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بدقششة معششروف نحششوي والرمششاني العظيششم؛ العربششي الششتراث مششن حجمهششا- وهششي صششغر

عباراته. وبسيط أسلوبه، وجزالة ملحظاته،
.مكنوناته واستخراج لشرحه يتصدر من الكتيب هذا تجد أن أتمنى

الرحيم الرحمن الله بسم
وصحبه] وأله محمد نبينا على والسلما [ والصلة

الحروف منازل كتاب في عيسى بن علي الحسن أبو قال    
اللمات

:وهي عشرة اثنتا اللمات 
منك خير  لزيد:قولك نحو البتداء لما.1
   لتينك  والله:نحو القسم ولما.2
   مال  لزيد:نحو الضإافة ولما.3
   والغلما  الرجل:نحو التعريف ولما.4
 يلهو  لها:نحو الصلية واللما.5
 :الشاعر قول نحو كخروجها دخولها التي الزائدة واللما.6

مالي جل عطائك ومن فكيف     فاصطنعني شكرك أخلفت لما        
 :الشاعر قول نحو الستغاثة ولما.7

الفرار أين أين لبكر يا    كليبا لي انشروا لبكرَ يا                  
 :الشاعر قول ومثل

 طربا النهي بعد لي يحدث ينفك    أما الربعاء ليوما للرجال يا    
  .الضإافة لما وأصلها الفتح وحكمها وله  لهم:نحو الكناية ولما..8
َغى: تعالى قوله نحو كي ولما.9 َتْص ِل َو ِه { ْي َل ُة ِإ َد ِئشش ْف ِذيَن َأ ّلشش َ ا ُنششوَن ل ْؤِم ُي

ِة ُه ِبششالِخَر ْو َيْرضَإشش ِل ْا َو ُفششو ِر َت ْق َي ِل ُفششوَن}َ ( ُهششم َمششا َو ِر َت ْق ) سششورة113ّم
ِفَر: وكذلك ؛النعاما ْغ َي ِل ّلُه َلَك { ّدمَا َما ال َق ِبششَك ِمششن َت َأّخَر َوَمششا َذن ِتششّم َتشش ُي َو
َتُه ْعَم ْيَك ِن َل َيَك َع ِد ْهشش َي ًطا َو َتِقيًما}َ ( ِصششَرا كششي أي الفتششح ) سششورة2ّمْسشش
.يغفر
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ّلُه َكاَن  {ّما:تعالى كقوله الجحود ولما  .10 َذَر ال َي ِنيَن ِل ْؤِم ْلُم َلى ا َمآَ َع
ُتْم ِه َأن ْي َل ّتَى َع ِبيَث َيِميَز َح ْلَخ ّيِب ِمَن ا ّط ّلُه َكاَن َوَما ال ُكششْم ال َع ِل ْط ُي َلششى ِل َع

ْيِب َغ ْل ِكّن ا َل ّلَه َو ِبي ال َت ِه ِمن َيْج ِل ْا َيَشاء َمن ّرُس ُنو ِه َفآَِم ّل ِه ِبال ِل ِإن َوُرُس َو
ْا ُنو ْؤِم ْا ُت ُقو ّت َت ُكْم َو َل ِظيٌم}َ ( َأْجٌر َف .عمران آل ) سورة179َع

َطُه:تعششالى قششوله نحششو العاقبششة لما الضإششافة لما ومن.11 َتَق ْل َفششا آُل  {
ْوَن َع ُكوَن ِفْر َي ُهْم ِل ّوا َل ُد ًنا َع ْوَن ِإّن َوَحَز َع َهاَمششاَن ِفْر ُهَمششا َو َد ُنو ُنوا َوُج َكششا

ِئيَن}َ ( ِط ّ:{إتعششالى قششوله وكششذلك، القصص ) سورة8َخا ّرِحششَم َمششن ِل
ّبَك ِلَك َر َذ ِل ُهْم َو َق َل َتّمْت َخ ِلَمُة َو ّبَك َك ّنَم َلْملّْن َر َه ِة ِمَن َج ّنشش ْلِج ّنششاِس ا َوال

ِعيَن}َ ( . هود ) سورة119َأْجَم
:كلمهم ومن      

  ذهاب إلى يصير فكلكم    للخراب وابنوا للموت لدوا                
ْق:تعالى كقوله المر ولما.12 ِف ُين ِل ٍة ُذو  { َع ِه ّمششن َس ِت َع ِدَر َوَمششن َسشش ُقشش

ِه ْي َل ُقششُه َع ْق ِرْز ُينِفشش ْل ُه ِمّمششا َف َتششا ّلششُه آ ّلششُف َل ال َك ّلششُه ُي ْفًسششا ال َهششا َمششا ِإّل َن َتا آ
َعُل َيْج ّلُه َس َد ال ْع ٍر َب .الطلقا ) سورة7ُيْسًرا}َ ( ُعْس

       اللفات
: وهي عشرة إحدى واللفات 
1 .َتى:تعالى قوله نحو الصل ألف َأ ِه َأْمُر   { ّل النحل ) سورة1}َ ( ال

ٍم:وقوله .الرحمن ) سورة44آٍن}َ (     { َحِمي
2 .اقتششدر ونحششو واقتل واضإرب المر في  اذهب:نحو الوصل وألف

الفعششل من   المثلة هذه على كان ما فكل واحمر وانطلق واستخرج
 البنية وباقي المر في الثلثي من الثلثة والبنية وصل ألف فألفه

3 .يقيششم وأقششاما ،يحسششن وأحسششن ،يكششرما  أكششرما:نحو القطع وألف
وأقششاما وأكششرما أحسششن نحششو بالفتح بها يبتدأ قطع ألف أمرت إذا فألفه
الوصل وفي الستئناف وفي المر في تقطع لنها قطعا سميت وإنما

الكلما درج فششي تثبتهششا لنششك ؛غيرهششا تقطششع اللفات من شيء وليس
أمرت إذا الكلما درج في فتسقط غيرها وأما ،عمرا أكرما زيد  يا:نحو
4 .؟الدار في عمرو أ ؟عندك  أزيد:نحو الستفهاما وألف
5 .مششا يعنششي ،وكششذا كششذا عليك  أله:الحاكم قولة نحو التقرير وألف

.ذلك على يقرره خصمك يدعيه
6 .الشاعر قول نحو اليجاب وألف:

  راح بطون العالمين وأندى    المطايا ركب من خير ألستم
ْيَس:وعز جل الله وكقول َل َأ ِلَك   { ٍر َذ ِد َقا َلى ِب ِيششَي َأن َع َتى}َ ( ُيْح ْو ْلَمشش ا

القيامة ) سورة40
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ْيَس:وقوله َل َأ ّلُه    { َكاٍف ال ُه ِب َد ْب .الزمر ) سورة36}َ ( َع
7 .ذلك أشبه وما أما و أو و  إن:نحو الداة وألف   
8 .أفعل زنه على كان ما وكل أكلب و  أنفس:نحو الجمع وألف
9 .وإمششا بعششد منششا فإمششا{    :وجششل عششز الله قول نحو التخيير وألف

كذا 1}َفداء
10 .َأّمششاتعششالى: قششوله نحششو التفضششيل وألششف َو ُد   { ُهْم َثُمششو َنا ْي َد َهشش َف

ّبوا َتَح َعَمى َفاْس ْل َلى ا َدى َع ُه ْل .فصلت}َ ) سورة17}َ ( ا
    كذا كان فقد بعد  أما:قولهم ونحو

الهاءات  
  وهي سبع والهاءات 
1 .الهششاء فهششذه بششه مششررت وعمششرو ضإربته زيد كقولك الضإمار  هاء

 الضإمار وهاء الكناية هاء فتسمى وعمرو زيد عن كناية
2 .وصششلت فششإذا الوقششف فششي وحمششزة طلحششة كقولششك التأنيث  وهاء

 تاء صارت
3 .َيششا:تعالى الله كقول العماد  وهاء ّنششُه ُموَسششى  { َنششا ِإ ّلششُه َأ ِزيششُز ال َع ْل ا

ِكيُم}َ ( ْلَح شريطة على ذكرت عماد إنه في  والهاء.النمل ) سورة9ا
َيا:تعالى قوله وكذلك. التفسير َنّي   { َهششا ُب ّن َقششاَل َتششُك ِإن ِإ ْث ٍة ِم ّبشش ّمششْن َح
َدٍل إلششى يرجششع بضششمير ليسششت فالهشاء    لقمششان ) سششورة16}َ (. َخششْر
الكلما لتفخم التفسير شريطة على مقدمة هي وإنما مقدما مذكور

4 .ُهُم:تعششالى  قششوله:نحششو الوقششف  وهششاء َدا ُهشش ِب َف ْه    {  ِد َتشش ْق )90}َ ( ا
.النعاما سورة
َوَما:تعالى وقوله               ْدَراَك { َيْه}َ ( َما َأ .القارعة ) سورة10ِه

َلَك َه ّني و{ ِنيْه}َ ( َع َطا ْل فيمششا الهششاء هششذه وتجب الحاقة ) سورة29ُس
وشششيت من المر نحو واحدة كلمة على يبقى حتى الفعل من يحذف

الول فششي فششأنت عششه تقول وعيت من وكذلك وقه شه تقول وقيت و
قششد واحششدة كلمة على يوقف ل لنه منها بد فل الثاني وفي الخيار في

 بها ابتدئ

ِإذا 1 َف ُتُم { ِقي ِذيَن َل ّل َفُروا ا َقاِب َفَضْرَب َك ّتششى الّر َذا َح ُهْم ِإ ُتُمششو ْثَخن ّدوا َأ َقا َفُششش َثششا َو ْل ا

ِإّما ّنا َف ُد َم ْع ِإّما َب َداء َو ّتى ِف َع َح ْلَحششْرُب َتَض َهششا ا ْوَزاَر ِلششَك َأ ْو َذ َلشش ّلششُه َيَشششاء َو َتَصششَر ال َلن

ُهْم ْن ِكن ِم َل َو َو ُل ْب َي ُكم ّل ْعَض ْعٍض َب َب ِذيَن ِب ّل ُلوا َوا ِت ِبيِل ِفي ُق ِه َس ّل َلن ال ُهْم}َ ُيِضّل َف َل ْعَما َأ

محمد ) سورة4(
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5 .وصششلت فإذا ذلك أشبه وما وواعمراه  وازيداه:نحو الندبة  وهاء
حششرف عنهششا نششاب فششإذا الصششوت لمششد لنهششا ثبتت وقفت وإذا سقطت

  سقطت التصال في غيرها
6 .قوله وكذلك ؛أصلية فيه فالهاء تموه  ل:قولك نحو الصلية  والهاء

2}َواحد إله إلهكم{    :تعالى

7 .وكششذلك الهمششزة من بدل فالهاء وأرقت  هرقت:نحو البدل  وهاء
:الشاعر قال وكما ماؤك هرقا قولهم

   المغلوبا ينفع الذنوب إن    ذنوبا قرقرى من لنا هرقا                    
  

الياءات  
 :وهي عشر والياءات  
1 .السششم فششي ضإششاربي نحششو والفعل السم في تكون الضإافة  ياء

الفعششل فششي الكسر يقع لئل النون من قبلها بد ول الفعل في وضإربني
  الجر يدخله لنه فيه معها النون إلى يحتاج فل السم فأما

2 .الفعششل وأمششا السششم فششي والداعي  المهدي:نحو الصلية  والياء
موضإششع في تقع لنها الكلمة نفس من الياء فهذه ويهدي يقضي فنحو

   وفاعل يفعل قولك من الفعل لما
3 .يششدحرج دحششرج ب ألحقتششه يسششلقي  سلقى:نحو الملحقة  والياء

 الصلية تشبه زائدة وهي
4 .للمششؤنث اسششم اليششاء فهذه تذهبي ول  اضإربي:نحو التأنيث  وياء

ِإّما جل قوله في هي وكذلك َف ِيّن وعز{   ِر ِمَن َتَر َبَششش ْل ًدا ا )26}َ ( َأَحشش
وقششد ؛السششتعمال فششي البشششر مششن تريششن الصششل كششان. مريششم سورة

كمششا السششاكنين للتقششاء تششرى مششن الفعل لما هي التي اللف سقطت
السششاكنين للتقششاء مصششطفين قلششت إذا مصششطفى مششن اللششف تسقط
تجتمع ل لنه الرفع نون فتذهب الشديدة النون تلحق ثم ترين فتصير
قبلهششا لن بالكسششر اليششاء وتحششرك الشششديدة النششون مششع الرفششع علمششة
.ترين فتصير ساكنة نون وبعدها مفتوحا

ُكْم 2 ُه َل ِإ َلٌه { ٌد ِإ ِذيَن َواِح ّل َ َفا ُنوَن ل ْؤِم ِة ُي ُهم ِبالِخَر ُب ُلو ٌة ُق ِكَر ُهم ّمن ِبُروَن َو ْك َت }َ ( ّمْس

النحل ) سورة22
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5 .الشاعر قول نحو الطلقا  وياء:
   فالمتثلم الدراج بحومانة     تكلم لم دمنة أوفى أما أمن          

تعالى كقوله الفواصل وفي الشعر في القافية إطلقا في تقع فهي  
 إيششاي"    و403" البقششرة/فششارهبوني وإيششاي"  .يعقششوب قششراءة علششى

4.*41البقرة/ ".فاتقوني

6 .وكششذلك غششزو واو مششن انقلبششت  يغششزي:نحششو في المنقلبة  والياء
نششاول إذا يعطي وأعطى هو تناول إذا يعطو عطا من وأصله المعطي

:وأنشد غيره
مساويك أو ظبي أساريع    كأنه شثن غير برخص وتعطو           

إسحل
7 .في إل النون مع تكون وهي وغلمين  صاحبين:نحو التثنية  وياء

 والنصب الجر في زيد غلمي نحو الضإافة
8 .أن ويجششوز ذلششك أشششبه ومششا وصالحين مسلمين نحو الجمع  وياء

بنششي يششا ياء فأما ؛وصالحي  مسلمي:فتقول بالضإافة الياء هذه تجمع
قششد الضإششافة يششاء بعششدها أصششلية ولكنهششا الجمششع بششاب من ليست فإنها

النششداء علششى بنششي يا العربية في ويجوز منها بالكسرة واجتزئ حذفت
كمششا الندبششة لفششظ فششي بينششاه ما على بني يا ويجوز زيد يا مثل المفرد

:الشاعر قال
 واهجعي تلومي ل عما بنت يا            
يششا يريششد تجششاوز ربا يا وكذلك الندبة لفظ على عمي بنت يا ومعناه  

التصغير في فعيل ياء الولى الياء ياءات ثلث بني يا قولك ففي ربي
 الضإافة ياء والثالثة أصلية والثانية

9 .مششن عششوض مششن قششول فششي بزيدي  مررت:كقولك العوض  وياء
زيدا رأيت قلت إذا النصب في يعوض كما والرفع الجر في التنوين

10 .الشاعر كقول الشعر في الطلقا هاء بعد تكون الخروج  وياء:
كسائهي من المجنون تخلج            
خروج والياء وصل والهاء ردف واللف روي فالهمزة     

 النونات  

َيا 3 ِني { ِئيَل َب ْا ِإْسَرا ُكُرو ْذ ِتَي ا ْعَم ِتي ِن ّل َعْمُت ا ْن ُكْم َأ ْي َل ْا َع ُفو ْو َأ ِدي َو ْه َع ُكْم ُأوِف ِب ِد ْه َع ِب
َي ّيا ِإ ُبوِن}َ ( َو َه البقرة ) سورة40َفاْر

ْا 4 ُنو َوآِم ْلُت ِبَما { ًا َأنَز ّدق ُكششْم ّلَمششا ُمَص َع َ َم ْا َول ُنششو ُكو ّوَل َت ٍر َأ ِف ِه َكششا َ ِبشش ْا َول َتُرو َتْششش

ِتي َيا ًا ِبآَ ً َثَمن ِليل َي َق ّيا ِإ ُقوِن}َ ( َو ّت البقرة ) سورة41َفا
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  :وهي ثمان والنونات  
1.وتفعلين ويفعلون يفعلن وهي أشياء ثلثة في وتكون الرفع  نون

ولششن يفعلششوا ولششن يفعل  لششن:نحششو والجششزما النصششب علمة وسقوطها
.تفعلي ولم يفعلوا ولم يفعل لم الجزما وفي ؛تفعلي

2.وتثبششت الضإافة في تسقط والغلمان  الزيدان:نحو التثنية  ونون
وصششاحبا زيد غلما فتقول الساكنين للتقاء مكسورة واللما اللف مع

  للضإافة فتسقطهما عمرو
3وهششي والزيششدون والصششالحون  المسششلمون:نحششو الجمششع  ونششون

قبلها ما مكسور ياء أو قبلها ما مضموما واو قبلها ما لن أبدا مفتوحة
تسششقط كمششا الضإششافة فششي تسقط وهي فيها للكسر استثقال فتحوها

 وصالحوك مسلموك نحو التثنية نون
4واضإربن مخففة زيدا اضإربن نحو التوكيد  ونون

ولششم السششاكنين للتقاء حذفت ساكن المخففة لقي فإذا مشددة زيدا
:الشاعر قال كما التنوين يحرك كما تحرك
رفعه قد والدهر يوما    تركع أن علك الفقير تهين ل     

للتقششاء فتحششذف اضإششربن تريششد الرجششل  اضإششرب:هششذه علششى وتقششول 
. متحركة لنها حال كل على تثبت والمشددة الساكنين

5وهششي ، تنوينششا وتسششمى ،هششذا زيششدا  رأيت:قولك نحو الصرف  نون
اليوما زيد جاءني نحو ساكن لقيها إذا وتحرك الحقيقة في خفيفة نون

حرفششا الشششعر وزن فششي وتحسششب السششاكنين للتقاء بالكسر فحركتها
  المعجم حروف كسائر

6فعلن فششي شششيئين فششي وتكششون التششأنيث للفي المضارعة  والنون
وعطشششان ،وسششكرى وسششكران ،وغضششبى  غضششبان:نحششو وفعلششى

وإنمششا ذلششك أشششبه وما وحسان  عثمان:نحو التعريف وفي ،وعطشى
هششاء عليهششا تمتنششع لنهششا وصششفراء حمششراء نحششو التأنيث ألفي ضإارعت
عثمانششة ول غضششبانة يجششوز فل وصفراء حمراء على تمتنع كما التأنيث

علششم فلْنششه عثمانة امتناع وأما غضبى مؤنثة فلْن غضبانة امتناع فأما
.خاص
فيششه يجششوز لنششه بمضششارعة ليسششت فيششه والنششون فششاللف نششدمان فأما

  وعريانة عريان وكذلك ،ندمانة
يضششارع حينئششذ والنششون اللششف لن ينصرف فلم ندمان ب سميت وأن

ل والنششون اللششف لن صششفة كان وإن فينصرف ذلك قبل وأما التأنيث
 .التأنيث تضارعان
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7ويجري ذلك أشبه وما ، وعدن وقطن  حسن:نحو الصلية  والنون
زيد دال على يجري كما العراب عليها

8الرعششة، مششن  رعشششن:نحششو الكلمشة حشششو فششي الزائششدة  والنون
يجششري زائششدة كششانت وإن فهششي الضششيف مششع يجيء الذي وهو وضإيفن

جعفر ب ملحقة لنها الصلية على يجري كما العراب من عليها
   التاءات  
: وهي سبع والتاءات 
1وحكمهششا المششؤنث جمششع فششي وصالحات  مسلمات:نحو الجمع  تاء

ومششررت ،مسششلمات رأيششت نحو مكسورة تكون أن والجر النصب في
هششؤلء نحششو الصششل علششى فمضششمومة الرفششع فششي وأمششا بمسششلمات

هششذا وتششاء بألف جمعته إذا فقياسه التأنيث هاء فيه ما وكل ؛مسلمات
وما ،وتمرات وتمرة ،وعلمات وعلمة ،وطلحات طلحة نحو القياس

 .ذلك أشبه
2الوقششف فششي وهششاء الوصششل فششي تاء تكون الواحد في التأنيث  وتاء

:تعالى قوله نحو
ِإن{    َو ْا  { ّدو ُع ْعَمَة َت ِه ِن ّل َ ال َها ل . }َالنحل ) سورة18}َ ( ُتْحُصو
3أصششلية لنهششا أبياتششك رأيت وتقول وأبيات  بيت:نحو الصلية  والتاء

مششن والششدال ،الخششوال مششن اللما بمنزلة لنها أخوالك رأيت تقول كما
وأوقششات وقششت فششي وكششذلك ،وأصششليت صلت في التاء وكذلك الوتاد
أصلية التاء لن أوقاتك علمت تقول

4لنششك ورهبششوت ورحموت  عنكبوت:نحو الواحد في الزائدة  والتاء
وهششذه ؛الزيششادة فيششه تذهب ما منه فتشف ورهب ورحم عنكباء تقول
تعششاقب فشي الصشلي الحشرف مجششرى تجري العراب حرف هي التاء

  .عليها العراب حركات
5المحششذوف مششن عوضإششا جعلششت وأخششت بنششت  تاء:نحو العوض  وتاء

فجششرى الجمششع بتششاء وجئششت حذفتها جمعت فإذا وقفل جذع بناء وبنيتا
أن فقياسششها الواحششد فششي زيدت تاء فكل ؛ونحوه مسلمات تاء مجرى
أن إل العششراب بوجششوه التصششرف فششي زيششد مششن الششدال مجرى تجري
.ينصرف ل أنه في عثمان حكم حكمها فيكون ينصرف ل يكون

السلمة جمع طريق على اللف مع فيه زيدت تاء فكل الجمع فأما   
في المذكور يكون كما واحدة صورة على والجر بالنصب   فيه فالتاء
. بالمسلمين ومررت المسلمين رأيت نحو السلمة جمع
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النششون تكششون وبسششاتين بسششتان نحششو فيششه فيختلف التكسير جمع فأما
وأبيششات وبيششت وأوقششات وقت وكذلك تكسير جمع لنه العراب حرف
والزائششد الصششل فششي فهذا تكسير جمع لنه العراب حرف فيه فالتاء
وأكرمششت قضششاتك رأيششت  نحششو التكسششير جمششع علششى كششان إذا سششواء

تكسير جمع لنه ذلك أشبه وما وغزاتك جماعتك
6أسششداس الجمششع عليششه يششدلك سدس أصلها  ست:مثل البدل  وتاء

ثششم لمقاربتهششا السششين منهششا تقلششب مخرجهششا مششن لنها تاء قلبت وإنما
  ست فتصير الخرى في الولى التاء تدغم

7وهششو العفششر مششن مأخوذ فعليت وزنه  عفريت:نحو الملحقة  والتاء
 وقنديل شمليل ب ملحق
     ما وجوه

أحششرف وخمسششة أسششماء منهششا خمسششة أوجششه عشششرة ولهششا مششا و   
   الول فالخمسة

1غلما أو رجششل أو شششراب أو طعاما فتقول عندك  ما:نحو  إستفهاما
ما قولك وكذلك ،الجنس عن سؤال لنها الجناس من ذلك أشبه وما

:تقششول شششيء  أي:قششال كأنه شرا أو خيرا مجيبا فتقول زيد في تقول
 .استفهاما فهذه خيرا فقلت أي
2َتششِح  َمششا{ :وعششز جششل قوله ومنه عليه تجز تفعل  ما:نحو  وجزاء ْف َي

ّلُه ّناِس ال ٍة ِمن ِلل َها ُمْمِسَك َفَل ّرْحَم فاطر ) سورة2}َ ( َل
   ممسك فل في الفاء والجواب ما ب جزما يفتح وموضإع

3ومنششه إلششي أحب المتاع من عندك  ما:نحو الذي بمعنى  وموصولة
ُهْم:وعز جل قوله ّن َي ِز َنْج َل َو ُهم  {  َأْحَسِن َأْجَر ْا َما ِب ُنو ُلوَن}َ ( َكا ْعَم )97َي

الششتي مششا إلششى إضإششافته أجل من أحسن صرفت ولذلك ؛ النحل سورة
  الذي بمعنى

4صنعك أي صنعت ما  أعجبني:نحو المصدر بمعنى  وتكون 
5خيششر بشيء كقولك ،ذاك من خير بما جئت  قولك:نحو  وموصوفة

خيششر بمن  مررت:نحو بالنكرة توصف من ذلك في ونظيرها ذاك من
:الشاعر وقال منك خير بإنسان قلت كأنك منك

 انايإ محمد النبي حب    غيرنا من على فضل بنا فكفى          
6فششي وهي ،بكرا أعلم وما زيدا أحسن  ما:نحو للتعجب ما  وتجيء

بالبتششداء رفششع وموضإششعها زيششدا حسششن شششيء قلششت كأنك شيء تقدير
 الباب قياس ذلك وعلى أحسن وهو التعجب فعل وخبرها

الخأر والخمسة
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1َذا َما {    نحو  جحود َوَما أو .يوسف ) سورة31}َ ( َبَشًرا َه َأنَت {

َنا َبَشٌر ِإّل ُل ْث     .الشعراء ) سورة186}َ ( ّم
وبنششو موضإششعه فششي منفيششا كششان إذا الخششبر بها ينصبون الحجاز وأهل
 مششا:وتقششول ، ٌقششائم ٌزيششد  ما:فيقولون حال كل على يرفعونه تميم
إل زيششد  مششا:وتقششول الخششبر لتقششديم فيششه اللغتششان فتجتمع ٌ؛زيد ٌقائم

ك الثبشات إلشى الخشبر لخشروج الجميشع عنشد فشترفع ٌ؛قشائم إل بقول
يجششز لششم عمششرو قششائم زيد  ما:قلت فإن ،أبوه ًقائما زيد  ما:وتقول

يجشز لشم أمها قائمة زينب أبو  ما:قولك وكذلك سببه من ليس لنه
. له السبب لن جاز هّأمً قائمة زينب أبو  ما:قلت فإن

2ِبَمششا :وجششل عشز قشوله نحشو  وصشلة َف ِهم { ْقِضش ُهْم َن َق َثششا )155}َ ( ّمي
ِبَما:وكذلك بنقضهم  أي.شش 13/ المائدة- النساء سورة َف ٍة  { ّمششَن َرْحَم

ِه ّلشش ُهششْم ِلنششَت ال اللششه مششن فبرحمششة  أي.عمششران آل ) سششورة159}َ ( َل
العشى قول وكذلك
أشغالي هيجكم عن عداني     الجد أدركني إليك ما فاذهبي          
       :عنترة قول وكذلك

    تحرما لم وليتها علي حرمت    له حلت لمن قيض ما شاة يا      
 قيض شاة يا أي
3ّنَما:وجل عز الله كقول  وكافة ِإ ّلُه  {  َلٌه ال ٌد ِإ ) سورة171}َ ( َواِح

ّنَما:قوله   وكذلك.النساء ِإ ُكم  {  ُظ ٍة َأِع َد َواِح و ؛سششبأ ) سورة46}َ ( ِب
َبَما ّد {ّر َو ِذيَن َي ّل ْا ا َفُرو ْو َك ْا َل ُنو ِلِميَن}َ ( َكا .الحجر ) سورة2ُمْس

 :الشاعر قول ونحو      
العقال كحل فرجة له     المر من النفوس تجزع ربما                

    :أيضا الشاعر قول ومنه
       المخلس كالثغاما رأسك أفنان     بعدما الوليد أما أعلقة           

بالرفع رأسك أفنان فقال ما بعد الكلما استأنف ما ب كف لما
4حيششث ب الجششواب يجز لم ما ولول أكن تكن  حيثما:نحو  ومسلطة

الشاعر قول وكذلك
وأرفع البلد في سيرا أصوب     ظعينتي أرخي اليوما تريني ما إذا  

وأشجع بالحجاز قوما رجالي     وإنما سواكم قوما من فإني              
 الخر قول ومثله

اطمششأن إذا عليشك حقششا    لشه فقششل الرسشول على أتيت ما إذ      
المجلس
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المسششلطة مششا و فقششل في بالفاء والجواب إذما ب جزما أتيت وموضإع
. الحرف يجزما لم تكن لم ولو الجزما على الحرف سلطت

5ْو:نحو الحرف لمعنى  ومغيرة ّل َنا َما  { ِتي ْأ ِة َت َكشش ِئ ْلَمل ِمششَن ُكنششَت ِإن ِبا
ِقيَن}َ ( ِد لنششه لششو معنششى غيرت لقد تأتينا هل أي.الحجر ) سورة7الّصا

الشششيء وجششوب وهششو كششذا لكششان كششذا كششان لششو قولك في معناها كان
هل معنششى إلى لوما قولك في المعنى هذا عن فخرجت غيره لوجوب
نحششو المصششدر بمنزلششة الفعل مع وتكون  لو لمعنى مغيرة ما فصارت

وغير عوضإا الصلة وتكون؛ حرف ههنا وهي صنيعك أي صنعت ما شر
منطلقششا كنت إذ أي معك انطلقت منطلقا أنت  أما:قولك نحو عوض

   ،ومنه كنت من ما فجعل معك انطلقت
 الضبع تأكلهم لم قومي فإن    نفر ذا أنت أما خراشة أبا          

يكتبهششا الكتششاب بعششض كششان وإن الحقيقششة فششي أن من مفصولة ما ف
تلتبششس ول حرفششان أنهمششا ليتششبين تفصششل والولششى للدغششاما موصششولة

فمنطلق زيد أما قولك في واحد حرف هي التي أما بقولك
   نـــــم
  أوجه سبعة ولها من و  
1وهششي عمششرو أو زيششد مجيبا فتقول عندك  من:قولك نحو  استفهاما

ومششن كششانت مششا كائنششا للْجناس ما و خاصة يعقل لمن أنها إل ما نظير
َيششا:تعالى قوله ذلك َنششا  {  َل ْي َنششا َمششن َو َث َع َنا ِمششن َب ِد َقشش ) سششورة52}َ ( ّمْر

يكونششوا لششم حششال على التنبيه ومعناه الستفهاما مخرج فخرجه ،يششس
   .عليها متنبهين

2الشاعر قال أكرمه يأتني  من:نحو  وجزاء 
الله عند بالشر والشر    يشكرها الله الحسنات يفعل من            

      مثلن
3ومن ،يكرمك الدار في من وإن ،أكرمه يأتيك  من:نحو  وموصولة

منهششم   أي5}َالششدنيا في آتنا ربنا يقول من   ومنهم:{تعالى قوله ذلك
  يقول الذي

4الشاعر قال ،نكرة وهي منك خير بمن  مررت:نحو  وموصوفة: 
   واغتدين بغضائه على رحن     أذوادنا يبغض من رب يا               

:الخر قول وكذلك نكرة أنها على دل عليها رب فدخول
   يطع لم موتا لي تمنى قد     صدره غيظا أنضجت من رب           

ُهم 5 ْن ِوِم ُقوُل ّمن { َنا َي ّب َنا َر ِت َيا ِفي آ ْن ّد َنًة ال ِفششي َحَسشش ِة َو َنًة الِخششَر َنششا َحَسشش ِق َذاَب َو َعشش

ِر}َ ( ّنا البقرة ) سورة201ال
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قششول نحششو والتششأنيث والجمششع التثنيششة فششي التأويششل علششى ومحمولششة
  :الفرزدقا

ذئب يا من مثل نكن    تخونني ل عاهدتني فإن تعالى             
   يصطلحان

ُهششم:وجششل عششز قششوله ذلك ومن  ،التأويل على من ضإمير فثنى ْن َوِم }  
ُعوَن ّمن َتِم ْيَك َيْس َل َأنَت ِإ َف ُع َأ ْو الّصّم ُتْسِم َل ْا َو ُنو َ َكششا ُلششوَن}َ ( ل ِق ْع )42َي

ُهششم:تعششالى قششوله فأمششا التأويششل؛ على  فجمع.يونس سورة ْن َوِم ّمششن {
ُع َتِم ْيَك َيْس َل فعلششى آخششر موضإششع فششي /محمششد-؛النعاما ) سورة25}َ ( ِإ
ومن{ :تعالى قوله فنحو التأنيث في التأويل على الحمل وأما اللفظ
 . اللفظ على حمله بالياء قرأه   فمن6}َورسوله لله منكن تقنت

6فتقششول رجل رأيششت:القائل قول مثل في نكرة بعلمة   وموسومة
:فتقشول برجششل مشررت قشال وإن  منشو:فتقول رجل هذا قال فإن منا

 رأيششت:قال فإن نكرة عن مستفهم أنك على تدل بعلمة تسمها مني
 :قال كما منون قلت رجال هؤلء قال وإن منن قلت رجل

    ظلما عموا قلت الجن فقالوا     أنتم منون فقلت ناري أتوا         
7َأّمششْن:تعالى كقوله أما اجل من   ومنقولة َو  { ِنٌت ُهشش َنششاء َقششا ْيششِل آ ّل ال

ًدا ِئًما َساِج َقا أما اجششل من الستفهاما عن  نقلتها.الزمر ) سورة9}َ ( َو
أما عليهششا أدخلت حين نقلتها كما استفهاما على استفهاما يدخل ل لنه
:قوله في

البين يوما الحبة إثر    عبرته يقض لم بكى كبير هل أما             
 مشكوما

.قد معنى إلى الستفهاما معنى عن فنقلها كبير قد أما قال  
 أي 
  أوجه سبعة لها وأي  
1فششإن مشررت وبششأيهم ضإشربت وأيهم عندك القوما أي نحو  استفهاما

ذلك ومن قبلها ما فيها يعمل ولم بعدها ما فيها عمل استفهاما كانت
َلُم:تعالى قوله ْع َي َوَسشش ِذيَن {  ّلشش َلُمششوا ا ّي َظ َلششٍب َأ َق ُبششوَن}َ ( ُمن ِل َق )227َين

لن سششيعلم ب نصبها يجوز ول ينقلبون ب أيا  تنصب.الشعراء سورة
مششا فيششه ويعمششل الكلما صششدر لششه لن قبلششه ما فيه يعمل ل الستفهاما

. اللفظ في المصدر عن يخرجه ل لنه بعده

َوَمن 6 ُنْت { ْق ُكّن َي ِه ِمن ّل ِه ِل ِل ْعَمْل َوَرُسو َت ِلًحا َو َها َصا ِت ْؤ َها ّن ْيششِن َأْجَر َت َنا َمّر ْد َتشش ْع َأ َهششا َو َل

ًقا ِريًما}َ ( ِرْز الحزاب ) سورة31َك

11



2بهشا تشر وتجششزما تششر ب تنصشبها  يأتشك تشر  أيهشم:قولك نحو   وجزاء
ُقششِل:تعششالى قششوله ذلششك ومششن يأتششك والجواب ْا { ُعششو ْد ّلششَه ا ِو ال ْا َأ ُعششو ْد ا
ّيا الّرْحَمَن ْا ّما َأ ُعو ْد َلُه َت َلْسَماء َف َنى ا ْلُحْس السششراء ) سورة110}َ ( ا

 .فله في الفاء والجواب أي ب تدعوا وتجزما تدعوا ب اًأي  تنصب.
3الششذي لضإششربن بمعنى الدار في أيهم  لضإربن:نحو الذي  وبمعنى

قشوله ذلك  ومن.الذي بمعنى لنها قبلها ما فيها يعمل وهذه الدار في
ُثّم: القراء بعض قراءة في وعز جل َعّن  { ِز َنن ٍة ُكششّل ِمششن َل َع ُهششْم ِشششي ّي َأ

ّد َلى َأَش ّيا}َ ( الّرْحَمِن َع ِت مششن   فأمششا.[ بالنصششب]مريششم ) سورة69ِع
كششأنه الحكايششة علششى  رفعششه.أقوال ثلثة للنحويين ذلك ففي أيهم رفع
دليل ننششزع في لن ،حسن وجه وهذا أشد أيهم قائلين لننزعن ثم قال
 إنهششا:سششيبويه قول الثاني والوجه.بالقول ينزع لنه القول معنى على

لتها أن إل الذي بمعنى الضشم علشى بنيشت العائشد منهشا حشذف لمشا ص
قششول علششى يجششوز ول شششيئا لششك قائششل أيهششم لضإربن هذا على فيجوز
معلقششة   لننزعششن:تعششالى قششوله إن يونس قول الثالث والوجه؛الخليل

؛الدار في أيهم علمت قد قولك في العلم يعلق كما
كريم أي وبكريم رجل أي برجل  مررت:كقولك وصفة.
 5لن الحال على رجل أي تنصب رجل أي بزيد  مررت:نحو   وحال

.الصفة عليه تجري أن يجوز فل معرفة قبلها الذي
 6أي:نحششو والتششأنيث والتششذكير والضإششافة الفششراد فششي   ومتصرفة 

وأي  عنششدك.امششرأة أيششة وتقششول أتششاك أي قلت شئت وإن أتاك القوما
  .الدار في رجل

7ّين :وجل عز قوله نحو كم إلى   ومنقولة أ
َ َك َف ٍة ّمن { َي َهششا َقْر َنا ْك َل ْه َأ

ِهَي ِلَمٌة َو :وتقششول ؛ قريششة مششن وكم  بمعنى. الحشج ) سورة45}ٍَ ( َظا
قششد رجل كششم قلششت إذا تنصششبه كمششا رجل فتنصششب لقيت قد رجل كأين
باب إلى منقولة لنها من معها يكون أن والجود ؛التفسير على لقيت

.بعدها النكرة في التفسير معنى على أدل من فلزوما للعدد كم
المخففة أن   
  أوجه أربعة ولها المخففة وأن  
1َوآِخششُر :وجششل عششز قششوله مثششل الثقيلششة مششن  مخففة ُهْم {  َوا ْعشش َأِن َد

ُد ْلَحْم ِه ا ّل َلِميَن}َ ( َرّب ِل َعا ْل للششه الحمد ْأن واصله    يونس ) سورة10ا
ِلَم:تعالى قوله  ومنه. َع ُكوُن َأن  {  َي ُكم َس ) سششورة20}َ ( ّمْرضَإى ِمن

دخششول جهششة مششن الثقيلششة مششن المخففششة إل هششذه تكون   ول.المزمل

12



فعلششى بششالرفع    7فتنششة ُتكششون ل أن  وحسبوا:تعالى قوله فأما السين
الناصششبة أن فعلششى وبالنصب فتنة تكون ل إنه قال كأنه أيضا المخففة

:المخففة في الشاعر وقال الستقبال معنى إلى تنقله التي للفعل
يحفى من كل هالك أن    علموا قد الهند كسيوف فتية في          

   وينتعل
ومنهششم ،والخششبر البتشداء علشى بعششدها ما ويكون تعمل لم خففت وإذا
. الرفع والكثر محذوفة وهي يعملها كما مخففة وهي يعملها من
2وسوف السين من تجتمع ول الستقبال إلى تنقله للفعل   وناصبة

بمعنششى تششأتيني أن يسششرني تقششول المصششدر بمعنششى الفعششل مششع وهششي
عششز قششوله ومنششه خروجك أكره بمعنى تخرج أن وأكره إتيانك يسرني

ُد:وجل ِري ُي َو ّلُه   {  ّق َأن ال ّق ُيِح ِه الَح ِت ِلَما َك َع ِب َط ْق َي ِبَر َو ِريَن َدا ِف َكا ْل }َ ( ا
ّلُه:تعالى قوله  ومنه.النفال ) سورة7 َوال ُد   { ِريشش ُتششوَب َأن ُي ُكششْم َي ْي َل َع

ُد ِري ُي ِذيَن َو ّل ُعوَن ا ِب ّت َواِت َي َه ْا َأن الّش ُلو ً َتِمي ْيل ِظيًمششا}َ ( َم ) سششورة27َع
للنصب علمة النون وذهبت أن ب النصب تميلوا  وموضإع.النساء

3َق:وجششل عز قوله نحو الخفيفة أي   وبمعنى َلشش َط َوان ُلَْ  { ْلَم ُهششْم ا ْن ِم
ِبُروا اْمُشوا َأِن َلى َواْص ُكشْم َع ِت َه ِل وذلشك امشششوا أي؛ص ) سشورة6}َ ( آ
فجششاءت آلهتكششم على واصبروا امشوا قولهم مقاما قائم انطلقهم أن
وإن صششالح رجششل أنا أن أصلي قولك نحو للتفسير التي أي بمعنى أن

. صالح رجل أنا قلت شئت
4 أكرمتششك جئتنششي لما والمعنى أكرمتك جئتني أن  لما:نحو وزائدة

جششاءت أن ولمششا{  : تعششالى قششوله ومنششه للتوكيششد أن ب أتيششت انششك إل
   8}َرسلنا

  إن  
 أوجه أربعة على اللف المكسورة المخففة وإن  
1أحد  وإن:وجل عز قوله ومنه أكرمك تأتني إن قولك نحو   الجزاء

ِإن تعششالى وقششوله  فششأجره استجارك المشركين من َو ُكْم أيضششا{  ُتو َيششأ
ُهْم ُأَساَرى ُدو َفا .البقرة ) سورة85}َ ( ُت

ْا 7 ُبو َوَحِس } ّ ُكوَن َأل َنٌة َت ْت ْا ِف َعُمو ْا َف ّلُه َتاَب ُثّم َوَصّمو ِهْم ال ْي َل ْا ُثششّم َع ْا َعُمششو َوَصششّمو
ِثيٌر ُهْم َك ْن ّلُه ّم ُلوَن}َ ( ِبَما َبِصيٌر َوال ْعَم المائدة ) سورة71َي

َلّما 8 َو َنا َجاءْت َأن { ُل ًطا ُرُس َء ُلو ِهْم ِسي َقا ِب ِهششْم َوضَإششا ًعششا ِب ُلوا َذْر َقششا َوَل َتَخششْف َل َو
ّنا َتْحَزْن َنّجوَك ِإ َلَك ُم ْه َأ َتَك ِإّل َو َأ َنْت اْمَر ِريَن}َ ( ِمَن َكا ِب َغا ْل العنكبوت ) سورة33ا
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2ِإِن: تعالى قوله نحو   والجحد ِفُروَن {  َكششا ْل ٍر ِفششي ِإّل ا )20}َ ( ُغششُرو
بمعنششى إنتيتني وتقول غرور في إل الكافرون ما بمعنى.الملك سورة
 .أتيتني ما والله

3ِإن :تعالى قوله نحو الثقيلة من   ومخففة َو ٌع ّلّمششا ُكّل { َنا َجِميشش ْي َد ّلشش

تلتبششس لئل الخششبر في اللما   تلزمها.يششس ) سورة32}َ ( ُمْحَضُروَن
إن قلشت فشإن إيجابششا فتكشون لقائم زيدا إن فتقول للجحد التي إن ب

  .نفيا كان قائم زيد
4 الشاعر  قول:نحو وزائدة:   

     آخرينا ودولة منايانا    ولكن جبن طبنا إن   وما     
زائششدة فهششذه أحششد الششدار في ما بمعنى أحد الدار في إن ما وتقول  

 التوكيد على
   حتى  
 أوجه أربعة على تنصرف وحتى 
.1ِهَي  {َسَلمٌا:تعالى قوله ومنه الليل حتى قمت قولك نحو   جارة

ّتى َلِع َح ْط ِر}َ ( َم َفْج ْل القدر ) سورة5ا
2 .المير حتى الناس وخرج المشاة حتى الناس  قدما:نحو وعاطفة

ل لنششه النصششب ويجششوز الفطر يوما حتى الياما ليصوما فلنا إن وتقول
فششي عطفششا يكششون ول إلى بمعنى غاية حتى فتكون الصوما في يدخل

 المسألة هذه
3 .إلى سرت بمعنى المدينة أدخل حتى  سرت:نحو للفعل وناصبة

كششي صششليت بمعنششى الجنة أدخل حتى صليت وتقول المدينة أدخل أن
 وكي أن إلى بمعنى تنصب فهي الجنة أدخل

4 .الشاعر قول نحو البتداء حروف من وحرف:   
  مجاشع أو نهشل أباها كأن    تسبني كليب حتى فواعجبا              
الحششال علششى يميششل حششتى أو ،فيه يميل حتى المر في كلمته وكقولك

أظنششه حششتى أمششره فششي لششج قد قولك وكذلك ،بعدها الفعل ترفع فهذه
 فترفع كلمه حال في واقع ظن عن تخبر خارجا

والفعششل السششم بعدها يقع البتداء حروف من حرف هي التي وهذه 
.الستئناف على

 من  
   أوجه أربعة على ومن 
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1 .بغششداد أن عنيششت الكوفة إلى بغداد من خرجت نحو الغاية ابتداء
مصششر إلششى العششراقا مششن كتبت وكذلك انتهاؤه والكوفة الخروج ابتداء
 لنتهائها والى الفعال لبتداء فمن فلن إلى فلن ومن

2وخششذ ًثوبششا الثيششاب ومششن ًدرهما الدراهم من  أخذت:نحو   وتبعيض
.شئت الذي بعض أي بعضها خذ قلت كأنك شئت ما منها

3ُبوا  { :وعز جل قوله نحو   وتجنيس ِن َت َثششاِن ِمششَن الّرْجَس َفاْج ْو َْل }َ ا
مششن ب فجيششء وثششن هششو الذي اجتنبوا يقول كأنه ؛الحشج ) سورة30(

   .الصفة مقاما لتقوما
4وكششذلك أحششد جششاءني مششا بمعنششى أحششد من جاءني  ما:نحو   وزائدة

ُكم { َما تعالى قوله ٍه ّمْن َل َلشش ُه ِإ ْيششُر كششأنه العششراف ) سششورة59 (9}َ َغ
.غيره إله لكم ما قيل
 الضإافة لما

 أوجه أربعة على الضإافة ولما 
.ذلك أشبه وما له وعبد له وثوب لزيد  دار:قولك نحو   الملك1    
.ذلك أشبه وما له وعم له وأخ له وابن له  أب:نحو   والنسب2    
له وشتم له ضإرب كنحو   والفعل3    

 حركششة:قولششك نحششو المجششرى هششذا يجششري  والمفعششول4    
؛ذلششك أشبه وما لزيد وموت ،للثوب وتخريق للحائط وسقوط،للحجر

.الختصاص ذلك كل في وأصلها الوجه أربعة هذه من تخلو ل وهي
 رويد

  أوجه أربعة على تصرف ورويد  
:الشاعر قول نحو للفعل   إسم.1  

  متيامن بعضهم ولكن إلينا    أمهم ثدي ما جد عليا رويد          
. قبيله هذا وعلى أمهل أي عليا أرود قال كأنه   
قلت كأنك سيرا ل صفة ورويدا رويدا سيرا  ساروا:نحو   وصفة.2  

  .مترفقا سيرا ساورا

َلى 9 ِإ َو ٍد { ُهْم َعا ًا َأَخا ِما َيا َقاَل ُهود ْو ْا َق ُدو ُب ْع ّلششَه ا ُكششم َمششا ال ٍه ّمششْن َل َلشش ُه ِإ ْيششُر َ َغ َفل َأ

ُقوَن ّت .العراف ) سورة65}َ ( َت

َلى ِإ َو َد { ُهْم َثُمو ِلًحا َأَخا ِما َيا َقاَل َصا ْو ْا َق ُدو ُب ْع ّلَه ا ُكم َما ال ٍه ّمْن َل َل ُه ِإ ْيُر ْد َغ ُكم َق ْت َجششاء

َنٌة ّي ُكْم ّمن َب ّب ِه ّر ِذ َقُة َه ِه َنا ّل ُكْم ال َيًة َل َها آ َذُرو ُكششْل َفشش ْأ ِه َأْرِض ِفششي َت ّلشش َ ال َها َول َتَمّسششو

ٍء َو ُكْم ِبُس َذ ْأُخ َي َذاٌب َف ِليٌم}َ ( َع .العراف ) سورة73َأ

آيات. تسع نحو القرءان في كثير وهو
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مششن الحششال علششى رويششدا تنصششب رويدا القوما  رحل:نحو   وحال.3  
 .متمهلين رحلوا قلت كأنك القوما

بفعششل فتنصب مضافة تكون هِنفس َ رويد:نحو المصدر   وبمعنى4  
َفَضْرَب:تعالى كقوله محذوف َقاِب  {  .محمد ) سورة4}َ ( الّر

فششأعربت هَنفسشش ًرويششدا هششذا  علششى:لقلششت الضإششافة من فصلتها ولو 
. رويدا أرود قلت فكأنك زيدا ضإربا تقول كما ونونت

لجل التنوين يدخلها ل الفتح على فمبنية للفعل اسم هي التي فأما  
وتصششرف الحششروف تصششرف ،عليششا رويششد قششال كمششا تضششاف ول البنششاء

وحششده السششم على تدخل أوجه سبعة على عليه تدخل فيما الحروف
وحششده الفعل على وتدخل والغلما الرجل قولك في واللما اللف نحو
علششى وتششدخل  وسششيفعل يفعششل سوف قولك من وسوف السين نحو

الجحششد وحرف زيد أقاما قولك في الستفهاما ألف نحو وحدها الجملة
نحششو آخششر باسم لتعقده السم على وتدخل  عمرو ذهب ما قولك في

نحششو آخششر بفعششل لتعقششده الفعششل علششى وتششدخل وزيد عمرو قاما قولك
بجملششة لتعقدها الجملة على  وتدخل.ويقعد يقوما برجل مررت قولك
خششرج زيد قدما الصل وكان عمرو خرج زيد قدما إن قولك نحو أخرى
الخششر ويكششذب أحدهما يصدقا أن يصح خبرين على تدخل فهي عمرو

الكششذب أو جملتشه فششي الصشدقا فصار الواحد الخبر عقد إن فقعدتهما
أل ذلششك إلششى نقلتششه قد إن أن لجل واحد خبر لنه يفصل أن يصح ول

أن يصششح لم إتيان غير من فإكرامه أكرمتك أتيتن إن قال إذا انه ترى
خشبر كلهشا الجملشة لن التيشان في وكذب الكراما في صدقا قد يكون
البششاء دخلششت بزيششد مررت نحو بفعل لتعقده السم على وتدخل واحد
يجششوز ل لنششه بششه يتصل لم عليه تدخل لم لو بالمرور ليتصل زيد على

 زيدا مررت
   الخبر  
 أوجه أربعة على والخبر  

وزيششد قششاما زيششد نحششو اسششم وهو وللظن؛ ن إ_لِو كان _لِو للبتداء  
قششاما  زيششد:نحششو فعل وهو زيد هو أخوك أن كما زيد هو فالقائم أخوك

وعمششرو عنششدك  زيششد:نحششو ظرف وهو عمرا ضإرب وزيد ذهب وعمرو
أبششوه  زيششد:نحششو جملششة وهششو غدا والرحيل الجمعة يوما والقتال خلفك

ثششان مبتششدأ وأبششوه أول مبتدأ زيد فقولك ؛صاحبه خرج وعمرو منطلق
بالبتششداء فرفششع عمششرو فأمششا ؛زيششد خششبر والجملششة للْب خششبر ومنطلق
مششن فششإكرامه أكرمتششك الخبر موضإع في والجملة بفعله رفع وصاحبه
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التيششان فششي وكششذب الكراما في صدقا قد يكون أن يصح لم إتيان غير
نحششو بفعششل لتعقششده السششم علششى وتششدخل واحششد خبر كلها الجملة لن

لم عليه تدخل لم لو بالمرور ليتصل زيد على الباء دخلت بزيد مررت
. مررت يجوز ل لنه به يتصل

إلى بإحسان تبعهم ومن أجمعين وأصحابه آله وعلى محمد نبينا على والسلما والصلة {
الدين}َ يوما

بها ينفع ان اسأل واللَه عليه، الله رحمة للرماني الحروف منازل كتاب الله بعون تمت
ًة الله في إخواني اسأل كما عليها اطلع لنا أخ كل ولسائر لي الغيب بظهر دعو

وبركاته. الله ورحمة عليكم والسلما المسلمين،
الرحمن عبد بن ميلود

12/07/2005   الموافق1426 الثانية  جمادى5 الثلثاء يوما
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