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  المقدمة
ــــالقَلِم    ــــذي ب ــــِه ال ــــُد لّل   الحم

  

ــساَن    ــَم اإلن ــد عّل ــِم ق ــم یعَل ــا ل    م
  

ــــّم صــــالُتنا علــــٰی    ــــارِ ث    المخت
  

  وآلــــــِه األماجــــــِد األطهــــــارِ   
  

ــــُد فــــالعلوُم بیننــــا ُکُثــــْر      وَبع
  

ــُضْر    ــبعُض ی ــُع وال ــبعُض ال ینف   وال
  

ــــدیِن    ــــوُم ال ــــا عل ــــّن أرقاه   لک
  

  لـــذاك فٱطلْبهـــا ولـــو بالـــصیِن   
  

ــــاِن   ٥ بی ــــع التِّ ــــَم م   ِلتجمــــَع العل
  

ــــــسّنِة والقــــــرآِن      والفهــــــِم لل
  

ـــِب فغـــا   ـــُن غال ـــُد ب   َص فیهـــا رائ
  

ــــِب    ــــدٍر ذوي المناق   مــــن آل َحْی
  

  فــــصاَغ منهــــا ُزْبــــدَة الجــــواهرِ   
  

ـــــرِ    واه ـــــدَرِر الزَّ ـــــًة بال   منظوم
  

ـــــــوم   ـــــــُع للعم ـــــــًة تنف   ِألِفّی
  

  » ُِزْبـــدِة العلـــوم«أســـمیُتها بــــ   
  

  هدیــــًة لکــــلِّ مــــؤمٍن َخــــال  
  

ــَبال   ــْن ســاَمني ســوَء العــذاِب وال   َم
  

  ن یرَحمِنــــيوأســــأُل الرحمــــاَن أ  ١٠
  

ـــــي   ـــــِة وأن ُیکرَمِن ـــــوَم القیام   ی
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  علم النحو
 تعریف علم النحو

ــــساِن    ــــو لإلن ــــٌم ه ــــُو عل   النح
  

ــــِة الّلــــساِن    ــــصوُنه عــــن َزّل   ی
  

  الکلمة
 تعریف الکلمة

ـــُد المفـــَردُ      الِکْلمـــُة اللفـــُظ المفی
  

ــردُ    ــوٌل مف ــبعُض ق ــي األشــهِر وال   ف
  

 أقسام الکلمة

ـــٍم    ـــٍل  لٱس ـــِسْم  ووفع ـــرٍف تنق   لح
  

  »زیــٌد، یــشتري، واُو القــَسم«نحــوک  
  

 عالمة االسم

ـیِن « کــ »أْل «سُم ُیعرُف بــ واِلٱ     »التِّ
  

ـــــویِن    ـــــُه والتن   وبالحـــــدیِث عن
  

  معرب ومبنيتقسیم االسم إلٰی 

  »مــــاءِ « ینقــــسُم لمعــــرٍب کـــــ  ١٥
  

ــــذا    ــــيٍّ ک ـــــ لمبن ــــؤالءِ « ک   »ه
  

 أقسام الفعل

مـــضارُع ٱْو أمـــٌر والفعـــُل مـــاٍض   
  

ـــا« وذا کنحـــوِ    ــــُع ب ـــْع، ُیباِی   »َع، ِب
  

 عالمة الماضي

ـــاکنهْ    ـــاٍء س ـــرُف الماضـــي بت ـــ     وُیع ــٍث ک ــاِء تأنی ــهْ «أْي ت ــْت آمن   »قام
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 أحکام الماضي

  »قـاال وَحَکـْم « الفتِح کــ علٰی  ُیبنٰی   
  

  إّال مــــع الــــواِو لجْمــــٍع فُیــــَضْم   
  

ِك    ـــِع مـــن الُمحـــرَّ ـــْضَمِر الرف   أو ُم
  

  »ٱســتغْبُتِك «فَیْلــَزُم الــسکوَن کـــ   
  

 عالمة األمر

   الُمخاَطبــهْ »یــا«وُیعــرُف األمــُر بـــ   ٢٠
  

   الُمطاَلبــــهْ مــــَع الداللــــِة علــــٰی   
  

 أحکام األمر

کوِن صـــحیُحه علـــٰی      ِنـــيبَ َینْ  الـــسُّ
  

ــــي   ــــٍر ُبِن ــــذِف آِخ ــــه بَح   ُمعتلُّ
  

  لکــْن همــا بحــذِف نــوِن الرفــِع مــا  
  

  مـــْع أِلــــٍف أو واٍو ٱو یــــاٍء همــــا  
  

  تـــْت والفـــتِح مـــْع نـــوٍن لتوکیـــٍد أ  
  

ــــدْت    ــــسوٍة َب ــــسکوِن إن لن   وبال
  

 عالمة المضارع

  وُیعـــرُف المـــضارُع بـــأْن َیِلـــي  
  

ــْم «أداَة    ــم « کنحــِو »َل ــْستحِمِل ل   »َی
  

 أحکام المضارع

ـــٰی   ٢٥ ـــي عل ـــّم إذا الماض ـــه ُض   أّوُل
  

ـــال   ـــا َخ ـــي م ـــتُح ف ـــٍة وُیف   أربع
  

کوِن َمــْع  علــٰی آِخــُره ُیبنــٰی       الــسُّ
  

ــاٍث نحــُو    ــوِن إن ــون ُج «ن ــْع َیْعُف   »َم
  

  ٱتـــصاِل  الفـــتِح فـــي الِ ُثـــم علـــٰی   
  

ــــصاِل    ــــال ٱنف ــــٍد ب ــــوِن توکی   بن
  

ـــَرُب    ـــو ُمع ـــك فه ـــدا ذل ـــا ع   وم
  

ـــ   ــضَرُب «ک ، ُی ــضِرُبنَّ ــضرباِن، َی   »َی
  

 عالمة الحرف

ـــَبال   ـــأْن ال َیق   وُیعـــرُف الحـــرُف ب
  

ــَة اِالســِم وال الفعــِل کـــ      »ال«عالم
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 الکالم

ــــُد یُ ا مــــإّن الکــــالَم اللفــــُظ   ٣٠   فی
  

  »ِزیـُدوا« َیحُسُن الـسکوُت نحـُو إذْ   
  

 أنواع اإلعراب

  أنــواُع اِلٱعراِب الــذي هــو األَثــْر   
  

  رْفــٌع ونــصٌب وکــذا جــزٌم وَجــْر   
  

  َلــْن «واألّوالِن فــي ٱســٍم ٱْو فعــٍل کـــ  
  

ـــؤتَمْن    ـــدًا ُی ـــٌد إّن زی ـــوَن زی   »یخ
  

  »َلـم َیـَنْم «والجزُم في الفعِل کنحـِو   
  

  »والقَلـْم «والجرُّ فـي اِالسـِم کنحـِو   
  

  وٱرفـــْع بـــضمٍّ وبفـــتٍح ٱنـــِصَبْن   
  

  وٱجـــُرْر بکـــْسٍر بـــسکوٍن ٱجـــِزَمْن   
  

 األسماء الستة

  أْب «وٱســُتْثِنیْت ســتُة اِلٱســم وهــي   ٣٥
  

  »أٌخ، َحـــٌم، َهـــٌن، وُفـــو، وذو أَدْب   
  

ــــا   ــــواٍو رفُعه ــــما ب ــــذه األس   فه
  

ـــا   ه ـــاٍء َجرُّ ـــصُب بی ـــاألِلِف الن   ب
  

 المثنٰی 

  »ٱثنـــاِن « وکـــذاَك ُثـــم المثّنـــٰی   
  

  »ٱثنتـــاِن « »ِکْلتـــا، ِکـــال«وهکـــذا   
  

  إعراُبهــــا بــــاألِلِف فــــي رفِعهــــا  
  

هـا     والیاِء فـي النـصِب کـذا فـي جرِّ
  

 جمع المذکر السالم

ـــِلْم    ـــذي َس ـــذّکِر ال ـــُع للم   والجم
  

  »َفِهـْم « فهـو جمـٌع لــ»َفِهُمـوَن «کـ  
  

  فــــــإّن ذا بــــــالواِو فٱرفَعّنــــــهُ   ٤٠
  

ـــــاِء    ـــــهُ بالی ـــــصْبُه أو ٱجُرَرّن   فٱن
  

ـــْت    لِحق
ُ
ـــو«وأ وُل

ُ
ـــا« و»أ   »عاَلُمون

  

  »واِبلونـــا« و»أْهلـــوَن « »َبنـــوَن «  
  

  »العـــشرینا« ثـــم کـــ»أَرُضــوَن «و  
  

ــــاُب    ــــیَن «وب ــــّسِنینا« و»ِعّلیِّ   »ال
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 جمع المؤنث السالم

ـــِث الـــذي َســـِلْم      والجمـــُع للمؤن
  

ــْم    ــد ُعِل ــتٍح ق ــْسرًا ال بف ــِصْبه ک   فٱن
  

ــــه    ــــي ذا ب ــــوا ف لحُق
َ
والِت «وأ

ُ
  »أ

  

وا کــــو   ـــمَّ ـــِه َس ْذِرعـــاِت «مـــا ب
َ
  »أ

  

 ما ال ینصرف

ــصِرْف   ٤٥ ــا ال َین ــّمَي م ــذي ُس ــّم ال   ث
  

  ما لم ُتِضْف » أْل  «فٱجُرْرُه فتحًا دوَن   
  

 األفعال الخمسة

   نـــوٌن رْفُعهـــاوالخْمـــسُة األفعـــاُل   
  

ـــــصُبها     وجْزُمهـــــا بحـــــذِفها ون
  

ـــ   ــــوْه ـــا«ي ک ـــالِن، َتفعلون   »َتفع
  

ـــــاِء و   ـــــاِء والی ـــــا«بالت   »َتفعلین
  

 المضارع المعتل

  وهکـــــذا المـــــضارُع المعَتـــــلُّ   
  

ــــلُّ    ــــا َیْعت ــــذِف م ــــه بح   فَجزُم
  

 إعراب المضارع

ـــال   ـــذي خ ـــضارُع ال ـــُع الم   َیرتف
  

ـــ   ــازٍم ک ــٍب وج ــن ناص ــٰی «م   »ُیْبتل
  

 نواصب المضارع

ـــ  ٥٠ ــصُب ب ــ«وُین ــْي َل ــتِمال»ْن وَک    ُمک
  

ـــ   ــستقَبال»إَذْن «أو ب رْت م ــدِّ ــد ُص    ق
  

ـــ   ــْضَمَر ْن وجــاَز أ» أْن «کــذا ب ــْع  ُت    َم
  

  وَمــْع » ال« دوَن ِد ْحــ لغیــِر الج ٍالم  
  

ــِم    س ــریِح اْالِ ــی ص ــُف عل ــا َیعِط   م
  

قَتــَل خیــٌر لٱســمي«کـــ  
ُ
  »النــصُر أو أ

  

ـــِد      وواجـــٌب مـــن َبعـــِد الِم الجْح
  

ــم یکــْن ِلَیهــِدي«إضــماُرها کـــ      »ل
  

ــَد    ــٰی «وبع ــستقَبال» حّت ــْن م   إْن یک
  

  »لـٰی إ«أْو » إّال «ما مثـُل » أْو «وبعد   
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  َسـبْب » فـا«ُصـْحبٍة أو » واوِ «وبعـَد   ٥٥
  

  ِمن بعِد َمْحِض نفـٍي ٱو فعـِل َطلـْب   
  

 جوازم المضارع

ـــِردْ    ـــِب إذا َی ـــَد الطل ـــه بع   وٱجِزْم
  

  والجـزاُء قـْد ُقـِصْد » الفـا«ِخْلوًا ِمن   
  

ــــ   ـــه ب ـــا«وجزُم ـــْم ولّم ـــا» َل   وَجب
  

ــــــا» ال والٍم «و   ــــــادا الطَلب   إْن أف
  

  حیُثمــا، َمــْن، َمْهمــا، إْن، أیــَن، أّنــٰی   
  

، متــــٰی      ، أّیــــاَن، مــــا، وإْذمــــاأيٌّ
  

   الَجـزاِاجِزْم بهـا فعَلـیِن فـي معنـٰی   
  

ــــزا   ــــه َج ــــاألّوُل شــــْرٌط وتاِلی   ف
  

 النکرة والمعرفة

   ضـــرَبیِن َینقـــسُم اِالســـُم إلـــٰی   ٦٠
  

ـــــِن    ـــــَل َذی ـــــدُّ أْص ـــــرٍة ُتع   َنِک
  

ـــرْت    ـــي َج ـــُة الت ـــا المعرف   ثانیهم
  

   
ُ
ـــذاك أ ـــًا ل ـــي ســـتٍة فْرع ـــرْت ف   ّخ

  

 الضمیر

  أّوُلهـــــا الـــــضمیُر للُمخاِطـــــِب   
  

ــــِب    ــــِب والمخاَط ــــذاك للغائ   ک
  

  ُمــــــستتٌر جــــــوازًا ٱو ُوجوبــــــا  
  

  » دوَن أْن نتوبـــاالُعْمـــُر وّلـــٰی «کــــ  
  

ـــــِصْل    ـــــصٌل أو ُمنف ـــــارٌز مّت   وب
  

ـــ   ــْل «ک ِج
ُ
ــاك أ ــُت إجــالًال وإّی   »قم

  

 َلمالع

ـــُم والع  ٦٥ ـــّیَن َل ـــٌم ع ـــسّمٰی اس    الُم
  

  » وَسـلمٰی الَحـسٰی «من دوِن قیٍد کـ  
  

   أو َلقبــــًا أو ُکنیــــهْ وٱســــمًا أتــــٰی   
  

مّیــــهْ «کـــــ  
ُ
  »زیــــِد َبّطــــٍة أبــــي أ

  

 اسم اإلشارة

  »، ِذهِ ِذي وِذهْ «ـوٱســـُم اإلشـــارِة کـــ  
  

  »، ِتــهِ ِتــي وِتــهْ «المؤنــِث و إلــٰی   
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ـــــذّکِر، و» ذا«و   ـــــی الم   »ذاِن «إل
  

ــــی لهمــــا و     »تــــاِن «إلــــی المثّن
  

  »هـــا«للَجمـــِع، وللتنبیـــِه » أوالءِ «  
  

  فــي الُبْعـــِد کـــاٌف دوَن الٍم أو بهـــا  
  

 سم الموصولاال 

  تــال» اّلــذي«وبعــَده الموصــوُل کـــ  ٧٠
  

ـــم    ـــٰی «ُث ل
ُ
ـــِذیَن واأل ـــذاِن واّل   »الل

  

  اّلتـــي، اللتـــاِن، الالتـــي«وهکــذا   
  

ــــواتي   ــــوائي والل ــــي والل   »والالئ
  

ـــا وذا «و   ـــْن وم ـــم » أيٌّ وَم   »أْل «ث
  

   فاعــٍل ومفعــوٍل دخــْل  ِاســم علــٰی   
  

ــــِصلهْ وک   ــــِر ِب ــــدا األخی ــــا ع ه   لُّ
  

ـــصلهْ    ـــْبِهها مّت ـــٍة أو ِش ـــن جمل   م
  

 ذو األداة

ـرٰی «نحُو » أْل «وُذو األداِة وهي      »الثَّ
  

  ال الالُم وحـَدها کمـا الـبعُض َیـرٰی   
  

ـــا  ٧٥ ـــِد أو الجـــنِس کم   تکـــوُن للعه
  

  تــــستغِرُق األفــــراَد منــــُه ُرّبمــــا  
  

  المعارف إحدٰی المضاف إلٰی 

ــــض   ــــسابٍق م ــــذي ل ــــّم ال   اُف ث
  

  بُرتبـــــِة الـــــذي لـــــُه ُیـــــضاُف   
  

ـــَرمْ    ـــضمیِر ال َج ـــضاَف لل   إّال الم
  

ـــــْم    ـــــَة العَل ـــــه یأخـــــُذ ُرتب   بأّن
  

 المبتدأ والخبر

  المبتـــــدا والخبـــــُر الجـــــزآِن   
  

  وُیرفعـــاِن »  ِعـــزٌّ الِغنـــٰی «فـــي کــــ  
  

 أحکام المبتدأ والخبر

ــــراوقــــْد نــــرٰی       ذا المبتــــدا ُمنکَّ
  

ــادَ    ــرٰی « نحــُو إذا أف   »مــا خطــٌب َج
  

  والخبــــَر ذا جملــــًة مــــْع رابــــِط   ٨٠
  

ـــ   ــبَهها ک ــي واســِط «أو ِش   »حــازٌم ف
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   الزمــاُن عــن ذاٍت َخبــْر وال ُیــرٰی   
  

ــْر    ــْد ظه ــه ق ــُف من ــا الُخْل ــوا م   وأّوُل
  

  عـــن خبـــٍر مرفـــوُع وصـــٍف قامـــا  
  

  إْن یعتِمــــْد نفیــــًا أِو ٱســــتفهاما  
  

ــــذا   ــــائٌز ک ــــاِر ج ــــرُة األخب   وکْث
  

  » ذا؟أیـَن «تقـدیُمها وٱْلَزْمـه فـي کــ  
  

 النواسخ

ـــرِ    ـــدا والخب ـــَم المبت ـــَسُخ حک   َتن
  

ثــــرِ   
َ
  نواســــٌخ ثالثــــٌة فــــي األ

  

 کان وأخواتها

   ناصـــُب الثـــاني الَخبـــْر بــاٍب  أّوُل   ٨٥
  

ــــْر    ــــا َظه ــــدِأ کم ــــُع المبت   وراف
  

  کـــاَن، وظـــّل، أمـــسٰی «أفـــراُده   
  

  »، صار، بـاَت، َلیـساأصبَح، أضحٰی   
  

، ومــا«   ــُأ، مــا ٱْنفــكَّ   مــازاَل، مــا َیْفت
  

  »مــا«مــسبوقًا بـــ» دام«ثــم » َیبــَرُح   
  

 أحکام کان وأخواتها

ـــْر    ـــْد ُیَق ـــیَن اِلٱســـِم ق ـــا وب   وبیَنه
  

  الخبـْر » دامَ «أو » لـیَس «أو قبَل غیِر   
  

   
ُ
ــن أ ــسُة م ــّصِت الخم ــاوٱخت   واله

  

ــرٰی    ــأْن ُت ــي معناهــا»صــار« کـــب    ف
  

 ما وال والت المشّبهات بلیس

  للنفـي إْن » مـا«في الحجاِز » لیَس «کـ  ٩٠
  

ـــ   ــسبْق ب ــم ُی ــُم ول ــّدَم اِالس   »إْن «تق
  

  للنفــِي شــرطًا وأَثــْر » مــا«کـــ» ال«و  
  

  مْع شـرِط تنکیـِر ٱسـِمها مـَع الخبـْر   
  

  لکــْن مــَع لفــِظ الِحــیِن » الَت «و  
  

ـــال الجـــزأیِن    ـــدو ک ـــُث ال یب   بحی
  

  وأخواتهاإّن 

ـــدا   ـــا ناصـــٌب للمبت ـــاني منه   والث
  

ـــــدا   ـــــِر کمـــــا ب   ورافـــــٌع للخب
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ــــــــه   ــــــــِد »إّن، أّن  «وفی کی    للتأ
  

ــــّن «   ــــِد » لک ــــتدراٍك ٱو توکی   الس
  

ـــــأّن «  ٩٥ ـــــنِّ » ک ـــــشبیِه أو للظ   للت
  

ــــَت «و   ــــٰی » لی ــــيللُمن    أِي التمنِّ
  

ــــسبِب » لعــــّل «     لإلشــــفاِق أو لل
  

ــــ   ـــي ک ـــي«أِو الترجِّ ـــّل ذا أب   »لع
  

  وأخواتهاأحکام إّن 

ـــّن    ـــا«وذا إذا بِه ـــصْل » م ـــم یّت   ل
  

  وإْن بهــا ُوِصــْل » لیــَت «وجــاز فــي   
  

ـــاَز أْن    ـــَل وج ـــْن » إْن « ُتعِم عِمَل
َ
  وأ

  

ــْن » لکــِن «وبعــُد » أْن وکــأْن «     ٱهِمَل
  

ــــْر    ــــُط الخب ــــا ال یتوس ــــم هن   ُث
  

  وجــاز فــي الظــرِف ومــا ُجــرَّ وَجــْر   
  

ـــْسُر   ١٠٠ ـــَسْم » إّن «وک ـــوٍل وَق ـــَد ق   بع
  

ــــَل الم   ــــدا وقب ــــي ٱبت ــــزمْ  ٍوف    ُیلَت
  

 ال النافیة للجنس

ــِي جــنٍس تعمــُل » ال» «إّن «کـــ     لنف
  

ـــراِت    ـــي النِک ـــِصُل ف ـــا َتّت ـــا به    م
  

ـــذا   ـــضاٍف وک ـــَر م ـــْن غی   وإن یک
  

ــــإّن ذا   ــــَر شــــبیِهه ٱســــُمها ف   غی
  

ــٰی    ــٰی  ُیبن ــيعل ــِه وِف ــصُب ب ــا ُین    م
  

  الفــتُح َیِفــي» مــسلماٍت «کنحــِو   
  

 ظن وأخواتها

ــــُث وال   ــــُب الثال ــــزأیِن لناص   لج
  

  ِکلیهمــــــا معــــــًا کمفعــــــولیِن   
  

ـــا«أشـــهُره   ١٠٥ ـــدُت، َعِلم   ظـــّن، َوَج
  

  »َزَعمـاَیحَسُب، خـاَل،  ،رأٰی ، َدرٰی   
  

 أحکام ظن وأخواتها

ــــٰی    ــــأّخرْت  ُتلغ ــــاٍن إذا ت   برجح
  

  وبالمـــــــساواِة إذا توّســـــــطْت   
  

هِملْت فـي اللفـِظ أو ُقـْل ُعّلقـْت   
ُ
  وأ

  

ــبقْت    ــْد َس ــه ق ــصْدُر ل ــذي ال   إِن ال
  



  ألفية زبدة العلوم

)١٦( 

 الفاعل

ــوُع مــن نحــوِ    ــُل المرف ــا «الفاع   َجف
  

 »َالمسلموَن حیَن مـاَت المـصطفٰی   
 

 لأحکام الفاع

   أداَة تثنیــــــهْ وِفعُلــــــه یــــــأبٰی   
  

  والجمــِع لکــْن عنــد َطــْيٍء مجزیــهْ   
  

ــــــالجوازِ   ١١٠ ــــــا وب ــــــُث بالّت   ُیؤّن
  

  فــي الفاعــِل الظــاهِر ذي المجــاِزي  
  

  وذي الحقیقـــيِّ إذا مــــا ینفــــِصْل   
  

ــْئَس «أو کــان مــْع      ُمّتــصْل » ِنْعــَم وِب
  

ــا   ــِحیَحیِه ُهم ــي ص ــِع إّال ف   والجم
  

  مــــاَکمثــــِل مــــا یأخــــُذ ُمفرداُه   
  

 نائب الفاعل

ــلْف    ــا َس ــه مّم ــا ل ــٍل فیم ــن فاع   ع
  

ـــَذْف    ـــه إذا ٱنح ـــوٌل ب ـــوُب مفع   ین
  

 أحکام نائب الفاعل

ـــــا   ـــــضمُّ ُمطَلق ـــــِل ُی   وأّوُل الفع
  

ــــي    ــــِه ف قا«شــــارکُه ثانی ــــُسلِّ   »ُت
  

  وقبـــَل اآلِخـــرِ » ٱضـــُطرَّ «وثالـــُث   ١١٥
  

کـِسرِ      ِافتْح مضارعًا وفـي الماضـي ٱ
  

 االشتغال

  زیــٌد خنَتــهُ «ي کـــفــي االشــتغاِل فــ  
  

ــهُ    ــَت بنَت ــِه، أو ُخن ــِشْد ب ــم ُت   »أو ل
  

ــُع کـــ   ــٍد «رْف    فمــا ٱســتَقْر مبتــدا» زی
  

ــْر    ــه َخب ــِده ل ــن بع ــٍة م ــن جمل   ِم
  

  ونــــصُبه بلفــــِظ فعــــٍل ُمــــضَمرِ   
  

ٍر بـــــنفِس ذاك الُمظَهـــــرِ      مفـــــسَّ
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 التنازع

ــي    ــوُز ف ــُر «یج ــجَّ وزرُت جعف   »َح
  

ُر    ــــصْدُر أِو المــــؤخَّ   أْن یعمــــَل ال
  

  تنــــازٌع ففــــي ٱختیــــاِر الــــسابِق   ١٢٠
  

ـــــِق    ـــــٌب ِلّالح ـــــضَمٌر مناس   فم
  

ـــاألّوُل ال   ـــاني ف ـــاِر الث ـــي ٱختی   وف
  

ــٰی    ــوٰی ُیعط ــدال س ــٍع ب    ضــمیِر رف
  

 المفاعیل الخمسة

ـــرٰی    ـــٌل ُت ـــماٍء مفاعی ـــسُة أس   خم
  

  منــــصوبًة ال ســــتٌة فیمــــا نــــرٰی   
  

 المفعول به

ــْع    ــْد وق ــا ق ــِه م ــوًال ب ــصُب مفع   ُین
  

  »ُکــْل َقــَرعْ «ِل کـــعلیــه فعــُل الفاعــ  
  

 المنادٰی 

ـــادٰی    ـــم الُمن ـــُه وُث ـــِصْبه إذا من   ٱن
  

  کــــاَن مــــضافًا أو شــــبیهًا وکــــذا  
  

ــــٰی   ١٢٥ ــــَصِد إذا أت ــــم ُیق ــــرًا ل    ُمنکَّ
  

  »یـا فتـًی ُخـْذ بیـِدي «کقوِل أعمـٰی   
  

ـــٰی    ُن ُیبن ـــیَّ ـــرُد المع ـــٰی والمف    عل
  

ـــِو    ـــه کنح ـــُع ب ـــا ُیرف ـــا َوال«م   »ی
  

 المفعول المطلق

ـــسمٰی ٌل وُینـــصُب مفعـــ      ُمطَلقـــا ُی
  

ــــْصدٌر    ــــٍل وم ــــ لعام ــــد َس   قابَ ق
  

ــــه    ــــن لفِظ ــــشتقُّ م ــــاهُ ُی    أو معن
  

  »َبیعـــًا وِشـــرًی ِبعنـــاهُ «کنحـــِو   
  

ــــوُب    ــــْد ین    إذا ُفقــــْد وْصــــُفهوق
  

ـــٌة،   ـــلٌّ أو آل ـــٌض، ک ـــددْ  وأ  وبع   َع
  

 المفعول له

ـــهُ   ١٣٠ ـــصُب المـــصدُر مفعـــوًال ل   وُین
  

ــــــشاِرکًا عاِمَلــــــهُ    ــــــًال م   ُمعلِّ
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ــــًا و   ــــاوقت ــــِو قوِلن ــــاعًال کنح   ف
  

ــا«   ــًا لن ــوزیُر إکرام ــا ال ــْد جاءن   »ق
  

 المفعول فیه

ــا    ــِه م ــوُل فی ــصُب المفع ــلوُین   ُعِم
  

  »ْل ِحــم مکــاٍن أو فــي « بمعنــٰی فیــه  
  

  ُنْحـُت َدهـرا«ِمن ٱسـِم وقـٍت نحـُو   
  

ــهرا   ــدًا أو ش ــسوَن، غ ــیَن ُتم   »أو ح
  

ـــ   ــبهٍم ک ــاٍن م ــن مک ــِت «وِم   »التْح
  

ـــ   ـــاِت ال ـــن الجه ـــِوه م   ستِّ ونح
  

ــــادیِر کنحــــِو   ١٣٥ ــــِخ «أو المق   »فْرس
  

  »َمطــَبِخ «ومــا ِمــن العامــِل جــا کـــ  
  

 المفعول معه

ـــهْ    ـــضلُة مفعـــوًال مَع   وُتنـــصُب الَف
  

ـــهْ    ـــادْت قاِطع ـــي واوًا أف   ِاســـمًا یل
  

ـــــــِل    ـــــــسبوقًة بفْع ـــــــًة م   معّی
  

ـــِه معنـــٰی    ـــِل أو مـــا ب    ولفـــِظ الفْع
  

  والنــصُب قــْد َیلــزُم کــالقوِل لــهُ   
  

ـــَینَّ «   ـــهُ ال َتنه ـــًی وفْعَل ـــن َخن   » ع
  

 ما بقي من منصوبات األسماء

ــــْت    ــــد بقی ــــصوبٌة ق ــــٌة من   ثالث
  

ــْت    ــْد ُطوی ــي ق ــِل الت ــُر المفاعی   غی
  

 الحال

ــي  ١٤٠ ــوُن ف ــضلٌة یک ــٌف ف ــاُل وص   الح
  

  »جئُت ُمْختِفـي«نحُو » کیَف «جواِب   
  

  وشــــرُطه التنکیــــُر دائمــــًا معــــهْ   
  

  وشـــرُط ذیـــِه واحـــٌد مـــن أربعـــهْ   
  

ٌف، م   ــــُم معــــرَّ ٌص، معمَّ   خــــصَّ
  

ٌر کـــــ   ــــًا دمُ «مــــؤخَّ   »ســــاَل قانی
  

  وقـــد یجـــيُء الحـــاُل للتوکیـــِد   
  

ـــ   ــِد «ک ــي الِبی ــائرًا ف ــٌد س ــاَر زی   »س
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 التمییز

ـــرهْ    ـــُم النِک ـــُز اِلٱس ـــَدُه التمیی   وبع
  

رهْ    ــــسِّ ــــدُة المف ــــضلُة الجام   والَف
  

ــــذي یکــــوُن ُمبَهمــــا  ١٤٥ ر ال ــــسِّ   ُتف
  

  »عنـدي أربعـوَن درهمـا«ِاسمًا کــ   
  

ــــاأ   ــــي قوِلن ــــسبًة وذا کمــــا ف   و ن
  

ـــنا«   ـــوُن ضـــیاًء وَس ـــَر الک   »تفجَّ
  

 المستثنٰی 

ـــ   ــستثنًی ب ــُد م ــِصِب » إّال «وبع   فٱن
  

ــالم   ــن ک ــتمُّ م ــا ی ــي م ــِب  ٍف    ُموَج
  

  أو نفـــــٍي ٱْن ینقطـــــِع اإلســـــتثنا  
  

ـــــّدم      المـــــستثنٰی  ِکـــــذاك إْن ُیق
  

ـــصاِل    ـــي اِلٱت ـــِي ف ـــع النف ـــم م   ُث
  

رًا نــــصٌب مــــع اإلبــــداِل      مــــؤخَّ
  

  وإْن لغـــا التمـــاُم فهـــو معـــَرُب   ١٥٠
  

ــِن    ــم تک ــا إذا ل ــَسُب » ٱّال «کم   ُتح
  

  مـستثِني» غیـٍر وسـوٰی «وٱخِفْض بـ  
  

عربـــا بمـــا بــــ  
ُ
  ٱســـُتثِني» إّال «وأ

  

  بهـا ٱخِفـِض » خال، حاشا، عدا«ثم   
  

  وجـــاَز أن َتنـــِصَب أفعـــاَل ُمـــِضي  
  

 حروف الجر

ــشتَرْك    ــرٍف م ــرَّ بح ــْد ُج ــُم ق   االس
  

  »والمَلـْك « نحـو أو ُخصَّ بالظـاهرِ   
  

ــاألوُل    ــٰی «ف ــن، إل ــي وع ــالُم وف   ال
  

  »، َعدا، حاشا، َخالوالباُء، ِمن، علٰی   
  

ـــ  ١٥٥ ــاني ک ــٰی «والث ، حّت ــاِف وُربَّ   الک
  

ـــا   ـــین والّت ـــْذ، واِو الیم ـــُذ وُم   »من
  

 اإلضافة

  ذا«أو بمـــــضاٍف بإضـــــافٍة کــــــ  
  

ــــَد األذٰی    ــــْشٍر مکاب ــــوَك ذو ِب   »أب
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 تقسیمها إلی معنویة ولفظیة

ـــهْ « قـــسمیِن ي علـــٰی وْهـــ     »معنوّی
  

ـــــافٌة    ـــــذا إض ـــــهْ «وهک   »لفظّی
  

 فتلـــك للتخـــصیِص والتعریـــِف   
  

ــــــِف    ــــــِة التخفی ــــــذه لعّل   وه
  

 األسماء التي تعمل عمل فعلها

ـــا   ـــاکي فعَله ـــماٍء تح ـــبعُة أس   س
  

ــا   ــِري له ــه َیج ــا ل ــِل فم ــي العم   ف
  

 اسم الفعل

ــِل نحــو   ١٦٠ ــْل «األوُل ٱســُم الفع َه   »َحیَّ
  

  »هیهاَت األَمـْل «ونحُو » َوْي «ونحُو   
  

ــــهُ    ــــي معموَل ــــذُف وال یل   ال ُیح
  

  ال َیبــــُرُز الفاعــــُل مــــضَمرًا لــــهُ   
  

ــم   ــواِب ِاس ــي ج ــِب  ِوف ــِل الطل    فع
  

  مـــضارٌع بالفـــاِء لـــم َینتــــِصِب   
  

 المصدر

  حیثمـا» ضْرٍب «والمصدُر الثاني کـ  
  

  »مـا«أو مـع » أْن «َیخُلْفه فعـٌل مـع   
  

ـــضَم    رًا أو ُم ـــصغَّ ـــْن م ـــم یک   راول
  

ـــْسَتِترا   ـــدودًا ٱو م ـــْن مح ـــم یک   ول
  

ـــْت وال  ١٦٥ ـــم ُینع ـــَل ل ـــَل أن َیعم   وقب
  

ّخــــَر عــــن معموِلــــه أو ُفــــصال  
ُ
  أ

  

 اسم الفاعل

  »ضــارِب «ثالُثهــا ٱســُم الفاعــِل کـــ  
  

  »الـضارِب «کــ» أْل «یعمُل مطلقًا بـ  
  

  حـــــاًال أِو ٱســـــتقباال» أْل «ودوَن   
  

  وَخَبــــــرًا أو صــــــفًة أو حــــــاال  
  

ـــــًا نف   ـــــتفهاماأو تالی ـــــًا أِو ٱس   ی
  

  »؟مــا وهــْل قــاٍل یزیــُد الــشاما«کـــ  
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 المثال

ال   ـــوِّ ـــد ح ـــا ق ـــاُل م ـــا المث   رابُعه
  

ـــن ٱســـم   ـــرِة م ـــٰی  ِللَکث ـــِل إل    فاع
  

ـــــوِل   ١٧٠ ـــــاٍل ٱو َفُع ـــــاٍل ٱو ِمْفع   َفّع
  

  بکثــــــرٍة أو َفِعــــــٍل، َفعیــــــِل   
  

 اسم المفعول

   للمفعــــوِل نَّ اِلٱســــُم خامــــُسهُ   
  

  »المقتــوِل «لفاعــِل کـــل  ِاِلٱســمک  
  

 الصفة المشّبهة

ههْ سادُســــ     ُهنَّ الــــصفُة المــــشبَّ
  

هــهْ «کـــ     »الَحــَسِن الجاریــَة المرفَّ
  

ـــ   ـــضیِل وْه ـــال تف ـــصوغُة ب   ي الم
  

  »البخیـــِل «إفـــادَة الثبـــوِت کــــ  
  

  معموُلهـــا لـــیس لـــه أن َیـــسِبقا  
  

  وال یکـــــوُن أجنبّیـــــًا مطلقـــــا  
  

 أفعل التفضیل

ـــــابُع   ١٧٥ ـــــضیِل س ـــــُل التف   ُهّن أفع
  

  »ُن مـــن نبیـــِل عـــامٌر أحـــس«کــــ  
  

ـــ     طــابَق مــا لــه ُوِصــْف » أْل «ومــا ب
  

ــــِضْف    ٍف ُت ــــرَّ ــــْز إن لمع   وذا أِج
  

ــــُر    ــــذي ُینکَّ ــــضاُف لّل ــــا ی   وم
  

ُر » ِمـــن«أو مـــع      فمفـــردًا یـــذکَّ
  

ــوٍل یکــوُن قاصــرا   ــصِب مفع   عــن ن
  

ـــاهرا   ـــمًا ظ ـــُع ٱس ـــًا ال یرف   وغالب
  

 التوابع

ـــا   ـــا قبَله ـــا م ـــي إعراِبه ـــُع ف   َتْتب
  

ــــماٍء توا   ــــسُة أس ــــاخم ــــٌع له   ب
  

 النعت

  النعـــُت تـــابٌع بـــال عْطـــٍف وذا  ١٨٠
  

ٌل وهکــــــذا     مــــــشتقٌّ ٱو مــــــؤوَّ
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  مبــــایٌن ِللفــــِظ مــــا قــــد تِبعــــهْ   
  

ــــهْ    ــــتًة ال أربع ــــُد س ــــو یفی   وه
  

  تخصیـــصًا ٱو توکیـــدًا ٱو توضـــیحا  
  

ـــــِدیحا   ـــــًا ٱو َم ـــــًا أو ذّم م   ترحُّ
  

  وَیتبـــُع المنعـــوَت فـــي الـــصواِب   
  

ــي واحــٍد مــن أوُجــِه اإلعــراِب      ف
  

ـــِف والتنکیـــرِ    ـــذا مـــن التعری   ک
  

ــــ   ــــا ٰه ـــــیرِ فإّنم ــــال تغـی   ـذي ب
  

 التوکید

ـــــيُّ   ١٨٥ ـــــٌد وذا لفظ ـــــاني توکی   والث
  

  ومعنــــويُّ » ذا فتــــًی فتــــًی «کـــــ  
  

ـــ   ـــالَعیِن وْه ـــنْفِس أو ب ـــِظ ال   و بلف
  

رًا إْن َتجمـــــِع اللفظـــــیِن      مـــــؤخَّ
  

  »ِکلیهمــا، ِکْلتیِهمــا«ٱو » کــلٍّ «أو   
  

جمــَع، َجمعــاءَ «  
َ
  ِهمــاومــْع جمَعی» أ

  

 عطف البیان

ـــُد    ـــاِن الجام ـــُف البی ـــا عط   ثالُثه
  

  »ذا العـضُو یـُد «َالُمشِبُه النعـَت کــ  
  

  فوافـــَق المتبـــوَع مثـــَل النعـــِت   
  

ـــ   ــِت «ک ــوٍت َزی ــْرِز، وق ــٍد الُک   »زی
  

 عطف النسق

ـــَسْق   ١٩٠ ـــُف الن ـــِع عط ـــُع التواب   وراب
  

  بالحرِف عاطفـًا علـی مـا قـْد سـَبْق   
  

ـــشری   ـــِق الت ـــا لمطل ـــالواِو م   ِك ک
  

  والفـــــاِء للتعقیـــــِب للـــــشریِك   
  

ـــــم«و   ـــــاءِ » ُث ـــــِب بٱرتخ   للترتی
  

ـــــذا    ـــــٰی «وهک ـــــاءِ ِللِ » حت   ٱنته
  

  لواحــــٍد مــــن الــــشیئیِن » أو«و  
  

کثــــٍر کـــــ     »ِتْبــــٍر ٱو ُلَجــــیِن «أو أ
  

  تــــأتي ِلِلٱتــــصاِل » أمْ «کــــذاك   
  

  وهکـــــذا تـــــأتي ِلِلٱنفـــــصاِل   
  

  »ال«بعــَد نفــٍي ثــم » بــْل ولکــْن «و  ١٩٥
  

  ردُّ الَخلـــالمـــن بعـــِد إیجـــاٍب َتـــ  
  

ــرٰی » بــْل «و     إذا مــن بعــِد إیجــاٍب ُت
  

ــرٰی    ــُد ُی ــا بع ــَم لم ــصِرُف الحک   فت
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 البدل

ـــــصودِ    ـــــابِع المق ـــــدُل للت   والَب
  

ــــالحکم   ــــودِ  ِب ــــاطٍف معه    ال بع
  

ــــي اإلجمــــاِل    ــــأتي وف ــــستٍة ی   ل
  

ــــتماِل    ــــبعِض واِلٱش ــــلِّ وال   للک
  

  کــــذاك لإلضــــراِب والنــــسیاِن   
  

ــــاِن    ــــي البی ــــتباِه ف ــــذا ِلِلٱش   ک
  

 موانع الصرف

   لــــصرِف اِلٱســــِم تــــأتيموانــــُع   ٢٠٠
  

ــــِت    ــــا ببی ــــسعٍة أجمُعه ــــي ت   ف
  

ــِف    ــْث وِص ــِدْل وأنِّ   ِاجمــْع وِزْن وٱع
  

ِف    ــْب وِزْد وٱعُجــْم کــذاك عــرِّ   رکِّ
  

ـــِع    ـــُع الجْم ـــی وجم ـــأِلُف األنث   ف
  

ـــــِع    ـــــٌة للمْن ـــــه کفای ـــــلٌّ ل   ک
  

ـــْع    ـــْدُل م ـــادُة والع ـــوزُن والزی   وال
  

ــٍف ٱو وصــٍف ســواهما ٱ   ــْع تعری   مَتن
  

  تأنیــــٌث ٱو ُعجمــــٌة ٱو ترکیــــُب   
  

ـــستجیُب    ـــِف ت ـــع التعری ـــْط م   فق
  

 التعجب

   التعّجـــِب تکثـــُر ألفـــاٌظ لـــدٰی   ٢٠٥
  

ــِب    ــي الکُت ــا ف ــصیغتیِن ج ــْن ب   لک
  

ــهِ «   ــْل ب ْفِع
َ
ــذاك » أ ــهُ «ک ــا أْفَعَل   »م

  

ــــهُ «   کــــِرْم بــــسیبویِه مــــا أجلَّ   »أ
  

* * * 

ــــَم النحــــوِ      بحمــــِده أخــــتُم عْل
  

   والـــسْهوِ معتـــذرًا عـــن الخطـــا  
  

ــــي   ــــأن یرحَمن ــــه ب   وســــائًال من
  

ـــــي   ـــــه وال یحرَمن ـــــٍة من   برحم
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  علم البالغة
 تعریف علم البالغة

   اإلنـــساِن علـــُم البالغـــِة لـــدٰی   
  

ـــــِة البیـــــاِن      یـــــصوُنه عـــــن زّل
  

 فنون علم البالغة

  و ثالثـــــٌة مـــــن الفنـــــوِن وْهـــــ  ٢١٠
  

  وِن رِفهم فـــي آخـــِر القـــرفـــي ُعـــ  
  

  وکـــذا» المعـــاني«أّوُلهـــا فـــنُّ   
  

  هکــذا» البــدیُع «و» البیــاِن «فــنُّ   
  

 رکناها الفصاحة والبالغة

ـــــا   ـــــصاحِة َرحاه ـــــدوُر بالف   ت
  

   فحواهـــــاوبالبالغـــــِة ٱنجلـــــٰی   
  

ـــالم   ـــصاحُة الک ـــهولِتهْ  ِف ـــي س    ف
  

ــي الفْهــم   ــهْ  ِف ــي عذوبِت    والــسْبِك وف
  

   فـــي فـــصاحِتهْ  ِبالغـــُة الکـــالم  
  

ـــي حالِتـــهْ    ـــا لـــه ف ـــًا لم   مطابق
  

 فن المعاني

ــنُّ «  ٢١٥ ــانيف ــواِل » المع ــي أح ــو ف    ه
  

ــــــاِل    ــــــًا للح ــــــِم مطابق   للَکِل
  

 أبواب فن المعاني

ــــــنُّ    ــــــوابذا أ والف ــــــهْ هُب    ثمانی
  

ـــهْ    ـــالٍت وافَی ـــي ُجُم ـــشرُحها ف   ن
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 أحوال اإلسناد الخبري: الباب األول

ـــْل    ـــالُم المحتِم ـــو الک ـــُر ه   الخب
  

  »َفیـصٌل َثِمـْل «للصدِق والکذِب کـ  
  

  خالُفـــــه اإلنـــــشاُء ال َیحتِمـــــُل   
  

ــوا«َالــصدَق والکــذَب کـــ     »ال َتْقتِتل
  

ـــي «ومنـــه إنـــشاٌء یـــسمٰی      »الطَلب
  

ــــِب    ــــِر الطل ــــشاٌء بغی ــــه إن   ومن
  

  »َثِمــِل «والخبــُر مــن ُمــْسَنٍد کـــ  ٢٢٠
  

  »َفیـــصِل «وُمـــسَنٍد إلیـــه نحـــُو   
  

ــــــسبُة اِلٱســــــتنادِ      وبعــــــَد ذا ن
  

  بینهمــــــا ُتعــــــرُف باإلْســــــنادِ   
  

 فائدة الخبر والزمها

ــــرِ فتــــارًة یکــــوُن قــــص     ُد الُمخِب
  

ـــــِب للَخبـــــرِ    ـــــادَة المخاَط   إف
  

  وتـــــارًة ُیفیـــــُد أّنـــــي عاِلُمـــــهْ   
  

  ذاك مفــــــاُده وهــــــذا الِزُمــــــهْ   
  

  الحالالمطابقة لمقتضٰی 

ــــالِم للمخاِطــــِب    ــــودُة الک   فَج
  

ـــِب    ـــْدَر حاجـــِة المخاَط   یکـــوُن ق
  

دا  ٢٢٥ ــــردَّ ــــْن م ــــم یک ــــه إن ل   فحاُل
  

ــــدا   ــــن ُیؤکَّ ــــرًا فل ــــیس منِک   ول
  

  دًا وطاِلبــــــاوإن یکــــــْن مــــــردَّ   
  

  فیحــــُسُن التوکیــــُد فیــــه غالبــــا  
  

ــــارِ    ــــَر اإلخب ــــوُن منِک ــــو یک   ول
  

ــــارِ    ــــِة اإلنک ــــْدَر حال ــــزُم ق   یل
  

  الحالالمخالفة لظاهر

  وکــــــلُّ ذا مطــــــابٌق للظــــــاهرِ   
  

ــٰی    ــي عل ــد َیج ــاهرِ وق    خــالِف الظ
  

ـــالُمنِکرِ    ـــِر ک ـــِر الُمنِک ـــِل غی   کجْع
  

ـــرِ    ـــِر الُمنِک ـــِل غی ـــِر کمث   والُمنِک
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 د الحقیقي والمجازياإلسنا

  وبعـــُد اِلٱســـناُد فـــي اِلٱرتکـــازِ   ٢٣٠
  

  إمـــــا الحقیقـــــيُّ أِو المجـــــازي  
  

ــــاألّو    ــــاف ــــسَنٍد ِلم ــــناُد ُم   ُل إس
  

  »لقــد ماتــْت ُلمــٰی «لــه کقوِلنــا   
  

ـــهُ    ـــا ل ـــِر م ـــناٌد لغی ـــاني إس   والث
  

ـــا    ـــهُ «کقوِلن ـــاٌت ل ـــْت کرام   »مات
  

ـــــهْ    ـــــٍة لفظّی ـــــن قرین ـــــّد م   الب
  

ـــــــهْ    ـــــــُه وَمعنوّی ـــــــه عن   تمنُع
  

ـــسّمٰی    ـــد ی ـــيوق    بالمجـــاِز العقِل
  

ـــي   قِل ـــويِّ النَّ ـــاِز اللَغ ـــِر المج   غی
  

 أحوال المسند إلیه: الباب الثاني

ـــــهُ   ٢٣٥ ـــــه ذي أحواُل ـــــسَنُد إلی   الُم
  

ـــهُ    ـــاٌع ل ـــّم إْتب ـــذٌف ث ـــٌر وح   ِذْک
  

ــــُر    ــــٌف ٱو تنکی ــــصٌل ٱو تعری   وف
  

  وهکـــــذا تقـــــدیٌم ٱو تـــــأخیُر   
  

 ذکر المسند إلیه

  حتیـــــاِط الـــــذْکُر لألصـــــِل واِلٱ  
  

ـــــــــساِط فاولإلضـــــــــ     ِة واِلٱنب
  

ـــــــــــرِ    ـــــــــــّرِك وللتقری   وللتب
  

  وللتلـــــــــــّذِذ وللتقـــــــــــدیرِ   
  

 حذف المسند إلیه

  والثـــــاني للـــــَصْوِن واِلٱختبـــــارِ   
  

ـــــارِ    ـــــدِح ولإلنک ـــــذمِّ والم   وال
  

ــــــاءِ   ٢٤٠ ــــــّم اِلٱّدع ــــــراِز ث   واالحت
  

ــــاءِ    ــــسِر ولإلخف ــــضیِق والُع   وال
  

 إتباع المسند إلیه

ـــم ا   ـــُد ث ـــُث التوکی   لوصـــُف والثال
  

  ُل، البیـــاُن ثـــم العطـــُف والبـــَد   
  

ــــوهم   ــــِع ال ــــُده ألجــــِل دف    ِتوکی
  

ـــَد    ـــوالب ـــصِد الحْک ـــل ق    ِمُل ألج
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ــــُفه تبیــــیٌن ٱو مــــدٌح وذمْ      ووص
  

  »َسْعُد الجاني َعْم «کذاك تخصیٌص کـ  
  

  ْر بیاُنـــه ألجـــِل عـــیِن مـــا ُذِکـــ  
  

ِمـْر «في الوصِف نحُو      »جاء زیـٌد النَّ
  

  کوُك والعطـــُف تـــشریٌك کـــذا ُشـــ  ٢٤٥
  

  تـــصویٌب ٱو إضـــراٌب ٱو تـــشکیُك   
  

 فصل المسند إلیه

ـــٰی    ـــصِل أت ـــضمِر الف ـــُع بم   والراب
  

ـــ   ــْصِره ک ــِل ق ــٰی «ألج ــو الفت   »ذا ه
  

 تعریف المسند إلیه

ــــ   ـــامُس ب   وباإلضـــمارِ » أْل «والخ
  

  »زیـــٌد جـــاري«ّیـــِة کــــوالعَلِم   
  

ـــهِ    ـــلهْ وکوِن ـــوَل ِص ـــيُء موص    یج
  

ـــــهْ    ـــــضاَف ل   وباإلشـــــارِة وأْن ُی
  

 یر المسند إلیهتنک

ــــُر    ــــیٌم ٱو تحقی ــــسادُس تعظ   وال
  

  إفــــــراٌد ٱو تقلیــــــٌل ٱو تکثیــــــُر   
  

 تقدیم المسند إلیه

  والــــسابُع تمکــــیٌن ٱو تأصــــیُل   ٢٥٠
  

ـــــذا    ـــــُل وهک ـــــٌد ٱو تعجی کی   تأ
  

 تأخیر المسند إلیه

  ثـــّم األخیــــُر لٱقتـــضاِء الحــــاِل   
  

ـــالي   ـــي الت ـــسنٍد، وذا ف ـــدیَم م   تق
  

 أحوال المسند: الباب الثالث

ـــهْ ا   ـــي الجمل ـــه ف ـــسنُد أحواُل   لم
  

ـــٌر وحـــذٌف ثـــّم آٍت جملـــهْ      ِذک
  

ـــــُر    ـــــٌف ٱو تنکی ـــــراٌد ٱو تعری   إف
  

  تخـــصیٌص ٱو تقـــدیٌم ٱو تـــأخیُر   
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 ذکر المسند

  ِل مـــــــا علیـــــــهِ مْثـــــــُل لِ األّو   
  

ـــهِ    ـــسنِد إلی ـــِر الم ـــن حـــاِل ذک   م
  

ـــــدا  ٢٥٥ ـــــًال ألْن ُیفی ـــــذکُر فع   أو ُی
  

ــــدا   ــــدوَث والتجدی ــــذکرِه الح   ب
  

ــــا إفهامــــاوٱســــمًا کــــذا      ُیفهُمن
  

  بـــــذکرِه الثبــــــوَت والــــــدواما  
  

 حذف المسند

ــْم    ــا ُعل ــنفِس م ــد جــاء ل ــاني ق   والث
  

ـــِه ال مـــدٍح وذمْ    ـــي المـــسنِد إلی   ف
  

 إتیان المسند جملة

  والثالــــــُث إتیاُنــــــه فعلّیــــــهْ   
  

  أعنــــي بــــذا جملــــًة ٱو ِاســــمّیهْ   
  

ـــٰی    ـــهْ عل ـــِت الفعلّی    الحـــدوِث دّل
  

ـــٰی    ـــمّیهْ عل ـــِت اِالس ـــوِت دّل    الثب
  

 إفراد المسند

   انتفــاِء مــا مــضٰی والرابــُع لــدٰی   ٢٦٠
  

  »هـذا المرتـضٰی «في الجملِة کنحِو   
  

 تعریف المسند

ــــزِ    ــــصِر والتمیی ــــامُس للَق   والخ
  

ــُو    ــیُص «نح ــَد قم ــزِ هْن   »ذو التطری
  

 تنکیر المسند

ــــسادُس    ــــیٌم وال ــــُر وٱ تعظ    تحقی
  

  »ذا تحــذیُر «وکـــ» ذا کتــاٌب «کـــ  
  

 تخصیص المسند

ــــسابُع       بالوصــــِف واإلضــــاَفهْ وال
  

ـــــــاإ   ـــــــدةً ف ـــــــضافهْ دًة فائ    ُم
  

ـــِو    ـــْي «کنح ـــالٌم هَزل ـــالٌم غ   »س
  

ـــِو    ـــِل «ونح ـــالُم الرج ـــامٌر غ   »ع
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 تقدیم المسند

  والثــــــامُن تفــــــاؤٌل أو قــــــْصُر   ٢٦٥
  

  تـــــشویٌق ٱو تـــــرّحٌم أو َصـــــْدُر   
  

 تأخیر المسند

ـــــّدِم      والتاســـــُع لألصـــــِل والتق
  

ِم    ــــــدَّ ــــــِه للمق ــــــسنِد إلی   للم
  

  ا ســـابقًا فـــي الحـــاِل مّمـــا ذکرنـــ  
  

ــــرًا مــــن األحــــواِل    ــــسابِع ذْک   َال
  

 أحوال معموالت الفعل: الباب الرابع

ــُف األصــِل    ــدیُم ُخْل   الحــذُف والتق
  

ــــرٰی       للفعــــِل لکــــلِّ معمــــوٍل ُی
  

  مـــن المفاعیـــِل ومـــا َجـــرَّ وُجـــْر   
  

  »ماشــیًا أُمــْر «والظــرِف والحــاِل کـــ  
  

 حذف المعمول

  فحذُفــــــه یــــــأتي ِللٱســــــتغناءِ   ٢٧٠
  

ـــــــــاءِ    ـــــــــِب ولإلخف   وللتناس
  

  کــــــذاك للتعمــــــیِم والتبــــــّیِن   
  

ـــــــّیِن    ـــــــّم للتع ـــــــاِن ث   وللبی
  

  وللعنایــــــــــِة ولإلنکــــــــــارِ   
  

ـــــصارِ    ـــــبِح واِلٱخت ـــــذاك للق   ک
  

 تقدیم المعمول

ــــِب    ــــصِر والتناس ــــه للح   تقدیُم
  

ـــِب    ـــِة المخاَط ـــي تخِطئ ـــردِّ ف   وال
  

ـــــ   ــــّرِك ک ــــدا«وللتب ــــِمه ب   »بٱس
  

  »بالـــشعِر شـــدا«وللتلـــّذِذ کــــ  
  

  بعض بعض المعموالت علٰی تقدیم

  ثــــم إذا تقــــدَم الــــبعُض علــــٰی   ٢٧٥
  

ال     بعـــٍض فـــذا لکونـــه المفـــضَّ
  

  أو للتناســــــــِب أِو األصــــــــالهْ   
  

  ِل البیـــاِن فـــي المقاَلــــهْ َلـــأو َخ   
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 القصر: الباب الخامس

ــُر    ــْصُر تخــصیٌص وحــصٌر بُط   ْق الَق
  

  أربعـــٍة مخـــصوصٍة، وذي الطـــُرْق   
  

ـــِي    بِق والنف ـــسَّ ـــذااِلٱســـتثنا ببال   ک
  

  وبـــالعطِف وذا» إّنمـــا«بحـــرِف   
  

  زیـٌد عابـُد «کــ» ال، ولکـْن، بـْل «بـ  
  

ـــُد    ـــل مجاه ـــْن وب ـــالٌم لک   »ال ع
  

 القصر الحقیقي واإلضافي

ـــصُر و  ٢٨٠ ــــأتي الق ـــارًة  ی ـــْي ت   حقیق
  

ـــْي  ســـالمُ اإلإّنمـــا «کــــ     »ذا طریق
  

ــــــوُن باإلضــــــافهْ    ــــــارًة یک   وت
  

ــــ   ـــْم «ک ـــم یق ـــهْ ل ـــو ُقحاف   » إّال أب
  

  الصفة وبالعکسلٰی قصر الموصوف ع

  وقد یجـي القـصُر لموصـوٍف علـٰی   
  

یُن «ِصـــَفِته کــــ     » الـــَبالإّنمـــا الـــدَّ
  

ــْصرِ    ــذا الق ــِس ه ــي لعک ــد یج   وق
  

ـــ   ــا «ک ــامُ إّنم ــي إم ــْصرِ الُمنج   » الع
  

ـــــهْ    ـــــصفِة اللفظی ـــــصُدنا بال   وق
  

ـــــهْ اَ    ـــــالغیِر ال النحوی ـــــائُم ب   لق
  

  ي بــــذا شــــاملٌة للفعــــِل فْهــــ  ٢٨٥
  

  » الــشْمِل مــا حــال إال اجتمــاعُ «کـــ  
  

 قصر اإلفراد والقلب والتعیین

  والقــــصُر قــــد یکــــوُن لإلفــــرادِ   
  

ـــرادِ    ـــي الم ـــیِن ف ـــِب والتعی   والقل
  

رِکهْ واألّو      ُل یـــــأتي لنفـــــِي الـــــشَّ
  

  »للفتـــی منفـــردًا ذي الَترِکـــهْ «کــــ  
  

ـــِم    ـــِب الُحک ـــا لَقْل ـــاني یأتین   والث
  

ــــ   ـــٰی «ک ـــي أت ـــا أب ـــيإّنم   » ال أّم
  

  دِ والثالــــُث یــــأتي لــــدی التــــردُّ   
  

  »المعتــدي زیــٌد بــال تــرّددِ «کـــ  
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 اإلنشاء الطلبي: الباب السادس

  والطلــــــُب أنواُعــــــه عدیــــــدهْ   ٢٩٠
  

ـــنِّ ذا مفیـــدهْ    ـــي الف ـــسٌة ف   وخم
  

ـــــدا     أمـــــٌر ونهـــــٌي وتمـــــنٍّ وِن
  

   ُســدٰی کــذاك اِلٱســتفهاُم واألخــرٰی   
  

ـــرِ    ـــُل الخب ـــشاُء مث ـــُد ذا اإلن   وبع
  

  مّمـــا ذکرنـــا ســـابقًا فـــي األکثـــرِ   
  

 األمر

ــــِل و   ــــارًة بالفع ــــأتي ت ــــُر ی   األم
  

  وبالمــــضارِع وبٱســــِم الفعــــِل   
  

ـــوَط    ـــتعالءاَل ـــو اس ـــِل ه   ُب الفع
  

ـــ   ــزوِم ک ــع الل ــالءا«م ــسِح الطِّ   »ٱم
  

ــــُره   ٢٩٥ ــــدُب کــــذاحقیقــــًة وغی   الن
  

ـــــذااَ    ـــــدعاُء وک ـــــاُس وال   ِلٱلتم
  

  إرشـــــاٌد ٱو تعجیـــــٌز ٱو تحقیـــــُر   
  

ــــــةٌ    ــــــُر  و إباح ــــــذا تخیی   هک
  

 النهي

  ٱســــتعالءِ النهــــُي للکــــفِّ بالِ و  
  

ــــراءِ «مــــع اللــــزوِم نحــــُو      »ال ُت
  

ــــُره    ــــًة وغی ــــذاحقیق ــــْرُه ک   الک
  

ـــــذااَ    ـــــدعاُء وک ـــــاُس وال   ِلٱلتم
  

  إرشـــــاٌد ٱو تهدیـــــٌد ٱو تیئـــــیُس   
  

ــــــأ     یُس نوهکــــــذا تمــــــنٍّ ٱو ت
  

 التمني

ـــِب   ٣٠٠   ثـــّم التمّنـــي طلـــُب المَحبَّ
  

ـــرجٍّ نحـــُو    ـــال ت ـــي«ب ـــي نب   »لیتن
  

ـــاال   ـــشيُء ذا مح ـــوُن ال ـــد یک   وق
  

   َمنـــــاالکنـــــًا ال ُیرتجـــــٰی أو مم  
  

  »هـْل «یأتي ثّم قد یأتي بــ» لیَت «بـ  
  

  »لعــْل «ویــأتي بـــ» لــْو «وهکــذا بـــ  
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 النداء

ــــداُء َط    ــــّم الن ــــث ــــاِل َل   ُب اإلقب
  

ـــاِل    ـــرٍف ت ـــِب بح ـــن المخاَط   م
  

ْرکِة      »یـــا«بـــالَهمِز للقـــْرِب وللـــشِّ
  

 « کذا »وا«و» أْي «و  
َ
  »اَهَیـ«ثـم » یـاأ

  

ـــ  ٣٠٥ ـــُد ف ـــّزُل البعی ـــْم وقـــد ُین   ي الکِل
  

ـــتْم    ـــالهمُز ُح ـــِب ف ـــَة القری   منزل
  

ـــــُر المجـــــاُز کالتحـــــّسرِ      ویکث
  

ـــــذّکرِ    ـــــِة والت دب ـــــِر والنُّ   والزْج
  

 االستفهام

ـــُب      وبعـــُد اِلٱســـتفهاُم وهـــو الطل
  

ـــم ُیطلـــُب    ـــالمجهوِل، ث   للعلـــِم ب
  

ــْن، وأيُّ    ــْل، مــا، َم ــالهمِز، َه ــاب   ، أْین
  

  کیــف، متــی، أّیــاَن، َکــْم، وأّنــٰی   
  

   یکــــــوُن للتــــــصّورِ وتــــــارةً   
  

ـــ   ــرٍد ک ــصوِر؟«لمف ــاقي ال ــَن ب   »أی
  

ــــــصدیِق   ٣١٠ ــــــارًة یکــــــوُن للت   وت
  

ــــسبٍة نحــــُو      »أ ذا صــــدیقي؟«بن
  

  فقــْط » هــل«فــالهمُز یــأتي لهمــا، و  
  

ـــْط    ـــألّوِل ق ـــواقي ل ـــاني، والب   للث
  

ـــ   ــّم ب ــْن «ث ــِل » َم ــستفهُم عــن عاق   ُی
  

ــُظ    ــا«ولف ــِل » م ــِر العاق ــأتي لغی   ی
  

ـــُز » أيُّ «   ـــا ُیمیَّ ـــْن به ـــُد ِم   الواح
  

ــــ   ـــردیِن أو زاَد ک ـــْن؟«ف ـــا َقِم ن   »أیُّ
  

ــَف «للحــاِل    ــَن «، »کی ــاِن » أی   للمک
  

ــــّم    ــــٰی «ث ــــاَن مت ــــاِن » ، أّی   للزم
  

ـــُد   ٣١٥ ـــْم «وبع ـــدِد و» ک ـــٰی «للع   »أّن
  

  في المعنٰی »  متٰی ، ِمن أین،کیف«کـ  
  

  ویکثـــُر المجــــاُز فـــي الــــتکّلِم   
  

  کـــــالنفِي واإلنکـــــاِر والـــــتهّکِم   
  

  کـــــــــالتقریرِ وکالتعّجـــــــــِب و  
  

  کـــــذاك کالتنبیـــــِه والتکثیـــــرِ   
  

 وقوع اإلنشاء موقع الخبر وبالعکس

  قـــد یقـــُع اإلنـــشاُء موقـــَع الخبـــْر   
  

ـــْر      کـــذلك العکـــُس ألغـــراٍض ُکُث
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ـــــا   ـــــاِم والِوق ـــــاألوُل کاِلٱهتم   ف
  

ــــبقا   ــــٍر َس ــــساواِة ألم ــــن الم   م
  

ـــــْسرِ   ٣٢٠ ـــــاؤِل والُی ـــــاني کالتف   والث
  

ـــرِ    ـــن صـــدوِر األم ــــراِز ع   واِلٱحت
  

   المخاِطـِب والحرِص للفعـِل لـدٰی   
  

ــدٰی    ــِل ل ــثِّ للفع ــِب والح    المخاَط
  

 الوصل والفصل: الباب السابع

   الجمـْل الوصُل عطُف الُجَمِل علـٰی   
  

ــرُك ذا العمــْل    ــّم الفــصُل ت ــالواِو ث   ب
  

  فالوصـــُل للـــشراکِة فـــي الحکـــِم   
  

  وللتناســـــِب ودفـــــِع الـــــوْهِم   
  

ـــصاِل    ـــاِل اِلٱت ـــن کم ـــصُل م   والف
  

  ن کمـــاِل اِلٱنفـــصاِل کـــذاك مـــ  
  

 المساواة واإلیجاز واإلطناب: الباب الثامن

   اللفـــــُظ والمـــــرادُ إذا تـــــساوٰی   ٣٢٥
  

  »جــاء الــزادُ «کـــ» المــساواةُ «فهــو   
  

ــــ   ـــلَّ ف ـــْن أق ـــاُز «وإن یک   »اإلیج
  

ـــ   ــًا ک ــان وافی ــاُز «إن ک   »ذي الحج
  

  وذا بحـــــــذٍف أو باِلٱختـــــــصارِ   
  

ــــ   ـــرارِ «ک ـــال ق ـــدنیا ب ـــا ال   »إنم
  

ـــِزدْ    ــــوإن َی ـــه ف ـــاُب « علی   »اإلطن
  

  إن کـــــان ذا فائـــــدٍة ُتـــــصاُب   
  

  وتلـــــك کـــــالتکریِر والتـــــذییِل   
  

ــــِل    ـــــراِض والتکمی ــــذا کاِلٱعت   ک
  

 الظاهر خالف خاتمة في إخراج الکالم علٰی 

ـــوالي  ٣٣٠ ـــع ذي الخ ـــالُم م ـــّم الک   ث
  

  مطــــــابٌق لظــــــاهِر األحــــــواِل   
  

ــاهرِ    ــی خــالِف الظ ــي عل ــد یج   وق
  

  هرِ إِن اقتـــضاه الحـــاُل عنـــد المـــا  
  

ـــُزْر    ـــواٍع ُن ـــا بعـــَض أن ـــد ذکرن   وق
  

ــــْر    َخ
ُ
ــــًا أ ــــذکُر أنواع ــــا ن   وهاهن

  



  ألفية زبدة العلوم

)٣٤( 

 االلتفات

ـــواِب اال   ـــي األب ـــُل ف ـــاُت النق   لتف
  

ــــ   ــــٍة تکلُّ ــــن َغیب ــــاِب م   ٍم ِخط
  

  نِه تکــــاُد ال ُتعــــْد ْس وجــــوُه ُحــــ  
  

  »َشـْد الحمُد لّلِه ٱهـدنا إلـی الرَّ «کـ   
  

  لکـــّن وجـــَه ُحـــْسنِه الـــذي یعـــْم   ٣٣٥
  

ـــامٍع بت   ـــشاُط س ـــْم ن ـــویِن الَکِل   ل
  

ــــــسامُ    ــــــِل هأق ــــــرُف بالتأّم    ُتع
  

ه الــسابِق عنــَد الُکّمــِل      فــي حــدِّ
  

 القلب

ـــزأیِن    ـــال الج ـــدیُل ک ـــُب تب   القل
  

ـــیِن      فـــي الجملـــِة لنکتـــٍة فـــي الَب
  

ـــوَل    ـــأن تق ـــِد «ک ـــُد کأحم   »األس
  

  »أحمـــٌد کاألســـِد «ال أن تقـــوَل   
  

 مجيء الماضي بدل المستقبل وبالعکس

ــدَل    ــاٍض ب ــأتي م ــد ی ــستقَبِل ق   الم
  

ـــي   ـــالَف ظـــاهٍر جِل ـــُسه خ   وعک
  

ــــاألّو   ٣٤٠ ــــٰی ف ــــٍه عل ــــِل تنبی   ُل ألج
  

ـــ َِالجــزم   ــالوقوِع ک ــوُز حــال« ب   »الف
  

  والثــاني لٱستحــضاِر حــاٍل قــد وقــْع   
  

ــــــْع    ــــــه اآلَن یق ــــــًة کأّن   حکای
  

 ر وبالعکسظَه ر محل الُم ضَم وضع الُم 

ــرِ    ــلَّ الُمظَه ــضَمٌر مح ــأتي م ــد ی   ق
  

  المـــضَمرِ أو ُمظَهـــٌر یـــأتي محـــلَّ   
  

ــــاألّو    ــــيف ــــذي یِل ــــَت ال   ُل ِلَیثب
  

ـــ   ــد َو «ک ــُر ق ــو األمی ــا ه ــيإّنم   »ِل
  

ــــتحکام   ــــروِع واِلٱس ــــاني لل    ِوالث
  

   ِ واِلٱســـــــــترحام ِوللـــــــــتهّکم  
  

 فن البیان

ـــاِن «  ٣٤٥ ـــنُّ البی ـــي قواعـــِد »ف    هـــو ف
  

ــُر    ــي ط ــْر ف ــِد ٍق لع ــًی واح   ِض معن
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   ثــم نقِلــُب »زینــُب الزهــرةُ «کـــ  
  

ـــا    ـــك «بقوِلن ـــرُة تل ـــُب الزه   »زین
  

 أبواب فن البیان

ـــــــهْ    ـــــــٌة للغای ـــــــه مهّم   أبواُب
  

  تـــــشبیٌه ٱو مجـــــاٌز ٱو ِکنایـــــهْ   
  

 التشبیه: الباب األول

ــــٰی أّو    ــــشبیُه مــــا دّل عل   ُلهــــا الت
  

ــٰی    ــٍف ٱنجل ــیئیِن بوص ــشریِك ش   ت
  

ــــهْ    ــــا ملفوظ ــــاِف أو بنحِوه   بالک
  

ــــارًة ملحوظــــهْ    ــــون ت ــــد تک   وق
  

 أرکان التشبیه وطرفاه

هِ ال: ٍن ُیبنــــی علــــی أرکــــا  ٣٥٠   مــــشبَّ
  

بهِ    ـــــشَّ ـــــِه ووجـــــِه ال ٍه ب   مـــــشبَّ
  

ــــــشبیهِ    ــــــاِف للت ــــــٍة کالک   وآل
  

ــــــــشبیهِ    ــــــــا الت   واألّوالِن َطَرف
  

  ثانیهمــــا یکــــوُن وجــــُه الــــشبهِ   
  

ـــوٰی    ـــِه أق ـــشبَّ لدی ـــي الم ـــه ف   هِ  من
  

 تقسیم لوجه الشبه

ـــ   ـــُه إّم ـــُل والوج ـــارٌج أو داخ   ا خ
  

ـــ   ـــا وأّم ـــذاِت منهم ـــي ال   ا األوُل ف
  

  سّیهْ ا صـــــفًة حـــــیکـــــون إّمـــــ  
  

ـــــهْ    ـــــِق أو عقلی ـــــاللوِن والبری   ک
  

ــــا واحــــدهْ   ٣٥٥   والــــصفُة تکــــوُن إّم
  

کثـــــرًا وهکـــــذا کالواحـــــدهْ      أو أ
  

 أداة التشبیه

  »کــأْن «و» مثــُل «أداُتــه الکــاُف و  
  

  معنـًی قـد َسـکْن » مثـُل «وما کنحِو   
  

  »ِشــْبٌه ٱو مــشاِبهُ « نحــُو  ِفــي االســم  
  

ــُو    ــِل نح ــي الفع ــشاِبهُ «ف ــشِبُه، ُی   »ُی
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 التشبیهمن ض غر ال

هِ الغــــَرُض منــــه لــــدٰی       المــــشبِّ
  

هِ فــــي األغلــــِب      یعــــوُد للمــــشبَّ
  

  کالحــــاِل واإلمکــــاِن والتمکــــیِن   
  

ــــالتقبیِح    ــــذاك ک ــــسیِن ک    والتح
  

ـــــهِ   ٣٦٠ ِه ب ـــــشبَّ ـــــوُد للم ـــــد یع   وق
  

ـــهِ    ـــن مقلوب ـــشبیِه ِم ـــي الت   وذاك ف
  

ـــــام   ـــــِل إیه ـــــْم  ٍألج ـــــه أَت    بأّن
  

ـــ   ِه ک ــشبَّ ــن الم ــْم «م ــُل َف ــوٌز مث   »َل
  

  سیمات التشبیهتق
 تقسیمه باعتبار طرفیه

ــــــذا   ــــــشّبُه ف ــــــّدَد الم   وإن تع
  

ــسویةٌ «   ــُس » ت ــٌع «والعک   وإذا» جم
  

ـــّددا    ـــروٌق «تع ـــوُف «ٱو » مف   »ملف
  

ـــــروُف    ـــــم مع ـــــشبیٌه له   وذاك ت
  

  باعتبار وجهههتقسیم

ــ   ــُه إن ُی ــذا والوج ُل «ذکْر ف ــصَّ   »مف
  

ـــ   ــْن خــالَف ذا ف ــُل «وإن یک   »مجَم
  

 ه باعتبار وجهآخرتقسیم 

ــــــارًة   ٣٦٥ ــــــُب «وت ــــــذٌل قری   »مبت
  

ـــــارًة    ـــــُب «وت ـــــستبَعٌد غری   »م
  

 تقسیمه باعتبار أداته

ــــ   ــــِترْت وْه ــــد ُس ــــه ق   و إذا أداُت
  

ـــٌد «     إن ذِکـــرْت » ٌل مرَســـ«، و»مؤکَّ
  

ـــــَر األداَة والوجـــــَه معـــــا     وإن ت
  

  أْرفعــا» البلیــُغ «قــد ُحــذفا فــذا   
  

 التشبیه المرکب

  أتي تــشبیٌه خــالَف مــا ُعــرْف قــد یــ  
  

ــی   ــا ب ــَلْف م ــا س ــِو م   ن شــیئیِن بنح
  



 نظم علم البالغة

)٣٧( 

  »المرّکـــُب «بـــل بـــین حـــالتیِن ذا   
  

ُب «کـ     »الهمُّ في صـدري فتـًی ُیعـذَّ
  

 المجاز: الباب الثاني

  ِل ثــم الَمجــاُز اللفــُظ إن ُیــستعَم   ٣٧٠
  

ــ   ــيِّ الجِل ــاه الحقیق ــِر معن ــي غی   يف
  

  يِتــــلُعْلقــــٍة مــــع القرینــــِة الّ   
  

ُه لـــذلك المعنـــٰی      ي الفِتـــتجـــرُّ
  

  »البیــاِن «فــي » للغــويُّ ا«هــذا هــو   
  

ــَل    ــيِّ «مقاب ــي » العقل   »يالمعــانِ «ف
  

  أنواع العالقات
َبِه والکــــــلِّ والُعلْ      قــــــُة کالــــــشَّ

  

ــــلِّ    ــــوِل والمح ــــزِء والحل   والج
  

  مـــا کـــاَن أو یکـــوُن ثـــم الـــسبِب   
  

ِب    ـــــسبَّ ـــــِة والم ـــــذاك کاآلل   ک
  

  المفرد والمرکبتقسیم المجاز إلٰی 

ــــوَردُ   ٣٧٥ ــــراُه ُی ــــاُز إن ت ــــّم المج   ث
  

ــي مفــرٍد فهــو المجــاُز      »المفــردُ «ف
  

ـــِب    ـــي مرّک ـــيُء ف ـــْن یج   وإن یک
  

ــــ    ـــّمَي ب ـــٍذ س ـــِب «حینئ   »المرکَّ
  

  المرسل واالستعارةتقسیمه إلٰی 

بهِ    ــــشَّ ــــَر ال ــــُك غی ــــه إْن ت   ُعْلقُت
  

  يکــالرأِس للوجـِه البِهـ»المرَسـُل «فـ  
  

بهْ »االســــتعارةُ «و   ــــشَّ ــــي ال    إذا ه
  

ــوُل    ــٍد تق ــي زی ــِو ف ــهْ «کنح   »مکتب
  

ــــهْ    ــــُب ول ــــد ُیغیَّ   والمــــستعاُر ق
  

ــــع الُم    ــــذکُر الزٌم م ــــهْ ُی ــــاِر ل   ع
  

 األقسام األربعة للمجاز

  همــــا مــــع المفــــرِد والمرّکــــِب   ٣٨٠
  

ــــــِب    ــــــك بالترتُّ ــــــٌة تأتی   أربع
  

  نـــــذکُرها مختـــــصرًا باألمثلـــــهْ   
  

ـــُث معانیهـــا غـــدْت مکتملـــهْ      حی
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 المجاز المرسل المفرد: القسم األول

ـــردُ «   ـــُل المف ـــذ» المرس   ا األّوُل ه
  

ــي النعــیم«کنحــِو      » هــذا الرجــُل  ِف
  

 مجاز االستعارة المفرد: القسم الثاني

  »مفــــرُد اِلٱســــتعارهْ «والثــــاني ذا   
  

  وهـــو کمـــا التـــشبیِه فـــي العبـــارهْ   
  

ـــــهِ    ـــــث فی ـــــُغ حی ـــــه أبل   لکّن
  

ــــِي التــــشبیهِ    ــــُج ُرکَن ــــتمُّ دم   ی
  

ـــــِه واألداةِ   ٣٨٥ ـــــداُم الوج ـــــذا ٱنع   ل
  

  »ِت آـاألســــُد َلــــ«یلــــزُم نحــــُو   
  

  تقسیمات االستعارة المفردة
  مصّرحة ومکنیةتقسیمها باعتبار المستعار إلٰی 

َحهْ    ــــصرِّ   والمــــستعاُر حــــیَن أْن ت
  

ــــتعارًة    ها اس ــــسمِّ حهْ «ف ــــصرَّ   »م
  

ـــــ   ـــــه وَت ـــــهْ ذکُ وإن حذفَت   ْر الزَم
  

  »العـدُل سـلَّ صـارَمهْ «کــ» َمکنّیةً «  
  

  أصلیة وتابعةتقسیمها باعتبار المستعار إلٰی 

ـــُد    ـــداوبع ـــاُر جام ـــان الُمع    إن ک
  

  »البــدُر جــاء واجــدا«کـــ» أصــلّیةٌ «  
  

ـــ   ـــشتقًا ٱو فعـــًال فِت   يوإن یکـــْن م
  

ــةٌ «   ــِو » تابع ــْت شــهوتِ «کنح   »يماَت
  

 المجاز المرسل المرکب: القسم الثالث

» المرَســـُل المرّکـــُب «والثالـــُث ذا   ٣٩٠
  

  »أنــَت تــشتري وتــذهُب «کنحــِو   
  

ـــْر    ـــشاُء موضـــَع الخب ـــورُده اإلن   م
  

  والخبـــُر موضـــَع اِلٱنـــشاِء ٱســـتقْر   
  

 )االستعارة التمثیلیة(مجاز االستعارة المرکب : القسم الرابع

ــــُد    ــــهْ «وبع ــــتعارُة المرّکب   »اِلٱس
  

  »أنت قـد وقفـَت فـوَق الهـضبهْ «کـ  
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ـــِل وْهـــ   ـــاُل الُبَلغـــا فـــي الِقی   ي من
  

  التمثیــــِل یقــــوُم معناهــــا علــــٰی   
  

ـــُر    ـــُمها اآلَخ ـــذا ٱس ـــهْ «ل   »تمثیلّی
  

ــــهْ    ــــا الیومّی ــــي أمثاِلن ــــُر ف   تکث
  

 الکنایة: الباب الثالث

ــم   ٣٩٥ ــةُ «ث ــ» الکنای ــُظ اّل ــي اللف   يِذ ه
  

ریــــَد منــــه الزُم المعنــــٰی   
ُ
  ي وذِ ،أ

  

   بهــــا قــــد جــــازاإرادُة المعنــــٰی   
  

  بــــذاك قــــد خالفــــِت الَمجــــازا  
  

  تقسیمات الکنایة
 تقسیمها باعتبار مدلولها إلی کنایة عن نسبة أو موصوف أو صفة

ـــو   ـــوِف تک ـــسبٍة ٱو موص ـــن ن   ن ع
  

ــــ   ـــفٍة ک ـــضیوِف «أو ص ـــرِة ال   »کث
  

یض وتلویح ورمز وإیماء  تقسیمها باعتبار کیفیة داللتها إلی تعر

  والتلــــویِح  اإلیمــــاءِ  کــــذا إلــــٰی   
  

  والرمــِز ال التعــریِض فــي الــصحیِح   
  

 فن البدیع

ــدیِع «   ــنُّ الب ــاال»ف ــِري المق ــا ُی    م
  

نًا مــــا طــــابَق       األحــــواالمحــــسَّ
  

ن إلی لفظي ومعنويتقسیم ال  محسِّ

ـــي   ٤٠٠ ُن یج ـــسِّ ـــم المح ـــا«ث   »لفظّی
  

ــــــارًة یکــــــوُن    ــــــا«وت   »معنوّی
  

نات اللفظیة  المحسِّ

  فـــاألوُل التـــصحیُف والِجنــــاُس   
  

  کـــــذلك الـــــسْجُع واِلٱقتبـــــاُس   
  

  وهکـــــذا التـــــسبیُغ والتـــــشریُع   
  

  کــذاك اِلـٱزدواُج والتـــــرصیــــُع   
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نات المعنویة  المحسِّ

ـــــا التوج   ـــــامُ ثانیهم ـــــُه واإلیه   ی
  

ــــتخدامُ    ــــشُر واِلٱس ــــفُّ والن   والل
  

ـــــهْ    ـــــاُق والمقاَبل ب   وهکـــــذا الطِّ
  

ــــشاَکلهْ    ــــُد والم ــــذلك التجری   ک
  

* * * 

ــــٰی   ٤٠٥ ــــِة انته ــــُم البالغ ــــِه عل   بمّن
  

  ها َســـإْن وأطلـــُب العـــذَر لـــذهٍن   
  

ــــهُ    ــــدًا ُغفراَن ــــه غ ــــاِئًال من   وس
  

ــــه ِرضــــواَنهُ    ــــي جنِت ــــذاك ف   ک
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  علم المنطق
  المنطقتعریف علم

ـــدٰی    ـــٌم ل ـــُق عل ـــساِن المنط    اإلن
  

ــــِة الَجنــــاِن    ــــصوُنه عــــن زّل   ی
  

ــــِم    ــــْن ذا َفْه ــــه یک ــــن یراِع   فَم
  

ــــــِم    ــــــلِّ ِعل ــــــُة ک ــــــه آل   فإّن
  

  مقدمة
 تعریف العلم

ـــُم «   ـــیاءِ »الِعْل ـــَوِر األش ـــُع ص    طب
  

ــاءِ    ــي الم ــا ف ــذهِن کانطباِعه ــي ال   ف
  

  تقسیمات العلم
 تقسیمه إلی تصور وتصدیق

ــــ  ٤١٠ ــــصّوٌر «ا إّم ــــادِ » ت ــــال اعتق   ب
  

ــــذاك    ــــصدیٌق «ک ــــادِ » ت   باِلٱعتق
  

  ْر أّمـــا التـــصوُر ففـــي کـــلِّ الـــصَو   
  

  والثاني في خـصوِص صـورِة الخبـْر   
  

 تقسیمه إلی ضروري ونظري

ـــ   ـــرْي وْه ـــذاك نظ ـــروريٌّ ک   و ض
  

ـــصّورِ    ـــصدیِق والت ـــن الت ـــلٌّ م   ک
  

  ُل الواضـــــــُح والبـــــــدیهيواألّو   
  

ــــهِ    ــــِة النبی ــــا نباه ــــن دوِن م   م
  

  الکـــسبيُّ وهـــو المفتِقـــْر واآلَخـــُر   
  

ــْر    ــاِل الَنظ ــِر وإعم ــْسِب والفْک   للک
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 )الفکر(تعریف النظر 

ـــُر «و  ٤١٥ ـــوال»النظ ـــَظ المعق    أن نلح
  

ــــوال   َل المجه   ألجــــِل أن ُنحــــصِّ
  

  ِر کـــذاو یکـــوُن فـــي التـــصوُّ وْهـــ  
  

ــذا   ــْه ل ــصدیِق فانتب ــي الت ــوُن ف   یک
  

  تعریف الجهل
  وتقسیمه إلی بسیط ومرّکب

ـــُل    هوالجه ـــدُّ ـــمح ـــالُف العْل    ِ خ
  

ــسیٌط «   ــٌب «ٱو » ب ــْسم» مرکَّ ــي الَق    ِف
  

ف والُح   ّجةالمعرِّ

   المنطــــِق  ِثــــم القواعــــُد لعلــــم  
  

ــي   ــد المنطِق ــابیِن عن ــي ب ــُث ف   ُتْبح
  

ـــُث    َف «فَیبح ـــرِّ ـــي األّوِل » المع   ف
  

  اّلـذي یِلـيفـي » الُحّجـةَ «وَیبحُث   
  

ف : الباب األول   )التعریف(المعرِّ
ــُر   ٤٢٠ ــِف «عناص ــراِن أ »التعری ــام    هم

  

ـــــا   ـــــاُه وذا بحُثهم ـــــٌظ ومعن   لف
  

 في مباحث اللفظ: المقدمة األولی

 تعریف داللة اللفظ

ــالِق    ــي اإلط ــُظ ف ــضیِه اللف ــا یقت   م
  

ـــةٌ «   ـــارِ «کــــ» دالل    لإلحـــراِق »الن
  

  ، وذا المحـصوُل »الـدالُّ «فاللفُظ ذا   
  

ــِظ هــو    ــك اللف   »المــدلوُل «مــن ذل
  

 وضعیةتقسیم داللة اللفظ إلی عقلیة وطبعیة و

  فـــي االقتــضاِء الـــذاتي» عقلّیــةٌ «  
  

جٰی    ــدُّ ــي ال ــالِم ف ــُل الک ــيمث    لآلِت
  

ــةٌ «   ــي» طْبعّی ــضاِء الطْبع ــي االقت   ف
  

  ْوِع  حــصول الــرَّ علــٰی » هــا«کلفــِظ   
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  فــي االقتــضاِء الوضــعي» وضــعّیةٌ «  ٤٢٥
  

ـــِظ    ـــْم «کلف ـــلُع » ُه ـــِع الءِ َق    الجم
  

 ن وااللتزامتقسیم الوضعیة إلی المطابقة والتضّم 

ــــ   ـــرُف ب ـــذه ُتع ـــهْ «وه   »المطاَبق
  

   مــا طابَقــهْ إن دّلنــا اللفــُظ علــٰی   
  

ــــ   ـــه ُتعـــرُف ب ـــضّمِن «أو جزِئ   »الت
  

  »المـستوِطِن «لــ» الموطِن «کلفظِة   
  

ــــــ ٍأو الزم   ـــــه ب   »اِلٱلتــــــزاِم « ل
  

ــِظ    ــاَتٍم «کلف ــٰی » ح ــراِم  «عل   »اإلک
  

ـــا   ـــون عاِلم ـــشرِط أن یک ـــذا ب   ه
  

ــــاِمُعها أي یَ    ــــاس ــــرُف التالُزم   ع
  

  واآلِخـــــراِن ذاِن فـــــرُع األصـــــِل   ٤٣٠
  

  فـــالجزُء والـــالزُم فـــرُع الکـــلِّ   
  

  تقسیمات اللفظ
 مختص ومشترك ومنقول  المستعمل فیه إلٰی تقسیمه باعتبار المعنٰی 

 والحقیقة والمجاز

  إذا معنــــاهُ » مخــــتٌص «واللفــــُظ   
  

ـــِظ    ـــدًا کلف ـــوُن واح ـــهُ «یک   »الّل
  

دًا فــــ     »مـــشتَرْك «وإن یکـــْن معـــدَّ
  

  »الـّدَرْك «لوضِع کلفظـِة إن کان في ا  
  

  »منقـــوُل «وإْن فـــي اِلٱســـتعماِل ذا   
  

ـــَر األّو    ــــإن ُهج   »الموصـــوُل «ُل ک
  

ــي األّو    ــإْن ف ــهْ أو ال ف   ِل الموضــوِع َل
  

  »المـسألهْ «کــ» الحقیقـةُ «ُیستعمُل   
  

ـــهْ   ٤٣٥ ـــع العالق ـــه م ـــاني ذاُت ـــي الث   ف
  

  ، نحُوهــا فــي الفاقــهْ »المجــاُز «هــو   
  

  ب معناه إلی المفرد والمرکّ  علٰی تقسیمه باعتبار داللته
 وتقسیم المرکب إلی ناقص وتام

ـــردُ «   ـــزُؤهُ » المف ـــوُن ج ـــا ال یک   م
  

ــٰی    ـــدّل عل ــاه ک ــزٍء لمعن ــ« ج   »وُه
  

  »أداةِ «ٱو » ِکْلَمـةٍ «وفـي » ٱسـٍم «في   
  

   النحـــاةِ کالفعــِل والحـــرِف لــدٰی   
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ـــ«خالُفــه    ـــي«کــــ» ُب المرکَّ   »ذامِّ
  

ــــــامِّ    ــــــاقِص والت   ینقــــــسُم للن
  

 ب التام إلی خبر وإنشاءم المرکّ تقسی

ــــشا   ــــٌر أو إن ــــا خب ــــاني إم   والث
  

ــــُر    ــــضیةُ «والخب ــــشا» الق   ال اإلن
  

  الترادف والتباینتقسیم حالة نسبة األلفاظ فیما بینها إلٰی 

ـــشترِ   ٤٤٠ ـــيإْن ی ـــُر ف کث   ْك لفظـــاِن أو أ
  

ــ   ــًی َس ـــوضــٍع لمعن ــرادِف «مِّ ب   »الت
  

ــــــا   ــــــا تباُین ــــــَت هاهن   وإن رأی
  

ه فــي الوضــِع ذا      »التباُینــا«فــسمِّ
  

  التماثل والتخالف والتقابلتقسیم التباین إلٰی 

ـــِل  «ینقـــسُم الثـــاني إلـــٰی      »التماُث
  

  »التقاُبـــِل «ولــــ» التخـــالِف «ولــــ  
  

 تقابل المتناقضین والمتضایفین والضدین وتقابل تقسیم التقابل إلٰی 
 کة والعدمالملَ 

ــــــــــ   ــــــــــضیِن تقاُب   ٌل للمتناق
  

   والـــــــضّدیِن لمتـــــــضایفیِن وا  
  

ــــــذاك   ــــــَد ل ک ــــــِة والع    ِملَمَلَک
  

َمم   ــــصَّ ــــسْمِع باإلضــــافِة لل    ِکال
  

  في مباحث معنی اللفظ: المقدمة الثانیة
  المفهوم والمصداقتقسیم معنی اللفظ إلٰی 

  مفهومـــا اللفـــِظ إن وبعـــُد معنـــٰی   ٤٤٥
  

ه    ـــمِّ ـــُه س ـــوُن من ـــا«یک » المفهوم
  

ــــا   ــــَق انطباق ــــه انطب ــــا علی   وم
  

ه    ــــسمِّ ــــه ف ــــصداقا«مفهوُم » الم
  

  الجزئي والکليتقسیم المفهوم إلٰی 

ـــــيِّ    ـــــوُم للُجزئ ـــــسُم المفه   ینق
  

ـــــ   ـــــيَّ وللُکّل ـــــي الحقیق عن
َ
  يِّ أ
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  ُل المفهــــوُم مــــا لــــم َیــــِزدِ واألّو   
  

  فـــي صـــدقِه ألکثـــٍر مـــن واحـــِد   
  

ـــالفْر    ـــو ب ـــاني ول ـــه الث   ِض خالُف
  

ـــنْق    ـــوِب دوَن ال ـــُب الوج   ِض فواج
  

ـــارِ   ٤٥٠ ـــاني باعتب ـــذاوالث ـــوُق ف    مـــا ف
  

وهُ    ــــمَّ ــــذاس ــــًا إضــــافیًا ک    جزئی
  

  مشّکك ومتواطئتقسیم الکلي إلٰی 

ـــــلُّ    ـــــيٍّ وک ٌك « کل ـــــشکِّ   إذا» م
  

  »األذٰی «تفاوتــــْت أفــــراُده نحــــُو   
  

   الـــصدُق فـــي األفـــرادِ وإن تـــساَو   
  

ـــ   ــواطُئ «ف ــِو » المت ــوادي«کنح   »ال
  

 النسب األربع

  جـْب في کلِّ کلّیـیِن فـي الـصدِق َو   
  

ــدٰی    ــوُد إح ــسْب وج ــن النِّ ــٍع م    أرب
  

ـــــ   ـــــایُن «ي فْه ـــــا» التب   إذا تفارق
  

، کــذا    ــّالً ــساوي«ک ــصادقا» الت   إن ت
  

ـــّالً   ٤٥٥ ـــا ک ـــضًا حیثم ـــصادُق ال وبع   ت
  

  »مطلُق الالعموُم والخصوُص «ي فهْ   
  

  جهـهْ ذي الوإن تکْن بعـضًا فقـط ٰهـ  
  

  »العموُم والخصوُص من جههْ «ي فهْ   
  

 ضي ذاتي وعرَ تقسیم الکلي إلٰی 

  وکــــلُّ کلــــيٍّ تمــــاُم الــــذاِت   
  

ــــ   ه ب ـــسمِّ ـــذاتي«أو جزؤهـــا ف   »ال
  

ـــ   ـــارِض أّم ـــٍف ع ـــان کوص   ا إذا ک
  

ه کــ» العَرضيُّ «فـ     »الحـائِض «سـمِّ
  

  ض العامالنوع والجنس والفصل والخاّصة والعرَ : الکلیات الخمسة
  النوع والجنس والفصلتقسیم الذاتي إلٰی 

  ُل أعنـــي الـــذاتْي وبعـــُد فـــاألّو   
  

  آِت » فـصالً «ثـم » جنساً «و» نوعاً «  
  

   األشـخاِص مـا دّل علـٰی » النـوعُ «فـ  ٤٦٠
  

  »اإلنـــساِن واإلْنجـــاِص «وذاك کــــ  
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ــنُس «و   ــٰی » الج ــا دّل عل ــواِع م    األن
  

  »عاِع الحیــــواِن والــــشُّ «وذاك کـــــ  
  

  مــا یکــوُن جــزَء النــوِع » الفــصُل «و  
  

ــــوِع    ــــلِّ ن ــــیِن ک ــــن ب ــــَزه م   مّی
  

ـــ   ـــٌب «و وْه ـــذا » قری ـــُد «وک   »بعی
  

ــــال یَ    ــــه ف ــــنُس مثُل ــــُد والج   حی
  

 عامالض  الخاصة والعرَ ضي إلٰی لعرَ تقسیم ا

  ُم ضـــــيُّ هکـــــذا ُیقـــــسَّ والعَر   
  

ـــُم «و» خاّصـــةٍ «لــــ     »َعـــَرٍض ُیعمَّ
  

   نوعـــًا واحـــداصُّ خـــفـــاألّوُل یَ   ٤٦٥
  

  حیث لِلٱنـساِن غـدا» الضاحِك «کـ  
  

کثـــرًا مـــن واحـــِد مَّ َعـــوالثـــاني       أ
  

  األســِد ک أولإلنــساِن » الماشــي«کـــ  
  

 ارق الزم ومفضي إلٰی تقسیم آخر للعرَ 

ـــــارِ « »الزمٌ «ضـــــيُّ والعَر      »ُق مف
  

ــــــبْط    ــــــارُق ب ــــــسرعٍة یف   ٍء ٱو ب
  

ف   )التعریف(المعرِّ

ِف «عبــــارُة      »التعریــــِف والمعــــرِّ
  

ِف    ــــــصّوَر المعــــــرَّ ــــــُدنا ت   تفی
  

  »الحقیقــْي «ِم ذا ســّمَي بــفـي العْلـ  
  

  فــي التحقیــِق » اللفظــيَّ «یقابــُل   
  

ف إلٰی    الرسمو  الحد تقسیم المعرِّ
  تام وناقصإلٰی وتقسیم کل منهما 

  »َرْســـُم «کـــذاك » حـــدٌّ «أقـــساُمه   ٤٧٠
  

ــــنقُص «کالهمــــا    ــــتمُّ «أو » ی   »َی
  

   القریــِب بالفــصِل مــن» حــدُّ ال«فـــ  
  

ـــنِس الو   ـــٍد ج ـــن بعی ـــِب  وٱ م   قری
  

ــإْن    ــِب ف ــع القری ــد م ــمَّ «ق    وإْن »ت
  

  َقِمـْن » ِص نْق الـ«فهـو بــمع البعیـِد   
  

  ٱلتـَزمْ بالخاّصِة والجـنِس » الرسُم «و  
  

» ْم َتـ«القریـِب » ینقُص «ِد البعی مع  
  



 ظم علم المنطقن

)٤٧( 

 التعریف بالتمثیل والتشبیه والقسمة

ــــهِ      وبعــــُضهم أدخــــَل نوعــــًا فی
  

ـــــشبیهِ    ـــــِل والت ـــــوُن بالتمثی   یک
  

فــــــًا بالِقــــــسمهْ   ٤٧٥   وهکــــــذا معرِّ
  

  الِکْلمـــهْ » ٱســـٍم وفعـــٍل وأداةِ «کــــ  
  

ــــدقیِق    ــــیس بال ــــذا ل ــــّن ه   لک
  

  »الحقیقـــي«ألّنهـــا لیـــست مـــن   
  

ف  شروط المعرِّ

ــــا شــــ   ِف هن ــــرِّ   روٌط هــــي للمع
  

ـــــٰی    ِف لُیجتن ـــــرَّ ـــــصوُر المع    ت
  

ــــُد ال   ــــًا وبع ــــوَن مبهم   أن ال یک
  

ـــالمرادِ    وِر خ ـــدَّ ـــن ال ـــم م ـــًا ث   ف
  

  )الدلیل(ة ّج الُح : الباب الثاني
 مقدمة في مباحث القضیة

ــــُر    ــــ«عناص ــــدلیِل الُحّج   »ِة وال
  

ـــِل    ـــا التحلی ـــضایا حینم ـــي الق   ه
  

 القضیة

  رِ فــي الخَبــ کمــا »ةُ القــضیّ «ثــم   ٤٨٠
  

ــــُر ف   ــــرِ حــــدُّ الَالخب   حــــدُّ الخَب
  

  حملیة وشرطیةتقسیم القضیة إلٰی 

  »حملیـــهْ «ي تکـــوُن تـــارًة وْهـــ  
  

ــــــًة    ــــــارًة ثانی ــــــرطیهْ «وت   »ش
  

ـــةٌ «   ـــیئًا لـــ» حملی ـــُت ش   ْي َش ُتثب
  

  ْي شَّ الــــ  عــــِن هوتــــارًة تــــسلبُ   
  

  »المحمـوُل « و»الموضـوعُ «أرکاُنها   
  

   بینهمــــــا تجــــــوُل »نــــــسبةٌ «و  
  

   بهــــا نــــسبةٌ ُتوَجــــُد » شــــرطیةٌ «  
  

ــــضیتیِن أو    ــــین ق ــــٌي ب ــــانف    له
  

ـــــا   ٤٨٥ مٌ «أرکاُنه ـــــدَّ ـــــاِل « و»مق   »ت
  

ـــــٌط «و   ـــــألّو »راب ـــــالي ل   ِل بالت
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  موجبة وسالبةتقسیم الحملیة والشرطیة إلٰی 

ــــٌة أْي    ــــا مثبت ــــهْ «کلتاهم   »موَجب
  

  »ســــالبهْ «وهکــــذا منفیــــٌة أْي   
  

  تقسیمات الحملیة
 ة ومحصورة وشخصیةة ومهملیتقسیمها باعتبار موضوعها إلی طبیع

ـــــٰی    ـــــةٍ « إل ـــــهْ » طبیعی   الحملی
  

  »شخـصیهْ « »محـصورةٍ « »مهَملةٍ «  
  

  ألّنــــــه موضــــــوُعها کلــــــيُّ   
  

ــــــيُّ    ٌص جزئ ــــــارًة مــــــشخَّ   وت
  

ــــُر    ــــد ال َینظ ــــيُّ ق ــــرِده الکل   لف
  

  أو َینظــــُر وُیهَمـــــُل أو ُیحـــــَصُر   
  

  »المحـــصورهْ «لکـــِن اِلٱعتبـــاُر بــــ  ٤٩٠
  

ـــ   ــي ب ــا مقــصورهْ » ســورٍ «وه   حوَله
  

ــــــ   ــــــالبهْ کلی ــــــًة أو س   ًة موجب
  

  جزئیــــــًة ســــــالبًة أو موجبــــــهْ   
  

  حقیقیة وذهنیة وخارجیةتقسیم الحملیة الموجبة إلٰی 

ــــٰی    ــــةٍ « إل ــــهْ «ٱو » حقیقی   »ذهنی
  

  »خارجیــــهْ «موجُبهــــا کــــذاك   
  

  من حیُث في الواقِع أو في الذهِن جا  
  

ــا   ــًال خارج ــاَء فع ــوُعها أو ج   موض
  

  محّصلة ومعّدلةلٰی تقسیم الحملیة باعتبار حال محمولها إ

ــــُة    ــــضًا الحملی لهْ «وأی ــــصَّ   »مح
  

ُل المحمـــوَل أو    ـــهْ «تحـــصِّ ل   »معدَّ
  

ِل   ٤٩٥ ـــن محـــصَّ ـــَدُل م ـــا ُیع   محموُله
  

  »ال ولــي«ِب فــي داخِلــه کـــبالــسلْ   
  

هة ومطلقة  تقسیم الحملیة باعتبار جهتها إلی موجَّ

هــــهْ «وأیــــضًا الحملیــــُة      »موجَّ
  

ـــةٌ «وهکـــذا    ـــهْ » مطلق   عـــن الجه
  

   لفـــٌظ مفیـــُد الـــسامِع »لجهـــةُ ا«و  
  

ــــِع    ــــَد الواق ــــسبِة عن ــــَة الن   کیفی
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ـــــــدوام   ـــــــاِن وال    ِوذاَك کاإلمک
  

   ِالـــــــــدواموکالـــــــــضرورِة وال  
  

ـــــواهُ    ٌل فح ـــــصَّ ـــــُث ذا مف   وبح
  

ـــــــدواهُ    ـــــــٌة ج ـــــــه قلیل   لکّن
  

  تقسیمات الشرطیة
  متصلة ومنفصلةتقسیمها باعتبار نسبتها إلٰی 

  »صلهْ مّتــــ«وأیــــضًا الــــشرطیُة   ٥٠٠
  

ــــــارًة    ــــــًة وت ــــــصلهْ «ثانی   »منف
  

  نـــسبُة اِلٱتـــصاُل المـــن حیُثمـــا   
  

ـــــوراً و   ـــــسبةُ ال َط ـــــصاُل  الِ ن   ٱنف
  

  مهملة ومحصورة وشخصیةتقسیمها باعتبار الزمان والحال إلٰی 

ـــــشرطیهْ    ـــــسُم ال ـــــذا تنق   وهک
  

  »مهَملـــًة، محـــصورًة، شخـــصیهْ «  
  

ـــا   ـــوٌر له ـــصورُة س ـــذه المح   وه
  

ـــــا   ـــــاَن أو أحواَله ـــــّیُن األزم   یب
  

  لزومیة واتفاقیةصلة باعتبار نوع االتصال إلٰی تقسیم المت

ــــ     ذي المتــــِصلهْ » اللزومیــــةِ «ـوِل
  

لهْ » اِلٱتفاقیــةِ «و     مــن حیــُث الــصِّ
  

ـــي  ٥٠٥ ـــصاُلها حقیق ـــا ٱت ـــن حیُثم   م
  

ــــاقي   ــــورًا ٱتف ــــوُن ط ــــد یک   وق
  

  عنادیة واتفاقیةتقسیم المنفصلة باعتبار نوع االنفصال إلٰی 

  ذي المنفــــِصلهْ » العنادیــــةِ «ـوِلــــ  
  

ــــــــ» اِلٱتفاقیــــــــةِ «و     صلهْ کالمّت
  

 حقیقیة ومانعة الجمع ومانعة تقسیم المنفصلة باعتبار حال طرفیها إلٰی 
 الخلو

ـــــٰی    ـــــةٍ  «وهکـــــذا إل   ٱْو » حقیقی
  

  »للُخُلـــْو «ثــم » مانعــٍة للجمـــِع «  
  

  مـــن جهـــِة المنـــِع مـــن اجتمـــاِع   
  

ــــــاِع      َالطــــــرفیِن أو مــــــن ٱرتف
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 )الدلیل(ّجة الُح 

  ِل الُحّجــــــُة ُتعــــــرُف بالــــــدلی  
  

ـــتِ    ـــالمجهوِل مـــا ُین   ُج التـــصدیَق ب
  

 )الدلیل(ّجة أقسام الُح 

  ُة والـــــدلیُل ّجـــــتنقـــــسُم الُح   ٥١٠
  

ــــــسهیُل    ــــــو الت ــــــستٍة وذا ه   ل
  

  »عکُس المـستوي«و» التناقُض «و وْه   
  

  الملتـوي» عکُس النقـیِض «وهکذا   
  

ـــدها    ـــاُس «وبع ـــُل « و»القی   »التمثی
  

  ، ذا التفــصیُل »اِلٱســتقراءُ «کــذاك   
  

 التناقض: ولالدلیل األ 

ـــــْد واألّو    ـــــِزمْ ُل ص ـــــضیٍة َل   ُق ق
  

   وکـذا العکـُس ُحـِتْم لکذِب أخـرٰی   
  

 شروط التناقض

ـــداِت    ـــي الِوْح ـــشرِط اِلٱتحـــاِد ف   ب
  

ـــاآلتي   ها ک ـــدُّ ـــانْي ع ـــي الثم   أعن
  

   ثــــّم هکــــذا»القــــّوُة والفعــــُل «  ٥١٥
  

ــاَ «   ــزءُ « و»ُر لنَظ ــلُّ والج ــذا»الک    ک
  

  »الزمـاُن « و»الموضوعُ « و»الشرُط «  
  

ــذا    ــوُل «وهک ــاُن « و»المحم   »المک
  

  کــذاك اِلٱختـــالُف فــي اثنــیِن ُهمــا  
  

  الکـــمُّ والکیـــُف فـــال تنـــَسُهما  
  

 العکس المستوي: الدلیل الثاني

ـــ   ـــاني قْل ـــضیهْ ُب ُر والث ـــِي الق   کَن
  

ـــهْ    ـــِف ال الکمّی ـــاِء الکی ـــد بق   عن
  

 » أصــالً «وُســّمیت   
ُ
  والهمــاهنــا أ

  

 » عکساً «  
ُ
  خراهمـابعکس المستوي أ

  

ــــهْ   ٥٢٠ ــــُة الکلی ــــا الموجب ــــم هن   ث
  

ـــــهْ    ـــــُة الجزئی ـــــذلك الموجب   ک
  

ــــــهْ    ــــــًة جزئی   تــــــنعکُس موجب
  

  ال عکــــَس للــــسالبِة الجزئیــــهْ   
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ــــــهْ    ــــــسالبُة الکلی ــــــا ال   وبینم
  

  تـــــــنعکُس ســـــــالبًة کلیـــــــهْ   
  

 عکس النقیض: الدلیل الثالث

ـــ   ـــَضْي ُر قْل ـــضیهْ ُب نقی ـــِي الق   کَن
  

ـــُث الُح    ـــاٍق ثال ـــُف ب ـــهْ ّج والکی   ی
  

  ُة الکلیـــــهْ ثـــــم هنـــــا الـــــسالب  
  

  کـــــذلك الـــــسالبُة الجزئیـــــهْ   
  

ــــــهْ   ٥٢٥ ــــــالبًة جزئی ــــــنعکُس س   ت
  

ــــهْ    ــــِة الجزئی ــــَس للموجب   ال عک
  

  وبینمــــــا الموجبــــــُة الکلیــــــهْ   
  

ــــــهْ    ــــــًة کلی ــــــنعکُس موجب   ت
  

 القیاس: الدلیل الرابع

   علــٰی  مــا حــوٰی »القیــاُس «والرابــُع   
  

ــــال   ــــا ُجه ــــِتُج م ــــضیتیِن ُین   ق
  

مـــهْ «، همـــا »نتیجـــةٌ «و وْهـــ     »مقدَّ
  

  ُمحکمـهْ » حدودٍ «بـ»  وکبرٰی صغرٰی «  
  

  تقسیمات القیاس
 تقسیم القیاس بحسب هیأته إلی االقتراني واالستثنائي

ــــاُس إمـــا    ـــم القی ــــراني«ث   »اِلٱقت
  

ـــا    ـــاني» اِلٱســـتثنائْي «وإم ـــم الث   ث
  

ـــا   ٥٣٠ ـــمَّ م ـــان َض ـــهْ ک ـــأَة النتیج    هی
  

ــــــــاّدةَ    ــــــــهْ واألّوُل الم    للنتیج
  

  شروط االستثنائي
  حــــــداهما کلیــــــهْ وشــــــرُطه إ  

  

ـــدٰی    ـــشرطیهْ کـــذاك إیجـــاٌب ل    ال
  

ــــــ   ــــــصْل فْه ــــــةٌ إن تت   ي لزومی
  

  ي عنادیــــــةٌ أو تنفــــــصْل فْهــــــ  
  

 تقسیم القیاس االقتراني إلی حملي وشرطي

  »حملّیـــــا «واالقترانـــــيُّ ُیـــــرٰی   
  

ـــرٰی    ـــارًة أخ ـــرٰی وت ـــرطّیا « ُی   »ش
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ـــــــةِ واألّو      ُل یخـــــــتصُّ بالحملی
  

ـــشرطیةِ    ـــه شـــيٌء مـــن ال   لـــیس ب
  

ـــا  ٥٣٥ ـــشرطیهْ والث ـــّص بال ـــا ُخ   ني إم
  

  وتـــــارًة بهـــــا مـــــع الحملیـــــهْ   
  

  ِل دوَن الثــــانينبحــــُث فــــي األّو   
  

ــــاني   ــــِر المب کث ــــي أ ــــِشْبهِه  ف   ل
  

 القیاس االقتراني الحملي

  و بأرکــــاٍن ثالثــــٍة ُیــــرٰی وْهــــ  
  

  »أوســــٍط وأصــــغٍر وأکبــــرا«بـــــ  
  

 القواعد العامة له

  وبعـــُد ال ُینـــتُج مـــن ســـالبَتیْن   
  

ـــن   ـــتُج م ـــذاك ال ُین ـــزئّیتیْن ک    ج
  

ـــصغرٰی    ـــي ال ـــسالبِة ف   وال مـــن ال
  

ــرٰی    ــي الکب ــي ف ــِة الت ــع الجزئی   م
  

 نتیجة هذا القیاس

ــــْن   ٥٤٠ ــــسِّ م ــــُع لألخ ــــٌة تتب   نتیج
  

   ذا القیـاِس المقتـِرْن وکبـرٰی  صغرٰی   
  

 أشکاله األربعة

ــــــالنظرِ    ــــــٌة ب ــــــکاُلُه أربع   أش
  

ـــٰی    ـــِط  إل ـــاِن األوس رِ مک ـــرَّ   المک
  

 الشکل األول

  وســـُط فـــي ُصـــغراهُ ِل األفـــي األّو   
  

ـــراهُ    ـــي ُکب   محمـــوٌل، الموضـــوُع ف
  

 شروطه

ــــرٰی    ــــي الکب ــــٌة ف   وشــــرُطه کلی
  

   فــي الــصغرٰی کــذاك إیجــاٌب ُیــرٰی   
  

 ضروبه السلیمة

  ومــــن هنــــا ضــــروُبه الــــسلیمهْ   
  

ــــــٌة وغیُرهــــــا عقیمــــــهْ      أربع
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  موجبـــــٌة کلیـــــٌة مـــــْع مثِلهـــــا  ٥٤٥
  

  فُینـــــــتُج قـــــــضیًة کمثِلهـــــــا  
  

ـــــــٌة، ســـــــالبهْ    ـــــــٌة کلی   موجب
  

  کلیـــــــٌة، کلیـــــــًة ســـــــالبهْ   
  

ــــــهْ    ــــــٌة، موجب ــــــٌة جزئی   موجب
  

  کلیـــــــٌة، جزئیـــــــًة موجبـــــــهْ   
  

ــــــالبهْ    ــــــٌة، س ــــــٌة جزئی   موجب
  

ـــــــًة ســـــــالبهْ    ـــــــٌة، جزئی   کلی
  

ـــ   ـــکاِل وْه ـــن األش ـــدیهيُّ م   و الب
  

ــــ   ـــّموه ب ـــِل «س ـــاِل » الکام   للکم
  

 الشکل الثاني

  في الثـاني محمـوًال یکـوُن األوسـُط   ٥٥٠
  

ـــِسُط    ـــضّیتیِن َیق ـــِة الق ـــي ُجْمل   ف
  

 شروطه

ـــــرٰی      ْن  وأوشـــــرُطه کلیـــــُة الکب
  

  یختلفــا فــي الکیــِف هــذا مــا ُزِکــْن   
  

 ضروبه السلیمة

  ومــــن هنــــا ضــــروُبه الــــسلیمهْ   
  

ــــــٌة وغیُرهــــــا عقیمــــــهْ      أربع
  

ـــــــٌة، ســـــــالبهْ    ـــــــٌة کلی   موجب
  

  کلیـــــــٌة، کلیـــــــًة ســـــــالبهْ   
  

  ســـــــالبٌة کلیـــــــٌة، کلیـــــــهْ   
  

ـــــــهْ    ـــــــٌة، ســـــــالبًة کلی   موجب
  

ــــــالبهْ   ٥٥٥ ــــــٌة، س ــــــٌة جزئی   موجب
  

ـــــــًة ســـــــالبهْ    ـــــــٌة، جزئی   کلی
  

ـــــــهْ    ـــــــٌة، کلی   ســـــــالبٌة جزئی
  

ــــــهْ    ــــــالبًة جزئی ــــــٌة، س   موجب
  

 الشکل الثالث

  في الثالـِث األوسـُط موضـوعًا َنـزْل   
  

ـــَدْل    ـــضّیتیِن فَع ـــِة الق ـــي جمل   ف
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 شروطه

  وشــــــرُطه کلیــــــُة إحــــــداهما  
  

   صـــغراهماکـــذاك إیجـــاٌب لـــدٰی   
  

 ضروبه السلیمة

  ومــــن هنــــا ضــــروُبه الــــسلیمهْ   
  

ــــتٍة    ــــي س ــــهْ ف ــــا عقیم   وغیُره
  

  موجبــــــٌة کلیــــــٌة، موجبــــــهْ   ٥٦٠
  

  کلیـــــــٌة، جزئیـــــــًة موجبـــــــهْ   
  

ـــــــٌة، ســـــــالبهْ    ـــــــٌة کلی   موجب
  

ـــــــًة ســـــــالبهْ    ـــــــٌة، جزئی   کلی
  

  موجبـــــــٌة جزئیـــــــٌة، کلیـــــــهْ   
  

ــــــهْ    ــــــًة جزئی ــــــٌة، موجب   موجب
  

  موجبــــــٌة کلیــــــٌة، موجبــــــهْ   
  

ــــــهْ    ــــــًة موجب ــــــٌة، جزئی   جزئی
  

ـــــــٌة، ســـــــالبهْ    ـــــــٌة کلی   موجب
  

ــــــالبهْ    ــــــًة س ــــــٌة، جزئی   جزئی
  

  موجبـــــــٌة جزئیـــــــٌة، کلیـــــــهْ   ٥٦٥
  

  ســــــالبٌة، ســــــالبًة جزئیــــــهْ   
  

 الشکل الرابع

ــغراهُ    ــي ُص ــُط ف ــِع األوس ــي الراب   ف
  

ـــراهُ    ـــي ُکب   موضـــوٌع، المحمـــوُل ف
  

 شروطه

ـــرٰی    ـــیس ُت ـــداهما ل   وشـــرُطه إح
  

  ســـــالبًة جزئیــــــًة، وأن ُتــــــرٰی   
  

ــــٰی    ــــًة أّن    تکــــْن صــــغراهما کلی
  

  کلتاهمــــا موجبــــًة فیمــــا ُزِکــــْن   
  

 لیمةضروبه الس

  ومــــن هنــــا ضــــروبه الــــسلیمهْ   
  

  فــــي خمــــسٍة وغیُرهــــا عقیمــــهْ   
  

  موجبــــــٌة کلیــــــٌة، موجبــــــهْ   ٥٧٠
  

  کلیـــــــٌة، جزئیـــــــًة موجبـــــــهْ   
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  موجبـــــــٌة کلیـــــــٌة، جزئیـــــــهْ   
  

ــــــهْ    ــــــًة جزئی ــــــٌة، موجب   موجب
  

ـــــــهْ    ـــــــٌة، موجب   ســـــــالبٌة کلی
  

  کلیـــــــٌة، کلیـــــــًة ســـــــالبهْ   
  

ـــــــهْ    ـــــــٌة، کلی ـــــــٌة کلی   موجب
  

  ســــــالبٌة، ســــــالبًة جزئیــــــهْ   
  

ــــــٌة    ــــــالبهْ موجب ــــــٌة، س   جزئی
  

ـــــــًة ســـــــالبهْ    ـــــــٌة، جزئی   کلی
  

  اتصالي وانفصاليتقسیم القیاس االستثنائي إلٰی 

  »اتــصالي«وبعــُد اِلٱســتثنائْي لـــ  ٥٧٥
  

ــــ   ـــذاك ل ـــِسٌم ک ـــصالي«منق   »انف
  

ـــصلهْ    ـــشرطیُة مت ـــا ال ـــن حیُثم   م
  

ــــصلهْ    ــــذا منف ــــه وک ــــوُن فی   تک
  

   الصناعات الخمستقسیم القیاس بحسب مادته إلٰی 
 لسفسطة والجدل والخطابة والشعرالبرهان وا

ــــهْ    ــــاِر ماّدِت ــــاُس باعتب ــــّم القی   ث
  

ـــهْ    ـــٍة وِت ـــناعاٍت مهّم ـــُس َص   خم
  

  »َجـدُل «أو » سفـسطةٌ «ٱو » برهاٌن «  
  

ــةٌ «   ـــ» خطاب ــم ب ــ«ث ــُل » عرٍ ِش   َتکم
  

 البرهان

ـــــاألّو    ـــــصدیقاف ـــــُدنا الت   ُل یفی
  

ـــٰی    ـــد أت ـــأمٍر ق ـــًا، ب ـــاجزم    حقیق
  

ـــَر   ٥٨٠ ـــهْ والغ ـــِل المعرف ـــه ألج   ُض من
  

ــصفهْ    ــك ال ــن تل ــِع م ــقِّ والواق   للح
  

ـــــن    ـــــُف م   »الیقینّیـــــاِت «یؤلَّ
  

ــــي   ــــًا ذات ــــیَن جزم ــــتُج الیق   فُین
  

ّمي واإلّني  تقسیم البرهان إلی اللِّ

ــــ   ــــارًة وْه ــــوُن ت ــــا«و یک   »ِلمّی
  

ــــــون ذا    ــــــارًة یک ــــــا«وت   »إّنی
  

ـــــوِت    ـــــطُة الثب ـــــُط واس   فاألوس
  

  أو ُخــــصَّ لإلثبــــاِت ال الثبــــوِت   
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 السفسطة

ـــ   ـــاني م ـــصدیقاوالث ـــُدنا الت   ا یفی
  

  جزمـــًا، بـــأمٍر لـــم یکـــْن حقیقـــا  
  

ــــَر   ٥٨٥ ــــاهُر والغ ــــاٌن ٱو تظ   ُض امتح
  

ــــٌز    ــــضلیٌل ٱو تعجی ــــاخُر  ت   ٱو تف
  

ـــــن    ـــــُف م هاِت «ُیؤلَّ ـــــشبَّ   »الم
  

  »وهمّیـــاِت «ومــن قــضایا بٱســِم   
  

  »السفــسطهْ « بـــ عنــدهمکمــا ُیــسمٰی   
  

  »المغالطـــهْ «ُســـّمَي ذا کـــذاك بــــ  
  

 الجدل

ـــــُد    ـــــُث یفی ـــــصدیقاوالثال   نا الت
  

  جزمـــًا، بـــأمٍر قـــد یجـــي حقیقـــا  
  

ــــصِم    ــــد الخ م عن ــــلِّ ــــه ُس   لکّن
  

  ُض إفحـــاُم هـــذا الخـــصِم والغـــَر   
  

ـــــُف مـــــن   ٥٩٠ ماِت «ُیؤلَّ   »المـــــسلَّ
  

ــِم    ــضایا بٱس ــن ق ــشهوراِت «وم   »م
  

 الخطابة

ـــــصدیقا   ـــــُدنا الت ـــــُع یفی   والراب
  

ـــا   ـــي حقیق ـــد یج ـــأمر ق ـــًا، ب   ظن
  

ـــَر    ـــدٰی والغ ـــه ل ـــِب ُض من    الخطی
  

ـــأن یُ      َع الجمهـــوَر بـــالمطلوِب قِن
  

ـــوِع    ـــن ن ـــُف م ـــاِت «ُیؤلَّ   »مظنون
  

  »مقبــوالِت «ومــن قــضایا بٱســِم   
  

 الشعر

  والخــــامُس یفیــــُدنا التخیــــیال  
  

  وهکــــذا التــــصویَر والتمثــــیال  
  

ـــَر   ٥٩٥ ـــنفِس والغ ـــاُل ال ـــه ٱنفع   ُض من
  

ــــــارُة العاطفــــــِة والحــــــسِّ      إث
  

ـــــن    ـــــُف م الِت «ُیؤلَّ   »المخـــــیَّ
  

  ناِت واألفـــــضُل مـــــع المحـــــسِّ   
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 التمثیل: الدلیل الخامس

ــ   ــاُت حْک ــامُس إثب ــوالخ   يِم الجزِئ
  

ــــن    ــــاَبهُه م ــــٍر ش ــــآلَخ   يجزِئ
  

ـــه    ـــرعٌ «و» أصـــٌل «أرکاُن   وکـــذا» ف
  

  کــذا» الحکــُم «وبعــده » َالجــامُع «  
  

ــ   ـــوْه ــرُف ب ــذي ُیع ــاِس «و ال   »القی
  

  في الشرِع أو في العرِف عنـد النـاِس   
  

  ال یقتــــضي تــــصدیَقنا الجزمّیــــا  ٦٠٠
  

ـــل   ـــاب ـــصدیَقنا الظنّی ـــضي ت    یقت
  

 االستقراء: الدلیل السادس

ــــــُع األفــــــرادِ      والــــــسادُس َتتبُّ
  

ــــرادِ    ــــِل حکــــٍم شــــامٍل م   لجع
  

 تقسیم االستقراء إلی تام وناقص

ــسمٰی    ــو عــّم ی ــا «والفحــُص ل   »تاّم
  

ــــ   ـــنقُص ف ـــصاً «أو ی ـــا» ناق   ال تاّم
  

* * * 

  بحْولــــه أخــــتُم علــــَم المنطــــِق   
  

ــي م   ــا ف ــن الَخط ــذرًا ع ــيمعت   نطق
  

ــــسعَدنا   ــــأْن ُی ــــي ب ــــًا رب   وداعی
  

   وبــــأن یرحَمنــــادنیــــًا وأخــــرٰی   
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  علم الکالم
 تعریف علم الکالم

ــدیِن   ٦٠٥ ــوِل ال ــي أص ــالِم ف ــُم الک   عل
  

ــــــیِن    ــــــِة الیق ــــــا بُحّج   یبحُثه
  

 األصول الخمسة

ـــ   ـــسٌة وْه   صـــُل فاألي أصـــوٌل خم
  

ـــُد  «َاألّوُل    ـــم » التوحی ـــْدُل «ث   »الع
  

ـــم    ـــّوةُ «ث ـــذا » النب ـــهْ اإلم«ک   »ام
  

  لقیامـــهْ فـــي ا» المعـــادُ «وبعـــدها   
  

ـــــوِل    ـــــُة األص ـــــٌب معرف   وواج
  

  بغیـــــِر تقلیـــــٍد بـــــِل الـــــدلیِل   
  

  بــــال خــــالٍف عنــــدنا والعقــــُل   
  

ــــــُل    ــــــه وکــــــذاك النق   دلَّ علی
  

  التوحید: األصل األول
 مقدمة في وجود الّله سبحانه

ـــــاِن   ٦١٠ ـــــشمِس للِعی   وجـــــوُده کال
  

ـــدٰی    ـــذاك حاضـــٌر ل ـــاِن ک    األذه
  

ـــ   ـــذفْه ـــاِن و ب ـــن البی ـــي ع   ا یغن
  

ــــٌر    ــــاِن وأَث ــــن البره ــــي ع    یکف
  

  رِ کیــف إذا اآلثــاُر ذي لــم ُتحــَص   
  

ــــ   ــــٰی فْه ــــٌة عل رِ ي دلیل ــــؤثِّ    الم
  

ــــــیِم    ٍر حک ــــــدِّ ــــــالٍق مق   وخ
  

ـــــــیم   ٍر عل ـــــــدبِّ    ِوصـــــــانٍع م
  

ـــائٍن کذاتـــهِ    ـــه مـــن ک ـــیس ل   ل
  

ــــــهِ      وواجــــــٍب وجــــــوُده لذات
  

  دلیـــُل ذا جِلـــي للغیـــرِ لـــیس و  ٦١٥
  

وِر    ــــدَّ ــــِزُم ال ــــسِل أِو الإذ ُمل   تسل
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   عقلیــــــهْ ئــــــٌل وکــــــلُّ ذا دال  
  

ــــا شــــواهٌد    ــــهْ جــــاءت له    نقلی
  

ـــٰی    ـــم عل ـــشْر ث ـــُه الب    ذا فطـــَر الّل
  

ــٰی    ــْن أب ــٰی فم ــصْر  أعم ــؤاِد والب    الف
  

 توحیده سبحانه

ــــٰی    ــــا عل ــــذکُر أم ــــِده فن    توحی
  

ــــ   ــــاِة بعــــَض األدّل    نختــــصُر ِلَم
  

  فإنـــــه لـــــو ُوجـــــَد الـــــشریُك   
  

  یفـــسُد هـــذا العـــاَلُم العریـــُك   
  

  َلهْ ُســــلَکــــه أو ُر ثــــم رأینــــا مُ   ٦٢٠
  

ـــهْ    ـــستحیُل ل ـــٌص وی ـــِشْرکُة نق   وال
  

  ُبها عــــن ذاتــــِه کمــــاُل وســــلْ   
  

  ُبه عـــــن ذاتـــــِه محـــــاُل وســـــلْ   
  

ــــ   ــــُل أجَم ــــُع تُ والرُس ــــذاخِب   ُر ب
  

ـــذا   ـــم هک ـــشریِك ث ـــدِم ال   أي ع
  

ـــا   ـــهْ ُه قـــد أخبـــَر لّل    فـــي مـــا أنزَل
  

ــــهْ    ــــه الواحــــُد ال شــــریَك ل   بأن
  

 لی ذاتیة وفعلیة إتقسیم صفاته تعالٰی 

ــــــ   ــــــبحاَنه ذاتّی ــــــفاُته س   هْ ص
  

ـــ   ـــذاِت أو فعلّی ـــیَن ال ـــوُن ع   هْ تک
  

 )صفات الجالل(وسلبیة ) صفات الکمال (یةإلی ثبوتتقسیم صفاته 

ـــــاِل   ٦٢٥ ـــــوِت والکم ـــــذاك للثب   ک
  

  وهکـــــذا للـــــسلِب والجـــــالِل   
  

 صفات الکمال

ـــــا   ـــــهْ : کماُله ـــــدرُة والِعْلمی   الق
  

ــــــهْ    می ــــــاُة والتکلُّ ــــــم الحی   ث
  

ــــهِ وا   ــــرٌد لکون   لعــــدُل وهــــو مف
  

  قـــد ُعـــِرف اخـــتالُفهم فـــي لونـــهِ   
  

 القدرة: األولی

  فالقـــــدرُة لکوِنهـــــا مالِزمـــــهْ   
  

ـــي المقّد    ـــصانَع ف ـــه ال ـــهْ لکوِن   م
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ـــهِ    ـــستحیُل فی ـــٌص ی ـــُز نق   والعج
  

ــــهِ    ــــضًا شــــاهٌد یلی ــــُل أی   والنق
  

ــم  ٦٣٠ ــنعِتهْ ث ــي َص ــي ف ــُب الت    العجائ
  

ــــٰی    نا عل ــــدلُّ ــــهْ ت ــــاِل قدرِت    کم
  

 درته لکل شيءعموم ق

   شـــْي  کـــلَّ ذي تعـــمُّ والقـــدرُة ٰهـــ  
  

  والـــشرُّ والظلـــُم کمثـــِل أيِّ شـــْي   
  

  خـــالَف بعـــِضهْم مـــَن المعتِزلـــهْ   
  

ــــبْ بأْنهمــــا    ــــهْ ٌح ق ــــستحیُل ل    وی
  

ـــأّن    ـــا ب ـــالن ـــي فعِلهم ـــبَح ف    الق
  

ــــا   ــــه علیِهم ــــي قدرِت ــــیس ف   ول
  

 خروج المحال من القدرة

ــــ     صاإّال المحــــاَل خــــارٌج تخصُّ
  

ـــــــصاَکـــــــٌة مُ ألنهـــــــا َملَ      لخَّ
  

  حـــْل م فـــالعجُز ال یحـــلُّ إّال فـــي  ٦٣٥
  

  ذا المحـــْل یکـــوُن مقـــدورًا علیـــه   
  

 مالعلْ : الثانیة

ــــبْق وعلْ    ــــا س ــــه م ــــه دلَّ علی   ُم
  

ــْق      مــن العجائــِب التــي فــي مــا خَل
  

  قــد وضــَع األشــیاَء فــي مکاِنهــا  
  

ـــا   ـــْع إتقاِنه ـــوَر َم ـــدَع األم ـــد أب   ق
  

  قـــد صـــنَع األضـــداَد فـــي تـــدبیرِ   
  

ـــد    ـــدیرِ ق ـــي تق ـــاَر ف ـــَق األغی   خل
  

ـــــضافرِ    ـــــه اآلُي بالت ـــــذا علی   ک
  

  وهکـــــذا األخبـــــاُر بـــــالتواترِ   
  

 دخول صفة اإلرادة والسمع والبصر في صفة العلم

ــــــثــــــم اإلرادُة فِع   ٦٤٠   ُم الحــــــقِّ ْل
  

  مــصلحَة الـــشيِء ألجـــِل الَخْلـــِق   
  

  وفـــــّسروا الـــــسمیَع والبـــــصیرا  
  

ـــصورا   ـــسموَع والمب ـــُم الم   أي یعل
  

ـــافالـــسمُع    ـــیس مثَلن   واإلبـــصاُر ل
  

ـــا   ـــا لن ـــا کم ـــٍة هم ـــن دوِن آل   م
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 عموم علمه لجمیع األشیاء

  ُمـــــه یعـــــمُّ کـــــلَّ شـــــيءِ وعلْ   
  

ـــــتثناِء أيِّ شـــــيءِ    ـــــال اس   وذا ب
  

   جهَلـــــه بـــــبعٍض نقـــــُص إذ أّن   
  

ـــ   ـــهِ وْه ـــنقُص و علی ـــستحیُل ال    ی
  

ـــذکْ   ٦٤٥ ـــي ال ـــا ف ـــد أخبرن ـــُد ق   رِ وبع
  

  رًا بنفـــــــسِه بـــــــاألمرِ مکـــــــرَّ   
  

ــسق   ــا ی ــن هن ــاوم ــوُل الُحَکم   ُط ق
  

ـــدمااَ    ـــه انع ـــالجزئيِّ عن ـــُم ب   لعل
  

 داء في علمه سبحانهالبَ 

ـــ   ـــم الَب ــــث ـــدَّ ب ـــداءِ «داُء ُح   اإلب
  

  » مــن القــضاءِ  ٍفــي غیــِر محتــوم  
  

  و وُیثبــــُت لمــــافإنــــه َیمُحــــ  
  

ـــرِ    ـــي غی ـــشاؤه ف ـــای ـــا َتحّتم    م
  

ــــدیًال لِ    ــــیس تب ــــهُ فل ــــا َیعلُم   م
  

ـــهُ    ـــا أعَلَم ـــَف لم ـــِر الُخْل   إن ُیظه
  

ـــ  ٦٥٠ ـــإن نُق ـــ«: ْل ف ـــهَب ـــا» دا ل   مراُدن
  

   لنـــاأظهـــَر مـــا قـــد کـــان أخفـــاهُ   
  

ـــه    ـــدو ل ـــُه ال یب ـــفالّل ـــِل م   ن جه
  

ـــ   ـــا مثُل ین ـــا ُرِو ـــِل کم ـــي النق   ُه ف
  

 الحیاة: الثالثة

ــــبْق    ــــا س ــــلِّ م ــــه الزُم ک   حیاُت
  

ــــا ٱلتحــــْق    ــــه وم ــــه وعلِم   قدرِت
  

  ال تنتهـــي بـــالموِت ال وال الَفنـــا  
  

ـــ   ـــافْه ـــا لن ـــُر م ـــُة غی   ي الحقیقّی
  

ــــ   ــــاِن فْه ــــال بره ــــدیهيُّ ب   ي الب
  

ــــــرآِن    ــــــِل والق   إضــــــافًة للنق
  

 مالتکلّ : الرابعة

  ثـــــم الـــــتکّلُم بـــــال خـــــالِف   ٦٥٥
  

ــــاِف    ــــال ُمن ــــٌت ب ــــُل ثاب   والنق
  

ــــهْ      یکــــوُن مــــن صــــفاِته الفعلی
  

ــــهْ    ــــیس مــــن صــــفاِته الذاتی   ول
  

  ثــم الکــالُم الــصوُت والحــروُف   
  

  دلیُلـــــه التبـــــادُر المعـــــروُف   
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   ِللکــــــالمفکْنُهــــــه َخْلُقــــــه   
  

ـــتِح    ـــساِم من ـــن األج ـــسمًا م   ًال ج
  

ـــه    ـــذا کالُم ـــد َخلَ ل ـــذي ق ـــاال   ق
  

ـــــا   ـــــيٌّ مطلق ـــــَدٌث ال أزل   فمح
  

  خــــالَف مــــا یقوُلــــه األشــــاِعرهْ   ٦٦٠
  

ـــرهْ    ـــد الَمَه ـــضعُف عن ـــیُلهم ی   دل
  

ــَدُث    ــٌق مح ــرآُن َخْل ــا الق ــن هن   وم
  

ُث والــــذکْ      ُر نفــــُسه بــــذا ُیحــــدِّ
  

 صفات الجالل

ـــــ: جالُلهـــــا     هْ تجـــــسیُمه ورؤیُت
  

ـــــهْ    ـــــاُده وحاجُت ـــــه، ٱتح   ُحلوُل
  

  التجسیم:األولٰی 

ـــٰی    ـــسیُمه ُینف ـــْي تج ـــَه َش    ألن الّل
  

   َشــْي ءِ لــیس کمثِلــه مــن األشــیا  
  

ـــادُث    ـــالَم ح ـــسٍم ال ک ـــلُّ ج   وک
  

ــــوادُث    ــــه الح ــــْت ب ــــه حّل   ألّن
  

ـــــاِر الجـــــسِم للمکـــــاِن   ٦٦٥   والفتق
  

ـــــِز وذا لـــــدٰی       اإلمکـــــاِن والحیِّ
  

ــــفتو غنــــيٌّ مطلقــــًا ال یَ وْهــــ     ْر ِق
  

   ذلـــك َثـــْر والنقـــُل شـــاهٌد علـــٰی   
  

ــــسیُم    ــــا ظــــاهُره التج ــــلُّ م   وک
  

ــــــستقیُم    ــــــُث ی ُل بحی ــــــؤوَّ   ی
  

مهْ ال تلتفــــْت لقْو      لــــِة المجــــسِّ
  

ــٰی    ــدوا عل ــد جَم ــوِر الکلِ ق ــهْ  ظه   م
  

 الرؤیة: الثانیة

ـــٰی    ـــُة ُتنف ـــسِم والرؤی ـــِي الج    بنف
  

ـــي(و   ـــن تران ـــاطٌع  )ل ـــْسِم ق    للح
  

ــــْص   ٦٧٠ ــــصوق ــــیِن الب ــــا بع   رِ ُدنا به
  

  ِب النظـــرِ ولـــیس قـــصُدنا بقْلـــ  
  

   األشــــاعرهْ مــــذهِب  وذا خــــالُف   
  

ــرٰی    ــوف ُی ــه س ــن أّن ــرهْ م ــي اآلخ    ف
  

ــرٰی    ــوُز أن ُی ــدنیا یج ــي ال ــو ف   أو ه
  

ـــرٰی    ـــین س ـــٌد ح ـــد رآه أحم   أو ق
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 الحلول: الثالثة

ـــْل    ـــا یِح ـــوِل أّن م ـــُي للُحل   والنف
  

ـــوِل    ـــي ذا الحل ـــُر ف ـــل یفتق   ْل لمِح
  

  ثـــــم إذا یِحـــــلُّ فـــــي مکـــــاِن   
  

ــــاِن    ــــن مک ــــوَّ م ــــستلزُم الخل   ی
  

ـــسِم   ٦٧٥ ـــَرِض والج ـــُف ذا للَع   والوص
  

ـــــالحتْ    ـــــٌن ب ـــــلٌّ ممک   ِم وذاِن ک
  

  لـــــِة النـــــصارٰی ال تلتفـــــْت لقْو   
  

ـــارٰی    ِف الحی ـــصوُّ   وبعـــِض ذي الت
  

 االتحاد: الرابعة

ـــــــ   ـــــــاُد مَع ـــــــاهواالتح   ُه نأب
  

ـــاهُ    ـــُث ذا معن ـــًال حی ـــًی وعق   معن
  

ـــشیئیِن شـــیئًا واحـــدا     صـــْیرورُة ال
  

ـــدا   ـــٍد ال زائ ـــي واح ـــصًا ف   ال ناق
  

ــــــُل    ــــــِه ال ُیعق   وذا بحــــــدِّ ذات
  

ـــزُم لـــو ُیعقـــُل    ـــم محـــاًال یل   ث
  

  أن ُیقلـــَب  الممکـــُن واجبـــًا فـــإْن   ٦٨٠
  

ـــــاَر    ـــــّددا ص ـــــالیِن إذْن تع    مح
  

 االحتیاج: الخامسة

ــــبطالِن    ــــاُج واضــــُح ال   واالحتی
  

ــاِن    ــن بی ــیَق م ــد ِس ــا ق ــلِّ م ــن ک   م
  

  ُرهُ وْهــــو الغنــــيُّ المطلــــُق وغیــــ  
  

  کـــــلٌّ لـــــه احتیاُجـــــه وفقـــــُرهُ   
  

 العدل: األصل الثاني

ــْد    ــصُدراوالع ــأْن ال ی ــِه ب ــي الل   ُل ف
  

ـــلظاَ    ـــرال ـــا َب ـــًا لم ـــه مطلق   ُم من
  

ـــدٰی    ـــدُل ل ـــُد فالع ـــوبع   هْ  العدلّی
  

ـــــ   ـــــدالئِل الجلّی ـــــٌل وبال   هْ أص
  

   توضــــیِح  علــــٰی وبحُثــــه ُیبنــــٰی   ٦٨٥
  

  مـــــسألِة التحـــــسیِن والتقبـــــیِح   
  

ـــــوُل    ـــــن نق ـــــذاِن : نح   اِن عقلّی
  

ـــــــعريُّ    ـــــــرعیّ : واألش   اِن ذاِن ش
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  فالَحــــَسُن نــــراُه والقبــــیُح ُهــــو  
  

ـــهُ    ح ـــا قبَّ ـــُل وم َن العق ـــسَّ ـــا ح   م
  

  والظلــــُم قــــد قّبحــــُه ذا العقــــُل   
  

  فمنــــه یــــستحیُل هــــذا الفعــــُل   
  

ـــشرُع وإْن    ـــّسَن ال ـــدهم إْن ح   وعن
  

ـــَسْن    ـــیُح والَح ـــو القب ـــّبَح ذا ه   ق
  

ــ  ٦٩٠ ــُسْن ک ــه َیح ــأمْر ب ــالظلُم إن ی   ذاف
  

   یقــبْح بــذاَالعــدُل إن عنــه نهــٰی   
  

  فاللــــُه عنــــدهم لــــه أن یظِلمــــا  
  

  ویفعــــُل کــــلَّ قبــــیٍح وَخنــــا  
  

 الجبر والتفویض

ـــ   ـــوٌم وُه ـــال ق ـــد ق ـــرهْ ق   ُم المجبِّ
  

ـــدَّ    ـــا وق ـــَل لن ـــَق الفع ـــد خَل   رهْ ق
  

  فکـــلُّ مـــا نفعُلـــه مـــن فعِلنـــا  
  

  ذا فعُلــــــه حقیقــــــًة ال فعُلنــــــا  
  

  ففعُلنــــــا نفعُلــــــه بــــــالجْبرِ   
  

ـــن   ـــرِّ م ـــه أو ش ـــا نفعُل ـــِر م    خی
  

ه   ٦٩٥ ــــردُّ ــــبُح ی ــــذاق ــــاِب حیَن   العق
  

  والــذْکُر قــد صــّرَح بــالنفِي لــذا  
  

ـــــك   ـــــديُّ  بأّن ـــــدیِن ل المه   لنج
  

  للخیـــِر والـــشرِّ فِخـــْر مـــْن َذیـــِن   
  

ــــ   ــــوٌم وُه ــــال ق ضــــهْ وق   ُم المفوِّ
  

ــــلَّ شــــيٍء فَ    ــــا ک   ضــــهْ وَّ إّن إلین
  

  فنخلـــــُق الفعـــــَل باِلٱســـــتقالِل   
  

  ه فـــي حـــاِل بـــبـــال ٱســـتعانٍة   
  

ه أْن حـــــّددوا ســـــلطاَنهُ      یـــــردُّ
  

ــــي َخ    ــــساَنهُ لْ وأشــــرکوا ف   قــــِه إن
  

 األمر بین األمرین

  مراُدنــــابــــل کــــلُّ مــــا نفعُلــــه   ٧٠٠
  

ـــــا   ـــــاوَخلُقن ـــــذا اختیاُرن    وهک
  

ـــــّو    ـــــّن ذا بق ـــــالک ـــــه لن   ٍة من
  

ـــو أراد الُخ    ـــافل ـــَل لن ـــَف ال فع   ْل
  

ــْیِن    ــي الَب ــا ف ــویَض م ــَر ال تف   ال جب
  

ـــ   ـــٌر وس ـــو أم ـــل ه ـــریِن َط ب    األم
  

  هــذا هــو الوجــداُن فــي البدایــهْ   
  

  کــذا عــن الــصادِق فــي الروایــهْ   
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 رالقضاء والقَد 

ــــَد    ــــضاٍء وق ــــلُّ شــــيٍء بق   ْر وک
  

  کمــا ُروینــا فــي حــدیٍث اشــتهْر   
  

ـــــاِن   ٧٠٥ ـــــرُب لألذه ـــــألّوِل األق   ل
  

ـــــاِن    ـــــه إرادُة الرحم ـــــًی ل   معن
  

  للثــــاني وْضــــُع الّلــــِه لألشــــیاءِ   
  

ـــٍب أعال   ـــي موضـــٍع مناس ـــيف   ئ
  

ــُظ    ــي لف ــد یج ــَد وق ــضاِء والق   ْر  الق
  

  معــــاٍن ُلَغویــــٍة أَخــــْر  علــــٰی   
  

 ةالنبّو : األصل الثالث

ـــــّوُة وظیفـــــٌة لِ    ـــــّم النب ـــــث   ْن َم
  

نْن      یختــــاُرُه الّلــــُه إلبــــالِغ الــــسُّ
  

ـــــساُن    ـــــيُّ کـــــائٌن إن   ثـــــّم النب
  

  وإنمــــــا یختــــــاُره الرحمــــــاُن   
  

ُمـــــهْ   ٧١٠   ألنـــــه یختـــــاُر مـــــن یعلِّ
  

ـــــاٍم ٱو ی   ـــــوحِي ٱو من ـــــهْ ب ُم   کلِّ
  

  واألصــُل ذا أهــمُّ مــا اســُتدلَّ لــهْ   
  

ــُل اللُ    ــه دلی ــب ــَلهْ ْط ــاَك حاص   ِف ه
  

ــــا کَ    ــــالٰی ّلفن ــــُه تع ــــن الل   دهْ عُب
  

ـــُم    ـــُن ال نعل ـــدهْ ونح ـــف نعُب   کی
  

ـــــوال   ـــــاُله الرس ـــــٌب إرس   فواج
  

ـــــــــــًا وإّال    ـــــــــــًا وهادی ن   مبیِّ
  

فنــــا بغیــــِر مــــا     یکــــوُن قــــد کلَّ
  

ــــا   ــــاٌل ُحِتم ــــو مح ــــه وه   ُنطیُق
  

ــــــ  ٧١٥ ــــــادِ ألّن ــــــُف بالعب   ه اللطی
  

  وغیـــــُر ظـــــالٍم لهـــــم وهـــــادِ   
  

 عصمة النبي

ــــصومُ    ــــدنا مع ــــيُّ عن ــــم النب   ث
  

ـــومُ    ـــم ذا محت ـــٍب ُث   عـــن کـــلِّ ذن
  

  فـــي کـــلِّ حالـــٍة مـــن الحـــاالِت   
  

ــــٰی       الوفــــاةِ مــــن أّوِل العمــــِر إل
  

ــــــارِ      وکــــــلُّ ذا یــــــأتي باِلٱختی
  

  إجبـــارِ الب قـــوٰی تمـــن شـــّدِة ال  
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ـــــسّددَ    ـــــُه أن ی ـــــْن أراد الل   هْ لک
  

ــــــَدهْ    ــــــواُه وأن یؤّی ــــــزاَء تق   ج
  

  رًا لکانــــاولــــو یکــــوُن مجَبــــ  ٧٢٠
  

  أنـــــزَل مـــــن کثیِرنـــــا مکانـــــا  
  

  ومــا ٱســتحّق المــدَح مــن بارئــهِ   
  

ــــِصِف أو شــــاِنئهِ    ــــن المن   وال م
  

ـــهْ    ق ـــصمُة المطبَّ ـــوال الع ـــُد ل   وبع
  

  فــــال یکــــوُن حاُلــــه ذاك الثقــــهْ   
  

را   ـــؤثِّ ـــِه م ـــي وعظ ـــْن ف ـــم یک   ول
  

ــــرالفعلــــِه المبغــــوَض بــــ     ل منفِّ
  

  ثـــــــم علینـــــــا الزٌم إدانُتـــــــهْ   
  

ــــهْ    ــــِه ال طاعُت ــــن ذنب ــــه ع   ونهُی
  

ـــــَر   ٧٢٥ ـــــه ُت ـــــا شـــــهادٍة من م   دْ وأیُّ
  

ـــه    ـــالوحي ل ـــف ب ـــَهْد فکی   ؟إذا َش
  

ـــذنْ    ـــرُب المکـــروُه کال   ِب وذاواألق
  

ــــاديِّ لِ    ــــُر العب ــــغی   ضِه کــــذابْغ
  

  و لـــذا یکـــوُن أفـــضَل البـــشْر فْهـــ  
  

ـــ   هـــًا عـــن کـــلِّ نْق ـــْر منزَّ   ٍص وَعَه
  

ـــــي   ـــــؤّوُل اآلُي الت ـــــلِّ ذا ُت   لک
  

  ظاهُرهــا خــالُف تلــك العــصمةِ   
  

 9نبّوة النبي محّمد

ــــــــهُ    نــــــــا محمــــــــٌد ألّن   نبیُّ
  

ـــــٰی    ـــــد ٱدع ـــــهُ ق ـــــّوَة وأّن    النب
  

ــــاجٌز   ٧٣٠ ــــرْت مع ــــد ظه ــــرهْ ق    کثی
  

ــــٰی    ــــرهْ  عل ــــا خطی ه ــــِه کلُّ   یدی
  

هـــا القــــرآُن مــــا أعَجــــَزْهم     أهمُّ
  

ــــه و   ــــن مثِل ــــسورٍة م ــــّزهْم ب   ه
  

  هْ ین یــدینا نحفُظــو الــذي بــوْهــ  
  

ــــهْ    ــــه ویحفُظ ــــِزٌل ل ــــُه ُمن   والّل
  

  وفیـــه تبیـــاٌن لنـــا لکـــلِّ شـــْي   
  

ـــْي    ـــٍل وَع ـــلِّ باط ـــن ک ـــّزٌه ع   من
  

 اإلسالم

ــــا     وبعــــُد فاإلســــالُم هــــذا دیُنن
  

نــــــا     خاتُمهــــــا وهکــــــذا نبیُّ
  

  کــــذاك فهــــو عــــالميٌّ شــــامُل   ٧٣٥
  

   لکــــلِّ شــــيٍء کامــــُل ٌن مبــــیِّ   
  



 نظم علم الكالم

)٦٧( 

نـــــــا أخبَرنـــــــا     دلیـــــــُل ذا نبیُّ
  

ــــ   ــــاوهک ــــد خّبرن ــــرآُن ق   ذا الق
  

ـــــصناهُ    ـــــالفْرِض شّخ ـــــا ب   ألّنن
  

ـــــِل    ـــــّدقناهُ ألج ـــــلِّ ص    ذا بالک
  

 اإلمامة: األصل الرابع

ــــٌة لِ    ــــُة وظیف ــــّم اإلمام ــــْن ث   َم
  

ــــــُه ألْن      یقــــــوُم باختیــــــارِه الّل
  

ــــيِّ بعــــَدهُ    ــــأتي وصــــّیًا للنب   ی
  

  یـــــُسدُّ فـــــي تبلیغـــــِه مـــــسّدهُ   
  

ــ  ٧٤٠ ــدناوْه ــًا عن ــوِل حتم ــن األص   ي م
  

  هــــــا َیــــــسُلُبنا إیماَننــــــافترکُ   
  

ــــــيِّ ذا   ــــــّوِة وللنب   بحــــــُث النب
  

ــــام   ــــا ولإلم ــــأتي له ــــذا ِی    هک
  

ـــشرِ    ـــاُء الب ـــال مـــن اللطـــِف بق   ف
  

ــــِذرِ    ــــيِّ دون هــــاٍد من   بعــــَد النب
  

ــــــرآِن    ــــــوامَض الق ٍن غ ــــــیِّ   مب
  

ـــــ   ـــــاِن و َع فْه ـــــٌل ث ـــــه وِثق   دیُل
  

  ي تکـــوُن واجبـــًا بـــاللطِف فْهـــ  
  

  وهکـــذا اإلمـــاُم معـــصوٌم َصـــِفْي   
  

ــــاهُ   ٧٤٥ ــــُه وٱجتب ــــطفاه الّل ــــد ٱص   ق
  

  ولــــــیس لألّمــــــِة أن تأبــــــاهُ   
  

ــاِس    ــي الن ــضُل ف ــو األف ــذاك فه   ل
  

ــــاِس    ــــا قی ــــيِّ دونم ــــد النب   بع
  

ــضٰی    ــولي ومقت ــسُل ال   اللطــِف تسل
  

ـــيٌّ  حتـــٰی    ِل أو نب    قـــد یلـــيالمـــآ
  

  فلـــیس عـــصٌر یخلـــو مـــن إمـــاِم   
  

  یحـــُضُر أو یغیـــُب فـــي أعـــواِم   
  

ــــ   ــــدلیِل العْق ــــضافًا ل ــــّم م   ِل ث
  

  ِل لــــُة التــــواتِر فــــي النْقــــدال  
  

 :أئمتنا االثنا عشر

  ثــــّم األئمــــُة لنــــا ِاثنــــا عــــَشْر   ٧٥٠
  

ــشْر    ــضُل الب ــك أف ــیُعهم ال ش   جم
  

ـــــــيُّ أّو    ـــــــوهُم عل ـــــــْم أب   ُله
  

ــــيُّ    ــــٍب الوص ــــي طال ــــُن أب   ِاب
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ــــــواتُر    ــــــرآُن والت ــــــا الق   دلیُلن
  

ـــــاجُز الکـــــواِثُر      وهکـــــذا المع
  

ــــضُلهْم    ــــه أف ــــِل أّن ــــذا ألج   ک
  

ـــن دون شـــكٍّ و   ـــْم م ـــذا أعلُمه   ک
  

ــــــارِ    ــــــدِه األطه ــــــَده لُوْل   وبع
  

  َالـــــسادِة األماجـــــِد األبـــــرارِ   
  

   ِلحـــــسِن الزکـــــيِّ والمـــــسموما  ٧٥٥
  

   ِثـــم الحـــسیِن الـــسْبِط والمظلـــوم  
  

یِن    ــــزَّ ــــدیَن ال ــــَزیِن العاب ــــم ل   ث
  

ــــریِن    ــــصادِق الفخ ــــاقِر وال   والب
  

   ذي الِمحــْن وبعــُد للکــاظِم موســٰی   
  

  ثــم إماِمنــا الرضــا أبــي الحــسْن   
  

  ثـــــم أبـــــي جعفـــــٍر الجـــــوادِ   
  

  ثــــم إماِمنــــا علــــيِّ الهــــادي  
  

ـــسکري   ـــِب بالع ـــسِن الملّق   والح
  

ــــرِ    ــــديِّ والُمنتَظ ــــاتِم المه   والخ
  

  مِة بالـــسواءِ الکـــلُّ فـــي العـــْص   ٧٦٠
  

ــــراءِ    ــــَة الزه ــــْم فاطم ه ــــْع أمِّ   م
  

ــي   ــن یل ــٍد لم ــلُّ واح ــصَّ ک ــد ن   ق
  

ـــشامِل    ـــدیِث ال ـــواتُر الح ـــذا ت   ک
  

ــّم    ــاجُز ث ــي المع ــد  الت ــق   ْت لصح
  

ــــا    ــــالتواتِر إلین ــــا ب ــــم   لْت وص
  

 :وجوب حب أئمتنا

هْم      قـــد أوجـــَب الّلـــُه علینـــا حـــبَّ
  

  منـــــا طـــــاعَتهْم وذا کمـــــا ألَز   
  

ــرآِن    ــي الق ــاء ف ــد ج ــا ق ــذا کم   ه
  

ــــــاِن    ــــــسّنِة بواضــــــِح البی   وال
  

 7غیبة اإلمام الثاني عشر

ـــارِ   ٧٦٥ ـــن األنظ ـــاَب ع ـــاَتمُهْم غ   خ
  

  خوفـــًا مـــن األعـــداِء والفّجـــارِ   
  

  لکّنــــــه ال شــــــك ال ینــــــسانا  
  

ـــــا   ـــــه یرعان ـــــا بعطِف   مـــــا بیَنن
  

   جّللهــا الــّسحاُب لــوکالــشمِس   
  

   الفوائـــَد الحجــــاُب ُب حُجـــال یَ   
  

  ُره الـــشریُف لـــیس معـــِضلهْ وعْمـــ  
  

عــــاُع الَجهَلــــ   ُع الرَّ   هْ کمــــا یــــشنِّ
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  و بهـــــذا کـــــالنبيِّ نـــــوِح فْهـــــ  
  

  کـــذاك کـــابِن مـــریَم المـــسیِح   
  

ـــن ذ  ٧٧٠ ـــُع ع ـــُم ال یمن ـــاوالِعل   ا حْتم
  

  والّلـــــُه قـــــادٌر علیـــــه جْزمـــــا  
  

ــــٰی    ــــهُ وذاك حت ــــُه ل ــــأذَن الّل    ی
  

ــــــهُ    ــــــستبیُن حاُل ــــــُر وی   فَیظه
  

ـــال   ـــْدٍل َیْم ـــْسِط وع   واألرَض بالق
  

مــن بعــِدما ظلمــًا وجــورًا ُتمــال   
  

ـــــا   ـــــساعُة ال نعلُمه ـــــذه ال   وه
  

  أعلُمهـــا: وکـــاذٌب َمـــن ٱّدعـــٰی   
  

  لهـــا عالمـــاٌت کمـــا فـــي الـــسّنهْ   
  

ـــا قـــر   ـــاِء المحنـــهْ ُتعِلمن   َب ٱنته
  

  فنـــــسأُل الّلـــــَه بـــــأن ُیظهـــــَرهُ   ٧٧٥
  

ـــــــــوأن نطیَعـــــــــُه وأن نَ      صَرهُ ْن
  

 الرجعة

ـــشیعهْ    ـــَد ال ـــُد ال خـــالَف عن   وبع
  

ـــٰی    ـــوِت الرْج أجمِعهـــم عل   عـــهْ  ثب
  

ــــورِ    ــــن القب ــــشٌر م ــــا ح   مفاُده
  

ـــائم   ـــوِر الق ـــد ظه ـــصورِ  ِعن    المن
  

  لمــــــؤمٍن لعّلــــــِة اإلکــــــراِم   
  

  وکــــــافٍر ألجــــــِل اِلٱنتقــــــاِم   
  

ــــالتواترِ    ــــِت ب ــــِل أهــــِل البی   لنق
  

ـــ   ـــّذروا المنِک ـــل ح ـــضافرِ ب   َر بالت
  

ــي  ٧٨٠ ــذاك ف ــرآِن ک ــي الق ــِة ف    الُجمل
  

ــــــحُة البیــــــاِن    ــــــٌة واض   دالل
  

 عادالَم : األصل الخامس

ــــم الَم    ــــادِ عــــاُد الحــــْش ث   ُر للعب
  

ـــٰی    ـــادي إل   الحـــساِب ســـاحَة التن
  

ــــــواِب    ــــــیُم للث ــــــَده النع   وبع
  

  وهکـــــذا الجحـــــیُم للعقـــــاِب   
  

ــــ   ــــُف م ــــیٌح التکلی ــــِه قب   ن دون
  

ـــإْذ تَ    ـــُف َع ـــن دوِن أجـــٍر َحی   ٌب م
  

   األتقیـا فـي الفـضِل أتقـٰی وَلٱستوٰی   
  

   األشــقیامــن دوِن فــرٍق مــع أشــقٰی   
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ــــاِرمُ   ٧٨٥ ــــوُق والمغ   وضــــاعِت الحق
  

ـــــالُم    ـــــدماُء والمظ ـــــذا ال   وهک
  

  ومـــا اســـتقاَم الوعـــُد والوعیـــُد   
  

  وهکــــذا الترغیــــُب والتهدیــــُد   
  

   الجــــسمانيثــــم معاُدنــــا هــــو  
  

  لـــیس معاُدنـــا هـــو الروحـــاني  
  

  وال نقـــــوُل بالتناســـــِخ کمـــــا  
  

ـــٰی    ـــنیعِة العم ـــٍف ص ـــد طوائ   عن
  

ــــــــاِن    ــــــــدرِة واإلمک   وذاك للق
  

  مـــن ِقَبـــِل الجّبـــاِر والرحمـــاِن   
  

ـــذکْ   ٧٩٠ ـــي ال ـــذا ف ـــواتِر ک ـــع الت   رِ م
  

ــرِ    ــي ذا األم ــدیُث ف ــَر الح ــد کُث   ق
  

ـــذکْ    ـــل أنکـــَر ال ـــٰی ب ـــشدٍة عل   ُر ب
  

ــــال    ــــدِه ف ــــالجاح ــــْن مغّف   تک
  

 الجنة والنار

  قــد جـــاء فـــي القـــرآِن واألخبـــارِ   
  

ــــارِ    ــــِة والن ــــه للجن ــــن َخْلِق   ع
  

  فالجنــــُة لمــــن أطــــاَع وٱْءَتمــــْر   
  

ــــْر    ــــذي عــــصاُه وکَف ــــاُر لل   والن
  

  والجنـــُة هـــي النعـــیُم األبـــدي  
  

ــسرمدي   ــاُر الجحــیُم ال ــذا الن   وهک
  

   الجنــِة مــا لــیس رأْت ثــم لــدٰی   ٧٩٥
  

ـــ   ـــیٌن وال ِم ُذٍن ع
ُ
ـــد ســـمعْت ن أ    ق

  

  بـــشرِ القلـــِب ولـــیس َیخطـــُر ل  
  

  هــذا مــع الرضــواِن منــُه األکبــرِ   
  

ـــدٰی    ـــا ل ـــن األهـــواِل أم ـــاِر م    الن
  

ــي المقــاِل    ــصُعُب أن یوصــَف ف   ی
  

 الشفاعة

ــــــفاعُة    ــــــذهُبنا ش ــــــيِّ م   النب
  

  وآِلـــــــه ومـــــــؤمٍن تقــــــــيِّ   
  

ــــــٰی    ــــــؤمٍن أت ــــــرًة وذالم    کبی
  

ــِد ذا   ــن بع ــاِر أو ِم ــوِل الن ــَل دخ   قب
  

ــي ا  ٨٠٠ ــاريف ــُر الب ــدلیُل ذک ــِة ال   لجمل
  

ــــــارِ      بالجملــــــِة تــــــواتُر األخب
  

* * * 
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ــــهْ    ــــِه علــــُم الکــــالِم أختُم   بُیمن
  

  معتـــذرًا عـــن کـــّل مـــا ال أفهُمـــهْ   
  

ــــسمیعا   ــــا ال ــــا إلَهن ــــْر لن   واغف
  

  یـــــوَم القیامـــــِة لنـــــا جمیعـــــا  
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  علم األصول
 تعریف علم األصول

ــي     علــُم األصــوِل هــو مــا َیبحــُث ف
  

  لتـــي تنفـــُع فـــيتلـــك القواعـــِد ا  
  

ــــام   ــــتنباِط لألحک ــــِق اِلٱس    ِطری
  

   ِ شــــرِع مّلــــِة اإلســــالم ِأحکــــام  
  

ــــ  ٨٠٥ ــــابَ و بِ وْه    اللحــــاِظ یِن لــــدٰی ب
  

ــــــــاِظ ألّو اَ    ــــــــُث األلف   ُل مباح
  

  والثـاني فــي بحـِث الــدلیِل الحّجــةِ   
  

  فــي قطــٍع ٱو ظــنٍّ وشــكٍّ حّجــةِ   
  

 مباحث األلفاظ: الباب األول

ـــاِظ    ـــِث األلف ـــي مباح ـــُث ف   نبح
  

  ن حالـــِة الظهـــوِر لأللفـــاِظ عـــ  
  

  »افعلـوا«کالبحِث في ظهوِر صـیغِة   
  

ــا    ــِي کم ــوا«أو صــیغِة النه   »ال تفعل
  

 الحقیقة الشرعیة: المبحث األول

ـــِع الـــشرِع    ـــا دلَّ بوض ـــُظ م   اللف
  

ـــٌة شـــرعیةٌ «   ـــشرِع » حقیق ـــي ال   ف
  

  »تعیینــــيُّ «ا هـــو والوضـــُع إّمــــ  ٨١٠
  

ــــــيُّ «بواضــــــٍع مــــــا أو    ن   »تعیُّ
  

ـــي األصـــحِّ    ـــشرِع وف    أّن وضـــَع ال
  

  يِّ الوضـــِع ِنـــقـــد ُخـــصَّ فـــي تعیُّ   
  

ــــا نَ    ــــه إذاومــــن هن   حمــــُل لفَظ
  

  المـــدلوِل ذا بـــال قرینـــٍة علـــٰی   
  

 الصحیح واألعم: المبحث الثاني

ـــٰی    ـــادِة عل ـــُظ العب ـــصحیِح لف    ال
  

ـــــصحیِح    ـــــِن ال ـــــمِّ لک   ال لألع
  

ــــــرٰی    ــــــهْ وذا إذا ُی ــــــال قرین    ب
  

  وقــــد ُیــــراد الُخلــــُف بالقرینــــهْ   
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ـــأّن   ٨١٥ ـــا ب ـــهْ لن ـــشارَع الواضـــَع َل    ال
  

  حــین ٱســتعمَلهْ ســتعمَل الــصحیَح اِ   
  

ـــــد أْن    ـــــتعماُلهُ وبع ـــــّرَر اس    تک
  

  حینئــــٍذ تعــــّیَن الوضــــُع لــــهُ   
  

 استعمال اللفظ في أکثر من معنی: المبحث الثالث

ــٰی قــد    ــُظ عل ــُق اللف ــیطل ــَر ِم کث   ْن  أ
  

ــدٰی    ــًی ل ــْن ال ٱســتعماِله  معن   مــا ُزِک
  

  ِك یکـــوُن ذافـــي موضـــِع المـــشتَر   
  

  وفــي الحقیقــْي والمجــازيِّ کــذا  
  

ــــه    ــــا وقوُع ــــي دلیُلن ــــشْعرِ ف   ال
  

ــــذْکرِ وهکــــذا    ــــي ال ــــه ف   وقوُع
  

 المشتق: المبحث الرابع

نا ذاٌت تَ   ٨٢٠ ـــــشتقُّ ـــــام ـــــسْت بم   لّب
  

 اشــــتقاِقها کمــــا  
َ
ــــدأ   یکــــوُن مب

  

  فـــي ضـــارٍب وتـــاجٍر وأصـــلِع   
  

  وزوجــــــٍة وشــــــاعٍر وَمْطلــــــِع   
  

ــــ   ــــي ذاِت فْه ــــا ف ــــٌة هن   و حقیق
  

  لّبــسْت بالوصــِف فــي األوقــاِت تَ   
  

ـــ   ــبِ «ک ــال مق ــسیبي اآلَن فْع   »الذا ن
  

ـــسیبي کـــان أو مـــستقَبال«أو      »ذا ن
  

ـــ   ـــٰی وْه ـــاٌز إن أت ـــي ذاِت و مج    ف
  

   أو آِت تلبیــــُسها قــــد انقــــضٰی   
  

ـــوَل   ٨٢٥ ـــأْن تق ـــسیبي اآلَن «ک   إذْ » ذا ن
  

  کــــان نــــسیبًا أو یکــــوُن بعدِئــــْذ   
  

  األوامر: المبحث الخامس
 لفظ األمر:  األولالفصل

ــْب    ــأتي للطل ــِر ی ــُظ األم ــُد لف   وبع
  

ــِر طلــْب      للفعــِل أو للــشيِء مــن غی
  

ــي األّو    ــٰی ف ــه عل ــرِ  «ِل ٱجمْع   »أوام
  

ــٰی    ــورٍ « عل ــرِ » أم ــي اآلَخ ــه ف   جمُع
  

  ُل یکـــوُن مـــن عـــاٍل کـــذاواألّو   
  

ـــزوم   ـــع الل ـــم ذا ِم ـــوِب ث    والوج
  

  هـــــو الحقیقـــــُة بـــــال قرینـــــهْ   
  

ــــ   ــــاُز ْد والنَّ ــــهْ ُب ذا المج   بالقرین
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 صیغة األمر: الفصل الثاني

  فعــــِل األمــــرِ بوصــــیغُة األمــــِر   ٨٣٠
  

   األمـــــرِ  ِأِو المـــــضارِع بـــــالم  
  

   للفعــــِل أِو اِالســــمّیهْ  ِواالســــم  
  

ـــــهْ    ـــــاِر والفعلّی ـــــصورِة اإلخب   ب
  

ـــٰی    ـــٌة عل ـــي حقیق ـــِق وْه    التحقی
  

ــي    ــٰی ف ــِس معن ــه  نف ــيلفِظ   الحقیق
  

ـــ   ـــاُز کالنَّ ـــُره المج ـــذاْد وغی   ِب ک
  

  ٌز ٱو إباحـــــٌة وهکـــــذاتعجیـــــ  
  

ــــــاُن ا   ــــــم اِلٱمتن ــــــاُس ث   ِلٱلتم
  

ــــــاُن    ــــــم اِلٱمته ــــــدعاُء ث   أِو ال
  

 داللة صیغة األمر علی المّرة أو التکرار: الفصل الثالث

  وال تــــــدلُّ الــــــصیغُة للمــــــّرهْ   ٨٣٥
  

  کــــــذاك للتکــــــراِر قــــــْدَر َذّرهْ   
  

ــــي   ــــي وَتف ــــّرُة ُتغن ــــا الم   وإنم
  

ــــي   ــــا یف ــــا لم ــــائٌز تکراُرن   وج
  

  مــــــا ظهــــــرْت قرینــــــهْ إّال إذا   
  

ــــــهْ    ــــــذِه القرین ــــــُل به   فالعم
  

  الفور أو التراخيداللة صیغة األمر علٰی : الفصل الرابع

ـــا   ـــي م ـــوُر أو التراخ ـــذا الف   وهک
  

  دام الــــدلیُل الخــــارجيُّ ٱنعــــَدما  
  

ــــد دّال    ــــا ق ــــُل هن ــــا العق   لکّنم
  

  للفـــوِر عرفـــًا مثـــُل أمـــِر المـــولٰی   
  

 أقسام فعل المکلف: الفصل الخامس

ـــــسُم و  ٨٤٠ ـــــِف ینق ـــــُل للمکّل   الفع
  

ـــَسُم    ـــه ُیق ـــُم من ـــسٍة والحک   لخم
  

ــــا أّو    ــــُب «ُله ــــصالةِ » الواج   کال
  

الِت » المنـــدوُب «وهکــذا      کالـــصِّ
  

ــم    ــُل » الحــرامُ «ث ــِذِب مث ــوِل الَک   ق
  

ــُل » المکــروهُ «کــذلك      الغــضِب مث
  

ــــا    ــــاُح «آِخُره ــــالتجّوِل » المب   ک
  

  وذاك بـــــالعنواِن منـــــه األّولـــــي  
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 یمات الواجبتقس: الفصل السادس

ـــــسیماِت    ـــــّدُة تق ـــــِب ع   للواج
  

  وذا لعــــــّدٍة مــــــن الجهــــــاِت   
  

 العیني والکفائي

ــيُّ «فالواجــُب   ٨٤٥ ــسقُط » العین ــا ال ی   م
  

  بفعـــِل غیـــرِه، وحیـــث یـــسقُط   
  

ـــ   ـــائيُّ «و فْه ـــٰی » الکف ـــفُیکتف   هِ  ب
  

ــهِ    ــلُّ ب ــَف الک ــد ُکّل ــِد أن ق ــن بع   م
  

 التعییني والتخییري

  نـــامـــا تعیَّ » التعیینـــْي «والواجــُب   
  

  بعینـــِه مـــن ِقبـــِل الـــشرِع لنـــا  
  

ـرا» التخییرْي «والواجُب      مـا قـد ُخیِّ
  

ـــرا   ـــرٍد آَخ ـــِل ف ـــه وفع ـــي فعِل   ف
  

 المضّیق والموّسع

ــم    ُق «ث ــهْ » المــضیَّ ــاُن ل ــذي الزم   ال
  

ــــهْ    ــــُل صــــالِة الزلزل ــــْدرِه مث   بق
  

ُع «والواجُب   ٨٥٠   مـا الوقـُت لـهْ » الموسَّ
  

ــــهْ    ــــُه کــــصالِة القاِئل   أوســــُع من
  

 لنفسي والغیريا

  حیث المـصلحهْ » النفسيُّ «والواجب   
  

  فــي نفــسِه مثــُل صــالِة النائحــهْ   
  

  مـا تکـوُن ِتـي» الغیـريُّ «والواجُب   
  

ـــةِ    ـــِر کالوضـــوِء للیومّی ـــي الغی   ف
  

 المطلق والمشروط

  وجوُبـــه لـــن یلزَمـــهْ » المطَلـــُق «و  
  

ـــــهْ    م ـــــوِد للمقدَّ ـــــُق الوج   تحّق
  

ــه    ــشروُط «خالُف ــي شــرطّیِتهْ » الم   ف
  

ــــتطاعِتهْ    ــــسبِة الس ــــالحجِّ بالن   ک
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 التعبدي والتوّصلي

ـــم   ٨٥٥ ـــديُّ «ث ـــْل » التعّب ـــا ال ُیمتَث   م
  

ـــــه عـــــّز وجـــــْل    ـــــًا ل   إّال تقّرب
  

  مــــا ُیمتثــــُل » التوصــــليُّ «أّمــــا   
  

  حــــصُل بــــأيِّ نحــــٍو وطریــــٍق یَ   
  

 حال دلیل الوجوب من هذه األقسام

  الظهـــــوِر للـــــدلیِل  ومقتـــــضٰی   
  

ـــــا   ـــــسبة له ـــــِل بالن ـــــال دلی    ب
  

  یکـــــــوُن عینّیـــــــًا وتعیینّیـــــــا  
  

ــــــسّیا   ــــــذا نف ــــــًا وهک   ومطلق
  

  ا مــــع التوســـیِع والتــــضییِق أّمـــ  
  

  یِق فمجمـــًال یکـــوُن ال فـــي الـــضِّ   
  

ـــــديِّ والتوصـــــلي  ٨٦٠ ـــــي التعّب   وف
  

  جــاء الخــالُف وإلیــك مــا یلــي  
  

  إّن الـــدلیَل مجمـــٌل فـــي عینـــهِ   
  

ــــهِ    ــــي واحــــٍد بعین   ال ظــــاهٌر ف
  

  لکّنمــــــا األصــــــُل التعّبدیــــــهْ   
  

ـــــُض    ـــــرٰی وبع ـــــلیهْ هم ی    التوّص
  

 مقدمة الواجب: الفصل السابع

ــــا   ــــِب م ــــُة للواج م ــــّم المقدَّ   ث
  

ــِد    ــد ُع ــُب ذا ق ــِه الواج ــن دون   مام
  

ــــ   ــــسَفرِ وذا کمْث ــــِب وال   ِل المرک
  

ـــ   ـــجِّ ال کمْث ـــللح ـــِع الخَط   رِ ِل رف
  

ـــــهْ   ٨٦٥ م ـــــُل ذي المقدَّ ـــــدّلنا دلی   ف
  

ــٰی    ــهْ  عل م ــْي للمقدَّ ــوِب العقل   الوج
  

   الــشرعيوجــوِب  الفهــل کــذا علــٰی   
  

   الوضـــِع؟ِداللـــَة اللفـــِظ بإحـــدٰی   
  

  فیـــه خـــالٌف بیـــنهْم والظـــاهُر   
  

ـــاهُر اَ    ـــوٌر ظ ـــیس ظه ـــُي إذ ل   لنف
  

 اقتضاء األمِر النهَي عن ضده: الفصل الثامن

   شــيءِ هــل یقتــضي األمــُر بــأّي   
  

  نهیـــًا لـــضدِّ نفـــِس هـــذا الـــشيءِ   
  

  مـــن ضـــّدِه العـــامِّ کتـــرِك الفعـــِل   
  

ـــِل أو ضـــّدِه الخـــاصِّ      ؟کـــأيِّ فع
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  فیــه خـــالٌف والـــذي یظهـــُر لـــي  ٨٧٠
  

ــــاني دوَن األّو    ــــي الث ــــُه ف   ِل َعَدُم
  

ــسجِد    ــي الم ــنَجِس ف ــِع ال ــأمُر رف   ف
  

ـــِد    ـــن التعّب ـــَي ع ـــضي النه   ال یقت
  

 بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب: الفصل التاسع

ـــا   ـــَق لن ـــوُب ال یب ـــسَخ الوج   إن ُن
  

ــا   ــرعًا، ولن ــواِز ش ــن الج ــٌم م   حک
  

ــُة الو   ــصویِب حقیق ــي الت ــوِب ف   ج
  

  بــــسیطٌة مــــن دوِن مــــا ترکیــــِب   
  

  فنـــــْسُخه أي رفُعـــــه بالکـــــلِّ   
  

ــــِل    ــــذا لألص ــــوُد حین ــــم نع   ث
  

  النواهي: المبحث السادس
 لفظ النهي: الفصل األول

ــْب   ٨٧٥ ــو للطل ــِي فه ــُظ النه ــُد لف   وبع
  

   الطلـــْب  ِللکـــفِّ للـــداني وإلـــزام  
  

ــــ   ــــهْ وْه ــــال قرین ــــُة ب   و الحقیق
  

   بالقرینــــهْ والُکــــرُه ذا المجــــاُز   
  

 صیغة النهي: الفصل الثاني

ـــِي    ـــرِف النه ـــِي بح ـــیغُة النه   وص
  

  لنهـــِي ا بمعنـــٰی ا  مّمـــهِ أو نحـــوِ   
  

  والحرمــــُة هــــي الحقیقــــُة وذا  
  

ـــذا   ـــاٌز وک ـــرُه مج ـــاللفِظ والُک   ک
  

  نحــــُو الــــدعاِء ثــــم اِلٱلتمــــاِس   
  

  کــــذاك کــــالتوبیِخ واإلینـــــاِس   
  

ة أو التکرار والفور أو  المرّ داللة صیغة النهي علٰی : الفصل الثالث
 التراخي

ــ  ٨٨٠ ــراِر والَم ــي التک ــُي ف ــْل ّر والنه   ِة ب
  

  فــي الفــوِر والتراخــي کــاألمِر َیَظــْل   
  

ـــــ   ـــــالکّن ـــــا ِلزام ـــــًال هن   ه عق
  

ـــــدواما   ـــــراَر وال ـــــستلزُم التک   ی
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 اجتماع األمر والنهي: الفصل الرابع

  هــل یمنــُع العقــُل بــأن یجتمعــا  
  

ــــااَ    ــــورٍد مع ــــُي بم ــــُر والنه   ألم
  

  ن ُوجــــدْت مندوحــــٌة للجمــــِع إ  
  

  أي ســـعٌة لفـــكِّ هـــذا الجمـــِع   
  

  مثُل الصالِة في المحـلِّ المغتـَصْب   
  

  ؟»ال تغتـِصْب «وکذا » صلِّ «فاألمُر   
  

   المــــولٰی األظهــــُر المنــــُع ألّن   ٨٨٥
  

  قــد أبغــَض المنهـــيَّ عنــه عقـــال  
  

ــــع اإلرادهْ    ــــأتي م ــــُبغُض ال ی   وال
  

   العبـــادهْ والُقربـــُة شـــرٌط لـــدٰی   
  

  الفسادداللة النهي علٰی : ل الخامسالفص

ـــصیغِتهْ    ـــِظ النهـــِي أو ل ـــیس ِللف   ل
  

ــــٌة علــــٰی    ــــساِد فْعلِتــــهْ دالل    ف
  

  يمــــــا الفــــــساُد للعبــــــادِ لکنّ   
  

ـــادِ    ـــي العب ـــَة ف ـــشرِطنا القرب   يل
  

  المفاهیم: المبحث السابع
  المفهوممعنٰی : الفصل األول

ـــومُ    ـــٍة مفه ـــن جمل ـــا م ـــلُّ م   وک
  

  »ومُ المفهــــــ« ذا  ِإذا بــــــااللتزام  
  

ــــذا   ٨٩٠ ــــابِق ف ــــوُق «أو التط   »المنط
  

ـــوُق    ـــَده المنط ـــيُء وح ـــد یج   وق
  

 مفهوم الموافقة والمخالفة: الفصل الثاني

ـــوُم حکْ    ـــم إذا المفه ـــاً ث ـــم   هْ  وافَق
  

ـــ   ــوُم ب ــّمَي ذا المفه ــهْ «س   »المواَفق
  

ـــأمـــا إذا المفهـــوُم حکْ      هْ مـــًا خالَف
  

ـــ   ــوُم ب ــّمَي ذا المفه ــهْ «س   »المخاَلف
  

 یة المفهومحّج : ثالفصل الثال

ــي ُح    ــاال شــكَّ ف ــوِم م ــِة المفه   جّی
  

مـــــا ُیـــــرٰی      ظهـــــوُره بـــــه ُمحتَّ
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ـــواردِ    ـــي الم ـــالُف ف ـــا الخ   وإّنم
  

ــواردِ    ــي ال ــوا ف ــا توافق ــِد م ــن بع   م
  

  موارد االختالف في تحقق المفهوم: الفصل الرابع
 مفهوم الشرط: المورد األول

  وجملــــُة الــــشرِط لهــــا مفهــــومُ   ٨٩٥
  

ــــومُ وذا هــــو المــــشهوُر      ، والمفه
  

ـــ   ـــاَء الحْک ـــا ٱنتف ـــه هن ـــي ب   ِم نعن
  

ــ   ــرِط الحْک ــاِء ش ــِة انتف ــي حال   ِم ف
  

  وذاك للظهــــــــوِر والتبــــــــادرِ   
  

ـــدٰی    ـــٍر ل ـــن دوِن منِک    التحـــاورِ م
  

   الجملــِة مــاالــشرُط لــدٰی إّال إذا   
  

ــــُق       الموضــــوَع ال التالُزمــــایحقِّ
  

 مفهوم الوصف: المورد الثاني

  ولـــیس للوصـــِف هنـــا مفهـــومُ   
  

ــــومُ و     ذا هــــو المــــشهوُر، والمفه
  

ـــ  ٩٠٠ ـــاَء الحْک ـــا ٱنتف ـــه هن ـــي ب   ِم نعن
  

  ِم الحْکــعنــد وصــِف النتفــاِء ا حــاَل   
  

ـــــــشِع    ـــــــه ُی ـــــــهْ لکّن   ُر بالعّلی
  

ـــي اإلشـــعارِ    ـــیس ف ـــهْ  اذ ول   ُحجّی
  

 مفهوم الغایة: المورد الثالث

  لهـــــا هنـــــا مفهـــــومُ  والغایـــــةُ   
  

ــــومُ      وذا هــــو المــــشهوُر، والمفه
  

ـــاءَ    ـــا ٱنتف ـــه هن ـــي ب ـــنعن   ِم  الحْک
  

  ِم مــن بعـــِد تلــك الغایـــِة للحْکـــ  
  

ــــــــِو أْن    ــــــــادِر واللغ   وذاك للتب
  

  ُتـــذکَر غایـــٌة لغیـــِر مـــا ُزِکـــْن   
  

  العموم والخصوص: المبحث الثامن
 معنی العام والخاص: الفصل األول

ـــشِم   ٩٠٥ ـــُظ إن َی ـــااللف   ْل شـــموًال تاّم
  

  »العاّمـــا «عًا یـــسّمٰی أفـــراَده وْضـــ  
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ُص «أو » الخاصُّ «خالُفه      »المخـصِّ
  

ــّصُص    ــصیُص ال التخ ــه التخ   فحاُل
  

ــــّص إذِ    ــــروُج ُص  التخ ــــو الخ   ه
  

  واألّوُل اإلخـــــراُج ال الخـــــروُج   
  

 تقسیم العام إلی استغراقي ومجموعي وبدلي: الفصل الثاني

  »اســـتغراقي«ا هاهنـــا والعـــامُّ إّمـــ  
  

  یـــــستغرُق األفـــــراَد باإلطبـــــاِق   
  

ــــوُن ذا    ــــارًة یک ــــوعي«وت   »مجم
  

ـــأن یکـــوَن ا   ـــوِع ب   لحکـــُم للمجم
  

ــــــًة ذا   ٩١٠ ــــــارًة ثالث ــــــدلي«وت   »ب
  

  فـــالحکُم لألفـــراِد مـــا بالبـــدِل   
  

ص إلی المتّ : الفصل الثالث  صل والمنفصلتقسیم المخصِّ

ــوُن    ُص یک ــصِّ ــّم المخ ــِص «ث   »ْل مّت
  

  »ْل منفـِص «بالعامِّ في اللفـِظ کـذاك   
  

ص إلی اللفظي واللبي: الفصل الرابع  تقسیم المخصِّ

  لنـــــا بـــــاللفِظ وتـــــارًة یـــــأتي   
  

  وتــــارًة یــــأتي بغیــــِر اللفــــِظ   
  

ُص واألّو    ــــصِّ ــــيُّ «ُل المخ   »اللفظ
  

ُص      »الُلبــــيُّ «واآلَخــــُر المخــــصِّ
  

 أدواة العموم: الفصل الخامس

ـــ   ــاٌظ ک ــوِم ألف ــُد للعم ــ«وبع   »ْل ُک
  

ـــع    ـــٌع م ـــاه وجم ـــا بمعن   »أْل «وم
  

ـــِي   ٩١٥ ـــي ســـیاِق النف ـــا یکـــوُن ف   وم
  

  َرٍة والنهــــِي مــــن ِکْلمــــٍة َنِکــــ  
  

ص في الباقي: لفصل السادسا  حجّیة العام المخصَّ

  والعـــامُّ إن ُخـــّصَص فهـــو حّجـــهْ   
  

ـــٰی    ـــا تبّق ـــهْ فیم ـــي الحّج ـــا ف    ولن
  

  بأنـــــه حقیقـــــٌة فـــــي البـــــاِقي  
  

  لــــیس مجــــازًا وهــــو قــــوٌل راِق   
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ص: الفصل السابع  إجمال المخصِّ

ــرٰی    ــد ن ــالوق َص ذا مجَم    المخــصِّ
  

جِمــــال  
ُ
  أِي الــــذي مــــراُده قــــد أ

  

ـــ   ـــد َن ـــاَل رٰی وق ـــا اإلجم    مفهومّی
  

ـــرٰی    ـــد ن ـــاَل وق ـــصداقّیا اإلجم    م
  

  »مفهومیـــهْ «ِل الـــشبهُة فـــي األّو   ٩٢٠
  

ــــشبهُة    ــــصداقیهْ «واآلخــــِر ال   »م
  

ـــــذاواألّو    ـــــوُن شـــــامًال ک   ُل یک
  

ــم ذا   ــوِه ث ــِض الوج ــن بع ــوُن م   یک
  

ــــرِ    ــــٌر واألکث ــــلِّ دائ ــــین األق   ب
  

  أو متبـــــاینیِن، هـــــذا فـــــٱنظرِ   
  

  لتمــّسُك هــل یــستوي فــي الــشبهِة ا  
  

ُك؟   ــشکَّ ــا ُی ــاِل م ــي إدخ ــامِّ ف   بالع
  

ــرِ    ــي األظه ــِع ذا ف ــي جمی ــُع ف   المن
  

ــــــدٰی    ــــــرِ إال ل ــــــه واألکث    أقلِّ
  

ص: الفصل الثامن  العمل بالعام قبل الفحص عن المخصِّ

ـــِص   ٩٢٥ ـــال تفّح ـــامُّ ب ـــُذ الع   ال ُیؤخ
  

ــي کُ    ِص ف ــوِم عــن المخــصِّ ــِب الق   ت
  

ــــٰی    ــــاُن وذا إل ــــصَل اإلیق    أن یح
  

ــــَدم   ــــاُن  ِبالع ــــصَل اطمئن    أو یح
  

ــدٰی    ــوُل ل ــو الق ــذا ه ــشهورِ ه    الم
  

   فــي کــلِّ ذي ظهــورِ وقــد ســرٰی   
  

 تخصیص عام الکتاب بالخبر: الفصل التاسع

ُص العـــامُّ لـــدٰی       الکتـــاِب ُیخـــصَّ
  

ـــاِب    ـــال ٱرتی ـــْي ب ـــالخبِر القطع   ب
  

ـــْر    ـــي المعتَب ـــالظنيِّ أعن ـــذاك ب   ک
  

ــ   ــن خَب ــا اشــَتهْر م ــِد ذا کم   ِر الواح
  

 تخصیص العام بالمفهوم: عاشرالفصل ال

ـــالمفهوم  ٩٣٠ ـــّصَص ب ـــد ُخ    ِوالعـــامُّ ق
  

ـــسَم    ـــین ِق ـــرَق ب ـــومال ف    ِِي المفه
  

  ففــــي الموافــــِق بــــال محــــذورِ   
  

   المــشهورِ وفــي المخــاِلِف علــٰی   
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  اإلطالق والتقیید: المبحث التاسع
د: الفصل األول  معنی المطلق والمقیَّ

ــُق «   ــد دّال » المطل ــذي ق ــُظ ال   اللف
  

ـــٰی    ـــّال ا عل ـــشموِل ال بوضـــٍع ک   ل
  

ـــٍة تـــسّمٰی      »مـــهْ الِحکْ  «بـــل بقرین
  

ـــُد «خالُفـــه      »مـــهْ الِحکْ «، و»المقیَّ
  

  قرینـــــٌة تکـــــوُن فـــــي ثـــــالِث   
  

ـــاِث    ـــي األبح ـــّن ف ماٍت ه ـــدَّ   مق
  

   مـــع التقییـــِد طــــالٍق إإمکـــاُن   ٩٣٥
  

ــــــٰی    ــــــٌة عل    تقییــــــِد وال قرین
  

ـــاِل    ـــي ح ـــشارُع ف ـــوَن ال   وأن یک
  

ــــــاِل بَ    ــــــه لِلٱمتث ــــــاِن ُحْکِم   ی
  

 اإلطالق األفرادي واألحوالي: الفصل الثاني

ـــرٰی    ـــد ن ـــ « اإلطـــالَق وق   »اأفراِدّی
  

  »أحواِلّیــــــا «وتــــــارًة نــــــراهُ   
  

 اإلطالق في الجمل: الفصل الثالث

ـــــاإلطالُق ال یکـــــوُن      وبعـــــُد ف
  

  فـــي المفـــرِد وحـــدُه بـــل یکـــوُن   
  

ــي الُج    ــِر فــرٍق عمــًال ف   ِل َمــمــن غی
  

  »ٱفعـــِل «ُلــه فـــي صــیغِة ومــرَّ مثْ   
  

 ةمباحث الدلیل الحّج : الباب الثاني

ــ  ٩٤٠ ــدلیِل الُحّج ــاِب ال ــي ب ــُث ف   ةِ نبح
  

  ةِ  ُحّجــفــي قطــٍع ٱو ظــنٍّ وشــكٍّ   
  

ـــدَّ    ـــُد الب ـــيوبع ـــَع ف ـــأن نقط    ب
  

  یــــِة الــــدلیِل أو أن ینتفــــيّج ُح   
  

  القطع: المبحث األول
 یة القطعحّج : الفصل األول

ــــ   ــــا ُحّج ــــُع مّن ــــهْ القط   ٌة عقلی
  

ــشارِع    ــِل ال ــن دوِن جْع ــهْ م    الُحّجی
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ـــد الُع    ـــاُن عن ـــذاك اِلٱطمئن ـــالک   َق
  

ــــو کمثْ    ــــالفه ــــدیهم َعَم ــــه ل   ِل
  

 التجّري: الفصل الثاني

  ْق مــن خــالَف القطــَع عقابــًا یــستِح   
  

ــــم یَ    ــــِع ذا ل ــــع الواق ــــإذا م   ْق ّتِف
  

ـــ  ٩٤٥ ـــفْه ـــن العْب ـــٰی و م ـــًا عل   ِد تجّری
  

ـــ   ـــد الُعَق ـــدَّ عن   المـــوالُه ُقبحـــًا ُع
  

ـــستِح    ـــًا ی ـــراه لوم ـــُضهم ی   ْق وبع
  

ـــ   ـــاِب فْه ـــستِحْق وللعق ـــُر م   و غی
  

 ع القّطاعقْط : الفصل الثالث

   إذا قاِطُعـــــهُ وکـــــلُّ ذا حتـــــٰی   
  

  ُعــــهُ یکــــون قّطاعــــًا ســــریعًا قْط   
  

  )األدلة االجتهادیة(الظن : المبحث الثاني
 یة الظنحّج : الفصل األول

  ّجـــًة فـــي الکـــلِّ الظـــنُّ لـــیس ُح   
  

ــــِل    ــــي بعــــِضه بالَجْع   وإنمــــا ف
  

  لــــشارِع کاألخبــــارِ مــــن ِقَبــــِل ا  
  

  وهکـــــذا کظـــــاهِر األخبـــــارِ   
  

  ةالظنون الحّج : الفصل الثاني
 ظواهر السنة والکتاب: األول

نِة ُح   ٩٥٠ ــــسُّ ــــظــــواهُر ال ــــٰی ّج   ٌة عل
  

ـــأســـاِس مـــا یفعـــُل نـــوُع الُع      الَق
  

  وهکـــــذا ظـــــواهُر الکتـــــاِب   
  

ــي الخطــاِب    ــشموِل ف ــِة ال   مــن جه
  

 قول اللغوي: الثاني

ـــوِل    ـــلُّ لق ـــَن الک ـــويوأذع َغ   اللُّ
  

ـــرِة مرجـــٌع قـــوي     فـــصاحُب الخب
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 اإلجماع المنقول: الثالث

  کـــذلك اإلجمـــاُع مـــا منـــه ُنِقـــْل   
  

ــي الُح    ــِد ف ــِر الواح ــکَخب ــْل ّج   ِة َح
  

ُل فُح    ــــا المحــــصَّ ــــأّم   ٌة بمــــاّج
  

  و للقطــِع ٱنتمــٰی عــًا فْهــیفیــُد قْط   
  

 خبر الواحد: الرابع

ــــ  ٩٥٥   ٌة علــــٰی ّجــــُر الواحــــِد ُح وخَب
  

ــــشهوِرهم إن    ــــادالم ــــًة أو ع   ثق
  

ــــدودا   ــــِد المع ــــصُدنا بالواح   وق
  

ـــودا   ـــواترًا معه ـــصْل ت ـــم ی ـــا ل   م
  

ــــــرآِن    ــــــن الق ــــــیُلهْم آٌي م   دل
  

  مــــــاِن کالنبــــــِأ والنْفــــــِر والکتْ   
  

ـــــالِج    ـــــاُر للع ـــــذا األخب   وهک
  

   العــــالِج َتــــَساُلُم الکــــلِّ لــــدٰی   
  

ــــسالم   ــــذا الت ــــا ب ــــا ِبه    اطمأّنن
  

ـــــا   ـــــا حَلْلن ـــــدوَر باطمئناِنن   وال
  

 )التعادل والتراجیح(خاتمة في 

ـــــ  ٩٦٠   راِن إن همـــــا تعارضـــــاوالخَب
  

   ناِهـضانجْد في العـرِف جمعـاً ولم   
  

ــــال ُرجحــــاِن    ــــأا ب ــــإن تکاف   ف
  

ـــذا    ـــادُل «ف ـــدٰی » التع ـــزاِن ل    المی
  

ـــــُضه   ـــــرِ فبع ـــــذهُب للتخّی   م ی
  

ــــرِ    ــــقاِط والتحیُّ ــــبعُض لإلس   وال
  

ـــ   ــرُف ب ــالُف ذا ُیع ــرجیِح «خ   »الت
  

ــــرٰی    ــــا ُی ــــٍد مّم ــــریِح بواح    ص
  

ـــ   ـــوٌر ووْه ـــراجیُح «ي أم ـــْر » ت   ُکُث
  

ـــّد      ُم الحـــدیَث المـــشتِهْر کمـــا ُنق
  

  أو أخــــــِذنا بأعــــــَدِل الــــــرواةِ   ٩٦٥
  

ـــــاِت    ق ـــــِق الرجـــــاِل والثِّ   أو أوَث
  

ــــَة المخاِلفــــهْ    ــــِذنا الروای   أو أخ
  

  لمــــا روْتــــُه الفرقــــُة المجاِنفــــهْ   
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  )األصول العملیة(الشك : المبحث الثالث
 یة الشكحّج : الفصل األول

   مــورِد الــشكِّ أصــوٌل تــأتيفــي  
  

ـــأتي   ـــٌل ی ـــا دلی ـــِل به ـــي العم   ف
  

  األصول األربعة: الفصل الثاني
ـــشهورِ    ـــي الم ـــوُل ف ـــذه األص   وه

  

ــــراءِة کــــذا التخییــــرِ      أصــــُل الب
  

ــــصحاِب    ــــم اِلٱست ــــاِط ث   واِلٱحتی
  

  أربعـــــٌة تـــــأتي لکـــــلِّ بـــــاِب   
  

 البراءة: األصل األول

ــــراءِة   ٩٧٠ ــــُل الب ــــراُغ أص ــــِة ف  الذّم
  

  مکّلفـــیَن عنـــد الـــشبهةِ مـــن ال  
  

ــ   ــبهِة الحْک ــي ُش ــریم ِمف ــن التح    أْو  ِ م
  

ــْو    ــراُء ل ــم ذا اإلج ــوِب ث ــن الوج   م
  

ــــنصِّ کــــذا   ــــَق الفقــــداُن لل   تحّق
  

  لو حـصَل اإلجمـاُل فـي الـنصِّ وذا  
  

   أن یکـــوَن بعـــَد الفحــــِص البـــدَّ   
  

ــَل الفحــِص    ــیس قب ــدلیِل ل ــِن ال   ع
  

ـــسمیِن    ـــي الق ـــبهِة الموضـــوِع ف   وُش
  

ــن دوِن    ــٍص الزمم ــي الَبــ ٍفح   یِن  ف
  

 التخییر: األصل الثاني

ـــْذ   ٩٧٥ ـــري وقَتئ ـــِر تج ـــالُة التخیی   إص
  

ـــاإللزام   ـــُف ب ـــَم التکلی ـــد ُعل    إذْ  ِق
  

  ُیــــشكُّ فــــي المکّلــــِف بــــه وال  
  

ــــدال     یمکــــُن اِلٱحتیــــاُط فیــــه َب
  

ـــــذوریِن    ـــــین مح ـــــدوراِن ب   لل
  

ـــــّصیِن      والمنـــــشُأ تعـــــارُض الن
  

ـــــنصِّ    ـــــِدنا لل ـــــان ذا لفق   أو ک
  

  کــان لإلجمــاِل فــي ذا الــنصِّ أو   
  

  ســـــــواٌء الفعـــــــُل تعبـــــــديُّ   
  

ـــــليُّ    ـــــرٍق ٱو توص ـــــن دوِن ف   م
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 االحتیاط: األصل الثالث

  واالحتیـــــاُط مـــــوردًا کالثـــــاني  ٩٨٠
  

   اإلمکـــاِن لکّنـــه یجـــري لـــدٰی   
  

ــریم   ــبهِة التح ــي ُش ــوعًا إذا ِف    موض
  

  مــًا کــذامحــصورًة تکــوُن أو حکْ   
  

  وُشـــبهِة الوجـــوِب فـــي القـــسمیِن   
  

ـــــــــاینیِن إ   ـــــــــین المتب   ن داَر ب
  

ــ   ــي الحْک ــشُأ ف ــنصِّ  ِموالمن ــُد ال    فق
  

ـــنصِّ    ـــي ال   أو ذاك لإلجمـــاِل أي ف
  

  االستصحاب: األصل الرابع
 تعریف االستصحاب: الفصل األول

  قــالوا فــي اِلٱستــصحاِب فــي تبیینــهِ   
  

  » یقینـــهِ إبقـــاُء مـــا ُشـــكَّ علـــٰی «  
  

ــمَّ   ٩٨٥ ــشكُّ َع ــْر وال ــَر المعتَب ــنَّ غی    الظ
  

ـــذا   ـــْر ک ـــلَّ ظـــنٍّ معتَب ـــیُن ک    الیق
  

 أرکان االستصحاب: الفصل الثاني

ــــدهْ    ــــِب عدی ــــي الکُت ــــه ف   أرکاُن
  

ـــــــدهْ    ـــــــٌة مفی ـــــــا أربع ه   أهمُّ
  

ــــم یقینُ    ــــصَحٌب ث ــــامست ــــ ن   هِ ب
  

ــــالُثهنَّ    ــــيث ــــشكُّ ف ــــِه ال  بقائ
  

ـــــا     وأن یکـــــوَن الـــــشكُّ ذا فعلّی
  

  فــــال یـــــصحُّ کوُنـــــه فْرضـــــّیا  
  

 أقسام المستصَحب: الفصل الثالث

ـــَسِم    ـــصَحُب کَمْق ـــُد فالمست   وبع
  

ــــ   ــــإّم ــــوديٌّ وإّم ــــَد ا وج   ميا ع
  

   شـــرعي ٍا کحکـــموهکـــذا إّمـــ  ٩٩٠
  

ــم   ــأتي موضــوعًا لحک ــرعي ٍأو ی    ش
  

ــــ   ــــيٌّ ٱو وضــــعيُّ والحْک   ُم تکلیف
  

ــــــيُّ    ــــــيٌّ ٱو ُجزئ   وهکــــــذا کل
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 الشك في المقتضي والرافع ورافعیة الموجود: الفصل الرابع

ــشكُّ    ــذاوال ــارًة ک ــضي ت ــي المقت    ف
  

ـــذا   ـــّم هک ـــِع ث ـــي الراف ـــوُن ف   یک
  

ــــا   ق ــــي أّن ذا المحقَّ ــــوُن ذا ف   یک
  

ـــبقا   ـــد َس ـــا ق ـــًا لم ـــصلُح رافع   ی
  

 دلیل حجیة االستصحاب: الفصل الخامس

  الَض دلیُلـــه األخبـــاُر عنـــد الُفـــ  
  

  َقــــال بنــــاَء الُع وبعــــُضهم یــــرٰی   
  

  والقــــــدماُء بــــــدلیِل العقــــــِل   ٩٩٥
  

ـــي   ـــه النقل ـــاِع من ـــزُر باإلجم   والن
  

  من أنواع االستصحابالمعتبر: سالفصل الساد

ـــألجـــِل      ْر  ذا الخـــالِف فیمـــا ُیعتَب
  

ــْر    ــي المعتَب ــوا ف ــدلیِل ٱختلف   مــن ال
  

ــصحاِب    ــن اِلٱست ــوٍع ِم ــلِّ ن ــن ک   م
  

ــــحاِب    ــــواُل لألص ــــزادِت األق   ف
  

ـــي   ـــلَّ تق ـــنهُم ک ـــا ٱرحـــْم م   إلَهن
  

ــضٰی    ــن م ــلَّ م ــلَّ  وک ــيوک ــن بق    م
  

* * * 

  ُم بفـــضِله علـــَم األصـــوِل أخـــتِ   
  

ــــــُة َتنْ وها   ــــــا األلفی   ُم خــــــتِ ُهن
  

ــي الــدیِن   ١٠٠٠ ــوتي ف ــن إخ ــًا م   وراجی
  

ـــــِذروني   ـــــم َیع ـــــا ث   أن َیقبلوه
  

  




  

 



 

 

  
  
  
  
  
  

  النظم مع الشرح
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  المقدمة
ــــالقَلم  ١ ــــذي ب ــــِه ال    ِالحمــــُد لّل

  

ــم   ــم یعَل ــا ل ــساَن م ــَم اإلن ــد عّل    ِق
  

   المختــــارِ ثــــّم صــــالُتنا علــــٰی   ٢
  

  وآلــــــِه األماجــــــِد األطهــــــارِ   
  

ــــُد   ٣ ــــْر وَبع ــــا ُکُث ــــالعلوُم بینن    ف
  

ــُضْر    ــبعُض ی ــُع وال ــبعُض ال ینف   وال
  

ــــدیِن   ٤   لکــــّن أرقاهــــا علــــوُم ال
  

ـــصیِن    ـــو بال ـــا ول ـــذاك فٱطلْبه   ل
  

بیــــاِن   ٥   ِلتجمــــَع العلــــَم مــــع التِّ
  

  والفهــــــِم للــــــسّنِة والقــــــرآِن   
  

   رائـــُد بـــُن غالـــِب فغـــاَص فیهـــا  ٦
  

  مــــن آل َحْیــــدٍر ذوي المناقــــِب   
  

ـــدةَ   ٧ ْب ـــا ُز ـــصاَغ منه    الجـــواهرِ ف
  

ـــــرِ    واه ـــــدَرِر الزَّ ـــــًة بال   منظوم
  

ـــــــًة تنفـــــــُع للعمـــــــوم  ٨   ِألِفّی
  

ــــ    ـــمیُتها ب ـــوم«أس ـــدِة العل ْب   » ُِز
  

ــــؤمٍن   ٩ ــــلِّ م ــــًة لک ــــالهدی   َخ
  

  والــَبالَمــْن ســاَمني ســوَء العــذاِب   
  

  وأســـأُل الرحمـــاَن أن یرَحمِنــــي  ١٠
  

ـــــي   ـــــِة وأن ُیکرَمِن ـــــوَم القیام   ی
  

  
  بسم الّله الرحمن الرحیم

 نبینـا د لّله الذي علم اإلنسان بالقلم ما لـم یعلمـه، والـصالة علـٰی الحم
  . األماجد األطهار: آله المختار وعلٰی 9محمد
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 ال ینفـع فـي الـدنیا وال اوبعد، فإّن العلوم في زماننا کثیرة، وإن بعضًا منه
 وأشرف هـذه العلـوم في اآلخرة، بل بعضها یضر في دیننا ودنیانا، لکن أرقٰی 

الدینیة التي تعارف تدریسها في المؤسسات الدینیة مقدمة لعلـم هي العلوم 
الفقه، من النحو والبالغة والمنطق والکالم واألصول، والتي هـي المـصداق 

، »اطلبوا العلـم ولـو بالـصین«:  المشهورالواضح للحدیث النبوي الشریف
  .ة والقرآننّ  والفهم للس،فیجمع طالبها ودارسها العلم مع التبیان

 رّبه، مع کثرة الهموم وانشغال البال، رائد ابن  العبد الفقیر إلٰی فیهافغاص 
األستاذ العالمة السید غالب الحیدري حفظه الّله ورعاه، من السادة أسرة آل 
السید حیدر الکرام، األسرة الحیدریة الحـسنیة الحـسینیة، الـشهیرة بـالعلم 

  .١والفضل واألدب والحسب والنسب
اهر التي فیها، منظومًة بألف درة من الدرر الزواهر،  زبدة الجوفصاغ منها

                                                                        
التي کانت تـصدر تحـت إشـراف ) ٨ من المجلد ٢الجزء (جلة المرشد جاء في م. ١

آل السید حیدر بیت علم سابق «: الشهرستاني العالمة الحجة الکبیر السید هبة الدین 
ومجد سامق، من أسر العـراق الـشریفة العریقـة بالمجـد والـسؤدد، الـشهیرة بـالعلم 

 والشرف خلفًا عن سلف، ورث الحیدریون العلم. والفضل واألدب والحسب والنسب
وناهیك من فضلهم ونبوغهم وعبقریتهم أّنهم بلغوا من االشتهار في سائر األقطار ما ال 

تقیم هـذه األسـرة الـسریة، والسلـسلة الطـاهرة . یحتاج إلی بیان أو إقامة دلیل وبرهان
ا الذهبیة، في مدینة الکاظمیة المقدسة، وفي العاصمة بغداد منهم بیوت معروفة، وربم

أقام بعضهم في النجف األشرف لتحـصیل العلـوم الدینیـة واآلداب العربیـة، وینتهـي 
شریف نسب هذه األسرة من جهة األب إلی اإلمام الحسن بن علـي علیهمـا الـسالم، 

  .»ومن جهة األم إلی اإلمام الحسین بن علي علیهما السالم، فهي حسنیة حسینیة



 المقدمة
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تکون نافعـة للعمـوم، وأسـمیتها لها بأسلوب واضح میّسر وجیز، حیث نظمتُ 
، هدیًة لکّل مؤمن، سوی من آذاني وسـامني سـوء العـذاب »زبدة العلوم«بـ

  .والبالء
قمت بشرح هذا النظم علمًا علمًا، بشرح موجز بأسلوب میّسر واضح ثم 

رًا شامًال لزبدة النظم، لیکون النظم والشرح معًا منهجًا درسیًا موجزًا میّس کما 
، معتمدًا علی عدٍد من الکتب والمـصادر المهّمـة هذه العلوم، نافعًا للعموم

  .في هذه العلوم
 ذا الجهـدهـ اء والدارسین الکرام أن یتلقو من إخواني األساتذة القّر راجیاً 

  .ن الخطأ والسهو، فإن العصمة ألهلهاي، وأن یعذروني عبأحسن التلّق 
 المولی جّل وعال أن یجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الکریم، وأن سائالً 

 یتقبله بأحسن القبول، وأن ینفعني به یوم ال ینفع مال وال بنـون، إّال مـن أتـٰی 
  .، وأن یرحمني برحمته، وأن یکرمني بکرمهالّله بقلب سلیم

  
 



  

 



 

 

  
  
  
  
  

  علم النحو
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  لم النحوع
 تعریف علم النحو

ــــساِن   ١١ ــــو لإلن ــــٌم ه   النحــــُو عل
  

ــــساِن    ــــِة الّل ــــن َزّل ــــصوُنه ع   ی
  

  
، حیث یبحث عـن »علم یصون اإلنسان عن زلة اللسان« هو :علم النحو

قواعد تبین حرکة أواخر الکلمات في الکالم العربي، وما یـرتبط بـذلك مـن 
  .األحوال والقواعد في تألیفه

یف علم النحو تعـاریف مختلفـة، وقـد أسـهبوا فیـه وقد ذکر النحاة لتعر
ریف في العلوم المختلفة، من بیان ما یخرج بکل قیـد اکبقیة العلماء في التع

  القیـود، حتـٰی  التعـاریف وعلـٰی وما یدخل، وذکر اإلشکاالت الکثیرة علٰی 
 اصطالح فیکون التعریف حینئٍذ أقرب إلٰی یکاد ال یسلم تعریف واحد منها، 

  .»التعریف« اصطالح  منه إلٰی »التعقید«
وقد ابتعدت أنا عن هذه الطریقة إّال بعض اإلشارات عند الضرورة، حیث 

ف فـي  بیان عبـارة واضـحة توّضـح معنـٰی  التعریفات علٰی في أقتصُر   المعـرَّ
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  .الجملة
 أرجـوزة کنـت قـد  کثیرًا في نظم زبدة علم النحو هنا علـٰی وقد اعتمدُت 

  البـن هـشام األنـصاري المتـوفٰی »بل الـصدٰی  وقطر الندٰی «نظمتها لمتن 
کثیـرًا فـي بدایـة دراسـتي متنه وشرحه حیث تأثرت بهذا الکتاب ، )هـ٧٦١(
 وأجریت علیهـا کثیـرًا مـن هذا العلم الشریف، فاختصرت تلك األرجوزة،ل

م مـع مـشهور ءالتعدیالت، وأضفت إلیها عددًا من األبیات، وذلك بما یـتال
وقـد اقتـصرت فـي .  لعلم النحـو»ألفیة زبدة العلوم«ا نتهالنحاة غالبًا، وضّم 

الشرح علی االستشهاد للمسائل النحویة مهما أمکن باآلیات القرآنیة، حیث 
  .وصل تعدادها أکثر من خمسمائة آیة
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  الکلمة
 تعریف الکلمة

  الِکْلمـــُة اللفـــُظ المفیـــُد المفـــَرُد   ١٢
  

ــرُد    ــوٌل مف ــبعُض ق ــي األشــهِر وال   ف
  

  
، »اللفظ المفید المفرد« هي األشهرو الِکْلمة اصطالحًا بحسب الَکِلمة أ

  الخـارج مـن فـم اإلنـسان، المـشتمل علـٰی الصوت«والمراد من اللفظ هو 
 ، ویـسمٰی »زیـد«، سواء کان موضوعًا لمعنـًی کــ»بعض الحروف الهجائیة

 بـاللفظ ، ویـسمٰی »زیـد« مقلـوب »زَدْیـ«باللفظ المستعمل، أو لم یکن کـ
 .رًا، کألفاظ الـضمائر المـستترةّد ق، أو م»زید«واء کان ظاهرًا کـالمهمل، وس

  .»المستعمل« في التعریف هو »المفید«فالمراد من 
، ولـذا عـّرف بعـضهم »القول« کلمة »اللفظ المفید«ویطلق أحیانًا علی 

، ولـیس االختـصار دائمـًا مطلوبـًا فـي »القـول المفـرد«الکلمة اختصارًا بـ
  .م من التعریف هو التوضیح کما تقدمالتعریفات، ألّن المه

عبد « في التعریف ما کان معناه مفردًا، فیشمل نحو »المفرد«والمراد من 
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، ألن معناه مرکـب، فهـو کلمتـان ال کلمـة  منهملَ  َعَلمًا، خالف غیر الَع »الّله
  .واحدة کما في الَعَلم
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  أقسام الکلمة
ـــٍل   ٍلٱســـم  ١٣ ـــِسْم  و وفع   لحـــرٍف تنق

  

یٌد «نحِو کـ     »، یـشتري، واُو القـَسْم ز
  

  
  :»اسم وفعل وحرف«:  الکلمةأقسام
 معنًی في نفسها غیِر مقترن بأحد األزمنـة الکلمة الدالة علٰی « هو :االسم
  .»زید«، نحو »الثالثة

 معنـًی فـي نفـسها مقتـرٍن بأحـد األزمنـة الکلمة الدالة علٰی « هو :الفعل
  .»یشتري«، نحو »الثالثة

واو «نحـو ، » معنـًی فـي غیرهـا فقـطدالـة علـٰی الکلمة ال« هو :الحرف
 مثـل »فقـط« فخـرج مـن التعریـف بقیـد . األداة والرابطةویسمٰی ، »القسم

 معنًی أسماء االستفهام والشرط وکاف التشبیه االسمیة ونحوها مما یدّل علٰی 
  . معنًی في نفسهفي غیره مع داللته علٰی 
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 عالمة االسم

ـیِن « کــ »أْل «ُیعرُف بـ اِلٱسُم و   ١٤   »التِّ
  

  وبالحــــدیِث عنــــُه والتنــــویِن   
  

  
ویکفـي وذکر النحاة مجموعة مـن العالمـات التـي یعـرف بهـا االسـم، 

 ، اسمیة الکلمة، وأهم هذه العالمات ثالثللداللة علٰی حصول واحدة منها 
  :»أل، والحدیث عنه، والتنوین«

، مـن »أل« علی أول الکلمة، بجمیع أقـسام »أل« دخول :العالمة األولی
، »النعمـان« والزائدة کــ،»الیوم«، والعهدیة کـ»الماء، والفرس«الجنسیة کـ

  .» والمضروب،الضارب«والموصولة کـ
والحدیث عن االسم یعني اإلسـناد إلیـه ، »الحدیث عنه« :العالمة الثانیة

 بأنـه قـام، »زید«، فإنك تتحدث عن »قام زید«:  فعندما تقول،واإلخبار عنه
 تـارة یکـون فعـًال االسـموما یسند إلی .  وُتسند إلیه القیاموتخبر عنه بذلك،

  وثالثـًة یکـون جملـةً ،»قائم زید «، وأخری یکون اسمًا نحو »قام زید«نحو 
  .»زید قام«نحو 

. »رجـٍل « و»زیـٍد « دخول التنوین علی آخر الکلمة، نحو :العالمة الثالثة
َلُیـْسَجَننَّ (عـالی وأما التنوین الداخل علی الفعل المضارع في نحـو قولـه ت



 عالمة االسم

)١٠٣( 

اِغرینَو  اِصَیةِ (، و١) َلَیُکونًا ِمَن الصَّ ، فهو في الحقیقة نون توکیـد ٢)َلَنْسَفعًا ِبالنَّ
 االسـم، إذا  ألفًا بتنوین مشابه للـداخل علـٰی خفیفة، حیث ترسم في الکتابة

  .کانت مسبوقة بالفتحة
 تنـوین :وقد ذکر المشهور لهذا التنـوین المخـتص باالسـم أربعـة أنـواع

مـررت « فـي نحـو »سـیبویهٍ «، وتنوین التنکیر کـ» ورجٍل ،زیٍد «األمکنیة کـ
، »حینئـٍذ، وَجـوارٍ «، وتنوین التعویض أو العوض کــ»بسیبویِه وسیبویٍه آخر
  .»مسلماٍت «وتنوین المقابلة کـ

  
  معرب ومبنيتقسیم االسم إلٰی 

  »مــــاِء « ینقــــسُم لمعــــرٍب کـــــ  ١٥
  

ــــذا   ــــيٍّ  ک ـــــ لمبن ــــؤالِء « ک   »ه
  

  
 فـي األفعـال، بینمـا المعرب والمبني تارة یکونان في األسـماء، وأخـرٰی 
 ینقـسم االسـم إلـٰی : الحروف کّلها مبنیة، والمقام یرتبط باالسم فقط، فنقول

  :» ومبني،معرب« ،قسمین
، نحـو »ما یتغیر آخره بسبب العوامل الداخلة علیـه« هو :االسم المعرب

 هـذا األثـر أو مٰی س، وی»، ومررت بزیٍد  بکٌر زیداً أکرمقام زیٌد، و« في »زید«
  .»اإلعراب« بـل الحاصالتغیر

 أو المقّدرة کما ،»زید«وتارة یکون التغّیر بالحرکات، إما الظاهرة کما في 
                                                                        

  .٣٢/سورة یوسف. ١
  .١٥/سورة العلق. ٢
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  ـ»االسم المعرب الذي آخره ألـف الزمـة«، ـ وهو »الفتٰی «في المقصور کـ
قاضـي ال« وکمـا فـي المنقـوص کــ،وهذا تقدر فیه جمیع الحرکات للتعذر

  ـ»االسم المعرب الذي آخره یاء الزمة مکسور ما قبلهـا«وهو  ـ ،»والمنادي
، بینما تظهر الفتحـة علیـه وهذا تقدر فیه الضمة والکسرة، وال تظهران للثقل

، وهذا تقدر فیه جمیـع »غالمي«، وکما في المضاف لیاء المتکلم کـلخفتها
  .الحرکات لمناسبة یاء المتکلم

 وجمـع ر بالحروف، کمـا فـي األسـماء الـستة والمثنـٰی وتارة یکون التغیّ 
المذکر السالم، وتارة بإثبات الحرف أو حذفـه، کمـا فـي األفعـال الخمـسة 

  .وسیأتي کّل ذلك بالتفصیل. والفعل المضارع المعتل
ل م أي ما ال یتغیر آخره بسبب العوا»خالف المعرب« هو :االسم المبني

جاءت «: ، حیث تقول»حذاِم «حدة، نحو الداخلة علیه، وإنما یلزم طریقة وا
 وهـو إمـا یکـون مبنیـًا علـی الکـسر .»حذاِم، ورأیت حذاِم، ومررت بحذاِم 

، أو الـسکون »حیـُث «، أو الـضم کــ»هیهـاَت «، أو الفـتح کــ»هـؤالءِ «کـ
  .»هْل «کـ



 أقسام الفعل

)١٠٥( 

  
  
  
  

 أقسام الفعل

  ٱو مـــضارُع الفعـــُل مـــاٍض أمـــٌر و   ١٦
  

ــــُع « نحـــِو کوذا    ـــْع، ُیباِی   »بـــاَع، ِب
  

  
  .»ي واألمر والمضارعضالما«:  ثالثة أقسامینقسم الفعل إلٰی و

 معنًی في نفـسها مقتـرٍن بزمـان تها علٰی أالکلمة الدالة بهی« هو :الماضي
  .»باَع، وباَیَع «، نحو »الماضي
 معنًی في نفسها ُیطلب تحققـه فـي تها علٰی أالکلمة الدالة بهی« هو :األمر

  .»ـْع ِبـْع، وبایِ «، نحو »زمان االستقبال
 معنًی في نفسها مقتـرٍن بزمـان تها علٰی أالکلمة الدالة بهی« هو :المضارع

وإنما سمي مـضارعًا لمـضارعته . »َیبیُع، وُیباِیُع «نحو ، »الحال أو االستقبال
  .ومشابهته لالسم في وجوه متعددة مذکورة في محلها
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 عالمة الماضي

ـــاٍء ســـاکنهْ   ١٧   وُیعـــرُف الماضـــي بت
  

ــاِء تأ   ــٍث کـــ أْي ت ــهْ «نی   »قامــْت آمن
  

  
دناها  وقّیـ.»قامـْت «ویعرف الماضي بقبول تـاء التأنیـث الـساکنة، نحـو 

 األسـماء، نحـو بکونها ساکنة إلخراج تاء التأنیث المتحرکـة الداخلـة علـٰی 
  . للتفریق بینهما»قامت آمنة«هما في مثال واحد في النظم  وذکرتُ .»آمنة«

  
 أحکام الماضي

  »قـاال وَحَکـْم «ِح کــ  الفتعلٰی  ُیبنٰی   ١٨
  

  إّال مـــع الـــواِو لجْمـــٍع فُیـــَضْم   
  

ِك   ١٩ ـــْضَمِر الرفـــِع مـــن الُمحـــرَّ   أو ُم
  

ـــ    ــسکوَن ک ــَزُم ال ــتغْبُتِك «فَیْل   »ٱس
  

  
، أو تقدیرًا نحو »قال، وقاال« الفتح إما لفظًا نحو الفعل الماضي علٰی  یبنٰی 

رنـًا بـضمیر نحـو ، أو مقت»قال زیـٌد «، وسواء کان الفعل مجردًا نحو »رمٰی «
  : من ذلك حالتان ویستثنٰی .»الزیدان قاال«

  أن یقترن بواو الجماعة التي هي ضمیر رفع ساکن، فیبنـٰی :الحالة األولی
  .»قالوا« الضم، نحو علٰی 



 عالمة الماضي

)١٠٧( 

 علی السکون، کما  أن یقترن بضمیر الرفع المتحرك، فیبنٰی :الحالة الثانیة
ما، اسـتغْبُتم، ، اسـتغْبِت، اسـتغْبتُ استغْبُت، استغْبنا، استغْبَن، اسـتغْبَت «في 

 فهي »ن« و»م« و»ما«والضمیر في الثالثة األخیرة هو التاء، وأما ، »استغْبُتنَّ 
  .عالمات للتثنیة وجمع التذکیر وجمع التأنیث

 وضـمیر ،»سـأال«وذلك في مقابل ضمیر الرفع الساکن غیر الـواو نحـو 
 إن الماضـي معهمـا علـٰی ، فـ»سأَلك، سأَله، سأَلها«النصب المتحرك نحو 

  . الفتححاله األصلي من البناء علٰی 
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 عالمة األمر

   الُمخاَطبــهْ »یــا«وُیعــرُف األمــُر بـــ   ٢٠
  

   الُمطاَلبـــهْ مـــَع الداللـــِة علـــٰی   
  

  
  المخاطبـة مـصاحبًا ذلـك مـع داللتـه علـٰی »یـاء«ویعرف األمر بقبوله 

ذین الجـزأین، نحـو ته وصیغته، فالعالمة مرکبة من ٰهـأهیبنفسه والطلب أي 
  بمعنـٰی »نـزاِل « فخرج بالجزء األول مثل اسم فعـل األمـر، نحـو .»افعلي«
، حیث ال یقبل یاء المخاطبـة، وخـرج بـالجزء الثـاني مثـل الفعـل »انزْل «

 حیـث لـم یـدل »َلْم تذهبي یا هنـد«المضارع المقترن بیاء المخاطبة، نحو 
تـه وصـیغته، أهینفـسه و ب الطلب ال الطلب، نعم قد یدل المضارع علٰی علٰی 

، أو القرینة الخارجیـة مـن کیفیـة »ِلتذهبي«الم األمر نحو ک، بل بأمر خارج
  .»أنت تذهبین یا هند«أداء الجملة نحو 

  
 أحکام األمر

کوِن صــحیُحه علــٰی   ٢١   ِنــيبَ َینْ  الــسُّ
  

ــــٍر    ــــذِف آِخ ــــه بَح ــــيبُ ُمعتلُّ   ِن
  

  
 ه حرفًا صـحیحًا ـ یبنـٰی  دائمًا، وصحیُحه ـ أي ما کان آخرنٰی بفعل األمر ی



 عالمة األمر

)١٠٩( 

ه ـ أي ما کـان آخـره حـرف علـة، وهـو »اذهْب « السکون، نحو علٰی  ، ومعتلُّ
   .»اخَش، ارِم، ادعُ «، نحو  بحذف اآلِخرٰی بنیاأللف والیاء والواو ـ 

  
  لکــْن همــا بحــذِف نــوِن الرفــِع مــا  ٢٢

  

ـــا   ـــاٍء هم ـــٍف أو واٍو ٱو ی ـــْع أِل   م
  

  والفــتِح مــْع نــوٍن لتوکیــٍد أتــْت   ٢٣
  

ــــدْت    ــــسوٍة َب ــــسکوِن إن لن   وبال
  

  
لف ألکن الصحیح والمعتل یبنیان کالهما بحذف نون الرفع إذا اتصال بـ

فـي » اذهبـا، اذهبـوا، اذهبـي«االثنین أو واو الجماعة أو یاء المخاطبة، نحو 
، »ارِمیــا، ارُمــوا، ارِمــي«، و»اخــَشیا، اخــَشوا، اخــَشْي «الــصحیح، ونحــو 

  . المعتلفي» ادُعَوا، ادُعوا، ادِعي«و
فــي » اذهــَبنَّ «ویبنیــان کالهمــا بــالفتح إن اتــصال بنــون التوکیــد، نحــو 

، ادُعَونَّ «الصحیح، ونحو  ، ارِمَینَّ   .في المعتل» اخَشَینَّ
فـي » اذهـْبَن «ویبنیان کالهما بالـسکون إن اتـصال بنـون النـسوة، نحـو 

  .في المعتل» اخَشْیَن، ارِمْیَن، ادُعْوَن «الصحیح، ونحو 
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 مة المضارععال

ـــي  ٢٤ ـــأْن َیِل ـــضارُع ب ـــرُف الم   وُیع
  

ــْم «أداَة    ــْستحِمِل لــم « کنحــِو »َل   »َی
  

  
 حـرف »لم« و.»مْل حلم یست«، نحو »لم«ویعرف المضارع بأن یلي أداة 

 المضي، وتارة یستخدم للنفي المنقطـع نفي لنفي المضارع وقلب معناه إلٰی 
رة للنفـي المـستمر إلـی ، وتا»زید لم یفعل البارحة«عن زمان التکلم، نحو 

  .»زید لم یفعل لحد اآلن«زمان التکلم، نحو 
  

 أحکام المضارع

ـــٰی   ٢٥ ـــّم إذا الماضـــي عل ـــه ُض   أّوُل
  

ـــال   ـــا َخ ـــي م ـــتُح ف ـــٍة وُیف   أربع
  

  
  :للفعل المضارع حکمان، حکم في أوله، وحکم في آخره

 أربعـة أحـرف، نحـو  فإنه یضم إذا کان ماضـیه علـٰی :أما حکمه في أوله
، ویفتح في ما خال ذلك، سواء کان ثالثیـًا »أکرم ُیکِرم«، و»دحِرجدحرج یُ «

، أو سداسـیًا نحـو »نطِلـقانطلـق یَ «، أو خماسـیًا نحـو »ذهب َیذَهب«نحو 
 هذا في المضارع المبني للمعلوم الـذي عـادة تکـون .»استخرج َیستخِرج«



 عالمة المضارع

)١١١( 

أولـه المسائل عند اإلطالق ناظرة إلیه، أما المضارع المبني للمجهول فیضم 
  .»ُیذَهب، ُینطَلق، ُیسَتخَرج«: دائمًا، فتقول

 
ــٰی   ٢٦ ــُره ُیبن ــٰی آِخ ــْع  عل کوِن َم ــسُّ    ال

  

ــاٍث نحــُو    ــوِن إن ــْع «ن ــون ُجَم   »َیْعُف
  

  
 والبنـاء، فتـارة یکـون مبنیـًا علـٰی  فیـرتبط بـاإلعراب :أما حکمه في آخره

  : یکون مبنیًا علی الفتح، وثالثة یکون معرباً السکون، وأخرٰی 
 الـسکون إذا اتـصل بـضمیر نـون  علـٰی  یبنـٰی : السکونالبناء علٰی حالة 

 ، قال تعالٰی »یذهْبَن، ولم ولن یذهْبَن «النسوة، سواء کان الفعل صحیحًا نحو 
 ، قال تعالٰی »یخَشْیَن، یرِمْیَن، یدُعْوَن «، أو معتًال نحو ١)اْلواِلداُت ُیْرِضْعَن َو (
ْن َیْعُفْو (، و٣)یَن  َیْزنِ الَو (، و٢)َیْرَضْیَن ِبما آَتْیَتُهنَّ َو (

َ
  .قات أي المطلّ ٤)َن ِإالَّ أ

 
  ٱتـــصاِل  الفـــتِح فـــي الِ ُثـــم علـــٰی   ٢٧

  

ــــصاِل    ــــال ٱنف ــــٍد ب ــــوِن توکی   بن
  

  
 الفتح إذا اتصل بنون توکید مباشرة بال  علٰی نٰی ب وی: الفتححالة البناء علٰی 

ة بینه انفصال، أي من دون فصل بألف االثنین أو واو الجماعة أو یاء المخاطب

                                                                        
   .٢٣٣/سورة البقرة. ١
  .٥١/سورة األحزاب. ٢
  .١٢/سورة الممتحنة. ٣
  .٢٣٧/سورة البقرة. ٤
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اِغرینَلُیْسَجَننَّ َو ( وبین النون، کقوله تعالٰی     .١) َلَیُکونًا ِمَن الصَّ
 

ـــك فهـــو ُمعـــَرُب   ٢٨   ومـــا عـــدا ذل
  

ـــ   ــضَرُب «ک ، ُی ــضِرُبنَّ ــضرباِن، َی   »َی
  

  
 ویعرب فیما عدا الموردین السابقین، یعنـي إذا لـم یکـن :حالة اإلعراب

نـون التوکیـد، سـواء لـم یکـن متصًال بنون النسوة، ولم یکن متصًال مباشرة ب
متصًال بنون التوکید أصًال وإن کان متصًال بأحـد الـضمائر الثالثـة، أو کـان 

فاصـًال الـضمیر  فیکـون ،متصًال بنون التوکید مع اتصاله بأحد هذه الضمائر
  .بین المضارع والنون

فحینئذ إذا لم یکن متصًال بأحد هذه الضمائر أصًال، فإنه یرفـع بالـضمة، 
  .»یضرُب، لم یضرْب، لن یضرَب «بالسکون، وینصب بالفتحة، نحو ویجزم 
 إذا کان متصًال بأحد هذه الضمائر، فإنه یرفع بالنون، ویجزم وینـصب أّما

  .بحذفها، سواء کان مجردًا عن نون التوکید أو متصًال بها
، تـضرباِن، تـضربوَن «للرفـع : فتقول لحالـة التجریـد عـن نـون التوکیـد

  .»لم أو لن تضربا، تضربوا، تضربي« والنصب ، وللجزم»تضربیَن 
  :وتقول لحالة االتصال بنون التوکید

: ف االثنـین فـي الرفـع والجـزم والنـصب بهیـأة واحـدةمع الفـصل بـأل
، وال أو أن تضربانِّ « ، حذفت نون الرفـع »تضرباِننَّ «، ألن األصل »لتضربانِّ

ث، وفي حالة الجزم في حالة الرفع لکراهة توالي األمثال وهي النونات الثال

                                                                        
  .٣٢/سورة یوسف. ١



 عالمة المضارع

)١١٣( 

والنصب ألجل اإلعراب، وکسرت نون التوکید تشبیهًا لها بنـون التثنیـة، قـال 
ِبعانِّ َو ( تعالٰی    .١) ال َتتَّ

: ومع الفصل بواو الجماعـة فـي الرفـع والجـزم والنـصب بهیـأة واحـدة
، وال أو أن تضرُبنَّ « ، فحذفت نون الرفـع »تضرُبوَننَّ «، ألن األصل »لتضرُبنَّ

قــدم، وحــذفت الــواو الفاصــل اللتقــاء الــساکنین، فالفاصــل مقــدر لمــا ت
  .٢)َلُیْؤِمُننَّ ( کالموجود، قال تعالٰی 

: ومع الفصل بیاء المخاطبة فـي الرفـع والجـزم والنـصب بهیـأة واحـدة
، وال أو أن تضرِبنَّ « ، فحـذفت نـون الرفـع »تضربیَننَّ « ألن األصل »لتضرِبنَّ

لتقــاء الــساکنین، فالفاصــل مقــدر لمــا تقــدم، وحــذفت الیــاء الفاصــل ال
  .کالموجود

                                                                        
  .٨٩/سوؤة یونس. ١
  .١٠٩/سورة األنعام. ٢
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 عالمة الحرف

ـــأْن ال َیقـــَبال  ٢٩   وُیعـــرُف الحـــرُف ب
  

  »ال«عالمــَة اِالســِم وال الفعــِل کـــ   
  

  
ویعرف الحرف بعدم قبوله لعالمات االسم وال عالمـات الفعـل، وذلـك 

 »منـُذ « المفتوحـة، و»إنَّ « المکـسورة، و»بـاء الجـر« الـساکنة، و»ال«نحو 
  .المضمومة

، أو »هـْل، وبـْل « السکون، نحو  إما علٰی ا وبناؤه.وجمیع الحروف مبنیة
، ولیَت « الفتح، نحو علٰی   نعم، وباء بمعنٰی » َجْیرِ « الکسر، نحو ، أو علٰی »إنَّ

  .في حال جّر ما بعدها» منُذ « الضّم، نحو الجر والمه، أو علٰی 
 



 الكالم

)١١٥( 

  
  
  
  

 الکالم

  فیــــُد یُ  مــــاإّن الکــــالَم اللفــــُظ   ٣٠
  

یـُدوا«إْذ َیحُسُن السکوُت نحـُو      »ِز
  

  
، نحـو » علیه إذ یحسن السکوتالذي یفیداللفظ «الکالم اصطالحًا هو 

وقـد تقـدم تفـسیر .  متصل بـواو الجماعـة»زاد«، وهو فعل أمر من »یدوازِ «
، والمراد من بقیة التعریـف أّنـه لـو أراد »الکلمة« في شرح تعریف »اللفظ«

 من جهة ترکیـب الکـالم نه ذلك وال یعاب علیهالمتکلم أن یسکت یحسن م
، مفعول لزیـادة الفائـدة  الذي یحتاج إلٰی » زیٌد أکل«، فیشمل نحو واإلسناد

  .والمثال اآلتي في الفضلة
وأقل ما یتألف منه الکالم کلمتان هما مسند ومسند إلیه، إما اسمان نحـو 

 »زید قام«ل نحو أما االسم والفع. »قام زید« أو فعل واسم نحو ،»زید قائم«
  .»هو«فهو من ثالث کلمات، ألن الفعل هنا معه ضمیر مستتر فاعل تقدیره 

، ألنه العمدة فـي تـألیف »العمدة«کّل من المسند والمسند إلیه  ویسمٰی 
 » الفضلة« الکالم، حیث إّن تألیف کل کالم یتوقف علیه، وما عداهما یسمٰی 

  .ملفضلته وزیادته عما یتوقف علیه تألیف الکال
، وإن کـان ال »ما یقع بعد تمام الجملة من ناحیة الترکیـب«فالفضلة هي 



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)١١٦( 

 فـي قولـه »مرحـاً «، کالحال الفـضلة یصح االستغناء عنه من حیث المعنٰی 
ْرِض َمَرحاً َو (تعالی 

َ
 فـضلة أیـضًا، »في األرض«بل حتی ، ١)ال َتْمِش ِفي اْأل

 یحسن السکوت »مشال ت«، وذلك ألن »ال تمش«:  أن یقالمع أّنه ال معنٰی 
  .علیه کترکیب عام، وما بعده إنما هو واقع بعد تمام الجملة

                                                                        
  .٣٧/سورة اإلسراء. ١



 أنواع اإلعراب

)١١٧( 

  
  
  
  

 أنواع اإلعراب

  أنــواُع اِلٱعراِب الـذي هــو األَثــْر   ٣١
  

  رْفــٌع ونــصٌب وکــذا جــزٌم وَجــْر   
  

  
یجلبـه العامـل فـي آخـر الـذي ثـر األ«: اإلعراب هو بحسب المـشهور

، أو مقـدرًا، »جاء زیـٌد «ًا، کما في نحو ، وهذا األثر تارة یکون ظاهر»الکلمة
  .»جاء الفتٰی «کما في نحو 

 منـه، والـذي عـادة مـا والکالم هنا في أنواع اإلعراب الظاهر وما یستثنٰی 
یبحث عنه بالتفصیل، ألّنه هو األساس واألصل، وعند إطالق لفظ اإلعـراب 

ائل ینصرف إلیه، أما اإلعراب التقدیري فیتبـین مـن خـالل البحـوث والمـس
  .اآلتیة، وکثیرًا ما یشار إلیه، فال نجعل له بابًا مستقالً 

  .رفع ونصب وجزم وجر: ع أربعة أنواکّل حال فاإلعراب علٰی  وعلٰی 
 

  َلــْن «واألّوالِن فـي ٱسـٍم ٱْو فعــٍل کــ  ٣٢
  

ـــؤتَمْن    ـــدًا ُی ی ـــٌد إّن ز ی   »یخـــوَن ز
  

  »َلـم َیـَنْم «والجزُم في الفعِل کنحِو   ٣٣
  

  »والقَلـْم « کنحـِو والجرُّ في اِالسـِم   
  

  
لـن یقـوَم زیـٌد إن «ویکون األوالن الرفع والنصب في اسم أو فعل، نحـو 



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)١١٨( 

َلـْم (  قال تعالٰی ،»لم ینْم «، ویکون الجزم في الفعل فقط، نحو »ُن متؤزیدًا ی
 بـواو القـسم »والقلـِم «، ویکون الجر في االسم فقـط، نحـو ١)َلْم ُیوَلْد َیِلْد َو 

  .٢)ما َیْسُطُروَن ْلَقَلِم َو َوا( الجارة، قال تعالٰی 
 

ـــِصَبْن   ٣٤ ـــتٍح ٱن ـــضمٍّ وبف ـــْع ب   وٱرف
  

  وٱجــُرْر بکـــْسٍر بـــسکوٍن ٱجـــِزَمْن   
  

  
عالمة الرفـع الـضم أو مـا وألنواع اإلعراب األربعة عالمات تدل علیها، ف

 بالضمة، وعالمة النصب الفتح أو الفتحـة، وعالمـة الجـر الکـسر أو یسمٰی 
، وهـذه العالمـات األربـع لإلعـراب هـي الکسرة، وعالمة الجـزم الـسکون

ثالث تنوب عن الضم فـي : األصول، وهناك عشر عالمات تنوب عنها، وهي
، وأربع تنـوب عـن الفـتح فـي النـصب، »الواو واأللف والنون«الرفع، وهي 

، واثنتان تنوبان عـن الکـسر فـي »الکسر واأللف والیاء وحذف النون«وهي 
حدة تنوب عن السکون فـي الجـزم، وهـي ، ووا»الفتحة والیاء«الجر، وهما 

  . إما حذف حرف العلة أو النون»حذف الحرف«
األسـماء الـستة، «: وهذه العالمات العـشر منحـصرة فـي سـبعة أبـواب

، وجمع المذکر السالم، وجمع المؤنث الـسالم، ومـا ال ینـصرف، والمثنٰی 
قـد ، فهـذه األبـواب الـسبعة »واألفعال الخمسة، والفعل المـضارع المعتـل

  .أتي علیها بابًا باباً ناستثنیت من أنواع اإلعراب المتقدمة، وس

                                                                        
  .٣/سورة اإلخالص. ١
  .١/سورة القلم. ٢



 األسماء الستة

)١١٩( 

  
  
  
  

 األسماء الستة

  أْب «وٱســُتْثِنیْت ســتُة اِلٱســم وهــي   ٣٥
  

  »أٌخ، َحــٌم، َهــٌن، وُفــو، وذو أَدْب   
  

ــــواٍو رفُعهــــافهــــذه  ٣٦    األســــما ب
  

ـــا   ه ـــاٍء َجرُّ ـــصُب بی ـــاألِلِف الن   ب
  

  
أب، أخ، «األسـماء الـستة، وهـي  من األصل هو والباب األول المستثنٰی 

 بـالواو بـدًال عـن ترفـع، واستثناؤها من األصل حیث »ن، فو، ذو کذاهحم، 
الضم المعهود للرفع، وتنصب باأللف بدًال عـن الفـتح المعهـود للنـصب، 
وتجر بالیاء بدًال عن الکسر المعهـود للجـر، بـشرط أن تکـون مفـردة، غیـر 

  . غیر یاء المتکلممصّغرة، مضافة إلٰی 
 ، قـال تعـالٰی »جاء أبوه، ورأیت أباه، ومررت بأبیه«:  مثالً »أب«فتقول في 

ُبونا َشْیٌخ َکبیٌر َو (
َ
بانا َلفي(، و١)أ

َ
بیُکْم  اْرِجُعوا ِإلی(، و٢) َضالٍل ُمبیٍن  ِإنَّ أ

َ
، ٣) أ

 باأللف رفعًا، وبالیاء نصبًا وجرًا، ه أعربته إعراب المثنٰی یتَ نّ ثوإذا لم تفرده بل 
ته أو صّغرته أعربته بالحرکات، وإذا لم تضفه أصًال أو أضـفته لیـاء وإذا جمع

                                                                        
  .٢٣/سورة القصص. ١
  .٨/سورة یوسف. ٢
  .٨١/سورة یوسف. ٣
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)١٢٠( 

  . الیاء في الثانيالمتکلم أعربته بالحرکات الظاهرة في األول، والمقدرة علٰی 
 یالزم اإلعراب بـالحروف، »ذو«وکذا الکالم في األسماء البواقي، إال أن 

اإلضـافة کمـا فـي  فهـو یـالزم »فو« وکذا .ویالزم اإلضافة لغیر یاء المتکلم
  .»وَي فُ «م ل، إال أنه یمکن أن یضاف لیاء المتک»ذو«

 کنایة عن اسم الجنس النکرة، کرجل وامرأة وفـرس ونحوهـا، أو »نَه «و
  .کنایة عما یستقبح التصریح به أو یکره



 المثنى

)١٢١( 

  
  
  
  

 المثنٰی 

ـــٰی   ٣٧ ـــم المثّن ـــذاَك ُث   »ٱثنـــاِن « وک
  

  »ٱثنتــاِن « »ِکْلتــا، ِکــال«وهکــذا   
  

  األِلِف فــــي رفِعهــــاإعراُبهــــا بــــ  ٣٨
  

هـا     والیاِء فـي النـصِب کـذا فـي جرِّ
  

  
کل اسم دّل « وتعریفه هو ، من األصل هو المثنٰی والباب الثاني المستثنٰی 

 ،» ِمْثلین بسبب زیادة ألف أو یاء ونون، وُیستدل علیـه بـسالمة واحـدهعلٰی 
  .»مسلمان ومسلَمیِن «نحو 

الـضم، وبالیـاء  بدًال عـن عاً فمن األصل حیث یعرب باأللف رواستثناؤه 
الفتح والکسر، تلیهمـا نـون مکـسورة، المفتوح ما قبلها نصبًا وجرًا بدًال عن 

ْجـَدْیِن َو (، و١)قاَل َرُجـالِن ( کقوله تعالٰی   َرُجـٍل ِمـَن  َعلـی(، و٢)َهـَدْیناُه النَّ
  .٣)اْلَقْرَیَتْیِن َعظیٍم 

لحق بالمثنی في إعرابه أربع کلمات لشبهها به، وه
ُ
اثنان، اثنتان، «ي وقد أ
  :»کال، کلتا

                                                                        
  .٢٣/سورة المائدة. ١
  .١٠/سورة البلد. ٢
  .٣١/سورة الزخرف. ٣
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فألحقا مطلقًا من دون شرط، سواء أفـردا أو رکبـا ترکیـب : »اثنان واثنتان« أما
ِة اْثناِن  ...َشهاَدُة َبْیِنُکْم (  کقوله تعالٰی ،خمسة عشر َة (، و١)حیَن اْلَوِصیَّ ِإنَّ ِعدَّ

ِه اْثنا َعَشَر َشْهراً  ُهوِر ِعْنَد اللَّ ِإْذ (، و٣)ْت ِمْنُه اْثَنتا َعْشَرَة َعْیناً َفاْنَفَجَر (، و٢)الشُّ
ْرَسْلنا ِإَلْیِهُم اْثَنْیِن 

َ
َبَعْثنـا ِمـْنُهُم اْثَنـْي َعـَشَر َو (، و٥)َفـِإْن کاَنَتـا اْثَنَتـْیِن (، و٤)أ

ْسباطاً َو (، و٦)َنقیباً 
َ
ْعناُهُم اْثَنَتْي َعْشَرَة أ َفـِإْن ُکـنَّ (، و٨)ثاِنَي اْثَنـْیِن (، و٧)َقطَّ

  .٩)ْوَق اْثَنَتْیِن ِنساًء فَ 
فهما مالزمان لإلضافة أساسـًا، لـذا ال تلحقهمـا النـون : »کال وکلتا« أما

 إضافتهما للـضمیر دون الظـاهر، کقولـه أبدًا، ویشترط في إلحاقهما بالمثنٰی 
ْو ِکالُهما( تعالٰی 

َ
َحُدُهما أ

َ
رأیـت کلیهمـا «، و» جاءت کلتاهما«، ونحو ١٠)أ
وإن أضیفا إلی الظاهر أعربا إعراب . »کلتیهمامررت بکلیهما و«، و»وکلتیهما

مـررت «، و»جاء أو رأیت کال الـرجلین وکلتـا المـرأتین«: قولتالمقصور، ف

                                                                        
  .١٠٦/سورة المائدة. ١
  .٣٦/سورة التوبة. ٢
  .٦٠/سورة البقرة. ٣
  .١٤/سورة یس. ٤
  .١٧٦/سورة النساء. ٥
  .١٢/سورة المائدة. ٦
 .١٦٠/سورة األعراف . ٧
  .٤٠/سورة التوبة. ٨
  .١١/سورة النساء. ٩

  .٢٣/سورة اإلسراء. ١٠



 المثنى

)١٢٣( 

  .»بکال الرجلین وکلتا المرأتین
، واســمي »ذان، وتــاِن « أیــضًا اســمي اإلشــارة وألحـق بعــضهم بــالمثنٰی 

ذا، «الحیة لـ، ألّن هذه األربعة لیست تثنیة اصط»اللذان، واللتان« الموصول
 وسـیأتي الکـالم ،، ألنها أسماء مبنیة، والمبني ال یثنٰی »الذي، والتي« و»وتا

  .عن ذلك في بابیهما



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)١٢٤( 

  
  
  
  

 جمع المذکر السالم

ـــذي َســـِلْم   ٣٩   والجمـــُع للمـــذّکِر ال
  

  »َفِهـْم « فهـو جمـٌع لــ»َفِهُموَن «کـ  
  

ــــــهُ   ٤٠ ــــــالواِو فٱرفَعّن ــــــإّن ذا ب   ف
  

ـــــ   ـــــصْبُه أو ٱجُرَرّن ـــــاِء فٱن   هُ بالی
  

  
 من األصل هو جمع المذکر السالم، وتعریفه هو والباب الثالث المستثنٰی 

 ما فوق المثَلین بسبب زیادة واو أو یاء ونون، مـع سـالمة کل اسم دل علٰی «
  .»یَن ِم وَن ومسلمسلُم «، نحو »واحده المذکر العاقل علمًا أو صفة

فعًا بـدًال مـن واستثناؤه من األصل حیث یعرب بالواو المضموم ما قبلها ر
الضم، وبالیاء المکسور ما قبلها نصبًا وجرًا بدًال من الفتح والکـسر، تلیهمـا 

ــُم اْلُمْفِلُحــوَن َو ( نــون مفتوحــة، کقولــه تعــالٰی  ــَك ُه ولِئ
ُ
مــا کــاُنوا َو (، و١)أ

قِ (، و٢)یَن ُمْهَتِد    .٣)یَن ُهدًی ِلْلُمتَّ
ي جمـع وسّمي هذا الجمع بجمع المذکر السالم لسالمة واحده، کما فـ

، مقابـل »جمـع التـصحیح«ویسمیان أیـضًا بــالمؤنث السالم کما سیأتي، 

                                                                        
  .٥/سورة البقرة. ١
  .١٦/سورة البقرة. ٢
  .٢/سورة البقرة. ٣



 جمع المذكر السالم

)١٢٥( 

 مـثًال یجمـع »محمـد«جمع التکسیر الذي یکّسر وال یسلم واحده، فنحـو 
  .»محامد« ، وجمع تکسیر علٰی »محمدون« جمع تصحیح علٰی 

  
ـــْت   ٤١ لِحق

ُ
ـــو«وأ وُل

ُ
ـــا« و»أ   »عاَلُمون

  

ـــ«   ـــوَن « »وَن َبُن ـــا« و»أْهل   »واِبلون
  

ــوَن «و  ٤٢ ـــ»أَرُض ــم ک ینا« ث ــشر   »الع
  

ــــیَن «وبــــاُب      »الــــّسِنینا« و»ِعّلیِّ
  

  
  :وألحقت بجمع المذکر السالم في إعرابه موارد عدیدة

 »َذُوو« ضافة، ولیس له واحد من لفظه، وهـو بمعنـٰی إللوهو مالزم : أولو
ال َو ( قال تعـالٰی .  له في الکتابة فقطأي أصحاب کذا، وأضیفت الواو األولٰی 

وُلوا اْلَفْضِل ِمْنُکْم َو ِل َیْأتَ 
ُ
وِلـي اْلُقْربـی أ

ُ
ْن ُیْؤُتـوا أ

َ
َعِة أ  ذِلـَك  ِإنَّ فـي(، و١) الـسَّ

ْلباِب  َلِذْکری
َ
وِلي اْأل

ُ
  .٢) ِأل
 الخـتالف معنیهمـا، ألن »عـاَلم«وهو مفـرد ولـیس جمعـًا لــ: عاَلمون

 »عـاَلمون«المخلوقات العقـالء وغیـرهم، بینمـا  مجموع  یدل علٰی »عاَلم«
تص بالعقالء، أو باإلنس والجـن والمالئکـة، جـاء فـي دعـاء الـسمات مخ

ــروف  ــاَلمون«المع ــا الع ــي دان له ــشّیتك الت ــول»وبم ــه «: ، وتق ــق الّل خل
ِه َربِّ اْلعاَلمیَن (، وقال تعالی »مینالعالَ    .٣)اْلَحْمُد ِللَّ
مـع جمـع  لعدم سالمة واحـده، ولـو ُج »ابن«وهو جمع تکسیر لـ: وننُ بَ 

اْلمـاُل ( ، قـال تعـالٰی »ابنـان« کما قیـل فـي التثنیـة »ابنون«: تصحیح لقیل
                                                                        

  .٢٢/سورة النور. ١
  .٢١/سورة الزمر. ٢
  .٢/سورة الفاتحة. ٣



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)١٢٦( 

ْنیاَو  ْزواِجُکـْم َبنـیَن َو َجَعَل َلکُ َو (، و١)اْلَبُنوَن زیَنُة اْلَحیاِة الدُّ
َ
، ٢)َحَفـَدةً ْم ِمْن أ

ْمَدْدناُکْم ِبَأْمواٍل َو َبنیَن َو (و
َ
  .٣)أ

 من لفظه  األقارب والعشیرة، فله واحد بمعنٰی »أهل«ـلوهو جمع : ونأهلُ 
ْمواُلنـا َو ( قـال تعـالٰی . ومعناه، لکنه لیس علمًا وال صفة

َ
ْهُلونـاَشـَغَلْتنا أ

َ
، ٤)أ

ْهلیُکْم (و
َ
ْوَسِط ما ُتْطِعُموَن أ

َ
ْهلیِهْم  ِإلی(، و٥)ِمْن أ

َ
  .٦) أ

 وهو المطر الغزیر، وهـو سـالم الواحـد لفظـًا »وابل«جمع وهو : ونوابلُ 
رأیت «، و» الوابلونهطل«: تقول. أو صفةومعنًی، لکّنه لیس عاقًال وال علمًا 

  .»ینسافرت بعد الوابلِ «، و»ینالوابلِ 
: تقـول.  الـساکن الـراء»أْرض«بفتح الراء، وهو جمع تکسیر لــ: ونُض رَ أ

  .»ینمررت باألرِض «، و»ینرأیت األرِض « و،»ونت األرُض ضّج «
وهو لـیس لـه واحـد مـن لفظـه، إذ ال یقـال : عشرون وأخواته إلی التسعین

ِإْن ( ، وقد استعمل هذا الباب بأجمعه في القرآن الکریم، قال تعـالٰی »ْشرعِ «
هـا (و، ٨)َثالثـیَن َلْیَلـةً  واَعْدنا ُموسٰی َو (و، ٧)ِعْشُروَن صاِبُروَن َیُکْن ِمْنُکْم  َفِإنَّ

                                                                        
  .٤٦/سورة الکهف. ١
  .٧٢/سورة النحل. ٢
  .٦/سورة اإلسراء. ٣
  .١١/سورة الفتح. ٤
  .٨٩/سورة المائدة. ٥
  .١٢/سورة الفتح. ٦
  .٦٥/سورة األنفال. ٧
  .١٤٢/سورة األعراف. ٨



 جمع المذكر السالم

)١٢٧( 

َمٌة َعَلْیِهْم  ْلَف َسَنٍة (و، ١)َسَنةً  أرَبِعیَن ُمَحرَّ
َ
، ٢)اً ِإالَّ َخْمـسیَن عامـَفَلِبَث فیِهْم أ

یَن ِمْسکیناً (و َثمانیَن َفاْجِلُدوُهْم (و، ٤)َسْبُعوَن ِذراعاً َذْرُعها (و، ٣)َفِإْطعاُم ِستِّ
خي(و، ٥)َجْلَدةً 

َ
  .٦)ِتْسُعوَن َنْعَجةً ِتْسٌع َو  َلُه  ِإنَّ هذا أ

ین« یِّ وهو ما سمي به من جمع المذکر السالم، فهو مفرد ألحق : »باب علِّ
ـعلِّ « عَلمـًا لـشخص، و»زیدون«حو بهذا الجمع في اإلعراب، ن  عَلمـًا »ونیُّ

 الجنة، أو للسماء السابعة، أو لدیوان المالئکة، أو غیر ذلك، وواحـده ألعلٰی 
ّي « ، ومـررت جاء زیدون ورأیـت زیـدین«: تقول.  وقد اختلف في معناه»علِّ

ْبـراِر َلفـي( ، وقال تعالٰی »بزیدین
َ
ـیَن  َکـالَّ ِإنَّ ِکتـاَب اْأل یِّ ْدراَك مـا َو  *  ِعلِّ

َ
مـا أ

وَن  یُّ   .»ینیِّ رأیت علِّ «: ، وتقول٧)ِعلِّ
 کل ما کان واحده اسمًا مؤنثـًا ثالثیـًا حـذفت المـه«وهو : »نینباب ِس «

 بـدلیل »َسـَنٌو « فـإن أصـله »سنة«، نحو »اء التأنیثالصرفیة وعّوض عنها ه
 وهذا البـاب هـو جمـع تکـسیر .»سنوات«قولهم في جمع المؤنث السالم 

َفَلِبْثـَت ( ، وقال تعالٰی »وننُ انقضت السِّ «: ع المذکر السالم، تقولألحق بجم

                                                                        
  .٢٦/سورة المائدة. ١
   .١٤/سورة العنکبوت. ٢
   .٤/سورة المجادلة. ٣
   .٣٢/سورة الحاقة. ٤
   .٤/سورة النور. ٥
   .٢٣/سورة ص. ٦
  .١٩، ١٨/سورة المطففین. ٧



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)١٢٨( 

ْهِل َمْدَیَن  یَن فيِسنِ 
َ
ْجِن ِبْضَع ِسنِ (، و١) أ ، وتحـذف النـون ٢)یَن َفَلِبَث ِفي السِّ

ویجوز فـي . »رأیت ِسِني القحط«، و»هذه ِسُنو القحط«: في اإلضافة فتقول
: الحرکات اإلعرابیة علـی النـون، فتقـولاللغة أن تلزمه الیاء والنون، وتعربه ب

هذه اللغـة  وعلٰی . »مررت بالسنیِن «، و»رأیُت السنیَن «، و»انقضت السنیُن «
رأیـت سـنیَن «، و»هـذه سـنیُن القحـِط «:  النون حین اإلضـافة، فتقـولتبقٰی 

  .»القحِط 
 »ِعـضة« مـن »ینِعـِض « نظراؤه في هذا الباب، نحـو »سنین«ومثل لفظ 

ذیَن َجَعُلوا اْلُقْرآَن ِعِض (  تعالٰی  جزء، کقولهبمعنٰی   أي أجـزاًء، ونحـو ٣)یَن الَّ
ماِل (  جماعة، کقوله تعالٰی  بمعنٰی »ِعزة« من »ینِعزِ « َعِن اْلَیمیِن َو َعِن الـشِّ

  بمعنـٰی »ُثبـة« مـن »ینُثبِ « من ِمائة، و»ینِمئِ « أي جماعات، ونحو ٤)یَن ِعزِ 
  . حد السیف بمعنٰی »بةُظ « من »ینُظبِ «جماعة من الناس أو الفرسان، و

                                                                        
   .٤٠/سورة طه. ١
   .٤٢/سورة یوسف. ٢
   .٩١/سورة الحجر. ٣
   .٣٧/سورة المعارج. ٤



 جمع المؤنث السالم

)١٢٩( 

  
  
  

 جمع المؤنث السالم

  والجمـــُع للمؤنـــِث الـــذي َســـِلْم   ٤٣
  

ــتٍح    ــْسرًا ال بف ــِصْبه ک ــدفٱن ــْم ق    ُعِل
  

  
 من األصل هو جمع المؤنث السالم، وتعریفه هو والباب الرابع المستثنٰی 

، نحـو » أکثر مـن المثَلـین بزیـادة ألـف وتـاء فـي آخـرهکل اسم دل علٰی «
  .»سلماتهندات، وم«

واستثناؤه من األصل في حالة النـصب فقـط، حیـث ینـصب بالکـسر ال 
 الظـاهرة  لحالة النصب، فهو معـرب بالحرکـاتالذي قد ُعِلم وعهدبالفتح 

 األصـل، وبالکـسرة فـي  آخره، بالضمة والکسرة في الرفع والجر علـٰی علٰی 
نهما، قـال  أو مضافًا أو خالیًا م»أل« خالفه، سواء کان محّلی بـالنصب علٰی 

ماواِت (تعالی  ُه السَّ ْیطاِن (و، ١)َخَلَق اللَّ ِبُعوا ُخُطواِت الشَّ ُیـریِهُم (، و٢)ال َتتَّ
ْعماَلُهْم َحَسراٍت َعَلْیِهْم 

َ
ُه أ   .٣)اللَّ

وسمي هذا الجمع بجمع المؤنث السالم ألن الغالب في واحده أن یکون 
إسـطبل، «، و»حّمـام، حّمامـات«مؤنثًا وسـالمًا، وقـد یکـون مـذکرًا نحـو 

                                                                        
   .٤٤/تسورة العنکبو. ١
   .٢١/سورة النور. ٢
   .١٦٧/سورة البقرة. ٣



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)١٣٠( 

فیـف بـین الواحـد ط، وقد یکون هناك في بعض المـوارد تغییـر »إسطبالت
 بفـتح الجـیم، »سـْجدة، سـَجدات« الحرکة، نحو والجمع من السکون إلٰی 

 بفـتح الـراء أو »ُغْرفة، غرفـات« بفتح الدال أو کسرها، و»ِسْدرة، سدرات«و
 العدول مـن  إلٰی  الغالب، فال نحتاج بسبب ذلكضمها، فالتسمیة مبنیة علٰی 

ما جمـع بـألف وتـاء « تسمیته بـالتسمیة المشهورة القدیمة لهذا الجمع إلٰی 
  .ة في االصطالح کما فعل البعض، وال مشاّح »مزیدتین

  
ــــه   ٤٤ ــــي ذا ب ــــوا ف لحُق

َ
والِت «وأ

ُ
  »أ

  

وا کــــ   ْذِرعـــاِت «ومـــا بـــِه َســـمَّ
َ
  »أ

  

  
والت، أ«بجمع المؤنـث الـسالم مـوردین، في هذا اإلعراب وقد ألحقوا 

  :» بهذا الجمعوالمسّمٰی 
 وهو مالزم لإلضافة، ولـیس لـه واحـد مـن لفظـه، وهـو بمعنـٰی : أوالت

 »أولو« للمذکر، إال أن »أولو« أي صاحبات کذا، فهو للمؤنث مثل »ذوات«
 والواو فیه زائدة في الکتابة فقط کما في ،»أوالت«مختص بالعقالء، بخالف 

والِت َحْمٍل ِإْن ُکنَّ َو ( قال تعالٰی . »أولو«
ُ
  .١)أ

وهو ما سمي به من جمـع المؤنـث الـسالم، فهـو : بهذا الجمع المسمٰی 
م في جمـع المـذکر الـسالم، دمفرد ألحق بهذا الجمع في اإلعراب، کما تق

، ونحـو »َعَرفـة« عَلمًا لـشخص أو مکـان، وأصـله جمـع لــ»عرفات«نحو 
 الـذي هـو جمـع »أْذِرعة«مًا لموقع في الشام، وأصله جمع لـ علَ »أذِرعات«
  .»ذراع«

                                                                        
   .٦/سورة الطالق. ١



 ما ال ينصرف

)١٣١( 

  
  
  
  

 ما ال ینصرف

ــصِرْف   ٤٥ ــا ال َین ــّمَي م ــذي ُس ــّم ال   ث
  

  ُتِضْف  ما لم» أْل  « فتحًا دوَن  ُفٱجُرْره  
  

  
  من األصـل هـو مـا ال ینـصرف أو مـا یـسمٰی والباب الخامس المستثنٰی 

کل اسم ال یدخلـه تنـوین الـصرف «، وتعریفه هو »الممنوع من الصرف«بـ
  .»أحسن، ومساجد، وصحراء« نحو ،»ه شبیهًا بالفعللموانع معینة تجعل

 الذي یلحق االسم لیدل علـٰی «وتنوین الصرف هو تنوین األمکنیة، وهو 
مـا « ٰی م، ویـس»أّنه متمکن من اإلعـراب بکـّل أقـسامه، لبعـده عـن الفعـل

، أي »متمکنـًا أمکـن«  ویـسمٰی ،»فوالمصر« أو »المنصرف« أو »ینصرف
قه تنوین األمکنیة، في مقابل ما ال ینصرف الذي متمکنًا من االعراب، ویلح

غیـر مـتمکن « ، في مقابل المبني الـذي یـسمٰی »متمکنًا غیر أمکن« ٰی میس
  .»وغیر أمکن

واستثناء ما ال ینصرف من األصل في حالة الجر فقط، حیث یجر بـالفتح 
بدًال عن الکسر، وذلك لشبهه بالفعل عند تحقق موانع لصرفه سیأتي البحث 

ِمْن َمحاریَب (، و١)ِبَأْحَسَن ِمْنها( مفصًال في باب مستقل، کقوله تعالٰی عنها 
                                                                        

   .٨٦/سورة النساء. ١



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)١٣٢( 

  .٢) ِإْبراهیَم َو ِإْسماعیَل َو ِإْسحاَق َو َیْعُقوَب  ِإلی(، و١)َتماثیَل َو 
 أصـله وانجراُره بالفتح مشروط بعدم أمرین، إن وجد أحدهما رجـع إلـٰی 

ْنـُتْم عـاِکُفوَن ِفـي َو (  واإلضـافة، قـال تعـالٰی »أل«من الجّر بالکسر، وهما 
َ
أ

ْحَسِن َتْقویٍم  في(، و٣)اْلَمساِجِد 
َ
  .٤) أ

                                                                        
   .١٣/سورة سبأ. ١
   .١٣٦/سورة البقرة. ٢
   .١٨٧/سورة البقرة. ٣
   .٤/سورة التین. ٤



 األفعال الخمسة

)١٣٣( 

  
  
  
  

 األفعال الخمسة

   رْفُعهـــانـــوٌن  اُل فعـــخْمـــسُة األالو   ٤٦
  

  وجْزُمهـــــا بحـــــذِفها ونـــــصُبها  
  

ـــ  ٤٧ ــــوْه ـــالِن «ي ک ـــاَتفع   »، َتفعلون
  

ـــــاِء و   ـــــاِء والی ـــــا«بالت   »َتفعلین
  

  
خمسة «فعال الخمسة، وهي  من األصل هو األوالباب السادس المستثنٰی 

 بها عن کّل فعل مضارع اتصل بضمیر ألف االثنـین أو واو أمثلة وأوزان یکّنٰی 
ن ویفعلـون ون وتفعلـتفعـالن ویفعـال«، وهـي »الجماعة أو یاء المخاطبـة

  .، ویکون هذا الضمیر المتصل هو الفاعل»وتفعلین
 بـالنون واستثناء هذه األفعال واألمثلة الخمسة مـن األصـل حیـث ترفـع

المکسورة مع األلف والمفتوحة مع الـواو والیـاء بـدًال عـن الـضم، وتجـزم 
ـذي ( ب بحذفها بدًال عن السکون والفتح، کقوله تعالٰی نصوت ْمُر الَّ

َ
ُقِضَي اْأل

ـهِ (و، ١)فیِه َتـْسَتْفِتیاِن  ْن َتـُزوالَو (و، ٢)ِإْن َتُتوبـا ِإَلـی اللَّ
َ
ْرَض أ

َ
کانـا (و، ٣)اْأل

                                                                        
  .٤١/سورة یوسف. ١
   .٤/سورة التحریم. ٢
   .٤١/سورة فاطر. ٣
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)١٣٤( 

ُکالِن الطَّ  ْن َیْبُلغا(و، ٢)َفِإْن َلْم َیُکونا َرُجَلْیِن ( و،١)عامَ َیْأ
َ
َك أ َبْل (  و،٣) َفَأراَد َربُّ

ْنیا ْمـواَلُکُم َو (و، ٤)ُتْؤِثُروَن اْلَحیاَة الدُّ
َ
َفهاَء أ ْن (و، ٥)ال ُتْؤُتوا الـسُّ

َ
ْم َحـِسْبُتْم أ

َ
أ

ــْؤِثُروَن َعلــیَو (و، ٦)ُتْتَرُکــوا ْنُفــِسِهْم  ُی
َ
ــ(و ،٧) أ ــْم َیْلَحُق ــْم َل ْن ال (و، ٨)وا ِبِه

َ
أ

 (و، ١١) ال َتْحَزنــي َو  َوال َتخــافي(و، ١٠)ذا َتــْأُمریَن مــا(و، ٩)َیُقوُلــوا
َ
 َال ْن أ

  .١٢) َتْحَزني

                                                                        
   .٧٥/سورة المائدة. ١
   .٢٨٢/سورة البقرة. ٢
   .٨٢/سورة الکهف. ٣
   .١٦/سورة األعلٰی . ٤
  .٥/سورة النساء. ٥
   .١٦/سورة التوبة. ٦
  .٩/سورة الحشر. ٧
   .١٧٠/سورة آل عمران. ٨
   .١٦٩/سورة األعراف. ٩

  .٣٣/سورة النمل. ١٠
   .٧/سورة القصص. ١١
  .٢٤/سورة مریم. ١٢



 رع المعتلالمضا

)١٣٥( 

  
  
  
   

 المضارع المعتل

  وهکــــذا المــــضارُع المعَتــــلُّ   ٤٨
  

ــــلُّ    ــــا َیْعت ــــه بحــــذِف م   فَجزُم
  

  
رع والباب السابع وآخر األبواب مّما استثني من األصل هو الفعل المـضا

الفعل المضارع المجّرد من ضمیر الرفع البارز، الذي یکـون «المعتل، وهو 
والواو ، کاأللف المسبوقة بالفتحة، »آخره حرف عّلة مسبوق بحرکة مناسبة له

  .»يقِض ، ویدُعو، وییخَشٰی «نحو  والیاء المسبوقة بالکسرة، المسبوقة بالضمة،
ما یطلـق ال یـشمل  اصـطالحًا عنـد»المضارع المعتـل«ومن هنا فعنوان 

المعتل منه المتصل بضمیر الرفع البارز من ألف االثنـین أو واو الجماعـة أو 
 یرفـع بـالنون، وة، وهو مع الضمائر الثالثة األولـٰی یاء المخاطبة أو نون النس

  . السکون علٰی وینصب ویجزم بحذفها، ومع الضمیر األخیر یبنٰی 
الجزم فقط، حیـث یجـزم واستثناء المضارع المعتل من األصل في حالة 

 َوَلـْم َیْخـَش ِإالَّ ( بحذف آخره الذي اعتل بـدًال عـن الـسکون، قـال تعـالٰی 
هَ  َمَرهُ (، و٢)َفْلَیْدُع ناِدَیهُ (، و١)اللَّ

َ
ا َیْقِض ما أ  أما في حالة الرفع والنصب .٣)َلمَّ

                                                                        
   .١٨/سورة التوبة. ١
  .١٧/سورة العلق. ٢
   .٢٣/سورة عبس. ٣
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)١٣٦( 

فیعرب بالحرکات األصلیة، فمع األلف تکون الضمة والفتحـة مقـدرة علیـه 
ع الواو والیاء تکون الضمة مقدرة علیهما لثقلها، وتکـون الفتحـة للتعذر، وم

  ویـدعو ویرمـي، ولـن یخـشٰی زید یخـشٰی «: ظاهرة علیهما لخفتها، فتقول
  .»ویدعَو ویرمَي 



 إعراب المضارع

)١٣٧( 

  
  
  
  

 إعراب المضارع

ـــال  ٤٩ ـــذي خ ـــضارُع ال ـــُع الم   َیرتف
  

ـــ   ــن ناصــٍب وجــازٍم ک ــٰی «م   »ُیْبتل
  

  
 یًا، کما إذا اتصل بنون التوکید فیبنٰی تقدم أّن الفعل المضارع تارة یکون مبن

 السکون، نحو  علٰی ، أو بنون النسوة فیبنٰی »َلتذهَبنَّ یا زید« الفتح، نحو علٰی 
، وتارة یکون معربًا، وکالمنا في هـذا البـاب فـي حـاالت »َلتذهْبَن یا نسوة«

  .إعرابه من الرفع والنصب والجزم
 یفرق فیه بین کونه معـتًال فیرتفع المضارع إذا خال من ناصب وجازم، وال

 وبین کونه مبنیًا للمعلوم أو للمجهول، وبین کونه مجردًا عن الـضمائر ،أو ال
  . السکون کما تقدم معه علٰی أو متصًال بها، عدا ضمیر نون النسوة حیث یبنٰی 

، »یذهُب «وعالمة رفعه إما الضمة، وهي األصل، سواء کانت ظاهرة نحو 
ــٰی یُ «أو مقــدرة نحــو  ــین نحــو ، »بتل ــالف االثن ــون، کمــا إذا اتــصل ب أو الن

ــضربان« ــو »ی ــة نح ــضربون«، أو واو الجماع ــو »ی ــة نح ــاء المخاطب ، أو ی
  .»تضربین«



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)١٣٨( 

  
  
  
  
  

 نواصب المضارع

ـــ  ٥٠ ــصُب ب ــ«وُین ــْي َل    ُمکــتِمال»ْن وَک
  

ـــ   رْت مــستقَبال»إَذْن «أو ب    قــد ُصــدِّ
  

  
، والنصب »لن، کي، إذن، أن«بأربع أدوات هي وُینصب الفعل المضارع 

  :رینیباألولین مکتِمل لیس فیه شرط أو قید أو تفصیل بخالف األخ
کیـد النفيوهي حرف یدل علٰی : لن  ، ویخّلـص المـضارع إلـٰی  مـع التأ

ُه َعْهَدهُ ( االستقبال، قال تعالٰی  ، وتأتي تارة للنفـي المنقطـع ١)َفَلْن ُیْخِلَف اللَّ
ـی َیْرِجـَع ِإَلْینـا َلْن َنْبَرَح ( أي خالف التأبید، کقوله تعالٰی   َعَلْیـِه عـاِکفیَن َحتَّ

َبـداً َو ( األبدي أي التأبید، کقوله تعالٰی ، وتارة للنفي ٢) ُموسی
َ
ـْوُه أ ، ٣)َلْن َیَتَمنَّ

  .»أبداً «بقرینة 
 »أن« المـضارع فتکـون مـصدریة بمنزلـة وهي حرف تـدخل علـٰی : کي

قـًا، سـواء المصدریة، أي تسبك مع ما بعدها بمصدر، فتنـصبه بنفـسها مطل

                                                                        
  .٨٠/سورة البقرة. ١
  .٩١/سورة طه. ٢
  .٩٥/سورة البقرة. ٣



 نواصب المضارع

)١٣٩( 

 مـا  ال َتْحَزُنـوا َعلـی ِلَکـْي ( کانت مقترنة بالالم الجارة لفظًا، کقولـه تعـالٰی 
َکـْي ( ، أو لم تکن کذلك وإنما تکون الـالم مقـدرة، کقولـه تعـالٰی ١)فاَتُکْم 

َحَك َکثیراً    .٢)ُنَسبِّ
 جـواز عـدم تقـدیر الـالم، وأّن وذهب البصریون في المورد الثـاني إلـٰی 

 جـارة بمنزلـة الم »کـي« مضمرة وجوبًا، وتکـون »أن« بـالمضارع منصوب
  .الجارة التعلیلیة لفظًا وعمالً 

وهي حرف غیر مرکب تبعًا للجمهور، واختلف في کتابة نونهـا بـین : إذن
 کمـا کتبـت فـي المـصاحف »إذاً «، واأللف مع التنوین »إذن«حرف النون 

أتي للجـواب أمـا معناهـا فهـي تـ. حیث یوقف علیها بـاأللف مطلقـًا فیهـا
  .»حبكأ«:  لمن قال لك»إذن أکرَمك«: والجزاء، کقولك

 هــي عامــل النــصب فــي »إذن« أن وعلــی کــل حــال فــالجمهور علــٰی 
  . مضمرة کما ذهب بعضهم»أن«المضارع، ال 

  :وال تنصب المضارع إّال بشرطین
 أن تقـع فـي صـدر الکـالم أن تکون مصدرة في الکـالم، بمعنـٰی : األول

ا له ارتباط بما بعدها، سواء کانت في بدایة إنشاء الکـالم بحیث ال یسبقها م
رأسًا، أو في بدایة کالم مـستأنف، فوجـب إهمالهـا إن توسـطت بـین مبتـدأ 

إن تـأِت إذن «، أو بـین شـرط وجوابـه، نحـو »أنا إذن أکرُمـك«وخبر، نحو 
  .»والّله إذن أکرُمك«، أو بین قسم وجوابه، نحو »أکرُمك

                                                                        
  .١٥٣/سورة آل عمران. ١
  .٣٣/سوره طه. ٢



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)١٤٠( 

إذن «: ارع مستقبًال، فلو کان حاًال أهملت، کقولكأن یکون المض: الثاني
  .»أحبك«:  لمن قال لك»أظُنك صادقاً 

إذن والّلـه « عن المضارع بالقـسم نحـو »إذن«وال یضر بالنصب انفصال 
إذن یـا زیـد «، أو النداء نحو »إذن ال أکرَمك« النافیة نحو »ال«أو ، »أکرَمك
إذن یوَم «، أو الظرف نحو »کرَمكإذن عافاك الّله أ«أو الدعاء نحو ، »أکرَمك

 وإذا .»إذن بالمـال أکرَمـك«، أو الجـار والمجـرور نحـو »الجمعة أکرَمك
  .فصلت عن المضارع بغیر ذلك أهملت

 
ـــ  ٥١ ــْع وجــاَز أْن » أْن «کــذا ب ــضَمَر َم    ُت

  

ــِد دوَن  ٍالم   ــِر الجْح ــْع » ال« لغی   وَم
  

ــٰی   ٥٢ ــُف عل ــا َیعِط ســمم یِح اْالِ    ِ صــر
  

 «کــ  
ُ
  »قَتـَل خیـٌر لٱسـميالنـصُر أو أ

  

  
وهي أم الباب لقوتها وکثرتها في النصب واإلعمال، وإنما تنـصب : »أن«

المضارع إذا کانت للمصدر، أي تسبك مع ما بعدها بمصدر یکون هو محل 
ْن َتُصوُموا َخْیٌر َلُکـْم (  المصدریة، کقوله تعالٰی »أن« اإلعراب، وتسمٰی 

َ
 ١)َو أ

عیَبهاَفَأَر ( و»وصیامکم خیر لکم«أي 
َ
ْن أ
َ
  .»فأردت إعاَبتها« أي ٢)ْدُت أ

واحترزنا بالمصدریة عن غیرهـا، کالمخففـة مـن الثقیلـة الداخلـة علـی 
 المشّددة التي تنصب المبتـدأ وترفـع »أّن « المخففة من »أْن «المضارع، أي 

الخبر، وهي الواقعة بعد العلم أو الظن، فیکون اسمها ضمیر الشأن محذوفًا، 

                                                                        
  .١٨٤/سورة البقرة. ١
  .٧٩/سورة الکهف. ٢



 نواصب المضارع

)١٤١( 

لة الواقعة بعدها، ولکنهم جوزوا أن تکون بعد خـصوص وخبرها نفس الجم
 الظن هي الناصبة للمـضارع، بـل هـو األکثـر أي فـي حـال دخولهـا علـٰی 

ْن َسَیُکوُن ِمـْنُکْم َمْرضـی( المضارع، مثال العلم قوله تعالٰی 
َ
، ومثـال ١) َعِلَم أ

ْن ُیْفَعَل ِبها فاِقَرةٌ ( الظن قوله تعالٰی 
َ
  .٢)َتُظنُّ أ

وذلـك  المصدریة الناصبة أم الباب جاز أن تعمل مـضمرًة، »أن«ولکون 
  :في موردین
ضـمار بقت بالم الجر لغیر الجحود اآلتي ذکره في مـوارد اإل إذا ُس :األول

ْکَر ( الواجب، سواء کانت الم الجر للتعلیل، کقوله تعالٰی  ْنَزْلنـا ِإَلْیـَك الـذِّ
َ
َو أ

اِس  َن ِللنَّ تي یکون ما بعدها عاقبة ونتیجـة مخالفـة ، أو للعاقبة، وهي ال٣)ِلُتَبیِّ
ل، کقولـه تعـالی  مـا قبلهـا، وتـسمٰی لمقتضٰی   أیـضًا الم الـصیرورة أو المـآ

ا َو َفاْلَتَقَطُه آُل ِفْرَعْو ( أو زائـدة لمجـرد التوکیـد، ٤)َحَزنـاً َن ِلَیُکوَن َلُهْم َعـُدو ،
ُه ِلُیْذِهَب َعْنُکُم (کقوله تعالی  ما ُیریُد اللَّ ْهـَل اْلَبْیـِت َو  الـرِّ ِإنَّ

َ
ـَرُکْم ْجَس أ ُیَطهِّ

  .»یرید الّله إذهاب الرجس عنکم« بتقدیر ٥)َتْطهیراً 
 ، النافیـة»ال« هي بــمشروط بأن ال تتصللکن جواز إضمارها بعد الالم 

لضعف في الترکیب لو حذفت، إذ ل، وذلك »لئال «حیث تدغم معها بالکتابة
ِلـَئالَّ َیُکـوَن (لعارض، قال تعـالی ، فوجب إظهارها لهذا ا»ِلال«یقال حینئذ 

                                                                        
  .٢٠/سورة المزمل. ١
  .٢٥/سورة القیامة. ٢
  .٤٤/سورة النحل. ٣
  .٨/سورة القصص. ٤
  .٣٣/سورة األحزاب. ٥



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)١٤٢( 

ة اِس َعَلْیُکْم ُحجَّ   .١)ِللنَّ
 اسم صـریح، فتکـون مـسبوکة مـع إذا ُسبقت بحرٍف عاطف علٰی : الثاني

مـا کـاَن َو ( هذا االسم الصریح، کقولـه تعـالی الفعل بمصدر معطوف علٰی 
ُه ِإالَّ ِلَبَشرٍ  َمُه اللَّ ْن ُیَکلِّ
َ
ْو ِمْن َوراِء  أ

َ
ْو ُیْرِسَل َرُسوالً  َوْحیًا أ

َ
: ، والتقدیر٢)ِحجاٍب أ

  :، وکقول میسون زوجة معاویة»إّال وحیًا أو إرساًال لرسول«
ــي ــرَّ عین ــاءٍة وتق ــْبُس عب   وُل

  

ُفوِف      أحبُّ إليَّ من ُلْبِس الشُّ
  

  .»...وُلبُس عباءٍة وإقراُر عیني«: والتقدیر
ن مضمرة وجوبـًا وإنما قّیدنا االسم بالصریح، ألن المضارع المنصوب بأ

 معطوفًا علـٰی » أن«بعد بعض حروف العطف کما سیأتي، البد أن یکون مع 
  .اسم مؤول مفهوم من الکالم

 
  وواجـــٌب مـــن َبعـــِد الِم الجْحـــِد   ٥٣

  

  »لــم یکــْن ِلَیهــِدي«إضــماُرها کـــ   
  

  
  : المصدریة في خمسة موارد»أن«ویجب إضمار 

ــع : المــورد األول لإلضــمار الواجــب ــد الم  ا»أن«أن تق ــصدریة بع لم
مـا «الجحود، وهي الالم الجارة المسبوقة بخصوص الکون المنفـي بعبـارة 

مـا کـان أو «، والمراد منها تقویة النفي السابق علیها، فتقول »کان أو لم یکن
مـا َو ( ، قـال تعـالٰی »ألن یهدي الناس«، بتقدیر »لم یکن زید لیهدَي الناس

                                                                        
   .١٥٠/سورة البقرة. ١
   .٥١/سورة الشورٰی . ٢



 نواصب المضارع

)١٤٣( 

ُه ِلُیْطِلَعُکْم َعَلی الْ  ُه ِلَیْغِفَر َلُهْم (، و١)َغْیِب کاَن اللَّ   .٢)َلْم َیُکِن اللَّ
 

ــَد   ٥٤ ــٰی «وبع ــستقَبال» حّت ــْن م   إْن یک
  

  »إلـٰی «أْو » إّال «ما مثـُل » أْو «وبعد   
  

  
 »حتـٰی « المـصدریة بعـد »أن«أن تقع : المورد الثاني لإلضمار الواجب

 َمـْن ِعْنـَد   َعلیال ُتْنِفُقوا( ، کقوله تعالٰی »کي« الجارة التي تارة تکون بمعنٰی 
وا ِه َحتَّی َیْنَفضُّ َلـْن َنْبـَرَح َعَلْیـِه ( ، کقوله تعالٰی »إلی« ، أو بمعنٰی ٣)َرُسوِل اللَّ

  .٤) عاِکفیَن َحتَّی َیْرِجَع ِإَلْینا ُموسی
البتدائیة التي یجب رفع المـضارع بعـدها ا »حتٰی «واحترزنا بالجارة عن 

  .علیههي  بالجملة التي دخلت  االبتداءإذا دخلت علیه، وهي تدل علٰی 
بًا عما قبلها، أو غایة ووفي کلیهما أي الجارة  االبتدائیة یکون ما بعدها مسبَّ

والفرق األساسي بینهما أن المضارع مع الجـارة یکـون مـستقبًال،  ،لما قبلها
ومع االبتدائیة یکون حاًال، وهنا تفصیل معقد لبیان مورد الحـال ال یحتملـه 

  .هانّ ظاده فلیطلبه في مفمن أرالمقام، 
 »أو« المـصدریة بعـد »أن«أن تقـع : المورد الثالث لإلضـمار الواجـب

 دفعـة یحـصل »أو« قبـل، فإن کان ما »إلٰی « أو »إّال «العاطفة التي هي مثل 
إّال أن «، والمـراد »ألقـتلن الکـافر أو یـسلَم «، نحـو »إّال «واحدة تکون مثل 

                                                                        
  .١٧٩/سورة آل عمران. ١
  .١٣٧/سورة النساء. ٢
  .٧/سورة المنافقون. ٣
  .٩١/سورة طه. ٤
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)١٤٤( 

 تکـون ج بالتـدرییحـصلوإن کـان ، ألّن القتل یحصل دفعة واحدة، »یسلم
، ألن االنتظـار » أن تـأتيإلـٰی «، والمراد »أنتظرك أو تأتَي «، نحو »إلٰی «مثل 

 رفعـت المـضارع، ألن »ك أو أذهُب انتظُر «: یحصل بالتدریج، ولذا لو قلت
، وإنما لمجرد العطـف والتـشریك فـي »إلٰی « أو »إّال « هنا لیست مثل »أو«

  .لها وما بعدهاالتشکیك والتردید بین ما قب
  

  َسـبْب » فـا«ُصْحبٍة أو » واوِ «وبعَد   ٥٥
  

  ِمن بعِد َمْحِض نفـٍي ٱو فعـِل َطلـْب   
  

  
 الناصبة بعـد فـاء العطـف »أن«أن تقع : المورد الرابع لإلضمار الواجب

، »ما تأتینا فتزعَجنا«: ة اآلتیة بعد نفٍي محض أو طلٍب بالفعل، کقولكیالسبب
، قـال »ادرْس فتـنجَح «: ، وکقولـك١)َلـْیِهْم َفَیُموُتـوا َع  ال ُیْقضی( قال تعالٰی 

، فإن النهي من أنواع الطلب کما ٢) ال َتْطَغْوا فیِه َفَیِحلَّ َعَلْیُکْم َغَضبي( تعالٰی 
  .سیأتي

أن هنا والفاء العاطفة السببیة تفید الترتیب والتعقیب، والمراد من السببیة 
بًا عما قبلها من مد خول النفي ـ أي الذي وقع علیه النفي یکون ما بعدها مسبَّ

من دون نفس النفي ـ في حالة النفي المحض، ومـن مـدخول الطلـب ـ أي 
الذي وقع علیه الطلب من نفس الطلب من األمـر والنهـي ونحوهمـا ـ فـي 

 الموت مسبَّب عن القـضاء والحکـم حالة الطلب بالفعل، ففي اآلیة األولٰی 

                                                                        
  .٣٦/سورة فاطر. ١
  .٨١/سورة طه. ٢



 نواصب المضارع

)١٤٥( 

ال یکـون قـضاء «ء، فیکـون التقـدیر علیهم بالموت، ولیس عن عدم القـضا
 اآلیة الثانیة حلول الغضب مـسبَّب في، و»علیهم یتعّقبه ویتسّبب عنه موتهم

ال یکن منکم طغیـان فیـه «عن الطغیان ولیس عن النهي عنه، فیکون التقدیر 
  .»یتعّقبه ویتسّبب عنه حلول غضبي علیکم

 الص مـن معنـٰی ضًا، عن النفي غیر الخحواحترزنا في النفي بأن یکون م
، کانعدامـه بنفـي آخـر، اإلثبات، بأن یکون نفیًا في اللفظ إثباتًا فـي المعنـٰی 
، »ما تزال تأتینا فتحدُثنا«: ونفُي النفي إثبات، فیرتفع المضارع حینئٍذ کقولك

  . للنفي، وقد دخل علیه النفي، ونفُي النفي إثبات»زال«فإن 
ذي یکـون باالسـم، فیرتفـع واحترزنا في الطلب بأن یکون بالفعل، عن ال

حـسُبك «، و»َصـْه فینـاُم زیـد«، و»سکوتًا فیناُم زید«المضارع حینئٍذ، نحو 
  .»الکالُم فیناُم زید

  :والمراد من الطلب ما یشمل ثمانیة أنواع
  .»ِلتدرْس فتنجَح «، و»ادرْس فتنجَح «نحو ) األمر(
ِه َکِذباً ( کقوله تعالٰی ) النهي(و   .١) َفُیْسِحَتُکْم ِبَعذاٍب ال َتْفَتُروا َعَلی اللَّ
َنا اْطِمْس َعلی( کقوله تعالٰی ) الدعاء(و ْمواِلِهْم َو  َربَّ

َ
 ُقُلـوِبِهْم  اْشـُدْد َعلـی أ

لیَم 
َ
  .٢)َفال ُیْؤِمُنوا َحتَّی َیَرُوا اْلَعذاَب اْأل

أال تقع فـي «:  کقول بعض العرب،وهو الطلب مع رفق ولین) الَعْرض(و
  .»الماء فتسبَح 

کید، کقوله تعالٰی ) ضالتحضی(و ْرَتنيَلْو ( وهو الطلب بحّث وتأ خَّ
َ
   ِإلی ال أ

                                                                        
  .٦١/سورة طه. ١
  .٨٨/سورة یونس. ٢
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)١٤٦( 

َق  دَّ َجٍل َقریٍب َفَأصَّ
َ
  .١)أ

 ُکْنُت َمَعُهـْم  یا َلْیَتني( وهو طلب ما ال یقع عادة، کقوله تعالٰی ) التمني(و
  .٢)َفَأُفوَز َفْوزًا َعظیماً 

، »لعـل«وهو الطلب للشيء المحبوب، وغالبـًا مـا یکـون بــ) الترجي(و
ْسباَب ( کقوله تعالٰی 

َ
ْبُلُغ اْأل

َ
ي أ ِلَع  * َلَعلِّ ماواِت َفَأطَّ ْسباَب السَّ

َ
  .٣)أ

  .٤)َفَهْل َلنا ِمْن ُشَفعاَء َفَیْشَفُعوا َلنا(کقوله تعالی ) االستفهام(و
 المـصدریة بعـد واو »أن«أن تقـع : المورد الخامس لإلضـمار الواجـب

 بما تقدم في المورد السابق مع فـاء  أیضًا، مسبوقةً »المعیة« الصحبة وتسمٰی 
 «السببیة، وهي التي یقصد بها مصاحبة مـا بعـدها لمـا قبلهـا، نحـو 

ُ
ال أقـرأ

  .»ال أقرأ الدرس مصاحبًا مع کتابته« أي »الدرس وأکتَبه
واحترزنا في الواو أن تکون للصحبة عن التـي تکـون لمجـرد العطـف أو 

اد منهــا أمــران آخــران غیــر االســتئناف، ففــي المثــال الــسابق یمکــن أن یــر
المصاحبة، فیمکن أن تـستعمل لمجـرد العطـف والتـشریك فـي الحکـم، 

 الفعل السابق، فیأخذ إعرابه وهو الرفع هنـا فـي المثـال، وعطِف الفعل علٰی 
 الـدرس «  المنفي، والمعنٰی ویکون المضارع منفیًا ألّنه معطوف علٰی 

ُ
ال أقرأ

 جملـة، ناف، فتکـون داخلـة علـٰی ، ویمکـن أن تـستعمل لالسـتئ»وال أکتُبه
 مبتدأ محذوف، ویکون مثبتًا غیر داخـل ویرتفع المضارع بعدها بالبناء علٰی 

                                                                        
  .١٠/سورة المنافقون. ١
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، ویمکن أن تأتي هذه الوجـوه »هبُ ال أقرأ الدرس وأنا اکت« في النفي، والمعنٰی 
کل السمك وتشرب اللبن«الثالثة في قولهم المشهور في حالة النهي    .»ال تأ

 إذا جـاءت واو مس المـضارع فـي المـورد الخـاکّل حال فنـصب وعلٰی 
ـا َو ( کقولـه تعـالٰی ) النفي(الصحبة بعد أحد األمور التسعة المتقدمة من  َلمَّ

هُ  ذیَن جاَهُدوا ِمْنُکْم َو َیْعَلِم اللَّ اِبریَن  الَّ ، واألنواع الثمانیة للطلب، ١)َیْعَلَم الصَّ
ُکُلوا َو ( ولـه تعـالٰی کق) النهي(، و»الدرَس وتکتَبهاقرأ «نحو ) األمر(أي  ال َتـْأ

ْموالَ 
َ
اِم ُکْم َبْیَنُکْم ِباْلباِطِل َو أ یا (کقوله تعالی ) التمني(، و٢)ُتْدُلوا ِبها ِإَلی اْلُحکَّ

نا َو  َب ِبآیاِت َربِّ نحـو ) االسـتفهام(، و٣)َنُکوَن ِمَن اْلُمـْؤِمنیَن َلْیَتنا ُنَردُّ َوال ُنَکذِّ
، »اللهـم تـْب علـّي وترحمَنـي«و نحـ) الـدعاء(، و»؟هل تذهُب وأذهـَب «
نا«نحـو ) العْرض(و هـّال تـدرُس «نحـو ) التحـضیض(، و»أال تأتینـا وتـسرَّ

  .»ُد في سبیل الّله وأستشهَد هلعلي أجا«نحو ) الترجي(، و»وتنجَح 
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 جوازم المضارع

ـــِرْد   ٥٦ ـــِب إذا َی ـــَد الطل ـــه بع   وٱجِزْم
  

  والجـزاُء قـْد ُقـِصْد » الفا«ِخْلوًا ِمن   
  

  
م الفعل المضارع بأمور، منها ما یجزم فعًال واحدًا، ومنها مـا یجـزم ویجز
  :فعلین

 »ال«، و»لّمـا«، و»لـم«هو أربعـة أمـور، الطلـب، و: الجازم لفعل واحد
  : الطلبیة»الالم« و،الطلبیة

فالمراد منه الطلب بکل أقسامه المتقدمة التي تقـع قبـل فـاء : أما الطلب
لي من فاء السببیة إذا قصد منه الجزاء، مثل مضارع الخالالسببیة، فهو جازم ل

، ألنـه »أسِلْم تدخِل الجنـة«: الجزاء بعد الشرط في الجملة الشرطیة، فتقول
 »؟هل تسلُم تـدخِل الجنـة«: ، وتقول»أسلْم إن تسلْم تدخِل الجنة« بمعنٰی 

ال تکفـْر تـدخِل «: ، وتقـول» إن تسلْم تدخل الجنة؟هل تسلُم « ألنه بمعنٰی 
.  وهکذا بقیة األنواع،»ال تکفْر إن ال تکفْر تدخِل الجنة« ألنه بمعنٰی ، »الجنة

ِبُعوني( قال تعالٰی  هُ  َفاتَّ   .١) ُیْحِبْبُکُم اللَّ
وال یشترط هنا أن یکون الطلب محضًا أي بالفعل کمـا اشـترط قبـل فـاء 

                                                                        
  .٣١/سورة آل عمران. ١



 جوازم المضارع

)١٤٩( 

حسُبك « و،»َصْه أکرْمك«، و»سکوتًا أکرْمك«: السببیة وواو الصحبة، فتقول
  .» أکرْمكالکالمُ 

کل حال، فإن لم یقصد الجزاء هنا لم یجزم المضارع، سـواء کـان  وعلٰی 
ال تکفـْر «، و»أسِلْم تـدخُل النـار«: المورد غیر صالح للجزاء أصًال، کقولك

ُخـْذ ِمـْن ( ، أو کان صالحًا للجزاء لکنه لم یقصد، کقوله تعالٰی »تدخُل النار
ُرُهْم  ْمواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

َ
إن تأخـذ « ألنـه لـیس المقـصود »تطهُرهم«رفع  ب١)أ

خذ من أمـوالهم «، وإنما المقصود والّله العالم »صدقة من أموالهم تطهْرهم
  .»صدقة مطهرًة لهم

 
ــــ  ٥٧ ـــه ب ـــا«وجزُم ـــْم ولّم ـــا» َل   وَجب

  

ــــــا» ال والٍم «و   ــــــادا الطَلب   إْن أف
  

  
 انتفـاء حـدث الفعـل ا حرف نفي یدل علٰی مفکل منه: »لّما« و»لم« أما

َلـْم َلـْم َیِلـْد َو (  زمـان المـضي، کقولـه تعـالٰی المضارع، ویقلب زمانه إلٰی 
َمَرهُ (، و٢)ُیوَلْد 

َ
ا َیْقِض ما أ   .٣)َلمَّ

  : بثالثة أمور»لّما« و»لم«وتتفارق 
ِإْن َلـْم َو (  یصح أن تقترن بأداة الشرط، کقوله تعالٰی »لم« أّن : األمر األول

ْغَت ِرساَلَتهُ    .»إن لّما تفعْل أفعْل «:  فال یقال»الّم «، بخالف ٤)َتْفَعْل َفما َبلَّ
                                                                        

  .١٠٣/سورة التوبة. ١
  .٣/سورة اإلخالص. ٢
  .٢٣/سورة عبس. ٣
  .٦٧/سورة المائدة. ٤



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)١٥٠( 

 زمـان الـتکلم  استمرار نفي منفّیهـا إلـٰی  تدل علٰی »لّما« أّن : األمر الثاني
 ، فال تدل علـٰی »لم«، بخالف »ا یکن ثّم کانلّم «: لزومًا، فال یجوز أن یقال

َلـْم  َو َلـْم َیِلـْد (ذلك بنفسها لزومًا، فقد یکون مـستمرًا معهـا، کقولـه تعـالی 
تـی(  وقد ال یکون متـسمرًا بـل منقطعـًا، کقولـه تعـالٰی ،١)ُیوَلْد 

َ
 َعَلـی  َهـْل أ

ْهِر َلْم َیُکْن َشْیئًا َمْذُکوراً  ْنساِن حیٌن ِمَن الدَّ   .٢)اْإلِ
 یجوز حـذف مجزومهـا عنـد وضـوحه، بخـالف »لّما« أّن : األمر الثالث

:  وال یجوز أن تقول،»هاولما أدخلْ « أي »قاربت المدینة ولّما«: ، فتقول»لم«
  .»قاربت المدینة ولم«

 »ال«  طلـب تـرك الفعـل، وتـسمٰی فهـي الدالـة علـٰی :  الطلبیـة»ال« أما
  نهیـًا أیـضًا، سـواء کـان نهیـًا بـالمعنٰی الناهیة، ألن طلب ترك الفعل یسمٰی 

ال (األخص، وهو طلب ترك الفعل من العـالي إلـی الـداني، کقولـه تعـالی 
هِ  ، وهو طلب ترك الفعل من الـداني إلـی العـالي، ، أو کان دعاءً ٣)ُتْشِرْك ِباللَّ

نا ال ُتؤاِخْذنا( کقوله تعالٰی  أو کان التماسًا، وهو طلب ترك الفعل مـن ، ٤)َربَّ
مَّ ال َتْأُخْذ ِبِلْحَیتي( المساوي من دون استعالء، کقوله تعالٰی 

ُ
 وقـد .٥) َیا ْبَن أ

 الطلبیـة »ال« وقیل إن .لتنزیه وغیرهاذکروا معاني أخر کالتهدید والتحریم وا
  .، وهو األقرب األخص، ثّم استعیرت للبواقي مجازاً موضوعة للنهي بالمعنٰی 

                                                                        
  .٣/سورة اإلخالص. ١
   .١/سورة اإلنسان. ٢
  .١٣/سورة لقمان. ٣
  .٢٨٦/سورة البقرة. ٤
  .٩٤/طهسورة . ٥



 جوازم المضارع

)١٥١( 

 األمـر، »الم«  طلب الفعل، وتسمٰی فهي الدالة علٰی :  الطلبیة»الالم« أما
 الـداني،  العـالي إلـٰی  األخص، وهو طلب الفعل منسواء کان أمرًا بالمعنٰی 

، أو کان دعاًء، وهو طلب الفعل من ١)ُیْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتهِ لِ ( کقوله تعالٰی 
ـَك َو (  العالي، کقوله تعالٰی الداني إلٰی  ، أو ٢)ناَدْوا یا ماِلُك ِلـَیْقِض َعَلْینـا َربُّ

کان التماسًا، وهو طلب الفعـل مـن المـساوي مـن دون اسـتعالء، کقولـك 
کْل «: ألخیك  وقیـل إنهـا موضـوعة لألمـر .ر وقد ذکروا لها معـاني أخـ.»ِلتأ

،  الطلبیـة»ال« األخص، ثم استعیرت للبواقي مجازًا کما تقـدم فـي بالمعنٰی 
  .وهو األقرب

 فیفـّضل »ثـم«والالم الطلبیة تکون دائمًا مکسورة، إّال بعد الواو والفـاء و
ُفـوا ِباْلَبْیـِت ْلیَ ْلُیوُفوا ُنـُذوَرُهْم َو ْم َو ُثمَّ ْلَیْقُضوا َتَفَثهُ ( تسکینها، کقوله تعالٰی  وَّ طَّ

  . بسکون الالمات الثالث٣)اْلَعتیِق 
  

  ، حیُثمـا، َمـْن، َمْهمـاإْن، أیَن، أّنـٰی   ٥٨
  

، متـــٰی      ، أّیـــاَن، مـــا، وإْذمـــاأيٌّ
  

   الَجـزاِاجِزْم بهـا فعَلـیِن فـي معنـٰی   ٥٩
  

ــــزا   ــــه َج ــــاألّوُل شــــْرٌط وتاِلی   ف
  

  
، حیثمـا، َمـن، ٰی إْن، أیـن، أّنـ«:  عـشرة کلمـةهو إحدٰی : الجازم لفعلین

 »، وأّیـانإن، وأین، وأّي، ومتٰی «، وقد تلحق »، أّیان، ما، إذمامهما، أّي، متٰی 

                                                                        
  .٧/سورة الطالق. ١
  .٧٧/سورة الزخرف. ٢
  .٢٩/سورة الحج. ٣



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)١٥٢( 

 أدواة الشرط، وتجزم فعلـین وجمیع هذه الکلمات تسمٰی .  زائدة»ما«حرف 
  . األول شرطًا، والثاني جوابًا وجزاءً یسمٰی 
 لـٰی أم الباب لکثرة عملها، وهـي حـرف وضـع لمجـرد الداللـة ع) إْن (و

، وکـذلك ١)ِإْن َیـَشْأ ُیـْذِهْبُکْم (  الـشرط، کقولـه تعـالٰی تعلیق الجواب علٰی 
  .»رحْم ُترحْم ما تَ إذْ « األصح، نحو مثلها علٰی ) إذما(

نت معنـٰی   والبواقي جمیعها أسماء موضوعة لمعاٍن مختلفـة، لکنهـا ضـمِّ
 وضـعت للداللـة علـٰی ) َمْن (، فـ»إْن «الشرط فعملت الجزم بالمضارع مثل 

لمـا ال یعقـل، ) مـا(، و٢)َمْن َیْعَمْل ُسوءًا ُیْجـَز ِبـهِ ( من یعقل، کقوله تعالٰی 
هُ َو ( کقوله تعالٰی   مثلها، کقوله تعالٰی ) مهما(، و٣)ما َتْفَعُلوا ِمْن َخْیٍر َیْعَلْمُه اللَّ

للداللة ) متٰی (، و٤)َمْهما َتْأِتنا ِبِه ِمْن آَیٍة ِلَتْسَحَرنا ِبها َفما َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمنیَن (
) أیان(، و» تغِب الشمس یبدِأ اللیلمتٰی « الزمان، فهي ظرف زمان، نحو علٰی 

 المکـان، للداللة علٰی ) أین(، و»أیان تشرِق الشمس یبدِأ النهار«نحو مثلها، 
ْیَنمـا َتُکوُنـوا ُیـْدِرْکُکُم اْلَمـْوُت ( فهي ظرف مکان، کقوله تعالٰی 

َ
) أّنـٰی (، و٥)أ

 نحـو ،کـذلك) حیثمـا(، و» تمطِر الـسماء یحـصِل الخیـرأّنٰی «مثلها، نحو 
  .»حیثما ینتشِر الظلم تنعدِم البرکات«

 بحـسب معناها بین هذه المعاني األربعة، ویتعین ت مترددةوضع) أّي (و
                                                                        

  .١٣٣/سورة النساء. ١
  .١٢٣/سورة النساء. ٢
  .١٩٧/سورة البقرة. ٣
  .١٣٢/سورة األعراف. ٤
  .٧٨/سورة النساء. ٥



 جوازم المضارع

)١٥٣( 

 فـي »مـا« ، ومثل»أّیهم یفعْل أفعْل « في نحو »َمن«ما تضاف إلیه، فهي مثل 
، »أّي زمان تفعـْل أفعـْل «ي نحو  ف»متٰی «، ومثل »أّي فعل تفعْل أفعْل «نحو 

  .»أّي مکان تفعْل أفعْل « في نحو »نأی«ومثل 
، وتارة یکون الفعالن مـضارعین واألصل في هذه األدوات أن تأخذ فعلین

ِإْن ُعـْدُتْم َو ( ، أو ماضـیین کقولـه تعـالٰی ١)ِإْن َتُعـوُدوا َنُعـْد َو ( کقوله تعـالٰی 
ِخَرِة َنِزْد َلـُه َمْن کاَن ُیریُد َحْرَث اآل( ٰی أو ماضیًا فمضارعًا کقوله تعال، ٢)ُعْدنا
 ، وکقولـه تعـالٰی »إن یأِت زید أکرمته«، أو مضارعًا فماضیًا نحو ٣) َحْرِثهِ  في
ْت ( ماِء آَیًة َفَظلَّ ْل َعَلْیِهْم ِمَن السَّ   معطـوف علـٰی »ظلـت« فـإّن ، ٤)ِإْن َنَشْأ ُنَنزِّ
یقتضي صحة حلوله محلـه،  الجواب جواب، ألنه ، والمعطوف علٰی »ننزْل «

َحدًا َفُقولي( أو مضارعًا فأمرًا کقوله تعالٰی 
َ
ا َتَرِینَّ ِمَن اْلَبَشِر أ  »إّما«، فإن ٥) َفِإمَّ

 الزائـدة، أو ماضـیًا فـأمرًا کقولـه »مـا« الشرطیة مدغمة بـ»إن«في اآلیة هي 
ِبُعوني( تعالٰی  َه َفاتَّ وَن اللَّ   .٦) ِإْن ُکْنُتْم ُتِحبُّ

  الجواب دون الشرط جملًة اسمیًة خالفًا لألصل، کقولـه تعـالٰی وقد یأتي
، فتکون الجملة االسمیة في ٧)ٍء َقدیٌر   ُکلِّ َشْي  ِإْن َیْمَسْسَك ِبَخْیٍر َفُهَو َعلیَو (

                                                                        
  .١٩/سورة األنفال. ١
   .٨/سورة اإلسراء. ٢
  .٢٠/سورة الشورٰی . ٣
  .٤/سورة الشعراء. ٤
  .٢٦/ورة مریمس. ٥
  .٣١/سورة آل عمران. ٦
  .١٧/سورة األنعام. ٧



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)١٥٤( 

 ونظیر هذا اإلعراب یأتي في الفعل غیـر المـضارع .محل جزم جوابًا للشرط
 . جزم شرطًا أو جواباً إذا وقع شرطًا أو جوابًا، فیکون الفعل في محل

هـا طلبـي، وال  فعلُ ، وال فعلیـةً  اسمیةً وال یجوز في الشرط أن یکون جملةً 
، وال »الـسین وسـوف«، وال مقـرون بحـرف التنفـیس »عـسٰی « نحـو جامٌد 

ِإْن َلْم َتْفَعْل َفما َو (  کقوله تعالٰی »ال« و»لم«، وال بحرف نفي، إّال مع »قد«بـ
ْغَت ِرساَلَتهُ  ْرِض ن الإِ (، و١)َبلَّ

َ
  .٢) َتْفَعُلوُه َتُکْن ِفْتَنٌة ِفي اْأل

وجب  ولو وقع أحد هذه الموارد التي ال تقع شرطًا، جوابًا وجزاًء للشرط،
، ٣)ٍء َقـدیٌر   ُکلِّ َشْي  ِإْن َیْمَسْسَك ِبَخْیٍر َفُهَو َعلیَو ( اقترانه بالفاء، کقوله تعالٰی 

بِ (و َه َفاتَّ وَن اللَّ َقـلَّ ِمْنـَك مـاًال َو َوَلـداً (، و٤) ُعونيِإْن ُکْنُتْم ُتِحبُّ
َ
َنـا أ

َ
 * ِإْن َتَرِن أ

ْن ُیْؤِتَیِن  َفَعسی
َ
ي أ َیـْسَتْکِبْر َفَسَیْحـُشُرُهْم ِعباَدِتِه َو  َیْسَتْنِکْف َعْن َمْن َو (، و٥) َربِّ

ـُه ِبَقـَمْن َیْرَتدَّ ِمْنُکْم َعـْن دیِنـِه َفـَسْوَف َیـْأِتي (، و٦)ِإَلْیِه َجمیعاً  ُهْم اللَّ ْوٍم ُیِحـبُّ
وَنهُ َو  ٌخ َلُه ِمْن َقْبـُل (، و٧)ُیِحبُّ

َ
ِإْن َلـْم َتْفَعـْل َفمـا َو (، و٨)ِإْن َیْسِرْق َفَقْد َسَرَق أ

                                                                        
  .٦٧/سورة المائدة. ١
  .٧٣/سورة األنفال. ٢
  .١٧/سورة األنعام. ٣
  .٣١/سورة آل عمران. ٤
  .٤٠، ٣٩/سورة الکهف. ٥
  .١٧٢/سورة النساء. ٦
  .٥٤/سورة المائدة. ٧
  .٧٧/سورة یوسف. ٨



 جوازم المضارع

)١٥٥( 

ْغَت ِرساَلَتهُ  َه َشْیئاً  َمْن َیْنَقِلْب َعلیَو (، و١)َبلَّ   .٢) َعِقَبْیِه َفَلْن َیُضرَّ اللَّ
 »إذا«الفـاء  قـد تنـوب عـن »إن«وفي خـصوص الجملـة االسـمیة مـع 

ْیــدیِهْم ِإذا ُهــْم َو ( الفجائیــة، کقولــه تعــالٰی 
َ
َمْت أ َئٌة ِبمــا َقــدَّ ِإْن ُتــِصْبُهْم َســیِّ

  .٣)َیْقَنُطوَن 

                                                                        
  .٦٧/سورة المائدة. ١
  .١٤٤/ عمرانسورة آل. ٢
  .٣٦/سورة الروم. ٣



  

 



 النكرة والمعرفة

)١٥٧( 

  
  
  

 النکرة والمعرفة

   ضـــرَبیِن َینقـــسُم اِالســـُم إلـــٰی   ٦٠
  

ـــــِن    ـــــرٍة ُتعـــــدُّ أْصـــــَل َذی   َنِک
  

ـــرْت   ٦١ ـــي َج ـــُة الت ـــا المعرف   ثانیهم
  

ّخـــ  
ُ
ـــذاك أ   رْت فـــي ســـتٍة فْرعـــًا ل

  

  
  .» ومعرفة،نکرة« ضربین، ینقسم االسم بحسب التنکیر والتعریف إلٰی 

  .»رجل، وکتاب«، نحو »االسم الذي ال یفهم منه معین« هي :»النکرة«
ــة« ــه معــین« هــي :»المعرف الرجــل، «، نحــو »االســم الــذي یفهــم من

  .»والکتاب
الـذي   المعنـٰی واالسم النکرة هو األصل، ألنه ال یحتاج في داللته علـٰی 

 »أْل « قرینة مثـل  قرینة، بخالف االسم المعرفة، فإّنه یحتاج إلٰی وضع له إلٰی 
  المعرفة ونحو ذلك، وما یحتـاج إلـٰی واإلشارة والعهد والصلة واإلضافة إلٰی 

  .أخرت المعرفة عن النکرةلیه، ولذلك إشيء فرع عّما ال یحتاج 
التعریـف وقد جرت المعرفة في ستة أقسام، وهـي بحـسب ترتیـب رتبـة 

سـم الموصـول، وذو األداة، ثـّم االم، واسـم اإلشـارة، والضمیر، والعلَ : فیها
 المعارف المتقدمة، الذي هو برتبة ما أضـیف إلیـه، إال  إحدٰی المضاف إلٰی 

م کما سیأتي بیانه، وإلیك شرح هذه األقسام المضاف للضمیر فهو برتبة العلَ 
  .بالترتیب
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 الضمیر

  للُمخاِطــــِب أّوُلهــــا الــــضمیُر   ٦٢
  

ــــِب    ــــِب والمخاَط   کــــذاك للغائ
  

  
 المتکلم نحو أنـا، اسم دل علٰی «أول المعارف الضمیر أو المضمر، وهو 
 وهناك من الضمائر ما تستعمل .»أو المخاَطب نحو أنت، أو الغائب نحو هو

قوما، «، نحو »األلف، والواو، والنون« للغائب، وهي تارة للمخاَطب وأخرٰی 
  . للمخاطبات والغائبات»قمن«، و»وقامواقوموا «، و»وقاما

وضمیر المتکلم أعرف من ضمیر المخاَطب الذي هو أعرف مـن ضـمیر 
 والمراد من الغائب هو الخارج عن الخطاب وإن کـان حاضـرًا فـي .الغائب

 َعـْن  ِهـَي راَوَدْتنـي( 7 لـسان النبـي یوسـف علـٰی المجلس، کقوله تعالٰی 
. نت حاضـرة عنـدما خاطـب النبـيُّ العزیـَز ، مع أن امرأة العزیز کا١) َنْفسي

  .وجمیع الضمائر مبنیة
 

  ُمـــــستتٌر جـــــوازًا ٱو ُوجوبـــــا  ٦٣
  

  » دوَن أْن نتوبـــاالُعْمـــُر وّلـــٰی «کــــ  
  

ـــــصٌل أو ُمنفـــــِصْل   ٦٤ ـــــارٌز مّت   وب
  

ــْل «کـــ   ِج
ُ
ــاك أ   »قمــُت إجــالًال وإّی

  

                                                                        
  .٢٦/سورة یوسف. ١
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ن  جوازًا أو وجوبًا، وبارٍز متصل أو منفـصل، أل مستترٍ ینقسم الضمیر إلٰی 

، وکاف »قمُت «، کتاء »بارزاً « الضمیر تارة یکون له وجود في اللفظ، فیسمٰی 
ر وجوده کالبارز،  ال یکون له وجود في اللفظ، وإنما یقّد ، وأخرٰی »أکرَمك«

 »العمر وّلـٰی «مثال النظم، ففي  کالضمیر المستتر في نحو »مستتراً « فیسمٰی 
 فاعـل »دون أن نتوبـا« وفـي ،»هو« ضمیر مستتر جوازًا تقدیره »وّلٰی «فاعل 

 وال یتحقـق االسـتتار إّال فـي .»نحـن« ضمیر مستتر وجوبًا تقـدیره »نتوب«
  .ضمیر الرفع الفاعل

  :الضمیر المستتر جوازًا أو وجوباً 
وتارة یکون استتار الضمیر المستتر الذي هو ضمیر الرفـع الفاعـل جـائزًا 

جبه هو مـا یمکـن إظهـاره  واجبًا، ولیس المراد من جائز االستتار وواوأخرٰی 
قـم «وما ال یمکن، کما ربما یتوهم من العنوان، فالضمیر الذي نراه في نحو 

کید للضمیر المستتر وجوبًا، وکذلك الضمیر في نحو »أنت زید یقوم « هو تأ
کید للضمیر المستتر جـوازًا، وبعبـارة أخـرٰی »هو  الـضمیر المـستتر ، هو تأ

بنفسه بحال، وإنما المراد من جائز االسـتتار هاره ظجوازًا أو وجوبًا ال یجوز إ
  :وواجبه بحسب االصطالح شيء آخر

فالمراد منه مـا یمکـن إبدالـه بـأي اسـم ظـاهر یکـون : أما جائز االستتار
 الفاعلیة بـنفس الفعـل الرافـع للـضمیر مـع اسـتقامة الجملـة، مرفوعًا علٰی 

ء کان مضارعًا أو  الفاعلیة بفعل الغائب، سواکالضمیر المستتر المرفوع علٰی 
، ألّنه یجـوز إبـدال الـضمیر المـستتر فیهمـا »زید یقوم أو قام«ماضیًا، نحو 
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  .»زید یقوم غالُمه، أو قام غالُمه«:  بالظاهر بقولك»هو«الذي هو بتقدیر 
فالمراد منه خالف ما سبق، وذلك کالضمیر المستتر : أما واجب االستتار

 کقولك ،»أنت«احد المذکر والمقدر بـبفعل األمر للو الفاعلیة علٰی المرفوع 
، »قـم زیـٌد أو غالُمـك«: ةیـ الفاعل، حیث ال یصح أن تقول علٰی »ُقْم «لزید 

بفعل المـضارع المبـدوء بـالهمزة  الفاعلیة علٰی وکالضمیر المستتر المرفوع 
، کقـول »نحن«، أو بالنون والمقدر بـ»أنا أقومُ «: ، کقول زید»ناأ«والمقدر بـ

، »أنـت«، أو بتاء خطاب المذکر الواحد والمقـدر بــ» نقومنحن« :ینالزیِد 
أنـا أقـوم «:  الفاعلیة، حیث ال یصح أن یقال علٰی »أنت تقوم«: کقولك لزید

أنـت تقـوم زیـٌد أو «، و»نحن نقـوم الزیـدون أو غلماُننـا«، و»زیٌد أو غالمي
  .»غالُمك

  :الضمیر البارز المتصل والمنفصل
، وکـاف »قمـُت «تـصًال بعاملـه، کتـاء ثم الـضمیر البـارز تـارة یکـون م

  .»أنا، وهو، وإیاي«، أو منفصًال عن عامله، کـ»غالمه«، وهاء »أکرمُتك«
  :وینقسم المتصل بحسب اإلعراب إلی ثالثة أقسام

فعلـُت، «کــ) التاء المتحرکـة: (ما یکون مرفوع المحل فقط، وهو: األول
)  لتثنیـة المـذکر والمؤنـثاأللف(، و»فعلَت، فعلِت، فعلُتما، فعلُتم، فعلُتنَّ 

فعلـوا، «کـ) الواو لجمع المذکر(، و»فعال، فعَلتا، ٱفعال، یفعالن، تفعالن«کـ
فعلَن، ٱفعلَن، یفعلَن، «کـ) النون لجمع المؤنث(، و»ٱفعلوا، تفعلون، یفعلون

 وکـل هـذه الـضمائر فـي .»ٱفعلي، وتفعلـین«کـ) یاء المخاطبة(، و»تفعلَن 
  . الفاعلیةمحل رفع علٰی 



 الضمير
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یـاء : (ما یکون مشترکًا بین منصوب المحل ومجروره فقـط، وهـو: لثانيا
 »لي، غالمـي« لمحل النصب، و»رِحَمني، ٱرحمني، یرحمني«کـ) المتکلم

 »أکرَمـك، یکرمـك، إّنـك«وفروعـه کــ) کاف المخاطـب(لمحل الجر، و
وفروعـه ) هـاء الغائـب( لمحل الجـر، و»إلیك، غالمك«لمحل النصب، و

 لمحـل »إلیـه، غالمـه«و لمحـل النـصب، »أکَرَمه، أکِرْمه، یکرمه، إّنـه«کـ
  .الجر

) نا(ما یکون مشترکًا بین مرفوع المحل ومنصوبه ومجروره، وهو : الثالث
کَرْمنا«خاصة کـ کِرْمنـا، یکرُمنـا، إّننـا« لمحل الرفع؛ و»أ  لمحـل »أکرَمنا، أ
  . لمحل الجر»إلینا، غالمنا«النصب، و

  : قسمین بحسب اإلعراب إلٰی وینقسم المنفصل
أنـا، نحـن، «: ما یکون مرفوع المحل فقط، وهو اثنتا عـشرة کلمـة: األول

، هو، هي، هما، هم، ُهنَّ    .»أنَت، أنِت، أنُتما، أنُتم، أنُتنَّ
إّیاي، «: ما یکون منصوب المحل فقط، وهو اثنتا عشرة کلمة أیضاً : الثاني

، إّیاه، إّیاها، إّیاهما، إّیاهم، إّیاهنَّ إّیانا، إّیاَك، إّیاِك، إّیاکما، إّیا   .»کم، إّیاکنَّ
ولیس من الضمائر المنفصلة ما یکون مجرور المحل، بخالف الـضمائر 

  .المتصلة
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 َلمالع

ـــُم والع  ٦٥ ـــّیَن َل ـــٌم ع ـــسّمٰی اس    الُم
  

  » وَسـلمٰی الَحـسٰی «من دوِن قیٍد کـ  
  

  
، »مسماه من دون قیداالسم الذي یعّین «م، وهو وثاني المعارف هو العلَ 

 »الحـسٰی «، أو ألفراد غیره نحو »سلمٰی «مًا ألفراد اإلنسان نحو سواء کان علَ 
 خرج مـن التعریـف مـا عـدا العلـم مـن »من دون قید« وبقید .أي األحساء

ن مـسماه المعارف، فإن تعیینها لمـسمیاتها بقیـد، فنحـو ذو األداة إنمـا یعـیّ 
  .ه باإلشارة، وهکذا البواقين مسما إنما یعیّ »هذا«، ونحو »أل«بـ

 
   أو َلقبـــًا أو ُکنیـــهْ وٱســـمًا أتـــٰی   ٦٦

  

مّیـــهْ «کــــ  
ُ
یـــِد َبّطـــٍة أبـــي أ   »ز

  

  
، وقـد » وکنیـة، ولقـب،اسـم« م باعتبار معناه ومـسّماه إلـٰی وینقسم العلَ 

إن العلـم إذا : اختلفوا في بیان هذا التقسیم وهذه األقـسام، وأشـهر مـا قیـل
، وغالبـًا مـا یـراد )کنیة( سمي »تراب، وأم کلثومأبي « کـ»أب أو أم«ر بـصدِّ 

ر بذلك  فإن أشعر إشعارًا باعتبار مفهومه األصلي ،منها التعظیم، وإن لم یصدَّ
 نحو ،، أو ضعةٍ »زین العابدین، والهادي«مًا برفعٍة ومدٍح، نحو قبل وضعه علَ 



 العلَم

)١٦٣( 

ك، ، وإن لـم یکـن ال هـذا وال ذا)لقبـاً (سـمي ، »زرافة، وبّطة، وأنف الناقة«
  .»اسمًا خاصاً «أو ) اسماً (سمي 

، وبنـت ابن آوٰی «، کـ»ابن أو بنت«وبعضهم أضاف في الکنیة ما صّدر بـ
  .»أخو قیس، وأخت األنصار«، کـ»أخ، وأخت«، وبعضهم أضاف »الشاطئ
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 اسم اإلشارة

  » ِ، ِذه ْهِذي وذِ «ـوٱســُم اإلشــارِة کــ  ٦٧
  

  »، ِتــهِ ِتــي وِتــهْ «المؤنــِث و إلــٰی   
  

ـــــذّکِر، و»ذا«و  ٦٨ ـــــی الم   »ذاِن « إل
  

ــــٰی      »تــــاِن « لهمــــا وإلــــی المثّن
  

  »هــا«للَجمــِع، وللتنبیــِه » أوالِء «  ٦٩
  

ــا   ــاٌف دوَن الٍم أو به ــِد ک ــي الُبْع   ف
  

  
االسم الذي یفید المخاَطب الداللة «وثالث المعارف اسم اإلشارة، وهو 

 مـا ، وهو مبني بجمیع أنواعـه، وفـي»ذا، وذي«، نحو » مسماه باإلشارةعلٰی 
  : أنواعوهو علٰی  . خالف کما سیأتيکان للمثنٰی 

، هذا هو المـشهور »ذا«للعاقل وغیره لفظة واحدة، وهي : للمفرد المذکر
  .»ذاِء، ذاِئِه، ذاُؤهُ «یندر جدًا استعمال والمستعمل کثیرًا، و
، ِتي، ِتـْه، ، ِذهِ ِذي، ِذهْ « کثیرة، أهمهاللعاقل وغیره ألفاظ : للمفرد المؤنث

  .»هِ تِ 
، ثـّم »تاِن «، وللمؤنث العاقل وغیره »ذاِن « للمذکر العاقل وغیره :للمثنٰی 

، وقـد اختلـف فـي »َذْیـِن، وَتـْیِن «في حالة النصب والجر یستعمالن بالیاء 
 صـورتهما فـي الرفـع  الکـسر، وأّن  أنهما مبنیان علـٰی إعرابهما، فبعض علٰی 

 أنهما من ربان علٰی  أنهما معباأللف، وفي النصب والجر بالیاء، وبعض علٰی 
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 ، وبعـض علـٰی  شـذوذًا، ألن المبنـي ال یثنـٰی »ذا، وتا«، وأنهما تثنیة المثنٰی 
  . کما تقدمت اإلشارة إلیه في بحث المثنٰی  بالمثنٰی ناقأنهما ملح
، »أوالءِ «للمذکر والمؤنث للعاقـل وغیـره لفظـة واحـدة، وهـي : للجمع

مل للعقالء، وقلـیًال فـي غیـرهم والواو زائدة في الکتابة فقط، وکثیرًا ما یستع
ْمَع َواْلَبَصَر َو (کما في قوله تعالی  ولِئَك کاَن َعْنُه َمْسُؤالً ِإنَّ السَّ

ُ
  .١)اْلُفؤاَد ُکلُّ أ

 للتنبیه، وهي حرف لتنبیه »ها«وتلحق جمیع هذه األلفاظ جوازًا في أولها 
  المشار إلیه، وقد حذفت ألفهـا فـي خـصوص الکتابـة فـيالمخاَطب علٰی 

ذان، «، و»ِذِه، هـِذهِ «، و»ذا، هـذا«بعض األلفاظ، وتلحق المجرد کثیرًا نحو 
، والمقـرون بالکـاف دون الـالم »أوالء، هـؤالء«، و»تان، هاتان«، و»هاذان

، فـال »ذلـك« نحـو کمـا فـي، وال تجتمع أبدًا مع الالم »هذاك«قلیًال، نحو 
  .»هذلك«: یقال

 بحـسبه، بحسب العرف، وکلٌّ ، وذلك ثّم إّن المشار إلیه إّما قریب أو بعید
فإن کان قریبًا وجب تجریده من الکاف والالم معـًا، وإن کـان بعیـدًا وجـب 

کیـد البعـد »ذا، ذاك«ه بکاف الخطاب، نحو لاتصا ، أو »ذلـك«، مـع الم تأ
ذانلـك «:  مطلقـًا، فـال تقـول وتمتنع هذه الـالم مـع المثنـٰی .»ذاك«بدونها 
، وکـذا مـع اسـم اإلشـارة »أولئلـك«: فال تقول، »أوالء«، وکذا مع »وتانلك

  .»كهذل«:  التنبیه، فال تقول»ها«الذي یلي 
 فیهـا حـال المخاَطـب مـن التـذکیر ویجوز في کاف الخطاب أن یراعٰی 

 المشار إلیه، فیجوز لتثنیة والجمع، بغض النظر عن حالوالتأنیث، واإلفراد وا

                                                                        
  .٣٦/سورة اإلسراء. ١



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)١٦٦( 

، »اِك، ذاکما، ذاکـم، ذاکـنَّ ذاَك، ذ«: لك وأنت تشیر إلی مفرد مذکر أن تقول
 مخاطبـًة 7 علی لسان امرأة العزیز وهـي تـشیر إلـی یوسـفکقوله تعالٰی 

ني(النسوة  ذي ُلْمُتنَّ ذِلـَك ( ، بینما ُتِرك ذلك في قولـه تعـالٰی ١) فیهِ  َفذِلُکنَّ الَّ
ذِلـَك ( وقد جاء األمران في قوله تعالٰی . »ذِلکم«، حیث لم یقل ٢)َخْیٌر َلُکْم 

ِه َو ُیوَعُظ  ْزکی اآل ِاْلَیْوم ِبِه َمْن کاَن ِمْنُکْم ُیْؤِمُن ِباللَّ
َ
ْطَهُر  َلُکْم َو  ِخِر ذِلُکْم أ

َ
  .٣)أ

                                                                        
  .٣٢/سورة یوسف. ١
  .١٢/سورة المجادلة. ٢
  .٢٣٢/سورة البقرة. ٣



 اسم الموصول

)١٦٧( 

  
  
  
  

 سم الموصولاال 

  تـال» ذياّلـ«وبعَده الموصـوُل کــ  ٧٠
  

ـــم    ـــِذ اللـــ«ُث ـــٰی ذاِن واّل ل
ُ
  »یَن واأل

  

  اّلتــي، اللتــاِن، الالتــي«وهکــذا   ٧١
  

  »والالئــــي واللــــوائي واللــــواتي  
  

  
سم الموصول، وهو االرابع المعارف الذي تال اسم اإلشارة في الرتبة هو و

  عائد یعود علـٰی االسم المفتقر إلی صلة معهودة للمخاَطب، مشتملٍة علٰی «
 هـو االسـم الموصـول، »ذيالّ «، فـ»جاء الذي قام أبوه«، نحو »ذلك االسم

إال فـال  هي الصلة، وهي معهودة ومعلومة للمخاطـب، و»قام  أبوه«وجملة 
  الموجود فیهـا هـو العائـد علـٰی ، والضمیر الهاء »ذيالّ «تفید تعریفًا لالسم 

، یکـون مبهمـًا، »جاء الـذي«:  من الصلة وقلنا»ذيالّ «، فلو جّردنا »اّلذي«
، فاالسم إنما »جاء الذي قام أٌب «: وکذلك لو جّردنا الجملة من العائد وقلنا

  .یعرف بهما معاً 
 اآلتي ذکره، وسـیأتي الخـالف »أي«لة مبنیة إّال وجمیع األسماء الموصو

 وهـي الموضـوعة لنـوع »خاصـة«:  قسمین وهي علٰی .»اللذان واللتان«في 
  : وهي التي تعم الجمیع من المفرد والمذکر وفروعهما»عامة«معین، و

لٰی ذي، اللذاِن، الّ الّ «فهي : أما الموصوالت الخاصة
ُ
، للتـذکیر» ِذیَن، األ



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)١٦٨( 

  : للتأنیث»الالتي، الالئي، اللواتي، اللوائي اللتان،اّلتي، «و
 للمفــرد المــذکر عــاقًال کــان أو غیــره، فــاألول کقولــه تعــالٰی : »ذياّلــ«
ذي َعَلْیِه اْلَحقُّ َفْلَیْکُتْب َو ( هـذا َیـْوُمُکُم ( ، والثاني کقولـه تعـالٰی ١)ْلُیْمِلِل الَّ

ذي ُکْنُتْم ُتوَعُدوَن    .٢)الَّ
َقْد َسِمَع ( کان أو غیره، فاألول کقوله تعالی للمفرد المؤنث عاقالً : »تيالّ «

تي ُه َقْوَل الَّ ُهـْم َعـْن ( ، والثاني کقوله تعـالٰی ٣) َزْوِجها  ُتجاِدُلَك في اللَّ مـا َوالَّ
تي  کما یستعمل أیضًا لجمع غیر العاقل من المـذکر .٤) کاُنوا َعَلْیها ِقْبَلِتِهُم الَّ

 َو (والمؤنث، فاألول کقوله تعالی 
َ
تـياْأل ، والثـاني ٥) کاَنـْت َعَلـْیِهْم  ْغـالَل الَّ

تيَوَجَعْلنا َبْیَنُهْم َو (کقوله تعالی    .٦) باَرْکنا فیها َبْیَن اْلُقَری الَّ
 الترتیـب، وهمـا بـاأللف لتثنیة المذکر والمؤنث علٰی : »اللذان واللتان«

الکـالم  والکالم في إعرابهما أو بنائهمـا هـو نفـس .رفعًا، وبالیاء نصبًا وجراً 
 ویستعمالن للعاقـل وغیـره، .»ذان وتان« اإلشارةوالخالف المتقدم في اسم 

ن یت المـرأتأکرمـ«، ونحـو ٧)ذاِن َیْأِتیاِنهـا ِمـْنُکْم لَوال(فاألول کقوله تعالی 
 رأیُت «، ونحو »هاذان القلمان اللذاِن اشتریتهما«، والثاني نحو »ن قامتایاللت

                                                                        
  .٢٨٢/سورة البقرة. ١
  .١٠٣/سورة األنبیاء. ٢
  .١/سورة المجادلة. ٣
  .١٤٢/سورة البقرة. ٤
  .١٥٧/سورة األعراف. ٥
  .١٨/سورة سبأ. ٦
  .١٦/سورة النساء. ٧



 اسم الموصول

)١٦٩( 

  .»هماالوردتین اللتین قطفتَ 
ـِذ ( لجمع المذکر العاقل، کقولـه تعـالٰی : »ینِذ الّ « ْنَعْمـَت ِصـراَط الَّ

َ
یَن أ

 وهـو لـیس . وهو مبني ال یتغیر بین حالة الرفـع والنـصب والجـر.١)َعَلْیِهْم 
  . المبني»الذي«جمعًا لـ

، وقد یـستعمل » قامواذهب األلٰی «لجمع المذکر العاقل، نحو  :»األلٰی «
تعماله لجمـع المؤنـث، ویکتـب بـدون واو، قلیًال لغیر العاقل، وأقل منه اس

  .»أولٰی «اسم اإلشارة بخالف 
 َیـْأتیَن  تـيالالَّ َو (لجمع المؤنث العاقل، کقوله تعالی : »الالتي والالئي«

، وقد یستعمالن لغیر العاقل، ٣) َیِئْسَن ِمَن اْلَمحیِض  ئيالالَّ َو (، و٢)اْلفاِحَشةَ 
وقد جاءت اآلیـة الثانیـة بالحـذف ، »الالِت والالءِ «ا الیاء موقد تحذف منه

  .»الالتي والالئي« استعمال »اللواتي واللوائي«وقد یستعمل .  قراءةعلٰی 
 بـالم واحـدة، بینمـا تکتـب البـواقي »ینِذ تـي، واّلـذي، والّ اّلـ«ویکتب 

  . بالمین»اللذان، واللتان، والالتي، والالئي، واللواتي، واللوائي«
  

ـــا وذا «و  ٧٢ ـــْن وم ـــم » أيٌّ و َم   »ْل أ«ث
  

ــٰی    ــم عل ــْل  ِاس ــوٍل دخ ــٍل ومفع    فاع
  

  
 والجمـع، فهـي تـستعمل فـي المفـرد والمثنـٰی : أما الموصوالت العامة

                                                                        
  .٧/سورة الفاتحة. ١
  .١٥/سورة النساء. ٢
  .٤/سورة الطالق. ٣



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)١٧٠( 

  :»َمْن، ما، ذا، أّي، أل«للمذکر والمؤنث، واللفظ واحد، وهي 
 قوله تعـالٰی وأما  ،١)َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِکتاِب َو ( کقوله تعالٰی : للعاقل: »َمْن «
َضلُّ مِ َو (

َ
ِه َمْن ال َیْسَتجیُب َلهُ َمْن أ ْن َیْدُعو ِمْن ُدوِن اللَّ  یعني الصنم الذي ٢)مَّ

 تنزیل الصنم منزلة العاقل مجاراًة للخـصم حیـث ، فهو علٰی ال یستجیب له
  .یعتبره کالعاقل، إذ یعتبره شافعًا ومقّربًا لّله سبحانه، وضاّرًا ونافعاً 

ـهُ ( لغیر العاقل، کقوله تعـالٰی : »ما« وقـد  .٣)مـا َتْعَمُلـوَن  َخَلَقُکـْم َو َواللَّ
 قوله تعـالٰی تستعمل لصفات العاقل، أي إذا قصد من العاقل صفته ال ذاته، ک

ساءِ ( ْیمـانُ ... َفاْنِکُحوا ما طاَب َلُکْم ِمَن النِّ
َ
ْو ما َمَلَکْت أ

َ
أي فـانکحوا ، ٤)ْم کُ أ

  .أو ِمْلك أیمانکم... الطّیب من النساء
ْنـَزَل  ما(  االستفهامیة، کقوله تعالٰی »ما«ولي  إذا یکون موصوالً : »ذا«

َ
ذا أ

ُکْم  مـن ذا « االسـتفهامیة، نحـو »َمن«، أو »ما الذي أنزل ربکم؟«أي ، ٥)َربُّ
 »مـن« أو »مـا« وجّوز النحاة أن ترّکـب .»من الذي أکرمته؟« أي »أکرمته؟

  . من الموصولیة»ذا«  بکلمة واحدة تکون اسم استفهام، فتلغٰی »ذا«مع 
ِزَعنَّ ُثمَّ َلَننْ ( ، وکقوله تعالٰی »أکِرم أّیًا هو أعلم«یکون للعاقل، نحو : »أّي «

یَّ 
َ
اِمْن ُکلِّ شیَعٍة أ ْحمِن ِعِتی َشدُّ َعَلی الرَّ

َ
هـم« قراءة نـصب علٰی ، ٦)ُهْم أ أي . »أیَّ

                                                                        
  .٤٣/سورة الرعد. ١
  .٥/سورة األحقاف. ٢
  .٩٦/سورة الصافات. ٣
  .٣/سورة النساء. ٤
  .٣٠/سورة النحل. ٥
  .٦٩/سورة مریم. ٦



 اسم الموصول

)١٧١( 

ي الذ«، أي » هو أغلٰی  أّیاً ابذْل «، ولغیر العاقل، نحو »لننزعن الذي هو أشد«
  .»هو أغلٰی 

  علـٰی  أنهـا تبنـٰی  معربة مطلقًا خالفًا للبواقي، وبعضهم ذهب إلٰی »أّي «و
ذف صدر صلتها، نحـو الضم في حالة واحدة، وهي أن تکون مضافة وقد ُح 

هم أفضل« هـم « محذوف بتقـدیر »هو«، وصدر الصلة هنا ضمیر »أکرم أیُّ أیُّ
ي هـي الت، واستشهد هذا البعض بقراءة الرفع في اآلیـة المتقدمـة»هو أفضل

  .قراءة المصحف
اسَم اسـتفهام مرفوعـًا » أّي « کون لکن یمکن أن تحمل هذه القراءة علٰی 

َسْلُهْم ( خبره، کقوله تعالٰی » أشدُّ «، و»هم«بالضمة الظاهرة، مضافًا للضمیر 
ُهْم ِبذِلَك َزعیٌم  یُّ

َ
عن المفعول به بالعمل فـي » ننزعّن « الفعل ، وقد اکتفٰی ١)أ

  .»أکلُت من کل طعام«: ا یقالوما بعدها، کم» ْن مِ «
ویکون للعاقل،  اسم فاعل أو مفعول، دخل علٰی یکون موصوًال إذا : »أل«

قاِت َو ِإنَّ اْلُمصَّ ( کقوله تعالٰی  دِّ قیَن َواْلُمصَّ َه َقْرضـًا َحـَسناً دِّ ْقَرُضوا اللَّ
َ
، أي ٢)أ

ْقِف َو الـسَّ ( ، ولغیر العاقـل کقولـه تعـالٰی »ذین تصدقوا والالتي تصدقنالّ «
. » السقف الذي ُرفع والبحر الذي ُسّجر«، أي ٣)اْلَبْحِر اْلَمْسُجورِ َو  * اْلَمْرُفوِع 

 »أل« أن وقد ذکر النحاة أمورًا وشواهد متعددة مذکورة في محلها تدل علـٰی 
  .ذین الشاهدین ونحوهما اسم موصول ولیس حرف تعریففي ٰه 

                                                                        
  .٤٠/سورة القلم. ١
  .١٨/سورة الحدید. ٢
  . ٦، ٥/سورة الطور. ٣



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)١٧٢( 

  
ــــِصلهْ   ٧٣ ــــِر ِب هــــا عــــدا األخی   وکلُّ

  

ـــ   ـــٍة أو ِش ـــن جمل ـــصلهْ م   ْبِهها مّت
  

  
 متصلٌة بصلة، من جملـة نحـو »أل«وکل هذه الموصوالت المتقدمة عدا 

، »كأعطني الذي عنـَد «، من ظرف، نحو ، أو شبه جملة»جاء الذي أکرمُته«
 مـن »أل« ومـا اتـصل بــ.»أعطني الذي في جیبـك«أو جار ومجرور، نحو 

  .المفرد بمنزلة الصلة لها في المعنی
لمجــرور المــسمیان بــشبه الجملــة یتــصفان أیــضًا والظــرف والجــار وا

 أو مـا بمعنـاه محـذوفًا، »استقر«، وهما یکونان متعلقین بالفعل »التاّمین«بـ
، فـال یجـوز مـثًال أن »ني الذي استقر ووجد عندك أو في جیبـكطأع«نحو 
، بل یجب أن تقـول » المدرسةجاء الذي إلٰی «، أو »جاء الذي أمس«: تقول
 ویتـصف .»الذي ُجرح فـي المدرسـةجاء «، و» قام أمسجاء الذي«: مثالً 

شـبه «،  وال یطلق علیهمـا »الناقصین«الظرف والجار والمجرور األخیران بـ
  .»جملة

 الموصـول،  ضمیر عائد علٰی صلة الموصول أن تشتمل علٰی في ویشترط 
 أو »عائداً « مطابٍق له أي في التذکیر واإلفراد وفروعهما، وهذا الضمیر یسمٰی 

جـاء الـذي أکرمتـه، والتـي أکرمتهـا، واللـذان واللتـان «: ، فتقـول»بطاً را«
نعم یجوز  في الموصوالت . »أکرمتهما، والذین أکرمتهم، والالتي أکرمتهن

 للفـظ الموصـول إذا أمـن العامة أن یعود العائد مفـردًا مـذکرًا دائمـًا مراعـاةً 
أو تکلَمتـا، أو تکلمْت، أو تکلمـا، « بدًال من »رأیت من تکلم«اللبس، نحو 

  .»تکلموا، أو تکلْمَن 



 ذو األداة

)١٧٣( 

  
  
  
  

 ذو األداة

رٰی «نحُو  »أْل «وهي  وُذو األداِة    ٧٤   »الثَّ
  

  ال الالُم وحَدها کمـا الـبعُض َیـرٰی   
  

  
الرجل، «، نحو »المحّلی بأل« بـوخامس المعارف ذو األداة، أو ما یسمٰی 

فة لالسـم  أن األداة ، وقد ذهب الخلیل مع تلمیذه سیبویه إلٰی »والثرٰی  المعرِّ
  . أّنها الالم وحدها، بینما ذهب األخفش تلمیذ سیبویه إلٰی »أل«هي 

 
  تکـــوُن للعهـــِد أو الجـــنِس کمـــا  ٧٥

  

ّبمــــا     تــــستغِرُق األفــــراَد منــــُه ُر
  

  
فة تارة للعهد، وأخرٰی »أل«وتکون    : للجنس، وثالثة لالستغراق المعرِّ

، إما لذکره في اللفظ  أن مدخولها معهودوهي التي تدل علٰی : أل العهدیة
ْرَسـْلنا ِإلـی( ، کقوله تعالٰی »العهد الذکري« بـسابقًا، ویسمٰی 

َ
 ِفْرَعـْوَن  َکمـا أ

ُسوَل  َفَعصی * َرُسوًال  ، أو لحصوله في الذهن، بأن یکون معهودًا ١) ِفْرَعْوُن الرَّ
 أنه نفس ذلك المعهـود والحاصـل  علیه علٰی »أل« المتخاِطَبیِن، فتدل لدٰی 

                                                                        
  .١٦، ١٥/سورة المزمل. ١
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، أو ١)ِإْذ ُهما ِفي اْلغارِ ( ، کقوله تعالٰی »العهد الذهني« بـذهن، ویسمٰی في ال
اْلَیـْوَم ( ، کقولـه تعـالٰی »العهد الحضوري« بـلحضوره في الخارج، ویسمٰی 

ْکَمْلُت َلُکْم دیَنُکْم 
َ
، أي نفس الیـوم الحاضـر الـذي أنـتم فیـه اآلن، کمـا ٢)أ

  .، ألنه حاضر»ٍق لطار«: ، وال تقول»افتح الباب للطارق«: تقول
 أّن المـراد مـن مـدخولها هـو جنـسه  وهي التي تـدل علـٰی :أل الجنسیة

ٍء  َجَعْلنـا ِمـَن اْلمـاِء ُکـلَّ َشـْي َو (  تعـالٰی وحقیقته وماهیته، ال أفـراده، کقولـه
  .، أي من حقیقة الماء بغض النظر عن أفرادها٣)َحيٍّ 

خولها جمیـع أفـراد  أّن المراد من مدوهي التي تدّل علٰی : أل االستغراقیة
ْنساُن َضعیفاً َو ( جنسه وحقیقته کقوله تعالٰی  ، أي کّل فرد فـرد مـن ٤)ُخِلَق اْإلِ

 السـتغراق جمیـع صـفات أفـراد  وقد تـستعمل مجـازاً .أفراد حقیقة اإلنسان
أنت الجـامع لکـل صـفات أفـراد «، أي »أنت الرجل«: نحو،  مبالغةً حقیقته

  .»الرجل المحمودة

                                                                        
  .٤٠/سورة التوبة. ١
  .٣/سورة المائدة. ٢
  .٣٠/سورة األنبیاء. ٣
  .٢٨/سورة النساء. ٤



 المضاف إلى إحدى المعارف

)١٧٥( 

  
  
  
  

  المعارفإحدٰی  المضاف إلٰی 

ــــسابٍق مــــضاُف   ٧٦ ــــذي ل ــــّم ال   ث
  

  بُرتبـــــِة الـــــذي لـــــُه ُیـــــضاُف   
  

ـــَرمْ   ٧٧ ـــضمیِر ال َج ـــضاَف لل   إّال الم
  

ـــــْم    ـــــه یأخـــــُذ ُرتبـــــَة العَل   بأّن
  

  
 المعـارف الخمـس وسادس المعـارف وآخرهـا المـضاف إلـی إحـدٰی 

کتابي، وکتاب زید، وکتاب هـذا، وکتـاب الـذي فـي الـدار، «السابقة، نحو 
  .»لرجلوکتاب ا

ورتبته في التعریف کرتبة ما أضیف إلیه، إّال المضاف إلـی الـضمیر فـإّن 
 الـضمیر صـفًة للعَلـم، رتبته کرتبة العَلم، وذلك لصحة وقوع المضاف إلـٰی 

 والصفُة ال تکون أعرف من الموصوف، کما هـو »مررت بزید ضاربك«نحو 
ضمیر، صـارت المقرر عندهم، فلو کانت رتبة المضاف إلی الضمیر کرتبة ال

م، فلزم أن نتنّزل عن صفة العَلم أعرف من العلم، ألّن الضمیر أعرف من العلَ 
  . رتبة العَلم اآلتیة بعد رتبة الضمیر مباشرةرتبة الضمیر إلٰی 



  

 



 المبتدأ والخبر

)١٧٧( 

  
  
  
  

 المبتدأ والخبر

ـــــزآِن   ٧٨ ـــــُر الج ـــــدا والخب   المبت
  

  وُیرفعـــاِن »  ِعـــزٌّ الِغنـــٰی «فـــي کــــ  
  

  
 الِغنٰی « نحو »لرئیسّیان في الجملة االسمیةالجزآن ا«: المبتدا والخبر هما

، حیث یشّکالن رکني اإلسناد وهمـا المـسند والمـسند إلیـه، واألصـل »عزٌّ 
ب أن یکون المبتدأ هو المسند إلیه، والخبر هو المسند، وقد یصار إلی لوالغا

  .خالف األصل کما سیتضح
لیه، وقد یـصار إالخبر ألنه المسند  المبتدأ متقّدمًا علٰی واألصل أن یکون 

 وهناك حاالت کثیرة مذکورة فـي محلهـا تتعلـق بوجـوب . خالف ذلكلٰی إ
تقدیم المبتدأ وتأخیر الخبر، ووجوب تقدیم الخبر وتـأخیر المبتـدأ، وجـواز 

  .األمرین
 مـؤوًال ، وقـد یکـون»زیـد قـائم«والمبتدأ قد یکون اسمًا صـریحًا، نحـو 

 عل بمصدر، کقوله تعالٰی بالصریح، وهو الحرف المصدري المسبوك مع الف
ْن َتُصوُموا َخْیٌر َلُکْم َو (
َ
  .»کم خیٌر لکموصیامُ «، ألّنه بتأویل ١)أ

                                                                        
  .١٨٤/سورة البقرة. ١



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)١٧٨( 

رفعان، والمشهور أن الرافع للمبتـدأ عامـل معنـوي هـو والمبتدأ والخبر یُ 
  .االبتداء، والرافع للخبر عامل لفظي هو نفس المبتدأ

  
 أحکام المبتدأ والخبر

ـــرا ذا المبتـــدا مُ رٰی نـــوقـــْد   ٧٩   نکَّ
  

ــاَد    ــا « نحــُو إذا أف ــرٰی م ــٌب َج   »خط
  

  
، کـأن تکـون أفادت فائدة نکرًة إذا نراهوقد والمبتدأ غالبًا ما یکون معرفة، 

َمٌة ُمْؤمِ َو ( موصوفة، کقوله تعالٰی 
َ
ْعَجَبـْتُکْم َنٌة َخْیـٌر ِمـْن ُمـْشرَِکٍة َو َأل

َ
أو ، ١)َلـْو أ

ال َو ( هام، کقولـه تعـالٰی ، وذلك بأن تقع في سیاق نفي أو استفمفیدة للعموم
 ( ، وکقوله تعالٰی »ال من عموم الخوف علیهم«، أي ٢)َخْوٌف َعَلْیِهْم 

َ
ِإلـٌه َمـَع أ

هِ    .»إله من عموم اآللهة مع الّله؟أ«، أي ٣)اللَّ
 

   ذا جملــــًة مــــْع رابــــِط والخبــــَر   ٨٠
  

  »حــازٌم فــي واســِط «أو ِشــبَهها کـــ  
  

  
لًة أو شبَه جملـة مـن الظـرف أو  جمنراهوالخبر غالبًا ما یکون مفردًا، وقد 

  :الجار والمجرور
زیـد « اسمیة، نحو  وأخرٰی »زید قام«فتارة تکون فعلیة، نحو : أما الجملة

                                                                        
  .٢٢١/سورة البقرة. ١
  .٦٢/سورة البقرة. ٢
  .٦٠/سورة النمل. ٣



 المبتدأ والخبر

)١٧٩( 

 تـتم الفائـدة  ویجب أن یکون للجملة رابط یربطها بالمبتدأ حتـٰی .»أبوه قائم
 إلـٰی ، فـال تحتـاج من الخبر، إّال إذا کانت الجملة نفس المبتدأ في المعنـٰی 

ُهـمَّ ( لتحقق الفائدة، کقوله تعالٰی رابط ، فـإن ١)َدْعـواُهْم فیهـا ُسـْبحاَنَك اللَّ
 فهـو جملـة فعلیـة مـضمونها نفـس ،»ُح سـبحانكسبّ أ« بتقدیر »سبحانك«

  :والرابط واحد من أربعة. »دعواهم«المبتدأ 
، وهـو الغالـب، وقـد یکـون » المبتدأالضمیر العائد علٰی «: الرابط األول

وأیـضًا  أي هو، »زید یقوم«، أو مستترًا، نحو »د ضربه عمرٌو زی«ظاهرًا، نحو 
قد یکون مرفوعًا، کما في المثال الثاني، أو منصوبًا، کما في المثال األول، أو 

  .»زید قام أبوه« أو »زید مررت به«مجرورًا، نحو 
ْقویَو ( ، کقوله تعالٰی » المبتدأاإلشارة إلٰی «: الرابط الثاني  ذِلـَك  ِلباُس التَّ

  العائد علـٰی »ذلك«ة ر فیها اسم اإلشا»ذلك خیر«، فإن جملة الخبر ٢)َخْیٌر 
  .»لباس التقوٰی «المبتدأ 

ُة ( ، کقوله تعالٰی »إعادة ذکر المبتدأ«: الرابط الثالث ةُ * اْلَحاقَّ ، ٣)َما اْلَحاقَّ
 المبتـدأ، »مـا« المتکونة مـن اسـم االسـتفهام »ما الحاقة«فإن جملة الخبر 

، قـد أعیـد فیهـا ذکـر  األولـٰی »الحاقـة«، والتي هي خبر لــ»ةالحاق«وخبره 
  .المبتدأ

لمبتـدأ ل اسـم عـام  بأن تشتمل جملة الخبر علٰی »العموم«: الرابط الرابع

                                                                        
  .١٠/سورة یونس. ١
  .٢٦/سورة األعراف. ٢
  .٢، ١/سورة الحاقة. ٣
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)١٨٠( 

زیـد نعـم « للجملة بالمبتـدأ، نحـو هو الرابطوشامل له، فیکون هذا العموم 
الذي  »الرجل«، وفیها لفظ »زید« خبر لـ»نعم الرجل«، فإن جملة »الرجل
  . وشامل له»زید«لـم اهو ع

 والظرف هـو کـل .تفسیرها في صلة الموصولفقد تقدم : أما شبه الجملة
 الظـرف الزمـاني أو ، واألول یـسمٰی »فـي« اسم زمان ومکان متضمن معنٰی 

 الظـرف المکـاني أو ظـرف ، والثاني یـسمٰی »السفر غداً «ظرف الزمان نحو 
ار والمجـرور هنـا همـا التامـان،  فالظرف والج.»زید أماَمك«المکان، نحو 

ْسـَفَل ِمـْنُکْم َو ( نظیر ما تقدم في صلة الموصول، کقولـه تعـالٰی 
َ
ْکـُب أ ، ١)الرَّ

ِه َربِّ اْلعاَلمیَن (و  وما »مستقر«أن نقدر هنا مفردًا، نحو  ویجوز .٢)اْلَحْمُد ِللَّ
 أو  وما بمعناه، ألن الخبر إما أن یکون مفـرداً »استقر«لة، نحو جم أو ،بمعناه

جملة، بخالف صلة الموصول التي البد أن تکون جملة لـیس غیـر، لـذلك 
  . وما بمعناه»استقر«قدرنا هناك خصوص الجملة 

  
   الزمــاُن عــن ذاٍت َخبــْر وال ُیــرٰی   ٨١

  

ــْد ظهــْر    ــه ق ــُف من ــوا مــا الُخْل   وأّوُل
  

  
 خبرًا عن مبتدأ ذاٍت وعین، الذي ری وال یقع الزمان أي ظرف الزمانوال یُ 
 واإلخبار، فال ، لعدم تمامیة المعنٰی »زید«، کـ»اسم الذات أو العین« ٰی یسم
 بخـالف ظـرف المکـان حیـث یـصح فیـه ذلـك، »زید یوَم الجمعة«: یقال

                                                                        
  .٤٢/ األنفالسورة. ١
  .٢/سورة الفاتحة. ٢
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  .»زید أماَمك«: کقولك
 الـذات، ضـًا أي یعـرض علـٰی َر وهذا بخالف ما إذا کان المبتدأ معنًی وَع 

لخیر، فإنه یجوز أن یقـع ، کالصوم وا» أو الحدثاسم المعنٰی « الذي یسمٰی 
  .»الخیُر خلَفك«، و»الصوُم یوَم الجمعة«: الزمان خبرًا عنه، کقولك

وما ورد عن العرب ما ظاهره خالف ذلك، أي ظاهره اإلخبار بالزمان عن 
، فإن ظاهره اإلخبار بالزمـان »اللیلَة الهالُل «: الذات، وجب تأویله، کقولهم

تقدیر معنًی مضاف للـذات المبتـدأ، بل فیؤو، »الهالل« عن الذات »اللیلةَ «
یلـَة طلـوُع الهـالِل أو رؤیـُة لال«فیکون المبتدأ حینئـذ معنـًی ال ذاتـًا، نحـو 

الیوَم شـرُب خمـٍر «، والتقدیر » خمٌر وغدًا أمٌر الیومَ «: ، ومثُله قولهم»الهالِل 
  .»وغدًا حدوُث أمرٍ 

 
  عــن خبــٍر مرفــوُع وصــٍف قامــا  ٨٢

  

ــــًا أِو    ــــْد نفی ــــتفهاماإْن یعتِم   ٱس
  

  
الغالب أن یکون المبتدأ و والخبر أن األصل أقد تقدم في أول بحث المبتد

ا األصـل، کالـذي نحـن مسندًا، وقد یصار إلی خالف هذمسندًا إلیه والخبر 
اسـم یکون المبتدأ مسندًا، وذلـك بـأن یکـون وصـفًا کاسـم الفاعـل وفیه، ف

 الفاعل، أو نائبه فـي  اسمفيالمفعول، ویقوم مرفوع هذا الوصف من الفاعل 
اسم المفعول، مقاَم الخبر وساّدًا مسّده، ألن المبتدأ البد أن یکون له خبـر أو 

  .ما یقوم مقامه
 وهذا الوصف المبتدأ ال یستغني بمرفوعه عن الخبـر إال إذا اعتمـد علـٰی 



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)١٨٢( 

، ومثلـه »أمضروٌب الَعْمـران؟«، أو استفهام نحو » الزیدانما قائٌم «نفي نحو 
  .»أمضروٌب الَعْمرون؟« و،» الزیدونما قائٌم «

 
ــــذا  ٨٣ ــــاِر جــــائٌز ک ــــرُة األخب   وکْث

  

  »أیـَن ذا؟«تقدیُمها وٱْلَزْمـه فـي کــ  
  

  
 رف العطـف، کقولـه تعـالٰی حـأي بـدون وتعددها،  األخبار کثرةویجوز 

اٌل ِلما ُیریُد * ُذو اْلَعْرِش اْلَمجیُد * َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد ( اب ، فیکون إعـر١)َفعَّ
الزیـدون « ومثله نحو . خبرًا ثالثًا، وهکذا»ذو العرش« خبرًا ثانیًا، و»الودود«

 ولـو وجـد حـرف عطـف بـین هـذه األسـماء، لکـان .»علماء شعراء کّتاب
خصوص األول خبرًا من جهة اإلعراب، والبواقي معطوفة علیه، کما في نحـو 

  .»زید عالم وشاعر وکاتب«
 المبتـدأ مـع أن األصـل لخبر الواحد علٰی ویجوز أیضًا تقدیم األخبار أو ا

، وسواء کان الخبر مفـردًا »طویل نحیف زید«، و»طویل زید«التأخیر، نحو 
، أو شـبه جملـة نحـو »غالُمه طویل زید«، أو جملة نحو »طویل زید«نحو 

  .»في الدار زید«

                                                                        
  .١٦ ـ ١٤/سورة البروج. ١



 النواسخ

)١٨٣( 

  
  
  
  

 النواسخ

ـــرِ   ٨٤ ـــدا والخب ـــَسُخ حکـــَم المبت   َتن
  

ثــــرِ   
َ
  نواســــٌخ ثالثــــٌة فــــي األ

  

  
، »رفع حکم المبتدأ والخبر في أثرهمـا مـن الرفـع«النسخ اصطالحًا هو 

  : والنواسخ من جهة نوع عملها ثالثة أبواب.والناسخ هو الرافع لهذا الحکم
ره الذي یرفع المبتدأ فیصّیره اسمًا له، وینصب الخبر فیـصیّ : الباب األول

  .»األفعال الناقصة« ، وتسمٰی »کان وأخواتها«خبرًا له، وهو 
ره الذي ینصب المبتدأ فیصّیره اسمًا له، ویرفع الخبر فیـصیّ : الباب الثاني

  .»الحروف المشّبهة بالفعل« ، وتسمٰی » وأخواتهاإّن «خبرًا له، وهو 
ره مفعـوًال أوًال لـه، وینـصب الذي ینـصب المبتـدأ فیـصیّ : الباب الثالث

األفعـال « ٰی ، وتـسم»ظـّن وأخواتهـا«الخبر فیصّیره مفعوًال ثانیـًا لـه، وهـو 
  .»أفعال القلوب« أو »القلبیة



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)١٨٤( 

  
  
  
  

 کان وأخواتها

   ناصــُب الثــاني الَخبــْر بــاٍب  أّوُل   ٨٥
  

ــــْر    ــــدِأ کمــــا َظه ــــُع المبت   وراف
  

  
 أنه أبواب النواسخ هو ناصب الخبر بعد أن کان مرفوعًا، علٰی باب من أول 

 تعـالٰی  أنه اسم لـه، کقولـه خبر له، ورافع المبتدأ کما ظهر قبل النسخ، علٰی 
َك َقدیراً َو ( وإذا کان الخبر جملة تکون في محل نصب خبـرًا لـه،  .١)کاَن َربُّ

کـان « هـذا البـاب  ویـسمٰی .٢)ِإْن کاَن َقمیُصُه ُقدَّ ِمـْن ُدُبـرٍ َو ( کقوله تعالٰی 
  .»وأخواتها

 
ـــراُده   ٨٦ ـــسٰی «أف ـــّل، أم ـــاَن، وظ   ک

  

  »َلیسا  باَت، صار، ، أصبَح، أضحٰی   
  

، ومــامــازاَل، مــا َیْف «  ٨٧ ، مــا ٱْنفــكَّ
ُ
  تــأ

  

  »مــا«مــسبوقًا بـــ» دام«ثــم » َیبــَرُح   
  

  
 ثالثة وأفراد هذا الباب ثالثة عشر فعًال ناقصًا، وتصّنف هذه األفعال علٰی 

  :أصناف
                                                                        

  .٥٤/سورة الفرقان. ١
  .٢٧/سورة یوسف. ٢



 كان وأخواتها

)١٨٥( 

) کـان: (وهـو ثمانیـةما ینسخ مجردًا عن لفٍظ آخر معـه، : الصنف األول
ـَو ( ٰی ، کقوله تعال»ُوِجد« وهي أم الباب، بمعنٰی  ) ظـّل (، و١)َك َقـدیراً کاَن َربُّ

دخـل فـي « بمعنـٰی ) أمـسٰی (، و»ظّل زید صائماً «، نحو »أقام نهاراً « بمعنٰی 
، »دخـل فـي الـصباح« بمعنٰی ) أصبح(، و» زید متعباً أمسٰی «، نحو »المساء

، نحـو »دخـل فـي الـضحٰی «بمعنی ) أضحٰی (، و»أصبح زید مریضاً «نحو 
صـار «، نحـو » وتحـّولتجـّدد« بمعنـٰی ) صـار(، و» الجو معتـدالً أضحٰی «

ـذیَن یَ َو ( ، کقوله تعـالٰی »أقام لیالً  (بمعنٰی ) بات(، و»الخشب رماداً  بیُتـوَن الَّ
دًا َو  ِهْم ُسجَّ ال َیْوَم ( ، کقوله تعالٰی »نفي الحال«بمعنی ) لیس(، و٢)ِقیاماً ِلَربِّ

َ
أ

غیـر هـذه وقد استعملت هذه األفعـال کثیـرًا ل. ٣)َیْأتیِهْم َلْیَس َمْصُروفًا َعْنُهْم 
  .المعاني مجازاً 

ما ینـسخ بـشرط أن یتقـدم علیـه نفـي أو شـبهه کـالنهي : الصنف الثاني
، »انفصل« ، وجمیعها بمعنٰی )، برحزال، فِتئ، انفّك (واالستفهام، وهو أربعة 

ال «، ونحـو »هل تفتأ معانـدًا؟«، ونحو ٤)ال َیزاُلوَن ُمْخَتِلفیَن َو ( کقوله تعالٰی 
  .٥)َلْن َنْبَرَح َعَلْیِه عاِکفیَن ( قوله تعالٰی ، وک» ذاکرًا لّلهتنفّك 

 المصدریة الظرفیـة، »ما«تقدم علیه تما ینسخ بشرط أن : الصنف الثالث
ُت نـفـصلُته فـي الـنظم، وبیّ  ولهذا ،»بقي« بمعنٰی ) دام(وهو خصوص لفظ 

                                                                        
  .٥٤/سورة الفرقان. ١
  .٦٤/سورة الفرقان. ٢
  .٨/سورة هود. ٣
  .١١٨/سورة هود. ٤
  .٩١/سورة طه. ٥



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)١٨٦( 

  بمـصدر مـضاف إلـٰی »دام« مع »ما«، فتؤول »ما«اشتراط سبقه بخصوص 
، فتفید توقیت دوام ثبوت الخبر للمبتدأ بمدة معینـة، »اممدَة دو«، أي »ةّد مُ «

ْوصانيَو ( کقوله تعالٰی 
َ
الِة َو  أ ـا ِبالصَّ کاِة ما ُدْمـُت َحی مـدَة دوامـي «، أي ١)الزَّ

 حاًال ال خبرًا، وکـذا »ذخراً «، کان »ما« بدون »دمَت ذخراً «: فلو قلت. »حیاً 
 في المثال مصدریة غیـر »ما«، ألن »دام زید سالماً  عجبت من ما«: لو قلت

  .»عجبت من دوام زید سالماً « ظرفیة، والمعنٰی 
 مثُلها في العمل واألحکـام، وهـي خـصوص »کان وأخواتها«وتصاریُف 

 وأخواتهـا الثالثـة، »زال«المضارع واألمر واسم الفاعل والمـصدر، إال فـي 
، حیـث ال »دام« و»لـیس«حیث ال یأتي منها األمر وال المصدر، وکذا فـي 

  .کونان إّال ماضیینی
 تـأتي ألّن جمیع معانیهـا »األفعال الناقصة«وإنما سمیت هذه األفعال بـ

 بـأمرُوِجد وجودًا مقیـدًا «  بمعنٰی »کان«مقیدة بحالة معینة ال مطلقة، فنحو 
أقـام «  بمعنٰی »ظل«، ونحو »کان زید جالساً «: الجلوس مثًال في قولناک» ام

 وهکـذا ،»ظـل زیـد قائمـاً «:  فـي قولنـامـثالً   کالقیـام»نهارًا في حالة معینة
  .البواقي

 بمعانیها حال کونهـا عامـة »فتئ« و»زال« و»لیس« غیر تستعملنعم، قد 
 أن یکـون غیر مقیدة، فتکون أفعاًال تامة حینئذ، مکتفیـة باالسـم فقـط علـٰی 

وجـد «، أي ٢) َمْیـَسَرةٍ  ِإْن کاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإلیَو ( فاعًال لها، کقوله تعالٰی 

                                                                        
  .٣١/سورة مریم. ١
  .٢٨٠/سورة البقرة. ٢



 كان وأخواتها

)١٨٧( 

ِه حیَن ُتْمُسوَن َو َفُسبْ ( ، وکقوله تعالٰی »وجودًا عاماً  ، ١)حیَن ُتـْصِبُحوَن حاَن اللَّ
 ،»حین تدخلون في المساء، وحین تدخلون في الـصباح مـن دون قیـد«أي 

ماواُت َو خاِلدیَن فیها ما داَمِت ( وکقوله تعالٰی  ْرُض  السَّ
َ
ما بقیـت «، أي ٢)اْأل

  .» دون قیدالسماوات واألرض من
  

 أحکام کان وأخواتها

ـــْر   ٨٨ ـــْد ُیَق ـــیَن اِلٱســـِم ق   وبیَنهـــا وب
  

  الخبـْر » دامَ «أو » لیَس «أو قبَل غیِر   
  

  
 االسـم والخبـر، وقـد ُیقـّر  أن تتقـدم علـٰی »کان وأخواتهـا«واألصل في 

ـا َعَلْینـا َنـْصُر َو ( ویوضع الخبر بینهـا وبـین اسـمها، کقولـه تعـالٰی  کـاَن َحق
، »قائمـًا کـان زیـد«: قـولت، ف»دام« و»لـیس«، أو قبلها في غیر ٣)یَن اْلُمْؤِمن

ًا ما دام حاضرٱذهْب «، وال »قائمًا لیس زیٌد «: ، وال تقول»قائمًا ما زال زید«و
  .»زیٌد 

 
٨٩   

ُ
ــن أ ــسُة م ــّصِت الخم ــاوٱخت   واله

  

ــرٰی    ــأْن ُت    فــي معناهــا»صــار« کـــب
  

  
َول، وهي

ُ
، أصـبح،  أمـسٰی کـان، ظـل،«: واختصت النواسخ الخمسة األ

                                                                        
  .١٧/سورة الروم. ١
  .١٠٧/هودسورة . ٢
  .٤٧/سورة الروم. ٣



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)١٨٨( 

 فـي معناهـا، »صـار« بأن تنسلخ عن معانیها الحقیقیة، وتأتي مثل »أضحی
ا ( ، کقوله تعالٰی »تجّدد وتحّول« فتکون بمعنٰی  ِت اْلِجباُل َبس ُبسَّ َفکاَنـْت * َو

ا  ْزواجًا َثالَثةً * َهباًء ُمْنَبث
َ
َحـُدُهْم ِبـاَو ( ، وکقوله تعالٰی ١)َوُکْنُتْم أ

َ
َر أ ْنثیِإذا ُبشِّ

ُ
  ْأل

ا وکقولـه تعـالٰی »أمـست الـشمُس مکـسوفةً «، ونحـو ٢)َظلَّ َوْجُهُه ُمـْسَود ، 
  .» القمر مخسوفاً أضحٰی «، ونحو ٣)َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه ِإْخواناً (

                                                                        
  .٧ ـ ٥/سورة الواقعة. ١
  .٥٨/سورة النمل. ٢
  .١٠٣/سورة آل عمران. ٣



 ما وال والت المشبهات بليس

)١٨٩( 

  
  
  
  

 هات بلیسما وال والت المشبّ 

  للنفي إْن  »ما« الحجازِ في »لیَس «کـ  ٩٠
  

ـــ   ــسبْق ب ــم ُی ــّدَم اِالســُم ول   »إْن «تق
  

  
 في العمل في رفع االسم »لیس«ثالثة حروف من حروف النفي ُشّبهت بـ

  :»ما، ال، الت«: ونصب الخبر، وهي
 إنما هو في خصوص لغة الحجـاز، ولـذا »لیس«فإعمالها مثل : »ما« أما

هـاِتِهْم (و،١)ما هذا َبَشراً ( جاء القرآن الکریم بها، کقوله تعالٰی  مَّ
ُ
. ٢)ما ُهـنَّ أ

 الخبـر، ولـذا ال أن یکون اسمها مقدمًا علـٰی : وط بشرطینوعمُلها هذا مشر
 الزائـدة، ولـذا ال »إن«، وأن ال ُیسبق االسـم بــ»ما بشٌر هذا« نحو فيتعمل 

  .»ما إن أنت عالم«تعمل في نحو 
 کقولـه ،»إّال « النعدام نفیهـا حینئـٍذ بــ»إّال « ینتفي عملها مع »ما«ثّم إن 

ٌد ِإالَّ َرُس َو ( تعالٰی    .»محمد رسول«، فإّن معناه ٣)وٌل ما ُمَحمَّ
 

                                                                        
  .٣١/سورة یوسف. ١
  .٢/سورة المجادلة. ٢
  .١٤٤/سورة آل عمران. ٣



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)١٩٠( 

  للنفــِي شــرطًا وأَثــْر » مــا«کـــ» ال«و  ٩١
  

  ها مـَع الخبـْر مْع شـرِط تنکیـِر ٱسـِم   
  

  
 الحجازیة المتقدمة شرطًا وعمًال، بزیادة شـرط »ما«فهي مثل : »ال« أما

 في »ال« وأما .»ال رجٌل أفضَل منك«واحد، وهو تنکیر اسمها وخبرها، نحو 
، »لـیس«، فلیست هي المشبهة بـ» زید قائمًا وال بکٌر جالساً ما«: نحو قولهم

ک  »جالـساً «، و»زید«  معطوف علٰی »بکٌر «، و»ما«د نفي یوإنما هي زائدة لتأ
ه ، حتـی خـّص »مـا« أقّل من عمـل »ال« ثّم إّن عمل .»قائماً « معطوف علٰی 

  .بعضهم بالشعر
  

ــیِن » الَت «و  ٩٢ ــِظ الِح ــَع لف ــْن م   لک
  

ـــدو کـــال   ـــُث ال یب    الجـــزأیِن بحی
  

  
 النافیة زیدت علیها التاء للمبالغة في النفي، وهـي »ال«فهي : »الت« أما

 لکن مع لفظ الحین في جزأیهـا ومعمولیهـا، بحیـث ال »لیس«تعمل عمل 
یظهر کالهما، وإنما یجب حذف أحدهما، والغالب حذف اسـمها، کقولـه 

، وقـد یعکـس »رولیس الحیُن حیَن فـرا«، أي ١)الَت حیَن َمناٍص َو ( تعالٰی 
ولیس حیُن فراٍر «، أي ) َمناٍص َوالَت حیُن (فیحذف خبرها، کقراءة بعضهم 

 مع غیر لفظ الحـین مـن »الت« قلة أن تستعمل  وبعضهم أجاز علٰی .»حیناً 
  .» ِوالَت ساعَة مندم« کالساعة نحو ،أسماء الزمان

                                                                        
  .٣/سورة ص. ١



 إنّ وأخواتها

)١٩١( 

  
  
  
  

  وأخواتهاإّن 

ـــدا  ٩٣ ـــاني منهـــا ناصـــٌب للمبت   والث
  

   کمـــــا بـــــداورافـــــٌع للخبـــــرِ   
  

  
 أنه أبواب النواسخ هو ناصب المبتدأ بعد أن کان مرفوعًا، علٰی من ثاني الو

ِإنَّ (  أنه خبر له، کقولـه تعـالٰی اسم له، ورافع الخبر کما بدا قبل النسخ، علٰی 
َه َسریُع اْلِحساِب   وإذا کان الخبر جملة تکون في محل رفع خبـرًا لـه، .١)اللَّ

ــالٰی  ــه تع ــ( کقول ــِسنیَن ِإنَّ اللَّ ــسمٰی . ٢)َه ُیِحــبُّ اْلُمْح ــاب  وی إّن «هــذا الب
  .»وأخواتها

 
کیــــــــِد » إّن، أّن  «یــــــــهفو   ٩٤   للتأ

  

  الســــتدراٍك ٱو توکیــــِد » لکــــّن «  
  

  
  : ستة أحرف هذا البابيفو
کید، کقوله تعالٰی : »إّن وأّن « َه َعُدوٌّ ِلْلکاِفریَن ( للتأ  »أّن «، إّال أن ٣)َفِإنَّ اللَّ

                                                                        
  .١٩٩/سورة آل عمران. ١
  .١٩٥/سورة البقرة. ٢
  .٩٨/سورة البقرة. ٣



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)١٩٢( 

اْعَلُموا َو ( در متعلق بعامل من العوامل، کقوله تعالٰی تؤول مع ما بعدها بمص
َه َشدیُد اْلِعقاِب  نَّ اللَّ

َ
  .» عقاب الّلهاعلموا شدةَ «أي ، ١)أ

  :ألحد معنیین، إما االستدراك أو التوکید: »لکّن «
هو تعقیب الکالم برفع ما یتوهم ثبوُتـه أو نفُیـه مـن الکـالم : واالستدراك

، لرفع توهم ثبوت الکـرم لـه، »جاع لکنه بخیلزید ش«السابق، فاألول نحو 
ـهَ ( ألن الشجاعة والکرم متالزمان عادة، قال تعالٰی   َلـُذو َفـْضٍل َعَلـی ِإنَّ اللَّ

اِس َو  اِس ال َیْشُکُروَن النَّ ْکَثَر النَّ
َ
، لرفع توهم ثبوت شکر أکثر النـاس ٢)لِکنَّ أ

، لرفع توهم نفي »ریم لکنه کنزید جبا« تفّضله علیهم، والثاني نحو لّله علٰی 
ْنَفْقَت مـا ِفـي ( الکرم عنه، ألّن الجبن والبخل متالزمان عادة، قال تعالٰی 

َ
َلْو أ

ْرِض َجمیعًا ما 
َ
ْفَت َبْیَن ُقُلوِبِهْم َو اْأل لَّ

َ
ـَف َبْیـَنُهْم أ لَّ

َ
َه أ ، لرفـع تـوهم ٣)لِکنَّ اللَّ

  .انعدام األلفة بین قلوبهم
لـو جئتنـي أکرمتـك «االستدراك، نحو والمراد منه الخالي من : والتوکید

کـد »لکـن«هـم قبـل  قـد فُ ء، فإن نفي المجي»لکنك لم تجئ ، فجـاءت لتأ
  . االستدراك في المثال لمعنٰی ذلك، وال وجود

 
ـــــشبیِه أو للظـــــنِّ » کـــــأّن «  ٩٥   للت

  

ــــَت «و   ــــٰی » لی ــــيللُمن    أِي التمنِّ
  

  

                                                                        
  .١٩٦/سورة البقرة. ١
  .٢٤٣/سورة البقرة. ٢
  .٦٣/سورة األنفال. ٣



 إنّ وأخواتها

)١٩٣( 

جاَجُة (   لٰی ألحد معنیین، إما التشبیه أو الظن، واألول کقوله تعا: »کأّن « الزُّ
يٌّ  ها َکْوَکٌب ُدرِّ  ، ولعل منه قولـه تعـالٰی »کأن زیدًا شاعر«، والثاني نحو ١)َکَأنَّ

ُه ُهَو (عن بلقیس عندما رأت عرشها أمامها  ، أي أظنه هـو، والّلـه ٢)قاَلْت َکَأنَّ
  .العالم

 للتمني، وهو طلب ما یمتنع عادة أو عقًال وقوعـه، کقولـه تعـالٰی : »لیت«
یـا ( أو طلب ما یندر وقوعه لصعوبته، کقولـه تعـالٰی ، ٣) ُکْنُت ُتراباً  ْیَتنيیا لَ (

وِتَي قاُروُن 
ُ
  .٤)َلْیَت َلنا ِمْثَل ما أ

 
  لإلشــــفاِق أو للــــسبِب » لعــــّل «  ٩٦

  

ــــ   ـــي ک ـــي«أِو الترجِّ ـــّل ذا أب   »لع
  

  
ألحد معاٍن ثالثة، إما الترّجـي، وهـو توقـع الـشيء المحبـوب، : »لعل«

ي آتیُکْم ِمْنها ِبَقـَبٍس إِ ( کقوله تعالٰی  ي آَنْسُت نارًا َلَعلِّ ، أو اإلشـفاق، وهـو ٥)نِّ
دْ َو ( توقع الشيء المکروه والخوف من وقوعه، کقوله تعالٰی 

َ
ُه ِفْتَنـٌة ِإْن أ ري َلَعلَّ

ـِه َو ( ، أو التعلیل والسببیة، کقوله تعالٰی ٦) حیٍن  َمتاٌع ِإلیَلُکْم َو  ُتوُبوا ِإَلـی اللَّ

                                                                        
  .٣٥/سورة النور. ١
  .٤٢/سورة النمل. ٢
  .٤٠/سورة النبأ. ٣
  .٧٩/سورة القصص. ٤
  .١٠/سورة طه. ٥
  .١١١/سورة األنبیاء. ٦



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)١٩٤( 

یُّ 
َ
ُکْم ُتْفِلُحوَن َجمیعًا أ   .»لکي تفلحوا«، أي ١)َها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَّ

  
  وأخواتهاأحکام إّن 

ـــّن   ٩٧ ـــا«وذا إذا بِه ـــصْل » م ـــم یّت   ل
  

  وإْن بهــا ُوِصــْل » لیــَت «وجــاز فــي   
  

  
 »مـا« مشروط بأن ال یتـصل بهـّن حـرف » وأخواتهاإّن «وهذا اإلعمال لـ

َمـا ( ، کقوله تعـالٰی »ا الکافةم«الزائدة، وإّال تکّفها عن العمل، لذا سمیت  ِإنَّ
ُه ِإلٌه واِحٌد  یـزول اختـصاصها  المـشهور، وتفید الحصر علٰی  وحینئذ .٢)اللَّ
ما ُیوحی( سمیة، کقوله تعالٰی بالجملة اال ما ِإلُهُکْم ِإلٌه واِحـٌد  ُقْل ِإنَّ نَّ

َ
، ٣) ِإَليَّ أ

مـا ( تعـالٰی سمیة، وکقولـه  اال الفعلیة، والثانیة علٰی  علٰی فدخلت األولٰی  َکَأنَّ
  .٤)ُیساُقوَن ِإَلی اْلَمْوِت 

ائـدة ز ال»مـا«، فإنها یجوز إعمالها عند دخـول »لیت«من ذلك  ویستثنٰی 
 مـًال علـٰی حمالهـا سمیة، کما یجـوز إهاصها بالجمل االعلیها، لبقاء اختص

  .»لیتما زیدًا أو زیٌد أخي«: أخواتها، فتقول
 رها مـن الموصـولة، کقولـه تعـالٰی  بقید الزائدة، عن غی»ما«واحترزنا في 

                                                                        
  .٣١/سورة النور. ١
  .١٧١/سورة النساء. ٢
  .١٠٨/سورة األنبیاء. ٣
  .٦/سورة األنفال. ٤



 إنّ وأخواتها

)١٩٥( 

ِه ُهَو َخْیٌر َلُکْم  ِإنَّ ( ، أي » حـسنتعفوإّن ما «، والمصدریة، نحو ١)ما ِعْنَد اللَّ
 بـین الزائـدة وغیرهـا بإدغـام األولـٰی في الکتابـة  ویفّرق .» حسنعفوكإّن «

  .فصل الثانیة عنهاو، باألداة
 

ـــَل   ٩٨ ـــْن » إْن «وجـــاَز أْن ُتعِم عِمَل
َ
  وأ

  

  ٱهِمَلــْن » لکــِن «وبعــُد » وکــأْن أْن «  
  

  
ــك وجــاز  ــة عــن : »إْن « عمــلأن تُ ل ــي المخفف ــان تهملأ، و»إّن «وه ، ه

ا َعَلْیهـا ِإْن ُکلُّ َنْفٍس َلَمـ( کقوله تعالٰی ها أکثر عند العرب، فاإلهمال وإهمال
واإلعمـال  زائـدة، »مـا«، فتکـون »لمـا« فـي »ما«بقراءة تخفیف ، ٢)حاِفٌظ 

ا  َلَمـ ُکـال َو ِإْن ( ثیر ونافع وأبي بکر شعبة، قوله تعالٰی کقراءة بعضهم، کابن ک
ْعماَلُهْم 

َ
َك أ ُهْم َربُّ َینَّ   .»لّما« و»إّن « بتخفیف ٣)َلُیَوفِّ

 وجب اشتمال الجملة التـي بعـدها علـی الـالم للکنها في حالة اإلهما
  مؤکدة عن کونها نافیة، وذلك کما في اآلیـة»إْن «الفارقة التي تفّرق بین کون 

 ، وهذه غیر الالم المزحلقة التـي تـدخل علـٰی )ٌظ ها حافِ یْ لَ ا  َع َم لَ (المتقدمة 
 وهي الم التوکید الداخلة فـي بدایـة »إّن زیدًا لقائم أو لیقوم« نحو »إّن «خبر 

  . الخبر، لئال یجتمع المؤکدان إلٰی »إّن «الجملة، تزحلقت عند مجيء 
، لکـن یجـب أن »أّن «وهي المخففة عـن : »أْن « عملن تُ علیك أجب یو 

                                                                        
  .٩٥/سورة النحل. ١
  .٤/سورة الطارق. ٢
  .١١١/سورة هود. ٣



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)١٩٦( 

ْن یـا ِإْبـراهیُم ( یکون اسمها ضمیرًا محذوفًا، کقولـه تعـالٰی 
َ
ْقَت  * أ َقـْد َصـدَّ

یا ْؤ ، وقـد یظهـر فـي الـشعر، »أْنـك یـا إبـراهیم«حیث قّدر سـیبویه ، ١)الرُّ
  .والغالب أن یکون ضمیر شأن محذوف

ِن اْلَحْم ( سمیة، کقوله تعالٰی اویجب في خبرها أن یکون جملة إما 
َ
ِه أ ُد ِللَّ

، أو فعلیة، کقولـه »ه أي الشأن واألمر الحمد لّلهأنْ «بتقدیر ، ٢)َربِّ اْلعاَلمیَن 
ْن َعسیَو ( تعالٰی 

َ
َجُلُهْم  أ

َ
ْن َیُکوَن َقِد اْقَتَرَب أ

َ
ْن َو (، و٣) أ

َ
هُ  َغِض اْلخاِمَسَة أ  َب اللَّ

 ورفـع لفـظ »غـضب« وکـسر الـضاد مـن »أّن « علی قراءة تخفیف ٤)َعَلْیها
 لکن إذا لم یکن الفعل في الجملة الفعلیة جامدًا کما هو فـي اآلیـة .لةالجال

الثانیة، وکان متصرفًا، ولم یکن دعاء کمـا هـو فـي اآلیـة الثالثـة، وجـب أن 
ْن َقـْد َصـَدْقَتناَو ( ، کقولـه تعـالٰی »قـد« إما بــ»أْن «ُیفصل عن 

َ
، أو ٥)َنْعَلـَم أ

ْن َسـَیکُ ( حرف تنفیس، کقوله تعالٰی ب
َ
حـرف ب، أو ٦) وُن ِمـْنُکْم َمْرضـیَعِلَم أ

 ( نفي، کقوله تعالٰی 
َ
 أ

َ
 أي »یرجـُع « برفـع ٧) َیْرِجُع ِإَلـْیِهْم َقـْوالً َال ْن َفال َیَرْوَن أ

ْن َلِو اْسـَتقاُموا َعَلـی َو ( کقوله تعالی »لو«حرف ب، أو »..أن الشأن ال یرجع«
َ
أ

                                                                        
  .١٠٥، ١٠٤/سورة الصافات. ١
  .١٠/سورة یونس. ٢
  .١٨٥/سورة األعراف. ٣
  .٩/سورة النور. ٤
  .١١٣/سورة المائدة. ٥
  . ٢٠/سورة المزمل. ٦
  .٨٩/سورة طه. ٧



 إنّ وأخواتها

)١٩٧( 

ریَقةِ    .١)الطَّ
، نحـو »کـأّن «خففـة عـن وهي الم: »کأْن «عمل أیضًا أن تُ علیك جب یو 

جـاءت «، واألکثر حذف اسمها ضمیرًا لغیر الـشأن، نحـو »کأْن زیدًا أسٌد «
َکـَأْن َلـْم َتْغـَن ( أو للـشأن، کقولـه تعـالٰی . »کأنها قمـر« أي »هند کأْن َقمٌر 

ْمِس 
َ
 ومع الشأن المحذوف إذا کان .»کأن الشأن لم تغن باألمس«، أي ٢)ِباْأل

، کمـا فـي اآلیـة »لـم«ها عـن الفعـل إمـا بــلصفخبرها جملة فعلیة وجب 
  .»کأن قد جاء زید«، نحو »قد«المتقدمة، أو بـ

 ، کقوله تعالٰی »لکّن «وهي المخففة عن : »لکْن «همل أن تُ علیك جب یو 
اِسُخوَن ِفي اْلِعْلـِم ( ْنـِزَل ِإَلْیـَك لِکِن الرَّ

ُ
، ٣) ِمـْنُهْم َواْلُمْؤِمُنـوَن ُیْؤِمُنـوَن ِبمـا أ

َومـا َظَلْمنـاُهْم ( تصاصها بالجملة االسـمیة، کقولـه تعـالٰی وحینئذ یزول اخ
ْنُفَسُهْم َو 

َ
  .٤)لِکْن َظَلُموا أ

 
ــــْر   ٩٩ ــــا ال یتوســــُط الخب ــــم هن   ُث

  

  وجــاز فــي الظــرِف ومــا ُجــرَّ وَجــْر   
  

  
 ال یجـوز أن یتوسـط الخبـر بـین الناسـخ »إّن وأخواتهـا«ثّم هنا في باب 

وباألولویة ال یجوز تقدمـه علـی  ،»کان وأخواتها«واسمه، کما جاز في باب 

                                                                        
   .١٦/سورة الجن. ١
  .٢٤/سورة یونس. ٢
  .١٦٢/سورة النساء. ٣
  .١٠١/سورة هود. ٤



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)١٩٨( 

، إال إذا کان الخبر شبه »إّن قائٌم زیداً « وال »قائٌم إّن زیداً «: قولتالناسخ، فال 
 جملة من الظرف والجار والمجرور، فیجوز أن یتوّسط فقـط، کقولـه تعـالٰی 

ْنکاالً (
َ
  .٢) ذِلَك َلِعْبَرةً  ِإنَّ في(، و١)ِإنَّ َلَدْینا أ

 
ـــْسُر   ١٠٠ ـــ» إّن «وک ـــَسْم بع ـــوٍل وَق   َد ق

  

ــــزمْ  ٍوفــــي ٱبتــــدا وقبــــَل الم      ُیلَت
  

  
  : أي کسر همزتها في موارد أهمها أربعة»إّن «وُیلتزم کسر 

 مــن المــصدر ،أن تقــع بعــد القــول، أي محکیــة بــالقول: المــورد األول
 وتصریفاته من الفعل واسم الفاعل واسم المفعول ونحو ذلك، کقوله تعـالٰی 

ي َعْبُد اللَّ (   .٣)هِ قاَل ِإنِّ
اْلِکتـاِب َو ( أن تقع بعد القسم أي في جوابه، کقوله تعـالٰی : المورد الثاني

ْنَزْلناُه في * اْلُمبیِن 
َ
ا أ   .٤) َلْیَلٍة ُمباَرَکةٍ  ِإنَّ

أن تقع في ابتداء جملة، سواء کان االبتداء حقیقیًا، کقولـه : المورد الثالث
ْنَزْلناُه في( تعالٰی 

َ
ا أ ، أو حکمیـًا، کمـا إذا وقعـت بعـد حـرف ٥) َلْیَلِة اْلَقْدرِ  ِإنَّ

ال (  بدء کالم مهم، کقوله تعالٰی ، الذي یدل علٰی »أال، وأما«االستفتاح مثل 
َ
أ

                                                                        
   .١٢/سورة المزمل. ١
   .١٣/سورة آل عمران. ٢
  .٣٠/سورة مریم. ٣
  .٣، ٢/سورة الدخان. ٤
  .١/سورة القدر. ٥



 إنّ وأخواتها

)١٩٩( 

ِه ال َخْوٌف َعَلْیِهْم  ْوِلیاَء اللَّ
َ
  .١)ِإنَّ أ

ُه َو (  أن تقع قبل الم التوکید المزحلقة، کقوله تعالٰی :المورد الرابع َیْعَلُم اللَّ
َك َلَرُسو ُه َیْشَهُد ِإنَّ اْلُمناِفقیَن َلکاِذُبوَن ُلُه َو ِإنَّ   .٢)اللَّ

                                                                        
  .٦٢/سورة یونس. ١
  .١/سورة المنافقون. ٢



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)٢٠٠( 

  
  
  
  

 ال النافیة للجنس

   تعمــُل  ٍلنفــِي جــنس» ال» «إّن «کـــ  ١٠١
  

ـــِصُل    ـــراِت مـــا بهـــا َتّت ـــي النِک   ف
  

  
نحو  في نصب االسم ورفع الخبر، »إّن « النافیة للجنس عمل »ال«تعمل 

 اسـتغراق التنـصیص علـٰی  هذه هي التي یقصد بهـا »ال«و. »ال رجَل قائٌم «
 خبرها عـن جمیـع أفـراد جـنس اسـمها  أن ینفٰی النفي للجنس کّله، بمعنٰی 

  االستغراقیة قبل اسمها، فمعنٰی »من«ًا، ویعرف ذلك بصحة تقدیر النکرة نّص 
 المـشبهة بلـیس، »ال«، فهي مقابل »ال من رجٍل قائٌم «، أي »ال رجَل قائٌم «

ًا بنفـي الجـنس، وإن کانـت  تکـون نـّص ، حیث إنها ال»ال رجٌل قائماً «نحو 
ظاهرة فیه، ألن النکرة في سیاق النفي ظاهرة في العموم، فهي تحتمـل نفـي 
الوحدة، أي نفي وجود رجل بقید الوحدة، فیحتمل أن یوجد رجالن أو أکثر، 

  .، بخالف األولٰی »ال رجٌل قائمًا بل رجالن أو أکثر«: لذا یجوز أن یقال
 فـي »إن« النافیـة للجـنس إنمـا تعمـل عمـل »ال«کل حـال فـإن  وعلٰی 

 »ال«النکرات التي تتـصل بهـا، أي إذا کـان معموالهـا نکـرتین، وأن تکـون 
 اسـمها مطلقـًا متصلة بهما أي باالسم فالخبر، فال یجوز تقدیم خبرها علـٰی 

  .عّد من النکرةیجملة الذي ال إذا کان شبه حتٰی 



 ال النافية للجنس

)٢٠١( 

سم مفـردًا عـن اإلضـافة،  هذه حاصل سواء کان اال»ال«ونصُب االسم بـ
ال غـالَم رجـل «أو مضافًا، نحـو ، ١)ذِلَك اْلِکتاُب ال َرْیَب فیهِ ( کقوله تعالٰی 
االسم الذي یأتي بعـده شـيء یکّمـل «، أو شبیهًا بالمضاف، وهو »في الدار

، فقد یکـون »معناه ویعمل فیه غیر الجّر، کما یکّمل المضاف إلیه المضاف
کـًال طعامـًا فـي «، أو ناصبًا، نحـو » شأُنه مذمومال مرتفعاً «رافعًا له نحو  ال آ

ال عشرین «، و»ال راحمًا الیوَم موجود«، و»ال قائمًا إجالًال حاضر«، و»الدار
 »الیـوم« مفعـول لـه، و»إجـالالً « مفعول به، و»طعاماً «، فإن »رجًال ذاهبون

 ،»ال متکاسًال فـي عملـه ممـدوح« تمییز، ومنه »رجالً «ظرف مفعول فیه، و
ألن الصحیح أن العامل یعمل النصب في الجـار والمجـرور المتعلَقـیِن بـه 

  . المفعولیةعلٰی 
 

ـــذا  ١٠٢ ـــضاٍف وک ـــَر م ـــْن غی   وإن یک
  

  غیــــَر شــــبیِهه ٱســــُمها فــــإّن ذا  
  

ــٰی   ١٠٣ ــٰی  ُیبن ــيعل ــِه وِف ــصُب ب ــا ُین    م
  

ــِو    ــسلماٍت «کنح ــي» م ــتُح َیِف   الف
  

  
 مـا  علـٰی إن ذا یبنـٰی وإن یکن اسمها غیر مضاف وال شبیهًا بالمضاف، فـ

ال عـادَل، وال « علٰی الفتح في المفرد وجمع التکسیر، نحو ینصب به، فیبنٰی 
وال ال عادَلیِن، « وجمع المذکر السالم، نحو  الیاء في المثنٰی ، وعلٰی »عدوَل 

ویفي ، »ال عادالِت «، وعلی الکسر في جمع المؤنث السالم، نحو »عادِلیَن 
 الفـتح، بـأن لسالم الفتح أي البناء علٰی ویکفي في خصوص جمع المؤنث ا

                                                                        
  .٢/سورة البقرة. ١



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)٢٠٢( 

 مبنیـًا فـي محـل نـصٍب فیکون االسم في جمیع ذلـك . »ال عادالَت «: یقال
  .»ال«اسمًا لـ



 اظن وأخواته

)٢٠٣( 

  
  
  
  

 ظن وأخواتها

ــــُث وال  ١٠٤   لجــــزأیِن لناصــــُب  الثال
  

ـــــا معـــــًا کمفعـــــولیِن      ِکلیهم
  

  
لجـزأین أي المبتـدأ والخبـر لناصـب الأبواب النواسـخ هـو من ثالث الو

اَعَة َو ( عوًال أول ومفعوًال ثانیًا، کقولـه تعـالٰی ف م،لین لهکمفعو ُظـنُّ الـسَّ
َ
مـا أ

 وإذا کان الخبر جملة تکون في محل نصب مفعوًال ثانیًا له، کقولـه .١)قاِئَمةً 
ْن َیْأَمُنوُکْم ( تعالٰی 

َ
ظـن «هـذا البـاب  ٰی سموی. ٢)َسَتِجُدوَن آَخریَن ُیریُدوَن أ

  .»وأخواتها
 

  َعِلمـــا، َوَجـــدُت، ظـــّن «ه أشـــهرُ   ١٠٥
  

  »مـاَزَع َیحَسُب، خـاَل،  ،رأٰی ، َدرٰی   
  

  
ب، حـِس ، رأٰی ، م، درٰی ِلـظن، وجـد، َع «: وأشهر هذا الباب ثمانیة أفعال

 ألن معانیهـا ،»األفعـال القلبیـة«أو  »أفعال القلـوب« ، وتسمٰی »مَع زخال، 
 ن بمعنـٰی  االعتقاد، أو الرجحـاقائمة في القلب، ألنها إما تفید الیقین بمعنٰی 

                                                                        
  .٣٦/سورة الکهف. ١
  .٩١/سورة النساء. ٢



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)٢٠٤( 

ب، خال، ظن، حِس «، والثاني مثل »م، وجد، درٰی علِ «، فاألول مثل »الظن«
ــالٰی »رأٰی «، و»مزَعــ ــال تع ــوجهین، ق ــي ال ــستعمل ف ــوُهنَّ (  ت ــِإْن َعِلْمُتُم َف

ْکَثَرُهْم َلفاِسقیَن َو (، و١)ُمْؤِمناٍت 
َ
، »دریت زیدًا شـاعراً «ونحو ، ٢)ِإْن َوَجْدنا أ

َك یا َو (و ُظنُّ
َ
ي َأل ا َلُکْم (و، ٣)ِفْرَعْوُن َمْثُبوراً ِإنِّ لت ِخ «ونحو ، ٤)ال َتْحَسُبوُه َشر
ُهْم َیَرْوَنُه َبعیداً ( قوله تعالٰی ، و»مت بکرًا شیخاً زَع «، و»زیدًا عالماً  َو َنـراُه  * ِإنَّ

  .ه العالم في الرجحان، والثانیة في الیقین، واللّ ولٰی ، فإن األ٥)َقریباً 
لها في العمل واألحکـام، وهـي خـصوص  مث»ظن وأخواتها«وتصاریف 

ول مثًال في اسم قالمضارع واألمر واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر، فت
مـررت برجـٍل «: وتقول فـي اسـم المفعـول، »أنا ظان زیدًا عالماً «: الفاعل

 مفعـول أول محـًال مرفـوع لفظـًا لقیامـه مقـام »أبـوه«، فـ»مظنوٍن أبوه عالماً 
، وتقـول »ُظنَّ زیٌد عالماً « مفعول ثان، کما في »لماً عا«الفاعل المحذوف، و

  .»أعجبني ظنُّك زیدًا عالماً «: في المصدر
 المصدریتین، فیکون المـصدر »أنو ،أّن « وقد تدخل أفعال القلوب علٰی 

 المنسبك منها ومن ما بعدها سادًا مـسّد المفعـولین، کمـا فـي قولـه تعـالٰی 
ُهْم ُمالُقو َربِّ ( نَّ

َ
وَن أ ، وهـو بمنزلـة »یظنون لقاء ربهـم«فإّن التقدیر ، ٦)ِهْم َیُظنُّ

                                                                        
  .١٠/سورة الممتحنة. ١
  .١٠٢/سورة األعراف. ٢
  .١٠٢/سراءسورة اإل. ٣
   .١١/سورة النور. ٤
  .٧، ٦/سورة المعارج. ٥
  .٤٦/سورة البقرة. ٦



 اظن وأخواته

)٢٠٥( 

  .»یظنون أنفسهم مالقي ربهم«
هذه األفعال في معـاٍن غیـر قلبیـة، أي فـي غیـر الیقـین وال وقد تستعمل 

 البـصریة مـثًال، نحـو »رأٰی «الرجحان، فال تعمل العمل المذکور، کما فـي 
 . حال ولیس مفعـوًال ثانیـاً »ذاهباً «، فإن »رأیت زیدًا ذاهباً «، و»رأیت القمَر «

بل قد تأتي ألفعال متعلقة للقلب، لکنها لغیر الیقین وال الرجحان، فال تعمل 
، »عتقـد وتـیّقنا« ال »َعَرف«  بمعنٰی »َعِلم«العمل المذکور أیضًا، کمجيء 

 »ظـن« ذهب في الـرأي، و بمعنٰی »رأٰی «، و١)ال َتْعَلُموَن َشْیئاً ( کقوله تعالٰی 
هم«بمعنی    .»حَزَن «  بمعنٰی »وجد«، و»اتَّ

  
 أحکام ظن وأخواتها

ــــٰی   ١٠٦ ــــأّخرْت  ُتلغ ــــاٍن إذا ت   برجح
  

ـــــــطْت    ـــــــساواِة إذا توّس   وبالم
  

  
 عـن العمـل إذا تـأخرت عـن االسـمین، أو »ظـن وأخواتهـا«جاز الغـاء 

توسطت بینهمـا، مـع رجحـان اإللغـاء فـي األول، والمـساواة بـین اإللغـاء 
  .»إبطال عملها في اللفظ والمحل« هو »اإللغاءُ « و.واإلعمال في الثاني
، »فـي الـدار زیـدًا ظننـت« أو »زیـدًا عالمـًا ظننـت«: فتقول في التأخیر
  .»في الدار زیٌد ظننُت « أو »زیٌد عالٌم ظننُت «: واألرجح أن تقول

، وهـو »في الدار ظننُت زیداً « أو »زیدًا ظننُت عالماً «: وتقول في التوسط
  .»في الدار ظننُت زیٌد « أو »عالٌم زیٌد ظننُت «: مساٍو لقولك

                                                                        
  .٧٨/سورة النحل. ١



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)٢٠٦( 

 أّنهما مبتـدأ وخبـر، سـواء وحین اإللغاء یکون المعموالن مرفوعین علٰی 
 وإذا عطفـَت اسـمین علـٰی . کان المبتدأ متقدمًا والخبر متـأخرًا، أو العکـس

 النصب، ألن فعل القلب حـال ، وال یجوزجب العطف بالرفعوالمرفوعین، 
ي اللفـظ والمحـل، بخـالف الحالـة اآلتیـة مـن ل عمله فاختیار اإللغاء أبِط 

زیٌد قـائٌم ظننـُت وبکـٌر «: إبطال عمله في اللفظ دون المحل، فیلزم أن تقول
وبکـرًا «، وال یجـوز أن تقـول »زیٌد ظننـُت قـائٌم وبکـٌر جـالٌس «، و»جالٌس 
  .»جالساً 

  
هِملْت فـي اللفـِظ أو ُقـْل ُعّلقـْت   ١٠٧
ُ
  وأ

  

ــبقْت    ــْد َس ــه ق ــصْدُر ل ــذي ال   إِن ال
  

  
بقت ما لـه الـصدارة فـي  عن العمل إذا َس »ظن وأخواتها«ووجب تعلیق 

، فیکـون »إبطـال عملهـا فـي اللفـظ دون المحـل« هو »التعلیق«الکالم، و
 أنهمـا  أنهما مبتدأ وخبر، ومنصوبین محًال علـٰی ن مرفوعین لفظًا علٰی الجزآ

م االبتـداء لهـا ، فالالم هنـا ال» عالٌم ظننُت َلزیٌد «: مفعول أول وثان، کقولك
 عن العمل بـالمفعولین، فهمـا مرفوعـان »ظّن «قت ة في الکالم، فَعلّ رالصدا

ق االبتداء واإلخبار، في محل نصب علٰی لفظًا علٰی    . المفعولیة للفعل المعلَّ
ویظهر األثر لبقاء النصب محًال فیما إذا عطفـَت علیهمـا، حیـث یجـوز 

بخـالف الحالـة الـسابقة أي  الحـالین، فیهما الرفـع والنـصب بـالنظر إلـٰی 
 »بکرًا عالمـاً « اللفظ، و علٰی » عالٌم  وبکٌر  شاعٌر زیٌد ظننت لَ «: اإللغاء، فتقول
ومع التعلیق قد تأتي الجملة الفعلیة بدًال من المفعولین وساّدة . علی المحل



 اظن وأخواته

)٢٠٧( 

ق، نحو    .»ظننت َلیأتي زید«مسّدهما، وتکون في محل نصب للفعل المعلَّ
ق الفعَل عن عمله اللفظـي فیمـا کّل حال فما ل وعلٰی  ه صدارة الکالم یعلِّ

  : وأشهره ستة،بعده دون المحلي
 علمـُت «، ونحـو » ما زید عالم وال بکرظننُت «نحو : ما وال وإْن النافیات
  .» إْن زید في الدار وال بکرعلمُت «، ونحو »ال زید شاعر وال بکر

، والثـاني نحـو »المظننُت لزید ع«فاألول نحو :  القسمم االبتداء وال موال 
  .»علمُت لیقوَمنَّ زید«

، »اعتقدت أو ظننت جواب هـذا االسـتفهام«: والتقدیر معه: واالستفهام
ْم َبعیٌد ما ُتوَعـُدوَن َو (وهو إما بالحرف، کقوله تعالی 

َ
 َقریٌب أ

َ
ْدري أ

َ
، أو ١)ِإْن أ

َشدُّ َع َلَتْعَلُم ( باالسم، کقوله تعالٰی 
َ
نا أ یُّ

َ
  .٢) ذاباً نَّ أ

                                                                        
  .١٠٩/سورة األنبیاء. ١
   .٧١/سورة طه. ٢



  

 



 الفاعل

)٢٠٩( 

  
  
  
  

 الفاعل

  َجفــا «الفاعــُل المرفــوُع مــن نحــِو   ١٠٨
  

 »َالمسلموَن حیَن مـاَت المـصطفٰی   
 

  
سند إلیه فعل مقدم أو ما یشبهه، واقـع «: الفاعل هو

ُ
االسم المرفوع الذي أ

، فإّن الجفاء »9مات المصطفی« و»جفا المسلمون«، نحو »منه أو قائم به
 وما یـشبه الفعـل هـو .9وقع من المسلمین، بینما الموت قام بالمصطفٰی 

ُمْخَتِلـٌف ( ٰی کقولـه تعـالالمفعول ونحو ذلك، اسم المصدر واسم الفاعل و
ْلواُنهُ 

َ
  .»یختلف ألوانه« ، فإّنه بمعنٰی ١)أ

، ألن الفعل أو ما یشبهه إذا وقع بعد االسم فـال یکـون »مقّدم«وإنما قلنا 
 »قام«تدأ، وفاعل  في المثال مب»زید«، فإن »زید قام«هذا االسم فاعًال، نحو 

ضمیر مستتر، والجملة الفعلیة من الفعل وفاعله في محل رفع خبرًا للمبتدأ، 
، بـل »المـسلماِن قـام«:  أن تقـول»قام المـسلماِن «ولهذا ال یجوز في نحو 

، فتکون الجملـة جملـة اسـمیة مـن مبتـدأ » قاماالمسلماِن «: یجب أن تقول
  .وخبر جملة

                                                                        
  .٦٩/سورة النحل. ١



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)٢١٠( 

دریتین، حیـث ْص  الَمـ»أّن وأْن «سم، کما في وقد یکون الفاعل مأّوًال باال
 ( تسبکان مع ما بعدهما بمصدر یکون هو الفاعل، کقوله تعالٰی 

َ
َو َلْم َیْکِفِهْم أ

ْنَزْلنا
َ
ا أ نَّ
َ
 ( ، وکقوله تعالٰی »أو لم یکفهم إنزاُلنا«، والتقدیر ١)أ

َ
ـذیَن أ َلـْم َیـْأِن ِللَّ

ْن َتْخَشَع ُقُلوُبُهْم 
َ
  .»ألم یأن للذین آمنوا خشوُع قلوبهم«، والتقدیر ٢)آَمُنوا أ

ه إمـا وقد یأتي الفاعل مجرورًا في اللفظ فقط، لکنه في محل رفـع، وجـرُّ 
اَس َلْو َو ( بإضافة المصدر، کقوله تعالٰی  ِه النَّ لـوال أن «، والتقـدیر ٣)ال َدْفُع اللَّ

ْن َتُقو( ، کقوله تعالٰی »من«، أو بحرف جر زائد، وهو »یدفع الّلُه الناس
َ
ُلوا ما أ

ِه  َکفی( ، کقوله تعالٰی »الباء«أو ، »ما جاءنا بشیٌر «، أي ٤)جاَءنا ِمْن َبشیرٍ   ِباللَّ
َهْیهـاَت ِلمـا ( ، کقولـه تعـالٰی »الالم«، أو » الّله شهیداً کفٰی «، أي ٥)َشهیداً 

ولذا یجوز في هذه الموارد في التـابع . »هیهات ما توعدون«، أي ٦)ُتوَعُدوَن 
 اللفـظ، رًا علـٰی والمعطوف ونحوهمـا، أن یکـون مجـرللفاعل من النعت و

أعجبنـي «، و»أعجبني إکراُم زیٍد وبکٍر لسعٍد «:  المحل، فتقولومرفوعًا علٰی 
  .»إکراُم زیٍد وبکٌر لسعد

  

                                                                        
  .٥١/سورة العنکبوت. ١
  .١٦/سورة الحدید. ٢
  .٢٥١/سورة البقرة. ٣
  .١٩/سورة المائدة. ٤
  .٣٨/سورة الفتح. ٥
  .٣٦/سورة المؤمنون. ٦



 الفاعل

)٢١١( 

 أحکام الفاعل

ــــــأبٰی   ١٠٩ ــــــه ی ــــــهْ وِفعُل    أداَة تثنی
  

  والجمــِع لکــْن عنــد َطــْيٍء مجزیــهْ   
  

  
ع، أي إذا کان الفاعل مثنی أو جمعًا، وفعل الفاعل ال یقبل أداة تثنیة وجم

، وقاموا قاما المسلماِن «: ، وال تقول»قام المسلماِن، وقام المسلمون«: فتقول
 تثنیة الفاعل وجمعـه،  حرفین یدالن علٰی  بألف تثنیة وواو جمع»المسلمون

، قـال علـی تأنیـث الفاعـل» قامت هند«ء في نحو کما تدل أداة التأنیث التا
اِلُموَن َو (، و١)َرُجالِن قاَل ( تعالٰی    .٢)قاَل الظَّ

، وهـي  بالفعـللکن عند طيء من العرب یجوز إلحاق أداتي تثنیة وجمع
. »لغة أکلوني البراغیـث« نحو الجواز ال اللزوم، اشتهرت بـلغة عندهم علٰی 

ل کلٌّ بمـا یناسـبه، کـأن تجعـل  لسان غیر طيء یؤوَّ وإذا جاء مثل ذلك علٰی 
ن فاعلین واالسم بعدهما بدًال منهمـا، کمـا فـي قولـه األلف أو الواو ضمیری

وا َکثیٌر ِمْنُهْم ُثمَّ َعُموا َو (تعالی    .٣)َصمُّ
 

ــــــالجوازِ   ١١٠ ــــــا وب ــــــُث بالّت   ُیؤّن
  

  فــي الفاعــِل الظــاهِر ذي المجــاِزي  
  

  
تلحقه تاء التأنیـث، وهـي الـساکنة الالحقـة لخـصوص یؤّنث أي وفعله 

                                                                        
  .٢٣/سورة المائدة. ١
  .٨/سورة الفرقان. ٢
  .٧١/سورة المائدة. ٣



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)٢١٢( 

ِإْذ ( ؤنثًا، سواء کان ظاهرًا، کقوله تعـالٰی الفعل الماضي، أي إذا کان الفاعل م
 
َ
ْت (، أو ضمیرًا، کقوله تعالی ١) ِعْمراَن ةُ قاَلِت اْمَرأ ماُء اْنَشقَّ ، بتقدیر ٢)ِإَذا السَّ

  .»انشقت هي«
یکون جائزًا فیجوز ترکه الظاهر إّال أّن هذا اإللحاق لفعل الفاعل المؤنث 

  :في موارد أربعة
لظاهر ذي التأنیث المجازي مطلقـًا، أي سـواء في الفاعل ا: المورد األول

 والمؤنث المجـازي .کان متصًال بفعله أو منفصًال عنه الذي هو بطریق أولٰی 
 ،» من اإلنسان والحیواناألنثٰی «: في مقابل المؤنث الحقیقي، والحقیقي هو
المؤنث من غیر اإلنسان والحیوان «: وقیل من اإلنسان خاصة، والمجازي هو

 العرب استعمال المؤنث في عود الضمیر علیـه واإلشـارة إلیـه مما سمع عن
  .»أرض، وشمس، وبّینة«، نحو »ونحو ذلك

  .واإللحاق في هذا المورد في المتصل أکثر
هاَو (مثال المتصل کقوله تعالی  ْرُض ِبُنوِر َربِّ

َ
ْشَرَقِت اْأل

َ
أشـرق «نحو ، و٣)أ

ُکـْم َقـْد جـاَءتْ ( ، ومثال المنفصل کقوله تعالٰی »الشمُس  َنـٌة ِمـْن َربِّ ، ٤)ُکْم َبیِّ
ُکْم (و َنٌة ِمْن َربِّ   .٥)َفَقْد جاَءُکْم َبیِّ

  
                                                                        

  .٣٥/سورة آل عمران. ١
  .١/سورة اإلنشقاق. ٢
  .٦٩/سورة الزمر. ٣
  .٧٣/سورة األعراف. ٤
  .١٥٧/سورة األنعام. ٥



 الفاعل

)٢١٣( 

  وذي الحقیقـــيِّ إذا مـــا ینفـــِصْل   ١١١
  

  ُمّتــصْل » ِنْعــَم وِبــْئَس «أو کــان مــْع   
  

  
في الفاعل الظاهر ذي التأنیث الحقیقي، إذا ما انفصل عن : المورد الثاني

، »حـضر القاضـَي الیـوَم امـرأةٌ «: لعرب کقول ا، وترُکهله، واإللحاق أکثرفع
  .» القاضَي الیوم امرأةحضرِت «:  أن تقول األکثرعلٰی و

في الفاعل الظاهر ذي التأنیـث الحقیقـي، إذا مـا اتـصل : المورد الثالث
، »بئس المـرأة هنـد«، و»نعم المرأة فاطمة«: ، کقولك»نعم وبئس«بالفعل 

  .»نعمت وبئست«: کما یجوز أن تقول
 

ــاوالج  ١١٢ ــي صــِحیَحیِه ُهم ــِع إّال ف   م
  

  َکمثــــِل مــــا یأخــــُذ ُمفرداُهمــــا  
  

  
 لـو کـان مفـرده مؤنثـًا  في الفاعل جمع التکسیر، فإنه حتٰی :المورد الرابع

 »قال اإلماء«:  کقولك»جمع« اإللحاق، بتقدیر لفظ محقیقیًا، یجوز معه عد
 ِنـْصُف مـا َلُکـْم َو ( قال تعالٰی ، »قالت اإلماء«:  کما تقول»جمع اإلماء«أي 

ْزواُجُکْم ِإْن َلْم َیُکْن َلُهنَّ َوَلٌد 
َ
ونظیره اسم جمـع المؤنـث الحقیقـي . ١)َتَرَك أ
قالـت « کمـا تقـول ٢)قاَل ِنـْسَوٌة ِفـي اْلَمدیَنـةِ و( ، کقوله تعالٰی »نسوة«نحو 
  .»نسوة

وإن کـان وکذلك یجوز في جمع التکسیر ذي المفرد المذکر إلحاق التاء 
، فـاألول »جمـع«، وترك اإللحاق بتقدیر لفظ »جماعة«ظ بتقدیر لفللعاقل 

                                                                        
   .١٢/سورة النساء. ١
  .٣٠/سورة یوسف. ٢



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)٢١٤( 

نا ِباْلَحقِّ ( کقوله تعالٰی  لقـد جـاءت جماعـة «، بتقدیر ١)َلَقْد جاَءْت ُرُسُل َربِّ
ُسُل (، والثاني کقوله تعالی »رسل ربنا بالحق ، بتقدیر ٢)َحتَّی ِإَذا اْسَتْیَأَس الرُّ

، »قـوم«المـذکر، نحـو  ونظیره اسم جمع .» إذا استیأس جمع الرسلحتٰی «
َبْت َقْوُم ُنوٍح (کقوله تعالی  ْن َیْبـُسُطوا ِإَلـْیُکْم (، و٣) اْلُمْرَسِلیَن َکذَّ

َ
ِإْذ َهمَّ َقْوٌم أ

ْیِدَیُهْم 
َ
  .٤)أ

أما جمع الصحیحین من المذکر والمؤنـث، أي جمـع المـذکر الـسالم 
وجمع المؤنث السالم، فیعـامالن وجوبـًا معاملـة مفردیهمـا، فیجـب عـدم 

َقـْد (إللحاق في جمع المذکر السالم مطلقًا لمکان التذکیر، کقوله تعـالی ا
ْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن 

َ
ویجب اإللحاق في جمـع المؤنـث الـسالم ذي المفـرد ، ٥)أ

، ویجـوز »قد أفلحـت المؤمنـات«المؤنث الحقیقي المتصل بالفعل، نحو 
، ولـك ٦)ْؤِمنـاُت ِإذا جاَءَك اْلُم ( اإللحاق وعدمه في المنفصل، کقوله تعالٰی 

د المؤنـث ان في ذي المفـرمر وکذا یجوز األ.»جاءتك المؤمنات«: أن تقول
ْهـواَءُهْم َلَفـَسَدِت َو ( ، کقوله تعالٰی المجازي، واإللحاق أکثر

َ
َبَع اْلَحقُّ أ َلِو اتَّ

ماواُت  ي( و،٧)السَّ ئاُت َعنِّ یِّ   .٨)َلَیُقوَلنَّ َذَهَب السَّ
                                                                        

  .٤٣/سورة األعراف. ١
  .١١٠/فسورة یوس. ٢
 .١٠٥/سورة الشعراء . ٣
  .١١/سورة المائدة. ٤
  .١/سورة المؤمنون. ٥
  .١٢/سورة الممتحنة. ٦
  .٧١/سورة المؤمنون. ٧
  .١٠/سورة هود . ٨



 نائب الفاعل

)٢١٥( 

  
  
  

 نائب الفاعل

ــٍل   ١١٣ ــلْف عــن فاع ــا َس ــه مّم ــا ل    فیم
  

ـــه إذا ٱنحـــَذْف    ـــوُب مفعـــوٌل ب   ین
  

  
قد یحذف الفاعل ألسباب کثیرة، کوضوحه والجهل به وتعظیمه وتحقیـره 

 به، فتقـول وغیر ذلك، فینوب منابه في جمیع ما سلف من األحکام المفعوُل 
ُقـِضَي یَض اْلمـاُء َو َوِغـ(، قـال تعـالی »ُضرب بکٌر «: »َضرب زید بکراً «في 
 
َ
  .١)ْمُر اْأل

فیکون المفعول النائب عن الفاعل مرفوعًا بعد أن کان منصوبًا، وواجـَب 
التأخیر عن الفعل بعـد أن کـان جـائزه، وال یکـون فعلـه قـابًال ألداة التثنیـة 

 أن تکون األلف  علٰی »ُضربا الزیدان، وُضربوا الزیدون«: والجمع، فال تقول
. ثه بالتفصیل المتقدم في الفاعل ویؤنث فعله لتأنیوالواو حرفي تثنیة وجمع،

  .ول بعد أن کان مبنیًا للمعلومالفعل حینئٍذ مبنیًا للمجه ویسمٰی 
هذا هو األصل والغالب، وقد ُیفقد المفعول به من الجملـة التـي حـذف 

 أن یقوم الظرف أو الجار والمجـرور أو المـصدر یجوزالفاعل منها، فحینئذ 
ا کان لذلك معنًی معتبـر، کمـا فـي نحـو مقام المفعول به في هذه اإلنابة، إذ

أَکـل زیـد «، وفي نحـو »ِصیَم یوُم الجمعة«: ، تقول»صام زید یوم الجمعة«
                                                                        

  .٤٤/سورة هود. ١



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)٢١٦( 

ِکل في المسجد«: ، تقول»في المسجد
ُ
ورِ  في ُنِفَخ َو ( ، قال تعالٰی »أ ، ١)الـصُّ

، قـال »ُضـرب ضـرٌب شـدید«: ، تقول»رب زید ضربًا شدیداً َض «وفي نحو 
وِر َنْفَخٌة واِحَدةٌ َفِإذا ُنِفَخ ( تعالٰی   أنـه  علـٰی  یدل»نفخة« رفع ، فإّن ٢) ِفي الصُّ

  .»في الصور«هو النائب عن الفاعل، ولیس الجار والمجرور 
  

 أحکام نائب الفاعل

ـــــضمُّ ُمطَلقـــــا  ١١٤   وأّوُل الفعـــــِل ُی
  

قا«شــــارکُه ثانیــــِه فــــي    ــــُسلِّ   »ُت
  

  وقبـــَل اآلِخـــرِ » ٱضـــُطرَّ «وثالـــُث   ١١٥
  

کـِسرِ ِافتْح مضارعًا و      فـي الماضـي ٱ
  

  
والفعل المبني للمجهول یضم أوله مطلقًا سواء کان ماضـیًا أو مـضارعًا، 

ق«وشارکه في الضم ثاني الماضي إذا کان أوله تاًء زائدة، نحو  ، وثالُثـه »ُتـُسلِّ
  .»ٱْضُطّر «ل، نحو صإذا کان أوله همزة و

 »ُیـضَرُب «و ثم البد في ما قبل آخر الفعل أن تفتحه إذا کان مضارعًا، نح
، إّال إذا »جٱسـُتخرِ « و»ُضـِرَب «، وتکسره إذا کان ماضیًا، نحـو »ُیستخَرج«و

 األلـف عرض مانع في الماضي من کسره، کما إذا تعذر ظهور الحرکة علـٰی 
، فإن األفصح فیـه »قال، وباع«في الماضي الثالثي إذا کان وسطه ألفًا، نحو 

، »ِقیـل، وِبیـع«األلـف یـاًء حین یکون مبنیًا للمجهـول کـسر األول وقلـب 
  .»ُقول، وُبوع«ویجوز بمرجوحیة ضم األول وقلب األلف واوًا 

                                                                        
  .٩٩/سورة الکهف. ١
  .١٣/سورة الحاقة. ٢



 االشتغال

)٢١٧( 

  
  
  
  

 االشتغال

ــهُ «فــي االشــتغاِل فــي کـــ  ١١٦ یــٌد خنَت   ز
  

ــهُ    ــَت بنَت ــِه، أو ُخن ــِشْد ب ــم ُت   »أو ل
  

ــُع کـــ  ١١٧ یــٍد «رْف    فمــا ٱســتَقْر مبتــدا» ز
  

ــْر    ــه َخب ــِده ل ــن بع ــٍة م ــن جمل   ِم
  

  فعــــٍل ُمــــضَمرِ ونــــصُبه بلفــــِظ   ١١٨
  

ٍر بـــــنفِس ذاك الُمظَهـــــرِ      مفـــــسَّ
  

  
زیـٌد خنـَت «، أو »زیٌد لـم ُتـِشْد بـه«، أو »زیٌد خنَته«: إذا قلت لشخص

 الرفـع »زیـد«، فإنه یجوز لك بحسب األصل فـي االسـم المتقـدم کــ»بنَته
ة ، الشـتغال الفعـل فـي األمثلـ»االشـتغال« هذا الباب بـوالنصب، ویسمٰی 
  .، بنصبه لضمیره أو مالبسهالسم المتقدمالثالثة، عن نصب ا

أن یتقدم اسـم، ویـأتي بعـده فعـل مـشتغل بنـصب «وضابط هذا الباب 
 النــصَب باالســم لعمــل الفعــُل  امیره أو مالبــسه، بحیــث لــو لــم یوجــدضــ

 ، ففي المثال األول اشتغل الفعل بنصب ضمیر االسم المتقدم علٰی »المتقدم
فعل یعمل النصب فـي الجـار والمجـرور المفعولیة، وکذا في الثاني، ألن ال

 المفعولیة کما تقدم، وفي الثالـث بنـصب مالبـس ضـمیر االسـم بعده علٰی 
، ولو لم یوجد هـذا الـضمیر أو مالبـسه »بنته«المتقدم علی المفعولیة، وهو 

  .»ِشْد بزیٍد لم تُ « أو »زیدًا خنَت «: لقلت للشخص



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)٢١٨( 

ان فإنه یخرج من باب فکل مثال یلزم فیه رفع االسم المتقدم ألي سبب ک
االشتغال النتفاء شرط هذا الباب، وهو جواز نصب الفعـل لالسـم المتقـدم 
عند عدم وجود الضمیر أو مالبسه، کأن یفصل بین االسم والفعـل مـا یمنـع 

، »زیٌد هل رأیَته؟« النافیة، نحو »ما« و»هل«من عمل ما بعده بما قبله، مثل 
  .، ونحو ذلك»زیٌد ما رأیته«و

کّل حال فاألصل في االسم المتقدم جواز الرفع والنصب، أما الرفع  وعلٰی 
  أّنه مبتدأ، فتکون الجملة المستقرة بعده خبرًا له، أي في محل رفع علٰی فعلٰی 

ٍر بنفس الفعل الخبریة، أما النصب فعلٰی   المفعولیة بلفظ فعٍل محذوف مفسَّ
رة، فناسٍب له، فال موضع للجملة بعد االسم ألنها مالظاهر و قـول فـي تمفسِّ

، »د بـهِش لم تمدْح زیدًا لم ُتـ«، وفي الثاني »خنَت زیدًا خنَته«: المثال األول
  .»آذیَت زیدًا خنَت بنَته«وفي الثالث 

فع االسم هنا علی االبتداء هو الراجح، ألنه علی تقدیر کونه مبتدأ، فال رو
کونـه  تقـدیر یحتاج إلی تقدیر محذوف، بخالف النصب الذي یکـون علـٰی 

 االبتـداء،  لکنه في بعض الموارد یمتنـع الرفـع علـٰی .مفعوًال لفعل محذوف
فیجوز تقدیر فعل رافع لالسم مناسب للفعل المتأخر کما یجوز تقدیر الفعل 
 الناصب، سواء کان الفعل المقدر مبنیًا للفاعل فیکون االسم المرفوع فـاعالً 

، وذلـك کمـا إذا وقـع  لـهلفاعل، أو مبنیًا للمفعول فیکون االسم نائبًا عن اله
 زید هّال « والشرط، نحو ضیحضأدوات التکاالسم بعد أداة مختصة بالفعل، 

، والرفـع » أفرحـَت زیـدًا أکرمـت بنتـههّال «، فالنصب بتقدیر »أکرمَت بنَته
فِرَح زید أکرمـت بنتـههّال «بتقدیر 

ُ
 زیـد أهلکَتـه فـال إْن «، ونحـو » َفِرَح أو أ



 االشتغال

)٢١٩( 

إن هَلـك أو « والرفـع بتقـدیر ،».. زیداً إن أهلکَت «تقدیر ب، فالنصب »تجزع
هِلك زید

ُ
  .»..أ

ناسـبها مـن رفـع ی حـدة بمـا ومن هنا فال بد من مالحظة کل جملة علٰی 
  الفاعلیة أو النائبیة بتقدیر فعل رافع، ونصبه علٰی  االبتداء، أو علٰی االسم علٰی 

اُت َعْدٍن ( المفعولیة بتقدیر فعل ناصب، قال تعالٰی  ـا َو (، و١)َیْدُخُلوَنهاَجنَّ مَّ
َ
أ

ْنَزْلناهـا( و٢)َثُموُد َفَهـَدْیناُهْم 
َ
 »ثمـود« و»جنـات«، وذلـك برفـع ٣)ُسـوَرٌة أ

  .، وقرئ أیضًا بنصب الثالثة»سورة«و
  

                                                                        
  .٢٣/سورة الرعد. ١
  .١٧/سورة فصلت. ٢
  .١/سورة النور. ٣



  

 



 التنازع

)٢٢١( 

  
  
  
  

 التنازع

ــي   ١١٩ ــُر «یجــوُز ف ــجَّ وزرُت جعف   »َح
  

ُر      أْن یعمــــَل الــــصْدُر أِو المــــؤخَّ
  

  تنــــازٌع ففــــي ٱختیــــاِر الــــسابِق   ١٢٠
  

  مـــــضَمٌر مناســـــٌب ِلّالحـــــِق ف  
  

ـــاألّوُل ال  ١٢١ ـــاني ف ـــاِر الث ـــي ٱختی   وف
  

ــٰی    ــوٰی ُیعط ــدال س ــٍع ب    ضــمیِر رف
  

  
 فإنـه یجـوز أن یعمـل الفعـل المـصّدر أو »حّج وزرُت جعفر«: إذا قلت

ین الفعلین المتقدمین ل، لتنازع العام»التنازع« هذا الباب بـالمؤخر، ویسمٰی 
  .الظاهرالواحد  المعمول علٰی 
 بدًال عن المعمول الظاهر الالحق ، ُیعطٰی السابقي حال اختیار إعمال فف

ضمیرًا مناسبًا له، سواء کان مرفوعًا أو غیره، أي سـواء کـان عمـدة أو فـضلة، 
، وفـي المثـال »قـام وذهبـا أخـواك«:  تقـول»قام وذهب أخـواك«ففي نحو 

 »رأیـت وأکرمـت أخویـك«، وفي نحـو »حّج وزرته جعفُر «: المتقدم تقول
  .»رأیت وأکرمتهما أخویك«: تقول

 األول بدًال عن المعمول الظاهر وفي حال اختیار إعمال الثاني، فال یعطٰی 
 ضمیر رفع أي عمدة، أما غیـره مـن الفـضلة فـال یـذکر، ففـي المثـال سوٰی 

 ضمیر مستتر فاعل تقـدیره »حّج «، ففي »حج وزرت جعفراً «: المتقدم تقول



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)٢٢٢( 

، وأما فـي »قاما وذهب أخواك«:  تقول»اكقام وذهب أخو«، وفي نحو »هو«
 کما هو، وال یذکر ضمیر النصب فـي ، فیبقٰی »رأیت وأکرمت أخویك«نحو 

  آُتوني( ر جاء قوله تعالٰی إعمال المؤّخ  وعلٰی . »رأیتهما«: ، فال تقول»رأیت«
ْفِرْغ َعَلْیِه ِقْطراً 

ُ
 ١)أ

ُ
  .»أفرغه«:  لقیل»آتوني«عمل المصّدر ، ولو أ

                                                                        
  .٩٦/هفسورة الک. ١



 المفاعيل الخمسة

)٢٢٣( 

  
  
  
  

 ل الخمسةالمفاعی

ـــرٰی   ١٢٢ ـــٌل ُت   خمـــسُة أســـماٍء مفاعی
  

  منـــصوبًة ال ســـتٌة فیمـــا نــــرٰی   
  

  
بعد االنتهاء من مرفوعات األسماء مـن الفاعـل ونائبـه والمبتـدأ والخبـر 

 ونبدأ بالمفاعیل ألنهـا األصـل، ،منصوبات األسماءونحوها، نشرع اآلن في 
ه بها، وهي خمسة علٰی ها محمولوغیُر  المفعول به، «: ر المشهو علیها ومشبَّ

  .»والمفعول المطلق، والمفعول له، والمفعول فیه، والمفعول معه
  .نقص منها المفعول معه فجعله من باب المفعول بهأوبعضهم 
  .نقص المفعول له فجلعه من باب المفعول المطلقأوبعضهم 
  .»المفعول منه«مفعوًال سادسًا سماه زاد وبعضهم 

  .»المفعول دونه«اه مفعوالت وسّم  لهذه الوبعضهم أضاف المستثنٰی 



  علم النحو/ لسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً س

)٢٢٤( 

  
  
  
  

 المفعول به

ــوالً   ١٢٣ ــصُب مفع ــْع ُین ــْد وق ــا ق ــِه م    ب
  

  »ُکـْل َقـَرْع «علیـه فعـُل الفاعـِل کــ  
  

  
أکـل «، وحکمه النصب، نحو »ما وقع علیه فعل الفاعل«المفعول به هو 

 ما أکل« القرع، ومنه ، فاألکل الصادر من زید الفاعل قد وقع علٰی »زید َقَرعاً 
ُکـْل « القرع، ومنه أیضًا مثـال الـنظم  ألنه نفي وقوع أکل زید علٰی »زید قرعاً 

کل قرعاً « القرع، وکذا ، ألنه طلب وقوع أکلك علٰی »قرعاً  ، ألنـه نهـي »ال تأ
  . القرععن وقوع أکلك علٰی 

َوِرَث َو ( والذي ینصب المفعول به إمـا الفعـل المتعـدي، کقولـه تعـالٰی 
  فاعله ونحوه، کقوله تعـالٰی سم وصف الفعل المتعدي کٱ، أو١)ُسَلْیماُن داُودَ 

ال َلـْو َو ( ، أو مصدر الفعل المتعدي، کقولـه تعـالٰی ٢)َکْلُبُهْم باِسٌط ِذراَعْیهِ َو (
اَس  ِه النَّ ْنُفـَسُکْم ( ، أو اسم فعل المتعدي، کقوله تعالٰی ٣)َدْفُع اللَّ

َ
، ٤)َعَلْیُکْم أ

                                                                        
  .١٦/سورة النمل. ١
  .١٨/سورة الکهف. ٢
  .٢٥١/سورة البقرة. ٣
  .١٠٥/سورة المائدة. ٤



 المفعول به

)٢٢٥( 

  .»الزموا أنفسکم«أي 
ْنـَزَل مـا( مل إذا دلت علیه القرینـة، کقولـه تعـالٰی وقد یضمر هذا العا

َ
ذا أ

ُکْم قاُلوا َخْیراً    .»قالوا أنزل ربنا خیراً «، أي ١)َربُّ
  

 المنادٰی 

ـــادٰی   ١٢٤ ـــم الُمن ـــُه وُث ـــِصْبه إذا من   ٱن
  

ـــذا   ـــبیهًا وک ـــضافًا أو ش ـــاَن م   ک
  

ــــٰی   ١٢٥ ــــَصِد إذا أت ــــم ُیق ــــرًا ل    ُمنکَّ
  

  »یـا فتـًی ُخـْذ بیـِدي «کقوِل أعمٰی   
  

  
، حیث إن أصـله »یا غالَم زید« من أفراد المفعول به، نحو »المنادٰی «ثم 

دعو غالَم زید«
َ
  وأنیب عنه أداة النداء، ولذا صار المنادٰی »أدعو« فحذف ،»أ

 النـصب فـي المحـل کمـا  ویبقٰی  أنه مفعول به، لکنه تارة یبنٰی منصوبًا علٰی 
  .سیأتي

یـا ( افًا، کقولـه تعـالٰی أن یکـون مـض: ویعرب منصوبًا في حاالت ثالث
ْخَت هاُروَن 

ُ
 النافیـة »ال«، أو شبیهًا بالمضاف، وقد تقدم شرحه في بـاب ٢)أ

، »احضري فهذا وقتـِك «، أي ٣)یا َحْسَرًة َعَلی اْلِعبادِ ( للجنس، کقوله تعالٰی 
، فإنه ال یقصد أحدًا »یا رجًال خذ بیدي« :أو نکرًة غیر مقصودة، کقول أعمٰی 

  .بعینه

                                                                        
  .٣٠/سورة النحل. ١
  .٢٨/سورة مریم. ٢
  .٣٠/سورة یس. ٣
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)٢٢٦( 

ـــٰی والم  ١٢٦ ُن ُیبن ـــیَّ ـــرُد المع ـــٰی ف    عل
  

ـــه کنحـــِو    ـــُع ب ـــا ُیرف ـــا َوال«م   »ی
  

  
نـًا، ها ومعیَّ  ما یرفع به إذا کان مفردًا عن اإلضافة وشبِه  علٰی  المنادٰی ٰی ویبن

یـا « األلـف، و بالبنـاء علـٰی »یا زیـداِن « الضم، و بالبناء علٰی »یا والءُ «نحو 
یـا ( عین معرفًة، کقوله تعالٰی  الواو، سواء کان المفرد الم بالبناء علٰی »زیدون

یـا (  لشخص معـین، قـال تعـالٰی »یا رجُل «، أو نکرًة مقصودة نحو ١)دُ وداُو 
 متصٍل »ابن« في العَلم المفرد الموصوف بـمع ضّم البناءوجاز الفتح . ٢)ناُر 

  . وفتحه»علي« بضم »یا علّي بَن الحسین«به مضاٍف إلی عَلم، نحو 
 محل نـصب جـاز إجمـاًال فـي تابعـه مـن  المبني فيولما کان المنادٰی 

کید والمعطوف ونحوها، الرفُع علـٰی  ، والنـصب  لفـظ المنـادٰی النعت والتأ
بي( ، وکقوله تعالٰی »یا زیُد العالُم والعالَم «:  محله، نحوعلٰی  وِّ

َ
 َمَعُه  یا ِجباُل أ

ْیَر َو  ویوجد تفصیل لهـذا الحکـم . بالرفع أیضاً  ، وقرئ»الطیَر « بنصب ٣)الطَّ
  .الکتب النحویة أنواع التوابع مذکور في في

 ، واختـصت الهمـزة للمنـادٰی »یا، أیا، أي، الهمـزة«  المنادٰی وأهم أدواة
یا ( القریب، والبواقي تشترك بین القریب والبعید، ومن القریب کقوله تعالٰی 

َبِت اْفَعْل ما ُتْؤَمُر 
َ
یـاَك (، و٤)أ ا  وقیـل باختـصاصه.٥)یا ُبَنـيَّ ال َتْقـُصْص ُرْؤ

                                                                        
  .٢٦/سورة ص. ١
  .٦٩/سورة األنبیاء. ٢
  .١٠/سورة سبأ. ٣
  .١٠٢/سورة الصافات. ٤
  .٥/سورة یوسف. ٥
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)٢٢٧( 

 والمـراد .بالبعید ولکن یجوز استعمالها للقریب في حال تنزیله منزلة البعید
  .من البعید ما یشمل ما هو بمنزلة البعید، کالساهي والنائم

ْعِرْض ( وقد تحذف األداة إذا وجدت القرینة علیها، کقوله تعالٰی 
َ
ُیوُسُف أ

هِ (، و١)َعْن هذا وا ِإَليَّ ِعباَد اللَّ دُّ
َ
ْن أ
َ
  .٢)أ

                                                                        
  .٢٩/سورة یوسف. ١
  .١٨/سورة الدخان. ٢
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)٢٢٨( 

  
  
  
  

 المفعول المطلق

ـــسمٰی ُینـــصُب مفعـــوٌل   ١٢٧    ُمطَلقـــا ُی
  

ــــبَ    ــــد َس   قاومــــصدٌر لعامــــٍل ق
  

ــــه   ١٢٨ ــــشتقُّ مــــن لفِظ ــــاهُی    ُ أو معن
  

ـــِو    ـــاه«کنح ـــرًی ِبعن ـــًا وِش   » َُبیع
  

  
 أو لعامل سابٍق، یشتّق من لفظـهمفعول المْصدُر ال«المفعول المطلق هو 

، کاالغتـسال » الفعل، والمصدر هو اسم الحدث الجاري قیاسًا علٰی »معناه
اسم المصدر، في مقابل  ،»توّضأ«، وکالتوّضؤ من الفعل »اغتسل«من الفعل 

  الذي یدل علیه المصدر، لکنه غیـر جـاٍر علـٰی  المعنٰی اسم یدل علٰی «هو و
 ولیس مـصدرًا لـه، »اغتسل«کالُغسل فإنه اسم مصدر للفعل ، »الفعل قیاساً 

تکلم « ولیس مصدرًا له، ومنه »ّضأتو« فإنه اسم مصدر للفعل »الوضوء«ـوک
  .»اًء وعطاءً  إعطأعطٰی «، و»سّلم تسلیمًا وسالماً «، و»تکلیمًا وکالماً 

ن أوکثیرًا ما یتساهلون في أسماء المصادر فیسمونها مـصادر، والـصحیح 
  .اسم المصدر إذا وقع بعد الفعل فهو مفعول مطلق نائب عن المصدر

ق من لفـظ شتالنصب، ومثال المکل حال فحکم المفعول المطلق  وعلٰی 
ُه ُموسیَو ( ، قال تعالٰی »ع بیعاً بعنا المتا«عامله نحو  َم اللَّ ، ومثال ١) َتْکلیماً  َکلَّ

                                                                        
  .١٦٤/سورة النساء. ١



 المفعول المطلق

)٢٢٩( 

، شـرٰی « مصدر »ِشرًی «، و»بعنا المتاع ِشرًی «له نحو م عاق من معنٰی شتالم
رِّ َو ( ، قال تعالٰی »باع«  بمعنٰی »َیْشِري » فتنـة«، و١)ْتَنـةً اْلَخْیـِر فِ َوَنْبُلوُکْم ِبالشَّ

وقد یـضاف المـصدر  .أي امتحن واختبر» بال «بمعنٰی  »فَتن، یفِتن«مصدر 
ْخَذ َعزیٍز ُمْقَتِدرٍ ( لبیان نوعه، کقوله تعالٰی 

َ
  .٢)َفَأَخْذناُهْم أ

 ألنه مفعول الفاعل الحقیقي الـذي ال »مطلقاً «وإنما سمي هذا المفعول 
بـه، ولـه، المفعول « المفاعیل من  قید آخر کما في بقیةیحتاج عند ذکره إلٰی 

  .»وفیه، ومعه
 

   إذا ُفقــــْد وْصــــُفهوقــــْد ینــــوُب   ١٢٩
  

ـــٌة،   ـــدْد  وأ کـــلٌّ وبعـــٌض، أو آل   َع
  

  
ه إذا فقد، فیأخـذ إعرابـه وقد ینوب عن المصدر في المفعول المطلق غیُر 

  :أربعةمن النصب، ویعرب مفعوًال مطلقًا أیضًا، وأهم ما ینوب عنه 
وکـال منهـا أکـًال «، وتقـدیره ٣)َوُکال ِمْنها َرَغـداً ( لٰی ، کقوله تعا)وصفه(
  .»رغداً 
  .»ضربته ضربًا بسوط«، وتقدیره »ضربته سوطاً «، نحو )لةاآل(
َفـال َتمیُلـوا ُکـلَّ (  المـصدر، کقولـه تعـالٰی إلـٰی مـضافان  ) وبعضکل(

                                                                        
  .٣٥/سورة األنبیاء. ١
  .٤٢/سورة القمر. ٢
  .٣٥/سورة البقرة. ٣



  علم النحو/ لسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً س

)٢٣٠( 

  .»أدبُته بعض التأدیب«، ونحو ١)اْلَمْیِل 
  .٢)نیَن َجْلَدةً َفاْجِلُدوُهْم َثما(، نحو )العدد(

                                                                        
  .١٢٩/سورة النساء. ١
  .٤/سورة النور. ٢



 المفعول له

)٢٣١( 

  
  
  
  

 المفعول له

ـــهُ   ١٣٠ ـــصُب المـــصدُر مفعـــوًال ل   وُین
  

ــــــهُ    ــــــشاِرکًا عاِمَل ــــــًال م   ُمعلِّ
  

ــــا  ١٣١ ــــاعًال کنحــــِو قوِلن ــــًا وف   وقت
  

ــا«   ــًا لن یُر إکرام ــوز ــا ال ــْد جاءن   »ق
  

  
ـل للعامـل، والمـشارك لـه فـي «المفعول له أو ألجله هو  المصدر المعلِّ

 فـإن ،»جاءنـا الـوزیر إکرامـًا لنـا« نحـو ، وحکمه النصب،»الوقت والفاعل
ل له ومبّین عّلة المجيء، ومـشارك لـه »جاء« مفعول له لـ»إکراماً «  ألنه معلِّ

في الوقت، حیث إن وقت اإلکرام والمجـيء واحـد، وکـذلك فـي الفاعـل، 
ْوَال ( حیث إن فاعلهما هو الوزیر، قال تعالٰی 

َ
  .١)ُکْم َخْشَیَة ِإْمالٍق دَ َو ال َتْقُتُلوا أ

التعلیل في المصدر جاز جّره بحرف تعلیـل، فیخـرج عـن کونـه وألجل 
ـهِ َو ( مفعوًال له، کقوله تعالٰی  بـدًال مـن ، ٢)ِإنَّ ِمْنها َلما َیْهِبُط ِمـْن َخـْشَیِة اللَّ

: ، کقولـك»أل« بـحّلیمهو األرجح إذا کان المصدر الجر بل ، »خشیًة لّله«
ضـربُت الطفـل «: جوحیـة، ولـك أن تقـول بمر»ضربت الطفـل للتأدیـب«

  .»التأدیَب 
                                                                        

  .٣١/سورة اإلسراء. ١
  .٧٤/سورة البقرة. ٢



  علم النحو/ لسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً س

)٢٣٢( 

ل أحـَد شـرطیه مـن المـشارکة  وهذا الجر واجب إذا َفقد المصدر المعلِّ
نا داَر اْلُمقاَمِة ِمـْن َفـْضِلهِ ( بالوقت والفاعل، کقوله تعالٰی  َحلَّ

َ
ذي أ ، ولـم ١)الَّ

، لعدم اتحاد الوقت، ألن وقت تفّضله بخلقنا وتکلیفنا بمـا »فضًال منه«یقل 
 نا به إحالَلنا دار المقامة والجنة إنما هـو فـي الـدنیا، وکقولـه تعـالٰی استوجبْ 

ـْت َلُهـْم ( ِحلَّ
ُ
بـاٍت أ ْمنـا َعَلـْیِهْم َطیِّ ذیَن هاُدوا َحرَّ ، ولـم یقـل ٢)َفِبُظْلٍم ِمَن الَّ

  .، لعدم اتحاد الفاعل»ظلماً «

                                                                        
  .٣٥/سورة فاطر. ١
  .١٦٠/سورة النساء. ٢



 المفعول فيه

)٢٣٣( 

  
  
  
  

 المفعول فیه

ــا   ١٣٢ ــِه م ــصُب المفعــوُل فی ــْل وُین   ُعِم
  

  » مکــاٍن أو مِحــْل فــي «فیــه بمعنــٰی   
  

  ُنْحـُت َدهـرا«ِمن ٱسـِم وقـٍت نحـُو   ١٣٣
  

  »أو حــیَن ُتمــسوَن، غــدًا أو شــهرا  
  

ـــ  ١٣٤ ــبهٍم ک ــن مکــاٍن م ــِت «وِم   »التْح
  

ـــستِّ    ـــاِت ال ـــن الجه   ونحـــِوه م
  

  »فْرســــِخ «أو المقــــادیِر کنحــــِو   ١٣٥
  

  »َمطــَبِخ «ومــا ِمــن العامــِل جــا کـــ  
  

  
 ، ویـسمٰی » زمـان أو مکـان فـيُیعمـل فیـه بمعنـٰی مـا «المفعول فیه هو 

فـي «، أي » الخمـیسسافرت یـومَ « أیضًا، وحکمه النصب، نحو »الظرف«
  .»في مکاٍن خلفك«، أي »جلست خلَفك«، ونحو »زمان یوم الخمیس

، »دهـرًا، وحینـًا، وأیامـاً «واسم الزمان ال یفرق فیه بین کونه مبهمـًا نحـو 
اسیُروا فیهـا َلیـاِلَي َو ( کقوله تعالٰی  یَّ

َ
غـدًا، «، أو مختـصًا بنفـسه نحـو ١)مـاً أ

ُحوُه ُبْکَرًة َو ( ، کقوله تعالٰی »وبکرةً  صیالً َوَسبِّ
َ
یوم الجمعة، «، أو بغیره نحو ٢)أ

ِه حیَن ُتْمُسوَن ( ، کقوله تعالٰی »وحین تمسون أو معدودًا نحو ، ٣)َفُسْبحاَن اللَّ

                                                                        
  .١٨/سورة سبأ. ١
  .٤٢/سورة األحزاب. ٢
  .١٧/سورة الروم. ٣



  علم النحو/ لسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً س

)٢٣٤( 

وَنُه عامًا َو ( ، کقوله تعالٰی »شهرًا، وحوًال، وعاماً « ُموَنُه عاماً ُیِحلُّ   .١)ُیَحرِّ
 وواسم المکان البد أن یکون مبهمًا أي غیر مخـتص بمکـان معـین، وهـ

  :ثالثة أنواع
 من األمـام والخلـف والیمـین والـشمال »الجهات الست«: النوع األول

والفوق والتحت، وما بمعناها کالقّدام والـوراء وذات الیمـین وذات الـشمال 
ماَمـهُ (  واألسفل، کقوله تعالٰی واألعلٰی 

َ
ْنساُن ِلَیْفُجَر أ کـاَن َو (، و٢)َبْل ُیریُد اْإلِ

ُبُهْم ذاَت اْلَیمیِن َو (، و٣)َوراَءُهْم َمِلٌك  ماِل َوُنَقلِّ َرَفَع َبْعَضُکْم َو (، و٤)ذاَت الشِّ
َجَرةِ (، و٥)َفْوَق َبْعٍض   وألحقـوا بالجهـات الـست .٦)ِإْذ ُیباِیُعوَنَك َتْحَت الشَّ

 »، وبـینعنـد، ولـدٰی «حتیاج لما یرفع إبهامهـا، نحـو شبهها في اإلبهام واال
ْلَفیـا َو (، و٧)ال ُتقاِتُلوُهْم ِعْنَد اْلَمـْسِجِد اْلَحـراِم َو ( ونحو ذلك، کقوله تعالٰی 

َ
أ

َدها َلَدی اْلباِب  ْیِن (، و٨)َسیِّ دَّ   .٩)َحتَّی ِإذا َبَلَغ َبْیَن السَّ
 ونحو ذلك، »ًا، وغلوةً فرسخًا، ومیًال، وبرید«المقادیر، نحو : النوع الثاني

                                                                        
  .٣٧/سورة التوبة. ١
  .٥/سورة القیامة. ٢
  .٧٩/سورة الکهف. ٣
  .١٨/سورة الکهف. ٤
  .١٦٥/سورة األنعام. ٥
  .١٨/سورة الفتح. ٦
  .١٩١/سورة البقرة. ٧
  .٢٥/سورة یوسف. ٨
  .٩٣/سورة الکهف. ٩



 المفعول فيه

)٢٣٥( 

  .»سرت فرسخاً « تقول
مجلــس، أو «اســم المکــان المــصاغ مــن عاملــه، نحــو : النــوع الثالــث

 ،»جلـست مجـالس العلمـاء«، و»جلست مجلس زیٍد «:  کقولك»مجالس
ْمِع َو (وکقوله تعالی  ا َنْقُعُد ِمْنها َمقاِعَد ِللسَّ ا ُکنَّ نَّ

َ
 أي مکان »خمطبَ «، ونحو ١)أ
  . أي في مکان طبخ الطعام»مکثُت مطبَخ الطعام«: الطبخ، کقولك

                                                                        
  .٩/سورة الجن. ١



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)٢٣٦( 

  
  
  
  

 المفعول معه

  وُتنـــصُب الَفـــضلُة مفعـــوًال مَعـــهْ   ١٣٦
  

  ِاســـمًا یلـــي واوًا أفـــادْت قاِطعـــهْ   
  

  معّیـــــــًة مـــــــسبوقًة بفْعـــــــِل   ١٣٧
  

   ولفـــِظ الفْعـــِل أو مـــا بـــِه معنـــٰی   
  

  
مسبوقة االسم الفضلة الذي یلي واوًا تفید المعیة قطعًا، «المفعول معه هو 
سـرت «: ، وحکمه النصب، فاألول کقولك» ولفظ الفعلبفعل أو ما به معنٰی 

، أي سیري کان بمعیة زید، فـالواو »أنا سائر وزیداً «: ، والثاني کقولك»وزیداً 
 أو »سـرت وزیـٌد «:  وقلـت»زیداً « لو رفعَت ّمانا تفید المعیة قطعًا ونّصًا، أه
عیــة، وتحتمــل مجــرد العطــف ، فهنــا تحتمــل الــواو الم»أنــا ســائر وزیــٌد «

والتشریك في السیر، سواء کان سیرك سابقًا لسیر زید أو العکـس، فبنـصب 
  .االسم تکون الواو نصًا في المعیة

  
ــهُ   ١٣٨ ــالقوِل ل ــزُم ک ــْد َیل ــصُب ق   والن

  

ـــهُ «   ـــًی وفْعَل   »ال َتنهـــَینَّ عـــن َخن
  

  
 نعم قد یکون النصب في جملة ما الزمًا مع إمکان غیر النصب من جهـة

: ، کقولك لشخصمجرد اإلعراب، وذلك إذا کان عدم النصب یخل بالمعنٰی 



 المفعول معه

)٢٣٧( 

، وال یجـوز أن تجـّر »مع فعلـه مـن ِقبلـَك «، أي » عن خنًی وفعَلهال تنهینَّ «
ألن وإن جـاز إعرابـًا،  المـراد ، الختالل المعنٰی »خنًی « عطفًا علٰی ، »فعله«

سار زید «: وکقولك ،»ال تنَه عن فعل الخنَی وعن فعله« یکون حینئٍذ المعنٰی 
 حـصول الـسیر مـن  من جهـة المعنـٰی تصوری، فإنه ال »والطریَق، أو ودجلةَ 

  .»زید«  نرفعهما عطفًا علٰی الطریق أو دجلة حتٰی 



  

 



 ما بقي من منصوبات األسماء

)٢٣٩( 

  
  
  
  

 ما بقي من منصوبات األسماء

ــــْت   ١٣٩ ــــد بقی ــــصوبٌة ق ــــٌة من   ثالث
  

ــْت    ــْد ُطوی ــي ق ــِل الت ــُر المفاعی   غی
  

  
اء المفاعیل، من المفعول به، والمفعول بعد االنتهاء من منصوبات األسم

المطلق، والمفعول له، والمفعول فیه، والمفعول معـه، نـشرع اآلن فـي بقیـة 
  .» والمستثنٰی ، والتمییز،الحال«منصوبات األسماء، وهي ثالثة 



  النحوعلم / سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)٢٤٠( 

  
  
  
  

 الحال

ــي  ١٤٠ ــضلٌة یکــوُن ف   الحــاُل وصــٌف ف
  

  »جئُت ُمْختِفي«نحُو »کیَف «جواِب   
  

  
وصف فـضلة یـصلح أن «لمنصوبات الثالثة الحال وهو أول ما بقي من ا

، فإنه یصلح »مختفیاً  جئُت « وحکمه النصب، نحو ،»یکون في جواب کیف
  .١)َفَخَرَج ِمْنها خاِئفاً ( وکقوله تعالی ،»؟کیف جئَت «أن یکون في جواب 

 »المـشتق« ، ویـسمٰی » حدث وصاحبهما دل علٰی «والمراد من الوصف 
 أیـضًا، وإن کانـت »الـصفة« ن المـصدر، ویـسمٰی أیضًا، أي الذي یشتق م

 فالوصـف ،»الحـال« فـي مقابـل »النعت« منها ادیر  اصطالحًا قد»الصفة«
 والصفة المشبهة، وأفعل التفضیل، في مقابل ،المفعولاسم  و،کاسم الفاعل
  .الجامدالمصدر و

فـي » َمَرحـاً «وما ورد من الحال بلفظ المصدر یؤول بالوصف، کما فـي 
ْرِض َمَرحاً َو (الی قوله تع

َ
  .»ذا مرح«، فإنه بتأویل ٢)ال َتْمِش ِفي اْأل

 ، کقولـه تعـالٰی  أیـضاً وما ورد من الحال بلفـظ الجامـد یـؤول بالوصـف
                                                                        

  .٢١/سورة القصص. ١
  .٣٧/سورة اإلسراء. ٢



 الحال

)٢٤١( 

 أي »ثبـة«، ألنـه جمـع »جماعـات«  بمعنـٰی »ثبات«، فإن ١)َفاْنِفُروا ُثباٍت (
وبعضهم جعل شـرط الوصـفیة فـي . »متفرقین«جماعة، فهو جامد مؤول بـ

  .حال غالبًا ال الزمًا، فال یلتزم تأویل شواهد الحال الجامدال
وقد یأتي الحال جملة بتقدیر المفرد، سـواء کانـت مرتبطـة بـالواو التـي 

ُلـوٌف َخَرُجوا ِمْن ِدیاِرِهْم َو (  واو الحالیة، کقوله تعالٰی تسمٰی 
ُ
، بتقـدیر ٢)ُهْم أ

، بتقـدیر ٣)ْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ اْهِبُطوا َبْعُضکُ (، أو بدونها، کقوله تعالی »کثیرین«
 الجملة اسـمیة کـاآلیتین، أو فعلیـة، بـالواو کقولـه ت، وسواء کان»متعادین«

، أو بـدونها کقولـه »عـالمین«، بتقـدیر ٤)َقـْد َتْعَلُمـوَن  َو  ِلَم ُتْؤُذوَنني( تعالٰی 
باُهْم ِعشاًء َیْبُکوَن اجاُؤ َو ( تعالٰی 

َ
  .»باکین«، بتقدیر ٥) أ

 
  نکیـــُر دائمـــًا معـــهْ وشـــرُطه الت  ١٤١

  

  وشـــرُط ذیـــِه واحـــٌد مـــن أربعـــهْ   
  

ــــُم   ١٤٢ ٌص، معمَّ ــــصَّ ٌف، مخ ــــرَّ   مع
  

ٌر کـــــ     »ســــاَل قانیــــًا دمُ «مــــؤخَّ
  

  
ویشترط في الحال أن یکون نکرة، وهذا الشرط دائمًا معه، کما في األمثلة 
السابقة، وما ورد من الحال بلفظ المعرفة یؤول بـالنکرة، سـواء کـان تعریفـه 

، أو کـان تعریفـه »بینتـرتّ م« بتأویـل، »ادخلـوا األوَل فـاألوَل « نحو ،»أل«بـ
                                                                        

  .٧١/سورة النساء. ١
  .٢٤٣/سورة البقرة. ٢
  .٣٦/سورة البقرة. ٣
  .٥/سورة الصف. ٤
  .١٦/سورة یوسف. ٥



  النحوعلم / سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)٢٤٢( 

  .»منفرداً « بتأویل، »اء زید وحَدهج«باإلضافة، نحو 
  :ویشترط في ذي الحال واحد من أمور أربعة

  .وهو األکثر، کما في جمیع الشواهد واآلیات المتقدمة: أن یکون معرفة
صة ْقواَتها فـيقَ َو ( کقوله تعالٰی : أو یکون نکرة مخصَّ

َ
َر فیها أ ـاٍم  دَّ یَّ

َ
ْرَبَعـِة أ

َ
 أ

اِئلیَن  صة بإضافتها  النکرة المخصَّ »أربعة« حال من »سواء«فإن ، ١)َسواًء ِللسَّ
  .»أیام«إلی 

مـا «نحـو کما إذا وقعت فـي سـیاق النفـي ونحـوه، : أو یکون نکرة عامة
  .»جاءني رجل سائالً 

فـي « ونحـو »قانیـًا دمسـال «أي عن الحال، نحو : أو یکون نکرة مؤخرة
  .»الدار جالسًا رجٌل 

 
ـــِد   ١٤٣ ـــاُل للتوکی ـــيُء الح ـــد یج   وق

  

ــِد «کـــ   ــي الِبی ــٌد ســائرًا ف ی   »ســاَر ز
  

  
ي الحال أن ال یجيء للتوکید، کما في جمیع األمثلة المتقدمـة، فاألصل 

ـس«  فیما سبق مرتبط به، ویسمٰی والکالمُ  ن« أو »الحـال المؤسِّ أي ، »المبـیِّ
یبّین هیئًة لصاحبه ال تفهم مـن الکـالم بـدونها، وقـد یجـيء یأتي لیأّسس و

الحـال «  خالف األصل لتوکید معنًی مفهوم من الکالم، ویسمٰی الحال علٰی 
د َمَن َمْن ِفي آل( ، وهذا الحال تارة یکون مؤکدًا لصاحبه، کقوله تعالٰی »المؤکِّ

                                                                        
  .١٠/سورة فصلت. ١



 الحال

)٢٤٣( 

ُهْم َجمیعاً  ْرِض ُکلُّ
َ
ـد، ألن»جمیعاً «فإن ، ١)اْأل هـم مـن  التعمـیم فُ  حـال مؤکِّ
کـدًا لعاملـه ؤ، وتـارة یکـون م»َمن«، وهو حال مؤّکد لصاحبه، وهو »کلهم«

ْرِض ُمْفـِسدیَن َو ( وهو األکثـر، کقولـه تعـالٰی 
َ
َم (، و٢)ال َتْعَثـْوا ِفـي اْأل َفَتَبـسَّ

ی ُمْدِبراً (، و٣)ضاِحکاً    .٤)َولَّ
 الٰی  الجملـة، کقولـه تعـویجوز في عامل الحال المؤکد أن یکـون معنـٰی 

قاً و( ـس، فإنـه البـد أن ٥)ُهَو اْلَحقُّ ُمَصدِّ ، وال یجوز ذلك في الحـال المؤسِّ
 الفعل وحروفه، کاسم الفاعل یکون عامله لفظیًا، إما فعًال، أو لفظًا فیه معنٰی 

المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضیل والمصدر واسـم الفعـل، أو اسم و
إن «، و»أشـیر«  اإلشارة، فإنه بمعنٰی لفظًا فیه معنی الفعل دون حروفه، کاسم

فإنـه وحـرف التـشبیه کالکـاف، فإن کل أداة منها بمعنـی فعـل، ، »وأخواتها
، والظــرف والجــار »أدعـو« وحـرف النــداء، فإنـه بمعنــٰی ، »یــشبه«بمعنـی 

َفِتْلـَك ُبُیـوُتُهْم ( ، قال تعـالٰی »مستقر« أو »استقر«والمجرور، ألنهما بتقدیر 
َیةً    .٦)خاِو

                                                                        
  .٩٩/سورة یونس. ١
  .٦٠/سورة البقرة. ٢
  .١٩/سورة النمل. ٣
  .١٠/سورة النمل. ٤
  .٩١/سورة البقرة. ٥
  .٥٢/سورة النمل. ٦



  النحوعلم / سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)٢٤٤( 

  
  
  
  

 لتمییزا

ـــَده  ١٤٤ ـــره ُوبع ـــُز اِلٱســـُم النِک    ْ التمیی
  

ره   ــــضلُة الجامــــدُة المفــــسِّ    ْوالَف
  

ــــذي  ١٤٥ ُر ال    یکــــوُن ُمبَهمــــاُتفــــسِّ
  

  » أربعـوَن درهمـاعنـدي «ِاسمًا کـ  
  

   قوِلنــــاوذا کمــــا فــــي أو نــــسبةً   ١٤٦
  

ـــنا«   ـــَر الکـــوُن ضـــیاًء وَس   »تفجَّ
  

  
االسم النکرة الفضلة «و وثاني ما بقي من المنصوبات الثالثة التمییز، وه

رة لما کان مبهمًا من اسم أو نسبة ، وحکمه النصب، فـاألول »الجامدة المفسِّ
 فـسر االسـم »لیلـةً «، فـإن ١) َثالثـیَن َلْیَلـةً  واَعـْدنا ُموسـیَو ( کقوله تعـالٰی 

ْرَض ُعُیونـاً َو (  المـبهم، والثـاني کقولـه تعـالٰی »ثالثین«
َ
ْرَنـا اْأل ، فـإن ٢)َفجَّ

  .سر نسبة التفجر لألرض المبهمة ف»عیوناً «
ـي ( ، کاآلیة األولی، وقوله تعـالٰی )األعداد( یفسر تارة: ر لالسموالمفسِّ  ِإنِّ

َحَد َعَشَر َکْوَکباً 
َ
ْیُت أ

َ
کم کتابًا « االستفهامیة، نحو »کم«، ومنه تمییز اسم ٣)َرأ

أي عـدد « االستفهامیة کنایة عن عدد مجهول، والتقـدیر »کم«، ألن»قرأت؟

                                                                        
  .١٤٢/سورة األعراف. ١
  .١٢/القمرسورة . ٢
  .٤/سورة یوسف. ٣



 التمييز

)٢٤٥( 

 »کتاباً «، و»قرأت« في المثال تکون مفعوًال به لـ»کم« و،»الکتب قرأت؟من 
، أو کـیًال نحـو »حّقـة زیتـاً « إما وزنًا نحـو »المقادیر« یفسر وتارة .تمییزًا لها

  .»جریب نخالً «، أو مساحًة نحو »صاع تمراً «
اْشـَتَعَل َو ( تارة یفسر نسبة الفعل للفاعل، کقولـه تعـالٰی : ر للنسبةوالمفسِّ 
ُس َشْیباً 

ْ
أ ْرَض َو (  نسبة الفعل للمفعـول، کقولـه تعـالٰی تارة، و١)الرَّ

َ
ْرَنـا اْأل َفجَّ

ْکَثُر ِمْنَك ماالً (  غیرهما، کقوله تعالٰی وتارة ،٢)ُعُیوناً 
َ
َنا أ
َ
  .٣)أ

                                                                        
  .٤/سورة مریم. ١
  .١٢/سورة القمر. ٢
   .٣٤/سورة الکهف. ٣



  النحوعلم / سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)٢٤٦( 

  
  
  
  

 المستثنٰی 

ـــ  ١٤٧ ــستثنًی ب ــُد م ــِصِب » إّال «وبع   فٱن
  

ــالم   ــن ک ــتمُّ م ــا ی ــي م ــِب  ٍف    ُموَج
  

  قطــــِع اإلســــتثناأو نفــــٍي ٱْن ین  ١٤٨
  

   المـــــستثنٰی  ِکـــــذاك إْن ُیقـــــّدم  
  

  
 من کالم تام، أي »إّال « بـوثالث ما بقي من المنصوبات الثالثة المستثنٰی 

  : منه، فیجب نصبه في ثالث حاالتذکر فیه المستثنٰی 
أي غیر منفي مع لحوق النهي واالسـتفهام « کان الکالم موجبًا اإذ :األولٰی 

یع موارده من االسـتثناء المتـصل والمنقطـع مـع أي في جم« مطلقًا »بالنفي
  .» أو تقدمهتأخر المستثنٰی 

ن و یکأي الذي ال« کان الکالم منفیًا مع کون االستثناء منقطعًا  إذا:الثانیة
 منه مع وجود نوع ارتباط بینهما، في مقابل  من جنس المستثنٰی فیه المستثنٰی 

  .»االستثناء المتصل
  . متقدماً نفیًا مع کون المستثنٰی  کان الکالم م إذا:الثالثة

  :وإلیك أمثلتها
 قولـه تعـالٰی  مثال االستثناء المتصل مع تأخر المستثنٰی : اإلیجاب مطلقاً 



 المستثنى

)٢٤٧( 

إال زیـدًا الرجـاُل « نحـو ، ومع تقدم المستثنٰی ١) َقلیًال ِمْنُهْم َفَشِرُبوا ِمْنُه ِإالَّ (
ِإْذ ُقْلنـا َو ( ه تعـالٰی  قولـ، ومثال االستثناء المنقطع مع تأخر المستثنٰی »ذهبوا

، ومـع تقـدم ٢) ِإْبلیَس کـاَن ِمـَن اْلِجـنِّ ُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِلْلَمالِئَکِة اْس 
  .»إال إبلیَس المالئکُة سجدوا« نحو المستثنٰی 

  العامل مـع المـستثنٰی  کونه متقدمًا علٰی ین بوال یفرق في تقدم المستثنٰی 
الرجـال إال « خصوص العامل، نحـو  أو علٰی منه، کما في األمثلة المتقدمة،

  خـصوص المـستثنٰی ، أو علٰی »المالئکة إال إبلیس سجدوا«، و»زیدًا ذهبوا
  .»سجد إال إبلیَس المالئکةُ «و، »ذهب إال زیدًا الرجاُل «منه، نحو 

بـاَع ا َلُهْم ِبِه ِمـْن ِعْلـٍم ِإالَّ م( کقوله تعالٰی : النفي مع االستثناء المنقطع  اتِّ
لکّن اتباع الظن «، فهو بتقدیر ، فإن اتباع الظن لیس من جنس العلم٣)نِّ الظَّ 

  .»لهم به
إال الّلَه ال ینفعني «مثال االستثناء المتصل نحو : النفي مع تقدم المستثنٰی 

 ومـا .»إال األطفاَل ال تدخل النـسوةُ «، ومثال االستثناء المنقطع نحو »ناصٌر 
 یجري هنا رق بین حاالت تقدم المستثنٰی  من عدم الفتقدم في الحالة األولٰی 

  .» ناصٌر ال ینفعني إال الّلهَ «، و»ناصٌر إال الّلَه ال ینفعني«أیضًا، نحو 
 

ـــصاِل   ١٤٩ ـــي اِلٱت ـــِي ف ـــع النف ـــم م   ُث
  

رًا نــــصٌب مــــع اإلبــــداِل      مــــؤخَّ
  

                                                                        
  .٢٤٩/سورة البقرة. ١
  .٥٠/سورة الکهف. ٢
  .١٥٧/سورة النساء. ٣



  النحوعلم / سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)٢٤٨( 

  
 منه  أو إبداله من المستثنٰی وهناك حالة واحدة یجوز فیها نصب المستثنٰی 

یأخذ إعرابه، وهي حالة الکـالم المنفـي مـع االسـتثناء بدل بعض من کل، ف
  . بالنفين تقدم أن النهي واالستفهام ملحقا، وقدالمتصل وتأخر المستثنٰی 

 أنـه  علٰی »قلیل« برفع ١) َقلیٌل ِمْنُهْم ما َفَعُلوُه ِإالَّ ( فمثال النفي قوله تعالٰی 
  . االستثناءلٰی عامر من السبعة بنصبه عابن وقرأ بدل بعض من واو الجماعة، 

َحـٌد ِإالَّ ال یَ َو ( ومثال النهي قوله تعالٰی 
َ
َتـَك ْلَتِفـْت ِمـْنُکْم أ

َ
 بنـصب ٢) اْمَرأ

 .»أحد« أّنه بدل بعض من  االستثناء، وقرأ بعضهم برفعه علٰی  علٰی »امرأَتك«
ِلـَك َفَأْسِر ِبَأْه (في قوله » أهلك« االستثناء من ویمکن أن یکون النصب علٰی 

ْیِل َو ِبِقْطٍع ِمَن    .، فیکون استثناًء من کالم موجب)...ال َیْلَتِفْت  اللَّ
ـِه ِإالَّ َمْن َیْقنَ َو (  قوله تعالٰی ومثال االستفهام وَن ُط ِمـْن َرْحَمـِة َربِّ الُّ  ٣) الـضَّ

  .»الونضال«برفع 
لضعف في ادعـاء المـشهور ومع ورود النصب في أصح القراءات یتبین ا

 وإن أتٰی یث إن القرآن ال یأتي بالمرجوح، بدال في هذه الحالة، حرجحان إال
  التـساوي في النظم عن ذکر رجحان اإلبدال إلٰی ولذا عدلُت بالقلیل الجائز، 

  .»نصٌب مع اإلبداِل «: بقولي
 

                                                                        
  .٦٦/سورة النساء. ١
  .٨١/سورة هود. ٢
  .٥٦/سورة الحجر. ٣



 المستثنى

)٢٤٩( 

ـــَرُب   ١٥٠ ـــو مع ـــاُم فه ـــا التم   وإْن لغ
  

ــِن    ــم تک ــا إذا ل ــَسُب » ٱّال «کم   ُتح
  

  
کان الکـالم مفّرغـًا أي ن بأما تقدم کله في الکالم التام، أما إذا لغا التمام 

 موجـودة، »الإ« کما لو لم تکن  منه، فیعرب المستثنٰی لم یذکر فیه المستثنٰی 
 حسب ما یقتضیه العامل من ناحیـة إعرابیـة ال معنویـة، فـال یـضر أي علٰی 

َفَهـْل (  یکون مرفوعًا کقولـه تعـالٰی کأن، »إال« عند حذف اإلخالل بالمعنٰی 
ِه ِإالَّ الَو ( ، أو منصوبًا کقوله تعالٰی ١)اْلفاِسُقوَن  اْلَقْوُم ُیْهَلُك ِإالَّ    َتُقوُلوا َعَلی اللَّ

  . ال یحصل مع اإلیجابوالمشهور أن التفریغ. ٢)اْلَحقَّ 
 

  مـستثِني» غیـٍر وسـوٰی «وٱخِفْض بـ  ١٥١
  

ــــ   ـــا ب ـــا بم عرب
ُ
ـــُتثِني» إّال «وأ   ٱس

  

  بها ٱخِفـِض » عدا حاشا، خال،«ثم   ١٥٢
  

  اَل ُمـــِضيوجـــاَز أن َتنـــِصَب أفعـــ  
  

  
 هي األصـل واألکثـر واألشـهر اسـتعماًال فـي االسـتثناء، »إال«هذا وإن 

 ،، وخـال، وحاشـاغیر، وسوٰی «، نحو »إال« تفید فائدة وهناك کلمات أخرٰی 
  :»وعدا

فهما اسمان، واخفْض بهما االسم حال کونك مستثنیًا، : »غیر وسوٰی «أما 
ما مالزمان لإلضافة، وتعرب نفس  بهما مجرورًا دائمًا، ألنهفیکون المستثنٰی 

 فـي نفـس ُتجعـل لو »إال« الذي استثني بـ بإعراب المستثنٰی »غیر، وسوٰی «

                                                                        
  .٣٥/سورة األحقاف. ١
  .١٧١/سورة النساء. ٢



  النحوعلم / سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)٢٥٠( 

بالنـصب، » جاء القوُم غیـَر زیـد«: ، فتقول مثالً  بدًال من غیر وسوٰی الجملة
إال «: بالرفع، ألنك تقول» ما جاء غیُر زید«: ، وتقول»إال زیداً «: ألنك تقول

  .، وهکذا»زیٌد 
، أو  بهـا المـستثنٰی جـّر  فهي إما حروف جر تَ :»خال، وحاشا، وعدا«ا وأم

جاء القوم «: ، فتقول مثالً  أنه مفعول به علٰی المستثنٰی بها ب صنأفعال مضي تَ 
تقـول فتعّینـت للفعلیـة،  »مـا« ولو اتصلت هذه الثالثة بـ.»خال زیٍد أو زیداً 

  .بالنصب لیس غیر» جاء القوم ما خال زیداً «: مثالً 



 حروف الجر

)٢٥١( 

  
  
  
  

 حروف الجر

ــشتَرْك   ١٥٣ ــرٍف م ــرَّ بح ــْد ُج ــُم ق   االس
  

ــْك «أو ُخــصَّ بالظــاهِر نحــو      »والمَل
  

ــاألوُل   ١٥٤ ــالمُ «ف ــٰی ال ــن، إل ــي وع    وف
  

  »َخـال حاشا، َعدا، ،علٰی  ِمن، والباُء،  
  

ـــ  ١٥٥ ــاني ک ــٰی «والث ، حّت   الکــاِف وُربَّ
  

ـــا   ـــین والّت ـــْذ، واِو الیم ـــُذ وُم   »من
  

  
من األسماء، نشرع اآلن وعات والمنصوبات رفالمبعد أن تّم الکالم حول 

في المجرورات من األسماء، وهي إما مجرور بالحرف أو مجرور باإلضـافة، 
االسم ُیجر بنوعین مـن الحـروف، إمـا حـرف : فنبحث اآلن في األول فنقول

  :مختص بالظاهرحرف مشترك یجر الظاهر والمضمر، وإما 
، عدا، حاشا، ن، علٰی ، الباء، مِ إلٰی الالم، في، عن، «: أما المشترك فعشرة

 تتعـین »ما«ستعمل أفعاًال أیضا، وإذا دخلت علیها ت والثالثة األخیرة .»خال
  .للفعلیة، کما تقدم قریبًا في باب المستثنٰی 

ول، قوله تعـالٰی 
ُ
ـِه َو  َمـ َبلـی( ومن أمثلة السبعة األ ْسـَلَم َوْجَهـُه ِللَّ

َ
ُهـَو ْن أ

ْجُرهُ 
َ
ْرِض آیاٌت َو ( ، وقوله تعالٰی ١)ُمْحِسٌن َفَلُه أ

َ
فیها مـا َتـْشَتهیِه َو (، و١)ِفي اْأل

                                                                        
  .١١٢/سورة البقرة. ١



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)٢٥٢( 

ْنُفُس 
َ
ـُه َعـْنُهْم َو (و ،٣)َطَبقًا َعـْن َطَبـٍق ( وقوله تعالٰی  ،٢)اْأل َرُضـوا َرِضـَي اللَّ
ِه َمْرِجُعُکْم ( قوله تعالٰی و ،٤) َعْنه  وقوله تعالٰی  ،٦)ِإَلْیِه َمْرِجُعُکْم (و ،٥)ِإَلی اللَّ
ِه َو آِمُنوا بِ (  ،٩)ِمـْن ُنـوٍح َوِمْنـَك َو ( وقولـه تعـالٰی  ،٨)آَمُنوا ِبهِ (و ،٧)َرُسوِلهِ اللَّ

  .١٠)َعَلی اْلُفْلِك ُتْحَمُلوَن َوَعَلْیها َو ( وقوله تعالٰی 
، واو القـسم، تـاؤه، مـذ، الکاف، حتـٰی «: وأما المختص بالظاهر فسبعة

ول ال تختص بظاهر معین، کقوله ت.»منذ، ُرّب 
ُ
ٍب ( عالٰی  والثالثة األ ْو َکـَصیِّ

َ
أ

ماءِ  یِن َو (، و١٢)َحتَّی َمْطَلِع اْلَفْجرِ (، و١١)ِمَن السَّ ْیُتوِن َوالتِّ   .١٣)الزَّ
ـُه ( ال تجر إّال لفَظ الجاللة، کقوله تعالٰی ) تاء القسم(و ِه َلَقْد آَثَرَك اللَّ َتاللَّ

                                                                                                                                                                        
  .٢٠/سورة الذاریات. ١
 .٧١/سورة الزخرف . ٢
 .١٩/سورة االنشقاق . ٣
 .١١٩/سورة المائدة . ٤
 .٤٨/سورة المائدة . ٥
 .٦٠/سورة األنعام . ٦
 .١٣٦/سورة النساء . ٧
 .١٥٧/سورة األعراف . ٨
 .٧/سورة األحزاب . ٩

 .٢٢/سورة المؤمنون . ١٠
  .١٩/سورة البقرة. ١١
  .٥/سورة القدر. ١٢
  .١/سورة التین. ١٣



 حروف الجر

)٢٥٣( 

  .١)َعَلْینا
مـیس، أو  الخ ِما رأیته مـذ یـوم«مختصان باسم الزمان، نحو ) مذ ومنذ(و

  .»منذ یومین
 ونـدر .»رب امرأٍة مؤمنة خیر من رجال«تختص بالنکرات، نحو ) ّب ُر (و

 ضمیر غیبة مالزم لإلفراد والتـذکیر، مـع تفـسیره بتمییـز بعـده دخولها علٰی 
 . » ربه رجال، ورجلیِن، ورجاًال، وامرأًة، وامرأتیِن، ونساءً «مطابق لمعناه، نحو 

 أن بعضهم لم  المختص بالظاهر، حتٰی  من قسم»رب« ولندورة ذلك جعلُت 
  .»رب«یذکر هذا االستعمال في الحدیث عن 

                                                                        
  .٩١/سورة یوسف. ١



  

 



 اإلضافة

)٢٥٥( 

  
  
  
  

 اإلضافة

ـــــ  ١٥٦ ــــافٍة ک ــــضاٍف بإض   ذا«أو بم
  

ــــْش      »ٍر مکابــــَد األذٰی أبــــوَك ذو ِب
  

  
هـذا «رٍض ما کمـا سـیأتي، نحـو غویجر االسم أیضًا بالمضاف بإضافة ل

 »زیــد« مٰی  المــضاف، ویــس»کتــاب« جــر بـــ»زیــد«، فــإن »کتــاب زیــٍد 
 وعند اإلضافة یحذف من المضاف التنوین، کما في هذا .»المضاف إلیه«بـ

، أو ما هو بمنزلة التنوین کنون جمع المـذکر »هذا کتاٌب «المثال، فإن أصله 
، فـإن أصـلهما »جاء مسلمو القریة، ومـسلما القریـة«، نحو السالم والمثنٰی 

ا ( ، کقوله تعالٰی »جاء مسلمون، ومسلمان« ْهـِل هـِذِه اْلَقْرَیـةِ ُمْهِلُکـوِإنَّ
َ
، ١) أ

  المـضاف إلـٰی »نمهلکـو«حیث حذفت النون من جمـع المـذکر الـسالم 
ْت َیدا (  کقوله تعالٰی ، و»هذه« المضاف إلی »أهل«، والتنوین من »أهل« َتبَّ

بي
َ
 »يأبـ«  المـضاف إلـٰی »یـدا« ، حیث حذفت النون من المثنـٰی ٢) َلَهٍب  أ

  .»لهب« األسماء الخمسة، والمضاف إلٰی المجرور بالیاء ألنه من 

                                                                        
  .٣١/سورة العنکبوت. ١
  .١/سورة المسد. ٢



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)٢٥٦( 

 تقسیمها إلی معنویة ولفظیة

  »معنوّیـــهْ « قـــسمیِن ي علـــٰی وْهـــ  ١٥٧
  

ـــــذا إضـــــافٌة    ـــــهْ «وهک   »لفظّی
  

ـــك للتخـــصیص  ١٥٨ ـــِف  ِفتل ی    والتعر
  

ــــــِف    ــــــِة التخفی ــــــذه لعّل   وه
  

  
  :، معنویة ولفظیةقسمین ثم اإلضافة بحسب الغرض منها علٰی 

ة التي تکون لعلة التخصیص أو التعریـف، هي اإلضاف: اإلضافة المعنویة
 إلیـه نکـرة، نحـو المـضافأي تخصیص المضاف وتقلیل شـیوعه إذا کـان 

 شـیوعه، أو ّل ق تنکیره وإن خصص و علٰی  یبقٰی »کتاب«، فإن »کتاب رجل«
، فـإن »کتـاب زیـد« معرفـة، نحـو المـضاف إلیـهتعریف المضاف إذا کان 

ن بإضافته إلٰی »کتاب« ف وعیِّ النکرة «، وقد تقدم في باب »زید«عرفة  الم عرِّ
 وسـمیت هـذه اإلضـافة . المعرفـة أن من المعارف المضاف إلٰی »والمعرفة

مجـرد اللفـظ کمـا  إلٰی  ال  المعنٰی ، ألن الغرض منها یعود إلٰی »المعنویة«بـ
  .في اإلضافة اللفظیة کما سیأتي

ذلـك هي اإلضافة التي تکـون لعلـة التخفیـف فقـط، و: اإلضافة اللفظیة
بحذف التنوین أو النون من المضاف لیس غیر، وذلك یکون فـي خـصوص 

المفعـول ـ إذا اسم إضافة الصفات العاملة إلی معمولها، وهي اسم الفاعل و
ا، کمـا سـیأتي فـي مـکانا في زمن الحال واالستقبال الذي هو شـرط إعماله

  .بابهما ـ والصفة المشبهة
، ومکـشوُف الـرأِس، وحـسُن هذا رجل راکُب الدابـةِ «: مثال ذلك قولك

 التي تعمـل فـي مـا بعـدها إنمـا »راکب، ومکشوف، وحسن«، فإن »الوجهِ 



 اإلضافة

)٢٥٧( 

فهو مجرد عدول مـن  ما بعدها لمجرد تخفیفها بحذف تنوینها، أضیفت إلٰی 
هـذا رجـل راکـٌب « ألجل التخفیف، فإن الصیغة الـسابقة  أخرٰی صیغة إلٰی 

بعـضهم جعـل إضـافة الـصفة  و.»الدابَة، ومکشوٌف الرأُس، وحسٌن الوجـهَ 
 المشبهة معنویًة دائمًا، ألن منصوبها لـیس مفعـوًال بـه حقیقیـًا وإنمـا علـٰی 

  .التشبیه به
 کمـا  المعرفـةفهذه الصفات العاملة لم تکتسب تعریفًا وإن أضیفت إلـٰی 

 النکرة، فإن النعـت مـن التوابـع »رجل«في األمثلة، ولذا صح کونها نعوتًا لـ
لمنعوت في التعریـف والتنکیـر وغیرهمـا کمـا سـیأتي، التي یجب أن تتبع ا

 نعـت »بـالغ الکعبـة«، فـإن ١)َهـْدیًا بـاِلَغ اْلَکْعَبـةِ ( ومثل ذلك قوله تعـالٰی 
  .»هدیاً «لـ

ب هـذه الـصفات العاملـة تخصیـصًا إذا أضـیفت إلـی سوکذلك ال تکت
ن ، ولو فرضـنا أ أخرٰی النکرة، ألننا قلنا إنه مجرد تخفیف وتحویل صیغة إلٰی 

ومـن هنـا . هناك تخصیصًا فهو حاصل في الـصیغة الـسابقة المحـّول عنهـا
 مجـرد اللفـظ ، ألن الغرض منها یعود إلـٰی »اللفظیة«سمیت هذه اإلضافة بـ

  .دون المعنٰی 
، لوجدتـه »ذا أبـوك ذو بـْشٍر مکابـَد األذٰی «وأنت إذا تأملت مثال الـنظم 

 »أبو«فیه ) أبوك(ودأ، مبتعرفة  اسم إشارة م»ذا«متضمنًا ما بیناه بالدلیل، فإن 
، وهو مضاف »ذا«مرفوع بالواو ألّنه من األسماء الخمسة، وهو عطف بیان لـ

باإلضافة المعنویة لغرض التعریف إلی الکاف الـضمیر المعرفـة المجـرور 

                                                                        
  .٩٥/سورة المائدة. ١



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)٢٥٨( 

 التعریَف من الکاف باإلضافة،  النکرةُ »أبو«محًال ألّنه مبني، ولو لم یکتسب 
 المعرفة، ألن عطف البیان مثل النعت البد »ذا«لـلما صح جعله عطف بیان 

مضاف ومضاف إلیه، وقـد ) ذو بشر( و.أن یتبع متبوعه في التعریف والتنکیر
 بإضافته باإلضافة  التخصیَص »صاحب« الذي هو نکرة بمعنی »ذو«اکتسب 

، »ذا« خبـر لــ»ذو بـشر« النکـرة، و»بشرٍ «المعنویة لغرض التخصیص إلی 
 اسم فاعل عامل ألنه في زمـن الحـال بـدلیل »مکابَد «فیه  »مکابَد األذٰی «و
 »األذٰی « معمولـه  الحالیة، ومضاف إلـٰی ، وهو منصوب علٰی »اسم اإلشارة«

، »مکابـدًا األذٰی «األصل باإلضافة اللفظیة، ألن الـصیغة الـسابقة بالمفعول 
 مجرور بالکسرة المانع مـن ظهورهـا التعـذر لأللـف، کمـا کـان »األذٰی «و

 قد اکتسب »مکابد« بالصیغة السابقة بالفتحة بنفس الحال، ولو کان منصوباً 
 الحالیـة، ألن  المعرفة، لما أمکن جعله منصوبًا علـٰی »األذٰی «التعریف من 

  .الحال نکرة، کما تقدم



 األسماء التي تعمل عمل فعلها

)٢٥٩( 

  
  
  
  

 األسماء التي تعمل عمل فعلها

ـــا  ١٥٩   ســـبعُة أســـماٍء تحـــاکي فعَله
  

ــا   ــه َیجــِري له ــا ل ــِل فم ــي العم   ف
  

  
  :ب األسماء التي تحاکي فعلها في العمل لشبهها به، وهي سبعةهذا با

  .اسم الفعل
  .المصدر

  .اسم الفاعل
  .المثال

  .اسم المفعول
  .الصفة المشبهة
  .أفعل التفضیل



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)٢٦٠( 

  
  
  
  

 اسم الفعل

ــْل «األوُل ٱســُم الفعــِل نحــو   ١٦٠ َه   »َحیَّ
  

  »هیهاَت األَمْل «ونحُو » َوْي « ونحُو   
  

  
 أنحـاء ة عمل فعلها هو اسم الفعـل، وهـو علـٰی من األسماء العاملاألول 

  :ثالثة
َهـْل «فتـارة یـشبه فعــل أمـر، وهــو األکثـر اسـتعماًال، نحــو    بمعنــٰی »َحیَّ

ْل « ، »اسـتجْب «  بمعنٰی »آِمین«، ونحو »اسُکْت «  بمعنٰی »َصهْ «، ونحو »عجِّ
 فهو اسم فعل ولـیس جـارًا ومجـرورًا، کقولـه »اْلَزمْ «  بمعنٰی »علیَك «ونحو 
ْنُفَسُکْم ( تعالٰی 

َ
  .»علیکم« مفعوًال به لـ»أنفسکم« بنصب ١)َعَلْیُکْم أ

 َوْي ( ، کقوله تعالٰی »أعَجُب «  بمعنٰی »َوْي «وتارة یشبه فعل مضارع، نحو 
ُه ال ُیْفِلُح اْلکاِفُروَن   »أفٍّ «، ونحـو »أعجُب لعدم فالح الکـافرین« أي ٢)َکَأنَّ

ُر « بمعنٰی    .»أتضجَّ
هیهـاَت «: ، کقولـك»َبُعَد «  بمعنٰی »َهْیهاَت «و وتارة یشبه فعل ماٍض، نح

                                                                        
  .١٠٥/سورة المائدة. ١
  .٨٢/سورة القصص. ٢



 اسم الفعل

)٢٦١( 

، أي ١)َهْیهاَت َهْیهاَت ِلما ُتوَعُدوَن (  وکقوله تعالٰی ،»د األملبُع « أي »ُل ماأل
  .»افترَق «  بمعنٰی »شّتاَن «، ونحو »لما« والالم زائدة في ،»د ما توعدونبُع «

 
ــــهُ   ١٦١ ــــي معموَل   ال ُیحــــذُف وال یل

  

   لــــهُ ال َیبــــُرُز الفاعــــُل مــــضَمراً   
  

  
بما أن اسم الفعل فرع عن الفعل في العمل، فهو أضعف منه عمـًال، لـذا 

  :افترق عنه بأربعة أمور
 معمولـه کمـا یکثـر ذلـك فـي مع بقـاءأن اسم الفعل ال یحذف : أحدها

ر کمـا »زیدًا ضربُته« بل قد یجب کما في نحو ،الفعل ، لوجود الفعل المفسِّ
  .تقدم في باب االشتغال

 اسم الفعل ال یأتي بعد معمولـه، أي ال یعمـل فیمـا قبلـه، فـال أن: ثانیها
  .»نفَسك الزمْ «: ، کما تقول»نفَسك علیك«: تقول

یـا «: أن اسم الفعل ال یظهر فاعله إذا کان ضمیرًا أبـدًا، فـال تقـول: ثالثها
یا زیدان أو «: ، کما تقول»زیدان أو یا زیدون أو یا هند َصها أو َصهوا أو صهي

یـا زیـدان أو یـا «: ، بل تقـول»أو یا هند اسکتا أو اسکتوا أو اسکتيیا زیدون 
  . بحالة واحدة»زیدون أو یا هند َصهْ 

 
ــي جــواِب   ١٦٢ ــِب  ِ ِاســموف ــِل الطل    فع

  

  مـــضارٌع بالفـــاِء لـــم َینتـــِصِب   
  

  

                                                                        
  .٣٦/سورة المؤمنون. ١



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)٢٦٢( 

أن اسم فعل األمر ال ینتصب المضارع المتصل بالفاء في جوابه، : رابعها
  .»ینام«، بل ترفع »اسکْت فیناَم زیٌد «:  کما تقول،»َصْه فیناَم زید«: فال تقول



 المصدر

)٢٦٣( 

  
  
  
  

 المصدر

  حیثمـا» ضْرٍب «والمصدُر الثاني کـ  ١٦٣
  

  »مـا«أو مـع » أْن «َیخُلْفه فعـٌل مـع   
  

  
، وقـد »َضـْرب«والثاني من األسماء العاملة عمل فعلها هو المصدر نحو 

نـي عجبأ«:  کقولـك،»المفعول المطلـق« في باب »المصدر«تقدم تعریف 
اَس َلْو َو ( کقوله تعالٰی و، »ضرُب زیٍد عمراً  ِه النَّ ْو ( ، وکقوله تعالٰی ١)ال َدْفُع اللَّ

َ
أ

 »إطعـام« مفعـول بـه لــ»یتیمـاً «، فـإن ٢)َیِتیمـاً  *  َیْوٍم ذي َمْسَغَبةٍ  ِإْطعاٌم في
ْنُفَسُکْم ( المصدر، وکقوله تعالٰی 

َ
  .٣)َتخاُفوَنُهْم َکخیَفِتُکْم أ

  :اشترط في إعماله ثمانیة شروط الفعل في العمل،  المصدر فرع عنوألن
ــع : أحــدها ــٌل م ــف المــصدَر فع ــصح أن یخل ــع »أن«أن ی ــا« أو م  »م

ولوال أن دَفـع أو «  والثانیة، ألنهما بمعنٰی المصدریتین، فاألول کاآلیة األولٰی 
 نـٰی ، والثاني کاآلیة الثالثة، ألنها بمع»أو أن ُیطِعَم یتیماً «، و»یدفَع الّلُه الناَس 

 فـي نحـو »زیداً «یعرب یصح أن  ولذا ال .»تخافونهم کما تخافون أنفسکم«

                                                                        
  .٢٥١/سورة البقرة. ١
  .١٥، ١٤/سورة البلد. ٢
  .٢٨/سورة الروم. ٣



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)٢٦٤( 

، ألن األخیر ال یصح أن یحل محله »إکراماً « مفعوًال به لـ» زیداً أکرْم إکراماً «
 »أکـرمْ « مفعـول بـه للفعـل »زیـداً « وإنما ،»ما« أو »أن« مع »أکرمْ «الفعل 

  . أنه مفعول مطلق علٰی »إکراماً «الناصب لـ
 

ـــضَمرا  ١٦٤ رًا أو ُم ـــصغَّ ـــم یکـــْن م   ول
  

ـــم یکـــْن محـــدودًا ٱو مـــْسَتِترا     ول
  

  
  .»یُبك زیداً َر عجبني ُض أ«: أن ال یکون المصدر مصغرًا، فال تقول: ثانیها
ضرُبك زیـدًا قبـیٌح وهـو «: أن ال یکون المصدر مضمرًا، فال تقول: ثالثها

المـصدر   العائـد علـٰی »هـو« مفعـوًال بـه لــ»بکـراً « بنـصب »بکرًا حـسن
  .»ضرْب «

أن ال یکون المصدر محدودًا، أي مقترنًا بتاء زیدت علیه للداللـة  :رابعها
، بخـالف المـصدر »غـضبت مـن ضـربتك زیـداً « الوحدة، فال تقـول علٰی 

، فإنـه یعمـل، »رحمـة، ورغبـة«المقترن بالتاء التي هي جزء المصدر نحـو 
  .»ني رحمُة زیٍد بکراً تأعجب«: کقولك

کون المصدر مستترًا مع بقاء عملـه بـالمعمول، ولـذا ال أن ال ی: خامسها
 ما للمعمول المذکور مصدرًا، فال ر العامل المحذوف في جملةٍ ّد یجوز أن نق

  .»أبتدأ« وإنما »ابتدائي« قبل البسملة مثًال کلمة رّد نق
 

ـــم ُینعـــْت وال  ١٦٥ ـــَل أن َیعمـــَل ل   وقب
  

ـــصال   ـــه أو ُف ـــن معموِل ـــَر ع ّخ
ُ
  أ

  

  
: معمولـه، فـال تقـولفـي عمـل  قبـل أن یَ نعت المـصدُر أن ال یُ : سادسها



 المصدر

)٢٦٥( 

أغـضبني ضـربك زیـدًا «: ، وإنمـا تقـول»أغضبني ضـرُبك الـشدیُد زیـداً «
  .»الشدیُد 

أغـضبني زیـدًا «: أن ال یؤخر المصدر عـن معمولـه، فـال تقـول: سابعها
  .»ضرُبك

أغضبني ضرُبك یـا «: أن ال یفصل المصدر عن معموله، فال تقول: ثامنها
  .»کراً زیُد ب



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)٢٦٦( 

  
  
  
  

 اسم الفاعل

  »ضــارِب «ثالُثهــا ٱســُم الفاعــِل کـــ  ١٦٦
  

  »الـضارِب «کـ» أْل «یعمُل مطلقًا بـ  
  

  حـــــاًال أِو ٱســـــتقباال» أْل «ودوَن   ١٦٧
  

ـــــاال   ـــــفًة أو ح ـــــرًا أو ص   وَخَب
  

ـــــًا أِو ٱســـــتفهاما  ١٦٨ ـــــًا نفی   أو تالی
  

  »؟مــا وهــْل قــاٍل یزیــُد الــشاما«کـــ  
  

  
 الوصف الدال علٰی «ها اسم الفاعل، وهو ثالث األسماء العاملة عمل فعل

، وبالقیـد األخیـر »ضـارب«، نحـو »الحدث وفاعله مع الحدوث والتجـّدد
 الثبـوت، بینمـا اسـم خرجت الصفة المشبهة وأفعل التفضیل الداالن علـٰی 

 الحدوث والتجدد، ومن هنا فإن نحـو داالن علٰی الفاعل وکذا اسم المفعول 
هة ولیس اسم فاعل، ألن الـضمور صـفة  ضعیف، صفة مشبّ  بمعنٰی »ضامر«

  . مثالً »ضارب«لمدة طویلة، بخالف نحو ولو ثابتة 
 یعمـل »أل«فإذا کان مع  للمفعول وینصبه کالفعل، بأن یتعدٰی وأما عمله 

 الـضارُب زیـدًا جـاء«:  کقولك،»أل«من دون شروط إعماله دون أي مطلقًا 
موصول المتقدم ذکـره فـي  هذه هي االسم ال»أل«، و»أمس، أو اآلن، أو غداً 

  .بابه
 حاًال أو استقباًال، وحال کونـه  فإنما یعمل حال کونه»أل«وإذا کان بدون 



 اسم الفاعل

)٢٦٧( 

 ،»زیٌد ضارٌب بکراً «إما خبرًا، نحو : ذین الزمانین واحدًا من أربعةفي أحد ٰه 
 زیـدًا ضـارٌب  زیٌد ضاربًا بکـرًا، وإّن کان«ویدخل فیه الخبر المنسوخ، نحو 

رأیـت رجـًال ضـاربًا «، أو صفًة أي نعتًا، نحـو »دًا ضاربًا بکراً بکرًا، وأظّن زی
مـا «، أو تالیـًا لنفـي، نحـو »مررت بزیٍد ضاربًا بکـراً «، أو حاًال، نحو »بکراً 

  .»هل کارٌه یزیُد الشاَم؟«، أو تالیًا الستفهام، نحو »ضارٌب زیٌد بکراً 



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)٢٦٨( 

  
  
  
  

 لامثال

ال  ١٦٩ ـــد حـــوِّ ـــا ق ـــاُل م   رابُعهـــا المث
  

ـــرِة    ـــٰی للَکث    مـــن ٱســـِم فاعـــِل إل
  

ـــــوِل   ١٧٠ ـــــاٍل ٱو َفُع ـــــاٍل ٱو ِمْفع   َفّع
  

ــــــِل    ــــــٍل، َفعی ــــــرٍة أو َفِع   بکث
  

  
َل لقـصد الکثـرة «رابع األسماء العاملة عمل فعلها المثال، وهـو  مـا حـوِّ

فّعـال وِمْفعـال وَفُعـول، :  خمـس صـیغ، هـيوالمبالغة من اسم الفاعل إلٰی 
  .»صیغ المبالغة« أو »أمثلة المبالغة« بـ وتسمٰی .»بکثرٍة، وَفِعل وَفعیل، بقّلة

جـاء الـضّراُب «: فتعمل عمل الفعـل کاسـم الفاعـل وبـشروطه، فتقـول
مررت بزید «و، »رأیت رجًال ضروبًا الهامَ «، و»زید مضراٌب الهامَ «، و»الهامَ 

  .»؟ما أو هل ضریٌب زیٌد الهامَ «، و»َضِربًا الهامَ 
فعل الثالثي کثیرًا، ومن غیره قلیًال، حّول من اسم فاعل الوأمثلة المبالغة تُ 

، »معـٍط، أعطـٰی « مـن »ِمعطـاء«، و»ُمدِرك، أدرك« من »دّراك«: نحو قولهم
  .»ر، أنذرمنِذ « من »نذیر«و



 سم المفعولا

)٢٦٩( 

  
  
  
  

 اسم المفعول

ــــُسُه   ١٧١ ــــوِل ٱســــُم الِ  نَّ خام    للمفع
  

ــمک   ـــل  ِاِلٱس ــِل ک ــوِل «لفاع   »المقت
  

  
الوصـف الـدال « وهو خامس األسماء العاملة عمل فعلها اسم المفعول،

مع « وهنا لم نضف في التعریف قید .»مقتول«، نحو » الحدث ومفعولهعلٰی 
 إلخراج الصفة المشبهة وأفعل التفـضیل، ألنهمـا دائمـًا »الحدوث والتجدد

  .»مفعوله«، فیخرجان بقید مبنیان للفاعل
فاسم المفعول یعمل عمل الفعل کاسـم الفاعـل وبـشروطه، لکـن اسـم 

 أنه نائب  أنه مفعول به، واسم المفعول یرفعه علٰی  علٰی هما بعدالفاعل ینصب 
عن الفاعل، کما في الفعل، فکما أن اسم الفاعل کالفعل المبنـي للمعلـوم، 

جـاء المقتـوُل «: کذلك اسم المفعـول کالفعـل المبنـي للمجهـول، فتقـول
ًال رأیـت رجـ«، و»زید مقتوٌل عبـُده«عبُده، وأو سُیقتل ، أي الذي ُقتل »عبُده

  .»؟ما أو هل مقتول عبُد زید«، و»مررت بزید مقتوًال عبُده«، و»مقتوًال عبُده



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)٢٧٠( 

  
  
  
  

 الصفة المشّبهة

ــــ  ١٧٢ ههْ سادُس ــــشبَّ ــــصفُة الم   ُهنَّ ال
  

ـــ   ــهْ «ک ه ــَة المرفَّ ی ــَسِن الجار   »الَح
  

ـــ  ١٧٣ ـــضیِل وْه ـــال تف ـــصوغُة ب   ي الم
  

ــــ   ـــوِت ک ـــادَة الثب ـــِل «إف   »البخی
  

  
هة، وهـي سادس األسماء العاملـة عمـل فعل الـصفة «هـا الـصفة المـشبَّ

، »ضـامر« و»جمیـل« و»حسن«، نحو »ادة الثبوتفالمصوغة بال تفضیل إل
 ألنهـا »هةالمـشبّ «فإن هذه الصفات ثابتة ولو لمدة طویلة، وإنما سـمیت بــ

  . وتجمعأشبهت اسم الفاعل في أنها تؤنث وتثنٰی 
 بزیـد مـررت«، و» أو وجَهـهجاء رجـل حـسٌن الوجـهَ «: کقولكومثالها 

 الـشبه  منـصوبان علـٰی »الجاریة« و»الوجه«، فإن »الحسِن الجاریَة المرفهة
 »رجـل«  عائد علـٰی »هو«بالمفعول به، وفاعل الوصف ضمیر مستتر تقدیره 

مررت بزیـد الحـسنِة « و»جاء رجل حسٌن وجُهه« ، ولکن المعنٰی »زید«أو 
الجاریة، ألنهما ، ففي الحقیقة أن فاعل الوصف هو الوجه و»جاریُته المرفهة

هة لما أشبهت اسم الفاعل، ُعمـل بهـا هما اللذان َحُسنا، لکن الصفة المشبّ 
 المراد، ألن َمْن َحُسن وجُهه َحُسن أن یـسند ذلك ألجل المبالغة في المعنٰی 

 الُحْسن مبالغة مجازًا، وکذلك من َحُسنت جاریُتـه َحـُسن أن یـسند کّلهإلی 



 الصفة المشبهة

)٢٧١( 

هة اعل الوصف، وإّال کان حق الصفة المشبّ إلیه الُحسن، فصح أن یکون هو ف
مـأخوذة مـن الفعـل القاصـر ولـیس في األصل أن ال تنصب معموًال، ألنها 

  .عديتالم
  في معمول الصفة المشّبهة الرفع والنصب والجر، أما الرفُع فعلٰی یجوزو

 وأمـا النـصب ،»مررت برجل حسٍن وجُهه أو الوجهُ «، نحو  األصلیةالفاعلیة
 برجل حسٍن وجَهه أو مررت«ول به إن کان معرفة، نحو یه بالمفع التشبفعلٰی 
، وأمـا »مررت برجٍل حسٍن وجهاً « التمییز إن کان نکرة، نحو ، وعلٰی »الوجهَ 

 معمولهـا، فیقـدر فـي الـصفة إلٰی الصفة  اإلضافة، وذلك بإضافة الجر فعلٰی 
 وجـٍه مررت برجل حسِن الوجِه أو« الفاعلیة، نحو ضمیر مستتر مرفوع علٰی 

  .»أو وجِهه
 

ـــسِبقا  ١٧٤ ـــه أن َی ـــیس ل ـــا ل   معموُله
  

ـــــا   ـــــًا مطلق ـــــوُن أجنبّی   وال یک
  

  
هة فرع عن اسم الفاعل الفـرع عـن الفعـل، وألجل أن عمل الصفة المشبّ 

قُصرت عنه في العمل، فال یجوز أن یسبقها معمولها المنـصوب، کمـا جـاز 
مررت «: ما تقول، ک»مررت برجل الوجَه حسٍن «: في اسم الفاعل، فال تقول

کٍل برجل    .»طعامًا آ
وکذلك ال یکون معمولها أجنبیًا عنها کما جاز في اسم الفاعل، بـل البـد 
أن یکون سببیًا، والمراد مـن الـسببي أن یکـون مرتبطـًا بهـا بـسبٍب کوجهـه 

مررت «ا مما یکون متصًال بضمیر موصوفها إما لفظًا، نحو موجاریته ونحوه



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)٢٧٢( 

 مررت بزید الحـسن الوجـهَ «، أو معنًی، نحو »هیتَ ه أو جاربزید الحسن وجهَ 
مـررت « تقول بینما في اسم الفاعل یجوز أن، » أو وجهًا أو جاریةً أو الجاریةَ 

  .» أو غالَمهبرجٍل ضارٍب بکراً 



 أفعل التفضيل

)٢٧٣( 

  
  
  
  

 أفعل التفضیل

ـــــضیِل ســـــابُع   ١٧٥   ُهّن أفعـــــُل التف
  

  »عـــامٌر أحـــسُن مـــن نبیـــِل «کــــ  
  

  
 ذات ما دل علـٰی «ل التفضیل، وهو عفسابع األسماء العاملة عمل فعلها أ

عـامٌر «: ، کقولـك»أفـضل وأحـسن«، نحـو »ومشارکة في وصف مع زیـادة
 وزن ، ألنـه دائمـًا یکـون علـٰی »أفعل التفـضیل« وسمي بـ.» من نبیلأحسُن 

، »بکر شٌر من خالـد« و»زید خیٌر من بکر« نحو »خیر، وشّر «، وأما »أفعل«
  .بب تغییر صیغتیهما، واختلف في س»أخیر، وأشر«فأصلهما 

 
  طــابَق مــا لــه ُوِصــْف » أْل «ومــا بـــ  ١٧٦

  

ــــِضْف    ٍف ُت ــــرَّ ــــْز إن لمع   وذا أِج
  

ــــُر   ١٧٧ ــــذي ُینکَّ ــــضاُف لّل ــــا ی   وم
  

ُر » ِمـــن«أو مـــع      فمفـــردًا یـــذکَّ
  

  
  :وألفعل التفضیل أربع حاالت

یجـب أن یطـابق مـا و حینئٍذ، »ِمْن «، وال تلحقه »أل«أن یکون بـ: األولی
 التذکیر والتأنیث، وفـي اإلفـراد والتثنیـة والجمـع، فتقـول وصف له، أي في

، عامٌر األفضل، وعامران األفضالن، وعامرون األفضلون، وزینب الفـضلٰی «
ْل    .»والزینبان الفضلیان، والزینبات الفضلیات أو الُفضَّ
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)٢٧٤( 

العامران «أن یکون مضافًا للمعرفة، فتجوز المطابقة وعدمها، نحو : الثانیة
راِذُلنـا( ، وکذا البواقي، قـال تعـالٰی »، أو أفضُل الناِس أفضال الناِس 

َ
، ١)ُهـْم أ

اِس َو (و ْحَرَص النَّ
َ
ُهْم أ   .٢)َلَتِجَدنَّ

رًا مفردًا دائمـًا، نحـو أن یکون مضافًا للنکرة، فیجب أن یکون مذکّ : الثالثة
عامر أفضل رجل، والعـامران أفـضل رجلـین، والعـامرون أفـضل رجـال، «

  .»الزینبان أفضل امرأتین، والزینبات أفضل نسوةوزینب أفضل امرأة، و
 الجارة للمفضول، فحکمه حکم الثالثـة، »من«أن یکون مقترنًا بـ: الرابعة

عامر، والعامران، والعامرون، وزینب، والزینبان، والزینبات أفضل مـن «نحو 
َحبُّ ِإلـیِإْذ قاُلوا َلُیوُسُف َو ( ، قال تعالٰی »نبیل

َ
ُخوُه أ

َ
ـ أ بینـا ِمنَّ

َ
ُقـْل ِإْن (، و٣)ا أ

ْبناُؤُکْم 
َ
َحبَّ ِإَلْیُکْم ... کاَن آباُؤُکْم َوأ

َ
  .٤)أ

 
  عــن نــصِب مفعــوٍل یکــوُن قاصــرا  ١٧٨

  

ـــاهرا   ـــمًا ظ ـــُع ٱس ـــًا ال یرف   وغالب
  

  
 أما عمل أفعل التفضیل عمل الفعل فیکون بنصبه للتمییـز کقولـه تعـالٰی 

ثاثـًا َو (
َ
ْحَسُن أ

َ
، »أشـجع الرجـال فارسـاً زیـد «، وللحـال نحـو ٥)یـاً ئْ رِ ُهْم أ

 ، وللجار والمجرور کقوله تعالٰی »بکر األفضُل ساعَة التحدي«وللظرف نحو 
                                                                        

  .٢٧/سورة هود. ١
  .٩٦/سورة البقرة. ٢
  .٨/سورة یوسف. ٣
  .٢٤/سورة التوبة. ٤
  .٧٤/سورة مریم. ٥



 أفعل التفضيل

)٢٧٥( 

ْولی(
َ
ِبيُّ أ ْنُفِسِهْم  النَّ

َ
، وبرفعه للفاعل المستتر کما في جمیع ١) ِباْلُمْؤِمنیَن ِمْن أ

األمثلة المتقدمة، حیث یقدر في أفعل التفضیل فیهـا ضـمیر مـستتر مرفـوع 
  .یة الفاعلعلٰی 

 به أبدًا، کما أنه ال یرفع الفاعل الظاهر غالبـًا، إّال فـي نصب المفعوَل وال یَ 
یل مذکور ص، فیها تف»مسألة الکحل« بـمسألة واحدة قلیلة االستعمال تسمٰی 

  .الکتب النحویةفي 

                                                                        
  .٦/سورة األحزاب. ١



  

 



 التوابع

)٢٧٧( 

  
  
  
  

 التوابع

ـــاَتتْ   ١٧٩ ـــا قبَله ـــا م ـــي إعراِبه ـــُع ف   ب
  

ــــٌع لهــــا     خمــــسُة أســــماٍء تواب
  

  
، وهـي »التوابـع« بــء تتبع في إعرابها ما قبلها، تـسمٰی هناك خمسة أسما

کید، و«   .»عطف البیان، وعطف النسق، والبدلالنعت، والتأ
جعل عطـف البیـان وعطـف النـسق بابـًا واحـدًا بوبعضهم جعلها أربعة 

  .»العطف«أسماه 
  .وبعضهم جعلها ستة بجعل التوکید المعنوي واللفظي بابین مستقلین



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلم نظماً و شرحاً 

)٢٧٨( 

  
  
  
  

 النعت

ـــٍف وذاالن  ١٨٠ ـــال عْط ـــابٌع ب ـــُت ت   ع
  

ـــــذا   ٌل وهک ـــــؤوَّ ـــــشتقٌّ ٱو م   م
  

  مبـــایٌن ِللفـــِظ مـــا قـــد تِبعـــهْ   ١٨١
  

ــــهْ    ــــتًة ال أربع ــــُد س ــــو یفی   وه
  

ــیحا  ١٨٢ ــدًا ٱو توض ــصًا ٱو توکی   تخصی
  

ـــــِدیحا   ـــــًا ٱو َم ـــــًا أو ذّم م   ترحُّ
  

  
 للفـظ  به، مبایٌن  أو مؤوٌل تابٌع بال عطف، مشتقٌّ «أول التوابع النعت، وهو 

، أو الحـسن المکَرم، أو المکِرممررت بزید «، مثال المشتق نحو »تبعهما قد 
 »مـررت بزیـٍد األسـد«، ومثال المـؤّول بالمـشتق نحـو »الوجه، أو األفضل
 وخـرج .» عبـده ٍمکرم« بتأویل » عبدهیکرمُ مررت برجل «بتأویل الشجاع، و

، وبقیـد »رأیـت کاتبـًا وشـاعراً « المعطوف المـشتق نحـو »بال عطف«بقید 
مررت بزید العـالم « التوکید اللفظي بالمشتق نحو »مباین للفظ ما قد تبعه«

  .»العالم
 في المتبوع، وبعضهم جعلها أقل، وبعـضهم أحد ستة معاٍن والنعت یفید 

  إما تخصیصًا لـه، کقولـه تعـالٰی فیفیدجعلها أکثر، والعمدة هي هذه الستة، 
، أو ٢)َنْفَخـٌة واِحـَدةٌ (لـه، کقولـه تعـالی ، أو توکیـدًا ١)َفَتْحریُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنةٍ (

                                                                        
  .٩٢/سورة النساء. ١
  .١٣/سورة الحاقة. ٢



 النعت

)٢٧٩( 

راَط اْلُمْسَتقیَم (توضیحًا له، کقوله تعالی  ، أو ترّحمًا علیه، کقوله ١)اْهِدَنا الصِّ
بًا َشْیخًا َکبیراً ( تعالٰی 

َ
ـِه ِمـَن ( ، أو ذمًا له، کقوله تعـالٰی ٢)ِإنَّ َلُه أ َفاْسـَتِعْذ ِباللَّ

جیِم  ْیطاِن الرَّ حیِم ( له، کقوله تعالٰی ، أو مدحًا ٣)الشَّ ْحمِن الرَّ ِه الرَّ   .٤)ِبْسِم اللَّ
 

  وَیتبـــُع المنعـــوَت فـــي الـــصواِب   ١٨٣
  

ــراِب    ــِه اإلع ــن أوُج ــٍد م ــي واح   ف
  

ـــرِ   ١٨٤ ـــِف والتنکی ی ـــن التعر ـــذا م   ک
  

  ذي بـــــال تغییـــــرِ فإّنمـــــا ٰهـــــ  
  

  
 في اثنـین ، کقاعدة عامة بال تغییرالمنعوت إنما یتبع النعتوالصواب أن 

الرفـع والنـصب «أي في واحد من أوجه اإلعراب الثالثة لالسم من خمسة، 
هـذا رجـٌل قـائٌم، والرجـُل «: ، وواحد من التعریف والتنکیر، فتقول»والجر

مررت برجٍل قائٍم، وبالرجـِل «، و»القائُم، ورأیت رجًال قائمًا، والرجَل القائَم 
  .»القائِم 

ة فـي أربعـة مـن  کقاعدة عامـالمنعوت یتبع النعتبأن ولیس کما اشتهر 
عشرة، یعني ما تقدم بإضافة واحد من اإلفراد والتثنیة والجمـع، وواحـد مـن 
التذکیر والتأنیث، ألن في هذه الخمسة األخیـرة ال یتحقـق اإلتبـاع کقاعـدة 

 ُیعطی منها کما فالنعتعامة ال تتغیر، وإنما یختلف الحال بحسب الکالم، 

                                                                        
  .٦/سورة الفاتحة. ١
  .٧٨/سورة یوسف. ٢
 .٩٨//النحل سورة . ٣
  .١/سورة الفاتحة. ٤
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)٢٨٠( 

م، ویتغیر ذلـك بحـسب رفـع  الفعل الذي یحل محله في نفس الکالیعطٰی 
 النعـت  أو لالسم الظاهر، فمع رفع الـضمیر یعطـٰی المنعوت لضمیر النعت

رأیـت «: تباَع في هذه الخمسة، کما فـي األمثلـة المتقدمـة، فتقـول مـثالً اإل
رأیـت نـساًء «: ، وتقـول»رأیـت رجلـین قامـا«: ، کما تقـول»رجلین قائمین

  . وهکذا،» قْمَن رأیت نساءً «: ، کما تقول»قائمات
رأیـت «:  هـذا الظـاهر، فتقـول مـثالً في النعـتومع رفع الظاهر یالحظ 

رأیت «: ، وتقول»رأیت رجلین قام أبوهما«: ، کما تقول»رجلین قائمًا أبوهما
  .، وهکذا»رأیت نساًء قام أبوهنَّ «: ، کما تقول»نساًء قائمًا أبوهن



 التوكيد

)٢٨١( 

  
  
  
  

 التوکید

ـــــٌد وذا لفظـــــيُّ   ١٨٥ ـــــاني توکی   والث
  

  ومعنـــويُّ » ًی فتـــًی ذا فتـــ«کــــ  
  

  
  :توکید لفظي ومعنوي: وثاني التوابع التوکید، وهو نوعان

هـذا فتـًی «، نحو »إعادة اللفظ األول بلفظه ومعناه« هو والتوکید اللفظي
ْرُض دَ ( ، وکقوله تعالٰی »فتًی 

َ
ِت اْأل ا دَ  َکالَّ ِإذا ُدکَّ ا ک ١)ک.  

جـاء «، نحـو »ه دون لفظهإعادة اللفظ األول بمعنا«والتوکید المعنوي هو 
  .»زید نفسه

 
ـــ  ١٨٦ ـــالَعیِن وْه ـــنْفِس أو ب   و بلفـــِظ ال

  

رًا إْن َتجمــــِع اللفظــــیِن      مــــؤخَّ
  

  
  :وهو أي التوکید المعنوي یکون بألفاظ متعددة

جاء زیٌد نفُسه، والزیدان أنُفسهما، والزیـدون «: إما بلفظ النفس، کقولك
  .»أنفُسهم، والهندات أنفُسهنَّ 

جاء زیٌد عیُنـه، والزیـدان أعیُنهمـا، والزیـدون «: ن، کقولكأو بلفظ العی
                                                                        

  .٢١/سورة الفجر. ١



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلم نظماً و شرحاً 

)٢٨٢( 

نفـسهما وعینهمـا، : ویجوز أن یقال مع المثنـٰی  .»أعیُنهم، والهندات أعیُنهنَّ 
. نفـساهما وعیناهمـا: ، ویجـوز بالمرتبـة الثالثـة أن یقـاللکن الجمع أولٰی 

رًا إذا جمعَت و د نفـسه جاء زی«: ، کقولك بین اللفظینیکون لفظ العین مؤخَّ
  . وهکذا فروعهما،»عینه

 
ــلٍّ «أو   ١٨٧ ــا«ٱو » ک ــا، ِکْلتیِهم   »ِکلیهم

  

جمَع، َجمعـاءَ «  
َ
  ومـْع جمَعیِهمـا» أ

  

  
ُتْؤِمُنـوَن ِباْلِکتـاِب َو (  سواء کان مضافًا للضمیر، کقولـه تعـالٰی »کلٍّ «أو بـ

هِ  هـاَو (، و١)ُکلِّ ْسماَء ُکلَّ
َ
َم آَدَم اْأل  آل(، و٢)َعلَّ

َ
ُهـْم َمـَن َمـْن ِفـي اْأل ، ٣)ْرِض ُکلُّ

ُهنَّ َوال َیْحَزنَّ َو (و ا ُکّالً ( ، أو لم یکن، کقوله تعالٰی ٤)َیْرَضْیَن ِبما آَتْیَتُهنَّ ُکلُّ  ِإنَّ
  .»نا« من ضمیر »إن«توکیدًا السم رفعه، ال  »کّالً « قراءة نصب  علٰی ٥)فیها

جـاء الـرجالن کالهمـا، والمرأتـان «: ، فتقـول»کلیهمـا وکلتیهمـا«أو بـ
هما في النظم مـضافین ألشـیر إلـی اشـتراط إضـافتهما،  وقد ذکرتُ .»تاهماکل

  .»کّل «بخالف 
، »أجمعـین«  علـٰی »أجمـع« وجمعیهما، فجْمـُع »أجمع وجمعاء«أو بـ
اشتریت العبد أجمـع، « نحو ،»ُجَمع، وجمعاوات«  علٰی ،»جمعاء«وجْمُع 

                                                                        
  .١١٩/سورة آل عمران. ١
  .٣١/سورة البقرة. ٢
  .٩٩/سورة یونس. ٣
  .٥١/سورة األحزاب. ٤
  .٤٨/سورة غافر. ٥



 التوكيد

)٢٨٣( 

ْنَجْینا ُموسیَو (  وکقوله تعالٰی ،»واألمة جمعاء
َ
ْجَمعـیَن َمْن  َو  أ

َ
، ونحـو ١)َمَعُه أ

 وأخواتـه بعـد »أجمـع« وتارة یؤکد بــ.»جاءت البنات ُجَمع أو جمعاوات«
ْجَمُعوَن ( ، کقوله تعالٰی »کل«التوکید بـ

َ
ُهْم أ   .٢)َفَسَجَد اْلَمالِئَکُة ُکلُّ

                                                                        
  .٦٥/سورة الشعراء. ١
  .٣٠/سورة الحجر. ٢



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلم نظماً و شرحاً 

)٢٨٤( 

  
  
  
  

 عطف البیان

ـــُد   ١٨٨ ـــاِن الجام ـــا عطـــُف البی   ثالُثه
  

  »ذا العـضُو یـُد «َالُمشِبُه النعـَت کــ  
  

  
 الذي هو »ه النعتشبِ التابع الجامد الُم «وثالث التوابع عطف البیان، وهو 

 وَشَبُهه بالنعـت فیمـا یفیـده مـن المعـاني الـستة فـي المتبـوع، مـن .مشتق
 »هـذا« عطـف بیـان لــ»العـضو«، فـإن »هذا العـضُو یـٌد «التوضیح، نحو 

لتوکید، کقولـه وا، ١)ِبزیَنٍة اْلَکواِکِب ( وموضح له، والتخصیص، کقوله تعالٰی 
، »رأیـت زیـدًا العبـَد «، والترّحم، نحـو ٢)َجَعْلنا فیها ِفجاجًا ُسُبالً َو ( تعالٰی 

ـاِس ( والمدح، کقوله تعالٰی  ـُه اْلَکْعَبـَة اْلَبْیـَت اْلَحـراَم ِقیامـًا ِللنَّ ، ٣)َجَعَل اللَّ
، وهـو ضـرب مـن »الُجَعل« هو »زْر الکُ «، و»رأیت زیدًا الُکْرَز «والذم، نحو 

  .افسالخن
 

ـــِت   ١٨٩ ـــَل النع ـــوَع مث ـــَق المتب   فواف
  

ـــ   ــِت «ک ی ــوٍت َز ــْرِز، وق ــٍد الُک ی   »ز
  

                                                                        
  .٦/سورة الصافات. ١
  .٣١/سورة األنبیاء. ٢
  .٩٧/سورة المائدة. ٣



 عطف البيان

)٢٨٥( 

 المتبوَع مثل موافقـة النعـت لـه، قوبما أن عطف البیان یشبه النعَت، فواف
وبما أن عطف البیان هنا ال یعمل ألّنه جامد، وبالتالي ال یوجد فاعل له مـن 

ي أربعة من عشرة دائمًا، أي ضمیر وغیره کما في النعت، فهو یوافق المتبوع ف
: في وجوه اإلعراب الثالثة، وفي التنکیر واإلفراد والتـذکیر وفروعهـا، فتقـول

 ، والمـرأةِ  الحمیـرِ ، والرجلین الحمـارین، والرجـاِل  الحمارِ مررت بالرجِل «
  .» الحمائرِ ، والمرأتین الحمارتین، والنساءِ الحمارةِ 



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلم نظماً و شرحاً 

)٢٨٦( 

  
  
  
  

 عطف النسق

ـــِع عطـــُف   ١٩٠ ـــُع التواب ـــَسْق وراب    الن
  

  بالحرِف عاطفـًا علـی مـا قـْد سـَبْق   
  

  
 ما قد التابع الذي ُیعطف بالحرف علٰی «ورابع التوابع عطف النسق، وهو 

  .»جاء زید وبکر« المتبوع، نحو أي »سبق
 

یِك   ١٩١ ـــشر ـــِق الت ـــا لمطل ـــالواِو م   ک
  

یِك      والفــــاِء للتعقیــــِب للــــشر
  

  
  :هيوحروف العطف 

الحکم بـین التـابع والمتبـوع، مـن دون  وهي لمطلق التشریك ب:»الواو«
 وقـد .»جـاء زیـد وبکـر«اقتضاء المعیة أو الترتیب أو عکس الترتیب، نحو 

َفَأْنَجْینـاُه ( یفهم أحد هذه الثالثة من غیر لفظ الواو، کالمعیة في قوله تعـالٰی 
ْرَسـْلنا ُنو( ، والترتیـب فـي قولـه تعـالٰی ١)َمْن َمَعـُه ِفـي اْلُفْلـِك َو 

َ
حـًا َوَلَقـْد أ

ِإَلـی  ِإَلْیـَك َو  َکـذِلَك ُیـوحي( ، وعکس الترتیب في قولـه تعـالٰی ٢)ِإْبراهیَم َو 
                                                                        

  .١١٩/سورة الشعراء. ١
  .٢٦/سورة الحدید. ٢



 عطف النسق

)٢٨٧( 

ذیَن ِمْن َقْبِلَك    .١)الَّ
فـي الحکـم، الـشریك معـه  متبوعـه  وهي لتعقیب التابع علـٰی :»الفاء«

 والتعقیب فـي .»یحصل البرق فالرعد«والتعقیب هو الترتیب بال مهلة، نحو 
الحـسُن فالحـسیُن علیهمـا ُولـد «ب مثًال في نحو کّل شيء بحسبه، فالتعقی

  . مدة الحمل التي البد منها بعدم مدة بینهما سوٰی »السالم
 الترتیب والتعقیب للفاء العاطفة هو األصل فیها، والدائم لها، ثم إن معنٰی 
  الـسببیة فـي عطـف الـصفات والجمـل، بـل ادعـٰی ا معنٰی موقد یضاف له

   َفَقـضی َفَوَکَزُه ُموسـی(  معهما، کقوله تعالٰی بعضهم أن ذلك هو الغالب فیها
  .٢)َعَلْیهِ 
 

ـــــم«و  ١٩٢ ـــــِب بٱرتخـــــاِء » ُث   للترتی
  

ـــــٰی «وهکـــــذا      ٱنتهـــــاِء ِللِ » حت
  

  
الترتیب مع مهلة، نحـو  أي وهي للترتیب مع االرتخاء والتراخي، :»ثم«و

  فـي قولـه تعـالٰی »ثـم«، وقد اجتمعت الفـاء و»یحصل الزرع ثم الحصاد«
ماَتهُ (
َ
ْنَشَرهُ  *  َفَأْقَبَرهُ أ

َ
 »ثـم« وقـد تـستعمل ، هذا هـو الغالـب.٣)ُثمَّ ِإذا شاَء أ

  .» اآلنأعجبني ما صنعت بزیٍد ثم ببکرٍ «: للترتیب دون التراخي، کقولك
 نهایة األمر، إما بالزیادة  وهي لالنتهاء والغایة، أي الوصول إلٰی :»حتٰی «و
، »9 النبي محّمـدألنبیاء حتٰی مات ا«، و» األنبیاءُ مات الرجاُل حتٰی «نحو 

                                                                        
  .٣/سورة الشورٰی . ١
  .١٥/سورة القصص. ٢
  .٢٢، ٢١/سسورة عب. ٣



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلم نظماً و شرحاً 

)٢٨٨( 

، أو بـالنقص، نحـو 9 النبـي محّمـد األنبیاء، ووصوًال إلـٰی أي وصوًال إلٰی 
، أي وصـوًال » رأَسـهاأکلت السمکَة حتـٰی «، و» الکّناسزارني الناُس حتٰی «

بعـضًا أو » حتٰی «مع  والبد أن یکون التابع .إلی رأسها الکّناس، ووصوًال إلٰی 
همجاء القوُم حتٰی «کان اعتبارًا، نحو جزًء من المتبوع ولو    .» دوابُّ

 
ــــشیئیِن » أو«و  ١٩٣ ــــن ال   لواحــــٍد م

  

  »ِتْبـــٍر ٱو ُلَجـــیِن «أو أکثـــٍر کــــ  
  

  
ْو َبْعـَض (  وهي ألحد الشیئین أو األشیاء، کقوله تعالٰی :»أو«و

َ
َلِبْثنا َیْومًا أ

ُکُلوا ِمْن ُبُیـوِتکُ  ال َعلیَو (، و١)َیْوٍم  ْن َتْأ
َ
ْنُفِسُکْم أ

َ
ْو ُبُیـوِت  أ

َ
ْو ُبُیـوِت آبـاِئُکْم أ

َ
ْم أ

هاِتُکْم  مَّ
ُ
  .٢)أ

أي ) لتـشکیكا(و، ، کاآلیة األولـٰی )لشكا (منها:  کثیرة حاالتفيوتأتي 
اُکْم َلَعلیَو ( مع کون المتکلم قاطعًا غیر شاك، کقوله تعالٰی  ْو ِإیَّ

َ
ا أ ْو  ِإنَّ

َ
 ُهـدًی أ

، »اسـم أو فعـل أو حـرفالکلمـة «، نحـو )لتقـسیما(و، ٣) َضالٍل ُمبـیٍن  في
اَرُتُه ِإْطعاُم َعَشَرِة َمساکیَن ( أي من دون الجمع، کقوله تعالٰی ) لتخییرا(و َفَکفَّ

ْو َتْحریُر َرَقَبـةٍ 
َ
ْو ِکْسَوُتُهْم أ

َ
ْهلیُکْم أ

َ
ْوَسِط ما ُتْطِعُموَن أ

َ
أي ) اإلباحـة(و، ٤)ِمْن أ

  .اآلیة الثانیةمع إمکان الجمع، ک
 

                                                                        
  .١٩/سورة الکهف. ١
  .٦١/سورة النور. ٢
  .٢٤/سورة سبأ. ٣
  .٨٩/سورة المائدة. ٤



 عطف النسق

)٢٨٩( 

ــــذاك   ١٩٤ ــــأتي لِ » أمْ «ک ــــصاِل ت   ِلٱت
  

ـــــصاِل    ـــــأتي ِلِلٱنف ـــــذا ت   وهک
  

  
 وهي تأتي إما لالتصال، أي لغرض اتـصال التـابع بـالمتبوع فـي :»أم«و

 المتـصلة أو المعادلـة، وإمـا لالنفـصال، أي لغـرض »أم« ، وتسمٰی المعنٰی 
 ، وإن کان تابعًا له في اإلعراب، وتـسمٰی فصل التابع عن المتبوع في المعنٰی 

  .نقطعة المنفصلة أو الم»أم«
  وهـي الداخلـة علـٰی ،أما في االتصال فتکون مسبوقة إما بهمزة التـسویة

 (  المصدر، کقوله تعالٰی جملة بمعنٰی 
َ
ْم َصَبْرنا ما َلنا ِمـْن َسواٌء َعَلْینا أ

َ
َجِزْعنا أ

، أو بهمـزة االسـتفهام حیـث »نانـا وصـبُر سواء علینـا جزُع «، أي ١)َمحیٍص 
ْدري ( ق أحـدهما، کقولـه تعـالٰی یطلب بهما التعیین بعد القطع بتحقـ

َ
ِإْن أ َو

 
َ
ْم َبعیٌد ما ُتوَعُدوَن أ

َ
  .٢)َقریٌب أ

 مقترنًا باالستفهام الظاهر، »بل«  بمعنٰی بضراأما في االنفصال فتأتي لإل
ْعمــٰی ( کقولــه تعــالٰی 

َ
ُلمــاُت  َو َهــْل َیــْسَتِوي اْأل ْم َهــْل َتــْسَتِوي الظُّ

َ
اْلَبــصیُر أ

وُر  ْم َلـُه اْلَبنـاُت ( المقـّدر، کقولـه تعـالٰی ، أو االستفهام ٣)َوالنُّ
َ
 باسـتفهام ٤)أ

، ولـوال تقـدیر االسـتفهام اإلنکـاري »بل أله البنات؟« إنکاري مقدر بمعنٰی 
  .لثبت المحال، وهو وجود البنات لّله سبحانه

                                                                        
  .٢١/سورة إبراهیم. ١
  .١٠٩/سورة األنبیاء. ٢
  .١٦/سورة الرعد. ٣
  .٣٩/سورة الطور. ٤



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلم نظماً و شرحاً 

)٢٩٠( 

 
ــم » بــْل ولکــْن «و  ١٩٥   »ال«بعــَد نفــٍي ث

  

  مـــن بعـــِد إیجـــاٍب َتـــردُّ الَخلـــال  
  

  
 تأتي لرد الخلل وهذه الثالثة : بعد إیجاب»ال« بعد نفي، و»بل ولکن«و

 حینئٍذ تقریـر المتبـوع »بل ولکن« السامع إلی الصواب، وتفید والخطأ لدٰی 
لم أمـّر بزیـٍد بـل بکـٍر أو « حاله من النفي، وإثبات نقیضه للتابع، نحو علٰی 

 نفي الحکم الثابـت للمتبـوع عـن التـابع، نحـو »ال«، بینما تفید »لکن بکرٍ 
  .»بزیٍد ال بکرٍ مررت «

 
ــرٰی » بــْل «و  ١٩٦   إذا مــن بعــِد إیجــاٍب ُت

  

ــرٰی    ــُد ُی ــا بع ــَم لم ــصِرُف الحک   فت
  

  
 التابع، نحو  المتبوع إلٰی عن الحکم صرف فهي تفید : بعد إیجاب»بل«و

  .»مررت بزیٍد بل بکرٍ «



 البدل

)٢٩١( 

  
  
  
  

 البدل

ـــــصودِ   ١٩٧ ـــــابِع المق ـــــدُل للت   والَب
  

ــــودِ    ــــاطٍف معه ــــالحکِم ال بع   ب
  

  
التابع المقصود بالحکم بال عاطف «بع وآخرها البدل، وهو وخامس التوا

 أي لوحـده دون »المقصود بـالحکم«، والمراد من »من العواطف المعهودة
 ذلك أن المتبوع ال فائدة فیه یعني األلف والالم، وال یفهم هذا منالمتبوع، و

یر ، لیکـون کالتفـس للبدل المقصود بـالحکمتوطئةً ذکر یُ ذکر عبثًا، فإنه قد و
  .ة تکرار العاملیّ ن وبعضهم عّبر عن البدل بأنه ب.بعد اإلبهام

 بعـد اإلیجـاب »بـل« عطف النسق بالعـاطف »ال عاطفب«فخرج بقید 
، حیـث هـو التـابع الوحیـد »مررت بزیٍد بل بکـرٍ «المفیدة لإلضراب، نحو 

 البدل، وما عداه من التوابع إما مکمل للمتبوع في قصد غیره دالمقصود لوح
کیـد وعطـف البیـان، أو مقـصود بـالحکم مـع الحکم ، کما في النعت والتأ

 أي یکون کالهما مقصودین بالحکم، کمـا المقصود بالحکم أیضًا،المتبوع 
في أغلب موارد عطف النسق، أو غیر مقصود بالحکم أصًال، کما في عطـف 

  .»مررت بزید ال بکر«، نحو »ال«النسق بالعاطف 
اِس ِحجُّ اْلَبْیـِت َمـِن اْسـَتطاَع ِإَلْیـِه لِ َو ( ومثال البدل قوله تعالٰی  ِه َعَلی النَّ لَّ



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلم نظماً و شرحاً 

)٢٩٢( 

  .»الناس« بدل من »من استطاع« حیث إن ١)َسبیالً 
 

  لــــستٍة یــــأتي وفــــي اإلجمــــاِل   ١٩٨
  

ــــبعِض واِلٱشــــتماِل      للکــــلِّ وال
  

ــــسیاِن   ١٩٩ ــــذاك لإلضــــراِب والن   ک
  

ــــتباه   ــــذا ِلِلٱش ــــاِن  ِک ــــي البی    ف
  

  
الکـل، والـبعض، « نحـو اإلجمـال، لٰی ، وهي عویأتي البدل لستة موارد

  :وإلیك تفصیلها. »واالشتمال، واإلضراب، والنسیان، واالشتباه
بـدل « ویکون فیه البـدل عـین المتبـوع المبـدل منـه، ویـسمٰی : »الکل«
راَط اْلُمـْسَتقیَم ( ، کقوله تعالٰی »بدل الکل من الکل«، أو »الکل  * اْهِدَنا الصِّ

ْنَعْمَت 
َ
ذیَن أ   .٢)َعَلْیِهْم ِصراَط الَّ

 أو »بـدل الـبعض« ویکون فیه البدل بعض المتبوع، ویسمٰی : »البعض«
وا ُثـمَّ َعُمـوا َو ( ، وکقوله تعـالٰی ، کاآلیة األولٰی »بدل البعض من الکل« َصـمُّ

  .٣)َکثیٌر ِمْنُهْم 
 معنًی مالبٍس لمتبوعـه مـن دون ویکون فیه البدل داًال علٰی : »االشتمال«

أعجبنـي زیـٌد «لمتبوع مشتمًال علیه إجمـاًال، نحـو بعضیة، فیکون اجزئیة و
ْهِر اْلَحراِم ِقتاٍل فیهِ أَ َیْس ( ، وکقوله تعالٰی »کَرُمه  »قتـال«، فـإن ٤)ُلوَنَك َعِن الشَّ

                                                                        
  .٩٧/سورة آل عمران. ١
  .٧، ٦/سورة الفاتحة. ٢
  .٧١/سورة المائدة. ٣
  .٢١٧/سورة البقرة. ٤



 البدل

)٢٩٣( 

 وال بعـضه، ولکنـه مالبـس لـه ، ولیس القتال عین الـشهر»الشهر«بدل من 
  .لوقوعه فیه، فیکون الشهر مشتمًال علیه زماناً 

 أوًال بـالمتبوع إخبـارًا صـحیحًا ر الُمخِبـُر  أن ُیخِبـابطهوضـ: »اإلضراب«
 شيء آخر، واإلضراَب عن المتبوع تمامـًا، بقصد جدي، ثّم مباشرة یقرر بیاَن 

، وأنـت قـد أکلـت »أکلُت خبزًا لحماً «: ، کقولك»بدل اإلضراب« ویسمٰی 
 عـن أکلـك ربرت عن أکلك للخبز بدا لـك أن تخبـاالثنین، ولکنك لما أخ

  .وتضرب عن إخبارك األولللحم، 
 أوًال بالمتبوع إخبارًا صحیحًا نسیانًا، ر الُمخبُر وضابطه أن ُیخبِ : »النسیان«

تذکر مباشرة بأنه کان علیـه أن ال یبـّین هـذا األمـر، فـأخبر بـأمر آخـر، یثم 
  .، فتأمل»قریبتيهذه زوجتي «: ، کقولك لزوجتك»بدل النسیان« ویسمٰی 

 أوًال بالمتبوع اشتباهًا، ثم یتبـین لـه ر الُمخبُر بِ وضابطه أن ُیخ: »االشتباه«
بـدل « مباشرة أنه اشتبه وغلط في بیانـه، فـأخبر بـاألمر الـصحیح، ویـسمٰی 

  .»هذا زیٌد بکٌر «: ، کقولك»االشتباه أو الغلط



  

 



 موانع الصرف

)٢٩٥( 

  
  
  
  

 موانع الصرف

   لـــصرِف اِلٱســـِم تـــأتيموانـــُع   ٢٠٠
  

ــــِت    ــــسعٍة أجمُعهــــا ببی ــــي ت   ف
  

ــْث وِصــِف ِاجمــْع وِزْن وٱعــِد   ٢٠١   ْل وأنِّ
  

ِف    ــرِّ ــذاك ع ــْم ک ــْب وِزْد وٱعُج   رکِّ
  

  
 ضمن المستثنیات »ما ال ینصرف، أو الممنوع من الصرف«تقدم تعریف 

من األسماء المعربة باإلعراب األصلي، وأنه خالف األصل بجّره بالفتح بدًال 
عن الکسر، وذلك بسبب موانع تمنعه من الصرف، وتجعلـه شـبیهًا بالفعـل 

  . تلحقه الکسرة أصالً الذي ال
 »عّلـة« کل واحدة منها ، تسمٰی تسعةوهنا نبحث عن هذه الموانع، وهي 

مجازًا ألنها جزء العلة، ألن االسم إذا تحققت فیه علتـان مـن هـذه العلـل، 
الجمع والتأنیـث کـومانعان من هـذه الموانـع، أو علـة تقـوم مقـام علتـین، 

 ، والعـدل، والـوزن،الجمـع«: باأللف، تحقق فیه المنع من الصرف، وهـي
  :» والتعریف، والُعجمة، والزیادة، والترکیب، والوصف،والتأنیث

والمراد به هنا جمع الجمـع، أي الجمـع الـذي جـاء بـصیغة : »الجمع«
 نحـو »مفاعـل« الجموع، وهـي بـالوزن العروضـي ال الـصرفي إمـا منتهٰی 

  .»مصابیح وسراویل« نحو »مفاعیل«، أو »مساجد وسوابق«



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)٢٩٦( 

 وزن مـن أوزان والمراد به وزن الفعل، بـأن یکـون االسـم علـٰی : »نالوز«
ـل( وهذا الوزن إما وزٌن خـاّص بالفعـل نحـو .الفعل ر«کــ) َفعَّ  َلـم َع »َشـمَّ
 ونحـوه مـن أبنیـة الماضـي المبنـي ، اسـم لقبیلـة»لُدئِ «کـ) ُفِعَل (، ولفرس

وتغلـب أحمد ویشکر ویزید « نحو وإما وزٌن یکون الفعل به أولٰی للمفعول، 
  . صفاٍت »أحمر وأفضل وأدهم وأجمع« أعالمًا، و»ونرجس وإثِمد وإصَبع

، مـع بقـاء ة أخـرٰی أ هیـة إلـٰی أوالمراد به تحویل االسم من هی: »العدل«
  . األصليالمعنٰی 

 مًا علٰی  کان علَ ما ونحوها م»ُعَمر وُزَفر وُزَحل وُدَلف«میة ومثاله مع العلَ 
  .»امر وزافر وزاحل ودالفع«، فإنها معدولة عن »ُفَعل«وزن 

حاد وَمْوَحد، وثُ «ومثاله مع الوصف 
ُ
بـاع الث وَمْثَلـث، وُر ، وُثـناء ومثنٰی أ

، وثالثة ثالثة، وأربعـة حد، واثنین اثنیناواحد و«، فإنها معدولة عن »وَمْرَبع
ولي(  قال تعالٰی »أربعة

ُ
ْجِنَحٍة َمْثنٰی  أ

َ
، ولم تظهر فتحة الجر ١)ُرباعَ  َوُثالَث َو   أ

  . ألنه مقصور، ولکن حذف منه تنوین الصرف»مثنٰی « علٰی 
َخر«ومثاله مع الوصف أیضًا 

ُ
 وزن علـٰی  »آَخـر«  أنثـٰی »أخـرٰی « جمع »أ

 وهـو معـدول عـن .»نهایـة«  بمعنـٰی »آِخـر«ال  ،»مغـایر«  بمعنـٰی »أفعل«
َخر«

ُ
 ال تـستعمل هـي وال »أفعـل«  أنثـٰی »ُفعلـی«، ألن القاعدة أن کل »األ

َخَر (  قال تعالٰی . أو اإلضافة»أل«جمعها إال بـ
ُ
اٍم أ یَّ

َ
ٌة ِمْن أ  »أخـر«، فإن ٢)َفِعدَّ

  .ممنوع من الصرف للعدل والوصف

                                                                        
  .١/سورة فاطر. ١
  .١٨٤/سورة البقرة. ٢



 موانع الصرف

)٢٩٧( 

 »ذکـرٰی « نحـو  باأللف سواء کانـت مقـصورةً وهو إما تأنیٌث : »التأنیث«
 ،»صـحراء« نحـو  أوزانها اثنا عشر وزنًا، أو ممـدودةً ، ومشهوُر »رکَ ذَ «مصدر 

، أو »فاطمـة وحمـزة« بالتاء نحـو عشر وزنًا، أو تأنیٌث  أوزانها سبعة ومشهوُر 
  .»زینب وَسَقر وِحْمص وهْند« معنوي، نحو تأنیٌث 

وفي خصوص المؤنث الثالثي ساکن الوسط فإنه إذا کان أعجمیـًا، نحـو 
، جـاز »دهْنـد ودْعـ«، وجب منعه من الصرف، وإال، نحـو »ِحْمص وَبْلخ«

  .منعه وصرفه
خصوص ما تقدم ذکره من األعداد في تفـسیر والمراد به هنا : »الوصف«

 «، و»العدل«
ُ
ًال، مـع یاء التأنیث مما کان وصفًا أصـه، وکذا ما ال یقبل »َخرأ

 ، فـإن مؤنثهمـا علـٰی »أحمر وأفضل« وزن الفعل في األصل، نحو کونه علٰی 
کونه فیه زیـادة ألـف ونـون، مع ، أو »أحمرة وأفضلة« دون »حمراء وفضلٰی «

  .»سکرٰی « ، فإن مؤنثه علٰی »سکران«، نحو »الزیادة«ة کما سیأتي في عل
، وکـذا خـرج »أرملة وندمانة«: ، لقولهم»ل وندمانأرمَ «ولذا ُصِرف نحو 

هما ، ألن»قاٍس «  بمعنٰی »قلبك صفواٌن «، و»جبان«  بمعنٰی »هذا أرنٌب «نحو 
،  »حیوان معروف، وحجر أملس« معناهما األصلي لیسا وصفین أصیلین، إذ

  .ان ولیسا وصفینوهما جامد
والمراد به هنا خـصوص الترکیـب المزجـي المختـوم بغیـر : »الترکیب«

  .»حضرموت، وبعلبك، وَمْعِدیَکرب«، نحو »ویه«
والمراد بها هنا زیادة األلف والنون في الوصف األصیل الـذي : »الزیادة«

وبنـو أسـد یـصرفونهما ، »سکران وغـضبان«، نحو  في التأنیثاءهال یقبل ال



  علم النحو/ سلسلة زبدة العلوم نظماً و شرحاً 

)٢٩٨( 

  .»عثمان وسلمان«م نحو وفي العلَ ، »سکرانة وغضبانة«: یقولونألنهم 
والمراد بها هنا أن یکون االسم أعجمیًا، کما في جمیع أسماء : »الُعجمة«

، وذلك »:، ونوح، وصالح، وشعیب، وهود، ولوط9محمد«األنبیاء إال 
  .»:إبراهیم، وإسماعیل، وإسحاق، ویعقوب«نحو 
میـة، لبنـاء المقام خصوص تعریف العلَ  ینفع منه في والذي: »التعریف«

 » أل« الضمیر واسم اإلشارة والموصول، ولعدم اجتماع المنع من الصرف مع 
  . أحد المعارف والمضاف إلٰی واإلضافة في المحلٰی 

 هذه العلـة والمـانع التعریـف دون العلمیـة، ألن سـبب وإنما أطلق علٰی 
، کمـا هـو مـذکور فـي المنع من الصرف فیه هو فرعّیة التعریف عن التنکیر

  .الکتب النحویة
 

ـــِع   ٢٠٢ ـــی وجمـــُع الجْم ـــأِلُف األنث   ف
  

ـــــٌة    ـــــه کفای ـــــلٌّ ل ـــــِع لک   لمْن
  

  
ن الـصرف، فالتأنیـث بـاأللف وکـذا مأما کیفیة منع هذه الموانع والعلل 

 مـن الـصرف، وال لمنـِع لالجمع أي جمع الجمع، یکفي کلٌّ منهما لوحـده 
  . اقترانه بعلة أخرٰی یحتاج إلٰی 

 
ـــْع   ٢٠٣ ـــادُة والعـــْدُل م ـــوزُن والزی   وال

  

ــْع    ــٍف ٱو وصــٍف ســواهما ٱمَتن ی   تعر
  

  
وموانع الوزن والزیادة والعدل، فإنما تمنع من الصرف إذا اقترنت مع مانع 



 موانع الصرف

)٢٩٩( 

  . ممتنعسواهما، و فقطمیة، أو الوصفالتعریف أي العلَ 
، »أحمد ویشکر ویزیـد وتغلـب ونـرجس«میة مثاُل الوزن نحو فمع العلَ 

ُعَمر وُزَفـر وُزَحـل «، ومثاُل العدل نحو »سلمان وعثمان«زیادة نحو ومثاُل ال
  .»وُدَلف

، ومثـاُل »أحمـر وأفـضل وأدهـم وأجمـع«ومع الوصف مثاُل الوزن نحو 
حـاد ومَ «، ومثاُل العـدل نحـو »سکران وغضبان«الزیادة نحو 

ُ
د، وُثنـاء َحـْو أ

َخر« و،»عبَ ْر ث، وُرباع ومَ لَ ثْ ، وُثالث ومَ ومثنٰی 
ُ
  .»أ

 
ــــُب   ٢٠٤ ــــٌة ٱو ترکی ــــٌث ٱو ُعجم   تأنی

  

ـــستجیُب    ـــِف ت ی   فقـــْط مـــع التعر
  

  
وموانع التأنیث بغیر األلف ـ حیث سبق حکم التأنیث باأللف ـ والعجمة 

مانع التعریف أي خصوص والترکیب، فإنما تمنع من الصرف إذا اقترنت مع 
 فاطمـة وحمـزة وزینـب وَسـَقر«، فمثاُل التأنیث بغیر األلـف نحـو میةعلَ بال

 مما کان ثالثیـًا سـاکن الوسـط غیـر أعجمـي، »هْند«، وفي نحو »وِحْمص
إبـراهیم وإسـماعیل وإسـحاق «رفه، ومثـاُل العجمـة نحـو صـیجوز منعه و

  .»حضرموت وبعلبك وَمْعِدیَکِرب«، ومثال الترکیب نحو »ویعقوب



  

 



 التعجب

)٣٠١( 

  
  
  
  
  

 التعجب

ـــدٰی   ٢٠٥ ـــاٌظ ل ـــُر ألف ـــِب تکث    التعّج
  

ــِب    ــي الکُت ــصیغتیِن جــا ف   لکــْن ب
  

ــهِ «  ٢٠٦ ــْل ب ْفِع
َ
ــذاك » أ ــهُ «ک ــا أْفَعَل   »م

  

ــــهُ «     »أکــــِرْم بــــسیبویِه مــــا أجلَّ
  

  
التعجب حالة قلبیة تنشأ من استعظام فعل ما، وتکثر ألفاظ مشترکة کثیـرة 

ه إن سـبحان الّلـ« نحـو ،لبیان هذه الحالة، غیر مضبوطة في الکتب النحویة
  .»الرجللّله دّر هذا « و،»المؤمن ال یکذب

 الّطراد التعجـب  النحویةّم ضبطهما وبحثهما في الکتبتغتین  صیسوٰی 
مـا « و»أْفِعْل بـه«فیهما، وعدم اشتراکهما واستعمالهما في معنًی آخر، وهما 

فعَله
َ
، لبیان التعجب من ُحْسن زید »ما أجمَل بکراً « و»أحِسن بزیٍد «، نحو »أ

ْس ( وجمال بکر، قال تعالٰی 
َ
ْبـِصْر ِمْع ِبِهـْم َو أ

َ
ان التعجـب مـن شـدة ، لبیـ١)أ

ْکَفـَرهُ (سمعهم وإبصارهم، و
َ
ْنساُن ما أ ، لبیـان التعجـب مـن شـدة ٢)ُقِتَل اْإلِ

                                                                        
  .٣٨/سورة مریم. ١
  .١٧/سورة عبس. ٢



  علم النحو/ زبدة العلوم نظماً و شرحاً سلسلة 

)٣٠٢( 

  .کفرانه لنعم خالقه
وهاتان الصیغتان جامدتان ال تتغیران من جهة اإلفـراد والتثنیـة والجمـع، 

 بالرجـل والـرجلین والرجـال ْن أحـِس «: ومن جهة التذکیر والتأنیث، فتقـول
  والرجـاَل والبنـَت ین الرجَل والـرجلما أجمَل «، و»ن والبناتنتیبت والنوالب

  :وتفصیل هاتین الصیغتین. »والبنتین والبناِت 
  فعـل مـاٍض علـٰی »أحِسْن « فـ»أحِسْن بزید«نحو : »أفِعْل به« أما صیغة

  بهمـزة الـصیرورة، بمعنـٰی »أْحـَسَن « صیغة المشهور، کان في األصل علٰی 
 البـاء فـاعًال مرفوعـًا بهـذا الفعـل، کمـا فـي  وکان مجروُر ،»صار ذا ُحْسن«
، »صار الشجر ذا ورق، وصار بکـٌر ذا ثـراء« أي » بکٌر أورق الشجُر، وأثرٰی «

فلما أرید بهذه الصیغة أن تکون مختصة للتعجب وجامدة فیه، ُضّمن الفعل 
 بکـسر العـین »أحـِسْن « و»أفِعـْل «ة أ هیـته إلٰی أت هیلّو  التعجب، وُح معنٰی 

ة أ هیـ، فلما صار الفعل علـٰی »أحِسْن زیٌد « الصرفیتین، فصار وسکون الالم
 قبحت صورة الجملة لقبح صورة إسناد فعل ،مفرد المذکرلفعل أمر الرباعي 
أحـِسْن «زادوا باء الجر في الفاعل لزومـًا  االسم الظاهر، فاألمر الواقعي إلٰی 

، کقوله » کفٰی «صالحًا للصورة، نظیر زیادتها جوازًا في فاعل الماضي إ »بزیٍد 
ِه َشهیداً  َکفی( تعالٰی   صـورة لیکون الفاعـل فـي هـذه الـصیغة علـٰی ، ١) ِباللَّ

أْذِهـْب «المفعول به المجرور بباء التعدیة بعـد فعـل األمـر، کمـا فـي نحـو 
  . الفاعلیة، فاالسم بعد باء الجر مجرور لفظًا مرفوع محًال علٰی »بزید

 اسـم مبتـدأ نکـرة »ما«، فـ» بکراً ما أْحَسَن «نحو : »هما أفعلَ « وأما صیغة

                                                                        
  .٤٣/سورة الرعد. ١
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، وجاز االبتداء بهذه النکرة لتخصیـصها بـصفة محذوفـة، إذ »شيء« بمعنٰی 
ْحَسَن «، وأما »شيء عجیب أحَسَن بکراً « المعنٰی 

َ
 فهـو فعـل مـاض مبنـي »أ

 »هـو«، وفاعله ضـمیر مـستتر تقـدیره »َحّسن« و»َفّعل«  الفتح، بمعنٰی علٰی 
 أو الضمیر المتـصل مفعـول بـه، والجملـة »راً بک«، واالسم »ما« عائد علٰی 

  .»ما«الفعلیة في محل رفع خبرًا للمبتدأ 
* * * 

  بحمــــِده أخــــتُم عْلــــَم النحــــِو   ٢٠٧
  

ـــسْهِو    ـــا وال ـــن الخط ـــذرًا ع   معت
  

ــــي  ٢٠٨ ــــأن یرحَمن ــــه ب   وســــائًال من
  

ـــــي   ـــــه وال یحرَمن ـــــٍة من   برحم
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