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 إِْعَراُب اْلِفْعلِ 

 أوالً : َرْفُع الفعِل المضارعِ 

ُد          ِمْن نَاِصٍب َوَجاِزٍم َكـ تَْسعَدُ   اْرفَـْع ُمَضـاِرعاً إِذَا يَُجـرَّ

د من عامل يكون الفعل المضارع مرفوعاً      لم يُسبق  حربرن صا،بب،  : إذاالنصب، وعامل الجزم، )أيإذا تجرَّ

 ( .أو حرن جازم

 عامل الرفع في الفعل المضارع 

 اْختُِلَف فيه على النرو اآلتي :   

د مبن النوا،بب، والجبوازم . واختبام النبا م هب ا ، واألخفشالفّراء -1 : ذهقا إلى أّن العامل في الرفب  هبو التَّجبرم

 الرأي .

: وعللوا ذلك حأن االسم يق  خقبرا،، وِ،ب، ، وحباال، صربو ؛ن أن العامل هو وقوعه موق  االسم: يروالبصريون -2

، :  جاء الطالُب صاجح)،، (وصرو المجتهدُ : الطالُب خب(وصرو)مجتهد  الطالب   ( .)حالمسرعا

: جباء )،ب، (وصرو يجبري:  جباء االبب  و)خقر(وصريجتهبد: الطالبُب وك لك ال،عل يق  خقرا،، و،، ، وحاال، صرو

 فوقوعه موق  االسم كما ترى هو العامل في الرف  .)حال(يجريالطالب 

 : العامل هو أحرن المضامع  .الكسائي -3* 

اجثعلب -4 جَّ  * ( .ى أّن العامل هو ُمَضامعته لالسم)أي: ُمَشاحهته لالسم: ذهقا إل، والزَّ

 ً  : نَْصُب الفعِل المضـارعِ ثانيا

 ،وأَنْ لَْن، وَكي

 المخفَّفة من الثقيلة الواقع بعد أَنْ وحكم الفعل 

 ِمْن بَْعِد َظنّْ  تيَكـذَا  ِبـأَْن          ال بَْعَد ِعْلٍم َوالَّ  يَوبِلَـْن اْنِصْبهُ َوكَ 

ْح َواْعتَِقْد         تَْخِفيفََهـا ِمْن أَنَّ فَْهَو ُمطَّـِردْ  ْفَع  َصحَّ  فَاْنِصْب بَِها َوالرَّ

 ، وإِذَْن .لَْن، وكي، وأْن المصدميّ  ، هي:نواصب الفعل المضارع

 : لن أترَك الصالةَ أحدا، .مثال لن

 : جئت كي أتعلََّم .مثال كي

 : يجب أَْن تجتهدَ في دموسك .مثال أَنْ 

 : سأزومك غدا، إن شاء هللا .مثال إذن: إذن أُكرَمك، في جواب من قال لك

 

وقعت)أَْن(حعد فعٍل يدل على ِعْلٍم)أي: يدّل على اليقبين( صربو: َعِلبَم، إلى أصّه إِْن  ناظم بقوله: "ال بعد ِعْلٍم"أشار ال

، َمأَى حمعنى َعِلَم، وجب مف  ال،عل (وليسبت هبي الم(حعدها؛ ألصها حينئ  تكون )أَنْ  تَقَيََّن، تََرقَّ َّ خ،ّ،ب  مبن الثقيل )أَنَّ

، مثال ذلك قوله تعالى: أَْن المصدميّ  النا،ق 
؛ هنا هي المخ،،  مبن الثقيلب فأَْن        

: علم أصَّه سيكوُن . ومنبه ُمفِ  ال،عل حعدها، واسمها مر ون، والتقدير( ول ا لوقوعها حعد فعل يدّل على اليقين)َعِلم

  قوله تعالى:
     

 والتقدير: أصّه ال يرجُ  إليهم .  
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، ائِيَّ  في الل،ظ ثالثي  المخ،ّ،  من الثقيل  ثُنَ (أَنْ ـ)ف  ( النا،ق  فهي ثنائي  في الل،ظ وفي الَوْض  .، أما )أَنْ َوْضعا

فع  والتي: "يُشير الناظم بقوله ْح"من بعد ظّن فاْنِصْب بها والرَّ أَْن( حعبد فعبل يبدّل علبى )إلبى أصَّبه إِْن وقعبت َصحَّ

، َحِسَب، َخاَل( جاز في ال،عل حعدها وجهان)الظَّّن، صرو:   :َ نَّ

     كما في قوله تعالى: -وه ا هو األمجح -( مصدميّ قام)أنْ ، على اعتالنَّصب -1
  . 

 :  ننت أصّه يقوم .صرو: َ نَْنُت أن يقوُم زيد ، والتقدير ،، على اعتقامها مخ،،  من الثقيل الرفع -2

 إِْهَماُل ) أَْن (

 اْستََحقَّْت َعَمالَ َوبَْعُضُهْم أَْهَمَل أَْن َحْمالً َعلَى          َما أُْختَِها َحْيُث 

  فلبم ينصبب ال،عبل المضبامد حعبدها، حبل ( المصبدميّ ل)أَنْ : أّن حعض العرب أهمل عممراد الناظم بهذا البيت    

ان فبي أصّهمبا يُقَبدَّمان ؛ ألصهمبا يشبتركمفعه وإْن لم يتقدمها ِعْلم، أو  ّن؛ وذلك حمال لهبا علبى أختها)ما(المصبدميّ 

 .  ت،علُ : عجقت مما ، كما تقولُ تقومُ  : أميد أَنْ حالمصدم؛ فتقول

 (شروط النَّصب بـ)إِذَنْ 

 َونََصبُـوا  بِـِإذَْن اْلُمْستَْقبَـالَ          إِْن ُصدََّرْت َواْلِفْعُل بَْعُد  ُموَصالَ 

 ْن ِمْن بَْعِد َعْطـٍف َوقَعَـاأَْو قَْبلَهُ اليَِميُن َواْنِصْب َواْرفَعَـا          إِذَا إِذَ 

 :، هيشروط النصب بِإذن 

 أن يكون ال،عل مستققال . -1

 أن تكون ُمَصدَّمة في جملتها . -2

 ، وال النافي  .ينها وحين ال،عل ح،ا،ل غير القسمأن ال يُْ،َصَل ح -3

 ؛ فتقول : إذن أُكرَمك .وذلك صرو أن يُقال لك: أصا آتِيك

يُ،صبل حبين إذن وحبين ال،عبل  ، ولبموإذن متصدمة الجبوابلمستققل، ألصه يدّل على ا( منصوب حـ)إذن(فال،عل)أُكرمَ 

 : إذن وهللا أكرَمك ، إذن ال أخرَج من القيت .ح،ا،ل، ويجوز النصب إذا كان ال،ا،ل)القََسُم، أو ال النافي (فتقول

ك؛ ل للربال صربو : أن يُقبال : أحقمب، فيجب الرف  إن كان ال،عب وجب الرفعفإن لم يترقّ  شرا من الشروا الساحق  

) ،، حرف )أ نم  ألن الظّن للرال .فتقول: إذن أ نمك ،ادقا

 ، صرو : أصا إذن أكرُمك .الجوابوك لك يجب الرف  إن لم تتصدّم 

 واصصببمعنبى قولبه:   صربو: وإذن أكبرُمَكك.   وهب ا ،والنصب ،متقدَّم عليها حرن عطف جاز الرف فإن كان ال 

  .  وامفعا إذا إذن من حعد عطف وقعا

 : إذن أصا أكرُمك . ير القسم، وال النافي ، صرويجب الرف  إْن فُِصل حينهما ح،ا،ل غوك لك 
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 ، وجوازاً مواضع إظهار أَْن وجوبا

 ومواضع إضمار أْن وجوبا 

 ، و أَوْ بعد الم اْلُجُحودِ  -أ

 ُعـِدمْ َوبَْيـَن ال َوالَِم َجــرًّ اْلتُـِزْم         إِْظَهاُر أَْن نَاِصَبـةً َوإِْن 

 ال فَأََن اْعِمْل ُمْظَهراً أَْو ُمْضَمراً          َوبَْعَد نَْفِى َكاَن َحتْمـاً أُْضِمَرا

 ا َحتَّى أَِو االَّ أَْن  َخِفىَمْوِضِعهَ         ْعَد أَْو إِذَا يَْصلُـُح فيَكـذَاَك بَ 

ً  مواضع        ، وجوازاً إظهار أَْن وجوبا

ومنه إذا وقعت حبين الم الجبر، وال النافيب ، صربو: جئتبك ِلبئاَلَ تيضبَب)أي ألَْن ال تيضبَب(: يجب إظهار أَنْ           

 .  والم جر...إلى قوله: صا،ق  وحين ال . وه ا معنى قوله:           قوله تعالى :

    كمبا فبي قولبه تعبالى: ،: إذا وقعت حين الم الجر، وال الزائدةوكذلك يجب إظهارها*

 ( . *ليعلَم أهُل الكتابِ  )أي:

: إذا وقعت حعبد الم الجبر)الم التعليبل(ولم تقتبرن حبـ)ال(النافي ، أو الزائبدة، ولبم تُْسبقَ  ويجوز إظهارها وإضمارها

  .  حـ)كان(المن،يّ  . وه ا معنى قوله:   وإن عدم ... إلى قوله : مضمرا، 

 .         :فمثال اإل هام جوازا،، قوله تعالى

 .       ، قوله تعالى:ومثال إضمامها جوازا، 

 ع إضمار أَْن وجوباً مواض

   :ما كان، أولم يكن( النَّاقصبتين، صربو قولبه تعبالى، وهي المسقوق  حـ)إذا وقعت بعد الم الجحود -1

 . وبعد نفِى كان حتما أضمراوه ا معنى قوله:       :وقوله تعالى 

: كببي )أيهللا أو يي،بَر لبي : ألاببيعنَّ .فمثبال)أو(حمعنى حتبى أو بمعنتى إالَّ ، التي بمعنتى حتَّتتىبعتد)أو(إذا وقعتت  -2

وإلى ِمبْن معباصي ْذُكَرنَّ هللا أو تطلبَ  الشبمُ))أي: إلبى أَْن تطلب  الشبمُ)(، وصرو: ألَ يي،ر لي( وكي ِمن معاصي حتى

 حتى .  ومنه قول الشاعر :

ْعَب أَ   ْو أُْدِرَك اْلُمنَى          فََما اْنقَاَدِت اآلَمـاُل إالَّ ِلَصابِرِ ألَْستَْسِهلَنَّ الصَّ

 : إلى أَْن أُدمَك المنى .ستسهلنَّ الصعب حتى أدمَك المنى( حمعنى: أل) أي

 :ومثال)أو(حمعنى إالَّ: ألِكسَرنَّ القلَم أو يكتَب)أي: إالّ أن يكتَب فال أِكسُره(ومنه قول الشاعر

 ْزُت قََنـاةَ قَـْوٍم          َكَسْرُت ُكعُـوَبَها أو تَْستَِقيَماوُكْنُت إذا َغمَ 

 أي : إالَّ أَْن تستقيم فال أَْكِسُر كعوحها .

 *وسيأتي حياصها فيما يأتي من األحيات .  اْلَمِعيَّة .إذا وقعت بعد)حتى(أو بعد)الفاء(السَّبَبِيَّة، أو بعد)واو( -3* 
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 إضمار أَْن وجوبا

 َحتَّىبعد  -ب

 يان شروط نصب ، ورفع الفعل بعدهاوب

 َوبَْعـَد َحتَّى َهَكـذَا إِْضـَماُر أَْن         َحتٌْم َكـ ُجْد َحتَّى تَُسرَّ ذَا َحَزنْ 

الً        بِـِه اْرفَعَـنَّ َواْنِصِب اْلُمْستَْقبَالَ   َوتِْلــَو َحتَّى  َحـاالً أَْو ُمـَؤوَّ

  ْنَصُب الفعل بعدها  َحتَّى  ونوع 

، حبـ)أَْن(مضمرة وجوحبا، صربو: سبرُت حتبى أدخبَل القلبدَ.  : حرن جر . وال،عل الواق حتى      حعدها يكون منصبوحا

،، والمصدم المؤول)أن أدخَل(: ففأدخلَ   .َحتَّى في مرل جر حررن الجرعل مضامد منصوب حأن مضمرة وجوحا

لقلبدَ، ، إذا قلبَت ذلبك ققبل أن تبدخل اللمسبتققل، صربو: سبرت حتبى أدخبَل القلبد: أن يكون ال،عل حعبدها شرط النصب

رجببود موسببى ف         :ومنببه قولببه تعببالى. فيكببون الببدخول مسببتققال

 .  مستققل حالنسق  لقولهم

ا َمضىوشرط الرفع  . (: أن يكون ال،عل للرال، أو يكون مؤّوال، حالرال)أي: حكاي  عمَّ

 .ذلك َحاَل دخولك القلد  ، إذا قلتسرت حتى أدخُل القلدَ فمثال الرال: 

وقصدت حقولك ه ا ِحَكايب  دخولبك،  ،ومثال المؤّول حالرال: سرت حتى أدخُل القلدَ، إذا قلت ذلك حعد دخولك القلد

 : كنُت ِسْرُت حتى أدخلُها .فكأصك تركي وتقول

حعبد)حتى(يكون حرسبب  والرفب  فبي ال،عبل الواقب ، * يتضح من ه ا المثال: سرت حتبى أدخبل القلبـد، أّن النصبب

َمان، فإن كان ال،عل للمستققل صصقتَه، وإن كان للرال حقيق ،  ال، حالرالالزَّ  . *مفعتَه ، أو مؤوَّ

 إضمار أَْن وجوبا 

 وبيان شروطها ،بعد الفاء السَّبَبِيَّة -ج

 أَْو َطلَـْب          َمْحَضْيِن أَْن َوَستُْرَها َحتٌْم نََصبْ  َوبَْعَد فَا َجـَواِب نَْفيٍ 

َجـا نُِصْب        َواْلِفْعُل بَْعَد الفَاِء في  يَْنتَـِسبْ  َكنَْصِب ما إِلَى التََّمنَّي   الرَّ
، في ما حعدها.، هيالفاء السَّبَبِيَّة  : التي يكون ما ققلها سققا

 ، أو َالٍَب َمْرٍض .تُسق  حن،ي َمْرٍض  أن يُشترط في الفاء السَّببيَّة

: فعبل مضببامد منصبوب حببأن مضببمرة فيموتببوا     :ن،ببي المربض ، قولببه تعبالىفمثبال ال

 وجوحا حعد ال،اء السَّققيّ  المسقوق  حررن النّ،ي ال .

 : ما تأتينا فتردثَنا .وصرو قولك

ا الطلب فيشمل: األمر، والنّهي، والدعاء، واالست،هام، ي .نَّي، والتَّمَ والعَْرض، والتَّْرِضيض أمَّ  ، والتََّرجَّ

 :ائتني فأكرَمك . ومنه قول الشاعر: فمثال األمر

 فَنَْســتَِريَحـاَعنَقـاً َفِسيَحـا            إلى  ُسلَْيَمـاَن  سيرييانـاُق    

: تهمببْل فترسببَب . ومنببه قولببه تعببالى ال ، وصرببو:ال تضببرْب زيببدا، فيضببرحَك: ، صرببووالنهتتي
    

 
 . 
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:ي اْصُصْرصي فال أُْخ ََل. ومنه قوله تعالى: مح، صرووالدعاء
   

     

 َعْن            َسـنَِن السَّاِعيَن  في َخـْيِر َسنَنْ   فَـالَ أَْعـِدلَ  ربَّ َوفِّْقـنى :. ومنه قول الشاعر ...

  . ومنه قوله تعالى:صرو: هل تُكِرَم زيدا، فيكرَمك، واالستفهام
   

 
 

  . 

 : أاَلَ تَْنِزُل عندصا فتُِصيَب خيرا، . ومنه قول الشاعر :، صرووالعَْرض

 ما           قَْد َحدَّثُوَك فََما َراٍء َكَمْن َسِمعَـا أاَلَ تَْدنُو فتُْبِصرَ يـَا اْبَن الِكَراِم 

:نا فتردَّثَنا . ومنه قوله تعالىلوال تأتي، صرو: والتحضيض
     

 . 

دََّق على ال،قراء. ومنه قوله تعبالى: ليت ل، صرووالتَّمني    :ي ماال، فأَ،َّ
   

 . 
يحكم الفعل الواقع بعد الفاء السَّبَبِ   :يَّة إذا كان الطلب للتَّرجَّ

اء)لعّل( إذا      عامبببل فبببي ذلبببك معاملببب  ، فيُ نصببببفركمبببه الوقببب  ال،عبببل حعبببد ال،ببباء السَّبببققيّ ، وكبببان الطلبببب للرجَّ

 ( . )ليتالتََّمنَّي

 ، وتاحعهم النا م . وقد أجاز ذلك الكوفيون

: ومنه قوله تعالى
  

  
  

 

 وذلك في قراءة ح،ص .

 

   :، والطلب المحضالنفي المحض

 الن،ي الخالص ال ي لي) فيه معنى اإلثقات .: الن،ي المرض، هو

 ، وال حالمصدم .والطلب المرض، هو: الطلب حال،عل، ال حاسم ال،عل، وال حالخقر

غير مرض وجب مفب  ال،عبل حعبد ال،باء، صربو: مبا أصبت إال تأتينبا فتربدثُنا، فبالمعنى هنبا اإلثقبات ال فإذا كان الن،يم 

 ( .  النّ،ي؛ وذلك ألن النّ،ي اصتقض حـ)إال

، وصَْ،بي ا فتردثُنا؛ ألن ال،عل)زال( يُ،يد النّ،ي ودخلت عليه)ما(النافي : ما تزال تأتينومن أمثل  الن،ي غير المرض*

 النَّ،ي إثقات .

ال حيير ال،عل وجب مف  ما حعد ال،اء، صربو: َ،بٍه فينباُم النباأُل؛ ألن الطلبب هنبا حاسبم ال،عل)َ،بٍه(وإذا كان الطلُب 

 حال،عل .

، احنبك فيتبأدَُّب؛ ألن  ؛َحْسقُك الرديُث فيناُم الناألُ ومنه:  ألن الطلب هنا حل،ظ الخقر)الرديث(ال حال،عل . ومنه: ضرحا

 *ال حال،عل . الطلب هنا حالمصدم)ضرحا(
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 حكم الفعل الواقع بعد الفاء السَّببيّة

 إذا كان األمر بغير فعل األمر

 فَالَ          تَْنِصْب َجَوابَهُ َوَجـْزَمهُ اْقـبَالَ َواألَْمـُر إِْن َكاَن بَِغـْيِر اْفعَْل 

كمبا  ،صصبب ال،عبل حعبد ال،باء السَّبققيّ  لم يجز ، أو حل،ظ الخقر: أّن األمر إذا كان حاسم ال،علمراد الناظم بهذا البيت

ِسبْن ، صرو: َ،بٍه أُحْ ُجِزَم، ولو كان األمر حيير فعل األمر( ذكرصا ذلك في الموضود الساح ، ولكن لو ُحِ فَْت)ال،اء

  .وصرو:  حسقُك الرديُث ينْم أحوك. وه ا معنى قوله:  وجزمه اْققَالَ  ،إليك

 إضمار أَْن وجوبا

 بعد واو اْلَمِعيَّة وبيان شروطها -د

 َجْلداً َوتُْظِهَر اْلَجَزعْ  َوالَواُو َكاْلفَاِء إِْن تُِفْد َمْفُهوَم َمْع          َكالَ تَُكنْ 

ي: التببي تكببون حمعنى)َمَ (للُمَصبباَحقَ )أي: إّن مببا ققلهببا، ومببا حعببدها يرصببُل فببي وقببت واحببد( ، هببالمعيَّتتةواو     

 ، معناه : ال تجم  حين اإلهمال والِيياب .فقولك: ال تُهمْل دموسك وتييبَ 

،  يُنصب ال،عل(َمعَ التي حمعنى: المَصاَحقَ ) الواو يُشتترط  لسَّبقَقِيَّ ، وهي كال،اء االمضامد حعدها حأن مضمرة وجوحا

 . ، أو طلب بالفعلأن يكون ما قبلها نفي محض

 .           :فمثال الن،ي المرض، قوله تعالى

ا الطلب حال،عل فلم يَ   :ِرد منه إال أمحع  أصواد، هيأمَّ

 إّن  أَْنـَدى          ِلَصْوٍت أْن يُنـاِدَى َداِعيَـانِ  اْدِعى وأَْدُعـوَ فقلُت : األمر، قال الشاعر -1

  

 ِمثْلَـهُ           َعـاٌر َعلَْيَك إِذَا فَعَْلَت َعِظيمُ  َوتَـأْتِيَ عن ُخلُـِق  التَْنـهَ  :النَّهي، قال الشاعر -2

 اْلَجَزَد . وتُْظِهرَ َجْلدا،  ال تكن: ومنه قول النا م

 3- االست،هام، قال الشاعر: أَلَمْ  أَُك َجـاَرُكْم َويُكـونَ  بَْيـنِي          وبَْينَُكـُم المـَودَّةُ واإلَخـاُء 

 .       :التَّمنّي، قال تعالى -4

   .إْن تُفد مفهوم َمعْ ل،عل حعدها ، وه ا م،هوم من قوله:  لم يَُجْز صصب ا(َمعَ (معنى)الواوإذا لم تُِ،د)    

 :،عل الواق  حعد الواو ثالث  أوجه، هي( ف،ي الاللقن وتشربال تأكل السمَك م: )وأما ما ومد في قوله

: النهبي عبن أكبل السبمك ، والمعنىالسمَك وتشرْب اللقن ال تأكلِ  ؛ فتقول:اعتقام أّن الواو للعطف ، علىالجزم -1

 وعن شرب اللقن .

لمقتببدأ مضببمر، تقببديره)أصت( فتقببول: ال تأكببِل ل،عببل خقببرا، ، ويكببون االواو(لالسببتئنان)، علببى اعتقببام أنّ الرفتتع -2

 ، ولََك ُشْرُب اللقن .السمَك وتشرُب اللقَن، والتقدير: وأصت تشرُب اللقن، والمعنى: النهي عن أكل السَّمك

: النّهبي عبن الجمب  حبين ، والمعنبى، على اعتقام أن)الواو(للمعيّ ؛ فتقول: ال تأكِل السمَك وتشرَب اللقنالنّصب -3

 ، وشرب اللقن في وقت واحد .مكأكل الس
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 مواضع إضمار أَْن جوازاً 

 بعد أحرف العطف -أ

 ، وأَوْ الَواو، وثُمَّ، والفَاء

 وبيان شروطها 

 َوإِْن َعلَى اْسٍم َخاِلٍص فِْعٌل ُعِطْف          تَْنِصْبهُ أَْن ثَابِتًـا أَْو ُمْنَحـِذفْ 

  :مواضع إضمار أن جوازاً 
 . ، وأواآلتية: الواو، وثُمَّ، والفاءبعد أحرف العطف  -1

ل ح،عبل)أي: غيبر مقصبود حبه معنبى ال،عبلويُشترا أن يكون المعطون عل     ، ،بريرا غيبر ُمبؤوَّ ( وذلبك يه اسبما

 كالمصدم والعَلَم .

 الشَّفُوفِ َعْينِي          أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن لُْبـِس  وتََقـرَّ َعبَـاَءٍة  ولُْبـسُ : (مثال إضمار أَْن بعد)الواو

العطف)الواو(فَنُِصب ( حعد حرن ؛ ول لك جاز إضمام)أَنْ عنى ال،علمصدم ال يُقصد حه ملُْق)()فالمعطون عليه

 ( .)تقرَّ ال،عل

 : يأحى المؤمُن اِل،َرام ويسلَم .ومنه قولك

ا َعافَِت البَقَرُ كالثَّوِر           ثُمَّ  أَْعِقلَهُ ُسلَيكـاً  وقَتِْلي إنَّي: (ومثال إضمار أن بعد)ثُمَّ    يُْضَرُب لَمَّ

 : عالم ُ المؤمن االستقام ُ ثم يُداوَم عليها.ومنه قولك

عُ لَـْوالَ تَ  :(ومثال إضمار أن بعد)الفاء  ما ُكْنُت أُوثُِر إتَْراباً َعلَى تََربِ           فَأُْرِضيَهُمْعـتَرًّ  َوقُـّ

 َكَسٍل فَتَْرُصدَ الرسوَب .: اجتهادَُك فتناَل النجاَح خير  من ومنه قولك

       :قولبببه تعبببالى(ومثتتال إضتتتمار أن بعتتد)أو
 

      

 . 

َوْحي(كلّهبا مصبادم  ،عليه في األمثل  الساحق )لُق)، ال،رام، قتلي، االستقام ، توقّب ، اجتهباد، َكب)َ  فالمعطون     

 مضمرة جوازا، . العطف الم كومة حـ)أَْن(فعال حعد أحرن ؛ ول لك صُِصقَت األليست حمعنى ال،عل

ُر : الطببائز النصببب حعببد أحببرن العطببف المبب كومة، صرببوأمببا إذا كببان المعطببون عليببه مببؤوال حال،عببل لببم يجبب     

المعطببون عليببه)الطائر(مؤّول حال،عببل)يطير(فهو واقبب   ؛ ألنييضببب(يجب مفعببه)فييضببُب زيببد  البب حاُب . فال،عببل

ببل  َحقمهببا أن تكببون جمو،ببول  موقبب  ال،عببل؛ ألن)أل(فببي الطببائر  فلمببا جببيءملبب ، واأل،ببل )البب ي يطير(، والصَّ

 ال تدخل إال على األسماء .أل()؛ ألنال،عل يطير إلى اسم ال،اعل اائر ُعِدل عنحـ)أل(

 ( .القادُم فيزادادُ سرومي أحي)أي: ال ي يَْقدُمُ : ومنه قولك

 :  حأصواعه الثالث ، وهي(بعد حرف الجر)الالّم -ب *

    :الم التعليل، قال تعالى -1
 : جئت ألتعلَم . وكما في قولك

       :الم العاقق ، قال تعالى -2
فآل فرعون لبم يلتقطبوه ليكبون  

ا لهم  ، ولكن ه ه هي العاقق  .عدوًّ
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      قال تعبالى: ،الالم الزائدة -3
فالالم زائبدة  هَب(: يريبد هللا أن يب)أي

 للتوكيد . *

 حذف أَْن شذوذاً 

 َعْدٌل َرَوى ِسَوى          َما َمرَّ فَاْقبَْل ِمْنهُ َما َوَشذَّ َحْذُف أَْن َونَْصٌب في

، َشاذ  كر من مواض  إضمامها جوازا،  ن أَْن والنصب حها في غير ما ذُ ح          ال يُقباأل عليبه . ومبن  ، أو وجوحا

لبي) مبن المواضب   : ُمْرهُ أَْن ير،َرها . وه ا المثبالحنصب)ير،َر(حأَْن مر وف ، والتقديرذلك قولهم: ُمْرهُ يَْر،َُرها، 

 ، فهو شاذّ ال يُقباأل عليبه. ومنبه قبولهم: ُخبِ  اللبصَّ ققبَل يأخب َك)أي: ققبَل أْن  ،التي تُضمر فيها)أَْن(جوازا،، أو وجوحا

 ( . يأخ َك

 الَوَغى       وأَْن أَْشَهَد اللَّذَاِت َهْل أَْنَت ُمْخِلِدى ُضرَ أَحْ أاَلَ أَيَُّهذَا الزاِجِرى  :ومنه قول الشاعر

، . ْن( جوازا، أواض  التي تُضمر فيها)حأْن مضمرة في غير المفالشاعر صصب ال،عل)أحضَر(   ، أو وجوحا

   

: النصب، وهي مواي  وثاصيهما، : الرف ، وهي مواي  القصريينواعلم أّن ه ا القيت يُروى حوجهين أحدهما

 الكوفيين .

 ثالثاً : َجْزُم الفعِل المضارعِ 

 الجزم بالطلب -أ

 حكم الفعل الواقع بعد الفاء السَّببيّة إذا ُحِذفت الفاء

 َجْزمـاً اْعتَِمـْد          إِْن تَْسقُِط اْلفَا َواْلَجَزاُء قَْد قُِصدْ  َوبَْعَد َغْيِر النَّْفي

 إذا ُحِ فت ال،اء السَّققي  ُجِزم ال،عل المضامد الواق  حعدها إذا ترقََّ  الشراان اآلتيان :        

 . تَُردَّثْناأَْن يُْسقََ  المضامد حالطَّلَب ، فال يجوز جزمه حعد النَّ،ي ؛ فال تقول: ما تأتينا  -1

ال تُهمْل تنجْح . فال،عل ) تبنجح ( مجبزوم حالطَّلبب ؛  أن يُْقَصدَ حه اْلَجَزاُء ، وذلك صرو : ُزْمصي أَُزْمَك ، وصرو : -2

 ألصه وق  جواحا للطلب ) التهمل ( وهو خاٍل من ال،اء ، وقُِصد حه الجزاء ؛ ألّن النجاح جزاء لعدم اإلهمال .

  ومن الجزم حالطلب قوله تعالى :
  

  . 

 

 في جزم الفعل الواقع بعد الطلب  العامل

 النرو اآلتي :في المسأل  خالن على 

: إلى أّن الجازم شبرا مقبدّم ، هبو )إْن( الشبراي  ؛ فقولبك :  اقبرأ تبنجْح ، تقبديره : اقبرأ فبإْن  ذهب الجمهور -1

 تقرأْ تنجْح .

: إلببى أّن الجببازم جملبب  الطلببب ص،سببها ؛ لكوصهببا صائقبب  عببن أداة  ذهتتب الفارستتي ، والسَّتتيرافي ، وابتتن عصتتفور -2

 الشرا .

لكوصهبا متضبمن  معنبى حبرن  : إلبى أن الجبازم جملب  الطلبب ص،سبها ؛ -واختتار  النتاظم  -ذهب ابتن ختروف  -3

 الشرا .
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 ً  شرط الجزم إذا كان الطََّلُب نَْهيا

 ْبَل ال ُدوَن تََخالٍُف يَقَـعْ َوَشْرُط َجْزٍم بَْعَد نَْهٍى أَْن تََضـْع          إِْن قَ 

، له إال حشرا، هبو: أْن يصبحَّ فبي المعنبى وقبود)إْن( الإذا كان الطلب صهيا فال يجوُز جزُم           ،عِل الواق ِ جواحا

وذلبك لب حعبد النهبي)ال تهمْل(مجزوم حالطَّ الشراي ، و)ال(النافي  موق  النهي، صرو: ال تهمْل تنجْح . فال،عل)تنجْح(

 تهمْل تنجْح .: إْن ال فتقول؛ يصح في المعنى وقود إِْن الشراي ، وال النافي  موق  النهيألصه 

؛ ولب لك ال إْن ال تقتبرْب مبن األسبد تسبلمْ : لَْم، يصبـّح فبي المعنبى قولبك: ال تقتبرْب مبن األسبِد تَْسبوك لك فبي قولبك

: إِْن ال تقتبرب مبن ك، حرف )يأكُل(ألصبه ال يصبح فبي المعنبى قولبك: ال تقترْب من األسِد يأكلُ ولكيجوز الجزم في ق

 األسد يأكْلك . 

 لجزم عنده على معنى الشرا فقط . ، فالجزم؛ ألصه ال يَشترا دخول إْن على)ال(النافي وأجاز الكسائّي ا

 الجزم بحروف الجزم -ب

 واحداً وما يجزم فعلين ما يجزم فعالً 

ا ِلبـاً َضْع َجـْزَما          فيبِـالَ َوالٍَم َطا   اْلِفْعـِل َهَكذَا بِلَـْم  َوَلمَّ

اَن  أَْيـَن إِْذَمـا أَيَّ َوَما َوَمْهَمـا           َواْجـِزْم  بِِإْن َوَمنْ   َمتَى أَيَـّ

 األََدَواِت أَْسَمـا ْذَمـا          َكِإْن  َوبَاقِيَوَحْيثَُمـا أَنَّى َوَحـْرٌف  إِ 

 :، هياألدوات التي تجزم فعال واحدا

ى)الالَّم(الطَّلَقِيَّ ، وهببي حببرن يَببدُلم علببى االم األمتتر -1 ألمببر، كمببا فببي قولببه تعببالى: ، وتَُسببمَّ
    

      :أو يدّل على الدعاء، كما في قوله تعالى
 
. 

: ، وتَسببّمى)ال(الطَّلقيَّ ، وهببي حببرن يببدلم علببى النّهببي، كمببا فببي قولببه تعببالىال الناهيتتة -2
    

 .    :أو يدّل على الدعاء، كما في قوله تعالى

    :قال تعالى، وهي حرن ص،ي، لَمْ  -3
 . 

ا -4 .     :، وهي حرن ص،ي، قال تعالىلَمَّ
 

، وال تُهِمبْل ا وقب  ال،عبل المضبامد جواحبا للطلبب، صربو: اقبرأْ تَسبتَِ،دْ ، وذلبك إذالجتزم بالطلّتب: أضف إلى ما سبق 

 .تنجْح . وقد سق  ِذكره

ا .مواضع التََّشابُه  ، والتَّفَاُرق بين لَْم ، ولَمَّ

 يتشاحهان في أمحع  مواض  ، هي :

 ، والجزم .كالهما للنَّ،ي -2كالهما حرن .                        -1

 يقلقان زمنه إلى الماضي . -4يختصان حالمضامد .                     -3
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 :ويت،امقان في أمحع  مواض ، هي

ا( يستمّر اصت،اؤه إلى زمن الرال، كما إ -1   :في قوله تعبالىّن النّ،ي حـ)لَمَّ
 

 
)أي: إلبى اآلن 

ا أكتْب)أي  ( .  اآلن لم أكتبْ  : إلىلم ي وقوا الع اب(وصرو قولك: لَمَّ

:أّما النّ،ي حـ)لم(فيكون مستمرا،، كما في قوله تعالى *
 

   :وقد يكون ُمنقطعا، كما في قوله تعالى 

   
  . 

ا(تُ،يد توقّ  ثقوت ما حعدها، إ -2   :فقوله تعبالىّن)لَمَّ
 

 
، معنباه: إلبى اآلن لبم يب وقوا العب اب 

ا أكتْب، تُ،يد: توقّ  حدوث الكتاح  حعد ذلك، وأما)لم(ومِ   فال تُ،يد ذلك .ن المتَّوقَّ  أصّهم سون ي وقوصه، وقولك: لَمَّ

ا(يجوز ح فه، صروإ -3 ا . )أي: لما أكتب(وال يجوز ذلك م )لم( : أكتقَت الواجب ؟ّن المضامد المن،ي حـ)لَمَّ  .لَمَّ

وال يجوز ذلبك مب        :يجوز أَْن تُسق  )لم(حإْن الشرايّ ، كما في قوله تعالى -4

ا .   *لَمَّ

 ، واسم .، صوعان: حرناألدوات التي تجزم فعلين

 :أوال: الحـرف

         :، حرن حاتَّ،اق، قال تعالىإنْ  -1
 

  . 

اجح أصها حرن-، ُمختلف فيهاإِْذَما -2  :صرو قولك: إذما تَقُْم أَقُْم، وكقول الشاعر -والرَّ

 َيـاَمْن  إيَّا  تَأُْمُر آتِ  تُْلفِ ما أنَت آِمـٌر          بـه  إِْذَما تَـأْتِ وإنََّك  

 :ثانياً: األسـماء

 يستيقْظ مقكرا، .: َمن يَنَْم مقكرا، وصرو     :، قال تعالىَمنْ  -1

 : ما تُقدَّْم لن،ِسك تُْجَز حه .وصرو      ، قال تعالى:ما -2

     :قببال تعببالى -والببراجح أصهببا اسببم -، مختلببف فيهبباْهَمتتامَ  -3
 

       
 

 . 

كِ : ومنه قول الشاعر  يَْفَعلِ اْلقَْلَب  تَأُْمِريَمْهَما وأَنَِّك           ِمنَّى أنَّ ُحبَِّك  قَاتِِلـي أََغـرَّ

 : أيم االٍب يجتهْد ينجْح .وصرو.        :، قال تعالىأَيّ  -4

 َخْيَر نَاٍر عندها َخْيُر ُموقِدِ  تَِجدْ تَْعُشو إلى َضوِء َناِرِ             َمتَى تَأْتِه: ، قال الشاعرَمتَى -5

 : متى تقْم أَقْم .وصرو
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 َغـيَرنا وإذا          لم تُْدِرِك اأْلَْمَن ِمنَّا لم تََزْل َحِذَرا تَأَمنْ  أَيَّاَن نُْؤِمْنك :، قال الشاعرأَيَّانَ  -6

 : أيَّان تَُصْم أَُ،ْم .وصرو

  :ومنه قول الشاعر   :، قال تعالىأَْينَما -7

يُح  أَْينََمـا ةٌ َنـِابتَـةٌ في َحـائِر  َصْعـدَ               تَِمـلْ  تَُميَّْلَهـاالرَّ

 

ً  يُقَدَّرْ  َحْيثَُمـا تَْستَِقمْ           :، قال الشاعرَحْيثَُما -8  َغابِِر األَْزَمانِ  في لك اللَـّ        ـهُ نََجاحـا

 : حيثما ت هْب يََرَك هللاُ .وصرو

 أَخاً َغْيَر ما يُْرِضيُكَما ال يَُحاِولُ           تَأْتَِيـا يأَنَّى تَأْتِيـَان َخِليَلـيَّ             :، قال الشاعرأنَّى -9

 ى تسافْر تََر عجائب قدمة هللا .: أصّ وصرو

 ما تطلبه أدوات الشرط

َمـا           يَتْلُو  اْلَجَزاُء َوَجَوابـاً ُوِسَما فِْعلَـْيِن يَْقتَِضيَن َشْرٌط قُدَّ

، وجبزاء؛  تَْقتَِضيأدوات الشرا التي سق  ذكرها           ،، والثاصي يُسمى جواحا ى األول شراا وتطلب فعلين، يُسمَّ

 جواب الشرا .(يجتهْد(فعل الشرا، وال،عل)ينجح). فال،عل: َمْن يجتهْد ينجْح فقولنا

لجببواب فاأل،ببل فيهببا أن تكببون فعليبب ، ويجببوز أن تكببون ، وأمببا جملبب  ايجببب فببي جملبب  الشببرا أن تكببون فعليبب و

 فله ال،ضُل . : إن جاء زيد  اسمي ، صرو

 

 نوع الفعل في الشرط

 ِفيِهَمـا أَْو ُمتََخاِلفَـْينِ َوَماِضيَْيـِن أَْو ُمَضـاِرَعْيِن           تُلْ 

 :ب فعلين فيكوصان على أمحع  أصواد، والجواإذا كان الشرا    

وصرببو     :)فببي مرببل جزم(كمببا فببي قولببه تعببالىأن يكتتون الفعتتالن ماضتتيين -1

و . قَامَ زيد   قَامَ : إْن قولك  عمر 

           :، كمبببا فبببي قولبببه تعبببالىأن يكونتتتا مضتتتارعين -2

 . يُْعلَمْ  تُْخفِ وصرو قولك: مهما 

ً  ()فببي مربل جببزمأن يكتون الشتترط ماضتيا -3     : ، كمبا فببي قولبه تعببالىوالجتواب مضتتارعا

و . يَقُمْ زيد   قامَ : إْن وصرو قولك..        عمر 

4-  ً ،  يَقُببمْ :  َمببْن فببي مرببل جببزم( كمببا فببي قولببه )، والجتتواب ماضتتياأن يكتتون الشتترط مضتتارعا ليلبب َ القببدم إيماصببا

 ،    .له ُغِ،رَ واْحتَِساحا

 ِمْنهُ      كالشََّجا بيَن َحْلِقِه والَوِريدِ  ُكْنتَ بَِسيَّىٍء  يَِكْدنِىَمْن                :ومنه قول الشاد

 ،عَه النا م: إلى أصّبه جبائز صثبرا، َوتَقِ ، ضرومة الشعريّ  . وذهب ال،راء، وَخصَّه الجمهوم حالقليلوه ا النود الراح  

 والشعر . ،د شواهد عليه من النثر؛ لومووشعرا، 
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 حكم رفع جواب الشرط إذا كان الشرط

ً ، أو مضماضيًا  ارعا

 َحَسْن           َوَرْفعُـهُ بَْعَد ُمَضاِرعٍ َوَهـنْ  َوبَْعَد َماٍض َرْفعَُك اْلَجَزا

، إذا كان الشرا ماضي،ا           ؛ فتقول، ورفعه جاز جزم الجواب، والجواب مضامعا زيبد  قاَم : إن وكالهما َحَسن 

و؛ وتقول يقمْ  و .  يقومُ زيد   قامَ : إْن عمر   عمر 

 ُل ال َغائٌِب َمِالي وال َحِرمُ َخِليٌل يَـْوَم َمْسأَلٍَة           يَقُووإِْن أَتَـا ُ            :ومنه قول الشاعر

، مرف  )أتاه( .وعاَ)يقوُل(والشرا فعل ماٍض فقد جاء جواب الشرا مضامعا

 ، ا إذا كان الشرا مضامعا ، أمَّ وما ومد من مف  الجواب فهو ضعيف، كقول  ،وجب الجزم، والجواب مضامعا

 تُْصَرعُ يا أْقَرُع ْبَن َحاِبـٍس يا أَْقَرُع          إِنََّك إِْن يُْصَرْع أَُخوَك                         : الشاعر

 ، ، مرفوعا (ومف  الجواب في ه ه الرال  )تصردُ(والشرا مضامد مجزوم)يصردْ فقد جاء جواب الشرا مضامعا

 ضعيف .

 ً  اقتران جواب الشرط بالفاء وجوبا

 أَْو َغْيِرَها لَْم يَْنَجِعلْ  َحتًْما َجَواباً َلْو ُجِعْل           َشْرطاً إِلنْ  َواْقُرْن بِفَـا

، لببيجتتب اقتتتران جتتواب الشتترط بالفتتاء          ، كالجملبب غيرهببا أو(إنْ ـ)إذا كببان الجببواب ال يصببلح أن يكببون شببراا

 ،  ( .لم تصلح ا لم تَْنَجِعل)أي، فلو جعلتها شرا، االسمي )مثال،(فهي ال تصلح أن تكون شراا

 

،، هيفيها اقتران جواب الشرط بالفاء المواضع التي يجب   :؛ ألصها ال تصلح أن تكون شراا

 . فأصت صاجح: إن تجتهْد وصرو         ، قال تعالى:الجملة االسمية -1

      ، واالسبت،هام . مثبال األمبر قولبه تعببالى :، كباألمر، والنّهبيالجملتة الّطلبيَّتة -2

 هللا.  فال تعِص ومثال النَّهي: إْن تُِرِد الجنَّ  

 .       :ومثال االست،هام، قوله تعالى

    :ما(قولببه تعببالىمثال)(الفعليتتة المنفيَّتتة بتتـ)ما، أو لتتنالجملتتة  -3
  

ومثببال)لن(   

 .      :قوله تعالى

 . (، وِحئْ)َ )َعسى، وَلْيَ)، وصِْعمَ ، كالجملة الفعلية التي فعلها َجاِمد -4

 أن يتوب هللا عليه . فعسى: َمْن يَتُْب مثال)عسى( 

بْدقُ  فنِْعمَ إن تَْصدُْق  ، وحئ)(:ِمنَّا  ومثال)صعم فلي)َ َمْن َغشَّنا  :قوله )لي)(لومثا  فقبئ)َ ، وإن تكب ْب اْلُخلُبُ  الصَّ

 اْلُخلُُ  الك ُب .

 .          :كما في قوله تعالى(بـ)قَدْ الجملة الفعلية المسبوقة  -5
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 ( .)السين، وسونالجملة الفعلية المسبوقة بحرفي التنفيس -6

:مثال)السين(قوله تعالى
     

 .
 

 .         :ومثال)سون(قوله تعالى

وهب ه المواضب        :كما في قوله تعبالى(الجملة المسبوقة بـ)َكأَنَّما -7

بب فتتي محتتل جتتزم جتتواب الشتترطتكببون  ، فيكببون مجزوم، ا، وال يجببب . أمببا إذا كببان الجببواب يصببلح أن يكببون شببراا

ه لببي) واحببدا، مببن المواضبب  ا؛  ألصبب( يصببلح أن يكببون شببرا، اقتراصببه حال،بباء، صرببو: إن تجتهببْد تببنجْح . فال،عببل)تنجح

 : إْن تجتهْد تَنَِل الجائزة .الساحق ، وصرو

 لفَُجائِيَّة موقع الفاءوقوع إذا ا

 َوتَْخلُُف اْلَفـاُء إِذَا اْلُمَفاَجـأَْ           َكـ إِْن تَُجْد إِذاً َلنَا ُمَكافَأَ ْ 

شترا أن تكون جمل  الجواب اسبميّ ، كمبا ، ويُ قام ال،اء الواقع  في جواب الشرايجوز إقام  إذا ال،جائي  مُ          

إذا لنببا : إن تَُجببْد وكمببا فببي قببول النببا م          فببي قولببه تعببالى:

 .   مكافأة

 حكم الفعل الواقع بعد جواب الشرط

 َواْلِفْعُل ِمْن بَْعِد اْلَجَزا إِْن يَْقتَِرْن          بِاْلفَا أَِو الَواِو بِتَثِْليٍث قَِمنْ 

 :أوجه ، أو ال،اء جاز فيه ثالث اب الشرا فعل مضامد مقرون حالواوإذا وق  حعد جو   

 الرف  على االستئنان -2الجزم حالعطف                            -1

3- . ،  النصب حأَْن مضمرة وجوحا

             :وقد قُرئ)حالثالث (قوله تعالى

 ، وصصقه .حرف )يي،ر(وجزمه

 :الشاعر. وك لك ُمِوي حهّن قول            :وقُرئ حهنَّ قوله تعالى 

 فإْن يَْهِلْك أَبُو قَـابُوَس يَْهِلْك          َربِيـُع النَّاِس واْلبَلَُد اْلَحَرامُ 

 بعَد  بِِذنَـاِب َعْيٍش           أََجبَّ الظَّْهِر َلْيَس له َسنَـامُ  ونَأُخـذْ 

 ، وصصقه .موى حجزم)صأخ (ومفعه

 ، والجوابحكم الفعل الواقع بين الشرط

 َوَجْزٌم أَْو نَْصٌب ِلِفْعٍل ِإثْـَر فَـا          أَْو َواٍو أَْن بِاْلُجْملَتَْيِن اْكتَنَفَـا

والجواب فعل مضامد مقرون حال،اء، أو الواو جاز صصقه، وجزمه . فالجزم على  ،إذا وق  حين الشرا          

لى يجوز الرف  ع والفإّن لك الجنّ  . ويجوز)وتصقَر(حالنصب حأْن مضمرة) وتصقرْ : إْن تتِ  هللاَ العطف، صرو

 . ( ألصه ال يصح االستئنان ققل الجواب االستئنان

 نُـْؤِوِ            وال يَْخَش ُظْلماً ما أَقَاَم وال َهْضَما ويَْخَضعَ وَمْن َيْقتَِرْب ِمنَّا  :ومن وموده حالنَّصب قول الشاعر
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 ، وحكم حذف الشرطحكم حذف الجواب

 إِِن اْلَمْعنَى فُِهمْ  ْكُس َقْد يَـأْتِيَعْن َجَواٍب قَْد ُعِلْم         َواْلعَ  يَوالشَّْرُط يُْغنِ 

الجبواب لداللب )أصت  بالم(  ، فُرِ نن جواب الشرا إذا دلَّ عليه دليل، صرو: أصت  اِلم  إْن فعلتَ يجوز ح          

 َ اِلم  . : إن فعلَت فأصت عليه، والتقدير

واب مرب ون فبالج...       :لىوه ا كثير فبي لسبان العبرب . ومنبه قولبه تعبا

 . فافعلْ : فإن استطعت لوجود قرينه تدّل عليه، والتقدير

 : كما في قول الشاعر ،وأما العك) وهو ح ن الشرا فقليل، وذلك إذا دّل دليل على ح فه

 وإالّ َيَْعُل َمْفِرقََك اْلُحَسامُ       فََطلَّْقها فَلَْسَت لََهـا بُِكْفٍء 
(وذلببك ألن الشببرا م،هببوم مببن الكببالم، )يعلُ : إالَّ يعببُل، فقببد َحبب ََن الشبباعر فعببل الشببرا، وذََكببَر الجوابالشتتاهد

 يَْعُل م،رقك الرساُم . تطلْقها: وإالَّ والتقدير

 

 وبيان حكم جوابهما ، والقسماجتماع الشرط

ْرَت فَْهَو ُمْلتََزمْ َواْحِذْف لََدى   اْجتَِماعِ َشْرٍط َوقََسْم           َجَواَب َمـا أَخَّ

 األحكام الخاصَّة بجواب الشرط  واألحكام الخاصَّة بجواب القسم 

 ، وإما مقرون حال،اء فيكون في مرل جزم .إما مجزوم جواب الشرط

 :  فله حاالت، هيأما جواب القسم  

، حبالالم والنبون، صربو: وهللا ألضبرحَنَّ زيبدا،  : أُكَّبدلي  ُمثقت  ُمَصدَّمة ح،عل مضبامدفعإن كان جواب القسم جمل   -1

 وهللا ألجتهدَّن .

 :  فعلي  ُمثقت  مصدّمة ح،عل ماٍض: أُكَّد حالالم وقد، صربو: وهللا لقبد قباَم زيبد ، وكمبا فبي قولبه تعبالىإن كان جمل -2

 .   :في أول السمومة واب  للقسم ال يفه ه الجمل ُ ج     

  جببواب للقسببم البب ي فببي أول فهبب ه الجملبب   :ن الببالم وقببد ، كمببا فببي قولببه تعببالىوقببد تربب 

 .   :السومة

، هبووال،ع ن، أمبا ل ال ي يقترن حالالم وقد معا الجامبد فيقتبرن حبالالم وحبدها، صربو: وهللاِ : ال،عبل الماضبي المتصبرَّ

 وهللاِ لَنِْعَم الرجُل زيد  .: لعسى زيد  أن يقوم، وصرو

، وهللاِ ّن زيبدا، لقبائم  وهللاِ إ ، صربو:(وحدهاإنّ ـ)، أو حبالم وحبدهاأو حبال ،(البالم إنَّ وـ)أّكبد حب إن كان جملب  اسبمي : -3

 ، وهللا إّن زيدا، قائم  .لزيد  قائم  

مبا يقبوُم زيبد ، وهللاِ ال يقبوُم زيبد ، وهللا إْن  وهللاِ : ي  َمْنِ،يَّ  فنَْ،يُها يكون حبـ)ما، أو ال، أو إْن(صربوإن كان جمل  فعل -4

 .      :يقوُم زيد )أي: وهللا ال يقوم(فإْن تأتي للنَّ،ي، كما في قوله تعالى

 ، وهللاِ إْن ه ا إال مسول  .وك لك الجمل  االسمي  المن،ي ، صرو: وهللاِ ما أصت حصادقٍ 
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 حكم الجواب في هذ  الحالة ؟، والقسم ؟ وما هل يجوز اجتماع الشرط

ِر منهمبا لداللب  جبواب األولصعم . يجوز اجتماد الشرا        عليبه .  ، والقسم . فبإن اجتمعبا ُحبِ َن جبواُب المتبأخَّ

ر: إوه ا هو المراد من القيت؛ فتقول و، فر ن جواب القسم؛ ألّن القسبم متبأخَّ عليبه ، ودّل ْن قام زيد  وهللاِ يَقُْم عمر 

 ( .ا المجزوم)يقمْ جواب الشر

و، فُرِ ن جواب الشرا؛ ألن الشرا متأخر: وهللاِ وتقول عليه جواب القسبم المؤكَّبد ، ودّل  إْن يقُْم زيد ليقومنَّ عمر 

(حالالم) ر فير ن جواحهفاليقوَمنَّ ، م علبى الشبرا. هب ا الركبم إذا لبم يتقبدّ لجواب إذا، يكون للمتقدَّم منهما، أما المتأخَّ

 ج إلى خقر . والقسم ما يرتا

 ، والقسمحكم الجواب إذا اجتمع الشرط

 وتقّدم عليهما ما يحتاج إلى خبر

ْح ُمْطلَقاً ِبالَ َحذَرْ   َوإِْن تََوالََيـا َوقَْبـُل ذُو َخـَبْر           فَالشَّْرَط َرجَّ

( كالمقتبدأ، أو النّواسب  ليهمبا مبا يرتباج إلبى خقبر: تقبدّم عر)أي، والقسم وتقدّم عليهما ذو خقبإذ اجتم  الشرا      

،)أي: سبواء تقبدّم، أو تأّخر(ويُرب ن جبواب القسبم؛ فتقبول: زيبد  إْن صجبَح فاألم جح أن يكون الجواُب للشبرا مطلقبا

وم؛ ألصبه جببواب  الشبرا )إْن(وُحببِ َن ، فبالجواب فببي المثبالين مجببززيببد  وهللاِ إْن صجبح أُْكِرْمببهُ  :وهللا أُْكِرْمبه؛ وتقبول

 عليهما . حسقب تقدمم المقتدأ)زيد(جواب القسم؛ وذلك 

ر  حكم حذف جواب المتأخَّ

 ، والقسم ما يحتاج إلى خبرإذا لم يتقّدم على الشرط

ـَح بَْعـَد قَ   َخـبٍَر ُمقَـدَّمِ َسِم           َشْرٌط بِالَ ِذي َوُربََّمـا ُرجَّ

ِر منهما، إلى خق، ولم يتقدّم عليهما ما يرتاج عرفنا أصه عند اجتماد الشرا، والقسم      ر ُحِ َن جواُب المتأخَّ

: إذا كان الجـواب للشرا وه ا الركم واجب عند الجمهوم، أما عند النا م فهو جائز حكثرة، ويجوزعنده حِِقلَّ 

  :ت، واستشهد حقول الشاعروتقدّم القسم عليه . وه ا هو مراده من ه ا القي

 ِبنَا َعْن ِغبَّ َمْعَرَكٍة          ال تُْلِفنَا َعْن ِدَماِء اْلقَْوِم نَْنتَِفلُ َلِئْن ُمنِيَت                            

للشببرا حببدليل جزمببه حربب ن حببرن العلبب ، والشببرا فببي هبب ا القيببت متببأخر، وهو جببواب : قولببه)ال تل،نببا(فالشتتاهد

كبون الجبواب للشبرا مب  أصبه ، فقب لك ينوالقسم متقدّم عليه حدليل قوله)لَئِن(فالالم ُمَواَّئَ  للقسم، والتقبدير: وهللا لَبئِ 

ر، وذلك خالن ما عليه الجمهوم  ، ويرون أن ذلك ضرومة شعري  .متأخَّ
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 أقسامها، لَْو الشَّْرِطيَّةُ 

 ُمِضىًّ َويَِقـْل          إيِـالَُؤَها ُمْستَْقـبَالً لَِكْن قُبِلْ  ٍط فيلَْو َحْرُف َشرْ 

   (:لو)أنواع 

 :يََودم(، كما في قولبه تعبالى -الواقع  حعد ال،عل )َودَّ ، وهي ، وتأتي مصدرية()غير جازم شرطية: )لو(تأتي        

 وأصكر كثير من النراة مجيئها مصدميّ  .    

   . *النّاَم َولَْو حِِش َّ تَْمَرة اتَّقُوا، كما في الرديث:  وتأتي للتقليل* 

 ، ويقولون ال تكون لو إال شراي  . ) م (مصدمي لو  أصكر جماع  من النراة مجيء)م(

 أقسام لو الشرطية .

 :الشراي  قسمان (لو)

 . وال لتو حترف شترط فتي ُمِضتىًّ على الماضي . وهب ا هبو معنبى قولبه:   ، وهي التي تدخلشرطية امتناعية -1

، النجبباح المتنبباد القببراءةلنجرببَت، والمعنببى: امتنبب   : لببو قببرأتَ إال ال،عببل الماضببي فببي المعنببى، صرببو -غالقببا-يليهببا

 .  حصول الجواب المتناد حصول الشرا؛ ول ا كاصت امتناعيّ  فامتن 

َل حالماضببي، كمببا فببي قولببه تعببالى        :فببإن جبباء حعببدها مستققل)مضببامد(أُوَّ

 : لو أََااعكم .والتقدير
 : حرن امتناد المتناد .والمشهور أنها

 ، وه ا المعنى هو األ،ح .سيق  لوقود غيرهها: حرن لما كان ويرى سيقويه أص

التي تدخل علبى الشبرا فبي المسبتققل، وهبو اسبتعمال  قليبل، وإليبه أشبام النبا م ، وهي شرطية غير امتناعيّة -2

 : لو يشتدم الررم في الصيف أسافُر إلى حلٍد حامٍد .حقوله:  ويقل إيالؤها مستققال ، صرو

َل حالمسببتقوإ            :قولببه تعببالى ، صرببوقلْن وليهببا مبباٍض أُّوِ

 ، والتقدير : لو يتركون . فالماضي)لو تركوا(حمعنى المستققل، فهو مؤّول حالمضامد 

 َجْنـَدٌل  وَصَفـائِحُ  وُدوني ـَمْت          َعلَيَّ َولَـْو أَنَّ لَْيلَى األَْخيَِليَّةَ َسلَّ  :ومنه قول الشاعر

 لََسلَّْمُت تَْسِليَم الَبَشاَشِة أَْو َزقَـا          إِلَْيَها َصًدى ِمْن َجانِِب اْلقَْبِر َصاِئحُ                        

 ، فهو مؤّول حالمضامد لو تُسلَُّم .)أي: لو سلَّمْت ليلى لسلَّمُت(فالماضي)لو سلََّمْت(معناه المستققل 

 

 لماذا كان رأي سيبويه في معنى لو هو األصح ؟

،  اعلْم أنّ          ، ، وأمبا لو تقتضي امتناد شبراها دائمبا ه قبد يكبون ثاحتبا مب  ؛ ألصبجواحهبا فبال يلبزم أن يكبون ممتنعبا

حبالزم أن يمتنب  حسبققه  هبوم ، فامتنباد البود الشبم) لبي) امتناد الشرا، صرو: لو العت الشبمُ) لظهبر النبوم

نببى لببو: حببرن امتنبباد المتنبباد، لببي) مع؛ ولهبب ا كببان قببولهم فببي لنوم لببه أسببقاب أخببرى منهببا المصببقاح، فبباالنببوم

: أصبه كبان سبيق  حصريح على كل حال، والصريح هو قول سيقويه: حرن لمبا كبان سبيق  لوقبود غيبره، والمعنبى

 النوم ويظهر لو العت الشم) .
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 اختصاصها

 نْ االْختَِصاِص بِاْلِفْعـِل َكِإْن           لَِكنَّ َلـْو أَنَّ بَِهـا قَْد تَْقـتَرِ  َوْهَى في

)لببو(تختص ، حالببدخول علببى ال،عببل، وهببي حبب لك مثل)إْن(الشببراي  فببي دخولهببا علببى ال،عببل لتتوتَْخببتَصم        لكنَّ

(واسببمها وخقرهببا، صرببو: لببو أّن زيببدا، مسببافر  لسببافرُت. ومنببه قولببه تعببالى)حالببدخول علببى      :أَنَّ

       . 

 وخبرها.موضع الخالف في دخول لو على أنَّ واسمها 

 ، أو زال عنها االختصاص ؟اختل،وا في اختصا،ها: هل هي حاقي  على اختصا،ها      

: هي حاقي  على اختصا،ها)وأّن واسمها وخقرهبا(في مربل مفب  فاعبل ح،عبل مرب ون، والتقبدير فبي المثبال فقيل

     :ومنه قوله تعالى: لو ثقَت س،ُر زيٍد لسافرُت( أيثَقََت أّن زيدا، مسافر  لسافرت، ) : لوالساح 

 في مرل مف  فاعل ل،عل مر ون .فالضمير)أصتم(...   

و أّن زيبدا، : لب: زالت عن االختصاص)وأّن واسمها وخقرها(في مربل مفب  مقتبدأ والخقبر مرب ون، والتقبديروقيل

 وه ا هو م هب سيقويه .(: لو َس،َُر زيٍد ثاحت  لسافرتُ مسافر  ثاحت  لسافرت)أي

 

 المضارع إْن وقع بعدهاحكم 

 َكفَى ى اْلُمِضّي َنْحُو لَـْو يَِفيَوإِْن ُمَضـاِرٌع تاَلََهـا ُصِرفَـا          إِلَ 

: أصبه ه ا القيبت ، وذكر النا م هنا فييالب إال ما كان ماضيا في المعنىاالمتناعي  ال يليها في ال(لو)عرفنا أّن     

ك،َبى)أي: لببو َوفَبى ك،َى(وصربو: لببو  : لببو ي،بيعنبباه إلبى الماضبي، كقولبهتَْقِلبُب مإْن وقب  حعبدها فعبل مضببامد فإصهبا 

  :هدتم صجرتم (وكما في قول الشاعر: لو اجتتجتهدون صجرتم)أي

 ( .واَسِمعُ  : لو....،)أيلَو يَْسَمعُوَن َكَما َسِمْعُت َكالََمَها

 

 ؟وبم يقترن جوابها(لو)نوع الفعل في جواب 

، ا اقترن حبالالم كثيبرا، فإذا كان جواحها مثقت، فعل ماٍض مثقت، أو من،ي؛ أو مضامد من،ي حـ)لم(جواب)لو(: إما      

    صرو قوله تعالى:
كما في قوله تعبالى:  ،ويجوز ح ن الالم 

   
 

   .يَْعِصه لو لم يََخِف هللاَ لم صِْعَم المرُء ُ،َهيب  ( وجب ح ن الالم، كما في الرديث:  لمـ)وإذا كان من،يا ح

: ويجوز اقتراصهبا حبالالم، صربو     : وإذا ص،ي حـ)ما(فاألكثر ح ن الالم، كما في قوله تعالى

 لو اجتهدَت لما مسقَت .
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ا، ولَْوالَ   ، ولَْوَماأَمَّ

االً أَوَّ   : أَمَّ

 ، وحكم جوابهانوعها

ا َكَمْهَما يَُك ِمْن َشْىءٍ   َوفَـا           ِلتِْلِو تِْلـِوَها ُوُجوبـاً أُِلفَـا أمَّ

ا؟ وبم فسَّرها سيبويه  ؟ما نوع أمَّ

ا مقتبرن . وهي ترتاج إلبى جبواب من شيء : مهما يكُ : حرن ت،صيل فيه معنى الشرا؛ وله ا فسَّرها سيقويه حـأمَّ

    :حال،اء وجوحبا، صربو قولبه تعبالى
  

   
  

   
 وصربو

ا(مقام)مهمبا يبك  ، فقامت)أمَّ ا زيد  فمنطل ، واأل،ل كما فسَّرها سيقويه: مهما يُك مبن شبيء فزيبد  منطلب   قولك: أمَّ

رت ال،اء إلى الخقر  : أما زيد  فمنطل  . صامت، فمن شيء(فصامت: أما فزيد  منطل ، ثم أُخَّ

قدّم على ال،اء أكثر مبن ، وأصه ال يتيقترن وجوحا حال،اءأن جواب)أّما( : ي،هم من ذلك ا ِلتلِو تلِوها وجوبا أُِلفا"وف"

 : أّما زيد  اعاَمه فال تأكل .اسم واحد، فال يجوز قولك

ا حكم حذف الفاء الواقعة  في جواب أمَّ

 َنثٍْر إِذَا          لَْم يَُك قَْوٌل َمعََهـا قَْد نُبِـذَا َوَحْذُف ِذي اْلفَـا قَلَّ في

فترب ن حكثبرة عنبد حب ن القبول معهبا)أي: إذا كبان الجبواب قبوال  ، فأما النثرصثرا،، وشعرا، يجوز ح ن ال،اء       

: فيُقَال لهبم: )أي       كقَاَل، يَقُوُل(وذلك صرو قوله تعالى: ،مر وف،ا

 ( .أك،رتم حعد إيماصكم

ا إذا لم يكن الجواب قوال،  ا حعدُ ما حاُل مجباٍل :  ، وذلك كقوله ا فر ن ال،اء قليل مر وف، أمَّ يشبتراون شبرواا أمَّ

 : أما حعد فما حال مجال .ليست في كتاب هللا ، واأل،ل

 :عر فضرومة، ومن ح فها قول الشاعروأّما ح فها في الش

ـا الِقتَاُل القِتَـاَل لََدْيُكمُ   ِعَراِض اْلَمَواِكبِ  َولَِكنَّ َسْيراً في           فَأَمَّ
ا)القتال(م  أّن الكالم لي) فيه قول مر ونفر فت ال،اء من جواب   ، وذلك للضرومة .أمَّ

 

 ، وَلْوَماا: لَْوالَ ثانيً 

 نوعهما

 : حرفا امتناعٍ لوجودالنوع األول

 لَْوالَ َولَْوَما َيْلَزَمـاِن االْبتِـَدا          إِذَا اْمتَِناعـاً بُِوُجوٍد َعقَـَدا

 :  صوعان ولوما، لوال

 حرفان للترضيض . -2لوجود                حرفا امتنادٍ  -1

)لببوال، ولوما(إذا امتناعتتا بوجتتوٍد عقتتدا:  المتتراد بقولتته غيببره، لوجببود  الشببيءحرفببان داالَّن علببى امتنبباد   : أنَّ

ا، تقبديره: ، والخقر مر ون وجوح، ويلزمان حينئ  االحتداء. وه ا هو معنى قوله:  يلزمان االحتدا  فما حعدهما مقتدأ

                     :ا اقتببببرن حببببالالم غالقببببا، كمببببا فببببي قولببببه تعببببالى، فببببإن كببببان الجببببواب مثقت،بببب)موجود(والحببببدَّ لهمببببا مببببن جببببواب

د ولوما زيد  ألكرمتك : لوال زيد  ألكرمتك،وصرو قولك    ا إْن كان الجواب من،يبا تجبرَّ ، أمَّ
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وصربو قولبك: لومبا            :كما في قوله تعالى ،عن الالم غالقا

و  ، ولوال االمتراُن ما حضرت .زيد  ما جاء عمر 

 : حرفان للتَّْحِضيِض النوع الثاني

 َوبِِهَمـا التَّْحِضيَض ِمـْز َوَهالَّ          أاَلَّ أاَلَ َوأَْوِليَـْنَهـا اِلفْعـالَ 

التَّْرِضيُض، ويشامكهما في ه ا المعنى إلى النود الثاصي لـ)لوال، ولوما(وهو: م في هذا البيت أشار الناظ   

 وتختص حال،عل .األحرن اآلتي )َهالَّ، أاَلَّ، أاَلَ(

لعمل ِحِشدَّة(أو قصدت العَْرَض)وهو الطَّلب حِِليٍن وِمْفٍ (كان ال،عل وهو اْلَرثم على افإن قصْدَت الترضيَض) 

 ، ـ ـ ـ :وقوله تعالىـ ـ ـ :كما في قوله تعالى ،حعدها مضامعا
وصرو 

 . وهي في ه ه األمثل  للترضيض .قولك: َهالَّ تجتهدون

: أما مثال العَْرُض، فنرو قوله تعالى 
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 : لوال تسافُر معي . وصرو قولك

ا إْن قصدت)التَّْوحِيَ ، والتَّْنِديَم(كان ال،عل حعدها ماضيا، صرو قولك لمن َمَسبَب: َهبالَّ اجتهبْدَت،  وصربو قولبك لمبن أمَّ

 : لوال َحِ،ْظتَهُ .ُسِرق ماله

للترضبيض؛ ألن الماضبي)صَ،ََر( فهبي ...ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ :أما قوله تعالى

 ( .معناه المستققل)أي: ِليَْنِ،رَ 

 

 حكم وقوع االسم بعد أحرف التحضيض

ـرِ َوقَْد يَِليَهـا اْسٌم ِبِفْعٍل ُمْضَمِر          ُعلّـَق أَْو   بَِظاِهـٍر ُمَؤخَّ

 ل،عببل أو يكببون معمببوال،  ل،عببل مضببمر)مر ون(قببد يقبب  االسببم حعببد أحببرن الترضببيض فيكببون االسببم معمببوال،       

ر عن االسم. فمثال المضمر، قول الشاعر  : اهر ُمؤخَّ

 َهالَّ التَّقَدُُّم والقُلُوُب ِصَحـاحُ          بَْعـَد لََجاَجتِي تَْلُحونَنِي أآَلنَ                                   

فاعببل ل،عببل مربب ون  ، وهببو هنببا: هببالَّ التقببدمم، فقببد جبباء حعببد حببرن الترضيض)هالَّ(اسببم  مرفببود الشتتاهد فيتته

 :  ولكن سياق الكالم يدّل عليه. ومنه قول الشاعر، تقديره)ُوِجدَ(ولي) في القيت فعل  يدل عليه

 يِب أَْفَضَل َمْجِدُكْم          بَنِى َضوَطَرى لَْوالَ الَكِمىَّ اْلُمقَنََّعاتَعُدُّوَن َعْقَر النَّ 

: لبوال تعبدمون لوال(اسبم منصبوب، وهبو هنبا م،عبول ل،عبل مرب ون، والتقبدير)عبد، فقبد جباء ح: لوال الكمىَّ فالشاهد

 الكمىَّ .

 : م،عول مقدَّم لضرحَت .فزيد،اأما مثال ال،عل الظاهر المؤّخر، فنرو قولك: لوال زيدا، ضرحَت. 
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 ، واأللف والالماإلخبار بالَِّذي

 : اإلخباُر بالَِّذيأوالً 

 َمـا قِيَل أَْخبِْر َعْنهُ  بالذي َخبَْر          َعِن الَِّذي ُمْبتَـدأً قَْبُل اْستَقَـرّْ 

 َوَمـا ِسَواُهَمـا فََوسَّْطهُ ِصَلْه            َعائُِدَهـا َخلَُف ُمْعِطى التَّْكِملَهْ                             

 َنْحُو الَِّذي َضرْبتُهُ زيٌد، فَـذَا           َضَرْبُت َزْيداً َكاَن فَاْدِر اْلَمأَْخذَا                            

ببْرفِيموَن مسببائل المترببان الطالببب، وتوضتع النحويتتون هتتذا البتتاب      دميقببه فببي األحكببام النرويبب ، كمببا وضبب  الصَّ

 التمرين في القواعد الصَّرفيّ  .

حيببان حقيقبب  مببا يخقببر عنببه، فَقَببيََّن أصببه إذا قيببل لببك: أَْخقِببْر عببن اسببم مببن األسببماء  أراد النتتاظم فتتي البيتتت األول -

حببـ)ال ي(فمعنى ذلببك أْن تجعل)ال ي(مقتببدأ، وتجعببل ذلببك االسببم خقببرا، عببن البب ي؛ ألن القبباء فببي قولببه:  حالبب ي ، 

 .حمعنى)عن(فكأصه قال: أخقر عن ال ي، ولي) المعنى أْن تجعل)ال ي( خقرا، عن ذلك االسم 

، حبين الب ي وخقبره، فيكبون ِ،بلَ  الب ي، واجعبل  وفي البيت الثتاني حّبين أّن مبا سبوى الب ي وخقبره اجعلبه متوسبطا

 الضمير العائد على االسم المو،ول)ال ي(عوضا عن ذلك االسم ال ي جعلته خقرا، .

ْخقِببببْر ذكببببر مثبببباال، للمسببببأل ، وهببببو: البببب ي ضببببرحته زيببببد ، وهبببب ا مثببببال لمببببن قببببال لببببك: أَ  وفتتتتي البيتتتتت الثالتتتتث

عن)زيد(ِمن)ضرحُت زيبدا،(فقولنا: أخقبر عبن زيبد حالب ي )أي: اجعبل زيبدا، خقبرا،، واجعبل االسبم المو،بول الب ي 

مقتبدأ،( فتقببول: البب ي ضببرحته زيببد  . فالبب ي: مقتببدأ، وزيببد: خقببره، وجملبب  ضببرحته: ،ببل  المو،ببول البب ي، والهبباء 

)ِعوَ  (عن زيد ال ي جعلته خقرا، .في)ضرحته(ضمير عائد على ال ي، وهي)أي: الهاء( َخلَف   ض 

 

 مطابقة الموصول لالسم المخبر عنه به

ِذيَن َوالَّتِي          أَْخبِْر ُمَراِعياً ِوفَـاَق اْلُمثْبَتِ  ذَْيِن َوالَـّ  َوبِاللَـّ

 ، أو جمعا ل إذا كان االسم المخبر عنه مثنىحكم االسم الموصو

 .  سم المو،ول لالسم المخقر عنه حهإذا كان االسم المخقر عنه حالمو،ول مثنى، أو جمعا فالحد من مطاحق  اال   

يداِن .  يدَيِن، قلت: اللَّ اِن ضرحتهما الزَّ ْيدَْيِن، ِمْن: ضرحُت الزَّ  فإذا قيل لك: أخقر عن الزَّ

يِديَن، ق يِديَن، ِمن: ضرحت الزَّ يدُوَن . وإذا قيل: أخقر عن الزَّ  لت: ال يَن ضرحتُهم الزَّ

 وإذا قيل لك: أخقر عن هنٍد، ِمن : ضرحت هندا،، قلت: التي ضرحتُها هند  .

 

 شروط االسِم اْلُمْخبَِر عنه بالذي                                               

 ُهَنـا قَْد ُحتَِمـاقَبُوُل تَـأِْخيٍر َوتَْعـِريٍف ِلَمـا         أُْخـبَِر َعْنهُ هَ      

 َكـذَا اْلِغنَى َعْنهُ بِأَْجنَِبـيًّ أَْو          ِبُمْضَمٍر َشْرٌط فََراعِ َمـا َرَعْوا     

 شروط االسم اْلُمْخبَِر عنه بالذي .

 يُشترا في االسم المخقر عنه حال ي أمحع  شروا، هي:  

االسبم الب ى لبه ،بدم الكبالم، كأسبماء االسبت،هام، والشبرا، ومبا ، فال يُْخقَُر حال ي عبن أن يكون قابال للتأخير -1

ا لها من وجوب التََّصدمم .  التعجقيَّ ، وكم الخقريّ ؛ ألن تأخيرها يُْخِرُجها عمَّ

، فال يُخقر عن الرال، والتمييز؛ ألصهما مالزمان للتنكير، فال يصحم أْن تجعبَل الضبمير أن يكون قابال للتعريف -2

 الضمير مالزم للتعريف، وهما مالزمان للتنكير . مكاصهما؛ ألن
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عبن اسبم ال يجبوز االسبتيناء عنبه حبأجنقي، فبال يُخقبر عبن  ، فال يُخقبرأن يكون صالحا لالستغناء عنه بأجنبيّ  -3

الضبمير البراحط للجملب  الواقعب  خقبرا،، كالهباء فبي: زيبد  أكرمتُبه . فالهباء ماحبط للجملب  الخقريب  حالمقتدأ)زيبد(فإذا 

رت عنه)حال ي(وقلت: ال ي زيد  أكرمته، ،ام االسم المو،ول حال عائد، فإذا قلت: الضمير هبو العائبد، حقبي أخق

 الخقر حال ماحط، وكالهما ال يصّح .

ومثببل ذلببك قببولهم فببي األمثببال: الكببالَب علببى الققببِر، فببال يجببوز أن تقببول: التببي هببي علببى الققببِر الكببالُب؛ ألّن ل،ببظ 

 عنه حأجنقّي؛ وذلك ألن األمثال ال تُيَيَُّر .)الكالب(هنا ال يُستينى 

، فببال يُْخقَببُر عببن المو،ببون وحببده دون ،بب،ته، وال يُخقببر عببن أن يكتتون صتتالحاً لالستتتغناء عنتته بمضتتمر -4

،؛ فبال  المضان وحده دون المضان إليه، فبال تُْخقِبُر عن)مجل(وحبده دون ،ب،ته فبي صربو: أكرمبُت مجبال، ،بالرا

 ، ؛ ألصك لو أخقبرت عنبه لوضبعَت مكاصبه ضبميرا،، وحينئبٍ  يلبزم َوْ،بف الضبمير،  تقول: ال ى أكرمتُه ،الرا مجل 

 والضمير ال يُوَ،ُف وال يُوَ،ُف حه .

 أما إذا أخقرت عن المو،ون م  ،،ته جاز ذلك؛ فتقول: ال ى أكرمته مجل  ،الح  .

صربو: ضبرحُت غبالَم زيبٍد؛  عن)غالم(وحده دون المضبان إليبه فبي وك لك ال تُخقر عن المضان وحده، فال تُخقر

ألصك تض  مكاصه ضميرا،، والضمير ال يُضان، أما إذا أخقرت عن المضان م   المضان إليه جاز ذلك؛ فتقول: 

 ال ى ضرحتُه غالُم زيٍد .

 

 ا : اإلخبار باأللف والالم وشروطهثانيً 

 اْلِفْعـُل قَْد تَقَدََّمـاَوأَْخبَُروا ُهنَـا بِأَْل َعْن بَْعِض َما          يَُكوُن فِيِه  

 إِْن َصـحَّ َصْوُغ ِصَلٍة ِمْنهُ ألَْل          َكَصْوغِ َواٍق ِمْن َوقَى هللاُ البََطلْ     

 :ْخبَُر بها  و شروط اإلخبار بهانوع أل التي يُ 

 التي يُْخقَُر حها : أل المو،ول  .صود)أل( 

 :اإلخقام حال ي، وه ه الشروا، هي على ما سق  ذكره فيويُشترا لجواز اإلخقام حـ)أل(ثالث  شروا، زيادة  

  . يكون فيه ال،عل قد تقدَّما وه ا هو معنى قوله: أن يكون المخبر عنه واقعا في جملة فعلية -1

2-  ً فا  . أن يكون ذلك الفعُل المتَقَدَُّم ُمتََصّرِ

3-  ً ْن َ،حَّ َ،وغُ ،لٍ  منه ألل ، ومعنى ذلك: أصبه . وإلى الشراين الساحقين أشام النا م حقوله:  إأن يكون ُمثْبَتا

ال حُدَّ لإلخقام حاأللف والالم أْن يكون االسم المخقر عنبه واقع،با فبي جملب  فعليب  فعلهبا متصبرن مثقبت؛ ألنَّ ال،عبل 

المتصرن المثقت يصحم أْن يصاغ منه ،ل  األلف والالم، كاسم ال،اعل، واسم الم،عول؛ وحناء، على ه ه الشروا 

فعلهبا غيبر  لم أصه ال يصح اإلخقام حـ)أل( عن االسم الواق  فبي جملب  اسبمي ، وال االسبم الواقب  فبي جملب  فعليب صع

ن)جامد (ِكنْعم، وحِئَْ)، وال االسبم الواقب  فبي جملب  فعليب  غيبر مثقت )من،ي (ألصبه ال يصبح أن يُسبتعمل منهبا متصرَّ

 ،ل )أل( .

فالجملببب )وقى هللاُ اٍق ِمبببْن َوقَبببى هللاُ اْلقََطبببْل  حقولبببه:  كصبببوغ و ل(ومثَّتتتَل النتتتاظم لمتتتا يصتتتّح اإلخبتتتار عنتتته بتتتـ)أ

قلبت:  َواٍق(فبإن أخقبرَت عبن ال،اعبل)هللا(القطَل(جمل  فعليه فعلها)وقى(متصرن، وُمثقت فيصاغ منه اسم ال،اعل)

فبي المثبال األول: الب ي َوقَبى  هللاُ القطُل، والتقدير (قلت: الَواقِيهالَواقِي القطَل هللاُ، وإْن أخقرت عن الم،عول)القطل

 القطَل هللاُ، وفي المثال الثاصي: ال ي َوقَاه هللاُ القطُل .
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 حكم الضمير المرفوع بصلة أل                                                   

 َوإِْن يَُكْن َمـا َرفَعَْت ِصلَةُ أَْل          َضِميَر َغـْيِرَها أُبِيَن َواْنفََصلْ 

 :حكم الضمير المرفوع بصلة أل

الو،ف، وهبو اسبم ال،اعبل الواقب  ،بل )ألل( إْن َمفَبَ  ضبميرا، فهب ا الضبمير إمبا أن يكبون عائبدا، علبى األلبف    

والالم، أو عائدا، على غير األلف والالم . فإن كان عائدا، عليها استتر، وإن كان عائدا، على غيرهبا اْص،ََصبل، صربو: 

ي يبدَيِن إلبى العَْمبَرْيِن حَلَّْيُت من الزَّ دَيِن إلى العَْمبِريَن مسبال ،، فبإْن أخقبرَت عبن التباء في)حلَّيت(قلبت: اْلُمقَلِّبُز مبن الزَّ

 مسال ، أصا . فاسم ال،اعل)المقلَّز(وق  ،ل  ألل، ومف  ضميرا، عائدا، على األلف والالم؛ ول ا وجب استتامه .

ْيدَيِن(قلت: المقلُِّز أ صا منهما إلى العَمِريَن مسال ، الزيداِن . فالضمير المن،صل)أصا(فاعل مرفود وإن أخقرت عن الزَّ

حببالمقلِّز، ولببي) عائببدا علببى األلببف والببالم؛ ألّن المببراد حبباأللف والببالم هنببا ُمثنى)الزيببدان(وهو المخقببر عنببه؛ ولبب ا 

 وجب اص،صال الضمير فيكون ضميرا، حامزا، .

ْيدَيِن إليهم مسبال ، العَْمبُروَن؛ وذلبك أيضبا حبإحراز الضبمير؛ ألصبه وإْن أخقرت عن العَْمِريَن؛ قلَت: المقلِّ  ز أصا من الزَّ

 لي) عائدا، على األلف والالم .

ْيدَيِن إلى العَْمِريَن مسال   .  وك لك يجب إحراز الضمير إذا أخقرت عن)مسال (فتقول: المقلِّيُها أصا من الزَّ

 ، أو عائد على غيرها؟ى أليف يُعرف الضمير أنه عائد علوضَّح ك -7* س

ييبر المبتكلَّم فهبي ، وإن كبان خقرهبا لم، فإن كان خقرها للمتكلّم فهبي للمبتكلّ اعلم أنَّ ) أل ( تكون ص،) الخقر -7ج

الزيبدَيِن إلبيهم مسبال ، العمرون)العمرون(جمب ، وهبو خقبر  : المقلِّبز أصبا مبنليير المتكلّم؛ وحنباء علبى ذلبك، فقولبك

،؛ ألصها ص،) الخقر؛ ول لك فإّن الضمير)أصا(ألل، وح لك تكون)أل( ، جمعا لبى)أل(ألّن ال يمكن أن يكون عائدا، عأيضا

 : عائد على غير أل ( .الضمير للم،رد، و)أل( للجم ؛ ول ا فهو عائد على الخقر: العَمرون)أي
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 اْلعََددُ 

 حكم األعداد من ثالثة إلى عشرة باعتبار التذكير، والتأنيث وحكم تمييزها 

اِء قُـْل ِلْلعََشَرْ      ثَـالَثَةٌ بِ                                في َعـدَّ َمـا آَحاُد ُ  ُمذَكََّر ْ           التَـّ

ْد َواْلُمَميََّز                              ـدَّ َجرَّ  اْجُرِر          َجْمعـاً بِلَْفـِظ قِلٍَّة في األَْكثَرِ في الضَّ

 :وحكم تمييزهاحكم األعداد من ثالثة إلى عشرة، 

، فإن كان المعدود حها ُمب َكَّرا، أَْدَخْلَت)التباء(على العبدد داللب  علبى التأصيبث، تخالف المعدود حها 10-3عداد من األ

، ح فَت)التا        ء(داللببب  علبببى التببب كير، صربببو: مأيبببت ثالثببب َ ابببالٍب وثبببالَث االقببباٍت . وإن كبببان المعبببدود حهبببا ُمَؤصَّثبببا

 عندي خمس ُ مجاٍل وخمُ) صساٍء ، اشتريت عشرةَ ُكتٍُب وعشَر ساعاٍت .

، صرو: الصيُف ثالثب  أَْشبُهٍر، فبي المسبجِد أمحعب  فيكون جمَع قِلٍَّة مجروراً باإلضافة، وهو التمييز المعدود بهاأما 

 .  أَْعِمدَة 

 ، هي:الِقلَّة أربعة وأوزان جمع

، وفِْعلَ  ، وأَْفعَال  . فإن كان للمعدود جم  قِلَّ ، وَكثبرة فباألكثر إضباف  العبدد إلبى جمب  ا لِقلَّب ، كمبا فبي أَْفِعلَ  ، وأَْفعُل 

 ـب ـب ـب ـب . ومنه قولبه تعبالى:ُشُهومٍ : الصيف ثالث  األمثل  الساحق ، ويقلم قولك

فأُضي،ت)ثالث (إلى جم  الكثرة م  وجود جم  الِقلَّ ، وهو)أَْقَراء(واْستُْعِمَل جم  الكثرة في اآلي  الساحق ؛  ـ

ألن جم  الِقلّ )أقراء(قليل االستعمال.  فإن لم يكن للمعدود إال جم  كثبرة تعبيَّن إضبافته إليبه، صربو: ثالثب  مجباٍل، 

 وصرو: أمحع  ُكتٍُب .

 ما آحاُد  مذكَّر  : ؟له: "ما الذي يُفَهم من قو

ي،هم أنَّ اْلُمْعتَقََر ت كير الواحد وتأصيثه، ال ت كير الجم  وتأصيثه؛ فتقول: ثالث حقائب، وأمحع  فنادق، وذلك ألّن  -

ـ وفي الثاصي الم،رد م ّكر، وهو)فُْندُق(ومنه قوله تعالى: ،رد في المثال األول مؤصث، وهو)حقيق (الم

فسق : م كَّر، وثماصي : مؤصَّث؛ ذلك ألن م،رد لياٍل: ليل ، وم،رد أيَّام: ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 يوم .

 إذا، فال ي يُْعتَدم حه هو الم،رد ال الجم  .

 ، والتأنيث وحكم تمييزها حكم العددان مائة، وألف باعتبار التذكير                           

 َوِمـائَةٌ بِاْلَجْمِع نَْزراً قَْد ُرِدفْ        َوِمـائَةً َواألَْلَف ِلْلَفـْرِد أَِضْف   

 :ذكير والتأنيث، وما حكم تمييزهما، وألف باعتبار التحكم العددان مائة

،؛ تقول: في  العددان مائ ، وألف يققيان على ل،ظهما، ال يتييران م  المعدود حهما سواء كان م كرا،، أم مؤصثا

ٍ  . أما تمييزهما وتقصِل مائ ُ االٍب ومائ ُ االقٍ . ال، فهو مفرد مجرور ول: َوَ،َل مك َ ألُف حاجًّ وألُف َحاجَّ

 ، كما في األمثل  الساحق  . باإلضافة

وه ا هو معنى قوله:  ومائ  حالجم  صزما، قد ُمِدْن ، ومثال ذلك قراءة  -وومد إضاف )مائ (إلى الجم  قليال 

 مائ  إلى سنين)مائِ  سنيَن( .حإضاف    ـ ـ ـ ـ ـ ـ حمزة ، والكسائي: 
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 أنَّ العدد المضان على قسمين : والخالصة:

 .  10إلى  3ما ال يُضان إالّ إلى جم ، وهو األعداد من  -1

 ما ال يُضان إالّ إلى م،رد، وهو: مائ  وألف، وتثنيتهما؛ تقول :  -2

 مائتا كتاٍب، وأل،ا َمجل . وأما إضاف  مائ  إلى الجم  فقليل .

 

 العدد المركَّب باعتبار التذكير ، والتأنيث أحكام

 واللغات في ِشيِن َعْشَرة

 ُمَركَّبـاً َقاِصَد َمْعُدوٍد ذََكـرْ       َوأََحـَد اْذُكـْر َوِصلَْنهُ ِبعََشـْر            

 ْسَر ْ َوقُْل لََدى التَّأِْنيِث إِْحَدى َعْشَرْ           َوالشَّيُن فِيَها َعْن تَميـٍم كَ          

 َما َمْعُهَما فَعَْلَت فَاْفعَْل قَْصـَدا               َوَمـَع َغـْيِر أََحـٍد َوِإْحـَدى         

بَا َمـا قُدََّمـا            َوِلثَـالَثَـٍة  َوتِْســعٍَة  َوَمـا                                      بَْينَُهَما إِْن  ُرّكِ

 :أحكام العدد المركَّب

 ، هما :العدد المركَّب قسمان

، وإحبدى حكمهما12 -11العددان: -1 : يطاحقان المعدود حهما في الت كير، والتأصيبث؛ تقبول: صجبح أحبدَ َعَشبَر االقبا

َعْشببرةَ االقبب ،، سببافر اثنببا عَشببَر مجببال، واثنتببا َعْشببَرةَ امببرأة، . وقببد أشببام النببا م إلى)أحببدَ عشببَر(في القيتببين األول، 

، إلى أنَّ حني تمبيم يكسبرون حبرن  -وسيأتي حيان)اثني عشر(في األحيات التالي  ِله ه األحيات -والثاصي  وأشام أيضا

 الّشين في التأصيث؛ فيقولون)َعِشَرة(واألفصح التسكين وهو لي  الرجا، وحعضهم ي،ترها .

زؤهببببا المعببببدود، أمببببا ج(9 -3الف جزؤهببببا األول، وهببببو ِمببببْن): يخببببحكمهتتتتا 19إلببببى  13األعببببداد مببببن  -2

، وثالث َعْشرة االق ،، سافر خمسب  عشبر مجبال، وخمب) 10الثاصي) (فَيُطاح  المعدود؛ تقول: صجح ثالث َ َعَشر االقا

 عْشرةَ امرأة، .

وه ا هو ما أشام إليه في القيتين األخيبرين؛ فقولبه:  ومب  غيبر أحبد وإحبدى مبا معهمبا فعلبت فافعبل قَْصبدا )أي: 

وفبي القيبت األخيبر ذكبر أّن صيث مب  المؤصبث من الت كير م  الم كر، والتأ(12 و11في العشرة ما فعلته م ) افعلْ 

لثالث  وتسع  وما حينهما من األعداد  إن ُمكَّقا ما قُدَّما )أي: لها الركم ال ي تقبدّم ذكبره فبي اإلفبراد، وهبو مخال،ب  

 المعدود في الت كير، والتأصيث( .

                 

 تبار التذكير، والتأنيثباع(12حكم العدد المركَّب)

 وحكم األعداد المركَّبة باعتبار اإلعراب، والبناء

 َوأَْوِل َعْشـَرةَ اثَْنتَْى َوَعَشـَرا          اثْنَْى  إِذَا أُْنثَى تََشـا  أَْو ذََكَرا

ْفعِ َواْرفَْع ِباألَِلْف          َواْلَفتُْح فى  ُجْزأَْي ِسَواُهَما أُِلفْ  َواْليَا ِلَغْيِر الرَّ

 حكم العدد المركَّب اثني عشر:

،، وجباءت  سق  اإلشامة إلى حكمه، وهو: أصه يطاح  المعدود في التب كير، والتأصيبث؛ فتقبول: جباء اثْنَبا َعَشبَر االقبا

 اثْنَتَا َعْشَرةَ االق ، .
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 الحكم اإلعرابي لألعداد المركَّبة :

،، ومأيببت ثببالَث  ، فهبي مقنيبب  علبى فببتح الجببزأين؛ تقبول:البنتتاء: حكمهتااألعبداد المركقبب   جبباءصي أحبدَ عشببَر االقبا

عشببرةَ االقبب ،، وذهقببت إلببى خمسبب َ عشببَر مجببال، . فاألعببداد المركَّقبب  ُكلمهببا مقنيّبب  علببى ال،ببتح َ،ببْدُمها، وَعُجُزهببا؛ 

ى، مفعبا حباأللف، وصصبقا يُستثنى من ذلك)اثنا عشر، واثنتا عشرة(فإن ،بدمهما)اثنا، واثنتبا(يعرب إعبراب المثنب

ا حالياء، وأما عجزهما فيُقنى على ال،تح؛ فتقول: جاء اثنا عشَر مجال واثنتا عشرةَ امرأة، ومأيبُت اثنبي عشبَر  وجرًّ

 عشَر مجال واثنتي عشرةَ امرأة، . واثنتي عشرةَ امرأة، ومرمت حاثني مجال، 

 

 ، والتأنيث وحكم تمييزها بار التذكيركم ألفاظ العقود باعتح                                  

ِز اْلِعْشِريَن ِللتَّْسِعيَنـا          بَِواِحـٍد َكأَْربَِعـيَن ِحينَـا  َوَميَـّ

 حكم ألفاظ العقود، و حكم تمييزها :

 حل،ظ واحد للم كر، والمؤصث .  تكون -أل،ا  العقود: وهي األعداد الم،ردة ِمْن: عشرين ... حتى تسعين

،، وتمييزها ،، فبي المدمسب  خمسبون االقب ،، جباء سبقعون  ثالثبون في ال،صبل: صرو ال يأتي إال م،ردا، منصوحا االقبا

 مجال، وثماصون امرأة، .

( تقول: جاءصي ثالثب  وعشبرون مجبال، 9 - 3وتكون أل،ا  العقود معطوف  إذا ذُِكَر ققلها النَّيَّف، وهو األعداد من )

، وإحدى وعشرون االق ، .وثالث وعشرون امرأة، صجح واحد وعش  رون االقا
 ، ومعطوف  .أسماء العدد أمحع  أقسام: مضاف ، ومركَّق ، وم،ردة ِمْن ُكّلِ ما سق  أن ويتلّخص

 

 حكم تمييز العدد المرّكب

يَْنُهَمـا ُزوا ُمَركَّبـاً بِِمثِْل َمـا          ُمـيََّز ِعْشُروَن فََسوَّ  وَميَـّ

ً ، كتمييز أل،ا  العقود حكم تمييز العدد المركَّب ، صربو: جباء أحبدَ عَشبَر مجبال، وإحبدى عشبرةَ يكون مفرداً منصوبا

، وأمحَ  عشرةَ االق ، .  امرأة،، صجح ثالث َ عشَر االقا

 

 حكم إضافة العدد المركب إلى غير تمييز  وبيان حكمه اإلعرابي

 ُجٌز قَْد يُْعَربُ َوإِْن أُِضيَف َعـَدٌد ُمَركٌَّب          يَْبَق اْلبِنَـا َوعَ 

يجببوز إضبباف  العببدد المركببب إلببى غيببر تمييببزه؛ تقببول: هبب ه خمسبب َ َعَشببَرَك، وأحببدَ عشببَر زيببٍد . فببـ)كان  -    

المخااب، وزيد(  مضان إليه ، وهما ليسا التمييز . ويُستثنى مبن ذلك)اثنبا عشبر(فإصه ال يُضبان؛ فبال يُقبال: اثنبا 

 من المثنى، وه ه النون ال تجتم  م  اإلضاف  .َعَشَرك؛  ألن)عشر(فيها حمنزل  النون 

   ( واعلم أصك إذا أض،ت العدد إلى غير تمييزه وجب أالَّ تَْ ُكَر التمييز حعد ذلك أ،ال .م)

 الحكم اإلعرابي للعدد المركَّب المضاف إلى غير تمييز  ؟

 له ثالث  أحكام ، هي : -

 يقبَ  القنبا   خمس َ عشَرك، ومرمت حخمس َ عشَرك . وه ا معنبى قولبه؛ تقول: ه ه بَقَاُء البِنَاِء بفتح الجزأين -1

 وهو األكثر . وهو مأي القصريين .

؛ تقبول: هب ه خمسب َ عشبِرك، ومبرمت حخمسب َ بقاء الصدر على البناء، وإعراب العَُجز على أنه مضاف إليته -2

 عشِرك. وه ا معنى قوله:   وَعُجز قد يُعرب  .

 عوامل ، ثم يُضاف الصدر إلى العَُجز . إعراب الصدر بحسب ال -3
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ز ذلك الكوفيون، ومفضه القصريون؛ تقول: زامصي خمس ُ عشِرك، حاعتقام)خمسب (فاعل وهبو مضبان،  وقد جوَّ

 وعشِر: مضان إليه مجروم .

 ) م ( هل تختّص اإلضافة إلى غير التمييز بالعدد المركَّب فقط ؟

، صربو: ثالثب ُ زيبٍد، وثالثتنبا، وصربو: عشبروك، سبواء أكبان م،بردا،  العدد مطلقا قد يضان إلبى غيبر تمييبزه -11ج

 كما علمت . وعشرو زيٍد، أم كان مركقا ما عدا)اثنى عشر(

 

 على وزن فَاِعل 10 -2ِصياغة العدد ِمْن 

 َوُصـْغ ِمَن اثَْنْيـِن فََما فَـْوُق إِلَى          َعَشـَرٍة َكفَاِعـٍل ِمْن فَعَـالَ 

ا َوَمتَى          ذَكَّْرَت فاْذُكـْر فَاِعالً بِغَْيِر تَا                               َواْختِْمـهُ في التَّأْنِيِث  بِالتَـّ

يُصاغ العدد من اثنين إلى عشرة على وزن)فَاِعل(كما يَُصاغ اسم ال،اعل من)فَعََل(فكمبا تقبول: ضبامب  مبن        

، وحتباء فبي التأصيبث: روثَاِلبث، وَماحِب ...إلى َعاِشبر، حبال تباء فبي التب كي ال،عل َضَرَب؛ تقول أيضا فبي العبدد: ثباٍن،

ا َواِحد فهو اسم ُوِضَ  على فَاِعل من أّول األمر.  ثاصِي ، وثَاِلث ، وماحع ...إلى َعاِشرة. أمَّ

                                    

 المصوغ من العدد وأحكام كلَّ َحالَةَحاالَُت فَاِعل                                      

 َوإِْن تُـِرْد بَْعـَض الَِّذي ِمْنـهُ بُنِى          تُِضـْف إَِلْيِه ِمثْـَل  بَْعـٍض بَيَّنِ 

 َوإِْن تُـِرْد  َجْعَل األَقَـّلِ ِمثَْل َمـا         فَْوُق فَُحْكَم َجاِعٍل لَـهُ اْحُكَمـا

 لل،اعل المصوغ من العدد حالتان :

؛ فيُقال: ثاٍن، وثاصي ، وثالث، وثالث . ويكون معناه: االتَّصان حالعبدد فقبط، صربو: سبأزومك فبي أن يكون مفرداً  -1

 الساعِ  الثاصيِ ، وصرو: افتح الص،ر َ الخامس َ .

 ، وفي ه ه الرال ، له استعماالن:أن يكون غير مفرد -2

 منه وحعض  منه( .  أن يُستعمل م  ما اشت  منه)أي: إصه واحد مما اْشتُ َّ  - أ

: أصه يجب إضاف ُ فاعٍل إلى ما حعده )أي: إضافته إلى ما اشبتُ  منبه(فتقول: ثباصِي اثنبين، وثالبث ثالثب ، والحكم هنا

وماح  أمحع ؛ وتقول في المؤصث: ثاصي  اثنتين،  وثالث  ثالٍث، وماحع  أمح ٍ...وهك ا إلى عاشرة َعْشٍر . ومنبه قولبه 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ تعالى: 
 ـب ـب ـب ـ ـ ـوقوله تعالى: 

 مراده حالقيت األول . ، وأحد ثالثٍ  . وه ا هووالمعنى: أحد اثنينـ ـ

 : يجوز وجهان: والحكم هناأن يُستعمل م  ما قَْقَل ما اشتّ  منه)أي: إصه يجعل ما هو أقّل عدٍد ُمساويا األكثر( -ب

فتقبول: ثالبُث اثنبين، وماحبُ  ثالثبٍ ، وعاشبُر تسبعٍ ؛ وفبي التأصيبث: ثالثب ُ : إضباف  فاعبٍل إلبى مبا حعبده؛ الوجته األول

 اثنتين، وماحع ُ ثالٍث، وعاشرةُ تس ٍ .

: تنوين فاعٍل وصصب ما حعده؛ فتقول: ثالث  اثنين، وماح   ثالث ،، وعاشبر  تسبع ،؛ وتقبول فبي التأصيبث: الوجه الثاني

،، وعاشرة  تسع ، .ثالث   اثنتين، وماحع   ثالثا  ا

 ومعنى)ثالث اثنين(أصه جاعل االثنين حن،سه ثالث  . 

 ومعنى)ماح  ثالث (أصه جاعل الثالث  حن،سه أمحع ...وهك ا . 
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، مبا  وه ان الوجهان هو مراده حالقيت الثاصي)أي: إذا أمدت حالعدد المصوغ من فاعل َجْعَل ما هو أقلم عدداَ مساويا

اسبم ال،اعبل، حقولبه :  از إضافته إلى م،عوله، وتنوينه، وصصقه(وأشام إلبىفوقه فاْحكم له حركم اسم ال،اعل ِمن جو

 )َجاِعل( .

 أحكام صياغة فاعل من العدد المرّكب

 َوإِْن أََرْدَت  ِمثْـَل ثَـانِي اثْنَْيـِن          ُمَركَّبــاً فَِجـْئ  بِتَْرِكيبَْيـنِ 

 إِلَى ُمَركٍَّب بَِمـا تَْنـِوى يَِفـي     أَْو فَـاِعـالً  بَِحـالَتَْيِه أَِضـِف           

 َونَْحـِوِ  َوقَْبـَل ِعْشِريَن اْذُكَرا         الْستِْغَنا بَِحـاِدى َعَشرَ َوَشـاَع ا     

 يُْعتََمـدْ بَِحـالَتَْيِه  قَْبـَل  َواٍو      َل  ِمْن لَْفـِظ  العََدْد    َوبَـابِِه اْلفَاعِ                                

مبا اشبتّ  منبه، صربو: ثباصي  : أن يكون مرادا، حبه حعبضأحدهماسق  أصه يُقنى فاعل من اسم العدد على وجهين؛      

 : أْن يُراد حه َجْعل األقل مساويا ما فوقه، صرو: ثالث اثنين .وثانيهمااثنين، 

وهبو أصبه حعبض مبا اشبتّ  –علبى المعنبى األولوذكر النا م هنا أصه إذا أُميد حناء فاعل مبن العبدد المركبب للداللب  

 : يجوز فيه ثالث  أوجه:فحكمه -منه

حتركيقين، ،دم التركيب األول)فاعل، أو فاعلب ( وعجزه)عشبر، أو عشبرة(والتركيب الثباصي، هبو:  تجيءأن  -1

علبى ال،بتح؛  العدد المرّكب، صرو: أحد عشر، إحدى عشرة، اثنتا عشرة، ... وهك ا، وتكون الكلمبات األمحب  مقنيّب 

فتقول في الت كير: ثالَث عشَر ثالث َ عشَر، وهك ا إلى: تاسَ  عشَر تسبع َ عشبَر؛ وتقبول فبي التأصيبث: ثالثب َ عشبرةَ 

 ثالَث عشرةَ، وهك ا إلى: تاسع َ عشرةَ تسَ  عشرةَ. وه ا ما أشام إليه في القيت األول .

ر ن عجزه)عشر، أو عشرة(ويُضان الصبدم إلبى أن تكت،ي حصدم التركيب األول، وهو)فاعل، أو فاعل (وت -2

التركيببببب الثبببباصي ، وهببببو العببببدد المرّكببببب؛ فتقببببول: هبببب ا ثالببببُث ثالثبببب َ عشببببَر، وهبببب ه ثالثبببب ُ ثببببالَث عشببببرةَ؛ 

فيعرُب)ثالث(حرسب العوامل، وهو مضان، والتركيب مضان إليه مقني على فتح الجبزأين. وهب ا مبا أشبام إليبه 

 : حرالتيه)أي: الت كير، والتأصيث( .في القيت الثاصي . والمراد حقوله

أن تكت،ي حالتركيب األول فقط، ويققى على حناء الجزأين، صرو: ه ا ثالَث عشَر، وهب ه ثالثب َ عشبرةَ . وهب ا مبا  -3

 عشرا وصروه  . إليه حقوله:  وشاد االستينا حراديأشام 

أْن يُبراد حبه جعبل األقبل مسباويا مبا فوقبه؛  وال يُستعمل فاعل من العدد المركب للدالل  على المعنبى الثباصي، وهبو:

 ول لك لم ي كره النا م . وه ا ما ذهب إليه الكوفيون، وأكثر القصريين .

 

إلى أّن: فاعبل المصبوغ مبن العبدد يُسبتعمل ققبل العقبود أشار الناظم بقوله : "وقبل عشرين...إلى قوله: يُعتمد" 

ر، والتأصيبببث؛ فتقبببول: الربببادي والعشبببرون، والراديببب  فتكبببون العقبببود معطوفببب  عليبببه، وذلبببك فبببي حبببالتي التببب كي

)أي مببن العشببرين إلببى التسببعين(وأما   والتسببعين . وهبب ا معنببى قولببه :  وحاحببه والعشببرون،...وهك ا إلببى: التاسبب ِ 

قوله:  واو يُعتمد  فهو يُشير إلى العطبف حينهمبا حربرن العطف)البواو(وال يجبوز حب ن البواو؛ فبال يُقبال: حبادي 

 عشرين .
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 ِكنَايَاُت العََددِ 

 أوال : َكْم االْستِْفَهاِميَّةُ وحكم تمييزها

ْز في االْستِْفَهاِم َكْم بِِمثِْل َمـا         َميَّْزَت ِعْشِريَن َكَكْم  َشْخصاً َسَما                        َميَـّ

 إِْن َوِلَيْت َكْم َحْرَف َجرًّ ُمْظَهـَرا       َوأَِجـْز أَْن  تَُجـرَّ ُ ِمْن ُمْضَمـَرا                          

 ما نوع كم االستفهامية ؟ وما حكم تمييزها ؟

كم االست،هامي : اسم، والدليل على ذلك دخول حرن الجبر عليهبا، صربو: حكبم شٍ اشبتريت القلبم ؟ ومنبه قبولهم:   

مبن تمييبز، وتمييزهبا كتمييبز عشبرين يكبون: م،بردا،  على كْم ِجْ دٍ َسقَْ،َت حيتَك ؟ وهي اسم لعبدٍد ُمبقهم، والحبدَّ لهبا

،، ويجوز جّره حـ)ِمْن( مضمرة، وذلك إذا ُسققت كم حررن جبر، صربو: حكبم شٍ اشبتريت هب ا ؟ والتقبدير:  منصوحا

حكم ِمْن شٍ، كما يجوز النصب: حكم ميباال ؟ فبإن لبم يبدخل علبى كبم حبرن جبر وجبب صصبب التمييبز، صربو: كبم 

، ُ،ْمَت ؟ ، ُ،بمت؟(وصرو: كبم ثمب يوما ُن وقبد يرب ن التمييبز إذا دّل عليبه دليبل ، صربو : كبم ُ،بمت؟ )أي: كبم يومبا

 ه ا؟ )أي: كم مياال ثمنه ؟( .

 ثانيا : كم اْلَخبَِريَّةُ، وَكأَي، وَكذَا                                                  

 دالالتها، وحكم تمييزها

 بِراً َكعََشـَرْ           أَْو ِمـائٍَة َكَكْم ِرَجـاٍل أَْو َمَر ْ َواْستَْعِملَْنَهـا ُمْخـ

 َكَكْم  َكأَي  َوَكـذَا َويَْنتَِصـْب           تَْميِيُز ذَْيِن أَْو بِِه ِصْل ِمْن تُِصبْ       

، وكذا ؟ وما حكم تمييزها ؟  عالم تدّل كم الخبرية، وكأيًّ

كثير)أي: تكثير َعبدٍد ُمبقهم الجبن) والمقبدام(ومثلها فبي الداللب  علبى التكثيبر: تستعمل كم الخقري : للدالل  على الت

، وك ا .  كأيًّ

، مجببروما، حاإلضبباف  مثببل تمييببز) العشببرة(أو يكببون  م،ببردا، مجببروما، حاإلضبباف   وتمييببز)كم( الخقريبب  يكببون جمعببا

القيبوت ملكبَت، وكثيبرا، مبن الريباالت كتمييز)مائ (تقول: كم حيوٍت ملكبَت، وكبم شٍ أص،قبت، والمعنبى: كثيبرا، ِمبن 

 أص،قَت .

 .         ِمْن(كما في قوله تعالى:ويجوز جرم تمييزها حـ)

ه حـ)ِمْن( ويجوز صصقه .  أما تمييز)كأّي(فاألكثر جرم

وقولبه تعبالى:         فمثال جّره قوله تعالى: 
 

ومثبال     

 : كأيًّ مجال، مأيَت .صصقه

ببا تمييز)كبب ا(فاألمجح صصببقه، ويجببوز جببّره قلببيال حاإلضبباف ، أو حببـ)مْن(ُمضمرة . فمثببال النصببب: مأيببت كبب ا  وأمَّ

 مجال،، ومثال الجر: في المصن  ك ا عامٍل. 

وذلبك كنايب  عبن أحبد ق ، صرو: ملكُت ك ا ك ا مياال،)وتستعمل مركّ  -كما في المثالين الساحقين -وتُستعمل ك ا م،ردة

،)وذلك كناي  عن واحد وعشرين إلبى عشر إلى تس ع  عشر( وتُستعمل معطوفا عليها، صرو: عندي ك ا وك ا دمهما

 تسع  وتسعين ( .

ا)كم(حنوعيها، وكأيًّ فلها ،دم الكالم؛ فب : ال تقبول: ضبرحت كبم مجبال،، وال تقبووال تأتي)ك ا(في ،دم الكالم، أَمَّ

 مأيت كأي مجال، . 
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 ين كم االستفهامية، وكم الخبريّة ؟ما أوجه االتَّفاق واالختالف ب

 :، هييتَّفقان في أمور -

 مقنيتان على السكون . -2أصهما كنايتان عن عدد مقهم .          -1

 ، فال يعمل فيهما ما ققلهما إال المضان، وحرن الجر .مالزمتان للصدامة -3

 :، هيويختلفان في أمور

ت)كم( حرببرن جببر، أمببا الخقريبب  ، وقببد أن تمييببز االسببت،هامي  م،ببرد منصببوب -1 يجببّر حببـ)ِمْن( مقببدّمة إذا ُجببرَّ

 فتمييزها جم  مجروم، أو م،رد مجروم، وال يدخل عليها حرن جر .

االست،هامي  تدل على الطَّلب، وترتاج إلى جواب، أما الخقري  فتدّل علبى اإلخقبام عبن عبدد كثيبر، وال ترتباج  -2

 إلى جواب .

 ، أما الخقري  فترتمل التصدي  والتك يب .صدي  والتك يبهامي  ال ترتمل التاالست، -3

 
 

. 

 

 


