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كتاب رشح العوامل يف الّنحو

بسم الله الرمحن الرحيم

احلمد لله رّب العامل� والصالة والسالم عىل سّيدنا حمّمد وآله أمجع�.

[العوامل و اقسامها]

أّما بعد : فإّن العوامل يف الّنحو عىل ما ألّفه الشيخ الفاضل عبد القاهر بن عبد الّرمحن

اجلرجا� ، مائة عامل ، وهي تنقسم اىل قسم� � لّفظّية ، ومعنوّية.

فاللّفظّية منها تنقسم اىل قسم� � سامعّية ، وقياسّية ، والسامعّية منها � أَحٌد وتسعون

عامًال ، والقياسّية منها � سبعة عوامل ، واملعنوّية منها � عددان ، فاجلملة � مائة عامل ،

والسامعّية منها تتنّوع عىل ثالثة عرش نوعاً �

[بيان انواع العوامل السامعى ]

النوع األّول � حروف جتّر االسم فقط وهي سبعة عرش حرفاً �

األّول الباء � وهلا معاٍن �

إّما جمازاً ، نحو � مررت بزيد ، أي � ْيٍد داء ، و األّول : لإللصاق إّما حقيقة نحو � بَز

التصق مروري �وضع يقرب منه زيد.

الثا� : لالستعانة ، نحو � كتبت بالَقلَِم ، أي � باستعانته.

٣٠١
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الثالث : للمصاحبة ، نحو � َخَرَج زيٌد بعشريتِه أي � بصحبة عشريته ، وقد جييء �عىن

من ، نحو � «َعْيًنا َيْرشَُب ِهبَا ِعَباُد الل�ـِه» (١) ، أي � منها و�عىن َعْن ، نحو � َفاْسأَْل بِِه َخِبًريا (٢)

أي � عنه.

الرابع : للمقابلة ، نحو � بِْعُت هذا هبذا ، أي � بِْعُت هذا اليشء �قابلة هذا اليشء.

يٍد. اخلامس : للتعدية ، نحو � ذَهْبُت بَِز

ْبُتُه بُِسوء أَدبِِه. السادس � للسببّية ، نحو � َرضَ

السابُع : للظرفّية ، نحو � َجلَْسُت باملْسِجِد.

الثامُن : للزيادة ، قياساً يف النفي واالستفهام ، نحو � ما زيٌد بقائٍم ، وهل زيٌد بقائٍم ،

وسامعاً يف املرفوع ، نحو � «وََكَفٰى بِالل�ـِه َشِهيًدا» (٣) ، ويف املنصوب نحو � «َوَال ُتلُْقوا

بِأَْيِديُكْم ِإَىل الت�ْهلَُكِة» (٤) ، وُيعرف بِأّهنا لو أسقطت � خيّل باملعىن.

التاسع : للتفدية ، نحو � بأ� وأّمي وتدُخل عىل املظهر كام مّر وعىل املضمر نحو � به

داٌء وبك شفاء.

الثا� ِمْن � وهلا معان �

أحدها � البتداء الغاية يف املكان ، نحو � ِرسُْت ِمَن الَْبْرصَِة إَىل الُْكوَفِة ، وقد يكون

لِلزماِن ، نحو � «لِل�ـِه اْألَْمُر ِمن َقْبُل َوِمن َبْعُد» (٥) ويعرف بصّحة وضع زمان ىف موضعه.

____________________________

(٢) الفرقان � �٥٩(١) اإلنسان � �٦

(٣) نساء � �٧٩

(٤) بقره � �١٩٥

(٥) روم � �٤
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الثا� : لتبي� اجلنس ، نحو � «َفاْجَتِنُبوا الر�ْجَس ِمَن اْألَْوثَاِن» (١) أي � الّذي هو األوثان ،

ويعرف بصّحة وضع (الّذي هو) أو (الّتي هي) مكانه.

الثالث : للتبعيض ، نحو � أَخْذُت من الدراهم ، أى � بعض الدراهم.

َالِة ِمن َيْوِم اْجلُُمَعِة» (٢) ، أي � يف يوم اجلمعة. الرابع � �عىن يف ، نحو � «ِإَذا نُوِدَي لِلص�

اخلامس � زائدة يف الكالم املنفّي ، نحو � ما جاء� من أَحد. وتدخل عىل املظهر كام

مّر وعىل املضمر ، نحو � منه َعطاء وِمْنك ثَناٌء.

الثالث إٰىل � وهلا معنيان �

أحدمها : النتهاِء الغاية يف املكان ، نحو � ِرسُْت من الَبْرصَة إَىل الُكوفة ، وقد تستعمل يف

د َصّىل اللُه َعلَيِه وآلِِه ُمْسَتمر� إىل َيْوم الِقياَمِة. ُع ُحمَم� الزمان ، نحو � َرشْ

ُكلُوا أَْمَواَهلُْم ِإَىلٰ أَْمَوالُِكْم» (٣) ، أي � مع وثانيهام : �عىن مع وهو قليل ، نحو � «َوَال َتأْ

أموالِكم ، وما أشبه ذلك ، نحو � «َفاْغِسلُوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإَىل اْملََراِفِق» (٤) ، أي � َمَع

اَعِة» (٥)� املراِفق ، وتدخل عىل املظهر كام مّر وعىل املضمر ، نحو � «ِإلَْيِه ُيَرد� ِعلُْم الس�

____________________________

(١) احلج � �٣٠

(٢) اجلمعه � �٩

(٣) النساء � �٢

(٤) املائدة � �٦

(٥) فّصلت � �٤٧

٣٠٣
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ابُع يف � وهلا معنيان � الر�

أَحدمها : للظّرفّية ، وهو حلول يشء يف غريه إّما حقيقة ، نحو � زيد يف الدار ، أو جمازاً

، نحو � النجاة يف الّصدق كام أن� اهلالك يف الكذب.

الثا� � �عىن عىل وهو قليل أيضاً ، نحو � «َوَألَُصل�َبن�ُكْم ِيف ُجُذوِع الن�ْخِل» (١)� وقد جييء

�عىن َمَع ، نحو � «لَْو َخَرُجوا ِفيُكم» (٢) أي � َمَعكم ، وتدخل عىل املظهر كام مر� وعىل

املضمر ، نحو � فيكم وفيِهْم.

اخلاِمُس الالم � وهلا معان �

أَحدها : لالختصاص وهو عىل رضب� � إّما لالختصاص املل� ، نحو � املاُل لزيٍد ، أو

لالختصاص اإلضايف ، نحو � اجلُّل للفرس.

ْبُت زيداً لِلّتأديب. الثا� : للتعليل ، نحو � َرضَ

ر اْألََجل ، أي � والله. الثالث � للقسم ، نحو � لِل�ِه ال ُيَؤخ�

الرابُع : زائدة للتأكيد ، نحو � «َرِدَف لَُكم» (٣) أي َرِدَفُكْم ، وتدخل عىل املظهر كام مّر

َباٌت» (٤) لكن تفتح بإحلاق الضمري. وعىل املضمر ، نحو � «لَُه ُمَعق�

اخلاِمُس : �عىن عن إذا استعمل مع القول ، نحو قوله تعاىل � «َقاَل ال�ِذيَن َكَفُروا لِل�ِذيَن

ا َسَبُقونَا ِإلَْيِه» (٥) ، وليس معىن ا م� آَمُنوا لَْو َكاَن َخْريً

____________________________

(١) طٰٰه � �٧١

(٢) التوبة � �٤٧

(٣) النمل � �٧٢

(٥) االحقاف � �١١(٤) الرعد � �١١
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اآلية أن� الكافرين خاطبوا املؤمن� ، ألنُّه لو كان كذلك لوجب أن يقال � ما َسَبْقُتُمونا

إلْيِه ، فعلم أّن معناه � قاَل ال�ذيَن َكَفُروا َعِن ال�ذيَن آمنوا.

السادُس ُرب� � وهي للتقليل ، وهلا َصْدُر الكالم ، وختتّص باسم نكرة موصوفة عىل

األصّح ، نحو � ُرب� َرُجٍل َكريٍم لَِقْيُته ، وقد تدخل عىل مضمر ُمبهم ُمبّ� بنكرة َمْنُصوبة

نحو � ُرب�ُه َرُجًال ، وقد تستعمل للتكثري ، نحو � ُرب� تاِل الُقْرآِن َوالُْقرآُن َيلَْعُنُه ، و واو ُرّب

� نحو قول الشاعر �

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

السابُع َعٰىل � وِهَي لالستعالء ، إّما حقيقة ، نحو � زيٌد عىل السطح ، أو جمازاً ، نحو �

عليه َدْين ، وقد جييء �عىن يف ، نحو � «ِإْذ ُوِقُفوا َعَىل الن�اِر» (٢) ، أي � يف النار ، وتدخل عىل

املظهر واملضمر كام مّر.

ْهَم َعِن الَقْوِس ، أي � جتاوز الثاِمُن َعن � وهي للمجاوزة ، إّما حقيقة ، نحو � َرَمْيُت الس�

إّما جمازاً ، نحو � َبلََغين عن َزيٍد َحديث ، ومعناه جتاوز عنه حديث. عن القوِس ، و

وتدخل عىل املظهر كام ذكر وعىل املضمر ، نحو � «َوَرُضوا َعْنُه» (٣)�

____________________________

(١) يعىن � بسيار شهرى است كه نيست او را انيىس ، مگر گوساله هاى وحىش وشرتهاى سفيد مايل به رسخى.

(٢) االنعام � �٢٧

(٣) البّينة � �٨

٣٠٥
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التاسع الكاف � وهلا معنيان �

أَحدمها : للتشبيه يف الذات أو الصفات ، نحو � زيٌد كأخيه ، وزيٌد كاألسد.

ٌء» (١) ، وال تدخل عىل املضمر إّال عىل سبيل الثا� � زائدة ، نحو � «لَْيَس َكِمْثلِِه َيشْ

احلكاية [ نحو � ] ُهَو.

العارش ُمذ وُمنذ � ومها البتداء الغاية يف الزمان املايض ، نحو � ما َرأَيته مذ [ أو ُمْنُذ ] يوم

اجلمعة ، أي � أّول انتفاء رؤيتي يوم اجلمعة ، أو للظرفّية يف الّزمان احلارض ، نحو � ما

رأيته [ ُمْذ أو ] منذ يومنا ، أي � عدم رؤيتي يف مجيع يومنا.

احلادي عرش حّتى � وهلا معنيان �

أحدمها النتهاء الغاية ، مثل اىل إّال أّن ما بعد حّتى داخل يف حكم ما قبلها ، نحو �

َياَم ِإَىل الل�ْيِل» (٢)� أكلُْت السَمَكة حّتى رأِسها ، بخالف إىل ، نحو � «ثُم� أَِ��وا الص�

الثا� ، �عىن َمَع وهو كثري ، نحو � جاء� احلاّج حّتى املُشاة ، وتدخل عىل املظهر

خاّصة خالفاً للمربّد ، فانُّه جّوز الدخول عىل املضمر أيضاً ، مستدّالً بقول الشاعر �

َفتًى حّتاك ياْبَن أ� زياٍد (٣) فال واللِه ال َيْبقٰى اُناٌس

____________________________

(٢) البقرة � �١٨٧(١) الشورى � �١١

(٣) پس سوگند به خدا كه مردمان جوان باقى �ى مانند ، حّتى تو اى پرس ا� زياد ، شاهد در دخول حّتى بر

ضمري خماطب است ، جامع الشواهد.

٣٠٦
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الثا� عرش باء الَقَسم � نحو � باللِه َألْفَعلَن� َكذا ، وهي تستعمل مع الفعل ، نحو � اُقِسُم

باللِه ألْفَعلَن� َكذا ، وبُدونه كام َعَرْفَت ، وتدخل عىل املَظْهر كام مّر وعىل املضمر ، نحو �

بك ألْفَعلَن� َكذا.

الثالث عرش واو القسم � نحو � واللِه ألْفَعلَّن كذا ، وتستعمل بدون الفعل كام مّر ، وال

تدخل عىل املضمر فال يقال � َوَك ألْفَعلَن� كذا.

الرابُع عرش تاء القسم � نحو � تاللِه ألْفَعلَن� كذا ، وهي تدخل َعىل لفظة الله فقط ، فال

يقال � َتَرب� الكعبة بخالف أخَوْيه.

ْيٍد ، وقد تستعمل لالستثناء ، اخلاِمس عرش حاشا � للتنزيه ، نحو : ساَء القوُم حاشا َز

نحو � جاء� القوم حاشا زيداً.

واثنتان بقّيتان وُمها �

[ السادس عرش والسابع عرش ] َخال وَعدا � لالستثناء ، ومعىن االستثناء إخراج اليشء عّام

دخل فيه هو وغريه ، نحو � جاء� القوم عدا زيٍد ، وأكرمت القوم خال زيٍد ، واعلم � أّن

احلروف الثالثة األخرية قد يعملن عمل النصب عىل أّهنا أفعال ، واعلم � أنّه قد ُحتذف

هذه احلروف من االسم ويقال � إنّه منصوب بنزع اخلافض ، نحو � «َواْخَتاَر ُموَىسٰ َقْوَمُه

َسْبِعَ� َرُجًال» (١) أي من قومه.

____________________________

(١) االعراف � �١٥٥

٣٠٧
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النوع الثا� � حروف تنصب االسم وترفع اخلرب ، وهي سّتة أحرف وتسّمى احلروف

املشّبهة بالفعل لكوهنا عىل ثالثة أحرف ، فصاعداً كالفعل ، وفتح آخرها كاملايض ،

ووجود معىن الفعل فيها ، وكام أن� الفعل يرفع وينصب فكذلك هي ترفع وتنصب وهي ،

إن� وأن� ، �عىن حّققُت ، وكأن� �عىن شّبهت ، ولكّن ، �عىن استدركت ، وليت ، �عىن

ْيُت ، نحو � إن� َزْيداً قائٌم ، وَبلََغىن أن� َزْيداً ذاِهٌب ، والفرق �ّنيت ، ولََعّل ، �عىن َتَرج�

بينهام أن� إن� املكسورة َمَع اسمها وخربها كالم تاّم بخالف أن� املفتوحة فإّهنا َمَع اسمها

وخربها يف حكم املفرد وال تفيد حّتى يكون قبلها فعل كام مّر ، أو اسم ، نحو � َحق� أن�

َزْيداً قائٌم ، أو ظرف ، نحو � ِعْندي أن�ك قائٌم.

َا وتلحقهام ما الكاّفة ، فتلغيان عن العمل ، وحينئٍذ تدخالن عىل اجلملت� ، نحو � «ِإ��

َا َيْعُمُر َمَساِجَد الل�ـِه َمْن آَمَن بِالل�ـِه» (٢)� َولِي�ُكُم الل�ـُه َوَرُسولُُه» (١) و «ِإ��

) يف أحد عرش موضعاً � واعلم � أنّه تكرس (ان�

األّول � عند االبتداء ، نحو � «ِإن� ال�ِذيَن آَمُنوا» (٣)�

الثا� � بعد املوصول نحو � جاء� ال�ذي إّن أباه عا�.

َا َبَقَرٌة» (٤)� الثالث � بعد القول ، نحو � «َقاَل ِإن�ُه َيُقوُل ِإهن�

�(٥) « نَساَن لَِفي ُخْرسٍ الرابع � بعد الَقَسم ، نحو � «َوالَْعْرصِ * ِإن� اْإلِ

____________________________

(١) املائدة � �٥٥

(٢) التوبة � �١٨

(٣) الربوج � �١١

(٥) العرص � ١ و �٢(٤) البقرة � �٦٨
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اخلامس � ما يكون ىف خربها الالم ، نحو � «َقالُوا نَْشَهُد ِإن�َك لََرُسوُل الل�ـِه» (١) ، ونحو �

«َوالل�ـُه َيْعلَُم ِإن�َك لََرُسولُُه» (٢)� ألن� الالم للتأكيد.

السادُس � بعد ثّم ، نحو � «ثُم� ِإن� َعلَْيَنا َبَيانَُه» (٣)�

ِْم» (٤)� هب� ُْم َعن ر� السابع � بعد كّال ، نحو � «َكال� ِإهن�

الثاِمن � بعد األمر ، نحو � «ُذْق ِإن�َك أَنَت الَْعِزيُز الَْكِريُم» (٥)�

التاسع � بعد النهي ، نحو � «َال َحتَْزْن ِإن� الل�ـَه َمَعَنا» (٦)�

ي�ِتي بَِواٍد َغْريِ ِذي َزْرٍع» (٧)� ب�َنا ِإ�� أَْسَكنُت ِمن ُذر� العارش � بعد الدعاء ، نحو � «ر�

احلادي عرش : بعد النداء ، نحو � «َيا لُوُط ِإن�ا ُرُسُل َرب�َك» (٨)�

ومنها َكأن� : للتشبيه ، نحو � َكأن� زيداً األسُد ، وقد ختّفف فتلىن عن العمل ، نحو �

قول الشاعر �

ونَْحٍر ُمْرشِِق اللّْون َكأْن ثَدياه ُحّقان (٩) 

وَمْعُشوٍق بِذي شاٍد َكأْن

____________________________

(١) املنافقون � �١

(٢) املنافقون � �١

(٣) القيامة � �١٩

(٤) املطّفف� � �١٥

(٥) الدخان � �٤٩

(٦) التوبة � �٤٠

(٧) ابراهيم � �٣٧

(٨) هود � �٨١
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(٩) بسا باالى سينه و گودى زير گلويى كه رنگ آن درخشنده است كه گويا دو پستان آن سينه مانند دو حّقه

است در ِگردى و كوچ� و حمبو� كه خواننده است كه گويا چشامنش چشمهاى آهوان است ، شاهد در َكاَْن

خمَفف است كه عمل نكرده است ، جامع الشواهد.

٣٠٩
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ولكّن : لالستدراك ، وهو أن يتوّسط ب� الكالم� املتغايرين بالنفي واإلثبات ، معىن

سواء كان تغايراً لفظّياً ، أو � يكن فيستدرك هبا النفي باإلجياب ، نحو � ما جاء� َزْيٌد

ْيٌد لكن� َبْكراً حارض. لكن� َعْمراً جاء ، وفارقين َز

ويستدرك هبا اإلجياب بالنفي ، نحو � جاء� زيٌد لكّن عمراً � جييء ، وجاء� زيٌد

لكّن عمراً غائٌب ، وقد ختّفف لكّن فتلغى حينئٍذ عن العمل كأخواهتا ، وجيوز معها ذكر

َياِطَ� َكَفُروا) (١) ، بتخفيف لكْن ورفع الشياط� فرقاً ـِٰكن� الش� الواو كقوله تعاىل � (َولَ

بينها وب� لكن الّذي هو حرف عطف ، نحو � ما جاء� زيٌد لكْن بكٌر جاَء.

وليت � للتمّىن ، ومعناه طلب حصول اليشء سواء كان ممكناً أو ممتنعاً. فاملمكن ، نحو

� ليت زيداً قاِعٌد. واملمتنع ، نحو � لَْيَت زيداً طائٌر ، وقول الشاعر �

َفاُْخِربَُه �ا َفَعَل املَشيُبَفيا لَْيَت الشباَب َيُعود َيْوماً 

وأجاز الفّراء والكساّ� لَْيَت َزْيداً قا�اً بنصب اجلزءين ، لكّن الفراء أجرى له جمرى

أ�ّىن ، والكساّ� بتقدير كان ، أي � ليت زيداً كان قا�اً ، فقا�اً يف املثال املذكور حال

عند الفّراء ، وخرب كان عند الكساّ�.

اَعَة َقِريٌب» (٢) فيه ترج� ولََعل� : للرتّجي ، وتستعمل يف املمكن فقط ، نحو � «لََعل� الس�

للعباد. وشّذ اجلّر هبا ، نحو � لََعل� أ� املِْغوار ِمْنك قريب.

____________________________

(١) البقرة � �١٠٢

(٢) الشورى � �١٧

٣١٠
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النوع الثالث � حرفان يرفعان االسم وينصبان اخلرب ومها : ما ، وال ، املُشّبهتان بليس من

ْيٌد قا�اً ، وال َرُجٌل أْفَضَل ِمْنَك ، والفرق بينهام أن� (ما) حيث املعىن والعمل ، نحو � ما َز

لنفي احلال بخالف (ال) فإنّه للنفي مطلقاً ، وقيل لنفي االستقبال. ويدخل (ما) عىل املعرفة

والنكرة بخالف (ال) ، فإنّه يدخل عىل النكرة فقط ، وخيتّص دخول الباء عىل خرب (ما)

دون (ال) نحو � ما زيٌد بقائم.

النوع الرابع � حروف تنصب االسم فقط وهي سبعة أحرف.

إن اُك�َدْت بضمري منفصل جاز الّرفع والّنصب الواو �عىن مع ، نحو � ِجْئُت وَزْيداً ، و

إّال تعّ� الّنصب كام مّر. ْيٌد وَزْيداً ، و ، نحو � ِجْئُت أنا وَز

إن كان يف ومنها � إّال ، لالستثناء يف كالم موجب ، نحو � جاء� القوم إّال زيداً ، و

ا َفَعلُوُه ِإال� َقلِيٌل» (١) كالم غري موجب جاز الّرفع والّنصب ، لكن البدل أفصح ، نحو � «م�

إّال َقليًال). (و

ومنها � يا ، نحو � يا عبد الله. وأيا ، نحو � أيا عبَد الله. وهيا ، نحو � َهيا َعْبَد اللِه. وأْي

، نحو � أْي عبَد الله ، واهلمزة املفتوحة نحو � أَعْبَد اللِه.

وهذه اخلمسة للنداِء وَيْنص� إذا كان املنادى مضافاً كام عرفت ، أو مضارعاً له ، نحو

ْيٍد. أو غري ُمعّ� كقول األعمى ، يا َرُجًال ُخْذ بَِيدي. � يا خرياً ِمن َز

____________________________

(١) النساء � �٦٦

٣١١
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والفرق بينها أّن ( يا ) أعّم للمنادى ، البعيد واملتوّسط والقريب ، دون أخواهتا و ( أيا

وهيا ) وضعتا لنداِء البعيد ، و ( أي ) وضعت لنداء املتوّسط و ( اهلمزة ) للقريب.

الّنوع اخلامس � حروف تنصب الفعل املضارع وهي أربعة أحرف.

أْن � وتسّمى أن الناصبة وجتعل املستقبل يف تأويل املصدر وخيتّص بزمان االستقبال ،

نحو � اُريُد أن َتُقوَم ، أي � ِقياَمَك.

ْيٌد ، وقالت املعتزلة للتأبيد َولَْن : ومعناها نفي املستقبل مع التأكيد ، نحو � لَْن َيرضَِب َز

، ألّن الله تعاىل نفى رؤيته بقوله � «لَن َتَراِ�» (١) ، وهو ال يرى يف الدنيا واآلخرة ألنّه

ليس يف مكان وال يف جهة ، فرؤيته ليس ممكناً فيكون لَْن للنفي األبدّي.

وَ�ْ : للتعليل ، ومعناه أْن يكون ما قبله سبباً ملا بعده ، نحو � أْسلَْمُت َ�ْ أْدُخَل اْجلَن�ة ،

فيكون اإلسالم سبباً لدخول اجلّنة.

إَذْن : للجواب واجلزاء ، كام إذا قيل لك � أنا آتيك ، َفَتُقوُل � إَذْن أكِرَمك. و

إذا وقعت بعد الفاء أو الواو ، فوجهان ، كقولك جميباً ملن قال � أنا آتيك ، فإَذْن و

أْكِرُمَك ، جاز الرفع العتامد ما بعدها عىل ما قبلها ، وجاز النصب ألّن الفعل مع الفاعل ملّا

كان مفيداً مستقّالً من غري النظر إىل حرف العطف فكأنّه غري معتمد عىل ما قبلها.

وينصب الفعل املضارع بإضامر أْن بعد مخسة أحرف وهي � حت�ى ، والالم ، وأْو �عىن

إىل أْن ، وواو اجلمع ، والفاء يف جواب األشياء

____________________________

(١) االعراف � �١٤٣

٣١٢
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السّتة ، وهي � األمر ، والنهي والنفي ، واالستفهام ، والّتمّين ، والعرض ، مثاله � ِرسُْت حّتى

ُكِل السَمك وَتْرشََب أدُخَل الَبلََد ، وِجْئُتَك لُِتْكِرَمين ، َوَأللَْزَمن�ك أو ُتْعطَيين َحّقى ، َوال َتأْ

الل�َ�َ ، أي � ال َجتَْمْع َبْيَنُهام ، وُزر� َفاُْكِرَمك ، «َوَال َتطَْغْوا ِفيِه َفَيِحل� َعلَْيُكْم َغَضِبي» (١) ،

ثنا ، ومعناه نفي اجلملت� ، يعين ما تأْتينا فَكْيَف حتّدثنا عىل معىن أّن انتفاء َوما َتأْتينا َفُتَحد�

اجلملة االُوىل سبب النتفاِء اجلملة الثانية ، أي � امتنع احلديث المتناع اإلتيان ، وَهْل

أْسأَلَُك َفُتجيَبين ، َولَْيَتين ِعْنَدَك َفأُفوَز ، وأال َتْنِزل بِنا َفُتصيَب خرياً ِمّنا ، أي ليكن منك

نزول فإصابة اخلري مّنا.

الّنوع السادس � حروف جتزم الفعل املضارع وهي مخسة أحرف �

ْيٌد أْمِس. َ�ْ � لقلب املضارع ماضياً ونفيه فيه ، نحو � َ�ْ َيْرضِْب َز

وَملّا � مثلها يف قلب املضارع إىل املايض ، ونفيه فيه لكن خيتّص ملّا باستمرار نفي الفعل

ْيٌد وَ�ْ يف الزمان املايض إىل زمان احلال ، َفلَْم لَِنفي َفَعَل ، وَملّا لنفي َقْد َفَعَل. تقول � نَدَم َز

َيْنَفْعُه الندم ، أي عقيب الّندم. و� ال يلزم استمرار عدم النفع من املايض إىل وقت اإلخبار

، وتقول � نَِدَم زيٌد وَملّا َيْنَفْعُه الندم ، ولزم ملّا استمرار عدم النفع من املايض إىل وقت

اإلخبار ، ألن� زيادة معناها بزيادة ما.

وختتّص أيضاً ملّا بجواز حذف فعله ، نحو � نَِدَم َزيٌد ، وملّا ، أي ملّا ينفعه الندم ألّن

أصله َ�ْ فزيدت عليه ما فنابت مناب الفعل ، وأيضاً فيه معىن التوّقع حلصول الفعل املنفّي

�ا َيْدُخِل بخالف َ�ْ ، نحو � «َمل

____________________________

(١) طه � �٨١
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�َاُن ِيف ُقلُوبُِكْم» (١) وَملّا َيرْكب األمُري. اْإلِ

وِمنها � الم األمر التي يطلب هبا الفعل ، نحو � لَِيْنُرصْ ، وِهَي تدخل عىل الفعل املضارع

املجهول مطلقاً أي سواء كان غائباً ، أو خماطباً ، أو متكلّامً ، نحو � لَِيْنُرصْ ولَِتْنُرصْ وِألنُْرصْ

. إن كان معلوماً تدخل عىل الغائب واملتكلّم ، نحو � لَِيْنُرصْ وِألنُْرصْ ، و

ومنها � الء النهي املطلوب هبا الرتك ، نحو � ال َيْرضِْب ، وهي تدخل عىل مجيع أنواع

املضارع املبّين للفاعل أو املفعول غائباً ، أو خماطباً ، أو متكلّامً ، وال خيفى عليك أْن الم

األمر والء النهي جتعالن اخلرب إنشاء. إذا عرفت ذلك ، فاعلم أّن جوازم املضارع قسامن �

قسم جيزم الفعل الواحد وهو � َ� وَملّا والم األمر والء النهي ، وقسم جيزم الفعل� وُهَو � إن

الرشطّية وكلم املجازاة.

ْبين أِرضْبَك ، وقد فإْن � جتزم الفعل� املضارع� عىل أّهنام رشط وجزاء ، نحو � إْن َتْرضِ

تدخل عىل املاضي� ، وتقلب املايض إىل معىن املستقبل ، وال يعمل يف لفظ ، نحو � إْن

إن كان الرشط مضارعاً واجلزاء ماضياً جيزم الرشط دون اجلزاء ، نحو ْبُت ، و ْبَت َرضَ َرضَ

ْبَتين إن انعكس احلال جاز يف اجلزاء اجلزم وعدمه ، نحو � إْن َرضَ ْبُت ، و � إْن َتْرضِْب َرضَ

ُبَك ، وكلم املجازاة ستذكر إْن شاء الله تعاىل. ْبَك وأْرضِ أْرضِ

إّما بحذف النون يف التثنية َواْعلَْم : أّن اجلزم إّما بحذف احلركة يف غري الناقص ، و

إّما بحذف الواو واأللف والياء يف الناقص ، كام واجلمع املذّكر والواحدة املخاطبة ، و

علم يف الترصيف.

____________________________

(١) احلجرات � �١٤
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وجيزم املضارع بإْن مقّدرة يف جواب األشياء السّتة الّتي جتاب بالفاء إّال النفي ، نحو �

ايتِين اُْكِرمَك ، وال َتْكُفْر َتْدُخِل اجلَن�ة ، وامتنع � ال تكفر تدخل النار خالفاً للكسا� ، ألّن

التقدير إن تكفر تدخل النار ، ونحو � أْيَن َبْيُتَك أُزْرَك ، وَهْل أسأَلَُك ُجتِْبين ، ولَْيَتىن ِعْنَدك

أُفْز ، َوأال َتْنِزْل بنا ُتِصْب َخْرياً ِمّنا ، واملعىن يف اجلميع إْن وقع األّول ، وقع الثا�.

الّنوع السابع � أسامء جتزم الفعل� عىل معىن إن للّرشط واجلزاء ، وهي تسعة أسامء �

األّول َمْن : ويستعمل الُويل العقل غالباً ، نحو � َمْن ُيْكِرْمين أْكِرْمُه ، وقد يكون لغري

ن َ�ِْيش َعَىلٰ َبطِْنِه» (١)� اُويل العقل ، نحو � «َفِمْنُهم م�

ْن َخْريٍ َجتُِدوُه ِعنَد ُموا ِألَنُفِسُكم م� وما � تستعمل لغري اُويل العقل غالباً ، نحو � «َوَما ُتَقد�

َامِء َوَما َبَناَها» (٣)� الل�ـِه» (٢) ، وقد تكون للعاقل كقوله تعاىل � «َوالس�

وأّي � نحو : أّهيْم َيأَتِين اُْكِرْمُه.

وَمتى � لِلزمان نحو � َمتى َختُْرْج أْخُرْج.

� أنُْرصَْك. إْذما � أيضاً للزمان ، نحو � إْذ ما َتْنُرصْ و

وَمْهام � نحو : َمْهام َتْصَنْع أْصَنْع.

وأْيَن : للمكان ، نحو � أْيَن َجتْلِْس أجلِْس.

____________________________

(١) النور � �٤٥

(٢) املزمل � �٢٠

(٣) الشمس � �٥

٣١٥
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وأّ� � أيضاً للمكان ، نحو � أّ� َتُقْم أُقْم.

وحيثام � أيضاً للمكان ، نحو � َحيُثام َتْقُعْد أْقُعْد.

إذا ، فشاّذ الستحالة املعىن يف كيفام ألنّه من املستحيل ، أن يكون وأّما اجلزم بكيفام و

املتكلّم عىل أّي حال يكون املخاطب عليها ، نحو � َكْيَفام َتُكْن أُكْن. فيحتمل أن يكون

إن الّرشطّية ألّن إذا املخاطب مريضاً وال يكون املتكلّم كذلك ، واملنافاة ب� إذا و

إْن َتأْتين اُْكِرْمَك. ر� الُْبْرسُ ، َو إن الّرشطّية للعموم ، نحو � أنا آتيَك إذا اْمحَ للتخصيص و

َب� � ظرف ، وغري ظرف. والظرف إّما أن ال يستعمل إّال مع ما ، وكلم املجازاة عىل َرضْ

إّما أن يستعمل مع ما وجمّرداً عنها ، وهو أْيَن للمكان إذ ما للزمان ، و وهو حيثام للمكان و

إّما أن ال يستعمل َمَع ما وهو أّ� للمكان. ، ومتى يف الزمان ، و

وغري الظرف ، َمْن وما وأّي وَمْهام وأمثلتها ظاهرة ممّا سبق. واعلم أّن إْن الرشطّية وكلم

املجازاة جتعالن اخلرب إنشاء.

الّنوع الثامن � أسامء تنصب األسامء النكرات عىل التمييز وهي أربعة أسامء �

أّوهلا � عرشة إذا رّكبت مع أحد واثن� إىل تسعة وتسع� ، نحو � «َرأَْيُت أََحَد َعَرشَ

َكوَْكًبا» (١) ، و «لَُه تِْسٌع َوتِْسُعوَن نَْعَجًة» (٢) ، وتقول � يف املذّكر واحد واثنان ، ويف املؤنّث

واحدة واثنتان أو ثِْنتان جار عىل القياس املشهور ، وتقول � يف املذّكر ثالثة إىل عرشة َمَع

التاء ويف املؤنّث ثالث إىل عرش بال تاء غري جار عىل القياس كقوله تعاىل �

____________________________

(١) يوسف � �٤

(٢) ص � �٢٣

٣١٦
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إذا كان املعدود مؤنّثاً ، واللّفظ مذّكراً أو َرَها َعلَْيِهْم َسْبَع لََياٍل َوَ�َانَِيَة أَي�اٍم» (١)� و «َسخ�

بالعكس ، فوجهان ، نحو � جاء� ثالثة أشخص من النساء بالنظر إىل اللفظ ، وثالث

أشخص من النساء بالنظر إىل املعدود ، وجاء� ثالث أنُْفس من الرجال بالنظر إىل اللفظ ،

وثالثة أنفس من الرجال بالنظر إىل املعدود.

وتركيب املذّكر أَحَد َعَرش َرُجًال ، واثنا عرش رجًال عىل القياس املشهور ، واملؤنّث

احدى عرشة امرأة ، واثنتا عرشة امرأة عىل القياس املشهور ، وتقول يف املذّكر ثالثة عرش

اىل تسعة عرش بتأنيث اجلزء األّول ، وتذكري اجلزء الثا� ، ويف املؤنّث ثالث عرشة إىل تِسع

عرشة ، بعكس املذّكر. ويسكن الش� ، أهل احلجاز ويكرسها بنو �يم ، لئّال جيتمع

توايل أربع فتحات يف كلمة واحدة.

وتقول يف املذّكر واملؤنّث عرشون وأخواهتا إىل تسع� ، ويف املذّكر ، أَحٌد وِعْرشوَن

ون امرأة ، واثنتان وعرشون وَن َرُجًال ، ويف املؤنّث ، إحدى وِعْرشُ َرُجًال ، واثنان وِعْرشُ

امرأة بتذكري املعطوف عليه يف األّول وعكسه يف الثا� ، ويف املذّكر ثالثة وعرشون رجًال

إىل تسعة وتسع� بتأنيث املعطوف عليه ، ويف املؤنّث ثالث وعرشون امرأة إىل تسع

وتسع� بتذكري املعطوف عليه عىل غري القياس ، وتقول يف مائة وألف ومائت� وألف� ،

نحو � مائة رجل ، ومائتا رجل ، وألف رجل ، وألفا رجل ، ومائة امرأة ، ومائتا امرأة ،

إذا جاوزت مائة يستعمل ما زاد عليها عىل ما عرفت من واحد إىل تسعة وألفا امرأة ، و

وتسع� ، وتعطفه عىل مائة فتقول � مائة ومخسة رجال ومائة ومخس نسوة ، ويف

____________________________

(١) احلاقه � �٧
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�ا� عرشة فتح الياء ، وجاز إسكاهنا ، وقيل � حذفها مع كرس النون لداللة الكرسة عىل

الياء ، وقد شّذ فتح النون.

وممّيز الثالثة إىل العرشة جمرور وجمموع لفظاً ، نحو � ثالثة رجال ، أو معناً ، نحو �

ثالثة َرْهٍط إّال يف نحو � ثال�ائة إىل تسعامئة ، ألّن قياسها مئات إن اُريد غري املذّكر

العاقل ، أو مأين ـ يا ِمئ� ـ إن اُريد املذّكر العاقل.

وممّيز أَحَد عرش إىل تسعة وتسع� منصوب مفرد كام مّر.

وممّيز مائة وألف ، وتثنيتهام ومجعه خمفوض مفرد ، نحو � مائة رجل وألف رجل ومائتا

رجل وألفا رجل وآالف َرجل وال �ّيز الواحد واالثنان استغناء بلفظ معدودمها عنهام فإّن

رجًال يدّل عىل الواحد ، ورجل� يدّل عىل االثن� بخالف اجلمع فإنّه ال يدّل عىل املعدود

املعّ�.

واعلم � اّن ممّيز العرشة فام دوهنا حّقه أن يكون مجع ِقلّة ، نحو � ثالثة أثواب وعرشة

أْفلٍُس إّال إذا اُعِوَز ، نحو � ثالثة شسوع.

إذا وثانيها � كم : االستفهامّية ، ومميزها منصوب مفرد ، نحو � َكْم َرُجًال ِعْنَدك ، و

كانت خربّية فممّيزها جمرور مفرد ، أو جمموع ، نحو � كم رجٍل عندي ، أو كم رْجاٍل

ْبَت عندي ، وتدخل ِمْن يف ممّيز ( كم ) االستفهامية واخلربّية ، نحو � َكْم ِمْن َرُجٍل َرضَ

َيٍة أَْهلَْكَناَها» (١)� وهلام صدر الكالم. ن َقْر «وََكم م�

وثالثها � َكأي�ن اخلربّية ، نحو � َكأي�ْن َرُجًال عندي ، وقد تدخل ِمن يف ممّيز كأي�ن ، نحو �

ن ن�ِبي� َقاَتَل َمَعُه ِرب�ي�وَن َكِثٌري» (٢)� «وََكأَي�ن م�

____________________________
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ورابعها � كذا : وهي كناية عن العدد املبهم. نحو � عندي كذا درمهاً.

الّنوع التاسع � كلامت تسّمى أسامء األفعال بعضها تنصب وهو ما كان �عىن األمر وبعضها

ترفع وهو ما كان �عىن املايض وهو تسع كلامت. الناصبة منها سّت كلامت �

ْيَد َزْيداً أي � أْمِهلُْه. ْيَد ، نحو � ُرَو األّول ُرَو

وَبلَْه ، نحو : َبلَْه َزْيداً ، أي � َدْعُه ، ويستوي فيهام لفظ الواحد واجلمع واملذّكر

ْيَد َزْيداً أو َبلَْه َزْيداً ، ويا ْيَد َزْيداً أو َبلَْه َزْيداً ، ويا رِجال ُرَو واملؤنّث ، نحو � يا َرُجل ُرَو

ْيَد َزْيداً أو َبلَْه َزْيداً. اْمرأة ُرَو

وُدونََك ، نحو : دونك زيداً أي � خذه.

وَعلَْيَك ، نحو � عليَك زيداً أي � الزمه.

وها ، نحو � ها درمهاً ، أي � خذه وذلك للواحد واالثن� واجلمع ، نحو � «َهاُؤُم اْقَرُءوا

ِكَتابَِيْه» (١) ، ويقال � هاء يا امرأة ، وهاُؤن� يا نِْسَوة ، واهلمزة فيها �نزلة كاف اخلطاب ،

. وقد حيذف اهلمزة ، ويلحق الكاف فيقال � هاك هاُكام إىل هاُكن�

ومنها َحي�َهل ، نحو � َحي�َهَل ال�يَد ، أي إيته.

والرافعة منها ثالث كلامت �

َهْيهات ، نحو : َهْيهات َزْيد ، أي َبُعد ، وَهْيهات أبلغ يف اإلبعاد من فعله.

ْيٌد َوَعْمرٌو ، أي افرتقا. وشّتان ، نحو : َشّتاَن َز

____________________________

(١) احلاقه � �١٩

٣١٩
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َع ، إّال أّن َرسعان أْبلَغ يف التأكيد ِمْنُه. عان زيٌد ، أي َرسُ عاَن ، نحو � َرسْ وَرسْ

إّ�ا النوع العارش � األفعال الناقصة ، وهي ثالثة عرش فعًال ، ترفع االسم وتنصب اخلرب و

سّميت هذه األفعال ناقصة ، ألنّه ال يتّم الكالم بالفاعل ، بل حيتاج إىل خرب منصوب ،

وِهَي � كاَن وصاَر وأْصَبَح وأمٰىس وأْضحٰى َوظَل� وباَت وما زال وما َبرَح وما انفك� وما َفِتَئ

وما دام ولَْيَس. وأْحلََق بعضهم مخسة أفعال هبا ، وِهَي � آَض وعاَد وَغدا ووَقَع وراَح.

ويكون لكان معان �

ْيٌد قا�اً ، وقد جتيء للاميض ، نحو � «وََكاَن ِيف اْملَِديَنِة أحدها � ناقصة ، نحو � كاَن َز

تِْسَعُة َرْهٍط» (١) ، وقد جتيء للمستقبل ، نحو � «وََكاَن َيْوًما َعَىل الَْكاِفِريَن َعِسًريا» (٢) وقد

جتيء للحال ، نحو � «َكْيَف نَُكل�ُم َمن َكاَن ِيف اْملَْهِد َصِبي�ا» (٣) ، وقد جتيء جامعة لذلك ،

نحو � «وََكاَن الل�ـُه َعلِيًام َحِكيًام» (٤) ، أي � � يزل عليامً حكيامً يف الزمان املايض واحلال

واالستقبال ، وقد تكون تاّمة أي ال حتتاج إىل اخلرب إذا كانت �عىن َوَقَع ، نحو � كاَن اْألْمُر

، أي � وقع األمر ، وقد تكون زائدة إذا وقعت ب� ما التعّجب وفعل التعّجب ، نحو � ما

كان أْحَسَن َزْيداً ، وتكون �عىن صاَر ، نحو � «وََكاَن ِمَن الَْكاِفِريَن» (٥) ، وقد تكون فيها

ضمري الشأن ، وحينئٍذ تقع بعدها مجلة تفّرس ذلك الضمري ، نحو � كاَن

____________________________

(١) النمل � �٤٨

(٤) الفتح � �٤(٢) الفرقان � �٢٦

(٥) ص � �٧٤(٣) مريم � �٢٩

٣٢٠
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َزيٌد قائٌم ، أي � كان الشأن زيد قائم.

وصاَر : لالنتقال من حال إىل حال ، إّما باعتبار العوارض ، نحو � صاَر الِْبْرشُ أمرياً ،

إّما باعتبار احلقائق ، نحو � صاَر املاُء َهواًء ، وقد تكون تاّمة إذا كانت �عىن َذَهَب نحو و

� صاَر زيٌد إىل َعمرٍو ، أي � َذَهَب إليه.

ْيٌد ، أي � دخل يف ْيٌد َغِنّياً ، وقد تكون تاّمة ، نحو � أْصَبَح َز وأْصَبَح ، نحو : أْصَبَح َز

ْيٌد َفقرياً. وقت الصباح ، وقد تكون �عىن صار ، نحو � أْصَبَح َز

ْيٌد عابداً. وأْمٰىس ، نحو � أْمٰىس َز

وأْضحٰى ، نحو � أْضحٰى زيٌد راكباً.

واعلم � اّن هذه األفعال الثالثة األخرية جتيء عىل ثالثة معان �

أحدها � اقرتان مضمون اجلملة بأوقاهتا اخلاّصة الّتي هي الصباح واملساء والّضحى ،

كام قرنت غىن زيد بالصباح ، وعبادة زيد باملساء وركوبه بالّضحى. واثنتان بقّيتان ذكرتا

يف بيان أْصَبَح.

ْيٌد عابِداً. وظَل� � لِالستمرار يف النهار ، نحو � ظَل� َز

ْيٌد ُمَصل�ياً ، وقد تكونان �عىن صار ، نحو � وباَت : لالستمرار يف اللّيل ، نحو � باَت َز

ا» (١) ، فإنّه ال خيتّص زماناً دون زماٍن ، وبات زيٌد فقرياً ، أي � صار. «ظَل� َوْجُهُه ُمْسَود�

وما زال ، نحو : ما زال َزيٌد أمرياً.

ْيٌد عاِملاً. وما َفتَئ ، نحو � ما َفتَئ َز

ْيٌد عاِقًال. وما َبرَح ، نحو � ما برَح َز

____________________________
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ْيٌد عاِملاً. وما انَْفَك ، نحو � ما انَْفَك َز

واعلم � اّن هذه األفعال األربعة للداللة عىل استمرار خربها السمها ُمْذ كان َقِبلَُه ، أي

يف زمان �كن قبول اخلرب يف املعتاد ، مثل � ما زال َزيٌد أمرياً ، أي � مذ كاَن قابًال لإلمارة ،

ال يف حال كونه طفًال فيلزمها النفي ليدّل عىل استمرار خربها لفاعلها ، فيكون هذه

األفعال حينئٍذ �نزلة كان ، لكون هذه األفعال للنفي ودخول حرف النفي عىل النفي

مستلزم لإلثبات ، ألّن حرف النفي إذا دخلت عىل النفي أفادت اإلثبات وهلذا � جيز أن

يقال � ما زال زيٌد إّال قا�اً ، كام � جيز أن يقال � كان زيٌد إّال عاملاً.

وما دام : لتوقيت أمر �دة ثبوت خربها السمها ، نحو � اْجلِْس ما دام زيد جالساً ،

ومن ثّم احتاَجت إىل كالم فيام قبلها ألّهنا ظرف والظرف حيتاج إىل كالم ألنّه فضلة

والفضلة ال جتيء إّال بعد املسند واملسند إليه.

وليس � لنفي مضمون اجلملة حاًال عند أك�هم الستعامل العرب كذلك ، نحو � لَْيَس

ْيٌد قا�اً ، اآلن ، وال تقول � غداً ، وقيل مطلقاً أي � حاًال كان ، أو غريه كام قال الله تعاىل َز

وًفا َعْنُهْم» (١) ، أي � الَْعذاب فهذه لنفي املستقبل لكون العذاب � «أََال َيْوَم َيأْتِيِهْم لَْيَس َمْرصُ

غري مرصوف عنهم يوم القيامة.

ْيٌد ، لكوهنا أفعاًال واعلم � أنّه جيوز تقديم أخبارها كلّها عىل اسمها نحو � كاَن قا�اً َز

، وجواز تقديم املنصوب عىل املرفوع لقّوهتا ، ويف تقديم األخبار عىل األفعال ثالثة أقسام

� قسم جيوز وهو من كان إىل

____________________________

(١) هود � �٨
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بات ، نحو � قا�اً كاَن زيد ، وقسم ال جيوز وهو ما أّوله ( ما ) فإنّه ال يتقّدم عليه معموله

ُز تقديم أخبار ولكن يتقّدم عىل اسمه َفَحْسُب ، خالفاً البن كيسان وأتباعه ، فإنّه ُجيَو�

هذا القسم عىل نفسه غري ما دام ، وقسم خمتلف فيه وهو لَْيَس.

إّ�ا سّميت هذه األفعال ، أفعال املقاربة ألّهنا النوع احلادي عرش � أفعال املقاربة ، و

وضعت لدنّو اخلرب إىل فاعلها رجاًء أو حُصوًال أو أخذاً فيه وهي أربعة أفعال �

األّول � َعٰىس ، والثا� � كاَد ، والثالث � َكَرَب ، والرابع � أوشك.

وعملها كَعَمِل كان ألّهنا من أخوات كان ، لكوهنا أيضاً لتقرير الفاعل عىل صفة

بسبيل املقاربة رجاًء أو حصوًال أو أخذاً فيه ، إّال أنّه أفردها بالّذْكر الختصاص خربها

بالفعل املضارع ، وامتناع تقديم خربها عليها ، وجواز تقديم خرب كان عليها.

ْيٌد أن َخيُْرَج ، أّما عىس ، فهي غري متّرصفة وخربها فعل املضارع مع أْن ، نحو � عىس َز

وقد حتذف أن ، تشبيهاً بكاد ، نحو � عٰىس زيد َخيْرُج ، وقد تقع أن َمَع الفعل املضارع

فاعًال هلا ، ويقترص عليه وحينئٍذ تكون تاّمة ، نحو � عٰىس أن خيرج زيد.

ْيٌد خيرُج ، وخرب كاد الفعل املضارع بغري أْن ، وقد تدخل أْن عىل وكاد ، نحو : كاد َز

خرب كاَد تشبيهاً بعىس ، نحو � كاد زيٌد أن خيرَج.

ْيٌد َخيُْرُج ، ويستعمل استعامل عٰىس وكاَد ، نحو � أْوَشَك زيٌد وأْوَشَك ، نحو : أوَشك َز

أْن َخيُْرَج ، وأْوَشك زيٌد َخيُْرُج.

وَكَرَب يستعمل استعامل كاد ، نحو � َكَرَب زيٌد َخيُْرُج.

ثّم اْعلم : أّن معىن عىس مقاربة األمر عىل سبيل الرجاء والطمع ،  
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تقول � عىس الله أن َيشفى اْملَريَض ، تريد أّن ُقُرب شفائه مرجّو من عند الله.

ومعىن كاد مقاربة األمر عىل سبيل احلصول ، نحو � كادت الَشْمس َتْغُرب ، تريد أّن

قرهبا من الغروب قد َحَصل. وأّما أوشك ، فمعناه معىن كاَد يف إثبات قرب احلصول وليس

إّ�ا استعمل أوشك يف اللفظ معناه معىن َعٰىس ، ألنّه ليس فيه معىن الرجاء والطمع و

استعامل عٰىس وكاد ملشاركته هلام يف أصل باب املقاربة ، وكان القياس أن يستعمل

استعامل كاد ملوافقته بكاد يف املعىن ، وهو إثبات قرب احلصول.

وأّما َكَرَب فمعناه دنّو اخلرب عىل معىن األخذ والرشوع يف اخلرب ، فَكَرَب خمالف لعىس

النتفاء معىن الرجاء والطمع فيه ، وخمالف لكاد أيضاً حلُصول الرشوع يف خرب َكَرَب

بخالف كاد فلم يستعمل َكَرَب إّال بالفعل املضارع ، جمرداً عن أْن ألّن أْن لالستقبال ،

وخرب َكَرَب حمّقق يف احلال فتحّقق خرب َكَرَب يف احلال أك� من حتّقق خرب كاد يف احلال ،

ألّن اخلرب يف كاد يصّح تقديره مستقبًال عىل وجه يصّح دخول أْن لذلك ، وهاهنا ال وجه

لتقديره مستقبًال لكونه مرشوعاً فيه ، فقد حتّقق فيه معىن احلال ، فلم يكن لدخول أْن يف

خربها وجه ألّن أْن لالستقبال.

وقيل أفعال املقاربة سبعة ، فاُحلق هبا َجَعل ، وطَِفق ، وأََخَذ ، وهي مثل كاد ، لقرب

. ْيٌد يقول وأخذ بكر ينُرصُ ْيٌد َيْفَعُل ، وَجَعَل َز معناها من معىن كاد ، تقول � طَِفَق َز

إذا دخل النفي عىل كاد فهو كاألفعال عىل األصّح فكام أّن األفعال املثبتة إذا دخل و

عليها النفي كانت للنّفي ، فكذلك تكون كاد ، وقيل � تكون لالثبات ماضياً كان أو

مستقبًال ، وقيل � تكون يف  
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املاىض لإلثبات ويف املضارع كاألفعال �ّسكاً بقوله تعاىل � «َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوا َيْفَعلُوَن»

(١) ، وقد ذبحوا فالذبح يدّل عىل الفعل ، فيكون ، وما كادوا لألثبات ، ويقول ذي الِرّمة �

َ اهلَْجُر املُِحّبَ� َ�ْ َيَكدْ  ُحإذا َغري� َرسيُس اْهلَوٰى ِمْن ُحب� َمي�ة َيْربَ
 (٢)

النوع الثا� عرش � أفعال املْدح والذّم وهي ما وضع إلنشاء مدح أو ذّم وهي أربعة أفعال ،

فمنها نِْعَم وبئَس ، يدخالن عىل اسم� مرفوع�. أحدمها ، يسّمى الفاعل ، والثا�

املخصوص باملدح والذّم ، نحو � نِْعَم الَرُجُل َزيٌد ، وبئَس الَرُجل َبْكٌر ورشطهام أن يكون

معّرفاً بالالم كام مّر أو مضافاً إىل املعّرف هبا ، نحو نِْعَم غالم الرجل زيٌد ، أو مضمراً ممّيزاً

بنكرة منصوبة ، نحو � نِْعَم رجًال زيٌد ، أو ممّيزاً �ا ، نحو � «َفِنِعام� ِهَي» (٣) ، فام هنا نكرة

�عىن يشء موضعها النصب عىل التمييز ، وهو ممّيز لفاعل نِْعَم ، أي َفِنْعَم شيئاً هي ، وهي

ضمري الّصدقات وهي املخصوصة باملدح ، وبعد ذكر الفاعل عىل أّي وجه يذكر

املخصوص ، ألّن ذكر اليشء مبهامً ثّم مفّرساً أوقع يف النفوس.

واملخصوص مبتدأ ، ما قبله خربه ، أو خرب مبتدأ حمذوف ، فعىل األّول مجلة واحدة ،

وعىل الثا� مجلتان ، ورشط املخصوص أن يكون مطابقاً للفاعل يف اجلنس ، واإلفراد

والّتثنية واجلمع والتذكري والتأنيث ،

____________________________

(١) البقرة � �٧١

(٢) هرگاه تغيري دهد دورى ، دوستى دوستان را چن� نيست كه رشته ثابت هوى و عشق مّيته با دورى زايل شود

، شاهد در دخول حرف نفى است بر مضارع كاد و مفيد نفى است ، جامع الشواهد.

(٣) البقرة � �٢٧١

٣٢٥
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ْيٌد ، ونِْعَم الر�ُجالِن الَزْيدان ، ونِْعَم الر�جاُل الزْيُدوَن ، ونِْعَمِت املرأة ُجُل َز تقول � نِْعَم الر�

ِهْنٌد ، ونِْعَمِت اْملَْرأتاِن اْهلِنداِن ، ونِْعَمِت النساء اْهلِْندات ، وقد حيذف املخصوص ، إذا ُعلِم

، نحو � «ن�ْعَم الَْعْبُد» (١) و «َفِنْعَم اْملَاِهُدوَن» (٢)�

ْيٌد ، وساَء َرُجًال َبْكٌر. وقد يستعمل يف ُجُل َز وساَء � جيرى جمرى بِئَس ، نحو � ساَء الر�

� وساءت اْملَرأة ِهْنٌد ، كام تقول � اإلخبار أيضاً ، نحو � ساء� هذا األمر ، وهو نقيض َرس�

بْئَسِت املرأة ِهنٌد.

ومنها َحب�ذا : وهو مرّكب من َحّب وذا ، وفاعله ذا ، ويراد به املشار إليه يف الذهن ،

كام يراد بالرجل يف نِْعَم الرجُل زيٌد ، وال يتغّري لفظه سواء كان املخصوص مفرداً أو مثّىن

أو جمموعاً أو ُمذّكراً أو مؤنّثاً ، نحو � َحب�ذا زيٌد والّزيدان والزيدون ، وَحّبذا هند

إعرابه كإعراب خمصوص نِْعَم ، يف جواز واهلندان واهلندات ، وبعده املخصوص باملدح و

كون املخصوص مبتدأ وما قبله خربه ، أو خرب مبتدأ حمذوف.

النوع الثالث عرش � أفعال القلوب ، وهي سبعة � ظََنْنُت ، وَحسبُت ، وِخلُْت ، وَزَعْمُت ،

وَعلِْمُت ، وَرأَْيُت ، َوَوَجْدُت.

إّ�ا سّميت أفعال القلوب ألّهنا ال حتتاج يف صدورها إىل اجلوارح واألعضاء الظاهرة و

، بل يكفي فيها القّوة العقلّية.

وتدخل اجلميع عىل املبتدأ واخلرب فتنصبهام عىل املفعولّية ، نحو � ظََنْتُت َزْيداً قا�اً ،

وَحِسْبُت َزْيداً عاِملاً ، وِخلُْت َزْيداً َكر�اً ، وَزَعْمُت َبْكراً فاِضًال ، وَعلِْمُت َعْمراً َبخيًال ،

وَرأَيُت َعْمراً فاِسقاً ، وَوَجْدُت َعْمراً

____________________________
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لَئيامً ، والثالثة االُول للظّن وتسّمى أفعال الشّك والثالثة األخرية للعلم ، وتسمى أفعال

اليق� ، وزعمت للّدعوى واالعتقاد فتكون للعلم والظّن.

واْعلم � إّن َحِسْبُت وِخلُْت ال ِزمان لدخوهلام عىل املبتدأ واخلرب ، دون اخلمسة الباقية

فإّن لكّل واحد منهام معًىن آخر ، ال يقتيض إّال مفعوًال واحداً إذا كان بذلك املعىن ، فإنّك

َمُتُه ، وزعمته أي � قلته ، وعلمته أي � َعَرْفُتُه ، ورأيته أي � أْبَرصُْتُه ، تقول � ظََنْنُتُه أي � اهت�

وَوَجْدُت الضال�َة أي � صادفتها.

ومن خصائصها ، جواز إلغاء العمل وهو إبطال العمل لفظاً ومعًىن متوّسطة أو متأّخرة

ْيٌد ظََنْنُت قائٌم ، وَزيٌد عاِ�ٌ الستقالل اجلزءين كالماً بخالف باب أعطيت ، نحو � َز

ظََنْنُت.

ومنها � إذا ذكر أحدمها ذكر اآلخر بخالف باب أعطيت أيضاً فال جيوز أن يقترص

َيْوَم َيُقوُل نَاُدوا ُرشََكاِ�َ إن جاز أن ال يذكرا معاً كقوله تعاىل � «َو عىل أَحِد مفعوليها ، و

ال�ِذيَن َزَعْمُتْم» (١) أي َزَعْمُتموُهْم ِمثيل ، لكون هذه األفعال داخلة عىل املبتدأ واخلََرب فكام

أنّه ال بّد للمبتدأ من اخلرب وبالعكس ال بّد ألحد املفعول� من اآلخر.

ومنها : الّتعليق ، وهو وجوب إبطال العمل لفظاً دون معًىن ، قبل الم االبتداء والنفي

ْيٌد ِعْنَدَك ، ْيٌد يف الّدار ، وَعلِْمُت أَز ْيٌد عاِ�ٌ ، وَعلِْمُت ما َز واالستفهام ، نحو � َعلِْمُت لََز

أم َعْمرٌو ، القتضاء كّل واحد من هذه الثالثة صدر الكالم ، فلو عملت � يكن هذه

األشياء يف صدر الكالم.

ومنها � أنّه جيوز أن يكون فاعلها ومفعوهلا ضمريين ليشء واحد ، نحو � َعلِْمُتىن

ُمْنطَلِقاً ، وَعلِمَتك ُمْنطَلِقاً ، أي علمت نفيس ُمْنطَلِقاً وَعلِْمَت
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ْبَتَك ألن� الغالب يف ْبُتىن وال َرضَ نَْفَسَك منطلقاً ، و� جيز يف سائر األفعال فال يقال � َرضَ

سائر األفعال تعلّق فعل الفاعل بغريه ، وهذه السامعّية أَحد وتسعون عامًال.

والقياِسّية منها سبعة عوامل �

األّول الفْعل � عىل اإلطالق أي سواء كان متعّدياً أو غري متعد� فإنّه يرفع فاعله ، نحو �

ْيٌد ، وَذَهَب َعْمرٌو. َرضََب َز

ْبُت َزْيداً ، أو واملتعّدى � ما كان له مفعول به ، ويتعّدى إىل مفعول واحد ، نحو � َرضَ

إىل ثالثة ، نحو � أْعلَْمُت إىل اثن� ، نحو � أْعطَْيُت َزْيداً درمهاً ، وَعلِْمُت زيداً عاملاً ، و

َزْيداً َعْمراً جاِهًال.

واألفعال املتعّدية إىل ثالثة مفاعيل حكم مفعوهلا األّول ، كمفعوَيل باب أعطيت ،

�عىن أنّه جيوز أن تذكره منفرداً من غري ذكر املفعول� اآلخرين ، كام أنّه جيوز أن تذكر

املفعول األّول ألعطيت منفرداً عن الثا� ، ومفعوهلا الثا� والثالث كمفعويل علمت ،

�عىن أنّه جيوز ترك مفعوهلا الثا� والثالث معاً وال يقترص عىل أحدمها كام ال يقترص عىل

أَحِد مفعويل علمت.

ْيٌد ، ولتعديته ثالثة أسباب � اهلمزة ، وغري املتعّدي : ما خيتّص بالفاعل ، نحو � َحُسَن َز

ْحُتُه وَخَرْجُت بِِه. وتثقيل احلشو ، وحرف اجلر ، نحو � أْذَهْبُتُه وَفر�

إّ�ا حذف ْيٌد ، و والفعل املجهول يرفع املفعول القائم مقام الفاعل ، نحو � نُِرصَ َز

نَساُن» (١) ، أو للتحقري ، فاعله للتعظيم ، نحو � «ُخلَِق اْإلِ

____________________________

(١) النساء � �٢٨
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ْيٌد ، أو غريها. نحو � ُشِتَم األمُري ، أو للجهل ، نحو � ُرسَِق املاُل ، أو لإلهبام ، نحو � ُقِتَل َز

ويسند املبّين للمفعول إىل مفعول به ، إّال إذا كان الثا� من باب علمت ، والثالث من

باب أعلمت فإّهنام ال يقعان مقام الفاعل وال يقال � ُعلَِم قائٌم َزْيداً ألن� املفعول الثا� منه ،

مسند إىل املفعول األّول دا�اً لكوهنام مبتدأ وخرباً يف االصل ، فلو وقع مقام الفاعل لكان

مسنداً ومسنداً إليه يف حالة واحدة وهو غري جائز ، وكذا ال يقال � أعلَِم فاِضٌل َزْيداً عمراً

، بأن يقع الثالث مقام الفاعل. واألّول من باب أْعطَْيُت ، أوىل من الثا� ألّن مناسبة

املفعول األّول للفاعل أك� من مناسبة املفعول الثا� ، ألّن األّول آِخذ والثا� مأخوذ

إن جاز اُْعِطَي ِدْرَهٌم َزيداً. ْيٌد دْرمهاً و فاألوىل أن يقال � اُْعِطَي َز

الثا� � املصدر ، وهو االسم الذي اشتّق منه الفعل ، ويعمل عمل فعله الزماً ، نحو � أْعَجَبين

ْيٍد عمراً ، كام تقول � أْعَجَبين أن َذَهَب ْيٍد ، ومتعّدياً ، نحو � َعِجْبُت من َرضِْب َز ذهاُب َز

ْيٌد عمراً ، وجيوز إضافته إىل الفاعل ، فيبقى املفعول ْيٌد ، وَعِجْبُت من أْن َرضََب َز َز

ْيٍد عمراً. وقد يضاف إىل املفعول فيبقى الفاعل منصوباً ، نحو � َعِجْبُت ِمْن رضب َز

ْيٌد ، وال يتقّدم عليه معموله ، فال يقال يف مثل مرفوعاً ، نحو � َعِجْبُت من َرضِْب عمرٍو َز

أعجبين َرضُْب زيد عمراً ، أْعَجَبىن عمراً َرضب زْيد ، ألّن املصدر يف تقدير أن مع الفعل ،

إعامله بالالم قليل ، كقول الشاعر � وال يتقّدم معمول أن َعليها و

َخياُل الِْفراَر ُيراخي اْألَجل (١) َضعيُف الِنكاَيِة أْعداءه

____________________________

(١) يعىن آن كه ناتوان است از جنگ كردن و كش� دشمنان خود گامن مى كند كه فرار از  

 

٣٢٩
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الثالث � اْسُم الفاعل ، وهو ما اشتّق من فعل ملن قام به الفعل �عىن احلدوث ، ويعمل َعَمَل

َيْفَعُل ِمْن ِفْعلِِه ، سواء كان الزماً ، أو متعّدياً ، برشط معىن احلال واالستقبال ، نحو � زيد

ْيٌد ضارٌِب غالُمُه عمراً ، اآلن ، وغداً. ولو قلت فيهام أْمِس ذاهب أخوُه اآلن ، أْو غداً ، وَز

� جيز خالفا للكسا� فإنّه قال � َيعمل اسم الفاعل مطلقاً ، سواء كان �عىن املايض ، أو

ْيٍد ضارُب احلال ، أو االستقبال ، بل جيب أن يضاف إذا كان �عىن املايض ، نحو � ُغالُم َز

َعْمرو أْمِس ، إّال إذا اُريد به حكاية حاٍل ماضية ، نحو � «وََكلُْبُهم َباِسٌط ِذَراَعْيِه بِالَْوِصيِد»

(١) ، فإنّه عمل و� يضف.

إن كان السم الفاعل الّذي �عىن املايض معمول آخر ، غري الّذي اُضيف إليه نُِصَب و

ْيٌد ُمْعطي َعْمرو ِدْرَمهاً أمس. بفعل مقّدر دّل عليه اسم الفاعل ، نحو � َز

ويشرتط أيضاً أن يعتمد اسم الفاعل عىل املبتدأ ، أو ذي احلال ، أو املوصوف ، أو

ْيٌد عاِدياً َفَرَسُه ، وَمَرْرُت بَِرُجٍل ْيٌد قائٌم أُبوُه ، وجاَء َز املوصول ، أو اهلمزة ، أو ما ، نحو � َز

ْيٌد الضارُِب أُبوه َعْمراً ، وأقائُم الَزْيداِن ، وما قائُم الَزيدان. قائم ُغالُمُه ، وجاَء َز

واعلم � انّه إذا دخلت الالم عىل اسم الفاعل استوى اجلميع من املايض واحلال

واالستقبال ، تقول � َمَرْرُت بالضارب أُبوُه َزْيداً اآلَن ، أْو غداً ، أْو أمس.

____________________________

جنگ اجل و مرگ او را به تأخري مى اندازد ، شاهد در عمل مصدر با الف والم است. (الِنكاية اَْعدائه) جامع

الشواهد.

(١) الكهف � �١٨

٣٣٠
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اٌب ، وَرضوٌب ، وَصديٌق ، وَعليٌم ، وَحذيٌر ، مثل ما وما وضع منه للمبالغة ، نحو � َرضّ

اٌب أُبوُه عمراً اآلَن ، أو َغداً ، ْيٌد َرضّ ليس للمبالغة يف الَعَمل والرشايط املذكورة ، تقول � َز

اُب أُبوُه عمراً اآلَن ، أو َغداً أو اَْمِس. ْيٌد الَرضّ وَز

وُحكم املثّىن واملجموع منه ، مثل مفرده يف العمل والرشايط املذكورة ، تقول �

الزيدان ضاربان عمرواً ، والَزْيُدوَن ضاِرُبوَن َعْمرواً اآلن ، أو غداً ، وتقول الزيدان مها

الضارباِن َعمراً ، والَزْيدوَن ُهُم الضاِرُبوَن عمراً ، اآلن ، أْو َغداً ، أْو أْمِس. وجيوز حذف

نو� تثنية اسم الفاعل ومجعه السا� املعّرَفْ� بالم التعريف مع الَعَمل ، أي َمَع نصب ما

بعدمها ختفيفاً ، أو استطالة بالصلة لكون الالم ، �عىن املوصول ، نحو � قوله تعاىل �

َالِة» (١)� «َواْملُِقيِمي الص�

الرابع � اسم املفعول ، وهو ما اشتّق من فعل ملن وقع عليه الفعل ويعمل عمل ُيْفَعُل من فعله

وٌب ُغالُمُه. ْيٌد َمْرضُ متعدياً اىل مفعول واحد أو أك� ، نحو � َز

ويشرتط يف عمله ما اشرتط يف عمل اسم الفاعل من كونه �عىن احلال ، أو االستقبال ،

ال �عىن املايض بل جيب أن يضاف اسم املفعول اىل ما بعده إذا كان �عىن املايض إّال إذا

وُب ُغالُمه اآلن ، أو غداً ، أو ْيٌد اْملَْرضُ كان مع األلف والالم فإنّه يعمل مطلقاً ، نحو � َز

أْمِس.

ويشرتط أيضاً أن يعتمد عىل ما اعتمد عليه اسم الفاعل من املبتدأ

____________________________

(١) احلّج � ٣٥ واين بنابر بعىض از قراءات است.

٣٣١
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ْيٌد ُمْعطًى ُغالُمُه ِدْرمهاً. وغريه ، نحو � َز

اخلامس � الصفة املشّبهة ، وهو ما اشتّق من فعل الزم ، ملن قام به الفعل �عىن الثبوت

وصيغتها خمالفة لصيغة اسم الفاعل عىل َحَسِب السامع ، نحو � َحَسن وَكريٌم وَصْعٌب

وشديٌد ، وتعمل عمل فعلها مطلقاً ، أي من غري اشرتاط الزمان ، لعدم اعتبار الزمان يف

مدلوهلا ألّن املراد من قولنا ، زيٌد َحَسٌن َوْجُهُه ، استمرار ثبوت احلُسن له ، ال حدوثه ،

لكن يشرتط اعتامدها عىل ما اعتمد عليه اسم الفاعل واسم املفعول ، كام ذكرناه يف اسم

إّ�ا سّميت مشّبهة ، ألّهنا تشبه اسم الفاعل يف اإلفراد ، والتثنية واجلمع والتذكري الفاعل و

ْيٌد َكْريٌم والتأنيث ، نحو � َحَسٌن َحَسناِن َحَسُنوَن َحَسَنة َحَسَنتاِن َحَسناٌت ، نحو � َز

َحَسُبُه ، وزيد َحَسٌن َوْجُهُه ، وِهْنٌد َحَسٌن َوْجُهها.

السادس � كّل اسم اُضيف إىل اسم آخر ، نحو � غالُم زيٍد ، ويسّمى األّول مضافاً ، والثا�

مضافاً إليه ، وعمل املضاف أن جير املضاف إليه.

واإلضافة عىل رضب� � معنوّية ولفظّية.

واملعنوّية : أن يكون املضاف غري صفة مضافة إىل معموهلا ، واملراد ، بالصفة اسم

الفاعل واملفعول والصفة املشّبهة وذلك بأن ال يكون املضاف صفة ، نحو � غالُم زيٍد ، أو

يكون صفة مضافة إىل غري معُموهلا ، نحو � مصاِرُع ِمْرصٍ ، فإّن مصارع صفة لكن غري

إّ�ا معموهلا أهل مرص ، وتفيد مضافة اىل معموهلا ، ألّن مرص ليس �عمول املصارع ، و

تعريفاً مع املعرفة ، نحو � غالم زيد ، وختصيصاً مع النكرة ، نحو �  

 

٣٣٢
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ُغالُم َرُجٍل.

ْيٍد ، وَحَسُن واللفظّية � أن يكون املضاف صفة مضافة إىل معموهلا ، نحو � ضارُِب َز

الوجه ، وال تفيد إّال ختفيفاً يف اللفظ ، ومن ثَم� جاَز � َمَرْرُت بَِرُجٍل َحَسِن الَْوْجِه ، ألنّه لو

أفادت هذه اإلضافة تعريفاً لكاَن َحَسِن الَوْجِه معرفة فلم جيز جعله صفة لرجل ، المتناع

ْيٍد َحَسِن الَوْجِه ، ألّن زيداً معرفة وَحَسن وقوع املعرفة صفة للنكرة ، َوامتنع � َمَرْرُت بَِز

الوجه نكرة ، وامتنع وقوع النكرة صفة للمعرفة ، وجاز � الضاربا زيٍد ، والضاِرُبوا زيٍد ،

ْيٍد ، لعدم وجود التخفيف خالفاً إلفادة التخفيف وهو حذف النون ، واْمَتَنع � الضارُِب َز

للفّراء ، فإنّه جّوزه بناء عىل أّن اإلضافة سابقة عىل األلف والالم.

السابع � كّل اسم تّم فينصب اسامً عىل التمييز لرفع اإلهبام. و�ام االسم إّما بالتنوين ، نحو

ْيتاً ، أو بنون التثنية ، نحو � َمَنواِن َسْمناً ، أو بنون شبه اجلمع ، نحو � � عندي رِطٌْل َز

عرشون درمهاً ، أو باإلضافة ، نحو � عندي ِملُؤه َعَسًال. وما تّم بالتنوين ، أو بنون التثنية

جاز إضافته ، نحو � رِطُْل َزْيٍت َوَمنوا َسْمٍن ، وكذا إذا تّم بنون اجلمع ، نحو � أْكَرمَ�

أْفعاًال ، واْكَرمي أْفعاٍل.

وأّما املعنوّية � فعددان �

األّول � العامل يف املبتدأ واخلرب ، أعين جتّردمها عن العوامل اللفظّية ألجل اإلسناد وهذا

يرفع املبتدأ واخلرب.

واملبتدأ � هو االسم املجّرد عن العوامل اللفظية املذكورة مسنداً إليه ، أو الّصفة

الواقعة بعد حرف النفي ، أو ألف االستفهام رافعة  
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ْيٌد قائم ، وما قائٌم الزيدان وأقائم الزيداِن. لظاهر ، نحو � َز

إّ�ا قلنا رافعة لظاهر احرتازاً به عن الصفة الواقعة بعدمها رافعة ملُْضَمر ، نحو � و

أقا�اِن الزيدان ، وما قا�ُوَن الزيُدوَن ، فإّهنا ال تكون مبتدأ ، بل خرب مبتدأ ، والزيداِن ،

والزيدون ، مبتدأ ألّهنا لو كانت مبتدأ والزيدان والزيدون فاعًال هلا ساّداً َمَسّد اخلََرب ،

� تّ� و� جتمع ، ألّن الفعل وشبهه إذا اُسند إىل الظاهر � ُيَ�ّ و� جيمع كام هو املقرر

ِمْن قاعدهتم ، فإن طابقت الصفة مفرداً ، جاز أن تكون الصفة مبتدأ واالسم املفرد الواقع

ْيٌد ، وما بعدها خربه ، وأن تكون الصفة خرباً ، واالسم الواقع بعدها مبتدأ ، نحو � أقائٌم َز

ْيٌد. قائٌم َز

واخلرب ، هو املجّرد عن العوامل اللفظية ُمسند به مغاير للصفة املذكورة واخلرب قد

يكون مفرداً ، وقد يكون مجلة. والثا� ، عىل أربعة أرضب �

ْيٌد أبوُه قائٌم. مجلة اسمّية ، نحو � َز

ْيٌد قاَم أبوُه. ومجلة فعلّية ، نحو � َز

ْيٌد إْن ُتْكِرْمُه ُيْكِرْمك. ومجلة رشطّية ، نحو � َز

َوُمجلة ظرفّية ، نحو � زيد أمامك. وقد يتقّدم اخلرب عىل املبتدأ ، نحو � قائٌم زيٌد.

الثا� � العامل يف الفعل املضارع ، وهو ما أشبه االسم بأحد احلروف الزوائد يف أّوله

لوقوعه مشرتكاً ب� احلال واالستقبال ، وختصيصُه بالس� وَسْوَف ، كام أّن رُجًال مشرتك

ب� سائر رجال بين آدم وختصيصه بالالم ، نحو � الرجل. وال يعرب من الفعل غريه ، إذا �

يّتصل به نون التأكيد ، وال نون مجع املؤنّث.

٣٣٤
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واملختار عند الكوفّي� يف عامل رفع املضارع أّن العامل جترده عن اجلوازم والنواصب

ْيٌد ضارٌِب مع خلّوه ْيٌد َيْرضُِب ، يف موقع َز ، وعند البرصّي� وقوعه موقع االسم ، نحو � َز

عن اجلاِزم ، والناصب فإّن هذا املعىن يرفع املضارع.

واعلم � اّن العوامل املعنوّية ثالثة عند األخفش ، فاثنان ما ذكر يف الكتاب.

وأّما الثالث � فهو ما يوجب إعراب الصفة ، نحو � جاء� َرُجٌل َكريٌم ، َرأَْيُت َرُجًال َكر�اً

، وَمَرْرُت بَِرُجٍل َكريٍم ، وعنده أن الصفة ُترفع لكوهنا صفة ملرفوع ، وُتنصب لكوهنا

صفة ملنصوب ، وُجتّر لكوهنا صفة ملجرور ، وهذا املعىن ليس بلفظ.

فتكون العوامل عىل هذا القول مائة وواحدة ، لكن اجلمهور اّتفقوا عىل أّن العوامل

مائة ال أزيد ، ألّن الصفة من التوابع ، والتابع ُمْعرب بإعراب املتبوع فام يكون عامًال يف

املتبوع ، فهو عامل يف التابع البّتة ، فهذه مائة ، وال يستغىن الكبري والصغري ، والرفيع

والوضيع عن معرفتها ، ومن حفظها حيصل له َبصرية يف النحو.

٣٣٥
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