
اللماات كتاب
الزجاجي إسحاق بن الرحمن عبد القاسم يأبل
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والكتاب الكاتب عن نبدة
القععرآن، وإعععراب الجمل؛ كتاب صاحب الزجاجي القاسم أبو هو

، قتيبععة لبععن  الكععاتب أدب  وشعرح  النحععو؛ فعي اليإضعاح وكتاب
 للهجرة.337 عام توفي ؛ القرآن وإعراب

تعععرض الفوائععد، كععثير ولكنععه الحجععم صغير كتاب ؛ اللماات كتاب
وماعععانيه، تمظراته جميع ماستقرئا اللم حرف إلى الزجاجي فيه

ًا و ماصدًرا بصدق ويإعد ًا مارجع مانععه اسععتفاد المجععال؛ هذا في هاما
ًا المععالقي الععوردي القاسععم ابععن تلميععذاه بعععده وماععن كععثير

 المشكاة)؛ بموقع ماوجودة والسفاقسي( كتب
الشععواهد مانهععا خصوصععا الشواهد كثير العبارة؛ فصيح الزجاجي
القرآنية.

 ؛حسبه فهو الله على يتوكل ومن الرحيم الرحمن الله بسم
اللسسه رحمسسة الزجسساجي إسسسحاق بن الرحمن عبد القاسم  أبوقال:  

العسسرب كلما فسسي ومواقعها اللمات ذكر في مختصر كتاب هذا عليه
مسسن موقسسع لكسسل والحتجسساج وتصسسرفها ومعانيها وجل عز الله وكتاب

.التوفيق وبالله الخلفا من بعضها في العلماء بين وما مواقعها
  ًلما وثالثاون إحدى فاللمات

  أصلية لما.1
  التعريف لما.2
  الملك لما.3
  الستحقاق لما.4
  كي لما.5
  الجحود لما.6
  إن لما.7
  البتداء لما.8
  التعجب لما.9

  به المقسم على تدخل لما.10
  القسم جواب تكون لما.11
  أجله من المستغاث لما.12
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  المر لما.13
  المضمر لما.14
  إليه والمضافا المضافا بين النفي في تدخل لما.15
  إليه والمضافا المضافا بين النداء في تدخل لما.16
يجسسوزا ول القسسسم فسسي لزامسسة المستقبل الفعل على تدخل لما.17

  حذفها
  الثقيلة من خففت إذا المكسورة إن تلزما لما.18
  الصيرورة لما الكوفيون ويسميها العاقبة لما.19
  التبيين لما.20
  لو لما.21
  لول لما.22
  التكثير لما.23
  أشبهه وما عبدل في تزاد لما.24
  لعل في تزاد لما.25
  أجله من المفعول إيضاح لما.26
  وتعاقبها حروفا تعاقب لما.27
  إلى بمعنى تكون لما.28
  الشرط لما.29
الفعسسل وصسسل يجسسوزا  وقسسد ،  المفعولين إلى الفعال توصل لما.30

به المستغاث لما بغيرها

الصلية اللم ذكر باب
، وعينا فاء وتكون والحروفا والفعال السماء في تكون أنها اعلم  

الله قال كما ذلك أشبه وما ولجاما ولهو لعب قولك فاء فكونها ولما
ّنَمسساوجل:{ عز ُة إإ َيسسا َيا الَح ْن ّد إعسسٌب السس ٌو َل ْهسس َل ، ؛محمسسد ) سسسورة36} ( َو

{:تعسسالى قسسال كمسسا وسسسلما بلسسد قولك عينا وكونها أشبهه ما  وكذلك
إمُن الّسَلمُا ْؤ ْلُم إمسسُن ا ْي َه ْلُم إزيسسُز ا َع ْل وكسسذلك  ؛الحشسسر ) سسسورة23} ( ا
إإن:تعسسالى  قسسال كما السلم َو ْا  { َنُحسسو إم َج ْل َنسسْح إللّسسس َهسسا َفاْج )61} ( َل
ووصسسل وإبسسل وجبسسل طسسلَ خ:قولك السم لما وكونها ؛النفال سورة
الفعسسال في وكونها السماء في كونها فهذا أشبه ما  وكذلك ، وحبل

،وفلسسق الشسسيء لسَوسسس ،الرجسسل لعسسب كقولسسك: المواقسسع هسسذه في
 فسسي:الثلث المواقسسع فسسي وقوعهسسا لسسك بسسان فقسسد وعجسسل ،ووصسسل
فأمسسا تخفسسى أن مسسن نَسسْيوأب ،تحصى من أكثر وهي والفعال السماء
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قد ولكنها الفاعيل بأمثلة تقدر ل الحروفا  فإن ، الحروفا في كونها
بسسدليل إل بالزيادة فيها عليها يحكم ول وآخرا ووسطا ًأول فيها جاءت
وهي  ْ،وبل ْ هل:قولهم اًآخر وكونها ولكن ولن لم قولهم أول فكونها

وجل: عز الله قال عمرو ْبل زايد خرج كقولك: ما للضإراب تقع التي
إل{ إْلنَساُن َب َلى ا إه َع إس ْف ٌة َن إصيَر :قسسولهم ما؛أ القيامة ) سورة14} (َب

اًتقريسر أولهمسا فسسي تسسزاد اللف ولكن ،ولما  لم:هي فإنما ،وألما ألم
قسسال ًزايسسدا تقصسسد ألم ،تخرج  ألم:قولك فالتقرير اًواستفهام اًوتوبيخ

َلْم:تعالى الله َأ ْد  { َه ْع ُكْم َأ ْي َل إني َيا إإ َدمَا َب هسسذا ؛سفوي ) سورة60} ( آ
فلن علسسى تسسسفه ألسسم تسسذنب  ألسسم:قولسسك مثسسل والتوبيسسخ ؛تقريسسر

يقولسسون الكوفيين وجميع فالفراء خلفا ففيها َْسَيل فأما ؛فاحتملك
أنسسه علسسى الكوفيين ودليل  فعل:هي يقولون والبصريون  حرفا:هي

يجيء لم وأنهه،ثااني لسكون الفعال من شيء وزان على ليس حرفا
 يليس:منها يقل فلم المستقبل لفظ ول مفعول ول فاعل اسم منها
فهسسو يكيسسل وكسسال ،ومبيع بائع فهو يبيع باع قيل كما ،ومليس يس ول

اتصسسال فهو فعل أنها على الدليل أما البصريون وقال ، ومكيل كايل
ولستم ولسنا كقولك: لست بفعل إل يتصل ول به المرفوع المضمر
وضإربتم وضإربنا كقولك: ضإربت فهو ،ذلك اشبه وما ولستما ولستن

فيسسه الفاعسسل المضسسمر انسسستار و ذلسسك أشسسبه ومسسا وضإربتما وضإربتن
علسسى الدليل هو فهذا ،اًراكب ليس الله وعبد ً،ذاهبا ليس كقولك: زايد

بلفسسظ وقع لما أنه فهو التصرفا من امتناعه في العلة فأما ؛فعل أنه
عن فيه استغني غدا اًخارج زايد  ليس:فقيل للمستقبل نفيا الماضإي

اسسسم منسسه يبن لم ،المستقبل عن فيه استغني ولما المستقبل لفظ
أخسسرى وعلسسة التصسسرفا مسسن امتنسساعه علة فهذه المفعول ول الفاعل

مسسن فمنعسست النافيسسة المعسساني حروفا ضإارعت بها نفي لما أنه وهي
عليه يحكم ول يتصرفا مال الفعال من يكون  وقد ،  لذلك التصرفا

 يسسذر:قالت العرب أن ترى أل التصرفا من لمتناعه بفعل ليس بأنه
، والمفعسسول الفاعسسل اسسسم ول الماضإسسي منسسه سسستعملواي ولسسم ويسسدع

اللسه قسول وفسسي ،يركسب أن زايسد  عسسسى:قسولهم في عسى  وكذلك
َثسسَك َأن َعَسسسىتعسسالى: {  َع ْب ّبسسَك َي َقاًمسسا َر ًدا َم ) سسسورة79} (ّمْحُمسسو

متصسسرفا غيسسر فعسسل هو عنده من أمر أو بالفتح يأتي عسى ؛السراء
فعلن همسسا وبئسسس نعسسم  وكسسذلك ، فاعل ول يفعل منه يستعمل ولم
مسسن امتناعهسسا فسسي المنزلسسة بهسسذه هسسي ليسسس فكسسذلك متصرفين غير

الضسسم مسسن يفسسر مسسن العسرب مسسن  فإن ،هثااني سكون وأما ؛ التصرفا
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ذإسسَخ ف:وفسسي ٌْدضسسَع ٌُدضسسَ ع:فسسي فيقول تخفيفا السكون إلى والكسر
للخليسسل قلسست : سيبويه قال السكون إلى الفتح من يفرون ول ،ْذَخف

فسسي العسرب : قسول قسال الحركسات أخسف الفتحة أن على الدليل ما
رَسسَمق فسسي ول ،لْسسَمج َلَمج كفي يقولوا ولم ْدَبك دإبَك وفي ْدَضع ُدَضع
فسإن ، ذلسك ومسسع الحركسسات أخسسف الفتحسة أن علسسى ذلسك فدل ،ْرَمق

تخرج والفتحة للشفتين واستعمال بتكلف تخرجان والكسرة الضمة
يقسسول فإنه السماء، في لغته من هذا كان ومن ،علج بل النفس مع

وهسسو الثسسوب صرُوع زايد ربَضإ يريد وهو زايد ربُضإ الفعال في أيضا
رانعص والمسك البان منه عصر لو  الشاعر:  قال ، صرَع يريد

و اللغسة هسذه مسن فأسسسكن لَسسعَف وزان علسى ََسَيل ليس أصل وكان 
لسسم كمسسا الصسسل علسسى تسسستعمل ولسسم تصرفا لم لما السكون لزمها

وسطا اللما كون وأما الصل؛ على ذلك أشبه وما وباع قاما يستعمل
وهي  أل:فقولهم فقولهم المعاني حروفا في الفعل عين موقع في

َتعسسالى: {  كقسسوله لكلما افتتاحسسا تقسسع السستي َنسسُة َأل ْع إه َل ّلسس َلسسى ال َع
إميَن إل ّظا : الشماخ :  وهو الشاعر وكقول هود، ) سورة18} (ال
؛يهيج لم ليته شوقا يهيجن  تعرج ليلى أظعان ناديا أل

:الخر وكقول 
الدهر آخر عدى حيانا كان وإن  بدر بني هند هند يا اسلمي يا أل

الرمة: ذي وكقول 
القطر بجرعائك منهل زاال ول  البلى على مي دار يا اسلمي يا أل

ُدوا َأّل: { تعالى قوله  ذلك ومن إه َيْسسسُج ّلسس إذي إل ّلسس إرُج ا َء ُيْخسس ْلَخْبسس } ( ا
فالمنسسادي اسسسجدوا هسسؤلء يا أل اعلم والله معناه ؛النمل ) سورة25

اللما وموقسسع كلما وافتتاح تنبيه وأل النداء حرفا ويا النية في مضمر
الشاعر: قول  المنادي فيه أضإمر ومما الفعل عين موقع منها

جار من سمعان على الصالحين  و كلهم والقواما الله لعنة يا 
نسسداء لنسسه لنصسسبها عليهسسا واقعا كان ولو اللعنة لغير  يا:سيبويه قال 

من مركبة فهي والتشديد أوله بفتح لله يسجدوا أل قرأ ومن مضافا
السستي اللما في النون أدغمت ثام يسجدوا ل أن تقديره ول أن حرفين

نصسسب موضإع في ويسجدوا كلمة أول التقدير هذا على فاللما بعدها
ُلوا َأّل:  { تعالى قوله نظير وهي النون سقوط لنصب وعلمة بأن ْع َت

َلّي إني َع ُتو ْأ إميَن َو إل والتشسسديد الفتسسح فسسي  ؛النمسسل ) سورة31} (ُمْس
فسسي مشسسددة المعسساني حسسروفا فسسي ثاانيسسة اللما تكون  وقد ، والعمل
ومسسررت زايسسدا إل القسسوما كقولسسك:  جسساء السسستثناء فسسي إل قسسولهم
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ْاتعالى{  الله  قال بكرا إل بأصحابك ُبو إر ْنسسُه َفَش ّ إم ً إإل إليل )249} ( َق
ما ؛عامر بن الله عبد وقرأ ؛منهم قليل إل فعلوه ما و ؛البقرة سورة
مسسن قبلهسسا مسسا كسسان إذا إل أن وذلسسك بالنصسسب ؛منهسسم قليل إل فعلسسوه
وإذا قبلهسسا لمسسا أثابت ما عنه منفيا منصوبا بعدها ما كان موجبا الكلما

علسسى والنصسسب قبلهسسا ممسسا البسسدل بعدها فيما جازا منفيا قبلها ما كان
: سيبويه قال غيره يجوزاون ول البصريين مذهب هذا الستثناء أصل

المسسسمى تصسسرفا لم بها سميت فإن دفلى، بمنزلة الستثناء في إل
التي فاللف مؤنثة واحدة كلمة إل أن يعني ؛ نكرة ول معرفة في به

لسم فلسذلك دفلسى فسي الستي اللسف بمنزلسة التسأنيث ألف آخرها في
فسسي إل فسسي اللما أن فعنسسده الفسسراء وأمسسا بهسسا؛ المسسسمى تصسسرفا
إل أعنسسي عنسسده وهي الفعل فاء موقع وموقعها الكلمة أول الستثناء

زايسسدا إل القوما جاء فقال بها نصب فإذا ول إن من حرفين من مركبة
لم يأ ،ل زايدا إن القوما : قاما قال كأنه ملغاة ول إن عنده فالناصب

ما أن وذلك الخبر من بالخلفا اكتفي فقال الخبر فأين له فقيل يقم
زايسسدا إل القسسوما قسساما فقال ،بها رفع وإذا قبلها لما أبدا مخالف إل بعد

تحكسسم وهسسذا زايد ل القوما : قاما قال كأنه ملغاة وإن ل عنده فالرافع
لسسه يعرفا ول العرب كلما في يعقل مال بها بدء  وقد ، إن وإلغاء منه

ول بسسه ويبتسسدأ ل الملغسسى أن علسسى أجمعسسوا قد العرب أن وذلك نظير
، بسسه بدأت  وقد ، الظن إلغاء على منطلق زايد ظننت تقول أن يجوزا

حرفيسسن مسسن مركبسسة زاعسسم كمسسا كسانت إن إل فسسي إن موقسسع  وكسسذلك
العسسرب وإجمسساع إن لتقسسدما خطسسأ بهسسا والرفسسع جسسائز غيسسر فإلغاؤهسسا

ه وقسول ،  زايسد إل القسوما قساما  ما:إجازاة على والنحويين تعسالى: الل
ُه { ّما ُلو َع ّ َف إليٌل إإل ُهْم َق ْن علسسى يدل فالرفع ،النساء ) سورة66} ( ّم

فسسي إل بعد الرفع أيضا الفراء أجازا  وقد ،  الفراء إليه ذهب ما فساد
: قسسال بكسسرا إل أصحابك وانطلق ٌ،زايد إل القوما  قاما:فأجازا الموجب

السسوجه هسسذا فسسساد لسسك بينت  وقد بل، والعطف إن إلغاء على أرفعه
المحدثاين الشعراء من كثير استعمله  وقد ، البصريين عند لحن وهو

وأحسسسبهم طبقتسسه فسسي هسسو ومن نواس أبي شعر في نراه ما وكثيرا
؛ المذهب هذا تأولوا

ردع وهي مشددة مكررة فيها واللما واحد حرفا أيضا فهي كل وأما 
والفعسسال السسسماء فسسي الصسسلية اللمسسات مواقسسع فهسسذه  ،وزاجسسر

مسسا قيسساس عسسن يخسسرج فلن نذكره لم مما منها ورد ومهما والحروفا
الله شاء إن إليه راجع فإنه ،  فتدبره لناهّأص
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التعريإف لم
قولسسك: : الرجسسل وكسسذلك للتعريسسف اللسستين واللما اللسسف أن اعلسسم

 أمسسا:مسسذهبان فيهسسا للعلماء ،ذلك أشبه وما والفرس والثوب والغلما
حرفيسسن مسسن مبنيسسة واحدة كلمة واللما اللف أن إلى فيذهب الخليل
بنسساء مسسن أصسسلية اللسسف فيجعسسل ،ذلك أشبه وما وإن ولم من بمنزلة
الشاعر: بقول  ذلك على واستدل وأن إن في اللف بمنزلة الكلمة

بجل مللناه قد إنا بالشحم  بذل وألحقنا ذا وعجل ذا دع
فسسأتى القافيسسة لسسه تسسستقم فلم بالشحم ألحقنا يقول أن : أراد قال 

الشسسحم فقسسال الثسساني البيت ابتداء في اللما مع اللف ذكر ثام باللما
قسسول بمنزلسسة : وهسسو قسسال الكلمسسة بنسساء من اللف أن على ذلك فدل

عنسسد قسسد فيسسرد وكسسذا كذا كان قد يقول ثام قدي شيئا تذكر إذا الرجل
علمسساء مسسن غيسسره وأما ؛ واحتجاجه الخليل مذهب فهذا نسيه ما ذكر

وأن وحسسدها للتعريسسف اللما أن إلسسى فيسسذهبون والكسسوفيين البصريين
البتسسداء لن سسسكنت لما باللما النطق إلى ليوصل قبلها زايدت اللف

ممتنسسع، متحسسرك علسسى الوقسسف أن كمسسا الفطسسرة في ممتنع بالساكن
ضإسعيف ذكسسره فيمسسا الخليسسل ومسسذهب العلمسساء إليسسه ذهب ما والقول
اللما أن هسسو الخليسسل قسسول وفساد الجماعة قول صحة على والدليل

لما نحسسو المعسساني علسسى تسسدل وحدها الموضإع هذا غير في وجدت قد
اللمسسات وسسسائر المر ولما ، الستحقاق ولما ، القسم ولما ، الملك

مسسن شيء في الوصل ألف توجد ولم ،الكتاب أول في عددناها التي
مسسن شسسيء فسسي الوصل ألف وجدت ول معنى على تدل العرب كلما
حسسرفا ول فعسسل ول اسسسم فسسي الكلمسسة أصسسل مسسن تكون العرب كلما

، الكلمسسة أصسسل مسسن الوصسسل ألف تكون وكيف ،به ملحقا هذا فيكون
سسسميت : إنما قال نفسه الخليل  فإن ،ذلك ومع ؟وصل سميت  وقد
، بالسسساكن النطسسق إلسسى للسسسان وصلة لنها السم بهذا الوصل ألف

فسسي بعسسدها بمسسا قبلها ما لتصال الوصل ألف سميت إنما غيره وقال
واحتجسساجه الخليسسل مسسذهب لسسك بان فقد منه وسقوطها الكلما وصل

قسساله مسسا الفصسسل هسسذا فسسي  ونقسسول ، واحتجسساجهم العلمسساء ومسسذهب
أن بعسسده مسسن فسسسبيل قسسول المتقسسدما العالم  قال   إذا:قال المازاني

النسساظر ويكون الصواب على ودل عنه أبان خلل فيه رأى وإن يحكيه
قال  فإن ، الحق فيه له بان المذهبين أي اعتقاد في مخيرا ذلك في

أنهسسا زاعمتسسم  وقسسد ، عنسسدكم المعرفسسة لما سسسكون وجسسب  فلم:قائل
بنفسه المعنى على دللته أما له قيل ؟بنفسه معنى على دال حرفا
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توجسسد ،حقيقة هي بل زاعما فليست قبلها التي اللف غير من مفردا
فسسي ،ذلسسك أشسسبه ومسسا الغلما وخسسرج القسسوما  قاما:قلنا إذا لنا ضإرورة

اللما ودلسست الكلما لوصسسول اللفسسظ مسسن اللف سقطت الكلما جميع
معناهسسا لخسسل الكلمسسة بنسساء مسسن اللسسف كسسانت ولسسو التعريسسف علسسى

تقسسع السستي اللمسسات لن ذلك وجب ما فإن   سكونها وأما ؛ بسقوطها
ولما ، البتسسداء لما فسسذهبت بالحركسسات ذهبسست غيرهسسا الكلسسم أوائسسل

أو الضم غير يبق ولم بالكسر كي ولما ، المر ولما ، الفتحب المضمر
كلما في الدور كثيرة لنها الضم التعريف لما في فاستثقل السكون

سسسائر كسسذلك وليسسس تعريفه يراد منكور اسم كل على داخلة العرب
تدخل قد فإنها ، ذلك ومع معروفا موقعا منها واحد لكل لن اللمات

مسسن الخسسروج عليهسسم لثقسسل مضمومة كانت فلو وإطل إبل مثل على
يثقسسل فكسسان وعنسسق حلسسم مثسسل علسسى تسسدخل  وقد كسرتين، إلى ضإم

كسسانت ولسسو مضسسمومة كسسانت لسسو ضإسسمات ثالث بيسسن الجمسسع عليهسسم
أنسسه تسسرى أل ضإسسمتين إلسسى كسسسر مسسن الخروج عليهم لثقل مكسورة

للخروج استثقال العين وضإم الفاء بكسر فعل مثل كلمهم في ليس
التوكيسسد لما أشسسبهت مفتوحسسة كسسانت ولسسو الضسسم إلسسى الكسسسر مسسن

لمسا الحركسات هسذه بإحسدى تحريكهسا يكن لم فلما والقسم والبتداء
في ذلك فعل كما الوصل ألف عليها وأدخلت السكون ألزمت ذكرنا

.واضإح بين وهذا أوائلها سكنت إذا والفعال السماء
علسسى الكلما في تدخل قد للتعريف التي واللما اللف هذه أن واعلم

كقولسسك:  جسساءني العهد معنى على السم تعرفا أن ضإروب:  فمنها
إليسسه تشسسير برجسسل عهسسد وبينه بينك من بهذا تخاطب ما فإن ، الرجل

وكسسذلك ، رجسسل جسساءني تقول ولكنت الرجل جاءني تقل لم ذلك لول
ذلك أشبه وما الثوب واشتريت الفرس وركبت الغلما بي  مر:قولك

بينسسك السسذي العهسسد إلسسى واللما اللف بهذه لشارتك معرفة صار إنما
تسسدخل  وقسسد واللما، اللسسف هسسذه عليسسه دخلسست فيمسسا مخاطبسسك وبين

فتكسسون جنسسس مسسن واحد اسم على تدخل أن وذلك الجنس لتعريف
السدرهم كسثر قسد قسسولهم وذلسك بعينسه منسه لواحسد ل لجميعسه تعريفا

بعينه دينار ول بعينه درهم تعريف به يراد ل الناس أيدي في والدينار
الكسسافر مسسن أفضسسل المؤمن قولك  ذلك ومن ، الجنس به يراد وإنما
علسسى المسسؤمنين جنسسس تفضسسيل تريسسد وإنمسسا بعينسسه مؤمنا تريد لست

قسسولهم ومنسسه المرأة من أفضل الرجل قولهم  ذلك ومن ، الكافرين
والخادمة الفاره والغلما العتيق الفرس يشتري فصار فلن أيسر قد
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هسسذا مسسن كسسان مسسا يراد وإنما الجنس من الواحد به يراد ول الحسناء
ل مخوفسسا السسسد وهسسذا شسسقيا الصياد هذا قولهم  ذلك ومن ، الجنس

الجنسسس، هسسذا مسسن كسسان مسسا يراد وإنما بعينه صائد ول بعينه أسد يراد
نعسست عسسل تسسدخل أن وذلسسك التعريسسف مسسن ثاسسالث لضرب تدخل  وقد

بتلسسك كسسان مسسن علسسى إدخالها يطرد ل ثام بمنعوت مقرون مخصوص
وذلسسك والشسسكال العمسسوما عسسن يخرجسسه بمسسا معلقسسا إل مطلقا الصفة
ذلسسك أشبه وما والفاجر والمنافق والفاسق لكافرا و المؤمن قولهم

ول التصسسديق من المؤمن اشتقاق أن ترى أل الشرعية الصفات من
عسسز بسسالله المسسؤمنين علسسى إل واللما بسساللف معرفسسة الصفة هذه تقع

أو الخبسسار مسسن بخسسبر صسسدق لمسسن تقسسول ول وشسسرائعه والنسسبي وجل
حسستى مطلقسسا المؤمن الشريعة لهذه مخالف وهو الشياء من بشيء
مسسن كسل السستر مسسن أصسله الكسافر  وكذلك ، وكذا بكذا مؤمن تقول
من على والما باللف معرفة تقع صفة صار ثام كفره فقد شيئا ستر

رأيت أو الكافر جاء قد بعينه شيئا ستر لمن تقول فل السلما خالف
الكسسافر جاءنسسا قسسد فتقول الشكال من يخرجه بما تقرنه حتى الكافر
فجسسائز يسسبينه بمسسا موصسسول أو منكسسورا فأمسسا ذلسسك أشسسبه ومسسا للثسسوب

واللما بسساللف معرفسسا ذكسسره لمسسا ،وجسسل عسسز أنالله ترى أل استعماله
إل { :وجسسل عز فقال ،وتبينه توضإحه بصفة وصله َثسس ْيسسٍث َكَم ْعَجسسَب َغ َأ

ّفاَر ُك ْل ُتُه ا َبا بسسذكر ذلسسك فبسسان السسزراع يعنسسي الحديسسد؛ ) سورة20إ} ( َن
ل ممسسن الملحدين أغبياء بعض الية بهذه تعلق ولذلك والنبات الزرع

المسسؤمنين دون الكفسسار السسزرع يعجسسب وكيسسف فقسسال بالعربية له علم
اسسستحكامه عنسسد بسسه لنهسسم السسزراع هسسم بهسسم المعنى أن عليه وذهب

فيسسه وكسسدهم لسسه معانسساتهم لطسسول غيرهسسم مسسن فرحسسا أشسسد وجسسودته
مسسن العربيسسة أهسسل جميسسع عنسسد أصله الفاسق  وكذلك ، إياه وتأميلهم

هسذه تطلسسق ول منسسه خرجسست إذا قشسسرها من الرطبة فسقت قولهم
وسسستر وغطاء غشاء من خارج كل على واللما باللف معرفة الصفة

مسسن الفاسسسق اشسستقاق أن إلسسى يسسذهب دهحو قطرب وكان فيه كان
فيسسه اتسع إذا أمره في الرجل تفسق تقول العرب أن وذكر التساع

يحرج ما الدين مذاهب من نفسه على وسع قد الفاسق : فكأن قال
التأويل هذا على يجوزا ول للمآثام توقيا نفسه على فيضيقه غيره فيه

مسسن حسسال فسسي توسع من كل على واللما باللف معرفا إطلقه أيضا
كسسانت وإن لنهسسا والشاعر والفقيه الطبيب النوع هذا ومن ، الحوال
لمسسن مخصوصسسة إل واللما باللف معرفة تطلق فل مشتقات صفات

8



رابسسع ضإرب في للتعريف واللما اللف تدخل  وقد ، اتفاقا له وضإعت
عسن تنسوب صسارت حستى قسوما بهسا شسهر صفات على تدخل أن وهو

كقسسوله:  ما أسسسمائهم دون بهسسا فعرفسسوا عليهسسم غلبسست ثاسسم أسسسمائهم
فسسي كسسانت هكذا ذلك أشبه وما والقاسم والعباس والحارث الفضل
ذلسسك بعد بها فسمي نقلت ثام أصحابها بها فعرفا غلبت نعوتا الصل

بمنزلسسة عنسسده فهسسن وفضسسل وعباس : حارث قال فمن سيبويه  قال
واللما اللسف إدخسال يجسوزا ل أعلما أسسماء وبكر ومحمد وجعفر زايد

مسسن نقلهسسا مسسا فسسإن ، والفضسسل والعبسساس : الحسسارث قال ومن عليها
والعبسساس الحسسارث منسساد نسسادى  فإن ، بها فسمى المشهورة النعوت

 يسسا:فقال الخرى اللغة إلى ورجع واللما اللف منها أسقط والفضل
الحسسارث فسسي واللما اللسسف يسسسمون الكوفسسة وأهل عباس ويا حارث

للتعريسسف الداخلسسة واللما اللسسف لنهسسا تبجيل والفضسسل والعبسساس
خسسامس ضإسسرب علسسى للتعريسسف واللما اللسسف تسسدخل  وقد والتبجيل،

لسسم ثاسسم مشسستقا بعينه لواحد وقع مخصوص نعت على تدخل أن وذلك
إلسسى نقسسل ول الصسسفة تلسسك فسسي شسساركه فيما ول جنسه في يستعمل

بسسذلك سسسمي إنمسسا للنجم لدبراناقولهم:  نحو وذلك به فسمي غيره
للنجم السماك  وكذلك ، له التالي الكوكب دبر في صار أي دبر لنه

قسسال  وكسسذلك ، ارتفسساعه أي لسسسموكه بسسذلك سسسمي وإنما المعروفا
السسسماك المرتفعسسة الشسسياء مسسن لغيسسره يقال ان يجوزا : ول سيبويه

بعينسسه لرجل صفة هي إنما الصعق ابن قولهم  وكذلك ، كان ما كائنا
والعبسساس بالحسسارث فعسسل كمسسا بهسسا يسم ولم تنقل لم ثام ذلك أصابه

وبيسسن البسساب هذا من ذكرناه ما بين الفرق فهذا بها فسمي والفضل
ذلسسك أن معهما ذكر وما الفاسق وبين بينه والفرق والعباس الحارث

البسساب هسسذا فسسي قسسولهم ومن  يطرد ل وهذا جنسه في منكورا يطرد
ثاسسروى تصسسغير هسسي وإنمسسا بعينها المعروفة المجتمعة للكواكب الثريا
مصسسغرا اللفسسظ هسسذا يطلسسق ول الكسسثرة وهسسي الثروة من فعلى وهي

قسسول  ذلسك ومسسن ، غيرهسسا الشسسياء مسسن كثر لما واللما باللف معرفا
بشيء متصل غير واللما باللف معرفا هكذا ذكروه إذا النجم العرب

النجسسم وطلسسع النجسسم غسساب فيقولون بعينها الثريا به يريدون ما فإن ،
الثريسسا لغيسسر معرفا النجم استعمل  وقد ،  اللغة أهل أكثر يقول هكذا

إم {:تعالى الله  قال  وقد ، ّنْج َذا َوال َوى إإ وأراه ؛النجم ) سورة1} (َه
كسسانت أيهسسا الغسسروب إلسسى النجوما من هوى ما إلى إشارة أعلم والله

بهسسا ترجسسم السستي الكسسواكب مسسن هسسوى ما إلى إشارة يكون أن ويجوزا
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سسسادس ضإسسرب علسسى للتعريف واللما اللف دخلت  وقد الشياطين،
قسسط تسسسمع ولم منفصلة غير ثاابتة السماء بعض على دخولها وذلك

والسسذين واللسستين واللسسذين والسسذي السستي علسسى كسسدخولها منهسسا معسسراة
أن علسسى كلهسسم النحسسويين إجماع فإن ذلك، أشبه وما واللئي واللتي
منهسا قسسط تعسسر ولسم للتعريسف السسسماء هسسذه أوائل في واللما اللف

اللسسف عليسسه دخلسست ثام وشج عم مثل لذ الذي  أصل:يقول فسيبويه
مسسا إلسسى إشسسارة وهسسو ذا السسذي أصسسل يقسسول والفسسراء للتعريف واللما

واللما اللسسف عليه ودخلت الغيبة إلى الحضرة من نقل ثام بحضرتك
الحاضإسسر إلسسى الشسسارة بيسسن ليفسسرق الياء إلى ألفها وحطت للتعريف
عليسسه دخلسست ثام هإل أصله إنما وجل عز الله قولنا  وكذلك ، والغائب

ثاسسم له أصسسله سسسيبويه وقال ، الهمزة وحذفت للتعريف واللما اللف
اللسسف عليسسه دخلسست مسسا نادر ومن للتعريف واللما اللف عليه دخلت
ونحسسن الحاضإسسر السسوقت إلى الشارة في الن قولهم للتعريف واللما
.الله شاء إن الباب هذا يلي الذي الباب في وعلته نذكره

اللتين واللم اللف ماع اجتماعه يإمتنع ماا ذكر باب
وذكر واللم اللف هذه على إدخاله يإمتنع وماا للتعريإف

بنائه وعلة الن ماعاني
مسسن حسسال علسسى والتنسسوين واللما اللسسف اجتمسساع يجسسوزا ل أنسسه اعلسسم

والغلما الرجسسل تقسسول ثاسسم وغلما وفسسرس رجسسل قولسسك نحسسو الحوال
عنسسد ذلسسك فسسي والعلة بينهما الجمع وخطأ التنوين فيسقط والفرس

منهسسا المنصسسرفا بيسسن فرقسسا السسسماء في دخل التنوين أن البصريين
فسسإذا للفعسسل مضسسارعا بثقلسسه النصسسرافا مسسن الممتنع وبين المتمكن

كلسسه صسسرفا فسسإن الصل، إلى فردته مكنته عليه واللما اللف دخلت
علسى دليليسن بيسن للجمسسع معنسى ل لنسه التنسسوين دللة عن فاستغنى

بيسسن الجمسسع امتنسساع وعلسسة  الخسسر علسسى لحدهما فضل ل واحد معنى
أن هسسي وأصسسحابهما والكسسسائي الفسسراء عنسسد واللما واللسسف التنسسوين
مسسا السسسماء مسسن لن الفعسسال وبيسسن بينها فرقا السماء لزاما التنوين

لنسسه وجمل جبل ونحو دحرج بوزان لنه جعفر نحو الفعال بوزان جاء
بيسن فرقسا التنسوين فجعسل أشسبهه مسا  وكسذلك ، وذهسب خسرج بوزان

واللسسف الفعسسال مسسن أخسسف لنهسسا السسسماء وألسسزما والفعال السماء
أجلهسسا مسسن التي المعاني رهاإتعتو ل لنه الفعال على تدخل ل واللما
دخلسست فلمسسا شسسرحها قسسدمنا السستي السماء على واللما اللف تدخل

عسسن فاسسستغني الفعسسال شسسبه فسسارقت السسسماء علسسى واللما اللسسف
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واللما واللسسف الضإسسافة بين الجمع يجوزا ل فأسقطوا ودللته التنوين
الغلما هسذا قلست لسو بكسر ودار عمسرو وثاوب زايد غلما هذا قولك نحو
واللما اللسسف اجتمسساع امتناع في والعلة خطأ كان عمرو والثوب زايد

والضإسسافة بالعهسسد السسسم  فسسإن ، يعسسر واللما اللف أن هي والضإافة
مختلفيسسن تعريفيسسن جمسسع ومحسسال والستحقاق بالملك السم تعرفا

واللما اللف بين فيه يجمع شيء العربية في وليس واحد اسم على
المسسال والكسسثير العبسسد والفاره الوجه الحسن هذا قولهم إل والضإافة

العلسسة لسسزوال بينهمسسا الجمسسع هاهنا جازا وإنما المجرى هذا يجري وما
البسساب هسسذا فسسي الضإافة أن وذلك بينهما الجمع امتنع أجلها من التي

النفصسسال وتقسسديرها محضسسة غيسسر إضإسسافة لنهسسا المضسسافا تعسسرفا لم
أضإسسفته وإذا نكرة فهو ودار وثاوب غلما هذا قلت إذا أنك ذلك وشرح

إذا وأنسست عمسسرو وغلما زايسسد ثاوب كقولك:  هذا به تعرفا معرفة إلى
بإضإسسافتك يتعسسرفا ولم نكرة فحسن الوجه حسن برجل مررت قلت
الرجسسل إلسسى نقسسل ثام للوجه الحقيقة في الحسن لن الوجه إلى إياه

متعسسرفا غيسسر كسسان إذ للتعريسسف عليسسه واللما اللف إدخال جازا فذلك
ومسسا المسسال والكسسثير السسوجه الحسسسن بالرجسسل مررت فقيل بالضإافة

جميسسع إدخسسال جسسائز أنسه واعلسسم  العربيسسة فسسي له نظير ول ذلك أشبه
وناصسسب رافسسع مسسن واللما بسساللف المعسسرفا السسسم علسسى العوامسسل
يالرجسسل قلت لو عليه إدخاله يجوزا ل فإنه ،  النداء حرفا إل وخافض
النسسداء حرفا أن هي بينهما الجمع امتناع في والعلة يجز لم ويالغلما

بالعهسد فإنه ، يعر واللما واللف والتخصيص بالشارة المنادى يعرفا
، البسساب هسسذا فسسي ذكسسرت كما مختلفين تعريفين بين الجمع يجز فلم
ويسسا الرجسسل أيهسسا يا فقلت ناديته واللما اللف فيه ما نداء أردت  فإن
أيهسسا يسسا و  ربكسسم اتقسسوا النسساس أيهسسا تعالى:يا الله قال كما الغلما أيها

دخسسل واللما اللسسف أولسسه في اسم العربية في وليس الله اتق النبي
اللسسف أدخلسسوا فسسإنهم ،  لنسسا اغفسسر الله يا قولهم إل النداء حرفا عليه

اللسسف دخلسست ثاسسم إلسسه أصله لن ذلك جازا وإنما النداء وحرفا واللما
مسسن كسسالعوض لزامسستين واللما اللف فصارت الهمزة وحذفت واللما

دخسسل فلسسذلك الكلمسسة نفسسس مسسن كأنهمسسا فصارت المحذوفة الهمزة
وتثنيتهمسسا والستي السذي  فسسإن ،  قائسسل  قسسال  فسإن النداء، حرفا عليه

هسسذا علسسى يجسسوزا فهل منه تنفصل ول واللما اللف تفارقه ل وجمعها
جسسائز غيسسر ذلسسك قلنا قاما الذي ويا الدار في الذي يا فنقول نناديه أن

مسسن عسسوض وجسسل عسسز اللسسه فسسي واللما اللسسف أن هو بينهما والفرق
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مسسن عوضإسسا وبسسابه السسذي فسسي وليسسستا ذكرنسسا كمسا المحذوفسسة الهمزة
كانتسسا إذ الكلمسسة نفس من وجل:   كأنهما عز فيالله فصارتا محذوفا

ط  وقسد ، أصلى حرفا من عوضإا علسى فأدخلهسا الشسعراء بعسض غل
:فقال تفارقانه ل واللما اللف رأى لما الذي

شرا تكسبانا أن إياكما   فرا اللذان الغلمان فيا             
آخر:  وقال ، 

  عني بالود بخيلة وأنت  قلبي تيمت التي يا أجلك من             
قيسسل لسسو لنه ناقله أو قائله من غلط هو ويقول هذا يرد المبرد وكان

تسسدع ولسسم بسسه اللفسسظ وصسسح السسبيت لسسستقاما فسسرا اللسسذان غلمان فيا
الكسسوفيين روايسسة مسسن البيات وهذه واللما اللف إدخال إلى ضإرورة

بعضسسهم إدخسسال سسسبيل الشسسذوذ فسسي وسسسبيلها البصسسريون يروها ولم
ا الفعل على واللما اللف البصسريين مسن وغيسره زايسد أبسو أنشسد كم

الحمار صوت ربنا إلى ناطقا العجم وأبغض الخنى يقول  والكوفيين
فسسي وهسسو الفعسسل على واللما اللف فأدخل يجدع الذي أراد ؛ اليجدع
افقالو والضإافة واللما اللف بين جمع من بقول أيضا شبيه الشذوذ
غلسسط هسسذا ومثل معد من القبائل ذل لهم منهم الله الرسول بالقوما
أصسسل أنسسه متسسوهم يتسسوهم ولئل ليتجنسسب حكيناه وإنما به يعبأ ل وخطأ
مسسستوعبا الكتسساب هسسذا ليكسسون أغفلناه أو نعرفه لم أنا أو عليه يعمل

.الله شاء إن كلها اللمات لحكاما
وذلك  الن:قولهم للتعريف واللما اللف عليه دخلت ما نادر ومن  

اللف دخلته أو أضإيف إذا المبني وسبيل واللما اللف وفيه مبني أنه
ومسسا أمسسس خرجسست قسسالوا كما التعريف إلى ويرجع يتمكن أن واللما
أو واللما اللسسف أدخلسسوا فسسإذا الكسسسر علسسى فبنسسوه أمسسس منذ رأيتك

إل واللما اللسسف عليه تدخل مبني العربية في وليس عرفوه أضإافوه
لسسم التنكيسسر حسسال في المبني  فإن التنكير، حال في المبني إل عرفا
وجسسب فسسإذا ويمكنهسسا السسسماء يخفف التنكير لن واللما اللف تمكنه

إلسسى عشر أحد بين ما العدد نحو وذلك غيره يمكنها لم فيه البناء لها
اللسسف عليسسه أدخلسست  فسسإن ، عشر اثاني إل مبني فإنه عشر، التسعة
ومسررت رجل عشسسر الخمسسة جسساءني فقلست أيضا يتعرفا لم واللما

ك فسسإن ، الن فأمسسا لك ذكرتها التي العلة لهذه رجل عشر بالخمسة
علسسى فتبنيسسه مقيم الن إلى وأنت وكذا كذا تفعل الن من أنت تقول
العباس أبو قال أقوال ثالثاة بنائه في وللنحويين لك ذكرت كما الفتح

أعلمسسا كونهسسا يعرفها أن السماء شأن من كان لنه بني  إنما:المبرد
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هسسذا نحسسو الشسسارة فتعرفهسسا مبهمسسات بهسسا مشارا أو وعمرو زايد نحو
نحسسو نكسسرات أو معسسارفا إلسسى مضسسافات أو مضسسمرات أو وبابه وذاك
أحسسواله أول فسسي الن وقع فلما واللما باللف تعرفا ثام وفرس رجل

البصسسريين مسسن آخسسرون وقسسال ، فبني بابه فارق واللما باللف معرفا
متقسسدما عهسسد إلسسى ل الحاضإسسر السسوقت إلى به أشير لنه الن بني إنما

الن أنسست قلسست ذاا لنسسك يعسسرفا مسسال لمضسسارعته فبنسسي هذا فضارع
والكسسسائي الفسسراء وقسسال ، السسوقت هسسذا في أنت تريد ما فإن تفعل،

وفيسسه يحيسسن حسسان بمعنسسى يئين الشيء آن من وأصله محكي هو إنما
كسسذا تفعسسل أن لسسك وأنسسى وكسسذا كذا تفعل أن لك آن يقال لغات ثالث
أن آمنسسوا للسسذين يسسأن وجسسل:   ألسسم عسسز :اللسسه قال كما لك يأني وكذا

كسسذا تفعسسل أن لسسك أنسسال تقسسول أن والثالثة ؛ الله لذكر قلوبهم تخشع
فقيل الولى اللغة على واللما اللف فدخلت قالوا اللما بزيادة وكذا
، قيسسل عسسن نهسسى أنه الثار في روي كما فتحه على فترك فاعلم الن

علسسى يورده وبعضهم الماضإي الفعل لفظ على مفتوحا يحكى وقال
بسه انفسرد قسسول فيسه وللفراء ويعربهما اسمين فيجعلهما وقال ، قيل
ل لنه بشيء ليس وهذا فتحه على ترك محلى يكون أن : يجوزا قال

قسسال مسسا إلسسى فيرجسسع مبنيسسا يكون أن إل فيه العوامل تأثاير من يمتنع
قسوليه أحسسد في الفراء وعند البصريين جماعة عند الن وأصل القوما
لتحركهسا ألفسا السواو قلبست فسإن ،  الواو بعد التي اللف حذفت أوان

زامسسان قيسسل كمسسا آونسسة علسسى أوان ويجمسسع آن فقيسسل قبلها ما وانفتاح
وأزامنة
السماء على واللم اللف دخول وجوه تبيين في باب

الفعال مان المشتقة
فتحتسساج السسذي بتأويل تكون أن أوجهأحدها ثالثاة على تدخل أنها اعلم
ضإسسرب القائسسل كقسسول السسذي مجرى ذلك في وتجري وعائد صلة إلى
ففسسي زايسسد عمسسرا الضسسارب فقسسال زايسسد عسسن أخسسبر له فقيل عمرا زايد

لم وأنت الذي بمعنى اللذين واللما اللف على يعود مضمر الضارب
والسسوجه ،لسسذلك بالعائسسد فجئسست عليسسه يدل ما ذكرت وإنما الذي تذكر

بتأويل ل الفعال من المشتقة السماء هذه لتعريف تدخل أن الثاني
فتقسول والفسسرس الرجل نحو الجناس أسماء تعرفا كما ولكن الذي

عثمسسان أبسسو  قسسال السسذي معنسسى ل التعريسسف به تريد والقائم الضارب
الضسسارب نعسسم تقسسول أنسسك التأويسسل هذا صحة على  والدليل:المازاني

ل وبئسسس نعسسم لن عنسسدك الذي نعم تقول أن جائز وغير القائم ونعم
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يسسدل والضسسارب القسسائم علسسى ودخولهمسسا وأخواتها الذي على يدخلن
ينفرد الثالث والوجه  الذي بمعنى ليستا فيهما واللما اللف أن على

شسساء إن بمسسسائله مفردا الباب هذا بعقب ويذكر خاصة الكوفيون به
.الله

مسسن ذلكسسم علسسى وجسسل:  وأنسسا عسسز اللسسه قسسول الثاني الوجه هذا ومن
 وغيرهمسسا:والمازاني المبرد قال  الزاهدين من فيه وكانوا الشاهدين

التقسسدير كسسان لسسو لنه الذي بمعنى واللما اللف ليست ينيالبصر من
لسسم ذلسسك على شهدوا الذين من بمعنى ذلك على الشاهدين من وأنا

السسذين مسسن وكسسانوا التقسسدير كسسان لسسو  وكذلك ، عليه الذي صلة تقدما
واللما اللسسف ولكسسن عليسسه السسذي صسسلة تقسسديم يجسسز لسسم فيسسه زاهسسدوا

اللسسف تكسسون أن آخر وجه اليتين وفي قالوا الذي بمعنى ل للتعريف
الزاهسسدين مسسن  و  الشسساهدين مسسن قسسوله ويكسسون الذي بمعنى واللما
الصسسلة فسسي ليسسس لنسسه تقديمه جازا تبيينا كان وإذا للذي صلة ل تبيينا

صسسدرها وصسسكت تقسسول  الشسساعر قسسول تسسأولوا التأويلين هذين وعلى
واللما اللف تكون أن أحدهما ؛المتقاعس بالرحى هذا أبعلي بيمينها

تقسسديم فجسسازا ذكرنسسا كمسسا السسذي بمعنسسى ل للتعريسسف المتقسساعس في
كسسأنه تبيينا بالرحى ويكون الذي بتأويل يكونا أن والخر عليه بالرحى

تبيينسسا بسسالرحى فجعسسل الذي صلة وتمت المتقاعس هذا : أبعلي قال
الشاعر: قول  في الزجاج إسحاق : أبو كقال لذل تقديمه فجازا

أجادا أن بالعصا جزائي كان      تمعددا إذا حتى ربيته                      
ان اسسم الجسزاء يكسون أن أحسدهما وجهسان فيه  خبرهسا وبالعصسا ك

دونسسه تسسم قسسد الكلما يكسسون ولكن بالعصا متصل غير أجلد أن ويكون
أجلسسد أن : هسسو قسسال كأنه مضمر ابتداء خبر رفع موضإع في أجلد وأن

كسسان التقسسدير فيكسسون بالعصسسا قسسوله مسسن بسسدل نصسسبا يكون أن ويجوزا
أجلد أن ويكون تبيينا بالعصا يكون أن الثاني والوجه أجلد أن جزائي

قسسدمه قسسد لنسسه أجلد أن صلة في بالعصا يكون أن يجوزا ول كان خبر
فسسي أنهسسم جسسرما وجسسل:  ل عسسز اللسسه قسسول فسسي المسسبرد وقال ،  عليه

لن  الخسسسرون لقسسوله ظسسرفا  الخسسرة فسسي الخسسسرون هم الخرة
َ {:وجسسل عسسز قوله : فأما قال الذي بتأويل ليستا فيه واللما اللف ل
ُهْم َجَرمَا ّن إة إفي َأ إخَر إسروَن ُهُم ال ْلَخا فسسإن ، النحسسل ) سسسورة109} (ا
السسذي بتأويسسل واللما اللسسف لن للخاسسسرين بظرفا ليس الخرة في

واللما اللسسف تكسسون أو الشسسرح مسسن مضى ما على تبيينا تكون ولكن
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تقديم فيجوزا مضى فيما ذكرنا كما عثمان أبي مذهب على للتعريف
.عليه الظرفا
دخول مان الكوفيون به يإنفرد الذي المذهب ذكر باب

.المشتقة السماء على الذي بمعنى واللم اللف
وذاهسب وقسسائم ضإسارب نحسو الفعسال من المشتقة السماء أن اعلم
مسسع ويجعلونهسسا واللما اللسسف الكسسوفيين عليهسسا يسسدخل ذلك أشبه وما

فيقولسسون السسذي بسسه توصسسل بمسسا ويصسسلونها الذي بمنزلة واللما اللف
خسسبره وعمسسرو بالبتسسداء القسسائم فيرفعسسون عمسسرو أكرمسست القسسائم

جعلنسسا  فسسإن قسسالوا، عمسسرو أكرمسست الذي قالوا كأنهم صلته وأكرمت
القسسائم فينصسسب عمسسرا أكرمسست القسسائم قلنسسا قاما الذي بمعنى القائم
اللسسف صسسلة تكون ل أكرمت لن منه بدل وعمرو عليه الفعل بوقوع
عليسسه يسسوافقهم الثسساني الوجه وهذا صلتها القياما جعلت  وقد ، واللما

هسسذا مسسسائل ونسسذكر  الكوفيسسون بسسه ينفسسرد الول والسسوجه البصريون
ضإسسربت الراكسسب ذلك من تقول لتعرفه الكوفيين مذهب على الباب

ركسسب السسذي بمعنسسى جعلتسسه وإن السسذي بمعنى الراكب جعلت إذا زايد
أخسسوك أكرمسست القاعسسد تقسسول  وكسسذلك ، زايسسدا ضإسسربت الراكب قلت

لم منصوب أو معطوفا أو بتوكيد جئت  فإن ، أخاك أكرمت والقاعد
السسذي بمعنسسى تصسسرح حسستى بصسسلة وتصله الذي مجرى تجريه أن يجز
، رفعسسه يجسسوزا ول النصب في زايدا ضإربت وعمرا القائم فتقول فعل

فقس أباك رأيت زايدا والضارب أخاك أكرمت نفسه القاعد  وكذلك
.تعالى الله شاء إن منه يرد ما هذا على

الملك لم باب
ل بالمالك متصلة وهي المالك إلى الملك لمعنى موصلة الملك لما 

ثاسسوب وهسسذا لعمسسرو المسسال وهسسذا لزيسسد الدار كقولك:  هذه المملوك
تقسدير مسن بسد ل أنه إل المملوك قبل المالك مع تتقدما  وقد ، لخيك

التقسسدير لن ثاسسوب الله ولعبد مال كقولك: لزيد صلته من تكون فعل
خلء منسسزل معسسارك ذي بسسأعلى الشسساعر:لليلسسى  قال ،  الملك معنى
هسسذا قولسسك بيسسن الفسسرق فمسسا قائسسل  قال  فإن ،  فتحملوا أهله تنادى
زايسسد إلسسى السسوجهين فسسي أضإفته قد كنت إذا لزيد غلما وهذا زايد غلما
بزيسسد عرفتسسه فقسسد زايسسد غلما هسسذا قلسست إذا أنك بينهما الفرق له قيل

وإذا عنسسده بسسه وشسسهر إيسساه زايد ملك عرفا قد من بهذا تخاطب وإنما
عرفسست ثاسسم منكسسور غلما إلسسى تشسسير مسسا فسسإن ،  لزيسسد غلما هذا قلت

معنسسى مسسن فأفدته وحده أو غلمان عدة في يملكه زايدا أن مخاطبك
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حسستى إيسساه زايسسد ملسسك يعلسسم لم من مخاطبة فهذه يعلمه لم ما الملك
معنسسى عن أدت قد اللما كانت وإن نكرة الوجه هذا في وغلما أفدته

أن مسسن إليسسه والمضسسافا المضسسافا بيسسن تفصسسل لنها زايد إلى إضإافته
لما تدخل  وقد ،  له تماما إليه المضافا يكون أو به المضافا يتعرفا
كقولسسك: مسسالكه معروفا غير المملوك كان إذا الستفهاما في الملك

:القيس امرؤ  قال كما الدار هذه ولمن الثوب هذا لمن
يمان عسيب في زابور كخط  فشجاني أبصرته طلل لمن            

بهسسا لتسسدل ولعمسسرو لزيسسد الجواب في اللما ترد أن هذا مثل فجواب 
قول فأما إياه واستحقاقه بها بالمخفوض واتصاله الملك معنى على
إن ُقسسل{ تعالى: الله َْلْرُض ّلَمسس َهسسا َوَمسسن ا ُتسسْم إإن إفي َلُمسسوَن ُكن ْع )84} (َت

علسسى ل والتنسسبيه لهسسم التوبيخ جهة على هو ما فإن المؤمنون، سورة
تسسراه أل ذلسسك عسسن الله تعالى ،جهتهم من إل معلوما غير مالكهما أن

عسسالمين بهذا مقرين كنتم فإذا لهم قيل فكأنه  ؛ الله سيقولون قال:
يسسأت فلم هذا مثل عن المسؤول أضإرب ربما هو غير تعبدون فلم به

الشاعر: قول ك المعنى إلى وعدل اللفظ على بالجواب
وزاير لهم المخبرون فقال   حفرتم لمن القائلون وقال ،       

المعنسسى على الكلما حمل ولكنه لوزاير يقول أن سبيله وكان فرفع 
اللسسه قسسول ومثله حبيب بن يونس قال وزاير له : المحفور قال فكأنه

َذاوجل: { عز إإ ُهم إقيَل َو َذا َل ُكْم َأنَزَل ّما ّب ْا َر ُلو إطيُر َقا إليسسَن َأَسسسا ّو َل } (ا
الجسسواب عن فعدلوا أنزله الله أن يقروا لم لنهم ؛النحل ) سورة24
أن تسسرى أل الولين أساطير هذه تقديره الولين أساطير فقالوا عنه

إقيَل{ ،فقالوا الجواب نصبوا المقربين إذيَن َو ّل ْا إل ْو َق ّت َذا ا ُكْم َأنَزَل َما ّب َر
ْا ُلو ْيًرا َقا كسسأنهم اللفظ على الجواب حملوا ؛النحل ) سورة30} ( َخ
بسه ثابتسست وإن الكلما فسي هسذا مثل رفع يجوزا  وقد ، خيرا أنزل قالوا

أنسسزل السسذي ما قيل كأنه الذي بتأويل ذا فجعل جيدا وجها كان قراءة
يحسساول ماذا المرء تسألن أل  الشاعر قول ومثله خير فجوابه ربكم
وباطل ضإلل أما فيقضى أنحب

الستحقاق لم باب
الملسسك لما تخفسسض كمسسا بهسسا يتصسسل لمسسا خافضسسة السسستحقاق لما  

تسسستحق مسسا الشسسياء من لن بينهما فصلنا أنا إل متقاربان ومعنياهما
للسسه الحمد:{ وجل عز كقوله الستحقاق ولما ، الملك عليها يقع ول

ُد{  و} العسسالمين رب ْلَحْمسس إه ا ّلسس إذي إل ّلسس َنا ا َدا َذا َهسس َهسس ) سسسورة43} ( إل
إلسسي تسسسديه فيما والفضل لزيد هذا في وكقولك: المنة }؛ العرافا
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المملسسوك كسسان وإن يملسسك ممسسا ليس والفضل المنة أن ترى أل لزيد
والسسستحقاق الملسك ولما ، والمالسك للمستحق حاصلين والمستحق

حسسروفا سسسائر  وكذلك ، ذلك من بد ل معناه أو فعل صلة من جميعا
للسسه كقولك: الحمسسد عنها وتتأخر تتقدمها لفعال صلت كلها الخفض

السستقرار معنسسى فيهمسسا سسيبويه يقسدر لزيسسد والمسال ؛العالمين رب
وكسسذلك ، تعالى لله مستقر والحمد لزيد مستقر المال عنده تقديره

الحلول معنى يقدر والفراء الستقرار معنى كلها الظروفا في يقدر
وأمسا ؛  السدار فسي حسل زايسد عنسده تقسديره السدار فسي كقولسك: زايسد

الحسسروفا يسسسمى ولكسسن تقسسدير ذلسسك فسسي عنسسه يحفظ فلم الكسائي
السماء لمخالفتها وينصبها الصفات كلها والظروفا الخافضة

كي لم باب
بعسسدها الفعل وينتصب المستقبلة بالفعال تتصل كي لما أن اعلم  
للفعسسل ناصبة بنفسها اللما الكوفيين وعند أن بإضإمار البصريين عند

زارتسسك قولسسك وذلسسك كسسي معنسسى متضسسمنة المسسذهبيين كل فسسي وهسسي
إلسسي تحسسسن لن وتقسسديره إلسسي تحسسسن كسسي المعنسسى إلسسي لتحسسسن
هي البصريين عند اللما وهذه اللما بعد المقدرة أن للفعل فالناصب
بسساللما مخفسسوض مصدر بتقدير والفعل أن فتكون للسماء الخافضة

عنسسدهم تقسسديره هكسسذا إلي للحسان أي إلي لتحسن كقولك:  جئتك
خافضسسا يكسسون ل واجسسدا حرفا بأن المذهب هذا صحة على واستدلوا

الفعسسال تنصسسب السستي سسسوى الحسسروفا فجميسسع للفعسسل ناصبا للسم
والكوفيسسون أن بإضإسسمار تنصسسبها إنمسسا وإذن ولن أن سوى المستقبلة

قسسول نحسسو كسسي ولما ، للفعال ناصبة أنفسها الحروفا هذه أن يرون
وليسسدخلوا وجسسوهكم ليسسسوءوا الخسسرة وعسسد جاء وجل:  فإذا عز الله

وليتبروا مرة أول دخلوه كما المسجد
السسسموات سسسوى السسذي دعسسوت الفسسرزادق قول ونحو  تتبيرا علوا ما

فتذهله بزمانة بعلها عني ليشغل وألطف وريدي من أدنى واله  أيده
وإنمسسا بزمانة بعلها يشغل لكي ربي دعوت يريد فنسعف وعنها عني

.قبلها الذي الفعل سبب مبينة اللما هذه تجيء
الجحود لم باب

لما سسبيل أن بإضإسمار بعسدها الفعسال نصسب في سبيلها الجحود لما
يجسسوزا ل الجحسسود لما أن هسسو بينهمسسا الفسسرق أن إل البصريين عند كي

يخسسرج لن تقسسديره ليخسسرج زايسسد كسسان كقولسسك:  مسسا بعسسدها أن إظهار
كقولسك:  جئتسسك كسي لما بعسسد أن إظهسار ويجوزا جائز غير أن وإظهار
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ذلسسك كسسان إلسسي تحسن لن جئتك فقلت أن أظهرت ولو إلي لتحسن
الفسساء بعد أن إظهار يجوزا ل  وكذلك ، الجحود لما في يجوزا ول جائزا

قولك: : متى وكذلك الفعال بعدها نصبت إذا وحتى وكي وأو والواو
: امسسرؤ قسسال كمسسا حقسسي تقضسسي أو وسسسألزمك معسسك فسسأخرج تخسسرج

نمسسوت أو ملكسسا نحسساول إنمسسا عينسسك تبسسك ل لسسه فقلسست القيسسس
اللسسه  قسسال كمسسا عليك فأغضب زايدا تقصد قولك: : ل فنعذراووكذلك

َقاَل:تعالى ُهم  { ُكْم ّموَسى َل َل ْي َتُروا َل َو ْف َلى َت إه َع ّل ًبا ال إذ ُكْم َكسس َت إح ُيْسسس َف
َذاٍب َع ه ) سسورة61} ( إب ك: : سسرت ووكسذلك طس أدخسل حستى قول

ْا تعالى: الله قول وفي المدينة ُلسو إز ْل َوزُا ّتسى {  ُقسوَل َح } ( الّرُسسوُل َي
المواضإسسع هذه من شيء في أن إظهار يجوزا ل ؛البقرة ) سورة214

كقولسسك:  مسسا جحد يسبقها بأن كي لما من تعرفا إنما الجحود ولما ،
ْا تعالى: الله قول ونحو زايدا لقصد ولست ليخرج زايد كان ُنو ُكو َت ّل  }

َداء َه َلى ُش إس َع ّنا ُكوَن ال َي ُكْم الّرُسوُل َو ْي َل ًدا َع إهي ) سسسورة143} ( َشسس
اللسسه كان وما  عليه أنتم ما على المؤمنين ليذر الله كان وما  البقرة

أن زاعمتم فقد قائل  قال  فإن ذلك، أشبه وما الغيب على ليطلعكم
نعسسرفا وكيسسف إظهسساره يجسسوزا مسسال يضسسمر فكيسسف جائز غير إظهارها

محمسسول الفعسسال إعسسراب أن ذلك في فالجواب الدعوى هذه حقيقة
وإنمسسا ؛تمكنسسا وأشسسد الولسسى هسسي السسسماء لن السماء إعراب على

تنصسسب قسسد السسسماء كانت فلما السماء لمضارعتها الفعال أعربت
مسسا إظهسسار يجوزا ل والشر كقولك:  إياك إظهارها يجوزا ل بمضمرات

المسسراء إياك :إياك الشاعر وكقول ، النحويين من بإجماع إياك نصب
السسسد التحسسذير في وكقوله:  ما جالب وللشر دعاء الشر إلى فإنه ،

فسسإن ،  السسسد تكريسسر مع هاهنا الناصب الفعل إظهار يجوزا ول السد
السسسد احسسذر تقسسول أن يجسسوزا ول السسسد احذر فقلت وحدت أظهرته

ضإسسربته أزايدا قولهم  ذلك ومن ، الليل الليل قولهم ذلك ومثل السد
هاهنسسا الناصسسب إظهسسار يجوزا ل أقبل الله عبد ويا زايدا إل القوما وقاما
فنصسسبا الفعسسل عسسن  فسسإن ، الحسسر ناب فقد والنداء الستثناء في فأما

يجسسوزا ل مضسسمر فمعه ذلك سوى وأما ؛ غيرهما إضإمار معهما وليس
آخسسر يضسسرب رأيتسسه كرجسسل إظهسساره يجسسوزا مسسا يضمر  وقد ،  إظهاره
لجسسازا السسرأس اضإسسرب فقلسست الفعل أظهرت لو هذا يا الرأس فقلت

رأوه أنهسسم تخسسبر الهلل فقلت فكبروا الهلل يتوقعون رأيتهم وكقوما
الناصسسبة الحسسروفا هسسذه  وكسسذلك ، لجسسازا الهلل أبصسسروا قلسست ولسسو

إظهسسار يجسسز لسسم كمسسا بعسسدها أن إظهسسار يجسسوزا ل أن بإضإسسمار للفعال

18



جازا كما كي لما بعد وجازا ذكرها تقدما التي للسماء الناصبة الفعال
لتجسسري ذلسسك أشسسبه ومسسا والهلل السسرأس قولهم في المضمر إظهار

.الصول هي كانت إذ السماء مجرى عواملها إضإمار في الفعال
إن لم باب

للجملسسة مؤكدة إن تدخل كما للخبر مؤكدة تدخل إن لما أن اعلم  
الخسسبر في اللما دخلت لقائم زايدا وإن قائم زايدا قولك: : إن وكذلك
إإّن الله  قال كما للجملة مؤكدة إن دخلت كما له مؤكدة َف تعالى: { 

ّلَه إنّي ال َغ ٌد} ( َل إمي ؛ قليلسسون لشرذمة هؤلء وإن  ؛إبراهيم ) سورة8َح
وقسسال ، سسسيبويه مذهب هذا  حاذرون لجميع وإنا لغائظون لنا إنهم و

زايسسد : مسسا قسسال قسسائل كسسأن نفي بعد تحقيقا جوابا يقع كلما هذا الفراء
مسسا بسسإزااء تحقيقسسا كلمسسك فسسي إن فسسأدخلت قائم زايدا إن فقلت قائم

لقسسائم زايسسدا إن قلست بقسائم زايسد : مسسا قسسال  فإن ،  كلمه في النافية
هسسذا فسسي اعسسترض  وقسسد ،  البسساء بسسإزااء اللما و مسسا بسسإزااء إن فجعلسست
وكسسذلك ليس و ما خبر في الباء إدخال في فائدة وأي فقيل الموضإع

{تعسسالى}: قسسوله ونحسسو بقسسائم اللسسه عبسسد ومسسا بقسسائم زايد قولك: : ما
ْيَس َل َأ ّلُه { َكافٍا ال ُه إب َد ْب ؛ لنا بمؤمن أنت وما ؛الزمر ) سورة36} ( َع

البسساء إدخسسال في الفائدة وما ؛بمصرخي أنتم وما بمصرخكم أنا ما و
في الباء أدخلت قالوا أن ذلك في كلهم النحويين جواب فكان هاهنا
والسسذي جيسسد قول هذا الزجاج وقال ، له مؤكدة للنفي مشددة الخبر
لنسسه منفسسي الكلما أول أن وتعلسسم بسسالنفي تسسؤذن البسساء أن فيه عندي
أولسسه دون الكلما آخر قائما زايد ما له قيل إذا السامع يسمع أن يجوزا

زايسسد كسسان قولهم من محققا يظنه أن فيجوزا قلبه وشغل عنه لغفاله
فسسسمع بقائم زايد ما قيل فإذا ذلك أشبه وما قائما زايد وأمسى قائما
اللما وجعلسست البسساء فائدة فهذه محالة ل منفي الكلما أن علم بقائم

أن أحسسدها السسسؤال من ضإروب: الباب هذا وفي التحقيق في بإزاائها
فلسسم أخواتهسسا سسسائر دون وحسسدها إن خسسبر في اللما أدخلت فلم يقال
ذلسسك أشبه وما لشاخص الله عبد وكأن لقائم زايدا لعل يقال أن يجز
فلسسم مؤكسسدة اللما كانت فإذا يقال أن والخر  لقائم زايدا إن قيل كما

.ذلك تقدير كان وكيف السم دون الخبر في جعلت
وخروجهسسا دخولها جازا فلم للخبر مؤكدة كانت فإذا يقال أن والثالث

وتحقيقهسا إن بتوكيسد اكتفسى فهل يقسال أن والرابع ؛لزامة كانت وهل
قائم زايدا إن قلت إذا أنك ترى أل السم ل الخبر تؤكد إنما أيضا لنها

إذا إن تكسسسر فلسسم يقال أن والخامس ؛زايدا ل القياما أكدت ما فإن ،
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أن ظننسست ذلك مثل البتة فتحها يجوزا ول خبرها في اللما هذه دخلت
إن كسسسرت اللما أدخلسست فسسإذا شسساخص أبسساك أن وحسبت قائم زايدا

إن وعلمسست لشسساخص أخاك إن وحسبت لقائم زايدا إن ظننت فقلت
إإّن تعالى: الله  قال كما لقائم بكرا ُهم { ّب إهْم َر ٍذ إب إئ ْوَم إبيسسٌر} ( َي )11ّلَخ

والسسسادس الخسسبر الخبر في اللما لوقوع إن فكسر  العاديات سورة
فلسسم ذكرتسسم كمسسا الخبار في تدخل إنما اللما هذه كانت إذا يقال أن

أصسسلتموه لمسسا نقض وهذا السماء على داخلة ذلك عن منتقلة نراها
اللما فنسسدخل لعمسسرا عندك إن أو لزيدا الدار في إن نقول أنا ترى أل

إإّن تعالى: الله قال كما الخبر على ل السم على إلسسَك إفسسي { ًة َذ ْبسسَر إع َل
فسسي وكقسسوله:  إن أشسسبهه وما ؛النازاعات ) سورة26َيْخَشى} ( ّلَمن
النهى أولي ليات ذلك

المسائل هذه عن الجواب
علسى داخلسة إن فلن أخواتهسا سائر دون إن خبر في اللما إدخال أما

لما وهسسي اللما وهسسذه لمعنسساه مزيلسسة غيسسر لسسه محققة والخبر المبتدأ
تغير لم لما وحدها إن خبر على دخولها فجازا للتوكيد الداخلة البتداء
البتسسداء معنسسى تغير لنها أخواتها سائر على تدخل ولم البتداء معنى

والسسستفهاما للتشسسبيه كسأن دخسسول نحسسو المعساني من عليه تدخل لما
بعسسد لكن واستدراك والتوقع للترجي لعل و للتمني ليت و والتقريب

قبل كان أصلها  فإن ، السم دون الخبر في اللما لزوما ؛وأما  الجحد
بيسسن الجمسسع فاسسستقبحوا قسسائم زايسسدا لن كسسان لقائم زايدا إن يقال أن

ليحسسسن الخسسبر فسسي واللما البتسسداء فسسي إن فجعلوا مؤكدين حرفين
فسسي وإن السم في اللما جعلت فهل قائل  قال  فإن ويعتدل، الكلما
إن جعلت فلو عاملة إن أن إحداهما لعلتين جائز غير ذلك قلنا الخبر

جسسائز غيسسر وذلسسك منصوبا عليها اسمها يتقدما أن يلزما كان الخبر في
مسسا بهسسا نصسسب لسسو أنسسه والخرى التصرفا من وامتناعها لضعفها فيها
وخبرهسسا منكسورا وجعسل مرفوعها تقدمها قد كان قبلها ما ورفع يليها

ول لتنصسسبه السسسم فسسي إن فجعلسست فيها جائز غير ذلك وكل معروفا
ل مسسا فيسسه يقسسع قسسد موضإسسع لنه الخبر في اللما وجعلت عملها يبطل
الخفسسض وحسسروفا والمسسستقبل الماضإسسي الفعسسل نحسسو إن فيسسه تسسؤثار

ذلك  فإن ، وخروجها الخبر في اللما هذه دخول جوازا وأما ؛ والجمل
التوكيسسد فسسي زايسسادة لنهسسا جسسازا إنمسسا والبصسسريين سيبويه مذهب على

أل وجسسائز بها يؤتى أن جائز التوكيد في والزيادة إن تحقيق ومشددة
كسسان بهسسا يسسؤت لسسم وإذا وأبلغ للتوكيد أشد كان بها أتى فإذا بها يؤتى
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المسذهب هسذا من مولد وهو الفراء مذهب على وأما ؛  كفاية إن في
للنفسسي جوابسسا يقسسع عنسسده الكلما لن سسسواء وخروجهسسا دخولها فليس
زايسسدا وقولك:  إن قائما زايد : ما قال من جواب قائم زايدا إن فقولك

فيمسسا هسسذا شسسرح مضسسى  وقسسد ، بقسائم زايد : ما قال من جواب لقائم
مسسذهب مسسن مسسأخوذ المسسذهب هسسذا إن قلنسسا وإنمسسا البسساب مسسن مضى

زايسسد مسسا قولسك من للنفي توكيدا أشد بقائم زايد ما قولك لن سيبويه
مسسن سسسؤال ؛وأمسسا  وخروجهسسا الجسسواب في اللما دخول فكذلك قائما
أنهسسا وهسسو عنه الجواب مضى فقد وحدها إن بتوكيد اكتفى : هل قال

بهسسا التيسسان جسسازا فلسسذلك لسسه وتشسسديد التوكيسسد فسسي زايادة اللما أعني
أجمعسسون كلهسسم القسسوما كقولك:  قاما العربية في نظائر ولهذا وحدها
عينسسه نفسسسه بزيسسد مسسررت  وكذلك ، الخر عن يغني التوكيدين وأحد

واحسسد وفي للتوكيد تشديد ذلك كل أعينهما أنفسهما الرجلين ورأيت
واللما للجملسسة مؤكدة إن كانت لما البصريون  قال  وقد ، كفاية منه

وقسسد ،  زايسسد عسسن للخسسبر توكيد إن لن بينهما الجمع جازا للخبر مؤكدة
كسسر ؛وأما لذلك بينهما الجمع فجازا الخبر تؤكد واللما الجملة أكدت

لقسسائم زايسسدا إن قولك: : ظننت وكذلك خبرها في اللما دخلت إذا إن
أن لن فتحهسسا يجسسز ولسسم كسرت ما فإن ، لمنطلق أخاك إن وعلمت

بسسالرفع عليسسه يحكسسم المصدر بتأويل اسم فيه تعمل ما مع المفتوحة
مسسن لسه موضإسسع ل معنسسى حسسرفا المكسسسورة وإن والخفسسض والنصب
وكسسانت البتسسداء لما إنهسسا قلنسسا قسسد إن خسسبر هسسي التي واللما العراب

فلم بعدها فيما يعمل أن قبلها ما تمنع البتداء ولما ، إن قبل مقدرة
حساجز البتسداء لما لن بينهمسا واللما فيهسا يعمسل أن إن قبل لما يجز
لزيد علمت تقول أنك ترى أل بعده ما إلى التخطي من قبله ما يمنع

بعسسد ما على تسلط  علمت ل يكون ول قائم لخوك وحلفت منطلق
لقسسائم زايسسدا إن قولسسك: : علمسست وكسسذلك الصسسل كسسان فكسسذلك اللما

فبقيسست إن فسسي يعمسسل إن الفعسسل اللما فمنعت قائم زايدا لن علمت
فسي وهسي لفظسا الخسبر إلسى اللما أخسرت ثاسم حالهسا علسى مكسورة

زايسسد ضإسسرب غلمسسه قلسست إذا أنسسك كمسسا موضإسسعها فسسي مقدرة المعنى
دخول ؛وأما موضإعه غير في وضإع قد كان وإن زايد بعد مقدر فالغلما

السسدار فسسي كقولسسك:  إن المواضإسسع بعض في السماء على اللما هذه
ومسسا ؛يخشسسى لمن لعبرة ذلك في وجل: إن عز الله قول وفي لزيدا
شسسرحنا كما الكلما أول في كان دخولها أصل إن قلنا فقد ذلك أشبه
اللما دخسسول جسسازا مسسؤخرا خبرها موقع إن اسم وقع الخبر تقدما فلما
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بيسسن الجمسسع وهسسي عليسسه تسسدخل لسسم أجلها من التي العلة لزوال عليه
شسساء إن عليسسه وقسسس ذلسسك فسساعلم واحسسد مكان في مؤكدين حرفين

.الله
البتداء لم باب

مسسن قبلهسسا مسسا ومانعسسة مؤكدة والخبر البتداء على تدخل البتداء لما
وكقسسوله: قسسائم ولزيد شاخص كقولك:  لخوك بعدها ما إلى تخطيها

ُتْم ََلن ّد تعالى:  { َبسسًة َأَش ْه إهم إفسسي َر إر ُدو إه ّمسسَن ُصسس ّلسس ) سسسورة13} ( ال
َداُر ؛الحشسسر َلسس َو إة {  إخسسَر ْيسسٌر ال ْعسسَم َخ إن َل إقيسسَن َداُر َو ّت ْلُم ) سسسورة30} ( ا

َ و ؛ النحل ُقْم {ل إه َت ًدا إفي َب ٌد َأ إج َلى ُأّسَس ّلَمْس َوى َع ْق ّت إل إمْن ال ّو ٍما َأ ْو َي
ّق ُقومَا َأن َأَح إه َت : القيس امرئ وكقول ؛التوبة ) سورة108} ( إفي

وقر على ليال من إلينا أحب   محجر عند الطلح بذات ليوما
الناس بعض يقدر عليه تدخل ما وتحقيقها توكيدها لشدة اللما وهذه
واللسسه قسسائم لزيد قوله تقدير كأن القسم لما هي فيقول قسما قبلها
مثسسل يكون أن منكر وغير اللما عليه ودلت لقسما فأضإمر قائم لزيد
ولنهسسا مفتوحسسة القسم لما أن كما مفتوحة اللما هذه لن قسما هذا

محققسسة مؤكسسدة ولنهسسا القسسسم لما تسسدخل كمسسا الجمسسل علسسى تدخل
انت ربمسا ولكنهسا القسسم لما كتحقيق انت وربمسا قسسم لما ك لما ك

تسسرى أل القصد على يستدل بالمعنى ولكن سواء بهما واللفظ ابتداء
زايسسد كسسان إن حنثت له يقل لم لخبره محققا قائم : لزيد قال من أن

أو الثقيلسة النسسون ومعسه المسسستقبل بعسسدها وقسسع إذا ولكسسن قسسائم غير
كقولسسك: يسسذكر لسسم أو قبلهسسا القسسسم ذكسسر القسسسم لما فهسسي الخفيفة
ُوّن تعسالى وكقسوله زايسد يا ولتنطلقن لخرجن َلس ْب ُت َل ُكْم إفسي :  { إل َوا َأْمس

ُكْم إس ُف َأن ُعّن َو َتْسَم َل إذيَن إمسسَن َو ّلسس ْا ا ُتسسو َتسساَب ُأو إك ْل آل ) سسسورة186} ( ا
ُوّن{: تعالى وكقوله  ؛عمران َتسسَر َل إحيسسَم  { ْلَج ُثاسسّم6( ا َهسسا ){ ّن ُو َتَر ْيسسَن َل َع
إن إقي َي ْل ُثاّم7( ا ُلّن )  َأ ُتْس ٍذ َل إئ ْوَم إن َي إم} ( َع إعي ّن اللما ؛التكسساثار ) سسسورة8ال

حكمنا وإنما النية في إل ظاهر قسم قبله وليس للقسم كله هذا في
المسسستقبل الفعسسل يقسسع أن يجسسز لسسم ظهسسر لو القسم لن بذلك عليها

ْذ : تعالى قوله فأما ذكرنا كما والنون باللما إل محققا إإ َو َذ { ّلسسُه َأَخسس ال
َق َثا ْيَن إمي ّي إب ّن ُكم َلَما ال ُت ْي َت َتاٍب ّمن آ ٍة إك ْكَم إح ُكْم ُثاّم َو ٌق َرُسوٌل َجاء ّد ّمَصسس

ُكْم ّلَما َع ُنّن َم إم ْؤ ُت إه َل ّنُه إب َتنُصُر َل يؤيسسد فهذا عمران آل ) سورة81} ( َو
الفعسسل مسسع والنسسون بسساللما أتسسى ثام الميثاق أخذ ذكر قد لنه ذكرنا ما

هسسذا مسسن دليسسل عليسسه كان ما كل  وكذلك ، القسم لما أنها على فدل
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البتداء لما فيه فاللما دليل فيه يكن لم وما القسم على حمل النوع
.والتحقيق التوكيد في لجتماعهما قريب بينهما والمعنى

التعجب لم باب
كقولك: قبله مقدر لفعل صلة منه المتعجب على تدخل التعجب لما

: بعسسض قسسال  وكذلك ، أعقله ما لزيد اعجبوا والتقدير أعقله ما لزيد
: تقسسديره قسسال  ؛قريسسش وجسسل:  ليلفا عسسز اللسسه قسسول فسسي العلماء
وقسسال ، للفعسسال صسسلت الخفسسض حسسروفا لن قريش ليلفا اعجبوا
مسسأكول كعصسسف فجعلهسسم تقسسديره الفيل بسورة متصلة هي بعضهم
هسسذا رب فليعبسسدوا لقسوله صسلة هسي آخسرون وقسال ، ؛قريش ليلفا
لن قريسسش ليلفا خسسوفا من وآمنهم جوع من أطعمهم الذي البيت
النسسداء حسسرفا التعجسسب لما سسسبق وربما وتتأخر تتقدما الفعال صلت

، راكبسا ويالسك فارسسا لزيسد اعجبسسوا أي فارسسا لزيسد يسسا  كقسسوله:  ما
كقوله: الخافضة القسم لما أيضا الباب هذا ومن ، أشبهه ما  وكذلك

متضمنة إل به للمقسم خافضة اللما هذه تكون ول به  تأتي ما لله ما
الشاعر: قال ،  كما وحده الله في التعجب معنى

والس الظيان به بمشمخر    ذوحيد  الياما على يبقى لله                
بسسأن للتعجب وتضمتها اللما هذه معنى المحدثاين بعض كشف  وقد 

المعنسسى هذا يبين مما ولكنه بحجة ليس كان وإن التعجب عليها كرر
وقسسال ، السسدنس مسسن أبعسسدها كسسان مسسا بها فجعت آنسة لله قوله وهو

دعسساء كسسان وإن التعجسسب لما هسسذه إن درك للسسه قسسوله فسسي العلمسساء
كسسثر معنسساه وقسسالوا ، دره لله قولهم في عنه المخبر أو به للمخاطب

خيره الله
إل يكثر ل لنه لهم بتكثيره فدعي يشربون ما أكثر وكان اللبن والدر
لله بعضهم وقال ، التعجب مخرج ومخرجه ومواشيهم غنمهم بكثرة
به تأتي ما لله أي درك

به المقسم على الداخلة اللم باب
هسذه وللما والسسواو والتسساء البسساء وهسي أربعسة القسم حروفا أن اعلم

كقولسك:  واللسه مقدر فعل صلت وهي به المقسم تخفض الحروفا
فالفعسل بسالله أقسسسم والتقسسدير لنطلقسن ولله وتالله وبالله لخرجن

بسسه المقسم نصبت الحروفا هذه حذفت وإن به ينطق لم وإن مقدر
محلسسوفا كسسل علسسى فتدخلن والباء الواو فأما لخرجن كقولك:  الله

حسسال فسسي عليسسه إل اللما ول وحسسده اللسسه علسسى إل التسساء تسسدخل ول به
وفسسي ل و مسسا النفسسي فسسي وجسسوابه جسسواب من للقسم بد ول التعجب
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لما بسسه المقسسسم ضإسسروب:  مسسن على تدخل  وقد واللما، إن اليجاب
فيسسه يعمسسل أن قبلهسسا مسسا تمنع لنها فيرتفع ذكرها مضى التي البتداء

مضسسمر والخسسبر بالبتسسداء مرفسسوع هسسو لخرجسسن كقولسسك:  لعمسسرك
:تعالى الله  قال نصب الجملة فموضإع به أقسم ما لعمرك والتقدير
َعْمُرَك َل ُهْم { ّن إفي إإ إهْم َل إت ْكَر ُهوَن} ( َس ْعَم وقسسال ، ؛الحجر ) سورة72َي

:زاهير
التقالي المعاشرة طول وفي   مغيرات والخطوب لعمرك 
 تبالي ل أوفى أما ولكن    أوفى أما مظعن باليت لقد  
:الهذلي وقال ،
 بالهاضإب له يوزاى جدث إلى  المنى ساقه ولقد عمر أبي لعمرك 

قسم هو إنما لعمرك فقولهم واحد والعمر العمر سيبويه  قال
في يستعمل ولم وجل عز ببقائه قسم الله لعمر  وكذلك ، ببقائه
كما فنصبه إليه الفعل تعدى اللما حذفت  فإن ،  مفتوحا إل القسم

كقولك: منه الحرفا حذفا عند به المقسم من قبله ما نصب
بتقدير منصوب هو ما فإن ،  الله عمرك قولهم فأما لخرجن عمرك
المصادر لن التعمير موضإع في العمر وضإع ثام تعميرك الله سألت
الحسحاس بني عبد قال ؛القسم معنى وفيه بعض عن بعضها ينوب

إلينا جاءت ما بآية    فتى يا الله عمرك إليها ألكني                    :
تهاديا

القسم جواب تكون التي اللم باب
باللما أشياء بأربعة يجاب القسم أن الول الباب هذا في ذكرنا قد  

بسسه لنسسه جواب من للقسم بد ول النفي في ول وما اليجاب في وإن
حلسسف ذكسسر ومحسسال عليه المحلوفا هو ولنه الكلما ويتم الفائدة تقع

لقصسسدن وتسسالله لخرجسسن كقولسسك:  واللسسه فاللما عليه محلوفا بغير
إه تعسسالى: اللسسه قسسال زايسسدا ّل َتسسال َو َدّن { إكيسس ُكم ََل َناَم ) سسسورة57} ( َأْصسس

إسُم {َل:  تعالى وقال ، النبياء ْق َذا ُأ َه إد} ( إب َلسس َب ْل ثاسسم ؛البلسسد ) سسسورة1ا
ْد : قال َق َل َنا { ْق َل إْلنَساَن َخ ٍد} ( إفي ا َب جسسوابه فجعل ؛البلد ) سورة4َك

اللسسه قسسال قسسائم زايدا إن والله قولك فمثل بإن الجواب وأما ؛  باللما
إإّن*  والعصر{وجل: عز إْلنَساَن   إفي ا ٍر} ( َل ؛{العصر ) سورة2ُخْس

إإّن قال ثام  } ؛مسطور  وكتاب*والطور َذاَب : { ّبَك َع ٌع} ( َر إق َوا )7َل
ان إذا القسسم جواب أضإمر وربما ؛الطور سورة دليسل الكلما فسي ك

إس: تعالى  قال كما عليه َوالّشْم َها} ( { ؛الشسمس ) سسورة1َوضُإسَحا
مسسن أفلح لقد التقدير ؛ زاكاها من أفلح قد قوله في القسم أضإمر ثام
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، للتوكيسسد واللما مؤكدة لنها عليه قد لدللة الضإمار هذا وجازا زاكاها
مسسن لسسه بسسد ل القسسساما مسسن تعسسالى اللسسه كتسساب في ما جميع  وكذلك
عسسن الجسسواب بعسسد وربمسسا لسسك ذكرت ما على مضمر أو ظاهر جواب

إن : {ص تعسسالى قوله في قالوا فقد القسم ُقسسْرآ ْل إر} ( إذي َوا ْك ّذ )1السس
تخاصسسم لحسسق ذلك  إن:قوله جوابه إن  ؛ص ) سورة1} ( ص سورة

واللسسه فقولسسك ل و بما الجواب وأما ؛ مضمر هو قيل  وقد النار، أهل
إن القسسسم جوابسسات هذا على فقس زايد يقوما ما والله و زايد يقوما ل

.الله شاء
به المستغاث لم باب

ولما ، مفتوحة به المستغاث لما أن علم أجلها من المستغاث ولما ،
لما جميعا خافضتان وهما بينهما فرقا مكسورة أجله من المستغاث

قسسال لعمسسرو ويسسا لزيسسد كقولسسك:  يسسا به المستغاث فلما عليه تدخلن
:مهلهليا

الفرار أين أين لبكر يا   كليبا لي أنشروا لبكر                
أجله من المستغاث ولما ، انهزموا لما هزءا بهم استغاث إنما قالوا 

ليعينسسك عمسسرو أجسسل مسسن بزيد مستغيث أنت لعمرو لزيد كقولك:  يا
:ذريح بن قيس هو و الشاعر قال ،  كما عليه

  المطاع للواشي للناس فيا   فأزاعجوني الوشاة تكنفني 
:به المستغاث في الخر وقال ،
  ضإميري ويكرهه شيء على  نفسي ألوما كيف للناس فيا 

:صسساح عنه الله رضإي عمر العبد أو العلج طعن لما أنه الحديث وفي
آخر: وقال ، ؛للمسلمين يا لله يا

  الريقه القوباء تذهبن هل    الفليقه لهذه عجبا يا          
الفليقه أجل من العجب دعا كأنه الداهية الفليقه

وكذلك الخافضة اللما لنهما الكسر اللمين هذين أصل أن واعلم  
وبين بينها فرقا به المستغاث لما فتحت وإنما ولعمرو قولك: : لزيد

أولسسى أجلسسه مسسن المسسستغاث لما وكسسانت أجلسسه مسسن المسسستغاث لما
إليسسه يجسسر أجلسسه مسسن المسسستغاث لن بابهسسا علسسى تبقى ولن بالكسر

لتسسآخي بالضم بينهما الفصل يجعل ولم أجله من ويطلب المستغاث
والفتسسح الحركسسات أثاقسسل الضم لن منهما الضم وبعد والفتح الكسرة
قولك: : رأيت وكذلك المفعول في اشتركا ولذلك مؤاخيان والكسر

ونصسسب أخسسدهما خفسسض  وقسسد به، مفعول وكلهما بزيد ومررت زايدا
قولك: : وكذلك والمنصوب المخفوض مكني استوى وكذلك ، الخر
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المخفسسوض إلسسى وجمعسسه المنصسسوب تثنية وضإمت بك ومررت رأيتك
والزيسسدين الزيدين ورأيت والزيدين بالزيدين قولك: : مررت وكذلك

وكسسذلك المضسسمر مسسع فتحت قد الخافضة اللما هذه  فإن ، ذلك ومع
فإن ،  بالفتح هاهنا بينهما الفرق فجعل ولكم ولكما لك قولك: : هذا

لن الثسساني لما كسرت آخر به بمستغاث به المستغاث على عطفت
لزيسسد كقولك:  يا العطف بحرفا الول إلى إياه بضمك زاال قد الفتح

فأمسسا لسسك ذكسسرت لمسسا به مستغيثا كنت وإن عمرو لما تكسر ولعمرو
فسسإنه الوضإسساح، الفتى الخزرج وأبي لرياح ويا لعطافنا الشاعريا قول
الول إلسسى الثسساني السسسم يضم ولم يا معها كرر لنه الثانية اللما فتح

السستي الزيادة من عوض به المستغاث لما أن واعلم  العطف بحرفا
عمراه ويا زايداه قولك: : يا وكذلك عنك  المتراخي المنادى آخر تقع
العسسوض لن يجسسز لسسم لزيسسداه يسسا قلسست فلسسو بينهمسسا الجمسسع يجسسوزا ول

الزناديقسسة تقسسول أن جسسائز غيسسر أنسسه تسسرى أل يجتمعسسان ل والمعسسوض
تقسسول أن فإمسسا يتعاقبسسان لنهمسسا والهسساء اليسساء بين فتجمع والفرازاينة

اللهسسم يا تقول ل  وكذلك ، والفرازانة الزنادقة أو والفرازاين الزناديق
قسسال أولسسه فسسي النسسداء وحسسرفا آخسسره فسسي المثقلة الميم بين فتجمع
فسي النسداء حسرفا مسن عوضإسا مثقلسة آخره في الميم زايدت سيبويه

؛  الصسسوات مجسسرى جسسرى لنه وصفه ول بينهما الجمع يجوزا فل أوله
علسسى هفإن ،{والرض السموات فاطر اللهم  قل{: تعالى قوله وأما
وجعلسست اختصسسر ثاسسم بخيسسر أمنسسا اللسسه يسسا أصسسله الفسسراء قسسال ينو نداء

الشسسعر فسسي شسساذا جاء وربما النداء حرفا من ومنع واحدة الكلمتان
:وأنشد

علينا اردد ما اللهم يا      هللت أو سبحت  كلما تقولي أن عليك وما 
مسلما شيخنا

على القول كان ولو حجة يرونه ول الشعر بهذا البصريون يعتد ول  
الشسسيئين تصسسيير لن النسسداء حسسرفا من امتنع لما الفراء إليه ذهب ما

معسسدي ننسسادي أنسسا تسسرى أل النداء حرفا دخول من يمنع ل واحدا شيئا
اسسسما جعل اسسسمان وهمسسا ذلسسك أشسسبه وما وبعلبك هرمز وراما كرب
ول بلحيسستي تأخسسذ ل أما بسسن يسسا العلء بسسن عمسسرو أبو قرأ  وقد ،  واحدا

بيسسن وهسسذا واحسسدة كلمة الكلمتين وجعل بناه أنه على بالفتح برأسي
واضإح
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المار لم باب
أصسسل كسسذلك الغسسائب للمسسأمور المستقبل للفعل جازامة المر لما  

قسسال أخسسوك ولينطلسسق عمسسرو وليركسسب زايد كقولك:  ليذهب دخولها
السسذين ليستأذنكم وقال ، ؛سعته من سعة ذو وجل:  لينفق عز :الله

والشسسعر تعسسالى اللسسه كتسساب فسسي السسدور كسسثيرة وهسسي؛أيمانكم ملكت
اللما إلسسى محتسساج غير ك فإن ، مخاطبا أمرت إذا فأما الكلما ومنثور

أشسسبهه مسسا  وكسسذلك ، واقعسسد وانطلسسق واركب زايد يا كقولك:  اذهب
زايسد يسا لتسذهب فقيسل توكيدا أيضا الفعل هذا في اللما أدخلت وربما

الخطسساب علسسى ؛فلتفرحوا فبذلك قرئ هذا وعلى ولتنطلق ولتركب
القسسراء أكسسثر وقسسرأ بالتسساء  فلتفرحسسوا فبذلك قرأ أنه النبي عن وروي

مغسسازايه بعسسض : في قال النبي أن وروي الغيبة على بالياء فليفرحوا
،المخاطب فعل في اللما فأدخل  مصافكم   لتأخذوا:أصحابه لبعض

علسسى اللما كسسسر جسسازا فسساؤه أو العطسسف واو المسسر لما قبل كان وإذا
منها كأنهما بالكلمة يتصلن والواو الفاء لن تخفيفا وإسكانها الصل

زايسسد فلينطلسسق قولسسك وذلسسك منهمسسا واحسسد علسسى الوقسسوفا يمكسسن ول
وكسسذلك ، أسسسكنتها شسسئت وإن اللما كسسسرت شسسئت وإن ولينطلسسق

في أكثر فيها والسكان بالوجهين  وليصفحوا وليعفوا:  القراء قرأت
يقوما حرفا ثام لن اللما كسر الوجه  فإن ،  ثام قبلها كان فإذا الكلما
ل والفسساء والسسواو بعسسده بمسسا والبتسسداء عليسسه الوقسسوفا ويمكسسن بنفسه
والوجه عمرو ليركب ثام زايد ليخرج ثام قولك وذلك فيهما ذلك يمكن
النحسويين بعسض أجسسازا  وقسسد ،  غيره البصريون يجيز ل بل اللما كسر

بعسسض قسسرأ ذلسسك وعلسسى والفسساء الواو على حمل أيضا ثام مع إسكانها
مسسن لسسك ذكرت لما أجود والكسر بالسكان تفثهم ليقضوا ثام القراء
إذا الفعسسل أن علسسى والكوفيين البصريين من النحويون واجمع  العلة

لحاضإسسر أو كسسان لغسسائب بهسسا مجزومسسا كسسان اللما هسسذه عليسسه دخلسست
المسسر فعسسل فسسي اختلفسسوا ثاسسم عمرو يا ولتركب زايد كقولك:  ليذهب

عمسسرو يسسا واركب زايد يا كقولك:  اذهب اللما بغير كان إذ للمخاطب
المسسر أصسسل لن اللما بإضإمار أيضا مجزوما هو كلهم الكوفيون فقال

وأضإسسمرت منسسه اللما فحسسذفت الكلما فسسي كثر ولكن باللما يكون أن
إذا لسسسيما وحسسذفه كلمهم في يكثر ما تخفيف العرب شأن من لن

يا لتذهب زايد يا اذهب قولهم فتقدير لبس فيه يقع ولم موقعه عرفا
بإضإسسمار مجسسزوما عندهم فهو اللما وأضإمرت حذفا ثام أصله هذا زايد

فهسسو اللما بغيسسر كسسان إذا الفعسسل هذا أن على البصريون وأجمع اللما
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ذلسسك أشسسبه ومسسا وانطلسسق واركسسب زايد يا كقولك:  اذهب معرب غير
عليسسه يدخل عامل من للمعرب لبد أنه معرب غير أنه على ودليلهم
مرفوع يكون أن يجوزا ل أنه فكما نفسه يعرب ل الشيء لن فيعربه

ل فكسسذلك خسسافض ول ناصسسب ول رافع بغير مخفوض ول منصوب ول
ومسسا واركسسب قولك: : اذهب وكذلك وليس جازاما بغير مجزوما يكون
جازاما وليركب زايد  ليذهب:قولك: : ووكذلك يجزمه جازاما ذلك أشبه
اللما إضإسسمار مسسن الكوفيسسون إليسسه ذهسسب مسسا وأمسسا ؛ قالوا  اللما وهي

السسسماء إعسسراب علسسى محمسسول الفعسسال إعسسراب أن وذلسسك فخطسسأ
السسماء عوامسل مسن أضإسعف الجميسسع مسسن باتفسساق الفعال وعوامل
تصسسرفا المخفسسوض يتصرفا ل لنه الخفض السماء إعراب وأضإعف
يفسسارق كمسسا مخفوضإسسة يفسسارق ل الخسسافض لن والمنصسسوب المرفوع

ل أنسسه علسسى أجمعسسوا  وكذلك ، والمرفوع المنصوب والناصب الرافع
الجميع من باتفاق الفعال في والجزما لضعفه الخافض إضإمار يجوزا
الصسسول علسسى الخفسسض مسسن أضإسسعف فهو السماء في الخفض نظير

كسسان جسسائز غيسسر السماء في الخافض إضإمار كان فلما عليها المتفق
أشسسد الخسسافض مسسن أضإسسعف هسسو السسذي الفعسسال فسسي الجسسازاما إضإمار

ادعسسى مسسا علسسى المسسر لما إضإسسمار يجسسز لسسم فلسسذلك قسسالوا امتناعسسا
وأنسسه مضمرة غير اللما أن على القاطع الدليل ومن قالوا الكوفيون

الفعسل بنسساء تغيسسر لمسا مضمرة كانت لو اللما أن إليه ذهبوا كما ليس
إضإسسماره لن فيسسه المعمسسول بنسساء تغيسسر يوجب ل العوامل إضإمار لن

تعالى: قوله أن ترى أل إظهاره بمنزلة
ُقْل{ ُكم {  ُئ ّب َن أ

ُ َف ُكُم ّمن إبَشّر َأ إل ّناُر َذ  تقديره}الحسج ) سورة72} ( ال
قسسوله  وكسسذلك ، المرفسسوع بنسساء بمغيسسر الرافع إضإمار فليس النار هو

إخُل تعالى ْد ُي إه إفسسي َيَشسساء َمن : { إتسس إميَن َرْحَم إل ّظسسا ّد َوال َعسس ُهسسْم َأ ًبا َل َذا َعسس
إليًما} ( لهسسم أعد الظالمين ويعذب تقديره إنما  النسان ) سورة31َأ

إضإسسمار فليسسس كسسثير العسسرب وكلما اللسسه كتاب في ومثله أليما عذابا
زايد يا اذهب تقدير كان فلو فيه المعمول بناء تغيير بموجب العوامل
الفعل يبقى أن اللما أضإمرت إذا سبيله كان ولتركب لتذهب واركب

ل لهسسم لزاما وهسسذا عمسسرو يسسا وتركسسب زايسسد يسسا تذهب فيقال بنائه على
حذفا إلى يضطر قد الشاعر أن صحته على الدليل ومن عليه زايادة
لتسسذهب زايسسد يسسا يقسسول من لغة في المخاطب المأمور فعل من اللما

الشسساعر قول ذلك وعلى بنائه على الفعل ويترك ويضمرها فيحذفها
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مسسن خفسست مسسا إذا نفس كل نفسك تفد محمد وغيره سيبويه أنشده
القياس يوجبه كما بنائه على الفعل وترك اللما فأضإمر تبال أمر

المضمر لم باب
غيسسره أو إن خسسبر فسسي للسسسماء الخافضسسة اللما هسسي المضسسمر لما

قسسال كمسسا ذلسسك أشسسبه ومسسا ولسسه ولهسسم ولكم ولكما لك كقولك:  هذا
ُكْم:  تعالى َل ُكْم { ُن إلَي إدي إن} ( َو أجسسر ولهسسم ؛الكسسافرون ) سسسورة6إديسس

الواحد ضإمير مع إل المضمرات جميع مع مفتوحة وهي ؛ممنون غير
مسسع انكسسسرت وإنمسسا ثاوب ولي غلما كقولك:  لي نفسه عن أخبر إذا

يكسسون أن إل قبلهسسا ما تكسر أن الضإافة ياء شأن من لن هاهنا الياء
وغلمسسي ثاسسوبي ورأيسست وغلمسسي ثاسسوبي كقولك:  هسسذا ولين مد حرفا

كسسان  فسسإن تسسرى، كما واحدة حال على يكون وغلمي بثوبي ومررت
فتترك سائغة غير اللف في الحركة لن كسرها يمكن لم ألف قبلها

وهسسذا غلمسساي كقولسسك:  هسسذان الضإسسافة ياء وتفتح حالها على اللف
هسسي وعسسز جل الله قال كما ورحاي بفتاي ومررت فتاي ورأيت فتاي

فيقسسول فيسسدغم يسساء اللف يقلب من العرب ومن  عليها أتوكأ عصاي
قفسسي علسسى اللج وضإعوا الصحابة بعض قول ومنه ورحي عصي هذه
: ذؤيب : أبو قال

مصرع جنب ولكل ففقدتهم    لهواهم وأعنقوا هوي سبقوا              
اللما هسسي ذكرتهسسا التي هذه المضمر لما كانت فإذا قائل  قال  فإن 

فتحسست فلسسم وغيسسره الخسسبر في ستحقاق وال الملك بمعنى الخافضة
لسسك غلما وهذا لزيد غلما هذا فقيل الظاهر مع وكسرت المضمر مع
أصل لن الفتح اللما هذه أصل أن ذلك في فالجواب  ذلك أشبه وما
نحسسو الفتسسح للمعسساني واحسسد حسسرفا علسسى جسساءت السستي الحروفا هذه

فسسي والتسساء والسسواو وفائه العطف وواو الستقبال على الدالة السين
يكسسسر وإنمسسا ذلك أشبه وما البتداء ولما ، رب بمعنى والواو القسم

مكسسسورا منهسسا يجيسسء ما يكون أو مشتبهين بين فصل يكسر ما منها
أصسسل أن علسسى أيضا الدليل ومن مفتوحا منها جاء عندما يسيرا نزرا
تقسسدر أنسسك أصسسلها علسسى المضسسمر مسسع فتحت وأنها الفتح الخفض لما

علسسى مضسسمر كسسل إظهسسار علسسى تقدر ولست مظهر كل إضإمار على
رجل ربسسه وفسسي وإن كسسان وبسساب وبئسسس نعم في المضمر نحو معناه

اللما فتحست ذلسك أشسبه ومسا قساما قولسك: : زايسد وكسذلك والمضسمر
بينهسسا فرقسسا الظسساهر مسسع وكسسسرت أصلها على المضمر مع الخافضة

أل التوكيسسد لما أشسسبهت الظسساهر مسسع فتحتها لو لنك التوكيد لما وبين
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هسسل يعلسسم لسسم لزيسسد هسسذا إن الضإسسافة تريسسد وأنسست قلسست لو أنك ترى
المشسسار بسسأن الخبار إلى أو زايد إلى إليه المشار إضإافة إلى قصدت

كنسست لنسسك ذلسسك عن ينبئ العراب  فإن ،  قائل  قال  فإن زايد، إليه
كنسست الضإسسافة تسسرد لسسم فإذا بالخفض لزيد هذا إن الضإافة في تقول

الوقسسف فسسي يسسسقط العسسراب لسه قيسسل بسسالرفع لزيسسد هسسذا إن تقسسول
وقسسف ول وصسسل فسسي يسسزول لئل باللما الفرق فجعل الدليل فيسقط

المضسسمر فأمسسا حسسال في ويسقط حال في يدل مما دللة أبين فكان
غيسر المخفسسوض المضسسمر علمسة لن الحسال هسسذه مثل في لبس فل

هسسذا إن الضإسسافة أردت إذا تقسسول ت فسسإن ، المرفوع المضمر علمة
هسسو إليسسه المشسسار أن وأردت الضإسسافة تسسرد لسسم وإذا ولكسسم ولكما لك

يقسسع فلسسم لنسست هذا إن قلت الول هو الثاني وأن غيره أو المخاطب
واضإح بين وهذا مفتوحة أصلها على اللما فبقيت لبس فيه

إليه والمضاف المضاف بين النفي في الداخلة اللم باب
منسسه فصسسلته إليه والمضافا المضافا بين دخلت إذا اللما أن اعلم  

المضسسافا يتعسسرفا ولسسم الضإسسافة وزاالسست التنسسوين وصسساحبت لفظسسا
قولسسك وذلسسك بينهما حجزت قد اللما لن به يتنكر ولم إليه بالمضافا

الثسسوب وهسسذا لرجسسل الغلما وهسسذا لزيسسد ثاسسوب وهسسذا لزيسسد غلما هسسذا
بعلتها مضى فيما ذكرناها  وقد ،  فيها مطرد قياس وهذا لنا لصاحب

إليسسه والمضسسافا المضسسافا بيسسن النفي في اللما هذه تدخل قد أنه إل
وذلك للتنوين مصاحبة ول معناها مزيلة ول الضإافة حكم مغيرة غير

ذلسسك أشسسبه وما بها لك يدي ول لزيد غلمي ول لك أبا ل العرب قول
إليسسه والمضسسافا المضسسافا بيسسن هاهنسسا اللما أدخلسسوا : سسسيبويه قسسال

الكلما هذا أن على : والدليل قال له ومؤكدة الضإافة معنى مشددة
ل قسسولهم الضإسسافة معنسسى تغير لم اللما وأن اللما بعد ما إلى مضافا

كسان إذا النصسسب حسال فسسي الب في ثابتت إنما اللف هذه لن لك أبا
تثبت لم اللما بعد ما إلى مضافا يكن ولو أباك كقولك:  رأيت مضافا

الثانيسسن نون منه حذفت إنما لك غلمي ل قولهم  وكذلك ، اللف فيه
الثانيسسن نسسون لن النسسون لثبتسست ذلك ولول الكافا إلى إضإافته لتقدير

النسسون حسسذفت إنما لك يدي ل: قولهم  وكذلك ، للضإافة تحذفا إنما
بيسسن اللما هسسذه تفصسسل أل جازا فلم قائل  قال  فإن ، الضإافة لتقدير

فسسي بينهمسسا فصلت  وقد ،  الموضإع هذا في إليه والمضافا المضافا
وهسسم الكلما فسسي لكثرته النفي في ذلك جازا إنما له قيل الكلما سائر
وكسسذلك ، الكلما فسسي كسسثر إذا نظسسائره حسسال عن الشيء يغيرون مما
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لكسسثرته أيضسسا النسسداء في إليه والمضافا المضافا بين اللما هذه تزاد
والمضسسافا المضسسافا بين اللما هذه  فزيادة:سيبويه  قال الكلما في
إلسسى الول إضإافة وتقدير السم تكرير بمنزلة والنداء النفي في إليه
أقحمسست مسسا فسسإن ،  عمسسرو زايسسد زايسسد يسسا العرب كقول المكرر بعد ما

قسسال كما المقحم بعد ما إلى الول إضإافة رووا  وقد ،  توكيدا الثاني
: جرير

عمر ة ْءوَس في يلقينكم ل     أبالكم ل عدي تيم تيم يا         
آخر: وقال ، 

عليك الليل تطاول  الذبل    اليعملت زايد زايد يا
قسسدروا لنهم بالفتح أقبل طلحة يا قولهم نظير : وهذا قال زال فإن 

قسسال كمسسا بهسسا يعتسسدوا ولسسم الهسساء ردوا ثاسسم للسسترخيم السسسم آخر فتح
:النابغة

الكواكب بطيء أقاسيه وليل  ناصب أميمة يا لهم كليني
فيجعل اليعملت زايد زايد ويا عدي تيم تيم يا يقول من العرب ومن 

مسسن هسسذا كسسان ومسسن مضسسافا لنه الثاني وينصب مفردا منادى الول
وكذلك ، بالضم أميمة يا لهم وكليني أقبل طلحة يا يقول فإنه ،  لغته
إليسسه والمضسسافا المضسسافا بين اللما زااد ما فإن ،  لك أبا : ل قال من

السسسود  قال عدي تيم تيم يا قوله في ذكرنا ما على للتوكيد مقحمة
:يعفر بن

الرض على ضإربت    أنني لك أبا ل البلية ومن                    
 بالسداد

ل التقسسدير مسسا فإن ،  مزيدة اللما هذه كانت   فإن: قائل  قال  فإن 
وأضإسسافا اللما الشسساعر: فحسسذفا  قسسال وقسسد، ،  كسسذلك هسسو قيل أباك

:فقال
تخوفيني أباك ل ملق   أني لبد الذي أبالموت

آخر:   وقال ، 
يخلد أباك ل عزيز وأي  مزرد ومات شماخ مات  وقد

تعمسسل ل النفسسي فسسي ل أن علسسى النحويين اجتماع  :  فإن قال  فإن 
السسدار في زايد ل تقول أن الجميع عند فخطأ تنصبها ول المعارفا في
كقولك:  ل النكرات تنصب وإنما الدار في غلمك ول ؛عندك بكر ول

َ : تعسسالى وكقسسوله لسسك غلما ول الدار في رجل ْيسسَب { ل إه َر )2} ( إفيسس
بهسسا نصسسبت فقد أباك  ل:قلت إذا وأنت ذلك أشبه وما ؛البقرة سورة

إلسسى والمضسسافا معرفسسة وهسسي الكافا إلى مضافا الب لن المعرفة
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قيل عليه أجمعتم لما وضإد أصلتموه لما نقض وهذا معرفة المعرفة
المعسسارفا بألفسساظ أسماء تكون قد أنه وذلك إليه ذهبت كما ليس له

وهسسدك ونحسسوك وضإسسربك وغيسسرك وشسسبهك مثلسسك نحسسو نكسسرات وهي
وكسسذلك ، السسستقبال أو الحال به أردت إذا وضإاربك وشرعك وكفيك
يقسسال أن أصله لن نكرة وهو المعرفة بلفظ لك أبا ول أباك ل قولهم

له ليس أنه أباك ول لك أبا ول لك أب ل بقولهم يراد وليس لك أب ل
وجسسوده صسسح ما إل أب بغير إنسان وجود محال هذا الحقيقة في أب
سسسائر فأمسسا السسسلما عليهمسسا وآدما عيسسسى مثسسل ذلسسك اللسسه خلق من

ل أنسسه لك أبا ل بقولهم يراد وإنما أب من واحد لكل بد فليس الناس
هسسو مسسا فسسإن ،  المسسذكورين البسساء مسسن أو الشرافا الباء من لك أب

كقولسسك: المسسدح موضإسسع وضإسسع وربمسسا السسسب مجسسرى مجسسراه كلما
الخسساملين البسساء مسسن لسسك أبسسا ل تريسسد إنمسسا لك أبا ل الفاضإل للرئيس

وجسسرى بمقصسسده معنسساه يعسسرفا مختصر كلما هو ما فإن ،  الناقصين
لسسك أب ل يقسسال أن أولهسسا لغسسات وفيسسه ذكرنسسا مسسا جازا فلذاك كالمثل
الشاعر:  قال ، كما الخبر لك ويكون  ل  ب الب فينصب
تأزارا و ارتدى بالمجد هو إذا   وابنه مروان مثل وابنا أب فل

كأنه الخبر وأضإمر مضافا غير لنه ألفا به يلحق ولم بل الب نصب 
بسسالرفع لسسك أب ل يقسسال أن والثانيسسة مكسسان أو زامان في أب : ل قال

ليسسس بمعنسسى جعلتهسسا شسسئت وإن لسسك والخبر ل وتلغى بالبتداء يرفع
الشاعر:  قال ،  كما الوجهين أضإعف وهو بها فرفعت

براح ل قيس ابن ا فإن   نيرانها عن صد من
الشاعر: قول  النفي في بالتنوين الب رفع ونظير

جندب يدعى الحيس يحاس وإذا    لها أدعى كريهة تكون وإذا
أب ول ذاك كان إن لي أما ل     بعينه الصغار وجدكم هذا

الكافا إلى إضإافته وتقدر بل الب فتنصب لك أبا ل تقول أن والثالثة
الخسسبر وتضسسمر مؤكدة اللما وتجعل للنصب علمة اللف فيه فتلحق

زامان في لك أبا ل قلت كأنك التقدير هذا على بخبر ليست اللما لن
قسسدرت إذا لسسك غلمسسي ل تقسسول هسسذا وعلسسى : سسسيبويه قال مكان أو

لسسك غلميسسن ل قلسست الضإسسافة تقسسدر لسسم وإن الخسسبر وتضمر الضإافة
علسسى لسسك يسسدي ل تقسسول  وكسسذلك ، الخسسبر اللما وجعلت النون فأثابت

يسسدي ل قلسست  : فسسإن قال الخبر اللما جعلت إذا لك يدين ول الضإافة
الجمعسسة يسسوما يسسدين ل فتقول النون إثابات إل يجز لم لك الجمعة يوما
اللما سسسوى بشسسيء إليه والمضافا المضافا بين فصلت قد لنك لك
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بيسسن تفصسسل قسسد العسسرب لن الشعر في جائز هذا ومثل الظرفا وهو
قال كما الشعر في بالظرفا إليه والمضافا المضافا

آخسسر: وقسسال ، لمهسسا من اليوما در لله  استعبرت ساتيدما رأت لما  
واللغسة الفراريسج أنقساض الميسسس أواخر بنا إيغالهن من أصوات كأن

اللما وتحسسذفا صسسحيحة إضإسسافة فتضسسيفه أبسساك ل تقسسول أن الرابعسسة
.التقدير من ذكرنا ما على الخبر وتضمر
إليه والمضاف المضاف بين النداء في الداخلة اللم باب
فسسي ذكرناهسسا السستي اللما كموقسسع النداء في اللما هذه موقع أن اعلم
المضسسافا بيسسن تسسدخل بعينهسسا تلسسك هسسي بل النفي في المتقدما الباب

فرقنسسا وإنمسسا تفصسسلها ول حالهسسا علسسى الضإافة فتبقي إليه والمضافا
الموضإسسعين بيسسن للفسسرق واحسسدا ومعناهمسسا مجراهمسسا كان وإن بينهما

معنسسى إلسسى ترجسسع اللمسسات هسسذه وأكسسثر للنفي النداء معنى ومخالفة
هسسذه أصسسول وسسسنذكر موقعهسسا بسساختلفا واختلفت كثرت وإنما واحد

الكتسساب هسسذا من مفرد باب في تضمها أصول إلى ورجوعها اللمات
فسسأدخلت زايد بؤس يا والتقدير لزيد بؤس يا قولك وذلك الله شاء إن

ومثسسل إليسسه والمضسسافا المضافا بين تفصل ولم مزيدة مقحمة اللما
:الشاعر قول ذلك

فاستراحوا أراهط وضإعت   التي للحرب بؤس يا
:أيضا الجماعة وأنشدت وغيرهما والخليل سيبويه أنشده 

:أسد بني خالوا عامر بنو قالت
لقواما ضإرارا للجهل بؤس يا

لمنسسادى بمقسسدر ليسسس وأنسسه عليه واقع النداء حرفا أن على والدليل
يجسسز لسسم عليسسه واقسسع غير النداء حرفا كان ولو منصوب أنه النية في

المضسسافا بيسسن اللما فيسسه تسسدخل موضإسسع العربيسسة فسسي وليسسس نصسسبه
السستي للعلسسة والنسسداء النفسسي فسسي إل بينهما فاصلة غير إليه والمضافا

وهسم كلمهسسم فسسي والنسسداء النفسسي كثرة من الول الباب في ذكرناها
مسسن أكثر كلمهم في النداء أن وعلى كلمهم في الكثر يغيرون مما

بعضسسه فسسي يسسترك وإنمسسا النسسداء كلما كسسل أول : سسسيبويه قسسال النفي
ثاسسم عليه ليقبل يخاطبه من ينادي أن المتكلم سبيل أن وذلك تخفيفا

فسسإن ،  ذلسسك أشبه وما ناهيا أو آمرا أو مستفهما أو له مخبرا يخاطبه
بسسذلك استغناء المتكلم على المخاطب إقبال علم إذا النداء يترك ما

عليسسه مقبسسل له منصت وهو مخاطبه على المتكلم أقبل : وربما قال
فسسي النسسداء كسسثر فلمسسا يخسساطبه ثاسسم توكيدا فلن يا له مصغ له فيقول
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مفسسردا كسسان إذا الضم على وبناءه تغييره أجازاوا الكثرة هذه كلمهم
المضسسافا بيسسن فيسسه اللما وزايسسادة وترخيمسسه منسسه التنسسوين وحسسذفا

إليه والمضافا
القسم في المستقبل الفعل على الداخلة اللم باب

لزاماة
في اللما لزمته موجبا القسم في وقع إذا المستقبل الفعل أن اعلم
وذلك جميعا منهما بد يكن ولم خفيفة أو ثاقيلة آخره في والنون أوله

للسسه وجسسل:  وتسسا عسسز اللسسه قسسال لركبسسن للسسه وتا لخرجن والله قولك
وأنفسسسكم أمسسوالكم فسسي  لتبلون{ ؛تعالى وقال ،  ؛أصنامكم لكيدن

أشسسركوا السسذين ومسسن قبلكسسم مسسن الكتاب أوتوا الذين من ولتسمعن
ومسسا معسسا والنسسون اللما لزمسست فلسسم قائسسل  قسسال  فسسإن  ؛ }كثيرا أذى

كانتسا إذ إحسسداهما علسى القتصسار جسازا وهل بينهما الجمع في الفائدة
والفسسراء وسسسيبويه الخليسسل أن ذلسسك فسسي فسسالجواب للتوكيسسد جميعسسا

لن هاهنسسا والنسسون اللما بيسسن جمسسع إنمسسا أنسسه على أجمعوا والكسائي
وكسسذلك النفسسي في ل دخلت كما عليه المحلوفا لتحقيق تدخل اللما

بهسسا ليفصسسل الفعل آخر في النون ولزمت زايد يقوما ل قولك: : والله
واللسسه قلسست فسسإذا السسستقبال دليسسل فهي والستقبال الحال فعل بين

السسستقبال علسسى والنسسون اليجسساب علسسى اللما دلسست زايسسد ليخرجسسن
مفرد معنى على منهما واحد كل دل فقد الحال من الفعل وتخليص

هسسو لمسسن ويصلي ليقوما والله تقول أن جازا الستقبال ترد لم  فإن ،
النسسون ذكسسر مسسع الشعر في اللما هذه أضإمرت وربما الحال تلك في

الشاعر:  قال ،  كما ضإرورة
متضيق وفي رحب في تجدن   منهم ذلك وكل الرجال فهم

يجوزا ل اللما الفراء وقال ، اللما أضإمر أنه وزاعم الكسائي وأنشده 
تسسدل مثلهسسا لما تتقسسدمها بسسأن إل والخفيفة الثقيلة النون مع إضإمارها

قسسال ضإسسرورة السسواجب فسسي النسسون أدخسسل الشسساعر هسسذا ولكن عليها
الشاعر: قول  اللما فيه تضمر فمما الفراء

بسمار صبيه ويعللن  لقاحه وتبكؤن فليأزالن
فكسسأنه الكلما أول فسسي ذكرهسسا لما الخيرين الفعلين في اللما أضإمر

يجسسوزا  وقسسد ،  بسسسمار صسسبيه وليعللسسن لقاحه ولتبكؤن : فليأزالن قال
ضإسسرورة الخيريسسن الفعليسسن في النون أدخل يكون أن البصريين عند
وإنمسسا السسواجب فسسي ضإسسرورة النسسون هسسذه يسسدخلون قسسد الشعراء لن
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ضإرورة الواجب في إدخالها فأما بواجب ليس فيما تدخل أن حكمها
:الشاعر قول فنحو

شمالت ثاوبي ترفعن     علم في أوفيت ربما
نحن أماتهم ما شعري ماتواليت غزوة كلل من  رابئهم أنا فتو في 

جدا كثير الشعر في وهو باتوا وهم أدلجنا
الثقيلة مان الخفيفة المكسورة  إن  تلزم التي اللم باب
جسزاء تكسون مواضإسع أربعسة المخففسة   المكسسورة) إن(ل أن اعلم

قسسال كمسسا إليسسك أحسسسن تزرنسسي وإن أكرمسسك تكرمنسسي كقولسسك:  إن
إإن: تعالى َو ْا {  ُدو ْب ُكْم إفي َما ُت إس ُف ْو َأن ُه َأ ُفو ُكم ُتْخ ْب إس إه ُيَحا ّلسسُه إب } ( ال
قائمسسا زايسسد إن فتقسسول مسسا بمنزلة جحدا وتكون ؛البقرة ) سورة284
إل زايسسد مسسا تقسسول كمسسا قائم إل زايد إن وتقول قائما زايد ما تقول كما

إن:{تعالى الله  قال قائم إإ إفُروَن  {  َكا ْل ٍر إفي إإّل ا ) سورة20} ( ُغُرو
إليسسه أحسسسنت زايسسد جسساء إن لمسسا تقسسول كمسسا زاائسسدة وتكسسون} الملسسك

قائمة الثلثاة الوجوه هذه في فهي  زاائدة إن و زايد جاء لما والمعنى
هسسذا فسسي قصسسدناه السسذي وهسسو رابع وجه ولها شيء يلزمها ل بنفسها

خبرهسسا فسسي اللما فتلزمهسسا الثقيلسسة من مخففة تكون أن وذلك الباب
إن والمعنسسى ؛لقسسائم زايد كقولك:  إن اللغات أكثر في عملها ويبطل

خسسبر قائمسسا وجعلسست بالبتسسداء زايدا رفعت إن خففت فلما لقائم زايدا
الفعسسل ولمضارعتها بلفظها تعمل كانت لنها إن عمل وبطل البتداء

حسسذفا يجز ولم الخبر في اللما ولزمتها عملها زاال بناؤها نقص فلما
قسائم زايسد إن قلست لسو أنسك ترى أل النافية تشبه لئل الخبر في اللما
في اللما فألزمت فرق النافية وبين بينها يكن لم اليجاب تريد وأنت
الخسسبر فسسي بسساللما التيسسان في مخيرا كنت إن ثاقلت فإذا لذلك الخبر

زاال قسسد اللبسسس لن قسسائم زايسسدا وإن لقائم زايدا كقولك:  إن وحذفها
ومسسن ، ذلسسك فسسافهم النفي في معنى لها يكن لم ثاقلت إذا أنها وذلك
مخففسسة هي  لفاسقين أكثرهم وجدنا وجل:  وإن عز الله قول  ذلك
عملهسسا بطسسل خففسست إذا لنهسسا بعسسدها الفعسسل وقوع وجازا الثقيلة من

مسسن مخففسسة أنهسسا على والدليل والفعال والخبر البتداء بعدها ووقع
إإن تعالى: الله قول ذلك ومثل الخبر في اللما لزوما الثقيلة َو ُكنَت { 

إه إمن إل ْب إمَن َق إليَن} ( َل إف َغا ْل للسسه تا  قال:قوله ومثله ؛يوسف ) سورة3ا
يسسسمون الكوفسسة وأهل الثقيلة من مخفف هذا كل  ؛تردينل كدت إن

قسسالوا الجحسسد فسسي مسسا بمنزلسسة هاهنسسا إن ويجعلسسون إل لما اللما هسسذه
إل أكسسثرهم وجسسدنا مسسا  لفاسسسقين أكسسثرهم وجسسدنا وإن قسسوله ومعنسسى
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تسسأويله  الغسسافلين لمسسن قبلسسه مسسن كنسست وإن قوله  وكذلك ، فاسقين
السذي هسذا سسائر  وكسذلك ، الغافلين من إل قبله من كنت ما عندهم
لليجسساب اللما لن غلسسط وهسسذا التأويسسل هسسذا إلسسى يخرجسسونه مضسسى

الكلما فيكسسون حسسال فسسي اجتماعهمسسا يجوزا فل للنفي ما و والتحقيق
لسسو يجسسز لسسم اليسسات هذه في ما أظهرت لو أنك ترى أل منفيا محققا

وإنمسسا يجسسز لسسم لقسسائم زايسسد ومسسا الغافلين لمن قبله من كنت ما قلت
إذا فأمسسا كمعنسساه معنسساه كان إذا غيره موضإع موضإوعا الشيء يكون
إل بعسسدها كسسان إذا ما بمعنى إن مجيء وأما ؛  خطأ عليه فحمله باينه

إل زايد إن قولك وذلك يمتنع لم مكانها ما وضإعت لو لنك جيد فسائغ
، جيسسدا كلمسسا كسسان قسسائم إل زايسسد ما قلت لو لنك ما بمعنى فهو قائم

إن:وجل عز قوله  وكذلك إإ إفُروَن  {  َكا ْل ٍر إفي إإّل ا ) سورة20} ( ُغُرو
واحسسدا، المعنسسى لكسسان غسسرور في إل الكافرون ما قيل لو لنه الملك

خبرها في كان إذا إن أن على اعتمدت إذا ك فإن ،  قائل  قال  فإن
بينهمسسا والجمسسع للنفي وما للتحقيق اللما لن ما بمعنى تكن لم اللما
بيسسن فتجمسسع قسائم إل زايد ما تقول قد ت فإن ،  واحد شيء في خطأ

يكسسون أن أنكسسرت فمسسا نافيسسة ما و محققة إل و واحد كلما في وما إل
للنفسسي إن فتكسسون قسسائم إل زايد ما بمعنى لقائم زايد إن قولهم معنى
قيسسل ما و إل بين الجمع جازا كما بينهما الجمع يجوزا و لليجاب واللما

دخلت  فإن ،  قبلها ما نقض فيها إل أن بينهما والفرق جائز غير ذلك
زايسسدا إل القسسوما كقولسسك:  قسساما منفيا فجعلته نقضته موجب كلما بعد
النفسسي نقضسست منفسسي على دخلت وإن بإل زايد عن القياما نفيت فقد

لزيد القياما أوجبت فقد زايد إل القوما قاما كقولك:  ما موجبا فجعلته
بعسسدها مسسا تحقيق فيها وإنما قبلها ما نقض معنى اللما في وليس بإل

النفسسي بيسسن جمعسست لقسسائم زايسسد مسسا فقلسست مسسا خسسبر في أدخلتها فإذا
، واللما إل بيسسن الفسسرق لسسك بان فقد محال وهذا الخبر في واليجاب

:الشاعر قول  ذلك ومن
المتعمد عقوبة عليك حلت   لمسلما قتلت إن أمك هبلتك

بعسسدها ووقسسع عملهسسا بطسسل إن خففت فلما مسلما قتلت إنك معناه 
: الكوفيسسون قسسال النافيسسة تشسسبه لئل خبرهسسا في اللما ولزمت الفعل
.هذا في القول مضى  وقد ،  مسلما إل قتلت ما معناه

إن فيقولسسون بها وينصبون إن يخففون العرب من قوما أن واعلم  
مسسن لسسك ذكسسرت مسسا الصل لن اللما من الخبر في بد ول لقائم زايدا

: إنما قال أنه مخففة بها نصب من وحجة التخفيف مع عملها إبطال
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فمعناها خففت إذا فإنها ،  ولفظا معنى لفعلا لمضارعتها إن نصبت
ا عملها يزيل ل لفظها وتخفيف يزل لم قائم مسا الفعسال مسن أن كم

زايسسد يك ولم قائما زايد يكن كقولك:  لم عمله يزول ول بعضه يحذفا
:تعسسالى  قسسال كمسسا أحسسدا زايسسد يسسدع لسسم تقول ثام ربه زايد ويدعو قائما

ُع ْد َي َو إلنَساُن { ُه إبالّشّر ا َعاء إر ُد ْي ْلَخ ما على؛السراء ) سورة11} ( إبا
قال كل ذكرت ما ووجهه ليوفينهم لما كل وإن القراء أكثر قرأ ذكرنا

فسسي السستي واللما للتوكيسسد مسسا و إن لما لما في الولى  اللما: سيبويه
النسسون بلزوما ذلك على واستدل الكلما في مقدر قسم لما ليوفينهم

.الفعل في الثقيلة
العاقبة لم باب

ناصسسبة هسسي اللما هذه الصيرورة لما الكوفيون يسميها التي وهي  
بتقسسدير بعسسدها والمنصسسوب أن بإضإسسمار الفعسسال مسسن عليه تدخل لما

بهسسا وليسسست أجلسسه مسسن المفعسسول بلما ملتبسسسة وهي مخفوض اسم
لم وأنت بها فأدعمه الحائط ليميل الخشبة هذه أعددت قولك وذلك

وإرادتسسك بغيتسسك مسسن ليسسس لنسسه للميسسل أعددتها ول الحائط ميل ترد
علسسى دالسسة واللما بهسسا فتسسدعمه يميسسل أن مسسن خوفسسا أعسسددتها ولكسسن
َطُه تعالى قوله  وكذلك ، العاقبة َق َت ْل َفسسا ْوَن آُل :  { َعسس ُكسسوَن إفْر َي ُهسسْم إل َل

ّوا ُد ًنا َع إنمسسا لسسذلك يلتقطسسوه لسسم وهسسم  ؛القصسسص ) سورة8} ( َوَحَز
أن إلسسى أمسسره عاقبسسة كسسان فلمسسا وسرورا فرحا لهم ليكون التقطوه

المر عاقبة على اللما فدلت ذلك يقال أن جازا وحزنا عدوا لهم صار
ّنسي:تعسالى قسال كمسا عساقبته باسسم الشسيء تسسمي قد والعرب  } 

إني إصُر َأَرا ْع تؤول عنبا يعصر كان إنما ؛يوسف ) سورة36} ( َخْمًرا َأ
عسن الصسمعي وحكسى بسذلك فسسماها خمسرا يكسون أن إلسى عاقبته

لسسه فقلسست عنسسب ومعه أعرابي : لقيني قال أنه سليمان بن المعتمر
قد العرب أن العربية أهل عند مجازاه هكذا وهذا خمر فقال معك ما

آلسست أو به اتصل أو ناسبه أو جاوره إذا الشيء باسم الشيء تسمي
ليبهااأسسس ومعرفسسة بالعربيسسة لسسه علسسم ل مسسن زاعسسم فقسسد عسساقبته إليه

عسسن منسسه ضإعفا نفسه العنب هو هاهنا الخمر أن فيها العرب وأتساع
الخطسساب يعرفون بما وإلحاقه منهم الفصحاء كلما من وجهه تخريج

ة في جائزا هذا كان ولو به مسا أتسى قسد العنسب أكسل مسن لكسان اللغ
ذكسسره تعسسالى اللسسه خاطب  وقد ،  الخمر تحريم من عليه الله حظره
أحسسد عسسن يحمسسل ولم به المراد فعقلوه بذلك النبي وأصحاب العرب

فسسساد علسسى يدل هذا على والجماع العنب بالتحريم المراد أن منهم
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الشسساعر قول العاقبة لما ومن المقالة بهذه القائل هذا إليه ذهب ما
:البربري سابق وهو

نبنيها الدهر لخراب ودورنا  نجمعها الميراث لذوي أموالنا
لمسسا ولكسسن للخسسراب السسدور يبنسسون ول للوارث المال يجمعون ل وهم

ذلسسك ومسسن ، ذكرنسسا ما فيه يقال أن جازا ذلك إلى أمرهم عاقبة كانت
:الخر قول

خالده ولدت ما والملح   الناما رب الله يبعد ل
البارده الليلة في والشحم  العشار سديف يطعمون هم

طارده أو تطرد والخيل  الكماة صدور يطعنون هم
فاقده معولة تأوه    آلئهم حسن يذكرني

الوالده تلد ما فللموت   تجزعي فل سماك فأما
الصسيرورة ومعنسى ذكرنسسا كمسا للعاقبسة ذلسك ولكسسن للمسسوت تلسد ل 

اللفظان اختلف وإن سواء هذا في والعاقبة
التبيين لم باب

مضسسمرة مخزولة بأفعال المنصوبة المصادر بعد تلحق التبيين لما  
ونعمسسة ورحبسسا ورعيسسا سسسقيا قولسسك وذلسسك بهسسا لسسه المسسدعو من لتبين

منصسسوب هسسذا كسسل : سيبويه قال وبعدا وسحقا ودفرا وخيبة ومسرة
تفسسسير فسسي نقسسول ثاسسم بها عنه استغناء المختزل الفعل إضإمار على
أشسسبه ومسسا خيبة وخيبه رعيا الله ورعاك سقيا الله سقاك تأويله ذلك
لما تلحسسق ثاسسم منه بدل المصدر جعلوا لنهم الفعل اختزل وإنما ذلك

لسه وجوعسا لسه ونكسسرا لعمسسرو وتبسسا له ورعيا لزيد سقيا فيقال التبيين
أو هسسذا مسسن بشسسيء له المدعو من يعلم لم اللما هذه لول لنه ونوعا

لصسسحاب وجسسل:    فسسسحقا عسسز الله قول  ذلك ومن ، عليه المدعو
تأويلهسسا أن إل أفعالهسسا تسسستعمل تكسساد ل مصادر جاءت وربما السعير

:ميادة ابن قال كما التأويل هذا
بهرا بعدها لهم بهرا بجارية  مهجتي يبيعون إذ قومي تفاقد

لهسسم تعسا بهرا ومعنى للتبيين لهم بهرا قوله في اللما أدخل ما فإن
لهم غلبة لهم بهرا معنى بعضهم وقال ، اللغة أهل بعض يقول كذلك
بهسسر قسسولهم  ذلسسك ومسسن ، قسسالوا بالغلبسسة عليهسسم دعا كأنه لهم وقهرا
تستعمل  وقد ، الكواكب ضإوء فغلب ضإوءه قوي إذا الكواكب القمر

الشاعر:  قال ، كما التعجب بمعنى لفلن بهرا
والتراب والحصى النجم عدد  ًهراُب قلت تحبها قالوا ثام
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علسسم إذا اللما هسسذه إظهسسار العسسرب تركت وربما لهم عجبا معناه إنما
وربمسسا السسبيت هذا جاء ذلك وعلى بدعائه المعنى علم قد أنه الداعي

عسسرفا قسسد المخسساطب بسسأن محيطسسا العلسسم كسسان وإن توكيدا بها جيء
هاهنسسا التبيين في اللما هذه ومجرى : سيبويه قال بالدعاء المقصود

هنسساك للبيسسان تكسسون لنهسسا بسسك مرحبسسا قولك بعد تقع التي بك مجرى
وقسسد واحسسدا، مجسسرى التسسبيين فسسي تجريسسان فهمسسا هاهنسسا اللما بمنزلة

فسسي المجرى هذا فتجري بمصادر ليست الدعاء في أسماء تستعمل
ومسسا وجنسسدل لسسه وتربسسا لزيد ويل كقوله:  ما تبيينا اللما وإلزاما النصب

: قال المخاطب لعلم تترك أن إل منها بد ل للتبيين فاللما ذلك أشبه
جرير

الخضر؛ سرابيلها من لتيم فويل  جلودها في خضرة تيما اللؤما كسا 
نلقاهسسا، أننسسا لسسو المنسسى هي واها واها ثام لريا واها  الشاعر قول وأما
ليسسس أنسسه إل والتمنسسي التعجسسب الكلما هذا ومعنى للتبيين اللما  فإن

ومسسا بفعلسسه ينطسسق لكان الفعل لفظ على كان لو لنه صحيح بمصدر
اللما وتصسسير جائز فيها فالرفع المصادر سوى السماء هذه من كان
مضسسى فيمسسا وجوههسسا شسسرحنا  وقد ،  للستحقاق تقع التي الخبر لما

فيسسه والمعنسسى والخسسبر بالبتسسداء يرفسسع له وويل لزيد ويح قولك وذلك
وغزويسسل جسسل اللسسه قال واستحقوه لهم هذا ثابت معناه الدعاء معنى

بالرفع جرير بيت روي  وقد ،  للمكذبين يومئذ ويل و  للمطففين
: حسان وقال ، لتيم فويل 

طويل الحماس لولد فغي  ذكائه عند حسان أهاجيتم
بمعنسسى تجيسسء التي وهي الموضإع هذا غير في التبيين لما تقع  وقد 

تسسدخل تلك أن وتلك هذه بين والفرق مضى فيما ذكرناها  وقد ،  كي
.شرحها مضى  وقد ،  السماء على وهذه المستقبلة الفعال على

لو لم باب
غيسسره لمتنسساع ممتنسسع الشسسيء أن ومعناهسسا الفعسسال تليها لو أن اعلم

موقعهسسا عرفا قد لنه اللما أضإمرت وربما لها جوابا باللما وتستقبل
ك وذلسك لميهمسا بيسن فرقنسا فلذلك لول ضإد وهي زايسد جساء لسو قول

عسسن زايسسد لمتنسساع امتنسسع إنمسسا إيسساك إكرامسسي إن والمعنسسى لكرمتسسك
الجسسواب هسسي واللما غيره لمتناع الشيء امتناع معنى فهذا المجيء

أو لسسه رافسسع فعسسل إضإسسمار علسسى يقسسع مسسا فإن ،  اسم لو بعد وقع وإذا
زايسسدا لسسو قولسسك وذلك له موضإوعة كانت إذ أولى بالفعل لنها ناصب
، ضإعيف فيه والرفع تفسيره هذا مضمر بفعل تنصبه لكرمتك لقيته
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اللسسه  قال كما مضمر بفعل ترفعه لكرمته قدما زايد لو تقول  وكذلك
}؛لمسكتم إذا ربي رحمة خزائن تملكون أنتم لو قل{ :ذكره تعالى
مسسذهب غير في يجوزا  وقد ،  الظاهر يفسره مضمر بفعل أنتم ترفع

لطمتنسسي سسسوار ذات لسسو العسسرب أمثسسال ومن  بالبتداء رفعه سيبويه
مضمر بفعل مرفوع إنه سيبويه مسائل من فسره فيما المبرد  قال

المبرد وأنشد
لول لم باب

غيسسره لوجسسود بهسسا ممتنسسع الشسسيء أن وذلسسك لسسو نقيضة لول أن اعلم
الفعسسال بعسسدها تقسسع ول السسسماء بعدها وتقع الخير في اللما وتلزمها

والخسسبر بالبتسسداء يرتفسسع بعسسدها فسسالمرتفع لسسو بسساب في كان لما ضإدا
لكرمتسسك زايسسد لسسول قولسسك وذلسسك الجسسواب على داخلة واللما مضمر

بالبتسسداء زايسسدا فسسترفع زايسسد لحضسسور امتنسسع إنمسسا الكسسراما إن والمعنى
أكرمسسه أو أهابه زايد لول قولك وذلك لول جواب واللما مضمر والخبر

مسسؤمنين، لكنا أنتم وجل:  لول عز :الله قال لكرمتك ذلك أشبه وما
الشاعر:  قال

القاسم أما لزرت المشيب فيه   عسا قد رأسي وأن الحياء لول
نصيب وقال ،

الصغار النشأ بنفسي لقلت   نصيب صبا يقال أن ولول
آخر: وقال ، 

يزار والحبيب قبرك لزرت   استعبار لهاجني الحياء لول
التكثير لم باب

ذا البصسسريين عنسسد منسسه والسسسم ذلك في المزيدة هي التكثير لما  
: قسسال العسسراب مسن لهسا موضإسسع ول للخطاب والكافا للتكثير واللما

لهسسا كسسان لسسو أنسسه العسسراب مسسن لها موضإع ل أنه على الدليل سيبويه
لنهسسا نصب أو خفض موضإع في تكون أن لوجب العراب من موضإع

نصسسب موضإسسع فسسي أنهسسا زااعسسم زاعسسم  فإن ،  لمرفوع ضإميرا تكون ل
قسسدرها إذا زايد نفسك ذاك يقول وأن زايد نفسك ذاك يقول أن وجب

أخسسرى جهسسة مسسن يسسستحيل وكسسان أحد يقوله ل وذا خفض موضإع في
إليهسسا ذا إضإافة بتقدير يخفضها ما فإن ،  مخفوضإة قدرها إذا أنه وهو

بسساللما مخفوضإسسة قدرها وإن بالجماع زاائدة واللما يضافا ل والمبهم
لزيسسد هذا يقول كما باللما أيضا الكافا إلى مضافة ذا تكون أن وجب

وكسذلك الغسرض لن الكلما يسسستحيل فكسان واسسستحقاق ملك إضإافة
ارة هو إنما وذلك قولك: : ذاك بعسد عنسه ليخسبر المخساطب إلسى إش
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وذاك بسسالخبر يتسسم فسسالكلما عنسسه مخبرا يكون التقدير هذا وعلى ذلك
قال تاما كلما يكن لم وسكت ذاك قلت لو أنك ترى أل تاما غير كلما

الهسساء وبيسسن بينهسسا يجمسسع ول الشسسارة لتأكيسسد ذلك في اللما : سيبويه
يجسسوزا ول زايسسد وهذا زايد وذلك زايد اكذ تقول ت فإن ،  للشارة التي

وقسسال ، يتعاقبسسان لنهمسسا هسسا و اللما بين فتجمع زايد لك هذا تقول أن
فقد تكثيرا كانت وإن وهي للتكثير اللما هذه الكوفيين وجميع الفراء
عنسسد ذلسسك من والسم ذكرناها التي وهي هدرا تزد ولم فائدة أفادت

، للخطسساب والكافا تكثير واللما صلة واللف وحدها الذال الكوفيين
الشاعر:  قال ،  كما لك أول فيقال أولئك في التكثير لما تزاد  وقد

لكا أول إل الضليل يعظ وهل  أشابة يكونوا لم قومي لك أول
لك أل فيقال لك أل تشدد  وقد 

عبدل في المزيإدة اللم باب
وهسسي عشسسرة الزوائسسد حسسروفا أن علسسى أجمعوا النحويين أن اعلم 

والميسسم والهسساء والسسسين والنسسون والتسساء والهمزة واللف والياء الواو
كسسوثار فسسي كسسالواو الزيسسادة فسسي الحسسروفا هسسذه مواقع وذكروا واللما

أحمر في والهمزة وحمار غزال في واللف سعيد في والياء وعجوزا
نسسذهب فسسي والنون استخرج في والسين الهندات في والتاء وأصفر
تعسسالى قوله ونحو وشه وعه قولك: : ارمه وكذلك الوقف في والهاء

مسسن بيسسن مسسا  مسسع}سسسلطانيه عنسسي  هلسسك*مسساليه عنسسي أغنسسى مسسا{:
اللما أن وذكسسروا التصسسريف كتب في الزيادة في وأحكامها شروطها

العبسسد بسسه يريسسدون وهم عبدل قولهم في إل المعنى هذا على تزد لم
متفسسق الحسسرفا فهسسذا ستهم السته وفي زارقم الزارق في قالوا كما

حسسسدل للقسسراد يقسسال أنسسه العرابسسي ابسسن وذكر فيه اللما زايادة على
اشسستقاق ومنسسه القشسسر والحسسسد زاائسسدة واللما حسسسد عنسسده وأصسسله
القسسراد يلصق كما فيقشره النسان بقلب يلصق الحسد كأن الحسد

والحجسسن والجحسسن والعل والطلح القراد هو : ويقال قال البعير بجلد
وزاعم  واحد بمعنى والبراما والحسدل والقرشاما والحمنانة والحمنة

في : فاللما قال والهيق الهيقل النعاما لولد يقال أنه اللغة أهل بعض
والنسسثى الهقسسل النعاما من للذكر يقال بل غيره وقال ، زاائدة الهيقل
وتقسسديره أصسسلية واللما اليسساء زااد هفسسإن ،  : الهيقسسل قسسال فمن الهقلة
والحيدر البيطر بمنزلة فيعل

لعل في المزيإدة اللم باب
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مزيسسدة أولسسه فسسي اللما وأن عسسل لعسسل أصل أن على النحويون أجمع
وقسسال ،  عسسساكا أو علك أبتا الشاعر: يا قول ب ذلك على واستدلوا
فلسسو قسسالوا لماتهسسا من اللمة يدلننا دولتها أو الدهر صروفا آخر: عل

يكمسسل كان بها المعنى لن حذفها يجز لم أوله في أصلية اللما كانت
ونسسون مفتوحسسة بهمسسزة وأن وعن ولعن ولعل عل لغات خمس وفيها

جسسل اللسسه قسسال يحصى أن من أكثر عليها فالشاهد لعل فأما مشددة
إن الشسساعر: لعلسسك  قسسال ، و  ؛أمسسرا ذلسسك بعسسد يحدث الله لعل  وعز

فسسي الفرزادق وقال ، تتندما أن ذبيان ابي على  ميلة الريح بك مالت
لعن

الخياما أثار أو العرصات نرى  لعنا بنا عائجين ألستم
وترفع السم تنصب التي هي منها عليها المجمع لغتان فيها وللعرب

مسسن هسسل دعا وداع وأنشدوا بها يخفض بعضهم أن روي  وقد ، الخبر
أخسسرى ادع فقلسست مجيسسب ذاك عنسسد يسسستجبه فلم  الندى إلى مجيب
كمسسا بهسسا فخفسسض قريسسب منك المغوار أبي لعل داعيا الصوت وارفع

؛ عليسسه يقاس ول شذوذه على يروى هذا ومثل قديم شعر وهذا ترى
معروفسسة مشهورة فلغة لعل بمعنى مشددة مفتوحة أن مجيء وأما

: قسسال العسسرب مسسن الفصسسحاء وكلما تعسسالى اللسه كتاب في جاءت قد
ومسسا اللسسه عند اليات إنما قل  قرأ من تأويل ما للخليل قلت سيبويه

إذا لعلهسسا : تسسأويله قسسال بالفتسسح  يؤمنسسون ل جسساءت إذا أنهسسا يشعركم
عليهسسا يشسسعركم بإيقسساع منصوبة تكون أن يجوزا ول يؤمنون ل جاءت

امسسض تقول : والعرب قال اليات طلبهم في للقوما عذرا يصير لنه
وأنشسسد غلمسسا نشسستري لعلنسسا يريسسدون غلمسسا نشسستري أنا السوق إلى

:وسيبويه الخليل
شوائه من القوما نغدي أنا  لقائه من ادن لشيبان قلت

آخسسر وجهسسا اليسسة هسسذه في أن فتح معنى في الفراء وزااد لعلنا يريد 
ل أو يؤمنون جاءت إذا أنها يشعركم وما تأويله يكون أن : يجوزا قال

أن وتكسسون قبلسسه مسسا عليسسه يسسدل حسسذفا الكلما فسسي فيكسسون يؤمنسسون
والقطسسع البتسسداء علسسى إن كسر على القراء وأكثر قبلها بما منصوبة

.المختار الوجه وهو قبله مما
أجله مان المفعول إيإضاح لم باب

زايدا أكرمت إنما قولك وذلك الفعل إيقاع علة مبينة تجيء اللما هذه
، أجلسك مسسن أي لسك أخسساك بسسررت وإنمسسا عمسسرو أجسسل من أي لعمرو
فكسسانت المسسستقبل الفعسسل علسسى دخلسست ربمسسا هسسو أشسسبه ما  وكذلك
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مسسبينين يجيئسسان متضسسارعان لنهسسا بعدها ما نصب في كي لما بمنزلة
الفعسسل علسسى دخلسست إذا يقسسول النسساس وبعسسض الفعسسل إيقسساع علسسة

السستي فهسسي السسسماء على دخلت وإذا بعينها كي لما فهي المستقبل
كي لما باب في شرحناه  وقد ،  واحد فيهما والقول ، المفعول تبين
َنا تعالى قوله ومنه إمْر ُأ َو إلَم :  {  ُنْس إميَن} ( إلسسَرّب إل َل َعسسا ْل ) سسسورة71ا

:الشاعر قول ومنه  الله ليعبدوا إل أمروا وما النعاما
سبيل بكل ليلى لي تمثل  فكأنما ذكرها لنسى أريد

المسسبرد العباس أبو  قال ذكرها لنسيان أي لهذا وإرادتي أريد تقديره
تفعسسل بسسأن وأمرتسسك بالجزما تفعل أن وأمرتك تفعل أن أمرتك تقول

أن : أمرتسك قسال كسأنه تفعسل بسأن : أمرتسك قال من لتفعل وأمرتك
أن وصسسل لنسسه بسسالجزما قبيسسح فهسسو تفعل أن أمرتك قال ومن بالفعل

فيقسسول للغسائب المسسر لفسسظ إلسى ينقلسه أن سسبيله وكان المر بفعل
ومسسن اخرج أن إليك وكتبت قم أن أمرتك تقول كما افعل أن أمرتك

بسسأن أمرتسسك أراد وإنمسسا جيسسد وجسسه فهو بالنصب تفعل أن أمرتك قال
الشسساعر:  قال ،  كما فنصب الفعل تعدى الخافض حذفا فلما تفعل

ومسسن نشسسب وذا مال ذا تركتك فقد به أمرت ما فافعل الخير أمرتك
اللما فهسسذه أمسسر أجلهسسا من التي بالعلة أخبر فقد لتفعل أمرتك  قال
البسساب هسسذا ومسسن ، الفعسسال مسسع كسسي لما وهي الفعل وقوع علة تبين

ّنَمسسا:وجسسل عسسز قسسوله إإ َنسسا  { ُل ْو ٍء َق َذا إلَشسسْي ُه إإ َنسسا ْد ُقسسوَل َأن َأَر ُكسسن َلسسُه ّن
ُكسسوُن} ( َي أن إلسسى يسسذهب العلمسساء بعسسض لن ؛ النحسسل ) سسسورة40َف

غيسسر عنسسده القسسول لن أردنسساه إذا شسسيء أجسسل من قولنا إنما التقدير
وإن جسسائز غيسسر فخطسسابه معسسدوما كسسان إن الشيء لن بالشيء واقع
قسسال كأنه تمثيل ولكنه بوجوده التكون عن مستغن فهو موجودا كان
إلى يذهب النظر أهل وأكثر فيكون كن أجله من قلنا شيئا أردنا : إذا
شسسيء تكوين أردنا : إذا قال كأنه للفعل تمثيل وأنه هناك قول ل أنه

اللغسسة فسسي مشسسهور وهسسذا عليه الشياء كون تيسير على ليدل تكون
فحركتهسسا بيسسدي كقولك:  قلسست للفعل صلة القول يكون أن معروفا

فسسسقط الحائط وقال ، فرفعته بمتاعي وقلت يدي حركت تريد إنما
الشاعر قول الحقيقة على فيه قول ل ما بهذا وشبيه

لسسو تقسسديره بطنسي ملت قد رويدا سل  قطني وقال ، الحوض امتل 
من ومشاهدته حاله في لما هذا مثل لقال القول له يتأنى ممن كان

: قال كما عليه الدليل
المشتكى إلي ليس جملي يا   السرى طول جملي إلي يشكو
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عليسسه تسسدل مسسا بسسه يراد وإنما الحقيقة على شكوى ول هناك قول ول
فرسسه وصسسف فسي عنترة المعنى هذا كشف  وقد ،  الحال مشاهدة

:فقال
 يوتحمحم بعبرة إلي وشكا  بلبابنه القنا وقع من فازاور      

مكلمي الكلما علم لو ولكان   اشتكى المحاورة ما يدري كان و
وتعاقبها حروفا تعاقب التي اللم باب

تقسساربت إذا بعسسض مسسن بعضسسها الحسسروفا تبسسدل قسسد العسسرب أن اعلم
قسسولهم:  سسسمد نحسسو وذلسسك مخرجسسه بعسسد مسسا تبدل تكاد ول مخارجها

منهسسا بدل والميم الباء والصل شعره أخذ استأصل إذا وسبده رأسه
لحسسزازا وهبريسسة وإبريسسة وهياك وإياك وهرقته الماء أرقت قالوا وكما

قالوا وكما لها معاقبة والهاء الحرفا هذه في الهمز والصل الرأس
عنسسد معروفا هو مما تعداده يكثر مما ذلك وغير للقبر وجدث جدفا

قاربهسسا وما باللما فعلوا أيضا  وكذلك والبدال، القلب من اللغة أهل
فقدموا ورعملي ولعمري وهتلت السماء هتنت فقالوا الحروفا من

اللما والصسسل السسذنب سسابغ كان إذا ورفن رفل بعير وقالوا ، وأخروا
رفل رادأ رفسسن ذيسسال أوصسسال إلسسى : عدييسمو قال منها بدل والنون
والرهسسادل الرهسسادن الطيسسور مسسن لضسسرب وقسسالوا ، نونسسا اللما فقلب

لمسسا ويقال بالقبر شبيه هو السكيت : ابن قال ورهدن رهدل واحدها
كسسثيرة لسسذلك نظسسائر إلى والغرين الغريل الحوض في الماء من بقي
جمسسع جمسسع أصسسيلنا أن إل أيضسسا فكذلك وأصيلن أصيلل قولهم فأما

فسسي قيسسل كما أصلن فقيل أصل وجمع وأصل أصيل قيل كأنه أصيل
أصسسيلن فقيسسل أصسسلن صغر ثام الجمع جمع فأصلن كثبان كثب جمع

أصيلل فقيل النون من اللما أبدلت ثام
إلى بمعنى التي اللم باب

َنا تعالى: الله قول في وذلك  ّب َنا {ّر ّن َنا إإ ْع إم ًيا َس إد َنا إدي ُم َنا إن ُي إليَمسسا } إل
، اليمسسان إلسسى ينادي معناه : بعضهم قال  عمران آل ) سورة193(

قسسوله فأمسسا ينسسادي لليمسسان مناديسسا سسسمعنا إننسسا تقديره بعضهم وقال
ْا { ، تعسسالى ُد وقسسالو ْلَحْمسس إه ا ّلسس إذي إل ّلسس َنا ا َدا َذا َهسس َهسس ) سسسورة43} ( إل

وفسسي إلسسى لما فهسسذه هسسذا إلى هدانا تقديره أن فيه خلفا العراففل
الصسسراط اهسسدنا: الله  قال كما الطريق هديته يقال لغات ثالث هدانا

ّنسسَك { ا: تعسسالى قسسال كما الطريق إلى وهديته  ؛المستقيم إإ إدي َو ْهسس َت َل
َلى ٍم} ( إصَراٍط إإ إقي َت كمسسا للطريسسق وهسسديته ؛الشورى ) سورة52ّمْس
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ُد: تعالى  قال ْلَحْم إه { ا ّل إذي إل ّل َنا ا َدا َذا َه َه ؛العسسرافا ) سورة43} ( إل
أقوما هي التي إلى أي أقوما هي للتي يهدي القرآن هذا إن و
ُه : تعسسالى قوله أماف َنا ْق ٍد { ُسسس َلسس َب ّيسسٍت إل ؛العسسرافا ) سسسورة57} ( ّم

سقناه المعنى فيكون أجله من المفعول لبيان اللما تكون أن فجائز
سسسقناه التقدير فيكون إلى بمعنى تكون أن وجائز ميت بلد أجل من
.ميت بلد إلى

الشرط لم باب
فعسسل علسسى معطوفسسا المسسر فعسسل مع تكون ضإربين على الشرط لما

الشسسرط حرفا على داخلة وتكون الجزاء بمعنى الكلما فيكون مثله
جسل اللسه قسول الول فالمثسال ذلسك مسن بد ل التوكيد بلما فتستقبل

والسسدليل وجسسزاء شسسرط فهذا  ؛خطاياكم ولنحمل سبيلنا اتبعوا: وعز
مسسن بحسساملين هسسم ومسسا بقسسوله إيسساهم تعسسالى اللسسه تكسسذيب ذلك على

بهسذا يغرونهسم إنمسا أنهسم يريسد  لكساذبون إنهسم شسيء من خطاياهم
محمولسسة غيسسر خطايسساهم  فسسإن ، والجسسزاء لهم شرطوا الذي الشرط

وتلخيصسسه الجزاء ومعناه المر الكلما هذا وظاهر موضإوعة ول عنهم
وليحملسسن بهسسذا متصسسل  تعسسالى قسسوله وأمسسا ؛  لسسك ذكسسرت كمسسا باللما

أثاقسسال ليحملسسن أعلسسم واللسسه فتسسأويله ؛أثاقسسالهم مسسع وأثاقسسال أثاقسسالهم
هسسذا شسسرطوا السسذين هؤلء على ردا خطاياهم أوزاار يعني ؛  أنفسهم
إلسسى مضسسافة أوزاارا يعنسسي ؛  أثاقالهم مع وأثاقال ذكرناه الذي الشرط

أن يسسروى كما إغوائهم أوزاار فعليهم أغووهم من لن خطاياهم أوزاار
ينقسسص أن غيسر مسن بهسسا العاملين وأجر أجرها فله خير سنة سن من
لجسسل يسسأثام فسسإنه ،  سسسوء سنة سن من  وكذلك ، شيء أجورهم من
مثسسال ؛وأما بها استن من إثام من ينقص أن غير من بفعله استن من

لئن : تعالى قوله فمثل الجزاء حرفا على الشرط لما دخول
فهذه ؛صيةابالن ًلنسفعا ينته لم لئن كل و  ؛ليسجنن آمره ما يفعل مل

واسسستقبالها الشرط حرفا للزومها الشرط لما بعضهم يسميها اللما
مقسسدرا قسما قبلها كأن القسم لما الحقيقة في وهي مؤكدا بالجزاء

تشسسعبها منسسه واحسسد أصسسل إلسسى ترجع اللمات هذه وأكثر  ،جوابه هذا
.تعالى الله شاء إن مشروحا مفرد باب في هذا وسنذكر وتنوعها

مافعوليها إلى الفعال لبعض ماوصلة تكون التي اللم باب
حذفها يإجوزا  وقد

وكسسذلك ، واحسسد والمعنسسى لزيسسد ونصسسحت زايسسدا نصسسحت قولك وذلك
؛ولوالديك لي وجل: اشكر عز الله قال وشكرته لزيد شكرت تقول
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:تقسسول  وكسسذلك ،  تعلمسسون مال الله من وأعلم لكم أنصح و: وقال ،
ه قسال لسه ووزانت ووزانته الطعاما وكلته الطعاما لزيد كلت تبسارك الل

َذا: وتعسسسسالى إإ َو ُهْم { ُلو ُهْم َأو َكسسسسا ُنسسسسو إسسسسسُروَن} ( ّوزَا ) سسسسسورة3ُيْخ
ُقسسْل : تعسسالى قسسوله  ذلك ومن  ؛المطففين ُكسسوَن َأن َعَسسسى { إدفَا َي َر

ُكم وأهسسل واحسسد والمعنسسى ردفكسسم تقسسديره ؛النمسسل ) سسسورة72} ( َل
هسسذه إدخال أعني بمقيس ليس وهذا لكم دنا معناه يقولون التفسير

ول تحفسسظ أفعسسال فسسي مسسسموع هو وإنما والفعل المفعول بين اللما
وأكرمسست لزيسسد ضإسسربت يقسسال أن جسسائز غيسسر أنه ترى أل عليها يقاس
روايسسة بسسه ثابتسست ومهما عمرا وأكرمت زايدا ضإربت تريد وأنت لعمرو

ومواقعهسسا وأنواعهسسا اللمات في القول منتهى هذا  به ألحق صحيحة
الصسسول هسسذه مسسن أصسسل عسسن يخرج فلن نذكره لم ما منها ورد وإن
إن ذكرنسساه مسسا بعسسض إلسسى راجع فإنه ،  منها عليك يرد ما فتدبر البتة
.الله شاء

مانها تشعبها وبيان اللماات هذه أصول ماعرفة باب
تصرفها وتباين مواقعها اختلفا على كلها اللمات هذه أن اعلم    

ولما ، الصسسلية وهي كلها لها الصول وهي لمات عشر من متشعبة
ولما ، البدل ولما ، الجحود ولما ، المر ولما ، التوكيد ولما ، الضإافة
مضسسى  وقسسد ، العاقبسسة ولما ، الفصسسل ولما ، المزيدة واللما الجواب
ذلسسك تلخيسسص أن إل مستقصى مضى فيما اللمات سائر مع شرحها

ولما ، السسستحقاق ولما ، الملسسك لما تجمسسع الضإسسافة لما تعلمسسأن أن
ولما ، المنسسادى ولما ، النفسسي ولما ، المضسسمر ولما ، بسسه المقسسسم
ولما ، بسسسه المسسسستغاث المسسسستغاث ولما ، التسسسبيين ولما ، التعجسسسب
إلسسى الفعسسال لبعسسض وصسسلة تكسسون السستي واللما أجلسسه مسسن المفعول

لما ؛وأمسسا  الضإسسافة لما مسسن متشسسعبة اللمسسات هسسذه كسسل مفعوليهسسا
واللما البتسسداء ولما ، إن ولما ، القسسسم لما تجمسسع فإنهسسا ،  التوكيسسد
،  المسسر لما ؛وأما القسم في الموجب في المستقبل للفعل اللزامة

اللما لميسسن تجمسسع الفصل ولما ،  الجزاء ولما ، المر لما تجمع فإنها
فسسي اليجسساب ولما ، الثقيلسسة مسسن المخففة المكسورة إن تلزما التي

لعل ولما ، التكثير لما تحتها يدخل هفإن ،  الزائدة اللما ؛وأما  القسم
إلسسى الملسسك تضسسيف الضإسسافة لما أن تعلسسم أن ذلك لشرح عبد ولما ،

تضسسيف  وكذلك ، لعمرو المال وهذا لزيد الدار كقولك:  هذه المالك
والحمسسد لسسك كقولسسك:  الشسسكر مستحقه إلى الشياء من استحق ما

كقولسسك: للسسه بسسه المقسسسم إلسسى القسسسم معنسسى تضيف  وكذلك ، لله
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وحسسروفا بسسالله أقسسسم تقسسديره قبلهسسا مقسسدر فعل صلة لنها لخرجن
فسسإن ،  بزيد مررت قلت إذا أنك ترى أل للفعال صلت كلها الخفض

قلسست  إذا:سسسيبويه  قسسال ولسسذلك بالبسساء زايسسد إلسسى مرورك أوصلت ما
المضسسمر لما فأمسسا بسسالقلم ملصسسقة الكتابة أن فالمعنى بالقلم كتبت

مسسع السستي اللما حكم والعمل والستحقاق الملك إضإافة في فحكمها
أجلهسسا من التي العلة على لندل بينهما فرقنا أنا إل الخافضة الظاهر
ولما ، النفسسي لما  وكسسذلك ، المضسسمر مع وفتحت الظاهر مع كسرت
وكسسذلك بسسه يتصسسلن مسسا إلسسى والنداء النفي  فإن ، يضي إنما المنادى

فسسي كسسذلك التعجسسب ولما ، للحسسرب بسسؤس ويا لك غلمي قولك: : ل
الشسسيء لمعنسسى موصسسلة هسسي إنما أعلمه ما ولزيد لزيد اعجبوا قوله
التسسبيين لما  وكسسذلك ، منه المتعجب إلى التعجب وقع أجله من الذي

؛ التقسسدير هسسذا على اللمات هذه وسائر به والمستغاث والمستغاث
البتداء لما  وكذلك ، عليه دخلت لما مؤكدة فإنها ،  التوكيد لما وأما

القسسسم ولما ، للتوكيسسد الشسسرط ولما ، للتوكيسسد إن ولما ، للتوكيسسد
مضسسى فيمسسا بينهسسا فصسسلنا وإنمسسا بها يتعلق ما سائر  وكذلك ، للتوكيد

لسسول ولما ، لو لما تجمع الجواب ولما ، وأحكامها مواقعها على لندل
المخففة إن بعد تزاد لنها الفصل لما  وكذلك ، القسم جواب ولما ،

الموجب المستقبل الفعل ومع النافية وبين بينها ليفصل الثقيلة من
الزوائسسد اللمسسات شسسرح ؛وأمسسا المنفسسي وبين بينه ليفصل القسم في
مسسن مضسسى ففيمسسا بهسسا اتصسسل ومسسا وذلسسك ولعسسل وحسدل عبدل في

معنسسى فسسي اجتماعهسسا على واضإح دليل وفيه إعادته عن غنى الشرح
وجسسب حيسسث بينهسسا ففصسسلنا ومواقعهسسا أحكامها في وافتراقها الزيادة
اللمسسات هذه مواقع اختلفا ولول الجمع وجب حيث وجمعنا الفصل
كلهسسا اللمات يقول أن لقائل لكان وشروطها وعللها أحكامها وتباين

ترجسسع كلهسسا لعمسسري وهسسي زاائدة ولما ، أصلية لما لمين من متشعبة
هسذه علسى اللمسات لمتطلسب اقتصسرنا لسو أنسا إل اللمين هاتين إلى

تعسسالى اللسسه كتاب من وموقعها وتفصيلها جمعها عليه تعسر الحكاية
وأشعارها العرب وكلما

الدغام في اللماات أحكام باب
وأحكامهسسا اللمسسات لمعسساني جامعسسا الكتاب هذا ليكون هذا نذكر إنما

قسسول مسسن واشسستقاقه حرفا في حرفا إدخال هو إنما الدغاما ومعنى
سسساعدة  قسسال فيسسه أدخلته إذا الفرس في في اللجاما أدغمت العرب

:جؤية بن
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اللجم في أدغمن فزعوا إذا   خوص أعنتها بأيديهم بمقربات
علسسى العسسرب كلما فسسي والدغاما اللجم في رؤوسهن أدخلت يقول 

الول قبسسل ومسسا متحركان مثلن  فإن ، حر يلتقي أن أحدهما ضإربين
غيسسر ذلسك وإظهسار الثسساني فسي وتدغمه الول فتسكن متحرك منهما
، حسسر يلتقسسي أن والخسسر ذلسسك وأشسسباه ومد وشد ومل صل نحو جائز
أو المجانسسسة فسسي للخسسر مقسسارب أحسسدهما أن إل  فسسإن ، مختل  فإن

لفسسظ مسسن فيصير فيه وتدغمه الثاني جنس من الول فتبدل المخرج
ذلسسك أشسسبه ومسسا والذاهب والسميع الرحيم كقولك:  الرحمن الثاني
من مثله بحرفا ساكنا حرفا وصلك الدغاما المقدمة هذه على نقول

وقفسسة ول بينهمسسا تفصسسل حركسسة غيسسر مسسن موضإسسعين أو واحسسد موضإع
واحسسدة نبسسوة عنهمسسا اللسسسان ينبسسو واحسسد كحرفا بتداخلهما فيصيران

وجسسوهه علسسى فنسسأتي الدغسساما شسسرح غرضإسسنا وليسسس الحسسرفا ويشتد
ثاسسم بمقصدنا لتعلقه وجوهه على يدل أصل منه ذكرنا وإنما وأحكامه

الحسسرفا مخسسرج تعسسرفا أن مسسن بسسد ل أنسسه واعلم اللما ذكر إلى نرجع
لسسه المجانسسسة والحسسروفا الدغسساما فسسي حكمسسه تعسسرفا أن تريد الذي

والنسسون السسراء مخرجسسه في وتقاربه اللسان طرفا من اللما فمخرج
منتهسسى إلسسى أدناهسسا من اللسان حافة من اللما مخرج : سيبويه قال

فويسسق ومسسا العلسسى الحنسسك مسسن يليها ما وبين بينها ما اللسان طرفا
اللسسسان طسسرفا من النون ومخرج والثنية والرباعية والناب الضاحك

واللما النون مخرج من أدخل الراء ومخرج الثنايا فويق ما وبين بينه
في ليس تكرير الراء وفي اللما إلى لنحرافه قليل اللسان ظهر في

أدنى عنه تباعدا وإن ترى كما اللما مخرج من والراء النون ول اللما
والتسساء والدال الطاء مخرجها في اللما وتقارب واحد فالمخرج تباعد

فلذلك والزاي والضاد والصاد والشين والسين والثاء والذال والظاء
النسسون أن واعلم أذكره ما على الحروفا هذه في تدغم اللما صارت

بغيسسر شسسئت وإن بغنسسة شئت  فإن ،  لك كقولك:  من اللما في تدغم
كلما فسسي ليسسس : سسسيبويه قسسال كلمسستين مسسن إل ذلسسك يكسسون ول غنة

مثسسل فيسسه ليسسس واحدة كلمة في لما ول راء قبل ساكنة نون العرب
لثقسسل بيسسن لسسو : لنه قال ذلك أشبه وما عنل ول عنر ول قنر ول قنل

وعدان ود في الدال مع التاء بيان ثاقل كما المخرجين لقرب  عليهم
لن وعسسدان ود فسسي الدغسساما وجسسازا بالمضسساعف التبسسس أدغسسم ولسسو

الخياشسسيم في غنة تصير لنها كذلك ليست والنون الفم من صوتهما
الراكسسب قولسسك نحو الراء في تدغم واللما غنة فيه ليس بما فتلتبس
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نحسسو اللما فسسي السسراء إدغسساما يجسسوزا ول والرحيسسم والرحمسسن والراهب
السسراء فسسي أن وذلسسك الظهسسار إل هسسذا فسسي يكسسون ل لبيدا مر كقولك

فيه حرفا إدغاما يجوزا فل التكرير ذهب اللما في أدغمت فلو تكريرا
العربيسسة جميسسع وفسسي الموضإع هذا في فيه مقاربه على وفضل مزية
فسسي تسسدغم النسسون  وكسسذلك ، لسسه الذي الفضل ذهب فيه أدغم لو لنه

يجسسوزا ول جائز والظهار راشد من تريد وأنت كقولك:  مراشد الراء
واحدة والعلة اللما في إدغامها يجز لم كما فيها الراء إدغاما

معها إظهارها يجوزا ل حرفا عشر أربعة في تدغم المعرفة ولما ،  
موافقتهسسا وكسسثرة فيسسه وتكرارهسسا الكلما فسسي المعرفة لما دور لكثرة
كمسسا اللسان طرفا من اللما لن وذلك : سيبويه قال الحروفا لهذه

اللسسسان طسسرفا مسسن الحسسروفا هسسذه من حرفا عشر واثانا لك ذكرت
هسسذا فيهسسا اجتمسسع فلمسسا اللسسسان طسسرفا يخلطسسان منهسسا  فسسإن ، وحسسر

والراء النون حرفا عشر والثانا الدغاما إل يجز لم الكلما في وكثرتها
والسسذال والثسساء والسسسين والزاي والظاء والطاء والصاد والتاء والدال

الضسساد خالطاهسسا اللسسذان  فإن ، والحر التعريف لغير تكون مثلها ولم
اللما بمخسسرج اتصسسلت حسستى لرخاوتهسا اسستطالت الضاد لن والشين
مع المعرفة لما إظهار يجوزا ول الطاء بمخرج اتصلت كذلك والشين

والتسسائبون التسائب قولسك وذلسك حرفسا عشسر الربعسة هذه من شيء
والسسذاهب والسسساحب والصسسلة السسساجدون الراكعسسون السسسائحون

وجل: عز كتابالله في المواقع معروفة وهي ذلك أشبه وما واللعب
وبسسل مثسسل لما نحسسو التعريسسف لغيسسر اللما كسسانت فسسإذا العسسرب وكلما

وكسسان والدغسساما الظهسسار جسسازا الحسسروفا هسسذه بعسسض علسسى فسسدخلت
يكسسون فممسسا أحسسسن بعضسسها في والدغاما أحسن بعضها في الظهار
والظهسسار اللما مسسن السسراء لقرب رأيت هل قولك أحسن فيه الدغاما

وكسسذلك ، الحجسسازا لهسسل لغة سيبويه حكى فيما وهي أعلم ولله أقبح
والدغسساما أجسسود والظهسسار والشسسين والزاي والصاد والدال الطاء مع

فطيمسسة  للسسذة مال استهلكت إذا تقول العنبري لطريف وينشد قبحأ
وقسسد ،  الشسسين فسسي اللما فأدغم شيء هل يريد  لئق بكفيك هشيء

،  بالدغسساما  يفعلسسون كسانوا مسسا الكفسسار هثوب العلء بن عمرو أبو قرأ
سسسيبويه وأنشسسد أحسسسن والظهسسار بالظهسسار  ثاسسوب هسسل  قسسرئ  وقسسد

كالعقيلي لمزاحم
ناصب الليل آخر برق ضإوء على  متيما هتعين ولكن ذا فدع
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شسسعري ليسست أل غيسسره وأنشسسد التسساء فسسي اللما فأدغم تعين هل يريد
أحسن والظهار هيا كما بفلج أضإحت أما المثل رحا الرحا هتغيرت

الكتاب به نختم اللم ماسائل مان باب
ومسسا منسسك أفضسسل لبسسوه اللسه وعبسد لينطلقسسن زايد قلت إذا أنك اعلم
ومسسا اللما ويجعلسسون بالبتسسداء يرفعسسونه البصسسريين  فإن ،  ذلك أشبه
فرفعسسه إليسسه سسسبق قسسد المبتدأ كان لما عندهم جازا وإنما خبره بعده
فسسإن ،  الكوفيسسون وأمسسا ؛  لسسه مؤكسسدة واللما عنه خبرا بعده ما وكان

فسسي مثلسسه باسسسم زايد يرتفع كأنه كلمين من إل جائز غير عندهم هذا
ما تقطع اللما لن عندهم واحدا كلما يكون أن يجز ولم المتكلم نية

خبرا بعدها ما يكن لم فلذلك ببعض بعضه يتصل ول بعدها مما قبلها
عنسسدهم يكسسون ل قسساما هل الله وعبد قائم إنه زايد  وكذلك ، قبلها عما

حلفست زايسسد قلسست  فسسإن جسسائز، البصسسريين عنسسد وهسسو كلمين على إل
له قلت زايد أو اضإربه لك قلت زايد أو لعالم إنه أشهد زايد أو لضإربنه

ه هسذا كسان ليقسم هسذه أن وذلسك واحسد كلما مسن الكسوفيين عنسد كل
السسذي بالسسسم الفعل واتصل قبلها الذي للفعل صلة صارت الحروفا

وهو ذكره من عليه عاد بما السم وارتفع خبر موضإع في فصار قبله
أكسسل لزيسسد قلست  فإن ،  جائز والخبر البتداء على البصريين عند كله

فاصسسلة حاجزة لنها عليها اللما بعد مما شيء تقديم يجز لم طعامك
اللما على الخبر مفعول تقدما أن يجز لم أكل لزيد طعامك قلت ولو
قولسسك: : وكسسذلك إن خبر في إل عليها اللما بعد ما مفعول يتقدما ول
طعامسسك زايدا إن فقلت الطعاما قدمت  فإن ،  طعامك لكل زايدا إن

دخسسول لن قسسالوا معا والكوفيين البصريين عند جائزا ذلك كان لكل
وإن طعامسسك آكسسل زايسسدا إن قولسك أن تسسرى أل سسسواء وخروجها اللما
وعندي هذا إجازاة في جميعا احتجاجهم هذا سواء طعامك لكل زايدا
إجسسازاة لسسوجب كسسذلك كسسان ولسسو إليسسه ذهبسسوا مسسا خلفا على المر أن

قولك: : لزيد وكذلك البتداء لما على البتداء بخبر المنصوب تقديم
هسسذه دخسسول لن آكسسل لزيد طعامك يقال أن يلزما فكان طعامك آكل
فسسي فجسساريت وخروجهسسا إن خسسبر في كدخولها سواء وخروجها اللما
فهسسي يميسسن قبلهسسا مقسسدرة البتسسداء لما فقال الزجاج إسحاق أبا ذلك

هسسذا فسسي البتسسداء لما فسسي لسسك ذكرت ما مثل فألزمته القسم جواب
قسسال إذا الرجل يكون أن من القسم لما وبين بينهما والفرق الكتاب
ذلك فقال اليمين كفارة وتلزمه حانث إنه قائم غير وزايد قائم : لزيد

ذلسسك فسسي والقسسول ،  القسم لما تأكيد تؤكد اللما هذه لن واجب غير
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ولهسسا البتداء لما لنها عليها اللما هذه بعد ما تقديم من امتنع إنما أنه
عليها إن لما بعد ما تقديم وجازا شيء البتداء يسبق ول الكلما صدر
فكسسأن إن قبسسل مقسسدرة الحقيقسسة فسسي لنهسسا بخبرهسسا المنصسسوب مسسن

فجسسازا الترتيب في بعدها مؤخر إن اسم وبين بينها وقع قبلها المقدما
لك ذكرت كما اللما لزمتها لقائم زايد إن فقلت إن خففت فإذا لذلك

تقسسديم يجسسوزا ول مسسا بمعنسسى نافيسسة تكسسون السستي وبيسسن بينهسسا لتفصسسل
والنافيسسة الموجبسسة بين فاصلة لنها هاهنا اللما على بالخبر المنصوب

إن قلسست فلو غيره في تقدر أن يجوزا ل موضإع في لزامة وقعت فقد
إدخسسال يجوزا ول شددت حين فيها جازا كما يجز لم لكل طعامك زايد

ذكرهسسا مضسسى قسسد السستي للعلة غيرها إن أخوات من شيء على اللما
تقع لنها إن تؤكد كما مؤكدة كانت وإن لكن على تدخل ول بابها في

يتقسسدمه ل والجسسواب جسساءني زايسسدا لكن عمرو جاءني ما لقولك جوابا
خسسبر فسسي اللما أدخلسست فلسسو جوابه هو ما وبين بينه يفصل لئل شيء
؛  جسسائز غيسسر وذلسسك قبلهسسا ممسسا تنقطع فكانت لكن قبل لقدرت لكن
:الشاعر قول وأما

لكميد حبها من  ولكنني................   
إن خسسبر فسسي اللما فأدخسسل لكميسسد حبهسسا من إنني ولكن أراد ما فإن 

قسسرأ من قراءة  على}ربي الله هو لكنا{ :تعالى الله قول مثل وهذا
أنسسا لكسسن القراءة هذه على أجمعين العلماء عند وأصله اللف بإثابات

فسسي الولسسى النسسون وأدغمسست تخفيفسسا الهمسسزة فسسألقيت ربسسي الله هو
بقيسست الهمسسزة فحسسذفا إنني : لكن قال لما الشاعر  وكذلك ، الثانية

للتقسساء لكسسن نسسون فحسسذفا سسساكن وبعسسدها خفيفسسة سسساكنة لكن نون
، جسسائز الشسسعر فسسي حسسذفها ولكن يكسرها أن سبيله وكان الساكنين

:الخر وقال
فضل ذا ماؤك كان إن اسقني  ولك أستطيعه ول بآتيه فلست

إذا الخسسبر صسسلة وعلسسى الخبر على إن خبر في تدخل اللما أن واعلم
م الخبر بعد أخرتها  فإن ،  الخبر قبل مقدمة كانت علسى إل تسدخل ل
زايسسدا وإن كفيسسل لبالجاريسسة زايسسدا إن ككقولسسك:  موضإسسعها لنه الخبر

جسسازا وإنمسسا يجز لم لبالجارية كفيل زايدا إن قلت وإن لكفيل بالجارية
الكلما جملسسة على توقعها لنك تقدمت حين الخبر صلة على دخولها

.بعدها الذي

القرآن مان ماسألة
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إإن تعالى: الله قول   َو ُهْم َكاَن {  ْكُر َتسسُزوَل َم ْنسُه إل َبساُل إم إج ْل )46} ( ا
إن تكسسون أن علسسى الفعسسل ونصب اللما بكسر قرئ  ؛إبراهيم سورة

، كسسي بمعنسسى اللما وتكون الثقيلة من مخففة البصريين مذهب على
جحسسدا تكسسون السستي مسسا بمعنسسى نافية إن تكون أن يجوزا بعضهم وقال
أن مسسن بمكرهسسم اسسستحقارا الجبسسال منه لتزول مكرهم كان ما كأنه

العربيسسة فسسي ضإسسعيف أنسسه إل المعنى في جيد وهذا الجبال منه تزول
كسسان وإن قسسرئ  وقسسد ،  نافيسسة كسسانت إذا إن علسسى تسسدخل ل اللما لن

مسسن المخففسسة هسسي إن نجعسسل أن علسسى الجبسسال منسسه لسستزول مكرهم
النافية وبين بينها تفصل إن خبر في تلزما التي للتوكيد واللما الثقيلة
الجبسسال منسسه لتزول مكرهم : وإن قال كأنه التقدير هذا على فيكون

كمسسا لمكرهسسم التعظيم على هذا ويكون لك ذكرت كما اللما فدخلت
مذهب القراءتين ولكل ؛عظيم بسحر  وجاؤوا:آخر موضإع : في قال
إل الفعسسل ونصسسب اللما كسسسر على القراء وأكثر لك فسرت ما على

للسسه والحمسسد الكتاب تم  الفعل ورفع اللما بفتح قرأ هفإن ،  الكسائي
أهل وعلى نبيه محمد المرسلين سيد على الله وصلى العالمين رب
ونعسسم اللسسه وحسسسبنا السسدين يسسوما إلى زااكية دائمة صلة الطيبين بيته

الوكيل

 جمادي21 الجمعة يإوم الحروف كتاب ماسك الله بعون ثم
15/07/2005  الموافق1426 الثانية

أجمعين وللمسلمين لي الغيب بظهر خير دعوة نسألكم
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