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  شرح شذور الذھب
  �بن ھشام ا�نصارى

مجمل أبواب النحو �بن ھشام ا�نصاري ثم قام ھو  شذور الذھب متن في النحو العربي اشتمل على
شواھده وجمع شوارده قصد فيه إيضاح العبارة وبيان ما احتواه  نفسه بشرح ھذا المتن حيث تمم به

  اء النحويين وا�مثلة على ذلكوأتى بأقوال العلم. نحوية  المتن من مسائل وأحكام

  مكتبة مشكاة ا�س�مية
  

 ھو الشيخ ا�مام العالم عبد هللا بن يوس�ف ب�ن أحم�د ب�ن عب�د هللا ب�ن ھش�ام ا�نص�اري
 ول�د) جمال الدين(والملقب ) أبي محمد(المصري الخزرجي الشافعي الحنبلي المكنى 
  وشذور الذھب. بالقاھرة من مؤلفاته قطر الندى وبل الصدى

  
  مقدمـة المـؤلّـف

  
قال الشـْيُخ، اإلمـاُم، العـالم، العالمـُة، العامـُل، الجـامع ألْشـتاتِت الفضـائل، وحيـُد دهـرِه، 
وفريُد عصرِه، َصْدُر المحققين، وَبَركة المسلمين، جمـاُل الـدين أبـو محمـٍد عبـُد اللّـه بـُن 

ــَده اهللا . هشـامٍم، األنصــاري  الشـيخ جمــاِل الـدين ُيوُســَف بــنِن أحمـَد بــن عبـِد اللّــه بــن َتَغم
  . برحمته، وأسكنه َفسيَح جنته

إني أْحَمُد اهللا العلي األكرم، الـذي َعلـَم بـالقلم، علـم اإلنسـان مـا لـم يعلـم، : أول ما أقول
ــْدَوًة  ـــُع ذلــك بالصــالة والتســليم علــى المرســل رحمــًة للعــالمين، وٕامامــًا للمتقــين، َوُق ثــم ُأْنِب

، وعلـى آلـه الهـادين، وصـحبه الـرافعين للعا سـول العربـيوالر ، اُألمـي ٍد النبـيِمِليَن، محم
  . لقواعد الدين

شــذور الــذهب، فــي معرفــة كــالم «وبعــد، فهــذا كتــاٌب َشــَرْحُت بــه ُمْخَتَصــِري المســمى بـــ
ْمـــُت بـــه شـــواهده، وجمعـــت بـــه شــواِرَدُه، وَمكْنـــُت مـــن اقتنـــاص أوَ » العــرب اِبـــِده َراِئـــَدة، َتم

قصدت فيه إلـى إيضـاح العبـارة، ال إلـى إخفـاء اإلشـارة، وعِمـْدت فيـه إلـى لَـف الَمَبـاِني 
واألْقَســام، ال إلــى َنْشــِر القواعــد واألحكــام، والتزْمــُت فيــه أننــي كلمــا مــررت ببيتــٍت ِمــْن 

ِزيــــُل شــــواهد األصــــل ذكــــرت إعرابــــه، وكلمــــا أتيــــُت علــــى لفــــٍظ ُمْســــَتْغَرب أردفتــــه بمــــا يُ 
ــُت مســألة ختمتهــا بآيــة تتعلــق بهــا مــن آي التنزيــل، وأتبعتهــا بمــا  اســتغرابه، وكلمــا أنهْي
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تحتــــاج إليــــه مــــن إعــــراب وتفســــير وتأويــــل، وَقْصــــِدي بــــذلك تــــدريُب الطالــــب، وتعريفــــه 
  . السلوَك إلى أمثال هذِه المطالب

قي إال بـاهللا، عليـه واهللا تعالى أسأل أن ينفعني وٕاياكم بذلك؛ إنه قريب مجيب، وما تـوفي
  . توكلت وٕاليه ُأنيب

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  الكـلمة وأقسامـها
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  تعريف الكلمة

  
  . اْلَكِلَمة َقْوٌل ُمْفَردٌ : قلت

  : في اْلَكِلَمِة ثالُث ُلغاتٍت، ولها معنيان: وأقول
وهي الُفْصَحى ولغُة أهل الحجاز، وبها جاء التْنِزيـُل أما لغاتها َفَكِلمٌة، على وزن َنِبَقٍة، 

وجمعها َكِلٌم َكَنِبقـٍق، وِكْلَمـٌة، علـى وزن ِسـْدَرٍة، وَكْلَمـٌة علـى وزن َتْمـَرٍة، وهمـا لغتـا تمـيم، 
  . وجمع األولى ِكْلٌم َكِسْدٍر، والثانية َكْلٌم َكَتْمرٍ 

ــٍل ـــــ نحــو ـــ؛ فإنــه يجــوز فيــه اللغــاُت َكبِــٍد : وكــذلك كــل مــا كــان علــى وزن َفِعل َوَكِتفــٍف ــ
الثالث، فإن كان الوَسط حرَف َحْلقٍق جاز فيه لغٌة رابعة، وهي إتباع األول للثاني فـي 

  . ِفِخٍذ َوِشِهدَ : الكسر، نحو
، وهو ما ذكرت وأما معنياها فأحدهما اصطالحي .  

سٍس، بخالف الخط َمـَثًال فإنـه وٕان اللفُظ الدال على معًنى، َكَرُجلٍل َوَفرَ : والمراُد بالقوللِ 
مقلـوَب َزْيـٍد ــــ فإنـه وٕان : َدْيز: دل على معًنى لكنه ليس بلفظ، وبخالف الُمهَملِل ـــ نحو

  . كان لفظًا لكنه ال يدل على َمْعًنى، فال ُيسمى شيء من ذلك ونحِوِه َقوالً 
اُه، كمـا َمثْلَنـا مـن قولنـا َرُجلـٍل َوَفَرسـٍس، ما ال َيُدل ُجْزُؤُه على ُجـْزٍء َمْعَنـ: والمراد بالمفرد

أال ترى أن أجزاء كل منهما ـــ وهي حروفه الثالثة ــــ إذا انفـرد شـيء منهـا ال يـدل علـى 
فإنــه مركــب، ألن كــال مــن » ُغــَالُم َزْيــدٍ «: شــيء ممــا دلــت عليــه ُجْمَلتُــُه، بخــالف قولنــا
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غـــالم «المعنــى الـــذي دلـــت عليــه جملـــة  جزءيــه ــــــ وهمــا غـــالم، وزيـــد ـــــ دال علـــى جـــزء
  . »زيد

َكـال ِإنَهـا َكِلَمـٌة ُهـَو َقآِئُلَهـا {: والمعنى الثاني لغـوّي، وهـو الُجَمـُل المفيـدة، قـال اهللا تعـالى
َرّب اْرِجُعــوِن َلَعّلــى َأْعَمــُل َصـــِلحًا {: إشــارة إلــى قــول القائــل} ) ١٠٠اآليــة : المؤمنــون(

  . }ِفيَما َتَرْكتُ 
حرفــِف َرْدعــٍع َوَزْجــٍر، وبمعنــى َحقــا، وبمعنــى : فــي العربيــة علــى ثالثــة أوجــه» َكــال «و 
ــِه عــن هــذه المقالــة، فــال ســبيل إلــى الرجــوع، : فــاألول كمــا فــي هــذه اآليــة، أي: إي اْنَت

أي َحقــا؛ إذ لــم يتقــدم علــى ) ٦اآليــة : الَعلــق(} َكــال ِإن اِإلنَســـَن َلَيْطَغــى {: والثــاني نحــو
بعـدها، » َأن «ا ُيْزَجُر عنه، كذا قال قوم، وقد اعتـرض علـى ذلـك بـأن َحقـا تُْفـَتُح ذلك م

فــي اآليــة » كــال«، واألْوَلــى أن تَُفســَر »َكــال «وكــذلك أَال التــي بمعناهــا، فكــذا ينبغــي فــي 
ْوِلَيـآء َأآل ِإن أَ {: ، نحـو»ِإن «التي ُيْسَتْفَتُح بهـا الكـالم، وتلـك تكسـر بعـدها » َأالَ «بمعنى 

} َكـال َواْلَقَمـِر {: ، والثالـث قبـل الَقَسـمِم، نحـو}) ٦٢اآليـة : ُيـونس(اللِه َال َخـْوٌف َعلَـْيِهْم 
معناه إي والقمر، كذا قال النْضُر بـن ُشـَمْيل، وتبعـه جماعـة مـنهم ) ٣٢اآلية : المدثر(

  ). ٥)(٤(ابن مالك، ولها معنى رابع، تكون بمعنى أالَ 
  شرح شذور الذهب: اباسم الكت

   
حرُف تأكيد َيْنِصـُب االسـَم باالتفـاق، ويرفـع الَخَبـر خالفـًا للكوفيــين، والضـميُر » إن «و 

جملــة مــن مبتــدأ » ُهــَو قاِئُلَهــا«خبرهــا، و » كِلَمــةٌ «اســُمَها، وهــو راجــع إلــى المقالــة، و 
النكـرات،  وخبر في موضع رفع على أنها صفٌة لكلمـة، وكـذا شـأُن الجمـل الخبريـة بعـد

  . »َجاء َزْيٌد َيْضَحكُ «وأما بعد المعارف فهي أْحَواٌل، كـ
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  أقسام الكلمة

  
  . وِهَي اسٌم، وِفْعٌل، وَحْرفٌ : ثم قلت
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الكلمـــة ِجـــْنٌس تحتـــه هـــذه األنـــواع الثالثـــة ال غيـــُر، أْجَمـــَع علـــى ذلـــك َمـــْن ُيْعتَـــد : وأقـــول
  . بقوله
ذاٌت، وَحَدٌث، ورابطـة للحـدث بالـذات؛ فالـذاُت : اْلَحْصِر أن المعاني ثالثة ودليل: قالوا

وأن الكلمــة إن دلــْت علــى معًنــى فــي غيرهــا . االســُم، والحــدُث الفعــُل، والرابطــة الحــرفُ 
ــل فهــي: فهــي ــْت علــى زمــان ُمَحصالحــرُف، وٕان دلــت علــى معنــى فــي نفســها، فــإن َدل :

  . الفعل، وٕاال فهي االسم
وال يخـــتص انحصـــار الكلمـــة فـــي األنـــواع الثالثـــة بلغـــة العـــرب؛ ألن : ال ابـــن الَخبـــازقـــ

ــــف  ، واألمــــور العقليــــة، ال تختل ــــي ــــذي دّل علــــى االنحصــــار فــــي الثالثــــة َعْقِل الــــدليل ال
  . باختالف اللغات، انتهى

  : ولكَل من هذه الثالثة َمْعًنى في االصطالح، وَمْعًنى في اللغة
  ذور الذهبشرح ش: اسم الكتاب

   
  االسم اصطالحًا ولغة

  
ما دل على َمْعًنى في نفسه غيِر مقترن بأحد األزمنـة الثالثـة، : فاالسم في االصطالح
أي َعَالمته، وهو بهذا االعتبار َيْشـَمل الكلماتـِت الـثالَث؛ فـإن : وفي اللغة ِسَمُة الشيء

  . كال منها عالمة على معناه
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  الِفعل اصطالحًا ولغة

  
مــا دل علــى معنــى فــي نفســه مقتــرنٍن بأحــد األزمنــة الثالثــة، : والفعــل فــي االصــطالح

  . من قيام، أو قعود، أو نحوهما: وفي اللغة َنْفُس الحدثِث الذي ُيْحِدثه الفاعل
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  الحرف اصطالحًا ولغة
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َطــَرُف الشــيء، : معنــى فــي غيــره، وفــي اللغــةمــا دل علــى : والحــرف فــي االصــطالح

ــُد اللــَه َعَلــى َحــْرٍف {: َكَحْرفــِف الجبــل، وفــي التنزيــل ــاِس َمــن َيْعُب اآليــة : الَحــجّ (َوِمــَن الن
أي َعَلــــى َطَرفــــٍف وجاِنبــــٍب مــــن الــــدين، أي ال يــــدخل فيــــه َعَلــــى ثََباتــــٍت : اآليــــة} ) ١١

ٍة وكثـــر  ــــ مـــن صـــح ــــ اطمـــأن بـــه، وٕان وتمكـــن؛ فهـــو إن أصـــابه خيـــر ــ ة مـــال ونحوهمـــا ــ
  . أصابته فتنة ـــ أي سر، من مرض أو فقر أو نحوهما ـــ اْنَقَلَب َعَلى وجهه عنه

مجــرور بهــا، والــالم فيــه » النــاسِ «جــارة معناهــا التبعــيض، و » ِمــنْ «والــواو عاطفــة و 
ـــنْ «لتعريـــف الجـــنس، و  ـــُرُه فـــي الجـــار والمجـــرور، و » َم ـــدم َخَب ـــدُ «مبتـــدأ َتَق فعـــل » َيْعُب

اعتبـار » َمـنْ «مضارع مرفوع لخلـوه مـن الناِصـب والجـازم، والفاعـل مسـتتر عائـد علـى 
َنْصٌب بالفعل، والجملة ِصَلٌة ِلَمْن إن ُقدَرْت َمْن معرفة بمعنـى الـذي، » اللهَ «لفظها، و 

ــ ــدرت نكــرًة بمعنــى ناســٍس، وعلــى األول فــال موضــع لهــا، وكــذا كــل جمل ة وِصــَفٌة إن ُق
ــْت ِصــَلًة، وعلــى الثــاني موضــعها َرْفــٌع، وكــذا كــل صــفة فإنهــا تتبــع موصــوفها، و  وَقَع

فـــًا ُمْســـَتْوِفزًا : جـــار ومجـــرور فـــي موضـــع نصـــب علـــى الحـــال» علـــى َحـــْرفٍ « أي ُمَتَطر
فعــل مــاض فــي موضــع جــزم ألنــه » أصــابه«حــرُف َشــْرٍط : الفــاء عاطفــة، وٕان» فــإنْ «

فعـــل مـــاض، والفاعــــل » اْطَمـــَأن «فاعـــل، و » ْيـــرٌ خَ «فعـــل الشـــرط، والهـــاء مفعـــول، و 
، وِقْس على هذا بقية اآليةِ » به«مستتر، و  ومجرور متعلق باطمأن .  

وتوجيُهَهــــا أن » اآلخــــرة«بخفــــض ) َخِســــَر الــــدْنَيا واآلِخــــَرةِ : (وفيهــــا قــــراءة غريبــــة، وهــــي
ة َفِهمـٍم وَفِطـنٍن، وهـو ليس فعًال مبنيا على الفتح، بل هو وْصٌف ُمْعـَرٌب بمنزلـ» َخِسرَ «

إال أن هــذا اســُم ) َخاِســَر الــدْنَيا َواآلِخــَرةِ : (منصــوب علــى الحــال، ونظيــره قــراءة األعــرج
  . فاعل فال يلتبس بالفعل، وذلك صفة مشبهة على وزن الفعل فيلتبس به

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  االسم وعالماته
  

  . النَداء، أو اإلْسَناَد إليه ما َيْقَبُل أْل، أوِ : فاالسمُ : ثم قلت
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
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  »أل«من عالمات االسم قبول 

  
وهـــذه » أل«: ذكـــرت لالســـم ثـــالث عالمـــات يتميـــز بهـــا عـــن َقِســـيَمْيِه؛ إحـــداها: وأقـــول

الهـاء والـالم، » هـل«ألنـه ال يقـال فـي » العبارة أولى من عبارة َمـْن يقـول األلـف والـالم
  ) البسيط: (الباء والالم، وذلك َكالرُجل والكتاب والداِر، وقول أبي الطيب »بل«وال في 

  ـــ الَخْيُل َواللْيُل َوالَبْيَداُء َتْعِرُفِني  ١
ْمُح َواْلِقْرَطاُس َوالَقَلُم  ْيُف َوالرَوالس  

  . عليها» أل«فهذه الكلمات السبع أسماء؛ لدخول 
  ) البسيط: (ي قول الَفَرْزَدقفكيف دخلت على الفعل ف: فإن قلت

  ـــ َما أْنَت باْلَحَكمِم التْرَضى ُحكوَمُتُه  ٢
  َوَال األِصيلِل َوَال ِذي الرأي والَجَدَل 

إن اسـتعمال ِمْثلـِل ذلـك فــي : ذلـك ضـرورة قبيحـة، حتــى قـال اْلُجْرجـاني مـا معنــاه: قلـت
لــك اســم موصــول بمعنــى فــي ذ» أل«النثــر خطــأ بإجمــاع، أي أنــه ال ُيَقــاُس عليــه، و 

  . الذي
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  النداء: من عالمات االسم

  
) ٤٨اآليـة : ُهـود(يُنـوُح اْهـِبْط }{) ٦٤اآليـة : األنَفـال(َيــَأيَها النبِـى {: النداء نحو: الثانية

ـــَك }{ ـــا ُرُســـُل َرّب ـــوُط ِإن ـــة : ُهـــود(يُل ـــا بِ }{) ٨١اآلي ـــا ِجْئَتَن ـــوُد َم ـــٍة يُه ـــة : ُهـــود(َبّيَن ) ٥٣اآلي
ــا }{ ــْأُمُرَك }{) ٧٧اآليــة : األعــَراف(َياَصـــُح اْئِتَن } ) ٨٧اآليــة : ُهــود(يُشــَعْيُب َأَصــَلوُتَك َت

  . اسم، وهكذا كل ُمَناًدى» يا«فكل من هذه األلفاظ التي دخلت عليها 
) أال يــا(َعَلــى فإنــه يقــف } أال يــا اْســُجُدوا للــهِ {فمــا تصــنع فــي قــراءة الكســائي : فــإن قلــت

، وقولـه عليـه }) ٢٧اآليـة : األنَعام(يَلْيَتَنا ُنَرد {: ويبتدى باْسُجُدوا، باألمر، وقوله تعالى



 مكتبة مشكاة ا�س�مية                                   شرح شذور الذھب

ــالم ــالة والس ْنَيا َعاِرَيــٌة يــوم القيامــة«: الصَكاِســَيٍة فــي الــد ؛ فــدخل حــرُف النــداِء »يــا ُرب
  فيهن َعَلى ما ليس باسم؟ 

أن المنـــادى محـــذوف، أي يـــا : َعَلـــى مـــذهبين؛ أحـــدهما اختلـــف فـــي ذلـــك ونحـــوه: قلـــت
فـيهن » يـا«هؤالء اْسُجُدوا، ويا قوم ليتنا ُنَرد، ويا قوم ُرب َكاسيٍة في الدنيا، والثـاني أن 

  . للتنبيه، ال للنداء
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  من عالمات االسم اإلسناد إليه

  
َنَد إليه مـا تَـِتم بـه الفائـدة، سـواء َكـان المسـَنُد فعـًال أو أن ُيسْ : اإلسناُد إليه، وهو: الثالثة

اســم ُمْســَنٌد إليــه، واالســم : فعــٌل مســند، وزيــد: فقــام» َقــاَم َزْيــدٌ «اســمًا أو جملــة؛ فالفعــل كـــ
» أنــا قمــت«: اســم مســند إليــه، والجملــة نحــو: ُمْســَنٌد، وزيــد: فــاألخ» َزْيــٌد أخــوكَ «: نحــو
  . وقام والتاء جملة ُمْسَنَدة إلى أنا فعل مسند إلى التاء،: فقام

َتْسـَمُع باْلُمَعْيـِدي «: فـي قـولهم» َتْسـَمع«إلـى » َخْيـرٌ «فما تصنع في إسـنادهم : فإن قلت
  فعٌل باالتفاق؟ » َتْسَمع«مع أن » َخْيٌر ِمْن أْن َتَراهُ 

ـــى إضـــمار » تســـمع«: قلـــت ـــَن حـــذف » أن«َعَل ـــذي َحس ـــَمَع، وال » نْ أ«والمعنـــى أْن َتْس
علــــى األصــــل، و » أن«بثـــــبوت » أن َتْســـــَمعَ «الثانيــــة، وقــــد روي » أن«األولــــى ثبــــوُت 

والفعـــُل فـــي تأويـــل َمْصـــَدٍر، أي َســـَماُعَك؛ فاإلخبـــار فـــي الحقيقـــة إنمـــا هـــو عـــن » أنْ «
  . االسم

ُقـْل {: فـي قولـه تعـالى» مـا«وهذه العالمة هي أنفع عالمات االسم، وبها ُتْعَرُف اسمية 
َما ِعنَدُكْم َينَفُد َوَمـا ِعنـَد }{) ١١اآلية : الُجُمَعة(اللِه َخْيٌر ّمَن اللْهِو َوِمَن الّتَجـَرِة َما ِعنَد 
أال تـــرى أنهـــا قـــد أســـند إليهـــا األْخَيِريـــُة فـــي اآليـــة األولـــى، والنَفـــاد فـــي اآليـــة } اللـــِه َبـــاقٍ 

اســم موصــوٌل بمعنــى الــذي،  الثانيــة، والبقــاء فــي اآليــة الثالثــة؛ فلهــذا حكــم بأنهــا فــيهن
هــــي } ) ٦٩اآليــــة : طــــه(ِإنَمــــا َصــــَنُعوْا َكْيــــُد َســــاِحٍر {: فــــي قولــــه تعــــالى» مــــا«وكــــذلك 

أي إن الــذي صـــنعوه، و : صـــلٌة، والعائــد محــذوف) َصــَنُعوا(موصــولة بمعنــى الــذي، و
خبـــــر، ويجـــــوز أن تقـــــدرها موصـــــوًال َحْرِفيـــــا؛ فتكـــــون هـــــي وصـــــلتها فـــــي تأويـــــل ) َكْيـــــدُ (
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در، وال تحتاج حينئذ إلى تقـدير عائـد، ولـيس لـك أن تقـدرها حرفـًا كافـًا، مثلـه فـي المص
) َكْيـد(ألن ذلـك يوجـب َنْصـَب } ) ١٧١اآليـة : النسـاء(ِإنَما اللُه ِإلَـٌه وِحـٌد {: قوله تعالى

  ). َصَنُعوا(على أنه مفعول 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  أقسام الفعل وعالماتها

  
ــا ماضــٍض، َوُهــوَ : ثــم قلــت ــُل إم ــَدْت، : والِفْع ــل تــاء التأنيــث الســاِكَنَة كَقاَمــْت وَقَع ــا َيْقَب َم

مـــا َدل علـــى الطَلبـــِب مـــع َقُبولـــِل يـــاء : وِمْنـــُه ِنْعـــَم َوِبـــْئَس َوَعَســـى َوَلـــْيَس، أو أْمـــٌر، َوُهـــوَ 
ُل لم َكلَـْم َيقـْم، وافِتَتاُحـُه ما َيْقبَ : المخاَطَبة كُقوِمي، ومنُه َهاتِت َوَتَعاَل، أو ُمضارٌع، وهو

َمْضُمومٍم إن كان الماضـي ُرَباِعيـا كـُأَدْحِرُج وأجيـُب، وَمْفتُـوح فـي : »َنأْيتُ «بَحْرفٍف من 
  . َغْيِرِه كأْضِرُب وأْسَتْخِرجُ 

  . ماضٍض، وأمٌر، ومضارٌع، ولكل منها عالمة تدل عليه: أنواع الفعل ثالثة: وأقول
  الذهبشرح شذور : اسم الكتاب

   
  عالمة الفعل الماضي

  
  ) الطويل: (فعالمة الماضي تاء التأنيث الساكنُة كقامت وَقَعَدْت، ومنه قوُل الشاعر

  ـــ أَلمْت َفَحيْت، ثم َقاَمْت َفَودَعْت  ٣
  َفَلما َتَولْت َكاَدتِت النْفُس َتْزَهُق 

فين كمـا قـال ابـن السـراج وثعلـب فــي ليسـا حــر » َعَسـى، ولَـْيَس «وبـذلك اْسـُتِدل علـى أن 
ليست اسمًا كما يقـول الفـراُء وَمـْن » ِنْعمَ «عسى وكما قال الفارسي في ليس، وعلى أن 

َلْيَسـْت هنـد «: وافقه، بل هي أفعال ماضية؛ التصـال التـاء المـذكورة بهـا، وذلـك كقولـك
ــالم» ظالمــة فعَســْت أن تُْفلــح ــأ يــوَم الُجُمَعــِة َفِبَهــا  َمــنْ «: وقولــه عليــه الصــالة والس َتَوض

  : وقول الشاعر» وِنْعَمتْ 
  ـــ ِنْعَمْت جزاء الُمتِقيَن اْلَجنْه  ٤
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  َداُر األَماِني والُمَنى والِمنْه 
ة باألسماء، كقائمٍة وقاعدةٍ  َها خاصواحترزُت بالساكنة عن المتحركة، فإن .  

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  األمرعالمة فعل 
  

أن : أن َيـُدل علـى الطلـب، والثـاني: وعالمة األمر مجموُع شيئين ال بد منهما؛ أحدهما
} ) ٢٦اآليـــة : مـــرَيم(َفُكِلـــى َواْشـــَرِبى َوَقـــّرى َعْينـــًا {: يقبـــل يـــاء المخاطبـــة، كقولـــه تعـــالى

َمْخَشــِري فــي َزعْ » َتَعــالَ «بكســر التــاء، و » َهــاتِ «ومنــه  ِمــه أنهمــا بفــتح الــالم، خالفــًا للز
» َهـــاتي«: مـــن أســـماء األفعـــال، ولنـــا أنهمـــا يـــدالن علـــى الطلـــب ويقـــبالن اليـــاء، تقـــول

  ) الطويل: (بفتح الالم، قال الشاعر» َتَعاَلى«بكسر التاء، و 
ِليِني تماَيَلْت  ٥ ـــ ِإَذا ُقْلُت َهاِتي ُنو  

  َعَلي َهِضيَم اْلَكْشحِح َريا الُمَخْلَخلِل 
  ) الطويل: (بكسر الالم، وعليه قوُل بعض المحدِثينَ ) َتَعاِلي: (والعامة تقول

  ـــ َتَعاِلي ُأَقاِسْمكِك الُهُموَم َتَعاِلي  ٦
  . أْخَشى وأْسَعى: والصواُب الفتُح كما يقال

ــوِميَن وَتْقُعــِدينَ «: فلــو لــم تــدل الكلمــُة علــى الطلــب وقبلــت يــاء المخاطبــة، نحــو أو » َتُق
بمعنـى اْنِزِلـي؛ فليسـت » َنَزالـِل َيـا ِهْنـدُ «: ل ياء المخاطبة نحـودلت على الطلب ولم تقب

  . بفعل أْمرٍ 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  عالمة الفعل المضارع

  
  . »َلْم َيُقْم، وَلْم َيْقُعدْ «: كقولك» لم«أن يقبل دخول : وعَالَمُة المضارع

نقُــوم، وأقُــوُم، وَيقُــوم زيــٌد، «: ونحــ» نأيــت«وال ُبــد مــن كونــه مفتـــتحًا بحــرف مــن أْحُرفــِف 
ويجــب َفــْتُح هــذه األحــرف إن كــان الماضــي غيــَر ربــاعي، ســواء نقــص » وَتُقــوم يــا َزْيــدُ 
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وَضـــمها إن كـــان رباعيـــا، » َيْنَطِلـــُق، وَيْســـَتْخِرج«: عنهـــا كمـــا مثلنـــا، أو زاد عليهـــا نحـــو
أجـاَب «: أحرفـه زائـدًا، نحـو أو واحد مـن» َدْحَرَج ُيَدْحِرجُ «: سواء كان كله أصوًال، نحو

وذلــك ألن أجــاب وزنــه أْفَعــَل، وكــذا كــل كلمــة َوَجــْدَت أحرفهــا أربعــة ال غيــر، » ُيِجيــبُ 
أْحَمـــد وٕاْصـــَبع وٕاْثِمـــد، ومـــن أمثلـــة : وأول تلـــك األربعـــة همـــزة؛ فـــاحكم بأنهـــا زائـــدة، نحـــو

  . }لُه ُكُفوًا َأَحٌد  َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد َوَلْم َيُكنْ {: المضارع قوله تبارك وتعالى
فيكـوُن الفعـُل مرفوعـًا » يقـوم زيـد«: حرف جزم لنفي المضارع وَقْلِبه ماضيًا، تقـول) لم(

َجَزَمتْـُه » لم«لخلوه من الناصب والجازم، ومحتمًال للحال واالستقبال؛ فإذا دخلت عليه 
فاعليـة؛ وفـي وَقَلبته إلى معنى المضي، وفي الفعل األول ضمير مستـتر مرفوع على ال

الثاني ضمير مستـتر مرفوع لنيابته َمَناَب الفاعل، وال ضـمير فـي الثالـث؛ ألنـه قـد رفـع 
خبرها، وَجوُزوا أن يكون حـاًال علـى أنـه ) ُكفواً (و ) يكن(فإنه اسم ) أحدٌ (الظاهر، وهو 

: فـــي األصـــل صـــفة ألحـــد، ونعـــت النكـــرِة إذا َتَقـــدم عليهـــا انتصـــَب علـــى الحـــال، كقولـــه
  ) جزوء الوافرم(
  ـــ ِلَميَة ُموِحشًا َطَلُل  ٧

لميــــَة َطَلــــٌل ُمــــوِحٌش، وعلــــى هــــذا فــــالَخَبُر الجــــار والمجــــرور، : َيلُــــوُح كأنــــُه ِخَلــــُل أصــــله
والظاهر األول، وعليه العمل؛ ففي اآلية دليٌل على جواز الَفْصلِل بين كـان ومعموليهـا 

َكـــاَن ِفـــي «: فـــًا أو جـــارا ومجـــرورًا، نحـــوبمعمـــول معمولهـــا، إذا كـــان ذلـــك المعمـــول ظر 
  . وهذا مما ال خالف فيه» َكاَن ِعْنَدَك َعْمٌرو َجاِلساً «و » الداِر َزْيٌد َجاِلساً 

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  عالمة الحرف وأنواعه
  

  . َواْلَحْرُف َما َعَدا َذِلَك، َكَهْل َوِفي َوَلمْ : ثم قلت
ُف بــأن ال َيْقَبــَل شــيئًا مــن العالمــات المــذكورة لالســم والفعــل، وهــو ُيْعــَرُف الحــر : وأقــولُ 

  : على ثالثة أنواع
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ـــ مــا يــدخل علــى األســماء واألفعــال ١ : َكَهــْل، مثــاُل دخولهــا علــى االســم قوُلــه تعــالى: ــ
ــْل َأنــُتْم َشـــِكُروَن { ــاء(َفَه ــى الفعــل قولُــه تعــالى}) ٨٠اآليــة : األنبَي : ، ومثــاُل ُدخولهــا َعَل
  . }) ٢١اآلية : ص(َهْل َأَتاَك َنَبُؤا اْلَخْصِم وَ {
} َوِفـى السـَمآء ِرْزُقُكـْم َوَمـا ُتوَعـُدوَن {: َكِفي، في قوله تعـالى: ـــ وما يختص باألسماء ٢
  ) . ٢٢اآلية : الّذارَيات(
اآليـة : اإلخـالص(} لَـْم َيِلـْد َولَـْم ُيولَـْد {: َكَلْم، في قوله تعالى: ـــ وما يختص باألفعال ٣
٣ . (  

ثــم اعلــم أن المنفــي بهــا تــارًة يكــون انتفــاؤه ُمْنَقِطعــًا، وتــارًة يكــون متصــًال بالحــال، وتــارًة 
ـْذُكورًا {: يكون مستمرًا أبدًا؛ فاألول نحو قوله تعالى ١اآليـة : اإلنَسـان(لَـْم َيُكـن َشـْيئًا م (

، }) ٤اآليـة : مـرَيم(آِئَك َرّب َشـِقّيًا َوَلْم َأُكْن ِبُدعَ {: ثم َكاَن بعد ذلك، والثاني نحو: أي} 
  . }َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد َوَلْم َيُكْن لُه ُكُفوًا َأَحٌد {: والثالث نحو

وهنا تنبيه، وهو أن القاعدة أن الواو إذا وقعت بين يـاء مفتوحـة وكسـرة ُحـِذَفْت، كقولـك 
ــُد، وفــي َوَزنَ : فــي َوَعــدَ  ــِزُن، وبهــذا تعلــم أليّ : َيِع ــدُ (شــيء ُحــِذَفْت فــي  َي ــْت فــي ) َيِل وثََبَت

  ). ُيوَلدُ (
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  الكـالم واإلعـراب

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  تعريف الكالم اصطالحًا ولغة
  

  . َواْلَكَالُم َقْوٌل ُمِفيٌد َمْقُصودٌ : ثم قلت
  : اصطالحي، ولغوي: للكالم معنيان: وأقول

فهــو الَقــْوُل المفيـد، وقــد َمَضــى تفســيُر القــول، وأمــا المفيــد : االصصــالح فأمـا معنــاه فــي
بخـالف » قَـاَم َأُخـوكَ «و » َزْيٌد َقـاِئمٌ «: فهو الدال على معًنى َيْحُسُن السكوُت عليه نحو
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فــال ُيَســمى شــيء مــن هــذا » الــِذي َقــاَم َأُبــوهُ «: ونحــو» ُغــَالم زيــد«: ونحــو» زيــد«: نحــو
  . ال يحسُن السكوُت عليه، فال ُيَسمى كالماً  ُمِفيدًا؛ ألنه

  : وأما معناه في اللغة فإنه يطلق على ثالثة أمور
َتْكِليُمَك ِإيـاُه، وٕاذا : أي» َأْعَجَبِني َكَالُمَك َزْيداً «: اْلَحَدث الذي هو التْكليُم، تقول: أحدها

  ) البسيط: (المثال، وكقوله )هذا(استعمل بهذا المعنى َعِمَل َعَمَل األْفَعالِل كما في 
  َكَالُمَك ِهْندًا َوْهَي ُمْصِغَيٌة : ـــ َقاُلوا ٨

  َصِحيٌح َذاَك َلْو َكاَنا : َيْشِفيَك؟ ُقْلتُ 
وهـي «: مفعـول، وقولـه: »هنداً «مبتدأ ومضاف إليه، و » َكَالُمكَ «َتْكِليُمَك ِهْندًا؛ فـ: أي

جملــة فعلّيــة فــي » يشــفيك«جملــة اســمية فــي موضــع نصــب علــى الحــال، و » مصــغية
  . موضع رفع على أنها خبر

قَـاَم «ما في النفس مما ُيَعبر عنه باللفظ المفيد، وذلك كأن يقوم بنفسك معنـى : والثاني
  : ونحو ذلك؛ فيسمى ذلك الذي َتَخيْلتُه كالمًا؛ قال األخطل» َقَعَد عمٌرو«أو » زيدٌ 
  َبٌة ـــ َال ُيْعِجَبنَك ِمْن َخِطيبٍب ُخطْ  ٩

  َحتى َيُكوَن َمَع اْلَكَالمِم َأِصيَال 
  ِإن اْلَكَالَم َلِفي اْلُفَؤاِد، َوإِنَما 

  ُجِعَل اللَساُن َعَلى اْلُفَؤاِد َدِليَال 
مــا َتْحُصــُل بــه الفائــدُة، ســواء كــان لفظــًا، أو خطــا، أو إشــارة، أو مــا َنَطــَق بــه : والثالــث

ــــى ذلــــ ــــِل، والــــدليُل عل ــــُم َأَحــــُد اللَســــاَنْينِ «: ك فــــي الخــــط قــــوُل العــــربلســــاُن الحال » اْلَقل
: ، والـدليُل عليـه فـي اإلشـارة قولُـه تعـالى»كـالم اهللا«وتسميتهم ما بين َدفتي المصـحف 

ــًزا { ــاٍم ِإال َرْم ـــَثَة َأي ــاَس َثَل ــَم الن ــَك َأال ُتَكّل ، فاســتثني الرمــز }) ٤١اآليــة : آل ِعمــَران(ءاَيُت
  ) الّطويل: (واألْصُل في االستثناء االتصاُل، وأما قوله من الكالم،

  ـــ َأَشاَرْت ِبَطْرفِف اْلَعْينِن ِخيَفَة َأْهِلَها  ١٠
  ِإَشاَرَة َمْحُزونٍن َوَلْم َتَتَكلمِم 
  َمْرَحبًا : َفَأْيَقْنُت أن الطْرَف قْد َقالَ 

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
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  اْلَحِبيبِب اْلُمَتيمِم َوَأْهًال َوَسْهًال بِ 
ــَق الكــالم، ولــو أراد بقولــه ، ال ُمْطَل ــَالم اللفظــي ــم تــتكلم«: فإنمــا َنَفــى اْلَك ــَي غيــر » ول َنْف

ألنه أْثَبـَت للطـرف » فأيقنت أن الطرف قد َقاَل مرحباً «: الَكَالمِم اللفظي الْنَتَقَض بقوله
  . ُي الَكَالم اللفظي، وٕاثبات الكالم اللغويَقْوًال، بعد أن َنَفى اْلَكَالم، والمراد َنفْ 

  ) الطويل: (والدليُل عليه فيما َنَطَق به لساُن الحال قوُل ُنَصْيببِ 
  ـــ َفَعاُجوا َفَأْثَنْوا ِبالِذي َأْنَت َأْهُلُه  ١١

  َوَلْو َسَكُتوا أْثَنْت َعَلْيَك اْلَحَقاِئُب 
، فــزعم قـــوٌم مــن العلمـــاء }) ١١اآليــة : ُفّصـــَلت(ِعيَن َقاَلتَـــآ َأَتْيَنــا َطــآئِ {: وقــال اهللا تعــالى

َل ذلـك منزلـَة : أنهما َتَكْلَمَتا حقيقًة، وقال آَخُرون إنهما لما اْنَقاَدَتا ألمر اهللا عز وجـّل ُنـز
  . القوللِ 

وفــي اآليــة شــاهٌد ثــان علــى إعطــاء صــفة مــا ال يعقــل ُحْكــَم صــفِة َمــْن يعقــل، إذا نســب 
ـــا ُنِســـَب » طائعـــاً «ء، أال تـــرى أن إليـــه مـــا نســـب إلـــى العقـــال قـــد ُجِمـــَع باليـــاِء والنـــون لم

  لَمْوُصوفه القوُل؟ 
على الحال، وتأويل ركضـًا » َجاَء َزْيٌد َرْكضاً «: وشاهٌد ثالث على أن النصب في نحو

أي َيـْرُكُض َرْكضـًا، وال علـى أنـه مصـدر : براكضًا، ال على أنـه مصـدر لفعـل محـذوف
حال، وهـو فـي مقابلـة » طائعين«ًا لزاعمي ذلك، َوَوْجُه الدليل أن للفعل المذكور، خالف

  . فيدل على أن المراد طائعين أو مكرهين) َطْوعًا أو َكْرهاً (
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  أقسام الكالم وأنواعه

  
  . َوُهَو َخَبٌر، َوَطَلٌب، َوٕاْنَشاءٌ : ثم قلت
اســم وفعــل وحــرف، كــذلك انقســم الكــالم : اعكمــا انقســمت الكلمــة إلــى ثالثــة أنــو : وأقــول

ــا أن يحتمــل التْصــِديَق : إلــى ثالثــة أنــواع خبــر، وطلــب، وٕانشــاء، َوَضــاِبُط ذلــك أنــه إّم
، وٕان لـم »َمـا قَـاَم زيـد«و » َقاَم زيد«: والتكذيب، أو ال؛ فإن اْحَتَمَلُهَما فهو الخبر، نحو

َر عنـه فهـو يحتملهما فإّما أن يتأخر ُوُجـوُد معنـاه عـن وجـود لف ظـه، أو َيْقَتِرَنـا؛ فـإن تَـَأخ
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وٕان اقترنــــا فهـــــو » َهــــْل َجــــاَءَك َزْيــــٌد؟«و » َال َتْضــــِرب«و » اْضــــِربْ «: الطلَــــُب، نحــــو
َقِبْلـــُت هــــَذا «: وقولــــك لمـــن أوجـــب لـــك النكـــاح» أْنـــَت ُحـــر «: اإلنشـــاء، كقولـــك لعبـــدك

  . »النَكاح
فـه، وأن الكـالم ينقسـم إلـى خبـر وٕانشـاء وهذا التقسيم تبعـُت فيـه بعَضـهم، والتحقيـق خال

ـــمْ «فقـــط، وأن الطلـــب مـــن أقســـام اإلنشـــاء، وأن مـــدلول  ـــه ال » ُق ـــتلفظ ب َحاِصـــٌل عنـــد ال
يتأخر عنه، وٕانما يتأخر عنه االمتـثاُل، وهو خارج عن مدلول اللفظ، ولما اْخَتص هـذا 

} ِإنـآ َأنَشْأَنــُهن ِإنَشـآء {: هللا تعـالىالنوُع بأن إيجاد َلْفِظِه إيجاٌد لمعناه ُسمَي إنشاء، قال ا
  . أوجدناهن إيجاداً : أي) ٣٥اآلية : الواِقَعة(
فعــل مــاض ) أنشــأناهن(إن واســمها، واألْصــُل إننــا؛ فحــذفت النــون الثانيــة تخفيفــًا ) إنــا(

 مصــدر مؤكــد، ) إنشــاء(وفاعــل ومفعــول، والجملــة فــي موضــع رفــع علــى أنهــا خبــر إن
راجـع إلـى اْلُحـوِر الِعيـنِن المـذُكوَراتِت قبـُل، وفيـه : ، قـال قتـادة)شـأناهنأن(والضمير فـي 

: عائد على غير مـذكور، مثـل: ُبْعٌد؛ ألن تلك قصة قد اْنَقَضْت جملًة، وقال أبو عبيدة
  . }) ٣٢اآلية : ص(َحتى َتَواَرْت ِباْلِحَجاِب {

) ٣٤اآليــة : الواِقَعـة(} مْرُفوَعـٍة َوفُــُرٍش {: والـذي َحسـَن ذلـك داللــة قولـه سـبحانه وتعـالى
عائد على الفرش، وأن المـراد األزواج وهـن مرفوعـات علـى : وقيل(على المعنى المراد 

، أو ) ٥٦اآليـة : يـس(} ُهْم َوَأْزوُجُهْم ِفى ِظلَـٍل َعَلـى اْالَرآئِـِك ُمتِكُئـوَن {: األرائك؛ بدليل
  . )مرفوعاٌت بالَفْضل والجمال على نساء الدنيا

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  بـاب اإلعـراب
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  تعريف اإلعراب وبيان معناه لغًة واصطالحا

  
باب ـــ اإلْعَراُب أَثٌر َظـاِهٌر أو ُمقَـدٌر َيْجِلُبـُه الَعاِمـُل فـي آِخـِر اِالْسـمِم المَتَمكـنِن : ثم قلت

  . َواْلِفْعلِل المضارع
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  . لغوي، وصناعي: عراب معنيانلإل: وأقول
ـــا فـــي نفِســـهِ «: اإلبانـــة، يقـــال: فمعنـــاه اللغـــوي ُجـــُل عمإذا أَبـــاَن عنـــه، وفـــي » أْعـــَرَب الر

تَُبـين رضـاها : أي» اْلِبْكُر تستأَمُر، وٕاْذُنَها ِصَماُتَها، واأليُم ُتْعِرُب َعْن َنْفِسـَها«: الحديث
  . بصريح النطق

كـــرت، مثـــال اآلثـــار الظـــاهرة الضـــمُة والفتحـــُة والكســـرة فـــي مـــا ذ: ومعنـــاه االصـــطالحي
أال ترى أنها آثار ظاهرٌة فـي آخـر » َمَرْرُت بزيدٍ «و » رأْيُت زيداً «و » َجاَء َزْيدٌ «: قولك

َجاَء، ورأى، والباء ــــ ومثـاُل اآلثـار المقـدرة : َجَلَبْتَها العوامُل الداخلة عليه ـــ وهي» زيد«
 و » رأيـت اْلَفتَـى«و » َجـاَء اْلَفتَـى«: مـن قولـك» الفتـى«: ا في آخـر نحـوما تعتقده َمْنِوي

؛ فإنك تقدر في آخره في المثال األول ضمة، وفي الثاني فتحـة، وفـي »مررُت باْلَفَتى«
الثالـــث كســـرة، وتلـــك الحركـــاُت المقـــدرة إعـــراٌب، كمـــا أن الحركـــات الظـــاهرة فـــي آخـــر 

  . إعراب» زيد«
ــَى {: نحــو الضــمة فــي النــون فــي قولــه تعــالى» عامــليجلبــه ال«: وخــرج بقــولي َفَمــْن ُأوِت

فــي قــراءة َوْرشــٍش، بنقــل حركــة همــزة ُأوِتــَي إلــى مــا قبلهــا } ) ٧١اآليــة : اإلســَراء(ِكتَـــَبُه 
على قراءته أيضـًا بالنقـل، والكسـرة فـي دال » َقَد أْفَلحَ «وٕاسقاط الهمزة، والفتحة في دال 

في قراءة َمْن أتبع الداَل الالَم؛ فإن هذه الحركـات وٕان } ) ٢اآلية : ةالَفاِتحَ (اْلَحْمُد للِه {
ـــْت عليهـــا؛ فليســـت  كانـــت آثـــارًا ظـــاهرة فـــي آخـــر الكلمـــة لكنهـــا لـــم تجلبهـــا عوامـــل َدَخَل

  . إعراباً 
بيــان لمحــل اإلعــراب مــن الكلمــة، ولــيس بــاْحِتَراز؛ إذ لــيس » فــي آخــر الكلمــة«: وقــولي

  . غير آخر الكلمة فيحترز عنها لنا آثار تجلبها العوامل في
أال تـــرى أنهمـــا إذا دخـــل عليهمـــا » ابـــنم«و » امـــرىءٍ «بلـــى، وجـــد ذلـــك فـــي : فـــإن قلـــت

وٕاذا دخـــل عليهمـــا » هـــذا اْمـــُرٌؤ وابـــُنمٌ «: الرافـــُع ضـــم آِخَرُهَمـــا ومـــا قبـــل آِخِرِهَمـــا؛ فتقـــول
الخــــافض كســــرهما  وٕاذا دخــــل عليهمــــا» َرَأْيــــُت اْمــــَرًأ واْبَنمــــاً «: الناصــــب فتحهمــــا فتقــــول

) ١٧٦اآليــة : النســاء(ِإن اْمــُرٌؤ َهَلــَك {: قــال اهللا تعــالى» َمــَرْرُت بــاْمِرىٍء واْبــنمٍ «: فتقـول
} ِلُكــّل اْمــِرىء ّمــْنُهْم َيْوَمِئــٍذ َشــْأٌن ُيْغِنيــِه }{) ٢٨اآليــة : مــرَيم(َمــا َكــاَن َأُبــوِك اْمــَرَأ َســْوء }{
  ) . ٣٧اآلية : َعَبَس (

  ذور الذهبشرح ش: اسم الكتاب
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إنهمـــا ُمْعربـــان مـــن : اختلـــف أهـــل البلـــدين فـــي هـــذين االســـمين، فقـــال الكوفيـــون: قلـــت

مكـــانين، وٕاذا َفرْعَنـــا علـــى قـــولهم فـــال يجـــوز االحتـــراز عنهمـــا، بـــل يجـــب إدخالهمـــا فـــي 
إن الحركــة األخيــرة هــي اإلعــراب، ومــا قبلهــا : الحــد، وقــال البصــريون، وهــو الصــواب

  . قولهم فال يصح إدخالهما في الحد إْتَباٌع لها، وعلى
في اآلية األولـى علـى أنـه فاعـل بفعـل محـذوف يفسـره الفعـل المـذكور، ) اْمُرؤٌ (وارتفاع 
ــَك، وال يجــوز أن يكــون فــاعًال بالفعــل المــذكور، خالفــًا للكوفيـــين؛ ألن : والتقــدير إن َهَل

أدوات الشـــرط ال  الفاعـــل ال يتقـــدم علـــى رافعـــه، وال مبتـــدأ خالفـــًا لهـــم ولألخفـــش؛ ألن
وانجـراره فـي ) كـان(تدخل على الجملـة االسـمية، وانتصـاُبُه فـي اآليـة الثانيـة ألنـه َخَبـُر 

  . الثالثة باإلضافة
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  أنواع اإلعراب

  
» َلــْن َيُقــومَ  ِإن َزْيــداً «و » َزْيــٌد َيُقــومُ «َوَأْنَواُعــُه َرْفــٌع َوَنْصــٌب فــي اْســمٍم َوِفْعلــٍل َكـــ: ثــم قلــت

  . »َلْم َيُقمْ «َوَجْزٌم في ِفْعلٍل َكـ» ِبَزْيدٍ «وَجر في اسم َكـ
مِة، والنْصبِب ِباْلَفْتَحِة، َواْلَجر باْلَكْسَرِة، َواْلَجْزمِم بالسُكوننِ  ْفعِع بالض واألْصُل َكْوُن الر .  

بعضـــهم أن الجـــزم رفـــع، ونصـــب، وجـــر، وجـــزم، وعـــن : أنـــواع اإلعـــراب أربعـــة: وأقـــول
  : ليس بإعراب، وليس بشيء، وهذه األربعة تنقسم إلى ثالثة أقسام

مثـاُل دخـول الرفـع فيهمـا : ـــ مـا هـو مشـترك بـين االسـم والفعـل، وهـو الرفـع والنصـب ١
ــومُ « ــٌد َيُق مرفــوع ألنــه » يقــوم«مرفــوع باالبتــداء، وعالمــة رفعــه الضــمة، و » زيــد«فـــ» َزْي

وجـــازم، وعالمــة رفعـــه أيضــًا الضـــمة، ومثــاُل دخـــول  فعــل مضـــارع خالــٍل عـــن ناصــب
اســــم منصــــوب بــــإن، وعالمــــة نصــــبه » زيــــداً «فـــــ» إن َزْيــــدًا َلــــْن َيقُــــوم«: النصــــب فيهمــــا

  . فعل مضارع منصوب بَلْن وعالمة نصبه أيضًا الفتحة» َيُقومَ «الفتحة، و 
وعالمـة : ور بالبـاءمجـر » َزْيـدٍ «فــ» ِبَزْيدٍ «: نحو: ـــ وما هو خاص باالسم، وهو الجر ٢

  . جره الكسرة
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فعـل مضـارع مجـزوم » َيقُـمْ «فــ» لَـْم َيقُـمْ «: نحـو: ـــ وما هو خاص بالفعل، وهو الجزم ٣
  . بلم، وعالمة جزمه حذف الحركة

واألْصُل في هذه األنواع األربعة أن ُيَدل علـى رفعهـا بالضـمة، وعلـى نصـبها بالفتحـة، 
بالسـكون، وهـو حـذف الحركـة، وقـد بينـت ذلـك كلـه  وعلى َجرها بالكسرة، وعلـى جزمهـا

  . في األمثلة المذكورة
اآليــة : الَبَقــَرة(َوَلــْوَال َدْفـُع اللــِه النــاَس َبْعَضــُهم بِـَبْعٍض َلَفَســَدِت االْرُض {: وقـال اهللا تعــالى

٢٥١ ({ .  
ألْكَرْمتُـَك،  َلْوَال َزْيـدٌ : حرف يدل على امتناع شيء لوجود غيره، تقول) َلْوالَ (إعراب ذلك 

ـــع لوجـــود زيـــد، و  ـــذلك أن اإلكـــرام امتن ـــعُ (تريـــد ب ـــدأ مرفـــوع بالضـــمة، واســـم اهللا ) َدْف مبت
) النــاس(مضــاف إليــه، ولفظــه مجــرور بالكســرة، ومحلــه مرفــوع ألنــه فاعــل الــدْفعِع، و 

 أْن والفعـل، وكـل َمَحل ْفُع؛ ألنه مصدر حالمفعول منصوب بالفتحة، والناصب له الد 
) بعَضـُهمْ (أي ولـوال أن َدفَـَع اللـُه النـاَس، و : مصدٍر َكان كذلك فإنه يعمل َعَمَل الفعلـلِ 

بــدُل بعــض مــن كــل، وهــو منصــوب بالفتحــة، وخبــر المبتــدأ محــذوف وجوبــًا، وكــذا كــل 
ولـوال َدْفـُع اللـِه النـاَس موجـوٌد؛ والمعنـى لـوال أن يـدفع اهللا : مبتدأ وقـع بعـد لـوال، والتقـدير

َض النــــاس بــــبعض َلَغَلــــَب المفســــدون وبطلــــت َمَصــــالح األرض، وقــــال أبــــو العــــالء بعــــ
  ) الوافر: (المعري في صفة السيف

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  ـــ ُيِذيُب الرْعُب ِمْنُه ُكل عْضبٍب  ١٢
  َفَلْوَال اْلِغْمُد ُيْمِسُكُه َلَساال 
  . »يمسكه«فآثر ِذْكَر الخبر، وهو 

  شرح شذور الذهب: كتاباسم ال
   

  ما خرج عن األصل في اإلعراب
  

  . َوَخَرَج َعْن َذِلَك األْصلِل َسْبَعُة أْبَواببٍ : ثم قلت
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إال إْن ُأِضـــيَف أْو » بأْفَضــَل ِمْنــهُ «: َمــا َال َيْنَصــِرُف؛ فِإنــُه ُيَجـــر ِباْلَفْتَحــِة، نْحــوُ : أحــُدَها
  . »باألفضلِ « و» ِبَأْفَضِلُكمْ «: َدَخَلْتُه أْل، نحوُ 

  : األصل في عالمات اإلعراب ما ذكرناه، وقد خرج عن ذلك سبَعُة أبواببٍ : وأقول
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  ـــــ االسم الذي ال ينصرف ١
  

أنـه : وُحْكُمه أنه يوافق ما ينصرف في أمرين، وهما: باب ما ال ينصرف: الباب األول
ُن، وأنــه يجــر : لفــه فــي أمــرين، وهمــايرفــع بالضــمة، وينصــب بالفتحــة، ويخا أنــه ال ُيَنــو

» مـررُت بأْفَضـَل ِمْنـهُ «و » َرَأْيـُت أْفَضـُل ِمْنـهُ «و » َجـاَءني أْفَضـُل ِمْنـهُ «: بالفتحة، نحو
َيْعَمُلــوَن َلــُه َمــا َيَشــآء ِمــن }{) ٨٦اآليــة : النســاء(َفَحيــوْا ِبَأْحَســَن ِمْنَهــآ {: وقــال اهللا تعــالى

َوَأْوَحْيَنـــآ ِإَلـــى ِإْبـــرِهيَم َوإِْسَمــــِعيَل َوإْْسَحــــَق َوَيْعُقـــوَب }{) ١٣اآليـــة : َســـَبإ(َتَمــــِثيَل مَحــــِريَب وَ 
  . }) ١٦٣اآلية : النساء(

ــــثنى مـــن قولنـــا  مســـألتان يجـــر فيهمـــا بالكســـرة علـــى األصـــل؛ » مـــا ال ينصـــرف«ويست
رت بأفَضـلِل القـوم مـر : أن تصحبه األلـف والـالم، تقـول: أن يضاف، والثانية: إحداهما

  ) . ٤اآلية : التين(} َلَقْد َخَلْقَنا اِإلنَسـَن ِفى َأْحَسِن َتْقِويٍم {: وباألْفَضلِل، وقال اهللا تعالى
ْيتُــوِن {: الــالم جــواب القســم الســابق فــي قولــه تعــالى ــين(} َوالّتــيِن َوالزومــا ) ١اآليــة : الت

تكــون حــرف تحقيــق، وتقريــب، وتقليــل،  لهــا أربعــُة معــان، وذلــك أنهــا) قــد(بعــدهما، و 
: النـور(َقْد َيْعَلُم َمآ َأنـُتْم َعَلْيـِه {: وَتَوّقع، فالتي للتحقيق تدخل على الفعل المضارع نحو

ــَمآء {يعلــم مــا أنــتم عليــه حقــًا : أي} ) ٦٤اآليــة  ــَك ِفــي الس ــَرى َتَقلــَب َوْجِه ــْد َن ــَرة(َق : الَبَق
اآليـة؛ وكـذا } ) ٤اآليـة : الَبلَـد(َلَقْد َخَلْقَنا اِإلنَســَن { :وعلى الماضي نحو} ) ١٤٤اآلية 

بعد الالم فهي للتحقيـق، والتـي للتقريـب تخـتص بالماضـي نحـو قـول ) قد(حيث جاءت 
ــــَالةُ «: المــــؤذن قــــد َحــــاَن َوْقتَهــــا، ولــــذلك يحســــن وقــــوع الماضــــي : أي» َقــــْد َقاَمتــــِت الص

ت زيــدًا قــد َعــَزم علــى الخــروج، أي عازمــًا رأيــ: موِضـــَع الحــال إذا كــان معــه قــد، كقولــك
قــد يْعثُــُر «، و »قــد َيْصــُدُق الكــذوب«: عليــه، والتــي للتقليــل تخــتص بالمضــارع، كقــولهم

والتـــــي للتوقـــــع تخـــــتص ) ربمـــــا صـــــدق الكـــــذوب، وربمـــــا عثـــــر الجـــــوادُ : أي(» الجـــــوادُ 
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ـــد َفَعـــل«وأمـــا : بالماضـــي، قـــال ســـيبويه تظـــر ؛ ألن الســـائل ين»هـــل َفَعـــل«فجـــواب » ق
هذا الكـالم لقـوم ينتظـرون الخبـر، يريـد أن اإلنسـان : أي يتوقُعُه، وقال الخليل: الجواب

قـد فعـل، وٕاذا كـان الخبـر مبتـدأ : إذا سأَل عن فعل أو ُعِلَم أنـه َيَتَوقـُع أن يْخَبـَر بـه قيـل
  . فعل كذا وكذا، ولم يأت بقد، فأعرفه: قال

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   
  ا جمع باأللف والّتاءـــ م ٢
  

: فإنـُه ُيْنَصـُب ِبالَكْسـَرِة َنْحـوُ » ِهْنـدات«الثاني َما ُجِمـَع ِبأِلفٍف َوَتاٍء َمِزيَدَتْينِن، َكـ: ثم قلت
ــمَواتِ { ــُه السســاء(َفــانِفُروْا ثَُبــاٍت }{َخَلــَق اللَوُكنــُتْم َأْموًتــا {: بخــالف نحــو} ) ٧١اآليــة : الن
  . »ُأوَالتُ «، َوُأْلِحَق ِبِه »َرَأْيُت ُقَضاةً «و } ) ٢٨اآلية : الَبَقَرة(

مـا جمـع بـألف وتـاء مزيـدتين، سـواء كـان : مما خرج عن األصـل: الباب الثاني: وأقول
» إْصــــَطْبَالت«: أو جمعــــًا لمــــذكر نحــــو» َزْيَنَبــــات«و » ِهْنــــَدات«: جمعــــًا لمؤنــــث نحــــو

اَمــات«و ْلَنــا، أو»َحمبفــتح الجــيم، و » َســَجَدات«ذا تغيــر كـــ ، وســواء كــان ســالمًا كمــا َمث
  . بكسر الدال وفتحها» ِسَدَرات«بضم الراء وفتحها، و » ُغُرَفات«

فهــذه كلهــا ُتْرَفــع بالضــمة وتجــر بالكســرة علــى األصــل، وتُْنَصــب بالكســرة علــى خــالف 
َخلَـَق {و » اتِ َرَأْيُت الِهْنـدَ «و » َمَرْرُت ِبالِهْنَداتِ «و » َجاَءتِت الِهْنَداتُ «: األصل، تقول
  . }) ٤٤اآلية : الَعنكبوت(اللُه السَمـَواِت 

ـــمواتِ (فاعـــل، و ) اهللا(فعـــل مـــاض، و ) خلـــق( مفعـــول بـــه، والمفعـــول منصـــوب، ) الس
  . وعالمة النصب الكسرة نيابة عن الفتحة

ــَذلِ (} ) ٢١اآليــة : النــور(َال َتتِبُعــوْا ُخُطــوِت الشْيَطـــِن {: وقــال اهللا تعــالى ــِريِهُم اللــُه َك َك ُي
، ونظــائر }) ١١٤اآليـة : ُهــود(ِإن اْلَحَسَنــِت ُيــْذِهْبَن السـّيَئــِت {َأْعَمـاَلُهْم َحَسـَراتٍت َعَلــْيِهْم 

  . ذلك كثيرة
فينصــب بالكســرة نيابــًة عــن الفتحــة، وٕان لــم يكــن جمعــًا، » ُأوَالتُ «َوُأْلِحــَق بهــذا الجمــع 

َد لـه مـن لفظـه، ُحِمـَل علـى جمـع المؤنـث، كمـا ُحِمـَل وٕانما هـو اسـم جمـع؛ ألنـه ال َواِحـ
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َوإِن ُكـــــن ُأْوَلــــــِت َحْمـــــٍل {: علـــــى جمـــــع المـــــذكر كمـــــا ســـــيأتي، قـــــال اهللا تعـــــالى» ُأولُـــــو«
  . خبرها، وعالمة نصبه الكسرة) ُأوَالتِ (كان واسمها، و ) ُكن (، }) ٦اآلية : الّطالق(

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   
  الّستة ـــ األسماء ٣
  

و » َأخٍ «و » َأبٍ «ِبَمْعَنى َصاِحبٍب، َوَما ُأِضيَف ِلَغْيـِر اْلَيـاِء ِمـْن » ُذو«الثاِلُث : ثم قلت
  . بغير ميم؛ فإنها تعرب بالواو واأللف والياء» َفمٍ «و » َهنٍ «و » َحمٍ «

َضــاَفُة إلــى األســماُء الســتُة الُمْعَتلــُة المُ : ممــا خــرج عــن األصــل: البــاُب الثالــثُ : وأقــول
غيـــر يـــاء المـــتكلم؛ فإنهـــا ترفـــع بـــالواو نيابـــًة عـــن الضـــمة، وتنصـــب بـــاأللف نيابـــًة عـــن 

  . الفتحة، وتخفض بالياء نيابًة عن الكسرة
لِل منها ـــ وهو ُذو ـــ أن يكون بمعنـى صـاحب، تقـول و » َجـاَءِني ُذو مـالٍ «: وَشْرُط األو

: الّرعـد(َوإِن َربـَك لَـُذو َمْغِفـَرٍة {: ، قـال اهللا تعـالى»َمـَرْرُت بِـِذي َمـالٍ «و » رأيُت َذا َمـالٍ «
ِإَلـــى {: ، وقــال تعــالى}) ١٤اآليـــة : الَقلَــم(َأن َكـــاَن َذا َمــاٍل {: ، وقــال تعــالى}) ٦اآليــة 

فـي األول خبـرًا ألن فرفـع » ُذو«، فوقـع }) ٣٠اآليـة : الُمرَسـالت(ِظّل ِذى َثلَــِث ُشـَعٍب 
بــرًا لكــاَن فنصــب بــاأللف، وفــي الثالــث صــفة ِلِظــَل فجــر باليــاء؛ بــالواو، وفــي الثــاني خ

  . ألن الصفة تـتبع الموصوف
بمعنى صاحب؛ كـان بمعنـى الـذي، وكـان مبنيـا علـى سـكون الـواو، » ُذو«وٕاذا لم يكن 

ــامَ «: تقــول ــامَ «و » جــاءني ُذو َق ــُذو قَــامَ «و » َرَأْيــُت ُذو َق وهــي ُلَغــة طّيـــىء، » َمــَرْرُت ِب
ّن مــنهم مــن ُيْجِريهــا ُمْجــَرى التــي بمعنــى صــاحب فيعربهــا بــالواو واأللــف واليــاء؛ علــى أ
إال أن ذلــــك شــــاذ، » وَمــــَرْرُت ِبــــِذي َقــــامَ » َرَأْيــــُت َذا َقــــامَ «و » َجــــاءِني ُذو َقــــامَ «: فيقــــول

موصـولة : فـذو» ال وُذو فـي السـماء َعْرُشـه«: والمشهوُر ما َقدمناه، َوُسِمَع مـن كالمهـم
  . ذي، وما بعدها صلة، فلو كانت معربة َلُجرْت بواو القسمبمعنى ال

َوَأُبوَنـا {: والخمسُة الباقيُة َشْرُطَها أن تكون مضـاَفًة إلـى غيـر يـاء المـتكلم، كقولـه تعـالى
: ُيوُسـف(ِإن َأَباَنـا َلِفـى َضـلٍل مبِـيٍن {: وقولـه تعـالى} ) ٢٣اآليـة : الَقَصـص(َشْيٌخ َكِبيٌر 

ــيُكْم {: ولــه تعــالىوق} ) ٨اآليــة  ــى َأِب ، فوقــع األُب فــي }) ٨١اآليــة : ُيوُســف(اْرِجُعــوْا ِإَل
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، وفـــي اآليـــة الثالثـــة  اآليـــة األولـــى مرفوعـــًا باالبتـــداء، وفـــي اآليـــة الثانيـــة منصـــوبًا بـــإن
مخفوضـــًا بـــإلى، وهـــو فـــي جميـــع ذلـــك مضـــاف إلـــى غيـــر اليـــاء؛ فلهـــذا أعـــرب بـــالواو 

  . الباقي واأللف والياء، وكذلك القوُل في
ولو ُأِضيَفت هذه األسماء إلى ياء المتكلم كسرت أَواِخُرها لمناسبة الياء، وكان إعرابهـا 

َفتُقَـدُر » َمـَرْرُت ِبـَأِبي«و » َرَأيـُت َأبِـي«و » هـَذا َأبِـي«: بحركات ُمقَـدرة قبـل اليـاء؛ تقـول
   .»ُغَالِمي«: حركات اإلعراب قبل ياء المتكلم، كما تفعل ذلك في نحو

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

ــــُه ِتْســــٌع َوِتْســــُعوَن َنْعَجــــًة {: فــــاألول كقولــــه تعــــالى ــــَذآ َأِخــــى َل } ) ٢٣اآليــــة : ص(ِإن َه
فيكـون منصـوبًا؛ ألن البـدل ) هـذا(أن يكون بـدًال مـن : وجهين؛ أحدهما) أخي(فيحتمل 

ًا؛ فيكــــون مرفوعــــًا، أن يكــــون خبــــر : إن أخــــي، والثــــاني: َيْتبــــع المبــــدل منــــه، فكأّنــــه قــــال
خبر ثان على الوجه الثـاني، وهـو الخبـر علـى الوجـه ) له تسع وتسعون نعجة: (وجملة
  . األول

} ) ٢٥اآليــــة : الَمائــــدة(َرّب ِإّنــــى آل َأْمِلــــُك ِإال َنْفِســــى َوَأِخــــى {: والثــــاني كقولــــه تعــــالى
  : ثالثة أْوُجهٍ ) أخي(فيحتمل 
أن يكــــون عطفــــًا علــــى : أحــــدها: ثــــة أوجــــهأن يكــــون مرفوعــــًا، وذلــــك مــــن ثال: أحــــدها

ذكــرُه الزمخشـــري، وفيــه نظــر؛ ألن المضــارع المبــدوء بـــالهمزة ال ) أملــك(الضــمير فــي 
فكذلك ال ُيْعَطُف االسُم الظاهُر علـى االسـم » أقوم زيد«: يرفع االسم الظاهر، ال تقول

  . المرفوع به
لــم يوجــد تأكيــد كمــا وأيضــًا فكيــف يعطــف علــى الضــمير المرفــوع المتصــل و : فــإن قلــت

  . ؟}) ٥٤اآلية : األنبَياء(َلَقْد ُكنُتْم َأنُتْم َوءاَبآُؤُكْم ِفى َضلَـٍل مِبيٍن {: في قوله تعالى
  . الَفْصُل بين المعطوف والمعطوف عليه َيُقوم َمَقاَم التأكيد: قلتُ 

  . وأخي كذلك: واسمها، والتقدير» إن «أن يكون عطفًا على محل : الثاني
: ْرُق بين الوجهين أن المعطوف فـي الوجـه الثـاني مفـردان علـى مفـردين، كمـا تقـولوالفَ 

إن زيـدًا : إن زيدًا منطلٌق وعمرًا ذاهٌب، وفي الوجه الثالث جملة على جملة، كما تقـول
  . منطلٌق وعمٌرو ذاهبٌ 
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أن يكــون معطوفــًا علــى اســم : أن يكــون منصــوبًا، وذلــك مــن وجهــين؛ أحــدهما: الثــاني
» نفسي(والثاني أن يكون معطوفًا على  ،»إن .(  

أن يكون مخفوضـًا، وذلـك مـن وجـه واحـد، وهـو أن يكـون معطوفـًا علـى اليـاء : والثالث
ألن فيـه العطـف : المخفوضة بإضافة الـنفس، وهـذا الوجـه ال ُيِجيـُزُه جمهـوُر البصريــين

  . على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض
  هبشرح شذور الذ: اسم الكتاب

   
  »الهن«خالفهم في 

  
  . واألْفَصُح في الَهنِن النْقُص : ثم قلت
ـــا : وأقـــول ـــُن ُيَخـــاِلُف األَب واألَخ واْلَحـــَم، مـــن جهـــة أنهـــا إذا أفـــردت َنَقَصـــْت أَواِخُرَه الَه

هـذا أٌب، : وصارت على حرفين، وٕاذا ُأِضيَفت تمت فصارت على ثالثـة أحـرف، تقـول
» الَهــنُ «هـذا أُبــوَك، وكـذا البــاقي، وأمـا : ا أضـفته قلــتفــإذ» أَبـوٌ «بحـذف الـالم، وأصــله 

: فــإذا اســتعمل مفــردًا َنَقــَص، وٕاذا ُأِضــيف بقــي فــي اللغــة الُفْصــَحى علــى َنْقِصــِه، تقــول
هــذا َهــٌن، وهــذا َهُنــَك؛ فيكــون فــي اإلفــراد واإلضــافة علــى حــد ســواء، ومــن العــرب َمــْن 

ــا فــي حالــة اإلضــافة؛ فيقــول ُنــوك، ورأيــت َهَنــاك، ومــررت بهَنِيــَك، هــذا هَ : يســتعمله تام
ـــا أن  ، َفادَعَي ـــاِجي جاء وال أبـــو القاســـم الزلـــع عليهـــا الفـــروهـــي لغـــة قليلـــة، ولقّلتهـــا لـــم َيط

  . األسماء المعربة بالحروف خمسة ال ستة
واعلـم أن لغـة الـنقص مـع كونهـا أْكثَـَر اسـتعماًال هـي أفَصـُح قياسـًا، وذلـك ألن مـا كــان 

أصـلها » َيـدٍ «: في اإلفـراد فحقـه أن يبقـى علـى نقصـه فـي اإلضـافة، وذلـك نحـو ناقصاً 
هـذه : َيَدٌي، فحذفوا المها في اإلفراد، وهي الياء، وجعلوا اإلعـراب علـى مـا قبلهـا فقـالوا

: الفَـْتح(َيـُد اللـِه فَـْوَق َأْيـِديِهْم {: َيٌد، ثم لما أضافوها أبقوها محذوفة الالم، قال اهللا تعالى
ــى {: وقــال اهللا تعــالى} ) ١٠اآليــة  ــَدَك ِلَتْقُتَلِن ــى َي ــِئن َبَســطَت ِإَل } ) ٢٨اآليــة : الَمائــدة(َل

  . }) ٤٤اآلية : ص(َوُخْذ ِبَيِدَك ِضْغثًا {: وقال اهللا تعالى
مضــاف إليــه مخفــوض ) اهللا(فيهــا مبتــدأ مرفــوع بالضــمة، و ) يــد(فأمــا اآليــة األولــى فـــ

: منصــوب بالفتحــة، وهــو متعلــق بمحــذوف هــو الخبــر ظــرف مكــان) فــوق(بالكســرة، و 
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مضــاف ومضــاف إليــه، ورجعــت اليــاء التــي كانــت ) أيــديهم(أي كائنــٌة فــوَق أيــديهم، و 
  . في المفرد محذوفة ألن التكسير يرد األشياء إلى أصولها

ــةَ : وأمــا اآليــة الثانيــة فــالالم دالــة علــى َقَســمٍم مقــدر  أي واهللا لــئن، وتســمى الــالم الموِذَن
) بســطت(حــرف شــرط، و ) إنْ (والمَوّطنــة؛ ألنهــا آَذَنــْت بالقســم ووّطــأت الجــواَب لــه، و 

والفعــــُل ) يــــدك(جــــار ومجــــرور متعلــــق ببســــطت، و ) إَلــــي (فعــــل ماضــــٍض وفاعــــل، و 
منصــــوٌب بــــأن مضــــمرة بعــــدها جــــوازًا، ال بهــــا نفســــها خالفــــًا للكوفيـــــين، وأن المضــــمرة 

اسـمها إن ) أنـا(نافيـة، و ) مـا(أي للقتـل، و  :والفعل في تأويل مصدر مخفوض بـالالم
قــدرت حجازيــة وهــو الظــاهر ومبتــدأ إن قــدرت تميميــة، والبــاء زائــدة فــال تتعلــق بشــيء، 

فيكـون فـي موضـع نصـب، أو » مـا«خبـر ) باسـطٍ (وكذا جميُع حروف الجر الزائدة، و 
اإلعـراب، خبر المبتدأ فيكون في موضع رفع، والجملة جواب القسم؛ فال محل لها من 

واهللا ما أنا بباسط يـدي إليـك ألقتلـك : وهي دالة على جواب الشرط المحذوف، والتقدير
  . إن بسطت إَلي َيَدَك لتقتلني فما أنا بباسط يدي إليك ألقتلك

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

ْغثُ  ْطبِب بالي: وأما اآلية الثالثة فواضحة، والضاِبسسِ َقْبَضٌة من حشيش مختلطة الر .  
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  ـــ المثّنـى ٤
  

ْيَدانِن َواْلِهْنَدانِن، َفإنُه ُيْرفَـُع ِبـاألِلفِف، َوُيَجـر َوُيْنَصـُب ِباْلَيـاِء : ثم قلت ى، َكالزابِـُع اْلُمْثنالر
  . اْلَمْفُتوحِح َما َقْبَلَها الَمْكُسوِر َما َبْعَدَها

المثنــى، وهــو، ُكــل اســم دال علــى اثنــين، : ع ممــا خــرج عــن األصــلالبــاب الرابــ: وأقــول
الزيـــدان والهنـــدان؛ إذ كـــل منهمـــا دال علـــى : وكـــان اختصـــارًا للمتعـــاطفين، وذلـــك نحـــو

ـــٌد وهنـــٌد، كمـــا قـــال الحجـــاج: واألصـــُل فيهمـــا. اثنـــين ـــٌد «: زيـــٌد وزيـــٌد، وهن إنـــا اهللا، ُمَحم
  . للتطويل والتكرار) منهم(َكَراهيًة ولكنهم َعَدُلوا عن ذلك » ومحمد في َيْومٍ 
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وُحْكُم هذا الباب أن يرفـع بـاأللف نيابـًة عـن الضـمة، وأن يجـر وينصـب باليـاء المفتـوح 
ْيـَدانِ «: ما قبلها المكسور ما بعدها نيابًة عن الكسـرة والفتحـة، نحـو رأيـت «و » جـاء الز

ـــَدْينِ  ْي ْيـــَدْينِ «و » الز وٕانمـــا مثلـــُت بالزيـــدان »الهنـــدان«وكـــذلك تقـــول فـــي » َمـــَرْرُت بالز ،
  . والهندان لُيْعلم أن تـثنية المذكر والمؤنث في الحكم سواء، بخالف جمعهما السالم

ـــه تعـــالى ـــا {: ومـــن شـــواهد الرفـــع قوُل ـــَم اللـــُه َعَلْيِهَم ـــَن الـــِذيَن َيَخـــاُفوَن َأْنَع ـــاَل َرُجـــَالِن ِم َق
  . }) ٢٣اآلية : الَمائدة(
فاعـل، والفاعـل مرفـوع، وعالمـة الرفـع هنـا األلـف نيابـَة ) جالنر (فعل ماض، و ) قال(

أنعــم (أي يخــافون اهللا، وجملــة : محــذوف) يخــافون(عــن الضــمة ألنــه مثنــى، ومعمــول 
تحتمـــل أن تكـــون خبريـــة فتكـــون فـــي موضـــع رفـــع علـــى أنهـــا صـــفة ثانيـــة ) اهللا عليهمـــا

وبأنهمـا أنعــم اهللا  قـال رجـالن موصـوفان بأنهمـا مـن الـذين يخـافون،: والمعنـى. لـرجالن
» جــاءني َزْيــٌد رحمــه اهللا«: عليهــا باإليمــان، وتحتمــل أن تكــون دعائيــة مثُلهــا فــي قولــك

فتكون معترضة بـين القـول والَمُقولـِل، وال موضـع لهـا كسـائر الجمـل المعترضـة، ومثلُـه 
  ) السريع: (في االعتراض بالدَعاِء قوُل الشاِعرِ 

  َوُبّلغَتَها ـــ ـــ ِإن الثَماِنيَن ـــ  ١٣
  َقْد َأْحَوَجْت َسْمِعي ِإَلى َتْرُجَماْن 
َلــْوَال ُنــّزَل َهـــَذا اْلقُــْرءاُن َعَلــى َرُجــٍل ّمــَن اْلَقــْرَيَتْيِن َعِظــيٍم {: ومــن شــواهد الجــر قولــه تعــالى

ــْوَمْيِن }{) ٣١اآليــة : الّزخــُرف( ْد َقــ}{) ١٢اآليــة : ُفّصــَلت(َفَقَضــاُهن َســْبَع َسَمـــوٍت ِفــى َي
  . }) ١٣اآلية : آل ِعمَران(َكاَن َلُكْم ءاَيٌة ِفي ِفَئَتْيِن 

  . }) ٢٩اآلية : ُفّصَلت(َربَنآ َأِرَنا اللَذْيِن َأَضلـَنا {: ومثاُل النصب قوله تعالى
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
ـــا( ـــاًدى ) ربن ـــداء، والتقـــدير) مضـــاف(من ـــْرُف الن ـــه َح ـــا، و : حـــذف قبل ـــا َربَن فعـــل ) َأرِ (ي

) اللــــذين(مفعــــول أول، و ) نــــا(ُدَعــــاء، وال تقــــل فعــــل أمــــر تأدبــــًا، والفاعــــُل مستـــــتٌر، و 
  . مفعول ثان، وعالمة نصبه الياء، وما بعده صلة

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
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  }) ٦٣اآلية : طه(ِإْن َهـذِن َلَساِحرِن {: أوجه القراءات في قوله تعالى
  

: طــه(ِإْن َهـــذِن َلَســاِحرِن {: ء والرفــُع بــاأللف فــي قولــه تعــالىوقــد اجتمــع النصــُب باليــا
» إن «هـِذِه، وهـي تشـديُد النـونِن مـن : وفـي هـذا الموضـع قـراءات، إحـداها} ) ٦٣اآلية 

» إنّ «بالياء، وهي قراءة أبي َعْمٍرو، وهي جاريـة علـى َسـَننِن العربيـة؛ فـإن » هذين«و 
مها؛ فيجـــب نصـــبه باليــاء ألنـــه مثنـــى، و اســ» هـــذين«تنصــب االســـم وترفــع الخبـــر، و 

بــــــاأللف، » هــــــَذانِ «بــــــالتخفيف » إنْ «: خبرهــــــا فرفعــــــه بــــــاأللف، والثانيــــــة» ســــــاحران«
بحـذف النـون الثانيــة، َوُأْهِملَـْت كمـا هــو ) إن(فخففــت ) إن هـَذْينِ (وتوجيُهَهـا أن األصـل 

بـاأللف، ونظيـره أنـك األكثر فيهـا إذا ُخّففَـْت، وارتفـع مـا بعـدها باالبتـداء والخبـر فجـيء 
ـــَت، فاألْفَصـــُح أن تقـــول: تقـــول ـــاِئٌم؛ فـــإذا َخّفْف ـــدًا َق ـــاِئٌم، علـــى االبتـــداء : إن َزْي ـــٌد َلَق إْن َزْي

ــــال اهللا تعــــالى ــــاِفٌظ {: والخبــــر؛ ق ــــا َح ــــا َعَلْيَه مــــٍس ل ــــل َنْف ــــة : الّطــــارق(} ِإن ُك ، ) ٤اآلي
المَشـــدَدَة يجــــب » إن «شـــكلة؛ ألن بــــاأللف، وهـــي م» هـــَذانِ «بالتشـــديد » إن «: والثالثـــة

إعماُلَها؛ فكان الظاهر اإلتيان بالياء كما في القراءة األولـى، وقـد أجيـب عليهـا بأْوُجـٍه؛ 
أن ُلغـــة َبْلَحـــارث بـــن َكْعـــب، وَخـــْثَعمٍم، َوَزِبيـــٍد َوِكَنانـــة وآخـــرين اســـتعماُل المثنـــى : أحــدها

ْيَدان، ورأيت ال: باأللف دائمًا؛ تقول ْيَدانِن، قالجاء الز ْيَدان، ومررت بالز الطويل: (ز (  
َد ِمنا َبْيَن ُأْذَناُه َطْعَنًة  ١٤ ـــ َتَزو  

  ) الّرجز: (وقـال اآلخـر
  ـــ إن َأَباَها َوَأَبا َأَباَها  ١٥

  َقْد َبَلَغا ِفي الَمْجِد َغاَيَتاَها 
: األلف، والثــانيفهــذا مثــال مجــيء المنصــوب بــاأللف، وذاك مثــال مجــيء المجــرور بــ

َبْيِر شـيئًا فلـم ُيْعِطـه، فقـال» إن «أن  بمعنى َنَعْم مثُلَها فيما حكي أن رجًال سأل ابن الز :
» إن«نعــم ولعــَن اهللا َراِكَبَهــا، و : إّن وَراِكَبَهــا، أي: لعــَن اللــُه ناقــًة َحَمَلْتِنــي إليــك، فقــال

مبتــدأ مرفـوع بــاأللف، و ) هـذان(ذلك، فـــالتـي بمعنـى َنَعــْم ال تعمـل شــيئًا، كمـا أن َنَعــْم كـ
وال يكــون ) هــذان(لهمــا ســاحران، والجملــة خبــر : خبــر لمبتــدأ محــذوف، أي) ســاحران(
أن : ألن الم االبتـــداء ال تـــدخل علـــى خبـــر المبتـــدأ، والثالـــث) هـــذان(َخَبـــَر ) لســـاحران(

، األصــــل إنــــُه هــــذان لهمــــا ســــاحران؛ فالهــــاء ضــــمير الشــــأن، ومــــا بعــــدها مبتــــدأ وخبــــر
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ثــم ُحــِذَف المبتــدأ وهــو كثيــر، َوُحــِذف » إن «والجملــة فــي موضــع رفــع علــى أنهــا خبــر 
إن ِمـْن َأَشـد الناسـِس َعـَذابًا «ضمير الشـأن كمـا ُحـِذف مـن قولـه صـلى اهللا عليـه وسـّلم 

ُرونَ  بِـَك َزْيـٌد مـأخوذ«: ، ومن قول بعض العـرب»َيْوَم اْلِقَياَمِة الُمَصو أنـه : والرابـع. »إن
أِلـــُف هـــذا، وأِلـــُف التــــثنية؛ فوجـــب َحـــْذُف واحـــدة منهمـــا : اجتمـــع ألفـــان» هـــذا«لمـــا ثُنـــَي 

والباقيـة ألـف التــثنية قلبهـا فـي الجـر » هـذا«اللتقاء الساكنين؛ فمن َقدَر المحذوفة ألـف 
أنــه لمــا كــان : والنصــب يــاء، َوَمــْن َقــدَر الَعْكــَس لــم يغيــر األلــف عــن لفظهــا، والخــامس

ـــــ جعــل كــذلك فــي التـــثنية؛ ليكــون المثنــى » هــذا«عــراب ال يظهــر فــي الَواِحــِد ـــــ وهــو اإل
  . كالمفرد؛ ألنه فرٌع عليه

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

واختــار هــذا القــوَل اإلمــاُم العالمــة تقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن َتْيِميــَة رحمــه اهللا، 
وقــد َتَفطــَن لــذلك : نيــا أْفَصــُح مــن إعرابــه، قــالوزعــم أن بنــاء المثنــى إذا كــان مفــرده مب

  . غيُر واحٍد من ُحّذاقِق النحاة
ـــأمرين؛ أحـــدهما ـــى نفســـه ب ـــم اعتـــرض عل ـــاء فـــي قولـــه : ث ـــى الي أن الســـبعة أجمعـــوا عل

» هاتــا«تـــثنية » هــاتين«مــع أن } ) ٢٧اآليــة : الَقَصــص(ِإْحــَدى اْبَنَتــى َهــاَتْيِن {: تعــالى
ــــاني ــــي، والث ــــذي«أن : وهــــو مبن ــــي الجــــر » ال ــــَذْينِن ف ـــــثنيتِه الل ــــي ت ــــالوا ف ــــي، وقــــد ق مبن

) ٢٩اآليـة : ُفّصـَلت(َربَنـآ َأِرَنـا اللـَذْيِن َأَضلــَنا {: والنصب، وهي ُلَغة القرآن كقوله تعـالى
{ .  

» ابَنتَـي «باليـاء علـى ُلَغـة اإلعـراب لمناسـبة » هـاتين«وأجاب عن األول بأنه إنمـا جـاء 
ِإْن َهـــذِن {اب هنــا أْفَصــُح مــن البنــاء؛ ألجــل المناســبة، كمــا أن البنــاء فــي فــاإلعر : قــال

لأللـف » هـذان«أْفَصـُح مـن اإلعـراب؛ لمناسـبة األلـف فـي } ) ٦٣اآلية : طه(َلَساِحرِن 
  . »ساحران«في 

تـــثنية اســم ثالثــي؛ » اللــذان«بــأن » هــذان«و » اللــذان«وأجــاب عــن الثــاني بــالفرق بــين 
تثنيــة اســم علــى حــرفين؛ فهــو َعِريــٌق فــي البنــاء لشــبهه » هــذان«، و فهــو شــبيه بالزيــدان

  . بالحروف
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لحــٌن، وأن عثمــان ) إن هــذان(وقــد زعــم قــوم أن قــراءة َمــْن قــرأ : قــال رحمــه اهللا تعــالى
إن في المصحف لحنًا َوَستُِقيُمُه العرب بألسنتها، وهذا َخَبٌر باطـل : رضي اهللا عنه قال

أن الصـحابة رضـي اهللا عـنهم كـانوا يتسـارعون إلـى إنكـار  :ال يصح مـن ُوُجـوٍه؛ أحـدها
وَن اللحــَن فــي القــرآن، مــع أنهــم ال كلفــة علــيهم فــي إزالتــه؟  أدنــى المنكــرات، فكيــف ُيقــر

أن العــــرب كانــــت تســــتقبح اللحــــن غايــــَة االســــتقباحِح فــــي الكــــالم، فكيــــف ال : والثــــاني
العــرب ســتقيمه بألســنتها  أن االحتجــاج بــأن: يســتقبحون بقــاءُه فــي المصــحف؟ والثالــث

، والرابـع والعجمـي أنـه قـد ثبـت : غيُر مستقيم؛ ألن الُمْصَحَف الكريَم َيِقـُف عليـه العربـي
بالهـــاء علـــى ُلَغـــة األنصـــار ) التـــابوت(فـــي الصـــحيح أن زيـــد بـــن ثابـــت أراد أن يكتـــب 

التـاء علـى فمنعوه من ذلك، ورفعوه إلى عثمان ـــ رضـي اهللا عـنهم ــــ وأمـرهم أن يكتبـوه ب
َحتــى {: ُلَغـة قــريش، ولمــا بلـغ ُعَمــَر رضــي اهللا عنـه أن ابــن مســعود رضـي اهللا عنــه قــرأ

افات(ِحيٍن  أْقـِرىء النـاس : على ُلَغة ُهـَذيل أْنَكـَر ذلـك عليـه، وقـال} ) ١٧٤اآلية : الص
المـــه بلغــة قـــريش؛ فـــإن اهللا تعـــالى إنمـــا أنزلـــه بلغـــتهم، ولـــم ُيْنِزْلـــُه بلغـــة ُهـــَذيل، انتهـــى ك

  . ملخصاً 
: ومـا روي عـن عائشـة ــــ رضـي اهللا عنهـا ــــ مـن قولهـا: وقال المهدوي في شرح الهدايـة

لـم يصــح، ولـم يوجـد فــي القـرآن العظــيم » إن فـي القـرآن لحنــًا سـتقيمه العـرب بألســنتها«
ِمـن  ال َيْأِتيـِه اْلَبــِطلُ {: َحْرٌف واحد إال وله وجه صحيح في العربية، وقد قـال اهللا تعـالى

والقـــرآن محفـــوظ فـــي اللحـــن والزيـــادة } َبـــْيِن َيَدْيـــِه َوَال ِمـــْن َخْلِفـــِه َتنِزيـــٌل ّمـــْن َحِكـــيٍم َحِميـــدٍ 
  . والنقصان، انتهى

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

وهذا األثر إّنما هو مشهور عن عثمان رضي اهللا عنـه، كمـا تقـدم مـن كـالم ابـن َتْيِميـة 
، وٕانمـــا المـــروي عـــن رحمـــه اهللا، ال عـــن عائشـــة ر  ضـــي اهللا عنهـــا كمـــا ذكـــره المهـــدوي

عائشــة مــا رواه الفــراء عــن أبــي معاويــة عــن هشــام بــن ُعــْرَوَة عــن أبيــه أنهــا رضــي اهللا 
ـــَلوَة {: عنهـــا ســـئلت عـــن قولـــه تعـــالى فـــي ســـورة النســـاء ســـاء(َواْلُمِقيِمـــيَن الصاآليـــة : الن

وعـــن قولـــه تعـــالى فـــي } ) ١٦٢اآليـــة : النســـاء( لــــِكِن الراِســـُخونَ {: بعـــد قولـــه} ) ١٦٢
ـــِبُئوَن {: المائــدة ــِذيَن َهــاُدوْا َوالصــِذيَن ءاَمُنــوْا َوالال وعــن قولــه }) ٦٩اآليــة : الَمائــدة(ِإن ،
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يـا ابـن أخـي، هـذا : فقالـت} ) ٦٣اآليـة : طـه(ِإْن َهـذِن َلَسـاِحرِن {: تعالى في سورة طه
ـــة الثعلبـــّي وغيـــُره مـــن المفســـرين، وهـــذا أيضـــًا بعيـــُد خطـــأ مـــن الكاتـــب، روى هـــذه ا لقص

هَـٌة كمـا مـر فـي هـذه  الثبوت عن عائشة رضي اهللا عنهـا؛ فـإن هـذه القـراءات كلهـا ُمَوج
اآلية، وكما سيأتي إن شـاء اهللا تعـالى فـي اآليتـين األخيـرتين عنـد الكـالم علـى الجمـع، 

) إن هـذان(وقـراءة األكثـر فـي ) بئونالصـا(و ) المقيمـين(وهي قراءة جميع السـبعة فـي 
  . فال َيتِجُه القوُل بأنها َخَطأ؛ لصحتها في العربية وثبوتها في النقل

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  ما يلحق بالمثنى خمسة ألفاظ
  

ــــا، ُمَضــــ: ثــــم قلــــت ــــانِن، ُمْطَلقــــًا، َوِكــــَال َوِكْلَت ــــانِن َوِثْنَت ــــِه اْثَنــــانِن َواْثَنَت ــــى َوُأْلِحــــَق ِب اَفْينِن ِإَل
  . ُمْضَمرٍ 
اثنـان، للمـذكَرْينِن، واثنتـان، للمـؤّنثَتْينِن، فـي : ُألحق بالمثنى خمسُة ألفاٍظ ـــ وهـي: وأقول

ُلَغة الحجاز، َوِثْنَتانِن لهما في ُلَغة تميم ـــ وهذه الثالثة َتْجِري َمْجـَرى المثنـى فـي إعرابـه 
َها ــاة ألنهـا ليســت اختصـارًا للمتعــاطفين؛ إذ ال  دائمـًا، مــن غيـر شــرط، وٕانمـا لــم ُنَسـمُمثَن

  . »ِثْنتٌ «وال » اْثَنةٌ «وال » اْثنٌ «: مفرد لها، ال يقال
اآليــة : الَبَقــَرة(َفــانَفَجَرْت ِمْنــُه اْثَنتَــا َعْشــَرَة َعْيًنــا {: ومــن شــواهد رفعهــا بــاأللف قولــه تعــالى

ُة َبْيــِنُكْم ِإَذا َحَضـَر َأَحــَدُكُم اْلَمــْوُت َشَهـــدَ {: فاعـل بــانفجرت، وقولــه تعـالى) اثنتــا(فــ} ) ٦٠
إمـــا علـــى أنـــه خبـــر : مرفـــوع) اثنـــان(فــــ} ) ١٠٦اآليـــة : الَمائـــدة(ِحـــيَن اْلَوِصـــيِة اْثَنـــاِن 

المبتــــدأ، وهــــو شــــهادة، وذلــــك علــــى أن األصــــل شــــهادة بيــــنكم شــــهادة اثنــــين، فحــــذف 
دْرَنا هــَذا المضــاَف ألن وٕانمــا َقــ) ارتفاعــه(المضــاف وأقــيم المضــاف إليــه مقامــه فــارتفع 

» زيـد أسـد«: أو مشـبهًا بـه نحـو» زيـد أخـوك«: المبتدأ ال بد أن يكوَن عيَن اْلَخَبِر نحـو
ــَس االثنــين وال مشــبهة بهمــا، وٕامــا علــى أنــه فاعــل بالمصــدر، وهــو  والشــهادة ليســت َنْف

  . ومما فرض عليكم أن يشهد بينكم اثنان: الشهادة، والتقدير
َقـاُلوْا َربَنـآ }{) ١٤اآليـة : يـس(ِإْذ َأْرَسـْلَنآ ِإلَـْيِهُم اْثَنـْيِن {: قولـه تعـالى ومن شواهد النصب

أي : مفعــول مطلــق) اثنتــين(مفعــول بــه، و) اثنــين(فـــ} ) ١١اآليــة : َغــافر(َأَمتَنــا اْثَنَتــْيِن 
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ــــْيِن {: إمــــاتتين، وكــــذلك ــــا اْثَنَت : تعــــالىومنــــه أيضــــًا قولــــه } ) ١١اآليــــة : َغــــافر(َوَأْحَيْيَتَن
وعالَمــُة ) بعثنــا(مفعــوُل ) اثنــي(فـــ} ) ١٢اآليــة : الَمائــدة(َوَبَعْثَنــا ِمــنُهُم اْثَنــْى َعَشــَر َنِقيبــًا {

  . َنْصِبِه الياء
ِكَال، َوِكْلَتا، َوَشْرُط إجرائهما ُمْجَرى المثنى إَضاَفُتُهَما إلـى : والكلمَتانِن الرابعة والخامسة

ورأيت ِكَلْيِهَمـا، ومـررت ِبِكَلْيِهَمـا، وكـذا فـي كلتـا، قـال  جاءني ِكَالُهَما،: المضمر، تقول
ـــــَر َأَحـــــُدُهَما َأْو ِكَالُهَمـــــا {: اهللا تعـــــالى ـــــْبُلَغن ِعنـــــَدَك اْلِكَب ـــــا َي ٢٣اآليـــــة : اإلســـــَراء(ِإم ( {

معطــوف عليــه، واأللــف عالمــة لرفعــه؛ ألنــه مضــاف ) كالهمــا(فاعــل، و ) أحــدهما(فـــ
ـــا يَ (إلـــى الضـــمير، ويقـــرأ  فاعـــل بفعـــل ) أحـــدهما(بـــاأللف؛ فـــاأللف فاعـــل، و ) ْبُلَغـــانِ إم

إن : إن َيْبُلْغـُه أحـدهما أو كالهمـا، وفائـدُة إعـادة ذلـك التوكيـُد، وقيـل: محذوف، وتقـديره
علــى أن األلــف عالمــة، وليســا بشــيء، ) يبلغــان(َبــدل مــن األلــف، أو فاعــل ) أحــدهما(

  . فتأمل ذلك
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
أضــيفا إلــى الظــاهر كانــا بــاأللف علــى كــل حــال، وكــان إعرابهمــا حينئــذ بحركــات  فــإن

} ) ٣٣اآليـة : الكهـف(ِكْلتَـا اْلَجنتَـْيِن آتَـْت ُأُكَلَهـا {: ُمَقدرة في تلك األلف، قال اهللا تعالى
ــم تــنقص منــه شــيئًا، فـــ: أي مبتــدأ، و ) كلتــا(كــل واحــدة مــن الجنتــين أْعَطــْت ثمرَتَهــا ول
فعــل مــاض، والتــاء عالمــة التأنيــث، وفاعلــه مســتتر، ومفعــول ومضــاف ) هــاآتــت أكل(

ضــمة مقــدرة علــى األلــف؛ فإنــه مضــاف ) كلتــا(إليـه، والجملــة خبــر، وعالمــة الرفــع فــي 
  . للظاهر

  ـــ جمع المذّكر السالم  ٥
ْيـُدوَن والُمْسـِلُموَن؛ فإنـه: ثم قلت ـاِلُم، َكالزِر السالَخاِمُس َجْمُع الُمـَذك  ُيْرفَـُع بـالواو، وُيَجـر

  . وُيْنَصُب بالياء الَمْكُسوِر ما قبَلَها الَمْفُتوحِح ما َبْعَدَها
جمــــُع المــــذكر الســــالُم، واحتــــرزت : ممــــا خــــرج عــــن األصــــل: البــــاب الخــــامس: وأقــــول

  . بالمذكر عن المؤنث كِهْنَداتٍت َوَزْيَنَباتٍت، وبالسالم عن الُمَكسِر َكِغْلَمانٍن وُزُيودٍ 
وُحْكُم هذا الجمع أنه يرفع بالواو نيابة عن الضمة، ويجر وينصـب باليـاء المكسـور مـا 

يــدون والمســـلمون، : قبلهــا المفتــوح مــا بعــدها نيابــة عــن الكســرة والفتحــة، تقــول َجــاَء الز
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ْيِديَن والُمْسِلِميَن، وٕانمـا مثلـُت بالمثـالين  ْيِديَن والُمْسِلِميَن، وَرَأيت الز لـيعلم أن ومررت بالز
  . هذا الجمع يكون في أعالم العقالء وِصَفاِتِهمْ 

لكــــنِن : (مــــن قولــــه تعــــالى فــــي ســــورة النســــاء) الُمقيِمــــينَ (فمــــا تصــــنع فــــي : فــــإن قلــــت
ـــَك  ـــْن َقْبِل ـــِزَل ِم ـــا ُأْن ـــَك َوَم ـــِزَل ِإَلْي ـــوَن ِبَمـــا ُأْن ـــوَن ُيْؤِمُن ـــْنُهْم َواْلُمْؤِمُن ـــي اْلِعْلمـــِم ِم الراِســـُخوَن ِف

ـــَالَة فإنـــه جـــاء باليـــاء، وقـــد كـــان مقتضـــى قياســـِس مـــا ذكـــرت أن يكـــون َوالُمقِ  يِمـــيَن الص
بــالواو؛ ألنــه معطــوف علــى المرفــوع، والمعطــوف علــى المرفــوع مرفــوع، وجمــع المــذكر 

مــن قولــه تعــالى فــي الســورة ) الصــابئون(الســالم يرفــع بــالواو كمــا ذكــرت؟ ومــا تصــنع بـــ
ــِبُئوَن  ِإن الِذيَن ءاَمُنواْ {: التي تليها ـِذيَن َهـاُدوْا َوالصفإنـه جـاء } ) ٦٩اآليـة : الَمائـدة(َوال

باليــــاء؛ ألنــــه ) والصــــاِبِئينَ (بــــالواو، وقــــد كــــان مقتضــــى قياســــِس مــــا ذكــــرَت أن يكــــون 
معطــــوف علــــى المنصــــوب، والمعطــــوف علــــى المنصــــوبِب منصــــوٌب، وجمــــع المــــذكر 

  . السالم ُيْنَصب بالياء كما ذكرت؟
َنْصــٌب » المقيمــين«أن : األولــى ففيهــا أْوُجــٌه، أرَجُحَهــا وجهــان؛ أحــدهماأمــا اآليــة : قلــت

وأْمَدُح المقيمين، وهو قول سـيبويه والمحققـين، وٕانمـا ُقِطَعـت هـذه : على المدح، وتقديره
أنـه مخفـوض؛ : الصفة عـن بقيـة الصـفات لبيـان َفْضـلِل الصـالة علـى غيرهـا، وثانيهمـا

ــَك {: لىفــي قولــه تعــا» مــا«ألنــه معطــوف علــى  ــآ ُأنــِزَل ِإَلْي ــَرة(ِبَم : أي} ) ٤اآليــة : الَبَق
) والمقيمـون(يؤمنون بالكتب وبالمقيمين الصالة، وهـم األنبيـاء، وفـي مصـحف عبـد اهللا 
  . بالواو وهي قراءُة مالك بن دينار واْلَجْحَدِري وعيسى الثَقفي، وال إشكال فيها
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الـِذيَن َهـاُدوْا {أن يكـون : ثانيـة ففيهـا أيضـًا أْوُجـٌه، أْرَجُحَهـا َوْجَهـان؛ أحـدهماوأما اآليـة ال
ـــِبُئوَن َوالنَصـــَرى {مرتفعــًا باالبتــداء، و } ) ٤٦اآليــة : النســاء( ٦٩اآليــة : الَمائــدة(َوالص (
مـــن » إن «عطفـــًا عليـــه، والخبـــر محـــذوف، والجملـــة فـــي نيـــة التـــأخير عمـــا فـــي َحيـــز } 
بقلبــه ـــــ بــاهللا : إن الــذين آمنــوا بألســنتهم َمــْن آمــن مــنهم ـــــ أي: ســمها وخبرهــا، كأنــه قيــلا

أن يكـون : والـذين هـادوا والصـابئون والنصـارى كـذلك، والثـاني: إلى آخر اآلية، ثم قيل
باالبتداء، وَكْونِن مـا بعـده عطفـًا عليـه، ) الذين هادوا(األمر على ما ذكرناه من ارتفاع 

محـذوفًا مـدلوًال عليـه بخبـر المبتـدأ، » إن«الخبر المـذكور لـه، ويكـون خبـر  ولكن يكون
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والــذين هــادوا إلــخ، والوجــه األول : إن الــذين آمنــوا َمــْن آَمــَن مــنهم، ثــم قيــل: كأنــه قيــل
ــي بــن َكْعبــبٍ  : أجــود؛ ألن الحــذف مــن الثــاني لداللــة األول أْولــى مــن العكــس، وقــرأ ُأَب

  . ْرِويٌة عن ابن َكِثيٍر، وال إشكال فيهابالياء، وهي مَ ) والصابئين(
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  ما يلحق بجمع المذكر الّسالم

  
ُأولُـو، َوَعـاَلُموَن، َوَأَرُضـوَن، َوِسـُنوَن، َوِعْشـُروَن، َوَباُبُهَمـا، َوَأْهلُـوَن، : َوُأْلِحـَق بِـهِ : ثم قلـت

  . َوِعليوَن، َوَنْحُوهُ 
منهـــا ُأوُلـــو، ولـــيَس بجمـــع، وٕانمـــا هـــو اســـم : جمـــع المـــذكر الســـالم ألفـــاظٌ ُأْلِحـــق ب: وأقـــول

َجْمعــٍع ال واحــد لــه مــن لفظــه، وٕانمــا لــه واحــد مــن معنــاه، وهــو ُذو، ومــن شــواهدِه قولــه 
ــَعِة َأن ُيْؤتُــوْا ُأْوِلــى اْلُقْرَبــى {: تعــالى ــور(َوَال َيْأَتــِل ُأْولُــوْا اْلَفْضــِل ِمــنُكْم َوالس٢٢اآليــة : الن (

{ .  
فعل مضارع مجزوم بال الناهية، وعالمة جزمه حذف اليـاء، وأصـله ) َيأَتلِ (ناهية ) ال(

َمــا أَلــْوُت «: َيــأَتِلي، ومعنــاه َيْحِلــُف، وهــو يفتعــل مــن األِليــِة، وهــي اليمــين، أو مــن قــولهم
ـــْرُت، وعلـــى األول فأْصـــُل : أي» ُجْهـــداً  علـــى أن ال يؤتـــوا؛ فحـــذفت ) أن يؤتـــوا(َمـــا َقص

: ، أي}) ١٧٦اآليـة : النسـاء(ُيَبـّيُن اللـُه َلُكـْم َأن َتِضـلوْا {: لى وال، كما قال اهللا تعـالىع
َوَال : (خاصـة، وقـِرىء» في«ألن ال تضلوا، وعلى الثاني فأْصُلُه في أن يؤتوا، فحذفت 

 َيَتَأل ( ِة، وُل من األِليى، وهو َيَتَفعوأصله َيَتَأل)ل، وعالمـة رفعـه الـواو، فاعـل يأتـ) ُأولُـو
  . مفعول بُيْؤُتوا، وعالمة نصبه الياء) ُأوِلي(و 

َمـر(ِإن ِفـى َذِلـَك لَـِذْكَرى ِالْوِلـى اْالْلَبــِب {: وقال اهللا تعالى ؛ فهـذا مثـاُل }) ٢١اآليـة : الز
  . المجرور، وذانك مثاًال المرفوع والمنصوب

ى التسعين؛ فإنهـا أسـماء جمـوع أيضـًا ال واحـد وَباُبُه إل» ِعْشُرونَ «و » َعاَلُمونَ «ومنها 
  . لها من لفظها

وهـــو بفـــتح الـــراء، وهـــو جمـــع تكســـير لمؤنـــث ال يعقـــل؛ ألن مفـــرده » َأَرُضـــونَ «: ومنهـــا
اآليـة : الّزلَزلـة(} َوَأْخَرَجـِت االْرُض َأْثَقاَلَهـا {: أْرٌض َساِكَن الراء، واألرض مؤنثـة؛ بـدليل
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الذي يجمع بالواو والنون ــــ : وٕانما َحق هذا اإلعراب ـــ أيوهي مما ال يعقل َقْطعًا، ) ٢
هـــذه أَرُضـــوَن، ورأيـــت أَرِضــــيَن، : أن يكـــون فـــي جمـــع تصـــحيح لمـــذكٍر عاقلـــٍل، تقـــول

قَـُه ِمـْن َسـْبعِع «: ومررُت بأَرِضيَن، وفي الحديث َمْن َغَصَب ِقيَد ِشـْبٍر ِمـْن َأْرضـٍض ُطو
  ) الّطويل: (ربما سكنت الراء في الضرورة، كقولهو » َأَرِضيَن َيْوَم اْلِقَياَمةِ 

تِت األْرُضوَن ِإْذ َقاَم ِمن َبِني  ١٦ ـــ َلَقْد َضج  
  َهَداٍد َخِطيٌب َفْوَق َأْعَواِد ِمْنَبِر 

وهو كأَرُضـوَن؛ ألنـه جمـع َسـَنٍة، وَسـَنة مفتـوُح األول، وِسـُنوَن مكسـور » ِسُنونَ «: ومنها
ل، وأصـله َسـَنٌو أو َسـَنٌه؛ بـدليل قـولهم فـي جمعـه بـاأللف األول، وَسَنة مؤنـث غيـر عاقـ

َســاَنْهُت َوَســاَنْيُت، وأصـــل : َســَنَوات، وَســَنَهات، وقـــولهم فــي اشــتقاق الفعــل منـــه: والتــاء
  . َساَنْيُت َساَنْوُت، فقلبوا الواو ياء حين تجاوزت متطرفًة ثالَثَة أْحُرففٍ 
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) ٢٥اآليـة : الكهف(َوَلِبُثوْا ِفى َكْهِفِهْم َثالَث ِمَئٍة ِسِنيَن {: يَن قوله تعالىومن شواهد سن
َنَهـا فــ: على وجهين) مائة(تقرأ }  بـدل مـن ثـالث؛ » سـنين«منونة، وغير منونة؛ فمن َنو

أو مجــرورة بــدل مــن مائــة، واليــاء عالمــة : فهــي منصــوبة، واليــاء عالمــة النصــب، قيــل
ن البـدل يعتبـر لصـحته إحاللُـه محـل األول مـع بقـاء المعنـى، ولـو الجر، وفيه نظر؛ أل

قيــل ثــالث ِســِنيَن الْخَتــل المعنــى كمــا تــرى، وَمــْن لــم ينونهــا فســنين مضــاف إليــه، فهــي 
  . مخفوضة، والياء عالمة الخفض

  ) الكامل: (ولم تقع في القرآن مرفوعة، ومثاُلها قوُل القائل
  الّسُنوَن َوَأْهُلَها  ـــ ثُم اْنَقَضْت ِتْلكَ  ١٧

  َفَكَأنَها َوَكَأنُهْم َأْحَالُم 
إلى أن كل ما كان كسـنين ــــ فـي كونـه جمعـًا، لثالثـي، ُحـِذَفْت » وبابه«: وأَشْرُت بقولي

َض عنها هاء التأنيث ــــ فإنـه ُيْعـَرُب هـذا اإلْعـَراَب، وذلـك كقلَـٍة وِقلـيَن، وِعـَزٍة  المه، وُعو
ـــــيِن َوَعـــــِن الّشـــــَماِل ِعـــــِزيَن {: وِعِضـــــيَن، قـــــال اهللا تعـــــالى وِعـــــزيَن، وِعَضـــــةٍ  } َعـــــِن اْلَيِم

ِفَرقــًا َشــتى؛ ألن كــل فرقــة تعتــزي إلــى غيــر َمــْن تعتــزي إليــه : أي) ٣٧اآليــة : المَعــارج(
الفرقـــة األخــــرى، وانتصــــابها علـــى أنهــــا صــــفة ِلُمْهِطعـــين بمعنــــى ُمْســــرعين، وانتصــــاُب 
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اآليـة : الِحجـر(} الِذيَن َجَعُلوْا اْلقُـْرءاَن ِعِضـيَن {: تعالى مهطعين على الحال، وقال اهللا
مفعــوٌل ثــانٍن لجعــل منصــوٌب باليــاء، وهــي جمــع ِعَضــٍة، واختلــف فيهــا؛ : فِعِضــينَ ) ٩١
ْيُته َتْعِضَيةً «: أْصُلها ُعْضٌو، من قولهم: فقيل ْقته، قال رؤبة» عض الّرجز: (إذا َفر (  
   باْلُمَعضى ـــ َوَلْيَس ِديُن اهللا ١٨

: ِســــْحٌر، وقــــال بعضــــهم: أي جعلــــوا القــــرآن أْعَضــــاء؛ فقــــال بعضــــهم: يعنــــي بــــالُمَفرققِ 
ـــة، وقـــال بعضـــهم ـــين، وقيـــل: َكَهان أصـــلها عضـــهة مـــن الَعَضـــِه، وهـــو : أســـاطير األول

  . »ال َيْعَضْه بعضكم بعضاً «: الكذب والبهتان، وفي الحديث
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  األفعال الخمسةـــ  ٦
  

ـــوَن َوَتْفَعُلـــوَن َوَتْفَعِلـــيَن؛ فإنَهـــا ُتْرَفـــُع ِبثُُبـــوت : ثـــم قلـــت ـــاِدُس َيْفَعَالنـــِن َوَتْفَعَالنـــِن َوَيْفَعُل الس
ـا نحـوُ  ونِن، َوتُْنَصـُب َوُتْجـَزُم ِبَحـْذِفَها، َوَأموِني: (الن ـا ) ُتَحـاج َفالَمْحـُذوُف ُنـوُن اْلِوَقاَيـِة، َوَأم

) ِبِخَالفِف )  َأْن َيْعُفونَ ِإال ، ْقَوى(َفاْلَواُو أْصٌل، َواْلِفْعُل َمْبِنيَوَأْن َتْعُفوا َأْقَرُب ِللت .(  
  األفعال الخمسة 

ـــُة الخمســـُة، وهـــي: ممـــا خـــرج عـــن األصـــل: البـــاب الســـادس: وأقـــول كـــل فعـــل : األمثَل
  . مضارع اتصل به ألف اثنين، أو واو جماعة، أو ياء مخاطبة

ــَع بثبــوت النــون نيابــة عــن الضــمة، وتُْنَصــب وُتْجــزم بحــذفها نيابــة عــن وح كمهــا أن ُتْرَف
اآليـــة : الـــرحمن(} ِفيِهَمـــا َعْيَنـــاِن َتْجِرَيـــاِن {: الفتحـــة والســـكون، مثـــاُل الرفـــع قولـــه تعـــالى

 َوُهــــــْم َال َيْشــــــُعُرونَ }{وأنــــــتم تشــــــهدون}{) ٧١اآليــــــة : آل ِعمــــــَران(َوَأنـــــُتْم َتْعَلُمــــــوَن {) ٥٠
فالمضارع فـي ذلـك كلـه مرفـوع؛ لخلـوه عـن الناصـب والجـازم، } ) ٩٥اآلية : األعَراف(

َفــِإن لــْم َتْفَعُلــوْا َوَلــن {: وعالمــُة رفعــه ثُُبــوُت النــونِن، ومثــاُل الجــزم والنصــب قولــه تعــالى
ــــوْا  ــــَرة(َتْفَعُل ـــــ} ) ٢٤اآليــــة : الَبَق ــــوا(ف ــــم تفعل ــــوا(جــــازم ومجــــزوم، و ) ل ــــن تفعل ناصــــب ) ل
  . وب، وعالمة الجزم والنصب فيهما حذف النونومنص

» أنْ «فـإن } ) ٢٣٧اآلية : الَبَقَرة(إآل َأن َيْعُفوَن {: فما تصنع في قوله تعالى: فإن قلت
  ناصبة، والنون ثابتة معه؟ 
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» زيـد يعفـو«: ليست الواُو هنا َواَو الجماعِة، وٕانما هي الُم الكلمة التي فـي قولـك: قلت
: نا ُنوَن الرفع، وٕانما هي اسم مضـمر عائـد علـى المطلقـات، مثلهـا فـيوليست النوُن ه

والفعـُل َمْبنِـي التصـاله بنـون النسـوة، ووزن } ) ٢٢٨اآليـة : الَبقَـَرة(َواْلُمَطلقَـُت َيَتَربْصَن {
كــان ذلــك » يكتــبن«أو » النســوُة َيْخــُرْجن«َيْعُفــوَن َعلــى هــذا َيْفُعْلــَن، كمــا أنــك إذا قلــت؛ 

ـــُه، وأمـــا إذا قلـــتَوزْ  فـــالواو واو الجماعـــة، والنـــون عالمـــة الرفـــع، » الرجـــاُل َيْعفُـــون«: َن
واألصـل َيْعفُـُووَن، بـواوين أوالهمـا الم الكلمـة والثانيـة واو الجماعـة، فاستــثقلت الضـمة، 
على واو قبلها ضمة وبعـدها واو سـاكنة ــــ وهـي الـواو األولـى ــــ فحـذفت الضـمة فـالتقى 

ـــة لثالثـــة ســـاكنان، وهمـــ ـــْت بالحـــذف دون الثاني ـــى، وٕانمـــا ُخص ـــواوان، فحـــذفت األول ا ال
والثانية كلمة، وَحْذُف جزِء أْسَهُل مـن حـذل كـل، ) كلمة(أن األولى جزء : أمور؛ أحدها

أن األولــى ال تــدل : أن األولــى آِخــُر الفعــل، والحــذف بــاألواخر أْولــى، والثالــث: والثــاني
؛ ولهـذه على معنى والثانية دالة على  أْولى من حذف ما يـدل معنى، وحذف ما ال يدل
دون التنـوين؛ ألنـه جـيَء بـه لمعنـى، » َقـاضٍ «و » َغـازٍ «األْوُجِه حذفوا الم الكلمـة فـي 

وهو كلمة مستقلة، وال يوصف بأنه آخـر؛ إذ اآلخـر اليـاء، ويزيـد وجهـًا رابعـًا، وهـو أنـه 
َيْعفـوَن َيْفُعـوَن، بحـذف الـالم، ولهـذا صحيح والياء معتلة، فلما حـذفت الـواو صـار وزن 

فــاعرف » َلــْن َيْعفُــوا«و » الرَجــاُل لــم َيْعفُــوا«: إذا أْدَخْلــَت عليــه الناصــَب أو الجــازَم قلــت
  . الفرق
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  ـــ الفعل المضارع المعتل اآلخر ٧
  

ـــابُع الِفْعـــُل اْلُمْعَتـــل اآلِخـــِر، َكَيْغـــ: ثـــم قلـــت ـــُه ُيْجـــَزُم ِبَحْذِفـــِه، السُزو، َوَيْخَشـــى َوَيْرِمـــي؛ َفِإن
لٌ } ) ٩٠اآلية : ُيوُسف(ِإنُه َمن َيتِق َوِيْصِبْر {: ونحوُ  ُمَؤو .  
) المضــارع(وهــو الفعــل : هــذا خاتمــة األبــواب الســبعة التــي خرجــت عــن القيــاس: وأقــول

زم بحــذف الحــرف األخيــر الــذي آخــُرُه حــرُف علــة، وهــو الــواو واأللــف واليــاء؛ فإنــه يجــ
: قـال اهللا تعـالى» لَـْم َيـْرمِ «و » لَـْم َيْخـَش «و » َلْم َيْغـزُ «: نيابًة عن حذف الحركة، تقول

  ) . ١٧اآلية : الَعلق(} َفْلَيْدُع َناِدَيُه {
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) ناديـه(فعل مضارع مجزوم، وعالمة جزمه َحـْذف الـواو، و ) َيْدعُ (الالم الم األمر، و 
فليــدع أْهــَل : ظهــرت الفتحــة علــى المنقــوص لخفتهــا، والتقــديرمفعــول ومضــاف إليــه، و 

  . أهل َمْجِلِسهِ : أي. ناديه
ــْم َيْخــَش ِإال اللــَه {: وقــال اهللا تعــالى ــْم ُيــْؤَت َســَعًة ّمــَن اْلَمــاِل }{) ١٨اآليــة : الّتوَبــة(َوَل َوَل

  . ، فهذان مثاالن لحذف األلف}) ٢٤٧اآلية : الَبَقَرة(
  . }) ٢٣اآلية : َعَبَس (َلما َيْقِض َمآ َأَمَرُه {: وقال اهللا تعالى

ـــم«حـــرف جـــزم لنفـــي المضـــارع وَقْلبـــه ماضـــيًا، كمـــا أن ) لمـــا( كـــذلك، والمعنـــى أن » ل
اإلنسان لم َيْقضِض بعُد ما أمره اهللا تعالى به حتى يخرج من جميع أوامره، وهذا مثـال 

  . حذف الياء، واهللا أعلم
) يتقـي(بإثبـات اليـاء فـي } ) ٩٠اآليـة : ُيوُسف(ن َيتِق َوِيْصِبْر ِإنُه مَ {: وأما قوله تعالى

على قراءة ُقْنبل، فمؤّول، هذا جواب سؤال تقـديره أن الجـازم ) يصبر(وٕاسكان الراء في 
ولــم يحـذف منــه َحـْرُف العلــة، وهـو اليــاء؛ فـالجواب عنــه ) َيتِقـي(دخـل علــى ) َمــنْ (وهـو 
إمــا لتــوالي حركـــات ): َيْصــِبْر (وســكون الــراء مــن  موصــولة ال أنهــا شــرطية،) َمــنْ (أن 

البــاء والــراء والفــاء والهمــزة تخفيفــًا، أو ألنــه َوَصــَل بنيــة الوقــف، أو علــى العطــف علــى 
  . الموصولة بمنزلة الشرطية لعمومها وٕابهامها» َمنْ «المعنى؛ ألن 
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  اإلعـراب الّتقـديري
  

َوُيَســمى » اْلَفَتــى«: َوَنْحــوِ » ُغَالِمــي«: تَُقــدُر اْلَحرَكــات كلَهــا فــي َنْحــوِ  َفْصــٌل ـــــ: ثــم قلــت
وُيَســمى َمْنُقوصــًا، والضــمُة َوالَفْتَحــُة » الَقاِضــي«: َمْقُصــورًا، والضــمة والكســرُة فــي نحــو

  . »َيْرِمي«و » َيْدعو«: والضمُة في نحو» َيْخَشى«: في نحو
  الذهبشرح شذور : اسم الكتاب

   
  أقسام اإلعراب التقديري

  



 مكتبة مشكاة ا�س�مية                                   شرح شذور الذھب

ما تقـدر فيـه الحركـات الـثالث، ومـا تقـدر : الذي تقدر فيه الحركات ثالثة أنواع: وأقول
  . فيه حركتان، وما تقدر فيه واحدة

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  ما تقّدر فيه الحركات الّثالث: القسم األّول
  

ما أضيف إلى يـاء المـتكلم ولـيس مثنـى، : افأما الذي تقدر فيه الثالث فنوعان؛ أحدهم
» ِغْلَمـاِني«و » ُغَالِمـي«: وال جمع مذكر سالمًا، وال منقوصًا، وال مقصورًا، وذلك نحـو

فهــذه األمثلــة ونحوهــا ُتْعــَرُب بحركــات مقــدرة علــى مــا قبــل اليــاء، والــذي » ُمْســِلَماِتي«و 
كــــة تجاِنُســــَها، وهــــي الكســــرة، َمَنــــَع مــــن ظهورهــــا أنهــــم التزمــــوا أن يــــأتوا قبــــل اليــــاء بحر 

ــــل  ــــُد ال يقب ــــاء؛ إذ المحــــل الواِح ــــٍذ المجــــيُء بحركــــات اإلعــــراب قبــــل الي فاســــتحال حينئ
فتكــون عالمــُة رفعــِه ضــمًة مقــدرة » َجــاَء ُغَالِمــي«: حــركتين فــي اآلنــِن الواحــد، فتقــول

مـا قبـل فتكـون عالمـُة نصـبه فتحـًة مقـدرة علـى » َرأْيـُت ُغَالِمـي«على ما قبـل اليـاء، و 
فتكون عالمـة جـره كسـرًة مقـدرة علـى مـا قبـل اليـاء، ال هـذه » َمَرْرُت ِبُغَالِمي«الياء، و 

الكســــرة الموجــــودة كمــــا زعــــم ابــــن مالــــك؛ فإنهــــا كســــرة المناســــبة، وهــــي ُمْســــَتَحقة قبــــل 
  . التركيب، وٕانما دخل عامل الجر بعد استقرارها

ـــــايَ «: مـــــن نحـــــو» ماً ولـــــيس مثنـــــى وال جمـــــع مـــــذكر ســـــال«: واحتـــــرْزُت بقـــــولي » ُغَالَم
) و ) َوُغَالَمــي» فــإن اليــاء تـــثبت فيهمــا جــرًا ونصــبًا ُمْدَغَمــة فــي يــاء المــتكلم؛ » ُمْســِلمي

المـدغم وال مـن األلـف قـابًال ) الحـرف(واأللف تَـْثُبُت في المثنى رفعًا، ولـيس شـيء مـن 
  . للتحريك
المــــتكلم؛ فتكــــون كــــالمثنى  ألن يــــاء المنقــــوص تــــدَغم فــــي يــــاء» وال منقوصــــاً «: وقــــولي

  . والمجموع جرا ونصباً 
ألن المقصــور تـــثبت ألفــه قبــل اليــاء، واأللــف ال تقبــل الحركــة؛ » وال مقصــوراً «: وقــولي

ُنوِدَيتـِت } ) ١٩اآليـة : ُيوُسـف(يُبْشـَرى َهــَذا ُغـَالٌم {: فهو كـالمثنى رفعـًا، قـال اهللا تعـالى
األلــف فتحــٌة مقــدرة ألنــه منــادى مضــاف، وقــرأ البشــرى ُمَضــاَفًة إلــى يــاء المــتكلم، وفــي 

يـا «: بغيـر إضـافة؛ فالمقـدر فـي األلـف إمـا ضـمة كمـا فـي قولـك) يا ُبْشرى: (الكوفيون
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اآليــة : يــس(يَحْســَرًة َعَلــى اْلِعَبــاِد {: لمعيــنٍن، وٕامــا فتحــة علــى أنــه نــداء شــائٌع مثــل» فتــى
  . أنيثإال أنه لم ينون؛ لكوِنه ال ينصرف ألجل ألف الت} ) ٣٠

و » الَفتَـى«االسُم المعرُب الذي في آخـره ألـٌف الزمـُة كــ: المقصور، وهو: والنوع الثاني
؛ فتكــون األلــف »مــررُت بــالَفَتى«و » رأيــُت الَفَتــى«و » جــاء الَفَتــى«: ، تقــول»الَعَصــا«

  . ساكنًة على كل حال، وتَُقدر فيها الحركات الثالث لتعّذر تحّركها
ء، أنــه كتــب مــن مدينــة قــوص إلــى الشــيخ العالمــة بهــاء ومــن محاســن بعــض الفضــال

ُق إليــه، ويشــكو لــه ُنُحوَلــُه؛ فقــال ين محمــد بــن النحــاس الحلبــي ـــــ رحمــه اهللا ـــــ يتشــوالــد :
  ) الكامل(

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  ـــ َسلْم َعَلى الَمْوَلى اْلَبَهاِء، َوِصْف َلُه  ١٩
  نني َمْمُلوُكُه َشْوِقي ِإَلْيِه، َوأَ 

ِقي  ُكِني ِإَلْيِه َتَشو َأَبدًا ُيَحر  
  ِجْسِمي ِبِه َمْشُطوُرُه َمْنُهوُكُه 
  لِكْن َنِحْلُت لُبْعِدِه؛ فكأنِني 

  أِلٌف، َوَلْيَس ِبُمْمِكنٍن َتْحِريكُه 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  ما تقّدر فيه الحركتان: القسم الثاني

  
  : در فيه الحركتان فنوعانوأما الذي تُقَ 

: ما تُقدُر فيه الضمة والكسرة فقط، وتظهـر فيـه الفتحـة، وهـو المنقـوص، وهـو: أحدهما
: تقـول» الداِعي«و » اْلَقاِضي«: االسم المعرب الذي آخره ياء الزمة قبلها كسرة، نحو

بالتحريـك، وٕانمـا » اِضـيَ رأْيـُت اْلقَ «بالسـكون، و » َمَرْرُت باْلَقاِضي«و » َجاَء اْلَقاِضي«
َفْلَيـْدُع {: قدرت الضمة والكسـرة لالستــثقال، وٕانمـا ظهـرت الفتحـة للخفـة، قـال اهللا تعـالى

َوإِّنـــي ِخْفـــُت }{) ٣١اآليـــة : األحقـــاف(َأِجيُبـــوْا َداِعـــَى اللـــِه {) ١٧اآليـــة : الَعلـــق(} َناِدَيـــُه 
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جمـع َتْرقُـَوٍة ــــ بفـتح التـاء ــــ : والتراقـي. تِت التْراِقـيَ كال ِإَذا َبَلغَ } ) ٥اآلية : مرَيم(اْلَمَواِلَى 
  . وهي الَعْظُم الذي بين ثُْغَرِة النحر والعاتق

ُهــَو «: مــا تقــدر فيــه الضــمة والفتحــة، وهــو الفعــل المعتــل بــاأللف، تقــول: والّنــوع الثــاني
قـال » لـم َيْخـَش «: فإذا َجاَء الجزُم ظهر بحـذف اآلخـر؛ فقلـت» َلْن َيْخَشى«و » َيْخَشى

  . }) ٧٧اآلية : الَقَصص(َوَال َتنَس َنِصيَبَك ِمَن الدْنَيا {: اهللا تعالى
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  ما تقّدر فيه حركة واحدة: القسم الثالث

  
والفعــل » َيــْدُعو«الفعــل المعتــل بــالواو كـــ: وأمــا الــذي تَُقــدر فيــه حركــة واحــدة فهــو شــيئان

ـــدُر فيهمـــا الضـــمُة فقـــط لالستــــثقال؛ تقـــول» َيْرِمـــي«باليـــاء كــــالمعتـــل  هـــو «: فهـــَذانِن تَُق
فتكـــون عالمـــُة رفعهمـــا ضـــمًة مقـــدرًة، ويظهـــر فيهمـــا شـــيئان، » ُهـــَو َيْرِمـــي«، و »َيـــْدُعو

قـــال اهللا » َلـــْن يرِمـــيَ «و » َلـــْن َيـــْدُعوَ «: النصـــب بالفتحـــة، وذلـــك لخفتهـــا نحـــو: أحـــدهما
ــِه ِإلـــهًا َلــن نــدْ {: تعــالى ــًرا }{) ١٤اآليــة : الكهــف(ُعَوْا ِمــن ُدوِن ــْؤِتَيُهُم اللــُه َخْي : ُهــود(َلــن ُي
ْيتـًا َوُنْسـِقَيِه }{) ٣١اآلية  َألَـْيَس َذِلـَك ِبقَــِدٍر َعَلـى }{) ٤٩اآليـة : الُفرقـان(ّلُنْحِيَى ِبِه َبْلَدًة م

اآليـــة : آل ِعمـــَران(ْغِنـــَى َعـــْنُهْم َأْمـــوُلُهْم َلـــن تُ {) ٤٠اآليـــة : الِقَياَمـــة(} َأن ُيْحِيـــَى اْلَمـــْوَتى 
: قــال اهللا تعــالى» لــم َيــْرمِ «و » لــم َيــْدعُ «: الجــزُم بحــذف اآلخــر، نحــو: الثــاني. }) ١٠

َوَال َتْبــــِغ اْلَفَســـاَد ِفــــى اْالْرِض }{) ٣٦اآليـــة : اإلســــَراء(َوَال َتْقـــُف َمـــا َلــــْيَس لَـــَك ِبــــِه ِعْلـــٌم {
وانتصـاُب } ) ٣٧اآليـة : اإلسـَراء( َتْمِش ِفـى اْالْرِض َمَرًحـا َوالَ }{) ٧٧اآلية : الَقَصص(
  . بكسر الراء) َمِرحاً (ذا َمَرحٍح وقرىء : على الحال، أي) َمَرحاً (

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  البــناء
  

المَضـارُع  باب ـــ اْلبَناُء ِضد اإلعراب، والمبني إمـا أْن َيطـِرَد فيـِه السـكون َوُهـوَ : ثم قلت
أو الماضــي الُمتِصــُل ِبَضــِميِر ) ُيْرِضــْعنَ (و ) َيَتَربْصـنَ : (الُمتِصـُل ِبُنــونِن اإلَناثــِث، نحــو
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كــــٍك كـــــ ـــكوُن أو َنائبــــُه َوُهــــَو األْمــــُر، نحــــو»َضــــَرْبَنا«و » َضــــَرْبتُ «َرْفعـــٍع ُمَتَحرأو الس ، :
  . »ُز، َواْخَش، َواْرمِ اْضِرْب، َواْضِرَبا، َواْضِرُبوا، َواْضِربي، َواغْ «

قـــد مضـــى أن اإلعـــراب أثَـــٌر ظـــاهٌر أو ُمَقـــدُر يجلبـــه العامـــل فـــي آخـــر الكلمـــة؛ : وأقـــول
لـيس البنـاء أثـرًا يجلبـه العامـل فـي : وذكرت هنا أن البنـاء ِضـد اإلعرابـِب؛ فكـأنني قلـت

مــع  فــإن العامــل لــم يجلبهــا؛ بــدليل وجودهــا» هــؤَالءِ «آخــر الكلمــة، وذلــك كالكســرة فــي 
  . جميع العوامل

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  تعريف البناء
  

للكسـرة، و » هـؤالء«ُلُزوُم آخِر الكلمة حاَلًة واحدًة لفظًا أو تقديرًا، وذلك كلـزوم : والبناء
  . للفتحة» أْينَ «للضمة، و » ُمْنذُ «

ليــه، وذلــك أننــي ولمــا َفَرْغــُت مــن تفســيره شــرْعُت فــي تقســيمه تقســيمًا غريبــًا لــم ُأْســَبُق إ
المبنــي علــى الســكون، وقدمتــه ألنــه األصــل، : جعلـت المبنــي علــى تســعة أقســام، األول

المبنـــي علـــى الســـكون أو نائبـــِه المـــذكوِر فـــي البـــاب الســـابق، وثَنْيـــُت بـــه ألنـــه : والثـــاني
المبنـــي علـــى الفـــتح، وقدمتـــه علـــى المبنـــي علـــى : شـــبيٌه بالســـكون فـــي الخفـــة، والثالـــث

المبني على الفتح أو نائبِه المذكوِر في الباب السـابق، : أَخف منه، والرابعالكسر ألنه 
المبنـــي علـــى الكســـر، وقدمتـــه علـــى المبنـــي علـــى الضـــّم ألنـــه أَخـــف منـــه، : والخـــامس
المبنــي : المبنــي علــى الكســر أو نائِبــِه المــذكوِر فــي البــاب الســابق، والســابع: والســادس

ما ليس لـه قاعـدة مسـتقرة، : لضم أو نائبه، والتاسعالمبني على ا: على الضم، والثامن
بل منه ما ُيْبَنى على السكون، وما ُيْبَنى على الفتح، وما ُيْبَنى علـى الكسـر، ومـا ُيْبَنـى 

  . على الضم، وسأشرحها مفصلة إن شاء اهللا تعالى شرحًا يزيل عنها خفاءها
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  المبني على الّسكون
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  : ما لزم البناء على السكون، وهو نوعان: ب األولالبا
: الَبَقــَرة(َواْلُمَطلقَــُت َيَتَربْصــَن {: المضــارُع المتصـُل بنــون اإلنــاث، كقولـه تعــالى: أحـدهما
ــدُت ُيْرِضــْعَن }{) ٢٢٨اآليــة  فعــالن : ؛ فيتربصــن ويرضــعن}) ٢٣٣اآليــة : الَبَقــَرة(َواْلوِل

مـن الناصـب والجـازم، ولكنهمـا لمـا اتَصـَال بنــون مضـارعان فـي موضـع رفـع؛ لخلوهمـا 
النســـوة ُبِنَيـــا علـــى الســـكون، وهـــذان الفعـــالن خبريـــانِن لفظـــًا طلبيـــانِن معًنـــى، ومثُلهمـــا 

وفائدُة العدولِل بهما عن صيغة األمر التوكيُد واإلشـعاُر بأنهمـا َجـِديَرانِن » َيْرَحُمَك اهللا«
 َيا بالمسارعة؛ فكأنهن اْمتُـِثْلَن؛ فهما ُمْخَبر عنهما بموجودينبأن ُيَتَلق .  

و » َضـــَرْبتَ «و » َضـــَرْبتُ «: الماضـــي المتصـــُل بضـــميِر رفعـــٍع متحركـــٍك نحـــو: الثـــاني
واألصـــل فيـــه َضـــَرَب بـــالفتح؛ فاتصـــل الفعـــل بالضـــمير » َضـــَرْبَنا زيـــداً «و » َضـــَرْبتِ «

فـــي » نـــا«ى؛ ألنهـــا فاعـــل، و المرفـــوع المتحـــرك ــــــ وهـــو التـــاء فـــي الُمثُلـــِل الثالثـــة األولـــ
المثال الرابع ـــ وهما متحركان، وأعني بذلك أن التاء متحركة والحـرف المتصـل بالفعـل 

  . ـــ وهو النون ـــ متحرك؛ فلذلك بنيت األمثلة على السكون» نا«من 
واحترزت بتقيـيد الضمير بالرفع من ضمير النصب؛ فإنـه يتصـل بالفعـل وال يغيـره عـن 

، وتقيــيده »َضـَرَبَنا َزْيـدٌ «و » َضـَرَبَك َزْيـدٌ «: لفتح الذي هو األصل فيه، نحوبنائه على ا
فإنـــــه ال » َضـــــَرُبوا«، و »َضـــــَرَبا«: بـــــالمتحرك مـــــن الضـــــمير المرفـــــوع الســـــاكن، ونحـــــو

يقتضــي ســكوَن الفعــل أيضــًا، بــل يبقــى آخــُر الفعــل فيــه قبــل األلــف مفتوحــًا ويضــم قبــل 
لَـَلَة ِباْلُهَدى اشْ {: الواو كما مثلنا، وأما نحو َدَعـْوْا {: ونحـو} ) ١٦اآليـة : الَبَقَرة(َتَرُوْا الض

فاألصــــل اْشـــَتَرُيوا بيــــاء مضــــمومة قبــــل الضــــمير } ) ١٣اآليــــة : الُفرقــــان(ُهَناِلـــَك ثُُبــــورًا 
الســاكن، ثــم تحركــت اليــاء ) الضــمير(الســاكن، وَدَعــُووا بــواوين أوالهمــا مضــمومة قبــل 

َدَعـْوا «ا فقلبنا ألفين، ثم حـذفت األلـف اللتقـاء السـاكنين، ومعنـى والواو وانفتح ما قبلهم
  . يا َهَالَكاهُ : يا ثُُبوَراه، أي: قالوا» هنالك ثُُبوراً 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  المبني على الّسكون أو نائبه
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مـا لـزم البنــاء علـى السـكون أو نائبـه، وهـو نــوع واحـد، وهـو فعـل األمــر، : البـاب الثـاني
» اْضـِربْ «: وذلك ألنه ُيْبَنى على ما ُيْجزم به مضارُعه؛ فيبنـى علـى السـكون فـي نحـو

وعلـى حـذف حـرف » اْضـِرِبي«و » اْضِرُبوا«و » اْضِرَبا«: وعلى حذف النون في نحو
  . »اْرمِ «و » اْخَش «و » اْغزُ «: العلة في نحو

ذه سـمع قـول بعـض ومن غريب ما ُيْحَكى أن بعـض َمـْن يتعـاطى إقـراء النحـو ببلـدنا هـ
ــْوًال لّينــًا {: المعــربين فــي قولــه عــز وجــل ــُه َق مبنــي ) ُقــوالَ (إن } ) ٤٤اآليــة : طــه(َفُقــوَال َل

علــى حــذف النــون، فــأنكر ذلــك عليــه، وهــو قــوٌل مشــهوٌر بــين الطلبــة فخفــاؤه علــى مــن 
  . َيَتَصدى لإلقراء غريب

اْذَهَبـآ ِإلَـى ِفْرَعـْوَن {: قولـه تعـالى مـن) اذهبـا(والفاء في اآلية الكريمة عاطفة لُقوَال على 
وكــل منهمــا فعــل أمــٍر وفاعــل، وهمــا مبنيــان علــى حــذف ) ٤٣اآليــة : طــه(} ِإنــُه َطَغــى 
وَســمى ابـُن مالكــٍك هـذه الــالَم الَم التبليــغ، (جـار ومجــرور متعلـق بقُــوال، ) لــه(النـون، و 

ـــى ِهـــَى أَ {: ومثلـــه ـــوْا الِت ـــاِدى َيُقوُل ـــل ّلِعَب ـــْؤِمِنيَن }{) ٥٣اآليـــة : اإلســـَراء(ْحَســـُن َوُق ـــْل ّلْلُم ُق
ــوْا ِمــْن َأْبَصـــِرِهْم  ــور(َيُغضَمــا َأَمْرَتِنــي ِبــِه َأنــِن ُأْعُبــُدوا }{) ٣٠اآليــة : الن َمــا ُقْلــُت َلُهــْم ِإال

ْغِلَظـا عليـه، ِصـَفٌة لـه، أي قَـْوًال ُمَتَلّطفـًا فيـه وال تُ ) ليناً (مفعول مطلق، و ) َقْوالً (و ) }اللهَ 
  : . والقوُل اللين قد جاء ُمَفسرًا في قوله تعالى

ُد كَضـَرَب وَضـَرَبَك وَضـَرَبا، َوالُمَضـارُع : أو الفَـْتح، َوُهـَو َسـْبَعةٌ : ثم قلت الماضـي المجـر
ـــِد، نحـــوُ  ـــوُن التوكي ـــَرْتُه ُن ـــَذن {: الـــِذي باَش ـــزة(َلُينَب ـــة : الُهَم ـــا َلُيْســـَجَنن وَ {و } ) ٤اآلي َلَيُكوًن

َوَال َيُصــدنَك }{) ١٨٦اآليــة : آل ِعمــَران(َلتُْبَلــُون {: بخــالف نحــو} ) ٣٢اآليــة : ُيوُســف(
: َوَما ُركب من األْعَداِد َوالظروفِف َواألحوالِل َواألْعَالمـِم، َنْحـوُ } ) ٨٧اآلية : الَقَصص(
ُهـَو : القوم َيْسُقُط َبْيَن َبْيَن ونحـو هو يأتينا َصَباَح َمَساَء، َو َبْعُض : ونحو» أَحَد َعَشرَ «

ــَت أي ــَت َبْي ــك «: ُمَالِصــقًا، ونحــو: َجــاِري َبْي ــْبَهُم الُمَضــاُف » َبْعَلَب َمُن الُم ــة، َوالــزفــي ُلَغي
ـَبا ِلُجْمَلٍة، َوٕاْعَراُبُه َمْرُجوٌح َقْبَل اْلِفْعلِل اْلَمْبِني َنْحُو َعَلى ِحيَن َعاَتْبـُت الَمِشـيَب َعَلـى  الص

ــــِدِقيَن {: َعَلـــى ِحـــيَن َيْسَتْصـــِبيَن ُكـــل َحِلـــيمٍم َوَراِجــــٌح َقْبـــَل َغْيـــِرِه، نحـــو َهــــَذا َيـــْوُم َينَفـــُع الص
و َعَلــى ِحــيَن التَواُصــُل َغْيــُر َداِنــي والُمــْبَهُم الُمَضــاف } ) ١١٩اآليــة : الَمائــدة(ِصــْدُقُهْم 

) ١١اآليـة : الجـنّ (َوِمنـا ُدوَن َذِلـَك }{) ٦٦اآليـة : ُهـود(ٍذ َوِمْن ِخـْزِى َيْوِمئِـ{: ِلَمْبِنَي نحو
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ــَنُكْم }{ ــد تَقطــَع َبْي ــوَن }{) ٩٤اآليــة : األنَعــام(َلَق ــْم َتنِطُق ــآ َأنُك ــَل َم ــُه َلَحــق ّمْث ــّذارَيات(ِإن : ال
  . َوَيُجوُز إعرابه} ) ٢٣اآلية 

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  المبني على الفتح
  
  . ما َلِزَم البناء على الفتح، وهو سبعة أنواع: الباب الثالث من المبنيات: قولوأ

: ممـا تقـدم ذكـره، وهـو الضـمير المرفـوع المتحـرك، نحـو: الماضي المجـردُ : الّنوع األول
: وأمــا نحــو» َضــَرَبهُ «و » َضــَرَبكَ «و » َضــَرَبا«و» اْســَتْخَرجَ «و » َدْحــَرجَ «و » َضــَربَ «
فأصله َرَمى وَعفَـَو، فلمـا تحركـت اليـاء والـواو وانفـتح مـا قبلهمـا ُقِلَبتَـا  »َعَفا«و » َرَمى«

ألفين؛ فسكوُن آخرهما عارٌض، والفتحة مقدرٌة في األلف، ولهـذا إذا قـدر سـكون اآلخـر 
  . َرَمْيُت، وَعَفْوُت، كما سيأتي: رجعت الياء والواو فقيل

َلُينَبـَذن ِفـى اْلُحَطَمـِة {: كقولـه تعـالى: كيـدِ المضارُع الذي باَشـَرْتُه نـون التو : والنوع الثاني
َلتُْبَلـــُون ِفـــى {: واحتـــرْزُت باشـــتراط المباشـــرِة مـــن نحـــو قولـــه تعـــالى} ) ٤اآليـــة : الُهَمـــزة(

 فــإن الفعــل فــي ذلــك معــرب وٕان } ) ١٨٦اآليــة : آل ِعمــَران(َأْمــوِلُكْم َوَأنُفِســُكْم َوَلَتْســَمُعن
بينهما بالواو التي هي ضميُر الفاِعلِل، وهي ملفـوظ بهـا فـي  أكد بالنون؛ ألنه قد ُفِصلَ 

ــُون {: قولــه تعــالى َوَلَتْســَمُعن {: ومقــدرة فــي قولــه تعــالى} ) ١٨٦اآليــة : آل ِعمــَران(َلتُْبَل
، فحــــــذفت نــــــون الرفــــــع استـــــــثقاًال } ) ١٨٦اآليــــــة : آل ِعمــــــَران( إذ األصــــــل لتســــــمُعوَنن

الـــــواو والنـــــون المدغمـــــة؛ فحـــــذفت الـــــواو اللتقـــــاء  الجتمـــــاع األمثـــــال، فـــــالتقى ســـــاكنان
  . الساكنين

ـــَب تركيـــَب الَمـــْزجِج مـــن األعـــداد: والنـــوُع الثالـــثُ  وهـــو األَحـــَد َعَشـــَر، واإلْحـــَدى : مـــا ُرك
جـاءني أحـَد َعَشـر، ورأيـُت أحـَد َعَشـر، : َعْشَرًة، إلى التْسَعَة َعَشَر والتْسـَع َعْشـرَة، تقـول

اْثَنــْي «َشــر، ببنــاء الجــزءين علــى الفــتح، وكــذلك القــول فــي البــاقي، إال وَمــَرْرُت بأحــَد عَ 
بـاأللف رفعـًا، : فإن الجزء األول منهما معـرب إعـراب المثنـى» اْثَنَتْي َعَشرةَ «و » َعَشر

  . وبالياء َجرا ونصباً 
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مـا  زمانيًة كانت أو مكانيـة، مثـالُ : ما ُركب تركيب الَمْزجِج من الظروف: والّنوع الرابع
ُفــَالٌن َيأِتينــا َصــَباَح َمَســاَء، واألْصــُل صــباحًا ومســاًء، : ركــب مــن ظــروف الزمــان قوُلــكَ 

أي في كـل صـباح ومسـاء؛ فُحـِذَف العـاطف، وركـب الظْرفـانِن قصـدًا للتخفيـف تركيـب 
  ) الوافر: (َخْمَسة َعَشر، قال الشاعر

  ـــ َومْن َال َيْصِرفِف اْلواِشيَن َعْنُه  ٢٠
  َمَساَء َيْبُغوُه ُخَباًال َصَباَح 

صــباحًا ذا مســاِء؛ فلــذلك أضــفته إليــه : لجــاز، أي» َصــَباَح َمَســاءٍ «: ولــو أَضــْفت فقلــت
لما بينهما من المناسبة، وٕان كـان الصـباح والمسـاء ال يجتمعـان، ونظيـُرُه فـي اإلضـافة 

فأضـيف الضـحى } ) ٤٦اآليـة : اتالنازعَ (َلْم َيْلَبُثوْا ِإال َعِشيًة َأْو ُضَحـَها {: قوله تعالى
األْصــُل أو ُضــحى يوِمَهــا، ثــم ُحــِذف المضــاُف، وال حاجــة : إلــى ضــمير العشــية، وقيــل

: كــل يــوم، قــال الشــاعر: أي يومــًا يومــًا، أي» فــالٌن يأتينــا َيــْوَم َيــْومَ «: إلــى هــذا، وتقــول
  ) الخفيف(
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ْزُق َيوْ  ٢١ َم َيْوَم؛ فأْجِمْل ـــ آتٍت الر  
  َطَلبًا، َواْبغٍغ ِلْلِقَياَمِة َزاَدا 

ُسـهَلتِت الهمـزُة َبـْيَن َبـْيَن، وأصـله بينهـا وبـين : ومثاُل َما ُركب ِمن ظروف المكان قولُـكَ 
حـــرف حركتهـــا، فحـــذف مـــا أِضـــيف إليـــه بـــين األولـــى وبـــين الثانيـــة، وحـــذف العـــاطف، 

  : وركب الظرفان، وقال الشاعر
  ـ َنْحِمي َحِقيقَتَنا َوَبْعُض اْلَقْومِم َيْسُقُط َبْيَن بْيَنا ــ ٢٢

َبـــْيَن هـــؤالء وَبــْيَن هـــؤالء، فأزيلـــت اإلضـــافة، وُركــب االســـمان تركيـــب َخمســـَة : واألصــلُ 
َعَشــر، وهــذان الظرفــان اللــذانِن صــارا ظرفــًا واحــدًا فــي موِضـــع نصــب علــى الحــال؛ إذ 

مــا يجــب علــى اإلنســان أن يحميــه مــن : والحقيقــة وبعــض القــوم يســقط َوَســطًا،: المــراد
  . أنه َشْهٌم ال ُيَضامُ : رُجٌل َحاِمي الحقيقة، أي: األهل والعشيرة، يقال

فـالٌن جـاري َبْيـَت : يقولـون: ما ُركَب تركيب َخْمَسَة َعَشَر مـن األحـوال: والّنوُع الخامُس 
وهـــو الـــالم، وركـــب اِالســـمان، ُمَالِصـــقًا، فحـــذف الجـــار : َبْيـــَت، وأصـــله بيتـــًا لبيـــت، أي
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مـــن معنـــى الفعـــل، فإنـــه فـــي معنـــى ُمَجـــاِوِري، » جـــاري«: وعامـــل الحـــال مـــا فـــي قولـــه
وأن ال يقـــدر جـــار أصـــًال، بـــل فـــاء العطـــف، » إلـــى«وَجـــوزوا أن يكـــون الجـــار المقـــدُر 

ِقيَن، وهــو بالخــ: أي» َتَســاَقُطوا َأْخــَوَل أْخــَولَ «: وقالــت العــرب أيضــاً  ــر اء المعجمــة، ُمَتَف
  ) الّطويل: (قال الشاعر يصف َثْورًا يطعن الكالب بَقْرِنهِ 

  ـــ ُيَساِقُط َعْنُه َرْوُقُه َضاِرَياِتَها  ٢٣
  ِسَقاَط َشَراِر اْلَقْينِن َأْخَوَل َأْخَوًال 

ُلَنــا ِباْلَمْوِعَظــةِ «: وفــي الحــديث ــُدَنا بهــا شــيئًا فشــيئًا مخافــة ا: أي» كــان َيَتَخولســآمة َيَتَعه
» شــيئًا بعــد شــيء: َتَســاَقُطوا أْخــَوَل أْخــَوَل، أي: هــو مــن قــولهم«: علينــا، قــال أبــو علــي

ُنَنا«وكان األصمعي يرويه  ُدَنا: بالنون ـــ ويقول» َيَتَخومعناه َيَتَعه .  
مــا الفــرُق بــين هــذا النــوع والبيــت الــذي أْنَشــْدَتُه فــي النــوع الــذي قبلــه، فإنــك : فــإن قلــت
 فيه حال؟ » َبْيَن َبْينَ «أن  زعمت َثم  

معنى قولي هناك إنـه متعلـق باسـتقرار محـذوف، وذلـك المحـذوف هـو الحـال، ال : قلت
ـــه لـــيس بظـــرف،  ـــه نفَســـُه حـــاٌل، بخـــالف هـــذا النـــوع؛ فـــإن المركـــب نفَســـُه حـــاٌل؛ ألن أن

  ). فإنه ظرف» بين بين«بخالف (
فيـة والحاليــة تَعيَنتـِت اإلضــاَفُة وٕاذا أْخَرْجـَت شـيئًا مــن هـذه الظـروف واألحــوال عـن الظر 

ـــاني : وامتنـــع التركيـــُب، تقـــول ن والث ـــو ـــر ُمَن ل غي ـــنٍن، مخفـــوض األو ـــنِن َبْي ـــَزُة َبْي هـــِذِه َهْم
  ) الوافر: (ُفَالٌن يأتينا كل َصَباحِح َمَساٍء، قال: منونًا، ومثله
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  َأَرْدَنا ـــ َوَلْوَال َيْوُم َيْومٍم َما  ٢٤

  َجَزاَءَك، والُقُروُض َلَها َجَزاُء 
ــَب مــن الظــروف واألحــوال«: وهــذا يفهــم مــن كالمــي فــي المقدمــة؛ فــإني قلــت ومــا ُرك «

فعلـم أن البنـاء المــذكور ُمَقيـٌد بوجــود الظرفيـة والحاليـة، وأنهــا متـى ُفِقــَدْت َوَجـَب الرجــوُع 
ألن ذلك فـي الظـروف أكثـر وقوعـًا؛ إلى اإلعراب، وٕانما قدمت الظروف على األحوال 

  . فكان أولى بالتقديم
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وقعــوا فــي : قــد وقــع التركيــب المــذكور فيمــا لــيس بظــرف وال حــال، كقــولهم: فــإن قلــت
  . في ِشدة َيْعسُر التخلُص منها: َحْيَص بْيَص، أي

  . هو شاذ؛ فلذلك لم أتعرض لذكره في هذا المختصر: قلت
ـــُب األ ـــم يقـــع فـــي التنزيـــل تركي حوالـــِل وال تركيـــُب الظـــروف، وٕانمـــا وقـــع فيـــه تركيـــُب ول

َفــانَفَجَرْت ِمْنــُه اْثَنَتــا }{) ٤اآليــة : ُيوُســف(ِإّنــى َرَأْيــُت َأَحــَد َعَشــَر َكْوَكًبــا {: األعــداِد، نحــو
علــى : أي) ٣٠اآليــة : المــدثر(} َعَلْيَهــا ِتْســَعَة َعَشــَر }{) ٦٠اآليــة : الَبَقــَرة(َعْشــَرَة َعْيًنــا 

ـــَر َمَلكـــًا يحفظـــون أمرهـــا، وقيـــلَســـقَ  ـــَعَة َعَش صـــفا مـــن المالئكـــة، : صـــنفًا، وقيـــل: َر ِتْس
جمــع َعِشــيٍر، مثــل أيُمــنٍن فــي جمــع َيميــنٍن، وعلــى هــذا َفِتْســَعُة ) ِتْســَعُة أْعُشــرٍ (وقــرىء 

نٌ  مرفوع، َوأعُشٍر مخفوض باإلضافة ُمَنو .  
  . يئه في الظروفومجيء هذا التركيب في األحوال قليل بالنسبة إلى مج

َمُن المــبهُم المضـاُف لجملـةٍ : والّنـوع السـادس وأعنــي بـالمبهم مـا لــم يـدل علـى وقــت : الـز
بعينه، وذلك نحو الحين والوقت والساعة والزمان؛ فهذا النوع مـن أسـماء الزمـان تجـوز 

يكـون  إَضاَفُتُه إلى الجملة، ويجـوز لـك فيـه حينئـٍذ اإلعـراُب والبنـاُء علـى الفـتح، ثـم تـارةً 
البنــاء أْرَجــح مــن اإلعــراب، وتــارة العكــس؛ فــاألول إذا كــان المضــاف إليــه جملــًة فعليــًة 

  ) الّطويل: (فعُلَها مبني كقوله
َبا  ٢٥ ـــ َعَلى ِحيَن َعاَتْبُت الَمِشيَب َعَلى الص  

  َأَلما أْصُح والشْيُب َواِزُع : َوُقْلتُ 
بـالفتح علـى البنـاء، وهـو » علـى حـينَ «بالخفض على اإلعراب، و » على حينِ «يروى 

األرجــح؛ لكونــه مضــافًا إلــى مبنــي، وهــو َعاَتْبــت، والثــاني إذا كــان المضــاف إليــه جملــًة 
ـــِدِقيَن {: فعليــًة فعُلَهــا معــرٌب، أو جملــًة اســميًة؛ فــاألول كقولــه تعــالى َهـــَذا َيــْوُم َينَفــُع الص

لــى ينفــع، وهــو فعــل مضــارع، والفعــُل مضــاف إ: فيــوم} ) ١١٩اآليــة : الَمائــدة(ِصــْدُقُهْم 
المضــارُع معــرٌب كمــا تقــدم، فكــان األْرَجــُح فــي المضــاف اإلعــراَب؛ فلــذلك قــرأ الســبعة 
كلهم إال نافعًا برفع اليوم على اإلعراب؛ ألنه خبر المبتـدأ، وقـرأ نـافع َوْحـَدُه بفـتح اليـوم 

لفتحـــة إعرابـــًا مثلهـــا فـــي علـــى البنـــاء، والبصـــريون يمنعـــون فـــي ذلـــك البنـــاء، وُيَقـــدُروَن ا
والتزمـــوا ألجــل ذلـــك أن تكــون اإلشـــارة ليســت لليـــوم، وٕاال لـــزم » ُصــْمُت َيـــْوَم الخمــيس«

  ) الوافر: (كوُن الشيء َظْرفًا لنفسه، والثاني كقول الشاعر
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  ـــ َتَذكَر َما َتَذكَر ِمْن ُسَلْيَمى  ٢٦
  ُل َغْيُر َدانِن َعَلى ِحيَن التَواصُ 

  . روي بفتح الحين على البناء، والكسُر أرَجُح على اإلعراب، وال يجيز البصريون َغْيَرهُ 
مـا : سـواء كـان زمانـًا أو غيـره، ومـرادى بـالمبهم: الُمـْبَهُم المضـاُف لمبنـي: الّنوع السابع

حـوهن، مّمـا هـو ون» بـين«و » ُدونَ «و » مثـل«ال َيتِضـُح معناه إال بما ُيَضاف إليه، كــ
شـــديُد اإلبهـــامِم؛ فهـــذا النـــوع إذا ُأضـــيف إلـــى مبنـــي جـــاز أن يكتســـب مـــن بنائـــه، كمـــا 

ــٍذ {: تكتســب النكــرة المضــافة إلــى معرفــة مــن تعريفهــا، قــال اهللا تعــالى ــْن ِخــْزِى َيْوِمِئ َوِم
بفتح اليوم على البناء؛ لكونه مبهمًا مضـافًا إلـى : يقرأ على وجهين} ) ٦٦اآلية : ُهود(
اآليــة : الجــنّ (َوِمنــا ُدوَن َذِلــَك {: بنــي وهــو إْذ، وبجــره علــى اإلعــراب، وقــال اهللا تعــالىم

مبتـــدأ مـــؤخر، وبنـــي علـــى الفـــتح » دون«جـــار ومجـــرور خيـــر مقـــدم، و » منـــا«} ) ١١
لكــان » دون«إلبهامــه وٕاضــافِتِه إلــى مبنــي وهــو اســم اإلشــارة، ولــو جــاءت القــراءة برفــع 

  ) الطويل: (ذلك جائزًا، كما قال اآلخر
  ـــ َأَلْم َتَرَيا َأني َحَمْيُت َحِقيَقِتي  ٢٧

  َوَباَشْرُت َحد الَمْوتِت َوالَمْوُت ُدوُنها 
  . بالّرفع» دوُنَها«الرواية 

ـــَنُكْم {: وقـــال اهللا تعـــالى ـــَع َبْي َقطـــد ت ـــام(َلَق ـــة : األنَع ـــى وجهـــين} ) ٩٤اآلي برفـــع : يقـــرأ عل
ِإنــُه َلَحــق {: ، وبفتحــِه علــى البنــاء، وقــال اهللا تعــالىعلــى اإلعــراب؛ ألنــه فاعــل» بــين«

علــى » مثــل«برفــع : يقــرأ علــى وجهــين} ) ٢٣اآليــة : الــّذارَيات(ّمْثــَل َمــآ َأنُكــْم َتنِطُقــوَن 
  . اإلعراب؛ ألنه صفة لحق، وهو مرفوع، وبالفتح على البناء
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  المبني على الفتح أو نائبه
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َال «: اســُم ال النافيــِة للِجْنسـِس، إذا كــان ُمْفــَردًا، نحــو: أو الفــتح أو نائبـِه، َوُهــوَ : م قلــتثـ
: وَفـــــْتُح نحـــــو» َال َقاِئَمـــــاتٍ «و » َال َقـــــاِئمينَ «و » َال َرُجَلـــــْينِ «و » ال ِرَجـــــالَ «و » َرُجـــــلَ 

  . أْرَجُح ِمْن َكْسِرهِ » َقاِئَماتٍ «
النْصــــُب، » َال َمــــاَء َبــــاِردٌ «و » َال َرُجــــَل َظِريــــفٌ «: َنْحــــوِ  َوَلــــَك ِفــــي االْســــمِم الثــــاني ِمــــنْ 

ْفُع، واْلَفْتُح، َوَكَذا الثاني ِمـْن َنْحـوِ  ة«: والرل، فـإْن َرَفْعتَـُه » َال َحـْول َوَال قـو إن َفَتْحـَت األو
ْنُعـوُت َغْيـَر ُمْفـَرٍد اْمَتَنـَع اْمَتَنَع النْصُب في الثاني، فإْن ُفِصـَل النْعـُت أْو َكـاَن ُهـَو أِو المَ 

  . اْلَفْتح
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  الّنافية للجنس» ال«اسم 

  
مـا لـزم الفـتَح أو نائَبـُه ــــ وهـو اثنـان اليـاء، والكسـرة ــــ : الباب الرابع من المبنيات: وأقول

  . وذلك اسُم ال
ن المــراُد بــذلك النْفــِي اســتغراَق إذا كانــت للنفــي، وكــا» ال«وُخَالَصــُة القــول فــي ذلــك أن 

الجنســـِس بأْســـِرِه بحيـــث ال يخـــرج عنـــه واِحـــٌد مـــن أفـــراده، وكـــان االســـُم مفـــردًا ــــــ ونعنـــي 
مـا لـيس مضـافًا وال شـبيهًا بالمضـاف، ولـو كـان مثنـى أو : بالمفرد هنا وفي باب النداء

نــاء علــى اليــاء فــي مجموعــًا ـــــ فإنــه حينئــٍذ يســتحق البنــاء علــى الفــتح فــي مســألتين، والب
  . مسألتين، والبناء على الكسر أو الفتح في مسألة واحدةٍ 

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  ما يستحق البناء على الفتح
  

أن يكون االسُم غيـَر ُمثَنـى وال مجمـوع، : أما ما يستحق فيه البناء على الفتح فضابُطه
َال َرُجـَل «: نحـو ِرَجالـٍل وأْفَراسـِس، تقـولنحو َرُجلٍل َوَفَرسِس، أو مجموعًا جمَع تكسـير، 

  . »َال أْفَراَس ِعْنَدَنا«و » َال ِرَجاَل في الدارِ «و » َال َفَرَس ِعْنَدَنا«و » في الدارِ 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب



 مكتبة مشكاة ا�س�مية                                   شرح شذور الذھب

   
  ما يستحق البناء على الياء

  
نـى أو جمـَع مـذكر أن يكـون االسـم ُمثَ : وأما مـا يسـتحق فيـه البنـاء علـى اليـاء فضـاِبُطه

  ) الطويل: (قال الشاعر» َال َقاِئمينَ «و » ال َرُجَلْينِ «: سالمًا، نحو
  ـــ َتَعّز َفَال ِإْلَفْينِن باْلَعْيشِش ُمتَعا  ٢٨

  َولِكْن ِلُوراِد الَمُنونِن َتَتاُبُع 
  ) الخفيف: (وقـال اآلخـر

  ـــ ُيْحَشُر الناُس َال َبِنيَن َوَال آ  ٢٩
  ًء إال َوَقْد عَنتُهْم شُؤوَن َبا

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  ما يستحق البناء على الكسر
  

وأما ما يستحق فيه البناء على الكسر أو الفتح فضابُطه أن يكون جمعًا باأللف والتـاء 
  ) البسيط: (قال الشاعر» َال ُمْسِلَماتِت في الدارِ «: تقول» ُمْسِلَمات«: المزيدتين، نحو

  ـــ إن الشَباَب الِذي َمْجٌد َعَواِقُبُه  ٣٠
  ِفيِه َنَلذ، َوَال َلذاَت ِللشيبِب 

  . وَفْتِحهِ » َلّذات«يروى بكسر 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  »ال«أوجه نعت اسم 

  
  . »ال«أوردُت مسألتين يتعلقان بباب » ال«ولما ذكرت اسم 
كــــان مفــــردًا، وُنِعــــَت بمفــــرد، وكــــان النعــــُت والمنعــــوُت أن اســــمها إذا : المســــألة األولــــى
: ؛ جاز لك فـي النعـت ثالثـة أوجـه، أحـدها»َال َرُجَل َظِريفًا في الدارِ «: متصَلْينِن، نحو
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؛ فإنـه فـي موضـع نصـب بـال، ولكنـه بنـي فلـم يظهـر فيـه »ال«النصُب على محل اسم 
مـع » ال«الرفع على مراعـاة محـل : والثاني» َال َرُجَل َظِريفًا في الدارِ «: إعراب؛ فتقول

برفــع » َال َرُجــَل ظريــٌف فــي الــدارِ «: اســمها، فإنهمــا فــي موضــع رفــع باالبتــداء؛ فتقــول
قـد صـارت » ال«في موضع رفع باالبتداء؛ ألن » رجل«مع » ال«ظريف، وٕانما كانت 

لمخَبـَر عنـه كالشيء الواحـد، وقـد علمـت أن االسـم الُمَصـدَر بـه ا» رجل«بالتركيب مع 
وهـــو » َال َرُجـــَل َظِريـــَف فـــي الـــدارِ «: الفـــتح؛ فتقـــول: َحقـــه أن يرتفـــع باالبتـــداء، والثالـــث

أْبَعــُدها عــن القيــاس فلهــذا أخرتــه فــي الــذكر، ووجــُه ُبْعــِدِه هــو أن َفْتَحــُه علــى التركيــب، 
وا تركيـــَب وهــم ال يركبــون ثالثـــة أشــياء ويجعلونهــا شـــيئًا واحــدًا، وَوْجــُه جـــوازه أنهــم قــدرُ 

بعـد أن صـارا كاالسـم الواحـد، ونظيـره » ال«الموصوفِف وصفِتِه أوًال ثـم أدخلـوا عليهمـا 
  . »َال َخْمَسَة َعَشَر ِعْنَدَنا«: قولك

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  مع التكرار» ال«العطف على اسم 
  

را نحـو» ال«أن : المسألة الثانية ـهِ َال َحـْوَل «: واسمها إذا َتَكـرِبالل َة إالجـاز لـك » َوَال قُـو
الفــتُح، : فــي جملــة التركيــب خمســُة أْوُجــٍه، وذلــك ألنــه يجــوز فــي االســم األول وجهــان

الفــتح، والرفــع، والنصــب، مثــاُل : والرفــُع؛ فــإن فتحتــه جــاز لــك فــي الثــاني ثالثــة أوجــه
ــْأِثيٌم {: الفــتحِح قوُلــه تعــالى ، ومثــاُل الرفــع قــوُل }) ٢٣اآليــة : الطــور(ال َلْغــٌو ِفيَهــا َوَال َت

  ) الكامل: (الشاعر
َغاُر ِبَعْيِنِه  ٣١ ـــ َهَذا َلَعْمُرُكُم الص  

  َال ُأم ِلي ـــ إْن َكاَن َذاَك ـــ َوَال َأُب 
  ) الّسريع: (ومثاُل النصب قوُل اآلخر

  ـــ َال َنَسَب اْلَيْوَم َوَال ُخلًة  ٣٢
  راِقـعِع اتَسَع اْلَخْرُق َعَلى ال

الفـــتُح، والرفـــُع؛ فـــاألول : وٕان َرَفْعـــَت االْســـَم األوَل جـــاز لـــك فـــي االســـم الثـــاني َوْجَهـــاننِ 
  ) الوافر: (كقوله في هذا البيت
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  ـــ َفَال َلْغٌو َوَال َتأِثيَم ِفيَها  ٣٣
  َوَما َفاُهوا ِبِه َأَبدًا ُمِقيُم 

فــــي قــــراءة َمــــْن } ) ٢٥٤اآليــــة : الَبَقــــَرة(لــــٌة ال َبْيــــٌع ِفيــــِه َوَال خُ {: كقولــــه تعــــالى: والثــــاني
  . وال يجوز لك إذا رفعت األول أن تنصب الثاني. رفعهما

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  المبني على الكسر
  

ــَع : أو الَكْســر، وهــو خمســةٌ : ثــم قلــت ــِه َكِســيَبَوْيِه، َواْلجْرِمــي ُيِجيــُز َمْن ــم المخُتــوُم ِبَوْي الَعَل
َوَفَعالــِل لألْمــِر َكَنَزالــِل َوَدَراك، َوَبُنــو َأَســٍد َتْفَتُحــُه، َوَفَعالــِل َســبا للمؤنــث َكَفَســاقِق  َصــْرِفِه،

َوَخَباثـــِث، ويخـــتص هـــذا بالنـــداء، وَيْنَقـــاُس ُهـــَو َوَنْحـــُو َنَزالـــِل ِمـــْن كـــل ِفْعلـــٍل ُثالثـــَي تـــاَم، 
ِعْنـَدُهْم إَذا ُأِريـَد » َأْمـسِ «ْهلـِل اْلِحَجـاِز، َوَكـَذِلَك وَفَعالِل َعَلمـًا ِلُمَؤنثـِث َكَحـَذامِم فـي ُلَغـِة أَ 

ِبِه ُمَعيٌن، وأكَثُر َبِني تميمٍم ُيَواِفُقُهْم في َنْحِو َسَفاِر َوَوَباِر ُمْطَلقًا، وفي أْمسِس فـي اْلَجـر 
ْرَف في الباقي ْصبِب، َوَيْمَنُع الصَوالن .  

  : لزم البناء على الكسر، وهو خمسة أنواع ما: الباب الخامس من المبنيات: وأقول
ـــُم المختـــوم ِبَوْيـــهِ : النـــوع األول ـــِه وَنْحـــو ذلـــك؛ : الَعَل ـــِه َوَراَهَوْي ـــِه وِنْفَطَوْي َكِســـيَبَوْيِه َوَعْمَرَوْي

فليس فيهن إال الكسر، وهو قول سيبويه والجمهور، وزعم أبو عمر الجرمي أنـه يجـوز 
  . ينصرففيهن ذلك واإلعراُب إعراَب ما ال 

وهـــو علـــى وزن َفَعالـــِل، وذلـــك مثـــل َنَزالـــِل بمعنـــى : مـــا كـــان اســـمًا للفعـــل: الّنـــوع الثـــاني
: انزل، َوَدَراكِك بمعنى أْدِرك، َوَتَراكِك بمعنى اتْـُرك، َوَحـَذاِر بمعنـى اْحـَذْر، قـال الشـاعر

  ) الّرجز(
  ـــ َحَذاِر ِمْن َأْرَماِحَنا َحَذاِر  ٣٤

   )الّرجز: (وقـال اآلخـر
  ـــ َتَراِكَها ِمْن إِبلٍل َتَراِكَها  ٣٥

  ) الوافر: (وما أْحَسَن قوَل بعضهم
  : ـــ ِهَي الدْنَيا َتُقوُل ِبِمْلِء ِفيَها ٣٦
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  َحَذاِر َحَذاِر ِمْن َبْطِشي َوَفْتِكي 
  َفَال َيْغُرْرُكُم ِمني اْبِتَساٌم 

  َفَقْوِلي ُمْضِحٌك واْلِفْعُل ُمْبِكي 
  . حون َفَعالِل في األمر لمناسبة األلفِف والفتحِة التي قبلهاوبنو أسد يفت
وال ُيْســتعمل هــذا النــوُع إال فــي : مــا كــان علــى َفَعالــِل، وهــو َســب للمؤنــث: النــوع الثالــث
بالــدال المهملــة، بمعنــى يــا » َيــا َدَفــارِ «بمعنــى يــا خبيثَــُة، و » َيــا َخَبــاثِ «: النــداء، تقــول

: بمعنى يا لئيمة، ومن كالم عمر رضي اهللا عنه لـبعض الجـواري» َيا َلَكاعِ «ُمْنِتَنُة، و 
ـــالُ » أَتَتَشـــبِهيَن بـــالحرائر يـــا َلَكـــاعِ « جـــاءتني لكـــاع، وال رأيـــت لكـــاع، وال مـــررت : وال ُيَق

  ) الوافر: (بلكاع، فأما قوُله
ُف، ثُم آِوي  ٣٧ ُف َما ُأَطو ـــ ُأَطو  

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  ْيتٍت َقِعيَدُتُه َلَكاعِع ِإَلى بَ 
يــا : َقِعيَدتُــُه ُيَقــاُل لهــا: فاســتعملها فــي غيــر النــداء؛ فضــرورة شــاذة، ويحتمــل أن التقــدير

  . َلَكاعِع؛ فيكون جاريًا على القياس
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  »َفَعال«شروط صوغ 

  
قِق ــــ وهـو الـدال علـى األمـر ــــ ممـا ويجوز قياسًا مطردًا َصـْوُغ َفَعالـِل هـذا َوَفَعالـِل السـابِ 

أن يكون فعًال ثالثيًا، تاما؛ فيبني من نـزل َنَزالـِل، ومـن : اجتمع فيه ثالثة شروط، وهي
ذهب َذَهابـِب، ومـن َكتَـَب َكَتابـِب، بمعنـى اْنـِزْل واْذَهـْب واْكتُـْب، ويقـال مـن َفَسـَق وَفَجـَر 

ويا َزَناِء، ويا َسَراقِق، بمعنى يا فاسقة، يا فـاجرة، يـا يا َفَساقِق، ويا َفَجاِر، : وَزَنا وَسَرقَ 
  . زانية، يا سارقة
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َدْحـَرج : وال يجوز بناء شيء منها من نحو اللصوِصية؛ ألنها ال ِفْعَل لها، وال مـن نحـو
ــاَت وَصــاَر؛ : واْســَتْخَرج واْنَطَلــق؛ ألنهــا زائــدة علــى الثالثــة، وال مــن نحــو َكــاَن وَظــل وَب

  . ة ال تامةألنها ناقص
} ) ٩٧اآليــة : طــه(َال ِمَســاَس {: ولــم َيَقــْع فــي التنزيــل َفَعالــِل أمــرًا إال فــي قــراءة الحســن

علــى اســم الفعــل بمنزلــة قــولهم للعــاثر » ال«بفــتح المــيم وكســر الســين، وهــو فــي دخــول 
يم وفــي معـــاني القــرآن العظـــ» ال َلعـــاً «إذا َدعــْوا عليــه بـــأن ال ينــتعش ــــــ أي ال يرتفــع ـــــ 

ال َمَساسـِس، يـذهب بـه إلـى مـذهب َدَراكـِك وَنَزالـِل، وفـي : ومن العرب من يقول: للفراء
ـــِل، وهـــذا مـــن غرائـــب اللغـــة،  كتـــاب لـــيس البـــن خالويـــه ال َمَساســـِس مثـــل َدَراكـــِك وَنَزال
وحمله الزمخشري والجوهري على أنه من باب َقَطام، وأنه معـدول عـن المصـدر، وهـو 

 الَمس .  
َحـَذامِم وَقَطـامِم َوَرَقاشـِش : نحو: ما كان على َفَعال، وهو علم على مؤنث: عالنوع الراب

َوَســـجاحِح ــــــ بالســـين المهملـــة والجـــيم وآخرهـــا حـــاء مهملـــة ــــــ اســـم للَكّذابـــة التـــي ادَعتـــِت 
  . اسم لفرس: اسم لكلبة، وَسَكاببِ : النبوة، وَكَساببِ 

  : وهذه األسماء ونحوها للعرب فيها ثالث لغات
: ألهـــل الحجـــاز، وهـــي البنـــاء علـــى الكســـر مطلقـــًا، وعلـــى ذلـــك قـــول الشـــاعر: إحـــداها

  ) الوافر(
  ـــ ِإَذا َقاَلْت َحَذامِم َفَصدُقوَها  ٣٨

  َفِإن اْلَقْوَل َما َقاَلْت َحَذامِم 
  . لبعض بني تميم، وهي إْعَراُبُه إْعَراَب ما ال ينصرف مطلقاً : والثانية
وهي التفصيُل بين أن يكون مختومًا بالراء فيبنى علـى الكسـر، أو لجمهورهم، : والثالثة

بالسين المهملة والفـاء » َسَفارِ «َغْيَر مختومٍم بها َفُيْمَنُع الصرَف، ومثاُل المختوم بالراء 
» َوَبـــار«بالحـــاء المهملـــة والضـــاد المعجمـــة اســـم لكوكـــب، و » َحَضـــارِ «اســـم لمـــاء، و 

بالظـاء المعجمـة والفـاء اسـم لبلـدة، قـال الشـاعر » َظفَـارِ «بالباء الموحدة اسم لقبيلة، و 
  ) الّطويل: (أنشده سيبويه
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
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  ـــ َمَتى َتِرَدْن َيْومًا َسَفاِر َتِجْد ِبَها  ٣٩
َرا  ُأَدْيِهَم َيْرِمي الُمْسَتِجيَز الُمَعو  

  ) سيطمخلع الب: (وقال األعشى فجمع بين اللغتين التميميتين
  ـــ َأَلْم َتَرْوا ِإَرمًا وعادًا  ٤٠

  َأْودى ِبَها اللْيُل والنَهاُر 
  َوَمر َدْهٌر َعَلى َوَباِر 

  َفَهَلَكْت َجْهَرًة َوَباُر 
الثـاني لـيس باسـم كوبـار الـذي فـي َحْشـو البيـت، بـل الـواو عاطفـة، ومـا بعـدها » وبار«

ـــه » هلكـــت«: ، وقـــال أوالً »هلكـــت«: فعـــل مـــاض وفاعـــل، والجملـــة معطوفـــة علـــى قول
، وعلــى هــذا » بــاروا«: بالتأنيــث علــى معنــى القبيلــة، وثانيــاً  بالتــذكير علــى معنــى الحــي

  . »ساروا«بالواو واأللف كما تكتب » وباروا«القول فتكتب 
وللعـرب فيـه . إذا أَرْدَت بـه ُمَعينـًا، وهـو اليـوُم الـذي َقْبـَل يومـك» َأْمـسِ «: النوع الخامُس 

  . ثالُث ُلغاتتٍ  حينئذٍ 
َذَهــَب أْمســِس «: البنــاء علــى الكســر مطلقــًا، وهــي ُلغــة أهــل الحجــاز؛ فيقولــون: إحــداها

: بالكســـر فـــيهن؛ قـــال الشـــاعر» َعِجْبـــُت ِمـــْن َأْمـــسٍ «و » اْعَتَكْفـــُت َأْمـــسٍ «و » ِبَمـــا ِفيـــهِ 
  ) الكامل(

  ـــ َمَنَع اْلَبَقاَء َتَقلُب الشْمسِس  ٤١
  َحْيُث َال ُتْمِسي َوُطُلوُعَها ِمْن 

  : ثـم قــال
  اْلَيْوُم َأْعَلُم ما َيِجيُء ِبِه 

  َوَمَضى ِبَفْصلِل َقَضاِئِه َأْمسِس 
إعراُبــُه إعــراَب مــا ال ينصــرف مطلقــًا، وهــي لغــُة بعضــِض بنــي تمــيمٍم، وعليهــا : الثانيــة
  ) الرجز: (قوُله
  ـــ َلَقْد َرَأْيُت َعَجبًا ُمْذ َأْمَسا  ٤٢

  ِمْثَل السَعاِلي َخْمَسا  َعَجائزاً 
  َيأُكْلَن َما ِفي َرْحِلهن َهْمَسا 
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  َال َتَرَك اللُه َلُهن ِضْرَسا 
، فــزعم أن ِمــَن العــرب َمــْن يبنــي أْمســٍس علــى الفــتح، واســتدل بهــذا  ــاِجي جوقــد وِهــَم الز

  . البيت
اؤه علــى الكسـر فــي إعراُبـُه إعــراَب مـا ال ينصـرف فــي حالـة الرفــع خاصـة، وبنـ: الثالثـة

، وهي لغُة جمهوِر بني تمـيم، يقولـون ونه » َذَهـَب َأْمـُس «: َحاَلَتِي النصبِب والجرفيضـم
فيكسرونه فيهما، وهذا كلـه يفهـم » اْعَتَكْفُت َأْمسِس، وَعِجْبُت ِمْن َأْمسِ «بغير تنوين، و 

ت بــــه أرد» البـــاقي«: وقـــولي» ويمنـــع الصــــرف فـــي البـــاقي«: مـــن قـــولي فـــي المقدمـــة
  . في الرفع وما ليس في آخره راء من باب َحَذامِم َوَقَطاممِ » أمس«

أو ُأضـيف ـــــ » أل«وٕاذا أريـد بَأْمسـِس َيـْوٌم مـا مـن األيــام الماضـية، أو ُكسـَر، أو َدَخَلتـُه 
أي فـي يــوم مـا مـن األيــام الماضـية، وقــال » َفَعْلـُت َذِلـَك َأْمســاً «: أعـرف بإجمـاع، تقــول

  : الشاعر
  شرح شذور الذهب: لكتاباسم ا

   
َل ِمْن ُأُموسِس  ٤٣ ْت ِبَنا َأو ـــ َمر  

  َتِميُس ِفيَنا ِميَسَة الَعُروسِس 
وذكــــر المبــــرد والفارســــي وابــــن مالــــك واْلَحريــــري أن » َمــــا َكــــاَن َأْطَيــــَب َأْمَســــَنا«: وتقــــول

ويه علـى أنـه ال ُيَصغُر فيعرب عنـد الجميـع، كمـا يعـرب إذا ُكسـَر، وَنـص سـيب» أمس«
ُيَصـــغُر وقوفـــًا منـــه علـــى الســـماع، واألولـــون اعتمـــدوا علـــى القيـــاس، ويشـــهد لهـــم وقـــوُع 

  ) الّطويل: (الّتكسيِر؛ فإن الّتكسير والّتصغير أَخَواَن، وقال الشاعر
  ـــ فإني وَقْفُت الَيْوَم واألْمسِس َقْبَلُه  ٤٤

  ِبَباِبَك َحتى َكاَدتِت الشْمُس َتْغُرُب 
علــى أنــه ظــرف ُمْعــَرٌب لــدخول أل عليــه، ويــروى أيضــًا » أمــس«روي هــذا البيــت بفــتح 

ــِديِر : بالكســر، وتوِجيُهــهُ  زائــدة، أو علــى اإلعــراب علــى أنــه » أل«إمــا علــى البنــاء، وَتْق
  . على اليوم، ثم عطف عليه َعْطَف التوهم» في«َقدَر دخوَل 

الكسـرُة } ) ٢٤اآليـة : ُيـونس(َأن لـْم َتْغـَن ِبـاْالْمِس َفَجَعْلَناَها َحِصيًدا كَ {: وقال اهللا تعالى
فيــه كســرُة إعــراب لوجــود أل، وفــي اآليــة إيجــاٌز وَمَجــاٌز، وتقــديرهما فجعلنــا َزْرَعَهــا فــي 
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استئصـــاله كـــالزرع المحصـــود فكـــأن َزْرَعَهـــا لـــم يلبـــث بـــاألمس، فحـــذف مضـــافان واســـم 
مفعـول، ألنـه أبلـغ منـه، ولهـذا ال يقـال كأن، وموصوف اسم المفعول، وأقيم َفِعيٌل مقـام 

  . مجروح: ويقال له» جريح«لمن جرح في أنملته 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  المبني على الضم

  
م َوُهوَ : ثم قلت َمـا ُقِطــَع َلْفظـًا َال َمْعًنـى َعـنِن اإلَضـاَفِة ِمـْن الظُروفـِف اْلُمْبَهمـِة : أو الض

لُ  اْلَمْعِرَفـــــُة، َوَال ُتَضـــــاُف، و » َعـــــلُ «، وأْســـــَماِء اْلجَهاتـــــِت، َوُأْلِحـــــَق بَهـــــا َكَقْبـــــُل َوَبْعـــــُد َوأو
فـيَمْن » قَبْضـُت َعَشـَرًة لَـْيَس َغْيـرُ «إذا ُحِذَف َما ُتَضاُف إَلْيِه َوَذِلَك َبْعَد َلْيَس، َكــ» َغْيرُ «

ْن، َو  َوَلــْم ُيَنــو ضـم» َصــْدُر ِصــَلتَها َضــِميرًا َمْحــُذوفًا، اْلَموُصــوَلُة إَذا ُأِضــيَفْت َوَكــاَن » أي
  . َوَبْعُضُهْم ُيْعِرُبَها ُمطَلقاً } ) ٦٩اآلية : مرَيم(َأيُهْم َأَشد {: نحو

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  أنواع المبني على الضم
  

مّ : وأقول وهو أربعة أنواع: الباب السادس من المبنيات ما لزم الض :  
كقبــل وَبْعــد : َع عــن اإلضــافة لفظــًا ال معًنــى مــن الظــروف المبهمــةمــا ُقِطـــ: النــوع األول

ِللـِه اْالْمـُر ِمـن {: وأول، وأسماء الجهات نحو ُقدام وأمام وَخْلف، وأخواتها، كقوله تعـالى
وم(َقْبُل َوِمن َبْعُد  ره ابـُن َيِعـيَش علـى أن } ) ٤اآليـة : الـرفـي قـراءة الّسـبعة بالضـم، وقَـد
ل كل شيء ومن بعده، انتهى، وهذا المعنى حق، إال أن األنسـب للمقـام األصل من قب

ـــب و(أْن يقـــدر  ـــل الغل ـــِوَي معنـــاه، ) مـــن قب ـــه لفظـــًا وُن ـــِذَف المضـــاف إلي مـــن بعـــده، فُح
  ) الّطويل: (فاستحق البناء على الضم، ومثله قوُل الحماسي

  ـــ َلَعْمُرَك َما َأْدِري َوإِني ألْوَجُل  ٤٥
 ُل َعَلى َأي ُة أوَنا َتْعُدو اْلَمِني  

  ) الّطويل: (وقـال اآلخـر
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  ـــ ِإَذا َأَنا َلْم ُأوَمْن َعَلْيَك َوَلْم َيُكْن  ٤٦
  ِلَقاُؤَك ِإال ِمْن َوَراُء َوَراُء 

ـــى؛ فإنهـــا حينئـــٍذ تبقـــى علـــى » لفظـــاً «: وقـــولي احتـــراٌز مـــن أن ُيْقَطـــَع عنهـــا لفظـــًا ومعًن
ــد«: إعرابهــا، وذلــك كقولــك ــَدأ بــه متقــدمًا، ولــم تتعــرض للتقــدم » أ بــذا أوالً اْب إذا أردَت اْب

  ) الوافر: (على ماذا، وكقول الشاعر
  ـــ َفَساَغ ِلَي الشَراُب َوُكْنُت َقْبًال  ٤٧

  أَكاُد َأَغص باْلَماِء الُفَراتِت 
  ) الطويل: (وقـول اآلخـر

  ـــ َوَنْحُن َقَتْلَنا األْسَد َأْسَد َخِفيٍة  ٤٨
  َفَما َشِرُبوا َبْعدًا َعَلى لّذٍة َخْمَرا 

وم(ِللِه اْالْمُر ِمن َقْبُل َوِمن َبْعُد {وقرىء  بـالخفض والتنـوين، علـى إرادة } ) ٤اآلية : الر
أي لفظــًا ومعًنــى، وقــرأ اْلُجْحــُدري والعقيلــي : التنكيــر وَقْطعــِع النظــر عــن المضــاف إليــه

  . ضاف إليه وتقدير وجوِدهِ بالجر من غير تنوين، على إرادة الم
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  ما ألحق بالظروف المنقطعة عن اإلضافة لفظًا ال معًنى

  
واألْصـُل لـيس » َقَبْضُت َعَشَرًة َلْيَس َغْيرُ «: ما ألحق بقبل وبعد من قولهم: النوع الثاني

وبنيـت » غيـر«إليـه  فيها وُحِذَف مـا أضـيف» ليس«المقبوض َغْيَر ذلك؛ فأْضِمَر اسُم 
لـيس غيـُر : على الضم، تشـبيهًا لهـا بقبـُل وبعـُد؛ إلبهامهـا، ويحتمـل أن التقـدير» غير«

وتكــون الضــمُة علــى » غيــر«ومــا أضــيفت إليــه » لــيس«ذلــك مقبوضــًا، ثــم حــذف خبــر 
والوجــه األول أْولــى؛ ألن فيــه تقلــيًال للحــذف، وألن الخبــر فــي بــاب . هــذا ضــمة إعــراب

  . حذُفه جدا َيْضُعفُ » كان«
فقـط، كمـا مثلنـا، وأمـا مـا يقـع » لـيس«إال بعد » غير«وال يجوز حذف ما أضيفت إليه 
» ال«فلــم تــتكلم بـه العــرب، فإمــا أنهــم قاســوا » ال غيــر«فـي عبــارات العلمــاء مــن قـولهم 

  . أو قالوا ذلك َسْهوًا عن شرط المسألة» ليس«على 
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أخـذت الشـيء : المـراِد بـه ُمَعـيٌن، كقولـك: »َعـلُ «ما ألحق بقبل وبعد من : النوع الثالث
: أي من فوق الدار، قـال الشـاعر: والشيء الفالني من َعلُ ) الدارِ (الفالني من أْسَفلِل 

  ) الكامل(
  ـــ َوَلَقْد َسَدْدُت َعَلْيَك كل ثَِنيٍة  ٤٩

  َوَأَتْيُت َفْوَق َبِني ُكَلْيبٍب ِمْن َعُل 
ًة أصـــًال، ووقــع ذلــك فــي كـــالم الجــوهري، وهــو َســْهٌو، ولـــو ُمَضــافَ » َعــلُ «وال تســتعمل 

  ) الّطويل: (أردت بَعُل ُعُلوا مجهوًال غيَر معروفٍف تعين اإلعراُب، كقوله
  ـــ َكُجْلُموِد َصْخٍر َحّطُه السْيُل ِمْن َعلِل  ٥٠

  . الموصولة» أي«ما ألحق بقبُل وبعُد من : النوع الرابع
صوَلَة ُمْعَرَبٌة في جميع حاالتها، إال في حالة واحدة، فإنهـا تبنـى فيهـا واعلم أن أيا المو 

أن يكــون َصــْدُر : أن تضــاف، الثــاني: علــى الضــم، وذلــك إذا اجتمــع شــرطان؛ أحــدهما
ثُـم َلَننـِزَعن ِمـن ُكـّل ِشـيَعٍة َأيهُـْم َأَشـد َعَلـى {: صلتها ضميرًا محذوفًا، وذلك كقولـه تعـالى

  ) . ٦٩اآلية : مرَيم(} ِعِتّيًا الرْحَمـِن 
َفَوَرّبـَك َلَنْحُشـَرنُهْم َوالشَيــِطيَن {: حرف عطف على جواب الَقَسمِم، وهو قولـه تعـالى) ثم(
و ) َلَنْحُشـَرنُهمْ (والالم الم التوكيد التي ُيَتَلقى بهـا الَقَسـُم، مثلهـا فـي } ) ٦٨اآلية : مرَيم(
والفاعـل ضـمير مستــتر، (تح لمباشرته لنـون التوكيـد فعل مضارع مبني على الف) ننزع(

مضــاف إليــه، و ) شــيعة(جــار ومجــرور متعلــق بنــزع، و ) مــن كــل(، و )والنــون للتوكيــد
مفعـــول، وهـــو موصـــول اســـمي يحتـــاج إلـــى ِصـــَلٍة وعائـــد، والهـــاء والمـــيم مضـــاف ) أي(

أ والخبــر أي أيهــم هــو أشــد، والجملــة مــن المبتــد: خبــر لمبتــدأ محــذوف) أشــد(إليــه، و 
تميـــيز، وكــان الظــاهر أن تفــتح ) عتيــا(متعلــق بأشــد، و ) علــى الــرْحمنِ (صــلة ألي، و 

ـم إلضـافتها إلـى الهـاء  أي؛ ألن إعراب المفعولِل النصُب، إال أنها هنا مبنية على الض
  . »هو«والميم وَحْذفِف صدر صلتها، وهو المقدر بقولك 
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أيُهــْم : (رب َمــْن ُيْعــِرُب أيــا فــي أحوالهــا كلهــا، وقــد قــرأ هــاُروُن ومعــاذ ويعقــوبومــن العــ
 بالنصــب، قــال ســيبويه) َأَشــد : خرجــت مــن الخْنــَدق ـــــ «: وهــي لغــة جيــدة، وقــال اْلَجرمــي
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ـــ حتــى صــرت إلــى مكــة، فلــم أســمع أحــدًا يقــول ــَدَق اْلَبْصــَرِة ــ اْضــِرْب أيُهــْم «: يعنــي َخْن
  . كلهم ينصب وال يضم: أي »أْفَضلُ 

والمعنــى اقســم بربــك َلــَنْجَمَعن الُمْنِكــريَن للبعــث وُقَرَنــاَءهم مــن الشــياطين الــذين أضــلوُهْم 
ُمَقــّرنين فــي السالســل كــل كــافر معــه شــيطانه فــي سلســلة، ثــم لُنْحِضــرنُهْم حــول جهــنم 

َكبـــِب، ثـــم لننـــزعن مـــن كـــل شـــيعة أيهـــم أشـــد علـــى الـــرح ـــا، أيجـــاثين علـــى الرمن عتي :
لننزعن رؤساءهم فـي الشـر فنبـدأ بـاألكبر : كفرًا، أي: ُفُجورًا وكذبًا، وقيل: جراءة، وقيل

: مــرَيم(} ثُــم َلــَنْحُن َأْعَلــُم ِبالــِذيَن ُهــْم َأْوَلــى ِبَهــا ِصــِلّيًا {) واألكثــر جــراءة(فــاألكبر ُجْرمــًا، 
ــى : َلى ُصــِليا، كمــا يقــالَصــِلَي َيْصــ: أي أحــق بــدخول النــار، يقــال) ٧٠اآليــة  ــَي َيْلَق َلِق

  . َصَلى َيْصِلي ُصِليا مثل مضى يمضي ُمِضيا: ُلِقيا، ويقال
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  المبني على الضّم أو نائبه

  
ــم أو َناِئِبــِه، َوُهــَو الُمَنــاَدى الُمْفــَرُد الَمْعِرَفــُة، َنْحــوُ : ثــم قلــت يِجَبــاُل {و » َيــا َزْيــدُ «: أِو الض

  . »َيا َزْيُدونَ «و » َيا َزْيَدانِ «و } ) ١٠اآلية : َسَبإ(
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  المنادى المفرد المعرفة

  
مـا لـزم الضـم أو نائَبـُه ــــ وهـو األلـف والـواو ــــ وهـو : الباب السـابع مـن المبنيـات: وأقول

  . نوع واحد، وهو المنادى المفرد المعرفة
مــا لــيس مضــافًا وال شــبيهًا بــه، ولــو كــان ُمثَنــى أو مجموعــًا، وقــد : المفرد هنــاونعنــي بــ

  . »ال«سبق هذا عند الكالم على اسم 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  ما يراد بالمعرفة
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  . ما أِريَد به ُمَعيٌن، سواء كان علمًا أو غيره: ونعني بالمعرفة

  . فهذا النوع يبنى على الضّم في مسألتين
يــا «و » َيــا َزْيــدُ «: أن يكــون غيــر مثنــى وال مجمــوع جمــع مــذكر ســالمًا، نحــو: إحــداهما

يُنوُح اْهـِبْط ِبَسلَــٍم }{) ٤٦اآلية : ُهود(يُنوُح ِإنُه َلْيَس ِمْن َأْهِلَك {: وقول اهللا تعالى» َرُجلُ 
: ُهــود(ِجْئَتَنــا ِبَبّيَنــٍة  يُهــوُد َمــا}{) ٧٧اآليــة : األعــَراف(َياَصـــُح اْئِتَنــا }{) ٤٨اآليــة : ُهــود(

  . }) ٥٣اآلية 
يِجَبـاُل َأّوِبـى َمَعـُه {: وقوله تعالى» يا ُزُيودُ «: أن يكون جمع تكسير، نحو قولك: الثانية

  . }) ١٠اآلية : َسَبإ(
إذا أريـــد بهمـــا » َيـــا َرُجـــَالنِ «و » َيـــا َزْيـــَدانِ «: وُيْبَنـــى علـــى األلـــف إن كـــان مثنـــى، نحـــو

  . ُمَعينٌ 
إذا » َيــا ُمْســِلُمونَ «و » َيــا َزْيــُدونَ «: َنــى علــى الــواو إن كــان جمــع مــذكر ســالمًا نحــووُيبْ 

  . أريد بهما ُمَعينٌ 
وأمــا إذا كــان المنــادى مضــافًا، أو شــبيهًا بالمضــاف، أو نكــرًة غيــر معينــة؛ فإنــه يعــرب 

  . نصبًا على المفعولية؛ فال يدخل في باب البناء
ُقلــِل اللهُــم َفــاِطَر {: وفــي التنزيــل» َيــا َرُســوَل اللــهِ «و » للــهِ َيــا َعْبــَد ا«: فالمضــاف كقولــك

يــا عبـــاد : ، أي}أن َأدوا إَلـــى ِعَبــاَد اللـــهِ {. يــا فـــاطر الســموات: أي} الســمَواتِت َواألْرضِ 
ـــاَد اللـــهِ (اهللا، ويجـــوز أن يكـــون  ـــ{: مفعـــوًال بـــأدوا كقولـــه تعـــالى) ِعَب ـــا َبِن ى َأْن َأْرِســـْل َمَعَن

ـــَعَراء(} ِإْســـرءيَل  صـــفة الســـم اهللا تعـــالى، ) َفـــاِطرَ (، ويجـــوز أن يكـــون ) ١٧اآليـــة : الش
  . خالفًا لسيبويه

و » َيـا َكِثيـرًا بِـرهُ «: هو ما اتصـل بـه شـيء مـن تمـام معنـاه، كقولـك: والشبيُه بالمضاف
  . »َيا َرِفيقًا باْلِعَبادِ «و » َيا ُمِفيضًا َخْيَرهُ «

  ) الّطويل: (وقول الشاعر» َيا َرُجًال ُخْذ ِبَيِدي«: عمىوالنكرة كقول األ
  ـــ َأَيا َراِكبًا ِإما َعَرْضَت َفَبلَغْن  ٥١

  َنَداماَي ِمْن َنْجَراَن أن َال َتَالِقَيا 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
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  جواز نصب المنادى المبني على الّضم في الشعر

  
: ن ينصب إذا اْضطر إلى تنويِنِه، كقول الشـاعرويجوز في المنادى المستحق للضم أ

  ) الخفيف(
، َوَقاَلتْ  ٥٢ ـــ َضَرَبْت َصْدَرَها إَلي :  

  َيا َعِديا َلَقْد َوَقْتَك األَواِقي 
  ) الوافر: (وأن يبقى مضمومًا كقوله

  ـــ َسَالُم اللِه َيا َمَطٌر َعَلْيَها  ٥٣
  ُم َوَلْيَس َعَلْيَك َيا َمَطُر السالَ 
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  شروط جواز فتح المنادى فتحة إتباع
  

موصـوفًا بـاْبنِن، : ويجوز في المنادى أيضًا أن ُيْفَتَح فتحَة إتباعٍع، وذلك إذا كـان علمـاً 
  ) البسيط: (وقول الشاعر» يا َزْيَد بَن عمٍرو«: متصل به، مضاف إلى علم، كقولك

  ُعَبْيِد اللِه َقْد َوَجَبْت ـــ َيا َطْلَحَة ْبَن  ٥٤
ْئَت الَمَها اْلِعيَنا  َلَك اْلِجَناُن َوُبو  

  . وبقاء الضم أْرَجُح عند المبرد، والمختاُر عند الجمهور الَفْتحُ 
ـــا أْن ال َيطـــِرَد فيـــِه َشـــْيٌء ِبَعْيِنـــه، َوُهـــو: ثـــم قلـــت َوَجْيـــِر َوُمْنـــُذ، : َوإِم اْلُحـــُروُف َكَهـــْل َوثُـــم

َنـــــة، وهــــي ســــبَعةٌ َواأل أســـــماء األْفَعــــال َكَصــــْه َوآِمـــــيَن َوإِيــــِه َوَهْيـــــُت : ْســــَماء َغْيــــُر الُمَتَمك
َوالُمْضـــــَمَراُت َكقُـــــوِمي َوُقْمـــــَت َوُقْمتـــــِت َوُقْمـــــُت، واإلَشـــــاَرات َكـــــِذي َوثَـــــم وهـــــؤالِء وهـــــؤالُء 

 ِذيَن واألوالء ِفيَمْن َمدِتي َوالِذي َوالُه وَذاُت فـيَمْن َبَنـاُه َوُهـو األْفَصـح إال والَمْوُصوَالت كال
ــْرِط، وأْســماء االْســِتْفَهام َتْيــنِن فكــالمثنى، وأْســَماء الشــَذْينِن واللَكَمــْن َوَمــا : َذْيــنِن َوَتْيــنِن َوالل

  . َوَأْيَن، إال أيا فيهما، َوَبْعُض الظُروفِف َكِإْذ واآلَن َوأْمسِس َوَحْيُث ُمَثلثاً 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
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  المبني دون قاعدة ثابتة

  
ــــِة َشـــَرْعُت فــــي بيـــان مــــا ال : وأقـــول لمـــا أنهيــــُت القَـــْوَل فــــي المبنياتـــِت الســـبعِة المختص

الحــروف، وقــدمتها ألنهــا أْقَعــُد فــي بــاب : يخــتص، وَحَصــْرُت ذلــك فــي نــوعين؛ أحــدهما
ـلتها، وَمثْلــُت األســماء غيـر المتمّكنــة، َوَحَصـْرُتَها فــ: البنـاء، والثـاني ي سـبعة أنــواع وَفص

كًال منها، ورتبت أمثلة الجميع علـى مـا يجـب لهـا؛ فبـدأت بمـا بنـي علـى السـُكون ألنـه 
األصــل فــي البنــاء، ثــم ثَنْيــُت بمــا بنــي علــى الفــتح؛ ألنــه أَخــف مــن غيــره، ثــم َثلثــُت بمــا 

  . بني على الكسر، ثم ختمت بما بني على الضمّ 
َهْل وَبْل وَقْد ولَـْم، ومثـاُل مـا بنـي منهـا علـى : ي على السكون من الحروففمثاُل ما بن

ــٍر ـــــ بمعنــى َنَعــْم ـــــ : ثُــم وٕان وَلَعــل وَلْيــَت، ومثــاُل مــا بنــي منهــا علــى الكســر: الفــتح َجْي
ــدٍ «والــالم والبــاء فــي قولــك  فــي ُلغــة مــن » مــِم اللــهِ «وال رابــع لهــن، إال » ِبَزْيــدٍ «و » ِلَزْي

ُمْنـُذ فـي ُلغـة : سر الميم، وذلك على القول بحرفيتها، ومثاُل مـا بنـي منهـا علـى الضـمك
فـــيمن ضـــم » ُمــُن اهللا«فــيمن ضـــم المـــيم، و » ُم اهللا«مــن َجـــر بهـــا، وقــولهم فـــي القســـم 

فـال » أيُمـُن اهللا«إنهـا محذوفـة مـن قـولهم » مـِم اهللا«الميم والنون، وَمْن قـال فيهمـا وفـي 
  . إنها على هذا القول من باب األسماء، ال من باب الحروفيصح ذكرها هنا؛ ف
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  ما بني على السكون من أسماء األفعال
  

َصـْه ــــ بمعنـى اسـكت ــــ وَمـْه ــــ بمعنـى : ومثاُل ما بني على السكون من أسماء األفعـال
ـــْل بمعنـــى اكفـــف كمـــا يقـــول كثيـــر مـــنهم؛ ــــ وال تُق ـــْف ــ ـــُه ال  اْنَكِف ـــدى، وَم ألن اكفـــف َيَتَع

  . يتعدى
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  ما بني على الفتح
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ـا ثَُقـَل بكسـر المـيم وباليـاء : ومثـاُل مـا بنـي منهـا علـى الفـتح آِمـيَن ــــ بمعنـى اْسـَتِجْب، َلم

: داهابعدها بني على الفتح، كما بني أْيَن وَكْيف عليه لثقل الياء، وفيه أربع ُلَغات، إحـ
بالمــد بعــد الهمــزة مــن غيــر إمالــة، وهــذه اللغــة أكثــر اللغــات اســتعماًال، ولِكــْن » آِمــينَ «

، وٕانمــا ذلــك فــي )اْســٌم علــى َفاِعيــلَ (فيهــا ُبْعــٌد عــن القيــاس؛ إذ لــيس فــي اللغــة العربيــة 
األسماء األعجمية كَقاِبيَل وَهاِبيَل، ومن َثم َزَعَم بعضهم أنه أعجمـي، وعلـى هـذه اللغـة 

  ) البسيط: (قوله
  ) َيا َرب َال َتْسُلَبني ُحبَها َأَبداً (ـــ  ٥٥

  َوَيْرَحُم اللُه َعْبدًا َقاَل آِميَنا 
والثانيـــة كـــاألولى، إال أن األلـــف ُمَماَلـــة للكســـرة بعـــدها، ورويـــت عـــن حمـــزة والكســـائي، 

  ) البسيط: (بقصر األلف على وزن َقِدير وَبِصير، قال» َأِمينَ «والثالثة 
  ـــ َأِميَن َفَزاَد اللُه َما َبْيَنَنا ُبْعَدا  ٥٦

وهـــذه اللغـــة أْفَصـــح فـــي القيـــاس، وأقـــل فـــي االســـتعمال حتـــى إن بعضـــهم أنكرهـــا، قـــال 
إنمـــا جـــاء مقصـــورًا فـــي : حكـــى ثعلـــٌب القْصـــَر، وأنكـــره غيـــره، وقـــال: صـــاحب اإلكمـــال

أنكـر ثعلـب الَقْصـَر : فقـال الشعر، انتهـى، وانعكـس القَـْوُل عـن ثعلـب علـى ابـن ُقْرُقولـلٍ 
وقـد قـال جماعـة : إال في الشعر وصححه غيره، وقال صاحب التحرير في شرح مسـلم

  : إن الَقْصَر لم يجيء عن العرب، وٕان البيت إنما هو
  ـــ َفآِميَن َزاَد اللُه َما َبْيَنَنا ُبْعَدا  ٥٦

ــين«والرابعــة  ن، والحســين بــن الفضــل، بالمــّد وتشــديد المــيم، روي ذلــك عــن الحســ» آم
ـــَب : وعـــن جعفـــر الصـــادق، وأنـــه قـــال تأويلـــُه َقاِصـــِديَن نحـــوك وأنـــت أكـــرم مـــن أن ُتَخي

حكــى الــداودي : قاصــدًا، نقــل ذلــك عــنهم الَواِحــِدي فــي البســيط، وقــال صــاحُب اإلكمــال
أنكــر : وهــي ُلغــة شــاذة، ولــم يعرفهــا غيــره، انتهــى، قلــت: تشــديد المــيم مــع المــد، وقــال

ـــيَن إال جمعـــًا : أن يكـــون ذلـــك ُلغـــة، وقـــالوا) والجمهـــور(ب والجـــوهري ثعلـــ ال نعـــرف آم
  . }) ٢اآلية : الَمائدة(َوآل ءاّميَن اْلَبْيَت اْلَحَراَم {: بمعنى قاصدين كقوله تعالى
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  ما بني على الكسر
  

ـــ وال تُقــْل بمعنــى  إيــِه بمعنــى اْمضــِض فــي: ومثــاُل مــا بنــي منهــا علــى الكســر َحــِديِثَك ــ
  ) البسيط: (َحدْث كما يقولون؛ لما بينُت لك في َمْه، وأما قوله

  ـــ إيٍه َأَحاِديَث َنْعَمانِن َوَساِكِنِه  ٥٧
فلــيس بعربــي، وعنــد األصــعمي أنهــا ال تســتعمل إال ُمَنّونــة، وخــالفوه فــي ذلــك، واســتدلوا 

  ) الّطويل: (بقول ذي الّرمة
  إيِه َعْن ُأم َساِلمٍم : َقْفَنا َفُقْلَناـــ وَ  ٥٨

  . وكان األْصَمِعي ُيَخطىء ذا الرمة في ذلك وغيره، وال َيْحَتج بكالمه
َوَقالَـْت َهْيـَت لَـَك {: َهْيُت ـــ بمعنـى تهيـأت ــــ قـال تعـالى: ومثاُل ما بني منها على الضم

تبيــــيٌن مثـــل َســـْقيًا َلـــَك، وقـــرىء : ؛ فلـــكالمعنـــى َهلُـــم لـــك: ، وقيـــل}) ٢٣اآليـــة : ُيوُســـف(
ُمَثلثَــة التــاء؛ فالكســر علــى أْصــلِل التقــاء الســاكنين، والفــتُح للتخفيــف كمــا فــي ) ٢َهْيــت(

ـــُث، وقـــرىء  ـــَف، والضـــّم تشـــبيهًا بَحْي ـــَن وَكْي ـــتُ (أْي ـــالهمزة ســـاكنًة، ) ِهْئ بكســـر الهـــاء، وب
َيَهـاء كشـاء يشـاء، أو مـن  وبضم التاء، وهو على هذا فعٌل ماضـٍض وفاعـٌل، مـن هـاء

  . هاء َيِهيء كجاَء يجيءُ 
ُقوِمي َوُقوَما َوُقوُمـوا، ومثـاُل مـا بنـي منهـا : ومثاُل ما بني من المضمرات على السكون

ــــى الفــــتح ــــى الكســــر: عل ــــي منهــــا عل ــــاُل مــــا بن ــــِت : قمــــَت للمخاطــــب المــــذكر، ومث قمت
   .قمُت للمتكلم: للمخاطبة، ومثاُل ما بني منها على الضم

ذا للمــذكر وذي للمؤنــث، ومثــاُل مــا : ومثــاُل مــا بنــي علــى الســكون مــن أســماء اإلشــارة
: ثَــم ـــــ بفــتح الثــاء ـــــ إشــارة إلــى المكــان البعيــد، قــال اهللا تعــالى: بنــي منـــها علــى الفــتح

بنـاهم،  :وأزلفنـا اآلخـرين ُهنالـك، أي: أي) ٦٤اآليـة : الشَعَراء(} َوَأْزَلْفَنا َثم اْالَخِريَن { َقر
هــؤالء، ومثــاُل مــا بنــي منهــا علــى الضــم مــا حكــاه : ومثــاُل مــا بنــي منهــا علــى الكســر

هؤالُء ـــ بالضم ـــ فلذلك ذكـرت هـؤالء فـي المقدمـة : ُقْطُرٌب من أن بعض العرب يقولون
  . بالضم: تضبط بالكسر، والثانية: مرتين، أوالهما
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ذي والتــي وَمــْن ومــا، ومثــاُل مــا بنــي الــ: ومثــاُل مــا بنــي علــى الســكون مــن الموصــوالت
ـــ ُلغــة فــي : الــِذيَن، ومثــاُل مــا بنــي منهــا علــى الكســر: منهــا علــى الفــتح ـــ بالمــد ــ األالِء ــ

  ) الّطويل: (األلى بمعنى الذين، قال الشاعر
  ـــ َأَبى اللُه للشم األَالِء َكَأنُهْم  ٥٩

  َها ُسُيوٌف َأَجاَد اْلَقْيُن َيْومًا ِصَقالَ 
ذاُت بمعنـــى التـــي، وذلـــك فـــي ُلغـــة بعـــض طيــــىء، : ومثـــاُل مـــا بنـــي منهـــا علـــى الضـــمّ 

ـلكم «: وحكى الفراء أنه سمع بعـض السـؤال يقـول فـي المسـجد الجـامع بالفضـل ذو َفض
أســألكم : بضــم ذات مــع أنهــا صــفة للكرامــة، أي» اهللا ِبــْه والَكَراَمــِة ذاُت أكــرمكم اهللا َبــهْ 

َفُحــِذَفت األلــُف، ونقلــت فتحــة الهــاء » ِبَهــا«بفــتح البــاء، وأصــله » َبــهْ « :بالفضــل، وقولــه
  . إلى الباء بعد تقدير َسْلبِب كسرتها
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  ذان وتان والّلذان والّلتان معربات إلحاقًا بالمثنى
  

ْينِن واللَتْيـــنِن؛ ثـــم استــــثنيت مـــن أســـماء اإلشـــارة واألســـماء الموصـــولة َذْيـــنِن وَتْيـــنِن واللـــذَ 
بــاأللف رفعــًا، وباليــاء المفتــوح مــا : فــذكرت أنهمــا كــالمثنى، وأعنــي بــذلك أنهمــا معربــان

ْيـَدْينِن والـرُجَلْينِن كـذلك، وفهـم مـن قـولي  أنهمـا » كـالمثنى«قبلها جرًا ونصبًا، كما أن الز
إال مـا يقبـل  ليسا مثنيـين حقيقة، وهو كذلك؛ وذلك ألنه ال يجوز أن يثني من المعارف

التنكير كزيٍد وعمرو، أال ترى أنهمـا لمـا اعتُِقـَد فيهمـا الشـياُع والتنكيـُر جـازت تــثنيتهما، 
فأدخْلــَت عليهمــا حــرَف التعريــف، ولــو كانــا باقيــــين » الزيــدان، والَعْمــران«: ولهــذا قلــت

علـــى تعريـــف العلميـــة لـــم يجـــز دخـــول حـــرف التعريـــف عليهمـــا، وذا والـــذي ال يقـــبالن 
َلِة، وهمـا مالزمـان لـذا والـذي؛ » الذي«ير؛ ألن تعريف ذا باإلشارة، وتعريف التنك بالص

هما وأنما، وليسـا : َفَدل ذلك على أن َذْينِن واللَذْينِن ونحوهما أسماء تـثنية، بمنزلة قولك
بتـثنية حقيقية، ولهذا لم يصح في ذين أن تـدخل عليهـا أل كمـا ال يصـح ذلـك فـي همـا 

  . وأنتما
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أيضــًا فإنهــا معرفــة إال إذا أضـــيفت » أيــا«فهــال استـــثنيت مــن الموصــوالت : ن قلــتفــإ
  وكان َصْدُر صلتها ضميرًا محذوفًا؟ 

مبنية في هذه الحالة، معربة فيما عـداها؛ فلـم أحـتج » أّيا«قد علم مما قدْمُت أن : قلت
  . إلى إعادته

ْن، ومــا، ومثــاُل المبنــي َمــ: ومثــاُل المبنــي مــن أســماء الشــرط واالســتفهام علــى الســكون
  . أيَن وأياَن، وليس فيهما ما بني على كسٍر وال ضَم فأذكره: منهما على الفتح

  . وهي مبنية على الضم» َحْيثَُما«فإن من أسماء الشرط : فإن قلت
المبنـــي علـــى الضـــم حْيـــُث، واســـم الشـــرط إنمـــا هـــو حيثمـــا، فمـــا اتصـــلت بحيـــث : قلـــت

  . َحْشو الكلمة، ال في آخرها وصارت جزءًا منها؛ بالضم في
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  معرب في الّشرط واالستفهام» أيّ «اسم الّشرط 

  
؛ فإنهــــا معربــــة فيهمــــا مطلقــــًا »أيــــا«واستـــــثنيت مــــن أســــماء الشــــرط وأســــماء االســــتفهام 

اآليـة : النمـل(ا َأيُكـْم َيـْأِتيِنى ِبَعْرِشـهَ {: قولـه تعـالى: بإجماع، مثاُل االستفهامية في الرفع
َفـَأى ءاَيــِت {: ومثاُلهـا فـي النصـب} ) ١٢٤اآليـة : الّتوَبة(َأيُكْم َزاَدْتُه َهـِذِه ِإيَمـنًا }{) ٣٨

ــَعَراء(َوَســَيْعَلْم الــِذيَن َظَلُمــوْا َأى ُمنَقَلــٍب َينَقِلُبــوَن }{) ٨١اآليــة : َغــافر(اللــِه تُنِكــُروَن  الش :
: َغـــافر(َفـــَأى ءاَيــــِت اللـــِه تُنِكـــُروَن {: فيهمـــا مبتـــدأ، وأي مـــن قولـــهفـــأيكم } ) ٢٢٧اآليـــة 
ــٍب {: مفعــول بــه لتنكــرون، وأي مــن قولــه تعــالى} ) ٨١اآليــة  ــَعَراء(َأى ُمنَقَل اآليــة : الش
مفعــول مطلــق لينقلبــون، وليســت مفعــوًال بــه لســيعلم؛ ألن االســتفهام ال يعمــل } ) ٢٢٧

ــَأّيُكمُ {: الخفــض فيــه مــا قبلــه، ومثالهــا فــي ، وأي فــي هــذه اآليــة }َفَستُْبِصــُر َوُيْبِصــُروَن ِب
مخفوضــــة لفظــــًا مرفوعــــة محــــًال؛ ألنهــــا مبتــــدأ، والبــــاء زائــــدة، واألصــــل أيكــــم المفتــــوُن، 
والجملــــة نصــــب بتبصــــر أو يبصــــرون؛ ألنهمــــا َتَناَزَعاَهــــا، وهمــــا ُمَعلَقــــانِن عــــن العمــــل 

  . باالستفهام، وفي اآلية مباحث أخر
ــــى الســــكون ــــاُل الظــــرف المبنــــي عل ــــا مضــــى مــــن الزمــــان، » إذْ «: ومث وهــــو ظــــرف ِلَم
ـــــال(َواْذُكـــــُروْا ِإْذ َأنـــــُتْم َقِليـــــٌل {: وُيَضـــــاُف لكـــــل مـــــن الجملتـــــين، نحـــــو ) ٢٦اآليـــــة : األنَف
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ـــــيًال }{ ـــــُتْم َقِل ـــــُروْا ِإْذ ُكن ـــــة : األعـــــَراف(َواْذُك ـــــْوَم ِإذ ظَلْمـــــ{(} ) ٨٦اآلي ـــــنَفَعُكُم اْلَي ـــــن َي ُتْم َوَل
َفَسـْوَف َيْعَلُمـوَن ِإِذ اْالْغلَــُل ِفـى {: وتأتي ظرفًا لما يستقبل نحو) }) ٣٩اآلية : الّزخُرف(

بعــد قولــه ســبحانه ) ٤اآليــة : الّزلَزلــة(} َيْوَمِئــٍذ ُتَحــّدُث َأْخَباَرَهــا {: ، وقولــه تعــالى}َأْعَنـــِقِهمْ 
ـــــــِت اْالْرُض {: وتعـــــــالى ـــــــة(ِإَذا ُزْلِزَل ـــــــة : الّزلَزل ـــــــل، نحـــــــو}) ١اآلي ـــــــأتي للتعلي َوإِِذ {: ، وت

وألجــل : أي} ) ١٦اآليــة : الكهــف(اْعَتَزْلُتُمــوُهْم َوَمــا َيْعُبــُدوَن َإال اللــَه َفــْأُووْا ِإَلــى اْلَكْهــِف 
اعتــزالكم إيــاهم، واالستـــثناء فــي اآليــة متصــل إن كــان هــؤالء القــوم يعبــدون اهللا وغيــره، 

ـون غيــَر اهللا سـبحانه بالعبـادة، وكـذلك البحــث فـي قولـه تعــالى ومنقطـع إن كـانوا َيْخص :
  ) البسيط: (وتأتي للمفاجأة كقوله

  ـــ اْسَتْقِدِر اللَه َخْيرًا َواْرَضَين ِبِه  ٦٠
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  َفَبْيَنَما الُعْسُر ِإْذ َداَرْت َمَياِسيُر 
زمنٍن َحَضـــر جميعــُه أو بعُضـــه؛ وهــو اســـٌم لــ» اآلنَ «: ومثــاُل المبنــي منهـــا علــى الفـــتح

ـــَت ِبـــاْلَحّق {: فـــاألول نحـــو قولـــه تعـــالى وفـــي هـــذه اآليـــة } ) ٧١اآليـــة : الَبَقـــَرة(الَئــــَن ِجْئ
بـــالحق الواضـــح، ولـــوال أن المعنـــى علـــى هـــذا لكفـــروا لمفهـــوم هـــذه : حـــذُف الصـــفِة، أي

، وقــد ُتْعــَرب، }) ٩اآليـة : الجــنّ (َفَمـن َيْســَتِمِع اْالَن {: المقالـة، والثــاني نحـُو قولــه تعــالى
  ) الّطويل: (كقوله
  ـــ ِلَسْلَمى ِبَذاتِت اْلَخالِل َداٌر َعَرْفُتَها  ٦١

  َوُأْخَرى ِبَذاتِت الِجْزعِع آياُتَها َسْطُر 
  كأنُهَما ِمْآلنِن َلْم َيَتَغيَرا 

  َوَقْد َمر ِللداَرْينِن ِمْن َبْعِدَنا َعْصُر 
ولـــم » اآلن«؛ اللتقائهــا ســـاكنة مــع الم »ِمـــنْ «فحـــذف نــون » كأنهمـــا مــن اآلن«أصــله 

  . فحفضه بالكسرة» اآلن«يحركها اللتقاء الساكنين كما هو الغالب، وأعرب 
وقد مضى شرحه، وٕانما ذكرتُـه هنـاك لشـبهه » أْمسِ «: ومثاُل ما بني منها على الكسر

حقـه أن يـذكر هنـا ) كـان(بمسألة َحَذامِم في اختالف الحجازيـين والتميميـين فيـه، وٕانمـا 
  . خاصة؛ ألنه كلمة بعينها، وليس فردًا داخًال تحت قاعدة كلمّية
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وهــو ظــرُف مكــان يضــاف للجملتــين، وربمــا » َحْيــثُ «: ومثــاُل مــا بنــي منهــا علــى الضــمّ 
  ) الّرجز: (أضيف لمفرد، كقوله

  ـــ َأَما َتَرى َحْيُث ُسَهْيلٍل َطاِلَعا  ٦٢
َسَنْســـَتْدِرُجُهم ّمــْن َحْيـــُث َال َيْعَلُمـــوَن {: م يعرُبـــُه، وقــرىءوقــد يفـــتح، وقــد يكســـر، وبعضــه

  . بالكسر، فيحتمل اإلْعراَب والبناء} ) ١٨٢اآلية : األعَراف(
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  الّنكـرة والمعرفـة

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  االسم نكرة ومعرفة
  

  . َما َيْقَبُل ُرب: وَ باٌب ـــ االْسُم َنِكرٌة َوهُ : ثم قلت
ـــ إلــى قســمين: وأقــول ـــ بحســب التنكيــر والتعريــف ــ نكــرة، وهــو األصــل، : ينقســم االســم ــ

رته مته، وَمْعِرَفٍة، وهو الفرع، ولهذا أخولهذا َقد .  
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  عالمة الّنكرة

  
و » ُرب َرُجـلٍ «: م، تقـولعليها، نحو رجل وغـال» ُرب «أن تقبل دخول : وعالمة النكرة

  ) الّرمل: (قد َيَقَعانِن نكرتين، كقوله» ما«و » َمنْ «وبهذا اْسُتِدل على أن » ُرب ُغَالمٍ «
  ـــ ُرب َمْن َأْنَضْجُت َغْيظًا َقْلَبُه  ٦٣

  َقْد َتَمنى ِلَي َمْوتًا لم ُيَطْع 
  ) الخفيف: (وقـولــه

اُؤَها ِبَغْيِر اْحِتَياِل ـــ َال َتِضيَقن باألمور فَ  ٦٤ َقْد ُتْكَشُف َغم  
  ُربَما َتْكَرُه النُفوُس ِمَن األْمِر َلُه َفْرَجٌة َكحل الِعَقاِل 
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عليهمــا، وال تــدخل إال علــى النكــرات، فعلــم أن المعنــى ُرب َشْخصــٍص » ُرب «فــدخلت 
  . أنضجت قلبه غيظًا، وُرب شيء من األمور تكرهه النفوس

  شرح شذور الذهب: الكتاباسم 
   

مير» ُربّ «دخول  على الض  
  

  ) الخفيف: (، وقال الشاعر»ُربُه رجالً «: فإّنك تقول: فإن قلت
  ـــ ُربُه ِفْتَيًة َدَعْوُت ِإَلى َما  ٦٥

  ُيوِرُث الَمْجَد َدائبًا فَأَجاُبوا 
؛ فَبَطَل القوُل بأنها ال تدخل إال على النكرات والضمير معرفة، وقد دخلت عليه رب .  

وذلــك ألن الضــمير فــي : ال نســلم أن الضــمير فيمــا أوردتــه معرفــة، بــل هــو نكــرة: قلــت
، وهمــا »فتيــةً «وقــول الشــاعر » َرُجــالً «مــن قولــك : المثــال والبيــت راجــع إلــى مــا بعــده

  . نكرتان
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  خالفهم في الضمير الراجع إلى نكرة

  
هــل هــو نكــرة أو معرفــة؟ علــى : ون فــي الّضــمير الراجــع إلــى النكــرةوقــد اختلــف النحويــ

أن النكـرة : أنـه معرفـة مطلقـًا، والثالـث: أنـه نكـرة مطلقـًا، والثـاني: مذاهب ثالثة، أحدها
التي يرجع إليها ذلك الضمير إما أن تكون واِجَبَة التنكير أو جائزته، فإذا كانت واجبـة 

: ضـــمير نكـــرة، وٕان كانـــت جائزتـــه؛ كمـــا فـــي قولـــكالتنكيـــر كمـــا فـــي المثـــال والبيـــت فال
فالضمير معرفـة، وٕانمـا كانـت النكـرة فـي المثـال والبيـت واِجَبـَة » جاءني رجل فأكرمته«

جـاءني رجـل «: التنكير ألنها تميـيز، والتميـيز ال يكون إال نكـرة، وٕانمـا كانـت فـي قولـك
ون نكــرة، بــل يجــوز أن جــائزة التنكيــر ألنهــا فاعــل، والفاعــل ال يجــب أن يكــ» فأكرمتــه

  . »جاءني َزْيدٌ «و » جاءني رجل«: يكون نكرة وأن يكون معرفة، تقول
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
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  أنواع المعرفة

  
ما َدل على ُمَتكلمٍم أو ُمَخاَطبـٍب : الُمْضَمُر، وُهوَ : وَمْعِرَفٌة، وِهَي ِستٌة، أَحُدَها: ثم قلت

  . أو َغاِئببٍ 
  : ع المعارفِف ستةٌ أنوا: وأقول
، وٕانمـــا : ، وُيَســـميه الكوفيـــون»الّضـــمير«المضـــمر، ويســـمى : أحـــدها الكنايـــة، والَمْكِنـــي

  . بدأت به ألنه أْعَرُف األنواع الستة على الصحيح
عمــا دل علــى مــتكلم نحــو أنــا ونحــُن، أو ُمَخاَطبــٍب نحــو أْنــَت وأْنُتَمــا، أو : وهــو عبــارة

  . غائب نحو ُهَو وُهَما
ــُه، ومنــه قــولهم» أْضــَمْرُت الشــيء«: ٕانمــا ســمى ُمْضــَمرًا مــن قــولهمو  : إذا َســَتْرَته وأْخَفْيَت
ـــُمور وهـــو اْلُهـــَزاُل؛ ألنـــه فـــي الغالـــب قليـــل » أْضـــَمْرُت الشـــيء فـــي نفســـي« أو مـــن الض

الحروفِف، ثم تلك الحروف الموضوعة له غالبها َمْهُموسة ـــ وهي التـاء والكـاف والهـاء 
ْوُت الَخِفي : ـــ والهمس هو الص .  
ــُه للمضــمر الكــاُف مــن : فــإن قلــت ــِرُد علــى الحــّد الــذي ذكرَت فإنهــا دالــٌة علــى » ذلــكَ «َي

ــــه مــــن  ـــــين، وٕانمــــا هــــي حــــرٌف ال محــــل ل المخاطــــب، وليســــت ضــــميرًا باتفــــاق البصري
  . اإلعراب

هــي حــرف ال نســلم أنهــا دالــة علــى المخاَطبــِب، وٕانمــا هــي دالــٌة علــى الخطــاب؛ ف: قلــت
ـــاء فـــي  ـــة، وكـــذلك أيضـــًا الي ـــى الـــذات ألبت ـــه عل ـــى، وال داللـــة ل ـــى معًن » إيـــاي«دال عل

ليست ُمْضَمَراتٍت، وٕانمـا هـي ــــ علـى الصـحيح ــــ » إياه«والهاء في » إياك«والكاف في 
حـــروٌف دالـــة علـــى مجـــرد الـــتكّلم والخطـــاب والغيبـــة، والـــدال علـــى المـــتكلم والمخاطـــب 

ولكنه لما وضـع مشـتركًا بينهـا وأرادوا بيـاَن مـن َعَنـْوا بـه احتـاج » إيا«والغائب إنما هو 
  . إلى قرينٍة به تَُبّيُن المعنى المراَد منه

  : بأن قلت» غائب«: ثم أتبعت قولي
ـُه َواْلَقَمـَر َقدْرَنـ{: ، َأْو ُمَتقَـدم ُمْطَلقـًا، نحـوُ }) ٢اآليـة : ُيوُسف(ِإنآ َأْنَزْلَناُه {: َمْعُلومٍم؛ َنْحوُ 

) ١٢٤اآليـة : الَبقَـَرة(َوإِِذ اْبَتَلـى ِإْبـرِهيَم َربـُه {: َأْو لفظًا ال ُرْتَبًة؛ نحـوُ } ) ٣٩اآلية : يس(
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ــــَأْوَجَس ِفــــى َنْفِســــِه ِخيَفــــًة موَســــى {: َأْو ِنيــــًة؛ َنْحــــوُ }  ٍر ) ٦٧اآليــــة : طــــه(} َف َأْو ُمــــؤخ ،
َوَقـاُلوْا َمـا ِهـَى ِإال َحَياتَُنـا {) ١اآليـة : خـالصاإل(} ُقـْل ُهـَو اللـُه َأَحـٌد {: ُمْطَلقًا؛ في نحـو

َقاَمــــا َوَقَعــــَد «و » ُربــــُه َرُجــــالً «و » ِنْعــــَم َرُجــــًال َزْيــــدٌ «، و }) ٢٤اآليــــة : الَجاثَيــــة(الــــدْنَيا 
  : ، ونحو قوله»َضَرْبُتُه َزْيدا«و » َأَخَواكَ 

  َجَزى َربُه َعني َعِدي ْبَن َحاِتمٍم 
  . ن هذا ضرورةٌ واألصح أ
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  احتياج الضمير إلى مفّسر يبّين المراد منه
  

ـــيُن مـــا يـــراد بـــه، فـــإن كـــان لمـــتكّلم أو مخاطـــب؛ : وأقـــول ـــر ُيَب ال بـــد للضـــمير مـــن ُمَفس
: لفٌظ، وغيره، والثـاني نحـو: فمفّسره ُحُضوُر َمْن ُهَو له، وٕان كان لغائب فمفّسره نوعان

القــرآن؛ وفــي ذلـك شــهادة لــه بالنباهـة، وأنــه غنــي : أي} ) ٢اآليـة : ُيوُســف(آ َأْنَزْلَنــاُه ِإنـ{
أن يكــون متقــّدمًا، وتقّدُمــُه علــى : غالــٌب، وغيــره؛ فالغالــبُ : عــن الّتفســير، واألّول نوعــان

: وذلـــك نحـــو» ُمْطَلقـــاً «: تقـــدم فـــي الّلفـــظ والّتقـــدير، وٕاليـــه اإلشـــارة، بقـــولي: ثالثـــة أنـــواع
والمعنــى قــدرنا لــه منــازل، فحــذف الخــافض، } ) ٣٩اآليــة : يــس(َواْلَقَمــَر َقدْرَنـــُه َمَنــاِزَل {

إما علـى الحـال، أو علـى أّنـه » ذا«ذا منازل، فحذف المضاف، وانتصاُب : أو الّتقدير
: معنــى َصــيْرَناُه؛ وَتَقــدمٍم فــي اللفــظ دون الّتقــدير، نحــو) قــدرناه(مفعــول ثــانٍن لتضــمين 

: ، وتقـــدم فـــي التقـــدير دون اللفـــظ، نحـــو}) ١٢٤اآليـــة : الَبَقـــَرة(َوإِِذ اْبَتَلـــى ِإْبـــرِهيَم َربـــُه {
مفعــول؛ فهــو فــي » إبــراهيم«ألن ) ٦٧اآليــة : طــه(} َفــَأْوَجَس ِفــى َنْفِســِه ِخيَفــًة موَســى {

 :»أوجـــس«إن فاعـــل : فاعـــل؛ فهـــو فـــي نيـــة التقـــديم، وقيـــل» موســـى«نيـــة التـــأخير، و 
  . بدل منه؛ فال دليل في اآلية» موسى«ضمير مستتر، وٕان 

  : أن يكون مؤّخرًا في اللفظ والرتبة، وهو محصور في سبعة أبواب: والّنوع الثّاني
الشـأُن، والحــديُث، : أي» ُهـَو ـــــ أو ِهـَي ــــ َزْيــٌد َقـاِئمٌ «: بـاُب ضـمير الّشــأن، نحـو: أحـدها

ُة، فإنه ُمَفسٌر بالجملة ـُه {: بعده؛ فإنها نفُس الحديثِث والقصة؛ ومنه أو الِقصُقْل ُهـَو الل
  . }) ٤٦اآلية : الَحجّ (َفِإنَها َال َتْعَمى اْالْبَصـُر {) ١اآلية : اإلخالص(} َأَحٌد 
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اآليــة : الَجاثَيـة(َمـا ِهــَى ِإال َحَياتَُنـا الــدْنَيا {: أن يكـون ُمْخَبــرًا عنـه بمفســره؛ نحـو: والثـاني
  . ما الحياة إّال حياتنا الّدنيا: أي} ) ٢٤

ـــدٌ «: نحـــو» ِنْعـــمَ «الضـــمير فـــي بـــاب : والثالـــث ـــَدًال {و » ِنْعـــَم َرُجـــًال َزْي ـــْئَس ِللظــــِلِميَن َب ِب
  . فإنه ُمَفسر بالّتميـيز} ) ٥٠اآلية : الكهف(

  . فإنه مفسر بالتميـيز قطعاً » ُربُه َرُجالً «: ؛ نحو»ُرب «مجرور : والرابع
: الّضمير في باب التنازع إذا أعملَت الثانَي واحتاج األّوُل إلى مرفـوع، نحـو: والخامس

  . فإن األلف راجعة إلى األخوين» َقاَما وَقَعَد أَخَواكَ «
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
، »َضــَرْبُتُه َزْيـــداً «الضــمير الُمْبــَدُل منــه مــا بعــده، كقولــك فــي ابتــداء الكــالم : والســادس

ُؤوف الرِحيمِ «: ول بعضهموق َعَلْيِه الر َصل اللُهم« .  
الضــــميُر المّتصــــُل بالفاعــــل المقــــدمِم، العاِئــــُد علــــى المفعــــول المــــؤخِر، وهــــو : والســــابع

  ) الّطويل: (ضرورة على األصّح، كقوله
  ـــ َجَزى َربُه َعني َعِدي ْبَن َحاِتمٍم  ٦٦

  تِت َوَقْد َفَعْل َجَزاَء اْلكَالبِب اْلَعاِوَيا
  . وهو متأّخر لفظًا ورتبةً » عديَ «إلى » َربهُ «فأعيد الضمير من 
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  العلم ونوعاه
  

اُه ُمْطَلقــًا َكَزْيــٍد، َوِجْنِســي : اْلَعَلــُم، وُهــَو َشْخِصــي : الثــاني: ثــم قلــت َن ُمَســمإْن َعــي : إْن َدل
  . لَماِهيِة َتاَرًة، وعلى اْلَحاِضِر ُأْخَرى كأَساَمةَ ِبَذاِتِه على ِذي ا

ــــَن اْلَعَلمــــمِ  ــــه ُمْطَلقــــًا، أْو َمْخُفوضــــًا : وِم ــــَؤّخر َعــــْن اِالســــمِم تابعــــًا ل ــــُب؛ وُي ــــُة، واللَق الُكْنَي
  . بإضافته إْن أْفرَدا

  . علم شخصٍص، وعلم جنس: العلُم، وهو نوعان: الثاني من أنواع المعارف: وأقول
  . بغير َقْيدٍ : أي» اسم ُيَعيُن ُمَسماه تعيـينًا مطلقاً «ُم الّشخص عبارة عن فعل
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َفْصــٌل مخــرج » يعــّين مســماه«: جــنس يشــمل المعــارَف والنكــرات، وقوُلنــا» اســم«: فقولنــا
للّنكــرات؛ ألّنهــا ال تعــّين مســّماها، بخــالف المعــارف؛ فإّنهــا كّلهــا تعــّين مســّماها، أْعِنــي 

مخـرج لمـا » بغير قيـد«: قيقته، وتجعله كأنه ُمَشاَهٌد حاضٌر للِعيانِن، وقولناأّنها تُبين ح
؛ فإنـه يعــّين »الرُجـل«: عـدا العلـم مـن المعـارف؛ فإّنهـا إّنمـا تعـّين ُمَسـماها بَقْيـٍد، كقولـك

ـــك ـــّالم، وكقول ـــد األلـــف وال ـــد اإلضـــافة؛ »ُغَالمـــي«: مســـّماه بقي ـــه يعـــّين مســـّماه بقي ؛ فإّن
مــِم؛ فإنــه يعــّين مســماه بغيــر قيـد؛ ولــذلك، ال يختلــف التعبيــُر عــن الّشــخص بخـالف اْلَعلَ 

المسمى زيدًا بحضوٍر، وال غيبٍة، بخالف الّتعبير عنه بأنت وهو، وعّبـرُت فـي المقّدمـة 
ــــيَن مســــّماه«: عــــن االســــم بقــــولي ــــد بقــــولي» إن َع قصــــدًا : »مطلقــــاً «: وعــــن نفــــي القي

   -.لالختصار
أســـامُة أْشـــَجُع مـــن «: عّمـــا َدل إلـــى آخـــره؛ وبيـــان ذلـــك؛ أن قولـــك وَعَلـــُم الجـــنس عبـــارةٌ 

ـــة ـــبِ «: فـــي قـــوة قولـــك» ثَُعاَل واأللـــُف والـــالُم فـــي هـــذا المثـــال » األســـُد أْشـــَجُع مـــن الثْعَل
» هــذا األســُد ُمْقــِبالً «: ؛ فــي قــوة قولــك»هــذا أســاَمُة ُمْقــِبالً «: لتعريــف الجــنس، وأن قولــك

، مـــن األســـد »بذاتـــه«: ذلـــك؛ لتعريـــف الحضـــور، واحتـــرزت بقـــوليواأللـــف والـــالم فـــي 
والّثعلـــب فـــي المثـــال المـــذكور؛ فإنهمـــا لـــم َيـــُدال علـــى ذي الماهّيـــة بـــذاتهما، بـــل بـــدخول 

  . األلف والالم
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  علم الشخص وأقسامه

  
ل بزيــٍد وأســامة، وٕالــى لقبــٍب؛ ثــم بينــت أّن العلــم ينقســُم إلــى اســم، كمــا تقــدم مــن الّتمثيــ

مــا أشــعر برفعــة؛ َكــَزْينِن العابــدين، أو بَضــَعة؛ كُقّفــة وبّطــة، وٕالــى كنيــة؛ وهــو مــا : وهــو
بــديء بــأب أو أّم، كــأبي بكــر، وأم عمــرو، وأنــه إذا اجتمــع االســُم واللقــُب وجــب تــأخير 

إتبـاُع الثّـاني لـألّول الّلقب، ثم إن كانا مفردين، جازت إضافة األّول إلى الثـاني، وجـاز 
، أو »عبــد اهللا زيــن العابــدين«وٕان كانــا مضــافين كـــ. »ســعيد ُكــْرز«فــي إعرابــه وذلــك كـــ

  . ؛ تَعيَن اإلتباُع، وامتنعت اإلضافة»عبد اهللا كرز«وكـ» زيد زين العابدين«متخالفين كـ
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
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  اسم اإلشارة وما لحق به

  
ـــثُ : ثـــم قلـــت ـــَو : الثاِل ــــ (اإلشـــاَرُة، وُه ، و »َذا«(: مـــا َدل علـــى ُمَســـمى، وٕاشـــارٍة إليـــِه، َك

» ُأَالءِ «فــــي التأنيــــث و » تَــــانِ «و) »تــــا«و (» تــــي«و » ِذي«فــــي التــــْذِكير، و : »َذانِ «
  . فيهما

َدٌة ِمــَن الالمــِم ُمْطَلقــًا؛ أو  ــٌة ُمَجــرفــي اْلُبْعــِد َكــاُف ِخَطــاب َحْرِفي وَتْلَحقُهــن مْقُرونــة بهــا إال
  . في الُمثَنى، وفي الجمع في ُلَغة َمْن َمدُه، وِهَي الُفْصَحى، وفيما َسَبَقْتُه ها التنبيه

ما دّل علـى مسـمى وٕاشـارة إلـى ذلـك : اإلشارة؛ وهو: الثالث من أنواع المعارف: وأقول
علــى ذات زيــد، » اذ«، فتــدل لفظــة »هــذا«: المســمى، تقــول ـ مشــيرًا إلــى زيــد مــثًال ـــــ 

إنمـا صـّح » اإلشـارة«: بالتـذكير، بعـد قـولي» وهـو«: وعلى اإلشارة لتلك الّذات، وقـولي
لفظـه التّـذكير فلمـا » مـا دّل علـى ُمسـمى«: مـن قـولي» ما«أن : على وجهين؛ أحدهما

ــــمير؛ هــــو نفــــس  أن تقــــّدر قــــولي: َســــَرى إليــــه التــــذكير منــــه، والثــــاني» مــــا«كــــان الض :
» وهــو«: اســم اإلشــارة؛ فالضــمير مــن قــولي: علــى حــذف مضــاف، والّتقــدير» رةاإلشــا«

  . راجع إلى االسم المحذوف
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  أقسام أسماء اإلشارة

  
وتنقسم أسماء اإلشارة بحسب َمْن هـي لـه سـتة أقسـام باعتبـار الّتقسـيم العقلـي، وخمسـة 

لمفـــرٍد، أو مثنـــى، أو مجمـــوع؛ وكـــّل منهـــا إّمـــا  أّنهـــا إمـــا: باعتبـــار الواقـــع، وبيـــان األول
لمــــذّكر، أو مؤنــــث، وبيــــان الثّــــاني أنهــــم جعلــــوا عبــــارة الجمــــع ُمْشــــَتركة بــــين المــــذكِريَن 

  . والمؤنثات
  . »هَذا«فللمفرد المذّكر 

  . »هاَتا«و » هاِتي«و » هِذهِ «وللمفردة المؤّنثة 
  . جرًا ونصباً » هَذْينِ «رفعًا، و » هَذانِ «ولتـثنية المذكَرْينِن 
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  . جرًا ونصباً » هاَتْينِ «رفعًا، و » هاَتانِ «ولتـثنية المؤّنثتين 
بالمــــّد فــــي لغــــة الحجازّيـــــين؛ وبهــــا جــــاء القــــرآن : »هــــؤالء«: ولجمــــع المــــذكر والمؤنــــث
  . وبالقصر في لغة بني تميم
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  ليست من اسم اإلشارة» ها«
  

ن جملة اسم اإلشارة، وٕاّنما هي حـرف جـيء بـه لتنبيـه المخاطـب علـى م» ها«وليست 
: ووجوبـًا فـي قولـك» َذاكَ «، و»َذا«: المشار إليه؛ بدليل سـقوطه منهـا؛ جـوازًا فـي قولـك

ألن ذلـــك يقتضـــي أن تكــــون » ُغَالِمـــكَ «، وال الكـــاُف اســـٌم مضـــمٌر مثلهـــا فـــي »ذلـــك«
ارة ال تضــــاف ألّنهــــا مالزمـــــة مخفوضــــة باإلضــــافة، وذلــــك ممتنــــع؛ ألّن أســـــماء اإلشــــ

للّتعريف؛ وٕاّنما هـي حـرٌف، لمجـرد الخطـاب، ال موضـع لـه مـن اإلعـراب، وتلحـق اسـَم 
  . »ذلك«، أو »ذاك«: اإلشارة إذا كان للبعيد، وأنت في الّالم قبله بالخيار؛ تقول
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  وجوب ترك الالم
  

   :ويجب ترُك الالم في ثالث مسائل
  . »َتاِنكَ «و» َذاِنكَ «: إشارة الُمثَنى؛ نحو: إحداها
ـــدُه؛ تقـــول: والثّانيـــة ـــْن َم ـــكَ «: إشـــارة الجمـــع فـــي لغـــة َم بالمـــّد مـــن غيـــر الم فـــإن » أولِئ

  . »ُأوَالِلكَ «أو » ُأوَالكَ «: َقَصْرَت قلت
ـــة ـــه، نحـــو: والثالث ـــه حـــرُف التّنبي ـــَذاك«: كـــّل اســـمِم إشـــارٍة تقـــدم علي و » اكَهاتَـــ«و » َه

  . »َهاِتيكَ «
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  االسم الموصول
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ما اْفَتقَـَر إلـى اْلَوْصـلِل، ِبُجْملَـٍة َخَبِريـٍة أْو َظْرفـٍف، أْو : الَمْوُصوُل، وُهوَ : الرابِـعُ : ثم قلت

  . َمْجُرور َتامْينِن، أْو َوْصفٍف َصِريحٍح، وٕالى َعاِئٍد أْو َخَلِفه
  : الموصوُل؛ وهو عبارة عّما يحتاج إلى أمرين: ابُع من أنواع المعارفالرّ : وأقول

ـــَلُة، وهـــي واحـــد مـــن أربعـــة أمـــور؛ أحـــدها: أحـــدهما أن تكـــون : الجملـــة، وشـــرُطها: الص
؛ »الـِذي أُبـوُه َقـاِئم«و » َجاَءِني الِذي َقامَ «: محتمَلًة للّصدق والكذب؛ تقول: خبرية؛ أي
: الّظــرف، والثّالــث: ، والثّــاني»الــِذي َال َتْضــِرْبهُ «، أو »َهــْل َقــامَ  َجــاَء الــِذي«: وال يجــوز

َولَـُه َمـْن {: أن يكونـا تَـامْينِن؛ وقـد اجتمعـا فـي قولـه تعـالى: الجار والمجرور؛ وَشـْرُطهما
ــَدُه َال َيْســَتْكِبُروَن َعــْن ِعَباَدِتــهِ  ــمَواتِت َواَألْرضــِض وَمــْن ِعْن ــ}ِفــي السامين ، واحتــَرْزُت بالت

جـاء «وال » جاء الذي اليـوم«: من الناقصين؛ وهما اللذان ال تتّم بهما الفائدة؛ فال يقال
اْلَخــاِلُص مــن َغَلبــة اِالْســِمية؛ وهــذا يكــون : الَوْصــُف الّصــريح، أي: ، والّرابــع»الــِذي ِبــكَ 

ًة، نحو م خاص؛ كما سيأتي»المضروب«، و »الضارب«: صلة لأللف والال .  
ميُر العائُد من الّصلة إلى الموصول، نحو: الثاني واألمر ؛ »جاء الذي قام أبـوه«: الض

ـــذكير، وفروعهمـــا، وقـــد َيْخُلفـــه : وَشـــْرُطه أن يكـــون مطابقـــًا للموصـــول فـــي اإلفـــراد، والّت
  ) الّطويل: (الظاهُر، كقوله

  ـــ ُسَعاُد اّلتي أْضَناَك ُحب ُسَعاَدا  ٦٧
  َتَمر َوَزاَدا َوإِْعَراُضَها َعْنَك اسْ 

) الـذين(وذلك ألنه َقدَر الجملة االسمية ـــ وهي : وَحَمَل عليه الزمخشري قوَل اهللا تعالى
ـــ وهــي  ـــ معطوفــة علــى الجملــة الفعليــة ــ ومــا بعــده ـــــ علــى معنــى أنــه ) خلــق(ومــا بعــده ــ

شـيء، ولـوال ثـم هـم يعـدلون بـه مـا ال يقـدر علـى . سبحانه خلـق مـا ال َيْقـِدر عليـه سـواه
أن التقــدير ثــم الــذين كفــروا بــه يعــدلون، كمــا أن التقــدير ســعاد التــي أضــناك حبهــا للــزم 

وهــذا فــي اآليــة الكريمــة خيــر منــه فــي . فســاد هــذا اإلعــراب؛ لخلــو الصــلة مــن ضــمير
البيـــت؛ ألن االســـَم الظـــاهَر النائـــَب عـــن الضـــمير فـــي البيـــت بلفـــظ االســـم الموصـــوف 

التكــرار، وهــو فــي اآليــة بمعنــاه ال بلفظــه، وأجــاز فــي  وهــو ســعاد، فحصــلَ . بالموصــول
والمعنـــى أنـــه ) الحمـــُد هللا(الجملــة وجهـــًا آخـــر، وبـــدأ بــه، وهـــو أن تكـــون معطوفـــة علــى 
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ســبحانه حقيــق بالحمــد علــى مــا خلــق؛ ألنــه مــا خلقــه إال نعمــة، ثــم الــذين كفــروا بــربهم 
  . يعدلون فيكفرون نعمته
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  ظ الموصول ستة أقسامألفا
  

و » الــــِذينَ «و » األلــــى«وتَـــــْثِنَيُتُهَما، وَجْمُعُهَمــــا، و » الِتــــي«و » الــــِذي«وُهــــَو : ثــــم قلــــت
، وُهَو » الالئي«و » الالتي« ِعْنـَد » ُذو«ِلَغْيـِرِه، و » َمـا«ِلْلَعـاِلم، و » َمنْ «وما ِبَمْعَناُهن

: فـي نحـو» ألْ «و » أي «ْن اِالْسِتْفَهاِميَتْينِن إْن َلْم ُتْلـَغ، و َبْعَد َما َأْو مَ » َذا«َطيـىٍء، و 
اِربِب واْلَمْضُروببِ  الض .  

  : لما َفَرْغُت من َحد الموصول َشَرْعُت في َسْرِد المشهور من ألفاظه: وأقول
وكـل مـن . والحاصُل أنها تنقسم إلى ستة أقسام؛ ألنها إما لمفـرد، أو مثنـى، أو مجمـوع

  . لثالثة إما لمذكر، أو لمؤنثا
َوالــِذى َجــآء ِبالّصــْدِق {: وتســتعمل للعاقــل وغيــره؛ فــاألوُل نحــو» الــذي«فللمفــرد المــذكر 

َمــر( ٣٣اآليــة : الز ({ .والثــاني نحــو :} ــِذى ُكنــُتْم ُتوَعــُدوَنَهـــَذا َيــْوُمُكُم ال)اآليــة : األنبَيــاء
؛ فعلـــى اإلثباتـــِت تكــون إمـــا خفيفـــة اإلثبـــاُت، والحــذفُ : ولــك فـــي يائــه وجهـــان} ) ١٠٣

فتكــــون ســــاكنًة، وٕامــــا شــــديدة فتكــــون إمــــا مكســــورة، أو جاريــــة بوجــــوِه اإلعــــراب، وعلــــى 
  . الحذف فيكون الحرف الذي قبلها إما مكسورًا كما كان قبل الحذف وٕاما ساكناً 

ــْد َســِمَع اللــ{: وتســتعمل للعاقلــة وغيرهــا؛ فــاألول نحــو» التــي«وللمفــرد المؤنــث  ــْوَل َق ُه َق
هنـا للتوقـع ألنهـا كانـت تتوقـع » قـد«و } ) ١اآليـة : المَجادلـة(الِتى ُتَجاِدُلَك ِفى َزْوِجَهـا 

للســـببية أو الظرفيـــة، علـــى حـــذف » فـــي«ســـماَع شـــكواها وٕانـــزاَل الـــوحي فـــي شـــأنها، و 
ْم َعـن ِقْبلَـِتِهُم َسَيُقوُل السَفَهآء ِمَن الناِس َما َولــهُ {: في شأنه، والثاني نحو: مضاف، أي

ســيقوُل اليهــود مــا َصــَرف المســلمين عــن : أي} ) ١٤٢اآليــة : الَبَقــَرة(الِتــى َكــاُنوْا َعَلْيَهــا 
ــه إلــى بيــت المقــدس، ولــك فــي يــاء  َوجمــن اللغــات الخمــس َمــا َلــَك فــي يــاء » التــي«الت

  . »الذي«
  . ونصباً  َجرا» اللَذْينِ «رفعًا، و » اللَذانِ «ولمثّنى المذّكر 
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  . جرا ونصباً » اللَتْينِ «رفعًا، و » اللَتانِ «ولمثّنى المؤنث 
  . ولك فيهن تشديُد النون، وحذفها، واألصُل التخفيف والثبوت

  . بالياء مطلقًا، أو بالواو رفعاً » الِذينَ «بالقصر والمد، و » األلى«ولجمع المذّكر 
: بإثبـــــات اليـــــاء وحـــــذفها فيهمـــــا، وقـــــد قـــــرىء» الالِتـــــي«و » الالئـــــي«ولجمـــــع المؤنـــــث 

ــَرأ فــي الســبعة} ) ٤اآليــة : الّطــالق(َوالالِئــى َيِئْســَن { ــم ُيْق ــْأِتيَن {: بــالوجهين، ول ـــِتى َي َوالَل
  . ؛ لكونه بغير همزة»الالئي«إال بالياء؛ ألنه أخف من } ) ١٥اآلية : النساء(اْلفَـِحَشَة 
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  موصوالت العاّمةال
  

  : ومن الموصوالتِت موصوالٌت عامٌة في المفرد المذكِر وفروعه، وهي
ــُم َأنَمــآ ُأنــِزَل ِإَلْيــَك ِمــن َرّبــَك اْلَحــق {: وأصــُل وضــعها لمــن يعقــل، نحــو» َمــنْ « َأَفَمــن َيْعَل

  . }) ١٩اآلية : الّرعد(َكَمْن ُهَو َأْعَمى 
  . }) ٩٦اآلية : الّنحل(ِعنَدُكْم َينَفُد َوَما ِعنَد اللِه َباٍق َما {: لما ال يعقل، نحو» َما«و 
  . »َجاَءِني ُذو َقامَ «: في لغة طيـىء، يقولون» ُذو«و 
ـاَذآ َأنـَزَل َربُكـْم {: االسـتفهامية، نحـو» مـا«أن يتقدَم عليها : بشرطين؛ أحدهما» َذا«و  م
َمـْن َذا «: االسـتفهامية، نحـو» َمـنْ «أو ما الذي أنـزل ربكـم؟ : أي} ) ٢٤اآلية : الّنحل(

  ). الكامل(وقولِل الشاعر » َلِقيتَ 
  ـــ َوَقِصيَدٍة تأِتي الملوَك َغِريَبٌة  ٦٨

  َمْن ذا قالها؟ : َقْد ُقْلُتها لُيَقالَ 
  : َمنِن الذي َقاَلَها، وهذا الشرُط َخالَف فيه الكوفيون؛ فلم يشترطوه، واستدلوا بقوله: أي
  تِت َوهذا َتْحِمِليَن َطِلُق ـــ َنَجوْ  ٦٩

ِصـَلٌة، » تحملـين«موصـول مبتـدأ، و » ذا«والذي تحملينه طليـق، فــ: فزعموا أن الّتقدير
  . خبر» طليق«والعائد محذوف، و 
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ــَب مــع » ذا«أن ال تكــون : الشــرط الثــاني فيصــير اســمًا » مــا«ملغــاًة، وٕالغاؤهــا بــأن ُتَرك
أي شــيء؛ فتكــون مفعــوًال : بمنزلــة قولــك» مــاذا«زُل وُيَنــ» مــاذا صــنعتَ «: واحــدًا؛ فتقــول

  . خبرًا، فهي موصولة؛ ألنها لم ُتْلغَ » ذا«مبتدأ و » ما«ُمقدمًا، فإن قدرت 
} ) ٦٩اآليــة : مــرَيم(ثُــم َلَننــِزَعن ِمــن ُكــّل ِشــيَعٍة َأيُهــْم َأَشــد {: كقولــه تعــالى» أي «ومنهــا 

  . م فيهاالذي هو أشد، وقد تقدم الكال: أي
اِربِ «الداخلة على اسم الفاعل، كـ» أل«ومنها  المضـروب«أو اسـم المفعـول كــ» الض «

 ، اج وأكثـر المتـأخرين، وزعـم المـازني أنهـا موصـوٌل حرفـيهذا قـوُل الفارسـي وابـن السـر
ويــرده أنهــا ال تــؤول بالمصــدر، وأن الضــمير يعــود عليهــا، وزعــم أبــو الحســن األخفــش 

ٍف، ويرده أن هذا الوصَف يمتنع تقـديُم معمولـه، ويجـوز عطـُف الفعـل أنها حرُف تعريف
ألن » المغيـرات«علـى » أثـرن«فعطف } َفاْلُمِغيَراتِت ُصْبحًا فأَثْرنَ {: عليه، كقوله تعالى

ظــرف ) ُصــْبحاً (ُمْفعــالت مــن الغــارة، و ) المغيــرات(فــالالتي أَغــْرَن فــأَثْرَن، و : التقــدير
لى أعدائهم في الصباح؛ ألنهم حينئٍذ يصيبونهم وهم غـافلون ال زمان، كانوا ُيِغيُروَن ع

إنهــا كانــت َســِريًة لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســّلم إلــى بنــي ِكنانــة، : يعلمــون، ويقــال
الُغَبار، أو الّصوت، من قوله صـلى : فأبطأ عليه خبُرها، فجاء به الوحُي إليه، والنْقـععِ 

  . فهيجن بالُمغار عليهم صياحًا وَجَلبة: أي» ْقٌع أو َلْقَلَقةٌ ما لم يكن نَ «اهللا عليه وسّلم 
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  الخامس المحّلى بأل

  
ــــِة َكَجــــاء اْلَقاِضــــي، ونحــــوُ : الخــــاِمُس : ثــــم قلــــت ــــِل اْلَعْهِدي ــــا ِمْصــــَباٌح {: الُمَحلــــى بأل ِفيَه

َوُخِلـــــَق اِإلنَســــــُن َضـــــِعيفًا {: ْنِســـــيِة نحـــــوُ اآليـــــة، َأِو اْلجِ } ) ٣٥اآليـــــة : النـــــور(اْلِمْصــــَباُح 
: ونحـــو} ) ٢اآليـــة : الَبَقـــَرة(ذِلـــَك اْلِكَتـــاُب َال َرْيـــَب ِفيـــِه {: ونحـــو} ) ٢٨اآليـــة : النســـاء(
  . }) ٣٠اآلية : األنبَياء(َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَمآء ُكل َشْىء َحّى {

} ) ٣٠اآليـة : ص(ِنْعـَم اْلَعْبـُد {: ْلُمْظهَـَرْينِن، نحـووَيِجُب ثُُبوُتَهـا فـي فـاِعَلْي ِنْعـَم َوبِـْئَس ا
ـــْئَس َمثَـــُل اْلقَـــْوِم {و  ـــا اْلُمْضـــَمُر » فَـــِنْعَم ابـــُن ُأْختـــِت اْلقَـــْومِ «} ) ٥اآليـــة : الُجُمَعـــة(ِب فأم

ـا ِهـَى {: وِمْنهُ » ِنْعم اْمَرًأ َهِرمٌ «: َفُمْستَـِتٌر ُمَفسٌر ِبَتْميـيٍز نحو ٢٧١اآليـة : َرةالَبقَـ(َفِنِعم ( {
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} ) ٦اآليـة : االنِفطـار(يَأيَهـا اِإلنَســُن {: وفي َنْعَتي اإلَشاَرِة ُمطَلقـًا وأي فـي النـَداِء، نحـوُ 
  . يا أيهَذا: وَقْد ُيقالُ } ) ٤٩اآلية : الكهف(َما ِلهَـَذا اْلِكتَـِب {: ونحو

م اللـِه تعـالى، والجملَـِة اْلُمَسـمى ِبَهـا، ويجُب في السـَعِة َحـْذُفَها ِمـَن اْلُمنـاَدى، إال ِمـن اْسـ
  . وِمَن الُمَضافِف، إال إَذا َكاَنْت ِصفًة ُمْعَربة بالَحْرفِف، أْو ُمضاَفة إلى ما ِفيِه أل

  . المحلى باأللف والالم الَعْهدية، أو الجنسية: الخامُس من المعارف: وأقول
ية إما أن يشار بها إلـى معهـوٍد ذهنـي أو وأشرت إلى أن كًال منهما قسمان؛ ألن العهد

ــــك ــــٌد فــــي » َجــــاَء القاضــــي«: ِذْكــــِرَي؛ فــــاألوُل كقول إذا كــــان بينــــك وبــــين مخاطبــــك َعْه
} ) ٣٥اآليــة : النــور(ِفيَهــا ِمْصــَباٌح اْلِمْصــَباُح {: قاضــٍض خــاص، والثــاني كقولــه تعــالى

  . المتقدم ذكرهما اآلية، فإن أل في المصباح وفي الزجاجة للعهد في مصباح وزجاجة
وأل الجنســية قســمان؛ ألنهــا إمــا أن تكــون اســتغراقية، أو مشــارًا بهــا إلــى نفــس الحقيقــة؛ 

كــل فــرد مــن : أي} ) ٢٨اآليــة : النســاء(َوُخِلــَق اِإلنَســـُن َضــِعيفًا {: فــاألول كقولــه تعــالى
الكتــاب هــو كــل  أن هــذا: أي} ) ٢اآليــة : الَبَقــَرة(ذِلــَك اْلِكَتــاُب {: أفــراد اإلنســان، ونحــو

الكتـــب، إال أن االســـتغراق فـــي اآليـــة األولـــى ألفـــراد الجـــنس، وفـــي الثانيـــة لخصـــائص 
أي الذي اجتمع فيه صفاُت الرجالـِل المحمـودُة، والثـاني » َزْيٌد الرُجلُ «: الجنس، كقولك

الحقيقـة، مـن هـذه : أي} ) ٣٠اآليـة : األنبَيـاء(َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَمآء ُكـل َشـْىء َحـّى {: نحوُ 
  . ال من كل شيء اسمُه ماء
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خـرج بـه المحلـى بـاأللف والـالم الزائـدتين؟ فإنهـا ليســت » العهديـة أو الجنسـية«: وقـولي
َلــِئن رَجْعَنــآ ِإَلــى اْلَمِديَنــِة َلُيْخــِرَجن اْالَعــز ِمْنَهــا {: لعهــد وال جــنس، وذلــك كقــراءة بعضــهم

 ــاِفقون( اْالَذل اســم وضــم رائــه، وذلــك ألن األَذل ) ليخــرجن(بفــتح يــاء } ) ٨اآليــة : المَن
فــــة،  علــــى هــــذه القــــراءة حــــاٌل، والحــــال واجبــــة التنكيــــر؛ فلهــــذا قلنــــا إن أل زائــــدة ال ُمَعر

ليخرجن األعز منها ذليًال، ولك أن تقدر أن األصـل خـروج األذل، ثـم حـذف : والتقدير
إليـــه مقامـــه، فانتصـــب علـــى المصـــدر علـــى ســـبيل النيابـــة، المضـــاُف وأقـــيم المضـــاف 

  . وحينئذ فال يحتاج لدعوى الزيادة
  ثبوت أل وحذفها 
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  : المعرفة يجب ثبوتها في مسألتين، ويجب حذفها في مسألتين» أل«ثم ذَكرت أن 
» بِـْئَس «أو » ِنْعـمَ «أن يكـون االسـم فـاعًال ظـاهرًا والفعـُل : أما مسألتا الثبوتِت فإحداهما

) ٢٣اآليـــة : الُمرَســـالت(َفـــِنْعَم اْلَقــــِدُروَن }{) ٣٠اآليــة : ص(ِنْعـــَم اْلَعْبـــُد {: كقولــه تعـــالى
ـــِنْعَم اْلَمــــِهُدوَن }{ ـــْئَس الشـــَراُب {و } ) ٤٨اآليـــة : الـــّذارَيات(َف ، }) ٢٩اآليـــة : الكهـــف(ِب

ـــه تعـــالى ـــْوِم {: وأَشـــْرُت بالتمثيـــل بقول ـــُل اْلَق ـــْئَس َمَث ـــة(ِب ، إلـــى أنـــه ال }) ٥يـــة اآل: الُجُمَع
اآليــة : ص(ِنْعـَم اْلَعْبـُد {: فـي نفـس االسـم الـذي وقــع فـاعًال كمـا فـي» أل«يشـترط كـون 

َولَـِنْعَم َداُر اْلُمتِقـيَن {: ، بل يجوز كوُنَها فيه أو كوُنَها فيما أضيف هو إليه، نحـو}) ٣٠
بِـْئَس َمثَـُل اْلَقــْوِم {، }) ٢٩اآليــة : حـلالنّ (َفَلبِـْئَس َمثْــَوى اْلُمَتَكّبـِريَن }{) ٣٠اآليـة : الّنحـل(
  . }) ٥اآلية : الُجُمَعة(

أن يكــون مفــردًا ال : ولــو كــان فاعــل نعــم وبــئس مضــمرًا وجــب فيــه ثالثــة أمــور؛ أحــدها
ِنْعـَم َرُجـًال َزْيـٌد، وِنْعـَم : مثنى وال مجموعـًا، مسـتترًا ال بـارزًا، ُمَفسـرًا بتميــيز بعـده، كقولـك

 ْيُدوَن، وقول الشاعرَرُجَلْينِن الز البسيط: (ْيَدانِن، وِنْعَم ِرَجاًال الز (  
  ـــ ِنْعَم اْمَرًأ َهِرٌم َلْم َتْعُر َناِئَبٌة  ٧٠

  إال َوَكاَن ِلُمْرَتاعٍع ِبَها َوَزَرا 
اآليـة : الكهـف(َمـا ِلهَــَذا اْلِكتَــِب {: أن يكون االسُم نعتًا، إما السم اإلشـارِة نحـو: والثانية

ُســوِل {) ٢١(}) ٤٩ ُجــل«: وقولــك} ) ٧اآليــة : الُفرقـان(َمـا ِلَهـــَذا الرأو » مـررُت بهــذا الر
ُسـولُ {: فـي النـداء، نحـو» أيهـا«نعت  َهـا الرَهـا اِإلْنَسـانُ }{َيَأيولكـن قـد تنعـت }َيَأي ،» أي «

  ) الّطويل: (وله، والغالُب حينِئٍذ أن تُْنَعَت اإلشارُة كق»َيَأيهـَذا«باسم اإلشارة كقولك 
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  ـــ َأَال َأيهَذا الزاِجِري َأْحُضَر اْلَوَغى  ٧١

  َوَأْن َأْشَهَد اللذاتِت َهْل َأْنَت ُمْخِلِدي؟ 
  ) الّرمل: (وقد ال تُْنَعُت كقوله

  ـــ َأيهَذانِن ُكال َزاَدْيُكَما  ٧٢
كون االسُم ُمنـاًدى؛ فتقـول فـي نـداء الغـالم والرجـل أن ي: وأما مسألتا الحذفِف فإحداهما

اسـم اهللا : يا ُغَالُم، ويا َرُجُل، ويـا إْنَسـاُن، وُيْستَــْثَنى مـن ذلـك أمـران؛ أحـدهما: واإلنسان



 مكتبة مشكاة ا�س�مية                                   شرح شذور الذھب

واأللـف والـالم، ولـك َقْطـُع ألـف اسـم » يـا«يا أهللا، فتجمـع بـين : تعالى؛ فيجوز أن تقول
» المنطلــق زيــد«: ملــة المســمى بهــا؛ فلــو ســميت بقولــكالج: اهللا تعــالى وَحــْذُفَها، والثــاني

  . يا المنطلق زيد: ثم ناديته قلت
: غالِمــي، وداري، وال تقــل: أن يكــون االســم مضــافًا، كقولــك فــي الغــالم والــدار: الثانيــة

: الغالمي، وال الداري؛ فتجَمَع بين أل واإلضافة، وُيْستَـْثَنى مـن ذلـك مسـألتان؛ إحـداهما
اف صفًة ُمْعربة بـالحروف؛ فيجـوز حينئـذ اجتمـاع أل واإلضـافة، وذلـك أن يكون المض

أن يكون المضاف صَفًة والمضـاُف : ، والثانية»الضاِرُبو َزْيدٍ «و » الضاِرَبا َزْيدٍ «: نحو
إليـــه َمْعُمـــوًال لهـــا وهـــو بـــاأللف والـــالم؛ فيجـــوز حينئـــذ أيضـــًا الجمـــع بـــين أل واإلضـــاَفِة، 

ومــا عــداهما ال يجــوز فيــه ذلــك، » الراِكــُب اْلَفــَرسِ «و » ُجــلِ الضــاِرُب الر «: وذلــك نحــو
ونحـوه ممـا المضـاُف فيـه صـَفٌة والمضـاُف إليـه » الضاِرُب َزْيدٍ «خالفًا للفراء في إجازة 

ونحــوه » الثَالثَــة األثْــَواب«: َمْعِرَفــٌة بغيــر األلــف والــالم، وللكوفيـــين كلهــم فــي إجــازة نحــو
َمْخَشــِري فـــي  َعــَددٌ ) فيــه(ممــا المضــاُف  ِد والز والمبــر ــاِني موالمضــاُف إليـــه َمْعــُدوٌد، وللر

إن الضــــمير فــــي موضــــع : »الّضــــاِرِبهِ «و » الّضــــاِرِبكَ «و » الّضــــاِربي«) فــــي(قــــولهم 
  . خفض باإلضافة

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  المضاف إلى معرفة
  

  . »ُغَالمِم َزْيدٍ «و » ُغَالِمي«الُمَضاُف لَمْعِرَفة، كـ: الساِدُس : ثم قلت
هـذا خاتمـُة المعـارف، وهــو المضـاُف لمعرفـٍة، وهـو فــي درجـة مـا ُأِضـيَف إليــه، : وأقـول

ــــ ـــدٍ «ف ـــَالُم َزْي ـــم، و » ُغ ـــة العل ـــَالُم الـــِذي «فـــي رتبـــة اإلشـــارة، و » ُغـــَالُم هـــَذا«فـــي رتب ُغ
ألداة، وال يستــثنى مـن فـي رتبـة ذي ا» ُغـَالُم اْلَقاِضـي«في رتبة الموصـول، و » َجاَءكَ 

؛ فإنه ليس في رتبة المضمر، بل هـو فـي »ُغَالمي«ذلك إال المضاف إلى المضمر كـ
رتبة العلم، وهذا هـو المـذهُب الصـحيُح، وَزَعـَم بعُضـهم أن مـا ُأِضـيَف إلـى معرفـة فهـو 
فـــي رتبـــة مـــا تحـــت تلـــك المعرفـــة دائمـــًا، وذهـــب آَخـــُر إلـــى أنـــه فـــي رتبتهـــا مطلقـــًا، وال 

  ) الّطويل: (نى المضمر، والذي يدل على بطالن القْولِل الثاني قولهيستـث
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  َكُخْذُروف اْلَوِليِد الُمثَقبِب ... ـــ  ٧٣
ــَفُة ال تكــون أْعــَرَف  فــِف بــاألداة باالســم المعــرف بــاألداة، والص َفَوَصــَف المضــاَف للمَعر

  . كَ مررت بَزْيٍد َصاِحبِ : من الموصوف، وعلى بطالن الثالث قوُلهم
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  بـاب المرفوعـات

  
َمـا قُـدَم اْلِفْعـُل أْو ِشـْبُهُه َعَلْيـِه : الَفاِعـُل، وُهـوَ : َباٌب ـــ الَمْرُفوَعاُت َعَشَرٌة؛ أحدها: ثم قلت

َضـَرَب «و » َت َبْكـرٌ َمـا«و » َعِلـَم َزْيـدٌ «َوُأْسِنَد ِإَلْيِه َعَلى ِجَهِة ِقَياِمِه ِبِه أْو ُوُقوِعِه ِمْنُه كــ
   m.}) ٦٩اآلية : الّنحل(مْخَتِلٌف َأْلَواُنُه {و » َعْمٌرو
َشـــَرْعُت مـــن هنـــا فـــي ذكـــر أنـــواع المعربـــات، وبـــدأت منهـــا بالمرفوعـــات؛ ألنهـــا : وأقـــول

أْرَكاُن اإلْسَناِد، وثَنْيُت بالمنصوبات؛ ألنها َفَضَالت غالبًا، وختمـت بـالمجرورات؛ ألنهـا 
ــِة واْلَفْضــِليِة لغيرهــا، وهــو المضــاُف؛ فــإن كــان عمــدة فالمضــاف إليــه تابعــة فــي  اْلُعْمِدي

، وٕان كــان فضــلة فالمضــاف إليــه فضــلة، كمــا »َقــاَم ُغــَالُم َزْيــدٍ «: عمــدة، كمــا فــي قولــك
  . ، والتابع يتأخر عن المتبوع»َرَأْيُت ُغَالَم َزْيدٍ «: في قولك

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  ونائب الفاعلالفاعل 
  

  الفاعــل 
ـــَدأُت مـــن المرفوعـــات بالفاعـــل ألمـــرين؛ أحـــدهما أن عاملـــه لفظـــي، وهـــو الفعـــل أو : وَب

شــبهه، بخــالف المبتــدأ؛ فــإن عاملــه معنــوي، وهــو االبتــداء، والعامــل اللفظــي أقــوى مــن 
 َكـاَن َزْيـدٌ «: العامل المعنوي؛ بدليل أنـه يزيـل حكـم العامـل المعنـوي، تقـول فـي زيـد قـائم

ولمــا َبينــُت أن عامـــل الفاعــل أقـــوى » َظَنْنــُت َزْيــدًا َقاِئمـــاً «و » ِإن َزْيــدًا َقـــاِئمٌ «و » َقاِئمــاً 
أن الرفــع فـي الفاعــل للفــرق : كـان الفاعــُل أقــوى، واألقـوى ُمَقــدم علــى األضـعف، الثــاني
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للفـرق بينه وبين المفعول، وليس هو في المبتدأ كذلك، واألْصُل في اإلعراب أن يكـون 
  . بين المعاني، َفَقدْمُت ما هو األصل

مخــرج » مــا ُقــدَم الفعــُل أو شــْبُهُه عليــه«: للفاعــل، وقــولي» وهــو«: والضــمير فــي قــولي
ــٌد َقــامَ «: لنحــو ــاِئمٌ «و » َزْي ــٌد َق ــدما » َزْي فــإن زيــدًا ُأْســِنَد إليــه الفعــُل وشــْبُهُه ولكنهمــا لــم ُيَق

 أســند إليــه«: بــه يتميــز الفاعــُل مــن المبتــدأ، وقــولي عليــه، وال بــد مــن هــذا القيــد؛ ألن «
؛ فإنــه يصــدق »أنــا ضــارٌب َزْيــداً «و » َضــَرْبَت َزْيــداً «: فــي قولــك» زيــداً «: مخــرج لنحــو

علــى جهــة «: عليــه فيهمــا أنــه قُــدم عليــه فعــٌل أو شــبهُه، ولكنهمــا لــم ُيْســَندا إليــه، وقــولي
و » ُضـــِرَب َزْيـــدٌ «: َســـم فاعلــه، نحـــومخـــرج لمفعـــول مــا لـــم يُ » قيامــه بـــه أو وقوعـــه منــه

فزيـــد والغـــالم وٕان صـــدق عليهمـــا أنهمـــا قـــدم عليهمـــا فعـــل » َعْمـــٌرو َمْضـــُروٌب ُغَالُمـــهُ «
وشبهه وأسندا إليهما، لكن هذا اإلسـناد علـى جهـة الوقـوع عليهمـا، ال علـى جهـة القيـام 

  . َعْمٌرو َضَربَ : َعِلَم َزيٌد، أو الوقوع منه كما في قولك: به كما في قولك
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  فاعل الوصف

  
} ) ٦٩اآليــة : الّنحــل(مْخَتِلــٌف َأْلَواُنــُه {: ومثلــُت لمــا أســند إليــه شــبُه الفعلــِل بقولــه تعــالى

وصـــنٌف : فاعـــل لمختلـــف؛ ألنـــه اســـم فاعـــل؛ فهـــو فـــي معنـــى الفعـــل، والتقـــدير: فألوانـــه
ذف الموصوف وأنيَب الوصُف عن الفعل، وقولـه مختلٌف ألواُنُه، أي يختلف ألوانه، فح

: اختالفًا كاالختالف المـذكور فـي قولـه تعـالى: أي} ) ٧٣اآلية : الَبَقَرة(َكذِلَك {: تعالى
  . }) ٢٧اآلية : َفاِطر(َوِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد ِبيٌض َوُحْمٌر مْخَتِلٌف َأْلوُنَها َوَغَراِبيُب ُسوٌد {

  ذهبشرح شذور ال: اسم الكتاب
   

  نائب الفاعل
  

مـــا ُحـــِذَف فاِعلُــه، وأِقـــيَم ُهـــَو ُمَقاَمــُه، وُغيـــَر عاِملُـــه إلـــى : ناِئُبــُه، وهـــو: الثـــاني: ثــم قلـــت
اآليـة : الَبقَـَرة(َوُقِضـَى االْمـُر {: َطِريَقِة ُفِعَل أْو ُيْفَعُل أْو َمْفُعولٍل، وهو المْفُعوُل بـه، نحـوُ 
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ــوِر َنْفَخــٌة وِحــَدٌة {: وٕان ُفِقــَد فالَمْصــَدُر نحــو} ) ٢١٠ ــة(} َفــِإَذا ُنِفــَخ ِفــى الصاآليــة : الَحاق
ِصــيَم «: ، أو الظــْرُف نحــو}) ١٧٨اآليــة : الَبَقــَرة(َفَمــْن ُعِفــَى َلــُه ِمــْن َأِخيــِه َشــْىء {) ١٣

ـــَس أماُمـــكَ «و » َرَمَضـــانُ  ـــْيِهْم {: أو الَمْجـــُروُر نحـــو» ُجِل ـــِر اْلَمْغُضـــوِب َعَل  :الَفاِتَحـــة(َغْي
  . }) ٧٠اآلية : األنَعام(ال ُيْؤَخْذ ِمْنَهآ {َوِمْنُه } ) ٧اآلية 
نائــُب الفاعــل، وهــو الــذي يعبــرون عنــه بمفعــول مــا لــم : الثــاني مــن المرفوعــات: وأقــول

أن النائب من الفاعل يكون مفعـوًال : ُيَسم فاعله، والعبارة األولى أولى لوجهين؛ أحدهما
َيْصـــُدُق » ُأْعِطـــَي َزْيـــٌد ِديَنـــاراً «: أن المنصـــوب فـــي قولـــك :وغيـــرُه، كمـــا ســـيأتي، والثـــاني

أِقـيَم «: عليه أنه مفعول للفعل الـذي لـم ُيَسـم فاعلـه، ولـيس مقصـودًا لهـم، ومعنـى قـولي
  . أنه أقيم مقامه في إسناد الفعل إليه» ُهَو ُمَقاَمهُ 

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  نائب الفاعلتغيـير صيغة الفعل عند اإلسناد إلى 
  

فــذكرت أن الفعــل : ولمــا َفَرغــُت مــن َحــدِه شــرعت فــي بيــان مــا ُيْعَمــل بعــد حــذف الفاعــل
يجب تغيـيره إلى ُفِعل أو ُيْفَعُل، وال أريد بذلك هذين الوزنين؛ فإن ذلك ال يتـأّتى إال فـي 

لــُه مطلقــًا، ويكســر مــا قبــل آخــره فــي ال أو ماضــي، الفعــل الثالثــي، وٕانمــا أريــد أن ُيَضــم
ويفتح في المضارع، ثم َبْعَد ذلك ُيَقاُم المفعـوُل بـه ُمقَـاَم الفاعـل؛ فيعطـي أحكامـه كلهـا؛ 
فيصير مرفوعًا بعد أن كان منصوبًا، وُعْمَدة بعد أن كان َفْضـَلة، وواِجـَب التـأخيِر عـن 

  . الفعل بعد أن كان جائَز التقديم عليه
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  فاعلما ينوب عن ال

  
والمفعوُل به عند المحققين ُمَقدُم في النيابة على غيره ُوُجوبًا؛ ألنه قـد يكـون فـاعًال فـي 

ضاَرَب َزْيـٌد «أال ترى أنه آخذ؟ وأْوَضُح من هذا » أْعَطْيُت َزْيدًا ِديَناراً «: المعنى كقولك
تـــى إن ألن الفعـــل َصـــاِدٌر مـــن زيـــد وعمـــرو؛ فقـــد اشـــتركا فـــي إيجـــاد الفعـــل، ح» َعْمـــراً 
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َز فــي هــذا المفعــول أن ُيْرَفــع َوْصــُفُه فيقــول َضــاَرَب َزْيــٌد َعْمــرًا اْلَجاِهــلُ «: بعضــهم َجــو «
  . ألنه نعت المرفوع في المعنى

وأصـله } ) ٢١٠اآليـة : الَبقَـَرة(َوُقِضَى االْمـُر {: ومثلت لنيابته عن الفاِعلِل بقوله تعالى
علـم بـه، وُرِفــَع المفعـوُل بـه، وُغيـَر الفعـُل بضـم أّولـه َقَضى اهللا األْمـَر؛ َفُحـِذَف الفاعـل لل

  . وكسر ما قبل آخره، فانقلبت األلف ياء
ـــيم غيـــُره ـــم يكـــن فـــي الكـــالم مفعـــوٌل بـــه أق مـــن مصـــدٍر، أو ظرفـــِف زمـــانٍن، أو : فـــإن ل

  . مكانٍن، أو مجرورٍ 
وِر َنْفَخٌة وِحـَدٌة {: فالمصدر كقوله تعالى ـة(} َفِإَذا ُنِفَخ ِفى الصوقولـه ) ١٣اآليـة : الَحاق

مصــدرًا » نفخــة«وكــون } ) ١٧٨اآليــة : الَبَقــَرة(َفَمــْن ُعِفــَى َلــُه ِمــْن َأِخيــِه َشــْىء {: تعــالى
فألنــه كنايــة عــن المصــدر، وهــو الَعْفــو، والتقــدير ـــــ واهللا أعلــم ـــــ » شــيء«واضــح، وأمــا 

هنـا محتمـل لـوجهين؛ فأي شـخص مـن القاتـل ُعِفـَي لـه َعْفـٌو مـا مـن جهـة أخيـه، واألخ 
للســـببية، أي بســـببه، وٕانمـــا جعـــل أخـــًا » ِمـــنْ «أن يكـــون المـــراد بـــه المقتـــول فــــ: أحـــدهما

ـــِه؛ ألن الخلـــَق كلهـــم ُمشـــتركون فـــي أنهـــم َعِبيـــُد هللا؛ فهـــم  تعطيفـــًا عليـــه وتنفيـــرًا عـــن َقْتِل
ي الـدمِم، أن المـراد بـه ولـ: كاإلخوة في ذلك، وألنهم أوالد أبٍب واِحٍد وأم واحـدة؛ والثـاني

علـى هـذا البتـداء الغايـة، وهـذا الوْجـُه أحسـن » ِمنْ «وسمي أخًا ترغيبًا له في الَعْفِو، و 
أن : البتداء الغاية أْشَهُر من كونها للسـببية، والثـاني» ِمنْ «أن َكْوَن : لوجهين؛ أحدهما

إلـى مـذكور فـي هـذا  راجـعٌ } ) ١٧٨اآليـة : الَبَقَرة(َوَأَدآء ِإَلْيِه {: الضمير في قوله تعالى
  . الوجه دون األول

  . وأصله صاَم الناُس رمضانَ » ِصيَم َرَمضانُ «: وظرُف الزمان، كقولك
والـــــدليُل علـــــى أن األمـــــام مـــــن الظـــــروف » ُجِلـــــَس أماُمـــــكَ «: وظـــــرُف المكـــــان، كقولـــــك

  ) الكامل: (المتصرفة التي يجوز رْفُعَها قوُل الشاعر
  نِن َتْحسُب َأنُه ـــ َفَغَدْت ِكَال الَفْرَجيْ  ٧٤

  َمْوَلى الَمَخاَفِة َخْلُفَها َوَأَماُمَها 
عطــــف عليــــه، » أماُمهــــا«بــــدل منــــه، و » خلُفَهــــا«رفــــٌع باالبتــــداء، و » ِكــــالَ «فموِضـــــُع 

ومــا بعــدها فــي موضــع رفــع خبــر المبتــدأ، والعائــد علــى » تحســب«والجملــة التــي هــي 
، وٕانمــا يصــف الشــاع ر بقــرَة َوْحشــٍش بالتبّلــِد، وأنهــا ال تــدري المبتــدأ الهــاء المتصــلة بــأن
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فغــدت هــذه : فكأنــه قــال» كــال«علــى أي شــيء تُْقــِدُم، وال ُبــد مــن تقــدير واِو حالــٍل قبــل 
: الوحشـــية وكـــال النقـــرتين اللتـــين همـــا خلفهـــا وأمامهـــا تحســـب أنـــه مـــولى المخافـــة، أي

  . المكان الذي ُتْؤَتى فيه
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
ــآ {: مجــرور، كقولــه تعــالىوال ــِدْل ُكــل َعــْدٍل ال ُيْؤَخــْذ ِمْنَه ــام(َوإِن َتْع } ) ٧٠اآليــة : األنَع
فعـل مضـارع مبنـي لمـا لـم ُيَسـم فاعلـه، وهـو خالـٍل مـن ضـمير مسـتتر فيـه، و ) يؤخذ(فـ
ـــو قـــدر مـــا هـــو : جـــار ومجـــرور فـــي موضـــع رفـــع، أي) منهـــا( ال يكـــن أْخـــٌذ منهـــا، ول

ـــاَم الفاعـــل، و ) يؤخـــذ(المتبـــادر مـــن أن فـــي  فـــي ) منهـــا(ضـــميرًا مســـتترًا هـــو القـــائم َمَق
كــل «و ) كــل عــدل(الضــمير عائــد حينئــذ علــى ) ذلــك(موضــع نصــب، لــم يســتقم؛ ألن 

ـــذوات، نعـــم إن قـــدر أن » عـــدل ) ال يؤخـــذ(َحـــَدث، واألحـــداث ال تؤخـــذ، وٕانمـــا تؤخـــذ ال
  . بمعنى ال يقبل َصح ذلك

أنـه ال يجـوز إقامـُة غيـِر المفعـول بـه » لمصدر ـــ إلى آخـرهفإن ُفِقَد فا«: وُفِهَم من قولي
مــع وجــود المفعــول بــه، وهــو مــذهُب البصريـــين إال األْخَفــَش، واْســَتَدل المخــالفون بنحــو 

  ) الرجز: (قول الشاعر
  ـــ ُأِتيَح ِلي ِمن اْلِعَدا َنِذيَرا  ٧٥

  ِبِه ُوِقيُت الّشر ُمْسَتِطيَرا 
َفـُأِقيَم فيهمـا } ) ١٤اآليـة : الَجاثَيـة(َيْجـِزَى َقْومـًا ِبَمـا َكـاُنوْا َيْكِسـُبوَن لِ {: بقراءة أبي جعفـر

  . الجار والمجرور، وُتِرَك المفعول به منصوباً 
: ِلَمـْن قـال» َزْيـدٌ «: َجـَوازًا، نحـو: َوَال ُيْحَذَفانِن، َبـْل َيْسـَتِتَرانِن، َوُيْحـَذُف َعاِمُلُهَمـا: ثم قلت

ــامَ « ــْت ِلَرّبَهــا َوُحقــْت {: وُوُجوبــًا، نحــو» َمــْن ُضــِربَ «أو » َمــْن َق ــَمآء انَشــقْت َوَأِذَن ِإَذا الس
ــًة؛ فنحــو} َوإَِذا اْالْرُض ُمــدْت  ــانِن ُجْمَل ــا ِبِهــْم {: َوَال َيُكوَن ــَف َفَعْلَن ــْم َكْي ــيَن َلُك : إبــراهيم(َوَتَب

اآليـة : الَجاثَيـة(ا ِقيـَل ِإن وْعـَد اللـِه َحـق َوإِذَ {: على إْضَماِر التَبيـنِن، ونحـو} ) ٤٥اآلية 
ــْمُس «: ُوُجوبــًا فــي نحــو: علــى اإلْســَناِد إلــى اللْفــِظ، وُيَؤنــُث ِفْعُلُهَمــا ِلَتْأِنيِثِهَمــا} ) ٣٢ الش

ــــتْ  ــــدٌ «و » َطَلَع ــــْت ِهْن ــــَدانِ «أِو » َقاَم ــــي نحــــو: وجــــوازاً » الِهْنــــَداتُ «أِو » الِهْن : َراِجحــــًا ف
ــــْمُس َطَلَعتــــ« َجــــاُل أو «وِمْنــــُه » ِت الشَســــاءُ «َقاَمتــــِت الرَحَضــــَرتِت «و » الُهُنــــودُ «أِو » الن
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َمـا قَـاَم «: وَمْرُجوحـًا فـي نحـو» ِنْعَمتِت اْلَمْرأُة ِهْنـدٌ «وِمْثُل َقاَمتِت النَساُء » اْلَقاِضَي اْمَرأةٌ 
أَكُلــــوِني «: ُة َتْثِنَيــــٍة َوَال َجْمعــــٍع، وَشــــذ َنْحــــوُ َضــــُروَرٌة، َوَال َتْلَحُقــــُه َعَالَمــــ: وِقيــــلَ » ِإال ِهْنــــدٌ 
  . »اْلَبَراِغيثُ 

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  أحكام الفاعل ونائب الفاعل
  

  : ذَكْرُت هنا خمسة أحكام يشترك فيها الفاعُل والنائُب عنه: وأقول
زَالنِن مـــن فعلهمـــا منزلـــة أنهمـــا ال ُيْحـــَذَفان، وذلـــك ألنهمـــا ُعْمـــَدَتانِن، وُمَنـــ: الحكـــم األول

الجزء؛ فإن ورد ما ظاهره أنهمـا فيـه محـذوفان فلـيس محمـوًال علـى ذلـك الظـاهر، وٕانمـا 
هو محمول على أنهما ضـميران مسـتتران؛ فمـن ذلـك قـوُل النبـي صـلى اهللا عليـه وسـّلم 

؛ »ِحـيَن َيْشـَرُبَها َوُهـَو ُمـْؤِمنٌ  َال َيْزِني الزاِني ِحـيَن َيْزِنـي َوُهـَو ُمـْؤِمٌن، َوَال َيْشـَرُب اْلَخْمـرَ «
ليس ضميرًا عائدًا إلى ما تقدم ذكـره ــــ وهـو الزانـي ــــ ألن ذلـك خـالُف » يشرب«ففاعل 

فحــذف الشــارب؛ ألن الفاعــل عمــدة فــال » وال يشــرب الشــاربُ «المقصــوِد، وال األصــل 
» يشـرب« يحذف، وٕانما هو ضميٌر مستتٌر في الفعل عائٌد على الشارب الذي اسـتلزمه

ـــ وهــو ) يســتلزم الشــارب» يشــرب«فــإن ( ــَن ذلــك َتَقــدُم َنِظيــِرِه ــ انــي«وَحســـ » َال َيْزِنــي الز ــ
وعلــــى ذلــــك َفِقــــْس، وَتَلّطــــْف لكــــل موضــــع بمــــا يناســــبه، وعــــن الكســــائي إجــــازة حــــذفِف 

  . الفاعل، وتاَبَعه على ذلك السَهْيِلي وابن َمَضاء
  . جائز، وواجب: ف لقرينة، وأن حذفه على قسمينأن عاملهما قد ُيْحذَ : الثاني

ــاَم؟«: جوابــًا لمــن قــال لــك» َزْيــدٌ «: فالجــائز كقولــك فزيــد فــي » َمــْن ُشــِرَب؟«أو » َمــْن َق
جــــواب األول فاعــــُل فعلـــــٍل محــــذوفٍف، وفـــــي جــــواب الثـــــاني نائــــٌب عـــــن فاعلــــِل فعلـــــٍل 

  . »ُشِرَب َعُمٌرو«و » َقاَم َزْيدٌ «: محذوفٍف، وٕان شئَت َصرْحَت بالفعلين فقلت
ـــر لـــه، وقــــد اجتمـــع المثــــاالن فـــي اآليــــة : والواجـــُب ضـــابُطه أن يتــــأخر عنـــه فعــــٌل ُمَفس

َفــِإَذا انَشــقِت {: محذوَفــًة، كالســماء فــي قولــه تعــالى) اْنَشــقتْ (فاعــل بـــ) الســماء(الكريمـة فـــ
ــــَمآء  حمن(السنائــــب عــــن » ُض األر «إال أن الفعــــل هنــــا مــــذكور، و } ) ٣٧اآليــــة : الــــر
محذوَفــًة، وكــل مــن الفعلــين يفســره الفعــُل المــذكور، فــال يجــوز أن يــتلفظ » ُمــدتْ «فاعــل 
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ـــــــين الِعَوضـــــــِض  ـــــــَوٌض عـــــــن المحـــــــذوف، وهـــــــم ال يجمعـــــــون ب ـــــــه؛ ألن المـــــــذكور ِع ب
  . والُمَعوضِض عنه

أنهمــا ال يكونــان جملــة، هــذا هــو المــذهب الصــحيح، وزعــم قــوم أن ذلــك : الحكــم الثالــث
ـــِت َلَيْســُجُننُه {: واســتدلوا بقولــه تعــالى جــائز، ــا َرَأُوْا اآلَي ــِد َم ــْم ّمــن َبْع ــَدا َلُه : ُيوُســف(ثُــم َب
َوإَِذا ِقيـــَل َلُهـــْم َال {، }) ٤٥اآليـــة : إبـــراهيم(َوَتَبـــيَن َلُكـــْم َكْيـــَف َفَعْلَنـــا ِبِهـــْم {، }) ٣٥اآليـــة 

وجملـة ) َبـَدا(فـاعًال لــ) ليسـجننه(جعلـوا جملـة ف} ) ١١اآليـة : الَبقَـَرة(تُْفِسُدوْا ِفى االْرِض 
قائمـــة مقـــام فاعـــل ) ال تفســـدوا فـــي األرض(وجملـــة ) تبـــين(فـــاعًال لــــ) كيـــف فعلنـــا بهـــم(
أمـا اآليـة األولـى فالفاعـل فيهـا ضـمير مسـتتر عائــد إمـا . ، وال حجة لهم في ذلك)قيل(

ويؤيـد ذلـك » َبـَدا ِلـي َرأيٌ «: مـا تقـولثم َبـَدا لهـم َبـَداٌء، ك: على َمْصَدِر الفعلِل، والتقدير
  ) الّطويل: (إلى الَبداِء قد جاء ُمَصرحًا به في قول الشاعر» َبَدا«أن إسناد 
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  ـــ َلَعلَك َوالَمْوُعوُد َحق ِلَقاُؤُه  ٧٦
  َبَدا َلَك ِفي ِتْلَك اْلَقُلوصِص َبَداُء 

ــْجن ـــــ  ُه {: بفــتح الســين ـــــ المفهــوم مــن قولــه تعــالىوٕامــا علــى الساآليــة : ُيوُســف(َلَيْســُجُنن
ــــه تعــــالى} ) ٣٥ ــــه قول ــــِه {: ويــــدل علي ــــْدُعوَنِنى ِإَلْي ــــا َي ِمم ــــى ــــْجُن َأَحــــب ِإَل ــــاَل َرّب الّس َق

وتبـــين هـــو، أي التبـــيُن، : وكـــذلك القـــوُل فـــي اآليـــة الثانيـــة؛ أي} ) ٣٣اآليـــة : ُيوُســـف(
تفهام مفّســرة، وأمــا اآليــة الثالثــة فلــيس اإلســناد فيهــا مــن اإلســناد المعنــوي وجملــة االســ

وٕاذا قيـــل لهـــم هـــذا : اإلســـناد اللفظـــي، أي) مـــن(الـــذي هـــو محـــل الخـــالف، وٕانمـــا هـــو 
» َزَعُمـوا َمِطيـُة اْلَكـِذبِ «: اللفُظ، واإلسناُد اللفظي جائٌز في جميع األلفاظ، كقول العـرب

  . »ْوَل َوَال ُقوَة ِإال ِباللِه َكْنٌز ِمْن ُكُنوِز اْلَجنةِ َال حَ «: وفي الحديث
تأنيـــث : أن عاملهمـــا ُيَؤنـــُث إذا كانـــا مـــؤنثين، وذلـــك علـــى ثالثـــة أقســـام: الحكـــم الرابـــع

  . واجب، وتأنيث راجح، وتأنيث مرجوح
  : فأما التأنيث الواجب ففيه مسألتين

ـــْرَق فـــي ذلـــك بـــين حقيقـــي . مّتصـــالً  أن يكـــون الفاعـــل المؤنـــث ضـــميراً : إحـــداهما وال َف
فعــــل مــــاض، : مبتــــدأ، وقــــام: فهنــــد» ِهْنــــٌد َقاَمــــتْ «: التأنيــــث وَمَجاِزيــــِه؛ فــــالحقيقي نحــــو
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قامـت هـي، والتـاء عالمـة التأنيـث، وهـي : والفاعل ضمــير مستــتر فـي الفعـل، والتقـدير
ــْمُس َطَلَعــتْ «: واجبــة لمــا ذكرنــاه، والَمَجــازي نحــو ْلــُت بــه » الشــا َمث وٕاعرابــه ظــاهر، ولم

ـــم أن وجـــوب التأنيـــث مـــع الحقيقـــي مـــن بـــاب أْولـــى،  فـــي المقدمـــة للتأنيـــث الواجـــب ُعل
  ) الكامل: (بخالف ما لو عكست، فأما قول الشاعر

َنا  ٧٧ َماَحَة َوالُمُروءَة ُضمالس ـــ ِإن  
  َقْبرًا ِبَمْرَو َعَلى الطِريقِق اْلَواِضحِح 

َنَتا«: يقلولم  فضرورة» ُضم .  
مفـردًا، أو تــثنية لــه، أو : أن يكـون الفاعـُل اسـمًا ظـاهرًا متصــًال حقيقـي التأنيـث: الثانيـة

اآليـة : آل ِعمـَران(ِإْذ َقالَـِت اْمـَرَأُت ِعْمـرَن {: جمعًا بـاأللف والتـاء؛ فـالمفرد كقولـه تعـالى
: َقاَمتــِت الهنــدات؛ فأمــا قولــه :قامــت الهنــدان، والجمــُع كقولــك: والمثنــى كقولــك} ) ٣٥

  ) الطويل(
  ـــ َتَمنى اْبَنَتاَي َأْن َيِعيَش َأُبوُهَما  ٧٨

  َوَهْل َأَنا ِإال ِمْن َرِبيَعَة َأْو ُمَضْر؟ 
فضرورة إن ُقدر الفعـُل ماضـيًا، وأمـا إن قُـدَر مضـارعًا ــــ وأْصـُلُه َتَتَمنـى فحـذفت إحـدى 

  . ـــ فال ضرورة) ١٤اآلية : اللْيل(} َفَأنَذْرُتُكْم َنارًا َتَلظى {: التاءين كما قال تعالى
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ــــُت {: وأمـــا قولـــه تعـــالى ، فإنمـــا جـــاز ألجـــل }) ١٢اآليـــة : الُممَتحَنـــة(ِإَذا َجـــآءَك اْلُمْؤِمَن

ْمعـــٍع؛ الموصـــولة، وهـــي اْســـُم جَ » أل«الَفْصـــل بـــالمفعول، أو ألن الفاعـــل فـــي الحقيقـــة 
، أو ألن الفاعل اْسُم َجْمعٍع محـذوٌف موصـوٌف بالمؤمنـات: فكأنه قيل تي آَمنأي : الال

 ْسَوة التي آَمنالن .  
  : وأما التأنيُث الراجُح ففي مسألتين أيضاً 

َطَلَعتــِت الشــْمُس، : أن يكــون الفاعـل ظــاهرًا متصــًال مجـازي التأنيثــِث، كقولـك: إحـداهما
فَـانُظْر َكْيـَف َكـاَن }{) ٣٥اآليـة : األنَفـال(َوَمـا َكـاَن َصـَالُتُهْم ِعنـَد اْلَبْيـِت {: وقوله تعـالى
  ) . ٩اآلية : الِقَياَمة(} َوُجِمَع الشْمُس َواْلَقَمُر }{) ٥١اآلية : النمل(َعـِقَبُة َمْكِرِهْم 
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َقــاَم الَيــْوَم ِهْنــٌد، : ككقولــ» إال«أن يكــون ظــاهرًا حقيقــي التأنيثــِث ُمْنَفِصــًال بغيــر : الثانيــة
  ) البسيط: (وَقاَمتِت الَيْوَم ِهْنٌد، وكقوله

  ـــ ِإن اْمَرَأ َغرُه ِمْنُكن َواِحَدٌة  ٧٩
  َبْعِدي َوَبْعَدكِك ِفي الدْنَيا َلَمْغُروُر 

  . والمبرد يخص ذلك بالشعر
ــ: ومــن النــوع األول ـ أن يكــون الفاعــُل جمــَع أعنــي المؤنــَث الظــاهَر المجــازي التأنيثــِث ــ

قامت الزيود، وقاَم الزيود، وقامت النسـاء، وقـاَم النسـاء، : تكسير، أو اسَم جمعٍع؛ تقول
ــِت اْالْعــَراُب {: قــال اهللا تعــالى اآليــة : ُيوُســف(َوَقــاَل ِنْســَوٌة }{) ١٤اآليــة : الُحجــَرات(َقاَل

؛ فالتأنيــُث فـــي »َقتـــِت الشــَجرُ أْورَ «و » َأْوَرَق الشــَجرُ «وكــذلك اســُم الجنســـِس، كـــ} ) ٣٠
: ذلـــك كلـــه علـــى معنـــى الجماعـــة، والتـــذكير علـــى معنـــى الجنـــع، ولـــيس لـــك أن تقـــول

ـــْرج آلحـــاد  ـــْرج، والَف ـــوِد حقيقـــي؛ ألن الحقيقـــي هـــو الـــذي لـــه َف التأنيـــث فـــي النســـاِء والهُن
  . الجمع، ال للجمع، وأنت إنما أسندت الفعل إلى الجمع ال إلى اآلحاد

ِنْعَمتـــِت المـــرأُة ِهْنـــٌد، وِنْعـــَم المـــرأُة ِهْنـــٌد؛ فالتأنيـــُث علـــى : لبـــاب أيضـــًا قـــوُلهمومـــن هـــذا ا
؛ ألن المـراد بـالمرأة الجـنس، ال واحـدة )على معنـى الجـنس(مقتضى الظاهر، والتذكير 

وا َمْن أرادوا َمْدَحُه، وكذلك  بالنسـبة إلـى » بـئس«معينة، َمَدُحوا الجنس عمومًا، ثم َخص
اَلُة اْلَحَطبِب، َوِبْئَستِت الَمْرَأُة : كالذم، كقول ِهْندُ (ِبْئَس الَمْرَأُة َحم .(  

: وأما التأنيُث المرجوُح ففي مسـألة واحـدة، وهـي أن يكـون الفاعـل مفصـوًال بـإّال، كقولـك
ــٌد؛ فالتــذكيُر هنــا أْرَجــُح باعتبــار المعنــى؛ ألن التقــدير مــا قــام أَحــٌد إال «: مــا قــام إال ِهْن

: الفاعــــل فــــي الحقيقــــة ُمــــَذكر، ويجــــوز التأنيــــث باعتبــــار ظــــاهر اللفــــظ، كقولــــهف» ِهْنــــدٌ 
  ) الرجز(
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٨٠  ـــ َما َبِرَئْت ِمْن ِريَبٍة َوَذم  
 َبَناُت اْلَعم ِفي َحْرِبَنا ِإال  
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اآليــة : يــس(ْيَحًة وِحــَدًة ِإن َكاَنــْت ِإال َصــ{: والــدليُل علــى جــوازه فــي النثــر قــراءُة بعضــهم
} َفَأْصـــَبُحوا َال تُـــَرى ِإال َمَســـاِكُنُهمْ {: وقـــراءُة جماعـــة مـــن الســـلف) َصـــْيَحة(برفـــع } ) ٢٩

  . ببناء الفعل لما لم ُيَسم فاعُله، وِبَجْعلِل حرف المضارعة التاء المثناَة من فوقُ 
  . بما ذكرنا وزعم األخفُش أن التأنيث ال يجوز إال في الشعر، وهو محجوج

أن عاملهمــا ال تلحقــه عالمــُة تـــثنيٍة وال جمــع، فــي األمــر الغالــب، بــل : الحكــم الخــامس
قـام أخـوك، ومـن العـرب َمـْن : قام أَخَواَك، وقام إْخَوتُـَك، وقـام ِنْسـَوُتَك، كمـا تقـول: تقول

: يـث، كقولـهُيْلِحق عالماتٍت دالـة علـى ذلـك، كمـا ُيْلِحـق الجميـُع عالمـًة دالـًة علـى التأن
  ) الطويل(

  ـــ َتَولى ِقَتاَل الَماِرِقيَن ِبَنْفِسِه  ٨١
  َوَقْد َأْسَلَماُه ُمْبَعٌد َوَحِميُم 

ــاَقُبوَن فــيكم َمَالِئَكــٌة باللْيلــِل وَمَالِئَكــٌة بالنَهــارِ «وقولــه صــلى اهللا عليــه وســّلم  وقــول » َيَتَع
  ) مجزوء الكامل: (اعروقول الش» أَكُلوِني اْلَبَراِغيثُ «: بعض العرب

ِبيُع َمَحاِسنًا  ٨٢ ـــ َنَتَج الر  
  ) الّطويل: (أْلَقْحَنَها ُغر السَحاِئُب وقـول اآلخـر

  ـــ َرَأْيَن الَغَواِني الشْيَب َالَح ِبَعاِرِضي  ٨٣
  َفَأْعَرْضَن َعني ِباْلُخُدوِد النَواِضِر 

وْا النْجـَوى {: يل العظيم منها قوله سبحانهوقد ُحِمَل على هذه اللغة آياٌت من التنز  َوَأَسـر
َواألْجــَوُد تخريُجهــا علــى غيــر ذلــك، وأْحَســُن الُوُجــوه } ) ٣اآليــة : األنبَيــاء(الــِذيَن َظَلُمــوْا 
وا النْجَوى(مبتدأ، و ) الِذيَن َظَلُموا(فيها إعراُب  خبراً ) أسر .  
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  لمبتدأالثالث ا

  
ُد َعـنِن الَعَواِملــِل اللْفِظيـةِ : الُمْبتَــَدُأ، وهـو: الثاِلـثُ : ثـم قلـت ُمْخَبـرًا َعْنـُه، أو َوْصــفًا : الُمَجـر

لُ  ُكـْم {و » َزْيٌد َقاِئمٌ «كـ: َراِفعًا ِلُمْكَتًفى ِبِه؛ فاألو١٨٤اآليـة : الَبقَـَرة(َوَأن َتُصوُموْا َخْيـٌر ل (
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َشـــْرُطُه َنْفـــٌي أو اْســـِتْفهاٌم، : والثـــاني} ) ٣اآليـــة : َفـــاِطر(ِلٍق َغْيـــُر اللـــِه َهـــْل ِمـــْن َخــــ{و } 
ْيَدانِ «: نحو َما َمْضُروٌب الَعْمَران«و » َأَقاِئٌم الز«.h   

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  المبتدأ نوعان
  

و الغالـــب، مبتـــدأ لـــه خبـــر، وهـــ: المبتـــدأ، وهـــو نوعـــان: الثالـــُث مـــن المرفوعـــات: وأقـــول
  . ومبتدأ ليس له خبر، لكن له مرفوع ُيْغِني عن الخبر

َدانِن عــن العوامــل اللفظيــة، والثــاني: ويشــترك النوعــان فــي أمــرين؛ أحــدهما همــا ُمَجــرأن :
أن لهما عامًال معنويا ـــ وهو االبتداء ـــ ونعني به َكْوَنُهَما على هذه الصورة مـن التجـرد 

  . لإلسناد
: أن المبتـــدأ الـــذي لـــه خبـــر يكـــون اســـمًا صـــريحًا، نحـــو: فـــي أمـــرين؛ أحـــدهما ويفترقـــان

ـــٌد َنِبيَنـــا«و » اللـــُه َربَنـــا« ًال باالســـم، نحـــو» ُمَحمُكـــْم {: َوُمـــَؤوالَبَقـــَرة(َوَأن َتُصـــوُموْا َخْيـــٌر ل :
ي َخْيـٌر ِمـْن َأْن َتْسـَمَع ِبالُمَعْيـدِ «: وِصَياُمُكم خيٌر لكم، ومثلـه قـولهم: ، أي}) ١٨٤اآلية 

  . ولم أقل االسم المجرد» المجرد«، ولذلك قلت »َتَراهُ 
وال يكــون المبتـــدأ المســتغني عـــن الخبــر فـــي تأويــل االســـم البتــة، بـــل وال كــل اســـم، بـــل 

ْيَدانِ «: اسمًا هو صفة، نحو) يكون( َما َمْضُروٌب الَعْمَرانِ «و » أَقاِئٌم الز« .  
ه خبـر ال يحتـاج إلـى شـيء يعتمـد عليـه، والمبتـدأ المسـتغني أن المبتدأ الـذي لـ: والثاني

  ) الّطويل: (عن الخبر ال بد أن يعتمد على نفي أو استفهام كما َمثْلَنا، وكقوله
  ـــ َخِليَلي َما َوافٍف ِبَعْهِدي َأْنُتَما  ٨٤

  ِإَذا َلْم َتُكوَنا ِلي َعَلى َمْن ُأَقاِطـُع 
  ) البسيط: (وقـولـه

  َقاِطُن َقْوُم َسْلَمى َأْم َنَوْوا َظَعنًا ـــ أَ  ٨٥
  ِإْن َيْظَعُنوا َفَعِجيٌب َعْيُش َمْن َقَطَنا 

قـــوم «أَعـــم مـــن أن يكـــون ذلـــك المرفـــوع اســـمًا ظـــاهرًا، كــــ» رافعـــًا لمكتفـــي بـــه«: وقـــولي
فــي البيــت األول، وفيــه َرد » أنتمــا«فــي البيــت الثــاني، أو ضــميرًا منفصــًال، كـــ» ســلمى
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فيـين والزمخشري وابـن الحاجـب؛ إذ أوجبـوا أن يكـون المرفـوع ظـاهرًا، وأوجبـوا على الكو 
ـــه تعـــالى أن يكـــون محمـــوًال علـــى التقـــديم } ) ٤٦اآليـــة : مـــرَيم(َأَراِغـــٌب َأنـــَت {: فـــي قول

إذ ال يخبــر عــن المثنــى بــالمفرد، وأَعــم ) األول(والتــأخير، وذلــك ال يمكــنهم فــي البيــت 
: اعًال كمـا فـي البيتـين، أو نائبـًا عـن الفاعـل كمـا فـي قولـكمن أن يكون ذلك المرفوُع ف

  . »أَمْضُروٌب الزيدان«
فلـــيس لـــك أن تعـــرب أقـــاِئٌم » أَقـــاِئٌم أَبـــَواُه َزْيـــدٌ «: نحـــو» ُمْكَتًفـــى بـــه«: وخـــرج عـــن قـــولي

) مــؤخر(مبتــدأ : مبتــدأ، وأَبــَواُه فــاعًال أغنــى عــن الخبــر؛ ألنــه ال يــتم بــه الكــالُم، بــل زيــد
  . فاعل به: ر مقدم، وأبواهخب: وقائم

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  شروط االبتداء بالنكرة
  

ـــْت نحـــو: ثـــم قلـــت إْن َعم ارِ «: َوَال ُيْبتَـــَدُأ ِبَنِكـــَرٍة ِإالـــْت نحـــو» َمـــا َرُجـــٌل فـــي الـــد أو َخص :
  . }) ٢٢١اآلية : ةالَبَقرَ (َوَلَعْبٌد مْؤِمٌن َخْيٌر {وَعَلْيِهَما » َرُجٌل َصاِلـٌح َجاَءِني«

األصـــُل فـــي المبتـــدأ أن يكـــون معرفـــًة، وال يكـــون نكـــرًة إال فـــي مواضـــع خاصـــة : وأقـــول
تتبعهــا بعــُض المتــأخرين، وأنهاهــا إلــى َنيفــٍف وثالثــين، وزعــم بعضــهم أنهــا ترجــع إلــى 

  . الخصوص والعموم
ٌة مْؤِمَنـــٌة َوالَمـــ{: إمــا بصـــفة مـــذكورة، نحـــو: فمــن أمثَلـــِة الخصـــوص أن تكـــون َمْوصـــوَفةً 

ْشــِرَكٍة  ــٌر ّمــن م ــَرة(َخْي ْشــِرٍك }{) ٢٢١اآليــة : الَبَق ــٌر ّمــن م ــْؤِمٌن َخْي ــٌد م اآليــة : الَبَقــَرة(َوَلَعْب
ــــــمن: أو بصــــــفة ُمَقــــــدرة، كقــــــولهم} ) ٢٢١ ــــــْمُن َمَنــــــَوانِن بــــــدرهم؛ فالس ُل، : الس مبتــــــدأ أو

لثـاني وخبـرُه خبـُر المبتـدأ األول، والمسـوغ خبره، والمبتـدأ ا: مبتدأ ثان، وبدرهم: وَمَنواننِ 
  . َمَنَوان منه: لالبتداء بَمَنَوانِن أنه موصوف بصفة مقدرة؛ أي

ـــٌل جـــاءني؛ ألن التصـــغير َوْصـــٌف فـــي المعنـــى : أن تكـــون ُمَصـــغَرًة، نحـــو: ومنهـــا ُرَجْي
  . رجل صغير جاءني: بالّصغر؛ فكأنك قلت

ــَبُهن اللــُه «صــلى اهللا عليــه وســّلم أن تكــون مضــافة، كقولــه : ومنهــا َخْمــُس َصــَلواتٍت َكَت
  . »َعَلى اْلِعَبادِ 
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أْمــٌر بَمْعُروفــٍف َصــَدَقٌة، «أن يتعلــق بهــا معمــوٌل، كقولــه صــلى اهللا عليــه وســّلم : ومنهــا
مبتـــدآن نكرتــان، وَســوغ االبتــداء بهمــا مــا تعلــق : فــأمر ونهــي» َوَنْهــٌي َعــْن ُمْنَكــٍر َصــَدَقةٌ 

  . أْفَضُل منك جاءني: من الجار والمجرور، وكقولكبهما 
: الَبقَـَرة(ُكل لـُه قَــِنُتوَن {: أن يكون المبتدأ نفسه صيغة عمومٍم، نحو: ومن أمثلة العموم

، أو يقـع فـي سـياق »َمـْن َجـاَءَك َأِجـيء َمَعـهُ «، و »َمْن َيقُـْم َأقُـْم َمَعـهُ «و } ) ١١٦اآلية 
  . »ِفي الدارِ  َما َرُجلٌ «: النفي؛ نحو

  . وعلى هذه األمثلة ِقْس ما أشبهها
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  الّرابع خبر المبتدأ

  
  . َما َتْحُصُل ِبِه اْلَفاِئَدُة َمَع ُمْبَتَدِإ َغْيِر اْلَوْصفِف الَمْذُكور: الرابِـُع؛ َخَبُرُه، وهو: ثم قلت
َفْصــٌل أّول ُمْخـــرج » مــع مبتــدأ«: ؛ وقــوليالّرابــع مــن المرفوعــات؛ خبــُر المبتـــدأ: وأقــول

فصٌل ثانٍن ُمْخرج لفاعـل الوصـف فـي » غير الوصف المذكور«: لفاعل الفعل، وقولي
والمراد بالوصف المذكور ما تقّدم ذكرُه فـي » ما قائم الزيدان«و » أقائم الزيدان«: نحو

  . َحد المبتدأ
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  نًا والمبتدأ اسم ذاتال يكون الخبر زما

  
لٌ » اللْيَلَة الِهَاللُ «: َوَال َيُكوُن َزَمانًا والُمْبَتَدَأ اْسُم َذاتٍت؛ ونحو: ثم قلت ُمَتَأو .  
لّما َبيْنـُت فـي َحـد المبتـدأ مـا ال يكـون مبتـدأ ــــ وهـو النكـرة التـي ليسـت عامـة وال : وأقول

اســـُم : ون خبـــرًا فـــي بعـــض األحيـــان؛ وذلـــكخاّصـــة ــــــ بينـــت بعـــد حـــد الخبـــر، مـــا ال يكـــ
مــانِن؛ فإنــه ال يقــع خبــرًا عــن أســماء الــذوات، وٕانمــا يخبــر بــه عــن أســماء األْحــداثِث؛  الز

ْوُم اْلَيْوَم، والسَفُر َغدًا، وال تقول: تقول فأما قـولهم» عمرو غداً «وال » زيد اليوم«: الص :
ـــ  ـــــ بنصــب الليلــة علــى» اللْيَلــَة الِهــَاللُ « أّنهــا ظــرف مخبــر بــه عــن الهــالل ُمَقــدم عليــه ــ
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اللْيَلَة رؤيُة الهاللـِل، والّرؤيـة َحـَدٌث ال ذاٌت، ثـم ُحـِذَف : فمؤّول، وتأويُله على أن أصله
ــُه، ومثلــه قــولهم فــي المثــل ــْوَم «: المضــاُف، وهــو الرؤيــة، وأقــيم المضــاف إليــه ُمَقاَم الَي

  . َيْوَم ُشْرُب َخْمٍر، وَغدًا ُحُدوُث أْمرٍ ال: التقدير» َخْمٌر، وَغدًا َأْمرٌ 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  الخامس اسم كان وأخواتها

  
، وَبـاَت، : اْسُم َكاَن وَأَخَواِتَها، وِهيَ : الخامس: ثم قلت َأْمَسى، وَأْصـَبَح، وَأْضـَحى، وَظـل

ــٍي أْو ِشــْبهِ  ــًة ِلَنْف ـــ ُمْطَلقــًا، وَتاِلَي ــْيَس ــ ــِرَح، وَفِتــيَء، : هِ وَصــاَر، َوَل ـــ وَب ــَزاُل ــ ـــ َماِضــي َي َزاَل ــ
، وِصَلًة ِلَما اْلَوْقِتَيةِ  ٣١اآلية : مرَيم(َما ُدْمُت َحّيًا {: َداَم؛ نحو: واْنَفك ({ .  

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  عمل كان وأخواتها
  

ــْي عشــرَ : الخــامُس مــن المرفوعــات: وأقــول َة المــذكورة، فــإنهن اســُم كــان وأخواتهــا االْثَنَت
يـدخلن علــى المبتــدأ والخبـر؛ فيــرَفْعَن المبتــدأ، ويســمى اسـمهن حقيقــة، وفــاعلهن مجــازًا، 

  . وينصبن الخبر، ويسمى خبرهن حقيقة، ومفعولهن مجازاً 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  أقسام أخوات كان من حيث شروط العمل

  
  : ثم ُهن في ذلك على ثالثة أقسام

  . كان وليس وما بينهما: ما يعمل هذا العمل بال شرط، وهي ثمانية) أ(
َزاَل، : وما يشترط أن يتقدم عليه َنْفٌي أو شـبهه، وهـو الّنهـي والـدعاء، وهـي أربعـة) ب(

، نحـــو ـــوَن ُمْخَتِلِفـــيَن {: وَبـــِرَح، وَفِتـــىَء، واْنَفـــك َلـــن نْبـــَرَح {، }) ١١٨اآليـــة : ُهـــود(َوَال َيَزاُل
ال َبــــِرَح َرْبُعــــَك «و » ال تَــــَزْل َذاِكــــَر اللــــهِ «: ؛ وتقــــول}) ٩١اآليــــة : طــــه(َعـــــِكِفيَن  َعَلْيــــهِ 
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شــرٌط آَخــُر، وهــو أن يكــون » زال«ويشــترط فــي » َال َزاَل َجَناُبــَك َمْحُروســاً «و » َمأُنوســاً 
 ِإن {: ماضـي يـَزاُل؛ فــإن ماضـي َيــُزول فعـٌل تـام قاصــر بمعنـى الــذهاب واالنتقـال؛ نحــو

ـــن َبْعـــِدِه  ـــٍد ّم ـــْن َأَح ـــَكُهَما ِم ـــِئن َزاَلتَـــآ ِإْن َأْمَس ـــُزوَال َوَل ــــوِت َواْالْرَض َأن َت ـــُك السَم اللـــَه ُيْمِس
األولى في اآلية شرطّية، والثّانيـة نافيـة، وماضـي َيِزيـُل » إن«، و }) ٤١اآلية : َفاِطر(

  . َميَزه منه: ٌد َضْأَنُه من َمْعِز فالن، أيَزاَل َزيْ : فعٌل تاّم ُمَتَعَد بمعنى َماَز َيِميُز، يقال
» دام«المصدرية النائبة عن ظرف الزمان؛ وهـو » ما«وما يشترط أن يتقدم عليه ) ج(

ــَلوِة {: وٕالـى ذلـك أَشــْرُت بالّتمثيـل باآليـة الكريمــة، كقولـه سـبحانه وتعــالى َوَأْوَصـاِنى ِبالص
َكــوِة َمــا ُدْمــُت َحّيــًا  ــا؛ فلــو قلــت: ؛ أي}) ٣١اآليــة : مــرَيم(َوالزَة َدَواِمــي َحيَداَم َزْيــٌد «: ُمــد

عجبـــت ِمـــْن َمـــا َداَم َزْيـــٌد «: حـــاًال ال خبـــرًا، وكـــذلك» صـــحيحاً «، كـــان قولـــك »َصـــِحيحاً 
  . عجبت من دوامه صحيحاً : ؛ ألن ما هذه مصدرّية ال ظرفّية، والمعنى»َصِحيحاً 

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  حذف كان حاالت
  

، ويجـوُز »أما َأْنـَت َذا َنفَـرٍ «: في نحو» أما«َوْحَدَها َبْعَد » َكانَ «وَيِجُب َحْذُف : ثم قلت
ــْرِطيَتْينِن، َوَحــْذُف ُنــونِن ُمَضــاِرِعَها اْلَمْجــُزومِم ِإال » ِإْن َوَلــوِ «َحــْذُفَها َمــَع اْســِمَها َبْعــَد  الش

  . تِصلَقْبَل َساِكنٍن َأْو ُمْضَمٍر مُ 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  شروط وجوب حذف كان وحدها

  
  : هذه ثالث مسائل ُمِهمة تتعلق بكان بالنظر إلى الحذف: وأقول

أن : َحــْذُفَها ُوُجوبــًا دون اســمها وخبرهــا، وذلــك مشــروط بخمســة أمــور؛ أحــدها: إحــداها
أن تتقـــدم العلـــة : يلـــِل، الثالـــثأن يـــدخل علـــى أْن حـــرُف التعل: تقـــع صـــلًة ألْن، والثـــاني

ــا أْنــَت «: أن يــؤتى بمــا؛ كقــولهم: أن ُيحــذف الجــار، الخــامس: علــى المعلــول، الرابــع أم
انطلقــت ألجــل : اْنَطَلْقــُت ألن كنــَت منطلقــًا، أي: وأصــل هــذا الكــالم» ُمْنَطِلقــًا اْنَطَلْقــتُ 
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ألن كنـت «يُم العلّـة ــــ وهـي تقـد: أحـدها: انطالقك، ثم َدَخل هذا الكالَم تغيـيٌر من ُوُجوهٍ 
ـــــ وفائــدة ذلــك الّداللــُة علــى االختصــاص، » انطلقــت«ـــــ علــى المعلــول ـــــ وهــي » منطلقــاً 
حـذُف كـان، وفائدتـه أيضـًا : حذُف الم العلة، وفائـدة ذلـك االختصـار، والثّالـث: والثّانى

وجـوُب  :انفصال الضـمير، وذلـك الزٌم عـن حـذف كـان، والخـامس: االختصار، والّرابع
إدغــام الّنــون فــي المــيم، وذلــك لتقــارب : ؛ وذلــك إلرادة التعــويض، والّســادس»مــا«زيــادة 

  . الحرفين مع سكون األّول وكونهما في كلمتين
  ) البسيط: (ومن شواهد هذه المسألة قوُل العّباس بن مرداس ـ رضي اهللا عنه ـــ 

  ـــ َأَبا ُخَراَشَة َأما َأْنَت َذا َنَفٍر  ٨٦
ُبُع َفإِ  َقْوِمَي َلْم َتْأُكْلُهُم الض ن  
؛ »أّمـا أنـت ذا نفـر«بضّم الخاء المعجمة، و » ُخَراَشة«يا أبا، و : منادى بتقدير» أبا«

: ألن كنــت ذا نفــر، فعمــل فيــه مــا ذكرنــاه، والــذي يتعّلــق بــه الــالم محــذوف؛ أي: أصــله
ُبع ؛ والمراد بالض َنُة الُمْجِدبةال: ألن كنت ذا نفر اْفَتَخْرَت َعَليس .  

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  حذف كان مع اسمها
  

مــــع اســــمها وٕابقــــاء خبرهــــا، وذلــــك جــــائز ال واجــــب، » كــــان«حــــذف : المســــألة الثانيــــة
الشــرطيتان؛ فــاألّوُل كقولــه صــلى اهللا عليــه وســّلم » لــو«أو » إنْ «أن يتقــدمها : وَشــْرطهُ 

إْن كـــان عمُلهـــم : فتقـــديره» إْن َخْيـــرًا َفَخْيـــٌر، وٕاْن َشـــرا َفَشـــر  النـــاُس َمْجِزيـــوَن ِبَأْعَمـــاِلِهمْ «
، وهـذا أرجـح األوجـه فـي مثـل  ا؛ فجـزاؤهم َشـرخيرًا؛ فجزاؤهم خير، وٕاْن كان عمُلهـم َشـر

اْلـــَتِمْس َوَلـــْو «هـــذا الّتركيـــب، وفيـــه ُوُجـــوٌه ُأخـــر، والثّـــاني؛ كقولـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـّلم 
  . ولو كان الذي تلتمسه خاتمًا من حديد: أي» يدٍ َخاَتمًا ِمْن َحدِ 

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  »كان«شروط حذف نون 
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أن تكــون بلفـــظ : ، وذلـــك مشــروط بــُأُموٍر؛ أحـــدها»كــان«حـــذُف ُنــونِن : المســألة الثّالثــة
أن ال يقع بعـد الّنـون سـاكن، : أن يكون المضارع مجزومًا، والثّالث: المضارع، والثّاني

: الّنحــل(َولَـْم َيــُك ِمـَن اْلُمْشـِرِكيَن {: أن ال يقـع بعــده ضـمير متصـل، وذلــك نحـو: لّرابـعوا
ـــًا {، }) ١٢٠اآليـــة  ـــْم َأُك َبِغّي و » كـــانَ «: ؛ وال يجـــوز فـــي قولـــك}) ٢٠اآليـــة : مـــرَيم(َوَل

؛ النتفــاء الجــزم، »َلــْن َيُكــونَ «و » ُهــَو َيُكــونُ «: ؛ النتفــاء المضــارع، وال فــي نحــو»ُكــنْ «
؛ لوجــود الّســاكن، وال فــي نحــو }) ١اآليــة : الَبّيَنــة(َلــْم َيُكــِن الــِذيَن َكَفــُروْا {: ال فــي نحــوو 

إْن َيُكْنــُه َفَلــْن ُتَســّلط َعَلْيــِه، َوإِْن َال َيُكْنــُه َفــَال َخْيــَر َلــَك ِفــي «قولــه صــلى اهللا عليــه وســّلم 
مير» َقْتِلهِ  لوجود الض .  

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  الّسادس أسماء أفعال المقاربة
  

ـــاِدُس : ثـــم قلـــت اْلَخَبـــرِ : اْســـُم َأْفَعالـــِل الُمَقاَرَبـــِة؛ وِهـــيَ : الس َكـــاَد، وَكـــَرَب، َوَأْوَشـــَك؛ ِلـــُدُنو .
يهِ  وَهْلهَـَل؛ . وَعَسى، واْخَلْوَلَق، وَحَرى؛ ِلَتَرج ، وَطِفَق، وَعِلَق، َوَأْنَشَأ، وَأَخَذ، وَجَعَل، وَهـب

  . وعِع ِفيِه، وَيُكوُن َخَبُرَها ُمَضاِرعاً ِللشرُ 
  . اْسُم األْفَعالِل المذكورة: وأقول الساِدُس ِمَن المرفوعاتتِ 

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  أفعال المقاربة باعتبار معانيها ثالثة أقسام
  

  : وهي تنقسم ـــ باعتبار معانيها ـــ إلى ثالثِة أقساممٍ 
  . َكاَد، وَكَرَب، وَأْوَشكَ : بة الُمَسمى باسمها للخبر، وهي ثالثةما يدل على ُمَقارَ 

ي المتكّلم للخبر؛ وهي ثالثة أيضاً  على َتَرج َعَسى، وَحَرى، واْخَلْوَلقَ : وما يدل .  
سـبعة، ) هنـا(وما يدل على ُشُروع الُمَسمى باسمها في خبرها، وهي كثيرة؛ ذكرُت منها 

  . كذلك» كان«الباب َثَالَثَة َعَشَر، كما أن األفعال في باب فكملت أْفَعاُل هذا 
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فهذه الّثالَثَة َعَشـَر، تعمـل عمـل كـان؛ فترفـع المبتـدأ، وتنصـب الخبـر، إّال أن خبرهـا ال 
ُد عنهـــا، كمـــا يـــأتي  يكـــون إال فعـــًال مضـــارعًا، ثـــّم منـــه مـــا يقتـــرن بـــأْن، ومنـــه مـــا يتجـــر

بــاب المنصــوبات؛ ولــوال اختصــاُص َخَبِرهــا بأحكــام  تفصــيله ـــــ إن شــاء اهللا تعــالى ـــــ فــي
َيَكـاُد َزْيُتَهـا {: لـم تنفـرد ببـاب علـى ِحـَدٍة؛ قـال اهللا ـ سـبحانه ــــ » كـان وأخواتهـا«ليست لـ 
، وقــال }) ٨اآليــة : اإلســَراء(َعَســى َربُكــْم َأن َيــْرَحَمُكْم {، }) ٣٥اآليــة : النــور(ُيِضــىء 
  ) البسيط: (الشاعر

  َقْد َجَعْلُت ِإَذا َما ُقْمُت ُيْثِقُلِني ـــ وَ  ٨٧
  َثْوِبي َفَأْنَهُض َنْهَض الشاِرب السِكِر 

  َوُكْنُت َأْمِشي َعَلى ِرْجَلْينِن ُمْعَتِدًال 
  َفِصْرُت َأْمِشي َعَلى ُأْخَرى ِمَن الشَجِر 

  ) الطويل: (وقـال اآلخـر
  ِة الَهَوى ـــ َهَبْبُت َأُلوُم اْلَقْلَب ِفي َطاعَ  ٨٨

  ) الطويل: (وقـال اآلخـر
  ـــ َوِطْئَنا ِدَياَر الُمْعَتِديَن َفَهْلَهَلْت  ٨٩

  ُنُفوُسُهُم َقْبَل اإلَماَتِة َتْزَهُق 
وهــذان الفعــالن أْغــَرُب أفعــال الّشــروع، َوَطِفــَق أشــهرها، وهــي التــي وقعــت فــي التّنزيــل، 

َشــَرَعا : ؛ أي}) ٢٢اآليــة : األعــَراف(ِن َوَطِفَقــا َيْخِصــَفا{: وذلــك فــي موضــعين؛ أحــدهما
: َيِخيَطانِن ورَقًة على أخرى كما ُتْخَصُف النَعاُل؛ ليستترا بها، وقـرأ أبـو الّسـّمال العـدوي

بالفتح؛ وهي ُلَغة حكاها األخفش، وفيها ُلَغـة ثالثـة َطبِـَق ــــ ببـاء مكسـورة مكـان ) َوَطَفَقا(
ـــ والثــاني ــيف ُســوَقَها : ؛ أي}) ٣٣اآليــة : ص(حًا َفَطِفــَق َمْســ{: الفــاء ــ َشــَرَع يمســح بالس

  . يقطعها قطعاً : وأْعَناَقَها َمْسحًا، أي
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  »ليس«الّسابع اسم ما حمل على 
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فــي ُلَغــِة الجميــع، » َالتَ «: ، وِهــَي َأْرَبَعــةٌ »َلــْيَس «اْســُم مــا ُحِمــَل علــى : الساِبـــعُ : ثــم قلــت
ـــاَعِة أِو األَوانـــِن ِبقلـــٍة، وال يجَمـــُع بـــيَن ُجْزَأْيَهـــا، وال تَ  ـــَرٍة، أِو الس ْعَمـــل إال فـــي الحيـــنِن ِبَكْث

» مـا«و } ) ٣اآليـة : ص(وَالَت ِحـيَن َمَنـاٍص {: واألكَثُر َكـْوُن الَمْحـُذوفِف اْسـَمَها، نحـوُ 
ـــاِز، و » ال«و  ـــِة اْلِحَج ـــانِن فـــي ُلَغ ـــْرُط النافِ » إنِ «الناِفَيَت ـــِة؛ وَش ـــِل اْلَعاِلَي ـــِة َأْهل ـــُة فـــي ُلَغ َي

إْعَمــاِلِهن َنْفــُي اْلَخَبــِر، وتــأِخيُرُه، وأْن ال َيِلــَيُهن َمْعُمولُــُه ولــيس َظْرفــًا وال َمْجــُرورًا، وَتنكيــُر 
: ُيوُســـف(َمـــا َهــــَذا َبَشـــًرا {: بـــإنِن الزاِئـــَدِة، نحـــو» مـــا«وأن ال يقتـــِرَن اســـُم » ال«َمْعُمـــوَلْي 

  : و} ) ٣١اآلية 
  وال َوَزٌر ِمما َقَضى اللُه واِقيًا 

  . »إْن َذِلَك َناِفَعَك َوَال َضاركَ «و 
اســُم مــا ُحِمــَل ـــــ فــي رفــع االســم ونصــب الخبــر ـــــ علــى : الســابُع مــن المرفوعــات: وأقــول

  . »إنْ «و » التَ » «ال«و » ما«: ، وهي أْحُرٌف أربعة نافية، وهي»ليس«
  شرح شذور الذهب: باسم الكتا

   
  الحجازّية» ما«شروط عمل 

  
أن يكـــون اســـمها ُمَقـــّدمًا، : فإّنهـــا تعمـــُل هـــذا العمـــَل بأربعـــة شـــروط، أحـــدها» مـــا«فأّمـــا 

أن ال يقتــرن الخبــر : أن ال يقتــرن االســم بــإن الّزائــدة، والثالــث: وخبرهــا مــؤخرًا، والثــاني
  . ًا، وال جارا ومجروراً أال يليها معموُل الخبر وليس ظرف: بإّال، والّرابع

ــــ َســـواٌء أكـــان اســـُمها وخبرهـــا  فـــإذا اســـتوفت هـــذه الشـــروط األربعـــة عملـــت هـــذا العَمـــَل ــ
: نكرتين، أو معرفتين، أو كان االسُم معرفة والخبُر نكرًة ـــ فالمعرفتان كقولـه ـ تعـالى ــــ 

َهـــِتِهْم { ُأم ــا ُهــن َفَمــا ِمــنُكم ّمــْن {: قولــه ـ تعــالى ـــــ ، والّنكرتــان ك}) ٢اآليــة : المَجادلــة(م
؛ خبرهـــا، و )حـــاجزين(اســـمها، و ) أحـــدٌ (فــــ ) ٤٧اآليـــة : الَحاقـــة(} َأَحـــٍد َعْنـــُه َحــــِجِزيَن 

؛ العتمــاده »مــنكم«أعنــي، ويحتمــل أن أحــدًا فاعــُل : متعلــق بمحــذوف؛ تقــديره) مــنكم(
  . نعت له على لفظه) حاجزين(على النفي، و 

  وَصُف الواحُد بالجمع؟ وكيف يخبر به عنه؟ كيف يُ : فإن قلت
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ُســِلِه {: جوابهمــا أنــه اســم عــام، ولهــذا جــاء: قلــت اآليــة : الَبَقــَرة(َال ُنَفــّرُق َبــْيَن َأَحــٍد ّمــن ر
، ولـم يقـع }) ٣١اآليـة : ُيوُسـف(َمـا َهــَذا َبَشـًرا {: والمختلفان؛ كقوله ـ تعالى ـــ } ) ٢٨٥

ًا فـــي غيـــر هـــذه المواضـــع الّثالثـــة، علـــى االحتمـــال َصـــِريح» مـــا«فـــي القـــرآن إعمـــال 
  ) البسيط: (المذكور في الثّاني، وٕاعماُلها لغُة أهل الحجاز، وال يجيزونه في نحو قوله

  ـــ بِني ُغَداَنَة َما إْن َأْنُتُم َذَهٌب  ٩٠
  َوَال َصِريٌف، َولِكْن َأْنُتُم الَخَزُف 

ـٌد ِإال َرُسـوٌل {: حانه ــــ القتران االسم بإْن، وال في نحـو قولـه ـ سـب آل ِعمـَران(َوَمـا ُمَحم :
؛ القتـران الخبـر بـإال، وال فـي }) ٥٠اآلية : الَقَمر(َوَمآ َأْمُرَنآ ِإال وِحَدٌة {، }) ١٤٤اآلية 

ـــْن َأْعتَـــبَ «نحـــو قـــولهم فـــي المثـــل  : ؛ لتقـــدم خبرهـــا، وال فـــي نحـــو قولـــه»َمـــا ُمســـيٌء َم
  ) الطويل(

ْفَها الَمَناِزَل ِمْن ِمًنى ـــ وَقالُ  ٩١ وا َتَعر  
  َوَما ُكل َمْن َواَفى ِمًنى َأَنا َعاِرُف 

  . لتقّدم معمول خبرها وليس بظرف وال جار ومجرور
وقـرىء » َمـا َزْيـٌد قـائم«: وال ُيْعِملها بنو تميم، ولو استوفت الشروَط األربعة؛ بل يقولـون

ـا ُهـن ُأمهَــِتِهْم {و } ) ٣١اآليـة : ُيوُسـف(َمـا َهــَذا َبَشـًرا {: على لغتهم اآليـة : المَجادلـة(م
بالجر بباء زائدة، وتحتمل الحجازيـة والّتميمّيـة، ) بأمهاتهم: (بالرفع، وقرىء أيضاً } ) ٢

  . خالفًا ألبي علّي والّزمخشرّي، َزَعما أن الباء تختّص بلغة النصب
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  »ليس«عمل » ال«شروط عمل 

  
باالسـم، » إنْ «، إال شْرَط انتفـاِء اقتـران »ما«فإنها َتْعَمُل بالّشروط المذكورة لـ» ال«وأما 

 ــَزاد بعــد » إنْ «فــال حاجــة لــه؛ ألن ويضــاف إلــى الّشــروط الّثالثــة الباقيــة أن » ال«ال ُت
  ) الطويل: (يكون اسمها وخبرها نكرتين؛ كقوله

  ْيٌء َعَلى األْرضِض باقيًا ـــ َتَعز َفَال شَ  ٩٢
  َوَال َوَزٌر ِمما َقَضى اللُه َواقيًا 
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  ) البسيط: (ورّبما َعِملت في اسم معرفة؛ كقوله
  ـــ َأْنَكْرُتَها َبْعَد َأْعَوامٍم َمَضْيَن َلَها  ٩٣

  َال الداُر َدارًا، َوَال اْلِجيَراُن ِجيَراَنا 
  ) الطويل: (وعلى ذلك قوُل المتّنبي

  ـــ ِإَذا اْلُجوُد َلْم ُيْرَزْق َخَالصًا ِمَن األَذى  ٩٤
  َفَال اْلَحْمُد َمْكُسوبًا، َوَال الَماُل َباِقَيا 

ــــا بنــــو تمــــيم فيهملونهــــا » ال«وٕاعمــــاُل  ــــَل المــــذكوَر لغــــُة أهــــل الحجــــاِز أيضــــًا، وأّم الَعَم
  . ويوجبون تكريرها

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  يسعمل ل» إنْ «شروط عمل 
  

فتعمـــل بالّشـــروط المـــذكورة، إّال أن اقتـــران اســـمها بـــإْن ممتنـــع؛ فـــال حاجـــة » إنْ «وأمـــا 
: الشتراط انتفائه، وتعمل في اسم معرفة وخبر نكرة، قرأ سـعيد بـن ُجَبيـر ـ رحمـه اهللا ــــ 

) إن(؛ بتخفيـف } )١٩٤اآليـة : األعَراف(ِإن الِذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اللِه ِعَباٌد َأْمثَاُلُكْم {
علـى أّنـه صـفة ) أمثـالكم(علـى الخبرّيـة، و ) عبـاداً (وكسرها اللتقـاء الّسـاكنين، ونصـب 

ـــَع »عبــاداً «لـــ ــةِ «، وفــي نكــرتين، ُسِم وفــي معــرفتين، » إْن أَحــٌد َخْيــرًا ِمــْن َأَحــٍد ِإال ِباْلَعاِفَي
  . »إْن َذِلَك َناِفَعَك وال َضاركَ «ُسِمـَع 

   ٩.ه لغُة أهل العاليةهذ» إنْ «وٕاعماُل 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  عمل ليس» الت«شروط عمل 

  
  : فإنها تعمل هذا العمل أيضًا، ولكنها تختّص عن أخواتها بأمرين» َالتَ «وأّما 

، و »الســاعة«بكثـرة، و » الحـين«: أّنهـا ال تعمـل إّال فـي ثـالث كلمـات؛ وهـي: أحـدهما
  . بقلة» األوان«
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أن اسـمها وخبرهـا ال يجتمعـان، والغالـُب أن يكـون المحـذوُف اسـَمَها والمـذكوُر : يوالثان
  . َخَبَرَها، وقد يعكس

} َكــْم َأْهَلْكَنــا ِمــن َقــْبِلِهم ّمــن َقــْرٍن َفَنــاَدوْا وَالَت ِحــيَن َمَنــاٍص {: فــاألّول كقولــه ـ تعــالى ـــــ 
  ) . ٣اآلية : ص(

لّتاء زائدة لتوكيد الّنفـي والُمبالغـة فيـه، كالتـاء فـي نافية بمعنى ليس، وا) ال(الواو للحال 
خبرهــا، ومضــاف إليــه، ) حــيَن َمَنــاصٍ (راويــة، أو لتأنيــث الحــرف، واْســُمها محــذوٌف، و 

  . ِفَراٍر وتأخير: فنادوا والحاُل أنه ليس الحيُن حيَن مناصٍص، أي: أي
ولـــــيس حـــــيُن : فع، أيبـــــالر } ) ٣اآليـــــة : ص(وَالَت ِحـــــيَن {: والثـــــاني كقـــــراءة بعضـــــهم

  . مناصٍص حينًا موجودًا لهم عند َتناديهم ونزولِل ما نزل بهم من العذاب
  ) الكامل: (قوُل الشاعر» الساعة«ومن إعمالها في 

  ـــ َنِدَم اْلُبَغاُة َوَالَت َساَعَة َمْنَدمٍم  ٩٥
  َواْلَبْغُي َمْرَتُع ُمْبَتِغيِه َوِخيُم 

  ) لخفيفا: (قوُله» األوان«وفي 
  ـــ َطَلُبوا ُصْلَحَنا َوَالَت أَوانٍن  ٩٦

  فأَجْبَنا أْن َلْيَس ِحيَن َبقاِء 
ــــى  ــــيس األواُن أواَن صــــلح، فحــــذف اســــمها عل ــــيس الحــــيُن أواَن صــــلح، أو ل وأصــــله ل
القاعدة، وحذف ما أضيف إليه خبرها، وقـدَر ثبوتَـُه، فبنـاه كمـا يبنـى قبـل وبعـُد، إال أن 

َنه للضرورةأوانًا شبيٌه بِ  َنَزالِل فبناه على الكسر، وَنو .  
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  الثامن خبر إن وأخواتها

  
، نحـــوُ : وأَخَواِتَهـــا» إن «خبـــُر : الثـــامنُ : ثـــم قلـــت وَلْيـــَت، وَلَعـــل ، وكـــَأن ، ولِكـــن ، أن :} ِإن

دُمُه ُمْطَلقـًا، َوَال َتَوسـُطُه إال إْن كـان َظْرفـًا وال يجوز َتقَ } ) ١٥اآلية : طه(الساَعَة ءاِتَيٌة 
ـــــَك َلِعْبـــــَرًة {: أْو َمْجـــــُرورًا؛ نحـــــو ـــــَدْيَنآ َأنَكـــــاًال }{) ١٣اآليـــــة : آل ِعمـــــَران(ِإن ِفـــــى ذِل ِإن َل

  . }) ١٢اآلية : الُمزّمل(
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  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  عمل إّن وأخواتها
  

وأخواتهـــا الخمســـة، فـــإنهن يـــدخلن علـــى » إن «خبـــُر : اتالثّـــامن مـــن المرفوعـــ: وأقـــول
المبتــدأ والخبــر؛ فينصــبن المبتــدأ؛ كمــا ســيأتي فــي بــاب المنصــوبات، ويســمى اســمها، 

اآليـة : طـه(ِإن السـاَعَة ءاِتَيـٌة {: ويـرفعن خبـره كمـا نـذكره ـ اآلن ــــ ويسـمى خبرهـا، نحـو
َســــنَدٌة {، }) ٩٨اآليـــة : الَمائــــدة(اْلِعَقـــاِب اْعَلُمـــوْا َأن اللـــَه َشــــِديُد }{) ١٥ ُهْم ُخُشـــٌب مَكــــَأن

  . }) ١٧اآلية : الّشورى(َلَعل الساَعَة َقِريٌب {، }) ٤اآلية : المَناِفقون(
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  ال يتقدم الخبر على إّن وأخواتها

  
إلــى ذلــك الشــيُخ شــرُف الــّدين بــن عنــين؛ وال تتقــّدم أخبــاُرُهن علــيهن مطلقــًا، وقــد أشــار 

  ) الّطويل: (حيث قال
، َوَلْم ُيِجْز  ٩٧ َي ِمْن َأْخَباِر ِإنـــ كَأن  

  َلُه َأَحٌد في النْحو َأْن َيَتَقدَما 
  َعَسى َحْرُف َجَر ِمْن َنَداَك َيُجرِني 

  ِإَلْيَك؛ َفِإني ِمْن وَصاِلَك ُمْعَدَما 
فإن الحروف محمولة في اإلعمال على األفعال، فلكونهـا فرعـًا فـي وال على أسمائهن؛ 

العمل، ال يليق التوسُع في معموالتهـا بالّتقـديم والتّـأخير، الّلهـم إّال إن كـان الخبـر ظرفـًا 
ــُطُه بينهــا وبــين أســمائها، كقولــه ـ تعــالى ـــــ  ا ومجــرورًا، فيجــوز توســَدْيَنآ {: أو جــار ِإن َل

) ٢٦اآليــة : النازَعــات(} ِإن ِفــى َذِلــَك َلِعْبــَرًة ّلَمــن َيْخَشــى }{) ١٢اآليــة : لُمزّمــلا(َأنَكــاًال 
َالِة لُشْغال«: وفي الحديث ـْعر َلُحكمـاً «، و »إن في الصمـن الش لحكمـة«ويـروى » إن «

  . في الدار إن زيداً : فأما تقديُمه عليها، فال سبيَل إلى جوازه؛ ال تقول
  شرح شذور الذهب :اسم الكتاب
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  مواضع كسر همزة إن

  
ل الّصــــَلِة، والّصــــفِة والُجْمَلــــِة الحاليــــة، » إن«وُتْكَســــُر : ثــــم قلــــت فــــي االْبِتــــداِء، وفــــي أو

والُمضافِف إَلْيَها مـا َيْخـَتص باْلُجَمـل، والَمْحكيـِة بـاْلَقول، وَجَوابـِب اْلَقَسـمِم، والُمْخَبـر بَهـا 
الُفَجاِئيـــِة والفـــاء » إذا«وَقْبـــَل الالمـــِم الُمَعلقـــِة، وُتْكَســـُر أو تُْفـــَتُح َبْعـــَد َعـــنِن اْســـمِم َعْيـــنٍن، 
ُل َقْوِلي َأني َأْحَمُد اهللا«: اْلَجَزاِئيِة، وفي نحو وتُْفَتُح في الباقي» أو .  

  : وجوُب الكسر، ووجوب الفتح، وجواز األمرين: ثالُث حاالتتٍ » إن «لـ: وأقول
  شرح شذور الذهب: اباسم الكت

   
  وجوب كسر همزة إن في تسع مسائل

  
  : فيجب الكسر في تسع مسائل

ِإنـــا {، ) ١اآليـــة : الَكـــوَثر(} ِإنـــآ َأْعَطْيَنــــَك اْلَكـــْوَثَر {: فـــي ابتـــداء الكـــالم؛ نحـــو: إحـــداها
  ) . ١اآلية : الَقدر(} َأنَزْلَنـُه ِفى َلْيَلِة اْلَقْدِر 

َوءاَتْيَنـاُه ِمـَن اْلُكُنـوِز َمـآ ِإن َمَفاِتَحـُه {: أّول الّصـلة، كقولـه ـ تعـالى ــــ أن تقع في : الثّانية
مفعول ثانِن آلتيناه؛ وهي موصول بمعنـى الـذي، و ) ما(} ) ٧٦اآلية : الَقَصص(َلَتُنوُأ 

) ـِذي ِعْنـِدي «: مـن نحـو» أّول الصـلة«: وما بعـدها صـلة، واْحتَـَرْزُت بقـولي) إنَجـاَء ال
لة، لكنها ليست في أولها» نُه َفاِضلٌ أَ  واجبُة الفتحِح، وٕان كانت في الص فإن .  

ــُه َفاِضــلُ «أن تقــع فــي أول الصــفة، كـــ : الثالثــة ــٍل إن َمــَرْرُت «: ولــو قلــت» َمــَرْرُت ِبَرُجل
فة»ِبَرُجلٍل ِعْنِدي أنُه َفاِضلٌ  ها ليست في ابتداء الصلم تكسر؛ ألن ، .  

َكَمآ َأْخَرَجَك َربَك ِمـن َبْيتِـَك {: أن تقع في أول الجملة الحالّية، كقوله ـ تعالى ـــ : عةالراب
، واحتــَرْزُت بقيــد األّولّيــة ) ٥اآليــة : األنَفــال(} ِبــاْلَحّق َوإِن َفِريقــًا ّمــَن اْلُمــْؤِمِنيَن َلَكـــِرُهوَن 

  . »أْقَبَل َزْيٌد وِعْنِدي أنُه َظاِفرٌ «: من نحو
ـــ وهــو إذ وٕاذا : الخامســة ــة ــ أن تقــع فــي أول الجملــة المضــاف إليهــا مــا يخــتّص بالجمل

» إن«، وقد ُأولع الفقهـاء وغيـرهم بفـتح »َجَلْسُت َحْيُث إن َزْيدًا َجاِلٌس «: وحيث ـــ ؛ نحو
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ـــى الجملـــة، و  المفتوحـــة » أن«بعـــد حيـــث؛ وهـــو لحـــن فـــاحش، فإنهـــا ال تضـــاف إال إل
َجَلْســُت َحْيــُث اْعِتَقــاُد «: واْحَتــَرْزُت بقيــد األّولّيــة مــن نحــو. ل المفــردومعموالهــا فــي تأويــ
  . »َزْيٍد أنُه َمَكاٌن َحَسنٌ 

  . ولم أَر أحدًا من النحويـين، اشترط األّولّية في مسألتي الحال وحيث؛ وال بد من ذلك
َلَرُســـوُلُه َواللـــُه َيْشـــَهُد ِإن  َواللـــُه َيْعَلـــُم ِإنـــكَ {: أن تقـــع قبـــل الـــالم المعلقـــة، نحـــو: السادســـة

ُمَعلَقـانِن ) لكـاِذُبون(ومـن ) لرسـوله(فـالّالم مـن } ) ١اآلية : المَناِفقون(اْلُمَنـِفِقيَن َلَكـِذُبوَن 
مانعـان لهمـا مـن التسـلط علـى لفـظ مـا بعـدهما؛ فصـار لمـا : ِلِفْعَلِي العلم والشهادة، أي

جــب الكســر، ولــوال الــّالم لوجــب الفــتح؛ كمــا قــال اهللا ـ بعــدهما حكــم االبتــداء؛ فلــذلك و 
و } ) ٤١اآليـــة : األنَفـــال(َواْعَلُمــوا َأنَمـــا َغِنْمــُتم ّمـــن َشـــْىء َفــَأن للـــِه ُخُمَســُه {: تعــالى ــــــ 

  . }) ١٨اآلية : آل ِعمَران(َشِهَد اللُه َأنُه ال ِإلَـَه ِإال ُهَو {
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
ــابعة ــِه {: أن تقــع محكّيــة بــالقول، نحــو: السَوَمــن }{) ٣٠اآليــة : مــرَيم(َقــاَل ِإّنــى َعْبــُد الل

ُقــْل ِإن َرّبــى {، }) ٢٩اآليــة : األنبَيــاء(َيُقــْل ِمــْنُهْم ِإّنــى ِإَلـــٌه ّمــن ُدوِنــِه َفــذِلَك َنْجِزيــِه َجَهــنَم 
  . }) ٤٨اآلية : َسَبإ(َيْقِذُف ِباْلَحّق 

  . }حـم َواْلِكتَـِب اْلُمِبيِن ِإنآ َأْنَزْلَناهُ {: أن تقع جوابًا للقسم، كقوله ـ تعالى ـــ  :الثامنة
ِإن {: وقولـه ـ تعـالى ــــ » َزْيـٌد ِإنـُه َفاِضـلٌ «: أن تقـع خبـرًا عـن اسـم عـين، نحـو: التاسـعة

ـِبِئيَن َوالنَصـرَ  ِذيَن َهاُدوْا َوالصِذيَن ءاَمُنوْا َوالَه َيْفِصـُل الالل ِذيَن َأْشَرُكوْا ِإنى َواْلَمُجوَس َوال
  . }) ١٧اآلية : الَحجّ (َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقيـَمِة 

  . وقد أتيت في شرح هذا الموضع بما لم أسبق إليه فتأملوه
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  وجوبا» إن «مواضع فتح همزة 

  
  : ويجب الفتُح في ثماني مسائل
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: ؛ أي}) ٥١اآليـــة : الَعنكبـــوت(َأَوَلـــْم َيْكِفِهــْم َأنـــآ َأنَزْلَنــا {: أن تقـــع فاِعلَــًة؛ نحـــو: إحــداها
  . إْنَزاُلَنا
َوُأوِحـَى ِإَلـى ُنـوٍح َأنـُه لَـن ُيـْؤِمَن ِمـن َقْوِمـَك ِإال {: أن تقع نائبة عن الفاعـل؛ نحـو: الثّانية

اآليـة : الجـنّ (ُأوِحَى ِإَلى َأنُه اْسَتَمَع َنَفٌر ّمَن اْلِجّن ُقْل }{) ٣٦اآلية : ُهود(َمن َقْد ءاَمَن 
١ ({ .  

: األنَعـــام(َوَال َتَخـــاُفوَن َأنُكـــْم َأْشـــَرْكُتم ِباللـــِه {: أن تقـــع مفعـــوًال لغيـــر القـــول؛ نحـــو: الثّالثـــة
  . }) ٨١اآلية 
نـَك تَـَرى اْالْرَض َخــِشَعًة َوِمـْن ءاَيــِتِه أَ {: أن تقع في موضع رفع باالبتداء؛ نحو: الّرابعة

  . }) ٣٩اآلية : ُفّصَلت(
  . »اْعِتَقاِدي أنَك َفاِضلٌ «: أن تقع في موضع خبٍر عن اسم معنى؛ نحو: الخامسة
  . })٦اآلية : الَحجّ (ذِلَك ِبَأن اللَه ُهَو اْلَحق {: أن تقع مجرورة بالحرف؛ نحو: السادسة
: الـّذارَيات(ِإنـُه َلَحـق ّمْثـَل َمـآ َأنُكـْم َتنِطقُـوَن {: اإلضافة؛ نحـوأن تقع مجرورة ب: السابعة
  . }) ٢٣اآلية 
اْذُكُروْا ِنْعَمِتى الِتى َأْنَعْمُت َعلَـْيُكْم َوَأّنـى {: أن تقع تابعة لشيء مما ذكرنا؛ نحو: الثامنة

ـْلُتُكْم َعَلــى اْلَعـــَلِميَن  ــاِئَفَتْيِن {: حــو، ون}) ٤٧اآليــة : الَبَقــَرة(َفضــُه ِإْحــَدى الطَوإِْذ َيِعــُدُكُم الل
؛ فإنهـــــا فـــــي األولـــــى َمْعُطوَفـــــٌة علـــــى المفعـــــول؛ وهـــــو }) ٧اآليـــــة : األنَفـــــال(َأنَهـــــا َلُكـــــْم 

  ). إحدى(، وفي الثانية َبَدٌل منه؛ )نعمتي(
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  مواضع يجوز فيها فتح همزة إن وكسرها

  
  : الوجهان في ثالِي مسائَل في األْشَهرِ  ويجوز
ــابِ «: الُفَجائيــة؛ كقولــك» إذا«بعــد : إحــداها ــدًا ِباْلَب ــِإَذا ِإن َزْي : ، قــال الشــاعر»َخَرْجــُت َف

  ) الطويل(
  ـــ َوُكْنُت َأَرى َزْيدًا َكَما ِقيَل َسيدًا  ٩٨

  ِإَذا َأنُه َعْبُد اْلَقَفا واللَهاِزمِم 
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  . وبكسرها» نإ«يروى بفتح 
َمـْن َعِمـَل ِمـْنُكْم ُســوءًا ِبَجَهالَـٍة ثـم تَــاَب {: بعـد الفـاء اْلَجَزائيــة؛ كقولـه ـ تعـالى ـــــ : الثانيـة

  . وفتحها» إن«قرىء بكسر } ِمْن َبْعِدِه َوَأْصَلَح َفِإنُه َغُفوٌر َرِحيمٌ 
ُل َقــْوِلي َأنــي َأْحَمــُد اللــهَ «فــي نحــو : الثالثــة أن تقــع خبــرًا عــن قــول، : وَضــاِبُط ذلــك ؛»أو

وَخَبُرَهــا َقــْوٌل كأحمــد ونحــوه، وفاعــل القــولين واِحــٌد، فمــا اْســَتْوَفى هــذا الضــاِبَط؛ كالمثــال 
ُل قــولي حمــُد اهللا، والكســُر علــى جعلــى  أّول «المــذكور، جــاز فيــه الفــتُح علــى معنــى أو

ا المبتـدأ، وهـي مسـتغنية عـن جملة أخبر بها عـن هـذ» إّني أحمد اهللا«مبتدأ، و » قولي
أّوُل قــولي هــذا : عائــٍد، يعــود علــى المبتــدأ؛ ألنهــا نفــُس المبتــدأ فــي المعنــى، فكأنــه قيــل

َدْعـــوُهْم ِفيَهـــا ُسْبَحــــَنَك اللهُـــم {: الكـــالم الُمْفتَــــَتح بـــإني؛ ونظيـــُر ذلـــك قولـــه ـ ســـبحانه ــــــ 
أْفَضـُل مـا ُقْلتُـُه أَنـا والنِبيـوَن « عليـه وسـّلم ، وقوُل النبِـي صـلى اهللا}) ١٠اآلية : ُيونس(

  . »ِمْن َقْبِلي َال ِإلَه ِإال اللهُ 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  التي لنفي الجنس» ال«التاسع خبر 

  
ــُر : التاِســعُ : ثــم قلــت ــِي اْلِجْنســِس؛ نحــو» الَ «َخَب ــي ِلَنْف ــدٍ «: الِت ــْن زْي » َال َرُجــَل َأْفَضــُل ِم

وَيِجـــُب َتْنِكيـــُرُه، كاالســـم، وتـــأِخيُرُه َولَـــْو َظْرفـــًا، وَيكثـــُر َحْذفُـــُه إْن ُعِلـــَم، وَتِمـــيٌم ال تَــــْذكُرُه 
  . حينئذٍ 

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  خبر ال النافية للجنس
  

  . التي لنفي الجنس» ال«َخَبُر : الّتاسُع من المرفوعات: وأقول
  : أقسامعلى ثالثة » ال«اعلم أّن 

َوَال َتْمـــِش ِفـــى اْالْرِض {: أن تكـــون ناهيـــة؛ فتخـــَتص بالمضـــارع وتجزمـــه؛ نحـــو: أحـــدها
َال {، }) ٣٣اآليــــة : اإلســــَراء(َفــــَال ُيْســــِرف ّفــــى اْلَقْتــــِل {، }) ٣٧اآليــــة : اإلســــَراء(َمَرًحــــا 
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َال {: زم أيضـــًا، نحـــووُتْســـَتَعار للـــدعاء فتجـــ} ) ٤٠اآليـــة : الّتوَبـــة(َتْحـــَزْن ِإن اللـــَه َمَعَنـــا 
  . }) ٢٨٦اآلية : الَبَقَرة(ُتَؤاِخْذَنآ 
َمـــا {: أن تكـــون زائـــدة؛ دخولهـــا فـــي الكالمـــِم كخروجهـــا؛ فـــال تعمـــل شـــيئًا، نحـــو: الثـــاني

أن تسجد، بدليل أنـه قـد جـاء فـي مكـان : ؛ أي}) ١٢اآلية : األعَراف(َمَنَعَك َأال َتْسُجَد 
لّـَئال َيْعلَـَم َأْهـُل اْلِكتَــِب َأال َيْقـِدُروَن َعَلـى َشـْىء ّمـن {: ـ وقولـه ـ تعـالى ـــ» ال«آخر بغيـر 
َوَحَراٌم َعلَـى َقْرَيـٍة َأْهَلْكَنــَهآ َأنهُـْم َال {: ، وقوله ـ تعالى ـــ }) ٢٩اآلية : الَحديد(َفْضِل اللِه 
  ) . ٩٥اآلية : األنبَياء(} َيْرِجُعوَن 

  : نوعان أن تكون نافيًة؛ وهي: الثّالث
  . »ال زيٌد في الدار وال َعْمٌرو«: ـــ داخلة على معرفة؛ فيجب إهماُلها وَتْكَراُرها؛ نحو ١
  : ـــ وداخلٌة على نكرة؛ وهي ضربان ٢
  . عاملة عمل ليس؛ فترفع االسم، وتنصب الخبر؛ كما تقدم؛ وهو قليل) أ(
لكـالُم ـ اآلَن ــــ فيهـا؛ وهـي ؛ فتنصـب االْسـَم، وترفـع الخبـر؛ وا»إن «وعاملـة َعَمـَل ) ب(

  . التي أريد بها نفُي الجنس على سبيل التنصيص، ال على سبيل االحتمال
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  شرط إعمال ال عمل إن

  
  . وشرط إعمالها هذا الَعَمَل أمراننِ 

  . أن يكون اسمها وخبرها نكرتين كما َبينا: أحدهما
رًا؛ وذلــــك كقولــــكأن يكــــون االســــم مُ : والثــــاني مًا والخبــــر ُمــــَؤخال صــــاحَب ِعْلمــــٍم «: َقــــد
  . »ال طالعًا َجَبًال حاضر«، و »ممقوتٌ 

  . فلو دخلت على معرفة أو على خبر ُمَقدم، وجب إهماُلها وتكرارها
ـا قــول »ال َزْيــٌد فـي الـدار وال َعْمــٌرو«: كمـا تقـدم مــن قولـك: األّول العــرب ) بعـض(، وأم

، يريـد علـي بـن أبـي طالـب ـ »َقضيٌة وال أبـا َحَسـنٍن لهـا«: ، وقول ُعَمرَ »لكم ال َبْصَرةَ «
ـــ ، وقــول أبــي ســفيان يــوم فــتح مكــة ــَرْيَش بعــد اليــوم«: رضــي اهللا عنهمــا ــ وقــول » ال ُق

  ) الوافر: (الشاعر
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  ـــ َأَرى الحاَجاتِت ِعْنَد َأِبي ُخَبْيبٍب  ٩٩
  ِد َنِكْدَن، َوَال ُأَميَة في الِبالَ 

ل بتقدير وال مثل أبـي حسـن، وال مثـل البصـرة، وال مثـل قـريش، وال : ؛ أي»مثل«: فمؤو
  . مثل أمية
} َال ِفيَهــــا َغــــْوٌل َوَال ُهــــْم َعْنَهــــا ُينَزُفــــوَن {: كقــــول اهللا ـ ســــبحانه وتعــــالى ـــــــ : والثــــاني

افات( ٤٧اآلية : الص . (  
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  »ال«ر جواز حذف خب

  
َولَـْو تَـَرى ِإْذ َفِزُعـوْا فَـَال {: ويكثـر حـذُف الخبـِر، إذا ُعلـم؛ كقـول اهللا ـ سـبحانه وتعـالى ــــ 

: الشـَعَراء(َال َضـْيَر {: فـال فَـْوَت لهـم، وقولـه ـ تعـالى ــــ : ؛ أي}) ٥١اآليـة : َسـَبإ(فَـْوَت 
فَـُه، إذا كـان معلومـًا، وأمـا إذا وبنـو تمـيم ُيوِجُبـوَن َحذْ . ال َضْيَر علينـا: أي} ) ٥٠اآلية 

َال َأَحـَد َأْغَيـُر ِمـَن «: ُجهل فال يجوز حذفه عند أحد؛ فضـًال عـن أن يجـب؛ وذلـك نحـو
 وَجل ِه َعزالل« .  
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  العاشر المضارع المجّرد من الناصب والجازم

  
َد مِ : الَعاِشرُ : ثم قلت ْن َناِصبٍب وَجاِزممٍ الُمَضارُع إَذا َتَجر .  
َد مـن ناصـب : وأقول العاِشُر من المرفوعات ــــ وهـو خاتمُتهـا ــــ الفعـُل المضـارُع إذا تجـر

  . »َيْقُعُد َعْمٌرو«و » َيُقوُم َزْيدٌ «: وجازم؛ كقولك
  ) الوافر(فأما قول أبي طالب يخاطب الّنبي صلى اهللا عليه وسّلم 

ُد َتْفِد َنفْ  ١٠٠ َنْفسٍس ـــ ُمَحم َسَك كل  
  ِإَذا َما ِخْفَت ِمْن َشْيٍء َتَباَال 
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فأبـــدل » وبــاال«: ؛ أصــله»َتَبـــاالَ «: فهــو مقــرون بجــازم ُمَقـــدر؛ وهــو الم الــّدعاء، وقولــه
ـــٍث، َوُوَجـــاهٍ  ـــواو تـــاًء؛ كمـــا قـــالوا فـــي ُوَراث ـــَراث، وُتَجـــاه: ال : وأمـــا قـــول امـــرىء القـــيس. ُت

  ) السريع(
  َأْشَرب َغْيَر ُمْسَتْحِقبٍب  ـــ فاْلَيْومَ  ١٠١

  إْثمًا ِمَن اللِه وال واِغلِل 
مجزومــًا، وٕانمــا هــو مرفــوع، ولكــن حــذفت الّضــّمة للّضــرورة، أو » أشــرب«: فلــيس قولــه

منزلـة َعُضـٍد ـ بالّضـم ــــ فـإّنهم قـد » أْشـَرُب َغْيـرَ «: بالضـم مـن قولـه» َرُبـغَ «علـى تنزيـل 
َعْضـــٌد بالســـكون؛ : تصـــل؛ فكمـــا يقـــال فـــي َعُضـــٍد بالضـــمُيْجـــُروَن المنفصـــل ُمْجـــَرى الم

  . باإلسكان» َرْبغَ «: بالّضمّ » َرُبغَ «: كذلك قيل في
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  بـاب المنصـوبـات

  
  : ولما أنهيت القول في المرفوعات، شرْعُت في المنصوبات، فقلت

ــــِه ِفْعــــُل : ُعــــوُل ِبــــِه، وُهــــوَ الَمفْ : بــــاٌب، الَمْنُصــــوَباُت َخْمَســــَة َعْشــــَر، أحــــدها َمــــا َوَقــــَع َعَلْي
  . »َضَرْبُت َزْيداً «اْلَفاِعلِل؛ كـ 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  المفعول به: األّول

  
المنصـــوبات محصـــورة فـــي خمســـة عشـــَر نوعـــًا، وبـــدأُت منهـــا بالمفاعيـــل ألنهـــا : وأقـــول

ن المفاعيــل بــالمفعول بــه؛ كمــا األصــل، وغيُرهــا محمــوٌل عليهــا وُمَشــبه بهــا، وبــدأت مــ
فعل الفارسي وجماعة منهم صاحبا المقرب والتسـهيل، ال بـالمفعول المطلـق؛ كمـا فعـل 

أن المفعــول بــه أْحــَوُج إلــى اإلعــراب؛ : الّزمخشــرّي، وابــُن الحاِجبــِب، ووْجــُه مــا اخترنــاه
  . ألنه الذي يقع بينه وبين الفاعل االلتباُس 
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لـُق المعنـوّي، ال المباشـرة؛ أعنـي تعّلقَـُه بمـا ال ُيْعَقـُل إال بـه، ولـذلك التع: والمراد بـالوقوع
؛ لعـدم »أَرْدت السـفرَ «: لم يكـن إال للفعـل المَتَعـدي، ولـوال هـذا التفسـيُر َلَخـَرَج منـه نحـو

المفعــوُل المطلــُق، فإنــه نفــُس الفعلــِل الواقــع، » مــا وقــع عليــه«: المباشــرة، وخــرج بقولنــا
فإّن الفعل يقع فيه، والمفعول له، فإن الفعل يقع ألجله، والمفعـول معـه، فـإن والظرُف، 

  . الفعل يقع معه ال عليه
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  نواصب المفعول به

  
، َوُوُجوبـًا }) ٣٠اآلية : الّنحل(َقاُلوْا َخْيًرا {: َجوازًا نحو: وِمْنُه ما ُأْضِمَر َعاِمُله: ثم قلت
  . }) ١٣اآلية : اإلسَراء(َوُكل ِإْنَسـٍن َأْلَزْمَنـُه {: اِضـَع ِمْنَها باُب االْشِتَغالِل نحوفي َموَ 
الفعُل الُمَتَعدي، وَوْصـُفه، وَمْصـَدُرُه، : الذي ينصُب المفعوَل به، واحٌد من أربعة: وأقول

، ووصـفه }) ١٦اآليـة : النمل(َوَوِرَث ُسَلْيَمـُن َداُووَد {: واسُم ِفْعِلِه؛ فالفعل المتعّدي نحو
َوَلــْوَال َدْفــُع اللــِه النــاَس {: ، ومصــدره نحــو}) ٣اآليــة : الّطــالق(ِإن اللــَه َبـــِلُغ َأْمــِرِه {: نحــو

  . }) ١٠٥اآلية : الَمائدة(َعَلْيُكْم َأْنُفَسُكْم {: ، واسُم فعله نحو}) ٢٥١اآلية : الَبَقَرة(
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  إضمار ناصب المفعول جوازا

  
جوازًا، إذا َدل عليه دليـل : وكوُنه مذكورًا هو األصُل؛ كما في هذه األمثلة، وقد ُيْضَمرُ 

؛ فاألول نحـو أو حاِلي َنـا خيـرًا؛ : ؛ أي}) ٣٠اآليـة : الّنحـل(َقـاُلوْا َخْيـًرا {: مقاِليَأْنـَزَل َرب
ـاَذآ َأنـَزَل َربُكـْم {: بدليل اني. }) ٢٤اآليـة : حـلالنّ (مـب لسـفر: والثـنحـو قولـك لمـن تأه :

  . بإضمار ُتِصيبُ » اْلِقْرَطاَس «: ؛ بإضمار تريد، ولمن سدَد سهماً »َمكةَ «
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  إضمار ناصب المفعول وجوبا
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ويتـأّخر  أن يتقـّدم اسـٌم،: وقد ُيْضَمر وجوبًا فـي مواضـع؛ منهـا بـاب االشـتغال؛ وحقيقتـه

عنـــه فعـــل، أو وصـــف صـــالح للعمـــل فيمـــا قبلـــه، مشـــتغل عـــن العمـــل فيـــه بالعمـــل فـــي 
  . ضميره أو ُمَالبسه

َوُكـل ِإْنَســٍن {: وقولـه ـ تعـالى ــــ » َزْيـدًا َضـَرْبُتهُ «: فمثـال اشـتغال الفعـل بضـمير الّسـابق
  . }) ١٣اآلية : اإلسَراء(َأْلَزْمَنـُه 

  . »أنا َضاِرُبُه، اآلن أو غداً زيدًا «: ومثال اشتغال الوصف
زيــدًا أنــا «و » زيــدًا ضــرْبُت ُغَالَمــهُ «: ومثــال اشــتغال العامــل بمالبــس ضــمير الّســابق

  . »َضاِرٌب ُغَالَمُه، اآلن أو غداً 
ضـــربت زيـــدًا ضـــربته، : فالنصــب فـــي ذلـــك ومـــا أشــبهه بعاملـــٍل ُمْضـــَمٍر وجوبـــًا؛ تقــديره

  . وألزمنا كّل إنسان ألزمناه
َر مفّسر له، فلم يجمع بينهماوٕانما كا العامل المؤخ ن الحذف ـ هنا ـــ واجبًا ألن .  

هـــذا رأُي الجمهــــور، وزعـــم الكســــائي أن َنْصـــَب المتقــــّدم بالعامـــل المــــؤّخر علـــى إلغــــاء 
  . الفعل عامل في الظاهر المتقدم وفي الضمير المتأخر: العائد، وقال الفراء

الــذي يتعــدى لواحــد يصــير متعــّديًا الثنــين، وعلــى الكســائي  وُرد علــى الفــراء بــأن الفعــل
  . ، فال يستقيم إلغاؤه»ضربت غالمه«بأن الشاغل قد يكون غير ضمير السابق، كـ
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  المنادى نوع من أنواع المفعول به
  

فًا أْو ِشـْبَهُه أو َفْكـَرًة َمْجُهولَـًة، وِمْنُه الُمَناَدى، وٕانما َيْظَهُر َنْصُبُه إذا كاَن ُمضـا: ثم قلت
  . »َيا َرُجًال ُخْذ ِبَيِدي«: وَقْولِل األعمى» َيا َطاِلعًا َجَبالً «و » يا َعْبَد اللهِ «: نحوُ 

ــه فلهــذا أفردتــه بالــذكر : وأقــولُ  المنــادى نــوع مــن أنــواع المفعــول بــه، ولــه أحكــام تخص
حـرف » يـا«أصله يا أدعـو عبـد اللـه، فــ» َد اللهيا َعبْ «: وبيان كونه مفعوًال به أن قولك

َعْبــَد «فعـل مضــارع ُقِصــَد بـه اإلنشــاء ال اإلخبــار، وفاعلـه مســتتر و » أدعــو«تنبيـه، و 
مفعــول بــه ومضــاف إليــه، ولمــا علمــوا أن الضــرورة داعيــة إلــى اســتعمال النــداء » اللــه
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: داللــة قرينــة الحــال، والثــاني: كثيــرًا أوَجُبــوا فيــه َحــْذَف الفعــل اكتفــاء بــأمرين؛ أحــدهما
  . وأخواتها» يا«: االستغناء بما جعلوه كالنائب عنه والقائم مقامه وهو

وقـــد تبـــين بهـــذا أن َحـــق الُمَنادَياتـــِت كلهـــا أن تكـــون منصـــوبة؛ ألنهـــا مفعـــوالت، ولكـــّن 
ير النصـــب إّنمـــا يظهـــر إذا لـــم يكـــن المنـــادى مبنيـــًا، وٕانمـــا يكـــون مبنيـــًا إذا أشـــَبَه الضـــم

يـا «و » يـا َزْيـدُ «: بكونه مفردًا معرفة؛ فإّنه ـ حينئذ ـــ ُيبنى على الضمة أو نائبهـا، نحـو
ــُدونَ «و » زيــدان وأّمــا المضــاُف، والشــبيُه بالمضــاف، والنكــرة غيــُر المقصــودة؛ » يــا َزْي

فإنهن يستوجبَن ظهـوَر النصـب، وقـد مضـى ذلـك كلّـه مشـروحًا ممـثًال فـي بـاب البنـاء، 
 الوقوف عليه فليرجع إليه فمن أَحب .  

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  المنصوب على االختصاص مفعول محذوف العامل
  

َنْحُن الُعـْرَب َأْقـَرى «: والَمْنُصوُب ِبأُخص َبْعَد َضِميٍر ُمَتَكلمٍم، وَيُكوُن بأْل نحوُ : ثم قلت
ْيفِ  اسِس للضاألنبيـاِء َال ُنـوَرَث مـا َتَرْكَنـا َصـَدَقة َنْحـُن َمَعاِشـرَ «: وُمضـافًا، نحـوُ » الن« ،

وَعَلمـًا قلـيًال، » أَنـا َأْفَعـُل َكـَذا َأيَهـا الرُجـلُ «: َفَيْلَزُمَها ما َيلزُمَها فـي النـداِء، نحـو» إّيا«و 
  . شاذ ِمْن َوْجَهين» ِبَك اللَه َنْرُجو الَفْضلَ «: فنحو

 قِق إن َتَكـرـاكَ «َر أْو ُعِطـَف عليـِه، أو كـان والمنصوب بإلزم أو بـإتـَالَح «: نحـوُ » إيالس
َنْفَسـَك «أو » األَسَد األَسدَ «: ، ونحو»السْيَف والرْمحَ «: ونحو» األَخ األخَ «و » السَالحَ 
  . »إّياك من األسد«، و }) ١٣اآلية : الّشمس(َناَقَة اللِه َوُسْقَيـَها {: ونحو» َنْفَسكَ 

  شذور الذهب شرح: اسم الكتاب
   

  ما جاء محذوف العامل
  

اْنتَــِه «، و »الِكــَالَب َعَلــى الَبَقــرِ «: والمحــذوف عاملــه، والواقــُع فــي َمَثلــٍل أو ِشــْبِهِه؛ نحــو
  . »َخْيرًا لك
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مــن المفعــوالت التــي التــزم معهــا حــذف العامــل؛ المنصــوُب علــى االختصــاص : وأقــول
  . فظ النداءوهو كالم على خالف مقتضى الّظاهر، ألنه خبر بل

  . أنه اسم ظاهر معرفة ُقِصَد تخصيصه بحكم ضمير قبله: وحقيقته
ـــل كونـــه لغائبـــٍب  ــــ وَيِق ــــ نحـــو أنـــا، ونحـــن ــ والغالـــُب علـــى ذلـــك الّضـــمير كونـــه لمـــتكلم ــ

  . َفْخٌر، أو َتَواُضٌع، أو بيان: والباعث على هذا االختصاصصِ 
  ) الطويل: (فاألّول كقول بعض األنصار

  ـ َلَنا َمْعَشَر األْنَصاِر َمْجٌد ُمَؤثٌل ــ ١٠٢
  بإْرَضاِئَنا َخْيَر الَبِريِة َأْحَمَدا 

  . الذي له أصل: المؤّثل
  ) الخفيف: (ومثاُل الثاني قوله

  ـــ ُجْد ِبَعْفِو َفِإنِني َأيَها اْلَعْبـ  ١٠٣
  ــُد ِإَلى اْلَعْفِو َيا ِإلِهي َفِقيُر 

  ) سيطالب: (ومثال الثّالثثِ 
  ـــ إنا َبِني َنْهَشلٍل َال َندِعي ألبِب  ١٠٤

أُخــص العــَرَب؛ : التقــدير» َنْحــُن اْلَعــَرَب َأْقــَرى الناســِس للضــيفِ «: نحــوُ » أل«وتعريفــه بـــ
  ) الّرجز: (وتعريفه باإلضافة؛ كقوله

  ـــ َنْحُن َبِني َضبَة أْصَحاُب الجَمْل  ١٠٥
  َرافِف األَسْل َنْنَعى اْبَن َعفاَن بأطْ 

  . الرماح: األَسلُ 
» إنـا آَل محمـد ال َتِحـل لنـا الصـدقة«ومن تعريفه باإلضافة قوله صلى اهللا عليـه وسـّلم 

  . »نحُن َمَعاِشَر األنبياء ال ُنوَرُث ما تَرْكَنا َصَدَقةٌ «و 
 ـريُف علـى مـا يقتضـي الَكْشـف عنـه، وهـو أنمـن قولــه» مـا«وقـد اشـتمل الحـديُث الش :

صـــلته، والعائـــد » تركنـــا«موصـــول بمعنـــى الـــذي محلـــه َرْفـــع باالبتـــداء، و » مـــا تركنـــا«
خبــــر مــــا هــــذه علــــى روايــــة الّرفــــع، وهــــو أجــــود؛ » صــــدقة«تركنــــاه، و : محــــذوف؛ أي

مــا تركنــا مبــذوٌل : وأمــا النصــب، فتقــديره» فهــو صــدقة) ه(مــا تركنــا«: لموافقتــه لروايــة
} ) ٨اآليـــة : ُيوُســـف(َوَنْحـــُن ُعْصـــَبٌة {: َســـده مثـــلصـــدَقَة، َفُحـــِذف الخبـــر لســـّد الحـــال مَ 
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أن تكــون موصــوًال اســميا، كمــا تقــدم، وأن تكــون شــرطّية؛ فمــا علــى » مــا«ويجــوز فــي 
أي شــيٍء تركَنــاُه فهــو : األّول فــي محــّل رفــع، وعلــى الثّــاني فــي محــّل نصــب؛ والمعنــى

  . صدقة
هـذا البـاب مـا يلزمهـا فـي  فيلزمهـا فـي» أي«ويكون المنصوب على االختصاص بلفظ 

النداء؛ ِمَن التزام البنـاء علـى الضـّمة، وتأنيثهـا مـع المؤّنـث، والتـزام إفرادهـا؛ فـال تثّنـى، 
التنبيــه بعــدها، » هــا«وال تجمــع باتفــاق، ومفارقتهــا لإلضــافة ـ لفظــًا وتقــديرًا ـــــ ، ولــزوم 

و » نـا أْفَعـُل َكـَذا أيَهـا الرُجـلُ أ«: ومن َوْصفها باسم مَعرفٍف بأل الزمِم الرفع؛ مثاُل ذلك
أنــا أفعــل كــذا َمْخُصوصــًا مــن بــين الرجــال، : المعنــى» اللهُــم اْغِفــْر َلَنــا أيُتَهــا الِعَصــاَبةُ «

يَن من بين العصائب واللهم اغِفر لنا مختص .  
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
ـــه بالعلمّيـــة، ففـــي  ـــَك اللـــَه َنْرُجـــ«ويقـــل تعريُف ـــه بعـــد ضـــمير : شـــذوذان» و الَفْضـــلَ ِب كون

  . مخاطب، وكونه علماً 
  اإلغراء مفعول محذوف العامل 

  . المنصوُب بأْلَزْم، ويسّمى إْغراء: ومن المحذوفِف عاِمُلهُ 
  ) الطويل: (تنبيُه المخاَطبِب على أمر محموٍد ليلزَمُه؛ نحو: واإلغراء

  اَلُه ـــ َأَخاَك َأَخاَك؛ ِإن َمْن َال َأخَ  ١٠٦
  َكَساعٍع ِإَلى اْلَهْيَجا ِبَغْيِر ِسَالحِح 

: وٕانمــــا يلــــزم حــــذُف عاملــــه إذا تكــــرر، كمــــا ســــبق فــــي البيــــت، أو ُعطــــف عليــــه؛ نحــــو
ــــُروَءَة والنجــــَدةَ « ــــه، نحــــو» الَم ــــُر العامــــل وَحْذف ــــْد التكــــراَر والَعْطــــُف، جــــاز ِذْك ــــإن َفَق : ف
َالَة َجاِمَعةً « رًا، و منصـوٌب باحْ » الصـالةَ «فـ» الصمنصـوب علـى » جامعـة«ُضـُروا ُمقَـد

  . الحال
  : ويمكن أن يكون من هذا الّنوع قوُل الّشاعر

  ـــ َأَخاَك الِذي ِإْن َتْدُعُه ِلُمِلمٍة  ١٠٧
  ُيِجبَك َكَما َتْبِغي، َوَيْكِفَك َمْن َيْبِغي 

  َوإِْن َتْجُفُه َيْومًا َفَلْيَس ُمَكاِفئًا 
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  ِويِر واْلَوْشِي َأْن ُيْصِغي َفَيْطَمَع ُذو التزْ 
على تقدير اْلَزْم َأَخاَك الذي من صفته كذا، ويحتمل أن يكـون مبتـدأ والموصـول خبـره، 
: وجاء على لغة َمْن يستعمل األَخ باأللفِف في كّل حال، وُتَسـمى لَغـَة اْلَقْصـِر؛ كقـولهم

  . »ُمْكَرٌه َأَخاَك ال َبَطلٌ «
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  الثاني المفعول المطلق

  
ــُد ِلعاِمِلــه، أْو اْلُمِبــيُن : الَمْفُعــوُل الُمْطَلــُق؛ وُهــوَ : الثــاني: ثــم قلــت الَمْصــَدُر اْلَفْضــَلُة اْلُمؤك

ومـا ِبَمْعَنـى » َضـْرَبَتْينِ «أْو » َضـْرَب األِميـرِ «أو » َضَرْبُت َضـْرباً «ِلَنْوِعِه، أْو ِلَعَدِدِه؛ كـ 
وُه {و } ) ١٢٩اآليـــة : النســـاء(َفـــَال َتِميُلـــوْا ُكـــل اْلَمْيـــِل {: ْثُلـــه؛ نحـــوُ الَمْصـــَدِر مِ  َوَال َتُضـــر

  . }) ٤اآلية : النور(َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَدًة {و } ) ٣٩اآلية : الّتوَبة(َشْيًئا 
  . المفعوُل المطلقُ : الثّاني من المنصوبات: وأقول

َضــَرْبُت َضــْربًا؛ فالّضــرب : ليــه اســُم المفعولــِل بــال َقْيــٍد، تقــولوســمي مطلقــًا ألنــه يقــع ع
ــداً «: مفعــول؛ ألنــه نفــُس الشــيء الــذي فعلتــه، بخــالف قولــك » زيــداً «فــإن » َضــَرْبُت َزْي

ليس الّشيء الذي فعلته، ولكنك فعلت بـه فعـًال وهـو الضـرب؛ فلـذلك سـّمي مفعـوًال بـه، 
 وابـُن الحاجبـِب فـي الـذكر المفعـوَل وكذلك سائر المفاعيل، ولهذه العلة َقد َم الزمخشـري

  . الُمْطَلَق على غيره؛ ألّنه المفعول حقيقة
  : وَحدُه ما ذكرت في المقّدمة؛ وقد تبّين منه أّن هذا المفعول يفيد ثالثة أمور

وَسـى َتْكِليمـًا َوَكلَم اللـُه مُ {: َضَرْبُت َضْربًا، وقول اهللا ـ تعالى ـــ : التوكيُد؛ كقولك: أحُدها
َصـلوْا َعَلْيـِه َوَسـّلُموْا {، }) ٦٥اآليـة : النسـاء(َوُيَسّلُموْا َتْسـِليمًا {، }) ١٦٤اآلية : النساء(

  . }) ٥٦اآلية : األحَزاب(َتْسِليمًا 
ْقتَـِدٍر {: بياُن النْوعِع؛ كقوله ـ تعالى ــــ: الثّاني ٤٢اآليـة : الَقَمـر(َفَأَخْذَنــُهْم َأْخـَذ ِعِزيـٍز م (

  . »َرَجَع اْلَقْهَقَرى«جلسُت جلوَس القاضي، وجلسُت ُجُلوسًا حسنًا، و : وكقولك. }
: َضــَرْبُت َضــْرَبَتْينِن، أْو َضــَرباتٍت، وقــول اهللا ـ تعــالى ـــــ : بيــان العــدد؛ كقولــك: الثّالــث

  . }) ١٤اآلية : الَحاقة(َفُدكَتا َدكًة وِحَدًة {
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ُرُكوُع َزْيـٍد ُرُكـوٌع حسـٌن، أو طويـٌل، فإّنـه يفيـد : حتراٌز من نحو قولكا» الَفْضلة«: وقولي
  . بياَن الّنوع، ولكّنه ليس بفضلة

َكِرْهــــُت الُفُجــــوَر الُفُجـــوَر، فــــإّن الثّــــاني : مخــــرٌج لنحــــو قولـــك» المؤكــــد لعاملـــه«: وقـــولي
  . مصدر فضلة مفيد للّتوكيد، ولكن المؤكَد ليس العامل في المؤكدِ 

  شرح شذور الذهب: الكتاباسم 
   

  الثالث المفعول له
  

َمـان : الَمْفُعوُل لُه، وهو: الثاِلثُ : ثم قلت ُل ِلَحَدثٍث شاركه في الزالَمْصَدُر اْلَفْضَلُة اْلُمَعل
، وَيُجـــوُز ِفيـــِه أْن ُيَجـــر بَحْرفـــِف التْعِليلـــِل، وَيِجـــُب فـــي »ُقمـــُت إْجـــَالًال َلـــكَ «واْلَفاِعلـــِل، كــــ

  . ّللٍل َفَقَد َشْرطًا أْن ُيَجر بالالمِم أْو َناِئبهاُمعَ 
المفعــوُل لــه، ويســمى المفعــوَل ألجلــه، والمفعــول مــن : الثالــُث مــن المنصــوبات: وأقــول
  . أجله

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  شروط مجيء المفعول له
  

أن يكـون مـذكورًا  :أن يكـون مصـدرًا، والثـاني: ما اجتمع فيـه أربعـُة أمـور؛ أحـدها: وهو
أن يكــون : أن يكـون المَعلــُل بـه َحــَدثًا مشـاِركًا لــه فـي الزمــان، والرابـع: للتعليـل، والثالــث

  . مشاركًا له في الفاعل
ـوِعِق َحـَذَر اْلَمـْوِت {: مثاُل ذلك قولـه ـ تعـالى ــــ  َيْجَعلُـوَن َأْصــِبَعُهْم ِفـى ءاَذاِنِهـم ّمـَن الص

ــــَرة( ــــى : فالحــــذرُ } ) ١٩اآليــــة : الَبَق مصــــدٌر ُمْســــَتوفٍف لمــــا ذكرنــــا؛ فلــــذلك انتصــــب عل
  . المفعول له، والمعنى ألجل حذر الموت

ومتى َدلْت الكلمة على التعليل وُفِقَد منها شرٌط من الشـروط الباقيـة فليسـت مفعـوًال لـه، 
  . ويجب حينئذ أن تجر بحرف التعليل
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ُهــَو الــِذى {: لمــاء وِللُعْشــب، وقولــه ـ تعــالى ـــــ ِجْئتُــَك ل: فمثــاُل مــا َفَقــَد المصــدريَة قوُلــكَ 
  ) الطويل: (وقول امرىء القيس} ) ٢٩اآلية : الَبَقَرة(َخَلَق َلُكم ما ِفى اْالْرِض َجِميعًا 

  ـــ َوَلْو َأن َما َأْسَعى ِألْدَنى َمِعيَشٍة  ١٠٨
  كَفاني، َوَلْم َأْطُلْب، َقِليٌل ِمَن اْلَمالِل 

جئتـك اليـوَم للسـفر غـدًا، وقـوُل امـرىء القـيس : َفقَـَد االتحـاَد فـي الزمـان قولُـكَ ومثاُل ما 
  ) الطويل: (أيضاً 
  ـــ َفِجْئُت َوَقْد َنَضْت ِلَنْومِم ِثَياَبَها  ١٠٩

لِل  ِلْبَسَة اْلُمَتَفض ْتِر ِإالَلَدى الس  
  . فإن َزَمَن النوم متأّخٌر عن زمن َخْلعِع الثوب

  ) الطويل: (قمت ألمرك إياي، وقوُل الشاعر: ما فقد االتحاَد في الفاعل َقْوُلكَ ومثاُل 
  ـــ َوإِني َلَتْعُروِني ِلِذْكَراكِك ِهزٌة  ١١٠

  َكَما اْنَتَفَض اْلُعْصُفوُر َبلَلُه اْلَقْطُر 
  . هو الَهزُة وفاعل الذكرى هو المتكلم؛ ألن التقدير لذكرى إياك» َتْعُروني«فإن فاعل 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  الرابع المفعول فيه

  
ِمــْن َزَمــانٍن : َمــا ُذِكــَر َفْضــَلًة ألْجلــِل َأْمــٍر َوَقــَع فيــهِ : الَمْفُعــوُل ِفيــِه، وُهــوَ : الرابــعُ : ثــم قلــت

ــُه َمــادُة َعاِمِلــِه كـــ ُمْطَلقــًا، أوْ  أْو » ُصــْمُت َيْومــاً «َمَكــانٍن ُمــْبَهمٍم، أْو ُمِفيــٍد ِمْقــَدارًا، أْو َمادُت
والَمَكـاني » َجَلْسُت َمْجِلَسكَ «و » ِسْرُت َفْرَسخاً «و » َجَلْسُت َأَماَمكَ «و » َيْوَم اْلَخِميس«

: َقــــاَال َخْيَمتَــــْي ُأم َمْعَبــــِد وَقــــْوِلِهمْ : حــــوون» َصــــلْيُت فــــي الَمْســــِجدِ «َغْيــــَرُهن ُيَجــــر بفــــي كـــــ
  . على التَوسععِ » َدَخْلُت الدارَ «

المفعـــوُل فيـــه، ويســـمى الظـــرَف، وهـــو : الرابـــُع مـــن المنصـــوبات الخمســـة َعَشـــرَ : وأقـــول
  . عبارة عما ذكرت

والحاِصــُل أن االســم قــد ال يكــون ذكــر ألجــل أمــر وقــع فيــه، وال هــو زمــان وال مكــان، 
وقـد يكـون إنمـا ذكـر ألجـل أمـر وقـع فيـه، ولكنـه لـيس » َضـَرْبُت َزْيـداً «وذلك كزيـدًا فـي 
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فــإن المعنــى فــي أن يفعلــوا، » َرِغــَب المتُقــوَن أْن َيْفَعُلــوا َخْيــراً «: بزمــان، وال مكــان، نحــو
} ) ١٢٧ة اآليـ: النسـاء(َوَتْرَغُبـوَن َأن َتنِكُحـوُهن {: وعليه في أَحِد التفسيرين قولـه تعـالى

ّبَنـــا َيْومـــًا {: وقـــد يكـــون العكـــس، نحـــو ـــا َنَخـــاُف ِمـــن رونحـــو} ) ١٠اآليـــة : اإلنَســـان(ِإن :
} ) ١٨اآليــــة : َغــــافر(َوَأنــــِذْرُهْم َيــــْوَم اْالِزَفــــِة }{) ١٥اآليــــة : َغــــافر(ِلُينــــِذَر َيــــْوَم الــــتَالِق {

فهـذه األنـواع ال تسـمى } ) ١٢٤اآليـة : اماألنَعـ(اللُه َأْعلَـُم َحْيـُث َيْجَعـُل ِرَسـاَلَتُه {: ونحو
ظرفـًا فــي االصـطالح، بــل كــل منهـا مفعــوٌل بــه، َوقَـَع الفعــُل عليــه، ال فيـه، يظهــر ذلــك 
بأدنى تأملٍل للمعنى، وقـد يكـون مـذكورًا ألجـل أمـر وقـع فيـه وهـو زمـان أو مكـان؛ فهـو 

صــطالح وهــذا النــوع خاصــًة هــو المســمى فــي اال» فــي«حينئــٍذ منصــوب علــى معنــى 
  . ُصْمُت َيْومًا، أْو َيْوَم اْلَخِميس، وَجَلْسُت أَماَمكَ : ظرفًا، وذلك كقولك

وأَشْرُت بالتمثيل بيومًا ويوم الخمـيس إلـى أن ظـرف الزمـان يجـوز أن يكـون مبهمـًا وأن 
 النــــارُ }{) ١٨اآليــــة : َســــَبإ(ِســــيُروْا ِفيَهــــا َلَيــــاِلَى َوَأيامــــًا {: يكــــون مختصــــًا، وفــــي التنزيــــل
: األحـَزاب(} َوَسـّبُحوُه ُبْكـَرًة َوَأِصـيًال }{) ٤٦اآليـة : َغـافر(ُيْعَرُضوَن َعَلْيَهـا ُغـُدّوًا َوَعِشـّيًا 

  ). ٤٢اآلية 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  أقسام ظرف المكان

  
  : وأما ظرُف المكانِن فعلى ثالثة أقسام

ص بمكــانٍن بعينــه، وهــو نوعــان؛ أن يكــون مبهمــًا، ونعنــي بــه مــا ال َيْخــتَ : القســم األّول
فَـْوق، وتحـت، ويمـين، وشـمال، وأمـام، وخلـف؛ : أسـماء الجهـات السـت، وهـي: أحدهما

َفَناَداَهـــا ِمـــن َتْحِتَهـــآ }{) ٧٦اآليــة : ُيوُســـف(َوَفـــْوَق ُكــّل ِذى ِعْلـــٍم َعِلـــيٌم {: قــال اهللا تعـــالى
ِلـٌك  َوَكـانَ {) َمـنْ (فـي قـراءة َمـْن فـتح مـيم } ) ٢٤اآليـة : مرَيم( اآليـة : الكهـف(َوَرآءُهـم م

ــْمَس ِإَذا َطَلَعــت تــَزاَوُر َعــن َكْهِفِهــْم َذاَت }{وكــاَن َأَمــاَمُهْم َمِلــكٌ {: وقــرىء} ) ٧٩ َوتَــَرى الش
ـــــت تْقِرُضـــــُهْم َذاَت الّشـــــَماِل  ـــــزاور(وأصـــــل } ) ١٧اآليـــــة : الكهـــــف(اْلَيِمـــــيِن َوإَِذا َغَرَب ) َت

َور ـــ بفـتح الـواو ــــ وهـو الَمْيـل، ومنـه َزاَرُه، أيتتمايل، مشتق : تتزاور، أي مـال : من الز
تقطعهــم، مــن القطيعــة، وأصــله مــن القطــع، والمعنــى ُتْعــرض ) تقرضــهم(إليــه، ومعنــى 
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عــنهم إلــى الجهــة المســماة بالشــمال، وحاصــُل المعنــى أنهــا ال تصــيبهم فــي طلوعهــا وال 
  ) الوافر: (في غروبها، وقال الشاعر

  َدْدتِت الكأَس َعنا أم َعْمٍرو ـــ صَ  ١١١
  َوَكاَن الكأُس َمْجَراَها الَيِمينا 

مجراهــا فــي اليمــين، : ظــرف محبــر بــه، أي» اليمــين«مبتــدأ، و » مجراهــا«يجــوز كــوُن 
َبــَدًال مــن الكـــأس َبــَدل اشــتمالٍل؛ فـــاليمين » مجراهـــا«والجملــة خبــر كـــان، ويجــوز كــون 

ر عنـه إنمـا هـو البـدل ال االسـم، ويجـوز فـي َوْجـٍه أيضًا ظرٌف؛ ألن المعتمد في اإلخبـا
تقديُر اليمين خبر كان ال ظرفًا، وذلك على اعتبار المبـدل منـه دون البـدل، ) ضعيف(

  ) المتقارب: (وقال اآلخر
ْيُف والُمْرِمُلوَن  ١١٢ ـــ َلَقْد َعِلَم الض  

  إَذا اْغَبر ُأْفٌق َوَهبْت َشَماَال 
َأِو اْطَرُحـوُه {: لـيس اسـَم جهـٍة، ولكـن يشـبهه فـي اإلبهـام، كقولـه تعـالىمـا : النوُع الثاني

  . }) ١٣اآلية : الُفرقان(َوإََذآ ُأْلُقوْا ِمْنَها َمَكانًا َضّيقًا }{) ٩اآلية : ُيوُسف(َأْرًضا 
و » ِسـْرُت َفْرَسـخاً «من األرض، كـ) َمْعُلوَمةٍ (أن يكون َداال على مساحة : والقسم الثاني

وأكثــرهم يجعــل هــذا مــن المــبهم، وحقيقــة القــول فيــه أن فيــه إبهامــًا » َبِريــداً «و » الً ِمــي«
أما اإلبهام فمن جهة أنه ال يختص ببقعة بعينها، وأما االختصـاص فمـن : واختصاصاً 

  . جهة داللته على كمية معينة؛ فعلى هذا يصح فيه الَقْوَالننِ 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
اسم المكان المشتق من المصدر، ولكن َشْرُط هذا أن يكون َعاِملُـه مـن : والقسم الثالث

ـــِعَد {» َذَهْبــُت َمــْذَهَب َعْمــٍرو«و » َجَلْســُت َمْجِلــَس َزْيــدٍ «مادتــه، كـــ َوَأنــا ُكنــا َنْقُعــُد ِمْنَهــا َمَق
  . ونحوه» َجَلْسُت َمْذَهَب َعْمٍرو«، وال يجوز }) ٩اآلية : الجنّ (ِللسْمِع 

عــدا هــذه األنــواع الثالثــة مــن أســماء المكــان ال يجــوز انتصــابه علــى الظــرف؛ فــال  ومــا
؛ ألن هـذه األْمِكَنـَة »َجَلْسـُت الطِريـقَ «وال » ُقْمُت السـوقَ «وال » َصلْيُت المسجدَ «: تقول

ــٌة، أال تــرى أنــه لــيس كــل مكــان يســمى مســجدًا وال ســوقًا وال طريقــًا؟ وٕانمــا حكمــك  خاص
وقــال الشــاعر ـــــ وهــو » فــي«مــاكن ونحوهــا أن ُتَصــرح بحــرف الظرفيــة وهــو فــي هــذه األ
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ـــ يــذكر النبــي صــلى اهللا عليــه  ــَرْوا شخصــه ــ رجــل مــن الجــن ســمعوا بمكــة صــوته ولــم َي
  ) الطويل: (وسّلم وأبا بكر رضي اهللا عنه حين َهاَجرَ 

  ـــ َجَزى اللُه َرب الناسِس َخْيَر َجَزاِئه  ١١٣
  َقْينِن َقاَال َخْيَمَتْي ُأم َمْعَبِد َرِفي

  ُهَما َنَزَال ِباْلِبر ثُم َتَرحال 
  َفأْفَلَح َمْن َأْمَسى َرِفيَق ُمَحمِد 
  َفَيا َلُقَصَي َما َزَوى اللُه َعْنُكُم 

  ِبِه ِمْن ِفَعالٍل َال ُتَجاَزى َوُسْؤَدِد 
َقيَال فيها، ويروى َحـال بـدل قـاال، : أي» َمْعَبدِ  قاال في َخْيَمَتْي ُأم «: وكان حقه أن يقول

وأْوَصـَل الفعـل بنفسـه، » فـي«َحـال فـي َخْيَمتَـْي، ولكنـه اضـطر فأسـقط ) أيضاً (والتقدير 
ونحـــو ذلـــك، إال أن التوســـع مـــع » َدَخْلـــُت الـــداَر، والَمْســـِجدَ «: وكـــذا عملـــوا فـــي قـــولهم

  . ُمطِرد؛ لكثرة استعمالهم إياه» دخلت«
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  الخامس المفعول معه

  
ــــُه، وُهــــوَ : الَخــــاِمُس : ثــــم قلــــت االْســــُم، اْلَفْضــــَلُة، التــــاِلي َواَو الُمَصــــاَحَبِة، : الَمْفُعــــوُل َمَع

  . »َأَنا َساِئُر والنيلَ «و » ِسْرُت والنيلَ «َمْسُبوَقًة ِبِفْعلٍل أْو َما ِفيِه َمْعَناُه وُحُروُفُه، كـ
  . المفعوُل معه: الخامُس من المنصوبات: وأقول

أنهــم اختلفــوا فيــه، هــل هــو قياســي أو : وٕانمــا ُجِعــَل آِخَرَهــا فــي الــذكر ألمــرين؛ أحــدهما
أن العامـــل إنمـــا : ســـماعي؟ وغيـــره مـــن المفاعيـــل ال يختلفـــون فـــي أنـــه قياســـي، والثـــاني

  . ف سائر المفعوالتَيِصُل إليه بواسطة َحْرفٍف ملفوٍظ به، وهو الواو، بخال
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  شروط مجيء المفعول معه
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أن يكــون : أن يكــون اســمًا، والثــاني: أحــدها: وهــو عبــارة عمــا اجتمــع فيــه ثالثــُة ُأُمــورٍ 
أن تكـون تلـك الـواُو مسـبوَقًة بفعـل، أو : واقعًا بعد الواو الدالة على الُمَصاَحَبِة، والثالث

  . ل وُحُروُفهُ ما فيه معنى الفع
» َجــاَء الَبــْرُد والطَياِلَســةَ «و » اْســَتَوى الَمــاُء واْلَخَشــَبةَ «و » ِســْرُت والنيــلَ «: وذلــك كقولــك

فــــأجمعوا : أي} ) ٧١اآليــــة : ُيــــونس(َفــــَأْجِمُعوْا َأْمــــَرُكْم َوُشــــَرَكآءُكْم {: وكقــــول اهللا تعــــالى
الشــُروَط الثالثــة، وال يجــوز  مفعــول معــه؛ الســتيفائه) شــركاءكم(أمــركم مــع شــركائكم، فـــ

ألنــه حينئــٍذ شــريك لــه فــي معنــاه؛ ) أمــركم(علــى ظــاهر اللفــظ أن يكــون معطوفــًا علــى 
ـــَع إنمـــا : فيكـــون التقـــدير أجمعـــوا أمـــركم وأجمعـــوا شـــركاءكم، وذلـــك ال يجـــوز؛ ألن أْجَم

 أجمعـت شـركائي، وٕانمـا: أجمعت رأيــي، وال تقـول: يتعلق بالمعاني دون الّذَواتِت، تقول
: ألنــه يجــوز أن يكــون معطوفــًا علــى حــذف مضــاف، أي» علــى ظــاهر اللفــظ«: قلــت

واْجَمُعـوا شـركاءكم، : وأمر شركائكم، ويجوز أن يكون مفعوًال لفعل ُثَالِثي محـذوف، أي
بوصل األلف َصح الَعْطُف على قراءتـه مـن غيـر ) َفاْجَمُعوا: (ِبَوْصلِل األلف، ومن قرأ

جمعــت أمــري، : مشــترك بــين المعــاني والــذوات، تقــول وهــو» جمــع«إضــمار؛ ألنــه مــن 
الـِذى َجَمـَع }{) ٦٠اآليـة : طـه(َفَجَمـَع َكْيـَدُه ثُـم َأتَـى {: وجمعت شركائي، قال اهللا تعـالى

، ويجـــوز علـــى هـــذه القـــراءة أن يكـــون مفعـــوًال معـــه، ) ٢اآليـــة : الُهَمـــزة(} َمـــاًال َوَعـــدَدُه 
  . ألنه األصلولكن إذا أمكن الَعْطُف فهو أولى 

  ) الكامل: (وليس من المفعول معه قوُل أبي األْسَود الدؤلي
  ـــ َيَأيَها الرُجُل الُمَعلُم َغْيَرُه  ١١٤

  َهال ِلَنْفِسَك َكاَن َذا التْعِليُم 
  اْبَدْأ ِبَنْفِسَك َفاْنَهَها َعْن َغيَها 
  َفِإَذا اْنَتَهْت َعْنُه َفَأْنَت َحِكيُم 

  اَك ُيْسَمُع َما َتُقوُل َوُيْشَتَفى َفُهنَ 
  ِباْلَقْولِل ِمْنَك َوَيْنَفُع التْعِليُم 

  َال َتْنُه َعْن ُخُلقٍق َوَتْأِتي ِمْثَلُه 
  َعاٌر َعَلْيَك إَذا َفَعْلَت َعِظيُم 
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فإنـه لـيس مفعـوًال معـه وٕان كـان بعـد واو بمعنـى مـع ــــ » وتَـْأِتَي ِمْثلَـهُ «: الشاهد في قولـه
ِبْعتُـَك الـداَر «: ال َتْنه عن خلـق مـع إتيانـك مثَلـه ــــ ألنـه لـيس باسـم، وال نحـو قولـك: أي

َوَقْد دَخُلوْا ِباْلُكْفِر َوُهْم َقْد َخَرُجوْا بِـِه {: ، وقول اهللا سبحانه وتعالى»بأثاثها، والَعْبَد بثيابه
اء وٕان كانـــت جـــاء زيـــد مـــع عمـــرو، فـــإن هـــذه األســـم: ، وقولـــك}) ٦١اآليـــة : الَمائـــدة(

َمَزْجـُت َعَسـًال وَمـاًء، وقـول : مصاحبة لمـا قبلهـا لكنهـا ليسـت بعـد الـواو، وال نحـو قولـك
  ) الرجز: (الشاعر

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  ـــ َعَلْفُتَها ِتْبنًا َوَماًء َباِردًا  ١١٥
اَلًة َعْيَناَها  ى َغَدْت َهمَحت  

  ) الوافر: (وقـول اآلخـر
  ـ ِإَذا َما اْلَغاِنَياُت َبَرْزَن َيْومًا ــ ١١٦

ْجَن اْلَحَواِجَب َواْلُعُيوَنا  َوَزج  
ألن الواو ليست بمعنى مع فيهن، وٕانما هي في المثال األول لعطف مفرد علـى مفـرد، 

ــــ وفـي المثـالين األخيـرين لعطـف جملـة » مزجـت«واستفيدت المعية من العامـل ــــ وهـو 
ـــدير ـــا، فُحـــِذَف الفعـــل والفاعـــل وبقـــي : علـــى جملـــة، والتق ـــَن العيون ْل وســـقيتها مـــاء، وَكح

فيهمــا لعطــف مفــرد علــى مفــرد؛ لعــدم تشــارك مــا ) الــواو(المفعــول، وال جــائز أن يكــون 
ْجـنَ «ال يصـح تسـليطه علـى المـاء، و » َعلْفـتُ «قبلها وما بعدها في العامل؛ ألن  َزج «

َعلْفُتَهـا ِتْبَنـا «: ة؛ النتفائهـا فـي قولـهال يصح تسليطه علـى العيـون، وال تكـون للمصـاحب
ْجــَن اْلَحَواِجــَب والُعُيوَنــا«ولعــدم فائــدتها فــي » وَمــاءً  ؛ إذ مــن المعلــوم لكــل أحــد أن »َوَزج

؛ ألنه وٕان كـان اسـمًا واقعـًا »كل َرُجلٍل َوَضْيَعُته«: العيون مصاحبة للحواجب، وال نحو
هــَذا «: قة بفعـل وال مـا فـي معنـاه، وال نحـوبعـد الـواو التـي بمعنـى مـع لكنهـا غيــر مسـبو 

مـن معنـى » ها«مفعوًال معه منصوبًا بما في » أباك«ونحوه على أن يكون » َلَك وأباك
؛ ألن كـال » لـك«مـن معنـى أشـير، أو بمـا فـي » ذا«ُأَنبُه، أو بما في  مـن معنـى اْسـَتَقر

و » ِسـْرُت والنيـلَ «فيـه معنـى الفعـل دون حروفـه، بخـالف » لـك«و » ذا«و » هـا«من 
فــإن العامــَل فــي األول الفعــُل، وفــي الثــاني االســُم الــذي فيــه معنــى » أنــا َســاِئٌر والنيــل«
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وأما نحو هذا لَك وأباَك فقبـيح؛ ألنـك لـم تـذكر «: الفعل وحروفُه، قال سيبويه رحمه اهللا
  . مراده بالقبيح الممتنع: وقالوا» فعًال وال ما في معناه

  ح شذور الذهبشر : اسم الكتاب
   

  المشّبه بالمفعول به: السادس
  

  . وسيأتي» َزْيٌد َحَسٌن َوْجَههُ «: الُمَشبُه ِبالَمْفُعولِل ِبِه، نحوُ : الساِدُس : ثم قلت
المشــــبُه بــــالمفعول بــــه، وهــــو المنصــــوب بالصــــفة : الســــادُس مــــن المنصــــوبات: وأقــــول

» َزْيــٌد َحَســٌن َوْجَهــهُ «: نحــو قولــكَ المشــبهة باســم الفاعــل المتعــدي إلــى واحــد، وذلــك فــي 
ـــهُ «: بنصـــب الوجـــه، واألصـــلُ  ـــٌد َحَســـٌن َوْجُه ـــد» َزْي خبـــر، : مبتـــدأ، وحســـن: بـــالرفع؛ فزي

فاعل بحسن؛ ألن الصفة تعمُل عمـَل الفعلـِل، وأنـت لـو َصـرْحَت بالفعـل فقلـت : ووجهه
؛ فكـذلك َحـق الصـفة أن َحُسَن ـــ بضم السين وفتح النـون ــــ لوجـب رفـع الوجـه بالفاِعِليـةِ 

لـوا اإلسـناد عـن الوجـه إلـى  يجب معها الرفُع، ولكـنهم قصـدوا المبالغـة مـع الصـفة، فحو
ـُه بجملتـه،  ضمير مستتر في الصـفة راجعـٍع إلـى زيـد؛ ليقتضـي ذلـك أن الحسـن قـد َعم

هو، ثم نصب وجهه، وليس ذلك على المفعوليـة؛ ألن الصـفة : أي» َزْيٌد َحَسنٌ «: فقيل
تتعدى َتَبعًا لَتَعدي فعلها، وَحُسَن الذي هو الفعـُل ال يتعـدى، فكـذلك صـفته التـي ) إنما(

هي َفْرُعه، وال على التميـيز؛ ألنه معرفة باإلضافة إلى الضمير، ومـذهب البصريــين ــــ 
وهــو الحــق ـــــ أن التميـــيز ال يكــون معرفــة، وٕاذا َبَطــَل هــذان الوجهــان تعــيَن مــا قلنــا مــن 
أنه ُمَشبه بالمفعول به، وذلك أنـه شـبه َحَسـٌن بضـارب ــــ فـي أن كـال منهمـا صـفة تثنـى 

وتؤنـث، وهـي طالبـة لمـا بعـدها بعـد اسـتيفائها فاعَلَهـا ــــ فُنِصـَب الوجـُه ) وتذكرُ (وتجمع 
فَحَســـٌن مشــبه بضـــارب ووجهـــه » َزْيـــٌد َضـــاِرٌب َعْمــراً «: علــى التشـــبيه بعمــرو فـــي قولــك

  . وسيأتي الكالم على هذا الباب بأْبَسَط من هذا إن شاء اهللا في موضعه مشبه بعمرًا،
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  السابع الحال
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  تعريف الحال 
َوْصٌف َفْضَلٌة َمُسوٌق ِلَبَيـانِن َهْيَئـِة َصـاِحِبِه أْو تأِكيـِدِه أْو : الَحاُل، وُهوَ : السابِـعُ : ثم قلت

اآليـــة : الَقَصـــص(َفَخـــَرَج ِمْنَهـــا َخآِئفـــًا {: َمْضـــُموَن اْلُجْمَلـــِة َقْبَلـــُه، نحـــو َتأِكيـــِد َعاِمِلـــِه، أوْ 
َفَتَبسـَم َضـــِحكًا {و } ) ٩٩اآليـة : ُيـونس(آلَمـَن َمـن ِفـى اْالْرِض ُكلهُـْم َجِميًعـا {و } ) ٢١

  . }) ٧٩اآلية : النساء(َوَأْرَسْلَنـَك ِللناِس َرُسوًال {و } ) ١٩اآلية : النمل(
  َوَأَنا اْبُن َداَرَة َمْعُروفًا ِبَها َنَسِبي 

ـــِه، إن كـــاَن  ـــَن اْلُمَضـــافِف إَلْي ـــِل، ومنهمـــا مطلقـــًا، وِم ـــَن اْلَمْفُعول ـــَن اْلَفاِعـــل، َوِم ـــأِتي ِم وَي
: أْو َكَبْعِضـــِه نحـــوُ } ) ١٢اآليـــة : الُحجـــَرات(َلْحـــَم َأِخيـــِه َمْيتـــًا {: اْلُمَضـــاُف َبْعَضـــُه نحـــو

ِإَلْيــِه َمــْرِجُعُكْم َجِميعــًا {: أْو َعــاِمًال ِفيَهــا، نحــو} ) ١٣٥اآليــة : الَبَقــَرة(رِهيَم َحِنيًفــا ِملــَة ِإْبــ{
  . }) ٤اآلية : ُيونس(

ــــا، أْو  ًة، وأْن َيُكــــوَن َصــــاِحُبَها َمْعِرَفــــًة، أْو خاصَهــــا أْن َتُكــــوَن َنِكــــَرًة، ُمْنَتِقَلــــًة، ُمْشــــَتقوَحق
رًا، وَقْد َيَتخَ  ْفنَ ُمَؤخل .  

ــابُع مــن المنصــوبات: وأقــول ر ويؤنــث، وهــو األْفَصــح، يقــال) وهــو(الحــاُل، : الســَذك : ُي
  ) الطويل: (حالة؛ قال الشاعر: َحاٌل َحَسن، وحال حسَنٌة، وقد يؤنث َلْفُظَها فيقال

  ـــ َعَلى َحاَلٍة َلْو َأن ِفي اْلَقْومِم َخاِتمًا  ١١٧
  َماِء َحاِتُم َعَلى ُجوِدِه َلَضن ِبالْ 

جــنس يــدخل تحتــه الحــاُل والخبــُر » وصــفٌ «: وَحــدُه فــي االصــطالح مــا َذَكــْرُت؛ فقــولي
َمُســوٌق «: وقــولي» زيــد قــائم«: فصــل ُمْخــِرج للخبــر، نحــو» فضــلة«: والصــفُة، وقــولي

رأيـت َرُجـًال «: نعـت الَفْضـلة مـن نحـو: مخـرج ألمـرين، أحـدهما» لبيان هيئـة مـا ُهـَو لـه
فإنـــه وٕان كـــان وصـــفًا فضـــلة لكنـــه لـــم ُيَســـْق لبيـــان » مـــررت ِبَرُجلـــٍل َطِويـــلٍ « و» َطـــِويالً 

بعـض أمثلــة : الهيئـة، وٕانمــا ِسـيَق لتقيـــيد الموصـوف، وجــاء بيـاُن الهيئــة ِضـْمنًا؛ والثــاني
، فإنه وٕان كان وصفًا فضلة لكنه لم ُيَسْق لبيان الهيئـة، »هللا دره فارساً «: التميـيز، نحو

أو تأكيـده «: ن جـنس المتعّجبـِب منـه، وجـاء بيـان الهيئـة ضـمنًا، وقـوليولكنه ِسيَق لبيا
  . َتمْمُت به ذكر أنواع الحال» ـــ إلى آخره
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ــُة أْقَســاممٍ  مبينــة للهيئــة، وهــي التــي ال يســتفاد معناهــا بــدون : والحاصــُل أن الحــال أْرَبَع
ــــاد عامُلهــــا معناهــــا، ومؤكــــدة ذكرهــــا، ومؤكــــدة لعاملهــــا ــــم تــــذكر ألف ــــو ل ، وهــــي التــــي ل

لصـــاحبها، وهـــي التـــي يســـتفاد معناهـــا مـــن صـــريح لفـــظ صـــاحبها، ومؤكـــدة لمضـــمون 
الجملــة، وهــي اآلتيــة بعــد جملــة معقــودة مــن اســمين معــرفتين جامــدين، وهــي دالــة علــى 

  . وصف ثابت مستفاد من تلك الجملة
وقـــول اهللا . »أْقَبـــَل َعْبـــُد اللـــُه َفِرحـــاً «و » َزْيـــٌد َراِكبـــاً جـــاَء «: كقولـــك: فالمبينـــة للهيئـــة) أ(

  . }) ٢١اآلية : الَقَصص(َفَخَرَج ِمْنَها َخآِئفًا {: تعالى
: ُيــونس(آلَمــَن َمــن ِفــى اْالْرِض ُكلُهــْم َجِميًعــا {: كقولــه تعــالى: والمؤكــدة لصــاحبها) ب(

وهــذا القســم أْغَفــل » ُطــرا«أو » َكافــةً «أو » جــاء النــاُس َقاِطَبــةً «: وقولــك. }) ٩٩اآليــة 
ـــين، وَمثــَل ابــُن مالكــٍك باآليــة للحــال المؤكــدة لعاملهــا، وهــو  التنبيــه عليــه جميــُع النحوي

  . َسْهوٌ 
وقـــول اهللا » َعـــاَث عمـــٌرو ُمْفِســـداً «و » جـــاء َزْيـــٌد آتيـــاً «: كقولـــك: والمؤكـــدة لعاملهـــا) ج(

وذلـــك ألن اإلزالف هـــو ) ٣١اآليـــة : ق(} تِقـــيَن َغْيـــَر َبِعيـــٍد َوُأْزِلَفـــِت اْلَجنـــُة ِلْلمُ {: تعـــالى
ــاِس {: التقريــُب؛ فكــل ُمْزَلفــٍف قريــٌب، وكــل قريــب غيــر بعيــد، وقولــه تعــالى ـــَك ِللن َوَأْرَسْلَن

ــَم َضـــِحكًا }{) ٧٩اآليــة : النســاء(َرُســوًال  مــل(َفَتَبس١٩اآليــة : الن (}{ ــى ُمــْدِبرًاَول)مــلالن :
َعِثــــَي : فإنــــه يقــــال} ) ٦٠اآليــــة : الَبَقــــَرة(َوَال َتْعثَــــْوْا ِفــــى اْالْرِض ُمْفِســــِديَن }{) ١٠يــــة اآل

  . بالكسر َيْعَثى بالفتح إذا أْفَسدَ 
  ) البسيط: (وقول الشاعر» َزْيٌد أبوك عطوفاً «: كقوله: والمؤكدة لمضمون الجملة) د(

  ِبي ـــ َأَنا اْبُن َداَرَة َمْعُروفًا ِبَها َنسَ  ١١٨
  َوَهْل ِبَداَرَة َيا للناسِس ِمْن َعاِر؟ 

زيــــد «وال » عطوفـــًا زيــــد أبـــوك«: إلـــى أنـــه ال يجــــوز أن يقـــال» قبلــــه«: وأَشـــْرُت بقـــولي
  . »عطوفًا أبوك
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: تعـالىَمثْلـُت بـه مـن قولـه ) كنـتُ (ثم بينت أن الحال تارة يأتي من الفاعل، وذلـك كمـا 
حــال مــن الّضــمير المســتتر ) خائفــاً (فــإن } ) ٢١اآليــة : الَقَصــص(َفَخــَرَج ِمْنَهــا َخآِئفــًا {

  . العائد على موسى عليه السالم) َخَرجَ (في 
َوَأْرَسْلَنــَك ِللنـاِس َرُسـوًال {: مثلـت بـه مـن قولـه تعـالى) كنـت(وتارة يأتي من المفعول كما 

  . حال من الكاف التي هي مفعول أرسلنا) الً رسو (فإن } ) ٧٩اآلية : النساء(
  . وأنه ال يتوقف مجيء الحال من الفاعل والمفعول على شرط

  : وٕالى أنها تجيء من المضاف إليه، وأن ذلك يتوقف على واحد من ثالثة أمور
َأُيِحــب {: أن يكــون المضــاُف بعضــًا مــن المضــاف إليــه، كمــا فــي قولــه تعــالى: أحــدها

حــال مــن األخ، وهــو : فميتــاً } ) ١٢اآليــة : الُحجــَرات(ْأُكــَل َلْحــَم َأِخيــِه َمْيتــًا َأَحــُدُكْم َأن يَ 
ــــه تعــــالى ــــى {: مخفــــوض بإضــــافة اللحــــم إليــــه، والمضــــاف بعضــــه، وقول ــــا ِف ــــا َم َوَنَزْعَن

  . }) ٤٧اآلية : الِحجر(ُصُدوِرِهم ّمْن ِغّل ِإْخَواًنا 
حة حذفــه واالســتغناء أن يكــون المضــاف كــبعض مــن المضــاف إليــه فــي صــ: والثــاني

} ) ١٣٥اآليـة : الَبقَـَرة(َبـْل ِملـَة ِإْبـرِهيَم َحِنيًفـا {: عنه بالمضاف إليه، وذلك كقوله تعالى
وهــو مخفـوض بإضــافة الملـة إليــه، وليسـت الملــة بعَضــُه، ) إبـراهيم(حـال مــن ) حنيفــاً (فــ

بل اتبعـوا : لولكنها كبعضه في صحة اإلسقاط واالستغناء به عنها، أال ترى أنه لو قي
أيحــب أحــدكم أن يأكــل أخــاه ميتــًا، ونزعنــا مــا : َصــح ـــــ كمــا أنــه لــو قيــل: إبــراهيم حنيفــاً 

  . فيهم من غل إخوانًا ـــ كان صحيحاً 
ِإَلْيـــِه َمـــْرِجُعُكْم {: أن يكـــون المضـــاُف عـــامًال فـــي الحـــال، كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى: الثالـــث
ـــونس(َجِميعـــًا  ـــة : ُي ٌل مـــن الكـــاف والمـــيم المخفوضـــة بإضـــافة حـــا) جميعـــاً (فــــ} ) ٤اآلي

المرجع، والمرجع هو العامل في الحال، وصح لـه أن يعمـل ألن المعنـى عليـه مـع أنـه 
إليــه ترجعــون جميعــًا، كــان العامــُل : مصــدر؛ فهــو بمنزلــة الفعــل، أال تــرى أنــه لــو قيــل

  . الفعَل الذي المصدُر بمعناه
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  . ثم بينت أن للحال أحكامًا أربعة، وأن تلك األربعة ربما تخلفت
جــاء زيــٌد «: االنتقــاُل؛ ونعنــي بــه أن ال يكــون وصــفًا ثابتــًا الزمــًا، وذلــك كقولــك: فــاألولُ 
أال ترى أن الضـحك ُيَزايـل زيـدًا، وال يالزمـه، هـذا هـو األصـل، وربمـا جـاءت » ضاحكاً 

ـــًال {: تعـــالىدالـــة علـــى وصـــفٍف ثابتـــٍت، كقـــول اهللا  ـــِذى َأَنـــَزَل ِإَلـــْيُكُم اْلِكتَــــَب ُمَفصَوُهـــَو ال
َرافَـَة َيـَديَها أْطـَوَل ِمـْن «: مبينًا، وقولِل العرب: أي} ) ١١٤اآلية : األنَعام( ُه الزَخَلَق الل

ــَق، بــدٌل منهــا » ِرْجَلْيَهــا ـــ مفعــول لخَل ـــ بفــتح الــزاي ــ ــَدلَ (فالزرافــة ــ بعضــٍض مــن كــَل، ) َب
  . متعلق بأطول: حال من الزرافة، ومن رجليها: طولَ وأ

فيهـا الفـتح والضـم فبينـت : وقد عاب بعُض الجهال ما َجَزْمُت به من فـتح الـزاي، وقـال
لـه أن هــذه اللفظـة ذكرهــا أبـو منصــور موهــوُب بـن الجــواليقي فـي كتابــه فيمـا تغلــط فيــه 

وهــي الزرافــة ـــــ بفــتح : العامــة، فقــال فــي بــاب مــا جــاء مفتوحــًا والعامــة تضــمه مــا نصــه
الزاي ـــ هذه الدابة التـي جمعـت فيهـا خلـق شـتى، مـأخوذة مـن قـولهم للجمـع مـن النـاس 

بــــالفتح، وهــــو الوجــــه، والعامــــة تضــــمها، انتهــــى كالمــــه، واللغــــات الشــــاذُة ال » َزَرافــــة«
  . ُتْحَصى، وٕانما ُيْعَمُل على ما عليه الُفَصَحاء الموثوُق بلغتهم

أن تكـون وصـفًا مـأخوذًا مـن مصـدر كمـا قـدمناه مـن األمثلـة، : ؛ وهـواالشـتقاقُ : الثـاني
) ثبـات(فــ } ) ٧١اآليـة : النسـاء(َفانِفُروْا ثَُباٍت {: وربما جاءت اسمًا جامدًا كقوله تعالى

متفــرقين بــدليل : وهــو جامــد، لكنــه فــي تأويــل المشــتق، أي) اْنِفــُروا(حــاٌل مــن الــواو فــي 
وقـــد اشـــتملت هـــذه اآليـــة علـــى } ) ٧١اآليـــة : النســـاء(وْا َجِميعـــًا َأِو اْنِفـــرُ {: قولـــه تعـــالى

  . مجيء الحال جامدة وعلى مجيئها مشتقة
أن تكون نكرة، كجميع ما قـدمناه مـن األمثلـة، وقـد تـأتي بلفـظ المعـرف بـاأللف : الثالث

لَ «: والالم، كقولهم َل فاألو اء اْلَغِفيـرَ جاُءو «و » أْرَسَلَها الِعَراكَ «و » اْدُخُلوا األوا الَحم «
فـــِف باإلضـــافة، كقـــولهم: أي جميعـــًا، وأل فـــي ذلـــك كلـــه زائـــدة، وقـــد تـــأتي بلفـــظ المَعر :
ُهْم بَقِضيضهمْ «منفردًا، و : أي» اْجَتِهْد َوْحَدكَ « جميعاً : ، أي»جاءوا َقض .  

متبدَدًة، فإن َبـَداِد : يأ» َجاَءتِت اْلَخْيُل َبَدادِ «: وقد تأتي بلفظ المعرف بالَعَلِميِة، كقولهم
  . في األصل علم على جنس التبدِد، كما أن فجار علم للَفْجَرة
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أن ال يكون صاحُبها نكرة َمْحَضة، كمـا تقـدم مـن األمثلـة؛ وقـد تـأتي كـذلك كمـا : الرابع
: وقــــال الشـــاعر؛ وهــــو عنتــــرة العبســــي» َعَلْيـــِه ِماَئــــٌة ِبيضــــا«: روى ســـيبويه مــــن قــــولهم

  ) الكامل(
  شرح شذور الذهب: م الكتاباس
   

  ـــ ِفيَها اْثَنَتانِن وأْرَبُعوَن َحُلوَبًة  ١١٩
  ُسودًا كَخاِفَيِة الُغَرابِب األْسَحمِم 

لتميــــيز العـــدد، إمـــا حـــاٌل مـــن العـــدد، أو مـــن حُلوبـــة، أو صـــفة، وعلـــى هـــذين : فحلوبـــة
ــٌل علــى المعنــى؛ ألن حلوبــة بمعنــى حالئــب، فلهــذا صــح  أن يحمــل الــوجهين ففيــه َحْم

  . عليها سودًا، والوجه األول أحسن
َصـــلى رســـوُل اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـّلم جالســـًا وَصـــلى وراَءُه رجـــاٌل «: وفـــي الحـــديث

  . حال من النكرة المحضة: حال من المعرفة، وقياماً : فجالساً » قياماً 
ـــ أن تكــون عامــة أو خاصــة،  ـــ إذا كــان صــاحُب الحــال نكــرًة ــ أو مــؤخرة وٕانمــا الغالــُب ــ

  . عن الحال
) ٢٠٨اآليـة : الشَعَراء(هللا }َوَمآ َأْهَلْكَنا ِمن َقْرَيٍة ِإال َلَها ُمنِذُروَن {: كقوله تعالى: فاألول

  . وهي نكرة عامة؛ ألنها في سياق النفي) قرية(حال من ) إال(؛ فإن الجملة التي بعد 
ــــ إذا أعـرب حـاًال ــــ ) أمـراً (؛ فــ}َأْمـرًا ّمـْن ِعْنـِدَنآ ِفيَها ُيْفَرُق ُكل َأْمٍر َحِكـيمٍ {: نحو: والثاني

أمــا األول فمــن جهــة أنــه : فصــاحُب الحــال إمــا المضــاف فالمســوغ أنــه عــام أو خــاص
أَحُد ِصـَيغِغ العمـوم، وأمـا الثـاني فمـن جهـة اإلضـافة، وأمـا المضـاف إليـه فالمسـوغ أنـه 

} اَءُهْم ِكتَـاٌب ِمـْن ِعْنـِد اللـِه ُمَصـدقاً َوَلما جَ {: خاص؛ لوصفه بحكيم، وقرأ بعُض السلف
ِلَوْصِفِه بـالظرف، ولـيس مـا ذكـر بـالزم، ) كتاب(بالنصب؛ فجعله الزمخشري حاًال من 

  . لجواز أن يكون حاًال من الضمير المستتر في الظرف
  ) مجزوء الوافر: (كقوله: والثالثُ 

  ـــ ِلميَة ُموحشًا َطَلُل  ٧
، كمــا أن االبتــداء بــالنكرة فهــذه المواضــع ونحو  هــا َمِجــيُء الحــال فيهــا مــن النكــرة ِقَياِســي

  . في نظائرها قياسي، وقد مضى ذلك في باب المبتدأ، َفِقْس عليه هنا
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  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  الثّامن الّتميـيز
  

  . َهاَم اْسمٍم، أْو إْجَماَل ِنْسَبةٍ اْسٌم، َنِكَرة، َفْضَلٌة، َيْرَفُع إبْ : التْميـيُز، وهو: الثاِمنُ : ثم قلت
لُ  ِة، نحو» َكمْ «َبْعَد اْلَعَدِد األَحَد َعَشَر َفَما َفْوَقَها إَلى اْلِماَئِة، و : فاألوَكـْم «: االْسِتْفَهاِمي

، َوِشـبْ » َقِفيـز ُبـرا«و » ِشـْبر أْرضـاً «وكــ» ِرْطل َزْيتـاً «وَبْعَد الَمَقاِديِر، كـ» َعْبدًا َمَلْكتَ  ِهِهن
ــْن َنْحــوِ  و » ِمْثُلَهــا ُزْبــداً «و » ِنْحــي َســْمناً «و } ) ٧اآليــة : الّزلَزلــة(ِمْثَقــاَل َذرٍة َخْيــرًا {: ِم

  . »َخاَتم َحِديداً «: وَبْعَد َفْرِعِه نحو» َمْوِضـُع َراَحة َسَحاباً «
ٌل َعــنِن اْلَفاِعلــِل، نحــوُ : والثــاني ــا ُمَحــو ْأُس {: إمأْو } ) ٤اآليــة : مــرَيم(َشــْيبًا  َواْشــَتَعَل الــر

ْرَنــا اْالْرَض ُعُيونــًا {: َعــنِن اْلَمْفُعولــِل، نحــوُ  أْو َعــْن َغْيِرِهَمــا، } ) ١٢اآليــة : الَقَمــر(َوَفج
ـــاًال {: نحـــو ـــُر ِمنـــَك َم ـــْا َأْكَث ل، نحـــو} ) ٣٤اآليـــة : الكهـــف(َأَن ـــُر ُمَحـــو ِللـــِه َدرُه «: أْو َغْي
  . »َفاِرساً 
  . التميـيزُ : امُن من المنصوباتالث: وأقولُ 
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  تعريف الّتميـيز
  

وهــو والتفســير والتبيـــين ألفــاٌظ مترادفــة لغــة واْصــِطَالحًا، وهــو فــي اللغــة بمعنــى َفْصــلِل 
) ٥٩اآليــة : يــس(} َواْمتَــاُزوْا اْلَيــْوَم َأيَهــا اْلُمْجِرُمــوَن {: الشـيء عــن غيــره، قــال اهللا تعــالى

ينفصـــل : أي} ) ٨اآليـــة : الُملـــك(َتَكـــاُد َتَميـــُز ِمـــَن الَغـــْيِظ {انفصـــلوا مـــن المـــؤمنين : أي
بعُضــها مــن بعــض وهــو فــي االصــطالح مخــتص بمــا اجتمــع فيــه ثالثــة أُمــور، وهــي 

  . المذكورة في المقدمة
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  الفرق ما بين الحال والتميـيز
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ـــه فـــ ـــَم ممـــا ذكرت ـــه وُفِه ــــيز وٕان أشـــبه الحـــال فـــي كون ـــدِي الحـــال والتميــــيز أن التمي ي َح

أن الحـــال إنمـــا : منصـــوبًا، فضـــلة، مبينـــًا إلْبَهـــامٍم، إال أنـــه يفارقـــه فـــي أمـــرين، أحـــدهما
ـــيز فإنــه يكــون باألســماء الجامــدة كثيــرًا؟  يكــون وصــفًا إمــا بالفعــل أو بــالقوة، وأمــا التمي

ــيًال كقــولهم» رطــل زيتــاً «و » ِعْشــُروَن ِدْرَهمــاً «: نحــو ِللــِه َدرُه «: وبالصــفات المشــتقة قل
أن الحــال لبيــان الهيئــات والتميـــيز يكــون تــارة لبيــان : الثــاني» ِللــِه َدرُه َراِكبــاً «و » َفاِرســاً 
  . وتارة لبيان جهة النسبة. الذوات

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  أقسامالتميـيز نوعان وكّل منهما على أربعة 
  
  أقسام الّتميـيز المبّين للّذات ) أ(

  : وَقسْمُت كال من هذين النوعين أْرَبَعَة أْقَساممٍ 
أن يقــع بعـــد األعــداد، وقســمت العــدد إلـــى : فأمــا أْقَســاُم التميـــيز المبـــين للــذات فأحــدها

  . صريح، وكناية: قسمين
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  العدد الصريح

  
ـــداً «: تقـــول. َحـــَد َعَشـــَر فمـــا فوقهـــا إلـــى المائـــةفالصـــريح األ ـــِدي أَحـــَد َعَشـــَر َعْب و » ِعْن

اآليـة : ُيوُسـف(ِإّنـى َرَأْيـُت َأَحـَد َعَشـَر َكْوَكًبـا {: وقال اهللا تعـالى» ِتْسَعٌة َوِتْسُعوَن ِدْرَهماً «
ــًا }{) ٤ ــْى َعَشــَر َنِقيب ــنُهُم اْثَن ــا ِم ــًة َووَعــدْ }{) ١٢اآليــة : الَمائــدة(َوَبَعْثَن ـــِثيَن َلْيَل َنا ُموَســى َثَل

َفَلبِـَث ِفـيِهْم َأْلـَف }{) ١٤٢اآليـة : األعـَراف(َوَأْتَمْمَناَها ِبَعْشٍر َفَتم ِميقَـُت َرّبـِه َأْرَبِعـيَن َلْيلَـًة 
نًا َفَمـن لـْم َيْسـَتِطْع َفِإْطَعـاُم ِسـتّيَن ِمْسـِكي}{) ١٤اآليـة : الَعنكبـوت(َسَنٍة ِإال َخْمِسيَن َعامًا 

َفاْجِلـــُدوُهْم َثَمـــاِنيَن }{) ٣٢اآليــة : الَحاقـــة(َذْرُعَهــا َســـْبُعوَن ِذَراعــًا }{) ٤اآليـــة : المَجادلــة(
، }) ٢٣اآليـــة : ص(ِإن َهــَذآ َأِخـــى لَــُه ِتْســٌع َوِتْســُعوَن َنْعَجــًة }{) ٤اآليــة : النــور(َجْلــَدًة 
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عـدم دخـول » إلـى المائـة«: وأردت بقـولي» إن هللا تسـعًة وتسـعيَن اسـماً «: وفي الحديث
  . الغاية في الُمَغيا، وهو أحُد احتماَلْي حرف الغايةِ 

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  العدد الكناية
  

ــدًا َمَلْكــَت؟ فكــم: االســتفهامية، تقــول» كــم«والكنايــة هــي  : مفعــول مقــدم، وعبــداً : َكــْم َعْب
ــــيز واجـــُب النصـــبِب واإلفـــراد، وزعـــم الكـــوفي أنـــه يجـــ كـــم عبيـــدًا : وز جمعـــه فتقـــولتمي

ملكــت، وهـــذا لــم يســـمع، وال قيــاس يقتضـــيه، ويجــوز لـــك جــر تميــــيز كــم االســـتفهامية؟ 
أن يكون تميــيزها : أن يدخل عليها حرف جر، والثاني: وذلك مشروط بأمرين، أحدهما

ر حينئـذ عنـد ِبَكْم ِدْرَهمٍم اْشَتَرْيَت؟ وعلى َكْم َشْيخٍخ اْشـَتَغْلَت؟ والجـ: إلى جانبها، كقولك
بكــم مــن درهــم؟ وعلــى كــم مــن شــيخ؟ وزعــم : جمهــور النحويـــين بمــن مضــمرة، والتقــدير

  . الزجاج أنه باإلضافة
ــْمُتَها علــى ثالثــة أقســام، أحــدها: القســم الثــاني مــا يــدل علــى : أن يقــع بعــد المقــادير وَقس

ــَوان: الــوزن، كقولــك ــَوانِن ســمنًا؟ والَمَن ، وهــو لغــة فــي المــّن، تـــثنية َمنــاً : رطــل زيتــًا، وَمَن
مــا يــدل علــى : عصــوان، والثــاني: َمنــوانِن، كمــا يقــال فــي تثنيــة عصــاً : وقيــل فــي تثنيتــه
مـــا فـــي الســـماء َمْوضـــع َراحـــٍة : شـــبر أرضـــًا، وجريـــب نخـــًال؟ وقـــولهم: مســـاحة؟ كقولـــك

  . قفيز برًا، وصاع تمراً : ما يدل على الكيل، كقولهم: سحابًا، الثّالث
قـول : أحـدها: قـع بعـد شـبه هـذه األشـياء، وذكـرت لـذلك أرَبَعـة أمثلـةأن ي: القسم الثالـث

فهـــذا بعـــد ِشــــْبِه الـــوزن، ولـــيس بــــه } ) ٧اآليـــة : الّزلَزلــــة(ِمْثَقـــاَل َذرٍة َخْيـــرًا {: اهللا تعـــالى
عنـدي : قـولهم: حقيقة؟ ألن مثقال الـذرة لـيس اسـمًا لشـيء يـوزن بـه فـي ُعْرفنـا، والثـاني

ـــ اســم  ِنْحــٌي ســمنًا، والنْحــيُ  ـــ بكســر النــون وٕاســكان الحــاء المهملــة وبعــدها يــاء خفيفــة ــ ــ
لوعــاء الّســمن، وهــذا ُيَعــد شــبه الكيــل، ولــيس بــه حقيقــة؛ ألّن الّنحــي لــيس ممــا يكــال بــه 
ــمن ويعــرف بــه مقــداره، وٕانمــا هــو اســم لوعائــه فيكــون صــغيرًا وكبيــرًا، ومثلــه قــولهم الس :

الــواو وســكون الطــاء وباليــاء الموحــدة ـــــ اســم لوعــاء الّلــبن،  َوْطــٌب َلَبنــًا، والَوْطــُب ـــــ بفــتح
مـــا فـــي الســـماء موضـــُع راحـــٍة : ِســـَقاء مـــاًء، وِزق خمـــرًا، وراُقـــوٌد َخـــال، الثالـــث: وقـــولهم
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علـى : قـولهم: وهـو شـبيه بالمسـاحة، والرابـع» موضـع راحـة«واقع بعد : سحابًا، فسحاباً 
وهـــي شـــبيهة إن شـــئت بـــالوزن، وٕان شـــئت » مثـــل«واقـــع بعـــد : التْمـــَرِة ِمْثلهـــا ُزبـــدًا فُزْبـــداً 

  . بالمساحة
هــَذا َخــاَتٌم حديــدًا، وذلــك ألن : أن يقــع بعــد مــا هــو متفــرع منــه، كقــولهم: والقســم الرابــع

ــاب َســاجاً «الحديــد هــو األصــل، والخــاتم مشــتق منــه؛ فهــو َفْرُعــُه، وكــذلك  ُجبــٌة «و » َب
  . ونحو ذلك» َخزا

  ذور الذهبشرح ش: اسم الكتاب
   
  الّتميـيز المبّين لجهة الّنسبة) ب(
  

  : وأما أقسام التميـيز المبين لجهة النسبة فأربعة
: مـرَيم(َواْشَتَعَل الـرْأُس َشـْيبًا {: أن يكون ُمَحوًال عن الفاعل، كقول اهللا عز وجل: أحدها
ُكْم َعن َشـْىء ّمْنـُه َفِإن ِطْبَن لَ {: واشتعل شيُب الرأسِس، وقوله تعالى: أصله} ) ٤اآلية 
َل : أصـــُله} ) ٤اآليـــة : النســـاء(َنْفســـًا  لكـــم عـــن شـــيء منـــه، فُحـــو فـــإن طابـــت أنفُســـُهن

اإلسناد فيهما عن المضاف ـــ وهو الشيب فـي اآليـة األولـى، واألْنفُـُس فـي اآليـة الثانيـة 
جـيء بـدَل الهـاء ـــ إلى الُمضاف إليه ـــ هو الرأس، وضمير النسوة ــــ فارتفعـت الـرأس، و 

ل عنـه اإلسـناد فضـَلًة وتميــيزًا،  والنون بنون النسوة، ثـم جـيء بـذلك المضـاف الـذي ُحـو
ــُب فيــه بيــاُن الجنســِس،  وأفــردت الــنفس بعــد أن كانــت مجموعــة، ألن التميـــيز إنمــا ُيْطَل

  . وذلك يتأدى بالمفرد
ــا اْالْرَض ُعُيونــًا َوَفج {: أن يكــون ُمَحــوًال عــن المفعــول، كقولــه تعــالى: الثــاني : الَقَمــر(ْرَن
َغَرْسـُت األْرَض «عيوَن األرضـِض، وكـذا قيـل فـي ) وفجرنا(التقدير : قيل} ) ١٢اآلية 
  . ـــ ونحو ذلك» َشَجراً 
اآليـة : الكهف(َأَنْا َأْكَثُر ِمنَك َماًال {: أن يكون ُمَحوًال عن غيرهما، كقوله تعالى: الثالث

، فحذف المضاف ـــ وهو المال ــــ وأقـيم المضـاف إليـه ــــ وهـو مالي أْكَثرُ : أصُله} ) ٣٤
أنـا أكثـر منـك، ثـم جـيء بالمحـذوف : ضمير المتكلم ـــ ُمَقاَمه، فـارتفع وانفصـل، وصـار
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َوْجـُه : وشـبه ذلـك، التقـدير» َعْمٌرو أْنَقـى ِعْرضـاً «و » زيد أْحَسُن َوْجهاً «: تميـيزًا، ومثله
  . و أْنَقىَزْيٍد أْحَسُن، وِعْرُض عمر 

لـٍل، كقـول العـرب: الرابع ُه فارسـاً «: أن يكون غيـر ُمَحوـِه َدرَحْسـُبَك بـه ناصـراً «و » ِلل «
  : وقول الشاعر

  ـــ َيا َجاَرَتا َما َأْنتِت َجاَرْه  ١٢٠
فقلبــت الكســرة » يــا جــارتي«منــادى مضــاٌف لليــاء، وأصــله » جارتــا«حــرف نــداء » يــا«

خبـره، والمعنـى َعُظْمتـِت، كمـا » أنـت«بتدأ، وهو اسم اسـتفهام، م» ما«فتحة والياء ألفًا 
ــٌد، أي: يقــال ــٌد ومــا َزْي » مــا«: حــال، وقيــل: تميـــيز، وقيــل» جــاره«شــيء عظــيم، و : َزْي

َلْســـتِت جـــارة، بـــل أنـــت : خبـــر مـــا الحجازيـــة، أي» جـــارة«اســـمها، و » أنـــت«نافيـــة، و 
  ) الّسريع: (الشاعرِ  أشرُف من الجارة، والصواُب األول، ويدُل عليه قولُ 

  ـــ َيا َسيدًا َما َأْنَت ِمْن َسيٍد  ١٢١
  ُموّطأ األْكَنافِف َرْحَب الذَراْع 

  . ال تدخل على الحال، وٕانما تدخل على التميـيز» من«و 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  الّتاسع المستـثنى

  
بِـَال َيُكـوُن، أْو ِبَمـا َخـَال، أْو ِبَمـا َعـَدا، ُمْطَلقـًا، أْو الُمْسـَتْثَنى ِبلَـْيَس، أْو : التاِسـعُ : ثم قلت

َفَشــِرُبوْا ِمْنــُه ِإال {: ِبـإال َبْعــَد َكَالمــٍم تَــاَم ُموَجبـٍب، أْو َغْيــِر ُموَجبــٍب وَتَقــدَم اْلُمْسـَتْثَنى، نحــو
  . }) ٢٤٩اآلية : الَبَقَرة(َقِليًال ّمْنُهْم 

  ِشيَعٌة  َوَما ِلَي إال آَل أْحَمدَ 
: إْن تُــِرَك ِفيــِه اْلُمْســَتْثَنى ِمْنــُه َفــَال َأثَــَر ِفيــِه لـــ إّال، وُيَســمى ُمَفرغــًا، نحــو: وَغْيــُر اْلُموَجبــبِ 

، وٕاْن ُذِكـَر فـإْن َكـاَن اِالْسـِتْثَناُء ُمتِصـًال َفإْتَباُعـُه ِلْلُمْسـَتْثَنى ِمْنـُه أْرَجـُح، »َما َقاَم إّال َزْيـدٌ «
، وُمْنَقِطعـًا َفَتِمـيٌم ُتجيـُز إْتَباَعـُه إْن }) ٦٦اآليـة : النسـاء(َفَعُلوُه ِإال َقِليـٌل ّمـْنُهْم ما {: نحو

ـــا َمْخفُـــوٌض أْو  ـــَال َوَعـــَدا وَحاَش ـــَتْثَنى ِبَغْيـــِر َوِســـًوى َمْخفُـــوٌض، وِبَخ َصـــح التْفِريـــُغ، َوالُمْس
  . ى األَصح إْعَراَب الُمْسَتْثَنى بإالّ َمْنُصوٌب، وُتْعَرب َغْيٌر ِباتَفاقٍق وِسَوى َعلَ 
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  . المستثنى: التاسُع من المنصوبات: وأقول
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  حاالت وجوب نصب المستـثنى

  
  : وٕانما يجب نصُبه في َخْمسِس مسائل

ى َقــاُموا َلــْيَس َزْيــدًا، وقــول النبــي صــل: كقولــك» لــيس«أن تكــون أداة االســتثناء : إحــداها
فلــيس » مـا أْنهَـَر الـدَم َوُذِكـَر اْسـُم اللـِه َعَلْيـِه َفُكلُـوا، لَـْيَس السـن والظفُـرَ «اهللا عليـه وسـّلم 

  . هنا بمنزلة إّال في االستثناء، والمستثنى بها واجُب النصبِب مطلقًا بإجماع
ال يكـــون قـــاموا ال يكـــون زيـــدًا؛ فـــ: كقولـــك» ال يكـــون«أن تكـــون أداة االســـتثناء : الثانيـــة
كمــا هــو واجــب . بمنزلــة إّال فــي المعنــى، والمســتثنى بهــا واجــُب النصــبِب مطلقــاً : أيضــاً 

  . مع ليس
وسـيأتي لنـا أن كـان ولـيس وأخواتهمـا . والعلة في ذلك فيهما أن المستثنى بهما َخَبُرُهَمـا

  . يرفعن االسم وينصبن الخبر
  فأين اسمهما؟ : فإن قلت

وهــو عائــد علــى الــبعض المفهــوم مــن الكــل الســابق، وكأنــه مســتتر فيهمــا وجوبــًا، : قلــتُ 
ُيوِصـيُكُم اللـُه ِفـى {: ليس بعُضهم زيدًا، وال يكون بعُضهم زيدًا، ومثلُـه قولُـه تعـالى: قيل

: أي} ) ١١اآليـة : النسـاء(َأْولَـِدُكْم ِللذَكِر ِمْثُل َحِظ اْالْنثََيـْيِن َفـِإن ُكـن ِنَسـآء فَـْوَق اْثَنتَـْيِن 
فــإن كانــت البنــات، وذلــك ألن األوالد قــد تقــدم ذكــرهم، وهــم شــاملون للــذكور واإلنــاث، 

، وكذلك هنا: يوصيكم اهللا في بنيكم وبناتكم، ثم قيل: فكأنه قيل أوالً  فإن ُكن .  
جــاء القــوم مــا خــال زيــدًا، وقولــِل َلِبيــِد بــن : ، كقولــك»مــا خــال«أن تكــون األداة : الثالثــة

  ) الّطويل: (بيربيعة العامري الصحا
  ـــ َأَال ُكل َشْيٍء َما َخَال اللَه َباِطُل  ١٢٢

  َوُكل َنِعيمٍم َال َمَحاَلَة َزاِئُل 
ــاعر: كقولــك» مــا عــدا«أن تكــون األداة : الرابعــة جــاء القــوم مــا عــدا زيــدًا وكقــول الش :

  ) الّطويل(
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  ـــ ُتَمل النَداَمى َما َعَداِني؛ َفِإنِني  ١٢٣
  ُكل الِذي َيْهَوى َنِديِمَي ُموَلُع بِ 

 ، َبِعــي والر ، فاليــاء فــي موضــع نصــب؛ بــدليل لحــاق نــون الوقايــة قبلهــا، وحكــى الَجْرِمــي
  . واألخفش الجّر بعد ما خال وما عدا، وهو شاذ؛ فلهذا لم أحفل بذكره في المقدمة

ــَم َوَجــَب عنــد الجمهــور النصــُب بعــد : فــإن قلــت ومــا َوْجــُه . »مــا عــدا«و » مــا خــال«ِل
  الجر الذي حكاه الجرمي والرجالن؟ 

ال تـدخل إال » مـا«الداخلـة عليهمـا مصـدرية، و » مـا«أمـا وجـوُب النصـب فـألن : قلت
زائــدة ال مصــدرية، وفــي » مــا«علــى الجمــل الفعليــة، وأمــا جــواز الخفــض فعلــى تقــدير 

ون قبــل الجــار أن ال تكــ: مــع حــرف الجــر» مــا«ذلــك شــذوذ؛ فــإن المعهــود فــي زيــادة 
ــا َقِليــٍل لُيْصــِبُحن َنـــِدِميَن {: والمجــرور، بــل بينهمــا، كمــا فــي قولــه تعــالى المؤمنــون(َعم :

ـــَقُهْم َلعنـــُهْم }{) ٤٠اآليــة  ـــِتِهْم ُأْغِرُقــوْا }{) ١٣اآليــة : الَمائــدة(َفِبَمــا َنْقِضــِهم ّميَث ــا َخِطيَئ ّمم
  . }) ٢٥اآلية : ُنوح(

  ذور الذهبشرح ش: اسم الكتاب
   

ســـواء تقـــدم اإليجـــاُب أو النفـــي أو : راجـــع إلـــى المســـائل األربـــع، أي» مطلقـــاً «: وقـــولي
  . شبهه

  : وذلك في مسألتين» إال«أن تكون األداة : الخامسة
ـــه : إحـــداهما ـــام أن يكـــون المســـتثنى من أن تكـــون بعـــد كـــالم تـــام ُموَجبـــٍب، ومـــرادي بالت

: وال نهـي وال اســتفهام، وذلـك كقولـه تعــالى مـذكورًا، وباإليجـاب أن ال يشـتمل علــى نفـي
َفَسـَجَد الَمَالِئكـُة ُكلهُـْم {: وقولـه تعـالى} ) ٢٤٩اآلية : الَبَقَرة(َفَشِرُبوْا ِمْنُه ِإال َقِليًال ّمْنُهْم {

  . }أْجَمُعون إّال إْبِليَس 
آل البيـت أن يكون المستثنى مقدمًا علـى المسـتثنى منـه، كقـول الُكَمْيتـِت يمـدح : الثانية

  ) الّطويل: (رضي اهللا عنهم
  ـــ َوَما ِلَي إّال آَل أْحَمَد ِشيَعٌة  ١٢٤

  َوَما ِلَي إّال َمْذَهَب اْلَحق َمْذَهُب 
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ولمــا انتهْيــُت إلــى هنــا اســتطردت فــي بقيــة أنــواع المســتثنى، وٕان كــان بعــض ذلــك لــيس 
ا؛ فـذكرت أن الكـالم من المنصوبات البتة، وبعضه متردٌد بين باب المنصوبات وغيرهـ

  . إذا كان غيَر إيجابٍب ـــ وهو النفُي والنهُي واالستفهاُم ـــ 
  : االستثناء المفّرغ وأحكامه

 فإن كان المستثنى منه محذوفًا فـال عمـل لــ إّال، وٕانمـا يكـون العمـل لمـا قبلهـا، ومـن ثَـم
بعـدها، ولـم يشـغله عنـه شـيء،  سّموه استثناء ُمَفرغًا؛ ألن ما قبلها قـد َتفَـرَغ للعمـل فيمـا

مــا قــام إال َزْيــٌد، فترفـــع زيــدًا علــى الفاعليــة، ومـــا رأيــُت إال زيــدًا، فتنصــبه علـــى : تقــول
المفعوليـة، ومــا َمــَرْرُت إال بَزْيــٍد، فتخفضــه بالبــاء، كمـا تفعــل بهــّن لــو لــم تــذكر إّال، وٕان 

ــــــ وهـــــو أن يكـــــون  كـــــان المســـــتثنى منـــــه مـــــذكورًا؛ فإمـــــا أن يكـــــون االســـــتثناء متصـــــًال ــ
  . داخًال في جنس المستثنى منه ـــ أو منقطعًا ـــ وهو أن يكون غير داخل ـــ) المستثنى(

ــــ أن ُيْعـــَرُب : فـــإن كـــان متصـــًال جـــاز فـــي المســـتثنى وجهـــان، أحـــدهما ــــ وهـــو الـــراجح ــ ــ
النصـُب : بإعراب المستثنى منه، على أن يكون بـدًال منـه َبـَدَل بعـض مـن كـل؛ والثـاني

َوَلــْم َيُكــْن {: صــل االســتثناء، وهــو عربــي جيــد، مثــال ذلــك فــي النفــي قولــه تعــالىعلــى أ
، وقــال )أنفســهم(أجمعــت الســبعة علــى رفــع } ) ٦اآليــة : النــور(لهُــْم ُشــَهَدآء ِإال َأنُفُســُهْم 

امر برفـع قـرأ السـبعة إال ابـن عـ} ) ٦٦اآليـة : النسـاء(ما َفَعلُـوُه ِإال َقِليـٌل ّمـْنُهْم {: تعالى
مـا فعلـه إال قليـل مـنهم، وقـرأ ابـن : كأنه قيـل) فعلوه(على أنه َبَدٌل من الواو في ) قليل(

: بالنصـب، ومثالـه فـي النهـي قولـه تعـالى} ) ٨٣اآليـة : الَبقَـَرة(ِإال َقِلـيًال {: عامر وحـده
بالرفع والنصب، ومثالُـه فـي  قرىء} ) ٨١اآلية : ُهود(َوَال َيْلَتِفْت ِمنُكْم َأَحٌد ِإال اْمَرَأَتَك {

ـآلوَن {: االستفهام قوله تعـالى الض ْحَمـِة َرّبـِه ِإال٥٦اآليـة : الِحجـر(َوَمـن َيْقـَنُط ِمـن ر ( {
ولـو قُـِرىء ) يقـنط(أجمعت السـبعة علـى الرفـع علـى اإلبـدال مـن الضـمير المسـتتر فـي 

  . نٌة متبعةبالنصب على االستثناء لم يمتنع، ولكن القراءة سُ ) الضالين(
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
وٕان كان منقطعًا فالحجازيون يوجبون نصبه، وهي اللغـة الُعليـا، ولهـذا أجمعـت السـبعة 

اآليـــة : النســاء(َمــا َلهُـــْم بِــِه ِمــْن ِعْلـــٍم ِإال اتَبــاَع الظـــّن {: علــى النصــب فـــي قولــه تعـــالى
} َدُه ِمـْن ِنْعَمـٍة ُتْجـَزى إال اْبِتَغـاَء َوْجـِه َربـِه األْعلَـىَومـا ِألَحـٍد ِعْنـ{: وقوله تعـالى} ) ١٥٧
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ــــاَع {ولــــو أبــــدل ممــــا قبلــــه لقــــرىء برفــــع  ِإال اْبِتَغــــآء {و } ) ١٥٧اآليــــة : النســــاء(ِإال اتَب
؛ ألن كــًال منهمــا فــي موضــع رفــع؛ إمــا علــى أنــه فاعــل بالجــار }) ٢٧٢اآليــة : الَبَقــَرة(

لـــى النفـــي، وٕامـــا علـــى أنـــه مبتـــدأ تقـــدم خبـــره عليـــه، والتميميـــون والمجـــرور المعتِمـــِد ع
  ) الّرجز: (يجيزون اإلبدال، ويختارون النصب، قال الشاعر

  ـــ َوَبْلَدٍة َلْيَس بها أِنيُس  ١٢٥
  إّال الَيَعاِفيُر وٕاّال الِعيس 

  . فأبدل اليعافير والعيس من أنيس، وليس من جنسه
وسوى مخفوض دائمـًا، ألنهمـا مالزمـان لإلضـافة لمـا  وذكرت أيضًا أن المستثنى بغير

  . بعدهما، فكل اسم يقع بعدهما فهما مضافان إليه، فلذلك يلزمه الخفض
وأن المســـتثنى بخـــال وعـــدا وحاشـــا يجـــوز فيـــه الخفـــُض والنصـــُب؛ فـــالخفض علـــى أن 

 ْرَن أفعاًال اْسَتَتَر فاعُلُهنْرَن حروف َجَر، والنصُب على أن ُيَقدوالمسـتثنى مفعـول، ُيَقد ،
ْز سيبويه فـي المسـتثنى ِبَعـَدا غيـَر النصـبِب؛ ألنـه َيـَرى أنهـا  هذا هو الصحيح، ولم ُيَجو
؛ ألنـــه يـــرى أنهـــا ال تكـــون إال  ال تكـــون إال فعـــًال، وال فـــي المســـتثنى ِبَحاَشـــا غيـــَر الجـــر

  . حرفاً 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  العاشر خبر كان وأخواتها

  
رًا : لتثم ق واْلَبَواِقي َخَبُر َكاَن وأَخَواِتَها، وَخَبُر َكاَد وأَخَواِتَها، وَيِجُب َكْوُنُه ُمَضاِرعًا ُمـَؤخ

دًا ِمْن  َبْعَد أْفَعالِل الشُروعِع، وَمْقُرونـًا ِبَهـا َبْعـَد » أنْ «َعْنَها، َراِفعًا ِلَضِميِر أْسَماِئَها، ُمَجر
ُد َخَبــِر َعَســى وأْوَشــَك، َواْقِتــَراُن َخَبــِر َكــاَد وَكــَرَب، وُربَمــا ُرِفـــَع َحــَرى واْخَلْوَلــَق، وَنــَدَر تَ  َجــر

  : السَبِبي ِبَخَبِر َعَسى؛ َفِفي َقْوِلهِ 
اُج َيْبُلُغ ُجْهُدُه  َوَماَذا َعَسى اْلَحج  

  . إن وأَخَواِتَهاُشُذوَذانِن، وَخَبُر َما ُحِمَل َعَلى َلْيَس، واْسُم » ُجْهُدهُ «ِفيَمْن َرَفَع 
َوَكــــاَن َربــــَك َقــــِديرًا {: وأخواتهــــا، نحــــو» كــــان«َخَبــــُر : العاشــــر مــــن المنصــــوبات: وأقــــول

َلْيُسـوْا َسـَوآء }{) ١٠٣اآلية : آل ِعمَران(َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا }{) ٥٤اآلية : الُفرقان(
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َلوةِ }{) ١١٣اآلية : آل ِعمَران( َكوِة َما ُدْمـُت َحّيـًا  َوَأْوَصاِنى ِبالص ٣١اآليـة : مـرَيم(َوالز (
{ .  

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  »أن«الحادي عشر خبر كاد وأخواتها وأحوال اقترانه بـ
  

خبـر كـاد وأخواتهـا، وقــد تقـدم فـي بـاب المرفوعـات أن خبـرهن ال يكــون : الحـادي َعَشـرَ 
ِدِه منهـا ـــــ أربعــة إال فعـًال مضــارعًا، وذكـرت هنــا أنــه ينقسـم ـــــ با عتبــار اقترانِـِه بــأن وَتَجــر

  : أقسام
و » َحـــَرى َزْيـــٌد أْن َيْفَعـــل«: مـــا يجـــب اقتراُنـــُه بهـــا، وهـــو َحـــَرى واْخَلْوَلـــَق، تقـــول: أحـــدها

ــَماُء أْن ُتْمِطــرَ « مــن النحويـــين غيــر ابــن » َحــَرى«وال أعــرف َمــْن َذَكــَر » اْخَلْوَلَقتــِت الس
ــَوهم أبــو ح يــان أنــه َوِهــَم فيهــا، وٕانمــا هــي َحــَرى بــالتنوين اســمًا ال فعــًال، وأبــو مالــك، وَت

، وابـن  َرُقْسـِطيحيان هـو الـَواِهم، بـل ذكرهـا أصـحاُب كتـب األفعـال مـن اللغويــين، كالس
  ) الخفيف: (طريف، وأنشدوا عليها شعرًا، وهو قول األعشى

  ـــ إْن َيُقْل ُهن ِمْن َبِني َعْبِد َشْمسٍس  ١٢٦
  َحَرى أْن َيُكوَن َذاَك، َوَكاَنا فَ 

ــُه بهــا، وهــو َعَســى وأْوَشــَك، مثــاُل ِذْكــِر : القســم الثــاني قــوُل اهللا » أنْ «مــا الغاِلــُب اقتراُن
  ) الطويل: (، وقوُل الشاعر}) ٨اآلية : اإلسَراء(َعَسى َربُكْم َأن َيْرَحَمُكْم {: تعالى
  ألْوَشُكوا  ـــ َوَلْو ُسِئَل الناُس التَرابَ  ١٢٧

  ـ إَذا ِقيَل َهاُتوا ـــ أْن َيَملوا َفَيْمَنُعوا 
  ) الطويل: (ومثاُل تركها قوُل الشاعر

  ـــ َعَسى َفَرٌج َيْأِتي ِبِه اللُه؛ إنُه  ١٢٨
  َلُه ُكل َيْومٍم ِفي َخِليَقِتِه أْمُر 

  ) المنسرح: (وقـول اآلخـر
  ِنيِتِه ـــ ُيوِشُك َمْن َفر ِمْن مَ  ١٢٩

  ِفي َبْعضِض ِغراِتِه ُيَواِفُقَها 
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ُد خبره من : القسُم الثالثُ  َكـاَد، وَكـَرَب، مثـاُل التجـرد : وهو ِفْعَالنـنِ » أنْ «ما يترجح تجر
  ) الخفيف: (، وقوُل الشاعر}) ٧١اآلية : الَبَقَرة(َوَما َكاُدوْا َيْفَعُلوَن {: منها قوله تعالى

  ُب ِمْن َجَواُه َيُذوُب ـــ َكَرَب اْلَقلْ  ١٣٠
  ِهْنٌد َغُضوُب : ِحيَن َقاَل اْلُوَشاةُ 

  ) الخفيف: (ومثاُل االقتران بها قوُل الشاعر
  ـــ َكاَدتِت النْفُس أْن َتِفيَض َعَلْيِه  ١٣١

  ُمْذ َثَوى َحْشَو َرْيَطٍة َوُبُروِد 
  ) الّطويل: (وقـوُله
   َعَلى الظَما ـــ َسَقاَها َذُوو األْحَالمِم َسْجالً  ١٣٢

  َوَقْد َكَرَبْت أْعَناُقَها أْن َتَقطَعا 
فعــل مضــارع، وأصــله تتقطــع فحــذف إحــدى التــاءين، ولــم يــذكر ســيبويه فــي » َتَقطــعَ «

  . إال التجرد» َكَربَ «خبر 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
َطِفــَق، وَجَعــَل، وأَخــَذ،  :مــا يمتنــع اقتــراُن خبــره بــأْن، وهــو أفعــاُل الشــُروععِ : القســم الرابــع

، وَهْلهَـَل، قـال اهللا تعـالى ٢٢اآليـة : األعـَراف(َوَطِفَقـا َيْخِصـَفاِن {: وَعِلَق، وأْنَشَأ، وَهب (
  ) البسيط: (وقال الشاعر. }

  ـــ َوَقْد َجَعْلُت إَذا َما ُقْمُت ُيْثِقُلِني  ٨٧
  َثْوِبي، فأْنَهُض َنْهَض الشاِربِب السِكر 

  ) الكامل: (شاعروقال ال
ُسوُم ُتِجيُبِني  ١٣٣ ـــ َفَأَخْذُت أْسَأُل والر  

  وِفي اِالْعِتَباِر إَجاَبٌة َوُسَؤاُل 
  ) الوافر: (وقـال اآلخـر

  ـــ َأَراَك َعِلْقَت َتْظِلُم َمْن َأَجْرَنا  ١٣٤
  ) البسيط: (وقـال
  ـــ أْنَشْأُت ُأْعِرُب َعما َكاَن َمْكُنوَنا  ١٣٥
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  ) الطويل: (وقـال
  ـــ َهَبْبُت َأُلوُم اْلَقْلَب ِفي َطاَعِة اْلَهَوى  ٨٨

  ) الّطويل: (وقـال
  ـــ َوِطْئَنا ِدَياَر الُمْعَتِديَن َفَهْلَهَلْت  ٨٩

  ُنُفوُسُهُم َقْبَل اإلَماَتِة َتْزَهُق 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  الثّاني عشر خبر ما حمل على ليس

  
  : خبُر ما حمل على ليس، وهو أربعة: عشرالنوُع الثاني 

  . }) ٣اآلية : ص(َفَناَدوْا وَالَت ِحيَن َمَناٍص {: كقوله تعالى» الت«: أحدها
  . }) ٣١اآلية : ُيوُسف(َما َهـَذا َبَشًرا {: كقوله تعالى» ما«: والثاني
  : كقول الشاعر» ال«: والثالث

  َباِقيًا  ـــ َتَعز َفَال َشْيٌء َعَلى األْرضضِ  ٩٢
  َوَال َوَزٌر ِمما َقَضى اللُه َواِقَيا 

  ) المنسرح: (النافية كقول الشاعر» إن«: والرابع
  ـــ إْن ُهَو ُمْسَتْوِليًا َعَلى َأَحٍد  ١٣٦

  إال َعَلى َأْضَعفِف اْلَمَجاِنينِن 
  . وقد تقدم شرح شروطهن ُمْسَتْوًفى في باب المرفوعات

  الذهبشرح شذور : اسم الكتاب
   

  الثالث عشر اسم إن وأخواتها
  

َلَعــــل َعْمــــرًا «و » إن َزْيــــدًا َفاِضــــلٌ «: وأخواتهــــا، نحــــو» إن «اْســــُم : النــــوع الثاِلــــَث َعَشــــرَ 
  . »َلْيَت َبْكرًا َحاِضرٌ «، و »َقاِدمٌ 

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
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  يلغي عملها وجوبا» إن «الّزائدة بـ» ما«اقتران 

  
  . َوٕاْن ُقِرَنْت ِبَما الَمِزيَدِة ُأْلِغَيْت ُوُجوبًا، إّال َلْيَت َفَجَوازاً  :ثم قلت
ــــٌه وِحـــٌد {: مثـــاُل ذلـــك: وأقـــولُ  َكَأنَمـــا ُيَســـاُقوَن ِإَلـــى }{) ١٧١اآليـــة : النســـاء(ِإنَمـــا اللـــُه ِإَل

  ) الّطويل: (وقوُل الشاعر} ) ٦اآلية : األنَفال(اْلَمْوِت 
  َظرًا َيا َعْبَد َقْيسٍس؛ َلَعلَما ـــ َأِعْد نَ  ١٣٧

  أَضاَءْت َلَك الناُر اْلِحَماَر الُمَقيَدا 
وجُه االستشهاد بهمـا أنـه لـوال إلغاؤهمـا لـم يصـح دخوُلهمـا علـى الجملـة الفعليـة، وَلَكـاَن 
: دخوُلهمـــــا علـــــى المبتـــــدأ والخبـــــر واجبـــــًا، واحتـــــرزُت بالمزيـــــدة مـــــن الموصـــــولة، نحـــــو

ـــيَن َأَيْحَســـُبو { ـــاٍل َوَبِن ـــن م ـــِه ِم ـــدُهْم ِب ـــا ُنِم ـــذي؛ : أي) ٥٥اآليـــة : المؤمنـــون(} َن َأنَم أن ال
: أي» أْعَجَبِنـي أنمـا ُقْمـتَ «: إليها، ومن المصـدرية، نحـو) به(بدليل َعْوِد الضمير من 

إن : أي يحتملهمــا،} ) ٦٩اآليــة : طــه(ِإنَمــا َصــَنُعوْا َكْيـُد َســاِحٍر {: ِقَياُمـَك، وقولــه تعــالى
الــذي صــنعوه، أو إن ُصــْنعهم، وعلــى التــأويلين جميعــًا فــإن عاملــٌة، واســمها فــي الوجــه 

وقـال . وصـلتها» مـا«دون صلتها، وفي الوجه الثـاني االسـُم المنسـبُك مـن » ما«األول 
  ) البسيط: (النابغة
  ـــ َقاَلْت َأَال َلْيَتَما هَذا اْلَحَماُم َلَنا  ١٣٨

  ْو ِنْصَفُه َفَقِد إَلى َحَماَمِتَنا أ
ورفعـــه، علـــى اإلعمـــال واإلهمـــال، وذلـــك خـــاص بليـــت، أمـــا » الحمـــام«ُيـــْروى بنصـــب 

ولــم » َلْيَتَمــا َزْيــٌد قــائم«: اإلعمــال فألنهــم أبَقــْوا لهــا االختصــاَص بالجملــة االســمية فقــالوا
  . ليتما قام زيد، وأما اإلهمال فللَحْملِل على أخواتها: يقولوا

  شذور الذهب شرح: اسم الكتاب
   

  األحرف المشبهة ذات الّنون تحذف نونها المتحّركة استثقاال
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َفُتْلَغــى َلِكـن ُوُجوبــًا، وكـأن َقِلــيًال، وٕان غالبـًا، وَيْغِلــُب : وُيَخفـُف ُذو النــونِن ِمْنَهـا: ثـم قلــت
َيِجُب اْسِتَتاُر اسم أّن، وَكْوُن َخَبِرَهـا َمَعَها ُمْهَمَلًة الالُم وَكْوُن اْلِفْعلِل التاِلي َلَها َناِسخًا، و 

ُجْمَلًة، وَكْوُن اْلِفْعلِل َبْعَدَها ُدَعاِئيا أْو َجاِمدًا أْو َمْفُصوًال ِبَتْنِفيسٍس أْو َشـْرٍط أْو قَـْد أْولَـْو، 
ٌل بَقــــْد أْو َلــــْم وَيْغِلــــُب ِلَكــــَأْن َمــــا َوَجــــَب ألْن، إال أن الِفْعــــَل َبْعــــَدَها دائمــــًا َخَبــــِري َمْفُصــــو 

ةً  خاص .  
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  اسم ال الّنافية للجنس

  
َال «: الناِفَيــِة ِلْلِجْنســِس، وٕانَمــا َيْظَهــُر َنْصــُبُه إْن كــاَن ُمضــافًا أْو ِشــْبَهُه، نحــو» الَ «واْســُم 

  . »َال َطاِلعًا َجَبًال َحاِضرٌ «و » ُغَالَم َسَفٍر ِعْنَدَنا
جـــــوز فــــي إن وأن ولكـــــن وكـــــأن أن ُتَخفــــَف؛ اســـــتثقاًال للتضــــعيف فيمـــــا كثـــــر ي: وأقــــول

  . استعماله، وتخفيُفها بحذف نونها المحركة؛ ألنها آخر
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  المكسورة الهمزة» إن «تخفيف 

  
ـــــم إْن كـــــان الحـــــرُف المخفـــــُف  ـــــ» إن «ث ُر المكســـــورة جـــــاز اإلهمـــــاُل واإلعمـــــاُل، واألكث

ــا َعَلْيَهــا َحـاِفٌظ {: اإلهمـال، نحــو مَنْفــٍس ل ــَف مــيم ) ٤اآليــة : الّطــارق(} ِإن ُكــلفــيمن َخف
وأما َمْن َشددها فإْن نافية، ولمـا بمعنـى إال، وِمـْن إعمالـِل المخففـِف قـراءُة بعـض ) لما(

   m.}) ١١١اآلية : ُهود(َوإِن ُكـال لما َلُيَوّفَينُهْم {: السبعة
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  تخفيف أن المفتوحة الهمزة
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المفتوحـــة وجـــب بقـــاء عملهـــا، ووجـــب حـــذُف اســـمها، وَوَجـــَب » أن «وٕان كـــان المخفـــُف 
َأِن اْلَحْمـُد للـِه َرّب اْلَعــَلِميَن {: كون خبرهـا جملـة، ثـم إن كانـت اسـمية فـال إشـكال، نحـو

ــونس( ــا ُدَعائيــة، ســواء كــان دعــاء بخيــر وٕان كانــت فع} ) ١٠اآليــة : ُي ليــًة وجــب كوُنَه
َواْلَخاِمَســــَة َأن {: أو بَشــــَر، نحــــو} ) ٨اآليــــة : النمــــل(َأن ُبــــوِرَك َمــــن ِفــــى النــــاِر {: نحــــو

فــيمن قــرأ مــن الســبعة بكســر الضــاد وفــتح البــاء } ) ٩اآليــة : النــور(َغَضــَب اللــِه َعَلْيَهــآ 
} َوَأن لــــْيَس ِلإلنَســـــِن ِإال َمــــا َســــَعى {: لــــِل جامــــدًا، نحــــواهللا، أْو كــــوُن الفع) اســــم(ورفــــع 

ــَرَب َأَجُلُهــْم {) ٣٩اآليــة : الــّنْجم( ــِد اْقَت } ) ١٨٥اآليــة : األعــَراف(َوَأْن َعَســى َأن َيُكــوَن َق
: النـــافي، ولـــم ُيْســـمع إال فـــي َلـــْن ولـــم وال، نحـــو: أو مفصـــوًال بواحـــد مـــن أمـــور؛ أحـــدها

: الَبَلــد(} َأَيْحَســُب َأن لــْم َيــَرُه َأَحــٌد {) ٥اآليــة : الَبَلــد(} َيْقــِدَر َعَلْيــِه َأَحــٌد  َأَيْحَســُب َأن لــن{
ــــٌة {) ٧اآليــــة  ، )تكــــون(فــــيمن قــــرأ برفــــع } ) ٧١اآليــــة : الَمائــــدة(َوَحِســــُبوْا َأال َتُكــــوَن ِفْتَن
َل َعلَـْيُكْم ِفـى اْلِكتَــِب َأْن إِ {: الشرط، نحو: والثاني ـِه ُيَكفَـُر ِبَهـا َوَقْد َنزَذا َسـِمْعُتْم ءاَيــِت الل

ـــْد َصـــَدْقَتَنا {: قـــد، نحـــو: اآليـــة، والثالـــث} ) ١٤٠اآليـــة : النســـاء( ـــَم َأن َق : الَمائـــدة(َوَنْعَل
ـــع} ) ١١٣اآليـــة  ـــْو، نحـــو: والراب ـــُذُنوِبِهْم {: َل ــــُهْم ِب ـــآء َأَصْبَن ـــة : األعـــَراف(َأن لـــْو َنَش اآلي
َعِلَم َأن َسَيُكوُن ِمـنُكْم مْرَضـى {: التنفيس، وهو السين، نحوحرف : والخامس. }) ١٠٠

  ) الّسريع: (َوَسْوَف، كقوله} ) ٢٠اآلية : الُمزّمل(
  ـــ َواْعَلْم َفِعْلُم اْلَمْرِء َيْنَفُعُه  ١٣٩

  أْن َسْوَف َيْأِتي كل َما ُقِدَرا 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  تخفيف كأن

  
فيغلـــب لهـــا مـــا َوَجـــَب ألْن، لكـــن يجـــوز ثبـــوُت اســـمها وٕافـــراد » كـــأن «وٕان كـــان الحـــرف 

  ) الّطويل: (خبرها، وقد ُرِوَي قوُله
  ـــ َوَيْومًا ُتَواِفيَنا ِبَوْجٍه ُمَقسمٍم  ١٤٠

َلْم  كأْن َظْبَيٌة َتْعُطو إَلى َواِرقِق الس  
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محــــذوٌف،  بنصــــب الظبيــــة علــــى أنــــه اســــم كــــأْن؛ والجملــــُة بعــــدها صــــفٌة لهــــا، والخبــــرُ 
كـــأْن ظبيـــًة عاطيـــًة هـــذه المـــرأُة، علـــى التشـــبيه المعكـــوس، وهـــو أبلـــغ، وبرفـــع : والتقـــدير

كأنهـا ظبيـٌة، : الظبية على أنها الخبُر، والجملُة بعدها صفٌة، واالسم محذوف، والتقدير
  . كظبيةٍ : بين الكاف ومجرورها، والتقدير» أنْ «وبجر الظبية على زيادة 

  ) الهزج: (كان خبرها جملة اسمية لم تحتج لفاصل، نحو قولهوٕاذا ُحِذف اسُمها و 
  ـــ َوَوْجٌه ُمْشِرُق اللْونِن  ١٤١

  َكَأْن َثْدَياُه ُحقاِن 
  ) الخفيف: (أو فعلية ُفِصَلْت بقد، نحو

  ـــ َال َيُهوَلنَك اْصِطَالُء َلَظى اْلَحْر  ١٤٢
  بِب َفَمْحُذوُرَها كأْن َقْد أَلما 

  . }) ٢٤اآلية : ُيونس(َكَأن لْم َتْغَن ِباْالْمِس {: وأو لم، نح
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  تخفيف لكن يوجب إلغاءها

  
} ) ١٧اآليـة : األنَفـال(َولَـِكن اللَه قَـَتَلُهْم {: وجب إلغاؤها، نحو» لِكنْ «وٕان كان الحرُف 

هـــا، ولـــيس بمســـموع، وال فـــيمن قـــرأ بتخفيـــف النـــون، وعـــن يـــونس واألخفـــش إجـــازُة إعمال
َوَلـــــِكن َكــــاُنوْا َأنُفَســــُهْم {: يقتضــــيه القيــــاس؛ لــــزوال اختصاصــــها بالجمــــل االســــمية، نحــــو

  . }) ٥٧اآلية : الَبَقَرة(َيْظِلُموَن 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  النافية للجنس» ال«الرابع عشر اسم 

  
  . معرب، ومبني: ربانالنافية للجنس، وهو ض» ال«اسم : النوع الرابع عشر

مـا : أو شـبيهًا بالمضـاف، وهـو» ال غـَالَم َسـَفٍر عنـدنا«: فالمعرب ما كان مضـافًا نحـو
أو منصـوب » ال َحَسـنًا وْجهُـُه َمـْذُموم«: إما مرفوع بـه نحـو: اتصل به شيء من تمامه
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بخـافض أو مخفـوض » ال َطاِلعـًا َجـَبًال حاِضـرٌ «و » ال ُمِفيضـًا َخْيـَرُه مكـُروه«: به نحـو
  . »ال خيرًا من زيٍد عندنا«: متعلق به نحو

والمبنــي مــا عــدا ذلــك، وحكمــه أن ُيْبَنــى علــى مــا ينصــب بــه لــو كــان معربــًا، وقــد تقــدم 
  . ذلك مشروحًا في باب البناء

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  المضارع المسبوق بحرف ناصب
  

إْن » إَذنْ «الَمْصـَدِريُة ُمْطَلقـًا و » َكيْ «أو » نْ لَ «والُمَضاِرُع َبْعَد َناِصبٍب، وُهَو : ثم قلت
» أنْ «ُصـــــدَرْت وكـــــاَن اْلِفْعـــــُل ُمْســـــَتْقَبًال ُمتِصـــــًال أْو ُمْنَفِصـــــًال باْلَقَســـــم أو ِبـــــَال، أو َبْعـــــَد 

لَــْم إْن } ) ٨٢اآليــة : الشــَعَراء(َوالــِذى َأْطَمــُع َأن َيْغِفــَر ِلــى َخِطيَئِتــى {: الَمْصــَدِريِة نحــو
فـإن ُســِبَقْت } ) ٢٠اآليـة : الُمزّمــل(َعِلــَم َأن َسـَيُكوُن ِمـنُكْم مْرَضـى {: ُتْسـَبق ِبِعْلمـٍم، نحـو
  . }) ٧١اآلية : الَمائدة(َوَحِسُبوْا َأال َتُكوَن ِفْتَنٌة {: ِبَظّن َفَوْجَهانِن نحو

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  األحرف الناصبة أربعة
  

لنـــوع المكمـــل للمنصـــوبات الخمســـة عشـــر، وهـــو الفعـــل المضـــارع التـــالي هـــذا ا: وأقـــول
  . لن، وكي، وٕاذن، وأن: ناصبًا، والنواصب أربعة

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   
  ـــ لن ناصبة دائما ١
  

فإنها حرف باإلجماع، وهي بسيطة خالفًا للخليل في زعمه أنها مركبـة مـن » َلنْ «فأما 
اصــبة، وليســت نونهــا ُمْبَدلــة مــن ألــف خالفــًا للفــراء فــي زعمــه الن» أن«النافيــة و » ال«

وهي دالة على نفـي المسـتقبل، وعاملـة النصـب دائمـًا، بخـالف غيرهـا » ال«أن أصلها 
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لَـن نْبـَرَح َعَلْيـِه َعــِكِفيَن {: من الثالثة؛ فلهذا قدْمُتَها عليها في الـذكر، قـال اهللا عـز وجـل
َأَيْحَسـُب َأن لـن َيْقـِدَر َعَلْيـِه }{) ٨٠اآلية : ُيوُسف(َح اْالْرَض َفَلْن َأْبرَ }{) ٩١اآلية : طه(

و ) ٣اآليـــة : الِقَياَمــة(} َأَيْحَســُب اِإلنَســــُن َألــن نْجَمــَع ِعَظاَمــُه {) ٥اآليــة : الَبلَــد(} َأَحــٌد 
ــــُه، وليســــت الناِصــــَبَة؛ ألن » أنْ « فــــي هــــاتين اآليتــــين مخففــــة مــــن الثقيلــــة، وأصــــلها اْن

  . صب ال يدخل على الناصبالنا
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  ـــ كي وشرط عملها ٢
  

  . فشرطها أن تكون مصدرية ال تعليلية» كي«وأما 
اآليـة : األحـَزاب(ِلَكْى َال َيُكوَن َعَلى اْلُمـْؤِمِنيَن َحـَرٌج {: ويتعين ذلك في نحو قوله تعالى

مصــــدرية بمنزلــــة أْن، ال تعليليــــة؛ ألن فــــالالم جــــارة دالــــة علــــى التعليــــل، وكــــي } ) ٣٧
 ال يدخل على الجار الجار .  

؛ إذ ال يــدُخُل الحــرُف »ِجْئتــَك كــي أْن ُتَكِرَمنِــي«: ويمتنــع أن تكــون مصــدرّيًة فــي نحــو
ــــه ــــُل هــــذا االســــتعمال إنمــــا يجــــوز للشــــاعر، كقول ــــه، ومث ــــى مثل ): ٢ع٢(المصــــدري عل

  ) الّطويل(
  ناسِس أْصَبْحَت َماِنحًا أُكل ال: ـــ َفَقاَلتْ  ١٤٣

  ِلَساَنَك َكْيَما أن َتُغر َوَتْخَدَعا؟ 
  . وال يجوز في النثر، خالفًا للكوفيـين

أن تكـــون تعليليـــة جـــارًة والفعـــل بعـــدها » كـــي«فتحتمـــل » ِجْئـــُت َكـــْي ُتْكِرَمِنـــي«: وتقـــول
  . ةمنصوبًا بأْن محذوفًة، وأن تكون مصدرية ناصبًة وقبلها الُم جَر مقدر 

المصــــدرية؛ فــــإن النصــــب ال يتخلــــُف » َكــــيْ «و » َلــــنْ «راجــــع إلــــى » مطلقــــاً «: وقــــولي
  . عنهما

ولما كانت كي تنقسم إلى ناصـبة ــــ وهـي المصـدرية ــــ وغيـر ناصـبة ــــ وهـي التعليليـة ــــ 
ْرُتَها عن َلنْ  أخ .  

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
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  ـــ إذن وشروط إعمالها ٣
  

  : فللنصب بها ثالثُة شروطٍ  »إَذنْ «وأما 
ألنهـــا » أَنــا إَذْن ُأْكِرُمـــكَ «: أن تكـــون ُمَصـــدَرًة؛ فــال تعمـــل شـــيئًا فــي نحـــو قولـــك: أحــدها

  ) الّطويل: (معترضة بين المبتدأ والخبر، وليست َصْدرًا، قال الشاعر
  ـــ َلِئْن َعاَد ِلي َعْبُد اْلَعِزيِز ِبِمْثِلَها  ١٤٤

  إَذْن َال ُأِقيُلَها َوَأْمَكَنِني ِمْنَها 
  . فالرفع لعدم التصدِر، ال ألنها ُفِصَلْت عن الفعل، ألن َفْصَلَها بال مغتفر كما يأتي

إَذْن «: أن يكــون الفعــُل بعــدها ُمْســَتْقَبًال؛ فلــو َحــدَثَك شــخص بحــديث فقلــت لــه: والثــاني
  . اَل، َفَتَداَفَعارفعَت؛ ألن نواصب الفعل تقتضي االستقبال، وأنت تريد الح» َتْصُدقُ 
: أن يكون الفعل إما متصًال أو منفصًال بالَقَسم أو بـال النافيـة؛ فـاألول كقولـك: والثالث

  ) الوافر: (وقول الشاعر» إَذْن َواللِه ُأْكِرَمكَ «: نحو: والثاني» إذن ُأْكِرَمكَ «
  ـــ إَذْن َواللِه َنْرِمَيُهْم ِبَحْربٍب  ١٤٥

  َقْبلِل الَمِشيبِب  ُيِشيُب الطْفَل ِمنْ 
  . »إَذْن ال أفعلَ «: نحو: والثالث

  . »إَذْن يا َزْيُد ُأْكِرُمكَ «: فلو ُفِصَل بغير ذلك لم يجز العمل، كقولك
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  ـــ أن وشرطا عملها ٤
  

  : فشرط النصب بها أمران» أنْ «وأما 
  . ُمَفسَرة أن تكون َمْصَدِريًة، ال زائدة، وال: أحدهما
َل منزلته: الثاني ا ُنزفة من الثقيلة، وهي التابعُة ِعلمًا أو ظنأن ال تكون مخف .  

ــْوَم {: مثــاُل مــا اجتمــع فيــه الشــرطان قولــه تعــالى ــَر ِلــى َخِطيَئِتــى َي َوالــِذى َأْطَمــُع َأن َيْغِف
  . }) ٢٧اآلية : النساء(َعَلْيُكْم  َواللُه ُيِريُد َأن َيُتوبَ {) ٨٢اآلية : الشَعَراء(} الِديِن 
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إذا أردت بـأْن معنـى » َكَتْبـُت إليـه أْن َيْفَعـلُ «: ومثاُل مـا انتفـى عنـه الشـرُط األول َقْولُـكَ 
أي؛ فهـــذه يرتفـــع الفعـــل بعـــدها؛ ألنهـــا تفســـير لقولـــك كتبـــت؛ فـــال موضـــع لهـــا، وال لمـــا 

ــدْرت  دخلــت عليــه، وال يجــوز لــك أن تنصــَب كمــا ال تنصــُب لــو صــرحتَ  بــأْي، فــإن َق
  . معها الجار ـــ وهو الباء ـــ فهي مصدرية، ووجب عليك أن تنصب بها

ـــَرًة بثالثـــة شـــروط؛ أحـــدها) أنْ (وٕانمـــا تكـــون  أن : أن يتقـــدم عليهـــا جملـــة، والثـــاني: ُمَفس
أن ال يــدخل عليهــا حــرف : تكــون تلــك الجملــة فيهــا معنــى القــول دون حروفــه، والثالــث

: المؤمنـون(َفَأْوَحْيَنـآ ِإَلْيـِه َأِن اْصـَنِع اْلُفْلـَك {: تقديرًا، وذلك كقوله تعالى جر، ال لفظًا وال
) ١١١اآليـة : الَمائـدة(َوإِْذ َأْوَحْيُت ِإَلـى اْلَحـَواِرّييَن َأْن ءاِمُنـوْا ِبـى َوِبَرُسـوِلى }{) ٢٧اآلية 

  . انطَلَقْت ألسنُتُهْم بهذا الكالم: ، أي}) ٦اآلية : ص(َوانَطَلَق اْلَمال ِمْنُهْم َأِن اْمُشوْا }{
؛ فــإن }) ١٠اآليـة : ُيـونس(َوءاِخـُر َدْعــَواُهْم َأِن اْلَحْمـُد للـِه َرّب اْلَعـــَلِميَن {: بخـالف نحـو

َمــا ُقْلــُت َلُهــْم ِإال َمــآ َأَمْرَتِنــى ِبــِه َأِن اْعُبــُدوْا {: المتقــدم عليهــا غيــر جملــة؛ وبخــالف نحــو
فيهــا مفسـرة لقلـت، بـل ألمرتنـي، وبخــالف » أنْ «؛ فليسـت }) ١١٧ة اآليـ: الَمائـدة(اللـَه 
  . »َكَتْبُت إَلْيِه ِبأنِن اْفَعلْ «: نحو
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َعِلــــَم َأن َســــَيُكوُن ِمــــنُكْم مْرَضــــى {: ومثــــاُل مــــا انتفــــى عنــــه الشــــرط الثــــاني قولــــه تعــــالى
َوَحِســُبوْا َأال }{) ٨٩اآليــة : طــه(َيْرِجــُع ِإَلــْيِهْم َقــْوًال  َأَفــَال َيــَرْوَن َأال }{) ٢٠اآليــة : الُمزّمــل(

أال تـــرى أنهـــا فـــي اآليتـــين ) تكـــون(فـــيمن قـــرأ برفـــع } ) ٧١اآليـــة : الَمائـــدة(َتُكـــوَن ِفْتَنـــٌة 
األوَلَيـْينِن وقعت بعد فعـل الِعْلمـِم؛ أمـا فـي اآليـة األولـى فواضـح، وأمـا فـي اآليـة الثانيـة 

علم ليس لفـظ ع ل م، بـل مـا َدل علـى التحقيـق؛ فهـي فيهمـا مخففـة مـن فألن ُمرادنا بال
علـم : الثقيلة، واسمها محذوف، والجملة بعدها في موضـع رفـع علـى الخبريـة، والتقـدير

أنــه ســيكون، أفــال يــرون أنــه ال َيْرِجـــُع إلــيهم قــوًال، وفــي اآليــة الثالثــة وقعــت بعــد الظــن؛ 
، وقــد اختلــف  القــراء فيهــا؛ فمــنهم مــن قــرأ بــالرفع، وذلــك علــى إجــراء ألن اْلُحْســَباَن ظــن

الظن ُمْجَرى العلم، فتكون مخففة من الثقيلة، واسمها محـذوف، والجملـة بعـدها خبرهـا، 
وحســبوا أْنَهــا ال تكــون فتنــٌة، ومــنهم مــن قــرأ بالنصــب علــى إجــراء الظــن علــى : والتقــدير

َأْم {: معـوا علـى النصـب فـي نحـوأصله وعدم تنزله منزلَة العلم، وهو األرجح، فلهذا أج
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) ١٦اآليـة : الّتوَبة(َأْم َحِسْبُتْم َأن تُْتَرُكوْا }{) ٢١٤اآلية : الَبَقَرة(َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُلوْا اْلَجنَة 
: الِقَياَمـة(} َتظُـن َأن ُيْفَعـَل ِبَهـا فَـاِقَرٌة }{) ٢اآليـة : الَعنكبوت(َأَحِسَب الناُس َأن ُيْتَرُكوْا }{

َأَيْحَسُب اِإلنَسـُن َألن نْجَمـَع ِعَظاَمـُه {: ويؤيد القراءة األولى أيضًا قوله تعالى) ٢٥اآلية 
َأَيْحَســُب َأن {) ٥اآليــة : الَبَلــد(} َأَيْحَســُب َأن لــن َيْقــِدَر َعَلْيــِه َأَحــٌد {) ٣اآليــة : الِقَياَمــة(} 

ـــٌد  ـــَرُه َأَح ـــد(} لـــْم َي ـــة : الَبَل ـــدُخُل أال تـــرى أ) ٧اآلي ـــة، إذ ال ي نهـــا فـــيهن مخففـــة مـــن الثقيل
  . الناصُب على ناصب آخر، وال على جازم

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  إضمار أن بعد ثالثة من حروف الجر
  

، وِهيَ » أن«وُتْضَمُر : ثم قلت َكـى َال َيُكـوَن {: َكـْي، نحـو: َبْعَد َثَالَثٍة ِمْن ُحُروفِف اْلَجر
: إن كــاَن اْلِفْعــُل ُمْســَتْقَبًال بــالنَظِر إَلــى َمــا َقْبَلَهــا نحــو: وحتــى} ) ٧آليــة ا: الَحشــر(ُدوَلــًة 

: ، والــالمُ »أْســَلْمُت َحتــى أْدُخــَل اْلَجنــةَ «و } ) ٩١اآليــة : طــه(َحتــى َيْرِجــَع ِإَلْيَنــا ُموَســى {
ِد ِمْن ال، نحو ًة َمَع الُمَضارع الُمَجرُه  ّلَيْغِفَر َلكَ {: تعليليِبِخَالفـِف } ) ٢اآليـة : الَفْتح(الل

  . »ما ُكْنُت ـــ أْو َلْم أُكْن ـــ ألْفَعلَ «: أْو ُجُحوديًة نحو} ) ٢٩اآلية : الَحديد(ّلَئال َيْعَلَم {
ألْلَزَمنــَك أْو «: الِتــي ِبَمْعَنــى إَلــى َنْحــوُ » أوِ «: وَبْعــَد َثَالثَــٍة ِمــْن ُحُروفــِف اْلَعْطفــِف، وِهــيَ 

ــُه أْو ُيْســِلمَ «: أو إّال نحــو» ْقِضــَيِني َحقــيتَ  ــِة َمْســُبوَقْينِن » ألْقُتَلن ِة َوَواُو الَمِعيــَبِبي ــاُء الس َوَف
: َفــاِطر(َال ُيْقَضــى َعَلــْيِهْم َفَيُموتُــوْا {: ِبَنْفــٍي َمْحضــٍض أْو َطَلبــِب ِبَغْيــِر اْســمِم اْلِفْعلــِل َنْحــوُ 

ـ}{) ٣٦اآلية  {: ونحـو} ) ١٤٢اآليـة : آل ِعمـَران(ـِبِريَن َوَيْعَلَم الص َوَال َتْطَغـْوْا ِفيـِه َفَيِحـل
  . }) ٨١اآلية : طه(َعَلْيُكْم َغَضِبى 

  َو َال َتْنَه َعْن ُخُلقٍق َوَتأِتَي ِمْثَلُه 
َأْو ُيْرِســَل َرُســوًال {: وَبْعــَد الَفــاِء والــواِو وأْو وثُــم، إن عطفــن علــى اســمٍم خاِلصــٍص، نحــو

  . }) ٥١اآلية : ّشورىال(
  َو َلُلْبُس َعَباَءِة َوَتَقر َعْيِني 

  . وَلَك َمَعُهن وَمَع َالمِم التْعِليلِل إْظَهاُر أنْ 
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بأنهـا تنصـب المضـارع ظـاهرًة وُمقَـدرًة، بخـالف أخواتهـا الثالثـة » أن«اختصت : وأقول
  . ، أو حرف عطففإنها ال تنصبه إال ظاهرة، وٕانما تضمر في الغالب بعد حرف جر

  . حتى، والالم، وكي التعليلية: فأما حروف الجر التي تضمر بعدها فثالثة
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  إضمار أن بعد حّتى وشرط إضمارها

  
َحتـى َيْرِجـَع ِإَلْيَنـا }{) ٩اآليـة : الُحجـَرات(َحتى َتِفـىء ِإَلـى َأْمـِر اللـِه {: فنحو» حتى«أما 

ولـــيس النصـــُب بحتـــى نفســـها، خالفـــًا للكوفيــــين، وال يجـــوز } ) ٩١اآليـــة  :طـــه(ُموَســـى 
  . إظهاُر أن بعدها في شعر وال نثر

أن يكون الفعل مستقبًال بـالنظر إلـى مـا قبلهـا، سـواء كـان : ويشترط إلضمار أن بعدها
ــَرَح َعَلْيــهِ {: مســتقبًال بــالنظر إلــى زمــن الــتكلم، أوًال؛ فــاألول كقولــه تعــالى َعـــِكِفيَن  َلــن نْب

أال تـــرى أن رجـــوَع موســـى عليـــه الســـالم } ) ٩١اآليـــة : طـــه(َحتـــى َيْرِجـــَع ِإَلْيَنـــا ُموَســـى 
مستقبل بالنظر إلى ما قبل حتـى، وهـو مالزمـتهم للعكـوف علـى عبـادة العجـل، وكـذلك 

ُسـوُل َوُزْلِزلُـوْا َحتـى يَ {: كقوله تعالى: والثاني» أْسَلْمُت حتى أْدُخَل اْلَجنةَ «: قولك قُـوَل الر
فــــإن قــــول الرســــول والمــــؤمنين ) يقــــول(فــــي قــــراءة َمــــْن نصــــب } ) ٢١٤اآليــــة : الَبَقــــَرة(

 لــزال، ال بــالنظر إلــى زمــن اإلخبــار، فــإن اهللا عــز وجــل قَــص مســتقبٌل بــالنظر إلــى الز
  . علينا ذلك بعد ما وقع

ع إضـــمار أن، مســـتقبًال بأحـــد االعتبـــارين امتنـــ» حتـــى«ولـــو لـــم يكـــن الفعـــُل الـــذي بعـــد 
إذا قلــــت ذلــــك وأنــــت فــــي حالــــة » ِســــْرُت َحتــــى أدُخُلهـــا«: وتعـــين الرفــــع، وذلــــك كقولــــك

َمـِرَض «و » َشـِرَبتِت اإلبـُل َحتـى َيِجـيء الَبِعيـُر َيُجـر َبْطَنـهُ «: الدخول، ومن ذلك قـولهم
حتـى حالـة فإن المعنى حتى حالة البعير أنـه يجـيء يجـر بطنـه و » َزْيٌد َحتى ال َيْرُجوَنهُ 

َسـأْلُت َعـْن هـِذِه الَمْسـألِة َحتـى «: المريض أنهم ال يرجونه، ومن الواضح فيه أنك تقول
  . حتى حالتي اآلن أنني ال أحتاج إلى السؤال عنها: أي» ال أْحَتاُج إلى السَؤالِ 

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
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  بعدها» أن«أقسام الالم التي تضمر 
  

  : ربعة أقساموأما الالم فلها أ
ــّيَن ِللنــاِس {: الــالم التعليلّيــة، نحــو: أحــدها } ) ٤٤اآليــة : الّنحــل(َوَأنَزْلَنــا ِإَلْيــَك الــّذْكَر ِلتَُب
رَ {ومنه  َم ِمن َذنِبَك َوَما َتَأخُه َما َتَقدِبينًا ّلَيْغِفَر َلَك اللا َفَتْحَنا َلَك َفْتحًا مِإن{ .  

  . للمغفرة ليس فتح مكة علةً : فإن قلت
هـــو كمـــا ذَكـــْرَت، ولكنـــه لـــم يجعـــل علـــة لهـــا، وٕانمـــا جعـــل علـــة الجتمـــاع األمـــور : قلـــت

األربعـــة للنبـــي صـــلى اهللا عليـــه وســـّلم ــــــ وهـــي المغفـــرة، وٕاتمـــام النعمـــة، والهدايـــة إلــــى 
ــــ وال شـــك  أن اجتماعهـــا لـــه عليـــه ) فـــي(الصـــراط المســـتقيم، وحصـــول النصـــر العزيـــز ــ

  . هللا تعالى مكة عليهالسالم حصل حين فتح ا
  . وٕانما َمّثْلُت بهذه اآلية ألنها قد يخفى التعليُل فيها على َمْن لم يتأملها

ـــْيُروَرة، والَم المآلـــِل، وهـــي التـــي يكـــون مـــا : الثانيـــة الُم العاقَبـــِة؛ وتســـمى أيضـــًا الَم الص
َيُكــوَن َلُهــْم َعــُدّوًا َوَحَزنــًا َفاْلَتَقَطــُه ءاُل ِفْرَعــْوَن لِ {: بعــدها نقيضــًا لمقتضــى مــا قبلهــا، نحــو

فــإن التقــاطهم لــه إنمــا كــان لــرأفتهم عليــه، ولمــا ألقــى اهللا تعــالى } ) ٨اآليــة : الَقَصــص(
عليه من المحبـة فـال يـراه أحـٌد إال أَحبـه؛ فقصـدوا أن ُيَصـيُروه قُـرَة عيـنِن لهـم، فـآل بهـم 

  . األمر إلى أن صاَر عدوا لهم وَحَزناً 
: النسـاء(ُيِريـُد اللـُه ِلُيَبـّيَن َلُكـْم {: اآلتية بعد فعـل متعـد، نحـو: الالم الزائدة، وهي :الثالثة
َوُأِمْرَنـا ِلُنْسـِلَم }{) ٣٣اآليـة : األحـَزاب(ِإنَما ُيِريُد اللُه ِلُيْذِهَب َعنُكــُم الـّرْجَس }{) ٢٦اآلية 

ــــَلِميَن  ـــَرّب اْلَع » أنْ «قســـام الثالثـــة يجـــوز لـــك إظهـــار فهـــذه األ} ) ٧١اآليـــة : األنَعـــام(ِل
  . }) ١٢اآلية : الزَمر(َوُأِمْرُت ِالْن َأُكوَن {: بعدهن قال اهللا تعالى

ـا َكـاَن {: الم الُجُحوِد، وهي اآلتية بعد َكْونٍن ماضٍض َمْنِفي، كقول اهللا تعالى: الرابعة م
َوَمـــا َكـــاَن اللـــُه }{) ١٧٩اآليـــة : آل ِعمـــَران( اللـــُه ِلَيـــَذَر اْلُمـــْؤِمِنيَن َعَلـــى َمـــآ َأنـــُتْم َعَلْيـــهِ 

  . بعدها» أنْ «وهذه يجُب إضمار } ) ١٧٩اآلية : آل ِعمَران(ِلُيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب 
  إضمار أن بعد كي 
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: إذا قَـدْرتَها تعليليـة بمنزلـة الـالم، والتقـدير» جْئُتَك َكْي ُتْكِرَمِني«: ففي نحو» كي«وأما 
. ْن تكرمني، وال يجوز التصريح بأْن بعدها إال فـي الشـعر، خالفـًا للكوفيــينجئتك َكْي أ

  . وقد مضى ذلك
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  إضمار أن بعد الحروف العاطفة وأحكامها

  
  . أو، والواو، والفاء، وثم: وأما حروف العطف فأربعة، وهي

ومنهــــا مــــا ال يجــــب معــــه  وهــــذه األربعــــة منهــــا مــــا ال يجــــوز معــــه اإلظهــــار، وهــــو أو،
اإلضــمار، وهــو ثــم، ومنهــا مــا تــارة يجــب معــه اإلضــمار وتــارة يجــوز معــه اإلضــمار 

  . واإلظهار، وهو الفاء والواو، وهذا كله يفهم مما ذكرت في المقدمة
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  إضمار أن بعد أو

  
فــي موضــعها إلــى  فينتصــب المضــارع بــأن مضــمرة بعــدها وجوبــًا، إذا صــح» أو«فأمــا 

  ) الّطويل: (وقوله» أللزمنك أْو َتْقِضَيِني حقي«: أو إال؛ فاألول كقولك
ْعَب أْو أْدِرَك اْلُمَنى  ١٤٦ الص ـــ ألْسَتْسِهَلن  

  َفَما اْنَقاَدتِت اآلماُل إال ِلَصابِر 
  ) الوافر:: (وقوله» ألْقُتَلن اْلَكاِفَر أو ُيْسِلمَ «: كقولك: والثاني
  ـــ َوُكْنُت إَذا َغَمْزُت َقَناَة َقْومٍم  ١٤٧

  َكَسْرُت ُكُعوَبَها أْو َتْسَتِقيَما 
إال أن تسـتقيم فــال أكسـر كعوبهــا، وال يجــوز أن يكـون التقــدير كسـرت كعوبهــا إلــى : أي

  . أن تستقيم؛ ألن الكسر ال استقامة معه
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
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  المعّية وجوبا إضمار أن بعد فاء الّسببّية وواو
  

وأمــا الفــاء والــواو فينتصــب الفعــُل المضــارع بــأن مضــمرة بعــدهما وجوبــًا بشــرطين ال بــد 
  : منهما

  ) الّطويل: (أن تكون الفاء للسببية والواو للمعية؛ فلهذا ُرِفـَع الفعل في قوله: أحدهما
ْبَع اْلَقَواء َفَيْنِطُق  ١٤٨ ـــ أَلْم َتْسألِل الر  

لـــو كانـــت عاطفـــة لجـــزم مـــا بعـــدها، ولـــو كانـــت للســـببية انتصـــب مـــا وذلـــك ألن الفـــاء 
َوَال ُيـْؤَذُن َلهُـْم َفَيْعتَـِذُروَن {: بعدها، فلما ارتفع دل على أنها لالستئناف، وقال اهللا تعـالى

  . الفاء هنا عاطفة كما سيأتي) ٣٦اآلية : الُمرَسالت(} 
زيــٌد يأتينــا «: نصــب فــي نحــوأن يكونــا مســبوقين بنفــي أو طلــب؛ فــال يجــوز ال: الثــاني
  ) الوافر: (فأما قوله» فيحدثَُنا
  ـــ َسأْتُرُك َمْنِزِلي ِلَبِني َتِميمٍم  ١٤٩

  َوَأْلَحُق ِباْلِحَجاِز َفأْسَتِريَحا 
األصل فأْسَتِريَحْن، بنون التوكيد الخفيفـة، فأبـدلت فـي الوقـف ألفـًا كمـا : فضرورة، وقيل

وهذا التخريج هروٌب من ضرورة إلى ضـرورة؛ فـإن توكيـد باأللف، } َلَنْسَفعا{تقف على 
   e.الفعل في غير الطلب والشرط والَقَسمِم ضرورةٌ 

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  أقسام الطلب
  

األمــر، والنهــي، والــدعاء، والَعــْرَض، والتْحِضــيَض، والتمنــي، : يشــمل» طلــب«: وقولنــا
  . مانيةواالستفهام؛ فهذه سبعة مع النفي صارت ث

وهذه المسألة التـي يعبـر عنهـا بمسـألة األجوبـة الثمانيـة، ولكـل منهـا نصـيب مـن القـول 
  : يخصه، فلنتكلم على ذلك بما يكشف إشكاَلُه فتقول

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
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  ـــ النفـي ١
  

  : ولك في هذا أربعُة أوُجهٍ » ما تأتيني َفُأْكِرَمكَ «: أما النفي فنحو قولك
أن تقدر الفاء لمجرد عطف لفـظ الفعـل علـى لفـظ مـا قبلهـا، فيكـون شـريكه فـي : هاأحد

إعرابه، فيجـب هنـا الرفـع؛ ألن الفعـل الـذي قبلهـا مرفـوع، والمعطـوف شـريك المعطـوف 
مـا تـأتيني فمـا أكرُمـَك؛ فهـو شـريكه فـي النفـي الـداخل عليـه، وعلـى : عليه، فكأنك قلـت
ــْوُم الَ {: هــذا قولــه تعــالى ، فالفــاء هنــا عاطفــة }َينِطُقــوَن َوَال ُيــْؤَذُن َلُهــْم َفَيْعَتــِذُروَن  َهـــَذا َي

ال يــؤذن : كمــا ذكرنــا، والفعــُل الــذي بعــدها داخــٌل فــي ِســْلكِك النفــي الســابق، فكأنــه قيــل
  . لهم فال يعتذرون

أن تقدر الفاء لمجرد السببية، ويقدر الفعل الذي بعـدها مسـتأنفًا، ومـع اسـتئنافه : الثاني
مبنيًا على مبتدأ محذوف؛ فيجب الرفع أيضًا؛ لخلو الفعل عن الناصب والجـازم؛ يقدر 
بمعنى فأنا أكرمك لكونك لم تـأتني، وذلـك إذا كنـت كارهـًا » ما تأتيني فأكرُمكَ «: فتقول

فهـو النتفـاء : أي» ما َزْيـٌد قاسـيًا فَيْعِطـُف َعَلـى عبـده«: إلتيانه، وُيَوّضُح هذا أنك تقول
  . يعطف على عبدهالَقْسَوة عنه 

والفــرق بــين هــذا الوجــه والــذي قبلــه واضــح؛ ألن الوجــه األول شــمَل النفــُي فيــه مــا قبــل 
الفـــاء ومـــا بعـــدها، وهـــذا الوجـــه انصـــب النفـــي فيـــه إلـــى مـــا قبـــل الفـــاء خاصـــة دون مـــا 
بعــدها، وذلــك ألنــك لــم تجعــل الفــاء لعطــف الفعــل الــذي بعــدها علــى المنفــي الــذي قبلــه 

  . النفي، وٕانما أخلصتها للسببيةفيكون شريكه في 
وهـذا َسـْهٌو؛ إذ يسـتحيل » ما تأتينا فتحـدثنا«: ويذكر النحويون هذين الوجهين في قولك

  . أن ينتفَي اإلتياُن ويوجد الحديُث، والصواُب ما مثلُت لك به
أن تقدر الفاء عاطفة لعطف مصدر الفعل الذي بعدها علـى المصـدر المـؤول : الثالث

تقــدر النفــي ُمْنَصــبا علــى المعطــوف دون المعطــوف عليــه؛ فيجــب حينئــٍذ ممــا قبلهــا، و 
مـا يكـون : مـا يكـون منـك إتيـان فـإكرام منـي، أي: النصب بأن مضمرة وجوبًا، والتقدير

  . منك إتيان فيعقبه مني إكرام، بل يكون منك إتيان وال يكون مني إكرام
بعــدها علــى المصــدر المــؤول أن تقــدر أيضــًا الفــاء لعطــف مصــدر الفعــل الــذي : الرابــع

ممــا قبلهــا، ولكــن تقــدر النفــي منصــبًا علــى المعطــوف عليــه، فينتفــي المعطــوف، ألنــه 
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مـا يكـون منـك إتيـان فكيـف يكـون منـي : ُمَسبب عنـه، وقـد انتفـى، ويكـون معنـى الكـالم
  إكرام؟ 

ًا بـل مـا تأتينـا محـدث: إذ يصـح أن يقـال» مـا تأتينـا فتحـدثنا«وهذا الوجهـان سـائغان فـي 
  ما تأتينا فكيف تحدثنا؟ : تأتينا غير محدث، وأن يقال

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  . وتلخص أن لنا في الرفع وجهين، وفي النصب وجهين
ـــت ـــِذُروَن {: هـــل يجـــوز أن يقـــرأ: فـــإن قل ـــْم َفَيْعَت ـــْؤَذُن َلُه ـــة : الُمرَســـالت(} َوَال ُي ) ٣٦اآلي

  للنصب؟ بالنصب على أحد الوجهين المذكورين 
ال يــؤذن لهــم : نعــم يجــوز علــى الوجــه الثــاني، وهــو مــا تأتينــا فكيــف تحــدثنا، أي: قلــت

باالعتذار فكيف يعتذرون؟ ويمتنـع علـى الوجـه األول ــــ وهـو مـا تأتينـا محـدثًا بـل تأتينـا 
غيــَر محــدثٍث ـــــ أال تــرى أن المعنــى حينئــٍذ ال يــؤذن لهــم فــي حالــة اعتــذارهم، بــل يــؤذن 

  . الة اعتذارهم، وليس هذا المعنى مراداً لهم في غير ح
فإذا كان النصـب فـي اآليـة جـائزًا علـى الوجـه الـذي ذكرتـه، فمـا بالـه لـم يقـرأ : فإن قلت

  به أحٌد من الُقراء المشهورين؟ 
ُزه العربيـــة تجـــوز : لـــوجهين؛ أحــدهما: قلــت بعـــة، ولـــيس كــل مـــا تَجــوٌة ُمتأن القـــراءة ُســن

أن الرفــع هنــا بثبــوت النــون فيحصــل بــذلك تناســب رؤوس اآلي، : القــراءة بــه، والثــاني
  . التناسب) معه(والنصب بحذفها فيزول 

: فَـاِطر(َال ُيْقَضـى َعلَـْيِهْم َفَيُموتُـوْا {: ومن مجيء النصـب بعـد النفـي قـوُل اهللا عـز وجـلّ 
: مــا تأتينــا فكيــف تحــدثنا، ال علــى قولــك: والنصــب هنــا علــى معنــى قولــك} ) ٣٦اآليــة 

  . ا تأتينا محدثًا بل غير محدثم
َوَجـَب الرفـُع، وذلـك ألن » ما تـزال تأتينـا فتحـدثنا«أو » ما تأتينا إال فتحدثنا«: ولو قلت

النفــي فــي المثــال األول قــد انــتقض بــإال، وفــي المثــال الثــاني هــو داخــل علــى زال وزال 
  . للنفي، ونفُي النفي إيجابٌ 

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
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  مـرـــ األ ٢
  

  ) الّرجز: (وأما األمر فكقوله
  ـــ َيا َناُق ِسيِري َعَنقًا َفِسيحًا  ١٥٠

  ِإَلى ُسَلْيَماَن َفَنْسَتِريَحا 
ــاَم «: أن يكــون بصــيغة الطلــب؛ فلــو قلــت: أحــدهما: وَشــْرُطه أمــراننِ  َحْســُبَك حــديٌث َفَيَن

 يكـون بلفـظ اسـم الفعـل؛ أن ال: ـــ بالنصب ـــ لـم يجـز، خالفـًا للكسـائي، والثـاني» الناُس 
. بالنصـب، هـذا قـول الجمهـور، وخـالفهم الكسـائي» َصْه َفُنْكِرَمـكَ «: فال يجوز أن تقول

َل ابُن جني وابُن عصفور، فأجازاه إذا كان اسُم الفعل مـن  فأجاز النصب مطلقًا، وَفص
َصــــْه «: وَمَنعــــاُه إذا لــــم يكــــن مــــن لفظــــه، نحــــو» َنَزالــــِل فتحــــدَثكَ «: لفــــظ الفعــــل، نحــــو

  . وما أْحَرى هذا القوَل بأن يكون صواباً » فنكرمك
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  ـــ النهـي ٣
  

ــُي فكقولــك ــْل َشــرا فأعاِقَبــكَ «: وأمــا النْه ــى اللــِه {: وقــول اهللا تعــالى» َال َتْفَع ــُروْا َعَل َال َتْفَت
ــَذاٍب  ــْيُكْم َغَضــِبى  َوالَ }{) ٦١اآليــة : طــه(َكــِذبًا َفُيْســِحَتُكم ِبَع : طــه(َتْطَغــْوْا ِفيــِه َفَيِحــل َعَل

َال َتْضـِرْب إال َعْمـرًا «: ولو نقضت النهي بإال قبـل الفـاء لـم تنصـب، نحـو} ) ٨١اآلية 
  . الرفع» يغضب«فيجب في » َفَيْغَضبُ 

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   
  ـــ الّدعـاء ٤
  

ــْب عَ «: وأمــا الــدعاء فكقولــك ــأُتوبَ اللُهــم ُت ــي َف ــا اْطِمــْس َعَلــى {: وقــول اهللا تعــالى» َل َربَن
، }) ٨٨اآليــة : ُيـونس(َأْمـوِلِهْم َواْشـُدْد َعلَـى ُقلُـوِبِهْم فَـَال ُيْؤِمُنـوْا َحتـى َيـَرُوْا اْلَعـَذاَب اْالِلـيَم 

  ) الّرمل: (وقول الشاعر
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  ـــ َرب َوفْقِني َفَال َأْعِدَل َعْن  ١٥١
 اِعيَن في َخْيِر َسَنْن َسَننِن الس  

  . لم يجز النصب» َسْقيًا َلَك َفُيْرِويَك اهللا«: أن يكون بالفعل؛ فلو قلت: وَشْرطه
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  ـــ االستفـهام ٥
  

أن ال يكــون بــأداة تليهــا جملــة اســمية خبرهــا جامــد؛ فــال يجــوز : وأمــا االســتفهاُم فشــرطه
  . »وَك َزْيٌد فأْكِرُمهُ َهْل َأخُ «: النصب في نحو

اآليـة : األعَراف(َفَهل لَنا ِمن ُشَفَعآء َفَيْشَفُعوْا َلَنآ {: وال فرق بين االستفهام بالحرف نحو
ـــن َذا الــــِذى ُيْقـــِرُض اللـــَه َقْرًضــــا َحَســـًنا َفُيَضــــاِعَفُه {: واالســـتفهام باالســـم نحــــو} ) ٥٣ م

ونصـــبه، وفـــي الحـــديث حكايـــًة عـــن اهللا ) اعفيضـــ(يقـــرأ برفـــع } ) ٢٤٥اآليـــة : الَبَقـــَرة(
واالســتفهام بــالظرف » َمــْن َيــْدُعوني َفَأْســَتِجيُب َلــُه، َوَمــْن َيْســَتْغِفُرِني فــأْغِفَر َلــهُ «: تعــالى
  . »َكْيَف تكون فأْصَحَبَك؟«و » َمَتى َتِسيُر فُأَراِفَقَك؟«و » أْيَن َبْيُتَك فأُزوَرَك؟«: نحو

َألَـْم {: لـم ينصـب فـي جـواب االسـتفهام فـي قـول اهللا عـز وجـل فما َباُل الفعـل: فإن قلت
  . }) ٦٣اآلية : الَحجّ (َتَر َأن اللَه َأنَزَل ِمَن السَمآء َمآء َفُتْصِبُح اْالْرُض ُمْخَضرًة 

أن االســتفهام هنـــا معنــاه اإلثبــات، والمعنـــى قــد رأيـــت أن اهللا : لــوجهين؛ أحـــدهما: قلــت
أن إصباح األرض مخضـرة ال َيَتَسـبب عمـا دخـل عليـه : لثانيأنزل من السماء ماء، وا

االســتفهام، وهــو رؤيــة المطــر، وٕانمــا يتســبب ذلــك عــن نــزول المطــر نفســه؛ فلــو كانــت 
 العبـــارة أنـــزل اهللا مـــن الســـماء مـــاًء فتصـــبح األرض مخضـــرة ثـــم دخـــل االســـتفهام صـــح

  . النصبُ 
ــَل َهـــَذا اْلُغــَراِب َفــُأَواِرَي َأَعَجــ{: يــرد هــذا الَوْجــه قولــه تعــالى: فــإن قلــت ْزُت َأْن َأُكــوَن ِمْث

، فإن ُمواراة السـوأة ال يتسـبب عمـا دخـل عليـه حـرف }) ٣١اآلية : الَمائدة(َسْوءَة َأِخى 
  . االستفهام، ألن الَعْجَز عن الشيء ال يكون سببًا في حصوله

بــالعطف علــى منصــوبًا فــي جــواب االســتفهام، وٕانمــا هــو منصــوب ) أواري(لــيس : قلــت
  ). أكون(الفعل المنصوب، وهو 
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  فقد جعله الزمخشري منصوبًا في جواب االستفهام : فإن قلت
  . هو غاِلٌط في ذلك: قلت

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   
  ـــ العـرض ٦
  

َأَال َتأِتيَنــا «: وكقولــك» اْلَمــاِء َفَتْســَبحَ ) فــي(أال َتَقــُع «وأمــا اْلَعــْرُض فكقــول بعــض العــرب 
  ) البسيط: (وقول الشاعر» ُتَحدثََنافَ 

  ـــ َيا اْبَن اْلِكَرامِم َأَال َتْدُنو َفتُْبِصَر َما  ١٥٢
  َقْد َحدُثوَك َفَما َراٍء َكَمْن َسِمَعا 

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   
  ـــ التحضـيض ٧
  

َهـال أْسـَلْمَت َفتَـْدُخَل «و » لَـكَ َهـال اتَقْيـَت اللـَه َتَعـاَلى َفَيْغِفـَر «: وأما التحضيض فكقولك
وهــو والَعــْرُض متقاربــان، يجمعهمــا التنبيــه علــى الفعــل، إال أن فــي التحضــيض » اْلَجنــةَ 

  . زيادة توكيد وحثَ 
ـدَق {: وأما قوله تعالى ْرَتِنـى ِإَلـى َأَجـٍل َقِريـٍب َفَأص فمـن } ) ١٠اآليـة : المَنـاِفقون(َلْوآل َأخ

الــدعاء، ولكــن اســتعيرت فيــه عبــارة التحضــيض أو العــرض  بــاب النصــب فــي جــواب
  . للدعاء

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   
  ـــ التمنـي ٨
  

) ٧٣اآليـة : النسـاء(يَليَتِنـى ُكنـُت َمَعهُـْم فَـَأُفوَز فَـْوزًا َعِظيمـًا {: وأما التمني فكقوله تعـالى
  ) البسيط: (وقول الشاعر} 
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  َنا ِمْنَها َفُيْخِبَرَنا ـــ َأَال َرُسوَل لَ  ١٥٣
  . فهذه أمثلة النصب بعد فاء السببية في هذه المواضع الثمانية

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  إضمار أن بعد واو المعية
  

وأما النصب بعد واو المعية في المواضع المذكورة فُسِمع في خمسٍة، وقاسـه النحويـون 
  . في ثالثة

  هبشرح شذور الذ: اسم الكتاب
   
  ـــ بعد النفي ١
  

ــِم اللــُه الــِذيَن َجـــَهُدوْا {: النفــُي، كقولــه تعــالى: فالخمســة المســموع فيهــا، أحــُدها ــا َيْعَل َوَلم
ـــِبِريَن  إنكــم تجاهــدون : والمعنــى واهللا أعلــم} ) ١٤٢اآليــة : آل ِعمــَران(ِمــنُكْم َوَيْعَلــَم الص

 مــا ينبغــي لكــم الطمــع فــي ذلــك إذا اجتمــع وال تصــبرون وتطمعــون أن تــدخلوا الجّنــة، وٕان
فيعلم اهللا حينئذ ذلك واقعًا منكم، والـواو مـن ) فيه(مع جهادكم الصبر على ما يصيبكم 

ــا {: قولــه تعــالى ــَرة(َوَلم بــل أحســبتم أن تــدخلوا : واو الحــال، والتقــدير} ) ٨٩اآليــة : الَبَق
  . الجنة وحالكم هذه الحالة

  ) الوافر: (األمر، كقوله: والثاني
  اْدِعي َوَأْدُعَو؛ ِإن َأْنَدى : ـــ َفُقْلتُ  ١٥٤

  ِلَصْوتٍت َأْن ُيَناِدَي َداِعَيانِن 
  ) الكامل: (النْهي، كقول الشاعر: والثالث
  ـــ َيا َأيَها الرُجل الُمَعلُم َغْيَرُه  ١١٤

  َهال ِلَنْفِسَك َكاَن َذا التْعِليُم 
  نَهَها َعْن غيَها اْبَدأ ِبَنْفِسَك َفا

  فإذا انتَهْت َعْنُه َفَأْنَت َحِكيُم 
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  َفُهَناَك ُيْسَمُع َما َتُقوُل، َوُيْشَتَفى 
  ِباْلَقْولِل ِمْنَك، َوَيْنَفُع التْعِليُم 

  َال َتْنَه َعْن ُخُلقٍق َوتأِتَي ِمْثَلُه 
  َعاٌر َعَلْيَك ِإَذا َفَعْلَت َعِظيُم 

ــَمكَ «: وتقــول ــبنَ  ال تأكــل السفــإذا أردت بــالواو عطــف الفعــل علــى الفعــل » وَتْشــَرَب الل
ال تفعـــل هـــذا وال هـــذا، : َجَزْمـــَت الثـــاني، وكـــان شـــريَك األولـــِل فـــي النهـــي، وكأنـــك قلـــت

وحينئذ فيلتقي ساكنان الباء والالم فتكسر الباء على أصـل التقـاء السـاكنين، وٕان أردت 
بلـه نصـبَت الفعـَل بـأن مضـمرة، وكـان عطـف مصـدِر الفعلـِل علـى مصـدٍر مقـدٍر ممـا ق

  . النهي حينئٍذ عن الجمع بينهما، وٕان أردت االستئناف رفعت الثاني
ـــــع ـــــه تعـــــالى: والراب ـــــي، كقول ـــــَن {: التمن ـــــا ونكـــــوَن ِم ـــــِت رّبن ـــــذَب ِبآَيات ـــــَرد َوَال ُنَك ـــــا ُن َياَلْيَتَن

  . }الُمْؤِمِنينَ 
   )الوافر: (االستفهام، كقوله وهو الحطيئة: والخامس

  ـــ َأَلْم َأُك َجاَرُكْم َوَيُكوَن َبْيِني  ١٥٥
  وَبْيَنُكْم الَمَودُة واإلَخاُء 

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  إضمار أن جوازًا ال وجوبا
  

: وينتصـــب الفعـــل المضـــارع بـــأن مضـــمرة جـــوازًا؛ ال وجوبـــًا، بعـــد أربعـــة أحـــرف، وهـــي
  . لى اسمٍم صريحالفاء، وثم، والواو، وأو، وذلك إذا َعَطْفَن ع

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  إضمار أن بعد أو إذا عطفت على اسم صريح
  

َوَمــا َكــاَن ِلَبَشــٍر َأن ُيَكّلَمــُه اللــُه ِإال َوْحيــًا َأْو ِمــن {: قــوُل اهللا تعــالى» أو«مثــاُل ذلــك بعــد 
يقـرأ فـي السـبع برفـع } ) ٥١اآليـة : الّشـورى(َوَرآء ِحَجاٍب َأْو ُيْرِسَل َرُسوًال َفُيـوِحَى ِبِإْذنِـِه 
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لَـْو َأن ِلـى ِبُكـْم {: ونصبه، وقال أبو بكر بن مجاهد المقـرىء رحمـه اهللا، قـرىء) يرسل(
ــوًة َأْو آِوى  وال وجــه لــه، وَرد عليــه ابــُن جنــي فــي ) آوي(بنصــب } ) ٨٠اآليــة : ُهــود(ُق

ــبعةَوْجُهَهــا كوجــه قــراءة أكثــر ا: ُمْحَتَســبِه وغيــرُه، وقــالوا الّشــورى(َأْو ُيْرِســَل َرُســوًال {: لس :
لــو أن لــي : فكأنــه قيــل) قُــوة(بالنصــب، وذلــك لتقــدم االســم الصــريح، وهــو } ) ٥١اآليــة 

  . بكم قوة أو إيواء إلى ركن شديد
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  إضمار أن جوازًا بعد الواو

  
  ) الوافر: (لومثاُل ذلك بعد الواو قوُل َمْيُسوَن بنتِت َبْحد

  ـــ َلُلْبُس َعَباَءِة وَتَقر َعْيِني  ١٥٦
  َأَحب ِإَلي ِمْن ُلْبسِس الشفوفِف 

وذلــك بــأن ُمْضـَمرة، علــى أنــه معطـوف علــى اللــبس، فكأنــه » َتقَـر «الروايـة فيــه بنصــب 
  . وقرة عيني) عباءة(للبس : قال

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  لفاء إذا عطفت على اسم صريحإضمار أن جوازًا بعد ا
  

  ) البسيط: (ومثال ذلك بعد الفاء قوله
  ـــ َلْوَال َتَوقُع ُمْعَتَر فأْرِضَيُه  ١٥٧

  َما ُكْنُت ُأوِثُر ِإْتَرابًا َعَلى َتَربِب 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  إضمار أن جوازًا بعد ثّم إذا عطفت على اسم صريح

  
  ) البسيط: (لشاعرومثاُل ذلك بعد ثم قوُل ا
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  ـــ إني وَقْتِلي ُسَلْيكًا ثُم َأْعِقَلُه  ١٥٨
  كالثْوِر ُيْضَرُب َلما َعاَفتِت اْلَبَقُر 

وكانت العرب إذا رأت البقر قد َعاَفْت ورود الماء تعمـد إلـى الثـور فتضـربه فتَـِرُد البقـُر 
وٕانمــا امتنعــوا مــن ضــربها حينئــٍذ المــاء، وال تمتنــع منــه؛ فــرارًا مــن الضــرب أن يصــيبها، 

  . لضعفها عن َحْمِله، بخالف الثور
فإن العطف فيـه وٕان كـان » ما تأتينا فتحدثنا«: احتراز من نحو» اسم صريح«: وقولي

علـــى اســـم متقـــدم، فإنـــا قـــد قـــدْمَنا أن التقـــدير مـــا يكـــون منـــك إتيـــان فحـــديث، لكـــن ذلـــك 
الف مســألتنا هــذه؛ فــإن االســم لــيس بصــريح؛ فإضــمار أن هنــاك واجــب ال جــائز، بخــ

إضــمار أن جــائز، بــل نــص ابــُن مالــك فــي شــرح العمــدة علــى أن اإلظهــاَر أحســُن مــن 
  . اإلضمار

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  بـاب المجـرورات
  

ِمْن، وٕالـى، وَعـْن، : الَمْجُروُر ِبالَحْرفِف، وهو: باٌب ـــ الَمْجُرورات ثالثٌة؛ أحُدها: ثم قلت
اُء، والــالُم، وِفــي ـــــ ُمْطَلقــًا، واْلَكــاُف، وحتــى، والــواو ـــــ للظــاهِر ُمْطلقــًا، والتــاء وَعَلــى، والبــ

ِللِه ورب ُمضافًا ِلْلَكْعَبِة أِو الَياِء، وَكْي ِلَما االْسِتْفَهاميِة أْو َأنِن الُمْضَمَرِة وِصـَلِتَها، وُمـْذ 
ُمــْبَهمٍم، وُرب ِلَضــِميِر َغْيَبــٍة ُمْفــَرٍد ُمــَذكٍر ُيَميــُز ِبُمَطــاِبقٍق  وُمْنــُذ ِلــَزَمنٍن َغْيــِر ُمْســَتْقَبلِل والَ 

  . ِلْلَمْعَنى َقِليًال، وِلُمَنكر َمْوُصوفٍف َكِثيراً 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  أنواع المجرورات

  
سـمتها لما أنهيُت القوَل في المرفوعات والمنصوبات َشَرْعُت في المجرورات، وق: وأقول

مجــرور بــالحرف، ومجــرور باإلضــافة، ومجــرور بمجــاوره مجــرور، : إلــى ثالثــة أقســام
وبــدأت بـــالمجرور بـــالحرف ألنـــه األصـــل، وٕانمـــا لــم أذكـــر المجـــرور بالتَبِعيـــة كمـــا فعـــل 
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جماعة ألن التَبعية ليست عندنا هي العاملة، وٕانما العامـُل عامـل المتبوعـِع، وذلـك فـي 
محــذوٌف فــي بــاب البــدل، فرجــع الجــر فــي بــاب التوابــع إلــى الجــر  غيــر البــدل، وعامــلٌ 

  . بالحرف والجر باإلضافة
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  الحروف الجاّرة: أّوالً 

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  أقسام الحروف الجاّرة
  

  : وقسمت الحروف الجارة إلى ستة أقسام
ِمـْن، : وبـدأت بـه ألنـه األصـل، وهـو سـبعة أحـرفما يُجـر الظـاهر والمضـمر، : أحدها

َوِمْنــَك َوِمــن {: وٕالــى، وَعــْن، وَعَلــى، والبــاُء، والــالم، وفــي، ومــن أمثلــة ذلــك قولــه تعــالى
ــــى اهللا َمــــْرِجُعُكْم }{) ٧اآليــــة : األحــــَزاب(نــــوٍح  ــــْرِجُعُكْم }{) ٤٨اآليــــة : الَمائــــدة(ِإَل ــــِه َم ِإَلْي

ـــام( ِضـــَى اللـــُه َعـــْنُهْم }{) ١٩اآليـــة : االنشـــقاق(َعـــن َطبـــٍق  َطَبقـــاً }{) ٦٠اآليـــة : األنَع ر
اآليــة : المؤمنــون(} َوَعَلْيَهــا َوَعَلــى اْلُفْلــِك ُتْحَملُــوَن }{) ١١٩اآليــة : الَمائــدة(َوَرُضــوْا َعْنــُه 

) ١٥٧اآليـة : األعـَراف(ءاَمُنـوْا بِـِه }{) ١٣٦اآليـة : النسـاء(ءاِمُنوْا ِباللـِه َوَرُسـوِلِه {) ٢٢
لُه َمـا ِفـي السَمــَواِت َوَمـا ِفـي }{) ٢٥٥اآلية : الَبَقَرة(َما ِفي السَمـَواِت َوَما ِفي اْالْرِض }{

ــــَرة(ُكــــل لــــُه َقـــــِنُتوَن }{) ٢٥٥اآليــــة : الَبَقــــَرة(اْالْرِض  َوِفــــى اْالْرِض }{) ١١٦اآليــــة : الَبَق
اآليـــة : الّزخـــُرف(َوِفيَهـــا َمـــا َتْشـــَتِهيِه اْالْنفُـــُس {) ٢٠اآليـــة : الـــّذارَيات(} ءاَيــــٌت ّلْلُمـــوِقِنيَن 

٧١ ({ .  
الكــــاف، : مــــا ال يجــــر إال الظــــاهر، وال يخــــتص بظــــاهٍر معيــــنٍن، وهــــو ثالثــــة: والثــــاني

  . وحتى، والواو
ما يُجر لفظتين بعينهما، وهو التاء؛ فإنها ال تجـر إال اسـم اهللا عـز وجـل وربـا : والثالث

) ٨٥اآليـة : ُيوُسـف(تَـاهللا َتْفتَـُأ تَـْذُكُر {: بة أو إلى اليـاء، قـال اهللا تعـالىمضافًا إلى الكع
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ــَرَك اللــُه َعَلْيَنــا }{ ـــَمُكْم }{) ٩١اآليــة : ُيوُســف(َتاللــِه َلَقــْد آَث : األنبَيــاء(َوَتاللــِه الِكيــَدن َأْصَن
  . »َتَربي ألْفَعَلن «و » َتَرب الكعبة«: وقالت العرب} ) ٥٧اآلية 
ا منها، وهـي كـي؛ فإنهـا ال تجـر : الرابع ا من الظواهر، ونوعًا خاص ما يجر فردًا خاص

، يقـال لـك» ما«: إال أمرين؛ أحدهما ِجْئتُـَك َأْمـسِ «: االستفهامية، وهي الفَـْرُد الخـاص «
ـــة المجـــيء ـــْه؟«: فتقـــول فـــي الســـؤال عـــن عل جـــار » لمـــه«فكمـــا أن » َكْيَمـــْه؟«أو » ِلَم

االسـتفهامية متـى دخـل عليهـا » مـا«واألصل لما وكيما، ولكن » َكْيَمهْ «لك ومجرور كذ
: النازَعـات(} ِفيَم َأنَت ِمـن ِذْكَراَهـا {: حرف الجر ُحِذَفت ألفها وجوبًا كما قال اهللا تعالى

} ) ٣٥آليـة ا: النمـل(ِبَم َيْرِجـُع اْلُمْرَسـُلوَن {) ١اآلية : الّنَبإِ (} َعم َيَتَسآءُلوَن {) ٤٣اآلية 
وَحُســن فــي الوقــف أن تــردف بهــاٍء الســكت، كمــا قــرأ الَبــزي فــي هــذه المواضــع وغيرهــا، 

ــــْي «: وتقــــول. المضــــمرة وصــــلتها، وذلــــك هــــو النــــوع الخــــاص» أن«: الثــــاني ــــَك َك ِجْئُت
فـإن قـدرت كـي تعليليـًة فالنصـب بـأن مضـمرة، وأن مـع هـذا الفعـل فـي تأويـل » ُتْكِرَمِني

  . جئتك لإلكرام: ، وكأنك قلتمصدر مجرور بكي
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
ــا مـن الظــواهر، وهـو ُمْنــُذ وُمـْذ؛ فــإن مجرورهمـا ال يكــون : الخـامس مـا يجــر نوعـًا خاص

المعـين إال ) ذلـك(إال اسَم زمان، وال يكـون ذلـك الزمـان إال معينـًا، ال مبهمـًا، وال يكـون 
مــــْذ يــــومِم «و » مــــا رأيتــــه منــــُذ يـــوم الجمعــــة« :ماضـــيًا أو حاضــــرًا، ال مســــتقبًال، تقـــول

، »مــذ غــد«وال » ال أراه منــذ غــد«: وال تقــول» مــذ يومنــا«و » منــذ يومنــا«و » الجمعــةِ 
  . »ما رأيته منذ وْقتٍ «: وكذا ال تقول

ــا مــن المظهــرات، وهــو : الســادس ــا مــن المضــمرات، ونوعــًا خاص مــا يجــر نوعــًا خاص
» يكـون إال ضـمير غيبـة مفـردًا مـذكرًا مـرادًا بـه المفـرد فإنها إن جرت ضميرًا فـال» ُرب 

المذكر وغيره، ويجب تفسيره بنكرة بعده مطابقة للمعنـى المـراد منصـوبة علـى التميــيز، 
ـــْينِ «و » ُربـــه رجـــًال َلِقيـــت«: نحـــو ُربـــُه «و » ُربـــُه اْمـــَرَأةً «و » ُربـــُه ِرَجـــاالً «و » ُربـــُه َرُجَل

ــــَرَأَتْينِ  ــــ«و » اْم ْت ظــــاهرًا فــــال يكــــون إال نكــــرة »ُه ِنَســــاءً ُربــــك قليــــل، وٕان َجــــر ــــل ذل ، وُك
  . وذلك كثير» ُرب َرُجلٍل َصاِلحٍح َلِقيتُ «: موصوفة نحو
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قــد كــان مــن حقــك أن تــؤخر التــاء فــي الــذكر عــن الحــروف المــذكورة بعــدها : فــإن قلــت
بنــوع أو نــوعين أو  الختصـــاص التــاء باســم اهللا تعــالى وَرب الكعبــة، واختصاصــهن إمــا

فــرد ونــوع كمــا فصــلت، وأْصــُل حــرف الجــر أن ال يخــتص، والمخــتص بنــوع أقــرب إلــى 
األصــل مــن مخـــتص بفــرد، وكـــان ينبغــي أن يتقـــدم المخــتص بنـــوعين وهــو رب، علـــى 

  . المختص بفرد ونوع، وهي كي
طـٌع إنما ذكرُت التاء إلى جانب الـواو ألنهـا شـريكتها فـي القسـم، فتأخيرهـا عنهـا ق: قلت

للنظير عن نظيره، ولما أردت أن أذكر شيئًا من أحكام ُرب اقتضـى ذلـك تأخيرهـا لـئال 
يقع ذكر أحكامها فاصًال بين هذه الحروف؛ وأيضًا فإنني ذكرت حكم رب في الحـذف 
وذكـــرت حكـــم بقيـــة الحـــروف فـــي ذلـــك، فلـــو كانـــت رب ُمَقدمـــة كـــان ذلـــك أيضـــًا قطعـــًا 

  بة إلى األحكام للنظير عن النظير بالنس
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  جواز حذف ُرب وبقاء عملها

  
وَيُجــوُز َحــْذُفها َمَعــُه؛ َفَيِجــُب َبَقــاُء َعَمِلَهــا، وَذِلــَك َبْعــَد اْلــَواِو َكِثيــٌر، واْلَفــاِء َوَبــْل : ثــم قلــت

   .َقِليٌل، وَحْذُف الالمِم َقْبَل َكْي، وَخاِفضِض َأن وأن ُمْطلقاً 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  حذف رب بعد الواو

  
تـدخل علـى المنكـر بينـت أنـه يجـوز حـذُفَها معـه، وأَشـْرُت » ُرب «لما ذكرت أن : وأقول

بهذا التقيـيد إلى أنها ال يجـوز حـذفها إذا دخلـت علـى ضـمير الغيبـة، ثـم بينـت أنهـا إذا 
: بقــاء عملهــا، علــى نــوعينحــذفت وجــب بقــاء عملهــا، وأن هــذا الحكــم، أعنــي حــذفها و 

  ) الرجز: (كثير، وقليل؛ فالكثير بعد الواو، كقوله
  ـــ َوَبَلٍد ُمْغَبرٍة َأْرَجاؤُه  ١٥٩

  كأن َلْوَن َأْرِضِه َسَماؤُه 
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  ) الطويل: (وقـال
  ـــ َوَلْيلٍل َكَمْوجِج الَبْحِر َأْرَخى ُسُدوَلُه  ١٦٠

  ْبَتِلي َعَلي ِبأْنَواعِع اْلُهُمومِم ِليَ 
  )الطويل: (وقـولـه
يٍة ِمْثلِل السَماِء اْعَتَسْفُتَها  ١٦١ ـــ َوَدو  

  َوَقْد َصَبَغ اللْيُل اْلَحَصى ِبَسَواِد 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  حذف ُرب بعد الفاء

  
  ) الطويل: (والقليُل بعد الفاء َوَبْل، مثاُل ذلك بعد الفاء قوُل امرىء القيس

  ـــ َفِمْثِلكِك ُحْبَلى َقْد َطَرْقُت َوُمْرِضعٍع  ١٦٢
  َفَأْلَهْيُتَها َعْن ِذي َتَماِئَم ُمْحِولِل 

وأمــا مــن رواه بنصــبهما فمثُلكــِك مفعــوٌل » مرضــع«و » مثــل«فــي روايــة مــن روى بجــر 
  . َبَدل منه: لطرقت، وُحْبَلى

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  »بل«حذف ُرّب بعد 
  

  ) الرجز: (قوله» َبلْ «ه بعد ومثالُ 
  ـــ َبْل َبَلٍد ِمْلُء اْلِفَجاجِج َقَتُمْه  ١٦٣

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  حذف الم التعليل إذا جرت كي المصدرية وصلتها
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، بل يجوز في حـرف آخـر فـي موضـع  بُرب ثم بينُت أن حذف َحْرفِف الجر ال يختص
  . وضعين خاصينخاص، وفي جميع الحروف في م

ــْي المصــدرية وِصــَلَتَها جــاز لــك حــذُفَها  أمــا األول ففــي الم التعليــل؛ فإنهــا إذا َجــرْت َك
أن تكـون » ِجْئـُت َكـْي ُتْكِرَمنِـي«: قياسًا ُمطردًا، ولهذا تسمع النحويـين ُيِجيُزوَن في نحو

  . َرة قبلهاتعليلية وأن مضمرة بعدها، وأن تكون كي مصدرية والالم ُمَقد ) كي(
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  حذف حرف الجر إذا كان المجرور أن وصلتها أو أْن وصلتها

  
َعِجْبــُت «: وأمــا الثــاني فــإذا كــان المجــرور أن وِصــَلَتَها أو أْن وصــلتها؛ فــاألول كقولــك

ـــِلَحاِت  َوَبّشــِر الــِذيَن ءاَمُنــواْ {: مــن أنــك، وقــال اهللا تعــالى: أي» أنــَك َفاِضــلٌ  َوَعِمُلــوْا الص
اآليـــة : الجـــنّ (َوَأن اْلَمَســــِجَد ِللـــِه فَــَال تَـــْدُعوْا }{) ٢٥اآليـــة : الَبقَــَرة(َأن َلهُــْم َجنــــٍت َتْجـــِرى 

» َعِجْبــُت َأْن َقــاَم َزْيــدٌ «: بــأن لهــم جنــات، ألن المســاجد هللا، والثــاني كقولــك: أي} ) ١٨
َف ِبِهَمـــا {: مـــن أن قـــام، وقـــال اهللا تعـــالى: أي ـــوـــِه َأن َيط ـــاَح َعَلْي ـــَال ُجَن اآليـــة : الَبَقـــَرة(َف

ـــــــوْا ِباللـــــــِه {. فـــــــي أن يطـــــــوف بهمـــــــا: أي} ) ١٥٨ ــــــــُكْم َأن ُتْؤِمُن ُســـــــوَل َوإِي ُيْخِرُجـــــــوَن الر
: ءالنسـا(ُيَبـّيُن اللـُه َلُكـْم َأن َتِضـلوْا {: ألن تؤمنوا، وقيـل فـي: أي} ) ١اآلية : الُممَتحَنة(

األصـل : إن األصل لئال تضلوا؛ فحذفت الالم الجارة وال النافيـة، وقيـل: }) ١٧٦اآلية 
ــــوَن َأن {: كراهــــة أن تضــــلوا؛ فحــــذف المضــــاف، وهــــذا أْســــَهُل، وقــــال اهللا تعــــالى َوَتْرَغُب

 ســاء(َتنِكُحــوُهنفــي أن تنكحــوهن، أو عــن أن تنكحــوهن، علــى : أي} ) ١٢٧اآليــة : الن
  . ن أهل التفسيرخالف في ذلك بي

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  المجرور باإلضافة: ثانياً 
  

ُد الُمَضــاُف ِمــْن َتْنــِوينٍن أْو » ُغَالمــِم َزْيــدٍ «اْلَمْجــُروُر ِباإلَضــاَفِة كـــ: الثــاني: ثــم قلــت وُيَجــر
، وٕاَذا َكـانَ  ِفيَمـا َمـر ْعِريفـِف ِإالالُمَضـاُف ِصـَفًة واْلُمَضـاُف  ُنونٍن ُتْشـِبُهُه ُمْطَلقـًا، وِمـَن الت
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َيْت َلْفِظية وَغْير َمْحَضة، وَلْم تُِفْد َتْعِريفًا َوَال َتْخصيصًا، كــ َضـاِربِب «إَلْيِه َمْعُموًال َلَها ُسم
 ، وٕاال َفَمْعَنِويـة وَمْحَضـة، تُِفيـُدُهَما، إال إذا»َحَسـنِن اْلَوْجـهِ «و » ُمْعَطى الديَنارِ «و » َزْيدٍ 

جـاء «أْو َمْوِضـُعُه ُمْسـَتحقا ِللنِكـَرِة كــ. َكاَن اْلُمَضاُف َشِديَد اإلْبَهامِم َكَغْيـٍر َوِمْثلـٍل َوِخـْدننٍ 
وتَُقـــدُر ِبَمْعَنـــى . فـــال َيَتَعــرفُ » َال أَبـــا لَــهُ «و » َكــْم َناَقـــٍة وَفِصــيَلَها َلـــكَ «و » َوْحـــَدهُ ) َزْيــدٌ (
ـــِل {: نحـــو» فـــي« ـــُر الْي ـــْل َمْك ـــاِر َب ـــَبإ(َوالنَه ـــة : َس ـــِهيُد الـــدارِ «و } ) ٣٣اآلي ـــاُن َش » ُعْثَم

ـــى  ويجـــوُز فيـــه النْصـــُب فـــي الثـــاني وٕاْتَباُعـــُه » َخـــاَتمِم َحِديـــدٍ «: فـــي نحـــو» ِمـــن«وِبَمْعَن
لِل، وِبَمْعَنى الالمِم في اْلَباِقي ِلَألو .  

  . ةِ المجروُر باإلضاف: من أنواع المجرورات: الثاني: وأقولُ 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  تعريف اإلضافة

  
  ) الطويل: (اإلسناُد، قال امرؤ القيس: واإلضافة في اللغة

  ـــ َفَلما َدَخْلَناُه َأَضْفَنا ُظُهوَرَنا  ١٦٤
  ِإَلى ُكل َحاِرَي َجِديٍد ُمَشطبٍب 

منسوب إلى اْلِحيَرِة مخطـٍط فيـه  َلما دخلنا هذا البيَت أْسَنْدَنا ظهورنا إلى كل َرْحللٍ : أي
  . طرائق

إسناُد اسم إلى غيره، علـى تنزيـل الثـاني مـن األول منزلـة تنوينـه، أو : وفي االصطالح
» ُغَالمـِم َزْيـدٍ «: ما يقوم مقاَم تنوينه، ولهذا وجب تجريُد المضافِف من التنوين في نحو

ــَدآ {: قــال اهللا تعــالى» ْمــروَضــاِرِبي عَ «و » ُغَالَمــْي َزْيــد«: ومــن النــون فــي نحــو َتبــْت َي
ِإنــا ُمْهِلُكــو َأْهــِل }{) ٢٧اآليــة : الَقَمــر(ِإنــا ُمْرِســُلوْا الناَقــِة }{) ١اآليــة : الَمَســد(َأِبــى َلَهــٍب 

ـــِة  ــــِذِه اْلَقْرَي ـــدِه }) ٣١اآليـــة : الَعنكبـــوت(َه ـــك ألن نـــون المثنـــى والمجمـــوع علـــى َح ، وذل
  . قائمة مقام تنوين المفردِ 
  . »ويجرد المضاف من تنوين أو نون تشبهه«: وٕالى هذا أَشْرُت بقولي
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مـــن نـــون المفـــرد وجمـــع التكســـير، كشـــيطان، وشـــياطين، » تشـــبهه«: واحتـــرزُت بقـــولي
؛ فتـــثبت النــون فيهمــا، وال يجــوز غيــر : تقــول ــَياِطينِن اْلِجــن ــْن َش شــيطاُن اإلنــس َشــر ِم
  . ذلك

إلــى أنهــا قاعــدة عامــة ال يستـــثنى منهــا شــيء، بخــالف ) بــه(أَشــْرُت » مطلقــاً «: وقــولي
  . القاعدة التي بعدها

وكمـــــا أن اإلضـــــافة تســـــتدعي ُوُجـــــوَب حـــــذفِف التنـــــوينِن والنـــــونِن المشـــــبهِة لـــــه، كـــــذلك 
تستدعي وُجوَب تجريِد المضافِف من التعريفـِف، سـواء كـان التعريـف بعالمـة لفظيـة أم 

وال زيُد عمٍرو، مع بقاء زيد علـى تعريـف العلميـة، الغالُم زيٍد، : بأمٍر معنوي؛ فال تقول
بــل يجــب أن تجــرد الغــالم مــن أل، وأن تعتقــد فــي زيــد الشــيوَع والتنكيــر، وحينئــٍذ يجــوز 

  . لك إضافتهما، وهذه هي القاعدة التي تقدمت اإلشارة إليها آنفاً 
ــــاِربِب الرُجــــلِ «والــــذي ُيْستـــــثنى منهــــا مســــألة  ــــاِربِب َرأْ «و » الض ُجـــــلِ الضو » ســــِس الر

ــاِرَبا زيــد« ــاِرُبو زيــد«و » الض فــي فصــل المحلــى بــأل؛ فــأغنى » الض وقــد تقــدم َشــْرُحُهن
  . إال فيما تقدم لي استـثناؤه: أي» إال فيما استثني«: ذلك عن إعادته؛ فلذلك قلت

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  اإلضافة نوعان
  

  . َمْحَضة، وغير َمْحَضة: ينثم بينت بعد ذلك أن اإلضافة على قسم
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  اإلضافة غير المحضة) أ(
  

أمر في المضاف، وهـو كونـه صـفة، : وأن غير المحضة عبارٌة عما اجتمع فيها أمران
: وأمـر فـي المضـاف إليـه، وهـو كونـه معمــوًال لتلـك الصـفة، وذلـك يقـع فـي ثالثـة أبــواب

والصــفة المشــبهة، » ُمْعَطــى الــديَنارِ «واســم المفعــول، كـــ» دٍ َضــاِربِب َزْيــ«اســم الفاعــل، كـــ
وهذه اإلضافة ال يستفيد بها المضاُف تعريفًا وال تخصيصـًا، أمـا أنـه » َحَسنِن اْلَوْجهِ «كـ
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َمــَرْرُت ِبَرُجلــٍل «: ال يسـتفيد تعريفــًا فباإلجمــاع، ويــدل عليــه أنــك تصــف بــه النكــرة فتقــول
َهـــَذا َعــاِرٌض }{) ٩٥اآليــة : الَمائــدة(َهــْديًا َبـــِلَغ اْلَكْعَبــِة {:  تعــالىوقــال اهللا» َضــاِربِب َزْيــدٍ 

خبـــرًا ثانيـــًا، وال خبـــرًا لمبتـــدأ ) ممطرنـــا(إن لـــم تعـــرب } ) ٢٤اآليـــة : األحقـــاف(مْمِطُرَنـــا 
محـــذوف، وأمـــا أنـــه ال يســـتفيد تخصيصـــًا فهـــو الصـــحيح، وزعـــم بعـــض المتـــأخرين أنـــه 

َضـــاِرَب «والجــواُب أن » َضــاِربٍ «أَخــص مـــن » ِرَب َزْيــدٍ َضـــا«يســتفيده، بنــاء علــى أن 
حتـى تكـون اإلضـافة قـد أفادتـه التخصـيص، وٕانمـا هـو » ضـاربٍ «ليس فرعًا عن » َزْيدٍ 

بــالتنوين والنْصــبِب، فالتخصــيص َحاِصــٌل بــالمعمول أَضــْفَت » َضــاِربٍب َزْيــداً «فــرع عــن 
  . أْم لم ُتِضفُ 

َضـاِرٌب «يَر محضـٍة ألنهـا فـي نيـة االنفصـال؛ إذ األصـل وٕانما ُسمَيت هذه اإلضافة غ
ـــداً  ـــا، وهـــو التخفيـــُف؛ فـــإن » َزْي كمـــا بينـــا، وٕانمـــا ســـميت لفظيـــة ألنهـــا أفـــادت أمـــرًا لفظي

  . »َضاِربٍب َزْيداً «أَخف من » َضاِرَب َزْيدٍ «
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  اإلضافة المحضة) ب(
  

مـــا انتفـــي منهـــا األمـــران المـــذكوران أو أحـــدهما، مثـــاُل وأن اإلضـــافة المحضـــة عبـــارٌة ع
فــإن المضــاف إليــه » َضــْرُب َزيــدٍ «فــإن األمــرين فيهمــا منتفيــان، و » ُغــَالُم َزْيــد«: ذلــك

فـــإن » َضـــاِرُب َزْيـــٍد َأْمـــسِ «وٕان كـــان معمـــوًال للمضـــاف لكـــن المضـــاف غيـــر صـــفة، و 
ن اســـم الفاعـــل ال المضـــاف وٕان كـــان صـــفة لكـــن المضـــاف إليـــه لـــيس معمـــوًال لهـــا؛ أل

يعمل إذا كان بمعنى الماضـي؛ فهـذه األمثلـة الثالثـة ومـا أشـبهها تسـمى اإلضـافة فيهـا 
خالصة من شائبة االنفصال ـــ ومعنوية، ألنهـا أفـادت أمـرًا معنويـًا، وهـو : َمْحَضة ـــ أي

وتخصيصــه إن » ُغــَالُم زيــدٍ «: تعريــف المضــاف إن كــان المضــاف إليــه معرفــة، نحــو
اللهـــــم إال فـــــي مســـــألتين، فإنـــــه ال يتعـــــرف، ولكـــــن » غـــــالُم امـــــرأةٍ «: رة، نحـــــوكـــــان نكـــــ
  . يتخصص
أن يكــون المضـاف شــديد اإلبهـام، وذلــك كَغْيـٍر وِمْثلــٍل وِشـْبٍه وِخــْدنٍن ــــ بكســر : إحـداهما

الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة ـــ بمعنى صاحب، والدليل على ذلـك أنـك َتِصـُف 
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َمــَرْرُت ِبَرُجلــٍل َغْيــِرَك، وِبَرُجلــٍل ِمْثِلــَك، وِبَرُجلــٍل ِشــْبِهَك، وِبَرُجلــٍل «: لبهــا النكراتــِت؛ فتقــو 
اآليـة : فَـاِطر(َربَنآ َأْخِرْجَنا َنْعَمْل َصـِلحًا َغْيَر الِذى ُكـنا َنْعَمُل {: ، قال اهللا تعالى»ِخْدِنكَ 

٣٧ ({ .  
ن يقــع حــاًال أو تميــــيزًا أو أن يكــون المضــاف فــي موضــع مســـتحق للنكــرة، كــأ: الثانيــة
َكـْم «: والتميــيز كقـولهم» جـاء َزْيـٌد َوْحـَدهُ «: النافيـة للجـنس؛ فالحـال كقـولهم» ال«اسمًا لــ

: منصوب على التميــيز، وفصـيلها: مبتدأ، وهي استفهامية، وناَقة: فكم» ناَقًة وَفصيَلها
» َال أَبـا ِلَزيـد«: ككقولـ» ال«عاطف ومعطوف، والمعطوف على التميـيز تميــيز، واسـُم 

فــإن الصــحيح أنــه مــن بــاب المضــاف، والــالم ُمْقحَمــٌة، بــدليل . »َال ُغَالَمــْى ِلَعْمــٍرو«و 
  ) الوافر: (سقوطها في قول الشاعر

  ـــ أِباْلَمْوتِت الِذي َال ُبد َأني  ١٦٥
ِفيِني  ُمَالقٍق ـــ َال أَباكِك ـــ ُتَخو  
جــاء زيــٌد منفــردًا، وكــم َناَقــًة : هــي فــي المعنــى بمنزلــة قولــكفهــذه األنــواع كلهــا نكــرات، و 

  . وَفِصيًال لها، وال أبًا لكَ 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  اإلضافة المعنوية ثالثة أقسام

  
ُمَقـــدرة بفـــي، ومقـــدرة بمـــن، ومقـــدرة : ثـــم بينـــت أن اإلضـــافة المعنويـــة علـــى ثالثـــة أقســـام

  . بالالم
  ر الذهبشرح شذو : اسم الكتاب

   
  ـــ المقدرة بفي ١
  

: أن يكون المضـاف إليـه ظرفـًا للمضـاف، نحـو قـول اهللا تعـالى: فالمقدرة بفي ضاِبُطَها
} ) ٢٢٦اآليـة : الَبقَـَرة(تَـَربُص َأْرَبَعـِة َأْشـُهٍر }{) ٣٣اآليـة : َسـَبإ(َبْل َمْكُر الْيـِل َوالنهَـاِر {
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َماِلــــٌك َعــــاِلُم «و » اْلُحَســــْيُن َشــــِهيُد َكــــْرَبَالء«و » ُعْثَمــــاُن َشــــِهيُد الــــدار«: ونحــــو قولــــك
  . وأكثر النحويـين لم يثبت مجيء اإلضافة بمعنى في» المديَنةِ 

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   
  ـــ المقدرة بمن ٢
  

أن يكــون المضــاف إليــه ُكــال للمضــاف وصــالحًا لإلخبــار بــه : والمقــدرة بمــن ضــاِبُطَها
أال تــرى أن الحديــد كــل، والخــاتَم جــزء منــه، وأنــه » هــَذا َخــاَتُم َحِديــدٍ « :عنــه، نحــو قولــك

  . الخاتم حديٌد، فيخبر بالحديد عن الخاتم: يجوز أن يقال
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  ـــ المقدرة بالالم ٣
  

  . »َثْوُب بكرٍ «و » ُغَالُم عمٍرو«و » َيُد زيدٍ «: وبمعنى الالم فيما عدا ذلك، نحو
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  المجرور بالمجاورة ومواقعه: ثالثاً 

  
. »هـــَذا ُجْحـــُر َضـــَب َخـــِرب«: الَمْجـــُروُر ِلْلُمَجـــاَوَرِة، وهـــو َشـــاذ، نحـــو: الثاِلـــثُ : ثـــم قلـــت

  : وقوله
ْوجـاتِت كّلهُم  ـْغ َذِوي الـزَيا َصاحِح َبل  

  . على األَصح } ) ٦اآلية : الَمائدة(ُكْم َوَأْرُجَلُكْم َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوسِ {: َوَلْيَس ِمْنهُ 
ما ُجر لمجاورة المجرور، وذلـك فـي بـابي النعـت : الثالث من أنواع المجرورات: وأقول

  . وبابِب عطف النَسققِ : والتأكيد، قيل
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لمجاورتـــه » خــرب«روي بخفــض » هــَذا ُجْحــُر َضــَب َخــِربٍ «: فأمــا النعــُت ففــي قــولهم
وٕاّنمــا كــان حقــه الرفــع، ألنــه صــفة للمرفــوع، وهــو اْلُجْحــُر، وعلــى الرفــع أكثــر للضــّب، 

  . الَعَرب
  ) البسيط: (وأما الّتوكيد ففي نحو قوله

ْوَجاتِت ُكلِهُم  ١٦٦ ْغ َذِوي الزـــ َيا َصاحِح َبل  
  َأْن َلْيَس َوْصٌل ِإَذا اْنَحلْت ُعَرى الذَنبِب 

، وذويتوكيــد لــذوي، ال ل: فكلهــم منصــوب علــى المفعوليــة، : لزوجــات، وٕاال لقــال كلهــن
  . النصب، ولكنه خفض لمجاورة المخفوض» كلهم«وكان حق 

ـــلوِة فاْغِســـُلوْا ُوُجـــوَهُكْم َوَأْيـــِدَيُكْم ِإَلـــى {: وأمـــا المعطـــوف فكقولـــه تعـــالى ِإَذا ُقْمـــُتْم ِإَلـــى الص
فــي قــراءة َمــْن . }) ٦اآليــة : الَمائــدة(ُكــْم ِإَلــى اْلَكْعَبــيِن اْلَمَراِفــِق َواْمَســُحوْا ِبُرُؤوِســُكْم َوَأْرُجلَ 

جر األْرُجَل لمجاورته للمخفوض وهـو الـرؤوس، وٕانمـا كـان حقـه النصـب، كمـا هـو فـي 
بــــالعطف علـــى الوجـــوه واأليــــدي، وهـــذا قــــول ) منصـــوب(قـــراءة جماعـــة آخــــرين، وهـــو 
  . جماعة من المفسرين والفقهاء
ورأوا أن الخفــض علــى الجــواِر ال يحســن فــي المعطــوف؛ وخــالفهم فــي ذلــك المحققــون، 

ألن حــرف العطــف َحــاِجٌز بــين االســمين وُمْبِطــل للمجــاورة، نعــم ال يمتنــع فــي القيــاس 
الخفــُض علــى الجــوار فــي عطــف البيــان؛ ألنــه كالنعــت والتوكيــد فــي مجــاورة المتبــوع، 

محجــوز تقــديرًا، وينبغــي امتناُعــه فــي البــدل؛ ألنــه فــي التقــدير مــن جملــة أخــرى؛ فهــو 
األرُجـُل : ورأى هؤالء أن الخفض في اآلية إنما هـو بـالعطف علـى لفـظ الـرؤوس، فقيـل

أن المسـح هنـا الَغْسـُل، قـال : مغسولة ال ممسوحة، فأجابوا على ذلك بوجهين؛ أحـدهما
مسـحت : المسـُح خفيـُف الغسـلِل، يقـال: حكى لنا َمْن ال ُيّتهم أن أبا زيد قـال: أبو عليّ 
تِت الـرجالن مـن بـين سـائر المغسـوالت باسـم المسـح ليقتصـد فـي صـب  للصالة، وُخص

أن المــراد هنــا المســح علــى الخفــين، : المــاء عليهمــا؛ إذ كانتــا مظنــًة لإلســراف، والثــاني
وجعــل ذلــك مســحًا للرْجلــِل مجــازًا، وٕانمــا حقيقتــه أنــه َمْســٌح للُخــف الــذي علــى الرجــل، 

  . والسنة َبيَنْت ذلك
  شرح شذور الذهب: سم الكتابا
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أن الحمـــل علـــى المجـــاورة حمـــل علـــى شـــاذ؛ : ويـــرجح ذلـــك القـــول ثالثـــة أمـــور؛ أحـــدها
أنــه إذا حمـل علــى ذلــك كــان العطــف فــي الحقيقــة : فينبغـي صــوُن القــرآن عنــه، والثــاني

َواْمَســـُحوْا {: علـــى الُوُجـــوِه واأليـــدي؛ فيلـــزم الفصـــل بـــين المتعـــاطفين بجملـــة أجنبيـــة وهـــو
وٕاذا حمــل علــى العطــف علــى الــرؤوس لــم يلــزم الفصــُل } ) ٦اآليــة : الَمائــدة(ُرُؤوِســُكْم بِ 

: بــاألجنبي، واألصــل أن ال يفصــل بــين المتعــاطفين بمفــرٍد فضــًال عــن الجملــة، الثالــث
أن العطـــف علـــى هـــذا التقـــدير حمـــل علـــى المجـــاور، وعلـــى التقـــدير األول حمـــل علـــى 

  . ولىغير المجاور، والحمل على المجاور أ
  . يدل للتوجيه األول قراءة النصب: فإن قلت

: ال نسلم أنها َعْطٌف على الوجـوه واأليـدي، بـل علـى الجـار والمجـرور، كمـا قـال: قلت
  ) الّرجز(

  ـــ َيْسُلْكَن في َنْجٍد َوَغْورًا َغاِثرا  ١٦٧
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  بـاب المجزومـات

  
ـــ اْلَمْجُزوَمــ: ثــم قلــت : اُت األْفَعــاُل اْلُمَضــاِرَعُة الــداِخُل َعَلْيَهــا َجــاِزٌم، وهــو َضــْرَباننِ بــاٌب ــ

ــا، وَالُم األْمــِر، وَال فــي النْهــِي، وَجــاِزٌم ِلِفْعَلْيــنِن، وهــو أَدَواُت : َجــاِزٌم ِلِفْعلــٍل، وهــو َلــْم، وَلم
ــْرطِ  ْعِليقــِق، َوُهَمــا َحْرَفــان، : الشِد الت وَمــْن ِللَعاِقلــِل، َوَمــا وَمْهَمــا ِلَغْيــِرِه، إْن، َوإِذ مــا، لمجــر

َمــــانِن، َوَأْيــــَن َوَأنــــى وَحْيثَُمــــا ِللَمَكــــانِن، وأي ِبَحَســــبِب َمــــا ُتَضــــاُف إَلْيــــِه،  ــــاَن ِللزوَمَتــــى وأي
ـــى، َوَال إْنَشـــاًء، َوَال َجاِمـــدًا، َوالَ  ُلُهَمـــا َشـــْرطًا، َوَال َيُكـــوُن ماِضـــَي اْلَمْعَن ى أوَمْقُرونـــًا  وُيَســـم

  . ِبَتْنِفيسٍس، َوَال َقْد، َوَال َنافٍف َغْيِر ال َوَلْم، َوثَاِنيهَما َجوابًا وَجَزاء
لمـــا أنهيـــُت القـــوَل فـــي المجـــرورات شـــرعت فـــي المجزومـــات، وبهـــذا البـــاب تـــتم : وأقـــول

 أنــواع اْلُمْعَرَباتـــِت، وبينــت أن المجزومـــات هــي األفعـــاُل المضــارعُة الـــداخُل عليهـــا أداةٌ 
  : من هذه األدوات الخمس َعَشَرة، وأن هذه األدوات ضربان

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
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  األحرف الجازمة لفعل واحد
  

} لَـْم َيِلـْد َولَـْم ُيوَلــْد َولَـْم َيُكـْن لـُه ُكفُـوًا َأَحــٌد {: لـم، نحـو: مـا يجـزم فعـًال واحـدًا، وهـو أربعــة
ـا َيـُذوُقوْا َعـَذاِب }{) ٢٣اآلية : َعَبَس (ُه َلما َيْقِض َمآ َأَمرَ {: َوَلما، نحو ماآليـة : ص(َبـل ل

ـا َيْعلَـِم اللـُه الـِذيَن َجـــَهُدوْا ِمـنُكْم }{) ٨ والم األمـر، نحــو} ) ١٤٢اآليـة : آل ِعمـَران(َوَلم :
ْن ِإن َال َتْحـزَ {: في النهي نحـو» ال«و } ) ٧اآلية : الّطالق(ِلُينِفْق ُذو َسَعٍة ّمن َسَعِتِه {

ِلَيْقِض َعَلْيَنـا َربـَك {: وقد ُيستعاران للدعاء، كقوله تعالى} ) ٤٠اآلية : الّتوَبة(اللَه َمَعَنا 
  . })٢٨٦اآلية : الَبَقَرة(َربَنا َال ُتَؤاِخْذَنآ }{) ٧٧اآلية : الّزخُرف(

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  األحرف الجازمة لفعلين اثنين وأقسامها
  
  : ا يجزم فعلين، وهو اإلحدى عشرة الباقيُة، وقد قسمتها إلى ستة أقساموم

ما وضع للداللة على مجرد تعليق الجـواب علـى الشـرط، وهـو إْن وٕاذ َمـا، قـال : أحدها
  . »إْذ َما َتُقْم أُقمْ «: وتقول} ) ١٩اآلية : األنَفال(َوإِن َتُعوُدوْا َنُعْد {: اهللا تعالى

باإلجمــاع، وأمــا إْذ َمــا فعنــد ســيبويه، والجمهــور، وذهــب المبــرد وهمــا حرفــان، أمــا إْن ف
  . وابن السراج والفارسي إلى أنها اسم

وفهــــم مــــن تخصيصــــي هــــذين بالحرفيــــة أن مــــا عــــداهما مــــن األدوات أســــماء، وذلــــك 
َمْهَمـا َتْأِتَنـا {: وعلى األصح فيها، والـدليُل عليـه قولـه تعـالى» َمْهَما«باإلجماع في غير 

ــــن  ــــِه ِم ــــٍة ِب ــــة : األعــــَراف(ءاَي فعــــاد الضــــمير المجــــرور عليهــــا، وال يعــــود } ) ١٣٢اآلي
  . إال على اسممٍ ) الضمير(

َمـن {: ما وضع للداللة على َمْن يعقل، ثم ُضمن معنى الشرط، وهو َمْن، نحـو: الثاني
  . }) ١٢٣اآلية : النساء(َيْعَمْل ُسوءا ُيْجَز ِبِه 

 يعقــل، ثــم ُضــمن معنــى الشــرط وهــو مــا ومهمــا، مــا وضــع للداللــة علــى مــا ال: الثالــث
َمْهَمـا َتْأِتَنـا بِـِه }{) ١٩٧اآليـة : الَبقَـَرة(َوَما َتْفَعُلوْا ِمْن َخْيٍر َيْعَلْمُه اللُه {: نحو قوله تعالى

  . اآلية} ) ١٣٢اآلية : األعَراف(ِمن ءاَيٍة 
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ط، وهـو َمتَـى وأيـان، كقـول ما وضع للداللة على الزمان، ثم ُضـمن معنـى الشـرْ : الرابع
  ) الطويل: (الشاعر
  ـــ َوَلْسُت ِبَحاللِل التَالعِع َمَخاَفًة  ١٦٨

  ولِكْن َمَتى َيْسَتْرِفِد القوُم َأرِفِد 
  ) البسيط: (وقـول اآلخـر

  ـــ َأياَن ُنْؤِمْنَك َتَأَمْن َغْيَرَنا، وٕاذا  ١٦٩
  َتَزْل َحِذَرا  َلْم ُتْدِركِك األْمَن ِمنا َلمْ 

أيــَن، : مــا وضــَع للداللــة علــى المكــان، ثــم ُضــمَن معنــى الشــرط، وهــو ثالثــة: الخــامُس 
وقـول } ) ٧٨اآليـة : النسـاء(َأْيَنَمـا َتُكوُنـوْا ُيـْدِرككُم اْلَمـْوُت {: وأّنى، وَحْيثَُما، كقوله تعالى

  ) الطويل: (الشاعر
  َتأِتَيا  ـــ َخِليَلي أّنى َتأِتَياِنيَ  ١٧٠

  أخًا َغْيَر ما ُيْرِضيُكَما ال ُيَحاِوُل 
  ) الخفيف: (وقـولـه
  ـــ َحْيثَُما َتْسَتِقيْم ُيَقدْر َلَك اللُه َنَجاحًا ِفي َغاِبِر األْزَماِن  ١٧١

؛ فإنهـا بحسـب مـا تضـاف إليـه؛ : السادُس  ٌد بـين األقسـام األربعـة، وهـي أيما هو ُمَتَرد
أي الــدَواب ترَكــْب «: مــن بــاب َمــْن، وفــي قولــك» أيُهــْم َيُقــْم َأُقــْم معــه«: فهــي فــي قولــك

: مـن بـاب متـى، وفـي قولـك» أّي َيـْومٍم َتُصـْم َأُصـمْ «: مـن بـاب مـا، وفـي قولـك» أركب
  . من باب أْينَ » أّي مكانٍن تجِلْس أجلس«

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

ْرطًا، وذلــك ألنــه َعَالمــة علــى وجــود الفعــل الثــاني، ثــم َبيْنــت أن الفعــل األول يســمى َشــ
: أي(} ) ١٨اآليـة : مَحمـد(َفقَـْد َجـآء َأْشـَراُطَها {: والعالمة تسمى شرطًا، قال اهللا تعالى

واألْشَراُط فـي اآليـة جمـع َشـَرٍط ــــ بفتحتـين ــــ ال جمـع َشـْرط ــــ بسـكون الـراء ــــ ) عالماتها
  . ال قياسًا إال في معتل الوَسط كأْثَوابِب وأْبَياتتِ ألن َفْعًال ال يجمع على أفع

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
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  شروط فعل الشرط
  

  : ثم بينت أن فعل الشرط ُيْشَتَرُط فيه ستة أمور
  . »إن قام زيد أْمسِس أُقْم معه«: أن ال يكون ماضي المعنى؛ فال يجوز: أحدها

فـالمعنى إن يتبـين } ) ١١٦اآليـة : الَمائـدة(قَـْد َعِلْمتَـُه ِإن ُكنُت ُقْلتُـُه فَ {: وأما قوله تعالى
  ) الطويل: (أني كنت قلته، كقوله

  ـــ ِإَذا َما اْنَتَسْبَنا َلْم َتِلْدِني َلِئيَمة  ١٧٢
  . فهذا في الجواب نظير اآلية الكريمة في الشرط

  . »إْن ال َيُقمْ «أو » إن ِلَيُقمْ «وال » إْن ُقمْ «أن ال يكون طلبًا؛ فال يجوز : الثاني
  . »إْن َلْيَس «وال » إْن َعَسى«أن ال يكون جامدًا؛ فال يجوز : الثالث
  . »إن َسْوَف َيُقمْ «أن ال يكون مقرونًا بتنفيس؛ فال يجوز : الرابع

  . »إن قد يقم«وال » إن قد قام زيد«أن ال يكون مقرونًا بَقْد؛ فال يجوز : الخامس
ــا يقــم«بحــرف نفــي؛ فــال يجــوز  أن ال يكــون مقرونــاً : الســادس إْن َلــْن يقــم«وال » إْن َلم «

َوإِن لــْم َتْفَعــْل َفَمــا َبلْغــَت ِرَســاَلَتُه {: ويستـــثنى مــن ذلــك لــم وال؛ فيجــوز اقترانــه بهمــا، نحــو
   .}) ٧٣اآلية : األنَفال(ِإال َتْفَعُلوُه َتُكْن ِفْتَنٌة ِفى اْالْرِض {: ونحو} ) ٦٧اآلية : الَمائدة(

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  جواب الشرط
  

ثـــم بينــــت أن الفعــــل الثــــاني يســــمى جوابــــًا وجـــزاء، تشــــبيهًا لــــه بجــــواب الســــؤال وبجــــزاء 
األعمـــال، وذلـــك ألنـــه يقـــع بعـــد وقـــوع األول كمـــا َيَقـــُع الجـــواُب بعـــد الســـؤال، وكمـــا َيَقـــُع 

  . الجزاء بعد الفعل الُمَجاَزى عليه
  الذهبشرح شذور : اسم الكتاب

   
  يجب اقتران جواب الّشرط بالفاء أو إذا فيما ال يصلح أن يأتي شرطا
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ِإن َكـاَن َقِميُصـُه قُـد ِمـن ُقُبـٍل {: وَقْد َيُكوُن َواِحدًا ِمـْن هـِذِه؛ َفَيْقتَـِرُن ِباْلفَـاِء، نحـو: ثم قلت
اآليـة : الجـنّ (ُف َبْخسـًا َفَمـن ُيـْؤِمن ِبَرّبـِه فَـَال َيَخـا{اآليـة } ) ٢٦اآلية : ُيوُسف(َفَصَدَقْت 

َفهُـَو َعَلـى ُكـّل َشـْىء قَـُديٌر {: أْو ُجْمَلًة اسميًة َفَيْقتَـِرُن ِبَهـا أْو بـإذا اْلُفَجاِئيـِة، نحـو} ) ١٣
وم(ِإَذا ُهْم َيْقَنُطوَن {: ونحو} ) ١٧اآلية : األنَعام( ٣٦اآلية : الر ({ .  

مـور السـتة التـي ذكـرُت أنهـا ال تكـون قـد يـأتي جـواُب الشـرط واحـدًا مـن هـذه األ: وأقول
  . شرطًا؛ فيجب أن يقترن بالفاء

ـــِذِبيَن َوإِْن {: مثــاُل ماضــي المعنــى ــَن الَك ــَو ِم ــٍل َفَصــَدَقْت َوُه ــد ِمــن ُقُب ــاَن َقِميُصــُه ُق ِإن َك
ـِدِقيَن  ِمن ُدُبٍر َفَكَذَبْت َوُهَو ِمن الص َكاَن َقِميُصُه ُقد{ .  

: آل ِعمـَران(ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِحبوَن اللَه َفـاتِبُعوِنى ُيْحبِـْبُكُم اللـُه {: له تعالىومثاُل الطَلب قو 
: فـيمن قـرأ} ) ١٣اآليـة : الجـنّ (َفَمن ُيْؤِمن ِبَرّبِه َفَال َيَخاُف َبْخسًا َوَال َرَهقًا }{) ٣١اآلية 

َفــَال {: ناهيــة، وأمــا مــن قــرأ بــالجزم علــى أن ال} ) ١٣اآليــة : الجــنّ (َفــَال َيَخــاُف َبْخســًا {
بـالرفع فـال نافيـة، وال النافيـة تقتـرن بفعـل الشـرط كمـا بينـا؛ } ) ١١٢اآليـة : طه(َيَخاُف 

فكان مقتضى الظاهر أن ال تدخل الفاء، ولكن هـذا الفعـل مبنـي علـى مبتـدأ محـذوف، 
لـى الفـاء فهو ال يخاف؛ فالجملة اسمية، وسيأتي أن الجملة االسـمية تحتـاج إ: والتقدير

ــُه {: أو إذا، وكــذا يجــب هــذا التقــدير فــي نحــو ــَتِقُم اللــُه ِمْن اآليــة : الَمائــدة(َوَمــْن َعــاَد َفَيْن
  . فهو ينتقم اهللا منه، ولوال ذلك التقدير لوجب الحزُم وَتْرُك الفاء: أي} ) ٩٥

ا فعَسـى َرّبـى َأن ُيـْؤِتَيِن َخْيـًرا ِإن َتَرِن َأَنْا َأَقل ِمنَك َماًال َوَوَلدً {: ومثاُل الجامِد قوله تعالى
َدقَـِت َفِنِعما ِهـَى }{ّمن َجنِتكَ  ْيَطــُن لَـُه }{) ٢٧١اآليـة : الَبقَـَرة(ِإن تُْبُدوْا الصَوَمـن َيُكـِن الش

  . }) ٣٨اآلية : النساء(َقِرينًا َفَسآء ِقِرينًا 
ْيَلــًة َفَســْوَف ُيْغِنــيُكُم اللــُه ِمــن َفْضــِلِه َوإِْن ِخْفــُتْم عَ {: ومثــاُل المقــرون بــالتنفيس قولــه تعــالى

َوَمـــن َيْســــَتْنِكْف َعــــْن ِعَباَدتِـــِه َوَيْســــَتْكِبْر َفَسَيْحُشـــُرُهْم ِإَليــــِه َجِميعــــًا }{) ٢٨اآليــــة : الّتوَبـــة(
  . }) ١٧٢اآلية : النساء(

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

اآليــة : ُيوُســف(ْق َفَقــْد َســَرَق َأٌخ لــُه ِمــن َقْبــُل ِإن َيْســرِ {: ومثــاُل المقــرون بَقــْد قولــه تعــالى
٧٧ ({ .  
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ــافٍف غيــر ال ولــم ــاَلَتُه {: ومثــاُل المقــرون ِبَن ــا َبلْغــَت ِرَس اآليــة : الَمائــدة(َوإِن لــْم َتْفَعــْل َفَم
ِلــْب َعَلــى َوَمــن َينقَ }{) ١١٥اآليــة : آل ِعمــَران(َوَمــا َيْفَعلُــوْا ِمــْن َخْيــٍر َفَلــْن ُيْكَفــروُه }{) ٦٧

  . }) ١٤٤اآلية : آل ِعمَران(َعِقَبْيِه َفَلن َيُضر اللَه َشْيئًا 
» إذا«إمــــا بالفــــاء أو : وقــــد يكــــون الجــــواب جملــــة اســــمية فيجــــب اقترانــــه بأحــــد أمــــرين

: األنَعـام(َوإِن َيْمَسْسَك ِبَخْيٍر َفُهَو َعَلى ُكّل َشـْىء قَـُديٌر {: الُفجائية، فاألوُل كقوله تعالى
ــــة اآل ــــه تعــــالى} ) ١٧ي ــــاني كقول ــــْم {: والث ــــِديِهْم ِإَذا ُه ــــدَمْت َأْي ــــا َق ــــّيَئٌة ِبَم َوإِن ُتِصــــْبُهْم َس

وم(َيْقَنُطوَن  ٣٦اآلية : الر ({ .  
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  جواز حذف الشرط أو جواب الشرط

  
» اْفَعـْل هــَذا وٕاال َعاَقْبتُــكَ «: ونحــ» وٕاالّ «وَيُجـوُز َحــْذُف َمــا ُعِلـَم ِمــْن َشـْرٍط َبْعــَد : ثـم قلــت

ــِإن اْســَتَطْعَت َأن َتْبَتِغــَى َنَفقــًا ِفــى اْالْرِض {: أْو َجوابــٍب َشــْرطُه َمــاض، نحــو : األنَعــام(َف
أْو ُجْملَـِة شـرط وأَداتِـِه إْن َتقَـدَمَها َطلَـٌب َولَـْو بإسـمّيٍة أو باسـم فْعلـٍل أو بمـا } ) ٣٥اآلية 

ــُر نحــو ــُل {: َلْفُظــه اْلَخَب ــاَلْوْا َأْت ــام(َتَع ــَك أُزْركَ «: ونحــو} ) ١٥١اآليــة : األنَع ــَن َبْيُت و » أْي
  : وقال» َحْسُبَك اْلَحِديُث َيَنمِم الناُس «

  َمَكاَنكِك ُتْحَمِدي أو َتْسَتِريِحي 
  . »ْلَجنةَ َال َتْكُفْر َتْدُخلِل ا«: وَشْرُط َذِلَك َبْعَد النْهِي َكْوُن اْلَجَوابِب َمْحُبوبًا، نحو

  : مسائُل الحذفِف الواقعِع في باب الشرط والجزاء ثالثة: وأقول
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  حذف جواب الّشرط وحده

  
: أن يكــون معلومــًا، والثــاني: حــذُف الجــواب، وشــرطه أمــران؛ أحــدهما: المســألة األولــى

إن «لوجود األمرين، ويمتنـع  أنَت ظالٌم إن َفَعْلَت؛: أن يكون فعُل الشرط ماضيًا، تقول
حيـث » إن قمـت«: ونحوهما حيث ال دليل؛ النتفاء األمـرين، ونحـو» إن تقعد«و » تقم
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؛ النتفـاء األمـرين، قـال اهللا »أنـت ظـالم إن َتْفَعـلْ «: ال دليل النتفاء األمر األول، ونحـو
ــِإن اْســَتَطْعَت أَ {: تعــالى ــَك ِإْعَراُضــُهْم َف ــَر َعَلْي ن َتْبَتِغــَى َنَفقــًا ِفــى اْالْرِض َأْو َوإِن َكــاَن َكُب

فافعـل، والحـذف فـي هـذه : تقـديره} ) ٣٥اآليـة : األنَعـام(ُسلمًا ِفى السَمآء َفَتْأِتَيُهْم بِـَئاَيٍة 
اآليــة فــي غايــة مــن الحســن؛ ألنــه قــد انضــم لوجــود الشــرطين طــوُل الكــالم، وهــو ممــا 

  . يحسن معه الحذف
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  حذف فعل الشرط وحده

  
ــِل الشــرط وحــده، وشــرطه أيضــًا أمــران: المســألة الثانيــة ــدليل عليــه : حــذُف فعل ــُة ال دالل

وٕاال َتتُـــْب عاقبتـــك، : أي» تُـــْب وٕاّال َعاَقْبتُـــكَ «: كقولـــك» وٕاال«وكـــوُن الشـــرط واقعـــًا بعـــد 
  ) الوافر: (وقول الشاعر

   ـــ َفَطلْقَها َفَلْسَت َلَها ِبُكْفءِ  ١٧٣
  وٕاّال َيْعُل َمْفِرَقَك اْلُحَساُم 

  . وٕاال ُتَطّلقها َيْعلُ : أي
فقيـاٌس كمـا َمـر » إْن َخْيـرًا َفَخْيـرٌ «: فيكـون شـاذا، إال فـي نحـو» وٕاالّ «وقد ال يكون بعد 

: في بابه، على أن ذلك لم يحذف فيه جملة الشرط بجملتها، بـل َبْعُضـها، وكـذلك نحـو
فليسـتا ممـا نحـن فيـه، وأكثـر مـا } ) ٦اآليـة : الّتوَبة(ُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك َوإِْن َأَحٌد ّمَن الْ {

  . يكون ذلك مع اقتران األداة بال النافية، كما مثلت
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  حذف أداة الشرط وفعل الشرط

  
  . حذُف أداة الشرط وفعل الشرط: المسألة الثالثة

: بلفـــظ الشـــرط ومعنـــاه، أو بمعنـــاه فقـــط؛ فـــاألول نحـــو وشـــرطه أن يتقـــدم عليهمـــا طلـــبٌ 
مجــزوم فــي جــواب شــرط : ائتنــي فــإن تــأتني أكرمــك، فأكرمــك: تقــديره» ائتنــي أْكِرْمــك«
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: محذوف دل عليه فعـل الطلـب المـذكور، هـذا هـو المـذهب الصـحيح نحـو قولـه تعـالى
َم َربُكْم َعَلْيُكْم { تعـالوا فـإن تـأُتوا أْتـُل، : أي} ) ١٥١اآليـة : اماألنَعـ(ُقْل َتَعاَلْوْا َأْتُل َما َحر

وال يجــوز أن يقــدر فــإن تتعــالوا؛ ألن تعــاَل فعــٌل جامــٌد ال مضــارع لــه وال ماضــي حتــى 
  . توهم بعضهم أنه اسم فعل

ـــْرَق بـــين كـــون الطلـــب بالفعـــل كمـــا مثلنـــا، وكونـــه باســـم الفعـــل كقـــول عمـــرو بـــن  وال َف
  ) الوافر: (َطِري بن الُفَجاءةاإلطنابة، وغلط أبو عبيدة فنسبة إلى قَ 

  ـــ َأبت ِلي ِعفِتي َوَأَبى َبَالِئي  ١٧٤
ِبيحِح  َمنِن الرَوَأْخِذي اْلَحْمَد ِبالث  
  َوإِْمَساِكي َعَلى الَمْكُروِه َنْفِسي 

  َوَضْرِبي َهاَمَة الَبَطل الُمِشيحِح 
  وَقْوِلي كلما َجشأْت وَجاَشْت 

  ْسَتِريحي َمَكانكِك ُتْحَمَدى أو تَ 
  ِألْدَفَع َعْن َمآِثَر َصاِلَحاتِت 

  وَأْحِمَي َبْعُد َعْن ِعْرضٍض َصِحيحِح 
  . وهو اسم فعل بمعنى اثبتي» مكانك«: بعد قوله» تحمدي«فجزم 

: وشرُط الحذف بعد النهي كوُن الجواب أمرًا محبوبًا كـدخول الجنـة والسـالمة فـي قولـك
فلــو كــان أمــرًا مكروهــًا كــدخول » ال تَــْدُن مــن األســد تســلم« و» ال َتْكُفــْر تَــْدُخلِل الجنــة«

ــْر تــدخل النــار«: النــار وأكــل الســبع فــي قولــك ــكَ «و » ال تْكُف » ال تــدن مــن األَســِد يأُكُل
ـــه فـــي قـــراءة بعضـــهم ـــًا للكســـائي، وال دليـــل ل ـــَتْكِثُر {: تعـــين الرفـــع، خالف ـــُنن َتْس } َوَال َتْم

كـــون ذلـــك موصـــوًال بنيـــة الوقـــف وســـهل ذلـــك أن فيـــه ؛ لجـــواز أن ي) ٦اآليـــة : المـــدثر(
تحصــيًال لتناســب األفعــال المــذكورة معــه، وال يحســن أن يقــدر َبــَدًال ممــا قبلــه، كمــا زعــم 

  . بعضهم، الختالف معنيـيهما وعدم داللة األول على الثاني
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  أحكام حذف جواب الّشرط
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ُهـَو َظـاِلٌم ِإْن «: ْغَناُء َعْن َجَوابـِب الشـْرِط ِبَدِليِلـِه ُمَتقَـدمًا َلْفظـًا نحـووَيِجُب اِالْستِ : ثم قلت
وبجوابـِب » إْن َتقُـْم أقُـومُ «وِمن ثَـم اْمَتَنـَع فـي النثـِر » إْن ُقْمَت َأُقومُ «: أْو ِنيًة نحو» َفَعلَ 

ـــبَ  ـــًا، أْو َقَســـمٍم، إّال إْن َس ـــْن َشـــْرٍط ُمْطلق ـــدَم ِم ـــْرِجيُح الشـــْرِط مـــا تق َقُه ُذو خبـــٍر، َفَيُجـــوُز َت
رِ  الُمَؤخ .  
  : حذف الجواب على ثالثة أوجه: وأقول

  . ممتنع، وهو ما انتفي منه الشرطان المذكوران أو أحدهما: الوجه األّول
وجائز، وهو ما ُوِجَدا فيـه، ولـم يُكـن الـدليُل الـذي دل عليـه جملـة مـذُكورة : الوجه الثاني

  . لكالم متقدمة الذكر لفظًا أو تقديراً في ذلك ا
  . وواجب، وهو ما كان دليُله الجملة المذُكورة: الوجه الثالث

  : والمتقدمة تقديرًا لها صورتان» أْنَت َظاِلٌم ِإْن َفَعْلتَ «: فالمتقدمة لفظًا كقولهم
  ) البسيط: (وقول الشاعر» إن َقاَم زيٌد أقومُ «: قولك: إحداهما

  َأَتاُه َخِليٌل َيْوَم َمْسَألٍة  ـــ َوإِنْ  ١٧٥
  ال َغاِئٌب َماِلي َوَال َحِرُم : َيُقولُ 

فــإن المضــارع المرفــوع المــؤخر علــى نيــة التقــديم علــى أداة الشــرط فــي مــذهب ســيبويه 
واألصــُل أقــوُم إن قــام، ويقــوُل إن أتــاه خليــل، والمبــرد يــرى أنــه هــو الجــواب، وأن الفــاء 

  . ُمَقدرة
: فـــإن قولـــك» واللـــِه إن َجـــاَءني ألْكِرَمنـــهُ «: تقـــدم علـــى الشـــرط َقَســـم نحـــوأن ي: والثانيـــة

ـــهُ « جـــواُب القســـمِم، فهـــو فـــي نيـــة التقـــديم إلـــى جانبـــه، وُحـــِذف جـــواب الشـــرط » ألْكِرَمن
لداللتـــه عليـــه، ويـــدلك علـــى أن المـــذكور جـــواب القســـم توكيـــد الفعـــل فـــي نحـــو المثـــال، 

ورفعه في قولـه } ) ١٢اآلية : الَحشر(وُهْم َلُيَولن اْالْدَبـَر َوَلِئن نَصرُ {: ونحو قوله تعالى
  . }) ١١١اآلية : آل ِعمَران(ثُم َال ُينَصُروَن {: تعالى

ـــ يجــب العكــس فــي  ـــ كمــا َوَجــَب االســتغناء بجــواب القســم المتقــدم ــ ثــم أشــرُت إلــى أنــه ــ
ـــمْ «: نحـــو شـــيء يطلـــب الخبـــر وجبـــت مراعـــاُة وأنـــه إذا تقـــدم عليهمـــا » إن َيُقـــْم واللـــِه أُق

  . »زيٌد واللِه إن َيُقْم أُقمْ «: الشرط تقدم أو تأخر، نحو
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
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  حكم الفعل المقترن بالفاء أو بالواو بعد الّشرط والجواب أو بينهما
  

ــْرِط أو: ثــم قلــت ــٍل َتالــٍل للش ــاٍء أْو َواٍو ِمــْن ِفْعل ــا َبْعــَد َف ، وَنْصــُبُه  وَجــْزُم َم ــِوي اْلَجَوابــِب َق
  . َضِعيٌف، وَرْفُع َتاِلي اْلَجَوابِب َجاِئزٌ 

أوالهمــا يجــوز فيهــا ثالثــة أوجــه، والثانيــة يجــوز : ختمــُت بــاب الجــوازم بمســألتين: وأقــول
  . فيها وجهان، وكلتاهما يكون الفعل فيها واقعًا بعد الفاء أو الواو

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  لفعل المقترن بعد الشرط والجوابحكم ا
  

: أن يقـع الفعـل بعـد الشـرط والجـزاء كقولـه تعـالى: فأما مسألة الثالثة األوجـه فضـابطها
ــُر ِلَمــن َيَشــآء { ــِه اللــُه َفَيْغِف ــُدوْا َمــا ِفــي َأنُفِســُكْم َأْو ُتْخُفــوُه ُيَحاِســْبُكم ِب اآليــة : الَبَقــَرة(َوإِن تُْب

ــــــْر َفَيغْ (اآليــــــة، قــــــرىء } ) ٢٨٤ بــــــالرفع علــــــى ) فيغِفــــــرُ (بــــــالجزم علــــــى العطــــــف، و ) ِف
بالنصــب بإضــمار أن، وهــو ضــعيف، وهــي عــن ابــن عبــاس ) ٢فيغفــر(االســتئناف، و 

  رضي اهللا عنهما 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  حكم الفعل المقترن بين الشرط والجواب

  
إن تـأتني «: قولـكأن يقـع الفعـل بـين الشـرط والجـزاء ك: وأما مسـألة الـوجهين فضـابطها

  ) الطويل: (فالوجه الجزم، ويجوز النصب كقوله» وتمشَي إلي ُأْكِرْمك
  ـــ َوَمْن َيْقَتِرْب ِمنا َوَيْخَضَع ُنْؤِوِه  ١٧٦

  ) َوَال َيْخَش ُظْلمًا َما أَقاَم َوَال َهْضماً (
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  بـاب عمل الفعل
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ـا الَفاِعـَل أو َناِئَبـُه أو الُمَشـبَه بِـِه،  َباٌب في َعَمللِ : ثم قلت األْفَعالِل َتْرَفُع إم الِفْعلِل ـــ كل

وَتْنِصــــُب األســــماَء، إّال الُمَشــــبَه بالَمْفُعولــــِل ِبــــِه ُمْطلقــــًا، وٕاال اْلَخَبــــَر والتميـــــيز والَمْفُعــــوَل 
ُف التـــــام الُمْطلَــــَق َفَناِصـــــُبَها الَوْصـــــُف والنـــــاِقُص والُمــــْبَهُم ا ْســـــَبِة والُمَتَصـــــرلَمْعَنـــــى أو الن

َمـا َال َيَتَعـدى إليـِه : وَمْصَدُرُه َوَوْصُفُه، وٕاال الَمْفُعوَل ِبِه فإنَهـا بالنسـَبِة إليـِه َسـْبَعُة أْقَسـاممٍ 
ــية َكَطــاَل وخَ : أْصــالً  ــَت، أْو ِصــَفٍة ِحس ــى ُحــُدوثِث َذاتــٍت َكَحــَدَث َوَنَب ــدال َعَل لُــَق، أْو كال

َعَرضٍض َكَمِرَض وَفِرَح، وكالُمَواِزَن الْنَفَعَل كاْنَكَسَر، أو َفُعَل َكَظـُرَف، أو َفَعـَل أو َفِعـَل 
 ى إلــى واِحـد دائمــًا باْلَجــاروَســِمَن، َوَمـا يتعــد ـَذْينِن َوْصــُفُهَما َعلَـى َفِعيلــٍل فــي نحـو َذلالل

، أْو دائمــًا بَنْفِســِه  أو تَــارًة وتَــاَرًة َكَشــَكَر وَنَصــَح وَقَصــَد، َكَغِضــَب وَمــر ، كأْفَعالــِل اْلَحــَواس
ومــا َيَتعــدى لــُه ِبَنْفِســِه تَــاَرًة وال يتعــدى إليــِه ُأْخــَرى َكــَنَقَص وَزاَد، أو يتعــدى إليهمــا دائمــًا، 

ــ ــاَر وَصــدَق وزوَج َوَكَن ــا ثانيهمــا كمفعــول َشــَكَر كــأَمَر واْســَتْغَفَر واْخَت ى ودَعــا فإمى وَســم
بمعنــاه، وَكــاَل َوَوَزَن أو أولهمــا فاعــل فــي المعنــى كــأْعَطى وَكَســا، أو أولهمــا وثانيهمــا 
، ال ِبَمْعَنـــى اتَهـــَم، وَعِلـــَم َال ِبَمْعَنـــى  ُمْبتَـــدأ وَخَبـــٌر فـــي األْصـــلِل وهـــو أفعـــاُل الُقُلوبـــِب َظـــن

ـــى َقَصـــَد، َعـــَرَف، وَرَأى َال ِمـــَن الـــرأِي، َوَوَجـــَد َال ِبَمعْ  ـــَد، َوَحَجـــا َال ِبَمْعَن ـــى َحـــِزَن أْو َحَق َن
وَحِســـَب، َوَزَعـــَم، وَخـــاَل، وَجَعـــَل، وَدَرى فـــي ُلَغيـــٍة، َوَهـــْب، وَتَعلـــْم ِبَمْعَنـــى اْعلَـــْم، وَيْلـــَزُم 

ـــَرَك، ويجـــوُز إْلَغـــاُء الْ  ـــَر، وأْفَعـــاُل التْصيِــــيِر، كجعـــَل، وَنِحـــَذ، واتَخـــَذ، وَرد، وَت َقْلِبيـــِة األْم
ــــَداِء أِو الَقَســــمِم، أِو  ــــَل َالمــــِم اِالْبِت َرًة، وَيِجــــُب َتْعِليقهــــا، َقْب ــــأخ ــــَطًة أْو ُمَت َفِة ُمَتَوس الُمَتَصــــر
 أْو َلــْو أْو إن اْســِتْفهامٍم، أْو َنْفــٍي ِبَمــا ُمْطَلقــًا، أْو ِبــَال أْو إْن فــي َجَوابــِب اْلَقَســمِم، أْو َلَعــل

َبِريــِة، َوَمــا َيَتَعــدى إلــى ثالثــٍة، وهــو َأْعَلــَم وَأَرى ومــا ُضــمَن معناُهَمــا ِمــْن َأْنَبــَأ أْو َكمــِم اْلخَ 
  . وَنبَأ وَأْخَبَر وَخبَر وَحدثَ 
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  بيان ما تشترك فيه األفعال
  

هـــا ــــــ قاِصـــَرَها عقـــدُت هـــذا البـــاب لبيـــان عمـــل األفعـــال، فـــذكرُت أن األفعـــاَل كل : وأقـــول
  : وُمَتَعدَيَها، تامَها وناِقَصَها ـــ مشتركة في أمرين
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َكـاَن «: أنها تعمل الرفـع، وبيـاُن ذلـك أن الفعـل إمـا نـاقص فيرفـع االسـم، نحـو: أحدهما
وٕامـا » قَـاَم َزْيـدٌ «: وٕاما تـام آتـٍت علـى صـيغته األصـلية فيرفـع الفاعـل نحـو» َزْيٌد فاضالً 

َوُقِضـَى االْمـُر {: صـيغته األصـلية فيرفـع النائـب عـن الفاعـل، نحـو تـام آتـٍت علـى غيـر
  . وقد تقدم شرُح ذلك كله} ) ٢١٠اآلية : الَبَقَرة(

المشــبُه بــالمفعول بــه؛ فإنمــا : أنهــا تنصــب األســماء غيــر خمســة أنــواع، أحــدها: الثــاني
إنمــا ينصــبه الخبــر؛ ف: ، والثــاني»َحَســٌن َوْجَهــهُ «: تنصــبه عنــد الجمهــور الصــفاُت نحــو

ولــم أذكــر » يعجبنــي كوُنــُه قائمــاً «و » َكــاَن زيــٌد قائمــاً «: الفعــُل النــاقُص وتصــاريُفه نحــو
ـــث التميــــيز؛ فإنمـــا ينصـــبه االســـُم المـــبهم : تصـــاريفه فـــي المقدمـــة لوضـــوح ذلـــك، والثال

وكـذلك تصـاريفه، » َطاَب زيٌد نفسـاً «أِو الفعُل المجهوُل النسبِة كـ» رطل زيتاً «المعنى كـ
المفعـــول المطلــق؛ وٕانمــا ينصـــبه الفعــُل المتصـــرُف : ، والرابــع»هــو طيـــٌب نفســاً «: حــون

و » مــا أْحَســَنُه إْحَســاناً «ويمتنــع » ُهــَو قــائٌم قيامــاً «و » قُــْم ِقَيامــاً «: التــام وتصــاريفه نحــو
ـــاً « ـــُت قائمـــًا َكون ـــه؛ وٕانمـــا ينصـــبه الفعـــُل المتعـــدي بنفســـه، : والخـــامس. »ُكْن المفعـــول ب
وقد َقسْمُت الفعل بحسب المفعول به تقسيمًا بديعًا، فذكرُت أنه سـبعُة » زيداً ضربُت «كـ

  : أنواععٍ 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  األفعال بالّنسبة إلى المفعول على سبعة أنواع

  
  : ما ال يطلب مفعوًال به الَبتَة، وذكرُت له عالمات: أحدها

و » َعـــَرض َســــَفرٌ «و » َحـــَدَث أْمـــرٌ «: كأن يـــدل علـــى حـــدوثِث ذاتـــٍت، كقولـــ: إحـــداها
ْرعُ « الوافر: (وقوله» حصَل الِخْصبُ «و » نبَت الز (  

  ـــ ِإَذا َكاَن الشَتاُء فَأْدِفُئوِني  ١٧٧
  َفِإن الشْيَخ ُيْهِرُمُه الشتاُء 

  . حدث لي أمٌر، وَعَرَض لي سفرٌ : فإنك تقول: فإن قلت
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لمتـــأخر، تقـــدم عليـــه فصـــار حـــاًال؛ فتعلقـــه أوًال فعنـــدي أن هـــذا الظـــرف صـــفة المرفـــوع ا
، أو متعلـــق بالفعـــل المـــذكور علـــى أنـــه مفعـــول )الُمْطَلـــقُ (وآخـــرًا بمحـــذوف وهـــو الكـــون 
  . ألجله، والكالم في المفعول به

ــَق : أن يــدل علــى حــدوث صــفة حســيٍة، نحــو: الثانيــة َطــاَل اللْيــُل، وَقُصــَر النَهــاُر، وَخُل
ــّية مــن نحــوالثــوُب، وَنُظــفَ  ــَر، وَنُجــَس، واحتــرزت بالحس علــم وفهــم وفــرح، أال : ، وَطُه

: ترى أن األول منها متعّد الثنين، والثاني لواحـد بنفسـه، والثالـث لواحـد بـالحرف، تقـول
  . علمُت زيدًا فاضًال، وفهمُت المسألة، وفرحُت بزيد

: وَكــُرَم ولــُؤَم، وأمــا قــولهم أن يكــون علــى وزن َفُعــَل ـ بالضــم ـــــ كَظــُرَف وَشــُرفَ : الثالثــة
َنا معنى َوِسَع وَبَلغَ » طُلَع اْلَيَمنَ «و » َرُحَبْتُكْم الطاَعةُ « َفُضم .  

  . انَكَسَر، واْنَصَرفَ : أن يكون على وزن اْنَفَعَل، نحو: الرابعة
  . أن يدل على َعَرضٍض، كمِرض َزْيٌد، وفِرح، وأِشَر، وَبِطر: الخامسة

أن يكون على وزن َفَعَل أو َفِعَل اللذين وْصُفهما علـى َفِعيلـِل، كـَذل : عةالسادسة والساب
َيـــِذل بالكســـر، : فهــو َذليـــٌل، وَســـِمَن فهـــو َســـِميٌن، ويـــدل علــى أن ذل فَعـــَل بـــالفتح قـــولهم

  . َبِخَل بكذا: احترازًا من نحو َبِخَل فإنه يتعدى بالجار، تقول» في نحو ذل «: وقلت
» َمـَرْرُت بِـهِ «و » َغِضْبُت مـن زيـدٍ «ما يتعدى إلى واحد دائمًا بالجار، كـ  :الّنوع الثاني

  . »عليهِ «أو 
ْربِب، وَسِمن بكذا: وكذلك تقول فيما تقدم: فإن قلت ذّل بالض .  

  . المجروران مفعوٌل ألجله، ال مفعول به: قلت
ـــث ـــُت «: مـــا يتعـــدى لواحـــد بنفســـه دائمـــًا، كأفعـــال الحـــواس، نحـــو: الثال و » الِهـــَاللَ رأي

وفــــي » لمســــت المــــرأة«و » َســــِمْعُت األذانَ «و » ُذْقــــُت الطعــــام«و » َشــــِمْمُت الطيــــبَ «
ـــِئَكَة {: التنزيــل ــْيَحَة }{) ٢٢اآليــة : الُفرقــان(َيــْوَم َيــَرْوَن اْلَمَل اآليــة : ق(َيــْوَم َيْســَمُعوَن الص

اآليـة : النسـاء(َأْو لَــَمْسُتُم الّنَسـآء }{) ٥٦اآليـة : الـّدَخان(َال َيُذوُقوَن ِفيَها اْلَمـْوَت }{) ٤٢
٤٣ ({ .  
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: مــا يتعــدى إلــى واحــد تــارًة بنفســه وتــارًة بالجــار، َكَشــَكَر وَنَصــَح وَقَصــَد، تقــول: الرابــع
 َقَصـــْدتُ «و » َقَصـــْدُتهُ «و » َنَصـــْحُت َلـــهُ «و » َنَصـــْحُتهُ «و » َشـــَكْرُت َلـــهُ «و » َشـــَكْرُتهُ «
ــهُ  َأِن }{) ١١٤اآليــة : الّنحــل(َواْشــُكُروْا ِنْعَمــَت اللــِه {: قــال تعــالى» َقَصــْدُت إَلْيــهِ «و » َل

  . }) ٧٩اآلية : األعَراف(َوَنَصْحُت َلُكْم }{) ١٤اآلية : لقَمان(اْشُكْر ِلى َوِلوِلَدْيَك 
وذلـــك . مـــا يتعـــدى لواحـــد بنفســـه تـــارة وال يتعـــدى أخـــرى ال بنفســـه وال بالجـــار: الخـــامس

: َفَغَر ـــ بالفاء والغين المعجمة ـــ وَشَحا ـــ بالشين المعجمة والحـاء المهملـة ــــ تقـول: نحو
  . بمعنى انفتح» َشَحا ُفوهُ «و » َفَغَر ُفوهُ «بمعنى فتحه، و » َشَحاه«و » َفَغَر فاه«

  : ما يتعدى إلى اثنين، وقسمته قسمين: السادس
» َنَقــَص المــالُ «: َنقَـَص، تقــول: ال يتعــدى أخــرى، نحــومــا يتعــدى إليهمــا تـارة و : أحـدهما

ثُــــم َلــــْم َينُقُصــــوُكْم َشــــْيئًا {: بــــالتخفيف فيهمــــا، قــــال اهللا تعــــالى» َنَقْصــــُت زيــــدًا دينــــاراً «و 
  . نقصًا ما: مفعوًال مطلقًا، أي) شيئاً (، وأجاز بعضهم كون }) ٤اآلية : الّتوَبة(

  : ته ثالثة أقسامما يتعدى إليهما دائمًا، وقسم: الثاني
و » أمرتُـــَك اْلَخْيـــرَ «: مـــا ثـــاني مفعوَلْيـــِه كمفعـــول شـــكر، كـــأَمَر واْســـَتْغَفَر، تقـــول: أحــدها

  . وسيأتي شرُحهَما بعدُ » أمرُتَك بالخيرِ «
» أعطيتـه دينـاراً «و » َكَسـْوُتُه ُجبـةً «: مـا أوُل مفعوَلْيـِه فاعـٌل فـي المعنـى، نحـو: والثاني

  . ٌس وآِخذ، ففيه فاعلية معنويةفإن المفعول األول البِ 
مـــا يتعـــدى لمفعـــولين أوُلهمـــا وثانيهمـــا مبتـــدأ وخبـــر فـــي األصـــل، وهـــو أفعـــال : الثالـــث

ـــه تعـــالى ـــى {: القلـــوب المـــذكورة قبـــل، وأفعـــال التصيــــير، وشـــاهُد أفعـــال القلـــوب قول َوإِّن
: الُممَتحَنـــة(ُمـــوُهن ُمْؤِمَنــــٍت َفـــِإْن َعِلْمتُ }{) ١٠٢اآليـــة : اإلســـَراء(الُظنـــَك يِفْرَعـــوُن َمْثُبـــوًرا 

ـــرًا }{) ١٠اآليـــة  ـــَو َخْي ـــَد اللـــِه ُه ـــل(َتِجـــُدوُه ِعن ـــْم }{) ٢٠اآليـــة : الُمزّم ـــُبوُه َشـــّرًا لُك َال َتْحَس
} ) ١٩اآليــة : الّزخــُرف(َوَجَعلُــوْا اْلَمَلـــِئَكَة الــِذيَن ُهــْم ِعَبــاُد الرْحَمـــِن }{) ١١اآليــة : النــور(

  ) البسيط: (هم، وقول الشاعراعتقدو : أي
  ـــ َقْد ُكْنُت أْحُجو أَبا َعْمٍرو أخًا ثَقًة  ١٧٨

  َحتى َأَلمْت ِبَنا َيْومًا ُمِلماُت 
  ) الخفيف: (وقـول اآلخـر
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
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  ـــ َزَعَمْتِني َشْيخًا َوَلْسُت ِبَشْيخٍخ  ١٧٩

َزَعـــَم الــِذيَن َكَفـــُروْا َأن لــن ُيْبَعثُـــوْا {: ن وصـــلتهما، نحــوواألكثــر َتَعــدي زعـــم إلــى أْن أو أ
  ) الطويل: (وقوله} ) ٧اآلية : الّتَغاُبن(

  ـــ َوَقْد َزَعَمْت َأني َتَغيْرُت َبْعَدَها  ١٨٠
  ) الطويل: (وقــال
  ـــ ُدِريَت اْلَوِفي اْلَعْهِد َيا ُعْرَو فاْغَتِبْط  ١٨١

  َباطًا باْلَوَفاِء َحِميُد َفِإن اْغتِ 
  . »َدَرْيُت بكذا«: واألكثر في َدَرى أن تتعدى إلى واحد بالباء، تقول

وٕانمــا تعـــدْت إلــى الكــاف والمـــيم } ) ١٦اآليــة : ُيــونس(َوال َأْدَراُكــْم ِبـــِه {: قــال اهللا تعــالى
  ) المتقارب: (بواسطة همزة النقل، وقوله

  َخاِلٍد  ـــ َفُقْلُت َأِجْرِني َأَبا ١٨٢
  وٕاال َفَهْبِني اْمَرًأ هاِلَكا 

  ) الطويل: (اعتقدني، وقوله: أي
  ـــ َتَعّلْم ِشَفاَء النْفسِس َقْهَر َعُدوَها  ١٨٣

  ) الطويل: (أن يتعدى إلى أن وصلتها كقوله» تعلم«واألكثر في 
  ـــ َتَعّلْم َرُسوَل اللِه أّنَك ُمْدِرِكي  ١٨٤

َواتَخـَذ }{) ٢٣اآليـة : الُفرقان(َفَجَعْلَناُه َهَبآء منُثورًا {: تصيـير قوله تعالىوشاهُد أفعال ال
َلـــْو َيـــُردوَنُكم ِمـــن َبْعـــِد ِإيَمــــِنُكْم ُكفـــاًرا َحَســـًدا }{) ١٢٥اآليـــة : النســـاء(اللـــُه ِإْبـــرِهيَم َخِلـــيًال 

  . }) ٩٩اآلية : الكهف(َيُموُج ِفى َبْعٍض  َوَتَرْكَنا َبْعَضُهْم َيْوَمِئذٍ }{) ١٠٩اآلية : الَبَقَرة(
ُعـِدَم ِلـي َمـاٌل َفَظَنْنـُت «: واحترزت من ظن بمعنـى اتهـم فإنهـا تتعـدى لواحـد نحـو قولـك

مـا : أي) ٢٤اآليـة : الّتكـوير(} َوَما ُهـَو َعَلـى اْلَغْيـِب ِبَضـِنيٍن {: ومنه قوله تعالى» َزْيداً 
مـــا هـــو ببخيـــل، وكـــذلك علـــم : بالضـــاد فمعنـــاههـــو بمـــتَهمٍم علـــى الغيـــب، وأمـــا مـــن قـــرأ 

اآليـة : الّنحـل(َواللـُه َأْخـَرَجُكم ّمـن ُبطُـوِن ُأمهَــِتُكْم َال َتْعَلُمـوَن َشـْيًئا {: بمعنى عـرف، نحـو
وَحَجــا بمعنــى » رأى أبــو حنيفــة ِحــل كــذا، أو حرمتَــهُ «: ورأى مــن الــرأي، كقولــك} ) ٧٨
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وجـــد بمعنـــى َحـــِزَن أو َحَقـــَد؛ فإنهمـــا ال يتعـــديان ومـــن » َحَجـــْوُت بيـــَت اهللا«: قصـــد نحـــو
  . »حقدُت على المسيء«و » وجدت على الميت«: بأنفسهما، بل تقول

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  حاالت أفعال القلوب
  

  . اإلعمال، واإللغاء، والتعليق: ثم اعلم أن ألفعال القلوب ثالث حاالت
نصُبها المفعولين، وهـو واجـب إذا تقـدمت : ل فهواإلعمال؛ فأما اإلعما: الحالة األولى

، وجـائز إذا توسـطت بينهمـا »ظَنْنـُت َزْيـدًا َعاِلمـاً «: عليهما ولم يأت بعـدها ُمَعلـق، نحـو
  . »زيدًا عالمًا ظننت«: أو تأخرت عنهما، نحو» زيدًا ظننت عالماً «: نحو

َرْت؛ إبطــــال عملهــــا إذ: اإللغــــاء؛ وأمــــا اإللغــــاء فهــــو: الحالــــة الثانيــــة ــــَطْت أو تــــأخ ا توس
ـــٌد َعـــاِلٌم َظَنْنـــتُ «و » َزْيـــٌد َظَنْنـــُت َعـــاِلمٌ «: فتقـــول واإللغـــاُء مـــع التـــأخير أحســـن مـــن » َزْي

  . هما ِسيان: اإلعمال، واإلعماُل مع التوسِط أحسُن من اإللغاء، وقيل
ن التقــــدير؛ إبطــــال عملهــــا فــــي اللفــــظ دو : التعليــــق؛ وأمــــا التعليــــق فهــــو: الحالــــة الثالثــــة

  : العتراض َما َلُه َصْدُر الكالم بينها وبين معموليها، وهو واحد من أمور عشرة
َوَلقَـْد َعِلُمـوْا َلَمـِن اْشـَتَراُه {: وقوله تعالى» َعِلْمُت َلَزْيٌد َفاِضلٌ «: الم االبتداء نحو: أحدها

  . }) ١٠٢اآلية : الَبَقَرة(َما َلُه ِفى اْالِخَرِة ِمْن َخلَـٍق 
علمت ـــ واهللا ـــ ليقـومن زيـٌد، : أي» َعِلْمُت َلَيُقوَمن َزْيدٌ «: الم جواب القسم، نحو: لثانيا

  ) الكامل: (وقوله
  ـــ َوَلَقْد َعِلْمُت َلَتأِتَين َمِنيِتي  ١٨٥

  ِإن الَمَناَيا ال َتِطيُش ِسَهاُمَها 
» أَزْيـــٌد ِفـــي الـــدار أم َعْمـــٌرو َعِلْمـــتُ «: االســـتفهاُم، ســـواء كـــان بـــالحرف كقولـــك: الثالـــث

ــــا ُتوَعـــــُدوَن {: وقولــــه تعـــــالى أو } ) ١٠٩اآليـــــة : األنبَيـــــاء(َوإِْن َأْدِرى َأَقِريـــــٌب َأم َبِعيـــــٌد م
) ١٢اآليــة : الكهــف(ِلــَنْعَلَم َأي الِحــْزَبْيِن َأْحَصــى {: باالســم ســواء كــان االســم مبتــدأ نحــو

أو » َعِلْمـُت َمتَـى السـَفرُ «: أو خبـرًا، نحـو} ) ٧١اآليـة : طه(َذابًا َوَلَتْعَلُمن َأيَنآ َأَشد عَ }{
َعِلْمـُت َصـِبيَحَة أي «: أو الخبر، نحـو» َعِلْمُت أُبو َمْن َزْيدٌ «: مضافًا إليه المبتدأ، نحو
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اآليـة : الشـَعَراء(وَن َوَسَيْعَلْم الِذيَن َظَلُموْا َأى ُمنَقلَـٍب َينَقِلُبـ{: أو َفْضَلة نحو» َيْومٍم َسَفُركَ 
ينقلبـــون أي انقالبـــٍب، : منصـــوب علـــى المصـــدر بمـــا بعـــده، وتقـــديره» أي «فــــ} ) ٢٢٧

ْدُر فال يعمل فيه ما قبله وليس منصوبًا بما قبله؛ ألن االستفهام له الص .  
  . »استفهام«: وهذه األنواع كلها داخلة تحت قولي

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

َلقَـْد َعِلْمـَت َمـا َهــؤُآلء {: وقولـه تعـالى» َعِلْمـُت َمـا َزْيـٌد َقـاِئمٌ «: النافية، نحو» ما«: الرابع
  . }) ٦٥اآلية : األنبَياء(َينِطُقوَن 
علمــت واللــِه ال َزْيــٌد فــي الـــدار وال «: النافيــة فــي جــواب الَقَســمِم، نحــو» ال«: الخــامس

  . »عمرو
بمعنـى مـا » علمـت واهللا إْن َزْيـٌد َقـاِئمٌ «: ِم، نحوالنافية في جواب الَقَسم» إنِ «: السادس
  . زيد َقاِئمٌ 
ـــٌة لُكـــْم {: نحـــو» َلَعـــل «: الســـابع َذَكـــَره أبـــو } ) ١١١اآليـــة : األنبَيـــاء(َوإِْن َأْدِرى َلَعلـــُه ِفْتَن

  . علي في التذكرة
  ) الطويل: (الشرطية، كقول الشاعر» لو«: الثامن
  ْقَواُم َلْو أن َحاتمًا ـــ َوَقْد َعِلَم األ ١٨٦

  أَراَد ثَراًء اْلَمالِل كان َلُه َوْفُر 
ذَكــَرُه جماعــة مــن » َعِلْمــُت إن َزْيــدًا َلَقــاِئمٌ «: التــي فــي خبرهــا الــالُم، نحــو» إن «: التاســع

، إال أن ابـــن الخبـــاز حكـــى فـــي  ـــق إنمـــا هـــو الـــالم، ال إنالمغاربـــة، والظـــاهر أن المعل
بالكسـر مـع عـدم الـالم، وأن ذلـك مـذهُب » علمت إن زيـدًا قـائم«جوز بعض كتبه أنه ي

 سيبويه؛ فعلى هذا المعّلُق إن .  
َأَلــْم َيــَرْوْا {: الخبريـة، نــص علـى ذلــك بعُضـُهْم، وحمــل عليـه قولــه تعـالى» كــم«: العاشـر

ــْيِهْم َال َيْرِجُعــونَ  ــْم ِإَل ــُروِن َأنُه ــَن اْلُق ــْبَلُهْم ّم ــا َق ــْم َأْهَلْكَن » كــم«وقــدر ) ٣١اآليــة : يــس(}  َك
بتقــدير بــأنهم، ) أنهــم(، و )يــروا(خبريــة منصــوبة بأهلكنــا، والجملــة َســدْت مســد مفعــوَلْي 

أهلكنــاهم باالستئصــال، وهــذا اإلعــراب والمعنــى صــحيحان، لكــن ال يتعــين : وكأنــه قيــل
} َلْكَنـــاَمـــْن أهْ {بـــل يجـــوز أن تكـــون اســـتفهامية، ويؤيـــده قـــراءة ابـــن مســـعود ) كـــم(خبريـــة 
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بيروا، وهو سهو، وسواء قـدرت خبريـة أو اسـتفهامية، وقـال ) كم(وجوز الفراء انتصاب 
ــَدٌل مــن » أن «: ســيبويه معمولــة » كــم«وهــذا ُمشــكل؛ ألنــه إن قــدر » كــم«ومعموالهــا َب

ليـــروا لـــزم مـــا أوردنـــاه علـــى الفـــراء مـــن إخـــراج كـــم عـــن َصـــْدِريتها، وٕان قـــدرها معمولـــة 
 أهلكنــا عــدم الرجــوع، والــذي : ُط أهلكنــا علــى أنهــم، وال يصــح أن يقــالألهلكنــا لــزم تســل

ُمَسـّلطة ) يـرووا(يصحح قوله عندي أن يكـون مـراده أنهـا بـدل مـن كـم ومـا بعـدها، فـإن 
  . فهذه جملة المعلقات. في المعنى على أن وصلتها

أن والجملة المعّلق عنها العامُل فـي موضـع نصـب بـذلك المعلّـق، حتـى إنـه يجـوز لـك 
  ) الطويل: (تعطف على محلها بالنصب، قال كثير

  ـــ َوَما ُكْنُت َأْدِري َقْبَل َعزة َما اْلُبَكى  ١٨٧
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  َوَال ُموِجَعاتِت اْلَقْلبِب َحتى َتَولتِت 

سـمي  وِمـْن ثـم» َمـا اْلُبَكـى«: بالكسرة عطفًا علـى محـل قولـه» ُموِجَعاتِ «يروى بنصب 
ذلـــك تعليقـــًا؛ ألن العامـــل ُمْلًغـــى فـــي اللفـــظ وعامـــٌل فـــي المحـــل؛ فهـــو عامـــل ال عامـــل، 

ال ُمَزوَجـِة وال ُمَطّلقـة، ولهـذا قـال ابـن ) هي(فسمي معّلقًا، أخذًا من المرأة المعلقة التي 
  . لقد أجاد أْهُل هذه الصناعة في وضع هذا الّلقب لهذا المعنى: الخشاب

  ذور الذهبشرح ش: اسم الكتاب
   

  بيان األفعال المتعّدية إلى مفعولين األول مطلق والثاني مطلق تارة ومقّيد به أخرى
  

وْلَنْشــَرح مــا تقــدم الوْعــُد بشــرحه مــن األفعــال التــي تتعــدى إلــى مفعــولين أولهمــا ُمَســرح 
ــٌق مــن قيــد حــرف الجــر، والثــاني تــارة ُمَســرح منــه وتــارة ُمَقيــد : دائمــًا، أي بــه، وقــد ُمْطَل

  . ذكرت منها في المقدمة عَشَرة أفعاللٍ 
ــْأُمُروَن النــاَس ِبــاْلِبّر َوَتنَســْوَن َأنُفَســُكْم {: قــال اهللا تعــالى» أمــرَ «: أحــدها اآليــة : الَبَقــَرة(َأَت

  ) البسيط: (وقال الشاعر} ) ٤٤
  ـــ َأَمْرُتَك اْلَخْيَر َفاْفَعْل َما ُأِمْرَت ِبِه  ١٨٨
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  َك َذا َمالٍل َوَذا َنَشبِب َفَقْد َتَرْكتُ 
  ) البسيط: (قال الشاعر» اْسَتْغَفرَ «: الثاني
  ـــ َأْسَتْغِفُر اللَه ِمْن َعْمِدي َوِمْن َخَطِئي  ١٨٩

  َذْنِبي، َوُكل اْمِرىِء َال َشك ُمْؤَتِزُر 
  ) البسيط: (وقـول اآلخر

   ـــ َأْسَتْغِفُر اللَه َذْنبًا َلْسُت ُمْحِصَيهُ  ١٩٠
  َرب اْلِعَباِد ِإَلْيِه اْلَوْجُه َواْلَعَمُل 

اآليـة : األعـَراف(َواْخَتاَر ُموَسى َقْوَمُه َسْبِعيَن َرُجـًال {: ، قال اهللا تعالى»اختار«: الثالث
  ) الطويل: (وقال الشاعر} ) ١٥٥
ْبِر َواْلُبَكى : ـــ َوَقاُلوا ١٩١ َنأت َفاْخَتْر ِمَن الص  
  َكى أْشَفى ِإَذْن ِلَغِليِلي اْلبُ : َفُقْلتُ 
  . اْخَتر من الصبر والبكى أَحَدُهَما: أي

ـــِد اللـــهِ «، و »َكَنْيتُـــُه أبـــا َعْبـــِد اللـــهِ «: بتخفيـــف النـــون، تقـــولُ » َكَنـــى«: الرابـــع » بـــأبي َعْب
  ) المتقارب: (قال» َكَنْوُتهُ «: ويقال أيضاً 

   ـــ ِهَي اْلَخْمُر َال َشك ُتْكَنى الطالَ  ١٩٢
  َكَما الذْئُب ُيْكَنى َأَبا َجْعَدِة 

  ) الطويل: (وقـال
  ـــ َوِكْتَماُنَها ُتْكَنى بُأم ُفَالنِن  ١٩٣

ْيُتُه زيداً «: تقول» َسمى«: الخامس ْيُتُه بَزْيدٍ «و » َسم ويل: (قال» َسمالط (  
ْيُتُه َيْحَيـى ِلَيْحَيا؛ َفَلْم َيُكْن  ١٩٤ ـــ َوَسم  
  َقَضاُه اللُه ِفي الناس ِمْن ُبد  ألْمرٍ 

  ) الطويل: (وقال الشاعر» دعوته بزيد«: بمعنى َسمى، تقول» دعا«: السادس
  ـــ َدَعْتِني َأَخاَها ُأم َعْمٍرو، َوَلْم َأُكْن  ١٩٥

  َأَخاَها، َوَلْم َأْرَضْع َلَها ِبِلَبانِن 
اآليــة : آل ِعمــَران(َلَقــْد َصــَدَقُكُم اللــُه َوْعــَدُه وَ {: بتخفيــف الــدال ـــــ نحــو» َصــَدقَ «: الســابع
  . َصَدْقُتُه في الوعد: ، وتقول}) ٩اآلية : األنبَياء(ثُم َصَدْقَنـُهُم اْلَوْعَد }{) ١٥٢
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  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

: األحــَزاب(َكَها َزوْجَنـــ{: ، قــال اهللا تعــالى»َزوْجتُــُه ِهْنــدًا، وبهنــدٍ «: تقــول» َزوجَ «: الثــامن
  . }) ٥٤اآلية : الّدَخان(َوَزوْجَنـُهم ِبُحوٍر ِعيٍن {: وقال} ) ٣٧اآلية 

و » ِكْلـُت َزْيـدًا َطَعاَمـهُ «و » ِكْلـُت ِلَزْيـٍد َطَعاَمـهُ «: تقـول» َكـاَل، َوَوَزنَ «: التاسع والعاشر
ــهُ « ــا َل ــٍد َم ــهُ «و » َوَزْنــُت ِلَزْي ــدًا َمــا َل ــُت َزْي ــوُهْم {:  تعــالىقــال اهللا» َوَزْن َزُن ــاُلوُهْم َأْو و َوإَِذا َك

  . ، والمفعول األول فيهما محذوف) ٣اآلية : المطّفِفين(} ُيْخِسُروَن 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  األفعال التي تنصب ثالثة مفاعيل

  
  : ما يتعدى إلى ثالثة مفاعيل، وهو سبعة: السابع
أْعَلْمـــُت َزْيـــدًا «: المتعديـــة الثنـــين، تقـــول» َعِلـــمَ «ن المنقولـــة بـــالهمزة مـــ» أْعَلـــمَ «: أحــدها

  . »َعْمرًا َفاِضالً 
َأَرْيــُت َزْيــدًا َعْمــرًا «: المتعديــة الثنــين، نحــو» رأى«المنقولــة بــالهمزة مــن » أَرى«: الثــاني
ــ{: ، قــال اهللا تعــالى)بمعنــى أعلمتــه(» َفاِضــالً  ـــَلُهْم َحَســرٍت َعَل ــِريِهُم اللــُه َأْعَم ْيِهْم َكــذِلَك ُي

ـــــَرة( مفعـــــول ثـــــان، و ) أعمـــــالهم(، فالهـــــاء والمـــــيم مفعـــــوٌل أول، و }) ١٦٧اآليـــــة : الَبَق
  . مفعول ثالث) حسرات(

و » أْخَبـــرَ «و » نبـــأ«و » أنَبـــأ«والبـــواقي مـــا ُضـــمَن معنـــى أْعَلـــَم وأَرى المـــذكورتين مـــن 
أعلمته، وكذلك تفعل فـي بمعنى » أْنَبْأُت زيدًا عمرًا فاضالً «: تقول» َحدثَ «و » َخبرَ «

  . البواقي
إلــى األول بنفســها، وٕالــى الثــاني بالبــاء أو : وٕانمــا أصــل هــذه الخمســة أن تتعــدى الثنــين

ــَأُهم ِبَأْســَمآِئِهم {: َعــْن، نحــو ــآ َأنَب ــٍم }{) ٣٣اآليــة : الَبَقــَرة(َأنِبــْئُهم ِبَأْســَمآِئِهْم َفَلم َنّبُئــوِني ِبِعْل
ــــَراِهيَم َونَ }{) ١٤٣اآليــــة : األنَعــــام( ــــْئُهْم َعــــن َضــــْيِف ِإْب ، وقــــد ) ٥١اآليــــة : الِحجــــر(} ّب

  . }) ٣اآلية : الّتْحريم(َمْن َأنَبَأَك َهـَذا {: يحذف الحرف نحو
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لـِل فـي َبابـِب َأْعلَـَم َوَأَرى، : ثم قلت َوَال َغْيِر األو ، َوَال َيُجوُز َحْذُف َمْفُعولٍل في َبابِب َظن
ــَدليلٍل، وَبُنــو  ــه ِبِصــيَغِة إال ِل ــُرُهْم َيُخص ، وَغْي ــنُســَلْيمٍم ُيِجيــُزوَن ِإْجــَراَء اْلَقْولــِل ُمْجــَرى الظ

  . َبْعَد اْسِتْفَهامٍم ُمتِصلٍل، أْو ُمْنَفِصلٍل ِبَظْرفٍف أْو َمْعُمولٍل أْو َمْجُرورٍ » َتُقولُ «
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  جواز حذف المفعولين أو أحدهما لدليل

  
  : ذكرت في هذا الموضع مسألتين متممتين لهذا الباب: وأقول

أنه يجـوز حـذُف المفعـولين أو أحـدهما لـدليل، ويمتنـع ذلـك لغيـر دليـل، مثـاُل : إحداهما
، }) ٦٢اآليـة : الَقَصـص(َأْيَن ُشَرَكآِئَى الِذيَن ُكنُتْم َتْزُعُموَن {: حذفهما لدليل قوله تعالى

أنهـم شـركاء، وتكـون أن : دروا، واألحسـن عنـدي أن يقـدرتزعمونهم شركاء، كـذا قـ: أي
َوَمــا َنــَرى َمَعُكــْم ُشــَفَعآءُكُم {: وصــلتها ســادًة َمَســدُهما؛ بــدليل ذكــر ذلــك فــي قولــه تعــالى

ــْم ِفــيُكْم ُشــَرَكآء  ــام(الــِذيَن َزَعْمــُتْم َأنُه ، ومثــاُل حــذف أحــدهما للــدليل }) ٩٤اآليــة : األنَع
َوَال َيْحَسَبن الِذيَن َيْبَخُلوَن ِبَمآ ءاتَـُهُم اللُه ِمن َفْضِلِه ُهَو َخْيـرًا {: عالىوبقاء اآلخر قوله ت

ُبْخَلُهْم هو خيرًا لهم، فحذف المفعول األول وأبقـى : أي} ) ١٨٠اآلية : آل ِعمَران(لُهْم 
  ) الكامل: (ضميَر الفصل والمفعول الثاني، وقال عنترة

  ْلتِت َفَال َتُظني َغْيَرُه ـــ َوَلَقْد َنزَ  ١٩٦
  ِمني ِبَمْنِزَلِة الُمَحب الُمْكَرمِم 

  . فال تظني غيره واقعًا، أو كائنًا، فحذف المفعول الثاني: أي
مقتصـــرًا عليـــه مـــن غيـــر دليـــل، علـــى » ظننـــت«أو » علمـــت«: وال يجـــوز لـــك أن تقـــول
، وال أن تقـــول تتـــرك المفعـــول األول فـــي و » علمـــت قائمـــاً «وال » علمـــت زيـــداً «: األصـــح

  . هذا المثال والمفعول الثاني في الذي قبله من غير دليل عليهما، أجمعوا على ذلك
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  اختالفهم في إجراء القول مجرى الّظن وبيان ذلك
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أن العــرب اختلفــوا فــي إجــراء القــول ُمْجــَرى الظــن فــي نصــب المفعــولين علــى : الثانيــة
  : نُلَغَتيْ 

  . »ُقْلُت َزْيدًا ُمْنَطِلقاً «: فبنو ُسَلْيم يجيزون ذلك مطلقًا؛ فيجوزون أن تقول
وال يجيز إجراء القول ُمْجَرى الظـن » ُقْلُت َزْيٌد ُمْنَطِلقٌ «: وغيرهم يوجب الحكاية؛ فيقول

  : إال بثالثة ُشُروط
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  شروط إجراء القول مجرى الّظن

  
  . بتاء الخطاب» تقول«أن تكون الصيغة : اأحده
  . أن يكون مسبوقًا باستفهام: الثاني
أن يكـــون االســـتفهام متصـــًال بالفعـــل، أو منفصـــًال عنـــه بظـــرف أو مجـــرور أو : الثالـــث
  . مفعول

  ) الرجز: (وقول الشاعر» أَتُقوُل َزْيدًا ُمْنَطِلقاً «: مثاُل المتصل قوُلكَ 
َواِسَما ـــ َمَتى َتُقوُل ا ١٩٧ لُقُلَص الر  

  ُيْدِنيَن ُأم َقاِسمٍم َوَقاِسَما 
  ) البسيط: (ومثاُل المنفصل بالظرف قوُل الشاعر

  ـــ أَبْعَد ُبْعٍد َتُقوُل الداَر َجاِمَعًة  ١٩٨
  َشْمِلي ِبِهْم؟ أْم َتُقوُل اْلُبْعَد َمْحُتومًا؟ 

  ). »ًا جالساً أفي الدار تقول زيد«: ومثاُل المنفصل بالمجرور(
  ) الوافر: (ومثاُل المنفصل بالمفعول قوُل الشاعر

  ـــ َأُجهاًال َتقوُل َبِني ُلَؤَي  ١٩٩
  َلَعْمُر َأِبيَك َأْم ُمَتَجاِهِليَنا 

  . »أأنت تقول َزْيٌد ُمْنَطِلقٌ «: ولو فصلت بغير ذلك تعينت الحكاية، نحو
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
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  ي تعمل عمل الفعلبـاب األسماء الت
  

: الَمْصـَدُر، َوُهـوَ : َأَحـُدَها: َباُب األْسَماُء الِتي َتْعَمُل َعَمَل اْلِفْعلـِل ــــ وِهـَي َعَشـَرةٌ : ثم قلت
ــِل، َكَضــْرب َوٕاْكــَرام، وَشــْرُطهُ  ــى اْلِفْعل أْن َال ُيَصــغُر، وَال ُيَحــد : اْســُم اْلَحــَدثِث اْلَجــاِري َعَل

َوَال ُيْتَبــَع َقْبــَل الَعَملــِل، وأْن َيْخُلَفــُه ِفْعــٌل َمــَع أْن ) »َبَتْينِن أْو َضــَرَباتٍ َضــرْ «: نحــو(بالتــاِء 
نــــًا أْقــــَيُس، نحــــو وُمضــــافًا } َأْو ِإْطَعــــاٌم ِفــــى َيــــْوٍم ِذى َمْســــَغَبٍة َيِتيمــــاً {: أْو َمــــا، وَعَملُــــُه ُمَنو

ــــُع اللــــِه النــــا{: ِلْلَفاِعلــــِل أْكثَــــُر، نحــــو ــــْوَال َدْف ــــَرة(َس َوَل ــــَأْل } ) ٢٥١اآليــــة : الَبَق وَمْقُرونــــًا ِب
  . َوُمَضافًا ِلَمْفُعولٍل ُذِكَر َفاِعُلُه َضِعيفُ 
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ل عمل المصدر: األو  
  

لمـا أْنَهْيـُت حكـم الفعـل بالنسـبة إلـى اإلعمـال أْرَدْفتُـُه بمـا يعمـل عمـل الفعـل مـن : وأقـول
  . مصدر؛ ألن الفعل ُمْشَتق منه على الصحيحاألسماء، وبدأت منها بال

مــن اســم المصــدر، فإنــه وٕان كــان اســمًا داال » الجــاري علــى الفعــل«: واحتــرزت بقــولي
ــُت َعَطــاءً «: علــى الحــدث، لكنــه ال يجــري علــى الفعــل، وذلــك نحــو قولــك فــإن » أْعَطْي

اغتســلت « الــذي يجــري علــى أعطيــت إنمــا هــو إعطــاء، ألنــه ُمْســَتْوفٍف لحروفــه، وكــذا
  . وسيأتي شرح اسم المصدر بعدُ » اغتسل اغتساالً «بخالف » ُغْسالً 

  . وأشرت بتمثيلي بضرب وٕاكرام إلى مثاَلْي مصدر الثالثي وغيره
} ) ٢٥١اآليـة : الَبقَـَرة(َوَلْوَال َدْفُع اللـِه النـاَس {: ومثال ما يخلفه فعل مع أن قوله تعالى

اس، أو أن دَفَع اهللا الناس، ومثال ما يخلفه فعل مع مـا قولـه ولوال أن يدَفَع اهللا الن : أي
وم(َتَخـــاُفوَنُهْم َكِخيَفـــِتُكْم َأنُفَســـُكْم {: تعـــالى كمـــا تخـــافون أنفســـكم، : أي} ) ٢٨اآليـــة : الـــر

مــررت بــه فــإذا لــه صــوٌت «: ومثــال مــا ال يخلفــه فعــل مــع أحــد هــذين الحــرفين قــولهم
َت، أو مـا : ك، إذ ليس المعنى على قول»صوَت حمار َت، أو أْن ُيَصـو فإذا له أْن َصـو

يصــوت، ألنـــك لـــم تــرد بالمصـــدر الحـــدوث فيكــون فـــي تأويـــل الفعــل، وٕانمـــا أردت أنـــك 
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مــررت بــه وهــو فــي حالــة تصــويت، ولهــذا قــدروا للصــوت الثــاني ناصــبًا، ولــم يجعلــوا 
  . صوتًا األول عامًال فيه

نِن أقَيَس ألنه يشبه الفعل بكونه نكرة وٕانما كان عمُل المنو .  
وٕانما كان إهماُل المضاف للفاعل أكَثَر ألن نسبة الحدث لمن أوجده أظَهُر مـن نسـبته 
 لمـــن أوقـــع عليـــه، وألن الـــذي يظهـــر حينئـــذ إنمـــا هـــو عملـــه فـــي الَفْضـــَلة، ونظيــــره أن

   r.لما كانت ضعيفة عن العمل لم ُيظهروا عملها غالبًا إال في منصوبها» الت«
إعمــاُل المضــاف للمفعـول الــذي ذكــر فاعلــه ضـعيفًا ألن الــذي يظهــر حينئــذ وٕانمـا كــان 

إنمــا هــو عملــه فــي الُعْمــَدة، ولقــد غــال بعضــهم فــزعم فــي المضــاف للمفعــول ثــم يــذكر 
  ) البسيط: (فاعله بعد ذلك أنه مختص بالشعر، كقول الشاعر

  ـــ أَفَنى ِتَالِدي َوَما َجمْعُت ِمْن َنَشبٍب  ٢٠٠
  َقَواِقيِز أْفَواُه األَباِريقِق َقْرُع ال

بالرفع، ويرد على هذا القائل أنه روي أيضًا بالنصب فال ضرورة » األفواهُ «فيمن روى 
  . »وَحج البيتِت َمنِن استطاَع إليه سبيال«في البيت، وقول النبي صلى اهللا عليه وسّلم 

  . فهال استدللت عليه باآلية الكريمة، آية الحج: فإن قلت
  شرح شذور الذهب: الكتاباسم 

   
الصــواب أنهــا ليســت مــن ذلــك فــي شــيء، بــل الموصــول فــي موضــع جــر بــدل : قلــت

موصـــولة ضـــمنت ) َمـــنْ (أو فـــي موضـــع رفـــع باالبتـــداء علـــى أن ) النـــاس(بعـــض مـــن 
مـن اسـتطاع فلـيحج، ويؤيـد : معنى الشـرط، أو شـرطية، وحـذف الخبـر أو الجـواب، أي

وأمــا الحمــل } ) ٩٧اآليــة : آل ِعمــَران(اهللا َغِنــى َعــِن اْلَعـــَلِميَن َوَمــن َكَفــَر َفــِإن {االبتــداء 
وهللا علـى النـاس أن َيُحـج المسـتطيع، : على الفاعلية فمفسـد للمعنـى، إذ التقـدير إذ ذاك
  . فعلى هذا إذا لم يحج المستطيع يأثم الناُس كلهم

ال «: عنـد أحـد، نحـوولو أضيف للمفعول ثم لم يذكر الفاعل لم يمتنع ذلـك فـي الكـالم 
  . من دعائه الخير: أي» يسأم اإلنساُن من ُدَعاِء الخيرِ 

: ومثــال إعمــال ذي األلــف والــالم قــوُل الشــاعر يصــف شخصــًا يضــعف الــرأي والجــبن
  ) المتقارب(
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  ـــ َضِعيُف النَكاَيِة َأْعَداَءُه  ٢٠١
  َيَخاُل الِفَراَر ُيَراِخي األَجْل 

  بشرح شذور الذه: اسم الكتاب
   

  عمل اسم الفاعل: الثاني
  

ـــِل، وهـــو: ثـــم قلـــت ـــى : الثـــاني اْســـُم اْلَفاِعل ـــى َمْعَن ـــِه َعَل ـــاَم ِب ـــٍل ِلَمـــْن َق َمـــا اْشـــُتق ِمـــْن ِفْعل
اْلُحــُدوثِث َكَضــاِربٍب َوُمْكــِرم، َفــإْن ُصــغَر أْو ُوِصــَف َلــْم َيْعَمــْل، وٕاّال َفــإْن َكــاَن ِصــَلًة ألْل 

ِمــَل إْن َكــاَن َحــاًال أِو اْســِتْقَباًال َواْعَتَمــَد ـــــ َوَلــْو َتْقــِديرًا ـــــ َعَلــى َنْفــي أِو َعِمــَل ُمْطَلقــًا، وٕاّال عَ 
  . اْسِتْفَهامٍم أْو ُمْخَبٍر َعْنُه أْو َمْوُصوففٍ 

  . فيه تجوز، وحقه ما اشتق من مصدر فعللٍ » ما اْشُتق من فعل«: قولي: وأقول
واعـه؛ فإنـه إنمـا اشـتق لتعيــين زمـن الحـدث، ال ُمْخـِرج للفعـل بأن» لمن قـام بـه«: وقولي

للداللــة علــى َمــْن قــام بــه، والســم المفعــول، فإنــه إنمــا اْشــُتق مــن الفعــل لمــن وقــع عليــه، 
وألسماء الزمان والمكان المأخوذة مـن الفعـل، فإنهـا إنمـا اشـتقت لمـا وقـع فيهـا، ال لمـن 

  . لزمان الضرب أو مكانه بكسر الراء ـــ اسماً » الَمْضِرب«: قامت به، وذلك نحو
كظريــــف : مخــــرج للصــــفة المشــــبهة والســــم التفضــــيل» علــــى معنــــى الحــــدوث«: وقــــولي

وأْفَضـــل؛ فإنهمـــا اْشـــتُّقا لمـــن قـــام بـــه الفعـــل، لكـــن علـــى معنـــى الثبـــوت، ال علـــى معنـــى 
  . الحدوث

وأَشْرُت بتمثيلي بضارب وُمْكِرم إلى أنه إن كان من فعـل ثالثـي جـاء علـى زنـة فاعـل، 
كان من غيره جاء بلفظ المضـارع، بشـرط تبـديل حـرف المضـارعة بمـيم مضـمومة وٕان 

  . وكسر ما قبل آخره مطلقاً 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  اسم الفاعل المقرون بأل الموصولة يعمل عمل فعله مطلقا

  
  . ثم ينقسم اسُم الفاعلِل إلى َمْقرونٍن بأل الموصولة، ومجرد عنها
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ُل عمـــَل فعلـــه مطلقـــًا، أعنـــي ماضـــيًا كـــان أو حاضـــرًا أو مســـتقبًال، فـــالمقرون بهـــا يعمـــ
  ) الّرجز: (قال امرؤ القيس» هَذا الضاِرُب َزْيدًا أْمسِس، أو اآلن، أو َغداً «: تقول
  ـــ اْلَقاِتليَن اْلَمِلَك اْلُحَالِحَال  ٢٠٢

  َخْيَر َمَعد َحَسبًا َوَناِئَال 
ماضــي؛ ألنــه يريــد بالملــك اْلُحَالحــل أبــاه، وفيــه مــع كونــه بمعنــى ال» القــاتلين«فأعمــل 

  . دليل أيضًا على إعماله مجموعاً 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  اسم الفاعل المجرد من أل يعمل بشرطين

  
ُد عنها إنما يعمل بشرطين والمجر :  

أن يكــــون للحــــال أو االســــتقبال، ال للماضــــي، خالفــــًا للكســــائي وهشــــام وابــــن : أحــــدهما
، }) ١٨اآليــة : الكهــف(َوَكْلــُبُهْم َبـــِسٌط ِذَراَعْيــِه ِبالَوِصــيِد {: ء، اســتدلوا بقولــه تعــالىَمَضــا

َلَها غيرهما وتأو .  
  : أن يكون معتمدًا على واحد من أربعة، وهي: الثاني

  ) الكامل: (النفي كقوله: ـــ األول ١
  ـــ َما َراعٍع اْلِخالُن ِذمَة َناِكثٍث  ٢٠٣

  َوَفى َيِجُد اْلَخِليَل َخِليَال َبْل َمْن 
  ) المتقارب: (االستفهام، كقوله: ـــ الثاني ٢

  ـــ َأَناٍو ِرَجاُلَك َقْتَل اْمِرىٍء  ٢٠٤
  ِمَن اْلِعز ِفي ُحبَك اْعَتاَض ُذال؟ 

: طّـالقال(ِإن اللـَه َبــِلُغ َأْمـِرِه {: اسم ُمْخَبـر عنـه باسـم الفاعـل، كقولـه تعـالى: ـــ الثالث ٣
  . }) ٣اآلية 

  . »َمَرْرُت ِبَرُجلٍل َضاِربٍب َزْيداً «: اسم موصوف باسم الفاعل، كقولك: ـــ الرابع ٤
  ) البسيط: (إشارة إلى مثل قوله» ولو تقديراً «: وقولي
  ـــ َكَناِطحٍح َصْخَرًة َيْومًا ِلُيوِهَنَها  ٢٠٥
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  َفَلْم َيِضْرَها، َوأْوَهى َقْرَنُه اْلَوِعُل 
  ) الخفيف: (لهوقـو 

  ـــ َلْيَت ِشْعِري ُمِقيٌم اْلُعْذَر َقْوِمي  ٢٠٦
  ِلَي َأْم ُهْم ِفي اْلُحب ِلي َعاِذُلوَنا؟ 

كيـــف رأيـــت زيـــدًا؟ أال تـــرى أن هـــذه عملـــت : جوابـــًا لمـــن قـــال» َضـــاِربًا َعْمـــراً «: وقولـــك
  . يته ضارباً كَوعل ناطح، وليت شعري أُمقيٌم، ورأ: العتمادها على ُمَقدر؛ إذ األصل

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  إعمال صنع المبالغة: الثالث
  

َل ِلْلُمَباَلَغــِة ِمــْن َفاِعلــٍل إَلــى َفعالــٍل أْو ِمْفَعالــٍل أْو : الثاِلــُث اْلِمثَــاُل، وهــو: ثــم قلــت َمــا ُحــو
  . َفُعولٍل، ِبَكْثَرٍة، أْو َفِعيلٍل أْو َفِعلٍل، ِبِقلةٍ 

ـــُة المبالغـــِة، وهـــي عبـــارة عـــن : ث مـــن األســـماء العاملـــة َعَمـــَل الفعلـــلِ الثالـــ: وأقـــول أمثَل
لة عن صيغة فاعل؛ لَقْصِد إفادة المبالغة والتكثير األوزان الخمسة المذكورة، ُمَحو .  

ٍد  وحكمهــا حكــم اســم الفاعــل؛ فتنقســم إلــى مــا يقــع صــلة ألْل فتعمــل مطلقــًا، وٕالــى مجــر
  . ينعنها فتعمل بالشرطين المذكور 

  ) الطويل: (وقول الشاعر» أما الَعَسَل فأنا َشرابٌ «: ومثاُل إعمال َفعال قوُلهم
  ـــ أَخا اْلَحْربِب َلباسًا إَلْيَها ِجَالَلَها  ٢٠٧

  َوَلْيَس ِبَوالجِج اْلَخَواِلفِف َأْعَقَال 
  . ِسَمانها :أي» إنُه َلِمْنَحاٌر َبَواِئَكَها«: ومثاُل إعمال ِمْفَعال قوُلهم

  ) الطويل: (ومثاُل إعمال َفُعول قوُل أبي طالب
  ـــ َضُروٌب ِبَنْصلِل السّيفِف ُسوَق ِسَمانَها  ٢٠٨

  . وٕاعماُل هذه الثالثة كثيٌر؛ فلهذا اتفق عليه جميُع البصريـين
  . »إن اللَه َسِميٌع ُدَعاء َمْن َدَعاهُ «: ومثاُل إعمال َفِعيل قوُل بعضهم

  ) الوافر: (إعمال َفِعل قوُل زيد الخيل رضي اهللا عنه ومثالُ 
  ـــ َأَتاِني َأنُهْم َمِزُقوَن ِعْرِضي  ٢٠٩
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وٕاعماُلهمــا قليــٌل، فلهــذا خــالف ســيبويه فيهمــا قــوٌم مــن البصريـــين ووافقــه مــنهم آخــرون، 
ووافقـــه بعضـــهم فـــي َفِعلـــٍل ألنـــه علـــى وزن الفعـــل، وخالفـــه فـــي َفِعيلـــِل، ألنـــه علـــى وزن 

  . لصفة المشبهة كَظِريفٍف، وذلك ال ينصب المفعولَ ا
وأما الكوفيون فال يجيزون إعمـال شـيء مـن الخمسـة، ومتـى وجـدوا شـيئًا منهـا قـد وقـع 

  . بعده منصوب أضمروا له فعًال، وهو تعسف
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  إعمال اسم المفعول: الرابع

  
ــِه َكَمْضــُروبٍب : ِل، وهــوالرابــُع اْســُم الَمْفُعولــ: ثــم قلــت ــَع َعَلْي َمــا اْشــُتق ِمــْن ِفْعــل ِلَمــْن َوَق
  . َوُمْكَرممٍ 
  . اسُم المفعول: الرابع من األسماء العاملة عمَل الفعللِ : وأقول

مــن المجــاز مــا تقــدم شــرُحه فــي حــد اســم » مــا اشــتق مــن فعــل«: وفــي قــولي فــي حــده
  . الفاعل
ـــه«: وقـــولي ـــة، والســـم الفاعـــل، وإلســـمي الزمـــان ُمْخـــِرج لألف» لمـــن وقـــع علي عـــال الثالث

  . مما تقدم) َشْرُح ذلك(والمكان، وقد تبين 
ومثلـــــت بمضـــــروب ومكـــــرم ألنبـــــه علـــــى أن صـــــيغته مـــــن الثالثـــــي علـــــى زنـــــة مفعـــــول 
كمضروب ومقتول ومكسور ومأسـور، ومـن غيـره بلفـظ مضـارعه بشـرط مـيم مضـمومة 

  . ُمْخَرج وُمْسَتْخَرجك) َوَفْتح ما َقْبَل آخره(مكان حرف المضارعة 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  شروط إعمال اسم المفعول

  
  . وَشْرُطُهَما كإسم الَفاِعللِ : ثم قلت
أي شرط إعمـال المثـال وٕاعمـال اسـم المفعـول كشـرط إعمـال اسـم الفاعـل علـى : وأقول

  . التفصيل المتقدم في الواقع صلة ألل والمجرد منها، وقد مضى ذلك
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  شرح شذور الذهب: تاباسم الك
   

  إعمال الّصفة المشبهة: الخامس
  

ـَفُة الُمَشـبَهُة، وهـي: ثم قلت َتْحويـُل إْسـناِدها إلـى َضـِميِر : اْلَخاِمُس الص ِصـَفٍة صـح كـل
ِر، وَتْرَفُعــُه َفــاِعًال أْو َبــدَ  الُمــَؤخ ــَببيِبالَحالــِل، وَباْلَمْعُمولــِل الس ًال، أْو َمْوُصــوفها، وَتْخــَتص

  . َتْنِصُبُه ُمْشبهًا أْو تميـيزًا، أو َتُجرُه باإلضاَفِة إال إْن َكانت ِبأْل وهو َعاٍر ِمْنَها
الصــفة المشــبهة، وهــي عبــارة عمــا : الخــامس مــن األســماء العاملــة عمــل الفعــل: وأقــول
  . ذكرت

ْجهُـُه بـالرفع ألنـه بالنصـب أو بـالجر؛ واألصـل و » زيٌد َحَسـٌن َوْجهَـهْ «: ومثال ذلك قولك
ولكنــــك أردت المبالغــــة . فاعــــل فــــي المعنــــى؛ إذ الحســــن فــــي الحقيقــــة إنمــــا هــــو للوجــــه

ـــْرَت الوجـــه فضـــلًة  ـــنًا، وأخ ـــت زيـــدًا نفســـه َحَس ـــى ضـــمير زيـــد، فجعل ـــَت اإلســـناد إل ْل فحو
طالــٌب لــه مــن حيــث » َحَســنٌ «ونصــبته علــى التشــبيه بــالمفعول بــه؛ ألن العامــل وهــو 

عمولـــه األصـــلي، وال يصـــح أن ترفعـــه علـــى الفاعليـــة ــــــ والحالـــة هـــذه ــــــ المعنـــى؛ ألنـــه م
َزْيـــٌد َضـــاِرٌب َعْمـــرًا؛ ألن : الســـتيفائه فاعلـــه، وهـــو الضـــمير، فأشـــبه المفعـــول فـــي قولـــك

  . ضاربًا طالٌب له، وال يصح أن ترفعه على الفاعلية، فُنِصب لذلك
يشـبه مفعـول اسـم الفاعـل وقـد  فالصفة مشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، ومنصـوُبَها

  . تقدمت اإلشارة إلى هذا التقدير
ثم لك بعد ذلك أن تخفضه باإلضافة، وتكون الصفة حينئذ مشبهًة أيضًا ألن الخفـض 
ـــ عــن النصــب، ال عــن الرفــع؛ لــئال يلــزم إضــافة الشــيء إلــى  ـــ علــى األصــح ــ ناشــىء ــ

  . همهنفسه؛ إذ الصفة أبدًا عيُن مرفوعها وغير منصوبها فاف
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  أوجه االختالف ما بين الّصفة المشبهة واسم الفاعل

  
  . وتفارق هذه الصفة اسم الفاعل من وجوه
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أنهــا ال تكــون إال للحــال، وأعنــي بــه الماضــي المســتمر إلــى زمــن الحــال، واســُم : أحــدها
  . الفاعل يكون للماضي وللحال ولالستقبال

ها ال يكون إال سببيا، وأعنـي بـه مـا هـو مّتصـل بضـمير الموصـوف أن معمول: والثاني
: لفظــًا أو تقــديرًا، واســم الفاعــل يكــون معمولــه ســببيًا وأجنبيــًا؛ تقــول فــي الصــفة المشــبهة

فهـو إمـا علـى » َوْجِهـهِ «لوجـد منـه، أو : أي» زيـد َحَسـُن الَوْجـهِ «و » زيٌد َحَسـٌن َوْجهُـهُ «
لمضاف إليه أو على حذف الّضمير مـن غيـر نيابـة عنـه، َمَناَب الّضمير ا» أل«نيابة 

  . زيد ضارب عمراً : كما تقول» زيد َحَسٌن َعْمراً «: وال تقول
: وال تقــول» زيــٌد حَســٌن َوْجهَــهُ «: أن معمولهــا ال يكــون إال مــؤخرًا عنهــا، تقــول: الثالــث

زيـٌد «: ه، تقـولومعمـول اسـم الفاعـل يكـون مـؤخرًا عنـه ومقـدمًا عليـ» زيٌد َوْجَهُه َحَسنٌ «
  . »ُغَالَمُه َضاِربٌ 

، وال يجــوز فــي مرفــوع اســم الفاعــل إال : الرابــع أنــه يجــوز فــي مرفوعهــا النصــُب والجــر
  . الرفع

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  أوجه إعراب االسم بعد الّصفة المشبهة
  

أن : حــدهماثـم بيْنـُت أن الخفــض لـه وجـه واحــد وهـو اإلضـافة، وأن الرفــع لـه وجهـان؛ أ
أن يكـون بـدًال مـن ضـمير مسـتتر فـي الصـفة، وأن النصـب فيـه : يكون فـاعًال، والثـاني

أن يكــون انتصــابه : تفصــيل، وذلــك أن المنصــوب إن كــان نكــرة ففيــه وجهــان؛ أحــدهما
ـــيزًا؛ وٕان كــان معرفــة امتنــع كــون ) أن يكــون: (علــى التشــبيه بــالمفعول بــه، والثــاني تمي

  . هًا بالمفعول به، ألن الّتمييز ال يكون إال نكرةتمييزًا، وتعين كونه مشب
ثــم بينــت أن جــواز الّرفــع والّنصــب ُمْطلــق، وأن جــواز الخفــض مقيــد بــأال تكــون الصــفة 

زيـٌد «بأل والمعمول مجـرد منهـا ومـن اإلضـافة لتاليهـا، وتضـمن ذلـك امتنـاع الجـر فـي 
  . »الحَسُن َوْجُه أبٍ «و » ْجهاً الحَسُن وَ «و » اْلَحَسُن َوْجُه أبيهِ «و » الحسُن َوْجَههُ 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
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  عمل اسم الفعل: الّسادس
  

َبْلَه َزْيدًا، ِبَمْعَنـى َدْعـُه، وَعَلْيَكـُه وبِـِه ِبَمْعَنـى الزْمـُه، : الساِدُس اْسُم الِفْعلِل، نحو: ثم قلت
بمعنــى أْمِهْلــُه، َوَهْيَهــاَت َوَشــتاَن بمعنــى  واْلَصــْق، وُدوَنَكــُه، بمعنــى ُخــْذُه، وُرَوْيــَدُه، وَتْيــَدُه،

ُر َعــْن َمْعُمولــِه،  ــَأخ ُر، َوَال ُيَضــاف، وال َيَت ــُع وأَتَضــج ــَرَق، َوَأْوٍه َوُأَف بمعنــى أَتَوج َبُعــَد َواْفَت
َن ِمْنُه َفَنِكَرةٌ  وال ُيْنَصُب ِفي َجَواِبِه، وما ُنو .  

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  سم الفعلأنواع ا
  

  : اسم الفعل، وهو على ثالثة أنواع: السادس من األسماء العاملة عمل الفعل: وأقول
ـــ مــا ُســمَي بــه األمــر ١ : وهــو الغالــب؛ فلهــذا بــدأت بــه، ومثلتــه بخمســة أمثلــة، وهــي: ــ
  ) الكامل: (بمعنى َدْع، كقول الشاعر في صفة السيوف» َبْلهَ «

  يًا َهاَماُتَها ـــ َتَذُر اْلَجَماِجَم َضاحِ  ٢١٠
  َبْلَه األُكف كأّنها لم ُتْخَلقِق 

، أمــا َمــْن خفضــها قبلــه مصــدٌر، : أي وذلــك فــي روايــة َمــْن َنَصــَب األُكــف ، دع األكــف
، وأمــا َمـْن رفعهــا ــــ وهــو شـاذ ـــــ فهـي اســم اسـتفهام بمنزلــة »تَــْرَك األكـف «: بمنزلـة قولـك

  . كيف، وما بعدها مبتدأ، وهي خبره
: أي} ) ١٠٥اآليــة : الَمائـدة(َعلَـْيُكْم َأْنُفَســُكْم {: بمعنـى اْلَزْمــُه، وقولـه تعــالى» عليكـه«و 

اســم ألْلَصــْق : البــاء زائــدة، وقيـل: فقيـل» عليـك بــه«: اْلَزُمـوا شــأن أنفسـكم، ويقــال أيضــاً 
  . دون الزم

  ) الّرجز: (بمعنى ُخْذُه، كقول صبّية ألّمها» ُدوَنَكهُ «و 
  َها َيا ُأم ال ُأِطيُقَها ـــ ُدوَنكِ  ٢١١

  . بمعنى أْمِهْلهُ » َتْيَده«و » ُرَوْيَدهُ «و 
ــــ ومـــا ُســـمَي بـــه الماضـــي ٢ وهـــو أكثـــر ممـــا ســـمي بـــه المضـــارع؛ فلهـــذا ُقـــدَم عليـــه، : ــ

  ) الطويل: (بمعنى افترق، قال» َشتانَ «بمعنى َبُعد، و » هيهات«: وَمّثلُت له بمثالين



 مكتبة مشكاة ا�س�مية                                   شرح شذور الذھب

  َهْيَهاَت اْلَعِقيُق َوَمْن ِبِه  ـــ َفَهْيَهاتَ  ٢١٢
  َوَهْيَهاَت ِخل ِباْلَعِقيقِق ُنَواِصُلْه 

  ) الرجز: (وقـال
  ـــ َشتاَن هَذا َواْلِعَناُق َوالنْوْم  ٢١٣

  َوالَمْشَرُب اْلَباِرُد ِفي ِظل الدْوْم 
  ) السريع: (قبل فاعل شتان، كقوله» ما«ولك زيادة 

  َن َما َيْوِمي َعَلى ُكوِرَها ـــ َشتا ٢١٤
  َوَيْوُم َحياَن َأِخي َجاِبِر 

 اَن َما َبْيَن َزْيٍد وَعْمرو«وال يجوز عند األصمعيَزُه غيره محتجًا بقوله» َشت وَجو :  
  ـــ َلَشتاَن َما َبْيَن اْلَيِزيَدْينِن ِفي النَدى  ٢١٥

  : وأما قوُل بعض الُمْحَدِثينَ 
  َزْيُتُموِني ِباْلِوَصالِل َقِطيَعًة ـــ َجا ٢١٦

  َشتاَن َبْيَن َصِنيِعُكْم َوَصِنيِعي 
موصــولة ببــين، وذلــك علــى قــول » مــا«فلــم تســتعمله العــرُب، وقــد ُيَخــرج علــى إضــمار 

  . الكوفيـين إن الموصول يجوز حذفه
ـــ ومــا ســمي بــه المضــارع ٣ ــُع، و » أّوه«: نحــو: ــ ُر، بمعنــى أ» أفَ «بمعنــى أَتَوج تضــج

  . وبعضهم أسقط هذا القسم، وَفسَر هذين بتوجعت وتضجرت
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  أحكام اسم الفعل

  
اُه ــــ وهـو الفعـل ــــ كـذلك: ومن أحكام اسم الفعل ومـن ثـم . أنـه ال يضـاف، كمـا أن ُمَسـم

صـدرين والفتحـُة فيهمـا فتحـُة بـالخفض كانـا م» ُرَوْيَد َزْيدٍ «و » َبْلَه َزْيدٍ «: إذا قلت: قالوا
كانــا اســمي فعلــين، ومعلــوم أن الفتحــة » ُرَوْيــَد زيــداً «و » َبْلــَه َزْيــداً «: إعرابـٍب، وٕاذا قلــت

  . فيهما حينئذ فتحة بناء لعدم التنوين
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وخـالف فـي ذلـك الكسـائي، » َزْيدًا َعَلْيـك«: أن معمولها ال يتقدم عليها؛ ال تقول: ومنها
: وقـــول الراجـــز} ) ٢٤اآليـــة : النســـاء(ِكتَــــَب اللـــِه َعَلـــْيُكْم {: الىتمســـكًا بظـــاهر قولـــه تعـــ

  ) الرجز(
  ـــ َيا َأيَها المائُح َدْلِوي ُدوَنَكا  ٢١٧
» َصـــه فأحـــدَثكَ «: أن المضـــارع ال ينصـــب فـــي جـــواب الطَلبـــي منـــه؛ ال تقـــول: ومنهـــا

  ) الوافر: (لهبالنصب، خالفًا للكسائي أيضًا، نعم ُيْجَزُم في جوابه، كقو 
  ـــ َمكاَنكِك ُتْحَمِدي أْو َتْسَتِريِحي  ١٧٤
َن منهــا نكــرة، ومــا لــم ينــون معرفــة؛ فــإذا قلــت: ومنهــا فمعنــاه اســكت » َصــهٍ «: أن مــا نــو

  . فمعناه اسكت السكوت المعين» َصهْ «: سكوتًا، وٕاذا قلت
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  ورعمل الّظرف والمجر : الّسابع والثّامن

  
  . السابِـُع والثاِمُن الظْرُف واْلَمْجُروُر اْلُمْعَتِمَدانِن، وَعَمُلُهَما َعَمُل اْسَتَقر : ثم قلت

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  شروط عمل الظرف والمجرور واختالف النحاة في ذلك
  

ـــ وهـو النفـي، إذا اعتمد الظرف والمجرور على ما ذكرُت في باب اسم الفاعل ـ: وأقول
واالستفهام، واالسـم المخبـر عنـه، واالسـم الموصـوف، واالسـم الموصـول ــــ َعِمـَال َعَمـَل 

مــا «و » مــا عنــدَك مــال«: فعلــِل االســتقراِر، فرَفعــا الفاعــَل المضــمَر أو الظــاهَر، تقــول
ــدار زيــدٌ  مــا اســَتَقر عنــدك مــال، ومــا اســتقّر فــي الــدار زيــد، فحــذف : واألصــلُ » فــي ال

إنمــا : الفعـل، وأنيــب الظـرف والمجــرور عنـه، وصــار العمـل لهمــا عنـد المحققــين، وقيـل
العمل للمحذوف، واختاره ابُن مالكٍك، ويجوز لـك أن تجعلهمـا خبـرًا مقـدمًا ومـا بعـدهما 
مبتدأ مؤخرًا، واألوُل أولى؛ لسالمته من مجاز التقديم والتـأخير، وهكـذا العمـُل فـي بقيـة 
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َزْيــٌد ِعنــدك «: ، وقولــك}) ١٠اآليــة : إبــراهيم(َأِفــى اللــِه َشــك {: ومــا يعتمــدان عليــه، نحــ
  . »َمَرْرُت برجلٍل ِفيِه َفْضلٌ «، و »جاء الذي في الدار أخوهُ «، و »أبوه

ففــي أي مســألة يعتمــد الوصــُف علــى الموصــول حتــى ُيَحــال عليــه الظــرف : فــإن قلــت
  والمجرور؟ 

وصُف ِصَلة، ولهذا َحُسَن عطـُف الفعـل عليـه إذا وقع بعد أل؛ فإنها موصولة وال: قلت
ّدقَـِت َوَأْقَرُضوْا اللَه {: في قوله تعالى ّدِقيَن َواْلُمص اْلُمص ١٨اآلية : الَحديد(ِإن ({ .  

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  إعمال اسم المصدر: التاسع
  

  المراد باسم المصدر 
والُمــَراُد ِبــِه اْســُم اْلِجْنســِس اْلَمْنُقــوُل َعــْن َمْوُضــوِعِه إَلــى  التاِســُع اْســُم الَمْصــَدِر،: ثــم قلــت

، وأما نحو والَبْغَداِدي ما ُيْعِمْلُه اْلُكوفيَوابِب، وٕانُمَصـاُبَك «: إَفاَدِة اْلَحَدثِث، َكاْلَكَالمِم والث
  . َفَجاِر وَحَمادِ  :فجائٌز إْجماعًا؛ ألنُه َمْصَدٌر، وَعْكُسُه نحو» اْلَكاِفَر َحَسنٌ 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  أحوال عمل اسم المصدر

  
  : التاسع اسم المصدر، وهو يطلق على ثالثة أمور: وأقول
ما يعمل اتفاقًا، وهو ما ُبديء بميم زائدة لغير المفاعلـة، كاْلَمْضـِربِب واْلَمْقَتلـِل، : أحدها

، وٕانمـــا َســـمْوُه أحيانـــًا اســـم وذلـــك ألنـــه مصـــدر فـــي الحقيقـــة، ويســـمى المصـــدَر  الميمـــي
  ) الكامل: (مصدر َتَجوزًا، ومن إعماله قوُل الشاعر

  ـــ أَظُلوُم إن ُمَصاَبُكْم َرُجًال  ٢١٨
  أْهَدى السَالَم َتِحيًة ُظْلُم 

، وهـــو مصـــدر بمعنـــى : اســـم امـــرأة منـــادى، ومصـــابكم: الهمـــزة للنـــداء، وظلـــوم اســـم إن
جملـة : مفعول بالمصدر، وأهدى السـالم: اسم مصدر مجازًا، ورجالً إصابتكم، ويسمى 
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مصــدر ألهــدى الســالم، مــن بــاب : فــي موضــع نصــب علــى أنهــا صــفة لــرجًال، وتحيــة
، ولهذا البيت حكاية شهيرة عند أهل األدب: وظلم» قعدت جلوساً « خبر إن .  

علمـًا » ُسـْبَحان«مـًا كــما ال يعمل اتفاقـًا، وهـو مـا كـان مـن أسـماء األحـداث َعلَ : والثاني
  . علمين للَفْجرة والمحمدة» َحَمادِ «و » َفَجارِ «للتسبيح، و 

مـــا اختلـــف فــــي إعمالـــه، وهـــو مــــا كـــان اســـمًا لغيــــر الحـــدث، فاســـتعمل لــــه، : والثالـــث
فإنه في األصـل اسـم للملفـوظ بـه مـن الكلمـات، ثـم ُنِقـل إلـى معنـى التكلـيم، » الَكَالم«كـ
ألصل اسٌم لما ُيثَاُب به الُعماُل، ثم نقل إلى معنى اإلثابة، وهـذا فإنه في ا» الثَواب«و 

: النــوع ذهــب الكوفيــون والبغــداديون إلــى جــواز إعمالــه، تمســكًا بمــا ورد مــن نحــو قولــه
  ) الوافر(

  ـــ َأُكْفرًا َبْعَد َرد الَمْوتِت َعني  ٢١٩
َتاَعا  وَبْعَد َعَطاِئَك اْلِمائَة الر  

  ) ويلالط : (وقـوله
ِد  ٢٢٠ ُمَوح ِه ُكلَثَواَب الل ـــ ألن  

  ِجَناٌن ِمَن اْلِفْرَدْوسِس ِفيَها ُيَخّلُد 
  ) البسيط: (وقـوله

  َكَالُمَك ِهْندًا َوْهَي ُمْضِغيٌة : ـــ َقاُلوا ٨
  َصِحيٌح َذاَك َلْو َكاَنا : َيْشِفيَك؟ ُقْلتُ 

  . ت أفعاًال تعمل فيهاومنع ذلك البصريون؛ فأضمروا لهذه المنصوبا
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  إعمال اسم الّتفضيل: العاشر

  
اْلَعاِشُر اْسـُم التْفِضـيلِل، كأْفَضـَل َوأْعلَـَم، وَيْعَمـُل ِفـي َتْميِــيٍز، وَظْرفـٍف، وحالـٍل، : ثم قلت

بِــِه، أْوَلـــُه، أْو َمَعــُه، َوَال ِفـــي وَفاِعلــٍل ُمْســَتِتٍر، ُمْطَلقـــًا، َوَال َيْعمــُل ِفـــي َمْصــَدٍر، وَمْفُعولـــٍل 
  . َمْرُفوعٍع َمْلُفوظ ِبِه ـــ في األَصح ـــ إّال في َمْسأَلِة اْلُكْحللِ 

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
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  مجاالت إعمال اسم التفضيل

  
ْرُت هـذا عـن الظـرف والمجـرور، وٕان كـان مـأخوذًا مـن لفـظ الفعـل؛ ألّن : وأقول ما أخإن

  . المرفوع الظاهر ليس مطردًا كما تراه اآلن عمله في
  . وأشرُت بالتمثيل بأْفَضَل وأْعَلَم إلى أنه يبنى من القاصر والمتعّدي

ُهــْم }{) ٣٤اآليــة : الكهــف(َأَنــْا َأْكثَــُر ِمنــَك َمــاًال َوَأَعــز َنَفــرًا {: ومثــاُل إعمالــه فــي التميـــيز
  . } )٧٤اآلية : مرَيم(َأْحَسُن َأثَاثًا َوِرءيًا 

هـــَذا ُبْســـرًا أْطَيـــُب ِمْنـــُه «و » َزْيـــٌد أْحَســـُن الناســـِس ُمَتبســـماً «: ومثـــاُل إعمالـــه فـــي الحـــال
  . »ُرَطباً 

  ) الطويل: (ومثال إعماله في الظرف قوُل الشاعر
  ـــ فإنا َوَجْدَنا اَلِعْرَض أْحَوَج ساَعًة  ٢٢١

ْونِن ِمْن َرْيٍط يَمانٍن ُمَسهمِم  إلى الص  
  . اُل إعماِلِه في الفاعل المستتر جميُع ما ذكرناومث

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  المجاالت التي ال يعمل فيها اسم التفضيل
  

ـــه، ال : وال يعمـــل فـــي مصـــدر؛ ال تقـــول ـــنًا، وال فـــي مفعـــول ب ـــُن الناســـِس ُحْس ـــٌد أْحَس َزْي
زيـــٌد أشـــرب النـــاس : ه بـــالالم؛ فتقـــولزيـــد أْشـــَرُب النـــاس َعَســـًال، وٕانمـــا ُتَعديـــه إليـــ: تقـــول

إال فـي لغــة . مـررت برجــل أْحَسـن منـه أبــوه: للعسـل، وال فـي فاعــل ملفـوٍظ بـه؛ ال تقــول
: وضـاِبطها. واتفقت العرُب علـى جـواز ذلـك فـي مسـألة الكحـل. ضعيفة حكاها سيبويه

ــــًال علــــى نفســــه أن يكــــون أفعــــُل صــــفًة الســــمِم جنســــٍس مســــبوقٍق بنفــــي، والفاعــــل ُمَفض 
َمـا ِمـْن أيـامٍم أَحـب إَلـى اللـِه ِفيَهـا «باعتبارين، وذلك كقول النبي صلى اهللا عليـه وسـّلم 

ـــةِ  ـــْوُم ِمْنـــُه ِفـــي َعْشـــِر ِذي الِحج مـــا رأيـــت رجـــًال أْحَســـَن فـــي عينـــه : وقـــول العـــرب» الص
  ) فالخفي: (وبهذا المثال لقيت المسألة بمسألة الكحل، وقوله. الكحُل منه في عين زيدٍ 
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  ـــ ما رأيت امرأ أَحب إليه الَبـ  ٢٢٢
  ـْذُل ِمْنُه إَلْيَك يا ابَن ِسَنانِن 

  . ولم يقع هذا التركيُب في التنزيل
فـــي الحـــديث والبيـــت نائـــُب الفاعلـــِل؛ ألنـــه مبنـــي مـــن فعـــل » أحـــب «واعلـــم أن مرفـــوع 

علـــى  المفعـــول، ال مـــن فعـــل الفاعـــل، ومرفـــوع أحســـن فـــي المثـــال بـــالعكس؛ ألن بنـــاءه
  . العكس

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  أحوال مطابقة اسم الّتفضيل لمن هو له
  

ــــَر، أْو ِلَمْعِرَفــــٍة : ثــــم قلــــت دًا أو ُمَضــــافًا ِلَنِكــــَرِة ُأْفــــِرَد وُذك وٕاَذا كــــاَن بــــأْل َطــــاَبَق، أو ُمَجــــر
  . َفاْلَوْجَهاننِ 

  : ثالثة أقساماستطَرْدت في أحكام اسم التفضيل، فذكرت أنه على : وأقول
: أن يكون ِطْبَق َمـْن هـو لـه، وهـو مـا كـان بـاأللف والـالم، تقـول) فيه(ما يجب : أحدها

ْيـَدانِن األْفَضـَالنِ «و » ِهْنٌد الُفْضَلى«و » زيٌد األْفَضلُ « و » الهنـدان الُفْضـَلَيان«و » الز
  . »الهندات الُفْضلياُت، أو الُفّضلُ «و » الزيُدون األفضُلونَ «
ما يجب فيه أن ال يطابق، بل يكون مفردًا مذكرًا على كـل حـال، وهـو نوعـان؛ : ثانيال

» زيــــد ـــــــ أو هنــــد ـــــــ أفضــــل مــــن عمــــرو«: المجــــرد مــــن أل واإلضــــافة، تقــــول: أحــــدهما
ـــ أفضــُل مــن عمــرو ـــ أو الهنــدان ــ ـــ أفضــل مــن «و » والزيــدان ــ ـــ أو الهنــدات ــ الزيــدون ــ

الزيــدان أفضــل «و » زيــد أفضــُل رجــلٍ «: رة، تقــولالمضــاف إلــى نكــ: ، والثــاني»عمــرو
ـــــين ـــــدون أفضـــــل ِرَجـــــالٍ «و » رجل ـــــدان أفضـــــل «و » هنـــــد أفضـــــل امـــــرأة«و » الزي الهن
وتجــب المطابقــة فــي تلــك النكــرة كمــا َمثْلنــا، وأمــا » الهنــدات أفضــل نســوة«و » امــرأتين

َل َكــاِفٍر ِبــِه {: قولــه تعــالى فالتقــدير أوَل فريــق كــافٍر، } ) ٤١ة اآليــ: الَبَقــَرة(َوَال َتُكوُنــوْا َأو
ـــــل ـــــك لقي ـــــوال ذل ـــــل: أول كـــــافرين، أو التقـــــدير: ول : وال يكـــــن كـــــل مـــــنكم أول كـــــافر، مث

  . }) ٤اآلية : النور(َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَدًة {
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و » َزْيـٌد أْفَضـُل اْلقَـْومِ «: ما يجـوز فيـه الوجهـان، وهـو المضـاف لمعرفـة، تقـول: والثالث
الهنـدان «و » هند أفضُل النسـاءِ «و » الزيدون أفضُل القومِ «و » أْفَضُل القومِ  الزيدان«

» الزيـدان أْفَضــَال القــوم«: وٕان شـئت قلــت» الهنـدات أفضــل النســاء«و » أْفَضـُل النســاء
و » الهنــدان ُفْضــَلَيا النســاء«و » هنــد ُفْضــَلى النســاء«، و »الزيــدون أْفَضــُلوا القــوم«و 
َوَلَتِجـَدنُهْم َأْحـَرَص {: وتـرُك المطابقـِة أْوَلـى، قـال اهللا تعـالى» النسـاء الهندات ُفْضـَلَياتُ «

: ، ولـــم يقـــل أْحَرِصــي الناســـِس، وقـــال الشـــاعر}) ٩٦اآليـــة : الَبقَــَرة(النــاِس َعَلـــى َحَيـــوٍة 
  ) الوافر(

  ـــ َوَميُة َأْحَسُن الثَقَلْين ِجيدًا  ٢٢٣
  َال َوَساِلَفًة، وَأْحَسُنُهْم َقَذا

  . ولم يقل ُحْسَنى الثَقَلْينِن، وال ُحْسَناُهمْ 
ــْم {: وعــن ابــن الســراج إيجــاُب َتْركــِك المطابقــة، وُرد بقولــه ســبحانه وتعــالى ِإال الــِذيَن ُه

اآليــة : األنَعــام(َوَكــذِلَك َجَعْلَنــا ِفــي ُكــّل َقْرَيــٍة َأَكـــِبَر ُمْجِرِميَهــا }{) ٢٧اآليــة : ُهــود(َأَراِذُلَنــا 
١٢٣ ({ .  

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  شروط بناء اسم التفضيل
  

بِب ـــ وِهيَ : ثم قلت َعجَما أْفَعَلُه، وأْفِعْل بِـِه، وَفُعـَل : َوَال ُيْبَنى َوَال َيْنَقاُس ُهَو َوَال َأْفَعاُل الت
ــاّم، مُ  ٍد َلْفظــًا وَتْقــِديرًا، َت ــٍل، ُثَالثِــَي، ُمَجــر ـــ إّال ِمــْن ِفْعل ــى، َغْيــِر َمْنِفــّي، وَال ــ َتَفاِوتــِت الَمْعَن

  . َمْبِنّي ِلْلَمْفُعوللِ 
: ال يبنــى أفعــل التفضــيل، وال َمــا أْفَعَلــُه وأفِعــْل بــه وَفُعــَل فــي التعجــب، مــن نحــو: وأقــول

َمـا «و » َمـا أْحَمـَره«و » مـا أْجَلفَـه«: ِجْلفٍف َوَكْلبـٍب وحمـار؛ ألنهـا غيـر أفعـال، وقـولهم
اْنَطلَـَق واْسـَتْخَرَج؛ ألنـه : َدْحـَرَج؛ ألنـه ربـاعي، وال مـن نحـو: أ، وال مـن نحـوخطـ» أْكَلَبه

َهِيــَف وَغِيــَد وَحــِوَل وَســِوَد وَحِمــَر وَعِمــَي : وٕان كــان ثالثيــًا لكنــه مزيــد فيــه، وال مــن نحــو
وَعـــِرَج؛ ألنهـــا وٕان كانـــت ثالثيـــة مجـــردة فـــي اللفـــظ لكنهـــا مزيـــدة فـــي التقـــدير؛ إذ أْصـــُل 

َول وَعــِوَر اْعــَور وَغِيــَد اْغَيــد، والــدليُل علــى ذلــك أن َعْيَناتهــا لــم تقلــب ألفــًا مــع َحــِوَل اْحــ
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تحركها وانفتاح ما قبلها، فلوال أن ما قبل عيناتها سـاكٌن فـي التقـدير لوجـب فيهـا القلـُب 
ـــر تامـــة، وال مـــن نحـــو: المـــذكور، وال مـــن نحـــو ـــات وصـــار؛ ألنهـــا غي ـــاَن وظـــل وب : َك

  . ما قاَم وما عاَج بالدواِء؛ ألنه منفي: مبني للمفعول، وال من نحو ُضِرَب ألنه
ُهــَو أَلــص ِمــْن «: ومــا ُســِمَع مخالفــًا لشــيء ممــا ذكرنــا لــم ُيَقــْس عليــه؛ فمــن ذلــك قــولهم

هــو لــص، وَقِمــٌن بكــذا، : َفَبَنــْوُه مــن غيــر فعــل، بــل مــن قــولهم» أْقَمــُن ِمْنــهُ «و » فُــَالنٍ 
مـــن اْخُتِصـــَر؛ وهمـــا ذوا » َمـــا أْخَصـــَر هـــَذا اْلَكـــَالمَ «مـــن اتَقـــى، و » َمـــا أْتَقـــاه«: وقـــولهم

: الَبقَـَرة(ذِلُكْم َأْقَسُط ِعنَد اللـِه َوَأْقـَوُم ِللشهَــَدِة {: زيادة والثاني مبني للمفعول، وفي التنزيل
ذا ، وهمــا مــن أْقَســَط إذا َعــَدَل ومــن أقــام الشــهادة، وســيبويه يقــيس ذلــك إ}) ٢٨٢اآليــة 

  . كان المزيد فيه أْفَعلَ 
أنــه قــد ُيْبَنــى مــن غيــر ذلــك بالســماع دون القيــاس، كمــا » َوَال َيْنَقــاُس «: وفهــم مــن قــولي

  . بينته
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  بـاب التـنازع

  
َر ِمـْن َمْعُمولــٍل بــاٌب ــــ وٕاَذا َتَنــاَزَع ِمـَن اْلِفْعلــِل أْو ِشـْبِهِه َعـاِمَالنِن فــأْكَثُر َمـا تــَأخ : ثـم قلـت

فأْكَثَر، َفاْلَبْصِري َيْختَـاُر إْعَمـاَل الُمَجـاِوِر؛ فُيْضـِمُر فـي َغْيـِره َمْرُفوَعـُه وَيْحـِذُف َمْنُصـوَبُه 
َرُه، والُكوفي األْسَبَق، َفُيْضِمُر في َغْيِرِه َما َيْحَتاُجهُ  إن اْسُتْغِنَي َعْنُه، وٕاّال أخ .  

كــر العوامــل أْرَدْفُتَهــا بحكمهــا فــي التنــازع، ويســمى هــذا البــاب لمــا فرْغــُت مــن ذ: وأقــول
  . باب التنازع، وباب اإلعمال

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  معنى التنازع وشرطا وقوعه
  

) جـائز(والحاصل أنه يتـأتى تنـازع عـاملين، وأكثـر، فـي معمـول واحـد وأكثـر، وأن ذلـك 
الفعل أو ِشـْبِهه مـن األسـماء؛ فـال َتَنـاُزَع  أن يكون العامل من جنس: بشرطين؛ أحدهما
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أال يكـون المعمـول متقـدمًا، وال متوسـطًا، : بين الحروف وال بين الحرف وغيـره، والثـاني
ــــاُزَع فــــي نحــــو ــــدًا َضــــَرْبُت وأْكَرْمــــتُ «: بــــل متــــأخرًا؛ فــــال َتَن : لتقدمــــه، وال فــــي نحــــو» َزْي

  . عضهم فيهمالتوسطه، وجوز ذلك ب» َضَرْبُت َزْيدًا وأْكَرْمتُ «
) ٩٦اآليـة : الكهـف(آتُـوِنى ُأْفـِرْغ َعَلْيـِه ِقْطـرًا {: مثاُل تنازع العاملين معمـوًال قولـه تعـالى

  ). قطراً (عامالن طالبان لـ) أفرغ(و ) آتوني(فـ} 
  . »َضَرْبُت وأَهْنُت َزْيدًا َيْوَم اْلَخِميَس «: ومثاُل تنازع العاملين أْكَثَر من معمول

  ) البسيط: (كثر من عاملين معموًال واحدًا قوُل الشاعرومثاُل تنازع أ
  ـــ أْرُجو وأْخَشى وأْدُعو اللَه ُمْبَتِغيًا  ٢٢٤

وحِح َواْلَجَسِد  َعْفوًا وَعاِفَيًة في الر  
تنـــازع أْكثَـــَر مـــن عـــاملين أْكثَـــَر مـــن معمـــول واحـــد قولـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـّلم : ومثـــالُ 

ــُدونَ « ُحوَن َوُتَحمــينَ  ُتَســب ــًا وَثَالِث ــَر ُكــل َصــَالٍة َثَالث ــُروَن ُدُب ــاً : فــُدُبرَ » وُتَكب : ظــرٌف، وثالث
  . مفعول مطلق، وهما مطلوبان لكل من العوامل الثالثة

  ) الطويل: (ومثاُل تنازع الفعلين ما مثلنا، ومثاُل تنازع االسمين قول الشاعر
   ـــ َقَضى ُكل ِذي َدْينٍن َفَوّقى َغِريَمهُ  ٢٢٥

  وَعزُة َمْمُطوٌل ُمَعنى غِريُمَها 
  . في أحد القولين

  . }) ١٩اآلية : الَحاقة(َهآُؤُم اْقَرُؤْا ِكتَـبَيْه {: تنازع الفعلِل واالسممِ : ومثالُ 
واتفــق الفريقــان علــى جــواز إعمــال أي العــاملين شــئت، ثــم اختلفــوا فــي المختــار فاختــار 

ــِه المعمــوَل، وهــو الكوفيــون إعمــاَل األول لتقدمــه، و  البصــريون إعمــال المتــأخر لمجاَوَرِت
  . الصواُب في القياس، واألْكَثُر في السماع

فــــإذا أعمــــل الثــــاني نظــــرت، فــــإذا احتــــاج األول لمرفــــوع أضــــمر علــــى َوْفقــــِق الظــــاهر 
ـــكَ «و » َقاَمـــا وَقَعـــَد أَخـــَواكَ «: المتنـــاَزعِع فيـــه، نحـــو ـــاُموا وَقَعـــَد إْخَوُت َد ُقْمـــَن وَقَعـــ«و » َق

إمــا أن يصــح : وهــذا إجمــاع مــن البصريـــين، وٕان احتــاج لمنصــوب فــال يخلــو» ِنْســَوُتكَ 
َضـَرْبُت وَضـَرَبِني «: االستغناء عنه أو ال، فإن صح االستغناء عنه َوَجـَب َحْذفـُه، نحـو

ضــربته وضـربني زيــد، إال فـي ضــرورة الشـعر، قــال : وال يجـوز أن تضــمره فتقـول» َزْيـدٌ 
  ) الطويل: (الشاعر
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  ـــ ِإَذا ُكْنَت تْرِضيِه َوُيْرِضيَك َصاِحٌب  ٢٢٦
 ِجَهارًا َفُكْن في اْلَغْيبِب أْحَفَظ ِلْلُود  

ْيَدانِن َعْنُهَما«: وٕان لم َيِصح وجب تأخيُرُه، نحو الز َرِغْبُت َوَرِغَب ِفي« .  
مـــن مرفـــوع، ومنصـــوب، ومجـــرور؛ : وٕاذا أعمـــل األول أضـــمر فـــي الثـــاني مـــا يحتاجـــه

» قَـاَم وَمـَرْرُت ِبِهَمـا أَخــَواكَ «و » قَـاَم وَضــَرْبُتُهَما أَخـَواكَ «و » قَـاَم وَقَعـَد أَخـَواكَ «: فتقـول
وال يجــوز حذفــه إذا كــان مرفوعــًا باتفــاق، وال إذا كــان منصــوبًا إال فــي ضــرورة الشــعر، 

  ) مجزوء الكامل: (كقول الشاعر
  ُيْعِشي الناِظِريـ ـــ ِبُعَكاَظ  ٢٢٧

  ـَن ِإَذا ُهْم َلمحوا ُشَعاُعْه 
إنـه أعمـل } ) ٩٦اآليـة : الكهـف(آُتوِنى ُأْفِرْغ َعَلْيـِه ِقْطـرًا {: ومن َثم قلنا في قوله تعالى

وكـذا فـي بقيـة » آُتوِني ُأْفِرْغُه َعَلْيِه ِقْطـراً «: الثاني؛ ألنه لو أعمل األول لوجب أن يقال
  . ردة من هذا البابآي التنزيل الوا

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  بـاب االشتغـال
  

َباٌب ــــ إَذا َشـَغَل ِفْعـًال أْو َوْصـفًا َضـِميُر اْسـمٍم َسـاِبقِق أْو ُمَالبِـٌس ِلَضـِميِرِه َعـْن : ثم قلت
 ِإنِ «ِباْلِفْعلــِل كــــ َنْصــِبِه َوَجــَب َنْصـــُبُه ِبَمْحــُذوفٍف ُمَماِثلـــٍل ِلْلَمــْذُكوِر إْن تَـــَال َمــا َيْخـــَتص «

َح إْن تَـَال َمـا اْلِفْعـُل بِـِه أْوَلـى َكـاْلَهْمَزِة َوَمـا الناِفَيـِة أْو َعاِطفـًا  ِة وَهّال وَمتَـى، وتَـَرجالّشرِطي
ـــ ــَر َمْفُصــولٍل ب ــٍة َغْي ــى ِفْعِلي ــا«َعَل ِبُعــُه {: نحــو» َأمتــا وِحــدًا ن ٢٤اآليــة : الَقَمــر(َأَبَشــرًا ّمن (

أْو َكاَن الَمْشُغوُل َطَلبًا، َوَوَجَب َرْفُعـُه ِباالْبتِـَداِء } ) ٥اآلية : الّنحل(َواْالْنَعـَم َخَلَقَها َلُكْم }{
ـْدُر كــ» إَذا«إْن َتَال َما َيْخَتص ِبِه َكـ ِة، أْو تَـَالُه َمـا لَـُه الصوهـَذا » َزْيـٌد َهـْل َرأْيتَـهُ «اْلُفَجاِئي

ُبـِر {: ا اْلَبـاب، ِمْثـلُ َخاِرٌج َعْن أْصلِل هـذَ  َشـْىء َفَعلُـوُه ِفـى الز ٥٢اآليـة : الَقَمـر(} َوُكـل (
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ــا َأْحَســَنهُ «و  ــٌد َم َح فــي نحــو»َزْي ــَرج ــٌد َضــَرْبُتهُ «: ، وَت ــَتَوَيا فــي نحــو»َزْي ــاَم «: ، َواْس ــٌد َق َزْي
  . »وَعْمرًا أْكَرْمُتهْ 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  معنى االشتغال

  
أن يتقـــدم اســـم، ويتـــأخر عنـــه : هـــذا البـــاب المســـمى ببـــاب االشـــتغال، وحقيقتـــه: وأقـــول

عامل، هو فعل أو وصف، وكل من الفعل والوصف المذكورين مشتغل عن نصبه لـه 
أو لمـــا البـــس » َزْيـــدًا َمـــَرْرُت بـــه«أو محـــًال كــــ» َزْيـــدًا ضـــرْبُته«بنصـــبه لضـــميره لفظـــًا كــــ

  . »َمَرْرُت ِبُغَالِمهِ «أو  »َزْيدًا ضربت ُغَالَمهُ «: ضميره، نحو
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  لالسم المتقّدم على العامل وجهان من اإلعراب

  
أن يرفــع علــى : واالســم فــي هــذه األمثلــة ونحوهــا أصــُله أن يجــوز فيــه وجهــان؛ أحــدهما

أن ينصـب بفعـل محـذوف : االبتداء؛ فالجملة بعده في محل رفع على الخبرية، والثاني
  . يفسره الفعل المذكور؛ فال موضع للجملة بعده ألنها مفسرة وجوباً 

أن العامل إن لم يكـن أحـدهما لـم تكـن المسـألة مـن » فعٌل أو وصفٌ «: وُفِهَم من قولي
وذلـك ألن الحـرف » َعْمٌرو كأنُه أَسدٌ «و » َزْيٌد إنُه َفاِضلٌ «: باب االشتغال، وذلك نحو

ألن اســم الفعــل ال » َعْمــٌرو َعَلْيَكــهُ «و » ْيــٌد َدَراِكــهِ زَ «: ال يعمــل فيمــا قبلــه، وكــذلك نحــو
يعمل فيما قبله، وما ال يعمل ال يفسر عامًال، ومن ثم لم يجز النصب علـى االشـتغال 

ُبِر {: في نحو َشْىء َفَعُلوُه ِفى الز ؛ »زيـٌد َمـا أْحَسـَنهُ «: وقولـك) ٥٢اآليـة : الَقَمر(} َوُكل
الصفة ال تعمل في الموصوف، وفعُل التعجبـِب جامـٌد؛ فهـو شـبيٌه صفة، و ) َفَعُلوهُ (ألن 

ـْدُر، وكـذلك» مـا«بالحرف فـال يعمـل فيمـا قبلـه، ال سـيما وبينهمـا  التعجبيـة، ولهـا الص :
اِرُبهُ « ألن أل موصولة؛ فال يتقدم عليها معموُل ِصَلِتَها» َزْيٌد أنا الض .  

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
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  المتقّدم على العاملأحكام االسم 

  
ثــم االســم الــذي تقــدَم، وبعــده فعــٌل أو وصــٌف، وكــل منهمــا ناصــب لضــميره أو لســببيه؛ 

  : ينقسم خمسة أقسام
ُح نصبه، وذلك في ثالث مسائل: ـــ أحدها ١ ما يترج :  

  . »عمرًا ال ُتِهنهُ «و » زيدًا اْضِرْبهُ «: أن يكون الفعل المشغول طلبًا، نحو: إحداها
ــُه {: أن يتقــدم عليــه أداة يغلــب دخولهــا علــى الفعــل، نحــو: يــةالثان ــا وِحــدًا نتِبُع َأَبَشــرًا ّمن

  . }) ٢٤اآلية : الَقَمر(
ـــْبَن علـــى مبتـــدأ، كقولـــه : الثالثـــة ـــم ُت أن يقتـــرن االســـُم بعـــاطفٍف مســـبوق بجملـــة فعليـــة ل
  . }ِبيٌن َواْالْنَعـَم َخَلَقَها َلُكمْ َخَلَق اِإلْنَسـَن ِمن نْطَفٍة َفِإَذا ُهَو َخِصيٌم م {: تعالى

ُح رفعُه باالبتداء، وذلك فيما لم يتقدم عليـه مـا يطلـب الفعـل وجوبـًا : ـــ الثاني ٢ ما يترج
وذلـك ألن النصـب محـوج إلـى التقـدير وال طالـب لـه، » زيـٌد َضـَرْبُتهُ «: أو ُرْجحانًا، نحو

ألصـــل، ومـــن ثـــم منعـــُه بعـــض والرفـــع غنـــي عنـــه، فكـــان أولـــى، ألن التقـــدير خـــالُف ا
ُسـوَرٌة َأنَزْلَنــَها }{) ٢٣اآليـة : الّرعـد(َجنــُت َعـْدٍن َيـْدُخُلوَنَها {: النحويـين، ويـردُه أنـه قـرىء

  ). سورة(و ) جنات(بنصب } ) ١اآلية : النور(
ــــ الثالـــث ٣ مـــا يجـــب نصـــبه، وذلـــك فيمـــا تقـــدم عليـــه مـــا يطلـــب الفعـــل علـــى ســـبيل : ــ

  . »إْن َزْيدًا َرَأْيَتُه َفَأْكِرْمهُ « :الوجوب، نحو
» إذا«مــا يجــب رفعــه، وذلــك إذا تقــدم عليــه مــا يخــتص بالجمــل االســمية كـــ: ـــــ الرابــع ٤

ـــٌرو«: الفجائيـــة، نحـــو ـــٌد َيْضـــِرُبُه َعْم وٕاجـــازة أكثـــر النحويــــين النصـــَب » خرْجـــُت فـــإذا َزْي
ــٌد َهــْل «: ات التصــدير نحــوبعــدها َســْهٌو، أو َحــاَل بــين االســم والفعــل شــيء مــن أدو  زي

  . »عمٌرو ما لقيُتهُ «و » َرَأْيَتهُ 
ما يستوي فيه األمران، وذلك إذا وقع االسـُم بعـد عـاطف مسـبوق بجملـة : ـــ الخامس ٥

وذلـــك ألن الجملـــة الســـابقة » َزْيـــٌد َقـــاَم وَعمـــرًا أكرمتُـــهُ «: فعليـــة مبنيـــة علـــى مبتـــدأ؛ نحـــو
ْدر فعليـة الَعُجـز، فـإن راعيـت َصـْدَرَها رفعـت، وٕان راعيـت َعُجَزهـا نصـبت؛  اسمية الص

فالمناســبة حاصــلة علــى كــال التقــديرين؛ فلــذلك جــاز الوجهــان علــى الســواء، وقــد جــاء 
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مبتـدأ، وعلـم : اآلياتِت ـــ الرحمن} الرْحمُن َعلَم اْلُقْرآنَ {: التنزيل بالنصب، قال اهللا تعالى
ة ذات وجهـــــين، والجملتـــــان بعـــــد ذلـــــك جملـــــة فعليـــــة، والمجمـــــوع جملـــــة اســـــمي: القـــــرآن

ــــَمآء َرَفَعَهــــا {معترضــــان : معطوفتـــان علــــى الخبــــر، وجملتــــا حمن(َوالس٧اآليــــة : الــــر ( {
  . عطف على الخبر أيضًا، وهي محل االستشهاد

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  بـاب الّتوابـع
  

ُر : التْوِكيــُد، وهــو: َســٌة؛ أَحــُدَهابــاٌب ـــــ َيْتَبــُع َمــا َقْبَلــُه فـي اإلْعَرابــِب َخمْ : ثـم قلــت تــابٌع ُيَقــر
ل نحــو ــُمول؛ فــاألوْســَبة أو الشْيــَدانِن «و » َجــاَءِني َزْيــٌد َنْفُســهُ «: أْمــَر الَمْتُبوعــِع فــي الن الز

ــُدوَن أنفُســُهمْ «و » أو الِهْنــَدانِن أنُفُســُهَما ْي و » الز» الِهْنــَداُت أنُفُســُهن « ْفســِس، والَعــْيُن َكالن
ْيَدانِن كالهما«: نحو: والثاني اْشـَتَرْيُت الَعْبـَد كلـهُ «و » الِهْنـَدانِن ِكْلَتاُهَمـا«و » َجاَء الز «

ـــُد . »اإلَمـــاَء كّلُهـــن «و » األَمـــَة كلهـــا«و » الَعِبيـــَد كلهـــمْ «و  ـــُد َنِكـــَرٌة ُمْطَلقـــًا، وُتَؤك وال ُتَؤك
ـــــًا َدّكـــــًا دَ {: بإَعـــــاَدِة الّلفـــــِظ أو ُمَراِدفـــــه نحـــــو ِفَجاجـــــًا ُســـــُبًال {و } ) ٢١اآليـــــة : الَفجـــــر(ّك

َوَال ُيَعــــاُد َضــــِميٌر ُمتِصــــٌل َوَال َحــــْرف غيــــُر َجــــَوابي إال مــــع مــــا } ) ٣١اآليــــة : األنبَيــــاء(
  . اّتصَل به

  . إذا استوَفتِت العوامل معموالتها فال سبيل لها إلى غيرها إال بالتبعية: وأقول
  الذهب شرح شذور: اسم الكتاب

   
  أقسام الّتوابع خمسة

  
أربعـــة، : نعـــت، وتوكيـــد، وعطـــف بيـــان، وبـــدل، وعطـــف نســـق، وقيـــل: والتوابـــع خمســـة

سـتة؛ فجعـل : والعطـف، وقـال آخـر: فأدرج هذا القائل عطفي البيان والنسق تحت قوله
  . التأكيد اللفظي بابًا وحده، والتأكيد المعنوي كذلك

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
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  التأكيد: لاألوّ 
  

» نفســـه«فإنـــه لـــوال قولـــك » َجـــاَء زيـــٌد نفســه«: ومثــال المقـــرر ألمـــر المتبـــوع فــي النســـبة
اآليـة : الَفجـر(َوَجآء َربـَك {: لجوز السامُع كوَن الجائي خبره أو كتابه بدليل قوله تعالى

  . أْمُرهُ : أي} ) ٢٢
ــــِئَكُة ُكلُهـــْم َأْجَمُعـــوَن َفَســـَجَد الْ {: ومثـــاُل المقـــرر ألمـــره فـــي الشـــمول قولـــه عـــز وجـــل } َمَل

  . ؛ إذ لوال التأكيد لجّوز السامُع كوَن الساجد أْكَثَرُهمْ ) ٣٠اآلية : الِحجر(
مــا َصــاَم رســوُل «: ويجــب فــي المؤكــد كوُنــُه معرفــًة، وشــّذ قــوُل عائشــة رضــي اهللا عنهــا

  ) البسيط: (وقول الشاعر» اهللا صلى اهللا عليه وسّلم َشْهرًا ُكّلُه إال رمضان
  ـــ َلِكنُه َشاَقُه أْن ِقيَل َذا َرَجٌب  ٢٢٨

  َيا َلْيَت ِعدَة َحْولٍل ُكلِه َرَجُب 
  . وهو تحريف» َيا َلْيَت عدة شهر«: وأنشده ابن مالك وغيره

ويجب فـي التأكيـد َكْوُنـُه مضـافًا إلـى ضـمير عائـد علـى المؤكـد مطـابق لـه، كمـا مثلنـا، 
اشــتريت «: ومــا َتَصــرف منــه، فــال ُيَضــْفَن لضــمير؛ تقــول »أجمــع«ويســتثنى مــن ذلــك 

اإلمـاء كلهـن «و » الَعِبيـد كّلهُـم أْجَمِعـين«و » األَمـَة ُكّلهـا َجْمَعـاء«و » الَعْبد ُكّله أْجَمـعَ 
  . »ُجَمعَ 

جــاء زيــد «: ويجــب فــي الــنفس والعــين إذا ُأكــد بهمــا أن يكونــا مفــردين مــع المفــرد، نحــو
ْيـُدوَن «: مجموعين مع الجمع، نحو» َجاَءْت ِهْنٌد َنْفُسَها َعْيُنَها«و » َنْفُسُه َعْيُنهُ  َجـاَء الز

، وأما إذا أكد بهما المثنـى ففيهمـا ثـالث »الهنداُت أْنُفُسُهن أْعُيُنُهن «و » أْنُفُسُهْم أْعُيُنُهمْ 
ْيـَدان أْنُفُسـُهَما أْعُيُنُهَمـا«: أفصحها الجمع؛ فتقول: ُلغات ودونـه اإلفـراد، ودون » َجاَء الز

  . »َقَطْعُت ُرُؤوَس الَكْبَشْينِ «: اإلفراد التـثنية، وهي األْوُجُه الجارية في قولك
: الِحجـر(} َفَسـَجَد اْلَملَــِئَكُة ُكلهُـْم َأْجَمُعـوَن {: قال بعض العلمـاء فـي قولـه تعـالى: مسألة
اجد الــبعض، وفائــدة ذكـــر َرْفــُع َوْهـــم َمــْن يتــوهم أن الســ) كــل(فائــدة ذكــر ) : ٣٠اآليــة 

َرْفــُع وهــم مـن يتــوهم أنهــم لـم يســجدوا فــي وقـت واحــد، بــل سـجدوا فــي وقتــين ) أجمعـون(
: ص(َالْغـِوَينُهْم َأْجَمِعـيَن {: مختلفين، واألول صحيح، والثاني باطل؛ بدليل قوله تعـالى

) جمعــينأ(؛ ألن إغــواء الشــيطان لهــم لــيس فــي وقــت واحــد؛ َفــَدل علــى أن }) ٨٢اآليـة 



 مكتبة مشكاة ا�س�مية                                   شرح شذور الذھب

ال َتَعــــرَض فيــــه التحــــاد الوقــــت، وٕانمــــا معنــــاه كمعنــــى كــــل ســــواء، وهــــو قــــول جمهــــور 
ـــين، وٕانمــا ذكــر فــي اآليــة تأكيــدًا علــى تأكيــد، كمــا قــال تعــالى ـــِفِريَن {: النحوي ــِل اْلَك َفَمّه

  ) . ١٧اآلية : الّطارق(} َأْمِهْلُهْم ُرَوْيدًا 
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  ّنعتال: الثاني

  
ٌل بِــِه، ُيِفيـــُد َتْخِصــيَص َمْتُبوِعـــِه أْو : الثـــاني النْعــُت، وهـــو: ثــم قلــت أْو ُمـــَؤو َتابِـــٌع ُمْشــَتق

ـــِه  ـــْن أْوُج ـــُه فـــي َواِحـــٍد ِم ـــِه، َوَيْتَبُع َم َعَلْي ـــَرحـــَدُه أْو الت ـــُه أْو َتأِكي َتْوِضـــيَحُه أْو َمْدَحـــُه أْو َذم
» بالرُجلـِل َصـاِحِبكَ «: يفِف والتْنِكيـِر، َوَال َيُكـوُن أَخـص ِمْنـُه، فنحـواإلْعَرابِب، وِمَن التْعرِ 

َنْعــٌت، وأْمــُرُه فــي اإلْفــَراِد والتــْذِكيِر » ِبَزْيــٍد اْلَفاِضــلِ «و » بالرُجلــِل اْلَفاِضــلِ «: َبــَدٌل، ونحــو
ُح نحــو َقاِعــدٍ «َعَلــى » ُقُعــوٌد ِغْلَماُنــهُ  َجــاَءِني َرُجــلٌ «: وأْضــَداِدِهَما َكاْلِفْعلــِل، وَلِكــْن َيتَــَرج «

ْفعِع، أْو ِبالنْصببِ » َقاِعُدون«وأما  َفَضعيٌف، وَيُجوُز َقْطُعُه إْن ُعِلَم َمْتُبوُعُه ِبُدوِنِه ِبالر .  
مــررُت ِبَرُجلــٍل َضــاِربٍب، أو مضــروبٍب، أو َحَســنٍن الوْجــِه، أو «: مثــال المشــتق: وأقــول

ل بـه ومثـال » َخْيٍر من عمـرو شـجاع، ومثـال مـا يفيـد : أي» مـررت برُجلـٍل أسـدٍ «الُمـَؤو
ومثــال مــا } ) ٩٢اآليــة : النســاء(َفَتْحِريــُر َرَقَبــٍة مْؤِمَنــٍة {: تخصــيص المتبــوع قولــه تعــالى

أُعـوذ «: ومثـال مـا يفيـد ذّمـه) ٢اآليـة : الَفاِتَحـة(} اْلَحْمُد للِه َرّب اْلَعــَلِميَن {: يفيد مدحه
َم عليـه» ن الشْيَطانِن الـرجيمباهللا م َأَنـا َعْبـُدَك الِمْسـِكينُ «: ومثـال مـا يفيـد التـرح هُـمالل« .

اآليــــة : الَبَقــــَرة(َعَشــــَرٌة َكاِمَلــــٌة {و } ) ١٣اآليــــة : الَحاقــــة(َنْفَخــــٌة وِحــــَدٌة {: ومثــــال التوكيــــد
، وزعــم قــوم مــن أهــل البيــان }) ٥١ اآليــة: الّنحــل(َال َتتِخــُذوْا ِإلـــَهْيِن اْثَنــْيِن {و } ) ١٩٦
  . عطٌف بيانٍن، ويحتاج شرح ذلك إلى َبْسٍط طويل) اثنين(أن 

وقد َلِهَج المعِرُبوَن بأن النعت يتبـُع المنعـوَت فـي أربعـة مـن عشـرة، والتحقيـُق أن األمـر 
على النصف في العددين، وأنـه إنمـا يتبـع فـي اثنـين مـن خمسـة، وهمـا واحـد مـن أوجـه 

ثالثة ـــ التي هي الرفـع والنصـب والجـر ــــ وواحـٌد مـن التعريـف والتنكيـر؛ فـال اإلعراب ال
» بزيـٍد فاضـلٍ «وال » مـررُت برجلـٍل الفاضـلِ «: تُْنَعُت نكرٌة بمعرفة، وال العكس؛ ال تقـول

  . كما أنه ال ُيْتَبُع المرفوُع بمنصوبٍب وال مجرور، وال نحو ذلك
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ـــين كــوُن الم وصــوفِف إمــا أْعــَرف مــن الصــفة، أو ُمســاويًا ويجــب عنــد جمــاهير النحوي
فـــإن اْلَعَلـــَم » مـــررت بزيـــٍد الفاضـــلِ «: لهـــا، فـــال يجـــوز أن يكـــون دونهـــا، فـــاألول كقولـــك

فإنهمــا معرفــان » مــررت بالرجلــِل الفاضــلِ «: أعــرُف مــن المعــرف بــالالم، والثــاني نحــو
 نعـت؛ ألن فصـاحبك بـدٌل عنـدهم، ال» مـررت بالرجـل صـاحِبكَ «: بالالم، والثالث نحو

المضـــاف للضـــمير فـــي رتبـــة الضـــمير أو رتبـــة العلـــم؛ وكالهمـــا أْعـــَرُف مـــن المعـــرف 
  . بالالم
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وأمــا اإلفــراد وِضـــداه ـــــ وهمـــا التثنيــة والجمـــع ـــــ والتـــذكير وضــده ــــــ وهــو التأنيـــث ـــــ فـــإن 
مـررت «: ن ذلـك الكـالم؛ فتقـولالنعت ُيعطـى مـن ذلـك ُحكـم الفعـل الـذي يحـل محلـه مـ

َربَنــآ َأْخِرْجَنــا {: وفــي التنزيــل» َحُســَن أبوهــا«: بالتــذكير، كمــا تقــول» بــامرأة َحَســنٍن أبوهــا
ــا  ــِة الظـــِلِم َأْهُلَه ـــِذِه اْلَقْرَي ــهُ «و } ) ٧٥اآليــة : النســاء(ِمــْن َه ــَنٍة أم بالتأنيــث، » ِبَرجــل َحَس

وال » برجــل َحَســنٍن آبــاؤه«و » ِبَرُجلــٍل َحَســنٍن أبــَواهُ « :وتقــول» َحُســَنْت أمــه«: كمــا تقــول
وعلـى ذلـك » أَكُلوِني البراِغيـثُ «: إال على لغة من قال» َحَسِنينَ «وال » َحَسَنْينِ «: تقول
  . َفِقْس 

مـــررت برجـــل «: إال أن العـــرب أْجـــَرْوا جمـــَع التكســـير مْجـــَرى الواحـــد؛ فأجـــازوا فصـــيحاً 
وقوٌم رجحوه على اإلفراد، وٕاليـه أْذَهـُب، وأمـا » َقاِعٍد ِغْلَماُنهُ «: ولكما تق» ُقُعوٍد ِغْلَماُنهُ 

  . »أكلوني البراغيث«: جمع التصحيح فإنما يقوله من يقول
جـاز » مـررت بـامرىء القيسـِس الشـاِعرِ «: وٕاذا كان المنعوت معلومًا بدون النعت نحـو

إضـمار هـو، وبالنصـب بإضـمار اإلتباع فيخفض، والقطع بالرفع ب: لك فيه ثالثة أْوُجهٍ 
ِفْعــل، ويجــب أن يكــون ذلــك الفعــل أُخــص أو أعنــي فــي صــفة التوضــيح، وأْمــَدُح فــي 
صــفة المــدح، وأُذم فــي صــفة الــذم، فــاألول كمــا فــي المثــال المــذكور، والثــاني كمــا فــي 

 :بالنصــب، والثالــث كمــا فــي قولــه تعــالى» الَحْمــُد ِللــِه أْهــَل الحمــدِ «: قــول بعــض العــرب
اَلــَة اْلَحَطـِب { الَـَة اْلَحَطــِب {: يقــرأ فـي الســبع) ٤اآليـة : الَمَســد(} َواْمَرَأتُـُه َحم الَمَســد(َحم :

  . بالنصب بإضمار أذم، وبالرفع إما على اإلتباع، أو بإضمار هي} ) ٤اآلية 
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  عطف البيان: الثالث

  
ُصُه، نحو: ِن، وُهوَ اْلَبَيان: الثالثُ : ثم قلت ُح َمْتُبوَعُه أو ُيَخص تابٌع َغْيُر ِصَفٍة ُيوض :  

  أْقَسَم ِباللِه أُبو َحْفصِص ُعَمر 
ــاُم َمَســـِكيَن {: ونحــو ــٍة ِمــْن َعَشــَرة، } ) ٩٥اآليــة : الَمائــدة(َأْو َكفــاَرٌة َطَع وَيْتَبُعــُه فــي أْرَبَع

َوَلــْم َيْمَتِنـــْع إْحاللــُه » ِهْنــٌد َقــاَم َزْيــٌد أَخوَهــا«َيِجــْب ِذْكــُرُه كـــوَيُجــوُز إْعَراُبــُه َبــَدَل كــّل إْن َلــْم 
لِل، نحو األو َيا َزْيُد اْلَحاِرث«: َمَحل« .  

  و َأَنا اْبُن التاِركِك اْلَبْكِري ِبْشٍر 
  و َيا َنْصُر َنْصٌر َنْصرًا 

َقــاِم ِإْبــرِهيَم {: وَيْمَتِنـــُع فــي نحــو و » َيــا َســِعيُد َكــْرزُ «: وفــي نحــو} ) ١٢٥آليــة ا: الَبَقــَرة(م
  . »َقَرَأ َقاُلوُن ِعيَسى«

  . جنٌس يشمل التوابَع كلها» تابعٌ «: قولي: وأقولُ 
ُمْخـــِرج للصـــفة؛ فإنهـــا توافـــق َعْطـــَف البيـــان فـــي إفـــادة توضـــيح » غيـــر صـــفة«: وقـــولي

 َدَخلَـْت فـي المتبوع إن كان معرفة وتخصيصه إن كان نكرة، فال بـد مـن إخراجهـا، وٕاال
  . َحد البيان

  . مخرج لما عدا عطف البيان» يوضح متبوعه أو يخصصه«: وقولي
حِح قوُله الّرجز: (ومثاُل الموض (  

  ـــ أْقَسَم ِباللِه أُبو َحْفصٍص ُعَمْر  ٢٢٩
  َما َمسَها ِمْن َنَقبٍب َوَال َدَبْر 

اآليـــة : الَمائـــدة(اَرٌة َطَعـــاُم َمَســـِكيَن َأْو َكفــ{: ومثــاُل الَعْطفـــِف المخصصــِص قولـــه تعـــالى
َن الكفارة ورفع الطعام} ) ٩٥ فيمن َنو .  

واحـد مـن الرفـع : وحكم المعطوف أنه يتبع المعطوَف عليه في أربعـة مـن عشـرة، وهـي
والنصـــب والجـــر، وواحـــد مـــن التعريـــف والتنكيـــر، وواحـــد مـــن اإلفـــراد والتثنيـــة والجمـــع، 

  . يثوواحد من التذكير والتأن
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وكل شـيء جـاز إعراُبـُه عطـَف بيـانٍن جـاز إعراُبـُه بـدًال ــــ أعنـي بـدَل كـل مـن كـل ــــ إال 
أال ترى أن الجملة الفعليـة خبـر عـن هنـد، » هنٌد َقاَم َزْيٌد أُخوَها«إذا كان ذكره واجبًا، كـ

ير فـي والجملة الواقعة خبرًا ال بد لها من رابٍط يربطها بالمخبر عنه، والرابط هنا الضم
الـــذي هــو تــابع لزيـــد، فــإن أســـقط لــم يصــح الكـــالم، فوجــب أن ُيْعـــَرَب » أخوهــا«: قولــه

ـــو  ـــة أخـــرى، فتخل ـــدل علـــى نيـــة تكـــرار العامـــل، فكأنـــه مـــن جمل بيانـــًا، ال بـــدًال، ألن الب
الجملـة المخَبـُر بهـا عــن رابـط، وٕاال إذا امتنـع إحاللـه محــل المتبـوع، ولـذلك أمثلـة كثيــرة 

فهـذا مـن بـاب البيـان، ولـيس مـن بـاب البـدل، ألن البـدل » ْيُد الحاِرثُ يا زَ «: منها قولك
و » يــا«لــم يجــز، ألن » يــا الحــارث«: فــي نيــة اإلحــالل محــل المبــدل منــه، إذ لــو قيــل

  ) الوافر: (ال يجتمعان هنا، ومنها قوُل الشاعر» أل«
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  ْكِري ِبْشِر ـــ َأَنا اْبُن التاِركِك البَ  ٢٣٠

  َعَلْيِه الطْيُر َتْرُقبُه ُوُقوَعا 
؛ »أَنـا اْبـُن التاِركـِك بشـرٍ «ولـيس بـدًال؛ المتنـاع » البكـري «َعْطـُف َبَيـانِن علـى » ِبْشرٍ «فـ

إذ ال ُيضاُف ما فيه األلف والالم إلى المجرد منهـا، إال إن كـان المضـاف صـفة ُمثنـاة 
 ـالمِم، نحـوأو مجموَعًة َجْمَع المذكـاِرَبا َزْيـدٍ «: ِر الس ـاِرُبو َزْيـدِ «و » الض وال يجـوز » الض

اِرُب َزْيدٍ « اء» الضخالفًا للَفر .  
  ) الّرجز: (ومنها قوُل الراجز، وهو ذو الرمة

  ـــ إني َوأْسَطار ُسِطْرَن َسْطَرا  ٢٣١
  َلَقاِئٌل َيا َنْصُر َنْصٌر َنْصَرا 

والثالـث منصـوب؛ فـال يجـوز فيهمـا أن يكونـا َبـَدَلْينِن؛ ألنـه ال  ألن نصرا الثاني مرفوع،
وٕانمــا نصــر األول َعْطــُف : بالنصــب، قــالوا» يــا نصــراً «بــالرفع، وال » يــا َنْصــرٌ «يجــوز 

َبيانٍن على اللفظ، والثاني َعْطُف بيـانٍن علـى المحـل، واستشـكل ذلـك ابـن الطـراوة؛ ألن 
ن بـــاب التوكيـــد اللفظـــي، وتابعـــه علـــى ذلـــك وٕانمـــا هـــذا مـــ: الشـــيء ال يبـــين نفســـه، قـــال
  . المحمدان ابنا مالك وُمْعطي
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وجــب كونــه بــدًال، وامتنــع كونــه بيانــًا، ألن » كــرز«بضــم » يــا ســعيُد كــرزُ «: فــإن قلــت
، و  إذا نودي ضـم مـن غيـر » كرز«البدل في باب النداء حكمه حكم المنادى المستقل

يجــوز رفعــه ونصــبه، ويمتنــع ضــمه مــن غيــر تنــوين، وأمــا البيــان المفــرد التــابع لمبنــي ف
يــا «و » الفاضــلَ «و » يــا زيــُد الفاضــلُ «: تنــوين، ومثلــه فــي ذلــك النعــُت والتوكيــد، نحــو

  . »أجمعينَ «و » تميُم أجمعونَ 
ونحــوه ممــا األول فيـه أوضــُح مــن » قَـَرأ قــالوُن عيسـى«: وكـذلك يمتنــع البيـاُن فــي قولــك

} ءاَمنـا بِـَرّب اْلَعــَلِميَن َرّب ُموَسـى َوَهــُروَن {: الىالثاني، وٕانمـا قـال العلمـاء فـي قولـه تعـ
بــــرب {: إنــــه بيــــان، ألن فرعــــون كــــاَن قــــد ادعــــى الربوبيــــة، فلــــو اقتصــــروا علــــى قــــولهم

  . لم يكن ذلك صريحًا في اإليمان بالرب الحق سبحانه وتعالى} العالمين
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  البدل: الّرابع

  
ــَدُل، وهــوالر : ثــم قلــت ــَدَل ُكــَل : ابــُع الَب ــا َب ــَال َواِســَطٍة، وهــو إم التــابُع اْلَمْقُصــوُد بــاْلُحكم ِب

َمـِن اْسَتَطـــَع ِإَلْيــِه َســِبيًال {: أْو َبْعضــٍض نحــو} ) ٧اآليــة : الَفاِتَحـة(ِصــَراَط الــِذيَن {: نحـو
ــــة : آل ِعمــــَران( ــــِه {: أو اْشــــِتَمالِل نحــــو} ) ٩٧اآلي ــــاٍل ِفي ــــَرةال(ِقَت ــــة : َبَق أْو } ) ٢١٧اآلي

َجــاَءني َزْيــٌد «أْو ِنْســَيان أْن َغلــٍط كـــ» َمــا ُكِتــَب َلــُه ِنْصــُفَها ثُلثَُهــا ُرُبُعَهــا«: إْضــَرابٍب نحــو
ــــٌد ِحَمــــارٌ «و » َعْمــــٌرو ــــُق َمْتُبوَعــــُه » هــــَذا َزْي ــــْل، وُيَواِف واألْحَســــُن َعْطــــُف هــــِذِه الثالثَــــِة ِبَب

والتْعِريفِف وِضّديهَما، َولِكْن ال ُيْبَدُل َظاِهٌر ِمـن َضـميِر َحاضـِر، وُيَخاِلُفُه، في اإلْظَهار 
  . إّال َبَدَل َبْعضٍض أو اْشتمالٍل ُمْطَلقًا، أْو َبَدَل كل إن أَفاَد اإلحاطة

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   

  البدل في اللغة
  

: الَقلَـم(َنـآ َأن ُيْبـِدَلَنا َخْيـرًا ّمْنَهـآ َعَسـى َرب {: البدُل في الّلغة الِعَوُض، وفـي التنزيـل: وأقول
  . وفي االصطالح ما ذكر} ) ٣٢اآلية 
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  . التوابع) جميع(جنٌس يشمل » التابع«و 
َفْصــل مخــرج للنعــت والبيــان والتأكيــد، فــإنُهن متممــات للمقصــود » المقصــود بــالحكم«و 

دًا منفـي عنـه الحكـم، فـإن زيـ» جـاء القـوُم ال زيـدٌ «: بالحكم، ال مقصودة بالحكم، ولنحو
أو » جـاء زيـد وعمـرو«فـي » عمـرو«: فال يصح أن يقال إنه المقصود بالحكم، ولنحـو

؛ فإنــه مقصــود بــالحكم مــع األول، »القــوم حتــى عمــرو«أو » ثــم عمــرو«أو » فعمــرو«
  . فال َيْصُدُق عليه أنه المقصود بالحكم

، »ء زيــد بــل عمــروجــا«: ُمْخــرٌج للمعطــوف َعْطــَف الّنســق فــي نحــو» بــال واســطة«و 
  . فإنه وٕانه كان المقصود بالحكم، لكنه إنما يتبع بواسطة حرف العطف

  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب
   
  ـــ أقسام البدل ١
  

بـدُل كـل مـن كـل، وبـدل بعـض مـن كـل، وبـدل اشـتمال، وبـدل إضـراب، : وأقسامه ستة
  . وبدل نسيان، وبدل غلط

  : ـــ بدل الكلّ  ١
فالصــراط الثــاني هــو نفــس } ِدَنا الّصــَراَط اْلُمْســَتِقيَم ِصــَراَط الــِذينَ اْهــ{: فبــدل الكــل نحــو

  . الصراط األول
  : ـــ بدل البعض ٢

: آل ِعمـَران(َوللـِه َعَلـى النـاِس ِحـج اْلَبْيـِت َمـِن اْسَتَطــَع ِإَلْيـِه َسـِبيًال {: وبدل البعض نحو
والمسـتطيُع بعـُض ) النـاس(مـن في موضع خفـض علـى أنهـا بـدل ) َمنْ (فـ} ) ٩٧اآلية 

  . الناس ال كلهم
  : ـــ بدل االشتمال ٣

ــاٍل ِفيــِه {: وبــدل االشــتمال نحــو ــْهِر اْلَحــَراِم ِقَت ـــَئُلوَنَك َعــِن الش ــَرة(َيْس } ) ٢١٧اآليــة : الَبَق
ولـــيس القتـــال نفـــَس الشـــهِر وال بعضـــه، ولكنـــه مالبـــس لـــه ) الشـــهر(بـــدل مـــن ) قتـــال(فــــ

  . لوقوعه فيه
  : بدل اإلضرابـــ  ٤
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ـالة والسـالم ـَالة َمـا ُكتِـَب لَـُه «: وبدل اإلضراب كقوله عليـه الص ي الصُجـل َلُيَصـلالر إن
إلــى الُعْشــِر؛ وضــاِبُطُه أن يكــون البــدُل والمبــَدُل منــه مقصـــودين » ِنْصــُفَها ثُلثَُهــا ُرُبُعَهــا

كليـة وجزئيـة كمـا فـي بـدل  قصدًا صحيحًا، وليس بينهمـا َتَوافُـق كمـا فـي بـدل الكـل، وال
  . البعض، وال ُمالبسة كما في بدل االشتمال

  : ـــ بدل الّنسيان ٥
إذا كنــت إنمــا َقَصــْدت زيــدًا أوًال، ثــم تبــين » جــاءني زيــد عمــرو«: وبــدل النســيان كقولــك

  . فساُد قصدك فذكرت عمراً 
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  ـــ بدل الغلط ٦
  

ـــك ـــط كقول ـــدل الغل ـــٌد ِحَمـــارٌ هـــ«: وب هـــذا حمـــار، : واألصـــُل أنـــك أردت أن تقـــول» َذا َزْي
ــَبَقَك ِلَســاُنَك إلــى زيــد؛ فرفعــت الغلــط بقولــك حمــار، وســماه النحويــون َبــَدَل الغلــط، : َفَس

على معنى بدل االسم الذي هو غلٌط، أال ترى أن الحمار بدل مـن زيـد، وأن زيـدًا إنمـا 
  . ذكر غلطاً 

؛ ألن األول والثـاني »جـاءني زيـد عمـرو«: ل الثالثـة بقولـكويصح أن يمثل لهذه األبدا
إن كانـا مقصـودين قصـدًا صــحيحًا فبـدُل إضـرابٍب، وٕان كـان المقصــود إنمـا هـو الثــاني 

  . فبدل غلط، وٕان كان األول قصد أوًال ثم تبين فساد قصده فبدل نسيان
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  أقسام البدل والمبدل منه

  
ن البدل والمبدل منه ينقسمان بحسب اإلظهار واإلضمار أربعة أقسام، وذلـك ثم اعلم أ

  : ألنهما يكونان ظاهرين، ومضمرين، ومختلفين، وذلك على وجهين
  : ـــ إبدال الظاهر من المظهر ١

  . »َجاَءني َزْيٌد أُخوكَ «: فإبدال الظاهر من المظهر، نحو
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  : ـــ إبدال المضمر من المضمر ٢
بـدل أو توكيـد، وأوجـب ابـُن : فإيـاه» َضَرْبُتُه إيـاهُ «: ر من المضمر، نحووٕابدال المضم

ـــت ـــو قل ـــاني، وأســـقط هـــذا القســـم مـــن أقســـام البـــدل، ول ـــوَ «: مالـــك الث كـــان » َضـــَرْبُتُه ُه
  . باالتفاق توكيدًا ال بدالً 

  : ـــ إبدال المضمر من الظاهر ٣
وأســقط ابــن مالــك هــذا القســم » اهُ َضــَرْبُت َزْيــدًا إيــ«: وٕابــدال المضــمر مــن الظــاهر، نحــو

ولـو سـمع ألعـرب توكيـدًا ال بـدًال، : أيضًا من باب البدل، وزعم أنه ليس بمسموع، قـال
» َزْيٌد ُهَو اْلَفاِضـلُ «: وفيما ذكره نظر؛ ألنه ال يؤكد القوي بالضعيف، وقد قالت العرب

َز النحويون في  ن يكون َفْصالً أن يكون بدًال، وأن يكون مبتدأ، وأ» هو«وَجو .  
  : ـــ إبدال الظاهر من المضمر ٤

وٕابـدال الظــاهر مــن المضــمر فيـه تفصــيل، وذلــك أن الظــاهر إن كـان بــدًال مــن ضــمير 
ــآ َأْنَســاِنيُه ِإال الشْيَطـــُن َأْن َأْذُكــَرُه {: غيبــة جــاز مطلقــًا، كقولــه تعــالى اآليــة : الكهــف(َوَم

َوَنِرثُـُه َمـا َيقُـوُل {: بـدل اشـتمال، ومثلـه) نسـانيهأ(بدل من الهاء في ) أن أذكره(فـ} ) ٦٣
  ) الطويل: (، وقول الشاعر}) ٨٠اآلية : مرَيم(

  ـــ َعَلى َحاَلٍة َلْو َأن في اْلَقْومِم َحاتمًا  ١١٧
  َعَلى ُجوِدِه َلَضن ِباْلَماِء َحاِتمِم 

  . إال أن هذا بدُل كل من كل
ــي «: بــدُل بعضــًا أو اشــتماًال جــاز، نحــووٕان كــان ضــميَر َحاِضــٍر، فــإن كــان ال َأْعَجْبَتِن

  ) الّرجز: (وقوله» أْعَجْبَتِني ِعْلُمكَ «و » َوْجُهكَ 
  ـــ أْوَعَدِني ِبالسْجنِن َواألَداِهمِم  ٢٣٢

  ِرْجِلي َفِرْجِلي َشْثَنُة الَمَناِسمِم 
  ) الوافر: (، وقوله»أْوَعَدِني«بدل بعض من ياء » رجلي«فـ

  يِني ِإن َأْمَركِك َلْن ُيَطاَعا ـــ َذرِ  ٢٣٣
  َوَما أْلَفْيِتِني ِحْلِمي ُمَضاَعا 

  . »ألفيتني«بدل اشتمال من ياء » حلمي«فـ
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َتُكـوُن {: وٕان كان َبـَدَل كـل فإمـا أن َيـُدل علـى إحاطـة، أو ال، فـإن َدل عليهـا جـاز نحـو
ـــا  ـــا َوءاِخِرَن ِلَن ـــا ِعيـــدًا ِالو ـــَر ذلـــك امتنـــع، نحـــو}  )١١٤اآليـــة : الَمائـــدة(َلَن : وٕان كـــان َغْي

  ) البسيط: (وجوز ذلك األخفش والكوفيون، تمسكًا بقوله» َرأْيُتَك َزْيداً «و » ُقْمَت َزْيدٌ «
  شرح شذور الذهب: اسم الكتاب

   
  ـــ بُكْم ُقَرْيشٍش ُكِفيَنا ُكل ُمْعِضَلٍة  ٢٣٤

  وأم َنْهَج اْلُهَدى َمْن َكاَن َضليَال 
  شرح شذور الذهب: باسم الكتا

   
  أقسام البدل والمبدل منه من حيث الّتعريف والتّنكير

  
ــــ إلـــى معـــرفتين نحـــو ــــ بحســـب التعريـــف والتنكيـــر ــ اْهـــِدَنا الّصـــَراَط {: وكـــذلك ينقســـمان ــ

أن ومتخــالفين فإمــا } ِإن ِلْلُمتِقــيَن َمَفــازًا َحــَدآِئقَ {: ونكــرتين نحــو} اْلُمْســَتِقيَم ِصــَراَط الــِذينَ 
ْســَتِقيٍم ِصــرِط اللــهِ {: يكــون البــدل معرفــة والمبــدل منــه نكــرة نحــو أو يكونــا } ِإَلــى ِصــرٍط م

  ) مشطور الرجز: (وقول الشاعر} َلَنْسَفعًا ِبالناِصَيِة َناِصَيٍة َكـِذَبةٍ {: بالعكس نحو
  ـــ ِإن َمَع اْلَيْومِم أَخاُه غْدَوا  ٢٣٥
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  عطف الّنسق: لخامسا
  

َعْطــــُف النَســــق، وهــــو ِبــــاْلَواِو ِلُمْطَلقــــِق اْلَجْمعــــِع، وباْلَفــــاِء ِلْلَجْمعــــِع : الخــــاِمُس : ثــــم قلــــت
والتْرِتيبــِب والتْعِقيبــِب، وِبــثُم ِلْلَجْمعــِع والتْرِتيبــِب والُمْهَلــِة، وِبَحتــى ِلْلَجْمعــِع والَغاَيــِة، وِبــَأمِم 

اْلَمْسـُبوَقُة ِبَهْمــَزِة التْسـِوَيِة أْو ِبَهْمــَزة ُيْطلَـُب ِبَهــا وِبـَأمِم التْعيــيُن، وهـي فــي : الُمتِصـَلِة وهــي
ٌة ِباْلُجَملِل وُمَراِدَفٌة ِلَبْل، وَقْد ُتَضمُن َمَع َذِلَك َمْعَنـى الَهْمـَزِة، ) ُمْنَقِطَعةٌ (َغْيِر َذِلَك  ُمْخَتص

ــَأْو َبْعــَد الطَلبــِب ِللتخْ  ــك أِو التْشــِكيكِك أِو التْقِســيمِم، وِب ــِر للش يـــيِر أِو اإلَباَحــِة، وَبْعــَد اْلَخَب
ِت وِبَبْل َبْعـَد النْفـِي أِو النْهـِي ِلَتْقِريـِر َمْتُلوَهـا وٕاْثَباتـِت َنِقيِضـِه ِلَتاِليَهـا، َكَلِكـْن، وَبْعـَد اإلْثَباتـ
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ــا  ــا َقْبَلَه ــِل ُحْكمــِم َم ــى َضــِميِر واألْمــِر ِلَنْقل ــًا َعَل ــِي، َوَال ُيْعَطــُف َغاِلب ــَال للنْف ــَدَها، وِب ــا َبْع ِلَم
َرْفعـٍع ُمتِصـلِل، وال ُيَؤكـُد ِبالنْفسـِس أْو ِبــالَعْينِن إّال َبْعـَد َتْوِكيـِدِه ِبُمْنَفِصـلٍل أْو َبْعـَد َفاِصــلٍل 

  . َما، َوَال َعَلى َضِميِر َخْفضٍض إّال بإَعاَدِة اْلَخاِفضضِ 
أنهـا ال َتْقَتِضـي ترتيبـًا، وال َعْكَسـُه، وال َمِعيـًة، : معنـى كـون الـواو لمطلـق الجمـع: وأقولُ 

: بــل هــي صــالحة بوضــعها لــذلك كلــه؛ فمثــال اســتعمالها فــي مقــام الترتيــب قولــه تعــالى
} ) ١٦٣اآليــــة : ســــاءالن (َوَأْوَحْيَنــــآ ِإَلــــى ِإْبــــرِهيَم َوإِْسَمـــــِعيَل َوإْْسَحـــــَق َوَيْعُقــــوَب َواْالْســــَباِط {

ـــال اســـتعمالها فـــي عكـــس الترتيـــب نحـــو ) ١٦٣اآليـــة : النســـاء(َوِعيَســـى َوَأيـــوَب {: ومث
اْعُبـــُدوْا َربُكـــُم الـــِذْى }{) ٣اآليـــة : الّشـــورى(َكـــَذِلَك ُيـــوِحى ِإَلْيـــَك َوإَِلـــى الـــِذيَن ِمـــن َقْبِلـــَك }{

اْقُنِتى ِلَرّبِك َواْسُجِدى َواْرَكِعى َمَع الـرِكِعيَن }{) ٢١اآلية : الَبَقَرة(َخَلَقُكْم َوالِذيَن ِمن َقْبِلُكْم 
َعــُه {: ، ومثـاُل اسـتعمالها فــي المصـاحبة نحـو}) ٤٣اآليـة : آل ِعمـَران( َفَأنَجْيَنــُه َوَمـن م

ــَعَراء(ِفــى اْلُفْلــِك  ٤٠اآليــة : الَقَصــص(َفَأَخْذَنـــُه َوُجُنــوَدُه {: ونحــو} ) ١١٩اآليــة : الش ( {
  . }) ١٢٧اآلية : الَبَقَرة(َوإِْذ َيْرَفُع ِإْبرِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت َوإِْسَمـِعيُل {: حوون
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، فعطــــف : ومثــــاُل إفــــادة الفــــاء للترتيــــب والتعقيــــب، وثــــم للترتيــــب والمهلــــة قولــــه تعــــالى
بــثم، ألن اإلقبــار يعقــب اإلماتــة، اإلقبــار علــى اإلماتــة بالفــاء، واإلنشــار علــى اإلقبــار 

  . واإلنشار يتراخى عن ذلك
نهاَيتُــُه، والمــراُد أنهــا تعطــف مــا هــو نهايــة فــي : الغايــة، وغايــة الشــيء» حتــى«ومعنــى 

َتَصـــدَق ُفـــَالٌن باألعـــداد «: الزيـــادة أو الِقّلـــِة، والزيـــادة إمـــا فـــي المقـــدار الحســـي، كقولـــك
َمـــاَت النـــاُس حتـــى «: لمقـــدار المعنـــوي، كقولـــكأو فـــي ا» الكثيـــرة حتـــى األلـــوف الكثيـــرة

اللـُه ــــ سـبحانه وتعـالى «: وكذلك القلة تكون تارة فـي المقـدار الحسـي، كقولـك» األْنِبَياءُ 
 ـــ ُيْحِصــي األْشــَياء حتــى َمثَاِقيــَل الــذر ــي «: ، وتــارًة فــي المقــدار المعنــوي، كقولــك»ــ َزاَرِن

اُمونَ  اُس حتى اْلَحجالن« .  
  . متصلة، ومنقطعة، وتسمى أيضًا منفصلة: على قسمين» مأ«و 

المســبوقة إمــا بهمــزة التســوية، وهــي الداخلــة علــى جملــة يصــح حلــوُل : فالمتصــلة هــي
أال تـرى } ) ٦اآلية : الَبَقَرة(َسَوآء َعَلْيِهْم ءَأنَذْرَتُهْم َأْم َلْم تُنِذْرُهْم {: المصدر محلها، نحو
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هم اإلنــذار وَعَدُمــه، أو بهمــزة ُيْطَلــُب بهــا وبــأم التعيـــين، ســواء علــي: أنــه يصــح أن يقــال
فـي النـوعين متصـلة ألن مـا قبلهـا ومـا » أم«وسـميت » أَزْيٌد في الداِر أْم َعْمٌرو«: نحو

  . بعدها ال ُيْسَتْغَنى بأحدهما عن اآلخر
 والمنقطعة ما عـدا ذلـك، وهـي بمعنـى َبـْل، وقـد تتضـمن مـع ذلـك معنـى الهمـزة، وقـد ال

ـــاٍت {: تتضـــمنه، فـــاألول نحـــو ـــُق َبَن ـــا َيْخُل َخـــَذ ِممبـــل : أي} ) ١٦اآليـــة : الّزخـــُرف(َأِم ات
أتَخـــَذ، بهمـــزة مفتوحـــة مقطوعـــة لالســـتفهام اإلنكـــاري، وال يصـــح أن تكـــون فـــي التقـــدير 
مجــردة مــن معنــى االســتفهام المــذكور، وٕاال لــزم إثبــاُت االتخــاِذ المــذكور، وهــو ُمحــال، 

َهــْل َيْســَتِوى اْالْعَمــى َواْلَبِصــيُر َأْم َهــْل َتْســَتِوى الظُلَمـــُت َوالنــوُر {: لــه تعــالىوالثــاني كقو 
اقترنــت بهــل؛ فــال حاجــة » أم«بــل هــل تســتوي، وذلــك ألن : أي} ) ١٦اآليــة : الّرعــد(

   h.إلى تقديرها بالهمزة
اُم َعَشــَرِة َمَســـِكيَن ِمــْن َفَكفاَرتُــُه ِإْطَعــ{: التخيـــير، نحــو: لهــا أربعــة معــان؛ أحــدها» أو«و 

: ، والثـاني}) ٨٩اآليـة : الَمائـدة(َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِلـيُكْم َأْو ِكْسـَوُتُهْم َأْو َتْحِريـُر َرَقَبـٍة 
َوَال َعَلـــى َأنُفِســـُكْم َأن َتـــْأُكُلوْا ِمـــن ُبُيـــوِتُكْم َأْو ُبُيـــوِت ءاَبـــآِئُكْم َأْو {: اإلباحـــة، كقولـــه تعـــالى

َهـــــِتُكْم  ُبُيــــوتِ  ــــور(ُأموهــــذان المعنيــــان لهــــا إذا وقعــــت بعــــد الطلــــب، }) ٦١اآليــــة : الن ،
: ، والرابــــع}) ١٩اآليــــة : الكهــــف(َلِبْثَنــــا َيْوًمــــا َأْو َبْعــــَض َيــــْوٍم {: الشــــك، نحــــو: والثالــــث

ِفـى َضلَــٍل  َوإِنـآ َأْو ِإيـاُكْم َلَعَلـى ُهـًدى َأوْ {: التشكيك، وهو الذي ُيَعبر عنه باإلبهام، نحو
  . ، وهذانِن المعنيانِن لها إذا وقعت بعد الخبر}) ٢٤اآلية : َسَبإ(مِبيٍن 
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تقريــُر مــا قبلهــا بحاِلــِه، : فيعطــف بهــا بعــد النفــي، أو النهـي، ومعناهــا حينئــذ» بــل«وأمـا 
ـــٌد َبـــْل عَ «: وٕاثبـــاُت نقيضـــه لمـــا بعـــدها، نحـــو ـــٌد َبـــْل «، و »ْمـــٌروَمـــا َجـــاَءِني َزْي َال َيُقـــْم َزْي

َنْقــُل الحكــم الــذي قبلهــا لالســم الــذي : وبعــد اإلثبــات أو األمــر، ومعناهــا حينئــذ» َعْمــٌرو
  . بعدها، وَجْعُل األول كالمسكوت عنه

فــــال يعطـــف بهــــا إال بعـــد النفـــي أو النهــــي، ومعناهـــا كمعنــــى بـــل، وعــــن » لكـــن«وأمـــا 
  . ت قياسًا على بل، وأباُه غيرهم ألنه لم ُيْسَمعالكوفيين جواز العطف بها بعد اإلثبا
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فإنها لنفي الحكم الثابتِت لما قبلها عما بعدها، فلذلك ال يعطف بهـا إال بعـد » ال«وأما 
  . »َجاَءِني َزْيٌد َال َعْمٌرو«: اإلثبات، وذلك كقولك

ْم َوءاَبـآُؤُكْم ِفـى َلقَـْد ُكنـُتْم َأنـتُ {ومثاُل العطف على الّضمير المرفوع المتصل بعد التوكيـد 
ــيٍن  ِب ـــٍل م ــاء(َضَل ــه بعــد الفصــل }) ٥٤اآليــة : األنبَي ــْن {) بــالمفعول(، ومثاُل ــْدُخُلوَنَها َوَم َي

وجــاز ذلــك » يــدخلونها«عطــف علــى الــواو مــن » َمــنْ «، فـــ}) ٢٣اآليــة : الّرعــد(َصــَلَح 
قـوُل النبـي  للَفْصلِل بينهمـا بضـمير المفعـول، ومثـاُل العطـف مـن غيـر توكيـد وال فصـل

وقـــول » َفَعْلــُت وأُبـــو َبْكــر وُعَمــر«، و »ُكْنــُت وأبــو بكـــر وُعَمــرُ «صــلى اهللا عليــه وســـّلم 
صفة لرجل، وهو بمعنـى ُمْسـَتٍو، وفيـه » سواء«فـ» َمَرْرُت ِبَرُجل سواٍء والَعَدمُ «: بعضهم

معطــوف علــى ذلــك الّضــمير، وال يقــاُس » الَعــَدمُ «ضــمير مســتتر عائــد علــى رجــل، و 
  . هذا، خالفًا للكوفيـين على

َفَقــاَل َلَهــا {: ومثــال العطــف علــى الضــمير المخفــوض بعــد إعــادة الخــافض قولــه تعــالى
اآليــة : األنَعــام(ُقــِل اللــُه ُيَنّجــيُكْم ّمْنَهــا َوِمــن ُكــّل َكــْرٍب }{) ١١اآليــة : ُفّصــَلت(َوِلــْالْرِض 

ـــوَن }{) ٦٤ ـــِك ُتْحَمُل ـــى اْلُفْل وال يجـــب ذلـــك خالفـــًا ) ٢٢اآليـــة : ؤمنـــونالم(} َوَعَلْيَهـــا َوَعَل
َواتقُـوْا اللـَه الـِذى َتَسـآءُلوَن بِـِه َواْالْرَحـاَم {: ألكثر البصريين؛ بدليل قراءة حمزة رحمـه اهللا

  . »ما فيها َغْيُرُه وَفَرِسهِ «: ، وحكاية قطرب)األرحام(بخفض } ) ١اآلية : النساء(
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  المنادىتابع 

  
ٍد ِمــْن : ثــم قلــت ــَدلٍل أْو َنَســقٍق ُمَجــر ــادى ِبَب ـــَع الُمَن ـــ وٕاذا ُأْتِب ــادى » ألْ «فصــل ــ َفُهــَو كالُمَن

َفُيْرفَـُع، » أيَ «الُمْسَتِقّل ُمْطَلقًا، وتابُع المنادى المبني َغْيَرُهَما ُيْرَفُع أْو ُيْنَصـُب؛ إّال تـابَع 
دَ  ابَع الُمضاَف الُمَجرَفُيْنَصُب َكتابعِع المعرب» أل«ِمن  وٕاّال الت .  
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  أحكام تابع المنادى
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  . لتوابع المنادى أحكام تخصها؛ فلهذا أْفَرْدُتَها بفصل: وأقول
فإنـــه يســـتحق حينئـــذ مـــا » أل«والحاصـــل أن التـــابع إذا كـــان بـــدًال أو نســـقًا مجـــردًا مـــن 

» يـا كـرزُ «: بالضم، كما تقـول» يا زيُد ُكْرزُ «: في البدليستحقه لو كان منادى، تقول 
ــَد اللــِه كــرزُ «: وكــذلك يــا «: بالضــم، كمــا تقــول» يــا زيــُد وخالــدُ «: وفــي النَســق» يــا عب

ال فـرق فـي البـابين المـذكورين بـين كـون المنـادى » يـا عبـَد اللـِه وخالـدُ «: وكذلك» خالدُ 
  . معربًا أو مبنياً 

فــإن كــان المنــادى مبنيــًا فالتــابع لــه » أل«بــدلٍل وَنَســق مجــرد مــن  وٕان كــان التــابع غيــر
  : ثالثة أقسام؛ ما يجب رفعه، وما يجب نصبه، وما يجوز فيه الوجهان

َيـــَأيَها النــاُس }{) ٦اآليــة : االنِفطــار(يَأيَهــا اِإلنَســـُن {: نحــو» أيَ «نعــُت : فالواجــب رفعــه
وهـذا } ُقْل َياَأيَها الَكاِفِرينَ {: إجازة نصبه، وأنه قرىءوعن المازني } ) ٢١اآلية : الَبَقَرة(

  . إن ثََبَت فهو من الشذوذ بمكان
» يــا زيــُد صــاِحَب َعْمــرو«: التــابُع المضــاف، مثالــه فــي النعــت نحــو: والواجــب نصــُبه

يــا زيــد أبــا عبــد «: ومثالــه فــي البيــان» كلُكــمْ «أو » يــا تمــيُم ُكلُهــمْ «: ومثالــه فــي التوكيــد
  . »هللا

يــا تمــيُم «و » يــا زيــُد الفاضــُل، والفاضــلَ «: التــابُع المفــرُد، نحــو: والجــائز فيــه الوجهــان
  : قال ذو الرمة» يا سعيُد ُكْرٌز، وُكرزاً «و » أجمُعوَن، وأجمِعينَ 

  ـــ َلَقاِئٌل َيا َنْصُر َنْصٌر َنْصرًا  ٢٣١
يـا «و » هللا صاِحَب َعْمـرويا عبَد ا«: وٕان كان المنادى معربًا تعين نصُب التابع، نحو

  . »يا عبَد اللِه أبا زيدِ «و » بني تميم ُكّلُهمْ 
: وٕاذا وجــب نصــب المضــاف التــابع للمبنــي فنصــبه تابعــًا لمعــرب أحــق، قــال اهللا تعــالى

َمــــر(ُقــــِل اللُهــــم َفــــاِطَر السَمـــــوِت َواْالْرِض { صــــفة الســــم اهللا : ففــــاطر} ) ٤٦اآليــــة : الز
ُحــِذَف منــه حــرف النــداء؛ ألن المنــادى المــالزم ) ثــانٍ (م ســيبويه أن نــداٌء ســبحانه، وزعــ

  . ال تستعمل إال في النداء» اللهم «للنداء ال يجوز عنده أن يوصف، وكلمة 
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  بـاب موانع الّصـرف
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ْرفِف ِتْسَعٌة َيْجَمُعَها قوُلهُ : ثم قلت باب ـــ َمَوانِـُع الص :  

  اْجَمْع َوِزْن َعاِدًال َأنْث بَمْعِرَفٍة 
  َركْب َوِزْد ُعْجَمة فاْلَوْصُف قد كُمَال 

فالتأنيــُث بـــاأللفِف َكُبْهَمـــى وَصــْحَراَء، والَجْمـــُع الُمَماِثـــُل ِلمَســاِجَد وَمَصـــاِبيَح، كـــل ِمْنُهَمـــا 
 َمَع الَعَلِمية، وهو التأنيُث كفاِطَمَة وَطْلَحـَة َيْسَتِقل بالَمْنعِع، والَبَواِقي ِمْنَها َما ال َيْمَنُع إالّ 

َســــَقَر وَبْلــــَخ َوَزْيــــَد الْمــــَرأة، : ِهْنــــٍد َوْجَهــــانِن، ِبِخَالفــــِف نحــــو: وَزْيَنــــَب؛ وَيُجــــوُز فــــي نحــــو
يـِة وُأْخـَرى َمـَع والتْرِكيُب الَمْزِجي َكَمْعِديَكِرَب، والُعْجَمُة كإْبَراِهيَم َوَمـا يْمَنـُع تَـاَرًة َمـَع الَعَلمِ 

ـَفِة، وهــو الَعــْدُل كُعَمــَر وُزفَـَر، وكَمْثَنــى وثُــَالَث وُأَخــَر ُمَقابِـَل آَخــِريَن، والــَوْزُن كأْحَمــَد  الص
ــَفِة أَصــاَلُتَها َوَعــَدُم َقُبولهــا التــاء،  َيــاَدُة كُعْثَمــاَن وَغْضــَباَن، وَشــْرُط تــأِثيِر الص وأْحَمــَر، والز

وَشــْرُط . اٌن بمعنــى َذِليلــٍل وَقاســٍس وَيْعَمــٌل وَنــْدَماٌن ِمــَن الُمَناَدَمــِة ُمْنَصــِرفةفأْرَنــٌب وَصــْفوَ 
َياَدُة َعَلى الثَالَثِة، َفُنوٌح ُمْنَصـِرٌف، وَشـْرُط الـَوْزنِن  َة والزِتَها في الَعَجِميالُعْجَمِة َكْوُن َعَلِمي

ْيــــنِن، أْو اْفِتَتاُحــــُه بزيــــادة ِهــــَي باْلِفْعلــــِل أْوَلــــى اْخِتَصاُصــــُه بالِفْعلــــِل كَشــــمَر َوُضــــِرَب َعَلمَ 
  . كأْحَمَر وكأْفَكَل َعَلماً 

نــة تنــوين التمكــين ـــــ وٕانمــا : وأقــول األصــل فــي األســماء أن تكــون منصــرفة ـــــ أعنــي ُمَنو
تخـــرج عـــن هـــذا األصـــل إذا ُوجـــد فيهـــا علتـــان مـــن علـــل تســـع، أو واحـــدة منهـــا تقـــوم 

ظــوم لــبعض النحــويين، وهــو يجمــع العلــل المــذكورة إمــا بصــريح مقامهمــا، والبيــت المن
  . اسمها أو باالشتقاق

التأنيــث بــاأللف، مقصــورة كانــت كُبْهَمــى، أو ممــدودة : والــذي يقــوم مقــام علتــين شــيئان
ــــ أي ــــ وهـــو : كصـــحراء، والجمـــع الـــذي ال َنظيـــَر لـــه فـــي اآلحـــاد ــ ال مفـــرد علـــى وزنـــه ــ

كمصــــابيح ودنــــانيَر، وٕانمــــا مثلــــت المقصــــورة بُبْهَمــــى دون  َمَفاِعــــُل كَمَســــاِجَد، ومفاعيــــلُ 
ُحْبَلى وللممـدودة بصـحراء دون حمـراء لـئال يتـوهم أن المـانع الصـفة وألـف التأنيـث كمـا 

  . توهم بعضهم
وما عدا هاتين العلتين ال يـؤثر إال بانضـمام علـة أخـرى لـه، ولكـن يشـترط فـي التأنيـث 

انيـة المجامعـة لكـل مـنهن العلميـة، ولهـذا صـرفت والتركيب والعجمـة أن تكـون العلـة الث
ِصـــْنَجٌة وقائمـــٌة، وٕان وجـــد فيهمـــا علـــة أخـــرى مـــع التأنيـــث، وهـــي العجمـــة فـــي صـــنجة 
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والصــــفة فــــي قائمــــة، ومــــا ذاك إال ألن التأنيــــث والعجمــــة ال يمنعــــان إال مــــع العلميــــة، 
وعلـــة : يــادة، قيـــلوكــذلك أذربيجـــان ـــــ اســـم لبلـــدة ـــــ فيـــه العلميــة والعجمـــة والتركيـــب والز 

خامســة وهــي التأنيــث؛ ألن البلــدة مؤنثــة، ولــيس بشــيء؛ ألنــا ال نعلــم هــل لحظــوا فيــه 
البقعـــة أو المكـــان، ولـــو ُقـــدر ُخُلـــوه مـــن العلميـــة وجـــب صـــرفه؛ ألن التأنيـــث والتركيـــب 
والعجمــة شــرط اعتبــار كــل مــنهن العلميــة كمــا ذكرنــا، واأللــف والنــون إذا لــم تكــن فــي 

ن فــال تمنــع إال مــع العلميــة كَســْلَمان، وال وصــفية فــي أذربيجــان؛ فتعينــت صــفة كَســْكَرا
  . العلمية، وال علمية إذا نكرته؛ فوجب صرفه
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لفظــي ومعنــوي، : ومثلــت للتأنيــث بفاطمــة وطلحــة وزينــب ألبــين أنــه علــى ثالثــة أقســام
  . ولفظي ال معنوي، ومعنوي ال لفظي

  . العلل فإنها تمنع تارة مع العلمية وتارة مع الصفةوأما بقية 
مثـــاُل العـــدل مـــع العلميـــة ُعَمـــُر وُزَفـــُر وُزَحـــُل وُجَمـــُح وُدَلـــُف؛ فإّنهـــا معدولـــة عـــن عـــامر 
وزافر وزاحل وجامح ودالف، وطريق معرفة ذلك أن ُيَتلقى من أفواههم ممنـوع الصـرف 

  . ئذ إلى تكلف َدْعوى العدل فيهوليس فيه مع العلمية علٌة ظاهرة؛ فيحتاج حين
ــاُع ومربــع؛ فإنهــا  ــُث، وُرَب ــَالث وَمْثَل ــى، وُث ــاَء وَمْثَن ــُه مــع الصــفة ُأَحــاَد وَمْوَحــد، وثَُن ومثاُل

ُأْوِلـى {: معدولة عن واحد واحد، واثنـين اثنـين، وثالثـة ثالثـة، وأربعـة أربعـة، قـال تعـالى
ـــَع  ـــَث َوُرَب ــى َوثَُل ْثَن ــاطِ (َأْجِنَحــٍة م فهــذه الكلمــات الــثالث مخفوضــة ألنهــا } ) ١اآليــة : رَف

صــفة ألجنحــة، وهــي ممنوعــة الصــرف؛ ألنهــا معدولــة عمــا ذكرنــا؛ فلهــذا كــان خفضــها 
بالفتحـــة، ولـــم يظهـــر ذلـــك فـــي مثنـــى ألنـــه مقصـــور، وظهـــر فـــي ثُـــَالث وُرَبـــاع ألنهمـــا 

ـْن َأيـاٍم ُأَخــَر َفِعــدٌة {: فــي نحـو قولـه تعـالى» ُأَخـرُ «اسـمان صـحيحًا اآلخـر، ومــن ذلـك  م
صفة أليام وهي معدولة عـن آَخـَر ــــ بفـتح الهمـزة والخـاء : فأخر} ) ١٨٤اآلية : الَبَقَرة(

وبينهما ألف ــــ ألنهـا جمـع أخـرى أنثـى آَخـَر بـالفتح، وقيـاُس ُفْعلَـى أْفَعـَل أن ال تسـتعمل 
وال الم فقياُسـُه  إال مضافة إلى معرفة أو مقرونة بالم التعريـف، فأمـا مـا ال إضـافة فيـه

وال تقـول ُفْضـَلى وال ُفّضـل، » الهنـدات أفضـل«و » هنـٌد أفضـلُ «: أفعُل كأفضـل، تقـول
فأمــا ُأَخــُر فصــفة معدولــة؛ فلهــذا خفضــت بالفتحــة، فــإن كانــت ُأَخــُر جمــع أخــرى أنثــى 



 مكتبة مشكاة ا�س�مية                                   شرح شذور الذھب

ـــ فهــي مصــروفة، تقــول ـــ بكســر الخــاء ــ لــٍل وُأَخــرٍ «: آِخــِر ــ بالصــرف، إذ ال » مــررُت بأو
  . َل هناَعدْ 

ومثــال الــوزن مــع العلميــة أْحَمــُد ويزيــُد ويشــُكُر، ومــع الصــفة أْحَمــُر وأْفَضــُل، وال يكــون 
  . الوزن المانع مع الصفة إال في أفعَل، بخالف الوزن المانع مع العلمية

ومثـــال الزيـــادة مــــع العلميـــة َســــْلَماُن وِعْمـــَراُن وُعْثَمــــاُن وأْصـــَبَهاُن، ومثالهــــا مـــع الصــــفة 
وَغْضـَبان، وال تكـون الزيـادة المانعـة مـع الصـفة إال فـي َفعـَالَن، بخـالف الزيـادة  َسْكَران

  . المانعة مع العلمية
: كونهـا أصـلية، فيجـب الصـرف فـي نحـو قولـك: ويشترط لتأثير الصفة أمران، أحـدهما

ضـعيف، : بمعنـى ذليلـٍل، أي» هَذا َرُجـٌل أْرَنـبٌ «بمعنى قاسٍس، و » هذا قلٌب َصْفَوانٌ «
َنْدَمانٍن وأْرَملـٍل؛ لقـولهم َنْدمانـة وأْرَملَـة، : عدم قبولها التاء، ولهذا انصرف نحو: انيوالث

  ) الوافر: (قال الشاعر
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  ـــ َوَنْدَمانٍن َيِزيُد الَكْأَس ِطيبًا  ٢٣٦

َرتِت النُجوُم  َسَقْيُت َوَقْد َتَغو  
ِلَجـامٍم : كون علميتها في اللغة العجميـة؛ فنحـو: أحدهما ويشترط لتأثير العجمة أمران؛

الزيادة علـى الثالثـة، فنـوٌح ولُـوٌط وُهـوٌد : وَفْيُروز ـــ َعَلمْين لمذكرين ـــ مصروف، والثاني
َكــذَبْت َقــْوُم ُنــوٍح {: ونحــوهن مصــروفة َوْجهــًا واحــدًا، هــذا هــو الصــحيح، قــال اهللا تعــالى

ـــ(} اْلُمْرَســـِليَن  وقـــال } َوَقـــْوُم لُـــوٍط ِوَأْصَحــــِب َمـــْدَينَ {: وقـــال تعـــالى) ١٠٥اآليـــة : َعَراءالش
ولـيس ممـا نحـن فيـه، ألنـه عربـي، } ) ٦٠اآليـة : ُهـود(َأَال ُبْعًدا ّلَعاٍد َقْوِم ُهـوٍد {: تعالى

ــالة والســالم عربــي غيــره وغيــر صــالح وشــعيب  ــيهم الص ولــيس فــي أســماء األنبيــاء عل
وسّلم وزعم عيسى بن عمر وابـُن قتيبـة والجرجـاني والزمخشـري  ومحمد صلى اهللا عليه

أن في نوح ونحوه وجهين، وهو مردود، ألنـه لـم يـرد بمنـع الصـرف سـماع مشـهور، وال 
  . شاذ

وشـــرط الـــوزن كونـــه إمـــا مخـــتص بالفعـــل، أو كونـــه بالفعـــل أولـــى منـــه باالســـم، فـــاألول 
   )الّطويل: (َشمَر وُضِرَب علمين، قال الشاعر: نحو
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اُج َفاِرُس َشمَرا  ٢٣٧ َي َيا َحجـــ َوَجد  
أْحَمَر صفة أو علمًا، وأْفَكل علمًا، واألْفَكل اسم للرْعَدِة، فـإن هـذا الـوزن : نحو: والثاني

وٕان كان ُيوَجُد في األسماء واألفعال كثيـرًا، ولكنـه فـي األفعـال أولـى منـه فـي األسـماء، 
كأْذَهـُب وأْنَطِلـُق، وفـي األسـماء ال يـدل علـى معنـى، ألنه في األفعـال يـدل علـى الـتكلم 

 الأصل لغير الد والدال .  
واعلم أن المؤنث إن كان تأنيثه باأللف كُبْهَمى وَصْحَراء امتنع َصْرفه، ولم يحتج لعلـة 
أخرى، وقد مضى ذلك، وقول أبي علي إن حمـراء امتنـع صـرفه للصـفة وألـف التأنيـث 

   .منتقض يمنع صرف صحراء
وٕان كان بالتاء امتنع صرفه مع العلميـة، سـواء كـان لمـذكر كَطْلَحـة وحمـزة، أو لمؤنـث 

ـــــٌة {: مـــــن قولـــــه تعـــــالى) هاويـــــة(كفاطمـــــة وعائشـــــة، وقـــــول الجـــــوهري إن  ـــــُه َهاِوَي َفُأم {
اســم مــن أســماء النــار معرفــة بغيــر األلــف والــالم خطــأ؛ ألن ذلــك ) ٩اآليــة : الَقارَعــة(

  . يوجب منع صرفه
ن بغيــر التــاء امتنــع َصــْرُفه وجوبــًا إن كــان زائــدًا علــى ثالثــة كســعاد وزينــب، أو وٕان كــا

: المــدثر(} َمــا َســَلَكُكْم ِفــى َســَقَر {: ثالثيــًا محــرك الوســط كَســَقر وَلَظــى، قــال اهللا تعــالى
ـــا َلَظـــى {) ٤٢اآليـــة  ـــارج(} َكـــال ِإنَه ـــاَه ) ١٥اآليـــة : المَع ـــا َكَم أو ســـاكن الوَســـِط أعجمي

ُجــوَر وِحْمــَص وَبْلــَخ ـــــ أســماء بــالد ـــــ أو عربيــًا ولكنــه منقــول مــن المــذكر إلــى المؤنــث و 
زيد وبكر وعمرو ـــ أسماء نسوة ـــ هذا قول سـيبويه، وذهـب عيسـى بـن عمـر إلـى : نحو

أنــه يجــوز فيــه الوجهــان، وٕان لــم يكــن منقــوًال مــن المــذكر إلــى المؤنــث فالوجهــان كِهْنــد 
  : ْنُع الصرف أولى، وأوَجَبه الزجاج، وقد اجتمع الوجهان في قولهوَدْعد وُجْمل، ومَ 
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  ـــ َلْم َتَتَلفْع بَفْضلِل ِمئَزِرَها  ٢٣٨
  َدْعٌد، َوَلْم ُتْسَق َدْعُد ِفي اْلُعَلبِب 
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  بـاب العـدد
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ُد واِالْثَنـانِن َوَمــا َواَزَن َفــاِعًال َكثَاِلثـٍث والَعَشــَرُة ُمَركَبــًة ُيــَذكْرَن بــاب الَعـَدِد ـــــ اْلَواِحــ: ثـم قلــت

ًة، َمَع الُمَذكِر وُيَؤنْثَن َمـَع الُمَؤنثـِث، والثَالثَـُة والتْسـَعُة َوَمـا َبْيَنُهَمـا، ُمْطَلقـًا، والَعَشـَرُة ُمْفـَردَ 
ا َفْوَقَهـا ُمْفـَرٌد َمْخفُـوٌض، والَعَشـَرِة ُمْفـَرَدًة َوَمـا ُدوَنَهـا َمْجُمـوٌع ِباْلَعْكسِس، وَتْميِـيُز الِماَئِة َومَ 

ــِتْفَهاِميُة الَمْجــُروَرُة  ــِة، واالْس ــُة َكالَعَشــَرِة والِماَئ ــَرَدٌة، َوَكمــِم اْلَخَبِري ــَة َفُمْف َمْخُفــوٌض، إّال الِماَئ
  . َضُروَرةٌ » ِثْنَتا َحْنَظلٍ «اِالْثَنانِن، و كاألَحَد َعَشَر والِماَئِة، وَال ُيَميُز اْلَواِحُد و 

العــدد فــي أصــل اللغــة اســم للشــيء المعــدود، َكالَقَبضــِض والنَقضــِض واْلَخــَبط، : وأقــول
َكــــْم َلِبثْــــُتْم ِفــــى اْالْرِض َعــــَدَد ِســــِنيَن {: بمعنــــى المقبــــوض والمنقــــوض والمخبــــوط؛ بــــدليل

  . اظ التي ُتَعد بها األشياءوالمراد به هنا األلف} ) ١١٢اآلية : المؤمنون(
فــي : فــي حكمهـا فــي التــذكير والتأنيـث، والثــاني: والكـالم عليهــا فــي موضـعين؛ أحــدهما

  . حكمها بالنسبة إلى التمييز
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  أقسام األعداد بالنسبة إلى التذكير والتأنيث

  
  : فأما األول فإنها فيه على ثالثة أقسام

مــا يــذكُر مــع المــذكر ويؤنــث مــع المؤنــُث دائمــًا، كمــا هــو القيــاس، وذلــك : القســم األول
واحــدة، واثنتــان، قــال : واحــد، واثنــان، وفــي المؤنــث: الواحــد واالثنــان، تقــول فــي المــذكر

الــــِذى َخَلَقُكــــْم ّمــــن نْفــــٍس وِحــــَدٍة }{) ١٦٣اآليــــة : الَبَقــــَرة(َوإَِلـــــُهُكْم ِإَلـــــٌه وِحــــٌد {: اهللا تعــــالى
ـــاِن }{) ١اآليـــة : لنســـاءا( ـــْيِن }{) ١٠٦اآليـــة : الَمائـــدة(ِحـــيَن اْلَوِصـــيِة اْثَن ـــا اْثَنَت ـــآ َأَمتَن َربَن

وكذلك ما كان من العدد على صيغة اسـم الفاعـل } ) ١١اآلية : َغافر(َوَأْحَيْيَتَنا اْثَنَتْيِن 
المؤنـث، قـال اهللا نحو ثالث وثالثة ورابعـٍع ورابعـٍة، إلـى عاشـر فـي المـذكر وعاشـرة فـي 

ــْم َكْلــُبُهْم {: تعــالى ــَيُقوُلوَن َثلَـــَثٌة راِبُعُه هــم ثالثــة أو هــؤالء : أي} ) ٢٢اآليــة : الكهــف(َس
  . والشهادة الخامسة: أي} ) ٩اآلية : النور(َواْلَخاِمَسَة َأن َغَضَب اللِه َعَلْيَهآ {. ثالثة

مع المؤنـث دائمـًا، وهـو الثالثـة والتسـعة ومـا ما يؤنُث مع المذكر ويذكُر : القسم الثاني
َثَالثَــُة ِرَجالــٍل، : بينهمــا، ســواء كانــت مركبــة مــع العشــرة، أو ال، تقــول فــي غيــر المركبــة
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: آل ِعمـَران(ءاَيُتَك َأال ُتَكلّـَم النـاَس َثلَــَثَة َأيـاٍم {: بالتاء، إلى تسعة رجال، قال اهللا تعالى
ـــَث َلَيــاٍل {: ِنْســَوٍة، قــال اهللا تعــالىثــالُث : وتقــول} ) ٤١اآليــة  ــاَس َثَل ــَم الن ــَك َأال ُتَكّل ءاَيُت

ـــَة َعَشـــَر َرُجـــالً «: وتقـــول فـــي المركبـــة} ) ١٠اآليـــة : مـــرَيم( بالتـــاء فـــي ثالثـــة، و » َثَالَث
ــا ِتْســَعَة َعَشــَر {: بحــذف التــاء مــن ثــالث، قــال اهللا تعــالى» َثــَالث َعْشــَرَة اْمــَرأةً « } َعَلْيَه
  . َمَلكًا، أو خازناً : أي) ٣٠اآلية : مدثرال(

مـــا فيـــه تفصـــيل، وهـــو العشـــرة؛ فـــإن كانـــت غيـــر مركبـــة فهـــي كالتســـعة : القســـم الثالـــث
والثالثــة ومــا بينهمــا تــذكر مــع المؤنــث، وتؤنــث مــع المــذكر، وٕان كانــت مركبــة َجــَرْت 

ّنـى َرَأْيـُت َأَحـَد إِ {: على القياس؛ فذكرت مع المذكر، وأنثت مع المؤنـث، قـال اهللا تعـالى
} ) ٦٠اآليـة : الَبقَـَرة(فَـانَفَجَرْت ِمْنـُه اْثَنتَـا َعْشـَرَة َعْيًنـا }{) ٤اآليـة : ُيوُسـف(َعَشَر َكْوَكًبا 

  . »أَحَد َعَشَر َرُجالً «و » عندي إْحَدى َعْشَرَة امرأة«: وتقول
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  أقسام األعداد بالّنسبة إلى التميـيز

  
  : وأما الثاني ـــ وهو التميـيز ـــ فإنها فيه على أقسام خمسة

واحـد رجـل، وال اثَنـا : ما ال يحتاج لتمييز أصًال، وهو الواحد واالثنـان، ال تقـول: أحدها
  ) الّرجز: (رجلين، وأما قوله

  ِفيِه ِثْنَتا َحْنَظل ... ـــ  ٢٣٩
  . فضرورة
: وهو الثالثة والعشرة ومـا بينهمـا تقـولما يحتاج إلى تمييز مجموع مخفوض، : والثاني

وكــذا مــا بينهمــا، ويســتثنى مــن ذلــك أن يكــون » َعْشــُر ِنْســَوةِ «و » ِعْنــِدي َثَالثَــُة ِرَجــالِ «
ثَـَالُث «وال يجـوز » ِعْنـِدي َثَالثُِماَئـةٍ «: فإنها يجب إفرادها، تقـول» المائة«التمييز كلمة 

  . إال في ضرورة» َثَالُث ِمئينَ «وال » ِمَئاتٍ 
ما يحتاج إلى تمييز مفرد منصوب، وهو األَحَد َعَشَر والتْسـَعُة والتْسـُعوَن ومـا : والثالث

َوَبَعْثَنـــا ِمـــنُهُم اْثَنـــْى }{) ٤اآليـــة : ُيوُســـف(ِإّنـــى َرَأْيـــُت َأَحـــَد َعَشـــَر َكْوَكًبـــا {: بينهمـــا، نحـــو
ِثيَن َلْيَلًة َوَأْتَمْمَناَهـا ِبَعْشـٍر فَـَتم ِميقَــُت َووَعْدَنا ُموَسى َثلَـ}{) ١٢اآلية : الَمائدة(َعَشَر َنِقيبًا 
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وأمــا قولــه } ) ٢٣اآليــة : ص(ِإن َهــَذآ َأِخــى َلــُه ِتْســٌع َوِتْســُعوَن َنْعَجــًة }{َرّبــِه َأْرَبِعــيَن َلْيَلــةً 
) أســــباطاً (فلــــيس } ) ١٦٠اآليــــة : األعــــَراف(َوَقطْعَنـــــُهُم اْثَنتَــــْى َعْشــــَرَة َأْســـَباًطا {: تعـــالى

  . اثنتي عشرة فرقة: والتمييز محذوف، أي) اثنتي عشرة(تمييزًا، بل بدل من 
ِعْنـِدي ِماَئـُة «: ما يحتاج إلى تمييز مفرد مخفوض، وهـو المائـة واأللـف، تقـول: والرابع

  . »َرُجلٍل، وألُف َرُجلٍ 
ال االســتفهامية، وهــي بمعنــى أي عــدد، و » كــم«ويلتحــق بالعــدد المنتصــب تمييــُزُه تمييــُز 

خالفـــًا » كـــم غلمانـــاً «وال يجـــوز » كـــم ُغَالمـــًا ِعْنـــَدك«: يكـــون تمييزهـــا إال مفـــردًا؛ تقـــول
  . للكوفيـين

الخبريـــة، وهـــي اســـم دال علـــى عـــدد مجهـــول » كـــم«ويلتحـــق بالعـــدد المخفـــوض تمييـــُز 
ُيْســــَتعمل للتكثيــــر، ولهــــذا إنمــــا يســــتعمل غالبــــًا فــــي مقــــام االفتخــــار : الجــــنس والمقــــدار

تقــر إلــى تمييــز يبــين ِجــْنَس المــراِد بــه، ولكنــه ال يكــون إال مخفوضــًا كمــا والتعظــيم، ويف
ذكرنــا، ثــم تــارة يكــون مجموعــًا كتمييــز الثالثــة والعشــرة وأخواتهمــا، وتــارة يكــون مفــردًا، 

  . كتمييز المائة واأللف وما فوقها
االســتفهامية » كــم«مــا يحتــاج إلـى تمييــز مفــرد منصــوب أو مخفـوض، وهــو : والخـامس

فالنصــب علــى األصــل، والجــر بمــن مضــمرة، » ِبَكــْم ِدْرَهمــٍم اْشــَتَرْيتَ «: رورة، نحــوالمجــ
  . ال باإلضافة، خالفًا للّزجاج
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االســتفهامية وتمييــز األحــد عشــر والتســعة » كــم«وٕانمــا لــم أذكــر فــي المقدمــة أن تمييــز 
بـــاب التمييـــز؛ فلـــذلك اختصـــرت والتســـعين ومـــا بينهمـــا منصـــوب ألننـــي قـــد ذكرتـــه فـــي 

   x.إعادته في هذا الموضع من المقدمة
والحمـد هللا علــى إحســانه، وقــد أتيـت علــى مــا أردُت إيــراده فـي شــرح هــذه المقدمــة وهللا ـــــ 
ـــك لوجهـــه الكـــريم خالصـــًا  ـــاُه أســـأل أن يجعـــل ذل ـــُة، وٕاي ــــ الحمـــُد والِمن ســـبحانه وتعـــالى ــ

ن يغفــــر لــــي خطيئتــــي يــــوم الــــدين وأن ُيــــدِخَلني مصــــروفًا، وعلــــى النفــــع بــــه موقوفــــًا، وأ
ـالة والسـالم علـى سـّيدنا محمـد،  برحمته في عباده الصالحين، بمنه وكرمه آمين، والص

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رّب العالمين
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