو اشرِب اللبَن أي ل تجمعهما ولكن اخأتر أيهما شئت وكقولك :
ِلباحة وذلك قولك : جالس ًا والموضع الثالث ا ًا أو اكسني ثاوب أعطني دينارآ

الحسن أو ابن سإيرين وأئت المسجد أو السوق أي قد أذنت لك في
ْع ماجالسة هذا الضرب مان الناِس وعلى هذا قوُل الله عز وجَل : ( ول تط

ًا ًا أو كفورآ  )مانهم آثام
الخاماس إماا : وإماا في الشك والخبر بمنزلة ( أو ) وبينهما فصل وذلك أنك

ًا حتى ذكرتا ٍد ) يقين ٌد أو عمرٌو وقع الخبر في ( زي إذا قلت : جاءني زي
ًا وذلك قولك : ( أو ) فصارآ فيه وفي عمرٍو شك و ( إماا ) تبتدىء به شاك

ٌد وإماا عمرٌو أي أحدهما وكذلك وقوعها للتخيير تقول : اضرب جاءني إماا زي
ًا فالمار لم يشك ولكنه خأير المأماورآ كما كان ذلك إماا عبد الله وإماا خأالد

ًا وإماا ُه السبيَل إماا شاكر ّنا هدينا في ( أو ) ونظيره قول الله عز وجل : ( إ
ًء ُد وإماا فدا ًا بع ًا ) وكقوله عز وجل : ( فإمّاا مان  )كفورآ

السادس ( لَ ) : وهي تقع لخأراج الثاني ماما دخأل فيه الول وذلك قولك :
ٌو ٌد ل عمر ًا وماررآتا برجٍل ل امارأٍة وجاءني زي ًا ل عمر ضربُت زيد
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ِلثاباتا للثاني نحو قولك : ِلضراب عن الول وا السابع بْل : وماعناها ا
ٌة ُه وماا جاءني رآجٌل بل امارأ ًا وجاءني عبد الله بْل أخأو ًا بْل عمر ضربُت زيد
الثامان لكْن : وهي للسإتدرآاك بعد النفي ول يجوز أن تدخأل بعد واجب إل

ٍة ( تاماٍة ) فأماا ماجيئها للسإتدرآاك بعد النفي فنحو قولك ٍة إلى قص لترك قص
ٍد لكْن ٌد لكْن عمرٌو وماا رآأيت رآجلً لكْن امارأة وماررآتا بزي : ماا جاءني زي

ٍو لم يجز عمر
َأمْا : وهي تقع في السإتفهاما في ماوضعين : فأحدهما أن تقع عديلة التاسإع 

ٌو وكقولك ٌد في الدارآ أما عمر اللف على ماعنى ( أي ) وذلك نحو قولك : أزي
َعْم ) كما أنه إذا قال : َن ًا أما أحرماته فليس جواُب هذا ل ول (  : أأعطيَت زيد

أيهما لقيَت أو أي المارين فعلت لم يكن جواب هذا ل ول ( نعم ) لن
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المتكلم مادع أن أحد المارين قد وقع ل يدرآي أيهما هو فالجواب أن يقول :
َق ٌد أو عمرٌو فإن كان المار على غير دعواه فالجواب : أن تقول : لم أل زي
ّد خألقا أما ًا مانهما أو كليهما فمن ذلك قول الله عز وجل : ( أأنتم أش واحد

ُتبع ) فخرج هذا مان الله ُء بناها ) وماثل ذلك : ( أهْم خأيٌر أما قومُا  السما
ًا ًا ويكون توبيخ ماخرج التوقيف والتوبيخ وماخرجه مان الناس يكون اسإتفهاما

ويدخأل في هذا
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الباب التسوية لن كل اسإتفهاما فهو تسوية وذلك نحو قولك : ليَت شعري
ٌء علّي ٌء علّي أذهبت أما جئَت فقولك : سإوا ٌو وسإوا ِرآ أمْا عمر ٌد في الدا أزي
ٌد وإنما اسإتوتا التسوية والسإتفهاما لنك إذا تخبر أن المارين عندك واح

ٌد عندك أما عمرٌو فهما في جهلك لهما ماستويان ل تدرآي ًا أزي قلَت ماستفهم
ٌد في ًا فيها وإذا قلت : قد علمُت أزي ًا في الدارآ كما ل تدرآي أن عمر أن زيد
الدارآ أما عمرٌو فقد اسإتويا عند الساماع كما اسإتوى الولِن عند المستفهم
ّيهما وأي داخألة في كل ماوضع تدخأل فيه أما ماع اللف تقول : قد عملُت أ
ًا ) َطعاما َأزكى  َذا قال الله عز وجل : ( فلينظر أيها  َذا أما  في الدارآ تريد أ

وقال ( لنعلم أّي الحزبين أحصى لِما لبثوا أمادا ) فأي تنتظم ماعنى اللف
ًا وأماا الموضع الثاني مان ماوضعي ( أمْا ) فإن تكون مانقطعة ماع أما جميع
ًا : إّن هذا ًا وذلك نحو قولك فيما كان خأبر ًا كان أو اسإتفهاما ماما قبلها خأبر
ًا فقلت ُد أما عمرٌو يا فتى وذلك أنك نظرتا إلى شخٍص فتوهمته زيد لزي

على ماا سإبق إليك ثام أدرآكك الظن أنه عمرو فانصرفت عن الول فقلت :
ُع بعد َبْل ) إل أن ماا يق ًا فإنما هو إضراب على ماعنى (  ٌو ماستفهم أما عمر

َبْل ) يقيٌن وماا يقع بعد ( أمْا ) ماظنون ماشكوك فيه وذلك أنك تقول :  )
ًا ًا ماثبت ًا ماستدرآك َبْل عمر ًا ثام تذكر فتقول :  ًا أو غالط ًا ناسإي ضربُت زيد

ًا للول فهي تخرج مان الغلط إلى اسإتثباتٍا ومان نسيان إلى ذكر للثاني تارآك
ٌد و ( أمْا ) ماعها ظن أو اسإتفهاما وإضراب عما كان قبله ومان ذلك : هل زي

ًا أضرب عن سإؤاله عن انطلق زيد وجعل ٌق أما عمرٌو يا فتى قائم مانطل
السؤال عن عمرو فهذا ماجرى هذا وليس على مانهاج
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َأمْا ) :قولك ٌد في الدارآ أما عمرٌو وأنت تريد : أيهما في الدارآ لن (   أزي
َأمْا ) على ( َأمْا ) وقد تدخأل (  َهْل ) ماوقع اللف ماع (  عديلة اللف ول تقع ( 

 )هْل
: قال الشاعر

َكبيٌر بكى ) َهْل  ( . . . ... أمْا 
ًا وقد ذكرتها كيف تكون عاطفة العاشر حتى : تقول ضربُت القومَا حتّى زيد
ًا ًا واعلم أن قوما فيما تقدما حين ذكرناها ماع حروف الخفض وأفردنا لها باب
ُيدخألون ليس في حروف العطف ويجعلونها كل وهذا شاذ في كلماهم وقد
َليس الطيُب إل المسَك َكما ) فيقولون :  ًا يجعلونها (  حكى سإيبويه أن قوما
واعلم : أن حروف العطف ل يدخأل بعضها على بعض فإن وجدتا ذلك في

ُأخأرج أحدهما مان حروف النسق وذلك ماثل قولهم : لم يقم كلما فقد 
َنسٌق ( ول ) توكيد للنفي وكذلك قولك : والله ل فعلُت ٌد الواو  ٌو ول زي عمر

َقسٌم وحروف العطف ل يفرق َنسق والواو  ثام والله ل فعلُت ثام 
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بنيها وبين المعطوف بشيء ماما يعترض بين العامال والمعمول فيه
والشياء التي يعترض بها : اليماُن والشكوُك والشروُط

وقد يجوز ذلك في ( ثام وأو ول ) لنها تنفصل وتقوما بأنفسها وقد يجوز
ٌو و ( ل ) ٌو وثام أظن عمر ٌد ثام والله عمر الوقوف عليها فتقول : قامَا زي

التي للعطف يصح أن تلي الماضي لنه قد غلب عليه الدعاء وقد يجوز أن
ٌد قامَا ل قعد فيلتبس َلم ) وذلك قولك : زي يكون ماع الماضي بمنزلة ( 

بالدعاء فإن لم يلتبس جاز عندي وقد جاءتا ( ل ) نافية ماع الماضي في
ّلى ) َق ول صَأ ّد َلم ) وذلك قوله تعالى : ( فل صَأ غير خأبر كما جاءتا ( 

ُد إل أن ترفعه وكذلك : لن ٌد ولم يقعد ول يجوز : ول يقع وتقول : لم يقْم زي
ٍو ٍو وغير وا ُد بوا ٌد ول يقع يقومَا زي
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باب العطف على الموضع
ًا غير لفظها على ضربين : أحدهما اسإٌم الشياء التي يقال أن لها ماوضع

مافرد مابني والضرب الخأر اسإم قد عمل فيه عامال أو جعل ماع غيره
ًا فل ًا مافرد بمنزلة اسإم فيقال : إن الموضع للجميع فإن كان السإم ماعرب

يجوز أن يكون له ماوضع لنا إنما نعترف بالموضع إذا لم يظهر في اللفظ
ِلعراب فل ماطلوب ِلعراب فإذا ظهر ا ا

: الضرب الول
وهو السإم المضمر والمبني وذلك نحو : هذا تقول : إن هذا أخأوَك فموضع
ًا أخأوَك ًا قلت : إن زيد ًا ماعرب َذا ) نصب لنك لو جعلت ماوضع هذا اسإم ( ه

ًا قائمان ولهذا جاز أن تقول : يا فمن أجل هذا جاز أن تقول : إن هذا وزيد
ُد العاقَل فتنصب على الموضع وإنما جاز الرفع على اللفظ لنه مابني زي

يشبه المعرب لطراده في الرفع وقد بينت هذا في باب النداء وليس في
ِلعراب فإذا قلت : يا زيد وعمرُو فحكم الثاني قولك ( هذا ) حركة تشبه ا

حكم الول لنه مانادى فهو ماضموما وقد قالوا على
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ُد والحارآُث كما دخألت اللف واللما و ( يا ) ل تدخأل عليهما ومان :ذلك  يا زي
قال : إن ماوضع السإم الذي عملت فيه ( إّن ) رآفٌع فقد غلط مان قبل أن

المعرب ل ماوضع له ومان أجل أنه يلزماه أن يكون لهذا ماوضعان في قولك
ٌع فيلزماه ًا رآف ٍد عنده إذا قال : إن زيد ًا أخأواَك لن ماوضع زي : إن هذا وزيد

ًا ًا ورآفع أن يكون ماوُضع ( هذا ) نصب
: الضرب الثاني

ينقسم أرآبعة أقساما : جملة قد عمل بعضها في بعٍض أو اسإم عمل فيه
حرف أو اسإٌم بني ماع غيره بناء أو اسإم ماوصأول ل يتّم إل بصلته

الول جملة قد عمل بعضها في بعض : اعلم أن الجمل على ضربين ضرٍب
ٌع ل ماوضع له وضرب له ماوض

فأماا الجملة التي ل ماوضع لها فكل جملة ابتدأتها فل ماوضع لها نحو قولك :



الصأول في النحو
 ماكتبة ماشكاة السإلماية

ٌو عندَك فهذه ل ماوضع لها ٌد في الدارآ وعمر ًا : زي مابتدئ
ُه قائٌم فأبوه ٌد أبو الضرب الثاني : الجملة ماوقع اسإم مافرد نحو قولك : زي

ًا نحو : مانطلق ًا مافرد قائم جملة ماوضعها رآفع لنك لو جعلت ماوضعها اسإم
ٌد مانطلقٌة وأبوها قائٌم ٌد مانطلٌق فتقول على هذا هن لصلح وكنت تقول : زي

ًا لنك لو وضعت ماوضع هذه الجملة فيكون ماوضع أبوها ( قائٌم ) رآفع
ٌد أبوها قائٌم ومانطلقٌة جاز والحسن ًا فإن قلت : هن ( قائمًة ) لكان رآفع

عندي أن تقدما ( مانطلقًة ) لن الصأل للمفرد والجملة فرع ول ينبغي أن
ٍة تقدما الفرع على الصأل إل في ضرورآة شعرهم وكذلك : ماررآتا بامارأ

ٍة كريمٍة وأبوها شريٌف لن أبوها شريٌف وكريمٌة حقه أن يقول : بامارأ
ًا وتقديم الجملة في الصفة عندي الصأل للمفرد وإّن وصأفه ماثله مافرد
ٌد أبوها كريٌم وشريفٌة لن على المفرد أقبح مانه في الخبر إذا قلت : هن
أصأل الصفة أن تكون ماساوية للموصأوف تابعة له في لفظها وماعرفتها

ونكرتها وليس الخبر مان
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ٍد لم يحسْن لنه ٌد أبوه قائٌم وكريم لزي المبتدأ بهذه المنزلة فإذا قلت : زي
ٍم ) ًا على ( قائ ٍد وللِب والولى أن يكون ماعطوف مالبس يصلح أن يكون لزي
ُلَح وكذلك حق حروف العطف أن تعطف على لما خأبرتك فإن لم يلبس صأ

ماا قرب مانها أولى
: القسم الثاني اسإم عمل فيه حرف

: هذا القسم على ضربين
ًا للتوكيد سإقوطه ل يخل بالكلما بل ًا زائد ضرب يكون العامال فيه حرف

ِلعراب على حقه والكلما ماستعمل يكون ا
والضرب الخأر أن يكون الحرف العامال غير زائد وماتى أسإقط لم يتصل

الكلما بعضه ببعض
ٍد الباء زائدة لتأكيد النفي ٍم ول قاع فالضرب الول : نحو قولك : لسَت بقائ
ٍم ) نصب ولو أسإقطتها لم يخل بالكلما واتصل بعضه ببعٍض فموضع ( بقائ

ًا ) فهذا لك أن تعطف على لن الكلما المستعمل قبل دخأولها ( لسَت قائم
ًا ومان ذلك : هل مان رآجٍل عندك وماا ٍم ول قاعد ماوضعه فتقول لسَت بقائ

مان أحد في الدارآ فهذا لك أن تعطف على الموضع لن ماوضع ( مان رآجٍل )
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ًا فقلت ٍد ولو اسإقطت الباء كان جيد ٌع وكذلك : خَأّشنُت بصدرآه وصأدرآ زي رآف
ٍد وكذلك  كفى: خَأشنت صأدرآه وصأدرُآ زي
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ٍو ومان ذلَك : إن ٍد وعمر بالله إنما هو : كفى الله فعلى ذا تقول : كفى بزي
ٌو فإن ٌد في الدارآ وعمر ًا ولو أسإقطت ( إّن ) لكان : زي ًا في الدارآ وعمر زيد

ماع ماا عملت فيه في ماوضع رآفٍع وينبغي أن تعلم أنه ليس لك أن تعطف
على الموضع الذي فيه حرف عامال إل بعد تماما الكلما مان قبل أن العطف

نظير التثنية والجمع أل ترى أن ماعنى قولك : قامَا الزيداِن إنما هو : قامَا
ُثانيا ولو اخأتلفا لم يصلح ٌد فلما كان العامالن ماشتركين في السإم  ٌد وزي زي

ٌد وعمرٌو فالواو نظير التثنية وإنما فيهما إل الواو فكنت تقول : قامَا زي
تدخأل إذا لم تكن التثنية فلما لم يكن يجوز أن يجتمع في التثنية الرفع

والنصب ول الرفع والخفض ول أن يعمل في المثنى عامالن كذلك لم يجز
في المعطوف والمعطوف عليه

ًا إعادته وإن كنت ل فإذا تم الكلما عطفت على العامال الول وكنت ماقدرآ
ًا تقيده في اللفظ لنك ماستغٍن عنه أل ترى أنه ل يجوز أن تقول : إن زيد

ًا لمرفوع وعمرٌو مانطلقان لما خأبرتك به ولن قولك ( مانطلقاِن ) يصير خأبر
ُلح لن ٌو ) صَأ ًا مانطلق وعمر ومانصوب وهذا ماستحيل فإذا قلت : ( إن زيد

ٌة فعطفت على ماوضع ( الكلما قد تم ورآفعت لن الموضع للبتداء وإن زائد
ًء بأن الول يدل عليه إّن ) وأعملت البتداء وأضمرتا الخبر وحذفته اجترا
ٌد مان ذكره ولم يجز حذفُه نحو قولك : إن فإن أخأتلف الخبران لم يكن ب

ًا ) ل يدل على ( جالس ) فإذا تم ٌو جالٌس لن ( ذاهب ًا ذاهٌب وعمر زيد
ًا وإذا لم يتم لم يجز إل الكلما فلك العطف على اللفظ والموضع جميع

َهْل مان رآجٍل وحمارٍآ ماوجودان ) فإن قلت : اللفظ فقط وكذلك لو قلت : ( 
ًا مانطلقان وكذلك إذا قلت : خأشنت ًا وزيد وحمارٌآ جاز كما تقول : إن عمر
ٍد عطفت على ( خأشنت ) ولم يعرج على الباء وجاز لن بصدرآه وصأدرآ زي

خأشنت: الكلما قد تم فكأنك قد أعدتا 
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ثاانية فالفرق بين العطف على الموضع والعطف على اللفظ أن المعطوف
على اللفظ كالشيء يعمل فيهما عامال واحد لنهما كاسإم واحد

والمعطوف على المعنى يعمل فيها عامالن والتقدير تكرير العامال في
الثاني إذا لم يظهر عمله في الول وتصير كأنها جملة ماعطوفة على جملة
وكل جملتين يحذف مان أحدهما شيء ويقتصر بدللة الجملة الخأرى على

ٌد ماا حذف فهي كالجملة الواحدة ونظير هذا قولهم : ضربُت وضربني زي
اكتفوا بذكر زيد عن أن يذكروا أولً إل أن هذا حذف مانه المعمول فيه

وكان الثاني دليلً على الول وذاك حذف العامال مانه إل أن حذف العامال
إذا دل عليه الول أحسن ماع العطف لن الواو تقوما ماقاما العامال في كل

الكلما
الضرب الخأر : أن يكون الحرف العامال غير زائد وذلك نحو قولك : ماررآتُا

ٍد وذهب إلى عمرو فتقول : إن ماوضع ٍو ومُاّر بزي ٍد وذهبُت إلى عمر بزي
ٍد ) مانصوب وماوضع إلى عمرو في ذهبت إلى ٍد ) في : ( ماررآتُا بزي ( بزي
ٍد رآفع وإنما كان ذلك لنك لو جعلت عمرو نصب وماوضع بزيد في مار بزي

ًا ماوضع : ( ماررآتُا ) ماا يقارآب ماعناه مان الفعال المتعدية لكان زيد مانصوب
ٍد لم يجز لن ًا ولو أسإقطت الباء في قولك : ماررآتا بزي نحو : أتيُت زيد

الفعال التي هي غير ماتعدية في الصأل ل تتعدى إل بحرف جر وقد بينت
فيما تقدما صأفة الفعال المتعدية والفعال التي ل تتعدى فتقول على هذا

ًا ومُاّر ٍر وخأالد ًا وذهبُت إلى بك ٍد وعمر إذا عطفت على الموضع : ماررآتُا بزي
ًا ودل ( ماررآتُا ) على ٌو وأتيُت عمر ٍد وعمرٍو كأنك قلت : وأتى عمر بزي

: ( أتيُت ) فاسإتغنيت بها وحذفت قال الشاعر
ْومِاهم  ) َق ِل ٍرآ  ْد َب ِني  َب ْثِل  ِبِم ِني  ْئ ِرآ...ِج ِرآ بن سإيا ِة مَانظو ْثَل أسإر (  أو مِا
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ٍرآ يدل على : كأنه قال : أو هاتِا ماثل أسإرة مانظورآ لّن جئني بمثل بني بد
هاتِا أو أعطني وماا أشبه هذا

: القسم الثاني اسإم بني ماع غيره
وذلك نحو : خأمسَة عشَر وتسعَة عشَر فحكم هذا حكم المبني المفرد
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ٍر وخأمسُة دنانير النصب ًا ويكفيك خأمسَة دناني تقول : إن خأمسَة عشَر درآهم
ِة : على ( إّن ) والرفع على ماوضع ( إّن ) وقولك : ل رآجل في الدارآ بمنزل
خأمسة عشر في البناء إل أن ( رآجل ) مابني يضارآع المعرفة فجاز لك أن
ًا لَك فتعطف عليه لن ( ل ) تعمل في النكرة عمل تقول : ل رآجَل وغلما
( إّن ) فبنيت ماع ( ل ) على الفتح الذي عملته ( ل ) ومانعت التنوين ليدل

مانع التنوين على البناء لنه اسإم نكرة مانصوٌب ماتمكُن ودل على ذلك
ٍء فعلمت بذلك أن هذا ًا لك أل تراهم بنوا مااء ماع ماا َء بارآد َء ماا قولهم : ل ماا
الفتح قد ضارآعوا به المبني وأشبه خأمسة عشر وكان هو الدليل على أن (

َء لك وقد بينت هذا في باب ل ) مابنية ماع النكرة المفردة إذا قلت : ل ماا
ًا لك على اللفظ ول رآجل وغلمٌا لك النفي فلهذا جاز أن تقول ل رآجل وغلما

على ماوضع ( ل ) ويدل على بناء رآجل في قولك : ل رآجَل أنه ل يجوز أن
تقول : ل رآجَل وغلمُا لَك فلو لم يعدلوا فتحة النصب إلى فتحة البناء لما

ًا جاز لّن الواو تدخأل الثاني فيما دخأل فيه الول ولو وجدنا في كلماهم اسإم
نكرة
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ًا ينصب بغير تنوين لقلنا أنه مانصوب غير مابني فكما تقول أن ماتمكن
المنادى المفرد بني على الضم كالمعرب المرفوع تقول في هذا أنه ماعرب

كالمبني المفتوح ولهذا ل يجوز أن ينعت الرجل على الموضع فيرفع لن
ًا فلهذا قلنا ًا ماا كان إل نصب ماوضع ( رآجٍل ) نصٌب لن لو كان ماوضعه ماضاف
ٍء ُع ابتدا ٌع ماوض أنه بني على التقدير الذي كان له وماوضع ( ل ) ماع رآجٍل رآف

كما كانت إن ماع ماا عملت فيه إل أن النحويين أجازوا : ل رآجَل ظريٌف
وقالوا : رآفعناه على ماوضع : ل رآجل وإنما جاز هذا ماع ( ل ) ولم يجز ماع (
أن ) لن ( ل ) ماع رآجٍل بمنزلة اسإم واحد وليست ( إّن ) ماع ماا عملت فيه
ًا العاقُل مانطلٌق لم يجز وقد ذكرتا هذا بمنزلة شيء واحد لو قلت : إن زيد
ًا على أن ( ل ) ماع ماا عملت فيه بمنزلة اسإم واحد في باب إّن ويدلك أيض

أنه ل يجوز لك أن تفصل بين ( ل ) والسإم وماتى فعلت ذلك لم يكن إل
الرفع وذلك قولك : ل لك مااٌل ول تقول : ل لَك مااَل لن ( لَك ) قد مانع

البناء وقد حكي عن بعضهم : ل رآجَل وغلمَا لك فحذف التنوين مان الثاني
ٌذ ل يعرج عليه وإنما حكمنا على ( ل ) وشبهه بالعطف على النداء وهذا شا
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ًا لَك وأنه يجوز أن أنها نصبت في قولك : ل رآجَل لقولهم : ل رآجَل وغلما
ًا مانطلقان فلو لم تكن ( ل ) نصبت لم يجز أن تعطف تقول ل رآجل وغلما

ًا فهذا الفرق بين ( ل ) رآجَل وخأمسة عَشر على رآجل مانصوب
وقد عرفتك مان أين تشابها ومان أين افترقا وأماا عطف المفرد على

ًا ُد وعمر المفرد في النداء فل يجوز أن تعطفه على الموضع لو قلت : يا زي
ًا إنما بني لنه مانادى ماخاطب باسإمه لم يجز مان قبل أن زيد

ُهما ٍو و ٍد هي التي أوجبت البناء في عمر والصلة التي أوجبت البناء في زي
ٌد فيضمون الثاني ٌء أل ترى أنهم يقولون : يا عبد الله وزي في ذلك سإوا

والول مانصوب لهذه العلة ولول ذلك لما جاز وليس ماثل هذا في سإائر ماا
يعطف عليه
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: القسم الرابع وهو ماا عطف على شيء ماوصأول ل يتم إل بصلته
ًا عطفت على الذي ماع صألتها ولو ِرآ وزيد وذلك قولك : ضربت الذي في الدا
ًا وكذلك ( مَان ) إذا ًا ماعلوما ًا لم يجز ولم يكن اسإم عطفت على الذي مافرد

ًا وماثل ذلك ( مَاا ) إذا كانت بمعنى الذي تقول ضربُت مَان في الدارآ وزيد
ًا فالذي ومَاْن وماا كانت بمعنى ( الذي ) تقول : أخأرجُت ماا في الدارآ وزيد

ِلخأبارآ إل بصلتا وماا يوصأل فيكون كالشيء الواحد مابهماتْا ل تتم في ا
( أن ) ماع صألتها تكون كالمصدرآ نحو قولك : يعجبني أن تقوما فموضع أن
تقوما رآفع لن المعنى : يعجبني قيامُاك وكذلك إن قلت : كرهُت أن تقومَا

فموضع أن تقوما نصب وعجبت مِاْن أن تقومَا خَأفٌض فتقوُل على هذا :
ِدك ٍد وقعو ِما زي ِدَك تريد : مان قيا ٌد وقعو عجبُت مان أن يقومَا زي
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باب العطف على عامالين
اعلم : أن العطف على عامالين ل يجوز مان قبل أن حرف العطف إنما
ٌو ٌد وعمر وضع لينوب عن العامال ويغني عن إعادته فإن قلت : قامَا زي
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فالواو أغنت عن إعادة ( قاما ) فقد صأارآتا ترفع كما يرفع قامَا وكذلك إذا
ًا فالواو نصبت ٌق وعمر ًا مانطل عطفت بها على مانصوب نحو قولك : إن زيد
ٍو فالواو ٍد وعمر كما نصبت ( إّن ) وكذلك في الخفض إذا قلت : ماررآتا بزي
جرتا كما جرتا الباء فلو عطفت على عامالين أحدهما يرفع والخأر ينصب

لكنت قد أحلت لنها كان تكون رآافعًة ناصأبة في حال قد أجمعوا على أنه ل
ٍد فتعطف على الفعل والباء ولو ٍو وبكٌر خأال ٌد بعمر يجوز أن تقول : مَاّر زي

جاز العطف على عامالين لجاز هذا واخأتلفوا إذا جعلوا المخفوض يلي الواو
ٍر واحتجوا ٌد بك ٍو وخأال ٌد بعمر فأجاز الخأفش ومان ذهب ماذهبه : مَاّر زي

: بأشياء مانها قول الشاعر
َها ) ِديُر َقا ِه مَا ِلل َكّف ا ِب ُلماورَآ ...  ْيَك فإّن ا َل َع ّوْن  َه  )
َها ) ْنَك ماأماورُآ َع ٍر  َقاصِأ َها ... ولَ  ّي ِه ْن ِتيَك مَا ْيَس بآ َل َف  )
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: وقال النابغة
ّدها  ) َنُر َنا أْن  َل ْعُروٍف  ِبَم ْيَس  َل ّقرا...َف ُتع ًا أن  ًا ول ماستنكر (  صِأَحاح

: وماا يحتجون به
ُكِل وماا ومان ذلك َء شحمًة فعطف على  ًة ول بيضا َء تمر : ماا كُل سإودا

ًا  ) ِبيَن امارأ َتْحَس ٍء  ِري ُكّل اما َنارَآا...َأ ُد بالليِل  ّق َو َت ٍرآ  َنا (  و
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وماذهب سإيبويه في جميع هذه أن ل يعطف على عامالين ويذكر أن في
جميعها تأويلً يرده إلى عمل واحد ونحن نذكر ماا قاله سإيبويه في باب ( ماا
ُأماها ترفع لنك لو قلت : ماا أبو زينَب ًا ول ماقيمٌة  ) تقول : ماا أبو زينب ذاهب

ماقيمًة أماها لم يجز لنها ليست مان سإببه وماثل ذلك قول : العورآ الشني
ّوْن عليَك فأنشد البيتين ورآَفع ول قاصأر عنك ماأماورآها وقال : لنه جعل َه

المأماورآ مان سإبب الماورآ ولم يجعله مان سإبب المذكر وهو المنهي وماعنى
كلماه أنه لو كان ماوضع ليس ( ماا ) لكان الخبر إذا تقدما في ( ماا ) على
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ًا ماعٌن ًا ول خأارآج ٌد مانطلق السإم لم يجز إل الرفع ل يجوز أن تقول : ماا زي
ًا ٍد جاز النصب وكان عطف ًا مان سإبب زي فإن جعلت في ( خأارآٍج ماعن ) شيئ
ٍد لنه ماعلق بسبب له فكذلك لو قلت : فما ًا لزي على الخبر لنه يصير خأبر
ُه قومٌا يأتيَك مانهيها ول قاصأٌر عنك ماأماورآها غير قولك مانهيها ثام قال : وَجر

فجعلوا المأماورآ للمنهي والمنهي هو الماورآ لنه مان الماورآ وهو بعُضها
فأجراه وأنثه كما قال جرير

ْتنا  ) َتعّرق ْعُض الّسنيِن  َب ِم...إذا  َأبى اليتي َد  ْق َف َفى اليتامَا  َك   )
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فصارآ تأويل الخبر ليس : بآتيك الماورآ ول قاصأٌر بعضها فجعل : بعض
ًا وكذلك احتج لقول النابغة في الجر فقال : يجوز أن تجر الماورآ أماورآ
َدها لن ( أن وتحمله على الرد لنه مان الخيل يعني في قوله : أن تر

َدها كما قال ذو الرماة : تردَها ) في ماوضع رآ
ْهْت  ) ّف َتَس ِرآمَااٌح  َكَما اهتّزتْا  ْيَن  ِم...مَاَش ّنواسِإ َعاليها مَاّر الّرياِح ال َأ   )

ّد إلى الماورآ كأنه قال : تسفهتها الرياح فهذا بناء الكلما على الخيل وذلك رآ
وقال : كأنه قال : ليس بآتيَك مانهيها وليست بمعروفة رآدها حين كان مان

َو َبلى مَان أسإلَم وجهه لله وه الخيِل والخيُل ماؤنثٌة فأنَث وهذا ماثل قوله : ( 
ِه ول خأوٌف عليهم ول هم يحزنون ) أجرى الول ُه عند رَآب ُله أجر َف مُاحسٌن 
ًا ثام على لفظ الواحد والخأر على المعنى هذا ماثله في أنه تكلم به ماذكر
أنث كما جمع وهو في قوله : ليس بآتيتَك مانهيها كأنه قال : ليس بآتيتَك

ًا َدها وكأنه قال : ليست بمعروفٍة خأيلنا صأحاصأ الماورآ وفي ليس بمعروف رآ
ًا ًا ول قاصأر قال : وإن شئت نصبت فقلت : ول ماستنكر
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قال أبو العباس : قال الخأفش : وليس هذان البيتان على ماا زعم سإيبويه
يعني في الجر لنه يجوز عند العطف وأن يكون الثاني مان سإبب الول

وأنكر ذلك سإيبويه لنه عطف على عامالين على السين والباء فزعم أبو
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الحسن : أنها غلط مانُه وأن العطف على عامالين جائز نحو قول الله عز
ٍة آياتٍا ) فجر وجل في قراءة بعض الناس ( وفي خألِقكم وماا بث مان داب

ًى أو في ضلٍل مابيٍن ) َعلى هد الياتا وهي في ماوضع نصب وماثل قوله ( ل
 )عطف على خأبر ( إّن ) وعلى ( الكل

ًا ولكن قوله : قال أبو العباس : وغلَط أبو الحسن في اليتين جميع
ّلُه مان السماء مان رآزٍق فأحيا به الرآَض ( واخأتلف الليل والنهارآ وماا أنزل ال

ٍما يعقلون ) وابتدأ الكلما : ( إن في َد ماوتِها وتصريف الرياح آياتٍا لقو بع
ٍة آياتٍا السمواتِا والرآِض لياتٍا للمؤمانين ) ( وفي خألقكم وماا يبّث مان داب

ّلُه مان السماء مان رآزٍق ِرآ وماا أنزَل ال لقوما يوقنون واخأتلف الليِل والنها
ِتها وتصريِف الرياِح آياتٍا ِه الرآَض بعد ماو  )فأحيا ب

بعد هذه الية وإن جّر آياتا فقد عطف على عامالين وهي قراءة عطف
ٌد على ( إن ) و ( في ) قال وهذا عندنا غير جائز لن الذي تأوله سإيبويه بعي

وقال : لن الرد غير الخيل والعقُر رآاجع إلى الخيل فليس بمتصل بشيء
مان الخيل ول داخأل في المعنى

وقال : أماا قوله : فليس بآتيَك مانهيها ول قاصأٌر عنَك ماأماورآها فهو أقرب
قليلً وليس
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مانه لن المأماورَآ بعضها والمنهي بعضها وقربه أنهما قد أحاطا بالماورآ وقال
: وليس يجوُز الخفض عندنا إل على العطف على عامالين فيمن أجازه

َء شحمة فقال سإيبويه : كأنَك ٌة ول بيضا َء تمر ُلهم : ماا كّل سإودا وأماا قو
ُكّل ) ُكّل بيضاء فمذهب سإيبويه أّن (  ٍر فقلت : ول  ُكّل ماضم أظهرتا 

: ماضمرة هنا ماحذوفة وكذلك
ًا  ِبيَن أمارأ َتْحَس ٍء  ِرى َكّل امْا َنارآا...ُأ ُد بالليِل  ّق َتو ٍرآ  َنا (  و

ُكّل ) بعد أن لفظ بها ثاانية وقال : اسإتغنيت عن يذهب إلى أنه حذف ( 
ِة ( كّل ) لذكرك إياه في أول الكلما ولقلة التباسإه على المخاطب تثني

ِه وإن ّلِه يقول ذاَك ول أخأي قال : وجاز كما جاَز في قوله : ماا ماثُل عبد ال
شئت قلت : ول ماثَل أخأيِه فكما جاز في جمع الخبر كذلك يجوز في تفريقه

ُه ذاَك قال : ُقه أن تقول : ماا ماثُل عبد الله يقوُل ذاك ول أخأيه يكر وتفري
وماثُل ذلك : ماا ماثُل أخأيَك ول أبيَك يقولِن ذلَك فلما جاز في هذا جاز في
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ذاك
ُه ِه يكر وأبو العباس رآحمه الله ل يجيُز : ماا ماثُل عبد الله يقوُل ذاَك ول أخأي
َء ٌة ول بيضا َء تمر ُكّل سإودا ُع في قولَك : ماا  ذاَك والذي بدأ به سإيبويه الرف
ْذ فأماا مان ظّن ًا ) هو الوجه وهذه الحروف شوا شحمٌة والنصب في ( ونارآ

أن مان َجر آياتٍا في الية فقد عطف على عامالين فغلٌط مانُه وإنما نظير
َعلمّاًة للمؤمانيِن فإعادة ذلك قولك : إّن في الدارآ علماًة للمسلمين والبيِت 

ِلعادة للتأكيد لما طال الكلما كما تعاد ( إن ) إذا علماة تأكيد وإنما حسنت ا
طال الكلما وقد ذكرنا هذا في باب إّن وأّن ولول أنا ذكرنا التأكيد

   ]75 - صأفحة 2الصأول في النحو    [ جزء  

ًا كما أنك لو قلت : إّن في الدارآ وأحكاماه فيما تقدما لذكرنا ها هنا مانه طرف
ًا وحُسن لما طال َد الخير كان إعادته تأكيد َد والبل الخيَر والسوق والمسج

ُة هي الولى وإنما كانت تكون فيه حجة لو كان الثاني الكلما فآياتٌا الخأير
غير الول حتى يصيرا خأبرين وأماا مان رآفع وليست ( آياتا ) عنده ماكررآة
ًا على عامالين نصب أو رآفع لنه إذا قال : ( إّن في للتأكيد فقد عطف أيض

َياتٍا ٍة آ ّب َدا ُبّث مِاْن  َي َومَاا  ُكْم  ِق ْل َوفي خَأ ِنيَن  ُلمؤما ْل َياتٍا  الّسَمواتا والرآِض ل
ِرآْزٍق ِء مِاْن  ّلُه مِاْن الّسما ْنَزَل ال َأ َومَاا  ِرآ  ّنها ّليِل وال ِتلَِف ال َواخْأ ِقنوَن  ُيو ٍما  ْو َق ل

ُلوَن ) فإذا رآفع ِق ْع َي ٍما  َياتٍا لقو َتْصريِف الّرياِح آ ِتها و ْو َد مَا َبع ِه الرْآَض  ِب َيا  َأْح ف
ًا على ( في ) وذلك عامالن ولكنه فقد عطف ( آياتٍا ) على البتداء وإخأتلف
إذا قصد التكرير رآفع أو نصب فقد زال العطف على عامالين فالعطف على

عامالين خأطأ في القياس غير ماسموٍع مان العرب ولو جاز العطف على
عامالين لجاز على ثالثاة وأكثر مان ذلك ولو كان الذي أجاز العطف على

َد ًا والمسج عامالين أي شاهد عليه بلفظ غير ماكررآ نحو : ( إّن في الدارآ زيد
ًا على أنه إْن حكى ماثله حاٍك ٍد لكان ذلك له شاهد ًا ) وعمٌرو غيُر زي عمر

ًا فل ينبغي أن تقبله وتحمل كتاب الله عز ولم يوجد في كلما العرب شائع
وجل عليه
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باب ماسائل العطف
ِبك ٍد أخأيك فصاح ِبَك فإن قلت : ماررآتا بزي ٍد أنيِسَك وصأاح نقول : ماررآتُا بزي
ٌد وعمرٌو ول يجوز أن تقتصر في ٌد لم يجز وتقول : اخأتصم زي والصاحب زي

هذا الفعل وماا أشبهه على اسإم واحد لنه ل يكون إل مان اثانين ول يجوز
أن يقع هنا مان حروف العطف إل الواو ل يجوز أن تقول : اخأتصم زيدق

فعمرٌو لنك إذا أدخألت الفاء وثام اقتصرتا على السإم الول لن الفاء
ًا وكذلك توجب المهلة بين الول والثاني وهذا الفعل إنما يقع مان اثانين ماع

ًا وكذلك ًا فعمر ًا ول يجوز أن تقول جمعت زيد ًا وعمر قولك جمعت زيد
ٌد رآاغٌب فيك ٍد فعمرٍو وتقول : زي ٍد وعمرٍو ول يجوز : بين زي المال بين زي

ُبد ٍد ) لم يكن  ًا ) على البتداء فإن عطفت على ( زي ٌو تعطف ( عمر وعمر
ًا على الضمير ٌو رآاغباِن فيَك فإن عطفت عمر ٌد وعمر مان أن تقول : زي

ٌد رآاغٌب هو وعمرو فيَك ) فإن عطفت على الذي في ( رآاغٍب ) قلت : ( زي
ابتداء والمبتدأ لم يجز أن تقول : زيد رآاغٌب وعمرو فيك لن ( فيك )

ماعلقة براغب فل يجوز أن تفصل بينهما وقد أجازوا تقديم حرف النسق
ٌد وعمرو وتقول : ُثاّم زي ٌو وقامَا  ٌد عمر في الشعر فتقول على ذاك : قامَا وزي

ًء ٌد وعمرو قاماا ويجوز : زيد وعمرو قامَا فحذف ( قامَا ) مان الول اجتزا زي
ٌو قامَا وقد أجازوا التثنية ٌد ثام عمرو قامَا وزيد فعمر بالثاني وتقول : زي
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ٌد فعمرو قاماا وزيد ثام عمرو قاماا ول يجيزون ماع ( أو ول ) إل :فتقول  زي
ٍو قامَا وزيد أو عمرو قامَا ل يجوز أن تقول : ٍد ل عمر التوحيد ل غير نحو : زي

َقاماا ٌد ل عمرٌو قاماا لنك تخلط مان قاما بمن لم يقم وكذلك لو قلت  زي
ًا لم يجز ًا عمر لجعلت القياما لهما إنما هو لحدهما ومان أجاز : لقيُت وزيد

ٍو وزيد ٍد بعمرٍو تريد : ماررآتا بعمر ذلك في المخفوض ل تقول : ماررآتا وزي
لنه قد قدما المعطوف على العامال وإنما أجازوا للضرورآة أن يقدما ماعموٌل

فيه على ماعموٍل فيه والعامال قبلهما وذا ليس كذلك وقد حلت بينه وبين
ماا نسقته عليه بغيره وهو الباء

ًا قائماِن لن ًا عمر وأجاز قوما : قاما ثام زيد عمرٌو ول يجيزون : إن وزيد
( إّن ) أداة
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ٍء لم يكن يرفع لم يجز ٌد عمرٌو ) ويقولون : كّل شي ويجيزون : ( كيف وزي
أن يليه الواو نحو : ( هل وزيد عمرو قائماِن ) ماحال وإنما صأارآ العطف إذا

ًأ وفي ماوضع مابتدأ وليس أحد لم يكن قبله ماا يرفع أقبح لنه يصير مابتد
ٌو قائماِن يريد : عمرو وزيد قائمان وإن بمنزلة ٌد عمر ًأ : وزي يجيز مابتد

ٌو وزيد فيَك ٌد رآغَب فيَك وعمر ًا فيها وتقول : زي البتداء فلذلك قبح أيض
ٌد فيَك رآغَب وعمرٌو فإن أخأرجت ( رآغب ) على هذا لم يجز : أن تقول : زي
ٌو رآغَب لنك قد فصلت بين المبتدأ وخأبره بالمعطوف وقدمات ماا هو وعمر

ٍم ول ًا وتقول : أنت غير قائ ماتصل بالفعل وفرقت بينهما بالمعطوف أيض
قاعٍد تريد : وغير قاعد لما في ( غير ) مان ماعنى النفي وتقول : أنت غير

القائم ول القاعد تريد : غير القاعد كما قال الله عز وجل : ( غير
المعضوِب عليهم ول الضاليَن ) ولم يجىء هذا في المعرفة ل يستعملون

ٍد ول ( ل ) ماع المعرفة العلم في ماذهب ( غير ) ل يجوز : أنت غيُر زي
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ُد وإنما جاز ْد ول يجوز : زيد قامَا ويقع ٌد قاما أماس ولم يقع عمرٍو تقول : زي
ماع ( لم ) لنها ماع عملت فيه في ماعنى الماضي ول يجوز أن تنسق على (

لن ولم ) بل ماع الفعال ل تقول : لم يقم عبد الله ل يقعد وكذلك : لن
ُد يا هذا لن ( ل ) إنما تجيء في العطف لتنفي عن يقوما عبد الله ل يقع
ًا ثام ٌد ضربُت عمر ُه وزي ًا وأخأا الثاني ماا وجب للول وتقول : ضربُت عمر

ُه وقوما ل يجيزون مان هذه الحروف إل الواو ًا أو أخأا ٌد ضربت عمر أخأاه وزي
فقط ويقولون : لن الواو بمعنى الجتماع فل يجيزون ذلك ماع ثام وأو لن
ًا وضربُت ٌد ضربت عمر ًا فإن قلت : ( زي ماع ( ثام وأو ) عندهم فعلً ماضمر

ُه ) لم يجز : لن الفعل الول والجملة الولى قد تمت ول وصألٌة لها أخأا
بزيد وعطفت بفعل آخأر هو المتصل لسببه وليس لخأيه في ( ضربُت )

الولى وصألٌة فإن أرآدتا بقولك : وضربُت إعادة للفعل الول على التأكيد
ُه ٌد في الدارآ والبيت أخأو جاَز ومان أجاز العطف على عامالين قال : زي

ًا ليس إلى جانب ماا عملت ٍرآ لن دينارآ ٍم وأخأيه بدينا وأمارتُا لعبد الله بدرآه
ٍم ًا أمارتُا لعبد الله بدرآه فيه الباء وحرف النسق ماع الخِأ ول يجوز أيض

ُه ليس إلى جانب ماا عملت فيه اللما وحرف النسق ماع ِه لن أخأا ٍرآ أخأي ودينا
ًا وهو ماضروب فتقول ًا ويجوز أن ترفع عمر ٌد وعمر ٍرآ وتقول : ضربُت زي دينا
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ًا وعمٌر تريد : وعمرو كذلك وإنما يجوز هذا إذا علم المحذوف : ضربُت زيد
ًا وتارآكُه لن الفعل ل يصلح هنا لو ولم يلبس وتقول : هذان ضارآٌب زيد

ًا ويتركُه لم يجز وإنما جاز هذا في ( فاعٍل ) لنه قلت : هذاِن يضرُب زيد
ٌد وعمرٌو لم يجز إل بالواو لن الواو تقوما ماقاما اسإم فإذا قلت : هذاِن زي

التثنية والجمع
واعلم : أنه ل يجوز عطف الظاهر على المكني المتصل المرفوع حتى

ُهو وعمرٌو قال الله عز وجل : ( اذهْب ٌد وقامَا  تؤكده نحو : قمُت أنا وزي
أنت

   ]79 - صأفحة 2الصأول في النحو    [ جزء  

ٍء حسَن نحو : ورآبك فقاتل ) فإن فصلت بين الضمير وبين المعطوف بشي
ماا قمُت ول عمرٌو ويجوز أن تعطف بغير تأكيد ول يجوز عطُف الظاهر
على المكنى المخفوض نحو : ماررآتا به وعمرٍو إل أن يضطر الشاعر

َبل ْق ّق : أرآدتا : أ َبل إن قيَل لك الحّق والباطل إذا أمارتا بالح ْق وتقول : أ
ُهو والباطُل ّق إن قيَل لك  الح

قد ذكرنا جميع هذه السإماء المرفوعة والمنصوبة والمجرورآة وماا يتبعها
في إعرابها وكنت قلت في أول الكتاب أن السإماء تنقسم قسمين :

ماعرٍب ومابنٍي فإن المعرب ينقسم قسمين : مانصرٍف وغير مانصرٍف وقد
وجب أن يذكر مان السإماء ماا ينصرُف وماا ل ينصرف ثام نتبعُه المبنياتِا

ذكر ماا ينصرف مان السإماء وماا ل ينصرف
اعلم : أن ماعنى قولهم اسإم مانصرف أنه يراد بذلك إعرابه بالحركاتا

ٌع عندهم الثلث والتنوين والذي ل ينصرف ل يدخأله جٌر ول تنويٌن لنه ماضارآ
للفعل والفعل ل جّر فيه ول تنوين وجر ماا ل ينصرف كنصبه كما أن نصب
الفعل كجزماه والجر في السإماء نظير الجزما في الفعل لن الجر يخص

السإماء والجزما يخص الفعال وإنما مانع ماا ل ينصرف الصرف لشبهه
بالفعل كما أعرب مان الفعال ماا أشبه السإم فجميُع ماا ل ينصرف إذا

ُفعل به ذلك ُأضيف ُجّر في ماوضع الَجّر وإنما  ُأدخألت عليه اللف واللما أو 

لنه دخأل عليه ماا ل يدخأل على الفعال وماا يؤمان ماعه التنوين أل ترى أن
ٍء وأن اللف واللما ل يدخألن على الفعل وكذلك الفعال ل تضاف إلى شي

ِلضافة وأصأول السإماء كلها الصرف التنوين ل يجتمع ماع اللف واللما وا
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وإنما في بعضها ترك الصرف وللشاعر إذا اضطر أن يصرف جميع ماا ل
ينصرف ونحن نذكر ماا ل ينصرف مانها ليعلم ماا عداها مانصرٌف
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السإباب التي تمنع الصرف تسعة
ماتى كان في السإم اثانان مانها أو تكررآ واحد في شيء مانها مانع الصرف

وذلك وزن الفعل الذي يغلب على الفعل والصفة والتأنيث الذي يكون لغير
فرق واللف والنون المضارآعة للفي التأنيث والتعريف والعدل والجمع

والعجمة وبناء السإم ماع السإم كالشيء الواحد
: الول : وزن الفعل

َفعل ويفعُل َنفعل أو  َتفعل أو  فما جاء مان السإماء على أفعل أو يفعُل أو 
وانضم ماعه سإبب مان السإباب التي ذكرنا لم ينصرف فأفعل نحو أحمَر
َهُب وأعلُم وهي صأفاتا فقد َذ َأ وأصأفَر وأخأضَر ل ينصرف لنه على وزن 
ْذهُب فهو ُد اسإم رآجل ل ينصرف لنه على وزن أ اجتمع فيها علتان وأحم

ٍد َد يا هذا وبأحم ماعرفٌة ففيه علتان فإْن نكرته صأرفته تقول : ماررآتُا بأحم
آخأر وأعصُر اسإم رآجٍل ل ينصرف لنه ماثل أَقتل وكذلك إن سإميته بتنضب

وترتب وتألَب فأماا تولُب إذا سإميت به فمصروف لنه ماثل جعفر فإن
َء وماررآتا بيضرَب سإميت على هذا رآجلً بيضرَب قلت : هذا يضرُب قد جا
َعَل قلت : َف ورآأيت يضرب وكذلك : تضرُب ونضرْب واضرُب وإن سإميته ب
ٍر َء ورآأيُت ضرَب وإن سإميته بضرَب صأرفته لنه ماثل َحج هذا َضرَب َقد جا

وَجمٍل وليس بناؤه بناء يخص الفعال ول هي أولى به مان السإماء بل
السإماء والفعال فيه ماشتركة وهو
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ًا وإن سإميَت رآجلً بنرجس لم تصرفُه لنه على ماثال كثير فيهما جميع
ِلٌل ْع َف ِلَل ولو كان فيها  ْع َف َنصرُب وليس في السإماء شيء على ماثال 

لصرفنا نرجَس إذا سإمينا به
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ْفَر ) وليس هو تفعُل َع أماا نهشل اسإم رآجل فمصروٌف لنه على ماثال ( ج
َلٌل ولكن لو سإميت رآجلً بتذهُب لتركت صأرفه فقلت : هذا ْع َف إنما هو 

تذهُب ورآأيُت تذهَب وماررآتُا بتذهَب وجميع هذه إذا نكرتها صأرفتها تقول :
مارتُا بتغلَب وتغلٍب آخأر لنه قد زالت إحدى العلتين

ٌو ورآأيت وهي التعريف فإن سإميت بقاما عمرُو حكيت فقلت : هذا قامَا عمر
ّبط ًا تقول هذا تأ ّبط شر قامَا عمرو وكذلك كل جملة يسمى بها نحو : تأ

ًا وكذلك إذا سإميته ( بقاماا ) قلت : هذا قاماا ورآأيت قاماا وماررآتا بقاماا شر
وهذا قاماوا ورآأيُت قاماوا وماررآتا بقاماوا وإن سإميت ( بقاما ) وفي قاما
ضمير الفاعل حكيته فقلت : هذا قاما قد جاء وماررآتُا بقاما يا هذا تدعه

على لفظه لنك لم تنقله مان فعل إلى اسإم إنما سإميت بالفعل ماع الفاعل
ًا رآجلً فوجب أن تحكيه فأماا إن سإميت ( بقاما ) ول ضمير فيه فهو جميع

ً ماصروٌف لنه ماثل باٍب ودارٍآ وقد نقلته مان الفعل إلى السإم ولو كان فعل
ٌد أخأوَك لكان ماعه فاعٌل ظاهر أو ماضمٌر وكذلك لو سإميت بقولك : زي

ٌد أخأوَك تحكي الكلما َء ورآأيت أخأوَك وماررآتا بزي لقلت هذا زيد أخأوَك قد جا
كما كان فإن سإميت رآجلً ( بضربُت ) ول ضمير فيه قلت : هذا َضربه
ٍء لن السإماء المؤنثة مان هذا الضرب إذا وقفت عليها فتقف عليه بها

َء فإذا وقفت قلت : سإلمْه وكذلك ًء تقول : هذا سإلمُة قد جا أبدلت التاء ها
( ضربُت ) إذا سإميت بها خأرجت عن لفظ الفعال ولزماها ماا يلزما السإماء

ًا لحكى وقد ذكرنا فيما ًا ولو كانت اسإم وليست التاء في ( ضربت ) اسإم
تقدما أن هذه التاء إنما تدخأل في فعل المؤنث لتفرق بينه وبين فعل

المذكر وإذا سإميت ( بضربُت ) وفيها ضمير الفاعلة حكيت فقلت : هذا
ًا ولو َء ورآأيت ضربُت وماررآتا بضربت لن فيه ضمير ضربُت قد جا
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ٍء وهو على ماثال ًا لشي ِهي وكل اسإم صأارآ علم َبت  أظهرتا لقلت َضَر
الفعال في أوله زياداتها ل تصرفه فإن سإميت بأضرب أو أقبل قطعت

اللف ولم تصرفه فقلت : هذا أضرب قد جاء وأذهب وأقبل قد جاء لن
ألف الوصأل إنما حقها الدخأول على الفعال وعلى السإماء الجارآية على

ًا فأماا السإماء التي ًا وانطلق انطلق تلك الفعال نحو : اسإتضرب اسإتضراب
ليست بمصادرآ جارآيٍة على أفعالها فألف الوصأل غير داخألة عليها وإنما
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ُبها وإن ٍء واسإٍت وليس هذا با دخألت في أسإماء قليلة نحو : ابٍن وامارى
سإميت رآجلً ( بتضارآَب ) صأرفته لنه ليس على ماثال الفعل فتقول : هذا
ِرُب ُتَضي َء وماررآتا بتضارآٍب فإن صأغرته وهو ماعرفة قلت :  تضارآُب قد جا

ً َتضِرب ) وأنت لو سإميت رآجل فلم تصرفه لنه قد سإاوى تصغير ( 
( بتضرَب ) ثام صأغرته وأنت تريد المعرفة لم تصرفه

وأفعل مانك ل يصرف نحو : أفضل مانك وأظرَف مانَك لنه على وزن الفعل
وهو صأفة فإن زال وزن الفعل انصرف أل ترى أن العرب تقول : هو خأيٌر
ًا أو َأفعَل ) صأرفوه فإن سإميت بأفعَل مافرد مانك وشٌر مانَك لما زال بناء ( 

ُع وأكتُع فل ينصرفان لنهما ماعها ( مانَك ) لم تصرفها على حال وأماا أجم
على وزن الفعل وهما ماعرفتان لنهما ل يوصأف بهما إل ماعرفة فإن

ذكرتهما صأرفتهما وإن سإميت رآجلً ضربوا فيمن قال : أكلوني البراغيُث
َء مان قبل أن هذه الواو ليست بضمير فلما صأارآ قلت : هذا ضربوَن قد جا
ًا صأارآ ماثل ( ماسلموَن ) والسإم ل يجمع بواو ول نوٍن ماعها ومان قال اسإم

َء ماسلمين قالت : َضربيَن وكذلك لو سإميت ( بَضربا ) قلت : ضرباِن قد جا
فيمن قال : أكلوني البراغيُث ومان قال : ماسلميَن وعشريَن لم يقل في

ٍد شبه بعشريَن ويبريَن ًا لواح ماسلماتا مالسميَن لن ذاك لما صأارآ اسإم
: الثاني : الصفة التي تتصرف

َء وأعمى َء وأصأفَر وصأفرا ُء نحو أحمَر وحمرا ْعل َف َلُه  وذلك نحو : أفعَل الذي 
َء وأحمُر ل ينصرف لنه على وزن الفعل وهو وعميا
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ُء ل تتصرُف لن فيها ألف التأنيث وهي ماع ذلك صأفة ولو كان صأفٌة وحمرا
ألف التأنيث وحدها في غير صأفٍة لم تنصرف ونحن نذكر ذلك في باب
التأنيث والصفة ل تكون ماعرفة إل باللف واللما وكل بناء دخألته اللف

ًا فقد زال عنها الصفة فأماا واللما فهو مانصرٌف وماتى صأارآتا الصفة اسإم
ٌة وماا أشبه ذلك إذا وصأفت بها فهو مانصرٌف لن هذه الهاء قائمٌة وقاعد

ًا بين المذكر والمؤنث وهي غير لزماٍة فهي ماثل التاء في إنما دخألت فرق
الفعل إذا قلت : ضربُت وضربَت وإنما يعتد بالتأنيث الذي لم يذكر للفرق

ٌة وهو َع غير ماصروٍف وذكر سإيبويه أنه نكر وأجازوا ماثنًى وثالَث ورآبا
َد صأرفته لنك تقول ُثاناء وأحا ماعدوٌل فقد اجتمع فيه علتان وإذا حقرتا 
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ُثانٌي فيصير ماثل ُحَميٍر فيخرج إلى ماثال ماا ينصرف ٌد و َي أُح
: الثالث التأنيث

والمؤنث على ضربين : ضرب بعلماٍة وضرب بغير علماة فأماا المؤنث الذي
ُء واللُف فالسإماء التي ل تنصرف بالعلماة فالعلماُة للتأنيث علماتان : الها

َدة اسإم امارأة وطلحَة اسإم رآجل ل ينصرفان ماما فيها علماة فنحو : َحْم
لنهما ماعرفتان وفيهما علماة التأنيث فإن نكرتهما صأرفتهما تقول : ماررآتا

ٍة آخأَر وكل اسإم ماعرفة فيه هاء ٍة أخأرى وبطلحَة وطلح َدة وَحْمد بحم
التأنيث فهو غير ماصروف فأماا ألف التأنيث فتجيء على ضربين : ألف

َلى وسإكرى وألف قبلها ألف زائدة نحو : صأحراء ُبشرى وخأب مافردة نحو 
ًة أو ماقصورآة فهو غير َء وكل اسإم فيه ألف التأنيث مامدود َفسا ْن َء وخُأ وحمرا
ماصروف ماعرفة كان أو نكرة فإن قال قائل فما العلتان اللتان أوجبتا ترك

ُبشرى وإنما فيه ألف للتأنيث فقط قيل : هذه التي تدخألها اللف صأرف 
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يبنى السإم لها وهي لزماة وليست كالهاء التي تدخأل بعد التذكير فصارآتا
ًة للملزماة والبناء كأنه تأنيث آخأر وتضارآع هذه اللُف اللَف التي تجيء زائد
َقى فيمن قال ْل َع ْفَرى و ِذ ِللحاق إذا سإميت بما يكون فيه وذلك نحو : ألف  ل

ٌة كما ٍء مانها لم تصرفه لنها ألٌف زائد َنطى فإن سإميت بشي ٌة وَحب ْلقا َع  :
إن ألف التأنيث زائدة وقد اماتنع دخأول الهاء عليها في المعرفة وأشبهت

ألف التأنيث لذلك
ًة رآابعًة فما زاد أن يحكم عليها بالتأنيث حتى وحق كل ألف تجيء زائد

ًة رآابعًة فما زاد فللتأنيث تقوما الحجة بأنها مالحقة لن بابها إذا جاءتا زائد
ِللحاق يحتاج إلى دليل لقلته والدليل الذي تعلم به لكثرة ذلك واتساعه وا

َعلقًى مالحقًة فنون ٌء نحو مان جعل  اللف الملحقة أن تنون وتدخأل عليها ها
ْطَى َن َب ٌة ولهذا ماوضع يبين فيه وإنما شبهت ألُف ح َعلقا وألحق الهاء فقال : 
ْباَن َغض بألف التأنيث كما يثبت اللف والنون في عثمان باللف والنون في 

َقى اسإم رآجل ْل َع لما تعرف عثمان وصأارآ ل يدخأله التأنيث فإن صأغرتا 
ًا صأرفته وإن سإميت رآجلً بمعَزى لم تصرفه وإن صأغرته لم تصرفه أيض

َقى ْل َع َتترى فيها لغتان ك لنه اسإٌم لمؤنٍث فأماا مان ذكر ماعزى فهو يصرفه و
ِللحاق والتنوين فإن سإميت ْطى وماْعزى فليس فيه إل لغة واحدة ا فأماا أرَآ
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ٌق َباء صأرفته لنه مالح ِعل بهما لم تصرفهما كما ذكرتا لك وإن سإميت ب
ٌء َلبيا ُع ْيديٌح ولو كانت للتأنيث لقلت  ُعليبى كما تقول : سُإَر بسرداُح تقول 

َد ل ينصرفان لنهما اسإمان وأماا التأنيث بغير علماٍة فنحو : زينب وسإعا
ٌة فما ٍم على أرآبعة أحرف أصألية أو فيها زائد لمؤنث وإن سإميت امارأة باسإ

زاد لم يصرف لن الحرف الرابع بمنزلة الهاء لن الهاء ل تكون إل رآابعًة
ًا باسإم َبٍة وكذلك إن سإميت ماذكر ُثا ًا إل في اسإم مانقوص نحو :  فصاعد

َد وقالوا : إّن ماؤنث ل علماة فيه ولم تصرفه نحو رآجل سإميته بعناق وسإعا
َء اسإم رآجٍل إنما لم يصرف وهو جمع أسإما
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اسإم على أفعال وحق هذا الجمع الصرُف لنه مان أسإماء النساء فلما
ُء أرآادوا أسإماء سإمي به الرجُل لم يصرف ولو قال قائل : إنما هو فعل
ًا فإن سإميت ٍة لكان ماذهب ٍة إسإاد ًة كما قال في وسإاد َو همز وأبدلوا الوا

َتها ماؤنثا باسإم ثالثاي ماتحرك الوسإط فهو غير ماصروف نحو : امارأة سإمي
ٍد وُجْمِل فمن العرب ْع َد ٍد و ْن ٍما فإن كان الثلثاي سإاكن الوسإط نحو : ه َد بق

ِم وأنه أقل ماا تكون عليه السإماء مان العدد والحركة مان يصرف لخفة السإ
ٍر وإن كان ومانهم مان يلزما القياس فل يصرف فإن سإميت امارأة باسإم ماذك
ٍد وعمرٍو لن هذه مان الخأف وهو المذكر سإاكن الوسإط لم تصرفه نحو زي

إلى الثاقل وهو المؤنث فهذا ماذهب أصأحابنا وهو في هذا الموضع نظير
ٌء اخأتص بها َأَل فلم تصرفه لنها أسإما َي َد وزينَب وج رآجٍل سإميته بسعا

ً المؤنث وهو على أرآبعِة أحرف والرابع كحرف التأنيث وإن سإموا رآجل
َديٌم ُق ُه فقالوا :  ٍما وخَأشٍل صأرفوه وحقرو َد َق ب

: الرابع : اللف والنون اللتان يضارآعان ألفي التأنيث
ًا كما اعلم : أنهما ل يضارآعان ألفي التأنيث إل إذا كانتا زائدتين زيدا ماع

ًا وإذا كانتا ل يدخأل عليهما حرف تأنيث كما ل يدخأل زيدتا ألفا التأنيث ماع
على ألفي التأنيث تأنيٌث وذلك نحو : سإكراَن وغضباَن لنك ل تقول :

َكرى فلما اماتنع دخأول َبى وسَإ َغْض َكرانة ول غضبانٌة إنما تقول :  سإ
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ٍم ماعرفٍة في آخأره ألٌف حرف التأنيث عليهما ضارآعا التأنيث وكذلك كل اسإ
ًا فهو غير ماصروٍف وذلك نحو : عثماَن اسإم رآجٍل ل ونوٌن زائدتان زيدا ماع
تصرفه لنه ماعرفة وفي آخأره ألٌف ونوٌن وهما في ماوضع ل يدخأل عليهما
ْفرى إذا سإميت ِذ َطى و ْن َب التأنيث لن التسمية قد حظرتا ذلك فهذا ماثل َح

بهما لما حظرتا التسمية دخأول الهاء اشبهت اللُف ألَف التأنيث فلم
تصرف في المعرفة وصأرف في النكرة وكذلك عثمان غير ماصروف في

المعرفة فإن نكرته صأرفته لنه في نكرته كعطشاَن الذي له عطشى
ُعرياَن وسإرحاَن وُضبعاَن لم تصرفه فإن نكرته صأرفته ِب وكذلك إذا سإميته 

ٌق وإن حقرتا سإرحان اسإم رآجٍل صأرفته فقلت : سُإريحيٌن لنه مالح
ُعثيماُن لم تصرفه بسرداَح في نكرته ولكنك إن حقرتا عثماَن فقلت : 

وتركت اللف والنون على حالهما كما فعلت بألفي التأنيث إذا قلت :
ُء فعثماُن ماخالٌف كسرحاَن كأنه إنما بني هذا البناء في حال ماعرفته ُحَميرا

وهذا يبين في التصغير وإن سإميت بطَحان مان الطحِن وسإماَن مان السمِن
وتباَن مان التبن صأرفت جميع ذلك وإن سإميت بدهقاَن مان الدهِق لم

تصرفه وإن سإميته مان التدهقن صأرفته
ّيَط لم وكذلك شيطان إن كان مان التشيطِن صأرفته وإن كان مان َش

تصرفه وقال سإيبويه : سإألُت الخليل عن رُآمّااَن فقال : ل أصأرفه وأحمله
على الكثر إذا لم يكن له ماعنى يعرف يعني أنه إذا سإمي لم يصرفه في

ٍء اشتقاقه فحمله على الكثر والكثر المعرفة لنه ل يدرآي مان أي شي
ْعداَن ومَاْرجاَن زيادة اللف والنون قال : وسإألته عن سَإ
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ٌة لنه ليس في الكلما ماثل : سِإرداَح :فقال  ل أشّك في أن هذه النوَن زائد
ْنَجاَن لكانت النون عندنا ًا ولو جاء شيء على ماثال َج ْعلٍل إل ماضعف َف ول 

بمنزلة نون مُاّران إل أن يجيء أماٌر يبين أو يكثر في كلماهم فيدعوا صأرفه
ْنجاُن لن المضاعف مان نفس الحرف بمنزلة قال أبو العباس : صُأرف َج
َغاء فيختلف فيها فمنهم مان يجعلها كَخْضخاٍض ْو َع خَأْضَخاٍض ونحوه فأماا 

ُء فل يصرف فيصرف ومانهم مان يجعلها بمنزلة عورآا
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: الخاماس : التعريف
ماتى ماا اجتمع ماع التعريف التأنيث أو وزن الفعل أو العجمة أو العدل أو
اللف والنون لم يصرف فالتأنيث نحو : طلحَة وَحْمزة وزينَب اجتمع في

هذه السإماء أنها ماؤنثاتا وأنها ماعارآٌف واللف والنون ماثل عثمان والعدل
َكر والعجمة نحو : إبراهيم ُعَمر وسَإَحر ووزن الفعل ماثل أَحَمد ويش ماثل 

وإسإماعيل ويعقوَب فجميع هذه ل تصرف لجتماع العلتين فيها فإن سإميت
َع فأماا الصفة والجمع بيعقوب وأنَت تريد ذكر القبح صأرفته لنه ماثل يربو

فإنهما ل يجتمعان ماع التعريف بالتسمية لن الصفة إذا سإمي بها زال عنها
ًا إل باللف واللما فإن سإميت ماعنى الصفة والجمع ل يكون ماعرفة أبد

ُد بالجمع الذي ل ينصرف رآجلً نحو : ماساجد لم تصرفه وقلت : هذا ماساج
َء إنما لم يصرف لنه ماعرفة وإنه ماثاٌل ل يكون في الواحد فأشبه قد جا

ٌد لنه قد عاد العجمي المعرفة فإن صأغرته صأرفته فقلت : مُاَسيِج
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البناء إلى ماا يكون في الواحد ماثله وصأارآ ماثل مُاييِسٍر وقال سإيبويه :
ٌد أعرب وهو أعجمي وأشبه مان كلماهم ماا ل ينصرف في سَإراويُل واح

ٍة فهو ماصروٌف في النكرة ماعرفة ول نكر
وإن سإميت به لم تصرفه وإن حقرته اسإم رآجٍل لم تصرفه لنه ماؤنث ماثل

ًا لم تصرفه وأماا شراحيٌل فمصروٌف في َناق إذا سإميت به ماذكر َع َناق و َع
ُع الذي ل ًا وهو عربّي وقال الخأفش : الجم التحقير لنه ل يكون إل جمع

ًا ّكرتُه بعد ذل لك لم تصرفه أيض ِبه إْن ن ينصرُف إذا سإميَت 
: السادس : العدل

ْدِل أن يشتق مان السإم النكرة الشائع اسإٌم ويغير بناؤه إماا َع وماعنى ال
ِلزالة ماعنى إلى ُعدل  ِلزالة ماعنى إلى ماعنى وإماا لن يسمى به فأماا الذي 

ِدَل عن ماعنى ُع ِدَل لفظه وماعناه  ُع َد فهذا  ماعنى فمثنى وثالث ورآباع وآحا
اثانين إلى ماعنى اثانين اثانين وعن لفظ اثانين إلى لفظ ماثنى وكذلك أحاد

ِدَل عن لفظ واحد إلى لفظ أحاد وعن ماعنى واحد إلى ماعنى واحد واحد ُع
وسإيبويه يذكر أنه لم ينصرف لنه ماعدول وأنه صأفٌة ولو قال قائٌل : إنه لم

ًا وجعل ذلك لكان قولً : فأماا ُعدل في اللفظ والمعنى جميع ينصرف لنه 
ٍر ٍر وزاف ُعدلَن عن عاما ُعَمَر وُزفَر وقثم  ُعدل في حال لتعريف فنحو :  ماا 
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َئَم أماا قولهم : يا فسُق فإنما أرآادوا : يا فاسإُق وقد ذكر في باب النداء َا وق
وسإحُر إذا أرآدتا سإحر ليلتك فهو ماعدول عن اللف واللما فهو ل يصرف

ُتُه سَإَحر ياهذا فاجتمع فيه التعريف تقول : لقي
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ًا مان السإحارآ صأرفته وإن ذكرته والعدل عن اللف واللما فإن أرآدتا سإحر
ِدَل للمؤنث فحقه عند أهل الحجاز ُع ًا صأرفته فأماا ماا  باللف واللما أيض

ُعدل ماما ل ينصرف فلم يكن بعد ترك الصرف إل البناء البناء لنه 
ِما وكذلك في النداء َقطا ِما و َفعاِل ) ماكسورآ اللما نحو : َحذا ويجيء على ( 

َغدارِآ ويا لكاِع ويا خأباِث فهذا اسإم الخبيث واللكعاء نحو : يا فساِق ويا 
َعٍل في المذكر وقد جاء هذا البناء َف َفعاِل في المؤنث نظيُر  والفاسإقة و

ًا ول ِد يريدون : بدد َبدا َة و َفْجر ِرآ يريدوَن :  َفجا ًا للمصدرآ فقالوا :  اسإم
ِرآ َها وَحذا ْع َن َعها أي اما ًا للفعل نحو : مَانا مَاساِس يريدون : المّس ويجيء اسإم

ِرآ وهي َعا ِقْر وعر َقر ِرآ يريدون :  َقا َقْر ُعدل عن الرآبعة :  اسإم احذرآ وماما 
ًا وجميع ماا ذكر لعبة ونظيرها مان الثلثاة : خأراِج أي أخأرجوا وهي لعبة أيض
ٍم ل ينصرُف إذا سإمي به امارأة فبنو تميم ترفعه وتنصبه وتجريه ماجرى اسإ

فأماا ماا كان آخأره رآاء فإن بني تميم وأهل الحجاز يتفقون على الحجازية
ِرآ اسإم كوكٍب قال سإيبويه : يجوُز الرفع ٍء وحضا وذلك : سَإفارِآ وهو اسإم ماا

: والنصب قال العشى
ِرآ  ) َبا َعلى و َوبارُآ...ومَاّر دهٌر  ًة  ْهَر َهلكْت َج (  ف
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ٌء بني للتأنيث وحرك وجمع هذا إذا سإمي به المذكر لم ينصرف لن هذا بنا
ُء يؤنُث بها وهو ماتصرف في بالكسر لذلك لن الكسرة مان الياء واليا

َعلِب إذا سإمي به كأنُه سإمي بصباح النكرة ومانهم مان يصرف رآقاش و
ًا على فعال ل يدرآي ماا أصأله بالقياس صأرفه لنه لم يعلم له وإذا كان اسإم

َفعال ) جائٌز علٌة توجُب إخأراُجه عن أصأله وأصأل السإماء الصرف وكل ( 
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ْعلُت ) لنه لم يسمع ِعَل ول يجوز مان أف ُعَل أو ف َعل أو ف َف ماتى كانت مان ( 
ًا نصب بعده وليس َفعاِل إذا كان أمار ِرآ و َعا َعْر َقارآ و َقْر مان بناتا الرآبعة إل 

َفعاِل ) إل في النداء وفي المار يطرد ( 
: السابع : الجمع الذي ل ينصرف

ُع وهو الذي ينتهي إليه الجموع ول يجوز أن يجمع وإنما مُانع الصرف لنه جم
ًا قلت : أكالُب ُلب َأك ْلٍب فإن جمع  َك ًا جمع  ُب جمِع ل جمع بعده أل ترى أن أكل

فهذا قد جمع مارتين فكل ماا كان مان هذا النوع مان الجموع التي تشبه
ٌء زائدة وماا بعده ماكسورآ ٌة كما أن ثاالث التصغير يا التصغير وثاالثُه ألٌف زائد
كما أن ماا بعد ثاالث التصغير ماكسورآ فهو غير مانصرف وذلك نحو : درآاهم

ُدنينير ُدرآيهم في التصغير ودنانير نظير  ودنانير فدرآاهم في الجمع نظير 
فليس بين هذا الجمع وبين التصغير إل ضمة الول في التصغير وفتحًة في

ٌء وثاالُث هذا ألٌف فهذا الجمع الذي ل ينصرف الجمع وإن ثاالث التصغير يا
ٍة لن الهاء قد فإن أدخألت الهاء على هذا الجمع انصرف وذلك نحو : صأياقل

شبهته بالواحد فصارآ كمدائني لما نسبت إلى مادائن
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ِلعراب على الباء كما وقع على ياء انصرف وكان قبل التسمية ل ينصرف ا
النسب فإن كان هذا الجمع فيما لماُه ياء

ماثل َجوارٍآ نونت في الجر والرفع لن هذه الياء تحذف في الوقت في الجر
والرفع فعوضت النون مان ذلك وإذا وقعت ماوضع النصب بنيت الياء ولم

تصرف وقلت : رآأيت جوارآي يا هذا
وقال أبو العباس رآحمه الله : قال أبو عثمان : كان يونس وعيسى وأبو زيد

والكسائي ينظرون إلى جوارآ وبابه أجمع فكل ماا كان نظيره مان غير
ًا صأرفوه وإل لم يصرفوه وفتحوه في ماوضع الجر كما المعتل ماصروف

يفعلون بغير المعتل يسكنونه في الرفع خأاصأًة وهو قول أهل بغداد
والصرف الذي نحن عليه في الجر والرفع هو قول الخليل وأبي عمرو بن

العلء وابن أبي اسإحاق وجميع البصريين قال أبو بكر : فأماا الياء في
ُء نسٍب ) وكان الصأل ثامني ماثل يمني فحذفت إحدى ( ثاماٍن ) فهي ( يا
َيماٍن يا هذا ُفَعل ذلك بيمني حين قالوا :  اليائين وأبدلت مانها اللف كما 

وقد جعل بعض الشعراء ثاماني ل ينصرف
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: قال الشاعر
ًا بلقاِحها ) َثاماني ماولع َيْحدو   ... )

ُبختية وأماا بخاتي فل ينصرف لن الياء لغير النسب وهي التي كانت في 
َقمارآي ُقْمري و َكراسإي و ُكرسإي و وكذلك 
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:  العجمة :الثامان
السإماء العجمية العلما غير ماصروفة إذا كانت العرب إنما أعربتها في

حال تعريفها نحو : إسإحاق وإبراهيم ويعقوب لن العرب لم تنطق بهذه إل
ماعارآف ولم تنقلها مان تنكير إلى تعريف فأماا ماا أعربته العرب مان النكراتا
مان كلما العجم وأدخألت عليه اللف واللما فقد أجروه ماجرى ماا أصأل بنائه

ِند وزنجبيَل وشهريَز وآجر فهذا ِفْر له وذلك نحو : ديباٍج وإبريسم ونيروَز و
كله قد أعربته العرب في نكرته وأدخألت عليه اللف واللما فقالوا : الديباج

ًا صأرفته لن ُد فجميع هذا إذا سإميت به ماذكر ِن ِفر والشهريُز والنيروُز وال
ُنوٍح ًا صأرفوه لخفته نحو :  حكمه حكم العربي فإن كان السإم العلُم ثالثاي

ُلوٍط ينصرفاِن على كل حاٍل و
ًا ًا واحد : التاسإع : السإمان اللذان يجعلن اسإم

والول مانهما مافتوح والثاني بمنزلة ماا ل ينصرف في المعرفة ويتصرف
في النكرة وهو ماشبه بما فيه الهاء لن ماا قبله مافتوٌح كما أن ماا قبل الياء
مافتوح وهو ماضموما إلى ماا قبله كما ضمت الهاء إلى ماا قبلها وذلك نحو :

ُهرماز وماارآسَإْرِجس ومانهم مان يضيف ويصرف حضرماوتا وبعلبَك ورآامُا 
ومانهم مان يضيف ول يصرف ويجعل

ًا ًا ومانهم مان يقول : ماعد يكَرب يجعله اسإم ِرَب في ( ماعدي كرب ) ماؤنث َك
ًا إل أنهم ل يفتحون الياء واحد
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ويتركونها سإاكنًة يجعلونها بمنزلة الياء في درآدبيس وكذلك إذا أضافوا
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ِة فيها يقولون : رآأيت ماعدي كرب يلزماون الياء السإكان اسإتثقالً للحرك
ماسائل مان هذا الباب

َد اللتين قال أبو العباس : قال سإيبويه تصرُف رآجلً سإميته قيل أورآ
ِعَل ل ينصرف في المعرفة لنه ُفِعل فقيل له : لم صأرفتهما وف تقديرهما 

ُء ماثال ل تكون عليه السإماء فقال : لما سإكنت عيناهما ذهب ذلك البنا
ُو الرجُل َقْض َل ْعٍل قيل له : فكيف تزعم أنك إذا قلت  َف ْعٍل و ُف وصأارآا بمنزلة 

َقْضو الرجل ولم ترد َل ٌد قلت :  َعْض ٍد  َعُض ثام أسإكنت على قول مان قال في 
الياء وإن كانت الضمة قد ذهبت لنك زعمت تنويها وأنك لم تبنها على

ْعٍل ) فذلك البناء في نيتك وكذلك تقول َف ( فعٍل ) ولكنك أسإكنتها مان ( 
ًا وقبلها ًا طرف ٍء ) كما ترى إذا خأففت الهمزة ( َضٌو ) فأثابت واو في ( ضو
حركٌة وماثل هذا ل يكون في الكلما فقلت : إنما جاز هذا لن حركتها إنما
َلم تترك َفلَم  هي حركة الهمز لنها الصأل فهي في النية واشباه هذا كثير 
ِلسإكان عارآض والحركاتا في َفعَل لن ا ُهما  ّد اللتين  َورآ الصرف في قيل 

َو الرجُل فأسإكن الضاد إنما َقْض َل النية قال : فالجواب في ذلك أنه حين قال 
ِلسإكان فيه عارآٌض لن قولهم ٍء ماستعمل يتكلم به فا سإكنها مان شي

َقُضَو ثام يسكنون وكذلك الهمزة المخففة إنما َل المستعمل إنما هو 
ًا وأماا َقْضو اسإتخفاف ٌو و المستعمل إثاباتها ثام تخفف اسإتثقالً فيقولون : َض
َد ُد َقوَل ثام يخفُف ول رَآ ّد فل يستعمُل الصأُل مانهما البتة ل يقال :  َورآ قيَل 
فهذا يجري ماجرى ماا ل أصأل له إل ماا يستعمل ولذلك قالوا في تصغير

ٍء سُإَميٌة سإما
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لن هذه الياء ل يستعمل إل حذفها فلذلك دخألت الهاء وصأارآتا بمنزلة ماا
أصأله الثلثاة وقياس هذا القول أنك إذا سإميت رآجلً : ( َضَرَب ) ثام أسإكنت
فقلت َضْرب لم تصرفه لن الصأل يستعمل وإن أسإكنت فقلت ( َضْرُب )

ْعٌل ثام سإميت بها ماسكنة وجب أن تصرف لن الصأل لم يقع َف التي هي 
ًا والدليل على ذلك أنهم إذا سإموا ُيسَم به إل ماسكن في السإم قط وأنه لم 
َأَل ثام خأففوا الهمزة قالوا : جمل ولم يصرفوه وقال : سُإئل التوزي رآجلً جي

َكعُة فهل ُل ُع والنثى  َك ُل ِر  ورآوي عن أبي عبيدة أنه يقال للفرس الذك
ًا هذه تنصرف في َكع ُل َكع على هذا القول فالجواب في ذلك : أن  ُل ينصرف 
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المعرفة لنه ليس ذلك المعدول الذي يقاُل للمؤنث مانه ( لكاِع ) ولكنه
ٍر فلم ْغ َن ٍد و ْطٌم صأفًة لنه اسإم ذكره مان باب صُأَر ٍم وإن كان َح َط بمنزلة : ُح

ُعَمر ونحوه وقال : ٍر فيعدُل في حالة التعريف إلى  يؤخأذ مان ماثال عاما
ٌء مانها على هيئته وأنت ُء شي السإماء العجمية التي أعربتها العرب ل يجي

إذا تفقدتا ذلك وجدته في إبراهيم وإسإحاق ويعقوُب وكذلك فرعوُن
وهامااُن و ماا أشبهها لنها في كلما العجم بغير هذه اللفاظ فمن ذلك أن

إبراهيم بلغة اليهود مانقوص الياء ذاهب الميم وأن سإارآة لما أعربها نقصت
ًا وكذلك إسإحق والسإماء العربية ليس فيها تغييٌر ويبين ذلك أن ًا كبير نقص

ٍد ول يكون في العربية نعٌت إل باشتقاٍق مان لفظه الشتقاق فيها غير ماوجو
ًا إن أو مان ماعناه ولو قال قائل : هل يجوز أن يصرف إسإحاق كنت ماشترك
ًا فهو ماصروٌف لنه لم َده إبعاد َع َب ًا تريد : أ كان ماصدرآ إسإحاق السفُر إسإحاق

ُد قال الله عز وجل : ( أو تهوي به ُق : البعي يغير والسحي
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الريُح في ماكاٍن سإحيٍق ) وإن سإميته إسإحاق اسإم النبي تصرفه لنه قد
غير عن جهته فوقع في كلما العرب غير ماعروف المذهب وكذلك يعقوب

: الذي لم يغير وإنما هو اسإم طائر ماعروف قال الشاعر
َنُه اليعقوُب ) َقّصُر دو ُي َعاٍل   ... )

فإذا سإمينا بهذا صأرفناه وإن سإميناه يعقوب اسإم النبي لم تصرفه لنه قد
غير عن جهته فوقع غير ماعروف المذهب وإنما جاء في القرآن في ماواضع

مان صأرف عاد وثامود وسإبأ فالقول فيها : أنها أسإماء عربية وأن القوما
ُله عز وجل : ( وعادا وثامودا وأصأحاب الرس ) وإنما عرب في أنفسهم فقو

هم آباء القبائل كقولك : جاءتني تميم وعامار إنما هو قبيلة تميم وقبيلة
عامار فحذف قبيلة كقولك : واسإأل القرية فأماا عاد فمنصرف اسإم رآجل
على كل حال لن كل عجمي ل علماة للتأنيث فيه على ثالثاة أحرف فهو

ِد وهو الماء القليل فمن صأرفه ّثَم ُد فهو فعول مان ال ماصروف وأماا ثامو
ًا للحي والحي نفسه وأماا سإبأ فهو جد بني جعله أب
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قحطان والقول فيه كالقول في ثامود وعاد والغلب فيه أنه الب والكثر
ٍء ببنأ في القراءة : ( لقد كان لسبأ في ماسكنهم آية ) و ( وجئتك مان سإبا
يقين ) وتقول : هو اسإم امارأة وهي أماهم وليس هذا بالبعيد قال النابغة

: الجعدي
ْذ  ) َأرآب إ َأ الحاضريَن ما ِرماا...مِاْن سإب َع ِه ال (  يبنوَن مان دوِن سإيل

ماأرآب : ماوضع والعرمُا : هذا الذي يسمى السكر والسكر فهو مان قولك :
ًا سإميته سإكر

ًا وكل أفعل يكون ْكُر : اسإم الموضع وتقول : كل أفعل يكون وصأف والّس
ًا لّن ( كل ) ل يليها اسإم علم إل ًا وكل أفعل أرآدتا به الفعل نصب أبد اسإم
أن تريد كل أجزائه فأماا إذا وليها اسإم مافرد يقوما ماقاما الجمع فل يكون إل

ًا فقصته كذا نكرة وقد بنيُت ذا فيما تقدما وتقول : أفعل إذا كان وصأف
فتترك صأرفه كما تترك صأرف أفعل إذا كان ماعرفة وإنما صأارآ ماعرفة لنك
إذا أرآدتا هذا البناء فقط وهذا الوزن فصارآ ماثل زيد الذي يدل على شيء
بعينه أل ترى أنه ل يجوز أن تقول الفعل وإذا كان كذا فقضيته كذا لنه ل

ثااني له
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ً فإن قلت : هذا رآجُل أفعٌل فل تصرفه لنه ماوضع حكاية حكيت بها رآجل
ًا إذا ماثلت به الفعل خأاصأة وتقوُل : ٌد نصب أبد أحمر كقولك : كّل أفعَل زي

ًا إذا لم يكن له هذا رآجل فعلن فتصرف لنه قد يكون هذا البناء مانصرف
فعلى فإن قلُت فعلن إذا كان مان قصته كذا فجئت به اسإما ل يشركه

َلى كانت ألفها لغير التأنيث ْع ِف َلى أو  ْع َف غيره لم تصرف وتقول : كل 
انصرفت وإن كانت اللف جاءتا للتأنيث لم تنصرف لن ماا فيه ألف

ً التأنيث ل ينصرف في ماعرفة ول نكرة وقال الخأفش : لو سإميت رآجل
بخمسة عشر لقلت : هذا خأمسَة عشَر قد جاء وهذا خأمسَة عشر آخأَر

وماررآتا بخمسة عشر ماقبلً وتقول : بلل اباذ : وماثل ذلك ماائة دينارآ يعني
ًا قال أبو بكر : وماا اسإتعملته العرب ًا واحد إذا جعلت ماائة ماع دينارآ اسإم

ًا وعرف ذلك في كلماها فل يجوز عندي أن يجعل المضاف والمضاف ماضاف
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إليه بمنزلة خأمسة عشر مان قبل أنهم قد فرقوا بين ماائة دينارآ وخأمسة
ًا للمعنى وهما بمنزلة ًا واحد عشر لن خأمسة عشر عددان فجعل اسإم

ًا هو عشرة لخأتلط العدد بعضه ببعض وماائة دينارآ ليس كذلك لن دينارآ
مافسر المعدود والذي ذهب إليه الخأفش : أن ماائة دينارآ إضافته غير

إضافة حقيقية لنه ماميز وليس كإضافة صأاحب دينارآ ول إضافة عبد الله
واعلم أن مان أضاف ماعدي كرب وحضر ماوتا يقول : هذا رآاماهرماز يا فتى

فترفع ( رآاما ) ول تصرف هرماز لنه أعجمي ماعرفة
واعلم : أنه ل يصلح أن يجعل ماثل : مادائن ماحارآيب ول ماثل : ماساجد
ًا ماثل حضرماوتا لنه لم ًا واحد ماحارآيب ول ماثل : جلجل سإلسإل اسإم
ًا فإن جاء ًا واحد يجيء شيء مان هذه الماثلة اسإمان يكون مانهما اسإم

فالقياس فيه أن يجعل كحضرماوتا وأن ينصرف في النكرة وقال
الخأفش : إنما صأرفته لني قد حولته إلى باب ماا ينصرف في النكرة

وخأرج مان حد
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البناء الذي ل ينصرف لني إنما كنت ل أصأرفه لنه على ماثال ل يجيء في
الواحد ماثله وأنت الن ل يمنعك البناء

أل ترى أنك حين أدخألت في الجمع الهاء صأرفته في النكرة نحو : صأياقلة
ً وجحاجحة لما دخأل في غير بابه قال : فإن قلت : ماا بالي إذا سإميت رآجل

بمساجد لم أصأرفه في النكرة قلت على بناء مانعه مان الصرف ولم يزل
ًا لذلك البناء حيث سإميت به وإذا سإميته بمساجد ماحارآيب وجعلته اسإم
ً ًا فقد صأغته غير الذي كان وبنيته بناء آخأر وكذلك لو سإميت رآجل واحد
ًا بواحد حمراء وواحدة بشرى أو رآجل بيضاء وأنت تريد أن تجعله اسإم

ًا ماثل حضرماوتا انصرف في النكرة لن اللف ليست للتأنيث في واحد
هذه الحال أل ترى أنك لو رآخّأمته حذفت السإم الخأر ولم تكن تحذف الهاء

وينبغي في القياس إن بنيته أن تهمز فتقول واحدة حمران ورآجل بيضان
لن اللف ليست للتأنيث عنده في هذه الحال ولو أسإميت امارأة ببنت

ًا لن هذه التاء بدل وأخأت لوجب أن يجريهما ماجرى مان أجرى جملً وهند
ْدٍل ولو كانت التاء تاء التأنيث ِع َك مان واو وأخأت في التقدير كقفل وبنت 

ًا وكانت في الوقف هاء وقوما ل يجرونها في المعرفة لكان ماا قبلها مافتوح
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َنه يا فتى فلم ِه ْنٍت ياء هذا قلت :  َه فإن سإميت رآجلً بهنة وقد كانت في 
تصرف وصأارآتا هاء في الوقف وتقول : ماا في يدك إل ثالثاة إذا أرآدتا

المعرفة والعدد فقط لنه اسإم ل ثااني له وهذا كما عرفتك في ( أفعل )
البناء الذي تريد به المعرفة فإذا أرآدتا ثالثاة مان الدرآاهم وغير ذلك تنكر

وصأرفته فأماا إذا قلت : ثالثاة أكثر مان اثانين وأقل مان أرآبعة تريد هذا العدد
فهو ماعرفة غير ماصروف ول يجوز : رُآب ثالثاة أكثر
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ًا لن السإم إنما هو غلما ٍد لصرفت زيد مان اثانين ولو سإميت امارأة بغلما زي
ًا والمقصود هو الول كما كان قبل التسمية وكذلك : ذاتا عرق ٍد جميع زي

ًا ًا وعمر لن السإم ( ذاتا ) دون عرق وكذلك أما بكر وعمرو تجر بكر
وكذلك أما أناس وقوما ل يصرفون أما أناس لنه ليس بابن لها ماعروف

ًا وينشدون : فصارآ اسإم
ُد ناقتي ) َتعم ُأناَس  ُأمّا  ( ... وإلى ابن 

واعلم : أن أسإماء البلدان والمواضع ماا جاء مانها ل ينصرف فإنما يراد به
ًا فإنما يراد به أنه اسإم للبلدة والبقعة وماا أشبه ذلك وماا جاء مانها ماصروف

البلد والمكان ووقع هذا في المواضع لن تأنيثه ليس بحقيقي وإنما المؤنث
في الحقيقة هو الذي له فرج مان الحيوان فمن ذلك : واسإط وهو اسإم

قصر ودابق وهو نهر وهجر ذكر ومانى ذكر والشاما ذكر والعراق
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ذكر وأماا ماا يذكر ويؤنث فنحو : ماصر واضاخأ وقباء وحراء وحجر وحنين
وبدرآ مااء وحمص وجورآ ومااه : ل ينصرف لن المؤنث مان الثلثاة الحرف

ًا لم ينصرف لن العجمة قد زادته ثاقلً وإنما صأرفته الخفيفة إن كان أعجمي
ومان صأرفه فلنه ماعرفة ماؤنث فقط لخفته في الوزن : فعادل في خأفة

ًا إذا أحد الثقلين فلما حدث ثاقل ثاالث قاوما الخفة وتقوُل : قرأتا هود
ًا للسورآة لم تصرف لنك أرآدتا سإورآة هود فحذفت سإورآة وإن جعلته اسإم



الصأول في النحو
 ماكتبة ماشكاة السإلماية

سإميت ماؤنثا بمذكر وإن سإميت امارأة بأما صأبيان لم تصرف ( صأبيان )
لنك لو سإميت به وحده لم تصرفه لن اللف والنون فيه زائدتان وقد صأارآ
ماعرفة وهو وإن كان لم تتقدما التسمية به فتحكمه حكم ذلك وإن سإميت
رآجلً بملح ورآبح صأرفتهما كما تصرف رآجلً سإميته بهند كأنك قد نقلته مان

ّينا هذا فيما تقدما وكذلك إذا الثاقل إلى الخأف وهو على ثالثاة أحرف وقد ب
سإميت رآجلً بخمس وسإت فاصأرفه وإن سإميت رآجلً بطالق وطاماث

فالقياس صأرفه لنك قد نقلته عن الصفة وهو في الصأل ماذكر وصأفت به
ًا وَحّمارُآ جمع َحّمارآِة القيظ ماصروف إذا أرآدتا الجمع الذي بينه وبين ماؤنث

واحدة الهاء
ّ قال أبو العباس : سإألت أبا عثمان عنه فصرفه فقلت : : لم صأرفته هل
كان بمنزلة دواٍب قال : لن الصأل الباء الولى في دواب الحركة والراء

في ( حمارٍآ ) سإاكنة على أصألها تجري ماجرى الواحد لنه ليس بين الجمع
ٍر وأماا إذا ٍة وتم والواحد إل الهاء بمنزلة تمر

   ]101 - صأفحة 2الصأول في النحو    [ جزء  

أرآدتا جمع التكسير فهو غير ماصروف لن التقدير حمارآ وكذلك في جبنة
ّبان يا هذا وإن سإميت رآجلً بأفضل وأعلم بغير مانك لم تصرفه في ج

المعرفة وصأرفته في النكرة فإن سإميته بأفعل مانك كله لم تصرفه على
حال لنك تحتاج إلى أن تحكي ماا كان عليه وإذا سإميت بأجمع وأكتع لم

ًا تصرفه في المعرفة وصأرفته في النكرة وهما قبل التسمية إذا كانا تأكيد
ل ينصرفان لنهما يوصأف بهما المعرفة

فأماا أسإماء الحياء فمعد وقريش وثاقيف وكل شيء ل يجوز لك أن تقول
فيه مان بني فلن وإذا قالوا : هذه ثاقيف فإنما أرآادوا جماعة ثاقيٍف

ًا للحي فإن جعلت قريش وأخأواتها أسإماء للقبائل جاز وقد يكون تميم اسإم
وتقوُل : هؤلء ثاقيف بن قسي فتجعله اسإم الحي وابن صأفة فما جعلته

ًا للقبيلة ولو ًا للقبيلة لم تصرفه وأماا ماجوس ويهود فلم تقع إل اسإم اسإم
سإميت رآجلً بمجوس لم تصرفه وأماا قولهم : اليهود والمجوس فإنما
ِلضافة كما قالوا : أرآادوا المجوسإيين واليهوديين ولكنهم حذفوا يائي ا

زنجٌي وزنٌج ونصارآى نكرة وهو جمع نصران ونصرانٍة كندماان ونداماى ولكن
لم يستعمل نصران إل بياء النسب
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وقال أبو العباس : إذا سإميت رآجلً بنساء صأرفته في المعرفة والنكرة لن
نساء اسإم للجماعة وليس لها تأنيث لفظ وإنما تأنيثها مان جهة الجماعة

فهي بمنزلة قولك كلب إذا قلت : بني كلب لن تأنيث كلب إنما هو تأنيث
جماعة وإنما أنثت كل جماعة كانت لغير الدمايين لنهم قد نقصوا عن

الدمايين فالحيوان الذي ل يعقل والمواتا ماتفقان في جمع التكسير وإنما
خأص مان يعقل بجمع السلماة لن له أسإماء أعلماا يعرف
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بها وكان جمع السلماة يؤدي السإم المعروف وبعده علماة الجمع فكان به
أولى ولو أنك ل تخص المواتا وماا ل يعقل بالواو والنون وخأصصت ماا

يعقل بالتكسير لكان السؤال واحدا وإنما قصدنا أن نفضله بمنزلة ليست
لغيره وإنما قلت : هي الرجال لن الرجال جماعة فكان هذا التأنيث تأنيث
الجماعة وهو ماشارآك للمواتا في هذا الموضع إذا وافقه في جمع التكسير
والتأنيث تأنيثان : تأنيث حقيقي فهو لزما وتأنيث غير حقيقي فهو غير لزما
فللتأنيث اللزما ماثل امارأة وماا أشبه ذلك والتأنيث الذي هو غير لزما ماثل

دارآ وذرآاع فإنما هذا تأنيث لفظ فلهذا كان تذكير أفعال المؤنث في غير
ًا في الدامايين أحسن مانه في الدامايين قال ماحمد بن يزيد : ناظرتا ثاعلب
هذا بحضرة ماحمد بن عبد الله فلم يفهمه فقلت له : أخأبرني عن قولنا :

دارآ أليس هو ماؤنث اللفظ قال : نعم قلت : فإذا قلنا : مانزل هل زال
ماعنى الدارآ أفل ترى التأنيث إنما هو اللفظ فلما زال اللفظ زال ذلك

ًا المعنى وكذلك قولنا : سإاعد وذرآاع ورآماح وقناة أفتراه في نفسه ماؤنث
ًا وليس كذلك ماا ًا في حال فقال له ماحمد بن عبد الله هذا بين جد ماذكر
ًا أل ترى أنا لو سإمينا امارأة بجعفر أو بزيد لصغرنا زبيدة كان تأنيثه لزما

فلما كان ماؤنث الحقيقة لم يغير عن تأنيثه تعليقنا عليه أسإماء ماذكرة في
ِلبل والكلب وماا أشبه ذلك اللفظ وإنما قلت : قالت النساء بمنزلة جاءتا ا
ًا وإنما هو اسإم للجماعة تقوُل : قال النساء ًا حقيقي وليس تأنيث النساء تأنيث

إذا أرآدتا الجمع وقالت النساء إذا أرآدتا ماعنى الجماعة لن قولك النساء
وماا أشبهه إنما هو اسإم حملته للجمع وكذلك قوله عز وجل : ( قالت

العراب آمانا ) إنما أنث لنه أرآاد الجماعة وتقول : في أسإماء السورآ هذه
هود إذا أرآدتا سإورآة هود وإن جعلت هودا اسإم السورآة لم تصرفه لنها
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بمنزلة امارأة سإميتها
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ًا قطعت اللف نحو : بعمر وكذا حكم نوح ونون وإذا جعلت اقتربت اسإم
اصأبع وإن سإميت بحامايم لم ينصرف لنه أعجمي نحو : هابيل وإنما جعلته

ًا لنه ليس مان أسإماء العرب وكذلك : طس وحسن وإن أرآدتا أعجمي
ًا وقد قرأ بعضهم : ( يس والقرآن ) و ( ق والقرآن ) الحكاية تركته وقف
ًا لن هذا البناء ًا ونصب ( باذكر ) وأماا صأاد فل تجعله أعجمي جعله أعجمي

ًا للسورآة لم تصرفه ويجوز أن يكون والوزن في كلماهم فإن جعلت اسإم
( يس ) و ( ص ) مابنيين على الفتح للتقاء الساكنين فإن جعلت ( طسم )

ًا حركت الميم بالفتح فصارآ ماثل درآاب جرد وبعل بك وإن حكيت ًا واحد اسإم
تركت السواكن على حالها قال سإيبويه : فأماا : ( كهيعص ) و ( ألم ) فل

ًا للحكاية إن شاء الله تكونان إل حكاية وإنما أفرد باب
َلَمْن َك ّطٌي كعمرو وهي أسإماء عربية وأماا  ّوارآ وُح َه وقال سإيبويه : أبو جاد و
َفص وُقريشياتا فأنهن أعجمية ل ينصرفن ولكنهن يقعن ماواقع عمرو ْع وسَإ

فيما ذكرنا إلّ أن قريشياتا بمنزلة عرفاتا وأذرآعاتا
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باب ماا يحكى مان الكلم إذا سإمي به وماا ل يجوز أن يحكى
ُيحكى مان الكلم إذا سإمي به على ثالث جهاتا : إحداها : أن اعلم : أن ماا 

تكون جملة والثاني أن يشبه الجملة وهو بعض لها وذلك البعض ليس باسإم
مافرد ول ماضاف ول فيه ألف ول مابني ماع اسإم ول حرف ماعنى مافرد

ًا على حد التثنية ًا ماثنى أو ماجموع والثالث : أن يكون اسإم
ًا ورآأيت ّبط شر ًا تقول : هذا تأ َذرّآى حي ًا وبرق نحره و ّبط شر الول : نحو : تأ

ًا وهذه السإماء المحكية ل تثنى ول تجمع إل ّبط شر ًا وماررآتا بتأ ّبط شر تأ
ًا ول تحقره ول ترخأمه فجميع ّبط شر ًا أو كلهما تأ ّبط شر أْن تقول : كلهم تأ

ًا ل يجوز إل حكايتها هذه الجمل التي قد عمل بعضها في بعض وتمت كلما
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وكذلك كل ماا أشبه ماا ذكرتا مان مابتدأ وخأبره وفعل وفاعل وإن أدخألت
عليها إّن وأخأواتها وكان وأخأواتها فجميعه يحكى بلفظه قبل التسمية وإن
ٌد حكيت لن الواو عامالة تقوما ماقاما ماا ًا أو وزي سإميت رآجلً بو زيد أو وزيد

عطفت عليه
: الضرب الثاني : الذي يشبه الجملة

وهو على خأمسة أضرب : اسإم ماوصأول واسإم ماوصأوف وحرف ماع اسإم
وحرف ماع حرٍف وفعل ماع حرف فجميع هذا تدعه على حاله قبل التسمية
مان الصرف وغير الصرف لنك لم تسم بالموصأول دون الصلة ول بشيء

مان هذه دون صأاحبه
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ًا بك أو ًا مانك وماأخأوذ الول السإم الموصأول : نحو رآجل سإميته : خأبر
ًا مانك وهذا خأير مانك وماررآتا بخير مانك فإن ضارآب رآجلً فتقول رآأيت خأير
سإميت به امارأة لم تدع التنوين وحكيته كما كان قبل التسمية مان قبل أنه

ليس مانتهى السإم كما أن بعض الجملة ليس بمنتهى السإم
ُد العاقُل ُد العاقُل قلت : هذا زي الثاني الموصأوف : إن سإميت رآجلً : زي
ًا العاقَل وكذلك لو سإميت امارأة لكان على هذا اللفظ وإن ورآأيت زيد
سإميت رآجلً ( بعاقلة ) لبيبٍة قلت : هذا عاقلة لبيبة ورآأيت عاقلًة لبيبًة

فصرفته لنك تحكيه ولو كان السإم عاقلًة وحدها لم تصرف فحكاية
الشيء أن تدعه على حكمه ماا لم يكن ماعه عاقل فإن كان ماعه عاقل

أعملت العامال ونقلته بحاله
ًا ٍد وإن زيد ٍد وبزي ًا كزي الثالث الحرف ماع السإم : وذلك إذا سإميت إنسان

حكيته وحيثما وأنت تحكيهما لن ( حيثما ) اسإم وحرف وأنت التاء للخطاب
واللف والنون هما السإم وكذلك أمَاا التي في السإتفهاما حكاية لنها ماع

( ماا ) دخألت عليهما الف السإتفهاما وماما يحكى : كذا وكأي و ( ذلك )
يحكى لن الكاف للخطاب وهذا وهؤلء يحكيان لن ها دخألت على ذا

وأولء
ًا فنصبت ًا وعمر وإن سإميت ( زيد وعمرو ) رآجلً قلت في النداء : يا زيد

ونونت لطول السإم
الرابع الحرف ماع الحرف : وذلك نحو : إنما وكأنما وأماا وإن ل في الجزاء
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ولعل لن اللما عندهم زائدة وكأن لنها كاف التشبيه دخألت على ( أن )
فجميع هذا وماا أشبهه يحكى

لخاماس الفعل ماع الحرف : وذلك هلم : إذا سإميت به حكيته وإن أخأليته
مان الفاعل وإن ماسيت بالذي رآأيت لم تغيره عما كان عليه قبل أن
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ًا ولو جاز أن تناديه بعد التسمية لجاز أن تناديه قبلها ولكن لو يكون اسإم
سإميته : الرجل مانطلق بهذه الجملة لناديتها لن كل واحد مانهما اسإم تاما

وذلك غير تاما وإنما يتم بصلته وهو يقوما ماقاما اسإم مافرد ولو سإميته
الرجل والرجلن لم يجز فيه النداء

: الضرب الثالث
مان القسمة الولى وهو التسمية بالتثنية والجمع الذي على حد التثنية

وذلك إذا سإميت رآجلً بسلماِن وزيداِن حكيت التثنية فقلت : هو زيدان
وماررآتا بزيدين ورآأيت زيدين فتحكي التثنية ولفظها وإن أرآدتا الواحد وقد

أجازوا أن تقول : هذا زيدان وتجعله كفعلن وإن سإميت بجميع على هذا
الحد حكيت فقلت : هذا زيدوَن ورآأيت زيدين وماررآتا بزيدين ومانهم مان
يجعله كقنسرين فيقول : هذا زيدون وماسلمون وقد ذكرتا ذا فيما تقدما

وإن بجمع ماؤنث قلت : هذا ماسلماتا ورآأيت ماسلماتٍا وماررآتا بمسلماتٍا
ًا فيها فعرفاتا بمنزلة آبانين تحكي : تقول العرب : هذه عرفاتا مابارآك

: وماثل ذلك أذرآعاتا قال امارؤ القيس
ُلها  ) َعاتٍا وأه ِرآ ْذ َأ ُتها مِاْن  ّورْآ َن َظٌر عالي...َت َن َها  ِرآ َدا ْدنى  َأ ِرَب  ْث َي ِب   )
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ومان العرب مان ل ينون أذرآعاتا ويقول : هذه قريشياتُا كما ترى شبهوها
بهاء التأنيث في المعرفة لنها ل تلحق بناتا الثلثاة بالرآبعة ول الرآبعة

بالخمسة
: قال أبو العباس أنشدني أبو عثمان للعشى
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َناتِا َشهرا ) َعا َها أخأو  ّيَر َتَخ  ... )
فلم يصرف ذلك قال أبو بكر قد ذكرتا ماا ينصرف وبقي ذكر المبني

المضارآع للمعرف ونحن نتبع ذلك السإماء المبنياتا إن شاء الله تعالى

   ]108 - صأفحة 2الصأول في النحو    [ جزء  

باب ماا ل يجوز أن يحكى
هذا الباب ينقسم ثالثاة أقساما : وهو كل اسإم مابني أو ماضاف مالزما

ِلضافة وأفردته أو فعل فارآغ أو حرف قصدتا التسمية به فقط فجميع ل
هذه إذا سإميت بشيء مانها أعربته إعراب السإماء الول وإن نقص عما

كانت عليه السإماء
الول : إن سإميت بكم أو بمن قلت : هذا كم قد جاء لن في السإماء ماثل

ًا لم دما ويد وإن سإميت بهو قلت : هذا هو فاعلم وإن سإميت به ماؤنث
تصرفه لنه ضمير ماذكر وإنما ثاقلت ( هو ) لنه ليس في كلماهم اسإم على

ًا مان هذا حرفين أحدهما ياء أو واو أو ألف وسإمع مانهم إذا أعربوا شيئ
ًا لنك تقول : هاتان ذواتا ماال فلما ّو الضرب التثقيل فإن سإميت بذو قلت ذ
علمت الصأل رآددته إلى أصأله كما تكلموا به ولو لم يقولوا : ذوا ثام سإمينا
َلما قلت إل ذو وكان الخليل يقول : ذو أصأل الذال على كل قول الفتح بذو 
وإن سإميت ( بفو ) قلت : فم ولو لم يكن قبل فم لقلت فوه ماؤنثان وأين

وماتى وثام وهنا وحيث وإذا وعند وعن فيمن
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قال مان عن يمينه ومانذ في لغة مان رآفع تصرف الجميع تحمله على
التذكير حتى يتبين غيره وإن سإميت كلمة بتحت أو خألف أو فوق لم

تصرفها لنها ماذكراتا يدل على تذكيرها تحت وخأليف ذاك ودوين ولو كان
ٍة ٍة وورآيئ ًا دخألت الهاء كما دخألت في قديديم ماؤنث

ً الثاني : التسمية بالفعل الفارآغ مان الفاعل والمفعول : إن سإميت رآجل
ِرَب أو يضِرب أعربته وقد عرفتك ماا ينصرف مان ذلك وماا ل بضرب أو ُض
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ينصرف وحكم نعم وبئس حكم الفعل إذا سإميت به تقوُل هذا نعم وبئس
ٍز ورآأيت يغزى ٍما ورآأيت أزماى وبيغزو قلت : يغ وإن سإميته أزماة قلت أز

ًأ ِعْه قلت : وٍع وإن سإميت بَره : قلت إرْآ وإن سإميته ب
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باب التسمية بالحروف
وذلك نحو إن إذا سإميت بها قلت : هذا إن وكذلك أن وكذلك ليت وإن

ًا فقلت لو واو سإميت بأن المفتوحة لم تكسر وإن سإميت بلو واو زدتا واو
ًا ثام همزتا وكان بعض العرب يهمز فيقول : لؤ وإن سإميت ( بل ) زدتا ألف
فقلَت : لء لن اللف سإاكنة ول يجتمع سإاكنان وإذا سإميت بحرف التهجي

ٍء وثااء وحاء ماددتا فقلت : هذه باء وتاء وإذا تهجيت قصرتا نحو : باء وتا
ووقفت ولم تعرب وفي ( زاي ) لغتان : مانهم مان يجعلها ( ككي ) ومانهم

مان يقول : زاي فإن سإميته بزي على لغة مان يجعلها ككي قلت : زي
ٌء ٌو وآ ٌء وكذا وا فاعلم وإن سإميت بها على لغة مان يقول : زاٌي قلت : زا

وسإنبين هذا في التصريف وجميع هذه الحروف إذا أرآدتا بالواحد مانها
ماعنى حرف فهو ماذكر أرآدتا به ماعنى كلمٍة فهو ماؤنث وإن سإميت بحرف

ًا أخأرى ًا وضممت إليها ألف ماتحرك أشبعت الحركة إن كانت فتحًة جعلتها ألف
وإن كانت كسرة أشبعتها حتى تصير باء وتضم إليها أخأرى وكذلك

المضموما إذا وجدته كذلك وذلك أن تسمي رآجلً بالكاف
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ٍد تقول : هذا ( كا ) وإن سإميته بالباء مان بزيد : قلت : بٌي مان قولك كزي
فإن سإميته بحرف سإاكن فإن الحرف الساكن ل يجوز مان غير كلمة فترده

إلى ماا أخأذ مانه
واعلم : أن كل اسإم مافرد ل تجوز حكايته وكذلك كل ماضاف وإن سإميت

رآجلً عم فأرآدتا أن تحكي به في السإتفهاما تركته على حاله وإن جعلته
ًا كما تركت تنوين سإبعة إذا ًا قلت : عن ماا تمد ( ماا ) لنك جعلته اسإم اسإم



الصأول في النحو
 ماكتبة ماشكاة السإلماية

سإميت فقلت : سإبعُة
والمضاف بمنزلة اللف واللما ل يجعلن السإم حكاية قال أبو بكر : قد
ذكرنا ماا ل ينصرف وقد ماضى ذكر المبني المضارآع للمعرب ونحن نتبع

ذلك السإماء المبنياتا إن شاء الله
ذكر السإماء المبنية التي تضارآع المعرب

هذه السإماء على ضربين : مافرد وماركب فنبدأ بذكر المفرد إذ كان هو
الصأل لن التركيب إنما هو ضم مافرد إلى مافرد ولنبين أولً المعرب ماا هو

ِلعراب على لنبين به المبني فنقول : إن السإم المفرد المتمكن في ا
أرآبعة أضرب : اسإم الجنس الذي تعليله مان جنس آخأر والواحد مان الجنس

وماا اشتق مان الجنس ولقب الواحد مان الجنس
: شرح الول مان المعرب

الجنس : السإم الدال على كل ماا له ذلك السإم ويتساوى الجميع في
ِلنسان والمرأة والجمل والحمارآ والدينارآ والدرآهم المعنى نحو : الرجل وا

والضرب والكل والنوما والحمرة والصفرة والحسن والقبح وجميع ماا أرآدتا
به العموما لما يتفق في المعنى بأي لفظ كان فهو جنس وإذا قلت : ماا هذا

ِلنسان فاللف واللما فقيل لك : إنسان فإنما يراد به الجنس فإذا قال : ا
ِلنسان بعينه وإنما هي فرق لعهد الجنس وليست لتعريف ا
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بين إنسان ماوضوع للجنس وبين إنسان هو مان الجنس إذا قلت إنسان
قال الله عز وجل : ( إن النسان لفي خُأسٍر إل الذين آمانوا ) فدل بهذا أن
ِلنسان يراد به الجنس وماعنى قول النحويين : اللف واللما لعهد الجنس ا

أنك تشير باللف واللما إلى ماا في النفس مان ماعرفة الجنس لنه شيء ل
يدرآك بالعيان والحس وكذلك إذا قلت : فضٌة والفضُة وأرآٌض والرآُض

ِلنسان وأسإماء الجناس إنما قيلت ليفرق بين بعضها وبعض ماثل الجماد وا
وهذه السإماء تكون أسإماء لما له شخص ولغير شخص فالذي له شخص

ِلنسان والحمارآ والفضة وماا ل شخص له ماثل الحمرة نحو : ماا ذكرنا مان ا
والضرب والعلم والظن

: شرح الثاني مان المعرب
ٍة ٍة وأكل وهو الواحد مان الجنس نحو : رآجل وفرس ودينارآ ودرآهم وضرب
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ًا بينك وبين المخاطب الرجل فتقول : إذا كان واحد مان هذه ماعهود
والفرس والدينارآ والضرب أي الفرس الذي تعرف والضرب الذي تعلم

والفرق بين قولك : رآجل وبين فضة أن رآجلً يتضمن ماعنى جنس له صأورآة
فمتى زالت تلك الصورآة زال السإم وفضة ليس يتضمن هذا السإم صأورآة
فأماا درآهم فهو ماثل رآجل في أنه يتضمن ماعنى الفضة بصورآة مان الصورآ

: الثالث ماا اشتق للوصأف مان جنس مان الجناس التي ل أشخاص لها
نحو : ضارآب ماشتق مان الضرب وَحَسٌن ماشتق مان الُحْسِن وقبيٌح ماشتق

ٌد مان السواد وهذه كلها صأفاتا ُقبِح وآكٌل ماشتق مان الكل وأسإو مان ال
ًا فهي أجناس وإن تجري على الموصأوفين فإن كان الموصأوف جنس

   ]113 - صأفحة 2الصأول في النحو    [ جزء  

ٍم والَحِسُن ِم وقائ ًا مان الجنس فهو واحد مانكورآ نحو : القائ كان واحد مانكورآ
ٌد وحكم الصفة حكم الموصأوف في ًا فهو ماعهو وَحَسٌن وإن كان ماعهود

إعرابه
: الرابع ماا يلقب به شيء بعينه ليعرف مان سإائر أماته

نحو : زيد وعمرو وبكر وخأالد وماا أشبه ذلك مان السإماء العلما التي تكون
للدمايين وغيرهم

فجميع هذه السإماء المتمكنة إل الجنس يجوز أن تعرف النكرة مانها
بدخأول اللف واللما عليها ويجوز أن تنكر المعرفة مانها أل ترى أنك تقوُل :

ًا والمعنى واحد ًا ثام تقول : رآجٌل إذا لم يكن ماعهود الرجل إذا كان ماعهود
وكذلك ضرب والضرُب وَحُسَن والحسُن وضارآٌب والَضارآَب وقبيٌح والقبيُح

ُد عمرٍو فإذا تنكرا بأن يتشارآكا في السإم قلت : الزيدان وتقول : زي
والعمران تدخأل اللف واللما ماع التثنية لنه ل يكون نكرة إل ماا يثنى

ويجمع والسإماء المبنية بخلف هذه الصفة ل يجوز أن تنكر المعرفة مانها
ول تعرف النكرة أل ترى أنه ل يجوز أن يتنكر ( هذا ) فتقول : الهذان ول

يتنكر أنا ول أنت ول هو فهذا مان المعارآف المبنياتا التي ل يجوز أن يتنكر
ماا كان مانها فيه اللف واللما فل يجوز أن يخرج مانها اللف واللما نحو :

الذي والن وأماا النكرة التي ل يجوز أن تعرف نحو قولك : كيف وكم
فجميع ماا اماتنع أن يعرف باللف واللما واماتنع مان نزع اللف واللما مانه
لتنكير فهو مابني ول يلزما مان هذا القول البناء في اسإم الله عز وجل إذ
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كانت اللف واللما ل تفارآقانه فإن اللف واللما وإن كانا غير مافارآقتين
فالصأل فيهما أنهما دخألتا على إله قال سإيبويه : أصأل هذا السإم أن يكون

إلها وتقديره ( فعال ) واللف واللما
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عوض مان الهمزة التي في ( إله ) وهو على هذا علم قال أبو العباس :
لنك تذكر اللهة الباطلة فتكون نكراتا تعرف باللف واللما وتجمع كما

قال الله عز وجل ( أأتخذ مان دونه آلهة ) وتعالى الله أن يعتورآ اسإمه
ًا وقال سإيبويه في ماوضع آخأر : تعريف بعد تنكير أو إضافة بعد أن كان علم

ويقولون : له أبوك يريدون لله أبوك فيقدماون اللما ويؤخأرون العين
والسإم كامال وهو علم وحق اللف واللما إذا كانت في السإم أل ينادي إل
الله عز وجل فإنك تقول : يا لله وتقطع اللف فتفارآق سإائر ألفاتا الوصأل
والشاعر إذا اضطر فقال : ( يا التي ) لم تقطع اللف فهذا السإم مافارآق

لجميع السإماء عز الله وجل
أقساما السإماء المبنياتا المفرداتا سإتة

ْعٍل واسإم ِف ٍم واسإم أشير به إلى ماسمى وفيه ماعنى  اسإم كنى به عن اسإ
سإمي به فعل واسإم قاما ماقاما الحرف وظرف لم يتمكن وأصأواتا تحكي
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باب الكناياتا وهي علمااتا المضمرين
الكناياتا على ضربين : ماتصل بالفعل ومانفصل مانه فالمتصل غير مافارآق
للفعل والفعل غير خأال مانه وعلماة المرفوع فيه خألف علماة المنصوب
ًا فعلُت : وصأنعت ًا كان أو ماؤنث والمخفوض فالتاء للفاعل المتكلم ماذكر
وعلماة المخاطب المذكر فعلَت والمؤنث فعلِت وعلماة المضمر النائب
في النية تقول : فعل وصأنع فاسإتغنى عن إظهارآه والعلماة فيه بأن كل

واحد مان المتكلمين والمخاطبين له علماة فصارآ علماة الغائب أن ل علماة
له هذا في الفعل الماضي فأماا الفعل المضارآع فليس يظهر في فعل
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ًا إل في فعل المؤنث المخاطب ًا كان أو ماخاطب الواحد ضمير البتة ماتكلم
وذلك أنه اسإتغنى بحروف المضارآعة عن إظهارآ الضمير يقوُل المتكلُم : أنا

ًا كان أو أنثى فالمتكلم ل يحتاج إلى علماة لنه ل يختلط بغيره أفعل ذكر
وإنما أظهرتا العلماة في ( فعلُت ) للمتكلم لنه لو أسإقطها للتبس

ًا قلت : أنت تفعل بالغائب فصارآ فعل فل يعلم لمن هو فإن خأاطبت ذكر
ًا قلت : تفعلين فظهرتا العلماة وهي والغائب هو يفعل فإن خأاطبت ماؤنث

الياء وإن كانت غائبة قلت : هي تفعل فيصير لفظ الغائبة كلفظ المخاطب
ويفصل بينهما الخطاب وماا جرى في الكلما مان ذكر وماؤنث وتقول

للمؤنث في الغيبة فعلْت وصأنعْت فالتاء علماة فقط وليست باسإم يدلك
على ذلك قولهم : فعلت هند فأماا التاء التي هي اسإم فيسكن لما الفعل

ْعُت وإنما أسإكن لها لما الفعل لن ضمير الفاعل َن ْلُت وصأ َفع لها نحو 
والفعل
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كالشيء الواحد فلو لم يسكنوا لقالوا : َضَربُت فجمعوا بين أرآبعة
ماتحركاتا وهم يستثقلون ذلك فإن ثانيت وجمعت الضمير الذي في الفعل

قال الفاعل : فعلنا في التثنية والجمع والمذكر والمؤنث في هذا اللفظ
سإواء وتقوُل في الخطاب : فعلتما للمذكر والمؤنث ولجمع المذكرين

فعلتم وللمؤنث فعلتن فإن ثانيت الغائب قلت : قاماا فظهرتا العلماة وهي
اللف وفي الجمع قاماوا وفي المضارآع يقوماان ويقوماون تثبت النون في
الفعل المعرب وتسقط مان الفعل المبني وقد ذكرناه فيما تقدما وتقول

في المؤنث : قاماتا وقمن ويقوماان ويقمن هذه علمااتا المضمر المتصل
المرفوع فأماا علماة المخفوض والمنصوب المتصل فهي واحدة فعلماة

المتكلم ياء قبلها نون نحو : ضربني وجيء بالنون لتسلم الفتحة ولئل يدخأل
الفعل جر وللمجرورآ علماته ياء بغير نون نحو : ماررآتا بي وغلماي وهذه
الياء تفتح وتسكن فمن فتح جعلها كالكاف أخأتها ومان أسإكن فلسإتثقال

الحركة في الياء في أنها تكسر ماا قبلها وكلهم إذا جاء بها بعد ألف فتحها
َي َي ورآحا نحو : عصا

وإذا تكلم مانه ومان غيره قال : ضربنا زيد والمؤنث في ذا كالمذكر وكذلك
هو في الجر تقول : ضربنا وغلمانا فإذا خأاطبت فعلماة المخاطب المذكر
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كاف مافتوحة والمؤنث كاف ماكسورآة نحو : ضربتك وكذلك المجرورآ
تقول : ماررآتا بَك يا رآجل وبِك يا امارأة وإذا ثانيت قلت في المذكر

والمؤنث : ضربتكما وللجميع المذكرين : ضربتكم وكذلك تقول : ماررآتا
بكما في التذكير والتأنيث وماررآتا بكم في المذكرين وماررآتا بكن للمؤنث

: الضرب الثاني وهو علمااتا المضمرين المتصلة
أماا علماة المرفوعين فللمتكلم أنا فالسإم اللف والنون وإنما تأتي بهذه

اللف الخأيرة في الوقف فإن وصألت سإقطت فقلت : أن فعلُت ذاَك وإن
حدث عن نفسه وعن آخأر قال : نحو وكذلك إن تحدث عن نفسه وعن
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جماعة قال : نحن ول يقع ( أنا ) في ماوضع التاء والموضع الذي يصلح فيه
المتصل ل يصلح فيه المنفصل ل تقول فعل أنا وعلماة المخاطب إن كان

ًا أنت وإن خأاطبت اثانين فعلماتها أنتما والجميع أنتم فالسإم هو اللف واحد
والنون في ( أنت ) والتاء علماة المخاطب والمضمر الغائب علماته ( هو )
ًا فعلماته ( هي ) والثانين والثانتين هما والجميع هم وإن كان وإن كان ماؤنث
الجمع جمع ماؤنث فعلماته هن وأماا علماة المضمر المنصوب ( فأيا ) فإن

ًا قلت : إياي ويانا في التثنية والجمع ًا قلت إياه وإن كان ماتكلم كان غائب
وللمخاطب المذكر : إياَك وللمؤنث إياِك وإياكما إذا ثانيت المؤنث والمذكر

وإياكم للمذكرين وإياكن في التأنيث وللغائب المذكر إياه وللمؤنث إياها
وإياهما للمذكر والمؤنث وأياهم للمذكرين وإياهن للجميع المؤنث وقد

قالوا : إن ( أيا ) ماضاف إلى الهاء والكاف والقياس أن يكون ( أيا ) ماثل
اللف والنون التي في أنت فيكون ( أيا ) السإم وماا بعدها للخطاب ويقوي

ذلك أن السإماء المبهمة وسإائر المكنياتا ل تضاف و ( أيا ) ماع ماا يتصل
بها كالشيء الواحد نحو : أنت فأماا المجرورآ فليست له علماة مانفصلة لنه

ل يفارآق الجارآ ول يتقدما عليه وجميع المواضع التي يقع فيها المنفصل ل
يقع المتصل والموضع الذي يقع فيه ل يقع المنفصل لن المنفصل كالظاهر
ًا مانطلقاِن وتقول : ماا ًا مانطلقاِن ول تقول : إن إياي وزيد تقول : إني وزيد

ًا وإياك مانطلقاِن ول يقول : إن قاما إل أنت ول تقول : إلتَا وتقول : إن زيد
ًا إلك مانطلقان وماما يدل على ( إن وأخأواتها ) ماشبهة بالفعل أن زيد
المكنى ماعها كالمكنى ماع الفعل تقول : إنني كما تقول : ضربني وأماا
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قولهم : عجبُت مان ضريبَك وضريبه فالصأل مان ضربي إياك وضربي إياه
وأقل العرب مان يقول : َضريبُه وإنما وقع هذا ماع المصدرآ لنه لم تستحكم

ِلضمارآ ماعه أل ترى أنهم ل يقولون : علمااتا ا
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عجبت مان ضربكني إذا بدأتا بالمخاطب قبل المتكلم ول مان ضربهيك إذا
بدأتا بالبعيد قبل القريب وقالوا : عجبت مان ضريبك وضربكه ولو كان هذا

ًا يصلح فيه المتصل لجاز فيه جميع هذا أل ترى أنك تقول : َضريبَك ماوضع
إذا جئت بالفعل ضربته وماوضع ضربكه ضربته وكان الذين قالوا : ضريبه

ًا لن المصدرآ اسإم فإذا أضفته إلى ماضمر فحقه إن قالوا : ذلك إخأتصارآ
عديته لمعنى الفعل أن تعديه إلى ظاهر أو ماا أشبه الظاهر مان المضمر
المتصل وكان حق المضمر المتصل أن ل يصلح أن يقع ماوقع المنفصل

ًا ومان والصأل في هذا : عجبُت مان ضربي إياك كما تقول : مان ضربي زيد
ًا والكسائي يصل جميع المؤنث ضربك إياه كما تقول مان ضربك عمر

فيقول : أعطيتهنه والضارآباناه لنه لم يتفق حرفان ول أعلم بين الواحد
َنُه ) قليلة ول تقول : ًا ومان ذلك قولهم : كان إياه لن ( كا والجمع فرق

َنَك لن ماوضعه ماوضع ابتداء وخأبر فالمنفصل أحق به كانني وليسني ول كا
: قال الشاعر

ْهٌر  ) ْيَل َش ّل َذا ال َه ْيَت  َعريبا...َل ِه  َنرى في (  ل 
َياَك  ) َي وإ (  ول نخَشى رَآقيبا...َليس إيا
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وقد حكوا : ليسني وكأنني واعلم أنك إذا أكدتا المرفوع المتصل
والمنصوب والمخفوض المتصلين أكدته بما كان علماة المضمر المرفوع

ُتك أنت وإنما جاز ذلك لن المنفصل وذلك قولك : قمت أنَت وضرب
الخطاب جنس واحد وليس بأسإماء ماعربة والصأل في كل مابني أن يكون

المرفوع والمنصوب والمخفوض على صأيغة واحدة وإنما فرق في هذا
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للبيان فإذا أمانوا اللبس رآجع المبني إلى أصأله وماع ذلك فلو أكد المرفوع
والمنصوب المتصلن بالمنفصلين اللذين لهما لبقي المجرورآ بغير شيء

يؤكده ول يحسن أن يعطف السإم الظاهر على المرفوع المتصل ل يحسن
ٌد حتى ٌد ول تقول : قاما وزي ٌد حتى تؤكد فتقول : أنا وزي أن تقول : قمُت وزي
ٌد وقال عز وجل : ( اذهب أنت وأخأوك ) رآبما جاء على تقول : قاما هو وزي

قبحه غير ماؤكد ويحتمل لضرورآة الشاعر
ُبَح أن تقول : قمت وزيد لن التاء قد صأارآتا كأنها جزء مان الفعل إذ َق وإنما 

ًا كانت ل تقوما بنفسها وقد غير الفعل لها فإن عوضت مان التأكيد شيئ
يفصل به بين المعطوف والمعطوف عليه نحو : ماا قمُت ول عمرو وقعدتُا

ْد : حسن فأماا ضمير المنصوب فيجوز أن يعطف عليه الظاهر : اليومَا وزي
ًا وإياَك فيجوز يتقدما وتأخأيره وأماا ًا وضربت زيد ُتك وزيد تقول : ضرب

المخفوض فل يجوز أن يعطف عليه الظاهر ل يجوز أن تقول : ماررآتا بِك
ٍد لن المجرورآ ليس له اسإم مانفصل يقتدما ويتأخأر كما للمنصوب وكل وزي

اسإم ماعطوف عليه فهو يجوز أن يؤخأر ويقدما الخأر عليه فلما خأالف
المجرورآ سإائر السإماء لم يجْز أن يعطف عليه وقد حكي أنه قد جاء في

: الشعر
َعَجِب ) ِما مِاْن  ّيا ِبَك وال َفَما  َهب  ْذ َفا  ... )


