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  )T(اpلقة 
  وبعد .ا�مد اهللا والصالة والسالم \ رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم وا� وصحبه أ�ع[

  � وأخواتها إن   �
 وب[ بينها أخبارها توسط عليها، أو أخبارها تقديم عملها، ومعانيها، وحكم حيث من وأخواتها إن هوهذه ا�لقة  موضوع
  .أسمائها
  :ناحيتs من وا_^ ا�بتدأ حكم ينسخ ما :با3واسخ وا�قصود، واrG ا�بتدأ نواسخ R ا�ديث �ن م¡ فيما

  يس£ �ن ا�بتدأ أن :األوt ا3احية
ً
، فح[ يس£�ن  واrG مبتدأ

ً
  ويص� ا�بتدأ اسم يتغ� ا�واسخ عليه تدخل خrا

ً
 اسما

  اrG ص�وي ا�اسخ �ذا
ً
  .ا�اسخ �ذا خrا

 به أول 
ً
 به ثا� -R باب ظن وأخواتها-وأحيانا يص� ا�بتدأ مفعوال

ً
، وقد م¡ ا�ديث R ا�واسخ الx واrG يص� مفعوال

  .تنسخ حكم ا�بتدأ واrG؛ فهو ينسخه من ناحية تسميته
 وحق اG: ا6انية ا3احية

ً
 آخر، وصار أنه �ن حق ا�بتدأ أن يكون مرفو¦

ً
، اآلن صار حق ا�بتدأ شيئا

ً
r أن يكون مرفو¦

 آخر R بعض األحيان، و¬ بعض األحيان يبª حكمه كما هو من حيث الرفعاGحق 
ً
  . r شيئا

الx تعمل عمل �ن وأخواتها، و¬ باب  "ليس"و¬ باب ا�روف ا�شبهات بـ  -وقد مر عليكم-أما R باب �ن وأخواتها 
 يبª قاربة فإن ا�بتدأ يبª \ حا� من حيث أنه أفعال ا�

ً
 ف، وأما اrG فيتغ� هناك مرفو¦

ً
  . يص� منصوبا

  u باب إن وأخواتها
ً
 لـ من حيث التسمية هيتغ� اسميص� ا�كم بالعكس، فأوال

ً
أو ) إن(فال يص� مبتدأ و²نما يص� اسما

 للمبتدأ كما
ً
 �ذه األداة الx تدخل عليه إحدى أخواتها، واrG ال يص� خrا

ً
  . )هذا من جانب(، م¡ و²نما يص� خrا

، أن ا�كم اللفظي أيضا يتغ�، ما يدرس هذا ا5اب من أجلهوهو : ا�انب اhا�
ً
، فإن ا�بتدأ �ن حقه أن يكون مرفو¦

، وأما اrG يبª \ حا� الx �إو�ا دخلت عليه 
ً
 ون أو إحدى أخواتها صار منصوبا

ً
لكن ن عليها وهو أنه يبª مرفو¦

 لـ حكيتغ� 
ً
 يص� خrا

ً
  . أو إحدى أخواتها) إن(مه من حيث التسمية فبدال من كونه خrا

  : )إن وأخواتها(تعداد هذه األدوات 
  "األحرف اhمانية"هذا ا5اب يس£ باب  -

ً
  . أحيانا

  . سمها وترفع اrG ويس£ خrهااا�بتدأ ويس£ فتنصب  "ا�روف اµاخلة \ ا�بتدأ واrG"أحيانا يس£ باب  -
، ولكن ا�هم أن تعلم أن هذه األدوات ح[ تدخل \ ا�بتدأ ةوا�سألة R هذه سهل "إن وأخواتها"أحيانا يس£ باب  -

rGفيُ  وا ،
ً
يان ومن R بعض األح حيث ا�رcةمن  نسخ ا�كم السابق للمبتدأ واrGتغ� حكمه اللفظي، وتغ� اسمه أيضا

  . حيث التسمية
، وال·م حروفاسمها وترفع اrG ويس£ خrها �  ويس£فتنصب ا�بتدأ  واrG هذه األدوات الx تدخل \ ا�بتدأ �
  وا�روف هذه مشبهات بالفعلما أسماء و²ما أفعال و²ما حروف، إ

ُ
عملت R ا�بتدأ واrG، و¹ن حق ا�روف فألجل هذا أ

  .�تص به �ألسماء فإن حق هذه األسماء أن تكون lرورة إذا دخلت \ ما
 آخر لكن

ً
شبهوا هذه اpروف السبب أنهم يقولون أنهم ، هذه اpروف ال zر األسماء u هذا اJاب وxنما تعطيها حكما
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  :من عدد من ا3وا}) الفعل(بـ
tها تتكون من ثالثة أحرف : ا3احية األو	حر( فأك0أن هذه ا�روف  º0فمثالً ، )ف منها يتكون من ثالث أحرف فأك: 

 ة½س) لكن  (و، و� أربعة أحرف) لعل  (و� بمجموعها ثالث أحرف، و) عبارة عن حرف[(ا�مزة وا�ون ا�شددة ) إن  (
  .ن أقل  حرٍف منها يتكون من ثالثة أحرف أف¾ تشبه الفعل R، أحرف

 : معا{ هذه األدوات |و .فمعناها متضمن بعض معا� األفعال �احية ا�عنوية؛تشبه الفعل من حيث اأنها : ا3احية ا6انية
  . بمعÁ أشبه): كأن( -    .بمعÁ أؤcد): أن  (، )إن  ( -
  .بمعÁ أتمÁ): �ت( -    .بمعÁ أرجو): لعل( -    . بمعÁ استدرك): لكن( -

 5عض معا� 
ً
  . األفعالف¾ متضمنة للصورة اللفظية لألفعال، ومتضمنة أيضا

 من هذا ا�انب \ الفتح بÁحقه أن يهذه ا�روف 	ها مبنية \ الفتح كما أن الفعل ا�اÂ كذلك  �
ً
  .فأشبهته أيضا

، مثالً  ا�ر -فهنا عدد من الوجوه جعلت هذه ا�روف تشبه األفعال وTلك لم تعمل R األسماء الx اختصت باµخول عليها
  .رفععملت فيه ا�صب والولكنها 

\ الفعل يدخل أي (، فإن سأل سائل هذه ا�روف مادام أشبهت األفعال فإن هذه األفعال األصل فيها أن ترفع ثم تنصب
والفاعل يقوم مقام ا�بتدأ وا�فعول يقوم (األصل \ ا�فعول به R والفاعل متقدٌم  )نصبهيفعه و\ ا�فعول به ف�الفاعل ف
rGنا؟فما ا�ي جرى ه) مقام ا  

-  
ً
 .ا6ا{ وااألول ورفع وادخلوا هذه األدوات V األسماء نصبأهذا استعمال العرب أنهم إذا  طبعا

 فيقولونلكن  -
ً
الضبط فرفعنا ب لو أعملنا هذه اpروف مثل ما تعمل األفعال :ا3حويs يذكرون تعليالً منطقيا

 وxنم
ً
ا | أفعال، فثلك عدلوا عن هذا إ� أن نصبوا األول األول ونصبنا ا6ا{ ألش� عند بعض ا3اس أنها ليست حروفا

 . ورفعوا ا6ا{

ثا فإن عملها أضعف من عمل ف، و\ º حال فإن هذه ا�روف مشبهات باألفعال وا�شبه R العادة أقل من ا�شبه به
[ أن األفعال �وز تقديم وTلك سOى بإذن اهللا فيما بعد أن هذه ا�روف ال �وز تقديم أخبارها عليها، R ح، الفعل

 Æمد"مفعوالتها عليها فتقول 
ً
  ."أكرمت ا

 موجود: "R قولكولكن هنا ال �وز 
ً
  . العملR ألنها أضعف من هذه  "موجود إن Æمد"أن تقول " إن Æمدا

  :و|u إن وأخواتها،  األوt ا�سالةهذه  
  . أنها حروف وليست أفعال أو أسماء - 
  . ول \ األسماء وال تدخل \ غ�هاوأنها �تص باµخ - 
؛ Çيث  - 

ً
وهو ا�بتدأ ويس£ اسمها، ويرفع  نصب األولنه يتقدم منصوبها \ مرفوعها فيُ إوأنها تعمل عمل الفعل معكوسا

  . اhا� ويس£ خrها
   :و� تعداد هذه ا�روف الx تنصب ا�بتدأ ويس£ اسمها وترفع اrG ويس£ خrها :ا6انية سألةا�
  ). ع�(فيه وهو  حرٌف Èتلٌف وهناك  -    . هذه ستة) �َت ، لعل� ، لكن� ، كأن� ، إن� ، أن� ( -
  ).للجنس ا3افية ال(وهو  حرٌف سيأÉ � باٌب مستقلوهناك  -
  عددناه معها ثم جعلناه يستقل u باٍب وحده؟  لِمولكن  
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اته Çيث أنه البد من توافر zوط سنذكرها حينما نتحدث فيه، ثم أن  هذا ا�رف Èتلٌف عن بقية أخو :وا�واب عن هذا 
 أو شبيها با�ضاف فإنه إ

ً
 \ ما �ن ينصب به، و²ذا �ن مضافا

ً
 يكون مبنيا

ً
 ما فإنه إذا �ن اسمه مفردا

ً
ن عمله Èتلٌف نو¦

وه من األحرف اhمانية الx تنصب ا�بتدأ وي Êلك عدTهايعمل مثل عمل إن وأخواتها وrويس£ خ rGس£ اسمها وترفع ا .  

  :معا{ هذه األدوات
 خاË اTهن تقولمعناها ا<أكيد :إن�  � 

ً
 قل)Æمد موجود: (؛ فإذا 	مت شخصا

ً
 Æمد إن  ( :� ت، فإذا رأيت منه استغرابا

ً
 ا

 : (فتقول) تداءاالب الم(فقد تضطر R بعض األحيان ألن تدخل  و²ذا زاد استغرابه أو إنكاره �ذا، )دٌ موجو
ً
إن  Æمدا

  . ا<وcيدR ولو أدخلت القسم ل�ن هذا زيادة ، )وجودٌ �
  . ونÍ الشك عنها ونÍ اإلنكار عنها ةالنسب \ توcيدمن ا�احية ا�عنوية تدل ) إنّ (ا�اصل أن 

  ؟)إن� (وبs ) أن� (فما الفرق بs ، )أن� (ومثلها تماما  
، أو �وز فيه الوجهانالفرق بينهما سنذكره إن شاء ا ، هللا ح[ نذكر ا�واضع الx �ب فيها كt همزة إن  أو فتح همزة أن 

  ).ا<وcيد(ولكن Îهما يفيدان من ا�احية ا�عنوية 
َمْغِفَرةِ  َواِسعُ َك َرب   إِن  � :أو شاهدها قو� سبحانه وتعاÏ )إن� ( ومثال

ْ
  ). ÓÔ:ا�جم(�ال

هذا خrها مرفوع، وهنا R هذه ا�ملة تأكيد �ذا األمر R ): واسع(هذا اسمها منصوب، و):بر(هذا ا�رف، و): إن  (فـ
  . كون اهللا سبحانه واسع ا�غفرة

ن  َوِمْن آَيَاتِِه � :فمن شواهدها قول اهللا أن� �
َ
رَْض َخاِشَعةً ك

َ ْ
 ) ×Öفصلت( �َك تََرى األ

ترى األرض (وهو ضم� وهو مب� هنا لكنه Æ Rل نصب، و�لة ) ل�فا: (هنا أيضا تدل \ ا<وcيد، واسمها هو) أن  (فـ 
  .R موضع رفع \ أنها خr أنØ ): خاشعة

 . يفيدان ا�و�يد) إن� (و) أن� (ن أاpاصل 

 )أن  (وجاء ا<وcيد من 	مة ، ألن األصل R ال�ف أنها تفيد التشبيه ال�فجاء التشبيه من ، فتفيد التشبيه ا�ؤcد :كأنّ  �
ن  ـَوْي {: ومنه قول اهللا تعاÏ، )عبد اهللا أسدٌ  كأنØ ( فتقول) ال�ف وأنØ (وهما مرcبان لكنهما حرف واحد 

َ
ْزَق  اهللا َ  َكأ Ûيَبُْسُط الر 

 حرف ) ÝÓ:القصص(} لَِمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدهِ َويَْقِدرُ 
ً
  . واحد يفيد التشبيه ا�ؤcدفال�ف هنا وأّن معا

s؟)كأن� �مداً ع�(وقولك ) �مد كع�( قولك هل هناك فرق ب   
 عÞ كأن  (لكن فيها تشبيه فقط،  )Æمد كعÞ(ـ نعم، ف �وابا

ً
ضمن هذه الßمة  "ن  أ"بسبب وجود  فيها تشبيه مؤcد) Æمدا

rGاخل \ ا�بتدأ واµأو ا�رف ا.  
  كيف؟، وا<وcيد أحيانا، تفيد االستدراك أحيانا: لكنّ  �

، ةاستدرcت عن ا�عÁ اTي يتصوره السامع ح[ تقول بأنه شجاع بأن صفاته 	ها طيب) àيل هلكن  زيد شجاٌع (ل ح[ تقو
  ).àيل هلكن  (فتقول لكنك تستدرك 

 ل·م السامع وذلك 
ً
، فهنا )ئلم � هلكن  لو جاء عبد اهللا ألكرمته (قولك كR بعض األحيان يكون االستدراك مؤcدا

هذا أنه لم  ، فمعÁ)لو جاء عبد اهللا ألكرمته(قبًال من قو�  قد فهمناه" ئلم �" كونهولكن معÁ ) هلكن  (استدرك بقو� 
  . السابق أكدنا هذا ا�عÁ) لم ي|ء هلكن  (ي|ء، فلما قلنا 

  : ومنه قو� تعاÏ، )االستدراك وا�و�يد(وقد تفيد  تفيد االستدراك فقط) لكن( فإذاً 
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ِكن  وَ �
َ
َعالَِم[َ  ُذو اهللا َ  ل

ْ
لفظ ا�اللة اسمها منصوب \ ) اهللا(هنا حرف استدراك، و) لكن  (فـ ). Óâã:ا5قرة( �فَْضٍل َ\َ ال

  . هذا خrها وهو مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه من األسماء الستة) ذو(ا<عظيم، و
  . و ما u �قيقه صعوبةال طمع u حصو\ أ طلب ما :ا<م� يقصد به، ويدل \ ا<م�: ْ�َت  �
R السن أو قد فاته الشباب ومنه قول  كب�شخص إذا قا�ا ) يعود الشباب �ت: (فنحو قولك ال طمع R حصو� فأما ما - 

  الشباب �تأال  :الشاعر
ً
 خrه بما فعل ا�شيبأف*** يعود يوما

  . هذا إذا �ن يستحيل أو ال طمع R حصو�
  Ë �ت( كقول ا�عدم اTي ال æء عندهفـ  :نال أو صعبا�عيد أما ما فيه طمع ولكنه ب -

ً
، )كث�ة فأحج وأتصدق أمواال

 أو هو فق� R حقيقة األمر
ً
  .هذا يمكن أن �صل، لكّنه بعيد ا�نال �ن �ن يرى نفسه فق�ا

 
ً
  .مع ولكنه بعيد ا�نالال طمع R حصو�، أو طلب ما فيه ط � للتم� وا�راد با<م� إما طلب ما) �ّت ( فإذا

َْت قَاَل يَا � :ومنه قول اهللا
َ
َقْ[ِ  � َمْ�ِ

ْ
 . ، فليت هنا تفيد ا<م�)ÖÝ :الزخرف( �بَيِْ� َوبَيْنََك ُنْعَد ال

  . ا�كروه R -اGوفأي -ال;R ê ا�حبوب واإلشفاق : وفt بعض ا�حوي[ ا<وقع بأنه، و� للتوقÊع: لعّل  �
َعل  � :فنحو قو� سبحانه �حبوبفأما ال;R ê ا-

َ
ْمًرا َذلَِك  َنْعدَ  ُ�ِْدُث  اهللا َ  ل

َ
  ).ã:لطالقا( �أ

 � :فنحو قول اهللا R ا�كروه أما اإلشفاق-
 
َسًفا بَاِخعٌ  َك فَلََعل

َ
َِديِث أ

ْ
  )ì:الكهف(� َغْفَسَك َ\َ آَثَارِِهْم إِْن لَْم يُْؤِمنُوا بَِهَذا ا�

-  Éلعل(يقولون تأ ( 
ً
ومنه قول ، تغدى�، ومعناه افرغ من عملك نتغدى نالعلافرغ من عملك : ، ومنه قو�للتعليل أيضا

  � :اهللا
 
َعل
َ
رُ  هُ ل

 
ْو ïَْHَ  َفتََذك

َ
 � :، وقو� تعاðð(Ï:طه(� أ

 
َعل
َ
ُرونَ  ُكمْ ل

 
  ). ã:ا�ور(�تََذك

 ِريَك َوَما يُدْ {: ، ومنه قو� تعاÏقد تفيد االستفهامأيضا ) لعل(يقولون  -
 
َعل
َ
  هُ ل

 
ñ وما يدريك : "، وا<قدير هو)Ö:عبس(} يَز 

  يزò؟ هل
 ويش¡ط أن يكون اسمها � R األصل ليست من هذا ا5اب، : ع� �

ً
و�لك من يرى أنها من هذا اJاب يعدها حرفا

 ظاهراً اضم¥ا وال ¤وز أن يكون 
ً
  .سمها اسما

  تشô فآÉ �وها فأزورها***لها نار كأس وع هاعسافقلت  :ومن ذلك قول الشاعر
ضم� ال يقع Æ Rل رفع، و²ال فاألصل فيها أنها تدخل \ ا�بتدأ واrG فاألول ترفعه ويس£ اسمها  ا�اء، )هاعسا(فقو� 

  .)ها(هنا دخلت \ ضم� ال يقع إال Æ Rل نصب وهو ، وتنصب اhا� ويس£ خrها
  يـعسانأقول �ا لعÞ أو ***إذا ما وõ نفس تنازع�  :ومنه قول الشاعر

وا�µل \ ذلك وجود نون ، )يـعسان(وTلك ا�اء هنا Æ Rل نصب R قو� ، أيضا الx ال تقع Æ Rل رفع ياء ا�تßم 
 فإذا �ق مثل هذا êء بنون الوقاية <ö ما قبله) ياء ا�تßم(قبلها ألن الوقاية 

ً
ا من يلزم فيما قبلها أن يكون مكسورا

tهذا رأي بعض ا�حوي[، الك .  
 بمقد) ع÷(وبعضهم يرى أن  -

ً
  .رال تدخل R هذا ا5اب و²نما � من أفعال ا�قاربة و�عل ما دخلت عليه هنا منصوبا

   .ولكن الصواب أنها أحيانا تعمل هذا العمل فتكون من أخوات إنّ 
  . ن وأخواتهاإعن ستأR É باب مستقل بعد ا�ديث : الالم ا3افية للجنس �

  حكم تقديم أخبار هذه اpروف عليها
 واحد عند �يع ا�حوي[ ال �وز تقديم أخبارها عليها

ً
 أو إضافة، قوال

ً
 وlرورا

ً
  . حø لو �نت جارا
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 :فيجوز ب(طs أما توسط أخبارها بينها وبs أسمائها

 . )ال(أو ) ع�(أال يكون اpرف هو : ال(ط األول
 . ظرفاأو ¨روراً وجاراً أن يكون ا_^  :ال(ط ا6ا{

Ïْفنَا إِن  � :ومنه قو� تعا َ
َ
µ  

ً
نَْكاال

َ
ل �وََجِحيًما أ Ûا�ّزم:ãÓ ينا، فـµ : ]أنكاال: واسمها وهو إنّ ظرف وتوسط ب.  

Ïَذلَِك  إِن  � :ومنه قو� تعا Rِ  ًة َrِْع
َ
R (اصب، وقو� تعاÏ ا�cيد وهو هو حرف ا<و إن  ، فـ )Óì: ا�از¦ت( �لَِمْن ïَْHَ  ل

  . وهذا جائز إذا اجتمع هذان ال�طان، واسمها) إنØ (هذا جار وlرور وقد توسط ب[ ): ذلك
 ùمة أفإن انت	مة ) ال(حد هذين ال�ط[ بأْن �ن ا�رف 	عليهاإف) ع÷(أو �ن  rGأو توسطه نه ال �وز تقديم ا.  

 
ً
 مثل قولكو وcذلك إذا �ن اrG ليس جارا

ً
 ¦ديا

ً
  إن(: lرورا، بل �ن اسما

ً
 موجود إّنúّ(: فال �وز أن تقول) موجود Æمدا

 
ً
  .فهذا ال �وز) Æمدا

  )-( اpـلقة 
، ومواضع همزة ك© وجوب مواضع   ن� همزة إ فتح وجوب إن�
  .دربمص بعدها ما مع تأويلها وامتنع يصح لم إذا )إنّ ( همزة ك© ¤ب أنه :¦مة قاعدة هناك

  .إذا وجب تأويلها مع ما بعدها بمصدر )نّ إ(و¤ب فتح همزة 
   )صح تأويلها وصح عدم تأويلها(مø صح االحتماالن  و¤وز الوجهان

  :ول� واحد من هذه ا�واضع ا6الثة صور
  :)إن(مواضع وجوب ك©ة همزة  ����
  :R مواضع) إن  (�ب كt همزة  

 ابتداء الإذا وقعت u / ا�وضع األول
ً
  .»م إما حقيقة أو حكما

َكْوثَرَ إِن  �: �و قو� تعاÏ أن تكون لم تُسبق ب¬ء أبداً : وا�قصود باpقيقة
ْ
ْقَطيْنَاَك ال

َ
ْلَِة إِن  �: وقو� تعاÏ �ا أ

َ
� Rِ َاُه

ْ
نَْز�

َ
ا أ

َقْدِر 
ْ
  .، فهنا وقعت R بداية ال·م ولم تُسبق بýء�ال

 : الِشق اhا� من ا�وضع األول
ً
بقت ب¬ء، ولكن ال يؤثر V االبتداء وذلك إذا يع° سُ ، أن تكون u بداية ال»م حكما

 �: ، �و قو� تعاÏاالستفتاحية) أالَ (ُسبقت بـ
َ
ال
َ
  إِن   أ

َ
ْوِ�َاَء اهللا ِ ال

َ
 ُهْم َ�َْزنُونَ  أ

َ
) أال(هنا تقدمت عليها  �َخوٌْف َعلَيِْهْم َوال

 ف¾ تبª متقدمة R ال·م، وÆكوم بأنها R صدر ال·م) ا لم تتقدمكأنه( ولكن تقدمها كـ ال تقدم
ً
  .ألنها ال تؤثر شيئا

 جالس إن   حيثجلست (: �و قولك، مبا²ة ليس بينهما فاصل حيثأن تقع بعد *مة / ا�وضع ا6ا{
ً
  .)Æمدا

ولكن الصحيح أو بعض ا�حوي[  R ذلكوخالف ، ا�واب عن هذا أن حيث �ب إضافتها إÏ ا�مل �اذا وجب هنا؟
  .األصح V األقل أنه ¤ب ك© ا³مزة بعد حيث مبا²ة

، وهذه ال أعلم خالف فيها، ألن إذ �ب إضافتها إÏ ا�مل، وهو بنفس ا<عليلمبا²ةً  إذأن تقع بعد *مة / ا�وضع ا6الث
 موج إن   إذجئت : "ذ كقولكئنه �ب أن تكt ا�مزة بعدإإذ 

ً
ن الكريم وردت آ، وال يوجد مثال أو شاهد R القر"ودÆمدا

 . وTلك مثل �ما تمثيال فقط، فيها إن بعد إذ أو حيث
: كقول اهللا سبحانه وتعاÏمبا²ة وليس بينهما فاصل،  -u بداية µلة الصلة- وصولا� سماالأن تقع بعد / ا�وضع الرابع
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ُكنُوِز �
ْ
ِة َمفَ  إِن   َماَوآَتَيْنَاُه ِمَن ال ُقو 

ْ
وõِ ال

ُ
ُعْصبَِة أ

ْ
َنُوُء بِال

َ
، والسبب هنا هو نفس السبب السابق وهو أن االسم ا�وصول �اþَُِه <

 . )lرور أو ظرفوجار (األصل R صلته أن يكون �لة، وقد يقع شبه �لة 
مفاþه <نوء بالعصبة أوõ  إنّ  Tيا"وا<قدير واهللا أعلم ) ما(فا�ثال السابق �نت إن مكسورة لورودها بعد االسم ا�وصول 

  ". القوة
  ."ه فاضلكنØ عندي  اTيجاء : "كقولك فإنها تُفتح -يع° ليست مبا²ة بعد االسم ا�وصول-فإن وقعت u حشو الصلة  

يقدر بعده  ن هذا ا�وصولإفوجب فتحها ألنهم يقولون ) نّ أ(هذه وقعت بعدها ) ما(، فـ"حراء م�نه أن   ماال أفعله : "وقو�م
 . "حراء م�نه أن   ثبت ما": ، فا<قديرفعل

  إذا وقعت إن�  //فا_الصة
ً
بعد االسم ا�وصول مبا²ة فإنه ¤ب الك©، فإن لم تكن بعده مبا²ة إما حقيقة وxما حكما

 . فإنه ¤ب فتحها
ُمبِِ[ وَ ) ã(حم �: �و قو� تعاÏ -ليس معه فعل قسم- جوابا للقسمإذا وقعت / ا�وضع ا_امس

ْ
ِكتَاِب ال

ْ
َاُه Rِ إِن  ) Ó(ال

ْ
نَْز�

َ
ا أ

ٍة إِن ا ُكن ا ُمنِْذِريَن 
َ
cْلٍَة ُمبَاَر

َ
�)Ö(� -مواضع ا�واز R أن ال يكون عندنا فعل ولكن ا�قصود به هنا هو  -سيأتينا القسم

 لقسم ليس معه فعل القسم فإنه �ب أن تك
ً
 . ون مكسورةقسم و²نما مقسم به، فإذا وقعت جوابا

  اَل قَ � :، وذلك كقو� سبحانهأن تقع بعد القول �كية به /ا�وضع السادس
Û
 موجود إّنúّúَ أقول: "وcقولك � َقبُْد اهللا ِ إِ�

ً
" Æمدا

وسـيأÉ رأي �5 سليم يتحدث عن خالف ، مø وقعت بعد القول وجب كtها اا�اصل أنه، "عبد اهللا موجود إن   قلت" و
 . أو �رونه lرى الظن القول لونملك أنهم يعهذا األمر، ذ

ْخرََجَك َربÊَك ِمْن بَيِْتَك � :كقول اهللا تعاu ،Ï بداية µلة اpال¤ب ك©ها إذا وقعت / ا�وضع السابع
َ
َقÛ َكَما أ

ْ
فَِريًقا  ²ِن  وَ  بِا�

َ�رُِهونَ 
َ
ُمْؤِمنَِ[ ل

ْ
  ²ِن  وَ � :الشاهد قو� �ِمَن ال

ْ
َ�رُِهونَ فَِريًقا ِمَن ال

َ
واو ا�ال وبعدها  ـفإنها �لة حا�ة وقد صدرت ب �ُمْؤِمِنَ[ ل

 . �ب أن تكون مكسورةمباzة هذه ) إنّ (
 ". فاضله إن   رجلمررت ب" :كنحو قولك¤ب ك©ها إذا وقعت إن� u بداية µلة الصفة، / ا�وضع ا6امن

  لفرق بs اpال والصفة؟افما 
، وTلك فإن ا�ملة الx بعده صفة ة�ن ما قبلها نكر نو²، بعده حالالx تأÉ رفة فإن ا�ملة مع "إن"إذا �ن ما سبق 

 . "بعد ا3كرات صفات وبعد ا�عارف أحوال ا¸مل"يقولون 
: كقو� تعاÏ، ، يع� أن تقع بعدها الم االبتداءالم االبتداءأن تقع ا³مزة بعد Aمل معلق عن العمل ب/ ا�وضع ا�اسع

َ َك إِن   َفْعلَمُ اهللا ُ وَ � ُ َواهللا ُ ل
ُ
ُمنَافِِقَ[  إِن   يَْشَهدُ رَُسو�

ْ
 ال

َ
معلق عن العمل بسبب الم ) يعلم( ف¾ R هذين ا�وضع[ الفعل�َ�ِذبُونَ ل

كما  فما جاءت بعده الم االبتداء فإنه �ب كt ا�مزة فيه، الم االبتداءسبب بعن العمل معلق ) يشهد(االبتداء، والفعل 
 . R هذه اآلية

̂اً عن اسم ذات، وليس اسم مع¹أ/ ا�وضع العا²   . ن تقع خ
  . ا�قيبة، ا�دار: كقولك وxما أسماء ذواتالصوم والسفر والعدل وا�ب والكراهية، : مثل مع¹ اسمفاألسماء إما 

 عن اسم ذات 
ً
مبتدأ وهو ذات، �ا أخrت عنه هنا  محمد، ف"ه فاضلإنÆمٌد " :وجب كtها كقولك إذا وقعت إن خrا

 ) هإن( :�ملة قلت
ً
  .بكt ا�مزة وجوبا

يَن  إن  �: قول اهللا سبحانهمنه و ِ
 
Tينَ آََمنُوا وَ ا ِ

 
Tَمُجوَس وَ  ا

ْ
ابِئَِ[ َوا� َصارَى َوال ينَ َهاُدوا َوالص  ِ

 
Tوا  اcُ َzْ

َ
اهللا َ َفْفِصُل بَيْنَُهْم  إِن  أ
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ِقيَاَمةِ  يَْومَ 
ْ
، وجب كt ا�مزة فيها) إنّ (، �ا أخrنا عنها بـهذا اسم ذات وما عطف عليه 	ه أسماء ذوات ):Tينا( �ال
rGا: Ïقو� تعا R همزة إن  ، )اهللا َ َفْفِصُل بَيْنَُهمْ  إِن  : (هو tهذه � مواضع وجوب ك .  

   :مواضع وجوب فتح همزة إن ����
وحينما تكون مؤولة بمصدر فإنها تكون مفردة وال ، )أنّ (�ب فتح همزة فإنه  تُفتح مº وجب تأويل ما بعدها بمصدر

  . وما دخلت عليه �ل إنّ (فيما م¡ 	ه �لة ، تكون �لة
 هنا يكون مفردأما  

ً
  ا

ً
�ب تأويلها بمصدر و�ب با�مزة فيها أن - و� R تسعة مواضع، ألن ا�صدر ا�ؤول يص� مفردا

  :-تكون مفتوحة
َولَْم يَْكِفِهْم � :كقول اهللا سبحانهوما دخلت عليه مؤولة بمصدر يعرب فاعالً، ) أن� (ن تقع أ/ا�وضع األول

َ
ن  أ

َ
َا ك

ْ
نَْز�

َ
ا أ

ِكتَاَب ُفتَْ� َعلَيِْهْم 
ْ
وهو فعل مضارع، وا�اء هنا ) يكÍ(لـوما دخلت عليه R تأويل مصدر فاعل ) اكن  (فßمة  �َعلَيَْك ال

 اإنزا3ُ أولم يكفهم : -علمأواهللا -تقديره، 	ها R تأويل مصدر فاعل)ا أنز�اأن(فعول به، وضم� متصل Æ Rل نصب م
 . الكتاب يت� عليهم

َخاُف َما � :كقول اهللا عز وجلوما دخلت عليه مؤولة بمصدر V أنه مفعول به، ) أنّ (أن تقع / ا�وضع ا6ا{
َ
يَْف أ

َ
cَو

َافُوَن 
َ
� 

َ
تُْم َوال

ْ
c َzْ

َ
ن  أ

َ
َطانًاكُ ك

ْ
 بِِه َعلَيُْكْم ُسل

ْ
ل Û�َتُْم بِاهللا ِ َما لَْم ُف

ْ
c َzْ

َ
َافُوَن ( :الشاهد �ْم أ

َ
� 

َ
ن  َوال

َ
تُمْ ك

ْ
c َzْ

َ
وما  )أنّ (فـ) ُكْم أ

 
ً
مؤولة بمصدر ) كم أczتمأن(، باهللا مكُ إ²اكَ وال �افون : وا<قديربه  دخلت عليه مؤولة بمصدر وهو يعرب مفعوال

 . مفعول به
 عن فاعل/ ضع ا6الثا�و

ً
  �: ومنه قو� سبحانه، أن تقع مؤولة بمصدر يعرب نائبا

َ
Ëِوِ�َ إ

ُ
ن  قُْل أ

َ
نÛ ك ِ

ْ
ُه اْستََمَع َغَفٌر ِمَن ا�

 (أن  الشاهد �َفَقالُوا إِن ا َسِمْعنَا قُْرآَنًا َعَجبًا
ُ
عليه  وما دخلت) أن  و(، للمجهول �تاج إÏ نائب فاعل هنا فعٌل مب�ٌ  )وِ�َ أ

 (بمصدر \ أنه نائب فاعل للفعل  ةمؤول
ُ
 قل : -واهللا أعلم- ا<قديريكون  )وِ�َ أ

ُ
 . نفر من ا�ن استماعُ إË   وِ�َ أ

ن  َوِمْن آَيَاتِِه � :كقو� تعاÏ، أن تؤول مع ما بعدها بمصدر ويعرب مبتدأ /ا�وضع الرابع
َ
رَْض ك

َ ْ
َاَك تََرى األ

ْ
نَْز�

َ
 َخاِشَعًة فَإَِذا أ

َماَء اْهَ� ْت َوَربَْت 
ْ
ن  َوِمْن آَيَاتِِه � :فالشاهد قو� �َعلَيَْها ال

َ
رَْض ك

َ ْ
دخلت عليه مؤولة بمصدر يعرب  وما أن  هنا  �َك تََرى األ

 . )أنّ (مبتدأ مؤخر و� مؤولة بمصدر فيجب فيه فتح همزة ) رؤية(، وكرؤيتُ ومن آياته  :-واهللا أعلم-وا<قديرمبتدأ، 
 � :حانهوcقو� سب-

َ
ن  فَلَْوال
َ
ُمَسبÛِح[َ ك

ْ
 يَْوِم ُفبَْعثُونَ  )ãðÖ( ُه َ�َن ِمَن ال

َ
Ïَِنْطِنِه إ Rِ الواقع بعدها هنا ) لوال( :الشاهد �لَلَِبَث

 بمصدر وأعرب هذا ا�صدر  أن  حينئذ ، فمن ا�سبح[ هكونُ فلوال : -واهللا أعلم- وا<قدير، )مبتدأ(
ً
وما بعدها أولت وجوبا

  . أمبتد
 . عن اسم مع¹ اً أن تقع مع ما بعدها مؤولة بمصدر يعرب خ^/ ا�وضع ا_امس

؛ ا�قصود أنه من أسماء ا�عا� وليس من أسماء اTوات، اسم مع¹هنا نقول عن ، اسم ذاتهناك R وجوب الكt قلنا عن 
لكن ما سنذكره هنا هو أسماء ، ء ذوات، هذه أسماةأساموا�دار وا5اب والرجل وزيد وعبد اهللا : اTوات كما سبق مثل

  . معا�
 ) أنّ (تقع 

ً
 وا�عا{ غ¥ �سوسة، عن اسم من أسماء ا�عا{وما دخلت عليه خrا

ً
، ، و�ب أن يكون اسم ا�عÁ ليس قوال

: كمثال قول) خr أن( خrها )ا�بتدأ\ هذا ( يهو¤ب أن ال يصدق علفنقول ، بالقول ةألن القول ربما �نت Æكي
 فاضٌل  أنّ  اعتقادي"

ً
 اعتقادي: وا<قديروما دخلت عليه R تأويل مصدر، ) أنّ (هذا معÁ من ا�عا�، و اعتقاد، "Æمدا
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  . Æمد فضُل 
أن �r عن االعتقاد بكلمة  وال يصح-، وهذا ا�بتدأ ليس قوال ولكنه اعتقاد-، هذا ا�بتدأ اسم معÁ من ا�عا�هنا -

  . فاضل
-  

ً
  ). إنهمزة (، نكt "فاضلك إن قوõ" :فإنه �ب الكt؛ مثل) قول(عن  فإن �ن خrا

-  rà r� إنّ (و²ن �ن يصح أن ( 
ً
عبد  اعتقاد" :فإنه أيضا �ب الكt، وذلك كقولك عن ا�بتدأ السابق اTي ليس قوال

؛ هنا �ب " حقعبد اهللا  داعتقا: "صح هذا ال·م فتقول )اعتقاد(عن ) حق(كلمة بأخrت  فيكون لو، "حقه إناهللا 
tالك .  
 
ً
  :اTي تشتمل فيه هذه ال�وط 	ها ا�وضع ا_امسفإذا
 ã .Áعن اسم مع 

ً
 يصح أن �rà rها اليع� ؛ �ب أن ال يصدق عليه خrها. Ö. هذا ا�عÁ ليس قوال. Ó. أن يكون خrا

  . وجب الفتحال�وط  و²ن توافرت º، لكtهذه ال�وط وجب ا أحدفإن انتقض ، عن ا�بتدأ السابق - rà إن-
وتكون Æ Rل جر بهذا ا�رف وحينئذ نؤو�ا أن تقع مع ما بعدها مؤولة بمصدر ¨رور ¾رف ا¸ر، / ا�وضع السادس

  . بمصدر وا�صدر مفرد
 ـبِ َذلَِك � :قو� سبحانه شاهده -

ن 
َ
ن  َما يَْدُعوَن ِمْن ُدونِ  أ

َ
َقÊ َوأ

ْ
َاِطُل اهللا َ ُهَو ا�

ْ
 ـبِ ( �ِه ُهَو ا5

ن 
َ
وما  أن  حرف جر، و: ا5اء) أ

 .اهللا هو ا�ق úِكونبذلك : -اهللا أعلم-دخلت عليه مؤولة بمصدر، هذا ا�صدر Æ Rل جر Çرف ا�ر وا<قدير فيه 
Ïما عطف عليه يأخذ ا�كم نفسه، وهو قو� تعا 

ً
ن  وَ : (وأيضا

َ
َ  أ

ْ
، أن  ؛ فيجب فيه فتح همزة )اِطُل َما يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ُهَو ا5

  . ا�عطوف عليه �ب أن نفتحه R ا�عطوفR فتح الألن ما وجب 
 . أن تقع مع ما بعدها مؤولة بمصدر ¨رور باإلضافة /ا�وضع السابع

َق� ِمثَْل � :قول اهللا سبحانه: ومثا�
َ
رِْض إِن ُه �

َ ْ
َماِء َواأل ن   َمافََورَبÛ الس 

َ
رِْض (األو	  )إن  (هنا  �ِطُقونَ ُكْم َينْ ك

َ ْ
َماِء َواأل فََورَبÛ الس 

ن  َما (الكt ألنها واقعة R جواب القسم، أما اhانية  واجبةهنا ) إِن هُ 
َ
واجبة الفتح ألنها Æ Rل جر مضاف ) ُكْم َينِْطُقونَ ك

الx سبقت هنا ) ما(بمصدر، و ةعدها مؤول، ألنها مع ما بكمنطقِ نه �ق مثل إ :-علمأواهللا - فيها ا<قديرإ�ه، ألن 
  . مصدرية واهللا أعلم

، ن تكون ا³مزة فيه مفتوحةأأن تقع مع ما بعدها مؤولة بمصدر وهذا ا�صدر معطوف V ¿ء يستحق / ا�وضع ا6امن
ْغَعْمُت َعلَيُْكْم �: كقو� سبحانه

َ
xِ أ

 
اِثيَل اْذُكُروا نِْعَمxَِ ال  وَ يَا بَِ� إِْ�َ

َ
 ك
Û
َعالَِم[َ �

ْ
تُُكْم َ\َ ال

ْ
ل مفعول  :�اْذُكُروا نِْعَمxَِ � � فَض 

 وَ �به، 
Û
�
َ
َعالَِم[َ ك

ْ
تُُكْم َ\َ ال

ْ
ل   . معطوفة \ ا�عمة السابقة ف¾ تستحق أن تكون مفتوحة أن هذهو¦طفة، : الواو، � فَض 
  .ةيع° تابع ولكن V اJد�، Àا قبله) بدالً (ر أن تقع مع ما بعدها مؤولة بمصدر ويكون هذا ا�صد/ ا�وضع ا�اسع

ائَِفتَْ[ِ � :قول اهللا سبحانهك غ  َو²ِْذ يَِعُدُكُم اهللا ُ إِْحَدى الط 
َ
ُكمْ ك

َ
 "إِْحَدى"الفتح، ألنها بدل من  ةهنا واجب) أن  (، �َها ل

و²ذ " :لو جعلتها R غ� القرآن الكريملكم،  كونهاو²ذ يعدكم اهللا إحدى الطائفت[ : -واهللا أعلم- وا<قديرالسابقة، 
  .هذه � مواضع فتح همزة أن  ، ل�ن ال·م مستقيما وTلك أعربناها هنا بدال "حدى الطائفت[ لكمإ ن  أيعدكم اهللا 

  )S( اpـلقة
  :و�©ها مواضع جواز فتح همزة إن� 

ألن هذا ا�وضع يشمل ، وجوب فتح همزة إن   ومواضع عن مواضع وجوب كt همزة إن   السابقال·م  -وجوبا-هنا نعيد 
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  :نقول. فإنه �وز �ا فتح ا�مزة وtcها مø جاز ؛وجوب الفتحوفمø صح االحتماالن R وجوب الكt  ؛ا�وضع[ السابق[
  . تأويلها مع ما بعدها بمصدر إذا وجب ن  إ�ب فتح همزة  - 
 . بمصدرتأويلها مع ما بعدها  إذا امتنع إن  و�ب كt همزة  - 
  . و�وز الوجهان مø صح �ا ا�ظر واحتمال واحد من الوجه[ فإنه �وز - 

  :ونوجهها، و| تسعة سنذكر ا�واضعو�©ها  ا�واضع الÁ ¤وز فيها فتح همزة إن�  ����
أنه �وز  :جهانالو ا، والسبب R كونه �وز فيهأن تقع بعد فاء ا¸زاء، فاء ا¸زاء | الواقعة u جواب ال(ط/ ا�وضع األول

 و�وز أن عله �لة فيكون جواب، أن تؤول ما بعد الفاء بمصدر
ً
وانظر إÏ ، بمصدر فإنك ستخr عنه ه<و²ذا أوÛ ، لل�ط ا

Ïٍة ُعم  تَاَب �: قول اهللا سبحانه وتعا
َ
ن ُه َمْن َعِمَل ِمنُْكْم ُسوًءا ِ�ََهال

َ
ْصلََح  َكتََب َربÊُكْم َ\َ َغْفِسِه الر ْ�ََة ك

َ
ن� فَ ِمْن َنْعِدهِ َوأ

َ
 هُ ك

قراءة حفص عن ¦صم بفتح ا�مزة، ولكن ال مانع من كt هذه ا�مزة لو �نت قرئت بهذه  )âð:األنعام( �َلُفوٌر رَِحيمٌ 
نها إلت فإن ق، بعد فاء ا�زاء والظاهر Ë أنها قرئت، لكن عموما هنا وقعت أن  ، أم لم تقرأ )هإن  ف(وال أعلم قرئت ، الصورة

 . ش�ل فيهال إنها تكون �لة واقعة R جواب ال�ط هذا إف �ه َلُفوٌر رَِحيمٌ إن  ف�مكسورة 
فتقول R ، و�ا مع ما بعدها بمصدر وتقدر � خrاؤه حينئذ تإن  فن قلت �ن نفتحها كما وردت R قراءة حفص عن ¦صم ²و

Ïُكْم َ\َ َغْفِسِه الر  � :قو� تعاÊْصلََح َكتََب َرب
َ
ٍة ُعم  تَاَب ِمْن َنْعِدهِ َوأ

َ
ن ُه َمْن َعِمَل ِمنُْكْم ُسوًءا ِ�ََهال

َ
 �َلُفوٌر رَِحيمٌ  هن� كفْ�ََة ك

الغفران  اpاصلفويمكن أن علها Æ rGذوف، فيكون ا<قدير ن، حاصال :وتقدر � خrا الغفران والرÃةفيع� 
  . والرÃة

  . والوجهان صحيحان، فيجوز أن نفتح وأن نكt، ن جاز �ا الوجهانإذن مø ما صح �ا االحتماال
  : ، ومنه قول الشاعرالفجائية "إذا"أن تقع بعد / ا�وضع ا6ا{

رى زيدا كما قيل سيدا
ُ
  عبد القفا واللهازم نهإ إذا***وcنت أ

فإن جعلتها ا�مزة،  تكون مكسورة�وز هنا أن تقع مفتوحة ا�مزة، و�وز فيها أن  )نهإ(ـف، نهإ إذا :الشاهد R قو�
 مفتوحةجعلتها ن ²واسمها ا�اء وخrها عبد القفا واللهازم، و ن  إ\ �لة، وتستغ� ب "إذا"نك أدخلت إا�مزة ف مكسورة

 وما دخلت عليه مؤولة بمصدر، وعل خrها Æذوف "أن"نك ستجعل إف
ً
فيكون هذا ، عبوديته ا�اصل فإذا :فتقول ا<قدير ا

  ن  إ
ً
  . وما دخلت عليه مبتدأ "أن  "اrG فتص�  فتقدر" حاصلةعبوديته  فإذا"أو ، وما دخلت عليه خrا

إِن ا ُكن ا ِمْن �: ، ومنه قول اهللا سبحانه وتعاÏأن تقع دالة V ا�عليل، يع° u بداية Äم يدل V ا�عليل /ا�وضع ا6الث
Êrَ إِن  َقبُْل نَْدُعوهُ 

ْ
يِهْم بَِها وََصلÛ َعلَيِْهْم خذ �: وقو� سبحانه وتعاÏ �الر ِحيُم  ُه ُهَو ال

Û
cُرُهْم َوتَُز Ûْمَوالِِهْم َصَدقًَة ُيَطه

َ
إِن  ِمْن أ

تََك َسَكٌن لَُهمْ 
َ
  . هاهذه 	ها �وز أن تفتح ا�مزة فيها وأن تكt" ا�مد لك إن  5يك "ومنه قو�م  �َصال
ن يكون أألن ا<عليل يمكن ، ها مع ما دخلت عليه �لة وليست مؤولة بمصدر، وهذا جائزفمعÁ هذا أن ©تكُ فإن  -

  . �ملة ويمكن أن يكون بغ� �لة
Êrَ إِن  إِن ا ُكن ا ِمْن َقبُْل نَْدُعوُه  �:يكون ا<قدير R قو� تعاÏ، فتقدر بعدها الم ا<عليلف مفتوحةن جعلتها زأما إ -

ْ
ُه ُهَو ال

تََك َسَكٌن لَُهمْ  إِن  �: ه هو الr الرحيم، و¬ قو� تعاÏألن   :-علمأواهللا -يكون ا<قدير فيها � مُ الر ِحي
َ
يكون ا<قدير  �َصال

 ألن  5يك  :-علمأواهللا - يكون ا<قدير فيها "ا�مد لك إن  5يك ": صالتك سكن �م، و¬ قو�م ألن  : -علمأواهللا -
  . فهو \ تقدير أن هذا تعليل با�ملة ك©تن ²و، تقدير حرف جر فهو \ فتحتفإن ، ا�مد لك
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 عَ يُ  Åالو¤ب أال يقع بعدها الم ، بعد فعل مقسم به -ليست بعد قسم- فعل قسم أن تقع بعد/ ا�وضع الرابع
Ç
ق الفعل عن ل

  :عرومنه قول الشا، فإذا Èنت بعد فعل القسم وليس بعدها الم فإنه ¤وز فيها الوجهان، العمل
  ورة ا�قÞذم� ذي القا***مقعد الق� ن  <قعدِ 

Þبربك الع Íلþ أو*** Ûي أبو ذيالك الص�ـكن  
هما ألعرا� قدم من سفر فوجد امرأته قد وضعت وµا " :وقال ابن بري R شأنهمابن العجاج، ا5يتان ينسبان إÏ رؤبة 

  ".فأنكره، فقال �ا هذين ا5يت[
�وز فيها  )أن  (و، ، والقسم هنا بالفعل، ألن þلف هذا فعل)þلÍأو : (القسم قو�وجواب قسم، هذا ) يـكنÛ ( :الشاهد

فهو lرور Çرف جر  )يـكنÛ ( :ن قلت²و، ف¾ �لة واقعة R جواب القسم) يـنÛ إ(: ن قلتإألنك  ؛الوجهان \ تأويل[
  . ي أبو ذيالك الص�ـكنÛ ب :مقدر تقدير

  .والصحيح جواز الوجهs، فا�5يون يوجبون الكt حø لو اجتمعت فيه هذه ال�وط؛ الك©واÉJيون يوجبون  -
و²ن جاءت بعدها الالم ، "Æمدا lتهدٌ  إن  واهللا : "فتقول، وجب الكt أو �ن ا�قسم به ليس فعالً ، فإن جاء بعدها الم -

tوجب الك ، 
Û
  . إن  لوجود هذه الالم وجب كt همزة " دٌ مجتهـلعبد اهللا  ن  إ حلفت:"ق فتقولألن الالم تعل

ً / ا�وضع ا_امس ̂ا ̂ها قول، عن قول أن تقع خ  . وقائل القولs واحد، وخ
  :البد من اجتماع ال�وط 	ها �و، وقائل القول[ واحد، وخrها قول، تقع � خrأن  :²وطهذه ثالثة 

"õنإ قو Ûو�وز أن تقول، "أ�د اهللاي ـ :"õنأ قو Ûمة  :ا�بتدأف" أ�د اهللا يـ	هو )õقو( ،هاrقول وهو وخ) :نه أل ؛)أ�د اهللا
هو نفسه، فإذن �وز " أ�د اهللاي ـÛ نأ قوõ" :ل Rائهو ا�تحدث، والق )قوõ( :ألن القائل R قو�؛ والقائل فيهما واحد، قول

  .مكسورة، وأن تكون مفتوحةأن تكون : فيها الوجهان
  و\ الكt، يكون مبتدأ وخr" �د اهللا قوõ" :فتوحا<قدير با�ويكون 

ُ
  . خr عن ا�بتدأ �ملةيكون أ

  ". أ�د اهللاي ـÛ نأ علÊ: "ككقول فإنه �ب الفتح لو Èن األول ليس قوالً  -
 لو لم يكن القائل فيهما واحد اً القائل فيهما ليس واحدÈن ولو  -

ً
 اÆمد إن   õقو" :�و فإنه ¤ب الك©Èتلف[  ابل �ن ا

  ". �مد اهللا
 إن Æمد"القائل فيهما Èتلف  ا�سألة اhانية، واحد، القائل فيها هو نفس ا�تحدث ا�سألة األو	 

ً
القائل R ، أما "�مد اهللا  ا

  . القول األول هو ا�تحدث
الواو مسبوقة بمفرد، يع° هذه ، مسبوقة بواو، يع° أن تكون بعد حرف عطف وهو الواو أن تكون إن� / ا�وضع السادس

 ةن جعلت الواو استئنافي²، وفتحتفإن جعلت الواو ¦طفة ، ليست مسبوقة Ëملة، وهذا ا�فرد صالح للعطف عليه
 . ك©ت

- Ïلََك  إِن  �: ومثا� قول اهللا تعا  
 
ال
َ
ُوعَ  ك

َ
  ِفيَها 

َ
يع� R ، افيه عدم ا¸وع والعريلك  إن   :-واهللا أعلم- ا<قدير �َيْعَرى َوال

ن  وَ �، ا�نة
َ
  َك ك

َ
  ال

ُ
  ِفيَها َيْظَمأ

َ
، هذه لو �نت R غ� القرآن الكريم جاز فيها الوجهان )أن  (هذا موضع الشاهد  �تَْضَ�  َوال

  . يع� أن تكون مفتوحة وأن تكون مكسورة
 �ت ¦طف مفتوحةإن جعلتها  

ً
 إِ � :ذه ا�ملة \ ا�فرد السابق وهو R قو� تعا�Ï ا

  لََك  ن 
 
ال
َ
ُوعَ  ك

َ
عدم يع�  �ِفيَها 

ضم� رفع متصل ولم يفصل ن تعطف عليه، ألنه قد يكون ا�فرد غ� صالح كأن يكون ألوهذا مفرد وصالح ، ا¸وع
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  . نه �وز فيها الوجهانإلكن لو لم يكن كذلك ف. فحينئذ �ب الكt بينه وب[ العاطف بفاصل
وتأويلها \ ، �از الوجهان"  ك ال تظمأ فيها وال تض�²ن  و": أو قلت، "ك ال تظمأ فيهان  كو": نظر لو قلت R غ� القرآنا

 وما دخلت عليه معطوف "أن  "أن  \ أن الواو ¦طفة و\ الفتح
ً
 إن   :\ ما سبق فيكون مفردا ويكون تقديره واهللا أعلم ا

 حينئذ يكون مفرد مأظلك عدم ا�وع وعدم ال
ً
  . ا

 ، فيكون ال·م Îمةفلك ذلك لكن \ أن تكون الواو ليست بعاطفة و²نما � استئنافيأك©ها  افإن قلت أن
ً
، ابتدائيا ا

 . ةR مواضع وجوب الكt أن تكون R بداية ا�ملة، و� هنا R بداية �لة إذا لم تعد الواو ¦طفة بل استئنافي وقد سبق
مٌ �: تعاÏ قال اهللا، u األصل حرف جر وحº، )حº(أن تقع بعد *مة / ا�وضع السابع

َ
َفْجرِ  َمْطلَعِ  َحø   ِ�َ  َسال

ْ
ف¾ R  �ال

  :ولكن �ا مواضع واستعماالت أخرىاألصل حرف جر، 
وقد تدخل \ فعل مضارع ، وقد تكون غ� ذلك، وقد تكون حرف جر، وقد تكون ¦طفة، قد تكون ابتدائية

أموت " :وTلك ينسب إÏ الفراء ر�ه اهللا أنه �ن يقول، ارع ف�تفع ما بعدهاوقد تدخل \ فعل مض، صب ما بعدهاتفين
æ ءٌ و¬ نف� øألنها �ا احتماالت متعددة، "من ح . 

 مفتوحةن جعلتها إف، ن علها مكسورةأعلها مفتوحة، و؛ الوجهان )إن  (�وز لك R  إنهف "حø"بكلمة  )إن  (بقت فإذا سُ 
  . جارةوcذلك �وز أن علها ، تعطف بها \ ما قبلها ألنك ¦طفة )حø(فـ
  . مفتوحة ن  أفتكون  جارةفإن جعلتها  - 
  )أن  (فتكون  ¦طفةن جعلتها ²و - 

ً
 . مفتوحة أيضا

  . فيهما مفتوحة )أن  (تكون  )حø(إذن موضعان بعد 
مرض : بداية �لة جديدة، مثا� يع� جعلتها R ابتدائية )حø(وذلك إذا جعلت  مكسورةوا�وضع اhالث هو أن تقع  - 

 . هم ال يرجونهـ  إن حøزيد 
 حøيعÁ بلغ م�لة من ا�رض شديدة  )إÏ(و²ن جعلتها جارة بمعÁ ، )مهـ  أن(¦طفة فإنك تقول  )حø(فإن جعلت  -
  . فإن ما بعدها سيكون مفتوحافإذا قلت ذلك ، ا�ارة إÏيرجونه فتكون حينئذ بمعÁ  ال مهـ  أن
مº ما صح قلنا  ناألن، وهذا تأويلها \ الوجه[ حينئذ تكون ا³مزة مكسورة هافإن ابتدائية )حø(ن قلت أجعل إف -

 . االحتماالن صح الوجهان
 . �وز فيها الفتح والكt ولg واحد منهما تأويل ـإنهف اÎففة وليست أم� )) أَما((أن تقع بعد *مة / ا�وضع ا6امن

 ) أَما( أن فع� الفتح فأما -
ً
 "أَما"وتكون ، وما دخلت عليه مؤولة بمصدر Æ Rل رفع مبتدأ "أن  "وحينئذ فإن ، بمعÁ حقا

 Áصارت بمع xال" 
ً
 " هتكون منصوبة بفعل مقدر تقدير "حقا

ً
 ". فضلك �ق حقا

  . ك فاضلكن   أَما: ك فاضل، و�وز أن تقولإن   أَما: �وز أن تقول، ك فاضلإن   أَما: �ا تقول: مثال
 هنا بمعÁ  فأما؛ ك فاضلكن   أَما: ن قلتإف

ً
 حق :وا<قديروما دخلت عليه مؤولة بمصدر  )أن  (و، حقا

ً
: فضلك، كأنك قلت ا

 
ً
  . فضلك حق حقا

R  )إن  (إذا �نت  أنه، أال تذكرون بأننا ذكرنا أال هنا حرف استفتاح بم�لة "أَما"ـفال أنا أكt هذه ا�مزة : ن قلت²و -
  . اية ال·م حقيقة أو حكما أن من مواضع وجوب كtها أن تكون بعد أداة االستفتاح � أال وأَمابد
ك إن   وأَما، ك فاضلأنّ  أَما :كأن ال·م مبتدأ به بداية جديدة، "ك فاضلن  إ أال: "فا<قدير فيها أالبمعÁ  أَمافإذا �نت  -
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 ن جعلتها حرفإ "أَما"ف، فاضل
ً
  ). إن  ( نك تك© همزةإف "أال"بم�لة ا

فكأن هذه الßمة R بداية  استفتاحنها إذا �نت حرف إو\ ا<أويل[ ف؛ )أن  ( نك تفتح همزةإف "حقا"و²ذا جعلتها بم�لة  -
فإنها مع ما بعدها مؤولة بمصدر و� مبتدأ  حقان قلنا بمعÁ ²و، )إن  (بداية ا�ملة توجب كt همزة إن وقد قلنا ، ا�ملة
 . فضلك حق حقا :، يع�"ك فاضلكن   حق حقا"هذا مفعول به لفعل Æذوف وتقدير  "حقا"و، رمؤخ

وللفراء ، ويتوقف حكم فتح ا³مزة و�©ها V تفس¥ مع¹ ال جرم)) ال َجرَمَ ((بعد *مة  )أن� (أن تقع / ا�وضع ا�اسع
  .الكR ¬t الفتح و :قوالن "ال َجَرمَ "R تفس�  وسيبويه
rِِينَ �: قو� تعاÏ الشاهد

ْ
ُمْستَك

ْ
 ُ�ِبÊ ال

َ
وَن َوَما ُفْعِلنُوَن إِن ُه ال Êtُِن  اهللا َ َفْعلَُم َما ي

َ
 َجَرَم أ

َ
  .�اهللا يعلم أن   َجَرمال �: الشاهد �ال

 :ديرا<قويكون ، )	مة جرم بمعÁ وجب(، والفعل عنده ماض زائدة وليست نافيةهذه  "ال"عند سيبويه \ أن  الفتح
، عند سيبويه R حالة ما تكون مفتوحة؛ هذا "اهللاعلم  وجب" ا<قدير ما يtون وما يعلنون، فيكون اهللا يعلم أن وجب

  . زائدة عند سيبويهتعتr هذه  "ال"و
الx � نافية  "ال"الفتح، فكأنه جعلها خrا لـ R حالة " البد"و� بمعÁ  "رَُجَل ال " �لةبم "َجَرمال "إن : أما الفراء فيقول -

فحينئذ تكون lرورة بمن ، ا مقدرةمبعده "من"و، "اهللا يعلم أن من البد: "يع� جرم ال :عنده ا<قديرللجنس ويكون 
  . ا�قدرة

-  tهذا ح�ه الفراء" بعد ال جرم"الك .  
به،  نها يع� �ا يقسم، فكأللقسم� " جرم ال"أن  من هو ما يراه الفراء" جرم ال"والسبب بأنهم جعلوها مكسورة بعد 

ذا ؛ و²، و²ذا �نت واقعة R جواب القسم فيجوز فيها الوجهانوما دخلت عليه واقعة R جواب القسم )أن(فحينئذ تكون 
فقد ح�ه الفراء عن العرب أنهم " ال جرم"R قو�  هو والقسم، واقعة R جواب قسم مذكوروما دخلت عليه " إن" �نت

 ¤وز فيها أن تكون مكسورةفحينئذ ، "اهللا يعلم ما يtون وما يعلنون نإ واهللا: "القسم كأنه يقول بم�لة "ال جرم"يعدون 
 .ا�قسم بهأو بمعÁ  "واهللا"بمعÁ  "جرم ال"ألن 

  ).( اpـلقة 
   مواضع الم االبتداء الواقعة بعد إن  

، وال بعد أي حرف من ا�روف )أن� (االبتداء بعد  ال �وز أن تقع الم -كسورة ا�مزةفقط ا�- إن� دخول الم االبتداء بعد 
  . ا�كسورة إن�  :كونيبل يش;ط فيما تأÉ بعده الم االبتداء أن ، )إن  (العاملة عمل 

  :بعضها ب(ط وبعضها بدون ²ط؛ V أربعة أشياء -وأؤcد \ ا�كسورة-ا�كسورة  الم االبتداء بعد إن  تدخل : مواضعها
  . معمول خrها: ا�وضع اhا�      . إن  خr: ا�وضع األول
  .ضم� الفصل: ا�وضع الرابع      . إن   اسم: ا�وضع اhالث

  .ولg واحد من هذه ا�واضع شواهد وzوط

  :خ^ إن�  :ا�وضع األول ����
  :مق;نا بالم االبتداء بثالثة zوط، إذا توافرت جاز ا�|ء rà إن   تدخل الم االبتداء R خr إن   
ã .إن  ، وامؤخراً ا_^ أن يكون  :ال�ط األول rخ R ألصل  

ً
لكن قد �وز تقديمه إذا �ن ظرفا أو جارا ، أن يكون مؤخرا
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  . وlرورا
Ó .ا�hا_^ أن يكون :ال�ط ا  

ً
  مثبتا

ً
  . يع� ليس منفيا

Ö .الثhمستقبل ²ماال وما حإبل هو ، يع� ليس داال \ زمن ماضغ¥ ماض ا_^ أن يكون  :ال�ط ا .  

َ  َرÇÒ  إِن� {:قال اهللا سبحانه وتعاÏ*  :الشواهد Aَءِ ل Óbَسِميُع ا{  

وهو . Óهو مؤخر عن اسمها، . ã؛ �وطلهذا خr، وهو مستوف ل :سميع. اسمها مضاف إÏ ياء ا�تßم :رّب . مكسورة :إن�  
 ال يدل \ ا�اÖ .Âمثبت ليس منفيا، 

ً
  . ع اµ¦ء º R وقتإن اهللا سمي؛ فوهو أيضا

َ َرب�َك  xِن� وَ {: قو� تعاÏ ومنه*  
َ
  ) Ôð:ا�مل( }ْعلَُم َما تُِكنÓ ُصُدوُرُهْم َوَما ُفْعلُِنونَ �

  . ألن يعلم فعل مضارعا، وليس ماضي، وهو مؤخر، ومثبتهذا هو اrG،  :علم�اسمها،  :ربمكسورة،  :إن� 
   )ð:القلم( } ُخلٍُق َعِظيمٍ َعÕلَ َك xِن� وَ {: قو� تعاÏومنه *  
  . ، وليس منفيااوقد تأخر اrG هنا، وليس ماضيخrها : V خلقاسمها،  :الÖفمكسورة، : إن�  
 *Ïِن� وَ {:ومنه قو� تعاx ا َ

َ
ونَ 3

ُ
َواِرث

ْ
ُْن ال ِْ× َونُِميُت َو,َ

ُ
  ) ÓÖ:ا�جر( }ْحُن ,

و� مستوفية لل�وط هذه R موضع اrG وقد �قتها الم االبتداء، : يت,ن نØ ونم"و�لة ، )نا( :واسمهامكسورة، : إن   
Âمؤخر، ومثبت، وال يدل \ ا�ا rGألن ا .  

 وََجِحيًماإِن� { :قول اهللا تعاÏو* 
ً

نَْكاال
َ
ْفَنا أ َ

َ
b{ )ا�زمل:ãÓ(  

ينا تل نإ: قول –حR ø غ� القرآن-�وز  ، فالألن اrG هنا مقدم \ االسم هذا ال ¤وز أن يق¡ن خ^ إن بالم االبتداء
  . نه بالم االبتداءاال �وز اق; إذا تقدم إن   �وز ألن خr العندنا �مدا، ل نإأو أنكاال وجحيما 

ْغُفَسُهْم َفْظ  إِن� { :R �و قول اهللا تعاÏال �وز وcذلك -
َ
 َفْظلُِم ا�3اَس َشْيًئا َولَِكن� ا�3اَس أ

َ
ال ¤وز ، )ðð:يونس( }لُِمونَ اهللا�َ ال

فال  "ال"لكنه هنا منÍ لقو� وليس دال \ ا�اÂ، ، مكسورة و²ن  ، مع إن اrG هنا متأخر اق¡ان خ^ إن� بالم االبتداء
  .أن يق;ن بالم االبتداء �وز
  :قد قال الشاعر يلفلو ق

  ال متشابهان وال سواءل***تسليما وترÛ ن� أوأعلم 
وهو هنا ، \ ا�نÍال ¤وز أن تدخل الم االبتداء لكن R ال·م ا�نثور ، ل�ورة الشعرية، أو شاذ لل�ورةهذا ل: نقول
Íمن .  
 -  rاا�كسورة مؤخر )إن  (كذلك إذا �ن خ Âومنه قول اهللا فال ¤وز أن تدخل عليه الم االبتداء لكنه يدل \ ا�ا ،

Ïآََدمَ  إِن� { :تعا Ýَاهللا�َ اْصَط  َsَعالَِم
ْ
 ال

َ
Vَ َونُوًحا َوآََل إِبَْراِهيَم َوآََل ِعْمَراَن{:  

 Ýاصط: Âال·م العادي هذا فعل ما R الاهللا إن "، ال �وزÝفال �وز، "صط .  
عم 3 �مدا إن" :R قولك، وع� نعممثل  ؛إذا Èن الفعل ا�اß جامدا وأجاز األخفش والفراء وتبعهما ابن مالك - 

  . يقولون ألن الفعل ا�امد مثل االسم" ع� أن يقومله إن"و ،"الرجل
 ،"أو تكون مقدرة :قد"ب(ط أن تدخل عليه أن يق;ن خr إن ا�كسورة ا�ؤخر ا�اÂ بالم االبتداء  وأجاز ا¸مهور - 

، هو تقربه من ا�ال "قد"ن قالوا ألنه يشبه ا�ضارع، أل، "قد سافرل"أو  "قد حàل" :أو، "قد قامل�مدا  إن" :فأجازوا أن تقول
  . تقربه من زمن ا�ال" قد"ماض بال شك لكن 
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 -  
ً
أو  "سافرل"أو  "حàـل �مدا ن� إ: "فال �وز أن تقول "قد"أن يكون ال·م خا�ا من وال ¤وز عند ا¸مهور أيضا

  . وأجازه بعضهم \ قلة، "قامل"

  :ثة zوطيق;ن بالم االبتداء بثال ا_^معمول  :ا�وضع ا6ا{ ����

ã .ا_^ :ال�ط األول V أن يكون مقدما .  
Ó .hأال يكون هذا ا�عمول حاالً  :ا�ال�ط ا .  
Ö .hذُ لكونه مستوفيا ل :الثال�ط ا Áا_^ تكر(وط ال uخول الالم أي ؛µ صا�ا .  
هذا " مكرم اً زيدل�مد  إن"ا، يس ماضيهذا ل :مكرمهذا معمول �كرم، و :زيدا ":úٌمكرم اً زيدل�مد  إن": -مثًال  –كقولك  

 \ اrG فجاز أن يق;ن بالم االبتداء
ً
  . تقدم أيضا

 اrG صالح ألن . Öوليس حاال ألنه مفعول به، . Ó، تقدمه \ اã .rG :فال�وط � 
ً
، دخل عليه الم االبتداءتوأيضا

هذه مفعول به  ع�، مع إنه 	مة "زيدا مكرم لعليا إن": ، حينها ال �وز لك أن تقول"زيدا مكرم عليا إن": àالف قولك
  . �كرم، لكن ألنه تأخر عن اrG ال �وز

  ، ومن ال�وطحال راكبألن ؛  "زيدا راكبا منطلق إن"وcقولك أيضا 
ً
  . أن ال يكون ا�عمول حاال

من ال�وط فعل ماÂ و "Iب"r ، ألن اG"زيدا لعمرا Iب إن"، ال �وز أن تقول "زيدا عمر Iب إن": وcقولك وأيضا
  . ن ال يكون اrG ماضياأ

ُ  اسم إن�  :ا�وضع ا6الث ����   ن يتقدم عليه اrGأط ;شي

Ïَذلَِك  إِن� {: ومنه قول اهللا تعا uِ َل áَْâَ ةً لَِمْن َ ْ̂   ) Óì:ا�از¦ت( }ِع
  . أخر عن اrG أو عن معمول اrGن يتأوهو مؤخر هنا وال يش;ط فيه إال هذا ال�ط ، )إن� (هذا اسم  :ع^ة

\  الم االبتداء ن تدخلأفجاز  u اbارهذا تقدم عليه ا�ار وا�جرور، وهو قول ، "جالٌس  اً محمدـلu اbار  إن� ": كقولك
  . االسم

  ادعمالكوفيون ضم¥ ال هويسمي، وهذا بدون zط :ضم¥ الفصل :ا�وضع الرابعً  ����

Ïوذلك �و قول اهللا تعا: } Óَق ْpَقَصُص ا
ْ
  . }إِن� َهَذا لَُهَو ال

منهم من �عله ال Æل � من اإلعراب، فيدخل عليه ؛ هذا ضم� فصلهو  :هولـاسمها،  :هذاحرف توcيد ونصب،  :إن�  
  . صفة �ا :اpقو، هو خr إن   :القصصو، ه ال Æل � من اإلعرابأنالالم \ 

لكن \ º ، والوجهان جائزان، )إن(خr  )القصص هولـ( و�عل ا�بتدأ واrG، خrه القصصمبتدأ، و ومنهم من يعربه 
  .يس£ بضم� فصل وهو ال �تاج إz Ïط µخول الالم عليههذا 

  . هذه أربعة مواضع تدخل عليها الم االبتداء u خ^ إن ا�كسورة
  وبعض أخواتها الزائدة \ إن  " ما"حكم دخول 

 لكن  و cأن  و أن  و تدخل \ إن  بل ، ال ا3افية للجنسوال �وز دخو�ا \ ، ع�وز دخو�ا \ ال � هألن "بعض"قلنا 
  . لعل  و �َت و

  سنذكره خرآفلها حكم  موصوال األنها لو �نت اسما، وليست اسم، و� حرف، هذه زائدة )ما( :أوال
ً
  .الحقا

 "هذه ا�الة R ، وبعضهم يسميها )وعدمها واحديع� وجودها ( زائدةالx نتحدث عنها حرف و�  )ما(ـف
�
ذلك أنها  "ةÈف
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Ó
   .فإنه يبå عملها واختصاصها )�َت (فها عن العمل، ماعدا أداة واحدة و| تدخل V هذه األدوات فتك

، لكعما�ا مع ذإ -مع دخول هذا ا�رف عليها من ��-إن منهم من �� ؛ فبل إن بعض األدوات األخرى فيها خالف 
، لكن �ت �ا حكم خاص �َت وتدخل أيضا \ ، لعل� و لكن� و كأن� و أن� و إن� هذه حرف وتدخل \  )ما(ن إا�اصل 

  .فنبدأ باألدوات اGمس ونؤجل ا�ديث عن �ت، خرآلها حكم فوأما بقية األدوات اGمس 
  :األدوات ا_مس الÁ تدخل عليها ما الزائدة و| ����
َæ السم لفال تص¥ ناصبة ؛ أبطلت عملها عند معظم ا3حويsالزائدة  "ما"إذا دخلت عليها  :لعل� ، ولكن� ، ون� كأ، وأن� و، إَنّ

  . وتص¥ ا¸ملة الÁ بعدها مبتدأ وخ^، وال رافعة للخ^
  . لعل� و لكن� و كأن� و أن� و إن� �  ؟ا�روف الx تبطل عملها، ما الزائدة ما ؟� ما

فإذا  سميةال تدخل إال V ا¸مل اإل أنها لعل� و لكن� و كأن� و أن� و إن�  األصل u هذه اpروفأن  :و¿ء آخر مهم جداً 
سمية ن ا¸مل اإلإبل ، سمية وV ا¸مل الفعليةفصارت تدخل V ا¸مل اإلأبطلت هذا االختصاص  )ما(دخلت عليها 

عمال إتدأ وخ^ أو µلة فعلية وال شأن ³ا u بابنا هذا وهو وتكون µلة ابتدائية مب، الÁ بعدها ال تص¥ | Aملة فيها
  . إن وأخواتها يع° نصب ا�بتدأ ورفع ا_^

- Ïإِغ� قُْل  {:من ذلك قول اهللا سبحانه وتعا �
َ

çِإ èَغ� َما يُو
َ
ٌ َواِحدٌ ك

َ
�ã:األنبياء( }َما إِلَُهُكْم إِ\Ý(.  

  :R هذا ا�ص lموعة من ا�لحوظات
�  َماإِغ� قُْل { :أن� و إن� دخلت \  )ما(أن : األو	 ا�لحوظة

َ
çِإ èَغ� يُو

َ
ٌ َواِحدٌ  َماك

َ
  . }إِلَُهُكْم إِ\

األسماء فصارت بألغت اختصاصها  )إن� (\ " ما"صارت بسبب دخول  )ما يوè إ�ç إن� (أنها دخلت R قو�  :ا�لحوظة اhانية
وcذلك R قول اهللا تعاÏ بعدها ، بفعل مضارع مبدوءةألنها �لة فعلية ، ) إ�ç يوè(و� �لة  �لة فعليةداخلة \ 

غ� { :مباzة
َ
ٌ وَاِحدٌ ك

َ
ا�ملة فقد دخلت \ ، اhانية خê: rمبتدأ، و :êا�فتوحة، و دخلت \ أن   :)ما(، }َما إِلَُهُكْم إِ\

  . ونصب ا�بتدأ ورفع اrG باµخول \ ا�بتدأ واrG أن� وألغت اختصاص  االسمية
� إِغ�مَ ( R إعراب

َ
çِإ èَغ� ا يُو

َ
ٌ َواِحدٌ ك

َ
  :فبعض ا�حوي[ يقول، )َما إِلَُهُكْم إِ\

بأي اإلعراب[ ، أداة ح�، أو حرف يدل \ ا�� ال Æل � من اإلعراب* مان� إ :وبعضهم يقول، �فة ومكفوفة* :ماإن� 
  . أعربت فهو صواب

غ� (: ول اهللا سبحانه وتعاÏوcذا R ق 
َ
ٌ َواِحدٌ ك

َ
* فلك ذلك، وأن أعربت \ أنها  أداة ح�* أعربتها \ أنها  إن ):َما إِلَُهُكْم إِ\

  .�فة ومكفوفة فهو أو	
وهذه ، ربما ال تكون كذلك )ماـأن( أما، معروفة من أدوات ا�� )ماإنـ(ألن  )ماإن� (ـليست ك )ماكن� ( أن  أرى�نإبل 

æ Ïتاج إþمن ا�راجعة وا<ثبت ء .  
 
ً
ل عن دِ عْ أن غَ البد أنها بالفتح من أدوات ا��، من وحø نتأكد ، ستخرج من ا�شßة "�فة ومكفوفة"لو أعربتها عموما
 "ما"بـ حرف األصل فيه أن ينصب ا�بتدأ ويرفع اrG، ولكنه كف عن العمل "أن� "أنها للح� إÏ أن نقول إن بوصفها 

  . "�فة ومكفوفة"فنقول فيها أنها 
غ� {: عليها قول اهللا تعاÏ مامن شواهد دخول  كأن� أما  -

َ
َمْوِت َوُهْم َفْنُظُرونَ َكك

ْ
 ال

َ
  }َما يَُساقُوَن إِ�

يس£ ويدخل \ ا�ملة االسمية فينصب ا�بتدأ ويس£ اسمه ويرفع اrG  وأصله أن، هنا R األصل حرف ناسخ :كأن� ف 
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  :هنا )ما(لكن �ا دخلت عليه  ،خrه
 
ً
ألن قو� ، )يَُساقُونَ (حولت اختصاصها اµخول \ األسماء فصارت داخلة \ �لة فعلية، و� قول اهللا تعاÏ أوال

  . فاعل :والواو، فعل مضارع من األمثلة اGمسة مرفوع وعالمة رفعه ثبوت ا�ون :هنا يساقون
، �ن ذلك صحيح فتها عن العملك ما، وناسخحرف :كأن )ماكأن(عراب إن قلت R ²و

ً
\ كأن  مافإذن هنا دخلت ا

  . فكفتها عن العمل بل ألغت اختصاصها R دخو�ا \ ا�ملة االسمية بل دخلت \ �لة فعلية
  :أما قول الشاعر - 

  ما يقë فسوف يكونلكن� و***اهللا ما فارقتكم قا�ا لكم فو
عن  تكف "ن� لك"هنا اسم موصول، وحينئذ هل نقول  )ما(ألن ، الزائدة ماست لكن لي )ما(هنا دخلت عليها  لكن� 
   ؟وهل نقول أل� اختصاصها با�مل االسمية أو األسماء ؟العمل

  ).ا�وصولة )ما(تعمل u  "نّ لك"بل إن  "نّ لك"ال تبطل عمل  )ا�وصولة ما(ال، ألن  
فسوف ( صلة ا�وصول، وقول الشاعر): يقë(و�لة ،  Æل نصبمب� \ السكون R لكن� هنا اسم  :ماوعليه فإن 	مة 

 ، ف¾ لم تلغِ )لكن� (اسم موصول وهو اسم  :ماصلة ا�وصول، و :هذه يقë، "نّ لك"هذه واقعة Æ Rل رفع خr  ):يكون
  . )كن� ل(عمل 

 لعل، فإنها تدخل عليها  )ما(تدخل عليها  -السابقة  – هذه األدوات
ً
  . عملها وتبطل" ما"وأيضا

  .�تعليها و| *مة  )ما(بقينا u أداة واحدة Àا ¤وز دخول  -
لكنها تبÎ åتصة باbخول V ، ويمكن أن تبì عملها، يمكن أن تلغيها من العمل؛ جوازاتبª \ عملها هذه  �ت

   .ا�بتدأ وا_^
، و²نما � تبª \ ال، ال �وز ا�مل االسمية R فتكون حينئذ ألغيت اختصاصها )حà عبد اهللا ما�ت(ال �وز أن تقول  

 ضيأيبå فيها و، اµخول \ ا�مل االسميةR اختصاصها 
ً
  :ومن ذلك قول الشاعر -، جواز اإلعمال واإلهمال ا

  إ� Ãامتنا أو نصفه فقد***ما هذا اpمام 3ا�تقالت أال 
  ". اpمامُ "و "اpمامَ " :بروايت[ قد رويت" اpمام "فإن "اpمام"R 	مة  :الشاهد عندنا

 ) �ت(فإن  مُ اpماو²ن قلنا ، الزائدة )ما(عملت مع وجود  �تفإن  مَ اpمافإن قلنا 
ُ
و²لغاؤها و²عما�ا ، لغيت عن العملأ

 هو )�ت(ـأعربته اسم لم ته مبتدأ أبهنا سواء أعر )هذا(داخلة \ األسماء فإن  "�ت"، لكنك كما ترى الزالت جائزان
  . )�ت(ـلمبتدأ أو خrا للسواء �نت خr  ؛خr اهذ ):3ا(وا�ار وا�جرور R قو� ، اسم، فلم تدخل \ ا�مل الفعلية

 u بقية أخواتها �تهذا اإلعمال ا�وجود u ؟هل ¤وز  
 .ولكنه نادر )ماإن(�وز R  :قال بعضهم - 
 ولكنه نادر  عمال واإلهمالاإلبل �وز R ا5وا  	ها  :وقال بعضهم - 

ً
 .أيضا

 . فقط )لعل(و )�ت(بل هو خاص اإلعمال R  :وقال بعضهم - 
 ). كأن� (¬ و )لعل(¬ و )�ت( R :وقال بعضهم - 

خاصة  )�ت(R  هولكن، وقد ال يكفها، هذه ا�روف عن العمل -يبطل- قد يكف )ما(هذه األقوال تب[ أن دخول 
 مشهور R اإلعمال واإلهمال، وأ: مشهور �واز الوجه[

ً
أنها تبª \ اختصاصها R اµخول \ ا�مل االسمية  )�ت(يضا
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  . \ ا�بتدأ واrG، بل \ األسماء

  )í( اpـلقة
  وأخواتها العطف \ اسم إن  

  :ألنه ال âلو من، هذا العطف نوAن
  . هذا جانب، أن يكون العطف با�صب أو بالرفع -
  . قبل ذكر خrها أو بعد ذكر خrها )إن  (ون العطف \ اسم وجانب آخر أنه ال Hلو أن يك -
أهو مذكور أو يكون العطف  وأخواتها )إن  (ثم \ خr ه؟ فعترأم  تنصبههل أنت  ذن ا�سألة تتوقف \ حرcة ا�عطوفإ

  :وهذه فيها تفصيل، قبل ذكره
 ، أو إحدى أخواتها )إن� (األداة  سواء أكانت، فيجوز مطلقا ؛يع° أن تعطف با3صب أما العطف با3صب ����

َ
كر ذُ وسواء أ

أن  هحق أن اسم إن   -هو معلومكما - وأخواتها )إن� (فإنه ¤وز مطلقا العطف با3صب V اسم ، ا_^ أم لم يذكر ا_^
، فيكون منصوب
ً
  . ش�ل سواء أذكر اrG أم لم يذكرال إفت عليه با�صب فعطإذا ا

  :قول الشاعر؛ ذكر ا_^ بعدبا3صب  العطف V اسم إن شواهدمن 

  الصيوفاويدا أî العباس ***الربيع ا¸ود وا_ريفا  إن� 
، الربيعهو 	مة  :إن� اسم ، )إن� (معطوف با�صب \ اسم : الصيوفو، ، فإن الواو ¦طفةالصيوفاو:الشاهد عندنا R قو�

 )إن� (فÍ هذا الشاهد اسم ، ش�ل R ذلك، ال إrG أم لم يذكرذكر ا، ش�لال إو²ذا عطفت عليها با�صب ف، منصوبة :الربيع
  . "العباس أî يدا"اrG هو قو� ، وهو بعد ذكر اrG "الصيوف"طف عليه عُ  :"الربيع"وهو قو� 

هذا  :الصيوفاو، هذا هو اrG: يدا أî العباسقبل ذكر اrG،  الربيعهذه معطوفة \  ا_ريفاو) الطيبأي ( ا¸ود الربيع إن� 
، واhا� بعد ذكر )ا_ريفاو(األول قبل ذكر اrG وهو قو� ، صار عندنا معطوفان اآلن، إن� معطوف آخر با�صب \ اسم 

  . )الصيوفاو( :اrG وهو قو�
ذكر هذين ال�ط[ معظم ا�حوي[، وبعضهم استغÁ عن ، فإنه البد � من استكمال من zط[ أما العطف بالرفع ����

  .سنذكر ال�ط[ عند معظم ا�حوي[، وبعضهم استغÁ عن واحد من هذين ال�ط[، ال�ط[ 	يهما
 V إن� (سم اال(طان ا�طلوبان للعطف بالرفع( s²ط sاش¡ط \ معظم ا3حوي:  

T .كر ا_^أن يكون قد ذُ  :ال(ط األول rGفال ترفع قبل استكمال ا .  
   .)لكن� (أو  )أن� (أو  )إن� (األداة أن تكون : ال(ط ا6ا{. -

  . الÁ تؤيد هذا الوجه ونبs وجه االستشهاد فيها الشواهدوسنذكر 

   بعد استكمال ا_^ بالرفع )أن� (فأما العطف V اسم 

ã- Ïَذانٌ { :فقول اهللا سبحانه وتعا
َ
  َوَرُسوِ\ِ  اهللا�ِ  ِمنَ  وَأ

َ
َجÇ  يَْومَ  ا�3اِس  إِ� ْpا  ِ َ̂

ْ
ك
َ ْ
ن�  األ

َ
ُمْ(sِ�َِ  ِمنَ  بَرِيءٌ  اهللا�َ  أ

ْ
ُ وَ  ال

ُ
   }َرُسو\

، رسو\و :، ثم عطف بالرفع قو�بريء :سمها، وخrها مذكور قبل العطف وهو قو�ا :اهللا ولفظ ا�اللة، )أن� ( عندنا
hا� موجود ومتوافر لكنه بعد استكمال اrG، وال�ط ا، و� مرفوعة، رسول	مة  :، وا�عطوف هوالواوهو  :فالعاطف هنا

  ). أن� (وهو أن األداة � 
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Ó- األبو ا3جيبةَ  األمَ  3ا إنّ ف***فمن يك لم ينجب أبوه وأمه: هو قول الشاعر   
صفة لßمة  :ا3جيبة، اسمها مؤخر :األم، إن� هذا جار وlرور متعلق بمحذوف خr  :3ا، 3ا األم )إن� ( :الشاهد عندنا قو�

إن 3ا األم ألن ا<قدير  )إن� (\ اسم  األبوقد عطف 	مة ، هنا حرف عطف الواوو موضع الشاهد ألن هذا ه :األبو، األم
قبل  ن يذكر اrG، هذا اrG مذكورأ :ال�ط األول، وال�طان موجودانهنا بالرفع  هلكنه عطف، ، هذا أصل ال·مواألب

  . وهو موجود) إن� (أن تكون األداة  :ال�ط اhا�العطف، 
Ö- خؤولة :ومنه قول الشاعر ðالتسا u î تÉالطيُب  لكن� و***وما ق Êا_الُ واألصل  ع  

فأنا طيب األصل من ناحية ، أنا أخواË من ذوي األنساب العا�ة، وcذلك أعما! :نه يفتخر بنفسه فيقولإ: معÁ ا5يت أوال
	مة اGال \  بالواوفقد عطف " ا_اُل و: "والشاهد قو� ألن أخوا� أصالء، ؛ألن أعمامه أصالء، ومن ناحية األم ؛األب
  . وبعد ذكر اrG" لكن� "اسم 
معطوفة  :ا_ال¦طفة، و"مة  :الواوعطوف، مهذا ): ا_ال(خrها، و ):الطيب(اسمها، و ):عÊ(هذه األداة، و :)ن� لك( قو�

 ). لكن� (\ اسم 

استكمال اrG،  الطيُب أن يذكر اrG يع� أن يذكر اrG قبل العطف  :ألولال�ط ا :فقد توافر ال�طان ا�طلوبان وهما
  . لكن� أو  أن� أو  إن� أن تكون األداة  :وال�ط اhا�
t؛ ا�حوي[ لم يش;ط أحد ال�ط[ بعض: ا�رحلة األوrGقبل  نالكن، بعضهم يرى أنه ال مانع من العطف قبل استكمال ا

أو  "إن"هل � معطوفة \ اسم ؟ د أن نب[ ما موقع إعراب 	مة ا�عطوف هذا ما موقعها من اإلعرابذكر هذا ا�وضوع ال ب
  . خرآعراب إقبل دخول األداة أم �ا  "لكنّ "أو  "أن"
َذانٌ { :أن يقال u قول اهللا سبحانه وتعا� -يع° هذا أفضل u اإلعراب-ا�حققون من ا3حويV s أنها  -

َ
 اهللا�ِ  ِمنَ  وَأ

  َوَرُسوِ\ِ 
َ

َجÇ  يَْومَ  ا�3اِس  إِ� ْpا  ِ َ̂
ْ
ك
َ ْ
ن�  األ

َ
ُمْ(sِ�َِ  ِمنَ  بَرِيءٌ  اهللا�َ  أ

ْ
ُ  ال

ُ
هنا يرى ا�حققون من ا�حوي[ أنها  ):رسو\(	مة  }َوَرُسو\

  . �sبريء من ا�(ورسو\ أن اهللا بريء R هذه اآلية الكريمة : -واهللا أعلم-وخrه Æذوف وا<قدير  مبتدأ
خrه Æذوف  مبتدأعند ا�حقق[ من ا�حوي[  أيضا كذلكفإن األب ، "فإن 3ا األم ا3جيبة واألُب " :أما R قول الشاعر -

  . و3ا األب ا3جيب :وcذلك يقدر فيه
R ذلك يقالcخؤولة :و ðالتسا u î تÉالطيب األصل وا_ال***وما ق Êولكن ع  

  . هو الطيبوا_ال  :<قديروا، وخrه Æذوف مبتدأ ا_ال
يقول بعض ، وهو كذلك -أو رأي مستضعف عند مؤلف هذا الكتاب، ولكن هذا رأي ليس معتدا به- بعض ا�حوي[ 

 - يع� الßمات اhالث-و� ، الx قبلها حرف عطف الواوا�عطوفة هذه  األبو"مة  رسو\و"مة  ا_الا�حوي[ أن 	مة 
  ؟ هذاكيف  "إن"قبل دخول  "إن"معطوفة \ Æل اسم 

  . وا�بتدأ حقه أن يكون مرفو¦ فنعطف عليه بالرفع، 	مة اسم إن قبل دخول إن أصله مبتدأ: قال 
فقد ذهب االبتداء عنها لم ت�  "ن �ا األم ا�جيبةإ"، لم يوجد R 	مة لكن يرد V من رأى هذا الرأي أن االبتداء قد زال

  . واهللا أعلم بالصواب، فقد زال االبتداء عنها بسبب دخول ا�اسخ "إن"سم لـ و²نما � صارت ا، مبتدأ هنا
ُ  :ا�رحلة ا6انية R ذلك  مو�، ستكمل اrG، بل أجاز العطف بالرفع قبل استكمال اrGبعض ا�حوي[ لم يش;ط أن ي

  . وهذه الشواهد سنذكر أنها مؤولة عند من يمنع ذلك، شواهد
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يع� أجازا العطف بالرفع قبل استكمال  ؛لم يش¡طا أن يستكمل ا_^الثان  الكساñ والفراءد به فالشاهد اTي استشه -
 Ïمستشهدين بنحو قول اهللا سبحانه وتعا rGِينَ  إِن� { :قال اهللا -ش�ل فيهاال إو� قراءة متواترة و-ا

�
ِينَ  آََمُنوا ا�

�
 َهاُدوا َوا�

ابُِئونَ وَ  َْومِ  بِاهللا�ِ  آََمنَ  نْ مَ  َوا�3َصاَرى الص�
ْ
َِخرِ  َوا�

ْ
  َصاpًِا َوَعِمَل  اآل

َ
  فَال

ٌ
  َعلَْيِهمْ  َخْوف

َ
  }óََْزنُونَ  ُهمْ  َوال

ذكر اrG معطوفة ومرفوعة بالواو ألنه �ع مذكر سالم، ولم يُ  :والصابئون¦طفة، الواو فإن  "الصابئونو" :R قو� الشاهد
َْومِ  بِاهللا�ِ  آََمنَ  َمنْ { :كورة R قو� تعاÏألن اR rG هذه ا�ملة ا�ذ، بعد

ْ
َِخرِ  َوا�

ْ
  َصاpًِا وََعِمَل  اآل

َ
  فَال

ٌ
  َعلَْيِهمْ  َخْوف

َ
 ُهمْ  َوال

قبل ذكر الصابئون ثم عطف عليه ا�ين هادوا، اسمها وهو مب� Æ Rل نصب، ثم عطف عليه  :ا�ينا�اسخ، : إن�  }óََْزنُونَ 
rGا�صحفهنا مر الصابئونو، ا R فوعة، هذه � القراءة ا�تواترة ا�وجودة .  

 Ïقول اهللا سبحانه وتعا R هناك قراءة 
ً
ُموا  َمالئَِكَتهُ وَ اهللا�َ  إِن� {: وأيضا

Ç
وا َعلَْيِه وََسل

Ó
ِيَن آَمُنوا َصل

�
ّفَها ا�

َ
 اôِ�3ّ يَا أ

َ
Vَ وَن

Ó
يَُصل

  }تَْسلِيًما
ِ : (عندنا R قو� تعاÏ الشاهد ألنه عطف ، إش�ل فيهاال با�صب ف: مالئكتهو هذه القراءة ا�تواترة )َمالئَِكَتهُ وَ ن� اهللا�َ إ

  . با�صب قبل استكمال اrG، وقد أجاز ا�ميع ذلك
وقد عطف عليه 	مة  اهللاهو لفظ ا�اللة : إن� وعليه فإن اسم ، بالرفع )مالئُكتهواهللا  إن� (لكن هناك قراءة أخرى فيها 

ونَ {: ألن اrG هو قول اهللا تعاÏ هام يذكر اrG بعدولقد عطفت بالرفع و�  ئكتهمال
Ó
  يَُصل

َ
Vَ  ّôِ�3فمن قرأها  }ا

الكساñ بالرفع فإن هذا موضع الشاهد اTي استشهد به  "همالئكتُ و اهللا إن� " هاإش�ل فيها، لكن من قرأال ف همالئكتَ 
  . والفراء

  :فا�حويون يوجهون هذه القراءة بما يأÉ، راءة وللموجود R اآلية األو	وهناك توجيهات �ذه الق
Ïِينَ  إِن� {: يقولون إن قول اهللا سبحانه وتعا

�
ِينَ  آََمُنوا ا�

�
ابُِئونَ وَ  َهاُدوا وَا�   :أمرين أحديقولون هذا فيه  }َوا�3َصاَرى الص�

هذا يقولون فيه \ ، ، ويكون \ أنه مؤخر مع أنه مقدمكذلكون الصابئو :ما أن يكون مبتدأ وخrه Æذوف وا<قديرإ -
 "من باهللا وا�وم اآلخرآمنوا وا�ين هادوا ثم يقال وا3صارى من آا�ين  إن� "يع�  كذلكالصابئون و: أي، ا<قديم وا<أخ�

 Ïكذلكوالصابئون ":خر اآلية ثم يقالآإ ."  
 يع� أن هناك ، أو \ ا�ذف من األول -

ً
 مقدر خrا

ً
، فيكون عطف عليه بعد استكمال اrG الصابئونكر قبل ذِ  )إن� (لـ  ا

 الصابئونوثم يقال " من باهللا وا�وم اآلخرآمنوا وا�ين هادوا من آا�ين  إن� " :ويكون ا<قدير
ً
بعد  ، فيكون معطوفا

  . استكمال اrG، لكن اrG ليس مذكورا R اللفظ، و²نما هو مقدر
أو جرى فيه ما ، ذف منها مع أنه ب[ أنه حذف منهيع� يقولون أن هذا يوافق شواهد أخرى حُ ، بشواهد أخرى يمثلون �

  :� الشواهد. ذكرنا قبل قليل من أن فيه تقديم وتأخ�

  ار بها لغريبفإ{ وقيّ ***من يك أم� با�دينة رحلهف: قول الشاعر - 
: نه عطف بالرفع قبل استكمال اrG، فيكون ا<قديرأمعÁ هذا ، إن� هو خr هذا  :غريبلمعطوفة بالرفع، و :هنا قيار	مة 

 الم االبتداءفحقه أن تكون  بالم االبتداءهنا مق;ن  إن� أن خr  :والسبب R هذا ا<قدير، ي لغريب وقيار كذلكـÇ إنف
 rوال �وز فيه ا<أويل اآلخر، إن� داخلة \ خ .  

  ما بقينا u شقاق، بغاة***أنتمو اكن� علموا اوxال ف: الشاعرومنه شاهد آخر وهو قول  - 
وال ، ضم� رفع معناه أنه Æ Rل رفع أنتم¦طفة  الواو أنتمو، هذا اسمها "نا"، هذه ناسخة "أن� "، "أنتمو اكن� "الشاهد R قو� 
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منفصل ال يقع Æ Rل نصب و²نما يقع R ضم� ، ألن هذا ال يقع إال Æ Rل رفع ؟�اذايصلح أن نقدر أنه يع� Æ Rل نصب 
ذف خr األول ، فيكون حُ "أنتم بغاةوا بغاة كن� علموا اوxال ف" :وهذا يوجه با<وجيه اآلخر وهو أن يقال ا<قدير، Æل رفع فقط

) rا� "بغاة"مبتدأ و "أنتم"عل طف عليه وجُ ثم عُ  )ن� أخhا�بتدأ ا rخ .  
  :حويون R هذا ا�جال قول الشاعر�ا استشهد به ا� أيضاومنه  -

ِ وxن لم تبوحا با³وى دَ ***أنتماوي ـÇ إنهل طب ف خلي�ّ    فانن
  . ا�ريض با�ب خاصة اbنفو²نما ، ادنفً ليس º مرض يس£ ، هنا معناه مريض با�ب دنفمعÁ 	مة 

طبعا ال يمكن، ؟ Æمد وعÞ وصالح مريضان :هذا اثنان هل يصلح أن rH عن اhالثة با�ثÁ فيقال أنتماوهذا واحد  يـÇ إنف
  . فمعÁ هذا أنه يقدر خr لألول

أنتما لم تعلنان أنكما مريضان ( وxن لم تبوحا با³وى أنتماوي ـÇ إنف، هو يبحث عن طب خلي� هل طب :الشاهد أنه هنا
Æذوف،  :هو اسمها، وخrها :وا�اء، ا�اسخة هنا � "إنّ " و\ هذا فإن، دنفان أنتماو دنف إ{ف )با�ب و²نما أنا أعلن

  . هذا خr ا�بتدأ اhا� :دنفانهذا مبتدأ، و :وأنتما،  دنف إ{ف :هوتقدير
قدر أنه R وال يصح أن نُ ، هنا من ضمائر الرفع ا�نفصلة أنتماألن ، بالرفع ا�اءوهو  إن� سم اطف \ والشاهد عندنا بأنه عُ 

وxن -، أنتما دنفانوي دنف ـÇ إنف :فيكون ا<قدير R هذا، محل الرفعبو²نما هو خاص  Æل نصب ألنه ال يقع Æ Rل نصب،
  . -هذه �لة مع;ضة لم تبوحا با³وى

  . ا<أويل اhا� يلزم R ا5يت اhا�وويقول ا�صنف إن أحد ا<أويل[ يلزم R أحد ا5يت[،  
ئِكَ  إِن� { :cذلك R قول اهللا سبحانهو

َ
 اôِ�3ّ اهللا�َ َوَمال

َ
Vَ وَن

Ó
، لفظ ا�اللة هذا اسمها: اهللا، حرف ناسخ: إن� لو قلنا } َتُه يَُصل

هذه �اعة  يصلونمفرد و اهللاألن  اهللا يصلون إن�  :\ حذف اrG من األول فإنه ال يصلح أن تقولإنه لو قلنا  :يصلونو
ذف من وهو أن يقال أنه حُ ، فال يصلح �ا إال ا<أويل اhا� )هُ إن اهللا ومالئكتُ (\ قراءة  طبعا، فال يصلح هذا ا<قدير
  . هو اrG يصلونمبتدأ و�لة  همالئكتُ ، ثم يكون يص�اهللا  ن� إ :األول، ويكون ا<قدير

  غريبلار بها ي وقيّ ـÇ إنف***فمن يك أم� با�دينة رحله: وcذلك R قول الشاعر-
 إ{ف :فيقدر فيه، ا<قديم وا<أخ�ببل يلزم فيه ما يس£ ، اه R اآلية الكريمةيقول ا�صنف ال يصلح � ا<أويل اTي أو�

R خr  الم االبتداءلوجود  ؟نه يلزم هذا ا<قدير أ، ويكون هذا \ ا<قديم وا<أخ�، فما السبب Rكذلكار غريب وقيّ ل
إال \ ما قدره ، الم االبتداءما فيه بن ا�بتدأ ، و²ال فال �وز اإلخبار عنأبوء ، وهذا يلزم منه أن يكون ال·م مبدإن

   :بعضهم R قول الشاعر
  تر÷ من اللحم بعظم الرقبة***ةعجوز شهربلأم اpليس 

 R قولك ، زائدة )عجوزل(فقد قدر بعضهم أن الالم R زائدة فإنه �وز ذلك غريبلفإذا قدرت الالم .  
يع° خفاء إعراب ؛ خفاء إعراب االسم األول :وهو ا اش¡طه الكساñآخر غ¥ م ان الفراء اش¡ط ²طأ :نقطة أخرى -

  إن� ( :كما R قول اهللا تعاÏ ما مبنيا أو ال تظهر عليه عالمة اإلعرابإيع° أن يكون ، ا�عطوف عليه
�

ألن هذا  )نوامَ آ ينَ ا�
  ".لكن"أو  "أن� "أو  "إن� "أن تكون األداة |  نه يقول ال تلزمأنه تنازل عن ²ط آخر وهو أحu  sمب�، هذا اش;طه الفراء، 

  ؟V عدم اش¡اطه هذا د�ل الفراءما 

  u بتة ليس بها أنيس***أنت يا �يسو° يا�ت: د�له قول الشاعر
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وال ، ها	 وأخواتها إن� ن هذا ¦م R إيقول . هو لم يش;ط "لكن� و أن� و إن� "هنا غ�  �تأن  :وجه االستشهاد u هذا اJيت
وقد  "لكن� و أن� و إن� "هنا غ�  "�ت"ألن 	مة ، فأجاز مستشهدا بهذا الشاهد )لكن� أو  أن� أو  إن� (يلزم أن تكون األداة � 

 :ويقدر تأويله هنا، نه Æ Rل نصبإضم� رفع منفصل وال يمكن أن نقول  "أنت"ألن ، "أنت"طف عليها بالرفع قو� عُ 
  . بتة ليس بها أنيس u كذلك وأنِت  °يا�ت

 . ال�ط األول انه اش;ك مع الكسا# بأنهما لم يش;طأو\ هذا فإن الفراء ال يش;ط ال�ط اhا� كما 

  )ø( اpلقة 
  ، عند ùفيفهالكنّ ، كأن، أنّ ، إنّ حكم 

 فتكون
ً
 :هذه األدوات األربع �فف أحيانا

  لكنْ : لكنّ       كأنْ : كأنّ       أنْ : أنّ   إنْ : إنّ  
  ؟هل تبV å اختصاصها با¸مل االسمية؟ وهل يبå عملها؟ أم óصل ¿ء آخر، ا خففت هذه األدوات األربعإذ ����

، لكن  ، ا�فتوحة أن  ، إن  ا�كسورة: هذه األدوات األربع 0ُ لكنه ال كَ -ففت ك0 إهما�ا و²ذا خُ  ؛º واحدة منها �فف، كأن 
  . -يلزم

  . ةص� غ� ¦مليع� أنها ت: مع¹ كú إهما³ا
̂هاا�افية ) إنْ (فإنه حø ال تلتبس بـ ، وأهملت )إن� (إذا خففت  الx  الم االبتداء، � فإنهم يوجبون أن تقع الالم u خ

 العربو، تدل \ ا<وcيد) إن� (و، تدل \ ا<وcيد) الالم(: ألنمزحلقًة قالوا  و¹نت )الالم ا�زحلقة(يسميها بعض ا�حوي[ 
R ) إن� (بـ  اأتوف�ا الصدارة، ) الالم(�ا الصدارة و) إن� (، و�ون أن �تمع حرفان داالن \ ا<وcيد R م�ن واحدال �

وأحيانا ، ا�ؤخر) إن� (إÏ اسم ، وأحيانا معمول اrG، وأحيانا إÏ اrGأحيانا إÏ ؛ بداية األمر ثم يزحلقون الالم إÏ ما بعدها
 . ال �تمعان R بداية ال·م) الالم(و) إن� (نهما أع� لك، إÏ ضم� الفصل

  )إنْ (فصارت ) إن� (إذا خففت ) إن� (األداة األو	 و�  �
̂ها، إال ا�خففة يلزم وجود ) إن� (فإنه يلزم عند �فيفها لتاللة \ أنها �  ن يغ° عن هذه الالم قرينة لفظية أالالم u خ

   :ة ب[ أيدينااألدلة ا�وجود، وأو معنوية
Ïِنْ وَ { :قال تعاx  ûXُ َ ال ونَ  م� ُàَْ�ُ ْفَنا َ

َ
b ِيٌعµَ{ )يس:ÖÓ(   

 )َماـل(º  إنْ و :تقرأ؛ هذه تُقرأ قراءة Èففة) ام� ـل (، Îً  )إنْ و( و، أÎً ) إن� و: (ولو أعملت لقيل) إن� (هذه الx أصلها  إنْ 

  . نجميع bينا �àوـلx  Xنو :ويكون تقدير ال·م، تداءالالم لالبتكون ) َماـل(فع� قراءة �فيف  -
 "زائدة إعرابا"لكن لو قلت أنها ، ال يقال أنها زائدة �تأدبا مع القرآن الكريم ومع أحاديث ا�صطù ، صلة: إعرابها) ما(

زاد إنما بل æ ºء يزيد أو يُ ؛ ن الكريم 	مة أو حرف زائد يع� ال لزوم � أبداآو� \ º حال ال يوجد R القر، فال مانع
  . زاد لزيادة ا<أكيد أو لغرض آخر، فقد تُ "الزيادة R ا�بÁ زيادة R ا�عÁ" :هو كما ذكروا R القاعدة ا�عروفة

 خُ ) إنْ (فإن 	مة ) ºٌ  إنْ و( R قو� تعاÏ: الشاهد هنا
ُ
ل�نت ) إنْ (لو أعملت  )X(ن 	مة أل، لم تعمل ؛ أيهملتففت وأ

  . )إن� (و\ هذا فإنها تعرب مبتدأ وال تس£ اسما لـ ، ف¾ هنا مرفوعة، نصوبةم
 : قال -

ً
 xِن� وَ {: ومن ذلك قراءة بعضهم قول اهللا سبحانه وتعاÏ، حø لو خففت ن أصلها هو اإلعمالألو�وز إعما�ا نظرا
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 �Äُ  َ ْقَمالَُهمْ ل
َ
َين�ُهْم َربÓَك أ Çَُوف

َ
ا � Ï الالم R إو²ذا أعملت فال �تاج ، فمنصوبة )�Ä (وبإعما�ا R 	مة ) إنْ و( تئلكنها قُر }م�

 . ا�شددة �وز أن تلحق R خrها الالم) إن� (ن حø اrG، لكن لو جئت بالالم R اrG فال مانع أل
  بالالم الفارقةاآلن الالم هذه تس£ 

َ
فإن وجدت ، رينة ال لفظية وال معنويةولم توجد ق، عملهايع� لم تُ ) إنْ (هملت ب إذا أ
  . قرينة لفظية أو معنوية فإنه ال يلزم وجود الالم

 تجدوولم تعمل، وهنا Èففة من اhقيلة وقد أهملت ) إن(فßمة  )يقومَ  نلزيد  إنْ (فنحو قولك  :أما القرينة اللفظية -
  . ء؛ فال �تمع ا�Í والم االبتداءتداتمنع من الم االب "لن"R اrG ألن  "لن"القرينة وجود و قرينة هنا

 :فنحو قول الشاعر :أما القرينة ا�عنوية -
باة الضيم من آل مالك

ُ
  مالك Èنت كرام ا�عادن) إنْ (و****أنا ابن أ

فلو قلنا أن ، األول الشطرقض نافية ل�ن الشطر اhا� ين) إنْ ( فإن قلنا هنا أن  ، يفتخر بنفسهأن الشاعر  مضمون ا5يت
، فينتقض معÁ الشطر اhا� مع ما تضمنه معÁ الشطر مالك �نت كرام ا�عادن )ما(و :يكون ا<قدير) ما(بمعÁ ) إنْ (

  . األول
 البد 

ً
 ) إن� (و: ويكون ا<قدير، )إن� (هنا أصلها ) إنْ (أن نقرر أن فإذا

ً
فإذا وجدت قرينة لفظية أو ، �نت كرام ا�عادن مال�

   ).إن� (وجود الالم الفارقة عند ùفيف  معنوية فإنه ال يلزم
 -  

ً
فإن و�ها فعل  -يع� قد يليها فعل وقد يليها اسم- فعل و�ها ا�خففة من ا6قيلة، إنْ ) إنْ ( ن� إ :يقول ا�صنف أيضا

 أكæ 0ء
ً
  Èَنَْت  xِنْ وَ {: تعاÏومنه قو� ، فأك0 ما يكون هذا الفعل ناسخا ماضيا

َ
Vَ 

�
ِيَن َهَدى لََكبَِ¥ةً إِال

�
ا�

 )ãðÖ:ا5قرة(}اهللا�ُ 
 .وأكú ما ي� إن ا�خففة من ا6قيلة أي يكون فعال ماضيا ناسخا، ناسخوفعل ماÈ : Âن - 
 فعالً وقد  - 

َ
  يكون أيضا

ً
Aمضار  

ً
أما كونه مضار¦ ناسخا  -لكن أك0 منه أن يكون ماضيا ناسخا، وهو كث¥ -ناسخا

ِ  يََكادُ  xِنْ وَ {: قو� تعاÏك
�

بَْصارِِهمْ ا�
َ
لُِقونََك بِأ ْþَُيَن َكَفُروا ل{ 

 . فعل مضارع وهو ناسخ ووجوده كث�) يكاد(  - 
 - Ïبََ(ٌ ِمْثلَُنا {: ومنه أيضا قو� تعا 

�
نَْت إِال

َ
Öَِْذنsَِ  َغُظنÓَك  xِنْ وَ َوَما أ

 xن�او: وا<قدير واهللا أعلم) ãÝì:الشعراء( }لَِمَن ال
 . ا فعل مضارع لكنه فعل مضارع ناسخوو�ه) إن� (لكن خففت ، نظنك

منه  :ماÂ ناسخ أن يأÉ بعدها فعل ا�خففة من اhقيلة) إنْ (وcذلك �ا وردت فيه يع� الكث� والغالب أن يأÉ بعد  - 
Ïالصافات( }لَُ¡ِْدينِ  كِْدَت  إِنْ قَاَل تَاهللا�ِ {: قو� تعا:âì(  ْأصلها: كدت إن )د�( Âو، فعل ما) ْقيلةا�خففة  )إنhمن ا . 

 -  Ïومنه قو� تعا} ِ xنَاوََجدْ  نْ َو  َsَُهْم لََفاِسِقúَ
ْ
ك
َ
�ã:األعراف(}أÓ( ) ْناسخ) إن Âقيلة وقد و�ها فعل ماhففة من اÈ أيضا 

ومنه قول  ،"ناسخغ� ندر أن يليها فعل ماض " :يقول -ولكنه قليل جدا-  ض غ¥ ناسخاو¤وز أن يليها فعل م - 
  مسلماـلقتلت  نْ إلت يمينك شُ  :الشاعر

وحينئذ و�ها فعل ماÂ لكنه غ� ، ك قتلتإن :ويكون ا<قدير، ليست إْن ال�طية بد�ل وجود الالم R خrها) إنْ (
  . ناسخ

 :ا�ثل مومنها قو�، فعل مضارع غ¥ ناسخ اأن يليه: منه د  أشَ  -
  - يع� �فسك أيضا-  �ـلك يشين xنْ و، فسك3 كيزينإْن 
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  . وهو غ� ناسخ) يزين(Èففة من اhقيلة وقد و�ها فعل مضارع وهو ) إنْ : (فسك3 كيزينإْن 
  . وهذا أندر æءٍ  -  وهو غ� ناسخ) شsي(Èففة من اhقيلة وقد و�ها فعل مضارع وهو ) إنْ ( :�لك يشين xنْ و

� hنْ أ( انيةاألداة ا( قيلةhا�خففة من ا )  أن(  
  :يأÉاألو	 فيما ) إنْ (هذه �تلف عن 

 .يكú إهما³ا: ا�خففة من ا6قيلة) إنْ ( -

 ا ضم¥(¤ب أن يكون اسمها  لكن، يلزم أن تعملها: ا�خففة من ا6قيلة )أنْ ( - 
ً
لكنه قد ورد اسمها ، و)لشأن �ذوفا

  : كر R قول الشاعرنه ذُ أذلك ، )وليس ضم¥ الشأن(بعدها 
نْ ب
َ
نْ و****َك ربيع وغيث مريعأ

َ
  َك هناك تكون ا6ماالً أ

نْ ب: (الشاهد R قو�
َ
ن� ب(وأصله ) َك أ

َ
 :الشاهد شاهدا \ مسأ<[وقد جاء ، ربيعٌ ) َك ك

ã. 	ففة وقد ذُ ) أنْ (أن  :ا�سألة األوÈكر اسمها .  
Ó. انيةhاسمها هنا ليس ضم� الشأن و²نما هو ضم� ا�خاطب ال�ف أن   :ا�سألة ا . 
Ö. نْ و(له قو� فيما بعد ثوم

َ
، وبعضهم يراه خاصا وذكر اسمها وهذا قليل) أن� (فقد خففت ، )َك هناك تكون ا6ماالً أ

  . بل Hص به الشعر -يع� ال ��ه دائما-بالشعر 
  . وأن يكون �ذوفا، وجب u اسمها أن يكون ضم¥ الشأن) أنْ ( فصارت) أن� (إذا خففت 

̂ها أن يكون µلة  أو ، فعلها جامد ةفعلي ةÈنت µلأو ة، ن Èنت ا¸ملة اسميإف، -ةإما اسمية أو فعلي -ووجب u خ
  . )أي لم þتج إÏ فاصل بينها وب[ �لة اrG( ج إÏ فاصلتلم þ، فعلها يدل V اAbء ةفعلي ةÈنت µل

 - Ïنِ  َدْعَواُهمْ  َوآَِخرُ { :ومنه قو� تعا
َ
َْمدُ  أ

ْ
pا  ِ� َعالَِمsَ  َربÇ  ِهللا

ْ
�ã:يونس( }ال(:  

، اpمد هللا رب العا�s هُ كن�  :-واهللا أعلم- وا<قدير، واسمها ضم� الشأن Æذوف، )أنْ (رت خففت فصا) أن� : (الشاهد 
 
ً
  . فال þتاج إÏ فاصل هنا �لة اسمية) أنْ (لــ ا�ملة الx وقعت خrا

 - Ïذلك قو� تعاcنْ وَ { :و
َ
َسانِ  لَيَْس  أ

ْ
ن ِ
  لِإلْ

�
خrها �لة فعلية فعلها  هنا وجاء) أنْ (فقد خففت  )×Ö: ا�جم( }َسَ�  َما إِال

  . ف¾ جامدة ماÂ فعل جامد ال يأÉ منه فعل مضارع وال ):ليس(، )ليس( هو جامد
َاِمَسةَ { :قو� تعاÏ أما - 

ْ
ن�  َوا_

َ
اِدقsَِ  ِمنَ  Èَنَ  إِنْ  َعلَْيَها اهللا�ِ  َغَضَب  أ  :ْت R بعض القراءاتئفقد قُر )×:ا�ور( }الص�

فعلية  ةوو�ها �ل، تكون Èففة من اhقيلة واسمها ضم� الشأن Æذوف) أنْ (حينئٍذ ، }عليها اهللا َغِضَب  )أنْ ( ا_امسة{
  . هواrG فاصل ألنها ال þتاج إ�) أنْ (ولم يوجد ب[ ، تدل \ اµ¦ء

̂ا لــ    :فاصل و| إ� ا�خففة) أنْ (إذن هناك ثالث مواضع ال �تاج ا¸ملة الواقعة خ

ã /نِ  َدْعَواُهمْ  َوآَِخرُ { :ا�ملة االسمية
َ
َْمدُ  أ ْpا  ِ� َعالَِمsَ  َربÇ  ِهللا

ْ
  } ال

Ó /فعلها جامد xا�ملة ال: } 
َ
َسانِ  لَيَْس  نْ وَأ

ْ
ن ِ
  لِإلْ

�
  }َسَ�  َما إِال

Ö /فعلها د¦ء xالقراءة األخرى،  ا�ملة الفعلية ال u :} ََاِمَسة
ْ
اِدقsَِ  ِمنَ  Èَنَ  إِنْ  َعلَْيَها اهللا�ِ  َغِضَب  أنْ  َوا_ فإن لم  }الص�

  . تكن واحدة من هذه الصورة ا6الث فالبد من الفصل
  )ول(ـب أو )نل(ـب أو )ال(ـب أو )سوف(ـو بأ )السs( ـأو ب )قد(ـ ب: يكون الفصل

ُكَل ِمْنَها َوَيْطَمِ	� ُقلُوُبَنا َوَغْعلَ { :، �و قو� تعاÏ)قد(أما الفصل بـ  �
ْ
ْن نَأ

َ
نْ َم قَالُوا نُِريُد أ

َ
َتَنا قَدْ  أ

  )ããÖ:ا�ائدة(} َصَدقْ
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  . )قد(ـفصل بينهما بو "صدق"جاء بعدها ا�ملة اrGية فعلها فعل ليس د¦ء وال جامد وهو ) أنْ (
نْ َعلَِم { قال تعاÏ): السs(يكون الفصل بـ � 

َ
�Ó: ا�زمل(} َيُكوُن ِمْنُكْم َمْرَ÷ سَ  أ(  

  . بالسsوقد فُِصل بينهما فعل مت�ف وال يدل \ اµ¦ء  ):يكون(
 - Ïوجود الفاصل قول اهللا تعا R ومثله: } 

�
ال

َ
أما \ ، ف¾ ا�اصبة للفعل ا�ضارع) Ôã:ا�ائدة(} تَُكوَن فِْتَنةٌ وََحِسُبوا ك

 ،فاسمها ضم� الشأن Æذوف، ةتكون فتن اله أنوحسبوا  :-واهللا أعلم-حينئذ يكون ا<قدير } تكوُن فتنة ال أنْ {قراءة 
  . بال ا3افيةوا�ملة الواقعة خrا �ا قد فصل بينهما 

- Ïوجود الفاصل قو� سبحانه وتعا R َْسُب { :ومثلهóَ
َ
نْ أ

َ
َحدٌ  لَنْ  أ

َ
  )â:العلق( }َفْقِدَر َعلَْيِه أ

  . )لن(بكلمة ) يقدر(ا�خففة من اhقيلة وب[ ) أنْ (وقد فصل ب[ ، خr أْن ا�خففة من اhقيلة ):يقدر(
 :R اآلية) ال(تنصب الفعل ا�ضارع، أما ) لن(ن أل) لن(تاج أن تكون مرفوعة لوجود 	مة þ) يقدر(ال تقول إن 	مة  هنا
} 

�
ال

َ
  . فإنها ال تنصب الفعل ا�ضارع} تَُكوَن فِْتَنةٌ  وََحِسُبوا ك

وَن {: بحانه وتعاÏا�خففة وا�ملة الواقعة خrا �ا قول اهللا س) أنْ (ب[  -أي من وجود الفاصل-ومنه  -
ُ
يَن يَِرث ِ

�
َولَْم َفْهِد لِث

َ
أ

ْهلَِها 
َ
ْرَض ِمْن َنْعِد أ

َ ْ
نْ األ

َ
َصْبَناُهْم بُِذنُوبِِهمْ  نََشاءُ  لَوْ  أ

َ
، � Èففة من اhقيلة) أنْ (، نشاء لوه كن� : -واهللا أعلم-ا<قدير } أ

  . )لو(وقد فصل بينها بـ ) نشاء(وا�ملة الواقعة خrا �ا � �لة 
وليست دالة V اAbء ومع ذلك ) جامدا أي ليس فعلها(فعلية ليست جامدة  ةويندر أن يأ
 ا_^ µل: ويقول ا�صنف

  : ومنه قول الشاعر، ال يفصل بينهما بفاصل
  بأعظم سؤل يسألوا أنْ قبل  ***ملون فجادواؤيُ  أنْ علموا 

فة من اhقيلة، ولم يفصل بينها وب[ الفعل الواقع R بداية �لة هذه Èف) أنْ (فإن ) ملونؤيُ  أنْ : (الشاهد عندنا R قو�
ألنها لو �نت ، )ملونؤي(هنا Èففة من اhقيلة أنها لم تنصب 	مة ) أنْ (وا�µل \ أن ، )يأملون(خrها وهو قو� 

  . يُسألوا بأعظم سؤل أن فجادوا قبل نملوؤيُ  همأنْ علموا : فيكون ا<قدير فيها، ا�اصبة للفعل ا�ضارع �ذفت ا�ون
  ):كأن(ألداة اhاhة ا �

 و�وز أن يكون خrها �لة، �وز أن þذفهو و�وز أن تثبت خrها، -ملهفإنها ال ت- فإنها ùفف ولكن يبå إعَما³ا
  . جاز إعما�ا و²هما�ا وجاز إثبات خrها و²فراده) كأن� (إذا خففت  ؛كون مفرداي�وز أن و
  . خلب رشاء وريديه كأنْ  :ك قول الشاعرومن شواهد ذل -

 قد أعملها R اسمها، فإنها Èففة من اhقيلة) كأنْ : (الشاهد عندنا R قو�
ً
وا�µل \ ، )وريديه(ا�وجود بعدها وهو  وأيضا

Áرشاء(وقو� ، وعالمة نصبه ا�اء أنه أعملها أنه منصوب ألنه مث (rGها أن ي. هذا هو اrخ R كون مفردا أو وال يش;ط
 (وقد جاء هنا ، أن يكون �لة

ً
 /.بì اسمها،  /Sبì عملها،  /-، )كأن� (خففت  /T:أي µع بs عدد من األشياء، )مفردا

̂ها هنا مفرداً وليس µلة   . جاء خ
   :أيضا قول الشاعر) كأن� (ومن أمثلة ذلك R �فيف  -

 ارق السلمتعطو إ� و بيةظ كأنْ ****ويوما تُوافينا بوجه ُمقسم

  )بيةٌ ظ كأنْ (، ورويت )بيةً ظ كأنْ (، ورويت )بيةٍ ظ كأنْ (رويت : هذه رويت ثالث روايات) بيةظ(
  ). بيةٍ ظك(اسم lرور وا<قدير  :بيةٍ ظو، زائدة :أنْ و، حرف تشبيه وجر: فالÖف:  )بيةٍ ظ كأنْ (فأما \ رواية 
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يع� ذكر ، � وارق السلمإتعطو  :وخrها �لة، وقد أعملها ا�خففة) كأنْ (با�صب ف¾  : )بيةً ظ كأنْ (وأما \ رواية 
 ، اسمها

ً
  . وجعل خrها �لة فعلية، وأعملها R االسم فجعله منصوبا

  . � وارق السلمإتعطو  úٌبيةظها ـكأن:وعليه فإن اسمها Æذوف ويكون ا<قدير : )بيةٌ ظ كأنْ (وأما \ رواية 
   :، قول الشاعركأن� ومن �فيف  -

  .ُحقانِ  ثدياه كأنْ  ***رم(ق ا3ح وصدر
) ُحقانِ (مبتدأ و) ثدياه(فيص� ؛ هنا مرفوع وعالمة رفعه األلف )ثدياه(هنا خففت من اhقيلة وأهملت بد�ل أَن  كأنْ 
rخ . 
   :وأما قول الشاعر -

َ  قد كأنْ فمحذورها ***بال يهو3ك اصطالء لظى حر   امّ أل
  . ، وقد يفصل بغ�ها)قد(خففة من اhقيلة وخrها بكلمة ا� كأنْ نه قد يفصل ب[ أفإنه يدل \ 

- Ïقو� اهللا تعا R نْ { :ومن ذلك ما فصل
َ
ْمِس  لَمْ  َكأ

َ ْ
  ). لَمْ (ا�خففة وب[ خrها بـ  )كأنْ (فقد فصل ب[  }َيْغَن بِاأل

   ):نلك(ة رابعألداة الا �
   .م يُوجب إهما³افتخفف ويكú إهما³ا بل بعضه) لكن� (وأما ا�رف األخ� وهو 

 َرَمْيَت وَ { \ قراءةومنه قول اهللا : قالوا -
ْ
و\ هذا فإن )) ر� اهللاُ  لكنْ و((فيها قراءة }  اهللا�َ َرَ�  لَِكن� َوَما َرَمْيَت إِذ

 -لكن قليٌل جدا-و²ن رأى بعض ا�حوي[ أنه �وز إعما�ا ، وقد أهملت وهذا واجب، من اhقيلة هنا Èففة )لكنْ (
صار ) اهللا( :د�ل أن اسمها، بوأهملت لكن� فقد خففت : ))اُهللا ر� لكنْ وما رميت إذ رميت و(( :لشاهد R قو� تعاÏا

 
ً
  .� اrG )ر�(و�لة ، مبتدأ مرفو¦

(اpلقة (  
  )ال ا�افية للجنس(باب 

   .ا�افية للجنس) ال(وهو باب ؛ وأخواتها لكنه R باب مستقل) إنَّ (و� متعلق بـ 

�  
ً
 )إنَّ (عمل  للجنس ا�افية) ال(zوط إعمال  :أوال

، فثلك البد أن تتوفر فيها سبعة zوط حø تعمل، R العمل) إنَّ (لكنها أضعف من ) إنَّ (تعمل عمل  ا3افية للجنس) ال(
ال(وط الÁ  وجود هذه :وV هذا فإنه يكú إهما³ا بسبب، )إنَّ (فإذا انتقض أحد هذه ال�وط فإنها ال تعمل عمل 

   .اش¡طوها إلعما³ا
عملت ) إنَّ (ا3افية V ) ال( كيف Ãُلت ؛�أكيد اإلثبات) إنَّ (�أكيد ا�3 و) ال( ،ةمثبت) إنَّ (نافية و) ال( :السؤال

ُ
وأ

  عملها مع أنهما متناقضان؟
   :وجوه الشبه بينهما، � أشبهتها R بعض ا�وا� و²ن اختلفت عنها R نوا� أخرى: لاق
�تص باµخول \ ا�مل ) ال ا3افية للجنسو إَنّ وأخواتهايع� (R أنهما ) إنَّ ( ا3افية للجنس) ال(أشبهت  :وجه األولال

عملت عملها )يع� ال تدخل \ األفعال(االسمية 
ُ
 . فبسبب هذا الشبه أ

، البد أن يكونا R بداية ا�ملة الx وقعت فيها، �ما الصدارة R ا�ملةÎهما ) إنّ (ا�افية للجنس و) ال(أن  :الوجه ا6ا{
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 . æء )ال(أو ) إن� (\  ال �وز أن يتقدم
 . ا�قيض قد ُ�َمل \ ا�قيض: قالوا -الشبه ب[ ا�قيض[-يقولون  شبه :وجه ا6الثال
، )V(بـ ) رß(الفعل  -واد  يع� عَ - وقد استعملوا ، عكسها) غِضَب (الفعل  ما عكسها؟) رß(الفعل : ا�µل \ ذلك -
  :ال الشاعرفق

  لعمر اهللا أعجب° رضاها***بنو قش¥ إذا رضيت ع�� 
الÁ ) إنَّ (: �مل ا�تناقض[ وهما :، قالواوهما متناقضان )غضب(بـ) رß(فلما شبهوا ) V(تتعدى بـ) غضب(أن كما 

، ا ا<ناقض قد يكون مد¦ًة ألن نعامل بعضهما معاملة اآلخرفهذ، متناقضان هما ؛الÁ �أكيد ا�3) ال(�أكيد اإلثبات و
 اولكنه} َرßَِ اهللا�ُ َقْنُهْم َوَرُضوا{: ، قال سبحانه وتعاÏ)عن(أن تتعدى بـ رßاألصل R ، كما فُعل R هذا الشاهد الشعري

  :R هذا الشاهد قال الشاعر فيه قال
  ضاهالعمر اهللا أعجب° ر***بنو قش¥ إذا رضيت ع�� 

 هذا: فلما ُ�ل ا�قيض \ ا�قيض قالوا
ً
لكن ا�هم أنها تكون R ، هذه مقدمة قد تكون فلسفية ال بأس، نشبه أيضا

  . x سبق ذكرها�ذه األمور اhالثة ال؟ )إنَّ (عملناها عمل أ�اذا ، فإن قيل ) إنَّ (عمل  ا3افية للجنس) ال(ذهنك وأنت تُعمل 
و� مستوفية - بل حø لو استوفت ال�وط R بعض األحيان تهمل، )ال تعمل دائما( العمل ضعيفة R) ال(ومع ذلك فإن 

  . -لل�وط
   :سبعة، و� ال�وط إذا وجدت هذه) إنَّ (عمل  ا�افية للجنس) ال(ال�وط الx تُعمل 

  .فإنها ال تعمل ، فإن �نت زائدةغ� نافية، تكون ناهية) ال(تكون  ، فقدنافية) ال(أن تكون  :ال(ط األول
فإذا ، نافية) ال(هذه األمثلة ؛ R ال رجل وال امرأة عندناِ ، ال رجل R اµارِ ، ال �� Æمدَ : لكن، هذه ناهية ؛ال لس: مثال

  . )إنَّ (�نت نافية فيتحقق �ا ال�ط األول إلعما�ا عمل 
   :بقول الشاعر ا�صنف استشهد - 

ِ وُ لــالم ذَ  إذاً ***³ا ذنوَب ال لو لم تكن غطفاُن    ها عمراو أحساب
عملت، هنا زائدة وليست نافية) ال(فإن ، ³ا ذنوَب ) ال: (الشاهد R قو�

ُ
  . ومع ذلك أ

  . -البد أن تكون نافيةً - أن هذا لل�ورة وليس هو ا�عتاد: ا¸واب
  . أن يكون ا�ن� بها هو ا¸نس :ال(ط ا6ا{

  .فية لغ¥ ا¸نس إذا Èنت نافية للوحدةتكون نا، نافية لغ¥ ا¸نس) ال(تكون  فقد
هذه لم تنِف جنس الرجال لكنها نفت أن يكون عندنا واحد فقط، بل ؛ "عندنا بل رجالنرجٌل ال "أنت تقول : مثال ذلك

قد تكون نافية وقد تكون زائدة وقد تكون ) ال(فـ) عندنا رجالن أو رجال بل رجاٌل ( :فتقول، عندنا أك0 من واحد
 ماذا تعملسيأ–ناهية 

ً
  . -É الحقا

  . حاIِاً  رجٌل  ال: فتقول، )ليس(فإنها تعمل عمل  ؛فإذا �ن ا�نÍ هو الوحدة - 
  :ال(ط ا6الث

ً
  . أن يكون نفيه نصا

 - لكن ا�نس موجود بعضه، ال تقصد نÍ الوحدة أو نÍ أك0 من واحد- أن تقصد وأنت تتßم أن تنص \ نÍ ا�نس 
  . بل تقصد نº Í ا�نس

 إن  - 
ً
 ). ليس(إما أن تهمل، و²ما أن تعمل عمل  فإنها لم يكن ا�نÍ بها هو ا�نس نصا
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  . يدخل عليها حرف جر أال :ال(ط الرابع
الx بعدها  )زادٍ ( )ا�كرة(حينئذ تكون فإنه  ذا دخل عليها حرف جر، ال يصح، إفتُعملها )زادَ  الجئت ب(ال تقول  :أي 

، أو لتاللة \ زائدة <أكيد ا�Íتكون  :"ال"و، lرورة با5اء :أقالمٍ تكون ؛ "أقالمٍ  الت بجئ": تقول، lرورًة Çرف ا�ر
Íا�.  

  . ولكن هذا نادر وقليل -أي تُعِملها مع تقدم ا�ار عليها-بالفتحة " ¿ءَ  الجئت ب" :أنه �وز أن تقول األخفشوقد روى 
  .-ال يش¡ط هذا ال(ط أخواتهاو) إنَّ (u - نكرة ) اسمها(يكون أن  :ال(ط ا_امس
 زيدٌ  ال :فتقول، -أي تذكر مرت[- ويش;ط فيها حينئذ أن تكرر، فإنها أيضا ال تعمل وxنما تهمل )معرفة(وxن Èن اسمها 

  . u اbاِر  زيدٌ ال : وال ¤وز أن تقول، عمروٌ  الu اbار و
 : ا3حويs وليس X ا3حويsاش¡طهما بعض  V ا�عرفة وجب فيها أمران أي إذا Èنت داخلةٌ 

 : األمر األول
ً
 . أن تُكرر: األمر اhا�      . أن تُهمل فال تعمل شيئا

̂ها(البد أن يكون :ال(ط السادس  �صل ، أيضا نكرة) خ
ً
ألنه إذا �ن االسم نكرة فإنه البد أن يكون وهذا تلقائيا

 . يكون ا�بتدأ نكرة واrG معرفةال يمكن أن ، اrG نكرة، ألنه ال rH عن ا�كرة با�عرفة
 Èن هذا الفاصل، أي لم يُفصل بينها وبs اسمها بفاصل ؛متصلة باسمها ا3افية للجنس) ال(أن تكون  :ال(ط السابع

ً
، أيا

̂ها وه   . حينئذٍ  تُهملفإنها ) جار و¨رور(أو ) ظرف( وحº لو Èن خ
 :وهما ابقانالس مراناألفإذا Èن مفصوالً عنها فإنه ¤ب فيها  -

  :األمر األول 
ً
  . ا<كرار :األمر اhا�      . اإلهمال فال تعمل شيئا

فصار ، )فِيَها( با�ار وا�جرور) ال(فُِصَل بينه وب[ ): غول( }ُهْم َقْنَها ُفْ�َفُونَ  الوَ  َغْوٌل  فِيَها ال{: ومنه قول اهللا عز وجل
  :أمران

ã .فيص� ف إهما³ا 
ً
ها شيئا

ْ
  . فقط Íإال اµاللة \ ا�) ال(شأن لßمة  وال ،مبتدأ مؤخر: )غول(خr مقدم، و) اهفي(لم ُغْعِمل

Ó . أنها ُكِرَرْت  Ïقو� تعا R هم عنها يَُ�فون الو{وذلك{ . 
   V معرفة ولم تتكرر فكيف نوجهها؟) ال(عندنا ¨موعة من األشياء دخلت فيها  -
ُ نَ  ال" :العرب قال: قال •  . أي ليس R متناولك أن تفعل كذا" اَك أن تفعل كذْول
 . ومع ذلك لم تُكرر، وال�ف معرفة فاكتسب ا<عريف الÖفاسم نكرة وأضيف إÏ ) نول(

) كلنوْ ال (فإن معÁ ، \ الفعل فال �ب تكرارها إذا دخلت الو، صحيح أنه اسم، ولكنه u مع¹ الفعل) نول( :ا¸واب
  . لفع "ينب�"و؛ )لك ينب� ال(أي 

  :وأما قول الشاعر •
زاُل لَِما

َ
نِْت  ال***أشاُء َما شئِت، حº ال أ

َ
نَِنا َشا{ أ

ْ
  َشاثِيٌة من َشأ

  . ن الضم� معرفة ولم تتكررأل) أنِت (فقد وردت داخلة \ معرفة وهو 
 شاهد عندنا Rوال، أحب ما þب[ وأكره ما تكره[ أن� من ك0ة تعلö بِك؛: ومعÁ ا5يت، أي �ره :َشاِ� : ا5يت zح
 V معرفة؟ ةمع كونها داخل) ال(فلماذا لم تَُكرر ، )َشاثِيةٌ  أنِت  ال: (قو�

 . ألن هذا ال·م شعر هذا للàورة الشعرية: ا¸واب 
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  "³ا حسٍن  أبا القضيٌة و": أنه �ن يقول �يروون عن عمر بن اGطاب  •
مع أنها دخلت \  ��اذا لم يكرر عمر بن اGطاب ، )كنية(، وهو معرفة ألنه علم �وهو عÞ بن أ� طالب ): حسن أبو(

  ة؟معرف
  :ألنه كأنه يقول ،معرفة لكنه u مع¹ ا3كرة ذاه :ا¸واب

 
وحينئذ ، )ال يوجد أحٌد َ�ُلُها( :أي ³اوال أبا حسٍن ا، � وال َحال
  . هو معرفة لكنه R معÁ ا�كرة، فلم �تج إÏ ا<كرار R هذه ا�سألة

   .؛ كيف تكون حر�ة إعرابه أو حرÛت بنائه)ال( كم اسمح ����
 )ال(ماذا تعمل 

ً
 ؟)إنَّ ( أم أن هناك شيئا آخر تمتاز به عن ؟، هل تنصب االسم وترفع اrG مطلقا

   :فيما يأÉ) إنَّ (ا�واب عن هذا أنها �تلف عن 

 :إذا استوفت ال�وط �ملة فال Hلو اسمها من حالة من ثالث حاالت -
ا�قصود به أن يكون  لب -وليس ا�قصود مفردا هنا عكس ا�ثÁ وا�جموع- مفردا) ال(اسم إذا Èن :لة األوtاpا

 با�ضافوال  ليس مضافااسمها 
ً
 - فإذا �ن R هذه ا�الة ،شبيها

ً
 وليس شبيها

ً
 أي ليس مضافا

ً
أي �ن اسمها مفردا

و²ذا �ن ، يبÁ \ الفتح نه إذا �ن ينصب بالفتحة فإنهأي أ؛ هو أنه يبV ¹ ما Èن يُنصب به: فحكمه -با�ضاف

tالك \ Áة فإنه يبtكر السالم-إن �ن ينصب با�اء  ،ينصب بالكTو�ع ا Áا�اء -��ث \ Áفإنه يب .  
 موجودٌ  رَُجَل ال  :ا�فرد :ومن األمثلة-

فيكون منصوبا ، u اbاِر  رجالً  إنَّ : لقلَت ) ال(بدون دخول  ألنه لو �ن، مب� \ الفتح ا3افية للجنس )ال(اسم : )رجل(
 ). ال رجَل : (تقول )تنونهال (وال �تمع ا5ناء وا<نوين ، �هنا بُ ، الفتحة

 . موجودون رجالَ  ال: فتقول، يبÁ \ الفتحفإنه أيضا ) رِجال(مثل 	مة  :µع تكس¥إذا �ن 
 و²ن �ن 

ً
 ا�سلماتِ  إنَّ  :تقول -ألنه لو لم يكن R هذا ا5اب ل�ن يُنصُب بالكtة-  الكtيبÁ \فإنه  :µع مؤنث سا�ا

  .تبنيه \ الكtهنا R هذا ا5اب ، بالكtة فتنصب �ع ا�ؤنث السالم موجوداٌت 
َّ  الو فيه نََثÓ ***إَنّ الشباب ا�ي ¨د عواقبه :قال ومنه قول الشاعر

َ
  للِشَيبِ  اِت �

بعبارة -ألنه أو سالم،  ألنه �ع مؤنث اسمها مب� \ الكt) اِت �(و نافية للجنس) ال( ؛)�اتِ ال ( :الشاهد R قو�
َع بألف وتاء مزيدت[ -أخرى  . �ا ُ�ِ

  أنه ¤وز الفتح فيه :يَْروي أبو عثمان ا�از% -
ً
َع بألٍف وتاء مزيدت[-أيضا ليس هو -ولكنه ليس كث�ا  -أي ما ُ�ِ

 \ الكt ب أن يكون الغال -الغالب
ً
اِت  ال: (فتقولمبنيا َّ

َ
�( .  

اَت  ال: (لكن بدون تنوين فتقول �� فيه الفتحَفنََقل أَنّ بعض العرب  أبو عثمان ا�از%أما  َّ
َ

�( .  
 :تقول، اء، ألنها لو �نت R غ� هذا ا5اب ل�نت تُنصب با�تبÁ \ ا�اءهذه حقها أن ف، مث¹ وµع ا�ذكر السالمإذا �ن 

  .فنحن هنا نبنيه \ ا�اء، فينصب با�اء R هات[ ا�ا<[) موجودون ا�سلمs إن(و )موجودان الرجلs إنَّ (
َفsِ  الف ز� عَ يَ  ):R ا�ثÁ(ومنه قول الشاعر 

ْ
  ولَِكْن لُِوَراِد الَمنوِن َيَتاُنعُ ***عابالعيش ُمتÇ  إِل

Áصاحبه يقول: ا5يت ومفهوم، تََسَ� : َيَعَزى أي :وا�ع Þنا ميتونا :أن هذا يس	َفاِن ، علم أننا 
ْ
وال يمكن أن يبª إِل

  . ون صاِحِبهدبل البد أن Hَِْرَمُهَما ا�وت فيأخذ من تقدم أجله ويبª اآلخر ب، موُجوَديِن باستمرار
َفsِ  الف: (والشاهد قو�

ْ
َفsِ (و، نافية للجنس ):ال(فإن ، )إِل

ْ
  . مب� \ ا�اء اسمها وهو ):إِل
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ِد َ̂  �ع مذكر سال-  R هذه ا�سألة وينقل عن الُم
ً
، يرى أنه معرب ومنصوب وعالمة نصبه ا�اء -مإذا �ن مثÁ أو lمو¦

أنه مب° حº تكون القاعدة مطردة u ا¸ميع، فيما لم يكن مضافا وال شبيها با�ضاف أنه  -واهللا أعلم-ولكن الصواب 
  .نصب بهيبV ¹ ما Èن ي

َِق به-ومنه قول الشاعر أيضا 
ْ
�
ُ
 :-R �ع ا�ذكر السالم أو فيما أ

  آباَء إال وقد َقَنْتُهم شؤونُ ***وال بنsَ  الóَُ(ُ ا3اس 
، ألنه لو لم يكن R هذا ا5اب ل�ن وهو مب� \ ا�اءملحق �مع ا�ذكر السالم  ):بنs(؛ )بنsَ  ال: (الشاهد R قو�
  . ون عالمة نصبه � ا�اءيُنَصب وتك

  معربة؟ مع أن األصل R األسماء أن تكون ا3افية للجنس) ال(�اذا بنينا اسم  •
  :بواحد من تعليلsُفَعلِلُُه ا3حويs  :وا¸واب
با ك;cيب) اسمها ا�فرد(و) ال(ما أن نقول إَنّ إ:أحدهما

Û
زأين بُنِيْت \ فتح ا� )½سَة ع�( نأل، )½سَة ع�( قد ُرك

با ترcيبا َفبُِ�َ اسمها �ذا السبب سبب بنائهافمن ا�حوي[ من يرى أن  ،بسبب ال;cيب
Û
) ال(طبعا  ،هو أنها مع اسمها قد ُرك

فإنه  -أي لم يكن مضافا وال شبيها با�ضاف- واسمها إذا �ن مفردا ،مبنية بدون شك ألنها حرف و�يع ا�روف مبنية
 فيص� 

ً
 . ا �ن يُنَصُب بهم ا \مبنيً ي;cب معها ترcيبا

َت  )رَُجَل  ال(إذا قلت : القول اآلخر
ْ
تفيد ا3افية للجنس  )ال(وcذلك  تفيد االستغراقهنا ) من(و )رَُجٍل  من ال(فكأنك قُل

َفبُِ�َ من أجل هذه ، )ِمنْ (حرف االستغراق  متضمن معÁ حرف من حروف ا�ر وهو إّن اسمها هنا:فيقول ،االستغراق
فيكون ا<قدير R ، بالشبه ا�عنويوهذا نوع من أنواع الشبه وهو ا�س£  -فن األسماء تُبÁ إذا أشبهت ا�روأل- ابهةا�ش

  .االستغراقية )ِمن(، وتكون حينئٍذ بنيته ألنه ُمْشِبٌه �رف ا�ر رَُجٍل  ِمن ال): رَُجَل  ال(قولك 
µل�ا  Áاالستغراقية )ِمن(\ أنه متضمٌن مع:  

  إ� ِهندِ  سبيٍل  ِمن الأال : وقال***فقاَم يذوُد ا3اَس عنها بسيفه: قول الشاعر عندنا
  . ف¾ ُمَقَدَرة) ال(فوجودها R هذا الشاهد د�ل \ أنها إذا لم توجد بعد ، )ال(بعد  االستغراقية) ِمن(وجود  :وجه اµاللة

  . ا3افية للجنس) ال(هذا هو ا�وع األول من نو& اسم 

 :وهو نوAنوهو ا�نصوب ، )ال(السم  انيةا6اpالة 

  الشبيه با�ضاف: ا�وع اhا�        .ا�ضاف: ا�وع األول

   "�مودٌ  بِدعةٍ  صاِحَب  ال: "كقولِك ،أي يكون عندنا اسم مضاف واسم مضاف إ�ها�ضاف،  :فا�وع األول

 ، بدعةٍ  ةمضاف إÏ 	م): صاحَب (
ً
 ال: لو قلَت ، الفتحة الظاهرة \ آخره وعالمة نصبه، فيستحق أن يكون منصوبا

  . فيكون أيضا منصوب وعالمة نصبه ا�اء، ôَْ صاحِ 
  .فهو منصوب :حكمه، مضافاا3افية للجنس ) ال(�ن اسم 	ما 

  . الشبيه با�ضافوهو ا�نصوب  :{ا3وع ا6ا

 منصوبا وقد يكون مرفوAبه قد يكون هذا ا�ي يتصل و، هو ما اتصل به ¿ء من تماِم معناه: تعريف الشبيه با�ضاف
  وقد يكون و¨رورا جارا وقد يكون

ً
  . معطوفا

çا�ا3حو ا V وأمثلته:  
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  ال: قولك :ا�ثال األول 
ً
  .جبالً  طالعا

 إال بذكر 	مة) طالع(وال يتب[ معÁ ) طالع(متعلقة بكلمة ): جبل(و، جبلشبيه با�ضاف ألنه اتصل به 	مة ): طالع(
  ال) (جبالً (

ً
   .وهو منصوب) جبالً  طالعا

  ال: ا�ثال اhا�
ً
   مذمومٌ  ُخلُُقه حسنا

 حسن(بـ مرفوعة و� متصلة): هُ خلقُ (
ً
  . ف¾ شبيهٌة با�ضاف) ا

   من �مٍد موجودٌ  خ¥اً  ال :ا�ثال اhالث
   .)من �مدٍ ( �بها وهو قو اتصال ا�ار وا�جرور: بد�ل، منصوبة ألنها شبيهة با�ضاف ):من �مدٍ  خ¥اً  ال( 

  أن يكون من أنواع الشبيه با�ضاف :ا�ثال الرابع
ً
�و  لكن ليس واحٌد منهما مستقًال بنفسه، معطوفا عليهو معطوفا

  . وهذا هو آخر نوع من أنواع الشبيه با�ضاف، ثالثةً \  معطوفة: )ثالثs(فإن ، )ثالثs عندناو ثالثةً ال (قولك 

 )�( اpلقة

  ؟، إذا عطفنا \ اسمها ماذا نعملا�ب� ا�كرة )ال( اسمالعطف \  �
  ؟ذلكR األوجه ا�ائزة ما 

  . إال باهللا قوة الو حول ال: مثال ذلك قولكيقولون 
فإنه ¤وز لك u ا�عطوف  )ال(وتكررت ، ولم تفصل بينه وبs العاطف، ا3كرة ا�فرد ا�ب° )ال(إذا عطفت V اسم  

   :جهوا�عطوف عليه �سة أو
  . إال باهللا قوة الو حول ال :للجميع قولك ا�ثال ا�ي يصلح

  .إال باهللا قوةَ  الو حوَل  ال :فتقول اhا�وتب° األول تب° أن  :الوجه األول
  . إال باهللا قوةٌ  الو حوٌل  ال: فتقول اhا�وترفع األول ترفع ن أ :الوجه ا6ا{

  . إال باهللا قوةٌ  الو حوَل  ال: تقولف اhا�وترفع األول تب° ن أ :الوجه ا6الث
  . إال باهللا قوةَ  الو حوٌل  ال: فتقول اhا�وتب° األول ترفع ن أبالعكس، : الوجه الرابع

هو أضعف الوجوه و باهللاإال  قوةً  الو حولَ  ال: اhا� تنصبوV ما Èن ينصب به أو V الفتح األول تب° ن أ:الوجه ا_امس
  . وسنوجه ذلك إن شاء اهللا تعاÏ عند ذكر أمثلته، )يع� ال ��ه R ا�0( وبعضهم Hصه بالشعر

  . اhا� وفتحاألول  فتح، \ فتح ا�زأين تبÁن أ :الوجه األول ����
فÓهَ { : قو�Rهذا ورد فيه قراءة ، ها \ الفتحابنين قوةَ ها \ الفتح ونابني حوَل ، إال باهللا قوةَ  الو حوَل  ال :مثا\

َ
ِيَن يَا ك

�
ا ا�


َ يَْوٌم ِ
ْ
ْن يَأ

َ
َناُكْم ِمْن َقْبِل أ

ا َرَزقْ نِْفُقوا ِمم�
َ
ةٌ  الوَ فِيِه  َنْيعٌ ال آََمُنوا أ

�
الُِمونَ  َشَفاَعةٌ  الوَ  ُخل Öَفُِروَن ُهُم الظ�

ْ
) Óâð(ا5قرة} َوال

Ïقو� تعا R الشاهد عندنا :) 
َ

 وَ فِيِه  َنْيعٌ ال
َ

ةٌ  ال
�
ة الوَ فِيِه  َنْيعَ ال راءة فقد وردت فيها ق): ُخل

�
  . ببناء ا�زأين úَُخل

نافية  )ال(و ،¦طفة الواواسمها مب� عالمة بنائه الفتحة، أو مب� \ الفتح و )úَبيع(و هنا نافية للجنس) ال(إن  :وجيها�
  . ش�ل فيه إوهذا ال ،اسمها مب� \ الفتح) خلةَ (و ،للجنس
  . فبنيت االثنV s الفتح )إن� (اhانية عمل  )ال(ملت وأع، )إن� (األو	 عمل  )ال(أعملت 

  . رفع األول ورفع اhا� رفعهماهو  :الوجه ا6ا{���� 
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ا {: و� R قو� تعاÏ حفص عن Aصمويستشهد � بهذه اآلية الكريمة \ القراءة ا�تواترة   نِْفُقوا ِمم�
َ
ِيَن آََمُنوا أ

�
فÓَها ا�

َ
يَا ك

َناُكْم ِمنْ 

َ يَْوٌم  َرَزقِْ

ْ
ْن يَأ

َ
ةٌ  الوَ فِيِه  َنْيعٌ ال َقْبِل أ

�
الُِمونَ  َشَفاَعةٌ  الوَ  ُخل Öَفُِروَن ُهُم الظ�

ْ
  }َوال

  :مرينتوجيه واحد من األ
T- ال(إن :أن تقول( A ملة عمل هذه)ترفع األول يع° ترفع ا�بتدأ ويس� اسمها وتنصب ا_^ ويس�  )ليس(و )ليس

̂ها ، )ليس(العاملة عمل  )ال(أيضا هذه اسم لـ  )úٌخلة(العاملة عمل ليس و )ال(لـ ااسم )بيعٌ (	مة  فحينئذ تكون، خ
 . يع� ا�ار وا�جرور ؛)فيه( :اR rG قو� تعاÏو
| نافية للجنس ولكنها أهملت، ويكú إهما³ا و�اصة إذا مهملة، غ¥ Aملة،  )ال(: ا¸ائز u حالة الرفع هو أن نقول --

  .فإنه ¤وز إهما³اكما R هذه اآلية الكريمة  تكرر
ا�ار ) فيه(خrه  ،مبتدأ ):بيعٌ (نافية للجنس ما R مشßة لكنها هنا مهملة يع� غ� ¦ملة، و: إن قلت ،نافية )ال(: فنقول

  . مبتدأ ألنها أهملت يع� لم تعمل شيئا ):خلةٌ (و، اhانية كذلك نافية مهملة )ال(وا�جرور، و
  µٌل  الu ç هذا و ناقةٌ  ال***ُمعلنةً  حº قلِت  ِك تُ رْ جَ وما هَ : نه قول الشاعروم -

 ،أو إعما³ا عمل ليس، فجاز 3ا إهما³ا u ا�وضعs )ال(، وتكررت ا3افية للجنس )ال(\ طف بأنه عُ  :الشاهد عندنا
  . هذان وجهان ،اhا� )µٌل (األو	 ورفع  )ناقةٌ (فرفعت 

  . اhا� ونرفعاألول  �نب نأ :لثالوجه ا6ا ���� 
Aملة عمل  )ال( تكون، و²ما إن إما مهمل :� وجهان وا�رفوعا3افية للجنس،  )ال(اسم  ا�ب�، ألن كما سبق هتوجيه
 . ليس
 ال ***هذا لعمر�م الصغار بعينه: شاهده قول الشاعر -

ُ
  أُب  الç إن Èن ذاك و م� أ

ال اسم لـ  ):أُب (و�كن أن تكون  ،نافية )ال(¦طفة و الواو): أُب  الو(، بنيا \ الفتحاسمها م ):أم� (نافية للجنس،  ):ال(
  . ú çُأب الو :يع�؛ مبتدأ أُب اhانية مهملة، و )ال(و�كن أن تكون ، مرفوعٌ  هألنليس العاملة عمل 

  رصد الو يدين ال َب وأنتم ُذنا***بأي بالء يا نم¥ بن Aمر :ومنه أيضا قول الشاعر -
، وا�ثÁ �ن ينصب با�اء �ا اسمها مب� \ ا�اء ألنه مثÁ: )يدينِ (نافية للجنس، : )ال(، )يع� من أذنب ا�اس: (َب ُذنا
  . نتقل إÏ هذا ا5اب �نا نبنيه \ ا�اءا

و²ما أن تقول مبتدأ،  )صدرُ (فتكون مهملة  الن تقول أهذه إما  ):úُصدر(، ونافيةهنا أيضا  :)ال(فـ )úُصدرال  و(وأما قو� 
 ) صدرُ (فيكون ترفع االسم وتنصب اrG،  )ليس(، والعاملة عمل )ليس(¦ملة عمل 

ً
  . اسمها مرفو¦

  . \ الفتحاhا�  تب�األول و ترفعوهو إن ، عكسه :رابعالوجه ال ����
  وما فاهوا به أبدا مقيم***فيها تأثيمَ  الو لغوٌ  الف :ومنه قول الشاعر-

  . "تأثيمَ  الو لغوٌ  الف": الشاهد R قو�úَ، تأثيم الو فيها لغوٌ  الأنه  :ث عن ا�نةيقول R ا�دي
  : الوجه[ السابق[ ا�ذكورينأحد وذلك \  ،مرفوعة فاألو	 جاء بها 
  . اسمها):لغوٌ (فيكون  ليسافية ¦ملة عمل ا� )ال(إما أن تكون -
  .وهو ا�ار وا�جرور) فيها(مبتدأ وخrه قو�  ):لغوٌ (فيكون 	مة  ،يع� لم تعمل شيئا؛وقد أهملت نافيةما أن تكون ²و-
  . اسمها مب� \ الفتح ):تأثيمَ (، ونافية للجنس )ال(أن تكون : فليس �ا إال توجيه واحد وهو: )تأثيم الو(ما اhانية قو� أ
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  . اhا� \ الفتح وتنصباألول تب� هو أن  :امسالوجه ا_ ����
  . نه قليل جدا، وبعضهم يرى أنه خاص بالشعرأبعضهم يرى  يذكر أنا�صنف 

  اتسع ا_رق V الراقع***خلةً  الوا�وم  نسَب  ال: ومنه قول الشاعر
  بÁ األول \ الفتح هنا هو ال يكون مثل الوجه اhالث، )úَخلة الو( :إذا قالف، )خلةٌ  الو: (لم يقل

  ). خلةً  الو( ونصب اhا�، )نسَب  ال(
  بs اJناء V الفتح وا3صب؟ما الفرق 
·هما منصوب بالفتحة، Îهما فو²ال  ،وهذا اTي حصل هنا، ال يكون معه تنوين وا5ناء، يكون معه ا�نوين ا3صب

  . ال تنوين فيه، واألول فيه تنوينلكن اhا� ، بالفتح منصوب\ الفتح، واhا�  مب°األول  ؛عالمته الفتحة
  ) خلةً  الوا�وم  نسَب  ال( :R قو� يتمن ا5 الشاهد عندنا

 . اسمها مب� \ الفتح :نسبونافية للجنس،  :)ال(، ألن تكون ال إش�ل فيهاف، )نسَب  ال(و :أما قو� :توجيه 
، ونادر وTلك صار قليالً ، ش�لإففيه ) خلةً  الو( ما اhا�أ

ً
¦طفة،  :الواو: وهو أن نقول وبعضهم خصه ب�ورة الشعرا

هو أن يكون منصوبا ألنها تعمل  )ال( ل اسموÆ، قبل ا5ناء )ال(معطوف \ Æل اسم  ):خلة(و، زائدة <أكيد ا�Í: )ال(و
  . ف¾ زائدة مهملة ال تعمل شيئا :اhانية )ال(ما أو، )خلة(، فقد عطفنا عليها 	مة )إن(عمل 
لكن \ Æل - نسبمعطوفة \ قو� : )خلة(و، ها واحدزائدة يع� وجودها وعدم: الو، ¦طفة :الواو، )خلة الو( :إAدة
أن يكون مثل ا3افية للجنس  )ال(ألن Æله أن يكون منصوبا، هذا مب� \ الفتح لكن اTي يستحقه اسم  -)ال(اسم 

  . اسمها يكون حينئذ منصوبا )إن(ألن مدخول ، )إن(ما تدخل عليه 
  . نادى ب�ورة الشعرب�ورة الشعر كتنوين ا� ابعضهم �عله خاص -
نه منصوب بالعطف \ Æل إ :وهو أن نقول ههولكن مع ذلك هذا توجي، ليس خاص بال�ورة قلة ومن أجازه وقال أنه -

  . )ال(اسم 
  . إال باهللاقوة  الوحول  ال: ، يع� قلتتكررتقد  )ال(وز فيما إذا �نت  هذه األوجه ا_مسة

  ؟لعملافما . ليفصت ألن فيها -بالسكون– قوةْ وحول  ال: فقلت )ال(�فرض أنها لم تتكرر  •
  ؟لعملافما  )ال(لم نكرر  لكنال ا�افية للجنس  لو عطفنا \ اسم 

  ؟أو ال ¤وز فيها إال وجه واحد ؟أو ¤وز بعضها ؟هل zوز األوجه ا_مسة ا�ذكورة سابقا
  :فاpكم هو اآل
 )ال(ولم تكرر ا�فرد ا�ب°  )ال(أن األول منها إذا عطفت V اسم  :ا¸واب ����

  . وال ¤وز فيه أي وجه آخراً، يكون مبنيا قوال واحد: اومتصل به )ال(اTي بعد  االسم األول
 . ا�صبويبª ، الرفع فيبª معنا، يمتنع اJناء: أما ا�عطوف فيجوز فيه وجهان

  . وَسنُوَِجُه األمرين بعد ذكر الشاهد R هذا ا�ثال
َب  الف :�الشاهد هو قو

َ
 وأ

ً
  ارتدى وتأزرا إذا هو با�جدِ ***هِ وابنِ  مثل مروانَ  اْنَنا

َب  الف: الشاهد عندنا R قو�
َ
 وأ

ً
  اْنَنا

َب (، نافية للجنس): ال(
َ
  الأب و ال: لو كررنا لقلنا-، )ال(ولم نكرر ، وقد ُعِطَف عليها، اسمها مب� \ الفتح): أ

ً
أو  ،ابنا

ا لم نكررها،  ،ابنَ  الأو ابن و ،ابنٌ  الو َب (إال وجهان، وال �وز R  )ابن(ال �وز R 	مة فلكن لََمّ
َ
األو	 إال وجه واحد ) أ
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  . وهو ا5ناء لعدم ا<كرار
َب  الف :توجيه

َ
 وأ

ً
َب  الفــ  اْنَنا

َ
 اْننٌ وأ

 و( ا3صب توجيه 
ً
 ابن(و"مة ، ¦طفة: الواوفهو \ أَنّ  : )اْنَنا

ً
ه أن ) ال(ن Æل اسم أل) ال(معطوفة \ Æل اسم ): ا Êَحق

 يكون 
ً
  . منصوبا

واقعان R  -واسمها) ال(أي -ألنهما ، مع اسمها معا) ال(معطوفة \ Æل : اْننٌ ¦طفة أيضا،  :الواو : )اْننٌ و(توجيه الرفع 
 ، موقع ا�بتدأ

ً
ه أن يكون مرفو¦ Êوا�بتدأ َحق.  

وقال ، مع اسمها) ال(�ا إال توجيه واحد وهو أن تكون معطوفة \ Æل R حالة الرفع ليس ) اْننٌ ( أن 	مة: فحينئٍذ نقول
 .بعضهم توجيها آخر ولكنه توجيه ضعيف

حينما ال تدخل عليه ، )مبتدأ( طبعا؛ ألنه يستحق الرفع ا3افية للجنس) ال(قبل أن تدخل عليه  ا3افية للجنس) ال(اسم 
  . )مبتدأ(فإن إعرابه \ إنه  ا3افية للجنس) ال(
 sمة : فيقول بعض ا3حوي	اْننٌ (إّن  ( ل اسمÆ \ حالة الرفع معطوفة R)ا3افية للجنس) ال(دخول  قبل) ال ، R وهذا

 بسبب دخول ) ال(ن ؛ ألا�قيقة ُمْستَضَعْف 
ً
) ال(ألغت مسألة االبتداء؛ ألنه لم يكن R صدر ال·م ولم يكن مبتدأ

  . عليه ا3افية للجنس
  :وجه ا_مسةاأل خالصة هذه

ررنا ، ا3افية للجنس) ال(V نا إذا عطف-
َ
  :جاز فيهما �سة أوجه، )ال(و�

T . ،الفتح V رفعهما، . -بناؤهماS .}الفتح ورفع ا6ا V رفع األول وبناء ا6ا{. .، بناُء األول ،í . الفتح V بناء األول
 . -وقد قلنا بهذا الوجه أنه أضعفها- ونصب ا6ا{ 

  ). امرأةورجَل  ال(: ، كقولكال �وز فيه إال ا5ناء \ الفتح األول فإن) ال(لم تتكرر  فإن-
 إما أن ترفع: وهما ¤وز فيها أمران ):امرأة(	مة : أمران�وز فيه اhا� وأما ، ال �وز فيه إال ا5ناء \ الفتح): رجَل (	مة 

 لـألوال �وز ا5ناء  ؛ال �وز ا5ناءو ²ما أن تنصبو
ً
لكن هنا ليس ، ا3افية للجنس) ال(نه �ن أول يمكن أن 'عله اسما

الواو (وفصل بينهما ) رجل(و� أنه قد فصل بينهما 	مة  -مسافةبعد ليس عندنا إال -ا3افية للجنس ) ال(عندنا 
 . ستحق ا5ناءتفصارت الفواصل كث�ة فال يصلح أن نقول أنها مرcبة معها حø ، )العاطفة

  .ا3افية للجنس) ال(ـهو أن نقول أنه R ا�وضع[ اسم ل) إال باهللا قوةَ  الو حوَل  ال(R قولَك  :يه اJناءوتوج -
 { :كما ورد R اآلية الكريمة، إال باهللا قوةٌ  الو حوٌل  ال: فقلنا) قوةٌ (ورفعنا ) حوٌل (فإذا رفعناهما أي رفعنا 

َ
 úَو فِيهِ  َنْيعٌ ال

َ
 ال

ةٌ 
�
 úَو ُخل

َ
اء السبعة وهذه قراءة ½سة }َشَفاَعةٌ  ال    :واحد من أمرين هفتوجيه، - يقرؤون R هذه اآلية بالرفع من الُقر 

  . مهملة فال عمل ³ا) ال(إما أن تكون  -
 فإنها حينئٍذ يكون ) ليس(¦ملة عمل ) ال(؛ و²ذا �نت )ليس(Aملة عمل ) ال(و²ما أن تكون  -

ً
ويكون  اسمها مرفو¦

 
ً
وا�ار ، )فِيهِ ( جار و¨رورألن عندنا ؛ يس عندنا R اآلية ما يمكن أن نُطبق عليه نصب خrهاطبعا ل، خrها منصوبا

، فيهِ  موجود بيعٌ  ال: أي) فيهِ  بيعٌ  ال: (و²نما تظهر R ُمتََعلقه وهو إذا قلنا، ال تظهر عليه ا�رcة و� حرcة ا�صب: وا�جرور
  . )موجوداً  بيعٌ  ال: (فيكون ا<قدير )ليس(عمل  ة¦مل هاأو قلنا إنَّ ، ُمهَملة هذا إذا جعلناها

ا5ناء \ : أيضا \ ا<وجيه[ السابق[فأو نرفع األول ونب� اhا�؛ ، أن نب� األول ونرفع اhا�: أما ا�الة األخرى و�
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 ). ليس(ة عمل وهو أن نقول إما مهملة و²ما ¦مل ا�ذكورين والرفع \ ا<وجيه[، ا�افية للجنس) ال(نه اسم أ

 )ال(نه اسم أفإذا قلنا أنه مب� فإنه \  ؛أن يكون األول مبنيا يكون واhا� منصوبا :والوجه األخ� R هذا ا�وضوع
و¬ قو� ، اTي نص \ هذا )يونس(وهو  �ورة الشعرالوبعضهم Hصه ب ،ا3صب فهو ضعيف أوالً وأما ، ا3افية للجنس

  الو ا�وم نسَب  ال((
ةً ( فنقول إَنّ 	مة)) ةً ُخلَّ

¦طفة وقد  والواو، زائدة <أكيد ا�Í) ال(منصوبة ألننا اعتrنا أّن : هنا) ُخلَّ
ة(عطفت 	مة 

ّ
) ال(ال ؛ معطوفة \ Æل اسم : قال، مبنية هنا النسَب لكن \ أي æء ألن ، )نسَب (\ قو� ) úًُخل

  ا3افية للجنس
ً
ه أن يكون منصوبا Ê؛ ألن حق .  

 إّن هذا  وقد قلنا، ذا هو اTي قيل R هذه األوجهه
ً
وعليه فإن نصبه  ،ا�نادى كتنوين)من باب ال�ورة  ()أي تنوينه(أيضا

 
ً
  . وTلك فإنه قد نص أك0 من شخص \ أنه ال يكون منصوبا بهذه الصورة إال R الشعر، سيكون قليال وضعيفا جدا

  :�ا فنقول بدون تكرار للجنسا3افية ) ال(نؤcد \ أن العطف \ اسم 
 \ الفتح؛ ال �وز فيه إال وجه واحد وهو أن يكون ا3افية للجنس) ال( بعد :األولأن 

ً
  . مبنيا

  .)الرفع وا�صب: (هما فيجوز فيه وجهان: ا6ا{أما 
  . مع اسمها) ال(فع� أنه معطوف \ Æل  :فأما الرفع

 ) ال(اسم  فع� أنه معطوف \ Æل :وأما \ ا�صب
ً
ه أن يكون منصوبا   . ألن حَقّ

أي أنه أجاز R ا�عطوف بدون ، امرأةَ ورَُجَل  ال :قليًال R رواية روى عن العرب أنهم ُ��ون أن تقول األخفشوقد أجاز 
  :ثالثة أوجه )بعد العاطف(اTي بعد الواو  )اhا�(أجاز R ) ال(تكرار 

 وهو  :الوجه األول -
ً
  أن يكونما ذكرناه سابقا

ً
  . امرأةً و رجَل  الفتقول  منصوبا

 : وهذا قد ذكرناه R قول الشاعر، )امرأةٌ و رجَل  ال: (فتقول، الرفع :الوجه ا6ا{ -
 فَ "

َ
 وَ  أَب  ال

ً
 ابن(" ِمثُل َمرَواَن َوابنِه ابنا

ً
  . ابنٌ و أَب فال منصوب و�وز أن تقول  ):ا

 لكن األخفش ذكر  -
ً
 ثا6ا

ً
  فما حكم هذه الرواية؟، فتبنيه \ الفتح) ابنَ و أَب  ال: (هو أن تقولونَقلُه عن العرب و وجها

 
ً
َِّطئهم فنقول أخَطئوا، : أوال

ُ
، َفيُحفظ وال يقاس عليه، إنها Æفوظة: لكننا نقولال، هذه رواية عن العرب وال نستطيع أن (

ها شاذة   . يُْكتù بما ُسِمَع عن العرب ونعتrها أو َغُعد 
  .باJناء u األول وا6ا{) امرأةَ و رجَل  ال: (األخفش عن العرب أنهم قالوا روى :توجيُهها -

  . مبنية \ الفتححينئذ ستكون ) رجَل (فال إش�ل فيها؛ ألن 	مة ): رجل ال(أما قو� 
 :وأمٌر غ� مستساغ، أمٌر مستساغ، توجيُهها واحد من أمرين، )امرأةَ و(لكن اإلش�ل R 	مة 

  مبنية \ الفتح ألنها اسم ) امرأةَ (¦طفة وتكون 	مة ) الواو(أن تكون : تساغ هوأما األمر ا�س -
 . ا�قدرة ا3افية للجنس) ال(لـ 
  .الصحيح أنه ال ¤وز وليس كث¥اً  حذفه وبقاء عمِله؟أي  )ا�رف( هل �وز تقدير*
ا�بنية؛ ولكنهم ال ) رجل(معطوفة \ 	مة ) امرأةَ و(أَنّ الواو ¦طفة : وهو أن نقول :غ� مستساغوهو هناك توجيه آخر  -

 
ً
  . يستعملون العطف \ ا�ب� يعطفون عليه مبنيا
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  )�(اpلقة 
 إذا  ا�ب�) ال(حكم اسم -

ُ
  ا5دلأو  العطفأو  بالوصفتبع أ

   هل يبª حكمها أو يتغ� ،للجنس ا�افية) ال(\  االستفهام همزةحكم دخول -
  )ا�تصل ،ا�فرد ،ا�ب�( سا3افية للجن) ال(اسم  �

 و-، ا�ب�، ا�فرد ا3افية للجنس) ال(اسم 
ً
 إال إذا �ن مفردا

ً
أن ال R هذا ا5اب  وا�قصود باإلفراد -هو ال يكون مبنيا

  . ، وليس ا�قصود باإلفراد عكس ا�ثÁ وا�جموعيكون مضافا وال شبيها با�ضاف
 )رجَل  ال: (كقولك، ا يكون مفرداR هذه ا�الة حينم ال ا3افية للجنسسم ا

بýء  ؛ أيفإذا وُصفت و� بهذه الصورة ووُِصفت بمفرٍد أيضا، يست مضافة وليست شبيهة با�ضافل، مفرد: رجل هذه
  ؟ وبالنسبة للموصوف، بالنسبة للصفة فما اpكمليس مضافا وال شبيها با�ضاف 

 فإن حقه أن يكون : بالنسبة للموصوف���� 
ً
 . R هذا ا�ثال) رجَل ( ةوهو 	م، مبنيا

  :ول� حالة من هذه اpاالت توجيه ،¤وز فيها ثالث حاالت افإنه :بالنسبة با3ظر إ� الصفة���� 
 . موجودٌ ظريف  رجَل  ال: إذا قلنا

خر R آوهو الوجه اTي تستحقه قبل أن تكون موصوفة، وال يوجد وجه ، فيها وجه واحد وهو اJناء )رجَل ( :فßمة - 
 ). رجَل (	مة 

   :فإنه ¤وز فيها ثالثة أوجه) ظريف(أما *مة  - 
 V الفتح - ، )ظريَف  رجَل  ال: (فتقول، هو اJناء :األول الوجه

ً
ألن هذه الßمة لو �نت R باب  R هذه ا�الة؛واJناء طبعا

نوجُهه أو نُب[ كيف جاز ثم هذا هو الوجه األول وس، ألنها مفرد ¦دي ل�نت تُنصب بالفتحة؛ ا3افية للجنس )ال(غ� باب 
  . ه وهو R األصل معربؤبنا

  . هو ا3صب -) ظريف(اTي �وز R 	مة  :- ا6ا{الوجه 
أما ا5ناء ، وàاصة R ما �ن ليس �نو¦ من ال�ف ا3صب يكون با�نوينأن  :الفرق ب[ ا5ناء \ الفتح وا�صب -

  رجَل  ال(: فتقول، فإنه يذهب منه ا<نوين وتبª الفتحة
ً
 . )ظريفا

هذه ثالثة أوجه ، )ٌف ظري úَرجل ال( :فتقول ،ألنها ليست �نوعة من ال�ف مع ا�نوين ظريف	مة  هو رفع :الوجه ا6الث
 فقط )رجل(أما 	مة  ،)ظريف(R 	مة 

ً
 واحدا

ً
  .فإن فيها وجها

  :نأ
 توجيه هذه األوجه ا6الثة إعرابيا ����
إنه \ تأويل أَنّ : ؛ فإنهم يقولون)ظريَف ( 	مة وببناء )رجَل (	مة  ببناء )ظريَف  جَل ر ال: (إذا قيل :الوجه األول ����
بتا ك¡�يب) ظريَف (و )رجَل (

Ç
فإذا ُركبت  ،يُبV ¹ْ فتح ا¸زأين وهذا ال¡�يب، )أحَد ع((أو تر�يب  )�سة ع(( ُرك

ْدخلت عليهما بُنَِيَتا )ظريَف (و) رجَل (	مة 
ُ
بَان فتقول ة للجنسا3افي )ال(، ثم أ

َّ
cبدون تنوينظريَف  رجَل ال : وهما ُمَر . 

  :، توجيهها3صب :الوجه ا6ا{ ����
 ظريف(أن يُقال إن 	مة 

ً
) ال(ألن  ا3افية للجنس) ال(اسم  ،)رجل( :ال تابعة V �ل اسم -و� وصف طبعا هنا-تابعة ) ا

 ظريف(فتقول إغ نَا أتبعنا نصبنا 	مة  ؛يكون منصوبا أن -)إنَّ (بوصفها Aملة عمل - َحقÓ اسمها  ا3افية للجنس
ً
بإتباعها ) ا
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ه أن يكون منصوبا ا3افية للجنس) ال(وصفا لَِمحل اسم   . طبعا هو ُهنا مب� لكنه Æ Rل نصب، ألن َحَقّ
  :هتوجيه -ظريٌف يع� رفع 	مة - )ظريٌف ( الرفع :الوجه ا6الث ����

؛ ألنهما واقعان u موقع ا�بتدأ) ال(لÇ أن يكون تابعا �ِحَ  :ا<وجيه الصحيح
ً
ه أن يكون مرفوA، مع اسمها معا Óوا�بتدأ َحق.   

  . )u اbاِر أو موجودٌ ظريَف  رجَل  ال(R قوِ�ا ) رجل(و� صفة لßمة ) ظريف(هذا هو الوجه اhالث اTي تُوجه به 	مة  
  رجَل  ال(، باJناء )ظريَف رجَل  ال(: |األوجه ا6الثة  فتكون

ً
سبق وقد  بالرفع )ظريٌف  رجَل  ال(و، با3صب )ظريفا

  . هاتوجيه
 با�ضاف مفردا) ال(ذكرنا أن ال(وط | أن يكون اسم  ����

ً
 وليس شبيها

ً
تكون الصفة أيضا وأن  ،يع° ليس مضافا

  .أن ال يُفَصَل بينهما بفاصلو ،مفردة
  ؟أنه انتقض بعض ال(وط ماذا لو

 فإنه حينئذ ال يبå إال، أن يُفَصل بينهما بفاصل، أو يكون االسم مضافا أو شبيها با�ضاف كأنإذا انتقض بعض ال�وط 
  :وجهان ¤وزان u الصفة ا�ابعة وهما

 إذا �ن مضاف أو \ لفظه ا3افية للجنس) ال(\ Æل اسم  ا3صب
ً
  .أو شبيها با�ضاف ا

 بدعٍة  صاحَب  ال :مثال
ً
   .منصوب :)بدعة صاحَب (، ظريٌف �مودٌ أو  ظريفا

  ال
ً
  طالعا

ً
 . موجودٌ  ظريٌف أو جبالً ظريفا

 (إذا قلَت 
ً
وشبيه ، بدعةٍ  صاحَب  ال: R قولَِك  ألنه مضاف ،ألنه هنا منصوب، )ال(ف¾ تابعة طبعا \ لفظ اسم : )ظريفا

  ال: R قولَك  با�ضاف
ً
 ، أو موجودٌ  جبالً  طالعا

ً
  ظريٌف موجودٌ أو  ظريفا

  . ظريف u اbار رجَل  ال: فُقلَت ، ال يزال مفردا ولكنه فُِصَل بينه وبs الصفة ا3افية للجنس) ال(إذا قلنا إن اسم 
   .الرفعأو  ا3صب :هذه ¤وز فيها أيضا وجهان فقط وهما) ظريف( 
 . ألن Æله ا�صب ا3افية للجنس )ال(Æل اسم فكما ذكرت \  ا3صبفأما  -
 . امع اسمه) ال(فـع� Æل  الرفعوأما  -

  . )ظريف رجَل  ال(وهو ا<وجيه اTي سبق أن ذكرناه R ا�رة األو	 وهو إذا قلنا 
وقد صار عندنا هنا ، ، ألنه اآلن ال يمكن ترcيب أك0 من 	مت[اJناءلكن سقط وجه من األوجه اhالثة وهو وجه 

  . فحينئذ ال �وز ال;cيب أو يمتنع ال;cيب، ثالث 	مات فأك0
  : كقولَِك با�ضاف  ةلصفة نفسها ليست مفردة وxنما | مضافة أو شبيها لو Èنت -
  . موجودٌ ) بدعةٍ  صاِحُب (أو  بدعةٍ  صاِحَب  رجَل  ال
ألن ال»م حينئٍذ زاد V  اJناءال يبª فيهما وجه  ،\ ا<وجيه[ السابق[ الرفعو ا3صب: حينئٍذ يبå فيها الوجهان وهما 

وهذا هو  ال يمكن، وهما ُمَر�َبان؛ ا3افية للجنس) ال(أكú من *متs ثم تدخل عليهما ْب يَر�ت يمكن *متs وال
  . تفصيل ال»م u ا3عت

هذا هو  ،ا3صبو الرفع: فإنه حينئٍذ ال ¤وز إال وجهان وهما - مفرد، ووهو مب°-إذا فُِصلَْت الصفة عن ا�وصوف  -
  . الوصف

  )اJدلو أ العطف: (بìََِ من أنواع ا�وابع ����
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   :وذلك �و قو� ¤وز فيه �سة أوجهأنه فقد سبق  ،)ال(�ررنا إذا عطفنا و :العطففأما 

 : قد ذكرنا أنُه �وز فيها ½سة أوجه )إال باهللا قوة الو حول ال(
  . اhا� ورفعاألول  بناءأو  :الوجه ا6الث   رفُعهما :الوجه ا6ا{   بناؤهما :الوجه األول
  .أضعفها، وهذا اhا� ونصباألول  بناءأو  :مساالوجه ا_اhا�  وبناءاألول  رفعو أ :الوجه الرابع

" ابنٌ و رجَل  ال":؛ وهو أن تقولإال وجهان فقطفإنه حينئٍذ ال �وز فيها أيضا  )ال(لكن 3فرض أننا عطفنا عليها ولم نَُكرر 
 و(أو 

ً
  . \ موجودان) ابنا

مع ) ال(وV �ل ، ا3صب u حالة) ال(تكون معطوفة V �ل اسم  ):ابن("مة ستِص� ¦طفة، و :الواوفإن ، ا�وجيه 
  . الرفع اسمها u حالة

وال âلوا حينئٍذ بعد اإلبدال أن يكون ما دخلْت عليِه أو ، إنه V نية تِْكَراِر العاِمل: يقولون واإلبدال، )اإلبدال( وأما
 لعمِل  -يع� ا5دل هذا- ؛ما وُِجَد u ال»م صاpا

ً
 لعمِل ) ال(قد يكوُن صا�ا

ً
  ). ال(وقد يكون غ� صا�ا

 لعمِل  � 
ً
 . اJناء، ويمتنُع فإنه ¤وز فيه أيضا الوجهان السابقان :)ال(إن �ن صا�ا

  �اذا امتنع ا5ناء مع أنه ال يوجد فاصل ب[ ا�كرة وا5دل وليس فيهما واحٌد مضافا وال شبيها با�ضاف؟
ا3افية ) ال( وxذا َكررتها كررت، ا3افية للجنس) ال(والعامل ُهنا هو ، قولون إَنّ اJدل V نية تِْكَراِر العاِملأنهم ي :السبب
  . وأوجدتها هنا u هذا ا�Öن فإنه سيكون ال»م أكú من *متs فثلك َفْمَتنِْع ال¡�يب للجنس

 �وز وجهان 
ً
  :ونَتَبََ[ّ ما فيهنُمثÛل با�ثال  ،ا3صبو الرفعوهما  إذا

  ) u اbاِر  امرأةَ و رجالً  أحدَ ال : (إذا قلت
 . ا3افية للجنس) ال(هذه اسم ): أحدَ ( 
  :ُهنا بدل فال �وز فيه إال) رجل(، ألنه نكرة) ال(R حد ذاته صالح لعمل ) رجل(، هذه بدل منها: )رجالً ( 
 حقÊ ) ال(ألن اسم ، )ال(V أنه تابع لَِمحل اسم  ا3صب -

ً
 . ه أن يكون منصوبا

 . مع اسمها) ال(V أن نُتْبَِعه V �ل اسم ذلك  الرفعو²ما  -
  .فإنه ال ¤وز اJناءوأما  

Î Rٍم ُمستقل لِعِملت ) ال(؛ Çيث لو �ن هذا ا5دل دخلت عليه )ال(R هذه ا�الة جاز الوجهان ألن ا5دل صالح لعمل 
 . يع� أنه ُمْستَو¬ لل�وط ،فيه
  . مثالً  لكن ا5دل معرفة، ا3افية للجنس) ال(صالح لعمل ) ال(أن يكون اسم  �

) ال(كما أنَكّ إذا أدخلت ، الرفعإال ؛ حينئٍذ ال �وز فيه أن ال يكون معرفةللجنس ا3افية ) ال( اسم وقد ذكرنا من zوط
   :\ معرفة فإنه �ب فيها أمرانا3افية للجنس 

T- اِر  عمروٌ  الو زيدٌ ال ( :كما سبق أن ذكرناتِكراُرها و¤ب  --  ¤ب إهما³اbا u(  
 
ُ
هل ¤وز .أحدهذا بدل من 	مة ) زيدٌ ) (u اbاِر  عمروٌ و زيدٌ (، )أحدَ ( 	مة للجنس ا3افية) ال(هذا اسم ) أحدَ  ال( :مثا�

  نعمالضم¥ من الظاهر؟ هل ¤وز إبدال ، نعمهل ¤وز إبدال الظاهر من الضم¥؟ ، نعمإبدال ا�عرفة من ا3كرة؟ 
هل ، معرفة) زيد(نكرة و) أحد(، )أحد(من 	مة ) زيد(أننا أبد�ا 	مة :لكن ليس هذا موضوعنا اآلن، إنما موضوعنا

  نعما�واب  ¤وز إبدال ا�عرفة من ا3كرة؟
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ل \ نية تكرار العامل فلو كررنا إذا قلنا إَنّ ا5دف. ألننا أهملنا، الرفع ال ¤وز فيها إال وجه واحد وهو) زيد(حينئٍذ 	مة 
 ) ال(

ً
  . فإنه حينئٍذ حقها أن تكون منصوبة، هنا، وأدخلناها \ معرفة لم تعمل فيها شيئا

 لل�وط الx ذكرناها و�، نافية ا¸نس) ال(هذا هو ا�زء األول وهو عن ا�ديث عن وصف 
ً
أن : سواء أكان مستوفيا

 
ً
 ، يكون مفردا

ً
 :فحينئٍذ zوز األوجه ا6الثة الÁ ذكرناها و|وأن ال يفصل بينهما بفاصل؛  ،أن يكون الوصف مفردا

   .بناء الوصف وا�وصوف V الفتح أو بنائهما V ما Èنا ينصبان به :األول
   .الرفع u ا3عت :ا6ا{

   .ا3صب u ا3عت :ا6الث
  . فال ¤وز إال وجهان) ال(بìََِ أن ننظر إذا عطفنا ولم نَُكرر 

  . فكذلك ال ¤وز إال وجهان للجنس ا3افية) ال( كذلك إذا أبد3ا فإن Èن اJدل صاpا لعمل 
  . انتهينا من القضايا و� الوصف والعطف وا5دل. الرفع فقطوهو وxن Èن اJدل غ¥ صالح فإنه حينئٍذ َفَتَعs وجه واحد  

  همزة االستفهامإذا دخلت عليها  للجنس ا3افية) ال(حكم - 
 لكن نبدأ أوالً ، )ليس لالستفهام( وتكون الßمتان أو يكون ا�رفان 	هما بمعÁ )ال( أحيانا تكون ا�مزة داخلة \ 

  . ودخلت عليها همزة االستفهام ا3افية للجنس) ال(بما دخلت عليه فعالً 
 ���� ìكم ؟ أنبpملة العمل نفسه أو نغ¥ حكمها؟ )ال(فما اA  

وأدخلنا عليها همزة االستفهام أنه يبX å ¿ء V  ؛إذا Èنت ُمستوفِية ل(وط العمل للجنس يةا3اف) ال(أن  :ا¸واب
  .حا\ من حيث العمل

وقد ، ال تزال نافية للجنس) ال(تدل V االستفهام اpقيì، وV أن  ا³مزةأما من حيث ا�ع¹ فالغالب أن ال يبV å أن 
   .ورد ولكنه قليل

\ معناها وهمزة االستفهام \ معناها R مثل هذه  ا3افية للجنس) ال(أنكر أن يصح أن تبª  ،ذلكوبعُضهم أنكر  
 البد أن يتغ� معناهما بýء سنذكره : ا�الة قال

ً
لَكَنّ هذا اJقاء ، يبقيا V معناهماأن لكن اpقيقة أنه ¤وز ، الحقا

   .قليل
 :استشهد � ا�صنف بقول الشاعر 

 
َ
م َ\æَæَا َجَتٌ  ارَ اصِطبَ  الأ

َ
مَثاçِ  ***لَِسل� أ

َ
الَ� اِ�ي الَقَاهُ أ

ُ
  إذا أ

ألن È ºلوٍق  أتْصrُِ سل£ ح[ يلª حتفُه أو ح[ يذهب أو ح[ يموت كما يالقيه أمثا� من اGلق؛:يتساءل الشاعر
 فهو يتساءل هل تصrُ سل£ إذا حصل هذا؟، مكتوٌب عليه الفناء

 هنا الشاهد فيه قو
ُ
نه يبª \ حا�؛ أوأما عَملُها ال شك ، للجنس نافية ):ال(و، لالستفهام :فإن ا�مزة فيه) اصطبارَ  الأ: (�

  . مبنية V الفتحو� ُهنا مفردة فصارت  للجنس افيةا3 )ال(ُهنا مستوفيه ل�وط عمل ) اصطبارَ (ألن 	مة 
؛ هنا قد بَِقيت \ معناها وهو نÍ ا�نس، فأما عملُها فهو باقٍ  ):ال(و، فقد بقيت \ معناها وهو االستفهام :ُهنا) ا³مزة(

  . حمب° V الفت ُهنافاسمها 
 مع¹ جديد ا3افية للجنس)ال(الكث¥ والغالب أن يتغ¥ مع¹ همزة االستفهام و ����

ً
 :فيص¥ ³ما معا

ã- قÉتأ xالوا ومن ا�عا� ا�ديدة ال:  V ًوبيخأن يكون داال�قول الشاعرك، ا: 
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ت َشبيبُتُه  إرِعواءَ  الأ
  وآذنت بمشيٍب بَعَدهُ َهرَمُ  ***�ن ولَّ

ت َشبيبُتهُ  إرِعواءَ  الأ(
  :هذا يتساءل أو يَُوبْخ من لم يردعُه الشيب عن عمل ا5اطل فيقول): �ن ولَّ

ت َشبيبُتهُ  إرِعواءَ  الأ 
  . �ن ولَّ

 مع¹ جديدا  )ال(و) ا³مزة(هنا  
ً
، ُهنا ¦ملة )ال(لكن العمل ال يزال \ ما هو عليه ألن ، ا�وبيخ :وهوصار ³ما معا

 بالنسبة للمعÁ، أما العمل فهو هو. مب° V الفتحواسمها ُهنا 
ً
  . هذا أحيانا

Ó-  °أع 
ً
  :قالوا ومنه قول الشاعر، ا�م° )ال –ا³مزة (وتارةً يَُراُد بِِهَما معا

 
َ
 مْسَتَطاٌع رُ  ُقْمرَ  الأ

ّ
tَت يَُد الَغَفالِت  ***ُجوُعُه َو

َ
أ
ْ
َب ما أث

َ
  ف¥أ

 Áأو أن ُفَعاَد � ما ذهَب من ُعمره: ا5يت مع 
ً
 ، الرجل يتمÁ أن ُفْعَطى ُعمرا

َ
يع� : يع� يُْصِلح ما أثأْت : بفيستطيع أن يَرأ

  . ألن الغفلة أحيانا تُفِسُد \ الشخص، ما أفسدت يد الغفالِت 
 	مة هُ ) الأ(فحينئٍذ نقول إن  

ً
  ال ا3افية للجنسوا³مزة (نا بمعناهما يع� معا

ً
 . أنهما صارا يَُدالن \ ا<م�) معا

 \ ا<م�- إن هذا كث¥: يقول ا�ؤلف
ً
 ،يع� بم�لة الفعل؛ )أتمÁ(وُهما عند سيبويه واGليل بم�لة  -يع� دال<هما معا

rخ Ïلها مع اسمها)�ت(يقول وهما أيضا بم�لة  ،فال �تاجان إÆ ال �وز أن تَعِطف عليها أو تُتِْبَع : أي، ؛ فال �وز مرا¦ة
  . ال يَُرا+ فيها ذلك) �ت(عليها مراعيا R ذلك الرفع؛ ألن 
ُ والُمÛrَد

Û
  . إنه ال داللة R ا5يت \ ما أرادا :ويقول الُمصنف، وقد خالف R ذلك الَماِز%

  :ذكر هذين ا�عنيs بإ¤ازأ ،³ما معنيان Îُتلفان) الا³مزة و(يع° ) الأ(u بعض األحيان تكون *متا  ����
 {:ومنه قول اهللا سبحانه وتعاÏ، العرض:ا�ع¹ األول

َ
 أ
َ

ِبÓونَ  ال
ُ
ن َفْغِفَر اهللا�ُ لَُكمْ  �

َ
  . }أ

 {: ومنه قول اهللا سبحانه وتعاÏ ا�حضيضهو  :ا�ع¹ ا6ا{
َ
 ن�كَ  ُيَقاتِلُونَ  الَ أ

ً
ْفَماَغُهمْ قَْوما

َ
 أ
ْ
وحينئٍذ تكوُن Èتصة  }ُثوا

 . باµخول \ األفعال
تدخل و�تص با�مل ؛ وحينئٍذ لالستفتاح ليس فيها داللة \ االستفهام فتكون) ال(و ا³مزة¬ بعض األحيان تكون و -

 {: ومنها �و قول اهللا سبحانه وتعاÏ االسمية
َ
ْوِ�َاء اهللاÇ  الأ

َ
 عَ  إِن� أ

ٌ
  .}لَْيِهْم َوالَ ُهْم óََْزنُونَ الَ َخْوف

   )/T(  اpلقة
  � وأخواتها ن  باب ظ�

 V الةbاألفعال اsا�ق،  V الةbالرجحانواألفعال ا 

tاب ا�قدمة األوJتسمية هذا ا u:  
األفعال اµاخلة \ باب  :وهناك من يسميه، أفعال القلوب وا<صي�: وهناك من يسميه، باب َظَنّ وأخواتِها: هناَك من يسميه

وهذه ، والتسميات *ها صحيحة )أوضح ا�سالك: (واألخ¥ة | تسمية مؤلف الكتاب، ا�بتدأ واrG فَتنِصبُهما مفعول[
القسم ا6ا{ ، أفعال القلوب: القسم األول يس�: األفعال الÁ تنصب مفعولs أصلهما ا�بتدأ وا_^ قسمان

  .أفعال ا�صي¥: يس�
  .فسميت بهذا االسم ألن معانيها متعلقة بالقلب، فأما أفعال القلوب :م األولالقس ����
ôِ ينصب مفعولs؛ -

ْ
  :بل القلô ثالثة أقسام وليس X فعل قَل
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T-  وفعمفإن بعض األفعال القلبية ال تنصب أصال ال 
ً
 واحد ال

ً
رَ ( :كقولك ،ل[وفعم وال ا

ّ
رَ (و) فََك

ّ
فإن هذين الفعل[ ) َيَفَك

 . ان أصالال ينصب
--  

ً
ُمتعلقة بالقلب ) عرف(؛ فإن ا�سألةَ  ُت َعرف: وذلك كقولك ابه واحدً  وبعض األفعال ا�تعلقة بالقلب تنصب مفعوال

، ا�سألةَ  ُت فَِهمأو ، ا�وضوعَ  ُت فَِهم: فإنك تقول) فَِهمَ (ومثلها 	مت ، )ا�سألة(وقد نَصبت ُهنا مفعوال به واحدا وهو 	مة 
  نصبت )فَِهمَ 	مة  فإنحينئٍذ  ؛اbرَس  �مدٌ  فَِهمَ أو 

ً
  مفعوال

ً
  ."ع أنها متعلقة بالقلبم" به واحدا

بعضها بل أنها ليست 	ها تنصب مفعول[؛ مع وجعلناها R هذا ا5اب وقلنا أنها تنصب مفعول[  )أفعال القلوب(ذكرنا -
  :ابلكن ا�قصود R هذا ا5 ًال،بعضها ال ينصب أصوينصب مفعوال به واحدا، 

S- ]تنصب مفعول xصي¥إ�ها فيما بعد  ويضاف، أفعال القلوب ال�أفعال ا . 

لم �عله منصوبا \  -وهو اrG- أن بعض ا�حوي[ لم �عل ا�فعول اhا� خاصة : �سن ا�ديث عنها و� مسألة ����

، فيقول هذا "داً ¨ته �مداً  ُت ظنن" :ا قلَت فأنت إذ، بل قال إن � إعرابا آخر، واختلفوا حينئٍذ R إعرابه؛ أنه مفعول به
  . اpالفإنه ينصبها V  :)داً ¨ته(أما  ،)ظنَّ ل(مفعول به  ):�مد(أن 	مة : اآلخر

َنّ ا�عرفة ال تقع إوقد قالوا  ،)َظنَّ (ومع ذلك ُيْعِمْل فيه ، R بعض األحيان يكون اrG معرفةه رَِض R ذلك بسبب أنووقد عُ  
 إال إذ

ً
ْت با�كرةحاال

َ
ل Ûو
ُ
؛ كقولكؤوبعض ا�عارف ال تُ ، ا أ

ْ
ل ضم� ال : )إياكَ (؛ إياكَ  �مداً  ُت ظنن، أنَت  �مداً  ُت ظنن: َوّ

  . -مقدمة  –هذا جانب مبدأي  ،يمكن تأويله با�كرة
				 sتنصب مفعول Áبه أول فعوالً يص¥ م ا�بتدأ ؛ا_^وا�بتدأ وهو أنها تنصب  من حيث العمل فعملها واحد؛ األفعال ال ،
  . به ثا{ يص¥ مفعوالً  ا_^و
   :أربعة أقسام إ� األفعال الÁ تنصب مفعولs من حيث اbاللة ا�عنويةرÃه اهللا سم ابن هشام ق ����

  :لقسم األولا
ً
 . و\ أفعال �دودةفقط، ما يُفيد u ا_^ يقينا

 . ما يُفيد u ا_^ رجحانا فقط :القسم ا6ا{
 . ولكن ا�قs �لب) ا�قs والرجحان(ما óتمل ا�عنيs وهما  :ثالقسم ا6ال

 . ما óتمل أيضا الرجحان وا�قs ولكن الرجحان أغلب :القسم الرابع

 Æددةاولg و
ٌ
  . حد من هذه األقسام أفعال

 فق ما :القسم األول ����
ً
 يع� ال يدل \ الرجحان R حال من األحوال بل  ط،يفيد u ا_^ يقينا

ً
  . يدل \ ا�ق[ دائما

لÝ(و) وَجد(: أربعة أفعال و|\ صنف ذكر ا�
َ
مْ (و) أ

. )َدَرى(بمعÁ اْعلَْم وهذا ال ي|ء منه إال فعل األمر فقط، و )َيَعلَّ

  :وذكر ا�فعول األول وا�فعول اhا�، نبدأ R ا<مثيل �ِذه

   وجــد :أوالً 

- Ïُموا{:من ذلك قو� تعا Çْن َخْ¥ٍ  َوَما ُيَقد Çنُفِسُكم م
َ
ِدُ ِأل

َ
zْجراً َخْ¥اً ِعنَد اهللا�ِ ُهَو  هُ و

َ
ْقَظَم أ

َ
  }وَأ

ِدُ (
َ
zنْ  ):هُ و فالفعل ، أَن ما تفعل من خ� ستجده خ�ا عند اهللا سبحانه وتعاÏ: هذا فعل يدل \ ا�ق[ R اrG، وهذا ُميََقّ

  :نظر إÏ ا�فعول[ اTين نصبهما هذا الفعلن ،ُهنا يدل \ ا�ق[ وليس فيه داللة \ الرجحان
  . وعالمة جزمه حذف ا�ون ،من األمثلة اGمسة lزوم ألنه جواب ال�ط فعل مضارع ):واzد( 
  . ضم� متصل مب� \ السكون Æ Rل رفع فاعل :ِفيهِ ) الواو(و
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  . ضم� متصل مب� \ الضم Æ Rل نصب ،مفعول به أول) ا³اء(و
دوه عند اهللا هو خ�ا(منصوب وعالمة نصبه الفتحة؛  مفعول به ثانٍ  ):خ¥اً (و .(  

فإن ضم� الفصل ُهنا ليس � ) اً خ¥(وما ُدمنا نصبنا 	مة ، ا�س£ بضم� الفصلفإنه ) خ¥اً (اTي سبق 	مة  ):هو(أما 
  . Æل من اإلعراب

وcذلك ، أو بأي لفٍظ آخر كما سيأÉ بلفظ األمرأو  ظ ا�ضارعبلفأو  بلفظ ا�ا�ßن سواًء ) وََجدَ (هذا الفعل األول وهو -
  . بل باألفعال 	ها) وجد(بقية األفعال ليس هذا ا�كم خاصا بـ

 ـثاني
ً
 ألÝ :ـا

فَ إِغ�ُهْم { :قال اهللا سبحانه وتعاÏ: ومن ذلك 
ْ
ل
َ
sَ  آبَاءُهمْ  ْواأ

Ç
  }َضال

 )Ýأل:(  فعلهو العامل وهو rGا R ]ويدل \ ا�ق ،)ل رفع فاعلضم� متصل مب� \ السكون ) الواوÆ R .  
وهو منصوب هذا مفعول به ثاٍن  :)ضالsَ (و، منصوب وعالمة نصبه الفتحة ألنه �ع تكس�مفعول به أول  ):آباءَ ( 

 \ ا�قِ[ R اrG، وعالمة نصبه ا�اء لكونه �ع مذكر سا�ا
ٌ
  . والفعل ُهنا دال

 ثا6
ً
مْ  :ـا

�
مْ هذا الفعل  وهو أن :فيه حديث يس� أنبهكم عليه تـعـل

�
، يلزم حالًة واحدة وهو أنه ال يأ
 إال بصورة األمر َيَعل

R مْ (: وليس ا�قصود به ما تقول
مُ (و )ا�سألةَ  ُت َيَعلَّ

َيَعلَّ
َ
  .، ال)أ

 - ليس هذا معناه-فيه أنه ليس كذلك  واألصل ،ا5اببأن كذا وcذا R هذا ) اْعلَم: (كذا وcذا؛ فهذا معناهُ  تعلمإذا قلت ف
مْ (الكث¥ u ، وهو يدل \ ا�ق[ R اrG، ولكنه R هذا ا5اب هذا معناه

̂ها) أنَّ (أن يكون داخالً V  )َيَعلَّ ، واسمها وخ
ْت َمَسَد ا�فعولs )أنَّ (وتكون  ̂ها َسَدّ   . واسمها وخ

 َفُقلُت :ومنه قول الشاعر
�
  هْ َها فإنََّك قاتِلُ وxال تَُضيÇعْ  *** ةً ر� غِ أَنّ للصيِد  مْ َيَعل

مْ َفُقلُت 
   :اإلعراب؛ ةً ر� أَنّ للصيِد غِ  َيَعلَّ

ã- ) َّأن (هو الكث¥و :وما دخلت عليه  R) ْم
) أنَّ (فتكون حينئٍذ  وما دخلت عليه) أنَّ (R هذا ا5اب أن يدخل \ ) َيَعلَّ

̂ها   . أغنت عن ا�فعولs واسمها وخ
Ó- ما يظن أحدهم أنا ال نعرف اإلعراب -ِضهم إعراب آخر و5َِع øوجيه ا�ي لكن ح�أنه أضعف من هذا ا �u رأ

، صدر، وهذا ا�صدر أغÁ عن ا�فعول األول وحدهوما دخلت عليه ُمَؤو� بِم) أنَّ (هو أن تكون : اإلعراب اhا� -ذكرته
 
ً
 فقلُت ( :سأ<نا هذهويكون ا<قدير R م، ويكون ا�فعول به اhا� ُمقدرا

�
حø نُقدر  )للصيِد حاصلةً  وجود غرةٍ  مْ َيَعل

 ): حاصلةً (و، مفعول به أول :وما أضيف إ�ه) وُجودَ (يكون عندنا  ،ا�فعول به اhا�
ً
 به ثانيا

ً
 . مفعوال

 (هل يمكن أن تدخل  ����
�
   وما دخلت عليه ؟) أن� (V غ¥ ) مْ َيَعل

 :�صنف منه قول الشاعرويذكر ا، نعم ولكنه قليل: ا¸واب
 
�
رِ *** َعُدوÇَها  قَهرا3فِس  ِشفاءَ  مْ َيَعل

ْ
  فبالغ بِلُطٍف u ا�ََّحيÓِل والَمك

 ) 
�
  . وهو جامد وهو من أفعال القلوب فعل أمر مب� \ السكون: )مْ َيَعل

  . ه ثا�مفعول ب :)َقْهرَ ( ،مفعول به أول ):ِشفاءَ (، )أنت(ضم� مست; وجوبا تقديره  والفاعل 

 
ً
  درى :رابعـا

 
ً
  :شاهدهُ قول الشاعر. فعٌل من أفعال القلوب يدل \ ا�ق[ R اrG درى ة	م :أوال
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 تباطغفإن ا***  َو فَاغَتبِطُعرْ  الَعهَد يَا الَوِ��  َت ُدرِي
ً
 بالوفاءِ Ãيدُ  ا

 - R عنه بعض ا�اس كما  لمفعوللفعل مب� للمجهول أو : ُدرِيَ هذا ) َت ُدرِي( :الشاهد عندنا rالغالب -يع R ونrيع
ضم� متصل مب� \ الفتح : )ا�اء( - يقولون مب� للمجهول لكن ال مانع بل األصل واألحسن أن تقول أنه مب� للمفعول

  تو¹ن، Æ Rل رفع نائب فاعل
ً
 . فتحول إÏ نائبا عن الفاعل مفعوال به أوال

 عن الفاعلألن ا�ف، ا�فعول به اhا� ):الَوِ� (
ً
  . عول األول صار ُهنا نائبا

منصوب وعالمة نصبه  :واhا�، þول إÏ نائبا عن الفاعل األول ِمنهما؛ والفعل ُهنا قد نصب مفعول[: الَعهدَ  الَوِ��  َت ُدرِي 
 . الفتحة الظاهرة \ آخره

ى إ� مفعولs) َدَرى(أَنّ الكث¥ u : ال»م ا�ي نقرره ُهنا   ،أال تتعَدّ
ً
بل الكث¥ أن تُلِحق ، يع° دون أن تُلِحق بها شيئا

  . وأن ُيَعديَّها للمفعول ا6ا{ ¾رف ا¸ر ،عليها ا³مزة
ْو َشاء اهللاÓ َما تَلَْوتُُه َعلَْيُكْم َوالَ {: ومنه قول اهللا سبحانه -

�
 قُل ل

َ
ِ كُ ْدَراأ   }هِ م ب

ألنها Æ Rل نصب  )ال�ف( ثم نََصَب ا�فعول به األول، يًة ِ<عديِتهُمَقوِ فصارت  ا³مزةُهنا قد دخلت عليه ) َدَرى(فالفعل  
ى إ�ه بوساطة حرف ا�ر  )ا³اء(وهو  وأما ا�فعول به اhا�، وهو ضم� هذا هو القسم األول من أفعال ، )اJاء(فقد َيَعَدّ

  . R اrG) ا�ق[(القلوب وهو ما يدل \ 
------------------------------ --  

حٌ يع� أنه ؛ من أفعال القلوب وهو ما يدل V الرُجَحان فقط u ا_^ القسم ا6ا{ ���� Ûحال من األحوال \  م;ج R وال يَدل
  :وهو �سة أفعالأَنّ اrG يقي�، 

ã) . َجَعَل( أفعال ا<صي� R ا حديث أيضا� Éوسيأ.  Ó .) حجا( Áَظن   بمع . 

Ö) . َعد� (Áَظن   بمع .  ð) .وهذا فعل ُمالزم لصيغة األمر )َهب .  

â) . َزََقم ( 

rGا R من أفعال القلوب وتدل \ الرجحان فقط � xمسة الGنأخذها �ثل[ �ا مبين[ مفعو�ها، هذه � األفعال ا .  

 َعَل ـجَ  :لالفعل األو 

َ  ،َظن� أو  اعتقدبمع¹  :ُهنا) َجَعَل (    . - بيانهكما سيأÉ - وليست بمع¹ َص¥�
 - Ïئَِكةَ  واَجَعلُ وَ { :قال اهللا سبحانه وتعا

َ
َمال

ْ
ِيَن ُهْم ِعَباُد الر�Ãَِْن  ال

�
 ا�

ً
  }إِنَاثا

ُ�وهم حø نقول أنه بمعÁ ، اعَتقدوايعÁ  :)واَجَعلُ وَ ( Ûلقوهم أيضا ولم يُوِجدوهم ولم يُصH َيّرَ (ألنهم لمúبل � ُهنا  ال، ؛)ًص
 Áوهذا ، )اْقَتَقدَ (بمع 

ً
ث عن ا��c[ ألنهم �نوا يعتقدون أَنّ ا�الئكة اTين ُهم ِعباُد الر�ن إناثا   .يَتحَدّ

ئَِكةَ  واَجَعلُ وَ { :قول قال اهللا سبحانُه وتعاÏي
َ

َمال
ْ
ِيَن ُهْم ِعَباُد الر�Ãَِْن  ال

�
 ا�

ً
 }إِنَاثا

 . Æ Rل رفع فاعلضم� متصل مب� \ السكون  :الواو، )جعل( :هو الفعل
َمالئَِكةَ 

ْ
 (و، مفعول به أول: ال

ً
  . مفعول به ثا� ):إِنَاثا

 :أيضا ومنه قول الشاعر )اْقَتَقدَ (بمعÁ  )َحَجا(:الفعل ا6ا{ 

ْحُجوقَْد ُكنُت 
َ
 ُمـلِــمـاُت  *** أخا ثَِقةٍ  َعمروٍ  أبَا أ

ً
لََمْت بَِنا يوما

َ
  حº أ

  . دأعتقوهو بمعÁ ، فعل مضارعفإنه ، )أحجو( :الشاهد قو�
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 قَْد ُكنُت 
َ
  ظنأ

ُ
مات تُب[ الرجال وتُبÛ[ ا�اس أبَا َعمٍرو أخا ثَِقٍة حø تبينت حا�

Û
 ألََمْت بِنَا ُمِلماُت ألن الُمل

َ
  . �ا

  .هذا مفعول به ثا� ):ثَِقةٍ  أخا( ،، ومنصوب باأللف ألنه من األسماء الستةهذا مفعول به أول): أبا(
 ُمـ(

ً
لََمْت بَِنا يوما

َ
و�  أعَتِقدأو  أُظنُهنا بمعÁ  ):أجحو( ،َفتَبََ[ّ �ا كنَّه ليس بِذاك هذا هو ا�عÁ للبيت ):اُت لِم� حº أ

 . ليست تدل \ ا�ق[ و²نما تدل \ الرُجحاِن فقط

 :ومنه قول الشاعر ،بلفٍظ غ¥ه فإنه يعمل العمل نفسهأو  سواء Èن بلفظ ا�اß) َعدَّ ( :الفعل ا6الث

  ولكنما ا�وtَ ²يُكَك u الُعدم*** َك u الِغ¹َ الَموtَ ²َِيكَ  ُددِ َيعْ فال 
؛ إنما الوõ هو : معÁ ا5يت

ً
ال تظن أَنّ اTي يَُشاِرcَُك ح[ تَكوَن َغنيا وصاِحَب منصب هو اTي يَستحق أن يكون و�ا

  . أُكنَت غنيا أو ُكنَت فق�ا ُقَك Ûºُ R أحوالك سواءً هذا الَوõ الصحيح اTي يَُرافِ ، اTي يَُصاِحبَُك R وقت الفقِر وا�اجة
  . ناهية ):ال(، )َيْعُددْ (أو  )َعد( :العامل ُهنا اTي هو من أفعال القلوب فهو الفعل - 
 :)ا�وt(، )أنت(ضم� مست; وجوبا تقديره  والفاعل، ا�اهية، وعالمة جزمه السكون) ال(فعل مضارع lزوم بـ : )َيْعُددْ (

وهو منصوب وعالمة نصبه الفتحة الُمقدرة \ األلف؛ ألن األلف ال تظهر عليها ا�ر¹ت فالفتحة مقدرة  مفعول به أول
 . وهو منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة \ آخره مفعول به اhا� :هنا �) úَك²يكَ (، للتعذر

  . ر فقطهذا الفعل ال ي ء منُه إال فِعل األم ؛) َهْب (:الفعل الرابع

ْقَطى( بمعÁ) َوَهَب (فأما ، )أْقَطى(بمعÁ ) وََهَب (ليَس من ت�يفات هو و 
َ
 :يقول اهللا تعاÏ. ف¾ ُمتَ�فة ت�فا تاما) أ

 وَ َفَهُب {
ً
ُكور يََهُب لَِمْن يََشاُء إِنَاثا Óلَِمن يََشاُء ا�{   

ُْن نُقول إَنّ هذا الفعل ال ي|ء ، فعل مضارع :هنا) َفَهُب ( 
َ
وxنما ، )أْقَطى(منُه إال فِعل األمر فقط ولكنه ُهنا ليَس بمعÁ و�

  :وشاِهُدُه قول الشاعر )عتقدا(بمع¹  هو
ِجْرِ! أبَا مالٍِك 

َ
  ِ° َهبْ فَ وxال *** َفُقُلæُْت أ

ً
  إْمرَأ

ً
Öهال 

 َهبْ فَ ( 
ً
Öهال 

ً
 هاِل�) ُظَنِّ° (أو ) اْقَتِقْدِ{ : (يع� )ِ° إْمرَأ

ً
، ال ي|ء ِمنُه إال فعل األمر فعل أمر وهو جامد ):ْب هَ (، )°َهبْ (، امرأ

 امر(، مفعول به أول ):ا�اء(و
ً
 . مفعول به ثا�: )أ

   )زََقمَ  ( :ا_امسالفعل 

  :ومنه قول الشعر ،ولكن قد تدخل V غ¥ِهما، وما دخلْت عليه) أنَّ (فالكث¥ فيها أْن تكون داخلًة V ) زََقمَ ( فأما 
 َشيخ ْتِ° زََقمَ 

ً
  إغ�َما الشيُخ مْن يَِدبÓ َدبِيَبا *** َولَسُت بَِشيٍخ  ا

  . َظَنّتِْ° :يع� )ْتِ° زََقمَ ( )عتقدا(وأ )َظنَّ (بمعÁ  فعل من أفعال القلوب): زََقمَ (الفعل 
 . و� ضم� متصل مب� \ السكون Æ Rل نصب مفعول به أول، مفعول به أول): ا�اء(

 شيخ :وا�فعول به اhا� هو
ً
  ْتِ° زََقمَ - ا

ً
 : (-َولَسُت بَِشيخٍ  َشيخا

ً
  . مفعول به ثا� :)شيخا

 u ¥مبا²ةً ) زََقمَ (والكث sيًة إ� ا�فعول Çهذا ا5يت أن ال تكون ُمَتَعد R ولكَنّ الكث� فيها أن تكوَن ، كما َورَد

ح[ تدخل \ أْن  -؛ وحينئٍذ واسمها وخrها) نَّ أ(أو \ ، واسمها وخrها أنْ \ : يع�؛ وما دخلْت عليه) أنْ (داِخلًة \ 

 ) أنْ ( فال·م اTي ذكرناه فيما قبل أنّ  -واسمها وخrها
ُ
حُ واسمها وخrها ستُْغِ� عن ا�فعول[ فيما أ Ûأنَا ِمن اإلعراب رج . 

ِ  زََقمَ { :قول اهللا تعاÏ -وأغنْت عن ا�فعول[) أنْ (ِ�ا دخلْت فيِه \ -وِمنُْه -
�

نيَن َكَفُروا ا�
َ
ن ُفْبَعُثوا أ

�
وما دخلْت ) أنْ ( }ل

ْت Æل ا�فعول[
 
  . عليه � َحل
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ا -   :وما دخلْت عليه فإَنّ شاِهَدُه قول الشاعر) أنّ (أَمّ
ُْت بَعَدَهاْت زََقمَ وقَْد   َيَغَ¥ّ

Ç
ُ  *** ك{   وَمن َذا ا�ي يَا َعزÓ ال َفَتَغَ¥ّ

ُْت بَعَدَهاْت زََقمَ وقَْد : (الشاهد R قو�  َيَغَ¥ّ
Ç

نَّ ( فإن  ؛ )ك{
َ
ْت Æل ا�فعول[) أ

  . وما دخلت عليه َحلَّ
  . الx بمعÁ الرُجحان R اrG فصارْت بِذلَك ُمْغٍنيًَة عن ا�فعول[ )زََقمَ (دخلْت عليِهما 

ُْت (�لة : وخrها، ا�اء :سمهاا) úّúَأن(و    .ة عن ا�فعول[قد أغنْت هذه ا�مل أيوقد أفادْت ، )َيَغَ¥ّ
رÆ Rل مفعول به أول وأَنّ ا�فعول به اhا�  وما دخلت عليه) أنَّ ( :اآلخر أو نقول باإلعراب   . ُمَقَدّ

-  Ç°اإلعراب ا�ي َذَكْرتُُه لكم وهو ولك Óح Çرَج
ُ
َد ا�فعولs(ُمْغنِيَتان يع°  وما دخلْت عليه) أن� (أ    .)تَُسدÓ َمَسّ

   )TT(اpلقة 
  )أو أفعال القلوب، أخواتهاظن و(

 تدل \ ا�ق[ R اrG وهو الغالب: سنتحدث عن
ً
 تدل \ الرجحان، األفعال الx أحيانا

ً
  . وأحيانا

 تدل \ الرجحان وهو الغالب -
ً
 تدل \ ا�ق[ R اrG، األفعال الx أحيانا

ً
  . وأحيانا

  . ها حينئذا�عا� الx �رج إ�ها األفعال القلبية ومعاملت -
  ودالة \ الرجحان ،الغالباR rG يع� دالة \ ا�ق[ R  ؛من األفعال الÁ ترد بالوجهs :لثالقسم ا6ا ����

ً
، أحيانا

 Áاألفعال ال 
ً
  رأىو َعلِمَ  :تدل V ا�قu s الغالب وV الرجحان أحيانا

  هُ انَرَ وَ ) ø(بَِعيداً  هُ ْونَ يَرَ إِغ�ُهْم {:فشاهدها قو� سبحانه وتعاÏ ،)رأى( :أوالً 
ً
  }قَِريبا

ألنها ضم� مب� \ الضم Æ Rل نصب R ا³اء هو  ا�فعول به األول؛ هنا قد نصبت مفعول[) يرى(أن   :والشاهد عندنا
  .مفعول به ثا�ف¾ منصوبة \ أنها  )بَِعيدا(أما 	مة ، )بَِعيداً  هُ ْونَ يَرَ إِغ�ُهْم : (قو�
  ا�راد بها الرجحان أو ا�قu s ا_^؟ هنا ما )يرى(ـ ف -
  . يع� ي;جح عندهم أن يوم القيامة بعيد ا�صول) بَِعيداً  هُ ْونَ يَرَ إِغ�ُهْم (
 Ïا� من هذه اآلية الكريمة ف¾ قو� تعاhهُ َراَونَ : (أما ا�زء ا  

ً
وفيما ) رأى(وهو الغالب R  ،فالرؤية هنا يقينية؛ )قَِريبا

 \ ا�ق[يت�ف منه أن يك
ً
  . ون الفعل داال

  . مفعول به ثا� :قريبا ،ضم� متصل مب� \ الضم Æ Rل نصب مفعول به أول: ا³اء، )هُ نََراوَ ( 
، Æل رفع فاعلفيه ضم� متصل مب� \ السكون R : الواوو ،األول هذا فعل مضارع من األمثلة اGمسة الفعل :هونير
  .مفعول به ثا�: بعيداً و ، مفعول به أول: اءا³و، هذه عالمة رفع : ا3ونو

  هُ نََرا( وcذلك الفعل
ً
   )قَِريبا

واستتاره ) �ن(ضم� مست; تقديره  والفاعل، مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة ا�قدرة \ األلف فعلهذا : نرى
  . مفعول به ثا�: )قريبا(، ومفعول به أولضم� متصل : ا³اءو،  واجب

 
ً
  . والغالب فيها أن تدل V ا�قsأيضا تنصب مفعول[ أصلهما ا�بتدأ واrG،  مَ لِ عَ :ثانيا

َ إِال� اهللا�ُ  اْعلَمْ فَ {: قول اهللا تعاÏ شواهدها دالة \ ا�ق[ومن  -
َ
ن�ُه ال إِ\

َ
ُمْؤِمَناِت  ك

ْ
ُمْؤِمنsَِ َوال

ْ
نْبَِك َولِل الشاهد } َواْسَتْغِفْر ِ�َ

َ إِال� اهللا�ُ  مْ اْعلَ فَ ( :عندنا R قو�
َ
ن�ُه ال إِ\

َ
  .)ك



    ))  ثالثثالثمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                                 ا3حوا3حومقرر مقرر   

- ٤٨ - 

 

  ). أنت(ضم� مست; تقديره  الفاعلو فعل أمرهنا ): اعلم(
   .Èل»م ا�ي ذكرنا فيما مë ،سدت مسد ا�فعولs :وما دخلت عليه) أن� ( 

َ  اْعلَمْ فَ {  إال اهللا,يع� تيقن أنه ال  ،بمعÁ ا�ق[هنا  )اعلم( والشاهد أن
َ
ن�ُه ال إِ\

َ
  }  إِال� اهللا�ُ ك

  . وهو الغالب فيها دلت V ا�قsهنا ) علم(هذه 
  :الة V الرجحاناb) علِم( أما -

اِر  ُمْؤِمَناٍت  ُهن� ُموتُ َعلِمْ فَإِْن {: فنحو قو� سبحانه ُكف�
ْ
 ال

َ
  }فَال تَرِْجُعوُهن� إِ�

 وهو Æ Rل جزم ب ال�ط وهو فعل ماٍض  فعلهذا : )َعلِمْ (و، zطية إنهذه : )فَإِنْ (
ً
  ). إن(ـطبعا

  . هذه لإلشباع الواودالة \ ا�مع، و ا�يم، وفاعلهذه ا�اء ): هن� ومُ تُ َعلِمْ  فَإِنْ (
 � الضم� ، وهو ضم� مب� \ الفتح Æ Rل نصب مفعول به أول ):ُهن� (

ً
سواء أقلنا إن ا�اء وحدها � الضم� أو هن معا

  .)هن� ومُ تُ َعلِمْ  فَإِنْ (، تدل \ الرجحان R اrG ، و� R هذه ا�سألةا�تصل، \ قول[ للنحوي[
القادمات من الكفار أنهن مؤمنات حقيقيات اإليمان وترجح أن إن ترجح µيكم أيها ا�ؤمنون : وا�راد به واهللا أعلم

  . عندكم هذا فال ترجعوهن إÏ الكفار
أن تكون دالة \  َعلِمبل الغالب R  ،حان R اrG وليس هذا هو الغالب فيهاهنا دالة \ الرج علِموالشاهد عندنا أن  

rGا R ]ا�ق.  
أو  ،وهو منصوب وعالمة نصبه الكtة ألنه �ع مؤنث سالم ا�فعول به اhا�هو  :)ُمْؤِمَناٍت (و ،هو ا�فعول به األول): ُهن� (و

  . مزيدت[) تاء(و) ألف(ـ�ا �ع ب
وهو ما يدل R الغالب \ ا�ق[ R اrG ويدل أحيانا أو قليال \  ،اhالث من أقسام أفعال القلوب هذا هو القسم

rGا R وقد استشهدت �ما معا) رأى، وَعِلم( وهما فعالن ،الرجحان .  
  هُ َرانَ وَ ( ،هنا للرجحان رأىو) بَِعيداً  هُ ْونَ يَرَ إِغ�ُهْم : (فشاهده قو� اهللا سبحانه وتعاÏ رأىأما 

ً
هنا تدل \ ا�ق[  رأىو )قَِريبا

rGا R.  
َ إِال� اهللا�ُ  اْعلَمْ فَ ( أحيانا وهو الغالب وتدل \ الرجحان وشاهدها داللة \ ا�ق[ فتدل أيضا \ ا�ق[ علمأما 

َ
ن�ُه ال إِ\

َ
 ك

ُمْؤِمَناتِ 
ْ
ُمْؤِمنsَِ َوال

ْ
نْبَِك َولِل  :وأما دال<ها \ الرجحان فÍ �و قول اهللا سبحانه ،تدل \ ا�ق[ اهن) اْعلَمْ ) (َواْسَتْغِفْر ِ�َ

اِر  ُمْؤِمَناٍت  ُهن� ُموتُ َعلِمْ فَإِْن ( ُكف�
ْ
 ال

َ
  .)فَال تَرِْجُعوُهن� إِ�

 ---------------------------------  
  . ل أحيانا V ا�قsما يدل u الغالب V الرجحان u ا_^ ويدمن أفعال القلوب وهو  القسم الرابع����

  ). اَل خَ ، ِسَب حَ ، ظن� (� : وهو ثالثة أفعال

 
ً
   ظن   :أوال

   :قو�، دالة V الرجحان وهو الغالب فيهاu هذا القول | و قول الشاعر: من أمثلتها
  لظى اpرِب  ْت ب� ُك إن شَ تُ ظَنن

ً
  ادً رÇ عَ فيمن Èن عنها مُ  َت دْ فعر� ***صا�ا

َ  عندي ترجحأو  اعتقدتيع�  ،رجحان R اrGهنا تدل \ ال :)ظنَ ( يع� ستكون ، ا�رب ستص� نارها بÊ شُ أنك ح[ ت
، أو هربت من ا�عرcة ،عن هذه ا�رب وهربت منها أعرضتيع� ) عّردَت (ألنك  ،فتب[ Ë خالف ذلك، Æاربا R ا�رب
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  .عن هذه ا�رب ولم يدخل فيها نÉفاأو أعرض رب بمعÁ د عن هذه ا�يع� مع من عر   )ادً رÇ عَ فيمن Èن عنها مُ  َت دْ فعر� (
  كتُ ظنن(: الشاهد عندنا R قو�

ً
  ). صا�ا

  . فعل يدل \ الرجحان R اrG :هذه )ظن(فإن 
  . مفعول به أولضم� متصل مب� \ الفتح Æ Rل نصب  ):الÖف(و
  .  آخرهمنصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة \ مفعول به ثانٍ  ):صا�ا(

ن الكريم فوجدتها فيها آوقد تتبعت مواضع عديدة R القر، أما دال�ها V ا�قu s ا_^ ف� الغاJة u القرآن الكريم
دالة V أن تكون  )ظنَ (الغالب u ، تدل \ ا�ق[ )ظنَ (ن أيضا بعض ا�واضع الx وردت فيها آو¬ القر، دالة \ ا�ق[

  . تدل V ا�قsالقران الكريم u الغالب لكنها u  ،الرجحان
َاِشِعsَ {تعاÏ عن الصالة قال اهللا  -

ْ
 ا_

َ
Vَ 

�
ِيَن )í.(َوxِغ�َها لََكبَِ¥ٌة إِال

�
ِْه َراِجُعونَ  ونَ َفُظنÓ ا�

َ
غ�ُهْم إِ�

َ
غ�ُهْم ُمالقُو َربÇِهْم وَك

َ
} ك

إلنسان حينما تكون الصالة كب�ة \ غ�ه، وأما هو فمتيقن أنه راجع ، ألن افعل يدل \ ا�ق[ R اrG :هنا) َفُظنÓ (ـفَ 
فيؤديها مطم. ا5ال ألنه متيقن بالرجوع إÏ اهللا  ،إÏ اهللا سبحانه وتعاÏ فتخف الصالة عليه وال تكون ثقيلة عليه

Ïسبحانه وتعا .  
ِفَراُق  َظن� وَ {: سبحانه وتعاÏن الكريم دالة \ ا�ق[ R اrG قو� آ�ا ورد فيه أيضا R القر -

ْ
ن�ُه ال

َ
يع� ح[ تلتف الساق  }ك

بالعكس حينما تُغرر ا�فس فإنه حينئٍذ  ،هل ال يزال اإلنسان ي;جح عنده الفراق أو هو متيقن بالفراق اآلن، بالساق
  . أنه ميٌت ال Æالةبيكون متيقنا 

u القرآن الكريم أن تكون دالة V  )ظن(كرت لكم أن الغالب u وقد ذ ،فهذا من ا�واضع الÁ تدل V ا�قu s ا_^
sالقر تمثل )ظن(هذه  ،ا�ق R الرجحان وهو الغالب ومثل �ا با�ق[ وهو القليل مع أن أك0 وروده R آ�ا 

ً
ن الكريم داال

ظهر R Ë مواضع كث�ة R لكن اTي ي ،وقد يكون غ�ي يرى غ� هذا الرأي ،فيما يظهر Ë ،علمأ\ ا�ق[ واهللا 
   .تدل فيها \ ا�ق[ )ظن(القرآن الكريم أن 

 
ً
   َحِسَب  :ثانيا

  :R اrG قول الشاعر فد�له أو شاهده داال \ الرجحان
  عشيَة القينا ُجذام وÃِ¥ا***شحمةً بيضاء Xَ  ناحِسبو�نا 

  .جذام و�� فوجدناها àالف ما �ن ي;جح عندناحينما القينا  ،يقول كنا ي;جح عندنا أن º األمور سهلة وميtة
  . ضم� متصل مب� \ السكون Æ Rل رفع فاعل ):نا(و، حسب: الفعل) نا X بيضاء شحمةحسب( :والشاهد R قو�

  .منصوب وعالمة نصبه الفتحة مفعول به ثا�: شحمةً و،  منصوبة بالفتحة مفعول به أول :Xو
  :ردت R قول الشاعرو دالًة \ ا�ق[) حسب( 

 إذا ما ا�رُء أصبحَ بَ رَ ***zارةٍ  خ¥َ  وا¸ودَ  ا�å ُت حِسب
ً
  ثاقالً  احا

حينما يكون ا�رء مثقًال باTنوب ، ألنه تيقن أن ا<ª وا�ود أفضل ارة أو خَ� ارة، هنا بمعÁ ا�ق[ هنا :)حِسب(
Ïسينقذه بإذن اهللا تعا ª>واألخطاء فإن ا .  

  .الرجحان بل الغالب أن تدل V ،وهذا ليس هو الغالب فيها ،هنا دالٌة V ا�قs )حِسَب (: نا أنالشاهد ه
  . ضم� متصل مب� \ الضم Æ Rل رفع فاعل ا�اءو ،ماٍض  فعٌل هنا  :َحِسَب 
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  . منصوب وعالمة نصبه الفتحة ا�قدرة \ األلف منع من ظهورها ا<عذر مفعول به أول: ا�åو
   .معطوف عليه منصوب :دا¸وو

  . مفعول به ثانٍ : خ¥ا
  . والغالب فيها أن تكون دالة V الرجحان u ا_^ ،ومرة تدل V الرجحان ،مرة تدل V ا�قs )حِسب(

hثا 
ً
َل  :ا

َ
   خا

لَ (إال u هذا الفعل  فتح حرف مضارعهتحق الفعل ا�ضارع إذا Èن ماضيه ثالثيا أو �اسيا أو سداسيا أن 
َ
، فإن حقه، )خا

لكن هو Ä uم العرب أو Ä uم معظم  ،)أخاُل (ن حقُه أن تقول È، بل اللغة الغاJة فيه أن تك© حرف ا�ضارعة
  ،وقلت هذا ال·م ألن الشاهد عندنا بلفظ ا�ضارع، هذا ا�ضارع )إخالُ (العرب 

ً
حø ال يظن شخص  ،وسأذكره مكسورا

  . أو الغالب Î Rم العرب كما نص \ ذلك ا�حويون واللغويون أيضا ،عرب فيهفهذا هو Îم ال ،أن� أخطأت فيه
  :الشاهد R هذا ا�وضوع قول الشاعر

 ُ   َك إَخال
َ

  ال يستطاع من الوجدِ  يَُسومَك ما***هوى ذاإن لم تغضِض الطرف
وهذا فيه داللة معنوية  ،لفإذا غضضت الطرف امتنعت عن ا�وى والزيغ والضال، إطالق الطرف �علك تتمادى R ا�وى

  . طيبة
ضم� مست; وجوبا الفاعل و، مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة \ آخره فعل )إخال(أن 	مة  :والشاهد عندنا

  . )خاَل (ـهو ا�فعول به اhا� ل ):هوى ذا(، أول مفعول بهضم� متصل مب� \ الفتح Æ Rل نصب  الÖف، و)أنا(تقديره 
يع� ي;جح عندي أنك إن لم تغضض الطرف فأنت  ،الشك أنها بمع¹ الرجحان ا�قs؟ أوهنا بمع¹ الرجحان  )الَ خ( 

  .أو ستتبُع هواك حينما ال تغض طرفك ،صاحب هوى
  :ستشهد بشاهد آخر وهو قو�اولكنه  ،دال<ها \ ا�ق[ لم يستشهد �ا ابن هشام

 ° ِز تُ ِخلما 
ْ
 مِ ضَ  مُ كُ دَ عْ ُت نَ ل

ً
  األلمِ ةَ و� Ãُُ  أشكوا إ�كمْ ***نا

 تُ ِخلما (
ً
ابن هشام  و²ن �ن ُ�تمل أن   ـكما قال Æقق الكتاب هنا أيضا تدل \ الرجحان R اrG )خالَ (ـف ):° ضمنا

 ومادام متحدث ،ستشهد به لتاللة \ ا�ق[ ألنه يتحدث عن نفسها
ً
 وليس ،ف� فيما يظهر ç تدل V ا�قsعن نفسه  ا

 u ا_^ )خاَل (هذا هو الغالب u الرجحان V فإن الغالب فيها أن تكون دالة.   
  :يقول الشاعر، لكن �ا أعتقد أنه يدل \ ا�ق[ R اrG وأظنكم ستوافقون� عليه قول آخر -

د" به وهو أول سمٌ اç ***°تُ ِخلدA{ الغوا{ عَمُهَن و
ُ
  فال أ

ف�ن يود أن يدعونه ، يع� الصبايا دعونَُه فقلن � يا عم ألنه كب� السن فهذه الßمة لم تناسبه يقول إن الغوا� :معÁ ا5يت 
  . و²نما قلن � يا عم فأغضبه ذلك ،ولكنهن لم يفعلن ذلك ،باسمه فيقلن يا فالن
الشاهد ، سماانه متيقن أن � الشك أ؟ متيقن أن � اسمأو  هل تظن أنه ي;جَح عنده) ° ç اسمتُ ِخلو( :الشاهد عندنا R قو�

   . u ا_^sُهنا جاءت بمع¹ ا�ق )خالَ (أن 
حلت Æل ) çَ أسمٌ (و�لة  ،مفعول به أول ا�اءللوقاية، و ا3ونو ،فاعل ا�اء، والفعل�  :)خاَل ) (ç اسم يـنتُ ِخلو( 

  . ا�فعول به اhا�
  :أورد ا�صنف رÃنا اهللا وxياه بعض ا�نبيهات وقال ����
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  :فيقول، أخر ³ا استعماالت أخرى أو ³ا معانٍ أن بعض هذه األفعال القلبية  :ا�نبيه األول���� 
  ). َعَرف(بمعR  Á بعض األحيان يكون) َعلِمَ (إن الفعل  -
 ) ظن� (الفعل  -

ً
  ). تهما(بمعÁ  يكون أحيانا

 ) رأى(الفعل  -
ً
  . آخر ُحرمتَهُ  رأىو ،كذا ل  فالٌن حِ رأى يع� ) ا�ذهب(بمعÁ  يكون أحيانا

 ،�فعول به واحد ةً ناصبكذلك ) ظنَ (وتكون  ،به واحد �فعولٍ  ًةúًناصبفيها ) َعلِمَ (تكون : هذه األفعال اhالثة استعماالتها
 ) رأى( وتكون

ً
  . �فعول به واحدًة ناصبهذه أيضا

  :شواهد
- Ïم� {: قال اهللا سبحانه وتعا

ُ
ْخرََجُكْم ِمْن ُنُطوِن أ

َ
 وَاهللا�ُ أ

َ
  }َشْيًئاَن وَيْعلَمُ َهاتُِكْم ال

 ( ال تعرفون،بمعÁ  ،مضارع من األفعال اGمسة وهو مرفوع وعالمة رفعة ثبوت ا�ون فعل): نَ وَيْعلَمُ (ـف
ً
مفعول به  :)َشْيئا

 به
ٌ
  . )َعلِمَ (ـبالنسبة ل ا، و²نما يوجد مفعول به واحد فقط، هذفقط ال يوجد مفعوالن ،أول مفعول

ِ { :فنحو قول اهللا سبحانه )ظن(ـة لوأما بالنسب - َغْيِب ب
ْ
 ال

َ
Vَ نِ ظَ َوَما ُهَو sٍ { نظ(قال هناs ( Áمتهمبمع .  

 لم تنصب إال مفعول به واحد )رأى(هذه مفعول به، وهذه ) ِحَل (" كذا ِحَل أبو حنيفَة  رأى": فمثا�ا قولك )رأى(أما  -
  . )úّúَِحَل (
  . قصدتهبمعÁ ) اهللا بيَت وُت َحجَ ( :فتقول فتكون ناصبة �فعول به واحد ،قصدعÁ ترد بم R أفعال الرجحان )َحجا(د ترِ  -
  .�رج من هذا ا5اب ،فحينئٍذ ال تنصب مفعول به أصال ،)َحَقدَ (أو بمعÁ ) َحِزنَ (أيضا بمعÁ  )وجد(د وترِ  -

خر غ� قلبية فال تتعدى تأÉ بقية أفعال هذا ا5اب �عانٍ 
ُ
ليست  ُد أيضا هذه األفعال �عانٍ أو تَرِ  ،تعديةتأÉ �عاٍن غ� م ،أ

 :\ سبيل ا�ثال، بقلبية فال تدخل R بابنا
ألنها ليست حينئٍذ فعال  ،خرجت من أفعال هذا ا5اب وال تدخل معنا أصال، )هُ فالٌن ضا�َ  وََجدَ : (إذا قلَت ) وََجدَ (	مة 
  . قلبية ا البد أن تكون متضمنة �عانٍ فال بد أن تكون هذه األفعال حø تكون داخلة معن، قلبيا
 (من الرؤيا بمع¹ ) رأى(إذا Èنت  )اpُلم(بمعÁ  من الرؤيا) رأى(وهو استعمال  :خ¥األنبيه ا� ����

ْ
u ا�نام فهل ) ماpُل

  ؟ تعمل هذا العمل
 ) رأى(إن  :يقول ا�صنف

ْ
تدخل V  ،نِصُب مفعولsيع° أنها تَ  ،العلمية) رأى(فإنها تستعمل استعمال مية إذا �نت ُحل

sومن ذلك قول الشاعر ،ا�بتدأ وا_^ فتنصبهما مفعول:  
ثاالً وِ آوعماٌر و***حنٍش يؤرقُ° وطلٌق  أبو

ُ
  نًة أ

ثالهؤالء 
ُ
، فهو يراهم º R ح[ R ا�نام ،و¹نوا أحياء ثم أخذهم ا�وت ،هؤالء �نوا رفقة � أبو حنش وطلق وعمار وأ

  :ا5يت اآلÉ وهو قو� والشاهد عندنـا هو
  $زاالا$زَل اzا# الليُل و***هم رفقÁ حº إذا ماأرا

  بالال م يدركْ لَ إ� آٍل فَ ***إذا أنا �Èي ¤ري لوردٍ 
  . مضارع فعٌل  وهو منامية أو ُحلمية االرؤيا فيههذه : أرى) رفقÁ همأرا: (الشاهد R قو�

  . ا�فعول به اhا�هذا هو : رفقÁو، به أولمفعول هذا ضم� متصل مب� Æ Rل نصب  :همو
   :بد�ل قو� بعده، معناه من الرؤيا وهو ا�نام ):أرى( 
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  $زاالا$زَل اzا# الليُل و**هم رفقÁ حº إذا ماأرا
  بالال م يدركْ لَ فَ  إ� آلٍ **إذا أنا �Èي ¤ري لوردٍ 

ب�ية و²نما � رؤيا ُحلمية وليست رؤيا علمية أيضا، و²نما �  هذا د�ل \ أن الرؤيا هنا ليست رؤية، )وهو ال©اب( آلٍ 
  . "ُرفَقÁ" :هو وا�فعول به اhا�، "هم"هو  ا�فعول به األول؛ ا�ُلمية هنا مفعول[) رأى(رؤيا R ا�نام ومع ذلك فقد نصب بـ

   )-T(اpلقة 
  Rباب ظن وأخواتها  
   أفعال ا�صي¥ واإللغاء وا�عليق 

: ذكرنا أنهم يقسمون أفعال هذا ا5اب قسم[ وأخواتها ظنR باب  ناألن ،هو القسم اhا� من أفعال هذا ا5اب ألولا�زء ا
  . )وقسم يس� بأفعال ا�صي¥(و )قسم يس� بأفعال القلوب(

  . ومن تقسيمات ابن هشام ر�ه اهللا �ا ،وقد انتهينا من ا�ديث عن أفعال القلوب
   عال ا�صي¥ واإللغاء وا�عليقأف: القسم ا6ا{ �
  . ا�غي¥ أو ا�حويل أو ا�بديل أو ا�عديل :معÁ ا<صي� -
هو الفعل ) ص¥(صُ� إÏ صفٍة أخرى، واألصل فيها فعل أو ثم يُ  ،يكون æٌء \ صفة ثم تص�هُ إÏ صفة أخرى ا�صي¥ 

  . األصل R هذا القسم
لألفعال  مثال ظنألن 	مة ) ظن وأخواتها(، وTلك يقال يس£ هذا ا5اب بـباب )ظن� ( و²ن �ن األصل R هذا ا5اب 	ُُه هو

rGتدخل \ ا�بتدأ وا xنه مفعول به أولأفتنصب ا�بتدأ \ ، ال،  \ rGنه مفعول به ثا�أوتنصب ا .  
 ق، ولكنها ال تتضمن أي معان قلبية ،أفعال ا<صي� قسٌم من هذا

ً
و²نما معÁ ا<صي� وهو ا<حويل  ،لبليس فيها معنا

  . ا<صي� R أفعال هذا ا5اب � ا�قصود بها تغي� الýء من صفة إÏ صفة، وا<غي� وا<بديل

ِذَ ، ùذَ ا، تركَ ، رد� ، جعَل  :� هذه األفعال � 
َ

ù ، َ¥َّوَهَب و، َص .  

 Áليس بمع 
ً
َ (و²نما � بمعÁ  ،)أعطى(وهنا وهب أيضا  هنا مالزمٌة للُمِ/ّ و� ،)َص� 

ً
حينما وسنتحدث عنها  ، أيضا

  . نستشهد �ا

   َجَعَل  :الفعل األول
ئَِكَة َجَعلُ وَ {: وشاهده هناك قول اهللا سبحانه وتعاÏ ،مضمونه يدل \ الرجحان R اR rG أفعال القلوب) َجَعَل (

َ
َمال

ْ
وا ال

ا
ً
ِيَن ُهْم ِعَباُد الر�Ãَِْن إِنَاث

�
  . فهو فعل قل�، تقدوا ا�الئكة وظنوهميع� اع }ا�
َ (هنا بمعÁ  جعلأما    َما َعِملُوا ِمْن َقَمٍل فَ {: قول اهللا مثا� ،)َص¥�

َ
 َوقَِدْمَنا إِ�

ْ
هنا بمعÁ  َجَعَل  فإن  }  َمْنُثوًرا َهَباءً  هُ َناَجَعل

) َ   . ناهُ هباء منثورافص¥: فيها -علمأواهللا -وا<أويل ) َص¥�
ضم� متصل مب� \ الضم R : )ناهجعل(R  ا³اءو، Æ Rل رفع فاعلضم� متصل مب� \ السكون  :)نا(و، لجع: الفعل

 به ثا� :)هباءً (و، مفعول به أولÆل نصب 
ٌ
  ،منصوب وعالمة نصبه الفتحة مفعول

ً
) جعل(والشاهد هنا أن ، صفة: منثورا

 Áهنا تنصب مفعول[ وهو بمع) َ   ). َص¥�

   َردَ  :ا{الفعل ا6
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ِكَتاِب لَْو { :سبحانه فنحو قو�
ْ
ْهِل ال

َ
اراً ْم ِمْن َنْعِد إِيَمانُِكْم كُ ونَ يَُردÓ َود� َكثٌِ¥ ِمْن أ   } ُكف�

اراً ْم ِمْن َنْعِد إِيَمانُِكْم كُ نَ وُردÓ لَْو يَ ( :R قو� تعاÏ الشاهد عندنا ونكم يتمنون لو يص�): يُِص¥(بمعÁ  :هنا) يَُردÓ (فـ) ُكف�
 حø يكونوا هم وحدهم أهل ا�نة

ً
َماغِيÓُهمْ { كفارا

َ
َك أ

ْ
ْو نََصاَرى تِل

َ
َن�َة إِال� َمْن Èََن ُهوداً أ

ْ
فهم يودون أن } َوقَالُوا لَْن يَْدُخَل ا¸

  . تكونوا كفارا ألنهم يعتقدون أنهم مؤمنون
  R والشاهد عندنا Óاراً ْم كُ نَ ويَُرد  :نو¥دف ،يص�ونكم) يُِص¥(بل � بمعÁ  ،ال ،)أرجع(بمعÁ هنا ليست  )ردَ (:نفإ ُكف�

ضم� متصل مب� \  :فيه الواوو ،من األفعال اGمسة أو من األمثلة اGمسة مرفوع وعالمة رفعه ثبوت ا�ون فعل
  . Æ Rل رفع فاعلالسكون 

 ،للجمع: ا�يمو ،ل نصب مفعول به أولب� \ الضم Æ Rموهو ضم� متصل  مفعول به أول: )مْ كُ ونَ يَُردÓ ( الÖفو
اراً (و   . منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة \ آخره مفعول به ثا�:)ُكف�

   تََركَ  :ا6الث الفعل
Ïوَ { :فشاهده قول اهللا تعا 

ْ
  } َفُموُج uِ َنْعٍض يَْوَمئٍِذ  ْعَضُهمْ نَ  َناتََر�

منصوب وعالمة نصبه الفتحة  مفعول به أول :عَض ب، Æ Rل رفع فاعلضم� متصل مب� \ السكون  :)نا(و، تََركَ  :الفعل
  . الظاهرة \ آخره

  . تََركْ للفعل  مفعول به ثا�هذه Æ Rل نصب  )َفُموُج uِ َنْعٍض (و�لة 
 R بعض: علمأوتأويلها واهللا 

ً
ء ا5حر أرأيتم موج ا5حر إنه Hتلط ما، وا�وج هو االختالط، وترcنا بعضهم يومئٍذ ما0ا

  . وا�اس R حينها إذا قامت الساعة Èتلطون وما0ون و¬ أمر عظيم وهول هائل ،بعضه مع بعض
بعضهم ( :يع� لو ترcت الفعل أو عزلت الفعل فقلت، هنا نصبت مفعول[ أصلهما ا�بتدأ واrG تََركْ أن  :الشاهد عندناف 

  ). َركْ تَ (هذا الفعل ، لصح أن يكونا مبتدأ وخr )يموج u بعض

   اùَذَ  :الرابع الفعل
Ïَذَ وَ { :فنحو قول اهللا سبحانه وتعا �ùإِبَْراِهيَم َخلِيالً  اهللا�ُ  ا{  

َ ا<أويل و   . خليال إبراهيم اهللا ص¥�
َ واهللا  فعل :اùذ منصوب وعالمة نصبه  مفعول به أول :إبراهيمو ،فاعللفظ ا�اللة : اهللاو ،علمأماÂ وهو بمعÁ ص� 

َ  ا�فعول به اhا� :هوخليالً و، الظاهرة \ آخره الفتحة   . �ذا الفعل اTي بمعÁ ص� 

ِذَ : الفعل ا_امس
َ
ù   
َ (بعضهم يرى أن 

�
ùِذَ (و )ذَ ا

َ
ù( واحد Áًواحد فهما متقاربان ف، بمع Áإذا لم يكونا بمع ،Áا�ع R وهنا) َ

�
ùِذَ (و )ذَ ا

َ
ù( 

 Áهما بمعÎ َ   :ول الشاعرانظر إÏ ق، ص¥�
 ِ
َ
ùجاِز �عجزو!***د�الهُم إثرَ  ُغرازَ  ُت ذpا u وفروا  

ِذ" :الشاهد عندناغراز هذا جبل، 
َ
ù د�ال ُغرازَ  ُت" .  

ِذ
َ
ù: وهو مب� هنا فعل Âو²نما ، أو تقول مب� \ الفتح ،إما أن تقول مب� \ السكون التصا� بضم� رفع ا�تحرك؛ ما

ِذالرفع ا�تحرك ُسكَن التصا� بضم� 
َ
ù ُت .  

مفعول به هذا  :د�الو، هذا ظرف :²ثرهمو، مفعول به أولهذا  :زَ غرا، Æ Rل رفع فاعلضم� متصل مب� \ الضم : ا�اء 
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  .ثا�
ِذ أن   :والشاهد 

َ
ù  Áهنا بمع َ ُت : (فلو قلت ص¥�   . لوجدت أن ال·م صحيح) د�ال ç أو إثرهُم أو بعدهمُ  غرازَ  ص¥�

  الفعل اTي هو األصل R هذا ا5اب صّ¥َ : السادسالفعل 

  ُت ص¥� (: قولك مثال
ً
  )الطsَ خزفا

 َ  و، مفعول به أول :الطsو، فاعل :ا�اءو، ماÂ فعلهذا  :ص¥�
ً
  . مفعول به ثا� :خزفا

  :وشاهده اTي ذكره ابن هشام قول الشاعر
  ٍف مأكولَكَعِص  مثل واُصّ¥ فَ ***ولعــبت طـٌ¥ بهـم أبابيل

  :وقد ذكروا قبله بيتا آخر وهو قول الشاعر
  تَرِميُهُم حجارٌة من سجيل**  ومسهم ما مَس أصحاب الفيل

  َكَعِصٍف مأكولمثَل  واُصّ¥ فَ **  طـٌ¥ بهـم أبابيل ولعـبْت 
، : الشاهد عندنا   . ننظر هذين ا�فعول[، هنا نصبت مفعول[ أصلهما ا�بتدأ واrGَصّ¥َ

ضم� متصل مب� Æ Rل نصب مفعول به  :الواو، ووهو هنا مبٌ� للمجهول أو مب� للمفعول \ األصوب/ ُصّ¥َ  :هو الفعل
 به أولفهو نائب فاعل لكن �ن أصله ، ن الواو ال يقع إال Æ Rل رفعأل) طبعا هو نائب فاعل(

ً
  . مفعوال

  . تحة الظاهرة \ آخرهوهو منصوب وعالمة نصبه الف ،ا�فعول به اhا�هذا هو  :مثَل و

   َوَهَب  :الفعل السابع
ال ¤ئ منها ال مضارع وال أمر وال غ¥ه من ا�Éيفات، وxنما | تلزم  َصّ¥َ إذا Èنت بمعR-  ¹ هذا ا5اب- )َوَهَب (

ßصورة واحدة و| أن تكون بلفظ ا�ا .  
  . فداء لك ص¥!اُهللا يع�  ينـوهب ،)كفِدا اهللاُ  يـنوهب: (أمثلته قول العرب أو قول بعضهم من - 

 :اهللاُ و، وهو ضم� مب� \ السكون Æ Rل نصب مفعول به أول :ا�اءو، للوقاية :ا3ونو، ماÂ فعل :هنا وهبوالشاهد أن 
 به أول ا�اء ) كفِدا اهللاُ  يـنوهب( ،وهو ا�فعول به اhا�هذا مفعول به منصوب : فداءو، فاعلهنا لفظ ا�اللة 

ٌ
 فِداومفعول

  . مفعول به ثا�
  .فيما يتعلق بعملها وبدال<ها وبتعدادها وبذكر شواهدها þدثناوقد  ،األفعال اµالة \ ا<صي� �هذه 

  اإللغاء وا�عليق ����
مبتدأ �نا يع� األصل فيها أن تنصب مفعول[ هما R األصل  ،األصل فيها اإلعمال -أفعال القلوب– أفعال هذا ا5اب

rاأل؛ وخrا� خhمفعوال به ثا�ا�فيص� ؛ ول مبتدأ وا rGبتدأ مفعوال به أول، ويص� ا .  
  :فعال القلوب يعرض ³ا أحيانا أمرانأللكن يعرض بل هذا هو األصل فيها،  ،اإلعمال ال شك فيه وال معارضة فيه 

  . ا�حلوال R  اللفظيع� ال تعملها ال R  ،اإللغاء :األول األمر ����
بل يأÉ ا�بتدأ واrG  ،فيه فإنك ال تعملها اللفظR أما  ،فقط ا�حلتعملها R وا�راد با<عليق أن  ،ا�عليق: ا6ا{ األمر ����

بعت عليهما يع� \ ا�فعول[ فإنه �وز لك اإلتباع \ اللفظ ف;فع أو أتوTلك إذا  ،مرفوع[ لكنهما Æ Rل نصب
  . ذلك بإذن اهللا تعاR Ï األمثلة والشواهد وسيتب[، اإلتباع \ ا�حل فتنصب

  .فسبق أن ذكرنا º ما يتعلق باإلعمال R هذا ا5اب ،اإللغاء وا<عليق فهو lال حديثنا، أما اإلعمال فال حديث فيه 
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  :اإللغاء ����
وجاء العامل u الوسط Öن ا�بتدأ قبله وا_^ بعده ف ؛بs ا�عمولs -يع° أفعال ظن وأخواتها-فيكون إذا توسط العامل 

  :نك حينئذٍ إف
 T .وز لك أن تل� العامل¤ .  
 و. - 

ً
  . أن يتأخر العامل ويتقدم ا�عموالن -u اإللغاء ىوهذا أقو-أيضا

  :أما األمثلة فنحو قولك، ثم سأذكر الشواهد الx ذكرها ابن هشام أمثلة -
  ). ٌس ُت جالظنن دٌ �م(
  . هذا خr: جالٌس و، علهذا فعل وفا: ُت ظنن، مبتدأ :�مدٌ  

 ُت جالسظنن اً �مد :و�وز لك R الوقت نفسه أن تعمل فتقول
ً
فإن ، ألن توسطه ب[ ا�فعول[ lّوز أن تُعمل وأن ال تُعمل ،ا

  . هذا جائزفن أهملت ²أعملت فهذا جائز و
  :خالف ؟ما األوt تُعمل أو تُهمل :سؤال 
T-  أن منهم من يرىtصلألنه هو األ اإلعمال أو . 

 . وهو u ا�قدمة ،ألن العامل ليس u مÖنه ا�ي يستحقه اإلهمال أوtأن ومنهم من يرى  --

S-  متساويانومنهم من يرى sهذا هو الصحيحو أن الوجه .  
  .وال تفضيل ألحدهما V اآلخر؛ ولك أن تُهمل V السواءل؛ أن لك أن تُعم بs ا�عمولs توسط العاملالصحيح أنه إذا  -

  . ولكن اإلهمال أوt نه ¤وز لك حينئٍذ اإلعمال واإلهمالإف :عن ا�عمولs تأخر العاملأما إن 
 فال، حø لو سكت ولم تذكر العامل فال لزوم �، قد يغفل عنُه الشخص وال يتحدث به ؛ألنه تأخر عنهما معا أسأل �اذا؟ 

  . يذكر العامل
 –نظرا إ� األصل-أن تعمله  ¤وزو،  واحدا األوt اإلهمال يع° عدم إعما\إذاً إذا تأخر العامل عن ا�عمولs فقوالً  

  . أن تعملُه حº لو تأخرفاألصل 
  :الشواهد الx ذكرها ا�صنف � �
  :الشاهد األول وهو قول الشاعر -

 ِ   وا_ورُ  اللؤمُ  ُت ِخل و� األراجþ***ألراجþ يا ابَن اللؤِم توعد{اأب
)þيع�  :)أباألراج�، ما يقال من شعر الرجز واألراج� �ع أرجوزة و�، يقول أُيَهِدُد� وتُوِعُد� بأن تَهُجو% باألراج

 ُت ِخل و� األراجþ( :ثم قال R الشطر اhا� - يع� تهدد�- أباألراجþ يا ابَن اللؤِم توعد{ :فيقول � وهو Hاطبه ويهجوه
  . )وا_ورُ  اللؤمُ 

  . هذا فعل من أفعال القلوب :ُت ِخل، هذا جار وlرور :u األراجþ :ر اhا�الشاهد عندنا R الشط
عملها ألو فمرفوعة،  ألنه جاءت 	مة اللؤمُ ، هذا د�ل \ أن الفعل هنا مهمل: اللؤمُ و، هو الفاعل: ا�اءو، هو الفعل: خاَل  

  رجح؟؟ما األ ،الفعل هنا متوسط بs ا�عمولs، )اللؤمَ  ُت ِخل( اللؤمَ  :لقال
  :األقوال ا6الثة الÁ ذكرناها u ما قبل و| 

علم أوهذا هو الصواب واهللا أن بعضهم يرجح اإلعمال، وبعضهم يرجح اإلهمال، وبعضهم يقول الوجهان جائزان \ السواء 
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u : (وهماعمول[، ألنه توسط ب[ ا� فجعله مهمالً  ،هنا قد ا�ذ الطريق أو طريق اإلهمالو، أن الوجه[ جائزان \ السواء
þمقدم \ هذا ألنه لم تُ  :)األراج rحا�مانك تُ إف ؛عملهوهو خ \ rGعمل ا�بتدأ وا .  
  . جار وlرور، خr مقدم :u األراجþِ  :فتقول

  ). وا_ورُ  اللؤمُ ِخلُت (، هذه مهملة فعل وفاعل: خاَل و، مبتدأ مؤخر :اللؤمُ و 
  :، شاهده قول الشاعرُ\ حينئذٍ تأُخر الفعل عن ا�فعولs وxهما -

 إن أع©ت بل إن أي©ت غنماهما***ِن وxنما يسودانناايزعم سيدانا هما

  )نِ ايزعم سيدانا هما( :الشاهد هنا
 هوهو فعل مضارع مرفوع وعالمة رفع ،وهو فعل يدل \ الرجحان R اrG ،مضارع وهو من أفعال القلوب فعل: نِ ايزعم 

  . مثلة اGمسة أو من األفعال اGمسة كما يسميها بعضهمثبوت ا�ون ألنه من األ
ضم� رفع منفصل وال يقع  :هما، عالمة الرفع ألنها تُرفع األفعال اGمسة بثبوت ا�ون :ا3ونو، فاعل: نِ ايزعمR ) األلف( 

 وهنا نعربه  ،Æ Rل نصب
ً
  . مب� \ السكون أيضا Æ Rل رفع مبتدأ

والسبب ، قد أل� عن العمل) نِ ايزعم(ن الفعل إوحينئٍذ ف، مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثÁ وهو ،خr ا�بتدأ: نااسيد
: فنقول، فيكونان حينئٍذ معرب[ إعراب األسماء الواقعة مبتدأ وخrا )سيدانا، هما( :وهما R ذلك هو تأخره عن ا�عمول[

  .العمل قد ألغيت عن): نِ ايزعم(و، خrه: )سيدانا(و، مبتدأ: )هما(
  ما األحسن u هذا الفعل أن نعمله أو أن نهمله ؟؟

و²ن أهملت فهناك تعليل ، عملإن أعملت فع� األصل ألن األصل R هذه األفعال أن تُ ؛ الوجهان جائزان اإلعمال واإلهمال
  .لكن األوu t ا�تأخر اإلهمال وهو عدم اإلعمال، أن الفعل متأخر فالوجهان جائزان لإلهمال وهو

  :عن قسمu s ما يُتَحَدُث عنُه u هذا اJاب �دثنا
  . األصل وال إش�ل فيه ووهذا ه، اإلعمال /القسم األول
  . وحينئٍذ إذا أهملت فإنك ال تُعمل ال R اللفظ وال R ا�حل ،وا�قصود به اإلهمال، اإللغاء /القسم ا6ا{

  ا�عليق/ القسم ا6الث

  :ا�عليق ���� 
فال يبª � عمل R اللفظ بل يكون اللفظ اTي دخل  ،u اللفظu أنه يُهمل أو يل& عمل العامل  لغاءاإليشارك ا<عليق 

ألن الفعل معلق عن العمل  ،يكون اللفظ وهما ا�بتدأ واrG يكونان مرفوع[ ؛مرفوA أو u �ل رفععليه العامل ا�علق 
  . قة عن العملجد سبب من األسباب ا�علِ يع� تعليق العامل عن العمل واجب إذا و، وهذا واجب

تبعت عليه تابعا إما أنك لو أوا�µل \ أنه يبª � عمل R ا�حل  ،فال يزال يبå \ عمل u ا�حل ناحية ا�حلأما من  -
تتبع  و¤وز لك أن ،ا�حلفإنك حينئٍذ ¤وز لك أن تتبع با3صب V اعتبار  ذلك غ�و²ما  بدلو²ما  معطوفو²ما  صفة

و'هما جائز بالنسبة  ،فتنصب ا�حلف¡فع و¤وز لك أن تتبع V  باللفظ¤وز لك أن تُتُبِع ، اللفظالرفع V اعتبار ب
   .لإلتباع

بل  ،فهذا ال ¤وزأما إعمال الفعل ا�علق R اللفظ فتنصب ا�فعول[ مع أن الفعل معلق عنهما معلٌق عن العمل فيهما  -
  . ويبå \ عمل u ا�حل ،لفظ¤ب اإللغاء u ال
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  )TS(اpلقة 

  تعليق الفعل عن العمل: باب ظن وأخواتها
 ال �الً 

ً
وذلك بأن عل العامل اTي هو من  ،ال R ا�حل إبطال العمل R اللفظ ،إن ا�راد با�عليق إبطال العمل للفعل لفظا

 إذا �ن الفعل معلق- كون اللفظبل �ب أن ي، معطل عن العمل ال تعمله u اللفظأفعال القلوب 
ً
¤ب أن يكون إما  -ا

يكون ا�بتدأ وا_^ الواقعان بعد الفعل ا�علق ¤ب أن يكونا مرفوعs لفظا أو u �ل �ب أن ؛ مرفوA أو u �ل رفع
  . متعددةذا السبب صورا ³لكن  ،وال يعلق الفعل عن العمل إال بسبب واحد ،وال ¤وز أن يكونا منصوبs أبدا، رفع

  هو أن يتوسط بs العامل وا�عمولs لفظا من األلفاظ الÁ ³ا الصدارة :السبب
  والسؤال ما | األلفاظ الÁ ³ا الصدارة؟؟

  . ا�افيتان) إن،ال(و ،ا�افية)ام(، )الم القسم(و )الم االبتداء(، )حروف االستفهام( أو )أسماء االستفهام(: \ سبيل ا�ثال
ألنه البد أن تكون R صدر  ،فمادام أن �ا الصدارة يكون العامل القل� اTي قبلها ال يتجاوزها ،صدارةº هذه �ا ال

 عمل شيفإن ، مع أنها لفظ يستحق الصدارة ؟فكيف يعمل فيها العامل القل� R ظاهر اللفظ، �لتها
ً
معÁ ذلك ف قبلها ئا

  . أنها ليست R الصدارة

  :لفاظ الx �ا الصدارةاأل �
T- الم االبتداء:  
َ وا َعلِمُ َولََقْد { :شاهدها قول اهللا الم االبتداء - ُ uِ اآلِخَرةِ ِمْن َخالٍق اْشَ¡َاهُ  َمنْ ل

َ
   }َما \

بعده فمنعته من العمل  الم االبتداءهنا جاءت ، أن ينصب مفعول[ أصلهما ا�بتدأ واrG :وحقه، )علم(القل� هو  الفعل
ُ (و) ِمنْ (،  حال فاأللفاظ هنا مبنية أصالو\ R ،º ظاهر اللفظ

َ
  . ال تظهر عليها حرcة اإلعراب) َخالٍق u اآلخرة من َما \

 ،بغ� هذه اآلية أو جاء �ا بأمثلة تظهر فيها ا�رcة أو تتقبل ا�رcة ل�ن أو	 R رأ2 ل ا�صنف ابن هشام ر�ه اهللاولو مث  
   .حقهما أن يكونا منصوب[ أو Æ Rل نصبفننظر اآلن إÏ ا�فعول[ اTين �نا 

  من ا�ي علق الفعل هنا عن العمل؟  :أوال
َ (ا�وجودة R قو� تعاÏ  الم االبتداءاTي علقه هو    ).اْشَ¡َاهُ  َمنْ ل
هذه  ):هُ اْشَ¡َا(، zطية وي;جح عندي أنها اسم موصول نو� إما اسم موصول و²ما م ):من( )اْشَ¡َاهُ  َمنْ ( :ا�فعول األول
  . �لة الصلة
Ïاآلِخَرةِ ِمْن َخالٍق : (قو� تعا uِ ُ

َ
ُ uِ اآلِخَرةِ (وخrه �لة ، ألن ا�بتدأ هنا االسم ا�وصول، 	ها هذه Æ Rل الرفع) َما \

َ
َما \

 �ن حقها أن تكون منصوبة لو لم يعلق الفعل عن العمل) ِمْن َخالٍق 
ً
  . عليها ا�صبولكن هنا طبعا ال يظهر  ،ف¾ أيضا

  . من األفعال القلبية )إÏ آخره ُت ِخلأو ُت َحِسبأو ُت َظننأو  ُت َعلِم( :وهو قولك مثال يمكن أن يظهر عليه ا3صب -
  . �حمٌد صائمٌ  ُت َعلِم: تقول

  ُت علم :لقلت – هذا لوال لم يكن الفعل معلقا عن العمل) �مد(، والفعل :َعلِمَ  
ً
 صائما

ً
الفعل وجب لكن �ا علق ، Æمدا

  . مفعول به ثا�هذا خr ا�بتدأ ولكنه أيضا Æ Rل نصب : )صائم(نه هنا Æ Rل نصب، وأمع  ،ظاهر اللفظبأن ال تعمله 

  الم القسم  ـ-
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  إن ا�نايا ال تطيُش سهامها***أتsِ منيÁ� ُت َعلمولقد  :�و قول الشاعرمثا�  - 
أيضا عندنا ا�شßة  ناوه، "أتsَ منيÁ�ُت علمواهللا لقد : "-واهللا أعلم-قدير واقعة يقولون R جواب قسم مقدر وا< :الالم

هنا داخلة \ �لة فعلية وا�ملة الفعلية هذه ال تظهر عليها عالمة اإلعراب، ف�ن من ا�ستحسن الم القسم نفسها ألن 
  . ل بö مرفو¦نه لم ينصب بأأن يمثل أو يستشهد بمثال تظهر فيه عالمة اإلعراب حø نعرف 

   .أو نائٌم أو موجوٌد أو حا4ٌ أو 3ئٌب أو إÏ آخره )محمٌد صائمٌ ـل ُت علمولقد ( :ويمكن أن يمثل � بقولك -
  . جاءت مرفوعة لوجود الالم الُمَعِلَقة و� الم القسم) �مدٌ ( :الشاهد R هذا ا�ثال

 :ولو قلت، ت[ د�ل \ أن الالم ليست لالبتداء و²نما � للقسمعذر ا�صنف بأن ا�ون هنا ا�وجودة R قو� <ألكن قد يُ  
لكن يمكن أن تأÉ بقسم ، ربما ألبس \ السامع أن الالم هذه لالبتداءلأو موجوٌد أو مسافٌر ) محمٌد صائمٌ ـل ُت علم(
  . محمٌد صائمٌ ـل ٌت علملقد  واهللا: لها فنقولقب
  . علم بالصوابأواهللا ) ُت علملقد : (قسم هو R قو�ولكن هذا أيضا سيقول لك القائل إن جواب ال 

Sا الصدارة ا3افية )ما(من ا�علقات للفعل عن العمل :ا3افية) ما( ـ� xا�صنف ر�ه اهللا ، ألنها لفظ من األلفاظ ال

  استشهد بشاهد ال تظهر عليه عالمة اإلعراب
  }يَنِطُقونَ  َهُؤالءِ  َما َت َعلِمْ لََقْد {اهللا قال 
  . عن العمل) علم(و� ا�علقة للفعل  ا3افية�  ):ما(و ،ا�اء: والفاعل، )َعلِمْ (: لالفع
وcذلك �لة  ،نه ال تظهر عليه العالمة ألنه مب�إحø لو لم يكن معلقا ف ،هذا اسم إشارة مب� \ الكt :)َهُؤالءِ ( 
  . ا�فعول به اhا�� Æ Rل  ):يَنِطُقونَ (
 ظنتوسطت ب[ الفعل  )ا3افية ما" (ما عبد اهللا مسافرٌ  تظنن: "قولكهو R مثال آخر و )الء ينطقونهؤ(ولو وضعنا م�ن  

  ،وهما ا�بتدأ واrG ا�فعولsوب[ 
ً
  . وبö � عمل R ا�حل ،فأل� عمل الفعل القل� R ظاهر اللفظ وجوبا

  :ا3افيتان) إن، ال( ـ.
يش¡ط u هذين اpرفs حº يعلقا الفعل لكن  ا3افيتان إنو الzط وهما من معلقات الفعل عن العمل حرفان و�ما 

،�ب أن يكون القسم هذا ملفوظا به يع� مذكور، أو مقدر أن يقعا u جواب قسم ملفوظ به :عن العمل
ً
 أيأو مقدر ا

ً
 ا

  . هال·م يتضمنه أو ا�عÁ يستلزم
  :ا�صنف بمثالمثل �  ماومنه -
  :ا�ثال اTي ذكره تظهر عليه عالمة اإلعراب فقالو، لفوظسم محالة أن يكون الق-
  "وٌ عمر الوu اbار  زيدٌ  ال واهللا تعلم"

  . عن العمل )علم( و� ا�علقة للفعل :ا3افية )ال(و، هذا القسم ملفوظ به ):واهللا(، علم :تعلم
  . علمل Æ Rل نصب مفعول به، ولكنه R الوقت نفسه مبتدأ: )زيد(و
  . زيدٌ  الهذا معطوف \ قو�  ):وعمر الو(، جار وlرور متعلق بمحذوف خr: )bارu ا(و
  "مسافرٌ  �مدٌ  إنْ "أو  "حاIٌ  زيدٌ  إنْ " تعلم :فنحو قولك اً حالة أن يكون القسم مقدر uأما  - 

أو مع نية  ،لفظ القسم ال يعلقان الفعل عن العمل إال مع )إن(و) ال(ن إو²ال ف -هنا ال يوجد قسم لكنه مقدر- :إن تعلم
  . أو تقدير القسم ،القسم
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íمعلق قوي جداً وهو  :االستفهام ـ   

 م�ن واحد من ا�عأو  ،استفهام :إذا توسط ب[ الفعل القل� وا�فعول[
ً
وهاتان  ،فإنه يعلق العامل عن العمل ول[ استفهاما

  :الصورتان R االستفهام
tالعامل وا�: الصورة األو s³ا الصدارةأن يتوسط ب Áء من األلفاظ ال¿ sعمول .  

Ïِْن { :ومن ذلك قول اهللا سبحانه وتعاxْدرِيَو
َ
  أ

َ
ْم بَِعيٌد  قَِريٌب أ

َ
  .}َما تُوَعُدونَ أ

 
ً
ْدرِي(هو  الفعلهذا الشاهد صحيح وتظهر عليه عالمة اإلعراب، وقد جاء أوال

َ
وا�فعول ، )همزة االستفهام(، وا�علق هو )أ

  ). بَِعيدٌ (، وقد عطف عليه 	مة )قَِريٌب (	مة  :أ اTي صار مرفو¦ اآلن هوأو ا�بتد به
نكرتان بل هو األو	 أن تعرب  بعيدوقريب أيضا ألن  ويمكن العكس، مفعول به ثا�هذه Æ Rل نصب  ):تُوَعُدونَ  َما(

ْدرِي(ويكون الفعل  ،خr مقدم قريبو ،مبتدأ مؤخر ما توعدون
َ
فيهما بسبب وجود االستفهام  قد علق عن العمل) أ

  . متوسطة ب[ الفعل وا�عمول[
  . من ا�عمولs اً أن يكون اسم االستفهام واحد: الصورة ا6انية

Ïْعلَمَ 3َِ { :ومن ذلك قول اهللا سبحانه وتعا  Óي
َ
ِْزَبsِْ  أ

ْ
pْحَ( ا

َ
َمداً  أ

َ
ُِثوا أ

َ
J لَِما{ .  

يÓ (، )َغْعلَمَ ( :الفعل
َ
ن أسماء االستفهام �ا الصدارة فال يتقدم عليها أل ،وقد علق الفعل عن العمل ،امهذا اسم استفه: )أ

يæ) Óء، فـ
َ
  . هنا مرفوعة \ أنها مبتدأ وهو مضاف )أ

)sزبpْحَ( (مضاف إ�ه، و ):ا
َ
 ؛والفعل معلق عن العمل بسبب وجود اسم االستفهام R معموõّ هذا االسم ،هو اrG )أ

  . يتعلق الفعل عن العملفول[ اسم استفهام يع� واحد من ا�عم
-Ïِيَن َظلَُموا  َيْعلَمُ وَسَ {: ومثله قول اهللا سبحانه وتعا

�
ي� ا�

َ
  .}ُمنَقلٍَب يَنَقلُِبونَ  أ

ولكنها كما ذكر  ؛لكن ليست منصوبة بالفعل هذا� منصوبة هذه اسم استفهام، وقد علق العامل عن العمل فيها، : )úّúَأي(
 ،وا�صدر أو ا�فعول ا�طلق حقه أن يكون منصوبا، ينقلبون منقلبانقالبا أي �صدر Æذوف وا<قدير  ا�حققون وصف

ي� (فـ
َ
والفعل هنا معلق عن  ،و²نما � ألنها مفعول مطلق ؛)يعلمُ (هذه منصوبة صحيح ولكنها ليست منصوبة للفعل  )أ

  . العمل
� للفعل ؛ أيهذه � ا�علقات للفعل عن العملأن يعمل R ظاهر اللفظ، و²نما يعمل Æ Rل ا�بتدأ واrG فيبª  ال 

  . و²نما يبª مرفو¦ ويعربان مبتدأ وخrا ،نه ال يظهر عليه عالمة ا�صبإأما لفظهما ف ،ا�بتدأ واÆ R rGل نصب
  :اإللغاء وا�عليقذكرنا 
  . ئزجابسبب توسط العامل بs ا�عمولs أو تأخره عنهما هذا  اإللغاء
  . واجببسبب توسط ما\ الصدارة بs العامل وا�عمولs هذا ا�عليق  ا�عليق

  :فذكرنا أن ا�علقات � ،وهذا قد ذكرنا صوره 	ها 
َ وا َعلِمُ َولََقْد {وشاهدها هو قو� تعاÏ  :الم االبتداء - ُ uِ اآلِخَرةِ ِمْن َخالٍق اْشَ¡َاهُ  َمنْ ل

َ
  . }َما \

  إن ا�نايا ال تطيُش سهامها**أتsِ منيÁ� ُت َعلمولقد : دها هو قول الشاعروشاه:والم القسم -
  . }يَنِطُقونَ  َهُؤالءِ  َما َت َعلِمْ لََقْد {: وشاهدها قول اهللا تعاÏ :وما ا3افية -
، وٌ عمر الوار u اb زيدٌ  ال واهللا تعلم :�و قولك مقدرأو  به ملفوظب�ط أن تقعا R جواب قسم  :ا3افيتان) xنْ وال ( - 
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  . ومرة ذكر القسم معها ومرة حذف القسم، )úْإن(وهذه  )ال(هذه  حاIٌ  زيدٌ  إنْ  تعلمو
  :واالستفهام ومثلنا � صورتان :)االستفهام( -
 tو²ما  هلو²ما  ا�مزةأن يتوسط بينها أداة استفهام إما ، أن يتوسط ب[ العامل وا�عمول[ حرف استفهام :الصورة األو

   .غ�ها
  . أن يكون واحد من ا�عمول[ اسم استفهام والعامل عن العمل ه االستفهام الx يعلق :والصورة ا6انية

-  Ïبقو� تعا 	ِْن {وقد استشهدنا للصورة األوxْدرِيَو
َ
  أ

َ
ْم بَِعيٌد  قَِريٌب أ

َ
  . }َما تُوَعُدونَ أ

يÓ  ْعلَمَ Ï: ) َ3ِالشاهد األول R قو� تعا :للصورة اhانية بشاهدينواستشهدنا  -
َ
ِْزَبsِْ  أ

ْ
pْحَ( ا

َ
َمداً  أ

َ
ُِثوا أ

َ
J (، و)لَِما Óي

َ
هنا ) أ

  . قد جاءت مرفوعة ألنها اسم استفهام، والفعل قبلها معلق عن العمل
Ïقو� تعا R ا� هوhِيَن َظلَُموا  َيْعلَمُ وَسَ {: والشاهد ا

�
ي� ا�

َ
  . }ُمنَقلٍَب يَنَقلُِبونَ  أ

  . لفعل معلق عن العمل فاإللغاء وا<عليق واإلعمال انتهينا منها �يعاهذا إذا �ن ا
 
  :بì عندنا اإلشارة إ� ما يأ
فننظر ماذا يدخل فيه اإللغاء وا<عليق من  -أفعال القلوب أو أفعال ا<صي� إما أفعال هذا ا5اب �-ا<عليق واإللغاء -

*ها ال ¤وز تعليقها عن  أفعال ا�صي¥و، أفعال القلوبال يدخالن إال u بعض الواقع أن اإللغاء وا�عليق ، هذه ا�ملة 	ها
  . العمل

  ؟ ماذا من أفعال القلوب ال ¤وز تعليقه ����
  . أما اJقية فيجوز فيهما اإللغاء وا�عليق ،وهما فعالن -ا�امد اTي ال يت�ف- X فعل قلô جامد

  ؟ل القلوب وال ¤وز تعليقهماما الفعالن ا¸امدان الثان هما من أفعا -
 َيعَ (و، يع� ُظن أو اعتقد) َهْب ( هما 

�
 البد أن تعملهما لفظا ومعÁً  ،هذان الفعالن ال �وز تعليقهما ؛بمعÁ اعلم) مْ ل

  . ال ¤وز فيهما اإللغاء وال ا�عليقوÆًال، 
 ،و\ الرجحان أحيانا \ ا�ق[ أحيانا وأ ،لرجحانأما بقية األفعال أفعال القلوب 	ها سواء �نت دالة \ ا�ق[ أو \ ا

	ها هذه �وز فيها ا<عليق واإللغاء فلم يبق عندنا من أفعال القلوب إال ، أو بالعكس \ الرجحان 53ا و\ ا�ق[ أحيانا

  . تعلمو هبفعالن ال �وز فيهما اإللغاء وا<عليق وهما 

البد أن تكون ماضية أو البد أن هل  -أفعال ا<صي� وسواء أفعال القلوب أ-اب األفعال الR x هذا ا5 :قضية أخرى �
  ال تكون مضارعة أو البد أن تكون V فعل األمر أو البد أن تكون V صورة اسم الفاعل أو اسم ا�فعول أو غ¥ها؟

�ضارع واألمر 	ها �ا نفس ا�كم R �ذه األفعال من حيث اإلعمال واإللغاء وا<عليق بأنواعها اhالثة ا�اÂ وابل  
، ويل5 أحيانا إذا توسط ،نه يعمل العمل نفسهإما اشتق منها من اسم فاعل أو اسم مفعول ف: إضافة إÏ ذلكبل  ،ا�واز

الفاعل �صاريفها *ها ا�اß ا�ضارع األمر اسم -فهذه ³ا ويعلق ثاhة إذا توسط بينه وب[ ا�عمول[ æٌ �ا � الصدارة، 
و³ا ا�عليق حs يتوسط بs ، و³ا اإللغاء إذا توسط أو تأخر، ³ا اإلعمال وهو األصل -� هذه ا�Éفاتل اسم ا�فعول

   .العامل وا�عمولs ¿ء Àا \ الصدارة
  :مثلةاألنذكر بعض  -

  �مداً  أظنُ ( :حينما تقول
ً
  �مداً ت ظنن(عمل عمل  فعل مضارعهذا  ،)ناجحا

ً
  . ماÂنه أل؛ )ناجحا
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  �مداً  ُظن( 
ً
  . يعمل نفس العمل )ناجحا

  �مداً  ظانٌ أنا (
ً
  . يعمل عمل الفعل اسم فاعلهذا  :ظان، )ناجحا

 للمجهول أو مب� للمفعولنه جاء أيضا أقد مر بنا R بعض األمثلة  
ً
  )فاغتبط العهد يا عمرو الو�� ت ُدري: �و قو�م مبنيا

  ف مأكول كعص مثل واص¥ف: وcقول الشاعر 
 مبنيكذلك يأÉ سواء أكان 

ً
 للمعلوم أم �ن مبني ا

ً
  . نه اسم فاعل أو �ن غ� ذلكأللمجهول أم �ن \  ا

  زيداً  ظانٌ نا أ" :'رب إذا قلت
ً
  هنا يعمل ويمكن أن ينصب ا�فعول[  ظان ":قائما

إذا توسط،  )تلغيه(فتهمله ، "ظانٌ أنا  قائمٌ  زيدٌ ": ولال مانع يع� تق، توسط ب[ ا�عمول[ "ظان" "قائمٌ  ظانٌ  زيدٌ أنا ": إذا قلت
  . �يع هذه ا<صاريف �ا ما �ا

  ).T(اpلقة 
  :الفرق ب[ اإللغاء وا<عليق � 
ã .عليق، وليس بواجب جائز اإللغاء�وليس �ائز هذا جانب واجب ا .  
Ó .&اللفظال عمل �  الفعل ا�ل R ا�حل ال R وال، ôاللفظ علقا� الفعل القل R � ا�حل ال عمل R و� عمل .  
  V ل�bا�حلأا u هذا ا<ابع أن إتبعت عليه أي تابع فأنك لو أ ن \ عمل R فإن رفعته ، تنصبهوأن  هعترفنه �وز لك

  . ا�حل²ن نصبته فع� و، اللفظفع� ظاهر 
 :و�وز أن تقول، له ا�صبÆ) وجودم �مد( Æل ها ألنهذه نصبت: أخاهُ  ،)مسافراً  أخاهُ محمٌد موجوٌد وـل ُت علم( مثال

   .)محمٌد موجودٌ ـل ُت علم( نك عطفت \ لفظأباعتبار  )وأخوه مسافرٌ (
  إلغاء العامل القلô ا�تقدم  ����

  هل ¤وز أن تل� العامل القلô ا�تقدم؟
   .لô ا�تقدمحذف العامل الق الكوفيsو¤وز عند  ،اÉJيsأن ذلك ال ¤وز عند  :ا¸واب

   :تقول ،تلغيه R اللفظ إذا وجد ما يعلقه عن العمل، هؤال �وز إلغا -مادام تقدم-العامل ا�تقدم -
  . وال غبار عليه ،وهذا هو األصل ،هذا أعملتهُ ، مسافراً  أو) �مداً موجوداً  ُت علم(
لغاء العامل القل� ا�تقدم ويستشهدون � ببيت[ إ -إلغاء يع� عدم إعما� ف;فع ما بعده-يقولون �وز \ قلة  الكوفيون-

  . من الشعر
دبُت حº َصاَر من خلì :اJيت األول هو قول الشاعر-

ُ
   األدُب الشيمِة  مالكُ  ُت رأيأ{ **كذاك أ

  .خrهذا  ):األدُب (وه، مضاف إ� ):الشيمةِ (، ومبتدأ :هذا) ِمالكُ (، ا�اء :هو والفاعل، )رأى( :القل� هو الفعل
بل هما �انبه ، أن العامل القل� هنا متقدم وليس بينه وب[ ا�فعول[ æء من األلفاظ الx �ا الصدارة :وجه االستشهاد

 و مالكبومع ذلك فقد جئنا  ،مباzة
ً
   .هو اrG مرفوع األدبمرفو¦

   تنويُل منِك  bينا إَخاُل وما **أرجو وآمُل أن تدنو مودتها :الشاهد ا6ا{- 
  . خrيظهر عليها ا�رcة ألنها ظرف، وهو متعلق بمحذوف  ال: )bينا(و، تنويُل 	مة برفع 

 ،بل بقيا مرفوع[، و¹ن حقُه أن يعمل فيهما اrGو ا�بتدأومع ذلك لم يعمل R  ،متقدم هنا) إخال(أن  :الشاهد عندنا
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  . للكوفيsوهذان د�الن 
  ؟ما ا¸واب عنهما

sيÉJا�تقدم يمنعون ذلك يقولون ا ôا�تقدم ال ¤وز إلغا، ما ¤وز إلغاء العامل القل ôيون، هؤالعامل القلÉJوا 
  :يوجهون هذه ا�سألة بثالث توجيهات

نه يع� الفعل القل� هنا ليس ملR 5ً هذين ا5يت[ و²نما هو أنه أل� العامل ا�تقدم لكن الصحيح أيقولون فعال ظاهره 
، ولكن هناك الم مقدرة ،نعم R ظاهر اللفظ ال يوجد :قال، أللفاظ الx تعلق الفعل عن العملال يوجد æء من ا ،معلق

وما  :قولنو، يكون تقدير الالم مقدرة، األدبالشيمة  مالكلـ ترأي{ إ :فيقالالم ابتداء مقدرة ب[ العامل وا�عمول[ 
  تنويُل منِك  تينالـ إَخاُل 

 يعلق  ن الفعلإوxذا وجدت الم االبتداء ف
ً
   .لكنها ليست موجودة u اللفظ وxنما مقدرة وجوبا

T- وجيه األول�عليق بالم ابتداء مقدرةأ :ا�نه من باب ا .  
، لكنهم يرون أن اإللغاء ليس بسبب توسط العامل بنفسه ب[ ا�عمول[ فقط ،نه من باب اإللغاء حقيقةأ :ا�وجيه ا6ا{ --

نه أ -يع� تقدم عليه أي æء سواء �ن من ا�عمول[ أم من غ� ا�عمول[-م ¦مة بل إذا وجد العامل متوسطا R ال·
  :'رب ،يل5
نه 	ما ألكنهم يرون صحيح أنها ليست من ا�عمول[ ، إ{هنا ليست R صدر ا�ملة بل تقدم عليه  ترأي :)ترأي{ إ( -

  . عن العمل ل&ينه إتقدم عليه أي æء سواء �ن من ا�عمول[ أم من غ�هما ف
نه ليس متصدرا، و²نما هو متوسط R أفمعÁ هذا ) ما(و) الواو(أو ) ما(تقدمت عليه 	مة ، )إَخالُ وما : (كذلك R قو� -

  . ال·م فألغيناه بسبب ذلك
S- مال :الوجه ا6الثA يع° ال هو مل& وال هو معلق، أن يكون العامل هنا .  

 ا�فعول به األولبل  ،نعم هما مرفو¦ن، لكن ليس هما ا�فعول به األول هنا مرفوAن؟ا�بتدأ وا_^  أليس ؟كيف هذا
  . ا�فعول به اhا� وا�ملة من ا�بتدأ واÆ R rGل، ضم¥ الشأن �ذوف

 األدبومالك الشيمة ، مفعول به أولهذه  :)فا³اء(، مالك الشيمِة األدُب  الشأن ترأي :يع�) هترأيإ{ : (وا<قدير فيه
 وما : (وcذلك يقال ،مفعول به ثا�

ُ
، مقدما أول مفعول به )الشأن(ويكون حينئٍذ ضم�  الشأن إَخاُل وما  :يع�) إَخا\

  . ا�فعول به اhا� Æل R ):وbينا منك تنويل(
  :حذف ا�فعول[ �

rGنلكنهما ه، وال �وز حذفهما وال حذف أحدهما إال بد�ل، دُقمَ  ا�بتدأ واþ مفعول[ا Ïوا�فعوالت فضالت ،وال إ، 
أم هما �وال ؟ ق V ا�بتدأ وا_^ حكمهما حينما Èنا عمدتs فنمنع حذفهمافهل نطبّ  ،أن þذفهماوفيمكن أن تبقيهما 

̂ا بل صارا مفعولs فيجوز حذفهماولم يص¥ا مبتدأ     ؟خ
   ).اقتصارا(وفيه تعب¥ آخر يقول  )اختصاراً ( ولهناك تعب¥ يق، اختصارا¤وز حذف ا�فعولs معا  :قال ا�صنف

  .حدأفيجوز باإل�اع يع� لم Hالف R ذلك  اختصارافأما حذفهما ، أن þذفهما لوجود د�ل يدل عليهما فهو :اختصارا
-Ïِيَن ُكنُتْم { :ومنه قول اهللا سبحانه وتعا

�
ñِÛَ ا� ْفَن ²َُ

َ
  .}ونَ ُقمُ تَزْ َويَْوَم ُفَناِديِهْم َفَيُقوُل أ

 همونَ تزُقمُ : (-علمأواهللا -فا<قدير فيه  ،لكن دل عليهما سياق ال·م، قد حذف ا�فعوالن، )ونَ تَزُْقمُ (الفعل : الشاهد
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ñÛ²(،  فيكون)(، وبه أول مفعوال ):هم ñِÛَ يع� لوجود ما يدل -وقد جاز حذفهما معا اختصارا ، به ثا� مفعوال: )²َُ
  . -عليهما

  . �سُب ع�� و Aراً هم حبترى ***بأي كتاٍب أم بأيِة سنةٍ  :ك قول الشاعرومن ذل -
  . )ترى(مفعول به ثا� لـ ):Aراً (، )ترى(مفعول به أول لـ ):ُحب(، )Aراً هم حبترى (
هم بحترى ( :بد�ل قو�، هذه قد حذف ا�فعوالن منها �سُب ن إف، )�سُب (و²نما هو R ، )ترى(ليس R  :الشاهد عندنا و

  ؟ستطيع تقدير ا�فعول به األول وا�فعول به اhا�نفحينئٍذ هل  ،)ع� Aرا
فهذا بدون شك وباإل�اع  ،قال ألنه دل عليه ال·م السابق �اذا؟، )ع� Aراهم حب �سُب ع�� و Aراهم حبترى : (يقال

  . ي إذا دل عليهما د�ل u السياقأ اختصاراóذف ا�فعوالن معا 
 يع� بدون د�ل: اقتصاراً 

ً
) ُت خلأو  ُت حسبأو  ُت ظننأو  ُت علم( :كأن تقول ال يوجد د�ل يدل عليهما ،حذفهما اقتصارا

R ال·م اTي ذكرته د�ل يدل \ ا�فعول[  ليس أي فعل من األفعال القلبية وال تذكر معها مفعول[ أصال، لكن
  . ا�حذوف[

  . و²ال فال �وز ،ال �وز حذف ا�فعول[ �لة إال إذا دل عليهما د�ل:فيقوالن يمنعان ذلك سيبويه واألخفش -
- sا3حوي úوأك �  . وليس R ال·م د�ل يدل عليهما و�م أدلة \ حذف ا�فعول[ ذلك �
-Ïْغُتْم ال َفْعلَمُ َواهللا�ُ { :ومن ذلك �و قول اهللا تعا

َ
   }ونَ َيْعلَمُ  وَأ

  . وقد حذف ا�فعوالن، ليس R السياق ما يدل \ ا�فعول[قل� و فعلهذا  :َفْعلَمُ 
 Ïذلك قو� تعاcْغُتْم ال (و

َ
  .ليس هناك د�ل يدل \ ا�فعول[ ا�حذوف[و وقد حذف ا�فعوالنقل�،  فعلنه إف) ونَ َيْعلَمُ وَأ

 Rظاهر اللفظ R يعلمواهللا : (بأن يقال -علمأ واهللا-يمكن تقديرهما ، لكن يمكن تقدير ا�فعول[، ا�قيقة ال يوجد 
، )كيف تكوناألشياء  حقيقةنتم ال تعلمون أو كيف تكوناألشياء  حقيقةواهللا يعلم (أو ) واقعةً ، أو حاصلةً  األشياءَ 

  .عن ا�عÁ ا�قصود ئوليس دائما يظهر R اللفظ ما يُنب ،فيمكن تقديرها
Ïقول اهللا تعا Ïإَِذا بَلََغْت ال{ :انظر إ �Äَ َاِ� َوقِيَل َمْن َراٍق  ،لم يسبق �ا ذكر R سورة القيامة؟ ما � الx بلغت ال;ا } ¡�
أنها إذا بلغت الروح ال;ا ، فإذن ال يلزم أن يكون æ ºء � لفظ يدل عليه، بل يمكن أن  ،ولكن ا�عÁ معروف
Áيكون من عموم ا�ع.  

أجدر باإلتباع  األخفشو سيبويهلكن° أرى أن رأي ، ين�مؤيدا ل·م ا�جد�ل يدل عليها يكون  ال يوجدلو قلنا  ؛فعليه
  . لكنه u الوقت نفسه يمكن أن تعربون هذه اآليات ا�ذكورة قد حذف ا�فعوالن فيها u هذه ا�واضع أو
- Ïَغْيِب َفُهَو {: قال ومنه قول اهللا سبحانه وتعا

ْ
ُم ال

ْ
ِعْنَدهُ ِعل

َ
ن عندنا ما يدل \ æء أل ،ية األو	قرب من اآلأهذه } يََرىأ
َغْيِب { :ن قو� تعاÏإمن ا�فعول[ أو بعضهما أو 	يهما، ف

ْ
ُم ال

ْ
ِعْنَدهُ ِعل

َ
   }أ

أو  حاصلةً أو  حقيقةً  األشياءَ  يرىفهو : علمألكن يمكن تأويلهما واهللا  ،هنا فعل وليس معه مفعوالن ):يََرى(ن إف
  . موجودةً 

ْوءِ  َظن� ْم تُ َظَنْن وَ {: وتعاÏ ومنه قول اهللا سبحانه -   } الس�
  . للجمع، وليس معها مفعول به ا�يم، وفاعل ا�اءو، ا�اÂ الفعل: -األو	- َظن� هذه  :مْ تُ َظَنْن 
  .نه ال æء يدل عليها R اآليات ا�ذكورةأن الظاهر Ë أل، اقتصاراد�ل قوي \ حذف ا�فعول[  ههذ
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ْوءِ  ن� َظ (أما قو� تعاÏ بعدها -    . مفعول مطلق وليست مفعوال به :هنا )úّúَظن( نإف) الس�
-À ا�ثل قول اختصاراا حذف فيه ا�فعوالن u العرب:  
 يتخيله حاصاليع� ) âََْل من يسمع ( 

ً
  . من يسمع شيئا

  . فعول[ فيه، ولكن السياق وا�عÁ العام قد يمكن تقدير ا�وقد حذف منه ا�فعوالنالقل�،  الفعلهذا هو : )âل(
   :حذف واحد من ا�فعولs وبقاء اآلخر����

   .اقتصاراأو أن يكون اpذف  اختصارا :نه ال âلو من أن يكون اpذفإأما حذف واحد من ا�فعولs وبقاء اآلخر ف
  :لككقويع° بدون د�ل يدل عليه ؛ اقتصارا واحد من ا�فعول[نع حذف تيم، Àنوع باإلµاعفهو  اقتصاران Èن إ -
  ماذا؟ زيداً  تعلم ؛ )زيداً  تعلم(

ً
 ، ناجحا

ً
 ، راسبا

ً
 ، نائما

ً
 ، مستيقظا

ً
 ، حيا

ً
باإلµاع يمنع ، البد أن تأÉ بýء يدل عليه؟ ميتا

  . حذف واحد من ا�فعولs اقتصارا يع° بدون د�ل يدل عليه
منع ، ابن ملكونيس£  حوي[ فقطفقد منعه واحد من ا�، اختصارا يع° مع وجود د�ل يدل عليه ؛اختصاراأما حذفه  -

  :واستدلوا � بقول الشاعر ا¸مهور وأجازه ،ابن ملكون حذف واحد من ا�فعول[ اختصارا يع� مع وجود د�ل يدل عليه
  مِ كرَ حِب المُ المُ   بم�لةِ م°Ç ** هغ¥ يـÇ تظنفال  ولقد نزلِت 

ا�اهية وعالمة ) ال(مضارع من األفعال اGمسة lزوم بـ فعل ):يـÇ تظن( ،ناهية) ال( ،يـÇ تظنفال  :R قو� الشاهد عندنا
ا�فعول به و، هذا مفعول به أول ):غ¥َ (، ضم� متصل مب� \ السكون Æ Rل رفع فاعل فاعل ا�اءو، جزمه حذف ا�ون

  : ن ا<قدير فيهأل لكنه مفهوم من السياق ،ثا� غ� موجود
نه �وز حذف واحد من أوهذا فيه د�ل واضح \ ، اختصارااhا� ا�فعول به فجاز حذف ، حاصال هغ¥ يـÇ تظنفال 

  . نه ال �وزإأما \ جهة االقتصار وذلك إذا لم يكن يدل عليه د�ل ف، ا�فعول[ \ جهة االختصار

  :ملخص اpلقة

 ،ون حذف العامل القل� ا�تقدم�� الكوفيsوان ، ال ��ونه اÉJيsالعامل القل� ا�تقدم وقلنا إن حذف  ذكرنا
   :مستشهدين بقول الشاعر

ìَصاَر من خل ºدبُت ح
ُ
  .األدُب الشيمِة  مالكُ  ُت رأيأ{ **  كذاك أ

  . ل�أعمل بل لم يُ ومع ذلك ) ُت رأي(مرفوعة والفعل متقدم وهو  )األدُب (هنا مرفوعة و) úُمالك(فـ
  :استشهدوا أيضا بقول الشاعر-

  .تنويُل منِك  bينا إَخاُل وما **  مودتهاأرجو وآمُل أن تدنو 
بد�ل رفع 	مة ، )تنويُل منِك  bينا(عمل R لفظ يع� لم يُ ، عمل ال R اللفظهنا متقدم وقد أهمل ولم يُ  ):إَخالُ (الفعل 

  ). تنويُل (
  :فيجعلونه يؤولون ذلك اÉJيsوقلنا إن  
  . إما \ سبيل ا<عليق -
بل أن يتوسط u ا¸ملة الÁ ورد  ،ن ا�وسط عندهم ليس أن يتوسط العامل بs ا�عمولs فقطأ اإللغاءو²ما \ سبيل  -

  . أيضا قد تقدمت عليه) وما( :وقو�، قد تقدمت عليه) {إ( :ن قو�إف ،وهو هنا متوسط فيها
-  

ً
 ثاhا

ً
وا�ملة ا�وجودة  ،الشأن Æذوف لكن ا�فعول به األول ضم� ،نه يقال إن هذا من باب اإلعمالأوهو  :وقالوا توجيها
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  . عندنا Æ Rل نصب مفعول به ثا�
 اقتصاراأو  اختصاراثم حذف واحد من ا�فعول[  ،اقتصاراأو  اختصاراثم انتقلنا بعد هذا إÏ ا�ديث عن حذف ا�فعول[ 

  :وقلنا
- sجوازه، وقد استشهدوا \ بقول اهللا ت اختصارا إن حذف ا�فعول V عا�هذا ¨مع:  
ِيَن ُكنُتْم (- 

�
ñِÛَ ا� ْفَن ²َُ

َ
من األفعال القلبية وليس معها  فعلهنا ):ونَ تَزُْقمُ ( ن 	مةإف، )ونَ تَزُْقمُ َويَْوَم ُفَناِديِهْم َفَيُقوُل أ

قدير فيه ن ا<أل ،لكن ال·م السابق يدل \ هذين ا�عمول[ ،مذكورةغ� يع� ا�فعول األول وا�فعول اhا�  ،معموالن
  . )ñÛ² همونَ تزُقمُ أين ñÛ² ا�ين كنتم (علم أواهللا 

  �سُب ع�� و Aراً هم حبترى ** بأي كتاٍب أم بأيِة سنةٍ  :أما قول الشاعر- 
 )Aراً هم حبترى ( :قو� قبل وذلك ألنه دل عليهما ،اختصارامن أفعال القلوب وقد حذف مفعواله  فعلهنا  �سبن قو� إف
  . ع� Aراهم حب �سُب ع�� و Aراهم حبترى : فيكون ا<قدير )�سب(ـ يمكن نقلهما ل )ترى(ـ والن لن ا�فعإف

ويستشهدون pذف  ا3حويs أكú أجازهو واألخفش سيبويه منعهطبعا هذا  يع° بدون د�ل اقتصاراأما حذفهما 
ْغُتْم ال َفْعلَمُ َواهللا�ُ (: بقول اهللا تعاÏ ا�فعولs بدون د�ل عليهما

َ
َغْيِب َفُهَو ( وبقو� تعاÏ، )ونَ َيْعلَمُ  وَأ

ْ
ُم ال

ْ
ِعْنَدهُ ِعل

َ
، )يََرىأ

Ïْوءِ  َظن� ْم تُ َظَنْن وَ (: وبقو� تعا   . وهذه ا�واضع 	ها لم يذكر معها مفعول به، âََْل من يسمع  :، وبقو�م R ا�ثل)الس�
 sمنعه ¨معنه إف، دون د�لاقتصار يع° ب، اقتصاراأما حذف واحد من ا�فعول V ، sأما حذف واحد من ا�فعول

واستدل ا�حويون ا�ج�ون  ،ابن ملكونومنعه �وي واحد وهو  معظم ا3حويs فقد أجازهد�ل يدل عليه بيع°  اختصارا
   هغ¥ يـÇ تظنفال  ولقد نزلِت : بقول الشاعر

  .حاصال هغ¥ يـÇ نتظفال مقدر وتقديره  :اhا�و، مفعول به أول: )هغ¥(

   )Tí(اpلقة 
   إعراب ا¸مل بعد القول ����

أو  قلتأو  يقولأو  قال" :يع� هل 	مة ؛فتنصب ا�ملة \ أنها مفعول به أول ومفعول به ثا� الظنlرى  القولهل ُ�رى 
¸ملة بعدها u �ل نصب أم أننا *عل ا، فهل نعملها هذا العمل "ظن"بمعÁ  "تقول"وخاصة إذا �نت  ظنتعمل عمل  "تقول

ال ، يع� تكون ا�ملة الx تأÉ بعدها Æ Rل نصب مقول القول لكن ما تنصبها !؟لكن ال تظهر عليها عالمات ا3صب
 ما تنصبها، تنصبها حقيقة

ً
وحينئٍذ يتب[ أن  ،نك علها مكسورةإف) إن(ـو²ذا �نت ا�ملة الx بعدها مصدرة ب، لفظا

يع� عل ا�مزة -فإن أعملتها فإنك تفتح  ،Æ Rل نصب ولكن ال تظهر عليها عالمات ا�صب يع� ،ا�ملة Æكية
   ؟؟)أن� (فتقول -مفتوحة ) إن� (همزة 

  .ال يُعملونه، ال �رون القول ومشتقاته lرى ظن وأخواتها µهور العرب 
، لقول ومشتقاته lُرى ظن R نصب ا�فعول[يعملون القول أو �رون ا ب° ُسليمهناك قبيلة من العرب | قبيلة ولكن 

  :يقول -وهذا ال·م ينسب إÏ امرؤ القيس-ومن ذلك قول شاعرهم وهو يتحدث عن فرِسه ، فيجرونها بدون قيد وال zط
 إذا ما جرى شَ 
ْ
  ْت مر�  الريحِ  هزيزَ  تقوُل **  ـهُ فُ ْط عِ  ل� تَ وانْ  ِن ْي وَ أ

َ
 بأ
ْ
 ث

َ
  ِب ـأ

æَ، يع� ذهاب و²ياب شأوين، سهيع� حصانه وهو فر إذا ما جرى  الريِح  هزيزَ  تقوُل  ،يع� جانبه ابتل من العرق عطفهُ  وابتَلّ
  ْت مر� 

َ
 بأ
ْ
 ث

َ
  .هذا هو موضع الشاهد ):تقول(، أثأب هذا نوع من الشجر ،ِب ـأ
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بها  �صبت ظنيع� لو �ن م�نها ، ظنهنا lرى ) تقول(أجرى 	مة  هنأ\  هزيزَ فقد روي هذا ا5يت بنصب 	مة 
تظنها رياح مرت بهذا  ؛يع� تتوقع أن صوت الفرس ح[ �ري بعد أن يتنشط قليال الريح هزيزَ  تظن: فتقول، مفعول[

  . الشجر ا�س£ باألثأب
 الريحِ  هزيزَ  تقولُ (: يروى ا5يتف /ما حصل R هذا ا5يت \ هذه الروايةه ومن، ا�اصل ُسليم �رون القول lرى الظن

  ْت مر� 
َ
 بأ
ْ
 ث

َ
  هزيزَ فتكون 	مة ، )ِب ـأ

ً
  . ا�فعول به اhا�Æ Rل  )مرت بأثأب(وبه أول،  مفعوال

  ُت ُقلإِذا  :أيضا روي قو�م -
ّ

}
َ
ِ آ أ هَل بََتةٍ ئ

َ
  َوَضعُت بِها َعنُه الَوِ��َة بِالَهجرِ **  ٌب أ

  . ا�جر يع� ا�اجرة هاجرة ا�هار، بمعÁ الرجوع R ا�ساء آئب :أهل بتة آئب
صل قبل ا�ساء يع° u ا³اجرة أ{ إاJت u ا�ساء ف أصلأ{  ظننتإذا فيقول إ�  ،هذا الرجل يث� \ جواده: معÁ ا5يت 
ن حصا� هذا أو جوادي هذا �يع أل، يع° قبل الظهر يصل، ضع الرحل أو ال©ج وما óمله هذا ا¸واد u وقت ا³اجرةأو

 
ً
يع� الرحل أو ( الو�ة )يع� عن ا�واد( عنه )يع� با5تة( وضعت بهانه يقول أا�اجرة نه يصل R أوا�µل \ ، جدا

  . )يع� با�اجرة( با³جر) الtج اTي يوضع عليه
  ُت ُقلإِذا  :قو�

ّ
}

َ
ِ آ أ    ، كيف؟وهذا \ لغة ب� ُسليم R إجرائها lرى ظن وأخواتها ،هنا بلفظ ا�اÂ :)قال(ـإن ف، ٌب ئ

  :لقال الظن ىlر بفتح ا�مزة ألنها لو لم تكن lُراةً هنا جاءت ) أن� (أن 	مة  : ذلكا�µل \
 إ ُت ُقل إذا

ّ
ِ آ { هَل بََتةٍ ئ

َ
  َوَضعُت بِها َعنُه الَوِ��َة بِالَهجرِ **  ٌب أ

رى ظن و�اصة إذا تضمن مع¹ ظن ب° ُسليماpاصل أن  -  ُ̈ ل قُلُت كذا وcذا طبعا إذا �ن ال·م القو، ¤رون القول 
�رونه lرى الظن هؤالء بنو ، ظنوxنما ¤رونه مº ما تضمن مع¹ ، فإنه ال ُ�ري lرى الظن ال عند ُسليم وال عند غ�ه

  . ُسليم
 حº ُ¤رو - 

ً
ينصبون به ا�بتدأ  Çيث -يع� يعملونه عمل ظن وأخواتها -lرى الظن نهغ¥ ب° ُسليم يش¡طون ²وطا

 واrG فيص�
ً
   ا�بتدأ مفعوال

ً
  .به ثا� به أول ويص� اrG مفعوال

  : معظم العرب ال ُ¤رونه إال إذا اجتمعت فيه هذه ال(وط
  . يع� ال �رون الفعل ا�اÂ وال الفعل األمر، أن يكون مضار¦ :ال(ط األول
  . أن يكون بلفظ اGطاب :ال(ط ا6ا{

   .\ ا�ال، ال يقصد به ا�ستقبل أن يكون هذا ا�ضارع داال: ال(ط ا6الث
  . أن يتقدم عليه استفهام :الرابع ال(ط

  . أن ال يُفصل ب[ الفعل واالستفهام :ال(ط ا_امس
أن ال تكون ا�ملة الx يمكن أن �رى القول فيها أو يعمل القول فيها معلقة أو lرورة  ،ذكره السهي� :السادس ال(ط
   .بالالم

  . ؟ أم Èمل؟ ذكر ما تضمنته هذه ال(وط وهل هو ناقص ط مع أمثلة ³ذه ال(و
  :سبق ذكره، يع� قول الشاعر اTي ا�ضارعأن يكون بلفظ الفعل : ال(ط األول

  ُت ُقل إذا
ّ

}
َ
ِ آ أ هَل ٌب ئ

َ
أما ، فهذا ال ��ه بقية العرب ،نه متßم يتحدث عن نفسهإثم  ،ألنه بلفظ ا�اÂ هذا ال يصلح،، بََتةٍ  أ

 ما عندهم zوطبن
ً
  . و ُسليم فإنهم ��ونه باعتبار أنهم �رون القول مطلقا
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-uري  ال :يقول –حد ا�حوي[أوهذا - الس¥اz مانع أنßآخره تاء ا_طاب ا�ا u فبدل أن  ¨رى الظن ب(ط أن يكون
تاء و� تكون ا<اء R آخر الفعل  ال مانع ب�ط أن ، لكنفعل ماÂ طبعا اهذ: )قال(، )؟َت قلأ: (تقول، )تقول؟أ: (تقول

  ُت قُل إذا: كما مر بنا قبل قليل R قول الشاعر، تاء ا�ت,مليست  ا_طاب
ّ

}
َ
ِ آ أ   . ٌب ئ

، )زيداً موجوداً  لُق (، الظنثم ريه lرى  قل) ُظن(يع� ،)قُل( :فقالوا �وز أن تقول األمرأجازوا ذلك u فعل  والكوفيون-
  . زيداً موجوداً  نُظ يع� 

   أن يكون هذا ا�ضارع مسندا للمخاطب: ال(ط ا6ا{
 ( �وز وال ،)قوُل تَ (يع�

َ
- فما بö عند ا�حوي[ أو عند العرب ،ألنها 	ها ليست للمخاطب ،)قوُل ي(وال )قوُل ن( وال )قُولُ أ

أو  "قولن"أو  "قولأ"أما ) قولتَ (إال أن تكون صورة واحدة من صور الفعل ا�ضارع و� صورة اGطاب  -غ¥ ب° ُسليم
   .فال zوز "قولي"

الفعل ا�ضارع إما أن يدل \ ا�ال و²ما أن يدل \  ،يع� ال يقصد منه ا�ستقبل كونه داال V اpال :ال(ط ا6الث
 دال يع� إلجراء القول lرى الظن البد أن يكون داال \ ا�ال غ�، فكونه داال \ ا�ال فهذا zط اش;طه، ا�ستقبل

 zمعنا اbارَ  قولت مºف**  أما الرحيل فدون بعد غدٍ  :ردوا عليه أو أبطلوه بقول الشاعرو ،وهذا ال�ط ردوه، \ االستقبال

اTي دون بعد غٍد ما ، بعد غٍد هو ا�معة، إذا قلنا إن ا�وم مثال هو األربعاء) يع� مø بعد غد؟( أما الرحيل فدون بعد غدٍ 
  .  إن رحيلهم يوم اGميسيع�، هو؟ اGميس

) ºارَ  قولتمbمعنا اz( ، اآلن)ُقولتú ( أنها دالة \ ا�ال؟ \ ا�ستقبل أوهنا دالة \ ا�ال Ë لكن ا�صنف ، أنا الظاهر
لكن ال مانع أن يكون ، نه مø يكون االجتماع R ا�ستقبلأكأنه يسأل  ،استشهد بها هنا \ أنها دالة \ االستقبال

  ؟ نه يكون سيكون اجتماعناأأنت مø تظن اآلن تفكر R ؟ نت تسأل مø تقول اآلن 'تمع R ا�ستقبلأ
 \ ا�ستشهدين بهذا الشاهد قال ابن هشام

ً
أما  ،)قول�(ال ) �جمعنا( االستفهام ظرفهنا وهو  مºوا�ق أن  :قال ،رادا
ال يسأل عن وقت  االجتماعهو يسأل عن وقت ولكن  ،ز إعما�نه �وإومعÁ ما دام تضمن ا�ال ف ،تقول فهو R ا�ال

   .القول
  .أن يقع هذا الفعل ا�ضارع ا�سند للمخاطب اbال V اpال أن يقع بعد االستفهام:ال(ط الرابع

   ؟تظنأيع�  ؟عقالً للعميان  تقولأ :سمع الكساñ يع° نقل عن العرب: يقول ا�صنف- 
 \ ا�ال وقد تقول و، لالستفهام ا³مزة تقول؟أ

ً
  . ا³مزةقبله استفهام وهو جاء هذه فعل مضارع مسند للمخاطب داال

 **  Aتì ثقُل يُ  الرمحَ  قولتعالم  :ومثله قول الشاعر- 
َ
  تِ إذا ا_يل كر�  نْ عُ ْط إذا أنا لم أ

عداء R ح[ قيام ا�عرcة وحينما تعب نف� Çمل الرمح \ ¦تö إذا كنت ال أدخل ا�عرcة وأطعن األأ�اذا : معÁ ا5يت
  . تكر اGيل

إذا  إذا وقعت بعد حرف جر أو) ما(وبا�ناسبة -، اسم استفهام :ماو، حرف جر :V، )قولتعالم ( :R قو� الشاهد عندنا
بل ، )إ� ما(وال ) ما عن(وال يقال ) َقم� يَتََساَءلُونَ ( قال اهللا سبحانه وتعاÏ ،�نت lرورة حø باإلضافة فإنها þذف ألفها

فهنا تقدم االستفهام، وجاءنا فعل مضارع وهو  االستفهامية) ما(فا�يم ا�وجودة هنا أصلها  -)عالم(و) عمّ (و) إالم(يقال 
عمله R 	مة أوهو دال \ ا�ال، فg ال�وط الx سبق ذكرها متوافرة R هذا ا5يت وTلك ، ، وهو بلفظ ا�خاطب)قولت(

  . الظنهنا lُرى  القوليع� أجرى  ،صبهافن الرمحَ 
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ن إف، متصلs ليس بينهما فاصل -يع° الفعل واالستفهام-وهو أن يكونا  اش¡ط سيبويه واألخفش :امسا_(ط ال
   .صل بينهما بمعمول الفعل ال مانع عند ا¸ميعن فُ إبل ، صل بينهما بظرف أو جار و¨رور جاز وال مانعُف 

، االستفهام وب[ الفعل ا�توافر فيه ال�وط السابقة هذا عند سيبويه واألخفش ال ��اِن عمله لكن أن تفصل ب[ أداة
  . أنتبـ  قولتألنك فصلت ب[ ا�مزة وب[ الفعل ، )حاIاً  زيداً  قولت أنتأ: (فال تقول مثالً 

لفعل Æذوف وهذا فيه   فاعالً ن قّدرت أن هذا الضم�إف، وال تعمله) حاIٌ  زيدٌ  قولت أنتأ(: بل تقول وجوبا عندهما
  . ألنك حينئٍذ قّدرت أن ا�مزة والفعل متصالن ،فال مانع حø عند سيبويه واألخفش من إعمال القول ؛تكلف

أو  ا�جروربا¸ار وأو  بالظرفأن يفصل بs أداة االستفهام وبs القول ومشتقاته  -يع° أجازوا µيعا-واغتفر ا¸ميع 
  . -لمعمول القو- ا�عمول

  :فنحو قول الشاعر أما الظرف -	
 
َ
 * **úًجامعـة اbارَ  قولُ تٍد عْ نُ  دَ عْ نَ  أ

ً
  شم� بهم أْم تقول اJعَد �توما

 
َ
) úًجامعة(و، مفعول به أولهذا ) اbارَ (، هذا هو العامل ):قولُ ت(، هذه ظرف ):بعد(، لالستفهام ا³مزةهذه  ):أ(، دٍ عْ نُ  دَ عْ نَ أ

 ، ال مانع أن تفصل بينهما بالظرف ،االستفهام وب[ الفعل بالظرفصل ب[ فوقد  مفعول به ثا�
َ
 اbارَ  قوُل تٍد عْ نُ  دَ عْ نَ أ

  . úًجامعة
  قوُل ت u اbارأ: (تقول أيضا با¸ار وا�جرورأما الفصل  -	

ً
جار  اهذ ):u اbار(و، لالستفهام :ا³مزة، )�مداً جالسا

  . لكن الفصل با�ار وا�جرور والظرف كأنك لم تفصل بýء ؛ الفعلنه فصل ب[ همزة االستفهام وب[أ صحيحٌ و، وlرور
  :فيستشهدون � بقول الشاعر بمعمول القولالفصل أما  -	

  اتجاهلينَ مُ  لَعمُر أبيَك أمْ **  ب° لؤي�  قوُل ت ُجهاالً  أ
لكن بمعمول ) قولُ ت([ الفعل وقد فصل ب[ االستفهام وب، لالستفهام :ا³مزةو، ظنتهنا بمعÁ  :)قوُل ت(، قوُل ت ُجهاالً أ

فيكون حينئٍذ فصل ؟ ُجهاالً  ب° لؤي�  قوُل تأ :أو؟ ب° لؤي�  ُجهاالً  قوُل أ ت: ويكون ا<قدير \ هذا، )ُجهاالً (القول وهو قو� 
  االستفهام والفعلإذا Èن الفاصل بµ:  sيعا قالواقد أجازوه ، ال إش�ل R ذلك، بواحد من ا�عمول[

ً
 جاراً و¨روراً  أو ظرفا

  . فال مانع من إعما\ أو إجرائه ¨رى الظن معموالً للقول أو
  زيٍد عمٌر منطلُق ل قوُل أت :، كقولكال يتعدى فعل القول بالالمأوهو  اً جديد ²طا :اش¡ط السهي� :ال(ط السادس

هما  :)عمٌر منطلُق (و، هنا هو الالم وا�ارهذا جار وlرور، ): زيدٍ ل(، هو العامل): قوُل ت(، لالستفهام :ا³مزة قوُل ت أ
 منطلقاً عمرزيٍد ل قوُل أت :هنا لقال) قولُ ت(عمل ألو  ، ا�عموالن

ً
وهذا لم  ،ولكن السهيÞ اش;ط أن ال يتعدى بالالم، ا

Þيش;طه غ� السهي .  
نُف (اسمه  و� \ سبيل ا<خصيص كتاب، السهيÞ من �اة األندلس و� lموعة من الكتب ا�حوية وغ�ها- 

ُ
الروض األ

  . -رحم اهللا ا�ميع )z Rح س�ة ابن هشام
فإن أتيت با�فعول[ بعد  ،ن ال يتعدى فعل القول بالالم ثم تأÉ با�فعول[أالسهيÞ اش;ط إلجراء القول lرى الظن ف

 واhا�  مبتدأفاجعلهما يع� اجعلهما األول 
ً
  . وال تنصبهما خrا

و�6 ال·م بعده 'عله �لة  -يع� ما نعمله-هل �وز أن نهمل هذا الفعل ف ،	هاتوافرت وط واجتمعت عندنا ال� إذا
عند بقية -مع ذلك  إذا اجتمعت ال�وط وتوافرت فهل �وز أن تل� العامل؟ ¦دية ليست منصوبة وال Æ Rل نصب
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نه عند بقية العرب ألكن 3فرض  -zوط بنو ُسليم �رون القول lرى الظن مطلقا بدونألن  العرب غ� ب� ُسليم
فهل ¤وز مع ذلك حÖية القول يع° أن تكون ا¸ملة �كية u �ل نصب بالقول ولكنها ليست ، اجتمعت ال(وط

   ؟حقيقة منصوبة
ْم يَ {: وقد ورد ذلك R قول اهللا سبحانه وتعاÏ، نـعـم :ا¸واب

َ
ُ أ ْسَباَط إِبَْراِهيَم َوxِْسَماِقيَل وَ  إِن�  ونَ ُقول

َ
} xِْسَحَق َويَْعُقوَب َواأل

ْم يَ ( فيها قراءة
َ
ُ أ ْم يَ ( وفيها قراءة أخرى) إِن�  ونَ ُقول

َ
ُ أ   . )أن�  ونَ ُقول

ْم ( 
َ
ُ يَ أ ْم (ال�وط الx وجدت R  ما، نك لم تعمل القول مع أن ال�وط 	ها موجودةأهذا \ ) إِن�  ونَ ُقول

َ
ُ يَ أ   ):ونَ ُقول

ُ يَ (	مة  -  الفعل هنا و، االستفهام لم يفصل بينه وبينه بفاصلو، مسبوق باالستفهامو للخطابو ا�ضارعا الفعل هذ) ونَ ُقول
ْم يَ (ومع ذلك وردت قراءة متواترة  X ال(وط موجودة، بينهما ولم يفصْل  ،الفعل بالالم م يتعد  ول، دال \ ا�ال

َ
ُ أ ) إِن�  ونَ ُقول

tرى الظن ،بالك ُ̈ ْم يَ (لقال  ألنه لو أجراه 
َ
ُ أ ْم يَ (أن تقول  ن ال�وط متوافرةوال مانع أيضا أل) أن�  ونَ ُقول

َ
ُ أ ) أن�  ونَ ُقول

رى الظن ُ̈   . فيكون أجراه 
يع� أجرى القول فيه lرى  ،نه جاء منصوباأد روي الشاهد اTي سبق أن ذكرناه مستوفيا لل�وط وذكرنا ق :يقول ا�صنف

  :الشاهد هو قول الشاعر، �روا القول lرى الظن مع توافر ال�وط قد ورد فيه أيضا أنهم ألغوه فلم ،الظن
 **  Aتì ثقُل يُ  الرمحَ  قولتعالم 

َ
  تِ إذا ا_يل كر�  نْ عُ ْط إذا أنا لم أ

 الرمحُ  قولتعالم  :لكن ورد هذا الشاهد، وال�وط فيها متوافرة وال إش�ل ،هذه \ إجراء القول lُرى الظن )الرمحَ (
  :وX V حال، وحينئٍذ يكون حô هذه ا�ملة ح�ها ح�ية، Aتì ثقُل يُ 
  .و�اصة إذا استوفت ال(وط ،فال إشÖل ن ا¸ملة بعد القول إن ظهر عليها ا3صبإف -
  . ألنهم ال يش¡طون أي ²ط ،فال إشÖل u ذلك إن ظهر عليها ا3صب عند ب° ُسليمو�ذلك  -
إشÖل  فحسن والفإن ظهر ا3صب u اللفظ ، ألن القول يستحق أن يُنصب به ،xن لم يظهر فيها ا3صب فا3صب مقدرو -

  ،�اصة مº ما استوفت ال(وط عند من يش¡ط
ً
وxن لم يظهر ا3صب فإن هذا ، أو عند ب° ُسليم ألنهم ال يش¡طون شيئا

  . ال»م يكون u �ل نصب بالقول

  )Tø(اpلقة 
  �األفعال الÁ تنصب ثالثة مفعوالت�

  :القة هذا اJاب باJاب السابقع ����
rGي تنصب مفعول[ أصلهما ا�بتدأ واTو� باب ظن وأخواتها أو أفعال القلوب وأفعال  ،قد مر بنا فيما م¡ األفعال ا

من ا�فعوالت الx  اhالثواhا� أن هذه األفعال تنصب ثالث مفعوالت ا<صي�، هذا ا5اب � عالقة با5اب السابق وهو 
تدخل \ ا�بتدأ واrG وتنصب األول وهو  ، ألنهامثل باب ظن وأخواتها أي ،اrGوا�بتدأ تنصبها هذه األفعال أصلهما 

أما R هذا ا5اب فإن  ،هذا R باب ظن وأخواتها ا،وتنصب اhا� ويس£ مفعول به ثاني ،مفعول به أول ا�بتدأ ويس£
 اhالثواhا� وأما  ،R ا�قيقة به ا�فعولبل هو غ�هما وهو  ،منها ليس � عالقة با�بتدأ واrG األول ؛ا�فعوالت اhالث

  . اrGوا�بتدأ فأصلهما 

  : ما هذه األفعال الÁ عندها هذه القوة ¾يث تنصب ثالث مفعوالت ����
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  ). ىأرَ (و )مَ لَ أعْ (باب  � باب يسمونه

) 
َ
  . فعل مضارعوليست  ماÂهذه فعل : )ىرَ أ
  . م، أدخلت عليها همزة ا<عديةلِ عَ  ، وأعلم هذه أصلهاماÂطبعا � فعل : )مَ أعلَ (
أنها تنصب مفعول[  ظن وأخواتهاأيضا مر بنا R باب  )رأى(كما سبق R باب ظن وأخواتها تنصب مفعول[، و) علم(

  . ثالث مفعوالتإÏ فتص� متعدية  ،أرىهمزة فتص�  رأىتدخل \ 
zط أن يكون متضمنا -و\ ما يتضمن معناهما  -وهما األساس R هذا ا5اب-ذا ا5اب يشتمل \ هذين الفعل[ ه 

̂� و أنبأو أنب� و� ، وذلك R أفعال Æدودة -�عناهما   . ثحد� و أخ^و خ
æ سنذكرها ال يذكر فيها xلكن ما  ،د يرد معنا بعضهاوق )أرىو أعلم(ـبمن هذه األفعال ا�شبهة  ءقد تكون األمثلة ال
 نبأو\  أرى \و أعلمينطبق \  فهووحدها ) أعلم(فلو مثلنا بمثال  ،ينطبق \ واحد من هذه األفعال ينطبق \ ا5قية

  . وهكذا أنبأو\  حدثو\  خ^و\ 
هل يدخلها اإللغاء وا�عليق ظر وسنن ،عمال هذه األفعال ونصب ثالثة مفعوالت بهانبدأ مستعين[ باهللا R استشهادنا إل 

هل نعاملها  ،األفعال الÁ تشبه هذه األفعال u اللفظ لكن Îتلفة عنها u ا�ع¹ وننظر ؟كما دخل u باب ظن وأخواتها
   ؟هذه ا�عاملة أم ال

  )أرى(لفعل ا

 Ïاهللا�ُ  مُ هِ يُِريَكَذلَِك {: الشاهد قول اهللا تعا  َ ْقَمال
َ
): مهيري( يريR  :الشاهد  }ِهْم َوَما ُهْم ِ�َارِِجsَ ِمَن ا�3اِر َعلَيْ َحَ©َاٍت ُهْم أ

  :أريته( أرىفإنها مضارع 
ُ
مرفوع وعالمة  فعل مضارع :)رييُ ( :الفعل) ريهن :تريه، أو أريناه :يريه، أو أريته :ريه، أو أراهأ

  . رفعه الضمة ا�قدرة \ ا�اء منع من ظهورها اhقل
  . ا�فعول به األولهنا �  ا³اء :)مه(
: )ح©اٍت ( ،مفعول به أولهناك  ا³اءألن  مفعول به ثا�هذه  عمالأ ):همـأعمال اهللام هيري(، فاعللفظ ا�اللة  ):اهللا(

َ  اهللا�ُ ُم هِ يُِري( مفعول به ثالث ْقَمال
َ
  ).َعلَْيِهمْ َحَ©َاٍت ُهْم أ

 ،هنا ليست علمية و²نما � ب�ية أرىنص \ أن  ض ا�فtينأن بعوهو  ،أنبه إ�ه بارك اهللا فيكم هذا فيه إشÖل يس¥
هنا  أرىلكن من فtه بأن  ،فيتحtون عليها أي �علهم يرون أعما�م بأعينهم حقيقةيع� يريهم اهللا عز وجل بأعينهم 

ôفال إش�ل عليه ألنه حينئذ يكون ناصبا ثالث مفعوالت وال إش�ل عليه فعل قل.   
   .أن تعرب ا�فعول اhالث \ أنه حاليمكن  بÉية حقيقة وليست علميةهنا  يري� \ أن \ ا<وجيه اhا

  . تعرب حاال وال إش�ل فيه ح©اٍت و، به ثا�مفعول  همـأعمالَ ، ومفعول به أول ا³اء): مهيري( 
- Ïومثله قول اهللا سبحانه وتعا} 

ْ
 uِ َمَناِمَك  اهللا�ُ ُم َكهُ يُِريإِذ

ً
َ  قَلِيال َراْو َول

َ
ْمرِ  َكثِ¥ًاْم َكهُ أ

َ ْ
ََنازَْقُتْم uِ األ

َ
ُتْم َو�

ْ
  .}لََفِشل

َرا(و) مُ َكهُ يُِري( :الشاهد R موضع[
َ
  ). مْ َكهُ أ

  . مفعول به ثا� مه، ومفعول به أول الÖف، وفعل مضارع يريف¾  ):مُ َكهُ يُِري(
  . ¬ لل�وط، وهذا مستومفعول به ثالث :)قليال(، وفاعل ةاللا�لفظ : )اهللا(
- Ïَرا(ومثله قو� تعا

َ
ُتمْ  َكثِ¥ًاْم َكهُ َولَْو أ

ْ
مفعول به  :كث¥ا ،مفعول به ثا� مه، ومفعول به أول الÖف، وفعلهذه  :أرى، )لََفِشل

  . ثالث
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 sاآليت sهات u أنب� و علمأ ينطبق \ )أرى(و\  )رييُ (ما انطبق \ و ،نصبا ثالث مفعوالتفإذا هذان الفعالن عمال 
̂� و أنباو   . ثحد� و أخ^و خ

  :| رىأو علمأيص¥ عندنا �سة أفعال غ¥ 
  . نبأت Æمدا أخاه سعيدا أو مtورا، نبأت Æمدا أخاك صا�ا أو أخاه صا�ا :مثل )أنب� ( 
̂� (مثلها     . تعمل العمل نفسهها 	 )ثحد� (مثلها ، و)أخ^(مثلها ، و)خ

   .إذا دل عليه د�ل لثا6او ا6ا{ا�فعولs بقاء و األولا�فعول به  ذفح sا3حوي أكú¤وز عند  	
 : (مثال •

َ
  اbرَس  ُت مْ لَ عْ أ

ً
   )بادئا

 
َ
حصل منك إعالم ببدء اµرس فحذفنا ا�فعول به األول وأبقينا ا�فعول به اhا� ف ،حذفت الطالَب ، úَالطالب من؟ ُت مْ لَ عْ أ

  . واhالث
 : (ا�صنف هنا يقول مثالً 

َ
  ككبَش  ُت مْ لَ عْ أ

ً
 يع� ، )سمينا

َ
   ؟ سم[ٌ  َك بأن كبشَ من  ُت مْ لَ عْ أ

 
َ
  ُت مْ لَ عْ أ

ً
  ككبَش شخصا

ً
 (، فحذف ا�فعول األول وهو سمينا

ً
  )شخصا

 ( :، كقولكاألولبقاء و ا6الثوا6ا{ ا�فعولs حذف و¤وز  	
َ
يع� أخrته أي خr، وال يلزم أن تع[ ؛ )زيدا ُت مْ لَ عْ أ

 (أو  )زيدا تأخ^( :تقول بل؛ نوع ما أخrته به
َ
  . علياأو  صاpاأو  )�مدا ُت مْ لَ عْ أ

  :اينطبق عليه ما مر بنا R باب ظن وأخواته اقتصاراو أاختصارا  ا6الثوا6ا{ ا�فعولs حذف 
 :قول أنتتفنقول أنت يع� يقال لك اµرس بادئ، ف اbرس بدأ :كما R قولك مثال ز باإلµاعئجا اختصاراحذفهما معا 

   .اختصاراوهذا حذف ا�فعولs ، فحذفنا ألنه دل عليه د�ل ئاداعلمته بماذا؟ أعلمته اµرس ب )اهللا عبدَ  ُت أعلم(
حذف  �� معظم ا3حويsو ال ��ه بعض ا3حوي�sيئنا نفس ال·م اTي ذكرناه هناك أنه  اقتصاراحذفهما أما 

 ا�فعول[ معا اقتصار
ً
  . همالعدم وجود د�ل يدل علي ا

  . متنع هناك امتنع هناا�ري ال·م اTي قلناه هناك فيما جاز هناك جاز هنا وما  u اإللغاء وا�عليق 

  ) مع األكابر اهللاُ  ناأعلم ال^�ةُ ( :قو�مR  :اإللغاء

R : )كابراأل مع(، هذا فاعل اهللاو، مفعول به أولهو ) نا(و، ينصب ثالث مفعوالت فعلهذا ): ناأعلم(و مرفوعة:ال^�ة
  . مفعول به ثالثÆل 

هنا �وز لك أن تل� عن ا�فعول[ اhا� واhالث، أما ا�فعول األول فال �وز أن تل� العامل عنه بل تعمله فيه، كما 
ألنه توسط ب[ ا�بتدأ  ،العامل <وسطه معناه أنه أل5 ،مرفوعة: )ال^�ة(، ومفعول بههنا ) نا(حصل R هذا الفعل ألن 

  . rGوا
   :ومثله أيضا قول الشاعر-
ْسَمُح واهِب *  Aصمٍ  أمنعُ  اهللاُ  يـنأرا أنتو 

َ
ُف ُمستكÝَ وأ

َ
ْرأ
َ
   وأ

وقد ألغاه <وسط العامل ب[ مفعول به  :ا�اءللوقاية، و :ا3ونو، )أرى( :هو والفعل، خr :)úُأمنع(، ومبتدأهذا  ):أنت(
  . Æ Rل رفعا�عمول[ بد�ل أن أنت هذا ضم� ال يقع إال 

  . úُاهللاي ـنأرا Aصمٍ  أمنعُ  أنت :فصارت R تقدير ،هذه جاءت مرفوعة): úُأمنع(

  :ا�عليق
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-  Ïرَُجٍل {قال اهللا سبحانه وتعا 
َ
Vَ ُكْم

Ó
ِيَن َكَفُروا َهْل نَُدل

�
ٍق َجِديدٍ  ُكمْ يُنَبÇئُ َوقَاَل ا�

ْ
ٍق إِن�ُكْم لَِ� َخل ُتْم �Xُ ُمَمز�

قْ Çإَِذا ُمز{.  
وهو من معلقات الفعل  الم االبتداءألن ا�عموالت الx جاءت بعده فيها  ،معلق عن العمل الفعلهذا ؛ )ينبئ: (الشاهد

  . البد يبª عمله R ا�فعول به األولفيه إش�ل وال ، ا�فعول به أولهذا : )مكينبئ( ،عن العمل
لكن ال �وز لوجود الم االبتداء ) أنكم: (الفعل لقالولو أعمل  مكسورةهنا  ا�مزةجاءت : )جديد خلق ل� إنكم( 

  . والم االبتداء تعلق الفعل عن العمل
  :ومثله قول الشاعر -

  ستجزى بما تس� فتسعد أو تشå** ثي لنك إت نبئحذار فقد 
عن العمل فيها لق الفعل عُ ، معلقة )نك لثيإ( و�لة، نائب عن الفاعل ا�اءو، فعل مب� ا�جهول نبأ :تنبئحذار فقد 

إذا وجدت R �لة فإنها تعلق العامل عن ف ،داءتبالم االود والسبب R ذلك هو وج، بد�ل وجود هذي ا�مزة ا�كسورة
  . العمل

  الفعل رأى إذا Èن بÉيا وأدخلت عليه ا³مزة فماذا تفعل؟  ����
 Áأو �ن من أفعال القلوب )مَ علِ (األفعال السابقة �ن الفعل فيها بمع .  

إ�  متعديةفإنها تكون حينئذ  وأدخلت عليها ا³مزة، بمع¹ عرف علمو الرؤية اÉJية من رأى لكن إن Èنت
sمفعول.   

- Ïِمْن َنْعِد َما{: ومن ذلك قول اهللا تعا  
َ
ِبÓونَ َراأ

ُ
  } ُكْم َما �

 عبد اهللا ترأي :فتقول، به واحد وقد دخلت عليها ا�مزة، ورأى ا�5ية تتعدى R األصل إÏ مفعول هذه ب�ية: )رىأ(
يع� جعلته  )ا�سجدَ  �مدا تريأ( :فتقول فإذا دخلت عليها ا�مزة تعدت إÏ مفعول[، ا�سجد ترأيأو  صاpا ترأيأو 

  .مفعول به ثا�هذا  ا�سجد، ومفعول به أولهذا  فمحمد؛ للمسجدينظر 
  مِْن َنْعِد َما(وcذلك R اآلية الكريمة 

َ
ِبÓونَ  امَ ْم كُ َراأ

ُ
يعود \  هوضم� مست; تقديره  والفاعل، فعل ماÂهذه : )أرى( )�

  ِمْن َنْعِد َما(: مفعول به ثا�و�  ا�ياسم موصول بمعÁ : )ما(و مفعول به أول: )الÖف(اهللا سبحانه وتعاÏ، و
َ
 ا�يْم كُ َراأ

ِبÓونَ 
ُ
فتعدى إ�  همزة ا�عديةدخلت عليه  ،اÉJية رأى وهو �ول عنفيكون عندنا عمل هذا الفعل R مفعول[، ) �

sف(األول منها هو ؛ مفعولÖال( ا�hهو  وا)ما( .  
  ؟ما حكم هذي ا�فعولs من حيث اإللغاء وا�عليق ومن حيث اpذف �bل أو لغ¥ د�ل

   :ا¸واب أن
  . يمتنعR هذين ا�فعول[  ا�ذف -
  . فال مانع �فعول[إذا وجد د�ل يدل \ هذين ا ا�ذف -
فيهما  فيمتنعوقد عديتها بهمزة  عرفبمعÁ  علمأو  أبÉ ونظربمعÁ  رأىR األفعال الx أصلها  ا<عليقواإللغاء  وأما -

  . نص \ ذلك صاحب الكتاب وهو ابن هشام ر�ه اهللا كما اإللغاء وا<عليق
 فقال أن هناك من يرى أن R هذا ا�كم نظر ا�صنفواستدرك 

ً
  ما هو هذا اpكم؟ ،ا

  :موضعsمن قال فيه نظر  ؛ا<عليقو اإللغاءهو منع 
فظ تعديها إ� مفعولs وxنما حُ  با³مزة،لم óفظ نقلها يع° تعديها إ� مفعولs  :عرف بمع¹علم  أن :ا�وضع األول
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 ( :إذا قلتبا�ضعيف 
�
هذا هو ل اوق ،عرفبمعÁ  علمنت وذلك إذا � )ا�سألة هتعلمأ( :وال تقول )ا�سألة �مدا تمعل

 ع( يع� بأن تقول ؛إال با�ضعيف عرف بمع¹إذا Èن  علمنه ال يتعدى الفعل أ، ا�شهور
�
هذا ) تعلمأ(: وال تقول) تمل

  . با�مزة عرفإذا �نت بمعÁ ) علم(ة من أنه يمكن تعدي السابق\ ا�كم  بعض ا3حويsمن نظر 
 أو الكتاب �مدا تعلمأ( :فال يقولون با�مزة عرفبمعÁ  )علم(عرب أنهم ال يعدون حفوظ من Îم الا� ذاقال ه
 ( :، و²نما يقولون)القرآن

ّ
  . )القرآن �مدا تمعل

 كذلك �ن منعنا 
ً
فقد  ،أبÉ بمع¹ رأىxذا Èنت و، عرفبمعÁ  )علم(اإللغاء وا<عليق R هذا ا5اب وذلك إذا �نت  سابقا
ِ و�عليق منعنا فيه اإللغاء وا

ُ
وال �وز أن تل� ، زيدا جبة تكسو:تقول، )كسا(ألننا ¦ملناها معاملة باب  زهلم *

ا�عليق فقد منعوا فيها با�مزة R بابنا هذا  ةامعد  ) علم( أو، با�مزة R بابنا هذا ةامعد  ) رأى(كذلك إذا �نت ، ف)تكسو(
  .واإللغاء
  :قال ،ال·م فيه نظر: يقول

َربÇ { :قو� تعاR Ï مع تعليقها باالستفهامسُ  ،يع° الÁ أصلها رأى ثم أدخلنا عليها ا³مزة أرى اÉJية إن:{اا�وضع ا6
 ِ ِرن

َ
َمْوَ- ـأ

ْ
ِْ× ال

ُ
ألن ا<عليق  افال إش�ل فيه إن Èنت رؤية علمية ؟رؤية علمية أوهل هذه الرؤية رؤية بÉية  }ي َكْيَف �

وقد �لنا عليه ما وجد من أفعال ، وقد سبق ومثلت � R باب ظن وأخواتها وال إش�ل فيه ،دR أفعال القلوب سائغ وموجو
 . هذا ا5اب الx تنصب ثالثة مفعوالت


 هل السؤال �ا قال إبراهيم  لكن 


هذا،  كيف óصل ع° أدخل u علÊ؟ يهل | رؤية علمية )يـأرن قال رب( :لربه
   ؟أم أر! بÉيا

َْك { 
ألن اهللا سبحانه قال إلبراهيم  أن الرؤية هنا بÉية -أعلم واهللا-والظاهر   ْ¥ِ فÉَُُْهن� إِ�َ
ْرَبَعًة ِمَن الط�

َ
قَاَل فَُخْذ أ

تِيَنَك َسْعًيا
ْ
 ÇXُ َجَبٍل ِمْنُهن� ُجْزًءا ُعم� اْدُقُهن� يَأ

َ
Vَ الظاهر ليست رؤية علميةف }ُعم� اْجَعْل R علم؛ هذه R ه هذا يع� يدخل

الطيور يقطعها ثم �عل \ º جبل منهن جزءا ثم يدعوا هذه الطيور فتأÉ إ�ه ؛  و²نما � رؤية ب�ية يب�ها؛ األمر
 
ً
  . بعينه، وهذا أك0 إعجازا وأك0 داللة \ هذا ا�وضوع 
إبراهيم بد�ل أن اهللا سبحانه قد أحياها فأب�ها ، سعيا
ِ َربÇ  قال{ ِرن

َ
ْ ـأ

ُ
َمْوَ- ي َكْيَف �

ْ
فإن ا�وضوع به إش�ل نو¦  ن Èنت الرؤية بÉيةxو، فال إش�لنت الرؤية علمية ن Èفإ }ِ× ال

طبق \ بقية أفعال هذا انفيص� هذا ا5اب ينطبق عليه كما  ،فال إش�ل لم نمنعه وأجزناهن كنا أما إ، منعناه اما وخاصة إن
  . ا5اب

وقد ¤اب عنه أي عن هذين ا3ظرين ألنه نظر إç  :م اع;ض \ نفسه فقد قالوبما أن ا�صنف ر�ه اهللا ابن هشا -
sناحيت:   
، و²نما نآالقر فالنا تعلمأتقول  فال ،نه قال أن ا�عهود وا�سموع من Äم العرب أن علم ال تتعدى با³مزةأ األولا�وضع 
 عتقول 

�
  . نآالقر فالنا تمل

و� X فعل متعد إ�  ،با³مزة ى¤وز X u فعل الزم أن يعد� بأنه هذه ا3قطة  قد ¤اب عن:قال أجاب عن هذه ا3قطة
   .فال مانع بأنك تعديها با³مزة ،قد يقال أن ا�عدية با³مزة قياسية ،با³مزة إ� مفعولs ىواحد أن يعد� 

  . مفعول به واحد :)جبةً  ُت لبس( هذه )لبس( 
  . بدل ما �نت متعدية إÏ واحد صارت متعدية إÏ مفعول[، )úًجبة �مًدا ُت لبسأ( :فتقول �ا تقول تدخل عليها ا�مزة 
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ِ َربR :} Ç قول اهللا سبحانه اوقد ¤اب أيضا عن الرؤي  ِرن
َ
َمْوَ- ـأ

ْ
ِْ× ال

ُ
رؤية علمية وليست هنا  بالرؤيةأن ا�قصود  }ي َكْيَف �

  . يست علمية بد�ل ما تبå من اآليةعلم أن الرؤية بÉية ولأن كنت أرجح واهللا xو، رؤية بÉية

T(اpلقة (  
  �الفاعل�

 ،ثم R ا�كم األول وهو أن حقه أن يكون مرفو¦ ،سنتحدث R بعض أح�م الفاعل وقبله سنتحدث R تعريف الفاعل
فعال أو اسما  ثم R ا�كم اhا� من أح�م الفاعل R أن حقه أن يكون بعد ا�سند يع� بعد ¦مله سواء �ن هذا العامل

  ـونبدأ ب ،يقوم مقام الفعل
  :تعريف الفاعل ����
 ، اسم أو ما u تأويله :إن الفاعل: قد قال ابن هشام وغ�ه 

ُ
   .والصيغة عليه أص� ا�حل مقدمٌ ، أو ما u تأويله سند إ�ه فعٌل أ

جارا أنه ال يكون  وأيضا أضاف بعضهم ،�لةوال يكون حرفا وال يكون فعال ومعÁ ذلك أنه ال يكون  :)اسم(
   .فالفاعل البد أن يكون اسما، ظرفاوال يكون وlرورا 

  . ا�سند مقدم \ الفاعل أي: )مقدم عليه(
  . أي هو Æ Rله اTي يستحقه :)أص�(
  . أي تكون صيغته أصلية :)الصيغة(

 Ûرج إن الفاعل اسم :ففأما قول ا�عرH وال  حرفاوال يقع الفاعل  فعالاعل به أن يكون الفاعل فعال، فال يقع الف فهذا
  . جارا وlروراوال  ظرفاوال يقع الفاعل  ،�لة فعليةوال  �لة اسمية

V م يطلق أيضاÖفإن ،ا�بتدأ ومن هذه األح  
ً
 وال يقع  �لةال يقع  ا�بتدأ أيضا

ً
 وال  ظرفا

ً
  جارا

ً
ا�بتدأ، وcذلك ما ، وlرورا

º هذه تأخذ حكم ا�بتدأ، وأما الفاعل فال  ،اسم أفعال ا�قاربة، أو ن وأخواتهااسم إ، أو اسم Èن�ن أصله مبتدأ �و 
  .ما u تأويلهأو  إال اسمايكون 

هو قد يكون غ� اسم لكنه يؤول يع� يرجع بدل أن يكون ليس اسما يص� فيما بعد ذلك مع ا<أويل  أو ما u تأويله
  . وسنمثل لg إن شاء اهللا، اسما
َالِِقsَ  اهللا�ُ  َتَباَركَ فَ { :نحو قول اهللا سبحانه وتعاÏف ،االسمفأما 

ْ
ْحَسُن ا_

َ
   }أ

  . وصف للفظ ا�اللة :)أحسن ا_القs(لفظ ا�اللة فاعل، ): اهللا(، فعل ماض :)تبارك(
  . وليس فعال وال حرف وال �لة وال شبه �لة اسملفظ ا�اللة ): اهللا(ونالحظ 

، وذلك �و قول اهللا له يع� هو R حقيقته وواقعه ليس اسما، ولكنه يؤول ألن يكون اسمااTي R تأوي ،ما u تأويلهأو 
 { :سبحانه

َ
َا ِهمْ يَْكفِ  لَمْ وَ أ

ْ
نَْز3

َ
ن�ا أ

َ
ِكَتاَب ُفْتÕَ َعلَْيِهمْ  ك

ْ
  } َعلَْيَك ال

هذا فعل :)يكِف ( ،وقلب حرف نÍ وجزم:)مـل(، كما يقولون ¦طفة \ مقدر حرف عطف الواوو، لالستفهام: ا³مزة
وهو أغلب أقوال  وحدها) ا³اء( معا و²ما )وا�يم ا³اء(ا والضم� إم، وعالمة جزمه حذف حرف العلة مـلبمضارع lزوم 

sل  ا3حويÆ Rللجمع ):ا�يم(و ،مقدم نصب مفعول به .  
 : أو تكون قو�

َ
  . نصب مفعول به معاهذه تكون Æ Rل : )هم(، ِهمْ يَْكفِ  لَمْ وَ أ
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و²ال  ،هذه ظاهرها أنها �لة وأنها وقعت فاعال، لكن R ا�قيقة � مؤولة باالسم ،أن واسمها وµلة أنز3ا خ^: أنز3اا أنَ 
مصدرية، فتؤول  ألن أنَّ  ؛وا¸ملة *ها هذه تؤول بمصدر، ا�ملة واقعة Æ Rل اrGهذه  )أنز3ا(و اسمها :)نا(و )أن� (ف¾ 

  -واهللا أعلم-، وا<قدير فيه الفاعلدر اسم فيكون هو مع ما بعدها بمصدر، وا�ص
َ
ِكَتاَب ُفْتÕَ  إنزا3ُا ِهمْ يَْكفِ  لَمْ وَ أ

ْ
َعلَْيَك ال

  . َعلَْيِهمْ 
  . أي R نتيجته و¬ نهايته يص� اسما أو R ما تأويله ،إذا الفاعل يكون اسما ويكون مؤوال باالسم

، تقول أسندت اGشبة إÏ ا�دار بمعÁ اإلضافة أو ,و ذلكأو  ،بمع¹ اإلمالة :اللغةR ا�قيقة R  اإلسناد :أسند إ�ه فعل 
تحدث عن الفاعل بقيامه بما يتضمنه الفعل هذا أو ما u أنه يُ  :و²سناد الفعل أو ما R تأويله إÏ الفاعل يع�، أملتها إ�ه

  . تأويله
َالِِقsَ  اهللا�ُ  َتَباَركَ فَ {: مثال R قول اهللا سبحانه وتعاÏ يع� :أسند إ�ه فعل

ْ
ْحَسُن ا_

َ
، إ� ع� �مد أحسن :و¬ قولك }أ

، فهذا اإلسناد ا�قصود به أننا þدثنا عن Æمد بأنه حصل منه هذا �مدأسندناه إÏ  أحسن: R قو�ا اإلحسانأسندنا 
  . اإلحسان إÏ عÞ، هذا ا�قصود باإلسناد

الفاعل  وهنا نسند ما تضمنه الفعل إ�؛ تسند اGشبة إÏ ا�دار يع� تمال إ�هف، بمعÁ اإلمالة: u أصل اللغة فاإلسناد
َالِِقsَ  اهللا�ُ  َتَباَركَ فَ {: مثل ،أسند إ�ه فعل

ْ
ْحَسُن ا_

َ
هذه 	ها أفعال ، زيدٌ  �بو، �مدٌ  سافرو، اهللا عبدُ  حà: وcقولك، }أ

  . عل Çصول هذا العمل منهيع� þدثنا عن الفا؛ وقد أسندنا مضمونها إÏ الفاعل
 ،األحيان يكون ا�سند اTي تقدم \ الفاعل وأسند إ�ه ال يكون فعال R بعض :يقول أسند إ�ه فعل أو ما u تأويله
  . يع� يعمل عمله ،ولكنه يكون اسما يقوم مقام الفعل

ومنها  الصفة ا�شبهةومنها  اسم ا�فعول ومنها اسم الفاعلومنها  ا�صدر :واألسماء الÁ تعمل عمل الفعل كث¥ة منها ����
، وأشياء كث�ة ولكن º R واحد منها zوطا عله ال يعمل عمل الفعل إال إذا استو8 اسم الفعلومنها  أفعال ا�فضيل

  . وسيأÉ �ا تفصيالت إن شاء اهللا R بعض مقررات ا�حو R هذه الßية ،هذه ال�وط، و� مذكورة R بابها
َوانُ  Îَُْتلٌِف  ²ََاٌب ِمْن ُنُطونَِها  âَُْرجُ {: �و قول اهللا سبحانه وتعاu Ï تأويله أو ما -

ْ
ل
َ
  . }فِيِه ِشَفاٌء لِلن�اِس  هُ أ

هذا ليس فعال ولكنه  )Îتلف(	مة : )هألوان Îتلف( :هذا فاعل �ذا الفعل، لكن R قو� تعاÏ ):²اب(فعل،  :)âرج(
 R يقوم مقام الفعل ألنه Áتلف، معâ تلف أوùويعمل عمل الفعل، وهو هنا مستوف ل�وط عمل ، اسم فاعل :فهو هألوان

Ïقو� تعا R رج(: اسم الفاعل، ألنه مستند \ ا�وصوفâ مة )²اب من بطونها	هنا موصوف، واسم الفاعل : )²اب(، 
  . ال يعمل عمل الفعل إال إذا استو8 ال�وط وقد استوفاها هنا

 :)ألوان(، )هلوانأ ùتلف(وهو R تأويل الفعل ألنه يقوم مقام  فاعل اسمهنا ): Îتلف( 	مة، هألوان Îتلف:صل أنا�ا
  .Æ Rل جر مضاف إ�ه ا³اءفاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة \ آخره وهو مضاف، و

 :R قو� تعاÏ -كما حدث R هذه اآلية الكريمة اسم الفاعل  :اTي يقوم مقام الفعل أو يؤول بالفعل أشياء كث�ة منهاف
َوانُ  Îَُْتلٌِف  ²ََاٌب ِمْن ُنُطونَِها  âَُْرجُ {

ْ
ل
َ
  . }ُه فِيِه ِشَفاٌء لِلن�اِس أ

R م الفاعل أنه ¤ب أن يتقدم عليه العاملكونه مقدما فهذا  أما :مقدما<عريف  قو�Öوسواء �ن هذا ، حكم من أح
َالِِقsَ  اهللا�ُ  َتَباَركَ فَ { :و� تعاÏكما R ق العامل فعال

ْ
ْحَسُن ا_

َ
ِمْن  âَُْرجُ { :كما R قو� تعاÏ أو �ن ¦مال عمل الفعل، }أ

َوانُ  Îَُْتلٌِف  ²ََاٌب ُنُطونَِها 
ْ
ل
َ
 سيأÉكما  الكوفيs وال ¤وز تأخ¥ه إال عندفإن حقه أن يتقدم \ الفاعل  }ُه فِيِه ِشَفاٌء لِلن�اِس أ
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  . ح�م الفاعل إن شاء اهللاR أ
ال تزال هذه األوصاف، قو� مقدم هذا . إ�ه فعل أو ما R تأويله مقدم أصÞ ا�حل ، صار أسندأص� ا�حل: قال ا�صنف

  . متعلق بالفعل أو ما R تأويله
 ا�سند هوزيد،  قائمت فلو قلزيد،  قائم: �و قولك واقع u �له ا�ي يستحقه وذلك �خرج يع° أنه :أص� ا�حلوقو� 

ألن حق اrG أن يكون مؤخرا  ،هنا خr وليست R موقعها األصÞ اTي تستحقه قائمولكن زيد، وهو مسند إÏ  قائم
و²ن �ن بعضهم �� أن  ،قائمفاعال أسند إ�ها 	مة زيد فال نعد 	مة ، هنا مبتدأ مؤخر تقدم عليه اrG زيدو، عن ا�بتدأ
ه R انوسيأÉ بي- ،بعده فاعال �ذا ا�سندزيد وتكون 	مة ، عمل الفعل بدون أن يستند \ æء عمل ااسم قائميكون 

  . -مواضع أخرى ليس هذا وقت ا<فصيل فيها
، )زيد قائم: (، و²نما إذا قلتوال يعد ما بعده فاعال، إذا وقع هذا ا�سند u غ¥ مÖنه األص� فإنه ال يعمل عمل الفعل -

  . خ^ مقدم: )قائم(، ومبتدأ مؤخر :هنا )زيد( فإن 	مة
  . أص� ا�حل وأص� الصيغة هو يع° أص� ا�حل والصيغة: قال

أن يكون مبنيا للفاعل يسميه بعضهم مبنيا للمعلوم، فإن Èن الفعل أو ما u  :الصيغة األصلية للفعل وما يقوم مقامه
  . إن Èن كذلك فإن ا�رفوع بعده ليس فاعال -للمجهول أو كما يسميه بعضهم مبنيا-تأويله مبنيا للمفعول 

فإنك لو حولت هذه الصيغة إÏ صيغة أخرى فإن الصيغة  )�مدٌ  َب Iََ ( :فمثال الصيغة األصلية للفعل ا�اÂ أن تقول مثال
فاعال، ألن هذه  فإنك حينئذ عل ما بعدها نائبا عن الفاعل وليس Iَببدل  )زيدٌ  بIُِ ( :األخرى ليست أصلية، فمثال

  . الصيغة ليست � الصيغة األصلية للفعل

اسم أو  :الفاعل: نذكر ا<عريف مرة ثانية ،فإذا البد من اجتماع هذه ال�وط حø نعرب الßمة ا�وجودة عندنا أنها فاعل
ا�ي   u موقعهيع°- أص� ا�حل -البد أن يكون الفعل مقدما-ما u تأويله أسند إ�ه فعل أو ما u تأويله مقدم 

   .- أي صيغته الÁ ب° عليها u األصل هو واقع عليها اآلن-  والصيغة -يستحقه
  . أو ترفع الفاعل بعدها حينما تستو¬ الßمة هذه ال�وط ،فإنك تعرب هذا ا�رفوع فاعال إذا اجتمعت هذه ال(وط

Ïقو� تعا R ْحَسُن ا اهللا�ُ  َتَباَركَ فَ { :ا�ثال أو الشاهد
َ
َالِِقsَ أ

ْ
والفعل ، فعل، ومتقدم، ومسند إÏ هذا ا�تأخر: )تبارك(	مة  }_

و� أن األصل فيها أن تكون مبنية  ،هذا R م�نه اTي يستحقه، وهو بصيغته الx تستحقها األفعال \ وجه العموم
  . انتهينا من ا<عريف ومن ذكر ا�ح;زات عليه ،للفاعل

  :أحÖم الفاعل ����
 للفاعل أن يكون مرفوA  :اpكم األول

أو  مضار¦أو �ن  ماضياتعرب الفعل ا�تقدم هذا سواء �ن  ،وهكذا أنُس  حà، و�مدُ  سافراهللا، و عبدُ  جاء:تقول مثال
فيكون  مضارعأو  ماضلكن نفرض أنه  -ال يرفع الفاعل الظاهر إنما يرفع ضم�ا مست;ا وجوبا األمرطبعا -، أمرا�ن 

Aا؛  وحقه أن يكون مرفوعا�ي بعده مرفوàزيدُ  �بو �مدُ  سافراهللا و عبدُ  ح.  
   .º هذه الx جاءت بعد الفعل R هذه األمثلة فاعل مرفوع وهذا هو حق الفاعل أن يكون مرفو¦

فإنه R ا�قيقة هو فاعل من ا�احية ، هنا البد أن نتأكد من قو� لفظا ،وقد يكون الفاعل ¨رورا لفظاقول ا�صنف 
  . كما سيت9 من األمثلة الx سنذكرها، لكنه R اإلعراب ال تعربه فاعال، �عنويةا
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يكون  إعرابهوهذا هو ، يع� يكون الفاعل مضافا إ�ه؛ إذا أضيف إ�ه ا�صدر :ا¸واب مº يكون الفاعل ¨رورا؟
  . لهلكنه من إضافة ا�صدر إÏ فاعله، أو إضافة اسم ا�صدر إÏ فاع، lرورا باإلضافة

  ما الفرق بs ا�صدر واسم ا�صدر؟
هناك قواعد �فية، يتوجب أن يكون ا�صدر \ صيغة معينة، فإذا خالف ا�صدر هذه الصيغة الx تستلزمها القواعد 

اسم بR الوقت نفسه متضمن معÁ ا�صدر فإنه يس£ ولكنه  بزيادة أو نقصان أو تغ� حرcة أو �و ذلك إذا خالفها ال�فية
  . �صدرا

ألنه يص� حينئذ  لفع� هذه � ا�صدر اTي يستحقه الفعل اTي \ وزن  تقبيل	مة  :تقبِيال، ليُقبÇ ، لقب�  :\ سبيل ا�ثال
� اسم  هذه ليست مصدرا و²نما )قبلة(ـف، قبلة ليقبÇ  لقب� أي  "قبلة" تقبيال، م�ن ليُقبÇ ، لقب� جعلت م�ن  ، لوتفعيال
   .ت صيغتهاوقد تغ� ،مصدر

أي اTي معناه أنه هو اTي : والفاعل ا�عنوي ،إذا قد يكون الفاعل lرورا بإضافة ا�صدر إ�ه أي يكون ا�صدر مضافا
وقد يكون lرورا Çرف جر ، قام بالفعل يكون lرورا بإضافة ا�صدر إ�ه، وقد يكون lرورا بإضافة اسم ا�صدر إ�ه

  . اب حروف ا�ر إن شاء اهللا تعاÏ، و�ذا zوط ستذكر R بزائد
  :أمثلة الفاعل

  .إش�ل ، ال)�مدُ  سافر(و )اهللا عبدُ  حà( :إذا �ن مرفو¦ فال إش�ل عليه-
ومن ذلك �و قول اهللا  ،أي lرور لفظا، ولكن حقه أن يكون مرفو¦؛ لكن إذا وقع lرورا فإنه يكون lرور ا�حل

Ïسبحانه وتعا :} 
َ

عُ َولَْوال
ْ
ْرُض  اهللا�ِ  َدف

َ ْ
   }ا�3اَس َنْعَضُهْم بَِبْعٍض لََفَسَدِت األ

 دَ (R 	مة :الشاهد
ْ
لفظا  ولكنه هنا lروروهو الفاعل من حيث ا�عÁ،  اهللا�ِ اللة فإنها مصدر، وقد أضيفت إÏ لفظ ا� )عُ ف

وهذا من إضافة ا�صدر إÏ ، �همضاف إ :لكننا ال نعربه فاعال و²نما نقول هو، يع� حقه أن يكون مرفو¦؛ مرفوع Æال
ولوال (، مفعول به: مدفوعون أو ا3اسو ،طبعا R هذه اآلية الكريمة اهللا سبحانه هو اTي يدفع ا�اس بعضهم ببعض، فاعله

  . فاعل lرور لفظا مرفوع Æال: اللة هنافلفظ ا�): دفع اهللا ا�اس
 ،حرف جر: من ،امرأته الرجلِ  قبلةالوضوء من : تقدير ال·م) وءُ امرأته الوض الرجل بلةِ ُق من (: �من ذلك قول ا��  -

ل، ولكنه باإلضافة اسم ا�صدر إÏ فاعل من ا�احية ا�عنوية ألنه هو ا�قبÛ  :الرجل، اسم مصدر وهو مضاف وهو lرور :قبلة
  . فاعله

 Ïِكتَ { )ِمْن بَِش¥ٍ نَا َجاءَ َما (ومثله كذلك قول اهللا تعا
ْ
ْهَل ال

َ
ْن يَا أ

َ
ٍة ِمَن الرÓُسِل أ  َفْ¡َ

َ
Vَ لَُكْم ُ Çsَاِب قَْد َجاَءُكْم َرُسو3َُا يُب

 وهو فاعل من ا�احية ا�عنوية لكنه يقال lرور لفظا مرفوع Æالزائدة، ال منـبهنا lرور  :ش¥ب }ِمْن بَِش¥ٍ نَا َجاءَ َيُقولُوا َما 
 وقد ي|ء lرور ،من أح�م الفاعل وهو أن حقه أن يكون مرفو¦ هذا هو ا�كم األول ،لكونه يستحق أن يكون فاعال

ً
 ا

  .لفظا لكنه من ناحية ا�عÁ هو الفاعل
 . أن حق الفاعل أن يقع بعد ا�سند :اpكم ا6ا{

 âَُْرجُ { :وذلك �و قول اهللا سبحانه وتعاÏ ،وقد يكون اسم فاعل أو �و ذلك، اهللا تبارك :كقولك قد يكون فعال ا�سند
َوانُ  Îَُْتلٌِف ِمْن ُنُطونَِها ²ََاٌب 

ْ
ل
َ
  . }هُ أ

سواء �ن فعال أو �ن هذا العامل ليس فعال، ولكن R بعض األحيان ي|ء R  ،فحق الفاعل أن يكون بعد العامل هذا
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ون عندنا ما يك هذاR بعض األحيان يكون  ،ومع ذلك تقدم \ ¦مله أو تقدم \ ا�سند إ�ه، ال·م ما ظاهره أنه فاعل
من  سافر �مد :كقولك ،أو أنه الفعل اTي أسند إ�ه، فاعل من ا�احية ا�عنوية، ولكنه متقدم \ ما ظاهره أنه ا�سند هو

  :\ أنها فاعل مقدم عن فاعله، و²نما تقول �مدطبعا، وهنا ال تعرب 	مة  �مدهو  ؟سافرا�ي 
حø  الفاعلهو  الضم¥ ا�ست¡متضمن فيه ضم� مست; يعود \ Æمد، وهذا  سافرأو الفعل  سافر، و�لة هذا مبتدأ �مد

  . سافر �مد :R بعض األحيان يتقدم ما حقه أن يعرب مبتدأ، كقولك ،يكون الفاعل متأخرا عن العامل
َحدٌ َوxِْن { وتعاÏومنه قول اهللا سبحانه  وقد يكون هذا ا�تقدم �ا ظاهره أنه هو الفاعل قد يكون فاعال لفعل Æذوف -

َ
 أ

 sَِ�ِ)ُْم
ْ
فاعل لفعل Æذوف يفtه ا�تأخر هذا، ولكنه  ستجاركالهذا، وليس فاعال  أحد :ا�ستج� هو }اْسَتَجاَركَ ِمَن ال

  .استجاركمن ا��c[  أحد استجاركو²ن : واهللا أعلم ، وا<قدير فيها�ذكور، وهذا الفعل واجب ا�ذف
فاعال لفعل Æذوف وذلك إذا تقدمت عليه  :، و�وز أن تعربهمبتدأ خrه ما بعده :وز أن تعربهوقد يكون هذا ا�تقدم �-

 َفَقالُوا {: ، �و قول اهللا سبحانه وتعاÏهمزة االستفهام
َ
  } وَغَناَفْهدُ  بََ(ٌ أ

ة باالستفهام �وز ، وا�كرة ا�سبوقمبتدأ و� نكرة صحيح لكنها مسبوقة باالستفهامهنا �وز إعرابها : )ب((فßمة 
 ب(نا يهديأ: وا<قدير، \ أنها فاعل لفعل Æذوف: ب(، و�وز أن تعرب 	مة � اrG ):وَغَناَفْهدُ (االبتداء بها، و�لة 

  . يهدوننا
 Ïذلك �و قول اهللا سبحانه وتعاcو} 

َ
ْغُتمْ أ
َ
ْلُقُ  أ

َ
ù ََالُِقون

ْ
ُْن ا_

َ
ْم ,

َ
   }ونَُه أ

  . أنتمونه ùلق أ :Æذوف وا<قدير هنا فاعل لفعل: )أنتم(ـف
sمة  .ها وئيدامشيما للجمال  :، واستدلوا بقول الشاعرةأجازوا تقديم الفاعل \ الفعل ولكن الكوفي	فاعل  :)م¬(
 هامشيأن تكون  :منها ،، و\ هذا تقدم الفاعل \ ا�سند، و�ذا توجيهات يذكرها ا�حويونوئيدالقو�  عند الكوفي[،

  .وئيدا يظهر هامشيُ  :، وا�ملة الx منها هذا ا�ال خr �ذا ا�بتدأ، وا<قديرحال وئيدا، ودأمبت

  )�T( اpلقة
 أن يكون مرفوA  :اpكم األولذكرنا من أح�م الفاعل 

  أن حق الفاعل أن يقع بعد ا�سند :اpكم ا6ا{

  . دةأنه البد منه، وجوب ذكر الفاعل ألن الفاعل عم :اpكم ا6الث

فالعمدة �ب أن يكون بل �ب أن تكون مذكورة،  ،وهذا يؤيد قول ا�حوي[ القائل[ أنه عمدة، والعمد ال �وز حذفها
 
ً
  . مذكورا

 ، فاعللفظ ا�اللة هنا  ):اهللا(ـف، إ�ك اهللا أحسن :فإن ظهر R ظاهر اللفظ فبها، كقولك -
ً
إش�ل  وال وهو مذكور لفظا

   .فيه
 ليس اسم وقد يكون الفاعل -

ً
 ظاهر ا

ً
هذه ) اسافر(R قولك  األلففإن  ،اسافرالرجالن  :، كقولكضم¥ �لسابق بل هو ا

  . � الفاعل و� ضم�
 ،فإن ظهر الفاعل R ظاهر اللفظ فهذا اTي يستحقه وال إش�ل فيه، ولكنه R بعض األحيان يكون غ� موجود R اللفظ

  :صور هذا ا�قدير \فالبد حينئذ من تقديره، و
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-tالصورة األو:  
ً
ح[ يكون الفاعل غ� ظاهر R  -وهو R أغلب هذه الصور-ذكور � إما أن يكون ضم�ا مست;ا ¦ئدا

وهناك فرق ب[ أن تقول إن الضم� مست; وب[  ،اللفظ يكون ضم�ا ويكون ضم�ا مست;ا، وا�ست; R حكم ا�وجود
فأنت ح[ يكون µيك رجل مست;  ،نه مست; فإنه موجودإوأما إذا قلت  ،إن الضم� Æذوف، فا�حذوف ليس � وجود

 . هو موجود ولكنك ال تراه، و²نما هو وراء ساتر، ف"إن �مدا مست¡ وراء ا¸دار" :وراء ا�دار، فتقول لصاحبك
هذا ال ف ظاهر اللفظ ما إن �ن ظاهرا Rأف؛ ن العمدة ال �ذففإوcذلك هذا الضم� اTي نقدره مست; هو موجود وTلك 

، أي يرجع إÏ مذكور سابق ،هذا ا�ست; يعود \ مذكور سابق؛ غ� ظاهر باللفظ فهو مست;�ن ن إما أإش�ل فيه، و
؛ ضم¥ مست¡ يعود V �مد): الفاعل(و، هذا فعل ماض): حà(و، هذا مبتدأ): �مد(ـف، "ح�àمد : "كقولك

  . ولكنه مست; Èتبئ ،مذكور R ظاهر اللفظ لكنه غ�  موجودالضم� ا�ست;، ومذكور) �مد(فـ
أي ليس ¦ئدا \ االسم ا�ذكور، بل ؛ الفعل ا�ذكوربيكون هذا الضم� ¦ئدا \ æء مدلول عليه  قد :الصورة ا6انية-

 . \ æء دل عليه الفعل ا�ذكور
فاعل مرة مذكور هنا عندنا  )حs ي(بها وهو مؤمن ا_مر ي(بوال  ،وهو مؤمن يز!حs  الزا{ يز!ال  (: �كقول ا�� 
مرة ضم� مست; يعود إæ Ïء غ� مذكور لكنه مفهوم من الفعل ، ومرة ضم� مست; يعود إÏ مذكور R اللفظ، وR اللفظ
  . ا�ذكور

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة  :رابهإع، فاعل وهو ظاهر R اللفظ وال إش�ل فيه :الزا{هذه ، )الزا{ يز! ال: (�قو�  
  . ا�قدرة \ ا�اء منع من ظهورها اhقل

، وهذه أيضا ال ا�ذكور سابقا الزا{والفاعل ضم� مست; يعود \ ، فعل مضارع :)يز!(ـف، )يز!حs ( :بعدها �وأما قو� 
  .قد يكون ¦ئدا \ اسم مذكور -كما ذكرنا سابقا- إش�ل فيها، ألنه

لم  أين الشارب؟ ،يعود \ الشارب ،الفاعل هو ضم� مست;و، فعل :ي(ب، )ا_مر ي(بوال ( :�ن R قول ا�� لك
ألن من ي�ب يقت/ أن يكون هناك  ،)ي(ب(لكنه معروف من ، ، صحيح لم يذكر R ال·ميسبق \ ذكر u ال»م

 والفاعل ،فعل مضارع :ي(بو، مفعول به ا_مر )ا_مر بي(وال : (�فقو�  ،أي 	مة ي�ب تستلزم وجود شارب، شارب
  . هللا أعلماو ،ألن ي�ب متضمن معÁ الشارب، ضم� مست; يعود \ اسم الفاعل ا�فهوم من قو� ي�ب

 ،شارب أو تستلزم وجود عندنا ي�ب اGمر في�ب تتضمن أن يعود الضم� \ مفهوم من الفعل السابق: ا6انية فالصورة
   .¦ئد \ الشارب ا�فهوم من ي�ب فهو

من 	مة  اوليس مفهوم ،ولكنه ضم� يعود إÏ ا�فهوم من السياق 	ه ،يكون الفاعل غ� مذكور R اللفظ :الصورة ا6ا6ة
 . بل هو مفهوم من السياق 	ه ،ال، أو فعل مع[

Ïإَِذا {: ويستشهدون بقول اهللا سبحانه وتعا 
�

Äَ َِت بَلَغ َ -(َوقِيَل َمْن َراٍق )ø-(اِ�َ ال¡�({  
هنا  ال¡ا�ألن 	مة  ،هذا حرف يدل \ أن الفاعل مؤنث، وتبحث عن الفاعل هنا فال ده ا�اء، وهذا فعل ماض ):بلغ(

 إَِذا ( ،مفعول به
 
Îَ ََاِ�َ  ِت بَلَغ  - وجودة أسفل الرقبةوال;ا  با�ناسبة �ع ترقوة و� العظمة ا�- ما ا�ي يبلغ ال¡ا�؟) ال¡�

هذا قبيل ا�وت نسأل اهللا و ،وذلك ح[ تبلغ الروح ال;قوة أو ال;ا  خارجة إÏ اGارج ،الروحوهنا بدون شك أن ا�قصود 
  . �ا ولكم العفو والعافية وأن يطيل أعمارنا \ طاعته

هذه  |، )|( إذا بلغت �، Î هت; تقديرضم� مس ²نما هوهنا ليس �ا فاعل مذكور وِت بَلَغَ أن  :لكن الشاهد عندنا
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æ ها سورة القيامة ٍء؟ تعود ألي	مة الروح هذه	ي سبق  ،لم تذكر بها Tال·م ا R إَِذا (يع� 
�

Äَ ََاِ�َ ِت بَلَغ من إذن  ،)ال¡�
  .صوابواهللا أعلم بال الروحالسياق 	ه يدل \ أن ا�قصود � 	مة  :قال أين أخذنا *مة الروح؟

  . وليس \ ذكر فيما سبق ،وليس مفهوما من فعل معs ،إذن قد يكون الضم¥ Aئدا V مفهوم من السياق
  ).ت°أغدا ف Èنإذا ( :يقولون ومنه قول بعض العرب -

؟ فأين مرفوعها ،، ولكنه هنا أراد بها أن تكون تامة و� إن �نت تامة تكتÍ بمرفوعها� فعل ماض ناقص: )Èن(أوال 
أي إذا حصل أو - Èنإذا  :قال ا<قدير كيف تقدره؟ ،هو ضم� مست; يعود \ ال æء أو أين فاعلها إذا Èنت تامة؟

  . °أتما ,ن عليه من سالمة غدا ف -استمر
   :قالوا ومنه قول الشاعر -

  ال أخالك راضيا إ� قطرٍيّ **  حº ترد{ كيرضيفإن Èن ال 
إذن كيف  ،فال يوجد فاعل، وال فاعل فيها مفعول به الÖف، وفعل مضارعهنا  )يرß(، فإن كضييرال  :الشاهد هنا R قو�

إذا �ن ما تشاهده م� من فرار من قطري، وأنت  :يع� ،نقدره \ أنه ضم� مست; يعود \ ا�فهوم من السياق :قال نقدره؟
 :هنا نقدر العامل \ أنه ،ترد{ إ� قطري ال أخالك راضياإذا Èن ما تشاهده م° ال يرضيك حº  ،تريد أن ترجع� إ�ه

ا�ال ا�شاهدة ال ترضيك أو ال يرضيك ما تشاهده م� حø ترد�  تيع� إذا �ن ،ضم� مست; يعود \ ا�فهوم من السياق
  . والشاهد R قو� ال يرضيك، إÏ قطري ال أخالك راضيا ألنك لم تستطع إ¦دÉ إ�ه

وأنه إذا لم يكن مذكورا R اللفظ فإنه البد أن  ،ال ¤وز حذف الفاعلمعظم ا�حوي[ يقولون ، ل معظم ا�حوي[هذا قو. أ
وقد  ،و²ما \ مفهوم من السياق -Öو²ما \ مفهوم من فعل مذكور  -Ó إما \ مذكور-ã تقدره ضم�ا مست;ا يعود

  . استشهدنا للمواضع اhالثة 	ها
[ أحدهم وهو أحد علماء الكوفة وهو رأس من رؤوس ا�دارس الكوفية وأحد القراء السبعة وهو خرج عن ا�حويو. ب

ñالفاعل أن يكون مذكورا لكن  ،\ بعض ما ذكر من األمثلة حذف الفاعل فأجاز بناءً  ر�ه اهللا الكسا R يقول األصل
  . ال مانع من أن يكون Æذوفا

 إَِذا { :قول اهللا سبحانه وتعاÏ ،كساñالد�ل 
�

Äَ ََاِ�َ ِت بَلَغ وال فاعل � حø لو قلت أنه ضم� فإنه  فعل): ِت بَلَغَ (ـف، }ال¡�
  .البد � من مرجع تعيده إ�ه، وهو ليس � مرجع R اآليات الكريمة

   :ومثله قول الشاعر
  ال أخالك راضيا إ� قطرٍيّ **  حº ترد{ كيرضيفإن Èن ال 

  . ما تشاهده م�أي هو  كيرضيال ما تشاهده م� أو  كيرضيال نا يع� ه): كيرضيال ( :والشاهد
  . كما ذكرت لك R ا<قدير نال �تاج إÏ تقدير وهذا رأيه، ولكن �هور ا�حوي[ يقدرو :الكسا# يقول

 . من أحÖم الفاعل أنه ¤وز حذف فعله وبقاء الفاعل :اpكم الرابع
  :هذا ا�µل قد يكون بسبب ،لكن البد من د�ل يدل \ هذا الفعل ا�حذوف، وفالفاعل مذكور R اللفظ والفعل Æذ

  .، واالستفهام مذكور فيه الفعلوقوع الفاعل جوابا عن استفهام-
 أو -

ً
فتقدر الفعل \ حسب ا�ذكور  ،وال·م ا�نÍ قد ذكر فيه الفعل، عن Îم منÍ أن يقع الفاعل ا�حذوف فعله جوابا

  . ألو	، سواء ا�ملة ا�نفية أو ا�ملة ا�ستفهم عنهاR ا�ملة ا
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، )�مدبÕ ( :فتقول أنت، )؟ما سافر أحد(، أو )؟ما حà أحد: (R جواب من قال )�مدبÕ ( :فنحو قولك فأما ا�ن� -
إذا �ن هذا ال·م  ،)�مدبÕ حà (أو  )�مدبÕ سافر ( :وا<قدير، فاعل لفعل Æذوف ،فاعلهذا ما إعرابه؟ إعرابه  �مد

Íوقع جوابا ل·م من .  
   :قال ومنه قول الشاعر -

  من الوجد ¿ء قلت بل أعظم الوجد** ر قلبه zتت حº قيل لم يعُ 
  . قلت بل أعظم الوجد لم يعر قلبه من الوجد æء ،أ� لست ذا هوى وعشقمن يرا� يع� من ك0ة þمÞ وصrي يظن 

قلت بل عراه أعظم الوجد، ألن ال·م  :لفعل Æذوف، وا<قدير فاعل: أعظمفإن 	مة  الوجد عظمأ :والشاهد عندنا R قو�
 أعظمبل عراه : (اTي قبلها منÍ، وحينئذ نقدر الفاعل هنا \ أنه فاعل لفعل Æذوف ويكون ا<قدير R هذا ا�ثال

  . هذا إذا �ن جوابا عن نÍ) الوجد
َُهْم {فنحو قول اهللا تعاÏ  ام،أما إذا Èن جوابا عن استفه -

ْ
�
َ
َُقولُن�  َخلََقُهمْ  َمنْ َولَِ	ْ َسأ

َ
 يُْؤفَُكونَ  اهللا�ُ �

�/
َ
لفظ  ):اهللا(ـف  }فَك

وا<قدير \ أن هذا ، اهللانا خلق�قولن  خلقهم منول	 سأ�هم  :لفعل Æذوف وا<قدير فيه واهللا أعلم فاعلا�اللة 
َُهْم (�ذكور R قو� تعاÏ وهو االفعل جواب الستفهام، 

ْ
�
َ
لفعل Æذوف  فاعل: اهللا ولفظ ا�اللة، )َمْن َخلََقُهمْ َولَِ	ْ َسأ

 Ïخلقهم مناستنتجناه من مضمون السؤال السابق، وهو قو� تعا .  
 ،زيد{ جاء نعم: هذه فاعل لفعل Æذوف أو مقدر تقديره: )زيد(، زيدنعم  :فيقول ا�جيب ؟هل جاءك أحد :وcقولك -

نعم  أحد؟ سافر هل، زيد نعمفتقول  جاءك أحد؟ هلهذا االستفهام قد يكون ظاهرا، كقولك  ،ألنه وقع R جواب استفهام
  . السؤال هنا موجود R اللفظ ،ع�نعم  هل نام أحد؟، اهللا عبد

ُ فِيهَ  يَُسبÇحُ {: وذلك مثل قول اهللا سبحانه وتعاÏ ،ولكن قد يكون االستفهام مقدراً  -
َ
ََصالِ \

ْ
ُغُدوÇ َواآل

ْ
  رَِجاٌل )Sø(ا بِال

َ
ال

ِر اهللا�ِ 
ْ
َ َنْيٌع َقْن ذِك

ِهيِهْم zَِاَرٌة َوال
ْ
بكt ا5اء ا�شددة، وعليه  حيُسِبæِæِæّ :تئهذه القراءة � قراءة متواترة و� أنها قر}  تُل

 يسبح � فيها الx يذكر فيها اسم اهللا، يع� R ا5يوت: )فيها(، هللا عز وجل يسبحأي  ):يسبح(ـل فاعل :� رجالفإن 	مة 
  . هو الفعل ا�وجود فال إش�ل فيها يسبح، وفاعل رجالهذه ال إش�ل فيها ألن  )رجال واآلصال بالغدو(

فما إعراب *مة  }رجاٌل \ فيها بالغدو واآلصال  يُسَبح{ :قرأها الشاð وأî بكرلكن هناك قراءة فيها أخرى منسوبة إ� 
  ؟لقراءة ا6انيةV ا رجال

كيف قدرت  ،هذا الفاعل لفعل Æذوف واقع جوابا عن استفهام مقدر: قال كيف أتيت به؟. ،فاعل لفعل Æذوف :إعرابها
َمن فقيل ، \ فيها بالغدو واآلصال يُسَبح: -واهللا أعلم-هم هذا االستفهام من أول اآلية، ألنه كأنه قيل فُ : قال هذا االستفهام؟

\ فيها بالغدو  يسبح :، وا<قديرفاعال لفعل Æذوف: )رجال(، فتكون حينئذ 	مة رجال هيُسبِح :�وابفقيل R ا يسبح؟
  .ال تلهيهم zارة وال بيع عن ذكر اهللا وxقام الصالة وxيتاء الزÛة رجالواآلصال 

  :ومثله قول الشاعر: قال -
ِ وَ الط�  يحُ طِ ا تُ م� مِ  ٌط بِ تَ Îُْ وَ  * ةٍ ومَ ُص _ُ  ضارعٌ  يزيدُ  َك بْ ِ�ُ    حُ ائ
  . نائب فاعل �ٌبô :يزيد، )يزيدُ  َك بْ ِ�ُ ( :فقو� ،هذا بيت من قصيدة فيها رثاء ل�يد

كأن سائال  يزيد ُ�بك�ا قال ه كأن :ضارع هذا فاعل لفعل Æذوف، وا<قدير: وجه االستشهاد قالوR قو� ضارٌع،  :الشاهد
 ضارعٌ ه بكييُ  :وا<قدير، لفعل Æذوف فاعالً  ضارعكون قو� وحينئذ ي، )ضارعٌ ( :فصار ا�وابه؟ يبكيمن  سأل
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فاعل لفعل  ضارع، ألن ضارعمعطوفة \  :)Îتبط(هؤالء يبكون يزيد، و"مة ، و_صومة وÎتبط Àا تطيح الطوائح
 Æذوف وهو واقع 

ً
ر هنا 	مة لم يذك وهو ،Gصومة ضارع؟ فقال يبكيه  كأن سائال سأل من يبكيه، عن استفهام مقدرجوابا
  . كt ا5يت لكنهم يقدرونه تقديرانيبكيه ولو قال يبكيه ال

  ؛كما أن اآلية الكريمة وما سبق ذكره 	ه مقدر تقديرا 
ً
ولكن ال ، يع� العامل قد �ذف ويبª حينئذ الفاعل مذكورا

ل ملفوظا به، وقد يكون هذا فال �وز حذفه إال إذا دل عليه د�ل فقد يكون هذا ا�µ -بل وال غ�ه-�وز حذف الفعل 
  . ا�µل مفهوما من السياق أو �و ذلك

 ،قيا0يقولون إنه ، هذه ا�ي يقدر فيه أن يكون فاعال الستفهام مقدر بعض ا3حويs يرون مثل هذا ا_اصة ا6انية����
  . يع° ¤وز لك دائما أن تقدره إال أن óصل لبس

ثم R ا�سجد  يُوعظذه ال �وز أن تقول أنها فاعل لفعل Æذوف وا<قدير ه :)رجل(ـ، فرجٌل u ا�سجد  يُوعظ :كقولك
�اذا ، وعظلفعل Æذوف وتقول ا<قدير يعظ رجل وليس يُ  فيكون رجل فاعالً  من يعظ u ا�سجد؟فيسأل سائل  ،تقف

هن أنها نائب عن الفاعل لقو� اللبس ألن رجل هذه أول ما يتبادر إÏ اT جاء، لوجود اللبس R هذه الßمة: قال امتنع هذا؟
  . فال ن�ف أذهاننا إæ Ïء بعيد وهناك æء أقرب منه، )يُوعظ(

، لفعل Æذوف ناتج عن سؤال فاعل\ أنها  )زيد(فإنه هنا يصح تقدير 	مة  ،زيدu ا�سجد رجاٌل  يُوعظ :لكن لو قلت
  . زيد :يل لكفق من يعظهم؟ :قلت، )يُوعظ u ا�سجد رجاٌل : (كأنك ح[ قيل لك

  :ومنه قول الشاعر u بعض األحيان يكون هذا ا�حذوف يستلزمه ما قبله ����
  اةَ دَ غَ 

َ
 حَ أ

�
  البنِ  ْت ل

َ
ِ دَ الس�  اِت يَط بِ عَ  sٍْ َص حُ **  ةً نَ عْ َط  مَ 1َْ أ   رُ مْ ا_َ وَ  ِف ائ

  . ا_مر \وحلت : -واهللا أعلم-فإن اGمر هنا فاعل لفعل Æذوف، وا<أويل فيها  
   :، ومنه قول اهللا سبحانه وتعاÏحيان يكون الفاعل مذكورا والفعل �ذوف وجوباu بعض األ ����
َحدٌ َوxِْن {

َ
ِجرْهُ  أ

َ
ُمْ(sَِ�ِ اْسَتَجاَرَك فَأ

ْ
هذا  أن والسبب R أنه واجب ا�ذف، فاعل لفعل Æذوف وجوبا: )أحدفإن ( }ِمَن ال

وxن استجارك أحد : - واهللا أعلم-وا<أويل فيه  ،tِ والُمَفt  العامل ا�حذوف مفt بما بعده، ويقولون ال �مع ب[ الُمف
  . استجارك

  )�T(اpلقة 
µع مؤنث م ا�جموع µع مذكر أ وسواء Èنحكم الفعل إذا Èن الفاعل مث¹ أو ¨موA،  :اpكم ا_امس

  . µع تكس¥ مأ

   :و ¨موAأ مث¹ً حكم الفعل إذا Èن الفاعل  :أوال ����
 وليس مسند يع° يبå كأنه مسند إ� واحد ،ن الفعل يبV å حا\ من ا�وحيدأ ة العربحقه عند ¦م -أ

ً
إÏ اثن[  ا

 وليس مسند
ً
  . نمثل أمثلة ثم نستشهد شواهد، إÏ �اعة ا

ã / àالفعل ح� ال عالمة فيه ألن الفاعل واحد وال إش�ل فيه :رجلح .  
 Ó/ àحا :رجالنح \ öوالفعل ب Áلم يتغ�الفاعل مث � .  
Ö / àكذلك الفعل واحد الفعل ح� ما تغ� والفاعل �اعة وهم رجال :رجاٌل ح .  
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ð / àكذلك ح� هو الفعل ولم يتغ� ا�سلمون �اعة ولم يتغ� الفعل :ا�سلمونح .  
â /àكذلك لم يلحق بالفعل ما يدل \ أن الفاعل �اعة للمؤنث :ا�سلماتت ح .  
  :3حو اآل
شواهده | V ا ����
- Ïنِ  قَاَل {: قال اهللا تعا

َ
ُتُموهُ فَإِن�ُكْم Jِ�َُ  رَُجال

ْ
َاَب فَإَِذا َدَخل

ْ
Jْغَعَم اهللا�ُ َعلَْيِهَما اْدُخلُوا َعلَْيِهُم ا

َ
ِيَن âََافُوَن أ

�
} ونَ ِمَن ا�

Ïقو� تعا R نِ  قَاَل ( :الشاهد
َ

  ).رَُجال
نِ (، وماÂ فعل ):قَاَل (فإن 

َ
نِ  قَاَل ( :، بل بö \ حا�والفاعل هنا مثÁ ولم �صل تغ� R الفعل، فاعل): رَُجال

َ
، )رَُجال

نِ (
َ

  . مثÁ وهو مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثÁ فاعل): رَُجال
- Ïَو{ :وقال اهللا سبحانه وتعاæالُِمونَ  قَاَل  َمْسُحوًرا الظ�

ً
 رَُجال

�
  } إِْن تَت�بُِعوَن إِال

الُِمونَ ): (الُِمونَ الظ�  قَاَلæَو( فيه عالمة تدل \ أن الفاعل �ع مذكر  هذا موحد لم يأِت  ):قَاَلæَ(هذا �ع مذكر سالم، و): الظ�
الُِمونَ  اقالوو :يع� لم يقل؛ سالم    .بل بö \ حا� وهذا هو الغالب Î Rم العرب، مثالً  الظ�
- Ïَمِدينَ  نِْسَوةٌ  قَاَل وَ {: وقال اهللا تعا

ْ
ٍل ُمبuِ sٍِ ال

َ
َعِزيِز تَُراوُِد َفَتاَها َقْن َغْفِسِه قَْد َشَغَفَها ُحب�ا إِن�ا ل2َََاَها uِ َضال

ْ
ةُ ال

َ
 }ِة اْمرَأ

  ).نِْسَوةٌ  قَاَل وَ : (R قو� تعاÏ :الشاهد
  .بö \ حا�، ولم يتغ� حق الفاعل) قَالَ (هذا يدل \ �اعة من اإلناث، والفعل ): نِْسَوةٌ (

ذكور  أم Èن µاعة، الرجالن حàأم Èن مث¹ً ك، اهللا عبد حàن يبV å حا\ سواء Èن الفاعل مفرداً كـأالفعل حق 
مث¹ وال  ن الفاعلأال يلحق به عالمة تدل V ، فيتغ¥ الفعل ؛ الالنسوةت حàأم Èن µاعة إناث ك، الرجال حàك

 
ً
Aم العرب ،¨موÄ u هذا هو الغالب.  

ن الفاعل مث¹ أو أأن يلحق بالفعل عالمة تدل V  جواز )ةوءأزد شن(وبعض  )ء:(ن أورد ا�5يون عن لك -ب
 
ً
Aاعة إناث يلحق به بالفعل عالمة  ¨موµ اعة ذكور أمµ 

  . وسنذكر أمثلة Tلك إن شاء اهللا تعاÏ ونوجهها ا<وجيه الصحيح ،بعض Îمهمبلك Tواستشهدوا 
ذلك استدلوا � ببعض Îم العرب بل ببعض ما يمكن توجيهه \ هذه اللغة من Îم اهللا عز وجل  ا�5يون ح[ ذكروا

  . �ومن سنة رسو� 
̂اغيث¦مة لغة  سميها ا3حويونيهذه اللغة الx تلحق بالفعل ا�سند للمثÁ وا�مع ا�ذكر السالم  أوالً  - ، أكلو! ال

تسمية أخرى مأخوذة من و� ، عاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة با�هاريتلغة  :ابن مالك رÃة اهللا سماهاولكن 
ن ويتعاقب: (�و� تسمية حسنة فيما أرى و� قول الرسول ، ا�ذكور R صحيح ا5خاري ومسلم �نص حديث الرسول 

تدل \ أن الفاعل  لواوا، وقد �ق به عالمة و� الفعلهذا هو  :)نويتعاقب(ـ ف، )بالليل ومالئكة با3هار مالئكةفيكم 
  . مالئكةهم 	مة  :�اعة، وا�ماعة

° نأكرم، والرجال! وIب، والرجالن{ اIب :أن تقول )ةوءشن زدأو ء:(فأجاز ا�5يون بناء \ ذلك وعن ا�نقول عن  
  :، واستشهدوا لg بشواهدالنسوة

  :R قول الشاعر الشاهد األول u ا�ث¹ -
 
ُ
 أ
ْ
 ** ا فَ القَ  دَ نْ عِ  كَ انَ يْ قَ  اتَ يَ فِ ل

َ
  فَ tَ وْ أ

َ
َ tَ وْ أ ِ ا وَ ذَ  َك  ل  ا

  هْ يقَ
R الشاهد: ) 

ُ
 أ
ْ
، لكن ما ينطبق \ نائب نائب عن الفاعل، ومعÁ ذلك أن ا�رفوع مب� للمجهول :الفعل هنا، )كَ انَ يْ قَ  اتَ يَ فِ ل
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به عالمة تدل \ أن الفاعل مثÁ  وقد أ�ق، هذا هو الفعل )األفي(أن  :والشاهد ،الفاعل ينطبق \ الفاعل فال إش�ل
 ( األلفو� 

ُ
 أ
ْ
  . وسنذكر توجيه ذلك إن شاء اهللا ،هو الفاعل) كَ انَ يْ قَ ) (اتَ يَ فِ ل

  : هو قول الشاعر الشاهد ا6ا{ -
 **يلِ خِ ا�3  اءِ ِ¡َ شْ ا u َ° غَ ومُ ولُ يَ 

َ
 فَ  ِ� هْ أ

Ó,ُ 
َ
 هم أ
ْ
  مُ وَ ل

  َ° غَ ومُ ولُ يَ 
َ
 (الفاعل هنا هو : ِ� هْ أ

َ
ق به عالمة تدل \ أن الفاعل �اعة ولكنه أ� )يلوم(واألهل �اعة، والفعل هو ، )ِ� هْ أ

  َ° غَ ومُ ولُ يَ : )الواو( و�
َ
  . ِ� هْ أ

  :هو قول الشاعر الثالشاهد ا6 - 
ِ الر�  جَ تَ غَ    **ا نً اسِ َ�َ  يعُ ب

َ
 أ
ْ
ِ حَ الس�  رÓ غُ ا هَ نَ حْ قَ ل   ْب ائ

ِ حَ الس�  رÓ غُ (   . وا�ون تدل \ أن الفاعل �اعة ،هو الفعل): ألقح(و، اعة إناثأنها � �ع غراء معناها): ْب ائ
- Ïقول اهللا تعا R وَ {  :وقبل هذا وذاك يمكن أن يوجه عليه ما ورد Ó3َ

َ
ِينَ ا�3ْجَوى  واأ

�
 بََ(ٌ ِمْثلُُكمْ  واَظلَمُ  ا�

�
 }َهْل َهَذا إِال

ِينَ (
�

، وهذا د�ل \ أن الفاعل �اعة، وهذا يمكن الواو�ق بالفعل أوقد ، روهو هنا �اعة ذكو الفاعلهذا هو ): واَظلَمُ  ا�
  . الx تلحق بالفعل عالمة تدل \ أن الفاعل مثÁ أو lموع ه اللغةهذأن يوجه \ 

وا ُعم� تَاَب اهللا�ُ َعلَْيِهْم عُ { :تعاÏ ومنه قول اهللا - Óتَُكوَن فِْتَنٌة َفَعُموا َوَصم 
�

ال
َ
الشاهد R } ِمْنُهمْ  َكثِ¥ٌ  واَوَصمÓ  واَقمُ م� وََحِسُبوا ك

�ق بكل أقد  صموعÊ هذه تدل \ أن الفاعل �اعة أك0 من واحد، والفعل  كث¥فإن ، )َكثِ¥ٌ  واَوَصمÓ  واَقمُ ُعم� ( :قو�
  ). واَصمÓ (R  الواوو )واَقمُ (R  الواومن الفعل[ عالمة تدل \ أن الفاعل �اعة و� 

  :µالئل ا�وجودةا -
Ó3َ وَ : ( وهما قول اهللا سبحانه وتعاÏ[ الكريمت[اآليت أوال*

َ
ِينَ ا�3ْجَوى  واأ

�
  ) واَظلَمُ  ا�

وا(: واآلية اhانية*  Óتَُكوَن فِْتَنٌة َفَعُموا َوَصم 
�

ال
َ
 واَوَصمÓ  واَقمُ ُعم�  -إÏ اآلن ما جاء الشاهد لكن نشاهد R قو�- وََحِسُبوا ك

  .)ِمْنُهمْ  ثِ¥ٌ كَ 
 منه قول الرسول *

ً
  ).بالليل ومالئكة با3هار مالئكةن فيكم ويتعاقب: (�وأيضا

* 
ً
 ( :ومنه أيضا

ُ
 أ
ْ
 ** ا فَ القَ  دَ نْ عِ  كَ انَ يْ قَ  اتَ يَ فِ ل

َ
  فَ tَ وْ أ

َ
َ tَ وْ أ ِ ا وَ ذَ  َك  ل  ا

  هْ يقَ
  . )األلف(�ق بالفعل عالمة تدل \ أن الفاعل مثÁ أال و� أمثÁ وقد : كَ انَ يْ قَ 
  يلِ خِ ا�3  اءِ ِ¡َ شْ ا u َ° غَ ومُ ولُ يَ  :والشاهد األخر قول الشاعر*

َ
 فَ  ِ� هْ أ

Ó,ُ 
َ
 هم أ
ْ
  مُ وَ ل

) 
َ
  . الواوعالمة \ أن الفاعل �اعة و�  يلوم�ق بالفعل أ�اعة وهم الفاعل هنا، وقد ) ِ� هْ أ
* 

ً
ِ الر�  جَ تَ غَ : وقو� أيضا   **ا نً اسِ َ�َ  يعُ ب

َ
 أ
ْ
ِ حَ س� ال رÓ غُ ا هَ نَ حْ قَ ل   ْب ائ

نون �ق بالفعل هنا عالمة تدل \ ذلك و� أ�ع غراء وهذا د�ل \ أن الفاعل �اعة للمؤنث، وقد  :هنا )رÓ غُ (ـف
  . النسوة

  :اآلن ما توجيه هذا ال»م ����
 ،راه صحيحوما علينا إال أن نوجهه ا<وجيه اTي ن ، خالف مادام أنه واقع وهو كث� Î Rم العرب فال بد أن نقبلهال

ما ²و ما مثÁً إ\ أن الفاعل تدل حروف  ن ما أ�ق بالفعلإ :ولعل أصوب ا�وجيهات بمثل هذا أن يقال، اختلف u توجيهه
 
ً
 �²اعة ذكور و lمو¦

ً
 -ألعربت فاعالً  ألنها لو �نت ضمائر ،ليست ضمائر-وليست أسماء حروف �اعة إناث،  ما lمو¦
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بالعامل وهو الفعل �دل \ أن  هذه ا�روف أ�قت لكنا بعدها هو الفاعل R ا�قيقة، وال Æل �ا من اإلعراب، وم
  . ما lموع �اعة إناث²ما lموع �اعة ذكور و²ما مثÁ وإالفاعل 

Ó3َ وَ (: مثال-
َ
ِينَ ا�3ْجَوى  واأ

�
  ).واَظلَمُ  ا�

) Ó3َ
َ
ِينَ (، وحرف يدل V أن الفاعل µاعة وليس ضم¥اً  الواو): واأ

�
: - واهللا أعلم- يع� كأنه قيل ؛ أل�   الفاعلهو  ):ا�

3َّ وَ 
َ
ِينَ و ،ا�3ْجَوى أ

�
Ó3َ  واَظلَمُ  ا�

َ
  . هذه ليست فاعًال وأنما � حرف الواو؛ ا�3ْجَوى واأ

-Ïواَقمُ ُعم� : (ومثله قول اهللا تعا  Óِمْنُهمْ  َكثِ¥ٌ  واَوَصم.(  
  . \ ا<وجيه الصحيح )واَقمُ (ـ ل الفاعل� ): َكثِ¥ٌ (و حرف ال Æل � من اإلعراب،) واَصمÓ ( R الواوو) واَقمُ (R  الواون إف
  . حرفالواو و فاعل :مالئكة). بالليل ومالئكة با3هار مالئكةن فيكم ويتعاقب(ومثله -
 (: ومثله قول الشاعر-

ُ
 أ
ْ
   .أن الفاعل مثÁ حرف يدل \ األلف، ونائب فاعل: كَ انَ يْ قَ ، )كَ انَ يْ قَ  اتَ يَ فِ ل

  َ° غَ ومُ ولُ يَ (: ومثله قول الشاعر-
َ
 ، )ِ� هْ أ

َ
   .حرف يدل \ أن الفاعل �اعة الواوهو الفاعل، و: ِ� هْ أ

 ( وقول الشاعر-
َ
 أ
ْ
ِ حَ الس�  رÓ غُ ا هَ نَ حْ قَ ل   .حرف يدل \ أن الفاعل �اعة إناثا3ون و، هو الفاعل: رÓ غُ ، )ْب ائ

   .اهذا هو األصوب u توجيه مثل هذ
  خر؟ آهل هناك رأي 

Ó3َ وَ (R  )الواو( منهم من يرى أن؛  هناك رأيان آخران. ب
َ
ِينَ ا�3ْجَوى  واأ

�
، وتكون حينئذ ضم�ا � الفاعل )واَظلَمُ  ا�

 (R  األلفوcذلك ) َ° غَ ومُ ولُ يَ (R  الواووcذلك ) واَوَصمÓ  واَقمُ (R  الواووcذلك ) نويتعاقب( R) الواو(وcذلك 
ُ
 أ
ْ
لكنها ) اتَ يَ فِ ل

 (R  ا3ون، وcذلك نائب عن الفاعل
َ
 أ
ْ
من  ما | ضم¥ وموقعهاxنX وحدة من هذه ال,مات ليست حرفا، و، )اهَ نَ حْ قَ ل

   .اإلعراب فاعل
  : قوالن ما إعراب االسم ا�رفوع ا�ي بعدها؟والسؤال 

  . ا قبلهمن الواو أو من األلف أو من ا3ون يكون بدالً À بدلأنه  منهم من يرى -
̂هوا¸ملة الÁ قبله  مبتدأهذا اسم متأخر يعرب  ومنهم من يرى -   :فيكون ا<قدير ،خ
ِينَ و(، )واَوَصمÓ  واَقمُ  منهم َكثِ¥ٌ (

�
Ó3َ  واَظلَمُ  ا�

َ
 (ألنه يكون مبتدأ مؤخر وما قبله خr مقدم، و، )ا�3ْجَوى واأ

َ
) َ° غَ ومُ ولُ يَ  ِ� هْ أ

  كَ انَ يْ قَ (و
ُ
 أ
ْ
ِ حَ الس�  رÓ غُ (و) اتَ يَ فِ ل   ْب ائ

َ
 أ
ْ
  . يكون ما تأخر مبتدأ، وما قبله هو اrG؛ يكون \ ا<قديم وا<أخ�، ف)اهَ نَ حْ قَ ل

ا�ثنية  نما | حروف تدل Vإلكن األصوب u هذه ا�سألة هو اإلعراب األول وهو أن تكون هذه ا�لحقات باألفعال 
   .يكن هو الصحيح إن لموهذا هو األصح  ،ما µاعةxما مث¹ وإوفيها داللة V أن ما بعدها  ،وا¸مع

 صحيح ولكنه مرجوح
ً
و²ذا قلنا هذا هو الصحيح فغ�ه ليس  ،الفرق ب[ األصح والصحيح أننا إذا قلنا هو األصح فغ�ه أيضا

نما � حروف أن هذه الßمات ا�لحقة إبفاعتد  ،الصحيحنه هو إفقال  عتمد ا�عب¥ ا6ا{ااهللا  هوابن هشام رÃصحيح، 
 :كوما بعدها هو الفاعل، كما أنك تلحق إذا �ن الفاعل مؤنث أ�قت بالفعل عالمة تدل \ أن الفاعل مؤنث كقول

àاء(، فاطمةت ح�(هذه حرف تدل \ أن الفاعل مؤنث وتلحق هنا إذا قلت  )ا 
ُ
 أ
ْ
 )ا الرجالنجاء( :أو قلت) كَ انَ يْ قَ  اتَ يَ فِ ل

  . ل \ أن الفاعل مثÁ وهكذا إÏ آخرهفأنت تلحق العالمة هذه <د
 أنها وقد استدل \ 

ً
 تابعا

ً
اإلبدال \ ليست ضمائر للفاعل[ وما بعدها مبتدأ \ ا<قديم وا<أخ� وليس ما بعدها أيضا

 و|ب ف¾ لغة �اعة من العر[ األخ�ين، ا<وجيهبو²ال لوجهناها  ،ليست لغة لعامة العرب -يع� هذه اللغة-ألن ذلك 
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ا<قديم يع� تقديم اrG وتأخ� اrG، وcذلك اإلبدال من الفاعل أو من  أما، ةوءشن زدأالطائيs وبعض بعض نسب إ� ت
 هو كيف نوجه مافهذه اللغة خاصة لفئة معينة من العرب،  ، أماº العرب ��ونه ؛��ونه لغة µيع العربهذا  غ�ه

ولعلنا نستصوب  ةسهل وX V حال فا�سألة u هذه؟ ¦م من عند العرب ءبýخاص بلغة أو بفئة معينة من العرب 
  حº يكون الرأيان اآلخران ،القول بأنه هو األصح يع° ا�وجيه األصح وليس الصحيح

ً
ولكنهما مرجوحان  ،مقبولs أيضا

   .واهللا أعلم
 أن هذه اللغة ال تمتنع R ا�فردين ا� :يقول ا�صنف -

ً
  .و¬ ا�فردات ا�تعاطفات ،تعاطف[الصحيح أيضا

 " "الرجالنقال : "�وز لك مثل ما جاز لك أن تقول: معÁ هذا
َ

مثل ما جاز لك أن تلحق R ا�ثÁ، كذلك " الرجالن قاال
  كيف هذا؟ ،لمت بوجود اثن[تلحق فيما إذا �نت ا<ثنية عُ 

 :، وcذلك لو قلت[فيهما بالعطف وليس بكونهما مثني وأنت قد عرفت ا<ثنية" ع�و�مد  اجاء" :قال �وز لك أن تقول
 أن تقولإف" صالحو ع�و �مد جاء"

ً
أن يلحق  يع� بهذه اللغة الx أجازوا فيها" صالحو ع�و�مد  واجاء" :نه �وز أيضا

  . بالعامل ما يدل \ أن الفاعل مثÁ أو lموع
ن ذلك جائز u ا�فردين ا�تعاطفs إ" :هشام رÃه اهللا u قو\ بنا استدل ا�صنف أو اعتمد ا�صنف مو قد يسأل سائل عال

  ؟ "و� ا�فردات ا�تعاطفات
  Ãيمو مبعده اأسلموقد ** ا�ارقs بنفسه  قتال توt :استدل بقول الشاعر -

tتو: Âخرهآة \ منصوب وعالمة نصبة الفتحة الظاهر مفعول به: )قتال(، وهوضم� مست; تقديره  والفاعل، فعل ما، 
وقد �ق به  ،أسلم، والفعل معطوف \ مبعد: )Ãيم(، وفاعلهذا  ):مبعد(؛ )Ãيمو مبعده اأسلموقد : (اإلش�ل R قو�

فدل \ ، هذا اhا� Ãيمو ،هذا واحد مبعده اأسلمقد  :قو� كيف؟، [اثنعالمة تدل \ أن الفاعل أك0 من واحد يع� 
وز ؛يما إذا �ن الفاعل مثÁأنه كما وز هذه اللغة ف  

ً
  أيضا

ً
 وقد عطف عليه مفردا

ً
و�ما ، خرآفيما إذا �ن الفاعل مفردا

 u ا�فردات ا�تعاطفة
ً
، فإذا أ�قت هذه صالحو ع�و �مدحà  :ك، كقولzوز u ا�فردين ا�تعاطفs ال تمتنع أيضا

مادام وجد عندنا من الشواهد ما يدل \  ،إش�ل فيه وهذا Îم صحيح وال ،صالحو ع�و�مد  واحà :العالمة قلت
  . ذلك
  : وهو قول الشاعر عند ا�صنف شاهد آخر -

  رأيت ا3اس ²هم الفق¥** ذري° للغ¹ أس� فإ{ 
  خ¥ونسب  \ اÈنوxن ** وأحقرهم وأهونهم عليهم 

: Hاطب زوجه فيقول الشاعر - نيث َزوَجتُه جائزاألو	 تذك� َزوَجُه، وهو الوارد بالقرآن وا<أ– هذا الشاعر Hاطب زوجه
 - فإ� رأيت ا�اس zهم الفق� ،Çث عن الغÁأأي اترcي�  ؛ذري� للغÁ أس;

ً
هذا ا5يت ينسب و -R رأي الشاعر طبعا

هم والصعا�ك lموعة من الشعراء �نوا R األغلب فقراء، ولكن �ن في؛ وهو من الصعا�ك ،العب� دلعروة بن الور
 بدون شك أنه خطأ-ف�نوا يعدون \ ا�اس فيسلبون ما عندهم ويوزعونه \ الفقراء  ،شجاعة وcرم

ً
ن لك -وهذا طبعا

   :هؤالء هم الصعا�ك هذا واحد منهم، يقول
   رأيت ا3اس ²هم الفق¥** ذري° للغ¹ أس� فإ{ 

  خ¥ونسب  \ اÈنوxن ** وأحقرهم وأهونهم عليهم 
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هم الفقراء مع األسف الشديد، و²ن �ن حø إن �ن هذا الفق� صاحب نسب وصاحب عند ا�اس وأهونهم قال وأحقرهم 
 نه إذا �ن فق�إف ؛فضل كث�

ً
  . نه Æتقر عند ا�اس لألسف الشديدإف ا

نسب و²ن �ن  يع� و²ن �ن ذا؛ وخ� الكرم وال�ف هبكt اGاء وا�قصود بـ )و إن �نا � نسب وِخ�(R قو�  :الشاهد
 ف
ً
 وcريما

ً
  . نه مع ذلك Æتقر عند ا�اس إذا �ن فق�إzيفا

الفاعل واحد ولكن عطف عليه واحد ، هذا اثن[ خ¥و، هذا واحد نسبفإن ، )خ¥ونسب  \ اÈنوxن ( :الشاهد، R قو�
  . �ق بالفعل ا�سند إ�ه عالمة تدل \ إن الفاعل مثÁأثاِن، و

والx يسميها  ،عند ابن مالك بالليل ومالئكة با3هار مالئكةن فيكم ويتعاقباللغة الx تس£ بلغة  وهذا جائز \ هذه
  . وهذا جائز عند بعض العرب ولكن ليس جائز عند º العرب ،أكلو% الrاغيثا�حويون 

  )/-( اpلقة
  .تأنيث الفعل للفاعل :اpكم السادس

 فهل ت
ً
   ؟مؤنث هل عل عالمة \ الفعل تدل \ أن الفاعل ؛لنث � الفعؤإذا �ن الفاعل مؤنثا

 فتلحق الفعل عالمة تدل \ أن الفاعل مؤنثأ :ا¸واب
ً
 وهذا اللحاق أحيانا يكون ، ن الفاعل إذا �ن مؤنثا

ً
، واجبا

  . جائزاً وأحيانا يكون 
- ßالفعل ا�ا u آخره ساكنة بلحاق تاء العالمة تكون R، هندٌ  ْت قام :تقولف .  
  . هندٌ قوم تَ  :فتقول ،أ�قت تاًء متحرcة R أو� إن Èن العامل فعل مضارع -
 مقام الفعل وcذلك لو �ن اTي رفع الفاعل -

ً
 يعمل عمل الفعل أو قائما

ً
نك تلحق أيضا إف اسم فاعل كأن يكون اسما

  :وذلك \ ا�حو اآلÉ ،بالعامل هذا عالمة تدل \ أن الفاعل مؤنث

  .اإلpاق وعدم اإلpاق u موضعs آخرين ¤وزو ،عالمة تدل V أن الفاعل مؤنث u موضعsأن تلحق  ¤ب

  :مافيهما تأنيث الفعل للفاعل فه ¤با�وضعان الثان ����
T- د إ�ه مؤنثA مؤنث، سواء أكان هذا ا�ؤنث ا�ي V أن يكون الفاعل ضم¥اً مست¡اً يعود 

ً
 حقيق ا

ً
  يا

ً
أم Èن مؤنثا

 
ً
، وا�اء ا�تحر�ة u ا�اßخر الفعل آوذلك با�اء الساكنة u  ،أن تلحق عالمة تدل V أن الفاعل مؤنث ¤بنه إف¨ازيا

  .ا�ضارعأول الفعل 
ا�ؤنث  يعود \ الشجرة "|"ألن الفاعل هنا ضم� مست; تقديره ، )نما الشجرةُ : (وال تقول، )ْت نم الشجرةُ : (فتقول

 . مؤنث lازي لكن ال يهمأنها  والشجرة صحيح، ا�جازي
يع� ما يدل \ ؛ | والفاعل ضم� مست; تقديره ،ا<أنيث مؤنث حقيìن الفاعل هنا هذا ال إش�ل فيه أل: )ْت قام هندُ (
فإذا �ن ، �هاإهذه ليست فاعل R ا�قيقة، إنما الفاعل هو الضم� اTي ¦د : )هند(نه فاعل ضم� يعود \ هند، وأ

 كشجرةالفاع
ً
 lازيا

ً
 كهند أو مؤنثا

ً
 حقيقيا

ً
 يعود \ مؤنث ال Hتلف سواًء �ن ا�ؤنث اTي ¦د إ�ه مؤنثا

ً
 ؛ل ضم�ا

  . هنا واجب البد من أن تأ
 با�اء ؛ْت قام هندُ أو  قومُ تَ هنٌد ، أو نموتالشجرةُ أو  ْت نم الشجرةُ  :فقولك
نه ابن هشام بأنه ضم� متصل، ولكن لعل األصل R ذلك أن يعr عنه الضم� هذا ا�قصود به الضم� ا�ست;، وقد عr ع

 بإال مثالً  "يعود إÏ مؤنث حقيö ضم� مست;"بأنه 
ً
ما أو ، | إالقام ما  :كقولك، وهذا بعكس أن يكون الضم� مفصوال
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الشعر فقط أما إذا �ن Î Rم بل بعضهم �� ا<أنيث \ أن يكون R  ،ال �وز ا<أنيثنه ، فسيأÉ بيان أ| إاليقوم 
  . نه ال �وز فيه ا<أنيثإغ� الشعر ف

  :sهذا الوجوب ال ¤وز تر�ه أبدا إال ب(ط
 أن يكون ال·م شعر :ال(ط األول

ً
  . ا

 أن يكون ما ¦د إ�ه هذا الضم�  :ال(ط ا6ا{
ً
 ¨ازيا

ً
 حقيقا مؤنثا

ً
 . وليس مؤنثا

 وَ ** ا قهَ دَ وَ  ْت قَ دَ وَ ٌة نَ زْ فال مُ : ومنه قول الشاعر -
َ

 ال
َ
  َض رْ  أ

َ
ِ  َل قَ نْ أ  قَ نْ إ

َ
  اا³

 وَ  :وال إش�ل فيه، لكن اإلش�ل R قو� �ق به العالمةأفهذا قد ) اقهَ دَ وَ  ْت قَ دَ وَ  ةٌ نَ زْ مُ فال ( :أما قول
َ

  ال
َ
  َض رْ أ

َ
ِ  َل قَ نْ أ  قَ نْ إ

َ
، اا³

 وَ : �ن حقه أن يقول
َ

  ال
َ
  َض رْ أ

َ
ِ  َت لقَ نْ أ  قَ نْ إ

َ
  . لك ال انكt ا5يتلكن لو قال ذ اا³

 
ً
 وهذا ال·م ال(ط األولهنا، اجتمع ال�طان  إذا

ً
هذا أن يكون ما ¦د إ�ه  وال(ط ا6ا{، شعرا أن يكون ال·م شعرا

 
ً
 حقيقا

ً
 وليس مؤنثا

ً
 lازيا

ً
  . احقيقي ت مؤنثمؤنث lازي وليسهنا  رضأ ة، 	مالضم� مؤنثا

ِ  5َِ  وَ ِ° يرَ ا تَ م� إف: ومثله قول الشاعر أيضا -   َث وادِ اpَ  ن� إِ فَ  **ٌة م� ل
َ
ِ  ىدَ وْ أ   هاب

 لضم�  الفعلهذا هو  )أودى(و ،ألنه يدل \ ا�ماعة مؤنث lازيهنا  اpوادث
ً
اTي لم يتصل به العالمة مع كونه رافعا

  ،مؤنث lازي، وال·م شعر اpوادثيعود إÏ ا�وادث، و
ً
  . اجتمع ال�طان فال إش�ل R ذلك فإذا

  ¤بهذا هو ا�وضع األول اTي 
ً
 يعود \ مؤنٍث الفاعل نه يكون أوهو ، ا�|ء فيه بعالمة تدل \ أن الفاعل مؤنثا

ً
 ضم�ا

 ال، lازي ا<أنيث أو حقيö ا<أنيث
ً
الضم� "ضم� يعود \ مؤنث، والضم� كما ذكر ا�صنف هو ، ليس الفاعل مؤنثا

قد �رجك من أن يكون الضم� اTي ¦د \ ا�ؤنث ا�جازي  "ا�تصل"، لكن فال بأس "ا�ست;"ن قلت ²و "ا�تصل
 منفصالً 

ً
  . ن ا<أنيث هنا �نوعإف، | إال يقومما أو ، | إال قامما هند  :كقولك ،الإبوهو مفصول  ضم�ا

 أن يكون الفاعل مؤنث :فيه تأنيث الفعل للفاعل | ¤بي ا� --
ً
يع° -Aملهعن  ا�أنيث غ¥ مفصول حقي�ì ا

  .مثالصقان ا�ؤنث اpقيì أي الفعل والفاعل -متالصقان 
  وما ا�ؤنث ا�جازي؟ ا�ؤنث اpقيìما 

ìقيpا�ؤنث ا sمل ويت :هو كما ذكر بعض ا3حويó هو ما� فرج :، وبعبارة أخرى يقول بعضهمما öا�ؤنث ا�قي ،
l فا�د مؤنث ،

ً
 حقيقا

ً
) الÁ كنتم توعدون جهنمهذه (: وقو� تعاÏ ،وا�ار مؤنث lازي ،ازيوماعدا ذلك فليس مؤنثا

  . ةهذه 	ها مؤنثات lازي ،وهكذا ،الع[ مؤنث lازي ،مؤنث lازي جهنم
 فإذا �ن الفاعل مؤنث
ً
  . حقيö ا<أنيث غ� مفصول عن ¦مله، وجب تأنيث الفعل للفاعل ا

 { قو�منه و-
ْ
ةُ ِت قَالَ إِذ

َ
ًراِعْمرَ اْمرَأ  نََذْرُت لََك َما uِ َنْطِ° ُ�َر�

Ç
  }اَن َربÇ إِ{

 قَالَِت (قو�  :الشاهد
ْ
ةُ ِعْمَرانَ إِذ

َ
�ب تأنيث  وهما متالصقانقال،  :، والفعلهذا مؤنث حقيö ا<أنيث :امرأة عمران، )اْمرَأ

  . فاطمةو صاpةاهللا ومة أ �à، وهندٌ  تقوم :الفعل بالفاعل، وcقولك
ا<أنيث مع كونهما  لم يلحق بالفعل عالمة تدل \ أن الفاعل مؤنث حقيö نهأل هشذوذ" فالنةقال " :عضهموشذ قول ب
  . ليس بقيا> وهو رديء R الوقت نفسه، قاسنقال ا�صنف وهذا رديء ال ي، متالصق[

عالمة تدل V أن  بئسبالفعل و نعم�اذا لم يلحقوا بالفعل ، دعد ا�رأة بئس، وهند ا�رأة نعم :اقد قالو، لو قال لك قائل
  ؟الفاعل مؤنث مع كون الفاعل هنا لفظ ا�رأة، وا�رأة مؤنث حقيì ا�أنيث
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بدون أن تلحق بالفعل عالمة تدل \ أن الفاعل مؤنث مع كونهما متصل[ والفاعل 	مة مرأة  ا�رأة نعم�ز أن تقول  مَ ل
   ؟مؤنث حقيö ا<أنيث

باTات ليس مع º األفعال، أنه ليس ا�قصود هنا مدح امرأة بعينها أو ذم امرأة  بئسونعم ل مع يقال أن الفاع :ا¸واب
  . معه ا�ذك¥ وا�أنيث ¤وزنه أ - كما سيأ
-وا¸نس معلوم ، مدح ا�نس �مًال أو ذم ا�نس �مالً و²نما ا�قصود  ،بعينها

نك أتدل \  )مَ عْ نِ (، لكن ا�رأة تجاء ،ل \ أن الفاعل مؤنثوجب أن تأÉ بالعالمة الx تد ا�رأة تجاءلكن لو قلت 
  . دعد ا�رأة بئس، وهند ا�رأة نعمR قولك R  ادعدأو تذم ا�نس ثم �صص  ا،هندتمدح ا�نس ثم �صص 

  :مافيهما تأنيث الفعل للفاعل فه وز¤ا�وضعان الثان ����
T- ìحقي 

ً
 سواًء Èن مؤنثا

ً
 ¨ازي ا�أنيث لكنه مفصول عن Aمله بأي فاصل  وا�أنيث أ أن يكون الفاعل مؤنثا

ً
مؤنثا

إذا فصلت ب[ الفعل والفاعل ، ألنه يكون � حكم سنذكره فيما بعد ،إال� ب(ط أن ال يكون الفاصل هذا هو لفظ 
 بفاصل جاز لك تأنيث الفعل وتذك�ه

ً
 أم lازيا

ً
  .ا�ؤنث حقيقيا

  úٌامرأة القاß حà: كقول مثل
àفاعل، وا :امرأة، فعل ماض :حßأن تقول و¤وز قد فصلت ب[ الفعل والفاعل لقا :àتح ßٌامرأة القاú ،األفضل و

  . ، لكن اhا� جائز وال إش�ل فيها�أنيث
َ وَ لقد : وقد ورد R قول الشاعر- 

َ
b  

ُ
  V باِب اْستَِها ُصلٌُب َوَشامُ **  وءٍ سُ  أمÓ  َل طِ يْ خَ األ

ولم يؤنث الفعل للفاعل مع أن الفاعل مؤنث حقيö ا<أنيث ، وb :الفعلو، ؤنث حقيö ا<أنيثوهو م الفاعل� : أم
  . وقد فصل به ب[ الفعل والفاعل مفعول بههذه  األخيطل، ألن األخيطللوجود هذا الفاصل وهو 	مة 

 úأنيثواألك�إال  ،بدون شك ا Rيقولون ال  نهمإف "إال� " كون لفظو� أن يكون الفاصل ب[ الفعل والفاعل أن ي مسألة
   .ال ¤وز إال u الشعرف¤وز ا�أنيث حº لو Èن الفعل مؤنث حقيì ا�أنيث، 

هذا  )حدأ(، وحدأ قامما  وتقديره ،ن الفاعل R ا�قيقة مقدرأل، هند إال تقامما  :، وال تقولهند إال قامما  :إذن تقول 
 لو ذكرت هند إال حدأ قامما ؟ نث الفعلؤفكيف ت ،مذكر

ً
ال �وز أن  لكن مع حذفه أيضا، ال �وز لك أن تؤنث حدأ، طبعا

  .كما ذكر بعضهم نث إال R الشعرؤت
 مع وجود الفاصل وهو فيومن الشعر اTي ورد  اقالو

ً
  : قول الشاعر إاله الفعل مؤنثا
  بنات العم إالمن ريبة وذم u حربنا  تئبرما 

 ، )إال( ل هو 	مةالفاصل بينه وب[ الفاع): تئبر(
ُ
  . كما يرى بعضهم وا<أنيث خاص بالشعر ث الفعل هنانÛ وقد ك

  :ابن مالك رÃه اهللا قال نأواpقيقة 
ً
AنوÀ أنيث قليل ولكنه ليس�م اهللا \ بعض  ،هذا اÎ واستشهد بشاهدين من

 الشعر إذا أنثته ، القراءات
ً
لكن استشهد ابن مالك ر�ه اهللا بنحو  ،وقد يكون ل�ورة الشعر، ألنه شعرفال إش�ل طبعا

  ْت Èَنَ إِْن { :قول اهللا
�

  } َصْيَحًة َواِحَدةً فَإَِذا ُهْم َخاِمُدونَ  إِال
 
ً
  ْت Èَنَ إِْن (\ قراءة طبعا

�
  .واسمها ضم� وال إش�ل R ا<أنيث، سيكون خr �ن صيحة) َواِحَدةً  ةً َصْيحَ  إِال

  ْت Èَنَ إِْن  :لكن فيها قراءة أخرى
�

 ،الإبن الفاعل مفصول عن ¦مله أ\ هذه القراءة يكون قد أنث مع  َواِحَدةٌ  ةٌ َصْيحَ  إِال
 
ً
 Îم اهللا سبحانه وتعاÏ وليس شعرا

ً
 واحد ،وهذا ال·م طبعا

ً
  . اقوال

-Ïقول اهللا سبحانه وتعا R قال ومنه قراءة أخرى: } 
َ

ْصَبُحوا ال
َ
  َرىيُ فَأ

�
 رىتُ فأصبحوا ال ( :ا قراءه أخرىفيه }َمَساكُِنُهْم  إِال
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  . إالمع كون الفاصل ب[ الفعل والفاعل هو لفظ ) رىت(وقد أنث الفعل با<اء ا�وجودة R أول ، )إال مساكنهم
ن يكون ال تلحق به عالمة أ الإبن يكون العامل ا�فصول أإن الكث� والغالب R مثل هذه ا�الة  :ومع ذلك فإننا نقول

  .هذا هو الغالب والكث� ،مذكرا فيبª ،ا<أنيث
 
ً
يع� قد �قت به عالمة تدل  ،لكن \ هذه القراءة وهذا الشاهد الشعري اTي ذكره ا�صنف يكون الفعل قد أنث لفظا

  . بتأويالت أخرى يؤولوهذا قد  ،إالن الفاعل مؤنث مع كون الفاصل بينهما هو لفظ أ\ 
 ¨ازي الـتأنيثأهو الÁ ¤وز فيها تأنيث الفعل للفاعل  --

ً
ليس حقيì ا�أنيث حº لو Èن  ،ن يكون الفاعل مؤنثا

 . متصالً بعامله فال إشÖل u ذلك
 جاز لك 

ً
 lازيا

ً
 أفإذا �ن الفاعل مؤنثا

Û
  .ر الفعل وأن تأنثهن تذك

ْمُس  µُِعَ وَ { :ومنه قو� َقَمرُ  الش�
ْ
   }َوال

ة، لكن ا�ائب عن الفاعل والفاعل أح�مهما واحد، نه نائب فاعلأوع \ بعده مرفن ما أيع�  هنا مب� للمفعول: )µع(
  . فما �ب R الفاعل �ب R ا�ائب عن الفاعل، وما صح R ا�ائب عن الفاعل يصح R الفاعل

ما هنا لم تلحق بها عالمة تدل \ أن الفاعل مؤنث و²ن) µع(و"مة  ،مؤنث lازي )الشمس(أن 	مة  :والشاهد عندنا
 صحيحا وهذا ال إش�ل فيهالشمس والقمر تµعو: لكن لو قيل R غ� القرآنة، جاءت مذكر

ً
  . ، ل�ن Îما

 R ا�فرد :وا�قصود به اسم ا¸نس ؛يلحقون با�ؤنث ا�جازي ا�فرد �
ً
  .ما يفرق بينه وب[ واحده با<اء 53ا

  .و�عها ليس فيه ا<اء ،با<اء 	ها مفردهاهذه  ،ثمر	مة ، بقر	مة  ،شجر	مة : مثالً 
  .يفرق با�اء ا�شددة R ا�فرد اسم ا¸نس ا¸م7 أو فإنه يفرق ب[ ا�فرد وا�مع )عرÒو عرب(ومثله 	مة 

 حصد(و )را6م تصدحُ (و) اJقر مá(و )اJقر تمش( :فتقول ¤وز معه ا�ذك¥ وا�أنيث اسم ا¸نساpاصل أن ���� 
   .و¤وز حذف ا�اء¤وز ذكر ا�اء ) ا6مر
أو  ناقةفإن مفردها  اإلبل، و"مة امرأةفإن مفردها  النساءكßمة ، هو ما ال مفرد \ من لفظهو اسم ا¸معومثله وأيضا  ����

 :ومنه قول اهللا ¤وز معه ا�ذك¥ وا�أنيث أيضاهذا  ،رجلفإن مفرده  قوم	مة  ،واحدفإن مفردها  رهط	مة  ،، وهكذاµل
بَ {   } نُوٍح  قَْومُ ْبلَُهْم قَ  ْت َكذ�
بَ ( َب وَ { :قال اهللا لكن يسمونه اسم �ع ال مفرد � من لفظه �وز تأنيث الفعل ،نه مذكرأR ظاهره  :قوم، )قَْومُ  ْت َكذ� ذ�

َ
بِِه  �

ْعَراُب  ِت قَالَ { :ومنه قول اهللا }َك قَْومُ 
َ ْ
  . }األ

 وµع ا�ؤنث السالم µع ا�ذكر السالمأما ، µع ا�كس¥و ،واسم ا¸مع ،اسم ا¸نسهذا أيضا º ما يدل \ ا�مع من  
  .لهما حكم خاصف

 :ن قلت، إللتذك� وا<أنيث، الرجالحà ، وتقول الرجال تحà: فتقول ¤وز معه ا�ذك¥ وا�أنيث µع ا�كس¥لكن 
)à( :ن قلت²فأنت تقصد �اعة الرجال، و )الرجال تح àا�مع غ� ا�ماعة،  فأنت تقصد �ع، وا�مع )الرجالح

ومثله �ا جاز فيه ا<ذك� قول اهللا ، )الشجر أورق( :تقول و�وز أن، )الشجر تأورق( :ومنه قولمذكر وا�ماعة مؤنث، 
Ïتعا: } 

َ
َب َو� َمِدينَةِ  نِْسَوةٌ  قَاَل وَ { :وقال اهللا، يع� ال مفرد � من لفظه؛ اسم �ع :)قوم(فإن } َك قَْومُ بِِه  ذ�

ْ
 لم يقلو} Rِ ال

، ا³نودقام  :، فتقول�ع هند وهند اسم امرأة :ا³نودو، )ا³نودقام ( :وتقول )الرجالقام ( :وتقول، )R ا�دينة نسوة تقالو(
  . ا³نود تقام: و�وز أن تقول
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   فما حكم تأنيث الفعل وتذك¥ه؟ µع مؤنث سالمأو  µع مذكر سالمإذا Èن ا¸مع ا�وجود عندك ����
 قال: تقول، ا�سلمون تقال :فال تقول ،يع� ما تؤنث الفعل؛ معه ا�ذك¥ وجب µع مذكر سالم�ن ن إنه أا�كم  -

ِ  قَاَل وَ { :قو�منه و، ا�سلمون ال  َمْسُحوًراوَن مُ الظ�
ً

 رَُجال
�

  .}إِْن تَت�بُِعوَن إِال
  .ا�سلماتà حتقول  الو، ا�سلمات تحà:فتقول، واجبفإن تأنيث الفعل  µع مؤنث سالمن Èن الفاعل xو����

  :�ع مذكر سالم أو �ع مؤنث سالم ها�مع من ناحية أن نظر إÏإذن يُ 
قام  :فكأنك قلت، ا�سلمونقام : ن قلتإألنك ، لسالمة مفرده من ا<غي� ؛فإن �ن �ع مذكر سالم وجب معه ا<ذك�

  .ا�سلم
 :، فكأنك قلتت ا�سلماتقام :<غي�، ألنك إذا قلتن �ن �ع مؤنث سالم وجب معه ا<أنيث لسالمة مفرده من ا²و

  . ت ا�سلمةقام
ِي { :ورد استشهاد عند ا�صنف بما يأR É قول اهللا-

�
 ا�

�
َ إِال

َ
 إِ\

َ
ن�ُه ال

َ
اثِيَل  َنُنوبِِه  ْت آََمنَ قَاَل آََمْنُت ك هذا ملحق  ):َنُنو( }إ3َِْ

  . لحق بعالمة تأنيثم) آمن( ومع ذلك جاء الفعل، �مع ا�ذكر السالم
  : قال ومنه قول الشاعر -
ُعوا** َوَزوَْجÁِ  ن� هُ وَ جْ  شَ اِ
 نَ نَ  9َ بَ فَ  � ُعم� تََصد� َçِاِعُنوَن إ   والظ�
  . بدون عالمة تأنيثبكى ، وقد جاء الفعل �ع مؤنث سالمهذا أيضا ): اِ
 نَ نَ (
فÓَها اÓôِ�3 إَِذا { :وقال اهللا-

َ
مُ َك َجاءَ يَا ك

ْ
   لقاعدة؟افما السبب R هذا االختالف R  }ْؤِمَناُت ال

Ïِي : (وجه قول اهللا تعا
�

 ا�
�

اثِيَل  َنُنوبِِه  ْت آََمنَ إِال نث الفعل ؤفجاز أن ت ،هنا لم يسلم مفردها من ا<غي�) َنُنو(ألن 	مة  :)إ3َِْ
من ا<غي� R الغالب، فيجوز تأنيث الفعل جمع ا<كس� ال يسلم مفرده ، فكما �صل R �ع ا<كس� ،ن تذكرهأ�ا و

  .وا<ذك� معه
  . فجاز ا<ذك� وا<أنيث ،هنا بمعÁ واحد لم يسلم فيها ا�فرد من ا<غي� ) وأبناñ واJنوناِ
 نَ نَ ( :قال) ن� هُ وَ جْ  شَ اِ
 نَ نَ  9َ بَ فَ (و
فÓَها اÓôِ�3 إَِذا {: ما R قول اهللا تعاÏأ 

َ
مُ َك َجاءَ يَا ك

ْ
الفعل إذا  نأل ،عالمة بالوجاء هنا  ،�ع مؤنث سالم: )ا�ؤمنات( }ْؤِمَناُت ال

 حقيö ا<أنيث لكنه مفصول عن ¦مله �وز معه ا<ذك� وا<أنيث
ً
 جاءن وهذا مفصول عن ¦مله أل ،�ن فاعله مؤنثا

  . وهذا هو وجه ا�واز R هذه اآلية ،بالÖفهو الفاعل قد فصل بينهما  ا�ؤمناتو

   )p)-Tلقة ا
  رتبة الفاعل ����

لكننا نتحدث عن ترتيبِه بالنسبِة � هو  ،سبق أن ذكرنا أح�م الفاعل أنه ال بد أن يتأخر عن الفعِل  ؟أين يكون الفاعل
 أم جوازاً  مهل تقد، وا�فعول به

ً
   ؟الفاعل V ا�فعول به وجوبا

ثم  ،الفعل أو العامل ،هذا هو ترتيب ا¸ملة الفعلية ،عول بهوأن يذكر بعدهما ا�ف ،األصل u الفاعل أن يذكر بعد الفعل ����
  . هذا ترتيبها األصل ،ا�فعول بهثم  ،الفاعل

، لكنه خالف األصل ،قد óصل تقديم أو تأخ¥ جوازاً 
ً
، وهكذا æ º Rٍء ي|ُء عنه يسألفإن جاء V األصل فال  ،وجوبا
  ،و األصلفإنه ه ؟\ األصل ال يقال �اذا جاء \ األصل

ً
 ،ثم أن يذكر الفاعل بعده ،في|ُء \ األصل وهو تقديم الفعل أوال

  . ثم يذكر ا�فعول به بعدهما
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- Ïالفعلهذا هو :}َورَِث وَ { }َداُوودَ  ُسلَْيَمانُ  َورَِث وَ {: ومنه قول اهللا سبحانه وتعا  
ً
هذا هو : }ُسلَْيَمانُ {، وقد جاَء مقدما

  .عنه يسأُل وهذا إذا جاء \ األصل فال  ،فعول بها�هذا هو : }َداُوودَ {، الفاعل
، لكن األصل أنه جائز، يع� لو �ن R غ� القرآن الكريم �ن �كن أن تقول

ً
 :R بعض األحيان هذا األصل يكوُن واجبا

  . ش�ل فيهإ، فتقدم ا�فعول به وتأخر الفاعل ال )سليمانُ  داوودَ  ورثو(

تأÉ بالعكس R غ� القرآن ، َداُوودَ  ُسلَْيَمانُ  َورَِث وَ  :كأن تقول ؛جوازاً ال:ام األصِل  :علالصورةُ األوu t رتبة الفا ���� 

  . سليمانُ  داوودَ  ورثو :فتقوُل -

¤ب ال:ام األصل u  –أن يتقدم الفعل ثم يليُه الفاعل ثم يليهما ا�فعول بهوهو –¤ب ال:ام األصل  :الصورة ا6انية ���� 
s�مسأ:  

T .ا�سألtا<باس الفاعل با�فعول فال يدرى :ة األو ïH إذا �ن الفاعل وا�فعول ليس فيهما عالمٌة تب[ أين ؛ أي أن
إذا �ن  واجبفإن ال�ام األصل وهو أن يتقدم الفاعل \ ا�فعول به ويتأخر عنهما ا�فعول به هذا  ،الفاعل من ا�فعول به

  :أمثلتهُ قديم ا�فعول به \ الفعل والفاعل R هذه ا�الة ال �وز حø ت هناك لبس،
  . يع� ال تظهر عليهما ا�رcة -هذا مثال- أن يكون الفاعل وا�فعول Äهما مقصورين -
- sب فيهما ال�ام األصل نئذفحي أن يكون الفاعل وا�فعول به مبني� 

ً
هو مب�  ،ألن ا�ب� ال تظهر عليه ا�رcة ،أيضا

  . تغ�عل صورة معينة فما ت
 به) عي�(وأن يكون  ،¤ب أن يكوَن هو الفاعل فاعلهذا : )مو;(، )عي� مو; أكرم( قولك: ا�ثال

ً
ألنك  ،مفعوال

هو الفاعل  عي�بل قد أول ما يتبادر إÏ ذهنه أن ، فإنه ال يظهر للمستمع أنه مفعول به ؛وهو مفعول به عي�لو قدمت 
 ألن ، ألنه هو هذا م�نه اTي يستحقه

ً
  .مفعول به وذلكوليس هنا قرينة تب[ أن هذا فاعل ، حق الفاعل أن يكون متقدما

 إذا �ن 
ً
 \  مو;إذا

ً
 حø أن تقول وال ،عي�هو الفاعل فيجب أن يكون مقدما

ً
ألنُه  )مو; أكرمَ  عي�( :�وز أيضا

 به و;مفيكون  عي�فيه ضم� يعود \  أكرمو، ا�تقدم هذا مبتدأ عي�قد يتوقع أن 
ً
  .مفعوال

ال:ام  وجبية وال معنوية، وÛنت عالمة اإلعراب غ¥ ظاهرة u الفاعل وا�فعول به ظنقول إذا لم تكن هناك قرينة ال لف
  .)عي� مو; أكرم( :وذلك �و قولك ،وهو أن يتقدم الفعل ثم يليُه الفاعل ثم يليهما ا�فعول به ،األصل

  .ر ما شئتم ما شئَت وأخÇ بs الفاعل من ا�فعول فا¸واب قدÇ أو معنوية تلفظية  فإن وجدت قرينة
0c ا�تأخرين ��زوõ وأك0 ا�تأخرين، ونَص ابن هشام ر�ه اهللا \ أن اTي قاُ� هو ابن الtاج، و به قا�هذا الرأي  -

  . وابن عصفور وابن مالك
حø لو لم تكن هناك قرينة تب[ الفاعل  ،ز تقديم ما شئتبل �و: آخر فخالَف ا�حوي[ فخالف هؤالء وقال وجاَء ,ويٌ 

 بما يأÉ ،من ا�فعول به
ً
  :وÆتجا

ألنه ال  ،مع وجود اللبس ،R تصغ�هما )ُقَم�(فتقول فيهما  َعمرووُقَمر أنه �وز R ا<صغ� أن تصغر  :األول ا�µل. أ
 رَقمْ يدرى هل أنت صغرت 

ً
 ُقَمرأم صغرت  ا

ً
  ؟  ا

من مقاصد العقالء مقاصد العقالء هو  -يع� اإل�از-أن اإل�ال ابن اpاج ستدل به اا�µل اTي  :hا�ا ا�µل. ب
  . بل قد قالوا إن ا5الغة � اإل�از ،وا�قصود به اإل�از واالختصار ،اإل�ال

�مٌد وعبد اهللا ( :رابية يع� تقولوهذا مع كون ا�رcة اإلع )اآلخرَ أحدهما  Iَب (أنه �وز لك أن تقول  :اhالث �لاµ. ج
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 من ما ��ون فيه وقوع اللبس ،فال تدري من الُمكِرم وال تدري من الُمكَرم) اآلخرأحدهما  أكرمَ 
ً
وهو حاصٌل  ،وهذا أيضا

  . Î Rمهم
و²ذا  ،للبس فبينهيع� إذا حصل عندك لبس وأحد احتاج أن تب[ ُ� هذا ا-إن تأخ� ا5يان لوقت ا�اجة  :ا�µل الرابع. د

 \ األصح -هلم يسألك أحد عن هذا اللبس فال تبين
ً
¦zعقًال باتفاق و 

ً
يع�  ،يقول تأخ� ا5يان لوقت ا�اجة جائزا
  . لكَن هذه أدلة ابن ا�اج ،ا�سألة فيها خالف عن تأخ� ا5يان لوقت ا�اجة وهذه مسألة فقهيه ال أدخل فيها

 أن من أد< :ا�µل اGامس. ه
ً
نقل أنه ال خالف  - الزجاج هذا واحد من ا�حوي[ أبو إسحاق الزجاج-نقَل الزجاج ه أيضا

َك  َزالَتَفَما {: R قول اهللا تعاÏ ب[ ا�حوي[ أنه �وز
ْ
َك (} َدْعَواُهمْ  تÇل

ْ
َك (، )ىَدْعو(و )تÇل

ْ
يظهر عليها اإلعراب  ال) تÇل

َك : (ز R ذلك أن تعربأنه �و ،ال يظهر عليها اإلعراب )ىَدْعوَ (و
ْ
هذا نقلُه ، أو العكس ،خrها: )َدْعَواُهمْ (و مازالسم ا: )تÇل

  .ونقَل أنُه ال خالف R ذلك، الزجاج
وى يرد عليها من عدد من ا�وا� ليس هذا lال الرد عليها، ولكن ا�اصل أن ابن ا�اج اع;ض \ ا�حوي[ وهذه د¦

  . بهذه األمور
أقوى  ،وهذه أقوى واحدة R هذه األمور الx ذكرها إَن اإلµاَل من مقاصد العقالءو� قوُ�  ألٍة واحدةلك° أُرد V مس 

 V ذلك، )إَن اإلµاَل من مقاصد العقالء فكيف نÉف ا�هن عنهُ (: æء R األمور الx ذكرها � قو�ُ 
ً
  :فنقول ُ\ جوابا

لم إذا اإلبهام ال، ، الء لكن ليس اإلبهام والغموض من مقاصد العقالءيقال البن ا�اج اإل�ال فعًال من مقاصد العق
 ،يكن ُ� غرض فإنُه ال يؤ= بِه، بل األصل R األشياء هو الوضوح وا5يان، وأما كون اإل�ال من مقاصد العقالء فنعم

) عي� مو; أكرمَ (أو ) عي� مو; Iَب (وأنت إذا قلت R لكنه ليس اإلبهام والغموض هو اTي من مقاصد العقالء، 
  . وهذه أعظم أو أقوى حجة ذكرها ،فال �وز ،فليس هذا من باب اإل�ال بل هو من باب اإلبهام والغموض ؛إنه �وز لك

 
ً
وهو ال;تيب اTي أذكرهُ اآلن يتقدم الفعل ثم يليه الفاعل ثم يليهما  ¤ب فيها ال:ام األصلالx  األوt صورةالإذا

  :ا �ب R مسأ<[ا�فعول به هذ
مضافs  لكونهما أو إما لكونها مقصوريناإلعراب أن يكون الفاعُل وا�فعول به ال تظهر عليهما عالمة  :ا�سألُة األو	

ألنك ما تدري إذا قدمت أ< مثًال هل هو  ،خر ا�فعول بهؤهذه البد أن تقدم الفاعل وتُ  ،)أ> أî أكرم(مثًال  �اء ا�ت,م
  . البد أن تل�م األصلف�فعول به، الفاعل أم ا

و²ال فإن هذا  ،إذا رتبناهما فال بد أن نل�م األصل ؛البد أن يكون واحد منهما) ذلك هذا أكرم( أو قد يكونا مبنيsأقول 
  .خطأ

  . إذا وجدت قرينة لفظية أو معنوية تبs الفاعل من ا�فعول، فا¸واب قدم ما شئَت وأخر ما شئتف
   :لV سبيل ا�ثا

 ال مانع تُقدم الفاعل أو تأخرُه، تدل \ أن الفاعل مؤنثهذه  )ا�اء(عندنا  ):�Õ مو; ْت أكرم(إذا قلت  -
ً
هذه ، إذا

  . قرينة لفظية
هذه  )الفائز( ة	م، )عي� مو; الفائز أكرم(هنا موجودة أو  امعن )القوي( ةلو �نت 	م) عي�مو; القوّي  أكرمَ ( -

فأنت قد قدمت ) عي� مو; الفائزَ  أكرمَ (فإذا قلت  ،¹ت و� صفة والصفة ال تتقدم \ ا�وصوفتظهر عليها ا�ر
 به، ألن الصفة تتحمل ا�رcة

ٌ
عي�  مو;أكرم ( :فلو قلَت  ،ا�فعول به، لكن عندك د�ٌل \ هذا ا<قديم أنُه مفعول
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 ) القويُ 
ً
دل \ أنه هو الفاعل ألن  القويÓ ا �ا وصفناه بكلمة ننلك فاعلهذا مع أنه متأخر وهو  عي�ألن  ،لـجاز أيضا

  . هو الفاعل عي�تحمل ا�رcة وقد جئنا بها مرفوعة فدل \ أن ت	مة القوي 
لكن عندنا ، مع أنه ال يظهر عليهم ا�رcة مو;الشك أن اآلº هو  من اآلX ومن ا�أكول؟) مو; ىالكّمú أكَل ( - 

  . تقديم ما شئت منهما ننع مفال ما فيه قرينة معنوية
 للصغرىو� ا<اء تصلح ، تأرضع، والعالمة ا�وجودة R الك^ىو الصغرى	هما مؤنث ) الك^ى الصغرى تأرضع( -

ال يمكن أن ترضع  الصغرىألن  ،� الفاعل الك^ىتب[ أن  داللة معنوية أو قرينة معنوية، لكن عندنا للك^ىوتصلح 
  . الك^ى

فإنه ال مانع أن تقدم الفاعل أو تقدم ا�فعول  ،حº لو خفيت عالمة إعراب ال,مة يٌة أو معنويةظت قرينٌة لفإذا وجد :إذاً 
   .وال يلزم ال:ام األصل، به
ال ) إنما(ـهنا البد أن يتأخر ا�فعول به ألن ا�حصور ب ،قوالً واحداً ) إنما(ـأن يكون ا�فعول �صور ب :ا�سألُة ا6انية. - 

  . ال بكونه متأخرايعرف إ
 �مٌد  أكرم إنما( :ال يعرف إال بكونه متأخرا) إنما(ـا�حصور ب

ً
 (، )عليا

ً
 ألنه Æصور  )عليا

ً
هنا �ب أن يكون متأخرا

 إذا �ن  ،)إنما(ـب
ً
 ) إنما(ـفعول به Æصور با�إذا

ً
 واحدا

ً
ال خالف R أنه �ب ال�ام األصل وهو أن يكون ا�فعول به  قوال

 متأخرا وال
ً
  . فاعل يكون متقدما

  أهو مثل ذلك؟ )إال(ـا�حصور ب ����
  . خره عند معظم ا3حويsؤفيجوز فيه أن تقدمه وأن تمبا²ة، ) إال(بكونه ي ء بعد ) إال(ـيعرف ا�حصور ب -
  .خر ا�حصور يع° ا�فعول به إذا Èن �صوراؤأن ت) إال(ـإنه يلزم حº لو Èن اÉُp ببعضهم يقول  -

ُه وأجاز اTين ،خرهُ ؤبكونه ي ء بعد إال مبا²ة فال مانع من أن تقدمُه أو أن ت) إال(ـأنُه يعرف ا�حصور ب و الصواب
قد أجازوا أن  ،وابن األنباري وهو أيضا من الكوفيs ،والفراء وهو من الكوفيs ،لكساñ وهو من الكوفيsاو ،اÉJيون

   .)إال(يعرف بكونه بعد ) إال(ـألن ا�حصور ب V الفاعل) إال(ـيتقدم ا�فعول به ا�حصور ب
  :قالوا ومنُه قول الشاعر :الشاهد األول -

  إال أبو�ا 
ً
َ  *** فؤادهُ  µاحا   بمال وال أهلعن �Õ ُل ْس ولم ي

  إال أبو�ا (:الشاهد عندنا
ً
 ، )فؤادهُ  µاحا

ً
 و، فاعل:فؤادهُ و، )إال(ـÆصور ب: µاحا

ً
�فعول به ، وقد تقدم امفعول به :µاحا

  . وهذا جائز عند كث� من ا�حوي[، )فؤادهُ (\ الفاعل وهو ) إال(ـا�حصور ب
  :\ الفاعل هو R قول الشاعر) إال(ـ<قديم ا�فعول به ا�حصور ب :الشاهد اhا� -

  هامُ Äَ ما î  َف عْ ِض  إال زادفما *** ساعٍة  تزودت من �Õ بت,يمِ 
 (مقدم \ الفاعل وهو  مفعول بههذا  ):َف عْ ِض  إال(

َ
Äَ ُهام( ،صور بÆ ـمع أن ا�فعول به هنا)لكن ا�فعول به )إال ،

  . وقد أجازُه معظم ا�حوي[ ،مباzة، فال مانع) إال(يعرف بكونه بعد ) إال(ـا�حصور ب
  :ومنُه قول الشاعر -

ِ نَ u مَ  إال�  ُس رَ غْ يُ و**** يُجُه وشِ  ي� إال� ُت ا_طÇ بِ ْن وهل يُ    ُل خْ ا�3  هاتِ اب
 ب :الشاهد

ً
\ ) إال(ـR الشطر اhا�، ذلك أن ا�ار وا�جرور R م�لة ا�فعول به، وقد تقدم ا�ار وا�جرور مع كونِه Æصورا
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 إاليعرف بكونِه بعد ) إال(ـوالسبب R جوازه أن ا�حصور ب ،وذلك جائز عند كث� من ا�حوي[ )ا3خل(الفاعل وهو قو� 
  . هذا هو ا�وضع أو مواضع وجوب ال�ام األصل ،مباzةً 

 ،األصل أن تقدم العامل وهو الفعل أو ما يقوم مقامه ثم تذكر بعده الفاعل ثم تذكر بعدهما ا�فعول به :تلخيص �ا سبق 
 
ً
  :فيجب u مسأ�sهذا األصل جائٌز لكنه R بعض األحيان يكون واجبا

 ،مقصورينأن يكون الفاعل وا�فعول به ال تظهر عليهما عالمة اإلعراب لكونهما أن ïH اللبس وذلك ب :ا�سألُة األو	
وهذا قال به أبو بكر ابن الtاج وابن مالك وcث� ، هنا �ب ال�ام األصل ،لكونهما مبني[أو  ،مضاف[ إÏ ياء ا�تßمأو 

 او¦رضهم R ذلك  ،من ا�تأخرين
ً
  . نا عن بعضهابأدلة قد ذكرناها وأجب بن ا�اج مستدال

 ب :ا�سألة اhانية 
ً
 أكرم إنما(كقولك  ،وهذا ال خالَف فيه) إنما(ـاTي �ب فيه ال�ام األصل هو أن يقع ا�فعول به Æصورا

 يلحق به بعض ، ال�ام األصل فيهما ، هذا ال إش�ل R أنُه �ب تأخ� ا�فعول به وتقديم الفاعل أو)اهللا عبدَ  �مدٌ 
ً
وأيضا

 لـب¦مًة يُعرف ) إال(ـا�حصور با�فعول به ولكنُه ُخولَف R ذلك ألن  ،)إال(ـا�حصور ب ا�حوي[
ً
فال ) إال(كونِه مالصقا

  . ، وقد استشهدوا � بشواهدمانع من تقديمِه أو من تأخ�ه
   :وهذا ُ\ حا�ان وذلك بأن تذكر الفعل أوالً ثم توسط ا�فعول به بs الفعل والفاعل ،| Îالفة األصلو: مسألة أخرى

T .tالة األوpا¸واز :ا Ïُذرُ فِْرَعْوَن  آلَ  َجاءَولََقْد { :فنحو قول اهللا تعاÓ3ا{   
  .، وقد قدم ا�فعول به \ الفاعلفاعلهذا : )ا3ذر(، ومفعول به مقدمهذا : )آَل (
  هل ¤وز العكس ؟  -

  . فتل�م األصل وال إش�ل فيه، "فرعون آَل  ا3ذرُ  جاءولقد : "�وز لك أن تقول -R غ� القرآن-نعم 
  :ومنُه قول الشاعر 

  V قدر مو; ُهæُرب�  أ=كما *** جاء ا_الفَة أو Èنت ُ\ قدراً 
  فاعلهذا  ):مو;(، ومفعول بههذا  ):رَب (

ً
ألنُه -لو �ن مثًال R غ� الشعر هذا ، وقد تقدم ا�فعول به \ الفاعل جوازا

  . وال إش�ل R ذلك، بل هو األصل وال�ام األصل أفضل" ُهæُرب�  مو; أ=كما : "ن �وز أن يقول� -وزنمطلوب استقامة ال
  :فÍ مسأ<[، وذلك بتوسط ا�فعول به بs الفعل والفاعل وجوب Îالفة األصل:اpالة ا6انية. -

  . أن يكون u الفاعل ضم¥ يعود V ا�فعول به :ا�سألُة األو	
  }ُه بَِكلَِماٍت َربÓ  إِبَْراِهيمَ  اْنَتÕَ َوxِِذ {: �و قول اهللا سبحانه وتعاÏوذلك  -

، فلو قدمنا الضم� هذا أو الفاعل وهو متصل بالضم� لعاد \ ا�فعول به إبراهيموفيه ضم� يعود \  ،فإن َربÊُه هنا فاعل
  . إِبَْراِهيمَ ُه َربÓ  اْنَتÕَ َوxِِذ : ال �وز أن تقول -R غ� القرآن حø لو �ن-فظ والرتبة، فال �وز لك R ال·م لا�تأخر R ال

- Ïا� فنحو قول اهللا تعاhأما الشاهد ا :} 
َ

الِِمsَ  يَنَفعُ يَْوَم ال   }ُهمْ َمْعِذَريُ  الظ�
} َsالِِم    .فال �وز العكس وقد ا<حق بالفاعل ضم� يعود \ ا�فعول به، فاعل: }ُهمْ َمْعِذَريُ {و مفعول به: }الظ�
   .أنُه خاٌص بالشعر لكن الصواب ،وبعضهم يقول �وز مطلقا، بالشعر وخصوهوأجازُه بعض ا�حوي[  -
  :ومنُه قول الشاعر 

  َجَزاَء الِ»ب الَعاوِيَاِت َوقَْد َفَعْل ** ُه ع°Ç عدي� بَن حاتٍم ربÓ  جزى
) Óأنُه خاٌص بالشعر :هذا أجازُه بعض ا�حوي[، والصحيح ومعه ضم� يعود \ ا�فعول به، فاعلهذا  ):هُ رب .  
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   .)إنما(ـإذا Èن الفاعل �صوراً بالx �ب فيها أن تقدم ا�فعول به \ الفاعل ذلك  :ا�سألُة اhانية
ُعلََماءُ ِمْن ِعَباِدهِ  اهللا�َ  áَْâَ  إِغ�َما{:ومنه قول اهللا - 

ْ
  }ال

ُعلََماءُ (
ْ
  .قوالً واحداً ¤ب تأخ¥هُ ) إِغ�َما(ـ�صوراً ب ونهلكو، فاعلهنا ): ال

فاعالً  إذا Èن) إال(ـلكساñ أجاز u ا�حصوِر ب، فالكساñ فهو ¤þاأما عند  -لكساñاعند غ¥ - )إال(ـو�ذلك اÉp ب
  :ستشهد بقول الشاعراو أن تقدمهُ 

 Aَ إال� َب ما  ِ
َ
Å ٌإِال� **  مٍ رَ ي كَ ذِ  َل عْ فِ  يم Óَوال َجَفا َقط 

َ
 َنَطال

ٌ
   ُجب�أ

 ب فاعلهنا  ):?يمٌ (
ً
  ). َل عْ فِ ( ة، وهو 	ما�فعول به\ ) إال(ـوقد تقدم مع كونِه Æصورا

-  
ً
  :ومنه قول الشاعر أيضا

بُوا بِا�3اِر َجاَرَيُهْم  ِ  ُب ذÇ عَ فُ  ْل هَ وَ ** نُبÇْئُتُهْم َعذ� ِ  اهللاُ  ال� إ   ارِ ا�3 ب
  . لكسا# و�نوٌع عند غ�هاوهذا جائٌز عند ، وقد تقدم \ ا�ار وا�جرور )إال(ـبهنا Æصور  اهللاُ فإن لفظ ا�اللة 

  :ومثلُه قول الشاعر -
َ  ْت جَ ي� هَ ا مَ  اهللاُ  ِر إال� دْ يَ  فلمْ 

َ
يَاِر َوَشاُمَها**  ا3 Çbَعِشي�ًة آنَاُء ا  

وال شواهَد ُ� إال R ، ولكن هذا خاٌص بالشعر، ا�فعول به\ ) إال(ـا�حصور ب اهللاُ لفظ ا�اللة  الفاعلفإنه قد تقدم 
  .الشعر

  )--(اpلقة 
  :جوازاً تقديم ا�فعول به V الفعل والفاعل ���� 

هذا هو  ،ثم يليهما ا�فعول به، R ترتيب ا�ملة الفعلية أن حق الفعل أن يتقدم R ا�ملِة الفعلية، ثَم يليه الفاعل األصل
 الف هذا األصلكن قد âَُ و ،األصل

ً
، ، ل إما جوازاً وxما وجوبا

ً
م¡ þدثنا  فيماووقد يل:م هذا األصل إما جوازاً وxما وجوبا

  . عن وجوب ال�ام األصل وجواز ال�امِه، ووجوب Èالفة األصل بتقديم أو توسط ا�فعول به ب[ الفعل والفاعل وجواز ذلك

 عن الفعل والفاعل جوازاً  به تقديم ا�فعولا�ديث سيكون عن 
ً
  .ووجوبا

 عبدُ  أكرمَ  �مداً ( أو) ُت أكرم �مداً (: فتقول، فاألصل هو كما ذكرت، لكن �وز أن تقدم ا�فعول به \ الفعل والفاعل
 وهذا جائزهذا  �مداً � صي، ف)اهللا

ً
 به مقدما

ً
فتجعل رتبة ا�فعول ، )�مداً اهللا  عبدُ  أكرمَ ( :، ولكن األصل أن تقولمفعوال

 
ً
  .به مؤخرا

 و�ا ت
ً
   :قدم فيه ا�فعول به \ الفعل، والفاعل جوازا

- Ïَيْقُتلُونَ {: �و قول اهللا سبحانه وتعا 
ً
ْنُتْم َوفَِريقا  َكذ�

ً
ُيْم َفَفِريقا ْ َ̂

ْ
نُفُسُكُم اْسَتك

َ
َما َجاءُكْم َرُسوٌل بَِما الَ َيْهَوى أ

فَُ,�
َ
} أ

 فَ { :R قو� والشاهد
ً
نْ َفِريقا  وَ  مْ تُ َكذ�

ً
  }نَ وْقُتلُ يَ  فَِريقا

 (فإن 	مة 
ً
 به مقدم \ الفعل والفاعل :R ا�ملة األو	 وا�ملة اhانية) فَِريقا

ٌ
َب : (هو الفعل، مفعول  :هو والفاعل) َكذ�

 {: R ا�ملِة اhانية هو قو� ا�فعول بهو، هذا بالنسبة للجملة األو	 ،عالمة ا�مع ا�يم، وتاء الفاعلو�  )ا�اء(
ً
} فريقا

 )الواو(وهو من األفعال اGمسة أو من األمثلِة اGمسة، مرفوٌع وعالمة رفعة ثبوت ا�ون، و) نَ وَيْقُتلُ (قدم \ الفعل وقد ت
  . فاعل
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 R مثل هذه اآلية
ً
 تقدم ا�فعول به \ الفعل والفاعل جوازا

ً
نْ ف :-R غ� القرآن الكريم-ولو قيل  ،إذا   مْ تُ َكذ�

ً
 قتلتمو فريقا

 
ً
 موا، ل�ن فريقا

ً
، بل �ن أيضا

ً
 لألصل، ولكن تقديمُه R هذا ا�وضع قد يكون � أسباب، و¬ بعض األحيان فقذلك سائغا

ً
ا

 
ً
  . جوازاً هذا تقديم ا�فعول به \ الفعل والفاعل ، إما إلفادة ا�� أو �و ذلك؛ يكون تقديم ا�فعول به مسو3

 وجوبتقديم ا�فعول به V الفعل والفاعل  ����
ً
  :ا

 ألن األصل هو أن يتقدم الفعل ثم يليه الفاعل ثم يليهما ا�فعول به، هذا Hالف األصل هذا  ،Îالفة األصل ¤ب
ً
 وجوبـا

 
ً
 :وذلك u مسأ�sبل �ب أن تقدمُه \ الفعل والفاعل ، يع� ليس لك أن عل ا�فعول به R م�نه؛ وليس جوازا

T .tا الصدارة � أن يكون ا�فعول به :ا�سألُة األو� x³ا الصدارة كث¥ةو، من األلفاظ ال Áأسماء منها  ،األلفاظ ال
  . أسماء ال(طو االستفهام

  أما د�ل أسماء االستفهام -
ً
  اTي تقدم فيه ا�فعول به \ الفعل والفاعل وجوبا

Ïْم كُ ُيِريوَ { :�و قول اهللا سبحانُه تعا ِ ي� ِه فَ آيَات
َ
  }نَ وتُنِكرُ  آيَاِت اهللا�ِ  أ

ِ (و، مفعول به أول): الÖف(و، والفاعل ضم� مست;، )يُرِي( الفعلألن فيها ، هذه ال إش�ل فيها: }َوُيِريُكْم آيَاتِهِ {  )هِ آيَات
  . مفعول به ثا�

ي� فَ {: ¬ قو� تعاÏو
َ
 ال إش�ل فيها} نَ وتُنِكرُ  آيَاِت اهللا�ِ  أ

ً
سم ابه هنا  الواجب، ذلك أن ا�فعولو بل هذا هو األصل ،أيضا

ي� ( :استفهام وهو
َ
  الفعلفقد تقدم \  ،)أ

ً
ي� (ا�فعول به وهو  تقدم، والفاعل وجوبا

َ
R هذه اآلية الكريمة \ الفعل  )أ

 
ً
  . والفاعل وجوبا

 قول اهللا تعاÏ سم ال(طاكذلك Àا تقدم فيه  -
ً
 {  :وهو مفعول به تقدم \ الفعل والفاعل وجوبا

ً
يّا
َ
ا  أ  تَْدعُ م�

ْ
ْسَماء  وا

َ
فَلَُه األ

ُْس¹َ  ْpا{  
) 

ً
يّا
َ
 اوهو  مفعول بههذا  ):أ

ً
ا(و، سم zط مفعول به مقدم وجوبا  مع القرآن ال يقال أنها زائدة و²نما - صلةيقال �ا  ):م�

ً
تأدبا

 فيقال صلة، 
ً
، حية اإلعرابيةلكن قد يعr أنه زائد من ا�ا، ال يوجد R القرآن الكريم لفٌظ زائد بمعÁ أنه ال لزوم � أبدا

 ولكن هذا ليس  ،البد أن يكون ألي زيادٍة R اللفِظ أن يكون �ا زيادة R ا�عÁو
ً
واألمثلة الx توضح ذلك كث�ة جدا

  . -موضع بيانها
Ïا�اصل أن قول اهللا سبحانه وتعا :} 

ً
يّا
َ
ا  أ  تَْدعُ م�

ْ
ُْس¹َ  وا ْpْسَماء ا

َ
 ( }فَلَُه األ

ً
يّا
َ
 سم zط وهو مفعاهذا ) أ

ً
، ول به مقدم وجوبا

 تَْدعُ (هو قوُ�  الفعل
ْ
فيه ضم�  )الواو(و ،فعل من األفعال أو األمثلة اGمسة lزوم وعالمة جزمه حذف ا�ونهو و، )وا

  . فاعلمتصٌل مبٌ� \ السكون Æ Rل رفع 
عول به من األلفاظ الx �ا هذه ا�سألُة األو	 الx �ب فيها تقديم ا�فعول به \ الفعل والفاعل � أن يكون ا�ف

وال يع� ذلك  ،أن تكون تستحق أن تكون R بداية �لتها: ³ا صدر ال»م ومعÁ قو� ،يع� �ا صدر ال·م ،الصدارة
�ب R حينها أن ، سميةاأو �نت �لة  بل ا�ملة الx � فيها سواًء أكانت �لة فعلية ،أنها تكون R بداية Î ºم

 R ا�ملِة نفسِها، و@ �لة Çسبهيكون هذا ا
ً
، فإنه لو ألزمنا أنفسنا ال �مل بعض ا�مل \ بعضف ا؛للفظ متصدرا

  .بتقديم أسماء االستفهام أو أسماء ال�ط Î º Rم أو \ Î ºم، ل�ن هذا خلف من القول بدون شك
ة، فتكون أول ما يتقدم هو لفظ االستفهام سواٌء أكان سميايع� إذا �نت ا�ملة �لة  ،لكن نقصد أنها تتقدم R �لتها

 
ً
 مثًال يعرب مبتدأ

ً
،  ،حقه ا<صدير �ن مبتدأ

ً
، وحق اrG أن يكون مؤخرا

ً
أم �ن هذا اللفظ من األلفاظ يع� �ن خrا
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 فإنه إذا �ن 
ً
 به فإنه �ب تقديمُه R �لتاوسواًء �نت ا�ملة فعليًة أيضا

ً
  . ه هذه ا�سألُة األو	سم االستفهام مفعوال

 � :ا�سألة ا6انية. -
ً
يع� الفعل اTي نصَب (أن يقع ¦ملُه : الx �ب فيها تقديم ا�فعول به \ الفعل والفاعل وجوبا

 آخر مقدٌم \ الفاء، ليس للعامل هذا معمول غ� ا�فعول به مقدم  ،أن يقع بعد الفاء )ا�فعول به
ٌ
وليس �ذا العامل معمول

  . ٍذ �ب تقديم ا�فعول بهئ\ الفاء، حين
- Ïفَ َك َرب� وَ {: ومنه قول اهللا سبحانه وتعا ْ Ç̂   }َك

ْ (ألن ¦ملُه وهو ، وجوبامفعول به مقدم ): َرب� ( :هو قو�ُ  ا�فعول بهفإن  Ç̂  آخر  الفاء وقع بعد ):َك
ٌ
وليس R ا�ملة معمول

 هذا ا�عمولإن �ن مؤخ ،ليس � مقدم، �ذا العامل يقدم
ً
 ال ي� ذلك، لكن ا�هم أن ال يكون مقدما

ً
حø تكتمل ، را

  :أر¹ن وجوب تقديم ا�فعول به يكون ذلك
T . 

ً
   .بأن يتقدم ا�فعول به وجوبا

   .بعد الفاء )الفعل ا�ي نصب ا�فعول به( أن يقع العامل. -
S .الفا V ءأن ال يكون ³ذا العامل معمول آخر مقدم .  
ْ فَ َك َرب� وَ {: مثاُ� أو شاهدُه قول اهللا تعاÏوهذا  -  Ç̂   . }َك
- Ïا {: كذلك يستشهد ُ� بقو� تعا م�

َ
َتِيمَ فَأ

ْ
 فَ  ا�

َ
   }َيْقَهرْ ال

َتِيمَ {
ْ
، وقد وقع ¦ملُه بعد الفاء، وهو قو�ُ  مفعول بههنا  :}ا�

ً
 فَ { :مقدم وجوبا

َ
هو اTي نصب ا�فعول ) َيْقَهرْ (، فعل }َيْقَهرْ ال

  . معمول آخر مقدم \ الفاء َيْقَهرْ به ا�قدم هذا، وليس �ذا العامل وهو 
  :يع� نمثل بمثاٍل يكون فيه معمول آخر وننظر ما مدى وجوب تقديم ا�فعول به R ذلك ا�ثال ،لكن لو �ن ُ� معمول آخر

مع أن العامل هنا  ،قد تأخر، وا�فعول بههو  ):زيداً (و )Iبا( :اآلن العامل هو، )زيداI ًæًباف ا�ومَ أما (: وذلك كقولك
 فإنُه جاَز تأخ� ا�فعول به مع كون ¦ملِه واقع ،)ا�وم( :ةوهو 	ملوجود معموٍل آخر  :قال، وقع بعد الفاء

ً
بعد الفاء، وذلك  ا

  .�ا ذكرُت من أنه يوجد معمول آخر متقدم عليه
  :ل به V الفعل والفاعلفيهما تقديم ا�فعو ¤بهاتان هما ا�سأ�ان اللتان 

  . أن يكون ا�فعول به من األلفاظ الx �ا صدارة :ا�سألة األو	
 بعد الفاء :ا�سألة اhانية

ً
 آخر مقدمٌ  ،أن يقع ¦مل ا�فعول به ا�تقدم وجوبا

ٌ
  . \ الفاء وليس �ذا العامل معمول

*يهما أو  به والفاعل لكن ا�نبيه هنا V أن ا�فعول ،R ا�ملة تتمٌة �ذا ا5اب و� تتعلق با�فعول به والفاعل وترتيبِهما
  . واحد منهما يكوُن ضم¥اً 

  . ضم¥ينإما أن يكون الفاعل وا�فعول به  -
 ظاهراً اوا�فعول به  ضم¥اً ²ما أن يكون الفاعل و -

ً
  . سما

 ظاهراً ا الفاعلأن يكون ؛ العكس²ما أن يكون و -
ً
  . ضم¥اً  فعول بهوا� سما

  ؟ا�فعولs *يهما أو واحد منهما يكوُن ضم¥اً  ئذ؛ حs يكونفما اpكم حين ����
   :عن ذلك أن يقال ال Hلو من ا¸واب 
   :فيهما أمران ¤ُب  ئذٍ وحين، ضم¥ينأن يكون الفاعُل وا�فعول به  -أ

  إذا �ن ºٌ منهما هذا، أن يكونا متصل[، وال �وز أن يكونا منفصل[ :األمر األول
ً
  . ضم�ا
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وهو أن يتقدم الفعل ثم أن يليُه الفاعل فيهما ال�ام األصل  ¤بيع� ؛ أن يتقدم الفاعل وأن يتأخرا ا�فعول به :األمر ا6ا{
   .ثم أن يليهما ا�فعول به

ُ  هلكنوا�صنف قد ذكرها هنا R آخر ا5اب مع أن حقها أن تذكر مع ا�سائل الx �ب فيها ال�ام األصل،  ط هنا أو ش¡ي
  :يع° تكون ا�سألة بهذه الصورة ¤ب أن ال يكون واحد من الضم¥ين �صوراينبه هنا V أنه 

أو وجب ال�ام األصل  ،وجب تقديم الفاعل V ا�فعول به وليس واحٌد منهما �صوراً  ،إذا Èن الفاعل وا�فعول به ضم¥ين
  . م الفاعل ثم ا�فعول بهوهو أن يكون ترتيب ا�ملة \ هذا ا�حو الفعل ث

 ):الÖف(، وفاعلهنا ): ا�اء(و هو ضم�): الÖف(و، � ضم�): ا�اء(و أكرمهو : العامل )َك تُ أكرملقد (: قولَك مثال -
  .)ِ° تَ أكرمقد ل(، )هُ تُ أكرملقد (، )َك تُ أكرملقد (؛ مفعول به

أن يتقدم الفعل ويليه الفاعل ثم  ¤بفهنا  ،هما �صورامن اً ليس واحد، ومفعول به ):الÖف(و فاعلهنا ) ا�اء: (َك تُ أكرم
ا�وجودة R  ا3ونو )ِ° تَ أكرم( أم )هُ تُ أكرم( أم )َك تُ أكرم(: وهذا اTي حصل R هذه ا�ملة سواًء �نت، يليهما ا�فعول به

، فيأتون بها لوقاية ا ياء ا�ت,مللوقاية، ألن  ِ° تَ أكرم
ً
  . لفعل R األصل من الكtال بد أن يكون ما قبلها مكسورا

  راً؟أع° الفاعل أو ا�فعول به �صو -منهما  اً إن Èن واحدما اpكم  
 فإنُه �ب تأخ� ا�حصور 

ً
�ن ا�� و أ) إنما(ـأكان ا�ُ� ب سواءً منهما؛ إن �ن واحد من الفاعل أو ا�فعول به Æصورا

  .و¤ب u ا�حصور أن يكون ضم¥اً منفصال -عل أم �ن ا�فعول بهسواًء أكان الفا- فيجب تأخ� ا�حصور) إال(و) ما(ـب
 إنمابمقدم، وهنا �ب تأخ� الفاعل ألنه Æصور  مفعول به: )الÖف(و ،� الفاعلهذه ): أنا( ):أنا كأكرم إنما( :مثال -

 ال إش�ل فيها
ً
 واحدا

ً
  . قوال
  . تقديم ا�فعول به ألن الفاعل Æصورسبق وجب  كما )إياك إال ُت أكرم ما(، )أنت إال °أكرم ما( :ا�ثال اhا� قولك -
  . ، هنا �ب تقديم الفاعل وتأخ� ا�فعول به ألنه Æصورنعكس اآلن فنجعل ا�فعول به �صوراً  
  .)إنما(ـهذا بالنسبة للمحصور ب :)َك تُ أكرم إنما(مثاُ�  -

، مفعول بههو : )إياك(، والفاعل� : )ا�اء(، والفعلهو : )أكرم(، )إياك إال ُت أكرم ما( :فنحو قولك) إال(ـأما ا�حصور ب
 وهما ضم�ان ا�فعول به وهنا جاء 

ً
 وال إش�ل R ذلك، ووجب R الضم� أن  وجبÆصورا

ً
 واحدا

ً
تأخ� ا�فعول به قوال

واهللا أعلم  ، 4ورة الشعرإال R) إال(وال يقع متصًال بعد  ،إال منفصال) إال(ألن الضم� ال يقُع بعد  ،يكون منفصالً 
  . بالصواب

 ظاهراً ا أن يكون الفاعل -ب 
ً
 ؛صال، ووجب تأخ¥ الفاعلتu الضم¥ أن يكون يكوَن م وجب :ضم¥اً  ا�فعول بهو سما

هذه  )ا³اء(و )ا�اء(و )الÖف(، فإن )عمروٌ  هُ أكرم(و) زيدٌ  كIب(و) �مدٌ  °أكرم( :يع� �ب تقديم ا�فعول به، كقولك
و� هنا Æ Rل نصب لكونها مفعوالٍت بها،  ،و²نما تقع إما Æ Rل نصب و²ما Æ Rل جر، ال تقع Æ Rل رفعمائر، و"ها ض
 خره آإÏ . . . )�مدٌ (أو  )عمروٌ (أو  )زيدٌ (و

ً
فعول به ضم¥اً والفاعل اسما ظاهراً فيجب تأخ¥ ا�إذا Èن  ،هو مؤخر هنا وجوبا

   .ن يؤ- به متصال وليس منفصالالفاعل و¤ب u الضم¥ أ
 ظاهراً وا�فعول به  ضم¥ا الفاعلنعكس القضية فإن Èَن  -ج 

ً
و¤وز لك u،  u الضم¥ أن يكون متصالً  ¤ب فإنه: اسما

  .خره و¤وز أن تقدمهُ ؤا�فعول به أن ت
جاء وهنا  ،مفعول به: )�مداً (، ورفع فاعلضم� متصل و� هنا Æ Rل  :هنا )ا�اء() �مداً  ُت أكرم(: فإن أخرته قلَت 
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 ألنه �وز حين
ً
 أن ت ئذٍ متأخرا

ً
  .خرهؤR ا�فعول به أن تقدمُه و�وز أيضا

يجب R الفاعل أن فإذا �ن R مثل هذه الصورة ف )�مداً  أناأكرم ( :هنا ال �وز أن تقول) ا�اء(، )�مداً  ُت أكرم:(تقول
 متصال وا�فعول به إما أن ت

ً
  :خرُه عنهما، و²ما أن تقدمُه عليهماؤيكون ضم�ا

، ال �وز أن تأÉ  فاعل )ا�اء(، وفعل ماٍض : )أكرمَ (، )�مداً  ُت أكرم( :تقول كفإن فإن أخرته عليهما -
ً
ضم� متصل وجوبا

 به: )�مداً (به منفصال، و
ً
  . R هذه ا�ملة مفعوال

، وا�فع :نعكس قال -
ً
 أن تقدم ا�فعول به \  ،سما ظاهرااول به و�وز لك R حالة ما يكون الفاعل ضم�ا

ً
�وز أيضا

، إذا �ن كذلك فإنُه ال �وز إال )عي�مو; أكرَم ( :كما تقولالفعل والفاعل لكن ب�ط أن ال يكون هناك لبٌس، 
  . ال�ام األصل

 ويكون ا�فعول به 
ً
 انعود إÏ موضوعنا هذا وهو أن يكون الفاعل ضم�ا

ً
 ظاهرا

ً
ب R الضم� أن يكون هنا �؛ سما

  .متصال \ Î ا�ا<[
وهذا �ا �ب ) ُت أكرم �مداً  أو زيداً ( :كقولك ،أما ا�فعول به فيجوز تأخ�ُه عن الفعل والفاعل و�وز تقديمُه عليهماو

و²ن ، فلك ذلك فإن قدمتهُ ؛ خرهؤأن تقدمُه وأن ت ئذٍ �وز فيه R ا�فعول به حين، وR الضم� أن يكون متصالً : فيه أوال
  .أخرتُه فلك ذلك

  . )�مداً  ُت أكرم(: وا<أخ� مثل قولك )ُت أكرم(أو) ُت قابل �مداً ( :ا<قديم �و قولكو
  :ابن هشام اع¡ض u مصنفِه هذا V ابن مالك فقال 
و� ما (ى ب[ هذه ا�سألة ألنه R األلفية سو   :، قال)ُت أكرم مداً � أو زيداً (Îم ا�اظم يوهم امتناع ا<قديم R �و قولك "

 
ً
 و¹ن ا�فعول به اسما ظاهرا

ً
فمنع " وهما Èتلفان) عي�مو; أكرم (سوى بينها وب[ �و قولك  )إذا �َن الفاعُل ضم�ا

 :ألنك إذا قلَت ، )عي�مو; أكرم ( :²نما يمتنع ا<قديم R �و، وا<قديم هنا والواقع أنه ال يمتنع ا<قديم R مسأ<نا هذه
  )مو;(فهناك احتمال بأن تكون 	مة ) عي�أكرم مو; (

ً
 ، ضم� يعود عليها )أكرمَ (يكون R  ئذٍ وحين، مبتدأ

ً
فإذا

أو ) ُت قابل �مداً ( :بل �وز أن تقدم ا�فعول به فتقول؛ هناك �ب ال�ام األصل، وهنا ال يلزم أو ال �ب ال�ام األصل
، لكن الضم� واجب االتصال، و�وز R ا�فعول )ُت أكرم �مداً (

ً
  . به أن يكون مؤخرا

   )S-(اpلقة 
 �باب ا�ائب عن الفاعل�

هذا ا�ائب  فيص��ذف الفاعل وينوب عنه غ�ه R عدد من األمور، ، انتقلنا إÏ باب جديد وهو باب ا�ائب عن الفاعل
ئبًة عن الفاعل، بل هناك بعض األمور الx وليس º 	مٍة �وز أن 'علها نا ،عن الفاعل مرفو¦، و�ل Æل الفاعل

 
ً
  . سن�حها ونبينها تبا¦

  لم �ذف الفاعل ويقوم غ�ه مقامه؟
األصل أن  ؛\ حا� ءٍ بæ º öي، و²ال فاألصل أن غرض معنويأو  يظغرض لفيقول بعضهم إنه البد أن يكون هناك  -

  .قيم غ�ه مقامه فإن هذا القائم مقامه يأخذ أح�مه، لكن إذا حذف وأةيبª الفاعل فاعًال وال �ذف ألنه عمد
 \ أنه مفعول به أو غ� ذلك فلماذا ,ذفه أصالً؟

ً
  ؟لم ال نبقيه و'عل ما �ن بعده منصوبا
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إما غرض . T :يع� ال �ذف الفاعل ويقوم غ�ه مقامه إال إذا �ن هناك البد عند حذف الفاعل من أحد أمرين: قالوا 
  . غرض معنوي وxما. -. يظلف
T .sناحيت u والغرض اللفظي:  
  . وxما u استقامة وزن الشعر -ب. إما u استقامة السجعِ  -أ
  :إما u استقامة السجعِ  -أ

ً
ذلك  فإن حذف الفاعل و²قامة غ�ه مقامه من ا�احية اللفظية يكون يع� إن �ن ال·م ن0ا

   .بسبب أنك تريد استقامة السجعة
  . ا�ر¹ت تتفق R ا�روف و¬ ق 	متان R آخر ا�ملت[؛أن تتف: السجعة

  
ُ
 �تضح ويذهب اإلش�لثÛ مَ هنا أ

ً
  :ُل مثاال

  )هس¥ت تÃُد، هَرتُ ي3َِ  تطابمن (: قو�م -
  . فيها حذف و²نما الفاعل موجود ليسهذه ، وا<اء للتأنيث ،فاعلهذه ) هَرتُ ي3ِ (، فعل ماÂهذه ) طاب: (هنا

 و� هنا تعرب، ألن الفاعل Æذوف غ� موجود ،نابت عن الفاعل :هنا) هِسَ¥ت( ة	م) هس¥ت تÃُد( :نيةR ا�ملة اhا
 عن الفاعل(

ً
  .)نائبا

تَ  ا3اُس Ãد  ه3ِيَرتُ  تطاب من( :فلو قلنا ؛)هس¥ت(�فرض أننا أبقينا الفاعل وأبقينا 	مة    )هُ سّ¥َ
 R س¥ةَ (فإن ا<اء(:  ]ح R ستكون منصوبة 	أن ا�ملَة األو) ستختل  ،مرفوعة :ف¾ )هُ َرتي3ِ () هَرتُ ي3َِ  تطابمن 

ً
فإذا

وهو استقامة فهذا هو الغرض اللفظي األول ، � Èتلفةصالسجعة بýء من zوطها و� أن ا�رcَة R الßمت[ ست
 للرغبِة R ا" هس¥ت تÃد، ه3ِيَرت تطاب من" :وذلك �و قول العرب ،السجعة

ً
�ذف الفاعل ويقوم  ةستقامة السجعفنظرا

  . غ�ة مقامة
هذا ؟ هل يعد القرآُن نúاً ألن هناك Îم  ،الغرض إما R ا�0 و²ما R الشعِر؛ أو بعبارة أخرى إما R الشعر و²ما R غ�ه

  . ا�اصل أننا R استقامة يع� السجعة قد مضت، موضعه ال·م فيه خالف لكن ليس هذا
يع� قد يقصد Çذف الفاعل و²قامة غ�ه مقامه أن يستقيم وجه ا5يت وذلك يمثلون �  :امة وزن الشعروxما u استق -ب

  :بقول الشاعر
 
Ç
 ورَ ُتها عَ قْ ُعل

ً
 ضا

Ç
 ي وْ¥ِ لَ *** الً جُ رَ  ْت قَ ُعل

Ç
  َق ُعل

ُ
ِ ى ذَ رَ خْ أ   ُل جُ الر�  َك ل

 (والشاهد فيه  ينسب إÏ األعï هذا ا5يت؛
Ç
 (و) ُتهاقْ ُعل

Ç
 (و )ْت قَ ُعل

Ç
فإن األفعال اhالثة R هذا ا5يت مبنيٌة للمفعول  )َق ُعل

ي R هذا هو ظللفاوالغرض ، يظغ�ه مقامه لغرض لف نيبذف الفاعل وأأنه حُ  والشاهد ،كما يقولون مبنيٌة للمجهول أو
  :الفاعل وقلنا لم �ذف نان�فرض أ استقامة وزن ا5يت؛

 وسيكون Îم، سيختل الوزنف ،بأخرى هعلقَ ي هذا غ¥و ،ها غ¥يعلقو ،هاايإِ° اهللا َعلَقَ 
ً
فالستقامة ، آخر ليس شعرا ا

 هنا الظاهر أنه ليس هناك غرٌض معنوي R هذا ا5يت، الوزن حولت هذه
ً
وهو الرغبة R  ،و²نما هو غرٌض لفظي فقط، طبعا

  . يان وال أعرُف غ�هما من ا�احية اللفظيةظهذان غرضان لف، استقامة الوزن
- .xهو ما غرض معنويو 

ً
  :هناك أغراٌض معنويٌة كث�ة �ذف الفاعل ويقوم غ�ُه مقامه من أجلها، وأك0ها شيو¦

األو	 أال يقال مب� " هذا فعٌل ماٍض مبٌ� للمجهول: "وTلك أك0 ا�عرب[ حينما يقولون ،أن يكوَن الفاعُل ¨هوالً  -
أن : فهو أك0 ما �ذف الفاعل ويقام غ�ُه مقامه، مب� للمجهول: لكن لو قلت، مب� للمفعول: و²نما يقال، للمجهول
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ٌ
  .الفاعل lهول
�r بأنه حصل �قٌة ؛ )ا�تاعُ  َق 3ُِ (: فتقول ،تدري من اTي �ق ا�تاع ، الإنك هل الفاعل، )ا�تاعُ  َق 3ُِ ( :مثا� قولك

  . أنت ال تعلمه للمتاع لكن من هو السارق؟
  . أنت ما تعرفه ما تدري من هو هو ا¸هُل بالفاعل أو جهل الفاعل :ولالغرض ا�عنوي األ -
 يمكن أن يمثَل ُ� بهذا ا�ثالا_وف من الفاعل :اhا� ا�عنوي الغرض -

ً
  :، وهذا أيضا

أتيك 4ر فحø ال ي، فنطقَت باسمه فربما ي�ك) ا�تاعَ  زيدٌ 3َق (ذلك أن الفاعل هذا لو قُلَت  )ا�تاعُ  َق 3ُِ ( :وهو قولك
  ). ا�تاعُ  َق 3ُِ ( :تقول

 يصلُح ُ� ، ا_وف V الفاعل :لثاhا ا�عنوي الغرض -
ً
سمُه اذكرت لو ألنك : قال كيف؟؛ ا�تاعُ  َق 3ُِ َك قوليقولون أيضا

 فربما كشفت �ه و
ُ
هذه من ، مقامه هُ فإذا خفت \ الفاعل فإنك ال تذكره و²نما þذفه وتقيم غ�َ ، مسَك بِه وأعطي جزاءهأ
  . األغراض ا�عنوية

  كون :رابعال ا�عنوي الغرض -
ً
نَساُن  ُخلَِق {:ومنُه قول اهللا تعاÏ، ن تذكره ألنه معلومأما �تاج ، الفاعل معلوما ِ

ْ
مِْن اإل

  .سبحانه وتعاÏ اهللامعروف أنه  من ا�ي خلق اإلنسان؟ }َعَجٍل 
 ،اهللاTي خلقُه هو ، ا_�يرُ لق خُ  :وذلك كقولك مثالً ، فعول بهت�يه الفاعل عن ذكره مع ا�: امساG ا�عنوي الغرض -

   .فت�ه الفاعل فتحذفهُ  ،سم اهللا عز وجل بهذه اµابةالكنك ال تريد أن تقرن 
فال  ،يع� أنه ال يهم من اTي فعل هذا الفعل؛ أال يتعلق بذكره غرض: وهو غرض قوّي جداً  :لسادسا ا�عنوي الغرض -

 ألنك تريد أن يكون الفاعُل أعم تستفيد من ذكره
ً
 R عدٍد كبٍ� �ا يمكن أن يطلق عليه ،شيئا

ً
ويستشهدون �  ،أو ¦ما

�ِ فَإِْن {: تعاÏ بقو� ُعْمَرةَ ِهللا
ْ
َج� َوال ْpوا ا Óتِم

َ
ْحÉِْ وَأ

ُ
َهْديِ  مْ يُ أ

ْ
ُيمْ { }َفَما اْسَتْيَ©َ ِمْن ال ْحِ�ْ

ُ
، وقد فعل مب� للمفعولهنا هذا  :}أ

 �ن نوعه، نائبه عن الفاعلهذه  ا�اءو، َف فيه الفاعلحذ
ً
 �ن اTي منعك من تكملِة فريضة ا�ج أيا

ً
من ا�اس،  ،يع� أيا

 �ن ا�انع من مطر من سيول من مشاº أّي مشßٍة �نت ؛ من ا�نود، من غ�هم، من زيد، من عبيد
ً
ْحÉِْ فَإِْن {أيا

ُ
ْم َفَما يُ أ

هَ 
ْ
  . }ْديِ اْسَتْيَ©َ ِمْن ال

 Ïَِذا {ويستشهُد ُ� بقول اهللا تعاxْي َوÇْحَسَن ِمْنَها متُ ُحي
َ
 بِأ

ْ
 ُ�  -واهللا أعلم-ولعل ا�راد من هذا  }بَِتِحي�ٍة فََحيÓوا

ً
ّيك فحيه أن أيّا

 أو Æمٌد أو و²ذا حياك عبد اهللا: لو قال ،هنا ضفلم يتعلق بذكر الفاعل غر؛ بأحسن �ا حياك به، أو \ األقل رد þيتُه إ�ه
Ïهر وهو يعد عليك األسماء وال تصل إµطول ا ªَِذا {: لكن �ا قال ،نتيجة صالٌح أو زيٌد أو عبيٌد فسيبxْي َوÇفإنه يعُم  }متُ ُحي

  . هؤالء 	هم، ويعم غ�هم معهم حø يدخل فيه º من حياك
ِيَن آَمُنوا إَِذا { :ويستشهُد � بقول اهللا

�
فÓَها ا�

َ
َسُحوا َفْفَسِح اهللا�ُ لَُكْم َوxَِذا  يَل قِ يَا ك

ْ
َمَجالِِس فَاف

ْ
ُحوا uِ ال وا  قِيَل لَُكْم َيَفس� انُ?ُ

وا إذا قيل لك تفسح R ا�جالس ، فإنه ال يهم من �ن القائل من يكون R ا�وضوع[} قِيَل {: الشاهد عندنا R }فَانُ?ُ
Aفان Aمن �ن الق، فتفسح، و²ذا قيل ان 

ً
 ائل، ال يلزم أن يكون زيد�ئنا

ً
أو عبيد أو عبد اهللا أو أب أو كب� أو أم� أو  ا

ال يتعلق بذكر الفاعل "حق�، 	هم أي واحد يقول لك تفسح R ا�جالس فافعل ذلك، وهذا الغرض يَُسمونَُه بالغرض اTي 
  "فائدة

ً
 R عدد كب� فلو بدأت �þهم أو تذكرهم تبا¦

ً
النتB الوقت وأنت ما وصلت إÏ نتيجة  أو أن الفاعل يكون ¦ما

  . واهللا أعلم بالصواب

  يقوم غ�ه مقامُه R أي æ ؟، �ذف الفاعل ويقوم غ�ه مقامهُ  � 
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T- أو ¨رورا ي 
ً
 صيقوم ا3ائب عن الفاعل يقوم مقام الفاعل u رفعِه بدل ما Èن منصوبا

ً
Aمرفو ¥ .  

  . ةديس¥ عم ةو� ُعمديتِه، بدل أن Èن فضل --
S-  ِملهA أخ¥ عن فعلِه عن�وجوب ا �ن ¤وز تقديمُه عليهؤ¤ب أن ت ،وÈ خر ا3ائب عن الفاعل بعد أن .  
 Àا ينوُب فيه غُ¥ الفاعل عن الفاعل هو -.

ً
يع� حق ا�ائب عن الفاعل أن يكون متصًال ؛ استحقاقه لالتصال به: أيضا
يع� �كن أن يكون مفصوال و�كن أن ، R ح[ أنه أول ما �ن يلزم ذلكبالفعل أو ما يقوم مقام الفعل،  أيبالعامل 

 لالتصال به
ً
  . يكون متصًال به، لكن اآلن صار مستحقا

í-  ،\ُ فإنك تؤنُث الفعل 
ً
 �ا ومن ذلك أيضا أن نائب الفاعل ا�ي تُنيبه عن الفاعل إذا Èن مؤنثا

ً
نث ؤبه ال ت �ن مفعوال

لكن لو حذفت الفاعل وأقمت هند مقامُه فإنك  ،لم يؤنث أكرمفإنه اآلن ) هنداً  �مدٌ أكرم (: لو قلت ،الفعل من أجله
 : (تقول

ُ
 أ

ْ
 ) هندٌ  ْت مَ رِ ك

ً
  . وجوبا

 نقول إن غ� الفاعل يقوم مقام الفاعل R ½سة أمور R ،واآلن ن�ح هذه ا�سائل ونمثل �ا
ً
  :أوال

T.عمديته.-    .هرفع.    S.ملهA أخ¥ عن�وجوب ا.  
  . وتأنيث الفعل \.í  .واستحقاقه لالتصال به..

 : )�مداً (، )�مداً عٌ�  أكرمَ ( :، فإذا قُلتهرفعالفاعل u يقوم غ¥ الفاعل مقام  :أوالً 
ً
 حذف الفاعل وهو ،هذا �ن منصوبا

 (: تقول) ع�ّ (
ُ
 ؛ )�مدٌ  كرمَ أ

ً
 صار مرفو¦

ً
  . فصار بدل ما �ن منصوبا

 
ً
 سنذكرها -R السابق اTي ينوب عن الفاعل و� أربعة أشياء  :عمديتهالفاعل u  يقوم غ¥ الفاعل مقام :ثانيا

ً
	ها  -الحقا

 ،ال يمكن االستغناء عنها ؛� ُعمد يع�صلكن �ا تنوب عن الفاعل تيع� يمكن االستغناء عنها، ؛ R األصل فضالت
، �ن �كن أن ةهذه �نت R ال·م فضل: )�مدا(، )اً �مدعٌ�  أكرمَ ( :ا�ثال اTي ذكرناه قبل قليل وهو قولك :\ سبيل

 ( :الفاعل �ب أن تقول þذفلكن �ا ، ، يع� �r أنه حصل منه إكرام وما تذكر ا�فعول به)ع�ٌ  أكرمَ ( :تقول
ُ
 كرمَ أ

  . � عمدةصي مفتذكر هذا اTي �ن فضلًة R ال·) �مدٌ 
 
ً
، فاعلهذا : )ع�ٌ (، )ع�ٌ  أكرمَ �مداً : (�ا تقول، �أخ¥ عن فعلِه عن Aملهِ وجوب االفاعل يقوم غ¥ الفاعل مقام :ثا6ا
خره عن العامل ؤفإنُه �ب أن تمنابه،  اً �مدحينما تريد أن þذف الفاعل وتنيب  ،R هذا ا�ثال متقدم \ العامل): اً �مد(

 ( :فتقول
ُ
كرمَ �مٌد ( :وال �وز لك \ أنه نائب عن الفاعل تقول، )�مدٌ  كرمَ أ

ُ
كرمَ �مٌد  :لكن \ إعراٍب آخر) أ

ُ
هنا ال  أ

 أما إذا كنت تعدُه نائب ،�وز إال \ إعراٍب آخر
ً
  . أكرمَ خرُه عن الفعل ؤعن فاعل فال بد أن ت ا

 
ً
عن  هذا مفصول )اً �مد() �مداً عٌ�  أكرمَ ( :لما تقولف استحقاقه لالتصال بهيقوم غ¥ الفاعل مقام الفاعل u  :رابعا

� يستحق أن يتصل به ويكون من صيالفاعل  ماقم اً �مدبالفاعل، لكن �ا þذف الفاعل وتقيم  )ع�ّ (بكلمة  )أكرمَ (
 ( :وذلك كقولك حقِه أن ال تفصَل بينهما

ُ
  . )أكرم(تستحق أن تكون موصولًة بكلمة  )�مد( ةٍذ 	مئحين) �مدٌ  كرمَ أ

 
ً
 حقيقِ  u يقوم غ¥ الفاعل مقام الفاعل: خامسا

ً
 يوجوب ا�أنيث إذا Èن الفاعل مؤنثا

ً
  -مثالً –فعول به ا� صارإذا ، ا

ً
نائبا

 
ً
، عن الفاعل و¹ن مؤنثا

ً
 : إذا قلَت ، نث الفعل �ؤفإنه �ب أن تحقيقيا

َ
ليست  )أكرمَ ( ة	م R هذا ا�ثال هنداً  �مدٌ كرم أ

 عن الفاعل فإنُه �ب أن تقول) هند(ل 	مة وع) �مد(حينما þذف 	مة ، ، لم يلحق بها عالمة تأنيثمؤنثة
ً
: نائبا

) 
ُ
  .لم يفصل بينهما فاصل كما ذكرنا R أح�م الفاعل يع� أنهما ،أو àاصة إذا �نا متصلّ[ ) هندٌ  ْت كرمأ

  :فهذه ا_مسة من أحÖم الفاعل تنتقل إ� ا3ائب عن الفاعل
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 بعد أن Èن غ¥ مرفوع :اpكم األول
ً
Aأنه يكون مرفو.   

  . أنه يكون ُعمدةً بعد أن Èَن فضلة :اpكم ا6ا{
  . أنه ¤ب تقديم معامله عليه بعد أن Èن ¤وز أن يتقدم عليه وأن يتأخر عنه :اpكم ا6الث
 للفعل ئذٍ أنُه يستحُق حين :اpكم الرابع

ً
  . أن يكون متصالً يع° مالصقا

  .ن ا3ائُب عن الفاعِل مؤنثاُث الفعُل من أجلِه إذا Èن� ؤَ أنه يُ  :اpكم ا_امس
  :ينوب عن الفاعل أربعة أمور ما األشياء الÁ تنوب عن الفاعل؟ 				

  . يع� þذف الفاعل وتقيم ا�فعول به مقامه ،ا�فعول به :األول
إن  ومنهم من يقولÎهما نائبان عن الفاعل،  ا¸ار وا�جرورمنهم من يقول أن ؛ أو ا�جرور، ا¸اُر وا�جرور :ا6ا{

  . وحدهُ ا3ائب عن الفاعل، ولعل هذا هو األصوب ا�جرور
  .الظرف ا�تÉف ا�ختص :ا6الث
  . ا�صدر ا�تÉف ا�ختص :الرابع
جتمع معه غ�ه فإن األو	 أن تنيب ا�فعول به ا، حø لو وا�فعول به أو	 من غ�ه R ا�يابِة عن الفاعل :ا�فعول به: األول

وال ، أن تنيب ا�فعول به أوجبُه اÉJيونبل فإن األو	 ، ع �ا �وز أن ينوب عن الفاعل مع ا�فعول بهجتماعن الفاعل، لو 
  . �وز أن تنيب غ�ه منابه

ل7ِِ {: يستشهدوَن �ا ناب به ا�فعول به عن الفاعل بقول اهللا -
ْ
ق
َ
ْرُض ابْل7َِ َماءِك َويَا َسَماء أ

َ
َماءُ  ِليَض وَ َوقِيَل يَا أ

ْ
 قُِ@َ وَ  ال

ْمرُ 
َ
ُوِديÇ  األ

ْ
 ا¸

َ
Vَ َواْسَتَوْت {  

َماءُ  ِليَض وَ {R قو� تعاÏ  :الشاهد عندنا
ْ
َماء{، ومبنية للمجهول أو مبنية للمفعولهنا : )غيض(، }ال

ْ
نائب عن هنا : }ال

يم ا�فعول به مقامه، حذف الفاعل وأق؛ تtب R األرضيجعله يغيض  :يع�úَ، ا�اء اهللاُ و3َض  :، أصلُه واهللا أعلمالفاعل
  .وهذا ال �تاج إÏ قيٍد وال إz Ïط، بل ينوب عن الفاعل مباzةً 
ْمرُ  قُِ@َ وَ {: ا�وضع اhا� اTي ناب فيه ا�فعول به عن الفاعل هو R قو�

َ
 :-واهللا أعلم-أن أصل ال·م  :وشاهدهُ ، }األ

 صف، )األمر(ه وهو 	مة ثم حذف الفاعل وأقيم ا�فعول به مقام، األمرَ  اهللاُ  قëو
ً
اَر عمدًة إÏ آخر ما صوبه، ار مفعوال

  . ذكرنا فيما م¡
 بل � األو	، بل  ،فعول بها�هذا ا�وع األول وهو 

ً
ن ال تنيب أبعضهم أوجب ونيابة ا�فعول به عن الفاعل جائزٌة مطلقا

   .غ¥ ا�فعول به مع وجوده
  ؟هل ينوب عن الفاعل، وِّضُع خالفوهو مَ  أو ا�جرور، ا¸اُر وا�جرور:ا6ا{

ا { :يستشهدون ُ� بقول اهللا اTين ��ونهم معظم ا�حوي[ يِْديِهمْ  ُسِقَط َولَم�
َ
ْم يَرÃََْْنا َربÓَنا  uَ أ

�
 لَِ	 ل

ْ
 قَالُوا

ْ
وا
Ó
غ�ُهْم قَْد َضل

َ
 ك
ْ
ْوا
َ
َورَأ

َا3ِِينَ 
ْ
َُكوَغن� ِمَن ا_

َ
َا 3

َ
  }َويَْغِفْر 3

ا {R قو� :ناالشاهد عند يِْديِهمْ  ُسِقَط َولَم 
َ
  . ا�حوي[ µهوروهذا رأي  ،هنا قد ناب عن الفاعل ا�جرورإن فإنهم يقولون  }uَ أ

إن  :ويقولون وتلميذهُ الرندي السبي�و رستويهدوهم ابن  ،ال ينوب عن الفاعل ا¸ار وا�جرورا�حوي[ أن  بعضويرى 
 سقط(، هو ُسِقَط و�ا  :ويكون ا<قدير، ضم¥ ا�صدرأو ، در ا�فهوم من الفعل ا�ذكورا�ص ا�ائب R مثل هذه اآلية هو

وال تكون نائبًة عن الفاعل، و�م R ذلك أدلة فيها ، )سقط(ـ أّي السقوط R أيديهم، وتكون ا�ار وا�جرور متعلقة ب )هو
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  . عرض عنهاæٌء من ا<ßف Tلك نُ 

  ).-(اpلقة 
 صدر عن الفاعلنيابة ا� :ا6الث

 ، يكرمُ ، أكرمَ ( حينما تقول ا�Éيف ا6الث للفعل: فُه بعضهم بأنهُ ويعرÛ ، هو u األصل ا�فعول ا�طلق :ا�صدر
ً
) إكراما

  يàُب  Iَب (
ً
  óزنُ  حِزنَ ) (قتالً  يقتُل  قتَل ) (Iبا

ً
  . إÏ آخره) حزنا

أنُه  وهو اTي نتحدُث  ،هو ا�فعول ا�طلق أو هو ا�صدر º ثالث R هذه ا<�يفات الx ذكرتها، <�يف اhالث للفعلا
 Îتصا :لكنهم يش;طون R ا�صدرينوب عن الفاعل، 

ً
  . أن يكون متÉفا

يع° Àكن ؛ يع° أن ال يلزم ا3صب V ا�صدرية ؛أن يقع u مواقع إعرابية Îتلفة: فا�قصود به ا�ت�ف :ال�ط األول -
̂اً   أو خ

ً
  . إ� آخره. . . أو فاعالً أو مفعوالً بهأن يقع مبتدأ

مصدر وهو مت�ف ذلك أنه  :هذا إكرام، )إكرام(مثاُ� 	مة  )مثل � ثم 'رب هل هو مت�ف أم غ� مت�فن( :مثا�ُ  -
  .فاعلهنا : )إكرام(، )زيداً َك إكرامُ  °أعجب(: �وز لك أن تقول

 و قد وقع هنا مصدر وه :إكرام، )طيب إكرامٌ  زيداً َك إكرامُ (
ً
وقع  ):طيب إكرامٌ  زيداً َك إكرامُ (لßمة اhانية ، ووقع R امبتدأ

 
ً
  .أيضا خrا
، وقع  :)�مداً َك إكرامِ عجبُت من (و

ً
 lرورا

ً
 هذا مت�ف وا�قصود بكونه مت�فا

ً
أن يقع u �ال إعرابيٍة Îتلفة وال  :إذا

  . يلزم ا3صب V ا�صدرية

   يقولون منهانعم، ؟  ا�صدريةهناك مصادر تلزم ا3صب Vهل  ���� 
 والو) اهللاِ  سبحانَ (: فإنك تقول) سبحانَ (: ة	م -

ً
 به وال lرورا

ً
 وال فاعًال وال مفعوال

ً
 وال خrا

ً
بل خالفه  ال علُه مبتدأ

 مالزم للنصب \ الظرفية
ً
   .هو دائما

وال �وز أن تكون R إعراٍب أو R  ،صِب \ ا�صدريةمصدر ميC و� مالزمة للنهذه ) َمَعاذَ ( ة	م) اهللاِ  َمَعاذَ (: ة	م -
 منصوبة \ ا�صدرية، ، وجٍه إعراٍ� آخر

ً
ال ¤وز أن تنوب ) َمَعاذَ ( ةو"م) سبحانَ ( ةßمفبل �ب ويلزم أن تكون دائما

  .عن الفاعل ةً فيجوز أن تكون نائب) إكرام( ةأما 	م، عن الفاعل ألنها مالزمة للنصب V ا�صدرية
 �صدر حø ينوب عن الفاعل أن يكون نش;ط R ا

ً
 مت�فا

ً
  .Èتصا

  :فيكون بواحٍد من ثالثة أمور االختصاص: ال�ط اhا� 
T .إما بوصف هذا ا�صدر 

ً
  . ؛ أن يكون موصوفا

 وxما بأن . -
ً
  . العهدية) أل(ـب يكون مق¡نا

S .ما بإضافتهوx ؛ 
ً
  . أن يكون مضافا

وِر  نُِفخَ فَإَِذا {:  سبحانه وتعاÏيستشهدون � بنحو قول اهللاو - Óالص uِ ٌَواِحَدةٌ  َغْفَخة{   
 نعرب 

ً
وِر {، فعٌل مب� للمفعولهذا  :}نُِفخَ {أوال Óالص uِ{ :رورlجار و ،} ٌوهو مصدرا�ائب عن الفاعلهذا هو  :}َغْفَخة ، ،

  .هو Èتصو مت�ف هوووهو مرفوع 
  ؟هل هو فعًال Èتص ؟ابية Èتلفةيقع R مواقع إعر مت�ف ننظر هل هو فعالً 

-  
ً
) ُه نفخة عجيبةنفختُ (و) هُ نفَختُ  °أعجب(و) ا6انيُة د�ُل قيام القيامةا3فخُة ( :فنعم وذلك أن تقول فأما كونُه متÉفا
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 أخرى، وهكذا فوقع R مواقع إعرابية Èتلفة معÁ ذلك أنه مت�ف
ً
 مرة، وخrا

ً
  . وÈتص هذا مت�ف، وقع مبتدأ

 R هذه اآلية الكريمة  اختصاصه اأم -
ً
وِر  نُِفخَ فَإَِذا { :بقو� تعاÏ فإنه قد وقع موصوفا Óالص uِ ٌهذه : }َواِحَدةٌ {، }َواِحَدةٌ  َغْفَخة

 هو هنا مت�ف وهو هنا Èتص فينوب عن الفاعل }َغْفَخةٌ {صفة لßمة 
ً
  . فإذا

ُب (أو ) األمِ¥ ُب Iَْ  َب Iُ ( :كذلك يمكن أن تقول - ْIَ  ÇA)ال( ،) ْIَ فهذا نائب عن الفاعل وهو ): ُبÉألنه  مت
 و²ل
ً
 وخrا

ً
  . األم¥ ةألنُه مضاف إ� *مهنا  Îتصوهو  ،خيمكن أن يقع مبتدأ

 بفإنه هنا ) الàُب  Iَُب ( :وcذلك �وز لك أن تقول -
ً
تدل V أن هذه ال,مة  العهدية) أل(العهدية و) أل(ـوقع مق¡نا

  . متÉفةرنا � ، وcما ذكÎتصة
مق¡ن وال  مضافوال  موصوفال هو  ألنه غ¥ Îتص فعالً " وتسكت) Iٌب  Iَُب (يمتنع أن تقول ": يقول ا�صنف -
  .العهدية) أل(ـب

 يعود \ ا�صدر ا�فهوم من ) Iَُب (: إن امتناع أن تقول: ويقول
ً
من ) Iَُب (وتسكت ويكون ا�ائب عن الفاعل ضم�ا

- ز لك أن تنيب ا�صدر وهو مذكور فمن باب أوt أن ال تنيب ا�صدر وهو �ذوف ألنه إذا لم َ¤ُ  ،Äم حق وهذا ،باِب أو	
 
ٌ

  . مدلول عليه بالضم¥ ا�ي يعود إ� الفعل ا�ذكورو -تنيبه عن الفاعل، وهو �ذوف
ويكون نائب ) Iَُب ( أن تقول لكن ¤þ ،وبعضهم ُ¤þِ أن تنيب ضم¥ ا�صدر وال ¤þ أن تنيب ا�صدر غ¥ ا�ختص -

بل إن امتناع أن  ،، وهذا يقول ا�صنف إنه Îٌم Èالف للواقععن الفاعل ضم¥ مست¡ يعود V الàب ا�فهوم من Iَُب 
ا�صدر ا�فهوم غ¥  واضح V امتناع أن تنيب عن الفاعل الضم¥ ا�ي يعود إ�د�ل ) س¥ٌ َ¥ سِ (أو ) Iٌب Iَُب ( :تقول

   .من باب أوt ؛ذكورا�
  :ومنه وأما قول الشاعر: قال -

َ ***  ْل َتلَ يُعْ وعليَك  ْل خَ ُفبْ مº  وقالْت    ِب رَ دْ اُمَك تَ رَ غَ  ْف َش يُكْ  وxنْ ، كَ ؤْ سُ ي
Áتبخل َ� بالوصل عليه وت :ا�ع øتلفة يستمÈ يع� تتدرب و� ال  ِب ُه هذا األمر، و²ن يكشف غرامَك تدرؤعلل بعلل

  . ف غرامها بهِ تريد أن ينكش
) ْل خَ ُفبْ (\ ا�صدر ا�فهوم من  تهفإن اTين ��ون نيابة الضم� عن الفاعل وعود) ْل خَ ُفبْ مR) º قو�  الـشـاهد

R هذا الشاهد يمكن أن ) يُبَخل(و) يُعَتلَل(إن : وهذا الشاهد كما يقول صاحب الكتاب يقول ،استشهدوا بهذا الشاهد
 'عل ا�ائب عن الفاعل 

ً
يكون ا�صدر اTي أنبناه عن  ئذٍ وحين) ا�عهود االعتالل يُعَتللو( :ويكون ا<قدير مقدرا

 ألنُه مق;ن 
ً
 لقوِ� ، العهدية) أل(ـبالفاعل Èتصا

ً
 Èصصا

ً
 مصدرا

ً
 ةً ا�ار وا�جرور تقع صفألن  ،)عليك(أو أن يكون أيضا

ا�ائب  نيمكن أن يكو) عليَك ( ،عليَك  ْل خَ ُفبْ مº ، )عليَك  اعتالليُْعَتلَل و( :للمصدر ا�حذوف ويكون ا<قدير
 R يُبَخل(الفاعل، هو ا�ار وا�جرور(، R لكن :)ي ) يُعتللTأنهم قالوا �وز أن ينوب الضم� ا R هو موضع الشاهد هنا

  .يعود \ ا�صدر بناًء \ هذا ا5يت
أو  العهدية) أل(ٍذ تكون فيه ئوحين) االعتالليُعتلل و : (ديروالواقع أن هذا ا5يت ُ� هذا ا<أويل ا�ذكور ويكون ا<ق

 �ار وlرور) اعتاللُيْعَتلَل و: (، أو أن يكونا�عهود االعتالل :يكون ا<قدير
ً
مقدر يدل عليه ا�ار  ويكون موصوفا

  . علم بالصوابواهللا أ ،يع� �ئن عليك) عليَك  اعتالليُْعَتلَل و( :وا�جرور السابق، ويكون ا<قدير R هذا
 يُ  -

ً
ن َقْبُل  بَْيَنُهمْ  ِحيَل وَ { :وجه �و قول اهللا سبحانهُ وبذلك أيضا Çْشَياِعِهم م

َ
: }بَيْنَُهمْ  ِحيَل وَ { }َوَبsَْ َما يَْشَتُهوَن َكَما ُفِعَل بِأ
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 وهنا مبنية للمفعول ): ِحيَل ( يمكن
ً
ٍذ ئوحين) ا�عهود اpوُل  حيَل و(: وتقديرهُ  ا�ائب عن الفاعل يمكن أن يكون مقدرا

 يكون ا�ائب عن الفاعل مصدر تكون أو
ً
 ألن  ا

ً
 حيَل و(أو أن يكون ا<قدير  ،ا�وجودة فيه � أل العهدية) أل(Èتصا

 ، فيكون ا�ائب عن الفاعل مصدر)بينهم حوٌل 
ً
 موصوف ا

ً
  . )بينهم(بقو�  ا

  :قال ومثلُه قول الشاعر
َ يَ فَ    وَما ÓXَ َما َفْهَوى اْمُرٌؤ ُهو نَائِلُهْ ***  اهَ وغُ دُ  يَل حِ ٍة اجَ ي حَ ذِ  نْ مِ  َك ا ل

لكنُه مصدٌر  وا3ائب عن الفاعل ضمٌ¥ يعود V ا�صدر ا�قدر ،مبنية للمفعولهنا  حيَل فإن 	مة ) دونها حيَل ( :الشاهد
 حوٌل  حيَل  أو ،ةديأل فيه عهألن  ا�عهود اpوليع� ) اpوُل وحيَل ( ئذٍ ، ويكون ا<قدير حينالعهدية) أل(ـمق;ٌن ب
  . وهذا احتمال أو تأويل �ذا الشاهد الشعري) دونها( :بقو� وموصوف

  
ً
، ،اpاصل أن ا�صدر إذا ناب عن الفاعل فإن حقه أن يكون متÉفا

ً
هو أن يكون  :واالختصاص وحقُه أن يكون Îتصا

 ب
ً
  ،العهدية) أل(ـمق;نا

ً
، أو يكون أن يكون مضافا

ً
َب Iُ (: كقولك ال �وز أن يكون غ� Èتصو، أو أن يكون موصوفا

 يعود \ ا�صدر ا�فهوم من الفعل ا�ذكور كقولَك فقط ن يكون أوال  ،)Iٌب 
ً
وأما  ،	ها ال �وز ،وتسكت) َب Iُ ( :ضم�ا

  . شهَد به من الشواهد فقد أو�ا ا�صنف ر�نا اهللا و²ياهستُ اما 
  :اعرقول الش -�ا يوجه بهذا ا<وجيه-ومنه : قال 

 ا يُكَ فمَ ** ِه تِ ابَ هَ مَ  نْ مِ  ëَ غْ ُي اًء ويَ حَ  ِ@ غْ فُ 
�
  مُ سِ تَ بْ فَ  حsَ  ُم إال� ل

وا�ائب عن الفاعل فيه ضم� مست; يعود \ ا�صدر  ،فعل مضارع مب� للمفعولهذا ): ëَ غْ فُ (، )هِ تِ ابَ هَ مَ  نْ مِ  ëَ غْ ُي و(
 لكنُه موصوفالعهدية ) أل(ـأو أن يكون غ� مق;ن ب، العهدية) لأ(ـبلكنُه عند تقديره يقدر با�ق;ن  ا�فهوم من الفعل

  .)من مهابتهِ (بقو� 
 عن الفاعل) من مهابته(ال 'عل ا�ار وا�جرور  فإن سأل سائل لمَ 

ً
ا { :اهللا تقل R قولألم ، هنا نائبا يِْديِهمْ  ُسِقَط َولَم�

َ
إن  }uَ أ

 نائب) من مهابته( ، فلم ال علا�ار وا�جرور نائب عن الفاعل
ً
  ؟عن الفاعل ا

 \ ا<عليل فإنُه ، ف¾ تدل \ أنها \ ا<عليل )�هابتهِ ( أّي ) من مهابته(هنا أصل 	مة : قال
ً
وا�ار وا�جرور إذا �ن داال

ور داالً V إذا Èن ا¸ار وا�جروبعبارٍة أخرى ، وال �وز نيابتُه عن الفاعل ،يكوُن من باب ا�فعول ألجله وال يدخل معنا
  .فال ينوب عن الفاعل ليلا�ع

� 
ٌ
صحيح أنُه lرور،  ،يع� مفعول ألجله، وقد ذكر ابن هشام أن هذا ا5يت ليس من باب ا�ائب عن الفاعل ألنُه مفعول

كما  وهذا معروف R باب ا�فعول ألجله، هنا تدل \ ا<عليل) من(وال نعربه مفعول ألجله و²نما نقول جار وlرور لكن 
  . سيأÉ بيانُه إن شاء اهللا

 وهو أن يكون ؛ ال�ط[ السابق[ ا�ذكورين R ا�صدربو :)الظرف(الفاعل هو عن Àا ينوب : الرابع
ً
، وأن يكون متÉفا

 
ً
  . Îتصا

 
ً
 ؛ أن �وز أن �َُل Æ Rال إعرابيٍة Èتلفة: أما كونُه متÉفا

ً
 أو فاعًال أو مفعوال

ً
 أو خrا

ً
  . به أو �و ذلككأن يقع مبتدأ

  :واحٌد من أربعة :الظرف ا�ختص أما
T.ما مضاف.-  إما موصوفxو    S.ما مق¡ن بxما علم..  العهدية) أل(ـوxو .  
 وقع أمثلة  - 

ً
فإنها ) وما شا	تها ساعةو وحs ،يوم(وذلك كßمة ، قع R مواقع إعرابية Èتلفة؛ وفيها الظرف متÉفا
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 فتقول
ً
 تاما

ً
  :مت�فة ت�فا

  .خr ةاhانيR الßمة ) يوم(و مبتدأالßمة األو	 R  يومصار  :)مباركٌ  يومٌ ا¸معة  يومُ (و، خr يومصار ) ا¸معة يومُ  هذا(
 فاعالً هذا صار ) ا¸معةِ  يوما نمر ب(و 

ً
 تاما

ً
 هو يت�ف ت�فا

ً
  . ، إذا

  الظرف أما كون - 
ً
 عن الف Îتصا

ً
  . اعل إن شاء اهللافسنمثل � و'علُه R ا�واضع 	ها نائبا

 T .هذه  ساعة، وصفة ):طويلة(ونائب عن الفاعل، هنا : )ساعةٌ (، )طويلةٌ ساعٌة  كثتمُ (و) حارٌ  يومٌ  يمَ صِ ( :تقول: موصوف
  ). طويلة(مت�فة وÈتصة ألنها موصوفة بقولك 

 فكقولك و :مضاف. -
ً
و� مضافة إÏ 	مة  لفاعلنائب عن اهنا  يومُ فإن 	مة  ):ا_ميِس  يومُ  يمَ صِ (أما كونُه مضافا

  . فهذا د�ٌل \ أنها Èتصة ا_ميس
S .ميس مثالً  :مق¡ن بأل العهديةGيوم ا_ميس هذا يوم شديد ( :فقال ،لو �ن بينك وب[ ا�خاطب حديٌث عن يوم ا

ريةا�وم يسمونها أل الع Rا�وجودة  ألو يوم ا_ميسأّي يوم؟ هو ) ومُ ا�يَم ِص ( :، فقلت �ُ )اpر
ْ
ألنها سبق �ا ذكٌر ، هدية اTك

 يع� ، هذا إذا �نت مذكورًة R ال·م ،بينك وب[ ا�خاطب
ً
فإن لم تكن مذكورة R ال·م فإنُه قد يكون العهد ذهنيا

رِي 
ْ
  ). ومُ ا�صيَم (العهد اTه� أو العهد اTك

. . 
ً
علم \ شهر من أشهر السنة،  :رمضان، )رمضانُ  صيمَ ( :أن ينوب عن الفاعل كقولك ٍذ �وزئوحين :يقع الظرُف علما

 ئوبما أنه علم فإنُه يكون حين
ً
، ويكون Èتصا

ً
، وت�فه من ناحية وقوعه  ،ذ مت�فا

ً
اختصاصه من ناحية كونه علما

 أو فاعًال أو �و ذلك
ً
 أو خrا

ً
  .مبتدأ

   

  :نيابة غ¥ ا�فعول به مع وجود ا�فعول به���� 
 أم جاراً و¨روراً أم مصدراً أم  ا�وجودسواًء أكان  ،نوب غ¥ ا�فعول به مع وجود ا�فعول بهال ¤þون أن ي اÉJيون -

ً
ظرفا

كرمَ (: فإذا قلت مثالً  ال ¤وز أن ينوب عن الفاعل، أي ¿ء
ُ
  القومُ  أ

ً
 حسنا

ً
ال  اÉJيs فإن) أمام األم¥ِ يوم ا¸معِة إكراما

كرم(هذه مفعول به، ال �وز أن تقول ) القومَ  ُت أكرم(ألنها  ،القومُ ��ون أن تنيب عن الفاعل إال 	مة 
ُ
 يومُ  القومَ  أ

  . هذا ال ��ُه ا�5يون "القومَ "مع وجود ا�فعول به  "يومُ "، فتنيب الظرف )ا¸معةِ 
- sأن تنيب أّي ¿ٍء تشاء من هذه األربعة الكوفي 

ً
وxما ا¸ار إما ا�فعول به وxما الظرف وxما ا�صدر ؛ ¤þون مطلقا

  .نيب ا�فعول به، لكن ال يمنعون اJقيةوا�جرور، لكنهم يفضلون أن تُ 
 و�م شواهد

َ
كرمَ (: ما شئَت، يع� ��ون أن تقول مثال ْب نِ ، والكوفي[ يقولون ال يلزم أن يتقدم ا�ائب أو يتأخر، أ

ُ
 القومَ  أ

، )يومَ (والظرف عليه  )القومَ (مع تقدم ا�فعول به  )إكرامٌ (، وحينئذ تكون أنبت ا�صدر )جيٌد أو حسنٌ  إكرامٌ يوَم ا¸معِة 
  . هذا ��ه الكوفي[ مطلقا

-  Ïاآلية -ويستشهدون بقول اهللا تعا 
ً
ي�اَم اهللا�ِ { � - \ القراءة ا�تواترةطبعا

َ
يَن ال يَرُْجون ك ِ

�
يَن آَمُنوا َفْغِفُروا لِث ِ

�
ث

Ç
قُل ل

 بِما Èَنُ  ِ�َْجزِيَ 
ً
  جَزى�ُ { :قراءة أ� جعفر أما }وا يَْكِسُبونَ قَْوما

ً
 عن )بِما( وقد أناب ا�ار ا�جرور }Èَنُوا يَْكِسُبونَ  بِما قَْوما

 (الفاعل مع وجود ا�فعول به وتقدمه 
ً
  ). قَْوما

 أن تنيب ما تشاء الكوفيون واألخفش 
ً
أما ، تقدم ا3ائب اش¡اطيع° بدون ؛ بدون ²ط الكوفيsلكن ، ¤þون أيضا

  : يستشهُد � بنحو قول الشاعرو، فهو ¤È þلكوفيs لكن يش¡ط أن يتقدم ا3ائب ويتأخر ا�فعول به األخفش
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 ßِنما يُرxاي� نِ عْ مَ  امَ ادَ مَ  **ُه ب� يُب رَ نِ  المُ و  ِ  ذِ ب
ْ
 قَ  رٍ ك

ْ
  َبهُ ل

ِ ( قد رفع ا�ار وا�جرورووهو يرفع ا�ائب عن الفاعل، سم مفعول اهذا  اي� نِ عْ مَ ، )اي� نِ عْ مَ  امَ ادَ مَ (   ذِ ب
ْ
 ونصب ا�فعول به )رٍ ك

 قَ (
ْ
 ) َبهُ ل

ً
 عند الكوفي[ من باب أو	 ا�ار وا�جرور هنا متقدم \ ا�فعول بهو ،يع� بö ا�فعول به منصوبا

ً
 ،فهذا �وز طبعا

  . هُ منابهُ لكن لو تقدم ا�فعول به فإن األخفش ال ¤þ أن تنيب غ¥ا�ائز فقط، هو عند األخفش  هولكن
  :بقول الشاعرأيضا يستشهُد األخفُش لرأيه و

 َ ِ  نَ عْ فُ  مْ ل  العَ ب
ْ
ِ  اءِ يَ ل   وال َشÝَ َذا الÇ�َ إِال� ُذو ُهدى**  داً يÇ سَ  ال� إ

) ِ  العَ ب
ْ
، وهذا اTي يش;طُه مع تقدم ا3ائب) داً يÇ سَ (، ونصب ا�فعول به وهو جار وlرور وقد ناب عن الفاعل): اءِ يَ ل

 فيجþون أن ينوب غ¥ ا�فعول به مع وجود الكوفيونأما  ،األخفش
ً
  . تقدَم ا3ائب أم تأخره ال يش¡طون شيئا

   )í-(اpلقة 
  :ما ينوب عن الفاعل إذا تعددت ا�فعوالت �

 أك0 من 
ً
، فإذا �ن ناصبا

ً
 به واحدا

ً
بعض األفعال تنصب مفعول[، بعضها تنصب ثالث مفعوالت، بعضها تنصب مفعوال

ما ا�ي ينوب عن  ؟األول أو ا6ا{ أم ا6الث :من ا�ي ينوب منهايع� مفعول به مفعول[ أو ثالث مفعوالت، ؛ ولمفع
  الفاعل إذا تعددت ا�فعوالت؟

 ا�صدر ا�ت�ف ا�ختصو²ما  الظرف ا�ت�ف ا�ختصأو  إما ا�فعول به ينوب عن الفاعل أربعة أشياءطبعا �ن قلنا إنه (
  ) وا�جرورا�ار و²ما 
È فأيهما ا�ي تنيب عنه؟إذا sفعول� 

ً
  ن الفعل ناصبا

 ؟ þذف الفاعل وتنيب ا�فعول به األول 
ً
 ؟أم þذف الفاعل وتنيب ا�فعول به اhا� وعل ا�فعول به األول منصوبا

 فإنك ترفعُه وا5ا  تنصبهُ 
ً
ا تنصبُه حقيقًة أو يكون Æ Rل إم ،با�ناسبة إذا �ن عندنا أك0 من منصوب فإذا أنبت واحدا

 فإن ا�ار وا�جرور ستكون Æ Rل ا�فعول به ا�نصوب
ً
 وlرورا

ً
 مثًال، أو �ن جارا

ً
  . نصب ذلك إذا �ن مبنيا

���� sباب ما ينصب مفعول u فهل ننيب األول أم ننيب ا6ا{؟ هالفاعل ونقيم غ¥ه مقام ناحذف إذا  
  .عند ا�ميع وال خالف R ذلك األول عن الفاعل جائزةٌ عول به ا�فنابة إ بدون شك وال خالف أن

عندنا مفعوالن هما  ،هنا �ذف الفاعلللمعلوم، ألن الفعل مب�  ،، هذه ما فيها æء)واِضَحةً  الَمسألَةَ  ُ�ََمدٌ  لِمَ عَ ( :مثالً  -
  ؟ماذا ننيب) واضحة(و) ا�سألة(
 
َ
تاء ا<أنيث الساكنة و� �  ْت ُعلِمَ ا�وجودة R  ا�اء، )واِضَحةً  الَمسألَةُ  ْت ُعلِمَ ( :فتقول و	 بدون شك أن تنيب األولاأل

  . � ا�ائبة عن الفاعل و� ا�فعول به األول) ا�سألة(و ،حرف ال Æل ُ� من اإلعراب
  :þذف الفاعل فتقول، أردت أن þو�ا فتحذف الفاعل وتنيب غ�ُه منابه) زيداً ديناراً  ُت أعطي( -
- ) 

ُ
  ؟ اً زيدتنيب  وأ دينارتنيب ) . . . يَ طِ عْ أ

 أن تقول ) زيد(أما إنابة 
ً
 مطلقا

ً
عطيَ (فلم Hالف فيها أحد فيجوُز جوازا

ُ
ما لكن إنابة ا�فعول به اhا� ، )ديناراً  زيدٌ  أ

   حكمها؟
ا�فعول به األول بل كذلك فيما ينصب ثالث مفعوالت إنابة ، إنابة ا�فعول به األول فيما ينصب مفعولs جائزٌة مطلقا

 وال خالف فيها
ً
   .جائزٌة مطلقا
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 �فعولs ا�فعول به ا6ا{ننتقل اآلن إ� إنابة 
ً
   أهو جائز أم غ¥ جائز؟ ،فيما Èن ناصبا

وهو ا�ي ينصب مفعولs ليس أصلهما ا�بتدأ ) ىأعط( أو R باب )كسا(إن �ن R باب  ا�فعول به ا6ا{نابة إ: فنقول
  ُت َكَسو( كقولك وا_^

ً
إذا لم يوجد  فيجوز وليس واحد منهما مبتدأ واآلخر خrا ،مفعوالن "ثوب"و "�مد") �مداً ثوبا

كما R  يلبسنعم إذا لم  :قال قومٌ  ؟هل ¤وز أن تنيبُه عن الفاعل "ثوب"ال إش�ل فيها، لكن إنابة  "�مد"، هنا إنابة لبس
  .ا�فعول به اhا� أنبته عن الفاعل وال إش�ل فيه ألنه ما فيه لبسوهو  ا6وبت فأنب، )ثوٌب �مداً  Bكُ ( :هذا ا�ثال فتقول

 أو كسالكن لو �ن R باب 
ً
  ُت أعطي( :كقولك لبس فيها ووجد أعطىR باب  أيضا

ً
º واحد منهما ؛ هنا لبس) �مداً عليا

يع� ال �وز ، �فعول به األول لوجود اللبسفهنا ال �وز إنابة غ� ا ،اhا� يصح أن يكون مأخوذاويصح أن يكون آخذا، 
 :فتقول فإنه البد أن يكون هو ا�ائب عن الفاعل ،إن �ن األول و²ن �ن اhا� ،أن تنيب عن الفاعل إال اآلخذ منهما

) 
ُ
عطيَ (: هو ا�أخوذ تقول زيدهو اآلخذ و َعمرو، فإن أردت أن يكون )َعمراً زيٌد  يَ طِ عْ أ

ُ
يناب عن فال ، )زيداً َعمرٌو  أ

  . الفاعل إال اآلخذ لوجود اللبس
 R باب  �

ً
 اإن ألبس  كساR هذه ا�سألة أوال

ً
º واحد منهما يصح أن  بدرو بكر؛ )بكراً بدرا تأعطي(�و  متنع اتفاقا

 
ً
 جاَز مطلقا

ً
 فال تنيب غ� اآلخذ، و²ن لم يلبس أيضا

ً
 أو  )�مداً رياالً ت أعطي( :�و يكون آخذا

ً
 تكسو ،úًثوباأو  درهما

ً
 ُه ثوبا

  . هذا ما فيه مشßه وال إ5اس
 إنابة غ¥ األولو � 

ً
فال نعتد و¬ هذا æء من ا<ßف  ¤ب إنابة األول فقط، وال ¤وز غ¥هُ  ،بعضهم يقول يمتنع مطلقا

  . بهذا الرأي
عتقَد القلبو � 

ُ
عتقد أن واحد منهما آخذ وا6ا{ مأخوذ ، قال بعضهم إنه ال ¤وز إذا أ

ُ
ال  حº لو Èن ،هذا ال ¤وزإذا أ

  . إذا لم يلبس يقال إنُه يمتنع إذا لم يعتقد القلب ،لبس u ا�سألة
  تكسو(: ، كقولكحº لو لم يلبس ،وقيل يمتنع إنابة ا6ا{ إذا Èن األول معرفة �

ً
� أن تنيب ) �مداً ثوبا  ثوبهنا ال ُ�ِ

توجه إ�ها  يقول وا�عرفة أو	 بأن، واhا� نكرة �مد ألول معرفةألن األنه نكرة عن الفاعل مع عدم وجود اللبس هنا، 
  .إذا Èن الفعل Àا ينصب مفعولs ليس أصلهما ا�بتدأ وا_^] هذا مº؟[ العامل

 
ً
 -أما إن Èن الفعل Àا ينصب مفعولs أصلهما ا�بتدأ وا_^ فإنك تنيب األول جوازاً مطلقا

ً
يع° ¤وز إنابة األول مطلقا

 عندما يكون لبس -وال خالف u ذلك
ٌ

قيل يمتنع  ،إن Èن لبس فيمتنع وxن لم يوجد لبٌس ففيه خالف ،و� ا6ا{ خالف
  . وقيل ال يمتنع

  هل ¤وز إنابة ا�فعول به ا6الث؟الفعل ا�ي ينصب ثالثة مفعوالت،  ����
 سمين َك �مداً كبشَ  ُت أعلم(كقولك 

ً
 سمين، ومفعول به ثا� :كبَش ، ومفعول به أول اً �مد، ا�اء :الفاعل، أعلمَ  الفعل )ا

ً
 :ا

  .مفعول به ثالث
علمَ (فتقول  ؟هل ¤وز إنابة ا�فعول به ا6الث u هذا ا�ثال: سـؤال

ُ
  ؟)سمsٌ  َك �مداً كبشَ  أ

  . بعضهم أجازهُ إذا لم يلبس -
 "وبعضهم منع إنابة ا�فعول به ا6الث  -

ً
يع° أن ا3حويs اتفقوا ؛ أنها Àتنعة اتفاقا _àاوي وابن ا3اظمانقل " مـطـلـقـا

 
ً
   .V منع إنابة ا�فعول به ا6الث مطلقا

 (كقولك  ،و الصواب أن بعضهم أجازهُ إذا لم يلبس ال»م
َ
  �مداً  ُت مْ لَ عْ أ

ً
 َك كبشَ أو عليا

ً
علمَ ( :فيقال) سمينا

ُ
 كبَش  أ

ً
َك عليا
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 ٌsسم(  
فمن  ،ا6الث وأا6ا{  وأاللبس فما األوt؟ لو كنا نقول إنُه ¤وز إنابة األول إذا أخذنا برأي ا�جþ سواء عند عدم وجود -

  األوt إنابتُه؟
  . يقولون إنابة األوِل أوt ا�5يون -
ا�فعول به األول ال تنيبُه إذا Èن نكرة ، ، حº لو Èن األولفإنابتُه قبيحةإن Èن األوُل نكرةً وا6ا{ معرفة  وقال بعضهم -

عطيَ (مثاُ\  ،ا{ معرفةوا6
ُ
عن الفاعل  درهمهنا إن أنبت  ،مفعول به ثا{ زيداً و، هذا مفعول به أول درهم) زيداً  درهمٌ  أ

 فهو جائز ولكنه قبيح
ً
  . لكونِه متقدما

عطيَ (كقولك  ،يهما شئتأإنابة  -إذا لم يلبس ال»م- فإن Èنا معرفتs فإنُه ¤وز: قال -
ُ
أن تقول  و�وز) الرجَل  اbرهمُ  أ

عطي(
ُ
  . كساال إش�ل R ذلك هذا R باب ) الرجُل اbرهَم  أ
 أيهما تنيب؟ ؟أو تنيب األول ،هل ¤وز أن تنيب ا�فعول به ا6ا{ عن الفاعل ظنu باب  

- 
ً
 يمتنع إنابة ا�فعول به اhا� R باب ظن مطلقا لوجود اللبس أحيانا

ً
يه لبس �مل ما ال يوجد ف فقالوا، قيل يمتنُع إطـالقـا

 R باب ظن
ً
  .يع� فيما ينصب مفعول[ أصلهما ا�بتدأ واrG؛ \ ما وجد لبس فال �وز أن تنيب ا�فعول به اhا� مطلقا

فال �وز لك أن تنيب سعيد وهو  ،سعد وسعيد أخوان مثًال، وجاء واحد منهما) سعداً سعيداً  ُت ظنن( :�و قولك اإل5اسو
  . )سعيداسعٌد  ُظنَ ( :�ب أن تنيب األول فتقولاللفظ، بل R ا�تأخر 

فال �وز أن تنيب اhا� منهما بل  ،وحينئٍذ قد يوجد اللبس ،وcذلك قد يكون ا�فعول به األول وا�فعول به اhا� نكرت[
 
ً
 هعن الفاعل لكون فال �وز أن تنيب رجل، ا رجالً هامرأة قادمة ظننت أن، )رجالً  امرأةً  ُت ظنن( :كقولك ،تنيب األول وجوبا

، ولوجود اإل5اس فحينئذ تقول 
ً
  . )رجالً  امرأةٌ  ْت ُظن� (ثانيا
فيجوز إنابة  ،هذا u باب ظن ب(ط أن ال يكون ا�فعول به ا6ا{ µلة -ما Èن فيه لبس-وقيل إنُه ¤وز إذا لم يلبس -

  .ا�فعول به ا6ا{ إذا لم يكن µلة
بل ، ليس ا�فعول به ا6ا{ µلةو ،ال لبس فيهمافتنيب، ألنه  )أسدٌ  َخاbاً  ُحسَب (: �وز )خاbاً أسداً  ُت حسب( :مثاُ�، قولَك 

  . نكرة
يع� تنيب األول ألنهما متساويان ؛ )َعمرواً  خاbٌ  ُحسَب ( :تقول ال �وز إال أن) خاbاً َعمرواً  ُت حسب( :�و قولك وا�منوع

  .R ا<عريف
R ا�hذلك ال �وز أن تنيب اcاً  ُت حسب( :قولك وbا� من ا�فعول[ �لة فال �وز) يضحُك  خاhإال أن تقول ألن ا: 

  . )يضحُك خاbٌ  ُحسَب (
ألن اhا� نكرة  )أسدٌ خاbاً  ُحسَب (أن تقول  فال �وز ،وقيل يش;ط أن ال يكون اhا� نكرة واألول معرفة حø تنيبهُ 

  .فعل هذا قولا�عرفة أو	 بأن تسند إ�ه ال ،واألول معرفة
نيب تف )قائمازيٌد  نَ ُظ ( :فاألو	 أن تقول ،عن الفاعل مع كونِه نكرةً  قائمفتنيب  )زيداً قائٌم  ظنُ ( :مثًال �و قولك فيمتنعُ 

  . ا�عرفة حø لو �ن ثانيا
مع كون األول موجوداً  واألوt أن يقال إذا لم يلبس فال مانع من أن þz، أو أن تنيب ا6ا{، إذاً ا�سألة هنا فيها خالف -

 وا6ا{ تنيبه عن الفاعل وترفعهُ 
ً
   .u اللفظ، وzعل األول منصوبا
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  )باب أعلَم وأرى(ننتقل إÏ ما ينصب ثالث مفعوالت وهو  �
 و، أعلمَ : [األفعال الx تنصب ثالث مفعوالت �

ّ
 و، مَ عل

َ
 نبّ و، أنبأ

َ
َ و، أ ّ̂  ،هذه ستة أفعال تنصب ثالثة مفعوالت] َث حد� و، خ

  فهل ¤وز أن تنيب ا6ا{ وت¡ك األول وا6الث منصوبs؟ فإذا �ن R مثل هذا ا5اب 
 ُت أعلم(للفعل إذا قلت  ن إنابة األول لكونه هو ا�فعول اpقيìألقالوا  ،منعُه قومٌ ، وأوالً أجازهُ قوٌم ب(ط عدم اللبس -

 سمين َك �مداً كبشَ 
ً
 أنها  األولنابة قد مر إ فماذا تنيب من هذه ا6الثة؟) ا

ً
 ،ا6الثu إنابة  ا_الفوقد مر  جائزة مطلقا

علمَ (: تقول هل ؟هنا هل تنيبه عن الفاعل كبشواآلن ال»م عن 
ُ
  َك كبُش  �مداً  أ

ً
 قال قوٌم إذا لم يلبس فال مانع؟ )سمينا

   .مثل هذا ا�ثال ال مانع أن تنيب اhا�
\ أنه نائٌب عن الفاعل، فال �وز إنابة أن يرتفع ، فهو اTي يستحق )اً �مد(ة مفقالوا ا�فعول R ا�قيقة 	 منعُه قومٌ و -

ماذا  ،وترك ا�فعول[ اhا� واhالث منصوب[ ،أن ا�سموع إنابة ا�فعول به األول :واستدلوا \ ذلك بأنهم قالوا ،غ�هِ مقامهُ 
  :سمعتم؟ قالوا سمعنا قول الشاعر
  وÇ با¸اهللاِ  عبدَ  ُت نُبÇئْ و

َ
 مَ رَ كِ  ** ْت حَ بَ ْص أ

ً
ِ هَ اِ� وَ اما

َ
Å يما 

ً
  ايُمهَ مِ َص  ا

وهو ا�فعول  سم قبيلةاهذا ) اهللاِ  عبدَ (، و� الx نابت عن الفاعل هنا، و� ا�فعول به األول: )ا�اء(، )ُت نُبÇئْ (R  :الشاهد
 (�لة و، به اhا�

َ
العرب كما حصل R هذا ا5يت،  Îمسموعة من فإنابة األول � ا� ،مفعول به اhالثÆ Rل : )ْت حَ بَ ْص أ
 صميُمها أصبحتاهللا  عبد ا3اُس  {أنب: (فإن أصل ال·م

ً
 موا�ها Åيما

ً
  .يع� األصيل فيها :صميُمها، )كراما

أو  هذا هو ا�سموع عن العرب إنابة األول وترك اhا� واhالث منصوب[، هذا استدل به من يمنع إنابة ا�فعول به اhا�
  :البَد أن تنيب األول ألمريناhالث R باب أعلَم، ويقول 

  . فهو حقُه اTي ينوب عن الفاعل، أنه ا�فعول ا�قيö: األمر األول
  . أن هذا هو ا�سموع من Îم العرب: األمر ا6ا{

  :ا�َْغي¥َات الÁ �صل u الفعل عند بنائه للمفعول ����
 للفاعلاألصل R بنية الفعل أن يكون مبن

ً
 للمعلوم أو أن يكون مبنيا

ً
 -. إلخ àóُ و، يقوُل و ، حàَ و، وقاَل ، أكرمَ : مثل ،يا

أردتم أن تقولوا مب� إذا ال يب¹ للمفعول و األمرألن فعل  ،مضارعوxما فعل  ماßبا�ناسبة ا�ي يب¹ للمفعول إما فعل 
 ألن الكث� R أغراض بناء الفعل للمفعو إش�ل،للمجهول فال 

ً
يع� أك0 أغراض حذف ، ل هو أن يكون الفاعل lهوال

  همقام هالفاعل و²قامة غ�
ً
 أن تقول مب�  ،فإذا قلت مب� للمجهول فال إش�ل ،أن يكون الفاعل lهوال

ً
لكن األو	 طبعا

  . -للمفعول
 للفاعل مثل

ً
ن خالفنا إهذا هو األصل إلخ،  يذهُب و ،ي ءُ و ،يسافرُ و ،حàَ و ،قامَ و ،Iَب :األصل R الفعل أن يكون مبنيا

  ؟ نعم�صل R الفعل تغي� ه فإنهمقام هوأردنا أن �ذف الفاعل ونقيم غ�، هذا األصل

  :وهذه ا�غي¥ات V ا3حو اآل

  :ا�اضيةننظر u األفعال : أوالً  ����
- ßحقُه أن تضم أوُ\ وتك© ما قبل آخرهِ  الفعل ا�ا ، R كَرمَ كقولك

َ
كرِمَ ( أ

ُ
، و¬ قولك R )ُكتَِب ( َكَتَب و¬ قولك ، )أ

 ، أن ال يكون الفعُل أجوف ب(طلكن هذا ، تكt ما قبل اآلخر وتضم األول) عَ قُِطّ ( عَ َقَطّ 
ً
أن ال تكون عs الفعل ألفا

جعناها منقلبة عن واو إذا أر َل اق، ألف لعف\ وزن  )لَ اق([، )باع(و ) لَ اق(مثل  �ولًة أو منقلبًة عن واٍو أو عن ياء
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،  لويقللمضارع 
ً
  .وجدناها ياءً  عيـيبمنقلبة عن ياء إذا أرجعناها للمضارع  عَ اب، ألف لعف\ وزن  )عَ اب(ووجدناها واوا

 الفعُل ا�اÂ حقُه أن يُضَم أوُ� وأن يكt ما قبل آخرهِ 
ً
  . إذا
 عَ يَ (أو ) َل اتَ قَ يَ (مثل  ضَم األوُل وا6ا{ فإن Èن أوُ\ تاًء زائدةً  -

�
  . تضم األول واhا�) ا�سألةُ ِت لِمَ عُ يُ ( :تقول) مَ ل

- È مكسورا) سُتخِرجَ اُ (و) نُطلَِق اُ (فتقول  ن أوُ\ همزةَ وصٍل ضممت األول وا6الثفإن 
ً
  . لكن ا�ي قبل األخ¥ يبå دائما

 الفعل ا�اß أجوف Èن نفإ -
ً
  ):دَ اانق(و) رَ ااخت(و) عَ اب(و) َل اق( :يع� مثل ا

) عَ ينِ (و) َل يقِ ( :فتقول ا الكث¥ فيه أن تك© األول وتقلب األلف هذه ا�نقلبة عن واو أو عن ياء تقلبها ياءً فإنُه هذ
  ). نقيدَ ا(و) اخت¥َ (و
æُخت(و) عَ وبُ (و )َل وُق (:فتقول أن تضم األول وتقلب األلف ا�وجودةَ واواً و�� بعضهم R ا�واضع هذه ُ	ِها  

ُ
 )كوح(و و) روأ

) 
ُ
  . وÏ² آخره )دَ وقنْ أ

  :قالوا ومنُه قول الشاعر
 �َت وهل ينفُع شي

ً
 ب�َت ش ** ؟�ُت  ئا

ً
  فاش¡يُت  عَ وبُ ابا

 ثاني ����
ً
  :ضارعا� الفعل: ا

 وتفتح ما قبل اآلخر -
ً
 فحقُه أن تضم األوَل أيضا

ً
Aن الفعُل مضارÈ يُ (: فتقول، إذا َà عُ ط� قيُ (و) مُ رَ كيُ (و) مُ زَ هيُ (و )ُب (

ُ (و   . )ُق لَ نطيُ (و) جُ رَ سَتخي
 ) عُ ييب(و) ُل ويق(مثل  )ياءً (وxما ) اً واو(إذا Èن قبل آخره حرف مد إما  -

ً
فتقول  ويضم أو\ فإن حقُه أن تقلَب هذه الواو ألفا

 R)وهكذا) عُ ايُب=  عُ ييب(و¬ ) ُل ايُق = ُل ويق .  
  رفمد فإنك تقلب هذه ا�ف حرإال إن �ن قبل آخره  ،فالفعل ا�ضارع حقُه أن تضم أو� وتفتح ما قبل آخره

ً
وتضم ألفا

  .)عُ ايُب(و) ُل ايُق(فتقول أو� 

  )ø-(اpلقة 

 �بـاب االشتغال�

  ما هو باب االشتغال؟ وا�قصود باالشتغال؟؛ ضابطه -
  :حكمs من حكم االسم ا�شتغل عنه وهما؛ بعض مواضع االشتغال -
 ã .رجحان رفع اسم ا�تقدم      Ó .دمووجوب نصب االسم ا�تق .  

  :ضابط باب االشتغال: أوالً  ���� 
ث لو ي¾ ؛ويكون هذا الفعل ا�تأخر مشغوالً بالعمِل u ضم¥ االسم ا�تقدم ،وأن يتأخر عنُه فعٌل  ،سمٌ اأن يتقدم  :ضابطهُ 

   .غ عن العمِل u الضم¥ 3صب االسم ا�تقدمرÇ ُف 
 بالعمل R ضم� سٌم ويتأخر عنُه فعٌل ويكون هذا الفعلاأن يتقدم :االشتغال هوف

ً
هذا الضم� يعود لالسم ا�تقدم ، مشغوال

 -يع� لو حذفنا هذا الضم�- Çيث لو فرغنا
ً
  ل�ن حق االسم ا�تقدم أن يكون منصوبا

  هُ تأكرم اً �مد: نطبق عليه
شاء اهللا R أح�م االسم وسيأÉ بيانُه إن  )هُ تأكرم�مداً (: و�وز أن تقول، )هُ تأكرمٌد �م(: �وز أن تقول فيها): �مدٌ (	مة
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واالسم  ،سماأن يتقدم قلنا R ا<عريف  -: لكن� اآلن أريد أن أطبق \ الضابط وهو \ تعريف هذا ا5اب فنقول ،ا�تقدم
  ) �مد: (ا�تقدم هو 	مة

مشغول بنصب  ؟ءمشغول بأي æ، شتَِغل يع� عنده شغل مشغولهذا العامل مُ  ،)úَأكرم: (هو ويتأخر عنُه Aمل والعامل -
  . هُ تأكرمR ) ا³اء) (هُ تأكرم: (وهو هنا قولك ضم¥ يعود لالسم ا�تقدم

 بنصبها Ç أكرمَ هذه الفعل  ا³اء) هُ تأكرم �مدٌ ( -
ٌ
R االسم ا�تقدم ل�ن  أكرمَ وأعملنا  ا³اءث لو حذفنا هذه يمشغول

 ، ا³اءإذا حذفت هذه ) ُت أكرم�مداً (فإنك تقول ، منصوبا
ً
هذه صور من صور متعددة وسنذكر هذه الصور ا�تعددة إن  طبعا

Ïلكن عند ذكر أح�م االسم السابق ،شاء اهللا تعا .  
3صب - لو فرغَت هذا العامل ا�تأخر وحذفت الضم¥ ا�ي هو مشغوٌل بِه لعمل u االسم ا�تقدم 3صبهُ : تتمة ا<عريف -

إذا  ،هذا هو ضابط االشتغال ،)هُ تأكرم �مدٌ : (هذا األو	 فيه أن تقول) هُ تمأكر اً �مد( :وذلك مثاُ� قولك ،االسم ا�تقدم
هذه صورة من الصور الx يشتغل فيها العامل ا�تأخر بالعمل R ضم� االسم ا�تقدم هذه الصورة  ):هُ تأكرم اً �مد(قلَت 

  . باTات ي;جُح فيها

  :للمشَتَغل عنُه �س حاالتأحÖم باب االشتغال،  ����
T.  ُإما أن ي¡جح رفعه .  
  . وxما أن ¤ب نصبهُ . -
S .ما أن ي¡جح نصبهُ وx .  
  . xما أن ¤ب رفعهُ و. .
í .ما أن يتساوى األمرانوx .  

  . وهو أنه ي¡جح رفع االسم ا�تقدم ي¡جح V نصبه :اpكم األول

   إذا رفعناهُ فعÕ أي ¿ء؟: سؤال ،)هُ تأكرم �مدٌ : (ي;جح أن تقول
 �لة وا�ملة، مفعول به ):ا³اء(و، فاعل: )ا�اء(و، ماÂفعٌل  :)أكرمَ (و، مبتدأهذا  ):�مدٌ : (رفعتُه فإنك تقول ا إنمّ أ -
  ). �مد(الx تعود \ ) ا³اء(والرابط موجود وهو ، هنا خr للمبتدأ :أو � ت مسدّ Æ Rل رفع أو سد   ):هُ تأكرم(
ألن  ، مرجوحمرجوحهذا قول لكنُه  ؟ا�تأخر هذه أكرمهل تنصبها ب؛ )مد�(وهو أن تنصب 	مة  ¤وز لك وجٌه آخر -

و�  -هذه ا³اء أصالً Aئدة إ� �مد- ا³اء ا�تأخرةو االسم ا�تقدم كيف؟ ،الفعل ال يعمل u معمولÄ sهما نفس ال¬ء
اTي نصبها فعٌل مقدر يفtهُ ؟ األو	) اً �مد(فما اTي نصب  )�مداً  ُت أكرم�مداً (: يع� كأنك قلت ،)�مداً (تع� 

 اً �مد ُت أكرم( :ا<قدير فيه) هُ تأكرم اً �مد( :فأنت تقول ،ُه تقديرارلكن هذا الفعل ال �وز ذكرُه، و²نما يقد ،ا�ذكور هذا
ِ  :تلفظُه، قالوا الهذا R ا<قدير فقط، لكن R اللفظ ) هُ تأكرم Ûtألنه ال �مع ب[ ا�ف  tأكرمَ ( ألن،  وا�ف( tا�ثال تف R 

  )أكرمَ (
ً
  . ا�حذوفة وجوبا

-  
ً
لكن األو	 أن يكون Æ Rِل  ،لكنُه يكون Æ Rل نصٍب بالفعل ا�تأخر ،R بعض األحيان يكون االسم ا�تقدم مبنيا

 ويكوُن خrُه ما بعده، رفعٍ 
ً
 ويكون مبتدأ

ً
  R هذه ا�سألة وهذا هو الراجح هذا إذا �َن مبنيا

غل عنُه وذلك R ال·م اTي ال موجب فيه للرفع وال موجب فيه للنصب، وال يتساوى فيه ح رفع االسم ا�شتَ ي;ج -
\ أنها ) اهللا عبدُ (فإنه ي;جح رفع 	مة ، )بهِ ُت مرر اهللا عبدُ (أو ) هُ تصافح�مٌد (أو ) هُ تأكرمزيٌد (ومثاُ� قولك  ،األمران
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  . مبتدأ وا�ملة الx بعدها خrَُها
 �وز فيه وجه آخر 

ً
 و-وأيضا

ً
  -xن Èن مرجوحا

ً
 \ االشتغال لفعٍل مقدٍر Æذوٍف وجوبا

ً
 به أو منصوبا

ً
وهو أن علُه مفعوال

 االسم ا�تقدم فهو ) هُ تقابل اً �مد(، و�وز أن تقول فيها )هُ تقابل �مدٌ ( :ذلك �و قولك ،يفtُه ا�ذكور
ً
فإن �ن مرفو¦

 فهو مفعول به لفعل مقدرو ،مرفوع \ االبتداء
ً
   وهذا الفعل واجب ا�ذف، ،واهللا أعلم، ²ن �ن منصوبا

 ،لسالمتِه من ا<قدير ، ورجحنا الرفع هناترجح الرفع؛ وحديثنا هنا R من مسائل االشتغال اGمس هذه ا�سألة األو	 و�
  .تُقدر وا�حو ¦مة º ما أمكنك أن تسلم من ا<قدير فال

إÏ ا<قدير وهذا  ةفليس فيها حاج خr ):هُ تأكرم(، و�لة مبتدأ ):�مدٌ (، )هُ تأكرم �مدٌ (Ï تقدير إذا قلَت þتاج إ هنا ال
  ،ومادام بسبب ا<قدير فإنُه مرجوح ،لكن اhا� جائز بسبب ا<قدير ،أو	

ً
لكن R بعض األحيان يكون ا<قدير واجبا

  . �انٍع يمنع من أخذ الصورة الظاهرة

pب نصب االسم ا�تقدم  هأن :ا{ا6 كما¤  
 فقط، أما Î Rمك فإنك ال تذكرهُ  ما تذكرهُ؟أو هل هذا ا�قدر تذكرهُ ، تنصبُه بمقدر يفtُه ا�ذكور

ً
 ،ال تذكرُه إال تقديرا

 Ûtألنك لو ذكرتُه �معت ب[ أمرين هما الُمَف  tوالُمَف  Ûtون ا�مع ب[ ا�ف�  .  وا�فt   وهم ال �
 بأداٍة �تص باµخول \ األفعال،  :وجوب ا3صب

ً
تدخل \  ال�ب نصب االسم ا�تقدم إذا �ن االسم ا�تقدم مسبوقا

   هذه األداة الù Áتص u اbخول V األفعال؟ما  األسماء
ذه األداة داخلة \ ألنك حينئٍذ تقدر ه ،هناك أدوات �تص R اµخول \ األفعال فيجب حينئٍذ أن تنصب االسم ا�تقدم

  و²ذا كنَت  ،فعل
ً
 به �ذا الفعل اTي  ،تقدرها داخلًة \ فعل فإنُه ال يصح أن يكون مبتدأ

ً
بل �ب أن يكون مفعوال

  . تقدرهُ 

   بق االسم ا�شتغل عنُه بها وجب نصبهُ والÁ إذا سُ  ،األدوات الù Áتص باbخول V األفعال ����
  :أدوات ا�حضيض :أوالً 
 تدل \ ا<حضيض )úَأال(و، )اللو(و )هالّ ( مثالً  �و

ً
 تدل \ العرض أحيانا

ً
ولكنها مع ذلك �تص باµخول ؛ لكنها أحيانا

  . \ ا�مل الفعلية
º هذه أدوات �تُص باµخول \ األفعال وتس£ بأدوات  }úَأال ،لوما ،لوال ،هالّ { :األدوات الx تدل \ ا<حضيض

  .م ا�شتغُل عنُه بعدها وجَب نصبهو²ذا وقع االس، ا<حضيض
   )هُ تأكرم �مداً  هالّ (:مثا�ُ 

هذه و ،ألنُه وقع بعد أداٍة �تص باµخول \ األفعال) هُ تأكرم �مدٌ  هالّ ( :أن تقول وال �وز فيه، واجب ا�صب): �مداً ( 
  . و� من أدوات ا<حضيض) هالّ (األداة � 

فإنها 	ها أدوات تدل \ ) هُ تأكرم �مداً  لوما( :أو) هُ تأكرم �مداً  لوال( :أو) هُ تأكرم �مداً  أالَ ( :ولو قلت م�نها
 ما ):لوما(، ا<حضيض

ً
 تكون أداة zط غ� جازمة ،فيها شٌك نو¦

ً
  .ألنها أحيانا

  . جازمة حينئذ تكون أداة zط غ� )َك تألكرم �مدٌ لوما جاَء : (قولك
 بفعل مقد  أدوات ا<حض مø وقع االسم ا�شتغل بعد

ً
�وز ذكر هذا الفعل ا�قدر R وال ، ريض وجب أن يكون منصوبا

  tمك العادي ألنُه مفÎ Ûtبالفعل ا�ذكور بعده وال �مع ب[ الُمَف   tوالُمَف .   
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 ثاني
ً
   :ستفهامأدوات اال :ا

فإن ا�مزة تدخل \ األسماء ، - زةما عدا ا�م - أدوات االستفهام ُ*ُهامن األدوات الx �تص باµخول \ األفعال 
، األفعالفإنها �تص باµخول \ ) إلخ أ/و، أينو، مºو، منو، هل(فأما بقية أدوات االستفهام كـ، وتدخل \ األفعال

  .فيقولون إذا جاء االسم ا�شتغل عنُه بعد هذه األدوات فإنُه البد أن تنِصبَهُ 
  )؟ هُ ترأي اهللا بدَ عمº (و )؟هُ تَ قابل �مداً  هل( :مثا�

)ºحرف:)هل(سم من أسماء االستفهام وا: )م.  
  . إما حروف و²ما أسماء :وأدوات االستفهام قسمان

ã . هل، ا³مزة: (هماا�روف اثنان .(  
Ó .االستفهام( :� األسماء V ما يدل X بقية( مت[ أع�ßُه أسماء ما عدا هات[ ال	االستفهام  )ا³مزةو هل(.  

أن تنصب  ا³مزةلكن الراجح u ، ، ألن ا�مزة يقع بعدها األسماء ويقع بعدها األفعالتدخل R وجوب ا�صبال  ا�مزة
  . االسم ا�شتغل عنُه الواقع بعدها

 اأداة االستفهام سواء أكانت  -غ� ا�مزة-  �ب نصب االسم ا�شتغل عنُه إذا وقع بعد أداة استفهام -
ً
 أو �نت حرفا

ً
 ،سما

  . )؟هُ تَ قابل �مداً  هل: (وا�روف مثل )ُه؟ترأي اهللا عبدَ مº ( :ء مثلاألسما
 
ً
  . أدوات ال(ط :ثا6ا

 دخوُ� \ ؟ هل هو Èتص باµخول \ األفعال، ا�وع اhالث �ا Hتُص باµخول \ األفعال وفيِه خالف
ً
أم �وز أيضا

  . وينب� \ هذا اGالف حكم االسم الواقع بعده؟ األسماء
- V خولbأوجب نصب االسم ا�شتغل به األفعالفمن رأى أنه خاٌص با.   
 دخوُ\ -

ً
  . ال يوجب ا�صب يرجحُه لكنهُ  ، فهوفإنُه ال يوجب ا�صب بعدهُ  االسمأن يأ
 بومن رأى أنُه ¤وز أيضا

  :أدوات ال�ط إÏ قسم[ ولعل القول الراجح R هذه ا�سألة أن نقسم ،أدوات ال�ط فيها خالف ب[ ا�حوي[ مشهور
T . | نت أدوات ال(طÈ اق األسماء بها ¤وز، لكن األفعالأن يليها  فالغالب :)إذا أو إن(إنp ، هذا  األسماءأو أن تليها

  ). إذا أو إن: (نجعل هات[ األدات[ف ؛بناًء \ هذا الراجح رفع االسم ا�تقدمإذن 'علها �ا ي;جح فيه ،الغالب
  .فإنُه واجب ا�صبفمø ما جاء بعدها اسم مشتغل عنه  األفعالùتص باbخول V األدوات بقية . -

 Ïذاو إن(نعود إx (رجحنا فيها هذا ا�انب xفصيل ²ن الكوفيونو، ال�ويقولون قد وردت األسماء كث¥اً ، ال يرون هذا ا
مع أن الغالب فعًال أن تدخل \  -فعال، بل �وز فال يلزم يع� أن تكون Èتصًة باµخول \ األ، بعد أدوات ال(ط

ْمُس  إَِذا{: ويستدلون بذلك ما ورد R سورة ا<كوير من قو� سبحانُه وتعاÏ، -األفعال أدوات ال�ط َرْت  الش� Çَِذاوَ *ُكوx  ُُجومÓ3ا 
َماءإَِذا {: و¬ قو� تعاÏ }انَكَدَرْت  َكوَاكُِب  xَِذاوَ *انَفَطَرْت  الس�

ْ
َماءإَِذا {: و¬ قو� تعاÏ} úََْت انتَ  ال ْت  الس� ِذنَْت لَِربÇَها )T(انَشق�

َ
وَأ

ْت  ْرُض  xَِذاوَ )-(وَُحق�
َ ْ
ْت  األ ْت )S(ُمد�

�
َل

َ
ùَقْت َما فِيَها َو

ْ
ل
َ
ْت  ).(وَأ ِذنَْت لَِربÇَها وَُحق�

َ
º هذه ا�واضع وغ�ها كث� وقعت } وَأ

  .)إذا(األسماء بعد 
َحدٌ  xِنْ وَ {: تعاÏ فنحو قو�) إن(وأما 

َ
ِجرْهُ َح�º يَْسَمَع Äَََم اهللاÇ  أ

َ
ُمْ(sَِ�ِ اْسَتَجاَرَك فَأ

ْ
َن ال Çم{.   

  :هذه ا�سألة أردت أن أذكرها ألنُه ي;تب عليها حكم االسم ا�شتغل عنُه بعد أدوات ال�ط
 افانصبه، فإذا وقع االسم ا�شتغل عنُه بعد أدوات ال�ط -

ً
  . ولكن �كن R ذهنك هذا اGالف ا�وجود، جعلُه منصوبا
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  . فإنُه �وز لك ا�صب والرفع مع ترجيح ا�صب رأي الكوفي[و²ن اعتمدت -
 افانصب و-وهو ا�عتمد عند كث� من ا�حوي[-رأي ا�5ي[و²ن اعتمدت -

ً
 دائما

ً
  . جعل ا�صب واجبا

  :هذه ا�سألة فيها خالف ا³مزة؟هل يقع االشتغال بعد أدوات ال(ط وأدوات االستفهام غ¥  ���� 
يع� ال �وز أن عل أداة االستفهام أو أداة ال�ط ثم تأÉ باالسم ا�شتغل عنُه بعد ؛ خاٌص بالشعرابن هشام \ أنُه  نص   -

  :ت[ هماأداما عدا  ،هات[ األدات[ إال R الشعر
 يع� سواًء �ن الفعل ا�شتِغل فإنُه �وز لك أن تأÉ بعدها باالسم ا�شتَغل عنُه مط) إذا(

ً
 لقا

ً
أم �ن الفعل ا�شتِغل  ماضيا

 
ً
Aمضار.  

 لكن ب�ط أن يقع الفعل اTي بعدها  )إن(و
ً
  . ماضيا

  .)فأكرمه هُ تَ لِقي سعيداً  إذا: (، كقولك مثالً ذلك مثال 
سم اية هل يمكن أن يقع بعدها ال�ط )إذا(يع� لو �ن غ� ، ال�طية )إذا(سم ُمشتَغل عنُه وقد وقع بعد ا :سعيدهنا 

فعٌل  )لì(، ماضبعدها الفعل ب�ط أن يقع  )إن( أو أن تكون ،ال �وز ذلك إال R الشعر: يقول ابن هشام ؟مشتغل عنه
Âما.   
، فال مانع أن يكون كذلك مضارعوالفعل هنا هو  )إذا(ألن األداة هنا �  ،فيجوز) هأكرمف هتلقا سعيداً  إذا(إذا قلت أما 
 فإنُه ال يمتنع) إذا: (ع� �وز R الشعر و¬ ا�0 إذا �نت األداة �ي

ً
 أم �ن الفعل مضار¦

ً
وقد  ،سواٌء أكان الفعل ماضيا

  . نص \ ذلك ابن هشام R أوضح ا�سالك
مل ا�شتغل بنصب إال ب(ط أن يكون العاغل عنه فإنهم يقولون إنه ال يقع بعدها االسم ا�شتَ ) إن: (أما إن �نت األداُة �

 
ً
Aن العامل ا�شتغل بنصب الضم¥ مضارÈ فإن ،

ً
: فتقول فال �وز عند ابن هشام كما نص عليه إال R الشعر الضم¥ ماضيا

  )فأكرمه هُ تَ لِقي سعيداً  نْ إ(
)ìل:(  هناÂفعل ما R و، ا³اء، وهو مشغول بالعمل) ًط مسموح بأ) إن(و ،)إن(هذا وقع بعد ) سعيداz ن يكون أداة

  . ماضفعل االسم ا�شتغل عنُه بعدها، ولكن هنا كما ترى 
  . فال �وز ذلك إال R الشعر، )إن( حø لو �نت األداة ،ألن الفعل هنا مضارع ؟مل،)فأكرمه هتلق سعيداً  نإ( :وال �وز

وال بقية  )إذما( وال) حيُثما( وال )مº( \ أنُه ال �وز أن يقع االشتغال بعدها ال أما بقية أدوات ال�ط فإن ابن هشام نص  
 ) إذا( أو أن تكون األداة � ،ز ذلك إال R الشعر خاصةً ولم �ُ  ،أدوات ال�ط

ً
ب�ط أن يكون الفعل ) إن(أو، مطلقا

 
ً
   .بعدها ماضيا

-(اpلقة (   
   )أي جائز وليس بواجب(شتغل عنهاالسم ا� ¡جح نصبأنه ي :ةا6اpالة ا6
و¬ هذه ا�لقة ما، منه و²ما أن يكون �ب نصبُه وقد انتهينا، إما أن ي;جح رفعه -السم ا�شتغل عنهيع� ا-االشتغال 

   :وذلك u مسائل ست؛ يع� ي;جح نصبه لكنه ليس بواجب  ؛سنتحدث R موضوع ترجح نصب االسم ا�شتغل عنه
tا�شغول بنصب الضم¥؛ هو أن يكون الفعل  :ا�سألة األو 

ً
  ؛اAbءدل V يأو  األمر دل Vي طلبا

، لكن هذا الطلب ليس 
ً
يع� ي;جح نصب االسم ا�شتغل عنه إذا �ن الفعل ا�شغول أو ا�شتغل بنصب الضم� طلبا



    ))  ثالثثالثمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                                 ا3حوا3حومقرر مقرر   

- ١١٨ - 

 

، و²نما هو دال \ األمر أو دال \ اµ¦ء
ً
  . طلب مطلقا

 ) هُ عُ بَ يْ ا �مداً (أو ) úُهعْ بِ ات� �مداً : (وذلك �و قولك -
ً
  ).úُهعْ بِ ات� ( �Æمدا

تقديرُه  والفاعل ضم� مست;، األمر دال Vل، وهو هنا ا�شتغِ  الفعل :هنا هو) عْ بِ ات� (، وسم مشتغل عنها :)�مداً (	مة 
لو ) عْ بِ ات�  �مداً ( :لقلت ا�اءÇيث لو حذفت ؛ عن العمل R 	مة Æمد) عْ بِ ات� (� الx شغلت الفعل  )وا³اء(، )أنت(

  . ألنُه حينئذ يتفرغ للعمل R االسم ا�تقدم فينصبهُ ) عْ بِ ات�  �مداً : (لوجب أن تقول) úُهعْ بِ ات� (حذفت ا�اء من 
  .)úُهعْ بِ ات�  �مدٌ ( :يع� �وز أن تقول؛ هنا ي¡جح نصب االسم ا�تقدم V رفعه، و¤وز الرفع 

 �اذا 
ً
Æمد R هذا  ةم ا�تقدم، لكن لو جعلت 	مالسبب R هذا أن الفعل اTي تقدرُه سينصب االس ؟�ن ا�صُب راجحا
 فإن  مبتدأا�ثال مرفوعًة \ أنها 

ً
 إال قليًال يع� ليس بكث�، واrG سيكون طلبا

ً
فثلك ، يقولون إن اrG ال يكون طلبا

  . أن تنصب االسم ا�تقدم \ أنُه مفعول به لفعٍل مقدر يفtُه ا�ذكور ترجح
 مع اهللا سبحانه وتعاÏ ال تسميها فعل  ،فعل أمرهذه ظاهرها أنها ): ارحم(، )هارÃ كعبدَ اD : (ومثلُه قولك -

ً
لكن تأدبا

  . ²نما تدعوهأمر ألنك ال تأمر اهللا، و
�ِسيَناتَُؤاِخذْ َرب�َنا الَ { :ومثلُه R ا�¾ يقال نفس ال·م يقال R قو�- وْ  نَا إِن ن

َ
نَا أ

ْ
ْخَطأ

َ
) ال(هنا ال يقال  :}نَاتَُؤاِخذْ الَ {	مة  }أ

 مع اهللا سبحانه وتعاÏ، و²نما يقال ةناهيإنها 
ً
اD ( :فهنا R قولك ُد¦ئيةو²ما ، وهذا جائز ألنها للطلب طلبيةإما : تأدبا

  . فعل أمر، و²نما تقول إنُه فعل د¦ء) ارحم(ال تقول عن الفعل : )هارÃ عبدك
-  

ً
 ( :ومثلُه قولك أيضا

ً
 ؛لرغبة þ Rقق وقوع هذا الغفرانلوcأنها إخبار، لكنُه  فعل ماÂهذه : )غفر(، )\ اهللاغفر  صاpا

 \ الطلب وهو د¦ءيؤ= بلفظ ا�اÂ فكأنُه قد حصل، Tلك 
ٌ
 صاp(و ،فإن الفعل هنا دال

ً
وهو ، هو االسم ا�شتغل عنه :)ا

  .م¡جح ا3صب
 إذا قلَت هل يصح أن ) \ اهللاغفر (وننظر �لة ) úٌصالح(طيب لOفع 	مة 

ً
 ستعرب 	مة ؛)\ اهللاغفر  صالحٌ (تكون خrا

 \ الطلباrG\ أنها �  ):\ اهللاغفر (، و�لة مبتدأ\ أنها  ):صالح(
ٌ
ويقولون أنه إذا دل الفعل \  ،، وهذا دال

فهل تتم الفائدة ب¬ء أنت ، للفائدة فوا اrG قالوا اrG ا�زء ا�تمألنهم �ا عرّ  ؟لÓ �اذا يقِ ، وقوعُه خrا ّل الطلب فإنه يقِ 
 óُ وأرجحإذن ، بدون شك أنها ال تتم الفائدة بهذا ؟ققالزلت تطلبه أو تطلب أن tنصبُه أو .  

ةٍ اْجِتُ فَ  الز�اِ{ وَ  الز�اغَِيةُ { :تطرأ عندنا مشßة يس�ة R قول اهللا - َ
ْ

ْنُهَما ِمَئَة َجت Çَواِحٍد م �Xُ الز�اغَِيةُ }،{الز�اِ{ وَ  الز�اغَِيةُ { }وا{: 
 لظهرت الفتحة \ ا�اء ألن ا�اء تتحمل مرفوع: )الزا{(و، R هذا اللفظ مرفوعة

ً
 ،فتحة فقطال، ألنُه لو �ن الزا� منصوبا

  .أما الضمة والكtة فال تتحملهما ويثقل ا�طق بهما
ةٍ اْجِتُ فَ  الز�اِ{ وَ  الز�اغَِيةُ {: أن القراء السبعة R هذه اآلية الكريمة R قو� تعاÏموضوعنا  َ

ْ
ْنُهَما ِمَئَة َجت Çَواِحٍد م �Xُ أ�عوا } وا

�Xُ  وااْجِتُ فَ { داٌل V الطلب وهو أمرالفعل ا�شتِغل هنا مع كون ) الز�اِ{ وَ  الز�اغَِيةُ (R 	مة  الرفعأ�ع القراء السبعة \ 
ةٍ  َ

ْ
ْنُهَما ِمَئَة َجت Çوجه مرجوح؟فه} َواِحٍد م V ل ¤مع القراء السبعة   

̂دÄم  كهنا القراءة  أقول لكم إن، لك� قبل ذكر Îمهما ،R هذه اآلية الكريمة الرفعu توجيه  لسيبويهÄم  وهناك للم
 �رسول اهللا  بل �ب عليه أن يل�م بما روي عن ،وال بما �وز لغةً ، فليس للقارئ أن يقرأ بما ي;جح عندُه لغةً  ،سنٌة متبعة
  . هذا قبل ذكر رأي سيبويه أو رأي ا�rد R هذه ا�سألة ،أنه قرأ به

 Hرجها عن هذا ا5اب فيقول :سيبويه -
ً
Àا يتÕ ) (والزا{ الزانيةِ Àا يتÕ عليكم حكم ( إن تقدير ال·م :وجهها توجيها
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Îم ال عالقة  :)واجتاثم (سمونها الفاء الفصيحة، ي :)الفاء(مبتدأ مؤخر، و ):حكم(جار وlرور خr ا�قدم، و: )عليكم
 مستقًال ال عالقَة ُ� باالسم ا�شتغل عنه

ً
  . -وليس من باب االشتغال عند سيبويه- � بال·م السابق ألنه صار Îما

 )الز�اغَِيةُ (�ه وهو 	مة حذف ا�بتدأ، وهو مضاف، وقام ا�ضاف إ: قال ؟الزانيةِ حكُم : مع أن ا<قدير الز�اغَِيةُ ما اTي رفع 
 
ً
واهللا -يع� ا<قدير  }وا �Xُ َواِحدٍ اْجِتُ فَ  الز�اِ{ وَ  الز�اغَِيةُ { :مقامُه R ا�كم من حيث اللفظ، ومن حيث ا�عÁ فصار مبتدأ

 ) حكم(ثم حذفت 	مة ، )والزا{ الزانيةِ Àا يتÕ عليكم حكم : (-أعلم
 
عت وصارت Æلها، فرف )الزانية(ت 	مة فحل

 تدخل R خr ا�بتدأ ال الفاءذلك أن  ؛نف ا�كمؤستاثم } مَما ُفْتÕَ َعلَْيُكمْ { :تعرب مبتدأ، واrG اTي قبلها وهو قو�
ن عند مكبل عند كث� من ا�حوي[ بل وي ،ال �وز عند سيبويه، )هُ أكرمف�مٌد ( :يع� ما تقولR �و هذا؛ عند سيبويه 

 ال
ً
  ).درهم هرجٍل فل Xُ ( :إال إذا دل ا�بتدأ V العموم تدخل ا�5ي[ �يعا

  .ال يمتنع عند األخفش) مجتهدٌ ف�مٌد (تقول عندُه  فإنه ¤þ دخول الفاء، األخفشأما 
 \ العموماليس هذا موضوعنا دخول الفاء R خr مبتدأ إذا �ن د-ا�اصل 

ً
لكنُه هو السبب R أن  -ليس هذا موضوعنا ال

ألنه يرى أن الفاء ، �ا خr )وااْجِتُ فَ (و مبتدأ )الزانيةُ (م يقل لو) Àا يتÕ عليكم حكم( إن تقدير: َل هذا بقو�ه أو  سيبوي
 وْ خَ وقائلٍة               :وTلك قال R قول الشاعر، ال تقع R خr هذا ا�بتدأ عندهُ 

َ
ُروَمُة **  مْ هُ ايَ فتَ  نكحاف نُ ال

ْ
ك
ُ
وأ

وٌ 
ْ
sِْ ِخل

  كما هيا اpَي�
بل ، ال ،مق;نة بالفاء�لة واقعة R اrG  )نكحاف(يقول ليست خوالن مبتدأ ) مْ هُ ايَ فتَ  نكحاف(، سم قبيلةاهذه  ):خوالن( 

 نكحاف(وحينئذ يستأنف ال·م بعدها فيقول ، )خوالنُ  هذه(: أن خوالن خr �بتدأ Æذوف، وا<قدير: يقول ا<قدير
  . يهسيبو هذا تأويل) مْ هُ ايَ فتَ 

̂د  :هو يقول إن ا<قدير، ما تضمنه فعل ال�طR وال يعمل جواب ال�ط R فعل ال�ط أو  ،يقول الفاء �عÁ ال�ط :ا�
و�ن قد ذكرنا أن الفعل ا�شتغل البد فإذا علمتم ذلك فاجتوا،  :يع�) وااْجِتُ فَ  والزا{ الزانيةِ Àا يتÕ عليكم حكم (

 أن يصح لو ف
ً
ألن الفاء إذا �نت واقعة R جواب zط مقدر فإن  ،ال يعمل رغتُه أن يعمل فيما قبله، وهو هنا�كون ناصبا

ُ ا جواب ال�ط ال يعمل R فعل ال�ط، فكذلك ما يشبهها، وم Ûtباب االشتغال؛  ¦ملال يعمل ال يف R يع� ال يدخل 
 ل واجب سيبويهوعند  ا�rدعنهما يع� عند  فالرفع

ً
  . ل·م اTي ذكرناه من ا<وجيهوليس م;جحا

 بالالم الطلبية أو : ا�سألُة ا6انية
ً
  الطلبية) ال(بـأن يكون الفعل ا�شغول مق¡نا

ا�اهية ) ال(و و�معهما أن تسميهما الم اµ¦ء ،الم اµ¦ءأو  الم األمربالالم يع� اµاخلة \ الفعل ا�ضارع و� تس£ 
  . الطلبية) ال(بـ اµ¦ئية يع� أن تسميها ) ال(ا�اهية و) ال(و�مع األمرين أع�  ،¦ئيةاµ) ال(الطلبية أو ) ال(أو 
  :األمثلة -
R هذا ا��ن، ولو  )هُ ربÓ (إÏ األ\  )�مد( ألنها متوجهة من األدG اAbء) مال(ـبالالم هذه تس£  ):هُ ربÓ  هُ كرم� �مداً (

  .الالم لألمر :ل�نت) عمروٌ  هُ كرم� �مداً ( :قلت
ألن الفعل ا�شتغل ، ي;جح أن تكون منصوبة \ أنها مفعول به لفعل مقدر، وتكون منصوبة \ االشتغال )�مد(هنا 

  . مق;ٌن بالالم الطلبية
ثنت[ أن تسC و�مع االفيها لتAء،  )ال(فإن ) اهللا هُ يعذب ال خاbاً (وأما ، فيها للن¾) ال(فإن  )ههنتُ  ال خاbاً : (وقولك مثالً 

 \ أنه  :R ا�سألة األو	 و� سبقيقال فيها ال·م نفسُه اTي و، بالطلبية) ال(
ً
أنك لو جعلت االسم ا�تقدم هذا مرفو¦
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 فائدًة �سن السكوت عليها، وهم قد قالوا  ؛مبتدأ
ً
إن اrG هو ا�زء "فإنه إذا أخrت با�ملة الطلبية يص� اrG ليس مفيدا

 Êوجعلتها ) �مدٌ (لو جعلتها ) اهللا عبدُ  هُ كرم� �مداً ( :فأنت إذا قلت "الفائدة ا�تم 
ً
 ،هنا �لة طلبية اrGل�ن  مبتدأ

  . واrG ا�زء ا�تم الفائدة ؟فكيف علها تتم الفائدة ،لم يتحقق مضمونها قبل ا�طق بها وا�ملة الطلبية
فº Í ا�واضع ؛ وV أنها للن�، وV أنها لتAء، وV أنها لألمر، ها لتAءالطلبية V أن) ال(لالم الطلبية ولـ مثلُت  

  . السابقة ي;جح أن تنصب االسم ا�شتغل عنه \ أنه مفعول به لفعٍل مقدر
   .و| ا³مزةأن يكون االسم بعد أداٍة يغلب فيها أن تدخل V األفعال  :ا�سألة ا6ا6ة
فإن الراجح  هنسٌم مشتغل عااألدوات الx يغلب أن تدخل \ األفعال إذا جاء بعدها ؛ الستفهاممنها همزة ا :يقول ا�صنف

 بفعل مقدرو، فيه أن يكون منصوبا
ً
  . يكون حينئذ منصوبا

ُ { :من شواهده قول اهللا   واَفَقال
َ
ن�ا َواِحداً  بََ(اً أ Çٍل وَُسُعرٍ  هُ ن�ت�بِعُ م

َ
�ِ� َضال

  .}إِن�ا إِذاً ل
ُ َفَقا{   وال

َ
، )هُ بعُ نت� (والفعل ا�شتغل عنها هو قوُ�  ،بعامٍل مقدر ي;جح أن تكون منصوبةً ): بََ(اً (لالستفهام، و ا³مزة :}بََ(اً أ

 بنصب 
ٌ
فßمة  ،بنصب الضم� العائد إ�ها هامشتغل عن نصب ،ا�تقدمة عليه )بََ(اً (عن نصب  )هُ بعُ نت� (R  ا³اءفإنُه مشغول

  ،جح أن تكون منصوبةهنا ي¡ بََ(اً 
ً
ألن ا³مزة u الراجح أن يأ
 بعدها األفعال، فحº ال تعرب االسم ا�تقدم هذا مبتدأ

  . ترجح أن تكون منصوبًة ³ذا الغرض ؛فيما ي¡جح أن يكون داخالً V األفعال
تقدم لكون هذه األداة حقها أو فإن الراجح بدون خالف أن تنصب االسم ا�كما R هذه اآلية  إذا Èنت ا³مزة مالصقةً  �

  . الراجح فيها أو الكث¥ فيها أن تدخل V األفعال
ُ {: نعيد اآلية مرة ثانية قال اهللا   واَفَقال

َ
ن�ا َواِحداً  بََ(اً أ Çهُ  ،لفعل مقدر مفعول به} بََ(اً {و لالستفهام ا³مزة }هُ ن�ت�بِعُ مtقو�  يف

بِ {و} هُ ن�ت�بِعُ {تعاÏ بعده 
فهو مشتغل بنصب  ب(تعوُد \ ) هُ ن�ت�بِعُ (R قو�  ا³اءهو الفعل ا�شتغل بنصب الضم� و} هعُ ن�ت�

  . ي¡جح u االسم ا�تقدم أن يكون منصوباو ،الضم� اTي يعود \ االسم ا�تقدم
ح أن يكون مرفوA، إال غل عنه فالراجإن فصلت ا³مزة عن االسم ا�شتَ : ابن هشامفيقول  إن فصلت ا³مزة عن االسم �

 
ً
 يبª األمر \ حا� : فقال، أن يكون الفاصل ظرفا

ً
  . وهو أنه ي¡جح u االسم ا�تقدم أن يكون منصوبا

هنا يع� فصلت ب[ االسم ا�شتغل عنه وب[ همزة  )أنت(أن : ، والسبب R هذا)؟هُ تكرم �مدٌ  أنتأ( :ومثلُه قولك
 إن Æمد: فحينئذ نقول ،االستفهام

ً
 هذا ا�ثال مثل R  ا

ً
Aجد ألنه وُ  ي¡جح أن يكون مرفو 

ً
يفصل ب[ االسم ا�شتغل  شيئا

  ،)أنت(عنه وهو 	مة 
ً
أنه ي¡جح u االسم ا�تقدم أن يكون يبª األمر \ حا� وهو : فقال إال أن يكون الفاصل ظرفا

 
ً
  هذااصل، يع� كأنك لم تفصل بينهما بف، فصل )ال(ـألن الفصل بالظرف ك ،منصوبا

ً
  . إذا �ن الفاصُل ظرفا

اكتسبت ) يوم(ولكن إلضافتها إÏ 	مة  ،هذه R األصل ليست تدل \ الزمان ):X( )؟هُ تكرم �مداً  يومٍ  كل� أ( :مثا�ُ  -
في¡جح فيه أن يكون سٌم مشتغل عنُه ا، وقد جاء بعدها يومومضافة إÏ 	مة  ،الظرفية ف¾ هنا منصوبة \ الظرفية

 منص
ً
  .وبا

والسبب R ترجح ا�صب فيه أن الفصل يع� أنهم ال يعتدون الظرف كأنُه لم يفصل بينهما بفاصل، أما إن فصل بýء غ� 
عتُد بها فجعلوا الراجح R 	مة Æمد أن يكون منصوبا) أنت(فإن 	مة ) ؟هُ تكرم �مدٌ  أنتأ: (الظرف مثل قولك

ُ
  . أ

حكم ، وإن �ن االستفهام عن االسم ا�شتغل عنه فالرفع واجٌب " عن االسم فالرفع إن �ن االستفهام": وقال ابن الطراوة
  : بشذوذ ا�صب R قول الشاعر
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 اِر وَ الفَ  ةَ ثعلبَ  أ
َ
 دَ عَ  ***احا بِر  مْ ِس أ

ْ
ِ  َت ل   اابَ َش ـِ َة وا_َ ي� هَ ُط  مْ هِ ب

 (وقو� ، )ِس اِر وَ الفَ  ةَ ثعلبَ  أ(R قو�  :الشاهد
َ
، وثعلبة منصوب وهو واقع بعد ا�مزة، ف \ ثعلبةمعطو): ااحبر(، )احابِر  مْ أ

اTين عدلت بهما هذا ا�س£  احبرأم هو  ثعلبةأهو : إنما السؤال ،عن أحد االسم[ وليس عن الفعل :والسؤال اآلن
  ). اابَ َش ا_ـِ (أو ا�س£  )ةَ ي� هَ ُط (

 ليس م;جحو ،فيه واجب الرفعيرى إن �ن ا�سئول عنه هو االسم، فإن  ابن الطراوة
ً
 بل يراه  الرفع وال ا3صبا

ً
، واجبا

  . الشذوذ�عله من باب ) إلخ ِس اِر وَ الفَ  ةَ ثعلبَ  أ( :و�عل قول الشاعر
  ؟ با³مزةهل X أدوات االستفهام ¤ري فيها هذا األمر أم أن هذا األمر خاٌص  ����
سم مشتغل اإذا �نت أداة االستفهام داخلة \ يع�  ؛يرى أن بقية أدوات االستفهام مثل ا�مزة R ا�كم نفسهِ  األخفش -

 R االسم ا�شتغل عنه أن يكون  فإن الراجحعنه، و¹نت األداة غ� ا�مزة 
ً
   .منصوبا

ُهم، ) هُ Iب زيداً م كفÓهُ (قولك : فيقول Êكف) Óزيداً (و، مبتدأهذه مبنية \ االستفهام  ):أي :(ذوف مفعولÆ و به لفعل)بI ُه :(
يرى أن بقية  األخفشو) أيÓ (ل بالضم�، فقد تقدم االستفهام واالستفهام هنا ليس با�مزة، و²نما هو بـا�شتغِ  لالفعهذا هو 

  .مثل ا�مزة -يع� من حيث ترجح ا�صب- أدوات االستفهام من حيث ا�كم
 ،ا�شتِغل الفعلهذا هو  ):Iَب (و منصوبةأن تكون  :هنا) اهللا أمةَ (، ي;جح R )هاIبَ اهللا  أمةَ  منْ (إن قولك  :ويقول

، وهذا يب� عليه ا :الx تقدمت هنا) منْ (و
ً
أن أدوات االستفهام األخرى مثل  األخفشسم استفهام وليست ا�مزة طبعا

  .ا�مزة R ا�كم نفسه
 
ً
ها أن تضاف هذه الكث� فيحيُث ف�ى أن ) هُ داعبف هُ تلقي طفالً حيُث ( :وذلك كقولك) حيُث (ونلحق بها 	مة  :يقول أيضا

 بعدها مشتغًال عنه افثلك إذا وجدت  ،إÏ ا�مل الفعلية
ً
 سما

ً
  . )هذا رأي األخفش( فإن الراجح فيه أن يكون منصوبا

   )�-(اpلقة 
  :ا�واضع بعمومها الÁ ي¡جح فيها نصب االسم ا�تقدم | ستة ����
 �مداً : (كقولك لب ويكون الطلب لألمر أو اAbءهذا ا�شَتِغل داالً V الطأخر أن يكون الفعل ا�ت :األول سألةا�

اD : (وأما اµ¦ء فنحو قولك، )اً �مد(وهو 	مة  نصب االسم ا�تقدم وي¡جح، فعل أمر) أكرم(فإن العامل هنا ) هُ مأكرِ 
  ). هارÃ كعبدَ 

 بال: ا�سألة ا6انية
ً
 ) ال(ء أو بـ يع° الم األمر أو الم اAb) م الطلبيةالأن يكون الفعل مقرونا

ً
وا�قصود بها ، الطلبية أيضا

 
ً
   اAbئية) ال(ا3اهية أو ) ال(أيضا
R وقت ما تكون ) اهللا هُ يعذب ال خاbاً (وقولك مثًال ، )ههنتُ  ال خاbاً (ومثًال قولك  ،)عمروٌ  هُ كرم� �مداً (قولك : مثا�ُ 

 باµ¦ء
ً
  . هذه ا�سألة اhانية، داعيا

ومن ذلك �و قول اهللا سبحانُه  )همزة االستفهام(ومنها ) يقع االسم بعد أداٍة يغلب أن يليها الفعل أن( :ا�سألة ا6ا6ة
Ïوتعا :} ُ   واَفَقال

َ
ن�ا َواِحداً  بََ(اً أ Çمة  }هُ ن�ت�بِعُ م	{فإن  

َ
 ،فيها أن تكون منصوبة لوقوعها بعد همزة االستفهام ي¡جحهنا  }بََ(اً أ

 .ن تكوَن داخلًة \ األفعالوهمزة االستفهام يغلُب أ
و¤ب أن يكون ، )اأم� (وأن يكون هذا العاطف غ¥ مفصول بـ  ،بعد Aطفا�شتَغل عنه أن يقع االسم : ةالرابع سألةا�

 بفعل
ً
̂اً عن  -يع� العاطف قد تقدَم عليه فعل- مسبوقا  باسمأسٍم اهذا الفعل ليَس خ

ً
  .ي ليس مسبوقا



    ))  ثالثثالثمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                                 ا3حوا3حومقرر مقرر   

- ١٢٢ - 

 

يع� بعد  -بعد Aطٍف  -ل عنهيع� ا�شتغَ - أن يقع االسمُ : يقول ا�صنف ،األمور البد أن نفهمهاهذه ا�سألة فيها عدد من  
 بفعل، )اأمّ ( و هذا العطف غ¥ مفصول عن االسم بكلمة- واحد من حروف العطف

ً
يع� - و¤ب أن يكون مسبوقا

̂اً عن  -العاطف قد تقدَم عليه فعل  باسميع� ليس مسبوق- سمٍ اهذا الفعل ليَس خ
ً
حø ال ين�ف إÏ ا�سائل الx  -ا

  . فإذا اجتمعت هذه ال(وط فإنُه ي¡جح نصب االسم ا�تقدم، يتساوى فيها األمران
  .نطبق عليها القاعدة الx ذكرنها )هُ تُ أكرمهُ أخااهللا و عبد حàَ ( :مثا�ُ  -

 عن االسم ا�شتغَ و، الواو¦طف وهو  وهو واقٌع بعد ،ل عنههو االسم ا�شتغَ ) هُ أخا( ة	م
ً
 ل عنهُ هذا العاطف ليس مفصوال

 مسبوٌق بفعل )اأم� (بكلمة 
ً
 عن ، )حà( وهو أيضا

ً
 \  ،سماهذا الفعل اTي سبقُه ليس خrا

ً
  . سٍم آخرايع� ليس مبنيا

بsٌِ  َخلََق { :ومنُه قول اهللا - Óْطَفٍة فَإَِذا ُهَو َخِصيٌم مÓْغَعاَم وَ ).(اِإلنَساَن ِمن غ
َ
ْغَعاَم وَ {: موضع الشاهد R قو� }َهاَخلَقَ األ

َ
األ

  .}َهاَخلَقَ 
ْغَعامَ وَ ( :فإن 	مة

َ
هذا االسم قد وقع بعد ¦طف وهو  -يع� تاله ¦مل مشغول بالعمل R ضم�ه- سٌم مشتغٌل عنه ا) األ

 مسبوٌق بفعٍل  ،)أما(بكلمة الواو فصل هذا االسم ا�شتغل عنه عن لم يُ و، )الواو(
ً
 َخلََق ( :وهو قوُ� تعاÏوهو أيضا

 عن  ،)اِإلنَسانَ 
ً
 R قو�، ا�ذكورة بل هو R بداية ا�ملةسٍم اوهذا الفعل ليس خrا

ً
اِإلنَساَن ِمن غÓْطَفٍة فَإَِذا  َخلََق { :تعاÏ إذا

 ٌsِب Óْغَعاَم وَ  ).(ُهَو َخِصيٌم م
َ
  .}َهاَخلَقَ األ

ْغَعامَ وَ {	مة 
َ
 ي¡جح سم مشتغل عنه اهنا } األ

ً
 فصوهذا العطف ليس م ،لكونِه واقًع بعد ¦طف فيه أن يكون منصوبا

ً
ال

 عن  ،)أما(عن االسم بكلمة 
ً
 \ أسم اوهو مسبوق بفعل وهذا الفعل ليس خrا

ً
  . )َخلََق (سم وهو قوُ� او ليس مبنيا

يع� انتقض zٌط من  طففصلت عن العا) هوأخ(هنا 	مة  )هُ تُ أكرمهُ فوأخ أماواهللا  عبد سافر( :àالف �و قولك -
ختَ� فيها أن تكون ) أما(�ا فصلت بكلمة ، )أما(أنها فصلت عن العاطف بكلمة ب ،ال�وط الx ذكرنها R الضابط

ُ
أ

 فيُ ، �لفاصل فتكونتقطع ما بعدها عما قبلها ) أما( ألن 	مة، مرفوعةً 
ً
ألنُه كأنُه ، ستحسُن حينئٍذ أن عل ما بعدها مرفو¦

جعلنا ) أما(أو كأنك ابتدأت �ملٍة أخرى، مع أنه معطوف \ ال·م السابق، لكن وجود ، كأنُه �لة مستقلة ،سميةا�لة 
  . تقطع العالقة عما بعدها بما قبلها) أما((تار فيه حكم الرفع ألن 

  ؟ )هُ تُ أكرمهُ فاأخ أماو(لكن هل ¤وز لك أن تقول 
وا�ملة الx قبلها  ،و أن هذا العاطف يربط هذه ا�ملة با�ملة الx قبلها، والسبب R جوازه هلكنه مرجوح ،ا¸واب نعم

 إنها صارت �لًة مستقلة فإنه مثل قولك،  اسمفيها فعل غ� مب� \
ً
) هُ تقابل �مدٌ (هذه ) هُ تقابل �مدٌ : (بل لو قلنا أيضا

 ، فنفرض الراجح فيها أن تكون مرفوعة لكن ،هذه ¤وز فيها الوجهان أصالً 
ً
أنا قطعناه بالßية عن ما قبله وصار Îما

  . مستقال
- Ïقول اهللا تعا R آخر وردت فيه قراءة 

ً
 R هذا ا�وضع موضعا

ً
ْرِض بَِغْ¥ِ {: يذكُر ا�صنف أيضا

َ ْ
وا uِ األ ُ َ̂ ا Aٌَد فَاْسَتكْ م�

َ
فَأ

ن� 
َ
َولَْم يََرْوا أ

َ
ةً أ َشدÓ ِمن�ا قُو�

َ
َقÇ َوقَالُوا َمْن أ ْpنُوا بِآيَاتَِنا َ¤َْحُدونَ اÛَةً َو َشدÓ ِمْنُهْم قُو�

َ
ِي َخلََقُهْم ُهَو أ

�
 )Tí(اهللا�َ ا�

ً
َنا َعلَْيِهْم ِرóا

ْ
ْرَسل

َ
فَأ

ْخَزى وَ 
َ
ِخَرةِ أ

ْ
ْغَيا َولََعَذاُب اآل Óbََياةِ ا

ْ
pا uِ ِْزِي

ْ
ُِذيَقُهْم َعَذاَب ا_

Ç
َِساٍت 3

�
ي�اٍم ,

َ
1َاً uِ ك ونَ  ُهمْ 1َْ ُÉَيُن 

َ
  . }ال

اوَ {: وهو قوُ� تعاÏ الشاهد م�
َ
ُهوِن بَِما Èَنُوا هُ َناَهَدفْ فَ  َعُمودُ  أ

ْ
َعَذاِب ال

ْ
َخَذْيُهْم َصاِعَقُة ال

َ
ُهَدى فَأ

ْ
 ال

َ
Vَ �ََع

ْ
ْم فَاْسَتَحبÓوا ال

او( :القراءة ا�تواترة فيها) َعُمودُ (، }يَْكِسُبونَ  م�
َ
نها �لة مستقلة أو �لة إحø لو قلنا  ،الوجه الراجحبالرفع وهذا هو ) َعُمودُ  أ

فاصًال �ا بعدها عن ما  أمابال·م ا�سبوق أو اTي سبقه، مع أنها مسبوقة بعاطف ومذكور بعدها �ا عالقة  المبتدأه 
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  ؟لكن ما توجيه القراءة با3صب ،قبلها
هذه \ الوجه  )َعُمودُ (وتكون  ،خrها )مْ هُ َناَهَدفْ فَ (ـو�لة ف مبتدأ )َعُمودُ (أن نقول ؛ أما توجيه القراءة بالرفع فهذا سهل

نسلم من  حينئذٍ ألنُه  ،وcذلك R باب االشتغال األصُل فيه R مثل هذه العبارة أن ي;جح الرفع ،الراجح فيها إذا قرأت بالرفع
  .و"ما سلمت من ا<قدير �ن أو	 ،ا<قدير

  أقول فما توجيه ا3صب فيها؟ 
العاطف اTي سبقها  وقد قطعنا ا�ظر عن وجود ،أنُه من باب االشتغال ا�ي ¤وز فيه الوجهان ا�صب \ تقدير توجيه

 بهو\ هذا فإن 	مة ثمود ستكون ، وال عالقة � بال·م السابق
ً
  . مقدر لفعٍل  مفعوال

sحالة ما ننصب قدرهُ بعض ا3حوي R هذه اآلية الكريمة R مة	قُ } َعُمودُ {  Ûاوَ  :َر واهللا أعلمد م�
َ
وال ، مْ هناهدي َناَهَدفْ فَ  َعُمود أ

  . �ملة وذلك ال �وز الفاءو أمافصل ب[ يقولون حø ال يُ  ،�وز أن نقدر العامل قبل الفاء
افَ {: نظر إÏ �و قول اهللا م�

َ
َتِيمَ  أ

ْ
 فَ  ا�

َ
م يفصل لو، )ا�تيم(بكلمة واحدة و� 	مة  الفاءو) أما(هنا فصل ب[ } َيْقَهرْ ال

�ملة ال ��ُه  الفاءو) أما(ألن الفصل ب[  ،الفاءبينهما �ملة، وTلك ال ��ون أن يقدر فيها �لة �ملة تكون قبل 
اوَ  :يقدرونهُ  فإذن ،ا�حويون وليس من استعماالت العرب م�

َ
هذه ستكون } َعُمودُ {وعليه فإن 	مة ، مْ هناهدي َناَهَدفْ فَ  َعُمود أ

 بهمفع
ً
  . واهللا أعلم بالصواب ،�ذا الفعل ا�تأخر وهو الواقع بعد الفاء وال

لكن طرأ عندنا  ،هذه ستكون منصوبة \ االشتغال زيداً  ،)هُ تIب زيداً (أو ) هُ تأكرم �مدٌ (ويقولون إنُه مثل قولك  
²نما ، ويكون هذا الفاصل �لًة �ملةو ،بفاصل) أما(و الفاءوأنُه ال �وز الفصل ب[  ،الفاءمشßة جديدة هنا و� وجود 

 من ا�ملة
ً
  . هذا هو ا�وضع الرابع اTي ي;جح فيه نصب االسم ا�تقدم، �وز أن يكون الفاصل بعضا

هذا ، يع� بعد واحد من حروف العطف بعد Aطف) ل عنهُ أن يكون االسم ا�شتغَ (هو أعيد عنوانه مرًة ثانية أو ضابطُه 
 بل من تتمة الضابط أن يكون هذا ) أما(يس ب[ العاطف واالسم ا�شتغل عنه لفظ ل العاطف ليس مفصوالً 

ً
و¤ُب أيضا

 بفعٍل 
ً
 V  ،العاطف وهو الواو مثالً مسبوقا

ً
 ال سماوأن ال يكون الفعل ا�تقدم مبنيا

ً
 ل�ن يع� ليس خrا

ً
سم متقدم أو خrا

� 
ً
 باسم واقع خrا

ً
 ذلك فيكون مسبوقا

ً
  .أو �وا
اِإلنَساَن ِمن غÓْطَفٍة فَإَِذا ُهَو َخِصيٌم  َخلََق {: وبنحو قول اهللا وهذا شاهد) هُ تُ أكرمهُ أخااهللا و عبد حàَ (ثلنا ُ� بقولك وقد م
 ٌsِب Óْغَعاَم وَ ).(م

َ
هو االسم ا�شتغل عنه وهو مسبوق بعاطف وهو الواو هذا الواو مسبوق بفعل، الفعل هذا ليس  }َهاَخلَقَ األ

\ 
ً
 عن ا مبنيا

ً
 أما، قالوا ألن ترجح الرفع) أما(ـلو فصل العاطف ب ،)أما(ـسم، ولم يفصل هذا العاطف باسم يع� ليس خrا

 بفعٍل لكن الفعل مبٌ� \ االسم، تفصُل ال·م اTي بعدها عن ما قبلها
ً
فإنُه سيكون من ا�واضع  ،ولو �ن ال·ُم مسبوقا

  . الx يتساوى فيها الوجهان
   .توهم أن الفعل ا�ي بعدهُ صفٌة \وهَم عند الرفع إذا رفعت االسم ا�تقدم يُ أن يتُ : ةا_امس سألةا�

أن الßمة الx بعده أو أن الفعل  ؛فعتاTي ي;جح فيه نصب االسم ا�تقدم هو حينما يتوهم السامع إذا رَ اGامس ا�وضع 
   .اTي بعده مع ا�ملة الx بعده 	ها صفة لالسم ا�تقدم

ٍء  �Xُ  إِن�ا{: شاهده قول اهللا - لفعٍل مقدر ألنه منصوب \  مفعول بهو@ هذا ) نا( سمهااو )إِن� (ـف }بَِقَدرٍ  هُ َناَخلَقْ َ¿ْ
بعد هذا االسم يشبه أن تكون صفة لو  لوجود µلة فعلية فيها ا�صب ترجحيكون حينئذ من ا�واضع الx االشتغال، و

ٍء  ÓXُ  إِن�ا: R هذه اآلية ئرقيل لو قُ  لو ،رفعنا االسم ا�تقدم هذه ستوهم أنها صفٌة  )هُ َناَخلَقْ ( سيوهم وجود 	مة ؛هُ َناَخلَقْ َ¿ْ
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ءٍ  ÓXُ (: لالسم ا�تقدم وهو قولك ألن ا�قصود  ،إن األشياء ا�خلوقَة بقدٍر، وهذا ليس ا�قصود R هذه اآلية :كأنك قلت )َ¿ْ
 وعليه يكون ا�صب  ،هذا هو ا�قصود) لقنا X ¿ٍء بقدرإننا خ(: - واهللا أعلم-فيها 

ً
- ولو رفع ل�ن ا<أويل فيها ،راجحا

  . وهذا ليس ا�راد من اآلية واهللا أعلم )إِن� Xُ ا�خلوقات بقدر: (-واهللا أعلم 
ر يفtه فعل مقدّ ب ة، وتكون منصوبفيها أن تكون منصوبة ونصبها هنا \ االشتغال ي¡جح) �Xُ (فا�اصل أن 	مة  

 ال يظهر إال R ا<قدير ويكون تقديره 
ً
   .)إنا خلقنا X ¿ء خلقناهُ بقدر( :-واهللا أعلم-ا�ذكور وطبعا

فإذا نصبنا االسم  ،يع° نقول إنها تتوهم الصفة u حالة ما نرفع االسم ا�تقدم ؟توهم الصفة u حالة ا3صب�اذا ال تُ  -
   ة؟ا�تقدم �اذا ال تتوهم الصف

من أن ) هُ َناَخلَقْ (ت الßمة أو ا�ملة و� �لة ئ، فمن أجل هذا برألنهم قد قرروا أن الصفة ال تعمل R ا�وصوف: قال
 فإنه حينئذ ال يُ  ،تكون صفة

ً
 إال أنُه من باب االشتغالألن الصفة ال تعمل R ا�وصوف، و²ذا �ن منصوبا

ً
فتذهب  ،توهم أبدا

  . اب الصفةتكون ا�سألة من بأن عنا 
بل جعل ا�صب R مثل هذه اآلية مثل ا�صب R  ،ولم �علُه من مرجحات ا�صب هذا ا�وضع اGامس لم يعتد به سيبويه 

 يع� جعلُه ) هُ تأكرم اً �مد( :قولك
ً
بل لم �عل  ،لكنه لم �عله من ا�سألة الx ذكرنها) وهو عرHٌ كث�(ثم قال  ،مرجوحا

  .ا�صب إيهام الصفة من مرجحات
 لالسم ا�تقدم يرجح سيبويه ر�ه اهللا

ً
و²نما جعله جعل  ،لم �علُه من مرجحات ا�صب ،أن يكون الفعل ا�تأخر وصفا

  . وحينئذ يكون الراجح فيه الرفع واهللا أعلم بالصواب) هُ تأكرم(أو ) هُ تقابل�مداً (مثل هذه اآلية أو هذا ا�وضع مثل قولك 
 لالسم ا�تقدميكون R حالة ا�صب يُ نعود إÏ بيان �اذا ال  

ً
ألن �ن اش;طنا R أول باب  ؟توهم أن الفعل ا�تأخر وصفا

لو فرغنا هذا العامل من الضم� ال  ،االشتغال أن يكون هذا العامل ا�تأخر لو فرغتُه من الضم� لعمل R االسم ا�تقدم
 ألن يكون ا�تأخر فإذن ال يكون مُ  ،فة ال تعمل R ا�وصوفوالص ةألنُه صف �اذا؟ يستطيع أن يعمل R االسم ا�تقدم

ً
وهما

 لالسم ا�تقدم
ً
  . هذا وصفا

 أو االسم ا�شتغل عنه-أن يكون االسم  :ةالسادس سألةا�
ً
 الستفهام  -ا�ي رجحت أن يكون منصوبا

ً
أن يكون جوابا

  . منصوب
هذا ي;جح فيه أن  ،R ا�واب) ُت Iب اً زيد( :فيقال لك) ؟َت أكرمهم كي� (أو ) ؟َت Iبهم كي� (أن تسأل فتقول : االستفهام

 \ االشتغال وليس مرفو¦، قال
ً
 بفعل ،من باب ا�شا	ة: يكون االسم ا�تقدم منصوبا

ً
 ،حø يكون االسم ا�تقدم منصوبا

  ). فعليت[(وتكون �لة السؤال و�لة ا�واب تكوناِن Îهما 
  

ً
 الستفهام منصوب ي;جح نصب االسم ا�تقدم: إذا

ً
االستفهام اTي سألت به  اسمكون ييع� أن  ؛إذا وقع هذا االسم جوابا

 كأنُه \ صفة ا�ملة  ؛ل عنُه أن يكون Æ Rل نصبوأجبت باالسم ا�شتغَ 
ً
فيستحسن أو ي;جح أن يكون ا�واب أيضا

  . أو ناسبت ب[ السؤال وا�واب تفيكون حينئذ قد شا	 ،الفعلية
-  

ُ
 ):أي(سيكون قولك  )؟َت أكرم همأي(فيكون لو قلت ؛ )؟َت أكرم همأي(R جواب من قال ) ُت أكرمزيداً : ( أن تقولومثا�
أن تكون منصوبة ألنها وقعت  )اً �مد(R 	مة  ي¡جح، )هُ تأكرم اً �مد( :ا�واب R قولك، �ذا الفعل ا�تأخر مفعول به

 لسؤال
ً
  . فهذا من مواضع ترجح ا�صب وهو آخر ا�واضع ،وبسم االستفهام R السؤال منصاو ؛جوابا
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   )�-(اpلقة 
  وجوب رفع االسم ا�تقدم u باب االشتغال

، ألنه ال يشمله الضابط ا�ذكور R أول ا5اب، وضابط هذا فليس من باب االشتغال الرفع واجبو²ذا �ن االسم ا�تقدم 
Çيث لو فُّرغ هذا العامل ) يع� R ضم� االسم ا�تقدم(عمل R ضم�ه أن يتقدم اسٌم ويتأخر عنه ¦مٌل مشغول بال: ا5اب

  .من هذا الضم� �صب االسم ا�تقدم
 ؛و²ذا �ن ال �وز إعمال الفعل ا�تأخر ،إذا �ن االسم ا�تقدم واجب الرفع معناه أنه ال �وز أن تعمل فيه الفعل ا�تأخرف

وهذا إذا ، اية باب االشتغال إنُه لو فرغَت الفعل ا�تأخر لعمل R االسم ا�تقدمألننا قلنا R بد ،فليس من باب االشتغال
 ال يكون من هذا ا5اب، فرغته ال يعمل

ً
   .معناه أنُه ال يمكن أنُه ينصبه الفعل ا�تأخر أو العامل ا�تأخر فإذا

  وجوب رفع االسم ا�تقدم: من أح�م باب االشتغال رابعاpكم ال

  :¤ب رفع االسم ا�تقدم u مسائل ���� :وجوب الرفع u مسائل: نا اهللا و²ياهيقول ا�صنف ر�
tأن يقع الفعل ا�تأخر ا�شغول صفًة لالسم ا�تقدم :ا�سألُة األو.   

ألنُه إذا �ن صفة فإنُه ال ، اف توهم أن الفعل ا�تأخر صفةأن T:  Hُلك قلنا R ا�وضع اGامس من مواضع ترجح ا�صب 
R ا�وصوفيعمل  .  

- Ïوَ {: شاهدُه قول اهللا تعا ÓGُ  ٍُء َفَعل ُبر هُ وَ¿ْ Óالز uِ { هذه �ب فيها رفع االسم ا�تقدم وهو) ÓXُ(  ألن �لة) ُهذه ): هُ وَفَعل
ءٍ  æ ºُ} ، ÓXٍُء مفعول مكتوب R الزبر: -واهللا أعلم-صفٌة لæ gء، وا<أويل فيه  ُبرِ  هُ وَفَعلُ  َ¿ْ Óالز uِ{ ) َو ÓGُ :(وهو  مبتدأ

ءٍ (مضاف و ، ألن ا�ملة الx وحينئذ فإنُه �ب رفع االسم ا�تقدم، )ÓXُ (مة هذه صفة لß )هُ وَفَعلُ ( :مضاف إ�ه، و�لة :)َ¿ْ
  . عمل ال يفtُ ¦مال فيخرُج من هذا ا5ابيوما ال  ،والصفة ال تعمل R ا�وصوف ،وقع فيها العامل، صفة لالسم ا�تقدم

   .أن يكون الفعل ا�تأخر صلةً  :ا�سألة ا6انية 
لكن هذا  ،سم موصول، واالسم ا�وصول من صلته ¦مل مشتغل بالعمل R الضم�امعÁ هذا أن بعد االسم ا�شتغل عنه 

  . الضم� ال يعود لالسم ا�تقدم بل يعود لالسم ا�وصول
  )هُ تُ أكرم ا�يخاbٌ : (مثا�ُ  -
) ٌbهُ تُ أكرم يا�( ،مبتدأ): خا:( rألن �لة ، خ rها خ	العامل هنا صلٌة لـ ، هذه صلة ا�وصول هُ تُ أكرمهذه ا�ملة 
ألنه  ،وصلة ا�وصول ال تعمل فيما قبل االسم ا�وصول، وبهذا ينتقض ال�ط اTي ذكرناه R ضابط باب االشتغال ،)ا�ي(

  . وحينئذ ال يكون من هذا ا5اب ،ل عنهغَ من الضم� فإنه ال يعمل R االسم ا�شت العامل إذا فرغنا
 إ�ه :ةا6ا6 سألةا� 

ً
   .أن يكون الفعل مضافا

 إ�ه 
ً
  . يع� الفعل ا�شتِغل اTي اشتغل بالضم� اTي يعود لالسم ا�تقدم أن يكون مضافا

  ) تفرحُ  هُ ترا ح�sمٌد : (مثا�ُ  - 
لكن ا�هم أن  ،هذا أصل ال·م )هُ ترا حs تفرح(، تفرحمتعلق بقو� هذه ظرف : )حs(، )هُ ترا حs(و ،مبتدأهذا  ):�مدٌ (

 جفال يفt ¦مال فيخر، ، وا�ضاف إ�ه ال يعمل فيما قبل ا�ضافاإ�ه )حs(	مة  هذه R موقع جر بإضافة) هُ ترا(�لة 
  . حينئذ �ب رفع االسم ا�تقدممن باب االشتغال و
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  . )إذا الفجائية: (وذلك �و إال ا�بتدأ بعده يع� بعد ما ال يقع ؛د ما âتُص باالبتداءبع أن يكون الفعل :ا�سألة الرابعة
هذه ا�ملة ) هُ يàب(وهنا �ب رفعُه، و�لة  ،هو االسم ا�تقدم ):اللص(هنا ، )ال(Aُ  هُ يàب اللُص  إذاف خرجُت : (قولك -

، )إذا الفجائية(بعد ما Hتص باµخول \ األسماء وهو 	مة االسم ا�تقدم وقع  ،هذا ال يصحأو الفعل ا�شتغل بالضم�، 
، فال يصح أن تنصبهُ او²ذا الفجائية البد أن يكون ما بعدها 

ً
 والبد أن يكون مرفو¦

ً
 هُ يàبهنا ) هُ يàب(فلو قلت  ؛سما

) اللص(و ،ا�rG ): Aال( هُ يàب(، و�لة مبتدأفيص� ) اللص(، هذه ال يصح أن تعمل R االسم ا�تقدم فيص� �لةً 
 ، هذه �ب أن تكون مرفوعة لوقوعها بعد إذا الفجائية

ً
بل البد أن يكون  ،و²ذا الفجائية ال يصلح أن يقع بعدها فعٌل أبدا

  . سم وأن يكون هذا االسم مرفو¦ابعدها 
   .فيما قبلههُ ال يعمُل ما بعد -بعد لفظ- بعَد ¿ءٍ  بالضم¥ لأن يقع العامل ا�شتغِ  :ا�سألة ا_امسة

هذا من ، االسم ا�وصول ال يعمل ما بعدُه فيما قبلهف، صلًة للموصولو� أن يقع مثًال  ،بهة �ذااقد م¡ بعض الصور ا�ش
 �ب أن ال يعمل ما بعده فيما قبله

ً
  .ا�واضع أيضا

و²ذا انتù أن ال يعمل ما ، فيما قبله ال يعمل ما بعدهُ  -بعد لفٍظ -أن يقع الفعل ا�شتغل بالضم� بعد æٍء : ا�وضع اGامسف
غت هذا العامل من الضم� ألصبح أن يعمل ألن االشتغال يلزُم فيه أنك لو فرّ  ،بعده فيما قبله فإنُه Hرج من باب االشتغال

   .ألنُه وقع بعد أداٍة ال يعمل ما بعدها فيما قبلها ،وهذا ال يصح أن يعمل R االسم ا�تقدم ،R االسم ا�تقدم
هذه تعجبية وما ) ما) (هُ أكرم ما الرÃن عبدُ : (قولك هذه األداة �و، ا�عجبية) ما(أن يقع العامل بعد  :الصورة األو	 -

ا<عجبية من األلفاظ الx �ب أن تكون متصدرةً R �لتها، ومادام أنُه �ب أن تكون متصدرةً R �لتها فإنُه ال يعمل 
ا<عجبية ال يعمل ) ما(ا<عجبية و) ما(، لكنُه سبقته ا³اءوهو  ،ومشتغل بالضم� ،هنا فعل) رمأك(ما بعدها فيما قبلها، فـ 

  . ما بعدها فيما قبلها
إذا �نت ن إذ، بل أدوات ال�ط 	ها من ما � الصدارة ال(طية) إن(و، ال(طية) إن(أن يقع العامل بعد  :الصورة اhانية -

هذه  )إن) (هُ تقابل إن(، )عليه سلمف هُ تقابل إن الرÃنِ عبد : (مثاُ� قولكا، قبلهفيما يعمل  �ا � الصدارة فإن ما بعدها ال
لكنُه وقع بعد أداة ال�ط، وأداة  ،هو مشتغل بالعمل R الضم� هنا ،)هُ تقابل(أداة zط، وبعدها الفعل ا�شتغل وهو قولك 

  . ال�ط هذه ال يعمل ما بعدها فيما قبلها ألن �ا الصدارة
 االستفهامية) هل(وحينئذ فإن ما بعد  ،هلاالسم سبق ، فاالستفهامية) هل( أن يقع العامل ا�شتغل بعد :الصورة اhاhة -

 من األدوات وا�روف الx تستحق الصدارة، ال يعمل فيما قبلها
ً
عبد ( )هُ �ب هل الرÃنِ عبد (قولك  :مثا�ُ ، ألنها أيضا

، لكنك لو حذفت هذه ا³اء، وهو مشتغل بالعمل R فعل مضارع: )هُ �ب(و، أسم استفهام هذا) هل(و، هذه مبتدأ) الرÃنِ 
ال يصح أن يعمل ما بعد  ،فيما قبلها) هل(ألنُه ال يعمل ما بعد  ،ا�اء فإنُه ال تستطيع تسليط هذا العامل \ االسم ا�تقدم

  . فيما قبلها حينئٍذ �ب الرفع) هل(
  الرÃنِ عبد : (كقولك، العامل ا�شتغل بعد أداة þضيض أن يقع :الصورة الرابعة -

ّ
  الرÃنِ عبد (أو ) هُ تصاp هال

ّ
 هال

pهُ تصا(.   
  . مبتدأهذا  ):الرÃنِ عبد (ـف
  . هذه أداة þضيض ):هالّ (و
ال يعمل فيما فإنُه ) هالّ (وما سبقته ، ا<حضيضية )هالّ (بق بـلكنُه سُ ، هذا هو العامل ا�شغول بالعمل R الضم�:)تصالح(و
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 -R �لتها  ألنها من األلفاظ الx �ا الصدارة ،قبلها
ً
لكنها R �لتها ، الرÃنِ عبد ف¾ مسبوقة هنا بكلمة  ال²و -طبعا

 واقعة R صدارتها R أول ا�ملة الx � فيها و� ا�ملة الواقعة 
ً
  . خrا

Ïب فيها رفع  :أعيد باختصار إن شاء اهللا تعا� xب رفع ووال �وز،  ¤ب: االسم ا�تقدما�واضع ال¤ Áهذه ا�سائل ال G
 من باب االشتغال ،من باب االشتغال ةاالسم ا�تقدم فيها خارج

ً
ألننا ذكرنا أن  ،ألنُه إذا لم �ز فيها ا�صب فال تكون أبدا

 ،ال يمكن أن ينصب االسم ا�تقدم هذا، وغ من الضم� اTي يعمُل فيه لصح أن ينصب االسم ا�تقدمرÛ العامل ا�تأخر لو فُ 
  . فليس من باب االشتغال

ٍء َفَعلُ  ÓGُ وَ {: شاهده قو� تعاÏو، أن يقع الفعل صفة :األوt ا�سألةُ ���� ُبرِ  هُ وَ¿ْ Óالز uِ{ .  
  ). هُ تُ أكرم ا�يخاbٌ : (كقولك ،أن يقع الفعل صلةً  :ا6انية ا�سألة����
 :ا6ا6ة ا�سألة����

ً
  ) تفرحُ  هُ ترا ح�sمٌد : (كقولك، وما بعد ا�ضاف ال يعمل فيما قبل ا�ضاف ،إ�ه أن يقع الفعل مضافا

 هُ يàب اللُص  إذاف خرجُت : (كقولك، بعد أداٍة ùتص باbخول V األفعال سم ا�عمولأن يقع اال :ا�سألة الرابعة����
 ُA)فال تستطيع أن تقدر ¦مال �نصب  ، األفعالالفجائية ال تدخل \) إذا(الفجائية و) إذا(هنا وقع بعد ) اللص(، )ال

  . الفعل ا�تأخر �نصب االسم ا�تأخر هذا
  :وذلك مثل، أن يقع الفعل بعد أداٍة ال يعمل ما بعدها فيما قبلها :ةا_امس سألةا� ����
ã . عجبية) ما(أن يقع بعد�ن عبدُ (كقولك  اÃهُ أكرم ما الر(.  
Ó . نِ عبد : (ال(طية) إن(أن يقع بعدÃعليه سلمف هُ تقابل إن الر(.   
Ö .مة	نِ عبد ( ال يعمل ما بعدها فيما قبلها كقولكفهل  ،)هل( أن يقع الفعل بعد Ãهُ �ب هل الر .(  
ð . نِ عبد : (�و قولك أداة �ضيضأن يقع بعدÃهالّ  الر pهُ تصا .(  

  .عنها R باب االشتغالبö موضع وهو آخر ا�واضع الx يتحدث وانتهينا من مواضع وجوب الرفع، 

  . االسم ا�تقدم ورفعه نصب ىتساوأن ي: من أح�م باب االشتغال امسpكم ا_ا

 \ �لةبالضم� أن يقع الفعل ا�شتغل  :ا�سألةضابط 
ً
 " ؛معطوفا

ً
يع� �لة  "\ �لة"يع� قبله حرف عطف،  "معطوفا

 \ �لة، هذه، معطوفة \ �لة
ً
يع� ليس فيها ، ا�ملة السابقة فيها مبتدأ وrÈ عنُه �ملٍة فعلية أن يقع الفعل معطوفا

 ال يكون إال  ،مبتدأ rÈ عنه باسم
ً
 اعندنا مبتدأ وعندنا خr، ا�بتدأ طبعا

ً
 سمااrG قد يكون ، سما

ً
، سماوقد يكون غ�  ا

  . فإنُه يتساوى نصب االسم ا�تقدم ورفعهُ فإذا اجتمعت ال�وط 	ها 
عيدُه مر

ُ
  الضابط: ة ثانيةأ

ً
ا�ملة السابقة -، \ �لة -يع� مسبوق Çرف عطف-هو أن يكون الفعل ا�شتغل معطوفا

فإنك حينئذ  ا�ملة الكrى\  طفَت فإن عَ  -وخrها �لة فعلية ،يع� أو�ا �لة أسمية ؛هذه يسمونها �لة ذات وجه[
  ا�ملة الصغرى²ن عطفت \ و، ترفع

ً
، والوجهان \ السواء متساويان ،عن ا�بتدأ فإنك حينئذ تنصب و� الواقعة خrا

²ن راعيت ا�ملة الصغرى و، بل األو	 فيه أن يكون مرفو¦ ،ألنك إن راعيت ا�ملة الكrى صار حقُه أن يكون مرفو¦
 ال

ً
 عن ا�بتدأ فإن حقُه حينئٍذ أن يكون منصوبا

ً
ة ب[ ا�عطوف حø تتساوى أو حø يكون فيه مشا	، واقعة خrا

  . وا�عطوف عليه
عالقة �ا با�ملة  أما إن �ن العطف R �لة ال، ا�ملة ا�تأخرة هذه البد أن يكون فيها æء يربطها با�ملة ا�تقدمة 

 
ً
ألنه البد من ا<نسيق ب[ ا�ملت[، وأن يكون Çيث لو فرغت الفعل من  ،ا�تقدمة فإنه ال يكون من باب االشتغال طبعا
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 ارلهذا ا، فإذا البد من وجود رابط ،تصل به �از أن ينصب االسم ا�تقدماالضم� اTي 
ً
 يكون ضم�ا

ً
 ، بط أحيانا

ً
وأحيانا

  ما الفرق بs العطف بالواو أو الفاء؟  ،)الفاء(تكون ا�ملة ا�تأخرة هذه ا�عطوفة معطوفًة بـ
 أو ُمَسبَبًَة عن ا�ملة األو	 معناه أن بينهما عالقة ورابطاو²ذا �نت ا�ملة اhانية سب ،تتضمن معÁ السببية الفاء

ً
  . با

  ) ألجلهِ  úُهتأكرم خاbٌ و قامَ  �مدٌ : (مثال - 
�لة فيها �لة كrى  ):قامَ  �مدٌ (، هذه ا�ملة لة واقعة خ�r: )قام(، ومبتدأفإنها : )�مدٌ (نظر ر�ك اهللا إÏ 	مة ا

  . و�لة صغرى
 ) قامَ (� �لة  وا�ملة الصغرى، ا�بتدأ واrG) قامَ  �مدٌ : (� ا�ملة الكrى 

ً
حرف ) الواو(، و� ا�ملة الواقعة خrا

  . هو اTي �وز فيه الوجهان الرفع وا�صب ):خاbٌ (، عطف
يع� أنت ) úُهتمأكر خاbٌ و قامَ  �مدٌ ( ،عالقة الألنه حينئذ  ،�ا �نت من باب االشتغال) úُهتأكرم خاbٌ (لو وقفت عند �لة  

 ¦ئد) ألجلهِ (صار الضم� R  :)ألجلهِ  úُهتأكرم خاbٌ و( :لكن �ا قلت، عطفت �لة \ �لة فقط
ً
 ،ا�تقدم �مد\  ا

  :هذه �وز فيها \ السواء خاbٌ وحينئذ 	مة 
 فقطوي أن تنصبها بفعل �ذوف -

ً
  .úُهتأكرم خاbاً  أكرمُت و :كون ا<قدير وهذا يقدر تقديرا

 أ -
ً
، فإن رفعت فأنت عطفت \ ا�ملة الكrى R قولك و تكون مبتدأ

ً
و²ن نصبت ، )قامَ  �مدٌ : (وا�ملة الx بعدها خrا

 و� �لة 
ً
وحينئذ تكون شا	ت ب[ ا�ملت[ R حالة الرفع و¬ حالة  ،قامفإنك حينئذ عطفت \ ا�ملة الواقعة خrا

  . ا�صب فيتساويان حينئذٍ 
 ) الفاء(ابط هو إذا �ن الر -

ً
 اميقمن أجل : يع�ألنها تدل \ السببية،  الفاء) úُهتأكرم زيدٌ ف قامَ  �مدٌ (: فنحو قولك أيضا

  :خاbاً أو  زيداً  ُت أكرم �مدٍ 
  . وحينئذ تكون راعيت ا�ملة الكrى فاستحقت الßمُة الرفع ،فأنت ناظٌر إÏ ا�ملِة األو	 الx أو�ا مبتدأ رفعتإن  -
ولو عطفت \ ، فقد راعيت ا�ملة اhانية ا�بدوءة بفعٍل وتكون حينئذ عطفت �لة فعلية \ �لة فعلية نصبتو²ن  -

  . سميةا�لة  سمية \اا�ملة الكrى لعطفت �لًة 
 )هتمأكر خاbٌ و �مداً  أحسن ما( :لو قلت ،هذا ما يصلح هذه ليست من بابنا )úُهتأكرم خاbٌ و �مداً  أحسن ما( قولك - 

  . ألنه ال يوجد رابط يربط ا�ملة اhانية باألو	 ،فال �وز فيها إال الرفع، هذه ال عالقة للجملة اhانية با�ملة األو	
  فهل ندخلها u هذا اJاب أو ال ندخلها؟ ،ولم تكن معطوفًة بالفاء اً،إذا لم يكن u ا6انية ضم¥ ����
- Rيمنعان ا3صب األخفش والس�ا þ¤ و، انهوال� R و قامَ زيٌد ( :فال �وز أن تقول ٌbُهتأكرم خاú( إذا لم يوجد ضم� ،

  . بما قبلها الواويربط �لة اrG أو ا�ملة الواقعة بعد 
  -االسم اTي بعد العاطف- أن يكون اhا� يرجحونلكنهم  ¤þون ا3صب الفار> و�اعة من ا�حوي[ - 

ً
إذا  ،مرفو¦

  . ا�ملة األو	بووجد الضم� معه ل�بط ا�ملة اhانية  بالواوولم يكن العطف  اءبالفلم يكن العطف 
فيقول كما أن  ،وا�مع ألن الواو أصًال تقت/ الت�يك ،الواو والفاء u اpكم سواء :يقول هشام ابن معاوية ال�ير -

 الت�يك ب[ األول واhاني الواوفإن  ،تفيد السببية الفاء
ً
فيجوز فيها \ السواء أن ترفع االسم ا�شتغل عنه وأن  ـتفيد أيضا

  . تنصبهُ 
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  )/S(اpلقة 
  :متممات باب االشتغال ����

 
ً
 بالعالقة أو بالرابط، وأحيانا

ً
 بالعاطف اTي يقع بعدها، وأحيانا

ً
 باالسم ا�شتغل عنه، وأحيانا

ً
هذه ا�تممات تتعلق أحيانا

 يكون باالسم ا�تقدم R حالة ما يكون مرفو
ً
  . ، الخ¦

���� tايكون  - وهو األصل- كما يكون ا�شتغل عن االسم السابق فعالً  :ا�صنف يقول :ا�تممة األو 
ً
�ا - ب(وطسما

هذا العامل ا�شتغل بالضم� األصل فيه أن يكون ، سٌم ويتأخر عنه ¦ملاذكرنا R تعريف باب االشتغال قلنا أن يتقدم 
 ايكون  قدفعًال، لكن 

ً
  نلك ؟ نعمسما

ً
  :يش¡طون فيه ²وطا

 العامل أن يكون هذا  :ال(ط األول
ً
 صيغة مبالغةأو  ةصفًة مشبهأو  سم فاعلاأن يكون  بالوصفوا�قصود  ؛وصفا

 إG. . . َفِعل، فَعيل، فَعول، ِمفعال، فَعال(
ً
  . األصل أن يكون فعًال، لكن �وز أن يكون أسما

 يع� مستوفي ؛أن يكوَن Aمالً  :ال(ط ا6ا{
ً
سم امثًال R -ألننا اش;طنا R األسماء يع� R الوصف ، ل�وط العمل ا

فإذا �نت هذه ال�وط موجودًة أعملناه R باب االشتغال أو صح ؛ حø يعمل عمل الفعل يش;ط فيه zوط –الفاعل
  . كن ال�وط موجودة، فيما لو �ن ليس من هذا ا5اب فإنه ال يصحتاالشتغال، ولكن إذا لم 

 صأن يكون  :(ط ا6الثال
ً
 -وهو األصل-، ألنُه R بعض األحيان �ول ب[ الفعل للعمل فيما قبله -هذا العامل-اpا

أو ما يقوم مقامُه بل ب[ الوصف  -مثالً -حائٌل دون أن يعمل فيما قبله، فمن باب أو	 أن �ول هذا ا�ائل ب[ الوصف 
  .  ¦مالوحينئذ ال يكون من باب االشتغال فال يصح أن يفtّ  ،ل فيهÇيث ال يمكن أن يعم ،وب[ ا�عمول ا�تقدم

  )اآلن أو غداً  هُ مكرمأنا  صالحٌ : (قولك: مثال -
لعمل R هذا ل وهو صالح، )ا³اء(، وهو مشغول بالعمل R سم فاعلاو²نما هو  ،هذا ليس فعالً  ):مكرم(، )هُ مكرمأنا  صالحٌ (

  :ا�وقع
  . علسم فااألنُه  هو وصف :أوالً 
 
ً
 للحال أو االستقبال، )اآلن أوغداً ( قلنا بعدهُ  ، فقدألنُه Aمل: ثانيا

ً
  . وهم يش;طون R الوصف أن يكون متضمنا

 ثا6
ً
  .أنه لم óل بs الوصف وبs العمل فيما قبلُه حائل :ا
   -¦مالً  وال يكونيع� االسم هنا ال �وز أن يكون من باب االشتغال أ؛�ا �ن فيهأن يكون يع� هذا ال �وز -

   م؟ل،ألزمهيع� ) هُ عليكصالٌح ( قولك àالف
  . سم الفعل ال يعمل فيما قبلهُ ايقولون  قال ألن معظم ا�حوي[ -
ويكون من باب االشتغال، لكن \  ،ال مشßة الكسا#فع� مذهب  ،سم الفعل فيما قبلهاأن يعمل  الكسا# وأجاز -

  . يعمل فيما قبلهال �وز أن  مذهب معظم ا�حوي[
  صالحٌ : (كذلك R قولك -

ً
 (ـ ، ف)ياهُ إ Iبا

ً
  :)Iبا

ً
 ) هُ عليك( ةمثل 	م، فال يدخُل معنا ،هنا ليس وصفا

ً
ألننا  ،ليس وصفا

 
ً
  . اش;طنا R العامل أن يكون وصفا

 للعمل كقولك-
ً
 لكنُه منتقض بعض zوطه فإنُه ال يصلح أيضا

ً
 هُ مكرم أنا(أو) أمِس  هُ ضارب أنا صالحٌ (: كذلك لو �ن وصفا

 اش;طوا R عمِل ؛ )أمِس 
ً
  . االستقبال أو سم الفاعل أن يكون بمعÁ ا�الاألنهم أيضا
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 بقول  سم الفاعل إذا �ن للماÂاعمل  الكساñُ ال يعمل، وأجاَز عند ا�حوي[ أما إن �ن بمعÁ ا�اÂ فإنُه  -
ً
مستدال

ُبُهم { :اهللا
ْHَبَاِسٌط َو  ِ َوِصيدِ ِذَراَقْيِه ب

ْ
هنا متضمن  الكسا#و\ هذا فإن الوصف عند ، قال يع� فيه ذكٌر لألمر ا�اÂ} ال

 Âال �وز أن يعمل وعند ا�حوي[�ا .  
 ،وصف لكنها صلة: )ضارب(لم؟ ،)هُ ضاربال أنا صالحٌ : (كذلك يقولون ال يصلُح أن يكون من باب االشتغال قولك -

فال يكون من  ،بضم� فإنُه ال يصلح أن يعمل حø لو �ن مشتغالً  ،بعدها فيما قبلهاال يعمل ما ) أل(ويقولون إن صلة 
  . باب االشتغال
يع� ضعيفة R العمل ألنها مشبهة  فيه قالوا ألن الصفة ا�شبهة أصًال ال تعمُل  )هُ حسنصالٌح  وجه األِب ( :كذلك قولك

  .باسم الفاعل فال تعمل فيما قبلها
 يش;ُط �كون ال

ً
 وصف ¦مًال عمل الفعل R باب االشتغال أن يكون إذا

ً
  . لعمل فيما قبلهلصاpا ، Aمالً ، وصفا

 البد لصحة االشتغال من عُ  :مة ا6انيةما�ت ����
ْ
 البد أن يكون بs ، يع° من رابط ؛قةل

ً
حº يكون االشتغال صحيحا

   .ا¸ملة ا�تأخرة ما يربطها با¸ملة ا�تقدمة
عالقة ُ� بما �ن فيه  ف ا�مل والطألنه يكون من ع ،هذا ما يكون من بابنا )úُهتأكرم عمروٌ و اءج �مدٌ ( :فأنت لو قلت 

  ،رابط يربط ب[ ا�ملة ا�تأخرة وال·م ا�تقدم و� ،فال بد من وجود عالقة، وال يصلح
ً
Çيث لو  وأن يكون هذا أيضا

  . دملعمل R االسم ا�تق ؛هذا العامل من الضم� اTي �قه فرغت
 متصًال بالعامل مباzةً  :الصورة األو	 -

ً
R ) ³اءا( الرابط عندنا) úُهتأكرم �مداً (كقولك ، الرابط هذا يكون ضم�ا

  ). úُهتأكرم) (أكرم( و� متصلة بالعامل �مدألنها تعود \ ) úُهتأكرم(
 لكنُه مفصول عن العامل Çرف ا :الصورة اhانية-

ً
 أيضا

ً
الرابط ف) هبُت مرر اً �مد(كقولك �ر، قد يكون الرابط ضم�ا

  . )اJاء(موجود وهو الضم� وهو مفصول عن العامل Çرف ا�ر 
 عن العامل باسم مضاف،  :الصورة اhاhة-

ً
 ومفصوال

ً
 العُ ) هُ أخا ُت أكرم اً �مد(كقولك قد يكون الرابط ضم�ا

ْ
قة هنا ل

و²نما هو مفصول عنُه  ؛الضم� ليس متصًال بالعامل، هو الضم�والرابط اTي ربط االسم ا�تقدم با�ملة ا�تأخرة هذه 
  ). ا³اء(و� مضاف إÏ ) أخا(بكلمة 

 عن االسم ا�تقدم باسٍم أجن�، لكن هذا االسم األجن� بعدهُ  :الصورة الرابعة -
ً
أن يكون الرابط اTي به العالقة مفصوال

   .ال Hرج من بابنا²نعت � عالقة باالسم ا�تقدم، و
باسٍم أجن� ) هُ óب(مفصول عن الضم� وهو الضم� R ) ُت أكرم(العامل وهو ، ف)هُ óب رجالً  ُت أكرم اً �مد: (قولك: ا�ثال -

  . فهذه � الx جعلت ا�ملة متصلًة بعضها ببعض، )هُ óب(هذه موصوفة بقولك  )رجل( لكن 	مة، )رجل(وهو 	مة 
 قد يكون الرابط ضم� :الصورة اGامسة -

ً
 عن العامل باسٍم أجن� أيضا

ً
 مفصوال

ً
، ولكَن ما بعدُه معطوٌف بالواو ،ا

 ل�ن Îم )عمراً  ُت أكرم اً �مد( :، لو قلت)هُ أخاو عمراً  ُت أكرم اً �مد: (كقولك
ً
 البد  ،غ� صحيح ا

ً
ألن ا�ملة الواقعة خrا

، )عمراً  ُت أكرم) (عمراً (الفاصُل هو R 	مة ) هُ أخاو اً عمر ُت أكرم اً �مد(: أما �ا قلت ،أن يكون فيها رابط يربطها با�بتدأ
  . هذا الضم� اTي يعود إÏ االسم ا�تقدم )هاء(آخرها الـالx ) أخا(وعطفنا عليه بالواو 	مة 

 عن العامل باسم أجن� :الصورة السادسة -
ً
 مفصوال

ً
 لكنُه  ،قد يكون هذا الرابط ضم�ا

ُ
 :كقولك، تبع هذا بعطف بيانأ

حينئذ ال مانع من أن يكون من ؛ )هُ أخا( بينته بقولك هذا؟ عمراً من هو . عمراً  ُت أكرم اً �مد ؛)هُ أخا عمراً  ُت أكرم اً مد�(
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 كون الرابط ضم�، يبابنا
ً
 عن العامل باسم أجن� ا

ً
يع� ؛ عطف بيانبعد االسم األجن� ، و)عمراً ( ة	م هو، وومفصوال
أخاهُ  ة	م تفصار )هُ أخا( لكنك بينتها بقولك، هذه أجنبية عن Æمد) عمراً (ة 	م ،عطف يب[ من هذا االسم األجن�

  . ألنها وضحتهُ  )عمراً ( عطف بيان لßمة

البد لصحة االشتغال من وجود عالقة ب[ الفعل ا�شتغل والضم� ا�وجود فيه وا�عمول  :ا�تممة ا6انية بإ¤ازإAدة  

  :هذه العالقة ،ا�تقدم
 متصًال بالعاملقد يكون ال -

ً
  ). úُهتأكرم �مداً (أو ) úُهتأكرم �مدٌ ( رابط فيها ضم�ا

 عن العامل Çرف ا�ر -
ُ
 مفصوال

ً
  ). هبُت مرر �مدٌ ( قد يكون الرابط ضم�ا

 عن العامل باسم مضاف -
ً
 مفصوال

ً
  ). هُ أخا ُت أكرم �مدٌ ( قد يكون الرابُط ضم�ا

 عن العا -
ً
 مفصوال

ً
  )هُ óب رجالً  ُت أكرم �مدٌ ( مل باسم أجن� لكنُه أتبع بنعتقد يكون الرابط ضم�ا

تبَع ب -
ُ
 عن العامل باسم أجن� معطوف أ

ً
 مفصوال

ً
عطوٍف بالواو هذا ا�عطوف بالواو ُ� عالقة مقد يكون الرابط ضم�ا

  ). هُ أخاو عمراً  ُت أكرم دٌ �م(كقولك  باالسم ا�تقدم
-  

ً
 مفصوال

ً
 ضم�ا

ً
تبَع بعطف بيان قد يكون الرابُط أيضا

ُ
�و قولك  عن العامل باسٍم أجن� لكن هذا االسم األجن� أ

  . عمروهذه عطف بيان لßمة  هُ أخافإن ) هُ أخا عمراً  ُت أكرم �مدٌ (

، قلنا بعض األحيان �وز نقول أن االسم ا�شتغَ  :ا�تممة ا6ا6ة ����
ً
ل عنه يقدر ُ� ¦مل ينصبُه R حالة ما يكون منصوبا

، فإذا �ن جائزفيه الوج
ً
 �ب أن يكون منصوبا

ً
، وأحيانا

ً
 ي;جح أن يكون منصوبا

ً
 هان، وأحيانا

ً
 أو  ا

ً
فيه أن يكون منصوبا

 
ً
 أو ي;جح أن يكون منصوبا

ً
  ؟فالعامل ا�ي تقدرهُ ما نوعهُ �ب أن يكون منصوبا

 يكون هذا العامل من لفظ الفعل ا�تأخر ومعناه
ً
 يع� لفظُه ومعناه تمام ،أحيانا

ً
فإنك R حالة ) هتأكرم �مدٌ ( :كقولك ،ا

 �مد(ا�صب حينما تنصب 	مة 
ً
 ننبه أن هذا R ا<قدير فقط، هتأكرم �مداً  ُت أكرم :يكون ا<قدير )ا

ً
أما R  ،طبعا

 ،ا�تأخر ا�شغول هو الفعل ا�ف©Ç  ، والُمَف©� الُمَف©Ç ويقولون ال �مع ب[  ،ألن هذا ¦مل ُمفt   ،اللفظ فال �وز أن تذكرهُ 
 يكون من لفِظ الفعل ا�شغول ومعناه ر أو ا�قد� الُمف©� هذا العامل ، هو يفt العامل ا�تقدم

ً
 �مداً ( :كقولك ؛أحيانا

  . يكون ا�قدر من معÁ العامل ا�تأخر فقط ؛فيما عدا هذا ا�ثال) هتأكرم �مداً  ُت أكرم(: ا<قدير )هتأكرم
إن Èن الضم¥ ، ها u وجود الرابط ا�ي يربط ا¸ملة ا�شتغلة أو الفعل ا�شتغل بما قبلهاكرنا�سائل الÁ سبق أن ذ

هذه متصلة بالفعل  )ا³اء() هتأكرم �مداً (: �و قولك متصالً بالعامل مبا²ةً، فإنُه يكون العامل ا�قدر من لفظه ومعناه
  ). هتأكرم �مداً  ُت أكرم( :فيكون ا<قدير ،مباzةً 

 اً �مد( :فنقول مثًال R قولك ،ما عدا هذا من ا�واضع الÁ بعدها *ها يكون ا�قدير فيها من مع¹ العامل ال من لفظهِ في 
 )هب ُت مرر اً �مد ُت مرر( :هل تقول، )هبُت مرر

ً
فالبد أن يأتوا R  ،فعل قا� أو فعل الزم) مرَ (هم يقولون إن الفعل : ؟ أوال

 لالسم ا�تقدمهذه ا�الة بفعل من معناه ح
ً
  ).هبُت مرر �مداً  ُت جاوز: (فتقول ،ø يكون ناصبا

، اآلن ليس ا<قدير أنك أكرمت )هُ أخا ُت أكرم اً �مد( :R بعض األحيان يكون الفعل ا�قدر من معناه R �و قولك
  .ٌم �ُ إكراَم أخيه أكرا أنوذلك من باب  ،هُ أخا، و²نما أكرمت لم تكرم Æمدألنك  ،�مداً 
 : يكون ا<قدير )هُ أخا ُت Iب اً �مد(:  قولكمثالً 

ً
  .)هُ أخا ُت Iب زيداً  ُت أهن( ألن 4ب أخيه إهانٌة � ،أهنُت Æمدا

  .البد أن يكون ا<قدير من معناه وليس من لفظه ؛كذلك فيما يتعلق بالصور األخرى الx الرابُط فيها ليس متصًال بالفعل
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 يكون العامل ا�قدر �صب االسم
ً
يكون ا<قدير ) هتأكرم �مداً ( ا�تقدم من لفظ الفعل ا�تأخر ومعناه كقولك أحيانا

  ).هتأكرم �مداً  ُت أكرم(
 يكون من معناه وليس من لفظِه كقولك 

ً
 اً �مد( ،)هبُت مرر �مداً  ُت جاوز(يكون ا<قدير ) هبُت مرر اً �مد(وأحيانا

   .وهكذا) هُ أخا ُت Iب اً �مد ُت أهن) (هُ أخا ُت Iب

و�ُن نقول إن حقه حø يكون من باب -قد يكون العامل ا�شتغل مشتغًال بضم� Æ Rل رفع  :تممة الرابعةا� ����

 هذه ، االشتغال أن يكون الضم� ا�تأخر هذا Æ Rل نصب، Çيث لو حذفنا الضم� ا�تأخر �صب االسم ا�تقدم
ً
طبعا

فاالسم ا�تقدم  ؛هذا الضم¥ u �ل رفع، امل يعمل u ضم¥لكن إذا Èن الع-الفقرة األخ�ة ليست من باب االشتغال
  كيف نعربُه؟

 ليس جواز-¤ب رفع االسم ا�تقدم V أنُه مبتدأ، ¤ب  قد: (يقول
ً
إذا Èن العامل ا�تأخر Aمالً u ضمٍ¥،  الوجهs، وجوبا

 ليست من باب االشتغال
ً
  : حاالت\ُ  -والضم¥ هذا u �ل رفع، فا�سألة طبعا

tالُة األوpإذا(ذلك أن ، الفجائية) ذاإ(وذلك إذا وقع االسم ا�تقدم بعد  -أنه مبتدأ \-االبتداء  �ب رفعُه \ :ا (
هذه فجائية، ) إذا( ):ي�لُ  ا�طرُ  إذاف ُت خرج: (، وذلك كقولكوال تقع بعدها األفعال ،الفجائية ال يقع بعدها إال األسماء

  :)ا�طر(
ً
وهو مشتغل بضم� لكن هذا الضم� Æ Rل رفع  ،الفعلهو  ):ي�لُ (، وال �وز فيه وجٌه آخر ،هذا مبتدأ وجوبا

  . ألنه ضم� مست; وهو فاعل
: فلو قلَت ، ال �وز أن تكون Æ Rل نصب وال �وز أن تكون Æ Rل جر ،ائر ا�ست;ة ُ	ها Æ Rل رفعموللمناسبة الض[
وهناك فرق ، هذه ليست مست;ة و²نما � Æذوفة )ا³اء( ،هُ تُ قابل ا�يجاء : تقدير ال·م ألن ،فيه ضم� )ُت قابلا�ي جاء (

   ].وأما ا�حذوف فإنه غ� موجود أصالً  ،فإن ا�ست; موجود لكنك ال تراه ،ب[ ا�ست; وب[ ا�حذوف
-  

ً
ال يقع بعدها األفعال بل �ب أيضا أن  فإنه )ما(إذا وقعت بعدها ) �ت(ألن ) ي�ل ا�طرُ  ما�ت(ويقولون مثلُه أيضا

  . تكون داخلًة \ األسماء
كأدوات ؛ �ب رفع االسم ا�تقدم \ الفاعلية، وذلك إذا وقع االسم بعد أداة �تص باµخول \ األفعال :اpالُة ا6انية

َحدٌ َوxِْن { :ومنُه قول اهللا تعاÏ ،ال(ط
َ
ُمْ(sَِ�ِ  أ

ْ
َمَنهُ فَ  اْسَتَجاَركَ ِمَن ال

ْ
بْلِْغُه َمأ

َ
َم اهللا�ِ ُعم� أ

َ
Äَ يَْسَمَع �ºِجرْهُ َح

َ
الشاهد R  }أ

َحدٌ : (قو�
َ
؛ ال�طية ال تقع بعدها األسماء) إن(و ،ال�طية) إن(ألنها وقعت بعد  ،فاعل�ب إعرابها \ أنها  )أحدٌ (فإن  )أ

  . فيجب أن يكون فاعال
وما بعدها  ،هذه األصل أن علها مبتدأ )سعيد(فإن ) نامَ  سعيدٌ ( :�و قولك، بتداءقد ي;جح رفع االسم ا�تقدم \ اال - 

rخ،
ً
  . مرجوحلفعل Æذوف لكنه  ويمكن أن علها فاعالً ، ألنها �لة تامة ا
 ي;جح العكس فتعرب ا�تقدم \ أنُه فاعل كقولك -

ً
 أن يكون فاعًال لفعلٍ  ي¡جحهنا  فمحمد) ح��àمٌد : (أحيانا
  .بالالم االبتدائيةألن ما بعده مق;ن  ،Æذوف

  . حø تكون ا�مل متناسقة متشا	ة ،أن تكون فاعالً  )صالح( ي;جح R 	مة )قعدَ  صالحٌ و �مدٌ  قامَ ( ومنُه قولك
َيÇَناِت َفَقالُوا {: مثلُه قول اهللا تعاÏو -

ْ
Jيِيِهْم ُرُسلُُهم بِا

ْ
ن�ُه Èَنَت ت�أ

َ
 َذلَِك بِك

َ
يك0 أن يقع  همزة االستفهامف } َفْهُدوَغَنابََ(ٌ أ

  . األفعالبعدها 
-Ïو مثلُه قوُ� تعا :} 

َ
َالُِقونَ أ

ْ
ُْن ا_ ْم ,َ

َ
ْلُُقونَُه أ

َ
ù نُتْم

َ
   .هذا أيضا من ما ي;جح فيه }أ
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  .)�ب صالحٌ و حàَ خاbٌ : (كقولك ،وقد يتساوى رفع االسم ا�تقدم \ االبتداء و\ الفاعلية -
 لوجهه الكريم وأن ينفع به وأن يوفق ا�ميع لصالح األعمالأسأ

ً
وص� اهللا وسلم  ،ل اهللا العÞ القدير أن �عل ما قلناُه خالصا
  . وبارك \ نبينا Æمد و\ آ� وصحابته أ�ع[

 

��  
  
  

 
 


