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الذهب   شذور شرح
النصارى   هشام لبن

هشام لبن النحو أبواب مجمل على اشتمل العربي النحو في متن الذهب شذور
وجمع شواهده به تمم حيث المتن هذا بشرح نأفسه هو قام ثم النأصاري
وأحكام مسائل من المتن احتواه ما وبيان العبارة إيضاح فيه قصد شوارده

ذلك على والمثلة النحويين العلماء بأقوال . وأتى نأحوية

السلمية مشكاة مكتبة

بن              الله عبد بن أحمد بن يوسف بن الله عبد العالم المام الشيخ هو
النأصاري  أبي     ( هشام المكنى الحنبلي الشافعي الخزرجي المصري

 ( ولد)  (  الدين جمال والملقب قطر    محمد مؤلفاته من بالقاهرة
  . الذهب   وشذور الصدى وبل الندى

ّلـّف مقدمـّة المـّؤ

ْيُخ،ُ الماُم،ُ العالم،ُ العلّمُة،ُ العامُل،ُ الجامع لْشتاتِت قال الّش
َبَركَة ّقققين،ُ و ْدُر المح ِه،ُ َص ُد عصر ِه،ُ وفري ُد دهر الفضائل،ُ وحي
ّله بُن الشيخ جماِل ُد ال ٍد عب ّقدين أبو محم المسلمين،ُ جماُل ال

َده َغّم َت ّي.  ٍم،ُ النأصار ّله بن هشام ِد ال َد بن عب ُيوُسَف بنِن أحم ّقدين  ال
ّنته.  َفسيَح ج الله برحمته،ُ وأسكنه 

ّلم ّلَم بالقلم،ُ ع َع ُد الله العلّي الكَرم،ُ الذي  ّقنأي أْحَم أول ما أقول: إ
ِبـُّع ذلك بالصلة والتسليم على المرسل ْنأ أ

ُ النأسان ما لم يعلم،ُ ثم 
ّقي ٍد النب ِليَن،ُ محّم ًة للعاِم َو ْد ُق َو ًا للمتقين،ُ  رحمًة للعالمين،ُ وإمام
ّقي،ُ وعلى آله الهادين،ُ وصحبه الرافعين ّقي،ُ والّرسول العرب ُلم ا

ّقدين.  لقواعد ال
ِري المسّمى بـّ«شذور الذهب،ُ َتَص وبعد،ُ فهذا كَتاٌب َشَرْحُت به ُمْخ
ُه،ُ َد ِر َتّمْمُت به شواهده،ُ وجمعت به شوا في معرفة كَلم العرب» 
َدة،ُ قصدت فيه إلى إيضاح العبارة،ُ ِئ ِده َرا ِب َوا ْنُت من اقتناص أ ّك وَم
ْقَسام،ُ ل ِنأي وال َبا ّقف الَم َل ْدت فيه إلى  ل إلى إخفاء الشارة،ُ وعِم
َنأْشِر القواعد والحكام،ُ والتزْمُت فيه أنأني كَلما مررت ببيتٍت إلى 
ْغَرب َت ِمْن شواهد الصل ذكَرت إعرابه،ُ وكَلما أتيُت على لفٍظ ُمْس
ْيُت مسألة ختمتها بآية تتعلق ِزيُل استغرابه،ُ وكَلما أنأه ُي أردفته بما 

بها من آي التنزيل،ُ وأتبعتها بما تحتاج إليه من إعراب وتفسير
ِدي بذلك تدريُب الطالب،ُ وتعريفه السلوَك إلى َقْص وتأويل،ُ و

ِه المطالب.  أمثال هذ
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ّياكَم بذلك؛ إنأه قريب مجيب،ُ وما والله تعالى أسأل أن ينفعني وإ
ُأنأيب.  ّكَلت وإليه  توفيقي إل بالله،ُ عليه تو

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

الكـّلمة وأقسامـّها
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
تعريف الكلمة

ٌد.  ْفَر ْوٌل ُم َق ِلَمة  َك ْل قلت: ا
ُلغاتٍت،ُ ولها معنيان:  ِة ثلُث  ِلَم َك ْل وأقول: في ا

ُفْصَحى ولغُة أهل ٍة،ُ وهي ال َق ِب َنأ ِلمٌة،ُ على وزن  َك َف أما لغاتها 
ْلَمٌة،ُ على وزن ِكَ ِبقٍق،ُ و َن َكَ ِلٌم  َكَ ِزيُل وجمعها  ْن ّت الحجاز،ُ وبها جاء ال

ْلٌم ِكَ َتْمَرٍة،ُ وهما لغتا تميم،ُ وجمع الولى  ْلَمٌة على وزن  َكَ ٍة،ُ و ْدَر ِس
ٍر.  َتْم َكَ ْلٌم  َكَ ْدٍر،ُ والثانأية  َكَِس

ِتفٍف ـّـّـّ؛ فإنأه َكَ َو ٍد  ِب َكَ ِعلٍل ـّـّـّ نأحو:  َف وكَذلك كَل ما كَان على وزن 
ْلقٍق جاز فيه يجوز فيه اللغاُت الثلث،ُ فإن كَان الوَسطَ حرَف َح

َد.  ِه َوِش ٍذ  ِفِخ لغٌة رابعة،ُ وهي إتباع الول للثانأي في الكسر،ُ نأحو: 
وأما معنياها فأحدهما اصطلحّي،ُ وهو ما ذكَرت. 

َفَرسٍس،ُ َو َكََرُجلٍل  ًنى،ُ  ُد بالقولِل: اللفُظ الداّل على مع والمرا
ًنى لكنه ليس بلفظ،ُ َثلً فإنأه وإن دل على مع بخلف الخطَ َم

ًا ٍد ـّـّـّ فإنأه وإن كَان لفظ ْي ْيز: مقلوَب َز َد وبخلف الُمهَملِل ـّـّـّ نأحو: 
َقولً.  ِه  ِو ُيسّمى شيء من ذلك ونأح ًنى،ُ فل  ْع لكنه ل يدّل على َم
َنا من ْل ّث ُه،ُ كَما َم َنا ْع ٍء َم ُه على ُجْز ُؤ ُدّل ُجْز َي والمراد بالمفرد: ما ل 

َفَرسٍس،ُ أل ترى أن أجزاء كَل منهما ـّـّـّ وهي َو قولنا َرُجلٍل 
حروفه الثلثة ـّـّـّ إذا انأفرد شيء منها ل يدل على شيء مما دلت

ٍد» فإنأه مركَب،ُ لن كَلّ من ْي ُغلَُم َز ُتُه،ُ بخلف قولنا: « َل عليه ُجْم
جزءيه ـّـّـّ وهما غلم،ُ وزيد ـّـّـّ داّل على جزء المعنى الذي دلت

عليه جملة «غلم زيد». 
ّ َكَل ّي،ُ وهو الُجَمُل المفيدة،ُ قال الله تعالى: { والمعنى الثانأي لغو

ُلَها (المؤمنون: الية  ِئ َقآ َو  ُه ِلَمٌة  َكَ َها  ّنأ ) } إشارة إلى قول100ِإ
ْكَُت}.  َتَر ِفيَما  ًا  ِلح ْعَمُل َصـّ َأ ّلى  َع َل ُعوِن  القائل: {َرّب اْرِج

ٍر،ُ وبمعنى َوَزْج ْدعٍع  َكَلّ» في العربية على ثلثة أوجه: حرفِف َر و «
ِه عن هذه َت ْنأ ّقا،ُ وبمعنى إي: فالول كَما في هذه الية،ُ أي: ا َح
ِلنأَسـَّن ِإّن ا َكَلّ  المقالة،ُ فل سبيل إلى الرجوع،ُ والثانأي نأحو: {

َعلق: الية  َغى } (ال ْط َي ّقا؛ إذ لم يتقدم على ذلك ما6َل ) أي َح
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َتُح ْف ُت ّقا  ُيْزَجُر عنه،ُ كَذا قال قوم،ُ وقد اعترض على ذلك بأن َح
َكَلّ»،ُ َأّن» بعدها،ُ وكَذلك ألَ التي بمعناها،ُ فكذا ينبغي في « »

َتُح بها ْف َت ُيْس َألَ» التي  َفّسَر «كَل» في الية بمعنى « ُت َلى أن  ْو وال
ْوٌف ِه لَ َخ ّل َيآء ال ِل ْو َأ ِإّن  َأل  ِإّن»،ُ نأحو: { الكلم،ُ وتلك تكسر بعدها «

ُيونأس: الية  ِهْم ( ْي َل 62َّع َكَل ِم،ُ نأحو: { َقَسم ) }،ُ والثالث قبل ال
ّقثر: الية  ّد ِر } (الم َقَم ْل ّنْضُر بن32َوا ) معناه إي والقمر،ُ كَذا قال ال

ْيل،ُ وتبعه جماعة منهم ابن مالك،ُ ولها معنى رابع،ُ تكون ُشَم
). 5)(4بمعنى ألَ(

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ًا َبر خلف ْنِصُب السَم بالتفاق،ُ ويرفع الَخ َي و «إّن» حرُف تأكَيد 
ِلَمٌة» للكوفيـّين،ُ والضميُر اسُمَها،ُ وهو راجع إلى المقالة،ُ و «كَ

ُلَها» جملة من مبتدأ وخبر في موضع رفع على ِئ َو قا ُه خبرها،ُ و «
أنأها صفٌة لكلمة،ُ وكَذا شأُن الجمل الخبرية بعد النكرات،ُ وأما بعد

َيْضَحُك».  ٌد  ْي َواٌل،ُ كَـّ«َجاء َز المعارف فهي أْح
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
أقسام الكلمة

ْعٌل،ُ وَحْرٌف.  ِف ِهَي اسٌم،ُ و ثم قلت: و
َع على ْنٌس تحته هذه النأواع الثلثة ل غيُر،ُ أْجَم وأقول: الكلمة ِج

ّد بقوله.  َت ْع ُي ذلك َمْن 
َدٌث،ُ ورابطة ْلَحْصِر أن المعانأي ثلثة: ذاٌت،ُ وَح قالوا: ودليل ا

للحدث بالذات؛ فالذاُت السُم،ُ والحدُث الفعُل،ُ والرابطة الحرُف.
ًنى في غيرها فهي: الحرُف،ُ وإن ّلْت على مع وأن الكلمة إن د

ّلْت على زمان ُمَحّصل فهي: َد دلت على معنى في نأفسها،ُ فإن 
الفعل،ُ وإلّ فهي السم. 

ّباز: ول يختص انأحصار الكلمة في النأواع الثلثة بلغة قال ابن الَخ
ِلّي،ُ ْق َع العرب؛ لن الدليل الذي دّل على النأحصار في الثلثة 

والمور العقلية،ُ ل تختلف باختلف اللغات،ُ انأتهى. 
ًنى في اللغة:  ْع ًنى في الصطلح،ُ وَم ْع ولكَل من هذه الثلثة َم

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ًا ولغة السم اصطلح
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ِر مقترن ًنى في نأفسه غي ْع فالسم في الصطلح: ما دل على َم
َعلَمته،ُ وهو بأحد الزمنة الثلثة،ُ وفي اللغة ِسَمُة الشيء: أي 
َيْشَمل الكلماتِت الثلَث؛ فإن كَلّ منها علمة على بهذا العتبار 

معناه. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ًا ولغة الِفعل اصطلح

والفعل في الصطلح: ما دّل على معنى في نأفسه مقترنأٍن بأحد
ِدثه الفاعل: من ُيْح ْفُس الحدثِث الذي  َنأ الزمنة الثلثة،ُ وفي اللغة 

قيام،ُ أو قعود،ُ أو نأحوهما. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ًا ولغة الحرف اصطلح

والحرف في الصطلح: ما دّل على معنى في غيره،ُ وفي اللغة:
ّناِس َمن َوِمَن ال َكََحْرفِف الجبل،ُ وفي التنزيل: { َطَرُف الشيء،ُ 

َلى َحْرٍف (الَحّج: الية  َع ّلَه  ُد ال ُب ْع َطَرفٍف11َي َلى  َع ) } الية: أي 
َباتٍت وتمكن؛ فهو إن َث َلى  َع ِنأبٍب من الدين،ُ أي ل يدخل فيه  وجا
أصابه خير ـّـّـّ من صّحٍة وكَثرة مال ونأحوهما ـّـّـّ اطمأن به،ُ وإن
َلَب َق ْنأ أصابته فتنة ـّـّـّ أي سر،ُ من مرض أو فقر أو نأحوهما ـّـّـّ ا

َلى وجهه عنه.  َع
ّناِس» مجرور والواو عاطفة و «ِمْن» جارة معناها التبعيض،ُ و «ال

ُه في َبُر ّدم َخ َق َت بها،ُ واللم فيه لتعريف الجنس،ُ و «َمْن» مبتدأ 
ُد» فعل مضارع مرفوع لخلوه من ُب ْع َي الجار والمجرور،ُ و «

الناِصب والجازم،ُ والفاعل مستتر عائد على «َمْن» اعتبار لفظها،ُ
ّقدَرْت َمْن معرفة ُق ِلَمْن إن  َلٌة  َنأْصٌب بالفعل،ُ والجملة ِص ّلَه»  و «ال
ًة بمعنى نأاسٍس،ُ وعلى الول ّقدرت نأكر ُق َفٌة إن  بمعنى الذي،ُ وِص
َلًة،ُ وعلى الثانأي موضعها َعْت ِص َق فل موضع لها،ُ وكَذا كَل جملة و

ْفٌع،ُ وكَذا كَل صفة فإنأها تتبع موصوفها،ُ و «على َحْرٍف» جار َر
ًا ِفز ْو َت ًا ُمْس ّقرف َط َت ومجرور في موضع نأصب على الحال: أي ُم

«فإْن» الفاء عاطفة،ُ وإن: حرُف َشْرٍط «أصابه» فعل ماض في
ْيٌر» فاعل،ُ و موضع جزم لنأه فعل الشرط،ُ والهاء مفعول،ُ و «َخ
َأّن» فعل ماض،ُ والفاعل مستتر،ُ و «به» ومجرور متعلق ْطَم «ا

ِة.  ِقْس على هذا بقية الي باطمأّن،ُ و
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َيا والِخَرِة) بخفض «الخرة» ْنأ ّد وفيها قراءة غريبة،ُ وهي: (َخِسَر ال
ّيا على الفتح،ُ بل هو وْصٌف َها أن «َخِسَر» ليس فعلً مبن ُه وتوجي
ِطنٍن،ُ وهو منصوب على الحال،ُ ونأظيره َف ٍم و ِهم َف ْعَرٌب بمنزلة  ُم
ِة) إل أن هذا اسُم فاعل فل َوالِخَر َيا  ْنأ ّد قراءة العرج: (َخاِسَر ال

يلتبس بالفعل،ُ وذلك صفة مشبهة على وزن الفعل فيلتبس به. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
السم وعلماته

َد إليه.  َنا َداء،ُ أو الْس ّقن ِو ال َبُل أْل،ُ أ ْق َي ثم قلت: فالسُم: ما 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
من علمات السم قبول «أل»

ِه؛ ْي َقِسيَم وأقول: ذكَرت للسم ثلث علمات يتميز بها عن 
إحداها: «أل» وهذه العبارة أولى من عبارة َمْن يقول اللف

واللم» لنأه ل يقال في «هل» الهاء واللم،ُ ول في «بل» الباء
ّداِر،ُ وقول أبي الطيب: َكَالّرُجل والكتاب وال واللم،ُ وذلك 

(البسيطَ) 
ِني 1 ُف ِر ْع َت ُء  َدا ْي َب َوال ْيُل  ّل َوال ْيُل   ـّـّـّ الَخ

َلُم  َق َوال َطاُس  ِقْر ْل َوا َوالّرْمُح  ْيُف  َوالّس
فهذه الكلمات السبع أسماء؛ لدخول «أل» عليها. 

َدق: (البسيطَ) َفَرْز فإن قلت: فكيف دخلت على الفعل في قول ال
ُتُه 2 ّتْرَضى ُحكوَم ِم ال َكم ْلَح ْنأَت با  ـّـّـّ َما أ

َدَل  ِذي الّرأي والَج َولَ  َولَ الِصيلِل 
ْلُجْرجانأي ما معناه: إن قلت: ذلك ضرورة قبيحة،ُ حتى قال ا

َقاُس عليه،ُ ُي ْثلِل ذلك في النثر خطأ بإجماع،ُ أي أنأه ل  استعمال ِم
و «أل» في ذلك اسم موصول بمعنى الذي. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّقنداء من علمات السم: ال

َفال: الية  ِبّى (النأ ّن َها ال ّي أ
َ َيـّ ّقنداء نأحو: { ِبط64َْالثانأية: ال ْه ُنوُح ا ) }{ي

ُهود: الية  ُهود: الية 48( ّبَك ( ّنأا ُرُسُل َر ِإ ُلوُط  ُد81) }{ي ُهو ) }{ي
ُهود: الية  ٍة ( َن ّي َب ِب َنا  َت ْئ َنا (العَراف: الية53َما ِج ِت ْئ َياَصـُّح ا }{ (
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ُهود: الية 77 ْأُمُرَك ( َت ُتَك  َلو َأَص ْيُب  َع ) } فكل من هذه87) }{يُش
ًدى.  َنا اللفاظ التي دخلت عليها «يا» اسم،ُ وهكذا كَل ُم

ِه} ّل ُدوا ل فإن قلت: فما تصنع في قراءة الكسائي {أل يا اْسُج
ُدوا،ُ بالمر،ُ وقوله تعالى: َلى (أل يا) ويبتدى باْسُج َع فإنأه يقف 

َعام: الية  ّد (النأ ُنأَر َنا  َت ْي َل ) }،ُ وقوله عليه الّصلة والّسلم: «يا27{ي
ِء َيٌة يوم القيامة»؛ فدخل حرُف الندا ِر َعا َيا  ْنأ ّد ٍة في ال َي َكَاِس ُرّب 

َلى ما ليس باسم؟  َع فيهّن 
َلى مذهبين؛ أحدهما: أن المنادى َع قلت: اختلف في ذلك ونأحوه 

ّد،ُ ويا قوم ُرّب ُنأَر ُدوا،ُ ويا قوم ليتنا  محذوف،ُ أي يا هؤلء اْسُج
َكَاسيٍة في الدنأيا،ُ والثانأي أن «يا» فيهن للتنبيه،ُ ل للنداء. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

من علمات السم السناد إليه

ِتّم به الفائدة،ُ سواء َت َد إليه ما  َن ُيْس ُد إليه،ُ وهو: أن  الثالثة: السنا
ٌد» فقام: ْي َقاَم َز ًا أو جملة؛ فالفعل كَـّ« ُد فعلً أو اسم َن َكَان المس
ٌد أخوَك» ْي ٌد إليه،ُ والسم نأحو: «َز َن فعٌل مسند،ُ وزيد: اسم ُمْس

ٌد،ُ وزيد: اسم مسند إليه،ُ والجملة نأحو: «أنأا قمت» َن فالخأ: ُمْس
َدة إلى أنأا.  َن فقام: فعل مسند إلى التاء،ُ وقام والتاء جملة ُمْس

َتْسَمع» في ْيٌر» إلى « فإن قلت: فما تصنع في إسنادهم «َخ
َتْسَمع» فعٌل ُه» مع أّن « َتَرا ْيٌر ِمْن أْن  ّقي َخ ِد ْي َع ْلُم ُع با َتْسَم قولهم: «

بالتفاق؟ 
َع،ُ والذي َتْسَم َلى إضمار «أن» والمعنى أْن  َع قلت: «تسمع» 
َحّسَن حذف «أْن» الولى ثبوُت «أن» الثانأية،ُ وقد روي «أن

َتْسـَّمَع» بثـّبوت «أن» على الصل،ُ و «أْن» والفعُل في تأويل
ُعَك؛ فالخبار في الحقيقة إنأما هو عن السم.  ٍر،ُ أي َسَما َد َمْص

ْعَرُف اسمية «ما» ُت وهذه العلمة هي أنأفع علمات السم،ُ وبها 
ِة ّتَجـَّر َوِمَن ال ِو  ْه ّل ْيٌر ّمَن ال ِه َخ ّل َد ال ُقْل َما ِعن في قوله تعالى: {

َعة: الية  َباٍق} أل ترى11(الُجُم ِه  ّل َد ال َوَما ِعن ُد  َف َين ُكَْم  َد ) }{َما ِعن
َفاد في الية ّن ّيُة في الية الولى،ُ وال ِر َي أنأها قد أسند إليها الْخ
الثانأية،ُ والبقاء في الية الثالثة؛ فلهذا حكم بأنأها فيهن اسم

ْا ُعو َن ّنأَما َص ِإ موصوٌل بمعنى الذي،ُ وكَذلك «ما» في قوله تعالى: {
ٍر (طه: الية  ُد َساِح ْي ُعوا)69َكَ َن ) } هي موصولة بمعنى الذي،ُ و(َص

ُد) خبر،ُ ويجوز ْي َكَ صلٌة،ُ والعائد محذوف: أي إن الذي صنعوه،ُ و (
ّيا؛ فتكون هي وصلتها في تأويل المصدر،ُ ِف أن تقدرها موصولً َحْر
ًا،ُ ًا كَاف ول تحتاج حينئذ إلى تقدير عائد،ُ وليس لك أن تقدرها حرف
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ّقنساء: الية  ٌد (ال َلـٌّه وِح ِإ ّلُه  ّنأَما ال ِإ ) }171مثله في قوله تعالى: {
ُعوا).  َن ْيد) على أنأه مفعول (َص َكَ َنأْصَب ( لن ذلك يوجب 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

أقسام الفعل وعلماتها

َنَة ِكَ َبل تاء التأنأيث السا ْق َي َو: َما  ُه َو ْعُل إّما ماضٍض،ُ  ِف ثم قلت: وال
َو: ما ُه َو ْيَس،ُ أو أْمٌر،ُ  َل َو َعَسى  َو ْئَس  ِب َو ْعَم  ِنأ ْنُه  َدْت،ُ وِم َع َق َقاَمْت و كَ

َهاتِت ُقوِمي،ُ ومنُه  َبة كَ َط ُبولِل ياء المخا َق َلبِب مع  َدّل على الط
َتاُحُه بَحْرفٍف ِت َيقْم،ُ واف َلْم  َكَ َبُل لم  ْق َي ٌع،ُ وهو: ما  َعاَل،ُ أو ُمضار َت َو
ِرُج وأجيُب،ُ َدْح ُأ ّيا كَ َباِع ٍم إن كَان الماضي ُر ْيُت»: َمْضُموم َنأأ من «

ِرُج.  َتْخ ِرُب وأْس ِه كَأْض ِر ْي َغ ُتوح في  ْف وَم
ٌع،ُ ولكل منها وأقول: أنأواع الفعل ثلثة: ماضٍض،ُ وأمٌر،ُ ومضار

علمة تدل عليه. 
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علمة الفعل الماضي

َدْت،ُ ومنه قوُل َع َق فعلمة الماضي تاء التأنأيث الساكَنُة كَقامت و
الشاعر: (الطويل) 

َعْت 3 ّد َو َف َقاَمْت  ّيْت،ُ ثّم  َفَح َلّمْت   ـّـّـّ أ
ُق  َه َتْز ْفُس  ّن َدتِت ال َكَا ّلْت  َو َت َلّما  َف

ْيَس» ليسا حرفين كَما قال َل َعَسى،ُ و ِدّل على أن « ُت وبذلك اْس
ابن الّسّراج وثعلب في عسى وكَما قال الفارسّي في ليس،ُ

ُء وَمْن وافقه،ُ بل ًا كَما يقول الفّرا ْعَم» ليست اسم ِنأ وعلى أن «
هي أفعال ماضية؛ لتصال التاء المذكَورة بها،ُ وذلك كَقولك:

ْفلح» وقوله عليه الصلة ُت ْيَسْت هند ظالمة فعَسْت أن  َل »
ْعَمْت» وقول الشاعر:  ِنأ َها و ِب َف ِة  َع َوّضأ يوَم الُجُم َت والّسلم: «َمْن 

ّنْه 4 ْلَج ِقيَن ا ّت ْعَمْت جزاء الُم ِنأ  ـّـّـّ 
ّنْه  َنى والِم ِنأي والُم َداُر الَما

ٍة َها خاّصة بالسماء،ُ كَقائم ّنأ واحترزُت بالساكَنة عن المتحركَة،ُ فإ
ٍة.  وقاعد

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
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ُدّل على َي ّد منهما؛ أحدهما: أن  ُع شيئين ل ب وعلمة المر مجمو
ِلى ُك َف الطلب،ُ والثانأي: أن يقبل ياء المخاطبة،ُ كَقوله تعالى: {

َيم: الية  ًا (مر ْين َع َقّرى  َو ِبى  َهاِت» بكسر26َواْشَر ) } ومنه «
ْعِمه أنأهما من ِري في َز ًا للّزَمْخَش َعاَل» بفتح اللم،ُ خلف َت التاء،ُ و «
أسماء الفعال،ُ ولنا أنأهما يدلن على الطلب ويقبلن الياء،ُ تقول:

َلى» بفتح اللم،ُ قال الشاعر: َعا َت «َهاتي» بكسر التاء،ُ و «
(الطويل) 

َلْت 5 َي ِني تما ِلي ّقو ُنأ ِتي  َها ْلُت  ُق َذا  ِإ  ـّـّـّ 
ْلَخلِل  ّيا الُمَخ َكْشحِح َر ْل َهِضيَم ا َلّي  َع

ِثيَن: ِلي) بكسر اللم،ُ وعليه قوُل بعض المحد َعا َت والعامة تقول: (
(الطويل) 

ِلي 6 َعا َت ُهُموَم  َقاِسْمكِك ال ُأ ِلي  َعا َت  ـّـّـّ 
َعى.  والصواُب الفتُح كَما يقال: أْخَشى وأْس

فلو لم تدّل الكلمُة على الطلب وقبلت ياء المخاطبة،ُ نأحو:
ِديَن» أو دلت على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة ُع ْق َت ُقوِميَن و َت »

ٍر.  ِلي؛ فليست بفعل أْم ِز ْنأ ُد» بمعنى ا ْن ِه َيا  َنأَزالِل  نأحو: «
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
علمة الفعل المضارع

َلْم ُقْم،ُ و َي َلْم  وعلََمُة المضارع: أن يقبل دخول «لم» كَقولك: «
ْد».  ُع ْق َي

ُقوم،ُ ًا بحرف من أْحُرفِف «نأأيت» نأحو: «نأ ّد من كَونأه مفتـّتح ُب ول 
ْتُح هذه الحرف إن َف ُد» ويجب  ْي ُقوم يا َز َت ٌد،ُ و ُقوم زي َي ُقوُم،ُ و وأ

كَان الماضي غيَر رباعي،ُ سواء نأقص عنها كَما مثلنا،ُ أو زاد عليها
ّيا،ُ سواء كَان كَله ِرج» وَضّمها إن كَان رباع َتْخ َيْس ُق،ُ و ِل َط ْن َي نأحو: «

ًا،ُ نأحو: ِرُج» أو واحد من أحرفه زائد َدْح ُي َدْحَرَج  أصول،ًُ نأحو: «
ْدَت َوَج َعَل،ُ وكَذا كَل كَلمة  ْف ُيِجيُب» وذلك لن أجاب وزنأه أ «أجاَب 
أحرفها أربعة ل غير،ُ وأول تلك الربعة همزة؛ فاحكم بأنأها زائدة،ُ

ْثِمد،ُ ومن أمثلة المضارع قوله تبارك وتعالى: َبع وإ نأحو: أْحَمد وإْص
ٌد }.  َأَح ًا  ُفو ُكَ ّلُه  ُكْن  َي َلْم  َو ْد  َل ُيو َلْم  َو ْد  ِل َي َلْم  }

ًا،ُ تقول: «يقوم زيد» ِبه ماضي ْل َق (لم) حرف جزم لنفي المضارع و
ً ًا لخلوه من الناصب والجازم،ُ ومحتمل فيكوُن الفعُل مرفوع
َلبته إلى َق ْتُه و للحال والستقبال؛ فإذا دخلت عليه «لم» َجَزَم
معنى المضي،ُ وفي الفعل الول ضمير مستـّتر مرفوع على

َناَب الفاعل،ُ الفاعلية؛ وفي الثانأي ضمير مستـّتر مرفوع لنيابته َم
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ٌد) فإنأه اسم ول ضمير في الثالث؛ لنأه قد رفع الظاهر،ُ وهو (أح
ّوُزوا أن يكون حالً على أنأه في الصل ًا) خبرها،ُ وَج ُكَفو (يكن) و (

ّدم عليها انأتصَب على الحال،ُ َق َت ِة إذا  صفة لحد،ُ ونأعت النكر
كَقوله: (مجزوء الوافر) 

َلُل 7 َط ًا  ّيَة ُموِحش ِلَم  ـّـّـّ 
َبُر الجاّر َلٌل ُموِحٌش،ُ وعلى هذا فالَخ َط ّيَة  َلُل أصله: لم ّنأُه ِخ ُلوُح كَأ َي

والمجرور،ُ والظاهر الول،ُ وعليه العمل؛ ففي الية دليٌل على
َفْصلِل بين كَان ومعموليها بمعمول معمولها،ُ إذا كَان ذلك جواز ال

ٌد ْي ِر َز ّدا ِفي ال َكَاَن  ًا،ُ نأحو: « ًا أو جاّرا ومجرور المعمول ظرف
ًا» وهذا مما ل خلف فيه.  ِلس َعْمٌرو َجا َدَك  ْن َكَاَن ِع ًا» و « ِلس َجا

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

علمة الحرف وأنأواعه

َلْم.  َو ِفي  َو َهْل  َكَ ِلَك،ُ  َذ َدا  َع ْلَحْرُف َما  َوا ثم قلت: 
ًا من العلمات المذكَورة َبَل شيئ ْق َي ْعَرُف الحرُف بأن ل  ُي وأقوُل: 

للسم والفعل،ُ وهو على ثلثة أنأواع: 
َهْل،ُ مثاُل دخولها على1 َكَ  ـّـّـّ ما يدخل على السماء والفعال: 

َياء: الية  ِكُروَن (النأب ُتْم َشـّ َأنأ َهْل  َف ُله تعالى: { ) }،80ُالسم قو
ِم ْلَخْص ُؤا ا َب َنأ َتاَك  َأ َهْل  َو ُله تعالى: { َلى الفعل قو َع ُدخولها  ومثاُل 

) }. 21(ص: الية 
ِفى الّسَمآء2 َو َكَِفي،ُ في قوله تعالى: {  ـّـّـّ وما يختص بالسماء: 

َيات: الية  ّذار ُدوَن } (ال َع ُتو َوَما  ُكْم  ُق ) . 22ِرْز
ْد3 َل ُيو َلْم  َو ْد  ِل َي َلْم  َلْم،ُ في قوله تعالى: { َكَ  ـّـّـّ وما يختص بالفعال: 

) . 3} (الخلص: الية 
ًة يكون ًا،ُ وتار ِطع َق ْن ًة يكون انأتفاؤه ُم ثم اعلم أن المنفي بها تار

ًا؛ فالول نأحو قوله تعالى: ًا أبد ًة يكون مستمر ّتصلً بالحال،ُ وتار م
ًا (النأَسان: الية  ُكَور ْذ ًا ّم ْيئ ُكن َش َي َلْم  َكَاَن بعد ذلك،1ُ{ ) } أي: ثم 

َيم: الية  ًا (مر ّي ِق ِئَك َرّب َش َعآ ُد ِب ُكَْن  َأ َلْم  َو ) }،4ُوالثانأي نأحو: {
ٌد }.  َأَح ًا  ُفو ُكَ ّلُه  ُكْن  َي َلْم  َو ْد  َل ُيو َلْم  َو ْد  ِل َي َلْم  والثالث نأحو: {

وهنا تنبيه،ُ وهو أن القاعدة أن الواو إذا وقعت بين ياء مفتوحة
ِزُن،ُ وبهذا َي َوَزَن:  ُد،ُ وفي  ِع َي َد:  َع َو َفْت،ُ كَقولك في  ِذ وكَسرة ُح

ُد).  َل ُيو َتْت في ( َب َث ُد) و ِل َي َفْت في ( ِذ ّي شيء ُح تعلم ل
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
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ًا ولغة تعريف الكلم اصطلح

ٌد.  ْقُصو ٌد َم ِفي ْوٌل ُم َق َكلَُم  ْل َوا ثم قلت: 
وأقول: للكلم معنيان: اصطلحي،ُ ولغوي: 

ْوُل المفيد،ُ وقد َمَضى تفسيُر َق فأما معناه في الصصلح: فهو ال
َيْحُسُن السكوُت عليه ًنى  القول،ُ وأما المفيد فهو الداّل على مع

َأُخوَك» بخلف نأحو: «زيد» ونأحو: َقاَم  ِئٌم» و « َقا ٌد  ْي نأحو: «َز
ُيَسّمى شيء من هذا ُه» فل  ُبو َأ َقاَم  ِذي  ّل ُغلَم زيد» ونأحو: «ا »

ًا.  ُيَسّمى كَلم ًا؛ لنأه ل يحسُن السكوُت عليه،ُ فل  ُمِفيد
وأما معناه في اللغة فإنأه يطلق على ثلثة أمور: 

ًا» ْيد َكَلَُمَك َز ِني  َب ْعَج َأ ْكليُم،ُ تقول: « ّت َدث الذي هو ال ْلَح أحدها: ا
َعالِل ْف َعَمَل ال َعِمَل  ُه،ُ وإذا استعمل بهذا المعنى  ّيا ِإ ِليُمَك  ْك َت أي: 

كَما في (هذا) المثال،ُ وكَقوله: (البسيطَ) 
َيٌة 8 ِغ ْهَي ُمْص َو ًا  ْند ِه َكَلَُمَك  ُلوا:  َقا  ـّـّـّ 

َنأا  َكَا ْو  َل َذاَك  ْلُت: َصِحيٌح  ُق ِفيَك؟  َيْش
ًا»: َكَلَُمَك» مبتدأ ومضاف إليه،ُ و «هند ًا؛ فـّ« ْند ِه ِليُمَك  ْك َت أي: 

مفعول،ُ وقوله: «وهي مصغية» جملة اسمية في موضع نأصب
ّية في موضع رفع على أنأها على الحال،ُ و «يشفيك» جملة فعل

خبر. 
ّبر عنه باللفظ المفيد،ُ وذلك كَأن َع ُي والثانأي: ما في النفس مما 

َد عمٌرو» ونأحو ذلك؛ َع َق ٌد» أو « َقاَم زي يقوم بنفسك معنى «
ًا؛ قال الخطل:  ْلتُه كَلم ّي َتَخ فيسمى ذلك الذي 

َبٌة 9 ْط ِطيبٍب ُخ ّنَك ِمْن َخ َب ْعِج ُي  ـّـّـّ لَ 
َأِصيلَ  ِم  َكلَم ْل َع ا ُكوَن َم َي ّتى  َح
ّنأَما  ِإ َو ِد،ُ  َؤا ُف ْل َلِفي ا َكلََم  ْل ِإّن ا

ِليلَ  َد ِد  َؤا ُف ْل َلى ا َع ّقلَساُن  ِعَل ال ُج
ّطا،ُ أو ًا،ُ أو خ ُة،ُ سواء كَان لفظ َتْحُصُل به الفائد والثالث: ما 

َق به لساُن الحالِل،ُ والدليُل على ذلك في الخطَ َط َنأ إشارة،ُ أو ما 
ّفتي َد ْيِن» وتسميتهم ما بين  َنأ ّقلَسا ُد ال َأَح َقلُم  ْل قوُل العرب: «ا

ُله تعالى: المصحف «كَلم الله»،ُ والدليُل عليه في الشارة قو
ِإلّ َرْمًزا (آل ِعمَران: الية ٍم  ّيا َأ َثَة  َلـّ َث ّناَس  ّلَم ال َك ُت َألّ  ُتَك  َي {ءا

) }،ُ فاستثني الرمز من الكلم،ُ والْصُل في الستثناء41
ّطويل)  ّقتصاُل،ُ وأما قوله: (ال ال

َها 10 ِل ْه َأ َفَة  ْينِن ِخي َع ْل َطْرفِف ا ِب َأَشاَرْت   ـّـّـّ 
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ِم  ّلم َك َت َت َلْم  َو َة َمْحُزونأٍن  ِإَشاَر

ًا  َقاَل: َمْرَحب ْد  ّطْرَف ق ْنُت أّن ال َق ْي أ
َ َف
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ِم  ّيم َت ْلُم ِبيبِب ا ْلَح ِبا ْهلً  َوَس ْهلً  َأ َو
َلَق الكلم،ُ ولو أراد بقوله: «ولم ْط َكلَم اللفظّي،ُ ل ُم ْل َفى ا َنأ ّنأما  فإ

َقَض بقوله: «فأيقنت أن َت ْنأ ّقي ل ِم اللفظ َكلَم ْفَي غير ال َنأ تتكلم» 
َفى َنأ ْول،ًُ بعد أن  َق َبَت للطرف  ْث ًا» لنأه أ َقاَل مرحب الطرف قد 
َكلَم اللفظي،ُ وإثبات الكلم اللغوي.  ْفُي ال َنأ َكلَم،ُ والمراد  ْل ا

ْيبِب: (الطويل)  ُنأَص َق به لساُن الحال قوُل  َط َنأ والدليُل عليه فيما 
ُلُه 11 ْه َأ ْنأَت  َأ ِذي  ّل ِبا ْوا  َن ْث َأ َف َعاُجوا  َف  ـّـّـّ 

ِئُب  َقا ْلَح ْيَك ا َل َع َنْت  ْث ُتوا أ َك ْو َس َل َو
َلت: الية  ُفّص ِعيَن ( ِئ َطآ َنا  ْي َت َأ َتآ  َل َقا ) }،ُ فزعم11وقال الله تعالى: {

َتا حقيقًة،ُ وقال آَخُرون: إنأهما لما ْلَم َك َت قوٌم من العلماء أنأهما 
ّقزَل ذلك منزلَة القولِل.  ُنأ َتا لمر الله عز وجّل  َد َقا ْنأ ا

ِة َمْن ْكَم صف ٌد ثان على إعطاء صفة ما ل يعقل ُح وفي الية شاه
ًا» يعقل،ُ إذا نأسب إليه ما نأسب إلى العقلء،ُ أل ترى أن «طائع

ْوُصوفه القوُل؟  ُنأِسَب لَم ِء والنون لّما  قد ُجِمَع باليا
ًا» على ْكَض ٌد َر ْي َء َز ٌد ثالث على أن النصب في نأحو: «َجا وشاه

ًا،ُ ل على أنأه مصدر لفعل محذوف: ًا براكَض الحال،ُ وتأويل ركَض
ًا ًا،ُ ول على أنأه مصدر للفعل المذكَور،ُ خلف ْكَض ُكَُض َر َيْر أي 

َوْجُه الدليل أن «طائعين» حال،ُ وهو في مقابلة َو لزاعمي ذلك،ُ 
ًا) فيدل على أن المراد طائعين أو مكرهين.  َكَْره ًا أو  ْوع َط )
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أقسام الكلم وأنأواعه

ٌء.  ْنأَشا َوإ َلٌب،ُ  َط َو َبٌر،ُ  َو َخ ُه َو ثم قلت: 
وأقول: كَما انأقسمت الكلمة إلى ثلثة أنأواع: اسم وفعل وحرف،ُ

كَذلك انأقسم الكلم إلى ثلثة أنأواع: خبر،ُ وطلب،ُ وإنأشاء،ُ
ِديَق والتكذيب،ُ أو ل؛ فإن ّتْص ِبطَُ ذلك أنأه إّما أن يحتمل ال َوَضا

َقاَم زيد»،ُ وإن لم َقاَم زيد» و «َما  ُهَما فهو الخبر،ُ نأحو: « َل َتَم اْح
َنأا؛ ِر َت ْق َي ُد معناه عن وجود لفظه،ُ أو  ُوُجو يحتملهما فإّما أن يتأخر 

َهْل ِرب» و « َتْض ِرْب» و «لَ  َلُب،ُ نأحو: «اْض ّط َأّخَر عنه فهو ال َت فإن 
ْنأَت ُحّر» ٌد؟» وإن اقترنأا فهو النأشاء،ُ كَقولك لعبدك: «أ ْي َءَك َز َجا

َكاح».  ّقن َذا ال ْلُت ه ِب َق وقولك لمن أوجب لك النكاح: «
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وهذا التقسيم تبعُت فيه بعَضهم،ُ والتحقيق خلفه،ُ وأن الكلم
ينقسم إلى خبر وإنأشاء فقطَ،ُ وأن الطلب من أقسام النأشاء،ُ

ّنأما يتأخر ُقْم» َحاِصٌل عند التلفظ به ل يتأخر عنه،ُ وإ وأن مدلول «
ُع َتّص هذا النو عنه المتـّثاُل،ُ وهو خارج عن مدلول اللفظ،ُ ولما اْخ

ّنأآ ِإ ّقمَي إنأشاء،ُ قال الله تعالى: { ٌد لمعناه ُس ِه إيجا ِظ ْف َل بأن إيجاد 
َعة: الية  ِق ِإنأَشآء } (الوا ُهّن  َنأـّ أ

ْ ًا. 35َأنأَش ) أي: أوجدنأاهن إيجاد
ًا (إنأا) إّن واسمها،ُ والْصُل إنأنا؛ فحذفت النون الثانأية تخفيف

(أنأشأنأاهن) فعل ماض وفاعل ومفعول،ُ والجملة في موضع رفع
على أنأها خبر إّن (إنأشاء) مصدر مؤكَد،ُ والضمير في (أنأشأنأاهن)،ُ

ٌد؛ ْع ُب ُكَوَراتِت قبُل،ُ وفيه  ِعينِن المذ ِر ال ْلُحو قال قتادة: راجع إلى ا
َقَضْت جملًة،ُ وقال أبو عبيدة: عائد على غير ْنأ لن تلك قصة قد ا

ْلِحَجاِب (ص: الية  ِبا َواَرْت  َت ّتى  ) }. 32مذكَور،ُ مثل: {َح
ٍة } َع ُفو ُفُرٍش ّمْر َو والذي َحّسَن ذلك دللة قوله سبحانأه وتعالى: {

َعة: الية  ِق ) على المعنى المراد (وقيل: عائد على34(الوا
الفرش،ُ وأن المراد الزواج وهن مرفوعات على الرائك؛ بدليل:

ُئوَن } (يس: الية  ِك ّت ِئِك ُم َلى الَْرآ َع َلـٍّل  ِظ ِفى  ُهْم  َأْزوُج َو ُهْم  }56(
َفْضل والجمال على نأساء الدنأيا).  ،ُ أو مرفوعاٌت بال

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

بـّاب العـّراب
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تعريف العراب وبيان معناه لغًة واصطلحا

َعاِمُل في ُبُه ال ِل َيْج ّدٌر  َق ِهٌر أو ُم َظا َثٌر  ْعَراُب أ ثم قلت: باب ـّـّـّ ال
ْعلِل المضارع.  ِف ْل َوا ّقكنِن  َتَم ِم الم ِر الِْسم آِخ
وأقول: للعراب معنيان: لغوي،ُ وصناعي. 

ِه» إذا ْعَرَب الّرُجُل عّما في نأفِس فمعناه اللغوي: البانأة،ُ يقال: «أ
ّقيُم َها،ُ وال ُت َها ِصَما ُنأ ْذ ْكُر تستأَمُر،ُ وإ ِب ْل َباَن عنه،ُ وفي الحديث: «ا أ

ّقين رضاها بصريح النطق.  َب ُت َها» أي:  ْفِس َنأ َعْن  ِرُب  ْع ُت
ومعناه الصطلحي: ما ذكَرت،ُ مثال الثار الظاهرة الضّمُة
ًا» و ْيُت زيد ٌد» و «رأ ْي َء َز والفتحُة والكسرة في قولك: «َجا

َها ْت َب َل ٌة في آخر «زيد» َج ٍد» أل ترى أنأها آثار ظاهر «َمَرْرُت بزي
َء،ُ ورأى،ُ والباء ـّـّـّ ومثاُل الثار العوامُل الداخلة عليه ـّـّـّ وهي: َجا
َء ّيا في آخر نأحو: «الفتى» من قولك: «َجا ِو ْن المقدرة ما تعتقده َم

َتى»؛ فإنأك تقدر في َف ْل َتى» و «مررُت با َف ْل َتى» و «رأيت ا َف ْل ا
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آخره في المثال الول ضمة،ُ وفي الثانأي فتحة،ُ وفي الثالث
كَسرة،ُ وتلك الحركَاُت المقدرة إعراٌب،ُ كَما أن الحركَات

الظاهرة في آخر «زيد» إعراب. 
وخرج بقولي: «يجلبه العامل» نأحو الضمة في النون في قوله

َبُه (السَراء: الية  َتـّ ِكَ ِتَى  ُأو َفَمْن  ) } في قراءة71تعالى: {
ِتَي إلى ما قبلها وإسقاط الهمزة،ُ ُأو َوْرشٍش،ُ بنقل حركَة همزة 
ًا بالنقل،ُ والكسرة َلَح» على قراءته أيض ْف َد أ َق والفتحة في دال «

ِتَحة: الية  َفا ِه (ال ّل ُد ل ْلَحْم ) } في قراءة َمْن أتبع2في دال {ا
ًا ظاهرة في آخر الداَل اللَم؛ فإن هذه الحركَات وإن كَانأت آثار

ًا.  َلْت عليها؛ فليست إعراب َدَخ الكلمة لكنها لم تجلبها عوامل 
وقولي: «في آخر الكلمة» بيان لمحل العراب من الكلمة،ُ
ِتَراز؛ إذ ليس لنا آثار تجلبها العوامل في غير آخر وليس باْح

الكلمة فيحترز عنها. 
ٍء» و «ابنم» أل ترى أنأهما فإن قلت: بلى،ُ وجد ذلك في «امرى

ِهَما؛ فتقول: ِر ُهَما وما قبل آِخ ُع ضّم آِخَر إذا دخل عليهما الراف
ُنٌم» وإذا دخل عليهما الناصب فتحهما فتقول: ٌؤ واب «هذا اْمُر

ًا» وإذا دخل عليهما الخافض كَسرهما فتقول: َنم ْب ًأ وا ْيُت اْمَر َأ «َر
ّقنساء: َلَك (ال َه ٌؤ  ِإن اْمُر ٍم» قال الله تعالى: { ْبن ٍء وا ِرى «َمَرْرُت باْم

َيم: الية 176الية  ْوء (مر َأ َس ُبوِك اْمَر َأ َكَاَن  ُكّل28) }{َما  ِل }{ (
َبَس: الية  َع ِه } ( ِني ْغ ُي ْأٌن  ٍذ َش ِئ ْوَم َي ُهْم  ْن ِرىء ّم ) . 37اْم
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قلت: اختلف أهل البلدين في هذين السمين،ُ فقال الكوفيون:
َنا على قولهم فل يجوز ْع َفّر ْعربان من مكانأين،ُ وإذا  إنأهما ُم

ّقد،ُ وقال البصريون،ُ وهو الحتراز عنهما،ُ بل يجب إدخالهما في الح
ٌع لها،ُ َبا ْت الصواب: إن الحركَة الخيرة هي العراب،ُ وما قبلها إ

وعلى قولهم فل يصح إدخالهما في الحد. 
ٌؤ) في الية الولى على أنأه فاعل بفعل محذوف وارتفاع (اْمُر
َلَك،ُ ول يجوز أن يكون َه يفسره الفعل المذكَور،ُ والتقدير: إن 

ًا للكوفيـّين؛ لن الفاعل ل يتقدم على فاعلً بالفعل المذكَور،ُ خلف
ًا لهم وللخفش؛ لن أدوات الشرط ل تدخل رافعه،ُ ول مبتدأ خلف

َبُر (كَان) ُبُه في الية الثانأية لنأه َخ على الجملة السمية،ُ وانأتصا
وانأجراره في الثالثة بالضافة. 
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أنأواع العراب
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ُقوُم» و َي ٌد  ْي َكَـّ«َز ْعلٍل  ِف َو ٍم  َنأْصٌب في اْسم َو ٌع  ْف ُعُه َر َوا ْنأ َأ َو ثم قلت: 
ْعلٍل ِف َوَجْزٌم في  ٍد»  ْي ِبَز َكَـّ« ُقوَم» وَجّر في اسم  َي َلْن  ًا  ْيد ِإّن َز »

ُقْم».  َي َلْم  َكَـّ«
ِة،ُ َكْسَر ْل ّقر با ْلَج َوا ِة،ُ  ْتَح َف ْل ِبا ّنْصبِب  ِة،ُ وال ْفعِع بالّضّم ْوُن الّر َكَ والْصُل 

ُكونأِن.  ِم بالّس ْلَجْزم َوا
وأقول: أنأواع العراب أربعة: رفع،ُ ونأصب،ُ وجر،ُ وجزم،ُ وعن
بعضهم أن الجزم ليس بإعراب،ُ وليس بشيء،ُ وهذه الربعة

تنقسم إلى ثلثة أقسام: 
 ـّـّـّ ما هو مشترك بين السم والفعل،ُ وهو الرفع والنصب: مثاُل1

ُقوُم» فـّ«زيد» مرفوع بالبتداء،ُ وعلمة َي ٌد  ْي دخول الرفع فيهما «َز
رفعه الضمة،ُ و «يقوم» مرفوع لنأه فعل مضارع خالٍل عن

ًا الضمة،ُ ومثاُل دخول النصب نأاصب وجازم،ُ وعلمة رفعه أيض
ًا» اسم منصوب بإن،ُ وعلمة ُقوم» فـّ«زيد َي َلْن  ًا  ْيد فيهما: «إّن َز
َلْن وعلمة نأصبه ُقوَم» فعل مضارع منصوب ب َي نأصبه الفتحة،ُ و «

ًا الفتحة.  أيض
ٍد»2 ْي ٍد» فـّ«َز ْي ِبَز  ـّـّـّ وما هو خاص بالسم،ُ وهو الجر: نأحو: «

مجرور بالباء: وعلمة جره الكسرة. 
ُقْم»3 َي ُقْم» فـّ« َي َلْم   ـّـّـّ وما هو خاص بالفعل،ُ وهو الجزم: نأحو: «

فعل مضارع مجزوم بلم،ُ وعلمة جزمه حذف الحركَة. 
َدّل على رفعها بالضمة،ُ ُي والْصُل في هذه النأواع الربعة أن 

ّقرها بالكسرة،ُ وعلى جزمها وعلى نأصبها بالفتحة،ُ وعلى َج
بالسكون،ُ وهو حذف الحركَة،ُ وقد بينت ذلك كَله في المثلة

المذكَورة. 
َدِت َفَس َل ْعٍض  َب ِب ُهم  ْعَض َب ّناَس  ِه ال ّل ُع ال ْف َد ْولَ  َل َو وقال الله تعالى: {

َقَرة: الية  َب ) }. 251الْرُض (ال
ْولَ) حرف يدل على امتناع شيء لوجود غيره،ُ َل إعراب ذلك (

ُتَك،ُ تريد بذلك أن الكَرام امتنع لوجود زيد،ُ و ْكََرْم ٌد ل ْي ْولَ َز َل تقول: 
ْفُع) مبتدأ مرفوع بالضمة،ُ واسم الله مضاف إليه،ُ ولفظه َد )

ّناس) ْفعِع،ُ و (ال ّد مجرور بالكسرة،ُ ومحله مرفوع لنأه فاعل ال
ْفُع؛ لنأه مصدر حاّل ّد مفعول منصوب بالفتحة،ُ والناصب له ال

َعَمَل الفعلِل: َكَان كَذلك فإنأه يعمل  ٍر  َمَحّل أْن والفعل،ُ وكَّل مصد
ُهْم) بدُل بعض من كَل،ُ وهو ّلُه الناَس،ُ و (بعَض َع ال َف َد أي ولول أن 

ًا،ُ وكَذا كَل مبتدأ وقع منصوب بالفتحة،ُ وخبر المبتدأ محذوف وجوب
ٌد؛ والمعنى لول أن ِه الناَس موجو ّل ُع ال ْف َد بعد لول،ُ والتقدير: ولول 
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َلَب المفسدون وبطلت َمَصالح َغ َل يدفع الله بعَض الناس ببعض 
ّقري في صفة السيف: (الوافر)  الرض،ُ وقال أبو العلء المع

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ُكَّل عْضبٍب 12 ْنُه  ْعُب ِم ِذيُب الّر ُي  ـّـّـّ 
َلَسال  ُكُه  ُيْمِس ُد  ِغْم ْل ْولَ ا َل َف

ْكََر الخبر،ُ وهو «يمسكه».  ِذ فآثر 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ما خرج عن الصل في العراب

َوابٍب.  ْب َعُة أ ْب ِلَك الْصلِل َس َذ َعْن  َوَخَرَج  ثم قلت: 
ْنُه» إل ْفَضَل ِم ُو: «بأ ِة،ُ نأْح ْتَح َف ْل ِبا ُيَجّر  ّنأُه  ِإ ِرُف؛ ف ْنَص َي َها: َما لَ  ُد أح

ُكْم» و «بالفضِل».  ِل ْفَض َأ ِب ُو: « ْتُه أْل،ُ نأح َل َدَخ ْو  ُأِضيَف أ إْن 
وأقول: الصل في علمات العراب ما ذكَرنأاه،ُ وقد خرج عن ذلك

َعُة أبوابٍب:  سب
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
 ـّـّـّـّـّ السم الذي ل ينصرف1

ْكُمه أنأه يوافق ما ينصرف في الباب الول: باب ما ل ينصرف: وُح
أمرين،ُ وهما: أنأه يرفع بالضمة،ُ وينصب بالفتحة،ُ ويخالفه في

ْفَضُل َءنأي أ ّوُن،ُ وأنأه يجر بالفتحة،ُ نأحو: «َجا َن ُي أمرين،ُ وهما: أنأه ل 
ْنُه» وقال الله ْفَضَل ِم ْنُه» و «مررُت بأ ْفَضُل ِم ْيُت أ َأ ْنُه» و «َر ِم

ّقنساء: الية  َهآ (ال ْن َأْحَسَن ِم ِب ْا  ّيو َفَح َلُه َما86تعالى: { ُلوَن  ْعَم َي }{ (
َبإ: الية  ِثيَل (َس َتَمـّ َو ِريَب  ِهيَم13َيَشآء ِمن ّمَحـّ ْبر ِإ َلى  ِإ َنآ  ْي ْوَح َأ َو }{ (

ّقنساء: الية  ُقوَب (ال ْع َي َو َق  ْإْسَحـّ َو ِعيَل  ِإْسَمـّ ) }. 163َو
ويستـّثنى من قولنا «ما ل ينصرف» مسألتان يجر فيهما بالكسرة

على الصل؛ إحداهما: أن يضاف،ُ والثانأية: أن تصحبه اللف
ْفَضلِل،ُ وقال الله تعالى: واللم،ُ تقول: مررت بأفَضلِل القوم وبال

ّقتين: الية  ٍم } (ال ِوي ْق َت َأْحَسِن  ِفى  ِلنأَسـَّن  َنا ا ْق َل ْد َخ َق َل }4 . (
ُتوِن } ْي َوالّز ّتيِن  َوال اللم جواب القسم السابق في قوله تعالى: {

ّقتين: الية  ) وما بعدهما،ُ و (قد) لها أربعُة معان،ُ وذلك أنأها1(ال
َوّقع،ُ فالتي للتحقيق َت تكون حرف تحقيق،ُ وتقريب،ُ وتقليل،ُ و

ّنور: ِه (ال ْي َل َع ُتْم  َأنأ َلُم َمآ  ْع َي ْد  َق تدخل على الفعل المضارع نأحو: {
ِفي64الية  ِهَك  َوْج ّلَب  َق َت َنأَرى  ْد  َق ًا { ) } أي: يعلم ما أنأتم عليه حق
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َقَرة: الية  َب َنا144الّسَمآء (ال ْق َل ْد َخ َق َل ) } وعلى الماضي نأحو: {
َلد: الية  َب ِلنأَسـَّن (ال ) } الية؛ وكَذا حيث جاءت (قد) بعد اللم4ا

فهي للتحقيق،ُ والتي للتقريب تختص بالماضي نأحو قول المؤذن:
ْقتَها،ُ ولذلك يحسن وقوع َو ُة» أي: قد َحاَن  َ َقاَمتِت الّصل ْد  َق »

ًا قد الماضي موِضـَّع الحال إذا كَان معه قد،ُ كَقولك: رأيت زيد
ًا عليه،ُ والتي للتقليل تختص َعَزم على الخروج،ُ أي عازم

ُد» ُثُر الجوا ْع ُدُق الكذوب»،ُ و «قد ي َيْص بالمضارع،ُ كَقولهم: «قد 
ّقع تختص ُد) والتي للتو (أي: ربما صدق الكذوب،ُ وربما عثر الجوا
َعل»؛ لن َف َعل» فجواب «هل  َف بالماضي،ُ قال سيبويه: وأما «قد 
ُعُه،ُ وقال الخليل: هذا الكلم لقوم ّق السائل ينتظر الجواب: أي يتو

ِلَم أنأه ُع ينتظرون الخبر،ُ يريد أّن النأسان إذا سأَل عن فعل أو 
َبَر به قيل: قد فعل،ُ وإذا كَان الخبر مبتدأ قال: فعل ُع أن يْخ ّق َو َت َي

كَذا وكَذا،ُ ولم يأت بقد،ُ فأعرفه. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّتاء2  ـّـّـّ ما جمع باللف وال

ّنأُه ْندات» فإ ِه َكَـّ« ْينِن،ُ  َت َد ِزي ٍء َم َتا َو ِلفٍف  ِبأ َع  ثم قلت: الثانأي َما ُجِمـّ
َباٍت ُث ْا  ِفُرو َفانأ َواِت}{ ّلُه الّسم َق ال َل ُو: {َخ َنأْح ِة  َكْسَر ِبال ْنَصُب  ُي

ّقنساء: الية  َقَرة: الية71(ال َب ًتا (ال َأْمو ُتْم  ُكَن َو ) } بخلف نأحو: {
ُأولَُت». 28 ِه « ِب َق  ْلِح ُأ َو ًة»،ُ  ُقَضا ْيُت  َأ ) } و «َر

وأقول: الباب الثانأي: مما خرج عن الصل: ما جمع بألف وتاء
َبات» أو َن ْي َدات» و «َز ْن ِه ًا لمؤنأث نأحو: « مزيدتين،ُ سواء كَان جمع
ًا ْبلَت» و«َحّماَمات»،ُ وسواء كَان سالم َط ًا لمذكَر نأحو: «إْص جمع

َفات» بضم ُغُر َدات» بفتح الجيم،ُ و « َنا،ُ أو ذا تغير كَـّ«َسَج ْل ّث كَما َم
َدَرات» بكسر الدال وفتحها.  الراء وفتحها،ُ و «ِس

ْنَصب ُت ُتْرَفع بالضمة وتجر بالكسرة على الصل،ُ و فهذه كَلها 
َداُت» و «َمَرْرُت ْن ِه َءتِت ال بالكسرة على خلف الصل،ُ تقول: «َجا

َواِت ّلُه الّسَمـّ َق ال َل َداِت» و {َخ ْن ِه ْيُت ال َأ َداِت» و «َر ْن ِه ِبال
َعنكبوت: الية  ) }. 44(ال

(خلق) فعل ماض،ُ و (الله) فاعل،ُ و (الّسمواِت) مفعول به،ُ
والمفعول منصوب،ُ وعلمة النصب الكسرة نأيابة عن الفتحة. 

ّنور: الية  َطـِّن (ال ْي ُطوِت الّش ْا ُخ ُعو ِب ّت َت ) }21وقال الله تعالى: {لَ 
ْبَن ِه ْذ ُي َنـِّت  ْلَحَس ِإّن ا ِهْم { ْي َل َع ُهْم َحَسَراتٍت  َل ْعَما َأ ّلُه  ِهُم ال ِري ُي ِلَك  َذ َكَ )

ُهود: الية  َئـِّت ( ّي ) }،ُ ونأظائر ذلك كَثيرة. 114الّسـّ
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ُأولَُت» فينصب بالكسرة نأيابًة عن الفتحة،ُ ْلِحَق بهذا الجمع « ُأ َو
َد له من لفظه،ُ َواِح ًا،ُ وإنأما هو اسم جمع؛ لنأه ل  وإن لم يكن جمع
ُلو» على جمع المذكَر كَما ُأو ُحِمَل على جمع المؤنأث،ُ كَما ُحِمَل «

ّطلق: الية َلـِّت َحْمٍل (ال ْو ُأ ُكَّن  ِإن  َو سيأتي،ُ قال الله تعالى: {
ُأولَِت) خبرها،ُ وعلمة نأصبه6 ُكَّن) كَان واسمها،ُ و ( ) ُ،{ (

الكسرة. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
 ـّـّـّ السماء الّستة3

ِء ِمْن َيا ْل ِر ا ْي َغ ِل ُأِضيَف  َوَما  َنى َصاِحبٍب،ُ  ْع ِبَم ُذو»  ِلُث « ّثا ثم قلت: ال
ٍم» بغير ميم؛ فإنأها تعرب َف َهٍن» و « ٍم» و « َأخٍأ» و «َح َأٍب» و « »

بالواو واللف والياء. 
ّتُة ُء الس ّثالُث: مما خرج عن الصل: السما وأقول: الباُب ال

َفُة إلى غير ياء المتكلم؛ فإنأها ترفع بالواو نأيابًة عن ّلُة الُمَضا َت ْع الُم
الضمة،ُ وتنصب باللف نأيابًة عن الفتحة،ُ وتخفض بالياء نأيابًة عن

الكسرة. 
ُذو ـّـّـّ أن يكون بمعنى صاحب،ُ تقول: ّولِل منها ـّـّـّ وهو  وَشْرُط ال
ِذي َماٍل»،ُ قال ِب َذا َماٍل» و «َمَرْرُت  ُذو ماٍل» و «رأيُت  ِنأي  َء «َجا

ٍة (الّرعد: الية  ِفَر ْغ ُذو َم َل ّبَك  ِإّن َر َو ) }،ُ وقال6الله تعالى: {
َلم: الية  َق َذا َماٍل (ال َكَاَن  َأن  َلى14تعالى: { ِإ ) }،ُ وقال تعالى: {

َعٍب (الُمرَسلت: الية  َلـِّث ُش َث ِذى  ُذو» في30ِظّل  ) }،ُ فوقع «
ًا لكاَن فنصب ًا لّن فرفع بالواو،ُ وفي الثانأي خبر الول خبر
ِظَل فجّر بالياء؛ لن الصفة تـّتبع ِل باللف،ُ وفي الثالث صفة 

الموصوف. 
ّيا ُذو» بمعنى صاحب؛ كَان بمعنى الذي،ُ وكَان مبن وإذا لم يكن «
َقاَم» و ُذو  ْيُت  َأ َقاَم» و «َر ُذو  على سكون الواو،ُ تقول: «جاءنأي 

ِريها ُيْج ّيـّىء،ُ على أّن منهم من  َغة ط ُل َقاَم» وهي  ُذو  ِب «َمَرْرُت 
ُمْجَرى التي بمعنى صاحب فيعربها بالواو واللف والياء؛ فيقول:

َقاَم» إل أن ذلك ِذي  ِب َقاَم» وَمَرْرُت  َذا  ْيُت  َأ َقاَم» و «َر ُذو  ِنأي  «َجاء
ُذو في َع من كَلمهم: «ل و َوُسِم ّدمناه،ُ  َق شاذ،ُ والمشهوُر ما 

َعْرُشه» فذو: موصولة بمعنى الذي،ُ وما بعدها صلة،ُ فلو السماء 
َلُجّرْت بواو القسم.  كَانأت معربة 

َفًة إلى غير ياء المتكلم،ُ ُطَها أن تكون مضا والخمسُة الباقيُة َشْر
َقَصص: الية  ِبيٌر (ال َكَ ْيٌخ  َنأا َش ُبو َأ َو ) } وقوله23كَقوله تعالى: {
ُيوُسف: الية  ِبيٍن ( َلِفى َضلٍل ّم َنأا  َبا َأ ِإّن  ) } وقوله8تعالى: {
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ُيوُسف: الية  ُكْم ( ِبي أ
َ َلى  ِإ ْا  ُعو ) }،ُ فوقع الُب في81تعالى: {اْرِج

ًا بإّن،ُ وفي ًا بالبتداء،ُ وفي الية الثانأية منصوب الية الولى مرفوع
ًا بإلى،ُ وهو في جميع ذلك مضاف إلى غير الية الثالثة مخفوض

الياء؛ فلهذا أعرب بالواو واللف والياء،ُ وكَذلك القوُل في الباقي.
َواِخُرها َفت هذه السماء إلى ياء المتكلم كَسرت أ ُأِضي ولو 

ّدرة قبل الياء؛ تقول: َق لمناسبة الياء،ُ وكَان إعرابها بحركَات ُم
ّدُر حركَات َق ُت َف ِبي»  أ

َ ِب ِبي» و «َمَرْرُت  أ
َ َأيُت  ِبي» و «َر أ

َ َذا  «ه
ُغلَِمي».  العراب قبل ياء المتكلم،ُ كَما تفعل ذلك في نأحو: «

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ْعَجًة (ص: َنأ ُعوَن  ِتْس َو ٌع  ِتْس َلُه  َأِخى  َذآ  َه ِإّن  فالول كَقوله تعالى: {
) } فيحتمل (أخي) وجهين؛ أحدهما: أن يكون بدلً من23الية 

ّنأه قال: إّن ْتبع المبدل منه،ُ فكأ َي ًا؛ لن البدل  (هذا) فيكون منصوب
ًا،ُ وجملة: (له تسع ًا؛ فيكون مرفوع أخي،ُ والثانأي: أن يكون خبر

وتسعون نأعجة) خبر ثان على الوجه الثانأي،ُ وهو الخبر على الوجه
الول. 

َأِخى (الَمائدة: َو ْفِسى  َنأ ِإلّ  ِلُك  َأْم ّنأى ل  ِإ والثانأي كَقوله تعالى: {َرّب 
ٍه: 25الية  ْوُج ) } فيحتمل (أخي) ثلثة أ

ًا،ُ وذلك من ثلثة أوجه: أحدها: أن يكون أحدها: أن يكون مرفوع
ُه الزمخشري،ُ وفيه نأظر؛ لن ًا على الضمير في (أملك) ذكَر عطف
المضارع المبدوء بالهمزة ل يرفع السم الظاهر،ُ ل تقول: «أقوم

َطُف السُم الظاهُر على السم المرفوع به.  ْع ُي زيد» فكذلك ل 
ًا فكيف يعطف على الضمير المرفوع المتصل فإن قلت: وأيض

ِفى ُكَْم  ُؤ َبآ َوءا ُتْم  َأنأ ُتْم  ُكَن ْد  َق َل ولم يوجد تأكَيد كَما في قوله تعالى: {
َياء: الية  ِبيٍن (النأب َلـٍّل ّم ) }؟. 54َض

َقاَم التأكَيد. ُقوم َم َي َفْصُل بين المعطوف والمعطوف عليه  قلُت: ال
ًا على محل «إّن» واسمها،ُ والتقدير: وأخي الثانأي: أن يكون عطف

كَذلك. 
َفْرُق بين الوجهين أن المعطوف في الوجه الثانأي مفردان وال
ًا ذاهٌب،ُ وفي ٌق وعمر ًا منطل على مفردين،ُ كَما تقول: إن زيد

ٌق وعمٌرو ًا منطل الوجه الثالث جملة على جملة،ُ كَما تقول: إن زيد
ذاهٌب. 

ًا،ُ وذلك من وجهين؛ أحدهما: أن يكون الثانأي: أن يكون منصوب
ًا على ًا على اسم «إّن»،ُ والثانأي أن يكون معطوف معطوف

(نأفسي). 
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ًا،ُ وذلك من وجه واحد،ُ وهو أن يكون والثالث: أن يكون مخفوض
ًا على الياء المخفوضة بإضافة النفس،ُ وهذا الوجه ل معطوف

ُه جمهوُر البصريـّين: لن فيه العطف على الضمير ُيِجيُز
المخفوض من غير إعادة الخافض. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

خلفهم في «الهن»

ْقُص.  ّن َهنِن ال ْفَصُح في ال ثم قلت: وال
ْلَحَم،ُ من جهة أنأها إذا أفردت ِلُف الَب والخَأ وا ُيَخا َهُن  وأقول: ال

َفت تمت فصارت ُأِضي َواِخُرَها وصارت على حرفين،ُ وإذا  َقَصْت أ َنأ
ٌو» فإذا َب على ثلثة أحرف،ُ تقول: هذا أٌب،ُ بحذف اللم،ُ وأصله «أ
َهُن» فإذا استعمل ُبوَك،ُ وكَذا الباقي،ُ وأما «ال أضفته قلت: هذا أ

ِه،ُ ْقِص َنأ ُفْصَحى على  ُأِضيف بقي في اللغة ال َقَص،ُ وإذا  َنأ ًا  مفرد
ُنَك؛ فيكون في الفراد والضافة على حد َه َهٌن،ُ وهذا  تقول: هذا 
سواء،ُ ومن العرب َمْن يستعمله تاّما في حالة الضافة؛ فيقول:
ّلتها ِيَك،ُ وهي لغة قليلة،ُ ولق َن َناك،ُ ومررت به َه ُنوك،ُ ورأيت  َه هذا 

َيا أن السماء َع ّد َفا ّطلع عليها الفّراء ول أبو القاسم الّزّجاِجّي،ُ  َي لم 
المعربة بالحروف خمسة ل ستة. 

ًا،ُ َثَر استعمالً هي أفَصُح قياس ْكَ واعلم أن لغة النقص مع كَونأها أ
ّقه أن يبقى على نأقصه ًا في الفراد فح وذلك لن ما كَان نأاقص

َدٌي،ُ فحذفوا لمها في َي ٍد» أصلها  َي في الضافة،ُ وذلك نأحو: «
ٌد،ُ َي الفراد،ُ وهي الياء،ُ وجعلوا العراب على ما قبلها فقالوا: هذه 

ِه ّل ُد ال َي ثم لما أضافوها أبقوها محذوفة اللم،ُ قال الله تعالى: {
ْتح: الية  َف ِهْم (ال ِدي ْي َأ َق  ْو َبَسطَت10َف ِئن  َل ) } وقال الله تعالى: {

ِنى (الَمائدة: الية  َل ُت ْق َت ِل َدَك  َي َلّى  ْذ28ِإ َوُخ ) } وقال الله تعالى: {
ًا (ص: الية  ْغث ِدَك ِض َي ) }. 44ِب

فأما الية الولى فـّ(يد) فيها مبتدأ مرفوع بالضمة،ُ و (الله)
مضاف إليه مخفوض بالكسرة،ُ و (فوق) ظرف مكان منصوب

َق أيديهم،ُ و بالفتحة،ُ وهو متعلق بمحذوف هو الخبر: أي كَائنٌة فو
(أيديهم) مضاف ومضاف إليه،ُ ورجعت الياء التي كَانأت في

ّد الشياء إلى أصولها.  المفرد محذوفة لن التكسير ير
ٍم مقدر: أي والله لئن،ُ َقَسم وأما الية الثانأية فاللم دالة على 
ّطأت َنأْت بالقسم وو َذ ّطنة؛ لنأها آ َو َنأَة والم ِذ وتسمى اللم المو

الجواَب له،ُ و (إْن) حرف شرط،ُ و (بسطت) فعل ماضٍض
َلّي) جار ومجرور متعلق ببسطت،ُ و (يدك) والفعُل وفاعل،ُ و (إ
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ًا للكوفيـّين،ُ ًا،ُ ل بها نأفسها خلف منصوٌب بأن مضمرة بعدها جواز
وأن المضمرة والفعل في تأويل مصدر مخفوض باللم: أي

للقتل،ُ و (ما) نأافية،ُ و (أنأا) اسمها إن قدرت حجازية وهو الظاهر
ومبتدأ إن قدرت تميمية،ُ والباء زائدة فل تتعلق بشيء،ُ وكَذا
جميُع حروف الجر الزائدة،ُ و (باسطٍَ) خبر «ما» فيكون في

موضع نأصب،ُ أو خبر المبتدأ فيكون في موضع رفع،ُ والجملة
جواب القسم؛ فل محّل لها من العراب،ُ وهي دالة على جواب

الشرط المحذوف،ُ والتقدير: والله ما أنأا بباسطَ يدي إليك لقتلك
َدَك لتقتلني فما أنأا بباسطَ يدي إليك لقتلك.  َي َلّي  إن بسطت إ

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ْبَضٌة من حشيش مختلطة َق ْغُث:  ّقض وأما الية الثالثة فواضحة،ُ وال
ِبسِس.  ْطبِب باليا الّر

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّنـّى4  ـّـّـّ المث

ِلفِف،ُ ِبال ُع  َف ُيْر ّنأُه  َفإ َدانأِن،ُ  ْن ِه ْل َوا َدانأِن  ْي َكَالّز ّنى،ُ  ْث ْلُم ُع ا ِبـّ ثم قلت: الّرا
َها.  َد ْع َب ِر َما  ْكُسو َها الَم َل ْب َق ُتوحِح َما  ْف ْلَم ِء ا َيا ْل ِبا ْنَصُب  ُي َو ُيَجّر  َو

ُكَّل اسم وأقول: الباب الرابع مما خرج عن الصل: المثنى،ُ وهو،ُ 
ًا للمتعاطفين،ُ وذلك نأحو: الزيدان دال على اثنين،ُ وكَان اختصار
ٌد،ُ ٌد وزي والهندان؛ إذ كَل منهما دال على اثنين. والصُل فيهما: زي
ٍم» ْو َي ٌد ومحمد في  ٌد،ُ كَما قال الحجاج: «إنأا الله،ُ ُمَحّم ٌد وهن وهن

َكََراهيًة (منهم) للتطويل والتكرار.  ُلوا عن ذلك  َد َع ولكنهم 
ْكُم هذا الباب أن يرفع باللف نأيابًة عن الضمة،ُ وأن يجر وُح
وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نأيابًة عن

ْيِن» و َد ْي َداِن» و «رأيت الّز ْي الكسرة والفتحة،ُ نأحو: «جاء الّز
ْيِن» وكَذلك تقول في «الهندان»،ُ وإنأما مثلُت َد ْي «َمَرْرُت بالّز

ُيْعلم أن تـّثنية المذكَر والمؤنأث في الحكم بالزيدان والهندان ل
سواء،ُ بخلف جمعهما السالم. 

ُفوَن َيَخا ِذيَن  ّل َقاَل َرُجلَِن ِمَن ا ُله تعالى: { ومن شواهد الرفع قو
ِهَما (الَمائدة: الية  ْي َل َع ّلُه  َعَم ال ْنأ ) }. 23َأ

(قال) فعل ماض،ُ و (رجلن) فاعل،ُ والفاعل مرفوع،ُ وعلمة
الرفع هنا اللف نأيابَة عن الضمة لنأه مثنى،ُ ومعمول (يخافون)
محذوف: أي يخافون الله،ُ وجملة (أنأعم الله عليهما) تحتمل أن

تكون خبرية فتكون في موضع رفع على أنأها صفة ثانأية لرجلن.
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والمعنى: قال رجلن موصوفان بأنأهما من الذين يخافون،ُ وبأنأهما
ُلها في أنأعم الله عليها باليمان،ُ وتحتمل أن تكون دعائية مث
ٌد رحمه الله» فتكون معترضة بين القول ْي قولك: «جاءنأي َز

ُله في ُقولِل،ُ ول موضع لها كَسائر الجمل المعترضة،ُ ومث والَم
ِء قوُل الشاِعِر: (السريع)  َعا ّد العتراض بال

َها ـّـّـّ 13 َت ّلغ ُب َو ِنأيَن ـّـّـّ  ّثَما ِإّن ال  ـّـّـّ 
َتْرُجَماْن  َلى  ِإ ِعي  َوَجْت َسْم َأْح ْد  َق

َلى َرُجٍل َع ُقْرءاُن  ْل َذا ا َهـّ ُنأّزَل  ْولَ  َل ومن شواهد الجر قوله تعالى: {
ٍم (الّزخُرف: الية  ِظي َع ْيِن  َت َي َقْر ْل َع31ّمَن ا ْب ُهّن َس َقَضا َف }{ (

َلت: الية  ُفّص ْيِن ( ْوَم َي ِفى  ِفي12َسَمـّوٍت  َيٌة  ُكْم ءا َل َكَاَن  ْد  َق }{ (
ْيِن (آل ِعمَران: الية  َت َئ ) }. 13ِف

َلت: الية ُفّص َنا ( ّلـّ َأَض ْيِن  َذ ّل َنأا ال ِر َأ َنآ  ّب ومثاُل النصب قوله تعالى: {َر
29 .{ (

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

َنا،ُ ّب ًدى (مضاف) حذف قبله َحْرُف النداء،ُ والتقدير: يا َر (ربنا) منا
ًا،ُ والفاعُل مستـّتٌر،ُ و (نأا) َعاء،ُ ول تقل فعل أمر تأدب ُد ِر) فعل  َأ و (
مفعول أول،ُ و (اللذين) مفعول ثان،ُ وعلمة نأصبه الياء،ُ وما بعده

صلة. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
َلَساِحرِن (طه: الية َهـّذِن  ِإْن  أوجه القراءات في قوله تعالى: {

63{ (

ِإْن وقد اجتمع النصُب بالياء والرفُع باللف في قوله تعالى: {
َلَساِحرِن (طه: الية  ) } وفي هذا الموضع قراءات،63َُهـّذِن 

ُد النونأِن من «إّن» و «هذين» بالياء،ُ ِه،ُ وهي تشدي ِذ إحداها: ه
َننِن العربية؛ فإن َعْمٍرو،ُ وهي جارية على َس وهي قراءة أبي 

«إّن» تنصب السم وترفع الخبر،ُ و «هذين» اسمها؛ فيجب نأصبه
بالياء لنأه مثنى،ُ و «ساحران» خبرها فرفعه باللف،ُ والثانأية:

ْيِن) َذ َها أن الصل (إّن ه ُه َذاِن» باللف،ُ وتوجي «إْن» بالتخفيف «ه
َلْت كَما هو الكَثر فيها إذا ْهِم ُأ َو فخففت (إن) بحذف النون الثانأية،ُ 

َفْت،ُ وارتفع ما بعدها بالبتداء والخبر فجيء باللف،ُ ونأظيره ّف ُخ
ٌد ْي ْفَصُح أن تقول: إْن َز ْفَت،ُ فال ّف ِئٌم؛ فإذا َخ َقا ًا  ْيد أنأك تقول: إّن َز

ّلّما ْفٍس  َنأ ُكَّل  ِإن  ِئٌم،ُ على البتداء والخبر؛ قال الله تعالى: { َقا َل
ّطارق: الية  ِفٌظ } (ال َها َحا ْي َل ) ،ُ والثالثة: «إّن» بالتشديد4َع
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َها؛ ُل َة يجب إعما َد ّد َذاِن» باللف،ُ وهي مشكلة؛ لن «إّن» المَش «ه
فكان الظاهر التيان بالياء كَما في القراءة الولى،ُ وقد أجيب
ٍد ِبي َوَز ٍم،ُ  َعم ْث ْعب،ُ وَخ َكَ ْلَحارث بن  َب ُلغة  ْوُجٍه؛ أحدها: أن  عليها بأ

َدان،ُ ْي ًا؛ تقول: جاء الّز َنانأة وآخرين استعماُل المثنى باللف دائم ِكَ َو
َدانأِن،ُ قال: (الطويل)  ْي َدان،ُ ومررت بالّز ْي ورأيت الّز

َنًة 14 ْع َط ُه  َنأا ْذ ُأ ْيَن  َب ّنا  َد ِم ّو َتَز  ـّـّـّ 
وقـّال الخـّر: (الّرجز) 

َها 15 َبا َأ َبا  َأ َو َها  َبا َأ  ـّـّـّ إّن 
َها  َتا َي َغا ِد  ِفي الَمْج َغا  َل َب ْد  َق

فهذا مثال مجيء المنصوب باللف،ُ وذاك مثال مجيء المجرور
ً ُلَها فيما حكي أن رجل َعْم مث َنأ باللف،ُ والثانأي: أن «إّن» بمعنى 
ِني ْت َل ّلُه نأاقًة َحَم ِطه،ُ فقال: لعَن ال ْع ُي ًا فلم  ِر شيئ ْي َب سأل ابن الّز

َبَها،ُ و «إن» التي ِكَ َبَها،ُ أي: نأعم ولعَن الله َرا ِكَ إليك،ُ فقال: إّن وَرا
َعْم كَذلك،ُ فـّ(هذان) مبتدأ َنأ ًا،ُ كَما أن  َعْم ل تعمل شيئ َنأ بمعنى 

مرفوع باللف،ُ و (ساحران) خبر لمبتدأ محذوف،ُ أي: لهما
َبَر (هذان) ساحران،ُ والجملة خبر (هذان) ول يكون (لساحران) َخ
ّنأُه لن لم البتداء ل تدخل على خبر المبتدأ،ُ والثالث: أن الصل إ
هذان لهما ساحران؛ فالهاء ضمير الشأن،ُ وما بعدها مبتدأ وخبر،ُ

ِذَف المبتدأ وهو والجملة في موضع رفع على أنأها خبر «إّن» ثم ُح
ِذف من قوله صلى الله عليه ِذف ضمير الشأن كَما ُح َوُح كَثير،ُ 
ّقوُروَن»،ُ ِة الُمَص َياَم ِق ْل ْوَم ا َي ًا  َذاب َع ّناسِس  ّقد ال َأَش ّلم «إّن ِمْن  وس
ٌد مأخوذ». والرابع: أنأه لما ْي ِبَك َز ومن قول بعض العرب: «إّن 

ْذُف ِلُف التـّثنية؛ فوجب َح ِلُف هذا،ُ وأ ّقنَي «هذا» اجتمع ألفان: أ ُث
ّدَر المحذوفة ألف «هذا» َق واحدة منهما للتقاء الساكَنين؛ فمن 

ّدَر َق َوَمْن  والباقية ألف التـّثنية قلبها في الجر والنصب ياء،ُ 
ْكَس لم يغير اللف عن لفظها،ُ والخامس: أنأه لما كَان َع ال

ِد ـّـّـّ وهو «هذا» ـّـّـّ جعل كَذلك في َواِح العراب ل يظهر في ال
ٌع عليه.  التـّثنية؛ ليكون المثنى كَالمفرد؛ لنأه فر

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

واختار هذا القوَل الماُم العلمة تقي الدين أبو العباس أحمد بن
ْفَصُح ّيا أ ّيَة رحمه الله،ُ وزعم أن بناء المثنى إذا كَان مفرده مبن ْيِم َت
ّذاقِق النحاة.  ٍد من ُح ّطَن لذلك غيُر واح َف َت من إعرابه،ُ قال: وقد 
ثم اعترض على نأفسه بأمرين؛ أحدهما: أن السبعة أجمعوا على

َقَصص: الية  ْيِن (ال َت َها َتّى  َن ْب َدى ا ِإْح ) }27الياء في قوله تعالى: {
مع أن «هاتين» تـّثنية «هاتا» وهو مبني،ُ والثانأي: أن «الذي»
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َغة ُل ْينِن في الجر والنصب،ُ وهي  َذ ّل ِه ال مبني،ُ وقد قالوا في تـّثنيت
َلت: الية ُفّص َنا ( ّلـّ َأَض ْيِن  َذ ّل َنأا ال ِر َأ َنآ  ّب القرآن كَقوله تعالى: {َر

29 .{ (
َغة العراب ُل وأجاب عن الول بأنأه إنأما جاء «هاتين» بالياء على 

ْفَصُح من البناء؛ لجل َتّي» قال: فالعراب هنا أ َن لمناسبة «اب
َلَساِحرِن (طه: الية َهـّذِن  ِإْن  المناسبة،ُ كَما أن البناء في {

ْفَصُح من العراب؛ لمناسبة اللف في «هذان» لللف63 ) } أ
في «ساحران». 

وأجاب عن الثانأي بالفرق بين «اللذان» و «هذان» بأن «اللذان»
تـّثنية اسم ثلثي؛ فهو شبيه بالزيدان،ُ و «هذان» تثنية اسم على

ِريٌق في البناء لشبهه بالحروف.  َع حرفين؛ فهو 
قال رحمه الله تعالى: وقد زعم قوم أن قراءة َمْن قرأ (إن

هذان) لحٌن،ُ وأن عثمان رضي الله عنه قال: إن في المصحف
ٍه؛ ُوُجو َبٌر باطل ل يصح من  ِقيُمُه العرب بألسنتها،ُ وهذا َخ ُت َوَس ًا  لحن

أحدها: أن الصحابة رضي الله عنهم كَانأوا يتسارعون إلى إنأكار
ُيقّروَن اللحَن في القرآن،ُ مع أنأهم ل كَلفة أدنأى المنكرات،ُ فكيف 

عليهم في إزالته؟ والثانأي: أن العرب كَانأت تستقبح اللحن غايَة
ُه في المصحف؟ الستقباحِح في الكلم،ُ فكيف ل يستقبحون بقاء
والثالث: أن الحتجاج بأن العرب ستقيمه بألسنتها غيُر مستقيم؛

ِقُف عليه العربّي والعجمّي،ُ والرابع: أنأه قد َي لن الُمْصَحَف الكريَم 
ثبت في الصحيح أن زيد بن ثابت أراد أن يكتب (التابوت) بالهاء
ُلَغة النأصار فمنعوه من ذلك،ُ ورفعوه إلى عثمان ـّـّـّ رضي على 
َغة قريش،ُ ولما بلغ ُل الله عنهم ـّـّـّ وأمرهم أن يكتبوه بالتاء على 
ّتى ُعَمَر رضي الله عنه أن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ: {َح

َكَر ذلك عليه،174ُِحيٍن (الّصافات: الية  ْنأ َذيل أ ُه َغة  ُل ) } على 
ْقِرىء الناس بلغة قريش؛ فإن الله تعالى إنأما أنأزله وقال: أ

ًا.  َذيل،ُ انأتهى كَلمه ملخص ُه ْلُه بلغة  ِز ْن ُي بلغتهم،ُ ولم 
وقال المهدوي في شرح الهداية: وما روي عن عائشة ـّـّـّ رضي

ًا ستقيمه العرب الله عنها ـّـّـّ من قولها: «إن في القرآن لحن
بألسنتها» لم يصح،ُ ولم يوجد في القرآن العظيم َحْرٌف واحد إل

ِطُل َبـّ ْل ِه ا ِتي ْأ َي وله وجه صحيح في العربية،ُ وقد قال الله تعالى: {لّ 
ٍد} والقرآن ٍم َحِمي ِكي ِزيٌل ّمْن َح َتن ِه  ِف ْل َولَ ِمْن َخ ِه  ْي َد َي ْيِن  َب ِمن 

محفوظ في اللحن والزيادة والنقصان،ُ انأتهى. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
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ّنأما هو مشهور عن عثمان رضي الله عنه،ُ كَما تقدم وهذا الثر إ
ّية رحمه الله،ُ ل عن عائشة رضي الله عنها كَما ْيِم َت من كَلم ابن 
ذكَره المهدوّي،ُ وإنأما المروّي عن عائشة ما رواه الفّراء عن أبي

َة عن أبيه أنأها رضي الله عنها سئلت َو ُعْر معاوية عن هشام بن 
ّقنساء: َة (ال َلو ْلُمِقيِميَن الّص َوا ّقنساء: { عن قوله تعالى في سورة ال

ّقنساء: الية 162الية  ِكِن الّراِسُخوَن (ال ّلـّ ) }162) } بعد قوله: {
ْا ُدو َها ِذيَن  ّل َوا ْا  ُنو ِذيَن ءاَم ّل ِإّن ا وعن قوله تعالى في المائدة: {

ُئوَن (الَمائدة: الية  ِب ) }،ُ وعن قوله تعالى في سورة69َوالّصـّ
َلَساِحرِن (طه: الية  َهـّذِن  ِإْن  ) } فقالت: يا ابن أخي،63ُطه: {

هذا خطأ من الكاتب،ُ روى هذه القّصة الثعلبّي وغيُره من
ُد الثبوت عن عائشة رضي الله عنها؛ ًا بعي المفسرين،ُ وهذا أيض

َهٌة كَما مّر في هذه الية،ُ وكَما َوّج فإن هذه القراءات كَلها ُم
سيأتي إن شاء الله تعالى في اليتين الخيرتين عند الكلم على
الجمع،ُ وهي قراءة جميع السبعة في (المقيمين) و (الصابئون)

َطأ؛ لصحتها ّتِجُه القوُل بأنأها َخ َي وقراءة الكَثر في (إن هذان) فل 
في العربية وثبوتها في النقل. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ما يلحق بالمثنى خمسة ألفاظ

َتا،ُ ْل ِكَ َو ِكَلَ  َو ًا،ُ  َلق ْط َتانأِن،ُ ُم ْن ِث َو َتانأِن  َن ْث َوا َنانأِن  ْث ِه ا ِب َق  ْلِح ُأ َو ثم قلت: 
ٍر.  َلى ُمْضَم ِإ ْينِن  َف ُمَضا

ْينِن،ُ ّكََر ُألحق بالمثنى خمسُة ألفاٍظ ـّـّـّ وهي: اثنان،ُ للمذ وأقول: 
َغة تميم ـّـّـّ ُل َتانأِن لهما في  ْن ِث َو َغة الحجاز،ُ  ُل ْينِن،ُ في  َت ّنأث واثنتان،ُ للمؤ

ًا،ُ من غير ِري َمْجَرى المثنى في إعرابه دائم َتْج وهذه الثلثة 
ًا للمتعاطفين؛ إذ ّناة لنأها ليست اختصار َث َها ُم ّقم ُنأَس شرط،ُ وإنأما لم 

ْنٌت».  ِث َنٌة» ول « ْث ْثٌن» ول «ا ل مفرد لها،ُ ل يقال: «ا
َتا َن ْث ْنُه ا َفَجَرْت ِم َفانأ ومن شواهد رفعها باللف قوله تعالى: {

َقَرة: الية  َب ًنا (ال ْي َع َة  ) } فـّ(اثنتا) فاعل بانأفجرت،ُ وقوله60َعْشَر
َناِن ْث ِة ا ّي َوِص ْل ْوُت ِحيَن ا ْلَم ُكَُم ا َد َأَح َذا َحَضَر  ِإ ُكْم  ِن ْي َب ُة  َد َهـّ تعالى: {َش

) } فـّ(اثنان) مرفوع: إما على أنأه خبر106(الَمائدة: الية 
المبتدأ،ُ وهو شهادة،ُ وذلك على أن الصل شهادة بينكم شهادة

اثنين،ُ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع
َذا المضاَف لن المبتدأ ل بد أن يكوَن عيَن َنأا ه ّدْر َق (ارتفاعه) وإنأما 
ًا به نأحو: «زيد أسد» والشهادة َبِر نأحو: «زيد أخوك» أو مشبه ْلَخ ا

ْفَس الثنين ول مشبهة بهما،ُ وإما على أنأه فاعل َنأ ليست 
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بالمصدر،ُ وهو الشهادة،ُ والتقدير: ومما فرض عليكم أن يشهد
بينكم اثنان. 

ْيِن (يس: َن ْث ِهُم ا ْي َل ِإ َنآ  ْل َأْرَس ْذ  ِإ ومن شواهد النصب قوله تعالى: {
َغافر: الية 14الية  ْيِن ( َت َن ْث َنا ا ّت َأَم َنآ  ّب ْا َر ُلو َقا ) } فـّ(اثنين)11) }{

مفعول به،ُ و(اثنتين) مفعول مطلق: أي إماتتين،ُ وكَذلك:
َغافر: الية  ْيِن ( َت َن ْث َنا ا َت ْي َي َأْح َو ًا قوله تعالى:11{ ) } ومنه أيض

ًا (الَمائدة: الية  ِقيب َنأ َعَشَر  َنْى  ْث ُهُم ا َنا ِمن ْث َع َب َو ) } فـّ(اثني)12{
ِه الياء.  ِب َنأْص مفعوُل (بعثنا) وعلَمُة 

َوَشْرُط إجرائهما ُمْجَرى َتا،ُ  ْل ِكَ َو ِكَل،َُ  َتانأِن الرابعة والخامسة:  والكلم
ُهَما،ُ ورأيت َ ِكَل ُهَما إلى المضمر،ُ تقول: جاءنأي  ُت َف المثنى إَضا

ِإّما ِهَما،ُ وكَذا في كَلتا،ُ قال الله تعالى: { ْي َل ِك ِب ِهَما،ُ ومررت  ْي َل ِكَ
ُهَما (السَراء: الية  َ ِكَل ْو  َأ ُهَما  ُد َأَح َبَر  ِك ْل َدَك ا َغّن ِعن ُل ْب ) }23َي

فـّ(أحدهما) فاعل،ُ و (كَلهما) معطوف عليه،ُ واللف علمة
َغاِن) باللف؛ ُل ْب َي لرفعه؛ لنأه مضاف إلى الضمير،ُ ويقرأ (إّما 

فاللف فاعل،ُ و (أحدهما) فاعل بفعل محذوف،ُ وتقديره: إن
ُد،ُ وقيل: إن ُة إعادة ذلك التوكَي ْغُه أحدهما أو كَلهما،ُ وفائد ُل ْب َي

َبدل من اللف،ُ أو فاعل (يبلغان) على أن اللف علمة،ُ (أحدهما) 
وليسا بشيء،ُ فتأمل ذلك. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

فإن أضيفا إلى الظاهر كَانأا باللف على كَل حال،ُ وكَان إعرابهما
َتا ْل ِكَ ّدرة في تلك اللف،ُ قال الله تعالى: { َق حينئذ بحركَات ُم

َلَها (الكهف: الية  ُكَ ُأ َتْت  ْيِن آ َت ّن ْلَج ) } أي: كَل واحدة من33ا
ًا،ُ فـّ(كَلتا) مبتدأ،ُ و َتَها ولم تنقص منه شيئ َطْت ثمر ْع الجنتين أ
(آتت أكَلها) فعل ماض،ُ والتاء علمة التأنأيث،ُ وفاعله مستتر،ُ
ومفعول ومضاف إليه،ُ والجملة خبر،ُ وعلمة الرفع في (كَلتا)

ضمة مقدرة على اللف؛ فإنأه مضاف للظاهر. 
ّكَر الّسالم 5  ـّـّـّ جمع المذ

ِلُموَن؛ ُدوَن والُمْس ْي َكَالّز ِلُم،ُ  ِر الّسا ّكَ َذ ُع الُم ثم قلت: الَخاِمُس َجْم
ُتوحِح ْف َها الَم َل ِر ما قب ْكُسو ْنَصُب بالياء الَم ُي ُيَجّر و ُع بالواو،ُ و َف ُيْر فإنأه 

َها.  َد ْع َب ما 
ُع المذكَر وأقول: الباب الخامس: مما خرج عن الصل: جم
َباتٍت،ُ َن ْي َوَز َداتٍت  ْن ِه السالُم،ُ واحترزت بالمذكَر عن المؤنأث كَ

ٍد.  ُيو ْلَمانأٍن وُز ِغ َكَ ِر  َكّس وبالسالم عن الُم
ْكُم هذا الجمع أنأه يرفع بالواو نأيابة عن الضمة،ُ ويجر وينصب وُح

بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نأيابة عن الكسرة
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ِديَن ْي َء الّزيدون والمسلمون،ُ ومررت بالّز والفتحة،ُ تقول: َجا
ِلِميَن،ُ وإنأما مثلُت بالمثالين ِديَن والُمْس ْي َأيت الّز ِلِميَن،ُ وَر والُمْس

ِهْم.  ِت َفا ليعلم أن هذا الجمع يكون في أعلم العقلء وِص
فإن قلت: فما تصنع في (الُمقيِميَن) من قوله تعالى في سورة
ُنوَن ْؤِم ُي ُنوَن  ْؤِم ْلُم َوا ُهْم  ْن ِم ِم ْلم ِع ْل ِفي ا النساء: (لكنِن الّراِسُخوَن 

َة فإنأه جاء َ ِقيِميَن الّصل َوالُم ِلَك  ْب َق ِزَل ِمْن  ْنأ ُأ َوَما  ْيَك  َل ِإ ِزَل  ْنأ ُأ ِبَما 
بالياء،ُ وقد كَان مقتضى قياسِس ما ذكَرت أن يكون بالواو؛ لنأه

معطوف على المرفوع،ُ والمعطوف على المرفوع مرفوع،ُ وجمع
المذكَر السالم يرفع بالواو كَما ذكَرت؟ وما تصنع بـّ(الصابئون)

ِذيَن ّل َوا ْا  ُنو ِذيَن ءاَم ّل ِإّن ا من قوله تعالى في السورة التي تليها: {
ُئوَن (الَمائدة: الية  ِب َوالّصـّ ْا  ُدو ) } فإنأه جاء بالواو،ُ وقد كَان69َها

ِئيَن) بالياء؛ لنأه ِب مقتضى قياسِس ما ذكَرَت أن يكون (والصا
معطوف على المنصوب،ُ والمعطوف على المنصوبِب منصوٌب،ُ

ْنَصب بالياء كَما ذكَرت؟.  ُي وجمع المذكَر السالم 
ْوُجٌه،ُ أرَجُحَها وجهان؛ أحدهما: أن قلت: أما الية الولى ففيها أ

َدُح المقيمين،ُ وهو َنأْصٌب على المدح،ُ وتقديره: وأْم «المقيمين» 
َعت هذه الصفة عن بقية ِط ُق قول سيبويه والمحققين،ُ وإنأما 

َفْضلِل الصلة على غيرها،ُ وثانأيهما: أنأه مخفوض؛ الصفات لبيان 
ْيَك َل ِإ ِزَل  ُأنأ ِبَمآ  لنأه معطوف على «ما» في قوله تعالى: {

َقَرة: الية  َب ) } أي: يؤمنون بالكتب وبالمقيمين الصلة،ُ وهم4(ال
ُة النأبياء،ُ وفي مصحف عبد الله (والمقيمون) بالواو وهي قراء

َقفي،ُ ول إشكال فيها.  ّث ّقي وعيسى ال ِر َد ْلَجْح مالك بن دينار وا
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
َوْجَهان؛ أحدهما: أن َها  ْوُجٌه،ُ أْرَجُح ًا أ وأما الية الثانأية ففيها أيض

ّقنساء: الية  ْا (ال ُدو َها ِذيَن  ّل ًا بالبتداء،ُ و46يكون {ا ) } مرتفع
ّنَصـَّرى (الَمائدة: الية  َوال ُئوَن  ِب َوالّصـّ ًا عليه،ُ والخبر69{ ) } عطف

ّقيز «إّن» من اسمها محذوف،ُ والجملة في نأية التأخير عما في َح
وخبرها،ُ كَأنأه قيل: إن الذين آمنوا بألسنتهم َمْن آمن منهم ـّـّـّ أي:

بقلبه ـّـّـّ بالله إلى آخر الية،ُ ثم قيل: والذين هادوا والصابئون
والنصارى كَذلك،ُ والثانأي: أن يكون المر على ما ذكَرنأاه من

ًا عليه،ُ ولكن ْونأِن ما بعده عطف َكَ ارتفاع (الذين هادوا) بالبتداء،ُ و
ًا مدلولً عليه يكون الخبر المذكَور له،ُ ويكون خبر «إن» محذوف
بخبر المبتدأ،ُ كَأنأه قيل: إن الذين آمنوا َمْن آَمَن منهم،ُ ثم قيل:

والذين هادوا إلخ،ُ والوجه الول أجود؛ لن الحذف من الثانأي
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ْعبٍب: (والصابئين) َكَ َبّي بن  ُأ لدللة الول أْولى من العكس،ُ وقرأ 
ِثيٍر،ُ ول إشكال فيها.  َكَ ّيٌة عن ابن  ِو بالياء،ُ وهي َمْر

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ما يلحق بجمع المذكَر الّسالم

ُنوَن،ُ َوِس َأَرُضوَن،ُ  َو َلُموَن،ُ  َعا َو ُلو،ُ  ُأو ِه:  ِب َق  ْلِح ُأ َو ثم قلت: 
ُه.  ُو َنأْح َو ّيوَن،ُ  ّقل َوِع ُلوَن،ُ  ْه َأ َو ُهَما،ُ  ُب َبا َو َوِعْشُروَن،ُ 

ُلو،ُ وليَس ُأو ْلِحق بجمع المذكَر السالم ألفاٌظ: منها  ُأ وأقول: 
بجمع،ُ وإنأما هو اسم َجْمعٍع ل واحد له من لفظه،ُ وإنأما له واحد

ْا ُلو ْو ُأ َتِل  ْأ َي َولَ  ُذو،ُ ومن شواهدِه قوله تعالى: { من معناه،ُ وهو 
ّنور: الية  َبى (ال ُقْر ْل ِلى ا ْو ُأ ْا  ُتو ْؤ ُي َأن  ِة  َع َوالّس ُكْم  َفْضِل ِمن ْل ) }. 22ا

َتِل) فعل مضارع مجزوم بل الناهية،ُ وعلمة جزمه َيأ (ل) نأاهية (
ِة،ُ ّي ِل ِلُف،ُ وهو يفتعل من ال َيْح ِلي،ُ ومعناه  َت َيأ حذف الياء،ُ وأصله 
َقّصْرُت،ُ ًا» أي: َما  ْهد ْوُت ُج َل وهي اليمين،ُ أو من قولهم: «َما أ

وعلى الول فأْصُل (أن يؤتوا) على أن ل يؤتوا؛ فحذفت على ول،ُ
ّقنساء: الية ْا (ال ّلو َتِض َأن  ُكْم  َل ّلُه  ّيُن ال َب ُي كَما قال الله تعالى: {

ُلُه في أن يؤتوا،176ُ ) }،ُ أي: لن ل تضلوا،ُ وعلى الثانأي فأْص
ّلى،ُ وهو َأ َت َي َأّل) وأصله  َت َي َولَ  ِرىء: ( فحذفت «في» خاصة،ُ وق
ُلو) فاعل يأتل،ُ وعلمة رفعه الواو،ُ و ُأو ِة،ُ و ( ّي ِل ّعُل من ال َف َت َي

ُتوا،ُ وعلمة نأصبه الياء.  ْؤ ُي ِلي) مفعول ب ُأو )
َبـِّب (الّزَمر: الية ْل ْ ِلى ال ْو ِ ْكََرى ل ِذ َل ِلَك  َذ ِفى  ِإّن  وقال الله تعالى: {

) }؛ فهذا مثاُل المجرور،ُ وذانأك مثالً المرفوع والمنصوب. 21
ُبُه إلى التسعين؛ فإنأها أسماء َبا َلُموَن» و «ِعْشُروَن» و َعا ومنها «

ًا ل واحد لها من لفظها.  جموع أيض
َأَرُضوَن» وهو بفتح الراء،ُ وهو جمع تكسير لمؤنأث ل ومنها: «
ِكََن الراء،ُ والرض مؤنأثة؛ بدليل: يعقل؛ لن مفرده أْرٌض َسا

َها } (الّزلَزلة: الية  َل َقا ْث َأ َأْخَرَجِت الْرُض  َو ) وهي مما ل يعقل2{
ًا،ُ وإنأما َحّق هذا العراب ـّـّـّ أي: الذي يجمع بالواو والنون ـّـّـّ ْطع َق

ٍر عاقلٍل،ُ تقول: هذه أَرُضوَن،ُ أن يكون في جمع تصحيح لمذكَ
َد ِقي َغَصَب  ورأيت أَرِضيَن،ُ ومررُت بأَرِضيَن،ُ وفي الحديث: «َمْن 

ِة» وربما َياَم ِق ْل ْوَم ا َي َأَرِضيَن  ْبعِع  َقُه ِمْن َس ّقو ُط َأْرضٍض  ٍر ِمْن  ْب ِش
ّطويل)  سكنت الراء في الضرورة،ُ كَقوله: (ال

ِني 16 َب َقاَم ِمن  ْذ  ِإ ْد َضّجتِت الْرُضوَن  َق َل  ـّـّـّ 
ِر  َب ْن ِد ِم َوا ْع َأ َق  ْو َف ِطيٌب  ٍد َخ َدا َه
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َنة مفتوُح ٍة،ُ وَس َن ُنوَن» وهو كَأَرُضوَن؛ لنأه جمع َس ومنها: «ِس
ٌو َن َنة مؤنأث غير عاقل،ُ وأصله َس ُنوَن مكسور الول،ُ وَس الول،ُ وِس
َهات،ُ َن َوات،ُ وَس َن َنٌه؛ بدليل قولهم في جمعه باللف والتاء: َس أو َس
ْيُت َنأ ْيُت،ُ وأصل َسا َنأ َوَسا ْهُت  َنأ وقولهم في اشتقاق الفعل منه: َسا

َثَة أْحُرفٍف.  ْوُت،ُ فقلبوا الواو ياء حين تجاوزت متطرفًة ثل َنأ َسا
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ٍة َئ َثلَث ِم ِهْم  ِف ْه َكَ ِفى  ْا  ُثو ِب َل َو ومن شواهد سنيَن قوله تعالى: {

ِنيَن (الكهف: الية  ) } تقرأ (مائة) على وجهين: منونأة،ُ وغير25ِس
َنأَها فـّ«سنين» بدل من ثلث؛ فهي منصوبة،ُ والياء ّو َنأ منونأة؛ فمن 
علمة النصب،ُ قيل: أو مجرورة بدل من مائة،ُ والياء علمة الجر،ُ

ُله محّل الول مع بقاء وفيه نأظر؛ لن البدل يعتبر لصحته إحل
َتّل المعنى كَما ترى،ُ وَمْن لم ِنيَن لْخ المعنى،ُ ولو قيل ثلث ِس

ينونأها فسنين مضاف إليه،ُ فهي مخفوضة،ُ والياء علمة الخفض. 
ُلها قوُل القائل: (الكامل)  ولم تقع في القرآن مرفوعة،ُ ومثا

َها 17 ُل ْه َأ َو ُنوَن  ْلَك الّس ِت َقَضْت  ْنأ ُثّم ا  ـّـّـّ 
َأْحلَُم  ُهْم  ّنأ أ

َ َكَ َو َها  ّنأ أ
َ َك َف

وأَشْرُت بقولي: «وبابه» إلى أن كَل ما كَان كَسنين ـّـّـّ في كَونأه
ْعَرُب ُي ّقوَض عنها هاء التأنأيث ـّـّـّ فإنأه  ُع َفْت لمه،ُ و ِذ ًا،ُ لثلثي،ُ ُح جمع

ٍة وِعِضيَن،ُ ٍة وِعزيَن،ُ وِعَض ِقليَن،ُ وِعَز ٍة و َل ْعَراَب،ُ وذلك كَق هذا ال
َعارج: ِزيَن } (الم َعِن الّشَماِل ِع َو َيِميِن  ْل َعِن ا قال الله تعالى: {

ّتى؛ لن كَل فرقة تعتزي إلى غير َمْن37الية  ًا َش ِفَرق ) أي: 
ِطعين ْه ِلُم تعتزي إليه الفرقة الخرى،ُ وانأتصابها على أنأها صفة 

بمعنى ُمْسرعين،ُ وانأتصاُب مهطعين على الحال،ُ وقال الله
ُقْرءاَن ِعِضيَن } (الِحجر: الية  ْل ْا ا ُلو َع ِذيَن َج ّل )91تعالى: {ا

ٍة،ُ ِعِضيَن: مفعوٌل ثانأٍن لجعل منصوٌب بالياء،ُ وهي جمع ِعَض ف
َيًة» ْعِض َت ُته  ْي ُعْضٌو،ُ من قولهم: «عّض ُلها  واختلف فيها؛ فقيل: أْص

َفّرْقته،ُ قال رؤبة: (الّرجز)  إذا 
َعّضى 18 ْلُم ِديُن الله با ْيَس  َل َو  ـّـّـّ 

ْعَضاء؛ فقال بعضهم: ِسْحٌر،ُ َفّرقِق: أي جعلوا القرآن أ يعني بالُم
َكََهانأة،ُ وقال بعضهم: أساطير الولين،ُ وقيل: أصلها وقال بعضهم: 
ْعَضْه َي َعَضِه،ُ وهو الكذب والبهتان،ُ وفي الحديث: «ل  عضهة من ال

ًا».  بعضكم بعض
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
 ـّـّـّ الفعال الخمسة6
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ِليَن؛ َع ْف َت َو ُلوَن  َع ْف َت َو ُلوَن  َع ْف َي َو َعلنَأِن  ْف َت َو َعلنَأِن  ْف َي ِدُس  ثم قلت: الّسا
ُو: َأّما نأح َو َها،ُ  ِف ْذ ِبَح ُتْجَزُم  َو ْنَصُب  ُت َو ّنونأِن،ُ  ُبوت ال ُث ِب ُع  َف ُتْر َها  ّنأ فإ

ُو َوا ْل َفا ُفوَن)  ْع َي َأْن  ِإلّ  َأّما ( َو ِة،ُ  َي َقا ِو ْل ُنأوُن ا ُذوُف  َفالَمْح ِنأي)  ُتَحاّجو )
َوى).  ْق ّت ِلل ْقَرُب  َأ ُفوا  ْع َت َأْن  َو ِبِخلَفِف ( ِنّي،ُ  ْب ْعُل َم ِف ْل َوا أْصٌل،ُ 

الفعال الخمسة 
َلُة الخمسُة،ُ وأقول: الباب السادس: مما خرج عن الصل: المث

وهي: كَل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين،ُ أو واو جماعة،ُ أو ياء
مخاطبة. 

ُتْجزم ْنَصب و ُت َفَع بثبوت النون نأيابة عن الضمة،ُ و ُتْر وحكمها أن 
بحذفها نأيابة عن الفتحة والسكون،ُ مثاُل الرفع قوله تعالى:

َياِن } (الّرحمن: الية  ِر َتْج َناِن  ْي َع ِهَما  ِفي َلُموَن (آل50{ ْع َت ُتْم  َأنأ َو } (
ُعُروَن71ِعمَران: الية  َيْش ُهْم لَ  َو ) }{وأنأتم تشهدون}{

) } فالمضارع في ذلك كَله مرفوع؛ لخلوه95(العَراف: الية 
ُبوُت النونأِن،ُ ومثاُل الجزم ُث عن الناصب والجازم،ُ وعلمُة رفعه 
َقَرة: الية َب ْا (ال ُلو َع ْف َت َلن  َو ْا  ُلو َع ْف َت ّلْم  ِإن  َف والنصب قوله تعالى: {

) } فـّ(لم تفعلوا) جازم ومجزوم،ُ و (لن تفعلوا) نأاصب24
ومنصوب،ُ وعلمة الجزم والنصب فيهما حذف النون. 

َقَرة: َب ُفوَن (ال ْع َي َأن  ّإل  فإن قلت: فما تصنع في قوله تعالى: {
) } فإّن «أْن» نأاصبة،ُ والنون ثابتة معه؟ 237الية 

َو الجماعِة،ُ وإنأما هي لُم الكلمة التي َوا ُو هنا  قلت: ليست الوا
ُنأوَن الرفع،ُ وإنأما هي في قولك: «زيد يعفو» وليست النوُن هنا 

َقـُّت ّل َط ْلُم َوا اسم مضمر عائد على المطلقات،ُ مثلها في: {
َقَرة: الية  َب ّبْصَن (ال َتَر ِنّي لتصاله بنون228َي ْب ) } والفعُل َم

ْلَن،ُ كَما أنأك إذا قلت؛ ُع ْف َي َعلى هذا  ُفوَن  ْع َي النسوة،ُ ووزن 
َنأُه،ُ وأما إذا قلت: َوْز َيْخُرْجن» أو «يكتبن» كَان ذلك  ُة  «النسو
ُفون» فالواو واو الجماعة،ُ والنون علمة الرفع،ُ َيْع ّقرجاُل  «ال

ُووَن،ُ بواوين أولهما لم الكلمة والثانأية واو الجماعة،ُ ُف ْع َي والصل 
فاستـّثقلت الضمة،ُ على واو قبلها ضمة وبعدها واو ساكَنة ـّـّـّ

وهي الواو الولى ـّـّـّ فحذفت الضمة فالتقى ساكَنان،ُ وهما
الواوان،ُ فحذفت الولى،ُ وإنأما ُخّصْت بالحذف دون الثانأية لثلثة
ِء ْذُف جز أمور؛ أحدها: أن الولى جزء (كَلمة) والثانأية كَلمة،ُ وَح

َهُل من حذل كَل،ُ والثانأي: أن الولى آِخُر الفعل،ُ والحذف أْس
بالواخر أْولى،ُ والثالث: أن الولى ل تدّل على معنى والثانأية دالة

على معنى،ُ وحذف ما ل يدّل أْولى من حذف ما يدّل؛ ولهذه
َقاٍض» دون التنوين؛ لنأه ٍز» و « َغا ْوُجِه حذفوا لم الكلمة في « ال
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َء به لمعنى،ُ وهو كَلمة مستقلة،ُ ول يوصف بأنأه آخر؛ إذ الخر جي
ًا،ُ وهو أنأه صحيح والياء معتلة،ُ فلما حذفت ًا رابع الياء،ُ ويزيد وجه

ْلَت عليه ْدَخ ُعوَن،ُ بحذف اللم،ُ ولهذا إذا أ ْف َي ْعفوَن  َي الواو صار وزن 
ُفوا» ْع َي َلْن  ُفوا» و « ْع َي ّقرَجاُل لم  الناصَب أو الجازَم قلت: «ال

فاعرف الفرق. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
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َيْرِمي؛ َو َيْخَشى  َو ْغُزو،ُ  َي َكَ ِر،ُ  َتّل الِخ ْع ْلُم ْعُل ا ِف ُع ال ثم قلت: الّساب
ُيوُسف: الية ِبْر ( ِيْص َو ّتِق  َي ّنأُه َمن  ِإ ُو: { ِه،ُ ونأح ِف ْذ ِبَح ُيْجَزُم  ّنأُه  ِإ َف

ّوٌل. 90 َؤ ) } ُم
وأقول: هذا خاتمة البواب السبعة التي خرجت عن القياس: وهو
ُه حرُف علة،ُ وهو الواو واللف والياء؛ الفعل (المضارع) الذي آخُر

فإنأه يجزم بحذف الحرف الخير نأيابًة عن حذف الحركَة،ُ تقول:
ُع ْد َي ْل َف ِم» قال الله تعالى: { َيْر َلْم  َيْخَش» و « َلْم  ْغُز» و « َي َلْم  »

َعلق: الية  َيُه } (ال ِد ) . 17َنأا
ْذف ُع) فعل مضارع مجزوم،ُ وعلمة جزمه َح ْد َي اللم لم المر،ُ و (

الواو،ُ و (نأاديه) مفعول ومضاف إليه،ُ وظهرت الفتحة على
ِه.  ِلِس ْهَل نأاديه. أي: أهل َمْج المنقوص لخفتها،ُ والتقدير: فليدع أ

َبة: الية  ّتو ّلَه (ال ِإلّ ال َيْخَش  َلْم  َو َلْم18وقال الله تعالى: { َو }{ (
َقَرة: الية  َب ْلَماِل (ال َعًة ّمَن ا ْؤَت َس ) }،ُ فهذان مثالن لحذف247ُي

اللف. 
َبَس: الية  َع ُه ( َأَمَر ْقِض َمآ  َي َلّما  ) }. 23وقال الله تعالى: {

ًا،ُ كَما أن «لم» ْلبه ماضي َق (لما) حرف جزم لنفي المضارع و
ُد ما أمره الله تعالى به ْقضِض بع َي كَذلك،ُ والمعنى أن النأسان لم 
حتى يخرج من جميع أوامره،ُ وهذا مثال حذف الياء،ُ والله أعلم. 

ُيوُسف: الية  ِبْر ( ِيْص َو ّتِق  َي ّنأُه َمن  ِإ ) }90وأما قوله تعالى: {
بإثبات الياء في (يتقي) وإسكان الراء في (يصبر) على قراءة
ْنبل،ُ فمؤّول،ُ هذا جواب سؤال تقديره أن الجازم وهو (َمْن) ُق

ّتِقي) ولم يحذف منه َحْرُف العلة،ُ وهو الياء؛ َي دخل على (
فالجواب عنه أن (َمْن) موصولة ل أنأها شرطية،ُ وسكون الراء

ِبْر): إما لتوالي حركَات الباء والراء والفاء والهمزة َيْص من (
َوَصَل بنية الوقف،ُ أو على العطف على المعنى؛ ًا،ُ أو لنأه  تخفيف

لن «َمْن» الموصولة بمنزلة الشرطية لعمومها وإبهامها. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
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ّتقـّديري العـّراب ال

ِو: َنأْح َو ُغلَِمي»  ِو: « َنأْح َها في  ّل َكَات كَ ْلَحر ّدُر ا َق ُت َفْصٌل ـّـّـّ  ثم قلت: 
ُة في نأحو: ًا،ُ والضمة والكسر ْقُصور ُيَسّمى َم َو َتى»  َف ْل «ا
ْتَحُة في نأحو: َف َوال ًا،ُ والضّمُة  ُقوص ْن ُيَسّمى َم َقاِضي» و «ال

َيْرِمي».  ْدعو» و « َي َيْخَشى» والضّمُة في نأحو: « »
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
أقسام العراب التقديري

وأقول: الذي تقدر فيه الحركَات ثلثة أنأواع: ما تقدر فيه الحركَات
الثلث،ُ وما تقدر فيه حركَتان،ُ وما تقدر فيه واحدة. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّثلث ّدر فيه الحركَات ال ّول: ما تق القسم ال

فأما الذي تقدر فيه الثلث فنوعان؛ أحدهما: ما أضيف إلى ياء
ًا،ُ ول ًا،ُ ول منقوص المتكلم وليس مثنى،ُ ول جمع مذكَر سالم

ِتي» فهذه ِلَما ِنأي» و «ُمْس ْلَما ُغلَِمي» و «ِغ ًا،ُ وذلك نأحو: « مقصور
ْعَرُب بحركَات مقدرة على ما قبل الياء،ُ والذي ُت المثلة ونأحوها 

َها،ُ ِنأُس َنَع من ظهورها أنأهم التزموا أن يأتوا قبل الياء بحركَة تجا َم
ُء بحركَات العراب قبل ٍذ المجي وهي الكسرة،ُ فاستحال حينئ

ُد ل يقبل حركَتين في النأِن الواحد،ُ فتقول: الياء؛ إذ المحّل الواِح
ِه ضمًة مقدرة على ما قبل الياء،ُ ُغلَِمي» فتكون علمُة رفع َء  «َجا

ُغلَِمي» فتكون علمُة نأصبه فتحًة مقدرة على ما قبل ْيُت  و «َرأ
ًة مقدرة على ُغلَِمي» فتكون علمة جره كَسر ِب الياء،ُ و «َمَرْرُت 

ما قبل الياء،ُ ل هذه الكسرة الموجودة كَما زعم ابن مالك؛ فإنأها
ّقة قبل التركَيب،ُ وإنأما دخل عامل َتَح كَسرة المناسبة،ُ وهي ُمْس

الجر بعد استقرارها. 
ًا» من نأحو: واحترْزُت بقولي: «وليس مثنى ول جمع مذكَر سالم

ًا ِلمّي» فإن الياء تـّثبت فيهما جر ُغلََمّي) و «ُمْس َو َي» ( ُغلََما »
ًا،ُ ُبُت في المثنى رفع ْث َتـّ َغَمة في ياء المتكلم؛ واللف  ْد ًا ُم ونأصب

وليس شيء من (الحرف) المدغم ول من اللف قابلً للتحريك. 
َغم في ياء المتكلم؛ ًا» لن ياء المنقوص تد وقولي: «ول منقوص

ًا.  فتكون كَالمثنى والمجموع جّرا ونأصب
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ًا» لن المقصور تـّثبت ألفه قبل الياء،ُ وقولي: «ول مقصور
ًا،ُ قال الله تعالى: واللف ل تقبل الحركَة؛ فهو كَالمثنى رفع

ُيوُسف: الية  ُغلٌَم ( َذا  َهـّ ُبْشَرى  َفًة19{ي َيتِت البشرى ُمَضا ِد ُنأو  { (
إلى ياء المتكلم،ُ وفي اللف فتحٌة مقدرة لنأه منادى مضاف،ُ

ُبْشرى) بغير إضافة؛ فالمقدر في اللف إما وقرأ الكوفيون: (يا 
ّينٍن،ُ وإما فتحة على أنأه نأداء ضمة كَما في قولك: «يا فتى» لمع

ِد (يس: الية  َبا ِع ْل َلى ا َع ًة  ٌع مثل: {يَحْسَر ) } إل أنأه لم30شائ
ِنأه ل ينصرف لجل ألف التأنأيث.  ينون؛ لكو

والنوع الثانأي: المقصور،ُ وهو: السُم المعرُب الذي في آخره
َتى» و «رأيُت َف َعَصا»،ُ تقول: «جاء ال َتى» و «ال َف ألٌف لزمُة كَـّ«ال
َتى»؛ فتكون اللف ساكَنًة على كَل حال،ُ َف َتى» و «مررُت بال َف ال

ّذر تحّركَها.  ّدر فيها الحركَات الثلث لتع َق ُت و
ّنأه كَتب من مدينة قوص إلى الشيخ ومن محاسن بعض الفضلء،ُ أ

ّقدين محمد بن النحاس الحلبي ـّـّـّ رحمه الله ـّـّـّ العلمة بهاء ال
َلُه؛ فقال: (الكامل)  ُنأُحو ّوُق إليه،ُ ويشكو له  يتش

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

َلُه 19 َوِصْف  ِء،ُ  َها َب ْل َلى ا ْو َلى الَم َع ّلْم   ـّـّـّ َس
ُكَُه  ُلو ّنأني َمْم َأ َو ِه،ُ  ْي َل ِإ ِقي  ْو َش

ِقي  ّو َتَش ِه  ْي َل ِإ ِني  ُكَ ّقر ُيَح ًا  َبد َأ

ُكَُه  ُهو ْن ُه َم ُطوُر ِه َمْش ِب ِجْسِمي 
ِني  ّنأ ِه؛ فكأ ِد ْع ُب ْلُت ل َنأِح ِكْن  ل

ِريكُه  َتْح ِكنٍن  ِبُمْم ْيَس  َل َو ِلٌف،ُ  أ
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّدر فيه الحركَتان القسم الثانأي: ما تق

ّدر فيه الحركَتان فنوعان:  َق ُت وأما الذي 
ّدُر فيه الضّمة والكسرة فقطَ،ُ وتظهر فيه الفتحة،ُ ُتق أحدهما: ما 
وهو المنقوص،ُ وهو: السم المعرب الذي آخره ياء لزمة قبلها
َقاِضي» و ْل َء ا ّداِعي» تقول: «َجا َقاِضي» و «ال ْل كَسرة،ُ نأحو: «ا

ّنأما َقاِضَي» بالتحريك،ُ وإ ْل ْيُت ا َقاِضي» بالسكون،ُ و «رأ ْل «َمَرْرُت با
قدرت الضّمة والكسرة للستـّثقال،ُ وإنأما ظهرت الفتحة للخفة،ُ

َعلق: الية  َيُه } (ال ِد َنأا ُع  ْد َي ْل َف َداِعَى17قال الله تعالى: { ْا  ُبو َأِجي } (
ّلِه (الحقاف: الية  َيم: الية31ال ِلَى (مر َوا ْلَم ْفُت ا ّنأي ِخ ِإ َو }{ (
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َوٍة ـّـّـّ بفتح التاء5 ُق َتْر ِقَي. والتراقي: جمع  ّتْرا َغتِت ال َل َب َذا  ِإ ) } كَلّ 
ْغَرِة النحر والعاتق.  ُث ْظُم الذي بين  َع ـّـّـّ وهي ال

ّثانأي: ما تقدر فيه الضمة والفتحة،ُ وهو الفعل المعتل ّنوع ال وال
َء الجزُم ظهر َيْخَشى» فإذا َجا َلْن  َيْخَشى» و « َو  ُه باللف،ُ تقول: «

َتنَس َولَ  َيْخَش» قال الله تعالى: { بحذف الخر؛ فقلت: «لم 
َقَصص: الية  َيا (ال ْنأ ّد َبَك ِمَن ال ) }. 77َنأِصي
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّدر فيه حركَة واحدة ّثالث: ما تق القسم ال

ّدر فيه حركَة واحدة فهو شيئان: الفعل المعتّل بالواو َق ُت وأما الذي 
ّدُر فيهما َق ُت َذانأِن  َيْرِمي» فه ُعو» والفعل المعتل بالياء كَـّ« ْد َي كَـّ«

َيْرِمي» َو  ُه ُعو»،ُ و « ْد َي الضّمُة فقطَ للستـّثقال؛ تقول: «هو 
ًة،ُ ويظهر فيهما شيئان،ُ أحدهما: فتكون علمُة رفعهما ضمًة مقدر

َلْن يرِمَي» َو» و « ُع ْد َي َلْن  النصب بالفتحة،ُ وذلك لخفتها نأحو: «
ًا (الكهف: الية  ِإلـّه ِه  ِنأ ُدو ْا ِمن  َو ُع ْد ّنأ َلن  ) }14قال الله تعالى: {

ُهود: الية  ْيًرا ( ّلُه َخ ُهُم ال َي ِت ْؤ ُي َلن  ًا31{ ْيت ًة ّم َد ْل َب ِه  ِب ِيَى  ُنْح ّل }{ (
ُفرقان: الية  َيِه (ال ِق ُنأْس ِيَى49َو ُيْح َأن  َلى  َع ٍر  ِد َقـّ ِب ِلَك  َذ ْيَس  َل َأ }{ (

َياَمة: الية  ِق َتى } (ال ْو ْلَم ُهْم (آل40ا ُل َأْمو ُهْم  ْن َع ِنَى  ْغ ُت َلن  } (
ُع»10ِعمَران: الية  ْد َي ) }. الثانأي: الجزُم بحذف الخر،ُ نأحو: «لم 

ْلٌم ِه ِع ِب َلَك  ْيَس  َل ْقُف َما  َت َولَ  ِم» قال الله تعالى: { َيْر و «لم 
َقَصص: الية36(السَراء: الية  ِفى الْْرِض (ال َد  َفَسا ْل ْبِغ ا َت َولَ  }{ (

ِفى الْْرِض َمَرًحا (السَراء: الية 77 َتْمِش  َولَ  }{ (37{ (
ًا) بكسر ِرح ًا) على الحال،ُ أي: ذا َمَرحٍح وقرىء (َم وانأتصاُب (َمَرح

الراء. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
البـّـّناء

ِه َد في ِر ّط َي ّد العراب،ُ والمبنّي إما أْن  ُء ِض َنا ْلب ثم قلت: باب ـّـّـّ ا
ّبْصَن) و َتَر َي َنأاثِث،ُ نأحو: ( ُنونأِن ال ِب ّتِصُل  ُع الُم َو المَضار ُه َو الّسكون 

ْبُت» ّقركٍَك كَـّ«َضَر َتَح ْفعٍع ُم ِر َر ِبَضِمي ّتِصُل  ْعَن) أو الماضي الُم ُيْرِض )
ِرْب،ُ َو الْمُر،ُ نأحو: «اْض ُه َو َنأائبُه  َنا»،ُ أو الّسكوُن أو  ْب و «َضَر

ِم».  َواْر َواْخَش،ُ  ْغُز،ُ  َوا ِربي،ُ  َواْض ُبوا،ُ  ِر َواْض َبا،ُ  ِر َواْض
ّدُر يجلبه العامل في َق َثٌر ظاهٌر أو ُم وأقول: قد مضى أن العراب أ

ّد العرابِب؛ فكأنأني قلت: آخر الكلمة؛ وذكَرت هنا أن البناء ِض
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ًا يجلبه العامل في آخر الكلمة،ُ وذلك كَالكسرة في ليس البناء أثر
ِء» فإن العامل لم يجلبها؛ بدليل وجودها مع جميع العوامل.  َ «هؤل

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

تعريف البناء

ًا،ُ وذلك ًا أو تقدير ًة لفظ َلًة واحد ِر الكلمة حا ُلُزوُم آخ والبناء: 
ْيَن» للفتحة.  ُذ» للضمة،ُ و «أ ْن كَلزوم «هؤلء» للكسرة،ُ و «ُم

ًا لم ًا غريب ْعُت في تقسيمه تقسيم ْغُت من تفسيره شر َفَر ولما 
َبُق إليه،ُ وذلك أنأني جعلت المبنّي على تسعة أقسام،ُ الول: ُأْس

المبني على السكون،ُ وقدمته لنأه الصل،ُ والثانأي: المبني على
ْيُت به لنأه شبيٌه ّن َث ِه المذكَوِر في الباب السابق،ُ و السكون أو نأائب
بالسكون في الخفة،ُ والثالث: المبني على الفتح،ُ وقدمته على

المبني على الكسر لنأه أَخّف منه،ُ والرابع: المبني على الفتح أو
ِه المذكَوِر في الباب السابق،ُ والخامس: المبني على الكسر،ُ نأائب

وقدمته على المبني على الضّم لنأه أَخّف منه،ُ والسادس: المبني
ِه المذكَوِر في الباب السابق،ُ والسابع: المبني ِب على الكسر أو نأائ

على الضم،ُ والثامن: المبني على الضم أو نأائبه،ُ والتاسع: ما
َنى ْب ُي َنى على السكون،ُ وما  ْب ُي ليس له قاعدة مستقرة،ُ بل منه ما 

َنى على الضم،ُ ْب ُي َنى على الكسر،ُ وما  ْب ُي على الفتح،ُ وما 
ًا يزيل عنها خفاءها.  وسأشرحها مفصلة إن شاء الله تعالى شرح

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

المبني على الّسكون

الباب الول: ما لزم البناء على السكون،ُ وهو نأوعان: 
ُع المتصُل بنون النأاث،ُ كَقوله تعالى: أحدهما: المضار

َقَرة: الية  َب ّبْصَن (ال َتَر َي َقـُّت  ّل َط ْلُم َوا ْعَن228{ ُيْرِض ِلدُت  ْلو َوا }{ (
َقَرة: الية  َب ) }؛ فيتربصن ويرضعن: فعلن مضارعان في233(ال

َ ّتَصل موضع رفع؛ لخلوهما من الناصب والجازم،ُ ولكنهما لما ا
ًا ّيانأِن لفظ َيا على السكون،ُ وهذان الفعلن خبر ِن ُب بنون النسوة 

ُة العدولِل بهما عن َيْرَحُمَك الله» وفائد ُلهما « ًنى،ُ ومث ّيانأِن مع طلب
َيا ّق َل َت ُي ِديَرانأِن بأن  ُد والشعاُر بأنأهما َج صيغة المر التوكَي

َبر عنهما بموجودين.  ْلَن؛ فهما ُمْخ ِث ُتـّ ّنأهن اْم بالمسارعة؛ فكأ
ْبُت» و ِر رفعٍع متحركٍَك نأحو: «َضَر الثانأي: الماضي المتصُل بضمي

ًا» والصل فيه َضَرَب بالفتح؛ َنا زيد ْب ْبِت» و «َضَر ْبَت» و «َضَر «َضَر
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ُثلِل فاتصل الفعل بالضمير المرفوع المتحرك ـّـّـّ وهو التاء في الُم
الثلثة الولى؛ لنأها فاعل،ُ و «نأا» في المثال الرابع ـّـّـّ وهما

متحركَان،ُ وأعني بذلك أن التاء متحركَة والحرف المتصل بالفعل
من «نأا» ـّـّـّ وهو النون ـّـّـّ متحرك؛ فلذلك بنيت المثلة على

السكون. 
واحترزت بتقيـّيد الضمير بالرفع من ضمير النصب؛ فإنأه يتصل

بالفعل ول يغيره عن بنائه على الفتح الذي هو الصل فيه،ُ نأحو:
ٌد»،ُ وتقيـّيده بالمتحرك من الضمير ْي َنا َز َب ٌد» و «َضَر ْي َبَك َز «َضَر
ُبوا» فإنأه ل يقتضي َبا»،ُ و «َضَر المرفوع الساكَن،ُ ونأحو: «َضَر

ًا ًا،ُ بل يبقى آخُر الفعل فيه قبل اللف مفتوح سكوَن الفعل أيض
َدى ُه ْل ِبا َلَة  َلـّ ْا الّض ُو َتَر ويضم قبل الواو كَما مثلنا،ُ وأما نأحو: {اْش

َقَرة: الية  َب ُفرقان: الية16(ال ًا (ال ُبور ُث ِلَك  َنا ُه ْا  ْو َع َد ) } ونأحو: {
ُيوا بياء مضمومة قبل الضمير الساكَن،13ُ َتَر ) } فالصل اْش

َعُووا بواوين أولهما مضمومة قبل (الضمير) الساكَن،ُ ثم َد و
تحركَت الياء والواو وانأفتح ما قبلهما فقلبنا ألفين،ُ ثم حذفت
ًا» قالوا: يا ُبور ُث ْوا هنالك  َع َد اللف للتقاء الساكَنين،ُ ومعنى «

ُه.  َكَا َ َهل ُبوَراه،ُ أي: يا  ُث
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
المبني على الّسكون أو نأائبه

الباب الثانأي: ما لزم البناء على السكون أو نأائبه،ُ وهو نأوع واحد،ُ
ُعه؛ فيبنى ُيْجزم به مضار َنى على ما  ْب ُي وهو فعل المر،ُ وذلك لنأه 

ِرْب» وعلى حذف النون في نأحو: على السكون في نأحو: «اْض
ِبي» وعلى حذف حرف العلة في ِر ُبوا» و «اْض ِر َبا» و «اْض ِر «اْض

ِم».  ْغُز» و «اْخَش» و «اْر نأحو: «ا
َكى أن بعض َمْن يتعاطى إقراء النحو ببلدنأا هذه ُيْح ومن غريب ما 
ًا ّين ّل ْولً  َق َلُه  ُقولَ  َف سمع قول بعض المعربين في قوله عز وجل: {

ُقولَ) مبني على حذف النون،ُ فأنأكر ذلك44(طه: الية  ) } إن (
ّدى َتَص َي عليه،ُ وهو قوٌل مشهوٌر بين الطلبة فخفاؤه على من 

للقراء غريب. 
ُقولَ على (اذهبا) من قوله والفاء في الية الكريمة عاطفة ل

َغى } (طه: الية  َط ّنأُه  ِإ ْوَن  َع ِفْر َلى  ِإ َبآ  َه ْذ ) وكَل منهما43تعالى: {ا
فعل أمٍر وفاعل،ُ وهما مبنيان على حذف النون،ُ و (له) جاّر

ُقول،ُ (وَسّمى ابُن مالكٍك هذه اللَّم لَم التبليغ،ُ ومجرور متعلق ب
َأْحَسُن (السَراء: الية ِهَى  ِتى  ّل ْا ا ُلو ُقو َي ِدى  َبا ِع ّل ُقل  َو ومثله: {
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ّنور: الية 53 ِهْم (ال ِر ْبَصـّ َأ ْا ِمْن  ُغّضو َي ِنيَن  ْؤِم ْلُم ّل ُقْل  ) }{َما30) }{
ْولً) مفعول َق ّلَه}) و ( ُدوا ال ُب ْع ُأ َأنأِن  ِه  ِب ِني  َت َأَمْر ِإلّ َما  ُهْم  َل ْلُت  ُق
َظا عليه،ُ ِل ْغ ُت ًا فيه ول  ّطف َل َت ْولً ُم َق َفٌة له،ُ أي  ًا) ِص ّقين مطلق،ُ و (ل

ًا في قوله تعالى: .  َفّسر والقوُل اللين قد جاء ُم
َبَك ُد كََضَرَب وَضَر َعٌة: الماضي المجّر ْب َو َس ُه َو ْتح،ُ  َف ثم قلت: أو ال

َذّن َب ُين َل ُو: { ِد،ُ نأح ُنأوُن التوكَي ْتُه  ِذي باَشَر ّل ُع ا َوالُمَضار َبا،ُ  وَضَر
ُهَمزة: الية  ُيوُسف: الية 4(ال ًنأا ( ُكو َي َل َو َنّن  ُيْسَج َل ) }32) } و {

ُوّن (آل ِعمَران: الية  َل ْب ُت َل ّنأَك186بخلف نأحو: { ّد َيُص َولَ  }{ (
َقَصص: الية  ّظروفِف87(ال َوال ِد  َدا ْع ّقكَب من ال َوَما ُر  { (

َباَح َعَشَر» ونأحو: هو يأتينا َص َد  ُو: «أَح َنأْح ِم،ُ  ْعلَم َوال َوالحوالِل 
ْيَت َب ْيَت  َب ِري  َو َجا ُه ْيَن ونأحو:  َب ْيَن  َب ُقطَُ  َيْس ْعُض القوم  َب َو  َء،ُ  َمَسا
َهُم الُمَضاُف ْب َوالّزَمُن الُم ّية،ُ  َغ ُل َبّك» في  َل ْع َب ًا،ُ ونأحو: « أي: ُملَِصق

ْبُت َت َعا َلى ِحيَن  َع ُو  َنأْح ّقي  ِن ْب ْلَم ْعلِل ا ِف ْل ْبَل ا َق ُبُه َمْرُجوٌح  ْعَرا َوإ ٍة،ُ  َل ِلُجْم
ْبَل َق َوَراِجـٌّح  ٍم  ِليم ُكَّل َح ِبيَن  َتْص َيْس َلى ِحيَن  َع َبا  ّقص َلى ال َع الَمِشيَب 

ُهْم (الَمائدة: الية ُق ْد ِقيَن ِص ِد ُع الّصـّ َف َين ْوُم  َي َذا  َهـّ ِه،ُ نأحو: { ِر ْي َغ
ِنَي119 ْب ِلَم َهُم الُمَضاف  ْب ِنأي والُم َدا ْيُر  َغ َواُصُل  ّت َلى ِحيَن ال َع ) } و 

ُهود: الية  ٍذ ( ِئ ْوِم َي َوِمْن ِخْزِى  ِلَك (الجّن:66نأحو: { َذ ُدوَن  ّنا  َوِم }{ (
َعام: الية 11الية  ُكْم (النأ َن ْي َب َع  ّط َق ّت َقد  َل ْثَل94) }{ ّق ّم َلَح ّنأُه  ِإ }{ (

َيات: الية  ّذار ُقوَن (ال ِط َتن ُكْم  ّنأ َأ َيُجوُز إعرابه. 23َمآ  َو  { (
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
المبني على الفتح

ِزَم البناء على الفتح،ُ وهو َل وأقول: الباب الثالث من المبنيات: ما 
سبعة أنأواع. 

ُد: مما تقدم ذكَره،ُ وهو الضمير ّنوع الول: الماضي المجر ال
َتْخَرَج» َدْحَرَج» و «اْس المرفوع المتحرك،ُ نأحو: «َضَرَب» و «

َفا» َع َبُه» وأما نأحو: «َرَمى» و « َبَك» و «َضَر َبا» و «َضَر و«َضَر
َفَو،ُ فلما تحركَت الياء والواو وانأفتح ما قبلهما َع فأصله َرَمى و

ٌة في اللف،ُ َتا ألفين؛ فسكوُن آخرهما عارٌض،ُ والفتحة مقدر َب ِل ُق
ْيُت،ُ ولهذا إذا قدر سكون الخر رجعت الياء والواو فقيل: َرَم

ْوُت،ُ كَما سيأتي.  َف َع و
ِد: كَقوله تعالى: ْتُه نأون التوكَي ُع الذي باَشَر والنوع الثانأي: المضار

ُهَمزة: الية  ِة (ال َطَم ْلُح ِفى ا َذّن  َب ُين َل ) } واحترْزُت باشتراط4{
ُكْم ُفِس َأنأ َو ُكْم  ِل َأْمو ِفى  ُوّن  َل ْب ُت َل المباشرِة من نأحو قوله تعالى: {

ُعّن (آل ِعمَران: الية  َتْسَم َل ) } فإن الفعل في ذلك معرب186َو
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ُفِصَل بينهما بالواو التي هي ضميُر وإن أكَد بالنون؛ لنأه قد 
ُوّن (آل ِعمَران: َل ْب ُت َل الفاِعلِل،ُ وهي ملفوظ بها في قوله تعالى: {

ُعّن (آل ِعمَران:186الية  َتْسَم َل َو ) } ومقدرة في قوله تعالى: {
186ًالية  َنأّن،ُ فحذفت نأون الرفع استـّثقال ُعو ) } إذ الصل لتسم

لجتماع المثال،ُ فالتقى ساكَنان الواو والنون المدغمة؛ فحذفت
الواو للتقاء الساكَنين. 

َد ّقكََب تركَيَب الَمْزجِج من العداد: وهو الَح ّثالُث: ما ُر ُع ال والنو
َة،ُ تقول: َعْشر َع  ّقتْس َعَشَر وال َعَة  ّقتْس ًة،ُ إلى ال َعْشَر َدى  َعَشَر،ُ والْح

َعَشر،ُ ببناء َد  َعَشر،ُ وَمَرْرُت بأح َد  َعَشر،ُ ورأيُت أح َد  جاءنأي أح
َعَشر» َنْي  ْث الجزءين على الفتح،ُ وكَذلك القول في الباقي،ُ إل «ا
َة» فإن الجزء الول منهما معرب إعراب المثنى: َعَشر َتْي  َن ْث و «ا

ًا.  ًا،ُ وبالياء َجّرا ونأصب باللف رفع
ّقكَب تركَيب الَمْزجِج من الظروف: زمانأيًة كَانأت ّنوع الرابع: ما ُر وال

ِتينا َيأ ُفلٌَن  ُلَك:  أو مكانأية،ُ مثاُل ما ركَب من ظروف الزمان قو
ًء،ُ أي في كَل صباح ومساء؛ ًا ومسا َء،ُ والْصُل صباح َباَح َمَسا َص

ًا للتخفيف تركَيب َخْمَسة ّظْرفانأِن قصد ِذَف العاطف،ُ وركَب ال فُح
َعَشر،ُ قال الشاعر: (الوافر) 

ْنُه 20 َع ْلواِشيَن  ِرفِف ا َيْص َومْن لَ   ـّـّـّ 
َبالً  ُه ُخ ُغو ْب َي َء  َباَح َمَسا َص

ِء؛ ًا ذا مسا ٍء» لجاز،ُ أي: صباح َباَح َمَسا ْفت فقلت: «َص ولو أَض
فلذلك أضفته إليه لما بينهما من المناسبة،ُ وإن كَان الصباح

ْا ُثو َب ْل َي َلْم  ُه في الضافة قوله تعالى: { والمساء ل يجتمعان،ُ ونأظيُر
َعات: الية  ّناز َها (ال ْو ُضَحـّ َأ ّيًة  َعِش ) } فأضيف الضحى إلى46ِإلّ 

ِذف المضاُف،ُ َها،ُ ثم ُح ضمير العشية،ُ وقيل: الْصُل أو ُضحى يوِم
ًا،ُ ًا يوم ْوَم» أي يوم َي ْوَم  َي ول حاجة إلى هذا،ُ وتقول: «فلٌن يأتينا 

ّقل يوم،ُ قال الشاعر: (الخفيف)  أي: كَ
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ْوَم؛ فأْجِمْل 21 َي ْوَم  َي ُق  ّقرْز  ـّـّـّ آتٍت ال

َدا  ِة َزا َياَم ِق ْل ِل ْبغٍغ  َوا ًا،ُ  َلب َط
ْيَن َب ُة  َلتِت الهمز ّقه ُلَك: ُس ّقكَب ِمن ظروف المكان قو ومثاُل َما ُر

ْيَن،ُ وأصله بينها وبين حرف حركَتها،ُ فحذف ما أِضيف إليه بين َب
الولى وبين الثانأية،ُ وحذف العاطف،ُ وركَب الظرفان،ُ وقال

الشاعر: 
َنا 22 ْي ْيَن ب َب ُقطَُ  َيْس ِم  ْوم َق ْل ْعُض ا َب َو َنا  َت َنأْحِمي َحِقيق  ـّـّـّ 
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ّقكَب السمان ْيَن هؤلء،ُ فأزيلت الضافة،ُ وُر َب ْيَن هؤلء و َب والصُل: 
ًا ًا واحد َعَشر،ُ وهذان الظرفان اللذانأِن صارا ظرف تركَيب َخمسَة 

في موِضـّع نأصب على الحال؛ إذ المراد: وبعض القوم يسقطَ
ًا،ُ والحقيقة: ما يجب على النأسان أن يحميه من الهل َوَسط

ُيَضاُم.  ْهٌم ل  والعشيرة،ُ يقال: رُجٌل َحاِمي الحقيقة،ُ أي: أنأه َش
َعَشَر من الحوال: ّقكََب تركَيب َخْمَسَة  ُع الخامُس: ما ُر ّنو وال

ًا،ُ ًا لبيت،ُ أي: ُملَِصق ْيَت،ُ وأصله بيت َب ْيَت  َب يقولون: فلٌن جاري 
فحذف الجار وهو اللم،ُ وركَب الِسمان،ُ وعامل الحال ما في

ِري،ُ ِو قوله: «جاري» من معنى الفعل،ُ فإنأه في معنى ُمَجا
ّدُر «إلى» وأن ل يقدر جاّر أصل،ًُ بل وَجّوزوا أن يكون الجاّر المق
َوَل» أي: َوَل أْخ َأْخ ُطوا  َق َتَسا ًا: « فاء العطف،ُ وقالت العرب أيض
ًا يطعن ْور َث ِقيَن،ُ وهو بالخاء المعجمة،ُ قال الشاعر يصف  ّقر َف َت ُم

ّطويل)  ِه: (ال ِنأ َقْر الكلب ب
َها 23 ِت َيا ِر ُقُه َضا ْو ْنُه َر َع ِقطَُ  ُيَسا  ـّـّـّ 

َولً  َأْخ َوَل  َأْخ ْينِن  َق ْل ِر ا َقاَط َشَرا ِس
ًا َنأا بها شيئ ُد ّه َع َت َي ِة» أي:  َظ ْوِع ْلَم ِبا َنا  ُل ّو َتَخ َي وفي الحديث: «كَان 

ًا مخافة السآمة علينا،ُ قال أبو علي: «هو من قولهم: فشيئ
ًا بعد شيء» وكَان الصمعي يرويه َوَل،ُ أي: شيئ َوَل أْخ ُطوا أْخ َق َتَسا

َنأا.  ُد ّه َع َت َي َنا» بالنون ـّـّـّ ويقول: معناه  ُنأ ّو َتَخ َي »
َتُه في النوع ْد ْنأَش فإن قلت: ما الفرُق بين هذا النوع والبيت الذي أ

ْيَن» فيه حال؟  َب ْيَن  َب َثّم أن « الذي قبله،ُ فإنأك زعمت 
قلت: معنى قولي هناك إنأه متعلق باستقرار محذوف،ُ وذلك

المحذوف هو الحال،ُ ل أنأه نأفَسُه حاٌل،ُ بخلف هذا النوع؛ فإن
المركَب نأفَسُه حاٌل؛ لنأه ليس بظرف،ُ (بخلف «بين بين» فإنأه

ظرف). 
ًا من هذه الظروف والحوال عن الظرفية وإذا أْخَرْجَت شيئ

ْينِن َب ُة  َهْمَز ِه  ِذ َفُة وامتنع التركَيُب،ُ تقول: ه َنتِت الضا ّي َع والحالية ت
ُفلٌَن يأتينا ًا،ُ ومثله:  َنّون والثانأي منونأ ّول غير ُم ْينٍن،ُ مخفوض ال َب

ٍء،ُ قال: (الوافر)  َباحِح َمَسا كَل َص
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
َنأا 24 ْد َأَر ٍم َما  ْوم َي ْوُم  َي ْولَ  َل َو  ـّـّـّ 

ُء  َها َجَزا َل ُقُروُض  َءَك،ُ وال َجَزا
ّقكََب من وهذا يفهم من كَلمي في المقدمة؛ فإنأي قلت: «وما ُر

ٌد بوجود الظرفية ّي َق الظروف والحوال» فعلم أن البناء المذكَور ُم
ُع إلى العراب،ُ وإنأما َوَجَب الرجو َدْت  ِق ُف والحالية،ُ وأنأها متى 
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ًا؛ قدمت الظروف على الحوال لن ذلك في الظروف أكَثر وقوع
فكان أولى بالتقديم. 

فإن قلت: قد وقع التركَيب المذكَور فيما ليس بظرف ول حال،ُ
ّلُص ْعسُر التخ َي ّدة  ْيَص،ُ أي: في ِش ْيَص ب كَقولهم: وقعوا في َح

منها. 
قلت: هو شاذ؛ فلذلك لم أتعرض لذكَره في هذا المختصر. 

ولم يقع في التنزيل تركَيُب الحوالِل ول تركَيُب الظروف،ُ وإنأما
ًبا َكَ ْو َكَ َعَشَر  َد  َأَح ْيُت  َأ ّنأى َر ِإ ِد،ُ نأحو: { وقع فيه تركَيُب العدا

ُيوُسف: الية  َقَرة: الية4( َب ًنا (ال ْي َع َة  َعْشَر َتا  َن ْث ْنُه ا َفَجَرْت ِم َفانأ }{ (
ّقثر: الية 60 ّد َعَشَر } (الم َعَة  ِتْس َها  ْي َل َع َقَر30) }{ ) أي: على َس

ّفا من ًا،ُ وقيل: ص ًا يحفظون أمرها،ُ وقيل: صنف َلك َعَشَر َم َعَة  ِتْس
ٍر،ُ مثل أيُمنٍن في جمع َعِشي ٍر) جمع  ْعُش َعُة أ ِتْس الملئكة،ُ وقرىء (

َوأعُشٍر مخفوض بالضافة َعُة مرفوع،ُ  ِتْس َف َيمينٍن،ُ وعلى هذا 
ّوٌن.  َن ُم

ومجيء هذا التركَيب في الحوال قليل بالنسبة إلى مجيئه في
الظروف. 

ٍة: وأعني بالمبهم ّنوع السادس: الّزَمُن المبهُم المضاُف لجمل وال
ما لم يدل على وقت بعينه،ُ وذلك نأحو الحين والوقت والساعة

ُتُه إلى الجملة،ُ َف والزمان؛ فهذا النوع من أسماء الزمان تجوز إَضا
ًة يكون ُء على الفتح،ُ ثم تار ٍذ العراُب والبنا ويجوز لك فيه حينئ

البناء أْرَجح من العراب،ُ وتارة العكس؛ فالول إذا كَان المضاف
ّطويل)  َها مبنّي كَقوله: (ال ُل إليه جملًة فعليًة فع

َبا 25 ّقص َلى ال َع ْبُت الَمِشيَب  َت َعا َلى ِحيَن  َع  ـّـّـّ 
ُع  ِز َوا ْيُب  َلّما أْصُح والّش َأ ْلُت:  ُق َو

يروى «على حيِن» بالخفض على العراب،ُ و «على حيَن» بالفتح
ْبت،ُ َت َعا ًا إلى مبني،ُ وهو  على البناء،ُ وهو الرجح؛ لكونأه مضاف

َها معرٌب،ُ أو جملًة ُل والثانأي إذا كَان المضاف إليه جملًة فعليًة فع
ُهْم ُق ْد ِقيَن ِص ِد ُع الّصـّ َف َين ْوُم  َي َذا  َهـّ اسميًة؛ فالول كَقوله تعالى: {

) } فيوم: مضاف إلى ينفع،ُ وهو فعل119(الَمائدة: الية 
ُع معرٌب كَما تقدم،ُ فكان الْرَجُح في مضارع،ُ والفعُل المضار

ًا برفع اليوم المضاف العراَب؛ فلذلك قرأ السبعة كَلهم إل نأافع
ُه بفتح اليوم على َد َوْح على العراب؛ لنأه خبر المبتدأ،ُ وقرأ نأافع 
ًا ّقدُروَن الفتحة إعراب َق ُي البناء،ُ والبصريون يمنعون في ذلك البناء،ُ و

ْوَم الخميس» والتزموا لجل ذلك أن تكون َي مثلها في «ُصْمُت 
ًا لنفسه،ُ والثانأي َظْرف الشارة ليست لليوم،ُ وإل لزم كَوُن الشيء 

كَقول الشاعر: (الوافر) 
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اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ْيَمى 26 َل ّكََر ِمْن ُس َذ َت ّكََر َما  َذ َت  ـّـّـّ 
َدانأِن  ْيُر  َغ َواُصُل  ّت َلى ِحيَن ال َع

روي بفتح الحين على البناء،ُ والكسُر أرَجُح على العراب،ُ ول
ُه.  ْيَر َغ يجيز البصريون 

ًا أو غيره،ُ َهُم المضاُف لمبني: سواء كَان زمانأ ْب ّنوع السابع: الُم ال
ُيَضاف إليه،ُ كَـّ«مثل» ّتِضـُّح معناه إل بما  َي ومرادى بالمبهم: ما ل 
ِم؛ فهذا النوع ُد البهام ُدوَن» و «بين» ونأحوهن،ُ مّما هو شدي و «

ُأضيف إلى مبني جاز أن يكتسب من بنائه،ُ كَما تكتسب إذا 
َوِمْن النكرة المضافة إلى معرفة من تعريفها،ُ قال الله تعالى: {

ُهود: الية  ٍذ ( ِئ ْوِم َي ) } يقرأ على وجهين: بفتح اليوم على66ِخْزِى 
ْذ،ُ وبجره على ًا إلى مبني وهو إ ًا مضاف البناء؛ لكونأه مبهم
ِلَك (الجّن: الية  َذ ُدوَن  ّنا  َوِم ) }11العراب،ُ وقال الله تعالى: {

«منا» جار ومجرور خير مقدم،ُ و «دون» مبتدأ مؤخر،ُ وبني على
ِتِه إلى مبني وهو اسم الشارة،ُ ولو جاءت الفتح لبهامه وإضاف

ًا،ُ كَما قال الخر: (الطويل)  القراءة برفع «دون» لكان ذلك جائز
ِتي 27 َق ْيُت َحِقي ّقنأي َحَم َأ َيا  َتَر َلْم  َأ  ـّـّـّ 

ُنأها  ُدو ْوُت  َوالَم ْوتِت  ّد الَم َباَشْرُت َح َو
َها» بالّرفع.  ُنأ الرواية «دو

َعام: الية  ُكْم (النأ َن ْي َب َع  ّط َق ّت َقد  َل ) } يقرأ94وقال الله تعالى: {
ِه على على وجهين: برفع «بين» على العراب؛ لنأه فاعل،ُ وبفتح

ُقوَن ِط َتن ُكْم  ّنأ َأ ْثَل َمآ  ّق ّم َلَح ّنأُه  ِإ البناء،ُ وقال الله تعالى: {
َيات: الية  ّذار ) } يقرأ على وجهين: برفع «مثل» على23(ال

العراب؛ لنأه صفة لحق،ُ وهو مرفوع،ُ وبالفتح على البناء. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
المبني على الفتح أو نأائبه

ْنسِس،ُ إذا كَان ِة للِج ّنافي َو: اسُم ل ال ُه َو ِه،ُ  ثم قلت: أو الفتح أو نأائب
َ ْيِن» و «ل َل ِرَجاَل» و «لَ َرُج ًا،ُ نأحو: «لَ َرُجَل» و «ل  ْفَرد ُم

ِه.  ِر َكَْس ِئَماٍت» أْرَجُح ِمْن  َقا ْتُح نأحو: « َف ِئَماٍت» و َقا ِئميَن» و «لَ  َقا
ِريٌف» و «لَ َماَء َظ ِو: «لَ َرُجَل  َنأْح ّثانأي ِمْن  ِم ال ِفي الْسم َلَك  َو

َ َول ْول  ِو: «لَ َح َنأْح ّثانأي ِمْن  َذا ال َكَ َو ْتُح،ُ  َف ْل ُع،ُ وا ْف ّنْصُب،ُ والّر ٌد» ال ِر َبا
ّثانأي،ُ فإْن ّنْصُب في ال َع ال َن َت َتُه اْم ْع َف ّول،ُ فإْن َر َتْحَت ال َف ّوة» إن  ق

ْتح.  َف ْل َع ا َن َت ٍد اْم ْفَر ْيَر ُم َغ ُعوُت  ْن ِو الَم َو أ ُه َكَاَن  ْو  ْعُت أ ّن ُفِصَل ال
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اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّنافية للجنس اسم «ل» ال

َبُه ـّـّـّ وهو وأقول: الباب الرابع من المبنيات: ما لزم الفتَح أو نأائ
اثنان الياء،ُ والكسرة ـّـّـّ وذلك اسُم ل. 

ُد وُخلََصُة القول في ذلك أن «ل» إذا كَانأت للنفي،ُ وكَان المرا
ٌد ِرِه بحيث ل يخرج عنه واِح َق الجنسِس بأْس ْفِي استغرا ّن بذلك ال
ًا ـّـّـّ ونأعني بالمفرد هنا وفي باب من أفراده،ُ وكَان السُم مفرد

ًا بالمضاف،ُ ولو كَان مثنى أو ًا ول شبيه النداء: ما ليس مضاف
ٍذ يستحق البناء على الفتح في مسألتين،ُ ًا ـّـّـّ فإنأه حينئ مجموع

والبناء على الياء في مسألتين،ُ والبناء على الكسر أو الفتح في
ٍة.  مسألة واحد

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ما يستحق البناء على الفتح

ُطه: أن يكون السُم غيَر أما ما يستحق فيه البناء على الفتح فضاب
َع تكسير،ُ ًا جم َفَرسِس،ُ أو مجموع َو ّنى ول مجموع،ُ نأحو َرُجلٍل  َث ُم
َفَرَس ِر» و «لَ  ّدا ْفَراسِس،ُ تقول: «لَ َرُجَل في ال ِرَجالٍل وأ نأحو 

َنأا».  َد ْن ْفَراَس ِع ِر» و «لَ أ ّدا ِرَجاَل في ال َنأا» و «لَ  َد ْن ِع
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ما يستحق البناء على الياء

ُطه: أن يكون السم ِب وأما ما يستحق فيه البناء على الياء فضا
ِئميَن» قال َقا ْيِن» و «لَ  َل ًا،ُ نأحو: «ل َرُج َع مذكَر سالم ّنى أو جم َث ُم

الشاعر: (الطويل) 
َعا 28 ّقت ْيشِش ُم َع ْل ْينِن با َف ْل ِإ َفلَ  َعّز  َت  ـّـّـّ 

ُع  ُب َتا َت ُنونأِن  ِد الَم ُوّرا ِل ِكْن  َول
وقـّال الخـّر: (الخفيف) 

َولَ آ 29 ِنيَن  َب ّناُس لَ  ُيْحَشُر ال  ـّـّـّ 
ُؤوَن  ُهْم ش َنت ْد ع َق َو ًء إلّ  َبا

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ما يستحق البناء على الكسر
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ُطه أن يكون وأما ما يستحق فيه البناء على الكسر أو الفتح فضاب
َ ِلَمات» تقول: «ل ًا باللف والتاء المزيدتين،ُ نأحو: «ُمْس جمع

ّداِر» قال الشاعر: (البسيطَ)  ِلَماتِت في ال ُمْس
ُبُه 30 ِق َوا َع ٌد  ِذي َمْج ّل َباَب ا  ـّـّـّ إّن الّش

ِللّشيبِب  ّذاَت  َل َولَ  ّذ،ُ  َل َنأ ِه  ِفي
ِه.  ْتِح َف ّذات» و َل يروى بكسر «

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

أوجه نأعت اسم «ل»

ولما ذكَرت اسم «ل» أوردُت مسألتين يتعلقان بباب «ل». 
ِعَت بمفرد،ُ وكَان ُنأ ًا،ُ و المسألة الولى: أن اسمها إذا كَان مفرد

ِر»؛ جاز ّدا ًا في ال ِريف َظ ْينِن،ُ نأحو: «لَ َرُجَل  َل النعُت والمنعوُت متص
ّقل اسم «ل»؛ لك في النعت ثلثة أوجه،ُ أحدها: النصُب على مح

فإنأه في موضع نأصب بل،ُ ولكنه بني فلم يظهر فيه إعراب؛
ّداِر» والثانأي: الرفع على مراعاة ًا في ال ِريف َظ فتقول: «لَ َرُجَل 

َ محل «ل» مع اسمها،ُ فإنأهما في موضع رفع بالبتداء؛ فتقول: «ل
ّداِر» برفع ظريف،ُ وإنأما كَانأت «ل» مع َرُجَل ظريٌف في ال

«رجل» في موضع رفع بالبتداء؛ لن «ل» قد صارت بالتركَيب
ّدَر به مع «رجل» كَالشيء الواحد،ُ وقد علمت أن السم الُمَص

َ َبَر عنه َحقه أن يرتفع بالبتداء،ُ والثالث: الفتح؛ فتقول: «ل المخ
ُدها عن القياس فلهذا أخرته في َع ْب ِر» وهو أ ّدا ِريَف في ال َظ َرُجَل 

ْتَحُه على التركَيب،ُ وهم ل يركَبون َف ِه هو أن  ِد ْع ُب الذكَر،ُ ووجُه 
ّدُروا تركَيَب َوْجُه جوازه أنأهم ق ًا،ُ و ًا واحد ثلثة أشياء ويجعلونأها شيئ

ّولً ثم أدخلوا عليهما «ل» بعد أن صارا ِه أ ِت الموصوفِف وصف
َنأا».  َد ْن َعَشَر ِع كَالسم الواحد،ُ ونأظيره قولك: «لَ َخْمَسَة 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

العطف على اسم «ل» مع التكرار

َة ّو ُق َولَ  ْوَل  َكّررا نأحو: «لَ َح َت المسألة الثانأية: أن «ل» واسمها إذا 
ٍه،ُ وذلك لنأه ْوُج ّلِه» جاز لك في جملة التركَيب خمسُة أ ِبال إلّ 

يجوز في السم الول وجهان: الفتُح،ُ والرفُع؛ فإن فتحته جاز لك
ُله في الثانأي ثلثة أوجه: الفتح،ُ والرفع،ُ والنصب،ُ مثاُل الفتحِح قو
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ّطور: الية  ِثيٌم (ال ْأ َت َولَ  َها  ِفي ٌو  ْغ َل ) }،ُ ومثاُل الرفع23تعالى: {لّ 
قوُل الشاعر: (الكامل) 

ِه 31 ِن ْي َع ِب َغاُر  ُكَُم الّص َعْمُر َل َذا  َه  ـّـّـّ 
َأُب  َولَ  َذاَك ـّـّـّ  َكَاَن  ِلي ـّـّـّ إْن  ُأّم  لَ 

ومثاُل النصب قوُل الخر: (الّسريع) 
ّلًة 32 َولَ ُخ ْوَم  َي ْل َنأَسَب ا  ـّـّـّ لَ 

ِقـّعِع  َلى الّرا َع ُق  ْلَخْر َع ا ّتَس ا
َهانأِن: الفتُح،ُ َوْج ْعَت الْسَم الوَل جاز لك في السم الثانأي  َف وإن َر

والرفُع؛ فالول كَقوله في هذا البيت: (الوافر) 
َها 33 ِفي ِثيَم  َتأ َولَ  ٌو  ْغ َل َفلَ   ـّـّـّ 

ِقيُم  ًا ُم َبد َأ ِه  ِب ُهوا  َفا َوَما 
َقَرة: الية  َب ّلٌة (ال َولَ ُخ ِه  ِفي ٌع  ْي َب ) }254والثانأي: كَقوله تعالى: {لّ 

في قراءة َمْن رفعهما. ول يجوز لك إذا رفعت الول أن تنصب
الثانأي. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

المبني على الكسر

ِه،ُ ْي َو َب َكَِسي ِه  ْي َو ِب ُتوُم  َلم المخ َع َكْسر،ُ وهو خمسٌة: ال ثم قلت: أو ال
ٍد َأَس ُنو  َب َو َدَراك،ُ  َو َنَزالِل  َكَ ِر  َعالِل للْم َف َو ِه،ُ  ِف َع َصْر ْن ُيِجيُز َم ْلجْرِمّي  َوا

َباثِث،ُ ويختّص هذا َوَخ َفَساقِق  َكَ ّبا للمؤنأث  َعالِل َس َف َو َتُحُه،ُ  ْف َت
َعالِل َف ُثلثَي تاَم،ُ و ْعلٍل  ِف ّقل  َنأَزالِل ِمْن كَ ُو  َنأْح َو َو  ُه َقاُس  ْن َي بالنداء،ُ و

َأْمِس» ِلَك « َذ َكَ َو ِز،ُ  ْلِحَجا ْهلِل ا َأ ِة  َغ ُل ِم في  َذام َكََح ّنأثِث  َؤ ِلُم ًا  َلم َع
ِر َفا ِو َس َنأْح ُهْم في  ُق ِف َوا ُي ٍم  ِني تميم َب َثُر  ّيٌن،ُ وأكَ َع ِه ُم ِب َد  ِري ُأ َذا  ُهْم إ َد ْن ِع
ُع الّصْرَف في َن َيْم َو ّنْصبِب،ُ  َوال ْلَجر  ًا،ُ وفي أْمسِس في ا َلق ْط ِر ُم َبا َو َو

الباقي. 
وأقول: الباب الخامس من المبنيات: ما لزم البناء على الكسر،ُ

وهو خمسة أنأواع: 
ِه ْي َو َط ْف ِنأ ِه و ْي َو َعْمَر َو ِه  ْي َو َب َكَِسي ِه:  ْي َو ِب َلُم المختوم  َع النوع الول: ال
َنأْحو ذلك؛ فليس فيهن إل الكسر،ُ وهو قول سيبويه ِه و ْي َو َه َوَرا

والجمهور،ُ وزعم أبو عمر الجرمي أنأه يجوز فيهن ذلك والعراُب
إعراَب ما ل ينصرف. 

َعالِل،ُ وذلك َف ًا للفعل: وهو على وزن  ّنوع الثانأي: ما كَان اسم ال
َتَراكَِك بمعنى َو ِرك،ُ  ْد َدَراكَِك بمعنى أ َو َنأَزالِل بمعنى انأزل،ُ  مثل 

َذْر،ُ قال الشاعر: (الّرجز)  ِر بمعنى اْح َذا َوَح ْتُرك،ُ  ا
ِر 34 َذا َنا َح َأْرَماِح ِر ِمْن  َذا  ـّـّـّ َح
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وقـّال الخـّر: (الّرجز) 
َها 35 ِكَ َتَرا ِبلٍل  َها ِمْن إ ِكَ َتَرا  ـّـّـّ 

وما أْحَسَن قوَل بعضهم: (الوافر) 
َها: 36 ِفي ِء  ِبِمْل ُقوُل  َت َيا  ْنأ ّد ِهَي ال  ـّـّـّ 

ِكي  ْت َف َو ْطِشي  َب ِر ِمْن  َذا ِر َح َذا َح
ِتَساٌم  ْب ّقني ا ُكَُم ِم ْغُرْر َي َفلَ 

ِكي  ْب ْعُل ُم ِف ْل ِلي ُمْضِحٌك وا ْو َق َف
ِة التي َعالِل في المر لمناسبة اللفِف والفتح َف وبنو أسد يفتحون 

قبلها. 
ُيْستعمل َعالِل،ُ وهو َسّب للمؤنأث: ول  َف النوع الثالث: ما كَان على 
َيا َثُة،ُ و « َباِث» بمعنى يا خبي َيا َخ ُع إل في النداء،ُ تقول: « هذا النو

َكاِع» بمعنى يا َل َيا  َنُة،ُ و « ِت ْن َفاِر» بالدال المهملة،ُ بمعنى يا ُم َد
ِهيَن ّب َتَش َت لئيمة،ُ ومن كَلم عمر رضي الله عنه لبعض الجواري: «أ

َقاُل: جاءتني لكاع،ُ ول رأيت لكاع،ُ ول ُي َكاِع» ول  َل بالحرائر يا 
ُله: (الوافر)  مررت بلكاع،ُ فأما قو

ِوي 37 ُثّم آ ّقوُف،ُ  َط ُأ ّقوُف َما  َط ُأ  ـّـّـّ 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
َكاعِع  َل ُتُه  َد ِعي َق ْيتٍت  َب َلى  ِإ

فاستعملها في غير النداء؛ فضرورة شاذة،ُ ويحتمل أن التقدير:
ًا على القياس.  َكاعِع؛ فيكون جاري َل َقاُل لها: يا  ُي ُتُه  َد ِعي َق

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

َعال» َف شروط صوغ «

ِبقِق ـّـّـّ وهو َعالِل الّسا َف َو َعالِل هذا  َف ُغ  ْو ًا َص ًا مطرد ويجوز قياس
الدال على المر ـّـّـّ مما اجتمع فيه ثلثة شروط،ُ وهي: أن يكون

َهابِب،ُ ومن َذ َنأَزالِل،ُ ومن ذهب  ًا،ُ تاّما؛ فيبني من نأزل  فعلً ثلثي
َفَجَر َق و َفَس ُتْب،ُ ويقال من  ْكَ َهْب وا ْذ ِزْل وا ْنأ َتابِب،ُ بمعنى ا َكَ َتَب  َكَ

ِء،ُ ويا َسَراقِق،ُ بمعنى يا َنأا ِر،ُ ويا َز َفَجا َفَساقِق،ُ ويا  َق: يا  َنأا وَسَر وَز
فاسقة،ُ يا فاجرة،ُ يا زانأية،ُ يا سارقة. 

ْعَل لها،ُ ول ِف ّية؛ لنأها ل  ول يجوز بناء شيء منها من نأحو اللصوِص
َلق؛ لنأها زائدة على الثلثة،ُ ول َط ْنأ َتْخَرج وا َدْحَرج واْس من نأحو: 

َباَت وَصاَر؛ لنأها نأاقصة ل تاّمة.  َظّل و َكَاَن و من نأحو: 
َ ًا إل في قراءة الحسن: {ل َعالِل أمر َف ْع في التنزيل  َق َي ولم 

) } بفتح الميم وكَسر السين،ُ وهو في97ِمَساَس (طه: الية 
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ْوا عليه َدع دخول «ل» على اسم الفعل بمنزلة قولهم للعاثر إذا 
ًا» وفي معانأي القرآن َلع بأن ل ينتعش ـّـّـّ أي ل يرتفع ـّـّـّ «ل 

العظيم للفراء: ومن العرب من يقول: ل َمَساسِس،ُ يذهب به
َنأَزالِل،ُ وفي كَتاب ليس لبن خالويه ل َدَراكَِك و إلى مذهب 

َنأَزالِل،ُ وهذا من غرائب اللغة،ُ وحمله َدَراكَِك و َمَساسِس مثل 
َطام،ُ وأنأه معدول عن َق الزمخشري والجوهري على أنأه من باب 

المصدر،ُ وهو الَمّس. 
َعال،ُ وهو علم على مؤنأث: نأحو: َف النوع الرابع: ما كَان على 

َوَسجاحِح ـّـّـّ بالسين المهملة والجيم َقاشِش  َوَر ِم  َطام َق ِم و َذام َح
َكََسابِب: َعتِت النبوة،ُ و ّد ّذابة التي ا َك وآخرها حاء مهملة ـّـّـّ اسم لل

َكابِب: اسم لفرس.  اسم لكلبة،ُ وَس
وهذه السماء ونأحوها للعرب فيها ثلث لغات: 

ًا،ُ وعلى ذلك إحداها: لهل الحجاز،ُ وهي البناء على الكسر مطلق
قول الشاعر: (الوافر) 

َها 38 ُقو ّقد َفَص ِم  َذام َلْت َح َقا َذا  ِإ  ـّـّـّ 
ِم  َذام َلْت َح َقا ْوَل َما  َق ْل ِإّن ا َف

ْعَراَب ما ل ينصرف ُبُه إ ْعَرا والثانأية: لبعض بني تميم،ُ وهي إ
ًا.  مطلق

ًا بالراء والثالثة: لجمهورهم،ُ وهي التفصيُل بين أن يكون مختوم
ُع الصرَف،ُ ومثاُل َن ُيْم َف ٍم بها  ْيَر مختوم َغ فيبنى على الكسر،ُ أو 
َفاِر» بالسين المهملة والفاء اسم لماء،ُ و المختوم بالراء «َس

َبار» َو «َحَضاِر» بالحاء المهملة والضاد المعجمة اسم لكوكَب،ُ و «
َفاِر» بالظاء المعجمة والفاء َظ بالباء الموحدة اسم لقبيلة،ُ و «

ّطويل)  اسم لبلدة،ُ قال الشاعر أنأشده سيبويه: (ال
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
َها 39 ِب ْد  َتِج ِر  َفا ًا َس ْوم َي َدْن  ِر َت َتى   ـّـّـّ َم

ّقوَرا  َع َتِجيَز الُم َيْرِمي الُمْس ِهَم  ْي َد ُأ

وقال العشى فجمع بين اللغتين التميميتين: (مخلع البسيطَ) 
ًا 40 ًا وعاد ِإَرم ْوا  َتَر َلْم  َأ  ـّـّـّ 

َهاُر  ّن ْيُل وال ّل َها ال ِب ْودى  َأ

ِر  َبا َو َلى  َع ْهٌر  َد َوَمّر 
َباُر  َو ًة  ْهَر َكْت َج َل َه َف

«وبار» الثانأي ليس باسم كَوبار الذي في َحْشو البيت،ُ بل الواو
عاطفة،ُ وما بعدها فعل ماض وفاعل،ُ والجملة معطوفة على

قوله: «هلكت»،ُ وقال أولً: «هلكت» بالتأنأيث على معنى القبيلة،ُ
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ّقي،ُ وعلى هذا القول ًا: «باروا» بالتذكَير على معنى الح وثانأي
فتكتب «وباروا» بالواو واللف كَما تكتب «ساروا». 

ْبَل َق ًا،ُ وهو اليوُم الذي  ّين َع ْدَت به ُم َأْمِس» إذا أَر النوع الخامُس: «
ُلغاتٍت.  ٍذ ثلُث  يومك. وللعرب فيه حينئ

ُلغة أهل الحجاز؛ ًا،ُ وهي  إحداها: البناء على الكسر مطلق
ْبُت َعِج َأْمٍس» و « ْفُت  َك َت ْع ِه» و «ا ِفي ِبَما  َهَب أْمسِس  َذ فيقولون: «

َأْمٍس» بالكسر فيهن؛ قال الشاعر: (الكامل)  ِمْن 
ّلُب الّشْمسِس 41 َق َت َء  َقا َب ْل َع ا َن  ـّـّـّ َم

ُتْمِسي  ْيُث لَ  َها ِمْن َح ُع ُلو ُط َو
ثـّم قـّـّال: 

ِه  ِب ُء  َيِجي َلُم ما  ْع َأ ْوُم  َي ْل ا
َأْمسِس  ِه  ِئ َقَضا َفْصلِل  ِب َوَمَضى 

ًا،ُ وهي لغُة بعضِض بني ُبُه إعراَب ما ل ينصرف مطلق الثانأية: إعرا
ُله: (الّرجز)  ٍم،ُ وعليها قو تميم

َأْمَسا 42 ْذ  ًا ُم َعَجب ْيُت  َأ ْد َر َق َل  ـّـّـّ 
ِلي َخْمَسا  َعا ْثَل الّس ًا ِم َعَجائز
َهْمَسا  ِلهّن  ِفي َرْح ْلَن َما  ُكَ َيأ

ُهّن ِضْرَسا  َل ّلُه  َتَرَك ال لَ 
ِهَم الّزّجاِجّي،ُ فزعم أن ِمَن العرب َمْن يبني أْمسٍس على وقد و

الفتح،ُ واستدل بهذا البيت. 
ُبُه إعراَب ما ل ينصرف في حالة الرفع خاصة،ُ وبناؤه الثالثة: إعرا

ِر بني ّقر،ُ وهي لغُة جمهو َتِي النصبِب والج َل على الكسر في َحا
ْفُت َك َت ْع َأْمُس» فيضّمونأه بغير تنوين،ُ و «ا َهَب  َذ تميم،ُ يقولون: «

َأْمِس» فيكسرونأه فيهما،ُ وهذا كَله يفهم ْبُت ِمْن  َعِج َأْمسِس،ُ و

من قولي في المقدمة: «ويمنع الصرف في الباقي» وقولي:
«الباقي» أردت به «أمس» في الرفع وما ليس في آخره راء

ِم.  َطام َق َو ِم  َذام من باب َح
َلتُه َدَخ ّقسَر،ُ أو  ُكَ ْوٌم ما من اليام الماضية،ُ أو  َي َأْمسِس  وإذا أريد ب

ًا» أي َأْمس ِلَك  َذ ْلُت  َع َف ُأضيف ـّـّـّ أعرف بإجماع،ُ تقول: « «أل» أو 
في يوم ما من اليام الماضية،ُ وقال الشاعر: 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ُأُموسِس 43 ّوَل ِمْن  َأ َنا  ِب  ـّـّـّ َمّرْت 
َعُروسِس  َنا ِميَسَة ال ِفي َتِميُس 

َنا» وذكَر المبرد والفارسّي وابن َأْمَس َيَب  ْط َأ َكَاَن  وتقول: «َما 
ّغُر فيعرب عند الجميع،ُ كَما ُيَص ّي أن «أمس»  ْلَحرير مالك وا
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ًا منه على ّغُر وقوف ُيَص َنأّص سيبويه على أنأه ل  ّقسَر،ُ و ُكَ يعرب إذا 
ُع السماع،ُ والولون اعتمدوا على القياس،ُ ويشهد لهم وقو

ّطويل) َواَن،ُ وقال الشاعر: (ال ّتصغير أَخ ّتكسير وال ِر؛ فإن ال ّتكسي ال
َلُه 44 ْب َق ْوَم والْمسِس  َي ْفُت ال َق  ـّـّـّ فإنأي و

ْغُرُب  َت َدتِت الّشْمُس  َكَا ّتى  ِبَك َح َبا ِب
ْعَرٌب لدخول أل روي هذا البيت بفتح «أمس» على أنأه ظرف ُم

ِر ِدي ْق َت ُهُه: إما على البناء،ُ و ًا بالكسر،ُ وتوِجي عليه،ُ ويروى أيض
ّدَر دخوَل «في» على َق «أل» زائدة،ُ أو على العراب على أنأه 

ْطَف التوهم.  َع اليوم،ُ ثم عطف عليه 
ُيونأس: ِبالْْمِس ( ْغَن  َت ّلْم  َأن  َكَ ًدا  َها َحِصي َنا ْل َع َفَج وقال الله تعالى: {

ُة إعراب لوجود أل،ُ وفي الية24الية  ُة فيه كَسر ) } الكسر
َعَها في استئصاله كَالزرع إيجاٌز وَمَجاٌز،ُ وتقديرهما فجعلنا َزْر

َعَها لم يلبث بالمس،ُ فحذف مضافان واسم المحصود فكأن َزْر
ِعيٌل مقام مفعول،ُ لنأه َف كَأن،ُ وموصوف اسم المفعول،ُ وأقيم 

أبلغ منه،ُ ولهذا ل يقال لمن جرح في أنأملته «جريح» ويقال له:
مجروح. 
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المبني على الضم

ِة ِمْن َف َعنِن الَضا ًنى  ْع ًا لَ َم ْفظ َل َع  ِطـّ ُق َو: َما  ُه َو ّقم  ثم قلت: أو الّض
َها َق ب ْلِح ُأ َو َهاتِت،ُ  ْلج ِء ا ّوُل،ُ وأْسَما َوأ ُد  ْع َب َو ْبُل  َق َكَ ِة  َهم ْب ْلُم الظُروفِف ا

ِه ْي َل ُتَضاُف إ ِذَف َما  ْيُر» إذا ُح َغ ُتَضاُف،ُ و « َولَ  َفُة،ُ  ِر ْع ْلَم َعُل» ا »
َلْم َو ْيُر» فيَمْن ضّم  َغ ْيَس  َل ًة  َعَشَر َبْضُت  َكَـّ«ق ْيَس،ُ  َل َد  ْع َب ِلَك  َذ َو
ًا َها َضِمير َلت ْدُر ِص َكَاَن َص َو َفْت  ُأِضي َذا  َلُة إ ْلَموُصو ّي» ا َو «أ ّقوْن،ُ  َن ُي

َيم: الية  ّد (مر َأَش ُهْم  ّي أ
َ ًا،ُ نأحو: { ُذوف َها69َمْح ُب ِر ْع ُي ُهْم  ْعُض َب َو  { (

ًا.  َلق ُمط
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
أنأواع المبني على الضم

وأقول: الباب السادس من المبنيات ما لزم الّضّم: وهو أربعة
أنأواع: 

ًنى من الظروف ًا ل مع ِطـَّع عن الضافة لفظ ُق النوع الول: ما 
ّدام وأمام ُق َبْعد وأول،ُ وأسماء الجهات نأحو  المبهمة: كَقبل و
ُد ْع َب َوِمن  ْبُل  َق ِه الْْمُر ِمن  ّل ِل ْلف،ُ وأخواتها،ُ كَقوله تعالى: { وَخ
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ِعيَش4(الّروم: الية  َي ّدره ابُن  َق ) } في قراءة الّسبعة بالضم،ُ و
على أن الصل من قبل كَل شيء ومن بعده،ُ انأتهى،ُ وهذا المعنى
حق،ُ إل أن النأسب للمقام أْن يقدر (من قبل الغلب و) من بعده،ُ

ّق البناء على َي معناه،ُ فاستح ِو ُنأ ًا و ِذَف المضاف إليه لفظ فُح
ّطويل)  الضم،ُ ومثله قوُل الحماسي: (ال

ْوَجُل 45 ّقنأي ل ِإ َو ِري  ْد َأ َعْمُرَك َما  َل  ـّـّـّ 
ّقوُل  ّيُة أ ِن ْلَم ُدو ا ْع َت َنا  ّقي َأ َلى  َع
ّطويل)  وقـّال الخـّر: (ال

ُكْن 46 َي َلْم  َو ْيَك  َل َع ُأوَمْن  َلْم  َنأا  َأ َذا  ِإ  ـّـّـّ 
ُء  َوَرا ُء  َوَرا ِإل ِمْن  ُؤَك  َقا ِل

ًنى؛ فإنأها ًا ومع َع عنها لفظ َط ْق ُي ًا» احتراٌز من أن  وقولي: «لفظ
ّولً» إذا أردَت ْبدأ بذا أ ٍذ تبقى على إعرابها،ُ وذلك كَقولك: «ا حينئ
ًا،ُ ولم تتعرض للتقدم على ماذا،ُ وكَقول الشاعر: َدأ به متقدم ْب ا

(الوافر) 
ْبلً 47 َق ْنُت  ُكَ َو ِلَي الّشَراُب  َغ  َفَسا  ـّـّـّ 

ُفَراتِت  ِء ال ْلَما َغّص با َأ ُد  َكَا أ
وقـّول الخـّر: (الطويل) 

ٍة 48 ّي ِف َد َخ َأْس َد  َنا الْس ْل َت َق َنأْحُن  َو  ـّـّـّ 
ٍة َخْمَرا  ّذ َلى ل َع ًا  ْعد َب ُبوا  ِر َفَما َش

ُد (الّروم: الية  ْع َب َوِمن  ْبُل  َق ِه الْْمُر ِمن  ّل ِل ) } بالخفض4وقرىء {
ْطعِع النظر عن المضاف إليه: أي َق والتنوين،ُ على إرادة التنكير و

ُدري والعقيلي بالجر من غير تنوين،ُ على ْلُجْح ًنى،ُ وقرأ ا ًا ومع لفظ
ِه.  ِد إرادة المضاف إليه وتقدير وجو
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ًنى ًا ل مع ما ألحق بالظروف المنقطعة عن الضافة لفظ

ًة َعَشَر َبْضُت  َق النوع الثانأي: ما ألحق بقبل وبعد من قولهم: «
ْيَر ذلك؛ فأْضِمَر اسُم َغ ْيُر» والْصُل ليس المقبوض  َغ ْيَس  َل

ِذَف ما أضيف إليه «غير» وبنيت «غير» على «ليس» فيها وُح
ُد؛ لبهامها،ُ ويحتمل أن التقدير: ليس ًا لها بقبُل وبع الضم،ُ تشبيه

ًا،ُ ثم حذف خبر «ليس» وما أضيفت إليه «غير» غيُر ذلك مقبوض
ْولى؛ لن فيه وتكون الضّمُة على هذا ضمة إعراب. والوجه الول أ

ّدا.  ُفه ج ُعُف حذ َيْض تقليلً للحذف،ُ ولن الخبر في باب «كَان» 
ول يجوز حذف ما أضيفت إليه «غير» إل بعد «ليس» فقطَ،ُ كَما
مثلنا،ُ وأما ما يقع في عبارات العلماء من قولهم «ل غير» فلم
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تتكلم به العرب،ُ فإما أنأهم قاسوا «ل» على «ليس» أو قالوا ذلك
ًا عن شرط المسألة.  ْهو َس

ّيٌن،ُ َع ِد به ُم َعُل»: المرا النوع الثالث: ما ألحق بقبل وبعد من «
ِر) والشيء َفلِل (الدا كَقولك: أخذت الشيء الفلنأي من أْس

َعُل: أي من فوق الدار،ُ قال الشاعر: (الكامل)  الفلنأّي من 
ٍة 49 ّي ِن َث ْيَك كَّل  َل َع ْدُت  َد ْد َس َق َل َو  ـّـّـّ 

َعُل  ْيبٍب ِمْن  َل ُكَ ِني  َب َق  ْو َف ْيُت  َت َأ َو
َفًة أصل،ًُ ووقع ذلك في كَلم الجوهري،ُ َعُل» ُمَضا ول تستعمل «

ّين ّوا مجهولً غيَر معروفٍف تع ُل ُع َعُل  ْهٌو،ُ ولو أردت ب وهو َس
ّطويل)  العراُب،ُ كَقوله: (ال

َعلِل 50 ْيُل ِمْن  ّطُه الّس ٍر َح ِد َصْخ ْلُمو َكَُج  ـّـّـّ 
ُد من «أي» الموصولة.  النوع الرابع: ما ألحق بقبُل وبع

َبٌة في جميع حالتها،ُ إل في حالة ْعَر َلَة ُم ّيا الموصو واعلم أن أ
واحدة،ُ فإنأها تبنى فيها على الضم،ُ وذلك إذا اجتمع شرطان؛

ًا،ُ ًا محذوف ْدُر صلتها ضمير أحدهما: أن تضاف،ُ الثانأي: أن يكون َص
َلى َع ّد  َأَش ُهْم  ّي أ

َ ٍة  َع ُكَّل ِشي َعّن ِمن  ِز َنن َل ُثّم  وذلك كَقوله تعالى: {
َيم: الية  ًا } (مر ّي ِت ) . 69الّرْحَمـِّن ِع

ِم،ُ وهو قوله تعالى: َقَسم (ثم) حرف عطف على جواب ال
َيم: الية  ِطيَن (مر َيـّ َوالّش ُهْم  ّنأ َنْحُشَر َل ّبَك  َوَر َف ) } واللم لم68{

ُهْم) و (نأنزع) ّنأ َنْحُشَر َل َقَسُم،ُ مثلها في ( ّقى بها ال َل َت ُي التوكَيد التي 
فعل مضارع مبني على الفتح لمباشرته لنون التوكَيد (والفاعل

ضمير مستـّتر،ُ والنون للتوكَيد)،ُ و (من كَل) جاّر ومجرور متعلق
بنزع،ُ و (شيعة) مضاف إليه،ُ و (أي) مفعول،ُ وهو موصول اسمي

َلٍة وعائد،ُ والهاء والميم مضاف إليه،ُ و (أشد) خبر يحتاج إلى ِص
لمبتدأ محذوف: أي أيهم هو أشد،ُ والجملة من المبتدأ والخبر

صلة لي،ُ و (على الّرْحمِن) متعلق بأشد،ُ و (عتيا) تميـّيز،ُ وكَان
الظاهر أن تفتح أي؛ لن إعراب المفعولِل النصُب،ُ إل أنأها هنا

ْذفِف صدر صلتها،ُ ّقم لضافتها إلى الهاء والميم وَح مبنية على الّض
وهو المقدر بقولك «هو». 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّيا في أحوالها كَلها،ُ وقد قرأ هاُروُن ومعاذ ِرُب أ ْع ُي ومن العرب َمْن 
ّد) بالنصب،ُ قال سيبويه: وهي لغة جيدة،ُ وقال َأَش ُهْم  ّي ويعقوب: (أ

ِة ـّـّـّ حتى َبْصَر ْل َق ا َد ْن َدق ـّـّـّ يعني َخ ْن ْلَجرمّي: «خرجت من الخ ا
ْفَضُل» أي: ُهْم أ ّي ِرْب أ ًا يقول: «اْض صرت إلى مكة،ُ فلم أسمع أحد

كَلهم ينصب ول يضم. 
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َءهم من َنأا ُقَر ِكريَن للبعث و ْن َعّن الُم َنْجَم َل والمعنى اقسم بربك 
َقّرنأين في السلسل كَل كَافر معه ُهْم ُم ّلو الشياطين الذين أض

ُهْم حول جهنم جاثين على ّنأ ُنْحِضر شيطانأه في سلسلة،ُ ثم ل
ّيا،ُ َكَبِب،ُ ثم لننزعن من كَل شيعة أيهم أشد على الرحمن عت الّر

ًا،ُ أي: لننزعن ًا،ُ وقيل: كَفر ًا وكَذب ُفُجور أي: جراءة،ُ وقيل: 
ًا،ُ (والكَثر جراءة) رؤساءهم في الشر فنبدأ بالكَبر فالكَبر ُجْرم

َيم: الية  ًا } (مر ّي ِل َها ِص ِب َلى  ْو َأ ُهْم  ِذيَن  ّل ِبا َلُم  ْع َأ َنْحُن  َل ُثّم  ) أي70{
َقى ْل َي ِقَي  َل ّيا،ُ كَما يقال:  ِل َلى ُص َيْص ِلَي  أحّق بدخول النار،ُ يقال: َص

ّيا.  ّيا مثل مضى يمضي ُمِض ِل ِلي ُص َيْص َلى  ّيا،ُ ويقال: َص ِق ُل
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
المبني على الضّم أو نأائبه

َيا ُو: « َنأْح َفُة،ُ  ِر ْع ُد الَم ْفَر َدى الُم َنا َو الُم ُه َو ِه،ُ  ِب ِئ َنأا ّقم أو  ِو الّض ثم قلت: أ
َبإ: الية  َباُل (َس ُد» و {يِج ْي ُدوَن». 10َز ْي َيا َز َداِن» و « ْي َيا َز ) } و «

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

المنادى المفرد المعرفة

َبُه ـّـّـّ وهو وأقول: الباب السابع من المبنيات: ما لزم الضم أو نأائ
اللف والواو ـّـّـّ وهو نأوع واحد،ُ وهو المنادى المفرد المعرفة. 

ّنى أو َث ًا به،ُ ولو كَان ُم ًا ول شبيه ونأعني بالمفرد هنا: ما ليس مضاف
ًا،ُ وقد سبق هذا عند الكلم على اسم «ل».  مجموع

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ما يراد بالمعرفة

ًا أو غيره.  ّيٌن،ُ سواء كَان علم َع َد به ُم ِري ونأعني بالمعرفة: ما أ
فهذا النوع يبنى على الضّم في مسألتين. 

ًا،ُ نأحو: إحداهما: أن يكون غير مثنى ول مجموع جمع مذكَر سالم
ِلَك ْه َأ ْيَس ِمْن  َل ّنأُه  ِإ ُنوُح  ُد» و «يا َرُجُل» وقول الله تعالى: {ي ْي َيا َز »

ُهود: الية  ُهود: الية 46( ٍم ( َلـّ ِبَس ِبطَْ  ْه ُنوُح ا َياَصـُّح48) }{ي }{ (
َنا (العَراف: الية  ِت ْئ ُهود: الية77ا ٍة ( َن ّي َب ِب َنا  َت ْئ ُد َما ِج ُهو ) }{ي

53 .{ (
ُد» وقوله تعالى: ُيو الثانأية: أن يكون جمع تكسير،ُ نأحو قولك: «يا ُز

َبإ: الية  َعُه (َس ِبى َم ّو َأ َباُل  ) }. 10{يِج
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َيا َرُجلَِن» َداِن» و « ْي َيا َز َنى على اللف إن كَان مثنى،ُ نأحو: « ْب ُي و
ّيٌن.  َع إذا أريد بهما ُم

ُدوَن» و ْي َيا َز ًا نأحو: « َنى على الواو إن كَان جمع مذكَر سالم ْب ُي و
ّيٌن.  َع ِلُموَن» إذا أريد بهما ُم َيا ُمْس »

ًة غير ًا بالمضاف،ُ أو نأكر ًا،ُ أو شبيه وأما إذا كَان المنادى مضاف
ًا على المفعولية؛ فل يدخل في باب البناء.  معينة؛ فإنأه يعرب نأصب
ِه» وفي التنزيل: ّل َيا َرُسوَل ال ِه» و « ّل َد ال ْب َع َيا  فالمضاف كَقولك: «

َوالْرِض} أي: يا فاطر السموات. َواتِت  ِطَر الّسم َفا ُهّم  ّل ُقلِل ال }
َد َبا ّلِه}،ُ أي: يا عباد الله،ُ ويجوز أن يكون (ِع َد ال َبا َلى ِع ّدوا إ َأ {أن 
ِإْسرءيَل } ِنى  َب َنا  َع َأْرِسْل َم َأْن  ّدوا كَقوله تعالى: { ِه) مفعولً بأ ّل ال

َعَراء: الية  ِطَر) صفة لسم الله17(الّش َفا ) ،ُ ويجوز أن يكون (
ًا لسيبويه.  تعالى،ُ خلف

والشبيُه بالمضاف: هو ما اتصل به شيء من تمام معناه،ُ كَقولك:
ِد».  َبا ِع ْل ًا با ِفيق َيا َر ُه» و « ْيَر ًا َخ َيا ُمِفيض ُه» و « ِبّر ًا  ِثير َكَ َيا  »

ِدي» وقول الشاعر: َي ِب ْذ  َيا َرُجلً ُخ والنكرة كَقول العمى: «
ّطويل)  (ال

َغْن 51 ّقل َب َف َعَرْضَت  ِإّما  ًا  ِكَب َيا َرا َأ  ـّـّـّ 
َيا  ِق َ َتل َنأْجَراَن أن لَ  َي ِمْن  َداما َنأ

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

جواز نأصب المنادى المبني على الّضم في الشعر

ويجوز في المنادى المستحق للضم أن ينصب إذا اْضطّر إلى
ِنِه،ُ كَقول الشاعر: (الخفيف)  تنوي

َلْت: 52 َقا َو َلّي،ُ  َها إ ْدَر َبْت َص  ـّـّـّ َضَر
ِقي  َوا ْتَك ال َق َو ْد  َق َل ّيا  ِد َع َيا 

ًا كَقوله: (الوافر)  وأن يبقى مضموم
َها 53 ْي َل َع َطٌر  َيا َم ِه  ّل  ـّـّـّ َسلَُم ال

َطُر الّسلَُم  َيا َم ْيَك  َل َع ْيَس  َل َو
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
شروط جواز فتح المنادى فتحة إتباع

َتَح فتحَة إتباعٍع،ُ وذلك إذا كَان ْف ُي ًا أن  ويجوز في المنادى أيض
َد ْي ْبنِن،ُ متصل به،ُ مضاف إلى علم،ُ كَقولك: «يا َز ًا با ًا: موصوف علم

بَن عمٍرو» وقول الشاعر: (البسيطَ) 
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َبْت 54 َوَج ْد  َق ِه  ّل ِد ال ْي َب ُع ْبَن  ْلَحَة  َط َيا   ـّـّـّ 
َنا  ِعي ْل َها ا ْئَت الَم ّو ُب َو َناُن  ْلِج َلَك ا

ْتُح.  َف وبقاء الضم أْرَجُح عند المبرد،ُ والمختاُر عند الجمهور ال
َهْل َكَ ْلُحُروُف  ُهو: ا َو ِنه،ُ  ْي َع ِب ٌء  ِه َشْي َد في ِر ّط َي ِإّما أْن ل  َو ثم قلت: 

َعٌة: أسماء َنة،ُ وهي سب ّقك َتَم ْيُر الُم َغ َوالْسَماء  ُذ،ُ  ْن َوُم ِر  ْي َوَج ُثّم  َو
ُقْمَت َو ُقوِمي  َكَ َوالُمْضَمَراُت  ْيُت  َه َو ِه  ِإي َو َوآِميَن  َكََصْه  َعال  ْف ال

ْوُصولَت ُء والَم ِء وهؤل َثّم وهؤل َو ِذي  َكَ ُقْمُت،ُ والَشاَرات  َو ُقْمتِت  َو
ُهو َو ُه  َنا َب َذاُت فيَمْن  ُه و ّد ِفيَمْن َم ِذيَن والولء  ّل َوا ِتي  ّل َوا ِذي  ّل كَا

ْينِن فكالمثنى،ُ وأْسَماء َت ّل ْينِن وال َذ ّل َوال ْينِن  َت َو ْينِن  َذ ْفَصح إل  ال
ْعُض َب َو ْيَن،ُ إل أيا فيهما،ُ  َأ َو َوَما  َكََمْن  َهام:  ْف ِت الّشْرِط،ُ وأْسماء الْس

ًا.  َثلث ْيُث ُم َوَح َوأْمسِس  ْذ والَن  ِإ َكَ ّظُروفِف  ال
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
المبني دون قاعدة ثابتة

ْعُت ِة َشَر ِة المختّص ْوَل في المبنياتِت السبع َق وأقول: لما أنأهيُت ال
في بيان ما ل يختص،ُ وَحَصْرُت ذلك في نأوعين؛ أحدهما:

ُد في باب البناء،ُ والثانأي: السماء غير َع ْق الحروف،ُ وقدمتها لنأها أ
ْلُت كَلً منها،ُ ّث َفّصلتها،ُ وَم ُتَها في سبعة أنأواع و َوَحَصْر ّكنة،ُ  المتم

ورتبت أمثلة الجميع على ما يجب لها؛ فبدأت بما بني على
ْيُت بما بني على الفتح؛ لنأه ّن َث ُكون لنأه الصل في البناء،ُ ثم  الّس
ّلثُت بما بني على الكسر،ُ ثم ختمت بما بني َث أَخّف من غيره،ُ ثم 

على الضّم. 
َلْم،ُ ْد و َق َبْل و َهْل و فمثاُل ما بني على السكون من الحروف: 

ْيَت،ُ ومثاُل ما بني َل َعّل و َل ُثّم وإّن و ومثاُل ما بني منها على الفتح: 
َعْم ـّـّـّ واللم والباء في قولك َنأ ْيٍر ـّـّـّ بمعنى  منها على الكسر: َج
ُلغة من كَسر ِه» في  ّل ِم ال ٍد» ول رابع لهن،ُ إل «م ْي ِبَز ٍد» و « ْي ِلَز »

الميم،ُ وذلك على القول بحرفيتها،ُ ومثاُل ما بني منها على الضم:
ُلغة من َجّر بها،ُ وقولهم في القسم «ُم الله» فيمن ضم ُذ في  ْن ُم

الميم،ُ و «ُمُن الله» فيمن ضم الميم والنون،ُ وَمْن قال فيهما
ِم الله» إنأها محذوفة من قولهم «أيُمُن الله» فل يصح وفي «م
ذكَرها هنا؛ فإنأها على هذا القول من باب السماء،ُ ل من باب

الحروف. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ما بني على السكون من أسماء الفعال
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ومثاُل ما بني على السكون من أسماء الفعال: َصْه ـّـّـّ بمعنى
ُقْل بمعنى اكَفف كَما ِفْف ـّـّـّ ول ت َك ْنأ اسكت ـّـّـّ وَمْه ـّـّـّ بمعنى ا

ّدى،ُ وَمُه ل يتعدى.  َع َت َي يقول كَثير منهم؛ لن اكَفف 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ما بني على الفتح

ُقَل َث َلّما  َتِجْب،ُ  ومثاُل ما بني منها على الفتح: آِميَن ـّـّـّ بمعنى اْس
ْيف َكَ ْيَن و بكسر الميم وبالياء بعدها بني على الفتح،ُ كَما بني أ
َغات،ُ إحداها: «آِميَن» بالمد بعد ُل عليه لثقل الياء،ُ وفيه أربع 

ِكْن الهمزة من غير إمالة،ُ وهذه اللغة أكَثر اللغات استعمال،ًُ ول
ٌد عن القياس؛ إذ ليس في اللغة العربية (اْسٌم على ْع ُب فيها 

َثّم ِبيَل،ُ ومن  َها ِبيَل و َقا َفاِعيَل)،ُ وإنأما ذلك في السماء العجمية كَ
َعَم بعضهم أنأه أعجمي،ُ وعلى هذه اللغة قوله: (البسيطَ)  َز

ًا) 55 َبد َأ َها  ّب ّقني ُح َب ُل َتْس ّقب لَ  َيا َر  ـّـّـّ (
َنا  َقاَل آِمي ًا  ْبد َع ّلُه  َيْرَحُم ال َو

َلة للكسرة بعدها،ُ ورويت عن والثانأية كَالولى،ُ إل أن اللف ُمَما
ِدير َق َأِميَن» بقصر اللف على وزن  حمزة والكسائي،ُ والثالثة «

َبِصير،ُ قال: (البسيطَ)  و
َدا 56 ْع ُب َنا  َن ْي َب ّلُه َما  َد ال َفَزا َأِميَن   ـّـّـّ 

ْفَصح في القياس،ُ وأقل في الستعمال حتى إن وهذه اللغة أ
بعضهم أنأكرها،ُ قال صاحب الكَمال: حكى ثعلٌب القْصَر،ُ وأنأكره

ْوُل َق ًا في الشعر،ُ انأتهى،ُ وانأعكس ال غيره،ُ وقال: إنأما جاء مقصور
َقْصَر إل في ُقولٍل فقال: أنأكر ثعلب ال ُقْر عن ثعلب على ابن 

الشعر وصححه غيره،ُ وقال صاحب التحرير في شرح مسلم:
َقْصَر لم يجيء عن العرب،ُ وإن البيت إنأما وقد قال جماعة إّن ال

هو: 
َدا 56 ْع ُب َنا  َن ْي َب ّلُه َما  َد ال َفآِميَن َزا  ـّـّـّ 

ّد وتشديد الميم،ُ روي ذلك عن الحسن،ُ ّقمين» بالم والرابعة «آ
والحسين بن الفضل،ُ وعن جعفر الصادق،ُ وأنأه قال: تأويلُه

ًا،ُ نأقل ذلك عنهم ّقيَب قاصد ُتَخ ِديَن نأحوك وأنأت أكَرم من أن  َقاِص
ِدّي في البسيطَ،ُ وقال صاحُب الكَمال: حكى الداودي َواِح ال

ُلغة شاذة،ُ ولم يعرفها غيره،ُ ّقد،ُ وقال: وهي  تشديد الميم مع الم
انأتهى،ُ قلت: أنأكر ثعلب والجوهري (والجمهور) أن يكون ذلك
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ًا بمعنى قاصدين كَقوله تعالى: ّقميَن إل جمع ُلغة،ُ وقالوا: ل نأعرف آ
ْلَحَراَم (الَمائدة: الية  ْيَت ا َب ْل َول ءاّميَن ا }2 .{ (

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ما بني على الكسر

ِثَك ـّـّـّ ِدي ِه بمعنى اْمضِض في َح ومثاُل ما بني منها على الكسر: إي
ّقدْث كَما يقولون؛ لما بينُت لك في َمْه،ُ وأما ُقْل بمعنى َح ول ت

قوله: (البسيطَ) 
ِه 57 ِن ِكَ َوَسا ْعَمانأِن  َنأ ِديَث  َأَحا ٍه   ـّـّـّ إي

َنّونأة،ُ وخالفوه فليس بعربي،ُ وعند الصعمي أنأها ل تستعمل إل ُم
ّطويل)  في ذلك،ُ واستدلوا بقول ذي الّرمة: (ال

ٍم 58 ِلم ّقم َسا ُأ َعْن  ِه  َنا: إي ْل ُق َف َنا  ْف َق َو  ـّـّـّ 
َتّج َيْح ّقطىء ذا الرمة في ذلك وغيره،ُ ول  ُيَخ ِعّي  وكَان الْصَم

بكلمه. 
ّيأت ـّـّـّ قال ْيُت ـّـّـّ بمعنى ته َه ومثاُل ما بني منها على الضم: 

ُيوُسف: الية  َلَك ( ْيَت  َه َلْت  َقا َو ) }،ُ وقيل: المعنى23تعالى: {
ْيت َه َلَك،ُ وقرىء ( ًا  ْقي ُلّم لك؛ فلك: تبيـّيٌن مثل َس َثة التاء؛2َه ّل َث ) ُم

فالكسر على أْصلِل التقاء الساكَنين،ُ والفتُح للتخفيف كَما في
ْئُت) بكسر الهاء،ُ ِه ْيُث،ُ وقرىء ( ًا بَح ْيَف،ُ والضّم تشبيه َكَ ْيَن و أ

وبالهمزة ساكَنًة،ُ وبضم التاء،ُ وهو على هذا فعٌل ماضٍض وفاعٌل،ُ
ُء.  َء يجي َيِهيء كَجا َيَهاء كَشاء يشاء،ُ أو من هاء  من هاء 

ُقوَما َو ُقوِمي  ومثاُل ما بني من المضمرات على السكون: 
ّكَر،ُ ُقوُموا،ُ ومثاُل ما بني منها على الفتح: قمَت للمخاطب المذ َو
ومثاُل ما بني منها على الكسر: قمتِت للمخاطبة،ُ ومثاُل ما بني

منها على الضم: قمُت للمتكلم. 
ومثاُل ما بني على السكون من أسماء الشارة: ذا للمذكَر وذي

ّثاء ـّـّـّ َثّم ـّـّـّ بفتح ال للمؤنأث،ُ ومثاُل ما بني منـّها على الفتح: 
ِريَن } َثّم الَْخ َنا  ْف َل َأْز َو إشارة إلى المكان البعيد،ُ قال الله تعالى: {

َعَراء: الية  َقّربناهم،64ُ(الّش ) أي: وأزلفنا الخرين ُهنالك،ُ أي: 
ومثاُل ما بني منها على الكسر: هؤلء،ُ ومثاُل ما بني منها على

ُء ـّـّـّ ْطُرٌب من أن بعض العرب يقولون: هؤل ُق الضم ما حكاه 
بالضم ـّـّـّ فلذلك ذكَرت هؤلء في المقدمة مرتين،ُ أولهما: تضبطَ

بالكسر،ُ والثانأية: بالضم. 
ومثاُل ما بني على السكون من الموصولت: الذي والتي وَمْن
ِذيَن،ُ ومثاُل ما بني منها ّل وما،ُ ومثاُل ما بني منها على الفتح: ا
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ُلغة في اللى بمعنى الذين،ُ قال ِء ـّـّـّ بالمد ـّـّـّ  على الكسر: الل
ّطويل)  الشاعر: (ال

ُهْم 59 ّنأ أ
َ َكَ ِء  َ ّقم الل ّلُه للّش َبى ال َأ  ـّـّـّ 

َها  َل َقا ًا ِص ْوم َي ْيُن  َق ْل َد ا َأَجا ُيوٌف  ُس
ُلغة ومثاُل ما بني منها على الضّم: ذاُت بمعنى التي،ُ وذلك في 

ّؤال يقول في بعض طيـّىء،ُ وحكى الفّراء أنأه سمع بعض الّس
ِة ذاُت َكَراَم ِبْه وال َفّضلكم الله  المسجد الجامع: «بالفضل ذو 

َبْه» بضم ذات مع أنأها صفة للكرامة،ُ أي: أسألكم أكَرمكم الله 
َفت اللُف،ُ ِذ َفُح َها»  ِب َبْه» بفتح الباء،ُ وأصله « بالفضل،ُ وقوله: «

ْلبِب كَسرتها.  ونأقلت فتحة الهاء إلى الباء بعد تقدير َس
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ًا بالمثنى ّلتان معربات إلحاق ّلذان وال ذان وتان وال

ْينِن َت ْينِن و َذ ثم استـّثنيت من أسماء الشارة والسماء الموصولة 
ْينِن؛ فذكَرت أنأهما كَالمثنى،ُ وأعني بذلك أنأهما َت ْينِن والل َذ والل

ًا،ُ كَما أن ًا ونأصب ًا،ُ وبالياء المفتوح ما قبلها جر معربان: باللف رفع
ْينِن كَذلك،ُ وفهم من قولي «كَالمثنى» أنأهما ليسا َل ْينِن والّرُج َد ْي الّز

مثنيـّين حقيقة،ُ وهو كَذلك؛ وذلك لنأه ل يجوز أن يثني من
َد ِق ُت ٍد وعمرو،ُ أل ترى أنأهما لما اع المعارف إل ما يقبل التنكير كَزي

ُع والتنكيُر جازت تـّثنيتهما،ُ ولهذا قلت: «الزيدان،ُ فيهما الشيا
ْلَت عليهما حرَف التعريف،ُ ولو كَانأا باقيـّين على َعْمران» فأدخ وال

تعريف العلمية لم يجز دخول حرف التعريف عليهما،ُ وذا والذي ل
ِة،ُ َل ّقص يقبلن التنكير؛ لن تعريف ذا بالشارة،ُ وتعريف «الذي» بال

ْينِن َذ ّل ْينِن وال َذ َدّل ذلك على أن  َف وهما ملزمان لذا والذي؛ 
ونأحوهما أسماء تـّثنية،ُ بمنزلة قولك: هما وأنأما،ُ وليسا بتـّثنية

حقيقية،ُ ولهذا لم يصح في ذين أن تدخل عليها أل كَما ل يصح
ذلك في هما وأنأتما. 

ًا فإنأها معرفة ّيا» أيض فإن قلت: فهل استـّثنيت من الموصولت «أ
ًا؟  ًا محذوف ْدُر صلتها ضمير إل إذا أضيفت وكَان َص

ّيا» مبنية في هذه الحالة،ُ معربة قلت: قد علم مما قدْمُت أن «أ
فيما عداها؛ فلم أحتج إلى إعادته. 

ومثاُل المبني من أسماء الشرط والستفهام على السكون: َمْن،ُ
ّياَن،ُ وليس فيهما ما وما،ُ ومثاُل المبني منهما على الفتح: أيَن وأ

ٍر ول ضَم فأذكَره.  بني على كَس
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ُثَما» وهي مبنية على ْي فإن قلت: فإن من أسماء الشرط «َح
الضم. 

ْيُث،ُ واسم الشرط إنأما هو حيثما،ُ فما قلت: المبني على الضم ح
ًا منها؛ بالضم في َحْشو الكلمة،ُ ل في اتصلت بحيث وصارت جزء

آخرها. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّي» معرب في الّشرط والستفهام اسم الّشرط «أ

واستـّثنيت من أسماء الشرط وأسماء الستفهام «أيا»؛ فإنأها
ًا بإجماع،ُ مثاُل الستفهامية في الرفع: قوله معربة فيهما مطلق

ّنمل: الية  َها (ال َعْرِش ِب ِنى  ِتي ْأ َي ُكْم  ّي َأ ْتُه38تعالى: { َد ُكْم َزا ّي َأ }{ (
َبة: الية  ّتو ًا (ال ِإيَمـّن ِه  ِذ ّى124َهـّ َأ َف ُلها في النصب: { ) } ومثا

َغافر: الية  ِكُروَن ( ُتن ِه  ّل َيـِّت ال ّى81ءا َأ ْا  َلُمو َظ ِذيَن  ّل َلْم ا ْع َي َوَس }{ (
َعَراء: الية  ُبوَن (الّش ِل َق َين َلٍب  َق ّي227ُمن ) } فأيكم فيهما مبتدأ،ُ وأ

َغافر: الية  ِكُروَن ( ُتن ِه  ّل َيـِّت ال ّى ءا َأ َف ) } مفعول به81من قوله: {
َعَراء: الية  َلٍب (الّش َق ّى ُمن َأ )227لتنكرون،ُ وأي من قوله تعالى: {
} مفعول مطلق لينقلبون،ُ وليست مفعولً به لسيعلم؛ لن

ْبِصُر ُت َفَس الستفهام ل يعمل فيه ما قبله،ُ ومثالها في الخفض: {
ًا مرفوعة ُكُم}،ُ وأي في هذه الية مخفوضة لفظ ّي أ

َ ِب ْبِصُروَن  ُي َو
ّيكم المفتوُن،ُ والجملة محلً؛ لنأها مبتدأ،ُ والباء زائدة،ُ والصل أ

َقانأِن عن ّل َع َعاَها،ُ وهما ُم َناَز َت نأصب بتبصر أو يبصرون؛ لنأهما 
العمل بالستفهام،ُ وفي الية مباحث أخر. 

ِلَما مضى ْذ» وهو ظرف  ومثاُل الظرف المبني على السكون: «إ
ُتْم َأنأ ْذ  ِإ ْا  ُكَُرو ْذ َوا ُيَضاُف لكل من الجملتين،ُ نأحو: { من الزمان،ُ و

َفال: الية  ِليٌل (النأ ِليلً (العَراف: الية26َق َق ُتْم  ُكَن ْذ  ِإ ْا  ُكَُرو ْذ َوا }{ (
ُتْم (الّزخُرف: الية 86 َلْم ّظ ِإذ  ْوَم  َي ْل ُكُم ا َع َف َين َلن  َو }) { (39({ (

ِفى َلـُّل  ْغ ْ ِذ ال ِإ َلُموَن  ْع َي ْوَف  َفَس ًا لما يستقبل نأحو: { وتأتي ظرف
َها } (الّزلَزلة: الية َباَر َأْخ ّدُث  ُتَح ٍذ  ِئ ْوَم َي ِهْم}،ُ وقوله تعالى: { ِق َنـّ ْع َأ

َلِت الْْرُض (الّزلَزلة: الية4 ِز ْل َذا ُز ِإ ) بعد قوله سبحانأه وتعالى: {
ّلَه1 َإلّ ال ُدوَن  ُب ْع َي َوَما  ُهْم  ُتُمو ْل َتَز ْع ِذ ا ِإ َو ) }،ُ وتأتي للتعليل،ُ نأحو: {

ْهِف (الكهف: الية  َك ْل َلى ا ِإ ْا  ُوو ْأ ) } أي: ولجل اعتزالكم16َف
إياهم،ُ والستـّثناء في الية متصل إن كَان هؤلء القوم يعبدون

َيْخّصون غيَر الله سبحانأه بالعبادة،ُ الله وغيره،ُ ومنقطع إن كَانأوا 
وكَذلك البحث في قوله تعالى: وتأتي للمفاجأة كَقوله: (البسيطَ) 

ِه 60 ِب َيّن  َواْرَض ًا  ْير ّلَه َخ ِر ال ِد ْق َت  ـّـّـّ اْس
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َياِسيُر  َداَرْت َم ْذ  ِإ ُعْسُر  َنَما ال ْي َب َف
ّقي منها على الفتح: «الَن» وهو اسٌم لزمنٍن َحَضر ومثاُل المبن
ّق ْلَح ِبا ْئَت  َئـَّن ِج جميعُه أو بعُضه؛ فالول نأحو قوله تعالى: {ال

َقَرة: الية  َب ِة،ُ أي: بالحق71(ال ) } وفي هذه الية حذُف الصف
الواضح،ُ ولول أن المعنى على هذا لكفروا لمفهوم هذه المقالة،ُ

َتِمِع الَْن (الجّن: الية  َيْس َفَمن  ) }،9ُوالثانأي نأحُو قوله تعالى: {
ّطويل)  ْعَرب،ُ كَقوله: (ال ُت وقد 

َها 61 ُت ْف َعَر َداٌر  ْلَخالِل  َذاتِت ا ِب ْلَمى  ِلَس  ـّـّـّ 
ْطُر  َها َس ُت َذاتِت الِجْزعِع آيا ِب ُأْخَرى  َو

ّيَرا  َغ َت َي َلْم  ْلنأِن  ُهَما ِم ّنأ كَأ
َعْصُر  َنأا  ِد ْع َب ْينِن ِمْن  ّداَر ِلل ْد َمّر  َق َو

أصله «كَأنأهما من الن» فحذف نأون «ِمْن»؛ للتقائها ساكَنة مع
لم «الن» ولم يحركَها للتقاء الساكَنين كَما هو الغالب،ُ وأعرب

«الن» فحفضه بالكسرة. 
ومثاُل ما بني منها على الكسر: «أْمِس» وقد مضى شرحه،ُ وإنأما

ِم في اختلف الحجازيـّين َذام ُته هناك لشبهه بمسألة َح ذكَر
والتميميـّين فيه،ُ وإنأما (كَان) حقه أن يذكَر هنا خاصة؛ لنأه كَلمة

ّية.  ًا داخلً تحت قاعدة كَلم بعينها،ُ وليس فرد
ْيُث» وهو ظرُف مكان يضاف ومثاُل ما بني منها على الضّم: «َح

للجملتين،ُ وربما أضيف لمفرد،ُ كَقوله: (الّرجز) 
َعا 62 ِل َطا ْيلٍل  َه ْيُث ُس َتَرى َح َأَما   ـّـّـّ 

ُهم ِرُج ْد َت َنْس ُبُه،ُ وقرىء: {َس وقد يفتح،ُ وقد يكسر،ُ وبعضهم يعر
َلُموَن (العَراف: الية  ْع َي ْيُث لَ  ) } بالكسر،ُ فيحتمل182ّمْن َح

ْعراَب والبناء.  ال
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّنكـّرة والمعرفـّة ال

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

السم نأكرة ومعرفة

َبُل ُرب.  ْق َي َو: َما  ُه َو ٌة  ِكر َنأ ثم قلت: باٌب ـّـّـّ الْسُم 
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وأقول: ينقسم السم ـّـّـّ بحسب التنكير والتعريف ـّـّـّ إلى
َفٍة،ُ وهو الفرع،ُ ِر ْع ّدمته،ُ وَم َق قسمين: نأكرة،ُ وهو الصل،ُ ولهذا 

ولهذا أّخرته. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّنكرة علمة ال

وعلمة النكرة: أن تقبل دخول «ُرّب» عليها،ُ نأحو رجل وغلم،ُ
ِدّل على أن «َمْن» و ُت ٍم» وبهذا اْس َ ُغل تقول: «ُرّب َرُجٍل» و «ُرّب 

َعانأِن نأكرتين،ُ كَقوله: (الّرمل)  َق َي «ما» قد 
َبُه 63 ْل َق ًا  ْيظ َغ ْنأَضْجُت  َأ  ـّـّـّ ُرّب َمْن 

ْع  َط ُي ًا لم  ْوت ِلَي َم ّنى  َتَم ْد  َق
وقـّولـّـّه: (الخفيف) 

َياِل 64 ِت ِر اْح ْي َغ ِب َها  ُؤ ّقما َغ ْكَشُف  ُت ْد  َق َف َقّن بالمور  َتِضي  ـّـّـّ لَ 
َقاِل  ِع ّقل ال َكَح َفْرَجٌة  َلُه  ِر  ُفوُس ِمَن الْم ّن ُه ال ْكَر َت ّبَما  ُر

فدخلت «ُرّب» عليهما،ُ ول تدخل إل على النكرات،ُ فعلم أن
ًا،ُ وُرّب شيء من المور المعنى ُرّب َشْخصٍص أنأضجت قلبه غيظ

تكرهه النفوس. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
دخول «ُرّب» على الّضمير

ّبُه رجلً»،ُ وقال الشاعر: (الخفيف)  ّنأك تقول: «ُر فإن قلت: فإ
َلى َما 65 ِإ ْوُت  َع َد َيًة  ْت ِف ّبُه   ـّـّـّ ُر

ُبوا  َأَجا ًا ف َدائب َد  ِرُث الَمْج ُيو
َطَل القوُل بأنأها ل تدخل َب والضمير معرفة،ُ وقد دخلت عليه رّب؛ ف

إل على النكرات. 
قلت: ل نأسلم أن الضمير فيما أوردته معرفة،ُ بل هو نأكرة: وذلك

لن الضمير في المثال والبيت راجع إلى ما بعده: من قولك
«َرُجلً» وقول الشاعر «فتيًة»،ُ وهما نأكرتان. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

خلفهم في الضمير الراجع إلى نأكرة

وقد اختلف النحويون في الّضمير الراجع إلى النكرة: هل هو
ًا،ُ نأكرة أو معرفة؟ على مذاهب ثلثة،ُ أحدها: أنأه نأكرة مطلق
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ًا،ُ والثالث: أن النكرة التي يرجع إليها والثانأي: أنأه معرفة مطلق
َبَة التنكير أو جائزته،ُ فإذا كَانأت ذلك الضمير إما أن تكون واِج

واجبة التنكير كَما في المثال والبيت فالضمير نأكرة،ُ وإن كَانأت
جائزته؛ كَما في قولك: «جاءنأي رجل فأكَرمته» فالضمير معرفة،ُ

َبَة التنكير لنأها تميـّيز،ُ وإنأما كَانأت النكرة في المثال والبيت واِج
والتميـّيز ل يكون إل نأكرة،ُ وإنأما كَانأت في قولك: «جاءنأي رجل
فأكَرمته» جائزة التنكير لنأها فاعل،ُ والفاعل ل يجب أن يكون

نأكرة،ُ بل يجوز أن يكون نأكرة وأن يكون معرفة،ُ تقول: «جاءنأي
ٌد».  ْي رجل» و «جاءنأي َز

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

أنأواع المعرفة

َدّل على َو: ما  ُه َها: الُمْضَمُر،ُ و ُد ّتٌة،ُ أَح ِهَي ِس َفٌة،ُ و ِر ْع ثم قلت: وَم
ِئبٍب.  َغا َطبٍب أو  ٍم أو ُمَخا ّقلم َتك ُم
ّتٌة:  وأقول: أنأواع المعارفِف س

ّقميه الكوفيون: الكناية،ُ ُيَس أحدها: المضمر،ُ ويسمى «الّضمير»،ُ و
ْعَرُف النأواع الستة على الصحيح.  ّقي،ُ وإنأما بدأت به لنأه أ ِن ْك والَم
َطبٍب نأحو وهو عبارة: عما دل على متكلم نأحو أنأا ونأحُن،ُ أو ُمَخا

ُهَما.  َو و ُه ُتَما،ُ أو غائب نأحو  ْنأ ْنأَت وأ أ
َته َتْر ًا من قولهم: «أْضَمْرُت الشيء» إذا َس وإنأما سمى ُمْضَمر

َتُه،ُ ومنه قولهم: «أْضَمْرُت الشيء في نأفسي» أو من ْي َف وأْخ
ُهَزاُل؛ لنأه في الغالب قليل الحروفِف،ُ ثم تلك ْل الّضُمور وهو ا
ْهُموسة ـّـّـّ وهي التاء والكاف الحروف الموضوعة له غالبها َم

ِفّي.  ْوُت الَخ والهاء ـّـّـّ والهمس: هو الّص
َتُه للمضمر الكاُف من «ذلَك» ّد الذي ذكَر ُد على الح ِر َي فإن قلت: 

ًا باتفاق البصريـّين،ُ ّلٌة على المخاطب،ُ وليست ضمير فإنأها دا
وإنأما هي حرٌف ل محّل له من العراب. 

ّلٌة على َطبِب،ُ وإنأما هي دا قلت: ل نأسلم أنأها دالة على المخا
ًنى،ُ ول دللة له على الذات الخطاب؛ فهي حرف دال على مع
ًا الياء في «إياي» والكاف في «إياك» والهاء ألبتة،ُ وكَذلك أيض

في «إياه» ليست ُمْضَمَراتٍت،ُ وإنأما هي ـّـّـّ على الصحيح ـّـّـّ
ّلم والخطاب والغيبة،ُ والدال على حروٌف دالة على مجرد التك

المتكلم والمخاطب والغائب إنأما هو «إيا» ولكنه لما وضع
ّيُن َب ُت ٍة به  َنْوا به احتاج إلى قرين َع ًا بينها وأرادوا بياَن من  مشتركَ

َد منه.  المعنى المرا
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ثم أتبعت قولي: «غائب» بأن قلت: 
ُيوُسف: الية  ُه ( َنا ْل ْنأَز َأ ّنأآ  ِإ ُو: { َنأْح ٍم؛  ُلوم ْع ًا،2َُم َلق ْط ّقدم ُم َق َت ْو ُم َأ  ُ،{ (

َنأـُّه (يس: الية  ّدْر َق َقَمَر  ْل َوا ُو: { ُو:39نأح َبًة؛ نأح ْت ًا ل ُر ْو لفظ َأ  { (
َقَرة: الية  َب ّبُه (ال ِهيَم َر ْبر ِإ َلى  َت ْب ِذ ا ِإ َو ُو:124{ َنأْح ِنأيًة؛  ْو  َأ  { (

َفًة ّموَسى } (طه: الية  ِه ِخي ْفِس َنأ ِفى  ْوَجَس  َأ َف ٍر67{ ْو ُمؤّخ َأ  ُ، (
ٌد } (الخلص: الية  َأَح ّلُه  َو ال ُه ُقْل  ًا؛ في نأحو: { َلق ْط ْا1ُم ُلو َقا َو } (

َية: الية  َيا (الَجاث ْنأ ّد َنا ال ُت َيا ِإلّ َح ِهَى  ٌد» و24َما  ْي ْعَم َرُجلً َز ِنأ ) }،ُ و «
ْيدا»،ُ ونأحو قوله:  ُتُه َز ْب َواَك» و «َضَر َأَخ َد  َع َق َو َقاَما  ّبُه َرُجلً» و « «ُر

ٍم  ِتم ْبَن َحا ّي  ِد َع ّقني  َع ّبُه  َجَزى َر
ٌة.  والصّح أن هذا ضرور

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّين المراد منه احتياج الضمير إلى مفّسر يب

ّلم ّقيُن ما يراد به،ُ فإن كَان لمتك َب ُي ّقسر  َف وأقول: ل بد للضمير من ُم
ُهَو له،ُ وإن كَان لغائب فمفّسره أو مخاطب؛ فمفّسره ُحُضوُر َمْن 

ُيوُسف: الية ُه ( َنا ْل ْنأَز َأ ّنأآ  ِإ نأوعان: لفٌظ،ُ وغيره،ُ والثانأي نأحو: {
ّنباهة،ُ وأنأه غنّي عن2 ) } أي: القرآن؛ وفي ذلك شهادة له بال

ّتفسير،ُ والّول نأوعان: غالٌب،ُ وغيره؛ فالغالُب: أن يكون ال
ّتقدير،ُ وإليه ّلفظ وال ّدم في ال ّدُمُه على ثلثة أنأواع: تق ًا،ُ وتق ّدم متق

ِزَل َنا َنأـُّه َم ّدْر َق َقَمَر  ْل َوا ًا» وذلك نأحو: { َلق ْط الشارة،ُ بقولي: «ُم
) } والمعنى قدرنأا له منازل،ُ فحذف الخافض،ُ أو39(يس: الية 

ّتقدير: ذا منازل،ُ فحذف المضاف،ُ وانأتصاُب «ذا» إّما على ال
ُه؛ َنأا ّيْر ّنأه مفعول ثانأٍن لتضمين (قدرنأاه) معنى َص الحال،ُ أو على أ

ّبُه ِهيَم َر ْبر ِإ َلى  َت ْب ِذ ا ِإ َو ّتقدير،ُ نأحو: { ٍم في اللفظ دون ال ّدم َق َت و
َقَرة: الية  َب ) }،ُ وتقدم في التقدير دون اللفظ،ُ نأحو:124(ال

َفًة ّموَسى } (طه: الية  ِه ِخي ْفِس َنأ ِفى  ْوَجَس  َأ َف ) لّن67{
«إبراهيم» مفعول؛ فهو في نأية التأخير،ُ و «موسى» فاعل؛ فهو
ّتقديم،ُ وقيل: إن فاعل «أوجس»: ضمير مستتر،ُ وإن في نأية ال

«موسى» بدل منه؛ فل دليل في الية. 
ًا في اللفظ والرتبة،ُ وهو محصور ّثانأي: أن يكون مؤّخر ّنوع ال وال

في سبعة أبواب: 
ِئٌم» أي: َقا ٌد  ْي ِهَي ـّـّـّ َز َو ـّـّـّ أو  ُه أحدها: باُب ضمير الّشأن،ُ نأحو: «

َفّسٌر بالجملة بعده؛ فإنأها ِقّصُة،ُ فإنأه ُم الشأُن،ُ والحديُث،ُ أو ال
ٌد } (الخلص: َأَح ّلُه  َو ال ُه ُقْل  نأفُس الحديثِث والقصة؛ ومنه: {

ْبَصـُّر (الَحّج: الية 1الية  ْ ْعَمى ال َت َها لَ  ّنأ ِإ َف } (46 .{ (
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َنا ُت َيا ِإلّ َح ِهَى  ّقسره؛ نأحو: {َما  ًا عنه بمف َبر والثانأي: أن يكون ُمْخ
َية: الية  َيا (الَجاث ْنأ ّد ّدنأيا. 24ال ) } أي: ما الحياة إلّ حياتنا ال

ْئَس ِب ٌد» و { ْي ْعَم َرُجلً َز ِنأ ْعَم» نأحو: « ِنأ والثالث: الضمير في باب «
َدلً (الكهف: الية  َب ِلِميَن  ّظـّ ّتميـّيز. 50ِلل َفّسر بال ) } فإنأه ُم

ّنأه مفّسر بالتميـّيز ّبُه َرُجلً» فإ والرابع: مجرور «ُرّب»؛ نأحو: «ُر
ًا.  قطع

والخامس: الّضمير في باب التنازع إذا أعملَت الثانأَي واحتاج
َواَك» فإن اللف راجعة َد أَخ َع َق َقاَما و ّوُل إلى مرفوع،ُ نأحو: « ال

إلى الخوين. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّقم َدُل منه ما بعده،ُ كَقولك في ابتداء الكل ْب والسادس: الضمير الُم

ُؤوف ِه الّر ْي َل َع ّقل  ُهّم َص ًا»،ُ وقول بعضهم: «الل ْيد ُتُه َز ْب «َضَر
ِم».  الّرِحي

ُد على المفعول ِئ ِم،ُ العا ّدم ّتصُل بالفاعل المق والسابع: الضميُر الم
ّطويل)  المؤخِر،ُ وهو ضرورة على الصّح،ُ كَقوله: (ال

ٍم 66 ِتم ْبَن َحا ّي  ِد َع ّقني  َع ّبُه   ـّـّـّ َجَزى َر
َعْل  َف ْد  َق َو َياتِت  ِو َعا ْل ْلكلَبِب ا َء ا َجَزا

ًا ورتبًة.  َي» وهو متأّخر لفظ ّبُه» إلى «عد فأعيد الضمير من «َر
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
العلم ونأوعاه

ًا َلق ْط ُه ُم ّيَن ُمَسّما َع َو َشْخِصّي: إْن  ُه َلُم،ُ و َع ْل ّثانأي: ا ثم قلت: ال
ِر ْلَحاِض ًة،ُ وعلى ا َتاَر ِة  ّي ِه ِذي الَما ِه على  ِت َذا ِب َدّل  ْنِسّي: إْن  َوِج ٍد،ُ  ْي َكََز

ُأْخَرى كَأَساَمَة. 

ًا،ُ َلق ْط ًا له ُم ِم تابع َعْن الِسم َؤّخر  ُي َقُب؛ و ّل َيُة،ُ وال ْن ُك ِم: ال َلم َع ْل وِمَن ا
َدا.  ْفر ًا بإضافته إْن أ ُفوض ْو َمْخ أ

وأقول: الثانأي من أنأواع المعارف: العلُم،ُ وهو نأوعان: علم
شخصٍص،ُ وعلم جنس. 

ًا» أي: ًا مطلق ّقيُن ُمَسّماه تعيـّين َع ُي فعلُم الّشخص عبارة عن «اسم 
ٍد.  ْي َق بغير 

ّين ُلنا: «يع فقولنا: «اسم» جنس يشمل المعارَف والنكرات،ُ وقو
ّين مسّماها،ُ بخلف ّنأها ل تع ّنكرات؛ ل َفْصٌل مخرج لل مسماه» 

ّقين حقيقته،ُ ُتب ّنأها  ِني أ ْع ّين مسّماها،ُ أ ّلها تع ّنأها كَ المعارف؛ فإ
ِعيانأِن،ُ وقولنا: «بغير قيد» مخرج لما ٌد حاضٌر لل َه وتجعله كَأنأه ُمَشا
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ٍد،ُ كَقولك: ْي َق ّين ُمَسّماها ب ّنأما تع ّنأها إ عدا العلم من المعارف؛ فإ
ّين مسّماه بقيد اللف واللّم،ُ وكَقولك: «الّرُجل»؛ فإنأه يع

ِم؛ فإنأه َلم َع ْل ّين مسّماه بقيد الضافة؛ بخلف ا ّنأه يع ُغلَمي»؛ فإ »
ّين مسماه بغير قيد؛ ولذلك،ُ ل يختلف التعبيُر عن الّشخص يع

ّتعبير عنه بأنأت وهو،ُ ٍة،ُ بخلف ال ٍر،ُ ول غيب ًا بحضو المسّمى زيد
ّيَن مسّماه» وعن َع ّدمة عن السم بقولي: «إن  ّبرُت في المق وع

ًا للختصار.-  ًا»: قصد نأفي القيد بقولي: «مطلق
َدّل إلى آخره؛ وبيان ذلك؛ أّن قولك: ٌة عّما  َلُم الجنس عبار َع و
ُع من ُد أْشَج َلة» في قوة قولك: «الس َعا ُث ُع من  «أسامُة أْشَج
َلِب» واللُف واللُّم في هذا المثال لتعريف الجنس،ُ وأّن ْع ّث ال

ِبلً» ْق ُد ُم ِبلً»؛ في قوة قولك: «هذا الس ْق قولك: «هذا أساَمُة ُم
واللف واللّم في ذلك؛ لتعريف الحضور،ُ واحترزت بقولي:

ّ ُدل َي ّثعلب في المثال المذكَور؛ فإنأهما لم  «بذاته»،ُ من السد وال
ّية بذاتهما،ُ بل بدخول اللف واللم.  على ذي الماه

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

علم الّشخص وأقسامه

ٍد ّتمثيل بزي ّدم من ال ّينت أّن العلم ينقسُم إلى اسم،ُ كَما تق ثم ب
ْينِن العابدين،ُ أو َكََز وأسامة،ُ وإلى لقبٍب؛ وهو: ما أشعر برفعة؛ 
ّطة،ُ وإلى كَنية؛ وهو ما بديء بأب أو أّم،ُ كَأبي ّفة وب ُق َعة؛ كَ بَض

ّلقب،ُ ّلقُب وجب تأخير ال ّنأه إذا اجتمع السُم وال ّقم عمرو،ُ وأ بكر،ُ وأ
ُع ثم إن كَانأا مفردين،ُ جازت إضافة الّول إلى الثانأي،ُ وجاز إتبا

ُكَْرز». وإن كَانأا مضافين ّثانأي للّول في إعرابه وذلك كَـّ«سعيد  ال
كَـّ«عبد الله زين العابدين»،ُ أو متخالفين كَـّ«زيد زين العابدين»

ُع،ُ وامتنعت الضافة.  ّيَن التبا َع وكَـّ«عبد الله كَرز»؛ ت
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
اسم الشارة وما لحق به

ِه،ُ ٍة إلي َدّل على ُمَسّمى،ُ وإشار َو (ما  ُه ُة،ُ و ِلُث: الشاَر ّثا ثم قلت: ال
ِذي» و «تي» (و «تا») ِكَير،ُ و « ْذ ّت َذاِن»: في ال َذا»،ُ و « َكَـّ (: «

ِء» فيهما.  َ ُأل َتاِن» في التأنأيث و « و«
ًا؛ َلق ْط ِم ُم ٌة ِمَن اللّم َد ّيٌة ُمَجّر ِف َطاب َحْر َكَاُف ِخ ِد  ْع ُب ْل ُهّن في ا ْلَحق َت و
ِهَي ُه،ُ و ّد َغة َمْن َم ُل ّنى،ُ وفي الجمع في  َث ْقُرونأة بها إلّ في الُم أو م

ْتُه ها التنبيه.  َق َب ُفْصَحى،ُ وفيما َس ال
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ّثالث من أنأواع المعارف: الشارة؛ وهو: ما دّل على وأقول: ال
ًا إلى زيد مثلً ـّـّـّ مسمى وإشارة إلى ذلك المسّمى،ُ تقول ـّ مشير

: «هذا»،ُ فتدل لفظة «ذا» على ذات زيد،ُ وعلى الشارة لتلك
ّنأما صّح ّتذكَير،ُ بعد قولي: «الشارة» إ ّذات،ُ وقولي: «وهو» بال ال

على وجهين؛ أحدهما: أن «ما» من قولي: «ما دّل على ُمسّمى»
ّتذكَير فلّما كَان الّضمير؛ هو نأفس «ما» َسَرى إليه لفظه ال

ّدر قولي: «الشارة» على حذف التذكَير منه،ُ والثانأي: أن تق
ّتقدير: اسم الشارة؛ فالضمير من قولي: «وهو» مضاف،ُ وال

راجع إلى السم المحذوف. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
أقسام أسماء الشارة

وتنقسم أسماء الشارة بحسب َمْن هي له ستة أقسام باعتبار
ّنأها إما ّتقسيم العقلي،ُ وخمسة باعتبار الواقع،ُ وبيان الول: أ ال

ّكَر،ُ أو مؤنأث،ُ وبيان ٍد،ُ أو مثنى،ُ أو مجموع؛ وكَّل منها إّما لمذ لمفر
ِريَن ّكَ َتركَة بين المذ ّنأهم جعلوا عبارة الجمع ُمْش ّثانأي أ ال

ّنأثات.  والمؤ
َذا».  ّكَر «ه فللمفرد المذ

َتا».  ِتي» و «ها ِه» و «ها ِذ ّنأثة «ه وللمفردة المؤ
ًا.  ًا ونأصب ْيِن» جر َذ ًا،ُ و «ه َذاِن» رفع ْينِن «ه ّكََر ولتـّثنية المذ
ًا.  ًا ونأصب ْيِن» جر َت ًا،ُ و «ها َتاِن» رفع ّنأثتين «ها ولتـّثنية المؤ

ّيـّين؛ ّد في لغة الحجاز ّكَر والمؤنأث: «هؤلء»: بالم ولجمع المذ
وبها جاء القرآن وبالقصر في لغة بني تميم. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

«ها» ليست من اسم الشارة

ّنأما هي حرف جيء به وليست «ها» من جملة اسم الشارة،ُ وإ
ًا في لتنبيه المخاطب على المشار إليه؛ بدليل سقوطه منها؛ جواز
ًا في قولك: «ذلك»،ُ ول الكاُف اسٌم َذاَك» ووجوب َذا»،ُ و« قولك: «

ُغلَِمَك» لن ذلك يقتضي أن تكون مخفوضة مضمٌر مثلها في «
ّنأها ملزمة بالضافة،ُ وذلك ممتنع؛ لّن أسماء الشارة ل تضاف ل

ّنأما هي حرٌف،ُ لمجرد الخطاب،ُ ل موضع له من ّتعريف؛ وإ لل
العراب،ُ وتلحق اسَم الشارة إذا كَان للبعيد،ُ وأنأت في اللّم قبله

بالخيار؛ تقول: «ذاك»،ُ أو «ذلك». 
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اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

وجوب ترك اللّم

ويجب ترُك اللّم في ثلث مسائل: 
ِنأَك».  َتا ِنأَك» و« َذا ّنى؛ نأحو: « َث إحداها: إشارة الُم

ّد ِئَك» بالم ُه؛ تقول: «أول ّد ّثانأية: إشارة الجمع في لغة َمْن َم وال
ِلَك».  َ ُأول ُأولََك» أو « َقَصْرَت قلت: « من غير لم فإن 

َذاك» َه ّتنبيه،ُ نأحو: « ّدم عليه حرُف ال ٍة تق ِم إشار والثالثة: كَّل اسم
ِتيَك».  َها َتاك» و « َها و «

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

السم الموصول

ٍة َل ِبُجْم َوْصلِل،ُ  ْل َقَر إلى ا َت ْف َو: ما ا ُه ْوُصوُل،ُ و ُع: الَم ِبـّ ثم قلت: الّرا
ِريحٍح،ُ وإلى َوْصفٍف َص ْو  ْينِن،ُ أ َتاّم ْو َمْجُرور  َظْرفٍف،ُ أ ْو  ٍة أ ّي ِر َب َخ

َلِفه.  ْو َخ ٍد أ ِئ َعا
وأقول: الّرابُع من أنأواع المعارف: الموصوُل؛ وهو عبارة عّما

يحتاج إلى أمرين: 
َلُة،ُ وهي واحد من أربعة أمور؛ أحدها: الجملة،ُ ّقص أحدهما: ال

َلًة للّصدق والكذب؛ تقول: ُطها: أن تكون خبرية؛ أي: محتم وشر
ِذي َء ال ِئم»؛ ول يجوز: «َجا َقا ُه  ُبو ِذي أ ّل َقاَم» و «ا ِذي  ّل ِنأي ا َء «َجا

ّثالث: الجار ّظرف،ُ وال ّثانأي: ال ْبُه»،ُ وال ِر َتْض ِذي لَ  َقاَم»،ُ أو «ال َهْل 
ْينِن؛ وقد اجتمعا في قوله َتاّم ُطهما: أن يكونأا  والمجرور؛ وَشْر

َ ُه ل َد ْن َلْرضِض وَمْن ِع َوا َواتِت  ِفي الّسم َلُه َمْن  َو تعالى: {
ّتامين من الناقصين؛ وهما ِه}،ُ واحتَرْزُت بال ِت َد َبا َعْن ِع ِبُروَن  ْك َت َيْس
ّلذان ل تتّم بهما الفائدة؛ فل يقال: «جاء الذي اليوم» ول «جاء ال

َلبة َغ ِلُص من  ْلَخا َوْصُف الّصريح،ُ أي: ا ِبَك»،ُ والّرابع: ال ِذي  ال
ّية؛ وهذا يكون صلة لللف واللّم خاّصًة،ُ نأحو: «الضارب»،ُ الِْسِم

و «المضروب»؛ كَما سيأتي. 
ُد من الّصلة إلى الموصول،ُ نأحو: «جاء والمر الثانأي: الّضميُر العائ

ًا للموصول في ُطه: أن يكون مطابق الذي قام أبوه»؛ وَشْر
ّظاهُر،ُ كَقوله: ُلفه ال َيْخ ّتذكَير،ُ وفروعهما،ُ وقد  الفراد،ُ وال

ّطويل)  (ال
َدا 67 َعا َناَك ُحّب ُس ّلتي أْض ُد ا َعا  ـّـّـّ ُس

َدا  َوَزا َتَمّر  ْنَك اْس َع َها  ْعَراُض ِإ َو
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ّدَر الجملة َق ّي قوَل الله تعالى: وذلك لنأه  وَحَمَل عليه الّزمخشر
السمية ـّـّـّ وهي (الذين) وما بعده ـّـّـّ معطوفة على الجملة

الفعلية ـّـّـّ وهي (خلق) وما بعده ـّـّـّ على معنى أنأه سبحانأه خلق
ِدر عليه سواه. ثم هم يعدلون به ما ل يقدر على شيء،ُ ْق َي ما ل 

ولول أن التقدير ثم الذين كَفروا به يعدلون،ُ كَما أن التقدير سعاد
التي أضناك حبها للزم فساد هذا العراب؛ لخلو الصلة من ضمير.

وهذا في الية الكريمة خير منه في البيت؛ لن السَم الظاهَر
النائَب عن الضمير في البيت بلفظ السم الموصوف بالموصول.
وهو سعاد،ُ فحصَل التكرار،ُ وهو في الية بمعناه ل بلفظه،ُ وأجاز

ًا آخر،ُ وبدأ به،ُ وهو أن تكون معطوفة على في الجملة وجه
ُد لله) والمعنى أنأه سبحانأه حقيق بالحمد على ما خلق؛ لنأه (الحم
ما خلقه إل نأعمة،ُ ثم الذين كَفروا بربهم يعدلون فيكفرون نأعمته. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ألفاظ الموصول ستة أقسام

ُهَما،ُ و «اللى» ُع ُهَما،ُ وَجْم ُت َي ِن ْث َتـّ ِتي» و ّل ِذي» و «ا ّل َو «ا ُه ثم قلت: و
َو «َمْن» ُه ُهّن،ُ و َنا ْع ِبَم ِذيَن» و «اللّتي» و «اللّئي» وما  ّل و «ا

ْو َمْن َأ َد َما  ْع َب َذا»  ٍء،ُ و « ّقيـّى َط َد  ْن ُذو» ِع ِه،ُ و « ِر ْي َغ ِل ِلم،ُ و «َما»  َعا ْل ِل
ِربِب ّي» و «أْل» في نأحو: الّضا َغ،ُ و «أ ْل ُت َلْم  ْينِن إْن  َت ّي َهاِم ْف ِت الِْس

ْلَمْضُروبِب.  وا
ِد المشهور ْعُت في َسْر ّقد الموصول َشَر ْغُت من َح َفَر وأقول: لما 

من ألفاظه: 
والحاصُل أنأها تنقسم إلى ستة أقسام؛ لنأها إما لمفرد،ُ أو مثنى،ُ

أو مجموع. وكَل من الثلثة إما لمذكَر،ُ أو لمؤنأث. 
فللمفرد المذكَر «الذي» وتستعمل للعاقل وغيره؛ فالوُل نأحو:

ْدِق (الّزَمر: الية  ِبالّص ِذى َجآء  ّل َوا َذا33{ َهـّ ) }. والثانأي نأحو: {
َياء: الية  ُدوَن (النأب َع ُتو ُتْم  ُكَن ِذى  ّل ُكُم ا ْوُم ) } ولك في يائه103َي

وجهان: الثباُت،ُ والحذُف؛ فعلى الثباتِت تكون إما خفيفة فتكون
ِه ساكَنًة،ُ وإما شديدة فتكون إما مكسورة،ُ أو جارية بوجو

ًا العراب،ُ وعلى الحذف فيكون الحرف الذي قبلها إما مكسور
ًا.  كَما كَان قبل الحذف وإما ساكَن

ّلتي» وتستعمل للعاقلة وغيرها؛ فالول نأحو: وللمفرد المؤنأث «ا
َها (المَجادلة: الية  ْوِج ِفى َز ُلَك  ِد ُتَجا ِتى  ّل ْوَل ا َق ّلُه  َع ال ْد َسِم َق }1{ (

َع شكواها وإنأزاَل الوحي و «قد» هنا للتوقع لنأها كَانأت تتوقع سما
في شأنأها،ُ و «في» للسببية أو الظرفية،ُ على حذف مضاف،ُ أي:
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ُهْم ّلـّ َو ّناِس َما  َهآء ِمَن ال َف ُقوُل الّس َي في شأنأه،ُ والثانأي نأحو: {َس
َقَرة: الية  َب َها (ال ْي َل َع ْا  ُنأو َكَا ِتى  ّل ِهُم ا ِت َل ْب ِق ) } أي: سيقوُل142َعن 

َوّجه إلى بيت المقدس،ُ ولك ّت اليهود ما َصَرف المسلمين عن ال
َلَك في ياء «الذي».  في ياء «التي» من اللغات الخمس َما 

ًا.  ْيِن» َجّرا ونأصب َذ ّل ًا،ُ و «ال َذاِن» رفع ّل ّكَر «ال ّنى المذ ولمث
ًا.  ْيِن» جّرا ونأصب َت ّل ًا،ُ و «ال َتاِن» رفع ّل ّنأث «ال ّنى المؤ ولمث

ُد النون،ُ وحذفها،ُ والصُل التخفيف والثبوت.  ولك فيهّن تشدي
ًا،ُ ِذيَن» بالياء مطلق ّل ّكَر «اللى» بالقصر والمد،ُ و «ا ولجمع المذ

ًا.  أو بالواو رفع
ِتي» بإثبات الياء وحذفها فيهما،ُ ّ ولجمع المؤنأث «اللّئي» و «الل

ّطلق: الية  ِئْسَن (ال َي ِئى  ّ َوالل ) } بالوجهين،ُ ولم4وقد قرىء: {
ّقنساء: الية  َفـِّحَشَة (ال ْل ِتيَن ا ْأ َي ِتى  َلـّ َوال ْقَرأ في السبعة: { ) }15ُي

إل بالياء؛ لنأه أخف من «اللئي»؛ لكونأه بغير همزة. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
الموصولت العاّمة

ِر وفروعه،ُ ّكَ ومن الموصولتِت موصولٌت عاّمٌة في المفرد المذ
وهي: 

ْيَك َل ِإ ِزَل  ُأنأ ّنأَمآ  َأ َلُم  ْع َي َفَمن  َأ «َمْن» وأصُل وضعها لمن يعقل،ُ نأحو: {
ْعَمى (الّرعد: الية  َأ َو  ُه َكََمْن  ّق  ْلَح ّبَك ا ) }. 19ِمن َر

َباٍق ِه  ّل َد ال َوَما ِعن ُد  َف َين ُكَْم  َد و «َما» لما ل يعقل،ُ نأحو: {َما ِعن
ّنحل: الية  ) }. 96(ال

َقاَم».  ُذو  ِنأي  َء ُذو» في لغة طيـّىء،ُ يقولون: «َجا و «
ّدَم عليها «ما» الستفهامية،ُ َذا» بشرطين؛ أحدهما: أن يتق و «

ّنحل: الية  ُكْم (ال ّب َأنأَزَل َر َذآ  ) } أي: ما الذي أنأزل24نأحو: {ّما
ِقيَت» وقولِل َل َذا  ربكم؟ أو «َمْن» الستفهامية،ُ نأحو: «َمْن 

الشاعر (الكامل). 
َبٌة 68 ِري َغ ِتي الملوَك  ٍة تأ َد َقِصي َو  ـّـّـّ 

َقاَل: َمْن ذا قالها؟  ُي ُتها ل ْل ُق ْد  َق
َها،ُ وهذا الشرُط َخالَف فيه الكوفيون؛ فلم َل َقا أي: َمنِن الذي 

يشترطوه،ُ واستدلوا بقوله: 
ُق 69 ِل َط ِليَن  َتْحِم َوهذا  ْوتِت  َنأَج  ـّـّـّ 

ّتقدير: والذي تحملينه طليق،ُ فـّ«ذا» موصول مبتدأ،ُ فزعموا أّن ال
َلٌة،ُ والعائد محذوف،ُ و «طليق» خبر.  و «تحملين» ِص
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ّكََب مع ُتَر ًة،ُ وإلغاؤها بأن  الشرط الثانأي: أن ل تكون «ذا» ملغا
َنّزُل «ماذا» ُي ًا؛ فتقول: «ماذا صنعَت» و ًا واحد «ما» فيصير اسم

ًا،ُ فإن قدرت «ما» ّدم بمنزلة قولك: أّي شيء؛ فتكون مفعولً ُمق
َغ.  ْل ُت ًا،ُ فهي موصولة؛ لنأها لم  مبتدأ و «ذا» خبر

ّد َأَش ُهْم  ّي أ
َ ٍة  َع ُكَّل ِشي َعّن ِمن  ِز َنن َل ُثّم  ومنها «أّي» كَقوله تعالى: {

َيم: الية  ) } أي: الذي هو أشد،ُ وقد تقدم الكلم فيها. 69(مر
ِرِب» أو اسم ومنها «أل» الداخلة على اسم الفاعل،ُ كَـّ«الّضا

المفعول كَـّ«المضروب» هذا قوُل الفارسي وابن السّراج وأكَثر
المتأخرين،ُ وزعم المازنأي أنأها موصوٌل حرفّي،ُ ويرده أنأها ل تؤول
بالمصدر،ُ وأن الضمير يعود عليها،ُ وزعم أبو الحسن الخفش أنأها

حرُف تعريفٍف،ُ ويرده أن هذا الوصَف يمتنع تقديُم معموله،ُ
ًا ْبح ِغيَراتِت ُص ْلُم َفا ويجوز عطُف الفعل عليه،ُ كَقوله تعالى: {

َثْرَن} فعطف «أثرن» على «المغيرات» لن التقدير: فاللتي فأ
ًا) ظرف ْبح ْفعلت من الغارة،ُ و (ُص َثْرَن،ُ و (المغيرات) ُم َغْرَن فأ أ

ٍذ ِغيُروَن على أعدائهم في الصباح؛ لنأهم حينئ ُي زمان،ُ كَانأوا 
ّيًة ِر يصيبونأهم وهم غافلون ل يعلمون،ُ ويقال: إنأها كَانأت َس

ِكَنانأة،ُ فأبطأ عليه ّلم إلى بني  لرسول الله صلى الله عليه وس
َبار،ُ أو الّصوت،ُ من قوله ُغ ْقـّعِع: ال ّن خبُرها،ُ فجاء به الوحُي إليه،ُ وال

َقٌة» أي: فهيجن َل ْق َل ٌع أو  ْق َنأ ّلم «ما لم يكن  صلى الله عليه وس
َلبة.  ًا وَج بالُمغار عليهم صياح

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّلى بأل الخامس المح

ُو: َقاِضي،ُ ونأح ْل َكََجاء ا ِة  ّي ِد ْه َع ْل ّلى بألِل ا ثم قلت: الخاِمُس: الُمَح
ّنور: الية  َباُح (ال ْلِمْص َباٌح ا َها ِمْص ِفي ُو:35{ ِة نأح ّي ْنِس ْلِج ِو ا َأ ) } الية،ُ 

ّقنساء: الية  ًا (ال ِعيف ِلنأَسـُّن َض َق ا ِل َوُخ َتاُب28{ ِك ْل ِلَك ا ) } ونأحو: {ذ
َقَرة: الية  َب ِه (ال ِفي ْيَب  ُكَّل2لَ َر ْلَمآء  َنا ِمَن ا ْل َع َوَج ) } ونأحو: {
َياء: الية  ) }. 30َشْىء َحّى (النأب

ُد ْب َع ْل ْعَم ا ِنأ ْينِن،ُ نأحو: { َهَر ْظ ْلُم ْئَس ا ِب َو ْعَم  ِنأ َلْي  َها في فاِع ُت ُبو ُث َيِجُب  و
َعة: الية 30(ص: الية  ِم (الُجُم ْو َق ْل َثُل ا ْئَس َم ِب ْعَم5) } و { ِن َف » { (

ٍز نأحو: َتْميـّي ِب َفّسٌر  ِتٌر ُم َتـّ َفُمْس ْلُمْضَمُر  ِم» فأّما ا ْو َق ْل ُأْختِت ا ابُن 
َقَرة: الية  َب ِهَى (ال ِعّما  ِن َف ْنُه: { ِرٌم» وِم َه ًأ  ْعم اْمَر ِنأ ) } وفي271«

ِلنأَسـُّن َها ا ّي أ
َ ُو: {ي ِء،ُ نأح َدا ّقن ًا وأي في ال َلق ِة ُمط َتي الَشاَر ْع َنأ

َتـِّب (الكهف: الية6(النأِفطار: الية  ِك ْل َذا ا َهـّ ِل ) } ونأحو: {َما 
َذا. 49 ُيقاُل: يا أيه ْد  َق ) } و
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ِه تعالى،ُ ّل َدى،ُ إلّ ِمن اْسم ال ْلُمنا َها ِمَن ا ُف ْذ ِة َح َع ويجُب في الّس
ْعَربة َنأْت ِصفًة ُم َكَا َذا  َها،ُ وِمَن الُمَضافِف،ُ إلّ إ ِب ْلُمَسّمى  ِة ا َل والجم

ِه أل.  ِفي َفة إلى ما  ْو ُمضا بالَحْرفِف،ُ أ
ْهدية،ُ أو َع ّلى باللف واللّم ال وأقول: الخامُس من المعارف: المح

الجنسية. 
وأشرت إلى أن كَلً منهما قسمان؛ لن العهدية إما أن يشار بها
َء القاضي» إذا َي؛ فالوُل كَقولك: «َجا ِر ْكَ ِذ ٍد ذهني أو  إلى معهو
ٌد في قاضٍض خاص،ُ والثانأي كَقوله ْه َع كَان بينك وبين مخاطبك 

ّنور: الية  َباُح (ال ْلِمْص َباٌح ا َها ِمْص ِفي ) } الية،ُ فإن أل35تعالى: {
في المصباح وفي الزجاجة للعهد في مصباح وزجاجة المتقدم

ذكَرهما. 
ًا بها وأل الجنسية قسمان؛ لنأها إما أن تكون استغراقية،ُ أو مشار
ًا ِعيف ِلنأَسـُّن َض َق ا ِل َوُخ إلى نأفس الحقيقة؛ فالول كَقوله تعالى: {

ّقنساء: الية  ) } أي: كَل فرد من أفراد النأسان،ُ ونأحو:28(ال
َقَرة: الية  َب َتاُب (ال ِك ْل ِلَك ا ) } أي: أن هذا الكتاب هو كَل2{ذ

الكتب،ُ إل أن الستغراق في الية الولى لفراد الجنس،ُ وفي
ٌد الّرُجُل» أي الذي اجتمع ْي الثانأية لخصائص الجنس،ُ كَقولك: «َز
ْلَمآء َنا ِمَن ا ْل َع َوَج ُو: { ُة،ُ والثانأي نأح فيه صفاُت الرجالِل المحمود

َياء: الية  ) } أي: من هذه الحقيقة،ُ ل من30ُكَّل َشْىء َحّى (النأب
كَل شيء اسمُه ماء. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّية» خرج به المحلى باللف واللّم ّية أو الجنس وقولي: «العهد
الزائدتين؟ فإنأها ليست لعهد ول جنس،ُ وذلك كَقراءة بعضهم:
ِفقون: َنا َذّل (الم ْ َها ال ْن َعّز ِم ْ ِرَجّن ال ُيْخ َل ِة  َن ِدي ْلَم َلى ا ِإ َنآ  ْع ِئن ّرَج َل }

َذّل8الية  ) } بفتح ياء (ليخرجن) اسم وضم رائه،ُ وذلك لن ال
على هذه القراءة حاٌل،ُ والحال واجبة التنكير؛ فلهذا قلنا إن أل

ّقرفة،ُ والتقدير: ليخرجن العز منها ذليل،ًُ ولك أن تقدر َع زائدة ل ُم
أن الصل خروج الذل،ُ ثم حذف المضاُف وأقيم المضاف إليه

مقامه،ُ فانأتصب على المصدر على سبيل النيابة،ُ وحينئذ فل
يحتاج لدعوى الزيادة. 

ثبوت أل وحذفها 
َكَرت أن «أل» المعرفة يجب ثبوتها في مسألتين،ُ ويجب ثم ذ

حذفها في مسألتين: 
ًا أما مسألتا الثبوتِت فإحداهما: أن يكون السم فاعلً ظاهر

ُد (ص: الية ْب َع ْل ْعَم ا ِنأ ْئَس» كَقوله تعالى: { ِب ْعَم» أو « ِنأ والفعُل «
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ِدُروَن (الُمرَسلت: الية 30 َقـّ ْل ْعَم ا ِن َف ُدوَن23) }{ ِه ْلَمـّ ْعَم ا ِن َف }{ (
َيات: الية  ّذار ْئَس الّشَراُب (الكهف: الية 48(ال ِب ) }،29ُ) } و {

َعة: الية ِم (الُجُم ْو َق ْل َثُل ا ْئَس َم ِب وأَشْرُت بالتمثيل بقوله تعالى: {
) }،ُ إلى أنأه ل يشترط كَون «أل» في نأفس السم الذي وقع5

ُد (ص: الية  ْب َع ْل ْعَم ا ِنأ َها فيه30فاعلً كَما في: { ُنأ ) }،ُ بل يجوز كَو
ّنحل: ّتِقيَن (ال ْلُم َداُر ا ْعَم  ِن َل َو ُنأَها فيما أضيف هو إليه،ُ نأحو: { أو كَو

ّنحل: الية 30الية  ِريَن (ال ّب َك َت ْلُم َوى ا ْث ْئَس َم ِب َل َف }{ (29ُ،{ (
َعة: الية  ِم (الُجُم ْو َق ْل َثُل ا ْئَس َم ِب }5 .{ (

ًا وجب فيه ثلثة أمور؛ أحدها: أن ولو كَان فاعل نأعم وبئس مضمر
ًا بتميـّيز َفسر ًا،ُ ُم ًا ل بارز ًا،ُ مستتر ًا ل مثنى ول مجموع يكون مفرد
ً ِرَجال ْعَم  ِنأ َدانأِن،ُ و ْي ْينِن الّز َل ْعَم َرُج ِنأ ٌد،ُ و ْي ْعَم َرُجلً َز ِنأ بعده،ُ كَقولك: 

ُدوَن،ُ وقول الشاعر: (البسيطَ)  ْي الّز
َبٌة 70 ِئ َنأا ْعُر  َت َلْم  ِرٌم  َه ًأ  ْعَم اْمَر ِنأ  ـّـّـّ 

َوَزَرا  َها  ِب َتاعٍع  ِلُمْر َكَاَن  َو إلّ 
َذا َهـّ ِل ِة نأحو: {َما  ًا،ُ إما لسم الشار والثانأية: أن يكون السُم نأعت

َتـِّب (الكهف: الية  ِك ْل ُفرقان:21) }(49ا َذا الّرُسوِل (ال َهـّ ِل ) {َما 
) } وقولك: «مررُت بهذا الّرُجل» أو نأعت «أيها» في7الية 

ْنأَساُن}،ُ ولكن قد تنعت ِل َها ا ّي أ
َ َي َها الّرُسوُل}{ ّي أ

َ َي النداء،ُ نأحو: {
َعَت ْن ُت ٍذ أن  ِئ َذا»،ُ والغالُب حين ّيهـّ أ

َ َي «أّي» باسم الشارة كَقولك «
ّطويل)  ُة كَقوله: (ال الشار

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

َغى 71 َو ْل َأْحُضَر ا ِري  َذا الّزاِج ّيه َأ َألَ   ـّـّـّ 
ِدي؟  ِل ْنأَت ُمْخ َأ َهْل  ّلذاتِت  َد ال َه َأْش َأْن  َو

َعُت كَقوله: (الّرمل)  ْن ُت وقد ل 
ُكَما 72 ْي َد ُكَل َزا َذانأِن  ّيه َأ  ـّـّـّ 

ًدى؛ فتقول وأما مسألتا الحذفِف فإحداهما: أن يكون السُم ُمنا
ْنأَساُن،ُ ُغلَُم،ُ ويا َرُجُل،ُ ويا إ في نأداء الغلم والرجل والنأسان: يا 
َنى من ذلك أمران؛ أحدهما: اسم الله تعالى؛ فيجوز أن ْث َتـّ ُيْس و
ُع ألف ْط َق تقول: يا ألله،ُ فتجمع بين «يا» واللف واللم،ُ ولك 

ُفَها،ُ والثانأي: الجملة المسّمى بها؛ فلو ْذ اسم الله تعالى وَح
سميت بقولك: «المنطلق زيد» ثم نأاديته قلت: يا المنطلق زيد. 
ًا،ُ كَقولك في الغلم والدار: غلِمي،ُ الثانأية: أن يكون السم مضاف

وداري،ُ ول تقل: الغلمي،ُ ول الداري؛ فتجَمَع بين أل والضافة،ُ
َنى من ذلك مسألتان؛ إحداهما: أن يكون المضاف صفًة ْث َتـّ ُيْس و
ُمْعربة بالحروف؛ فيجوز حينئذ اجتماع أل والضافة،ُ وذلك نأحو:
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ٍد»،ُ والثانأية: أن يكون المضاف ْي ُبو َز ِر ٍد» و «الضا ْي َبا َز ِر «الضا
ْعُمولً لها وهو باللف واللّم؛ فيجوز حينئذ َفًة والمضاُف إليه َم ص
ِرُب الّرُجِل» و َفِة،ُ وذلك نأحو: «الضا ًا الجمع بين أل والضا أيض

ًا للفّراء في َفَرِس» وما عداهما ل يجوز فيه ذلك،ُ خلف ْل ِكَُب ا «الّرا
َفٌة والمضاُف ٍد» ونأحوه مما المضاُف فيه ص ْي ِرُب َز إجازة «الضا
َفٌة بغير اللف واللم،ُ وللكوفيـّين كَلهم في إجازة نأحو: ِر ْع إليه َم
ٌد والمضاُف إليه َد َع ْثَواب» ونأحوه مما المضاُف (فيه)  َثة ال َ «الثل

ّقي في قولهم (في) ِر ِد والّزَمْخَش ّقر ّقي والمب ِنأ ٌد،ُ وللّرّما ُدو ْع َم
ِبِه»: إن الضمير في موضع ِر ِبَك» و «الّضا ِر ِربي» و «الّضا «الّضا

خفض بالضافة. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
المضاف إلى معرفة

ِم ُغلَم ُغلَِمي» و « َفة،ُ كَـّ« ِر ْع ِدُس: الُمَضاُف لَم ثم قلت: الّسا
ٍد».  ْي َز

ٍة،ُ وهو في وأقول: هذا خاتمُة المعارف،ُ وهو المضاُف لمعرف
َذا» ُغلَُم ه ٍد» في رتبة العلم،ُ و « ْي ُغلَُم َز ُأِضيَف إليه،ُ فـّ« درجة ما 

َءَك» في رتبة الموصول،ُ و ِذي َجا ّل ُغلَُم ا في رتبة الشارة،ُ و «
َقاِضي» في رتبة ذي الداة،ُ ول يستـّثنى من ذلك إل ْل ُغلَُم ا »

ُغلَمي»؛ فإنأه ليس في رتبة المضمر،ُ المضاف إلى المضمر كَـّ«
َعَم بعُضهم بل هو في رتبة العلم،ُ وهذا هو المذهُب الصحيُح،ُ وَز

ُأِضيَف إلى معرفة فهو في رتبة ما تحت تلك المعرفة أن ما 
ًا،ُ ول يستـّثنى المضمر،ُ ًا،ُ وذهب آَخُر إلى أنأه في رتبتها مطلق دائم

ّطويل)  ْولِل الثانأي قوله: (ال والذي يدل على بطلن الق
ّقبِب 73 َث ِد الُم ِلي َو ْل ْذُروف ا َكَُخ  ـّـّـّ ... 

َعّرفِف بالداة بالسم المعرف بالداة،ُ َوَصَف المضاَف للم َف
ْعَرَف من الموصوف،ُ وعلى بطلن الثالث َفُة ل تكون أ ّقص وال

ِبَك.  ٍد َصاِح ْي ُلهم: مررت بَز قو
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
بـّاب المرفوعـّات

َو: َما ُه َفاِعُل،ُ و ٌة؛ أحدها: ال َعَشَر َعاُت  ُفو َباٌب ـّـّـّ الَمْر ثم قلت: 
ْو ِه أ ِب ِه  َياِم ِق ِة  َه َلى ِج َع ِه  ْي َل ِإ َد  ِن ُأْس َو ِه  ْي َل َع ُهُه  ْب ْو ِش ْعُل أ ِف ْل ّقدَم ا ُق
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َعْمٌرو» و ْكٌر» و «َضَرَب  َب ٌد» و «َماَت  ْي ِلَم َز َع ْنُه كَـّ« ِه ِم ُقوِع ُو
ّنحل: الية  ُنأُه (ال َوا ْل َأ ِلٌف  َت  m) }.69{ّمْخ

ْعُت من هنا في ذكَر أنأواع المعربات،ُ وبدأت منها وأقول: َشَر
ْيُت بالمنصوبات؛ لنأها ّن َث ِد،ُ و َنا َكَاُن الْس بالمرفوعات؛ لنأها أْر
ِة ّي ِد ُعْم ْل ًا،ُ وختمت بالمجرورات؛ لنأها تابعة في ا َفَضلَت غالب

ّيِة لغيرها،ُ وهو المضاُف؛ فإن كَان عمدة فالمضاف إليه ِل َفْض ْل وا
ٍد»،ُ وإن كَان فضلة فالمضاف ْي ُغلَُم َز َقاَم  عمدة،ُ كَما في قولك: «

ٍد»،ُ والتابع يتأخر عن ْي ُغلََم َز ْيُت  َأ إليه فضلة،ُ كَما في قولك: «َر
المتبوع. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

الفاعل ونأائب الفاعل

الفاعـّـّل 
َدأُت من المرفوعات بالفاعل لمرين؛ أحدهما: أن عامله َب و

لفظي،ُ وهو الفعل أو شبهه،ُ بخلف المبتدأ؛ فإن عامله معنوي،ُ
ّلفظي أقوى من العامل المعنوي؛ بدليل وهو البتداء،ُ والعامل ال

ٌد ْي َكَاَن َز أنأه يزيل حكم العامل المعنوي،ُ تقول في زيد قائم: «
ّينُت أّن َب ًا» ولما  ِئم َقا ًا  ْيد ْنُت َز َن َظ ِئٌم» و « َقا ًا  ْيد ِإّن َز ًا» و « ِئم َقا

ّدم على َق عامل الفاعل أقوى كَان الفاعُل أقوى،ُ والقوى ُم
الضعف،ُ الثانأي: أن الرفع في الفاعل للفرق بينه وبين المفعول،ُ

وليس هو في المبتدأ كَذلك،ُ والْصُل في العراب أن يكون
ّدْمُت ما هو الصل.  َق َف للفرق بين المعانأي،ُ 

ّقدَم الفعُل أو ُق والضمير في قولي: «وهو» للفاعل،ُ وقولي: «ما 
ًا ِئٌم» فإن زيد َقا ٌد  ْي َقاَم» و «َز ٌد  ْي ُهُه عليه» مخرج لنحو: «َز ْب ش

ّدما عليه،ُ ول بد من هذا َق ُي ُهُه ولكنهما لم  ْب َد إليه الفعُل وش ِن ُأْس

القيد؛ لّن به يتميز الفاعُل من المبتدأ،ُ وقولي: «أسند إليه»
ًا» و «أنأا ضارٌب ْيد ْبَت َز ًا» في قولك: «َضَر مخرج لنحو: «زيد

ّقدم عليه فعٌل أو شبهُه،ُ ُق ًا»؛ فإنأه يصدق عليه فيهما أنأه  ْيد َز
َندا إليه،ُ وقولي: «على جهة قيامه به أو وقوعه ُيْس ولكنهما لم 
ٌد» و ْي ِرَب َز ُيَسّم فاعله،ُ نأحو: «ُض منه» مخرج لمفعول ما لم 
ُغلَُمُه» فزيد والغلم وإن صدق عليهما أنأهما َعْمٌرو َمْضُروٌب  »
قدم عليهما فعل وشبهه وأسندا إليهما،ُ لكن هذا السناد على

ِلَم َع جهة الوقوع عليهما،ُ ل على جهة القيام به كَما في قولك: 
َعْمٌرو.  ٌد،ُ أو الوقوع منه كَما في قولك: َضَرَب  َزي

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
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فاعل الوصف

ُنأُه َوا ْل َأ ِلٌف  َت ّثلُت لما أسند إليه شبُه الفعلِل بقوله تعالى: {ّمْخ وم
ّنحل: الية  ) } فألوانأه: فاعل لمختلف؛ لنأه اسم فاعل؛ فهو69(ال

ُنأُه،ُ أي يختلف في معنى الفعل،ُ والتقدير: وصنٌف مختلٌف ألوا
ألوانأه،ُ فحذف الموصوف وأنأيَب الوصُف عن الفعل،ُ وقوله

َقَرة: الية  َب ِلَك (ال َكَذ ًا كَالختلف73تعالى: { ) } أي: اختلف
ِلٌف َت َوُحْمٌر ّمْخ ِبيٌض  ٌد  َد َباِل ُج ْلِج َوِمَن ا المذكَور في قوله تعالى: {

ِطر: الية  َفا ٌد ( ِبيُب ُسو َغَرا َو َها  ُنأ ْلو ) }. 27َأ
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
نأائب الفاعل

َقاَمُه،ُ َو ُم ُه ِقيَم  ُله،ُ وأ ِذَف فاِع ُبُه،ُ وهو: ما ُح ِئ ّثانأي: نأا ثم قلت: ال
ُعوُل ْف ُعولٍل،ُ وهو الم ْف ْو َم َعُل أ ْف ُي ْو  ِعَل أ ُف ِة  َق ِري َط ُله إلى  ّقيَر عاِم ُغ و

َقَرة: الية  َب ُقِضَى الْمُر (ال َو ُو: { َدُر210به،ُ نأح َد فالَمْص ِق ُف ) } وإن 
ّقة: الية  ٌة } (الَحا َد ْفَخٌة وِح َنأ ِر  ِفى الّصو ِفَخ  ُنأ َذا  ِإ َف )13نأحو: {

َقَرة: الية  َب ِه َشْىء (ال َأِخي َلُه ِمْن  ِفَى  ُع َفَمْن  ّظْرُف178{ ) }،ُ أو ال
ِر ْي َغ ِلَس أماُمَك» أو الَمْجُروُر نأحو: { نأحو: «ِصيَم َرَمَضاُن» و «ُج

ِتَحة: الية  َفا ِهْم (ال ْي َل َع ْغُضوِب  ْلَم َهآ7ا ْن ْذ ِم ْؤَخ ُي ْنُه {لّ  َوِم  { (
َعام: الية  ) }. 70(النأ

وأقول: الثانأي من المرفوعات: نأائُب الفاعل،ُ وهو الذي يعبرون
ُيَسّم فاعله،ُ والعبارة الولى أولى لوجهين؛ عنه بمفعول ما لم 

ُه،ُ كَما سيأتي،ُ أحدهما: أن النائب من الفاعل يكون مفعولً وغير
ُق عليه ُد َيْص ًا»  َنار ِدي ٌد  ْي ِطَي َز ْع ُأ والثانأي: أن المنصوب في قولك: «

ًا لهم،ُ ُيَسّم فاعله،ُ وليس مقصود أنأه مفعول للفعل الذي لم 
َقاَمُه» أنأه أقيم مقامه في إسناد الفعل َو ُم ُه ِقيَم  ومعنى قولي: «أ

إليه. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
تغيـّير صيغة الفعل عند السناد إلى نأائب الفاعل

ْعَمل بعد حذف ُي ّقدِه شرعت في بيان ما  َفَرغُت من َح ولما 
َعُل،ُ ول ْف ُي ِعل أو  ُف الفاعل: فذكَرت أن الفعل يجب تغيـّيره إلى 

ّتى إل في الفعل الثلثي،ُ أريد بذلك هذين الوزنأين؛ فإن ذلك ل يتأ
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ًا،ُ ويكسر ما قبل آخره في ّولُه مطلق ُيَضّم أ وإنأما أريد أن 
َقاَم َقاُم المفعوُل به ُم ُي َد ذلك  ْع َب الماضي،ُ ويفتح في المضارع،ُ ثم 

ًا بعد أن كَان الفاعل؛ فيعطي أحكامه كَلها؛ فيصير مرفوع
َلة،ُ وواِجَب التأخيِر عن الفعل بعد َفْض َدة بعد أن كَان  ُعْم ًا،ُ و منصوب

أن كَان جائَز التقديم عليه. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ما ينوب عن الفاعل

ًا؛ ُوُجوب ّدُم في النيابة على غيره  َق والمفعوُل به عند المحققين ُم
ًا» أل َنار ِدي ًا  ْيد ْيُت َز َط ْع لنأه قد يكون فاعلً في المعنى كَقولك: «أ

ًا» لن الفعل َعْمر ٌد  ْي ْوَضُح من هذا «ضاَرَب َز ترى أنأه آخذ؟ وأ
ِدٌر من زيد وعمرو؛ فقد اشتركَا في إيجاد الفعل،ُ حتى إن َصا

ُفُه فيقول: «َضاَرَب َوْص َفع  ُيْر ّوَز في هذا المفعول أن  بعضهم َج
ِهُل» لنأه نأعت المرفوع في المعنى.  ْلَجا ًا ا َعْمر ٌد  ْي َز

َقَرة: َب ُقِضَى الْمُر (ال َو ّثلت لنيابته عن الفاِعلِل بقوله تعالى: { وم
ِذَف الفاعل للعلم به،210ُالية  َفُح َقَضى الله الْمَر؛  ) } وأصله 

ّقيَر الفعُل بضم أّوله وكَسر ما قبل آخره،ُ ُغ َع المفعوُل به،ُ و ِفـّ وُر
فانأقلبت اللف ياء. 

ٍر،ُ أو فإن لم يكن في الكلم مفعوٌل به أقيم غيُره: من مصد
ٍر.  ظرفِف زمانأٍن،ُ أو مكانأٍن،ُ أو مجرو

ٌة } َد ْفَخٌة وِح َنأ ِر  ِفى الّصو ِفَخ  ُنأ َذا  ِإ َف فالمصدر كَقوله تعالى: {
ّقة: الية  ِه َشْىء13(الَحا َأِخي َلُه ِمْن  ِفَى  ُع َفَمْن  ) وقوله تعالى: {
َقَرة: الية  َب ًا واضح،ُ وأما178(ال ) } وكَون «نأفخة» مصدر

ْفو،ُ والتقدير ـّـّـّ والله «شيء» فلنأه كَناية عن المصدر،ُ وهو الَع
ْفٌو ما من جهة أخيه،ُ َع ِفَي له  ُع أعلم ـّـّـّ فأي شخص من القاتل 
والخأ هنا محتمل لوجهين؛ أحدهما: أن يكون المراد به المقتول

ًا ًا عليه وتنفير ًا تعطيف فـّ«ِمْن» للسببية،ُ أي بسببه،ُ وإنأما جعل أخ
ُد لله؛ فهم ِبي َع َق كَلهم ُمشتركَون في أنأهم  ِه؛ لن الخل ِل ْت َق عن 

ٍد وأم واحدة؛ والثانأي: أن كَالخوة في ذلك،ُ ولنأهم أولد أبٍب واِح
ِو،ُ و «ِمْن» ْف َع ًا له في ال ًا ترغيب ِم،ُ وسمي أخ ّدم المراد به ولّي ال
على هذا لبتداء الغاية،ُ وهذا الوْجُه أحسن لوجهين؛ أحدهما: أن
َهُر من كَونأها للسببية،ُ والثانأي: أن ْوَن «ِمْن» لبتداء الغاية أْش َكَ

َقَرة: الية  َب ِه (ال ْي َل ِإ َدآء  َأ َو ٌع178الضمير في قوله تعالى: { ) } راج
إلى مذكَور في هذا الوجه دون الول. 
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ّناُس وظرُف الزمان،ُ كَقولك: «ِصيَم َرَمضاُن» وأصله صاَم ال
رمضاَن. 

ِلَس أماُمَك» والدليُل على أن المام وظرُف المكان،ُ كَقولك: «ُج
َها قوُل الشاعر: (الكامل)  ُع ْف من الظروف المتصرفة التي يجوز ر

ّنأُه 74 َأ َتْحسُب  ْينِن  َفْرَج ِكَلَ ال َدْت  َغ َف  ـّـّـّ 
َها  َأَماُم َو َها  ُف ْل ِة َخ َف َلى الَمَخا ْو َم

ُفَها» بدل منه،ُ و «أماُمها» ِكَلَ» رفٌع بالبتداء،ُ و «خل ُع « فموِضـّ
عطف عليه،ُ والجملة التي هي «تحسب» وما بعدها في موضع
رفع خبر المبتدأ،ُ والعائد على المبتدأ الهاء المتصلة بأّن،ُ وإنأما

ِد،ُ وأنأها ل تدري على أي شيء ّل َوْحشٍش بالتب َة  يصف الشاعر بقر
ِو حالٍل قبل «كَل» فكأنأه قال: فغدت ّد من تقدير وا ُب ِدُم،ُ ول  ْق ُت

ّلتين هما خلفها وأمامها تحسب أنأه هذه الوحشية وكَل النقرتين ال
َتى فيه.  ْؤ ُت مولى المخافة،ُ أي: المكان الذي 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

َهآ ْن ْذ ِم ْؤَخ ُي ْدٍل لّ  َع ُكَّل  ِدْل  ْع َت ِإن  َو والمجرور،ُ كَقوله تعالى: {
َعام: الية  ُيَسم70(النأ ) } فـّ(يؤخذ) فعل مضارع مبني لما لم 

فاعله،ُ وهو خالٍل من ضمير مستتر فيه،ُ و (منها) جار ومجرور
ٌذ منها،ُ ولو قدر ما هو المتبادر من في موضع رفع،ُ أي: ل يكن أْخ

َقاَم الفاعل،ُ و (منها) ًا هو القائم َم ًا مستتر أن في (يؤخذ) ضمير
في موضع نأصب،ُ لم يستقم؛ لن (ذلك) الضمير عائد حينئذ على

َدث،ُ والحداث ل تؤخذ،ُ وإنأما تؤخذ (كَل عدل) و «كَل عدل» َح
الذوات،ُ نأعم إن قدر أن (ل يؤخذ) بمعنى ل يقبل َصّح ذلك. 

َد فالمصدر ـّـّـّ إلى آخره» أنأه ل يجوز ِق ُف ِهَم من قولي: «فإن  ُف و
إقامُة غيِر المفعول به مع وجود المفعول به،ُ وهو مذهُب

َدّل المخالفون بنحو قول الشاعر: َت َفَش،ُ واْس البصريـّين إل الْخ
(الّرجز) 

ِذيَرا 75 َنأ َدا  ِع ْل ِلي ِمن ا ِتيَح  ُأ  ـّـّـّ 
ِطيَرا  َت ِقيُت الّشّر ُمْس ُو ِه  ِب

َية: الية ُبوَن (الَجاث ْكِس َي ْا  ُنأو َكَا ِبَما  ًا  ْوم َق َى  ِز َيْج ِل بقراءة أبي جعفر: {
ًا. 14 ِرَك المفعول به منصوب ُت ِقيَم فيهما الجار والمجرور،ُ و ُأ َف  { (

ًا،ُ َواز ُهَما: َج ُل َعاِم َذُف  ُيْح َو ِتَرانأِن،ُ  َت َيْس َبْل  َفانأِن،ُ  َذ ُيْح َولَ  ثم قلت: 
ًا،ُ نأحو: ُوُجوب ِرَب» و َقاَم» أو «َمْن ُض ِلَمْن قال: «َمْن  ٌد»  ْي نأحو: «َز
َ َول ّدْت }  َذا الْْرُض ُم ِإ َو ّقْت  َوُح َها  ّب ِلَر َنأْت  ِذ َأ َو ّقْت  َذا الّسَمآء انأَش ِإ }
ِهْم (إبراهيم: الية ِب َنا  ْل َع َف ْيَف  َكَ ُكْم  َل ّيَن  َب َت َو َلًة؛ فنحو: { َنأانأِن ُجْم ُكو َي

ّق45 ِه َح ّل َد ال ْع ِإّن و ِقيَل  َذا  ِإ َو ّينِن،ُ ونأحو: { َب ّت ِر ال ) } على إْضَما
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َية: الية  ُهَما32(الَجاث ُل ْع ِف ّنأُث  َؤ ُي ْفِظ،ُ و ّل ِد إلى ال َنا ) } على الْس
ِو ٌد» أ ْن ِه َقاَمْت  َعْت» و « َل َط ًا في نأحو: «الّشْمُس  ُوُجوب ِهَما:  ِث ِنأي أ

ْ َت ِل
َعتِت َل َط ًا في نأحو: « ًا: َراِجح َداُت» وجواز ْن ِه ِو «ال َداِن» أ ْن ِه «ال

ُد» و ُنو ُه ِو «ال ُء» أ ّقنَسا ّقرَجاُل أو «ال َقاَمتِت ال ْنُه « الّشْمُس» وِم
ُة ْلَمْرأ ْعَمتِت ا ِنأ ُء « ّقنَسا َقاَمتِت ال ْثُل  ٌة» وِم َقاِضَي اْمَرأ ْل «َحَضَرتِت ا
َ َول ٌة،ُ  ِقيَل: َضُروَر ٌد» و ْن ِه ِإلّ  َقاَم  ًا في نأحو: «َما  ٌد» وَمْرُجوح ْن ِه
َبَراِغيُث».  ْل ِنأي ا ُلو َكَ ُو: «أ َنأْح ّذ  َولَ َجْمعٍع،ُ وَش ٍة  َي ِن ْث َت َعلََمُة  ُقُه  ْلَح َت

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

أحكام الفاعل ونأائب الفاعل

َكَْرُت هنا خمسة أحكام يشترك فيها الفاعُل والنائُب وأقول: ذ
عنه: 

َنّزلنَأِن َتانأِن،ُ وُم َد ُعْم َذَفان،ُ وذلك لنأهما  ُيْح الحكم الول: أنأهما ل 
من فعلهما منزلة الجزء؛ فإن ورد ما ظاهره أنأهما فيه محذوفان

فليس محمولً على ذلك الظاهر،ُ وإنأما هو محمول على أنأهما
ّلم ضميران مستتران؛ فمن ذلك قوُل النبي صلى الله عليه وس
ْلَخْمَر ِحيَن َيْشَرُب ا َولَ  ْؤِمٌن،ُ  َو ُم ُه َو ِنأي  َيْز ِنأي ِحيَن  ِنأي الّزا َيْز «لَ 

ًا إلى ما ًا عائد ْؤِمٌن»؛ ففاعل «يشرب» ليس ضمير َو ُم ُه َو َها  ُب َيْشَر
ِد،ُ ول الصل تقدم ذكَره ـّـّـّ وهو الزانأي ـّـّـّ لن ذلك خلُف المقصو

«ول يشرب الشارُب» فحذف الشارب؛ لن الفاعل عمدة فل
ٌد على الشارب يحذف،ُ وإنأما هو ضميٌر مستتٌر في الفعل عائ
الذي استلزمه «يشرب» (فإن «يشرب» يستلزم الشارب)

ِنأي الّزانأي» ـّـّـّ وعلى ذلك َيْز ِه ـّـّـّ وهو «لَ  ِر ِظي َنأ ّدُم  َق َت وَحّسَن ذلك 
ّطْف لكل موضع بما يناسبه،ُ وعن الكسائي إجازة َل َت ِقْس،ُ و َف

ِلّي وابن َمَضاء.  ْي َه َعه على ذلك الّس َب حذفِف الفاعل،ُ وتا
َذف لقرينة،ُ وأّن حذفه على قسمين: ُيْح الثانأي: أن عاملهما قد 

جائز،ُ وواجب. 
َقاَم؟» أو «َمْن ًا لمن قال لك: «َمْن  ٌد» جواب ْي فالجائز كَقولك: «َز

ِرَب؟» فزيد في جواب الول فاعُل فعلٍل محذوفٍف،ُ وفي ُش
جواب الثانأي نأائٌب عن فاعلِل فعلٍل محذوفٍف،ُ وإن شئَت َصّرْحَت

َعُمٌرو».  ِرَب  ٌد» و «ُش ْي َقاَم َز بالفعلين فقلت: «
ّقسر له،ُ وقد اجتمع َف ُطه: أن يتأخر عنه فعٌل ُم والواجُب ضاب

َفًة،ُ ّقْت) محذو ْنأَش المثالن في الية الكريمة فـّ(الّسماء) فاعل بـّ(ا
ّقِت الّسَمآء (الّرحمن: الية َذا انأَش ِإ َف كَالسماء في قوله تعالى: {

) } إل أن الفعل هنا مذكَور،ُ و «الرُض» نأائب عن فاعل37
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َفًة،ُ وكَّل من الفعلين يفسره الفعُل المذكَور،ُ فل ّدْت» محذو «ُم
َوٌض عن المحذوف،ُ وهم ل يجوز أن يتلفظ به؛ لن المذكَور ِع

ّوضِض عنه.  َع َوضِض والُم ِع يجمعون بين ال
الحكم الثالث: أنأهما ل يكونأان جملة،ُ هذا هو المذهب الصحيح،ُ

ُهْم ّمن َل َدا  َب ُثّم  وزعم قوم أن ذلك جائز،ُ واستدلوا بقوله تعالى: {
ُيوُسف: الية  ّنُه ( ُن َيْسُج َل َيـِّت  ْا ال ُو َأ ِد َما َر ْع ُكْم35َب َل ّيَن  َب َت َو } ُ،{ (

ِهْم (إبراهيم: الية  ِب َنا  ْل َع َف ْيَف  ْا45َكَ ُدو ْفِس ُت ُهْم لَ  َل ِقيَل  َذا  ِإ َو } ُ،{ (
َقَرة: الية  َب 11ًِفى الْرِض (ال ) } فجعلوا جملة (ليسجننه) فاعل

َدا) وجملة (كَيف فعلنا بهم) فاعلً لـّ(تبين) وجملة (ل تفسدوا َب لـّ(
في الرض) قائمة مقام فاعل (قيل)،ُ ول حجة لهم في ذلك. أما

ِر َد الية الولى فالفاعل فيها ضمير مستتر عائـّد إّما على َمْص
ٌي» ِلي َرأ َدا  َب ٌء،ُ كَما تقول: « َدا َب َدا لهم  َب الفعلِل،ُ والتقدير: ثّم 

ًا به في قول ِء قد جاء ُمَصّرح َبدا َدا» إلى ال َب ويؤيد ذلك أن إسناد «
ّطويل)  الشاعر: (ال
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ُه 76 ُؤ َقا ِل ّق  ُد َح ُعو ْو َوالَم ّلَك  َع َل  ـّـّـّ 
ُء  َدا َب ُلوصِص  َق ْل ْلَك ا ِت ِفي  َلَك  َدا  َب

وإما على الّسْجن ـّـّـّ بفتح السين ـّـّـّ المفهوم من قوله تعالى:
ُيوُسف: الية  ّنُه ( ُن َيْسُج َل َقاَل35{ ) } ويدّل عليه قوله تعالى: {

ُيوُسف: الية  ِه ( ْي َل ِإ ِنى  َنأ ُعو ْد َي َلّى ِمّما  ِإ َأَحّب  ) }33َرّب الّسْجُن 
ّيُن،ُ وجملة وكَذلك القوُل في الية الثانأية؛ أي: وتبين هو،ُ أي التب

الستفهام مفّسرة،ُ وأما الية الثالثة فليس السناد فيها من
السناد المعنوي الذي هو محّل الخلف،ُ وإنأما هو (من) السناد

ُد اللفظّي جائٌز في ّلفُظ،ُ والسنا اللفظي،ُ أي: وإذا قيل لهم هذا ال
ِذِب» وفي َك ْل ّيُة ا ِط َعُموا َم جميع اللفاظ،ُ كَقول العرب: «َز
ِة».  ّن ْلَج ِز ا ُنو ُكَ ْنٌز ِمْن  َكَ ِه  ّل ِبال ِإلّ  َة  ّو ُق َولَ  ْوَل  الحديث: «لَ َح

ّنأُث إذا كَانأا مؤنأثين،ُ وذلك على ثلثة َؤ ُي الحكم الرابع: أن عاملهما 
أقسام: تأنأيث واجب،ُ وتأنأيث راجح،ُ وتأنأيث مرجوح. 

فأما التأنأيث الواجب ففيه مسألتين: 
َق في َفْر ّتصلً. ول  ًا م إحداهما: أن يكون الفاعل المؤنأث ضمير

َقاَمْت» ٌد  ْن ِه ّقيِه؛ فالحقيقّي نأحو: « ِز ّقي التأنأيث وَمَجا ذلك بين حقيق
فهند: مبتدأ،ُ وقام: فعل ماض،ُ والفاعل ضمـّير مستـّتر في

الفعل،ُ والتقدير: قامت هي،ُ والتاء علمة التأنأيث،ُ وهي واجبة لما
َعْت» وإعرابه ظاهر،ُ ولّما َل َط ّي نأحو: «الّشْمُس  ذكَرنأاه،ُ والَمَجاز

ُعلم أن وجوب التأنأيث مع ْلُت به في المقدمة للتأنأيث الواجب  ّث َم
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ّقي من باب أْولى،ُ بخلف ما لو عكست،ُ فأما قول الشاعر: الحقيق
(الكامل) 

َنا 77 ّقم َة ُض َوالُمُروء ِإّن الّسَماَحَة   ـّـّـّ 
َواِضحِح  ْل ِريقِق ا ّط َلى ال َع َو  ِبَمْر ًا  ْبر َق

َتا» فضرورة.  َن ّقم ولم يقل: «ُض
ّقي التأنأيث: ًا متصلً حقيق ًا ظاهر الثانأية: أن يكون الفاعُل اسم

ًا باللف والتاء؛ فالمفرد كَقوله تعالى: ًا،ُ أو تـّثنية له،ُ أو جمع مفرد
َأُت ِعْمرَن (آل ِعمَران: الية  َلِت اْمَر َقا ْذ  ِإ ) } والمثنى35{

َقاَمتِت الهندات؛ فأما ُع كَقولك:  كَقولك: قامت الهندان،ُ والجم
قوله: (الطويل) 

ُهَما 78 ُبو َأ ِعيَش  َي َأْن  َي  َتا َن ْب ّنى ا َتَم  ـّـّـّ 
ْو ُمَضْر؟  َأ َعَة  ِبي ِإلّ ِمْن َر َنأا  أ

َ َهْل  َو
ُلُه ًا ـّـّـّ وأْص ّقدَر مضارع ُق ًا،ُ وأما إن  ّقدر الفعُل ماضي ُق فضرورة إن 

ًا َنأار ُكْم  ُت َذْر َأنأ َف ّنى فحذفت إحدى التاءين كَما قال تعالى: { َتَم َت
ْيل: الية  ّظى } (الل َل ) ـّـّـّ فل ضرورة. 14َت
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َنة: الية  َتح َنـُّت (الُمم ْؤِم ْلُم َذا َجآءَك ا ِإ ) }،12ُوأما قوله تعالى: {
َفْصل بالمفعول،ُ أو لن الفاعل في الحقيقة فإنأما جاز لجل ال

«أل» الموصولة،ُ وهي اْسُم َجْمعٍع؛ فكأنأه قيل: اللّتي آَمّن،ُ أو
َوة ّقنْس لن الفاعل اْسُم َجْمعٍع محذوٌف موصوٌف بالمؤمنات: أي ال

التي آَمّن. 
ًا:  وأما التأنأيُث الراجُح ففي مسألتين أيض

ّي التأنأيثِث،ُ كَقولك: ًا متصلً مجاز إحداهما: أن يكون الفاعل ظاهر
ْيِت َب ْل َد ا ُهْم ِعن ُت َ َكَاَن َصل َوَما  َعتِت الّشْمُس،ُ وقوله تعالى: { َل َط

َفال: الية  ّنمل:35(النأ ِهْم (ال ِر ْك َبُة َم ِق َعـّ َكَاَن  ْيَف  َكَ ُظْر  َفانأ }{ (
َياَمة: الية 51الية  ِق َقَمُر } (ال ْل َوا َع الّشْمُس  َوُجِم }{ (9 . (

َفِصلً بغير «إل» ْن ًا حقيقّي التأنأيثِث ُم الثانأية: أن يكون ظاهر
ٌد،ُ وكَقوله: (البسيطَ)  ْن ِه ْوَم  َي َقاَمتِت ال ٌد،ُ و ْن ِه ْوَم  َي َقاَم ال كَقولك: 

ٌة 79 َد َواِح ُكّن  ْن ُه ِم َغّر َأ  ِإّن اْمَر  ـّـّـّ 
ْغُروُر  َلَم َيا  ْنأ ّد ِفي ال َدكَِك  ْع َب َو ِدي  ْع َب

والمبرد يخص ذلك بالشعر. 
ّي التأنأيثِث ـّـّـّ أن ّظاهَر المجاز ومن النوع الول: أعني المؤنأَث ال
َع تكسير،ُ أو اسَم جمعٍع؛ تقول: قامت الزيود،ُ يكون الفاعُل جم

وقاَم الزيود،ُ وقامت النساء،ُ وقاَم النساء،ُ قال الله تعالى:
ْعَراُب (الُحجَرات: الية  ْ َلِت ال َقا ُيوُسف:14{ ٌة ( َو ِنأْس َقاَل  َو }{ (
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َق الّشَجُر» و30الية  ْوَر َأ ) } وكَذلك اسُم الجنسِس،ُ كَـّ«
َقتِت الّشَجُر»؛ فالتأنأيُث في ذلك كَله على معنى الجماعة،ُ ْوَر «أ

والتذكَير على معنى الجنع،ُ وليس لك أن تقول: التأنأيث في
َفْرج َفْرج،ُ وال ِد حقيقي؛ لن الحقيقي هو الذي له  ُنو ِء واله ّقنسا ال

لحاد الجمع،ُ ل للجمع،ُ وأنأت إنأما أسندت الفعل إلى الجمع ل إلى
الحاد. 

ٌد؛ ْن ِه ُة  ْعَم المرأ ِنأ ٌد،ُ و ْن ِه ُة  ْعَمتِت المرأ ِنأ ُلهم:  ًا قو ومن هذا الباب أيض
فالتأنأيُث على مقتضى الظاهر،ُ والتذكَير (على معنى الجنس)؛

َدُحوا الجنس لن المراد بالمرأة الجنس،ُ ل واحدة معينة،ُ َم
ْدَحُه،ُ وكَذلك «بئس» بالنسبة إلى ًا،ُ ثم َخّصوا َمْن أرادوا َم عموم

ُة َأ ْئَستِت الَمْر ِب َو َطبِب،ُ  ْلَح َلُة ا ُة َحّما َأ ْئَس الَمْر ِب الذم،ُ كَقولك: 
ُد).  ْن ِه )

وأما التأنأيُث المرجوُح ففي مسألة واحدة،ُ وهي أن يكون الفاعل
ٌد؛ فالتذكَيُر هنا أْرَجُح باعتبار ْن ِه مفصولً بإل،ُّ كَقولك: ما قام إل 

ٌد» فالفاعل في الحقيقة ْن ِه ٌد إل  المعنى؛ لن التقدير: «ما قام أَح
ّكَر،ُ ويجوز التأنأيث باعتبار ظاهر اللفظ،ُ كَقوله: (الّرجز)  َذ ُم
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ّقم 80 َذ َو ٍة  َب ِري َئْت ِمْن  ِر َب  ـّـّـّ َما 
ّقم  َع ْل َناُت ا َب ِإلّ  َنا  ِب ِفي َحْر

ْيَحًة ِإلّ َص َنأْت  َكَا ِإن  ُة بعضهم: { ّدليُل على جوازه في النثر قراء وال
ًة (يس: الية  َد ُة جماعة من29وِح ْيَحة) وقراء ) } برفع (َص

ُيَسّم ُهْم} ببناء الفعل لما لم  ُن ِكَ ِإلّ َمَسا ُتَرى  َبُحوا لَ  َأْص َف السلف: {
ُق.  َة من فو ْعلِل حرف المضارعة التاء المثنا ِبَج ُله،ُ و فاع

وزعم الخفُش أن التأنأيث ل يجوز إل في الشعر،ُ وهو محجوج بما
ذكَرنأا. 

ٍة ول جمع،ُ في الحكم الخامس: أن عاملهما ل تلحقه علمُة تـّثني
ُتَك،ُ َو ِنأْس ُتَك،ُ وقام  َو َواَك،ُ وقام إْخ المر الغالب،ُ بل تقول: قام أَخ
ّلة على ْلِحق علماتٍت دا ُي كَما تقول: قام أخوك،ُ ومن العرب َمْن 

ّلًة على التأنأيث،ُ كَقوله: (الطويل) ُع علمًة دا ْلِحق الجمي ُي ذلك،ُ كَما 
ِه 81 ْفِس َن ِب ِقيَن  ِر َتاَل الَما ِق ّلى  َو َت  ـّـّـّ 

َوَحِميُم  ٌد  َع ْب ُه ُم َلَما َأْس ْد  َق َو
ْيلِل ّل َكٌة بال ِئ َ ُبوَن فيكم َمل َق َعا َت َي ّلم « وقوله صلى الله عليه وس

َبَراِغيُث» وقول ْل ِنأي ا ُلو َكَ َهاِر» وقول بعض العرب: «أ ّن َكٌة بال ِئ َ وَمل
الشاعر: (مجزوء الكامل) 

ًا 82 ُع َمَحاِسن ِبي َتَج الّر َنأ  ـّـّـّ 
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ّطويل)  ِئُب وقـّول الخـّر: (ال ُغّر الّسَحا َها  َن َقْح ْل أ
ِرِضي 83 َعا ِب ْيَب لََح  ِنأي الّش َوا َغ ْيَن ال َأ  ـّـّـّ َر

ِر  َواِض ّن ِد ال ُدو ْلُخ ِبا ّقني  َع ْعَرْضَن  َأ َف
وقد ُحِمَل على هذه اللغة آياٌت من التنزيل العظيم منها قوله

َياء: الية  ْا (النأب َلُمو َظ ِذيَن  ّل َوى ا ّنْج ْا ال َأَسّرو َو ) }3سبحانأه: {
ُوُجوه فيها إعراُب ُد تخريُجها على غير ذلك،ُ وأْحَسُن ال َو َوالْج

ًا.  َوى) خبر ّنْج َلُموا) مبتدأ،ُ و (أسّروا ال َظ ِذيَن  ّل (ا
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
الثالث المبتدأ

ِة: ّي ِظ ْف ّل َواِملِل ال َع َعنِن ال ُد  ُأ،ُ وهو: الُمَجّر َد َت ْب ِلُث: الُم ّثا ثم قلت: ال
ِئٌم» و َقا ٌد  ْي ّوُل: كَـّ«َز ِه؛ فال ِب ًفى  َت ْك ِلُم ًا  ِفع ًا َرا َوْصف ْنُه،ُ أو  َع ًا  َبر ُمْخ

َقَرة: الية  َب ُكْم (ال ّل ْيٌر  ْا َخ َتُصوُمو َأن  َو ِلٍق184{ َهْل ِمْن َخـّ ) } و {
ِطر: الية  َفا ِه ( ّل ْيُر ال ْفهاٌم،3َُغ ِت ْفٌي أو اْس َنأ ُطُه  ّثانأي: َشْر ) } وال

َعْمَران». َداِن» و «َما َمْضُروٌب ال ْي ِئٌم الّز َقا َأ  hنأحو: «
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
المبتدأ نأوعان

ّثالُث من المرفوعات: المبتدأ،ُ وهو نأوعان: مبتدأ له وأقول: ال
ِني عن ْغ ُي خبر،ُ وهو الغالب،ُ ومبتدأ ليس له خبر،ُ لكن له مرفوع 

الخبر. 
َدانأِن عن ّنأهما ُمَجّر ويشترك النوعان في أمرين؛ أحدهما: أ

ّيا ـّـّـّ وهو البتداء ـّـّـّ ّلفظية،ُ والثانأي: أن لهما عاملً معنو العوامل ال
ُهَما على هذه الصورة من التجرد للسناد.  َنأ ْو َكَ ونأعني به 

ًا ويفترقان في أمرين؛ أحدهما: أن المبتدأ الذي له خبر يكون اسم
ّولً بالسم،ُ نأحو: َؤ َوُم َنا»  ّي ِب َنأ ٌد  َنا» و «ُمَحّم ّب ّلُه َر ًا،ُ نأحو: «ال صريح

َقَرة: الية  َب ُكْم (ال ّل ْيٌر  ْا َخ َتُصوُمو َأن  َو ُكم184{ َياُم ) }،ُ أي: وِص
ُه»،ُ َتَرا َأْن  ْيٌر ِمْن  ّقي َخ ِد ْي َع ِبالُم َع  َتْسَم خيٌر لكم،ُ ومثله قولهم: «

ولذلك قلت «المجرد» ولم أقل السم المجرد. 
ول يكون المبتدأ المستغني عن الخبر في تأويل السم البتة،ُ بل

َداِن» و ْي ِئٌم الّز َقا ًا هو صفة،ُ نأحو: «أ ول كَل اسم،ُ بل (يكون) اسم
َعْمَراِن».  «َما َمْضُروٌب ال
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والثانأي: أن المبتدأ الذي له خبر ل يحتاج إلى شيء يعتمد عليه،ُ
والمبتدأ المستغني عن الخبر ل بد أن يعتمد على نأفي أو استفهام

ّطويل)  َنا،ُ وكَقوله: (ال ْل ّث كَما َم
ُتَما 84 ْنأ َأ ِدي  ْه َع ِب َوافٍف  َلّي َما  ِلي  ـّـّـّ َخ

ُع  ِطـّ َقا ُأ َلى َمْن  َع ِلي  َنأا  ُكو َت َلْم  َذا  ِإ
وقـّولـّه: (البسيطَ) 

ًا 85 َعن َظ ْوا  َو َنأ َأْم  ْلَمى  ْوُم َس َق ِطُن  َقا َأ  ـّـّـّ 
َنا  َط َق ْيُش َمْن  َع َعِجيٌب  َف ُنوا  َع ْظ َي ِإْن 

َعّم من أن يكون ذلك المرفوع ًا لمكتفي به» أ وقولي: «رافع
ًا ًا،ُ كَـّ«قوم سلمى» في البيت الثانأي،ُ أو ضمير ًا ظاهر اسم

ّد على الكوفيـّين منفصل،ًُ كَـّ«أنأتما» في البيت الول،ُ وفيه َر
ًا،ُ والزمخشري وابن الحاجب؛ إذ أوجبوا أن يكون المرفوع ظاهر

َيم: الية  َأنأَت (مر َأَراِغٌب  ) } أن46وأوجبوا في قوله تعالى: {
يكون محمولً على التقديم والتأخير،ُ وذلك ل يمكنهم في البيت
َعّم من أن يكون ذلك (الول) إذ ل يخبر عن المثنى بالمفرد،ُ وأ

ًا عن الفاعل كَما في قولك: ُع فاعلً كَما في البيتين،ُ أو نأائب المرفو
«أَمْضُروٌب الزيدان». 

ٌد» فليس لك ْي ُه َز َوا َب ِئٌم أ َقا ًفى به» نأحو: «أ َت ْك وخرج عن قولي: «ُم
ُه فاعلً أغنى عن الخبر؛ لنأه ل يتم به َوا َب ِئٌم مبتدأ،ُ وأ أن تعرب أقا

الكلُم،ُ بل زيد: مبتدأ (مؤخر) وقائم: خبر مقدم،ُ وأبواه: فاعل به.
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
شروط البتداء بالنكرة

ِر» أو ّدا َعّمْت نأحو: «َما َرُجٌل في ال ِإلّ إْن  ٍة  ِكَر َن ِب أ 
ُ َد َت ْب ُي َولَ  ثم قلت: 

ْيٌر ْؤِمٌن َخ ٌد ّم ْب َع َل َو ِهَما { ْي َل َع ِنأي» و َء ِلـٌّح َجا َخّصْت نأحو: «َرُجٌل َصا
َقَرة: الية  َب ) }. 221(ال

ًة إل في وأقول: الصُل في المبتدأ أن يكون معرفًة،ُ ول يكون نأكر
ّقيفٍف وثلثين،ُ َنأ مواضع خاصة تتبعها بعُض المتأخرين،ُ وأنأهاها إلى 

وزعم بعضهم أنأها ترجع إلى الخصوص والعموم. 
َفًة: إما بصفة مذكَورة،ُ نأحو: ْوصو َلِة الخصوص أن تكون َم فمن أمث

َقَرة: الية  َب ٍة (ال َكَ ِر ْيٌر ّمن ّمْش َنٌة َخ ْؤِم َولَمٌة ّم ٌد221{ ْب َع َل َو }{ (
َقَرة: الية  َب ِرٍك (ال ْيٌر ّمن ّمْش ْؤِمٌن َخ ّدرة،221ُّم َق ) } أو بصفة ُم

َنوانأِن: ّوُل،ُ وَم َوانأِن بدرهم؛ فالّسمن: مبتدأ أ َن كَقولهم: الّسْمُن َم
ُه خبُر المبتدأ مبتدأ ثان،ُ وبدرهم: خبره،ُ والمبتدأ الثانأي وخبر
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ّدرة؛ أي: ّنأه موصوف بصفة مق َوانأِن أ َن ّقوغ للبتداء بَم الول،ُ والمس
َوان منه.  َن َم

َوْصٌف ّتصغير  ْيٌل جاءنأي؛ لّن ال ًة،ُ نأحو: ُرَج ّغَر ومنها: أن تكون ُمَص
في المعنى بالّصغر؛ فكأنأك قلت: رجل صغير جاءنأي. 

ّلم «َخْمُس ومنها: أن تكون مضافة،ُ كَقوله صلى الله عليه وس
ِد».  َبا ِع ْل َلى ا َع ّلُه  ُهّن ال َب َت َكَ َلواتٍت  َص

ّلم «أْمٌر ومنها: أن يتعلق بها معموٌل،ُ كَقوله صلى الله عليه وس
َقٌة» فأمر ونأهي: مبتـّدآن َد ٍر َص َك ْن َعْن ُم ْهٌي  َنأ َو َقٌة،ُ  َد ْعُروفٍف َص بَم
نأكرتان،ُ وَسّوغ البتداء بهما ما تعلق بهما من الجار والمجرور،ُ

ْفَضُل منك جاءنأي.  وكَقولك: أ
ٍم،ُ نأحو: ومن أمثلة العموم: أن يكون المبتدأ نأفسه صيغة عموم

َقَرة: الية  َب ُتوَن (ال ِن َقـّ ّلُه  ُكَّل  َعُه»،ُ و116{ ُقْم َم َأ ُقْم  َي ) } و «َمْن 
ّنفي؛ نأحو: «َما َرُجٌل َعُه»،ُ أو يقع في سياق ال َأِجيء َم َءَك  «َمْن َجا

ِر».  ّدا ِفي ال
ِقْس ما أشبهها.  وعلى هذه المثلة 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

الّرابع خبر المبتدأ

ِر ْي َغ ِإ  َد َت ْب َع ُم ُة َم َد ِئ َفا ْل ِه ا ِب َتْحُصُل  ُه،ُ وهو: َما  َبُر ُع؛ َخ ِبـّ ثم قلت: الّرا
ُكَور.  ْذ َوْصفِف الَم ْل ا

وأقول: الّرابع من المرفوعات؛ خبُر المبتدأ؛ وقولي: «مع مبتدأ»
ّول ُمْخرج لفاعل الفعل،ُ وقولي: «غير الوصف المذكَور» َفْصٌل أ

فصٌل ثانأٍن ُمْخرج لفاعل الوصف في نأحو: «أقائم الزيدان» و «ما
ّقد ُه في َح ّدم ذكَر قائم الزيدان» والمراد بالوصف المذكَور ما تق

المبتدأ. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ًا والمبتدأ اسم ذات ل يكون الخبر زمانأ

َلَة ْي ّل َذاتٍت؛ ونأحو: «ال َأ اْسُم  َد َت ْب ًا والُم ُكوُن َزَمانأ َي َولَ  ثم قلت: 
ّوٌل.  َأ َت ِهلَُل» ُم ال

ّنكرة ّقد المبتدأ ما ل يكون مبتدأ ـّـّـّ وهو ال ْنُت في َح ّي َب وأقول: لّما 
ّقد الخبر،ُ ما ل يكون التي ليست عامة ول خاّصة ـّـّـّ بينت بعد ح

ًا عن ًا في بعض الحيان؛ وذلك: اسُم الّزمانأِن؛ فإنأه ل يقع خبر خبر
ْوُم أسماء الذوات،ُ وإنأما يخبر به عن أسماء الْحداثِث؛ تقول: الّص
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ًا» فأما ًا،ُ ول تقول: «زيد اليوم» ول «عمرو غد َغد َفُر  ْوَم،ُ والّس َي ْل ا
ّنأها ظرف مخبر به ِهلَُل» ـّـّـّ بنصب الليلة على أ َلَة ال ْي ّل قولهم: «ال
َلَة ْي ّل ُله على أن أصله: ال ّول،ُ وتأوي ّدم عليه ـّـّـّ فمؤ َق عن الهلل ُم

ِذَف المضاُف،ُ وهو َدٌث ل ذاٌت،ُ ثم ُح رؤيُة الهللِل،ُ والّرؤية َح
َقاَمُه،ُ ومثله قولهم في المثل: الرؤية،ُ وأقيم المضاف إليه ُم

ُدوُث ًا ُح َغد ٍر،ُ و ْوَم ُشْرُب َخْم َي َأْمٌر» التقدير: ال ًا  َغد ْوَم َخْمٌر،ُ و َي «ال
ٍر.  أْم

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

الخامس اسم كَان وأخواتها

َبَح،ُ َأْص َأْمَسى،ُ و ِهَي:  َها،ُ و ِت َوا َأَخ َكَاَن و ثم قلت: الخامس: اْسُم 
ْو ْفٍي أ َن ِل َيًة  ِل َتا ًا،ُ و َلق ْط ْيَس ـّـّـّ ُم َل َو َباَت،ُ وَصاَر،ُ  َظّل،ُ و َأْضَحى،ُ و و
ِلَما َلًة  َفّك،ُ وِص ْنأ َء،ُ وا ِتي َف ِرَح،ُ و َب َيَزاُل ـّـّـّ و ِه: َزاَل ـّـّـّ َماِضي  ِه ْب ِش

َيم: الية  ًا (مر ّي ُدْمُت َح َداَم؛ نأحو: {َما  ِة:  َي ِت ْق َو ْل ) }. 31ا
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
عمل كَان وأخواتها

َتْي َن ْث وأقول: الخامُس من المرفوعات: اسُم كَان وأخواتها ال
ْعَن َف ّنأهن يدخلن على المبتدأ والخبر؛ فير َة المذكَورة،ُ فإ عشَر

ًا،ُ وينصبن الخبر،ُ المبتدأ،ُ ويسّمى اسمهن حقيقة،ُ وفاعلهن مجاز
ًا.  ويسّمى خبرهن حقيقة،ُ ومفعولهن مجاز

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

أقسام أخوات كَان من حيث شروط العمل

ُهّن في ذلك على ثلثة أقسام:  ثم 
(أ) ما يعمل هذا العمل بل شرط،ُ وهي ثمانأية: كَان وليس وما

بينهما. 
ّنهي ْفٌي أو شبهه،ُ وهو ال َنأ (ب) وما يشترط أن يتقدم عليه 

َ َول َفّك،ُ نأحو: { ْنأ َء،ُ وا ِتى َف ِرَح،ُ و َب والدعاء،ُ وهي أربعة: َزاَل،ُ و
ُهود: الية  ِفيَن ( ِل َت ُلوَن ُمْخ ِكِفيَن118َيَزا َعـّ ِه  ْي َل َع ْبَرَح  ّنأ َلن  } ُ،{ (

ُعَك91(طه: الية  ْب ِرَح َر َب ِه» و «ل  ّل ِكََر ال َذا َتَزْل  ) }؛ وتقول: «ل 
ًا» ويشترط في «زال» شرٌط ُبَك َمْحُروس َنا ًا» و «لَ َزاَل َج ُنأوس َمأ
َيُزول فعٌل تاّم قاصر آَخُر،ُ وهو أن يكون ماضي يَزاُل؛ فإّن ماضي 
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َوالْْرَض ُيْمِسُك الّسَمـّوِت  ّلَه  ِإّن ال ّذهاب والنأتقال؛ نأحو: { بمعنى ال
ِطر: الية َفا ِه ( ِد ْع َب ٍد ّمن  َأَح ُهَما ِمْن  َك َأْمَس ِإْن  َتآ  َل ِئن َزا َل َو َتُزولَ  َأن 

ّثانأية نأافية،ُ وماضي41 ّية،ُ وال ) }،ُ و «إن» الولى في الية شرط
َنأُه من ْأ ٌد َض ْي َيِميُز،ُ يقال: َزاَل َز َد بمعنى َماَز  َع َت ِزيُل فعٌل تاّم ُم َي

ّيَزه منه.  ِز فلن،ُ أي: َم ْع َم
ّنائبة عن ظرف ّية ال (ج) وما يشترط أن يتقدم عليه «ما» المصدر

ّتمثيل بالية الكريمة،ُ الّزمان؛ وهو «دام» وإلى ذلك أَشْرُت بال
ًا ّي ُدْمُت َح ِة َما  َكَو َوالّز ِة  َلو ِبالّص ِنأى  ْوَصا َأ َو كَقوله سبحانأه وتعالى: {

َيم: الية  ٌد31(مر ْي َداَم َز ّيا؛ فلو قلت: « َواِمي َح َد َة  ّد ) }؛ أي: ُم
ًا،ُ وكَذلك: «عجبت ِمْن ًا» حالً ل خبر ًا»،ُ كَان قولك «صحيح َصِحيح

ّية،ُ والمعنى: ّية ل ظرف ًا»؛ لّن ما هذه مصدر ٌد َصِحيح ْي َداَم َز َما 
ًا.  عجبت من دوامه صحيح

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

حالت حذف كَان

َد «أّما» في نأحو: «أّما ْع َب َها  َد َوْح َكَاَن»  ْذُف « َيِجُب َح ثم قلت: و
ِو» َل َو ِإْن  َد « ْع َب َها  َع اْسِم َها َم ُف ْذ ٍر»،ُ ويجوُز َح َف َنأ َذا  ْنأَت  َأ

ْو َأ ِكَنٍن  ْبَل َسا َق ِإلّ  ِم  ْلَمْجُزوم َها ا ِرِع ُنأونأِن ُمَضا ْذُف  َوَح ْينِن،ُ  َت ّي ِط الّشْر
ّتِصل.  ٍر ُم ُمْضَم

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

شروط وجوب حذف كَان وحدها

ّنظر إلى الحذف:  ّلق بكان بال ِهّمة تتع وأقول: هذه ثلث مسائل ُم
ًا دون اسمها وخبرها،ُ وذلك مشروط بخمسة ُوُجوب َها  ُف ْذ إحداها: َح
أمور؛ أحدها: أن تقع صلًة لْن،ُ والثانأي: أن يدخل على أْن حرُف

ُيحذف التعليلِل،ُ الثالث: أن تتقدم العلة على المعلول،ُ الرابع: أن 
ًا ِلق َط ْن ْنأَت ُم الجار،ُ الخامس: أن يؤتى بما؛ كَقولهم: «أّما أ

ًا،ُ أي: ْقُت لن كَنَت منطلق َل َط ْنأ ْقُت» وأصل هذا الكلم: ا َل َط ْنأ ا
ٍه: ُوُجو َدَخل هذا الكلَم تغيـّيٌر من  انأطلقت لجل انأطلقك،ُ ثم 

ًا» ـّـّـّ على المعلول ّلة ـّـّـّ وهي «لن كَنت منطلق أحدها: تقديُم الع
ّدللُة على الختصاص،ُ ـّـّـّ وهي «انأطلقت» ـّـّـّ وفائدة ذلك ال

ّثالث: حذُف ّثانأى: حذُف لم العلة،ُ وفائدة ذلك الختصار،ُ وال وال
ًا الختصار،ُ والّرابع: انأفصال الضمير،ُ وذلك لزٌم كَان،ُ وفائدته أيض

عن حذف كَان،ُ والخامس: وجوُب زيادة «ما»؛ وذلك لرادة
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ّنون في الميم،ُ وذلك لتقارب التعويض،ُ والّسادس: إدغام ال
الحرفين مع سكون الّول وكَونأهما في كَلمتين. 

ّباس بن مرداس ـّ رضي الله ومن شواهد هذه المسألة قوُل الع
عنه ـّـّـّ : (البسيطَ) 

ٍر 86 َف َنأ َذا  ْنأَت  َأ َأّما  َبا ُخَراَشَة  َأ  ـّـّـّ 
ُع  ُب ُهُم الّض ْل ُكَ ْأ َت َلْم  ْوِمَي  َق ِإّن  َف

«أبا» منادى بتقدير: يا أبا،ُ و «ُخَراَشة» بضّم الخاء المعجمة،ُ و
«أّما أنأت ذا نأفر»؛ أصله: لن كَنت ذا نأفر،ُ فعمل فيه ما ذكَرنأاه،ُ

َتَخْرَت ْف ّلق به اللم محذوف؛ أي: لن كَنت ذا نأفر ا والذي يتع
ِدبة.  َنُة الُمْج ُبع: الّس َلّي؛ والمراد بالّض َع

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

حذف كَان مع اسمها

المسألة الثانأية: حذف «كَان» مع اسمها وإبقاء خبرها،ُ وذلك جائز
ل واجب،ُ وَشْرطُه: أن يتقدمها «إْن» أو «لو» الشرطيتان؛

ِهْم ِل ْعَما َأ ِب ّيوَن  ِز ّناُس َمْج ّلم «ال ّوُل كَقوله صلى الله عليه وس فال
ًا؛ ُلهم خير َفَشّر» فتقديره: إْن كَان عم ْيٌر،ُ وإْن َشّرا  َفَخ ًا  ْير إْن َخ

ُلهم َشّرا؛ فجزاؤهم َشّر،ُ وهذا أرجح فجزاؤهم خير،ُ وإْن كَان عم
ّثانأي؛ كَقوله ُأخر،ُ وال ٌه  ُوُجو ّتركَيب،ُ وفيه  الوجه في مثل هذا ال

ٍد» أي: ولو كَان ِدي ًا ِمْن َح َتم ْو َخا َل َو َتِمْس  ْل ّلم «ا صلى الله عليه وس
ًا من حديد.  الذي تلتمسه خاتم

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

شروط حذف نأون «كَان»

ٍر؛ ُأُمو ُنأونأِن «كَان»،ُ وذلك مشروط ب ّثالثة: حذُف  المسألة ال
ّثانأي: أن يكون المضارع أحدها: أن تكون بلفظ المضارع،ُ وال

ّنون ساكَن،ُ والّرابع: أن ل يقع ّثالث: أن ل يقع بعد ال ًا،ُ وال مجزوم
ّنحل: ِكَيَن (ال ِر ْلُمْش َيُك ِمَن ا َلْم  َو بعده ضمير متصل،ُ وذلك نأحو: {

َيم: الية 120الية  ًا (مر ّي ِغ َب َأُك  َلْم  َو ) }؛ ول يجوز في20) }،ُ {
َو ُه ُكَْن»؛ لنأتفاء المضارع،ُ ول في نأحو: « قولك: «كَاَن» و «
ُكِن َي َلْم  ُكوَن»؛ لنأتفاء الجزم،ُ ول في نأحو: { َي َلْن  ُكوُن» و « َي

َنة: الية  ّي َب ْا (ال َفُرو َكَ ِذيَن  ّل ) }؛ لوجود الّساكَن،ُ ول في نأحو قوله1ا
َ َفل ْنُه  ُك َي ِإْن لَ  َو ِه،ُ  ْي َل َع ّلطَ  ُتَس َلْن  َف ْنُه  ُك َي ّلم «إْن  صلى الله عليه وس

ِه» لوجود الّضمير.  ِل ْت َق ِفي  َلَك  ْيَر  َخ
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اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

الّسادس أسماء أفعال المقاربة

َكََرَب،ُ َد،ُ و َكَا ِهَي:  ِة؛ و َب َقاَر َعالِل الُم ْف َأ ِدُس: اْسُم  ثم قلت: الّسا
َق،ُ ِف َط ِه. و ّقجي َتَر ِل َق،ُ وَحَرى؛  َل ْو َل َعَسى،ُ واْخ ِر. و َب ْلَخ ّقو ا ُنأ ُد ِل ْوَشَك؛  َأ َو

ُكوُن َي ِه،ُ و ِفي ِللّشُروعِع  َهَل؛  ْل َه َهّب،ُ و َعَل،ُ و َذ،ُ وَج َأَخ َأ،ُ و ْنأَش َأ َو َق،ُ  ِل َع و
ًا.  ِرع َها ُمَضا َبُر َخ

َعالِل المذكَورة.  ْف ِدُس ِمَن المرفوعاتِت: اْسُم ال وأقول الّسا
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
أفعال المقاربة باعتبار معانأيها ثلثة أقسام

ٍم:  ِة أقسام وهي تنقسم ـّـّـّ باعتبار معانأيها ـّـّـّ إلى ثلث
َد،ُ َكَا َقاَربة الُمَسّمى باسمها للخبر،ُ وهي ثلثة:  ما يدّل على ُم

ْوَشَك.  َأ َكََرَب،ُ و و
َعَسى،ُ ًا:  ّلم للخبر؛ وهي ثلثة أيض ّقجي المتك َتَر وما يدّل على 

َق.  َل ْو َل وَحَرى،ُ واْخ
وما يدّل على ُشُروع الُمَسّمى باسمها في خبرها،ُ وهي كَثيرة؛

َعَشَر،ُ كَما َثَة  َ َثل َعاُل هذا الباب  ْف ذكَرُت منها (هنا) سبعة،ُ فكملت أ
أن الفعال في باب «كَان» كَذلك. 

َعَشَر،ُ تعمل عمل كَان؛ فترفع المبتدأ،ُ وتنصب الخبر،ُ َثَة  ّثل فهذه ال
ًا،ُ ثّم منه ما يقترن بأْن،ُ ومنه إلّ أن خبرها ل يكون إل فعلً مضارع
ُد عنها،ُ كَما يأتي تفصيله ـّـّـّ إن شاء الله تعالى ـّـّـّ في باب ما يتجّر

َبِرها بأحكام ليست لـّ «كَان المنصوبات؛ ولول اختصاُص َخ
ُد َكا َي َدٍة؛ قال الله ـّ سبحانأه ـّـّـّ : { وأخواتها» لم تنفرد بباب على ِح

ّنور: الية  ُيِضىء (ال َها  ُت ْي ُكْم35َز َيْرَحَم َأن  ُكْم  ّب َعَسى َر } ُ،{ (
) }،ُ وقال الشاعر: (البسيطَ) 8(السَراء: الية 

ِني 87 ُل ِق ْث ُي ُقْمُت  َذا َما  ِإ ْلُت  َع ْد َج َق َو  ـّـّـّ 
ِر  ِك ِرب الّس ْهَض الّشا َنأ َهُض  ْنأ أ

َ َف ِبي  ْو َث
ِدلً  َت ْع ْينِن ُم َل ِرْج َلى  َع َأْمِشي  ْنُت  ُكَ َو

ِر  ُأْخَرى ِمَن الّشَج َلى  َع َأْمِشي  َفِصْرُت 
ّطويل)  وقـّال الخـّر: (ال

َوى 88 َه ِة ال َع َطا ِفي  ْلَب  َق ْل ُلوُم ا َأ ْبُت  َب َه  ـّـّـّ 
ّطويل)  وقـّال الخـّر: (ال

َلْت 89 َه ْل َه َف ِديَن  َت ْع َياَر الُم ِد َنا  ْئ ِط َو  ـّـّـّ 
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ُق  َه َتْز ِة  َت ْبَل الَما َق ُهُم  ُفوُس ُنأ

ِفَق أشهرها،ُ وهي التي َط َو ْغَرُب أفعال الّشروع،ُ  وهذان الفعلن أ
َقا َطِف َو ّتنزيل،ُ وذلك في موضعين؛ أحدهما: { وقعت في ال

َفاِن (العَراف: الية  َقًة على22َيْخِص َطانأِن ور َيِخي َعا  ) }؛ أي: َشَر
َعاُل؛ ليستترا بها،ُ وقرأ أبو الّسّمال العدوي: ّقن ُتْخَصُف ال أخرى كَما 
َق ِب َط َغة ثالثة  ُل ُلَغة حكاها الخفش،ُ وفيها  َقا) بالفتح؛ وهي  َف َط َو )

ًا (ص: َق َمْسح ِف َط َف ّثانأي: { ـّـّـّ بباء مكسورة مكان الفاء ـّـّـّ وال
ًا،33ُالية  َها َمْسح َق َنا ْع َها وأ َق َع يمسح بالّسيف ُسو ) }؛ أي: َشَر

ًا.  أي: يقطعها قطع
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
الّسابع اسم ما حمل على «ليس»

َعٌة: َب َأْر ِهَي  ْيَس»،ُ و َل ُع: اْسُم ما ُحِمَل على « ِبـّ ثم قلت: الّسا
ِة َع ِو الّسا ٍة،ُ أ ْثَر َك ِب ْعَمل إلّ في الحينِن  َت ِة الجميع،ُ ول  َغ ُل «لََت» في 

ُذوفِف ْوُن الَمْح َكَ َثُر  َها،ُ والكَ ْي أ
َ ُع بيَن ُجْز ٍة،ُ ول يجَم ّل ِبق َوانأِن  ِو ال أ

َناٍص (ص: الية  ّولََت ِحيَن َم ُو: { َها،ُ نأح ) } و «ما» و «ل»3اْسَم
ِة؛ َي ِل َعا ْل ْهلِل ا َأ ِة  َغ ُل َيُة في  ِف ّنا ِز،ُ و «إِن» ال ْلِحَجا ِة ا َغ ُل َتانأِن في  َي ِف ّنا ال

ُلُه وليس ْعُمو ُهّن َم َي ِل َي ُه،ُ وأْن ل  ِر،ُ وتأِخيُر َب ْلَخ ْفُي ا َنأ ِهّن  ِل ْعَما وَشْرُط إ
ِرَن اسُم «ما» َلْي «ل» وأن ل يقت ْعُمو َتنكيُر َم ًا،ُ و ًا ول َمْجُرور َظْرف

ُيوُسف: الية  َبَشًرا ( َذا  َهـّ ِة،ُ نأحو: {َما  َد ِئ ) } و: 31بإنأِن الّزا
ًا  ِقي ّلُه وا َقَضى ال َوَزٌر ِمّما  ول 

َولَ َضاّرَك».  َعَك  ِف َنأا ِلَك  َذ و «إْن 
وأقول: الّسابُع من المرفوعات: اسُم ما ُحِمَل ـّـّـّ في رفع السم

ونأصب الخبر ـّـّـّ على «ليس»،ُ وهي أْحُرٌف أربعة نأافية،ُ وهي:
«ما» و «ل» «لَت» و «إْن». 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّية شروط عمل «ما» الحجاز

ّنأها تعمُل هذا العمَل بأربعة شروط،ُ أحدها: أن يكون فأّما «ما» فإ
ًا،ُ والثانأي: أن ل يقترن السم بإن ًا،ُ وخبرها مؤخر ّدم َق اسمها ُم

الّزائدة،ُ والثالث: أن ل يقترن الخبر بإل،ُّ والّرابع: أل يليها معموُل
ًا.  ًا،ُ ول جاّرا ومجرور الخبر وليس ظرف

ٌء فإذا استوفت هذه الشروط الربعة عملت هذا العَمَل ـّـّـّ َسوا
أكَان اسُمها وخبرها نأكرتين،ُ أو معرفتين،ُ أو كَان السُم معرفة
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ِهْم ِت َهـّ ُأّم ُهّن  ًة ـّـّـّ فالمعرفتان كَقوله ـّ تعالى ـّـّـّ : {ّما  والخبُر نأكر
ُكم2(المَجادلة: الية  َفَما ِمن ّنكرتان كَقوله ـّ تعالى ـّـّـّ : { ) }،ُ وال

ّقة: الية  ِزيَن } (الَحا ْنُه َحـِّج َع ٍد  َأَح ٌد) اسمها،ُ و47ّمْن  ) فـّ (أح
(حاجزين)؛ خبرها،ُ و (منكم) متعلق بمحذوف؛ تقديره: أعني،ُ

ّنفي،ُ و ًا فاعُل «منكم»؛ لعتماده على ال ويحتمل أن أحد
(حاجزين) نأعت له على لفظه. 

ُد بالجمع؟ وكَيف يخبر به عنه؟  ُيوَصُف الواح فإن قلت: كَيف 
ٍد ّمن َأَح ْيَن  َب ُق  َفّر ُنأ ّنأه اسم عام،ُ ولهذا جاء: {لَ  قلت: جوابهما أ

َقَرة: الية  َب ِه (ال ِل ) } والمختلفان؛ كَقوله ـّ تعالى ـّـّـّ : {َما285ّرُس
ُيوُسف: الية  َبَشًرا ( َذا  ) }،ُ ولم يقع في القرآن إعمال31َهـّ

ّثلثة،ُ على الحتمال ًا في غير هذه المواضع ال ِريح «ما» َص
ُلها لغُة أهل الحجاز،ُ ول يجيزونأه في ّثانأي،ُ وإعما المذكَور في ال

نأحو قوله: (البسيطَ) 
َهٌب 90 َذ ُتُم  ْنأ َأ َنأَة َما إْن  َدا ُغ ِني   ـّـّـّ ب

ُتُم الَخَزُف  ْنأ َأ ِكْن  َول ِريٌف،ُ  َولَ َص
ٌد َوَما ُمَحّم لقتران السم بإْن،ُ ول في نأحو قوله ـّ سبحانأه ـّـّـّ : {

ٌة144ِإلّ َرُسوٌل (آل ِعمَران: الية  َد ِإلّ وِح َنأآ  َأْمُر َوَمآ  } ُ،{ (
َقَمر: الية  ) }؛ لقتران الخبر بإل،ُّ ول في نأحو قولهم في50(ال

َتَب»؛ لتقدم خبرها،ُ ول في نأحو قوله: ْع َأ ٌء َمْن  المثل «َما ُمسي
ّطويل)  (ال

ًنى 91 ِزَل ِمْن ِم َنا َها الَم ْف َعّر َت ُلوا  َقا  ـّـّـّ و
ِرُف  َعا َنأا  َأ ًنى  َفى ِم َوا ُكَّل َمْن  َوَما 

ّدم معمول خبرها وليس بظرف ول جار ومجرور.  لتق
ْعِملها بنو تميم،ُ ولو استوفت الشروَط الربعة؛ بل يقولون: ُي ول 

ُيوُسف: الية َبَشًرا ( َذا  َهـّ ٌد قائم» وقرىء على لغتهم: {َما  ْي «َما َز
ِهْم (المَجادلة: الية 31 ِت َهـّ ُأّم ُهّن  ) } بالرفع،ُ وقرىء2) } و {ّما 

ّية،ُ ّتميم ّقر بباء زائدة،ُ وتحتمل الحجازية وال ًا: (بأمهاتهم) بالج أيض
ّنصب.  َعما أّن الباء تختّص بلغة ال ّي،ُ َز ًا لبي علّي والّزمخشر خلف

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

شروط عمل «ل» عمل «ليس»

ِء ْعَمُل بالّشروط المذكَورة لـّ«ما»،ُ إلّ شْرَط انأتفا َت وأما «ل» فإنأها 
ُتَزاد بعد «ل» اقتران «إْن» بالسم،ُ فل حاجة له؛ لّن «إْن» ل 

ّثلثة الباقية أن يكون اسمها وخبرها ويضاف إلى الّشروط ال
ّطويل)  نأكرتين؛ كَقوله: (ال
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ًا 92 َلى الْرضِض باقي َع ٌء  َفلَ َشْي َعّز  َت  ـّـّـّ 
ًا  َواقي ّلُه  َقَضى ال َوَزٌر ِمّما  َولَ 

َعِملت في اسم معرفة؛ كَقوله: (البسيطَ)  ّبما  ور
َها 93 َل ْيَن  ٍم َمَض َوام ْع َأ َد  ْع َب َها  ُت َكْر ْنأ َأ  ـّـّـّ 

َنأا  ْلِجيَراُن ِجيَرا َولَ ا ًا،ُ  َدار ّداُر  لَ ال
ّنبي: (الطويل)  وعلى ذلك قوُل المت

َذى 94 ًا ِمَن ال ْق َخلَص ُيْرَز َلْم  ُد  ْلُجو َذا ا ِإ  ـّـّـّ 
َيا  ِق َبا َولَ الَماُل  ًا،ُ  ْكُسوب ُد َم ْلَحْم َفلَ ا

ًا،ُ وأّما بنو تميم ِز أيض َعَمَل المذكَوَر لغُة أهل الحجا وإعماُل «ل» ال
فيهملونأها ويوجبون تكريرها. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

شروط عمل «إْن» عمل ليس

وأما «إْن» فتعمل بالّشروط المذكَورة،ُ إلّ أّن اقتران اسمها بإْن
ممتنع؛ فل حاجة لشتراط انأتفائه،ُ وتعمل في اسم معرفة وخبر

ُعوَن ِمن ْد َت ِذيَن  ّل ِإّن ا َبير ـّ رحمه الله ـّـّـّ : { نأكرة،ُ قرأ سعيد بن ُج
ُكْم (العَراف: الية  ُل َثا َأْم ٌد  َبا ِه ِع ّل ) }؛ بتخفيف (إن)194ُدوِن ال

ّية،ُ و ًا) على الخبر وكَسرها للتقاء الّساكَنين،ُ ونأصب (عباد
ٌد َع «إْن أَح ًا»،ُ وفي نأكرتين،ُ ُسِمـّ ّنأه صفة لـّ«عباد (أمثالكم) على أ
َعَك ِف َنأا ِلَك  َذ َع «إْن  ِة» وفي معرفتين،ُ ُسِمـّ َي ِف َعا ْل ِبا ِإلّ  ٍد  َأَح ًا ِمْن  ْير َخ

ول َضاّرَك». 
 9وإعماُل «إْن» هذه لغُة أهل العالية.

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

شروط عمل «لت» عمل ليس

ّنها تختّص عن ًا،ُ ولك ّنأها تعمل هذا العمل أيض وأّما «لََت» فإ
أخواتها بأمرين: 

ّنأها ل تعمل إلّ في ثلث كَلمات؛ وهي: «الحين» بكثرة،ُ أحدهما: أ
و «الّساعة»،ُ و «الوان» بقلة. 

ّثانأي: أن اسمها وخبرها ل يجتمعان،ُ والغالُب أن يكون وال
َبَرَها،ُ وقد يعكس.  المحذوُف اسَمَها والمذكَوُر َخ

ْا َدو َنا َف َقْرٍن  ِهم ّمن  ِل ْب َق َنا ِمن  ْك َل ْه َأ َكَْم  فالّول كَقوله ـّ تعالى ـّـّـّ : {
َناٍص } (ص: الية  ) . 3ّولََت ِحيَن َم
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ّنفي ّتاء زائدة لتوكَيد ال الواو للحال (ل) نأافية بمعنى ليس،ُ وال
والُمبالغة فيه،ُ كَالتاء في راوية،ُ أو لتأنأيث الحرف،ُ واْسُمها

َناٍص) خبرها،ُ ومضاف إليه،ُ أي: فنادوا والحاُل محذوٌف،ُ و (حيَن َم
ٍر وتأخير.  ِفَرا ّنأه ليس الحيُن حيَن مناصٍص،ُ أي:  أ
ّولََت ِحيَن (ص: الية  ) } بالّرفع،ُ أي:3والثانأي كَقراءة بعضهم: {

َتناديهم ونأزولِل ما نأزل ًا لهم عند  ًا موجود وليس حيُن مناصٍص حين
بهم من العذاب. 

ومن إعمالها في «الّساعة» قوُل الّشاعر: (الكامل) 
ٍم 95 َدم ْن َعَة َم َولََت َسا ُة  َغا ُب ْل ِدَم ا َنأ  ـّـّـّ 

َوِخيُم  ِه  ِغي َت ْب ُع ُم َت ْغُي َمْر َب ْل َوا
ُله: (الخفيف)  وفي «الوان» قو

َوانأٍن 96 َولََت أ َنا  ْلَح ُبوا ُص َل َط  ـّـّـّ 
ِء  َبقا ْيَس ِحيَن  َل َنا أْن  ْب فأَج

وأصله ليس الحيُن أواَن صلح،ُ أو ليس الواُن أواَن صلح،ُ فحذف
َتُه،ُ ّدَر ثبو اسمها على القاعدة،ُ وحذف ما أضيف إليه خبرها،ُ وق

َنَزالِل فبناه على ِب ًا شبيٌه  ُد،ُ إلّ أن أوانأ فبناه كَما يبنى قبل وبع
َنأه للّضرورة.  ّو َنأ الكسر،ُ و

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّثامن خبر إّن وأخواتها ال

ْيَت،ُ َل َأّن،ُ و ِكّن،ُ وكَ َها: أّن،ُ ول ِت َوا ّثامُن: خبُر «إّن» وأَخ ثم قلت: ال
َيٌة (طه: الية  ِت َعَة ءا ِإّن الّسا ُو: { َعّل،ُ نأح َل ّدُمُه15و َق َت ) } ول يجوز 

ِفى ِإّن  ًا؛ نأحو: { ْو َمْجُرور ًا أ َظْرف ُطُه إلّ إْن كَان  َوّس َت َولَ  ًا،ُ  َلق ْط ُم
ًة (آل ِعمَران: الية  ْبَر ِع َل ِلَك  َكالً (الُمزّمل:13ذ َأنأ َنآ  ْي َد َل ِإّن  }{ (

) }. 12الية 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
عمل إّن وأخواتها

ّثامن من المرفوعات: خبُر «إّن» وأخواتها الخمسة،ُ وأقول: ال
ّنأهن يدخلن على المبتدأ والخبر؛ فينصبن المبتدأ؛ كَما سيأتي فإ

في باب المنصوبات،ُ ويسّمى اسمها،ُ ويرفعن خبره كَما نأذكَره ـّ
َيٌة (طه: الية  ِت َعَة ءا ِإّن الّسا ) }15الن ـّـّـّ ويسّمى خبرها،ُ نأحو: {

َقاِب (الَمائدة: الية  ِع ْل ُد ا ِدي ّلَه َش َأّن ال ْا  َلُمو ْع ُهْم98{ا ّنأ أ
َ َكَ } ُ،{ (
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ِفقون: الية  َنا ٌة (الم َد ّن ِريٌب4ُخُشٌب ّمَس َق َعَة  َعّل الّسا َل } ُ،{ (
) }. 17(الّشورى: الية 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ل يتقدم الخبر على إّن وأخواتها

ًا،ُ وقد أشار إلى ذلك الشيُخ ُهّن عليهّن مطلق ّدم أخباُر ول تتق
ّطويل)  ّدين بن عنين؛ حيث قال: (ال شرُف ال

ُيِجْز 97 َلْم  َو ِإّن،ُ  ِر  َبا َأْخ ّقنأَي ِمْن  َأ  ـّـّـّ كَ
ّدَما  َق َت َي َأْن  ّنْحو  ٌد في ال َأَح َلُه 

ِنأي  َيُجّر َداَك  َنأ َعَسى َحْرُف َجَر ِمْن 
َدَما  ْع ِلَك ُم ّقنأي ِمْن وَصا ِإ َف ْيَك؛  َل ِإ

ول على أسمائهن؛ فإّن الحروف محمولة في العمال على
ُع في معمولتها ًا في العمل،ُ ل يليق التوّس الفعال،ُ فلكونأها فرع

ًا،ُ ًا أو جاّرا ومجرور ّلهم إلّ إن كَان الخبر ظرف ّتأخير،ُ ال ّتقديم وال بال
َنآ ْي َد َل ِإّن  ُطُه بينها وبين أسمائها،ُ كَقوله ـّ تعالى ـّـّـّ : { فيجوز توّس

َكالً (الُمزّمل: الية  َيْخَشى }12َأنأ ّلَمن  ًة  ْبَر ِع َل ِلَك  َذ ِفى  ِإّن  }{ (
َعات: الية  ّناز ْغل»،ُ و26(ال ِة لُش َ ) وفي الحديث: «إن في الّصل

ًا» ويروى «لحكمة» فأّما تقديُمه عليها،ُ فل َلُحكم ْعر  ّقش «إّن من ال
ًا.  سبيَل إلى جوازه؛ ل تقول: في الدار إن زيد

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

مواضع كَسر همزة إن

ِة ِة،ُ والّصف َل ّول الّص ِء،ُ وفي أ ِتدا ْب ْكَسُر «إن» في ال ُت ثم قلت: و
ِة ّي ْلُجَمل،ُ والَمْحك َتّص با َيْخ َها ما  ْي َل ّية،ُ والُمضافِف إ ِة الحال َل والُجْم
ْبَل َق ْينٍن،ُ و َع ِم  َعنِن اْسم َها  َبر ب ِم،ُ والُمْخ َقَسم ْل َوابِب ا َقول،ُ وَج ْل با

ِة والفاء ّي ِئ ُفَجا َد «إذا» ال ْع َب َتُح  ْف ُت ْكَسُر أو  ُت ِة،ُ و ّقلق َع ِم الُم اللّم
َتُح في ْف ُت ُد الله» و َأْحَم ّقنأي  َأ ِلي  ْو َق ّوُل  ّيِة،ُ وفي نأحو: «أ ِئ ْلَجَزا ا

الباقي. 
وأقول: لـّ«إّن» ثلُث حالتٍت: وجوُب الكسر،ُ ووجوب الفتح،ُ

وجواز المرين: 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
وجوب كَسر همزة إّن في تسع مسائل
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فيجب الكسر في تسع مسائل: 
َثر: َكو َثَر } (ال ْو َك ْل َنـَّك ا ْي َط ْع َأ ّنأآ  ِإ إحداها: في ابتداء الكلم؛ نأحو: {

َقدر: الية 1الية  ْدِر } (ال َق ْل ِة ا َل ْي َل ِفى  َنـُّه  ْل َأنأَز ّنأا  ِإ } ُ، (1 . (
ُه ِمَن َنا ْي َت َوءا ّول الّصلة،ُ كَقوله ـّ تعالى ـّـّـّ : { ّثانأية: أن تقع في أ ال

َقَصص: الية  ُأ (ال ُنو َت َل ِتَحُه  َفا ِإّن َم ِز َمآ  ُنو ُك ْل ) } (ما) مفعول76ا
ثانأِن لتيناه؛ وهي موصول بمعنى الذي،ُ و (إّن) وما بعدها صلة،ُ
ّنأُه َأ ِدي  ْن ِذي ِع ّل َء ا َتَرْزُت بقولي: «أّول الصلة» من نأحو: «َجا واْح
ّنها ليست ّقصلة،ُ لك َفاِضٌل» فإّن واجبُة الفتحِح،ُ وإن كَانأت في ال

في أولها. 
َفاِضُل» ولو ّنأُه  ِبَرُجلٍل إ ّثالثة: أن تقع في أول الصفة،ُ كَـّ «َمَرْرُت  ال

ّنأها ليست َفاِضٌل»،ُ لم تكسر؛ ل ّنأُه  ِدي أ ْن ِبَرُجلٍل ِع قلت: «َمَرْرُت 
ّقصفة.  في ابتداء ال

َكََمآ ّية،ُ كَقوله ـّ تعالى ـّـّـّ : { الّرابعة: أن تقع في أول الجملة الحال
ُهوَن } ِر ّقـّ َك َل ِنيَن  ْؤِم ْلُم ًا ّمَن ا ِريق َف ِإّن  َو ّق  ْلَح ِبا ِتَك  ْي َب ّبَك ِمن  َأْخَرَجَك َر

َفال: الية  ٌد5(النأ ْي َبَل َز ْق ّية من نأحو: «أ ّول ) ،ُ واحتَرْزُت بقيد ال
ِفٌر».  َظا ّنأُه  ِدي أ ْن وِع

الخامسة: أن تقع في أول الجملة المضاف إليها ما يختّص
ًا ْيد ْيُث إّن َز َلْسُت َح بالجملة ـّـّـّ وهو إذ وإذا وحيث ـّـّـّ ؛ نأحو: «َج
ُأولع الفقهاء وغيرهم بفتح «إن» بعد حيث؛ وهو ِلٌس»،ُ وقد  َجا
ّنأها ل تضاف إل إلى الجملة،ُ و «أن» المفتوحة لحن فاحش،ُ فإ

ّية من نأحو: ّول َتَرْزُت بقيد ال ومعمولها في تأويل المفرد. واْح
َكاٌن َحَسٌن».  ّنأُه َم ٍد أ ْي ُد َز َقا ِت ْع ْيُث ا َلْسُت َح «َج

ّية في مسألتي الحال ّول ًا من النحويـّين،ُ اشترط ال ولم أَر أحد
وحيث؛ ول بد من ذلك. 

ّنأَك ِإ َلُم  ْع َي ّلُه  َوال ّقلقة،ُ نأحو: { السادسة: أن تقع قبل اللم المع
ِفقون: الية َنا ُبوَن (الم ِذ َكـّ َل ِقيَن  ِف َنـّ ْلُم ِإّن ا ُد  َه َيْش ّلُه  َوال ُلُه  َلَرُسو

َلِي العلم1 ْع ِف ِل َقانأِن  ّقل َع ُبون) ُم ِذ ) } فاللّم من (لرسوله) ومن (لكا
ّلطَ على لفظ ما بعدهما؛ والّشهادة،ُ أي: مانأعان لهما من التس

فصار لما بعدهما حكم البتداء؛ فلذلك وجب الكسر،ُ ولول اللّم
ُتم ّمن ِنْم َغ ّنأَما  َأ َلُموا  ْع َوا لوجب الفتح؛ كَما قال الله ـّ تعالى ـّـّـّ : {

َفال: الية  ِه ُخُمَسُه (النأ ّل َأّن ل َف ّنأُه ل41َشْىء  َأ ّلُه  َد ال ِه ) } و {َش
َو (آل ِعمَران: الية  ُه ِإلّ  َلـَّه  ) }. 18ِإ

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

َيم: ِه (مر ّل ُد ال ْب َع ّنأى  ِإ َقاَل  ّية بالقول،ُ نأحو: { الّسابعة: أن تقع محك
ّنَم30الية  َه ِه َج ِزي َنأْج ِلَك  َفذ ِه  ِنأ ُدو َلـٌّه ّمن  ِإ ّنأى  ِإ ُهْم  ْن ُقْل ِم َي َوَمن  }{ (
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َياء: الية  َبإ: الية 29(النأب ّق (َس ْلَح ِبا ِذُف  ْق َي ّبى  ِإّن َر ُقْل  } ُ،{ (48(
 .{

َتـِّب ِك ْل َوا ًا للقسم،ُ كَقوله ـّ تعالى ـّـّـّ : {حـّم  ّثامنة: أن تقع جواب ال
ُه}.  َنا ْل ْنأَز َأ ّنأآ  ِإ ِبيِن  ْلُم ا

َفاِضٌل» ّنأُه  ِإ ٌد  ْي ًا عن اسم عين،ُ نأحو: «َز ّتاسعة: أن تقع خبر ال
ِئيَن ِب َوالّصـّ ْا  ُدو َها ِذيَن  ّل َوا ْا  ُنو ِذيَن ءاَم ّل ِإّن ا وقوله ـّ تعالى ـّـّـّ : {

ْوَم َي ُهْم  َن ْي َب ْفِصُل  َي ّلَه  ِإّن ال ْا  ُكَو َأْشَر ِذيَن  ّل َوا ْلَمُجوَس  َوا ّنَصـَّرى  َوال
ِة (الَحّج: الية  ْلِقيـَّم ) }. 17ا

وقد أتيت في شرح هذا الموضع بما لم أسبق إليه فتأملوه. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
مواضع فتح همزة «إّن» وجوبا

ويجب الفتُح في ثمانأي مسائل: 
َعنكبوت: َنا (ال ْل َأنأَز ّنأآ  َأ ِهْم  ِف ْك َي َلْم  َو َأ َلًة؛ نأحو: { إحداها: أن تقع فاِع

َنا. 51الية  ُل ْنأَزا ) }؛ أي: إ
َلن ّنأُه  َأ ُنأوٍح  َلى  ِإ ُأوِحَى  َو ّثانأية: أن تقع نأائبة عن الفاعل؛ نأحو: { ال

ُهود: الية  ْد ءاَمَن ( َق ِإلّ َمن  ْوِمَك  َق ْؤِمَن ِمن  ُأوِحَى36ُي ُقْل  }{ (
ْلِجّن (الجّن: الية  َفٌر ّمَن ا َنأ َع  َتَم ّنأُه اْس َأ َلّى  ) }. 1ِإ

ُكْم ّنأ َأ ُفوَن  َتَخا َولَ  ّثالثة: أن تقع مفعولً لغير القول؛ نأحو: { ال
َعام: الية  ِه (النأ ّل ِبال ُتم  ْكَ ) }. 81َأْشَر

ّنأَك َأ ِه  ِت َيـّ َوِمْن ءا الّرابعة: أن تقع في موضع رفع بالبتداء؛ نأحو: {
َلت: الية  ُفّص َعًة ( ) }. 39َتَرى الْْرَض َخـِّش

ِدي َقا ِت ْع الخامسة: أن تقع في موضع خبٍر عن اسم معنى؛ نأحو: «ا
َفاِضٌل».  ّنأَك  أ

َو ُه ّلَه  َأّن ال ِب ِلَك  الّسادسة: أن تقع مجرورة بالحرف؛ نأحو: {ذ
ّق (الَحّج: الية  ْلَح )}. 6ا

ُكْم ّنأ َأ ْثَل َمآ  ّق ّم َلَح ّنأُه  ِإ الّسابعة: أن تقع مجرورة بالضافة؛ نأحو: {
َيات: الية  ّذار ُقوَن (ال ِط ) }. 23َتن

ِتى ّل ِتى ا ْعَم ِنأ ْا  ُكَُرو ْذ ّثامنة: أن تقع تابعة لشيء مما ذكَرنأا؛ نأحو: {ا ال
َقَرة: الية  َب َلِميَن (ال َعـّ ْل َلى ا َع ُكْم  ُت ْل َفّض ّنأى  َأ َو ُكْم  ْي َل َع َعْمُت  ْنأ ) }،47َُأ

َفال: الية ُكْم (النأ َل َها  ّنأ أ
َ ْيِن  َت َف ِئ ّطا َدى ال ِإْح ّلُه  ُكَُم ال ُد ِع َي ْذ  ِإ َو ونأحو: {

َفٌة على المفعول؛ وهو (نأعمتي)،7ُ ُطو ْع ّنأها في الولى َم ) }؛ فإ
َدٌل منه؛ (إحدى).  َب وفي الثانأية 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
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مواضع يجوز فيها فتح همزة إّن وكَسرها

ِر:  َه ويجوز الوجهان في ثلِي مسائَل في الْش
ًا ْيد ِإّن َز َذا  ِإ َف ُفَجائية؛ كَقولك: «َخَرْجُت  إحداها: بعد «إذا» ال

ّطويل)  َباِب»،ُ قال الشاعر: (ال ْل ِبا
ًا 98 ّقيد ِقيَل َس َكََما  ًا  ْيد َأَرى َز ْنُت  ُكَ َو  ـّـّـّ 

ِم  ِزم َها ّل َفا وال َق ْل ُد ا ْب َع ّنأُه  َأ َذا  ِإ
يروى بفتح «إن» وبكسرها. 

ُكْم ْن َعِمَل ِم ّية؛ كَقوله ـّ تعالى ـّـّـّ : {َمْن  ْلَجَزائ ّثانأية: بعد الفاء ا ال
ُفوٌر َرِحيٌم} قرىء َغ ّنأُه  ِإ َف َلَح  َأْص َو ِه  ِد ْع َب َتاَب ِمْن  ٍة ثّم  َل َها ِبَج ًا  ُسوء

بكسر «إن» وفتحها. 
ِبطَُ ذلك: أن ّلَه»؛ وَضا ُد ال َأْحَم ّقنأي  َأ ِلي  ْو َق ّوُل  ّثالثة: في نأحو «أ ال
ْوٌل كَأحمد ونأحوه،ُ وفاعل القولين َق َها  َبُر ًا عن قول،ُ وَخ تقع خبر

ِبطََ؛ كَالمثال المذكَور،ُ جاز فيه الفتُح ْوَفى هذا الضا َت ٌد،ُ فما اْس واِح
ّول ُد الله،ُ والكسُر على جعلى «أ ّوُل قولي حم على معنى أ

ّنأي أحمد الله» جملة أخبر بها عن هذا المبتدأ،ُ قولي» مبتدأ،ُ و «إ
ّنأها نأفُس المبتدأ في ٍد،ُ يعود على المبتدأ؛ ل وهي مستغنية عن عائ

ّقنأي؛ ونأظيُر َتح بإ َتـّ ْف ّوُل قولي هذا الكلم الُم ّنأه قيل: أ المعنى،ُ فكأ
ُيونأس: ُهّم ( ّل َنَك ال ْبَحـّ َها ُس ِفي ُهْم  ْعو َد ذلك قوله ـّ سبحانأه ـّـّـّ : {

ُتُه10الية  ْل ُق ْفَضُل ما  ّلم «أ ّقي صلى الله عليه وس ِب ّن ) }،ُ وقوُل ال
ّلُه».  ِإلّ ال ِإلَه  ِلي لَ  ْب َق ّيوَن ِمْن  ِب ّن َنأا وال أ

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّتاسع خبر «ل» التي لنفي الجنس ال

ْنسِس؛ نأحو: «لَ َرُجَل ْلِج ْفِي ا َن ِل ِتي  ّل َبُر «لَ» ا ُع: َخ ّتاِس ثم قلت: ال
َيكثُر ًا،ُ و َظْرف ْو  َل َو ُه  ُه،ُ كَالسم،ُ وتأِخيُر ِكيُر ْن َت َيِجُب  ٍد» و ْي ْفَضُل ِمْن ز َأ

ٍذ.  ُه حينئ ْذكَُر َت َتِميٌم ل  ِلَم،ُ و ُع ُفُه إْن  ْذ َح
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّنافية للجنس خبر ل ال

َبُر «ل» التي لنفي الجنس.  ّتاسُع من المرفوعات: َخ وأقول: ال
اعلم أّن «ل» على ثلثة أقسام: 

َ َول َتّص بالمضارع وتجزمه؛ نأحو: { أحدها: أن تكون نأاهية؛ فتخ
ِفى الْْرِض َمَرًحا (السَراء: الية  ّفى37َتْمِش  ِرف  ُيْس َفلَ  } ُ،{ (
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ْتِل (السَراء: الية  َق ْل َبة: الية33ا ّتو َنا (ال َع ّلَه َم ِإّن ال َتْحَزْن  ) }،ُ {لَ 
َقَرة:40 َب َنأآ (ال ْذ َؤاِخ ُت ًا،ُ نأحو: {لَ  ّدعاء فتجزم أيض َعار لل َت ُتْس ) } و

) }. 286الية 
ِم كَخروجها؛ فل تعمل الثانأي: أن تكون زائدة؛ دخولها في الكلم

َد (العَراف: الية  َتْسُج َألّ  َعَك  َن ًا،ُ نأحو: {َما َم ) }؛ أي: أن12شيئ
ّنأه قد جاء في مكان آخر بغير «ل» وقوله ـّ تعالى تسجد،ُ بدليل أ
ِه ّل َفْضِل ال َلى َشْىء ّمن  َع ِدُروَن  ْق َي َألّ  َتـِّب  ِك ْل ْهُل ا َأ َلَم  ْع َي َئلّ  ّل ـّـّـّ : {

ٍة29(الَحديد: الية  َي َقْر َلى  َع َوَحَراٌم  ) }،ُ وقوله ـّ تعالى ـّـّـّ : {
َياء: الية  ُعوَن } (النأب َيْرِج ُهْم لَ  ّنأ أ

َ َهآ  َنـّ ْك َل ْه ) . 95َأ
ّثالث: أن تكون نأافيًة؛ وهي نأوعان:  ال

ٌد1 ْكَراُرها؛ نأحو: «ل زي َت ُلها و  ـّـّـّ داخلة على معرفة؛ فيجب إهما
َعْمٌرو».  في الدار ول 

 ـّـّـّ وداخلٌة على نأكرة؛ وهي ضربان: 2
(أ) عاملة عمل ليس؛ فترفع السم،ُ وتنصب الخبر؛ كَما تقدم؛

وهو قليل. 
َعَمَل «إّن»؛ فتنصب الْسَم،ُ وترفع الخبر؛ والكلُم ـّ (ب) وعاملة 

الَن ـّـّـّ فيها؛ وهي التي أريد بها نأفُي الجنس على سبيل
التنصيص،ُ ل على سبيل الحتمال. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

شرط إعمال ل عمل إن

َعَمَل أمرانأِن.  وشرط إعمالها هذا ال
ّينا.  َب أحدهما: أن يكون اسمها وخبرها نأكرتين كَما 

ًا؛ وذلك كَقولك: «ل َؤّخر ًا والخبر ُم ّدم َق والثانأي: أن يكون السم ُم
َبلً حاضر».  ًا َج ٍم ممقوٌت»،ُ و «ل طالع ْلم صاحَب ِع

ُلها ّدم،ُ وجب إهما َق فلو دخلت على معرفة أو على خبر ُم
وتكرارها. 

َعْمٌرو»،ُ وأّما ّدار ول  ٌد في ال ْي الّول: كَما تقدم من قولك: «ل َز
َقضيٌة ول أبا ُعَمَر: « َة لكم»،ُ وقول  َبْصَر قول (بعض) العرب «ل 

َحَسنٍن لها»،ُ يريد علّي بن أبي طالب ـّ رضي الله عنهما ـّـّـّ ،ُ
ْيَش بعد اليوم» وقول ُقَر وقول أبي سفيان يوم فتح مكة: «ل 

الّشاعر: (الوافر) 
ْيبٍب 99 َب ِبي ُخ أ

َ َد  ْن َأَرى الحاَجاتِت ِع  ـّـّـّ 
ِد  َ ِبل ّيَة في ال ُأَم َولَ  ْدَن،ُ  ِك َنأ
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فمؤّول بتقدير: «مثل»؛ أي: ول مثل أبي حسن،ُ ول مثل البصرة،ُ
ّية.  ول مثل قريش،ُ ول مثل أم

ُهْم َولَ  ْوٌل  َغ َها  ِفي ّثانأي: كَقول الله ـّ سبحانأه وتعالى ـّـّـّ : {لَ  وال
ُفوَن } (الّصافات: الية  ُينَز َها  ْن ) . 47َع

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

جواز حذف خبر «ل»

ُعلم؛ كَقول الله ـّ سبحانأه وتعالى ـّـّـّ : ِر،ُ إذا  ويكثر حذُف الخب
َبإ: الية  ْوَت (َس َف َفلَ  ْا  ُعو ِز َف ْذ  ِإ َتَرى  ْو  َل َو ْوَت51{ َف ) }؛ أي: فل 

َعَراء: الية  ْيَر (الّش ) } أي: ل50لهم،ُ وقوله ـّ تعالى ـّـّـّ : {لَ َض
ًا،ُ وأما إذا َفُه،ُ إذا كَان معلوم ْذ ُبوَن َح ُيوِج ْيَر علينا. وبنو تميم  َض

َ ُجهل فل يجوز حذفه عند أحد؛ فضلً عن أن يجب؛ وذلك نأحو: «ل
َعّز وَجّل».  ِه  ّل َيُر ِمَن ال ْغ َأ َد  َأَح

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّناصب والجازم العاشر المضارع المجّرد من ال

ٍم.  ِزم َنأاِصبٍب وَجا َد ِمْن  َتَجّر َذا  ُع إ َعاِشُر: الُمَضار ثم قلت: ال
ُتها ـّـّـّ الفعُل وأقول: العاِشُر من المرفوعات ـّـّـّ وهو خاتم

ٌد» و ْي ُقوُم َز َي َد من نأاصب وجازم؛ كَقولك: « ُع إذا تجّر المضار
َعْمٌرو».  ُد  ُع ْق َي »

ّلم ّنبي صلى الله عليه وس فأّما قول أبي طالب يخاطب ال
(الوافر) 

ْفسٍس 100 َنأ ْفَسَك كَّل  َنأ ِد  ْف َت ُد   ـّـّـّ ُمَحّم
َبالَ  َت ٍء  ْفَت ِمْن َشْي َذا َما ِخ ِإ

َبالَ»؛ أصله: َت ّدعاء،ُ وقوله: « ّدر؛ وهو لم ال َق فهو مقرون بجازم ُم
ُتَراث،ُ ٍه:  ُوَجا َو ُوَراثٍث،ُ  ًء؛ كَما قالوا في  «وبال» فأبدل الواو تا

ُتَجاه. وأما قول امرىء القيس: (الّسريع)  و
ِقبٍب 101 َتْح ْيَر ُمْس َغ َأْشَرب  ْوَم  َي ْل  ـّـّـّ فا

ِه ول واِغلِل  ّل ًا ِمَن ال ْثم إ
ّنأما هو مرفوع،ُ ولكن حذفت ًا،ُ وإ فليس قوله: «أشرب» مجزوم

ُبَغ» بالضم من قوله: «أْشَرُب الّضّمة للّضرورة،ُ أو على تنزيل «َر
ُيْجُروَن المنفصل ُمْجَرى ّنأهم قد  ٍد ـّ بالّضم ـّـّـّ فإ َعُض ْيَر» منزلة  َغ

ٌد بالسكون؛ كَذلك قيل َعْض ٍد بالضم:  َعُض المتصل؛ فكما يقال في 
َغ» بالسكان.  ْب َغ» بالّضّم: «َر ُب في: «َر
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اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

بـّاب المنصـّوبـّات

ْعُت في المنصوبات،ُ ولما أنأهيت القول في المرفوعات،ُ شر
فقلت: 

َع َق َو َو: َما  ُه ِه،ُ و ِب ُعوُل  ْف َعْشَر،ُ أحدها: الَم َباُت َخْمَسَة  ْنُصو باٌب،ُ الَم
ًا».  ْيد ْبُت َز َفاِعلِل؛ كَـّ «َضَر ْل ْعُل ا ِف ِه  ْي َل َع

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

الّول: المفعول به

ًا،ُ وبدأُت منها وأقول: المنصوبات محصورة في خمسة عشَر نأوع
ّبه بها،ُ وبدأت ّنأها الصل،ُ وغيُرها محموٌل عليها وُمَش بالمفاعيل ل

من المفاعيل بالمفعول به؛ كَما فعل الفارسّي وجماعة منهم
ّتسهيل،ُ ل بالمفعول المطلق؛ كَما فعل صاحبا المقرب وال

ّي،ُ وابُن الحاِجبِب،ُ ووْجُه ما اخترنأاه: أن المفعول به الّزمخشر
ّنأه الذي يقع بينه وبين الفاعل اللتباُس.  َوُج إلى العراب؛ ل أْح

َقُه بما ل ّل ُق المعنوّي،ُ ل المباشرة؛ أعني تع ّل والمراد بالوقوع: التع
ّقدي،ُ ولول هذا التفسيُر َع َت َقُل إل به،ُ ولذلك لم يكن إل للفعل الم ْع ُي

ْدت الّسفَر»؛ لعدم المباشرة،ُ وخرج بقولنا: َلَخَرَج منه نأحو: «أَر
ّنأه نأفُس الفعلِل الواقع،ُ ُق،ُ فإ «ما وقع عليه» المفعوُل المطل
والظرُف،ُ فإّن الفعل يقع فيه،ُ والمفعول له،ُ فإّن الفعل يقع

لجله،ُ والمفعول معه،ُ فإّن الفعل يقع معه ل عليه. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
نأواصب المفعول به

ّنحل: ْيًرا (ال ْا َخ ُلو َقا ًا نأحو: { ُله: َجواز َعاِم ُأْضِمَر  ْنُه ما  ثم قلت: وِم
ُكَّل30الية  َو َغالِل نأحو: { ِت َها باُب الْش ْن َع ِم َواِضـّ ًا في َم ُوُجوب َو  ُ،{ (

َنـُّه (السَراء: الية  ْلَزْم َأ ْنأَسـٍّن  ) }. 13ِإ
ٌد من أربعة: الفعُل وأقول: الذي ينصُب المفعوَل به،ُ واح

ّدي نأحو: ِلِه؛ فالفعل المتع ْع ِف ُه،ُ واسُم  َدُر ُفه،ُ وَمْص َوْص ّقدي،ُ و َع َت الُم
ّنمل: الية  َد (ال ُوو َدا ْيَمـُّن  َل ِرَث ُس َو َو ِإّن16{ ) }،ُ ووصفه نأحو: {

ّطلق: الية  ِه (ال ِر َأْم ُغ  ِل َبـّ ّلَه  ُع3ال ْف َد ْولَ  َل َو ) }،ُ ومصدره نأحو: {
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َقَرة: الية  َب ّناَس (ال ِه ال ّل ُكْم251ال ْي َل َع ) }،ُ واسُم فعله نأحو: {
ُكْم (الَمائدة: الية  ُفَس ْنأ ) }. 105َأ

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

إضمار نأاصب المفعول جوازا

ًا،ُ ُيْضَمُر: جواز ًا هو الصُل؛ كَما في هذه المثلة،ُ وقد  ُنأه مذكَور وكَو
ْيًرا ْا َخ ُلو َقا ِلّي؛ فالول نأحو: { ِلّي أو حا َدّل عليه دليل مقا إذا 

ّنحل: الية  َأنأَزَل30(ال َذآ  ًا؛ بدليل: {ّما َنا خير ّب ْنأَزَل َر َأ ) }؛ أي: 
ّنحل: الية  ُكْم (ال ّب ّهب لسفر:24َر ّثانأي: نأحو قولك لمن تأ ) }. وال

َطاَس» بإضمار ِقْر ْل ًا: «ا َد سهم ّد ّكَة»؛ بإضمار تريد،ُ ولمن س «َم
ُتِصيُب. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

إضمار نأاصب المفعول وجوبا

ًا في مواضع؛ منها باب الشتغال؛ وحقيقته: أن ُيْضَمر وجوب وقد 
ّدم اسٌم،ُ ويتأّخر عنه فعل،ُ أو وصف صالح للعمل فيما قبله،ُ يتق

مشتغل عن العمل فيه بالعمل في ضميره أو ُملَبسه. 
ُتُه» وقوله ـّ ْب ًا َضَر ْيد فمثال اشتغال الفعل بضمير الّسابق: «َز

َنـُّه (السَراء: الية  ْلَزْم َأ ْنأَسـٍّن  ِإ ُكَّل  َو ) }. 13تعالى ـّـّـّ : {
ًا».  ُبُه،ُ الن أو غد ِر ًا أنأا َضا ومثال اشتغال الوصف: «زيد

ْبُت ًا ضر ومثال اشتغال العامل بملبس ضمير الّسابق: «زيد
ًا».  ُغلََمُه،ُ الن أو غد ِرٌب  ًا أنأا َضا ُغلََمُه» و «زيد

ًا؛ تقديره: ٍر وجوب فالنصب في ذلك وما أشبهه بعاملٍل ُمْضَم
ًا ضربته،ُ وألزمنا كَّل إنأسان ألزمناه.  ضربت زيد

ًا لّن العامل المؤّخَر مفّسر له،ُ وإنأما كَان الحذف ـّ هنا ـّـّـّ واجب
فلم يجمع بينهما. 

ّدم بالعامل َنأْصَب المتق هذا رأُي الجمهور،ُ وزعم الكسائّي أن 
المؤّخر على إلغاء العائد،ُ وقال الفّراء: الفعل عامل في الظاهر

المتقدم وفي الضمير المتأخر. 
ًا لثنين،ُ ّدي ّدى لواحد يصير متع ّد على الفراء بأّن الفعل الذي يتع وُر

وعلى الكسائي بأن الشاغل قد يكون غير ضمير السابق،ُ
كَـّ«ضربت غلمه»،ُ فل يستقيم إلغاؤه. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
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المنادى نأوع من أنأواع المفعول به

َهُه ْب ْو ِش ًا أ ُبُه إذا كَاَن ُمضاف َنأْص َهُر  ْظ َي ّنأما  َدى،ُ وإ َنا ْنُه الُم ثم قلت: وِم
ْولِل َق َبلً» و ًا َج ِلع َطا َيا  ِه» و « ّل َد ال ْب َع ُو: «يا  َلًة،ُ نأح ُهو ًة َمْج ْكَر َف أو 

ِدي».  َي ِب ْذ  َيا َرُجلً ُخ العمى: «
وأقوُل: المنادى نأوع من أنأواع المفعول به،ُ وله أحكام تخّصه
َد ْب َع فلهذا أفردته بالذكَر وبيان كَونأه مفعولً به أن قولك: «يا 

ّله،ُ فـّ«يا» حرف تنبيه،ُ و «أدعو» فعل ّله» أصله يا أدعو عبد ال ال
ّله» َد ال ْب َع َد به النأشاء ل الخبار،ُ وفاعله مستتر و « ُقِص مضارع 

مفعول به ومضاف إليه،ُ ولما علموا أن الضرورة داعية إلى
ْذَف الفعل اكَتفاء بأمرين؛ ُبوا فيه َح ًا أوَج استعمال النداء كَثير

أحدهما: دللة قرينة الحال،ُ والثانأي: الستغناء بما جعلوه كَالنائب
عنه والقائم مقامه وهو: «يا» وأخواتها. 

َياتِت كَلها أن تكون منصوبة؛ لنأها َناد ّق الُم ّين بهذا أن َح وقد تب
ًا،ُ ّنأما يظهر إذا لم يكن المنادى مبني مفعولت،ُ ولكّن النصب إ
ّنأه ـّ ًا معرفة؛ فإ َبَه الضمير بكونأه مفرد ًا إذا أش وإنأما يكون مبني

ُد» و «يا زيدان» ْي ُيبنى على الضمة أو نأائبها،ُ نأحو: «يا َز حينئذ ـّـّـّ 
ُدوَن» وأّما المضاُف،ُ والشبيُه بالمضاف،ُ والنكرة غيُر ْي و «يا َز

ّله ّنأهن يستوجبَن ظهوَر النصب،ُ وقد مضى ذلك كَ المقصودة؛ فإ
ًا ممثلً في باب البناء،ُ فمن أَحّب الوقوف عليه فليرجع مشروح

إليه. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
المنصوب على الختصاص مفعول محذوف العامل

ُو: ُكوُن بأْل نأح َي ٍم،ُ و ّقلم َك َت ٍر ُم َد َضِمي ْع َب ِبأُخّص  ْنُصوُب  ثم قلت: والَم
َنأْحُن ُو: « ًا،ُ نأح ْيِف» وُمضاف ّناسِس للّض ْقَرى ال َأ ُعْرَب  َنأْحُن ال »

َها ما ْلَزُم َي َف ّيا»  َقة»،ُ و «إ َد َنا َص ْكَ َتَر ُنأوَرَث ما  ِء لَ  َعاِشَر النأبيا َم
ًا قليل،ًُ َلم َع َها الّرُجُل» و ّي أ

َ َذا  َكَ َعُل  ْف َأ َنأا  ِء،ُ نأحو: «أ ّقندا َها في ال َيلزُم
َهين.  َوْج ّذ ِمْن  َفْضَل» شا َنأْرُجو ال ّلَه  ِبَك ال فنحو: «

ِه،ُ أو كَان ِطَف علي ُع ْو  َكّرَر أ َت ّتقِق إن  والمنصوب بإلزم أو بإ
ْيَف ّقسلََح الّسلََح» و «الخَأ الخَأ» ونأحو: «الّس ُو: «ال ّياَك» نأح «إ

َقَة َنأا ْفَسَك» ونأحو: { َنأ ْفَسَك  َنأ َد» أو « َد الَس والّرْمَح»،ُ ونأحو: «الَس
َها (الّشمس: الية  َيـّ ْق َوُس ِه  ّل ّياك من السد». 13ال ) }،ُ و «إ

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
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ما جاء محذوف العامل

ِكلََب ِهِه؛ نأحو: «ال ْب َثلٍل أو ِش ُع في َم والمحذوف عامله،ُ والواق
ًا لك».  ْير ِه َخ َت ْنأ ِر»،ُ و «ا َق َب َلى ال َع

وأقول: من المفعولت التي التزم معها حذف العامل؛ المنصوُب
ّظاهر،ُ لنأه خبر على الختصاص وهو كَلم على خلف مقتضى ال

بلفظ النداء. 
َد تخصيصه بحكم ضمير قبله. ُقِص وحقيقته: أنأه اسم ظاهر معرفة 

والغالُب على ذلك الّضمير كَونأه لمتكلم ـّـّـّ نأحو أنأا،ُ ونأحن ـّـّـّ
َفْخٌر،ُ أو ِقّل كَونأه لغائبٍب والباعث على هذا الختصاصِص:  َي و

ٌع،ُ أو بيان.  َواُض َت
ّطويل)  فالّول كَقول بعض النأصار: (ال

ّثٌل 102 َؤ ٌد ُم ِر َمْج ْنأَصا ْعَشَر ال َنا َم َل  ـّـّـّ 
َدا  َأْحَم ِة  ّي ِر َب ْيَر ال َنا َخ ِئ بإْرَضا

ّثل: الذي له أصل.  المؤ
ومثاُل الثانأي قوله: (الخفيف) 

ْبـّ 103 َع ْل َها ا ّي أ
َ ِني  ّنأ ِإ َف ِو  ْف َع ِب ْد   ـّـّـّ ُج

ِقيُر  َف ِهي  ِإل َيا  ِو  ْف َع ْل َلى ا ِإ ُد  ـّـّ
ّثالثِث: (البسيطَ)  ومثال ال

ّدِعي لبِب 104 َنأ ْهَشلٍل لَ  َنأ ِني  َب ّنأا   ـّـّـّ إ
ّناسِس للضيِف» ْقَرى ال َأ َعَرَب  ْل َنأْحُن ا ُو: « وتعريفه بـّ«أل» نأح

ّتقدير: أُخّص العَرَب؛ وتعريفه بالضافة؛ كَقوله: (الّرجز)  ال
ّبَة أْصَحاُب الجَمْل 105 ِني َض َب َنأْحُن   ـّـّـّ 

ْطَرافِف الَسْل  ّفاَن بأ َع ْبَن  َعى ا ْن َنأ
الَسُل: الرماح. 

ّنأا آَل محمد ل ّلم «إ ومن تعريفه بالضافة قوله صلى الله عليه وس
َنا ْكَ ُنأوَرُث ما تَر َعاِشَر النأبياء ل  َتِحّل لنا الصدقة» و «نأحُن َم

َقٌة».  َد َص
َكْشف عنه،ُ وهو وقد اشتمل الحديُث الّشريُف على ما يقتضي ال
ْفع ّله َر أّن «ما» من قوله: «ما تركَنا» موصول بمعنى الذي مح

بالبتداء،ُ و «تركَنا» صلته،ُ والعائد محذوف؛ أي: تركَناه،ُ و
«صدقة» خبر ما هذه على رواية الّرفع،ُ وهو أجود؛ لموافقته

لرواية: «ما تركَنا(ه) فهو صدقة» وأما النصب،ُ فتقديره: ما تركَنا
َنأْحُن َو ّده مثل: { ّد الحال َمَس ِذف الخبر لس َفُح َقَة،ُ  مبذوٌل صد

ُيوُسف: الية  َبٌة ( 8ًُعْص ) } ويجوز في «ما» أن تكون موصول
ّول في محّل ّية؛ فما على ال ّيا،ُ كَما تقدم،ُ وأن تكون شرط اسم
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ُه فهو َنا ٍء تركَ ّثانأي في محّل نأصب؛ والمعنى: أي شي رفع،ُ وعلى ال
صدقة. 

ويكون المنصوب على الختصاص بلفظ «أي» فيلزمها في هذا
الباب ما يلزمها في النداء؛ ِمَن التزام البناء على الضّمة،ُ وتأنأيثها

ّقتفاق،ُ ّنى،ُ ول تجمع با ّنأث،ُ والتزام إفرادها؛ فل تث مع المؤ
ًا ـّـّـّ ،ُ ولزوم «ها» التنبيه بعدها،ُ ًا وتقدير ومفارقتها للضافة ـّ لفظ

ِم الرفع؛ مثاُل ذلك: «أنأا َعّرفٍف بأل لزم َوْصفها باسم م ومن 
َبُة» المعنى: ِعَصا َها ال ُت ّي َنا أ َل ِفْر  ْغ ُهّم ا ّل َها الّرُجُل» و «ال ّي َذا أ َكَ َعُل  ْف أ
ّقصيَن ًا من بين الرجال،ُ واللهم اغِفر لنا مخت أنأا أفعل كَذا َمْخُصوص

من بين العصائب. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
َفْضَل» شذوذان: َنأْرُجو ال ّلَه  ِبَك ال ّية،ُ ففي « ُفه بالعلم ويقّل تعري

ًا.  كَونأه بعد ضمير مخاطب،ُ وكَونأه علم
الغراء مفعول محذوف العامل 

ْغراء.  ْلَزْم،ُ ويسّمى إ ُلُه: المنصوُب بأ ومن المحذوفِف عاِم
ٍد ليلزَمُه؛ نأحو: َطبِب على أمر محمو والغراء: تنبيُه المخا

ّطويل)  (ال
َلُه 106 َأَخا ِإّن َمْن لَ  َأَخاَك؛  َأَخاَك   ـّـّـّ 

ِر ِسلَحِح  ْي َغ ِب ْيَجا  َه ْل َلى ا ِإ َكََساعٍع 
ُعطف ّنأما يلزم حذُف عامله إذا تكرر،ُ كَما سبق في البيت،ُ أو  وإ
ْطُف،ُ جاز َع ْد التكراَر وال َق َف َة» فإن  َد َة والنج َء عليه؛ نأحو: «الَمُرو
َة» منصوٌب َعًة» فـّ«الصل َة َجاِم َ ْذفه،ُ نأحو: «الّصل ْكَُر العامل وَح ِذ

ًا،ُ و «جامعة» منصوب على الحال.  ّدر َق باْحُضُروا ُم
ّنوع قوُل الّشاعر:  ويمكن أن يكون من هذا ال

ٍة 107 ِلّم ِلُم ُعُه  ْد َت ِإْن  ِذي  ّل َأَخاَك ا  ـّـّـّ 
ِغي  ْب َي ِفَك َمْن  ْك َي َو ِغي،ُ  ْب َت َكََما  ُيِجبَك 

ًا  ِفئ َكا ْيَس ُم َل َف ًا  ْوم َي ُفُه  َتْج ِإْن  َو
ِغي  ُيْص َأْن  َوْشِي  ْل ِر وا ِوي ّتْز ُذو ال َع  ْطَم َي َف

َأَخاَك الذي من صفته كَذا،ُ ويحتمل أن يكون ْلَزْم  على تقدير ا
مبتدأ والموصول خبره،ُ وجاء على لغة َمْن يستعمل الخَأ باللفِف

َأَخاَك ل ٌه  ْكَر َقْصِر؛ كَقولهم: «ُم ْل َغَة ا ُتَسّمى ل في كَّل حال،ُ و
َطٌل».  َب

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّثانأي المفعول المطلق ال
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ُد ّقكَ ْلُمؤ َلُة ا َفْض ْل َدُر ا َو: الَمْص ُه ُق؛ و َل ْط ُعوُل الُم ْف ّثانأي: الَم ثم قلت: ال
ًا» أو «َضْرَب ْبُت َضْرب ِه؛ كَـّ «َضَر ِد َد َع ِل ْو  ِه،ُ أ ْوِع َن ِل ّقيُن  ِب ْلُم ْو ا ِله،ُ أ ِلعاِم
ْا ُلو َتِمي َفلَ  ُو: { ُله؛ نأح ْث ِر ِم َد َنى الَمْص ْع ِبَم ْيِن» وما  َت َب ْو «َضْر ِر» أ الِمي

ّقنساء: الية  ْيِل (ال ْلَم َبة:129ُكَّل ا ّتو ًئا (ال ْي ُه َش َتُضّرو َولَ  ) } و {
ّنور: الية 39الية  ًة (ال َد ْل ِنأيَن َج َثَما ُهْم  ُدو ِل َفاْج ) }. 4) } و {

ُق.  ّثانأي من المنصوبات: المفعوُل المطل وأقول: ال
ْبُت ٍد،ُ تقول: َضَر ْي َق ًا لنأه يقع عليه اسُم المفعولِل بل  ّقمي مطلق وس

ًا؛ فالّضرب مفعول؛ لنأه نأفُس الشيء الذي فعلته،ُ بخلف َضْرب
ًا» ليس الّشيء الذي فعلته،ُ ًا» فإن «زيد ْيد ْبُت َز قولك: «َضَر
ولكنك فعلت به فعلً وهو الضرب؛ فلذلك سّمي مفعولً به،ُ
ّي وابُن ّدَم الزمخشر َق وكَذلك سائر المفاعيل،ُ ولهذه العلة 

ّنأه المفعول َق على غيره؛ ل َل ْط الحاجبِب في الذكَر المفعوَل الُم
حقيقة. 

ّين منه أّن هذا المفعول يفيد ّدمة؛ وقد تب ُه ما ذكَرت في المق ّد وَح
ثلثة أمور: 

ًا،ُ وقول الله ـّ تعالى ـّـّـّ : ْبُت َضْرب ُد؛ كَقولك: َضَر ُدها: التوكَي أح
ّقنساء: الية  ًا (ال ِليم ْك َت ّلُه ُموَسى  ّلَم ال َكَ َو ْا164{ ّلُمو ُيَس َو } ُ،{ (

ّقنساء: الية  ًا (ال ِليم ًا65َتْس ِليم َتْس ْا  ّلُمو َوَس ِه  ْي َل َع ْا  ّلو ) }،ُ {َص
) }. 56(الحَزاب: الية 

ٍز ِزي َذ ِع َأْخ ُهْم  َنأـّ ْذ َأَخ َف ْوعِع؛ كَقوله ـّ تعالى ـّـّـّ: { ّن ّثانأي: بياُن ال ال
َقَمر: الية  ٍر (ال ِد َت ْق ) }. وكَقولك: جلسُت جلوَس القاضي،42ُّم

َقَرى».  ْه َق ْل َع ا ًا،ُ و «َرَج ًا حسن ُلوس وجلسُت ُج
ْو َضَرباتٍت،ُ وقول ْينِن،ُ أ َت َب ْبُت َضْر ّثالث: بيان العدد؛ كَقولك: َضَر ال

ّقة: الية  ًة (الَحا َد ّكًَة وِح َد َتا  ّكَ ُد َف ) }. 14الله ـّ تعالى ـّـّـّ : {
ٌع حسٌن،ُ ُكَو ٍد ُر ْي ُع َز ُكَو َفْضلة» احتراٌز من نأحو قولك: ُر وقولي: «ال

ّنه ليس بفضلة.  ّنوع،ُ ولك ّنأه يفيد بياَن ال أو طويٌل،ُ فإ
ُفُجوَر ْهُت ال ِر َكَ وقولي: «المؤكَد لعامله» مخرٌج لنحو قولك: 
َد ّكَ ّتوكَيد،ُ ولكن المؤ ّثانأي مصدر فضلة مفيد لل ُفُجوَر،ُ فإّن ال ال

ِد.  ّقكَ ليس العامل في المؤ
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
الثالث المفعول له

ّقلُل َع ْلُم َلُة ا َفْض ْل َدُر ا ُعوُل لُه،ُ وهو: الَمْص ْف ِلُث: الَم ّثا ثم قلت: ال
َيُجوُز َلَك»،ُ و ُقمُت إْجلَلً  َفاِعلِل،ُ كَـّ« ْل َدثٍث شاركَه في الّزَمان وا ِلَح
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ًا أْن َد َشْرط َق َف ّللٍل  َع َيِجُب في ُم ِليلِل،ُ و ْع ّت ُيَجّر بَحْرفِف ال ِه أْن  ِفي
ِئبها.  َنأا ْو  ِم أ ُيَجّر باللّم

وأقول: الثالُث من المنصوبات: المفعوُل له،ُ ويسمى المفعوَل
لجله،ُ والمفعول من أجله. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

شروط مجيء المفعول له

ًا،ُ والثانأي: وهو: ما اجتمع فيه أربعُة أمور؛ أحدها: أن يكون مصدر
ًا َدث ّلُل به َح َع ًا للتعليل،ُ والثالث: أن يكون الم أن يكون مذكَور

ًا له في الفاعل. ًا له في الزمان،ُ والرابع: أن يكون مشاركَ ِركَ مشا
ِهم ّمَن ِنأ َذا ِفى ءا ُهْم  َع ِب َأْصـّ ُلوَن  َع َيْج مثاُل ذلك قوله ـّ تعالى ـّـّـّ : {

َقَرة: الية  َب ْوِت (ال ْلَم َذَر ا ) } فالحذُر: مصدٌر19الّصوِعِق َح
َتوفٍف لما ذكَرنأا؛ فلذلك انأتصب على المفعول له،ُ والمعنى ُمْس

لجل حذر الموت. 
َد منها شرٌط من الشروط ِق ُف ّلْت الكلمة على التعليل و َد ومتى 

الباقية فليست مفعولً له،ُ ويجب حينئذ أن تجّر بحرف التعليل. 
ُعْشب،ُ وقوله ـّ ِلل ُتَك للماء و ْئ ُلَك: ِج َد المصدريَة قو َق َف فمثاُل ما 

َقَرة: الية َب ًا (ال ِفى الْْرِض َجِميع ُكم ّما  َل َق  َل ِذى َخ ّل َو ا ُه تعالى ـّـّـّ : {
ّطويل) 29 ) } وقول امرىء القيس: (ال

ٍة 108 ِعيَش َنأى َم ْد ِل َعى  َأْس َأّن َما  ْو  َل َو  ـّـّـّ 
ْلَمالِل  ِليٌل ِمَن ا َق ُلْب،ُ  ْط َأ َلْم  َو َفانأي،ُ  كَ

ًا،ُ ُلَك: جئتك اليوَم للسفر غد َد في الزمان قو ّقتحا َد ال َق َف ومثاُل ما 
ّطويل)  ًا: (ال وقوُل امرىء القيس أيض

َها 109 َب َيا ِث ِم  ْوم َن ِل َنأَضْت  ْد  َق َو ْئُت  َفِج  ـّـّـّ 
ّقضلِل  َف َت ْلُم ْبَسَة ا ِل ِإلّ  ِر  ْت ّقس َدى ال َل

ْلعِع الثوب.  فإّن َزَمَن النوم متأّخٌر عن زمن َخ
ّياي،ُ وقوُل ُلَك: قمت لمرك إ ْو َق َد في الفاعل  ومثاُل ما فقد التحا

ّطويل)  الشاعر: (ال
ٌة 110 ِهّز ْكََراكَِك  ِذ ِل ِنأي  ْعُرو َت َل ّقنأي  ِإ َو  ـّـّـّ 

ْطُر  َق ْل َلُه ا ّل َب ُفوُر  ُعْص ْل َفَض ا َت ْنأ َكََما ا
ّقذكَرى هو المتكلم؛ لن ُة وفاعل ال َهّز ْعُرونأي» هو ال َت فإن فاعل «

التقدير لذكَرى إياك. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
الرابع المفعول فيه
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َع َق َو ٍر  َأْم َلًة لْجلِل  َفْض ِكََر  ُذ َو: َما  ُه ِه،ُ و ِفي ُعوُل  ْف ُع: الَم ثم قلت: الّراب
ْو ًا،ُ أ َدار ْق ٍد ِم ِفي ْو ُم ٍم،ُ أ َهم ْب َكانأٍن ُم ْو َم ًا،ُ أ َلق ْط ِه: ِمْن َزَمانأٍن ُم في

َلْسُت ْلَخِميس» و «َج ْوَم ا َي ْو « ًا» أ ْوم َي ِه كَـّ«ُصْمُت  ِل َعاِم ُة  ّد ُتُه َما ّد َما
َكانأّي ِلَسَك» والَم َلْسُت َمْج ًا» و «َج َفْرَسخ َأَماَمَك» و «ِسْرُت 

ّقم ُأ َتْي  ْيَم َقالَ َخ ِد» ونأحو:  ْيُت في الَمْسِج ّل ُيَجّر بفي كَـّ«َص ُهّن  ْيَر َغ
َوّسعِع.  ّت ّداَر» على ال ْلُت ال َدَخ ِهْم: « ِل ْو َق ِد و َب ْع َم

َعَشَر: المفعوُل فيه،ُ وأقول: الرابُع من المنصوبات الخمسة 
ويسمى الظرَف،ُ وهو عبارة عما ذكَرت. 

والحاِصُل أن السم قد ل يكون ذكَر لجل أمر وقع فيه،ُ ول هو
ًا» وقد يكون إنأما ْيد ْبُت َز ًا في «َضَر زمان ول مكان،ُ وذلك كَزيد

ذكَر لجل أمر وقع فيه،ُ ولكنه ليس بزمان،ُ ول مكان،ُ نأحو:
ًا» فإن المعنى في أن يفعلوا،ُ ْير ُلوا َخ َع ْف َي ُقوَن أْن  ّت «َرِغَب الم

ُهّن ِكُحو َتن َأن  ُبوَن  َغ َتْر َو ِد التفسيرين قوله تعالى: { وعليه في أَح
ّقنساء: الية  َنأَخاُف ِمن127(ال ّنأا  ِإ ) } وقد يكون العكس،ُ نأحو: {

ًا (النأَسان: الية  ْوم َي َنا  ّب َغافر:10ّر ّتلَِق ( ْوَم ال َي ِذَر  ُين ِل ) } ونأحو: {
َغافر: الية 15الية  ِة ( َف ِز ْ ْوَم ال َي ُهْم  ِذْر َأنأ َو ّلُه18) }{ ) } ونأحو: {ال

َعام: الية  َتُه (النأ َل ِرَسا َعُل  َيْج ْيُث  َلُم َح ْع ) } فهذه النأواع ل124َأ
َع الفعُل َق َو ًا في الصطلح،ُ بل كَّل منها مفعوٌل به،ُ  تسمى ظرف
ًا عليه،ُ ل فيه،ُ يظهر ذلك بأدنأى تأّملٍل للمعنى،ُ وقد يكون مذكَور
ٍذ منصوب على لجل أمر وقع فيه وهو زمان أو مكان؛ فهو حينئ

ًا،ُ معنى «في» وهذا النوع خاصًة هو المسمى في الصطلح ظرف
َلْسُت أَماَمَك.  ْلَخِميس،ُ وَج ْوَم ا َي ْو  ًا،ُ أ ْوم َي وذلك كَقولك: ُصْمُت 

ًا ويوم الخميس إلى أن ظرف الزمان يجوز وأَشْرُت بالتمثيل بيوم
َها ِفي ْا  ًا،ُ وفي التنزيل: {ِسيُرو ًا وأن يكون مختص أن يكون مبهم

َبإ: الية  ًا (َس ّيام َأ َو ِلَى  َيا ًا18َل ّي َعِش َو ًا  ّو ُد ُغ َها  ْي َل َع ْعَرُضوَن  ُي ّناُر  ) }{ال
َغافر: الية  َأِصيلً } (الحَزاب: الية46( َو ًة  ْكَر ُب ُه  ّبُحو َوَس }{ (

42 .(
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
أقسام ظرف المكان

وأما ظرُف المكانأِن فعلى ثلثة أقسام: 
َتّص بمكانأٍن َيْخ ًا،ُ ونأعني به ما ل  القسم الّول: أن يكون مبهم

ْوق،ُ َف بعينه،ُ وهو نأوعان؛ أحدهما: أسماء الجهات الست،ُ وهي: 
َق ْو َف َو وتحت،ُ ويمين،ُ وشمال،ُ وأمام،ُ وخلف؛ قال الله تعالى: {
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ُيوُسف: الية  ِليٌم ( َع ٍم  ْل ِذى ِع َيم:76ُكَّل  َهآ (مر ِت َتْح َها ِمن  َدا َنا َف }{ (
ِلٌك24الية  ُهم ّم َوَرآء َكَاَن  َو ) } في قراءة َمْن فتح ميم (َمْن) {

َتَرى79(الكهف: الية  َو ِلٌك}{ ُهْم َم َأَماَم ) } وقرىء: {وكَاَن 
َبت َغَر َذا  ِإ َو َيِميِن  ْل َذاَت ا ِهْم  ِف ْه َكَ َعن  َوُر  ّتَزا َعت  َل َط َذا  ِإ الّشْمَس 

َذاَت الّشَماِل (الكهف: الية  ُهْم  ِرُض ْق َتّزاور)17ّت ) } وأصل (
ْيل،ُ تتزاور،ُ أي: تتمايل،ُ مشتق من الّزَور ـّـّـّ بفتح الواو ـّـّـّ وهو الَم

ُه،ُ أي: مال إليه،ُ ومعنى (تقرضهم) تقطعهم،ُ من ومنه َزاَر
ْعرض عنهم إلى الجهة ُت القطيعة،ُ وأصله من القطع،ُ والمعنى 

المسماة بالشمال،ُ وحاصُل المعنى أنأها ل تصيبهم في طلوعها
ول في غروبها،ُ وقال الشاعر: (الوافر) 

ٍرو 111 َعْم ّنا أّم  َع ْدتِت الكأَس  َد  ـّـّـّ َص
َيِمينا  َها ال َكَاَن الكأُس َمْجَرا َو

يجوز كَوُن «مجراها» مبتدأ،ُ و «اليمين» ظرف محبر به،ُ أي:
ً َدل َب مجراها في اليمين،ُ والجملة خبر كَان،ُ ويجوز كَون «مجراها» 

ًا ظرٌف؛ لن المعتمد في َدل اشتمالٍل؛ فاليمين أيض َب من الكأس 
ٍه (ضعيف) َوْج الخبار عنه إنأما هو البدل ل السم،ُ ويجوز في 
ًا،ُ وذلك على اعتبار المبدل منه تقديُر اليمين خبر كَان ل ظرف

دون البدل،ُ وقال الخر: (المتقارب) 
ُلوَن 112 ْيُف والُمْرِم ِلَم الّض َع ْد  َق َل  ـّـّـّ 

ّبْت َشَمالَ  َه َو ٌق  ْف ُأ َبّر  ْغ َذا ا إ
ُع الثانأي: ما ليس اسَم جهٍة،ُ ولكن يشبهه في البهام،ُ كَقوله ّنو ال

ُيوُسف: الية  َأْرًضا ( ُه  ْطَرُحو ِو ا َأ َها9تعالى: { ْن ْا ِم ُقو ْل ُأ َذآ  َإ َو }{ (
ُفرقان: الية  ًا (ال ّيق ًا َض َكانأ ) }. 13َم

ٍة) من الرض،ُ ُلوَم ْع َدالّ على مساحة (َم والقسم الثانأي: أن يكون 
ًا» وأكَثرهم يجعل هذا من ِريد َب ًا» و «ِميلً» و « َفْرَسخ كَـّ«ِسْرُت 
ًا: أما البهام ًا واختصاص المبهم،ُ وحقيقة القول فيه أن فيه إبهام
فمن جهة أنأه ل يختص ببقعة بعينها،ُ وأما الختصاص فمن جهة

ْولنَأِن.  َق دللته على كَمية معينة؛ فعلى هذا يصّح فيه ال
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
والقسم الثالث: اسم المكان المشتق من المصدر،ُ ولكن َشْرُط

ْبُت َه َذ ٍد» و « ْي ِلَس َز َلْسُت َمْج ُله من مادته،ُ كَـّ«َج َعاِم هذا أن يكون 
ِللّسْمِع (الجّن: الية َد  ِع َقـّ َها َم ْن ُد ِم ُع ْق َنأ ّنا  ُكَ ّنأا  َأ َو ٍرو» { َعْم َهَب  ْذ َم

ٍرو» ونأحوه. 9 َعْم َهَب  ْذ َلْسُت َم ) }،ُ ول يجوز «َج
وما عدا هذه النأواع الثلثة من أسماء المكان ل يجوز انأتصابه

َق» ُقْمُت الّسو َد» ول « ْيُت المسج ّل على الظرف؛ فل تقول: «َص
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َنَة خاّصٌة،ُ أل ترى أنأه ليس ِك َق»؛ لن هذه الْم ِري ّط َلْسُت ال ول «َج
ًا؟ وإنأما حكمك في ًا ول طريق ًا ول سوق كَّل مكان يسمى مسجد
ّقرح بحرف الظرفية وهو «في» وقال ُتَص هذه الماكَن ونأحوها أن 

ْوا َيَر الشاعر ـّـّـّ وهو رجل من الجن سمعوا بمكة صوته ولم 
ّلم وأبا بكر رضي الله شخصه ـّـّـّ يذكَر النبّي صلى الله عليه وس

ّطويل)  َهاَجَر: (ال عنه حين 
ِئه 113 ْيَر َجَزا ّناسِس َخ ّلُه َرّب ال  ـّـّـّ َجَزى ال

ِد  َب ْع ّقم َم ُأ َتْي  ْيَم َقالَ َخ ْينِن  َق ِفي َر
َتَرّحل  ُثّم  ّقر  ِب ْل ِبا َنأَزلَ  ُهَما 

ِد  َق ُمَحّم ِفي َأْمَسى َر َلَح َمْن  ْف َفأ
ُكُم  ْن َع ّلُه  َوى ال ُقَصَي َما َز َل َيا  َف

ِد  َد ْؤ َوُس ُتَجاَزى  َعالٍل لَ  ِف ِه ِمْن  ِب
ّيلَ فيها،ُ َق ِد» أي:  َب ْع ّقم َم ُأ َتْي  ْيَم وكَان حقه أن يقول: «قال في َخ

َتْي،ُ ولكنه ْيَم ًا) َحلّ في َخ ويروى َحلّ بدل قال،ُ والتقدير (أيض
ْوَصَل الفعل بنفسه،ُ وكَذا عملوا في اضطر فأسقطَ «في» وأ

َد» ونأحو ذلك،ُ إل أّن التوسع مع ّداَر،ُ والَمْسِج ْلُت ال َدَخ قولهم: «
ّطِرد؛ لكثرة استعمالهم إياه.  «دخلت» ُم

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

الخامس المفعول معه

ِلي ّتا َلُة،ُ ال َفْض ْل َو: الْسُم،ُ ا ُه َعُه،ُ و ُعوُل َم ْف ثم قلت: الَخاِمُس: الَم
ُفُه،ُ ُه وُحُرو َنا ْع ِه َم ِفي ْو َما  ْعلٍل أ ِف ِب َقًة  ُبو ِة،ُ َمْس َب َو الُمَصاَح َوا

ّقنيَل».  ِئُر وال َنأا َسا َأ ّقنيَل» و « كَـّ«ِسْرُت وال
وأقول: الخامُس من المنصوبات: المفعوُل معه. 

ِعَل آِخَرَها في الذكَر لمرين؛ أحدهما: أنأهم اختلفوا فيه،ُ وإنأما ُج
هل هو قياسي أو سماعي؟ وغيره من المفاعيل ل يختلفون في

َيِصُل إليه بواسطة َحْرفٍف أنأه قياسي،ُ والثانأي: أّن العامل إنأما 
ملفوٍظ به،ُ وهو الواو،ُ بخلف سائر المفعولت. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

شروط مجيء المفعول معه

ًا،ُ ُأُموٍر: أحدها: أن يكون اسم وهو عبارة عما اجتمع فيه ثلثُة 
ِة،ُ والثالث: َب ًا بعد الواو الدالة على الُمَصاَح والثانأي: أن يكون واقع
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َقًة بفعل،ُ أو ما فيه معنى الفعل ُو مسبو أن تكون تلك الوا
ُفُه.  وُحُرو

َبَة» و ْلَخَش ُء وا َوى الَما َت ّقنيَل» و «اْس وذلك كَقولك: «ِسْرُت وال
ُكَْم َأْمَر ْا  ُعو َأْجِم َف ِلَسَة» وكَقول الله تعالى: { َيا ّط ُد وال َبْر َء ال «َجا

ُيونأس: الية  ُكَْم ( َكَآء ) } أي: فأجمعوا أمركَم مع71َوُشَر
شركَائكم،ُ فـّ(شركَاءكَم) مفعول معه؛ لستيفائه الشُروَط الثلثة،ُ
ًا على (أمركَم) لنأه ول يجوز على ظاهر اللفظ أن يكون معطوف

ٍذ شريك له في معناه؛ فيكون التقدير: أجمعوا أمركَم حينئ
وأجمعوا شركَاءكَم،ُ وذلك ل يجوز؛ لن أْجَمَع إنأما يتعلق بالمعانأي
َواتِت،ُ تقول: أجمعت رأيـّي،ُ ول تقول: أجمعت شركَائي،ُ ّذ دون ال

ًا وإنأما قلت: «على ظاهر اللفظ» لنأه يجوز أن يكون معطوف
ً على حذف مضاف،ُ أي: وأمر شركَائكم،ُ ويجوز أن يكون مفعول

َوْصلِل اللف،ُ ومن ِب ُعوا شركَاءكَم،ُ  ِثي محذوف،ُ أي: واْجَم َ ُثل لفعل 
ْطُف على قراءته من غير َع ُعوا) بوصل اللف َصّح ال َفاْجَم قرأ: (

إضمار؛ لنأه من «جمع» وهو مشترك بين المعانأي والذوات،ُ
َع َفَجَم تقول: جمعت أمري،ُ وجمعت شركَائي،ُ قال الله تعالى: {

َتى (طه: الية  َأ ُثّم  ُه  َد ْي ُه }60َكَ َد ّد َع َو َع َمالً  ِذى َجَم ّل ) }{ا
ُهَمزة: الية  2ً(ال ) ،ُ ويجوز على هذه القراءة أن يكون مفعول

ْطُف فهو أولى لنأه الصل.  َع معه،ُ ولكن إذا أمكن ال
وليس من المفعول معه قوُل أبي الْسَود الدؤلي: (الكامل) 

ُه 114 ْيَر َغ ّقلُم  َع َها الّرُجُل الُم ّي أ
َ َي  ـّـّـّ 

ِليُم  ْع ّت َذا ال َكَاَن  ْفِسَك  َن ِل َهلّ 
َها  ّقي َغ َعْن  َها  َه ْنأ َفا ْفِسَك  َن ِب أ 

ْ َد ْب ا
ِكيُم  ْنأَت َح َأ َف ْنُه  َع َهْت  َت ْنأ َذا ا ِإ َف

َفى  َت ُيْش َو ُقوُل  َت ُع َما  ُيْسَم َناَك  ُه َف
ِليُم  ْع ّت ُع ال َف ْن َي َو ْنَك  ْولِل ِم َق ْل ِبا

َلُه  ْث ِتي ِم ْأ َت َو ُلقٍق  َعْن ُخ ْنُه  َت لَ 
ِظيُم  َع ْلَت  َع َف َذا  ْيَك إ َل َع َعاٌر 

َلُه» فإنأه ليس مفعولً معه وإن كَان ْث ِتَي ِم ْأ َت الشاهد في قوله: «و
َله ـّـّـّ لنأه ْنه عن خلق مع إتيانأك مث َت بعد واو بمعنى مع ـّـّـّ أي: ل 
َد بثيابه»،ُ ْب َع ّداَر بأثاثها،ُ وال ُتَك ال ْع ِب ليس باسم،ُ ول نأحو قولك: «

ِه ِب ْا  ْد َخَرُجو َق ُهْم  َو ِر  ْف ُك ْل ِبا ْا  ُلو ّدَخ ْد  َق َو وقول الله سبحانأه وتعالى: {
) }،ُ وقولك: جاء زيد مع عمرو،ُ فإن هذه61(الَمائدة: الية 

السماء وإن كَانأت مصاحبة لما قبلها لكنها ليست بعد الواو،ُ ول
ًء،ُ وقول الشاعر: (الّرجز)  َعَسلً وَما نأحو قولك: َمَزْجُت 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
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ًا 115 ِرد َبا ًء  َوَما ًا  ْبن ِت َها  ُت ْف َل َع  ـّـّـّ 

َها  َنا ْي َع َلًة  َهّما َدْت  َغ ّتى  َح
وقـّول الخـّر: (الوافر) 

ًا 116 ْوم َي َبَرْزَن  َياُت  ِنأ َغا ْل َذا َما ا ِإ  ـّـّـّ 
َنأا  ُيو ُع ْل َوا َواِجَب  ْلَح َوَزّجْجَن ا

لن الواو ليست بمعنى مع فيهن،ُ وإنأما هي في المثال الول
لعطف مفرد على مفرد،ُ واستفيدت المعية من العامل ـّـّـّ وهو
«مزجت» ـّـّـّ وفي المثالين الخيرين لعطف جملة على جملة،ُ
ِذَف الفعل والفاعل ْلَن العيونأا،ُ فُح َكَّح والتقدير: وسقيتها ماء،ُ و
وبقي المفعول،ُ ول جائز أن يكون (الواو) فيهما لعطف مفرد
على مفرد؛ لعدم تشارك ما قبلها وما بعدها في العامل؛ لن

ْفُت» ل يصح تسليطه على الماء،ُ و «َزّجْجَن» ل يصح َعل »
تسليطه على العيون،ُ ول تكون للمصاحبة؛ لنأتفائها في قوله:

َواِجَب ْلَح َوَزّجْجَن ا ًء» ولعدم فائدتها في « َنا وَما ْب ِت َها  ُت ْف َعل »
َنأا»؛ إذ من المعلوم لكل أحد أن العيون مصاحبة للحواجب،ُ ُيو ُع وال
ًا بعد الواو ًا واقع ُته»؛ لنأه وإن كَان اسم َع ْي َوَض ول نأحو: «كَّل َرُجلٍل 

التي بمعنى مع لكنها غير مسبوقة بفعل ول ما في معناه،ُ ول
َلَك وأباك» ونأحوه على أن يكون «أباك» مفعولً معه َذا  نأحو: «ه
ّقبُه،ُ أو بما في «ذا» من معنى َنأ ُأ ًا بما في «ها» من معنى  منصوب

َقّر؛ لن كَلّ من «ها» و َت أشير،ُ أو بما في «لك» من معنى اْس
«ذا» و «لك» فيه معنى الفعل دون حروفه،ُ بخلف «ِسْرُت

ّقنيل» فإن العامَل في الول الفعُل،ُ وفي ِئٌر وال ّقنيَل» و «أنأا َسا وال
الثانأي السُم الذي فيه معنى الفعل وحروفُه،ُ قال سيبويه رحمه

الله: «وأما نأحو هذا لَك وأباَك فقبيح؛ لنأك لم تذكَر فعلً ول ما
في معناه» وقالوا: مراده بالقبيح الممتنع. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّبه بالمفعول به السادس: المش

ٌد َحَسٌن ْي ُو: «َز ِه،ُ نأح ِب ُعولِل  ْف ِبالَم ّبُه  ِدُس: الُمَش ثم قلت: الّسا
َهُه» وسيأتي.  َوْج

ّبُه بالمفعول به،ُ وهو وأقول: السادُس من المنصوبات: المش
ّقدي إلى واحد،ُ المنصوب بالصفة المشبهة باسم الفاعل المتع

َهُه» بنصب الوجه،ُ والصُل: َوْج ٌد َحَسٌن  ْي وذلك في نأحو قولَك: «َز
ُهُه» بالرفع؛ فزيد: مبتدأ،ُ وحسن: خبر،ُ ووجهه: َوْج ٌد َحَسٌن  ْي «َز
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فاعل بحسن؛ لن الصفة تعمُل عمَل الفعلِل،ُ وأنأت لو َصّرْحَت
بالفعل فقلت َحُسَن ـّـّـّ بضم السين وفتح النون ـّـّـّ لوجب رفع

ُع،ُ ولكنهم ِة؛ فكذلك َحّق الصفة أن يجب معها الرف ّي ِل الوجه بالفاِع
قصدوا المبالغة مع الصفة،ُ فحّولوا السناد عن الوجه إلى ضمير

مستتر في الصفة راجعٍع إلى زيد؛ ليقتضي ذلك أن الحسن قد
ٌد َحَسٌن» أي: هو،ُ ثم نأصب وجهه،ُ وليس ْي َعّمُه بجملته،ُ فقيل: «َز

ّقدي فعلها،ُ َع َت ًا ل َبع َت ّدى  ذلك على المفعولية؛ لن الصفة (إنأما) تتع
ُعه،ُ َفْر ّدى،ُ فكذلك صفته التي هي  وَحُسَن الذي هو الفعُل ل يتع

ول على التميـّيز؛ لنأه معرفة بالضافة إلى الضمير،ُ ومذهب
َطَل َب البصريـّين ـّـّـّ وهو الحق ـّـّـّ أن التميـّيز ل يكون معرفة،ُ وإذا 
ّبه بالمفعول به،ُ وذلك أنأه ّيَن ما قلنا من أنأه ُمَش هذان الوجهان تع

شبه َحَسٌن بضارب ـّـّـّ في أن كَلّ منهما صفة تثنى وتجمع
َها ـّـّـّ َل (وتذكَُر) وتؤنأث،ُ وهي طالبة لما بعدها بعد استيفائها فاع

ًا» َعْمر ِرٌب  ٌد َضا ْي ُنِصَب الوجُه على التشبيه بعمرو في قولك: «َز ف
ًا،ُ وسيأتي الكلم على فَحَسٌن مشبه بضارب ووجهه مشبه بعمر

ْبَسطََ من هذا إن شاء الله في موضعه.  هذا الباب بأ
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
السابع الحال

تعريف الحال 
ِة َئ ْي َه َيانأِن  َب ِل ٌق  َلٌة َمُسو َفْض َوْصٌف  َو:  ُه ُع: الَحاُل،ُ و ِبـّ ثم قلت: الّسا
َلُه،ُ نأحو: ْب َق ِة  َل ْلُجْم ْو َمْضُموَن ا ِه،ُ أ ِل َعاِم ِد  ِكَي َتأ ْو  ِه أ ِد ِكَي ْو تأ ِه أ ِب َصاِح

َقَصص: الية  ًا (ال ِئف َها َخآ ْن َفَخَرَج ِم ِفى21{ ) } و {لَمَن َمن 
ُيونأس: الية  ًعا ( ُهْم َجِمي ّل ُكَ ًا99الْْرِض  َبّسَم َضـِّحك َت َف ) } و {

ّنمل: الية  ّقنساء: الية19(ال ّناِس َرُسولً (ال ِلل َنـَّك  ْل َأْرَس َو ) } و {
79 .{ (

ِبي  َنأَس َها  ِب ًا  ْعُروف َة َم َداَر ْبُن  َنأا ا َأ َو
ًا،ُ وِمَن ُعولِل،ُ ومنهما مطلق ْف ْلَم َوِمَن ا َفاِعل،ُ  ْل ِتي ِمَن ا َيأ و

ًا ْيت ِه َم َأِخي َلْحَم  ْعَضُه نأحو: { َب ْلُمَضاُف  ِه،ُ إن كَاَن ا ْي َل ْلُمَضافِف إ ا
ًفا12(الُحجَرات: الية  ِني ِهيَم َح ْبر ِإ ّلَة  ُو: {ِم ِه نأح ْعِض َب َكَ ْو  ) } أ

َقَرة: الية  َب ًا135(ال ُكْم َجِميع ُع ِه َمْرِج ْي َل ِإ َها،ُ نأحو: { ِفي َعاِملً  ْو  ) } أ
ُيونأس: الية  )4 .{ (

َفًة،ُ ِر ْع َها َم ُب ُكوَن َصاِح َي ّقًة،ُ وأْن  َت َلًة،ُ ُمْش ِق َت ْن ًة،ُ ُم ِكَر َنأ ُكوَن  َت َها أْن  ّق وَح
ْفَن.  ّل َتَخ َي ْد  َق ًا،ُ و َؤّخر ْو ُم ْو خاّصا،ُ أ أ
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ّكَر ويؤنأث،ُ وهو َذ ُي وأقول: الّسابُع من المنصوبات: الحاُل،ُ (وهو) 
َها فيقال: ُظ ْف َل َنٌة،ُ وقد يؤنأث  ْفَصح،ُ يقال: َحاٌل َحَسن،ُ وحال حس ال

حالة؛ قال الشاعر: (الطويل) 
ًا 117 ِتم ِم َخا ْوم َق ْل ِفي ا َأّن  ْو  َل ٍة  َل َلى َحا َع  ـّـّـّ 

ِتُم  ِء َحا ْلَما ِبا َلَضّن  ِه  ِد َلى ُجو َع
َكَْرُت؛ فقولي: «وصٌف» جنس يدخل َذ ُه في الصطلح ما  ّد وَح

ِرج للخبر،ُ تحته الحاُل والخبُر والصفُة،ُ وقولي: «فضلة» فصل ُمْخ
َو له» مخرج ُه نأحو: «زيد قائم» وقولي: «َمُسوٌق لبيان هيئة ما 
ِويلً» و َط َفْضلة من نأحو: «رأيت َرُجلً  لمرين،ُ أحدهما: نأعت ال

ْق ُيَس ًا فضلة لكنه لم  ِويٍل» فإنأه وإن كَان وصف َط ِبَرُجلٍل  «مررت 
لبيان الهيئة،ُ وإنأما ِسيَق لتقيـّيد الموصوف،ُ وجاء بياُن الهيئة

ًا»،ُ فإنأه ًا؛ والثانأي: بعض أمثلة التميـّيز،ُ نأحو: «لله دره فارس ِضْمن
َق ُيَسْق لبيان الهيئة،ُ ولكنه ِسي ًا فضلة لكنه لم  وإن كَان وصف

ًا،ُ وقولي: «أو لبيان جنس المتعّجبِب منه،ُ وجاء بيان الهيئة ضمن
َتّمْمُت به ذكَر أنأواع الحال.  تأكَيده ـّـّـّ إلى آخره» 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

أقسام الحال

ٍم: مبينة للهيئة،ُ وهي التي ل ْقَسام َعُة أ َب والحاصُل أن الحال أْر
يستفاد معناها بدون ذكَرها،ُ ومؤكَدة لعاملها،ُ وهي التي لو لم
ُلها معناها،ُ ومؤكَدة لصاحبها،ُ وهي التي يستفاد تذكَر لفاد عام

معناها من صريح لفظ صاحبها،ُ ومؤكَدة لمضمون الجملة،ُ وهي
التية بعد جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدين،ُ وهي دالة

على وصف ثابت مستفاد من تلك الجملة. 
ّلُه ُد ال ْب َع َبَل  ْق ًا» و «أ ِكَب ٌد َرا ْي َء َز (أ) فالمبينة للهيئة: كَقولك: «جا
َقَصص: الية  ًا (ال ِئف َها َخآ ْن َفَخَرَج ِم ًا». وقول الله تعالى: { ِرح )21َف

 .{
ِفى الْْرِض (ب) والمؤكَدة لصاحبها: كَقوله تعالى: {لَمَن َمن 

ُيونأس: الية  ًعا ( ُهْم َجِمي ّل َبًة» أو99ُكَ ِط َقا ّناُس  ) }. وقولك: «جاء ال
ُع َفل التنبيه عليه جمي ْغ ُطّرا» وهذا القسم أ ّفًة» أو « َكَا »

ّثَل ابُن مالكٍك بالية للحال المؤكَدة لعاملها،ُ وهو النحويـّين،ُ وَم
ٌو.  ْه َس

َعاَث عمٌرو ًا» و « ٌد آتي ْي (ج) والمؤكَدة لعاملها: كَقولك: «جاء َز
ٍد } ِعي َب ْيَر  َغ ّتِقيَن  ْلُم ِل ّنُة  ْلَج َفِت ا ِل ُأْز َو ًا» وقول الله تعالى: { ْفِسد ُم

َلفٍف31(ق: الية  ) وذلك لن الزلف هو التقريُب؛ فكل ُمْز
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ّناِس ِلل َنـَّك  ْل َأْرَس َو قريٌب،ُ وكَل قريب غير بعيد،ُ وقوله تعالى: {
ّقنساء: الية  ّنمل: الية 79َرُسولً (ال ًا (ال َبّسَم َضـِّحك َت َف }{ (19{ (

ّنمل: الية  ًا (ال ِبر ْد ّلى ُم َو ِديَن10{ ْفِس ِفى الْْرِض ُم ْا  ْو َث ْع َت َولَ  }{ (
َقَرة: الية  َب َثى بالفتح إذا60(ال ْع َي ِثَي بالكسر  َع ) } فإنأه يقال: 

َد.  ْفَس أ
ًا» ٌد أبوك عطوف ْي (د) والمؤكَدة لمضمون الجملة: كَقوله: «َز

وقول الشاعر: (البسيطَ) 
ِبي 118 َنأَس َها  ِب ًا  ْعُروف َة َم َداَر ْبُن  َنأا ا َأ  ـّـّـّ 

ِر؟  َعا ّناسِس ِمْن  َيا لل َة  َداَر ِب َهْل  َو
ًا زيد وأَشْرُت بقولي: «قبله» إلى أنأه ل يجوز أن يقال: «عطوف

ًا أبوك».  أبوك» ول «زيد عطوف
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
صاحب الحال

ْلُت ّث ثم بينت أن الحال تارة يأتي من الفاعل،ُ وذلك كَما (كَنُت) َم
َقَصص: الية  ًا (ال ِئف َها َخآ ْن َفَخَرَج ِم ) } فإن21به من قوله تعالى: {

ًا) حال من الّضمير المستتر في (َخَرَج) العائد على موسى (خائف
عليه السلم. 

وتارة يأتي من المفعول كَما (كَنت) مثلت به من قوله تعالى:
ّقنساء: الية  ّناِس َرُسولً (ال ِلل َنـَّك  ْل َأْرَس َو ) } فإن (رسولً) حال79{

من الكاف التي هي مفعول أرسلنا. 
وأنأه ل يتوقف مجيء الحال من الفاعل والمفعول على شرط. 
وإلى أنأها تجيء من المضاف إليه،ُ وأن ذلك يتوقف على واحد

من ثلثة أمور: 
ًا من المضاف إليه،ُ كَما في قوله أحدها: أن يكون المضاُف بعض

ًا (الُحجَرات: الية ْيت ِه َم َأِخي َلْحَم  ُكََل  ْأ َي َأن  ُكَْم  ُد َأَح ُيِحّب  َأ تعالى: {
ًا: حال من الخأ،ُ وهو مخفوض بإضافة اللحم إليه،12ُ ) } فميت

ِهم ّمْن ِغّل ِر ُدو ِفى ُص َنا َما  ْع َنأَز َو والمضاف بعضه،ُ وقوله تعالى: {
ًنأا (الِحجر: الية  َوا ) }. 47ِإْخ

والثانأي: أن يكون المضاف كَبعض من المضاف إليه في صحة
ّلَة َبْل ِم حذفه والستغناء عنه بالمضاف إليه،ُ وذلك كَقوله تعالى: {

َقَرة: الية  َب ًفا (ال ِني ِهيَم َح ْبر ًا) حال من (إبراهيم)135ِإ ) } فـّ(حنيف
وهو مخفوض بإضافة الملة إليه،ُ وليست الملة بعَضُه،ُ ولكنها
كَبعضه في صحة السقاط والستغناء به عنها،ُ أل ترى أنأه لو
ًا: َصّح ـّـّـّ كَما أنأه لو قيل: أيحب قيل: بل اتبعوا إبراهيم حنيف
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ًا ـّـّـّ كَان ًا،ُ ونأزعنا ما فيهم من غل إخوانأ أحدكَم أن يأكَل أخاه ميت
ًا.  صحيح

الثالث: أن يكون المضاُف عاملً في الحال،ُ كَما في قوله تعالى:
ُيونأس: الية  ًا ( ُكْم َجِميع ُع ِه َمْرِج ْي َل ِإ ًا) حاٌل من4{ ) } فـّ(جميع

الكاف والميم المخفوضة بإضافة المرجع،ُ والمرجع هو العامل
في الحال،ُ وصّح له أن يعمل لن المعنى عليه مع أنأه مصدر؛ فهو

ًا،ُ كَان بمنزلة الفعل،ُ أل ترى أنأه لو قيل: إليه ترجعون جميع
العامُل الفعَل الذي المصدُر بمعناه. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

أحكام الحال

ًا أربعة،ُ وأن تلك الربعة ربما تخلفت.  ثم بينت أن للحال أحكام
ًا،ُ وذلك ًا لزم ًا ثابت فالوُل: النأتقاُل؛ ونأعني به أن ل يكون وصف
ًا،ُ ول ُيَزايل زيد ًا» أل ترى أن الضحك  ٌد ضاحك كَقولك: «جاء زي
يلزمه،ُ هذا هو الصل،ُ وربما جاءت دالة على وصفٍف ثابتٍت،ُ

َعام: َفّصلً (النأ َتـَّب ُم ِك ْل ُكُم ا ْي َل ِإ َنأَزَل  َأ ِذى  ّل َو ا ُه َو كَقول الله تعالى: {
َها114الية  َدي َي َفَة  ّلُه الّزَرا َق ال َل ًا،ُ وقولِل العرب: «َخ ) } أي: مبين

َق،ُ بدٌل َل ْيَها» فالزرافة ـّـّـّ بفتح الزاي ـّـّـّ مفعول لخ َل ِرْج َوَل ِمْن  ْط أ
َدَل) بعضٍض من كََل،ُ وأطوَل: حال من الزرافة،ُ ومن َب منها (

رجليها: متعلق بأطول. 
وقد عاب بعُض الجهال ما َجَزْمُت به من فتح الزاي،ُ وقال: فيها

الفتح والضم فبينت له أن هذه اللفظة ذكَرها أبو منصور موهوُب
بن الجواليقي في كَتابه فيما تغلطَ فيه العامة،ُ فقال في باب ما
ًا والعامة تضمه ما نأصه: وهي الزرافة ـّـّـّ بفتح الزاي جاء مفتوح
ـّـّـّ هذه الدابة التي جمعت فيها خلق شتى،ُ مأخوذة من قولهم
للجمع من الناس «َزَرافة» بالفتح،ُ وهو الوجه،ُ والعامة تضمها،ُ

ْعَمُل على ما عليه ُي ُتْحَصى،ُ وإنأما  ُة ل  انأتهى كَلمه،ُ واللغات الشاذ
ُق بلغتهم.  ُفَصَحاء الموثو ال

ًا من مصدر كَما ًا مأخوذ الثانأي: الشتقاُق؛ وهو: أن تكون وصف
ًا كَقوله تعالى: ًا جامد قدمناه من المثلة،ُ وربما جاءت اسم

ّقنساء: الية  َباٍت (ال ُث ْا  ِفُرو َفانأ ) } فـّ (ثبات) حاٌل من الواو في71{
ِفُروا) وهو جامد،ُ لكنه في تأويل المشتق،ُ أي: متفرقين بدليل ْنأ (ا

ّقنساء: الية  ًا (ال ْا َجِميع ِفُرو ْنأ ِو ا َأ ) } وقد اشتملت71قوله تعالى: {
هذه الية على مجيء الحال جامدة وعلى مجيئها مشتقة. 
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الثالث: أن تكون نأكرة،ُ كَجميع ما قدمناه من المثلة،ُ وقد تأتي
ّوَل» و ّوَل فال ُلوا ال ْدُخ بلفظ المعرف باللف واللم،ُ كَقولهم: «ا
ًا،ُ وأل في ِفيَر» أي: جميع َغ ْل ُءوا الَحّماء ا ِعَراَك» و «جا َها ال َل «أْرَس

َعّرفِف بالضافة،ُ كَقولهم: ذلك كَله زائدة،ُ وقد تأتي بلفظ الم
َقِضيضهْم»،ُ أي: ُهْم ب َقّض ًا،ُ و «جاءوا  َدَك» أي: منفرد َوْح ْد  ِه َت «اْج

ًا.  جميع
ِد» َدا َب ْيُل  ْلَخ َءتِت ا ّيِة،ُ كَقولهم: «َجا َلِم َع وقد تأتي بلفظ المعرف بال
ِد،ُ كَما أن ّد ِد في الصل علم على جنس التب َدا َب ًة،ُ فإن  َد ّقد أي: متب

َفْجَرة.  فجار علم لل
ُبها نأكرة َمْحَضة،ُ كَما تقدم من المثلة؛ الرابع: أن ل يكون صاح

ِبيضا» َئٌة  ِه ِما ْي َل َع وقد تأتي كَذلك كَما روى سيبويه من قولهم: «
وقال الشاعر؛ وهو عنترة العبسي: (الكامل) 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

َبًة 119 ُلو ُعوَن َح َب َتانأِن وأْر َن ْث َها ا ِفي  ـّـّـّ 
ِم  ُغَرابِب الْسَحم ِة ال َي ِف ًا كََخا ُسود

ُلوبة،ُ أو صفة،ُ فحلوبة: لتميـّيز العدد،ُ إما حاٌل من العدد،ُ أو من ح
وعلى هذين الوجهين ففيه َحْمٌل على المعنى؛ لن حلوبة بمعنى
ًا،ُ والوجه الول أحسن.  حلئب،ُ فلهذا صح أن يحمل عليها سود
ًا ّلم جالس ّلى رسوُل الله صلى الله عليه وس وفي الحديث: «َص
ًا: ًا: حال من المعرفة،ُ وقيام ًا» فجالس ُه رجاٌل قيام َء ّلى ورا وَص

حال من النكرة المحضة. 
ًة ـّـّـّ أن تكون عامة أو وإنأما الغالُب ـّـّـّ إذا كَان صاحُب الحال نأكر

خاصة،ُ أو مؤخرة عن الحال. 
ِذُروَن }لله َها ُمن َل ِإلّ  ٍة  َي َقْر َنا ِمن  ْك َل ْه َأ َوَمآ  فالول: كَقوله تعالى: {

َعَراء: الية  ) ؛ فإن الجملة التي بعد (إل) حال من208(الّش
(قرية) وهي نأكرة عامة؛ لنأها في سياق النفي. 

َنأآ}؛ ِد ْن ًا ّمْن ِع َأْمر ٍم  ِكي ٍر َح َأْم ُكَّل  ُق  ْفَر ُي َها  ِفي والثانأي: نأحو: {
ًا) ـّـّـّ إذا أعرب حالً ـّـّـّ فصاحُب الحال إما المضاف فـّ(أمر

َيغِغ ُد ِص فالمسوغ أنأه عام أو خاص: أما الول فمن جهة أنأه أَح
العموم،ُ وأما الثانأي فمن جهة الضافة،ُ وأما المضاف إليه

َلّما َو فالمسوغ أنأه خاص؛ لوصفه بحكيم،ُ وقرأ بعُض السلف: {
ًا} بالنصب؛ فجعله الزمخشري ّقدق ِه ُمَص ّل ِد ال ْن َتاٌب ِمْن ِع ِكَ ُهْم  َء َجا
ِفِه بالظرف،ُ وليس ما ذكَر بلزم،ُ لجواز أن َوْص ِل حالً من (كَتاب) 

يكون حالً من الضمير المستتر في الظرف. 
والثالُث: كَقوله: (مجزوء الوافر) 
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َلُل 7 َط ًا  ّيَة ُموحش ِلم  ـّـّـّ 
َياِسّي،ُ كَما ِق ُء الحال فيها من النكرة  فهذه المواضع ونأحوها َمِجي
أن البتداء بالنكرة في نأظائرها قياسي،ُ وقد مضى ذلك في باب

ِقْس عليه هنا.  َف المبتدأ،ُ 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّتميـّيز ّثامن ال ال

َهاَم ْب ُع إ َف َيْر َلٌة،ُ  َفْض ِكَرة،ُ  َنأ ّتْميـّيُز،ُ وهو: اْسٌم،ُ  ّثاِمُن: ال ثم قلت: ال
ٍة.  َب ِنأْس ْو إْجَماَل  ٍم،ُ أ اْسم

َكَْم» ِة،ُ و « َئ ْلِما َلى ا َها إ َق ْو َف َفَما  َعَشَر  َد  ِد الَح َد َع ْل َد ا ْع َب ّوُل:  فال
ْطل ِر ِر،ُ كَـّ« ِدي َقا َد الَم ْع َب ْكَت» و َل ًا َم ْبد َع َكَْم  ِة،ُ نأحو: « ّي َهاِم ْف ِت الْس

َقاَل ْث ِو: {ِم َنأْح ِهّن،ُ ِمْن  ِه ْب َوِش ُبّرا»  َقِفيز  ًا» و « ْبر أْرض ًا» وكَـّ«ِش ْيت َز
ًا (الّزلَزلة: الية  ْير ٍة َخ ًا» و7َذّر ْبد َها ُز ُل ْث ًا» و «ِم ِنأْحي َسْمن ) } و «

ًا».  ِديد َتم َح ِه نأحو: «َخا َفْرِع َد  ْع َب ًا» و ُع َراَحة َسَحاب ْوِضـّ «َم
ًا ْيب ْأُس َش َعَل الّر َت َواْش ُو: { َفاِعلِل،ُ نأح ْل َعنِن ا ّوٌل  والثانأي: إّما ُمَح

َيم: الية  ًا4(مر ُيونأ ُع َنأا الْْرَض  َفّجْر َو ُو: { ُعولِل،ُ نأح ْف ْلَم َعنِن ا ْو  ) } أ
َقَمر: الية  12ً(ال َثُر ِمنَك َمال ْكَ َأ ْا  َنأ َأ ِهَما،ُ نأحو: { ِر ْي َغ َعْن  ْو  ) } أ

ًا». 34(الكهف: الية  ِرس َفا ُه  َدّر ِه  ّل ِل ّول،ُ نأحو: « ْيُر ُمَح َغ ْو  ) } أ
ّتميـّيُز.  وأقوُل: الثامُن من المنصوبات: ال

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّتميـّيز تعريف ال

ًا،ُ وهو في ِطلَح وهو والتفسير والتبيـّين ألفاٌظ مترادفة لغة واْص
ْا َتاُزو َواْم َفْصلِل الشيء عن غيره،ُ قال الله تعالى: { اللغة بمعنى 

ِرُموَن } (يس: الية  ْلُمْج َها ا ّي أ
َ ْوَم  َي ْل ) أي: انأفصلوا من59ا

ْيِظ (الُملك: الية  َغ ّيُز ِمَن ال َتَم ُد  َكا َت ) } أي: ينفصل8المؤمنين {
بعُضها من بعض وهو في الصطلح مختص بما اجتمع فيه ثلثة

أُمور،ُ وهي المذكَورة في المقدمة. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
الفرق ما بين الحال والتميـّيز

ّدِي الحال والتميـّيز أّن التميـّيز وإن أشبه ِهَم مما ذكَرته في َح ُف و
ٍم،ُ إل أنأه يفارقه في َهام ْب ًا ل ًا،ُ فضلة،ُ مبين الحال في كَونأه منصوب
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ًا إما بالفعل أو بالقوة،ُ أمرين،ُ أحدهما: أن الحال إنأما يكون وصف
ًا؟ نأحو: «ِعْشُروَن وأما التميـّيز فإنأه يكون بالسماء الجامدة كَثير
ِه ّل ِل ًا» وبالصفات المشتقة قليلً كَقولهم: « ًا» و «رطل زيت َهم ِدْر
ًا» الثانأي: أن الحال لبيان الهيئات ِكَب ُه َرا َدّر ِه  ّل ِل ًا» و « ِرس َفا ُه  َدّر

ّذوات. وتارة لبيان جهة النسبة.  والتميـّيز يكون تارة لبيان ال
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
التميـّيز نأوعان وكَّل منهما على أربعة أقسام

ّذات  ّين لل ّتميـّيز المب (أ) أقسام ال
ٍم:  ْقَسام َعَة أ َب َقّسْمُت كَلّ من هذين النوعين أْر و

ْقَساُم التميـّيز المبين للذات فأحدها: أن يقع بعد العداد،ُ فأما أ
وقسمت العدد إلى قسمين: صريح،ُ وكَناية. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

العدد الّصريح

َد ِدي أَح ْن َعَشَر فما فوقها إلى المائة. تقول: «ِع َد  فالصريح الَح
ّنأى ِإ ًا» وقال الله تعالى: { َهم ِدْر ُعوَن  ِتْس َو َعٌة  ِتْس ًا» و « ْبد َع َعَشَر 

ُيوُسف: الية  ًبا ( َكَ ْو َكَ َعَشَر  َد  َأَح ْيُت  َأ َعَشَر4َر َنْى  ْث ُهُم ا َنا ِمن ْث َع َب َو }{ (
ًا (الَمائدة: الية  ِقيب َها12َنأ َنا ْتَمْم َأ َو َلًة  ْي َل ِثيَن  َلـّ َث َنأا ُموَسى  ْد َع َوو }{ (

َلًة (العَراف: الية  ْي َل ِعيَن  َب َأْر ِه  ّب َقـُّت َر َتّم ِمي َف ٍر  َعْش ِبَث142ِب َل َف }{ (
َعنكبوت: الية  ًا (ال َعام ِإلّ َخْمِسيَن  ٍة  َن ْلَف َس َأ ِهْم  ّلْم14ِفي َفَمن  }{ (

ًا (المَجادلة: الية  ِكين ّتيَن ِمْس َعاُم ِس ْط ِإ َف ْع  ِط َت َها4َيْس ُع َذْر }{ (
ّقة: الية  ًا (الَحا ِذَراع ُعوَن  ْب ًة32َس َد ْل ِنأيَن َج َثَما ُهْم  ُدو ِل َفاْج }{ (

ّنور: الية  ْعَجًة (ص: الية4(ال َنأ ُعوَن  ِتْس َو ٌع  ِتْس َلُه  َأِخى  َذآ  َه ِإّن  }{ (
ًا» وأردت23 ) }،ُ وفي الحديث: «إن لله تسعًة وتسعيَن اسم

ُد ّيا،ُ وهو أح َغ بقولي: «إلى المائة» عدم دخول الغاية في الُم
ِة.  َلْي حرف الغاي احتما

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

العدد الكناية

ْكَت؟ فكم: َل ًا َم ْبد َع َكَْم  والكناية هي «كَم» الستفهامية،ُ تقول: 
ًا: تميـّيز واجُب النصبِب والفراد،ُ وزعم مفعول مقدم،ُ وعبد

ًا ملكت،ُ وهذا لم يسمع،ُ الكوفي أنأه يجوز جمعه فتقول: كَم عبيد
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ول قياس يقتضيه،ُ ويجوز لك جر تميـّيز كَم الستفهامية؟ وذلك
مشروط بأمرين،ُ أحدهما: أن يدخل عليها حرف جر،ُ والثانأي: أن
ْيَت؟ وعلى َتَر ٍم اْش َهم ِدْر َكْم  ِب يكون تميـّيزها إلى جانأبها،ُ كَقولك: 

ْلَت؟ والجر حينئذ عند جمهور النحويـّين بمن َغ َت ْيخٍخ اْش َكَْم َش
مضمرة،ُ والتقدير: بكم من درهم؟ وعلى كَم من شيخ؟ وزعم

الزجاج أنأه بالضافة. 
ُتَها على ثلثة أقسام،ُ َقّسْم القسم الثانأي: أن يقع بعد المقادير و
ًا؟ َوانأِن سمن َن ًا،ُ وَم أحدها: ما يدل على الوزن،ُ كَقولك: رطل زيت

ًا،ُ وهو لغة في المّن،ُ وقيل في تثنيته: َمنوانأِن،ُ َوان: تـّثنية َمن َن والَم
ًا: عصوان،ُ والثانأي: ما يدل على مساحة؟ كَما يقال في تثنية عص
ْوضع ًا،ُ وجريب نأخلً؟ وقولهم: ما في السماء َم كَقولك: شبر أرض

ًا،ُ ّثالث: ما يدل على الكيل،ُ كَقولهم: قفيز بر ًا،ُ ال ٍة سحاب َراح
ًا.  وصاع تمر

َعة َب القسم الثالث: أن يقع بعد شبه هذه الشياء،ُ وذكَرت لذلك أر
ًا (الّزلَزلة: الية ْير ٍة َخ َذّر َقاَل  ْث أمثلة: أحدها: قول الله تعالى: {ِم

ْبِه الوزن،ُ وليس به حقيقة؟ لن مثقال الذرة7 ) } فهذا بعد ِش
ُعْرفنا،ُ والثانأي: قولهم: عندي ًا لشيء يوزن به في  ليس اسم

ّقنْحُي ـّـّـّ بكسر النون وإسكان الحاء المهملة وبعدها ًا،ُ وال ِنأْحٌي سمن
َعد شبه الكيل،ُ وليس به ُي ياء خفيفة ـّـّـّ اسم لوعاء الّسمن،ُ وهذا 
ّنحي ليس مما يكال به الّسمن ويعرف به مقداره،ُ حقيقة؛ لّن ال
ْطٌب َو ًا،ُ ومثله قولهم:  ًا وكَبير وإنأما هو اسم لوعائه فيكون صغير

ْطُب ـّـّـّ بفتح الواو وسكون الطاء وبالياء الموحدة ـّـّـّ َو ًا،ُ وال َبن َل
ٌد َخل،ُّ ُقو ًا،ُ ورا ّق خمر ِز ًء،ُ و َقاء ما ّلبن،ُ وقولهم: ِس اسم لوعاء ال
ًا: واقع بعد ًا،ُ فسحاب ٍة سحاب ُع راح الثالث: ما في السماء موض

ِة ّتْمَر «موضع راحة» وهو شبيه بالمساحة،ُ والرابع: قولهم: على ال
ًا: واقع بعد «مثل» وهي شبيهة إن شئت بالوزن،ُ ْبد ًا فُز ْثلها ُزبد ِم

وإن شئت بالمساحة. 
َتٌم َذا َخا والقسم الرابع: أن يقع بعد ما هو متفرع منه،ُ كَقولهم: ه

ًا،ُ وذلك لن الحديد هو الصل،ُ والخاتم مشتق منه؛ فهو حديد
ّبٌة َخّزا» ونأحو ذلك.  ًا» و «ُج َباب َساج ُعُه،ُ وكَذلك « َفْر

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّنسبة ّين لجهة ال ّتميـّيز المب (ب) ال

وأما أقسام التميـّيز المبين لجهة النسبة فأربعة: 
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ّولً عن الفاعل،ُ كَقول الله عز وجل: أحدها: أن يكون ُمَح
َيم: الية  ًا (مر ْيب ْأُس َش َعَل الّر َت َواْش ) } أصله: واشتعل شيُب4{

ًا ْفس َنأ ْنُه  َعن َشْىء ّم ُكْم  َل ْبَن  ِط ِإن  َف الرأسِس،ُ وقوله تعالى: {
ّقنساء: الية  ُهّن لكم عن شيء4(ال ُله: فإن طابت أنأفُس ) } أص

ّقوَل السناد فيهما عن المضاف ـّـّـّ وهو الشيب في الية منه،ُ فُح
ُفُس في الية الثانأية ـّـّـّ إلى الُمضاف إليه ـّـّـّ هو ْنأ الولى،ُ وال

الرأس،ُ وضمير النسوة ـّـّـّ فارتفعت الرأس،ُ وجيء بدَل الهاء
ّقول عنه والنون بنون النسوة،ُ ثم جيء بذلك المضاف الذي ُح

ًا،ُ وأفردت النفس بعد أن كَانأت مجموعة،ُ َلًة وتميـّيز السناد فض
َلُب فيه بياُن الجنسِس،ُ وذلك يتأدى بالمفرد.  ْط ُي لن التميـّيز إنأما 

َنأا َفّجْر َو ّولً عن المفعول،ُ كَقوله تعالى: { الثانأي: أن يكون ُمَح
َقَمر: الية  ًا (ال ُيونأ ُع ) } قيل: التقدير (وفجرنأا) عيوَن12الْْرَض 

ًا» ـّـّـّ ونأحو ذلك.  َغَرْسُت الْرَض َشَجر الرضِض،ُ وكَذا قيل في «
َثُر ِمنَك ْكَ َأ ْا  َنأ َأ ّولً عن غيرهما،ُ كَقوله تعالى: { الثالث: أن يكون ُمَح

َثُر،ُ فحذف المضاف ـّـّـ34َّمالً (الكهف: الية  ْكَ ُله: مالي أ ) } أص
وهو المال ـّـّـّ وأقيم المضاف إليه ـّـّـّ وهو ضمير المتكلم ـّـّـّ

َقاَمه،ُ فارتفع وانأفصل،ُ وصار: أنأا أكَثر منك،ُ ثم جيء بالمحذوف ُم
ًا» وشبه َقى ِعْرض ْنأ َعْمٌرو أ ًا» و « َوْجه ًا،ُ ومثله: «زيد أْحَسُن  تميـّيز

َقى.  ْنأ ٍد أْحَسُن،ُ وِعْرُض عمرو أ ْي َوْجُه َز ذلك،ُ التقدير: 
ًا» و ُه فارس َدّر ِه  ّل ِل ّولٍل،ُ كَقول العرب: « الّرابع: أن يكون غير ُمَح

ًا» وقول الشاعر:  ُبَك به نأاصر «َحْس
ْه 120 ْنأتِت َجاَر َأ َتا َما  َيا َجاَر  ـّـّـّ 

«يا» حرف نأداء «جارتا» منادى مضاٌف للياء،ُ وأصله «يا جارتي»
ًا «ما» مبتدأ،ُ وهو اسم استفهام،ُ فقلبت الكسرة فتحة والياء ألف

ٌد،ُ أي: ْي ٌد وما َز ْي ُظْمتِت،ُ كَما يقال: َز َع «أنأت» خبره،ُ والمعنى 
شيء عظيم،ُ و «جاره» تميـّيز،ُ وقيل: حال،ُ وقيل: «ما» نأافية،ُ و
َلْستِت جارة،ُ بل «أنأت» اسمها،ُ و «جارة» خبر ما الحجازية،ُ أي: 

أنأت أشرُف من الجارة،ُ والصواُب الول،ُ ويدُل عليه قوُل
ِر: (الّسريع)  الّشاع

ٍد 121 ّقي ْنأَت ِمْن َس َأ ًا َما  ّقيد َيا َس  ـّـّـّ 
ْع  ّقذَرا َنافِف َرْحَب ال ْكَ ّطأ ال ُمو

و «من» ل تدخل على الحال،ُ وإنأما تدخل على التميـّيز. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّتاسع المستـّثنى ال
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ِبَما ْو  ِبَما َخل،َُ أ ْو  ُكوُن،ُ أ َي ِبلَ  ْو  ْيَس،ُ أ َل ِب َنى  ْث َت ُع: الُمْس ّتاِس ثم قلت: ال
ّدَم َق َت ِر ُموَجبٍب و ْي َغ ْو  َتاَم ُموَجبٍب،ُ أ ٍم  َكَلَم َد  ْع َب ِبإلّ  ْو  ًا،ُ أ َلق ْط َدا،ُ ُم َع

َقَرة: الية َب ُهْم (ال ْن ِليلً ّم َق ِإلّ  ْنُه  ْا ِم ُبو ِر َفَش َنى،ُ نأحو: { ْث َت ْلُمْس ا
249 .{ (

َعٌة  َد ِشي ِلَي إلّ آَل أْحَم َوَما 
ِه لـّ إل،ُّ ِفي َثَر  َأ َفلَ  ْنُه  َنى ِم ْث َت ْلُمْس ِه ا ِفي ِرَك  ُت ْلُموَجبِب: إْن  ْيُر ا َغ و

َكَاَن ِكََر فإْن  ُذ ٌد»،ُ وإْن  ْي َقاَم إلّ َز ًا،ُ نأحو: «َما  َفّرغ ُيَسّمى ُم و
ّ ِإل ُه  ُلو َع َف ْنُه أْرَجُح،ُ نأحو: {ّما  َنى ِم ْث َت ْلُمْس ِل ُعُه  َبا ْت َفإ ّتِصلً  ُء ُم َنا ْث ِت الِْس

ّقنساء: الية  ُهْم (ال ْن ِليٌل ّم َعُه إْن66َق َبا ْت ُتجيُز إ َتِميٌم  َف ًا  ِطع َق ْن ) }،ُ وُم
َدا وَحاَشا َع َو ِبَخلَ  ُفوٌض،ُ و ًوى َمْخ َوِس ِر  ْي َغ ِب َنى  ْث َت َوالُمْس ُغ،ُ  ِري ْف ّت َصّح ال

ّقح َلى الَص َع َوى  َفاقٍق وِس ّقت ِبا ْيٌر  َغ ْعَرب  ُت ْنُصوٌب،ُ و ْو َم ُفوٌض أ َمْخ
َنى بإلّ.  ْث َت ْعَراَب الُمْس إ

ّتاسُع من المنصوبات: المستثنى.  وأقول: ال
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
حالت وجوب نأصب المستـّثنى

ُبه في َخْمسِس مسائل:  وإنأما يجب نأص
ًا،ُ ْيد ْيَس َز َل َقاُموا  إحداها: أن تكون أداة الستثناء «ليس» كَقولك: 
ِه ّل ِكََر اْسُم ال ُذ َو ّدَم  َهَر ال ْنأ ّلم «ما أ وقول النبي صلى الله عليه وس

ُفَر» فليس هنا بمنزلة إلّ في ّقسّن والظ ْيَس ال َل ُلوا،ُ  ُك َف ِه  ْي َل َع
ًا بإجماع.  الستثناء،ُ والمستثنى بها واجُب النصبِب مطلق

الثانأية: أن تكون أداة الستثناء «ل يكون» كَقولك: قاموا ل يكون
ًا: بمنزلة إلّ في المعنى،ُ والمستثنى بها واجُب ًا؛ فل يكون أيض زيد

ًا. كَما هو واجب مع ليس.  النصبِب مطلق
ُهَما. وسيأتي لنا أّن َبُر والعلة في ذلك فيهما أن المستثنى بهما َخ

كَان وليس وأخواتهما يرفعن السم وينصبن الخبر. 
فإن قلت: فأين اسمهما؟ 

ًا،ُ وهو عائد على البعض المفهوم من قلُت: مستتر فيهما وجوب
ًا،ُ ول يكون بعُضهم الكل السابق،ُ وكَأنأه قيل: ليس بعُضهم زيد

ْثُل ِر ِم َكَ ّذ ِلل ُكَْم  ِد َلـّ ْو َأ ِفى  ّلُه  ُكُم ال ُيوِصي ُله تعالى: { ُله قو ًا،ُ ومث زيد
ّقنساء: الية  ْيِن (ال َت َن ْث َق ا ْو َف ِنأَسآء  ُكَّن  ِإن  َف ْيِن  َي َث ْنأ ْ ) } أي:11َحِظ ال

فإن كَانأت البنات،ُ وذلك لن الولد قد تقدم ذكَرهم،ُ وهم
شاملون للذكَور والنأاث،ُ فكأنأه قيل أولً: يوصيكم الله في بنيكم

ُكَّن،ُ وكَذلك هنا.  وبناتكم،ُ ثم قيل: فإن 
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ًا،ُ الثالثة: أن تكون الداة «ما خل»،ُ كَقولك: جاء القوم ما خل زيد
ّطويل)  ِد بن ربيعة العامري الصحابي: (ال ِبي َل وقولِل 

ِطُل 122 َبا ّلَه  ٍء َما َخلَ ال ُكَّل َشْي َألَ   ـّـّـّ 
ِئُل  َلَة َزا ٍم لَ َمَحا ِعيم َنأ ُكَّل  َو

ًا الّرابعة: أن تكون الداة «ما عدا» كَقولك: جاء القوم ما عدا زيد
ّطويل)  وكَقول الّشاعر: (ال

ِني 123 ّنأ ِإ َف ِنأي؛  َدا َع َداَمى َما  ّن ُتَمّل ال  ـّـّـّ 
ُع  َل ِديِمَي ُمو َنأ َوى  ْه َي ِذي  ّل ّقل ا ُك ِب

فالياء في موضع نأصب؛ بدليل لحاق نأون الوقاية قبلها،ُ وحكى
ِعّي،ُ والخفش الجّر بعد ما خل وما عدا،ُ وهو شاذ؛ َب الَجْرِمّي،ُ والّر

فلهذا لم أحفل بذكَره في المقدمة. 
َوَجَب عند الجمهور النصُب بعد «ما خل» و «ما ِلَم  فإن قلت: 

َوْجُه الجر الذي حكاه الجرمي والرجلن؟  عدا». وما 
قلت: أما وجوُب النصب فلن «ما» الداخلة عليهما مصدرية،ُ و
«ما» ل تدخل إل على الجمل الفعلية،ُ وأما جواز الخفض فعلى

تقدير «ما» زائدة ل مصدرية،ُ وفي ذلك شذوذ؛ فإن المعهود في
زيادة «ما» مع حرف الجر: أن ل تكون قبل الجار والمجرور،ُ بل

ِدِميَن َنأـّ ِبُحّن  ُيْص ّل ِليٍل  َق َعّما  بينهما،ُ كَما في قوله تعالى: {
ُهْم (الَمائدة:40(المؤمنون: الية  ّنـّ َلع ُهْم  َق َثـّ ِهم ّمي ْقِض َنأ ِبَما  َف }{ (

ُنأوح: الية 13الية  ْا ( ُقو ِر ْغ ُأ ِهْم  ِت َئـّ ِطي ) }. 25) }{ّمّما َخ
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ًا» راجع إلى المسائل الربع،ُ أي: سواء تقدم وقولي: «مطلق

اليجاُب أو النفي أو شبهه. 
الخامسة: أن تكون الداة «إل» وذلك في مسألتين: 

إحداهما: أن تكون بعد كَلم تام ُموَجبٍب،ُ ومرادي بالتام أن يكون
ًا،ُ وباليجاب أن ل يشتمل على نأفي ول نأهي المستثنى منه مذكَور

ُهْم ْن ِليلً ّم َق ِإلّ  ْنُه  ْا ِم ُبو ِر َفَش ول استفهام،ُ وذلك كَقوله تعالى: {
َقَرة: الية  َب ُهْم249(ال ّل ُكَ ِئكُة  َ َد الَمل َفَسَج ) } وقوله تعالى: {

ِليَس}.  ْب ُعون إلّ إ أْجَم
ًا على المستثنى منه،ُ كَقول الثانأية: أن يكون المستثنى مقدم

ّطويل)  ْيتِت يمدح آل البيت رضي الله عنهم: (ال ُكَم ال
َعٌة 124 َد ِشي ِلَي إلّ آَل أْحَم َوَما   ـّـّـّ 

َهُب  ْذ ّقق َم ْلَح َهَب ا ْذ ِلَي إلّ َم َوَما 
ْيُت إلى هنا استطردت في بقية أنأواع المستثنى،ُ وإن ولما انأته

ٌد بين باب ّقد كَان بعض ذلك ليس من المنصوبات البتة،ُ وبعضه متر
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المنصوبات وغيرها؛ فذكَرت أن الكلم إذا كَان غيَر إيجابٍب ـّـّـّ وهو
النفُي والنهُي والستفهاُم ـّـّـّ . 

الستثناء المفّرغ وأحكامه: 
ًا فل عمل لـّ إل،ُّ وإنأما يكون العمل فإن كَان المستثنى منه محذوف

َغ َفّر َت ًا؛ لن ما قبلها قد  َفّرغ َثّم سّموه استثناء ُم لما قبلها،ُ ومن 
ٌد،ُ ْي للعمل فيما بعدها،ُ ولم يشغله عنه شيء،ُ تقول: ما قام إل َز

ًا،ُ فتنصبه على ًا على الفاعلية،ُ وما رأيُت إل زيد فترفع زيد
ٍد،ُ فتخفضه بالباء،ُ كَما تفعل بهّن لو ْي المفعولية،ُ وما َمَرْرُت إل بَز

ًا؛ فإما أن يكون لم تذكَر إل،ُّ وإن كَان المستثنى منه مذكَور
الستثناء متصلً ـّـّـّ وهو أن يكون (المستثنى) داخلً في جنس
ًا ـّـّـّ وهو أن يكون غير داخل ـّـّـّ.  المستثنى منه ـّـّـّ أو منقطع
فإن كَان متصلً جاز في المستثنى وجهان،ُ أحدهما: ـّـّـّ وهو

ً ْعَرُب بإعراب المستثنى منه،ُ على أن يكون بدل ُي الراجح ـّـّـّ أن 
َدَل بعض من كَل؛ والثانأي: النصُب على أصل الستثناء،ُ وهو َب منه 

ُهْم ّل ُكْن  َي َلْم  َو عربي جيد،ُ مثال ذلك في النفي قوله تعالى: {
ّنور: الية  ُهْم (ال ُفُس َأنأ ِإلّ  َدآء  َه ) } أجمعت السبعة على رفع6ُش

ّقنساء: الية ُهْم (ال ْن ِليٌل ّم َق ِإلّ  ُه  ُلو َع َف (أنأفسهم)،ُ وقال تعالى: {ّما 
َدٌل من66 َب ) } قرأ السبعة إل ابن عامر برفع (قليل) على أنأه 

الواو في (فعلوه) كَأنأه قيل: ما فعله إل قليل منهم،ُ وقرأ ابن
َقَرة: الية  َب ِليلً (ال َق ِإلّ  ) } بالنصب،ُ ومثاله في83عامر وحده: {

ُهود: الية َتَك ( َأ ِإلّ اْمَر ٌد  َأَح ُكْم  ِفْت ِمن َت ْل َي َولَ  النهي قوله تعالى: {
ُله في الستفهام قوله تعالى:81 ) } قرىء بالرفع والنصب،ُ ومثا

ّلوَن (الِحجر: الية  ِإلّ الّضآ ِه  ّب ِة َر َنطَُ ِمن ّرْحَم ْق َي َوَمن  }56{ (
أجمعت السبعة على الرفع على البدال من الضمير المستتر في

ُقِرىء (الضالين) بالنصب على الستثناء لم يمتنع،ُ (يقنطَ) ولو 
ّنٌة متبعة.  ولكن القراءة ُس
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ُعليا،ُ ًا فالحجازيون يوجبون نأصبه،ُ وهي اللغة ال وإن كَان منقطع
ِه ِب ُهْم  َل ولهذا أجمعت السبعة على النصب في قوله تعالى: {َما 

ّقنساء: الية  ّظّن (ال َع ال َبا ّقت ِإلّ ا ٍم  ْل َوما157ِمْن ِع ) } وقوله تعالى: {
َلى} ولو أبدل ْع ِه ال ّقب ِه َر َوْج َء  َغا ِت ْب ُتْجَزى إل ا ٍة  ْعَم ِنأ ُه ِمْن  َد ْن ٍد ِع ِلَح

ّقنساء: الية  َع (ال َبا ّقت ِإلّ ا 157ّمما قبله لقرىء برفع { ِإل ) } و {
َقَرة: الية  َب َغآء (ال ِت ْب ) }؛ لن كَلً منهما في موضع رفع؛ إما272ا

ِد على النفي،ُ وإما على على أنأه فاعل بالجار والمجرور المعتِم
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ّدم خبره عليه،ُ والتميميون يجيزون البدال،ُ ويختارون أنأه مبتدأ تق
النصب،ُ قال الشاعر: (الّرجز) 

ِنأيُس 125 ْيَس بها أ َل ٍة  َد ْل َب َو  ـّـّـّ 
ِعيس  ِفيُر وإلّ ال َعا َي إلّ ال

فأبدل اليعافير والعيس من أنأيس،ُ وليس من جنسه. 
ًا،ُ لنأهما ًا أن المستثنى بغير وسوى مخفوض دائم وذكَرت أيض

ملزمان للضافة لما بعدهما،ُ فكل اسم يقع بعدهما فهما مضافان
إليه،ُ فلذلك يلزمه الخفض. 

وأن المستثنى بخل وعدا وحاشا يجوز فيه الخفُض والنصُب؛
ّدْرَن َق ُي ّدْرَن حروف َجَر،ُ والنصُب على أن  َق ُي فالخفض على أن 

ُهّن،ُ والمستثنى مفعول،ُ هذا هو الصحيح،ُ ولم ُل َتَر فاع َت أفعالً اْس
َيَرى أنأها ل َدا غيَر النصبِب؛ لنأه  َع ِب ّقوْز سيبويه في المستثنى  ُيَج

ّقر؛ لنأه يرى أنأها ل ِبَحاَشا غيَر الج تكون إل فعل،ًُ ول في المستثنى 
ًا.  تكون إل حرف
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العاشر خبر كَان وأخواتها

َيِجُب َها،ُ و ِت َوا َد وأَخ َكَا َبُر  َها،ُ وَخ ِت َوا َكَاَن وأَخ َبُر  ِقي َخ َوا َب ْل ثم قلت: وا
ًا ِمْن َها،ُ ُمَجّرد ِئ ِر أْسَما ِلَضِمي ًا  ِفع َها،ُ َرا ْن َع ًا  َؤّخر ًا ُم ِرع ُنأُه ُمَضا ْو َكَ

َدَر َنأ َق،ُ و َل ْو َل َد َحَرى واْخ ْع َب َها  ِب ًا  ْقُرونأ َعالِل الشُروعِع،ُ وَم ْف َد أ ْع َب «أْن» 
َع ِفـّ ّبَما ُر َكََرَب،ُ وُر َد و َكَا ِر  َب ِتَراُن َخ ْق َوا ْوَشَك،ُ  َعَسى وأ ِر  َب ُد َخ َتَجّر

ِه:  ِل ْو َق َفِفي  َعَسى؛  ِر  َب ِبَخ ِبّي  َب الّس
ُه  ُد ْه ُغ ُج ُل ْب َي ْلَحّجاُج  َعَسى ا َذا  َوَما

ْيَس،ُ واْسُم َل َلى  َع َبُر َما ُحِمَل  َذانأِن،ُ وَخ ُذو ُه» ُش ُد ْه َع «ُج َف ِفيَمْن َر
َها.  ِت َوا إّن وأَخ

َبُر «كَان» وأخواتها،ُ نأحو: وأقول: العاشر من المنصوبات: َخ
ُفرقان: الية  ًا (ال ِدير َق ّبَك  َكَاَن َر َو ًا54{ َوانأ ِإْخ ِه  ِت ْعَم ِن ِب ُتم  َبْح َأْص َف }{ (

َوآء (آل ِعمَران: الية103(آل ِعمَران: الية  ْا َس ْيُسو َل }{ (
َيم: الية113 ًا (مر ّي ُدْمُت َح ِة َما  َكَو َوالّز ِة  َلو ِبالّص ِنأى  ْوَصا َأ َو }{ (

31 .{ (
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الحادي عشر خبر كَاد وأخواتها وأحوال اقترانأه بـّ«أن»
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َعَشَر: خبر كَاد وأخواتها،ُ وقد تقدم في باب المرفوعات الحادي 
ًا،ُ وذكَرت هنا أنأه ينقسم ـّـّـّ أن خبرهن ل يكون إل فعلً مضارع

ِدِه منها ـّـّـّ أربعة أقسام:  َتَجّر ِه بأن و ِنأ باعتبار اقترا
َق،ُ تقول: «َحَرى َل ْو َل ُنأُه بها،ُ وهو َحَرى واْخ أحدها: ما يجب اقترا
ِطَر» ول أعرف َمْن ُتْم ُء أْن  َقتِت الّسَما َل ْو َل َعل» و «اْخ ْف َي ٌد أْن  ْي َز
َوّهم أبو حيان أنأه َت َكََر «َحَرى» من النحويـّين غير ابن مالك،ُ و َذ
ًا ل فعل،ًُ وأبو حيان هو ِهَم فيها،ُ وإنأما هي َحَرى بالتنوين اسم َو

ِهم،ُ بل ذكَرها أصحاُب كَتب الفعال من اللغويـّين،ُ َوا ال
ًا،ُ وهو قول ّقي،ُ وابن طريف،ُ وأنأشدوا عليها شعر ِط ُقْس كَالّسَر

العشى: (الخفيف) 
ِد َشْمسٍس 126 ْب َع ِني  َب ُهّن ِمْن  ُقْل  َي  ـّـّـّ إْن 

َنأا  َكَا َو َذاَك،ُ  ُكوَن  َي َفَحَرى أْن 
ْوَشَك،ُ مثاُل َعَسى وأ ُنأُه بها،ُ وهو  ِلُب اقترا القسم الثانأي: ما الغا

ُكْم (السَراء: َيْرَحَم َأن  ُكْم  ّب َعَسى َر ِر «أْن» قوُل الله تعالى: { ْكَ ِذ
ّطويل) 8الية  ) }،ُ وقوُل الشاعر: (ال
ُكوا 127 ْوَش ّتَراَب ل ّناُس ال ِئَل ال ْو ُس َل َو  ـّـّـّ 

ُعوا  َن َيْم َف ّلوا  َيَم ُتوا ـّـّـّ أْن  َها ِقيَل  َذا  ـّ إ
ّطويل)  ومثاُل تركَها قوُل الشاعر: (ال

ّنأُه 128 ّلُه؛ إ ِه ال ِب ِتي  ْأ َي َفَرٌج  َعَسى   ـّـّـّ 
ِه أْمُر  ِت َق ِلي ِفي َخ ٍم  ْوم َي ُكَّل  َلُه 

وقـّول الخـّر: (المنسرح) 
ِه 129 ِت ّي ِن َفّر ِمْن َم ُيوِشُك َمْن   ـّـّـّ 

َها  ُق ِف َوا ُي ِه  ِت ْعضِض ِغّرا َب ِفي 
َد،ُ َكَا ْعلنَأِن:  ِف ُد خبره من «أْن» وهو  القسُم الثالُث: ما يترجح تجّر

ُلوَن َع ْف َي ْا  ُدو َكَا َوَما  َكََرَب،ُ مثاُل التجرد منها قوله تعالى: { و
َقَرة: الية  َب ) }،ُ وقوُل الشاعر: (الخفيف) 71(ال

ُذوُب 130 َي ُه  َوا ْلُب ِمْن َج َق ْل َكََرَب ا  ـّـّـّ 
َغُضوُب  ٌد  ْن ِه ُة:  ُوَشا ْل َقاَل ا ِحيَن 

ومثاُل القتران بها قوُل الشاعر: (الخفيف) 
ِه 131 ْي َل َع ِفيَض  َت ْفُس أْن  ّن َدتِت ال َكَا  ـّـّـّ 

ِد  ُبُرو َو ٍة  َط ْي َو َر َوى َحْش َث ْذ  ُم
ّطويل)  ُله: (ال وقـّو

ّظَما 132 َلى ال َع ِم َسْجلً  ُوو الْحلَم َذ َها  َقا  ـّـّـّ َس
َعا  ّط َق َت َها أْن  ُق َنا ْع َبْت أ َكََر ْد  َق َو

ّطَع» فعل مضارع،ُ وأصله تتقطع فحذف إحدى التاءين،ُ ولم َق َت »
َكََرَب» إل التجرد.  يذكَر سيبويه في خبر «



الذهب   شذور مكتبة                                  شرح
السلمية   مشكاة

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

القسم الرابع: ما يمتنع اقتراُن خبره بأْن،ُ وهو أفعاُل الّشُروعِع:
َهَل،ُ قال الله ْل َه َهّب،ُ و َأ،ُ و ْنأَش َق،ُ وأ ِل َع َذ،ُ و َعَل،ُ وأَخ َق،ُ وَج ِف َط

َفاِن (العَراف: الية  َيْخِص َقا  َطِف َو ) }. وقال الشاعر:22تعالى: {
(البسيطَ) 

ِني 87 ُل ِق ْث ُي ُقْمُت  َذا َما  ْلُت إ َع ْد َج َق َو  ـّـّـّ 
ِكر  ِربِب الّس ْهَض الّشا َنأ َهُض  ْنأ ِبي،ُ فأ ْو َث

وقال الّشاعر: (الكامل) 
ِني 133 ُب ُتِجي َأُل والّرُسوُم  ْذُت أْس َأَخ َف  ـّـّـّ 

َؤاُل  َوُس َبٌة  ِر إَجا َبا ِت ْع ِ ِفي ال و
وقـّال الخـّر: (الوافر) 

َنأا 134 َأَجْر ِلُم َمْن  ْظ َت ْقَت  ِل َع َأَراَك   ـّـّـّ 
وقـّال: (البسيطَ) 

َنأا 135 ُنو ْك َكَاَن َم َعّما  ِرُب  ْع ُأ ْأُت  ْنأَش  ـّـّـّ أ
ّطويل)  وقـّال: (ال

َوى 88 َه ْل ِة ا َع َطا ِفي  ْلَب  َق ْل ُلوُم ا َأ ْبُت  َب َه  ـّـّـّ 
ّطويل)  وقـّال: (ال

َلْت 89 َه ْل َه َف ِديَن  َت ْع َياَر الُم ِد َنا  ْئ ِط َو  ـّـّـّ 
ُق  َه َتْز ِة  َت ْبَل الَما َق ُهُم  ُفوُس ُنأ
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ّثانأي عشر خبر ما حمل على ليس ال

ُع الثانأي عشر: خبُر ما حمل على ليس،ُ وهو أربعة:  النو
َناٍص (ص: الية ّولََت ِحيَن َم ْا  َدو َنا َف أحدها: «لت» كَقوله تعالى: {

3 .{ (
ُيوُسف: الية َبَشًرا ( َذا  َهـّ والثانأي: «ما» كَقوله تعالى: {َما 

31 .{ (
والثالث: «ل» كَقول الشاعر: 

ًا 92 ِقي َبا َلى الْرضِض  َع ٌء  َفلَ َشْي َعّز  َت  ـّـّـّ 
َيا  ِق َوا ّلُه  َقَضى ال َوَزٌر ِمّما  َولَ 

والرابع: «إن» النافية كَقول الشاعر: (المنسرح) 
ٍد 136 َأَح َلى  َع ًا  ِلي ْو َت َو ُمْس ُه  ـّـّـّ إْن 

ِنأينِن  ْلَمَجا َعفِف ا َأْض َلى  َع إلّ 
ْوًفى في باب المرفوعات.  َت وقد تقدم شرح شروطهن ُمْس
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اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّثالث عشر اسم إّن وأخواتها ال

َفاِضٌل» ًا  ْيد َعَشَر: اْسُم «إّن» وأخواتها،ُ نأحو: «إّن َز ِلَث  النوع الثا
ًا َحاِضٌر».  ْكر َب ْيَت  َل ِدٌم»،ُ و « َقا ًا  َعْمر َعّل  َل و «

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

اقتران «ما» الّزائدة بـّ«إّن» يلغي عملها وجوبا

ًا.  َواز َفَج ْيَت  َل ًا،ُ إلّ  ُوُجوب َيْت  ِغ ْل ُأ ِة  َد ِزي ِبَما الَم َنأْت  ِر ُق َوإْن  ثم قلت: 
ّقنساء: الية  ٌد (ال َلـٌّه وِح ِإ ّلُه  ّنأَما ال ِإ ) }171وأقوُل: مثاُل ذلك: {

َفال: الية  ْوِت (النأ ْلَم َلى ا ِإ ُقوَن  ُيَسا ّنأَما  َأ َكَ ) } وقوُل الشاعر:6{
ّطويل)  (ال

ّلَما 137 َع َل ْيسٍس؛  َق َد  ْب َع َيا  ًا  َظر َنأ ْد  َأِع  ـّـّـّ 
َدا  ّي َق ْلِحَماَر الُم ّناُر ا َلَك ال َءْت  أَضا

ُلهما على وجُه الستشهاد بهما أنأه لول إلغاؤهما لم يصّح دخو
ًا،ُ ُلهما على المبتدأ والخبر واجب َكاَن دخو َل الجملة الفعلية،ُ و

ِه ِب ُهْم  ّد ُنأِم ّنأَما  َأ ُبوَن  َيْحَس َأ واحترزُت بالمزيدة من الموصولة،ُ نأحو: {
ِنيَن } (المؤمنون: الية  َب َو ِد55ِمن ّماٍل  ْو َع ) أي: أّن الذي؛ بدليل 

ِني أنأما َب ْعَج الضمير من (به) إليها،ُ ومن المصدرية،ُ نأحو: «أ
ٍر (طه: ُد َساِح ْي َكَ ْا  ُعو َن ّنأَما َص ِإ َياُمَك،ُ وقوله تعالى: { ِق ُقْمَت» أي: 

ْنعهم،ُ وعلى69الية  ) } يحتملهما،ُ أي: إن الذي صنعوه،ُ أو إن ُص
ًا فإّن عاملٌة،ُ واسمها في الوجه الول «ما» دون التأويلين جميع

صلتها،ُ وفي الوجه الثانأي السُم المنسبُك من «ما» وصلتها.
وقال النابغة: (البسيطَ) 

َنا 138 َل ْلَحَماُم  َذا ا َتَما ه ْي َل َألَ  َلْت  َقا  ـّـّـّ 
ِد  َق َف َفُه  ِنأْص ْو  َنا أ ِت َلى َحَماَم إ

ُيْروى بنصب «الحمام» ورفعه،ُ على العمال والهمال،ُ وذلك
َقْوا لها الختصاَص بالجملة خاص بليت،ُ أما العمال فلنأهم أب

ٌد قائم» ولم يقولوا: ليتما قام زيد،ُ وأما ْي َتَما َز ْي َل ّية فقالوا: « السم
الهمال فللَحْملِل على أخواتها. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّنون تحذف نأونأها المتحّركَة استثقال ّبهة ذات ال الحرف المش
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ِليل،ًُ َق ًا،ُ وكَأّن  ُوُجوب ِكّن  َل َغى  ْل ُت َف َها:  ْن ّنونأِن ِم ُذو ال ّفُف  ُيَخ ثم قلت: و
َها َل ِلي  ّتا ْعلِل ال ِف ْل ْوُن ا َكَ َلًة اللُم و ْهَم َها ُم َع ِلُب َم ْغ َي ًا،ُ و وإّن غالب

ْعلِل ِف ْل ْوُن ا َكَ َلًة،ُ و َها ُجْم ِر َب ْوُن َخ َكَ َتاُر اسم أّن،ُ و ِت َيِجُب اْس ًا،ُ و َنأاِسخ
ْو،ُ َل ْو ْد أ َق ْو  ْو َشْرٍط أ ْنِفيسٍس أ َت ِب ْفُصولً  ْو َم ًا أ ْو َجاِمد ّيا أ ِئ َعا ُد َها  َد ْع َب

ّي ِر َب ًا َخ َها دائم َد ْع َب ْعَل  ِف َوَجَب لْن،ُ إلّ أّن ال َأْن َما  َك ِل ِلُب  ْغ َي و
َلْم خاّصًة.  ْو  ْد أ َق ْفُصوٌل ب َم

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّنافية للجنس اسم ل ال

ْو ًا أ ُبُه إْن كَاَن ُمضاف َنأْص َهُر  ْظ َي ّنأَما  ْنسِس،ُ وإ ْلِج ِل ِة  َي ِف ّنا واْسُم «لَ» ال
َبلً َحاِضٌر».  ًا َج ِلع َطا َنأا» و «لَ  َد ْن ٍر ِع َف ُغلََم َس َهُه،ُ نأحو: «لَ  ْب ِش

ً ّفَف؛ استثقال ُتَخ وأقول: يجوز في إّن وأّن ولكّن وكَأّن أن 
ُفها بحذف نأونأها المحركَة؛ للتضعيف فيما كَثر استعماله،ُ وتخفي

لنأها آخر. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
تخفيف «إّن» المكسورة الهمزة

ثم إْن كَان الحرُف المخفُف «إّن» المكسورة جاز الهماُل
ِفٌظ } َها َحا ْي َل َع ّلّما  ْفٍس  َنأ ُكَّل  ِإن  والعماُل،ُ والكَثُر الهمال،ُ نأحو: {

ّطارق: الية  ّددها فإْن4(ال ّفَف ميم (لما) وأما َمْن َش ) فيمن َخ
ُة بعض نأافية،ُ ولما بمعنى إل،ُ وِمْن إعمالِل المخففِف قراء

ُهود: الية  ُهْم ( ّن َي ّف َو ُي َل ّلّما  ُكَـّلّ  ِإّن  َو  m) }.111السبعة: {
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
تخفيف أّن المفتوحة الهمزة

وإن كَان المخفُف «أّن» المفتوحة وجب بقاء عملها،ُ ووجب
َوَجَب كَون خبرها جملة،ُ ثم إن كَانأت اسمية فل حذُف اسمها،ُ و

ُيونأس: الية  َلِميَن ( َعـّ ْل ِه َرّب ا ّل ُد ل ْلَحْم َأِن ا ) }10إشكال،ُ نأحو: {
َعائية،ُ سواء كَان دعاء بخير نأحو: ُد َها  ُنأ وإن كَانأت فعليًة وجب كَو

ّنمل: الية  ِر (ال ّنا ِفى ال ِرَك َمن  ُبو َأن  ) } أو بَشَر،ُ نأحو:8{
ّنور: الية  َهآ (ال ْي َل َع ِه  ّل َغَضَب ال َأّن  ْلَخاِمَسَة  َوا ) } فيمن قرأ من9{

ْو كَوُن الفعلِل السبعة بكسر الضاد وفتح الباء ورفع (اسم) الله،ُ أ
ّنْجم: الية  َعى } (ال ِإلّ َما َس ِللنأَسـِّن  ْيَس  ّل َأن  َو ًا،ُ نأحو: { )39جامد
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ُهْم (العَراف: الية  ُل َأَج َتَرَب  ْق ِد ا َق ُكوَن  َي َأن  َعَسى  َأْن  َو }185{ (
َلْن ُيْسمع إل في  أو مفصولً بواحد من أمور؛ أحدها: النافي،ُ ولم 

َلد: الية  َب ٌد } (ال َأَح ِه  ْي َل َع ِدَر  ْق َي ّلن  َأن  َيْحَسُب  َأ )5ولم ول،ُ نأحو: {
َلد: الية  َب ٌد } (ال َأَح ُه  َيَر ّلْم  َأن  َيْحَسُب  َأ ُكوَن7{ َت َألّ  ْا  ُبو َوَحِس } (

َنٌة (الَمائدة: الية  ْت ) } فيمن قرأ برفع (تكون)،ُ والثانأي:71ِف
َيـِّت ُتْم ءا ْع َذا َسِم ِإ َأْن  َتـِّب  ِك ْل ِفى ا ُكْم  ْي َل َع َنأّزَل  ْد  َق َو الشرط،ُ نأحو: {

ّقنساء: الية  َها (ال ِب َفُر  َك ُي ِه  ّل ) } الية،ُ والثالث: قد،ُ نأحو:140ال
َنا (الَمائدة: الية  َت ْق َد ْد َص َق َأن  َلَم  ْع َنأ َو ْو،ُ نأحو:113{ َل ) } والرابع: 

ِهْم (العَراف: الية  ِب ُنأو ُذ ِب ُهْم  َنـّ ْب َأَص َنأَشآء  ْو  ّل َأن  }100.{ (
ُكوُن َي َأن َس ِلَم  َع والخامس: حرف التنفيس،ُ وهو السين،ُ نأحو: {

ُكْم ّمْرَضى (الُمزّمل: الية  ْوَف،ُ كَقوله: (الّسريع) 20ِمن َوَس  { (
ُعُه 139 َف ْن َي ِء  ْلَمْر ْلُم ا ِع َف َلْم  ْع َوا  ـّـّـّ 

ِدَرا  ُق ِتي كَّل َما  ْأ َي ْوَف  أْن َس
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
تخفيف كَأن

َوَجَب لْن،ُ لكن يجوز ثبوُت وإن كَان الحرف «كَأّن» فيغلب لها ما 
ّطويل)  ُله: (ال َي قو ِو اسمها وإفراد خبرها،ُ وقد ُر

ٍم 140 َقّسم ٍه ُم َوْج ِب َنا  ِفي َوا ُت ًا  ْوم َي َو  ـّـّـّ 
َلْم  ِرقِق الّس َوا َلى  ُطو إ ْع َت َيٌة  ْب َظ كَأْن 

بنصب الظبية على أنأه اسم كَأْن؛ والجملُة بعدها صفٌة لها،ُ والخبُر
ُة،ُ على التشبيه محذوٌف،ُ والتقدير: كَأْن ظبيًة عاطيًة هذه المرأ

المعكوس،ُ وهو أبلغ،ُ وبرفع الظبية على أنأها الخبُر،ُ والجملُة
بعدها صفٌة،ُ والسم محذوف،ُ والتقدير: كَأنأها ظبيٌة،ُ وبجر الظبية

ٍة.  على زيادة «أْن» بين الكاف ومجرورها،ُ والتقدير: كَظبي
ِذف اسُمها وكَان خبرها جملة اسمية لم تحتج لفاصل،ُ نأحو وإذا ُح

قوله: (الهزج) 
ْونأِن 141 ّل ُق ال ِر َوْجٌه ُمْش َو  ـّـّـّ 

ّقاِن  ُه ُح َيا ْد َث َأْن  َكَ
َلْت بقد،ُ نأحو: (الخفيف)  ُفِص أو فعلية 

ْلَحْر 142 َظى ا َل ُء  َ ِطل ّنَك اْص َل ُهو َي  ـّـّـّ لَ 
َلّما  ْد أ َق َها كَأْن  ُذوُر َفَمْح بِب 

ُيونأس: الية  ِبالْْمِس ( ْغَن  َت ّلْم  َأن  َكَ ) }. 24أو لم،ُ نأحو: {
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
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تخفيف لكن يوجب إلغاءها

ُهْم َل َت َق ّلَه  ِكّن ال َلـّ َو ِكْن» وجب إلغاؤها،ُ نأحو: { وإن كَان الحرُف «ل
َفال: الية  ) } فيمن قرأ بتخفيف النون،ُ وعن يونأس17(النأ

ُة إعمالها،ُ وليس بمسموع،ُ ول يقتضيه القياس؛ والخفش إجاز
ُهْم ُفَس َأنأ ْا  ُنأو َكَا ِكن  َلـّ َو لزوال اختصاصها بالجمل السمية،ُ نأحو: {

َقَرة: الية  َب ِلُموَن (ال ْظ ) }. 57َي
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّنافية للجنس الّرابع عشر اسم «ل» ال

النوع الرابع عشر: اسم «ل» النافية للجنس،ُ وهو ضربان:
معرب،ُ ومبني. 

ًا َفٍر عندنأا» أو شبيه ًا نأحو: «ل غلََم َس فالمعرب ما كَان مضاف
بالمضاف،ُ وهو: ما اتصل به شيء من تمامه: إما مرفوع به نأحو:

ُه ْيَر ًا َخ ْذُموم» أو منصوب به نأحو: «ل ُمِفيض ُهُه َم ًا وْج «ل َحَسن
َبلً حاِضٌر» أو مخفوض بخافض متعلق به ًا َج ِلع َطا مكُروه» و «ل 

ٍد عندنأا».  ًا من زي نأحو: «ل خير
َنى على ما ينصب به لو كَان ْب ُي والمبنّي ما عدا ذلك،ُ وحكمه أن 

ًا في باب البناء.  ًا،ُ وقد تقدم ذلك مشروح معرب
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
المضارع المسبوق بحرف نأاصب

ّيُة ِر َد َكَْي» الَمْص َلْن» أو « َو « ُه َنأاِصبٍب،ُ و َد  ْع َب ُع  ِر ثم قلت: والُمَضا
ْو ّتِصلً أ َبلً ُم ْق َت ْعُل ُمْس ِف ْل ّقدَرْت وكَاَن ا َذْن» إْن ُص ًا و «إ َلق ْط ُم

ِذى ّل َوا ِة نأحو: { ّي ِر َد َد «أْن» الَمْص ْع َب ِبل،َُ أو  َقَسم أو  ْل َفِصلً با ْن ُم
َعَراء: الية  ِتى (الّش َئ ِطي ِلى َخ ِفَر  ْغ َي َأن  ُع  ْطَم َبق82َأ ُتْس َلْم  ) } إْن 

ُكْم ّمْرَضى (الُمزّمل: الية ُكوُن ِمن َي َأن َس ِلَم  َع ٍم،ُ نأحو: { ْلم ِع ِب
َنٌة20 ْت ِف ُكوَن  َت َألّ  ْا  ُبو َوَحِس َهانأِن نأحو: { َوْج َف َظّن  ِب َقْت  ِب ) } فإن ُس

) }. 71(الَمائدة: الية 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّناصبة أربعة الحرف ال
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وأقول: هذا النوع المكمل للمنصوبات الخمسة عشر،ُ وهو الفعل
ًا،ُ والنواصب أربعة: لن،ُ وكَي،ُ وإذن،ُ وأن.  المضارع التالي نأاصب

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

 ـّـّـّ لن نأاصبة دائما1

ًا للخليل في َلْن» فإنأها حرف بالجماع،ُ وهي بسيطة خلف فأما «
زعمه أنأها مركَبة من «ل» النافية و «أن» الناصبة،ُ وليست نأونأها
ًا للفراء في زعمه أن أصلها «ل» وهي دالة َدلة من ألف خلف ْب ُم

ًا،ُ بخلف غيرها من على نأفي المستقبل،ُ وعاملة النصب دائم
َلن ُتَها عليها في الذكَر،ُ قال الله عز وجل: { الثلثة؛ فلهذا قدْم

ِفيَن (طه: الية  ِك َعـّ ِه  ْي َل َع ْبَرَح  ُيوُسف:91ّنأ ْبَرَح الْْرَض ( َأ َلْن  َف }{ (
َلد: الية 80الية  َب ٌد } (ال َأَح ِه  ْي َل َع ِدَر  ْق َي ّلن  َأن  َيْحَسُب  َأ }{ (5(

َياَمة: الية  ِق َظاَمُه } (ال َع ِع ّنأْجَم ّلن  َأ ِلنأَسـُّن  َيْحَسُب ا َأ ) و «أْن»3{
ْنأُه،ُ وليست في هاتين اليتين مخففة من الثقيلة،ُ وأصلها ا

َبَة؛ لن الناصب ل يدخل على الناصب.  الناِص
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
 ـّـّـّ كَي وشرط عملها2

ّية.  وأما «كَي» فشرطها أن تكون مصدرية ل تعليل
ِنيَن ْؤِم ْلُم َلى ا َع ُكوَن  َي َكْى لَ  ِل ويتعين ذلك في نأحو قوله تعالى: {

) } فاللم جارة دالة على التعليل،ُ وكَي37َحَرٌج (الحَزاب: الية 
مصدرية بمنزلة أْن،ُ ل تعليلية؛ لن الجاّر ل يدخل على الجاّر. 

ِني»؛ إذ ل ِرَم َك ُت ْئتَك كَي أْن  ّيًة في نأحو: «ِج ويمتنع أن تكون مصدر
ّي على مثله،ُ ومثُل هذا الستعمال إنأما يدُخُل الحرُف المصدر

ّطويل) 2ع2يجوز للشاعر،ُ كَقوله( ): (ال
ًا 143 ِنأح َبْحَت َما ّناسِس أْص ُكَّل ال َلْت: أ َقا َف  ـّـّـّ 

َعا؟  َد َتْخ َو ُغّر  َت ْيَما أن  َكَ َنأَك  ِلَسا
ًا للكوفيـّين.  ول يجوز في النثر،ُ خلف

ِني» فتحتمل «كَي» أن تكون تعليلية ِرَم ْك ُت َكَْي  ْئُت  وتقول: «ِج
ًا بأْن محذوفًة،ُ وأن تكون مصدرية ًة والفعل بعدها منصوب جاّر

نأاصبًة وقبلها لُم جَر مقدرة. 
َكَْي» المصدرية؛ فإن َلْن» و « ًا» راجع إلى « وقولي: «مطلق

ّلُف عنهما.  النصب ل يتخ
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ولما كَانأت كَي تنقسم إلى نأاصبة ـّـّـّ وهي المصدرية ـّـّـّ وغير
َلْن.  َها عن  ُت نأاصبة ـّـّـّ وهي التعليلية ـّـّـّ أّخْر

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

 ـّـّـّ إذن وشروط إعمالها3

َذْن» فللنصب بها ثلثُة شروٍط:  وأما «إ
َذْن َنأا إ ًا في نأحو قولك: «أ ًة؛ فل تعمل شيئ ّدَر أحدها: أن تكون ُمَص

ًا،ُ قال ْدر ِرُمَك» لنأها معترضة بين المبتدأ والخبر،ُ وليست َص ْكَ ُأ

ّطويل)  الشاعر: (ال
َها 144 ِل ْث ِبِم ِز  ِزي َع ْل ُد ا ْب َع ِلي  َد  َعا ِئْن  َل  ـّـّـّ 

َها  ُل ِقي ُأ َذْن لَ  َها إ ْن ِني ِم َن َك َأْم َو
َها بل َل َفْص َلْت عن الفعل،ُ لن  ُفِص ّدِر،ُ ل لنأها  فالرفع لعدم التص

مغتفر كَما يأتي. 
َثَك شخص ّد َبلً؛ فلو َح ْق َت والثانأي: أن يكون الفعُل بعدها ُمْس
ُق» رفعَت؛ لن نأواصب الفعل ُد َتْص َذْن  بحديث فقلت له: «إ

َعا.  َف َدا َت َف تقتضي الستقبال،ُ وأنأت تريد الحاَل،ُ 
َقَسم أو بل والثالث: أن يكون الفعل إما متصلً أو منفصلً بال

ِه ّل َوال َذْن  ِرَمَك» والثانأي: نأحو: «إ ْكَ ُأ النافية؛ فالول كَقولك: «إذن 
ِرَمَك» وقول الشاعر: (الوافر)  ْكَ ُأ

ِبَحْربٍب 145 ُهْم  َي َنأْرِم ِه  ّل َوال َذْن   ـّـّـّ إ
ْبلِل الَمِشيبِب  َق ْفَل ِمْن  ّقط ُيِشيُب ال

َذْن ل أفعَل».  والثالث: نأحو: «إ
ِرُمَك». ْكَ ُأ ُد  ْي َذْن يا َز ُفِصَل بغير ذلك لم يجز العمل،ُ كَقولك: «إ فلو 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

 ـّـّـّ أن وشرطا عملها4

وأما «أْن» فشرط النصب بها أمران: 
ّقسَرة.  َف ّيًة،ُ ل زائدة،ُ ول ُم ِر َد أحدهما: أن تكون َمْص

ّنا ًا أو ظ ّففة من الثقيلة،ُ وهي التابعُة ِعلم الثانأي: أن ل تكون مخ
ّقزَل منزلته.  ُنأ

ِفَر ْغ َي َأن  ُع  ْطَم َأ ِذى  ّل َوا مثاُل ما اجتمع فيه الشرطان قوله تعالى: {
َعَراء: الية  ِديِن } (الّش ْوَم ال َي ِتى  َئ ِطي َأن82ِلى َخ ُد  ِري ُي ّلُه  َوال } (

ّقنساء: الية  ُكْم (ال ْي َل َع ُتوَب  ) }. 27َي
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َعُل» ْف َي ْبُت إليه أْن  َت َكَ ُلَك: « ْو َق ومثاُل ما انأتفى عنه الشرُط الول 
إذا أردت بأْن معنى أي؛ فهذه يرتفع الفعل بعدها؛ لنأها تفسير

لقولك كَتبت؛ فل موضع لها،ُ ول لما دخلت عليه،ُ ول يجوز لك أن
ّدْرت معها الجار ـّـّـّ َق ْي،ُ فإن  تنصَب كَما ل تنصُب لو صرحَت بأ

وهو الباء ـّـّـّ فهي مصدرية،ُ ووجب عليك أن تنصب بها. 
ًة بثلثة شروط؛ أحدها: أن يتقدم عليها ّقسَر َف وإنأما تكون (أْن) ُم

جملة،ُ والثانأي: أن تكون تلك الجملة فيها معنى القول دون
ًا،ُ ًا ول تقدير حروفه،ُ والثالث: أن ل يدخل عليها حرف جر،ُ ل لفظ

ْلَك (المؤمنون: ُف ْل َنِع ا َأِن اْص ِه  ْي َل ِإ َنآ  ْي ْوَح َأ َف وذلك كَقوله تعالى: {
ِلى27الية  ِبَرُسو َو ِبى  ْا  ُنو َأْن ءاِم ّييَن  ِر َوا ْلَح َلى ا ِإ ْيُت  ْوَح َأ ْذ  ِإ َو }{ (

ْا (ص: الية111(الَمائدة: الية  َأِن اْمُشو ُهْم  ْن ْلَمل ِم َق ا َل َط َوانأ }{ (
ُهْم بهذا الكلم. 6 ُت َقْت ألسن َل ) }،ُ أي: انأط

ُيونأس: َلِميَن ( َعـّ ْل ِه َرّب ا ّل ُد ل ْلَحْم َأِن ا ُهْم  َوا ْع َد َوءاِخُر  بخلف نأحو: {
) }؛ فإن المتقدم عليها غير جملة؛ وبخلف نأحو: {َما10الية 

ّلَه (الَمائدة: الية  ْا ال ُدو ُب ْع َأِن ا ِه  ِب ِنى  َت َأَمْر ِإلّ َمآ  ُهْم  َل ْلُت  ) }؛117ُق
فليست «أْن» فيها مفسرة لقلت،ُ بل لمرتني،ُ وبخلف نأحو:

َعْل».  ْف ِبأنأِن ا ِه  ْي َل ْبُت إ َت َكَ »
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ُكوُن َي َأن َس ِلَم  َع ومثاُل ما انأتفى عنه الشرط الثانأي قوله تعالى: {

ُكْم ّمْرَضى (الُمزّمل: الية  ِهْم20ِمن ْي َل ِإ ُع  َيْرِج َألّ  ْوَن  َيَر َفلَ  َأ }{ (
ْولً (طه: الية  َنٌة (الَمائدة: الية 89َق ْت ِف ُكوَن  َت َألّ  ْا  ُبو َوَحِس }{ (71(

ْينِن وقعت َيـّ َل } فيمن قرأ برفع (تكون) أل ترى أنأها في اليتين الو
ِم؛ أما في الية الولى فواضح،ُ وأما في الية ْلم ِع بعد فعل ال
َدّل على الثانأية فلن ُمرادنأا بالعلم ليس لفظ ع ل م،ُ بل ما 
التحقيق؛ فهي فيهما مخففة من الثقيلة،ُ واسمها محذوف،ُ

والجملة بعدها في موضع رفع على الخبرية،ُ والتقدير: علم أنأه
ُع إليهم قول،ًُ وفي الية الثالثة َيْرِجـّ سيكون،ُ أفل يرون أنأه ل 

َباَن ظّن،ُ وقد اختلف القراء فيها؛ ْلُحْس وقعت بعد الظن؛ لن ا
فمنهم من قرأ بالرفع،ُ وذلك على إجراء الظن ُمْجَرى العلم،ُ
فتكون مخففة من الثقيلة،ُ واسمها محذوف،ُ والجملة بعدها
َها ل تكون فتنٌة،ُ ومنهم من قرأ ْنأ خبرها،ُ والتقدير: وحسبوا أ

بالنصب على إجراء الظن على أصله وعدم تنزله منزلَة العلم،ُ
َأن ُتْم  ْب َأْم َحِس وهو الرجح،ُ فلهذا أجمعوا على النصب في نأحو: {

َقَرة: الية  َب ّنَة (ال ْلَج ْا ا ُلو ْدُخ َبة:214َت ّتو ْا (ال ُكَو ْتَر ُت َأن  ُتْم  ْب َأْم َحِس }{ (
َعنكبوت: الية 16الية  ْا (ال ُكَو ْتَر ُي َأن  ّناُس  َأَحِسَب ال }{ (2{ (
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َياَمة: الية  ِق ٌة } (ال ِقَر َفا َها  ِب َعَل  ْف ُي َأن  ُظّن  َت ) ويؤيد القراءة25{
َظاَمُه } َع ِع ّنأْجَم ّلن  َأ ِلنأَسـُّن  َيْحَسُب ا َأ ًا قوله تعالى: { الولى أيض

َياَمة: الية  ِق َلد: الية3(ال َب ٌد } (ال َأَح ِه  ْي َل َع ِدَر  ْق َي ّلن  َأن  َيْحَسُب  َأ } (
َلد: الية 5 َب ٌد } (ال َأَح ُه  َيَر ّلْم  َأن  َيْحَسُب  َأ ) أل ترى أنأها فيهن7) {

مخففة من الثقيلة،ُ إذ ل يدُخُل الناصُب على نأاصب آخر،ُ ول على
جازم. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

إضمار أن بعد ثلثة من حروف الجر

َكَْي،ُ ِهَي:  ّقر،ُ و ْلَج ٍة ِمْن ُحُروفِف ا َث َ َثل َد  ْع َب ُتْضَمُر «أن»  ثم قلت: و
َلًة (الَحشر: الية  ُدو ُكوَن  َي َكَى لَ  ّتى: إن كَاَن7نأحو: { ) } وح

َنا ُموَسى ْي َل ِإ َع  َيْرِج ّتى  َها نأحو: {َح َل ْب َق َلى َما  ِر إ َظ ّن َبلً بال ْق َت ْعُل ُمْس ِف ْل ا
ّيًة91(طه: الية  ّنَة»،ُ واللُّم: تعليل ْلَج ْدُخَل ا ّتى أ َلْمُت َح ) } و «أْس

ْتح: الية َف ّلُه (ال َلَك ال ِفَر  ْغ َي ّل ِد ِمْن ل،ُ نأحو: { َع الُمَضارع الُمَجّر َم
َلَم (الَحديد: الية 2 ْع َي َئلّ  ّل ِبِخلَفِف { ْو ُجُحوديًة نأحو:29) }  ) } أ

َعَل».  ْف ُكَْن ـّـّـّ ل َلْم أ ْو  ْنُت ـّـّـّ أ ُكَ «ما 
َلى َنى إ ْع ِبَم ِتي  ّل ِو» ا ِهَي: «أ ْطفِف،ُ و َع ْل ٍة ِمْن ُحُروفِف ا َث َ َثل َد  ْع َب و

ِلَم» ُيْس ْو  ّنُه أ َل ُت ْق ّققي» أو إلّ نأحو: «ل ِني َح َي ْقِض َت ْو  ّنَك أ ْلَزَم ُو: «ل َنأْح
ِر ْي َغ ِب َلبِب  َط ْو  ْفٍي َمْحضٍض أ َن ِب ْينِن  َق ُبو ِة َمْس ّي ِع ُو الَم َوا َو ِة  ّي ِب َب ُء الّس َفا َو

ِطر: الية  َفا ْا ( ُتو َيُمو َف ِهْم  ْي َل َع ْقَضى  ُي ُو: {لَ  َنأْح ْعلِل  ِف ْل ِم ا ) }36اْسم
ِريَن (آل ِعمَران: الية  ِب َلَم الّصـّ ْع َي َو ْا142{ ْو َغ ْط َت َولَ  ) } ونأحو: {
ِبى (طه: الية  َغَض ُكْم  ْي َل َع َيِحّل  َف ِه  ) }. 81ِفي

َلُه  ْث ِتَي ِم َتأ َو ُلقٍق  َعْن ُخ ْنَه  َت َو لَ 
ِلصٍص،ُ نأحو: ٍم خا ُثّم،ُ إن عطفن على اسم ْو و ِو وأ ِء والوا َفا َد ال ْع َب و

ُيْرِسَل َرُسولً (الّشورى: الية  ْو  َأ }51 .{ (
ِني  ْي َع َقّر  َت َو ِة  َء َبا َع ْبُس  ُل َل َو 

َهاُر أْن.  ْظ ِليلِل إ ْع ّت ِم ال َع لَم ُهّن وَم َع َلَك َم و
ًة،ُ ّدر َق ًة وُم وأقول: اختصت «أن» بأنأها تنصب المضارع ظاهر

بخلف أخواتها الثلثة فإنأها ل تنصبه إل ظاهرة،ُ وإنأما تضمر في
الغالب بعد حرف جر،ُ أو حرف عطف. 

فأما حروف الجر التي تضمر بعدها فثلثة: حتى،ُ واللم،ُ وكَي
التعليلية. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّتى وشرط إضمارها إضمار أن بعد ح
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ِه (الُحجَرات: الية ّل ِر ال َأْم َلى  ِإ َتِفىء  ّتى  أما «حتى» فنحو: {َح
َنا ُموَسى (طه: الية 9 ْي َل ِإ َع  َيْرِج ّتى  ) } وليس النصُب91) }{َح

ًا للكوفيـّين،ُ ول يجوز إظهاُر أن بعدها في شعر بحتى نأفسها،ُ خلف
ول نأثر. 

ويشترط لضمار أن بعدها: أن يكون الفعل مستقبلً بالنظر إلى
ما قبلها،ُ سواء كَان مستقبلً بالنظر إلى زمن التكلم،ُ أولً؛ فالول

َنا ُموَسى ْي َل ِإ َع  َيْرِج ّتى  ِفيَن َح ِك َعـّ ِه  ْي َل َع ْبَرَح  ّنأ َلن  كَقوله تعالى: {
َع موسى عليه السلم مستقبل91(طه: الية  ) } أل ترى أن رجو

بالنظر إلى ما قبل حتى،ُ وهو ملزمتهم للعكوف على عبادة
ّنَة» والثانأي: ْلَج ْدُخَل ا َلْمُت حتى أ العجل،ُ وكَذلك قولك: «أْس

َقَرة: الية َب ُقوَل الّرُسوُل (ال َي ّتى  ْا َح ُلو ِز ْل َوُز كَقوله تعالى: {
) } في قراءة َمْن نأصب (يقول) فإن قول الرسول214

ّقزلزال،ُ ل بالنظر إلى زمن والمؤمنين مستقبٌل بالنظر إلى ال
َقّص علينا ذلك بعد ما وقع.  الخبار،ُ فإن الله عز وجل 

ولو لم يكن الفعُل الذي بعد «حتى» مستقبلً بأحد العتبارين
ّتى امتنع إضمار أن،ُ وتعين الرفع،ُ وذلك كَقولك: «ِسْرُت َح

ُلها» إذا قلت ذلك وأنأت في حالة الدخول،ُ ومن ذلك قولهم: أدُخ
ّتى ٌد َح ْي ِرَض َز َنُه» و «َم ْط َب َيُجّر  ِعيُر  َب َيِجيء ال ّتى  َبتِت البُل َح ِر «َش

َنأُه» فإن المعنى حتى حالة البعير أنأه يجيء يجر بطنه َيْرُجو ل 
وحتى حالة المريض أنأهم ل يرجونأه،ُ ومن الواضح فيه أنأك تقول:
َؤاِل» أي: حتى َتاُج إلى الّس ّتى ل أْح ِة َح ِه الَمْسأل ِذ َعْن ه ْلُت  «َسأ

حالتي الن أنأني ل أحتاج إلى السؤال عنها. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
أقسام اللّم التي تضمر «أن» بعدها

وأما اللم فلها أربعة أقسام: 
ّناِس ِلل ّيَن  َب ُت ِل ْكََر  ّذ ْيَك ال َل ِإ َنا  ْل َأنأَز َو ّية،ُ نأحو: { أحدها: اللم التعليل

ّنحل: الية  ّلُه44(ال َلَك ال ِفَر  ْغ َي ّل ًا  ِبين ًا ّم ْتح َف َلَك  َنا  َتْح َف ّنأا  ِإ ) } ومنه {
َأّخَر}.  َت َوَما  ِبَك  َذنأ ّدَم ِمن  َق َت َما 

فإن قلت: ليس فتح مكة علًة للمغفرة. 
َكَْرَت،ُ ولكنه لم يجعل علة لها،ُ وإنأما جعل علة قلت: هو كَما ذ

ّلم ـّـّـّ وهي لجتماع المور الربعة للنبي صلى الله عليه وس
المغفرة،ُ وإتمام النعمة،ُ والهداية إلى الصراط المستقيم،ُ
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وحصول النصر العزيز ـّـّـّ ول شك (في) أن اجتماعها له عليه
السلم حصل حين فتح الله تعالى مكة عليه. 

ْلُت بهذه الية لنأها قد يخفى التعليُل فيها على َمْن لم ّث وإنأما َم
يتأملها. 

ْيُروَرة،ُ ولَم المآلِل،ُ ًا لَم الّص َبِة؛ وتسمى أيض ّثانأية: لُم العاق ال
ًا لمقتضى ما قبلها،ُ نأحو: وهي التي يكون ما بعدها نأقيض

َقَصص: الية  ًا (ال َوَحَزنأ ًا  ّو ُد َع ُهْم  َل ُكوَن  َي ِل ْوَن  َع ِفْر َطُه ءاُل  َق َت ْل َفا }8(
} فإن التقاطهم له إنأما كَان لرأفتهم عليه،ُ ولما ألقى الله تعالى
َة ُقّر ّقيُروه  ُيَص ّبه؛ فقصدوا أن  ٌد إل أَح ّبة فل يراه أح عليه من المح

ًا.  ّوا لهم وَحَزنأ عينِن لهم،ُ فآل بهم المر إلى أن صاَر عد
ّلُه ُد ال ِري ُي الثالثة: اللم الزائدة،ُ وهي: التية بعد فعل متعد،ُ نأحو: {

ّقنساء: الية  ُكْم (ال َل ّيَن  َب ُي ُكـُّم26ِل َعن ِهَب  ْذ ُي ِل ّلُه  ُد ال ِري ُي ّنأَما  ِإ }{ (
َلِميَن33الّرْجَس (الحَزاب: الية  َعـّ ْل ِلَرّب ا ِلَم  ُنْس ِل َنأا  ُأِمْر َو }{ (

َعام: الية  ) } فهذه القسام الثلثة يجوز لك إظهار «أْن»71(النأ
ُكَوَن (الّزَمر: الية  َأ ُأِمْرُت لِْن  َو ) }. 12بعدهن قال الله تعالى: {

ْنِفي،ُ كَقول ْونأٍن ماضٍض َم َكَ ِد،ُ وهي التية بعد  الرابعة: لم الُجُحو
ِه (آل ْي َل َع ُتْم  َأنأ َلى َمآ  َع ِنيَن  ْؤِم ْلُم َذَر ا َي ِل ّلُه  َكَاَن ال الله تعالى: {ّما 

ْيِب (آل179ِعمَران: الية  َغ ْل َلى ا َع ُكْم  َع ِل ْط ُي ِل ّلُه  َكَاَن ال َوَما  }{ (
) } وهذه يجُب إضمار «أْن» بعدها. 179ِعمَران: الية 

إضمار أن بعد كَي 
َها تعليلية ّدْرت َق ِني» إذا  ِرَم ْك ُت َكَْي  ُتَك  ْئ وأما «كَي» ففي نأحو: «ج

َكَْي أْن تكرمني،ُ ول يجوز التصريح بمنزلة اللم،ُ والتقدير: جئتك 
ًا للكوفيـّين. وقد مضى ذلك.  بأْن بعدها إل في الشعر،ُ خلف

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

إضمار أن بعد الحروف العاطفة وأحكامها

وأما حروف العطف فأربعة،ُ وهي: أو،ُ والواو،ُ والفاء،ُ وثم. 
وهذه الربعة منها ما ل يجوز معه الظهار،ُ وهو أو،ُ ومنها ما ل
يجب معه الضمار،ُ وهو ثم،ُ ومنها ما تارة يجب معه الضمار

وتارة يجوز معه الضمار والظهار،ُ وهو الفاء والواو،ُ وهذا كَله
يفهم مما ذكَرت في المقدمة. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

إضمار أن بعد أو
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ًا،ُ إذا صح فأما «أو» فينتصب المضارع بأن مضمرة بعدها وجوب
ِني َي ْقِض َت ْو  في موضعها إلى أو إل؛ فالول كَقولك: «للزمنك أ

ّطويل)  حقي» وقوله: (ال
َنى 146 ْلُم ِرَك ا ْد ْو أ ْعَب أ َلّن الّص ِه َتْس  ـّـّـّ لْس

ِر  ِلَصاب َدتِت الماُل إل  َقا ْنأ َفَما ا
ِلَم» وقوله:: (الوافر)  ُيْس ِفَر أو  َكا ْل َلّن ا ُت ْق والثانأي: كَقولك: «ل

ٍم 147 ْوم َق َة  َنا َق َغَمْزُت  َذا  ْنُت إ ُكَ َو  ـّـّـّ 
ِقيَما  َت َتْس ْو  َها أ َب ُعو ُكَ َكََسْرُت 

أي: إل أن تستقيم فل أكَسر كَعوبها،ُ ول يجوز أن يكون التقدير
كَسرت كَعوبها إلى أن تستقيم؛ لن الكسر ل استقامة معه. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّية وجوبا ّية وواو المع إضمار أن بعد فاء الّسبب

وأما الفاء والواو فينتصب الفعُل المضارع بأن مضمرة بعدهما
ًا بشرطين ل بد منهما:  وجوب

َع الفعل ِفـّ أحدهما: أن تكون الفاء للسببية والواو للمعية؛ فلهذا ُر
ّطويل)  في قوله: (ال

ُق 148 ِط ْن َي َف َواء  َق ْل َع ا ْب َتْسألِل الّر َلْم   ـّـّـّ أ
وذلك لن الفاء لو كَانأت عاطفة لجزم ما بعدها،ُ ولو كَانأت

للسببية انأتصب ما بعدها،ُ فلما ارتفع دّل على أنأها للستئناف،ُ
ِذُروَن } (الُمرَسلت: الية َت ْع َي َف ُهْم  َل َذُن  ْؤ ُي َولَ  وقال الله تعالى: {

) الفاء هنا عاطفة كَما سيأتي. 36
الثانأي: أن يكونأا مسبوقين بنفي أو طلب؛ فل يجوز النصب في

َنا» فأما قوله: (الوافر)  ُث ّقد ٌد يأتينا فيح نأحو: «زي
ٍم 149 َتِميم ِني  َب ِل ِلي  ِز ْن ْتُرُك َم  ـّـّـّ َسأ

ِريَحا  َت َفأْس ِز  ْلِحَجا ِبا ُق  ْلَح َأ َو
ِريَحْن،ُ بنون التوكَيد الخفيفة،ُ َت فضرورة،ُ وقيل: الصل فأْس

َفعا} باللف،ُ وهذا َنْس َل ًا كَما تقف على { فأبدلت في الوقف ألف
التخريج هروٌب من ضرورة إلى ضرورة؛ فإن توكَيد الفعل في

ٌة. ِم ضرور َقَسم  eغير الطلب والشرط وال
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّطلب أقسام ال
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َعْرَض،ُ وقولنا: «طلب» يشمل: المر،ُ والنهي،ُ والدعاء،ُ وال
ّتْحِضيَض،ُ والتمني،ُ والستفهام؛ فهذه سبعة مع النفي صارت وال

ثمانأية. 
وهذه المسألة التي يعبر عنها بمسألة الجوبة الثمانأية،ُ ولكل منها

َلُه نأصيب من القول يخصه،ُ فلنتكلم على ذلك بما يكشف إشكا
فتقول: 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّنفـّي1  ـّـّـّ ال

ِرَمَك» ولك في هذا أربعُة ْكَ ُأ َف أّما النفي فنحو قولك: «ما تأتيني 
ٍه:  أوُج

أحدها: أن تقدر الفاء لمجرد عطف لفظ الفعل على لفظ ما
قبلها،ُ فيكون شريكه في إعرابه،ُ فيجب هنا الرفع؛ لن الفعل

الذي قبلها مرفوع،ُ والمعطوف شريك المعطوف عليه،ُ فكأنأك
قلت: ما تأتيني فما أكَرُمَك؛ فهو شريكه في النفي الداخل عليه،ُ

ُهْم َل َذُن  ْؤ ُي َولَ  ُقوَن  ِط َين ْوُم لَ  َي َذا  َهـّ وعلى هذا قوله تعالى: {
ِذُروَن }،ُ فالفاء هنا عاطفة كَما ذكَرنأا،ُ والفعُل الذي بعدها َت ْع َي َف

ْلكِك النفي السابق،ُ فكأنأه قيل: ل يؤذن لهم فل داخٌل في ِس
يعتذرون. 

الثانأي: أن تقدر الفاء لمجرد السببية،ُ ويقدر الفعل الذي بعدها
ًا على مبتدأ محذوف؛ فيجب ًا،ُ ومع استئنافه يقدر مبني مستأنأف

ًا؛ لخلو الفعل عن الناصب والجازم؛ فتقول: «ما تأتيني الرفع أيض
فأكَرُمَك» بمعنى فأنأا أكَرمك لكونأك لم تأتني،ُ وذلك إذا كَنت

َلى َع ِطُف  ْع َي ًا ف ٌد قاسي ْي َوّضُح هذا أنأك تقول: «ما َز ُي ًا لتيانأه،ُ و كَاره
َقْسَوة عنه يعطف على عبده.  عبده» أي: فهو لنأتفاء ال

والفرق بين هذا الوجه والذي قبله واضح؛ لن الوجه الول شمَل
النفُي فيه ما قبل الفاء وما بعدها،ُ وهذا الوجه انأصّب النفي فيه

إلى ما قبل الفاء خاصة دون ما بعدها،ُ وذلك لنأك لم تجعل الفاء
لعطف الفعل الذي بعدها على المنفي الذي قبله فيكون شريكه

في النفي،ُ وإنأما أخلصتها للسببية. 
ويذكَر النحويون هذين الوجهين في قولك: «ما تأتينا فتحدثنا»

ْهٌو؛ إذ يستحيل أن ينتفَي التياُن ويوجد الحديُث،ُ والصواُب وهذا َس
ما مثلُت لك به. 

الثالث: أن تقدر الفاء عاطفة لعطف مصدر الفعل الذي بعدها
ّبا على ْنَص على المصدر المؤول مما قبلها،ُ وتقدر النفي ُم
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ٍذ النصب بأن مضمرة المعطوف دون المعطوف عليه؛ فيجب حينئ
ًا،ُ والتقدير: ما يكون منك إتيان فإكَرام مني،ُ أي: ما يكون وجوب

منك إتيان فيعقبه مني إكَرام،ُ بل يكون منك إتيان ول يكون مني
إكَرام. 

ًا الفاء لعطف مصدر الفعل الذي بعدها على الرابع: أن تقدر أيض
ًا على المصدر المؤول مما قبلها،ُ ولكن تقدر النفي منصب

ّبب عنه،ُ وقد انأتفى،ُ المعطوف عليه،ُ فينتفي المعطوف،ُ لنأه ُمَس
ويكون معنى الكلم: ما يكون منك إتيان فكيف يكون مني إكَرام؟

وهذا الوجهان سائغان في «ما تأتينا فتحدثنا» إذ يصح أن يقال:
ًا بل تأتينا غير محدث،ُ وأن يقال: ما تأتينا فكيف ّقدث ما تأتينا مح

تحدثنا؟ 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
وتلخص أن لنا في الرفع وجهين،ُ وفي النصب وجهين. 

ِذُروَن } َت ْع َي َف ُهْم  َل َذُن  ْؤ ُي َولَ  فإن قلت: هل يجوز أن يقرأ: {
) بالنصب على أحد الوجهين المذكَورين36(الُمرَسلت: الية 

للنصب؟ 
قلت: نأعم يجوز على الوجه الثانأي،ُ وهو ما تأتينا فكيف تحدثنا،ُ
أي: ل يؤذن لهم بالعتذار فكيف يعتذرون؟ ويمتنع على الوجه

ًا بل تأتينا غيَر محدثٍث ـّـّـّ أل ترى أن الول ـّـّـّ وهو ما تأتينا محدث
ٍذ ل يؤذن لهم في حالة اعتذارهم،ُ بل يؤذن لهم في المعنى حينئ

ًا.  غير حالة اعتذارهم،ُ وليس هذا المعنى مراد
ًا على الوجه الذي فإن قلت: فإذا كَان النصب في الية جائز

ُقّراء المشهورين؟  ٌد من ال ذكَرته،ُ فما باله لم يقرأ به أح
ّتبعة،ُ وليس كَل ما ّنٌة ُم قلت: لوجهين؛ أحدهما: أن القراءة ُس
ّثانأي: أن الرفع هنا بثبوت ّقوُزه العربية تجوز القراءة به،ُ وال تَج

النون فيحصل بذلك تناسب رؤوس الي،ُ والنصب بحذفها فيزول
(معه) التناسب. 

ْقَضى ُي ومن مجيء النصب بعد النفي قوُل الله عز وجّل: {لَ 
ِطر: الية  َفا ْا ( ُتو َيُمو َف ِهْم  ْي َل ) } والنصب هنا على معنى36َع

ًا بل قولك: ما تأتينا فكيف تحدثنا،ُ ل على قولك: ما تأتينا محدث
غير محدث. 

َوَجَب ولو قلت: «ما تأتينا إل فتحدثنا» أو «ما تزال تأتينا فتحدثنا» 
الرفُع،ُ وذلك لن النفي في المثال الول قد انأتقض بإل،ُ وفي

المثال الثانأي هو داخل على زال وزال للنفي،ُ ونأفُي النفي
إيجاٌب. 
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اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

 ـّـّـّ المـّر2

وأما المر فكقوله: (الّرجز) 
ًا 150 َفِسيح ًا  َنق َع ِري  ُق ِسي َنأا َيا   ـّـّـّ 

ِريَحا  َت َنْس َف ْيَماَن  َل َلى ُس ِإ
ُطه أمرانأِن: أحدهما: أن يكون بصيغة الطلب؛ فلو قلت: وَشْر

ًا ّناُس» ـّـّـّ بالنصب ـّـّـّ لم يجز،ُ خلف َناَم ال َي َف ُبَك حديٌث  «َحْس
للكسائي،ُ والثانأي: أن ل يكون بلفظ اسم الفعل؛ فل يجوز أن
ِرَمَك» بالنصب،ُ هذا قول الجمهور،ُ وخالفهم ْك ُن َف تقول: «َصْه 

َفّصَل ابُن جني وابُن عصفور،ُ ًا،ُ و الكسائي. فأجاز النصب مطلق
َنأَزالِل فأجازاه إذا كَان اسُم الفعل من لفظ الفعل،ُ نأحو: «

ُه إذا لم يكن من لفظه،ُ نأحو: «َصْه فنكرمك» وما َنعا َثَك» وَم فتحد
ًا.  أْحَرى هذا القوَل بأن يكون صواب

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّنهـّي3  ـّـّـّ ال

َبَك» وقول الله تعالى: ِق َعْل َشّرا فأعا ْف َت ْهُي فكقولك: «لَ  ّن وأما ال
َذاٍب (طه: الية  َع ِب ُكم  َت ُيْسِح َف ًا  ِذب َكَ ِه  ّل َلى ال َع ْا  َتُرو ْف َت 61َ{لَ  َول }{ (

ِبى (طه: الية  َغَض ُكْم  ْي َل َع َيِحّل  َف ِه  ِفي ْا  ْو َغ ْط ) } ولو نأقضت81َت
ًا َعْمر ِرْب إلّ  َتْض النهي بإلّ قبل الفاء لم تنصب،ُ نأحو: «لَ 

ْغَضُب» فيجب في «يغضب» الرفع.  َي َف
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّدعـّاء4  ـّـّـّ ال

ُتوَب» وقول الله تعالى: َفأ َلّي  َع ُتْب  ُهّم  ّل وأما الدعاء فكقولك: «ال
ّتى ْا َح ُنو ْؤِم ُي َفلَ  ِهْم  ِب ُلو ُق َلى  َع ْد  ُد َواْش ِهْم  ِل َأْمو َلى  َع ْطِمْس  َنا ا ّب {َر

ُيونأس: الية  ِليَم ( ْ َذاَب ال َع ْل ْا ا ُو ) }،ُ وقول الّشاعر: (الّرمل) 88َيَر
َعْن 151 ِدَل  ْع َأ َفلَ  ِني  ْق ّقف َو ّقب   ـّـّـّ َر

َنْن  ِر َس ْي َننِن الّساِعيَن في َخ َس
ِويَك الله» لم ُيْر َف َلَك  ًا  ْقي وَشْرطه: أن يكون بالفعل؛ فلو قلت: «َس

يجز النصب. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
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 ـّـّـّ الستفـّهام5

وأما الستفهاُم فشرطه: أن ل يكون بأداة تليها جملة اسمية
ِرُمُه». ْكَ ٌد فأ ْي َأُخوَك َز َهْل  خبرها جامد؛ فل يجوز النصب في نأحو: «

َعآء َف َنا ِمن ُش ّل َهل  َف ول فرق بين الستفهام بالحرف نأحو: {
َنآ (العَراف: الية  َل ْا  ُعو َف َيْش ) } والستفهام بالسم نأحو: {ّمن53َف

َقَرة: الية  َب َفُه (ال ُيَضاِع َف ًنا  َقْرًضا َحَس ّلَه  ِرُض ال ْق ُي ِذى  ّل ) }245َذا ا
يقرأ برفع (يضاعف) ونأصبه،ُ وفي الحديث حكايًة عن الله تعالى:

َلُه» ِفَر  ْغ ِنأي فأ ِفُر ْغ َت َيْس َوَمْن  َلُه،ُ  َتِجيُب  َأْس َف ُعونأي  ْد َي «َمْن 
َتِسيُر َتى  ُتَك فأُزوَرَك؟» و «َم ْي َب ْيَن  والستفهام بالظرف نأحو: «أ

َبَك؟».  ْيَف تكون فأْصَح َكَ َقَك؟» و « ِف ُأَرا ف
َباُل الفعل لم ينصب في جواب الستفهام في فإن قلت: فما 

ِبُح ُتْص َف َأنأَزَل ِمَن الّسَمآء َمآء  ّلَه  َأّن ال َتَر  َلْم  َأ قول الله عز وجل: {
ًة (الَحّج: الية  ) }. 63الْْرُض ُمْخَضّر

قلت: لوجهين؛ أحدهما: أن الستفهام هنا معناه الثبات،ُ والمعنى
قد رأيت أن الله أنأزل من السماء ماء،ُ والثانأي: أن إصباح الرض

ّبب عما دخل عليه الستفهام،ُ وهو رؤية المطر،ُ َتَس َي مخضّرة ل 
وإنأما يتسبب ذلك عن نأزول المطر نأفسه؛ فلو كَانأت العبارة أنأزل

ًء فتصبح الرض مخضرة ثم دخل الستفهام الله من السماء ما
صّح النصُب. 

ْثَل ُكَوَن ِم َأ َأْن  َعَجْزُت  َأ َوْجه قوله تعالى: { ّد هذا ال فإن قلت: ير
َأِخى (الَمائدة: الية  َة  ْوء َي َس ِر َوا ُأ َف ُغَراِب  ْل َذا ا ) }،ُ فإن31َهـّ

ُمواراة السوأة ل يتسبب عما دخل عليه حرف الستفهام،ُ لن
ًا في حصوله.  َعْجَز عن الشيء ل يكون سبب ال

ًا في جواب الستفهام،ُ وإنأما هو قلت: ليس (أواري) منصوب
منصوب بالعطف على الفعل المنصوب،ُ وهو (أكَون). 

ًا في جواب الستفهام  فإن قلت: فقد جعله الزمخشري منصوب
ِلطٌَ في ذلك.  قلت: هو غا

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

 ـّـّـّ العـّرض6

َبَح» َتْس َف ِء  ْلَما ُع (في) ا َق َت َعْرُض فكقول بعض العرب «أل  ْل وأما ا
َنا» وقول الشاعر: (البسيطَ)  َث ّقد ُتَح َف َنا  ِتي َتأ َألَ  وكَقولك: «

ْبِصَر َما 152 ُت َف ُنأو  ْد َت َألَ  ِم  ِكَرام ْل ْبَن ا َيا ا  ـّـّـّ 
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َعا  َكََمْن َسِم ٍء  َفَما َرا ُثوَك  ّد ْد َح َق
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّتحضـّيض7  ـّـّـّ ال

َلَك» و ِفَر  ْغ َي َف َلى  َعا َت ّلَه  ْيَت ال َق ّت َهلّ ا وأما التحضيض فكقولك: «
َعْرُض متقاربان،ُ يجمعهما ّنَة» وهو وال ْلَج ْدُخَل ا َت َف َلْمَت  َهلّ أْس »

التنبيه على الفعل،ُ إل أن في التحضيض زيادة توكَيد وحَث. 
َق ّد َأّص َف ِريٍب  َق َأَجٍل  َلى  ِإ ِنى  َت َأّخْر ْول  َل وأما قوله تعالى: {

ِفقون: الية  َنا ) } فمن باب النصب في جواب الدعاء،10ُ(الم
ولكن استعيرت فيه عبارة التحضيض أو العرض للدعاء. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّقنـّي8 ّتم  ـّـّـّ ال

ًا ْوز َف ُفوَز  َأ َف ُهْم  َع ُكَنُت َم ِنى  َت َلي ّقني فكقوله تعالى: {ي وأما التم
ّقنساء: الية  ًا (ال ِظيم ) } وقول الشاعر: (البسيطَ) 73َع

َنأا 153 ِبَر ُيْخ َف َها  ْن َنا ِم َل َألَ َرُسوَل   ـّـّـّ 
فهذه أمثلة النصب بعد فاء السببية في هذه المواضع الثمانأية. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّية إضمار أن بعد واو المع

وأما النصب بعد واو المعية في المواضع المذكَورة فُسِمع في
خمسٍة،ُ وقاسه النحويون في ثلثة. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّنفي1  ـّـّـّ بعد ال

َلّما َو ُدها: النفُي،ُ كَقوله تعالى: { فالخمسة المسموع فيها،ُ أح
ِريَن (آل ِعمَران: الية ِب َلَم الّصـّ ْع َي َو ُكْم  ْا ِمن ُدو َه ِذيَن َجـّ ّل ّلُه ا ِم ال َل ْع َي

) } والمعنى والله أعلم: إنأكم تجاهدون ول تصبرون142
ّنأما ينبغي لكم الطمع في ذلك إذا ّنة،ُ وإ وتطمعون أن تدخلوا الج
اجتمع مع جهادكَم الصبر على ما يصيبكم (فيه) فيعلم الله حينئذ

َقَرة: الية َب َلّما (ال َو ًا منكم،ُ والواو من قوله تعالى: { ذلك واقع
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ّنة وحالكم89 ) } واو الحال،ُ والتقدير: بل أحسبتم أن تدخلوا الج
هذه الحالة. 

والثانأي: المر،ُ كَقوله: (الوافر) 
َدى 154 ْنأ َأ ِإّن  َو؛  ُع ْد َأ َو ْدِعي  ْلُت: ا ُق َف  ـّـّـّ 

َيانأِن  َداِع َي  ِد َنا ُي َأْن  ْوتٍت  ِلَص
ّنْهي،ُ كَقول الشاعر: (الكامل)  والثالث: ال

ُه 114 ْيَر َغ ّقلُم  َع َها الّرُجل الُم ّي أ
َ َيا   ـّـّـّ 

ِليُم  ْع ّت َذا ال َكَاَن  ْفِسَك  َن ِل َهلّ 
َها  ّقي َعْن غ َها  َه َفانأ ْفِسَك  َن ِب َدأ  ْب ا
ِكيُم  ْنأَت َح َأ َف ْنُه  َع َهْت  فإذا انأت

َفى  َت ُيْش َو ُقوُل،ُ  َت ُع َما  ُيْسَم َناَك  ُه َف
ِليُم  ْع ّت ُع ال َف ْن َي َو ْنَك،ُ  ْولِل ِم َق ْل ِبا
َلُه  ْث ِتَي ِم َوتأ ُلقٍق  َعْن ُخ ْنَه  َت لَ 
ِظيُم  َع ْلَت  َع َف َذا  ِإ ْيَك  َل َع َعاٌر 

ّلبَن» فإذا أردت بالواو عطف َتْشَرَب ال وتقول: «ل تأكَل الّسَمَك و
الفعل على الفعل َجَزْمَت الثانأي،ُ وكَان شريَك الولِل في النهي،ُ

وكَأنأك قلت: ل تفعل هذا ول هذا،ُ وحينئذ فيلتقي ساكَنان الباء
واللم فتكسر الباء على أصل التقاء الساكَنين،ُ وإن أردت عطف

ٍر مما قبله نأصبَت الفعَل بأن ٍر مقد ِر الفعلِل على مصد مصد
ٍذ عن الجمع بينهما،ُ وإن أردت مضمرة،ُ وكَان النهي حينئ

الستئناف رفعت الثانأي. 
ّبنا َياتِت ر ِبآ ّقذَب  َك ُنأ َولَ  ّد  ُنأَر َنا  َت ْي َل َيا والرابع: التمني،ُ كَقوله تعالى: {

ِنيَن}.  ْؤِم ونأكوَن ِمَن الُم
والخامس: الستفهام،ُ كَقوله وهو الحطيئة: (الوافر) 

ِني 155 ْي َب ُكوَن  َي َو ُكَْم  َأُك َجاَر َلْم  َأ  ـّـّـّ 
ُء  ُة والَخا ّد َو ُكْم الَم َن ْي َب و

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ًا ل وجوبا إضمار أن جواز

ًا،ُ بعد أربعة ًا؛ ل وجوب وينتصب الفعل المضارع بأن مضمرة جواز
ْفَن على َط َع أحرف،ُ وهي: الفاء،ُ وثم،ُ والواو،ُ وأو،ُ وذلك إذا 

ٍم صريح.  اسم
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
إضمار أن بعد أو إذا عطفت على اسم صريح
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ّلَمُه َك ُي َأن  ٍر  َبَش ِل َكَاَن  َوَما  مثاُل ذلك بعد «أو» قوُل الله تعالى: {
ِه ِنأ ْذ ِإ ِب ُيوِحَى  َف ُيْرِسَل َرُسولً  ْو  َأ َوَرآء ِحَجاٍب  ْو ِمن  َأ ًا  َوْحي ِإلّ  ّلُه  ال

) } يقرأ في السبع برفع (يرسل) ونأصبه،51ُ(الّشورى: الية 
ِلى َأّن  ْو  َل وقال أبو بكر بن مجاهد المقرىء رحمه الله،ُ قرىء: {

ُهود: الية  ِوى ( ْو آ َأ ًة  ّو ُق ُكْم  ّد80ِب ) } بنصب (آوي) ول وجه له،ُ وَر
َها كَوجه قراءة ُه َوْج ُه،ُ وقالوا:  ِه وغير َتَسب عليه ابُن جني في ُمْح

ُيْرِسَل َرُسولً (الّشورى: الية  ْو  َأ ) } بالنصب،51ُأكَثر الّسبعة: {
ُقّوة) فكأنأه قيل: لو أن لي بكم وذلك لتقدم السم الصريح،ُ وهو (

قوة أو إيواء إلى ركَن شديد. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ًا بعد الواو إضمار أن جواز

َبْحدل: (الوافر)  ْيُسوَن بنتِت  ومثاُل ذلك بعد الواو قوُل َم
ِني 156 ْي َع َقّر  َت ِة و َء َبا َع ْبُس  ُل َل  ـّـّـّ 

ْبسِس الّشفوفِف  ُل َلّي ِمْن  ِإ َأَحّب 

َقّر» وذلك بأن ُمْضَمرة،ُ على أنأه معطوف َت الرواية فيه بنصب «
على اللبس،ُ فكأنأه قال: للبس (عباءة) وقرة عيني. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ًا بعد الفاء إذا عطفت على اسم صريح إضمار أن جواز

ومثال ذلك بعد الفاء قوله: (البسيطَ) 
َيُه 157 َتَر فأْرِض ْع ُع ُم ّق َو َت ْولَ  َل  ـّـّـّ 

َتَربِب  َلى  َع ًا  ْتَراب ِإ ِثُر  ُأو ْنُت  ُكَ َما 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ًا بعد ثّم إذا عطفت على اسم صريح إضمار أن جواز

ومثاُل ذلك بعد ثم قوُل الشاعر: (البسيطَ) 
َلُه 158 ِق ْع َأ ُثّم  ًا  ْيك َل ِلي ُس ْت َق ّقنأي و  ـّـّـّ إ

َقُر  َب ْل َفتِت ا َعا َلّما  ُيْضَرُب  ِر  ْو ّث كَال
َفْت ورود الماء تعمد إلى الثور َعا وكَانأت العرب إذا رأت البقر قد 
ًا من الضرب ٍذ الماء،ُ ول تمتنع منه؛ فرار ُد البقُر حينئ ِر َت فتضربه ف
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ِله،ُ بخلف أن يصيبها،ُ وإنأما امتنعوا من ضربها لضعفها عن َحْم
الثور. 

وقولي: «اسم صريح» احتراز من نأحو: «ما تأتينا فتحدثنا» فإن
َنا أن التقدير ّدْم العطف فيه وإن كَان على اسم متقدم،ُ فإنأا قد ق

ما يكون منك إتيان فحديث،ُ لكن ذلك السم ليس بصريح؛
فإضمار أن هناك واجب ل جائز،ُ بخلف مسألتنا هذه؛ فإن إضمار

أن جائز،ُ بل نأّص ابُن مالك في شرح العمدة على أن الظهاَر
أحسُن من الضمار. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

بـّاب المجـّرورات

ِبالَحْرفِف،ُ ُدها: الَمْجُروُر  ثم قلت: باٌب ـّـّـّ الَمْجُرورات ثلثٌة؛ أح
ًا،ُ َلق ْط ِفي ـّـّـّ ُم ُء،ُ واللُّم،ُ و َلى،ُ والبا َع َعْن،ُ و وهو: ِمْن،ُ وإلى،ُ و

ًا ّقب ُمضاف ِه ور ّل ِل ّتاء  ًا،ُ وال ْطلق ِر ُم ّتى،ُ والواو ـّـّـّ للظاه َكاُف،ُ وح ْل وا
َها،ُ ِت َل ِة وِص َأنأِن الُمْضَمَر ْو  ِة أ ّي َهام ْف ِت ِلَما الْس َكَْي  ِء،ُ و َيا ِو ال ِة أ َب ْع َك ْل ِل

ٍة َب ْي َغ ِر  ِلَضِمي ٍم،ُ وُرّب  َهم ْب َبلِل ولَ ُم ْق َت ِر ُمْس ْي َغ ِلَزَمنٍن  ُذ  ْن ْذ وُم وُم
ًا. ِثير َكَ ْوُصوفٍف  ّكر َم َن ِلُم ِليل،ًُ و َق َنى  ْع ْلَم ِل ِبقٍق  َطا ِبُم ّيُز  ُيَم ٍر  ّكَ َذ ٍد ُم ْفَر ُم

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

أنأواع المجرورات

ْعُت وأقول: لما أنأهيُت القوَل في المرفوعات والمنصوبات َشَر
في المجرورات،ُ وقّسمتها إلى ثلثة أقسام: مجرور بالحرف،ُ
ومجرور بالضافة،ُ ومجرور بمجاوره مجرور،ُ وبدأت بالمجرور
ّية كَما فعل ِع َب ّت بالحرف لنأه الصل،ُ وإنأما لم أذكَر المجرور بال

َبعية ليست عندنأا هي العاملة،ُ وإنأما العامُل عامل ّت جماعة لن ال
المتبوعِع،ُ وذلك في غير البدل،ُ وعامٌل محذوٌف في باب البدل،ُ
فرجع الجّر في باب التوابع إلى الجر بالحرف والجر بالضافة. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّولً: الحروف الجاّرة أ
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
أقسام الحروف الجاّرة
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وقسمت الحروف الجارة إلى ستة أقسام: 
ّظاهر والمضمر،ُ وبدأت به لنأه الصل،ُ وهو أحدها: ما يُجّر ال

ُء،ُ واللّم،ُ وفي،ُ ومن َلى،ُ والبا َع َعْن،ُ و سبعة أحرف: ِمْن،ُ وإلى،ُ و
ّنأوٍح (الحَزاب: الية  َوِمن  ْنَك  َوِم ) }7أمثلة ذلك قوله تعالى: {

ُكْم (الَمائدة: الية  ُع َلى الله َمْرِج ِإ َعام:48{ ُكْم (النأ ُع ِه َمْرِج ْي َل ِإ }{ (
َطبٍق (النأشقاق: الية 60الية  َعن  ًا  َبق َط ّلُه19) }{ ) }{ّرِضَى ال

ْنُه (الَمائدة: الية  َع ْا  َوَرُضو ُهْم  ْن ْلِك119َع ُف ْل َلى ا َع َو َها  ْي َل َع َو }{ (
ُلوَن } (المؤمنون: الية  ّقنساء:22ُتْحَم ِه (ال ِل َوَرُسو ِه  ّل ِبال ْا  ُنو ) {ءاِم

ِه (العَراف: الية 136الية  ِب ْا  ُنو ِفي157) }{ءاَم ) }{َما 
َقَرة: الية  َب ِفي الْْرِض (ال َوَما  َواِت  ِفي255الّسَمـّ ّلُه َما  }{ (
َقَرة: الية  َب ِفي الْْرِض (ال َوَما  َواِت  ُتوَن255الّسَمـّ ِن َقـّ ّلُه  ُكَّل  }{ (

َقَرة: الية  َب َيات:116(ال ّذار ِنيَن } (ال ِق ْلُمو ّل َيـٌّت  ِفى الْْرِض ءا َو }{ (
ُفُس (الّزخُرف: الية 20الية  ْنأ ْ ِه ال ِهي َت َتْش َها َما  ِفي َو } (71 .{ (

ٍر معينٍن،ُ وهو ثلثة: ّظاهر،ُ ول يختص بظاه والثانأي: ما ل يجّر إل ال
ّتى،ُ والواو.  الكاف،ُ وح

والثالث: ما يُجّر لفظتين بعينهما،ُ وهو التاء؛ فإنأها ل تجر إل اسم
ًا إلى الكعبة أو إلى الياء،ُ قال الله تعالى: ّبا مضاف الله عز وجل ور

ُيوُسف: الية  ُكَُر ( ْذ َت ُأ  َت ْف َت َتالله  َنا85{ ْي َل َع ّلُه  َثَرَك ال ْد آ َق َل ِه  ّل َتال }{ (
ُيوُسف: الية  َياء: الية91( ُكْم (النأب َنـَّم َأْص َدّن  ِكَي ِه ل ّل َتال َو }{ (

َلّن». 57 َع ْف ّقبي ل َتَر ّقب الكعبة» و « َتَر ) } وقالت العرب: «
ًا خاّصا منها،ُ وهي ًا خاّصا من الظواهر،ُ ونأوع الرابع: ما يجر فرد

كَي؛ فإنأها ل تجر إل أمرين؛ أحدهما: «ما» الستفهامية،ُ وهي
َأْمِس» فتقول في السؤال عن ُتَك  ْئ ُد الخاّص،ُ يقال لك: «ِج َفْر ال

ْيَمْه؟» فكما أن «لمه» جار ومجرور َكَ ِلَمْه؟» أو « علة المجيء: «
ْيَمْه» والصل لما وكَيما،ُ ولكن «ما» الستفهامية متى َكَ كَذلك «
ًا كَما قال الله تعالى: ِذَفت ألفها وجوب دخل عليها حرف الجر ُح

َعات: الية  ّناز َها } (ال ْكََرا ِذ َأنأَت ِمن  ِفيَم  ُلوَن }43{ َتَسآء َي َعّم  } (
ِإ: الية  َب ّن ّنمل: الية 1(ال ُلوَن (ال ْلُمْرَس ُع ا َيْرِج ِبَم  ) } وَحُسن35) {

ّي في هذه ّقز َب ٍء السكت،ُ كَما قرأ ال في الوقف أن تردف بها
المواضع وغيرها،ُ الثانأي: «أن» المضمرة وصلتها،ُ وذلك هو النوع

ّيًة ِني» فإن قدرت كَي تعليل ِرَم ْك ُت َكَْي  ُتَك  ْئ الخاص. وتقول: «ِج
فالنصب بأن مضمرة،ُ وأن مع هذا الفعل في تأويل مصدر مجرور

بكي،ُ وكَأنأك قلت: جئتك للكَرام. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
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ْذ؛ فإن ُذ وُم ْن ًا خاّصا من الظواهر،ُ وهو ُم الخامس: ما يجر نأوع
ًا،ُ مجرورهما ل يكون إل اسَم زمان،ُ ول يكون ذلك الزمان إل معين
ًا،ُ ل مستقبل،ًُ ًا أو حاضر ًا،ُ ول يكون (ذلك) المعين إل ماضي ل مبهم
ِة» و «منذ ِم الجمع ْذ يوم ُذ يوم الجمعة» و «م تقول: «ما رأيته من
يومنا» و «مذ يومنا» ول تقول: «ل أراه منذ غد» ول «مذ غد»،ُ

ْقٍت».  وكَذا ل تقول: «ما رأيته منذ و
ًا خاّصا من ًا خاّصا من المضمرات،ُ ونأوع السادس: ما يجر نأوع

ًا فل يكون إل ضمير المظهرات،ُ وهو «ُرّب» فإنأها إن جرت ضمير
ًا به المفرد المذكَر وغيره،ُ ويجب تفسيره ًا مراد ًا مذكَر غيبة مفرد

بنكرة بعده مطابقة للمعنى المراد منصوبة على التميـّيز،ُ نأحو:
ًة» َأ ّبُه اْمَر ِرَجالً» و «ُر ّبُه  ْيِن» و «ُر َل ّبُه َرُج َلِقيت» و «ُر ّبه رجلً  «ُر

ُكَّل ذلك قليل،ُ وإن َجّرْت ًء»،ُ و ِنأَسا ّبُه  ْيِن» و «ُر َت َأ ّبُه اْمَر و «ُر
ِلحٍح ًا فل يكون إل نأكرة موصوفة نأحو: «ُرّب َرُجلٍل َصا ظاهر

ِقيُت» وذلك كَثير.  َل
فإن قلت: قد كَان من حقك أن تؤخر التاء في الذكَر عن

ّقب الحروف المذكَورة بعدها لختصـّاص التاء باسم الله تعالى وَر
الكعبة،ُ واختصاصهن إما بنوع أو نأوعين أو فرد ونأوع كَما فصلت،ُ
وأْصُل حرف الجر أن ل يختص،ُ والمختص بنوع أقرب إلى الصل

من مختص بفرد،ُ وكَان ينبغي أن يتقدم المختص بنوعين وهو
رب،ُ على المختص بفرد ونأوع،ُ وهي كَي. 

قلت: إنأما ذكَرُت التاء إلى جانأب الواو لنأها شريكتها في القسم،ُ
ًا ّنظير عن نأظيره،ُ ولما أردت أن أذكَر شيئ ٌع لل فتأخيرها عنها قط
ً من أحكام ُرّب اقتضى ذلك تأخيرها لئل يقع ذكَر أحكامها فاصل

ًا فإنأني ذكَرت حكم رب في الحذف بين هذه الحروف؛ وأيض
ّدمة كَان َق وذكَرت حكم بقية الحروف في ذلك،ُ فلو كَانأت رب ُم

ّنظير بالنسبة إلى الحكام  ّنظير عن ال ًا لل ًا قطع ذلك أيض
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
جواز حذف ُرّب وبقاء عملها

ِو َوا ْل َد ا ْع َب ِلَك  َذ َها،ُ و ِل َعَم ُء  َقا َب َيِجُب  َف َعُه؛  ُفها َم ْذ َيُجوُز َح ثم قلت: و
َأّن وأّن ِفضِض  َكَْي،ُ وَخا ْبَل  َق ِم  ْذُف اللّم ِليٌل،ُ وَح َق َبْل  َو ِء  َفا ْل ِثيٌر،ُ وا َكَ

ًا.  ْطلق ُم
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
حذف رب بعد الواو
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وأقول: لما ذكَرت أن «ُرّب» تدخل على المنكر بينت أنأه يجوز
َها معه،ُ وأَشْرُت بهذا التقيـّيد إلى أنأها ل يجوز حذفها إذا ُف حذ
دخلت على ضمير الغيبة،ُ ثم بينت أنأها إذا حذفت وجب بقاء

عملها،ُ وأن هذا الحكم،ُ أعني حذفها وبقاء عملها،ُ على نأوعين:
كَثير،ُ وقليل؛ فالكثير بعد الواو،ُ كَقوله: (الّرجز) 

ُه 159 َأْرَجاؤ ٍة  َبّر ْغ ٍد ُم َل َب َو  ـّـّـّ 
ُه  ِه َسَماؤ َأْرِض ْوَن  َل كَأّن 

ّطويل)  وقـّال: (ال
َلُه 160 ُدو َأْرَخى ُس ِر  َبْح ْوجِج ال َكََم ْيلٍل  َل َو  ـّـّـّ 

ِلي  َت ْب َي ِل ِم  ُهُموم ْل َواعِع ا ْنأ ِبأ َلّي  َع
ّطويل) وقـّولـّه: (ال

َها 161 ُت ْف َتَس ْع ِء ا ْثلِل الّسَما ٍة ِم ّي ّقو َد َو  ـّـّـّ 
ِد  َوا ِبَس ْلَحَصى  ْيُل ا ّل َغ ال َب ْد َص َق َو

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

حذف ُرّب بعد الفاء

َبْل،ُ مثاُل ذلك بعد الفاء قوُل امرىء القيس: َو والقليُل بعد الفاء 
ّطويل)  (ال

َوُمْرِضعٍع 162 ْقُت  َطَر ْد  َق َلى  ْب ِلكِك ُح ْث َفِم  ـّـّـّ 
ِولِل  ِئَم ُمْح َتَما ِذي  َعْن  َها  ُت ْي َه ْل أ

َ َف
في رواية من روى بجر «مثل» و «مرضع» وأما من رواه

َدل منه.  َب َلى:  ْب ُلكِك مفعوٌل لطرقت،ُ وُح بنصبهما فمث
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
حذف ُرّب بعد «بل»

َبْل» قوله: (الّرجز)  ُله بعد « ومثا
َتُمْه 163 َق ِفَجاجِج  ْل ُء ا ٍد ِمْل َل َب َبْل   ـّـّـّ 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّية وصلتها حذف لم التعليل إذا جّرت كَي المصدر

ثم بينُت أن حذف َحْرفِف الجر ل يختّص بُرّب،ُ بل يجوز في حرف
آخر في موضع خاص،ُ وفي جميع الحروف في موضعين خاصين. 
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َها َت َل ّية وِص َكَْي المصدر أما الول ففي لم التعليل؛ فإنأها إذا َجّرْت 
ُيِجيُزوَن في ًا،ُ ولهذا تسمع النحويـّين  ّطرد ًا ُم َها قياس ُف جاز لك حذ

ِني» أن تكون (كَي) تعليلية وأن مضمرة ِرَم ْك ُت َكَْي  ْئُت  نأحو: «ِج
ّدَرة قبلها.  َق بعدها،ُ وأن تكون كَي مصدرية واللّم ُم

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

حذف حرف الجر إذا كَان المجرور أّن وصلتها أو أْن وصلتها

َها أو أْن وصلتها؛ فالول َت َل وأما الثانأي فإذا كَان المجرور أّن وِص
َفاِضٌل» أي: من أنأك،ُ وقال الله تعالى: ّنأَك  ْبُت أ َعِج كَقولك: «
ِرى َتْج ّنـٍّت  ُهْم َج َل َأّن  ِلَحاِت  ْا الّصـّ ُلو َعِم َو ْا  ُنو ِذيَن ءاَم ّل ِر ا َبّش َو }

َقَرة: الية  َب ْا (الجّن: الية25(ال ُعو ْد َت َفلَ  ِه  ّل ِل َد  ْلَمَسـِّج َأّن ا َو }{ (
) } أي: بأن لهم جنات،ُ لن المساجد لله،ُ والثانأي كَقولك:18

َ َفل ٌد» أي: من أن قام،ُ وقال الله تعالى: { ْي َقاَم َز َأْن  ْبُت  َعِج »
َقَرة: الية  َب ِهَما (ال ِب ّوَف  ّط َي َأن  ِه  ْي َل َع َناَح  ) } أي: في أن158ُج

ِه ّل ِبال ْا  ُنو ْؤِم ُت َأن  ُكْم  ّيـّ ِإ َو ِرُجوَن الّرُسوَل  ُيْخ يطوف بهما. {
َنة: الية  َتح ُكْم1(الُمم َل ّلُه  ّيُن ال َب ُي ) } أي: لن تؤمنوا،ُ وقيل في: {

ّقنساء: الية  ْا (ال ّلو َتِض ) }: إن الصل لئل تضلوا؛ فحذفت176َأن 
اللّم الجارة ول النافية،ُ وقيل: الصل كَراهة أن تضلوا؛ فحذف

ُهّن ِكُحو َتن َأن  ُبوَن  َغ َتْر َو َهُل،ُ وقال الله تعالى: { المضاف،ُ وهذا أْس
ّقنساء: الية  ) } أي: في أن تنكحوهن،ُ أو عن أن127(ال

تنكحوهن،ُ على خلف في ذلك بين أهل التفسير. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ًا: المجرور بالضافة ثانأي

ُد ُيَجّر ٍد» و ْي ِم َز ُغلَم ِة كَـّ« َف ِبالَضا ْلَمْجُروُر  ّثانأي: ا ثم قلت: ال
ّ ِإل ِريفِف  ْع ّت ًا،ُ وِمَن ال َلق ْط ُهُه ُم ِب ُتْش ُنأونأٍن  ْو  ِوينٍن أ ْن َت الُمَضاُف ِمْن 

َها َل ْعُمولً  ِه َم ْي َل ْلُمَضاُف إ َفًة وا َكَاَن الُمَضاُف ِص َذا  ِفيَما َمّر،ُ وإ
ًا،ُ َتْخصيص َولَ  ًا  ِريف ْع َت ْد  ِف ُت َلْم  ْير َمْحَضة،ُ و َغ ّية و ِظ ْف َل َيْت  ّقم ُس

ّ ِه»،ُ وإل َوْج ْل ِر» و «َحَسنِن ا َنا ّقدي َطى ال ْع ٍد» و «ُم ْي ِربِب َز كَـّ«َضا
ِم َهام ْب َد ال ِدي ْلُمَضاُف َش َكَاَن ا ُهَما،ُ إلّ إذا  ُد ِفي ُت ّية وَمْحَضة،ُ  ِو َن ْع َفَم
ٌد) ْي ِة كَـّ«جاء (َز ِكَر ّن ِلل ّقا  َتح ُعُه ُمْس ْوِض ْو َم ْدنأٍن. أ َوِخ ْثلٍل  َوِم ٍر  ْي َغ َكَ

ّدُر َق ُت َعّرُف. و َت َي َلُه» فل  َبا  َلَك» و «لَ أ َها  َل َفِصي ٍة و َق َنأا َكَْم  ُه» و « َد َوْح
َبإ: الية  ِر (َس َها ّن َوال ْيِل  ّل ْكُر ا َبْل َم َنى «في» نأحو: { ْع ) } و33ِبَم

ٍد» ِدي ِم َح َتم َنى «ِمن» في نأحو: «َخا ْع ِبَم ِر» و ّدا ُد ال ِهي ْثَماُن َش ُع »
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ِم في َنى اللّم ْع ِبَم ّولِل،ُ و َل ِل ُعُه  َبا ْت ّثانأي وإ ّنْصُب في ال ويجوُز فيه ال
ِقي.  َبا ْل ا

ِة.  ّثانأي: من أنأواع المجرورات: المجروُر بالضاف وأقوُل: ال
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
تعريف الضافة

ّطويل)  ُد،ُ قال امرؤ القيس: (ال والضافة في اللغة: السنا
َنأا 164 ُهوَر ُظ َنا  ْف َأَض ُه  َنا ْل َدَخ َلّما  َف  ـّـّـّ 

ّطبٍب  ٍد ُمَش ِدي َي َج ِر ّقل َحا ُكَ َلى  ِإ
َنأا ظهورنأا إلى كَل َرْحلٍل منسوب ْد َن َلّما دخلنا هذا البيَت أْس أي: 

ّططٍَ فيه طرائق.  ِة مخ ْلِحيَر إلى ا
ُد اسم إلى غيره،ُ على تنزيل الثانأي من وفي الصطلح: إسنا

ُد الول منزلة تنوينه،ُ أو ما يقوم مقاَم تنوينه،ُ ولهذا وجب تجري
ٍد» ومن النون في ْي ِم َز ُغلَم المضافِف من التنوين في نأحو: «

َدآ َي ّبْت  َت َعْمرو» قال الله تعالى: { ِبي  ِر ْيد» و «َضا ُغلََمْي َز نأحو: «
َهٍب (الَمَسد: الية  َل ِبى  أ

َقَمر: الية1َ ِة (ال َق ّنا ْا ال ُلو ّنأا ُمْرِس ِإ }{ (
َعنكبوت: الية 27 ِة (ال َي َقْر ْل ِه ا ِذ َهـّ ْهِل  َأ ُكو  ِل ْه ّنأا ُم ِإ }{ (31ُ،{ (

ّقدِه قائمة مقام تنوين وذلك لن نأون المثنى والمجموع على َح
ِد.  المفر

وإلى هذا أَشْرُت بقولي: «ويجرد المضاف من تنوين أو نأون
تشبهه». 

واحترزُت بقولي: «تشبهه» من نأون المفرد وجمع التكسير،ُ
ِطينِن َيا كَشيطان،ُ وشياطين،ُ تقول: شيطاُن النأس َشّر ِمْن َش

ّقن؛ فتـّثبت النون فيهما،ُ ول يجوز غير ذلك.  ْلِج ا
ًا» أَشْرُت (به) إلى أنأها قاعدة عامة ل يستـّثنى وقولي: «مطلق

منها شيء،ُ بخلف القاعدة التي بعدها. 
ُوُجوَب حذفِف التنوينِن والنونأِن وكَما أن الضافة تستدعي 
ِد المضافِف من المشبهِة له،ُ كَذلك تستدعي وُجوَب تجري

ٍر معنوي؛ فل التعريفِف،ُ سواء كَان التعريف بعلمة لفظية أم بأم
ُد عمٍرو،ُ مع بقاء زيد على تعريف ٍد،ُ ول زي تقول: الغلُم زي

العلمية،ُ بل يجب أن تجرد الغلم من أل،ُ وأن تعتقد في زيد
ٍذ يجوز لك إضافتهما،ُ وهذه هي القاعدة َع والتنكير،ُ وحينئ الشيو

ًا.  التي تقدمت الشارة إليها آنأف
ِربِب ِربِب الّرُجِل» و «الّضا ُيْستـّثنى منها مسألة «الّضا والذي 
ُبو زيد» وقد تقدم ِر َبا زيد» و «الّضا ِر ْأسِس الّرُجِل» و «الّضا َر



الذهب   شذور مكتبة                                  شرح
السلمية   مشكاة

ُهّن في فصل المحلى بأل؛ فأغنى ذلك عن إعادته؛ فلذلك َشْرُح
قلت: «إل فيما استثني» أي: إل فيما تقدم لي استـّثناؤه. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

الضافة نأوعان

ثم بينت بعد ذلك أن الضافة على قسمين: َمْحَضة،ُ وغير َمْحَضة.
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
(أ) الضافة غير المحضة

ٌة عما اجتمع فيها أمران: أمر في المضاف،ُ وأن غير المحضة عبار
وهو كَونأه صفة،ُ وأمر في المضاف إليه،ُ وهو كَونأه معمولً لتلك

ٍد» ْي ِربِب َز الصفة،ُ وذلك يقع في ثلثة أبواب: اسم الفاعل،ُ كَـّ«َضا
َناِر» والصفة المشبهة،ُ كَـّ«َحَسنِن ّقدي َطى ال ْع واسم المفعول،ُ كَـّ«ُم
ًا،ُ ًا ول تخصيص َوْجِه» وهذه الضافة ل يستفيد بها المضاُف تعريف ْل ا

ًا فبالجماع،ُ ويدّل عليه أنأك تصف به أما أنأه ل يستفيد تعريف
ٍد» وقال الله تعالى: ْي ِربِب َز ِبَرُجلٍل َضا النكرة فتقول: «َمَرْرُت 

ِة (الَمائدة: الية  َب ْع َك ْل َغ ا ِل َبـّ ًا  ْدي َه َنأا95{ ِطُر ِرٌض ّمْم َعا َذا  َهـّ }{ (
ًا24(الحقاف: الية  ًا،ُ ول خبر ًا ثانأي ) } إن لم تعرب (ممطرنأا) خبر

ًا فهو الصحيح،ُ وزعم لمبتدأ محذوف،ُ وأما أنأه ل يستفيد تخصيص
ٍد» أَخّص ْي ِرَب َز بعض المتأخرين أنأه يستفيده،ُ بناء على أن «َضا

ًا عن ٍد» ليس فرع ْي ِرَب َز ِرٍب» والجواُب أن «َضا من «َضا
«ضارٍب» حتى تكون الضافة قد أفادته التخصيص،ُ وإنأما هو فرع

ّنْصبِب،ُ فالتخصيص َحاِصٌل ًا» بالتنوين وال ْيد ِربٍب َز عن «َضا
ُتِضُف.  ْفَت أْم لم  بالمعمول أَض

َيت هذه الضافة غيَر محضٍة لنأها في نأية النأفصال؛ إذ ّقم ّنأما ُس وإ
ًا» كَما بينا،ُ وإنأما سميت لفظية لنأها أفادت ْيد ِرٌب َز الصل «َضا

ِربٍب ٍد» أَخّف من «َضا ْي ِرَب َز ّيا،ُ وهو التخفيُف؛ فإن «َضا ًا لفظ أمر
ًا».  ْيد َز

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

(ب) الضافة المحضة

ٌة عما انأتفي منها المران المذكَوران أو وأن الضافة المحضة عبار
ْيد» فإن المرين فيهما منتفيان،ُ و ُغلَُم َز أحدهما،ُ مثاُل ذلك: «
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ٍد» فإن المضاف إليه وإن كَان معمولً للمضاف لكن «َضْرُب َزي
َأْمِس» فإن المضاف وإن كَان ٍد  ْي ِرُب َز المضاف غير صفة،ُ و «َضا

صفة لكن المضاف إليه ليس معمولً لها؛ لن اسم الفاعل ل
يعمل إذا كَان بمعنى الماضي؛ فهذه المثلة الثلثة وما أشبهها

تسّمى الضافة فيها َمْحَضة ـّـّـّ أي: خالصة من شائبة النأفصال ـّـّـّ
ًا،ُ وهو تعريف المضاف إن كَان ًا معنوي ومعنوية،ُ لنأها أفادت أمر

ٍد» وتخصيصه إن كَان نأكرة،ُ ُغلَُم زي المضاف إليه معرفة،ُ نأحو: «
نأحو: «غلُم امرأٍة» اللهم إل في مسألتين،ُ فإنأه ل يتعرف،ُ ولكن

يتخصص. 
ْثلٍل ٍر وِم ْي َغ إحداهما: أن يكون المضاف شديد البهام،ُ وذلك كَ

ْدنأٍن ـّـّـّ بكسر الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة ـّـّـّ ٍه وِخ ْب وِش
َتِصُف بها النكراتِت؛ بمعنى صاحب،ُ والدليل على ذلك أنأك 

ِهَك،ُ ْب ِبَرُجلٍل ِش ِلَك،ُ و ْث ِبَرُجلٍل ِم ِرَك،ُ و ْي َغ ِبَرُجلٍل  فتقول: «َمَرْرُت 
ْيَر َغ ًا  ِلح ْعَمْل َصـّ َنأ َنا  ِرْج َأْخ َنآ  ّب ِنأَك»،ُ قال الله تعالى: {َر ْد ِبَرُجلٍل ِخ و

ِطر: الية  َفا ْعَمُل ( َنأ ّنا  ُكَـّ ِذى  ّل ) }. 37ا
الثانأية: أن يكون المضاف في موضع مستحق للنكرة،ُ كَأن يقع
ًا لـّ«ل» النافية للجنس؛ فالحال كَقولهم: ًا أو اسم حالً أو تميـّيز
َلها» فكم: َفصي َقًة و َكَْم نأا ُه» والتميـّيز كَقولهم: « َد َوْح ٌد  ْي «جاء َز

مبتدأ،ُ وهي استفهامية،ُ ونأاَقة: منصوب على التميـّيز،ُ وفصيلها:
عاطف ومعطوف،ُ والمعطوف على التميـّيز تميـّيز،ُ واسُم «ل»
َعْمٍرو». فإن الصحيح أنأه من ِل ُغلََمْى  ِلَزيد» و «لَ  َبا  كَقولك: «لَ أ
ْقحَمٌة،ُ بدليل سقوطها في قول الشاعر: باب المضاف،ُ واللّم ُم

(الوافر) 
ّقنأي 165 َأ ّد  ُب ِذي لَ  ّل ْوتِت ا ْلَم ِبا  ـّـّـّ أ

ِني  ِفي ّقو ُتَخ َباكَِك ـّـّـّ  ُملَقٍق ـّـّـّ لَ أ
ٌد فهذه النأواع كَلها نأكرات،ُ وهي في المعنى بمنزلة قولك: جاء زي

ًا لَك.  َفِصيلً لها،ُ ول أب َقًة و َنأا ًا،ُ وكَم  منفرد
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّية ثلثة أقسام الضافة المعنو

ّدرة بفي،ُ َق ثم بينت أن الضافة المعنوية على ثلثة أقسام: ُم
ومقدرة بمن،ُ ومقدرة باللّم. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّدرة بفي1  ـّـّـّ المق
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ًا للمضاف،ُ ُطَها: أن يكون المضاف إليه ظرف ِب فالمقدرة بفي ضا
َبإ: الية  ِر (َس َها ّن َوال ْيِل  ّل ْكُر ا َبْل َم ) }33نأحو قول الله تعالى: {

َقَرة: الية  َب ٍر (ال ُه َأْش ِة  َع َب َأْر ّبُص  َتَر ْثَماُن226{ ُع ) } ونأحو قولك: «
ِة» َن ِلُم المدي َعا ِلٌك  َبلَء» و «َما َكَْر ُد  ِهي ْيُن َش ْلُحَس ّدار» و «ا ُد ال ِهي َش

وأكَثر النحويـّين لم يثبت مجيء الضافة بمعنى في. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّدرة بمن2  ـّـّـّ المق

ُكَلّ للمضاف ُطَها: أن يكون المضاف إليه  ِب والمقدرة بمن ضا
ٍد» أل ترى أن ِدي َتُم َح َذا َخا ًا للخبار به عنه،ُ نأحو قولك: «ه وصالح
ٌد،ُ الحديد كَل،ُ والخاتَم جزء منه،ُ وأنأه يجوز أن يقال: الخاتم حدي

فيخبر بالحديد عن الخاتم. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّدرة باللّم3  ـّـّـّ المق

ٍرو» و ُغلَُم عم ٍد» و « ُد زي َي وبمعنى اللّم فيما عدا ذلك،ُ نأحو: «
ٍر».  ْوُب بك َث »

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ًا: المجرور بالمجاورة ومواقعه ثالث

َذا ُجْحُر ّذ،ُ نأحو: «ه ِة،ُ وهو َشا َوَر ْلُمَجا ِل ِلُث: الَمْجُروُر  ّثا ثم قلت: ال
َضَب َخِرب». وقوله: 

ّلهُم  ْوجـّاتِت كَ ِوي الـّّز َذ ْغ  ّقلـّ َب َيا َصاحِح 
ُكْم (الَمائدة: الية  َل َأْرُج َو ُكْم  ُؤوِس ِبُر ْا  َواْمَسُحو ْنُه: { ْيَس ِم َل ) }6َو

ّقح.  على الَص
وأقول: الثالث من أنأواع المجرورات: ما ُجّر لمجاورة المجرور،ُ

ّنَسقِق.  وذلك في بابي النعت والتأكَيد،ُ قيل: وبابِب عطف ال
ِرٍب» روي بخفض َذا ُجْحُر َضَب َخ فأما النعُت ففي قولهم: «ه

ّنأما كَان حقه الرفع،ُ لنأه صفة «خرب» لمجاورته للضّب،ُ وإ
َعَرب.  ْلُجْحُر،ُ وعلى الرفع أكَثر ال للمرفوع،ُ وهو ا

ّتوكَيد ففي نأحو قوله: (البسيطَ)  وأما ال
ِهُم 166 ّقل ُكَ ْوَجاتِت  ِوي الّز َذ ْغ  ّقل َب َيا َصاحِح   ـّـّـّ 
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َنأبِب  ّذ ُعَرى ال ّلْت  ْنأَح َذا ا ِإ َوْصٌل  ْيَس  َل َأْن 

ّقلهم: توكَيد لذوي،ُ ل للزوجات،ُ وإل لقال كَلهّن،ُ وذوي: منصوب فك
على المفعولية،ُ وكَان حق «كَلهم» النصب،ُ ولكنه خفض لمجاورة

المخفوض. 
ْا ُلو ْغِس ِة فا َلى الّصلو ِإ ُتْم  ُقْم َذا  ِإ وأما المعطوف فكقوله تعالى: {

َلى ِإ ُكْم  َل َأْرُج َو ُكْم  ُؤوِس ِبُر ْا  َواْمَسُحو ِفِق  ْلَمَرا َلى ا ِإ ُكْم  َي ِد ْي َأ َو ُكْم  َه ُوُجو
َبيِن (الَمائدة: الية  ْع َك ْل ) }. في قراءة َمْن جر الْرُجَل لمجاورته6ا

للمخفوض وهو الرؤوس،ُ وإنأما كَان حقه النصب،ُ كَما هو في
قراءة جماعة آخرين،ُ وهو (منصوب) بالعطف على الوجوه

واليدي،ُ وهذا قول جماعة من المفسرين والفقهاء. 
ِر ل وخالفهم في ذلك المحققون،ُ ورأوا أن الخفض على الجوا
يحسن في المعطوف؛ لن حرف العطف َحاِجٌز بين السمين

ِطل للمجاورة،ُ نأعم ل يمتنع في القياس الخفُض على الجوار ْب وُم
في عطف البيان؛ لنأه كَالنعت والتوكَيد في مجاورة المتبوع،ُ

ُعه في البدل؛ لنأه في التقدير من جملة أخرى؛ فهو وينبغي امتنا
ًا،ُ ورأى هؤلء أن الخفض في الية إنأما هو بالعطف محجوز تقدير
على لفظ الرؤوس،ُ فقيل: الرُجُل مغسولة ل ممسوحة،ُ فأجابوا
َغْسُل،ُ قال أبو علّي: على ذلك بوجهين؛ أحدهما: أن المسح هنا ال

ّتهم أن أبا زيد قال: المسُح خفيُف الغسلِل،ُ ُي حكى لنا َمْن ل 
يقال: مسحت للصلة،ُ وُخّصتِت الرجلن من بين سائر

المغسولت باسم المسح ليقتصد في صب الماء عليهما؛ إذ كَانأتا
ّنًة للسراف،ُ والثانأي: أن المراد هنا المسح على الخفين،ُ مظ

ّقف ًا،ُ وإنأما حقيقته أنأه َمْسٌح للُخ ّقرْجلِل مجاز ًا لل وجعل ذلك مسح
َنْت ذلك.  ّي َب ّنة  الذي على الرجل،ُ والّس

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ويرجح ذلك القول ثلثة أمور؛ أحدها: أن الحمل على المجاورة
حمل على شاذ؛ فينبغي صوُن القرآن عنه،ُ والثانأي: أنأه إذا حمل
ِه واليدي؛ فيلزم ُوُجو على ذلك كَان العطف في الحقيقة على ال

ُكْم ُؤوِس ِبُر ْا  َواْمَسُحو الفصل بين المتعاطفين بجملة أجنبية وهو: {
) } وإذا حمل على العطف على الرؤوس لم6(الَمائدة: الية 

يلزم الفصُل بالجنبي،ُ والصل أن ل يفصل بين المتعاطفين
ٍد فضلً عن الجملة،ُ الثالث: أن العطف على هذا التقدير بمفر

حمل على المجاور،ُ وعلى التقدير الول حمل على غير المجاور،ُ
والحمل على المجاور أولى. 

فإن قلت: يدل للتوجيه الول قراءة النصب. 
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ْطٌف على الوجوه واليدي،ُ بل على الجار َع قلت: ل نأسلم أنأها 
والمجرور،ُ كَما قال: (الّرجز) 

ِثرا 167 َغا ًا  ْور َغ َو ٍد  َنأْج ْكَن في  ُل َيْس  ـّـّـّ 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
بـّاب المجزومـّات

َها ْي َل َع ّداِخُل  َعُة ال ِر ْلُمَضا َعاُل ا ْف ْلَمْجُزوَماُت ال ثم قلت: باٌب ـّـّـّ ا
َ ِر،ُ ول َلّما،ُ ولَُم الْم َلْم،ُ و ْعلٍل،ُ وهو:  ِف ِل ِزٌم  َبانأِن: َجا ِزٌم،ُ وهو َضْر َجا

ِإذ ما،ُ َو َواُت الّشْرِط: إْن،ُ  َد ْينِن،ُ وهو أ َل ْع ِف ِل ِزٌم  ْهِي،ُ وَجا ّن في ال
ِه،ُ ِر ْي َغ ِل ْهَما  َوَما وَم ِقلِل،ُ  َعا ِلل َفان،ُ وَمْن  ُهَما َحْر َو ِليقِق،ُ  ْع ّت ِد ال لمجّر

ِبَحَسبِب َما ّي  َكانأِن،ُ وأ ِللَم ُثَما  ْي ّنأى وَح َأ َو ْيَن  َأ َو ِللّزَمانأِن،ُ  ّياَن  َتى وأ وَم
َ َول َنى،ُ  ْع ْلَم ُكوُن ماِضَي ا َي َولَ  ًا،ُ  ُهَما َشْرط ُل ّو ُيَسّمى أ ِه،ُ و ْي َل ُتَضاُف إ
ِر ل ْي َغ َنأافٍف  َولَ  ْد،ُ  َق َولَ  ْنِفيسٍس،ُ  َت ِب ًا  ْقُرونأ َولَ َم ًا،ُ  َولَ َجاِمد ًء،ُ  ْنأَشا إ

ًا وَجَزاء.  ِنأيهَما َجواب َثا َو َلْم،ُ  َو
وأقول: لما أنأهيُت القوَل في المجرورات شرعت في

َباتِت،ُ وبينت أن ْعَر ْلُم المجزومات،ُ وبهذا الباب تتم أنأواع ا
ٌة من هذه المجزومات هي الفعاُل المضارعُة الداخُل عليها أدا

َعَشَرة،ُ وأن هذه الدوات ضربان:  الدوات الخمس 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
الحرف الجازمة لفعل واحد

َلْم َو ْد  َل ُيو َلْم  َو ْد  ِل َي َلْم  ًا،ُ وهو أربعة: لم،ُ نأحو: { ما يجزم فعلً واحد
َبَس: الية َع ُه ( َأَمَر ْقِض َمآ  َي َلّما  َلّما،ُ نأحو: { َو ٌد }  َأَح ًا  ُفو ُكَ ّلُه  ُكْن  َي

َذاِب (ص: الية 23 َع ْا  ُقو ُذو َي ّلّما  َبل  ّلُه8) }{ ِم ال َل ْع َي َلّما  َو }{ (
ُكْم (آل ِعمَران: الية  ْا ِمن ُدو َه ِذيَن َجـّ ّل ) } ولم المر،ُ نأحو:142ا

ّطلق: الية  ِه (ال ِت َع ٍة ّمن َس َع ُذو َس ْق  ِف ُين ِل ) } و «ل» في النهي7{
َبة: الية  ّتو َنا (ال َع ّلَه َم ِإّن ال َتْحَزْن  ُيستعاران40نأحو: {لَ  ) } وقد 

ّبَك (الّزخُرف: الية  َنا َر ْي َل َع ْقِض  َي ِل ) }77للدعاء،ُ كَقوله تعالى: {
َقَرة: الية  َب َنأآ (ال ْذ َؤاِخ ُت َنا لَ  ّب )}. 286{َر

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

الحرف الجازمة لفعلين اثنين وأقسامها
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وما يجزم فعلين،ُ وهو الحدى عشرة الباقيُة،ُ وقد قسمتها إلى
ستة أقسام: 

أحدها: ما وضع للدللة على مجرد تعليق الجواب على الشرط،ُ
َفال: الية ْد (النأ ُع َنأ ْا  ُدو ُعو َت ِإن  َو وهو إْن وإذ َما،ُ قال الله تعالى: {

ُقْم». 19 ُقْم أ َت ْذ َما  ) } وتقول: «إ
ْذ َما فعند سيبويه،ُ وهما حرفان،ُ أما إْن فبالجماع،ُ وأما إ

والجمهور،ُ وذهب المبرد وابن السراج والفارسي إلى أنأها اسم. 
وفهم من تخصيصي هذين بالحرفية أن ما عداهما من الدوات

ْهَما» وعلى الصح فيها،ُ أسماء،ُ وذلك بالجماع في غير «َم
ٍة (العَراف: الية َي ِه ِمن ءا ِب َنا  ِت أ

ْ َت ْهَما  والدليُل عليه قوله تعالى: {َم
) } فعاد الضمير المجرور عليها،ُ ول يعود (الضمير) إل على132

ٍم.  اسم
ّقمن معنى الشرط،ُ الثانأي: ما وضع للدللة على َمْن يعقل،ُ ثم ُض

ّقنساء: الية  ِه (ال ِب ُيْجَز  ْعَمْل ُسوءا  َي ) }. 123وهو َمْن،ُ نأحو: {َمن 
ّقمن معنى الشرط الثالث: ما وضع للدللة على ما ل يعقل،ُ ثم ُض
ّلُه َلْمُه ال ْع َي ٍر  ْي ْا ِمْن َخ ُلو َع ْف َت َوَما  وهو ما ومهما،ُ نأحو قوله تعالى: {

َقَرة: الية  َب ٍة (العَراف: الية197(ال َي ِه ِمن ءا ِب َنا  ِت أ
ْ َت ْهَما  ) }{َم

) } الية. 132
ّقمن معنى الّشْرط،ُ وهو الرابع: ما وضع للدللة على الزمان،ُ ثم ُض

ّطويل)  ّيان،ُ كَقول الّشاعر: (ال َتى وأ َم
َفًة 168 ّقتلَعِع َمَخا ِبَحلّلِل ال َلْسُت  َو  ـّـّـّ 

ِد  ِف َأر ِد القوُم  ِف َتْر َيْس َتى  ِكْن َم ول
وقـّول الخـّر: (البسيطَ) 

َنأا،ُ وإذا 169 ْيَر َغ َأَمْن  َت ْنَك  ْؤِم ُنأ ّياَن  َأ  ـّـّـّ 
ِذَرا  َتَزْل َح َلْم  ّنا  ِركَِك الْمَن ِم ْد ُت َلْم 

ّقمَن معنى الشرط،ُ الخامُس: ما وضَع للدللة على المكان،ُ ثم ُض
ّكُم ِركَ ْد ُي ْا  ُنأو ُكو َت َنَما  ْي َأ ُثَما،ُ كَقوله تعالى: { ْي ّنأى،ُ وَح وهو ثلثة: أيَن،ُ وأ

ّقنساء: الية  ْوُت (ال ْلَم ّطويل) 78ا ) } وقول الّشاعر: (ال
َيا 170 ِت َتأ ِنأَي  َيا ِت َتأ ّنأى  َلّي أ ِلي  ـّـّـّ َخ

ِوُل  ُيَحا ُكَما ل  ُيْرِضي ْيَر ما  َغ ًا  أخ
وقـّولـّه: (الخفيف) 

ِر الْزَماِن 171 ِب َغا ِفي  ًا  َنأَجاح ّلُه  َلَك ال ّقدْر  َق ُي ِقيْم  َت َتْس ُثَما  ْي  ـّـّـّ َح
ّي؛ فإنأها ٌد بين القسام الربعة،ُ وهي أ ّقد َتَر السادُس: ما هو ُم

ُقْم معه» من َأ ُقْم  َي ُهْم  ّي بحسب ما تضاف إليه؛ فهي في قولك: «أ
َكَْب أركَب» من باب ما،ُ ّقب تر َوا ّد ّي ال باب َمْن،ُ وفي قولك: «أ
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َأُصْم» من باب متى،ُ وفي قولك: َتُصْم  ٍم  ْوم َي ّي  وفي قولك: «أ
ْيَن.  ِلْس أجلس» من باب أ ّي مكانأٍن تج «أ

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

َعلَمة على ًا،ُ وذلك لنأه  ْنت أن الفعل الول يسمى َشْرط ّي َب ثم 
ًا،ُ قال الله تعالى: وجود الفعل الثانأي،ُ والعلمة تسمى شرط

َها (مَحّمد: الية  ُط َأْشَرا ْد َجآء  َق َف ) } (أي: علماتها)18{
والْشَراُط في الية جمع َشَرٍط ـّـّـّ بفتحتين ـّـّـّ ل جمع َشْرط ـّـّـّ

ًا إل في معتل ْعلً ل يجمع على أفعال قياس َف بسكون الراء ـّـّـّ لن 
َياتِت.  ْب َوابِب وأ ْث الوَسطَ كَأ

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

شروط فعل الشرط

َتَرُط فيه ستة أمور:  ُيْش ثم بينت أن فعل الشرط 
أحدها: أن ل يكون ماضي المعنى؛ فل يجوز: «إن قام زيد

ُقْم معه».  أْمسِس أ
َتُه (الَمائدة: الية ِلْم َع ْد  َق َف ُتُه  ْل ُق ُكَنُت  ِإن  وأما قوله تعالى: {

ّطويل) 116 ) } فالمعنى إن يتبين أنأي كَنت قلته،ُ كَقوله: (ال
ِئيَمة 172 َل ِنأي  ْد ِل َت َلْم  َنا  ْب َتَس ْنأ َذا َما ا ِإ  ـّـّـّ 

فهذا في الجواب نأظير الية الكريمة في الشرط. 
ُقْم» أو َي ِل ُقْم» ول «إن  ًا؛ فل يجوز «إْن  الثانأي: أن ل يكون طلب

ُقْم».  َي «إْن ل 
ْيَس».  َل َعَسى» ول «إْن  ًا؛ فل يجوز «إْن  الثالث: أن ل يكون جامد

ُقْم».  َي ْوَف  ًا بتنفيس؛ فل يجوز «إن َس الرابع: أن ل يكون مقرونأ
ْد؛ فل يجوز «إن قد قام زيد» ول َق ًا ب الخامس: أن ل يكون مقرونأ

«إن قد يقم». 
َلّما يقم» ًا بحرف نأفي؛ فل يجوز «إْن  السادس: أن ل يكون مقرونأ
َلْن يقم» ويستـّثنى من ذلك لم ول؛ فيجوز اقترانأه بهما،ُ ول «إْن 

َتُه (الَمائدة: الية  َل ِرَسا ْغَت  ّل َب َفَما  َعْل  ْف َت ّلْم  ِإن  َو ) }67نأحو: {
َفال: الية  ِفى الْْرِض (النأ َنٌة  ْت ِف ُكْن  َت ُه  ُلو َع ْف َت ِإلّ  ) }. 73ونأحو: {

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

جواب الّشرط
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ًا له بجواب ًا وجزاء،ُ تشبيه ثم بينت أن الفعل الثانأي يسمى جواب
ُع َق َي السؤال وبجزاء العمال،ُ وذلك لنأه يقع بعد وقوع الول كَما 

َقُع الجزاء بعد الفعل الُمَجاَزى عليه.  َي الجواُب بعد السؤال،ُ وكَما 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
يجب اقتران جواب الّشرط بالفاء أو إذا فيما ل يصلح أن يأتي

شرطا

َكَاَن ِإن  ِء،ُ نأحو: { َفا ْل ِبا ِرُن  َت ْق َي َف ِه؛  ِذ ًا ِمْن ه َواِحد ُكوُن  َي ْد  َق ثم قلت: و
ُيوُسف: الية  َقْت ( َد َفَص ُبٍل  ُق ّد ِمن  ُق َفَمن26َقِميُصُه  ) } الية {

ًا (الجّن: الية  َبْخس َيَخاُف  َفلَ  ِه  ّب ِبَر ْؤِمن  ّيًة13ُي َلًة اسم ْو ُجْم ) } أ
ُديٌر َق ُكَّل َشْىء  َلى  َع َو  ُه َف ِة،ُ نأحو: { ّي ِئ ُفَجا ْل ْو بإذا ا َها أ ِب ِرُن  َت ْق َي َف

َعام: الية  ُطوَن (الّروم: الية17(النأ َن ْق َي ُهْم  َذا  ِإ ) } ونأحو: {
36 .{ (

ًا من هذه المور الستة التي وأقول: قد يأتي جواُب الشرط واحد
ًا؛ فيجب أن يقترن بالفاء.  ذكَرُت أنأها ل تكون شرط

َو ُه َو َقْت  َد َفَص ُبٍل  ُق ّد ِمن  ُق َقِميُصُه  َكَاَن  ِإن  مثاُل ماضي المعنى: {
َو ِمن ُه َو َبْت  َذ َك َف ٍر  ُب ُد ّد ِمن  ُق َقِميُصُه  َكَاَن  ِإْن  َو ِبيَن  ِذ َكـّ ِمَن ال

ِقيَن }.  ِد الّصـّ
ِنأى ُعو ِب ّت َفا ّلَه  ّبوَن ال ُتِح ُتْم  ُكَن ِإن  ُقْل  َلب قوله تعالى: { ّط ومثاُل ال

ّلُه (آل ِعمَران: الية  ُكُم ال ْب ِب َيَخاُف31ُيْح َفلَ  ِه  ّب ِبَر ْؤِمن  ُي َفَمن  }{ (
ًا (الجّن: الية  َهق َولَ َر ًا  ًا13َبْخس َبْخس َيَخاُف  َفلَ  ) } فيمن قرأ: {

13َ(الجّن: الية  َفل ) } بالجزم على أن ل نأاهية،ُ وأما من قرأ: {
) } بالرفع فل نأافية،ُ ول النافية تقترن112َيَخاُف (طه: الية 

بفعل الشرط كَما بينا؛ فكان مقتضى الظاهر أن ل تدخل الفاء،ُ
ولكن هذا الفعل مبنّي على مبتدأ محذوف،ُ والتقدير: فهو ل

يخاف؛ فالجملة اسمية،ُ وسيأتي أن الجملة السمية تحتاج إلى
ِقُم َت ْن َي َف َد  َعا َوَمْن  الفاء أو إذا،ُ وكَذا يجب هذا التقدير في نأحو: {

ْنُه (الَمائدة: الية  ّلُه ِم ) } أي: فهو ينتقم الله منه،ُ ولول ذلك95ال
َتْرُك الفاء.  التقدير لوجب الحزُم و

ًدا َل َو َو َقّل ِمنَك َمالً  َأ ْا  َنأ َأ َتَرِن  ِإن  ِد قوله تعالى: { ومثاُل الجام
ِعّما ِن َف َقـِّت  َد ْا الّص ُدو ْب ُت ِإن  ِتَك}{ ّن ْيًرا ّمن َج َيِن َخ ِت ْؤ ُي َأن  ّبى  فعَسى َر

َقَرة: الية  َب َفَسآء271ِهَى (ال ًا  ِرين َق َلُه  َطـُّن  ْي ُكِن الّش َي َوَمن  }{ (
ّقنساء: الية  ًا (ال ِرين ) }. 38ِق
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ْوَف َفَس َلًة  ْي َع ُتْم  ْف ِإْن ِخ َو ومثاُل المقرون بالتنفيس قوله تعالى: {
َبة: الية  ّتو ِه (ال ِل َفْض ّلُه ِمن  ُكُم ال ِني ْغ َعْن28ُي ِكْف  ْن َت َيْس َوَمن  }{ (

ّقنساء: الية  ًا (ال ِه َجِميع َلي ِإ ُهْم  َيْحُشُر َفَس ِبْر  ْك َت َيْس َو ِه  ِت َد َبا ) }. 172ِع
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّلُه ِمن َأخٌأ  َق  ْد َسَر َق َف ْق  ِر َيْس ِإن  ْد قوله تعالى: { َق ومثاُل المقرون ب

ُيوُسف: الية  ْبُل ( ) }. 77َق
ْغَت ّل َب َفَما  َعْل  ْف َت ّلْم  ِإن  َو َنافٍف غير ل ولم: { ِب ومثاُل المقرون 

َتُه (الَمائدة: الية  َل ُه67ِرَسا َفرو ْك ُي َلْن  َف ٍر  ْي ْا ِمْن َخ ُلو َع ْف َي َوَما  }{ (
ّلَه115(آل ِعمَران: الية  َيُضّر ال َلن  َف ِه  ْي َب ِق َع َلى  َع ِلْب  َق َين َوَمن  }{ (

ًا (آل ِعمَران: الية  ْيئ ) }. 144َش
وقد يكون الجواب جملة اسمية فيجب اقترانأه بأحد أمرين: إما
َيْمَسْسَك ِإن  َو ُفجائية،ُ فالوُل كَقوله تعالى: { بالفاء أو «إذا» ال

َعام: الية  ُديٌر (النأ َق ُكَّل َشْىء  َلى  َع َو  ُه َف ٍر  ْي ) } والثانأي17ِبَخ
ُهْم َذا  ِإ ِهْم  ِدي ْي َأ ّدَمْت  َق ِبَما  َئٌة  ّي ُهْم َس ْب ُتِص ِإن  َو كَقوله تعالى: {

ُطوَن (الّروم: الية  َن ْق ) }. 36َي
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
جواز حذف الشرط أو جواب الشرط

َعْل ْف َد «وإلّ» نأحو: «ا ْع َب ِلَم ِمْن َشْرٍط  ُع ْذُف َما  َيُجوُز َح ثم قلت: و
ْعَت َط َت ِإن اْس َف ْو َجوابٍب َشْرطُه َماض،ُ نأحو: { ُتَك» أ ْب َق َعا َذا وإلّ  ه

َعام: الية  ِفى الْْرِض (النأ ًا  َفق َنأ ِغَى  َت ْب َت ِة شرط35َأن  َل ْو ُجْم ) } أ
ُظه ْف َل ْعلٍل أو بما  ٍة أو باسم ف ّي ْو بإسم َل َو َلٌب  َط َها  ّدَم َق َت ِه إْن  ِت َدا وأ

َعام: الية  ْتُل (النأ َأ ْا  ْو َل َعا َت َبُر نأحو: { ْلَخ ُتَك151ا ْي َب ْيَن  ) } ونأحو: «أ
ّناُس» وقال:  ِم ال َنم َي ِديُث  ْلَح ُبَك ا أُزْرَك» و «َحْس

ِريِحي  َت َتْس ِدي أو  ُتْحَم َنأكِك  َكا َم
ُفْر ْك َت ًا،ُ نأحو: «لَ  ُبوب َوابِب َمْح ْلَج ْوُن ا َكَ ْهِي  ّن َد ال ْع َب ِلَك  َذ وَشْرُط 

ّنَة».  ْلَج ْدُخلِل ا َت
وأقول: مسائُل الحذفِف الواقعِع في باب الشرط والجزاء ثلثة: 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

حذف جواب الّشرط وحده

المسألة الولى: حذُف الجواب،ُ وشرطه أمران؛ أحدهما: أن
ًا،ُ تقول: أنأَت ًا،ُ والثانأي: أن يكون فعُل الشرط ماضي يكون معلوم
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ْلَت؛ لوجود المرين،ُ ويمتنع «إن تقم» و «إن تقعد» َع َف ظالٌم إن 
ونأحوهما حيث ل دليل؛ لنأتفاء المرين،ُ ونأحو: «إن قمت» حيث ل

َعْل»؛ لنأتفاء ْف َت دليل لنأتفاء المر الول،ُ ونأحو: «أنأت ظالم إن 
ِإن َف ُهْم  ْعَراُض ِإ ْيَك  َل َع ُبَر  َكَ َكَاَن  ِإن  َو المرين،ُ قال الله تعالى: {

ُهْم َي ِت أ
ْ َت َف ِفى الّسَمآء  ًا  ّلم ْو ُس َأ ِفى الْْرِض  ًا  َفق َنأ ِغَى  َت ْب َت َأن  ْعَت  َط َت اْس

َعام: الية  ٍة (النأ َي َئا ) } تقديره: فافعل،ُ والحذف في هذه35ِبـّ
الية في غاية من الحسن؛ لنأه قد انأضم لوجود الشرطين طوُل

الكلم،ُ وهو مما يحسن معه الحذف. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
حذف فعل الّشرط وحده

ًا أمران: المسألة الثانأية: حذُف فعلِل الشرط وحده،ُ وشرطه أيض
ُتْب ًا بعد «وإل» كَقولك: « دللُة الدليل عليه وكَوُن الشرط واقع

ُتْب عاقبتك،ُ وقول الّشاعر: (الوافر)  َت ُتَك» أي: وإل  ْب َق َعا وإلّ 
ِء 173 ُكْف ِب َها  َل َلْسَت  َف َها  ْق ّقل َط َف  ـّـّـّ 

ْلُحَساُم  َقَك ا ِر ْف ْعُل َم َي وإلّ 
ْعُل.  َي ّلقها  َط ُت أي: وإل 

ًا ْير ّذا،ُ إل في نأحو: «إْن َخ وقد ل يكون بعد «وإلّ» فيكون شا
ْيٌر» فقياٌس كَما َمّر في بابه،ُ على أن ذلك لم يحذف فيه جملة َفَخ

ٌد ّمَن َأَح ِإْن  َو ْعُضها،ُ وكَذلك نأحو: { َب الشرط بجملتها،ُ بل 
َبة: الية  ّتو َتَجاَرَك (ال ِكَيَن اْس ِر ْلُمْش ) } فليستا مما نأحن فيه،6ُا

وأكَثر ما يكون ذلك مع اقتران الداة بل النافية،ُ كَما مثلت. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
حذف أداة الّشرط وفعل الشرط

المسألة الثالثة: حذُف أداة الشرط وفعل الشرط. 
وشرطه أن يتقدم عليهما طلٌب بلفظ الشرط ومعناه،ُ أو بمعناه

ِرْمك» تقديره: ائتني فإن تأتني ْكَ فقطَ؛ فالول نأحو: «ائتني أ
أكَرمك،ُ فأكَرمك: مجزوم في جواب شرط محذوف دل عليه

فعل الطلب المذكَور،ُ هذا هو المذهب الصحيح نأحو قوله تعالى:
َعام: الية  ُكْم (النأ ْي َل َع ُكْم  ّب ْتُل َما َحّرَم َر َأ ْا  ْو َل َعا َت ُقْل  ) } أي:151{

ْتُل،ُ ول يجوز أن يقدر فإن تتعالوا؛ لن تعاَل فعٌل ُتوا أ تعالوا فإن تأ
ٌد ل مضارع له ول ماضي حتى توهم بعضهم أنأه اسم فعل.  جام
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َفْرَق بين كَون الطلب بالفعل كَما مثلنا،ُ وكَونأه باسم الفعل ول 
ّقي بن ِر َط َق كَقول عمرو بن الطنابة،ُ وغلطَ أبو عبيدة فنسبة إلى 

ُفَجاءة: (الوافر)  ال
ِئي 174 َ َبل َبى  َأ َو ِتي  ّف ِلي ِع َأبت   ـّـّـّ 

ِبيحِح  ّقر ّثَمنِن ال ِبال َد  ْلَحْم ِذي ا َأْخ َو
ْفِسي  َنأ ِه  ْكُرو َلى الَم َع ِكَي  ِإْمَسا َو
َطل الُمِشيحِح  َب َهاَمَة ال ِبي  َوَضْر

ِلي كَلما َجشأْت وَجاَشْت  ْو َق و
ِريحي  َت َتْس َدى أو  ُتْحَم َكانأكِك  َم

ِلَحاتِت  ِثَر َصا َعْن َمآ َع  َف ْد ِل
َعْن ِعْرضٍض َصِحيحِح  ُد  ْع َب َأْحِمَي  و

فجزم «تحمدي» بعد قوله: «مكانأك» وهو اسم فعل بمعنى
اثبتي. 

ًا كَدخول الجنة ًا محبوب وشرُط الحذف بعد النهي كَوُن الجواب أمر
ْدُن من السد َت ّنة» و «ل  ْدُخلِل الج َت ُفْر  ْك َت والسلمة في قولك: «ل 

ًا كَدخول النار وأكَل السبع في ًا مكروه تسلم» فلو كَان أمر
ُلَك» تعين ُكَ ِد يأ ُفْر تدخل النار» و «ل تدن من الَس ْك قولك: «ل ت

ُنن َتْم َولَ  ًا للكسائي،ُ ول دليل له في قراءة بعضهم: { الرفع،ُ خلف
ّقثر: الية  ّد ِثُر } (الم ْك َت ) ؛ لجواز أن يكون ذلك موصولً بنية6َتْس

ّهل ذلك أن فيه تحصيلً لتناسب الفعال المذكَورة الوقف وس
َدلً مما قبله،ُ كَما زعم بعضهم،ُ لختلف َب معه،ُ ول يحسن أن يقدر 

معنيـّيهما وعدم دللة الول على الثانأي. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
أحكام حذف جواب الّشرط

ًا ْفظ َل ًا  ّقدم َق َت ِه ُم ِل ِلي َد ِب َوابِب الّشْرِط  َعْن َج ُء  َنا ْغ ِت َيِجُب الِْس ثم قلت: و
َثّم ُقوُم» وِمن  َأ ُقْمَت  ّيًة نأحو: «إْن  ِنأ ْو  َعَل» أ َف ِإْن  ِلٌم  َظا َو  ُه نأحو: «

ّدَم ِمْن َشْرٍط ُقوُم» وبجوابِب ما تق ُقْم أ َت ِر «إْن  ّنث َع في ال َن َت اْم
َتْرِجيُح الّشْرِط َيُجوُز  َف ٍر،ُ  ُذو خب َقُه  َب ٍم،ُ إلّ إْن َس َقَسم ْو  ًا،ُ أ ْطلق ُم

ِر.  َؤّخ الُم
وأقول: حذف الجواب على ثلثة أوجه: 

الوجه الّول: ممتنع،ُ وهو ما انأتفي منه الشرطان المذكَوران أو
أحدهما. 

ُكن الدليُل الذي دّل َدا فيه،ُ ولم ي ُوِج الوجه الثانأي: وجائز،ُ وهو ما 
ًا. ًا أو تقدير ُكَورة في ذلك الكلم متقدمة الذكَر لفظ عليه جملة مذ
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ُكَورة.  ُله الجملة المذ الوجه الثالث: وواجب،ُ وهو ما كَان دلي
ْلَت» والمتقدمة َع َف ِإْن  ِلٌم  َظا ْنأَت  ًا كَقولهم: «أ فالمتقدمة لفظ

ًا لها صورتان:  تقدير
ٌد أقوُم» وقول الّشاعر: (البسيطَ)  َقاَم زي إحداهما: قولك: «إن 

ٍة 175 َأل ْوَم َمْس َي ِليٌل  ُه َخ َتا َأ ِإْن  َو  ـّـّـّ 
ِرُم  َولَ َح ِلي  ِئٌب َما َغا ُقوُل: ل  َي

فإن المضارع المرفوع المؤخر على نأية التقديم على أداة الشرط
في مذهب سيبويه والصُل أقوُم إن قام،ُ ويقوُل إن أتاه خليل،ُ

ّدرة.  َق والمبرد يرى أنأه هو الجواب،ُ وأن الفاء ُم
َءنأي ِه إن َجا ّل َقَسم نأحو: «وال والثانأية: أن يتقدم على الشرط 
ِم،ُ فهو في نأية ّنُه» جواُب القسم ِرَم ْكَ ّنُه» فإن قولك: «ل ِرَم ْكَ ل
ِذف جواب الشرط لدللته عليه،ُ ويدلك التقديم إلى جانأبه،ُ وُح
على أن المذكَور جواب القسم توكَيد الفعل في نأحو المثال،ُ

َبـَّر (الَحشر: الية ْد ْ ّلّن ال َو ُي َل ُهْم  ّنأَصُرو ِئن  َل َو ونأحو قوله تعالى: {
ُينَصُروَن (آل ِعمَران: الية12 ُثّم لَ  ) } ورفعه في قوله تعالى: {

111 .{ (
َوَجَب الستغناء بجواب القسم المتقدم ثم أشرُت إلى أنأه ـّـّـّ كَما 

ُقْم» وأنأه إذا تقدم ِه أ ّل ُقْم وال َي ـّـّـّ يجب العكس في نأحو: «إن 
ُة الشرط تقدم أو تأخر،ُ عليهما شيء يطلب الخبر وجبت مراعا

ُقْم».  ُقْم أ َي ِه إن  ّل ٌد وال نأحو: «زي
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
حكم الفعل المقترن بالفاء أو بالواو بعد الّشرط والجواب أو

بينهما

َتالٍل للّشْرِط أو ْعلٍل  ِف ٍو ِمْن  َوا ْو  ٍء أ َفا َد  ْع َب ثم قلت: وَجْزُم َما 
ِئٌز.  َوابِب َجا ْلَج ِلي ا َتا ُع  ْف ِعيٌف،ُ وَر ُبُه َض َنأْص ّي،ُ و ِو َق َوابِب  ْلَج ا

وأقول: ختمُت باب الجوازم بمسألتين: أولهما يجوز فيها ثلثة
ًا أوجه،ُ والثانأية يجوز فيها وجهان،ُ وكَلتاهما يكون الفعل فيها واقع

بعد الفاء أو الواو. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
حكم الفعل المقترن بعد الشرط والجواب

فأما مسألة الثلثة الوجه فضابطها: أن يقع الفعل بعد الشرط
ُه ُفو ُتْخ ْو  َأ ُكْم  ُفِس َأنأ ِفي  ْا َما  ُدو ْب ُت ِإن  َو والجزاء كَقوله تعالى: {
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َقَرة: الية  َب َيَشآء (ال ِلَمن  ِفُر  ْغ َي َف ّلُه  ِه ال ِب ُكم  ْب ) } الية،284ُُيَحاِس
ِفُر) بالرفع على ِفْر) بالجزم على العطف،ُ و (فيغ ْغ َي َف قرىء (

) بالنصب بإضمار أن،ُ وهو ضعيف،ُ وهي2الستئناف،ُ و (فيغفر
عن ابن عباس رضي الله عنهما 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
حكم الفعل المقترن بين الشرط والجواب

وأما مسألة الوجهين فضابطها: أن يقع الفعل بين الشرط
ِرْمك» فالوجه الجزم،ُ ْكَ ُأ والجزاء كَقولك: «إن تأتني وتمشَي إلّي 

ّطويل)  ويجوز النصب كَقوله: (ال
ِه 176 ِو ْؤ ُنأ َع  َيْخَض َو ّنا  ِرْب ِم َت ْق َي َوَمْن   ـّـّـّ 

ًا)  َهْضم َولَ  َقاَم  ًا َما أ ْلم ُظ َيْخَش  َولَ  )
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
بـّاب عمل الفعل

َفاِعَل ُع إّما ال َف َتْر َعالِل  ْف ْعلِل ـّـّـّ كَّل ال ِف َعَملِل ال َباٌب في  ثم قلت: 
ِه ِب ُعولِل  ْف ّبَه بالَم َء،ُ إلّ الُمَش ْنِصُب السما َت ِه،ُ و ِب ّبَه  َبُه أو الُمَش ِئ َنأا أو 
َوْصُف َها ال ُب َناِص َف َق  َل ْط ُعوَل الُم ْف َبَر والتميـّيز والَم ْلَخ ًا،ُ وإلّ ا ْطلق ُم
ُه َدُر ّقرُف التاّم وَمْص َتَص ِة والُم َب ّقنْس َنى أو ال ْع َهُم الَم ْب ِقُص والُم ّنا وال

َ ٍم: َما ل ْقَسام َعُة أ ْب ِه َس ِة إلي َب َها بالنس ّنأ ِه فإ ِب ُعوَل  ْف ُفُه،ُ وإلّ الَم َوْص َو
ٍة َف ْو ِص َبَت،ُ أ َنأ َو َدَث  َكََح َذاتٍت  ُدوثِث  َلى ُح َع ّقل  ّدا ِه أْصلً: كَال ّدى إلي َع َت َي
َعَل َف ْنأ ِزَن ل َوا ِرَح،ُ وكَالُم َف ِرَض و َكََم َعَرضٍض  ْو  َق،ُ أ ُل َطاَل وَخ َكَ ّية  ّقس ِح

َلى َع ُهَما  ُف َوْص ْينِن  َذ ّل ِعَل ال َف َعَل أو  َف َظُرَف،ُ أو  َكَ ُعَل  َف َكَسَر،ُ أو  ْنأ كَا
ّقر ْلَجا ًا با ّدى إلى واِحد دائم َوَما يتع َذّل وَسِمَن،ُ  ِعيلٍل في نأحو  َف
ًة َتاَر ًة و َتار ّقس،ُ أو  َوا ْلَح َعالِل ا ْف ِه كَأ ْفِس َن ًا ب ْو دائم َغِضَب وَمّر،ُ أ َكَ
ِه ّدى إلي ًة ول يتع َتاَر ِه  ْفِس َن ِب ّدى لُه  َتع َي َد،ُ وما  َقَص َنأَصَح و َكَر و َكََش

ًا،ُ فإّما ثانأيهما كَمفعول ّدى إليهما دائم َد،ُ أو يتع َقَص وَزا َن َكَ ُأْخَرى 

َعا َنى وَسّمى ود َكَ َو ّوَج  َق وز ّد َتاَر وَص َفَر واْخ ْغ َت َكَر كَأَمَر واْس َش
َكََسا،ُ أو َطى و ْع َوَزَن أو أولهما فاعل في المعنى كَأ َو َكَاَل  بمعناه،ُ و

َظّن،ُ ُلوبِب  ُق َبٌر في الْصلِل وهو أفعاُل ال َتدأ وَخ ْب أولهما وثانأيهما ُم
َ َد ل َوَج َو َأى لَ ِمَن الّرأِي،ُ  َعَرَف،ُ وَر َنى  ْع ِبَم ِلَم لَ  َع َهَم،ُ و ّت َنى ا ْع ِبَم ل 
َعَم،ُ وَخاَل،ُ َوَز َد،ُ وَحِسَب،ُ  َقَص َنى  ْع ِبَم َوَحَجا لَ  َد،ُ  َق ْو َح ِزَن أ َنى َح ْع ِبَم

ْلَزُم الْمَر،ُ َي َلْم،ُ و ْع َنى ا ْع ِبَم ّلْم  َع َت َهْب،ُ و َو ٍة،ُ  ّي َغ ُل َدَرى في  َعَل،ُ و وَج
ُء َغا ْل َتَرَك،ُ ويجوُز إ ّد،ُ و َذ،ُ وَر ّتَخ َذ،ُ وا َنأِح ِر،ُ كَجعَل،ُ و ِيـّي ّتْص َعاُل ال ْف وأ
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ِم ْبَل لَم َق ِليقها،ُ  ْع َت َيِجُب  ًة،ُ و ّقخَر َتأ ْو ُم َطًة أ ّقس َو َت ِة ُم َف ّقر َتَص ِة الُم ّي ِب ْل َق ْل ا
ْو إْن ِبلَ أ ْو  ًا،ُ أ َلق ْط ِبَما ُم ْفٍي  َنأ ْو  ٍم،ُ أ ْفهام ِت ِو اْس ِم،ُ أ َقَسم ِو ال ِء أ َدا ِت ْب ِ ال

َوَما ِة،ُ  ّي ِر َب ْلَخ ِم ا َكَم ْو  ْو إّن أ ْو أ َل ْو  َعّل أ َل ْو  ِم،ُ أ َقَسم ْل َوابِب ا في َج
َأ ّب َنأ َأ و َب ْنأ َأ ُهَما ِمْن  ّقمَن معنا َأَرى وما ُض َلَم و ْع َأ ٍة،ُ وهو  ّدى إلى ثلث َع َت َي

ّدَث.  ّبَر وَح َبَر وَخ َأْخ و
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
بيان ما تشترك فيه الفعال

وأقول: عقدُت هذا الباب لبيان عمل الفعال،ُ فذكَرُت أن الفعاَل
ِقَصَها ـّـّـّ مشتركَة في أمرين:  َها ونأا َها،ُ تاّم َي ّقد َع َت َها وُم ّلها ـّـّـّ قاِصَر كَ
أحدهما: أنأها تعمل الرفع،ُ وبياُن ذلك أن الفعل إما نأاقص فيرفع
ٌد فاضلً» وإما تام آتٍت على صيغته الصلية ْي َكَاَن َز السم،ُ نأحو: «

ٌد» وإما تام آتٍت على غير صيغته ْي َقاَم َز فيرفع الفاعل نأحو: «
َقَرة: َب ُقِضَى الْمُر (ال َو الصلية فيرفع النائب عن الفاعل،ُ نأحو: {

) } وقد تقدم شرُح ذلك كَله. 210الية 
ّبُه الثانأي: أنأها تنصب السماء غير خمسة أنأواع،ُ أحدها: المش

بالمفعول به؛ فإنأما تنصبه عند الجمهور الصفاُت نأحو: «َحَسٌن
ُفه َهُه»،ُ والثانأي: الخبر؛ فإنأما ينصبه الفعُل الناقُص وتصاري َوْج

ًا» ولم أذكَر تصاريفه ُنأُه قائم ًا» و «يعجبني كَو ٌد قائم َكَاَن زي نأحو: «
في المقدمة لوضوح ذلك،ُ والثالث: التميـّيز؛ فإنأما ينصبه السُم

َطاَب ِة كَـّ« ِو الفعُل المجهوُل النسب ًا» أ المبهم المعنى كَـّ«رطل زيت
ًا»،ُ والرابع: ًا» وكَذلك تصاريفه،ُ نأحو: «هو طيٌب نأفس ٌد نأفس زي

المفعول المطلق؛ وإنأما ينصبه الفعُل المتصرُف التام وتصاريفه
ًا» َنُه إْحَسانأ ًا» ويمتنع «ما أْحَس َو قائٌم قيام ُه ًا» و « َيام ِق ُقْم  نأحو: «
ًا». والخامس: المفعول به؛ وإنأما ينصبه الفعُل َكَونأ ًا  ْنُت قائم ُكَ و «

َقّسْمُت الفعل بحسب ًا» وقد  ّقدي بنفسه،ُ كَـّ«ضربُت زيد المتع
ًا،ُ فذكَرُت أنأه سبعُة أنأواعٍع:  ًا بديع المفعول به تقسيم

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّنسبة إلى المفعول على سبعة أنأواع الفعال بال

ّتَة،ُ وذكَرُت له علمات:  َب أحدها: ما ل يطلب مفعولً به ال
َدَث أْمٌر» و إحداها: أن يدل على حدوثِث ذاتٍت،ُ كَقولك: «َح
ُع» و «حصَل الِخْصُب» وقوله: َفٌر» و «نأبَت الّزْر َعَرض َس »

(الوافر) 
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ِنأي 177 ُئو ِف ْد َأ ُء ف َتا ّقش َكَاَن ال َذا  ِإ  ـّـّـّ 
ُء  ِرُمُه الشتا ْه ُي ْيَخ  ِإّن الّش َف

َعَرَض لي سفٌر.  فإن قلت: فإنأك تقول: حدث لي أمٌر،ُ و
فعندي أن هذا الظرف صفة المرفوع المتأخر،ُ تقدم عليه فصار

ُق)،ُ أو متعلق َل ْط ًا بمحذوف وهو الكون (الُم ّلقه أولً وآخر حالً؛ فتع
بالفعل المذكَور على أنأه مفعول لجله،ُ والكلم في المفعول به. 
َقُصَر ْيُل،ُ و ّل َطاَل ال ٍة،ُ نأحو:  ّثانأية: أن يدل على حدوث صفة حسي ال
ّية ّقس َنأُجَس،ُ واحترزت بالح ُهَر،ُ و َط ُظَف،ُ و َنأ ّثوُب،ُ و َق ال ُل َهاُر،ُ وَخ ّن ال

ّد لثنين،ُ من نأحو: علم وفهم وفرح،ُ أل ترى أن الول منها متع
ًا والثانأي لواحد بنفسه،ُ والثالث لواحد بالحرف،ُ تقول: علمُت زيد

فاضل،ًُ وفهمُت المسألة،ُ وفرحُت بزيد. 
َكَُرَم َظُرَف وَشُرَف و ُعَل ـّ بالضم ـّـّـّ كَ َف الثالثة: أن يكون على وزن 

َنا ّقم َفُض َيَمَن»  ْل َع ا ُل َعُة» و «ط ّطا ُكْم ال ْت َب ُؤَم،ُ وأما قولهم: «َرُح ول
َغ.  َل َب َع و َوِس معنى 

ْنأَصَرَف.  َكَسَر،ُ وا َعَل،ُ نأحو: انأ َف ْنأ الرابعة: أن يكون على وزن ا
ِرح،ُ وأِشَر،ُ ٌد،ُ وف ْي ِرض َز َعَرضٍض،ُ كَم الخامسة: أن يدّل على 

ِطر.  َب و
ِعَل اللذين َف َعَل أو  َف السادسة والسابعة: أن يكون على وزن 

َذليٌل،ُ وَسِمَن فهو َسِميٌن،ُ ويدل َذّل فهو  ِعيلِل،ُ كَ َف ُفهما على  وْص
ِذّل بالكسر،ُ وقلت: «في نأحو َي َعَل بالفتح قولهم:  على أن ذّل ف

َبِخَل بكذا.  َبِخَل فإنأه يتعدى بالجار،ُ تقول:  ًا من نأحو  ذّل» احتراز
ْبُت من َغِض ًا بالجار،ُ كَـّ « ّنوع الثانأي: ما يتعدى إلى واحد دائم ال

ِه».  ِه» أو «علي ِب ٍد» و «َمَرْرُت  زي
فإن قلت: وكَذلك تقول فيما تقدم: ذّل بالّضْربِب،ُ وَسِمن بكذا. 

قلت: المجروران مفعوٌل لجله،ُ ل مفعول به. 
ًا،ُ كَأفعال الحواس،ُ نأحو: الثالث: ما يتعدى لواحد بنفسه دائم

ْقُت الطعام» و ُذ ّقطيَب» و « ِهلََل» و «َشِمْمُت ال «رأيُت ال
ْوَن َيَر ْوَم  َي ْعُت الذاَن» و «لمست المرأة» وفي التنزيل: { «َسِم

ُفرقان: الية  َكَة (ال ِئ َلـّ ْلَم ْيَحَة (ق: الية22ا ُعوَن الّص َيْسَم ْوَم  َي }{ (
ّدَخان: الية 42 ْوَت (ال ْلَم َها ا ِفي ُقوَن  ُذو َي ُتُم56) }{لَ  َلـَّمْس ْو  َأ }{ (

ّقنساء: الية  ّنَسآء (ال ) }. 43ال
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
َنأَصَح َكَر و َكََش ًة بالجار،ُ  ًة بنفسه وتار الرابع: ما يتعدى إلى واحد تار
َنأَصْحُت ُتُه» و « َنأَصْح َلُه» و « َكْرُت  ُتُه» و «َش َكْر َد،ُ تقول: «َش َقَص و

ْيِه» قال تعالى: َل ْدُت إ َقَص َلُه» و « ْدُت  َقَص ُتُه» و « ْد َقَص َلُه» و «
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ّنحل: الية  ِه (ال ّل ْعَمَت ال ِنأ ْا  ُكُرو َواْش ِلى114{ ُكْر  َأِن اْش }{ (
ْيَك (لقَمان: الية  َد ِل ِلو ُكْم (العَراف: الية 14َو َل َنأَصْحُت  َو }{ (79(

 .{
الخامس: ما يتعدى لواحد بنفسه تارة ول يتعدى أخرى ل بنفسه

َغَر ـّـّـّ بالفاء والغين المعجمة ـّـّـّ وَشَحا ـّـّـّ َف ول بالجار. وذلك نأحو: 
َغَر فاه» و َف بالشين المعجمة والحاء المهملة ـّـّـّ تقول: «

ُه» بمعنى ُفو ُه» و «َشَحا  ُفو َغَر  َف «َشَحاه» بمعنى فتحه،ُ و «
انأفتح. 

السادس: ما يتعدى إلى اثنين،ُ وقسمته قسمين: 
َقَص،ُ تقول: َنأ أحدهما: ما يتعدى إليهما تارة ول يتعدى أخرى،ُ نأحو: 
ًا» بالتخفيف فيهما،ُ قال الله ًا دينار َقْصُت زيد َنأ َقَص الماُل» و « َنأ »

َبة: الية  ّتو ًا (ال ْيئ ُكَْم َش ُقُصو َين َلْم  ُثّم  ) }،ُ وأجاز بعضهم4تعالى: {
ًا ما.  ًا،ُ أي: نأقص ًا) مفعولً مطلق كَون (شيئ

ًا،ُ وقسمته ثلثة أقسام:  الثانأي: ما يتعدى إليهما دائم
َفَر،ُ تقول: ْغ َت ْيِه كَمفعول شكر،ُ كَأَمَر واْس َل أحدها: ما ثانأي مفعو

ُد.  ِر» وسيأتي شرُحهَما بع ُتَك بالخي ْيَر» و «أمر ْلَخ ُتَك ا «أمر
ّبًة» ُتُه ُج ْو َكََس ِه فاعٌل في المعنى،ُ نأحو: « ْي َل والثانأي: ما أوُل مفعو
ِبٌس وآِخذ،ُ ففيه فاعلية ًا» فإن المفعول الول ل و «أعطيته دينار

معنوية. 
ُلهما وثانأيهما مبتدأ وخبر في الثالث: ما يتعدى لمفعولين أو

الصل،ُ وهو أفعال القلوب المذكَورة قبل،ُ وأفعال التصيـّير،ُ
ُبوًرا ْث َعوُن َم ِفْر ّنَك ي ُظ ّنأى ل ِإ َو ُد أفعال القلوب قوله تعالى: { وشاه

َنة: الية102(السَراء: الية  َتح َنـٍّت (الُمم ْؤِم ُهّن ُم ُتُمو ِلْم َع ِإْن  َف }{ (
ًا (الُمزّمل: الية 10 ْير َو َخ ُه ِه  ّل َد ال ُه ِعن ُدو َتِج }{ (20َ ) }{ل

ّنور: الية  ُكْم (ال ّل ًا  ُه َشّر ُبو ُهْم11َتْحَس ِذيَن  ّل َكَة ا ِئ َلـّ ْلَم ْا ا ُلو َع َوَج }{ (
ُد الّرْحَمـِّن (الّزخُرف: الية  َبا ) } أي: اعتقدوهم،ُ وقول19ِع

الشاعر: (البسيطَ) 
َقًة 178 ًا ث ٍرو أخ َعْم َبا  ْنُت أْحُجو أ ُكَ ْد  َق  ـّـّـّ 

ِلّماُت  ًا ُم ْوم َي َنا  ِب َلّمْت  َأ ّتى  َح
وقـّول الخـّر: (الخفيف) 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ْيخٍخ 179 ِبَش َلْسُت  َو ًا  ْيخ ِني َش ْت َعَم  ـّـّـّ َز
ِذيَن ّل َعَم ا ّقدي زعم إلى أْن أو أّن وصلتهما،ُ نأحو: {َز َع َت والكَثر 

ُبن: الية  َغا ّت ْا (ال ُثو َع ْب ُي ّلن  َأن  ْا  َفُرو ّطويل) 7َكَ ) } وقوله: (ال
َها 180 َد ْع َب ّيْرُت  َغ َت ّقنأي  َأ َعَمْت  ْد َز َق َو  ـّـّـّ 
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ّطويل)  وقـّـّال: (ال
ِبطَْ 181 َت ْغ َو فا ُعْر َيا  ِد  ْه َع ْل ِفّي ا َو ْل ِريَت ا ُد  ـّـّـّ 

ُد  ِء َحِمي َفا َو ْل ًا با َباط ِت ْغ ِإّن ا َف
ْيُت بكذا».  َدَر َدَرى أن تتعدى إلى واحد بالباء،ُ تقول: « والكَثر في 

ُيونأس: الية  ِه ( ِب ُكَْم  ْدَرا َأ َول  ّدْت16قال الله تعالى: { ) } وإنأما تع
إلى الكاف والميم بواسطة همزة النقل،ُ وقوله: (المتقارب) 

ٍد 182 ِل َبا َخا َأ ِنأي  َأِجْر ْلُت  ُق َف  ـّـّـّ 
َكا  ِل ًأ ها ِني اْمَر ْب َه َف وإل 

ّطويل)  أي: اعتقدنأي،ُ وقوله: (ال
َها 183 ّقو ُد َع ْهَر  َق ْفسِس  ّن َء ال َفا ّلْم ِش َع َت  ـّـّـّ 

ّطويل)  والكَثر في «تعلم» أن يتعدى إلى أّن وصلتها كَقوله: (ال
ِكَي 184 ِر ْد ّنأَك ُم ِه أ ّل ّلْم َرُسوَل ال َع َت  ـّـّـّ 

ًا ُثور َبآء ّمن َه ُه  َنا ْل َع َفَج ُد أفعال التصيـّير قوله تعالى: { وشاه
ُفرقان: الية  ّقنساء: الية23(ال ِليلً (ال ِهيَم َخ ْبر ِإ ّلُه  َذ ال ّتَخ َوا }{ (

َقَرة: الية125 َب ًدا (ال ّفاًرا َحَس ُكَ ُكْم  ِن ِإيَمـّ ِد  ْع َب ُكم ِمن  َنأ ّدو َيُر ْو  َل }{ (
ْعٍض (الكهف: الية 109 َب ِفى  َيُموُج  ٍذ  ِئ ْوَم َي ُهْم  ْعَض َب َنا  ْكَ َتَر َو }{ (99(

 .{
واحترزت من ظن بمعنى اتهم فإنأها تتعدى لواحد نأحو قولك:

َلى َع َو  ُه َوَما  ًا» ومنه قوله تعالى: { ْيد ْنُت َز َن َظ َف ِلي َماٌل  ِدَم  ُع »
ّتكوير: الية  ِنيٍن } (ال ِبَض ْيِب  َغ ْل ٍم على24ا َهم ّت ) أي: ما هو بم

الغيب،ُ وأما من قرأ بالضاد فمعناه: ما هو ببخيل،ُ وكَذلك علم
َلُموَن ْع َت ُكْم لَ  ِت َهـّ ُأّم ُطوِن  ُب ُكم ّمن  َأْخَرَج ّلُه  َوال بمعنى عرف،ُ نأحو: {

ّنحل: الية  ًئا (ال ْي ) } ورأى من الرأي،ُ كَقولك: «رأى أبو78َش
ْوُت بيَت َتُه» وَحَجا بمعنى قصد نأحو: «َحَج حنيفة ِحّل كَذا،ُ أو حرم
َد؛ فإنأهما ل يتعديان بأنأفسهما،ُ َق ِزَن أو َح الله» ومن وجد بمعنى َح

بل تقول: «وجدت على الميت» و «حقدُت على المسيء». 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
حالت أفعال القلوب

ثم اعلم أن لفعال القلوب ثلث حالت: العمال،ُ واللغاء،ُ
والتعليق. 

ُبها المفعولين،ُ وهو الحالة الولى: العمال؛ فأما العمال فهو: نأص
ًا ْيد ْنُت َز َن ّقلق،ُ نأحو: «ظ َع واجب إذا تقدمت عليهما ولم يأت بعدها ُم

ًا» أو ًا ظننت عالم ًا»،ُ وجائز إذا توسطت بينهما نأحو: «زيد ِلم َعا
ًا ظننت».  ًا عالم تأخرت عنهما،ُ نأحو: «زيد
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َطْت الحالة الثانأية: اللغاء؛ وأما اللغاء فهو: إبطال عملها إذا توّس
ْنُت» َن َظ ِلٌم  َعا ٌد  ْي ِلٌم» و «َز َعا ْنُت  َن َظ ٌد  ْي أو تأّخَرْت؛ فتقول: «َز

ُء مع التأخير أحسن من العمال،ُ والعماُل مع التوّسطَِ واللغا
ّيان.  أحسُن من اللغاء،ُ وقيل: هما ِس

ّتعليق؛ وأما التعليق فهو: إبطال عملها في اللفظ ّثالثة: ال الحالة ال
ْدُر الكلم بينها وبين معموليها،ُ َلُه َص دون التقدير؛ لعتراض َما 

وهو واحد من أمور عشرة: 
َفاِضٌل» وقوله تعالى: ٌد  ْي َلَز ِلْمُت  َع أحدها: لم البتداء نأحو: «

َقَرة: َب َلـٍّق (ال ِة ِمْن َخ ِفى الِْخَر َلُه  ُه َما  َتَرا َلَمِن اْش ْا  ِلُمو َع ْد  َق َل َو }
) }. 102الية 

ٌد» أي: علمت ْي ُقوَمّن َز َي َل ِلْمُت  َع الثانأي: لم جواب القسم،ُ نأحو: «
ٌد،ُ وقوله: (الكامل)  ـّـّـّ والله ـّـّـّ ليقومّن زي

ِتي 185 ّي ِن َيّن َم ِت َتأ َل ِلْمُت  َع ْد  َق َل َو  ـّـّـّ 
َها  َهاُم ِطيُش ِس َت َيا ل  َنا ِإّن الَم

ِفي ٌد  ْي ِلْمُت أَز َع الثالث: الستفهاُم،ُ سواء كَان بالحرف كَقولك: «
ٌد ّما ِعي َب َأم  ِريٌب  َق َأ ِرى  ْد َأ ِإْن  َو َعْمٌرو» وقوله تعالى: { ّدار أم  ال

َياء: الية  ُدوَن (النأب َع ) } أو بالسم سواء كَان السم مبتدأ109ُتو
َأْحَصى (الكهف: الية  ْيِن  َب ّي الِحْز َأ َلَم  ْع َن ِل َلُمّن12نأحو: { ْع َت َل َو }{ (

ًا (طه: الية  َذاب َع ّد  َأَش َنآ  ّي َتى71َأ ِلْمُت َم َع ًا،ُ نأحو: « ) } أو خبر
ٌد» أو ْي ُبو َمْن َز ِلْمُت أ َع ًا إليه المبتدأ،ُ نأحو: « َفُر» أو مضاف الّس
َلة نأحو: َفْض َفُرَك» أو  ٍم َس ْوم َي ّقي  ِبيَحَة أ ِلْمُت َص َع الخبر،ُ نأحو: «

َعَراء: الية ُبوَن (الّش ِل َق َين َلٍب  َق ّى ُمن َأ ْا  َلُمو َظ ِذيَن  ّل َلْم ا ْع َي َوَس }
) } فـّ«أّي» منصوب على المصدر بما بعده،ُ وتقديره:227

ًا بما قبله؛ لن الستفهام له ّي انأقلبٍب،ُ وليس منصوب ينقلبون أ
ْدُر فل يعمل فيه ما قبله.  الّص

وهذه النأواع كَلها داخلة تحت قولي: «استفهام». 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ِئٌم» وقوله تعالى: َقا ٌد  ْي ِلْمُت َما َز َع الرابع: «ما» النافية،ُ نأحو: «

َياء: الية  ُقوَن (النأب ِط َين ُؤلء  َهـّ ِلْمَت َما  َع ْد  َق َل }65 .{ (
ِه ل ّل ِم،ُ نأحو: «علمت وال َقَسم الخامس: «ل» النافية في جواب ال

ٌد في الدار ول عمرو».  ْي َز
ِم،ُ نأحو: «علمت والله َقَسم السادس: «إِن» النافية في جواب ال

ِئٌم.  َقا ِئٌم» بمعنى ما زيد  َقا ٌد  ْي إْن َز
َياء: الية ُكْم (النأب ّل َنٌة  ْت ِف ّلُه  َع َل ِرى  ْد َأ ِإْن  َو َعّل» نأحو: { َل السابع: «

َكََره أبو علي في التذكَرة. 111 َذ  { (
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ّطويل)  الثامن: «لو» الشرطية،ُ كَقول الشاعر: (ال
ًا 186 ْو أّن َحاتم َل َواُم  ْق ِلَم ال َع ْد  َق َو  ـّـّـّ 

ْفُر  َو َلُه  ْلَمالِل كَان  ًء ا َد ثَرا أَرا
ِئٌم» َقا َل ًا  ْيد ِلْمُت إّن َز َع التاسع: «إّن» التي في خبرها اللُّم،ُ نأحو: «

ّقلق إنأما هو اللم،ُ ل ُه جماعة من المغاربة،ُ والظاهر أن المع َكََر ذ
إّن،ُ إل أن ابن الخباز حكى في بعض كَتبه أنأه يجوز «علمت إن

ًا قائم» بالكسر مع عدم اللم،ُ وأن ذلك مذهُب سيبويه؛ فعلى زيد
ُق إّن.  ّل هذا المع

ُهْم،ُ وحمل عليه قوله العاشر: «كَم» الخبرية،ُ نأّص على ذلك بعُض
َ ِهْم ل ْي َل ِإ ُهْم  ّنأ أ

َ ُقُروِن  ْل ُهْم ّمَن ا َل ْب َق َنا  ْك َل ْه َأ َكَْم  ْا  ْو َيَر َلْم  َأ تعالى: {
ُعوَن } (يس: الية  ) وقدر «كَم» خبرية منصوبة بأهلكنا،31َُيْرِج

َلْي (يروا)،ُ و (أنأهم) بتقدير بأنأهم،ُ وكَأنأه ّد مفعو ّدْت مس والجملة َس
قيل: أهلكناهم بالستئصال،ُ وهذا العراب والمعنى صحيحان،ُ

لكن ل يتعين خبرية (كَم) بل يجوز أن تكون استفهامية،ُ ويؤيده
َنا} وجّوز الفراء انأتصاب (كَم) بيروا،ُ ْك َل ْه قراءة ابن مسعود {َمْن أ

وهو سهو،ُ وسواء قدرت خبرية أو استفهامية،ُ وقال سيبويه:
َدٌل من «كَم» وهذا ُمشكل؛ لنأه إن قدر «كَم» َب «أّن» ومعمولها 

معمولة ليروا لزم ما أوردنأاه على الفراء من إخراج كَم عن
ّلطَُ أهلكنا على أنأهم،ُ ْدِريتها،ُ وإن قدرها معمولة لهلكنا لزم تس َص
ول يصح أن يقال: أهلكنا عدم الرجوع،ُ والذي يصحح قوله عندي
ّلطة أن يكون مراده أنأها بدل من كَم وما بعدها،ُ فإن (يرووا) ُمَس

في المعنى على أن وصلتها. فهذه جملة المعلقات. 
ّلق،ُ حتى ّلق عنها العامُل في موضع نأصب بذلك المع والجملة المع
ّطويل)  إنأه يجوز لك أن تعطف على محلها بالنصب،ُ قال كَثير: (ال

َكى 187 ُب ْل َعّزة َما ا ْبَل  َق ِري  ْد َأ ْنُت  ُكَ َوَما   ـّـّـّ 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّلتِت  َو َت ّتى  ْلبِب َح َق ْل َعاتِت ا َولَ ُموِج

ًا على محل قوله: «َما َعاِت» بالكسرة عطف يروى بنصب «ُموِج
ًغى في اللفظ ْل ًا؛ لن العامل ُم َكى» وِمْن ثم سمي ذلك تعليق ُب ْل ا
ًا من ًا،ُ أخذ ّلق وعامٌل في المحل؛ فهو عامل ل عامل،ُ فسمي مع
ّلقة،ُ ولهذا قال ابن َط ِة ول ُم ّوَج المرأة المعلقة التي (هي) ل ُمَز
ّلقب لهذا ْهُل هذه الصناعة في وضع هذا ال الخشاب: لقد أجاد أ

المعنى. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
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ّدية إلى مفعولين الول مطلق والثانأي مطلق بيان الفعال المتع
ّيد به أخرى تارة ومق

ّدى إلى ُد بشرحه من الفعال التي تتع ْع َنْشَرح ما تقدم الو ْل و
َلٌق من قيد حرف الجر،ُ ْط ًا،ُ أي: ُم مفعولين أولهما ُمَسّرح دائم

ّيد به،ُ وقد ذكَرت منها في َق والثانأي تارة ُمَسّرح منه وتارة ُم
ّقدمة عَشَرة أفعالٍل.  المق

ْوَن َتنَس َو ِبّر  ْل ِبا ّناَس  ْأُمُروَن ال َت َأ أحدها: «أمَر» قال الله تعالى: {
َقَرة: الية  َب ُكْم (ال ُفَس ) } وقال الشاعر: (البسيطَ) 44َأنأ

ِه 188 ِب ُأِمْرَت  َعْل َما  ْف َفا ْيَر  ْلَخ ُتَك ا َأَمْر  ـّـّـّ 
َنأَشبِب  َذا  َو َذا َمالٍل  ُتَك  ْكَ َتَر ْد  َق َف

َفَر» قال الشاعر: (البسيطَ)  ْغ َت الثانأي: «اْس
ِئي 189 َط َوِمْن َخ ِدي  َعْم ّلَه ِمْن  ِفُر ال ْغ َت َأْس  ـّـّـّ 

ِزُر  َت ْؤ ِء لَ َشّك ُم ِرى ُكَّل اْم َو ِبي،ُ  ْنأ َذ
وقـّول الخر: (البسيطَ) 

َيُه 190 َلْسُت ُمْحِص ًا  ْنأب َذ ّلَه  ِفُر ال ْغ َت َأْس  ـّـّـّ 
َعَمُل  ْل َوا َوْجُه  ْل ِه ا ْي َل ِإ ِد  َبا ِع ْل َرّب ا

ِعيَن ْب ْوَمُه َس َق َتاَر ُموَسى  َواْخ الثالث: «اختار»،ُ قال الله تعالى: {
ّطويل) 155َرُجلً (العَراف: الية  ) } وقال الّشاعر: (ال

َكى 191 ُب ْل َوا ِر  ْب َتْر ِمَن الّص َفاْخ َنأأت  ُلوا:  َقا َو  ـّـّـّ 
ِلي  ِلي َغ ِل َذْن  ِإ َفى  َكى أْش ُب ْل ْلُت: ا ُق َف

ُهَما.  َد َتر من الصبر والبكى أَح أي: اْخ
ِه»،ُ و ّل ِد ال ْب َع ُتُه أبا  ْي َن َكَ َنى» بتخفيف النون،ُ تقوُل: « َكَ الرابع: «

ُتُه» قال: (المتقارب)  ْو َن َكَ ًا: « ّلِه» ويقال أيض ِد ال ْب َع «بأبي 
ّطلَ 192 َنى ال ْك ُت ْلَخْمُر لَ َشّك  ِهَي ا  ـّـّـّ 

ِة  َد ْع َبا َج َأ َنى  ْك ُي ْئُب  ّقذ َكََما ال
ّطويل)  وقـّال: (ال

ُفلنَأِن 193 ّقم  ُأ َنى ب ْك ُت َها  ُنأ ْتَما ِكَ َو  ـّـّـّ 
ٍد» قال: ْي ُتُه بَز ْي ًا» و «َسّم ُتُه زيد ْي الخامس: «َسّمى» تقول: «َسّم

ّطويل)  (ال
ُكْن 194 َي َلْم  َف َيا؛  َيْح ِل َيـّى  َيْح ُتُه  ْي َوَسّم  ـّـّـّ 

ّقد  ُب ّناس ِمْن  ِفي ال ّلُه  ُه ال َقَضا ٍر  لْم
السادس: «دعا» بمعنى َسّمى،ُ تقول: «دعوته بزيد» وقال

ّطويل)  الشاعر: (ال
ُكَْن 195 َأ َلْم  َو ٍرو،ُ  َعْم ُأّم  َها  َأَخا ِني  ْت َع َد  ـّـّـّ 

َبانأِن  ِل ِب َها  َل ْع  َأْرَض َلْم  َو َها،ُ  َأَخا
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ّلُه ُكُم ال َق َد ْد َص َق َل َو َدَق» بتخفيف الدال ـّـّـّ نأحو: { السابع: «َص
ُه (آل ِعمَران: الية  َد ْع َياء:152َو َد (النأب ْع َو ْل ُهُم ا َنـّ ْق َد ُثّم َص }{ (

ُتُه في الوعد. 9الية  ْق َد ) }،ُ وتقول: َص
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ٍد»،ُ قال الله تعالى: ًا،ُ وبهن ْند ِه ُتُه  ّوْج ّوَج» تقول: «َز الثامن: «َز

َها (الحَزاب: الية  َك َنـّ ّوْج ٍر ِعيٍن37{َز ِبُحو ُهم  َنـّ ّوْج َوَز ) } وقال: {
ّدَخان: الية  ) }. 54(ال

َعاَمُه» و َط ٍد  ْي ِلَز ْلُت  ِكَ َوَزَن» تقول: « َو َكَاَل،ُ  التاسع والعاشر: «
َلُه» ًا َما  ْيد ْنأُت َز َوَز َلُه» و « ٍد َما  ْي ِلَز ْنأُت  َوَز َعاَمُه» و « َط ًا  ْيد ْلُت َز ِكَ »

ُيْخِسُروَن } ُهْم  ُنأو ّوَز ْو  َأ ُهْم  ُلو َكَا َذا  ِإ َو قال الله تعالى: {
ّفِفين: الية  ) ،ُ والمفعول الول فيهما محذوف. 3(المط

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

الفعال التي تنصب ثلثة مفاعيل

السابع: ما يتعدى إلى ثلثة مفاعيل،ُ وهو سبعة: 
ِلَم» المتعدية لثنين،ُ َع َلَم» المنقولة بالهمزة من « ْع أحدها: «أ

َفاِضلً».  ًا  َعْمر ًا  ْيد َلْمُت َز ْع تقول: «أ
الثانأي: «أَرى» المنقولة بالهمزة من «رأى» المتعدية لثنين،ُ نأحو:

َفاِضلً» (بمعنى أعلمته)،ُ قال الله تعالى: ًا  َعْمر ًا  ْيد ْيُت َز َأَر »
َقَرة: الية َب ِهْم (ال ْي َل َع ُهْم َحَسرٍت  َل ْعَمـّ َأ ّلُه  ِهُم ال ِري ُي ِلَك  َكَذ }

) }،ُ فالهاء والميم مفعوٌل أول،ُ و (أعمالهم) مفعول ثان،ُ و167
(حسرات) مفعول ثالث. 

َبأ» و َلَم وأَرى المذكَورتين من «أنأ ْع ّقمَن معنى أ والبواقي ما ُض
ًا ًا عمر ْأُت زيد َب ْنأ ّدَث» تقول: «أ ّبَر» و «َح َبَر» و «َخ ّبأ» و «أْخ «نأ

فاضلً» بمعنى أعلمته،ُ وكَذلك تفعل في البواقي. 
وإنأما أصل هذه الخمسة أن تتعدى لثنين: إلى الول بنفسها،ُ
ُهم َأ َب َأنأ َلّمآ  َف ِهْم  ِئ َأْسَمآ ِب ُهم  ْئ ِب أنأ

َ َعْن،ُ نأحو: { وإلى الثانأي بالباء أو 
َقَرة: الية  َب ِهم (ال ِئ َأْسَمآ َعام: الية33ِب ٍم (النأ ْل ِع ِب ِنأي  ُئو ّب َنأ }{ (

ِهيَم } (الِحجر: الية 143 ْبَرا ِإ ْيِف  َعن َض ُهْم  ْئ ّب َنأ َو ) ،ُ وقد51) }{
ّتْحريم: الية  َذا (ال َهـّ َأَك  َب َأنأ ) }. 3يحذف الحرف نأحو: {َمْن 

ّولِل ِر ال ْي َغ َولَ  َظّن،ُ  َبابِب  ُعولٍل في  ْف ْذُف َم َيُجوُز َح َولَ  ثم قلت: 
َء ِإْجَرا ُيِجيُزوَن  ٍم  ْيم َل ُنو ُس َب َدليلٍل،ُ و ِل َأَرى،ُ إلّ  َو َلَم  ْع َأ َبابِب  في 

َد ْع َب ُقوُل»  َت ِة « َغ ِبِصي َيُخّصه  ُهْم  ْيُر َغ ّقن،ُ و ّظ ْولِل ُمْجَرى ال َق ْل ا
ٍر.  ْو َمْجُرو ْعُمولٍل أ ْو َم َظْرفٍف أ ِب َفِصلٍل  ْن ْو ُم ّتِصلٍل،ُ أ ٍم ُم َهام ْف ِت اْس
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اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

جواز حذف المفعولين أو أحدهما لدليل

وأقول: ذكَرت في هذا الموضع مسألتين متممتين لهذا الباب: 
إحداهما: أنأه يجوز حذُف المفعولين أو أحدهما لدليل،ُ ويمتنع ذلك
ِذيَن ّل ِئَى ا َكَآ ْيَن ُشَر َأ لغير دليل،ُ مثاُل حذفهما لدليل قوله تعالى: {

َقَصص: الية  ُعُموَن (ال َتْز ُتْم  ) }،ُ أي: تزعمونأهم شركَاء،ُ كَذا62ُكَن
قدروا،ُ والحسن عندي أن يقدر: أنأهم شركَاء،ُ وتكون أّن وصلتها

ُكْم َع َنأَرى َم َوَما  ّدُهما؛ بدليل ذكَر ذلك في قوله تعالى: { ًة َمَس ساد
َعام: الية  َكَآء (النأ ُكْم ُشَر ِفي ُهْم  ّنأ أ

َ ُتْم  َعْم ِذيَن َز ّل ُكَُم ا َعآء َف ) }،94ُُش
َبّن َيْحَس َولَ  ومثاُل حذف أحدهما للدليل وبقاء الخر قوله تعالى: {
ُهْم (آل ِعمَران: ّل ًا  ْير َو َخ ُه ِه  ِل َفْض ّلُه ِمن  ُهُم ال َتـّ ِبَمآ ءا ُلوَن  ْبَخ َي ِذيَن  ّل ا

ًا لهم،ُ فحذف المفعول الول180الية  ُهْم هو خير َل ُبْخ ) } أي: 
وأبقى ضميَر الفصل والمفعول الثانأي،ُ وقال عنترة: (الكامل) 

ُه 196 ْيَر َغ ّقني  ُظ َت َفلَ  ْلتِت  َنأَز ْد  َق َل َو  ـّـّـّ 
ِم  ْكَرم ّقب الُم ِة الُمَح َل ِز ْن ِبَم ّقني  ِم

ًا،ُ فحذف المفعول الثانأي.  ًا،ُ أو كَائن أي: فل تظني غيره واقع
ًا عليه من ول يجوز لك أن تقول: «علمت» أو «ظننت» مقتصر
ًا» ول «علمت ّقح،ُ ول أن تقول: «علمت زيد غير دليل،ُ على الص

ًا» وتترك المفعول الول في هذا المثال والمفعول الثانأي في قائم
الذي قبله من غير دليل عليهما،ُ أجمعوا على ذلك. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّظن وبيان ذلك اختلفهم في إجراء القول مجرى ال

الثانأية: أن العرب اختلفوا في إجراء القول ُمْجَرى الظن في
ْين:  َت َغ ُل نأصب المفعولين على 

ًا ْيد ْلُت َز ُق ًا؛ فيجوزون أن تقول: « ْيم يجيزون ذلك مطلق َل فبنو ُس
ًا».  ِلق َط ْن ُم

ٌق» ول يجيز ِل َط ْن ٌد ُم ْي ْلُت َز ُق وغيرهم يوجب الحكاية؛ فيقول: «
إجراء القول ُمْجَرى الظن إل بثلثة ُشُروط: 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّظن شروط إجراء القول مجرى ال
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أحدها: أن تكون الصيغة «تقول» بتاء الخطاب. 
ًا باستفهام.  الثانأي: أن يكون مسبوق

الثالث: أن يكون الستفهام متصلً بالفعل،ُ أو منفصلً عنه بظرف
أو مجرور أو مفعول. 

ًا» وقول الّشاعر: ِلق َط ْن ًا ُم ْيد ُقوُل َز َت ُلَك: «أ مثاُل المتصل قو
(الّرجز) 

َواِسَما 197 ُلَص الّر ُق ُقوُل ال َت َتى   ـّـّـّ َم
َقاِسَما  َو ٍم  َقاِسم ُأّم  ِنأيَن  ْد ُي

ومثاُل المنفصل بالظرف قوُل الّشاعر: (البسيطَ) 
َعًة 198 ّداَر َجاِم ُقوُل ال َت ٍد  ْع ُب َد  ْع َب  ـّـّـّ أ

ًا؟  ُتوم َد َمْح ْع ُب ْل ُقوُل ا َت ِهْم؟ أْم  ِب ِلي  َشْم
ًا»).  ًا جالس ّدار تقول زيد (ومثاُل المنفصل بالمجرور: «أفي ال

ومثاُل المنفصل بالمفعول قوُل الشاعر: (الوافر) 
َي 199 َؤ ُل ِني  َب َتقوُل  ّهالً  َأُج  ـّـّـّ 

َنا  ِلي ِه َتَجا َأْم ُم ِبيَك  أ
َ َعْمُر  َل

ٌد ْي ولو فصلت بغير ذلك تعينت الحكاية،ُ نأحو: «أأنأت تقول َز
ٌق».  ِل َط ْن ُم

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

بـّاب السماء التي تعمل عمل الفعل

ٌة: َعَشَر ِهَي  ْعلِل ـّـّـّ و ِف ْل َعَمَل ا ْعَمُل  َت ِتي  ّل ُء ا َباُب الْسَما ثم قلت: 
َكََضْرب ْعلِل،ُ  ِف ْل َلى ا َع ِري  ْلَجا َدثِث ا ْلَح َو: اْسُم ا ُه َو َدُر،ُ  َها: الَمْص ُد َأَح

ْو ْينِن أ َت َب ِء (نأحو: «َضْر ّتا ّد بال ُيَح ّغُر،ُ ولَ  ُيَص ُطُه: أْن لَ  ْكََرام،ُ وَشْر َوإ
ْو َما،ُ َع أْن أ ْعٌل َم ِف َفُه  ُل َيْخ َعَملِل،ُ وأْن  ْبَل ال َق َع  َب ْت ُي َولَ  َباٍت»)  َضَر

ًا} ِتيم َي ٍة  َب َغ ِذى َمْس ٍم  ْو َي ِفى  َعاٌم  ْط ِإ ْو  َأ َيُس،ُ نأحو: { ْق ًا أ ّونأ َن ُلُه ُم َعَم و
َقَرة: الية َب ّناَس (ال ِه ال ّل ُع ال ْف َد ْولَ  َل َو َثُر،ُ نأحو: { ْكَ َفاِعلِل أ ْل ِل ًا  وُمضاف

ِعيُف. 251 ُلُه َض َفاِع ِكََر  ُذ ُعولٍل  ْف ِلَم ًا  َوُمَضاف َأْل  ِب ًا  ْقُرونأ ) } وَم
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
الّول: عمل المصدر

ُتُه بما ْف َد ْيُت حكم الفعل بالنسبة إلى العمال أْر َه ْنأ وأقول: لما أ
يعمل عمل الفعل من السماء،ُ وبدأت منها بالمصدر؛ لن الفعل

َتّق منه على الصحيح.  ُمْش
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واحترزت بقولي: «الجاري على الفعل» من اسم المصدر،ُ فإنأه
ًا دالّ على الحدث،ُ لكنه ل يجري على الفعل،ُ وذلك وإن كَان اسم
ًء» فإن الذي يجري على أعطيت إنأما َطا َع ْيُت  َط ْع نأحو قولك: «أ

ُغْسلً» بخلف ْوفٍف لحروفه،ُ وكَذا «اغتسلت  َت هو إعطاء،ُ لنأه ُمْس
ُد.  «اغتسل اغتسالً» وسيأتي شرح اسم المصدر بع

َلْي مصدر الثلثي وغيره.  وأشرت بتمثيلي بضرب وإكَرام إلى مثا
ّناَس ِه ال ّل ُع ال ْف َد ْولَ  َل َو ومثال ما يخلفه فعل مع أن قوله تعالى: {

َقَرة: الية  َب َع251(ال َف ّناس،ُ أو أن د َع الله ال َف ) } أي: ولول أن يد
ُهْم َنأ ُفو َتَخا الله الناس،ُ ومثال ما يخلفه فعل مع ما قوله تعالى: {

ُكْم (الّروم: الية  ُفَس َأنأ ُكْم  ِت َف ) } أي: كَما تخافون أنأفسكم،28َُكَِخي
ومثال ما ل يخلفه فعل مع أحد هذين الحرفين قولهم: «مررت به
فإذا له صوٌت صوَت حمار»،ُ إذ ليس المعنى على قولك: فإذا له

ّقوَت،ُ أو ما يصوت،ُ لنأك لم ترد بالمصدر ُيَص ّوَت،ُ أو أْن  أْن َص
الحدوث فيكون في تأويل الفعل،ُ وإنأما أردت أنأك مررت به وهو
ًا،ُ ولم يجعلوا في حالة تصويت،ُ ولهذا قدروا للصوت الثانأي نأاصب

ًا الول عاملً فيه.  صوت
َيَس لنأه يشبه الفعل بكونأه نأكرة.  ّونأِن أق وإنأما كَان عمُل المن
َثَر لن نأسبة الحدث لمن وإنأما كَان إهماُل المضاف للفاعل أكَ

َهُر من نأسبته لمن أوقع عليه،ُ ولن الذي يظهر حينئذ أوجده أظ
َلة،ُ ونأظيره أّن «لت» لما كَانأت ضعيفة َفْض إنأما هو عمله في ال

ًا إل في منصوبها. ُيظهروا عملها غالب  rعن العمل لم 
ًا لن وإنأما كَان إعماُل المضاف للمفعول الذي ذكَر فاعله ضعيف

َدة،ُ ولقد غل بعضهم ُعْم الذي يظهر حينئذ إنأما هو عمله في ال
فزعم في المضاف للمفعول ثم يذكَر فاعله بعد ذلك أنأه مختّص

بالشعر،ُ كَقول الشاعر: (البسيطَ) 
َنأَشبٍب 200 ْعُت ِمْن  َوَما َجّم ِدي  َ ِتل َنى  َف  ـّـّـّ أ

ِريقِق  َبا ُه ال َوا ْف ِز أ ِقي َوا َق ُع ال َقْر
ًا ُه» بالرفع،ُ ويرد على هذا القائل أنأه روي أيض فيمن روى «الفوا
ّلم بالنصب فل ضرورة في البيت،ُ وقول النبي صلى الله عليه وس

َع إليه سبيل».  «وَحّج البيتِت َمنِن استطا
فإن قلت: فهل استدللت عليه بالية الكريمة،ُ آية الحج. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

قلت: الصواب أنأها ليست من ذلك في شيء،ُ بل الموصول في
موضع جر بدل بعض من (الناس) أو في موضع رفع بالبتداء على

أن (َمْن) موصولة ضمنت معنى الشرط،ُ أو شرطية،ُ وحذف
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َوَمن الخبر أو الجواب،ُ أي: من استطاع فليحج،ُ ويؤيد البتداء {
َلِميَن (آل ِعمَران: الية  َعـّ ْل َعِن ا ِنّى  َغ ِإّن الله  َف َفَر  ) } وأما97َكَ

الحمل على الفاعلية فمفسد للمعنى،ُ إذ التقدير إذ ذاك: ولله
َيُحّج المستطيع،ُ فعلى هذا إذا لم يحج المستطيع على الناس أن 

يأثم الناُس كَلهم. 
ولو أضيف للمفعول ثم لم يذكَر الفاعل لم يمتنع ذلك في الكلم
ِء الخيِر» أي: من دعائه َعا ُد عند أحد،ُ نأحو: «ل يسأم النأساُن من 

الخير. 
ًا يضعف ومثال إعمال ذي اللف واللم قوُل الشاعر يصف شخص

الرأي والجبن: (المتقارب) 
ُه 201 َء َدا ْع َأ ِة  َي َكا ّقن ِعيُف ال  ـّـّـّ َض

ُيَراِخي الَجْل  ِفَراَر  َيَخاُل ال
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
الثانأي: عمل اسم الفاعل

َقاَم ِلَمْن  ْعلٍل  ِف ّق ِمْن  ُت َفاِعلِل،ُ وهو: َما اْش ْل ّثانأي اْسُم ا ثم قلت: ال
َلْم ُوِصَف  ْو  ّقغَر أ َفإْن ُص ِرم،ُ  ْك َوُم ِربٍب  َكََضا ُدوثِث  ْلُح َنى ا ْع َلى َم َع ِه  ِب

ً َكَاَن َحال َعِمَل إْن  ًا،ُ وإلّ  َلق ْط َعِمَل ُم َلًة لْل  َكَاَن ِص َفإْن  ْعَمْل،ُ وإلّ  َي
ْو ٍم أ َهام ْف ِت ِو اْس ْفي أ َنأ َلى  َع ًا ـّـّـّ  ِدير ْق َت ْو  َل َو َد ـّـّـّ  َتَم ْع َوا َبالً  ْق ِت ِو اْس أ

ْوُصوفٍف.  ْو َم ْنُه أ َع ٍر  َب ُمْخ
ُتّق من فعل» فيه تجوز،ُ وحقه ما اشتق وأقول: قولي: «ما اْش

من مصدر فعلٍل. 
وقولي: «لمن قام به» ُمْخِرج للفعل بأنأواعه؛ فإنأه إنأما اشتق

لتعيـّين زمن الحدث،ُ ل للدللة على َمْن قام به،ُ ولسم المفعول،ُ
ُتّق من الفعل لمن وقع عليه،ُ ولسماء الزمان فإنأه إنأما اْش

والمكان المأخوذة من الفعل،ُ فإنأها إنأما اشتقت لما وقع فيها،ُ ل
ًا لمن قامت به،ُ وذلك نأحو: «الَمْضِرب» بكسر الراء ـّـّـّ اسم

لزمان الضرب أو مكانأه. 
وقولي: «على معنى الحدوث» مخرج للصفة المشبهة ولسم

ّقا لمن قام به الفعل،ُ لكن ُت ْفَضل؛ فإنأهما اْش التفضيل: كَظريف وأ
على معنى الثبوت،ُ ل على معنى الحدوث. 

ْكِرم إلى أنأه إن كَان من فعل ثلثي وأَشْرُت بتمثيلي بضارب وُم
جاء على زنأة فاعل،ُ وإن كَان من غيره جاء بلفظ المضارع،ُ

بشرط تبديل حرف المضارعة بميم مضمومة وكَسر ما قبل آخره
ًا.  مطلق
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اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

اسم الفاعل المقرون بأل الموصولة يعمل عمل فعله مطلقا

ْقرونأٍن بأل الموصولة،ُ ومجّرد ثم ينقسم اسُم الفاعلِل إلى َم
عنها. 

ًا كَان أو ًا،ُ أعني ماضي فالمقرون بها يعمُل عمَل فعله مطلق
ًا أْمسِس،ُ أو الن،ُ أو ْيد ِرُب َز َذا الضا ًا أو مستقبل،ًُ تقول: «ه حاضر

ًا» قال امرؤ القيس: (الّرجز)  َغد
ْلُحلَِحلَ 202 ِلَك ا ْلَم ِتليَن ا َقا ْل  ـّـّـّ ا

ِئلَ  َنأا َو ًا  ّد َحَسب َع ْيَر َم َخ
فأعمل «القاتلين» مع كَونأه بمعنى الماضي؛ لنأه يريد بالملك

ًا.  ًا على إعماله مجموع ْلُحلَحل أباه،ُ وفيه دليل أيض ا
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
اسم الفاعل المجرد من أل يعمل بشرطين

ُد عنها إنأما يعمل بشرطين:  والمجّر
ًا للكسائي أحدهما: أن يكون للحال أو الستقبال،ُ ل للماضي،ُ خلف
ِه ْي َع ِذَرا َبـِّسطٌَ  ُهْم  ُب ْل َكَ َو وهشام وابن َمَضاء،ُ استدلوا بقوله تعالى: {

ِد (الكهف: الية  َوِصي َها غيرهما. 18ِبال َل ّو ) }،ُ وتأ
ًا على واحد من أربعة،ُ وهي:  الثانأي: أن يكون معتمد

 ـّـّـّ الول: النفي كَقوله: (الكامل) 1
ِكَثٍث 203 َنأا ِذّمَة  ْلِخلُّن   ـّـّـّ َما َراعٍع ا

ِليلَ  ِليَل َخ ْلَخ ُد ا َيِج َفى  َو َبْل َمْن 
 ـّـّـّ الثانأي: الستفهام،ُ كَقوله: (المتقارب) 2

ٍء 204 ِرى ْتَل اْم َق ُلَك  ِرَجا ٍو  َنأا َأ  ـّـّـّ 
ُذلّ؟  َتاَض  ْع ّقبَك ا ِفي ُح ِعّز  ْل ِمَن ا

ِإّن3 َبر عنه باسم الفاعل،ُ كَقوله تعالى: {  ـّـّـّ الثالث: اسم ُمْخ
ّطلق: الية  ِه (ال ِر َأْم ُغ  ِل َبـّ ّلَه  ) }. 3ال

 ـّـّـّ الرابع: اسم موصوف باسم الفاعل،ُ كَقولك: «َمَرْرُت4
ًا».  ْيد ِربٍب َز ِبَرُجلٍل َضا

ًا» إشارة إلى مثل قوله: (البسيطَ)  وقولي: «ولو تقدير
َها 205 َن ِه ُيو ِل ًا  ْوم َي ًة  ِطحٍح َصْخَر َنا َكَ  ـّـّـّ 

َوِعُل  ْل َنأُه ا َقْر َهى  ْو َوأ َها،ُ  َيِضْر َلْم  َف
وقـّوله: (الخفيف) 
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ْوِمي 206 َق ْذَر  ُع ْل ِقيٌم ا ِري ُم ْع ْيَت ِش َل  ـّـّـّ 
َنأا؟  ُلو ِذ َعا ِلي  ّقب  ْلُح ِفي ا ُهْم  َأْم  ِلَي 

ًا؟ أل ترى ًا لمن قال: كَيف رأيت زيد ًا» جواب َعْمر ًا  ِرب وقولك: «َضا
َوعل نأاطح،ُ ّدر؛ إذ الصل: كَ َق أن هذه عملت لعتمادها على ُم

ًا.  وليت شعري أُمقيٌم،ُ ورأيته ضارب
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّثالث: إعمال صنع المبالغة ال

َلى َفاِعلٍل إ ِة ِمْن  َغ َل َبا ْلُم ِل ّقوَل  َثاُل،ُ وهو: َما ُح ْلِم ِلُث ا ّثا ثم قلت: ال
ٍة.  ّل ِق ِب ِعلٍل،ُ  َف ْو  ِعيلٍل أ َف ْو  ٍة،ُ أ ْثَر َك ِب ُعولٍل،ُ  َف ْو  َعالٍل أ ْف ْو ِم ّعالٍل أ َف

ِة،ُ َلُة المبالغ َعَمَل الفعلِل: أمث وأقول: الثالث من السماء العاملة 
ّولة عن صيغة وهي عبارة عن الوزان الخمسة المذكَورة،ُ ُمَح

ِد إفادة المبالغة والتكثير.  َقْص فاعل؛ ل
وحكمها حكم اسم الفاعل؛ فتنقسم إلى ما يقع صلة لْل فتعمل

ٍد عنها فتعمل بالشرطين المذكَورين.  ًا،ُ وإلى مجّر مطلق
َعَسَل فأنأا َشّراٌب» وقول ُلهم: «أما ال ّعال قو َف ومثاُل إعمال 

ّطويل)  الشاعر: (ال
َها 207 َل َ َها ِجل ْي َل ًا إ ّباس َل ْلَحْربِب   ـّـّـّ أَخا ا

َقلَ  ْع َأ ِلفِف  َوا ْلَخ َولّجِج ا ِب ْيَس  َل َو
َها» أي: ِسَمانأها.  َك ِئ َوا َب ْنَحاٌر  َلِم ّنأُه  ُلهم: «إ َعال قو ْف ومثاُل إعمال ِم

ّطويل)  ُعول قوُل أبي طالب: (ال َف ومثاُل إعمال 
َها 208 َق ِسَمانأ ّيفِف ُسو َنْصلِل الّس ِب  ـّـّـّ َضُروٌب 

ُع البصريـّين.  وإعماُل هذه الثلثة كَثيٌر؛ فلهذا اتفق عليه جمي
َعاء َمْن ُد ٌع  ّلَه َسِمي ِعيل قوُل بعضهم: «إّن ال َف ومثاُل إعمال 

ُه».  َعا َد
ِعل قوُل زيد الخيل رضي الله عنه: (الوافر)  َف ومثاُل إعمال 

ُقوَن ِعْرِضي 209 ِز ُهْم َم ّنأ أ
َ ِنأي  َتا َأ  ـّـّـّ 

ُلهما قليٌل،ُ فلهذا خالف سيبويه فيهما قوٌم من البصريـّين وإعما
ِعلٍل لنأه على وزن َف ووافقه منهم آخرون،ُ ووافقه بعضهم في 

ِعيلِل،ُ لنأه على وزن الصفة المشبهة َف الفعل،ُ وخالفه في 
ِريفٍف،ُ وذلك ل ينصب المفعوَل.  َظ كَ

ّيون فل يجيزون إعمال شيء من الخمسة،ُ ومتى وأما الكوف
ًا منها قد وقع بعده منصوب أضمروا له فعل،ًُ وهو وجدوا شيئ

تعسف. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
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الّرابع: إعمال اسم المفعول

َع َق َو ِلَمْن  ْعل  ِف ّق ِمْن  ُت ُعولِل،ُ وهو: َما اْش ْف ُع اْسُم الَم ثم قلت: الّراب
ٍم.  ْكَرم َوُم َكََمْضُروبٍب  ِه  ْي َل َع

وأقول: الرابع من السماء العاملة عمَل الفعلِل: اسُم المفعول. 
وفي قولي في حده: «ما اشتق من فعل» من المجاز ما تقدم

شرُحه في حد اسم الفاعل. 
وقولي: «لمن وقع عليه» ُمْخِرج للفعال الثلثة،ُ ولسم الفاعل،ُ

ولسمي الزمان والمكان،ُ وقد تبين (َشْرُح ذلك) مما تقدم. 
ومثلت بمضروب ومكرم لنأبه على أن صيغته من الثلثي على
زنأة مفعول كَمضروب ومقتول ومكسور ومأسور،ُ ومن غيره
بلفظ مضارعه بشرط ميم مضمومة مكان حرف المضارعة

َتْخَرج.  ْبَل آخره) كَُمْخَرج وُمْس َق ْتح ما  َف َو )
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
شروط إعمال اسم المفعول

َفاِعلِل.  ُهَما كَإسم ال ُط ثم قلت: وَشْر
وأقول: أي شرط إعمال المثال وإعمال اسم المفعول كَشرط
إعمال اسم الفاعل على التفصيل المتقدم في الواقع صلة لل

والمجرد منها،ُ وقد مضى ذلك. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّبهة الخامس: إعمال الّصفة المش

َتْحويُل ٍة صّح  َف َهُة،ُ وهي: كَّل ِص ّب َفُة الُمَش ّقص ْلَخاِمُس ال ثم قلت: ا
ْعُمولِل ْلَم َبا ِبالَحالِل،ُ و َتّص  َتْخ ْوُصوفها،ُ و ِر َم ِدها إلى َضِمي إْسنا

ًا،ُ ْو تميـّيز ًا أ ّبه ُبُه ُمْش ْنِص َت ْو  َدل،ًُ أ َب ْو  َفاِعلً أ ُعُه  َف َتْر ِر،ُ و َؤّخ ّقي الُم َبب الّس
َها.  ْن ٍر ِم َعا ِبأْل وهو  َكَانأت  ِة إلّ إْن  َف ُه بالضا َتُجّر أو 

وأقول: الخامس من السماء العاملة عمل الفعل: الصفة
المشبهة،ُ وهي عبارة عما ذكَرت. 

َهْه» بالنصب أو بالجر؛ والصل َوْج ٌد َحَسٌن  ومثال ذلك قولك: «زي
ُهُه بالرفع لنأه فاعل في المعنى؛ إذ الحسن في الحقيقة إنأما وْج
ْلَت السناد إلى ضمير زيد،ُ ّو هو للوجه. ولكنك أردت المبالغة فح

ًا،ُ وأّخْرَت الوجه فضلًة ونأصبته على ًا نأفسه َحَسن فجعلت زيد
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التشبيه بالمفعول به؛ لن العامل وهو «َحَسٌن» طالٌب له من
حيث المعنى؛ لنأه معموله الصلي،ُ ول يصح أن ترفعه على

الفاعلية ـّـّـّ والحالة هذه ـّـّـّ لستيفائه فاعله،ُ وهو الضمير،ُ فأشبه
ًا طالٌب له،ُ ول ًا؛ لن ضارب َعْمر ِرٌب  ٌد َضا ْي المفعول في قولك: َز

ُنِصب لذلك.  يصح أن ترفعه على الفاعلية،ُ ف
َها يشبه ُب فالصفة مشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد،ُ ومنصو

مفعول اسم الفاعل وقد تقدمت الشارة إلى هذا التقدير. 
ثم لك بعد ذلك أن تخفضه بالضافة،ُ وتكون الصفة حينئذ مشبهًة

ًا لن الخفض نأاشىء ـّـّـّ على الصح ـّـّـّ عن النصب،ُ ل عن أيض
ًا عيُن الرفع؛ لئل يلزم إضافة الشيء إلى نأفسه؛ إذ الصفة أبد

مرفوعها وغير منصوبها فافهمه. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّبهة واسم الفاعل أوجه الختلف ما بين الّصفة المش

وتفارق هذه الصفة اسم الفاعل من وجوه. 
أحدها: أنأها ل تكون إل للحال،ُ وأعني به الماضي المستمر إلى
زمن الحال،ُ واسُم الفاعل يكون للماضي وللحال وللستقبال. 
ّتصل ّيا،ُ وأعني به ما هو م والثانأي: أن معمولها ل يكون إل سبب

ًا،ُ واسم الفاعل يكون معموله ًا أو تقدير بضمير الموصوف لفظ
ُهُه» و َوْج ٌد َحَسٌن  ًا؛ تقول في الصفة المشبهة: «زي ًا وأجنبي سببي

ِهِه» فهو إما على نأيابة َوْج َوْجِه» أي: لوجد منه،ُ أو « «زيد َحَسُن ال
َناَب الّضمير المضاف إليه أو على حذف الّضمير من غير «أل» َم

ًا» كَما تقول: زيد ضارب َعْمر نأيابة عنه،ُ ول تقول: «زيد َحَسٌن 
ًا.  عمر

ٌد حَسٌن ًا عنها،ُ تقول: «زي الثالث: أن معمولها ل يكون إل مؤخر
َهُه َحَسٌن» ومعمول اسم الفاعل يكون َوْج ٌد  َهُه» ول تقول: «زي َوْج

ِرٌب».  ُغلََمُه َضا ٌد  ًا عليه،ُ تقول: «زي ًا عنه ومقدم مؤخر
الرابع: أنأه يجوز في مرفوعها النصُب والجّر،ُ ول يجوز في مرفوع

اسم الفاعل إل الرفع. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّبهة أوجه إعراب السم بعد الّصفة المش

ْنُت أن الخفض له وجه واحد وهو الضافة،ُ وأن الرفع له ّي ثم ب
وجهان؛ أحدهما: أن يكون فاعل،ًُ والثانأي: أن يكون بدلً من ضمير
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مستتر في الصفة،ُ وأن النصب فيه تفصيل،ُ وذلك أن المنصوب
إن كَان نأكرة ففيه وجهان؛ أحدهما: أن يكون انأتصابه على
ًا؛ وإن كَان التشبيه بالمفعول به،ُ والثانأي: (أن يكون) تميـّيز

ًا بالمفعول به،ُ لن ًا،ُ وتعين كَونأه مشبه معرفة امتنع كَون تمييز
ّتمييز ل يكون إل نأكرة.  ال

ْطلق،ُ وأن جواز الخفض مقيد ّنصب ُم ثم بينت أن جواز الّرفع وال
بأل تكون الصفة بأل والمعمول مجرد منها ومن الضافة لتاليها،ُ

ْلَحَسُن َهُه» و «ا َوْج ٌد الحسُن  وتضمن ذلك امتناع الجر في «زي
َوْجُه أٍب».  ًا» و «الحَسُن  َوْجه ِه» و «الحَسُن  َوْجُه أبي

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

الّسادس: عمل اسم الفعل

ْعُه،ُ َد َنى  ْع ِبَم ًا،ُ  ْيد ْلَه َز َب ْعلِل،ُ نأحو:  ِف ِدُس اْسُم ال ثم قلت: الّسا
ُه،ُ َد ْي َو ُه،ُ وُر ْذ َكُه،ُ بمعنى ُخ َنأ ُدو ْق،ُ و ْلَص َنى الزْمُه،ُ وا ْع ِبَم ِه  ِب َكُه و ْي َل َع و

ٍه ْو َأ َو َق،ُ  َتَر ْف َوا َد  ُع َب ّتاَن بمعنى  َوَش َهاَت  ْي َه َو ْلُه،ُ  ِه ُه،ُ بمعنى أْم َد ْي َت و
ِه،ُ ول ْعُمول َعْن َم َأّخُر  َت َي ُيَضاف،ُ ول  َولَ  َتَضّجُر،ُ  ُع وأ َوّج َت ُأَف بمعنى أ َو

ٌة.  ِكَر َن َف ْنُه  ّقوَن ِم ُنأ ِه،ُ وما  ِب َوا ِفي َج ْنَصُب  ُي
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
أنأواع اسم الفعل

وأقول: السادس من السماء العاملة عمل الفعل: اسم الفعل،ُ
وهو على ثلثة أنأواع: 

ّقمَي به المر: وهو الغالب؛ فلهذا بدأت به،ُ ومثلته1  ـّـّـّ ما ُس
ْع،ُ كَقول الشاعر في صفة َد ْلَه» بمعنى  َب بخمسة أمثلة،ُ وهي: «

السيوف: (الكامل) 
َها 210 ُت َهاَما ًا  ْلَجَماِجَم َضاِحي َذُر ا َت  ـّـّـّ 

َلقِق  ُتْخ ّنأها لم  ُكَّف كَأ ْلَه ال َب
ُكَّف،ُ أما َمْن خفضها َنأَصَب ال أي: دع الكَّف،ُ وذلك في رواية َمْن 

ّقف»،ُ وأما َمْن رفعها ـّـّـّ وهو َتْرَك الكَ قبله مصدٌر،ُ بمنزلة قولك: «
شاذ ـّـّـّ فهي اسم استفهام بمنزلة كَيف،ُ وما بعدها مبتدأ،ُ وهي

خبره. 
ُكْم ُفَس ْنأ َأ ُكْم  ْي َل َع ْلَزْمُه،ُ وقوله تعالى: { و «عليكه» بمعنى ا

ًا:105(الَمائدة: الية  ْلَزُموا شأن أنأفسكم،ُ ويقال أيض ) } أي: ا
ْق دون الزم.  ْلَص «عليك به» فقيل: الباء زائدة،ُ وقيل: اسم ل
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ّية لّمها: (الّرجز)  ُه،ُ كَقول صب ْذ َكُه» بمعنى ُخ َنأ ُدو و «
َها 211 ُق ِطي ُأ ُأّم ل  َيا  َها  ِك َنأ ُدو  ـّـّـّ 

ْلُه.  ِه َده» بمعنى أْم ْي َت ُه» و « َد ْي َو و «ُر
ّقمَي به الماضي: وهو أكَثر مما سمي به المضارع؛2  ـّـّـّ وما ُس

ُعد،ُ و َب ّثلُت له بمثالين: «هيهات» بمعنى  ّقدَم عليه،ُ وَم ُق فلهذا 
ّطويل)  ّتاَن» بمعنى افترق،ُ قال: (ال «َش

ِه 212 ِب َوَمْن  ُق  ِقي َع ْل َهاَت ا ْي َه َهاَت  ْي َه َف  ـّـّـّ 
ُلْه  َواِص ُنأ َعِقيقِق  ْل ِبا َهاَت ِخّل  ْي َه َو

وقـّال: (الّرجز) 
ْوْم 213 ّن َوال ُق  َنا ِع ْل َوا َذا  ّتاَن ه  ـّـّـّ َش

ْوْم  ّد ّقل ال ِظ ِفي  ُد  ِر َبا ْل َوالَمْشَرُب ا
ّتان،ُ كَقوله: (الّسريع)  ولك زيادة «ما» قبل فاعل ش

َها 214 ِر ُكَو َلى  َع ْوِمي  َي ّتاَن َما   ـّـّـّ َش
ِر  ِب َأِخي َجا ّياَن  ْوُم َح َي َو

ُه غيره ّوَز َعْمرو» وَج ٍد و ْي ْيَن َز َب ّتاَن َما  ّقي «َش ول يجوز عند الصمع
ًا بقوله:  محتج

َدى 215 ّن ِفي ال ْينِن  َد ِزي َي ْل ْيَن ا َب ّتاَن َما  َلَش  ـّـّـّ 
ِثيَن:  َد وأما قوُل بعض الُمْح

َعًة 216 ِطي َق ِوَصالِل  ْل ِبا ِنأي  ُتُمو ْي  ـّـّـّ َجاَز
ِعي  ِني َوَص ُكْم  ِع ِني ْيَن َص َب ّتاَن  َش

ُيَخّرج على إضمار «ما» موصولة ببين،ُ فلم تستعمله العرُب،ُ وقد 
وذلك على قول الكوفيـّين إن الموصول يجوز حذفه. 

ُع،ُ و «أَف»3 َوّج َت ّوه» بمعنى أ  ـّـّـّ وما سمي به المضارع: نأحو: «أ
َفّسَر هذين بتوجعت بمعنى أتضّجُر،ُ وبعضهم أسقطَ هذا القسم،ُ و

وتضجرت. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
أحكام اسم الفعل

ُه ـّـّـّ وهو ومن أحكام اسم الفعل: أنأه ل يضاف،ُ كَما أن ُمَسّما
َد ْي َو ٍد» و «ُر ْي ْلَه َز َب الفعل ـّـّـّ كَذلك. ومن ثم قالوا: إذا قلت: «

ٍد» بالخفض كَانأا مصدرين والفتحُة فيهما فتحُة إعرابٍب،ُ وإذا ْي َز
ًا» كَانأا اسمي فعلين،ُ ومعلوم أن َد زيد ْي َو ًا» و «ُر ْيد ْلَه َز َب قلت: «

الفتحة فيهما حينئذ فتحة بناء لعدم التنوين. 
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ْيك» وخالف َل َع ًا  ْيد ومنها: أن معمولها ل يتقدم عليها؛ ل تقول: «َز
ُكْم ْي َل َع ِه  ّل َتـَّب ال ِكَ ًا بظاهر قوله تعالى: { في ذلك الكسائي،ُ تمسك

ّقنساء: الية  ) } وقول الراجز: (الرجز) 24(ال
َكا 217 َنأ ُدو ِوي  ْل َد َها المائُح  ّي أ

َ َيا   ـّـّـّ 
ّقي منه؛ ل تقول: َلب ومنها: أن المضارع ل ينصب في جواب الط
ُيْجَزُم في ًا،ُ نأعم  ًا للكسائي أيض َثَك» بالنصب،ُ خلف ّقد «َصه فأح

جوابه،ُ كَقوله: (الوافر) 
ِريِحي 174 َت َتْس ْو  ِدي أ ُتْحَم َنأكِك   ـّـّـّ َمكا

ّقوَن منها نأكرة،ُ وما لم ينون معرفة؛ فإذا قلت: ومنها: أن ما نأ
ًا،ُ وإذا قلت: «َصْه» فمعناه اسكت «َصٍه» فمعناه اسكت سكوت

السكوت المعين. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّظرف والمجرور ّثامن: عمل ال الّسابع وال

َدانأِن،ُ َتِم ْع ْلُم ْلَمْجُروُر ا ّظْرُف وا ّثاِمُن ال ُع وال ِبـّ ثم قلت: الّسا
َقّر.  َت َعَمُل اْس ُهَما  ُل َعَم و

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّنحاة في ذلك ّظرف والمجرور واختلف ال شروط عمل ال

وأقول: إذا اعتمد الظرف والمجرور على ما ذكَرُت في باب اسم
ّنفي،ُ والستفهام،ُ والسم المخبر عنه،ُ والسم الفاعل ـّـّـّ وهو ال

ِر،ُ َعَمَل فعلِل الستقرا َعِملَ  الموصوف،ُ والسم الموصول ـّـّـّ 
َفعا الفاعَل المضمَر أو الظاهَر،ُ تقول: «ما عندَك مال» و «ما فر

َقّر عندك مال،ُ وما استقّر في َت ٌد» والصُل: ما اس ّدار زي في ال
الدار زيد،ُ فحذف الفعل،ُ وأنأيب الظرف والمجرور عنه،ُ وصار

العمل لهما عند المحققين،ُ وقيل: إنأما العمل للمحذوف،ُ واختاره
ًا وما بعدهما مبتدأ ًا مقدم ابُن مالكٍك،ُ ويجوز لك أن تجعلهما خبر
ًا،ُ والوُل أولى؛ لسلمته من مجاز التقديم والتأخير،ُ وهكذا مؤخر
ِه َشّك (إبراهيم: ّل ِفى ال َأ العمُل في بقية ما يعتمدان عليه،ُ نأحو: {

ٌد ِعندك أبوه»،ُ و «جاء الذي في الدار10الية  ْي ) }،ُ وقولك: «َز
َفْضٌل».  ِه  ِفي ُه»،ُ و «َمَرْرُت برجلٍل  أخو

فإن قلت: ففي أي مسألة يعتمد الوصُف على الموصول حتى
ُيَحال عليه الظرف والمجرور؟ 
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َلة،ُ ولهذا َحُسَن قلت: إذا وقع بعد أل؛ فإنأها موصولة والوصُف ِص
َقـِّت ّد ْلُمّص َوا ِقيَن  ّد ْلُمّص ِإّن ا عطُف الفعل عليه في قوله تعالى: {

ّلَه (الَحديد: الية  ْا ال ْقَرُضو َأ ) }. 18َو
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّتاسع: إعمال اسم المصدر ال

المراد باسم المصدر 
ْنسِس ْلِج ِه اْسُم ا ِب ُد  ِر،ُ والُمَرا َد ُع اْسُم الَمْص ّتاِس ثم قلت: ال

َوابِب،ُ ّث ِم وال َكلَم ْل َكَا َدثِث،ُ  ْلَح ِة ا َد َفا َلى إ ِه إ ْوُضوِع َعْن َم ُقوُل  ْن ْلَم ا
ِفَر َكا ْل ُبَك ا ّي،ُ وأّما نأحو: «ُمَصا ِد َدا ْغ َب ُكوفّي وال ْل ْلُه ا ْعِم ُي ّنأما  وإ

ِد.  ِر وَحَما َفَجا ْكُسُه نأحو:  َع َدٌر،ُ و ّنأُه َمْص ًا؛ ل َحَسٌن» فجائٌز إْجماع
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
أحوال عمل اسم المصدر

وأقول: التاسع اسم المصدر،ُ وهو يطلق على ثلثة أمور: 
ُبديء بميم زائدة لغير المفاعلة،ُ ًا،ُ وهو ما  أحدها: ما يعمل اتفاق

َتلِل،ُ وذلك لنأه مصدر في الحقيقة،ُ ويسمى ْق ْلَم ِربِب وا ْلَمْض كَا
ًا،ُ ومن ّوز َتَج ًا اسم مصدر  ُه أحيانأ ْو المصدَر الميمّي،ُ وإنأما َسّم

إعماله قوُل الشاعر: (الكامل) 
ُكْم َرُجلً 218 َب ُلوُم إّن ُمَصا َظ  ـّـّـّ أ

ْلُم  ُظ ّيًة  َتِح َدى الّسلََم  ْه أ
الهمزة للنداء،ُ وظلوم: اسم امرأة منادى،ُ ومصابكم: اسم إّن،ُ
ًا،ُ ورجلً: وهو مصدر بمعنى إصابتكم،ُ ويسمى اسم مصدر مجاز

مفعول بالمصدر،ُ وأهدى السلم: جملة في موضع نأصب على أنأها
صفة لرجل،ًُ وتحية: مصدر لهدى السلم،ُ من باب «قعدت

ًا» وظلم: خبر إّن،ُ ولهذا البيت حكاية شهيرة عند أهل جلوس
الدب. 

ًا َلم َع ًا،ُ وهو ما كَان من أسماء الحداث  والثانأي: ما ل يعمل اتفاق
َفْجرة ِد» علمين لل ِر» و «َحَما َفَجا ًا للتسبيح،ُ و « ْبَحان» علم كَـّ«ُس

والمحمدة. 
ًا لغير الحدث،ُ والثالث: ما اختلف في إعماله،ُ وهو ما كَان اسم
َكلَم» فإنأه في الصل اسم للملفوظ به من فاستعمل له،ُ كَـّ«ال

ّثَواب» فإنأه في الصل ُنأِقل إلى معنى التكليم،ُ و «ال الكلمات،ُ ثم 
ُعّماُل،ُ ثم نأقل إلى معنى الثابة،ُ وهذا النوع َثاُب به ال ُي اسٌم لما 
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ًا بما ورد من ذهب الكوفيون والبغداديون إلى جواز إعماله،ُ تمسك
نأحو قوله: (الوافر) 

ّقني 219 َع ْوتِت  ّقد الَم َد َر ْع َب ًا  ْفر ُكَ َأ  ـّـّـّ 
َعا  َتا ّقر ْلِمائَة ال ِئَك ا َطا َع َد  ْع َب و

ّطويل)  وقـّوله: (ال
ِد 220 ّقح َو ُكَّل ُم ِه  ّل َواَب ال َث  ـّـّـّ لّن 

ُد  ّل ُيَخ َها  ِفي ْوسِس  َد ِفْر ْل َناٌن ِمَن ا ِج
وقـّوله: (البسيطَ) 

ّيٌة 8 ِغ ْهَي ُمْض َو ًا  ْند ِه َكَلَُمَك  ُلوا:  َقا  ـّـّـّ 
َنأا  َكَا ْو  َل َذاَك  ْلُت: َصِحيٌح  ُق ِفيَك؟  َيْش

ومنع ذلك البصريون؛ فأضمروا لهذه المنصوبات أفعالً تعمل فيها.
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّتفضيل العاشر: إعمال اسم ال

ِفي ْعَمُل  َي َلَم،ُ و ْع َوأ ْفَضَل  ْفِضيلِل،ُ كَأ ّت َعاِشُر اْسُم ال ْل ثم قلت: ا
ِفي ْعمُل  َي َولَ  ًا،ُ  َلق ْط ٍر،ُ ُم ِت َت َفاِعلٍل ُمْس َظْرفٍف،ُ وحالٍل،ُ و ٍز،ُ و ِيـّي َتْم

ِه ـّـّـّ ِب ُفوظ  ْل ُفوعٍع َم ِفي َمْر َولَ  َعُه،ُ  ْو َم َلُه،ُ أ ْو ِه،ُ أ ِب ُعولٍل  ْف ٍر،ُ وَم َد َمْص
ُكْحلِل.  ْل ِة ا َل ّقح ـّـّـّ إلّ في َمْسأ في الَص

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

مجالت إعمال اسم التفضيل

ًا ّنأما أّخْرُت هذا عن الظرف والمجرور،ُ وإن كَان مأخوذ وأقول: إ
ًا كَما من لفظ الفعل؛ لّن عمله في المرفوع الظاهر ليس مطرد

تراه الن. 
َلَم إلى أنأه يبنى من القاصر ْع ْفَضَل وأ وأشرُت بالتمثيل بأ

ّدي.  والمتع
ًا (الكهف: َفر َنأ َعّز  َأ َو َثُر ِمنَك َمالً  ْكَ َأ ْا  َنأ َأ ومثاُل إعماله في التميـّيز: {

َيم: الية 34الية  ًا (مر ِرءي َو ًا  َثاث َأ َأْحَسُن  ُهْم  }{ (74 .{ (
َذا ًا» و «ه َتبسم ّناسِس ُم ٌد أْحَسُن ال ْي ومثاُل إعماله في الحال: «َز

ًا».  َطب ْنُه ُر َيُب ِم ْط ًا أ ُبْسر
ّطويل)  ومثال إعماله في الظرف قوُل الشاعر: (ال

َعًة 221 َوَج سا ِعْرَض أْح َل َنأا ا ْد َوَج ّنأا   ـّـّـّ فإ
ِم  ّهم ْيطٍَ يَمانأٍن ُمَس ْونأِن ِمْن َر إلى الّص

ُع ما ذكَرنأا.  ِلِه في الفاعل المستتر جمي ومثاُل إعما
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اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّتفضيل المجالت التي ل يعمل فيها اسم ال

ًا،ُ ول في ّناسِس ُحْسن ٌد أْحَسُن ال ْي ول يعمل في مصدر؛ ل تقول: َز
ّقديه إليه َع ُت ّنأما  َعَسل،ًُ وإ ّناس  مفعول به،ُ ل تقول: زيد أْشَرُب ال

ٌد أشرب الناس للعسل،ُ ول في فاعل ملفوٍظ باللم؛ فتقول: زي
به؛ ل تقول: مررت برجل أْحَسن منه أبوه. إل في لغة ضعيفة

حكاها سيبويه. واتفقت العرُب على جواز ذلك في مسألة الكحل.
ِم جنسٍس مسبوقٍق بنفي،ُ ِبطها: أن يكون أفعُل صفًة لسم وضا
َفّضلً على نأفسه باعتبارين،ُ وذلك كَقول النبي صلى والفاعل ُم

ِفي ْنُه  ْوُم ِم َها الّص ِفي ِه  ّل َلى ال ٍم أَحّب إ ّيام ّلم «َما ِمْن أ الله عليه وس
ِذي الِحّجِة» وقول العرب: ما رأيت رجلً أْحَسَن في عينه ِر  َعْش

ٍد. وبهذا المثال لقيت المسألة بمسألة الكحُل منه في عين زي
الكحل،ُ وقوله: (الخفيف) 

َبـّ 222  ـّـّـّ ما رأيت امرأ أَحّب إليه ال
َنانأِن  ْيَك يا ابَن ِس َل ْنُه إ ْذُل ِم ـّ

ولم يقع هذا التركَيُب في التنزيل. 
واعلم أن مرفوع «أحّب» في الحديث والبيت نأائُب الفاعلِل؛ لنأه
مبني من فعل المفعول،ُ ل من فعل الفاعل،ُ ومرفوع أحسن في

المثال بالعكس؛ لن بناءه على العكس. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّتفضيل لمن هو له أحوال مطابقة اسم ال

َد ِر ْف ُأ ِة  ِكَر َن ِل ًا  ًا أو ُمَضاف َق،ُ أو ُمَجّرد َب َطا َذا كَاَن بأْل  ثم قلت: وإ
َهانأِن.  َوْج ْل َفا ٍة  َف ِر ْع ِلَم ْو  ّقكََر،ُ أ ُذ و

ْدت في أحكام اسم التفضيل،ُ فذكَرت أنأه على وأقول: استطَر
ثلثة أقسام: 

َق َمْن هو له،ُ وهو ما كَان ْب ِط أحدها: ما يجب (فيه) أن يكون 
َلى» و ُفْض ٌد ال ْن ِه ْفَضُل» و « ٌد ال باللف واللّم،ُ تقول: «زي
ُدون َيان» و «الّزي َل ُفْض ْفَضلَِن» و «الهندان ال َدانأِن ال ْي «الّز

ُفّضُل».  ُفْضلياُت،ُ أو ال ُلوَن» و «الهندات ال الفض
ًا على كَل ًا مذكَر الثانأي: ما يجب فيه أن ل يطابق،ُ بل يكون مفرد
حال،ُ وهو نأوعان؛ أحدهما: المجرد من أل والضافة،ُ تقول: «زيد
ـّـّـّ أو هند ـّـّـّ أفضل من عمرو» والزيدان ـّـّـّ أو الهندان ـّـّـّ أفضُل
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من عمرو» و «الزيدون ـّـّـّ أو الهندات ـّـّـّ أفضل من عمرو»،ُ
والثانأي: المضاف إلى نأكرة،ُ تقول: «زيد أفضُل رجٍل» و

ِرَجاٍل» و «هند «الزيدان أفضل رجلين» و «الزيدون أفضل 
أفضل امرأة» و «الهندان أفضل امرأتين» و «الهندات أفضل
ْلنا،ُ وأما قوله ّث نأسوة» وتجب المطابقة في تلك النكرة كَما َم

َقَرة: الية  َب ِه (ال ِب ٍر  ِف َكَا ّوَل  َأ ْا  ُنأو ُكو َت َولَ  ) } فالتقدير41تعالى: {
أوَل فريق كَافٍر،ُ ولول ذلك لقيل: أول كَافرين،ُ أو التقدير: ول

ّنور: ًة (ال َد ْل ِنأيَن َج َثَما ُهْم  ُدو ِل َفاْج يكن كَل منكم أول كَافر،ُ مثل: {
) }. 4الية 

والثالث: ما يجوز فيه الوجهان،ُ وهو المضاف لمعرفة،ُ تقول:
ِم» و «الزيدون أفضُل ْفَضُل القو ِم» و «الزيدان أ ْو َق ْل ْفَضُل ا ٌد أ ْي «َز

ْفَضُل النساء» و ِء» و «الهندان أ ِم» و «هند أفضُل النسا القو
َ ْفَضل «الهندات أفضل النساء» وإن شئت قلت: «الزيدان أ

َلى النساء» و ُفْض ُلوا القوم»،ُ و «هند  ْفَض القوم» و «الزيدون أ
َياُت النساء» وترُك َل ُفْض َيا النساء» و «الهندات  َل ُفْض «الهندان 

َلى َع ّناِس  َأْحَرَص ال ُهْم  ّنأ َد َتِج َل َو َلى،ُ قال الله تعالى: { ْو ِة أ المطابق
َقَرة: الية  َب ٍة (ال َيو ّناسِس،ُ وقال96َح ) }،ُ ولم يقل أْحَرِصي ال

الشاعر: (الوافر) 
ًا 223 ْين ِجيد َل َق ّث َأْحَسُن ال ّيُة  َوَم  ـّـّـّ 

َذالَ  َق ُهْم  ُن َأْحَس َفًة،ُ و ِل َوَسا
ُهْم.  َنا ْينِن،ُ ول ُحْس َل َق ّث َنى ال ولم يقل ُحْس

ّد بقوله سبحانأه َتْركَِك المطابقة،ُ وُر وعن ابن السراج إيجاُب 
ُهود: الية  َنا ( ُل ِذ َأَرا ُهْم  ِذيَن  ّل ِإلّ ا َنا27وتعالى: { ْل َع ِلَك َج َكَذ َو }{ (

َعام: الية  َها (النأ ِرِمي ِبَر ُمْج َكَـّ َأ ٍة  َي َقْر ُكَّل  ) }. 123ِفي 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
شروط بناء اسم التفضيل

ِهَي: َما َعّجبِب ـّـّـّ و ّت َعاُل ال ْف َأ َولَ  َو  ُه َقاُس  ْن َي َولَ  َنى  ْب ُي َولَ  ثم قلت: 
ًا ْفظ َل ٍد  ِثَي،ُ ُمَجّر َ ُثل ْعلٍل،ُ  ِف ُعَل ـّـّـّ إلّ ِمْن  َف ِه،ُ و ِب ِعْل  ْف َلُه،ُ وأ َع ْف أ

ُعولِل.  ْف ْلَم ِل ِنّي  ْب ِفّي،ُ ولَ َم ْن ِر َم ْي َغ َنى،ُ  ْع ِوتِت الَم َفا َت َتاّم،ُ ُم ًا،ُ  ِدير ْق َت و
ُعَل في َف ِعْل به و َلُه وأف َع ْف وأقول: ل يبنى أفعل التفضيل،ُ ول َما أ

ْلبٍب وحمار؛ لنأها غير أفعال،ُ وقولهم: َكَ َو ْلفٍف  التعجب،ُ من نأحو: ِج
َبه» خطأ،ُ ول من نأحو: َل ْكَ َفه» و «َما أْحَمَره» و «َما أ َل «ما أْج

َتْخَرَج؛ لنأه وإن كَان َق واْس َل َط ْنأ َدْحَرَج؛ لنأه رباعي،ُ ول من نأحو: ا
َد وَحِمَر ِو ِوَل وَس َد وَح ِي َغ ِيَف و َه ًا لكنه مزيد فيه،ُ ول من نأحو:  ثلثي
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ِرَج؛ لنأها وإن كَانأت ثلثية مجردة في اللفظ لكنها َع َعِمَي و و
ّد،ُ َي ْغ َد ا ِي َغ َوّر و ْع ِوَر ا َع َوّل و ِوَل اْح مزيدة في التقدير؛ إذ أْصُل َح

ًا مع تحركَها وانأفتاح ما َناتها لم تقلب ألف ْي َع والدليُل على ذلك أن 
قبلها،ُ فلول أن ما قبل عيناتها ساكٌَن في التقدير لوجب فيها

َكَاَن وظّل وبات وصار؛ لنأها غير القلُب المذكَور،ُ ول من نأحو: 
ِرَب لنأه مبني للمفعول،ُ ول من نأحو: ما قاَم تامة،ُ ول من نأحو: ُض

ِء؛ لنأه منفي.  وما عاَج بالدوا
َقْس عليه؛ فمن ذلك ُي ًا لشيء مما ذكَرنأا لم  َع مخالف وما ُسِم

ُه من غير فعل،ُ ْو َن َب َف ْنُه»  ْقَمُن ِم ُفلٍَن» و «أ َلّص ِمْن  َو أ ُه قولهم: «
َقاه» من ْت َقِمٌن بكذا،ُ وقولهم: «َما أ بل من قولهم: هو لص،ُ و
ُتِصَر؛ وهما ذوا زيادة َكلََم» من اْخ ْل َذا ا َقى،ُ و «َما أْخَصَر ه ّت ا

ِه ّل َد ال ْقَسطَُ ِعن َأ ُكْم  ِل والثانأي مبنّي للمفعول،ُ وفي التنزيل: {ذ
َقَرة: الية  َب ِة (ال َد َهـّ ِللّش َوُم  ْق َأ َدَل282َو َع ْقَسطََ إذا  ) }،ُ وهما من أ

ومن أقام الشهادة،ُ وسيبويه يقيس ذلك إذا كَان المزيد فيه
َعَل.  ْف أ

َنى من غير ذلك بالسماع ْب ُي َقاُس» أنأه قد  ْن َي َولَ  وفهم من قولي: «
دون القياس،ُ كَما بينته. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّتـّنازع بـّاب ال

َثُر َما ْكَ َعاِملنَأِن فأ ِه  ِه ْب ْو ِش ْعلِل أ ِف ْل َع ِمَن ا َناَز َت َذا  ثم قلت: باٌب ـّـّـّ وإ
ُيْضِمُر ِر؛ ف ِو ْعَماَل الُمَجا َتاُر إ َيْخ ّي  ِر َبْص ْل َفا َثَر،ُ  ْكَ ْعُمولٍل فأ َأّخَر ِمْن َم ت

ُه،ُ ْنُه،ُ وإلّ أّخَر َع ِنَي  ْغ ُت َبُه إن اْس ْنُصو ِذُف َم َيْح َعُه و ُفو ِره َمْر ْي َغ في 
َتاُجُه.  َيْح ِه َما  ِر ْي َغ ُيْضِمُر في  َف َق،ُ  َب ُكوفّي الْس وال

ُتَها بحكمها في التنازع،ُ ْف َد ْغُت من ذكَر العوامل أْر وأقول: لما فر
ويسمى هذا الباب باب التنازع،ُ وباب العمال. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّتنازع وشرطا وقوعه معنى ال

والحاصل أنأه يتأتى تنازع عاملين،ُ وأكَثر،ُ في معمول واحد وأكَثر،ُ
وأن ذلك (جائز) بشرطين؛ أحدهما: أن يكون العامل من جنس

َع بين الحروف ول بين َناُز َت ْبِهه من السماء؛ فل  الفعل أو ِش
ًا،ُ ًا،ُ ول متوسط الحرف وغيره،ُ والثانأي: أل يكون المعمول متقدم
ْكََرْمُت» لتقدمه،ُ ْبُت وأ ًا َضَر ْيد َع في نأحو: «َز َناُز َت ًا؛ فل  بل متأخر
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ْكََرْمُت» لتوسطه،ُ وجوز ذلك بعضهم ًا وأ ْيد ْبُت َز ول في نأحو: «َضَر
فيهما. 

ًا ْطر ِق ِه  ْي َل َع ْغ  ِر ْف ُأ ِنأى  ُتو مثاُل تنازع العاملين معمولً قوله تعالى: {آ
) } فـّ(آتونأي) و (أفرغ) عاملن طالبان96(الكهف: الية 

ًا).  لـّ(قطر
ْوَم َي ًا  ْيد ْنُت َز َه ْبُت وأ َثَر من معمول: «َضَر ْكَ ومثاُل تنازع العاملين أ

ْلَخِميَس».  ا
ًا قوُل الشاعر: ومثاُل تنازع أكَثر من عاملين معمولً واحد

(البسيطَ) 
ًا 224 ِغي َت ْب ّلَه ُم ُعو ال ْد  ـّـّـّ أْرُجو وأْخَشى وأ

ِد  ْلَجَس َوا َيًة في الّروحِح  ِف َعا ًا و ْفو َع
َثَر من معمول واحد قوله صلى ْكَ َثَر من عاملين أ ْكَ ومثاُل: تنازع أ

ًا َثلَث ٍة  َ ّقل َصل ُكَ ُبَر  ُد ّقبُروَن  َك ُت ُدوَن و ّقم ُتَح َو ّقبُحوَن  ُتَس ّلم « الله عليه وس
ًا: مفعول مطلق،ُ وهما مطلوبان لكل ُبَر: ظرٌف،ُ وثلث ُد ِثيَن» ف َ َثل و

من العوامل الثلثة. 
ومثاُل تنازع الفعلين ما مثلنا،ُ ومثاُل تنازع السمين قول الشاعر:

ّطويل)  (ال
ِريَمُه 225 َغ ّقى  َو َف ْينٍن  َد ِذي  ُكَّل  َقَضى   ـّـّـّ 

َها  ِريُم ّنى غ َع ُطوٌل ُم ُة َمْم َعّز و
في أحد القولين. 

ّقة: الية َيْه (الَحا َتـّب ِكَ ْا  ُؤ ْقَر ُؤُم ا َهآ ِم: { ومثاُل: تنازع الفعلِل والسم
19 .{ (

ّقي العاملين شئت،ُ ثم اختلفوا واتفق الفريقان على جواز إعمال أ
في المختار فاختار الكوفيون إعماَل الول لتقدمه،ُ والبصريون
ِه المعموَل،ُ وهو الصواُب في القياس،ُ ِت َوَر إعمال المتأخر لمجا

َثُر في السماع.  ْكَ وال
فإذا أعمل الثانأي نأظرت،ُ فإذا احتاج الول لمرفوع أضمر على

َقاُموا َواَك» و « َد أَخ َع َق َقاَما و ْفقِق الظاهر المتناَزعِع فيه،ُ نأحو: « َو
ُتَك» وهذا إجماع من َو ِنأْس َد  َع َق ُقْمَن و ُتَك» و « َو َد إْخ َع َق و

البصريـّين،ُ وإن احتاج لمنصوب فل يخلو: إما أن يصح الستغناء
ْبُت ْذفُه،ُ نأحو: «َضَر َوَجَب َح عنه أو ل،ُ فإن صح الستغناء عنه 

ٌد» ول يجوز أن تضمره فتقول: ضربته وضربني زيد،ُ ْي ِني َز َب وَضَر
ّطويل)  إل في ضرورة الشعر،ُ قال الشاعر: (ال

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ُيْرِضيَك َصاِحٌب 226 َو ِه  ْنَت تْرِضي ُكَ َذا  ِإ  ـّـّـّ 
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ّقد  ُو ْل ِل َفَظ  ْيبِب أْح َغ ْل ُكْن في ا َف ًا  َهار ِج
َدانأِن ْي ِفّي الّز َوَرِغَب  ْبُت  ُه،ُ نأحو: «َرِغ َيِصّح وجب تأخيُر وإن لم 

ُهَما».  ْن َع
وإذا أعمل الول أضمر في الثانأي ما يحتاجه: من مرفوع،ُ
َقاَم َواَك» و « َد أَخ َع َق َقاَم و ومنصوب،ُ ومجرور؛ فتقول: «

َواَك» ول يجوز حذفه ِهَما أَخ ِب َقاَم وَمَرْرُت  َواَك» و « ُهَما أَخ ُت ْب وَضَر
ًا إل في ضرورة ًا باتفاق،ُ ول إذا كَان منصوب إذا كَان مرفوع

الشعر،ُ كَقول الشاعر: (مجزوء الكامل) 
ِريـّ 227 ِظ ّنا ْعِشي ال ُي َكاَظ  ُع ِب  ـّـّـّ 

ُعْه  َعا َلمحوا ُش ُهْم  َذا  ِإ ـَّن 
ًا (الكهف: ْطر ِق ِه  ْي َل َع ْغ  ِر ْف ُأ ِنأى  ُتو َثّم قلنا في قوله تعالى: {آ ومن 

) } إنأه أعمل الثانأي؛ لنأه لو أعمل الول لوجب أن يقال:96الية 
ًا» وكَذا في بقية آي التنزيل الواردة من ْطر ِق ِه  ْي َل َع ْغُه  ِر ْف ُأ ِنأي  ُتو «آ

هذا الباب. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
بـّاب الشتغـّال

ْو ِبقِق أ ٍم َسا ًا َضِميُر اْسم َوْصف ْو  ْعلً أ ِف َغَل  َذا َش َباٌب ـّـّـّ إ ثم قلت: 
ِر ُكَو ْذ ْلَم ِل ِثلٍل  ُذوفٍف ُمَما ِبَمْح ُبُه  َنأْص َوَجَب  ِه  ِب َنأْص َعْن  ِه  ِر ِلَضِمي ِبٌس  َ ُمل

َتَرّجَح َتى،ُ و َهلّ وَم ِة و ّي ِط ِإِن» الّشر ْعلِل كَـّ « ِف ْل ِبا َتّص  َيْخ َتلَ َما  إْن 
ٍة ّي ِل ْع ِف َلى  َع ًا  ِطف َعا ْو  ِة أ َي ِف ّنا َوَما ال ِة  َهْمَز ْل َكَا َلى  ْو ِه أ ِب ْعُل  ِف ْل َتلَ َما ا إْن 

َقَمر: الية ُعُه (ال ِب ّت ّنأ ًا  ّنا وِحد ًا ّم َبَشر َأ َأّما» نأحو: { ْفُصولٍل بـّ« ْيَر َم َغ
ّنحل: الية 24 ُكْم (ال َل َها  َق َل َعـَّم َخ ْنأ ْ َوال ُغوُل5) }{ َكَاَن الَمْش ْو  ) } أ

ِة،ُ ّي ِئ ُفَجا ْل َذا» ا َكَـّ«إ ِه  ِب َتّص  َيْخ َتلَ َما  ِء إْن  َدا ِت ْب ِبال ُعُه  ْف َوَجَب َر َو ًا،ُ  َلب َط
َذا َعْن أْصلِل ه ِرٌج  َذا َخا َتُه» وه ْي َهْل َرأ ٌد  ْي ْدُر كَـّ«َز َلُه الّص ُه َما  َ َتل ْو  أ

َقَمر: الية  ِر } (ال ُب ِفى الّز ُه  ُلو َع َف ُكَّل َشْىء  َو ْثُل: { َباب،ُ ِم ْل ) و52ا
َيا في َو َت َواْس ُتُه»،ُ  ْب ٌد َضَر ْي َتَرّجَح في نأحو: «َز َنُه»،ُ و َأْحَس ٌد َما  ْي «َز

ُتْه».  ْكََرْم ًا أ َعْمر َقاَم و ٌد  ْي نأحو: «َز
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
معنى الشتغال

وأقول: هذا الباب المسمى بباب الشتغال،ُ وحقيقته: أن يتقدم
اسم،ُ ويتأخر عنه عامل،ُ هو فعل أو وصف،ُ وكَل من الفعل

ًا والوصف المذكَورين مشتغل عن نأصبه له بنصبه لضميره لفظ
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ًا َمَرْرُت به» أو لما لبس ضميره،ُ ْيد ُته» أو محلً كَـّ«َز ْب ًا ضر ْيد كَـّ«َز
ِه».  ُغلَِم ِب ُغلََمُه» أو «َمَرْرُت  ًا ضربت  ْيد نأحو: «َز

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّدم على العامل وجهان من العراب للسم المتق

ُله أن يجوز فيه وجهان؛ والسم في هذه المثلة ونأحوها أص
أحدهما: أن يرفع على البتداء؛ فالجملة بعده في محل رفع على
ًا يفسره الفعل الخبرية،ُ والثانأي: أن ينصب بفعل محذوف وجوب

المذكَور؛ فل موضع للجملة بعده لنأها مفسرة. 
ِهَم من قولي: «فعٌل أو وصٌف» أن العامل إن لم يكن أحدهما ُف و
َفاِضٌل» ّنأُه  ٌد إ ْي لم تكن المسألة من باب الشتغال،ُ وذلك نأحو: «َز

ٌد» وذلك لن الحرف ل يعمل فيما قبله،ُ وكَذلك ّنأُه أَس َعْمٌرو كَأ و «
َكُه» لن اسم الفعل ل يعمل ْي َل َع َعْمٌرو  ِه» و « ِكَ َدَرا ٌد  ْي نأحو: «َز

فيما قبله،ُ وما ل يعمل ل يفسر عامل،ًُ ومن ثّم لم يجز النصب
َقَمر: ِر } (ال ُب ِفى الّز ُه  ُلو َع َف ُكَّل َشْىء  َو على الشتغال في نأحو: {

ُه) صفة،ُ والصفة ل52الية  ُلو َع َف َنُه»؛ لن ( ٌد َما أْحَس ) وقولك: «زي
ٌد؛ فهو شبيٌه بالحرف تعمل في الموصوف،ُ وفعُل التعجبِب جام

ْدُر،ُ فل يعمل فيما قبله،ُ ل سيما وبينهما «ما» التعجبية،ُ ولها الّص
ُبُه» لن أل موصولة؛ فل يتقدم عليها ِر ٌد أنأا الّضا ْي وكَذلك: «َز

َها.  ِت َل معموُل ِص
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّدم على العامل أحكام السم المتق

ّدَم،ُ وبعده فعٌل أو وصٌف،ُ وكَل منهما نأاصب ثم السم الذي تق
لضميره أو لسببيه؛ ينقسم خمسة أقسام: 

 ـّـّـّ أحدها: ما يترّجُح نأصبه،ُ وذلك في ثلث مسائل: 1
ْبُه» و ِر ًا اْض ًا،ُ نأحو: «زيد إحداها: أن يكون الفعل المشغول طلب

ِهنُه».  ُت ًا ل  «عمر
الثانأية: أن يتقدم عليه أداة يغلب دخولها على الفعل،ُ نأحو:

َقَمر: الية  ُعُه (ال ِب ّت ّنأ ًا  ّنا وِحد ًا ّم َبَشر َأ }24 .{ (
ْبَن ُت الثالثة: أن يقترن السُم بعاطفٍف مسبوق بجملة فعلية لم 

َو ُه َذا  ِإ َف ٍة  َف ْط ّنأ ْنأَسـَّن ِمن  ِل َق ا َل على مبتدأ،ُ كَقوله تعالى: {َخ
ُكْم}.  َل َها  َق َل َعـَّم َخ ْنأ ْ َوال ِبيٌن  َخِصيٌم ّم
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 ـّـّـّ الثانأي: ما يترّجُح رفعُه بالبتداء،ُ وذلك فيما لم يتقدم عليه2
ُتُه» وذلك لن ْب ٌد َضَر ًا،ُ نأحو: «زي ًا أو ُرْجحانأ ما يطلب الفعل وجوب
النصب محوج إلى التقدير ول طالب له،ُ والرفع غني عنه،ُ فكان
أولى،ُ لن التقدير خلُف الصل،ُ ومن ثّم منعُه بعض النحويـّين،ُ

َها (الّرعد: الية  َنأ ُلو ْدُخ َي ْدٍن  َع ّنـُّت  ُه أنأه قرىء: {َج ّد ) }23وير
ّنور: الية  َها (ال َنـّ ْل َأنأَز ٌة  ) } بنصب (جنات) و (سورة). 1{ُسوَر

 ـّـّـّ الثالث: ما يجب نأصبه،ُ وذلك فيما تقدم عليه ما يطلب3
ِرْمُه».  ْكَ َأ َف َتُه  ْي َأ ًا َر ْيد الفعل على سبيل الوجوب،ُ نأحو: «إْن َز

 ـّـّـّ الّرابع: ما يجب رفعه،ُ وذلك إذا تقدم عليه ما يختّص بالجمل4
َعْمٌرو» ُبُه  ِر َيْض ٌد  ْي السمية كَـّ«إذا» الفجائية،ُ نأحو: «خرْجُت فإذا َز

ٌو،ُ أو َحاَل بين السم ْه وإجازة أكَثر النحويـّين النصَب بعدها َس
َتُه» و «عمٌرو ْي َأ َهْل َر ٌد  والفعل شيء من أدوات التصدير نأحو: «زي

ُتُه».  ما لقي
 ـّـّـّ الخامس: ما يستوي فيه المران،ُ وذلك إذا وقع السُم بعد5

َقاَم ٌد  ْي عاطف مسبوق بجملة فعلية مبنية على مبتدأ؛ نأحو: «َز
ْدر فعلية ُتُه» وذلك لن الجملة السابقة اسمية الّص ًا أكَرم َعمر و
َعُجَزها نأصبت؛ ْدَرَها رفعت،ُ وإن راعيت  َعُجز،ُ فإن راعيت َص ال

فالمناسبة حاصلة على كَل التقديرين؛ فلذلك جاز الوجهان على
ّلَم َع السواء،ُ وقد جاء التنزيل بالنصب،ُ قال الله تعالى: {الّرْحمُن 

ُقْرآَن} الياتِت ـّـّـّ الرحمن: مبتدأ،ُ وعلم القرآن: جملة فعلية،ُ ْل ا
والمجموع جملة اسمية ذات وجهين،ُ والجملتان بعد ذلك

َها َع َف َوالّسَمآء َر معطوفتان على الخبر،ُ وجملتا: معترضان {
ًا،ُ وهي محل7(الّرحمن: الية  ) } عطف على الخبر أيض

الستشهاد. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّتوابـّع بـّاب ال

َها: ُد ْعَرابِب َخْمَسٌة؛ أَح َلُه في ال ْب َق ُع َما  َب ْت َي ثم قلت: باٌب ـّـّـّ 
َبة أو الّشُمول؛ ّقنْس ُبوعِع في ال ْت ّقرُر أْمَر الَم َق ُي ٌع  ُد،ُ وهو: تاب ِكَي ْو ّت ال

َدانأِن ْن ِه َدانأِن أو ال ْي ْفُسُه» و «الّز َنأ ٌد  ْي ِنأي َز َء ّول نأحو: «َجا فال
ْيُن َع ُهّن» وال ُفُس َداُت أنأ ْن ِه ُهْم» و «ال ُدوَن أنأفُس ْي ُهَما» و «الّز ُفُس أنأ
َدانأِن ْن ِه َدانأِن كَلهما» و «ال ْي َء الّز ّثانأي: نأحو: «َجا ْفسِس،ُ وال ّن َكَال

َد كَلهْم» و «الَمَة كَلها» ِبي َع َد كَلُه» و «ال ْب َع ْيُت ال َتَر ُهَما» و «اْش َتا ْل ِكَ
ّلفِظ أو ِة ال َد َعا ُد بإ ّكَ َؤ ُت ًا،ُ و َلق ْط ٌة ُم ِكَر َنأ ُد  ّكَ َؤ ُت ُهّن». ول  ّل َء كَ و «الَما

َفجر: الية  ًا (ال ّكَ َد ًا  ّكَ َد ِدفه نأحو: { 21ًُمَرا ُبل ًا ُس ِفَجاج ) } و {
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َياء: الية  َوابي31(النأب َولَ َحْرف غيُر َج ّتِصٌل  ُد َضِميٌر ُم َعا ُي َولَ   { (
ّتصَل به.  إلّ مع ما ا

َفتِت العوامل معمولتها فل سبيل لها إلى غيرها وأقول: إذا استو
إل بالتبعية. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّتوابع خمسة أقسام ال

والتوابع خمسة: نأعت،ُ وتوكَيد،ُ وعطف بيان،ُ وبدل،ُ وعطف نأسق،ُ
وقيل: أربعة،ُ فأدرج هذا القائل عطفي البيان والنسق تحت قوله:

ًا وحده،ُ والعطف،ُ وقال آخر: ستة؛ فجعل التأكَيد اللفظي باب
والتأكَيد المعنوي كَذلك. 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّول: التأكَيد ال

ٌد نأفسه» فإنأه َء زي ومثال المقرر لمر المتبوع في النسبة: «َجا
ُع كَوَن الجائي خبره أو كَتابه ّوز السام لول قولك «نأفسه» لج

َفجر: الية  ّبَك (ال َوَجآء َر ُه. 22بدليل قوله تعالى: { ) } أي: أْمُر
َد َفَسَج ومثاُل المقرر لمره في الشمول قوله عز وجل: {

ُعوَن } (الِحجر: الية  َأْجَم ُهْم  ّل ُكَ َكُة  ِئ َلـّ ْلَم ّوز30ا ) ؛ إذ لول التأكَيد لج
ُهْم.  َثَر ْكَ ُع كَوَن الساجد أ السام

ّذ قوُل عائشة رضي الله ُنأُه معرفًة،ُ وش ّكَد كَو ويجب في المؤ
ّلُه إل ُكَ ًا  ْهر ّلم َش عنها: «ما َصاَم رسوُل الله صلى الله عليه وس

رمضان» وقول الّشاعر: (البسيطَ) 
َذا َرَجٌب 228 ِقيَل  َقُه أْن  ّنُه َشا ِك َل  ـّـّـّ 

ِه َرَجُب  ُكَل ْولٍل  َة َح ّد ْيَت ِع َل َيا 
ْيَت عدة شهر» وهو تحريف.  َل َيا  وأنأشده ابن مالك وغيره: «
ًا إلى ضمير عائد على المؤكَد ُنأُه مضاف ْو َكَ ويجب في التأكَيد 

َتَصّرف منه،ُ مطابق له،ُ كَما مثلنا،ُ ويستثنى من ذلك «أجمع» وما 
َع» و «الَمَة ّله أْجَم ُكَ ْبد  َع ْفَن لضمير؛ تقول: «اشتريت ال ُيَض فل 
َع».  ِعين» و «الماء كَلهن ُجَم ُهم أْجَم ّل ِبيد كَ َع َعاء» و «ال ّلها َجْم ُكَ

ُأكَد بهما أن يكونأا مفردين مع ويجب في النفس والعين إذا 
َها» ُن ْي َع َها  ْفُس َنأ ٌد  ْن ِه َءْت  ُنُه» و «َجا ْي َع ْفُسُه  َنأ المفرد،ُ نأحو: «جاء زيد 

ُهْم» و ُن ُي ْع ُهْم أ ُفُس ْنأ ُدوَن أ ْي َء الّز مجموعين مع الجمع،ُ نأحو: «َجا
ُهّن»،ُ وأما إذا أكَد بهما المثنى ففيهما ثلث ُن ُي ْع ُهّن أ ُفُس ْنأ «الهنداُت أ
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ُهَما» ُن ُي ْع ُهَما أ ُفُس ْنأ َدان أ ْي َء الّز ُلغات: أفصحها الجمع؛ فتقول: «َجا
ْوُجُه الجارية في ودونأه الفراد،ُ ودون الفراد التـّثنية،ُ وهي ال

ْيِن».  ْبَش َك ُؤوَس ال ْعُت ُر َط َق قولك: «
َكُة ِئ َلـّ ْلَم َد ا َفَسَج مسألة: قال بعض العلماء في قوله تعالى: {

ُعوَن } (الِحجر: الية  َأْجَم ُهْم  ّل ْهم30ُكَ َو ُع  ْف ) : فائدة ذكَر (كَل) َر
ُع وهم ْف َمْن يتوهم أن الساجد البعض،ُ وفائدة ذكَر (أجمعون) َر

من يتوهم أنأهم لم يسجدوا في وقت واحد،ُ بل سجدوا في وقتين
مختلفين،ُ والول صحيح،ُ والثانأي باطل؛ بدليل قوله تعالى:

ِعيَن (ص: الية  َأْجَم ُهْم  ّن َي ِو ْغ َ ) }؛ لن إغواء الشيطان لهم82{ل
َعّرَض فيه لتحاد َت َدّل على أّن (أجمعين) ل  َف ليس في وقت واحد؛ 

الوقت،ُ وإنأما معناه كَمعنى كَل سواء،ُ وهو قول جمهور
ًا على تأكَيد،ُ كَما قال تعالى: النحويـّين،ُ وإنأما ذكَر في الية تأكَيد

ّطارق: الية  ًا } (ال ْيد َو ُهْم ُر ْل ِه َأْم ِريَن  ِف َكـّ ْل ّهِل ا َفَم }17 . (
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّنعت ّثانأي: ال ال

ُد ُيِفي ِه،ُ  ِب ّوٌل  َؤ ْو ُم ّق أ َت ٌع ُمْش ِبـّ َتا ْعُت،ُ وهو:  ّن ّثانأي ال ثم قلت: ال
ّتَرّحَم ْو ال ُه أ َد ِكَي َتأ ْو  َذّمُه أ ْو  ْدَحُه أ ْو َم ْوِضيَحُه أ َت ْو  ِه أ ُبوِع ْت َتْخِصيَص َم

ِريفِف ْع ّت ْعَرابِب،ُ وِمَن ال ِه ال ْوُج ٍد ِمْن أ َواِح ُعُه في  َب ْت َي َو ِه،ُ  ْي َل َع
َدٌل،ُ َب ِبَك»  ْنُه،ُ فنحو: «بالّرُجلِل َصاِح ُكوُن أَخّص ِم َي َولَ  ِر،ُ  ِكي ْن ّت وال
ُه في ْعٌت،ُ وأْمُر َنأ َفاِضِل»  ْل ٍد ا ْي ِبَز َفاِضِل» و « ْل ونأحو: «بالّرُجلِل ا

ِنأي َء َتَرّجُح نأحو: «َجا َي ِكْن  َل ْعلِل،ُ و ِف ْل َكَا ِهَما  ِد َدا ِر وأْض ِكَي ْذ ّت ِد وال ْفَرا ال
َفَضعيٌف،ُ ُدون»  َقاِع ٍد» وأّما « َقاِع َلى « َع ُنأُه»  ْلَما ٌد ِغ ُعو ُق َرُجٌل 

ّنْصبِب.  ِبال ْو  ْفعِع،ُ أ ِبالّر ِه  ِنأ ُدو ِب ُعُه  ُبو ْت ِلَم َم ُع ُعُه إْن  ْط َق َيُجوُز  و
ِربٍب،ُ أو مضروبٍب،ُ أو ِبَرُجلٍل َضا وأقول: مثال المشتق: «مررُت 

ّول به «مررت َؤ ْيٍر من عمرو» ومثال الُم ِه،ُ أو َخ َحَسنٍن الوْج
ٍد» أي: شجاع،ُ ومثال ما يفيد تخصيص المتبوع قوله برُجلٍل أس

ّقنساء: الية  ٍة (ال َن ْؤِم ٍة ّم َب َق ِريُر َر َتْح َف ) } ومثال ما يفيد92تعالى: {
ِتَحة: الية  َفا َلِميَن } (ال َعـّ ْل ِه َرّب ا ّل ُد ل ْلَحْم ) ومثال ما2مدحه: {ا

َطانأِن الّرجيم» ومثال ما يفيد ْي ُعوذ بالله من الّش يفيد ذّمه: «أ
ْفَخٌة َنأ ِكيُن». ومثال التوكَيد: { ُدَك الِمْس ْب َع َنأا  َأ ُهّم  ّل الترّحَم عليه: «ال

ّقة: الية  ٌة (الَحا َد َقَرة: الية13وِح َب َلٌة (ال َكَاِم ٌة  َعَشَر ) } و {
ّنحل: الية 196 ْيِن (ال َن ْث ْيِن ا َه ِإلـّ ْا  ُذو ّتِخ َت ) }،ُ وزعم51) } و {لَ 

قوم من أهل البيان أن (اثنين) عطٌف بيانأٍن،ُ ويحتاج شرح ذلك
َبْسطٍَ طويل.  إلى 
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ُع المنعوَت في أربعة من عشرة،ُ ُبوَن بأن النعت يتب ِر ِهَج المع َل وقد 
والتحقيُق أن المر على النصف في العددين،ُ وأنأه إنأما يتبع في
اثنين من خمسة،ُ وهما واحد من أوجه العراب الثلثة ـّـّـّ التي
ٌد من التعريف والتنكير؛ فل هي الرفع والنصب والجر ـّـّـّ وواح

ٌة بمعرفة،ُ ول العكس؛ ل تقول: «مررُت برجلٍل َعُت نأكر ْن ُت
ُع بمنصوبٍب ول ُع المرفو َب ْت ُي ٍد فاضٍل» كَما أنأه ل  الفاضِل» ول «بزي

مجرور،ُ ول نأحو ذلك. 
ْعَرف من ّنحويـّين كَوُن الموصوفِف إما أ ويجب عند جماهير ال

ًا لها،ُ فل يجوز أن يكون دونأها،ُ فالول كَقولك: الصفة،ُ أو ُمساوي
َلَم أعرُف من المعرف باللم،ُ َع ْل ٍد الفاضِل» فإن ا «مررت بزي

والثانأي نأحو: «مررت بالرجلِل الفاضِل» فإنأهما معرفان باللم،ُ
ِبَك» فصاحبك بدٌل عندهم،ُ ل والثالث نأحو: «مررت بالرجل صاح

نأعت؛ لن المضاف للضمير في رتبة الضمير أو رتبة العلم؛
ْعَرُف من المعرف باللم.  وكَلهما أ

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّداه ـّـّـّ وهما التثنية والجمع ـّـّـّ والتذكَير وضده ـّـّـّ وأما الفراد وِض
ُيعطى من ذلك ُحكم الفعل الذي يحّل وهو التأنأيث ـّـّـّ فإن النعت 

ّله من ذلك الكلم؛ فتقول: «مررت بامرأة َحَسنٍن أبوها» مح
َنا ِرْج َأْخ َنآ  ّب بالتذكَير،ُ كَما تقول: «َحُسَن أبوها» وفي التنزيل: {َر

ّقنساء: الية  َها (ال ُل ْه َأ ِم  ِل ّظـّ ِة ال َي َقْر ْل ِه ا ِذ َهـّ ِبَرجل75ِمْن  ) } و «
ِبَرُجلٍل َنْت أمه» وتقول: « ٍة أّمُه» بالتأنأيث،ُ كَما تقول: «َحُس َن َحَس
ْيِن» ول َن ُه» و «برجل َحَسنٍن آباؤه» ول تقول: «َحَس َوا َحَسنٍن أب

ِنأي البراِغيُث» وعلى ذلك ُلو َكَ ِنيَن» إل على لغة من قال: «أ «َحَس
ِقْس.  َف

ًا: َع التكسير مْجَرى الواحد؛ فأجازوا فصيح ْوا جم إل أن العرب أْجَر
ُنأُه» وقوٌم ْلَما ٍد ِغ َقاِع ُنأُه» كَما تقول: « ْلَما ٍد ِغ ُعو ُق «مررت برجل 

َهُب،ُ وأما جمع التصحيح فإنأما يقوله ْذ رّجحوه على الفراد،ُ وإليه أ
من يقول: «أكَلونأي البراغيث». 

ًا بدون النعت نأحو: «مررت بامرىء وإذا كَان المنعوت معلوم
ْوُجٍه: التباع فيخفض،ُ القيسِس الّشاِعِر» جاز لك فيه ثلثة أ

ْعل،ُ ويجب أن ِف والقطع بالرفع بإضمار هو،ُ وبالنصب بإضمار 
َدُح في يكون ذلك الفعل أُخّص أو أعني في صفة التوضيح،ُ وأْم

ُذّم في صفة الذم،ُ فالول كَما في المثال صفة المدح،ُ وأ
ْهَل ِه أ ّل ِل ُد  المذكَور،ُ والثانأي كَما في قول بعض العرب: «الَحْم

َلَة ُتُه َحّما َأ َواْمَر ِد» بالنصب،ُ والثالث كَما في قوله تعالى: { الحم
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َطِب } (الَمَسد: الية  ْلَح َطِب4ا ْلَح َلَة ا ) يقرأ في السبع: {َحّما
) } بالنصب بإضمار أذّم،ُ وبالرفع إما على التباع،4ُ(الَمَسد: الية 

أو بإضمار هي. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّثالث: عطف البيان ال

َعُه أو ُبو ْت ّقضُح َم ُيو ٍة  َف ْيُر ِص َغ ٌع  َو: تاب ُه َيانأِن،ُ و َب ْل ّثالُث: ا ثم قلت: ال
ّقصُصُه،ُ نأحو:  ُيَخ

ُعَمر  ْفصِص  ُبو َح ِه أ ّل ِبال ْقَسَم  أ
ِكيَن (الَمائدة: الية  َعاُم َمَسـّ َط ٌة  ّفاَر َكَ ْو  َأ ُعُه في95ونأحو: { َب ْت َي ) } و

ُه ْكَُر ِذ َيِجْب  َلْم  َدَل كَّل إْن  َب ُبُه  ْعَرا َيُجوُز إ َعَشَرة،ُ و ٍة ِمْن  َع َب أْر
َيا ّولِل،ُ نأحو: « ْع إْحللُه َمَحّل ال ِنـّ َت َيْم َلْم  َو َها»  ٌد أَخو ْي َقاَم َز ٌد  ْن ِه كَـّ«

ِرث».  ْلَحا ُد ا ْي َز
ٍر  ِبْش ّقي  ِر ْك َب ْل ِركَِك ا ّتا ْبُن ال َنأا ا َأ و 

ًا  َنأْصر َنأْصٌر  َنأْصُر  َيا  و 
َقَرة: الية  َب ِهيَم (ال ْبر ِإ ِم  َقا ُع في نأحو: {ّم ِنـّ َت َيْم ) } وفي نأحو:125و

ُلوُن ِعيَسى».  َقا َأ  َقَر َكَْرُز» و « ُد  ِعي َيا َس »
َع كَلها.  ٌع» جنٌس يشمل التواب وأقوُل: قولي: «تاب

ْطَف البيان في َع وقولي: «غير صفة» ُمْخِرج للصفة؛ فإنأها توافق 
إفادة توضيح المتبوع إن كَان معرفة وتخصيصه إن كَان نأكرة،ُ فل

ّقد البيان.  َلْت في َح َدَخ بد من إخراجها،ُ وإل 
وقولي: «يوضح متبوعه أو يخصصه» مخرج لما عدا عطف

البيان. 
ُله: (الّرجز)  ّقضحِح قو ومثاُل المو

ُعَمْر 229 ْفصٍص  ُبو َح ِه أ ّل ِبال ْقَسَم   ـّـّـّ أ
َبْر  َد َولَ  َقبٍب  َنأ َها ِمْن  َما َمّس

َعاُم َط ٌة  ّفاَر َكَ ْو  َأ ْطفِف المخّصصِص قوله تعالى: { َع ومثاُل ال
ِكيَن (الَمائدة: الية  ّوَن الكفارة ورفع الطعام. 95َمَسـّ َنأ ) } فيمن 

وحكم المعطوف أنأه يتبع المعطوَف عليه في أربعة من عشرة،ُ
وهي: واحد من الرفع والنصب والجر،ُ وواحد من التعريف

والتنكير،ُ وواحد من الفراد والتثنية والجمع،ُ وواحد من التذكَير
والتأنأيث. 

ُبُه بدلً ـّـّـّ أعني بدَل ُبُه عطَف بيانأٍن جاز إعرا وكَل شيء جاز إعرا
َها» أل ٌد أُخو ْي َقاَم َز ٌد  ًا،ُ كَـّ«هن كَل من كَل ـّـّـّ إل إذا كَان ذكَره واجب
ّد ًا ل ب ترى أن الجملة الفعلية خبر عن هند،ُ والجملة الواقعة خبر
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لها من رابطٍَ يربطها بالمخبر عنه،ُ والرابطَ هنا الضمير في قوله:
«أخوها» الذي هو تابع لزيد،ُ فإن أسقطَ لم يصح الكلم،ُ فوجب

ًا،ُ ل بدل،ًُ لن البدل على نأية تكرار العامل،ُ فكأنأه ْعَرَب بيانأ ُي أن 
َبُر بها عن رابطَ،ُ وإل إذا من جملة أخرى،ُ فتخلو الجملة المخ

ُد ْي امتنع إحلله محّل المتبوع،ُ ولذلك أمثلة كَثيرة منها قولك: «يا َز
ِرُث» فهذا من باب البيان،ُ وليس من باب البدل،ُ لن البدل الحا

في نأية الحلل محّل المبدل منه،ُ إذ لو قيل: «يا الحارث» لم
يجز،ُ لن «يا» و «أل» ل يجتمعان هنا،ُ ومنها قوُل الّشاعر:

(الوافر) 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ِر 230 ِبْش ّقي  ِر ْك َب ِركَِك ال ّتا ْبُن ال َنأا ا َأ  ـّـّـّ 

َعا  ُقو ُو ُقبُه  َتْر ْيُر  ّط ِه ال ْي َل َع
َنأا ّقي» وليس بدلً؛ لمتناع «أ َيانأِن على «البكر َب ْطُف  َع ٍر»  ِبْش فـّ«

ُيضاُف ما فيه اللف واللم إلى المجّرد ٍر»؛ إذ ل  ِركَِك بش ّتا ْبُن ال ا
ِر ّكَ َع المذ َعًة َجْم منها،ُ إل إن كَان المضاف صفة ُمثناة أو مجمو

ِد» ول يجوز ْي ُبو َز ِر ٍد» و «الّضا ْي َبا َز ِر ِم،ُ نأحو: «الّضا الّسالم
َفّراء.  ًا لل ٍد» خلف ْي ِرُب َز «الّضا

ومنها قوُل الراجز،ُ وهو ذو الرمة: (الّرجز) 
ْطَرا 231 ِطْرَن َس َطار ُس َوأْس ّقنأي   ـّـّـّ إ

َنأْصَرا  َنأْصٌر  َنأْصُر  َيا  ِئٌل  َقا َل
لن نأصرا الثانأي مرفوع،ُ والثالث منصوب؛ فل يجوز فيهما أن

ًا» َنأْصٌر» بالرفع،ُ ول «يا نأصر ْينِن؛ لنأه ل يجوز «يا  َل َد َب يكونأا 
َبيانأٍن على اللفظ،ُ والثانأي ْطُف  َع بالنصب،ُ قالوا: وإنأما نأصر الول 

ْطُف بيانأٍن على المحل،ُ واستشكل ذلك ابن الطراوة؛ لن َع
الشيء ل يبين نأفسه،ُ قال: وإنأما هذا من باب التوكَيد اللفظي،ُ

ْعطي.  وتابعه على ذلك المحمدان ابنا مالك وُم
ُد كَرُز» بضم «كَرز» وجب كَونأه بدل،ًُ وامتنع فإن قلت: «يا سعي

ًا،ُ لن البدل في باب النداء حكمه حكم المنادى كَونأه بيانأ
المستقّل،ُ و «كَرز» إذا نأودي ضم من غير تنوين،ُ وأما البيان
المفرد التابع لمبني فيجوز رفعه ونأصبه،ُ ويمتنع ضمه من غير

ُد الفاضُل» و تنوين،ُ ومثله في ذلك النعُت والتوكَيد،ُ نأحو: «يا زي
«الفاضَل» و «يا تميُم أجمعوَن» و «أجمعيَن». 

َقَرأ قالوُن عيسى» ونأحوه مما وكَذلك يمتنع البياُن في قولك: «
الول فيه أوضُح من الثانأي،ُ وإنأما قال العلماء في قوله تعالى:

َهـُّروَن } إنأه بيان،ُ لن فرعون َو َلِميَن َرّب ُموَسى  َعـّ ْل ِبَرّب ا ّنا  {ءاَم
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ّقب كَاَن قد ادعى الربوبية،ُ فلو اقتصروا على قولهم: {بر
ًا في اليمان بالرب الحق سبحانأه العالمين} لم يكن ذلك صريح

وتعالى. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
الّرابع: البدل

ٍة،ُ َط َواِس ِبلَ  ْلُحكم  ُد با ْقُصو ْلَم ُع ا ّتاب َدُل،ُ وهو: ال َب ُع ال ثم قلت: الّراب
ِتَحة: الية  َفا ِذيَن (ال ّل ُكََل نأحو: {ِصَراَط ا َدَل  َب ْو7وهو إّما  ) } أ

ِبيلً (آل ِعمَران: الية  ِه َس ْي َل ِإ َع  َطـّ َت ْعضٍض نأحو: {َمِن اْس ) } أو97َب
َقَرة: الية  َب ِه (ال ِفي َتاٍل  ِق ِتَمالِل نأحو: { ْو إْضَرابٍب نأحو:217اْش ) } أ

ٌد ْي َءنأي َز َغلطٍَ كَـّ«َجا َيان أْن  ِنأْس ْو  َها» أ ُع ُب َها ُر ُث ُثل َها  ُف ِنأْص َلُه  ِتَب  ُكَ «َما 
َبْل،ُ ِب ِة  َث ّثل ِه ال ِذ ْطُف ه َع ٌد ِحَماٌر» والْحَسُن  ْي َذا َز َعْمٌرو» و «ه

ِكْن َول ّديهَما،ُ  ِريفِف وِض ْع ّت َهار وال ْظ ُفُه،ُ في ال ِل ُيَخا َعُه و ُبو ْت ُق َم ِف َوا ُي و
ْعضٍض أو اْشتمالٍل َب َدَل  َب ِر،ُ إلّ  ِر َحاض ِهٌر ِمن َضمي َظا َدُل  ْب ُي ل 

َد الحاطة.  َفا َدَل كَل إن أ َب ْو  ًا،ُ أ َلق ْط ُم
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
البدل في اللغة

َأن َنآ  ّب َعَسى َر َوُض،ُ وفي التنزيل: { ِع ّلغة ال وأقول: البدُل في ال
َلم: الية  َق َهآ (ال ْن ًا ّم ْير َنا َخ َل ِد ْب ) } وفي الصطلح ما ذكَر. 32ُي

و «التابع» جنٌس يشمل (جميع) التوابع. 
ُهّن َفْصل مخرج للنعت والبيان والتأكَيد،ُ فإنأ و «المقصود بالحكم» 

متممات للمقصود بالحكم،ُ ل مقصودة بالحكم،ُ ولنحو: «جاء
ًا منفي عنه الحكم،ُ فل يصح أن يقال إنأه ٌد» فإن زيد القوُم ل زي

المقصود بالحكم،ُ ولنحو: «عمرو» في «جاء زيد وعمرو» أو
«فعمرو» أو «ثم عمرو» أو «القوم حتى عمرو»؛ فإنأه مقصود

ُدُق عليه أنأه المقصود بالحكم.  َيْص بالحكم مع الول،ُ فل 
ّنسق في نأحو: «جاء ْطَف ال َع و «بل واسطة» ُمْخرٌج للمعطوف 
زيد بل عمرو»،ُ فإنأه وإنأه كَان المقصود بالحكم،ُ لكنه إنأما يتبع

بواسطة حرف العطف. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
 ـّـّـّ أقسام البدل1
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وأقسامه ستة: بدُل كَل من كَل،ُ وبدل بعض من كَل،ُ وبدل
اشتمال،ُ وبدل إضراب،ُ وبدل نأسيان،ُ وبدل غلطَ. 

 ـّـّـّ بدل الكّل: 1
ِذيَن} ّل َتِقيَم ِصَراَط ا ْلُمْس َنأا الّصَراَط ا ِد ْه فبدل الكل نأحو: {ا

فالصراط الثانأي هو نأفس الصراط الول. 
 ـّـّـّ بدل البعض: 2

ِه ْي َل ِإ َع  َطـّ َت ْيِت َمِن اْس َب ْل ّناِس ِحّج ا َلى ال َع ِه  ّل َول وبدل البعض نأحو: {
ِبيلً (آل ِعمَران: الية  ) } فـّ(َمْن) في موضع خفض على97َس

ُع بعُض الناس ل كَلهم.  أنأها بدل من (الناس) والمستطي
 ـّـّـّ بدل الشتمال: 3

ِه ِفي َتاٍل  ِق ِم  ْلَحَرا ِر ا ْه َعِن الّش َنأَك  ُلو َئ َيْسـّ وبدل الشتمال نأحو: {
َقَرة: الية  َب ) } فـّ(قتال) بدل من (الشهر) وليس القتال217(ال

نأفَس الشهِر ول بعضه،ُ ولكنه ملبس له لوقوعه فيه. 
 ـّـّـّ بدل الضراب: 4

ّقلي ُيَص َل وبدل الضراب كَقوله عليه الّصلة والّسلم: «إّن الّرُجل 
ُطُه أن ِب ِر؛ وضا ُعْش َها» إلى ال ُع ُب َها ُر ُث ُثل َها  ُف ِنأْص َلُه  ِتَب  ُكَ الّصلَة َما 

ًا،ُ وليس بينهما ًا صحيح َدُل منه مقصودين قصد يكون البدُل والمب
َواُفق كَما في بدل الكل،ُ ول كَلية وجزئية كَما في بدل البعض،ُ َت

ول ُملبسة كَما في بدل الشتمال. 
ّنسيان: 5  ـّـّـّ بدل ال

ْدت َقَص وبدل النسيان كَقولك: «جاءنأي زيد عمرو» إذا كَنت إنأما 
ًا.  ُد قصدك فذكَرت عمر ًا أول،ًُ ثم تبين فسا زيد

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

 ـّـّـّ بدل الغلط6َ

ٌد ِحَماٌر» والصُل أنأك أردت أن ْي َذا َز وبدل الغلطَ كَقولك: «ه
ُنأَك إلى زيد؛ فرفعت الغلطَ بقولك: ِلَسا َقَك  َب َفَس تقول: هذا حمار،ُ 
َدَل الغلطَ،ُ على معنى بدل السم الذي َب حمار،ُ وسماه النحويون 

ًا إنأما ذكَر هو غلطٌَ،ُ أل ترى أن الحمار بدل من زيد،ُ وأن زيد
ًا.  غلط

ّثل لهذه البدال الثلثة بقولك: «جاءنأي زيد عمرو»؛ ويصح أن يم
ًا فبدُل إضرابٍب،ُ ًا صحيح لن الول والثانأي إن كَانأا مقصودين قصد
وإن كَان المقصود إنأما هو الثانأي فبدل غلطَ،ُ وإن كَان الول قصد

أولً ثم تبين فساد قصده فبدل نأسيان. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
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أقسام البدل والمبدل منه

ثم اعلم أن البدل والمبدل منه ينقسمان بحسب الظهار
والضمار أربعة أقسام،ُ وذلك لنأهما يكونأان ظاهرين،ُ ومضمرين،ُ

ومختلفين،ُ وذلك على وجهين: 
 ـّـّـّ إبدال الظاهر من المظهر: 1

ٌد أُخوَك».  ْي َءنأي َز فإبدال الظاهر من المظهر،ُ نأحو: «َجا
 ـّـّـّ إبدال المضمر من المضمر: 2

ُه» فإياه: بدل أو ّيا ُتُه إ ْب وإبدال المضمر من المضمر،ُ نأحو: «َضَر
توكَيد،ُ وأوجب ابُن مالك الثانأي،ُ وأسقطَ هذا القسم من أقسام

ًا ل بدلً.  ُهَو» كَان بالتفاق توكَيد ُتُه  ْب البدل،ُ ولو قلت: «َضَر
 ـّـّـّ إبدال المضمر من الظاهر: 3

ُه» وأسقطَ ّيا ًا إ ْيد ْبُت َز وإبدال المضمر من الظاهر،ُ نأحو: «َضَر
ًا من باب البدل،ُ وزعم أنأه ليس ابن مالك هذا القسم أيض

ًا ل بدل،ًُ وفيما ذكَره نأظر؛ بمسموع،ُ قال: ولو سمع لعرب توكَيد
َو ُه ٌد  ْي لنأه ل يؤكَد القوّي بالضعيف،ُ وقد قالت العرب: «َز

ّوَز النحويون في «هو» أن يكون بدل،ًُ وأن يكون َفاِضُل» وَج ْل ا
َفْصلً.  مبتدأ،ُ وأن يكون 

 ـّـّـّ إبدال الظاهر من المضمر: 4
وإبدال الظاهر من المضمر فيه تفصيل،ُ وذلك أن الظاهر إن كَان

ّ ِإل ِنأيُه  ْنأَسا َأ َوَمآ  ًا،ُ كَقوله تعالى: { بدلً من ضمير غيبة جاز مطلق
ُه (الكهف: الية  ُكََر ْذ َأ َأْن  َطـُّن  ْي ) } فـّ(أن أذكَره) بدل من63الّش

َيم: ُقوُل (مر َي ُثُه َما  ِر َنأ َو الهاء في (أنأسانأيه) بدل اشتمال،ُ ومثله: {
ّطويل) 80الية  ) }،ُ وقول الشاعر: (ال
ًا 117 ِم َحاتم ْوم َق ْل َأّن في ا ْو  َل ٍة  َل َلى َحا َع  ـّـّـّ 

ِم  ِتم ِء َحا ْلَما ِبا َلَضّن  ِه  ِد َلى ُجو َع
إل أن هذا بدُل كَل من كَل. 

ًا أو اشتمالً جاز،ُ نأحو: وإن كَان ضميَر َحاِضٍر،ُ فإن كَان البدُل بعض
ْلُمَك» وقوله: (الّرجز)  ِني ِع َت ْب ْعَج ُهَك» و «أ َوْج ِني  َت ْب ْعَج َأ »

ِم 232 ِهم َدا َوال ِبالّسْجنِن  ِنأي  َد َع ْو  ـّـّـّ أ
ِم  َناِسم َنُة الَم ْث ِلي َش ِرْج َف ِلي  ِرْج

ِنأي»،ُ وقوله: (الوافر)  َد َع ْو فـّ«رجلي» بدل بعض من ياء «أ
َعا 233 َطا ُي َلْن  َأْمَركَِك  ِإّن  ِني  ِري َذ  ـّـّـّ 

َعا  ْلِمي ُمَضا ِني ِح ِت ْي َف ْل َوَما أ
فـّ«حلمي» بدل اشتمال من ياء «ألفيتني». 
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َدّل عليها ُدّل على إحاطة،ُ أو ل،ُ فإن  َي َدَل كَل فإما أن  َب وإن كَان 
َنأا (الَمائدة: الية  ِر َوءاِخ َنا  ِل ّو ِ ًا ل َنا ِعيد َل ُكوُن  َت ) }114جاز نأحو: {

ًا» وجوز ْيد ُتَك َز ْي ٌد» و «َرأ ْي ُقْمَت َز ْيَر ذلك امتنع،ُ نأحو: « َغ وإن كَان 
ًا بقوله: (البسيطَ)  ذلك الخفش والكوفيون،ُ تمسك

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ٍة 234 َل ْعِض ُكَّل ُم َنا  ِفي ُكَ ْيشٍش  ُقَر ُكْم   ـّـّـّ ب
ّقليلَ  َكَاَن َض َدى َمْن  ُه ْل ْهَج ا َنأ وأّم 

اسم الكتاب: شرح شذور الذهب
 

ّتنكير ّتعريف وال أقسام البدل والمبدل منه من حيث ال

وكَذلك ينقسمان ـّـّـّ بحسب التعريف والتنكير ـّـّـّ إلى معرفتين
ِإّن ِذيَن} ونأكرتين نأحو: { ّل ِقيَم ِصَراَط ا َت ْلُمْس َنأا الّصَراَط ا ِد ْه نأحو: {ا

ِئَق} ومتخالفين فإما أن يكون البدل معرفة َدآ ًا َح َفاز ِقيَن َم ّت ْلُم ِل
ِه} أو ّل ٍم ِصرِط ال َتِقي َلى ِصرٍط ّمْس ِإ والمبدل منه نأكرة نأحو: {

ٍة} وقول َب ِذ َكَـّ ٍة  َي َنأاِص ِة  َي ّناِص ِبال ًا  َفع َنْس َل يكونأا بالعكس نأحو: {
الشاعر: (مشطور الرجز) 

َوا 235 ْد ُه غ ِم أَخا ْوم َي ْل َع ا ِإّن َم  ـّـّـّ 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّنسق الخامس: عطف ال

ْلَجْمعِع،ُ َلقِق ا ْط ِلُم ِو  َوا ْل ِبا ّنَسق،ُ وهو  ْطُف ال َع ثم قلت: الخاِمُس: 
ِتيبِب ّتْر ْلَجْمعِع وال ِل ُثّم  ِب ِقيبِب،ُ و ْع ّت ِتيبِب وال ّتْر ْلَجْمعِع وال ِل ِء  َفا ْل وبا

َقُة ُبو ْلَمْس ِة وهي: ا َل ّتِص ِم الُم َأم ِب ِة،ُ و َي َغا ْلَجْمعِع وال ِل ّتى  ِبَح ِة،ُ و َل ْه والُم
ِر ْي َغ ْعييُن،ُ وهي في  ّت ِم ال َأم ِب َها و ِب َلُب  ْط ُي َهْمَزة  ِب ْو  ِة أ َي ِو ّتْس ِة ال َهْمَز ِب

َع ُتَضّمُن َم ْد  َق َبْل،ُ و ِل َفٌة  ِد ْلُجَملِل وُمَرا ِبا َتّصٌة  َعٌة) ُمْخ ِط َق ْن ِلَك (ُم َذ
َد ْع َب ِة،ُ و َباَح ِو ال ِر أ ّتْخيـّي ِلل َلبِب  ّط َد ال ْع َب ْو  َأ ِب ِة،ُ و َهْمَز َنى ال ْع ِلَك َم َذ

ْهِي ّن ِو ال ْفِي أ ّن َد ال ْع َب َبْل  ِب ِم،ُ و ْقِسيم ّت ِو ال ِكيكِك أ ّتْش ِو ال ّقك أ ِر للّش َب ْلَخ ا
ِر َباتِت والْم ْث َد ال ْع َب ِكْن،ُ و َل َكَ َها،ُ  ِلي َتا ِل ِه  ِقيِض َنأ َباتِت  ْث َها وإ ّقو ُل ْت ِر َم ِري ْق َت ِل

َلى َع ًا  ِلب َغا َطُف  ْع ُي َولَ  ْفِي،ُ  ّن ِبلَ لل َها،ُ و َد ْع َب ِلَما  َها  َل ْب َق ِم َما  ْكم ْقلِل ُح َن ِل
ِه ِد ِكَي ْو َت َد  ْع َب ْينِن إلّ  َع ِبال ْو  ْفسِس أ ّن ِبال ُد  ّكَ َؤ ُي ّتِصلِل،ُ ول  ْفعٍع ُم ِر َر َضِمي

ِة َد َعا ْفضٍض إلّ بإ ِر َخ َلى َضِمي َع َولَ  َفاِصلٍل َما،ُ  َد  ْع َب ْو  َفِصلٍل أ ْن ِبُم
ِفضِض.  ْلَخا ا
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ًا،ُ ول َتِضي ترتيب ْق َت وأقوُل: معنى كَون الواو لمطلق الجمع: أنأها ل 
ّيًة،ُ بل هي صالحة بوضعها لذلك كَله؛ فمثال ِع ْكَسُه،ُ ول َم َع

ِهيَم ْبر ِإ َلى  ِإ َنآ  ْي ْوَح َأ َو استعمالها في مقام الترتيب قوله تعالى: {
ّقنساء: الية  َباِط (ال َوالْْس ُقوَب  ْع َي َو َق  ْإْسَحـّ َو ِعيَل  ِإْسَمـّ ) }163َو

ّيوَب َأ َو َوِعيَسى  ومثال استعمالها في عكس الترتيب نأحو: {
ّقنساء: الية  ِلَك163(ال ْب َق ِذيَن ِمن  ّل َلى ا ِإ َو ْيَك  َل ِإ ُيوِحى  ِلَك  َذ َكَ }{ (

ِذيَن ِمن3(الّشورى: الية  ّل َوا ُكْم  َق َل ْى َخ ِذ ّل ُكُم ا ّب ْا َر ُدو ُب ْع ) }{ا
َقَرة: الية  َب ُكْم (ال ِل ْب َع21َق ِعى َم َكَ َواْر ِدى  َواْسُج ّبِك  ِلَر ِتى  ُن ْق ) }{ا

ِعيَن (آل ِعمَران: الية  ِكَ ) }،ُ ومثاُل استعمالها في43الر
َعَراء: الية ْلِك (الّش ُف ْل ِفى ا َعُه  َوَمن ّم َنـُّه  ْي َأنأَج َف المصاحبة نأحو: {

َقَصص: الية 119 ُه (ال َد ُنو َوُج َنأـُّه  ْذ َأَخ َف ) } ونأحو:40) } ونأحو: {
َقَرة: الية َب ِعيُل (ال ِإْسَمـّ َو ْيِت  َب ْل َد ِمَن ا َواِع َق ْل ِهيُم ا ْبر ِإ ُع  َف َيْر ْذ  ِإ َو }

127 .{ (
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ومثاُل إفادة الفاء للترتيب والتعقيب،ُ وثم للترتيب والمهلة قوله
تعالى: ،ُ فعطف القبار على الماتة بالفاء،ُ والنأشار على القبار

بثم،ُ لن القبار يعقب الماتة،ُ والنأشار يتراخى عن ذلك. 
ُد أنأها تعطف ُتُه،ُ والمرا َي ومعنى «حتى» الغاية،ُ وغاية الشيء: نأها

ّلِة،ُ والزيادة إما في المقدار ِق ما هو نأهاية في الزيادة أو ال
ُفلٌَن بالعداد الكثيرة حتى اللوف َق  ّد َتَص الحسي،ُ كَقولك: «

ّناُس حتى الكثيرة» أو في المقدار المعنوي،ُ كَقولك: «َماَت ال
ُء» وكَذلك القلة تكون تارة في المقدار الحسي،ُ كَقولك: َيا ِب ْنأ ال
ّقر»،ُ ِقيَل الذ َثا َياء حتى َم ُيْحِصي الْش ّلُه ـّـّـّ سبحانأه وتعالى ـّـّـّ  «ال

ّناُس حتى ِنأي ال ًة في المقدار المعنوي،ُ كَقولك: «َزاَر وتار
ْلَحّجاُموَن».  ا

ًا منفصلة.  و «أم» على قسمين: متصلة،ُ ومنقطعة،ُ وتسمى أيض
فالمتصلة هي: المسبوقة إما بهمزة التسوية،ُ وهي الداخلة على

َأْم ُهْم  َت َذْر َأنأ ِهْم ء ْي َل َع َوآء  جملة يصّح حلوُل المصدر محلها،ُ نأحو: {َس
َقَرة: الية  َب ُهْم (ال ِذْر ُتن ) } أل ترى أنأه يصح أن يقال: سواء6َلْم 

َلُب بها وبأم التعيـّين،ُ نأحو: ْط ُي َدُمه،ُ أو بهمزة  َع عليهم النأذار و
َعْمٌرو» وسميت «أم» في النوعين متصلة لن ِر أْم  ّدا ٌد في ال ْي «أَز

َنى بأحدهما عن الخر.  ْغ َت ُيْس ما قبلها وما بعدها ل 
َبْل،ُ وقد تتضمن مع ذلك والمنقطعة ما عدا ذلك،ُ وهي بمعنى 

ُق ُل َيْخ َذ ِمّما  ّتَخ ِم ا َأ معنى الهمزة،ُ وقد ل تتضمنه،ُ فالول نأحو: {
َناٍت (الّزخُرف: الية  َذ،ُ بهمزة مفتوحة16َب ّتَخ ) } أي: بل أ
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مقطوعة للستفهام النأكاري،ُ ول يصح أن تكون في التقدير
ِذ مجردة من معنى الستفهام المذكَور،ُ وإل لزم إثباُت التخا

ْعَمى ْ ِوى ال َت َيْس َهْل  المذكَور،ُ وهو ُمحال،ُ والثانأي كَقوله تعالى: {
ّنوُر (الّرعد: الية  َوال ُلَمـُّت  ّظ ِوى ال َت َتْس َهْل  َأْم  َبِصيُر  ْل ) } أي:16َوا

بل هل تستوي،ُ وذلك لن «أم» اقترنأت بهل؛ فل حاجة إلى
 hتقديرها بالهمزة.

َعاُم ْط ِإ ُتُه  ّفاَر َك َف و «أو» لها أربعة معان؛ أحدها: التخيـّير،ُ نأحو: {
ْو َأ ُهْم  ُت َو ِكَْس ْو  َأ ُكْم  ِلي ْه َأ ِعُموَن  ْط ُت ْوَسطَِ َما  َأ ِكيَن ِمْن  ِة َمَسـّ َعَشَر

ٍة (الَمائدة: الية  َب َق ِريُر َر ) }،ُ والثانأي: الباحة،ُ كَقوله تعالى:89َتْح
ُيوِت ُب ْو  َأ ُكْم  ِئ َبآ ُيوِت ءا ُب ْو  َأ ُكْم  ِت ُيو ُب ْا ِمن  ُلو ُكَ ْأ َت َأن  ُكْم  ُفِس َأنأ َلى  َع َولَ  }

ّنور: الية  ُكْم (ال ِت َهـّ ) }،ُ وهذان المعنيان لها إذا وقعت بعد61ُأّم
ٍم (الكهف: ْو َي ْعَض  َب ْو  َأ ْوًما  َي َنا  ْث ِب َل الطلب،ُ والثالث: الشك،ُ نأحو: {

ّبر عنه بالبهام،ُ نأحو:19الية  َع ُي ) }،ُ والرابع: التشكيك،ُ وهو الذي 
َبإ: الية  ِبيٍن (َس َلـٍّل ّم ِفى َض ْو  َأ ًدى  ُه َلى  َع َل ُكَْم  ّيا ِإ ْو  َأ ّنأآ  ِإ َو }24ُ،{ (

وهذانأِن المعنيانأِن لها إذا وقعت بعد الخبر. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
وأما «بل» فيعطف بها بعد النفي،ُ أو النهي،ُ ومعناها حينئذ: تقريُر
َبْل ٌد  ْي ِنأي َز َء ِه،ُ وإثباُت نأقيضه لما بعدها،ُ نأحو: «َما َجا ِل ما قبلها بحا
َعْمٌرو» وبعد الثبات أو المر،ُ ومعناها َبْل  ٌد  ْي ُقْم َز َي َعْمٌرو»،ُ و «لَ 

ْعُل الول ْقُل الحكم الذي قبلها للسم الذي بعدها،ُ وَج َنأ حينئذ: 
كَالمسكوت عنه. 

وأما «لكن» فل يعطف بها إل بعد النفي أو النهي،ُ ومعناها كَمعنى
ًا على بل،ُ بل،ُ وعن الكوفيين جواز العطف بها بعد الثبات قياس

ُيْسَمع.  ُه غيرهم لنأه لم  وأبا
وأما «ل» فإنأها لنفي الحكم الثابتِت لما قبلها عما بعدها،ُ فلذلك ل
َعْمٌرو».  ٌد لَ  ْي ِنأي َز َء يعطف بها إل بعد الثبات،ُ وذلك كَقولك: «َجا

ْد َق َل ومثاُل العطف على الّضمير المرفوع المتصل بعد التوكَيد {
َياء: الية  ِبيٍن (النأب َلـٍّل ّم ِفى َض ُكَْم  ُؤ َبآ َوءا ُتْم  َأنأ ُتْم  ُله54ُكَن ) }،ُ ومثا

َلَح (الّرعد: الية َوَمْن َص َها  َنأ ُلو ْدُخ َي بعد الفصل (بالمفعول) {
) }،ُ فـّ«َمْن» عطف على الواو من «يدخلونأها» وجاز ذلك23

َفْصلِل بينهما بضمير المفعول،ُ ومثاُل العطف من غير توكَيد ول لل
ُعَمُر»،ُ و ْنُت وأبو بكر و ُكَ ّلم « فصل قوُل النبي صلى الله عليه وس

ٍء ِبَرُجل سوا ُعَمر» وقول بعضهم: «َمَرْرُت  ْكر و َب ُبو  ْلُت وأ َع َف »
ٍو،ُ وفيه ضمير َت َدُم» فـّ«سواء» صفة لرجل،ُ وهو بمعنى ُمْس َع وال
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َدُم» معطوف على ذلك الّضمير،ُ َع مستتر عائد على رجل،ُ و «ال
ًا للكوفيـّين.  ول يقاُس على هذا،ُ خلف

ومثال العطف على الضمير المخفوض بعد إعادة الخافض قوله
َلت: الية  ُفّص ِللْْرِض ( َو َها  َل َقاَل  َف ُكْم11تعالى: { َنّجي ُي ّلُه  ُقِل ال }{ (

َعام: الية  َكَْرٍب (النأ ُكَّل  َوِمن  َها  ْن ْلِك64ّم ُف ْل َلى ا َع َو َها  ْي َل َع َو }{ (
ُلوَن } (المؤمنون: الية  ًا لكَثر22ُتْحَم ) ول يجب ذلك خلف

ِذى ّل ّلَه ا ْا ال ُقو ّت َوا البصريين؛ بدليل قراءة حمزة رحمه الله: {
ّقنساء: الية  َوالْْرَحاَم (ال ِه  ِب ُلوَن  ) } بخفض (الرحام)،1َُتَسآء

ِه».  َفَرِس ُه و ْيُر َغ وحكاية قطرب: «ما فيها 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
تابع المنادى

ٍد ِمْن َنأَسقٍق ُمَجّر ْو  َدلٍل أ َب ِب َنادى  َع الُم ِبـّ ْت أ
ُ ثم قلت: فصل ـّـّـّ وإذا 

ًا،ُ وتابُع المنادى المبني َلق ْط ِقّل ُم َت َنادى الُمْس َو كَالُم ُه َف «أْل» 
َع الُمضاَف ّتاب ُع،ُ وإلّ ال َف ُيْر َف َي»  َع «أ ْنَصُب؛ إلّ تاب ُي ْو  ُع أ َف ُيْر ُهَما  ْيَر َغ

َكَتابعِع المعرب.  ْنَصُب  ُي َف َد ِمن «أل»  الُمَجّر
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
أحكام تابع المنادى

َها بفصل.  ُت ْد ْفَر وأقول: لتوابع المنادى أحكام تخصها؛ فلهذا أ
ًا من «أل» فإنأه ًا مجرد والحاصل أن التابع إذا كَان بدلً أو نأسق

ُد ّقه لو كَان منادى،ُ تقول في البدل: «يا زي يستحّق حينئذ ما يستح
ِه كَرُز» ّل َد ال ُكَْرُز» بالضم،ُ كَما تقول: «يا كَرُز» وكَذلك: «يا عب

ُد» ُد» بالضم،ُ كَما تقول: «يا خال ُد وخال ّنَسق: «يا زي وفي ال
ُد» ل فرق في البابين المذكَورين بين ِه وخال ّل َد ال وكَذلك: «يا عب

ًا.  ًا أو مبني كَون المنادى معرب
َنأَسق مجرد من «أل» فإن كَان وإن كَان التابع غير بدلٍل و

ًا فالتابع له ثلثة أقسام؛ ما يجب رفعه،ُ وما يجب المنادى مبني
نأصبه،ُ وما يجوز فيه الوجهان: 

ِلنأَسـُّن (النأِفطار: الية َها ا ّي أ
َ َي» نأحو: {ي فالواجب رفعه: نأعُت «أ

َقَرة: الية 6 َب ّناُس (ال َها ال ّي أ
َ َيـّ ) } وعن المازنأي إجازة21) }{

َبَت فهو من َث ِريَن} وهذا إن  ِف َكا َها ال ّي أ
َ َيا ُقْل  نأصبه،ُ وأنأه قرىء: {

الشذوذ بمكان. 
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ُد ُبه: التابُع المضاف،ُ مثاله في النعت نأحو: «يا زي والواجب نأص
ُكْم» ّل ُهْم» أو «كَ ّل ُكَ َعْمرو» ومثاله في التوكَيد: «يا تميُم  صاِحَب 

ومثاله في البيان: «يا زيد أبا عبد الله». 
ُد الفاضُل،ُ ُد،ُ نأحو: «يا زي ُع المفر والجائز فيه الوجهان: التاب

ُكَْرٌز،ُ ُد  ِعيَن» و «يا سعي ُعوَن،ُ وأجم والفاضَل» و «يا تميُم أجم
ًا» قال ذو الرمة:  ُكَرز و

ًا 231 َنأْصر َنأْصٌر  َنأْصُر  َيا  ِئٌل  َقا َل  ـّـّـّ 
َد الله ًا تعين نأصُب التابع،ُ نأحو: «يا عب وإن كَان المنادى معرب

ِد».  ِه أبا زي ّل َد ال ُهْم» و «يا عب ّل ُكَ َعْمرو» و «يا بني تميم  صاِحَب 
ّق،ُ ًا لمعرب أح ّقي فنصبه تابع وإذا وجب نأصب المضاف التابع للمبن
َوالْْرِض (الّزَمر: الية ِطَر الّسَمـّوِت  َفا ُهّم  ّل ُقِل ال قال الله تعالى: {

ٌء46 ) } ففاطر: صفة لسم الله سبحانأه،ُ وزعم سيبويه أن نأدا
ِذَف منه حرف النداء؛ لن المنادى الملزم للنداء ل يجوز (ثاٍن) ُح

عنده أن يوصف،ُ وكَلمة «اللهّم» ل تستعمل إل في النداء. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
بـّاب موانأع الّصـّرف

ُلُه:  َها قو ُع َيْجَم َعٌة  ِتْس ُع الّصْرفِف  ِنأـّ َوا ثم قلت: باب ـّـّـّ َم
ٍة  َف ِر ْع ّقنأْث بَم َأ ِدلً  َعا ِزْن  َو ْع  اْجَم

َوْصُف قد كَُملَ  ْل ُعْجَمة فا ْد  ِز َو ّقكَْب  َر
َد ِلمَساِج ِثُل  ُع الُمَما َء،ُ والَجْم ْهَمى وَصْحَرا ُب َكَ ّتأنأيُث باللفِف  فال

ّ ُع إل َن َيْم َها َما ل  ْن ِقي ِم َوا َب ْنعِع،ُ وال ِقّل بالَم َت َيْس ُهَما  ْن ِبيَح،ُ كَّل ِم وَمَصا
َيُجوُز في نأحو: َنَب؛ و ْي ْلَحَة وَز َط ِطَمَة و ّتأنأيُث كَفا ّية،ُ وهو ال َلِم َع َع ال َم

ِكَيُب ّتْر َد لْمَرأة،ُ وال ْي َوَز ْلَخ  َب َقَر و ِبِخلَفِف نأحو: َس َهانأِن،ُ  َوْج ٍد  ْن ِه
ِة ّي َلِم َع َع ال ًة َم َتاَر ُع  َن َوَما يْم ِهيَم  ْبَرا ُعْجَمُة كَإ ِرَب،ُ وال َك ِدي ْع َكََم الَمْزِجّي 

ُأَخَر ُثلََث و َنى و ْث َفَر،ُ وكََم ُعَمَر وُز ْدُل كَ َع ِة،ُ وهو ال َف ّقص َع ال ُأْخَرى َم و
َباَن،ُ َغْض ْثَماَن و ُع ُة كَ َد َيا ّقز َد وأْحَمَر،ُ وال َوْزُن كَأْحَم ِريَن،ُ وال ِبَل آَخ َقا ُم
َواٌن ْف َنأٌب وَص ّتاء،ُ فأْر ُبولها ال َق َدُم  َع َو َها  ُت َل ِة أَصا َف ّقص ِر ال ِثي وَشْرُط تأ

ِرفة. ْنَص ِة ُم َدَم َنا ْدَماٌن ِمَن الُم َنأ ْعَمٌل و َي َقاسٍس و ِليلٍل و َذ بمعنى 
ِة،ُ َث َ ّثل َلى ال َع ُة  َد َيا ّقز ّيَة وال َعَجِم َها في ال ِت ّي َلِم َع ْوُن  َكَ ِة  ُعْجَم وَشْرُط ال

ِرَب َوُض ْعلِل كََشّمَر  ِف ِتَصاُصُه بال َوْزنأِن اْخ ِرٌف،ُ وَشْرُط ال ْنَص ُنوٌح ُم َف
ًا. َلم َع َكَل  ْف َلى كَأْحَمَر وكَأ ْو ْعلِل أ ِف ْل ِهَي با َتاُحُه بزيادة  ِت ْف ْو ا ْينِن،ُ أ َلَم َع

ّونأة َن وأقول: الصل في السماء أن تكون منصرفة ـّـّـّ أعني ُم
تنوين التمكين ـّـّـّ وإنأما تخرج عن هذا الصل إذا ُوجد فيها علتان

من علل تسع،ُ أو واحدة منها تقوم مقامهما،ُ والبيت المنظوم
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لبعض النحويين،ُ وهو يجمع العلل المذكَورة إما بصريح اسمها أو
بالشتقاق. 

والذي يقوم مقام علتين شيئان: التأنأيث باللف،ُ مقصورة كَانأت
َنأظيَر له في الحاد ْهَمى،ُ أو ممدودة كَصحراء،ُ والجمع الذي ل  ُب كَ

َد،ُ ومفاعيُل َفاِعُل كََمَساِج ـّـّـّ أي: ل مفرد على وزنأه ـّـّـّ وهو َم
َلى ْب ْهَمى دون ُح ُب كَمصابيح ودنأانأيَر،ُ وإنأما مثلت المقصورة ب

وللممدودة بصحراء دون حمراء لئل يتوهم أن المانأع الصفة وألف
التأنأيث كَما توهم بعضهم. 

وما عدا هاتين العلتين ل يؤثر إل بانأضمام علة أخرى له،ُ ولكن
يشترط في التأنأيث والتركَيب والعجمة أن تكون العلة الثانأية

ْنَجٌة وقائمٌة،ُ وإن المجامعة لكل منهن العلمية،ُ ولهذا صرفت ِص
وجد فيهما علة أخرى مع التأنأيث،ُ وهي العجمة في صنجة

والصفة في قائمة،ُ وما ذاك إل لن التأنأيث والعجمة ل يمنعان إل
مع العلمية،ُ وكَذلك أذربيجان ـّـّـّ اسم لبلدة ـّـّـّ فيه العلمية

والعجمة والتركَيب والزيادة،ُ قيل: وعلة خامسة وهي التأنأيث؛ لن
البلدة مؤنأثة،ُ وليس بشيء؛ لنأا ل نأعلم هل لحظوا فيه البقعة أو

ُلّوه من العلمية وجب صرفه؛ لن التأنأيث ّقدر ُخ ُق المكان،ُ ولو 
والتركَيب والعجمة شرط اعتبار كَل منهن العلمية كَما ذكَرنأا،ُ
ْكَران فل تمنع إل مع واللف والنون إذا لم تكن في صفة كََس

ْلَمان،ُ ول وصفية في أذربيجان؛ فتعينت العلمية،ُ ول العلمية كََس
علمية إذا نأكرته؛ فوجب صرفه. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّقين أنأه على ثلثة ومثلت للتأنأيث بفاطمة وطلحة وزينب لب

أقسام: لفظي ومعنوي،ُ ولفظي ل معنوي،ُ ومعنوي ل لفظي. 
وأما بقية العلل فإنأها تمنع تارة مع العلمية وتارة مع الصفة. 
ّنأها َلُف؛ فإ ُد َفُر وُزَحُل وُجَمُح و ُعَمُر وُز ّية  مثاُل العدل مع العلم

معدولة عن عامر وزافر وزاحل وجامح ودالف،ُ وطريق معرفة
ّقى من أفواههم ممنوع الصرف وليس فيه مع العلمية َتل ُي ذلك أن 

ْعوى العدل فيه.  َد علٌة ظاهرة؛ فيحتاج حينئذ إلى تكلف 
ُع َبا َلُث،ُ وُر ْث ُثلَث وَم َنى،ُ و ْث َء وَم َنا ُث ْوَحد،ُ و َد وَم ُأَحا ُلُه مع الصفة  ومثا

ومربع؛ فإنأها معدولة عن واحد واحد،ُ واثنين اثنين،ُ وثلثة ثلثة،ُ
َع َبـّ َوُر َلـَّث  ُث َو َنى  ْث ٍة ّم ِنَح َأْج ِلى  ْو ُأ وأربعة أربعة،ُ قال تعالى: {

ِطر: الية  َفا ) } فهذه الكلمات الثلث مخفوضة لنأها صفة1(
لجنحة،ُ وهي ممنوعة الصرف؛ لنأها معدولة عما ذكَرنأا؛ فلهذا

كَان خفضها بالفتحة،ُ ولم يظهر ذلك في مثنى لنأه مقصور،ُ
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ًا الخر،ُ ومن ذلك َباع لنأهما اسمان صحيح ُثلَث وُر وظهر في 
َقَرة: الية َب ُأَخَر (ال ٍم  ّيا َأ ّقمْن  ٌة  ّد ِع َف ُأَخُر» في نأحو قوله تعالى: { »

) } فأخر: صفة ليام وهي معدولة عن آَخَر ـّـّـّ بفتح الهمزة184
والخاء وبينهما ألف ـّـّـّ لنأها جمع أخرى أنأثى آَخَر بالفتح،ُ وقياُس
َعَل أن ل تستعمل إل مضافة إلى معرفة أو مقرونأة بلم ْف َلى أ ْع ُف

التعريف،ُ فأما ما ل إضافة فيه ول لم فقياُسُه أفعُل كَأفضل،ُ
َلى ول ُفْض ٌد أفضُل» و «الهندات أفضل» ول تقول  تقول: «هن

ُأَخُر فصفة معدولة؛ فلهذا خفضت بالفتحة،ُ فإن كَانأت ُفّضل،ُ فأما 
ُأَخُر جمع أخرى أنأثى آِخِر ـّـّـّ بكسر الخاء ـّـّـّ فهي مصروفة،ُ

ْدَل هنا.  َع ُأَخٍر» بالصرف،ُ إذ ل  ّولٍل و تقول: «مررُت بأ
ُكُر،ُ ومع الصفة أْحَمُر ُد ويش ُد ويزي ومثال الوزن مع العلمية أْحَم
ْفَضُل،ُ ول يكون الوزن المانأع مع الصفة إل في أفعَل،ُ بخلف وأ

الوزن المانأع مع العلمية. 
َهاُن،ُ َب ْثَماُن وأْص ُع ْلَماُن وِعْمَراُن و ومثال الزيادة مع العلمية َس

َبان،ُ ول تكون الزيادة المانأعة مع َغْض ْكَران و ومثالها مع الصفة َس
َفعلََن،ُ بخلف الزيادة المانأعة مع العلمية.  الصفة إل في 

ويشترط لتأثير الصفة أمران،ُ أحدهما: كَونأها أصلية،ُ فيجب
َواٌن» بمعنى قاسٍس،ُ و ْف الصرف في نأحو قولك: «هذا قلٌب َص

َنأٌب» بمعنى ذليلٍل،ُ أي: ضعيف،ُ والثانأي: عدم قبولها َذا َرُجٌل أْر «ه
َلة،ُ ْدمانأة وأْرَم َنأ ْدَمانأٍن وأْرَملٍل؛ لقولهم  َنأ التاء،ُ ولهذا انأصرف نأحو: 

قال الّشاعر: (الوافر) 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ًا 236 ِطيب ْأَس  َك ُد ال ِزي َي ْدَمانأٍن  َنأ َو  ـّـّـّ 

ّنُجوُم  ّوَرتِت ال َغ َت ْد  َق َو ْيُت  َق َس
ويشترط لتأثير العجمة أمران؛ أحدهما: كَون علميتها في اللغة

ّكَرين ـّـّـّ مصروف،ُ ْين لمذ َلم َع ْيُروز ـّـّـّ  َف ٍم و ِلَجام العجمية؛ فنحو: 
ٌد ونأحوهن مصروفة ُهو ُلوٌط و والثانأي: الزيادة على الثلثة،ُ فنوٌح و

ُنأوٍح ْوُم  َق َبْت  ّذ َكَ ًا،ُ هذا هو الصحيح،ُ قال الله تعالى: { ًا واحد َوْجه
َعَراء: الية  ِليَن } (الّش ْلُمْرَس ُلوٍط105ا ْوُم  َق َو ) وقال تعالى: {

ُهود: الية ٍد ( ُهو ِم  ْو َق ٍد  َعا ّل ًدا  ْع ُب َألَ  َيَن} وقال تعالى: { ْد َأْصَحـِّب َم ِو
) } وليس مما نأحن فيه،ُ لنأه عربي،ُ وليس في أسماء النأبياء60

عليهم الّصلة والسلم عربي غيره وغير صالح وشعيب ومحمد
ّلم وزعم عيسى بن عمر وابُن قتيبة صلى الله عليه وس

والجرجانأي والزمخشري أن في نأوح ونأحوه وجهين،ُ وهو مردود،ُ
لنأه لم يرد بمنع الصرف سماع مشهور،ُ ول شاذ. 
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وشرط الوزن كَونأه إما مختص بالفعل،ُ أو كَونأه بالفعل أولى منه
ِرَب علمين،ُ قال الشاعر: بالسم،ُ فالول نأحو: َشّمَر وُض

ّطويل)  (ال
ِرُس َشّمَرا 237 َفا َيا َحّجاُج  َي  ّقد َوَج  ـّـّـّ 

َكل اسم ْف ًا،ُ وال َكل علم ْف ًا،ُ وأ والثانأي: نأحو: أْحَمَر صفة أو علم
ُد في السماء والفعال ُيوَج َدِة،ُ فإن هذا الوزن وإن كَان  ْع ّقر لل

ًا،ُ ولكنه في الفعال أولى منه في السماء،ُ لنأه في الفعال كَثير
ِلُق،ُ وفي السماء ل يدل على َط ْنأ َهُب وأ ْذ يدل على التكلم كَأ

ّقل.  ّدا معنى،ُ والداّل أصل لغير ال
ْهَمى وَصْحَراء امتنع ُب واعلم أن المؤنأث إن كَان تأنأيثه باللف كَ

َصْرفه،ُ ولم يحتج لعلة أخرى،ُ وقد مضى ذلك،ُ وقول أبي علي إن
حمراء امتنع صرفه للصفة وألف التأنأيث منتقض يمنع صرف

صحراء. 
ْلَحة َط وإن كَان بالتاء امتنع صرفه مع العلمية،ُ سواء كَان لمذكَر كَ
وحمزة،ُ أو لمؤنأث كَفاطمة وعائشة،ُ وقول الجوهري إن (هاوية)

َعة: الية  َقار َيٌة } (ال ِو َها ُأّمُه  َف ) اسم من9من قوله تعالى: {
أسماء النار معرفة بغير اللف واللم خطأ؛ لن ذلك يوجب منع

صرفه. 
ًا على ثلثة ًا إن كَان زائد ُفه وجوب وإن كَان بغير التاء امتنع َصْر
َظى،ُ قال الله َل َقر و ًا محرك الوسطَ كََس كَسعاد وزينب،ُ أو ثلثي

ّقثر: الية  ّد َقَر } (الم ِفى َس ُكْم  َك َل َظى42تعالى: {َما َس َل َها  ّنأ ِإ َكَلّ  } (
َعارج: الية  َه وُجوَر15} (الم َكََما ّيا  ) أو ساكَن الوَسطَِ أعجم

ًا ولكنه منقول من المذكَر ْلَخ ـّـّـّ أسماء بلد ـّـّـّ أو عربي َب وِحْمَص و
إلى المؤنأث نأحو: زيد وبكر وعمرو ـّـّـّ أسماء نأسوة ـّـّـّ هذا قول
سيبويه،ُ وذهب عيسى بن عمر إلى أنأه يجوز فيه الوجهان،ُ وإن

ْعد َد ْند و ِه لم يكن منقولً من المذكَر إلى المؤنأث فالوجهان كَ
َبه الزجاج،ُ وقد اجتمع الوجهان ْنُع الصرف أولى،ُ وأوَج وُجْمل،ُ وَم

في قوله: 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
َها 238 ِر َفْضلِل ِمئَز ْع ب ّف َل َت َت َلْم   ـّـّـّ 

َلبِب  ُع ْل ِفي ا ُد  ْع َد َق  ُتْس َلْم  َو ٌد،ُ  ْع َد
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
بـّاب العـّدد
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ِلثٍث َثا َكَ َفاِعلً  َواَزَن  َوَما  َنانأِن  ْث ِ ُد وال َواِح ْل ِد ـّـّـّ ا َد َع ثم قلت: باب ال
َثُة َ ّثل ّنأثِث،ُ وال َؤ َع الُم ْثَن َم ّنأ َؤ ُي ِر و ّكَ َذ َع الُم ّكَْرَن َم َذ ُي َبًة  ُة ُمَركَ َعَشَر وال

ِيـّيُز َتْم ْكسِس،ُ و َع ْل ِبا ًة،ُ  َد ْفَر ُة ُم َعَشَر ًا،ُ وال َلق ْط ُهَما،ُ ُم َن ْي َب َوَما  َعُة  ّقتْس وال
َها َنأ ُدو َوَما  ًة  َد ْفَر ِة ُم َعَشَر ُفوٌض،ُ وال ٌد َمْخ ْفَر َها ُم َق ْو َف َوَما  ِة  َئ الِما

ِة َعَشَر َكَال ّيُة  ِر َب ْلَخ ِم ا َكَم َو ٌة،ُ  َد ْفَر َفُم َئَة  ُفوٌض،ُ إلّ الِما ٌع َمْخ َمْجُمو
ُيَميُز ِة،ُ ولَ  َئ َعَشَر والِما َد  ُة كَالَح ّيُة الَمْجُروَر َهاِم ْف ِت ِة،ُ والْس َئ والِما

ٌة.  َظٍل» َضُروَر ْن َتا َح ْن ِث َنانأِن،ُ و « ْث ِ ُد وال َواِح ْل ا
َبضِض َق َكَال وأقول: العدد في أصل اللغة اسم للشيء المعدود،ُ 

َبطَ،ُ بمعنى المقبوض والمنقوض والمخبوط؛ ْلَخ َقضِض وا ّن وال
ِنيَن (المؤمنون: الية َد ِس َد َع ِفى الْْرِض  ُتْم  ْث ِب َل َكَْم  بدليل: {

ّد بها الشياء. 112 َع ُت ) } والمراد به هنا اللفاظ التي 
والكلم عليها في موضعين؛ أحدهما: في حكمها في التذكَير

والتأنأيث،ُ والثانأي: في حكمها بالنسبة إلى التمييز. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
أقسام العداد بالنسبة إلى التذكَير والتأنأيث

فأما الول فإنأها فيه على ثلثة أقسام: 
ًا،ُ كَما ّنأُث دائم ّكَُر مع المذكَر ويؤنأث مع المؤ القسم الول: ما يذ

هو القياس،ُ وذلك الواحد والثنان،ُ تقول في المذكَر: واحد،ُ
ُكْم ُه َلـّ ِإ َو واثنان،ُ وفي المؤنأث: واحدة،ُ واثنتان،ُ قال الله تعالى: {

َقَرة: الية  َب ٌد (ال َلـٌّه وِح ٍة163ِإ َد ْفٍس وِح ّنأ ُكْم ّمن  َق َل ِذى َخ ّل ) }{ا
ّقنساء: الية  َناِن (الَمائدة: الية 1(ال ْث ِة ا ّي َوِص ْل ) }106) }{ِحيَن ا

َغافر: الية  ْيِن ( َت َن ْث َنا ا َت ْي َي َأْح َو ْيِن  َت َن ْث َنا ا ّت َأَم َنآ  ّب ) } وكَذلك ما11{َر
كَان من العدد على صيغة اسم الفاعل نأحو ثالث وثالثة ورابعٍع
ورابعٍة،ُ إلى عاشر في المذكَر وعاشرة في المؤنأث،ُ قال الله

ُهْم (الكهف: الية  ُب ْل َكَ ُهْم  ُع ِب َثٌة ّرا َلـّ َث ُلوَن  ُقو َي ) } أي:22تعالى: {َس
ّنور: َهآ (ال ْي َل َع ِه  ّل َغَضَب ال َأّن  ْلَخاِمَسَة  َوا هم ثلثة أو هؤلء ثلثة. {

) } أي: والشهادة الخامسة. 9الية 
ًا،ُ وهو ّكَُر مع المؤنأث دائم ّنأُث مع المذكَر ويذ القسم الثانأي: ما يؤ
الثلثة والتسعة وما بينهما،ُ سواء كَانأت مركَبة مع العشرة،ُ أو ل،ُ

ِرَجالٍل،ُ بالتاء،ُ إلى تسعة رجال،ُ قال َثُة  َ َثل تقول في غير المركَبة: 
ٍم (آل ِعمَران: الية ّيا َأ َثَة  َلـّ َث ّناَس  ّلَم ال َك ُت َألّ  ُتَك  َي الله تعالى: {ءا

ّلَم41 َك ُت َألّ  ُتَك  َي َوٍة،ُ قال الله تعالى: {ءا ِنأْس ) } وتقول: ثلُث 
َيم: الية  َياٍل (مر َل َلـَّث  َث ّناَس  َثَة10ال َ َثل ) } وتقول في المركَبة: «

ًة» بحذف التاء َة اْمَرأ َعْشَر َثلَث  َعَشَر َرُجلً» بالتاء في ثلثة،ُ و «
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ّقثر: الية ّد َعَشَر } (الم َعَة  ِتْس َها  ْي َل َع من ثلث،ُ قال الله تعالى: {
ًا. 30 ًا،ُ أو خازنأ َلك ) أي: َم

القسم الثالث: ما فيه تفصيل،ُ وهو العشرة؛ فإن كَانأت غير
مركَبة فهي كَالتسعة والثلثة وما بينهما تذكَر مع المؤنأث،ُ وتؤنأث

مع المذكَر،ُ وإن كَانأت مركَبة َجَرْت على القياس؛ فذكَرت مع
َعَشَر َد  َأَح ْيُت  َأ ّنأى َر ِإ المذكَر،ُ وأنأثت مع المؤنأث،ُ قال الله تعالى: {

ُيوُسف: الية  ًبا ( َكَ ْو ًنا4َكَ ْي َع َة  َعْشَر َتا  َن ْث ْنُه ا َفَجَرْت ِم َفانأ }{ (
َقَرة: الية  َب َة امرأة» و60(ال َعْشَر َدى  ) } وتقول: «عندي إْح

َعَشَر َرُجلً».  َد  «أَح
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
ّنسبة إلى التميـّيز أقسام العداد بال

وأما الثانأي ـّـّـّ وهو التميـّيز ـّـّـّ فإنأها فيه على أقسام خمسة: 
أحدها: ما ل يحتاج لتمييز أصل،ًُ وهو الواحد والثنان،ُ ل تقول:

َنا رجلين،ُ وأما قوله: (الّرجز)  واحد رجل،ُ ول اث
َظل 239 ْن َتا َح ْن ِث ِه  ِفي  ـّـّـّ ... 

فضرورة. 
والثانأي: ما يحتاج إلى تمييز مجموع مخفوض،ُ وهو الثلثة

ِة» َو ِنأْس َعْشُر  ِرَجاِل» و « َثُة  َ َثل ِدي  ْن والعشرة وما بينهما تقول: «ِع
وكَذا ما بينهما،ُ ويستثنى من ذلك أن يكون التمييز كَلمة «المائة»

َثلَُث ٍة» ول يجوز « َئ ُثِما َ َثل ِدي  ْن فإنأها يجب إفرادها،ُ تقول: «ِع
َثلَُث ِمئيَن» إل في ضرورة.  َئاٍت» ول « ِم

َعَشَر َد  والثالث: ما يحتاج إلى تمييز مفرد منصوب،ُ وهو الَح
ًبا َكَ ْو َكَ َعَشَر  َد  َأَح ْيُت  َأ ّنأى َر ِإ ُعوَن وما بينهما،ُ نأحو: { ّقتْس َعُة وال ّقتْس وال

ُيوُسف: الية  ًا (الَمائدة: الية4( َنأِقيب َعَشَر  َنْى  ْث ُهُم ا َنا ِمن ْث َع َب َو }{ (
َقـُّت12 َتّم ِمي َف ٍر  َعْش ِب َها  َنا ْتَمْم َأ َو َلًة  ْي َل ِثيَن  َلـّ َث َنأا ُموَسى  ْد َع َوو }{ (

ْعَجًة (ص: الية َنأ ُعوَن  ِتْس َو ٌع  ِتْس َلُه  َأِخى  َذآ  َه ِإّن  َلًة}{ ْي َل ِعيَن  َب َأْر ِه  ّب َر
ًطا23 َبا َأْس َة  َعْشَر َتْى  َن ْث ُهُم ا َنـّ ْع ّط َق َو ) } وأما قوله تعالى: {

ًا،ُ بل بدل من160(العَراف: الية  ًا) تمييز ) } فليس (أسباط
(اثنتي عشرة) والتمييز محذوف،ُ أي: اثنتي عشرة فرقة. 

والرابع: ما يحتاج إلى تمييز مفرد مخفوض،ُ وهو المائة واللف،ُ
َئُة َرُجلٍل،ُ وألُف َرُجٍل».  ِدي ِما ْن تقول: «ِع

ُه تمييُز «كَم» الستفهامية،ُ وهي ويلتحق بالعدد المنتصب تمييُز
ًا ُغلَم ًا؛ تقول: «كَم  بمعنى أّي عدد،ُ ول يكون تمييزها إل مفرد

ًا للكوفيـّين.  ًا» خلف َدك» ول يجوز «كَم غلمانأ ْن ِع
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ويلتحق بالعدد المخفوض تمييُز «كَم» الخبرية،ُ وهي اسم دال
َتعمل للتكثير،ُ ولهذا إنأما ُيْس على عدد مجهول الجنس والمقدار: 

ًا في مقام الفتخار والتعظيم،ُ ويفتقر إلى تمييز يبين يستعمل غالب
ًا كَما ذكَرنأا،ُ ثم تارة ِد به،ُ ولكنه ل يكون إل مخفوض ْنَس المرا ِج
ًا كَتمييز الثلثة والعشرة وأخواتهما،ُ وتارة يكون يكون مجموع

ًا،ُ كَتمييز المائة واللف وما فوقها.  مفرد
والخامس: ما يحتاج إلى تمييز مفرد منصوب أو مخفوض،ُ وهو

ْيَت» َتَر ٍم اْش َهم ِدْر َكْم  ِب «كَم» الستفهامية المجرورة،ُ نأحو: «
ًا فالنصب على الصل،ُ والجر بمن مضمرة،ُ ل بالضافة،ُ خلف

للّزجاج. 
اسم الكتاب: شرح شذور الذهب

 
وإنأما لم أذكَر في المقدمة أن تمييز «كَم» الستفهامية وتمييز

الحد عشر والتسعة والتسعين وما بينهما منصوب لنأني قد ذكَرته
في باب التمييز؛ فلذلك اختصرت إعادته في هذا الموضع من

 xالمقدمة.
والحمد لله على إحسانأه،ُ وقد أتيت على ما أردُت إيراده في
ّنُة،ُ ُد والِم شرح هذه المقدمة ولله ـّـّـّ سبحانأه وتعالى ـّـّـّ الحم

ًا،ُ وعلى ًا مصروف ُه أسأل أن يجعل ذلك لوجهه الكريم خالص وإيا
َلني ُيدِخ ًا،ُ وأن يغفر لي خطيئتي يوم الدين وأن  النفع به موقوف

برحمته في عباده الصالحين،ُ بمنه وكَرمه آمين،ُ والّصلة والسلم
ّيدنأا محّمد،ُ وعلى آله وصحبه أجمعين،ُ والحمد لله رّب على س

العالمين. 


