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كتاب العوامل ملّال حمسن

بسم الله الرمحن الرحيم

أمحدك يا من يرفع إليه صالح العمل ، واُصّيل عىل نبّيك حمّمد وآله املبّىن هلم كرامة

املحّل.

[تعريف النحو]

أّما بعد : النحو علم باُصول تعرف هبا أحوال أواخر الكلمة إعراباً وبناًء ، والكلمة �

اسم ، وفعل ، وحرف ، وهي إّما � َتْعمل وُتْعمل ، أو َتْعمُل وال ُتْعمل ، أو ُتْعَمل وال َتْعمَل ،

أو ال َتْعمل وال ُتْعمل.

[العوامل و انواعها]

والعوامل منها ، تتنّوع عىل عرشين نوعاً ، سامعّية وقياسّية ، فالسامعّية منها � ثالثة

عرش نوعاً ، والقياسّية منها � سبعة أنواع ، ونحن نذكر العوامل ونشري إىل أصناف

معموالهتا بعون الله تعاىل ، وُحسن توفيقه ومشيَئته.

[النوع األّول: العوامل السامعّية]

[االول حروف اجلر]

النوع األّول � من العوامل السامعّية ، حروف جتّر االسم فقط ، وهي عىل املشهور

سبعة عرش حرفاً. نظمتها بالفارسّية �

با وتا وكاف والم وواو وُمنذ وُمذ َخال 

ُرّب حاشا ِمن َعدا ىف َعْن َعىل َحّتى اِىل 
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وهي الظرف (١) حكامً فال بّد هلا من متعلّق مثله ، فعًال كان ، أو شبهه ، أو معناه. فإن

إّال فلغو. كان عاّماً مقّدرا فمستقّر و

َفِمْن � البتداء الغاية مكانا ، نحو ِرسُْت ِمَن الَبْرصَة إَىل الُكوَفِة ، أو زماناً ، نحو � ُصْمُت

من يوِم اجلمعة ، أو غريمها ، نحو � قرأُت ِمن آيِة َكذا. وللّتبي� ، نحو � قوله تعاٰىل

«َفاْجَتِنُبوا الر�ْجَس ِمَن اْألَْوثَاِن» (٢) وِعْندي ِعْرشُون من الدراهم. وللتبعيض ، نحو � أخذت

َالئَِكًة» (٣)� وللتعليل ، من الدراهم. وللبدل ، نحو � قوله تعاىل «َولَْو نََشاُء َجلََعلَْنا ِمنُكم م�

كقول الشاعر �

َفال ُيَكل�ُم إّال ح� َيْبَتِسُمُيْغيض َحياًء وُيْغٰىض ِمن َمهاَبِتِه

وللظرفية ، كقوله تعاىل � «َماَذا َخلَُقوا ِمَن اْألَْرِض» (٤)� وتُكون زائدة ، يف غري املوجب

ٍه ِإال� الل�ـُه» (٥) و «َهْل ِمْن َخالٍِق َغْريُ الل�ـِه» (٦) َوال تْؤِذ ِمْن اََحٍد. ـٰ أي املنفّي ، نحو � «َما ِمْن ِإلَ

إىل � النتهاء الغاية ، مكاناً ، نحو � رسُت ِمَن الَْبَرصِة إىل الُْكوَفِة ، أو زماناً ، نحو � و

َياَم ِإَىل الل�ْيِل» (٧) ، أو غريمها ، نحو � قلبي «أَِ��وا الص�

____________________________

(١) واعلم أّن متعلّق الظرف واجلاّر واملجرور عىل أربعة أقسام � النّه إّما أن يكون من األفعال اخلاّصة أو من

األفعال العاّمة ، وعىل كّل تقدير إّما أن يكون مذكوراً ، أو حمذوفاً ، فإذا كان من األفعال العاّمة وكان حمذوفاً ،

إّال فلَغو ، خللّو الظرف من هذا الضمري ، والتوضيح فالظرف ُمستقر� الستقرار ضمري الفعل فيه (ظرف) للّربط ، و

مع االستاذ ، واألفعال العاّمة أو العموم ، ِهَي � كان ، ثبت ، حصل ، استقّر ، وُوِجَد جمهوًال ��� ، والشبيه بالفعل يف

حكم الفعل.

(٢) احلّج � �٣٠

(٣) الزخرف � �٦٠

(٤) فاطر � �٤٠

(٥) آل عمران � �٦٢
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ُكلُوا أَْمَواَهلُْم ِإَىلٰ أَْمَوالُِكْم» (١)� إلَْيك ، وتكون �عىن مع ، قليًال ، نحو � «َوَال َتأْ

ِن الر�حيْم ، ولِلُْمصاحبة ، نحو � َدَخلُْت َعلَْيِه والباء � لالستعانة ، نحو � بِْسِم اللِه الرْمحٰ

َ الَْعظيِم وبَِحْمِده. ولإللصاِق ، إّما حقيقة ، نحو � بِِه داٌء ، َفِر ، ومنه ، ُسْبحان َر�� بِِثياِب الس�

ْيٍد ، أي َقُرَب مروري منه. وللمقابلة ، نحو � بِْعُت هذا ِهبذا. أو جمازاً ، نحو � َمَرْرُت بَِز

وللتعدية ، نحو � َذَهْبُت بزيٍد أي صّريته ذاهباً. وللَقَسِم ، نحو � بِالله َالَْفَعلَن� َكذا. وللسببّية

ْبُت بُِسوِء أَدبه. وللبدل ، نحو � ، نحو � َرضَ

َشّنوا االِغاَرة ُفْرساناً َوُرْكباناً (٢) َفلَْيَت يل ِهبِم َقْوماً إذا َرِكُبوا 

وللتفدية ، نحو : بأ� أنَْت َواُّمي. و�عىن عن ، نحو � «َسأََل َسائٌِل بَِعَذاٍب َواِقٍع» (٣)�

ِإْذ َفَرْقَنا بُِكُم الَْبْحَر» (٥)� » (٤) ، و�عىن الالم ، نحو � «َو و�عىن يف ، نحو � «بَِيِدَك اْخلَْريُ

و�عىن من ، نحو � «َعْيًنا َيْرشَُب ِهبَا ِعَباُد الل�ـِه» (٦)� وتُكوُن زائدًة قياساً يف ثالثة أخبار �

األّول � خرب ليس ، نحو � ليس زيد بقائم. والثا� � خرب ما النافية ، نحو � ما زيد بقائم.

والثالث � خرب مبتدأ مقرون َهبْل ، نحو � هل زيد بقائم.

وسامعاً إّما يف غري اخلرب ، نحو � بَحْسِبك زيد ، «وََكَفٰى بِالل�ـِه

____________________________

(١) النساء � �٢

(٢) اى كاش بدل از آن قوم ، براى من قومى ، بود كه هرگاه سوار مى شدند ، متفّرق مى ساختند غارتگران را ،

در حاىل كه اسب سوار وشرتسوار بودند ، شاهد در باء ِهبِْم است كه براى بدل است ، جامع الشواهد.

(٣) املعارج � �١

(٤) آل عمران � �٢٦

(٥) البقرة � �٥٠

(٦) االنسان � �٦
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ْيٍد. إّما يف اخلرب غري ما ذكر ، نحو � َحْسبك بَِز َشِهيًدا» (١) ، وألقى بَِيِده ، و

ويف � للظرفّية ، حقيقة ، نحو � املاُء يف الُكوِز ، وجمازاً ، نحو � النجاة يف الصدِق ، كام

أّن اهلالك ىف الِكْذِب. و�عىن َعىل قليًال ، نحو � «َوَألَُصل�َبن�ُكْم ِيف ُجُذوِع الن�ْخِل» (٢)� و�عىن

الالم ، نحو � إّن امرأة َدَخلت الناَر يف ِهر�ة َحَبَسْتها. وتكون ِفْعًال ، نحو � ِيف بَِعْهِدك.

طِْح ، أو حكامً وهو ما ْيٌد َعَىل الس� وَعىل � لالستعالء ، إّما حّساً وُهَو ما ُيشاَهُد ، نحو � َز

ال ُيشاَهُد ، نحو � عليه َدْين. و�عىن يف ، نحو � َدَخَل اْملَديَنَة َعٰىل ح� َغْفلَة ِمْن اَْهلها (٣)�

وتكون اسامً. ويلزمها ِمن ، ال غري ، نحو � َركبت ِمْن َعلَْيه ، أي من فوِقه وقد تكون فْعًال

، نحو � «ِإن� ِفْرَعْوَن َعَال ِيف اْألَْرِض» (٤)�

ْيٍد. ولغري امللّ� ، نحو � «اْحلَْمُد لِل�ـِه» (٥)� والالم � لالختصاص امللّ� ، نحو � املاُل لِز

ْبتُه للتأديِب. وللقسم ، ىف التعجب كقول الشاعر � وللتعليل ، نحو � َرضَ

ِ�ُشَمَخر� بِِه الظّّياُن َواْآلُس (٦) لِل�ِه َيْبقى َعَىل اْألَّيام ذُوِحَيدِ 

____________________________

(١) النساء � �٧٩

(٢) طه � �٧١

(٣) القصص � �١٥

(٤) القصص � �٤

(٥) الفاحته � �١

(٦) والباء ىف به �عىن ىف والظيان بالظاء املعجمة والياء املشددة والنون كشّداد ، الياسم� الصحرا� واألس باملّد

والس� املهملة ، شجر معروف. يعىن قسم بخداوند وتعجب مى كنم كه باقى �ى ماند در روزگار صاحب

شاخى كه در شاخ او گرهها� بوده باشد در كوه بلندى كه در آن كوه است ياسمن صحرا� و درخت ُموِرد ، و

اين كنايه از اين است كه  
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ْمِس ِإَىلٰ َغَسِق الل�ْيِل» (١)� و�عىن َعْن مع القول َالَة لُِدلُوِك الش� وللتوقيت ، نحو : «أَِقِم الص�

ي�ٍت» (٣) ، ، نحو � «َقاَل ال�ِذيَن َكَفُروا لِل�ِذيَن آَمُنوا» (٢)� و�عىن إٰىل ، نحو � «ُسْقَناُه لَِبلٍَد م�

وتكون زائدة ، نحو قوله [ تعاىل ] � «َرِدَف لَُكم» (٤) أي َرِدَفُكْم. وتكون فعال ، نحو � ِل

زيداً. وفيها معىن النفع كام أّن يف َعىل ، معىن الرضر ، نحو � َدعا يل ودعا َعلَْيه. ويفتح يف

االستغاثة والتعجب والتهديد ، نحو � يا لََزيد ويا لَلْامِء ، ويا لََعْمرو ألَْقُتلَن�َك. ويف كّل

مضمر إّال الياء ويكرس يف غريها.

ْهَم َعْن الَقْوِس ، وللبدل ، نَحو � «ال� َجتِْزي نَْفٌس َعن وَعن � للمجاوزة ، نحو � َرَمْيُت الس�

ن�ْفٍس َشْيًئا» (٥)� و�عىن َبعد ، نحو � «لََرتَْكُ�� طََبًقا َعن طََبٍق» (٦) ، أي حاًال بعد حال. و�عىن

عىل ، نحو �

َك ال أْفَضلَت يف الِه (٧) اْبَن عم�
َعّين وال أنَْت َدّيا� َفُتخزو�َحَسٍب (٨) 

__________________

مهه چيز فا� مى شود حتى گوسفند كوهى كه عمر آن طوال� است. شاهد در بودن الم جاّره است در لله از

براى قسم و تعجب با هم و داخل �ى شود چن� الم بر اسمى مگر بر لفظ الله. جامع الشواهد.

(١) اإلرساء � �٧٨

(٢) اإلحقاف � �١١

(٣) االعراف � �٥٧

(٤) النمل � �٧٢

(٥) البقرة � �١٢٣

(٦) االنشقاق � �١٩

(٧) بكرس اهلاء ، اصله لله ، حذفت منه الالم� شذوذاً. جامع الشواهد.

(٨) شاهد درآمدن عن در عىن است �عىن عىل ، اى ال افضلت ىف حسب عّىل. جامع الشواهد.

٣٤١
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ُف لِل�ِه. وتكون اسامً مع ِمْن ال غري ، نحو � َجلَْسُت ِمْن َعْن َ�يِنَك. والِه ُخمَف�

َمَكة حّتى َرأِسها ، أو وحّتى � لالنتهاء ، ومدخوهلا إّما جزء ما قبلها ، نحو � أَكلُْت الس�

مّتِصل به ، نحو � ُ�ُْت البارحة حّتى الصباِح. وتفيد ملدخوهلا قّوة ، نحو � مات الناس حّتى

األنْبياء ، أو ضعفاً ، نحو � َقِدَم احلاج� حّتى املشاة ، وتكون لالستئناف فام َبعده مبتدأ

ولِلَْعطف ، فكاملعطوف عليه وأّول األمثلة حيتمل هذين أيضاً وشّذ دخوهلا عىل الضمري ،

نحو �

فتًى َحّتاَك ياْبَن أ� ِزياٍد (١) َفال َواللِه ال َيْبقى اُناٌس

وُرب� � للّتقليل ، نحو � ُرب� َرُجٍل َكريٍم لَِقْيتُه ، وُرب� َرُجٍل صالٍح ِعْندي. وتكون

لِلتكثري ، نحو � ُرب� َرجٍل َفقٍري أْغَنْيُتُه. وهلا صدر الكالم ، وختتّص بنكرة موصوفة وفعلها

ماٍض حمذوف غالباً ، نحو � ُرب� عصاً َكَرسُتُه ، وتدخل عىل مضمر مبهم ُممّيز بنكرة

منصوبة عىل طبق ما قصد إفراداً وتثنية ومجعاً ، وتذكرياً وتأنيثاً. واملضمر مفرد مذّكر ال

غري ، نحو � ُرّبه َرُجًال وَرُجل� ورجاًال َواْمرأة وامرأت� ونساء ، وتلحقها ما فتكّفها عن

العمل غالباً وتدخل عىل قبيلت� ، نحو � رّ�ا قام زيد ، ورّ�ا زيد قائم ، وقد ختّفف ، نحو

َ�َا َيَود� ال�ِذيَن َكَفُروا لَْو َكانُوا ُمْسلِِمَ�» (٢)� قوله تعاىل � «ر�

____________________________

(١) � يسّم قائله. كلمة ال زائدة قبل القسم. توطئة نفى جواب القسم. قوله � يبقى مضارع من البقاء ضد الفناء

وروى مكانه يلفى بالفاء وهو جمهول �عىن يوجد. يعىن پس قسم بخدا كه باقى �ى مانند مردمان جوان حّتى تو

اى پرس ا� زياد. شاهد در دخول حتى است بر ضمري خماطب شذوذاً و جمرور بودن آن ضمري به حّتى ، خمترص

جامع الشواهد.

(٢) احلجر � �٢

٣٤٢
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والواو � تكون �عىن رّب ، فتدخل عىل الّنكرة املوصوفة وفعلها كفعلها ، نحو �

إال� الْعيُس (١) َوَبلَْدٍة لَْيَس َهلا أنيٌس إال� الَْيعافُري َو

وللقسم ، نحو : َواللِه ما َفَعلُْت َكذا ، وخيتّص بالظاهر و حيذف فعله وجياب بغري

الطلب فال يقال � َوَك ، َوال اُْقِسُم َواللِه ، وال والله أخرب� ، أو ال خترب�.

َوالتاء � للقسم وخيتّص بلفظ الله وحيذف فعله وشذ� مع السؤال ، نحو �

تالله يا ظََبيات القاِع ُقلَْن لَنا 

لَْيالَي ِمْنُكن� اَْم لَْيٰىل

� ، وال بّد ِجلَواب وباء الَقَسم ، أعّم منهام نحو � «َال أُْقِسُم بَِيْوِم الِْقَياَمِة» (٣) َوبَِك أْخِربْ

إْن وما وال ، ولو تقديراً ، نحو � «َتالل�ـِه الَقَسم يف غري السؤال ، من إحدى األربعة � الالم و

َتْفَتأُ َتْذُكُر ُيوُسَف» (٤) أي ال تفتؤ.  وحيذف اجلواب إذا توّسط الَقَسم ب� أجزاء ما يدّل

عليه أو تأّخر عنها ،

____________________________

(١) يعافري مجع يعفور وبه معناى گوساله وحىش است ، و عيس مجع َعْيساء و به معناى شرت سفيد مايل به رسخى

است ، ترمجه شعر � چه بسا و چه بسيار شهرى كه براى آن انيس و ساكىن باقى �انده مگر گوساله هاى وحىش

و شرتهاى سفيد مايل به رسخى ، و شاهد در واو و بلده است كه به جاى ُرب� بكار رفته و بلدة را جّر داده است

، جامع الشواهد.

(٢) وبعض النسخ بالله باملوحدة مكان املثناة وهو متعلق �حذوف ، اى انشد كّن بالله. اى اسئلكن بالله. يعىن مى

پرسم يا قسم مى دهم شام را به خداوند ، اى آهوان بيابان مهوار و صاف كه بگوييد به ما كه ليالى من از جنس

شام آهوهاست يا اينكه ليىل از جنس آدميان است ، جامع الشواهد.

(٣) القيامة � �١

(٤) يوسف � �٨٥

٣٤٣
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نحو � زيد والله قائم وزيد قائم والله.

والكاف � للتشبيه ، نحو � زيد كاألَسِد. وللتعليل ، نحو � قوله تعاىل � «َواذُْكُروُه َكَام

َهَداُكْم» (١) ، وتلحقها ما الكاّفة ، نحو �

أٌخ ماِجٌد َ� ُخيِْز� َيْوَم َمْشَهدٍ 

كام َسْيُف عمرٍو َ�ْ َختُْنُه مضاِرُبُه (٢) 

واملصدرّية ، نحو �

َ وأْمٰىس وُهَو ُعْريانٌ  َفلَّام أْصَبَح الرش�

َفلَْم َيْبَق ِسوَى الُعْدواِن ِدنّاُهْم

ْيٌد أخي كام أن� َعْمراً أُخوَك. وقد تكون زائدة ، نحو قوله تعاىل � والزائدة ، نحو : َز

ٌء» (٤)� وتدخل الضمري عىل قلّة ، نحو � ما أنت إّال َكأنَا. «لَْيَس َكِمْثلِِه َيشْ

____________________________

(١) البقرة � �١٩٨

(٢) هو من قصيده لنهشل بن حرس النهشيل ير� هبا اخاه مالكاً وقد قتل بصّف� بحرضت عّيل بن أ� طالب عليه

الصالة والسالم. يعىن آن مالك برادرى است كه اين صفت دارد كه بزرگوار است و اين صفت دارد كه ذليل و

رسوا نكرد مرا در روز جنگ صف� در نزد امري املؤمن� عليه الصلوة والسالم ، بلكه كشته شد در حضور آن

حرضت ، مهچنانكه شمشري عمرو بن معدى كرب خيانت و كندى نكرد تيزهاى دم او در وقتى كه زد به كمر

شرت و او را دو حصه كرد با بار او. شاهد در كاف كام سيف است كه به اعتبار ملحق شدن ماء كافه به او

ملغى شده است از عمل جّر. اما اين بنابر روايت رفع سيف است بنابر آنكه بوده باشد و� ختنه خرب او ، و لكن

سيف ، به جّر هم روايت شده است ، فتأّمل. خمترص جامع الشواهد.

(٣) سپس چونكه ظاهر شد ّرش و بدى از جانب قبيله بىن ُذَهْيل ، و يا در صبح و شام به كامل وضوح و ظهور

رسيد ، و ُجز دشمىن چيزى باقى �اند ، جزا داديم آنان را مهانگونه كه آنان جزا دادند ، يعىن جزيناهم َكَجزائهْم

، جامع الشواهد.

(٤) الشورى � �١١
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وُمْذ وُمْنُذ � البتداء الغاية يف املايض ، نحو � ما َرأَيته ُمْذ وُمْنُذ َيْوم اجلمعة. وللظرفية ، يف

احلارض ، نحو � ُمْذ َيوِمنا وُمْنُذ شهرنا. وخيتّص بالظاهر ويكونان اسم� �عىن أّول املّدة

فيليهام املفرد ، نحو � ما َرأَيته مْذ يوِم اجلمعة أو مجيعها فيليهام ما قصد ، نحو � ما َرأَيتُه

ُمْذ َيْومان أو أّيام فهام مبتدءان وما بعدمها اخلرب.

وحاشا وَعدا وَخال � لالستثناء أي إخراج اليشء عن حكم ما قبلها ، نحو � ساَء القوم

حاشا وَعدا وَخال زيٍد. وتكون فعًال فتنصب ما بعدها عىل املفعولّية ، والفاعل يسترت فيها

وجوباً واجلملة منُصوب املحّل عىل احلالّية ، نحو � جاء� القوم حاشا زيداً أي حال

كوهنم خالياً جميئهم من زيد وتدخل عىل األخريت� ما املصدرّية فاجلملة يف تأويل املصدر

منصوب عىل الظرفّية بتقدير الوقت ، نحو � جاء� القوم ما عدا زيداً أو ما خال عمراً أي

وقت ُعُدّوهم عن زيد ووقت خلّوهم عن عمرٍو.

وَمْن جّر االسم هبام جعلها زائدة وال بّد حلروف اجلّر من متعلّق إّال احلُروف الزائدة ،

نحو � «َكَفٰى بِالل�ـِه َشِهيًدا» (١) وكذا ُرب� والكاف وحاشا وعدا وخال.

النوع الثا� � حروف مشّبهة باألفعال وهي سّتة أحرف � إن� وأن� وَكأن� ولِكن� ولَْيَت ولََعل� ،

وتدخل عىل املبتدأ واخلرب فتنصب األّول اسامً ، وترفع الثا� خرباً وملا سوى أن� املفتوحة

صدر الكالم ، وهلا التوّسط (٢)�

____________________________

(١) النساء � �٧٩

(٢) قوله � وهلا التوسط أي ألّن املفتوحة ان تقع وسط الكالم وذلك الهنا مع صلتها تؤّول باملصدر فال يتّم هبا

الكالم فيحتاج اىل جزء آخر حتى يتّم الكالم قال ابن هشام : االصح اّهنا موصول حريف مؤّول مع معموليه

باملصدر فتقدير بلغين انك منطلق أو انك تنطلق بلغين  
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[إّن و أنّ ]

فاألّوالن : لتأكيد مضمون اجلملة ، لكّن املكسورة ال تغّريها واملفتوحة مع مجلتها يف

حكم املفرد ، نحو � إن� َزْيداً قائٌم ، وَبلََغين أن� َزْيداً راِكٌب ، وقد ختّففان ، فإّن املكسورة

�ا لَُيَوف�َين�ُهْم َرب�َك أَْعَامَهلُْم» (١) ، وقد تلغى فيلزمها الالم ، نحو � ِإن� ُكال� مل� قد تعمل ، نحو � «َو

إْن زيد لقائم ، فرقاً بينها وب� إن النافية. واملفتوحة تعمل وجوباً يف ضمري الشأن مقّدراً ،

نحو � «أَِن اْحلَْمُد لِل�ـِه َرب� الَْعاَملَِ�» (٢) ، ويلزمها مع الفعل املتّرصف ، الس� ، أو َسْوف ، أو

قد ، أو حرف النفي لئّال يلتبس باملصدرّية أو ليكون كالعوض ، نحو � َعلِْمُت أْن َسَيُقوُم ،

أو َسْوَف َيُقوُم ، أو َقْد ُقْمَت ، أو ال َيُقوُم. وأّما مع غري املتّرصف فال ، نحو � َبلََغِين أْن لَْيَس

إّن يا زيد نَساِن ِإال� َما َسَعٰى» (٣) ، وتكونان فعل� ، نحو � أن� زيد و ْيٌد قا�اً ، «َوأَن ل�ْيَس لِْإلِ َز

َذاِن ـٰ ْيٍد ، وتكون حرف إجياب ، نحو � «ِإْن َه وتكون املكسورة اسامً ، نحو � َسِمْعُت إن� َز

لََساِحَراِن» (٤)�

وَكأن� : للتشبيه ، نحو � َكأن� زيداً األَسُد ، وقد ختّفف فتلغى عن العمل ، نحو قول

الشاعر �

َكأْن ثَْدياُه ُحّقان (٥) ونَْحٍر ُمْرشِِق الل�ْوِن

____________________________

انطالقك ولنعم ما قال الشاعر الفارىس �

كه چون اَّن رود تاويل مصدراگر خواهى بدا� اى برادر

پس آنكه حذف آن� با خرب كنبدقت سوى اخبارش نظر كن

اضافه كن سوى اسمش رسارسز جنس آن خرب مصدر بياور

(١) هود � �١١١
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ولكن� � لالستدراك ، ويقع ب� الكالم� املتغايرين ، نحو � جاء� زيد لِكن� َعمراً َ�ْ

جيئ. وختّفف فتلغى عن الَعمل ، وجيوز معها مطلقاً الواو للعطف ، أو االعرتاض عىل

َياِطَ� َكَفُروا» (١)� ـِٰكن� الش� خالف فيها ، نحو � «َوَما َكَفَر ُسلَْيَامُن َولَ

وليَت � للتمّين ، ويعّم للممكن واملحال ، نحو � لَْيَت َزْيداً فاِضٌل ، ونحو �

َفاُخِربَُه ِ�ا َفَعَل اْملَشيُب (٢) َفيالَْيَت الشباَب لَنا َيُعودُ 

ولََعل� � للرتّجي ، وخيتّص باملمكن ، نحو � لعّل زيداً فاِضٌل ، وقوله تعاىل � «َفلََعل�َك َتارٌِك

َبْعَض َما ُيوَحٰى ِإلَْيَك» (٣) ، وفيها لغات كثرية منها َعل� ، ومنه قول الشاعر �

ْهُر َقْد َرَفَعُه (٤) ال ُهتَ� الَْفقَري َعل�َك اَْن َتركع َيْوماً َوالد�

__________________

من الصدر واملرشق اسم فاعل من ارشق �عىن اضاء وثدياه تثنية ثدي وهي باملثلثة والدال املهملة والياء معروفة

وحّقان تثنية حّقه وهي بضّم احلاء املهملة وتشديد القاف واهلاء معروفة أي مثلها يف االستدارة والصغر. يعين � بسا

باالى سينه و گودى زير گلويى كه اين صفت دارد كه درخشنده رنگ ُبَود كه گويا دو پستان آن سينه مثل دو

ُحّقه ُبَود در ِگردى و كوچ�. شاهد در َكاَْن است كه چون خمّفف شده است ملغى شده است از عمل و اگر

عمل كرده بودى بايست «ثدَيْيه» به نصب بگويد و بعىض قائل شده اند به اعامل او و گفته اند كه اسم او ضمري

شأن مسترت است ، جامع الشواهد.

(١) البقرة � �١٠٢

(٢) پس اى كاش جوا� ما بر مى گشت و در آن صورت خرب مى دادم آن را از آنچه كه پريى بر رس ما آورده

است ، جامع الشواهد.

(٣) هود � �١٢

(٤) هو من ابيات لألضبط بن قريع السعدي. قوله � ُهت� بضّم املضارعة من االهانة �عىن إلذالل. يعىن خوارى

مرسان و پست مشامر البته فقري را ، شايد كه تو پست شوى بحسب رتبه و َقْدر ، در روزى و حال آنكه

روزگار بتحقيق كه بلند سازد او را. شاهد در حذف  
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ْيٌد ا َز إ�� ْيٌد ، و ا قاَم َز ويلحق الكّل ما ، فتكّفها عن العمل عىل األفصح ، نحو � إ��

قائٌم.

َتْنبيٌه � وجه مشاهبة تلك احلروف باألفعال أّهنا مثلها لفظاً ومعًىن ، أّما لفظاً فلكوهنا ثالثّية

ْقُت ورباعّية ومخاسّية ومبنّية عىل الفتح وموازنة هلا مدغمة ، وأّما معىن فلكوهنا �عىن َحق�

ْيُت. وَشب�ْهُت َواستدركت وَ�َن�ْيُت وَتَرج�

النوع الثالُث � ما وال املُشب�هتان بليس يف النفي والدخول عىل املبتدأ واخلرب [ ترفعان ] االسم

و [ تنصبان ] اخلرب مثله ، وما ، أشبه بليس من ال ، لكوهنا لنفي احلال بخالف ال ومن ثّم

يعمل ما مطلقاً وال ، خيتّص بالنكرات ، نحو � ما َزيٌد قا�اً ، وما أَحٌد خرياً ِمْنك ، َوال َرُجٌل

أْفَضَل مْنَك ، وَقْد تزاد التاء َمَع ال يف األحيان للتأنيث ، أو املبالغة فيجب حذف أحد

معموليها واألشهر االسم ، قال الله تعاىل � «و�َالَت ِحَ� َمَناٍص» (١) وكقول الشاعر �

َوالَْبْغُي َمْرَتٌع ُمْبَتِغيِه َوِخيٌم (٢) نَِدَم الُبغاة َوالَت ساَعَة مْنَدٍم

أي والت الساعة ساعة مندم.

____________________________

نون خفيفه است از هت� كه در اصل ال هتينن بوده است ، به جهت رفع التقاى ساكن� كه نون خفيفة والم الفقري

بوده باشد بعد از اسقاط مهزه وصل قبل از الم در الف و الم او ، جامع الشواهد.

(١) ص � �٣

(٢) ستمگران پشيامن شدند و هنگام ، هنگام پشيام� نيست ، و ستمگرى چرا گاهى است سنگ� و بد عاقبت

، جامع الشواهد.

٣٤٨
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إْن ، تعمل قليًال كقول الشاعر � و

إّال َعىل أْضَعِف املَجانِ� (١) إْن ُهَو ُمْسَتْولياً َعىل أَحدٍ 

إذا انتقض النفي بإّال ، أو تقّدم اخلرب أو زيَد إْن ، بطل العمل ، نحو � ما زيٌد إّال قائٌم و

، وما قائٌم زيٌد وما إْن زيٌد قائٌم ، وقد يكون ال ، الستغراق النفي للجنس فينعكس الَعَمل

إْن تليها نكرة مضافة أو مشّبهة هبا ، نحو � ال غالَم َرجٍل أفضَل منك ، وال ِعْرشيَن ِدْرمهاً

لََك. وَمَع اإلفراد ، البناء عىل ما ينصب به ، نحو � ال ُمْسلَِم أو ال ُمْسلَِمْ� أو ال ُمْسلِامٍت

ْيٌد يف الدار فيها. ويف التعريف أو الفصل بينه وب� ال ، وجب الرفع والتكرير ، نحو ال َز

وال عمرٌو ، وال يف الداِر رجٌل وال امرأٌة ، وكثرياً ما حيذف أَحَد معُموليها ويبقى اآلخر ،

َه ِإال� الل�ـُه»� ـٰ نحو � ال َعلَْيَك ، أي ال بأَس َعلَْيَك ، ومنه � «َال ِإلَ

النوع الرابُع � حروف تنصب اسامً واحداً وهي سبعة أحرف ، يا وأيا وَهيا وأْي واهلمزة

إّال. املفتوحة والواو و

فاخلمسة األَُول ، حروف النداء ومدخوهلا املنادى وهو ينصب هبا إن كان نكرة

كقول األعمى ، يا َرُجًال ُخْذ بيدي ، أو مضافاً ، نحو � يا عبَد اللِه ، أو مضارعاً له ، نحو �

يا طالعاً َجَبًال إذ األّول عامل يف الثا� ، والثا� خمّصص لألّول كاألّول ، ويبىن عىل ما يرفع

به إن كان مفرداً معرفة ، نحو � يا زيُد ويا َزْيداِن ويا َزْيدوَن ، ويفتح بألف االستغاثة ،

نحو � يا زيداه ، وخيفض بالمها ، والَمي التعّجب والتهديد ،

____________________________

(١) او ُجز بر ضعيف ترين ديوانگان بر هيچ كىس تسلّط وقدرت ندارد ، و شاهد در إْن نافيه است كه ُهَو اسم

آن و مستولياً خرب آن است ، جامع الشواهد.

٣٤٩
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نحو � ياَللِه لِلَْمظلوم ، ويا للامِء ويا لََعمرٍو ألْقُتلَن�َك.

وأّما موارد استعامالهتا ، فاهلمزة للقريب ، وأيا ، وهيا للبعيد ، وأي للمتوّسط ، ويا

ْيلَتا ، وقد حيذف حرف أعّم ويتعّ� يف اسم الله تعاىل واالستغاثة والندبة ، نحو � يا َو

النداء ، نحو � اللُّهم� ، فإّن أصله يا الله ، فحذفت ( يا ) وعّوضت عنها امليم.

فائدتان �

االُوىل � ال يدخل حرف النداء عىل األلف والالم ، إّال يف يا الله فال يقال ، يا الرجل بل

يتوّسط إّما بأّي ، نحو يا أّهيا الرجل ، فأّي منادى مفرد معرفة ، والرجل صفة له مرفوع

محًال عىل لفظه ، أو باسم اإلشارة ، نحو � يا هذا الرُجل ، كاألّول أو باجتامعهام نحو � يا

أّي هذا الرجل ، فهذا مرفوع حمًال صفة ألّي ، والرجل مرفوع عىل أنّه صفة هلذا ، أو بدل

عنه ، أو عطف بيان له.

الثانية : قد يضاف املنادى اىل الياء ، نحو � يا غالمي ، فيجوز قلبها ألفاً ، نحو � يا

غالماً ، أو تاء مع األلف ، نحو � يا أَبتا ، أو بدونه ، نحو � يا أَبَتِ فتحاً وكرساً ، وجيوز

احلاق هاء السكت وقفاً ، نحو � ياغالماه وياأبتاه.

تنبيٌه � قد اختلف يف نصب املنادٰى فقيل بتلك احلروف وهو ما اخرتناه ، وقيل بفعل

حمذوف من نحو � اْدُعو أو أطْلُُب.

والواو ، �عىن َمَع ، نحو � اْسَتَوى املاء واخلََشَبة ، وكفاك وَزْيداً ِدْرهٌم ، وُيسّمى

منصوهبا مفعوًال معه.
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إّال لالستثناء ، ومنصوهبا املستثىن وما اعترب مغايرته له يف احلكم ، املستثىن منه ، و

ورشط نصبه أن يكون املستثىن يف كالم تاّم أي ما ذكر فيه املستثىن منه موجب ، نحو �

جاء� الَْقْوُم إّال َزيداً ، أو مقّدماً  

 

٣٥٠
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عىل املستثىن منه ، نحو � ما جاء� إّال زيداً أحد ، أو منقطعاً ، أي غري داخل يف املستثىن

منه قصداً ، نحو � ما جاء� أَحٌد إّال ِمحاراً ، وجيوز النصب ، وخيتار البدل إذا كان الكالم

إّال قليًال ، ويعرب بَحَسب العوامل إذا ا َفَعلُوُه ِإال� َقلِيٌل» (١) و تاّماً غري موجب ، نحو � «م�

ْيٌد ، ولَْسُت إّال قا�اً ، وما َبين إّال َز كان مفّرغاً أي � يذكر معه املستثىن منه ، نحو � ما َرضَ

َمَرْرُت إّال بزيٍد.

تنبيٌه � قيل انتصاب املستثىن ليس بإّال بل بفعل مقّدر ، أي أْسَتْثىن ، وقيل باملذكور لكن

بتوّسطها.

تتميٌم � قد يستثىن بغري وسوى وسواء ، واملستثىن هبا جمرور باإلضافة ، وغري ، اُعرب

كاملستثىن بإّال عىل التفصيل ، وسوى وسواء ينصب عىل الظرفّية. وبحاشا وعدا وخال وما

عدا وما خال ، عىل ما مىض وبِلَْيَس وال يكون ، نحو � سيجيء أهلك ليس زيداً وال يكون

بِْرشاً ، واملستثىن هبام نصب عىل اخلربية ، واالسم مسترت فيهام وجوباً ، واجلملة منصوب

املحّل عىل احلالّية.

وبال سي�ام : نحو � اْكِرم الَْقْوَم ال ِسي�ام زيداً وِسي�ام زيداً ، بتقدير ال وفيام بعدها ثالثة

أوجه ، الرفع عىل اخلربّية ملبتدأ حمذوف وما فيها موصولة أو موُصوفة أي ال ّيس الّذي ، أو

ْيٍد موجود يشء هو زيد موجود. واجلّر عىل إضافة ّيس إليه وما زائدة ، أي ال ّيس َز

واجلملة حال يف احلال�. والنصب عىل االستثناء فيكون ال سّيام منقولة من أحد األّول�

مبقاة عىل ما كانت عليه وكخصوصاً إعراباً ومعًىن.

____________________________

(١) النساء � �٦٦
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إَذْن. الّنوع اخلامُس � حروف تنصب الفعل املضارع وهي أربعة أحرف � أْن ولَْن وَ�ْ و

َفأْن � نحو � «أَن َتُصوُموا َخْريٌ ل�ُكْم» (١)� وجييء عىل وجوه اُخر غريها كاملخّففة عن

» (٢)� والزائدة ، نحو � «َفلَام� أَن َجاَء الَْبِشُري» ْرَىضٰ املثّقلة ، نحو � «َعلَِم أَن َسَيُكوُن ِمنُكم م�

(٣)� واملفّرسة ملا هو �عىن القول ال رصحيه ، نحو � «َونَاَدْيَناُه أَن َيا ِإْبَراِهيُم» (٤)� والّتي بعد

العلم هي املخّففة ال الناصبة وفيام بعد الظّن وجهان ، نحو � ظََنْنُت أن ال َيُقوم.

ولَْن � لنفي االستقبال وتنصب مطلقاً ، نحو � «َفلَْن أَْبَرَح اْألَْرَض َحت�ٰى َيأَْذَن ِيل» (٥)�

َوَ�ْ � تفيد نوعاً من الّتعليل وتنصب إذا كان ما قبلها سبباً ملا بعدها ، نحو � أْسلَْمُت َ�ْ

أْدُخَل اجلّنة.

إَذْن � جواب وجزاء وتنصب مستقبًال إذا � يعتمد عىل ما قبلها كقولك � إَذْن َتْدُخَل و

اجلن�َة ، ِملَْن قال أْسلَْمُت ، وأّما َمَع احلال أو االعتامد فال ، كقولك ِملَْن حيّدثك � إذاً أظن�َك

كاِذباً ، أو إْن أَتْيتين إَذْن اُْكِرُمك ، َوَمَع العطف وجهان ، نحو � آتيَك َفإَذْن اُْكِرُمك.

الّنوع السادُس � حروف جتزم الفعل املضارع وهي مخسة أحرف � َ�ْ وَملّا َوالم األمر والء

إن الرشطّية. النهي و

َفلَْم وَملّا : لقلب املضارع ماضياً ونفيه ، نحو � َ�ْ َيْرضِْب وَملّا

____________________________

(١) البقرة � �١٨٤

(٤) الصافات � �١٠٤(٢) املّزمل � �٢٠

(٥) يوسف � �٦٠(٣) يوسف � �٩٦

٣٥٢
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َيْرضِْب ، وخيتّص � �صاحبة حرف الرشط ، نحو � إْن َ�ْ َتْفَعْل أْفَعل ، وجواز انقطاع

منفّيها ، نحو � َ�ْ َيْرضِْب ثم� َرضََب ، وَملّا بجواز حذف فعلها َكشاَرْفُت املَديَنَة َفلَّام ، أي ملّا

�ا َيُذوُقوا َعَذاِب» (١) وهي َمَع املضارع جازمة ، وَمَع أدخلها ، ويتوّقع ثبوته ، نحو � «مل�

املايض ظرف ، نحو � َملّا ُقْمَت ُقْمُت وَملّا َ�ْ َتُقْم ُقْمُت وَمَع غريمها �عىن إّال ، نحو � «ِإن ُكل�

وَن» (٢)� يٌع ل�َدْيَنا ُحمَْرضُ �ا َمجِ مل�

ْيٌد ، ويدخل عىل الغائب واملتكلّم دون والم األمر : لطلب الفعل ، نحو � لَِيْرضِْب َز

املخاطب إّال أن يكون جمهوًال.

والء النهي : لطلب الرتك وتدخل عىل الصيغ مطلقاً ، نحو � ال َيْرضِْب وال َتْرضِْب وال

نَْرضِْب.

إْن � يدخل عىل فعل� يسّمى األّول رشطاً ، والثا� جزاء فيجزم ما كان مضارعاً ، و

إْن ُقْمَت أُقْم أو أُقوُم. وفيام قبله ماٍض وجهان ، نحو � إْن َتُقْم أُقْم ، و

فوائد �

االُوىل � فيام عطف عىل اجلزاء املجزوم اجلزم بالعطف والنصب بإضامر أْن والرفع

ثَك ، وفيام عطف عىل الرشط املجزوم األّوالن. عىل االستئناف ، نحو � إْن َتأْتِين آتَِك َفاُحد�

إّال أُقْم. الثانية � جيوز حذف رشطها َمَع ال ، نحو � ُقْم و

إْن كان الثالثة � كثرياً ما يعطف مجلتها عىل ما حيذف كلَْو الرشطّية ، نحو � تصّدق و

ْيَف َولَْو كاَن كاِفراً ، أي لو كان إن كان درمهاً ، واْكِرم الض� درمهاً ، أي إْن كان زايداً و

مؤمناً ولو كان كافراً.

____________________________
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الرابعة � اجلزاء إن امتنع جعله رشطاً جيب فيه الفاء كاجلملة االسمّية والطلبّية ،

إن � والفعل اجلامد كَعٰىس واملقرون بَقْد ، أو الس� ، أو َسْوَف ، أو لَْن ، أو ما ، أو ال ، و

ْبَتين إّال فوجهان ، نحو � إْن َرضَ �تنع فإن كان ماضياً لفظاً أو معىن بغري قد ، فيمتنع و

ْبَك أو أرضُبك. َفأْرضِ

الّنوع السابُع � أفعال تسّمى األفعال الناقصة ، تدخل عىل املبتدأ واخلرب فرتفع األّول اسامً هلا

، وتنصب الثا� خرباً هلا ، وهي كثرية منها � كاَن وصاَر وأْصَبَح وأْمٰىس وأْضحٰى وظَل�

وباَت وَما انَْفك� وما زال وما فتئ َوما َبرَح وما داَم ولَْيَس.

ْيٌد قا�اً ، و�عىن صاَر ، نحو � فكان ، لثبوت اخلرب لالسم ، نحو � كاَن َز

ا  َقطَا احلَْزن َقْد كانَْت فراخاًبَِتْيهاَء َقْفٍر َواْملَِطي� َكأهن�
ُبُيوُضها (١) 

ويكون فيها ضمري الشأن ، نحو �

إذا ِمت� كاَن الناُس ِصْنفاِن شاِمٌت 

وآَخُر ُمْ�ٍ بِال�ِذي ُكْنُت

____________________________

(١) در بيابان رسگردان و � آب و گياه و شرت را هوار گويا آن شرت كبوترا� هستند در زم� سخت كه ختمهاى

آهنا جوجه گرديده باشد ، و شاهد در كانت است كه به جاى صارت بكار رفته است ، جامع الشواهد.

(٢) هو من ابيات لعجري بن عبد الله بن مهام السلويل. قوله � «مّت» متكلّم من املوت خالف احلياة ، وصنفان ،

تثنية صنف وهو بالكرس ، القسم من اليشء ، والشامت بالش� املعجمة واملثّناة ، فاعل من الشامتة ، وهو فرح

العدو ببلية الشخص ، وم� باملثلثة والنون ، اسم فاعل من اثناه ، أي وصفه �دح واصنع ، متكلم من الصنع �عىن

العمل. يعىن هرگاه  

 

٣٥٤



(https://darsgoftar.net)

فهرست (https://darsgoftar.net) +  354 −

https://darsgoftar.net/
https://darsgoftar.net/


5/11/2019 کتاب العوامل لمال محسن ،صفحھ355

https://darsgoftar.net/book/view/51/51/14/355 1/2

وتاّمة �عىن ثََبَت وَوَقَع ، نحو � «ُكن َفَيُكوُن» (١)� وكانَِت الْكائَِنُة.

وزائدة ، نحو � «َكْيَف نَُكل�ُم َمن َكاَن ِيف اْملَْهِد َصِبي�ا» (٢)� وقد حتذف إّما َوْحدها ، نحو �

أّما اَنَْت ُمْنطَلِقاً انْطَلَْقُت ، أي ِألَْن ُكْنَت ُمْنطَلِقاً ، أو مع أَحد معُموليها ، نحو � إْن خْرياً

َفَخْرياً ، منصوب� ، أو مرفوع� ، أو خمتلف� ، أو معهام ، نحو � اْفَعل هذا ، إّما ال ، أي � إْن

كنت ال تفعل غريه ، ِزيد ما عوضاً عن املحذوف ، وقد حيذف النون من مضارعها

املجزوم إذا � يّتصل به ضمري بارز و� يسكن ما بعده ، نحو � «َ�ْ أَُك َبِغي�ا» (٣)�

وصاَر ، لالنتقال ، نحو � صار زيٌد َغِنّياً ، وتكون تاّمة ، نحو � صار زيٌد اىل َعمرو أي

انتقل إليه.

وأْصَبَح وأْمٰىس وأْضحٰى القرتان مضمون اجلملة بأوقاهتا ، وهي الصباح واملٰىس

حٰى ، نحو � أْصَبَح ، وأْمٰىس ، وأْضحٰى زيٌد أمرياً ، أي اقرتن إمارته بتلك األوقات. والض�

وتكون �عىن صار ، نحو � أْصَبَح ، أو أْمٰىس ، أو اَْضحٰى زيٌد َغنّياً ، وتاّمة �عىن الدخول يف

تلك األوقات ، نحو � أْصَبَح ، أو أْمٰىس ، أو أْضحٰى زيٌد أي دخل فيها.

وظل� وباَت ، القرتان مضمون اجلملة بوقتهام ، نحو � ظَل� أْو باَت زيٌد قا�اً ، أي قام يف

مجيع هناره أو ليله ، وجييئان �عىن صار ، نحو � ظّل أو

____________________________

�ريم ، مى باشند مردم بر دو قسم نسبت به من � بعىض از ايشان شامتت كننده اند و خوشحال مى شوند از مردن

من و بعىض ديگر ستايش كننده اند مرا بخو� ، بسبب آنچنان ني� كه بودم كه مى كردم در حّق ايشان. شاهد

در بودن اسم كان است ، ضمري شأن مسترت بعد از او ، و مجله الناس صنفان ، مبتدأ و خرب در حمل نصب ، بنابر

آنكه خرب بوده باشد از براى كان ، و مفّرس بوده باشد مر ضمري شأن مسترت را. جامع الشواهد.

(١) ٰيس � �٨٢

(٢) مريم � �٢٩
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بات زيٌد قا�اً ، أي صار قا�اً ، وتاّمت� عىل قلّة ، نحو � ِظلُْت أو بِت� �كاِن كذا ، أي

كنت هبا هناراً أو ليًال.

وما زاَل وما َبرَح وما َفتئ وَما انَْفّك ، الستمرار ثبوت اخلرب لالسم ، نحو � ما زال زيٌد

كر�اً ، أي استمّر كَرمه ، وكذا أخواته ويلزمها النفي ولو تقديراً ، نحو � «َتالل�ـِه َتْفَتأُ

َتْذُكُر ُيوُسَف» (١)�

وما دام للتوقيت ، وما فيها مصدرّية وما زال قبله كالم ، نحو � اْجلِْس ما داَم زيٌد

جالِساً.

ْيٌد َبخيًال ، وجيوز تقديم أخبارها ولَْيَس ، لنفي مضمون اجلملة حاًال ، نحو � لَْيَس َز

كلّها عىل أسامئها ، نحو � كان قا�اً زيٌد ، وأّما عليها فيمتنع يف ما دام ، واخُتلِف يف ليس

وما يلزمه النفي وجيوز يف البواقي.

تنبيُه � غري املايض منها يعمل عمله وليس يف ليس تّرصف.

فائدة � تسّمى تلك األفعال ناقصة ألّهنا ال تتّم باملرفوع كسائر األفعال.

الّنوُع الثاِمُن � أفعال تسّمى أفعال املقاربة ، وهي كاألفعال الناقصة إّال أنّه التزم يف خربها

املضارع إّال ما شّذ وهي َعٰىس وَحرٰى َواخلَْولََق وكاَد وكَرَب وأْوشك وأنَْشأَ وطَِفَق وَجَعَل

وأََخَذ وَعلََق ، وهي لدنّو اخلرب لالسم رجاًء أو حصوًال أو أخذاً فيه.

واألّول � َعٰىس وَحرٰى َواخلَْولََق وخربها مع أن ، نحو � َعٰىس زيٌد أن يقوم ، وجيوز

ْيٌد خيرج ، أي عٰىس زيٌد خارجاً حذف أن يف خربها ، نحو � َعٰىس َز

____________________________

(١) يوسف � �٨٥
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ْيٌد أن ْيٌد فيحتمل التاّم والنقص ، نحو � َحرٰى َز إذا قّدم الفعل ، نحو � َعٰىس أن َيُقوم َز و

امُء أْن َ�ْطَر. َيُقوَم ، واْخلَْولََق الس�

الثا� � كاَد وكَرَب وأْوَشك ، نحو � أْوَشك زيٌد أن َيُقوَم وك� أْن يف أْوَشك وَقل�ْت يف

أَخوْيه.

الثالُث : البواقي ، نحو � «َوطَِفَقا َخيِْصَفاِن َعلَْيِهَام ِمن َوَرِق اْجلَن�ِة» (١)� وأنَْشاَ أو جَعَل أو

أَخَذ أو َعلََق السائُق َحيْدو ، أي رشع فيه ، وليس معها أْن ، ألّهنا للحال وأن لالستقبال ،

و� يستعمل غري املايض من تلك األفعال إّال َيكاُد ويوشك وُموِشك اسم فاعل.

الّنوع التاِسُع � أفعال تسّمى أفعال املَْدح والّذم ، ويكون بعدها اسامن مرفوعان ، أحدمها

الفاعل واآلخر املخصوص بأحدمها ، وهي أربعة � نِْعَم وَحب�ذا للمدح ، وبِئَس َوساَء للّذم ،

ْيٌد ، أو مضاف إليه ، نحو � نِْعَم غالُم الرجل وفاعلها إّما معّرف بالالم ، نحو � نِْعَم الرُجُل َز

ْيٌد ، أو �ا ، نحو � «َفِنِعام� زيد ، أو مضمر ُمبهم ممّيز بنكرة منصوبة ، نحو نِْعَم َرُجًال َز

ِهَي» (٢)� وخمُصوصها إّما مبتدأ وما قبله اخلرب ، أو خرب ملبتدأ حمذوف وهو ، ُهَو أو ِهَي.

إهبام الضمري إّ�ا هو عىل الثا� دون األّول ، وساَء وبِئَس مثلها ، وقد حيذف املخصوص ، و

ْيٌد ، َفَحب� نحو � «ن�ْعَم الَْعْبُد» (٣) ، أي أّيوب ( عليه السالم )� َوَحب�ذا ، نحو � َحب�َذا الرُجُل َز

فعل ماٍض وذا فاعله والرجل صفة للفاعل ، وقد حيذف الصفة ويأ� بتمييز أو حال. قبل

املخصوص أو بعده مطابقاً له يف االفراد والتذكري ، وغريمها ، نحو � َحب�ذا َرُجًال أو راِكباً

ْيٌد ، َز

____________________________

(١) طه � �١٢١

(٢) البقرة � �٢٧١
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ْيٌد َرُجًال أو راكباً ، وَحب�ذا َرُجلَْ� أو راِكب� الزيدان ، وَحب�َذا الزيدان رجل� أو وَحب�ذا َز

راكب� ، وهكذا يف البواقي.

الّنوُع العاُرش � أفعال تسّمى أفعال القلوب ، وأفعال الشك واليق� ، تدخل عىل املبتدأ

واخلرب وَتنصبهام عىل املفعولية ، وهي َعلِْمُت َوَرأَْيُت وَوَجْدُت لليق� ، وَحِسْبُت وِخلُْت

وظََننُت ، للشك ، وَزَعْمُت ، هلذا تارة ولذاك اُخرٰى ، نحو � َعلِْمُت زيداً فاِضًال ، وَحِسْبُت

بكراً َكر�اً ، وَزَعْمُت بِْرشاً أخاك ، وهكذا سائر تصاريفها ، وال جيوز االختصار عىل

أَحد معموليها ، وجيوز حذفهام معاً ، نحو � من َيسَمع َخيل ، أي خيل مسُموَعه صادقاً.

تنبيُه � واُْحلِق هبا أفعال اُخر كأْعطى ، وكٰىس ، وَسّمى ، نحو � أْعطَْيُت زيداً درمهاً ،

ََذ وما ْيُتُه َخليًال ، وأفعال التصيري ، كَصري� وَجَعَل وَرد� وَترَك واخت� وَكسوُته ُجب�ًة ، وَسم�

ََذ الل�ـُه ِإْبَراِهيَم َخلِيًال» (١) ، وكذا أحوال البواقي. يتّرصف منها ، نحو � «َواخت�

الّنوُع احلادي عرش � أسامء تسّمى أسامء األفعال ، وهي أنواع � منها ما يرفع عىل الفاعلّية

فقط ، ومنها ما ينصب عىل املفعولّية أيضاً ، ومنها ما يستعمل عىل الوجه�.

أّما األّول : فعىل رضب� ، أحدمها � ما يعمل يف الضمري ومنه آم� ، �عىن اْسَتِجْب.

ع ، ويف التنزيل «َهْيَت لََك» (٢)� وقّط ، �عىن انته ، مثل � أعطيته درمهاً وَهْيَت ، �عىن أْرسِ

فقط ، وفاؤه جزائّية والرشط حمذوف أي إذاً

____________________________

(٢) يوسف � �٢٣(١) النساء � �١٢٥

٣٥٨
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» (١)� وَوْي وواهاً وآهاً َُام أُف� أعطيته درمهاً فقط. واُف� ، �عىن أتضّجر ، نحو � «َفَال َتُقل هل�

ْيَكأَن�ُه َال ُيْفلُِح الَْكاِفُروَن» (٢)� َوواهاً لك ثُم� آهاً. ، �عىن أتعّجب ، نحو � «َو

وثانيهام � ما يعمل ىف املظهر.

ومنه َهْيهاَت ، نحو � َهْيهاَت األْمر أى َبُعَد.

ْيٍد وَعْمرٍو ، وشّتان ْيٌد وَعْمرٌو ، أي افرتقا ، تقول � شّتاَن ما َبْ�َ َز وشّتاَن ، نحو : َشّتاَن َز

ما بينهام.

عاَن ذا إهالة. عاَن زيٌد أى َرسع ، ويف املثل َرسْ عاَن ، نحو � َرسْ وَرسْ

ْيَد زيداً أي أْمِهلُْه ، وُرَوْيداً يف «أَْمِهلُْهْم ْيَد ، نحو � ُرَو وأّما الثا� : فكلامت ، منها ُرَو

ْيًدا» (٣) ، مصدر ، ويف قوهلم � ساروا ُرَويداً ، إّما حال ، أي ساروا ُمروديَن ، أو نعت ُرَو

ملصدر تقديراً كام يف سارُوا سرياً رويداً لفظاً.

وَعلَْيك نحو : َعلَْيَك زيداً أي الزمه ، ويف احلديث � عليك بصالة الليل.

وَبلَْه ، نحو : َبلَْه زيداً أي َدْعُه ، ويف قوهلم � َبلَْه زيٍد مصدر مضاف.

وُدونَك ، نحو : دونك زيداً أي خذه.

وأماَمك ، نحو : أماَمَك زيداً أي تقّدمه.

َوحي�َهل ، نحو � َحّيَهل ال�ثيد أي ايته.

وها ، نحو � ها زيداً أي خذه ، ويف التنزيل � «َهاُؤُم اْقَرُءوا ِكَتابَِيْه» (٤)�

وأّما الثالث : فنحو � َهلُم� َجّراً أي تعال جتّرَجّرا ، و «َهلُم� ُشَهَداَءُكُم» (٥) أي هاتوهم ،

ومنها فعاِل كنزال �عىن انزل ، وتراك األمر أي اتركه. وهذه األسامء إّما الزم التعريف

كنزال وبله وآم� ، أو التنكري ، نحو � آهاً وواهاً ،
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____________________________

(١) االرساء � �٢٣

(٤) احلاقه � �١٩(٢) القصص � �٨٢

(٥) االنعام � �١٥٠(٣) الطارق � �١٧

٣٥٩
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أو جائز األمرين كَصٍه وَصْه وَمٍه وَمْه واُف� واُْف فام نّون نكرة وما عرى معرفة.

الّنوُع الثا� عرش � أسامء جتزم الفعل املضارع عىل معىن إْن الرشط. وتسّمى كلم املجازات ،

إذا. وال جزم يف إذ إْذ ما وَحْيثام وأْينام وأّ�ٰ وَمْهٰام وما وَمْن وأّي وَكْيَفام و وهي � َمتٰى و

وَحْيث ، إّال مع ما.

إذ ما تقْم أُقْم. إذ ما للزمان ، نحو � َمتٰى َتُقْم أُقْم ، و فمتى و

وأْيَنام وحْيثام للمكان ، نحو � أْيَنام تُكْن أُكْن ، وَحْيُثام َختْرج أْخُرْج.

وأّ� َكأْيَنام وَمتٰى ، نحو � أ�� َتْقُعْد أْقُعد ، وأّ� َتصْم أصْم.

وَمْهٰام َكمتى ، نحو � َمْهام ُتساِفْر اُساِفْر ، قيل � هي بسيطة ، وقيل � مرّكبة أّما من ما

الرشطّية ، والزائدة ، فقلبت األلف االُوىل هاًء حتّرزاً عن التكرار ، أو من مه وما الرشطية

كأنّه قيل لك أنَت ال تفعل ما أفعل فقلت مهام تفعل أفعل.

وَمْن لذوي العقول ، نحو � َمْن ُتْكِرم أْكِرْم وما لَِغْريهم ، نحو � ما َتْصَنْع أْصَنع ، ومنه �

«َما َتْفَعلُوا ِمْن َخْريٍ َيْعلَْمُه الل�ـُه» (١)�

وأّي أعم ، نحو : أّياً َتْرضُِب أْرضِب ، وأّياً ما َتْصَنْع أْصَنْع. وهلذه الكلامت معان اُخر ال

جتزم هبا.

فمتى لالستفهام ، نحو � متى تقوم ، ومتى القتال َفيعّم القبيلت�.

وأْيَن كذلك ، نحو � أين تكون وأين زيد ؟

وأّ� لالستفهام يف املكان واحلال ، نحو � أّ� زيد ؟ �عىن أين هو ؟ وكيف هو ؟ و�عىن

متى االستفهامّية ، نحو � أّ� القتال ؟

____________________________
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وَمْن لالستفهام ، نحو � َمْن أنت ؟

ومهام الستفهام الزمان ، نحو �

أَودى بَِنْعيل� وِرسَبالَِيْه ] (١) َمْهام َيل الل�يلَة [ َمْهٰام لَِيْه

و�عىن ما ، نحو � مهام نذره من اهليئة املرشوعة انعقد. وما لالستفهام ، نحو � ما هذا ؟

باً ّما ، وموصولة ، به َرضْ وموُصوفة ، نحو � مررُت �ا ُمْعِجب لَك ، وصفة ، نحو � اْرضِ

نحو � فيه ما فيِه ، َوتاّمة ، نحو � ما أْحَسَن َزْيداً ، وأّي مثل ما إّال يف التاّم. وَمْن مثل أّي إّال

َامِء َوَما يف الصفة ، ومن وما قد يتعاطيان املعىن فتكون ما لذوي العقول ، نحو � «َوالس�

ن َ�ِْيش َعَىلٰ أَْرَبٍع» (٣) وأّما اجلزم َبَناَها» (٢) ، وَمْن لغري ذوي العقول ، نحو � «َوِمْنُهم م�

إذا فشاّذ. بكيفام و

تنبيهان � األّول � كيف الستفهام احلال ويقع حاًال وخرباً ومصدراً ، نحو � كيَف ِرسْت

اً أم َجْهراً ؟ راكباً أم راِجًال ؟ وكيَف أَنَْت ؟ وَكْيَف َقَرأَْت ِرسّ

وا ِإلَْيَها» (٤) ، وعاملها اجلزاء ِإَذا َرأَْوا ِجتَاَرًة أَْو َهلًْوا انَفض� الثا� � إذا للُمّيض ، نحو � «َو

» (٥) وهي مما يضاف إىل اجلملة ويكون للحال بعد القسم ، نحو � «َوالل�ْيِل ِإَذا َيْغَىشٰ

ُبُع بالباب. فقيل زمان ويكون للمفاجأة فيقع بعدها املبتدأ واخلرب ، نحو � َخَرْجُت َفإذا الس�

، وقيل

____________________________

(١) چه شبى است اين شب من � چه شبى است امشب من � كه ناپديد شده كفشها و پرياهن من ، شاهد در واقع

شدن مهام براى استفهام زما� است ، جامع الشواهد.

(٢) الشمس � �٥

(٣) النور � �٤٥

(٥) الليل � �١(٤) اجلمعه � �١١
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مكان ، وناصبها معىن فاجأت املفهوم من الفحوى والتقدير خرجت ففاجأت مكان

وقوف السبع أو زمانه.

النوُع الثالث عرش � أسامء تنصب أسامء النكرات عىل التمييز وهَي أربعة � َكْم وَكأّيْن وكذا

�عىن الَعَدد ، وبعض العدد.

فَكْم ، تكون استفهامّية وخربّية ، واالستفهامية � تنصب بال فصل ومعه ، نحو � كم

َرُجًال يف الدار ؟ وكم يف الدار َرجًال ؟ وَمَع حرف اجلّر َتنصب وجتّر ، نحو � بَكْم ِدْرَمهاً أو

ِدْرَهٍم اشرتيَت ؟

وأّما اخلربّية : وهي للتكثري فمع الفصل ، باجلملة تنصب وجوباً ، نحو � َكْم نالين ِمنُهْم

َفْضًال ، وبالظرف وشبهه عىل املختار ، نحو � كم عندك أو يف الدار رجًال ، وبدونه جتّر

محًال عىل ُرب� محل النقيض عىل النقيض ، أو النظري عىل النظري ، نحو � كم َرُجٍل َكريٍم

لقيته ، و�يم ينصبون هبا وممّيز االستفهامية يفرد ، واخلربّية يفرد وجيمع ، وقد جيّر �ن

َيٍة أَْهلَْكَناَها» (١) ، وقد حيذف ، نحو � كم ن َقْر فيهام ، نحو � كم ِمْن َرُجٍل رضبته ، «وََكم م�

مالك وكم رضبت.

وَكأّين ، ككْم اخلربّية يف التكثري ودخول من عىل ممّيزها ، ويتصّدر وينصب غالباً ،

َيٍة أَْهلَْكَناَها» (٢) ، وفيها مخس لغات كأّين كأي� ن َقْر نحو � َكأّيْن رجًال عندي ، «َفَكأَي�ن م�

بالكاف ، وَكأًْي كَرأٍْى ، وكاٍء َكجاٍء ، �ء كيشٍء ، وَكٍإَكيٍد.

وكذا � ملطلق العدد وتنصب غالباً ، نحو � عندي كذا درمهاً ، وقد جيّر

____________________________

(١) االعراف � �٤

(٢) احلج � �٤٥
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االسم باإلضافة ، نحو � عندي كذا ِدْرَهٍم ، وقد يرفع ما بعده عىل البدل ، نحو � عندي كذا

درهٌم ، وقد تكون كناية عن غري العدد ، نحو � خرجُت يوَم كذا فهو مضاف إليه.

وأّما بعض الَعَدد ، فهو من أَحَد عرش إىل تسعة وتسع� ، نحو � «َرأَْيُت أََحَد َعَرشَ

َكوَْكًبا» (١) و «لَُه تِْسٌع َوتِْسُعوَن نَْعَجًة» (٢)�

تنبيُه � إذا أردت التنصيص عىل كمّية يشء فتقول رجل ورجالن مثًال ، ثّم تأ� بالعدد وما

�ّيزه عىل ما نظمت �

ِ�َْجموٍع وَجمْرُوٍر َفَمي�ْز َ�اناً َبْعَد ما جاَوْزَت اإلثَْن�

إٰىل مائٍة بَِفْرٍد َفُهَو َمي�ْز َعدا ما كاَن ِمْنها َقْد اُضيَفْت

إٰىل تِْسٍع َوتِسعَ� اْملَُمي�ْز َوفيام َبْعَد َعْرشٍ َفْرداً انِْصْب

َفُجر� ِعْنَد ذا َفْرداً ُ�َي�ْز َوَملّا جاَز ِمْن تِْسٍع وتِْسعَ�

وأّما كيفّية تذكري األعداد وتأنيثه فعىل ما نظمت أيضاً تسهيًال للضبط �

ذَك�ْر أن�ْث بَِعكس ما اشَتَهَرا يف ثَالٍث َوَسْبَعٍة َبْعَده

َبْعَدها ما ُهَو القياُس َجرٰىَويف اإلثن� َقْبلَها وَكذا 

كيِب ما َخَال الَْعْرشِ فيِه َما اْسُتِطرا ُكل� تِلَْك الث�امِن يف الرت�

واُء َترٰىَواْدِر يف الَْعْرشِ َعكَس ما َمَعه يف ِسوٰى ُكلّها الس�

إذا سمعت العوامل السامعية فاستمع السبع القياسية. و

* * *

____________________________

(١) يوسف � �٤
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السبَع القياسّية �

األّول منها الفعل � غري ما ذكر وهو معلوم وجمهول ، واملعلوم الزم ومتعّد ، فاملتعّدي يرفع

ْيٌد اسم من قام به عىل الفاعلّية وينصب اسم من وقع عليه عىل املفعولّية ، نحو � َرضََب َز

عمراً ، والالزم مثله يف األّول دون الثا� إذ هو ما قام و� يقع ، نحو � قاَم َعْمرٌو.

والفاعل ، إّما ظاهر وقد ظهر ، أو مضمر بارز أو مسترت ، واالستتاِر جيب يف نحو �

أنَْت َتْرضُِب ، وأنَا أْرضُِب ، ونَْحُن نَْرضُِب ، وأنَْت اْرضِب ، وما أْحَسَن َزْيداً ، ويف َعدا

وَخال وليس وال َيُكون ، وأسامء األفعال ما كاَن لغري املايض ، وجيوز فيام َعداها ، نحو �

َبْت وَتْرضُِب. ُهَو َرضََب وَيْرضُِب وِهَي َرضَ

ْبُت َزْيداً ، أو مضمراً بارزاً ال غري ، نحو � واملفعول ، أيضاً يكون ظاهراً ، نحو � َرضَ

ْبُته. َرضَ

إىل اثن� ثانيهام ع� األّول أو غريه وقد مّر والفعل قد يتعّدى ، إىل واحد وهو كثري ، و

َث ، نحو � أْعلَْمُت َزْيداً َ وأْخَربَ وَحد� إىل الثالث ، وهي أْعلََم وأرى ونَب�أ وأنَْبأَ وَخرب� ، و

َعْمراً فاِضًال و «أََراَكُهْم َكِثًريا» (١)� وقد حيذف األّول ويذكر األخريان معاً أو بالعكس

كمفعويل باب أعطيت ، فاألخريان متالزمان كمفعويل باب علمت ، وله معُموالت اُخر

غريمها منصوبات.

منها � ما هو �عناه ويسّمى مصدراً ومفعوًال مطلقاً ، نحو � رضبت رضباً ، وقعدت

جلوساً ، وقمُت مثل قيامك ، ومنها ما هو واقع فيه من

____________________________

(١) االنفال � �٤٤
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زمان أو مكان ويسّمى ظرفاً ومفعوًال فيه ، نحو � ُصْمُت يوم اجلمعة ، وَصل�ْيُت أماَمك.

ومنها � ما ُفِعل فْعل ألجله ويسّمى مفعوًال له ، نحو � رضبته تأديباً وَقَعْدت عن احلرب

ُجْبناً.

أُْس ومنها � ما هو فاعل له معىن ويرفع اإلهبام عن ذات مقّدرة ، نحو � «َواْشَتَعَل الر�

ْيٌد نفساً وأباً واُُبّوًة وداراً وِعلْامً ، وأّما ما يرفع االهبام عن ذات مذكورة َشْيًبا» (١) ، وطاب َز

فهو معُمول لقسم آخر من القياسّيات سيجيء إن شاء الله تعاٰىل.

وكالمها يسّمى �ييزاً وهو ال يكون إّال نكرة.

ومنها ما يبّ� هيئة الفاعل عند صدوره عنه ، واملفُعول عند وقوعه َعليه ويسّمى حاًال

، نحو � ِجْئُت راكباً وَرأَيتها راكَبًة وَرأَيتهم راكب� ، وقد حيذف عاملها وجوباً ، نحو �

ْيٌد أُبوك َعطُوفاً ، أي أحّقه َعطوفا ، وبِْعه بِِدْرهٍم فصاِعداً ، أي فاذَهْب صاِعداً ، وتلزم َز

هلا النكارة.

ومنها املنصوب بنزع اخلافض ، نحو � جاء� وَتعَسْفَن َرْمًال أي جاَء إيل� ، وصارت

الِنعاُج يف الر�ْمل.

وأّما املفعول معه ، واملستثىن فليسا من معموالته بل عاملهام سامعّي كام قّدمناه.

وأّما املجهول ، فيبىن من املعلوم بتغيري الصيغة ، وحيذف الفاعل ويقام معُمول آخر

مقامه ويرتفع به ويسّمى مفُعول ما � يسّم فاعله ، وال يصلح لذلك الثا� من باب َعلِْمُت

، وال املفُعول له واملفعول فيه واحلال والتمييز كذلك ، وأّما غريها فان ُوجد املفعول به

تعّ� له ،

____________________________
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إّال فاجلميع سواء ، نحو � ُرضَِب زيٌد يوم واألّول من باب أعطيت ، أوىل من الثا� ، و

اجلُمعة أمام األمري َرضباً شديداً يف داره.

إّما وجوباً كام يف تنبيُه � قد حيذف الفعل إّما جوازاً كقولك � زيد ، ملن قال � من قاَم ؟ و

إّياك د نَْفَسك عن األَسد ، واألَسد من نفسك ، و باب التحذير ، نحو � إّياك واألَسد ، أي َبع�

إّياك أن َحتُْذَف بتقدير من أي بّعْد نفسك من ْد نفسك من األَسد ، و من األسد ، أي َبع�

حذف األرنِب ، والط�ريق الطريق أي اّتق.

ْبُتُه ، أي وباب ما اُضمر عامله ، وهو مفعول حذف فعله مع التفسري ، نحو � َزْيداً َرضَ

بُت َزيداً فحذف فعله وفّرس برضبته. َرضَ

وباب االختصاص ، نحو � نحن العرَب أْسَخى الناس للضيف ، أي نخص� العرب.

وباب املدح والذّم والرتّحم ، نحو � احلَمُد لله أهل احلمد ، وَمَرْرت بزيد الفاِسَق

واملسكَ� ، أي أعين أهل احلمد وأعين الفاسق واملسك� ، وباب اإلغراء ، نحو � الَغزاَل

الَغزال أي ارمه.

الثا� املصدر � وهو يعمل عمل فعله الزماً أو متعّدياً ، معلوماً أو جمهوًال ، فاملعلوم ، نحو �

ْيٍد َعمراً يوَم اجلُمعِة أماَم األمري رضباً شديداً تأديباً له ، ْيٍد ، وأْعَجَبين َرضُْب َز بلغين قياُم َز

ن َبْعِد َغلَِبِهْم َسَيْغلُِبوَن» (١) ، أي من بعد أْن ُغلبوا ُه فارِساً ، واملجهول ، نحو � «َوُهم م� ولله َدر�

إعامله بالالم َضعيف ، وقد يضاف إىل الفاعل واملفعول عىل إعرابه ، ، و

____________________________

(١) الروم � �٣

٣٦٦
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ْيٌد ، وقد ْيٍد َعْمراً ، وبالعكس ، نحو � أْعَجَبين َرضُْب َعْمرٍو َز نحو � أْعَجَبَين َرضُْب َز

حيذف أحدمها واآلخر عىل إعرابه أو جمروراً باإلضافة ، وال يتقّدم معُموله عليه وال

يضمر فيه ، وتابعهام يف اجلّر يتبع اللفظ واملحّل ، نحو � َعِجْبُت ِمْن َرضْب َزْيد الظ�ريِف ،

والظريُف ، ومن آِكِل اخلبِز والل�ْحِم والل�ْحَم ، ويف الر�فع والنصب اللفظ.

هداية � اسم احلدث وهو إن كان علامً َكَفجاِر للفْجرة ، أو �يم كاملَْحمدة ، أو عىل زنة

إّال ُؤ ُوُضوًء ، فاسم مصدر و مصادر الثال� وهو لغريه ، نحو � أْغَتِسل ُغْسًال ، وأَتَوض�

فمصدر كالرضب واإلكرام.

الثالُث اسم الفاعل � وهو يعمل عمل فعله املعلوم برشط احلال واالستقبال واالعتامد عىل

املخرب عنه ، أو الالم املوُصولة أو املوُصوف ، أو كان حاًال أو باهلمزة أو حرف النفي أو

النداء ، نحو � يا طالعاً جبًال ، وما قائٌم زيٌد ، وأضارٌب زيٌد أخاه ، وجاء� زيٌد راكباً

فرَسه ، وجاَء َرُجٌل ضارٌب أُبوُه ُغالَمُه ، والضارُب أبوه بكراً ، وزيٌد ضارٌب غالمه عمراً

إن كان بالالم فيعمل مطلقاً ، والتثنية واجلمع كاملفرد. وهكذا صيغ يوم اجلمعة ، و

املبالغة يف مجيع ما ذكر ، نحو � جاَء رجل ّرضاب غالمه ، ويضاف إىل فاعله ومفُعوله ،

وتابعه كتابع املصدر ، نحو � زيد ضارٌب عمرٍو َوَبْكٍر وبكراً.

الرابع اسم املفعول � وهو يعمل عمل فعله املجُهول برشائط اسم الفاعل ، نحو � أَمْرضوٌب

زيٌد يوَم اجلمعِة أمام األمري رضباً شديداً يف داره َواحلَوض َممْلُوٌء ماًء ؟ ويضاف إىل فاعله ،

ْيٌد َمْرضوب أبيه ،   نحو � َز
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إن شئَت تنصبه تشبيهاً باملفعول والفاِعل مسترت فيه ، ففيه ثالثة أوجه وكذا اسم الفاعل و

الالزم.

اخلاِمُس الصفة املشّبهة � وهي مشتّقة من فعل الزم ملن قام به عىل معىن الثبوت ال احلُدوث

ويعمل عمله ، نحو � زيٌد َحَسٌن وجُهُه ، وزيٌد طّيٌب أبوه.

ومن العوامل القياسّية � اسم التفضيل ، نحو � ما رأيت رُجًال أْحَسَن يف َعْيِنِه الُْكْحُل

ِمْنُه يف َعْ� َزيٍد ، َوهذا ُبرساً اَطَْيُب منه ُرطَباً.

الساِدُس املضاف � وهو كّل اْسم نسب إىل يشء وجّره بتقدير الالم أو ِمْن أو يف ويسّمى

ْيٍد وخاَتم ِفّضٍة ، وَرضُْب الَْيْوم ، وقد يقع الفصل املجرور مضافاً إليه ، نحو � هذا ُغالُم َز

ْيٍد. بينهام ، نحو � يف برئ ال حوٍر وهذا غالم واللِه َز

السابُع كّل اسم ُمبهم قد تّم بأحد االشياء األربعة � التنوين ونون التثنية وشبه اجلمع

ْيتاً واالضافة ، وهي تنصب اسامً منكراً ويسّمى املنصوب ممّيزاً ، نحو � عندي رِطٌْل َز

وَمَنواٍن سمناً ، وعرشون ِدْرمهاً ، وملُؤُه َعَسًال ، وقد عّد الثالث من السامعّية.

إّما معنوّي وهو معنيان ، معىن يرفع غري املبتدأ واخلرب العامُل � إّما لفظي وقد باَن ، و

باِن. ومعىن يرفع املبتدأ َواخلرب وهو جتّرده عن النواصب واجلوازم ، نحو � َتْرضُِب َتْرضِ

ْيٌد قائم ، فزيد مبتدأ وعامله جتّرده عن وهو جتّرده عن العوامل اللفظّية لإلسناد ، نحو � َز

العوامل اللفظّية إلسناد القيام إليه ، وقائم خربه ، وعامله التجّرد عنها إلسناده اىل زيد ،  
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ونحو � ما قائٌم الزيدان ، وأقائم الزيدان ؟ فقائم يف املثال� مبتدأ وعامله التجّرد إلسناده

إىل زيد. ونعين بالعوامل اللّفظّية هنا ما ال يكون زائدة فدخل نحو � هذا بَِحْسِبك

وبَِحْسِبك هذا ، واحلمُد لله ، وهذا خالصة ما أوردناه وهو جزء ممّا يّدخرون ليوم ال ينفع

َذا َفلَْيْعَمِل الَْعاِملُوَن» (١)� ـٰ فيه مال وال بنون و «ِملِْثِل َه

____________________________

(١) الّصافات � �٦١
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