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ً
  )من ا�حاEات الصوتية ا�ذكرات تم تفريغها سما>

  إعداد طالب وطاFات !ية ال*يعة                          
 انتساب مطور

 
  مزيدة نسخة مدققة و

 O0/Oه 

 
 
 

  ) كتب اهللا أجر U من عمل S إعدادها وجعلها R صدقة جارية (
  

  



  
  
  
  
  
  

   ����מ�د�����                ���� 
  
  

  مطور تعليم عن بعد انتسابهذه � الطبعة ا�هائية �ذكرات 	ية ال�يعة 
  بعد أن تم تدقيقها أك0 من مرة   وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا

  من قبل طالب وطا5ات 	ية ال�يعة انتساب مطور 
 وت  

ً
  م تلوينها وتنسيقها <كون � الطبعة ا�هائيةواخ;نا أفضلها تدقيقا

  يصل للكمال Hلو من اGطأ وال وألنها جهد ب�ي ال  
  فOجو عند وجود خطأ أو مالحظة 

  كتابة تنبيه R ا�وضوع ا�خصص Tلك R منتدى ا�ستوى اGاص با�ذكرة     
  R : www.imam8.com منتدى مكتبة 	ية ال�يعة  

    
  وسوف يتم تصحيح األخطاء بعد ا<نبيه عليها من قبل القائم[ \ إعداد ا�ذكرات     

    
   ونسأل اهللا جزيل اhواب لg من يع[ \ ذلك ويشارcنا فيه

   
                           

  )ل�يعة انتساب مطورlموعة إعداد مذكرات 	ية ا  (                          
  
  
  
  
  
  



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                         ا4حو                      ا4حو                      مقرر مقرر             

- o - 

 

  :مفردات ا�قرر
 

 :باب ا�عدي واللزوم: أوالً 

p- ا�تعدي وعالمته 

q- وعالمته الالزم 

o-  رtرف اu ا<عدية 

v - ار ،وحكم االسم حينئذtحذف ا 

z-  R تقديم بعض ا�فعوالت \ بعض األصل 

 حذف ا�فعول جوازا -~

 حذفه مواضع امتناع -�

 جوازا أو وجوباحذف ناصبه  -�

 :باب ا�فعول ا�طلق: ثانيا

p- تعريفه 

q- مله� 

o- ينوب عن ا�فعول ا�طلق ما 

v- و�مع منه ما �  يث

z- دcحذف �مل غ� ا�ؤ 

 مواضع ذلك: قيام ا�صدر مقام فعله -~

 :ا�فعول R باب: ثا^ا 

p- وطه� 

q- رف ا<عليل عند فقدان بعض ال�وطu جره 

o- مواضع ذلك: ا�ستو� لل�وط جر  جواز. 

 :باب ا�فعول فيه: رابعا

p- � الظرف مع

q-  أنواعه:عرضت دال<ه \ الظرف  ما 

o- رى الظرفl اريtا 

v - عن حد الظرف خرج ما 

z- حذف �مل الظرف جوازا أو وجوبا 

 الظرفية \):إال( يصلح ما -~

 الظرف ا�ت�ف -�

 أنواعه: الظرف غ� ا�ت�ف  -�

 :ا�فعول معه باب: خامسا

p- تعريفه 

q- ناصبه R الفGا 

o- رجحان  وجوب العطف، : حاالت االسم بعد الواو
العطف ، وجوب ا�صب \ ا�عية ،رجحان ا�صب \ 

 ،امتناعهما ا�عية

 :باب االستثناء: سادسا

p- أدواته. 

q-  االستثناء ا�فرغ 

o- االستثناء ا�وجب ا<ام 

v - االستثناء غ� ا�وجب 

z- الستثناء ا�نقطعا  

 تقدم ا�ستث� \ ا�ستث� منه  -~

 .مؤcدة وغ� مؤcدة) : إال(تكرار   -�

 ا�ستثنيات ا�كررة من حيث اللفظ وا�ع� حكم -�

 :باب ا�ميe: سابعا

p- تعريفه 

q- نصبه وناصبه 

o-  العدد ، ا�قدار ، شبه: أنواع االسم ا�بهم 

 �ن فر� للتمي� ا�قدار ، ما

v - همةنو� النسبة ا�ب 

z-  باإلضافة جر ا<مي� 

تمي� النسبة ا�فيد للتعجب والواقع بعد اسم  -~
 ا<فضيل

 يستث� من ذلك وما) من(ا<مي� بــ جر -�

 حكم تقديم ا<مي� \ �ملة -�

 بغ� الوصف - �

p�-  إال( \ ) غ�( �ل( 

pp-  سوى(االستثناء بــ( 
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pq- يكون ال(و ) ليس( بــ االستثناء( 

po-  ملة االستثنائيةtمواضع ا 

pv-  عدا(و)خال(ـستثناء باال( 

p- حاشا(ـاالستثناء ب( 

 :باب اfال: ثامنا

p- تعريفها 

q- االنتقال ،ا<نك�، كونها نفس : أوصاف ا¢ال
� صاحبها R ا�ع

o- تعريفه وتنك�ه :صاحب ا¢ال 

v - جواز ا<قديم : أحوال ا¢ال مع صاحبها
 وجوب ا<قديم وا<أخ�، وجوب ا<أخ�،

z- ملةtا<قديم وا<أخ�، جواز : �ملها: أحوال ا
 .وجوب ا<أخ�، عليه وجوب ا<قديم

 تعدد ا¢ال �فرد ولغ�ه -~

 وا�ؤcدة ا¢ال ا�ؤسسة -�

 ا¢ال ا�فردة -�

 ا¢ال شبة اtملة  - �

p�-   ملةtروابطها ، مسائل  �وطها: ا¢ال ا ،
 امتناع الربط بالواو

pp- وجوبا حذف �مل ا¢ال جوازا أو 

 :ا�رجع

هشام مالك البنأوضح ا�سالك إ¤ ألفية ابن 

  )0( اfلقة 
  : و� كما ي¦، ا�وضو�ت ال¥ سندرسها R هذا ا�ستوى � تتعلق با�نصوبات

  . واللزومباب ا<عدي  /    ا5اب األول .١
  ). فعول معها�، ا�فعول فيه، ا�فعول ا�طلق، ا�فعول ª، ا�فعول به(: اGمسةا�فاعيل  /    ا5اب اhا© .٢
  . االستثناء /    ا5اب اhالث .٣
  . ا¢ال /   ا5اب الرابع .٤
  . ا<مي� /   ا5اب اGامس .٥

  : R هذه ا�واضيع ونرتبها من األسهل إ¤ األصعب و� ةس¬ادال\ االطالب الكتب ال¥ تساعد بعض 
 . أل�د ®تار عمر -كتاب ا�حو األسا  .١

 . للحطاب -ةمتممة اآلجرومي .٢

 . ط´ غاليي³للشيخ مص - ةجامع ا±روس العربي .٣

ننقص  وأا�سائل  ولكن قد نزيد بعض، وهو ا�قرر ا�عتمد، هشام األنصاري البن - أوضح ا�سالك أللفية ابن مالك  .٤
 
ً
 . بعضا

 . للشيخ خا± األزهري ر�ه اهللا -ا<�يح بمضمون ا<وضيح  .٥

  )باب ا�عدي واللزوم(موضوع اfلقة 
   .واسطةبه بنفسه بدون  هو اjي ينصب ا�فعول: ا�قصود با�تعدي -

  . ا±رَس  ع¦ٌ  سمع و هوا±َ  ¶مدٌ  أكرم: مثال
؛ يسمونه متعدي ؛سمع والفعل، أكرم: فالفعل

ً
  .واسطةألنه نصب ا�فعول به بنفسه بدون ا

   .أنه ال ينصب ا�فعول به بنفسهوهو عكس ا�تعدي يع³ : الفعل الالزم هويقابل
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 ¶مدٌ  ذهب: بمع� أن نقول السوقأن ينصب 	مة  "ذهب" ال يستطيع فعل، إ¤ السوق ¶مدٌ  ذهب ،ذهب: فعل: مثال
  يستطيع أن ينصب ا�فعول به بنفسه يسمونه هذا الفعل اTي ال، فهذا ال يصح، السوق

ً
  . الزما

هذا ف، من ا5يت ¶مدٌ  خرج: وهذا ال يصح بل البد أن تقول، ا5يَت  ¶مدٌ  جخر: تقولال تستطيع أن  خرج: وcذلك الفعل
 صورة ®ت�، ألنه ال يستطيع أن ينصب ا�فعول به بنفسه؛ الزمفعل  خرجالفعل 

ً
  . عن ا<عدي واللزوم وبسيطة ةهذه إذا

 هذا عن� من عنا« ا±رس ال¥ منها
ً
  : طبعا

  . أقسام األفعال من حيث ا�عدي واللزوم -
  . أنه ينصب ا�فعول به بنفسه: حكمه الفعل ا�تعدي
  . أنه يتعدى إq ا�فعول به بواسطة حرف اoر: حكمهالفعل الالزم 

   : أمثلة
  ). أكل، ¼ب، سمع، أكرم( من أمثلة الفعل ا�تعدي

  . )حُسن، ُ�ف، ذهب، خرج، جلس( أمثلة الفعل الالزمومن 
  . أي ¾اوز الفاعل إ¤ ا�فعول به ونصبه) rاوز، متعدي(تسمية أخرى للفعل ا�تعدي 

  . )أي ق� عن نصب ا�فعول به: قاs ، زمال( من أسماء الالزم
  . لم ينصب ألنه قا«؛ ¶مد ذهب، ¶مد �ف

- tعدي واللزوم ثالثة أقسام و�أقسام األفعال من حيث ا :  
0-  uن وأخواتها :وال لزوم ما ال يُوصف بتعدx tف¿ ال توصف ؛ و À؛وال لزوم بتعد  

ٌ
به بل  ألنها حالة خاصة ليس Áا مفعول

  . سم وÁا خÂاÁا 
 : فهذا الفعل ا�تعدي ª درجات ثالث � :ا�تعدي -.

وهذا شأن ، إ¤ مفعول واحد أكرمى الفعل تعد )اخا±ً ¶مٌد  أكرم(تقول : أكرم: مثل: ما يتعدى إ¤ مفعول واحد •
 . فقطمفعول به  إ¤تتعدى  ا�تعديةكث� من األفعال 

   .وأخواتها ظن: و�: مفعول[ إ¤ما يتعدى  •
  اtوَ  ُت ظنن( ،)الشمَس طالعةً  ُت ظنن(: مثال

ً
مفعول به  الشجرةإ¤ مفعول[  تعدىفهذه ت) الشجرَة رجالً  ُت حسب(، )صحوا

  . مفعول به ثا© رجالً و، أول
  الفق�َ  ُت أعطي: (تقول؛ أعطى: هاومثل

ً
 واhا©  الفق�مفعول[ األول يتعدى إ¤  أعطىالفعل ) ثوبا

ً
 .ثوبا

  . أرىو أعلم: و�، و� ا¢د األقÇ: لثة مفاعيما يتعدى إ¤ ثال •
 ا�حَو سهالً  ُت أعلم: مثال

ً
 ف ،نصبت ثالثة مفاعيل أعلم ـف ،عليا

ً
مفعول  سهالً و، مفعول به ثا© ا�حوو، مفعول به أول عليا

 . به ثالث

 آخر ا�تعديةاألفعال 
ً
  : إ¤ مفعول[ Éكن أن نفرعها تفريعا

•  yمفعول qمنها ما يتعدى إz{ظن وأخواتهاوذلك  أصلهما ا�بتدأ وا . 

• z{ليس أصلهما ا�بتدأ وا yمفعول qساو أعطى: مثل ا�نع وا�نحوهذا ما يعرف بأفعال  منها ما يتعدى إc 
  . ليس ا�بتدأ واÂG هذين ا�فعول[ صللكن أمفعول[  إ¤ تتعدى
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O- جلس، كُرم، ُ�ف، ذهب( أمثلتهومن  الفعل الالزم (  
  عالمات الفعل ا�تعدي -

 ال أدري هل يمكن أن أنصب بهذا الفعل ا�فعول به أو ال أستطيع؟ وهذا 
ً
كيف أعرف أن هذا الفعل متعدي؟ أحيانا

Ëصل مع األفعال قليلة ا�رور \ الشخص، فال يدري هل هذا الفعل ينصب ا�فعول به أو ال ينصب ا�فعول به، هل هو 
  . بعض العالمات الختبار هذا الفعل أو ذاك؛ هل هو متعد أو الزممتعدي أو الزم، فيحتاج إ¤ 

  : للفعل ا�تعدي عالمتان
  غ� ا�صدرأن ينصب هاء : ، أو تقولأن ينصب هاء الضم� /  و�العالمة األ

  . سم سابق فهو متعدÀ اال¥ تعود \  اÁاءفإذا نصب الفعل ، هتُ أكرم زيدٌ : مثال
  . سم سابقاال¥ تعود \  ا�اءدÏل أنه نصب ب متعدÀ  أحبفعل الهذا ف، هتُ أحبب ع¦ٌ : مثال

  . ا<فاحال¥ تعود \  هاء الضم�ألنه نصب ؛ متعدÀ  أكلفهنا الفعل ، هتُ أكل ا<فاح: و�ذلك مثال
   .ينصبها حÑ الفعل الالزم سابق ألن اÁاء ال¥ تعود \ مصدر، ال تعود \ مصدر تكون هذه اÁاء و�طنا أن

هاء ا�صدر  اÁاءألن هذه ، نه متعدÀ أال يدل \  اÁاءفهنا كون هذا الفعل نصب هذه ، هتُ خرج اGروج: مثال أقول: مثال
ألن هذه اÁاء ؛ كون الفعل ذهب نصب هذه اÁاء ال يدل \ أنه فعل متعدÀ ، هتذهباTهاب : كذلك مثل، "اGروج" السابق

هذه  )هتجلس لوساt( )هتذهباTهاب (و ) هتُ خرج اGروج( R هذين ا�ثال[ اÁاءهذه و، "اTهاب"تعود \ ا�صدر السابق 
 اÁاء 

ً
 هذه العالمة األوÒ أن ينصب الفعل هاء غ� ا�صدر، بل � مفعول مطلق ألنها هاء ا�صدر، به ليست مفعوال

ً
، إذا

  . هذه عالمة \ تعديه
  تام سم مفعولاأن يصاغ منه  /  ةانيالعالمة ا^

  . يعلم أنه متعدا سم مفعول تاماالفعل اTي تستطيع أن تصوغ منه ، )عمسمو، ُمكرم، مÓوب: (فتقول
  . سم مفعول تاماستطعنا أن نصوغ منه األننا ي؛ فعل متعد ¼بالفعل ، مÓوب الو±: مثال

، هنا ¾د أنه ال يستقيم معك ؟تام مفعول سما جلسفعل لوأصوغ من ا )lلوس ا5يت(هل أقول ، لو أتينا للفعل الالزم
 لم أستطع أن أصوغ منه اسم مفعول تام، ¾د أنك uاجة أن وأنك Öتاج أن تأÔ Õار وlرور بعده

ً
 lلوٌس  ا5يت: تقول، إذا

  . سم مفعول تامافالفعل الالزم ال تستطيع أن تصوغ منه ، إÏه مذهوٌب  السوق: و�ذلك مثالً ، فيه
  : المت[إذن ذكرنا للفعل ا�تعدي ع

p- أن تتصل به هاء ضم� غ� ا�صدر      q-  سم مفعول تاميصاغ منه اأن  
  عالمات الفعل الالزم

  . هناك عدة عالمات إذا جاءت نعلم أن هذا الفعل الزم
  . يع³ إذا جاء الفعل \ وزن مع[ نعلم أنه الزم؛ رجع إ¤ الوزنالعالمات ت بعض

 معين فالفعل إذا �ن يدل \ مع�ً  ة،معين وبعض العالمات ترجع إ¤ معانٍ 
ً
  . فالغالب أنه الزم ا

  .  وبعض العالمات ال تتصل بهذين األمرين
  : من عالمات الفعل الالزم

 ينصب هاء الضم� بنفسه /  و�العالمة األ
ّ
  .علم أنه الزماستطعت أن تنصب هاء الضم� بهذا الفعل فاإذا ما  أال
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 ؛ هتُ فرح :ال تقول، به ُت فرح ا±رُس : مثال
ً
  . بنفسه هاء الضم�لم يستطع أن ينصب  ألنه؛ الزم فرحإذا

  . لم يستطع أن ينصب اÁاء بنفسه، إÏه تذهب السوق: تقول كcذلو
  . ألنه ينصبها الالزم وينصبها ا�تعدي؛ أما بالنسبة Áاء ا�صدر فليست عالمة \ تعدي الفعل أو لزومه

 يصاغ منه  /  ةانيالعالمة ا^
ّ
  اسم مفعول تام، بل البد من جار وlرورأال

 . وÙو ذلك، فيه lلوس ا5يت أو، إÏه مذهوبا5يت : فتقول

  : أ� عليها الفعل الالزميومن هذه األوزان ال�   ،ترجع إ¤ الوزن فإذا جاء الفعل \ وزن مع[ نعلم أنه الزم هناك عالمات
َ ، بُحقَ ، ُسنحَ ، ُرمكَ ، فَ�ُ (مثل ، أنه الزمعلم اف ُعلفَ إذا جاء الفعل \ وزن ، ُعلفَ وزن  ألنها ة؛ Ü هذه أفعال الزم) ُؤمل

 . جاءت \ هذا الوزن

 اوزن 
ْ
 . )منه شمأزا(و، )جته قشعرا(ة، فهذه أفعال الزم) شمأزÝ ا، قَشعرÝ ا(مثل   ل� َعلَ ف

 اوزن 
ْ
َ ا(مثل  َل لَ نْ عَ ف

ْ
àاوزن ) َس سَ قعنْ ا، مَ حر 

ْ
َ ا( جيئها \ هذا الوزن� ةذه أفعال الزموما شابهها فه َل لَ نْ عَ ف

ْ
àالقوم مَ حر( 

 . جتمعوااع³ إذا ي

 اوزن 
ْ
 الáمات قد تكون قليلة \ هذا الوزن-َ� نْ عَ ف

ً
 . تهيأ للقتال إذا )ا±يك ãَ غْ رَ حْ ا( )ãَ غْ رَ حْ ا(مثل  -طبعا

 . جيئه \ هذا الوزنالزم � تدحرجهذا الفعل ف، ت الكرةتدحرج: فتقول) تدحرج(مثل  للَ عْ فَ يَ وزن 

 اوزن 
ْ
  . ت الوردةُ رÝ ْ� ا: الزرُع ومثالً  ÝÓ خْ ا: فتقول مثالً ) ودÝ سْ ا، ÝÓ خْ ا، رÝ ْ� ا(مثل  ّل عَ ف

  فمن ذلكة، ومن األوزان ما يرجع S معاٍن معين
  . هذه طبائع) كُرم، قبُح، حُسن(مثل  ةما دل \ سجية أو طبيعة معين-
 ) مرِض(: مثل أÕ ويزولأو ما دل \ åء �رض ي-

ً
  . يأÕ عليه الفعل الالزم 5çا

 الفعل اTي يدل \ مطاوعة-
ً
: تقول مثالً ، ومع� ا�طاوعة أن يقبل ا<أث� ومن ا�عا© ال¥ يأÕ عليها الفعل الالزم أيضا

èاُت القلم فكèافالفعل ، نكèته ف: قول، تقبل تأث� الفعل األول، فعل مطاوع نكèاكèاف، نكèهذا فعل  نك
  . ةالزم ألنه دل \ مطاوع

) خبُث( ما دل \ دنس: مثال، )طُهر( ما دل \ نظافة: مثال ةوما دل \ دنس هذه أفعال الزم ةكذلك ما دل \ نظاف-
 
ً
  . هذه ا�عا© تدل \ الالزم 5çا

 ).(اfلقة 

  : مهم وهوتنبيه بعد ا¢ديث وما ذكرنا R ا¢لقة ا�اضية؛ نأÕ إ¤ 
  هل يُمنع الفعل الالزم من نصب غ� ا�فعول به؟  -

كيف اGميس؟  يوم ُت خرج: خرجته وال ®روج، لكن أال �وز أن أقول: فعل الزم، ال أقول" خرج" الفعل: بمع� مثالً 
لكن ال ، به فقط ا�منوع يا أé الكريم أن الفعل الالزم Éنوع من نصب ا�فعول: فنقول ؟خرجاآلن؟ ما نصب هذا الفعل 

 ُت خرج: (كقولك يُمنع أن ينصب الظرف كهذا ا�ثال، وال يُمنع أن ينصب ا�فعول ا�طلق
ً
  ُت ذهب) (خروجا

ً
وال يُمنع ، )ذهابا

  ُت خرج(: من نصب ا�فعول ألجله فتقول
ً
  . وال يُمنع كذلك من نصب ا�فاعيل األخرى، )من ا<أخر خوفا

ل به؛ لكن يمكن أن ينصب غ� ا�فعول به، فينصب ا�فعول فيه اTي هو الظرف، فالفعل الالزم Éنوع من نصب ا�فعو
 بقية ا�فاعيل

ً
  . وينصب ا�فعول ألجله، وا�فعول ا�طلق، وا�فعول معه، وبنصب أيضا
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  هل �وز حذف حرف اoر وبقاء عمله؟ -
  lرورة؟بمع� هل �وز أن آÕ إ¤ فعل الزم ثم أحذف حرف اtر بعده وأبê الáمة 

   إ¤ السوقِ  ُت ذهب: مثال
 ُت جلس: ، أحذف حرف اtر وأقولR ا5يِت  ُت جلس: ، أوالسوقِ  ُت ذهب: هل �وز أن آÕ إ¤ حرف اtر هذا وأحذفه وأقول

  lرورة؟  ا5يِت وأبê 	مة  ا5يِت 
  : وما ورد من ذلك فهو شاذ كبيت جرير هذا ال �وز،: نقول-

يٍْب ت أشار    ةإذا قيل أيë ا�اِس � قبيل
َ
  باألكفì األصابعُ  ُ	

  . يع³ أشارت إ¤ 	يٍب، وهذا شاذ Éنوع) 	يٍب ت أشار(الشاهد 
  هل �وز حذف حرف اoر بعد الفعل الالزم ونصب ما بعده؟  -

، بزيدٍ  ُت مرر :، حذفت حرف اtر ونصبت الáمة، هل �وز مثل هذا؟ مثال آخرا5يَت  ُت جلس: ، فأقولجلسالفعل : مثالً 
  ُت مررفأقول 

ً
  هل �وز هذا؟هل �وز حذف حرف اtر ونصب ما بعده؟   زيدا

- yقسم S ر ونصب ا�جرورoنقول حذف حرف ا:  
  سما�: القسم ا^ا�    قيا�: القسم األول
  .يع³ يمكن أن تستعمله R قياس í Rمك R كتاباتك وال ض� عليك R ذلك قيا�: القسم األول

؟م� يمكن حذف ح
ً
   رف اoر ونصب ما بعده قياسا

فقبل هذه األحرف �وز أن  ذف حرف اoر، ويكون ما بعده � �ل نصب ) �، أنّ ،  أنْ (قبل بعض  األحرف كـ: قالوا
  :؛ فتأÕ للفعل تقولS رأي ا�ؤلف عليه ر¡ة اهللا

، كنÝك حا¼ من ُت عجب: ن تقولأن يتعدى بواسطة حرف اtر، األصل أ عجب، فاألصل R الفعل كنÝَك حا¼ ُت عجب
، ومن ذلك قول بمنأن يتعدى عجب ألن األصل R الفعل ، مع ما بعدها R ¶ل نصب أن� ، وجعلت منفحذفنا حرف اtر 

وَ {: اهللا تعا¤
َ
ْن َجاَءُكمْ  مْ تُ َعِجبْ  أ

َ
مع ما بعدها R ¶ل  أنْ و من، فُحذف حرف اtر .  أْن جاءكم منم تُ عجب يع³ أو} أ

   .نصب
 ُت فرحفعل الزم ال يتعدى إال uرف اtر، فحذفت حرف اtر، وأصل الòم : فرح، كنÝك حا¼ ُت فرحتقول : أن� مثال 

  .مع ما بعدها R ¶ل نصب جعلنا أن� فحذفنا حرف اtر ا5اء، و نÝك حا¼أب
َك : (مثل قوª تعا¤: أنْ مثال 

Ý
َعل
َ
 يَُكونُوا ُمْؤمِ َغْفسَ  بَاِخعٌ ل

Ý
ال
َ
óْ أنفُحذف قبل  باخعاألصل أن هناك حرف جر بعد ) ِن[َ َك ك

  .  وهذا ا¢ذف حذف قيا
  . أن أعمل كذا إq تاضطرر: ، األصلأن أعمل كذا ُت اضطرروتقول 

 ُهوَ  اهللاÝُ َشِهَد (ومثل ذلك قوª تعا¤ 
Ý
َ إِال

َ
ªِإ 

َ
نÝُه ال

َ
 ُهوَ ب اهللاÝُ َشِهَد : األصل) ك

Ý
َ إِال

َ
ªِإ 

َ
نÝُه ال

َ
  . فالفعل شهد هذا فعل الزم ،ك

ْ (قوª تعا¤ : �مثال 
َ
õ 
َ
ْغِنيَاِء ِمنُْكمْ  يَُكونَ  ال

َ ْ
ًة َنْ[َ األ

َ
ا�اصبة ال¥ تنصب الفعل  õفهنا حذف حرف اtر، ألن ) ُدول

ْ {ف¿ هنا نصبت الفعل ، البد من تقدير حرف اtر قبلها
َ
õ 
َ
رف اtر فالبد من تقدير ح ـ õ،فعل منصوب ب} يَُكونَ  ال

  . £لقبلها  
 يكون مع 

ً
  )�، أنّ ، أن(فإذن حذف اoر ونصب ما بعده قياسا
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  ؟هل هو R ¶ل نصب مع ما بعده، )أنّ ، أنْ (ا¢رف ا�صدري هذا  -
R ¶ل " كنÝك حا¼"اآلن حذفت حرف اtر، وا¢رcة غ� ظاهرة، فهل أقول " كنÝك حا¼"،  كنÝك حا¼ ُت فرح: يع³ مثل
  ال؛ هذه R ¶ل جر بهذا ا¢رف اtر ا�قدر؟: الفعل؟ يع³ حذف حرف اtر ونُصب الفعل، يع³ تعدى، أو أقول نصب Áذا

¶ل أّن مع ما : اختاروا أن وغ�ه من ا�حوي[مع ما بعدها R ¶ل نصب،  أنأن يكون  ابن هشام ر�ه اهللا تعا¤ اختار
  .وهو الصحيح أي سيبويه ر�ه اهللاربعدها أو أْن مع ما بعدها أن ¶لها اtر؛ وهو 

   ما نقع � لبس، أي" يش©ط fذف حرف اoر أمن اللبس": وهناك �ط �طه ابن هشام قال
أو ) R ُت رغب"(ألننا ال ندري اآلن ا�حذوف هل هو " أن أفعل كذا ُت رغب: "ما أقول مثال" رغب"ما يمكن أحذف مع 

  .فاش;ط أمن اللبس" أن أفعل كذا) عن ُت رغب(
  ). �– أنّ  – أنْ (وهو مع األحرف ال¥ ذكرنا  قيا�: حذف حرف اtر ونصب ما بعده \ نوع[، واألول: قلنا

  :وهذا يمكن أن نفرعه فرعyموقوف \ السماع،  سما� /  القسم ا^ا� 
  . أن يكون جائزاً � الم ا4¬ي: الفرع األول •
 بالشعر: الفرع اhا© •

ً
  . أن يكون خاصا

  .¯ذف حرف اoر وينصب ما بعده � ا4¬ وهذا موقوف S السماع فقد
  .لك كذا أشكرª،  ُت شكر: تقولشكر، : Ëصل هذا مع بعض األفعال مثل

ِن (R كتاب اهللا  األك0 أن يكون بالالمه، تشكرك، أشكر: وقد تعديه فتقول
َ
يَْك ِ÷  اْشُكرْ أ ه  تشكرو�وز أن تقول )  َولَِواِ±َ

øمع هذا الفعل فهذا سما.  
نَْصحُ وَ : (كقوª تعا¤ األك0 الالمك، R كتاب اهللا تعا¤ أنصحلك وتقول  أنصحُ : ، تقولنصحالفعل : ومثله

َ
  أ

َ
فهذا ) ُكمْ ل

  . خاص بهذه األفعال وما شابهها، فيحصل ا¢ذف مع هذه األفعال وما شابهها
R مثل الشام،  ُت سكنتقول : سكن، ومثل ا±ار ُت دخل: لتقودخل، : وهناك بعض األفعال ُسمع فيها R ترcيب مع[ مثل-

  .هذه ا<عب�ات ُحذف حرف اtر ونُصب ما بعده
منصوب \ نزع اGافض، اGافض اTي هو : R إعراب ا±ار والشام يقولونالشام  ُت سكنوا±ار  ُت دخل: ومثل هذا Ù Rو

  . اtار، نُزع اGافض فنُصبت الáمة
ªتعا¤ و�لوا \ ذلك قو ) 

َ َ
اَط لَُهْم  نÝ ْقُعدَ أل ُمْستَِقيمَ ِ«َ

ْ
ك، فúُع اGافض «اطِ  Sك أو «اطِ  �Áم  نù قعداألصل أل) َك ال

  . ونُصبت هذه الáمة، هذا سماø مع ما ذكرنا من األفعال أو ال;اكيب ا�عينة
ذلك ربما  لشعر، لو اضطر الشاعر إq مثلوقد ¯صل نزع هذا ا}افض � الشعر، ¯صل حذف اoر ونصب ال°مة ال� � ا

  :يفعل مثل هذا، من ذلك بيت جرير ا5يت ا�شهور
 حرامُ     ولم تعوجوا ا±يارن وتمر

ً
  íمكُم عّ¦ إذا

، وال تأتون إÏنا، فأنا أحرم íمكم، يقول ذلك ألحبابه يرغب R اس¬ارتهم ومرورهم ا±يارن وتمرأنكم : ومع³ اFيت
  . به

ن وتمر: ، فهنا الشاعر حذف حرف اtر فقالبزيد ُت مرر، األصل أنه فعل الزم ال يتعدى إال بواسطة حرف اtر مرÝ الفعل 
  .ا±يارن بوتمر: ، األصلا±يار
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  . منصوب \ نزع اGافض، وهذا خاص بالشعر، الشاعر ª وضع مع[ :ا±يارفنقول R إعراب 
الáمة lرورًة هذا شاذ، ال �وز مثل هذا، أما بالنسبة حذف حرف  أن حذف حرف اtر وبقاء: نقول: تلخيص ما ذكرنا

 (هذا إما أن يكون : اtر ونصب الáمة بعده؛ نقول
ً
 أو سما�

ً
   )قياسا

  ) أو خاص بالشعر جائز � ا4¬،: (يقسم قسم[ والسماع، )و�، وأنْ ، أنّ (مع  فالقياس
  . فهذه األصل أنها الزمة وتتعدى كذلك) رشكونصح، : (مثل ما ورد مع األفعال اoائز � ا4¬

  .خاص بالشعروقد يكون هذا 
  : قال ابن مالك ر�ه اهللا تعا¤

 ·رف جر¶ 
ً
  و¸ن ُحذف فا4صب للمنجر¶     وعد¶ الزما

ردُ    مع أمن لبٍس كعجبُت أن يدو    نقالً و¹ أّن وأْن يط�
  . �ولم يذكر  أنْ و أنّ ا�ع� أنه يطرد مع 
   وسائل تعدية الالزم: �تعدي والالزم جزئية، و� يعÂون عنها ويقولونهناك يا أR é ا

؟  -
ً
 هل يمكن أن يكون هذا الالزم متعديا

ً
  .هناك وسائل تُسمع فتجعل من هذا الفعل الالزم متعديا

  :من وسائل تعدية الالزم
  .ة تعدىفعل الزم؛ فإذا أدخلت عليه همزة ا<عديذهب دخول همزة ا�عدية S الفعل، فـ  -0

  ُت أذهب: زيد، ندخل اÁمزة فنقولذهب : مثال
ً
  .، فبدخول هذه اÁمزة تعدى الفعلهُ تُ أذهب، زيدا

  ُت أخرج¶مٌد، خرَج : مثال
ً
  . دخول هذه اÁمزة حول الفعل من الزم إ¤ متعدي، ¶مدا

ء R ا��ان، تقابل الالم الع[ ، تقابل اtيم الفافعل\ وزن  جلس: ، مثلوهو تشديد ع[ الáمة أي وسطها: ا�ضعيف -.
  .  R ا��ان، تقابل الس[ الالم R ا��ان

  ُت فرّح: فعل الزم، عندما تضعف الع[ أو تشدده تقول" فرح: "مثال
ً
 بسبب ا<ضعيف زيدا

ً
، اآلن أصبح الفعل فرح متعديا

  . وهو التشديد
O-  ،إضافة ألف فَاَعَل � وسطه R ُت جالس: تقول -ألف فاعل \ هذا الفعل- لف تضيف األ" جلس"فتقول مثال  

ً
  . عليا

، فهنا تعدى هُ تُ ساير، هُ تُ ماشي: فتضيف ألف فاعل فتقول من ا5يت،ت مشي إ¤  ا5يت، تمشي: الزم، تقولمû : الفعل
  . الفعل بهذه الواسطة

  : زيادة ا�مزة والسy وا�اء S الفعل الالزم فيتعدى بذلك -/
، هنا هتاستحسنأو  هتاستقبح: الزم، بإضافة اÁمزة والس[ وا<اء \ هذا الفعل تعدى، فتقولحُسن الزم، قبُح الفعل : مثال

  .تعدى الفعل بهذه الوسيلة
  . وحينئذ Ùكم \ هذا الفعل اTي نصب ا�فعول به بنفسه \ أنه حينئذ متعدÀ مع هذه الوسائل

  نزلالفعل  و¼ا يصلح مثاالً S ا�واضع األربعة
ªالزممن الطائرةأو  من السيارة¶مد  نزل: مثا ، .  

،  ُت أنزل: با�مزة تقول -
ً
  .هنا تعدى باÁمزة¶مدا

  .  ا�طر اهللانّزل ، هُ نّز< :با�ضعيف تقول -
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  . هُ ناز<ُ :تقول بإضافة ألف فاَعَل  -
  . رة، فتعدى الفعل بهذه الوسائل ا�ذكوهُ استú<ُ  :تقول با�مزة والسy وا�اء -

  : نأÕ ببعض األبيات ال¥ ذكرها ابن مالك ر�ه اهللا حول هذه ا¢لقة وا¢لقة ا�اضية، قال R عالمات الفعل ا�تعدي
  ها غ� مصدر به ,و عمل    عالمة الفعل الُمعّدى أن تصل

  عن فاعٍل ,و تدبرُت الكتب    فانصب به مفعوR إن لم يُنب
 عل

ً
  .يه، والالزم \ العكس منهفعّرف الفعل ا�تعدي، وذكر مثاال

مهم  الرجوع إq ا�عجمات اللغويةننبه إ¤ أن قد يأتيك فعل فما تعرف وتستعمل العالمات فيشق عليك معرفة مثل ذلك، 
 
ً
، إذا أü بالفعل ونصب به الضم� فاعلم أنه القاموس ا�حيطوأسهل منه  	سان العرب R معرفة ا�تعدي والالزم؛جدا

يأتيك فعل فال تدري هل هو متعدÀ أم ، ، lرد ما ينصب اÁاء اعلم أنه أراد أن هذا الفعل متعدÀ ه¼ب: يقول مثالً متعٍد، ¾ده 
  . الزم، جرب هل ينصب الضم�، أو راجع ا�عجمات اللغوية فتدلك \ أنه متعٍد أو الزم

  )O(اfلقة 
  ):ا�نصوبات(ا�فاعيل نأÕ إ¤ Öدثنا R ا¢لقت[ ا�اضيت[ عن ا<عدي واللزوم، وبعد ذلك 

  .هو ما وقع عليه فعل الفاعل: ا�فعول بهأوالً 
  ُت أكرم

ً
  . ، القراءة وقعت \ الكتابالكتاب ُت قرأال�ب وقع \ ا�اء، كذلك  ا�اء، ُت �ب، ، اإلكرام وقع \ ¶مد¶مدا

عن بعض جزئياته وÖدث R باب ظن وأعلم وقد تفرق ا¢ديث عن ا�فعول به R عدة مواضع من الكتاب، فتحدث هنا 
وأخواتهما عن بعض جزئياته، و� باب الفاعل ونائبه عن بعض جزئيات ا�فعول به، وهنا R هذا ا5اب Öدث عن بعض 

  . األمور ا�تعلقة با�فعول به
 
ً
 ظاهرا

ً
  ُت أكرم: مثل وقد يأÕ ا�فعول به اسما

ً
  . عليا

 
ً
  . ³تَ أكرمأو    كتُ أكرمو  أ  هتُ أكرم: كقولك قد يأÕ ضم�ا

َقْد {: مثل قوª تعا¤ وقد يتقدم أحيانا \ الفاعل
َ
 قوª تعا¤عٌ¦، ا<فاحَة أكل : وتقول} ا�ëُذرُ فِرَْعْوَن  آََل  َجاءَ َول

ً
: وأيضا

َما {: فيتقدم ا�فعول به أحيانا \ الفاعل، وقوª تعا¤} هُ ربُ  إبراهيمَ ابتþ وýذ { Ýإِغ ûَْHَ  َÝُعلََماءُ ِمْن ِعبَاِدهِ  اهللا
ْ
  . }ال

 : مثل  وقد يتقدم \ الفعل
ً
 ، وُت أكرم زيدا

ً
 ، وُت قابل عليا

ً
  . }َهَدىفَِريًقا {، وقوª تعا¤ ُت قرأ Ùوا

 R ثالثة أقسامالفعل كما ذكرنا R عدي�باب ا :  
  ُت أكرممثل  مفعول به واحدأنه قد يتعدى إ¤ : القسم األول

ً
  . عليا

hوهنا قسمانمفعول[أنه قد يتعدى إ¤ : ا©القسم ا ، :  
، لو حذفت طالعةً  الشمَس  ُت ظنن: تقول ظن وأخواتها،: تعدي الفعل إ¤ مفعول[ أصلهما ا�بتدأ واÂG، مثل: القسم األول

Âرج عندنا مبتدأ وخG الشمس طالعة، ف: ظن؛Gظن وأخواتها وحسب وزعم يتعدى إ¤ مفعول[ أصلهما ا�بتدأ واÂ .  
 ا�سك[ ُت كسو، ثوبا الفق� ُت أعطيتعدي الفعل إ¤ مفعول[ ليس أصلهما ا�بتدأ واÂG، مثل أعطى وcسا، : القسم اhا©

  .ال يصلح مثل هذا، ال يكون عندك مبتدأ وخÂ جبة ا�سك[: وقلت كسا، لو حذفت الفعل جبة
  . أعلم وأرىوهو  ثالثة مفاعيلما يتعدى إ¤ : القسم اhالث

 ُت ظنن: مثلالفعل اjي يتعدى إq مفعولy، كيف أعرف أن هذا هو ا�فعول األول وأن هذا هو ا�فعول ا^ا�؟  /   0س
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  كيف أعرف أن هذا هو ا�فعول األول؟ ، طالعةً  الشمس
  :هناك وسائل يُعرف بها ا�فعول األول من ا�فعول ا^ا�، هناك عدة أمور /   0ج
 : مe به ا�فعول األول من ا�فعول ا^ا�األمر األول اjي أ/  0

ً
 R األصل، فما �ن مبتدأ

ً
يعرف ا�فعول األول بكونه مبتدأ

   .R األصل فهو ا�فعول األول
  ُت ظنن: مثال

ً
  زيدا

ً
 هو ا�فعول األول، و زيد، قائما

ً
 R األصل إذا

ً
 �ن مبتدأ

ً
 هو ا�فعول اhا© قائما

ً
 R األصل إذا

ً
  . �ن خÂا

 به R ا�ع� ، ما �ن فاعًال R ا�ع� فهو ا�فعول األول: ألمر ا^ا� ¼ا يد4ا S ا�فعول األول من ا^ا�ا/  .
ً
وما �ن مفعوال

  . فهو ا�فعول اhا©
  الفق�َ  ُت أعطي: مثال

ً
  . ثوبا

 ، مفعول به أول: الفق� ،فعل وفاعل ُت أعطي: من ناحية اإلعراب
ً
  . مفعول به ثا©: ثوبا

الفق� آخذ أم ا�أخوذ؟ àد أن الفق� هو  هل الفق� هو الفاعل أم ا^وب هو الفاعل؟: )من ناحية العقل(ناحية ا�ع�  من
 ما �ن فاعًال R ا�ع� فهو ا�فعول األول

ً
وما �ن مفعوال به ، الفاعل R ا�ع�، وثوبا هو ا�أخوذ هو ا�فعول به R ا�ع�، إذا

  . عول اhا©R ا�ع� فهو ا�ف
O  / به ا�فعول األول من ا�فعول ا^ا� eهناك أمر ثالث أستطيع أن أم 

ً
إذا �ن ±ي مفعول دخل عليه حرف جر، أيضا

  . ومفعول لم يق;ن به حرف جر
  ُت اخ;: مثال

ً
 "؛ أحد ا�فعول[ من القوم زيدا

ً
فأيهم ، دخل عليها جار" القوم"	مة ، لم يتصل به لم يدخل عليه جار" زيدا

من "ا ا�فعول األول، وزيدأما غ� ا�قيد باtار فهو ا�فعول األول، ف، نقول أن ا�قيد باtار هو ا�فعول اhا© ا�فعول األول؟
  . � ا�فعول اhا©" القوم

  ما حكم تقدم أحد ا�فعولS y اآلخر؟ هل �وز أن يتقدم ا�فعول ا^ا� S األول؟ /  .س
  .ألصل اoوازنقول ا /  .ج

  ُت أعطي: Éكن أن تقول
ً
  زيدا

ً
  ُت أعطيويمكن تقلب فتقول  درهما

ً
  درهما

ً
  . زيدا

   كيف أعرف أن هذا هو ا�فعول األول أو ا^ا�؟
ما �ن مبتدأ R األصل فهو ا�فعول األول، أو ما �ن فاعال R ا�ع� فهو ا�فعول األول، أو : ما ذكرناه لك قبل: فنقول لك
  .يد باtار فهو ا�فعول األول، هذه وسائل تعرف بها ا�فعول األول واhا©غ� ا�ق

 ا<قديم األصل فيه اtواز، أن يتقدم اhا© \ األول
ً
  .إذا

  .وقد �ب األصل وهو أن يكون األول R م�نه، واhا© R م�نه
 
ً
  . وقد �ب العكس؛ عكس األصل، فيتقدم اhا© \ األول وجوبا

� �ب األصل؟ م� �ب أن يلÀم ا�فعول األول م¿نه وا�فعول ا^ا� م¿نه؟ م� �ب أن يكون ا�فعول األول م /   Oس
  هو األول وا^ا� هو ا^ا�؟

  :�ب األصل وتقدم ا�فعول األول S ا^ا� � ثالثة مواضع /   Oج
   .إذا خيف اللبس /  ا�وضع األول 

  ُت أعطي: مثال
ً
  زيدا

ً
 ز ،عمرا

ً
  ُت أعطيهل �وز أن أقدم فأقول ، مفعول به ثا©: اعمر، مفعول به أول: يدا

ً
  عمرا

ً
؟ ال، ال زيدا
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  ُت أعطي�وز، إذا قلت 
ً
  عمرا

ً
تغ� ا�ع�، ا�ع� أ© أعطيت زيدا عمرا، إذا قدمت حينئٍذ سيتغ� ا�ع� فيتغ� اآلخذ  زيدا

 هو اآلخذ 
ً
  ُت أعطي(من ا�أخوذ، فزيدا

ً
  زيدا

ً
 هو ا�فعول به R ا�ع�، زيد هو اآلخذ لعمرو) عمرا

ً
  . وعمرا

 فيه بواسطة  /  ا�وضع ا^ا� 
ً
  )إنما،  إال،  ما(إذا �ن اhا© ¶صورا

  ُت أعطي ما: أقول
ً
   درهًما إال زيدا

 ا�حصور البد أن يؤخر، ح�ت ا±رهم بواسطة، اآلن ح�ت إعطا� زيد R ا±رهم
ً
تأخ�ه، لو فحينئذ البد من  إال دائما

�  . قدمته <غ� ا�ع
 البد أن يلتصق بالفعل /  ا�وضع ا^الث 

ً
، فإذا �ن ضم�ا

ً
 ظاهرا

ً
 واhا© اسما

ً
  . أن يكون األول ضم�ا

  َك تُ أعطي: أقول
ً
 وال�ف، : ، ا�فعول به األولألفا

ً
، أل© لو أخرت حينئٍذ ال�فا�فعول اhا©، �ب حينئٍذ تقدم : ألفا

  .م� وقد أمكن³ أن أصلهسينفصل الض
، أو �ن 

ً
 هذه ا�واضع اhالثة �ب أن يتقدم ا�فعول األول \ ا�فعول اhا©؛ إذا خيف اللبس، أو �ن اhا© ¶صورا

ً
إذا

 
ً
 ظاهرا

ً
 واhا© اسما

ً
  .األول ضم�ا

ْقَطيْ إِنÝا {: ومثل ا¢الة اhاhة قوª تعا¤
َ
َكْوثَرَ  كَ انَ أ

ْ
  فتقدم ا�فعول} ال

ً
  .األول \ اhا© وجوبا

؛ S سبيل الوجوب، قد �ب العكس كذلك � ثالث مواضع قد �ب العكس،
ً
  :وهو تقدم ا^ا� S األول وجوبا

  . إذا اتصل با�فعول األول ضمٌ� يعود \ ا�فعول اhا© /  ا�وضع األول 
  . هُ ا�اَل مالكَ  ُت أعطي: مثال
 هو أليس هو اآلخذ أليس هو الفاعل � ا�ع³؟ مفعول به أول، كيف حكمت؟ ا�الك  مالَك و، مفعول به ثا©: ا�ال

ً
إذا

 هو ا�فعول اhا© أليس هو ا�أخوذ؟ ا�الو، ا�فعول األول
ً
  . بþ، إذا

  �اذا تقدم ا�فعول به ا^ا� S األول؟
عيد ألنه اتصل با�فعول األول ضم� يعود \ اhا©، وال �وز R ال: قالوا

ُ
عربية أن أعيد الضم� \ åء لم يأِت، بل أ

مالك ماذا؟ فثلك الضم� يعود \ åء سابق " همالكَ "ا�اَل؛ ه مالكَ  ُت أعطيالضم� \ åء سبق، فال يصح أن أقول  
  . وليس \ åء لم يأت

  /  ا�وضع ا^ا� 
ً
  . إذا �ن ا�فعول األول ¶صورا

  إال ا±رهمَ  ُت أعطي ما: مثال، أح� اhا© أؤخره، أح� األول أؤخره، يؤخر أن ا�حصور البد أن: القاعدة
ً
فح�ت ، زيدا

 البد أن يتأخر زيدا�فعول األول اTي هو 
ً
  . إذا

  /  ا�وضع ا^الث 
ً
 واhا© ضم�ا

ً
 ظاهرا

ً
  . أن يكون ا�فعول األول اسما

 ه تُ أعطي ا±رهمَ : مثال
ً
 : ا�فعول األول، ª مفعوالن: الفعل أعطى ،منصوب بفعل ¶ذوف: ا±رهمَ ، زيدا

ً
: ، وا�فعول اhا©زيدا

  . ال¥ تعود \ ا±رهم اÁاء
  �اذا حكمت S أن ا�اء مفعول ثا� وزيد مفعول به أول؟ 

 نقول ألن 
ً
ا©، ولكن هو ا�أخوذ R ا�ع� فهو ا�فعول اh ا±رهمهو الفاعل هو اآلخذ R ا�ع� فهو ا�فعول األول، وزيدا

 فيجب أن يتقدم \ ا�فعول األول
ً
 ألن ا�فعول اhا© جاء ضم�ا

ً
  . نظرا

  هل �وز أن أحذف ا�فعول به؟ هل يمكن أن أحذفه أم البد من ذكره؟ /  س
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 ا�فعولقرأ: ُت وال تذكر ماذا أكلت، أو تقولأكل: ، Éكن تقوليمكن ذلك /  ج
ً
  .ُت وال تذكر ماذا قرأت، فيُحذف أحيانا

 ¢ذفه
ً
 Éكن أن يكون الغرض ، ذكروا أغراضا

ً
 الغرض لفظيأحيانا

ً
  . معنوي، أو أحيانا

  ¢ذف ا�فعول به الغرض اللفظي: القسم األول
ْن  واَيْفَعلُ فَإِْن لَْم {: كأن مثًال تريد اإل�از •

َ
ية هو ، ما هو؟ ُذكر R أول اآلهوتفعليع³ فإن لم } واَيْفَعلُ فَإِْن لَْم } {واَيْفَعلُ َول

 واختصارافاإلتيان بسورة، 
ً
  . حذف إ�ازا

•  
ً
َ� {: ، مثل قوª تعا¤تناسب الفواصلأيضا ëَوالض )p(  يِْل إَِذا

Ý
ا�فعول به ¶ذوف } قþََ َك َربëَك َوَما وَدÝعَ َما  )q( َسَ	 َوالل

 ªقو R}þق {� .<ناسب الفواصل أي تناسب أواخر اآلي: ، قالواكقالما : وا�ع

  . حذف Áذا الغرض اللفظي، إما تناسب الفواصل أو اإل�ازفي •
  الغرض معنوي: القسم ا^ا�

 {: يع³ ا�فعول به ما يستاهل اTكر، كقوª تعا¤: مثل االحتقار •
َ َ
أين ا�فعول به؟ أين مفعول : أغل
ّ } ْغِلَ
Ý َكتََب اهللاÝُ أل

 Áم حذفواغل
ّ أي أل أغلب؟
ً
  .  ال�فرين، احتقارا

 أيض •
ً
م³  رأىما (كأن يكون åء يُستقبح فيُ;ك ذكره، كما ورد R حديث �ئشة ر� اهللا عنها تقول  االستهجانا

 .فُحذف ا�فعول به العورةيع³  رأىما ) منه ترأيوال 

 يمكن أن Ëُذف ا�فعول به لغرض لفظي أو غ� ذلك من األغراض ليس �لفاعل R وجوب ذكره •
ً
 . فإذا

  حذف ا�فعول به � U موضع؟هل �وز  /   Æس
 يمتنع حذف ا�فعول به إذا xن ذكره مهم � ا�ثال: اإلجابة /   Æج

ً
  . ال، أحيانا

  م� يمتنع حذف ا�فعول به؟ /   Çس
  :يمتنع حذف ا�فعول به � موضعÇ   / yج

، فا¢� يتنا مع ا¢ذف: ا�وضع األول
ً
   .يصلح، ا¢� دÏل \ االهتمامال ! كيف �Öه ثم Öذفه؟، إذا �ن ¶صورا

  تأكرم إنماالبد أن تقول ! وÖذف" تأكرم إنما: "ما تقول مثالً 
ً
  .، ح�ته لالهتمام به، فال �وز حينئٍذ أن Öذفهعليا

  إال ُت قرأ ما: وتقول
ً
وÖذف، إذا ح�ته فهذا دÏل \ أهميته، فال �وز حذف " إال ُت قرأ ما: "، فال يصلح أن تقولÙوا

 . �فعول به حينئذٍ ا

 لسؤال: ا�وضع اhا©
ً
  . إذا �ن جوابا

  ُت أكرم: ؟ فالبد أن تأÕ با�فعول به وتقولَت أكرممن : أقول لك
ً
  . ؛ تذكر ا�فعول به، ألنه هو اآلن هو جواب للسؤالعليا

، فتذكر ا�فعول: ماذا قرأت؟ تقول
ً
 أو حديثا

ً
 أو فقها

ً
  .Ùوا

 أو عمر
ً
 أو Ùو ذلكمن ¼بت؟ فتقول زيدا

ً
  .ا

  :قال ابن مالك ر�ه اهللا تعا¤ R هذه ا�سألة األخ�ة
Èفضلٍة أجز إن لم ي 

َ
 أو ُحÉ    وحذف

ً
  كحذف ما سيق جوابا

 : إذا حصل ¼ر uذفه، مË Ñصل åء من ذلك؟ قال: إن لم يÈ، هأجزا�فعول به : وحذف فضلةٍ 
ً
: كحذف ما سيق جوابا

، فحينئٍذ ال Öذفهأي �ن ¶: أو ُحÉ، جواب سؤال
ً
  . صورا

  ) /( اfلقة 
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مسألة تتعلق با�فعول به و±ينا R هذا ا�وضوع ، وذكرنا بعض اtزئيات ا�تعلقة به، ذكرنا R ا¢لقة ا�اضية ا�فعول به
tو:  

  حذف ناصب ا�فعول به
  ُت أكرم: إذا قلنا

ً
  ؟ما اTي نصب ا�فعول به، عليا

ً
هناك عبارة  ؟ما العامل فيه ؟ي نصبهما اj ،هذا متأثر منصوب عليا

  ما اjي عمل ا4صب فيه؟ ما العامل � ا�فعول به؟ "أي اTي عمل ا�صب فيه: العامل فيه"يذكرها ا�حويون يقولون 
 ،قرأهو الفعل  الفقها�اصب لáمة ، الفقهَ  ُت قرأ: ومثله لو قلت مثال ،أكرمالواقع أن اTي عمل ا�صب فيه هو الفعل 

اTي يعمل : بالعاملوا�قصود  ،ول به كث�ا ما ترد عليك R ا�حومة العامل وا�عألومس، مل R ا�فعول به هو الفعلفالعا
 . هو اTي يقع عليه الرفع أو ا�صب أو اtر با�عمولوا�قصود ، الرفع أو يعمل ا�صب أو يعمل اtر

  ل؟هل يمكن أن ,ذف الفع؟ هل يمكن أن ,ذف ناصب ا�فعول به

ذف S ¯و¸ما أن  ،إما أن ¯ذف الفعل S سبيل اoواز، وقد �ب أن Ëذف الفعل، نعم �وز أن Ëُذف الفعل: نقول
  . هذان قسمان كب�ان ،سبيل الوجوب

  سواء علمناه من دËل حاÊ أو مقاÊ ،¯صل إذا علمنا الفعل م� ¯صل؟ حذف الفعل جوازا
Êل حاËال بأس من حذفه نئذٍ حيف فإذا علمنا الفعل من د.  

 تلكن ا¢ال دل ؛الفعل ما سبق ª ذكر وال åء حذفت ،الط�أو  القرطاسأو  الشجرة: فتقول ª مثال ير�شخص : مثال
  .Ïل حا÷± ذٍ ئحذفت الفعل حين ،الشجرة ارم؛ الط� ارميع³  ،عليه

 ،ا¢ال ؟ما ا±Ïل عليه ،¶ذوف ة؟لáمة مك أين ا�اصب ،الفعل حذفته ؟مكة Ëزم أمتعته فقلت ª الشخص رأيته مث
  . الفعل ذٍ ئفحذفت حين ؟مكةَ  تريدُ يع³ أ

 قد ¯صل حذف الفعل مثال ËÌل مقاÊ سبق R ذكر
ً
  وأحيانا

كرممن : قال لك شخص مثال
ُ
مفعول به منصوب وعالمة : خ�َ ؟ ا�اِس  خ�َ ما إعراب ، ا�اِس  خ�َ : فقلت ª ،؟ يسألكأ

ا±Ïل عليه مقا÷ سبق R  ما اËÌل عليه؟ ،ا�اس خ�َ  أِكرميع³  ،¶ذوف؟ أين ا�اصب ª ؟ا ا�اصب ªم، نصبه الفتحة
  .أكرم	مة  سبق R السؤال ذكر ،السؤال

يَن {: ومثله قول اهللا عز وجل ِ
Ýقَ َوِقيَل لِثÝنَْزَل  ْوا َماَذااي

َ
 خ� أنزليع³  }َخْ�ًاقَالُوا  مْ كُ َربë  أ

ً
الفعل ±Ïل مقا÷ ألنه ف ذِ فحُ  ،ا

  . سبق ذكره
Éكن أن  ،يعR ³ األمثلة السابقة Éكن أن تذكر الفعل ،ما سبق \ سبيل اtواز، قد �ب أحيانا حذف الفعل ا4اصب

كرممن : أو تقول �ن قال لك ،الط� ارمأو  الشجرة ارمكن أن تقول Éو ،\ سبيل اtواز مكة؟ تريدتقول أ
ُ
 أكرم: تقول ؟أ

  . ا�سألة \ سبيل اtواز ،ا�اس �َ خ
أيضا : نقول م� �ب حذف ناصب ا�فعول به؟ ،أما ما سنذكره اآلن  ا�سألة ا<اÏة وهو حذف ناصب ا�فعول به وجوبا

  :هذه ا�سألة Áا قسمان
 . سما> - ب  قياسا - أËذف ناصب ا�فعول به وجوبا  إما أن يكون اfذف قياسيا أو سماعيا

 :فمن ا�واضع ال¥ Ëذف فيها ناصب ا�فعول به قياسا ،يمكن أن تقيس R األمثلة R الòم اTي تذكره: ساقيا -أ

  . ¶مدُ  يا، العلم طالَب  يا، اهللا عبدَ  يا: تقول، � باب ا4داء: أوال
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: قالوا ؟و مفعول بهأمنادى العلم هذا  يا طالَب ؟ و مفعول بهأمنادى  ذاه يا �مدُ ؟ أوالً هل ا�نادى مفعول به ؟كيف اآلن
 ¶مد أدعُ : كأنك قلت ؛¶مد يا: كأنك إذا قلت،عندهم �ن تعربه منادى أصله مفعول بها�نادى أصله مفعول به إن 

ً
  .ا

؟¶مدما إعراب 
ً
وTلك ؛ العلم فهو مفعول به طالَب  أدعُ : إذا قلت، العلم طالَب  دعُ أ: كأنك قلت العلمِ  طالَب  يا ،مفعول به ا

 نظر
ً
فا�نادى منصوب أو R ¶ل  ،R ¶ل نصب: قالوا ¶مدُ  يا طيب، نه منصوبإ: قالوا؛ ألن ا�نادى مفعول به R األصل ا
اهللا  عبدَ  يا: فإذا قلت، عنه ةنائب "يا"و ،الفعل ¶ذوف وجوبا ما تظهره: قالوا ؛¶مدُ  يا: إذا قلت ؟طيب كيف اآلن، نصب

مب³ \ الضم R ¶ل  ¶مدُ : ، نقول¶مدُ  يا أدُع،حذوف وجوبا وهو 	مة �االفعل  :عبدَ فالفعل ¶ذوف وجوبا ناصب 
  أدُع،¶ذوف وجوبا الفعل  ؟ما اjي نصبه ،نصب

ً
   .فإذاً � باب ا4داء ¯ذف الفعل وجوبا

 
ً
ختك أن تقول ألخيك الصغ� أو أل باب ا�حذيرË،  Rذف ا�اصب Ëذف الفعل وجوبا ء� باب ا�حذير واإلغرا: ثانيا

منصوب بفعل ¶ذوف وجوبا يع³  ؟منصوب ما اTي نصبه األسدَ طيب  ،األسدَ  األسدَ أو  السيارةَ  السيارةَ : الصغ�ة تقول
 ،هذا أغ� عن إ�دة الفعل ؛فهذا ا<كرار ،ال �وز السيارةَ  السيارةَ  احذروال �وز أن تقول  ،األسدَ  احذر ،السيارةَ  احذر

  .منصوب بفعل ¶ذوف وجوبا سدَ األأو  السيارةَ فالشاهد أن 
أما و ،الصالةَ  أدì  الصالةَ  لزمْ اهذه األوÒ منصوبة بفعل ¶ذوف وجوبا يع³  الصالةَ ، الصالةَ  الصالةَ  و�ذلك � سبيل اإلغراء

بلها R تأخذ حكم ما ق توcيد لفظياhانية ف¿ تعرب  السيارةَ اhانية أو  األسدَ اhانية أو  الصالةَ  ؛اhانية ا�كررة هذه
  .توcيد لفظي منصوب وعالمة نصبه الفتحة ،اإلعراب

 R باب ا<حذير وباب اإلغراء Ëذف الفعل ا�اصب وجوبا
ً
ومن  ،من طرق ا�حذير هذه الطريقة تكرر: تقول أيضا، وإذا

 : إياكف، والكذَب  إياك: طرق ا<حذير أيضا أن تقول
ً
، يروذكروا ª تقد، هذا ضم� منفصل ناصبه ¶ذوف وجوبا

ً
من وcذلك ا

ف9  ،ا�روءةَ معطوفة \  ا�جدةَ و ،ا�روءةَ  الزمْ يع³ ا�جدة وا�روءة  ،األخالقوالكرم أن تقول  وسائل اإلغراء غ� ا�كرار
 
ً
  . باب ا�حذير واإلغراء ¯صل حذف للفعل ا4اصب وجوبا

 
ً
 ، االختصاص: ثا^ا

ً
 Ùن: األصل، القراءة Ùبالعلم  طالَب  Ùن: تقول مثالً ؛ \ هذا ا�وضوع االختصاص لو أخذنا مثاال

 طالَب ، العلم طالَب  Ùن: ، فتقولÙنبـ فأتيت بهذا االع;اض حÑ توضح من تريد  ،مبتدأ واtملة خÂ القراءة Ùب
  .منصوبة بفعل ¶ذوف وجوبا تقديره أع³ أو أخص طالب العلم العلم طالبف، العلم طالَب  أع³ أي العلم

Õ ،ث مبتدأ وخÂورَ ال نُ  Ùناألصل  ،األنبياء معا�َ  Ùن) صدقة هث ما ترcناورَ األنبياء ال نُ  معا�َ  Ùن(و� ا¢ديث 
ُ
بهذا  فأ

منصوب بفعل ¶ذوف وجوبا، فهذا ا�وضع اhا© R االختصاص  معا�َ ف ،األنبياء معا�َ  ؟من أنتم ؛االع;اض إلزالة اإلبهام
 Ëُو ،مفعول به معا�َ ، من باب ا�فعول بهاالختصاص هو  ،ذف الفعل ا�اصب Âمفعول به معا�َ كما ترى مبتدأ وخ ،

 طالبو ،Ùرص \ األدب Ùن :األصل ،Ùرص \ األدب -مثالً – اtامعة طالَب  Ùن، العلم طالَب  Ùن: وcذلك مثل
 أع³فعل ¶ذوف تقديره مفعول به منصوب ب طالباإلعراب يعR ³ اtامعة هذه منصوب \ االختصاص � مفعول به 

  . أخصأو 
 
ً
 يعÉ ³كن أن تستخدمه أسلوب :رابعا

ً
 قياسيا

ً
اختصاص  من ا�واضع ال¥ Ëذف فيها ناصب ا�فعول به وجوبا حذفا

 É  Rكن أن تستخدمه هذا مع� قوª قياسا Éكن أن تستخدمه R كتابتك أو R حديثك
ً
وقد مر  ،باب االشتغالأيضا

  .بكم الفصل ا�ا�
 : تقول ؟أو صورته ا�بسطة االشتغال ةما صورته اليس�

ً
ويتأخر  -وهو زيد هذا- أن يتقدم اسم : صورة االشتغال ،هُ تُ أكرم زيدا
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 :هذه صورة االشتغال، هُ تقرأ الكتاَب ، هُ تأكرم :وهذا الفعل ناصب لضم� االسم األول -ُت أكرمأو أكرَم وهو -عنه فعل 
هذا الفعل  ألنوهذه التسمية Áا عالقة با�ع� ، فسموه االشتغال ،ضم� االسم األولتقدم االسم وجاء بعده فعل ناصب ل

، هذا اTي بعدهأكرم مفعول به للفعل  الكتاَب يع³ لو لم يوجد الضم� ألعربنا  ،مشغول بضم� االسم السابق "أكرمَ "اآلن 
 ،هذا أسلوب االشتغال هتُ قرأ الكتاب :كن هذا ا�ثالل ،فعل وفاعل ُت قرأ ،مفعول به مقدم الكتاَب  ،ُت قرأالكتاَب : لو قلت
  .مشغول بالضم� عن نصب هذا االسم السابقأكرم فالفعل 

 
ً
  :لك فيه وجهان ؟ما إعرابهطيب هذا االسم السابق إذا

هذا أسلوب  هُ تُ قرأ Ïُالكتاب، مبتدأ واtملة بعده خÂ ،هُ تُ أكرم Ïٌزيد، هتُ قرأ Ïُالكتابفتقول  نه مبتدأأأن ترفعه \ : الوجه األول
 . جائز لك

  .هُ تحفظ Ïَالقرآن ،هُ تفهم Ïَا±رس، هُ تُ قرأ Ïَالكتاب: اTي معنا R هذا فتقول وهو وهو أن تنصبه: وجه آخرولك 
ª يمكن يقول شخص ا�اصب  ؟طيب ما ا�اصب ªكنقول ،ال ظ،ا�اصب الفعل حف هتحفظ القرآنو ،الفعل ا�تأخر 

ما اTي  الكتابوانت� بقينا R اÁاء نصب قرأ الفعل  هتقرأ الكتاب ،مفعول[ وينصب هما  !!وانت� اÁاءحفظ نصب 
إذا قلت  ،نس ا�ذكورمن جتقدره  ، تظهرهال ،ما يظهر هذا الفعل ،نصبه فعل ¶ذوف وجوبا من جنس ا�ذكور هذا ؟نصبه

 تحفظبعضهم يقول كيف  ،س ا�ذكورتقدر حفظ من جن هتحفظ القرآن ،هتقرأ الكتاب تقرأتقدر تقول  هتقرأ الكتاب
 ما Ü ما جاز تقديره صح ظهوره وýنما يذكرونه توضيح: نقول لك ؟ما هذا ا�كرار؟ هتحفظ القرآن

ً
ما  ما ý Üالو ،وتسهيالً  ا

ْغَعامَ وَ { ن هذا الفعل ا�نصوب اTي ورد عليناأ: ولكن هم يقولون، جاز تقديره صح ظهوره
َ ْ
 علهو منصوب بف }َهاَخلَقَ  األ

  .¶ذوف من جنس ا�ذكور وهذا ا¢ذف \ سبيل الوجوب
 هذه مواضع حذف ناصب ا�فعول به 

ً
  .االشتغالو�  االختصاص أسلوبو�  واإلغراء ا�حذيرو�  ا4داءو� R  قياساإذا
 ،لك فيحذفترد من أمثال أو ما شابه األمثال من آية قرآنية أو Ùو ذ ةوهذا أمثل ،قياساحذف سماø ليس : ا�مس-ب

  .فهذا حذف سماR ø هذه األمثلة باTات، ا�فعول بهمنها ذف معت عن العرب حُ سُ  مقوالت
 ،للتحريش -مثالً - هذا مثل معناه يÓب ،S اFقر الòَب : قوÁم؛ فمن األمثال الواردة ال¥ حذف فيها ناصب ا�فعول به

 ،S اFقر الòَب  :كذا ُسمع ا�ثل، عهم يتقاتلون أو åء من ذلكيع³ الòب \ ا5قر د، يعÖ ³ريش هؤالء \ هؤالء
R ب \ ا5قره تقدير، فعل ¶ذوف وجوبا سما�: قالوا ؟ما ا4اصبòمثل هذا ا�ثال، أرسل ال R فإعراب ، فهذا ا¢ذف

  .مفعول به منصوب لفعل ¶ذوف وجوبا: الòَب 
  :أيضا من ذلك

ً
  ،شهور يÓب �ن �مع ب[ خصلت[ ذميمت[هذا مثل م ،وسوء كيلة أحشفا

ً
مفعول به منصوب : حشفا

  أتبيع :وا�اصب ª فعل ¶ذوف وجوبا تقديره ،وعالمة نصبه الفتحة
ً
 حشف تبيعأي ومعناه  ؟حشفا

ً
وهو ا<مر الرديء  ا

 تبخس بالكيل كيالً  تكيلو
ً
 ، سيئا

ً
  .فهذا من باب حذف ا�اصب وجوبا

: قال اهللا عز وجل من ذلك بعض اآليات ، لكنأمثاال� ليست  ،ال¥ ¾ري lرى األمثالأيضا كذلك هناك بعض األشياء 
ُكمْ  َخْ�ًا وااْغتَهُ {

َ
 ستطيع أن أقول أ ما }ل

ً
 ،من ا±رس ُت انتهي ه فعل الزم،أصل انت�، انت�هذه مفعول به للفعل  خ�ا

ما ا4اصب  ،هذه مفعول به اخ�ً  }َخْ�ًا وااْغتَهُ {طيب  ،فسهال ينصب ا�فعول به بن !!هتُ انتهي: تقول ، مامن القراءة ُت انتهي
  ؟�ا

 أن  اتلكن ا<وجيه ؛طبعا هناك من ذكر قد ¾د R اآلية R كتب ا<فس� أك0 من وجه
ً
مفعول به لفعل ¶ذوف  خ�ا
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 تقديره
ً
 و واانته( وجوبا

ْ
  واتأ

ً
  .ه اآليةسماع R هذ ،فحذف الفعل ا�اصب وجوبا R هذه اآلية )لكم خ�ا

ماذا ؟ ألهالً ما ا�اصب  ،منصوبة سهالً منصوبة وأهًال ، أهًال وسهالً : أيضا Éا �ري lرى األمثال بعض األساÏب ا�ستعملة
مفعول به منصوب وعالمة  :أهالً ف، سهالً  َت وطئوأهًال  َت أتيا�ع� أنهم يريدون  أهًال وسهًال؟ا�اس  ليريدون عندما يقو

 ستطيع أن أقولأ ما ،منصوبة بفعل ¶ذوف :سهالً وcذلك  ،أهالً  َت أتيصب ª فعل ¶ذوف وجوبا تقديره وا�ا، نصبه الفتحة
 ،ال ،سهالً  َت تيأوأهًال  َت أتي: ألنه ليس ا�ع�؛ بل اtملة �ملة معطوفة \ اtملة السابقة، ال ،أهالً معطوفة \ سهًال  أن

 �  . َت وطئبفعل ¶ذوف وجوبا تقديره  وبةمنص سهالً ، فسهالً  َت وطئوأهًال  َت أتيا�ع
  : وهو أن ناصب ا�فعول به �وز حذفه إما جوازا أو وجوبا: نلخص ما ذكرناه � هذه اoزئية

  إذا دل عليه دËل حاÊ أو مقاÊ فيحذف جوازا -
Êاfأو ترى راميا فت ،فحذفت الفعل؟ يع³ تريد مكة؟ عد أمتعته فتقول مكةمثل أن ترى شخصا يُ  فاª يع³  ،الشجرة: قول

 ³أعطأو  الكتاب حÓأيع³  ،باأو مثال ترى شخصا عنده كتاب وقد تقول الكتاب لو سمحت الكت، أصب الشجرة
  .ف \ سبيل اtوازذْ فهذا 	ه حَ  ،وهكذا الكتاب

 زيد: فتقول ؟َت أكرممن  :مثل ،مقاÊ دËلومثله لو دل عليه 
ً
وذكرنا بعض ، لفعلحذفته ألنه سبق R السؤال ذكر هذا ا ا

ُكمْ  َخْ�ًا وااْغتَهُ (الشواهد \ ذلك 
َ
 و واانتهيع³ ) ل

ْ
  .لكم خ�ا واتأ

  :\ قسم[ وجوبا للمفعول به وذكرنا أن حذف الفعل ا4اصب -
فا¢ذف  ،R أمثلة ¶ددة ®صصة أو أن يكون اfذف سماعيا ،يع³ قياس تقيس عليه: إما أن يكون اfذف قياسيا

، وذكرنا أك0 من باب ا<حذير أو اإلغراءوcذلك R  ،¶مد يااهللا،  عبدَ  يا باب ا�داءR  :ون R مواضع منهاالقيا يك
 سكأر أبعديع³  والسيَف  كرأسَ وهناك صورة أخرى تقول  ،واألسدَ  إياك: أو مثال تقول، األسدَ  األسدَ  :صورة للتحذير

  . اكذلك وجوبذف الفعل ف� ا<حذير واإلغراء Ëُ  ،السيف احذرو
 R باب االختصاصأيضا  Ëُن تقول  :وذكرنا أمثلة لالختصاص ،ذف الفعل وجوباÙ امعة طالَبtن و ،اÙ َابن فالن،  فالن
وأيضا R  ،ابن فالن فيكون منصوبا بفعل ¶ذوف وجوبا فالن ع³أوفالن ابن فالن يع³  ،أمرنا -مثال-Ùن األصل 

  . \ ذلك وذكرنا مثاال اب وجوبذف الفعل ا�اصËُ  أسلوب االشتغال
 وسوء األمثال  :Ëذف الفعل ا�اصب سما� وذكرنا بعض األمثلة ،أن اfذف قد يكون سما>ثم القسم اhا© ذكرنا 

ً
أحشفا

  .أو ما جرى lرى األمثال من عبارات أو آيات وÙو ذلك الòب \ ا5قر، كيلة
  : قال ابن مالك ر�ه اهللا R هذه ا�سألة

  وقد يكون حذفه ملÀما    ذف ا4اصبها إن علماُ̄ و
  وقد يكون حذفه ملÀما ،جواز يع³ إن ُعلما، ناصب الفضلة ال¥ ذكرها قبل يع³ ¯ذف ا4اصبها

ً
 ،يع³ قد يكون واجبا

ل به مفعو ،مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة األسد: نقول ؟األسدَ  بكيف نعر، األسد األسدردنا أن نعرب أطيب لو 
  . ف¿ توcيد كذلك مفعول به لفعل ¶ذوف، أما اhانية الصالة الصالة، احذرفعل ¶ذوف تقديره ل

  ) Ò( اfلقة 
  . وب[ ا�تعدي والالزم وب[ ا�فعول ا�طلق باب ا<نازع وهو غ� داخل R ا�نهج ا�قرر، ا�فعول ا�طلقمعنا اÏوم 

  .عليه مثاالإذا أردنا تصوره نعرض  ،قبل ا±خول R مسائله ا<فصيلية ن نتصور باب ا�فعول ا�طلقأإذا أردنا  
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  وا±ي ُت أكرم: أن تقول مثالً  مثال ا�فعول ا�طلق
ً
  العلمَ  ُت أحببأو  ،إكراما

ً
  . متأنيةً  قراءةً  القرآنَ  تقرأ أو ،حبا

 : ألولا فقو�ا R ا�ثال 
ً
 و إكراما

ً
  . مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة: تقول R إعرابه ،هذا مفعول مطلق قراءةً و حبا

  عرف ا�فعول ا�طلق؟ ما األشياء ال� تمeه عن غ�ه من األبواب؟أكيف 
 -يكون مصدرا R األصل  نالحظ أن ا�فعول ا�طلق: أوالً 

ً
  -األصل فيه أن يكون مصدرا

ً
ويكون من  ،ويكون منصوبا

 . لفظ الفعل األول

  هتُ أحبب: فتقول مثال
ù
  حÓومثال  ،قراءةً  تأقرو حبا

ً
  حضورا

ً
 فيكون ، كث�ا

ً
 ويكون  مصدرا

ً
من لفظ ويكون  منصوبا

 بعض األشياء ال¥ تم� ا�فعول ا�طلق ،الفعل السابق
ً
ويقال R إعرابه مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه  ،هذه تقريبا

ِ {الفتحة الظاهرة \ آخره، و� كتاب اهللا عز وجل 
ْ
tلُونََك َعِن ا

َ
 ف} نَْسًفا َر�ì  َهانِْسفُ بَاِل َفُقْل يَ َويَْسأ

ً
مفعول مطلق  نسفا

  . منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة \ آخره
 ، ا�فاعيل ال¥ ذكرناها ا�فعول ا�طلق ثا©

ً
  . اآلن ا�فعول ا�طلقمعنا ا�فعول به و: ذكرنا أوال

؟
ً
  �اذا سÓ مفعوالً مطلقا

ً
�فعول ا، تقول ا�فعول به، ا�فعول ª، مفعول ظرف أو جار وlروريأÕ بعد 	مة  ا�فاعيل 5çا
  . معه، ا�فعول فيه، وهذا ا�فعول ا�طلق

 مطلق سبب تسميته مفعوالً 
ً
 : ا

ً
  .باtار وا�جرور غ� مقيدٍ  أنه هو اTي يصدق عليه اسم مفعول صدقا

  ؟ما مع³ هذا الم
 زيد ُت ¼ب: مثالً  يع³ إذا قلت

ً
 زيد ،ا

ً
 ُت �ب: لكن ا�فعول ا�طلق إذا قلت مثال ،عل بزيدول به يع³ أن الÓب فُ مفع ا

 َ
  الل
ً
  �با

ً
، مطلق هذا يسمونه مفعوال

ً
ا�فعول غ�  ما هو؟ ا�فعول، الل
َ  ُت �ب: فإذا قلت مثال ،هذا هو ا�فعول ا¢قيêا

 ، مقيد باtار
ً
  هوا�فعول  ؟يع³ اTي يس� مفعوال

ً
 مطلق ال�ب فسموه مفعوال

ً
  زيدٌ  ¼ب: فإذا قلت مثال ،ا

ً
  عمرا

ً
 ¼با

 
ً
  ؟ما هو ا�فعول، شديدا

ً
  ،مفعول به عمرا

ً
، مطلق لكن ا�فعول هو الÓب فثلك سموه مفعوال

ً
وقالوا هو اTي فعال يصدق ا

  . عليه اسم مفعول
 نقول مصدر البد أن يكون مصدر ما ا�راد با�صدر؟: قد يسأل بعض الطالب فيقول

ً
لومة عند كث� منهم لكنها و� مع ا

gقد تش.  
  اTي- ا�صدر

ً
  .اسم ا¢دث اtاري \ الفعل: ا�راد به -سيتكرر معك كث�ا

  ،ةالكتاب ؟ما اسم هذا اfدث ،هذا حدث كتب: مثالً 
ً
 ؟ما اسم هذا اfدث ،هذا حدث ¼ب: وتقول، ا�صدر الكتابة � إذا

  ،الÓب
ً
  ،اtلوس :اسم هذا اfدث، هذا حدث جلس ،هو ا�صدرالÓب  إذا

ً
  . هو ا�صدر اtلوس إذا

؛ يعرفه بعضهم فيقول
ً
يأÕ بعد  ،ا�ضارع يكتب: ثم قلت كتب: فإذا قلت، ا<�يف اhالث للفعلو ه: ويقولون عنه أيضا

طلق األصل وا�فعول ا� ،، هذا اhالث هو ا�صدرقياما يقوم قام، جلوسا �لس جلس ،هو ا�صدر ، كتابةكتابةذلك ا�صدر 
 فيه أن يكون مصدر
ً
  .  ا

أو  ،أو يب[ نوعه ،نه اسم يؤcد �ملهإ: قالوا � تعريفه ؟ نصل اآلن إq تعريف ا�فعول ا�طلق؛ا�فعول ا�طلقإذاً ما تعريف 
 وليس خÂ ،عدده

ً
    .وال حاال ا

  ¶مد قام: إذا قلت مثال
ً
  ،قياما

ً
 قام :ا<أكيد قياماستفدنا من 	مة  ،قامالفعل  هو ، العامليؤcد العامل ،اسم يؤcد �مله قياما

 
ً
  جلس، قياما

ً
  .يؤcد �مله ،جلوسا
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  َل أكَ  ،العلم هذا يب[ ا�وع طالِب  جلوَس  ُت جلس: تقول أو يب[ نوعه
ْ
 ، اtائع َل أك

ْ
  .مفعول مطلق ولكنه يب[ ا�وع َل أك

مفعول مطلق  ¼بت[و ¼بةً و Óباٍت ، ف¼باٍت  هب¼أو ، ¼بت[ ه¼ب: تقول ، أو¼بةً  ه¼ب: مثالً  تقول أو يب[ العدد
  .و¼بات مضاف إÏه ،هو ا�فعول ا�طلق ع�ف ؛¼بات ع�َ ه ¼بوcذلك لو قلت  ،منصوب وهو يب[ العدد

 
ً
 وليس خÂاسم يؤcد �مله أو يب[ نوعه أو عدده  :إذا

ً
ال ، ألن ا�فعول ا�طلق من الفضالت يأÕ بعد تمام ر³c اtملة؛ ا

  . بل يأÕ بعد أن يأÕ الفعل والفاعل أو ا�بتدأ واÂG يأÕ بعد ذلك ا�فعول ا�طلق، ون أحد ر³c اtملةيك
الفعل والفاعل ثم يأÕ بعد ، ¶مد قام: تمت اtملة بقولك، قياما¶مد  قام: فلو تأملت األمثلة السابقة ال¥ أوردناها تقول

  . مفعول مطلق صدر أحد ر³c اtملة فإنه ال يعرب حينئذٍ ا� لو �ن لكن، ذلك ما شئت من ا�فاعيل
 ،صفةأÏم األوÒ مبتدأ واhانية خÂ و¼ب  ،هذه مصدر لكنها أحد ر³c اtملةاhانية  ¼ٌب  ، أÏمٌ  ¼ٌب  ك¼بُ : لو قلت

  وÒ: وcذلك لو قلت، فالبد أن يكون بعد تمام ر³c اtملة
ً
  ،مدبرا

ً
 هذه ليست مفعوال مطلق مدبرا

ً
و� كما ، بل � حال ا

 
ً
  . ا�طلقا�فعول هذا تعريف ، إنما � اسم فاعل ترى ليست مصدرا

  : أغراض ا�فعول ا�طلق أو فوائد ا�فعول ا�طلق أو معا� ا�فعول ا�طلق
   :تضمنها ا<عريف السابق ثالثة أغراضللمفعول ا�طلق 

  هُ أكرم: مثالً  إذا قلت ،فقط الغرض منه ا�أكيد، العاملتأكيد : األول
ً
د يكتأ" إكرام"الغرض من ا�فعول ا�طلق  ،إكراما

  هُ أكرم ،لفعلاق بالعامل السا
ً
  هُ جعش، مساعدةً  هساعد، إكراما

ً
ومن ذلك  ،، هذا مفعول مطلق الغرض منه ا<أكيدتشجيعا

  }ُصُدوًداَن َقنَْك وُصدë يَ {: قول اهللا عز وجل
ً
والغرض منه تأكيد العامل  ةحمفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفت صدودا

وا وَ {: اTي هو الفعل، ويقول اهللا عز وجل ë»َ
َ
Âَُ َوأ

ْ
بَاًرا وااْستَك

ْ
اِريَ وَ {، كذلك هذا مؤcد للعامل }اْستِك ÝTكذلك }َذْرًوااِت ا ،

مَ وَ {
Ý�َ  ُÝد للعامل} تَْكِليًماُموَ� اهللاcكذلك مؤ .  

الغرض من  ،طالب العلم جلوَس  ُت جلس: تقول مثالً  ،ل ا�طلق بيان ا�وعالغرض من ا�فعو، بيان نوعه: ا^ا�الغرض 
  . ا�نتقمِ  ¼َب  ه¼با�فعول ا�طلق بيان نوع اtلوس، 

   يف ¯صل بيان ا4وع؟ك
  .بيان ا�وع فيحصل حينئذٍ  أن تقرنه بأل العهديةأو  أن تضيفه إ¤ 	مة أخرىأو  Ëصل إما بالوصف بأن تصف ا�صدر

  توقف: تقول
ً
 وقفت : ، إذا قلتبصفة ِت ثم إي وقوفا

ً
  توقف: هذا مؤcد لعامله، إذا أتينا بعده بصفة وقلت وقوفا

ً
 طويالً  وقوفا

  .فهذا مب[ للنوع
، عرف با�ع�وهذا يُ  ،لنوع ألنه أضيف إ¤ 	مة أخرىلهذا مب[  انتظارفóِ، ا�ستعجل انتظار انتظرَ : فقلت وcذلك لو أضفته
  َصÂًْااْصÂِْ فَ {نوع من كتاب اهللا عز وجل للومن أمثلة ا�ب[ 

ً
 ف} َ×ِيال

ً
ا ْواَوَقتَ { ،لنوعلمفعول مطلق مب[  صÂا ùَكبِ�ًا ُقتُو{ 

  .هاتان صفتان اكب�ً و ×يالً من  وٌ� 
 إكرامـال هتأكرم ،ا�عهود ا�عروف Óَب اليعÓ  ³َب ال هت¼ب: تقول العهدية االق;ان بألبوcذلك Ëصل بيان ا�وع 

 . ا�عهود

تَ فَ {و� كتاب اهللا جل وعز  ¼باتأو  ¼بت[أو  ¼بة هت¼ب: بيان العدد: من أغراض ا�فعول ا�طلق ^الثا
Ý
ةً  اُدك

Ý
 َدك

نظرة مفعول مطلق الغرض منه } Rِ ا�ëُجومِ  َغْظَرةً  نََظرَ فَ {، هذه مفعول مطلق منصوب والغرض منه بيان العدد دكةف }َواِحَدةً 
  . هذه أغراض ا�فعول ا�طلق ،دبيان العد
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، نبهنا إ¤ أن ا�فعول ا�طلق األك0 فيه أن يكون مصدر
ً
، األصل فيه أن يكون مصدرا

ً
 . وذكرنا تعريف ا�صدرا

   العامل � ا�فعول ا�طلق: مسألة أخرى و� امعن
 ،يعمل الرفع أو ا�صب أو اtر أو اtزم هو اTي العاملوا�راد به  ،وا�عمول ،R كذاالعامل : كث�امصطلح العامل ي;دد 

، هو هذا الرفع وا�صب والعمل أو اtزم ا�تأثر  اtر وأهو اTي يقع عليه الرفع أو ا�صب  وا�عمول، مؤثرهذا العامل 
  .  الرفع أو ا�صب أو اtر أو اtزم اTي هو العملو ،وا�عمول وهو ا�تأثر ،فتينا �مل وهو ا�ؤثر

  � ا�فعول ا�طلق؟ ما اjي عمل ا4صب فيه؟ أو بعبارة أخرى ما ناصب ا�فعول ا�طلق؟  ما العامل
 :ينصبه أحد ثالثة أشياء

 قام: الفعل، فالفعل ينصب ا�فعول ا�طلق فإذا قلت :لكن هذا األصل أو األك0 ،طبعا قد ينصبه غ�ه: الفعلفينصبه  .0
 قياما�اصب لáمة  اقيامً 

ً
 ا�اصب لáمة  جلوسا سجل، قامهو الفعل  ا

ً
مَ وَ {، جلسهذه 	مة  جلوسا

Ý�َ  ُÝتَْكِليًماُموَ� اهللا{ 
 .  ينسفهو الفعل  نسفا áمةا�اصب ل }نَْسًفا َر�ì  َهايَنِْسفُ َفُقْل {، 	مالفعل  تَْكِليًماáمة ا�اصب ل

ال، ، ال¥ � من ا<وابع الصفة وهو غ� مصطلح الوصفكث�ا ما يطلق مصطلح ، الوصفمن نواصب ا�فعول ا�طلق  ..
هذا هو الوصف، فالوصف من األشياء ال¥ تنصب  الصفة ا�شبهةأو  اسم ا�فعولأو  اسم الفاعليقصدون به  الوصفهذا 

 .ا�فعول ا�طلق

 وا±ه  مكرمع¦  :أن تقول للمفعول ا�طلق فمثال نصب اسم الفاعل
ً
 ، إكراما

ً
مكرم،  مفعول مطلق ناصبه اسم الفاعل إكراما

افÝاِت {و� كتاب اهللا عز وجل  Ýا َوالص ùَصف{ Á ومثله ،ة فهو اسم فاعلات �ع صافّ الصافّ  :اصفا مفعول مطلق ا�اصب 
اِرَياِت وَ { ÝTْو {ل و� كتاب اهللا عز وج} َذْرًواا

َ
ُنهُ لَِم تَِعُظوَن قَْوًما اهللاÝُ ُمْهِلُكُهْم أ ìمعذب  :عذابلا�اصب  }َشِديًداَعَذابًا ْم ُمَعذ

 . اسم الفاعل

  مèورٌ  ¶مدٌ : تقول وقد يكون ا�اصب اسم مفعول وصف ولكنه اسم مفعول    
ً
 ،     كب�اً  �ورا

ً
هذا مفعول مطلق  �ورا

 ª وروا�اصبèوهو اسم مفعول م .  
 حرِ فَ أراك : فتقول ،فرح: مثل وقد ينصبه أيضا الصفة ا�شبهة    

ً
 رَ فَ  ا

ً
 ،اhانية األخ�ة مفعول مطلق هذه حرَ فَ ف ،Øمراً  حا

 .  األوÒ حرِ فَ ا�اصب Áا 

O. قول اهللا، يكون ا�اصب نفس ا�فعول ا�طلق ا�صدر من األشياء ال¥ تنصب ا�فعول ا�طلق ªَم {: مثاÝَجَهن Ýفَإِن
: صدر نصب ا�صدر، وتقول مثالً فا�، ألوÒ ا�صدرا جزاء ؟مفعول مطلق أين ا�اصب ª َجَزاءً  }َمْوفُوًرا َجَزاءً ُكْم َجَزاؤُ 

وا�اصب  اhانية مفعول مطلقتربية ، األوÒ ;بيةاhانية منصوبة ب ;بيةف ،صا¢ة تربيةً أبنائه  تربيةِ ا�اجح هو القادر \ 
 .، فهذه ثالثة أشياء من األشياء ال¥ تنصب ا�فعول ا�طلقتربيةÁا 

  :ق فقال R بداية ا5ابل¥ تنصب ا�فعول ا�طمالك ر�ه اهللا تعا¤ ذكر هذه األشياء الابن 
  من أمن مدلوÙ الفعل كأمٍن     وى الزمان منا�صدر اسم ما سِ 

  �ونه أصال �ذين انتخبو      بمثله أو فعل أو وصف نصب
 ويدل \ يدل \ زمن: يدل \ شيئ[ ن الفعلإ: يقول "ا�صدر اسم ما سوى الزمان من مدلوÙ الفعل"قال ر�ه اهللا 

  . فيدل \ جزئيت[ ،الكتابة حصلت � زمن ماÚأن  ويدل \ زمن ،هذا ا¢دث الكتابةيدل \  كتبفالفعل ، حدث
هذا  ،اtلوس، الكتابة ،ا�صدر هو اسم ا¢دث هذا، الزمن وا¢دث :ال<انالفعل ª دِ ، هو اTي ال يدل \ الزمان ا�صدر
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 هو ا�صدر، قال مثل 
َ
 نأمْ  نأمِ  ،نَ أمِ من  نمْ أ

ً
 "بِص أو وصف نُ  بمثله أو فعٍل "ناصبه مثله : قال ؟ما ناصبه ،هذا مصدر نأمْ ، ا

 . فهذه األشياء اhالثة � ال¥ تنصب ا�فعول ا�طلق ،بوصفأو  بفعلأو  بمثلهصب ا�صدر هذا نُ 

أن وا�ختار  -أن فيه خالفأشار إ¤ -ا�ختار : قال ؟أو أن الفعل أصل للمصدر؟ ا�صدر هل هو أصل للفعلثم أشار إ¤ أن 
  .ومنه تشتق األفعال وا�شتقات األخرى ،ا�صدر �سمه هو األصل

وهو أن  ثم ذكرنا أغراضه، هو اسم يؤcد �مله أو يب[ نوعه أو عدده وليس خÂا وال حاال :أن ا�صدر: خالصة ما سبق
 دمؤcِ يكون 

ً
 أو لعامله  ا

ً
  . عددهلأو �وعه  مبينا

  . ا�صدرأو  الوصفأو  الفعل يعمل فيه أحد ثالثة أشياء ،عامل � ا�فعول ا�طلقالوذكرنا بعد ذلك 
  :لو أخذنا بعض الشواهد \ ا�فعول ا�طلق

 نقول R إعرابه َكيًْداا�فعول ا�طلق هنا  }َكيًْداوا لََك يَِكيدُ يَا ُنÝ³َ الَ َيْقُصْص ُرْؤيَاَك َ\َ إِْخَوتَِك فَ { :يقول اهللا عز وجل 
  .مؤcد لعامله فهو إذا أردنا أن ننظر R الغرض َكيًْداوهنا  ،مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة

  : ويقول الشاعر
  استعارا تستعرونار الشوق     انهمارا تنهمردع العÂات 

 ªاستعاراوانهمارا فقو Òات  ،مفعوالن مطلقان لألفعال األوÂانهمارا تنهمردع الع ، 
ً
مطلق، ونار الشوق مفعول  انهمارا

 ، استعارا تستعر
ً
  .  كذلك مفعول مطلق استعارا
ُ َوَما بَ { و� كتاب اهللا عز وجل ل Ýوا د 

ً
  }َيبِْديال

ً
  . مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة َيبِْديال

  . مب[ للعددمفعول مطلق وهو هنا  رcعت[ )رcعت[ ع�cفل: (ا¢ديثو� 
هَ {: ويقول اهللا عز وجل ëف

َ
يَن آََمنُوا يَا ك ِ

Ý
Tتُوبُ ا ا ِÝاهللا 

َ
صفت بأنها ألنها وُ  نوعلمب[ لمفعول مطلق  توبة }نَُصوًحا تَْوَبةً وا إِ¤

  . نصوح

   )Æ( اfلقة
  .األشياء ال� تنوب عن ا�صدر � االنتصاب S ا�فعوËة ا�طلقةR هذا ا±رس جزئية و� عن  امعن

 من لفظ الفعل السابقإن األصل R ا�فعول ا�طل: النÙن ق
ً
 قام : فتقول ،ق أن يكون مصدرا

ً
  ،قياما

ً
مفعول  فيكون قياما

  جلسمطلق من لفظ الفعل السابق، و
ً
  .هو األصل اهذ جلوسا

  هل يمكن أن يأ� مفعول مطلق غ� مصدر الفعل السابق؟
  . وأحيانا ال تكون مصادر أحيانا تكون مصادر ألفعال أخرى ،نعم، هناك أشياء تنوب عن مصدر الفعل السابق: نقول

  :� االنتصاب S ا�فعوËة ا�طلقة -مصدر الفعل السابق-فمن األشياء ال� تنوب عن ا�صدر  
  ُت وقفاألصل  ،طويالً  ُت وقف: مثال ذلك تقول ،ذف ونابت عنه صفتهيع³ ا�صدر األص¦ حُ : صفة ا�صدر .0

ً
 ،طويالً  وقوفا

وال  ،مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة طويالً : تقول R اإلعراب ذٍ ئوحين ،فحذفنا ا�صدر ونابت صفته عنه
  ،ال ؛ا�فعول ا�طلق ¶ذوف وهذه الصفة نابت عنه: Ëتاج أن تقول

ُ
ومن اGطأ ما يقع  ،عربت بإعرابهالصفة نابت عنه وأ

؛ طويالً  ُت وقف ،نائب عن ا�صدر ولكنه ،هو مفعول مطلق ،ال ؛هذا نائب عن ا�فعول ا�طلق: فيه بعض ا�عرب[ أن يقول
 .� مفعول مطلق: نابت عن وقوف ولكن � مفعول مطلق فتقول R اإلعراب طويالً 

 صفة ا�صدر 
ً
 ¼باه تُ ¼بواألصل  ا�صدر، عن ةهذه نائب فÈَب ، األم� اللَص  Eَب ه تُ ¼ب ،كث�اً  تأكل، طويالً  ُت وقفإذا
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 ف ،مثل ¼ب األم� اللص
ً
ونابت ¼ب اhانية  ،ثم حذفت مثل ،األم� اللص Eَóبه مثل تُ ¼بأصبحت هذه حذفت ف Óبا

 . فهذه من باب نيابة صفة ا�صدر ،عنها

 ه تُ ¼ب: تقول مثالً : ضم� ا�صدر ..
ً
 ليس íمنا عن ، جرمال أ¼به إال ا� ¼با

ً
، هEبأإنما عن الضم� ال  ،اhانية ¼با

 ه تُ ¼ب، يعود \ ا�صدر السابق ¼ب هذا ؟S أي Ü يعود الضم� ؟ماذا¼ب أال 
ً
¼ب الÓب أيع³ ال  هEبأال  ¼با

ضم� متصل مب³ /   هEبأال : قولن ،فنعرب هذا الضم� ،فضم� ا�صدر كذلك مثل ا�صدر ،ا�ذكور السابق إال ا�جرم
 لو �ن ا ،فضم� ا�صدر ��صدر ،فهو مفعول مطلق ،\ الضم R ¶ل نصب مفعول مطلق

ً
 �صدر م�نه ألعربناه مفعوال

 مطلق
ً
  ُت انتظر: ، وتقول مثالً ا

ً
تعود \ االنتظار فا�اء  ،االنتظارنتظر أيع³ ال  هنتظرأ ال، إال R مستش´ هنتظرأال  انتظارا

  ،السابق
ً
 مطلق فضم� ا�صدر يعرب مفعوال

ً
 .ينوب عن ا�صدر ا

بُُه َعذَ {ومثله قول اهللا عز وجل  ìَعذ
ُ
 أ
ì
 فَإِ©

َ
بُ ابًا ال َعذ¶

ُ
َعالَِم[َ  هُ أ

ْ
َحًدا ِمَن ال

َ
بُ ال  }أ َعذ¶

ُ
  ،هذا هو الشاهد هُ أ

ً
 هذا ضم� يعرب مفعوال

 مطلق
ً
والحظ Ü R هذه األشياء ال¥ سنذكرها ¾د أن ا�ائب ª عالقة ، وcما ترى ليس بمصدر لكنه ضم� للمصدر ا

فله  ،ا�صدر أو åء من ذلك مرادف للمصدر أو مضاف إ¤نه مثال ضم� للمصدر أو صفة للمصدر أو أإما  ،با�صدر
  ،صلة با�صدر

ً
 .  ضم� ا�صدر من األشياء ال¥ تنوب عن ا�صدر R االنتصاب \ ا�فعوÏة ا�طلقة إذا

O. ا�صدر qي أُش� به إ¤ ا�صدر اسم :اإلشارة إTهُ تُ أكرمتقول  ،امطلق هذا ينوب عن ا�صدر فيعرب مفعوال ؛اإلشارة ا 
حينئذ نعرب اسم اإلشارة  ،اإلكرام ذلك ،ألنه إشارة إ¤ ا�صدر ،اسم إشارة R ¶ل نصب مفعول مطلق )ذا(ـاإلكرام، ف ذلك

 
ً
 مطلق مفعوال

ً
 . ا¢ب ذلك هُ تُ أحببوتقول  ،اإلشارة إ¤ ا�صدر ا،منصوب ا

  ُت قعدلو أتيت بمثال : ا�رادف للمصدر ./
ً
  ُت قعد: لقعود فتقولفأتيت بمرادف للمصدر مرادف ل ،قعودا

ً
فحينئذ  ،جلوسا

 نعرب 
ً
فجلوس نابت  ،نه كما ترى ليس بمصدر للفعل السابق لكنه مرادف �صدر الفعل السابقأمع  ،مفعوال مطلق جلوسا

  هتُ شنئا�رادف للمصدر تقول  ،نابت عن مصدر الفعل السابق ،عن قعود
ً
  هتُ شنئ، الشنئان الكره، بغضا

ً
 فوهذا مراد بغضا

  هتُ أحبباألصل ، ا¢ب ةا�ق، ةً مق هتُ أحببو للشنئان،
ً
مفعول مطلق  ةً مق، ةً مق هتُ أحبب ا�قة،تيت بمرادف ا¢ب وهو أف حبا

  ُت فرح: بدل أن تقول ،اtذل الفرح ،جذالً  ُت فرح: وتقول، وcما ترى ليس بمصدر للفعل السابق ،منصوب
ً
: قلت، فرحا

 . السابق لكنه مرادف �صدر الفعل السابق مفعول مطلق وليس بمصدر للفعل فجذال ،جذالً  ُت فرح

Ò. مادته � R ا�ادة: ا�شارك R األحرف األصلية ،ا�شارك للمصدر،  R ي ناب عن ا�صدر يش;ك مع ا�صدرTهذا ا
 : ا�شارك R � مادته يشمل ثالثة أشياء ،ا¢روف األصلية

 تندرج ثالث جزئيات Öت هذه ا�سألة، خرآ مصدر لفعٍل : ا^الث، اسم عy: ا^ا�، اسم ا�صدر: األول
ً
 .  إذا

  همصدراغتسل الفعل : تقول ما هو اسم ا�صدر؟ ،هذا åء غ� ا�صدر: اسم مصدر �
ً
¶مد اغتسل هذا مصدر  اغتساال

 
ً
 انت� : مثل، اغتساال

ً
 إعطاءً ا�اس أعطى الرجل أو األم� : تقول، هذا اسم مصدر غسالً اغتسل : لكن لو قلت ،انتصارا

قّبل : لكن لو قلت ،هذا مصدر تقبّيالً قّبل يقّبل ، هذا اسم مصدر ءً عطا ىأعط: لو قلت، إعطاءً أعطى يعطي هذا مصدر 
 . اسم مصدر وهكذا ةصال يص¦ صþ: فهذا مصدر، لكن لو قلت تصليةصþ يص¦  ،فهذا اسم مصدر قبلةً يقّبل 

  ؟ما ا�قصود باسم مصدر إذاً ما ا�قصود
حروفه أقل من حروف  ولكن ،اسم يدل \ ا�ع� اTي يدل عليه ا�صدر وهو ا¢دث: تعريفه هو �صدراسم ايقولون    

  .وأمثلته مثل ما ذكرت ،ا�صدر
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م    
Ý
م 	

ì
 ميتكلا�صدر ، يكل

ً
م ،ا

ّ
  ه	

ً
فإذا  ،وذكر R حاشية أوضح ا�سالك بعض األمثلة \ ذلك ،هذا اسم ا�صدر Ýما

مع يش;ك  ُغسلفكما ترى لكنه يش;ك  ،اسم مصدرليس بمصدر للفعل السابق  غسالً ن هذا اآل ،غسالً  اغتسل: قلت
من األشياء ال¥ تنوب عن  افهذ ،و� R ا�ادة و� الغ[ والس[ والالم ألصليةا  ا¢روفR اغتسالا�صدر األص¦ 

اسم ا�صدر ينوب  ًذا هذاإ، ا¢روف األصليةيش;�ن R  اغتسالمع  ُغسليش;�ن  ،ا�صدر األص¦ ا�شارك R ª مادته
 . النتصاب عن ا�فعوÏة ا�طلقةاعن ا�صدر 

� yاسم ع، yء معÜ} 
َ
رِْض نْبَتَ َواهللاÝُ أ

َ ْ
  }َغَباتًاُكْم ِمَن األ

ً
  ينبت أنبَت مصدر الفعل  ،اسم ع[ نباتا

ً
 أعطى: مثل، إنباتا

 فنبات، إعطاءً  يعطي
ً
 اتإنبهذا اسم ع[ ناب عن ا�صدر  ا

ً
  ،ا

ً
نعربها مفاعيل مطلقة  غسالً  -ما سبق-ونعرب  فنعرب نباتا

 . نائبة عن ا�صدر

هذا مصدر تبتًُال  يتبتُل  تبتَل طيب مصدر الفعل  }تبتيالإÏه  تبتلو{: ويمثلون ª بقول اهللا عز وجل: مصدر لفعل آخر �
ممثل  ،الفعل

Ý
م تعل

Ý
 مَ تعلُ  يتعل

ً
 هذا  ،ا

ë
 متعل

ً
وýنما هو مصدر ، تبتلهذا ليس مصدرا للفعل  تبتيلطيب  ،هو ا�صدر الً وتبتë  ا

ممثل  تبتيالً  بتُل يُ  بتَل للفعل 
Ý
  يسّمعُ  سّمع ا،تعليم يعلمُ  عل

ً
 وليس مصدر ،لبتّ مصدر للفعل  تبتيالً فهذا  ،تسميعا

ً
للفعل  ا

 . وا<اء والالم هذان يش;�ن R ا�ادة األصلية R ا¢روف األصلية و� ا5اء تبتُالً و تبتيالً ولكن ، تبتل

Æ. نوع منه S رجع ،نوع منه القرفصاء ،، هذا نوع من القعود ا�صدر القعودالقرفصاء قعدنوع من ا�صدر مثل : ما دل 
 . نوع من الرجوع فناب عن ا�صدر نوع منه فالقهقراء، القهقراء

Ç. عدد ا�صدر ام S بةً  هت¼ب: مثل: دلE ،ا�صدر ¼ب :،
ً
هذا عدد للمصدر فعدد  ةً بE: فقولك ¼بته ¼با

 Eباٍت  هت¼بأو ، كذلك مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه اÏاء ألنه مث� Eبتy هت¼بأو  ،ا�صدر قريب منه
و� كتاب ، � ا�فعول ا�طلق و� مضاف و¼بات مضاف إÏه ع*َ  ،¼بات ع*َ  هت¼بأو ، كذلك هذا مفعول مطلق

 ،طلق منصوب وعالمة نصبه اÏاء ألنه ملحق Ôمع ا�ذكر السالما�فعول � ا� نyثما }جتة ثمانy هموجتاف{اهللا 
 . تمي� وجتةً 

ß. آلة ا�صدر S هت¼ب: تقول: ما دل  
ً
 فسوط ،سوطا

ً
  هت¼بآلة للÓب آلة للمصدر اTي هو الÓب،  ا

ً
، فتعرب سوطا

 سو
ً
  الض� ترميوتقول  ،امطلق مفعوال طا

ً
  هت¼بألصل ر� والسهم آلة لال ،سهما

ً
  هترمي ،بسوط ¼با

ً
 افسهم ،بسهم رميا

 فـ آلة ا�صدر 
ً
 وسهما

ً
 . � نابت عن ا�صدر سوطا

à. 0وá  ."U" ا�صدر "بعض" و qإ yهتأحبب: تقول: مضافت U  ،ب بعض هت¼با¢بÓفتعرب  ،الU  مع أنها ليست
ا¢ب  U هتأحبب ،وما بعدها مضاف إÏها، امنصوب امطلق ا مفعوالمتعربه ؛مع أنها ليست بمصدر بعضتعرب وبمصدر 

âه فÏوبعض ومثل ،مفعول مطلق وهو مضاف وا¢ب مضاف إ Ü: يع هت¼با¢ب أو  ×يع هتأحبب: تقول، �يع× 
  ،الÓب

ً
 مطلق كذلك تعربها مفعوال

ً
  . ا

  خالصة ما سبق
 رليست مصد ،أشياء تنوب عن ا�صدر R االنتصاب \ ا�فعوÏة ا�طلقة امعن

ً
 ، للفعل السابق ا

ً
تكون مصادر لكنها  أحيانا

 ليست مصدر
ً
أنها ترتبط  ؛، ونالحظ R هذه األشياء الع�ة االرتباطوأحيانا ال تكون مصادر أصالً  ،للفعل السابق ا

هذه  ،با�صدر إما أنها عدد للمصدر أو آلة للمصدر أو إشارة للمصدر أو Ü أو بعض للمصدر أو نوع من ا�صدر وهكذا
  :شياء ذكرناها ونعيدها مرة أخرىاأل
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 { ضم� ا�صدر، طويالً  توقف صفة ا�صدر
َ
بُُه َعَذابًا ال ìَعذ

ُ
 أ
ì
بُ فَإِ© َعذ¶

ُ
َعالَِم[َ  هُ أ

ْ
َحًدا ِمَن ال

َ
، يع³ العذاب أحد من العا�[} أ

 جلو تقعد ا�رادف للمصدرأو  ،اإلشارة إq ا�صدرأو 
ً
يشمل اسم ا�صدر واسم و ها�شارك R � مادت، وهذا يستعمل سا

yذلك السادسمصدر لفعل آخرو العcنوع منه :، و S رجعأو ، نوع من القعود القرفصاء؛ القرفصاءقعد ك ما دل 
U أو ، كذلك Eباتأو  Eبتyأو  Eبة هت¼بمثل  ما دل S عدد ا�صدرنوع من الرجوع، كذلك  ىالقهقر، ىالقهقر

َل َولَْو { ومثله قوª عز وجل ،مفعول مطلق U }ا�يل U واتميلفال {: قوª تعا¤ اÁ، ومثابعض مضافتy إq ا�صدر Ýَيَقو 
قَاِويِل  َنْعَض َعلَيْنَا 

َ ْ
  .مفعول مطلق مع أنه ليس بمصدر لكنه مضاف �صدر الفعل السابق فبعض }األ

بمثله أو فعل أو ": وب عن ا�صدر عندما قالابن مالك عليه ر�ة اهللا تعا¤ ذكر هذه األشياء، أشار إ¤ أن هناك أشياء تن
 : ا�طلق ، قال R جزئية سابقة حول أغراض ا�فعولبخِ �ذين انتُ  و�ونه أصالً  -يع³ ا�صدر- و�ونه ،بِص وصف نُ 

  اً تو�يد
ً
  ذي رشد  كäت س�تy س�َ     يبy أو عدد أو نو>

س� ذي رشد عدد ولل هذا مب[ كäت س�تy: ، ثم قالددبيان العأو  بيان ا�وعأو  توcيدهذه أغراض ا�فعول ا�طلق 
  ):وهذا موطن حديثنا R هذه ا¢لقة( ثم قال ،للنوعا�ب[ 

  .وافرح اoذل د¶ U اoِ  دّ كجِ     د ينوب عنه ما عليه دلقو
وافرح  ،�صدرال¥ أضيفت إ¤ ا�صدر نابت عن ا Uفنابت  ،اtد U ِجدÝ : مثل قد ينوب عن ا�صدر ما دل S ا�صدر �

 . ناب مرادف ا�صدر عن ا�صدر، هذا íم ابن مالك حول هذه اtزئية ،اtذل

هو مفعول ، ال، نائب عن ا�فعول ا�طلق: وال Ëتاج أن تقول، مفعول مطلق: إ¤ أنك R اإلعراب تقول ؛وأنبه كما نبهت قبل
نه أعالمة نصبه الفتحة، ويمكن إذا أردت أن تش� مفعول مطلق منصوب و: مطلق لكنه ناب عن ا�صدر فتقول R إعرابه

  .نائب عن ا�صدر
من أي ، مفعول مطلق ناب عن ا�صدر َكثِ�ًا }َكثِ�ًاوََذَكُروا اهللاÝَ {: لو أخذنا بعض الشواهد \ هذه يقول اهللا عز وجل

 َصاfًِا }َصاfًِاَواْقَملُوا {ومثله  ،َكثِ�ًا ذكرا اهللاÝَ  واَذَكرُ ، األصل وَ نابت صفة ا�صدر عن ا�صدر صفة ا�صدرهذه  األقسام؟
  .َصاfًِا عمالً  وااْقَملُ مفعول مطلق يع³ َ 

  .اسم اإلشارة إq ا�صدرال�ء اTي ناب عن ا�صدر هو  ،االح;ام ذلك هتاح;متقول 
  تبا>اوليس بأن تتبعه     وخ� األمر ما استقبلت منه  : وتقول أيضا

 ا ،هذا بيت شعر
ً
 مفعول مطلق نائب عن ا�صدر  تبا>

ً
  . تباع مصدر لفعل آخراو ،ألن مصدر الفعل تتبع تتبعا

قْ وَ {: ومثله قول اهللا عز وجل Ýُهمْ نَاَمز  �Uُ  ٍق Ýُمَمز{ U  مفعول مطلق ومثله} َت 
َ
بَْسِط  �Uُ  َهابُْسطْ َوال

ْ
  . كذلك مفعول مطلق U }ال

عمل  óّóَأي": مثل بعض أسماء ال*ط واالستفهام: صدر، Éا ينوب عن ا�صدركذلك Éا ينوب، يع³ ذكروا أشياء تنوب عن ا�
فكما ترى  "¼ب ¼بته óّóَأي"كذلك اسم �ط، وتقول R اسم االستفهام  "تعمل تربح ما"، ، اسم �ط كما ترى"تعمل تربح

االستفهام مضاف إ¤ ا�صدر  إذا �ن اسم ال�ط أو اسم، أو اسم استفهام مضاف إ¤ ا�صدر، اسم �ط مضاف إ¤ ا�صدر
   .فإنه ينصب \ ا�فعوÏة ا�طلقة

  )Ç( اfلقة
قد Öدثنا R ا¢لقة السابقة عن األشياء ال¥ تنوب عن ا�صدر R االنتصاب \ ا�فعوÏة ا�طلقة، كصفة ا�صدر، أو 

  :بها لg وبعض قول الشاعر ضم�ه، أو اإلشارة إÏه، أو ا�رادف ª، أو Ü أو بعض، ومن األمثلة ال¥ نمثل
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 تالقيا    وقد �مع اهللا الشتيت[ بعدما
ّ
  يظنان Ü الظن أال

gمفعول مطلق نائب عن ا�صدر: ف.  
   ؟ا�صدر الواقع مفعوال مطلقاأو ×ع هل �وز تثنية : السؤال يقول ،معنا اÏوم سؤال أو جزئية

 �صدر قد يكون ا: اtواب :فنقول
ّ
ِcمؤ 

ً
 أو  للنوع مبيناوقد يكون  دا

ً
  . للعدد مبينا

 فإن �ن ا�صدر  ،اfكم æتلف باختالف ا�صدرو
ì
cمؤ 

ً
: فال نقول ،وتثنيه ¼بـ فال تأÕ ل ،فال �وز تثنيته أو ×عه دا

  هت¼بأو  Eبy هت¼ب
ً
فال �وز  ،كماء وعسل وÙو ذلك �سم اtنس يستوي فيه القليل والكث�ألن ا�صدر ؛ Eوبا

  . تثنيته
   ؟Eبةلو xن çتوما بتاء الوحدة مثل ماذا 

 بتاء الوحدة فإنه 
ً
مفعول مطلق منصوب ، ¼بات هت¼ب¼بت[ أو  هت¼ب: فتقول ،�وز تثنيته أو ×عهإذا xن çتوما

  . وعالمة نصبه الكèة ألنه �ع مؤنث سالم
  إذاً 

ّ
   .ته أو ×عهيجوز تثنيفأما ا�ختوم بتاء الوحدة ، ال �وز تثنيته أو ×عه دا�ؤ�ِ

   ماذا عن ا�بy للنوع؟
  .اoواز :وا�شهور ،من منعومنهم  ،من أجاز تثنيته و×عه فمنهم، ف فيهلِ ختُ ا: ا�ب[ للنوع

َ فثُ  ،مفعول مطلق كما ترى منصوب وعالمة نصبه اÏاء ألنه مث�: َس�يÝ  ـف ،زيٍد ا¢سن والقبيح َس�يÝ  ت�: فتقول ì³ 
  .ا�ب[ للنوع

نُونَاوَن بِاهللاÝِ َيُظنë وَ {عند ا�ج�ين قول اهللا عز وجل ومنه  ëدل \ ا�وعتل أألن دخول  )الظنون(هذا مب[ للنوع  }الظ، 
وهذا دÏل  ،ظنون قيلع ظن وقد ُ�ِ  ،هذا مب[ للنوع الظنونا�عهود وcذلك هنا تظنون باهللا  Óبال هت¼ب: تقول

  .للمج�ين

، هل يمكن أن أحذف الفعل أو الوصف اjي هل �وز أن أحذف >مل ا�صدر: ا�صدرمسألة أخرى وt حذف >مل 
   ؟نصب ا�صدر

 
ì
cذف العامل ¼با: تقول ، مافال �وز حذف >مله: دأما بالنسبة للمصدر ا�ؤÖد  ء به <أكيد : قالوا، وcألن ا�صدر ا�ؤ

 فا� ،فكيف Ùذف العامل اTي  ء با�صدر <أكيده ،العامل
ì
cد ال �وز حذف �ملهصدر ا�ؤ .  

  متسع و¹ سواه ËÌٍل     وحذف >مل ا�ؤ�د امتنع
  . ¼با ُت ¼بأريد : وتقول؛ ¼با: ال تقل ،فحذف �مل ا�صدر ا�ؤcد ال �وز 

  . �وز إذا دل عليه دÏل حا÷ أو مقا÷ فإنه �وز ا¢ذف، �وز الق ما عداه ��ب[ للنوع أو العدد
 : شخصا قادما من سفر فقلت ª إذا رأيت 

ً
  قدوما

ً�  تقدم: فإنك أردت؛ مبار
ً
  قدوما

ً�، فحذفت العامل �اصب حذفته، مبار
 (وcما ترى ا�فعول ا�طلق مب[ للنوع ، وهذا مع ا�صدر حذفت العامل ا�اصب

ً
  قدوما

ً�فمع ا�ب[ للنوع �وز  )مبار
  .ا¢ال ا�شاهدة � ال¥ دلت )واقعال(وهو دÏل حا÷ حذف العامل وقد دل عليه دÏل 
 (لـ ا�اصب  أين، طويال جلوسا بþ: فقلت ،ما جلست: مثال لو قال لك شخص وcذلك إذا دل عليه دÏل مقا÷

ً
؟ )جلوسا

ورد R الòم ، دÏل مقا÷ه وقد حذفت هذا الفعل ألنه دل علي )طويال جلوسا تجلسبþ ( ا�اصب Áا الفعل ا�حذوف
  . بþ جلوسا طويال: فقلت ؟ما جلست: ما قال لكعند ،السابق
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  خالصة السؤال األول هل �وز تثنية ا�صدر الواقع مفعوال مطلقا أو ×عه؟
  ،هذا Hتلف: نقول

ì
cفإن �ن ا�صدر مؤ 

ً
: مثل، عه�جوز تثنيته و تف وýن �ن ®توما بتاء الوحدة ،فال �وز تثنيته أو �عه دا

وَن بِاهللاÝِ َيُظنë وَ {: وجل وقد استدلوا بقول اهللا عز ،لف فيه وا�شهور اtوازختُ اُ  ن �ن نوعياٍ إ، ¼باتأو ¼بت[  هت¼ب
نُونَا ëالظ{ .  

   هل �وز حذف >مل ا�صدر أو ناصب ا�صدر؟ :اoزئية األخرى
 : نقول

ì
cإن �ن ا�صدر مؤ 

ً
  ،ذف �ملهحفال �وز  دا

ì
cن لم يكن مؤýو 

ً
�ن : تقول، Ïل حا÷ أو مقا÷إذا دل عليه دفيجوز  دا

 (قدم من سفر 
ً
  . هذا دÏل مقا÷ ،ما جلست: �ن قال لك طويالً  جلوسابþ : وتقول ،هذا دÏل حا÷) مبار�ٍ  قدوما

  : ر�ه اهللا أشار 5عض ما ذكرنا أشار للمسألة األوÒ أي ا<ثنية واtمع للمصدر فقال ابن مالك
  ×ع غ�ه وأفردااو ثن¶ و       د أبداوما �و�يد فوح¶ 

  : وأشار للجزئية األخرى و� حذف �مل ا�صدر فقال ،أي غ�ه يث� و�مع ويفرد
  و¹ سواه ËÌل متسع    د امتنعوحذف >مل ا�ؤ�ِ 

منها قول اهللا عز  ،�طلق ال¥ لم نذكرها للمفعول ا�طلق عمومااهناك بعض الشواهد للمفعول ، أي R سواه يتسع لتÏل
بُ َفيُ {: رة الغاشيةوجل R سو ìهُ َعذ  ُÝَعَذاَب  اهللا

ْ
Âََ  ال

ْ
ك
َ ْ
هو مب[  وهل هو مبy للنوع أو مؤ�د؟هنا مفعول مطلق العذاب ف} األ

   .)األكÂ العذاب( للنوع
 نَ مُ ونستفيد من هذا أنه ال يلزم أن يكون ا�فعول ا�طلق 

�
 ر� عَ مُ بل قد يأÕ  ،ال ،جلوسا، قيامامثل  راً ك

ً
هذه  كما R مثل فا

  .اآلية
  : يقول الشاعر

 
َ
  اإللف فارقه القرين حنyَ     إq اfجاز وساكنيه نè حِ أ

: اtواب هنا هل الغرض منه هو ا�أكيد أو بيان ا4وع أو بيان العدد؟مفعول مطلق منصوب، ، حنyا�طلق هنا هو ل ا�فعو 
  . مب[ للنوع أي مصدر مب[ للنوعهو 

نْبَتَ وَ {: تعا¤ويقول 
َ
   . ألنه وُصف مب[ للنوعواضح أنه ، َغبَاتًاا�طلق هو  هنا ا�فعول} َحَسنًا بَاتًاغَ  َهاأ

  أنبتوýن مصدر ، هو مفعول مطلق لكنه نائب عن ا�صدر مصدر أم هو نائب عن ا�صدر؟ هنا َغَباتًاهل 
ً
  .إنباتا

  .لعاملهد مؤcِ مفعول مطلق : إِْخَراًجا }إِْخَراًجا ُكمْ رِجُ َوHُْ {ويقول اهللا تعا¤ 
tزئية أخرى وo ا�صدر ا4ائب عن فعله: بعد ذلك نأ�  

 
ً
 ما نرى وcث�ا ما يستعمل ا�فعول ا�طلق نائب كث�ا

ً
 و اشكرً : عن فعله فمن ذلك قوÁم مثال ا

ً
فهذه كما  معذرةً و اعفوً و حسنا

 ورجاًء كذلك : ترى مفاعيل مطلقة ويقولون
ً
  . نابت عن فعلها جداً  ،ودا>

 : ئب عن فعله يقولون � تعريفها�صدر ا4ا
ً
وهو S  ،فإذا ذكر هذا ال يذكر الفعل معه، من ا<لفظ بفعله هو ما يُذكر بدال

  :أي ا�صدر ا4ائب عن فعله S أنواع ،أنواع
 : مصدر يقع موقع األمر: ا4وع األول

ً
 : مثال ، تقولمن اللفظ بفعل األمر يع³ بدال

ً
: لوقت بدال من األمر أو ا�¿، قياما

 
ً
  قياما

ً
 ف ،ال قعودا

ً
  قممصدر ناب عن فعله  قياما

ً
 Ëذف الفعل وجوبا R سياق األمر ،حذف الفعل وجوبا R مثل هذا ،قياما

 : لوفتق
ً
  قياما

ً
 و ال قعودا

ً
 ف وcذلك R سياق ا�¿، ال جز� صÂا

ً
  .كذلك مفعول مطلق صÂامفعول مطلق و قياما
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  ،مفعول مطلق ناب عن فعله وحذف فعله وجوبا: ¼ب }قَاِب الرÓَ  ìَْب فَ {: ومنه قول اهللا عز وجل
ً
  وتقول سكوتا

ً
 ال íما

 
ً
  .سكوتا

  : ومنه قول الشاعر
  فما نيل ا}لود بمستطاع    � rال ا�وت صzاً  صzاً ف

   . وأما صÂا اhانية ف¿ توcيد ،هذه مفعول مطلق ناب عن فعله و� سياق األمر صzاً ف
  ،سقيااهللا  سقاهأي ا سقيً : تقول يع³ ا±�ء ª أو عليه: jي يقع موقع اÌ>ءا�صدر ا: ا4وع ا^ا�

ً
كما ترى مصدر  سقيا

  ،وهو R سياق ا±�ء وهو مستعمل عند ا�تقدم[
ً
 و سقيا

ً
  .رعيا

 : وتقول
ً
 ، للظالم بعدا

ً
 : وتقول، هذه مفعول مطلق ناب عن فعله بعدا

ً
  ،للمفسد تبا

ً
: وتقول، مفعول مطلق ناب عن فعله: تبا

 
ً
 : ويقولون ،هذا مفعول مطلق ناب عن فعله، للبا! سحقا

ً
 دجª وكيا

ً
  .، Ü هذه ألفاظ تستعمل R ا±�ء�

  وهناك بعض ا�صادر � اÌ>ء
ُ
تعرب مفعوال مطلقا وقد حذف فعلها أصال  ويل، وËهو  ويله: أفعاÁا أصال مثل هملتأ

  . اق ا±�ءR سي وËهو  ويله ،فليس Áا فعل ولم يستعمل
 : فتقول مو#ا مثال: مصدر يقع بعد االستفهام: ا4وع ا^الث

ً
  ،كؤأو وقد جد قرنا ،وقد جد ا�اس أتوانيا

ً
مفعول : توانيا

  .ناب عن فعله وجوبا هنا ،ذف فعلهمطلق منصوب وقد حُ 
 ؟ كغدة ا5ع� غدةأ: ومنه ا�قولة ا�شهورة

ً
ل مطلق ناب عن فعله وقد جاء بعد هنا مفعو أغدة ؟سلوÏة R بيت امرأةٍ  وموتا

  .االستفهام
  : ويقول ا�اظم بعد أن اشتاق ألصحابه بعد أن رحل عنهم بمسافة قريبة فقال عن نفسه

 أ
ً
  اع*ا ا�طي بنا خبفكيف إذا      غ� Ëلةéمض يو�ا  شوقا

  . هذه مفعول مطلق ناب عن فعله شوقاف
مفعول : سبحان 	مة ،مع هكذا بدون فعلهسُ ) اهللاسبحان (منها  ،ماعمصادر مسموعة يوقف فيها S الس: ا4وع الرابع

  ومن ذلك) معاذ اهللا(ومثله  ،ولفظ اtاللة اهللا مضاف إÏه، مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة
ً
فسمعا  طاعةً و سمعا

 (: وقالوا ،ألفاظ سماعية ،مفعول مطلق
ً
 و هللا �دا

ً
 (: لواوقا ،شكرا هنشكرو �دا اهللا Ùمديع³ ) شكرا

ً
استعملت ) لك عجبا

و� مصادر كما ترى  ،هذه مصادر مثناه منصوبة \ ا�فعوÏة ا�طلقة) 5يك وسعديك وحنانيك(: وقالوا، بدون أفعال
  . ذفت أفعاÁاسماعية حُ 

َوثَاَق فَإِمÝ {: ويستشهدون بقول اهللا عز وجل ا�صدر الواقع تفصيال �جمل قبله: ا4وع ا}امس
ْ
وا ال ëاا فَُشدùا  َمن Ýِمýفَِداءً َنْعُد َو{ 

هذا مفعول مطلق منصوب وقد حذف : افمنّ ، إما منا بعد وýما فداء -تفصيل هذا األمر- تفصيله ،هذا إ�ال فشدوا الوثاق
فا�صدر الواقع تفصيال �جمل قبله ينوب  ،مفعول مطلق وقد حذف فعله وجوبا: فداءاوcذلك  ،منان وتمنيع³ فإما  ،فعله
 عله وجوبا عن ف

ُ̄ ا�صدر ا�ؤ�ِ : ا4وع السادس حقا : فقولك، حقالك ع¦ الوفاء بالعهد : فتقول ذف >مله وجوباد �ضمون اoملة قبله 
هذا تأكيد �ضمون حقا : وقولك ،هذا ال¬ام ؛لك ع¦ الوفاء بالعهد: ألن قولك ،هذا مصدر مؤcد �ضمون اtملة السابقة

 يع³  ،مطلق وناصبه ¶ذوف مفعول: حقا، اtملة السابقة
ُ
 أو حقا ذلك  ثبتأ

ُ
: ا5تة، ا5تةال أفعله : وتقول ،حقا حقهأ
ال أفعله هذا يدل \ القطع ال : إذا قلت ،مفعول مطلق منصوب وقد ناب عن فعله ألنه مؤcد �ضمون اtملة السابقة
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مفعول مطلق مؤcد : قطعاف ،قطعاصحيح  هذا خÂ: وقولك ،كدت مضمون اtملة السابقةأ فقدا5تة : وýذا قلت، أفعله
هذه ا�صادر ا�ائبة عن أفعاÁا �ب فيها حذف ف ،�ضمون اtملة السابقة وقد ناب عن فعله ا�اصب ª ¶ذوف وجوبا

 . الفعل وال �وز ذكره

  )ß(اfلقة 
  لترس السابق وتطبيقات �مة \ موضوع ا�فعول ا�طلق ةمراجع: ا�وضوع

 
ì
هل �وز  ،أخذنا R ا±رس السابق حذف �مل ا�صدر أي حذف ناصب ا�فعول ا�طلق ،ا±رس السابقR ذنا ر بما أخنذك

  .ذف جوازا و وجوباذكرنا أن ناصب ا�فعول ا�طلق Ëُ و ما حكم حذفه؟ وأحذفه 
 مثال \ ا±Ïل ا¢ا÷، فهفحينئذ �وز حذ ، إذا دل عليه دÏل حا÷ أو مقا÷و مقا÷أذا دل عليه دÏل حا÷ إ يحذف جوازاف

  :أن تقول
ً
  قدوما

ً�  َت قدم( فحذفت الفعل اTي هو مبارً�  اقدومً : تقول لشخص قدم من سفر، مبار
ً
  قدوما

ً� حذفته )مبار
  . ±اللة ا¢ال عليه

Ïل مقاÏ±م كأن يقول لك شخص اوقد يكون اòال R فتقول ،ما جلسَت : يع³ واردا : þب 
ً
  .طويالً  جلوسا

 و
ì
cو ال �وز حذفه، فال �وز أن  ذف الفعلد ذكرنا قبل ذلك أن �مل ا�صدر ا�ؤÙ ذفف ¼با ُت ¼ب: منÖ فتقول ال 

: طويال جوابا �ن قال لك جلوسابþ : أما Ù Rو، دا�ؤcِ ا�صدر ال �وز حذف �مل ، ¼با ت¼بوأنت تريد  ¼با: مثالً 
  .وقد دل عليه دÏل مقا÷ ،ليس مؤcدا بل هو نوø مب[ للنوع: أوالردا عليه، فهذا �وز ألنه  ؛ما جلسَت 

  : قال ابن مالك ر�ه اهللا
  و¹ سواه ËÌل متسع    وحذف >مل ا�ؤ�د امتنع
  : S أنواع متعددة فمنهاذلك ا�سائل ال� ينوب فيها ا�صدر عن فعله فيمتنع ذكر الفعل 

 : كأن تقول: أي ا�صدر الواقع أمراً  مر¯صل حذف العامل مع ا�صدر الواقع موقع األ .١
ً
  قياما

ً
 ، ال قعودا

ً
  صÂا

ً
، ال جز�

قَاِب  Óََْب فَ { قوª تعا¤مثله و ìسياق ا�¿ تقولك هومثل }الر R مثال ذلك : 
ً
 ال  �دا

ً
 سياقومنه قول الشاعر R ، شكرا

 ف: األمر
ً
  صÂا

ً
 . فيحذف الفعل ا�اصب وجوبا، l Rال ا�وت صÂا

 ª،  تباللظالم، و بعدالك، و سقيا: مثل أنواع ا�صدر ا4ائب عن فعله ا�صدر الواقع موقع اÌ>ء كذلك من .٢
ً
 ª و كيا

ً
 تعسا

 و
ً
 و جذ�

ً
 و عقرا

ً
ومن : ستعمل R ا±�ء مصادر أهملت أفعاÁا أي ليس Áا أفعالي، Ü هذه تستعمل R ا±�ء، وقد سحقا

  . ة منصوبةمفاعيل مطلق فهذه ،بل�و وËهو  ويلهذلك 
 أ ؛ذلك Ùوو  ؟كؤوقد جد قرنا كسالً أ: ومن أنواع ا�صدر ا4ائب عن فعله ا�صدر الواقع بعد االستفهام .٣

ً
وقد سار  توانيا

 . ا�اس

 و، اهللا معاذو، اهللاسبحان : مثل ومن ذلك أيضا مصادر مسموعة .٤
ً
 �دو، طاعةً و سمعا

ً
 هللا و ا

ً
 و شكرا

ً
 5يكلك،  عجبا

 .  وسعديك

  اومنه .٥
ً
ا {: Ùو ا�صدر الواقع تفصيال �جمل قبله :ا}امس أيضا Ýَوثَاَق فَإِم

ْ
وا ال ëفَُشد 

ً
ا فَِداء َمّنا Ýِمýَنْعُد َو{  . 

 : السادس .٦
¶
مفعول  ا5تةف ،أكدت مضمون اtملة السابقة 5تةـا، ف5تةاال أفعله : مثل د �ضمون اoملة قبلها�صدر ا�ؤ�

 هذا خÂ صحيح  :أن تقول همثلوصدر وقع مؤcدا �ضمون اtملة السابقة، ألن ا� ،مطلق وقد حذف ناصبها وجوبا
ً
، قطعا

 ـف
ً
  .  ب حذف الفعل معها وال �وز ذكره� ؛فهذه ا�صادر ا�ائبة عن أفعاÁا ،مفعول مطلق حذف ناصبه وجوبا قطعا
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  : لو أخذنا تطبيقا S هذه ا�سالة
  السبب؟ ثم نبyاfذف جائز أم واجب  السبب؟ هل بيانما يأ� مع فيما حكم حذف العامل 

  ؟هل اfذف هنا واجب أم جائزسعيدا،  سفرا- pس
R ا�ثال األول �  سفرا�يدا، طبعا ف عوداومثله  ،سعيدا سفرا تسافر، يع³ ±اللة ا¢ال عليه  ا¢ذف هنا جائز -pج

، يع³ إصابت[: وcقولك للرا� ،ا¢ال عليه ف¿ ا�فعول ا�طلق حذف �مله جوازا بداللة عوداا�فعول ا�طلق، وcذلك 
  . اللة ا¢ال عليه±فحذف الفعل ا�اصب  ،إصابت[ َت أصب

 : أظهر اtزع وتقول إلنسان
ً
من  ا، فهذاألمر موقعألنه R سياق األمر وقع R ، ا¢ذف واجبفهذا ، \ ا�صيبة يا أé صÂا

 ا$ : المث وتقول، ا�واقع ال¥ ينوب فيها ا�صدر عن فعله
ً
 سُ و للمسلم[ ن�ا

ً
 (ألعدائهم،  حقا

ً
  و ن�ا

ً
مصدران ) سحقا

 
ً
  نائبان عن فعليهما لوقوعهما موقع ا±�ء مثل سقيا

ً
يَن َكَفُروا فَ {: ، ويقول اهللا عز من قائلورعيا ِ

Ý
Tلَُهمْ  تَْعًساَوا{  

ً
: تعسا

} لَُهمْ  تَْعًسافَ {وcذلك هنا  ،وقوعه R موقع ا±�ءل ا¢ذف واجب، سحقاون�ا وcذلك R ، ف �مله وجوباذِ حُ مفعول مطلق 
الِِم[َ  ُنْعًداَوِقيَل {: ومثله قوª عز من قائل، حذف العامل واجب ألنه وقع R موقع ا±�ء Ýَقْوِم الظ

ْ
حذف الفعل هنا } لِل

 .  ناب ا�صدر عن فعله وجوبا، واجب

عة من ا�صادر ال¥ نابت عن أفعاÁا وهذه الظاهرة R ا�فعول ا�طلق يع³ نذكر lمو، يضا من ا�صادر ا�ائبة عن أفعاÁاأ
 : مثل قوÁم ،و وجوبا كث�ة ومستعملة í Rم ا�اس اÏومأكث�ة أي نيابة ا�صدر عن فعله R ا�فعول ا�طلق جوازا 

ً
 ،شكرا

 
ً
 ، حسنا

ً
 أ، معذرة، عفوا

ً
 ، فعالً ، يضا

ً
  ،مهالً ، مثالً ، فضالً ، ودا�

ً
 . كث�ة\ ذلك األمثلة ف ذلك ، وغ�جدا

الفائدة من ا�فعول ا�طلق R هذه ونأخذ اآلن تطبيقا \ بعض ا�سائل ال¥ مرت R ا�فعول ا�طلق، Ùاول أن نب[ الغرض 
  ؟ أو مبy 4وعه أو لعدده، هل هو مؤ�د لعاملهاألمثلة يع³ 

  . هنا مب[ للنوع و مؤ�د؟أو عددي أ هل هو نو�، )صنع(مفعول مطلق  ،ا¢كماء صنع ُت صنع: تقول
  . وهو مب[ للنوعمفعول مطلق ) U( تشعر فيها بيان ا�وع ف¿ هنا ،اtد ÝÜ  دÝ جِ : تقول
 طوس هت¼ب: تقول

ً
  . هذا مب[ للعدد ،س�ت[ ت�: تقول، من بيان ا�وعويعدون هذا  ،ا

مب[ : ذي رشد س� ُت �و  مب[ للعدد: س�ت[ ُت �، س�ت[ س� ذي رشد ُت �ـ ك: ومنه قول ابن مالك ر�ه اهللا
  .للنوع
 . د لعاملههذا مؤcِ  ،ظناإال  نظنإن 

ما : السؤال يقول ؛سؤال آخر حول اtزئية ا�اضية عن األشياء ال¥ تنوب عن ا�صدر R االنتصاب \ ا�فعوÏة  ا�طلقة
  ؟فيما يأ�اjي ناب عن ا�صدر � االنتصاب S  ا�فعوËة ا�طلقة 

   مصدر �وضأ؟ اهل وضوءً  :اوضوءً توضأ : تقول -
 مثل  توضأ

ّ
 مصدر  متعل

ّ
  متعل

ë
 تعل

ً
  . )ف¿ اسم مصدر اوضوءً أما ( اتوضئً  توضأومصدر ، ما

  . واTي ناب عن ا�صدر R هذا ا�ثال اسم ا�صدر ،مفعول مطلق منصوب نائب عن ا�صدر: اوضوءً فإذن 
 ،واTي ناب عن ا�صدر R هذا ا�ثال كذلك اسم مصدر عن ا�صدر، مفعول مطلق نائب: كيالً  ،كيالً اكتال : تقول -

  :اكتالومصدر الفعل 
ً
 . اكتياال

ةً  َسبِْع[َ لَُهْم  تَْستَْغِفرْ إِْن {: قوª تعا¤: ا�ثال اآلخر - Ýاء ألنه ملحق : سبع[ }َمرÏنائب عن ا�صدر منصوب وعالمة نصبه ا
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 . وا�ائب عن ا�صدر عدد  ا�صدر  ،Ôمع ا�ذكر السالم

ينوبان عن  بعضو �و، Üوهو ¶مول \ ) �يع(لفظ  R هذا ا�ثال اTي ناب عن ا�صدر ،الÓب �يعته ¼ب: تقول -
أو ، الÓب �يعه ت¼ب هومثل، ا¢ب Üه تأحبب: مثل، أي إذا �نتا مضافت[ إ¤ ا�صدر، ذا �نتا مضافت[ إÏهإا�صدر 

خاصة بل يلحق بهما ما  بعضأو  Üفليس ا�راد لفظ  ،الÓب أو يس� الÓب بعضه ت¼بأو  ،الÓب �مة هت¼ب
 .  أشبههما

فا�ائب عن ا�صدر R االنتصاب عن ا�فعوÏة ا�طلقة R هذا ا�ثال اسم اإلشارة  ؟الرفض ذلك ترفضأ: ا�ثال اGامس-
 .  ، اسم اإلشارة إذا أش� به إ¤ ا�صدر فإنه ينوب عنه)الرفض ذلك( اسم اإلشارة اTي أش� به إ¤ ا�صدر )ذا(

 نأى : ا�ثال السادس تقول-
ً
 . فا5عد مرادف للمصدر نأى) مرادفه( نأىاTي ناب عن ا�صدر  ،بعدا

 جاء : ا�ثال السابع-
ً
  ).مرادفه(كذلك ناب عن ا�صدر  ،قدوما

و أ اإلشارة إÏهو أ آ<هو أ صفتهو أ ما عددهإ، ها أشياء Áا عالقة با�صدراألشياء ال¥ تنوب عن ا�صدر أن Rوهكذا نلحظ 
 . و Ùو ذلكأ ضم�ه

 Õنوعه؟ � األمثلة اآلتية: سؤال آخرإ¤ بعد ذلك نأ yالعامل أي ا�اصب للمفعول  ما العامل � ا�فعول ا�طلق؟ وب �مع
  : ا�طلق

 ا±رس  ُت حفظ: تقول -
ً
  .  تكليمااهللا مو�  �مو: مثل) حفظ(ا�اصب ª الفعل عول ا�طلق R ا�ف العامل ،حفظا

-  %Gالوصف يشمل اسم  ،وصف السم مفعول: ونوع العامل) مأكول(مفعول مطلق والعامل فيها : كالً أ ،أكالً مأكول ا
اسم الفاعل واسم ا�فعول  الوصف يراد به ،هذه األشياء ال¥ 5çا ترد وا�صدر كذلك الفاعل واسم ا�فعول والصفة ا�شبهة

 .  وهو اسم مفعولمأكول العامل هو  )أكالً مأكول اG% (فالعامل R هذا  ،� ال¥ تنصب ا�فعول ا�طلق ،والصفة ا�شبهة

 جاءوا به : وتقول -
ً
  .، وصفو� اسم مفعول ¶مولمفعول مطلق وا�اصب Áا : حمالف ،�ال\ األيدي  ¶موال

  رشكوإنك � :وتقول -
ً
  ،تستحقه شكرا

ً
 .  و� اسم مفعول مشكورمفعول مطلق والعامل فيها : شكرا

 .  وهو صفة مشبهةقديم مفعول مطلق والعامل فيها الوصف وهو : مَ دَ قِ ف ،اإلنسان مدَ قِ قديم إنه  :وتقول -

    .صفاوالصافات ، مثل علوهو وصف اسم فاقارئ مفعول مطلق وا�اصب ª : قراءةً  ،متأنية قراءةً لترس قارئ أنا  :وتقول -
ْو {: قوª عز وجلومثل  -

َ
ُنهُ أ ìَشِديًداَعَذابًا ْم ُمَعذ{.  

 ك لترس فهمأعجب³  :تقول -
ً
  فهما

ً
 (ـف ،�يعا

ً
  .هو اTي نصبه فهم ا�صدرا�اصب ª العامل فيه أو مفعول مطلق و: )فهما

 .}ْوفُوًرامَ  َجَزاءً ُكْم َجَزاؤُ فَإِنÝ َجَهنÝَم {: قوª تعا¤مثل  -

   ما حكم تثنية ا�صدر و×عه؟ هل �وز أو ال؟ هل �وز أن تقول Eبy أو Eوب؟ : \ مسألة سابقةسؤال 
 ، أن تثنية ا�صدر و�عه 'تلف باختالف الغرض من ا�صدر: عن ذلك اtواب

ì
cفإن �ن مؤ 

ً
، ال �وز تثنيته  وال �عهف دا

 ¼وو أ ¼ب[ ُت ¼ب: ن تقولأفال �وز 
ً
  . با

 ه تُ ¼ب: تقول، تجوز تثنيته و�عهف وýن �ن مبينا للعدد ®توما بتاء الوحدة
ً
  . ¼بات ع�و أ ¼بت[و أ ¼با

 . زيٍد ا¢سن والقبيح َس�يÝ  ت�: فقلت، وا�شهور اtواز ،فقد اختلف فيه وýن �ن مبينا للنوع
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  ) à(اfلقة 
  .ª هذه ثالث تسميات ،ا�فعول ألجلهو ا�فعول من أجلهس) وي ا�فعول ªاÏوم ثالث ا�فاعيل وهو  معنا

  ُت قم: أن تقول مثال ا�فعول ª، نود أن نأخذ تصورا يس�ا قبل ا±خول R ا�وضوع
ً
 ابتغاءَ  العلم ُت طلب، لوا±ي إجالال

  كيف نمe ا�فعول R عن غ�ه من ا�فاعيل؟ف، مرضاة اهللا
  R ا�ثال األول

ً
و مفعول ألجله أمفعول ª : تقول R إعرابه، هو ا�فعول ª ابتغاء � ا�ثال اhا©و ،ل ªهو ا�فعو إجالال

  . منصوب وعالمة نصبه الفتحة
  كيف نمeه عن غ�ه من ا�نصوبات؟ 

فاإلجالل هو سبب القيام، ابتغاء مرضاة اهللا هو سبب طلب العلم، وTلك  ،علة وسبب من حيث ا�ع� هو: أوالنقول 
لم  :، تقولأي ا�فعول ª يصلح أن يقع جوابا لسؤال بلم أو �اذا، )أو �اذا لِمóَ(ـ ن يقع جوابا لسؤال بألنه يصلح إ: يقولون
 : اtواب قمت؟

ً
 . مرضاة اهللا ابتغاء: اtواب �اذا طلبت العلم؟، لوا±ي إجالال

أنه اسم : تعريف ا�صدرقلنا R ، �فعول ا�طلقهذه اtزئية يش;ك مع اR  وهو ،ا�صدرب ا�رادوذكرنا  ،أنه مصدر: ثانيا
قرأ  ،ا<�يف اhالث للفعل :وبعضهم يقول ،قيام، جلوس، كتابة، قراءة، Ü هذه مصادر: مثل ،ا¢دث اtاري \ الفعل

 . كتب يكتب كتابة /  يقرأ قراءة

 ). وا±ي جاللإلقمت ( )بتغاء مرضاة اهللاالطلبت العلم ( åء يم�ه هو صحة تقدير الالم قبله:ثا^ا

   . أما R ا�فعول ا�طلق كما سبق العامل فيه من لفظه، أن العامل فيه من غ� لفظه: رابعا
   ما تعريفه إذن؟ ،هذه بعض األشياء ال¥ تم� ا�فعول ألجله عن غ�ه

  .ذكر 5يان ما فُعل الفعل ألجلههو ا�صدر القل� اTي يُ : تعريفهيقولون � 
  :القل� ومع� قو�ا

ً
  إشارة إ¤ أن ا�فعول ا�طلق يكون قلبيا

ً
من األشياء ال¥ تقوم  "قل�" ،بل هو �ط عند بعضهم ،5çا

  . بالقلب
  . R الشفاء، فالرغبة واإلجالل واالبتغاء 	ها أمور قلبية رغبةً  ا±واء تتناول: تهمثلومن أ

َصابَِعُهمْ  ونَ َ�َْعلُ {: كتاب اهللا تعا¤ مثاª منو
َ
َواِعِق  أ Ýآََذانِِهْم ِمَن الص Rِ ََموِْت  َحَذر

ْ
مفعول ألجله منصوب  ):حذر(ـف }ال

  .وعالمة نصبه الفتحة
ª تعريفهأخذنا ه ويلعمثلة بعض األو أخذنا فكرة �مة عن ا�فعول .   

  : هاش©طوا ë Rسة êوط البد من توفرها فيما يعرب مفعوال ألجل، êوط ا�فعول ألجله إqاآلن نأ� 
  . 	ها مصادر ابتغاءو رغبةوإجالل ـ وذكرنا مع� ا�صدر، ف ،كونه مصدرا: أوالً 
 
ً
  .ا¢ذرو اGوفو االبتغاءو �لرغبةاألمور ال¥ تكون بالقلب أي من ، كونه قلبيا: ثانيا

ذا ال�ط قد اTين ال يش;طون ه فقد يقع عند ،ولم يش;طه بعض ا�حوي[، هو الزم عند بعضهم وهل هذا ال*ط الزم؟
  : ومن أمثلة ذلك ،قليالً  غ� القل� يقع
  ا�ذنب ت¼ب

ً
  ذلك تفعل، وª تأديبا

ً
 لسلوcه، ف إصالحا

ً
 تأديو إصالحا

ً
  .مفعول ألجله وليس قلبيا ماÜ منه با

ªَسِبيِ¦  ِجَهاًدا تُمْ َخرَجْ إِْن ُكنْتُْم {:  تعا¤ومنه عند بعضهم قو Rِ { 
ً
 . ب \ أنه مفعول ألجلهليس قلبيا ومع ذلك نص: جهادا

 
ً
 كونه علة أي سبب: ثا^ا

ً
  هتقتل: فنحو مثال ،وهذا البد منه فهو �ط أسا، ا

ً
 صÂا

ً
بل هذا قد ال  ،، هذا ليس علة وسببا
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  . Ëتاج الش;اطه ألن ما لم يكن علة فإنه ال يق;ب من ا�فعول ª أصال
 
ً
  تقم: مثالفإذا قلت  ،اً وقت ا�صدر واحديكون وقت الفعل و، ا اده مع العامل � الوقت: رابعا

ً
لوا±ي، وقت  إجالال

من االختالف R الوقت قوÁم و، مرضاة اهللا، وقت الطلب هو وقت االبتغاءابتغاء  العلم تطلبالقيام هو وقت اإلجالل، 
 طمعا أمس  كتأكرم: مثال

ً
 ُت تأهب: مثلهو اختلف الوقت، ،ال �وز هذا ألن الطمع ليس وقت اإلكرامف، R معروفك غدا

 . ال �وز أيضا ألن وقت ا<أهب متقدم \ وقت السفر فلم يتحد الوقت السفرَ 

 
ً
ألن فاعل ا�(ء  ،ك إياي¶بت كتجئ: مثالفال �وز ، ا اده مع العامل فيه � الفاعل بأن يكون فاعلهما واحد: خامسا

 أHتلف عن فاعل ا�حبة، وال �وز 
ً
 ،R ذلك ألن فاعل القراءة Hتلف عن فاعل الرغبة كرغبتمعك ا5حث سأقرأ  :يضا

ِي {: وبعضهم لم يش;ط هذا مستدال بقول اهللا عز وجل
Ý
Tَق  ُكمُ يُِريُهَو ا ْÂَ

ْ
فاعل و )اهللا( يُريففاعل } َوَطَمًعا َخْوفًا ال

 .  علكم ترونأي �: ُكمُ يُِري فقال ،\ اÖاد الفاعلج هذه اآلية وبعضهم خرّ ، )ا�خاطبون(والطمع  اGوف

وأنه علة  و �اذا؟أ بلمَ أنه مصدر وأنه يصلح ألن يقع جوابا لسؤال : أن ما يم� ا�فعول ª عن غ�ه أوال: خالصة ما سبق
عل أنه ا�صدر القل� اTي يذكر 5يان ما فُ : فتعريفهوأن العامل فيه من غ� لفظه، ، وأيضا صحة تقدير الالم قبله، وسبب

  . الفعل ألجله
َصابَِعُهمْ  ونَ َ�َْعلُ {: ومن كتاب اهللامرضاة اهللا،  ابتغاءَ  العلمَ  ُت طلب: أمثلته ومن

َ
َواِعِق  أ Ýآََذانِِهْم ِمَن الص Rِ ََموِْت  َحَذر

ْ
   .}ال

  -ê :0وطه ëسة
ً
  -/وcونه علة  -Oقليال  وcونه قلبيا وقد يقع غ� القل� -. كونه مصدرا

ً
مع العامل فيه R  وcونه متحدا

 و -Ò الوقت
ً
   . مع العامل فيه R الفاعل متحدا

  : R باب ا�فعول ª قال ابن مالك ر�ه اهللا
 شُ  دْ كجُ  أبان تعليالً     إنْ  صدرُ ا�R  مفعوالً  نصُب يُ 

ْ
 نْ ودِ  اً رك

  دْ قِ فُ  رٌط ـو¸ن ش تا وفاعالً ـوق  دـما يعمل فيه متحبو وه
  ذا قنع زهدٍ ـ لمع ال*وط ك    ه باfرف وليس يمتنعرجراف

 صدرا�: فذكر هنا �ط[ أبان تعليالً  إنْ  صدرُ ا�R  مفعوالً  نصُب يُ R ا5يت األول وجزء من ا5يت اhا©، قال : شاهدوال
 شُ  دْ جُ : مثل أن يكون علةو

ْ
 ، فنْ ودِ  اً رك

ً
 ناهقيل R مع: ودن�اس أو ألجل شكر اهللا، اجد ألجل شكر ، مفعول ألجله شكرا

 بوهو بمع� فعل أمر من اِ±ين،  أو، معروفكبأي داين ا�اس R  دن
ً
كر ال�ط[ ذف وفاعالً  ما يعمل فيه متحد وقتا

  . َل بمصدر قل�وقد يلتمس أنه مثÝ ، لم يش;ط كون ا�صدر قلبياو، الفاعلواالÖاد R  الوقتاالÖاد R : األخ�ين
، أو لم يتحد ا�صدر مع الفعل R كأن لم يكن م ذا فقد االسم êطا من êوط ا�فعول R؟إما اfكم : مسألة أخرى

ً
صدرا

  الوقت أو لم يتحدا R الفاعل؟
كما قال مالك ر�ه اهللا ، با¢رف رهجرفاقد �ط يع³ فُ  ،جره uرف ا<عليل ؛وجب عند من اعتÂ ذلك ال�ط: اtواب

  "ن êط فقد فاجرره باfرف¸و"
  : و مصدر فقد êط من êوط ا�فعول Rأسم تطبيقية الأمثلة 

رَْض {: قال تعا¤
َ ْ
نَامِ  َهاوََضعَ َواأل

َ رت 	مة األنام وقد جُ  ،من أجل األنام هااألرض وضع، يع³ لعلةباشعر هنا ن األنام }لِألْ
ن الáمة ¾ر ال �وز نصبها \ ا�فعول إقدت ا�صدرية فإذا ف ،مصدرا تألن األنام ليس؛ لفقد ا�صدريةبالالم وجوبا 
   . ألجله بل ¾ر
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ُ ) R هرة() R هرة ا�ار امرأةت دخل: (R ا¢ديثك ما ورد ومن ذل ليست مصدرا  هرةر بالسببية والعلية ولكن شعِ ت
  .ترÝ وTلك جُ 

  : قول ا�قنع الكنديومثله 
  تكسبهم �دا R أشياءديو*     وýنما قو� ينR ا±Ý يعاتب³ 

  . با¢رفرت ليست مصدرا فجُ  أشياءR وcذلك ، ليست مصدرا فجرت R ا±ين
  .فقد ا�صدرية هذه أمثلة \

دَ  واْقتُلُ َوالَ يَ {: قال تعا¤
َ
ْوال
َ
قٍ ُكْم أ

َ
  ما ال*ط ا�فقود � هذا ا�ثال؟ }ِمْن إِْمال

، ما مصدر من أملق يملق إمالق إمالق
ً
  ؟ال�ط ا�فقودا

ً
 {: #الف قول اهللا تعا¤، فثلك وجب جره بمن أنه ليس قلبيا

َ
َوال

  واْقتُلُ يَ 
َ
دَ أ

َ
قٍ ُكْم ْوال

َ
 من إمالق وأما\ أنه مفعول ألجله  نصب إمالق خشيةوTلك  ،åء قل� اGشيةف} َخْشيََة إِْمال

  . هجروجب ف

  . فقد االÖاد R الوقتهنا : غداللطمع R معروفك  أمس كتأكرم
 .لسفرِ ل تتأهب: �ب أن ¾ر فتقول: السفر تتأهب

ففاعل الرغبة غ�  ،عدم االÖاد R الفاعلد فيه قِ واTي فُ  ،وعلة ،وقل� ،مصدر رغبة، R ذلك لرغبتكمعك ا5حث  سأقرأ
  .فاعل القراءة

قِمِ {: قال تعا¤
َ
ةَ  أ

َ
ال Ýيِْل  لُوكِ ِ±ُ  الص

Ý
 َغَسِق الل

َ
ْمِس إِ¤ Ýا�يل :ا±لوك} الش �وقت  ،ال هل وقت إقامة الصالة هو وقت ا�يل؟، بمع

فلم يتحدا ال R ، هو الشمس :وفاعل ا±لوك ،ا�خاطب :فاعل اإلقامة، اختلف الوقت ،اإلقامة Hتلف عن وقت ا±لوك
  . الوقت وال R الفاعل فوجب جر ا�صدر بالالم

  هل � حروف معينة؟ هل � �يع حروف اtر؟ ما t حروف اoر ال� �ر بها؟
 و ،لوك، لرغبتك±و� األك0 كما ترى،  الالمب�ر  ،ال: اtواب

ً
 أ، و)هرة Rدخلت امرأة ا�ار ( ب�9ر أيضا

ً
 بمن�ر  يضا

 أ، و)إمالق من(
ً
 . باFاء�ر  يضا

نصب مع فقده Áذا أن يوال �وز ، ذا فقد �طا من ال�وط اGمسة فإنه �ر با¢رف وجوباإا�فعول ª خلصنا إ¤ أن 
 : ش;ط القلبية مثالال يرى وجوب جره، فاTي ال يإنه أما اTي ال يعتÂ هذا ال�ط ف ،ال�ط

ً
) القلبية( يقول ليس �طا

  . هذا واجب عند من اش;ط هذا ال�ط، ال يوجب جرهإذا فُقد حينئذ ي، فإنه عند

  )  0á(اfلقة 
وهو  ،استو+ ال�وط لمعليع³ 	مة مصدر  ؟وهل جره كث� أو قليل؟ هل �وز جر ا�ستو¹ لل*وط: نأÕ اآلن إ¤ مسألة

ثم إذا xن جره جائزا فهل هو قليل أو  ؟هل �وز جره ؟هل �ب أن ينصبد R الوقت والفاعل وهو علة متحوقل� ومصدر 
  : فالسؤال فيه جزئيتان ؟كث�

  ؟هل جره كث� أو قليل: اtزئية األخرى ؟هل �وز جر ا�ستو¹ لل*وط: tزئية األولا
مرضاة اهللا و�وز أن  ابتغاءَ  العلم ُت طلب: فتقول مثالً ، وط�وز جر ا�ستو� لل�، نعم: نقول: اtواب عن اtزئية األول

: حرف جر وابتغاء: الالم بتغاءِ ال: وحينئذ إذا جررته فإنك تعربه جار وlرور تقول؛ مرضاة اهللا بتغاءِ ال العلم ُت طلب: تقول
 يكوبل ، ار وا�جرور R ¶ل كذااt: اسم lرور وعالمة جره الكèة، ولست uاجة أن تقول

ً
 وlرورا

ً
  . ن جارا
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  : وTلك قال ابن مالك عليه ر�ة اهللا
  لزهد ذا قنعـ يمتنع مع ال*وط ك  فاجرره باfرف وليس ن êط فقد¸و

هذا  :، وأصل ا�ثاللزهد ذا قنعاtر مع توفر ال�وط مثل  وليس يمتنع ،أو االسم با¢رف أجرر ا�صدر أجرر إن êط فُقد
 نع �وز أن تقول هذا ق ،قنع لزهد

ً
  . لزهدٍ وهذا قنع  زهدا

  ؟صبه أو األو� أن أجرهأنهل األو� أن  هل جره قليل أو كث�؟: اtزيئية األخرى من السؤال
  : Hتلف قلة أو ك0ة حسب حالة ا�فعول ª، ا�فعول ª يأÕ \ عدة أش�ل جره: نقول

Òردا من أل : الصورة األوl العلم،  رغبةال�يعة  تدرس: قوللك، ت حباك تزر: اإلضافةوأحيانا يكون R رد من ألl هذا
 . ، هذه صورة يأÕ عليها ا�فعول ªواإلضافة

  :الصورة األخرى
ً
، هذا مضاف األسدِ  خوف تهرب: اهللا، تقول مرضاة ابتغاءالعلم  تطلب: تقول: أن يكون مضافا

  .  صورة اhانيةالهذه
قعد عن ا¢رب ، يع³ 
َ اtعن ا¢رب  قعد: تقول مثالً ، وهذه قليلة، أن يكون مق;نا بأل :والصورة اhاhة و� قليلة



َ اtعن ا¢رب  قعد: فجاء ا�فعول ª مق;نا بأل ،للج .  
  : Hتلف قلة و0cة حسب حالة ا�فعول ª؛ مستو� ال�وط رë فجَ 

  : وجره قليل ،فاألك0 نصبه من أل واإلضافة rرداً R ن xن ا�فعول إف
  . �وز الوجهان لكن األك0 ا�صب، لك ¢بك تزر: هذا أك0 من قولك، لك حباك ترز: تقول
  . لرغبة R الشفاء :و�وز قليال، R الشفاء رغبة ا±واء تتناول

  : ونصبه قليل ،فهو \ العكس األك0 جره ن xن مق©نا بأل¸و

َ رب عن ا¢قعد و�وز قليًال  ،جار وlرور ،للج
ِ عن ا¢رب قعد : تقولtهذا أك0 لالح;امِ  تقم: ، وتقول مثالً ا 
  .االح;امَ  تقم :أحسن منو

  : ومن شواهد نصب ا�ق;ن بأل \ ا�فعول ª قول الشاعر
  فرسانا ورcبانا اإلçرة واشن  إذا رcبوا اقوم فليت ÷ بهمُ 

  .فنصب \ ا�فعول ª إلçرةل واشنأي 
 ا5يت

ً
  : ومثله أيضا


َ أقعد ال tيجاء عن اÁولو توالت زمر األعداء    ا  

َ أقعد ال tأقعد يع³ ال  ا ِ
  .للج

 ِمَن ا َواْخِفْض {قول اهللا عز وجل : ومن الكث�
ì
ل ëTْ�َةِ لَُهَما َجنَاَح اÝفجاء ا�فعول ألجله مق;نا بأل فجُ  }لر Ýالر�ةمن : منب ر، 

  . وهذا أك0 من نصبه
 
ً
  :وي جره ونصبهإنه يستف إن xن ا�فعول R مضافا

  .جائزان \ السواء فاألمرانمرضاة اهللا،  البتغاءالعلم  تطلب :مرضاة اهللا، و�وز ابتغاء العلم تطلب: تقول
  حرف اtر وا�جرد قليل أن يصحب الالم اtارة أ: يع³ ا�جرد وقل أن يصحبها: قال ابن مالك ر�ه اهللا

  :وأنشدواوالعكس � مصحوب أل      ردـا�ج ل أن يصحبهاـوق
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  داءِ ـر األعـت زمـوالـو تـول     عن ا�يجاء اìoَ  دـأقعال 
صبه، ثم أü نومصحوب أل \ العكس األك0 فيه أن �ر، ومن القليل  ،يع³ األك0 أن ينصب ،ا�جرد تقل صحبته لالم


َ  أقعدال  :اهد \ القليلشبtل أقعدال  :األك0 ،ا ِ
  .  لج
  فعول ألجلهنأخذ بعض األمثلة S ا�

 ك تزر: قول
ً
 َك، فرR ì بِ  طمعا

ً
  . مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه الفتحة طمعا

يَن  {: ويقول اهللا عز وجل ِ
Ý
Tْمَوالَُهُم ويُنِفقُ َوَمثَُل ا

َ
  . ابتغاء مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه الفتحة }َمرَْضاِت اهللاì  ابِْتَغاءَن أ

  : ويقول الشاعر
  كلم إال ح[ يبتسمفما يُ     من مهابته َ/ غويُ  حياء غِ. يُ 

  . مفعول ألجله وعالمة نصبه الفتحة حياءف ،ألجل ا¢ياءيغ.  :حياء يغ.
مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه  ابتغاء }َمرَْضاِت اهللاì  ابِْتَغاءَغْفَسُه  يَْ�ِيَوِمَن ا�Ýاِس َمن {: ومنه قول اهللا عز وجل

  . الفتحة
  : لشاعرومنه أيضا قول ا

  تكرماعن شتم اللئيم  أصفحو    ادخارهالكريم  عوراء رُ أغفِ و
  . مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه الفتحة :اتكرمه وادخارف
ْصابَِعُهمْ َن وَ�َْعلُ {: قوª تعا¤ ومنه 

َ
َواِعِق  أ Ýَن الص ìآَذانِِهم م Rِ ََموِْت  َحَذر

ْ
  . }ال

  ؟يع³ نصب ا�فعول ألجله أو جره oر فيما يأ�؟أك¬ ا4صب أو ا اأيهم: نأÕ إ¤ سؤال آخر
 ِمَن  َواْخِفْض {

ì
ل ëTْ�َةِ لَُهَما َجنَاَح اÝ؟الر�ةِ أو من  الر�ةَ : أن يقالاألك0  هل }الر  

  . رهجاألكR 0 ا�ق;ن بأل : اtواب
َ لَْو  {: يقول اهللا عز وجل

ْ
نَز�

َ
ْفتَهُ  اأ

َ
َرأ
Ý
ُقْرآَن َ\َ َجبٍَل ل

ْ
ْن  َهَذا ال ìم 

ً
� ìتََصد ëم 

ً
ألك0 فيها ا اهللا هل خشية }اهللاÝِ  َخْشيَةِ َخاِشعا

 
ً
 متصد�

ً
  ؟)اهللا خشيةِ  من(أو األك0 فيها اtر  ؟اهللا خشيةَ ا�صب لرأيته خاشعا

  .أن هذا مضاف وا�ضاف �وز األمران \ السواء، فيجوز جره و�وز نصبه: واtواب
 .ªهذا ما  يتعلق بموضوع ا�فعول 

  بالظرفوهو ا�عروف  ا�فعول فيه :يليه من ا�فاعيل، الرابع
�اذا س� مفعوال فيه؟ ألن الفعل وهو ، ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة يومَ اGميس، ف يومَ  تصم: تقول مثالً 

 R يوم الصيام وقع 
ً
  . عل فيه الفعلفيه، هذا اÏوم مفعول فيه، فُ  اGميس فس� مفعوال

 ك عند اtامعة تانتظر: الً وتقول مث
ً
الظرف R  ،ظرف عل R الصباح، فس� الصباح مفعوال فيه، وس�، فاالنتظار فُ صباحا

 للصيام يوماللغة الو�ء، فكأن 
ً
  .يوم اGميس ، صمت RاGميس R ا�ثال األول أصبح و�ءا

أيضا مفعول  ¿نا�أو ظرف ، فيه مفعول نالزماعن ظرف تقول ، ويس) ا�فعول فيه هذا ما يتعلق بالتسمية يس) الظرف
  . فيه

   ؟ðال يشتبه عï مeه؟ ما األمور ال� îعلí أمe الظرف عن غ�هأكيف 
  .ام¿نأو  ازمانال بد أن يكون : نقول الظرف
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 ، الظرف يكون منصوبا :اآلخر األمر
ً
   . مبنيا إذا لم يكن طبعا

  . مع تأويل يس�، يكون FØا وأحيانا ال "�"تقدير  حلصيعí ي ،"�"ن الظرف S مع³ أ: وهو åء مهم اآلخر ءال�
 ا�اس إ¤ ا�ناطق السياحية  يسافر: فإذا قلت مثال

ً
  ". R"فهو \ مع�  R الصيفيع³  ،صيفا

  ". R"فهو \ مع�  R الليل، أي يشتد الÂد Ïالً الÂد  يشتد: وتقول مثالً 
Öت  تجلسأو  ،R هذه اtهة تصعدفوق السطح يع³  تصعد: فإذا قلت ن بتأويلولك "R"قدر تظرف ا��ن مع 

، فهو \ مع� R اسم م�ن أو اسم زمان ويكون منصوبا، هذه بعض األمور ال¥ ¾علك تم�ه R هذه اtهةالشجر يع³ 
  .عن غ�ه

  ؟ما تعريفه إذاً؟ ما تعريف الظرف
  .)R(ويتضمن دائما مع�  ،وقوع الفعل أو م�نه هو اسم يدل \ زمان: يقولون � تعريفه

 الظرف من قبيل: اسم
ً
  : موضوع ا�فعول ª قال R ألفيته قال ابن مالك عليه ر�ة اهللا R بداية، األسماء إذا

  مكث أزمنااهنا ـ � باطراد ك    نامّ الظرف وقت أو م¿ن ضُ 
  .أزمناهنا مكث اُ : مثل ،أي باستمرار: باطراد ،�ضمنا مع�  ،الظرف وقت أو م¿ن

اسم إشارة مب³ \ السكون R ¶ل نصب \ : هنا، تقول R إعراب مكث هناا :أü با�ثال لظرف ا��ن ولظرف الزمان
  .ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة: أزمناو ،الظرفية

  . مكث R هذا ا��ن R هذه ا�دةا )R(وهو \ مع�  مكث هناا
  الظرف أو ال؟ "R"ض األمثلة وننظر هل تدخل طيب سنأخذ بع

يعR ( ³(هذه ظرف ألنها \ مع� ) تنكحوهنأن : (هل �وز أن نقول مثالً  }ن أن تنكحوهنوترغبو{: يقول اهللا عز وجل
وال�ط أن يكون  ،فإنها ليست بزمان وال م�نR ن �نت مضمنة مع� ýال، نقول و: ؟ اtوابترغبون R أن تنكحوهن

  . ظرف اسم م�ن أو زمانال
 ن وHاف{: نأÕ آلية أخرى، يقول اهللا

ً
 (هل نقول R إعراب  }يوما

ً
هذا : فنقول؟ هذا ظرف زمان منصوب ألنه اسم زمان) يوما

 ن وHافوýنما ا�راد  ،Hافون R يومليس ا�راد  ،هنا "R"ألنه ليس ا�راد مع�  ،ال �وز هذا: نقول ؟اسم زمان منصوب
ً
 ،يوما

R  تأحببال تريد  ،اÏوم نفسه تأحببأنت  ،ال، ظرف: ، فال تقول R إعراب يوميوم قدومك تأحبب: لصاحبك ا لو قلتكم
 أفالبد أن يكون اسم زمان و ،يوم قدومك، ال

ً
  . "R"مع�  ن يكون مضمنا

 ؟)R( مع� ألنها \ ؟هل نقول ظرف م�ن) تسكن(؟ هل نقول عن ا±ار ظرف م�ن) ا5يت تسكن) (ا±ار تدخل(
R  تسكن) (R ا±ار تدخل(�اذا؟ ألن األصل  ،منصوبان \ نزع اGافض :ا5يت-ا±ار هذان نقول R إعرابهما، ال: نقول
 تسكن(تقول  ،\ السماع مع هذه األفعال موقوفوهذا ، ولكن العرب لك0ة استعماÁم حذفوا حرف اtر) ا5يت
 تصلي: ( ذلك أننا لو أتينا بأفعال أخرى فإنها ال تنصب ا±ار \ الظرفية، لو قلتوا±Ïل \ ،)ا±ار تدخل(، )ا5يت
م�ن  توضع: ومثله 	مة ا5يت، لو قلت ،)R(ـال �وز إال أن تأÕ ب) ا±ارR  تصلي( )R(ال �وز إال \ مع� ) ا±ار
منصوب \ نزع ) ا±ار تدخل(و) 5يتا تسكن(هذا، فنحو مثل ال يقال  ؟ا5يت تنم ، هل تقولتنم: وقلت تسكن

  . اGافض
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   )00( اfلقة
 ، ال نزال R موضوع ا�فعول فيه

ً
اسم يدل \ زمان وقوع الفعل : ، وذكرنا أنهأخذنا R ا¢لقة ا�اضية تعريفه ،وا�س) ظرفا

 � مع
ً
وcذلك اTي ال ، خل R ا�فعول فيه، فاTي ال يدل \ زمان وقوع الفعل أو م�نه ال يد)R(أو م�نه ويتضمن دائما

�  : وذكرنا أبيات ابن مالك ر�ه اهللا R هذه وهو قوª، ال يدخل R ا�فعول فيه ولو �ن اسم م�ن أو زمان) R( يتضمن مع
 
ً
  هنا امكث أزمناـ � باطراد ك    والظرف وقت أو م¿ن ضمنا

Ì موضوع الظرف ح� S هن أك¬تضح � ايي بعض الشواهد واألمثلةj :  
 إ¤ عم¦ أذهب : تقول -

ً
  أعودو صباحا

ً
 ، فـ ظهرا

ً
 و صباحا

ً
 تقول R إعرابه  ،Ü منهما ظرف زمان: ظهرا

ً
ظرف زمان : صباحا

 وcذلك  منصوب وعالمة نصبه الفتحة
ً
 تضمن مع�  ،وهو هنا قد انطبقت عليه ال�وط فهو اسم زمان، ظهرا

ً
، )R(وأيضا

  . R الظهر دأعوو R الصباحإ¤ عم¦ أذهب 
ِصيالً  بُْكَرةً ُه وَسبìحُ وَ {: يقول اهللا عز وجل -

َ
معطوف \ : وأصيال، ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة: بكرةً ف} َوأ

  ). R(فهو متضمن اسم زمان ومتضمن مع�  R ا5كوره وسبحأي  ،بكرة
ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف : Ïلةـ ف، اtمعة Ï Rلة تذهبيع³ ؛ اtمعة Ïلةَ  ُت ذهب: وتقول -

  . واtمعة مضاف إÏه
ظرف زمان منصوب  ،R مكةهذه ا�دة ا�حددة  ُت مكثظرف زمان يع³ : أسبوع[، أسبوع[مكة ب ُت مكث: وتقول -

�  . وعالمة نصبه اÏاء ألنه مث
ٍم َعِليمٌ  فَْوَق وَ {: ويقول اهللا تعا¤ -

ْ
  . ظرف م�ن منصوب وعالمة نصبه الفتحة: )فوق( ،فَْوَق اآلية  R الظرف} ìÜُ ِذي ِعل

ْتَ ِك َربë  َجَعَل قَْد {: ويقول عز وجل -
َ
Öاùي ظرف م�ن منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو  :Öتا�هر، : الèي} ِك َ�ِ

 مع�) Öت(والظرف هو يدل \ ا��ن  ،وال�ف R ¶ل جر مضاف إÏه، مضاف
ً
ِك َربë  َجَعَل قَْد ، )R( وهو متضمن أيضا

  . R هذه اtهة
 � ما يكون أوضح ،ليس كتضمن ظرف الزمان )R(وýن �ن تضمن ظرف ا��ن �ع

ً
  .فظرف الزمان 5çا

ويقال فيه ظرف م�ن منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو وراء، لظرف R اآلية ا} ُهْم َمِلٌك َوَراءَ َوَ�َن {: يقول اهللا عز وجل -
  .  واÁاء R ¶ل جر مضاف إÏه، مضاف

ظرف م�ن مب³ \ الضم R ¶ل  :يقال R إعرابه) حيث(ينت¿ بك ا�جلس، الظرف هو 	مة حيث  اجلس: وتقول -
R بعض أحواÁما، فالشاهد أن  بعدوقبل : ومثل، حيث: ولكن قد تب� بعض الظروف مثل، الظرف حكمه ا�صب، نصب

  . ظرف م�ن مب³ \ الضم R ¶ل نصب: يقال R إعرابه )حيث(الظرف R هذا ا�ثال 
، ظرف م�ن منصوب وعالمة نصبه الفتحة، lالس: الظرف R هذا ا�ثال، ا�ستمع[ lالسالطالب جلس : اآلخرا�ثال  -

 �: اآليةمثل  ا�ستمع[، هذا l Rالسالطالب جلس كما هو الشأن R �يع األمثلة السابقة يعR ( ³(وهو متضمن مع
نÝا ُكنÝا {

َ
ْمعِ  َمَقاِعدَ ِمنَْها َغْقُعُد َوك Ýدت مادته ومادة �مله، مثل هذا } لِلسÖا ينصب \ الظرفية ا��نية ما اÉ ألنا ذكرنا أن

  . ا�ثال
ن قال وهو منصوب بفتحة مقدرة عند م) عند(ظرف م�ن مثل ) ±ى( نا كتب جديدة، الظرف هو±ي: ا�ثال اآلخر تقول -
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  .  عرابهإب
ظرف م�ن منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف وا�سجد  �قا�سجد، الظرف هو 	مة  �ق تجلس: تقول -

  . مضاف إÏه
 للمناطق السياحية ا�اس يسافر : ا�ثال اآلخر -

ً
 ، الظرف صيفا

ً
 يسافر، ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة صيفا

  . صيفR الللمناطق السياحية  ا�اس
ُ {ويقول تعا¤  - ِثْ قَال

َ
ْو َنْعَض يَْومٍ يَْومً  نَاوا 5

َ
وما بعدها ، ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة: يومالظرف هو 	مة } ا أ

  .)أو(\ يوم بـ  ةبعَض معطوف، معطوف عليها
َفيَ وَ {وجل  ويقول اهللا عز -

ْ
ل
َ
َاِب  اأ

ْ
ى ا5 َ

َ
منصوب وعالمة نصبه الفتحة ا�قدرة مثل ظرف م�ن  ،الظرف هو ±ى} َسيìَدَها ±

  . عند
 وا�حالت تفتح : ا�ثال اآلخر -

ً
 يعR ³ ا�هار ظرف زمان، ها Ïالً تغلقا<جارية أبوابها نهارا

ً
وÏًال ظرف  ،الظرف نهارا

 زمان منصوب
ً
  . ها R الليلتغلق، أيضا

  . ومكة مضاف إÏه، صبه الفتحةظرف م�ن منصوب وعالمة ن ناحية :الظرف، مكة ناحية ت�: وتقول -
-  

ً
فَ َوýَِذا {يع³ جهة و� كتاب اهللا عز وجل تلقاء ومن الظروف أيضا بَْصارُ ْت ُ«ِ

َ
َقاَء ُهْم أ

ْ
ْصَحاِب ا�Ýارِ تِل

َ
�ن ا�ظرف } أ

  . ظرف م�ن منصوب وعالمة نصبه الفتحة: يقال R إعرابه، تلقاء
موضع الظرف هنا  ،الكتاب R ا��ن ا�خصص للهاتف توضع كيع³ أن، اÁاتفموضع الكتاب  توضع: ا�ثال ا<ا÷ -

  . ظرف م�ن منصوب وعالمة نصبه الفتحة
  . ظرف م�ن منصوب وعالمة نصبه الفتحةجنب الظرف ، زيدجنب  تقعد: تقول -
 ª، زيدحذاء  تقعد: ومثله لو قلت -

ً
 ª، ¶مد إزاء تقعدأو  ،أي ¶اذيا

ً
  . Ü هذه ظروف م�ن ،قبا<ه أو، أي موازيا

  . هذا ظرف م�نحواÏك ، حواÏك ت�: وتقول -
-  

ً
  . ظرف م�ن منصوب وعالمة نصبه الفتحةوسط ، السوقوسط  ت�: وتقول أيضا

 من الظروف  
ً
   .العاطفة بفتح اhاء و� 'تلف عن ُعمÝ  َعمÝ وأيضا

  .  م�ن منصوب وعالمة نصبه الفتحةفهو ظرف  ،هناكوقفت أي ، َعمÝ  توقف: الظرفية قولكثم مثال  -
-  

ً
  . اسم إشارة للم�ن مب³ \ السكون R ¶ل نصب \ الظرفية هناكأوهنا ، هناك تجلس أوهنا  تجلس: وتقول أيضا

  .  اآلن ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحةاآلن، صه : وتقول -
  سأسافر: وتقول -

ً
 الظرف هو  ،يعR ³ الغد ،غدا

ً
 {اب اهللا و� كتغدا

َ
 َوال

َ
 فَاِعٌل َذلَِك َيُقول

ì
ٍء إِ© ْن يََشاَء ) qo(َغًدا نÝ لَِ�ْ

َ
 أ
Ý
إِال

 ُÝمة } اهللا	الظرف هو  
ً
  .  ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة ،غدا

 من الظروف -
ً
رَ فَ {: قال اهللا عز وجلكما  )خالل( أيضا ìْغَهاَر  تَُفج

َ ْ
َ األ ل

َ
رف م�ن منصوب وعالمة ظ خاللف} َها َيْفِجً�اِخال

  . نصبه الفتحة
  : ويقول كعب بن زه� R قصيدته -

َرها لم ُفْفَد مَ ـُمَتيَّ     بانَْت ُسعاُد َفَقلñ اËوَم َمْتبوُل 
ْ
بولُ ـٌم إث

ْ
  ك

َلنè   وارََحل إذاyْFِ  َغداةَ وما سعاُد 
َ
حوُل  إالّ أ

ْ
ْرِف َمك  َغضيُض الَطّ
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ªقو R َغداةَ وما سعاُد : الشاهد Fا ِyْ،  
ً
 ، هذه ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة غداةف، وارحل إذوأيضا

ً
من  إذوأيضا

  .  ظرف زمان بمع� وقت) إذ(الظروف ا�بنية، 
 قولك -

ً
   .ظرف زمان ريثماهذه ، Hرج ا�دير ريثمانتظر أ: ومن الظروف أيضا

 ،األلفاظ ا�الزمة لإلضافة نصبه الفتحة و� من  ظرف م�ن R هذا ا�ثال منصوب وعالمة معزيد، ف مع تخرج: وتقول -
 ، قد تُقطع أحيانا

ً
، الصباح مع تخرج: وتقول، ظرف م�ن  معزيد هنا  مع تخرج: االشاهد قو�، ولكنها تضاف 5çا

  . زمانفتكون هنا ظرف 
  .  فتحةهنا ظرف م�ن منصوب وعالمة نصبه ال شطرـ ف، جهة مكة ت�بمع� ، مكة شطر ت�: مثال آخر -
-  

ً
  .أيضاً ظرفا م�ن خارجو داخلـ ف ،ا�سجد داخلك سأنتظرا�سجد أو  خارجك تانتظر: وتقول أيضا

  . هذا ظرف م�ن منصوب وعالمة نصبه الفتحة جوارا¢رم، ف جوار تاستأجر: ومن أمثلة الظرف تقول -
بُ وَ {: ومن أمثلته قول اهللا عز وجل -

ì
َِمِ[ وَ  َذاَت ُهْم ُغَقل

ْ
Ïَمالِ  اَت ذَ ا ìظرف م�ن منصوب وعالمة نصبه الفتحة  ذاتف} الش

أسماء بوسيأÕ إن شاء اهللا أن بعض ما نُصب \ الظرفية R األمثلة ال¥ أوردناها ليست ، وهو مضاف واÏم[ مضاف إÏه
 ª كما سيأÕأو íً أو بع، كأن تكون مثًال مضافًة إÏه، ولكنها Áا صلة بالزمان أو ا��ن، زمان وال م�ن

ً
) ذات(فـ، ضا

  ). اسم ا��ن(لـمضافة لليم[ 
يَن ِفيَها {ويقول اهللا عز وجل  - بًَداَخاِ±ِ

َ
  . ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة أبدا} أ

 من الظروف ال¥ تستعمل ظروف  -
ً
ف: تقول) إبÝان( :زمانالوأيضا

ّ
 ، قتبمع� و إبÝان، إقام¥ R ا�دينة إبÝانكتا1  تأل

ً
وأيضا

  :من الظروف
ً
 وقديما

ً
 بـمكة  تأقم، وحديثا

ً
  . )مدة(أي من الزمن  ردحا

) R(اسم زمان أو م�ن وتضمن مع�  دل \ ما �نولكن Ü ما ، وال يمكن ح� الظروف لك0تها ،فهذه ظروف زمان
  . فإنه يمكن أن ينصب \ الظرفية

فهذا الظرف إذا  ،كون ظرف م�ن أو زمان uسب ما تضاف إÏهبعض الظروف ال¥ تصلح أن ت بعد ذلك آÕ إ¤ ذكر
ضيف إ¤ زمان فإنه يكون ظرف زمان

ُ
  : فمن ذلك ،أو أضيف إ¤ م�ن فإنه يكون ظرف م�ن، أ
منصوب  زمانهنا ظرف ) مع(فتكون  الصباح مع تخرج: وتقول، م�نزيد فتكون هنا ظرف  مع تذهب: تقول) مع( -

 . وعالمة نصبه الفتحة

ا�سجد وا¢ديقة هذا ظرف  ب[ك تانتظر: وتقول، زمانا�غرب والعشاء هذا ظرف  ب[عند فالن  تجلس: تقول) ب[( -
  . م�ن

سور اtامعة  عند توقف: تقول، تكون للم�نأن الكث� فيها ) عند(وcذلك  ،تكون للم�ن) ب[(الكث� R  ،)عند( -
ف¿ ظرف ) الصدمة األوÒ عندنما الصÂ إ(لزمان كما ورد R ا¢ديث وقد تستعمل ل، هذا هو الكث� فيها م�نظرف 
  . زمان

 بعدك سأزور: تقول) بعد(و) قبل(من الظروف ال¥ يعربها بعضهم ظرف زمان أو ظرف م�ن uسب ما تضاف إÏه  -
 ،م�نظرف زيد فتكون  بعد توقف: قولوت، زماناإلجازة كذلك ظرف  بعد سأذهب: وتقول، زمانهنا ظرف ا�غرب 
  . قبلومثلها 
 �ع�  ،أن الظروف كث�ة :اGالصة

ً
 \ زمان أو م�ن وأن يكون متضمنا

ً
وأن الضابط R معرفة الظرف هو أن يكون داال
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)R(، فما دل \ زمان ،
ً
أسماء  مثلنصب، وما دل \ م�ن مبهم فإنه يُ  )R(وتضمن مع�  سواء �ن زمانياً أو م�نيا

#الف  وهذا، )R( أو اÖدت مادته ومادة �مله، فإنه ينصب \ الظرفية ا��نية إذا �ن متضمنا �ع�اtهات وÙوها 
ن موضوع الظرف موضوع أومعلوم  ،اtامعة وا�سجد وا5يت فإن هذه ال تنصب \ الظرفية: مثل ظروف ا��ن ا�حددة

  . يه، لك0ة وروده R ا�صوص العربية الفصيحةحيوي Ëتاج اإلنسان إ¤ مراجعته وا�ظر فيه حÑ يتدرب عل

  )  .0(اfلقة 
ولكنها Áا صلة  ؛Ùن R موضوع الظرف ومعنا اÏوم حديث عن أشياء تنصب \ الظرفية وليست بأسماء م�ن وال زمان

ماء عرضت دال<ها \ فما سنذكره أس، باألسماء ال� عرضت دال�ها S الزمان وا�¿نوهو ما يعÂ عنه  ،بالزمان وا��ن
  :ما ي¦ ا��ن، من األسماء ال¥ تنصب \ الظرفية الزمانية وا��نية وليست بأسماء زمان وال م�ن وأالزمان 

ولكنه �ا ُم�ì بزمان أو م�ن صح نصبه \  ،هو عدد ليس بزمان أو م�ن، أسماء العدد ا�مeة بالزمان أو ا�¿ن: أوالً 
  . الظرفية
  ع�ين ت� :تقول

ً
هذا العدد ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه اÏاء ألنه ملحق Ôمع  ع�ينفعل وفاعل و تè، فيوما

 و، ا�ذكر السالم
ً
  ��إ¤  ppما بعد األعداد من تمي� ألن  يوما

ً
 منصوبا

ً
 مفردا

ً
 ع�ينإذن ، ينصب \ ا<مي� يكون تمي�ا

  .ألن تمي�ه اسم زمان يةالزمان كما ترى عدد ومع ذلك نصب \ الظرفية
  ثالث[ ت�وتقول مثًال 

ً
ظرف م�ن مع أنه عدد كما نرى منصوب  ثالث[مقدار مع[ مثل الكيلو وÙوه، ف: فرسخ، فرسخا

 و، وعالمة نصبه اÏاء ألنه ملحق Ôمع ا�ذكر السالم
ً
  . تمي� منصوب وعالمة نصبه الفتحة فرسخا

أو  بعضأو  gف: U أو بعض أو ,وهما مضافة إq الزمان أو ا�¿ن: مان وال م¿نS الظرفية وليس بز¼ا ينصب ا^ا� 
كما نرى ليست  Üمع أن ، وÙو هذه العبارات إذا أضيفت إ¤ الزمان أو ا��ن فإنها تنصب \ الظرفية �يعأو  نصف

  . بظرف زمان أو م�ن
  .مضاف إÏه اÏوموهو مضاف و، فتحةفg ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه ال ،اÏوم Ü ت�: تقول
  .ظرف زمان بعض، اÏوم بعض ت�: ومثله
مضاف  الفرسخو، ظرف م�ن منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف gمسافة، ف الفرسخ، الفرسخ Ü ت�: ومثله
  .إÏه

  .الفرسخ بعض ت�: ومثله لو قلت
ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه  �يعـ الáية أو اtزئية فÉا يدل \  اÏوم �يع ت�ا، مما شابهه بعض أو Üومثل 

 ،م�ن ولكن Áما صلة بالزمان أو ا��ن R هذا السياق والليسا بزمان  بعضأو  Ü، فنلحظ أن اÏوم نصفالفتحة أو 
ضيفتا إ¤ الزمان أو ا��ن

ُ
  .صح أن يعربا ظرف[ثلك ف ،فقد أ

فg وبعض ، وýنما يقول اإلنسان ظرف ،زمان؛ وال حاجة إ¤ مثل هذاالب عن ظرف وأنبه إ¤ أن بعضهم يقول R إعرابه نائ
فإعرابه ظرف uسب ما ُم� به أو أضيف إÏه فقط تقول ظرف م�ن أو ، م�ن واليعرب ظرف ولكن ليس هو بزمان 

  . ظرف زمان
 م: ¼ا ينصب S الظرفيةا^الث 

ُ
عربت بإعرابها xن صفًة لزمان أو م¿ن  ثم حذف ا�وصوف وأ

ُ
  .قيمت الصفة مقامه وأ

  تجلس: فأصل العبارة، ا±ار �2من ا±هر  طويالً  تجلس: كقولك
ً
 من ا±هر  طويالً  زمنا

ً
ود�ا \ أن ، ا±ار �2  م�نا
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 هو ذكر  ،دلت \ أن ا�حذوف زمن من ا±هرا�حذوف R األول زمن عبارة 
ً
 ارا±ود�ا \ أن ا�حذوف R اhا© م�نا

  تجلس: األصل R ا�ثال طويالً أصل 	مة ، ال¥ تدل \ ا��ن
ً
 ، زمنا

ً
وcذلك ، صفة Áذا الظرف طويالً هذا ظرف وزمنا

 
ً
 ا±ار؛ ف �2م�نا

ً
 فُحِذف ا�وصوف وهو ، صفة للم�ن �2وا�نصوب يقع صفة، ، صفة �2َ ظرف و  م�نا

ً
وحذف  زمنا

 ا�وصوف R اhا© وهو 
ً
  م�نا

ُ
عربت  �R2 األول و طويالً قيمت الصفة مقامه و� ثم أ

ُ
عربت بإعرابه، أ

ُ
R اhا© وأ

مع أنه كما نرى ليس ، ظرف زمان منصوب طويالً ، ا±ار �2من ا±هر  طويالً  تجلس: فنقول، بإعراب ذلك ا�حذوف
  . ��2ن أنه Áذا ا� صفةظرف م�ن منصوب مع أنه R األصل  ا±ار �2: ومثله، بزمان وال م�ن

َمتìُعُه {وجل  وُجِعل منه قول اهللا عز
ُ
ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة مع أنه ليس  قليالً ف} قَِليالً َوَمْن َكَفَر فَأ

عربت بإعرابه، بزمان وال م�ن
ُ
ومن  :وتقدير الòم، ولكنه �ن صفة لزمان فُحذف ا�وصوف وأقيمت الصفة مقامه وأ

 متعه أكفر ف
ً
  . ظرف زمان قليالً ف، قليالً  زمنا

 أ :من األشياء ال� تنصب S الظرفية وليست بزمان وال م¿نالرابع 
ً
اGفض واtر مصطلحان - rروراً  يما xن çفوضا

 بإضافة زمان أو م¿ن - ل�ء واحد
ً
عرب بإعرابه، ما xن çفوضا

ُ
نيب عنه ا�ضاف إËه وأ

ُ
  . ثم حذف ا�ضاف وأ

ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف والع� مضاف  صالةنقول R اإلعراب  ،�الع صالةك تجئ: تقول
�نت ®فوضة بإضافة الزمان إÏها،  صالةيعR ³ األصل أن ، الع�، فُحذف ا�ضاف صالة وقتك تجئ: أصل ا�ثال، إÏه

قيم ا�ضاف  وقت�نت lرورة بإضافة 	مة  صالة
ُ
عرب بإعراب إÏها، ثم حذف ا�ضاف وأ

ُ
عرب بإعرابه، أ

ُ
إÏه مقامه وأ

مع ذلك نعربها ظرف وبل � اسم مصدر ، ظرف مع أنها ليست بزمان وال م�ن :صالةفنعرب حينئذ ، ذلك ا�حذوف
  . ظرف زمان صالةالع�،  صالةك تجئ، زمان
نيب عنه  وقتهو 	مة فحذف ا�ضاف الزمان ا�ضاف و ،جاا¢ قدوم وقتك آتي: ج، األصلاا¢ قدومك آتي: ومثله

ُ
وأ

ظرف زمان : قدوميع³ لم يبق ا�ضاف إÏه \ جره بل نصب \ الظرفية، فنقول R إعراب ، ا�ضاف إÏه وأعرب بإعرابه
  .  ج مضاف إÏهامنصوب وعالمة نصبه الفتحة وا¢

 حَ ك نتظرأ: وتقول
ْ
 حَ  مدةك انتظريع³ ، ناقةٍ  بل

ْ
ضيفت مدةR األصل  ،ناقة بل

ُ
ثم ، حلبإ¤ ما بعدها و� 	مة  ظرف وأ

عرب بإعرابه) مدة(ُحذف ا�ضاف وهو الزمان 
ُ
ظرف زمان مع : حلبفنعرب R هذا ا�ثال  ،ووضع ا�ضاف إÏه مقامه وأ

  . بلَ حَ أنه ليس باسم زمان وال م�ن وýنما هو مصدر للفعل 
 
ً
عرب ف، جزور Ùر مدةأو  وقتك نتظرأيع³ ؛ جزورٍ  Ùرك نتظرأ: وتقول أيضا

ُ
قيم ا�ضاف إÏه مقامه وأ

ُ
ُحذف ا�ضاف وأ

  . بإعرابه
ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه : طلوعفتعرب ، الشمس طلوع وقتك آتي: األصل، الشمس طلوعك آتي: ومثله قولك

  .الفتحة
 لوقت أو مقدار

ً
 ما يكون مصدراً ويكون معينا

ً
أو  مدةأو  وقتلو تأملنا �يع األمثلة السابقة ¾د ، وهذا ا�حذوف FØا

  يكونوفالغالب R هذا ا�حذوف أن يكون مصدرا  ،جزور Ùر مقداريع³ ، جزور Ùرك نتظرأ، مقدار
ً
 معين أيضا

ً
لوقت  ا

  .أو مقدار، هذه األمثلة كما ترى ا�حذوف فيها 	ها زمان
 ،
ً
زيد،  قرب �نمهذا مصدر، واألصل جلست  قربزيد،  قرب تجلس: كقولك وهو قليلوقد يكون ا�حذوف م�نا

قيم ا�ضاف إÏه مقامه وأعرب بإعرابه، ا�حذوف هنا 
ُ
، قال اسم م�ن وهو أقل من حذف اسم الزمانفُحذف ا�ضاف وأ
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  : ابن مالك R هذه ا�سألة
  وذاك � ظرف الزماِن يك¬ُ     وقد ينوب عن م¿ٍن مصدرُ 

  . ينوب وهذا يدل \ ا<قليلفالك0ة R ظرف الزمان، وظرف ا��ن قليل يُشعر بذلك قوª و قد 
 هناك بعض األلفاظ اtارية يعÂون عنها باtارية lرى الزمان ألفاظ مسموعة �رونها R اإلعراب lرى الزمان 

ً
أخ�ا

وليست بزمان وال م�ن ولم تضف إ¤ زمان ولم تم� بزمان ولم يضف إÏها زمان، فهذه أجروها lرى الزمان خاصة، لم 
  .يعÂون عنها باأللفاظ ال¥ جرت lرى الزمان  ،و� يوقف فيها \ السماع عن العرب ،��ن�روها lرى ا

 أ: العبارة األوÒ: ومنها
ً
 أنك ذاهب، ف حقا

ً
وcما ترون � مصدر وليست بزمان وال  ،عند بعضهم يعربها ظرف زمان :حقا

  . م�ن، وبعضهم يعربها منصوبة \ ا�فعوÏة ا�طلقة
  .تعرب ظرف زمان غ�شك، ف غ�َ : نيةالعبارة اhا

  .تعرب ظرف زمانجهد رأ3 كذلك  جهدَ : العبارة اhاhة
 : العبارة الرابعة

ً
 م³ أنك قائم، وcذلك ظنا

ً
تعرب ظرف زمان مع أنها ليست ظرف زمان وال م�ن ولكنهم أجروها ظنا

 أ: قالوا ،ع� �Rوالسبب أنها متضمنة  ،lرى الزمان وا��ن
ً
دÁم \ هذا ا<قدير ورود بعض الشواهد  ،أR حق³ يع حقا

  :اtاّرة كما R قول الشاعر) R(دخلت فيها 
  بماÊ ثم يظلمí السليس    أخاُكم �مواسا حٍق �  أ

  : وقول اآلخر
  وأنك ال خل هواك وال ëر    أ� مغرم بك هائم اfق�  أ

  . وال م�ن زمانبكما نرى أنها ليست  Rقالوا � متضمنة مع�  Rفدخول 
أن هناك أسماء تنصب \ الظرفية وليست بزمان وال م�ن ولكنها عرضت دال<ها \ الزمان : نورد خالصة ما سبق

ضيفت للزمان أو ا��نو ،ا��ن وأفمنها أسماء العدد ا�م�ة بالزمان وا��ن، 
ُ
منها ما و ،منها Ü أو بعض أو Ùوهما إذا أ

عربت بإعرابه�نت صفة لزمان أو م�
ُ
قيمت الصفة مقامه وأ

ُ
 و ،ن ثم ُحذف ا�وصوف وأ

ً
 أي lرورا

ً
منها ما �ن ®فوضا

عرب بإعرابه
ُ
نيب عنه ا�ضاف إÏه وأ

ُ
ا¢اج  قدومالع� أو  صالةك تجئ: مثل بإضافة زمان أو م�ن ثم حذف ا�ضاف وأ

  . وÙو ذلك
 -من األمثلة والشواهد �ا أوردناه  

ُ
 وليس بزمان وال م�ن وýنما عرضت دال<ه \ أحدهماهذه أمثلة �ا أ

ً
من  -عرب ظرفا

  : ذلك
ضيف ؛ هنا ظرف م�ن gف} َمرَْصدٍ  ÝÜُ لَُهْم  وااْقُعدُ وَ {قول اهللا عز وجل  -

ُ
 ،م�ن الرصد، رصد و� اسم م�ن�وذلك ألنه أ

  . ظرف وهو مضاف ورصد مضاف إÏه gف
ِثُ َما {: وقوª تعا¤ -

َ
 ظرف زمان ألنها صفة لزمان ¶ذوف ما  غ�ف} َساَعةٍ  َلْ�َ  وا5

ً
ِثُ هذه أيضا

َ
  وا5

ً
 ،ساعة غ� -مثال-وقتا

عربت إعرابه
ُ
قيمت الصفة مقامه وأ

ُ
  . فحذف ا�وصوف وأ

 قوÁم -
ً
  . ظرف زمان ألنه مضاف إ¤ الزمان وجهف، ا�هار وجه: ومثله أيضا

بُ وَ {: ومثله -
ì
َِم[ِ  َذاَت ُهْم ُغَقل

ْ
Ïا��ن اسمظرف م�ن ألنه مضاف إ¤  ذاتف }ا.  

  . السنة بمكة فهذه اسم إشارة ظرف زمان هذه أقمت: ومثله قولك -
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بدل منه زمان السنة والعام: هذاف، العام إ¤ ا�دينة هذا سأسافر: وcذلك قولك -
ُ
  . ظرف زمان ألنه أ

َمٌة َعلَيِْهْم {: ومثله قول اهللا - Ýَها ُ¶َر Ýْرَبعِ فَإِغ
َ
ُم�ì بسنة و� ، ظرف زمان مع أنه عدد ألنه ُم�ì بزمانهذا  أربع[ف} َسنَةً  [َ أ

  . زمان وýعرابها تمي�
َف ِفيِهْم  لَِبَث فَ {ومثله قول اهللا عز وجل  -

ْ
ل
َ
  . ظرف زمان ألف} َسنَةٍ  أ

 إÏه: �وق ،الشمس �وق تخرج: وقولك -
ً
 وقت تخرج: األصل ،ظرف زمان مع أنه كما نرى مصدر ولكنه �ن مضافا

عرب بإعرابه الوقتفحذف ، الشمس �وق
ُ
  . وأقيم ا�ضاف إÏه مقامه وأ

  . ظرف زمان خفوق، ا�جم خفوقأنام : مثلهو -
يِْل فَ {: ومثله -

Ý
ْدبَارَ ُه وَ َسبìحْ َوِمَن الل

َ
ُجودِ  أ ëْدبَارَ } الس

َ
  . ظرف زمان: أ

  . ظرف زمان: طرفة، ع[ طرفةعنده  تمكث: قولكو -

f0( لقةاO(   
   ما اjي ينصب الظرف؟ ما اjي يعمل ا4صب فيه؟ ،±ينا اÏوم حديث عن ناصب الظرف
  ُت أكرم: فإذا قلت ،ينصبه الفعل مثال لg منصوب ناصب، فا�فعول به

ً
الفعل ، أكرمالفعل  �حمدفا�اصب  ،¶مدا

  .لنـ منصوب ب: أتأخرَ  ،عن عم¦ أتأخرَ لن : ا�ضارع ا�نصوب إذا قلت
  فما اjي نصبه؟نعلم أن حكم الظرف ا�صب، الظرف منصوب  ا�فعول فيه ما اjي ينصبه؟كذلك 

tهناك عدة أشياء تنصب الظرف و:  
ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه : يوم ،اGميسيوَم  تصم: وهو كث� R األمثلة ال¥ نوردها، فإذا قلت ،الفعل: أوال

  .يع³ اTي عمل ا�صب اTي عمل ا<أث�، العامل صامذا الفعل يسمون ه ،صامالفتحة، ا�اصب ª الفعل 
  سأسافر: وýذا قلت

ً
 ـ ف ،غدا

ً
، فالفعل هو ا�اصب R هذين ا�ثال[ بل R أسافرظرف زمان منصوب وا�اصب ª الفعل : غدا

  . أك0 األمثلة
أماَم  جالٌس خاٌ± : تقول الظرف باسم الفاعلنصب يُ فقد  ،مثالً  اسم ا�فعولأو  اسم الفاعلونقصد بالوصف  ،الوصف: ا^ا�
 ،جالٌس خاٌ±  :ما عندي فعل اآلن R هذا ا�ثال ما هو؟ ظرف م�ن منصوب وعالمة نصبه الفتحة، ا�اصب ª: أمام ،ا±ار

شبيه بالفعل، اسم ولكنه شبيه بالفعل، فاالسم اTي يشبه الفعل  جالسألن  ،جالسا�اصب ª الوصف ، اسم جالس
  .دون به اسم الفاعل أو اسم ا�فعول فإنه ينصب الظرف كذلكويقص

ُمِغَ�اِت {: و� كتاب اهللا عز وجل
ْ
  فَال

ً
وا�اصب ª اسم الفاعل  ،ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة: صبحا }ُصبْحا

  .اسم فاعل وهذا �ع ª مغ� ،ا�غ�ات
 أرض مطروحٌ زيٌد : كقولك كذلك اسم ا�فعول قد ينصب الظرف

ً
 ف ،ا

ً
ظرف م�ن منصوب وعالمة نصبه الفتحة : أرضا

  . وهو اسم مفعول مطروحوا�اصب ª 	مة 
  كيف نعرف اسم ا�فعول؟؟ و� كيف نعرف اسم الفاعل أنبه هنا إ¤ جزئية

ُ
 ذَ أ

ì
  :ر بها بإ�ازك

  .  جالسجلس و، �تب، وcتب ضاربR ¼ب : فتقول يصاغ S وزن فاعل اسم الفاعل من اhال5
 مضمومة و�ä ما قبل اآل من غ� اhال5و

ً
إذا أردنا اسم : فتقول.  خرS ِزنة مضارعه مع إبدال حرف ا�ضارعة ميما

 مضمومة األوÒ بدل حرف ا�ضارعة اÏاءثم نُ ، عطييُ  نأÕ بمضارعهوهو رباø  أعطىالفاعل من 
ً
ونكè ما ، ُمعطي ميما
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 . ُمنطِلق و ُمكِرمو ُمعِطيا اسم الفاعل هذ ،ُمكِرم يكرمُ  أكرمَ ، ُمعِطي خرقبل اآل

  .مسموع، ¶بوب، مÓوبمثل  S وزن مفعول واسم ا�فعول يصاغ من اhال5
 مضمومة وفتح ما قبل اآلخر ومن غ� اhال5

ً
 ييُعطِ  أعطى: مثال يكون S زنة مضارعه مع إبدال حرف ا�ضارعة ميما

  . به نطلٌَق مُ  ينطلق انطلق، ُمكَرم يُكرم أكرم، ُمعَطى
يدل \ مع� الفعل ولكن  ،ل عالماتهقبيلم وهو ما دل \ مع� الفعل ووهذا åء غ� اسم الفاعل  ،اسم الفعل: ا^الث

من العالمات ال¥ ذكرت R أول ، أو تاء ا<أنيث، وال يقبل تاء الفاعل، فال يقبل لم، ال يقبل عالمات الفعل ال¥ حددت
  .لفعل وعالمات االسمالكتاب R بيان عالمات ا

، شتان، صه: مثل تهاالفعل ولم يقبل عالم مع� هو ما دل \: وتعريفه، إذن اسم الفعل من األشياء ال¥ تنصب الظرف
ف
ُ
 ، أ

َ
 و ،أتضجربمع� أف  ،فهذه تدل \ مع� الفعل ،هيهات، هوّ أ

َ
بمع�  شتانو ،دعُ نَ بمع�  هيهاتو ،أتوجعبمع�  هوّ أ

  .  ، فتدل \ معا© الفعل ولكنها ال تقبل عالمات الفعلاسكتبمع�  صهو ،اف;ق
ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة ا�اصب ª اسم : ساعة ،ساعةً  صه: من أمثلة نصب اسم الفعل للظرف قولك

  .صهالفعل 
  �لس جلس، كتابةً  يكتب كتب اسم ا¢دث اtاري \ الفعل وهو، ا�صدر: الرابع

ً
Éا ، مصدر تابةcو جلوس، فجلوسا

أن  كما ترى ال يوجد فعل R هذا ا�ثال حÑ نقول ،ا¢ضور رائعٌ أماَم ك الشعَر إنشاد: ينصب الظرف ا�صدر كقولك
  ينشدُ  أنشد، إنشادا�صدر أمام فا�اصب لáمة  ،ا�اصب الفعل

ً
  .هو ا�اصب إنشادا

َوْزنُ وَ {: وcقوª عز وجل
ْ
َقë يَْومَ  ال

ْ
  .مصدر الوزنزمان منصوب وا�اصب ª 	مة ظرف : يومَ  }ئٍِذ ا¢
 ك صوم: ومن أمثلة ا�صب با�صدر قولك

ً
 يومف ،تؤجر عليهيوما

ً
  .صومظرف زمان وا�اصب ª ا�صدر : ا

يÝتُ {: وجلوcقوª عز  ِ
َ
Ö مٌ يَْوَم ُهْم

َ
َقْونَُه َسال

ْ
  . Öيةظرف زمان وا�اصب ª ا�صدر : يومف }يَل

 هذه األشياء ال¥ تنصب
ً
  . ا�صدرو اسم الفعلو الوصفوالفعل  الظرف إذا

  : اب الظرف R باب ا�فعول فيهبداية بR قال ابن مالك ر�ه اهللا 
  هنا امكث أزمناـ � باطراد ك    الظرف وقت أو م¿ن ضمنا

  xن و¸ال فانـوه مقــدرا    فانصبه بالواقع فيه مظهرا
اGميس الصوم فانصبه  يومالواقع R  ،اGميس يوم تصم: قلتإذا  ،، أي انصب الظرف بالواقع فيهانصبه بالواقع فيه

  . اGميس هو الصوم انصبه بفعل هذا ا�صدر يومالواقع R  ،بالفعل ا�شتق من الواقع R هذا الظرف
  :هذا ا4اصب اjي ينصب الظرف R من حيث اjكر واfذف ثالث حاالت :مسألة أخرى وتقسيم آخر

– أزمناأو  -ا��ن– هناـ لفا�اصب  -مثال ابن مالك- أزمنا هنا امكث، ذكورا وهذا هو األصلأن يكون م: اfالة األو�
  .وهو ا�ذكورمكث ا :ا�اصب -الزمان
وهذا هو األصل، واألمثلة ال¥ أوردناها R ناصب ، الفعل وهو مذكور :يومـ كذلك ا�اصب ل ،اtمعةيوَم  تتúه: وتقول
  . فيها مذكورفا�اصب  �يعها صا¢ة الظرف

  ا4اصب أن يكون: اfالة ا^انية
ً
  ،جوازاً  �ذوفا

ً
 أين ا4اصب؟ ،االثن[ يومَ : فتجيبهم� صمَت؟ : كأن يقول لك شخصا

  ،االثن[ يومَ  ُت صم: ا<قديراtواز، ا�اصب ¶ذوف \ سبيل 
ً
فإذا دل عليه دÏل أو ، فهذا مثال ¢ذف ا�اصب جوازا
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  . قا÷ فحينئذ �وز حذفه وال حرج إذا دل عليه دÏلحا÷ أو م م من سياقٍ لِ عُ 
 : اfالة ا^ا^ة

ً
  أن يكون �ذوفا

ً
  : منها ،وذلك R مسائل ،وجوبا

وذلك إذا وقع بعد كذلك يقع الظرف صفًة،  ،وتقع اtملة صفة ،، كما يقع ا�فرد صفةأن يقع الظرف صفةً  :ا�سألة األو�
  .تعربه ظرف م�ن منصوب وهو صفة ،، ووقع صفةفوقلظرف ا ،غصن فوَق بطائٍر  تمرر: تقول ،نكرة

وýنما � ا�حذوفة ال¥ ارتبطت بها 	مة  فوقالصفة ليست � 	مة  ،ا�حذوف هوا¢قيقة يا أé الكريم أن الصفة متعلق
ا�اصب  ما، صفة لطائر ،مستقرطائر   ،ا�حذوفةمستقر فالصفة 	مة  ،غصن فوقمستقٍر بطائر  تمرر: وا<قدير ،فوق

، فإذا وقع مستقر ومستقر ؟ ما اTي نصبه؟ ا�اصب ª فوقللظرف 
ً
كما ترى اسم فاعل وهذا ا�اصب ¶ذوف وجوبا

، كعندزيٌد : كما يقولون -ا�حذوف هإذا وقع الظرف صفة يقولونه ¾وزا وýال فالصفة � متعلق: وهذا قوÁم-الظرف صفة 
  : كما قال ابن مالك ر�ه اهللا ،هو اÂG مستقرف ،كعندمستقٌر يٌد واÂG هو متعلق الظرف يع³ ز ،خÂ :كعند

  ناوين معx ³ئن أو استقر    خzوا بظرف أو ·رف جرأو
 مثل -كما قلنا متعلق با�حذوفوالصفة -فإذا وقع الظرف صفة 

ً
  . غصن فوقبطائر  تمرر: فإن ناصبه ¶ذوف وجوبا

ظرف م�ن وقع صلة : عندالظرف  ،كعنداTي  ترأي: Ùو -ة للموصوليع³ صل-أن يقع الظرف صلة : ا�سألة ا^انية
 ا�اصب  ؟؟عندأين ا�اصب ل ،وقع صلة ª عندو ،اTي :للموصول، االسم ا�وصول

ً
اTي  ترأي: ا<قدير ،¶ذوف وجوبا

ك أو عندمستقٌر زيٌد : R اÉ ÂGكن نقول، وال نقدر مستقر استقر بعد الصلة خاصة نقدر فعالونقدر   ،كعند استقر
  .  كعند استقرزيٌد 

لكن � الصلة خاصة ال بد أن نقدر فعال ألن صلة  ،غصنفوق أو مستقر ، غصنفوق  استقربطائر  تمرر: وcذلك
  ).و�لة أو شبهها اTي وُصل( ،ا�وصول ال تكون إال ×لة

  . ك مضاف إÏهعندR وهو ¶ذوف وجوباً، وال�ف  استقرالفعل : عندا�اصب ل ،كعند استقراTي  ترأي
 : ةا^ا^ا�سألة 

ً
 ¾يقولون عنها : ب[فـ  ،السحاب ب[اÁالل  ترأي: Ùو أن يقع الظرف حاال

ً
أنها حال وذلك إذا وقعت  وزا

وأعربنا  ،غصن أعربناها صفة ألنها وقعت بعد نكرة فوقبطائر  تمرر: أعربنا فوق R ا�وضع األول ؛الحظ ،بعد ا�عرفة
  -فهذا الظر- ب[

ً
  .السحاب ب[اÁالل  ترأيألنه وقع بعد معرفة  أعربناه حاال

 اÁالل  ترأي: يع³ ا<قدير ،والواقع كما قلنا أن ا¢ال متعلق الظرف ا�حذوف
ً
 أو  �ئنا

ً
أو  �ئنف ،السحاب ب[ مستقرا

  .هو ا¢ال مستقر
 �ئنناصبه ¶ذوف وجوبا وهو اسم الفاعل السحاب أين ناصبه؟ نقول  ب[اÁالل  ترأي؟؟ ب[أين ناصب الظرف  :الشاهد

ً
 ا

 مستقرأو 
ً
  . ا
 : رابعةا�سألة ال

ً
  .  رىتظرف م�ن كما : عندمبتدأ، و: زيدٌ  ،كعندزيٌد : Ùو أن يقع الظرف خÂا

: نقول ،ال بد ª من ناصب أين ا4اصب للظرف عند؟ ،كعند مستقرٌ زيٌد : تقول، مستقر ه¶ذوف تقدير ؟أين خz ا�بتدأ
 ا�اص

ً
  ،�ئنٌ أو  مستقرٌ وتقديره ، ب ¶ذوف وجوبا

ً
 فإن ناصبه ¶ذوف وجوبا

ً
  .فإذا وقع الظرف خÂا

  . وهناك مسأ<ان أخريان ذكرهما R الكتاب يع³ قد ال يك0ان ك0ة هذه ا�واضع
  :أن ناصب الظرف من حيث اTكر وا¢ذف ª ثالث حاالت :خالصة ا�سألة ال� معنا

Òوهذا هو األصلأن يكو :ا¢الة األو 
ً
 عندنا، ا¢الة اhانية :ن مذكورا

ً
 وذلك إذا  :يكون موجودا

ً
 جوازا

ً
أن يكون ¶ذوفا
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  :أن يكون ¶ذوفا وجوبا وذلك R مسائل :ا¢الة اhاhة ،يوَم اGميس: مÑ صمت؟ فقلت: دل عليه دÏل كما لو قيل مثال
 أو  صلةأو  صفةأن يقع الظرف : األوÒ ا�سألة

ً
 أو  حاال

ً
  .  خÂا

  : لو أخذنا تطبيقا S ما سبق
  .؟ هل حذفه جائز أو واجب؟ ثم نبy السببما حكم حذف العامل � الظرف فيما يأ� مع بيان السبب: فقلنا

ُب {يقول اهللا عز وجل 
ْ
ك Ýْسَفَل َوالر

َ
 ؟هذا ا4اصبف ذحما حكم ، ناصبه ¶ذوف ؟أين ناصبه ،ظرف: أسفل }ِمنُكمْ  أ

  . منكم أسفل مستقروالرcب : تقديره ،ألن الظرف وقع خÂا: السببوجوبا و ُحذف ناصبه: نقول
 : يوم ،اGميس يومَ  �ا اجتماعٌ : تقولو

ً
: ، والسببناصبه ¶ذوف وجوبا، اGميس يومَ  �ئن، �ا اجتماٌع ناصبه ¶ذوف وجوبا

  .  ألن الظرف وقع صفة
 ¶ذوف وجوب فوقفا�اصب ل ،ا�نÂ فوق اGطيب وقف: تقولو

ً
 : ، والسببا

ً
 يع³ وقف اGطيب  ،ألن الظرف وقع حاال

ً
 �ئنا

  .  ا�نÂ فوق
  ،فرسخ[: فتقول ؟كم ÷َت : جوابا �ن قال لك: تقولو

ً
: ألنك تستطيع أن تقول: ، والسببا�اصب هنا ¶ذوف جوازا

  . فتظهر هذا ا�اصب فرسخ[ ت�

  ) /0(اfلقة 
  : ا مسألة و�±ين، ال نزال R موضوع الظرف ا�فعول فيه

هل U اسم زمان أو م¿ن يقبل ؟ أو يصلح للنصب S الظرفية من أسماء الزمان وا�¿ن، ما اjي يقبل ا4صب S الظرفية
   ا4صب S الظرفية؟

أمام  	مة أنصب أنمكن يهل  ؛مثله ا��ن، شهر نصب 	مةأأسبوع 	مة أنصب يوم، صب 	مة أن يمكن أنهل 
  \ الظرفية وÙو ذلك؟  انصبهأ ا5يت و أنصبجد سا�	مة  أنصبورسة ا�د 	مة أنصبو

  : واtواب بإ�از قبل أن ندخل R تفصيله أو عرض موجز
  .  األمر فيها واسع 	ها تقبل ا�صب \ الظرفية، áها تقبل ا�صب \ الظرفيةف سماء الزمانبالنسبة أل

  . سيأÕ إن شاء اهللا تعا¤ بيانها ،قبل ا�صب \ الظرفية منها إال أسماء ¶ددةفال ي ،فاألمر فيها أضيق وأما أسماء ا��ن
  : فنقول ،وأسماء ا��ن Áا حديث ،أسماء الزمان Áا حديث: لà 6يب \ هذا السؤال Ùتاج إ¤ تفصيل اإذً 

، اTي ال يدل \ مدة مدةو، ح[ك مبهمهاسواء R ذلك ، النتصاب S الظرفيةلأو ، أسماء الزمان !ها صاfة للنصب
  .، هذه تقبل ا�صب \ الظرفيةدهر، وقت، زمنمعينة، 

 ، يوم اGميس، أو اÏوم: هو مثلو çتصهاأو 
ً
 : ا�ختص ،كذلك يقبل ا�صب \ الظرفية طويالً  يوما

ً
 ،يع³ بأن يكون ¶ددا

  .فحينئذ كذلك يقبل ا�صب \ الظرفية ،بوصفص خُ  طويالً  يوما، أو باإلضافة، أو يوم اGميس معرف بألمعرف  اÏوم
 ،يوم[أو مثًال جلست R ا5ت الفال©  أسبوع[جلست R مكة مثًال  ،يوم[: مثال تقول معدوداً أو �ن اسم الزمان 

  ،أسبوع[أو  يوم[ف
ً
أو  فوصأو  ا�ختص بإضافة ،ا�بهم ،	ها تقبل ا�صب \ الظرفية ،اGميس يوم ،اÏوم ،زمن ،دهرا

  . ا�ختص أسماء الشهور تقبل ا�صب \ الظرفية: ومثل، ، فأسماء الزمان 	ها تقبل ا�صب \ الظرفيةا�عدودأو  ،تعريف
  : أسماء ا�¿ن الصالح للنصب S الظرفية منها شيئان فقط: أما بالنسبة ألسماء ا�¿ن

إ¤ غ�ه أو Ùو  مثال يان صورة مسماه، يع³ ما يعرف إال بغ�ه بإضافتههو ما افتقر إ¤ غ�ه R ب: وا�راد با�بهم ا�بهم: األول
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  : ا�بهم يشمل شيئ[ ،ذلك
أسماء اtهات 	ها تقبل ا�صب \ وÙو هذه،  ،قدام ،أسفل ،يسار ،يم[ ،Öت ،فوق ،وراء ،أمام: مثل، أسماء اoهات  -أ

وأيضا يمكن أن يطلَق  ،مام بالنسبة لك هو وراء بالنسبة لغ�كسميت أسماء اtهات مبهمة ألن األ ،ف¿ مبهمة ،الظرفية
فثلك سميت هذه ألفاظ مبهمة، إذن ، فما �ن من تلقاء وجهك يس) أمام ،األمام يع³ \ ما يبعد عنك بمسافات طويلة

  : ، ويشمل شيئ[هوهو ما افتقر إ¤ غ�ه R بيان صورة مسمااTي يقبل ا�صب \ الظرفية من أسماء ا��ن ا�بهم 
Ü هذه حذاء و ýزاءو تلقاءو جانبوناحية : مثل و�ذلك يدخل ما شابهها � الشياع وعدم ا�حديد ،أسماء اoهات -أ

  .  سماء تدخل فيما يقبل ا�صب \ الظرفية من أسماء ا��ناأل
�ُت  ،فهذه تقبل ا�صب \ الظرفية ،وÙوها الكيلومن أسماء ا�سافات مثل  بريدو فرسخو ميل: مثل، أسماء ا�قادير -ب

 
ً
  ت�R هذه ا�سافة ت �كأنك  ؟دخل هذا R أسماء ا��ن كيف؟ ،فرسخا

ً
 أو  فرسخا

ً
فيه هذه ا�سافة  ت�كأنك ، بريدا

R �  .  هو مضمن مع
اسم م�ن وقد  مذهب، فأو فيهيع³ ا��ن اTي ذهب إÏه  ،زيدٍ  مذهَب  ُت ذهب: تقول، ما اÖدت مادته ومادة �مله: ا^ا�

ª دت مادته مع مادة �مله يع³ مع مادة ا�اصبÖا، ª ما واحدة ،ذهب :ا�اصبÁ مادتهما ا¢روف األصلية .  
  .منصوبة \ الظرفية ا��نية lلسومقعد ، فg من ع¦l  Àلس تجلس، وٍوóٍعمر مقعد تقعد: وتقول

نÝا ُكنÝا {: و� كتاب اهللا
َ
  َمَقاِعدَ نَْها مِ  َغْقُعدُ َوك

ً
 رÝَصدا

ً
ُ ِشَهابا

َ
ª ْد َن َ�ِ

ْ
ْمِع َفَمن يَْستَِمِع اآل Ýظرف م�ن منصوب و\  مقاعدف }لِلس

 . ¶مد مقام قم: وتقول ،نصبه الفتحة

   ماذا لو اختلفت مادته عن مادة >مله؟
 \ ا: نقول

ً
  .لظرفيةاألصل إذا اختلفت مادته عن مادة �مله فإنه حينئذ ال يكون منصوبا

   .صبت \ الظرفية مع اختالف الظرف R ا�ادة عن �ملهُسمع عند العرب بعض العبارات ال¥ نُ 
  .  ال¥ تقوم بتوÏد النساء: والقابلة، عR ³ القرب، يالقابلة مقعدَ هو م³ : قالوا
  . R ا5عد أو R ا<وسط، الáب مزجرَ هو م³ : وقالوا
 ، نصبت \ الظرفية مناَط و مزجرَ  ومقعَد صبت نُ  ،R ا5عد، ال0يا مناَط م³  وه: وقالوا

ً
  .مع أن ا�اصب Áا ¶ذوف وجوبا

 -وتقدير الòم 
ً
القابلة يع³  مقعدهو م³ : فقو�ا -وأخذنا باألمس أن من مواضع حذف ا�اصب R الظرف إذا وقع خÂا

 مزجرولفظ  مقعدHتلف عن لفظ  مستقرولفظ  ،ظرفهو اÂG وهو اTي نصب ال مستقرف، القابلة مقعدم³  مستقرٌ هو 
   . فهذا Éا Ëفظ وال يقاس عليه ،مناطولفظ 

وأن أسماء ا��ن ال يقبل منها  ،و� أن أسماء الزمان �يعها تقبل ا�صب \ الظرفية ؛ابن مالك ر�ه اهللا ذكر هذه ا�سألة
 :فقال عليه ر�ة اهللا، �ملها�صب \ الظرفية إال ا�بهم وما اÖدت مادته مع مادة 

  ماـان إال مبهـه ا�كـيقبل    اـذاك وم ّل وقت ٍ قابٌل ـو�
  صيغ من الفعل كمرù من رù     ادير وماـاoهات وا�ق حوُ ـن

 ما يقبل ا�صب من ا��ن إال ا�بهم، ا�بهم مثل :وما يقبله ا�¿ن، ، ا�بهم ا�ختص، ا�عدودU وقت قابل ذاكفقال ا�بهم 
مثل ما صيغ من الفعل  :وال�ء اآلخر اTي يقبل ا�صب \ الظرفية من أسماء ا��ن ،مثل اoهات وا�قادير: ؟ قالماذا

ùمن ر ùمر .  



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                         ا4حو                      ا4حو                      مقرر مقرر             

- v� - 

 

وهو ؛ وأما ا��ن فال يقبل منها إال ا�بهم، أن أسماء الزمان 	ها تقبل ا�صب \ الظرفية و�: نأ� إq خالصة ا�سألة
   .اÖدت مادته ومادة �مله ما: وال�ء اhا©، سماء ا�قاديرأسماء اtهات وأ

  الظروف من حيث ا�Éف وعدمه : مسألة
 صباحاسم زمان دائما تكون منصوبة S الظرفية دائما؟ أو ûرج عن الظرفية فتقع � مواقع  أخرى؟ !مة  يومهل !مة 

  هذه t ا�سألة ؟أخرى، فتعرب إعراب آخر أو ûرج إq أوضاع ؟� U موطن تكون منصوبة S الظرفية
  : من حيث ا�Éف وعدمه نو>ن - أي ظروف الزمان وظروف ا�¿ن- الظروف

   ؟اما ا�راد به ،�تÉفلظرف اا: ا4وع األول
  ،هو ما يفارق الظرفية إ¤ حالة ال تشبهها: R تعريفه: قالوا

ً
 أ كأن يُستعمل مبتدأ

ً
 أو فاعًال أو مفعوال

ً
 إÏهأو خÂا

ً
 ،و مضافا

  �إذا تضمن مع�  ،Hرج عن الظرفية
ً
وهذا  ،فإنه يعرب حسب موقعه �وýذا لم يتضمن مع� ، فإنه حينئذ يكون ظرفا

  : Ëصل لعدد من الظروف
  . نصب \ الظرفية �فإذا تضمن مع�  ،ظرف مت�ف إنه ، يقولونيومفمن ذلك 

  .الظرف تضمن مع� Rف ،R اÏوم فاTهاب ،إ¤ اtامعة اÏومَ  تذهب: مثال تقول
  ُت أقمو

ً
  .فالشهر هو ظرف لإلقامة ،R هذه ا�دة R مكة تأقمأي  ،بمكةَ  شهرا

  : ال يكون مالزما للنصب \ الظرفية ،قد Hرج أحيانا عن الظرفية، اÏوم إذا تضمن مع� R نُصب \ الظرفية
-  Õفقد يأ 

ً
وýنما تريد ) R اÏوم(أنت ال تريد  ،هذه مبتدأ خرجت عن الظرفية: وماÏ ،يوٌم مبارك اÏومُ : كأن تقول مبتدأ

   . بل � مبتدأ ،اÏوم هذه ليست منصوبة \ الظرفية ،اÏوم اÏوم نفسهـب
 وقد يقع لفظ اÏوم  -

ً
   .فةص: اhانية خÂ، ومبارك يومٌ و ،وم األوÒ مبتدأاÏف ،مباركيوٌم كما R ا�ثال السابق هذا، اÏوُم  خÂا

 بهوقد تقع 	مة يوم  -
ً
 "R"مفعوال به ألنه لم يتضمن اسم الزمان هنا مع� : يومف ،قدومك يومَ  تأحبب: كأن تقول مفعوال

فتخرج عن الظرفية إ¤  ،اÏوم نفسهيع³  اÏوم اTي قدمت فيه تأحببقدومك، بل تريد ) R يوم( تأحببأنت ال تريد 
  . هاالبتداء أو اÂGية أو ا�فعول ب

  . مضاف إÏهاÏوم ف ،اÏومِ نصَف ُت �: تقول امضافا إÏهوقد تقع  -
 ،، السهر R هذه الليلة، فالليلة ظرف للسهرÏلة تسهر: تقول ،ليست مالزمة للنصب \ الظرفية Ëلة: 	مةومثلها 
  ،حÑ الصباحÏلة  تسهر

اhانية  Ïلةٌ و ،مبتدأ: األوÏÒلة  ،مبارcةÏلٌة القدر Ïلُة : رجها عن الظرفية فتقول مثالوقد 'ُ
Âا عن الظرفية وتقولمفأخرجته ،خ : Ýلة  إنÏ لةٌ القدرÏ ة جعلتها اسم لـcكذلك) إن(مبار 

ً
  . وخÂا

  .  ك سعيدٌ صباحك، وصباح طاب: فتقول ،ليست مالزمة للنصب \ الظرفية صباح: 	مة هومثل
'رج إ¤  ،ية 'رج عن الظرفية إ¤ حالٍة ليست شبيهًة بالظرفيةإذن هناك بعض الظروف تكون مت�فة تفارق الظرف

  . وÙو ذلك وý¤ اإلضافة ،إ¤ ا�فعوÏة ،إ¤ الفاعلية ،إ¤ اÂGية ،االبتداء
 : نو>ن وt ظرف غ� ا�تÉفال: ا4وع ا^ا�

  : أبداما ال يفارق الظرفية أصال أبداً وال æرج منها وال شzا وال يتجاوز الظرفية  -أ
هذا ما Hرج  ،، ما فعلته R هذه ا�دة السابقةستغراق ما م/ من الزمانالوهو ظرف  قُط ما فعلته : تقول ،قط: وذلك مثل

، فهو بهذا اللفظ
ً
  . ى من الزمانـألنها الستغراق ما مض، قطفعله أال : وال تقول ،عن الظرفية أبدا
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ال أفعله : ورد R بعض األشعار والشواهد تقوللكنه و خدامه كث�اظرف للزمان ا�ستقبل وقد يكون است ُض وْ عَ ومثلها 
  . فهذه ال 'رج عن الظرفية ،يعR ³ الزمان ا�ستقبل ،ُض وْ عَ 
Hرج من الظرفية هو ال æرج بعيدا عن الظرفية، ف ،خاصة) نمِ (ما ال æرج عن الظرفية إال بدخول اoار عليه وهو  -ب

إذا �ن ظرفا أو : يقولون ،وTلك يش;�ن R كث� من األحيان ،وا�جرور معروف أنهما أخوانواtار  "من"إ¤ اtر با¢رف 
فقط يطلق عليه ظرف غ�  "من"ـفهذا اTي ال Hرج من الظرفية إال إ¤ اtر ب ،جارا وlرورا فحكمه كذا أو �وز فيه كذا

  .  مت�ف
tنو بعدو قبلر بمن ومن هذه الظروف ال¥ ال 'رج عن الظرفية إال إ¤ اÌ عندو .  

 لكن يمكن أن àره با¢رف عندـما نستطيع أن نأÕ ب ،ظرف م�ن ،زيدٍ  عندَ  ُت جلس: تقول عند
ً
: وتقول ،مبتدأ أو خÂا

  ِعندِ  ِمنْ َولَْو َ�َن {: قال اهللا تعا¤ ،زيدٍ  عندِ  من تأتي
ً
 َكِث�ا

ً
 ِفيِه اْخِتالَفا

ْ
  .}َلْ�ِ اهللاì لَوََجُدوا

فال 'رج عن ، الع� قبِل  منك تانتظرالع�، و قبِل  من تأتيالع� منصوب \ الظرفية، و قبل تأتي: قبل ومثلها
  . الظرفية إال إ¤ اtر بمن

 :الظروف من حيث ا<�ف وعدمه نو�ن: خالصة ما سبق

ُ  متÉف: األول  وهو ما يفارق الظرفية إ¤ حالٍة ال تشبهها كأن ي
ً
 أو خÂ ستعمل مبتدأ

ً
  فاعالً  أو ا

ً
 أو مضاف مفعوال

ً
مثل   ،إÏه ا

  صباحمثل 	مة  Ïلةمثل 	مة  يوم	مة 
ً
  . غ�ها من الظروف وأيضا

  : وهو نو�ن متÉف غ�: اhا© 
 . ُض عوو قُط ك ما ال يفارق الظرفية أصال

 . ر أخوانحكم عليه بعدم ا<�ف ألن اtار وا�جروفيُ ، فقط "من"ـإال إ¤ اtر ب الظرفية ما ال Hرج عن

 : قال ابن مالك ر�ه اهللا R هذه ا�سألة

  فذاك ذو تÉّف ٍ � العرِف     رى ظرفا وغ� ظرِف وما يُ 
 اTي يُ 

ً
  ف هذا يس) مت�ف ظررى غ� ويُ  رى ظرفا

  أو شبهها من ال°م ظرفّيةً     وغ� ذي ا�Éّف اjي لزم
  ".من"ـ�ف اTي لزم ظرفية أو ما شابه الظرفية �tر بذي ا<غ� 

  )0Ò(اfلقة 
وأوُد أن أذكَر بعض األمثلة \ الظروف غ� ، والظروف غ� ا�ت�فة أخذنا R ا¢لقة ا�اضية موضوع الظروف ا�ت�فة

 
ً
 ال تتÉف ،ا�ت�فة، يع³ ال¥ ال تأÕ إال ظرفا

ً
  :فمن الظروف ال� ال تكون إال ظرفا

 وإالظروف الغ� ا�ت�ف يع³ -
ً
بعضها Hرج إ¤ الظرفية إ¤ اtر با¢رف لكنها ال تقع R مواقع كث�ة ما أن تكون ظرفا

   -�البتداء واÂG وÙو ذلك
 ، ومنها أينت�فة ا�من الظروف غ� 

ّ
üى، ومنها هنا، ومنها َعم� ، ومنها أÌوحول، وحيث، و ،Êا و، إذا، وأيانَ ، وم�، وحوا�

  .  ، هذه ظروف غ� مت�فةبينماو، بy، ومساء ذاتال¥ بمع� ح[، و اfينية
  وخروجها عن الظرفية يوممن الشواهد \ ت�ف 	مة 

َْومَ {: قوª تعا¤ -
ْ
Ïُكْم ِدينَُكمْ  ا

َ
ُت ل

ْ
َمل
ْ
ك
َ
 } أ

ً
   .إكمال ا±ين R هذا اÏوم ،هنا جاءت ظرفا
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لِ[َ  يَْومُ َهَذا {: ويقول اهللا تعا¤ - Ýو
َ ْ
 قعت و يوم} الَْفْصِل َ�َْعنَاُكْم َواأل

ً
إِنÝا {: هذا دÏٌل \ ت�فها ويقول عز من قائلخÂا

بìنَا  Ýَاُف ِمن ر
َ7 

ً
  يَْوما

ً
 َقْمَطِريرا

ً
 ف} َقبُوسا

ً
 : هنا يوما

ً
  .ألن ا�راد أنهم Hافون اÏوم نفسه به مفعوال

 {: ويقول عز من قائل -
َ
نِظْرِ* إِ¤

َ
  .  فجرت بإ¤} ُفبَْعثُونَ  يَْومِ قَاَل أ

  :للظروف من حيث اFناء واإلعراب وهو ثالثة أقسام وهناك تقسيم
  . ف¿ معربة يتغ� آخرها بتغ� العوامل ا±اخلة عليها يوم	مة : مثل ،معرب: القسم األول
مثل  }َخرَْجَت  َحْيُث  ِمنْ وَ {: و� مالزمة للضم تقول منتدخل عليها  حيث: فبعض الظروف مبنية مثل مبí: القسم ا^ا�

  .  الكèمب³ \ أمِس 
هذا ما يتعلق بالظروف ، R أحوال أخرى فإنها تعرب R بعض األحوال وتب� ،بعدو قبل: مثل ما يعرب ويب³: القسم ا^الث

  .وهو نهاية ا¢ديث عن الظرف
  ا�فعول معه

ن يأÕ اسٌم منصوب أ: ، فكرة ا�فعول معه ا�وجزة ا�بسطة ا�يèةا�فعول معهبعد ذلك نأÕ إ¤ اGامس من ا�فاعيل وهو 
 �   .وتُسبق هذه الواو تسبق Ôملة إما اسمية أو فعلية "مع"بعد واٍو بمع

  . مفعول معههذا االسم يسمونه  ا¢ائط ،ا¢ائَط و ُت �: ا�فعول معه يع³ كقولك
 ونلحظ أن هناك اسم
ً
  .فعل وفاعل ُت �Ôملة الواو وسبقت ، ا¢ائط مع ُت � :معبمع� واو وقع بعد  ا

  ا�ع³ � ا�فعول معه؟ ما
�ت بمحاذاته  ، ال،وسار ا¢ائط ت�وليس ا�ع�  ،يع³ أن س�ك بمعية ا¢ائط مع� بمصاحبته والقرب منه وÙو ذلك

وليس ا�ع� أن ما بعد الواو اش;ك مع ما ، فا�فعول معه معناه أن الفعل حصل بمصاحبة هذا ال�ء وبمقاربته ،بمقاربته
  . قبلها R الفعل

  . بمحاذاته وبمقاربته ُت �إنما  ،ال ،وسار ا�يل ُت �ليس ا�ع�  ،وا�يَل  ُت �: من أمثلة ا�فعول معه تقول
فاش;ك ¶مد ، ¶مدٌ و خا±ٌ  جاء: العطف إذا قلت مثال، أما اTي يدل \ االش;اك ب[ ما بعدالواو وما قبلها هذا R العطف

  . ش;اكهذا اTي فيه ا ،مع خا± R ا�(ء
  ،أما ا�فعول معه فيدل \ ا�صاحبة

ً
  .وأحيانا يُفهم منه االش;اك، ليس باألصالة وýنما يفهم االش;اك فهما

واو ا�عية حرف مب³ \ : والواوفعل وفاعل : ُت � ،ا¢ائَط و ُت �: ونقول R اإلعراب مثال ،هذا بإ�از فكرة ا�فعول معه
 إ¤أيضا R ا�فعول معه قبل أن ندخَل  ،مفعول معه منصوب وعالمة نصبه الفتحة: ائطا¢، الفتح ال ¶ل ª من اإلعراب

  . اللجوء إÏه أوÒ ،إذا أمكن العطف فهو أوÒ، إذا أمكن العطف بال ضعف فهو أوÒ ؛تعريفه
  إذن ما تعريف ا�فعول معه؟

  .ات فعل أو اسم فيه معناه وحروفهتاÏٍة tملة ذ "مع"تاٍل لواو بمع�  هو اسٌم فضلةٌ : قالوا � تعريفه
  .وليس بفعل: اسمإذن هو 
بل كث� من الفضالت أحيانا  ،وcث� ما تمر با�حو، ليس ا�راد بالفضلة ما يمكن االستغناء عنه-ا�راد بالفضلة  :فضلة

هو ما يأÕ بعد تمام ر³c  :الفضلة ،ما يأÕ بعد تمام ر³c اtملة -وجودها R اtملة مهم وÁا مع� وýنما ا�راد بالفضلة
وقد ال يمكن االستغناء ، فما يأÕ بعد تمام هذين الرcني[ فهو فضلة، ا�بتدأ واÂGأو  الفعل والفاعلاtملة  اورcن ،اtملة
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 لظهور ا�ع� واتضاح ا�ع� ،عنه
ً
  .بل قد يكون مهما

  .لواو بمع� معيع³ وقع بعد واٍو وهذه ا: تاٍل لواو بمع� مع،  اسم فضلةإذن هو 
  .يع³ اtملة فيها فعل ذات فعلالواو وقعت مسبوقة Ôملة، اtملة : تاÏٍة tملة

االسم اTي يشبه الفعل يقصدون به  ،أو اسم شبيه بالفعل فيه مع� الفعل وفيه حروف الفعل :أو اسم فيه معناه وحروفه
  .  هذه من األسماء ال¥ تشبه الفعل اسم ا�فعولو اسم الفاعل

   .ولم يصح عطفه \ ما قبله "مع"هو اسم منصوب بعد واو بمع� : ذكر يقولونومن ا�عريفات ال� تُ 
  :تقول من أمثلة ا�فعول معه -
  .الطريقبنصب ، الطريَق و ُت �، يع³ بمصاحبة الطريق بمحاذاته بالقرب منه ،الطريَق و ُت �

، مفعول معه منصوب وعالمة نصبه الفتحة: طلوعَ ف ،الشمس وِع طلمع الشمس يع³  طلوعَ وزيٌد  مات: ومن األمثلة قولك
  .ا¢ائَط و ُت �وتقول 

عُ فَ {: وÉا �ل عليه من كتاب اهللا عز وجل قوª تعا¤ ِ�ْ
َ
 أ

ْ
ْمَرcُْم  وا

َ
�ءَ وَ أَ كم هنا مفعول معه ءَ ��إن : قالوا} ُكمْ ُ�َ

�لو جعلنا الواو �طفة ل�ن ا�ع� فأ�عوا ، أ�عت ��� ألنه ال يقال ،منصوب وال يصح عطفه \ ما قبله من جهة ا�ع
�وأما مع األشياء ا¢سية فيستعمل ، أمري تأ�ع: تقول ،يأÕ مع األشياء ا�عنوية أ�عوالفعل ، كمءأمرcم وأ�عوا �

عُ ال يصح العطف ألنه ليس ا�ع� : فثلك قالوا؛ ��� ت�ع، ت�ع الفعل ِ�ْ
َ
 أ

ْ
ْ�ِ أمرcم و وا

َ
 عُ أ

ْ
فهذه اآلية Éا  ،كمء�� وا

ج \ ا�فعول معهخُ  ìر .  
 ،اGشبة معأي  ا�اءاستوى و�نوا يضعون خشبة R ا5حر ��قياس فيقولون  ،اGشبةَ و ا�اءاستوى : قو�م األمثلةمن  -

 �  . اGشبة معيع³  اGشبةو ا�اءاستوى ، ال، اGشبةت استوو ا�اءاستوى وليس ا�ع
 ،بالنسبة للمعطوف يتبع ا�عطوف: ا�فعول معه واضحووذكرت أن الفرق ب[ العطف ، ض األمثلة \ ا�فعول معهفهذه بع

  . وا�فعول معه حكمه ا�صب
�أما العطف فيقت. ا�شارcة ، ا�فعول معه يقت. ا�صاحبة وا�قاربة وقد يدل \ ا�شارcة وقد ال يدل :من ناحية ا�ع

فاألصل R العطف ا�شارcة وربما دل \ ا�صاحبة، وا�فعول معه األصل ، \ ا�صاحبة وقد ال يدل R ا¢كم وقد يدل
  . فيه ا�صاحبة وقد يدل \ ا�شارcة

ت فيها جزئية من جزئيات ا�عريف
ّ
و,اول أن نلتمس هذه اoزئية ال�  ،طيب اآلن أعرض بعض األمثلة ال� اختل

  : اختلت
هل نستطيع أن نقول أنه  ت�ب، الفعل هنا ت�ب\ أحد األوجه R ضبط 	مة  ،الل
 ت�َب ولسمكة ا تأكلال : قالوا -

 تأكلال " مع"صحيح أنه بمع�  ،بعد الواو أن يكون اسما وهذا فعل ما يقعألننا نش;ط في ،ال: اtواب مفعول معه؟
 \ ا�فع، �ب الل
 معالسمكة 

ً
ألن اTي يُنصب \ ا�فعول معه اسم ؛ ول معهلكن ليس منصوبا هنا ليس منصوبا

  .  ¿ا�وهذا الفعل منصوب بأن ا�ضمرة بعد واو ا�عية ا�سبوقة ب، وليس بفعل
  : أك0 من أمر اهذه الواو فيه، الشمس طالعةٌ و ُت �: تقول -

 
ً
  . اسم مفردوÙن نقول  ،�لة ،)الشمس طالعة(الواقع بعد الواو �لة �ملة : أوال
  .  أن الشمس طالعة وا¢ال ُت �يع³  واو ا¢الهذه الواو ليست بمع� مع وýنما هذه : خرآأمٌر 
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ألننا نش;ط R االسم الواقع بعد ، ال: اtواب هل يمكن أن ننصب عمراً S أنه مفعوال معه؟  ،عمروٌ وزيٌد  اش;ك: تقول -
وهنا الفعل اش;ك Ëتاج إ¤ اثن[ ح³c،  Ñ اtملةيع³ جاء بعد تمام ر ،الواو أن يكون فضلة يمكن االستغناء عنه

، اختصممثل الفعل  ،عمروٌ وزيٌد  اش;ك: بل ال يتم الòم إال أن تقول ،فقط فال يصح أن تقول اش;ك زيدٌ  ،Öصل ا�شارcة
  .  ملةبعد انتهاء ر³c اtملة، ا�فعول معه يأÕ بعد انتهاء ر³c اt فلم يأِت  ،عمروٌ وزيٌد  اش;ك ،تضارب

  . نريد واو بمع� مع، فيه مع وÙن ال نريد مع ،اTي اختل أنه ليس هنا واو ،زيد مع تجئ -
خر آبداللة 	مة قبل أو بعد ال¥ R  ،بعده، هذه الواو Ïت للمعيةعمرٌو وزيٌد  جاءأو  ،قبلهعمرٌو وزيٌد  جاء: وأيضا يقولون -

  . فليست الواو هنا للمعية ،اtملة
 ،مضاف ومضاف إÏه: \ أنها مفعول معه ألنها لم تسبق Ôملة، Ü رجل ةلم ننصب ضيع ،Ü رجل وضيعتُه: واأيضا قال -

   . Ôملة فلم تسبق
فما ناصبه؟ ما  ،ما ناصب ا�فعول معه؟ أي منصوب ال بد R من ناصب -هذه مسألة جديدة-ما اjي ينصب ا�فعول معه؟ 

  :ناصبه أقوال�  العامل فيه اjي عمل فيه ا4صب؟
شبه الفعل لم نمثل ª .  سارا�اصب ª الفعل  ا�يَل و ُت �: فإذا قلت ،أن ناصبه ما سبقه من فعل أو شبهه: القول األول

 سائراسم فاعل يشبه الفعل ا�ضارع، أنا  ، سائرما عندي اآلن فعل ا�اصب ª 	مة سائر ،ا�يَلóَو سائريع³ أن تقول أنا 
  . القول األول ما سبقه من فعل أو شبهه هذا هو  ،ا�يَلóَóَو

ر اtرجا© صحاب دالئل هوهذا رأي عبد القا ة،الواو � ا�اصب ،الطريَق و ُت � وهو أن ا�اصب ª الواو: القول ا^ا�
  . ، يرى أن ا�اصب الواوv�pا5الغة ا�تو+ سنة  �اراإلعجاز وأ

واقع بعد الواو اGالف، ومع� اGالف هو عدم مشارcة ما قبل الواو �ا ا�اصب لالسم ال وهو رأي الكوفي[: ا^الث القول
وهو -  فما بعد الواو وهو ا¢ائط لم يشارك ما قبلها ،ائَط ا¢و ُت �أو  الطريَق و ُت �: فإذا قلت مثالً  ،بعدها R ا¢كم

وهذا غ� مع;ف به  ،عنوي عندهمR ا¢كم، فاGالف هو ا�اصب وهو �مٌل م R ا¢كم وهو الس� لم يش;� - ا�تáم
  . عند �هور ا�حوي[

فا�اصب للنيل  ،ا�يَل و ُت �: فإذا قلت مثال ،وهو رأي الزجاج R ناصبه أن ا�اصب فعٌل ¶ذوف بعد الواو: القول الرابع
  .فيكون ا�يل حينئذ \ رأيه مفعول به لفعل ¶ذوف؛ والمست ا�يل ُت �وقاربت ا�يل أو  ُت �عنده 

اhا© أن ا�اصب  اصبا�  ،ا�اصب األول ما سبقه من فعل أو شبهه :إذن هذه اآلراء األربعة R ناصب ا�فعول معه و�
والقول الرابع أن ا�اصب فعٌل ¶ذوف ، أن ا�اصب اGالف وهو رأي الكوفي[: رأي اtرجا©، والقول اhالثوهو الواو 

  .سبقه من فعل أو شبهه وأرجحها أن ا4اصب ما، وهو رأي الزجاج
  : قوªبابن مالك ر�ه اهللا ذكر ا�فعول معه 

  � ,و س�ي والطريَق مäعة    هـينصب تال الواو مفعول مع
  ذا ا4اصب ال بالواو � القول األحق    بقـهه سـعل وشبـبما من الف

عل ـبما من الف: قال، يع³ مع الطريقوالطريق  �ي مèعةً سِ  :ينصب االسم الواقع بعد الواو \ أنه مفعول معه R مثل
يعR ³ القول  :ال بالواو � القول األحقباTي سبق من الفعل وشبهه  ؛يُنصب تا÷ الواو بما سبق من الفعل :بقـهه سـوشب

  . عليه ر�ة اهللا تعا¤ هوب[Ý اختيار ،إ¤ رأي اtرجا©منه وهذا إشارة  ،ا�ختار



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                         ا4حو                      ا4حو                      مقرر مقرر             

- zv - 

 

 وكيف أنت ، من ثريد قصعةً وكيف أنت : الواق ،هناك عبارات وردت عن العرب
ً
 وما أنت ، زيدا

ً
واإلش�ل R هذه ، زيدا

 ،من ثريد قصعةً وكيف أنت  ،العبارات نصب ما بعد الواو \ أنه مفعول معه مع أنها لم تُسبق بفعل وال باسم يشبه الفعل
 وكيف أنت 

ً
 وما أنت ، زيدا

ً
  . زيدا

أما اTي ينصب فتوجيه ا�صب  ،وهذا ال إش�ل فيه قصعةٌ وكيف أنت  :هم يرفعهاأن بعض العرب يرفعها أو أك0: واtواب
 تكون كيف :من ثريد قصعةً وفيقدر R كيف أنت ، قدر فعال مناسبا حÑ ينطبق ال�ط فتكون واو مسبوقة بفعلأن نُ 
 وأنت  تكون ما ،من ثريد قصعةً وأنت 

ً
 وأنت  تصنع أو كيف، زيدا

ً
  . زيدا

  )0Æ(اfلقة 
    حاالت االسم الواقع بعد الواو: اÏوم مسألةمعنا 

  ،االسم الواقع بعد الواو ë Rس حاالت
ً
  :ويمكن أن يستحÈها اإلنسان أو أن يدر�ها عقليا

Òانية      . وجوب العطف: ا¢الة األوhرجحان العطف: ا¢الة ا .  
  . هرجحان ا�فعول مع: ا¢الة الرابعة    . وجوب ا�فعول معه: ا¢الة اhاhة

  . يعí امتناع العطف وا�فعول معه ،امتناعهما: ا¢الة اGامسة
Òانية: هذه 8س حاالت لالسم الواقع بعد الواو، واالسم الواقع بعد الواو ا¢الة األوhرجحان العطف : وجوب العطف، ا

 فيكون العطف جائز
ً
 وا�فعول معه جائز ا

ً
يتع[ فيها وول معه، فيجب وجوب ا�فع: ولكن العطف أرجح، ا¢الة اhاhة ا

وا¢الة ، لكن ا�فعول معه أوÒ ،رجحان ا�فعول معه فيجوز فيها ا�فعول معه و�وز العطف: ا�فعول معه، ا¢الة الرابعة
  . امتناعهما فيمتنع العطف ويمتنع ا�فعول معه وÙتاج إ¤ وجه آخر، هذه � حاالت االسم الواقع بعد الواو: اGامسة

  : Tلك ابن مالك ر�ه اهللا يقول ،أنه 	ما أمكن العطف فهو أوÒ وذكرت قبل
  والعطف إن يمكن بال ضعف أحق

Òوجوب العطف: ا¢الة األو .  
 لو وجدنا واو ؟م� �ب العطف

ً
لو بل ننظر،  ،ووقع بعدها اسم فإننا ال نقوم مبا�ة بنصبه \ ا�فعول معه؛ R مع� ما ا

�ب العطف إذا فات êط من ال*وط ال� تضمنها : وردها أمثلة �ب فيها العطف، فنقولنظرنا 5عض األمثلة ال¥ سأ
  . إذا فات �ط من ال�وط ال¥ تضمنها ا<عريف امتنع  ا�فعول معه ووجب العطف، ا�عريف
 أtفحينئٍذ أ ،علالواو لم تسبق بفعل وال باسم يشبه الف ؛هنا يمتنع ا�فعول معه اختل �ط، ضيعتُهوÜ رجل : مثال ذلك
  .العطف
وهنا ، ألن ما بعد الواو ال بد أن يكون فضلة جاء بعد استكمال ر³c اtملة �اذا؟هنا يمتنع العطف ، عمرٌ و زيدٌ  اش;ك

: فال يتُم �لة بقوª، اش;ك :أك0 من شخص منألن الفعل اش;ك يدل \ أنه يقع  ،اش;ك زيد: االفعل ال تتم اtملة بقو�
فحينئٍذ ال بد من عطفه \ ما  ،، حينئذ ما بعد الواو ال يمكن االستغناء عنه لم يأِت بعد استكمال ر³c اtملةزيداش;ك 
  . �ب العطف ،قبله
 جاء: ضبطه بالشg أقولألو أردت أن  ؟الواقع بعد الواو ما حا<ه ما ضبطته بالشg وعمر، قبله أو بعده وعمرو زيد جاء
وهنا ليس بمع� مع ألننا قلنا  "مع"R ا<عريف ال بد أن تكون الواو بمع� : ألننا نقول �اذا؟�ب فيه العطف  وٌ عمرو زيد
مثًال  ، فإذا قيلفإذا اختل �ط من هذه ال�وط فنعطف، ليس معه قبله يع³ ليس معه أو بعده يع³ وعمرو زيد جاء
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 اش;كمثًال  ،ا �ن ا�ثال Éا �ب فيه العطف فتنظر إ¤ ما قبلهفإذ؛ وضع لك أك0 من ضبطوضبط هذه اtملة بالشg ا
 أجعل عمر ،مرفوع ؟زيد ما حكمه انظر إ¤ ،هنا واجب العطف وعمرو زيد

ً
  . مثلها

  . رجحان العطف: ا¢الة اhانية
: نقول عطف؟م� ي©جح ال: والقاعدة، ولكن العطف أوÒ، رجحان العطف يع³ ا�فعول معه جائز والعطف كذلك جائز

ال من ناحية القواعد ا�حوية وال من  ،فإذا أمكن العطف بال ضعف ،ي©جح العطف إذا أمكن بال ضعف ألنه األصل
� ، ناحية ا�ع

ُ
  . وÒهو األإÏه ألنه األصل و فأtأ

 عمرو زيد جاء: ويمكن أن أقول، \ العطف عمرٌ و زيد جاءيمكن أن نقول و، عمرو زيدٌ  جاء: مثل
ً
مفعول معه  هن\ أا

 ، والوجهان جائزان، ألن ال�وط متوفرة
ُ
  . رجح العطف ألنه األصل وألنه أمكن بال ضعففأ

  : وTلك قال ابن مالك عليه ر�ة اهللا
  والعطف إن يمكن بال ضعف أحق

 }قَِبيلُهُ وَ ُكْم ُهَو يََراإِنÝُه {فقرئ  }قَبِيلُهُ وَ ُكْم ُهَو يََراإِنÝُه {: قوª تعا¤ -بالوجه[ العطف وا�عية ئÉا قُر- وجلومنه قوª عز 
  ،با�صب \ ا�فعول معه ئوقر، هُ لُ قَِبي :قرئ بالرفع\ العطف 

َ
فإذا أمكن  ،قواعد ا�حوية العطفالوÒ من ناحية واأل

Òبال ضعف فهو األو .  
نَْت  اْسُكنْ {ومن رجحان العطف 

َ
َنÝةَ  َزوُْجَك óَوأ

ْ
tنَْت  فَاْذَهْب {ومنه } ا

َ
  َربëَك óَوأ

َ
  . العطف َربëَك و�  َزوُْجَك في;جح R َ} َفَقاتِال

  . وجوب ا�فعول معه: ا¢الة اhاhة
إذا وذلك  ،هناك بعض ا¢االت �ب فيها ا�فعول معه، سماø بابن باب ا�فعول معه إ: ألن هناك من قال ،وهذه مهمة

  . فإذا امتنع العطف فإننا ننصب \ ا�فعول معه، يةإما من جهة ا�ع³ أو من جهة الصناعة ا4حو ،امتنع العطف
ليس  هألن، ف� هذا ا�ثال يمتنع عطف طلوع \ زيد، طلوَع الشمسو زيد مات: مثالً  امتناع العطف من جهة ا�ع³ -

  . فالعطف Éتنع من جهة ا�ع�، طلوع الشمس مع زيد ماتإنما ا�راد ، ال، ا�ع� مات زيد ومات طلوع الشمس
فالعطف Éنوع ألنه ليس ا�ع� استيقظت واستيقظ مثال آذان الفجر ليس  ا�ع� ، أذاَن الفجرو ُت استيقظ: وcقولك مثالً 

  . فهذا مثال المتناع العطف من جهة ا�ع�، آذان الفجر مع ُت استيقظإنما ا�ع� ، ذلك
 ومالَك : قولك متناع العطف من جهة الصناعة ا4حوية من جهة القواعد ا4حويةا -

ً
R هذا ا�ثال �ب نصب ما بعد ، زيدا

: Ùوية و� ةالعطف هنا Hالف قاعدم؟ ما ا�ش°ة � عطف زيد S ال¿ف ا�جرورة بالال �اذا؟الواو \ أنه مفعول معه، 
لزيد لصح مالك و: فلو قيل، أنه ال �وز العطف \ الضم� ا�جرور إال بإ�دة اGافض كما هو رأي �هور ا�حوي[

 : لكن ا�ثال، العطف حينئذ بال إش�ل
ً
  . مالك وزيٍد ألنه البد من إ�دة اtار: فال �وز أن تعطف فتقول ،مالك وزيدا

 tمهور ا�حوي[-كمال قال ابن مالك ر�ه اهللا 
ً
 �ب نصب زيد \ أنه مفعول معهومالَك : فا�ثال -هذا الرأي طبعا

ً
؛ زيدا

  . جهة القواعد ا�حويةأي  ،الصناعة ا�حوية ألن العطف Éتنع من جهة
  : قال ابن مالك ر�ه اهللا تعا¤ 

S ى عطٍفÌ قد ُجعَل   وعود خافض 
ً
  ضم� خفٍض الزما

 قد ُجعَل  ؛عود اGافض عند العطف \ ضم� lرورÌى عطٍف S ضم� خفٍض  وعود خافض
ً
رأيه  أشار إ¤، ثم الزما

  : اGاص عليه ر�ة اهللا فقال
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þإذ قد أ 
ً
  � ا4ظم وا4¬    وليس عندي الزما

ً
  الصحيح مثبتا

  . وقوع بعض الشواهد عليهلفأشار إ¤ رأيه وأنه �وز 
   . رجحان ا�فعول معه: ا¢الة الرابعة

  ؟م� ي©جح ا�فعول معه، وا�فعول معه هو الراجح ؛يع³ الوجهان جائزان
فإذا ضعف العطف  ،إما من جهة ا�ع³ أو من جهة الصناعة ا4حوية يعí لم يمتنع ولكنه ضعف ،وذلك إذا ضعف العطف

  . من جهة ا�ع� أو من جهة الصناعة ا�حوية فحينئذ ي;جح ا�فعول معه
  : قول الشاعر فمثال ضعف العطف من جهة ا�ع³ -

 م�ن الáيت[ من الطحالِ     أبيكمب³ و وفكونوا أنتم

هذه ي;جح أن تنصب  ب³، وب³ أبيكم: والشاهد R قوª ،إخوانهم من األب قريب[ه بأن يكونوا مع ءالشاعر يو9 أبنا
كونوا أنتم العطف مرجوح ألنه من جهة ا�ع� لو قلنا بالعطف ل�ن ا�ع� ف، \ ا�فعول معه، وال ي;جح فيها العطف

أي  ؛الطحال نهم م�ن الáيت[ موهو ال Hاطب أبناء األب ولكنه Hاطب أبناءه بأن يكونوا مع وÏكن ب³ أبيكم
   . متقارب[

بالعطف  من جهة ا�ع� لو قلنا هألن؛ في;جح نصب ج�انك \ أنه مفعول معه، كن أنت وج�انَك �إلخوة: وهذا كقولك
 �   . إلخوة�بأن يكون مع ج�انه  ه®اطب هوهو ال Hاطب ا�tان وýنما يوصي؛ كن أنت وÏكن ج�انُكل�ن ا�ع

 قم: قولك ومثال ضعف العطف من جهة الصناعة ا4حوية -
ً
  . ُت وزيدا

 زيدهنا ي;جح أن تنصب 
ً
ليس  ،قام زيدوُت قميع³  ،ُت وزيدٌ قم: لو قلت العطف؟� ما ا�ش°ة  ،\ أنه مفعول معه ا
�وز العطف \ الضم� ال �: ألن القاعدة ا�حوية تقول ،اإلش�ل من ناحية القواعد ا�حوية، اإلش�ل من جهة ا�ع

ا�تصل ال بد من الفصل بضم� منفصل أو  رفعالقاعدة ا�حوية تلزم الفصل قبل أن نعطف \ ضم� ال ،ا�رفوع ا�تصل
  .  أي فاصل آخر

هنا العطف أوÒ ، زيدٌ و أناُت قم: فتقول، ال بد من الفصل بينهما بكلمة ،\ ا<اء زيدٌ سأعطف 	مة  زيدٌ وُت قم: مثالً 
نَْت  اْسُكنْ { ،زيدٌ و أناُت قم

َ
َنÝةَ وَ أ

ْ
tنَْت  فَاْذَهْب }، {َزوُْجَك ا

َ
 ،فعُ فثلك العطف هنا َض ، هذا هو األسلوب الغالب }óََربëَك وأ

  : وTلك ابن مالك ر�ة اهللا قال، برجحان العطف: لم Ëصل توcيد Áذا الضم� فقالواوألنه لم Ëصل فصل 
  فصل بالضم� ا�نفصلعطفت فا    و¸ن S ضم� رفع متصل

  .  ع¦: و أنت قمَت  ،زيدٌ و أناُت قم، إذا عطفت \ ضم� رفع متصل فافصل بينهما بالضم� ا�نفصل
  عتقدافه � ا4ظم فاشيا وضعْ     وبال فصل يرد ،أو فاصل ما

  
ً
  . ولكنه ضعيف ليس خطأ

  . ا�فعول معهيمتنع متنع العطف وي ،امتناعهما: ا¢الة اGامسة
اهد الواردة \ امتناع العطف وال¥ ذكرها ابن هشام عليه ر�ة اهللا امتناع العطف وامتناع ا�فعول معه قول من الشو
  : ا�اظم

 
�
 وماًء بارداً فتُ عل

ً
  ح� شتت ّ¡الة عيناها    ها تبنا

 وماًء بارداً 
ً
 ألنه ليس ا�ع�  ،متنعيالعطف هنا  علفتها تبنا

ً
 وعلفتها ماءا

ً
  . علفاء ال يُ ألن ا� ،علفتها تبنا
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 للماءليس ا�ع� ، متنع ا�فعول معهيو
ً
 مصاحبا

ً
  .فيمتنعان هنا ،علفتها تبنا

 ìكون ماًء هنا ليست معطوفة \ ت، فماءً  سقيتهاعلفتها تبنا و: فنقول، ر فعًال بعد الواووحينئذ ال بد أن نقد 
ً
وليست  تبنا

  .مفعول به لفعل ¶ذوفمفعول معه بل � 
 فنقدر فعالوهناك وجه آخر غ

ً
 �ع� فعل مناسب Ëصل أن ينصبهما معا

ً
، � تقدير الفعل وهو أن àعل الفعل األول مضمنا

 وماءً  أنلتها: كأنه قال أنلتها: مثالً  بعلفتهاا�راد : فنقول
ً
فحينئذ إذا جعله من باب ا<ضم[ تكون ماًء معطوفة \ ما ، تبنا

  . قبلها
 Éا يمتنع فيه العطف 

ً
  : د ال¥ ذكرت \ امتناع العطف وامتناع ا�فعول معه قول الشاعرلشواهاأيضا

 
ً
  َن ا¢واجب والعيونجْ وزجÝ     إذا ما الغانيات برزن يوما

 Ýدققَن ا¢واجب والعيون يمتنع العطففهنا  ،يع³ دققَن ا¢واجب: َن ا¢واجب والعيونجْ زج �هنا ال ف ،ألنه ليس ا�ع
زججَن يع³ ما الفائدة إذا قال  ،ا�فعول معهوcذلك  ،فيمتنع العطف ،ا للحواجب خاصةوýنما هذ، العيون ال تدقق ،صلحي

يمتنع العطف وا�فعول  ،فيمتنعان حينئذ ،هذا معلوم أن ا¢واجب قريبة ومصاحبة للعيون ا¢واجب بمصاحبة العيون
فتكون العيون مفعول به ، العيون لنcحوزججَن ا¢واجب و: كأن يقال وTلك ال بد من تقدير فعل مناسب بعد الواو، معه

  . لفعل ¶ذوف
 
ً
 �ع� فعل آخر يصلح ألن ينصبهما معا

ً
يع³  زججنَ بدل : فيقول ومنهم من �عله من باب العطف و�عل الفعل مضمنا

 Ýحس Ýن �  . ا¢واجب والعيون حّسنّ : فيقال حّسنÝ : فكأن ا�ع
  : وTلك يقول ابن مالك ر�ه اهللا R هذه ا�سألة

  وا4صب çتار Ìى ضعف النسق    والعطف إن يمكن بال ضعف أحق
  أو اعتقد إضمار >مل تُِصب    وا4صب إن لم �ِز العطف �ب

Òى ضعف النسق، العطف يمكن بال ضعف أوÌ تارç ي;جح ا�فعول معه إذا ضعف النسق  ،اختار ا�صب :ا4صب
إذا لم �ز العطف امتنع العطف وجب ا�صب \ ا�فعول  :بوا4صب إن لم �ز العطف �، يع³ إذا ضعف عطف النسق

  . يش� به إ¤ امتناع العطف وامتناع ا�فعول معه :تصب أو اعتقد إضمار >مٍل  ،معه

  ) 0Ç(اfلقة 
  . فاالستثناء من ا�نصوبات R بعض أحواª ،االستثناء±ينا اÏوم حديث عن موضوع 

t أن تقول فكرة االستثناء العامة: Óإال الطالُب  ح  
ً
 ا�واد ُت قرأو، R حكم ا¢ضور الطالبيستث� من  محمدف، ¶مدا

  . R ا¢كم وهو القراءة ا�وادمستث� من  ا�حوف، ا�حوَ  إال
عدا و خالو سوىوغ� وقد يكون االستثناء بغ�ها من األدوات مثل ، ف¿ أحد أدوات االستثناء بإال� وقد يكون االستثناء 

  . فإذا أثبتنا ا¢كم �ا قبله فهو Hرج هو إذن ®رج Éا قبلهسيأÕ،  كما احاشو
  أثبت للقوم القيام وأخرجت ،¶مد إال القومقام : تقول

ً
، ¶مد إال القوم قامما : Õ مثال \ القوم فأقولآوربما ، منهم ¶مدا

  . R هذا ا¢كم ¶مدفأدخل 
  ؟ هل �ره؟ هل ننصبه؟ هل نرفعه؟ و,ن ندرس � االستثناء ما حكم هذا ا�ستث³

  فما حكم هذا ا�ستث³؟
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ا�ستث³ : فمثالً ، بل æتلف ربما � أداة االستثناء الواحدة، إن حكم ا�ستثæ ³تلف باختالف أداة االستثناء: ونقول
æتلف باختالف نوع  "إال"ـا�ستث³ بإن بل  ؛ R حكم "إال"ـا�ستث³ ب، R حكم"خال"ـا�ستث³ مثال ب، R حكم "غ�"ـب

  . كما سيأ� الم
  هل ننطقه بالرفع أو با4صب أو باoر؟ ؟كيف نضبطه بالشâ؟ كيف ننطقه ،إذن ,ن ندرس حكم ا�ستث³

فتينا R هذا األسلوب ، سورةً  إال القرآنَ  ُت حفظ: مثال االستثناء إذا قلنا أسلوب�لة االستثناء أو : أر�ن ×لة االستثناء
 اfكم أو العامل ،القرآنوهو  وÌينا ا�ستث³ منه، إالو�  وÌينا األداة، سورةوهو  هذا الر�ن األول ؛مستث³

ً
 وÌينا أيضا

  . حفظوهو الفعل هذا 
  . اfكم أو العاملو ا�ستث³ منهو األداةو ا�ستث³فهذه أر�ن �لة االستثناء 

   ؟ا�ستث³ما تعريف 
  .  هذا هو تعريف ا�ستث� ،م Hُرج من حكم ما قبله بوساطة أداة يقال Áا أداة االستثناءهو اس: ا�ستث³قالوا � تعريف 

   ما أدوات االستثناء؟
ومنها ما هو  ،ومنها ما هو حرف، ومنها ما هو اسم، ما هو فعل: فمنها ،و'تلف أدوات االستثناء ثمان مثال،" ال"Ùن نعرف إ

  . م;دد ما ب[ الفعلية وا¢رفية
  :ت االستثناء tأدوا
  .  حرف استثناء "إال: "نقول R إعرابها، حرفو�  "إال" :أوال
 
ً
 وثانيا

ً
  . اسمانوهما  سوىوغ� : ثا^ا

  . فعالنوهما  ال يكونو ليسمن أدوات االستثناء : ا}امسوالرابع 
  .  أدوات االستثناءفهذه �، ب[ الفعلية وب[ ا¢رفية ةم;دد و� احاشو عداوخال : ا^امنوالسابع و السادس

  حكم ا�ستث³ بعد أدوات االستثناء
ليس ، ثم عن حكم ا�ستث� بعد سوىوغ� ثم نتحدث عن حكم ا�ستث� بعد ، إالسنتحدث عن حكم ا�ستث� بعد 

  . احاشو عداوخال ثم عن حكم ا�ستث� بعد حكم  ،ال يكونو
؟ هل هو مرفوع؟ ؟)إال(بـ ما حاالت ا�ستث³) إال(نأÕ إ¤ أم أدوات االستثناء 

ً
   هل هو rرور؟ هل حكمه منصوب دائما

  : ثالث حاالت "إال"ـنقول للمستث� ب
Òا¢الة األو : 

ً
 موجبا

ً
   أن يكون الم أو االستثناء تاما

   وا�وجب؟ ما ا�راد باالستثناء ا�ام
 موجود ا�ستث� منهإذا �ن ، ا�ستث� منهكر فيه هو ما ذُ  :ا�ام

ً
  .ا أن هذا االستثناء تامقلن ا

  إال الطالُب  حÓ: مثال
ً
  .  موجود الطالبوا�ستث� منه  ،هذا استثناء تام، خا±ا

 ، فهذا ال يس) تاما ،ا�ستث� منه R هذا ا�ثال غ� موجود ،¶مد إال قام ما: أما لو قلت
ً
  .  ا�ستث� منه فيه ا<ام هو ما ذكر إذا

ُ : ا�وجب   . استفهامأو  ن¿أو  بن�سبق هو اTي لم ي
  إال الطالب حÓ: نحوف

ً
 ألنه لم يتقدمه ، ¶مدا

ً
  . استفهامأو  ن¿ٌ أو  ن�ٌ هذا موجب أيضا

  إال الطالب حÓ ما: قلنا لوو
ً
  . هذا غ� موجب ألنه سبق بن� عليا
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Òونعيد ا¢الة األو Õمنه مذكور: إذن نأ � أي أن ا�ستث
ً
 موجبا

ً
ولم يتقدم \ ا�ستث� منه ن� ، و� أن يكون الòم تاما

  . أو ن¿ أو استفهام
 موجبا �ب نصب ا�ستث³، اfكم �ب نصب ا�ستث³: نقول؟ ما اfكم

ً
   إذا xن الم تاما

  إال الطالب حÓ: فتقول -
ً
 تنصب ، ¶مدا

ً
  . ¶مدا

  . �صبألن الòم تام موجب فيجب ا فصالً تنصب ، فصالً  إال الكتاَب  ُت قرأ: ومثالً  -
  ؟كيف نقول � إعراب مثل هذا األسلوب

، حرف استثناء مب³ \ السكون ال ¶ل ª من اإلعراب: إال، مفعول به: الكتاَب و، فعل وفاعل: ُت قرأ، الكتاَب  ُت قرأ 
  .مستث� منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة \ آخره: فصالً  ،)بعضهم Hلط فيقول مستث� منه(مستث� : فصالً 

 ن أ
ً
 موجبا

ً
بُ {قول اهللا عز وجل  :من الشواهد \ هذه ا¢الة، يكون الòم تاما  ِمنُْه  وافََ�ِ

�
  إِال

ً
 ا�ستث�  }ِمنُْهمْ  قَِليال

ً
 قَِليال

  . ألن الòم تام موجب: السبب، حكمه وجوب ا4صب
ُء يَْوَمئٍِذ َنْعُضُهْم 5َِ {: من الشواهد \ هذه ا¢الة قوª تعا¤ -

Ý
ِخال

َ ْ
 ْعٍض َعُدو: األ

�
ُمتÝِق[َ  إِال

ْ
مستث� منصوب وعالمة  ا�تق[} ال

  .  نصبه اÏاء ألنه �ع مذكر سالم
 فََجَعلَُهْم ُجَذاًذا {: ومنه قوª عز من قائل -

�
 } لَُهمْ  َكِبً�ا إِال

ً
ما لو قيل لك ، مستث� منصوب وعالمة نصبه الفتحة فكب�ا

، لوجود ا�ستث� منه تام، ألن الòم أو ألن االستثناء تام موجب: تقول ما السبب؟، وجوب ا4صب: تقول حكم ا�ستث³؟
  .ألنه لم يسبق بن� أو ن¿ أو استفهام موجبو) هم(الضم�  همجعل
ُ {: ومن أمثلة هذه ا¢الة قوª تعا¤ -

َ
� Ýيَن ìْهلَهُ ُه نَج

َ
  َوأ

�
تَهُ  إِال

َ
  . الفتحةمستث� منصوب وعالمة نصبه  فامرأته }اْمَرأ

 غ� موجب: ا¢الة اhانية
ً
   أن يكون الم تاما

  ما اfكم إذا xن الم تاما غ� موجب؟ ،ولكنه سبق بن� أو ن¿ أو استفهام ،ا�ستث� منه موجود
ً
 \ : أوال

ً
نأخذ مثاال

  :هذه ا¢الة تقول
  إال القرآنَ  ُت حفظما 

ً
 ¶مد إال القوم قام ما: وتقول، جزءا

ً
ولكنه غ� موجب <قدم ا�� R ، موجود القوم منه ا�ستث�، ا

   ما حكم ا�ستث³ � هذه اfالة؟ ؟ما اfكم � هذه اfالة، األول
  :أمرانحكمه �وز فيه 

  ما ا�راد باإلتباع؟ ْيَباعوهو الراجح اإل: األول الوجه
 
ً
 وجرا

ً
 ونصبا

ً
الوجه  هذا ،¶مدٌ إال  القومُ  قام ما: فإذا قلنا، إلتباعهذا ا ،أن àعل حرcة ا�ستث� مثل حرcة ا�ستث� منه رفعا

  إال القومَ  ُت رأي ما، األول وهو الراجح
ً
  ؛هذا ا�راد باإلتباع، ¶مدٍ  إال بالقومِ  ُت مرر ما، ¶مدا

ً
أن يكون ا�ستث� تابعا

  .  للمستث� منه
 محمدٌ ف، ¶مدٌ إال  القومُ  قام ما: فإذا قلنا ،يكون إعرابه بدل بعض من Ü، هو يتبعه R حرcته ماذا يكون إعرابه إذن؟
   . بدل من 	مة القوم، بدل بعض من Ü: نقول ؟ما إعرابه، القومبالنسبة للحرcة كحرcة 

 ¶مدإال  القومُ  قام ماو�وز  ،هذا هو الوجه الراجح ¶مدٌ إال  القومُ  قام ما: فتقول  ا4صب S االستثناء: ا^ا� الوجه
ً
، ا

؛¶مدإال  القومُ  قام ما، و\ الوجه اhا© بدل بعض من Ü: محمدٌ ف ؛¶مدٌ إال  القومُ  قام ماهذا الوجه األول اإلعراب \ 
ً
 ا

 ف
ً
    .مستث� منصوب وعالمة نصبه الفتحة محمدا
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  هُ وَعلُ فَ  َما{: قوª عز وجل) تقدم ا94(من الشواهد \ هذه ا¢الة 
�

  األداة ،مستث�: قليل} ِمنُْهمْ  قَِليٌل  إِال
�

 ا�ستث� منه، إِال
  قليلفيجوز R ، ، الòم تام غ� موجب)هؤالء �اعة( هُ وَعلُ فَ  َما الواو

ً
  .فاعل للواو ألن الواو R ¶ل رفع الرفع تبعا

  هُ وَعلُ فَ  َما(اآلية  به قرئتو و�وز وجه آخر
�

  . \ االستثناء قليالً فننصب )  قليالً  إِال
 وَ {: )تقدم ا�4( اآلية األخرى

َ
تَِفْت  ال

ْ
َحدٌ ِمنُْكْم  يَل

َ
  أ

�
تَ ا إِال

َ
ما  ،أحدٌ  ا�ستث� منهاو إال أداة االستثناءو مستث� امرأة} َك ْمَرأ

  :حكمه �وز فيه وجهان: نقول ؟حكم ا�ستث³ هنا
 ا�ستث� منه مرفوع؛ كذلك àعل ا�ستث� مرفوعة أحدٌ ، أحدٌ \ أنها بدل من  امرأةٌ وذلك برفع  اإلتباع

ً
ونقول R ،  مرفو�

  .بدل بعض من Ü: إعرابه
  . وقد قرأت اآلية بالوجه[ ا�نصوبة \ االستثناء: ما حكمها R حالة ا�صب قلنا، امرأةً  أن ننصب الوجه اآلخر
 ِمْن رَْ�َِة َربìِه  َفْقنَُط  َمنْ وَ {: قول اهللا عز وجل) تقدم االستفهام(من الشواهد 

�
ونَ  إِال

ë
ال Ýضالونال} الض � ا�ستث� منهو، مستث

 الضالون<قدم االستفهام، ف )َفْقنَُط  َمنْ (وهنا الòم تام غ� موجب <قدم االستفهام ، )هو تقديرهضم� مست; (فاعل يقنط 
  .و�وز فيها ا�صب \ االستثناء، بالرفع \ ا<بعية \ أنها بدل من الضم�

  ُشَهَداءُ لَُهْم  يَُكنْ  لَمْ وَ {: ومنه قوª اهللا عز وجل
�

ْغُفسُ  إِال
َ
�وز فيها الرفع \ أنها بدل بعض من Ü من 	مة  فأنفس} ُهمْ أ

  . و�وز فيها ا�صب \ االستثناء، شهداءُ 
 ": إال"من حاالت ا�ستث� بـ ا¢الة اhاhة

ً
Øأن يكون االستثناء مفّر   

 ، غ� تام وغ� موجبهو ما �ن الòم فيه  :ا�فرغا�راد بمصطلح االستثناء 
ً
أو  وتقدم عليه ن�، ا�ستث� منه ليس موجودا

  .  فهذا هو االستفهام ا�فرغ غ� ا<ام وغ� ا�وجب، )أو ن¿ أو استفهامن� ( شبهه
ªمنه، ¶مد إال قام ما: مثا �  . هذا يسمونه مفرغ وتقدم ا��، غ� موجودالقوم أو الطالب : مثال ا�ستث

   � االستثناء ا�فرغ ما حكمه؟ "إال" ما حكم ما بعد
  . يكون هذا إعرابه، ثم نعرب ةفنعتÂ إال غ� موجود، � االستثناء ا�فرغ يُعطى حكمه لو لم توجد إال "إال"حكم ما بعد 

ود إال R فكذلك مع وج فاعل ما إعراب �مد هنا؟، ¶مد قام مافقلنا ، لو اعتÂنا إال غ� موجودة، ¶مد إال قام ما: مثال -
  .  فاعل: ¶مدو، أداة استثناء ملغاة: إالو، فعل: قامو، نافية: ما، االستثناء ا�فّرغ تكون فاعالً 

 ¶مد إال ُت رأي ما: مثال -
ً
 ¶مد ُت رأي ما: قلت ككأن، ليست موجودة إالنعتÂ أن ، ا

ً
 ¶مدفإعراب ، ا

ً
مفعول R هذا ا�ثال  ا

 ¶مد إال ُت رأي ماه، كذلك مع وجود إال إعرابها مفعول ب، به
ً
، أداة استثناء ملغاة: إالو، فعل وفاعل: ُت رأيو، نافية: ما، ا

 و
ً
  .  مفعول به: ¶مدا

  . هذا هو االستثناء ا�فرغ ،بمحمدٍ  إال ُت مرر ما: ومثله -
  :الشواهد \ االستثناء ا�فرغ ومن
َق� {: قوª تعا¤ - ْfا 

�
 اهللا�ِ إِال

َ
Sَ َيُقولُوا 

َ
ألن هذا هو حكم 	مة ا¢ق لو لم توجد ، مفعول بهبعد إال R هذه اآلية  فما} َوال

  . إال
 َرُسوٌل { -

�
ٌد إِال    . خÂ ¶مد رسوُل : لو قلت ،خÂحكمه بعد إال R هذا ا�ثال } َوَما ُ�َم�

ْحَسنُ { -
َ
� tَِ أِ

�
 بِال

�
ِكَتاِب إِال

ْ
ْهَل ال

َ
َاِدلُوا أ

ُ
î 

َ
   .ور با¢رفحكم ما بعد إال lر} َوال

 من الشواهد \ االستثناء ا�فرغ -
ً
 {: وأيضا

Ý
مبتدأ فما بعد إال  ؛كRÂ صدورهم } َما ُهْم بِبَاِلِغيهِ  ِكÂٌْ إِْن Rِ ُصُدورِِهْم إِال
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  .  مؤخر
ُغُروِر { -

ْ
 َمَتاُع ال

�
ْغَيا إِال èÌََياةُ ا

ْ
fكذلك }َوَما ا ،Âخ.  

- } 
ْ
 ال

�
   .فاعلهنا  الفاسقونيكفر } َفاِسُقونَ َوَما يَْكُفُر بَِها إِال

ابُِرونَ { -  الص�
�

اَها إِال  يُلَق�
َ

  .فاعلكذلك } َوال
ال يتأü ا<فريغ R اإل�اب ، جاء إال ¶مد: ال يمكن أن تقول، هوا<فريغ ال يأR Õ اإل�اب ال بد أن يتقدمه ن� أو شبه

  . ¶مد يع³ رأيت �يع ا�اس إال ¶مد وهذا ¶ال رأيت إال: ألن مع� قولك، ألنه يؤدي إ¤ االستبعاد

  )0ß(اfلقة 
وÙاول أن نأÕ بتطبيق �يع \  ،وذكرنا أمثلة وشواهد \ Ü حالة ،Öدثنا R ا¢لقة ا�اضية عن حاالت ا�ستث� بإال

 ، ونب[ سبب الضبط، نريد أن نضبط ا�ستث� بالشg، هذه ا¢االت
ً
  . ونعربه أيضا

  . ¶مد إال الطالب حÓ ما: ألولا�ثال ا
 ¶مدأو ، نضع كèت[ ¶مدٍ أو ، [فنضع ضمت ¶مدٌ : بالشg أحيانا نقول ¶مدنريد أن نضبط 

ً
  . فنضع فتحت[ ا

  . إذا �ن هناك R الضبط أك0 من وجه ال بد أن نتنبه فنضبط بالوجه[ معا ،واoواب الصحيح أنه �وز R وجهان
  : ¶مد وجهانR �وز : نقول، الطالب حÓ ما: فنقول

  . ¶مدٌ  إال الطالب حÓ ما: الوجه األول
، إال الطالب حÓ ما: الوجه اhا©

ً
  ؟�اذا جاز 4ا الوجهان ¶مدا

وýذا �ن  <قدم ا�� عليهوهو غ� موجب  ،الطالبوهو  دوجوما�ستث� منه ، ألن االستثناء تاٌم غ� موجب: نقول
  . وا4صب S االستثناء تباعاإل: ة فيجوز �ا وجهاناالستثناء بهذه ا¢ال

   ¶مدٌ : � حالة الرفع؟ كيف نقول � إعراب �مد
أن ¶مد يتبع : ومع� هذا اإلعراب ،مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة \ آخره )الطالبمن (بدل بعض من Ü : ¶مدٌ 

هو  فالطالب ،الطالبنقول R إعرابنا بدل بعٍض من هنا مرفوعة فمحمد ترفع كذلك، Ùن  فالطالب، الطالبحرcة 
  . ا�بدل منه مرفوع وعالمة رفعه الضمة

 ¶مد: و¹ حالة ا4صب
ً
  ا

 ¶مدو ،أداة استثناء أو حرف استثناء مب³ \ السكون ال ¶ل ª من اإلعراب: إال
ً
مستث� منصوب وعالمة نصبه الفتحة : ا

  . الظاهرة \ آخره
  خا± إال نوا�دعو حÓ: ا�ثال ا^ا�

، ا�وجب هذا من ا�امنريد أن نضبط خا± بالشg، ول6 نعرف اإلجابة الصحيحة ننظر إ¤ نوع الòم من أي حالة هو، 
�   . هوموجب لم يسبقه نفيه أو شبهموجود،  نوا�دعو منه íم تام مستث

 
ً
 موجبا

ً
  . وجب نصب ا�ستث³؟ ما اfكم إذا xن الم تاما

Óإال نو�دعوا ح  
ً
  . ليس فيها إال وجه واحد ،خا±ا

  ؟كيف نقول � اإلعراب
 و، حرف استثناء مب³ \ السكون ال ¶ل ª من اإلعراب: إال

ً
  .الفتحة مستث� منصوب وعالمة نصبه: خا±ا
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  . ع¦ إال ا±رس فهم ما: ا�ثال ا^الث
âبالش ï؟كيف نضبط ع   

لم  الطالبا±رس أو ما فهم  أحدما فهم : ما قلنا ،ا�ستث� منه غ� موجود ،م هناÁا ننظر إ¤ نوع الò ؛الضبط الصحيح
 
ً
  . غاالستثناء ا�فرّ بوهو ما يعرف  فالم غ� تام وغ� موجب تقدم ا�� R األولوcذلك ، نذكر مثال ا�ستث� منه عموما

   .نعتz إال ليست موجودة )إال(م توجد يعطى حكمه ما ل: نقول ؟االستثناء ا�فرغ�  "إال"ما حكم ما بعد 
فاعل مرفوع : وýعرابها ع¦:  إال ا±رس فهم ما، ع¦ٌ نقول R ضبطها  ،فاعل: ع¦àد أن إعراب  ؛ع¦ ا±رس فهم ما: لو قلنا

  . وعالمة رفعه الضمة الظاهرة \ آخره
 اليكون أن : الإهذه � حاالت ا�ستث� ب

ً
 غ� موجبوأن يكون الò، موجب òم تاما

ً
وأن يكون االستثناء  ،م تاما

 
ً
çحالة ،مفر Ü R بإال تذكر ا¢الة ما � ،فتذكر �  . ثم األمثلة عليها ؟ثم ما ا¢كم، تعرف حاالت ا�ستث

وأتينا  ،¶مدٌ  إال صديق ÷ما: يع³ لو قلنا، و� ما ا¢كم لو تقدم ا�ستث� \ ا�ستث� منه: بعد ذلك نأÕ مسألة أخرى
   ؟تقدم ا�ستثS ³ ا�ستث³ منه فما اfكم ،وقدمنا وقلنا ما÷ إال ¶مد صديق

  .إذا تقدم ا�ستثS ³ ا�ستث³ منه فا�ختار نصبه ،ا�ختار نصبه: نقول
،من األمثلة \ ذلك قولك ما÷ إال ¶مد
ً
 ما÷ إال ¶مد ،تنصب ا

ً
  : ميتوcقول الكُ  ،صديٌق  ا

  مذهٌب ا¢ِق  مذهب إال ÷ما و    شيعةٌ  آل أ�د إال ÷ماو
فتقدم ا�ستث� منه \ ا�ستث� فوجب نصبه وال �وز ا¢ق،  مذهب إال مذهب ÷ما ،آل أ�د إال شيعة ÷مااألصل  

 ،ذكرنا Ùن R االستثناء ا<ام غ� ا�وجب أنه �وز االتباع بل هو الراجح، ألن ا<ابع ال يتقدم \ ا�تبوع، االتباع حينئذ
  . ا هنا ال �وز، ما بê �ا إال ا�صب ألن ا<ابع ال يتقدم \ ا�تبوعأم

   االستثناء ا�نقطعنأÕ بعد ذلك إ¤ åء R االستثناء يس) 
 هو ما �ن فيه ا�ستث� من غ� جنس: االستثناء ا�نقطع أو � توضيحهقالوا R تعريف  االستثناء ا�نقطع؟بما ا�راد 

  .لف اtنستHا�ستث� منه، 
 فالكتب ،الكتب إال ا±ار اح;قت ما: وcقولك ،ا�سافرينمن غ� جنس  فاألمتعة ،همأمتعتَ  إال ا�سافرون وصل ما: كقولك

ئَِكةُ  فََسَجدَ {: قول اهللا عز وجل -من االستثناء ا�نقطع عند بعض ا�فèين-، ومنه  طبعا ا±ارمن غ� جنس 
َ
َمال
ْ
ُهْم  ال

è
!ُ

ْ×َُعوَن 
َ
 إِبْلِيَس ) Oá(أ

�
  . ا�الئكةمن غ� جنس  إبليسقالوا } إِال

  ؟ستثناء ا�نقطع� االما حكم ا�ستث³ 
 أيعí يرجحون ا4صب ولكن  �eون ؛ ا�ميميون �eون فيه االتباع، وهو واجب ا4صب عند اfجازيy: نقول

ً
يضا

   .االتباع
واجب ا4صب عند اfجازيy وأن ا�ميميy مع ترجيحهم ا4صب إال  وذكرنا أنه ،إذا هذا بيان ا�راد باالستثناء ا�نقطع

 للمستث³ منه
ً
  .  أنهم �eون االتباع فيكون تابعا

مٍ  لَُهْم بِِه ِمنْ  َما{: االستثناء ا�نقطع قوª تعا¤من ل عِ وجُ 
ْ
  ِعل

�
ن¶  إِال َباَع الظ� الظن هذا استثناء منقطع ألنه åء  إتباع: قالوا} اي¶

  . لعلماغ� 
َحٍد ِعْنَدهُ ِمنْ  َماوَ {: ومن االستثناء ا�نقطع قوª تعا¤

َ
َْزى  نِْعَمةٍ  ِأل

ُ
î)0à ( 

َ
Sْ

َ ْ
 ابْتَِغاَء وَْجِه َرب¶ِه األ

�
استثناء منقطع  ابتغاءف }إِال
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  . �ب نصبه عند ا¢جازي[ وا<ميميون ��ون فيه اإلتباع
 قل {: ومنه قوª تعا¤

َ
لُُكْم َعلَ  ال

َ
ْسأ

َ
ْجًرا ْيهِ أ

َ
ُقْرَ�  أ

ْ
ةَ ِ� ال َمَود�

ْ
 ال

�
وحكمه ا�صب عند  ،هذه اآلية استثناء منقطع R فا�ودة }إِال

  . اGيام إال أحدR  ا±ار  ما :وتقول، ا¢جازي[
 بيان 5عض األشياء R االستثناء

ً
وحاو�ا  ،ث� بهالنا عليها وأعربنا ا�ستا¢االت ا�ستث� بإال ومثّ : ذكرنا أوال ،وهذه تقريبا

à تطبيق ريأن 
ً
وذكرنا أنه إذا تقدم ؛ تقدم ا�ستث� \ ا�ستث� منه: ا�سألة األوÒ: ثم ذكرنا مسأ<[ ،\ ا�ستث� بإال ا
و�� فيه ا<ميميون  ،ذكرنا ا�راد باالستثناء ا�نقطع وأنه واجب ا�صب عند ا¢جازي[: ا�سألة اhانيةو، فإنه �ب نصبه

 . تباعاإل

  : قال ابن مالك عليه ر�ة اهللا تعا¤ R حاالت ا�ستث� بإال
  بخنتُ اوبعد ن9 أو كن9     ما استثنت إال مع تمام ينتصب

  وعن تميم فيه إبدال وقع  ما انقطع  تباع ما اتصل وانصبا
مثل ا�� ا�راد به ا�¿  وبعد ا94 أو كن9، يع³ إذا �ن الòم تاما موجبا فإنه منصوب ما استثنت إال مع تمام

 ، تباعاخت� اال تباع ما اتصلاانتخب : واالستفهام قال
ً
وانصب ما : وأما ا�نقطع قال ،و�وز فيه ا�صب \ االستثناء أيضا

    :ا�فرغ، قال ®الف R ،وقع فيه اإلبدال: وقع وعن تميم فيه إبدال ،ا�نقطع �ب نصبه انقطع
  ا كن كما لو إال عدميد بع    و¸ن يفرغ سابق إال �ا

  . لو لم توجد إال ،يكن كما لو عدمت إال ن يفرغ سابق إالو¸
  : حكم ا�ستثنيات ا�كررة با4ظر إq اللفظنأÕ بعد ذلك إ¤ 

 ت، خا± إالو ع¦ إالو ¶مد إال جاء ما: ، وبصورة أخرىخا±ٌ  إال ع¦ٌ  إال ¶مدٌ  إال جاء ما: فتقول إالقد تكرر 
ً
 نوكأحيانا

تريد أن  ع¦ إال الكريم إال جاء ما: يع³ هو �السم السابق تقول إالبدون الواو وأحيانا مع الواو وأحيانا يكون مع بعد  إال
 . ع¦ هو الكريم

  : سننظر إ¤ ا�ستثنيات ا�كررة من ناحيت[: نقول ؟ما حكم ا�ستثنيات ا�كررة
    ؟قكيف تنط؟ كيف نضبطها بالشâ من ناحية اللفظ: أوال
 
ً
   ؟كيف يكون ا�ع³ من ناحية ا�ع�: ثانيا

  ؟¶مدمثل  ع¦هل ، ع¦ٌ  إال ¶مدٌ  إال قام ما: إذا قلت
 �  . هذا من ناحية ا�ع� ؟ذلك � إثبات القيامكمثله  ع¦ هل، أثبتنا ª القيام ¶مديع

  : إال إذا تكررت: نقول: با4ظر إq اللفظ �ستثنيات ا�كررةا حكم: �سألة األو�ا
  لغ� ا<وcيد  إال تكرار ن وكما أن يý، وإال للتوcيدأن يكون تكرار ا مإ
   ؟م� يكون تكرارها للتو�يد أصالً : للتو�يد إالxن تكرار إذا  -0

  . جرد ا<وcيد�تكررت R باب العطف وا5دل ف¿ مكررة إذا  ،ا5دلوالعطف يكون تكرارها للتوcيد R باب : نقول
هذا  إالو إالفتكررت إال R باب العطف قبلها و خا± إالو ع¦ إالو ¶مد إال جاء ما: لو قلنا � باب العطف �كرارهامثال 

 ،R هذا ا�ثال زائدةإال يع³ أن  ؟ما مع³ قول تكررت للتو�يد، عن تكرار إال اآلن تكررت إال للتوcيد: ا<كرار نقول
  . ما قبلها �طفة فة �ا بعدها \تل>، وليس Áا تأث� وتكون الواو �ط ،ملغاة



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                         ا4حو                      ا4حو                      مقرر مقرر             

- ~v - 

 

 نقول
ً
   . إن xن تكرارها للتو�يد وذلك � با� العطف واFدل فإنها تل�: إذا

  . عمرٌ  إالو زيدٌ  إال جاء ما: تكرارها R باب العطف: مثال
   ؟كيف يكون اإلعراب

األوÒ وما بعدها فهذه حكمها كما  إالما بعدها أما اhا© و إال الòم R، أداة استثناء ملغاة: إالفعل ماض و: جاءو، نافية :ما
 ال Hتلف فهنا االستثناء مفرغ

ً
  .فاعل: زيدو، أداة استثناء ملغاة: إالفعل ماض و: جاءو، نافية :ما: فنقول ،قلنا سابقا

cيد زائدة للتوcيد نقول زائدة للتو إال، حرف عطف: الواو إالو: نقول -اhانية � ال¥ Ùتاج أن نتعرف \ حكمها) إال(-
  . عمرٌ  إالوزيٌد  إالجاء فنقول ما  ،وعمٌر معطوف بالواو \ زيد ،ُكررت للتوcيد فقط

   يكون اhا© �ألول أو بعض األول: � باب اFدل كرارا�: ومثال
  زيٌد  إالالكريٌم  إالجاء ما : قولك بدل Ü من Ü أو بدل مطابقفمثال 

 إالفتكررت  ،الكريمهو  زيدف؛ إال قبلما نفسه هو  ؛زيداhانية اTي هو  إاليع³ أن ما بعد  ،R باب ا5دل إالاآلن تكررت 
 : األوÒ إالوماض،  فعل: جاءو، نافية: ما: اhانية فنقول R اإلعراب إالفحينئذ نل=  ،R باب ا5دل

ً
حكمها كما قلنا سابقا

وا5دل يأخذ  ،الكريمبدل من : زيدزائدة للتوcيد، : اhانية إال ،فاعل :الكريم، أداة استثناء ملغاة: إالستثناء مفرغ فتكون ا
  .  بدل مرفوع وعالمة رفعه الضمة؛ حكم ا�بدل منه

األوÒ حكمها كما قلنا سابقا  إال لـبالنسبة ، هأدب إالزيٌد  إال أحد �*ما : قولك بدل بعض من Ü أو بدل اشتمالومثال 
  .ا4صب S االستثناءواإلتباع : فيه وجهان �وز تام غ� موجبهذا الòم 

 زيد إال ا4صبو�وز فيها  اإلتباع\  مرفوعةهذه ، زيدٌ  إال أحدٌ  �* ما: تقول
ً
: هأدب ،زائدة للتوcيد ف¿: اhانية إالأما ، ا

 ، وýذا �ن أدبُه Oفعفمرفو�  دزيفإذا �ن  ،تكون بدال من السابق
ً
  . هأدبَ نصب منصوبة \ االستثناء فن زيدا

   ؟فما اfكم ا5دلوالعطف  وذلك R غ� با1: لغ� ا�و�يد إال تكرار xن  ذاإ -.
  : æتلف حسب نوع االستثناء: نقول
-  

ً
çعداه ب ماِص نُ وا�ستثنيات  واحد منر � ؤثرك العامل يتُ  إن �ن االستثناء مفر.   

ªعمر إال زيدٌ  إال قام ما: ومثا 
ً
  إال ا

ً
  فإن �ن ،بكرا

ً
çواحد من تُ  االستثناء مفر R ي هو الفعل يؤثرTرك العامل ا

  إالوا5ا< انصب ، فاعل: زيدو، فعل: قام ،رفعه زيدأثر R ؛ زيدٌ  إال قام ما، ا�ستثنيات
ً
  إال بكرا

ً
وهذا كما هو واضح ، عمرا

 R دلليسFوعمرغ�  بكرف باب ا ، R تلف عن  بكرو ،ليست موجودةالواو  ألن باب العطفليسHتلف  عمرو عمرH
 . زيدعن 

  ؟و¸ال يمكن يرفع مثال عمر ؟يعí الزم يرفع العامل !مة زيد ؟هل يتعy أن اjي يؤثر فيه العامل هو األول
ولكن األحسن الراجح أن يؤثر ، وننصب ا5ا< بكرأو نرفع ، وننصب ا5ا< عمربل يمكن نرفع  ،ال يتع[ األول: نقول

  . و¢ديثنا إن شاء اهللا تعا¤  بقية ن األسماءالعامل R األول م

  )0à( اfلقة
إننا ننظر إ¤ ا�ستثنيات ا�كررة من : وقلنا، أخذنا R نهاية ا¢لقة ا�اضية حكم ا�ستثنيات ا�كررة با�ظر إ¤ اللفظ

  . من ناحية ا�ع�و من ناحية اللفظ: ناحيت[
  العطف واFدل�فإن كررت للتو�يد وذلك � با ،لغ� ا�و�يدأو  للتو�يد إما أن يكون تكرارها: نقول: ن ناحية اللفظفم
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 اhانية  إالفإنها تل> ويكون ما بعد  عمرٌ  إالو زيدٌ  إال جاء ما: مثل، ل�ا^انية تُ  "إال"فإن 
ً
، بالواو \ ما قبلها معطوفا

  .ا قبلهاÉ بدالاhانية ويكون ما بعدها  إالوcذلك إذا كررت R باب ا5دل تل> 
أو ؟ هل االستثناء مفرغ؛ فحينئذ ننظر إ¤ االستثناء و¸ن xن ا�كرار لغ� ا�و�يد وذلك � غ� با� العطف واFدل

  . فننظر إ¤ االستثناء ؟أو تام غ� موجب؟ االستثناء تام موجب
• çفإن �ن االستثناء مفر 	اFعمر إال زيدٌ  إال قام ما: لو قلنا ،فحينئذ �عل العامل يؤثر � أحد ا�ستثنيات وننصب ا 

ً
 ا

 بكر إال
ً
وHتلف عن  عمرHتلف عن  بكر، وليس هنا بدل ،R غ� ا<وcيد ألنه ليس هنا عطف إالهذا مثال <كرار  ا

 فإما أن يا5دل R ما أ زيد
ً
 فإننا: ن �ن االستثناء مفرçإ، أو أن يكون بعضه أو مشتمًال عليه ،كون اhا© هو األول تماما

  إال: ا5ا< نقول ،زيدR  قامر الفعل أثّ  زيدٌ  إال قام ما: فنقول اFا	 بصنن©ك العامل يؤثر � أحد ا�ستثنيات ون
ً
 إالعمرا

 
ً
أداة استثناء ال نقول : إالو ،فاعل: زيدٌ أداة استثناء ملغاة و: إالفعل و قام: ونقول R اإلعراب، ولو ك0ت ننصب ا5ا<بكرا

 عمرو ،ملغاة هناملغاة هنا ليست 
ً
، ال ؟هل يلزم أن يكون اjي يؤثر فيه العامل هو األول من األسماء، مستث� منصوب ا

مثال وننصب ما  ،أو àعله يؤثر R  اhالث ،ال يلزم األحسن أن يكون األول ولكن قد àعله يؤثر R اhا© وننصب األول
 . قبله

  �ن إن •
ً
  إال الطالب حÓ: فنقول فإننا ننصبها !ها: الòم تاما موجبا

ً
 بكر إال عليا

ً
  إال ا

ً
 . تكررت لووهكذا ، ¶مدا

 غ� موجب •
ً
 فنعطي واحداً  ،ينصب ما عداه ،وينصب اFا	 ،يعطى واحد منها ما يعطاه لو انفردف: أن يكون الòم تاما

 إال  اُل الرج حÓ ما: فنقول ،تباع وا4صب واFا	 ننصبهمنها ما يعطاه لو انفرد فيجوز فيه اإل
ً
 إال  زيدا

ً
 إال  عمرا

ً
، بكرا

فنعطي واحدا  ،الرجاُل  حÓ ماوالòم هنا تام غ� موجب  ،هنا لغ� ا<وcيد ليست R باب العطف وا5دلإال تكررت 
  ،إاللم تكرر  منها حكمه لو

ً
 و�وز فيه ا�صب \ االستثناء مرجوحا

ً
 الرجاُل  حÓ ما: فنقول ،فيجوز فيه اإلتباع راجحا

 إال ثم ننصب ا5ا<  زيدٌ  إال
ً
 إال  بكرا

ً
 ©�وز أن نعطيه ا¢كم اhا، والرجاُل هذا ا¢كم األول وهو االتباع لáمة  ،¶مدا

 إال  الطالُب  حÓ ما
ً
 إال  وا5ا< حكمه ا�صب ،االستثناء ا�صب \�وز  زيدا

ً
 إال  بكرا

ً
هنا ليست ملغاة بل  إالو، ¶مدا

  . � أداة استثناء
 yكم األول من األسماءهل يتعfولكن �وز أن  ،األحسن أن نعطي األولفبل ي;جح  ،ال يتع[ :نقول ؟أن نعطي ا

   .نعطي اhا© أو اhالث من هذه األسماء
  .  هذا ما يتعلق uكم ا�ستثنيات ا�كررة من حيث اللفظ

يعí ماذا  ؟ثنيات ا�كررة با4ظر إq ا�ع³ما حكم ا�ست: ا�ع³با4ظر إq  �ستثنيات ا�كررةا حكم: ا^انية�سألة ا
� هو مثله بكر هل طيب ، �مد حÈ،  . . . ما حÈ الطالب إال مثال �مداً إال بكراً إال: إذا قلت ؟يكون ا�ع³

   ؟اfكم
 : نقول ا�ستثنيات ا�كررة با4ظر إq ا�ع³ نو>ن

فهذا uسب ما  ما يمكن استثناء زيد من عمرو،و، عمروزيد  :مثل: ما ال يمكن استثناء بعضه من بعض: ا4وع األول
يعí إن xن ما قبله داخالً �  ،فإن �ن ا�ستث� األول داخال فذلك إذا �ن مستث� من غ� موجب فما بعده داخل ،قبله

  :يتضح هذا با�ثال، إن xن ما قبله خارجا فما بعده خارج ،داخلذلك اfكم فما بعده ك
 حÓ ما، اللفظ فيما سبق ننظر للمع� اآلن أخذنا ،نريد أن ننظر هنا للمع� ¶مدٌ  إال بكرٌ  إال القوم حÓ ما: إذا قلنا
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 ،داخل R ا¢كم ¶مدفكذلك  ،اآلن داخل بكر، لقومعن انفيت ا¢ضور ، اآلن داخل R ا¢ضور بكر ،بكر إال القوم
 إالما بعد  � ا�وجب، داخل R ا¢كم وهو ا¢ضور ¶مد، ¶مد الإ القوم حÓ ما ،داخل إاليكون ما بعد  � غ� ا�وجب

  . فهم حÓوا وهو خارج منهم، ¶مد إال الطالب حÓ: إذا قلت ،خارج
 إال القومٌ  حÓما : مثل إن xن ا�ستث³ األول داخالً وذلك إذا xن مستث³ من غ� موجب فما بعده داخل: نقول إذن

  .حا¼ ¶مدو حا¼ بكر، ف¶مدٌ  إال بكرٌ 
 وذلك إن xن مستث³ من موجب فذلك ما بعده خارج

ً
 فهد إال ا�ستمعون فهم: Ùو و¸ن xن ا�ستث³ األول خارجا

ً
 إال ا

 بكر
ً
 ،كذلك ما بعده خارج، خارج منهم R هذا ا¢كم لم يفهم فهد، "الفهم"ا¢كم ثبت للمستمع[  ،ا�ستمعون فهموا ،ا

 فما بعده فإذا �ن ا�ستث� األول خار
ً
  .خارجكذلك جا

  . بعضه من بعض وهو uسب ما قبله إن �ن R ا±خول أو اGروج ءهذا هو ا�وع األول ما ال يمكن استثنا
  إال اثن[ إال أربعة إال ع�ةعندي : تقول ª، األعدادكما R : بعضه من بعض ءما يمكن استثنا: ا4وع ا^ا�

ً
يع³  ،واحدا

  : لف � ا�ع³ � ,و هذا S ثالثة أقوالاختُ  ؟كيف يكون ا�ع³اآلن 
 كما قلنا R السابق: القول األول

ً
 أو خروجا

ً
فلو  ،فاtميع مستث� من أصل العدد ،ا�كررات R حكم ا�ستث� األول دخوال

كذلك  اةمستثن الثن[ا ،اثن[ إالطيب  ،الع�ةمن  اةمستثن أربعة، أربعة إال ع�ةعندي  ªُ : طبقنا هذا الòم \ ا�ثال
 واحد إال ،من أصل العدد الع�ةمن 

ً
ª ، ة\ هذا القول ثالث ا5ا< به رë قَ فالمُ  ،كذلك مستث� من أصل العدد الواحد، ا

ا�كررات R حكم ا�ستث� فهذا هو القول األول  ،ثالثةبê  واحد إال أربعةبê  اثن[ إال ستةبê  أربعة إال ع�ةعندي 
  .األول

ألن ا¢مل \ األقرب متع[ عند  ،وهو الصحيح: قال ابن هشام ر�ه اهللا ،Ü من األعداد مستث� Éا يليه: لقول اhا©ا
ª : لو استثنينا R هذا ا�ثال ،سبعةالقول ا�قر به \ هذا  ،فا�قر به \ هذا القول Ü من األعداد مستث� Éا قبله، ال;دد
  إال اثن[ إال أربعة إال ع�ةعندي 

ً
 واحداستثنينا  ،واحدا

ً
 ،ثالثةبê  األربعةمن  واحداستثنينا  ،واحدبê  االثن[من  ا

  . سبعةبê  الع�ةمن  اhالثةاستثنينا 
   .ا�ذهبان ¶تمالن R هذه ا�سألة: القول اhالث

 �  إالوهو أطول ما R أدوات االستثناء الòم عن  بإالهذا ما يتعلق با�ستث
ُ
Áا أح�م تم�ها عن  ،م أدوات االستثناءو� أ

  . فتحتاج إ¤ مراجعة أك0 من غ�ها ،وÁا حاالت، غ�ها
 
ً
األصل � غ� أن : غ�ـلنأÕ  ، استثناء كما قلناس)وهما م ،سوىوغ� من أدوات االستثناء : "سوى"و "غ�"ـب ا�ستث³: ثانيا

   .عرابهتقع صفة وقد ¯ذف ا�وصوف وتعرب بإ ،ف بهاوَص يُ 
ْخرِْجنَا {، كَ غِ�  برجِل ت مرر، كَ غ�َ  رجالً ت رأي، كَ غ�ُ  رجل جاء: فتقول

َ
ي ُكنÝا َغْعَمُل  َلْ�َ  َصاِ¢ًا َغْعَمْل َربÝنَا أ ِ

Ý
Tصفة  غ�} ا

اَط {، لصالح ينَ ِ«َ ِ
Ý
Tْغَعْمَت َعلَيِْهْم  ا

َ
َمْغُضوِب َعلَيِْهمْ  َلْ�ِ أ

ْ
  .ل فيهاذا هو األصه، لثينفغ� صفة } ال

  .  سورة إال، يع³ سورة غ� القرآن تحفظ: ، كما تقولمن مع³ إال فيستث³ بهاضَ وقد ûرج عن الصفة وتُ 
  ؟ما حكم ا�ستث³ بغ�

مضاف إÏه lرور وعالمة جره : سورةإعراب ، سورةٍ  غ�َ  القرآنَ  ُت حفظ: فتقول، ا�ستث³ بغ� حكمه اoر باإلضافة: نقول
  .الكèة
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  . ¶مدٍ  غ�َ  الطالب حÓ: تقولو ،مضاف إÏه lرور وعالمة جره الكèة: ا�حو، إعراب ا�حوِ  غ�َ  ا�وادَ  ُت أقر: تقولو
 االسم الواقع بعدها lرور وهو بغ�عرفت ا�ستث� ؟ بالشâ "غ�"!مة  ضبطأكيف  

ً
  . باإلضافة ا

  . "إال"ـتعامل معاملة ا�ستث� ب "غ�: "نقول؟ ضبطها بالشâألكن غ� كيف 
 غ� موجب ª حكم، إذا �ن  ؟ا�ستث³ بإال ما حكمه

ً
 ª حكم، وýذا �ن الòم تاما

ً
 موجبا

ً
Hتلف، إذا �ن الòم تاما

 ª حكم
ً
çاالستثناء مفر.  
  :نفسها؛ ننظر إq الم" غ�"فنقول كذلك؛ 

  الòمإن �ن  -
ً
 موجبا

ً
  . ¶مدٍ  غ�َ  الطالب حÓ: مثاª فننصب غ�: تاما

 غ� موجب -
ً
 الطالب حÓ ما أو، ¶مدٍ  غ�ُ  الطالب حÓ ما: مثاª اإلتباع وا4صب: وجهان" غ�"فيجوز � : إن �ن تاما

  . ¶مدٍ  غ�َ 
-  

ً
çإن �ن االستثناء مفر ªما: مثا Óفريغف، ¶مد غ�ُ  ح�نفسها تعامل معاملة  غ�فهذا حكم  بحسب ما قبلها � ا

  . د إالا�ستث� الواقع بع
   ؟"غ�"كيف نقول � إعراب 

 
َ
 R غ� االستثناء ا�فرغ األقوال �وْ أ

ً
  . حال: أنها R إعراب غ� ا�نصوبة R غ� ا<فريغ طبعا

  غ�ُ  ترأي ما: قلت
ً
ما  ¶مد غ� الطالب حÓ ما، ¶مد غ� الطالُب  حÓ: هذه مفعول به، فغ� ا�نصوبة Ù Rو ¶مدا

  .ل R غ� ا�نصوبة R غ� ا<فريغ أنها حالاألقوا: أو� ؟حكمها
   . اسم استثناء منصوب وعالمة نصبه الفتحة غ�: ومنهم من يقول R إعرابها
  : قال ابن مالك ر�ه اهللا

 ِ
 " غ�"ـب اrرور واست
ً
ُ     معربا   سَب بما �ستث³ بإال ن

 ِ
يع³ حال تكون لفظ غ�  معربا است
 rرور بغ� ،فةا�ستث� بغ� lرور باإلضا ،ما بعد غ� lرور :rرور بغ� واست
ُ  ؛ معربمعرب   . عطى غ� حكم ا�ستث� بإالسب للمستث� بإال تُ بما ن

 Õلبعد ذلك نأ �   .أخت لغ� R بعض أح�مها ،، وسوى � قريبة من غ�سوىـبلمستث
   ؟ما حكم ا�ستث³ بسوى

¾ر ، طالٍب  سوى الطالب àح: كما لو قلت ،ستث³ بسوى rرور باإلضافةا� ،ا�ستث³ بسوى كحكم ا�ستث³ بغ�: نقول
، ، فهو lرور باإلضافةطالٍب  سوى الطالُب  تأخر: مضاف إÏه lرور وعالمة جره الكèة، مثالً : باإلضافة، وتقول طالٍب 
  . الفقهِ  سوى ا�وادَ  تقرأ: وتقول

  فيها  أك¬ من قول كيف نعربها؟نفسها  سوىطيب بقيت 
  مع³ً  "غ�"ـإنها ك قيل: القول األول

ً
 ،¶مد سوى الطالب حÓ: فتقول ،"غ�"و¸عرابها إعراب  "غ�"ها مع³ امعن ،و¸عرابا

  ،اسم استثناء منصوب وعالمة نصبه الفتحة ا�قدرة
ً
  . معربة uر�ت مقدرة ،ف¿ معربة تقديرا

hمهور فيها: ا©القول اtرج ع قول اû ي جاء ف¿ عندهم ظرف م�ن، ، الشعر� ن الظرفية إال إنها ظرف م¿ن، والjما ا
  أبت= ال :فإذا قلت، فيها داللة \ ا��ن، نعم سوى S ا�¿ن؟ هل تدل ؟بها � ظروف ا�¿ن

ً
ف¿  ،يع³ م�نك كَ سوا جارا

  . ظرف م�ن عندهم
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 و�: القول اhالث
ً
 FØا

ً
  .ر�ه اهللاوهو اTي رجحه ابن هشام  ،قليالً  "غ�"ـهو قول وسط أنها تستعمل ظرفا

 R إ: قيل سوىفاألقوال 
ً
، وقال اtمهور إنها ظرف وال 'رج عن فيقال إنها اسم استثناء منصوب ،نها كغ� مع� وýعرابا

ما أنتم R : علية واtر با¢رفاالف: وا¢قيقة أن هناك شواهد \ خروجها عن الظرفية ،ورة الشعر¼إال R  الظرفية
يع³ الظاهر أنها 'رج عن الظرفية، هذا القول اhا© قول اtمهور أنها  ،ااهم كما دانونّ العدوان دِ  سوى يبقكم، ولم اسو

 أبت= ال: وبينا أن مع� مرادهم با±اللة عن ا��ن بأنها إذا قلت ،ظرف وال 'رج الظرفية إال R الشعر و� ظرف م�ن
 
ً
 وcغ� قليًال وهذا قول وسط رجحه ابن هشام عليه : الث قيليع³ م�نك، القول اh كسوا جارا

ً
 5çا

ً
إنها تستعمل ظرفا

  . ر�ة اهللا
  . أن ا�ستث� بهما lرور باإلضافة سوىو غ�وخالصة ما ذكرنا � ا�ستث³ ب

 R الواقع بع غ�أما  ،تستعمل صفة ،أن يوصف بها غ�وأن األصل �فُتنصب R  ،د إالنفسها فإنها تعامل معاملة ا�ستث
االستثناء  وuسب ما قبلها R ا<فريغ R ،ا<ام غ� ا�وجبا�صب R الòم وو�وز فيها اإلتباع  ،ا<ام ا�وجبالòم 
  . أو يقال فيها اسم استثناء منصوب ،ت R غ� ا<فريغ فإنها حالبَ ِص إذا نُ وذكرنا أن إعرابها  ا�فرغ

  كغ�أنها : نفسها ثالثة أقوال سوىوقيل R إعراب  ،رور باإلضافةفما بعدها l سوىلوأما بالنسبة 
ً
نها إ: وقيل، مع� وýعرابا

 وإ: وقيل، ظرف
ً
 5çا

ً
  . قليالً  كغ�نها تستعمل ظرفا
 :  قال ابن مالك عليه ر�ة اهللا

  S األصح ما لغ� جعال    ولِسوى ُسوى سواء اجعال
 R األول لغات R ا ما جعلت لغ�سو وىسُ  ، ِسوىسوىأشارÁ اء اجعل .  

  )  á.(اfلقة 
  "غ� وسوى"ـتطبيق \ ا�ستث� ب

   اضبط ا�ستث³ بالشâ فيما يأ� مع بيان السبب: لو قلنا
هو lرور ؟ ما ضبطه بالشg ،سورة هاهو ما بعد ؟ ا�ستث� بسوىأين ا�ستث� بسوى، ا5قرة سورة سوى القرآن ُت فظح -

  . ن ما بعد سوى lرور باإلضافة دائماأل: ونقول R ا<عليل ،ا5قرةِ  سورةِ  سوى القرآن ُت فظح: فنقول، باإلضافة
: ومنه من يقول ،نها ظرف م�ن منصوب وعالمة نصبه الفتح ا�قدرةإ: فمنهم من يقولنفسها  سوىلو أردنا أن ننظر إ¤ 

  . اسم استثناء منصوب وعالمة نصبه الفتحة ا�قدرة
lرور وعالمة جره  مضاف إÏه: ا5قرةِ و، مضاف إÏه lرور وعالمة جره الكèة وهو مضاف: سورةِ ، ا5قرةِ  سورةِ  سوى

  . الكèة
 غ�والضبط الصحيح ª  ،مدينةا�ستث� R هذا ا�ثال  ،نريد أن نضبط ا�ستث� بالشg ،مدينة غ�ا¢جاز  مدن ُت زر -

  .  lرور باإلضافة دائما غ�ألن ما بعد : عليلونقول R ا<، lرورة باإلضافة مدينةألن ، مدينةٍ 
   ؟كيف نضبطها � هذا ا�ثال نفسها "غ�"

ستث� منه موجود ا� ،مدينة غ�ا¢جاز  مدن ُت زر: فننظر إ¤ نوع الòم ،عامل معاملة ا�ستث³ الواقع بعد إالتُ  غ�: نقول
  تامالòم  ،"ا¢جاز مدن"

ً
 حكم ا�ستث³ ب ام ،موجبوأيضا

ً
 "غ�" فننصب، حكمه ا4صب ؟إال إذا xن الم تاما موجبا

 ، ومدينة غ�َ ا¢جاز  مدن ُت زر: هنا فنقول
َ
نها حال أو اسم استثناء منصوب وعالمة نصبه أ :Ò فيما قيل R إعرابهاوْ األ
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  . الفتحة
  : � هذه األمثلة "غ�"طيب لو أردنا أن نضبط 

  . ألن الم تام موجب منصوبةف¿  ¶مدٍ  غ�َ  واقام: الصحيح، ¶مد غ� واقام •
 أو، ¶مدٍ  غ�ُ  واقام ما: والواو ¶لها الرفع فنقول ،ا�ستث� منه وهو الواو غ�تتبع  اإلتباع: �وز وجهان، ¶مد غ� واقام ما •

  . إلضافةlرور با ¶مدٍ ، فيجوز فيه وجهان ألن الم تام غ� موجب ¶مدٍ  غ�َ  واقام ما ا�صب \ االستثناء

معاملة ا�ستث� الواقع بعد فحينئذ تعامل  ،مستث� منه غ� موجود وتقدم ا�� هنا االستثناء مفرغ كسول غ� رسب ما •
: كسولٍ وأما ، هنا فاعل غ�ف ،لم توجد إال كأنعطى حكمه فرغ يُ ا�ومعلوم أن ا�ستث� الواقع بعد إال R االستثناء  ،إال

  . lرورة باإلضافة
  : )ليس وال يكون(ـ ب ث³ا�ست

   ال يكون؟و ليسبما حكم ا�ستث³ 
 \ ا�ثال 

ً
 ¶مد ليس الطالب حÓ: لو قلت ،إالـستث� ب�� ،ال يكونو ليسبلو أخذنا مثاال

ً
  يكون ال أو ا

ً
هذا ، ¶مدا

  .  فهو استعمال من ناحية ا�ع� ،R االستثناء ليسمثال الستعمال 
  ليس، حكمه ا4صب ؟يكونما حكم ا�ستث³ بليس وال 

ً
  ال يكون ¶مدا

ً
 ،ا�نصوبات كث� ؟ا4صب S ماذا ،¶مدا

 Âليسألن  ليسلنقول ا�صب \ أنه خ ÂGن كذلك ترفع االسم وتنصب  ،من أخوات �ن ترفع االسم وتنصب ا�و
  . منصوب S أنه خz �ما ال يكونو ليساÂG، فما بعد 

  . والكذب اGيانةَ  ليسق لُ \ Ü خُ  ا�ؤمن يطبع: إالبمع�  يسلمن الشواهد \ استعمال  -
	مة  وه ليسبفا�ستث� ، والظفرَ  السنÝ  ليس) والظفرَ  السنÝ  ليس واáكر اسم اهللا عليه فما أنهر ا±م وذُ (و� ا¢ديث  -
  . ليسلواGيانة كما نرى منصوب \ أنه خÂ  سنÝ ال
  ال يكون واجاؤ: وتقول -

ً
  . زيدا

  .وذا جناحه Ôنب الريد خفا<***عذرٍ  ذا ليسåء أ�ع م³  ال: ويقول الشاعر -
ويقصد به الُعقاب  ،اGفاق ،ه اtبلبوذا جناح Ôنب الريد يقصد ، يريد به الفرس عذرٍ  ذا ليسåء أ�ع م³  ال: نقول

èأو الن.  
  يكون الو ليسبفهذه األمثلة \ االستثناء 

   ؟أين االسم أين اسمهما ،يكونا�نصوب خz لليس وال 
�ئٌد \ اسم الفاعل ا�فهوم من : قالوا S أي Üء؟ "ليس هو"S أي Üء يعود هذا الضم� ضم� مست;  اسمهما: نقول

   . ضم� مست; �ئد \ اسم الفاعل ا�فهوم من الفعل السابق فاسمهماالفعل السابق، 
  ليس القومُ  حÓ: فإذا قلنا

ً
  هو ليس القومُ  حÓير دقا<، زيدا

ً
\ اسم الفاعل ا�فهوم من  ؟Üء أي يعود S هو، زيدا

  ليسهو يع³  ليسحÓ يع³  ، الفعلالفعل
ً
  . ا¢ا¼ زيدا

  ليس القوم جاء: وتقول
ً
  . ¶مد وهكذا اTي جاء  ليسي أ هو ليسي ؛ أ¶مدا

 �ا ضم� مست; يعود \ اسم الفاعل ا�فهوم من الفعل حكمه ا�صب \ أنه خÁ Âما واسمهم ال يكونو ليسبفا�ستث
فمعناه مع� حروف االستثناء وýن  ،دخلت باالستثناء من ناحية ا�ع�؟ ما اjي جاء بها � االستثناء: يقول همبعض ،السابق
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  .  لم 'رج عن عملها ا�حدد Áا ف¿ من أخوات �ن �نت
  : ه ا�سألةقال ابن مالك عليه ر�ة اهللا تعا¤ R هذ

 ِ
 ب واست
ً
  وبيكون بعد ال اعدـ وب    ليس وخالـ ناصبا

 بليس هذا شاهدنا واست@ِ 
ً
  ال يكون: عدا وبيكون بعد ال يع³ـناصبا بليس وخال وب واست@ِ  ،ناصبا

ً
  .زيدا

  . عالنواضحا أنهما فِ  ال يكونو ليس
  هذه األدوات تستعمل R االستثناء ،)اخال وعدا وحاش(بـ ا�ستث³

  .  إالبمع�  زيد احاشأو  زيد عداأو  زيد خال واقام: تقولف
  عداأو  زيدٌ  عدا القوم قام: فأقول ههل ننصب ما حكم ما بعد هذه األدوات؟

ً
   ؟زيدٍ  عداأو  زيدا

  : نقول �وز لك وجهان
  اoر بها S أنها حروف جر: الوجه األول

حرف جر مب³ \ السكون ال ¶ل ª من عدا تقول R اإلعراب و ،¶مدٍ  احاش ¶مدٍ خال  ¶مدٍ عدا  الرجال خرج: فتقول
 ¶مدٍ وتقول R  ،حرف جر مب³ \ السكون ال ¶ل ª من اإلعراب :احاشو� خال وتقول مثل هذا الòم R  ،اإلعراب

  . اسم lرور وعالمة جره الكèة
  : يقول الشاعر -أنكرها همألن بعض- اعدـ من الشواهد \ اtر ب

  والطفل الصغ�ِ  الشمطاءِ عدا     اوأ÷ قتال حيهم ناأ·
  .اسم lرور وعالمة جره الكèة الشمطاءِ و ،حرف جر اعدف 

 ،بن مالك عليه ر�ة اهللا تعا¤ عّد هذه األحرف R حروف اtرا ،لوجه األول وهو اtر بها \ أنها حروف جرلإضافة íم 
 
ً
 ففذكر أحر ،ذكر R حروف اtر ذكر ع�ين حرفا

ً
 أو R لغات بعض العرب وذكر منها  ا

ً
 احاشو اعدو خالتستعمل أحيانا

  : فقال
qمن إ tر وoاعد احاش خالح�     هاك حروف ا S عن �  

  . ولكن ليس هذا هو االستعمال الوحيد Áا ،و� تستعمل جارة ،فعّدها من حروف اtر
   ما بعدها S أنها أفعال ماضية جامدةفننصب  ،ا4صب S أنها أفعال ماضية جامدة: الوجه ا^ا�
  اعد القومُ  قام: فإذا قلت

ً
 علي خالأو  اعد الرجال ُت أكرمو ¶مدا

ù
: نقول ؟كيف يكون اإلعرابففحينئذ نصبت بها  ا

 ماضية جامدة
ً
  :فنقول R إعرابها ،تكون أفعاال

  اعد القوم قام
ً
 و ،مب³ \ الفتح ا�قدر فعل ماٍض : اعد، ¶مدا

ً
 احاش القوم قام: وcذلك لو قلت، عول به منصوبمف ¶مدا

 
ً
 خال أو  ¶مدا

ً
  .ضم� مست; تقديره هو: الفاعل أين الفاعل؟، ¶مدا

 �والفاعل  ،وا�صب \ أنها أفعال ماضية جامدة ،اtر \ أنها حروف جر احاشو اعدو ال�فهذان وجهان R ا�ستث
  . وا�نصوب مفعول به ،ضم� مست;

  ماإذا دخلت  -
ً
 هل �وز الوجهان معا

ً
  . اعد ما خال ما القوم قام: ؟ نسمع أحيانا

  .فقط فيتعy أن ننصب ما بعدها، فال �وز الوجهان  عداو خال \ ماإذا دخلت 
  خال ما القوم قام: فإذا قلت

ً
 عدا  ما القوم قام ،وال �وز لك اoر، ¶مدا

ً
رية صدم ماهذه  ماألن  ،وال �وز لك اoر، ¶مدا
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بن ربيعة العامري  دي5نصب ما بعدهما، كما قال ويُ ، أن يكونا فعل[ اعدو خالفيتع[ حينئذ  ،تدخل إال \ األفعال ال
  : الصحا1 رضوان اهللا عليه

 èU ءٍ  أالÜ  نعيٍم ال �الة زائُل     باطٌل  اهللاَ  خالما   و
  دويهة تصفر منها األنامل    و أناس سوف تدخل بينهم

فعل ماٍض : خالو، ريةصدم: ما فـ، وجب نصب ما بعدها \ أنه مفعول بهR هذا ا5يت  الخ\  ماا دخلت � أنه: الشاهد 
  . ةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحلفظ اtاللة : واهللاَ  ،ضم� مست;: والفاعل، مب³ \ الفتح ا�قدر

   ا؟هل تدخل ما S حاش -
  . ¶مد حاشا ما القوم قام: مثال
ولكن األك¬  ،احاش\  ماهناك بعض الشواهد ال¥ ورد فيها دخول  توýن �ن ،احاشال تدخل \  ماأن : صحيحال

  . احاش\  ما والغالب هو عدم دخول
واسمهما ضم� مست; ال يكون و ليسلحكمه ا�صب \ أنه خÂ ال يكون و ليسبأن ا�ستث� : هخالصة ما ذكرنا

  .تقديره هو
�\ أنها  ا�صبو�وز أيضا R ا�ستث� بها  ،\ أنها حروف جر اtر: فيجوز فيهما وجهان احاشو اعدو خالـب أما ا�ستث

  .مفعول به منصوب وما بعدها ،ضم� مست; والفاعل ،أفعال جامدة ماضية
  .R األغلب اشحا \ ال تدخل ماوذكرنا أن  ،فإن ا�صب يتع[ بتع[ الفعلية حينئذ ماثم ذكرنا أنه إذا دخلت 

 : قول الشاعر احاشـبمن شواهد ا�صب 

  ثوبان ليس ببكمة فاد�    أبا ثوبان إن أبا احاش
مفعول به منصوب وعالمة نصبه األلف ألنه من األسماء الستة، وcقول : أباوقالوا  احاش، ما بعد احاشـبفنصب : أبا احاش

 
ً
  : الشاعر أيضا

 قريش احاش
ً
  باإلسالم واÌين S الzية    فإن اهللا فضلهم ا

  احاش 
ً
 ف ،قريشا

ً
  .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة: قريشا

ومنها ما هو  ،فعلومنها ما هو  ،حرففمن أدوات االستثناء ما هو ، ة بy الفعلية واfرفيةدم©د احاشو اعدو خالذكر بأن نُ 
 . احاشو اعدو خالو� هذه األدوات  م©دد ما بy الفعلية واfرفيةومنها ما هو  ،اسم

  : قال ابن مالك عليه ر�ة اهللا تعا¤
 ِ
 ب واست

ً
 يكون بعد الـ وب اعدـ وب    ليس وخالـ ناصبا

  : قالثم 
  �رار قد يرداوبعد ما انصب و    يكون إن ترد جرر بساب�او 

 ، سبيل اtواز\ جرر بساب� يكون إن ترداوسبقتها R اللفظ  اعدو خالالسابق Ïكون R اللفظ : بسابق يكون اجرر 
 وا�رار قد يرد: فا�صب حينئذ يتع[، ثم قال ماـب اعدوخال إذا سبقت  يكون إن ترد وبعد ما انصب جرر بساب�او: قال

 ما أنه قد يرد حÑ مع دخول 
ً
  . اtر وهذا قليل جدا

  : فقال ،وقد �ر با<بعية ألنه قد �ر با¢رف وقد �ر باإلضافة ،جر ما بعدهما ةثم أراد أن يب[ ما حكمهما R حال
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    نكما هما إن نصبا فعال    فهما حرفان اوحيث جرّ 
  : ثم قال ،فعالن اكما هما إن نصب، فهما حرفان اعدو خال احيث جرّ  فهما حرفان اوحيث جرّ 

  فاحفظهما حشاو احاشوقيل     وال تصحب ماحاشا  خالو�
   .وردت بعض الشواهد القليلة�ن  ýنو ،احاشما  يقال ما ،ما ولكنها ال تصحب اخال حاش مثل 

 R االستثناء
ً
 منو�

ً
 �يعا

ً
  : لو أردنا أن نضبط ا�ستث� بالشg ونعربه ،طيب لو أخذنا تطبيقا

  . احاشو اعدو خالR  ال يكونو ليسيكون R ، بالشâ �مدضبط ن ؛¶مد ليس القوم قام: قلنا
  ¶مد ليس القوم قام

 ¶مد ليس: الصواب
ً
  ؟اب، طيب اإلعرا

ً
  .  خÂ ليس منصوب وعالمة نصبه الفتحة: ¶مدا

Óع¦ اعد الطالب ح  
  : نضبط بالوجه[ ؛إذا أردنا أن نضبط: نقول 

   . وعالمة جره الكèة عداباسم lرور  ،اسم lرور وعالمة جره الكèة: ¦À ع: ونقول R إعرابها ع¦À  اعد: فنقول •
•  

ً
،علي اعدو�وز أيضا

ً
 علي :ونقول R اإلعراب ا

ً
 ع¦À  اعد: ألنه R األول، مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة: ا

 علي اعد: اhا©وجر،  حرف اعدجعلنا 
ً
 . ماٍض جامد فعل اعدجعلنا  ا

  ¶مد ال يكون الطالب خرج
  ال يكونالضبط السليم  

ً
  . خÂ �ن منصوب وعالمة نصبه الفتحة: واإلعراب ،¶مدا

  ) 0.( اfلقة
   ا¢ال ا�نصوبات ا¢ال، فمن موضوع عن ديثح اÏوم ±ينا

  :نقول اfال؟ عن ا�وجزة الفكرة وما باfال؟ ا�راد فما 
  زيدٌ  جاء: قولك Ùو R ا�نصوب االسم �: ا¢ال

ً
  وهو منصوب ، فاالسمراكبا

ً
   .ا¢ال هو راكبا

  : نقول ا�نصوبات؟ من غ�ه عن نمeه كيف
 
ً
 راكب زيدُ  جاء، نكرة ا¢ال: أوال

ً
  . ا

 
ً
 وصاحبه نكره، ا¢ال اختالف معرفة، فبينهما إال يكون ال -ا¢ال صاحب يُس)- زيد هو اTي ا¢ال صاحب: ثانيا

  . معرفة
 
ً
  . lيئه عند زيد هيئة بينت ا¢ال يع³ زيد جاء اÁيئة بيان منها الغرض ا¢ال: ثاhا
 
ً
  . دائما منصوبة ا¢ال: رابعا

 
ً
  تصلح: خامسا

ً
  زيد جاء: لقلت ؟زيد جاء كيف: قائل قال كيف، فلو بـ لسؤال جوابا

ً
  أو راكبا

ً
  أو ماشيا

ً
�èم .  

 
ً
  . ا<فضيل وأفعال ا�شبهة والصفة ا�فعول واسم الفاعل �سم جامدة، ال مشتقة تكون ا¢ال: سادسا
 
ً
  زيد جاء: مثل يع³، ثابتة ليست منتقلة يع³ متحولة تكون: سابعا

ً
  ليس الرcوب راكبا

ً
  يأÕ قد بل زيدل مالزما

ً
 راكبا

Õأخرى مرة ويأ ،
ً
  يدخل وقد ماشيا

ً
  مثالً  أخرى مرة ويدخل مèورا

ً
 متحولة بل ثابتة تكون أن ال ا¢ال R فالغالب، حزينا

  . ا<حول من حال سميت Tلك
 
ً
  زيد جاء: مثل مفردة تأÕ ا¢ال: ثامنا

ً
، تقول �لة ، وتقعراكبا

ً
 \ يدهُ و حا<ه وهذه خرج، رأسه \ يدهُ و ¶مدٌ  خرج: أيضا
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  .رأسهِ 
َها يَا{: وجل عز اهللا كتاب و� ëف

َ
ينَ  óْك ِ

Ý
Tآََمنُوا ا  

َ
ةَ  واَيْقَربُ  ال

َ
ال Ýْغتُمْ وَ  الص

َ
  . �لة حاÏة هذه س�رى أنتمو} ُسَ�رَى أ

  زيد جاء: مثال -: ثالثة اfال ×لة أر�ناfال؟  ×لة أر�ن ما إذاً 
ً
   راكبا

 مة و� 	: ا¢ال: أوال
ً
  . راكبا

 
ً
  . زيدوهو الفاعل وهو : صاحب ا¢ال: ثانيا
ًÏ
ً
  .جاء وهو اTي يعمل ا�صب R ا¢ال وهو الفعل: العامل: ثا^ا

Âًِا يë�ُِ ُعمÝ {: من األمثلة والشواهد \ ا¢ال قول اهللا عز وجل
ْ
 ف، }ُمْستَك

ً
ثم  الفاعل مست;حال، صاحب ا¢ال مستكÂا

  هو ي�
ً
  .مستكÂا

 {: ل عز من قائلويقو
َ
رِْض  َيْمِش َوال

َ ْ
 يعR ³ حالة مرح، ف} َمرًَحاRِ األ

ً
  . أنت تمِش حال وصاحبها الفاعل ا�ست; وال  مرحا

حال من الفاعل ا�ست; صاحبها الفاعل  مذؤوما }َمْدُحوًرا َمْذُءوًماِمنَْها اْخُرْج {: ومن الشواهد \ ا¢ال قوª عز وجل
 و، أنتأخرج ، خرجا�ست; أل

ً
  . حال ثانية مدحورا

ِة {: ويقول اهللا عز وجل
َ
ال Ýالص 

َ
 وا قَامُ َوýَِذا قَاُموا إِ¤

َ
  .R هذه ا¢الة R حالة كسلوا قَامُ ، كسا¤ا¢ال } ُكَسا¤

  سعد خرج: وتقول
ً
 ، مèورا

ً
  .سعدحال وصاحبها  مèورا

  اللص ُت ¼ب: وتقول
ً
 ، فمكتوفا

ً
  .اللصحال وصاحبها  مكتوفا

  ترجخ: وتقول
ً
�èم ، 

ً
�èكذلك حال م.  
 وصاحب ا¢ال قد يكون 

ً
  سعد خرج: كما تقول مرفو>

ً
، منصوبافاعل، قد يكون : إعرابه سعد، صاحب ا¢ال مèورا

  اللص ُت ¼ب: مثل
ً
 هندفصاحب ا¢ال R ا�ثال األخ� وهو  جالسةً  بهندٍ  ُت مرر: ، مثلrروراً باfرف، وقد يكون مكتوفا

   إذن ما تعريف اfال؟، وهو lرور با¢رف
ال¥ تأÕ بمعً� جديد ال  للحال ا�ؤِسَسة، وهذا ا<عريف إنما هو وصٌف فضلٌة مذكور 5يان اÁيئة: اfالنقول � تعريف 

  زيدٌ  جاء: مثل يُعرف من سياق اtملة
ً
 من قوª راكبا

ً
، ويقابله زيد جاء: فال نعرف أنه راكب لو لم يذكره لم نعرف أنه راكبا

fتعا¤و� ال¥ تعرف قبل ذكرها: ال ا�ؤ�دةا ªمَ فَ {: ، مثل قو Ýدة، نعلم أنه } َضاِحً�  تَبَسcمن  ضاحكمثًال هذه حال مؤ
ªذكر  تبسم،: قو Õضاحكقبل أن يأ ªذلك تبسم: نعلم الضحك من قوcتقول، و :Òو  

ً
  . وÒ: من قو�ا أدبر، فنعلم أنه مدبرا

  . وهذا ا<عريف للحال الغا5ة و� ا�ؤسسة ذكور 5يان اÁيئةوصف فضلة م :إذن تعريف ا¢ال
 �سم الفاعل ؛به متصفةٍ  وذاٍت  شتق اTي يدل \ مع�ً ا�سم االهو  الوصف: نقول ؟وصفا ا�راد بقو4ا � ا�عريف م

دل ي ضارب: مثل الفاعلفاسم ، ، هذه يطلق عليها األوصافوأفعل ا<فضيل والصفة ا�شبهة وأمثلة ا�بالغة واسم ا�فعول
 كذلك يدل \ مع� و\ أنه هناك ذات مÓوب\ مع� وهو الÓب ويدل \ أن أنه هناك شخص قام بالÓب، و

ً
وقع  ا

  .إذن ا�راد يكون اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة وÙو ذلك ،الوصف ذاعليها الÓب، فه
 ما يمكن نستغ³ عنه ؟عنه ستغ³ي هل ا�راد اjيوصف فضلة،  وه الفضلةوا�راد ب

ً
أريد أن  اأن زيد جاء: نقول، أحيانا

  جاءأب[ أنه 
ً
هو ما يأÕ بعد تمام ر³c  اtملة، هذا الفضلة، اTي يأÕ بعد ا�بتدأ واÂG أو بعد : بالفضلة، فا�راد راكبا

بيان هيئة الشخص  ،ه R ا<عريفوTلك ضمن ،بيان ا�يئة: قلنا ، والغرض من ا¢الفإنه يكون فضلةً  ؛الفعل والفاعل
  . عليه الفعل عند قيامه بالفعل أو عند وقوع
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  : قال ابن مالك عليه ر�ة اهللا 
  أذهُب  ـ فرداً ُم � حاِل كيفهِ     اfال وصف فضلة منتصُب 

 : م R حال كذا، مثل، أي يفهِ حالِ وهنا ¶ذوف بعد 	مة 
ً
  أذهب، أذهب فردا

ً
 زيد جاءو، رادانفR حال  أذهب، فا<قدير فردا

 
ً
  سعد خرجفهو \ مع� R حال كذا، و R حال الرcوب زيد جاء، راكبا

ً
  . R حال �ور سعد خرجيع³ ، مèورا

حال منصوب أو حال منصوبة، وقد ورد R الشواهد تذك�ها : وتقول، حال وهذه حالهذا : ولفظ ا¢ال يذكر ويؤنث فيقال 
  . وتأنيثها

  أوصاف اfال
 :أربعة، اfال األخ�ة مثل راكب �ا أربعة أوصافأوصاف اfال 

   . لكنه çلب وصف çلب ليس بالزم، وهذا أن تكون منتقلة ال ثابتة: الوصف األول
 çلب، أن تكون مشتقة ال جامدة: الوصف ا^ا�

ً
  . وهذا أيضا

  . وهذا الزم، أن تكون نكرة ال معرفة: الوصف ا^الث
  الطفُل  خرج: ، ومع� هذا الوصف أنك إذا قلت مثالً بها � ا�ع³أن تكون نفس صاح: الوصف الرابع

ً
فاfال نفس ، باكيا

  زيد جاء: ، ألن ا5اõ هو الطفل، والطفل هو ا5اõ، وýذا قلتصاحبها � ا�ع³
ً
وزيد هو الراكب، ، الراكب هو زيد راكبا

�  . هذا مع� قوÁم أن تكون نفس صاحبها R ا�ع
  ُ  ستقبل سنأفيما ي

ً
أن تكون : ذكرنا R أوصافها، çلبمثًال ثم نذكر هل هذا الوصف  ،خذ هذه األوصاف واحدا واحدا

  ؟هل تأ� جامدة وهكذا، أن تكون مشتقةذكرنا R أوصافها  ؟منتقلة هل يمكن أن تأ� ثابتة: ما مع³ قو4ا منتقلة
 الèورمثل  السعادةمثل  ا¢زنمثل  ا�5ء: ، مثلي �رضة ليس بالزمةأي متحولة أ أن تكون منتقلة: فالوصف األول

هذه أشياء  الق�و الطولو القبحوا¢ُسن هذه أشياء يع³ �رضة ليست مالزمة لإلنسان، #الف  ا��و الرcوبومثل 
؟ هل تأ� اfال ثابتةثابتة، الغالب R ا¢ال أن تكون منتقلة قال سميت حال ألنها متحولة، هذا وصف çلب R ا¢ال، 

  : شواهد وأمثلة r Sيئها ثابتة لكن سنذكر، نعم تأÕ ا¢ال ثابتة لكن ليس هذا بكث�، وذكروا مواضع �جيئها ثابتة
  . وصف ثابت لألب العطف   ، ثابتة من األب حال فالعطف، عطوَف  أبوكَ  زيد: فمن األمثلة \ م(ء ا¢ال ثابتة قوÁم -
 من الشواهد قوª عز وجل -

ً
ْنَعُث َم َوَيوْ {: وأيضا

ُ
ال ثابتة، ا¢ياة ا¢وهذه  أنا أبعثمست; يع³ : وصاحبها، حال: حيا }َحيùا أ

 . يع³ ثابتة ليست متحولة مثل Öول يع³ ا�5ء والèور هذا ا<حول الèيع، وا5عث من الزمه ا¢ياة

  اهللا أنت عبد: وتقول -
ً
 ، فمعروفا

ً
 . حال ثابتة معروفا

 من أمثلة م(ء ا¢ا  -
ً
ثابتة ليست حال، و� حال أطول ، أطول من رجليهايديها  الزرافة اهللا خلق: ل ثابتة قوÁموأيضا
 . متغ�ة

 قوª عز من قائل -
ً
ِم  َشِهدَ {: ومن ذلك أيضا

ْ
ِعل
ْ
ولُو ال

ُ
ئَِكُة َوأ

َ
َمال
ْ
 ُهَو َوال

Ý
َ ِإال

َ
ªِإ 

َ
نÝُه ال

َ
ِقْسِط  قَائًِمااهللاÝُ ك

ْ
اهللا بالقسط  قيامف} بِال

 . ا¤ أمر ثابتسبحانه وتع

 يقول تعا¤ -
ً
ِي {: وأيضا

Ý
Tنَْزَل وَُهَو ا

َ
ُْكُم  أ

َ
Ïِِكتَاَب إ

ْ
  ال

ً
ال Ýالكتابمن  حال ثابتة: مفصال} ُمَفص . 

نَْسانُ  ُخِلَق َوóَ{: ومن الشواهد \ م(ء ا¢ال ثابتة قوª تعا¤ - ِ
ْ
 . لإلنسانوصف ثابت مالزم : الضعف} َضِعيًفا اإل

 من ذلك قوª تعا¤ -
ً
َقë {: وأيضا

ْ
قًا وَُهَو ا¢ ìُمَصد{  

ً
 . هذه حال ثابتة مصدقا
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 . فالنحال ثابتة من  طويال، جعد الشعر طويالً  فالن ُخلق: وتقول مثالً  -

-  
ً
 مميد فالن و±: وتقول أيضا

ً
 . ا

  }َشيًْخا وََهَذا َنْعِ¦ {: ويقول عز من قائل -
ً
 . حال ثابتة: شيخا

 ، االنتقال وا�حول -وt ا�ؤسسة ال� تأ� بمع³ جديد- نةوالغالب أيها اإلخوة � اfال ا�بي¶ 
¶
 دةوالغالب � اfال ا�ؤ�

   . ا^بوت
  : قال ابن مالك عليه ر�ة اهللا

ذهُب ي    اfال وصف فضلة منتصُب 
َ
 فهم � حاٍل كفرداً أ

  اقيغلب لكن ليس مستحِ       مشتقا و�ونه منتقالً 
  . ليس بالزم لكنه çلب كون ا¢ال منتقلة وا�شتقة هذا :فهذا كما قال 

بصيغة الصفة أو  فعولا�اسم أو بصيغة  اسم الفاعلبصيغة : كونكأن ت أن تكون مشتقة ال جامدة: الوصف ا^ا�
  . بصيغة ا�بالغة من اسم الفاعلأو  باسم الفاعل ةا�شبه

يُن {: قوª عز وجل الفاعلاسم فمن م(ء ا¢ال مشتقة بصيغة  - ì±ا ُ
َ
ªحال: واصبا، كث� هذاو} َواِصبًاَو. 

  زيد جاءو -
ً
 ، راكبا

ً
 . حال وهو اسم فاعل راكبا

  ¶مدخرج : تقول فعولا�ومن lيئها بصيغة  -
ً
 ، فمèورا

ً
 .حال: مèورا

ُ َجَهنÝَم { :و� كتاب اهللا عز وجل -
َ
ª نَا

ْ
 ُعمÝ َجَعل

َ
 . امدحورو ،اسم مفعول: امذموم} َمْدُحوًرا َمْذُموًماَها يَْصال

-   Õوالصفة ا�شبهة باسم الفاعل بصيغة الصفة ا�شبهة باسم الفاعلوقد تأ ، 
ً
تدل \ اhبوت وفعلها ال يكون إال الزما

 لعَ فَ فقد تأÕ \ وزن  ،فاعللكن ليس ª وزن خاص مثل ، حسن: ومثل، تدل \ اhبوت طاهر: مثل يع³ غ� متعدٍ 
فمن م(ء ا¢ال صفة مشبهة الصفات مشبهة باسم الفاعل، وcريم و�يف، 	ها هذه  ،لعْ فَ وشهم \ وزن  ،مثل حسن

Oََاَك ِفينَا َضِعيًفا{: قوª عز وجلباسم الفاعل 
َ
  }َوýِنÝا ل

ً
  :فضعيفا

ً
 . و� صفة مشبهة باسم الفاعل ،حاال

َماَء َعلَيِْهْم {: كقوª عز وجل وقد تأÕ ا¢ال بصيغة مبالغة  - Ýنَا الس
ْ
رَْسل

َ
 . مفعالحال و� \ وزن  مدراراف }ِمْدَراًراَوأ

  ؟فهل تأ� اfال جامدةعرفنا أن ا¢ال تكون مشتقة وهذا هو الغالب فيها، 
 . لة با�شتقأو� وقد تقع جامدة غ� مُ ، لة با�شتقأو� قد تقع اfال جامدة مُ  ؛نعم: نقول

يع³ ا¢ال ال¥ أمامنا  ،بكلمة مشتقةيع³ مفèة  ؟ما مع³ مأولة با�شتقلة با�شتق، أوÝ تأÕ ا¢ال جامدة ولكنها مُ  
   .جامدة لكنها بمع� 	مة مشتقة

  : تقع اfال جامدة مأولة با�شتق � ثالث مسائل ،مسائل با�شتق لةأو� و��ء اfال جامدة مُ 
 أسدزيٌد  كرÝ : مثل تشبيه أن تدل \: ا�سألة األو�

ً
ف¿ ، جامدة أسدكن ، فهذه حال ولكرÝ عندما زيد فا�راد بيان هيئة ، ا

 � زيد  كربمع
ً
 أو  شجا>

ً
 أسدمع� 	مة مشتقة، بأو Ùو ذلك  مقداما

ً
  .حال جامدة مأولة با�شتق ا

جامد، ليس اسم فاعل وليس اسم مفعول، وال من ا�شتقات، اسم ذات يع³ قالوا �  القمر، اقمرً اtارية  بدت: وcقوÁم
 �  . ¿ بمع� 	مة مشتقة، فمضيئةاtارية  بدتمثًال،  مضيئةبمع

 ه تبع: ، Ùوأن تدل \ مفاعلة: ا�سألة ا^انية
ً
 ي، هذه جامدة ولكنها بمع� 	مة مشتقة أبيد يدا متقابضy، يع³ بيد يدا

yمتقابض.  
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  . ، فهذه جامدة مأولة با�شتقمتشافهyإ¤ Rّ، يع³  فاهه ت	موتقول 
 الصناديق  افتحأي م;تب[،  رجال رجال والدخاو Ùأن تدل \ ترتيب : ا�سألة ا^ا^ة

ً
  صندوقا

ً
، يع³ مرتبة بهذا صندوقا

  . لة با�شتقأو، فهذه مسائل ثالث تأÕ فيها ا¢ال جامدة مدرجة درجةالسلم  صعداالشg، وتقول 

   )..( اfلقة
هذا هو الغالب  ؛،ة ال جامدأن تكون اfال مشتقÙن R موضوع ا¢ال، وÖدثنا عن الوصف اhا© من أوصاف ا¢ال وهو 

 تكون مأولة بمشتق ،� اfال
ً
، وذكرنا أن مع� وأحيانا تكون جامدة غ� مأولة بمشتق، وقد تأ� اfال جامدة فأحيانا

  : ثالث مسائلمشتقة، وتقع ا¢ال جامدة مأولة با�شتق R  ةأي أنها R مع� 	م: كونها مأولة با�شتق
Òأسدزيد كر : مثل تشبيه أن تدل \ ا�سألة األو 

ً
 ه تبع: مثل أن تدل \ مفاعلة وا�سألة اhانية، ا

ً
 وا�سألة اhاhة، بيد يدا

  .أي م;تب[ الً جُ رَ  الً جُ رَ  وادخلا: مثل أن تدل \ ترتيب
 مراد به معناه ألن اللفظ غ� ؟إن هذه ا�سائل ا^الثة مأولة با�شتق، وا�سائل ال� ستأ� غ� مأولة با�شتق: �اذا قلنا
êأسدزيد كر  :، فما يراد كيفا¢قي 

ً
  اtاريةت بد، ال يراد باللفظ أسد معناه ا¢قيê وýنما ا�راد شجاع، وcيف ا

ً
إنما  قمرا

  . فاللفظ فيها مراد به غ� معناها ا¢قيêا�راد مضيئة، 
  : تقع اfال جامدة غ� مأولة با�شتق � سبع مسائل

َ إِنÝا {: قوª تعا¤ ، مثلةئَ ا�وط¶ : ، وتس) هذه ا¢التكون موصوفةأن : ا�سألة األو�
ْ
نَْز�

َ
حال و� : قرآناف }َعَربِيùا قُْرآَنًاُه اأ

  .صفة Áا: اعربيجامدة وليست مأولة با�شتق، و
الََها  تََمثÝَل فَ {: ومثل قول اهللا عز وجل   }َسِويùا بََ�ً

ً
صفة Áا، هذه ما �ن  :�شتق، وسوياحال، و� جامدة ليست مأولة با: ب�ا

، فمن ا�سائل ال¥ تأÕ فيها ا¢ال جامدة غ� مأولة تكون اfال فيه جامدة موصوفةالصفة تس) حال موطئة،  ذهبه
  . با�شتق هذه ا�سألة أن تكون ا¢ال موصوفة

 ه تبع: مثل أن تكون دالة \ سعر: ا�سألة ا^انية
ً
 مد، فبكذا ُمدا

ً
ه تبع: ، قالوا معناهاتدل S السعرجامدة  حال و�: ا

 ه تبع� مأولة بمشتق، يع³ : وبعضهم قال
ً
Ü مد بكذا، وبعضهم قال � جامدة ليست مأولة بمشتق، ومثلها  مسعرا

  . حال جامدة، ليست مأولة با�شتق شاةبدرهم،  شاة ءَ الشا تبع: قوÁم
ْرَبِع[َ َربìِه ِميَقاُت  تَمÝ فَ {: جلكقوª عز و أن تكون دالة \ عدد: ا�سألة ا^ا^ة

َ
ْلَةً  أ

َ
Ï{ ]حال جامدة غ� مأولة : أربع

  . با�شتق
ُ هذا : ، كقوÁمواقع فيه تفضيل أن تكون دالة \ طورٍ : ا�سألة الرابعة  èب

ً
 èبُ ، فُرطباأطيب منه  ا

ً
حاالن جامدان : ُرطباو ا

 بèل هذا ا<مر ا�شار إÏه R حال كونه حلة، وفيه تفضيل، فيفضÝ مر ؛وهما غ� مأول[ بمشتق، Ü منهما يدل \ طور
ً
 ا

  . رطبا\ ا¢الة ال¥ يكون فيها 
 : ا�سألة ا}امسة

ً
  مالك هذا: مثل لصاحبها أن تكون نو�

ً
 ذهب، ا�النوع من أنواع  فاTهب، ذهبا

ً
ا¢ال جامدة غ� مأولة : ا

  قماشك تسلم: با�شتق، ومثله
ً
  . القماش أنواعع من نو اhوب، ثوبا

 لصاحبها: ةالسادسا�سألة 
ً
  حديدك هذا: Ùو أن تكون فر�

ً
َن وَينِْحتُ وَ {: قوª تعا¤ ومثله ،ا¢ديدفرع من  اGاتم، خاتما

بَاَل  ِ
ْ
tبالفرع من  ا5يوت، ف}ُنيُوتًا اtا.   

  هذا خاتمك: ، مثلأن تكون أصًال لصاحبها: السابعةا�سألة 
ً
 حديد، للخاتمل أص ا¢ديد، فحديدا

ً
حال و� أصل : ا
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 {: ، ومثله قوª عز وجلللخاتم
َ
ْسُجدُ أ
َ
حال، و� جامدة غ� مأولة بمشتق ألنها أصل لصاحبها، : طينا }ِطينًا َت َخلَقْ لَِمْن  أ

 ه تخلقيع³ 
ً
  .، هذه ا�سائل ال¥ تأÕ فيها ا¢ال جامدة غ� مأولة با�شتقطينا

 R هذه ا�سألةقال ابن مالك عليه ر�ة اهللا :  
  بال تكلِف  لٍ بدي تأوّ مُ     و¹ ويك¬ اoمود � سعرٍ 

  و�ر زيد أسداً أي كأسد    بعه ُمداً بكذا يداً بيدـ ك
مود R األحوال ال¥ يمكن أن تأول با�شتق بدون اtكذلك يك0  ويك¬ اoمود � سعر و¹ مبدي تأول بال تكلف

ِ ـ كو¼ب أمثلة عليها  ،تكلف جعلها من غ�  وابن هشامفجعل ما دلت \ سعر من ا�أولة با�شتق،  عه مداً بكذاب
  . ، أي ما دل \ تشبيهو�ر زيد أسداً أي كأسد، فعد منها ما دل \ مفاعلة، كبعهم مداً بكذا يداً بيدا�أول با�شتق، 
زم R ا¢ال أن تكون وهذا الوصف ال أن تكون نكرة ال معرفةو وه: من أوصاف اfال للوصف ا^الثنأÕ بعد ذلك 

،  الراكب زيد جاء: وهذا اTي يم�ها عن ا�عت، لو قلنا، نكرة ال معرفة
ً
 راكٌب  رجٌل  جاء: لو قلناوأصبحت نعتا

، فا¢ال نكرة، و� ®الفة لصاحبها ألن صاحبها معرفة، فا�سألة اhاhة أن تكون نكرة ال معرفة، وقالوا 
ً
ألصبحت نعتا

  .قائمٌ  زيد: تقول، واألصل R اÂG ا<نك�،  ا�ع�أنها خR :R Â السبب
 قالوا من ا<عليالت R وجوب تنك� ا¢ال

ً
كيف جاء ، وcيف سؤال عن نكرة، صح أن تقع R جواب كيفتأنها : وأيضا
 : فتقول ؟زيد

ً
 أو  راكبا

ً
  . أو Ùو ذلك ماشيا

تفä بلفظ موافق �عناها وهو  ،�عرفة فإنها تأول بنكرةإذا وردت اfال بلفظ ا: قالوا؛ جاءت معرفة دالة S ا�يئة ول
áمات بعضها وارد عن العرب وبعضها الهناك بعض -ومن العبارات ال¥ جاءت فيها ا¢ال معرفة مأولة بنكرة نكرة، 
  :فمن الشواهد واألمثلة \ م(ء ا¢ال معرفة مأولة بنكرة -شواهد

قالوا هذه حال، و� معرفة لكنها مفèة بنكرة، كأن  ،باإلضافةُمعرف  ،ه معرفةهذ وحده، وحده جاء: قوÁم: ا�ثال األول
 �  جاءا�ع

ً
 ُذِكرَ َوýَِذا {: ، فيحرصون \ تفس�ها بنكرة حÑ تس� القاعدة \ سB واحدة، و� كتاب اهللا عز وجلمنفردا

 ُÝف¿ حال معرفة ومأولة بنكرة }وَْحَدهُ  اهللا .  
ر R أمر فإذا أراد أن يصل رجع من جديد كحال ئ، ومعناها أن اإلنسان يكون ساهئبد \ عوده رجع: قوÁم: ا�ثال اhا©

 رجعÜ ما �ع R أمر واق;ب وقطع شوطا فيه رجع من جديد R هذا األمر أو R أمر آخر، قالوا  ،بعض ا�اس ال يصل
 ها مفèة بنكرة، أي هذه حال، تدل \ اÁيئة و� معرفة ولكن عوده، فهئبد \ عوده

ً
  . رجع �ئدا

يذهب : بمع� م;تب[، ومنه ما ورد R األثر �وا األول فاألول، فاألول حال و� معرفة قالوا دخلا: قوÁم: ا�ثال اhالث
 األوَل فاألوَل 

ً
 . الصا¢ون أسالفا

الغف� يع³ اTي يس; وجه األرض، R كتاب اهللا  ،يع³ العدد الكث� اtماءالغف�ة، مع�  اءاtمّ  واجاؤقوÁم : ا�ثال الرابع
بë وَ {: عز وجل ِ

ُ
Öاوù�َ اùَْماَل ُحب ،  }َن ال

ً
 اtماء واجاؤس;، قالوا المع� بغفر منه غفران اTنوب ومنه المِ  والغف�يع³ كث�ا

 وا جاؤالغف�ة، اtماء حال و� معرفة ولكنها مأولة بنكرة يع³ 
ً
  .�يعا

Gم: امسا�ثال اÁصل عند الِعراكها أرسل: قوË أتنه إ¤ ا�اء فتع;ك فيما  ردوام، وهذا �ا�اء عندما يرسل ا¢مار الوح
  الصحا1 ر� اهللا عنه وهو قوª بينها ل;د، هذه العبارة وردت R بيت للبيد بن ربيعة

  ولم يشفق S نغص اÌخالِ     دهاذولم ي الِعراكها أرسلف
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هذا الشاهد مرة أخرى R  وس�د علينا-، مع;cةً ها أرسلو� مأولة با�كرة أي  ،معرفة الِعراكت ا¢ال جاء: الِعراكها أرسل 
 
ً
  . -م(ء ا¢ال مصدرا

يع³ هذه 	مة  ،األذَل منها  األعزُ  نجرُ خْ من الشواهد \ م(ء ا¢ال معرفة مأولة بنكرة قراءة من قرأ Ïَ : سادسا�ثال ال
 \ هذه القراءة Ïَ -سلول ويقصد أ1 بن  بن أ1ّ اهللا  وردت í Rم لعبد

ً
 باألعزيقصد  -األذَل منها  األعزُ  نجرُ خْ طبعا
و (، ذÏالً منها األعز  نخرجمعرفة مأولة بنكرة يعÏ ³ األذَل الرسول عليه الصالة والسالم \ هذه القراءة، جاءت ا¢ال 

ُ {: أصل اآلية
َ
Ï َْخرِج Ýن  ëَعز

َ ْ
ذَ ِمنَْها األ

َ ْ
 األ

Ý
  ). }ل

 حال معرفة مأولة بنكرة أي  جهدك ،جهدكه أفعل: قوÁم: سابعا�ثال ال
ً
كذلك معرفة مأولة  طاقتكه اطلب: ومنه lتهدا

 بنكرة 
ً
  . مطيقا

hم: امنا�ثال اÁم: قو
ّ
   . مشافهةمعرفة باإلضافة أي  فاه، إ¤ فCّ  فاهه ت	

  واجاؤحال معرفة مأولة بنكرة يع³ : قضهم أو قض، هم بقضيضهمقض واجاؤ: قوÁم: اسعا�ثال ا<
ً
، وعليه قول �يعا

  : اخالشمّ 
  تمسح حوÙ باFقيع سبا�ا    أتتí سليم قضها بقضيضها

هم معرفة ويفèونها بنكرة، وcذلك ثالثت هم،ثالثتالرجال جاء : كقوÁم العدد ا�ضاف إ¤ ضم� معدود: عا�ا�ثال ال
  .مشتت[أي ، بأس ديأياسبأ أو  أيدي واتفرق: قوÁم

وا}الصة أن اfال األصل فيها ا�نك� وقد ترد معرفة مأولة ، هذه بعض ا�واضع ال¥ تأÕ فيها ا¢ال معرفة مأولة بنكرة
  .بنكرة، أي مفäة بنكرة

  : قال ابن مالك عليه ر�ة اهللا
 فاعتقد

ً
  تنك�ه مع³ كوحدك اجتهد    واfال إن ُعر¶ف لفظا

  . تنك�ه مع� إذا عرف لفظه فاعتقد 
  زيدٌ  جاء: فإذا قلت أن تكون نفس صاحبها � ا�ع³: الوصف الرابع من أوصاف اfال

هو  زيدو، زيدهو  الضاحك، ضاح�ً
  زيدٌ  جاء: ، ويمتنع أن تقولالضاحك

موصوفة  فا�صدر ال يدل \ ذاٍت ، الضحكغ�  زيدو زيدغ�  الضحكألن  ضح�ً
  . ا�فعولكما يدل الوصف اسم الفاعل اسم 

مع أنه لم يكن نفس صاحب اfال  هل يأ� ا�صدر حاالً مع أنه مغاير لصاحب اfال � ا�ع³؟ هل يأ� ا�صدر حاالً  إذن
  ؟� ا�ع³

  ما هو مصدرٌ : فمنها: مصادر أحواال تجاء: اوالق 
ً
  ما هو مصدرٌ ، ومنه وهذا قليل، معرفة ووقع حاال

ً
وهذا ، نكرة ويقع حاال

  . أك¬
   وقوع ا�صدر ا�عرفة حاالً  فمن

  :حاال هذا قليل، من األمثلة عليه ا�عرفة وقوع ا�صدرلبالنسبة 
واألصل R  تكون نكرة أن: ، ففيه ®الفتان لألصل، فاألصل R ا¢المعرفةومصدر هذا  وحد، وحده زيد جاء: قوÁم -

 ن أ: ا¢ال
ً
  . وحده جاء: مصدر معرفةا¢ال  ت، جاءال تأÕ مصدرا

 ومعارcةمصدر أعرك يُ  الِعراك، فالِعراك هاأرسل: ن م(ء ا¢ال مصدر معرفة قوÁموم -
ً
مصدر وهو  عراكو ،عارك ِعرا�
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 . معرفة وهذا قليل

  : ومن الشواهد واألمثلة، وهذا أك¬، قد تأ� اfال مصدراً نكرة
وهذا ال يكون R  زيدغ�  بغتة، بغتة زيد طلعا¢ال ليست نفس صاحبها R ا�ع� ®الفة  بغتة، بغتةطلع زيد : قوÁم -

، ألنهم  ءا¢ال لكنهم أجازوا م(
ً
أصبح بمع� اسم  مباغتيع³  بغتةمع� : ا�صدر بالوصف، فيقول يؤولونا�صدر حاال

   .الفاعل
 قوÁم -

ً
  جاء: ومن م(ء ا�صدر ا�كرة حاال

ً
 مصدر رcض يرcض  رcض، رcضا

ً
 بمع� جاء : ، قالوارcضا

ً
 . راكضا

  هتقتل: ك قوÁموcذل -
ً
 ، يع³ صÂا

ً
 يع³  مصبورا

ً
، إذا �ن ا�صدر معرفة فهو قليل¶بوسا

ً
، ، فهذه أمثلة �(ء ا�صدر حاال

  .وýذا �ن ا�صدر نكرة فهو أك0

   ؟وهل مثل هذا يمكن أن نقيس عليه
  أنه ال ينقاس اoمهور عندهم

ً
إذا �ن : صاحب كتاب ا�ق;ب قال دأحد العلماء وهو ا�Âّ  ،مثل هذا ال تأÕ با�صدر حاال

مصدر ولكنه  ةال بأس �ع، ةجاء زيد �ع: ا¢ال نوع من العامل فال بأس يمكن أن يأÕ ا�صدر، كيف؟ لو قلت مثالً 
 
  . ال، ألن الضحك عنده ليس نوع من ا�(ء ،نوع من ا�(ء، لكن جاء زيد ضاح�ً

  : ةقاسه R مواضع ثالث بن مالك ر¡ه اهللاوا4اظم 
  أما": كقوÁم بعد أما: ا�وضع األول

ً
 فجاء ا�صدر حال وهو  "فعالمعلما

ً
هذا ا�وضع األول القيا عنده �(ء ا�صدر حاال

ًó
ً
  . علما

 به ،ه به مبتدأهب¶ بعد خz شُ  ا�وضع اhا©
ً
،  زه�ٌ  زيد: ، مثليعí يمكن أن يأ� اfال مصدراً بعد ا}z الواقع مشبها

ً
شعرا

 
ً
  حاتمٌ  فهدٌ : شبه زيد بزه� R الشاعرية وتقول ،وهذا خÂ مشبه به ،زه� وهو حال مصدر، وقد وقع بعد خÂ شعرا

ً
  . كرما

  الرجل أنت: ، مثلبعد خz مق©ن بأل اÌالة S الكمال ا�وضع اhالث
ً
كأن العلم R الرجال  يسمونها الكماÏة ألهذه علما

  الرجل أنت ،اجتمع فيك
ً
 ، فعلما

ً
 لوقوعه بعد اÂG ا�ق;ن بأل ا±الة \ الكمال علما

ً
  . مصدر وقع حاال

  من الشواهد S وقوع ا�صدر حاالً 
  .حال مع أنها مصدر جهرةً ف }َجْهَرةً اهللاÝَ نََرى َحÝÑ {: قول اهللا عز وجل
ينَ {: ومنه قوª تعا¤ ِ

Ý
Tْمَوالَُهمْ  نَ وُفنِْفقُ  ا

َ
يِْل  أ

Ý
ِغيَةً  اù�ِ  َوا�Ýَهارِ  بِالل

َ
  }وََعال

ً
  �ا

ً
  .مصدر ووقع حاال

  خائف[يع³ } َطَمًعاوَ  َخْوفًاُه واْدعُ وَ {: ومن ذلك قوª عز من قائل
ً
 اGوففهما حاالن وcذلك هما مصدران  طامع[وأيضا

  .الطمعو
يَن {: وقوª تعا¤ من الشواهد قوª تعا¤ ِ

Ý
T�َ ًراَنَط ا ِمْن ِديَارِِهْم وَخرَجُ َوال تَُكونُوا{  

ً
  بطرا

ً
  .مصدر ومع ذلك جاء حاال

ِفيًفابُِكْم  انَ ِجئْ {: cقوª تعا¤و
َ
 } ل

ً
  .حال و� مصدر لفيفا

ُه تُْه َ�َلَ {: ومثله قوª عز وجل ëم
ُ
  }ُكْرًهاأ

ً
  .حال و� مصدر ُكرها

 } وَُخْفيَةً  تëÓًََ� ا َربÝُكْم واْدعُ {: وcقول تعا¤
ً
�Óحال و� مصدر ت .  

  : عليه ر�ة اهللاقال ابن مالك 
 نَ ومصدٌر مُ 

ّ
  زيٌد طلع بك¬ٍة كبغتةٍ     ٌر حاالً يقعك

  )O.(اfلقة 
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  ±ينا اÏوم حديث عن صاحب ا¢ال
 و ،قد يكون مفعوال بهو ،صاحب ا¢ال قد يكون فاعال

ً
  ع¦ خرج: فتقول مثال ،قد يكون lرورا

صاحب  ع¦ف ،ضاح�ً
 الكتاب  ت�ل: مثالً وقد يكون مفعوال به تقول  ،ا¢ال وهو فاعل هنا

ً
وقد يكون  ،الكتابفمفتوحا حال من  ،مفتوحا

 با¢رف مثل 
ً
  . جالسة هندـب تمررlرورا

وهذا فرق مهم ب[  صاحب اfال األصل فيه أن يكون معرفة فهو çالف للحال، اfال األصل فيها أن تكون نكرة،
 الرجُل  جاء، و؛ صفةراكٍب  برجٍل  ُت مرر: وا<نك� فتقولا¢ال وا�عت، ألن ا�عت أو الصفة توافق ا�وصوف R ا<عريف 

  زيدٌ جاء كذلك صفة للتوافق بينهما، أما  الراكُب 
ً
  . فهذه حال، ا¢ال نكرة وصاحبها معرفة راكبا

، فيقع صاحب ا¢ال معرفة بأي نوع من أنواع ا�عارف، وا�بتدأ األصل فيه ا<عريف ،إنه شبيه با�بتدأ: وقالوا R تعليل ذلك
 Õفربما يأ 

ً
  زيدجاء : كما قلناعلما

ً
ِجئْتَنَا ِ�َ {، راكبا

َ
  .}وَْحَدهُ  اهللاÝَ  ْعبُدَ قَالُوا أ

 قد يكون 
ً
  كترأي: قولت ضم�ا

ً
�èهذه حال من الضم�  م} 

َ
 إِنÝا أ

ْ
َقì  اكَ نَ رَْسل

ْ
  .}َونَِذيًرا بَِشً�ابِا¢

  ، قد يكوناسم إشارةوقد يكون 
ً
 موصوال

ً
 {: قول اهللا عز وجل ، �لوا عليهاسما

ì
ًراRِ َنْط³ِ  َمالََك  ُت نََذرْ إِ© Ýَر¶ُ{.  

 
ً
 بألوقد يكون أيضا

ً
  الرجلجاء : ، تقولمعرفا

ً
ْ {، راكبا

َ
Ùُمْجِرِم[َ  ُ�ُ َو

ْ
  .}ُزْرقًايَْوَمئٍِذ  ال

 باإلضافةوقد يكون 
ً
، صاحب كتاب مو�، فصاحب ا¢ال }ةً َورَْ�َ  إَِماًما ِكتَاُب ُموَ� َوِمْن َقبِْلِه {: قوª تعا¤ ، مثلمعرفا

R ا¢ال } ْ
َ
Ùُمْجِرِم[َ  ُ�ُ َو

ْ
  {، ا�جرم[} ال

ì
 {صاحب ا¢ال،  :ما، }Rِ َنْط³ِ  َمالََك  ُت نََذرْ إِ©

َ
 إِنÝا أ

ْ
َقì  اكَ نَ رَْسل

ْ
 ال�ف }بِا¢

 Òِجئْتَنَا ِ�َ {صاحب ا¢ال، اآلية األو
َ
، إذن هذا هو األصل R صاحب لفظ اtاللةاحب ا¢ال ص} وَْحَدهُ  اهللاÝَ  ْعبُدَ قَالُوا أ

  .ا¢ال، األصل فيه ا<عريف
  : نعم، نقول هل يأ� صاحب اfال نكرة؟

 : يقع صاحب اfال نكرة بمسوغ من ا�سوØت اآلتية

ا نكرة، فحينئذ ال بأس أن يكون صاحبه ؛، فإذا تقدمت ا¢ال \ صاحبها ا�كرةأن تتقدم عليه اfال: ا�سوغ األول
 R ا±ار : كقوÁم

ً
 ، رجٌل  جالسا

ً
نكرة  رجلصاحب حال وهو نكرة، وا�سوغ �(ء صاحب ا¢ال وهو  رجلحال و جالسا

  . تقدم ا¢ال عليه، ا�سوغ هو تقدم ا¢ال عليه
 هذا : ومثله

ً
  . نكرة هو تقدم ا¢ال عليه رجل، ا�سوغ �(ء صاحب ا¢ال رجٌل  قائما
 ية �:    ومثله قول الشاعر

ً
  للكأنه خِ  يلوح****طلٌل  موحشا

، فتقدمت هذه الصفة \ ا�وصوف فانتصبت طللR األصل صفة ل موحش، فموحٌش  طلٌل �ية  :، األصل�ية اسم امرأة 
، و
ً
  . نكرة <قدم ا¢ال عليه طللصاحب ا¢ال وهو  ا�سوغ �(ءحاال

  اtعاذرن �رتها العيو باءٌ ظ    مستظلةً وÖت العوا÷ فوقنا   : وcقول 
  ،مستظلة باءظ، األصل باءظ مستظلةً وÖت العوا÷ فوقنا  

ً
  . فتقدمت الصفة \ ا�وصوف فانتصبت حاال

 : ا�سوغ ا^ا�
ً
و±ينا ا�كرة و� الشائع غ� ا�حددة،  -ا�عارف الست-، ±ينا ا�عرفة و� واضحة أن يكون çصوصا

كرة الشائعة، ûصص هذه ا4كرة ûصص بوصف، أو ûصص بإضافة أو غ� وÌينا ا4كرة ا�خصوصة وt أS رتبة من ا4
  .ذلك، فإذا xنت ا4كرة çصوصة فإنها حينئذ تقرب من ا�عرفة

 
ً
   أو بمعمول -ج  أو بإضافة -ب  إما بوصف -أ: أن يكون çصوصا
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 بوصف -أ
ً
  شجاعٌ  رجٌل أقبل : مثل: أن يكون çصوصا

ً
لمة شجاع نصبناها، بكرجل ، �ا خصصت هذه ا�كرة راكبا

نكرة حينئذ �ا خصصناها بوصف اق;بت من ا�عرفة فساغ أن يأÕ  شجاعٌ  رجٌل أقبل نصبنا حينئذ الراكب \ ا¢ال، 
إذن ا�سوغ �(ء صاحب ا¢ال نكرة R هذا ا�ثال أنها  ،صاحب ا¢ال حينئذ نكرة ألنها نكرة ®صصة بالوصف

  . صصت بالوصفخُ 
  قص�ٌ  رجلبنا مّر : وتقول

 ، فضاح�ً
  . وساغ م(ء صاحب ا¢ال نكرة ألنه خصص بالوصف رجل، حال من ضاح�ً

ا {: ومن الشواهد من كتاب اهللا عز وجل Ýقا ِمْن ِعْنِد اهللا�ِ  ِكتَاٌب ْم َجاَءهُ َولَم ìمصد} ُمَصد 
ً
حال وصاحبها كتاب وهو نكرة،  قا

، فاtار xئن من عند اهللاخصص بوصف كتاب  "اهللا من عند"وا�سوغ اTي سوغ �ا أن نأÕ به نكرة أنه خصص 
   . صفة ذوفصفة متعلقة بمح وا�جرور

  : ومن 'صيص صاحب ا¢ال بوصف 'صيص ا�كرة بوصف قول الشاعر
 R اÏم  ماخر فلكR     ت ªاستجبت يا رب نوح وàي

ً
  مشحونا

 ف
ً
  . ماخروهو ، وهو نكرة لكنه خصص بالوصف فلكحال، وصاحبها مشحونا

  علم طالبأقبل : تقول: أن يكون çصصا باإلضافة -ب
 ، فعلمخصصناه باإلضافة إ¤  انكرة لكن طالب، ضاح�ً

 ضاح�ً
  . علم طالبوصاحب ا¢ال طالب وهو نكرة لكنه خصص باإلضافة،  ،حال
   . حال مرتلة، ورجل قراءة ،نكرة، ولكنها خصصت باإلضافة قراءة، فمرتلةً  رجل قراءة تسمع: وتقول
ْرَبَعةِ Rِ {: قوª عز من قائل هومن

َ
ي�امٍ  أ

َ
ائِِل[َ  َسَواءً  ك Ýصاحب ا¢ال، و� نكرة لكنها ®صصة  أربعةحال و سواء }لِلس

  . أيامباإلضافة إ¤ 
 بمعمول أن -ج

ً
  . يع³ يكون صاحب ا¢ال �مل مؤثر فيما بعده: يكون çصوصا

  أخوك ¼ٍب من ت عجب: من األمثلة
ً
 ، شديدا

ً
لكنه قال خصص بمعمول يع³  ،وهو نكرة ¼بوصاحب ا¢ال حال  شديدا

  .، فلما خصص بمعمول جاز أن تأÕ ا¢ال منهكأخوورفع الفاعل، وهو 	مة  مصدر أنه عمل، فهو
 إما بوصف أو بإضافة أو بمعمول

ً
  . هذا ا�سوغ اhا© بفقراته أن يكون ®صوصا

 أن : ا�سوغ ا^الث
ً
، فإذا سبقت ا�كرة بن� أو بن¿ أو باستفهام استفهامب أو -بن�، جأو  -بن9، ب -أ يكون مسبوقا

 للحال
ً
  . جاز أن يأÕ ا¢ال منهاو جاز أن تكون صاحبا

 ، راكبا أحدٌ جاء  ما: كقوÁم: صاحب اfال ا�سبوق بن9 -أ
ً
 ؟كيف جاء صاحب اfال نكرة، أحدحال وصاحبها  راكبا

  . جاء ماألنه مسبوق با�� وهو : قالوا
  َماوَ {: وcقوª عز من قائل

ْ
ْهلَك

َ
  قَْرَيةٍ نَا ِمْن أ

Ý
 معلومكتاب معلوم، وÁا كتاب : ا¢ال هنا جاءت �لة }َمْعلُومٌ َولََها ِكتَاٌب إِال

كيف جاء صاحب اfال نكرة واألصل فيه ، قرية، صاحب ا¢ال كتاب :ومبتدأ مؤخر ،Áا :�لة تتكون من خÂ مقدم ،Áا
  . ناأهلك مابق بن� وألنه سُ  :قالوا ؟ا�عريف

  أحدٌ  Hرج ال: كقولك: �صاحب اfال ا�سبوق بن -ب
ً
 ، منفردا

ً
، كيف جاء صاحب ا¢ال أحدحال صاحبها : منفردا

  . ألنه سبق بن¿: نكرة، نقول
 متأخر طالٌب  يأِت  ال: وcقولك

ً
   . وا�سوغ هو تقدم ا�¿ طالبحال وصاحبها : متأخر، فا

صاحبها ويسوغ  امرئحال و: مستسهال، مستسهالً \ امرئ  امرئ يدعُ  ال : ه اهللا تعا¤ R ألفيتهوcقول ابن مالك ر�
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  �(ء صاحب ا¢ال نكرة هو تقدم ا�¿، 
 الشاعر

ً
  ¢مامِ  متخوفا الوEيوم     إ¤ اإلحجامِ  أحد يرÝBَc  ال :وcقول أيضا

 
ً
  . سوغ هو تقدم ا�¿ا�و أحدحال وصاحبها  متخوفا

  رجل جاء هل: كأن تقول: استفهامب اfال ا�سبوق بصاح -ج
ً
 ف ؟راكبا

ً
سوغ هو تقدم ا�و، رجلحال وصاحبها  راكبا

  . االستفهام
ِي {: ، كقوª تعا¤أن تكون اfال ×لة مقرونة بالواو: رابعا�سوغ ال 

Ý
T�َ ْو

َ
ا¢ال } َ\َ ُعُروِشَها َوِ�َ َخاِوَيةٌ  قَْرَيةٍ َ\َ َمرÝ أ

   . أو صفة ، هذه اtملة كما نرى � مق;نة بالواو، واق;انها بالواو يرفع توهم أنها نعتقرية: ، وصاحبهاو� خاوية :اtملة
ْن {: ومن ذلك قوª عز وجل

َ
ُكمْ  َشيْئًاوا تَْكَرهُ وََعFَ أ

َ
 : وصاحبها ،وهو خ� لكم: ملة حاÏةاt} َوُهَو َخْ�ٌ ل

ً
نكرة،  شيئا

  . ال �لة مقرونة بالواوسوغ كما قلنا أن ا¢ا�و
  : اهللا ر�هقال ابن مالك ، هذه t ا�سوØت ال� يأ� بسببها صاحب اfال نكرة

  مول
�
 ذو اfاِل إن رْ ينك

ً
  ìِ يتأخر أو æصص أو يَ  لم    FØا

  امرئ S امرئ مستسهالً  بغِ ي    ـ اله كيمن بعد ن9 أو مضاه
  مول

�
 ذو اfاِل  رْ ينك

ً
إن لم يتأخر  ،إذا تأخر صاحب ا¢ال وتقدم ا¢ال عليه فال بأس، إن لم يتأخرال يع³ صاحب ا¢FØا

 راكبا أحدٌ جاء  ما: بعد ن�، هيأو مضاهيع³ يظهر من بعد ن�  من بعد نì 9أو يبوصف أو بإضافة أو بمعمول  أو æصص
  . الً مستسه\ امرئ  امرئ يبغِ  ال: ل للن¿امثه وهو ا�¿ واالستفهام، يأو مضاه

  . هذا قليل، قد تقع اfال نكرة بغ� مسوغوقد تقع  هل تقع اfال نكرة بدون مسوغ؟
 بيض ئةام، ا�ع� هذا يع³ أن هذا الشخص مدين ببيضا ئةامعليه : قوÁم: ومن الشواهد \ ذلك

ً
، وا5يض الفضة، كأن ا

�ليس هناك مسوغ من  ،نكرة ئةاموcما نرى  ةئامحال من  بيضامن الفضة، هو مدين بهذا ا�ال، ف ئةامعليه : ا�ع
 هنا مثالً تميeونق ال ذا�اا�سوçت السابقة، 

ً
 اإن تمي� ا�: نقول ؟ل إن بيضا

ً
 5çا

ً
 lرورا

ً
: ، تقول مثالً ئة يكون مفردا

 ريالٍ  ئةابم، أو تصدقت ريالٍ  ئةُ امعندي 
ً
 و، فيكون مفردا

ً
 يكون lرورا

ً
  . 5çا

، نكرة رجالحال، صاحب ا¢ال  قياما) قياما رجال ورائه صþو: (غ� مسوغ ما ورد R ا¢ديثومن م(ء ا¢ال نكرة ب
  . وليس هناك ليس هناك مسوغ �(ء صاحب ا¢ال نكرة

  يقعو ،ا<عريف وذلك لشبهه با�بتدأ: وخالصة هذا ا�وضوع أن األصل � صاحب اfال
ً
 أو  علما

ً
أو  اسم موصول، أو ضم�ا

 معرف، أو اسم إشارة
ً
 باإلضافة، أو بأل ا

ً
  . ال يش;ط معرفة بعينها ،معرفا

فمن : قد يقع صاحب اfال نكرة ولكن بمسوغ من ا�سوØت اآلتيةنعم، : نقول ؟ل يمكن ا}روج عن هذا األصله
  :هذه ا�سوØت

، هذا ا�ثال R جالس لرجR ا±ار : األصل أن تكون ا¢ال R األصل مثال صفة مثل: أن تتقدم ا¢ال \ صاحبها ا�كرة
، فالشاهد أن ا¢ال رجلصفة ل�نت األصل أن هذه ا¢ال قبل أن تكون حاال 

ً
، فلما تقدمت \ ا�وصوف انتصبت حاال

   . رجل جالساR ا±ار : ، فتقولإذا تقدمت \ صاحبها جاز حينئذ أن يكون صاحبها نكرة
  أن

ً
  ذ� طالبقبل أ: ، أن تقولإما بوصف، يكون صاحب ا¢ال ®صوصا

ً
�èطالبأقبل ، يع³ ذ�بأنه  الطالب، وصف م 

 
ً
�èال يصلح أن ننصب  م 

ً
�èبا¢ال منه م Õا¢ال، لكن �ا وصفناه جاز �ا أن نأ \ .   



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                         ا4حو                      ا4حو                      مقرر مقرر             

- �o - 

 

  علم طالبأقبل : تقولف أو بإضافة
  عيون طبيبأقبل : وتقول ،علم طالب، كذلك هذا ®صص، ألنه ضاح�ً

، ضاح�ً
 R األطباء أوخصصت باإلضافة 

ً
  . الطالب بعد أن �ن شائعا

  . شديدا ¼ب أخوكمن  تعجب: مثل عمولبمصص Hأو 
  . أن تكون مسبوقة بن� أو ن¿ أو استفهام: كذلك من ا�سوçت
 
ً
ْن {: مثل اآليةأن تكون ا¢ال �لة مقرونة بالواو، : ومن ا�سوçت أيضا

َ
ُكمْ َوُهَو َخْ�ٌ َشيْئًا  واتَْكَرهُ وََعFَ أ

َ
  . }ل

  . قياما رجال وراءه صþ، وبيضا ئةامعليه : R قوÁم وقد تقع ا¢ال نكرة بدون مسوغ
 . ومعرفة أن ا¢ال تأÕ نكرة وأن صاحبها يكون معرفة هذا åء مهم يم� ا¢ال عن غ�ها

   )/.( اfلقة
  أحوال اfال مع صاحبها من حيث ا�قدم وا�أخر

  زيد جاء: ل ثالثة، فتينا R قو�اذكرنا فيما سبق أن أر�ن ا¢ا
ً
  : ثالثة أر�ن، راكبا

 و�  ا¢ال: الرcن األول
ً
   . راكبا

   . زيدوهو  صاحب ا¢ال: الرcن اhا©
  . جاءوهو الفعل  R ا¢ال العامل: الرcن اhالث

 : وحديثنا اÏوم عن أحوال ا¢ال ال¥ � مثل
ً
  . زيد، مع صاحبها وهو راكبا

   ؟عنه أو �وز أن تتقدم عليه؟ أو �ب أن تتقدم عليه هل �ب أن تتأخر
  : تحاال للحاِل مع صاحبها ثالث: فنقول

  : أن �وز فيها أن تتأخر عنه وأن تتقدم عليه وهذا هو األصل: اfالة األو�
  زيدٌ  جاء: مثل

 جاء : ، فيجوز R هذا ا�ثال أن تقولضاح�ً
 ، وتعرب زيدٌ  ضاح�ً

  . حال: ضاح�ً
  اللَص  ُت ب¼: وتقول

ً
  ُت ¼ب: ، فيجوز فيهمكتوفا

ً
  . اللَص  مكتوفا

 ال فرق R كون صاحب ا¢ال 
ً
 إذا

ً
  زيدٌ  جاء: كما R ا�ثال األول مرفو>

 أو ، ضاح�ً
ً
  اللَص  ُت ¼ب: مثل منصوبا

ً
، مكتوفا

  . فاألصل R ا¢ال أن �وز أن تتقدم \ صاحبها وأن تتأخر عنه
 أن تتأخر اfال  اfالة ا^انية

ً
  عن صاحبها وجوبا

  :من مواضِع وجوب تأخر اfال عن صاحبهاو
، فإذا �نت ا¢ال ¶صورة فيجب إنماب، وËصل كذلك ا¢� إالوما بـ Ëصُل  ، وا¢�ُ أن تكون �صورةً : ا�وضع األول

  .تأخ�ها ألن ا�حصور فيه �ب أن يتأخر
  إال زيدٌ  جاء ما: مثال ذلك

ً
 راكب، فح�ت ا¢ال و� راكبا

ً
، فيجب عّ¦ أن أؤخرها، وال �وز أن أقدمها R هذه ا¢الة، ألنه ا

  جاء ما: يمكن أن تقول مثالً 
ً
 ، لكن ا�ع� Hتلف عن ا�راد، إذا ح�ت ا¢ال فأنا أريد مع� معينزيد إال راكبا

ً
، وýذا ا

 إذا أردت أن أح� ا¢ال فعح�ت صاحب ا¢ال فإن ا�ع� Hتلف عن ح� ا¢ال، 
ً
 فإذا

ً
 ما: مثل ّ¦ أن أؤخرها وجوبا

  إال زيدٌ  جاء
ً
ُمرَْسِل[َ  نُرِْسُل  َماوَ {: ، ومثله قوª عز من قائلراكبا

ْ
  ال

�
ينَ  إِال ِ

ì�َإالب، وقد ح�ت مب�ينفا¢ال  }َوُمنِْذِرينَ  ُمب 
  . تقديمها \ صاحبها فوجب تأخ�ها وال �وز

وهو  هند، وصاحبها جالسة، فا¢ال جالسةً  هندٍ ـب ُت مرر: ، مثلغ� زائد أن يكون صاحبها rروراً ·رف جرٍ : ا�وضع اhا©
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تُ وَ {: lرور uرف جر غ� زائد، ف� هذه ا¢الة �ب أن تتأخر ا¢ال، وال �وز أن تتقدم، ومثله قول اهللا عز وجل
ُ
 هِ بِ  واأ

 متشابهفال �وز أن تتقدم ا¢ال و� } ُمتََشابًِها
ً
 ُت مررا�جرور uرف، uرف اtر، وتقول،  )اÁاء( \ صاحبها وهو الضم� ا

  .  ألنها lرورة uرف جر غ� زائد فاطمة\ صاحبها و�  مستب�ة، فال �وز أن نقدم ا¢ال مستب�ةً  فاطمةب
  : حروف اoر أيها اإلخوة تنقسم إq ثالثة أقسام

" هندٍ ـب ُت مرر" ، فحرف اtر Rث� وهو ا�راد هناوهذا هو الغالب R حروف اtر والك حرف اtر األص¦: القسم األول
  . حرف اtر أص¦ يع³ غ� زائد "فاطمةب ُت مرر"يع³ غ� زائد وcذلك : أص¦

R تزاد ا5اء : ، فمثالً R مواضع معينة وب�وط معينة اFاءتزاد : ، مثالً وهذا R مواضع معينة حرف اtر الزائد: القسم ا^ا�
  . زائدة: عن ا5اء َك درهم، يقالحسبـب: R قول ا�بتدأ
 تؤثر R اللفظ وال تؤثر R ا�حل، يقال عن ا5اء زائدة قائمـبليس زيُد  ،خz ليسزيادة ا5اء R : مثل

ً
 ك� بعد، وتزاد أيضا

} َ́   . وÁا مواضع تذكر R حروف اtر ،الفاعلR  }َشِهيًدا اهللاÝِ بِـَك
  . أحد من جاء ما: ، تقولوأن تسبق بن�، رورها نكرةكأن يكون l: تزاد ب�وط منومثل 

  . فيقولون أنها حرف جر شبيه بالزائد ُرب� ، ويعنون به حرف اtر الشبيه بالزائد القسم ا^الث
 وحرف اtر الشبيه بالزائد، هو ما ليس ª مع� وال متعلق وحرف اtر الزائد، هو ما ª مع� ومتعلق فحرف اtر األص¦

ª متعلق هو ما ª وليس �  . مع
 ªرورا ·رف جر غ� زائدإذن قوr رف جر أص¦، مثل هذه األمثلة أن يكون صاحبهاu روراl يع³ أن يكون صاحبها ،

 .  جالسةً  هندٍ ـب ُت مرر

ïر األصoصاحبها ا�جرور ·رف ا S الfأجاز تقدم ا yربعض ا4حويu ف ، فأجاز تقدم ا¢ال \ صاحبها ا�جرور
  َماوَ {: اtر األص¦ استدالال بقوª عز وجل

ْ
رَْسل

َ
  كَ َناأ

Ý
ِ َ�فÝًة إِال ، وهو ا�اسا¢ال، وتقدمت \ صاحبها وهو  �فةف }لنÝاِس ل

  . الالموهو  lرور uرف جر أص¦ غ� زائد
 قول الشاعر

ً
  : ومن أدلة ا�ج�ين أيضا

ً
شديُد فتقدمت ا¢ال  هليع كهالً فمطلبها     إذا ا�رُء أعيته ا�روءة ناشئا

  . وهذا من أدلة ا�ج�ين هعلي، الضم� ا�جرور بعþ\ صاحبها وهو  كهالً و� 
  : وابن مالك ر�ه اهللا هو مع ا�ج�ين فقال R خالصته

     وسبق حاٍل ما ·رِف ُجر قد
َ
   وال أمنعه فقد ورد اوْ بَ أ

�ن صاحب ا¢ال lرورا باإلضافة فيجب تأخ� ا¢ال وال �وز فإذا ، صاحبها rرورا باإلضافة أن يكون: ا�وضع اhالث
اÁاء اhانية  هاوجهحال وصاحبها الضم� ا�جرور باإلضافة  مسفرةً ف، مسفرةً  هاوجه ³أعجب: ، مثال ذلكأن تتقدم عليه

 م� يكون وهنا جزئية و�  . هذه � صاحب ا¢ال، فال �وز R ا¢ال حينئذ أن تتقدم \ صاحبها
ً
صاحب اfال مضافا

  ؟إËه
أو xن العامل فعالً  أن يكون العامل � اfال حرفا من حروف ا�عا� مثل حرف التشبيه أو حرف ا�مí: ا�وضع الرابع

  : جامداً 
íم�تو كأن: مثل: فحرف التشبيه أو اÏهذه ا¢ال أن  ،مقبالً ، فا¢ال مقبالً  أخوكَ ك كأن: كأن: ، مثال ذلك R وال �وز

  . كأنتتقدم \ صاحبها ألن العامل فيها حرف من حروف ا�عا© وهو 
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óً ما أطيب: ، تقولفعل ا<عجب: ، أو مثلأفعل: مثل: امداoفعل وال
ً
  زيدا

ً
 رئيس هكون ةحال ازيد ما أطيب، رئيسا

ً
 ، فا

ً
 رئيسا

 . جامدصاحبها، وال �وز R هذه ا¢ال أن تتقدم \ صاحبها ألن العامل فيها فعل  زيدحال و

أن يكون  ا�وضع اhا©، أن تكون ¶صورة ا�وضع األول.  إذن هذه أربعة مواضع �ب فيها أن تتأخر ا¢ال عن صاحبها
 uرف جر أص¦

ً
 باإلضافة وا�وضع اhالث، صاحبها lرورا

ً
أن يكون �ملها  وا�وضع الرابع، أن يكون صاحبها lرورا

 حرفا من حروف ا�عا©، أو يكون فعال 
ً
  . جامدا

 : اfال ا^ا^ة
ً
  : أن تتقدم عليه وجوبا

 يؤخر، فإذا ح�نا الفاعل أخرناه، وcذلك إذا ح�نا ا�فعول كما إذا xن صاحبها �صوراً 
ً
، سبق أن قلت ا�حصور دائما

  . أخرناه، وýذا ح�نا ا¢ال وجب تأخ�ه، وýذا ح�نا صاحب ا¢ال أخرناه
   وب تأخر صاحب اfال عليهافمن مواضع وجوب تقدم اfال أي وج

  جاء ما: ، مثلأن يكون صاحبها �صوراً  -
ً
 فإنه �ب تأخ�ه، فع¦ إال راكبا

ً
 ، فإذا �ن صاحب ا¢ال ¶صورا

ً
حال  راكبا

  . هنا فاعلصاحب ا¢ال وهو ع¦ و
 إËه؟، ننتقل للمسألة األخرى وt م�ء اfال من ا�ضاف إËه

ً
  هل يأ� صاحب اfال مضافا

 إËه إال � ثالثة مواضع: نقول
ً
  : ال يكون صاحب اfال مضافا

حال : خواناإ، }إِْخَوانًاِمْن ِغلÀ  ِهمْ ُصُدورِ نَا َما Rِ َزقْ َونَ {: كقوª عز وجل: أن يكون ا�ضاف بعض ا�ضاف إËه: ا�وضع األول
 الصدورف ضاف بعض ا�ضاف إÏههو أن ا�والسبب ، فجاءت ا¢ال من ا�ضاف إÏه ،اÁاءR صدور  الضم�وصاحبها 

  . م(ء ا¢ال من ا�ضاف إÏه ا�ضاف بعض ا�ضاف إÏه فحينئذ ال بأس من ،الرجالبعض 
ْن {: ومثله قوª عز من قائل

َ
َحُدُكْم أ

َ
Ëُِبë أ

َ
ُكَل أ

ْ
ْمَ  يَأ

َ
ِخي ¢

َ
 ف }َميْتًاِه أ

ً
هو صاحب ا¢ال، وهو مضاف إÏه،  هأخيحال،  ميتا

، ، فيجوز حينئذاألخبعض  اللحم، كيف جاءت ا¢ال من ا�ضاف إÏه، نقول ألن ا�ضاف وهو خاألإ¤  اللحمأضفت 
  . فا�ضاف بعض ا�ضاف إÏه

ِن {: مثل: أن يكون ا�ضاف كبعض ا�ضاف إËه � صحة اإلسقاط واالستغناء عنه: ا�وضع اhا©
َ
َْك أ

َ
Ïِوَْحيْنَا إ

َ
َة  اتÝِبعْ ُعمÝ أ

Ý
ِمل

 ا�لةف ،كبعض ا�ضاف إÏه ملةوهو  ألن ا�ضافوذلك ، وهو مضاف إÏه إبراهيموصاحبها ، حال حنيفاف }َحِنيًفا إِبَْراِهيمَ 
  إبراهيم اتبع أنِ : فيصح ا�ع� إذا قيل  ملةوهو  عليه السالم، ويصح إسقاط ا�ضاف إبراهيممن  كبعض

ً
  . حنيفا

  . إِْخَوانًاِمْن ِغلÀ  ِهمْ نَا َما ِفيَزقْ َونَ ) غ� القرآن R(ومثله، يع³ لو أسقطنا ا�ضاف R األمثلة السابقة 
ْن : القرآنR غ� مثًال 

َ
َحُدُكْم أ

َ
Ëُِبë أ

َ
ُكَل أ

ْ
خا يَأ

َ
  . ، فإذا صح اإلسقاط فيجوزَميْتًاه أ

  : وهو ما xن ا�ضاف فيه كبعض ا�ضاف إËه: ا�وضع اhا©ومن أمثلة  
  ¶مدٍ  àاحُ ³ أفرح: قولك

ً
óًمتفوف ،متفوقا

ً
كبعض  àاح، وهو ألن ا�ضاف كبعضوهو مضاف إÏه،  ¶مدوصاحبها ، حال: قا

  . ¶مد ا�ضاف إÏه
، ال �وز R مثل هذا أن أجعل جالسةً  فاطمةَ  ابن ُت أكرم: أما إذا لم يكن كذلك فال �وز م�ء اfال منه، فال �وز

، وأنت جالسة فاطمة ُت أكرم: ، ال �وز أن تقولتغناء عنهال يصح إسقاطه واالس ابنألن ا�ضاف  فاطمةحال من  جالسة
  . جالسة فاطمة ابنتريد 

  : من األشياء ال� تعمل اً،اسم فاعل أو مصدرأن يكون ا�ضاف >مالً � اfال، كأن يكون ا�ضاف : ا�وضع اhالث
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ِْه {: مثل قوª عز وجل
َ
Ïِيًعاْم كُ َمرِْجعُ إ ِ�َ{  

ً
اغ م(ء ا¢ال سووهو مضاف إÏه،  � وهو ال�فالضمحال، وصاحبها  �يعا

  . مصدر مي�Óمل R ا¢ال، وهو هنا  مرجعوهو  من ا�ضاف إÏه وهو ال�ف ألن ا�ضاف
  َك انطالقأعجب³ : وتقول -

ً
 ، فمنفردا

ً
وساغ م(ء ا¢ال من ا�ضاف إÏه ألن  ،ال�ف R انطالق: وصاحبها، حال: منفردا

  . ، ألن ا�ضاف �مل R ا¢الانطالق، ألن ا�ضاف وهو مصدر انطالقوهو العامل 
  زيد ضاربهذا : وتقول -

ً
 ف، مقيدا

ً
 ضارب ا�ضاف وهو م(ء ا¢ال من ا�ضاف إÏه، ألن ساغ، وزيدحال وصاحبها  مقيدا

  . اسم فاعل�مل R ا¢ال، 
 ، فملتوتا السويِق  شاربهذا : وcقوÁم -

ً
سوغ هو أن ا�ضاف �مل R ا¢ال، قال ابن ، وا�السويق: وصاحبها، حال: ملتوتا

 : مالك ر�ه اهللا تعا¤ R هذه ا�سألة

R ز حاالً من ا�ضافî إال إذا اقت� ا�ضاف عمله    وال   
  أو مثل جزءه فال  يف    أو xن جزء ما R أضيف

 منه أو مثل جز
ً
  .¢ال من ا�ضاف إÏهه فحينئذ �وز أن تأÕ ائفإذا �ن ا�ضاف �مًال R ا¢ال أو جزءا

   )Ò.( اfلقة
   أحوال اfال مع >ملها من حيث ا�قديم وا�أخ�

، سواء R باب ا¢ال أو R غ�ها من أبواب ا�حو، 
ً
 ،هو ا�ؤثر فالعاملومصطلح العامل هذا سيتكرر عليك R ا�حو كث�ا

، و±ينا جاءفتينا �مل للرفع وهو الفعل  زيدٌ  جاء: لفاعللو قلنا R باب ا هو ا<أث�، فمثالً  والعمل ،هو ا�تأثر وا�عمول
 معمول متأثر وقع عليه الرفع وهو 

ً
  . الرفع و±ينا عمل وهو ،االسم زيدٌ أيضا
 
ً
 : ، ا¢الامèورً  ع¦ خرج: لو قلنا العامل R ا¢الطبعا

ً
ال يلزم أن ، خرج: ، والعامل فيها الفعلع¦: وصاحبها مèورا

 يشبه الفعل  ،فقد يكون اسما يشبه الفعل ،يكون العامل فعالً 
ً
 زيدٌ : مثلاألصل أن يكون فعًال، ولكن قد يكون اسما

  منطلق
ً
�èم R فالعامل ، 

ً
�èوهو اسم يشبه الفعل منطلق: مÕالفعل كما سيأ �  . ، قد يكون العامل مضمنا مع

 :للحال مع >ملها ثالث حاالت أيضا

  : وهذا هو األصل يه وتأخرها عنهجواز تقدمها عل: اfالة األو�
 
ً
  زيدٌ جاء : مثل: ويكون هذا إذا xن العامل فعالً متÉفا

ً
 راكبا

ً
فعل مت�ف يأÕ جاء فعل ال، إذا �ن العامل فعًال مت�فا

 فإنه �وز تأخ منه ا�ضارع
ً
� واألمر ويأÕ منه اسم فاعل هذا فعل مت�ف، واسم ا�فعول، فإذا �ن العامل فعال مت�فا

  زيدٌ جاء : عليه، فتقول اا¢ال عنه و�وز تقديمه
ً
 : وتقولراكبا

ً
 ، وزيدجاء راكبا

ً
  . خا±دخل  مèورا

 منطلق  زيدٌ : مثل: xن العامل صفة تشبه الفعل ا�تÉف أو
ً
�èم ، 

ً
�èي عمل فيها ا�صب  ؛حال والعامل فيهامTا

بيه بالفعل، فيعمل عمله، فإذا �ن العامل صفة تشبه الفعل و� صفة تشبه الفعل ا�ت�ف، صفة اسم فاعل، ش ،منطلق
 منطلق  زيدٌ : ا�ت�ف فيجوز R ا¢ال أن تتقدم \ �ملها، فيجوز R هذا ا�ثال

ً
�èزيدٌ : �وز أن تقولم  

ً
�èمنطلٌق م .  

ًعا {: ومن الشواهد \ تقدم ا¢ال \ �ملها قوª عز وجل Ýبَْصارُ ُخش
َ
ري \ ال;تيب األص¦ فاألصل لو جُ } نوHرجُهْم أ

 ن وHرج: لقيل
ً
 هم، فأبصار ُخشعا

ً
 حال و� R اآلية تقدمت \ �ملها، ُخشعا

ً
ن العامل فيها الفعل وHرجهم أبصارُخشعا

ف¿ فاعل  أبصارفجاز أن تتقدم ا¢ال عليه، وأما إعراب  ،ن، العامل الفعل هو اTي نصب ا¢ال، وهو فعل مت�فوHرج
  .مع، �ع اسم الفاعلللج
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 أقبل: ، كقولك مثالً و� هذا الشاهد يمكن أن يستشهد بهذه اآلية \ åء أو \ نوع من ا¢ال يسمونها ا¢ال السببية
  ¶مدٌ 

ً
 لألبصار، كما أن ا¢ال هنا R ا¢قيقة للثغر، فتكون ا¢ال R ا¢قيقة ثغرهباسما

ً
، فهذه يسمونها ا¢ال السببية، إذا

 كهذه اآليةهذه مسأ
ً
ًعا { لة فرعية، ا�سألة ال¥ معنا � أن ا¢ال �وز أن تتقدم \ �ملها إذا �ن فعًال مت�فا Ýُخش

بَْصارُ 
َ
  .}نَ وHَْرُجُ ُهْم أ

 تؤوب :، أصل ا�ثال أو الشاهدا¢لبة تؤوبشÑ : ا \ تقدم ا¢ال \ �ملها ألنه فعال مت�ف قوÁمومن الشواهد أيًض 
بمع� متفرق[، يع³ أنه  شÑَ و ،�ع حالب اTي يقوم uلب مثًال ا�اقة أو غ�ها ا¢لبة ،يع³ ترجع تؤوب، شÑا¢لبة 

 ويرجعون متفرق[، 
ً
وهو فعل  تؤوبحال، والعامل فيها الفعل  شÑيرجع ا¢لبة متفرق[، ف ا¢لبة تؤوبيذهبون �يعا

  . مت�فمت�ف، فجاز أن تتقدم ا¢ال \ �ملها ألنه فعل 
  اfالة ا^انية

ً
  : من حاالت اfال مع >ملها أن تتقدم عليه وجوبا

 وذلك 
ً
صدر الòم، وcيف  ª، فاالستفهام إذا xن �ا صدر الم كما � كيف االستفهاميةتتقدم ا¢ال \ �ملها وجوبا

 
ً
زيد فعل وفاعل،  جاء¶ل نصب حال، و فكيف هنا اسم استفهام مب³ \ الفتح R ؟زيد جاء كيف: فإذا قلت ،تقع حاال

 ألن ا¢ال Áا صدر الòم،  جاءفعل الوقد تقدمت ا¢ال \ �ملها وهو 
ً
أثبتها  نم عند-و�ما � كيفما ال*طية وجوبا

 \ �ملها ألن Áا  ماكيف، فأقعد تقعد كيفما: Ùو -من أسماء ال*ط
ً
 R ¶ل نصب حال، وقد تقدمت وجوبا

ً
أيضا

   .الصدارة
، أي تلزم م¿نها اfالة ا^ا^ة

ً
  : من حاالت اfال مع >ملها أن تتأخر عنه وجوبا

 :وذلك � ست مسائل 

Òف: ا�سألة األوÉعجب، أن يكون العامل فعالً جامداً، ليس بمت�واء أطيب ما :مثل كما � فعل اÁا  
ً
 أحسن ما، باردا

 
ً
 فال �وز R ا¢ال و�  ،أحسنو أطيب، فالعامل فعل جامد وهو مقبالً  زيدا

ً
ال �وز R ا¢ال أن تتقدم \  مقبالً وباردا

  . �ملها ألنه فعل جامد
، ا�اس  أفصحهذا : مثل أن يكون العامل صفة تشبه الفعل اoامد، وهو اسم ا�فضيل :ا�سألة اhانية

ً
 فخطيبا

ً
حال  خطيبا

مد فال �وز حينئذ أن تتقدم ا¢ال عليه، ووجه شبه اسم ، وهو صفة تشبه الفعل اtاأفصحوالعامل فيها اسم ا<فضيل 
ا<فضيل بالفعل اtامد أنه يلزم R بعض حاالته اإلفراد وا<ذك� كما R اسم ا<فضيل اTي تقع بعده من، لو قلت ¶مٌد 

  .من عمر فهذا وجه �وده أنه يلزم اإلفراد وا<ذك� R بعض حاالته أكرم ونزيدالمن زيد، و أكرم
ُ ستث� من هذه ا�سألة وهو عدم جواز تقدم ا¢ال \ �ملها إذا �ن اسم تفضيل، قوÁم هذا وي  èب

ً
 منه  أطيبا

ً
، ُرطبا

ُ  ،أطيبف� هذه ا¢الة العامل هو  ،فيكون ال�ء مفضًال \ نفسه باعتبارين  èب
ً
 وا

ً
وقد  أطيبوالعامل فيهما  ن،حاال ُرطبا

  . ةمسألة مستثناتقدم ا�فضل \ العامل فيه وهذه 
 ك أخي اعت�ف، مثل أعجب³ أن يكون العامل مصدراً مقدراً بالفعل وحرف مصدري: ا�سألة اhاhة

ً
 ، فصائما

ً
حال،  صائما

  يعتكف اعتكفوهو مصدر  اعت�فوالعامل فيها 
ً
 بالفعل وا¢رف ا�صدري يع³ يمكن أن يُ ، اعت�فا

ً
أول وهو مقدرا

 َك أخو أن يعتكفأعجب³  بالفعل وا¢رف ا�صدري، فنقول
ً
 َك أخو اعتكف، أو أن صائما

ً
 اعت�ف فيقدر ا�صدر ،صائما

 بالفعل وحرف مصدري فال �وز أن ، أن يعتكف بالفعل وا¢رف ا�صدري
ً
 مقدرا

ً
فالشاهد أن العامل إذا �ن مصدرا

  . تتقدم عليه ا¢ال بل �ب أن تتأخر عنه
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 نزا÷ : مثل لأن يكون العامل اسم فع: ا�سألة الرابعة
ً
�èفُم ، 

ً
�èويس) هذا اسم فعل، فيجب نزا÷ حال والعامل فيها م

  .أن تتأخر ا¢ال عن �ملها
ولكنه  ،واسم الفعل أيها اإلخوة åء غ� اسم الفاعل، اسم الفاعل معلوم مثل ضارب جالس، اسم الفعل هذا ª باب خاص

ف، بمع� اسكت، وصه: قوÁم فمن السما�منه ما هو سماø ومنه ما هو قيا، 
ُ
بمع� أتوجع،  أوهبمع� أتضجر، و أ

  .  بمع� استجب آم[بمع� اف;ق، و شتانو ،بمع� بعد هيهاتو
 إذا �ن العامل اسم فعل ا بمع� تراõبمع� أدرك، و دراõبمع� أنزل ونزا÷ : قوÁم اjي يقاس عليه ومن القيا�

ً
ترك، إذا

  . ا¢ال فال �وز أن تتقدم عليه
 مع³ الفعل دون حروفه، xسم اإلشارة وحرف التشبيه وحرف ا�مí: ا�سألة اGامسة

ً
، هذه أن يكون العامل مضمنا

لكنه  حروف أش�من أسماء اإلشارة ليس فيه  هذااسم اإلشارة فيه مع� أش� لكن R لفظ ، األشياء فيها مع� الفعل
، هو Ëت، ولكن ليس فيه حروف أشبه، مثل حرف ا<م³ وبمع� أشبه، كأنحرف التشبيه : مع� الفعل، ومثله مضمنٌ 

�  .ولكن ليس Ï Rت حروف مثال أتم� بمع� أتم
َك {: قوª عز وجل م(ء العامل اسم إشارة: ا�ثال األول

ْ
حال والعامل فيها ما تضمنه مع�  خاوية }َخاِوَيةً ُنيُوُيُهْم  فَِتل

ألنه ليس بقوة العامل  ،تلك، فال �وز حينئذ أن تتقدم ا¢ال \ �ملها هو مع� أش�اسم اإلشارة متضمن  ،اإلشارة
  . مع� الفعل دون حروفه ا�ت�ف وهو مضمنٌ 

  : قول الشاعر هو أن يكون العامل حرف تشبيه: اhا© ثالا�
 قلوب الط�  كأن

ً
 و رطبا

ً
  ناُب وا¢شُف ا5الِ ا العُ ره±ى وc    يابسا

  قلوب الط� كأن
ً
 و رطبا

ً
 ف يابسا

ً
 حال و رطبا

ً
 كذلك،  يابسا

ً
 معطوفة \  يابسا

ً
ألنه ، كأن، العامل R ا¢ال حرف التشبيه رطبا

  . مع� الفعل دون حروفه ألنه مضمنٌ  ، فال �وز R هذه ا¢ال أن تتقدم \ �ملهامع� الفعل أشّبه مضمنٌ 
  Ïت، اسم عندنامقيمة  هنًدا Ïت: قولك م(ء العامل Ïت: ا�ثال اhالث

ً
حال، والعامل فيها مقيمًة اÂG و عندناو هندا

  . ، فال �وز أن تتقدم ا¢ال \ �ملها R هذاألنه متضمن مع� أتم� Ïت
 : واستثنوا مسألة من ذلك

ً
 وlرورا

ً
  هجر R سعيدٌ : مثل و� أنه إذا �ن العامل جارا

ً
هو  هجر R ، فاtار وا�جرورمستقرا

 ¢ال العامل R ا
ً
 -إذا �ن العامل هنا R هذه الصورة ±ينا مبتدأ وخÂ جار وlرور وجاء بعده ا¢ال-، فأجازوا مستقرا

  سعيدأجازوا R هذه ا�سألة أن تتوسط ا¢ال ب[ ا�بتدأ واÂG فيج�ون 
ً
أجازوها  ةفهذه مسألة مستثنا، هجر R مستقرا

 
ً
  . وýن لم يكن كث�ا
ليس فالعامل �مال آخر يع³ : وعرض R مانع -غ� ما ذكر من العوامل-ن العامل >مالً آخر أن يكو :ا�سألة السادسة

يكون العامل أي من هذه  ،ولكنه عرض ª مانع ليس اسم فعلو ليس مصدراو ال صفة تشبه الفعل اtامدو فعال جامدا
  ألصÂ: كالعوامل السابقة ولكن حصل ª مانع، منع من تقدم ا¢ال عليه، ومن ذلك قول

ً
  ألعتكفنوقولك ، ¶تسبا

ً
، صائما

  ألصÂف
ً
هذه األوÒ تس) الم االبتداء، وما R ح� الم االبتداء الواقع بعده ال �وز أن يتقدم عليها،  الالم ¶تسبا

  ألعتكفنو
ً
 هذه الم القسم وال �وز أن تتقدم ا¢ال و�  الالمكذلك  صائما

ً
ح�  ما هو Rألن  أعتكف\ العامل  صائما

 الم القسم ما جاء بعدها ال �وز أن يتقدم عليها
ً
  . ، فهذه ست مسائل تتأخر فيها ا¢ال وجوبا

  :¢ال مع �ملها ثالث حاالتاأن  ا}الصة
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Òأو صفة تشبه الفعل : ا¢الة األو 
ً
جواز تقدمها عليه وتأخرها عنه، وهذا هو األصل، وذلك إذا �ن العامل فعًال مت�فا

  . ا�ت�ف
  أن تتقدم عليه وجوبا وذلك إذا �ن Áا صدر الòم: الة اhانيةا¢

، : ا¢الة اhاhة
ً
  : وذلك R ست مسائلأن تتأخر عنه وجوبا

0-  
ً
  -Oأن يكون العامل صفة تشبه الفعل اtامد  -.أن يكون العامل فعال جامدا

ً
 مقدرا

ً
أن يكون العامل مصدرا

 أن يكون العامل ا -/بالفعل وحرف مصدري 
ً
�èسم فعل مثل نزا÷ م Ò-  الفعل دون � مع

ً
أن يكون العامل مضمنا

إذا �ن العامل جار وlرور أو واستثنوا طبعا  :حروفه �سم اإلشارة وحرف التشبيه وحرف ا<م³، واستثنوا طبعا هنا مسألة
  .وأن يكون العامل �مل آخر ولكن عرضه مانع-RÆ الصفة ال¥ تشبه الفعل 

  : ك ر�ه اهللا تعا¤قال ابن مال
فا ¶sُ ال إن ينصب بفعلfفا***وا �Éأو صفة أشبهت ا�  

<äلص ال راحٌل ***  فجائز تقديمه كُمçو 
ً
  زيٌد د> ا

  :ثم قال
  حروفه مؤخرا لم يعمال***م¶ن مع³ الفعل الو>مل ضُ 

  هجر ,و سعيد مستقراً �***كتلك Ëت و�أن وندر
  عمرٍ ***مفرداً أنفع من و,و زيدٌ 

ً
  لم ¯ن مستجازٌ  معانا

   )Æ.( اfلقة
   ؟هل �وز أن تتعدد اfال: تعدد اfال

وcذلك ، قاٌص  �تٌب  شاعرٌ  زيدٌ : مثل ا�بتدأ واÂG، ذكروا أنه �وز \ رأي عدد من ا�حوي[ �وز أن يتعدد اR ÂG باب
وتعددها R ، ا}z وا4عت جاز أن تتعددفلشبه اfال ب ،واfال كذلك، �قٍل  شجاٍع  كريمٍ  مررت برجٍل  :R ا�عت
  :صورتان

Òأن تتعدد وصاحبها مفرد: الصورة األو  
 زيٌد  جاء: كأن تقول مثالً 

 راكب، فتعددت ا¢ال راكباً ضاح�ً
ً
  ا

بمثال  إذا أردنا أن نأÕف، زيدوصاحبها مفرد وهو  ،ضاح�ً
ا مَِن {: كقوª عز وجل لعطف<عدد ا¢ال ال نأu Õرف العطف بينهما وýال فسيكون من باب ا وََسي¶ًدا وََحُصوًرا َونَبِي�

 َyِfِا   .، هذا من باب العطف}الص�
 زيٌد جاء : وصاحبها مفرد، كقولكا¢ال  تتعددأن فمن ا<عدد 

 ، وتقول R اإلعراب راكباً ضاح�ً
ً
، زيدحال من : راكبا

 و
  .زيدحال ثانية من : ضاح�ً
 ªقوcتعا¤و :} َ

ْ
نَْز�

َ
َ لَْو أ ُقْرآََن َ\َ َجبٍَل ل

ْ
ْفتَ ا َهَذا ال

َ
ً�  هُ َرأ ìف }َخاِشًعا ُمتََصد 

ً
 و خاشعا

ً
يع³  تهرأيلاÁاء حاالن وصاحبهما  متصد�

 قَْوِمِه ُموَ�  رََجعَ فَ {: اtبل، وcقوª سبحانه
َ
ِسًفاإِ¤

َ
  . عليه السالمو� �حال ثانية  أِسفاحال أوÒ و غضبانف }َغْضبَاَن أ

ج هذه الشواهد \ تعدد ا¢ال،  !الشواهد موجودة ،تعدد اfال وبعضهم منع ìرH انية صفةولكنه الhجاء، مثالً  فيجعل ا 
 زيٌد 

 من الضم� ا�ست; R ، هذا أحد ا<خر�ات Áم، لراكب، �عل اhانية صفة راكباً ضاح�ً
ً
و'ريج آخر أن �عله حاال

Òزيٌد  جاء: إذا قلت ،ا¢الة األو 
ً
 راكبا

 : ، اTين ال ��ون تعدد ا¢ال إما أن يقولضاح�ً
إن : أو يقول راكبصفة ل: ضاح�ً



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                         ا4حو                      ا4حو                      مقرر مقرر             

- ��  - 

 

 
ً
 حال صحيح وفيها ضم� يع³ راكبا

ً
 و ،هوراكبا

، فال يكون من باب تعدد راكبحال من الضم� ا�ست; R : ضاح�ً
 ا¢ال، ف

ً
 و ،زيدحال ل راكبا

 . دد اfال � مثل هذه الصورةواjي يظهر جواز تعحال من الضم� ا�ست;،  ضاح�ً

  : وهذه ا�سألة Áا فر�ن، وصاحبها متعدد ا¢ال أن تتعدد الصورة اhانية
  .  أن æتلف لفظ اfال: الفرع اhا©، د لفظ اfال ومعناهحِ أن يت� : الفرع األول

عَ  ُعì³  فإن ا د لفظ اfال ومعناه ظ ا¢ال متحد اللفظ وا�ع�، فحينئذ ا¢ال تعددت وصاحبها كذلك متعدد، ولف ،أو ُ�ِ
  ¶مدوزيد جاء : ، ال Ëتاج أن أقولراكب[ ¶مدٌ وزيٌد جاء : لفظ ا¢ال، لو قلت مثالً  يث³

ً
 وراكبا

ً
ن ا¢ال اÖد ، ألراكبا

  .¶مدوزيد حال من  راكب[، فعن ا<فريق بالعطف باÖاد لفظ ا¢ال با<ثنيةستغ³ ألفظها فحينئذ 
رَ وَ {: تعا¤قوª  ومن شواهد ذلك Ýُكُم  َسخ

َ
ْمَس ل Ýَقَمرَ وَ الش

ْ
يع³ الشمس  ةدائبلكم الشمس والقمر سخر األصل  }َدائِبَْ[ِ  ال

ْمَس وَ {: ، وcقوª عز وجلالقمروالشمس حال من دائب[ : فقيل ث³ُيع³ القمر، فلما اÖد لفظ ا¢ال  دائباو Ýَقَمرَ وَ  الش
ْ
 ال

َراٍت  ا�ëُجومَ وَ  Ýْمِرهِ بِ ُمَسخ
َ
حال منصوبة وعالمة نصبها الكèة نيابة عن الفتحة ألنه �ع مؤنث سالم، وقد  مسخراٍت ف} أ

  . عن تفريقهاÔمعها و�ا اÖد لفظ ا¢ال استغ³ ، الشمسوالقمر وا�جوم تعددت ا¢ال وصاحبها كذلك متعدد 
 من الشواهد \ تعدد ا¢ال وصاحبها متعدد قوª تعا¤

ً
رْ فَ {: وأيضا

َ
نَ أ

ْ
وفَاَن ا َعلَيِْهُم َسل ëََرادَ وَ الط

ْ
tَل وَ  ا Ýُقم

ْ
َفاِدعَ وَ  ال Ýَم وَ  الض Ý±ا

ٍت آَيَاٍت 
َ
ال Ýة ألن آياتف} ُمَفصèالطوفان  :�ع مؤنث سالم، وصاحب ا¢ال هذه اآليات هحال منصوبة وعالمة نصبه الك

  . عن تفريقهاÔمعها غ³ استُ  اهاظ ا¢ال ومعنو�ا اÖد لف ،هذه اآليات ا�ذكورة ا±مو الضفادعو الُقملو اtرادو
  ؟اختلف لفظ اfال ماذا لو

 صعِ مُ  تهلقي: ، كقولكق ولكن بغ� عطففرّ فإن ا¢ال يُ  ؛اختلف لفظ اfال لو
ً
 منحدرا

ً
نازل، : واآلخر، صاعد: ، أحدهمادا

  تهلقي: فتقول
ً
 منحدرا

ً
 ن ، عندي حاالن اآلمصعدا

ً
 ومصعدا

ً
 صامنحدرا

ً
وهاء ، متáمللا<اء حب ا¢ال متعدد ، وعندي أيضا

 ، ولكن اختلف لفظ ا¢ال وا<اء كذلك صاحب ا¢ال الغائب
ً
 ومصعدا

ً
فحينئذ البد من تفريقهما بغ� عطف، ، منحدرا

  . ما يمكن تثنيتهما
   منحدراً أين صاحبها؟ در؟ مصعداً أين صاحبها؟نحَ د وأيهما المُ صعِ أيهما المُ : بقيت مسألة

 : األول من ا¢ال[ ،االسم[ ألول من ا¢ال[ hا©نقدر ا: اtواب
ً
للتقارب  ،هاء الغائب: ، واhا© من االسم[ هومصعدا

 حال من اÁاء،
ً
 : ونقدر اhا© من ا¢ال[ ألول االسم[، اhا© من ا¢ال[ بينهما، فنجعل مصعدا

ً
، واألول من منحدرا

فإذا ظهر ا�ع� فحينئذ ال إش�ل، أن  ،من ا¢ال[ hا© االسم[ وبالعكس يقدر األول: إذن يقال، ا�تáم تاء: االسم[ هو
 يكون مثًال أول ا¢ال[ ألول االسم[ إذا ظهر ا�ع� فال بأس

ُ
  تيلق: من فيه اللبس قولك مثال، وÉا أ

ً
  هندا

ً
مصعدا

 نفه، منحدرةً 
ُ
 فحينئذ ال يلزم أن أجعل  من اللبس الختالف R ا<ذك� وا<أنيثا أ

ً
أول ا¢ال[ hا© االسم[، لقيت هندا

 
ً
  . �، فاللبس هنا مأمونمنحدرة ، يع³ أنا مصعدا
 
ُ
  : قول امرئ القيس R معلقته من فيه اللبسوÉا أ

  \ أثرينا ذيل مرٍط مرحل    ¾ر وراءنا أم�خرجت بها 
، بهاالضم�  :¾رُ وصاحب ا¢ال ، ُت خرج ا�تáمتاء  :أم�وصاحب ا¢ال ، كذلك حال ثانية ناء¾ُر وراو ،حال أم��لة 
 مع ا�ؤنث تم�، ما قال أم�: ألنه قال مع ا�ذكر بس مأمونواللَ 

ً
، فاللبس مأمون R مثل هذا أجر، ما قال ¾ر، وقال أيضا

   .وحينئذ ال بأس جعل أول ا¢ال[ ألول االسم[، وثا© ا¢ال[ hا© االسم[ \ ال;تيب
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ُ
يَن َيتََوفÝا{: بس قوª عز وجلمن فيه اللوÉا أ ِ

Ý
Tئَِكُة ُم هُ ا

َ
َمال
ْ
ٌم َعلَيُْكمُ  َطيìِب[َ ال

َ
يقولون سالم و ،حال طيب[ف }َفُقولُوَن َسال

 حال منيقولون و، الضم�حال من  طيب[م، هR تتوفا الضم�وا�الئكة أيضاً حال �لة اhانية، وصاحب ا¢ال  عليكم
ال بأس أن àعل أول ا¢ال[ ألول االسم[، \ ، فحينئذ ا�الئكةذا القول صادر من ، وهذا ظاهر ألن ها�الئكة
  . وثا© ا¢ال[ hا© االسم[ ألمن اللبس ،ال;تيب

  
 :وا}الصة أن تعدد اfال R صورتان

Òزيٌد  جاء: ، وحينئذ ال إش�ل مثلأن تتعدد وصاحبها مفرد الصورة األو 
جعلوا و، ا�حوي[نعه بعض م، وراكباً ضاح�ً

 .  والصحيح جوازه لشبهه باÂG وا�عتمن الضم�،  اhانية صفة أو حاال

ق بغ� رì وýن اختلف لفظ ا¢ال فُ  ،إن اÖد لفظ ا¢ال ومعناه ث³ أو �ع: ، فنقولأن تتعدد وصاحبها متعدد والصورة اhانية
  تهلقي: مثلعطف، 

ً
 منحدرا

ً
 ؛Ëصل فصل Hالللتقارب بينهما  والعكسhا© االسم[  وحينئذ àعل أول ا¢ال[ ،مصعدا

وýذا ظهر ا�ع�  ،فيحصل فصل R حال واحدة ب[ ا¢ال اhا© وب[ صاحبها، وأما ا¢ال األوÒ فتكون مالصقة لصاحبها
  . عل أول ا¢ال[ ألول اسم[فال إش�ل حينئذ أن نس� \ ال;تيب، وýن �ن بعضهم يرى أن ُ� 

  : لك ر�ه اهللا تعا¤ ذكر هذه ا�سألة فقالبن ماا
   �فرِد فاعلم ولغ� مفردِ     واfاُل قد ي�ء ذا تعددِ 

، قد يتعدد وصاحب ا¢ال مفرد، وقد يتعدد وصاحب ا¢ال �فرد فاعلم ولغ� مفردِ حالة تعدد،  واfال قد �ئ ذا تعدد
  . متعدد

  نو� اfال
 و ةَس مؤس¶ : اfال نو>ن

¶
 سة بكè الس[ ومؤمؤسì (، دةمؤ�

ì
cدة .(  

: بذكرها، ال يدل أول اtملة \ مع� ا¢ال، مثلإال عرف ا¢ال نال  ،� ال¥ ال يستفاد معناه بدونها: سةا�ؤس¶ : ا4وع األول
  زيد جاء

ً
 ، راكبا

ً
، فال دزي جاءمن قو�ا  راكباستدل \ مع� نال ، ا�ؤسسة، ا¢ال R وt الغالبهذه حال مؤسسة،  راكبا

  . وتعريف ا¢ال اTي ذكرناه R بداية موضوع ا¢ال إنما هو للمؤسسةيستفاد معناه بدونها، وهذا هو الكث� R ا¢ال، 
 ا�: ا4وع ا^ا�

¶
، فسميت شعر با¢ال نعرف ا¢ال قبل أن تُ ن، يع³ � ال¥ يستفاد معناه بدونها: دةؤ�

ً
ذكر وýنما ذكرت تأكيدا

  زيدٌ  وÒ :حال مؤcدة، مثاÁا
ً
 مدبر، مدبرا

ً
  من قول مدبراألننا استفدنا مع�  ،حال مؤcدة ا

ّ
Òفجاءت ا¢ال تأكيدا، مثله ،و :

  تبسمف
 ، ضاح�ً

 حال مؤcدة ألن استفدنا مع�  ضاح�ً
 هذه ا�ؤcدةتبسممن قول  ضاح�ً

ً
أقل وروداً من اfال  وt ، إذا

  . ا�ؤسسة
 : اfال ا�ؤ�دة ثالثة أقسام

  . مؤcدة �ضمون اtملة) ج( مؤcدة لصاحبها) ب( ة لعاملهامؤcد) أ( 
  :نقول وÁا فر�ن صغ�ان: مؤ�دة لعاملها )أ(
0- �  . إما مع� فقط -. مؤcدة لعاملها إما لفظا ومع
0- � ومع

ً
 وَ {: كقوª عز وجل: مؤcدة لعاملها إما لفظا

ْ
رَْسل

َ
 لِلنÝاِس  كَ نَاأ

ً
مؤcدة ª  أرسل حال مؤcدة لعاملها الرسوف} رَُسوال

  . بدون ذكرها الفظا ومع�، وقد استفدنا معناه
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�  : قول الشاعر ومن ا�ؤcدة لعاملها لفظا ومع
  لزم تو2 خلط اtد باللعباو    �ن أبدى نصيحته مصيخا خأص

 خمصيواستمع، ف معناه أصغِ  خأص
ً
 حال مؤcدة لعاملها لفظ ا

ً
  .غومع� وهو أص ا

مَ فَ {تعا¤ ن الشواهد عليها قوª وم: مؤcدة لعاملها مع� فقط -. Ýف} َضاِحً�  تَبَس 
حال مؤcدة لعاملها R ا�ع� ال R  ضاح�ً

 اللفظ
ً
 { ، ومن الشواهد أيضا

Ý
Òُمْدبًِرا َو{  

ً
 ألننا نستفيد مع�  ،وÒحال مؤcدة لعاملها وهو الفعل  مدبرا

ً
 ،وÒ: من قوª مدبرا

� {تعا¤ وª وcق، فيختلف اللفظأما  ف¿ مؤcدة R ا�ع
َ
رِْض  ْواَيْعثَ َوال

َ ْ
، واتعثحال مؤcدة لعاملها  مفسدينف }ُمْفِسِدينَ Rِ األ

  . و� مؤcدة مع� فقط
  : وcقول الشاعر

  نظامها ّل كجمانة ا5حري سُ     من�ةً R وجه الظالم  ت.ءو
  . قول ت.ءمن  ةمن�، و� مؤcدة لعاملها مع� فقط، ألننا استفدنا مع� ت.ءحال العامل فيها  من�ة

ََمنَ {: كقوª عز وجل: مؤ�دة لصاحبها )ب(
َ
ُهْم  َمنْ  آل

ë
رِْض ُ	

َ ْ
يًعاRِ األ ِ�َ{  

ً
وهو من ألفاظ  "من: "حال وصاحبها: �يعا

 وقد استفدنا مع�  فأكدت ا¢ال صاحبها، اسم موصول،العموم ألنه 
ً
  .ي يفيده االسم ا�وصولمن العموم اT �يعا

  أبوكَ  زيدٌ : Ùو ،مكونة من اسم[ معرفت[ جامدت[ ن اoملةمؤ�دة �ضمو )ج( 
ً
 ، عطوفا

ً
�ضمون  ةمؤcد حال و�عطوفا

واtملة هذه ، عملنا بالعطف والر�ة والشفقة أبوك زيد: ، �ا قلنامستفاد من مع� األبوةالعطف فمع� ، أبوك زيداtملة، 
 جامد ما، وهأبوك زيدمكونة من اسم[ 

ً
 عطوففتان، معرفتان وأيضا

ً
  . هذه ثالثة أقسام ،مؤcدة �ضمون اtملة ا

  . مؤcدة �ضمون اtملة، ومؤcدة لصاحبها، مؤcدة لعاملها: مؤسسة ومؤcدة، وا�ؤcدة ثالثة أقسام: ا¢ال نو�ن
  : بن مالك ر�ه اهللاقال 

  �فرد فاعلم وغ� مفرد***واfال قد �ئ ذا تعدد
  :ثم قال

كد
ُ
  ا� األرض مفسد � ,و ال تعُث ***او>مل اfال بها قد أ

  >ملها ولفظها يؤخرُ ***و¸ن تأكد ×لة فمضمرُ 

   )Ç.( اfلقة
  أنواع اfال من حيث تر�يبها اللفظي

     مفردة: أوالً 
ً
       شبه �لة: ثانيا

ً
  �لة : ثا^ا

  . وسنتحدث عن Ü نوع من هذه األنواع ونأÕ بأمثلة عليها
  .ما ليست �لة وال شبه �لة� : اfال ا�فردة: ا4وع األول

  زيدٌ  جاء: مثل
ً
 ، راكبا

ً
ألن  ،تس) حال مفردة مع أنها مث� مèع[، مèع[ الرجالن جاء: ومثل ،تس) حال مفردة راكبا

مع أنها  ةحال و� حال مفرد مèع[، فمèع[ الرجال أقبل: وتقول ،ا�راد با�فرد هنا هو ما ليس �لة وال شبه �لة
نَْساَن { تعا¤ومن ذلك قوª ، ا ليست Ôملة وال شبه �لةألنه ؛�ع ِ

ْ
 ف }َهلُوً�  ُخِلَق إِنÝ اإل

ً
  . حال مفردة: هلو�

  : ذكر بعض ا4حويy أن R أربع إطالقات، ومصطلح ا�فرد � ا4حو æتلف
  . ن �ع¶مديِ ن مث� وعن ¶مد مفرد وعن ¶مديَ : مثال ،أن يراد به ما ليس مث³ وال ×ع: األولاإلطالق 
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، فيقول اÂG يأÕ مفرد ويأÕ �لة ويأÕ شبه �لة ؛كما R اÂG ،يراد به ما ليس ×لة وال شبه ×لةأن : اإلطالق ا^ا�
  . مèع[ مفرد ألنه ليس Ôملة وال شبه �لة: فيطلقون \ مثالً 

 ، فما ليس بمضاف وال شبيهباب ا�داءكما R  يراد به ما ليس بمضاٍف وال شبيه با�ضافأن : اإلطالق ا^الث
ً
با�ضاف  ا

 ،
ً
  . وcما R اسم ال ا�افية للجنسيس) مفردا

م منه مفرد ومنه ما هو مرcب وا�رcب \ فالعلَ ، مكما R باب العلَ  أن يراد با�فرد هو ما ليس بمر�ب: اإلطالق الرابع
  . فهذه من إطالقات ا�فرد R ا�حو، أنواع

 ا�وع األ
ً
  زيدُ  جاءول من أنواع ا¢ال أن تكون مفردة مثل ما قلنا إذا

ً
  . ، هذه حال مفردةمèع[ الرجالن جاء، أو راكبا

   و� الظرف أو اtار وا�جرور: اfال شبه ×لةأن تكون : ا4وع ا^ا�
 ، السحاب ب[ اÁالل ترأي: قوÁم: فمثال م(ء ا¢ال ظرفا

ً
  . فالظرف الواقع بعد ا�عرفة يكون حاال

ُ  لِلَْمإلِ  قَاَل {: وقوª تعا¤
َ
ªحال و� ظرف: حولف }َحْو .  
  .حال و� جار وlرور: هR زينت }هِ Rِ ِزينَتِ َ\َ قَْوِمِه  َخَرجَ فَ {: قوª عز وجل ومثال م(ء اtار وا�جرور
  اÁالل ترأي: وتقديره R ا�ثال األول) أي الظرف واtار وا�جرور(ا�حذوف  وا¢قيقة أن ا¢ال متعلقه

ً
، السحاب ب[ �ئنا

 ªوR ق وcذلك ،ا�حذوف �ئنفا¢ال هو لفظ  ،حال ظرف م�ن منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو متعلق بمحذوٍف  ب[ف
ِ  قَاَل {

ُ  لِلَْمإلَ
َ
ªمستقرينأو  �ئن[: يع³} َحْو  ُ

َ
ªَحْوªِزينَتِ َ\َ قَْوِمِه  َخَرجَ فَ {: ، وقو Rِ ِقَْوِمِه  جَ َخرَ فَ  يع³} ه َ\َ 

ً
 أو  �ئنا

ً
 مستقرا

  . هِ Rِ ِزينَتِ 
  . ا�حذوف فاfقيقة أن اfال هو متعلق الظرف أو اoار وا�جرور

  اfال ×لة اسمية أو فعلية: ا4وع ا^الث
  . والقاعدة ا�شهورة اoمل بعد ا4كرات صفات وبعد ا�عارف أحوال

أخالقه نقول ا�بتدأ واÂG  ،صفةف¿ هنا  بعد ا�كرةوقعت  أخالقه �Ïةة ، اtملأخالقه �Ïة برجل ُت مرر: فإذا قلت
  . رجلR ¶ل جر صفة ل �Ïة
 وقعت بعد ا�عرفةألنها  حالR ¶ل نصب  "وهو يضحك" :كونة من ا�بتدأ واÂGا�اtملة ، وهو يضحك زيدٌ  أقبل: وتقول
  .  زيد

 :اoملة ال� تقع حاالً �ا ثالثة êوط

  ،كونها خzية أي  تمل الصدق والكذب: ط األولال*
ً
كجملة ، ويقابلها اإلنشائية فال �وز أن تقع اtملة اإلنشائية حاال

 قع اtملة تل اإلنشاء فال �وز أن يقبن Ü هذا م ،وا<م³ وا�¿ واألمر االستفهام
ً
  . اإلنشائية حاال

ا¢ال Hتلف عن  ،<ناقض ا¢ال مع االستقبال لنو سوف ولسxy: رة بدËل استقبالتكون مصد�  أالّ : ال*ط ا^ا�
  .االستقبال
 Ýلك خطTو 
َ
 َذاِهٌب إِ¤َ َر�ì {: عز وجل R قوª سيهدينبعض ا�حوي[ من أعرب  أ

ì
 خطÝ  }يَْهِديِن سَ َوقَاَل إِ©

َ
بعض ا�حوي[  أ

  سيهدينمن أعرب �لة 
ً
  . الس[ رة بدÏل استقبال وهوألنها مصدّ : قال، حاال

  الواوأو  الضم�أو  الواوأن تكون مرتبطة باoملة ال� قبلها بواحٍد من ثالثة روابط إما : ال*ط ا^الث
ً
 ، البدوالضم� معا

ُ ، من الرابط Áا  البد Áا من رابط حÑ ال ي
ً
، واسعة أبواب القاعة: لو قلت ،ر أنها �لة مستقلةشعَ اtملة إذا وقعت خÂا
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 R الòم، فإذا أتينا برابط ¢صل R الòم 
ً
أتينا برابط  -ومن أشهر الروابط الضم�-لبس وشعر السامع أن فيه انفصاال

حينئذ Ëصل ارتباط ف ،واسعة هاـالقاعة أبواب: فنقول ،يد�ا عن أن اtملة اhانية مرتبطة باالسم األول فإن اإلش�ل يزول
  . اtملة اhانية باالسم األول

 أو  الضم�أو  الواووالروابط كما قلنا  ،¢ال البد فيها من رابط يربطها باtملة ال¥ قبلهاكذلك R �لة ا
ً
  . الواو والضم� معا

 الواوو ،وخÂ مبتدأمكونة من  هذه �لة اسمية الشمس طالعة، فالشمس طالعةو زيدٌ جاء : قولك فمثال االرتباط بالواو فقط
  .  الفتح ال ¶ل ª من اإلعرابحرف مب³ \ واو ا¢الال¥ قبلها تس) 

خÂ واtملة من ا�بتدأ و اR ÂG : طالعةو ،مبتدأ: الشمسو ،واو ا¢ال: فاعل والواو: زيدٌ فعل و: جاءوتقول R اإلعراب 
  . باtملة ال¥ قبلها بواو ا¢ال الشمس طالعة¶ل نصب حال، فارتبطت اtملة 

َكلَ لIَِْ {: ومثال االرتباط بالواو فقط قوª تعا¤
َ
ئُْب ُه أ ìTُْن ُعْصبَةٌ وَ  ا

َ
Ù {ن عصبةÙ Âمبتدأ وخ ، R ÂGملة من ا�بتدأ واtوا

   . و� الرابط واو ا¢الال¥ قبلها تس)  الواوو ،¶ل نصب حال
؟ )Ùن(وهو  ±ينا ضم�: قد يسأل سائل فيقول

ً
  أليس هذا من ارتباط بالواو والضم� معا

 ألنه ليس ª عالقة بأجزاء اtملة السابقةل )Ùن(الضم� : نقول
ً
 بأجزاء  ،يس رابطا

ً
فال بد R الرابط أن يكون مرتبطا

   . اtملة السابقة
فعل مضارع  يضحكمفعوال به و الطفلفعل وفاعل و تيأر، يضحُك  الطفَل  ترأي: قولك مثال الربط بالضم� فقطو

ست; R ¶ل ا�وفاعله يضحك واtملة من الفعل ا�ضارع  هوتقديره  وفاعله ضم� مست; ،مرفوع وعالمة رفعه الضمة
  . هذا هو الرابط هويضحك  ،يضحكR الضم� ا�ست© : الرابط ؟أين الرابط �لة فعليةا¢ال جاءت  ،ا¢النصب 

  ترأي(: ل مثالتقو ،وýذا �نت ا¢ال �لة مصدرة بفعل مضارع مثبت فإنها حينئذ ترتبط بالضم�
ً
هذه  يقرأف ،)يقرأ¶مدا

  . يقرأR الضم� ا�ست© والرابط هو ، هويقرأ �لة حاÏة يع³ 
عدو 5عض  مكبعض وااْهِبُط  �لة اسمية ا¢ال} 5َِْعٍض َعُدو:  مْ كُ َنْعضُ  وااْهِبُط {: تعا¤ من شواهد الربط بالضم� فقط قوªو

 ،Âال¿فالرابط هو  ،عدو 5عض مكبعض وااْهِبطُ مكونة من مبتدأ وخ  Rهذا هو الرابط مكبعض .  
ِقيَاَمِة {: وcقوª تعا¤

ْ
ينَ  تََرىَويَْوَم ال ِ

Ý
Tا  ِÝةٌ  مْ هُ وُُجوهُ َكَذبُوا َ\َ اهللا Ýملة ف} ُمْسوَدtم هوجوه سميةا�لة  ،حالمسودة  مهوجوها

\ رأسه  هيد الرجل دخل: كوcقول ،مهوجوهR ا�اء ا^انية والرابط هو  ،مبتدأ وخÂ و� R ¶ل نصب حالمسودة 
  . هو الرابط هيدR 	مة  ا�اء فالضم�

 أي بالواو والضم�
ً
يَن {: قوª عز وجل ومثال الربط بهما معا ِ

Ý
Tا 

َ
لَْم تََر إِ¤

َ
لُوٌف  َوُهمْ ِمْن ِديَارِِهْم  واَخرَجُ أ

ُ
مبتدأ  ألوف هم }أ

  . هموالضم�  بالواوواtملة هذه مرتبطة  ،اوخرجواو اtماعة  ،وخÂ واtملة R ¶ل نصب ا¢ال، حال من الواو
َماَء بَ {وcقوª عز وجل  Ýيٍْد انَ نَيْ َوالس

َ
ال¥ أدغمت  نا )اإنÝ ( ناا¢ال، وواو ب�لة حاÏة وارتبطت  �وسعون ناإ }لَُموِسُعونَ  ا¸ِن� وَ َها بِأ

 R Ýا�اسخةإن .  
وأيضا  بالواو�لة حاÏة وقد ارتبطت بما قبلها  ساجد وهوة اtمل، )ساجد وهوما يكون العبد من ربه  أقرب(و� ا¢ديث 
  . الضم� هو

 {وcقوª عز وجل  
Ý
ْغُتمْ فَال َيُموُينÝ إِال

َ
والضم� بالواو فأنتم مسلمون هذه �لة حاÏة وقد ارتبطت بما قبلها  }ُمْسِلُمونَ  وَأ

  . أنتم
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 : قال ابن مالك عليه ر�ة اهللا R م(ء ا¢ال �لة

 ناٍو رحلة وهوكجاء زيد     اfال îئ ×لة وموضع

  .  والضم� هو بالواوسمية وقد ارتبطت بما قبلها او� �لة  ،هذه اtملة حاÏة ناٍو رحلة هوو
  : أن ا¢ال من حيث ترcيبها اللفظي: ملخص ما ذكرنا
   . اراكبً  زيدجاء ال شبه �لة مثل وو� ما ليس �لة : تكون مفردة

 َخَرجَ فَ { ومثال اtار وا�جرور ،السحاب ب[اÁالل  ُت رأي: مثال الظرف ،� الظرف أو اtار وا�جرورو وتكون شبه �لة
  . السحاب ب[ �ئنا أو مستقرا اÁالل ُت رأييع³  والصحيح أن ا¢ال هو متعلقهما ا�حذوف }Rِ ِزينَِتهِ  َ\َ قَْوِمهِ 

أال تكون مصدرة بدÏل : واhا© ،خÂية أي Öتمل الصدق والكذب كونها: األول: وÁا �وط ثالثة تأÕ ا¢ال �لةو
الثة الواو أو الضم� أو اhروابط الرابط من بأن تكون مرتبطة باtملة ال¥ قبلها : واhالث ،استقبال �لس[ وسوف ولن

 
ً
  . الواو والضم� معا

 {: ª تعا¤ومن شواهد م(ء ا¢ال �لة من كتاب اهللا عز وجل ومن íم العرب قو
َ
يَن آََمنُوا ال ِ

Ý
Tَها ا ëف

َ
ةَ  واَيْقَربُ يَا ك

َ
ال Ýالص

ْغُتْم 
َ
ْغُتْم  }ُسَ�رَىوَأ

َ
  بالواوواضح  وكما هو� مرتبطة  ،هذه �لة حاÏة، وقد توفرت فيها ال�وط ُسَ�رَىوَأ

ً
  . والضم� معا

  : ويقول امرئ القيس 
  األوابد هيg بمنجٍتóٍ قيد***ي والط� R وcناتهاغتدوقد ا
  .مود صخر حطه السيل من ع¦لكج***اٍر مقبٍل مدبٍر معفمكٍر م

كما قلنا �  والواو ،هذه �لة حاÏة R ¶ل نصب ا¢ال الط� R وcناتهاووالط� R وcناتها،  تديغاوالشاهد R قوª وقد 
  . واو ا¢ال
  . الطالب واقفو األستاذ دخل: وتقول

بَاُهْم ِعَشاًء  واَجاءُ وَ {: وجلويقول عز 
َ
واو اtماعة : الواوو ،فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت ا�ون يبكونف }َفبُْكونَ أ

  . واtملة من الفعلية من الفعل والفاعل R ¶ل نصب حال، ضم� متصل مب³ \ السكون R ¶ل رفع فاعل
ْهُل َجاَء وَ {: وcقوª عز من قائل

َ
َمِدينَِة  أ

ْ
ونَ ال  . R ¶ل نصب حال فعلية�لة  يستب�ونف} يَْستَبِْ�ُ

   )ß.( اfلقة
ذكرنا فيما سبق أن اtملة ا¢اÏة أن من �وط اtملة ا¢اÏة أن ترتبط بما  ،±ينا اÏوم حديث عن الروابط R �لة ا¢ال

  . الواو والضم�أو  الضم�أو  الواوإما : قبلها برابط من روابط ثالثة
   متنع؟ن� بواو اfال وم� م� �ب أن نأ: السؤال
 َيْعلَُمونَ  قَدْ وَ  ³ِ ؤُْذونَ لَِم تُ {كقوª تعا¤  ،إذا �نت داخلة \ الفعل ا�ضارع) قد(�ب اإلتيان بواو ا¢ال قبل : قولناtواب 

ُْكمْ 
َ
Ïِإ ِÝرَُسوُل اهللا 

ì
©
َ
نأÕ بواو ا¢ال قبل قد ا±اخلة \ فهنا �ب أن  ،ونمتعللَِم تؤذون³ وا¢ال أنكم  ،َيْعلَُمونَ  قَدْ وَ } ك

  .  الفعل ا�ضارع
  ؟هذه الواواإلتيان بمتنع يم� 

 :تمتنع واو اfال � سبع صور وt: اtواب

، فإذا وقعت اtملة ا¢اÏة بعد �طف فإنه يمتنع أن نأÕ بواو ا¢ال حÑ أن تقع اoملة اfاËة بعد >ِطف: الصورة األو�
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ُسنَا َنيَاتًاَجاءَ فَ {كقوª عز وجل  ،فال نأÕ بالواو قبل هذا ا¢رف أو بعده، ف يدخل حرف \ حرال
ْ
وْ  َها بَأ

َ
} ُهْم قَائِلُونَ  أ

، وقد وقعت بعد هم قائلون: اtملة ا¢اÏة �، فإذا وقعت اtملة ا¢اÏة بعد �طف، اسم فاعل من القيلولة قائلون
  .فحينئذ يمتنع دخول الواو هنا ،أو�طف وهو 

وهذا األك0  تأÕ مؤسسةا¢ال ذكرنا فيما سبق أن ، أن تقع اoملة اfاËة مؤ�دة �ضمون اoملة السابقة: الصورة ا^انية
وا¢ال  ،وهذا أقل من ا�وع األول و� ال¥ يستفاد معناها بدونهاوتأÕ مؤcدة  ،واألصل و� ال¥ ال يستفاد معناها بدونها

السابقة  مؤcدة �ضمون اtملةفإذا وقعت اtملة ا¢اÏة ، مؤcدة �ضمون اtملةو ؤcدة لصاحبهامو مؤcدة لعاملها :ا�ؤcدة
ألننا نعلم  ،�لة حاÏة و� مؤcدة �ضمون اtملة السابقة ال شك فيه، ال شك فيههو ا¢ق : كقولك ،فإن الواو تمتنع معها

�لة حاÏة مؤcدة �ضمون اtملة السابقة ويمتنع دخول  فيه ال شك، فال شك فيه ، ا¢قهو ا¢ق: من قو�ا ال شك فيهأنه 
ِكتَاُب {ومنه قوª عز وجل  ،الواو عليها

ْ
 َريَْب ِفيهِ َذلَِك ال

َ
و� مؤcدة �ضمون اtملة  ،ال ريب فيه :اtملة ا¢اÏة }ال

مؤcدة �ضمون اtملة  ريب  فيه الف ،وال شك ريب فيه اللم أنه لم أنه الكتاب أنه قرآن عُ فإذا عُ  ،ذلك الكتاب :السابقة
 .  ويمتنع دخول الواو عليهاالسابقة 

وهذا الفعل ا�ا� جاء بعد  -ه Áذه القيودنتنبÝ - إالـ أن تكون اoملة اfاËة مصدرة بفعل ماض تاٍل ل: الصورة ا^ا^ة
من فعل وفاعل و� مصدرة  مكونة "هوضحك "أي  "ضحك"فاtملة ا¢اÏة  ،َك حِ َض  إال تكلم ما: كقولك، إال	مة 

\  هذا بناءً  "ضحكو إال تكلم ما": يقال ، الفحينئذ تمتنع الواو إال يع³ واقع بعد) إال(هذا ا�ا� تاٍل لـو ،بفعل ما�
  .شامهما ذكره ابن 

ِيييَ  َما{: وcقوª عز وجل
ْ
 ِهْم ِمْن رَُسوٍل أ

Ý
ف� ) قلت حقا إال³ تسأل ما(: Ùو قولكبدون واو ا¢ال و }َ�نُوا بِِه يَْستَْهِزئُونَ  إِال

  . \ رأي ابن هشام عليه ر�ة اهللا تعا¤ هذا ا�وضع يمتنع دخول الواو
 بقول الشاعر

ً
  : وأجاز ابن مالك دخول الواو R هذا ا�وضع مستشهدا

 نعم امر
ً
 و إال    نائبةٌ  تعرُ  لم هرم ءا

ً
  �ن �رتاٍع بها وزرا

 .  إالرة بفعل ماٍض وهذا ا�ا� واقع بعد صدّ Ïة مُ مع أن اtملة ا¢ا الواوفجاءت 

متلو يعí  ،اÚا�فعل البعد " أو"يعí وقعت  ،أوـ أن تكون اoملة اfاËة مصدرة بفعل ماٍض متلٍو ب: الصورة الرابعة
 ؛أوبتلو والفعل ا�ا� م، مصدرة بفعل ماض هو ذهبمكث، فاtملة ا¢اÏة  أو ذهبنه كرمأل: كقولك، وقعت بعده أو

  .ذهبونه كرمأل: ، ال يقالفتمتنع حينئذ الواو
  كن( :وcقول الشاعر

ً
  ).#ل أو جادعليه  تشحوال . .  عدل أو جارللخليل نص�ا

  كن
ً
ألنه فعل ما� انطبقت عليه ال�وط،  جارعدل فتمتنع الواو مع اtملة ا¢اÏة هنا مع الفعل  أو جارللخليل نص�ا

 . جادو\  جار، يمتنع دخول الواو \ فتمتنع الواو#ل  أو جادعليه  تشحR ا�وضع اآلخر وال وcذلك  ،أوووقعت بعده 

َا َوَما {: كقوª تعا¤ الـ رة بفعل مضارع من9 بأن تكون اoملة اfاËة مصدّ : الصورة ا}امسة
َ
� 

َ
فال �وز  }بِاهللاÝِ  نُْؤِمنُ  ال

  .ؤمنن الو: ، ال يقالدخول الواو
يَن {: ز وجلوcقوª ع  ِفيَها َخاِ±ِ

َ
ُف ال ÝَفHُ  َعَذاُب

ْ
 هذا \ رأي بن هشام "Hففال "فال تدخل الواو \  }َقنُْهُم ال

ً
  . هذا طبعا

 ببعض الشواهد كقوª عز وجل 
ً
يَن َكَفُروا وََعَصُوا {أما ابن مالك ر�ه اهللا فأجاز دخول الواو هنا مستشهدا ِ

Ý
Tا ëيَْوَمئٍِذ يَوَد

رُْض الرÝسُ 
َ ْ
 وَل لَْو تَُسوÝى بِِهُم األ

َ
 فدخلت الواو \ اtملة ا¢اÏة يكتمون الو }اهللاÝَ َحِديثًا يَْكتُُمونَ  َوال

ً
ا�صدرة  اهللا حديثا
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تُْم {: وcقوª عز وجل ،البفعل مضارع من� ب
ْ
c َ�ْ

َ
َخاُف َما أ

َ
يَْف أ

َ
cَافُونَ  الَ وَ َو

َ'  ِÝتُْم بِاهللا
ْ
c َ�ْ

َ
نÝُكْم أ

َ
فدخلت الواو \ R } ك

  : ، وcقول الشاعر'افون الو
 الوعيد هíينهن الووcنت     من د� وتوعدو*توا أما

َراٍت Rِ {: كقوª تعا¤ ماـ أن تكون اoملة اfاËة مصدرة بفعل مضارع من9 ب: ادسةالصورة الس Ýُمَسخ ِ�ْ
Ýالط 

َ
لَْم يََرْوا إِ¤

َ
أ

 ìَماِء َجو Ýَماالس  Ýُفْمِسُكُهن  ُÝاهللا 
Ý
ألن اtملة ا¢اÏة مصدرة بفعل مضارع من�  ،يمسكهن ما\  فال �وز دخول الواو} إِال

  : الشاعر وcقول، ماـب
     وفيك شبيبة تصبو ماعهدتك 

ً
 متيùما

ً
  فما لك بعد الشيب صبا

  . وهذا \ رأي ابن هشام كما قلنا ،تصبو ما :فتمتنع الواو R تصبو ماعهدتك  
 ببعض الشواهدمالك أ ابن

ً
ُُموُهْم {: كقوª عز وجل، جاز دخول الواو R هذه ا�سألة مستشهدا

ْ
>   َفْعبُُدونَ  َماوَ َوýِِذ اْقَ¬َ

Ý
إِال

 َÝملة مصدّ } اهللاtماـمن� برة بفعل مضارع فدخلت الواو مع أن ا.   
ْغُفِسِهْم وَ  َفْمُكُرونَ  َماوَ {: وcقوª تعا¤

َ
 بِأ
Ý
 و يمكرون ماا�وضع[ وفدخلت الواو R  }يَْشُعُرونَ  َماإِال

ً
 . يشعرون ماوأيضا

 يضحكوخرج الطفل ، �ري¶مٌد  أقبل: كقولك أن تكون اoملة اfاËة مصدرة بفعل مضارع مثبت: السابعةالصورة 
0ُِ َوالَ َيْمBُْ {: وcقوª عز وجل

ْ
   }تَْستَك

  : وقال ابن مالك ر�ه اهللا تعا¤ R هذه ا�سألة
  ضم�اً ومن الواو خلت وتح    دٍء بمضارع ثبتوذات ب

  .ومن الواو خلتالرابط ضم�  ت ضم�اً ووذات بدٍء بمضارع ثبت ح
  : ذلك أدلة من أجاز ومن، وبعضهم يرى صحة م(ء واو ا¢ال مع ا�ضارع ا�ثبت

نِْزَل َعلَيْنَا {: قوª تعا¤
ُ
  . مع أن الفعل مضارع مثبت إال أن الواو دخلت عليه} بَِما َوَراَءهُ  يَْكُفُرونَ وَ قَالُوا نُْؤِمُن بَِما أ

نَْساَن {: وcقوª تعا¤ ِ
ْ
َقْد َخلَْقنَا اإل

َ
   .فدخلت الواو هنا }َما تُوَْسوُِس بِِه َغْفُسهُ  َغْعلَمُ وَ َول

 ªقوcُكْم {و
َ
قُوُل ل

َ
فَوìُض وَ فََستَْذُكُروَن َما أ

ُ
 اهللاÝِ  أ

َ
ْمِري إِ¤

َ
  .فدخلت الواو هنا }أ

 ببعض الشواهد من اآليات بعد ذ
ً
كر هذه الصور السبع نرى أن بعضهم أجاز دخول الواو R بعض هذه ا�واضع مستدال
 هذه ا�واضع حصل فيها خالف ما عدا ثالث منها فاتفقوا \ منع دخول الواو فيها

ً
 واhا© األولو� ا�وضع  ،وغ�ها، إذا

  .  و فيهاهذه ا�واضع اتفقوا \ منع دخول الوا والرابع
  : والسابع والسادس واGامس اhالث، و� R ا�وضع فمنهم من منع ومنهم من أجاز ؛أما ا�واضع ا5اقية فحصل فيها خالف

ُسنَا َنيَاتًاَجاءَ فَ {: أن تقع اtملة ا¢اÏة بعد �طف كقوª: األولا�وضع 
ْ
وْ  َها بَأ

َ
 هذا متفق \ منع الواو يع³ أو }ْم قَائِلُونَ هُ  أ

   . R األشهر كما يقال
  .كذلك هذا يمنع دخول الواو ال شك فيههو ا¢ق : أن تقع اtملة ا¢اÏة مؤcدة �ضمون اtملة السابقة كقولك: واhا©
 يمنع فيه مكث أو ذهبنه كرمأل: أو كقولكـ أن تكون اtملة ا¢اÏة مصدرة بفعل ماض متلٍو ب: والرابع

ً
، فهذا أيضا

  . فحصل فيها خالف ا�جموعة األخرىبقية دخول الواو، وأما 
 قَدْ وَ  ³ِ ؤُْذونَ لَِم تُ {: كقوª إذا �نت داخلة \ الفعل ا�ضارع قدأن واو ا¢ال �ب اإلتيان بها قبل : وخالصة ما ذكرنا

ُْكمْ  َيْعلَُمونَ 
َ
Ïِإ ِÝرَُسوُل اهللا 

ì
©
َ
  . }ك
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  . وتمتنع R سبع صور وحصل R بعض هذه الصور خالف
  : بن مالك عليه ر�ة اهللا قال

  ت ضم�ا ومن الواو خلتوح  وذات بدٍء بمضارع ثبت
  جعلن مسنداً اR ا�ضارع   امبتدانِو  وذات واٍو بعدها

  
  : ثم قال 

  بواو أو بمضمر أو بهما    او×لة اfال سوا ما قدم
 ªقو �   جعلن مسنداً اR ا�ضارع     امبتدانِو  وذات واٍو بعدها: مع

كقول  ،مبتدأ حÑ تكون اtملة اسمية فانوِ  ؛أيت �لة حاÏة مصدرة بفعل مضارع مثبت ودخلت عليها الواولو ر: يع³
  : ج بتخر�ات منهارì خُ عينه، فدخلت واو ا¢ال \ ا�ضارع ا�ثبت، فَ  أصكوُت قم :بعض العرب

   .عينه صكأ  أنا وت قم: أن يقدر مبتدأ بعد الواو حÑ تكون اtملة حاÏة، فتقول مثالً 
 عُ   : وcقول الشاعر

ì
 تُ قْ ل

ً
 عقومها ز أقتلوها عرضا

ً
  لعمر أبيك ليس بمزعم  ما

 عُ 
ì
 تُ قْ ل

ً
 عُ : يع³، قومها أقتلوها عرضا

ì
 ها تُ قْ ل

ً
  . رون مبتدأ حÑ تكون الواو داخلة \ �لة اسميةفيقدì  ،قومها أقتل أناوعرضا
  اً جعلن مسنداR ا�ضارع     امبتدانِو  وذات واٍو بعدها

  . يع³ اجعل ا�ضارع خÂا Áذا ا�بتدأ 
  بواو أو بمضمر أو بهما    او×لة اfال سوا ما قدم
 أو  بالضم�أو  بالواويع³ ما عدا هذه ا�واضع Éكن أن ترتبط اtملة ا¢اÏة 

ً
  . بهما معا

   )à.( اfلقة
  حذف >مل اfال مسألة

  زيد جاءفإذا قلت  ،العاملو صاحب ا¢الو ا¢ال: ذكرنا أن أر�ن ا¢ال ثالثة
ً
هل ¯ذف  ،جاءهو هذا الفعل : العامل راكبا

   ؟>مل اfال
Ëذف �مل  -فقد ينصبها فعل أو اسم يشبه الفعل- من فعل أو اسم يشبه الفعل Ëذف �مل ا¢ال وهو ناصبها: نقول
 ا¢ال 

ً
 ووجوبا

ً
  . جوازا

   .Êمقاأو  حاÊإذا دل عليه دÏل : جوازاذف >مل اfال ¯
 راشد: كأن تقول لقاصد السفر :اËÌل اfاÊفمثال 

ً
  تسافرأي  ا

ً
  . راشدا

 : وcأن تقول للقادم من ا¢ج
ً
  رجعتأي  ،مأجورا

ً
  . فهذا دل \ هذا الفعل ا¢ال ا�شاهدة ،مأجورا

حذف �مل ا¢ال  ومن ،أن يدل \ هذا ا±Ïل مقال كأن يرد فيه سؤال أو Ùو ذلك: مع� ا±Ïل ا�قا÷ :ا�قاÊاËÌل 
وا±Ïل  ،قادرين àمعهما ي بR:þ سورة القيامة فالعامل ¶ذوف وا<قدير أ }قَاِدِرينَ بþََ {: بسبب ا±Ïل ا�قا÷ قوª تعا¤

َْمَع ِعَظاَمهُ {: عليه اآلية السابقة و� قوª عز وجل
َ
à ْن

Ý
ل
َ
نَْساُن ك ِ

ْ
Ëََْسُب اإل

َ
  .قادرين àمعهما بþ ي بþأ }قَاِدِرينَ بþََ { }أ

 فَإِْن ِخْفتُْم فَ {: قوª عز وجلمن حذف �مل ا¢ال لتÏل مقا÷ وأيضا 
ً
بَانًا رَِجاال

ْ
ْو ُرك

َ
 ف }أ

ً
وناصبها والعامل فيها  ،حال رجاال

  فصلوا¶ذوف يع³ فإن خفتم 
ً
وُْسَط {: وا±Ïل قوª عز وجل ،رجاال

ْ
ِة ال

َ
ال Ýلََواِت َوالص Ýفسبق ذكر الصالة }ىَحافُِظوا َ\َ الص . 
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  >مل اfالأن ¯ذف  ا^ا�
ً
 \ نوع[: وجوبا

ً
 إما يكون : وحذفه وجوبا

ً
 أو  -�ا أن نقيس عليه- قياسا

ً
 - سما>

ً
مقصورا

  -السماع \
،: ولا4وع األ

ً
 � أربع قياسيا

ً
 قياسا

ً
 :صور فيحصل اfذف وجوبا

  زيدٌ  �¼: مثل � اfال ال� تسد مسد ا}z: الصورة األو�
ً
  الصديق يوعود، هذه ا¢ال سدت مسد اÂG ،قائما

ً
 ،مريضا

  حاصل إذا xن زيد ¼�: وا<قدير
ً
 ف ،قائما

ً
 قائما

ً
  .حال والعامل فيها ¶ذوف وجوبا

  حاصل إذا xن وعود الصديق(
ً
 ف. مريضا

ً
 ). حال والعامل فيها ¶ذوف وجوبا مريضا

  زيد أبوك مثل ملةاfال ا�ؤ�دة �ضمون اo: الصورة ا^انية
ً
وناصب  ،حال مؤcدة �ضمون اtملة السابقة عطوفاف ،عطوفا

 
ً
 بقوÁم ¶ذوف يقدرونه عطوفا

ُ
  قهحِ أ

ً
  .عطوفا

  :قال ابن مالك
  �ملها ولفظها يؤخر  وýن تؤcد �لة فمضمر

 .فا¢ال ا�ؤcدة للجملة يضمر �ملها

 ف بدينارٍ  تصدق: كقولك بتدريج y بها ازدياد أو نقصبَ اfال ال� يُ � : الصورة ا^ا^ة
ً
ـ ف، سافاله بدينار فاش;و صاعدا

 
ً
  فذهب ا^منحاالن وناصبهما ¶ذوف يقدرونه  سافالً و صاعدا

ً
  ا�تصدق بهأو صاعدا

ً
 .صاعدا

 كقولك أ ما ذكر �وبيخ: الصورة الرابعة
ً
 قائم أتوجديع³  !؟وقد قعد ا�اس قائما

ً
 ف ،وقد قعد ا�اسا

ً
ا حال وناصبه قائما

 
ً
 وcقولك أ ،¶ذوف وجوبا

ً
 و مرةتميميا

ً
 ، فأخرى قيسيا

ً
 و تميميا

ً
  .أتتحول يحاالن وناصبهما العامل فيهما ¶ذوف أ قيسيا

 يكون من اfذف الواجب أن : ا4وع ا^ا�
ً
 \ السماع :سما>

ً
  : مقصورا

 : كقوÁم
ً
 فناصب  ،لك هنيئا

ً
، وهذا مسموع  هنيئا

ً
  }�ثبت لك اأي  ،با¢ذف¶ذوف وجوبا

ً
  : بن مالكا ، قالهنيئا

  وبعض ما ¯ذف ذكره حظل    واfال قد ¯ذف ما فيها عمل
 إذا دل عليه دÏل حا÷ أو مقا÷ :فحذف �مل ا¢ال ،منع: يع³

ً
 فيحذف جوازا

ً
 أو وجوبا

ً
وËذف ، قد Ëذف العامل جوازا

 
ً
   وجوبا

ً
 أو سما�

ً
 R ؛ إما قياسا

ً
 R عبارة ،ربع صورأفقياسا

ً
 : وردت كقوÁم وسما�

ً
  . لك وما شبهها هنيئا

eمي�ا  
  . ونأخذ فكرة موجزة عن هذا ا�وضوع ا�ميe: أ� بعد ذلك إq آخر األبواب � مقرر هذا ا�ستوى وهون

eمي�ا�بسط تقول ا ªع�ين تاش;ي: مثا  
ً
 ف، كتابا

ً
، يس) تمي� كتابا

ً
تمي� منصوب وعالمة نصبه : ويقال R إعرابها

  تاش;ي: ، وcقولكةالفتح
ً
  م;ا

ً
 ، فقماشا

ً
 ،تمي� قماشا

ً
  . تمي� كتابا

   ؟كيف أمe تميe عن غ�ه مثالً عن اfال
  ا�ميe: نقول

ً
  ع�ين تاش;ي، هو نكرةو منصوب دائما

ً
  ،من الكتب ع�ين تاش;ييع³  نْ وهو بمع� مِ كتابا

ً
وأيضا

ُ بَ يُ  ،وظيفته يرفع اإلبهام ì] ل�فع هذا اإلبهام ع�ين تاش;يإذا قلت ف ،اإلبهام السابق eمي�حصل إبهام هنا، فيأ� ا،  
ً
 فإذا

 هو جامد ،نكرة ،هو اسم
ً
كتاب  ،أما ا<مي� فهو جامد ،#الف ا¢ال، ا¢ال مشتقة قائم اسم فاعل اسم مفعول ،وأيضا

  .فهذا هو ا<مي� ،وزار* ثالثون رجًال، رجًال اسم جامد ،مثالً 
  .ةمب[ إلبهام اسم أو نسب نْ هو اسم نكرة بمع� مِ  يفهيقولون � تعر

  ع�ين تاش;ي: فمثال ا�ب[ إلبهام اسم
ً
 ، فكتابا

ً
وهو بمع�  ،تمي� منصوب وعالمة نصبه الفتحة: نقول R إعرابها كتابا
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  .من الكتب ع�ين تاش;ي: فا�ع� نْ مِ 
  ¶مدُ  طاب: ومثال ا�وع اhا© ا�ب[ إلبهام نسبة

ً
  الرأس اشتعل، نفسا

ً
 ، فشيبا

ً
 و شيبا

ً
  . تمي� مب[ إلبهام نسبة نفسا

  :إذاً ا�ميe نو>ن
p- ع�ين تاش;ي: ��ثال األول: تمي� مفرد  

ً
 يسميه  هموبعض، كتابا

ً
 ملفوظا

ً
  . ع�ين، اإلبهام R 	مة تمي�ا

q- ا© تمي� نسبةhويسميه بعضهم  ،��ثال ا 
ً
 ملحوظا

ً
  ¶مد طاب: R ¶مدس R 	مة فاإلبهام لي ،تمي�ا

ً
: وال R، نفسا

  الرأس اشتعل: قوÁم ،اإلبهام R هذه اtملة ،¶مدإ¤  طاب و¸نما � نسبة ،طاب
ً
وال R  الرأسفاإلبهام ليس R 	مة  شيبا

  . الرأس اشتعالوýنما R  اشتعل
 بعض 

ً
حسن  زيدR ا<عريف Hرج Ùو نكرة : Éكن أن تنظر R الكتاب فقوÁم ا�عريف � ح©زاتا�وهناك أيضا

 ألنه  وجهف، وجهه
ً
  . معرفةليس تمي�ا

 بقوÁم R ا<عريف 
ً
  زيد جاء: فإذا قلت ،بمع� R حال كذاألن ا¢ال  ،ا¢ال بمع� منوHرج أيضا

ً
R حال يع³  راكبا

 رجل ال": فإنهم يقولون إذا قلت للجنسال ا�افية كما R اسم  لالستغراق، أما لو �نت ةبياني منوال بد أن تكون  ،رcوب
  . وهنا لالستغراق وليست للبيان "رجل منال " ،منهنا \ تقدير  "حا¼ٌ 

eمي�حكم ا :  
  .حكمه ا�صب ليس ª غ� ذلك

 منصوب ؟ما ناصبه
ً
  ؟ما العامل فيه ما ناصبه، Ü منصوب ª ناصب Ü معمول ª �مل ا<مي� معمول، هذا االسم كتابا

 إلبهام اسم يع³ تمي� مفرد ،هذا Hتلف باختالف نوع ا<مي� :نقول
ً
ª هو ذلك االسم  فا�اصب فإن �ن ا<مي� مبينا

ا�اصب Áا هو االسم  ا�بهم  ،تم� منصوب وعالمة نصبه الفتحة درجة، درجةR االمتحان سبع[  تأخذ: فإذا قلت ،ا�بهم
  . هو 	مة سبع[و

 ¶مد  طاب: فإذا قلت ،ª هو الفعل أو شبهه فا�اصب نسبةالينا إلبهام أما إذا �ن ا<مي� مب
ً
 ، فنفسا

ً
تمي� وا�اصب ª  نفسا

  . طابالفعل 
  كريمزيد : وýذا قلت

ً
  -ليس عندي فعل- خلقا

ً
  . وهو اسم يشبه الفعل كريمتمي� وا�اصب ª  خلقا

  : اهللا R أول باب ا<مي�ه قال ابن مالك عليه ر�
  هنصب تميeاً بما قد فäيُ     مبyٌ نكرة نْ مِ  اسم بمع³

 وقفe براً 
ً
  ومنوين عسالً وتمراً       كشz أرضا

  �وهذا إ�ال ألنه R تمي�  هوناصبه ما قد فè ،وهو منصوب ،وهو نكرة ،مب[ لإلبهام ،)من(فذكر أن ا<مي� اسم بمع
 وقف�  أرضاكشÂٍ : �ثم مّثل بأمثلة للتمي ،النسبة ناصبه كما قلنا الفعل أو شبهه

ً
 ، فتمراو عسالومنوين  برا

ً
 و أرضا

ً
 برا

 (، عسًالóًو
ً
  . هذه 	ها من باب ا<مي� )عسالً (معطوفة \  )تمرا

 عرفنا أن تعريف ا<مي� أنه اسم نكرة بمع� من مب[ إلبهام اسم أو نسبة
ً
وهو نو�ن تمي� مفرد مثل اش;يت ع�ين  ،إذا

 
ً
 طاب ¶مد : مثل ،ما يكون اإلبهام R �لة �ملة وتمي� نسبة وهو ،كتابا

ً
وأن  ،، وذكرنا أن حكم ا<مي� ا�صبنفسا

 نسبة فا�اصب ª هو الفعل أو �ميتوýن �ن ا<مي�  ،فإن �ن ا<مي� مفرد فا�اصب ª هو االسم ا�بهم ،ا�اصب H ªتلف
   .شبهه
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�فرد؟ أن يقع تميe ا�فرد؟ ما األسماء ا�بهمة ال� يقع بعدها تميe أين أجد تميe انأÕ بعد ذلك إ¤ مسألة أخرى وهو 
   ا�فرد؟
  :االسم ا�بهم اjي يقع بعده تميe ا�فرد أربعة أنواع: نقول

 يكون منصوب هذهفالواقع بعد األعداد  ،تسع وتسعyإq  أحد ع*األعداد من : 4وع األولا
ً
: كقوª عز وجل \ ا<مي� ا

 رَ {
ì
يُْت إِ©

َ
َحَد َعَ�َ أ

َ
 ف }َكْوَكبًا أ

ً
فهذا ا<مي�  ،أحد ع�تمي� منصوب وعالمة نصبه الفتحة، اإلبهام R هذا العدد  كوcبا

ُ {، ومثله قوª تعا¤ أحد ع�مب[ إلبهام اسم مفرد وهو 
َ
ª éِ

َ
تمي� مفرد ألنه مب[ فنعجة  }َغْعَجةً تِْسٌع َوتِْسُعوَن إِنÝ َهَذا أ

  . تسع وتسعونم مفرد وهو إلبهام اس
 شÂٌ ما ª  :مثل ا�قدار، �xساحة أو الكيل أو الوزن: ا4وع ا^ا�

ً
 ف ،أرضا

ً
تمي� وقعت بعد اسم مبهم وهذا االسم ا�بهم  أرضا

 قف�اش;يت : كقولك ،شÂ :دل \ مقدار
ً
  ا

ً
 ف ،برا

ً
بعت : ، وتقول مثالً قف�تمي� مفرد وقع بعد ما دل \ ا�قدار وهو  Âا

 منوين 
ً
 ، فتمرا

ً
  . منوينوهو  تمي� مفرد ألنها وقعت بعد ما دل \ مقدار تمرا

 ولكنه شبيه با�قدار ،ما يشبه ا�قدار: ا^الثا4وع 
ً
ٍة َفَمْن َفْعَمْل {: كقوª تعا¤ ال يكون مقداراً دقيقا Ýَخْ�ًا ِمثَْقاَل َذر

ةٍ َوَمْن َفْعَمْل )�(يََرهُ  Ýِمثَْقاَل َذر  ù�َف} يََرهُ  ا 
ً
 و خ�ا

ً
وهو  ،تمي� مفرد أقول R إعرابه تمي� منصوب وعالمة نصبه الفتحة �ا

 مثقال ذرة تمي� مفرد ألنه وقع بعد ما يشبه ا�قدار 
ً
 دقيقا

ً
 Ùيا اش;يت : وcقولك ،شبيه با�قدار وليس يع³ مقدارا

ً
، سمنا

 وهذا ليس مقدار ،القربةمراد به  ،شبيه با�قدار ا�Jف
ً
 دقيقا

ً
 ف }َمَدًدا ِمثِْلهِ َولَْو ِجئْنَا بِ {كقوª عز وجل  ،ا

ً
تمي� وقد وقع  مددا

مثل اTي نفK بيده لو أنفق أحدكم  ال تسبوا أصحا1 فو(، وcقوª عليه الصالة والسالم مثلهبعد ما يشبه ا�قدار وهو 
 
ُ
  دٍ حُ أ

ً
 ف) ذهبا

ً
  . ثل أحدمتمي� مفرد وقد وقع بعد ما يشبه ا�قدار وهو  ذهبا

 للتميe: الرابعا4وع 
ً
 خاتٌم مثل هذا  ما xن فر>

ً
 ف ،حديدا

ً
ومثله هذا  ،خاتمتمي� مفرد لوقوعه بعد ما هو فرع ª وهو حديدا

 عنده خشباباب 
ً
فرع من اGشب  ا5ابتمي� مفرد وقد وقعت بعد ما هو فرع للتمي�، ف خشباو خّزاف ،خّزاجبٌة ، وأيضا

  .فرع من اGز اtبةو
 ،ª مواضع معينة ¶ددة: نقول؟ نستذكر ما قلناه، ا�واضع ال¥ يقع فيها تمي� ا�فرد يع³ كيف أعرف أن هذا ا<مي� مفرد

وهو  ،فg ما بعد هذه األعداد ينصب \ ا<مي� تسع وتسع[،إ¤  أحد ع�فا�وضع األول للتمي� ا�فرد بعد األعداد من 
ِ {من نوع تمي� ا�فرد مثل  َحَد َعَ*َ َكْوَكًباإ

َ
يُْت أ

َ
 َرأ

¶
ُ تِْسٌع َوتِْسُعوَن َغْعَجةً {، }�

َ
R �ِ

َ
  . }إِن� َهَذا أ

وcقولك  ،�قدارا ا�قدار ��ساحة أو الكيل أو الوزن، تقول عندي فّدان قصبا، فقصبا هذا تمي� وقع بعد : ا�وضع ا^ا�
 أو: مثالً 

ً
، وتصدقت بمٍد برا

ً
 قماشا

ً
 وcذلك اش;يت م;ا

ً
  . بصاع تمرا

 ،مثل ملؤه أو مثل هذه األشياء الشبيهة با�قدار أو ملء كذا هذا شبيه با�قدار ،مثل مثقال ذرة ،ما يشبه ا�قدار بعد :ا^الث
ªمثًال عليه الصالة والسالم: كقو ªقوcفمن يعمل مثقال ذرة خ� يرى، و :) 

ً
هذا شبيه  )لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا

   .با�قدار
 للتمي� :والرابع

ً
  ،ما �ن فر�

ً
 هذا تمي� مفرد وقع بعد ما هو فرع ª ،مثل هذا خاتٌم حديدا

ً
من مواقع ا<مي� ا�فرد  ،فحديدا

  ،أن يقع بعد ما هو فرع للتم�
ً
، وعنده جبٌة خزا

ً
  .  فاGاتم فرع من ا¢ديد وcقوÁم هذا باٌب خشبا

  فä �فرد باإلضافة؟هل �وز جر ا�ميe ا�: وهنا مسألة و�
  . حديدٍ  خاتمُ ، هذا برٍ  قف�ُ ، عندي أرٍض  شÂُ عندي : فنقول
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عندي : نقول الفإال إذا xن االسم ا�بهم عدداً فيمتنع،  ،األصل أنه �وز جر ا�ميe ا�فä �فرد باإلضافة، �وز: نقول
  ع�ون

ً
 فحينئذ  نع حينئذمتفيإذا xن االسم ا�بهم عدداً  ،ال �وز هذا ،وتضيف كتابا

ً
اإلضافة، أو xن االسم ا�بهم مضافا

  األرض ملءلو أنفق ال�فر : مثالً  ،إضافته مرة أخرى تمتنع
ً
فال �وز أن  األرضمضافة لáمة  ملءلم يقبل منه،  ذهبا

  . أضيفها إ¤ ا<مي�
 فال �وز حينئذ جر ا�ميe باإلضافة  مفرد باإلضافة جائز إال إذا xن االسم ا�بهم عدداً لل äفإذاً جر ا�ميe ا�ف 

ً
أو مضافا

  .بعد هذين

   )Oá(اfلقة 
وقلنا أن  حكمهوذكرنا  ،مب[ إلبهام اسم أو نسبة نْ أنه اسم نكرة بمع� مِ وذكرنا  تعريفهأخذنا  ،Ùن R موضوع ا<مي�

، : كقولك مثالً  تمي� مفرد ا�وع األول ؛أن ا<مي� نو�نوذكرنا  ،حكمه ا�صب
ً
تمي�  ا�وع اhا©واش;يت ع�ين كتابا

  ¶مد طاب: كقولك مثالً  نسبة
ً
 خُ  ا�اس أكرم، أو ¶مد عليه الصالة والسالم نفسا

ً
 أن العامل فيه أو ا�اصب ª، وذكرنا لقا

ذكرنا أنه و ي� ا�فردمواقع تمثم ذكرنا بعد ذلك  ،و� تمي� النسبة ا�اصب ª الفعل أو شبهه ،R تمي� ا�فرد هو االسم ا�بهم
 للتمي�،  ،وبعد ا�قادير ،يقع بعد األعداد

ً
وأ�نا بعد ذلك إ¤ أنه �وز جر ا<مي� وبعد ما يشبه ا�قادير، وبعد ما �ن فر�

  ا�فè للمفرد باإلضافة
ً
 أو مضافا

ً
  . ما لم يكن عددا

  :إال أن من مواضعه ما يأ� ،�ددة وهذا ليس R مواضع ،ا�ميe ا�بy إلبهام نسبةنأÕ بعد ذلك إ¤ 
ما  أفعل بهوما أفعله أنهما وصيغتا ا<عجب معلوم  ،رجالً  ما أشجعه: مثل ،يفيد ا�عجب ما بعديقع كث�ا : ا�وضع األول

ما يفيد ، فهاتان صيغتا ا<عجب، فيقع تمي� النسبة ال¥ يكون اإلبهام R النسبة R اtملة بعد أحسن بهو أحسنه
 أكرم به و، رجالً ما أشجعه ب مثل ا<عج

ً
  وهللا دره، أبا

ً
  : ، قال ابن مالك عليه ر�ة اهللافارسا
 
ً
     وبعد U ما اقت� تعجبا

ً
  مe كأكرم بأ� بكٍر أبا

 بعدما يفيد ا<عجب يقع تمي� النسبة
ً
  . ر� اهللا عنه، فإذا

 خُ اس ا�أحسن  �¶مد : مثل بعد اسم ا�فضيلكذلك يقع كث�ا : ا�وضع ا^ا�
ً
 هم أ�فو لقا

ً
 هم أطيبو نسبا

ً
 ف ،قلبا

ً
 قلبا

 و
ً
ومثله R األمثلة السابقة ال¥  ،وهذا ا<مي� نوعه تمي� نسبة ،هذه 	ها تمي� وقد وقعت بعد اسم ا<فضيل خلقاٍ و نسبا

 و رجالً ذكرناها 
ً
 و أبا

ً
  .  	ه من باب تمي� النسبة فارسا

  : نالنسبة ا�بهمة ال� يبينها ا�ميe نو>
ُس  اْشتََعَل وَ {: كقوª عز وجل: نسبة الفعل للفاعل: ا�وع األول

ْ
أ Ýمة  }َشيْبًا الر	 R الرأسفاإلبهام ليس  R نما اشتعل والýو

 R نسبة الفعل للفاعل ،الرأساشتعل R الفعل والفاعل R مة  ،فاإلبهام	فجاءت  
ً
  . <م� هذا اإلبهام شيبا

رْ وَ {: كقوª عز وجل: مفعول بهنسبة الفعل لل: ا�وع اhا© Ýرَْض نَا فَج
َ ْ
 ف }ُقيُونًا األ

ً
تفج�  ،تمي� مب[ إلبهام النسبة عيونا

الفعل  الفعل وا�فعول به R نسبةفاإلبهام R ، األرضنا فجر :وýنما R األرضنا وال R فجرفاإلبهام ليس R  ،األرض
 فجاء ا<مي�  ،للمفعول به

ً
 بطريقة أخرى فيقولون ،ل�يل هذا اإلبهام عيونا

ً
ا�وع  ؛ا�ميe �ولهذا : ويذكرونه أحيانا

  الرأساشتعل  هذا ¶ول عن الفاعل يع³ أصل ا<مي� فاعالً : يقول: األول
ً
�ن ا<مي�  الرأس شيُب اشتعل ، يع³ شيبا

 به ،هذا ¶ول عن ا�فعول به: يقول: و� ا�وع اhا©، فاعال
ً
  . األرض عيونَ نا رفجأي  �ن ا<مي� مفعوال

  : منـ نأ� بعد ذلك إq مسألة وt جر ا�ميe ب 
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 :عندي ل© من زيت، عندي شz من أرض، إال � ثالث مسائل :من مثلـ �وز جر ا�ميe ب: نقول

 بع�ين  تتصدق: مثل تمي� العدد: ا�سألة األو�
ً
 ، فرياال

ً
د العدد، ال واجب ا�صب وال �وز أن �ر R هذا ا�ثال بعرياال

 بعد العدد ال �وز جر ا<مي� بمن ريالبع�ين  تتصدق�وز أن �ر ا<مي� بمن ال تقول 
ً
األعداد ال¥ � من  ،منـ، إذا

 . أحد ع� إ¤ تسع وتسع[

 األرض  ُت غرس مثل منـ ول عن ا�فعول به ال �وز جره با<مي� ا�حَ : ةا^انيا�سألة 
ً
 ، فشجرا

ً
عن ا�فعول تمي� ¶ول  شجرا

 به، به
ً
  . من شجراألرض  تغرسفال �وز أن تقول  ،األرض شجرَ  تغرس: أصله �ن مفعوال

  ما أحسن: ومثله
ً
 زيدا

ً
 ، فأدبا

ً
: فال يقال ،فال �وز فيه أن �ر بمن زيد أدَب  ما أحسن: هأصل، تمي� ¶ول عن ا�فعول به أدبا

 رجالً  ما أحسنليس األصل  ،فهذا ليس ¶وال عن ا�فعول به رجالً زيد  ما أحسن: قولك#الف ، من أدبزيد  ما أحسن
  ما أحسن: تقولف زيٍد، فهذا ال بأس Ôره بمن

ً
  . من رجلزيدا

 عن الفاعل صناعة ،ما �ن فاعًال R ا�ع�: ا�سألة ا^ا^ة
ً
 عن مضاف غ� الفاعل ،إن �ن ¶وال

ً
  .أو �ن ¶وال

 عن الفاعل صناعةفما �ن فاعًال R ا�ع� فال �وز ج
ً
  زيد طاب: مثل ره بمن إن �ن ¶وال

ً
 ، فنفسا

ً
تمي� وال �وز  نفسا

 ،زيد �ن أصل ا<مي� فاعالً  نفُس  تطاب: فاألصل ،يع³ �ن أصل ا<مي� فاعالً ، وهو ¶ول عن الفاعل الصناø ،جره بمن
  زيدٌ  طابوهو هنا R ا�ثال 

ً
 طابفهذا ال �وز أن ¾ره بمن ال �وز أن تقول  ،زيد نفُس : طاباTي  ،هو فاعل R ا�ع� نفسا

  . من نفس زيد
 عن مضاف غ� الفاعل

ً
 أك0  زيدٌ : مثل أو �ن ¶وال

ً
 ، فا<مي� ماال

ً
وýن �ن  ،هو ¶ول عن مضاف، لكن ليس بفاعل ماال

� أك0  زيدٌ : فاعًال R ا�ع
ً
 ف، ماال

ً
 أك0  زيدٌ فال �وز R هذا ا�ثال  ،فيه الك0ة ماال

ً
 زيدٌ : ال يقال ،منـ أن �ر ا<مي� ب ماال

  . وهو ¶ول عن ا�بتدأ وهو مضافأك0  زيدٍ  ماُل : وهذا ا<مي� ¶ول فاألصل ،أك0 من مال
 ا<مي� �وز جره بمن إال R ثالث مسائل

ً
#الف  ،R تمي� العدد، وا<مي� ا�حول عن ا�فعول وما �ن فاعًال R ا�ع� :إذا

 هللا دره : مثالً 
ً
 زيد، فإنهما وýن �نا فاعل[ R ا�ع� إال أنهما غ� ¶ول[،  رجالً ، ونعم فارسا

ً
 ،غ� ¶ول[ رجالً وفارسا

  . زيد من رجل، ونعم من فارسهللا دره  :فتقول عليهما "من"فيجوز دخول 
  : قال ابن مالك ر�ه اهللا تعا¤ بعد ا5يت[ السابق[

  هينصب تميeا بما قد فä    اسم بمع³ من مبy نكرة
 وقفe بُراً 

ً
  ومنوين عسالً وتمراً       كشzِ أرضا

  اذمد حنطة غـ أضفتها ك    إذا جررهاوشبهها  يوبعد ذ
عندي : وهذه ا�سألة أ�نا Áا قبل أنه يمكن أن �ر ا<مي� باإلضافة كما تقول مثالً  ،باإلضافة اجررهبعد هذه وشبهها 

Âاذه إذا أضفتها كمد حنطة غرجرا ،ا�قادير وا�ساحات ؛يع³ ما ذكره قبل يوبعد ذ :فقال ،برٍ  قف�أرض و ش .  
     وا4صب بعد ما أضيف وجبا

ً
  إن xن مثل ملء األرض ذهبا

 فإن ا<مي� �ب نصبه ألنه يمكن أن يضاف إÏه 
ً
: ألن هذا االسم ا�بهم مضاف مثل ،يع³ إن �ن االسم ا�بهم مضافا

 
ً
فخالصة ا�سألة السابقة أن ا<مي� يمكن أن �ر  ،ذهبافال �وز أن أضيفها إ¤  األرضمضافة إ¤  ملء ،ملء األرض ذهبا

  . بمن إال R ا�سائل اhالث
  : نأ� بعد ذلك إq مسألة أخرى وهو حكم تقدم ا�ميS e >مله
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  ع�ين تاش;ي: يع³ إذا قلت مثالً 
ً
  ع�ين تاش;ي: العامل R مله؟هل يمكن أن أقدم ا�ميS e >، كتابا

ً
هو  كتابا

  رطٌل عندي أو ، ع�يناالسم ا�بهم 
ً
  . رطل، العامل زيتا

  هل �وز أن أقدم ا�ميS e >مله؟
 : نقول

ً
هل  ،رجالً ا<مي� و 8سون ، العامل اآلن R ا<مي�رجالً  8سون عندي: مثل لو قلت ،إذا �ن العامل R ا<مي� اسما

  ؟ 8سون رجالً  عندي: فأقول مثالً  ا�ميS e العامل �وز أن أقدم
 مثل: نقول

ً
 أو فعًال جامدا

ً
  أحسنما : إذا �ن العامل R ا<مي� اسما

ً
الفعل ، العامل R ا<مي� R هذا ا�ثال رجالً زيدا

 أو فعالً جامداً فإنه ال �وز أن يتقدم ا� � ا�ميe فإذا xن العامل، أحسن اoامد
ً
 : فال يقال، ميS e >ملهاسما

ً
 زيتا

  . زيد أحسنما  رجالً أو  ،رطل عندي
 فإن ا�ميe قد يتقدم عليه

ً
  : ومنه قول الشاعر ولكن هذا نادر ،أما إن xن العامل فعالً متÉفا
 أ

ً
  هاراجوداع ا�نون ينادي     بنيل ا��تطيب نفسا

 فهنا قدم ا<مي� 
ً
  . ولكن هذا نادر ،حوي[وقاس عليه بعض ا� ،\ �ملها نفسا

  : قال ابن مالك ر�ه اهللا تعا¤ R هذه ا�سألة 
 
ً
  بقاراً سُ زوالفعل ذو ا�Éيف ن    و>مل ا�ميe قدم مطلقا

 فإنه يسبق با<مي�  
ً
 . يع³ قليالً  راً زنفإذا �ن العامل فعًال مت�فا

eمي�ال واfا yمقارنة ÷يعة ب   
  هل هو تميe أو حال؟ف�ى االسم ا�نصوب ا�كرة في;دد R ا¢كم عليه  ،العلم ألنهما قد يشتبهان \ طالب

eمي�ال واfمنهما : أوجه االتفاق بينهما: ا ًÝ منصوبةو نكرةوفضلة يتفقان � أن .  
وليس ا�راد بالفضلة  ،بعد ا�بتدأ واÂG أو بعد الفعل والفاعل ،هو ما يأÕ بعد تمام ر³c اtملة: بالفضلةأن ا�راد  ناوذكر

وما  ،R أمثلة ا<مي� كما رأينا R ا<مي� نكرةو� منهما ، اtملة فg منهما يأÕ بعد تمام ر³c ،ما يمكن االستغناء عنه
 Ü منهما نكرة،: ، جاء زيد وحدهورد من م(ء ا¢ال معرفة فإنها البد أن تأول بنكرة

ً
 يؤول ª بنكرة، إذا

ً
و�  جاء منفردا

 . ا<مي� وا¢ال منصوبان ،منصوبهما من

 ،شبهة أو اسم تفضيلميأÕ اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة : � األصل مشتق: اfال: أوال: نقول: بينهما أوجه االختالف
فهو  eا�ميهذا هو األصل R ا¢ال االشتقاق، أما  ،وهذا قليل ،وما ورد من م(ء ا¢ال جامدة فإنها تأول با�شتق R الغالب

بل هو أسماء  ،ا<مي� يأÕ كما ترى ليس  اسم فاعل أو اسم مفعول ،كتاب ورجل وقلم وغ�ها من األسماء اtامدة جامد
  . جامدة
 
ً
 جاء زيد : كقولك مفرداً فيقع ، يقع مفرداً و×لة وشبه ×لة اfال: ثانيا

ً
: ، تقول مثالً ×لةوقع ا¢ال مفرد ويقع ا¢ال  راكبا

بَاُهْم ِعَشاًء {: ، كما R قول اهللا عز وجلويده \ رأسهأو  ضحكوهو يجاء زيد 
َ
لَْم تََر {هذه �لة حاÏة،  }َفبُْكونَ وََجاُءوا أ

َ
أ

يَن َخرَُجوا ِمْن ِديَارِِهْم  ِ
Ý
Tا 

َ
لُوٌف إِ¤

ُ
ةَ {، }َوُهْم أ

َ
ال Ýيَن آََمنُوا الَ َيْقَرُبوا الص ِ

Ý
Tَها ا ëف

َ
ْغتُْم ُسَ�رَىيَا ك

َ
وتقع  ،اً تقع ا¢ال �لةإذ} َوأ

 
ً
، مثالً  -وا�راد بشبه اtملة الظرف أو اtار وا�جرور- شبه ×لةا¢ال أيضا

ً
 ب[رأيت اÁالل : مثال م(ء ا¢ال ظرفا

وا�جرور وا¢قيقة أن ا¢ال هو متعلق الظرف أو متعلق اtار ، }Rِ ِزينَتِهِ فََخَرَج َ\َ قَْوِمِه {: جرور مثالً ا�ار واtالسحاب، 
 �  ،ا�حذوف

ً
، فáمة مستقرا

ً
 أو �ئنا

ً
 ب[ السحاب، فخرج \ قومه R زينته، يع³ مستقرا

ً
فإذا قلت رأيت اÁالل �ئنا
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  . ، كما R األمثلة ال¥ ذكرناهافال يكون إال مفرداً  ا�ميeأما ، ا¢ال وهذا الظرف أو جار وlرور مرتبط بهذه ا¢ال
 
ً
فإذا قلت  ،بy هيئة صاحبها عند قيامه بالفعل أو وقوع الفعل عليهيوظيفته بيان ا�يئة،  اfال، يفةمن ناحية الوظ: ثاhا
  زيدجاء : مثالً 

 ضاح� زيد، أو أقبل ضاح�ً
وهو عند قيامه بالفعل  زيدأن تب[ هيئة صاحبها وهو  ، وظيفة ا¢ال ضاح�ً

 ، ورأيت اإلقبال
ً
  عليا

ً
 وظيفة ا¢ال  مèورا

ً
فيوضح االسم  ا�ميe أما، عند وقوع الرؤية عليه ع¦تب[ هيئة أن  مèورا

eمي�ينا إبهام ف�فعه اÌ ،مة، اإلبهام ا�بهم	 R قد يكون  R بعد ما يشبه ، بعد ا�قادير، بعد األعداد تمي� ا�فردكما
 للتم�، ا�قادير

ً
، ع�ين، اإلبهام R رجالً  ع�ونزار* : ل، مث، فبعد تمي� ا�فرد يكون اإلبهام R 	مةبعد ما �ن فر�

  صاٍع تصدقت ب
ً
ا�تصدق به، فيأÕ ا<مي� ل�فع هذا اإلبهام Ïفè هذا اإلبهام وTلك يسمونه R  صاع، اإلبهام R 	مة تمرا

  . ا<فس� :الكتب ا�تقدمة
  

ً
 رأيت : ، فإذا قلت"�"S مع³  اfال: رابعا

ً
  عليا

ً
 علييع³ رأيت ، مبتسما

ً
وTلك يقول ابن  ،كذا R حالة، ابتسام R حال ا

  : مالك عليه ر�ة اهللا
  فرداً اذهبـ ك � حالمفهم     اfال وصف فضله منتصب

  ،كذا مفهم � حاليع³ 
ً
 زيد  وأقبل ،فهو \ مع� R ،ابتسامة R حالكأنك قلت رأيت عليا

  . ضحك R حاليع³  ضاح�ً
  بصاٍع تصدقت : ذا قلت، فإ"من"فع� مع³  ا�ميeأما 

ً
  شÂوعندي ، بر من بصاعيع³ برا

ً
  .أرض منيع³  أرضا

وHتلفان R أن ا¢ال  ،فيتفقان R أن Ü منهما فضلة نكرة منصوبةفهذه � أوجه ا�وافقة وا�خالفة ب[ ا¢ال وا<مي�، 
  ،االشتقاق وا<مي� جامد هااألصل في

ً
 و�لة وشبه �لة، أم ا¢ال يقع مفردا

ً
وا¢ال يب[ هيئة  ،ا ا<مي� فال يكون إال مفردا

  .وا¢ال \ مع� R أما ا<مي� فعþ مع� من ،صاحبه أما ا<مي� فيوضح ا�بهم قبله

 نافعا 
ً
R ختام هذه ا¢لقة أسال اهللا عز وجل ÷ ولكم ا<وفيق والسداد وأن يغفر ÷ ولكم، وأن يزيد© وýياكم علما

، وأ
ً
 وعمًال صا¢ا

ً
 إÏه وأن �عله مفتاحا

ً
سأª أن يفتح ع¦ وعليكم ما استغلق من مسائل هذا العلم، وأن �عله مقربا

  : لطلب العلم ال�ø، وأذكر بÓورة ا�راجعة وا±أب وعدم ا�لل والصÂ \ مسائله فكما يقول األول
  فآفة الطالب أن يضجرا    اطلب وال تضجر من مطلب

  R الصخرة الصماء قد أثرا      أما ترى ا¢بل وتكراره
و�حنا R هذا الفصل ا�نصوبات بدًءا با<عدي واللزوم، ثم ا�فاعيل اGمسة، ثم بعد ذلك االستثناء وا¢ال وفيهما åء 

  . ثم ختمنا بموضوع ا<مي�، واهللا تعا¤ أ\ وأعلم، من الطول
  
  

�  
  
  
 


