
وما يتألف منهالكالم 

مواسم وفعل ثم حرف الكل... كاستقمكالمنا لفظ مفيد 

زيٌد قائٌم، : ، نحووال يتركب الكالم إال من اسمين. اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها: الكالم المصطلح عليه عند النحاة

.تقم أنت، فإنه كالم مركب من فعل أمر وفاعل مستتر والتقدير اس"استقم"وكقول المصنف ". قام زيد" أو من فعل واسم كـ

ت بزمان والكلمة إما اسم، وإما فعل، وإما حرف، ألنها إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي االسم، وإن اقترن

.فهي الفعل، وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف

ومسند لالسم تمييز حصل... بالجر والتنوين والندا وأل 

:عالمات االسم

الحرف، وزيد مررُت بغالِم زيٍد الفاضِل فالغالم مجرور ب: وهو يشمل الجر بالحرف، واإلضافة، والتبعية، نحو:الجر: أوال

.  مجرور باإلضافة، والفاضل مجرور بالتبعية

: وهو على أربعة أقسام:التنوين: ثانيًا

جواٍر، : ومسلماٍت، وإال نح:  وهو الالحق لألسماء المعربة، كزيٍد ورجٍل، إال جمع المؤنث السالم، نحو: أ ــــ تنوين التمكين

.وغواٍش، وسيأتي حكمهما

.  يبويٍه آخرمررُت بسيبويِه وبس: وهو الالحق لألسماء المبنية، فرقا بين معرفتها ونكرتها، نحو: ب ــــ تنوين التنكير

الم، مسلماٍت، فإنه في مقابلة النون في جمع المذكر الس: وهو الالحق لجمع المؤنث السالم، نحو: ت ــــ تنوين المقابلة

.كمسلمين

:وهو على ثالثة أقسام: ــــــ تنوين العوضث 



وأْنتُْم *  اْلُحْلقُومَ فَلَْواَل إَِذا بَلَغَتِ } : عوضا عن جملة تكون بعدها كقوله تعالى( إذ)وهو الذي يلحق : عوض عن جملة•
.بالتنوين عوضا عنهوأتى( بَلَغَِت اْلُحْلقُومَ )حين إذ بلغت الروح الحلقوم، فحذف : أي{ ِحينَئٍذ تَْنُظُرونَ 

فحذف . كُل إنساٍن قائمٌ :، أي (كٌل قائمٌ : )عوضا عما تضاف إليه، نحو( كل)، وهو الالحق لـ عوض عن اسم: ثانيا•
.إنسان وأتى بالتنوين عوضا عنه

، هؤالِء جواٍر، ومررت بجوارٍ : رفعا، وجرا، نحو: وهو الالحق لجواٍر وغواٍش ونحوهما: عوض عن حرف: ثالثًا•
.فحذفت الياء وأتي بالتنوين عوضا عنها

.النداء، نحو يا زيدُ : من خواص االسم: ثانيًا•

.الرجل: األلف والالم، نحو: ثالثًا•

.زيد قائم: اإلسناد إليه، نحو: رابعًا•

ليه أي اإلخبار حصل لالسم تمييز عن الفعل، والحرف، بالجر والتنوين والنداء واأللف والالم واإلسناد إ: فمعنى البيت•
.عنه

ونون أقبلن فعل ينجلي... أفعلي ويابتا فعلت وأتت •

، والمفتوحة فعلتُ : الفعل يمتاز عن االسم والحرف بتاء فعلت، والمراد بها تاء الفاعل، وهي المضمومة للمتكلم، نحو•
تأنيث الساكنة، تاء ال: ويمتاز أيضا بتاء أتت، والمراد بها. فعلتِ : تباركَت، والمكسورة للمخاطبة، نحو: للمخاطب، نحو

هذه مسلمةٌ، : وفاحترزنا بالساكنة عن الالحقة لألسماء، فإنها تكون متحركة بحركة اإلعراب، نح. نعمْت، وبئستْ : نحو
، فقليل، وأما تسكينها مع رب  . الَت، وربَّت، وثمت: ورأيت مسلمةً، ومررت بمسلمٍة، ومن الالحقة للحرف، نحو ، وثّمِ

.ربت وثمت: نحو

تضربين، : حواضربي، والفعل المضارع، ن:ياء الفاعلة، وتلحق فعل األمر، نحو : ويمتاز أيضا بياء أفعلي، والمراد بها•
.وال تلحق الماضي

ً }: عالىنون التوكيد، خفيفة كانت، أو ثقيلة، فالخفيفة نحو قوله ت: ، والمراد بها(أقبلن)ومما يميز الفعل نون • لَنَْسفَعا
.{يَا ُشعَْيبُ لَنُْخِرَجنَّكَ }: قوله تعالى: والثقيلة، نحو. {بِالنَّاِصيَةِ 



.وكيدينجلي الفعل بتاء الفاعل، وتاء التأنيث الساكنة، وياء الفاعلة، ونون الت: فمعنى البيت•

•
فعل مضارع يلي لم كيشم... سواهما الحرف كهل وفي ولم 

بالنون فعل األمر إن أمر فهم... وماضي األفعال بالتا مز وسم •

ل بــــ يشير إلى أن الحرف يمتاز عن االسم والفعل بخلوه عن عالمات األسماء، وعالمات األفعال، ثم مث•
(  هل)فأشار بــ. مختص، وغير مختص: منبها على أن الحرف ينقسم على قسمين( لم)، و(في)، و(هل)

أشار و. هل زيٌد قائٌم، وهل قام زيدٌ : إلى غير المختص، وهو الذي يدخل على األسماء، واألفعال، نحو
مختص و. زيٌد في الدار: ، نحو(في)مختص باألسماء، كـــ : إلى المختص، وهو قسمان( لم)، و(في)بــــ 

.  لم يقْم زيدٌ : ، نحو(لم)باألفعال كـــ 

ول ثم شرع في تبيين أن الفعل ينقسم على ماض، ومضارع، وأمر، فجعل عالمة المضارع صحة دخ•
.فعل مضارع يلي لم كيشم: لم يشم، ولم يضرب، وإليه أشار بقوله: عليه، كقولك( لم)

التاء، أي ميز ماضي األفعال ب" وماضي األفعال بالتا مز: "ثم أشار إلى ما يميز الفعل الماضي، بقوله•
تباركت يا :تاء الفاعل، وتاء التأنيث الساكنة، وكل منهما ال يدخل إال على ماضي اللفظ، نحو: والمراد بها

.، ونعمِت المرأةُ هنٌد، وبئسِت المرأةُ دعدٌ ذا الجالل واإلكرام

: ه، نحوثم ذكر في بقية البيت أن عالمة فعل األمر، قبول نون التوكيد، والداللة على األمر، بصيغت•
:شار بقولهاضربن، واخرجن، فإن دلت الكلمة على األمر ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل  وإلى ذلك أ

وحيهل، صه: فيه هو اسم نحو... للنون محل يكواألمر إن لم 

، والصهن: اسمان، وإن دال على األمر لعدم قبولهما نون التوكيد، فال تقول(: حيهل)، و(صه)فـــ •
:  ، وعدمه نحوبمعنى أقبل فالفارق  بينهما قبول نون التوكيدوحيهلبمعنى اسكت صهوإن كانت . حيهلن

.وحيهلصهاسكتن، وأقبلن، وال يجوز ذلك في 

•



المعرب والمبني

لشبه من الحروف مدني... واالسم منه معرب ومبني 

:إلى أن االسم ينقسم على قسمينيشير •

.المعرب، وهو ما سلم من شبه الحروف:أحدهما•

أي لشبه مقرب من. لشبه من الحروف مدني: المبني، وهو ما أشبه الحروف، وهو المعني بقوله:واآلخر•
.في شبه الحرف( رحمه هللا تعالى)الحروف، فعلة البناء منحصرة عند المصنف 

من شبه الحرف كأرض وسما ... ومعرب األسماء ما قد سلما •

ينقسم ما لم يشبه الحرف و: يريد أن المعرب خالف المبني وقد تقدم أن المبني ما أشبه الحرف؛ فالمعرب•
كسما . ، وعلى معتل، وهو ما آخره حرف علة(أرض)صحيح وهو ما ليس آخره حرف علة، كـــ : على

.وسما لغة في االسم 

ر وينقسم المعرب أيضا على متمكن أمكن وهو المنصرف، كزيد وعمرو، وإلى متمكن غير أمكن وهو غي•
المنصرف نحو أحمد ومساجد، ومصابيح،

كن متمكن أمكن، ومتمكن غير أمكن والمتم: فغير المتمكن هو المبني، والمتمكن هو المعرب، وهو قسمان•
تمكن هو الذي يدخله التنوين، إذا خال من أل ومن االضافة، ويجر بالكسرة، ويسمى المنصرف، والماالمكن

.نصرفغير األمكن هو الذي ال ينون، وال يجر بالكسرة إال إذا اقترن بأل أو أضيف، ويسمى االسم الذي ال ي

:والمبني من األفعال ضربان•

به واو ضرب وانطلق ما لم يتصل: ما اتفق على بنائه، وهو الماضي، وهو مبني على الفتح،  نحو:أحدهما•
.جمع فيضم، أو ضمير رفع متحرك فيسكن



، اضرب، وهو مبني عند البصريين: ما اختلف في بنائه، والراجح أنه مبني، وهو فعل األمر، نحو:واآلخر•

.ومعرب عند الكوفيين 

ن التوكيد فمثال نو. والمعرب من األفعال هو المضارع، وال يعرب إال إذا لم تتصل به نون التوكيد، أو نون اإلناث•

.ةهل تضربَّن؟ والفعل معها مبني على الفتح، وال فرق في ذلك بين الخفيفة، والثقيل: المباشرة

الهنداُت يضربَن، والفعل معها مبني على السكون : ومثال ما اتصلت به نون اإلناث

واألصل في المبني أن يسكنا... وكل حرف مستحق للبنا •

كأين أمس حيث والساكن كم... ومنه ذو فتح وذو كسر وضم •

إال لسبب الحروف كلها مبنية، واألصل في البناء أن يكون على السكون، ألنه أخف من الحركة، وال يحرك المبني•

أمِس، وقد ؛ وقد تكون كسرة ك(إنّ )، و(قام)، و(أين)كالتخلص من التقاء الساكنين، وقد تكون الحركة فتحة كـــ 

".كم، واضرب، وأجل: "تكون ضمة كحيُث، وهو اسم، ومنذُ، وهو حرف إذا جررت به، وأما السكون فنحو

لن أهابا : السم وفعل نحو... والرفع والنصب اجعلن إعرابا •

كما قد خصص الفعل بأن ينجزما... واالسم قد خصص بالجر •

(  ذكر هللا عبده يسر)كسرا، كــ ... فارفع بضم، وانصبن فتحا، وجر 

أخو بني نمرجا: ينوب نحو... واجزم بتسكين وغير ما ذكر 

.الرفع والنصب والجر والجزم: أنواع اإلعراب أربعة•

ر فيختص وأما الج. زيٌد يقوُم، وإن زيدا لن يقوم: فأما الرفع، والنصب، فيشترك فيهما األسماء واألفعال، نحو•

صب يكون لم يضرْب، والرفع يكون بالضمة، والن: بزيٍد؛ وأما الجزم فيختص باألفعال، نحو: باألسماء، نحو

ن الضمة في وما عدا ذلك يكون نائبا عنه كما نابت الواو ع. بالفتحة، والجر يكون بالكسرة، والجزم يكون بالسكون

.أخو، والياء عن الكسرة في بني من قوله جاء أخو بني نمر وسيذكر بعد هذا مواضع النيابة

أصفاألسماواجرر بياء ما من ... وارفع بواو وانصبن باأللف •



والفم حيث الميم منه بانا ... من ذاك ذو إن صحبة أبانا •
:  ون بمعنىذو، وفم ولكن يشترط في ذو أن تك: أي من األسماء التي ترفع بالواو، وتنصب باأللف، وتجر بالياء

وهو المراد بقوله إن صحبة أبانا، أي إن أفهم صحبة، واحترز . جاءني ذو مال، أي صاحب مال: صاحب، نحو
ل تكون صاحب، ب: الذي، فال تكون مثل ذي، بمعنى: بذلك عن ذو الطائية فإنها ال تفهم صحبة، بل هي بمعنى

:جاءني ذو قام، ورأيت ذو قام، ومررت بذو قام، ومنه قوله: مبنية وآخرها الواو، رفعا ونصبا وجرا، نحو

كفانيافحسبي من ذو عندهم ما ... فإما كراٌم موسروَن لقيتُهم -4•

إليه هذا فوه، ورأيت فاه، ونظرت إلى فيه، و: وكذلك يشترط في إعراب الفم بهذه األحرف زوال الميم منه، نحو•
الحركات، ، أي انفصلت منه الميم، أي زالت منه؛ فإن لم تزل منه أعرب ب"والفم حيث الميم منه بانا: "أشار بقوله

.هذا فٌم، ورأيت فًما، ونظرت إلى فمٍ : نحو

والنقص في هذا األخير أحسن... أب أخ حم كذاك وهن •

وقصرها من نقصهن أشهر... وفي أب وتالييه يندر •

.يعني أن أبا، وأخا، وحما، تجري مجرى ذو وفم اللذين سبق ذكرها•

. ورأيت أباه، وأخاه، وحماها. هذا أبوه، وأخوه، وحموها: فترفع بالواو، وتنصب باأللف، وتجر بالياء، نحو•
لغتين ومررت بأبيه، وأخيه، وحميها، وهذه هي اللغة المشهورة في هذه الثالثة وسيذكر المصنف في هذه الثالثة

.أخريين

أخ، وحم، : ييه وهماوفي أب وتالييه يندر، إلى آخر البيت إلى اللغتين الباقيتين في أب وتال: وأشار المصنف بقوله•
فإحدى اللغتين النقص، وهو حذف الواو، واأللف، والياء، واإلعراب بالحركات الظاهرة على الباء، والخاء،

:هذا أبُه، وأُخه، وحُمها؛ ورأيت أبَه، وأَخه، وحَمها؛ ومررت بأبِه وأِخه وحِمها وعليه قوله: والميم، نحو

ومن يشابْه أبَه فما ظلمْ ... بأبِه اقتدى عديٌّ في الكرْم •

.يندر النقص: وهذه اللغة نادرة في أب وتالييه ولهذا قال وفي أب وتالييه يندر أي•



باه، هذا أباه، وأخاه، وحماها؛ ورأيت أ: واللغة األخرى في أب وتالييه أن يكون باأللف رفعا ونصبا وجرا ،نحو•
:، وأخاه، وحماها، وعليه قول الشاعربأباهوأخاه، وحماها؛ ومررت 

قد بلغا في المجِد غايتاها... إّن أباها وأبا أباها •

.فعالمة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على األلف كما تقدر في المقصور وهذه اللغة أشهر من النقص•
.  أن تكون بالواو، واأللف، والياءاألولى وهي أشهرها: وحاصل ما ذكره أن في أب، وأخ، وحم، ثالث لغات

إحداهما والثالثة أن تحذف منها األحرف الثالثة وهذا نادر وأن في هن لغتين. والثانية أن تكون باأللف مطلقا
.النقص وهو األشهر والثانية اإلتمام وهو قليل

لليا كجا أخو أبيك ذا اعتال... وشرط ذا اإلعراب أن يضفن ال •

:ذكر النحويون إلعراب هذه األسماء بالحروف شروطا أربعة•

، أن تكون مضافة، واحترز بذلك من أال تضاف، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا أبٌ :أحدها•
.ورأيت أبًا، ومررت بأبٍ 

لم أعربت هذا أبو زيد، وأخوه، وحموه، فإن أضيفت إلى ياء المتك: أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، نحو:الثاني•
.هذا أبي، ورأيت أبي، ومررت بأبي: بحركات مقدرة، نحو

هذا : حوأن تكون مكبّرة، واحترز بذلك من أن تكون مصغرة، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة ن:الثالث•
.الأُبيُّ زيد، وذُوّي مال، ورأيت أُبي  زيٍد، وذُوي  ماٍل، ومررت بأُبّيِ زيٍد، وذُوّيِ م

أن تكون مفردة واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مثناة، فإن كانت مجموعة أعربت بالحركات:الرابع
نى وإن كانت مثناة أعربت إعراب المث. ، ورأيت آباَءهم، ومررت بآبائِهمالزيدينهؤالء آباء : الظاهرة  نحو

.هذان أبوا زيد، ورأيت أبويه، ومررت بأبويه: باأللف رفعا، وبالياء جرا، ونصبا، نحو
ذو واعلم أن ذو ال تستعمل إال مضافة وال تضاف إلى مضمر بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة نحو جاءني

. مال فال يجوز جاءني ذو قائم

إذا بمضمر مضافا وصال... باأللف ارفع المثنى وكال •



كابنين وابنتين يجريان... كلتا كذاك اثنان واثنتان •

جرا ونصبا بعد فتح قد ألف... وتخلف الياء في جميعها األلف •

ي آخره لفظ دال على اثنين بزيادة ف: مما يعرب بالحروف، وحّده: مما تنوب فيه الحروف عن الحركات األسماء المثنى، وهو•

:  وعة الثنين، نحوالزيدان، واأللفاظ الموض: لفظ دال على اثنين المثنى، نحو: فيدخل في قولنا. صالح للتجريد وعطف مثله عليه

:  ادة منه، فال تقولاثنان، فإنه ال يصلح إلسقاط الزي: صالح للتجريد، نحو: شفع، وخرج بقولنا: وخرج بقولنا بزيادة، نحو. شفع

قمر، ولكن : ولوعطف مثله عليه ما صلح للتجريد وعطف غيره عليه، كالقمرين فإنه صالح للتجريد، فتق: وخرج بقولنا. اثن

.  القمرين: وهو المقصود بقولهم. قمر، وشمس: يعطف عليه مغايره ال مثله، نحو

يصدق عليه حد باأللف ارفع المثنى وكال إلى أن المثنى يرفع باأللف، وكذلك شبه المثنى، وهو كل ما ال: وأشار المصنف بقوله•

لحق بالمثنى، وكال، فما ال يصدق عليه حد المثنى مما دل على اثنين بزيادة أو شبهها فهو م: المثنى، وأشار إليه المصنف بقوله

إال إذا أضيفا إلى فكال وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى ألنها ال يصدق عليها حد المثنى، ولكن ال يلحق كال وكلتا بالمثنى

أضيفا فإن. مضمر ،نحو جاءني كالهما، ورأيت كليهما، ومررت بكليهما، وجاءتني كلتاهما، ورأيت كلتيهما، ومررت بكلتيهما

لمرأتين، جاءني كال الرجلين، وكلتا المرأتين، ورأيت كال الرجلين، وكلتا ا: إلى ظاهر كانا باأللف رفعا ونصبا وجرا، نحو

.  ومررت بكال الرجلين، وكلتا المرأتين، فلهذا قال المصنف وكال إذا بمضمر مضافا وصال

قدم، وابنان وابنتان مثنى ملحقان بالمثنى كما ت( اثنتان)و( اثنان)فـــ ( ابنتين)و( ابنين)يجريان مجرى ( اثنتين)و( اثنين)ثم بين أن •

.حقيقة

ا قبلها ال يكون أن الياء تخلف األلف في المثنى والملحق به في حالتي الجر والنصب، وأن م( رحمه هللا تعالى)ثم ذكر المصنف •

كون إال كليهما، واحترز بذلك عن ياء الجمع، فإن ما قبلها ال يبالزيدينِ كليهما، ومررت الزيدينِ رأيت : إال مفتوحا، نحو

.  بالزيدينمررت : مكسورا ،نحو

سالم جمع عامر ومذنب... اجرر وانصب وبياوارفع بواو •

وأشار القسم الثالث مما يعرب بالحروف هو جمع المذكر السالم، وما حمل عليه، وإعرابه بالواو رفعا، وبالياء نصبا وجرا ؛•

.  جامد، وصفة: عامر، ومذنب، إلى ما يجمع هذا الجمع؛ وهو قسمان: بقوله



لم يكن علما فإنَعلَما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب؛فيشترط في الجامد أن يكون •
رجيل،: ، نعم إذا ُصغّر، جاز ذلك، نحورجلون(: رجل)لم يجمع بالواو والنون، فال يقال في 

.  بونزين(: زينب)في : وإن كان علما لغير مذكر، لم يجمع بهما، فال يقال. ، ألنه وصف ورجيلون
وإن كان فيه تاء. الحقون: اسم فرس( الحق)وكذا إن كان علما لمذكر غير عاقل، فال يقال في 

ال في وكذلك إذا كان مركبا، فال يق. طلحون(: طلحة)التأنيث فكذلك ال يجمع بهما، فال يقال في 
.سيبويهون: سيبويه

ل فعالء وال صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث ليست من باب أفعويشترط في الصفة أن تكون •
ان صفة ما ك" صفة لمذكر: "فخرج بقولنا. من بان فعالن فعلى وال مما يستوي فيه المذكر والمؤنث

ال يقال عاقل ما كان صفة لمذكر غير عاقل ف: وخرج بقولنا. حائضون: لمؤنث، فال يقال في حائض
ر عاقل ما كان صفة لمذك" خالية من تاء التأنيث: "وخرج بقولنا. سابقون: صفة فرس( سابق)في 

" اب أفعل فعالءليست من ب: "وخرج بقولنا. عاّلمون: عاّلمة، فال يقال فيه: ولكن فيه تاء التأنيث، نحو
وكذلك ما كان من باب . أحمرون: ، فال يقال فيه(حمراء)، فإن مؤنثه "أحمر: "ما كان كذلك نحو

لمذكر وكذلك إذا استوى في الوصف ا. سكرانون: سكران وسكرى، فال يقال: ، نحو(فعالن فعلى)
رجل صبور، وامرأة صبور، ورجل جريح، وامرأة : صبور، وجريح، فإنه يقال: والمؤنث، نحو

لى وأشار المصنف رحمه هللا إ. صبورون، وال جريحون: جريح، فال يقال في جمع المذكر السالم
يث ومن عامر، فإنه علم لمذكر عاقل خال من تاء التأن: الجامد الجامع للشروط التي سبق ذكرها بقوله

.التركيب فيقال فيه عامرون

يث وليست ، فإنه صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأن"ومذنب: "وأشار إلى الصفة المذكورة أوال بقوله•
.يه مذنبونمن باب أفعل فعالء وال من باب فعالن فعلى وال مما يستوي فيه المذكر والمؤنث فيقال ف

واألهلوناوبابه ألحق ... وشبه ذين وبه عشرونا 

والسنوناوأرضون شذ ... عليوناأولو وعالمون •

ذا الباب وهو عند قوم يطرد... وبابه ومثل حين قد يرد •

لسابق كل علم مستجمع للشروط ا: إلى شبه عامر، وهو" وشبه ذين: "أشار المصنف رحمه هللا بقوله•
وإلى شبه مذنب وهو كل صفة اجتمع . وإبراهيمونمحمدون، : ذكرها، كمحمد، وإبراهيم، فتقول



لى ما ألحق وبه عشرون إ: وأشار بقوله. ، والضرابوناألفضلون: فيها الشروط، كاألفضل والضراب، ونحوهما، فتقول•
.بجمع المذكر السالم في إعرابه بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا

و له فماال واحد له من لفظه، أما سلم فيه بناء الواحد ووجد فيه الشروط التي سبق ذكرهاوجمع المذكر السالم هو •
عين، ملحق واحد غير مستكمل للشروط، فليس بجمع مذكر سالم، بل هو ملحق به، فعشرون وبابه وهو ثالثون إلى تس

س بجمع المذكر السالم، ألنه ال واحد له من لفظه، إذ ال يقال عشر، وكذلك أهلون، ملحق به، ألن مفرده وهو أهل لي
الَم فيه الشروط المذكورة، ألنه اسم جنس جامد كرجل، وكذلك أولو ألنه ال واحد له من لفظه، وعالمون جمع عالم، وع

(  ونأرض)اسم ألعلى الجنة، وليس فيه الشروط المذكورة، لكونه لما ال يعقل، و( عليون)و. كرجل اسم جنس جامد
اسم جنس مؤنث فهذه كلها ملحقة ( السنة)، و(سنة)جمع ( السنون)و. اسم جنس جامد مؤنث(  أرض)، و(أرض)جمع 

.بالجمع المذكر لما سبق من أنها غير مستكملة للشروط

ر، كـــ ، وهو كل اسم ثالثي حذفت المه، وعّوض عنها هاء التأنيث، ولم يكس(سنة)إلى باب " وبابه: "وأشار بقوله•
(.ثبين)و( ثبة)، و(مئين)، و(مئة)

ون، ونحوه، قد تلزمه الياء، ويجعل اإلعراب على الن(  سنين)إلى أن " ومثل حين قد يرد ذا الباب: "وأشار بقوله•
ُ )ه قوله هذه سنيٌن، ورأيت سنينًا، ومررت بسنيٍن، وإن شئت حذفت التنوين، وهو أقل من إثباته، ومن: فتقول َصل ى َّللا 
اللهم اجعلها عليهم سنينًا كسنين يوسف في إحدى الروايتين (: وَسل مَ َوآلهَعلَْيِه 

: ومثله قول الشاعر•

لعبن بنا شيبًا وشيبننا مرًدا... سنينَهُ دعانَي من نجٍد فإنَّ •

.إجراء السنين مجرى الحين في اإلعراب بالحركات وإلزام النون مع اإلضافة: الشاهد فيه•

فافتح، وقّل من بكسره نطق... ونون مجموع وما به التحق •

بعكس ذاك استعملوه فانتبه... ونون ما ثني والملحق به •

.حق نون الجمع، وما ألحق به، الفتح•

يكسر في الجر وفي النصب معا... وما بتا وألف قد جمعا •



هو لما فرغ من الكالم على الذي تنوب فيه الحروف عن الحركات شرع في ذكر ما نابت فيه حركة عن حركة و•
:قسمان

لم فيه احترازا عن جمع التكسير، وهو ما لم يس( السالم)وقيدنا بـــــ  ( مسلمات: )جمع المؤنث السالم، نحو:أحدهما•
ف والتاء وما بتا وألف قد جمعا، أي جمع باألل: "بقوله! هنود، وأشار إليه المصنف رحمه هللا تعالى: بناء واحده، نحو

المزيدتين فخرج نحو قضاة، فإن ألفه غير زائدة بل هي منقلبة عن أصل
ي داللته على ما كانت األلف والتاء سببا ف: والمراد منه. أصليةتاءهأبيات، فإن : وهو الياء ألن أصله قَُضيَة، ونحو

، وليس قضاة، وأبيات، فإن كل واحد منهما جمع ملتبس باأللف والتاء: هندات، فاحترز بذلك عن نحو: نحوالجمع، 
.مما نحن فيه، ألن داللة كل واحد منهما على الجمع ليس باأللف والتاء، وإنما هو بالصيغة

، جاءني هندات: وحكم هذا الجمع أن يرفع وعالمة رفعه الضمة، وينصب ويجر وعالمة نصبه وجره الكسرة، نحو•
.ورأيت هندات، ومررت بهندات، فنابت فيه الكسرة عن الفتحة

فيه ذا أيضا قُبلكأذرعات... كذا أوالُت والذي اسما قد ُجعل •

رة، إلى أن أوالت تجرى مجرى جمع المؤنث السالم في أنها تنصب وعالمة نصبها الكس" كذا أوالت: "أشار بقوله•
.وليست بجمع مؤنث سالم، بل هي ملحقة به، وذلك ألنها ال مفرد لها من لفظها

، ينصب، أذرعات: إلى أن ما سمي به من هذا الجمع، والملحق به، نحو" والذي اسما قد جعل: " ثم أشار بقوله•
، أذرعاتٍ ، ورأيت أذرعاتٌ هذه : وعالمة نصبه الكسرة، كما كان قبل التسمية به، وال يحذف منه التنوين، نحو

.بأذرعاتٍ ومررت 

بعد أل ردفْ يكُ ما لم يَُضْف أو ... وُجّر بالفتحِة ما ال ينصرْف •

فع أشار بهذا البيت إلى القسم الثاني مما ناب فيه حركة عن حركة، وهو االسم الذي ال ينصرف، وحكمه أنه ير•
ه الفتحة رأيُت أحمَد، ويجر وعالمة جرّ : جاء أحمُد، وينصب وعالمة نصبه الفتحة، نحو: وعالمة رفعه الضمة، نحو

أُضيف ُجّر مررت بأحمَد، فنابت الفتحة عن الكسرة، هذا إذا لم يَُضف، أو يقع بعد األلف والالم، فإن: أيضا، نحو
وكذا إذا دخله األلف والالم، بأحمِدكممررت : بالكسرة، نحو

. مررت باألحمِد،  فإنه يجر وعالمة جّره الكسرة: نحو•



رفعا وتدعين وتسألونا... النوناواجعل لنحو يفعالن •

كلم تكوني لترومي مظلمة... وحذفها للجزم والنصب سمة •

ة، وذلك لما فرغ من الكالم على ما يعرب من األسماء بالنيابة، شرع في ذكر ما يعرب من األفعال بالنياب•
:  لياء، نحوإلى كل فعل اشتمل على ألف اثنين سواء كان في أوله ا" يفعالن: "األمثلة الخمسة، فأشار بقوله

أنِت : حوإلى كل فعل اتصل به ياء مخاطبة، ن" وتدعين: "وأشار بقوله. تضربان: يضربان، أو التاء، نحو
اء كان في أوله أنتم تضربون، سو: إلى كل فعل اتصل به واو الجمع، نحو" وتسألون: "وأشار بقوله. تضربين

.الزيدون يضربون: التاء كما مثّل، أو الياء، نحو

عها ثبوت النون، يفعالن، وتفعالن، ويفعلون، وتفعلون، وتفعلين، ترفع وعالمة رف: فهذه األمثلة الخمسة وهي•
:وتنصب وتجزم  وعالمة نصبها وجزمها حذفها، فنابت النون فيه عن الحركة التي هي الضمة، نحو

مة نصبها فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون، وتنصب وتجزم  وعال: الزيدان يفعالن، فيفعالن
( يقومان)الزيدان لن يقوما، ولم يخرجا، فعالمة النصب، والجزم، سقوط النون من : وجزمها حذفها، نحو

.{ لنَّارَ فَِإْن لَْم تَْفعَلُوا َولَْن تَْفعَلُوا فَاتَّقُوا ا}، ومنه قوله تعالى (يخرجان)و
كالمصطفى والمرتقي مكارما... وسم معتال من األسماء ما 

جميعه وهو الذي قد قصرا... فاألول اإلعراب فيه قدرا •

ورفعه ينوى كذا أيضا يجر... والثاني منقوص ونصبه ظهر •

سمى ، ي(المرتقي)و( المصطفى: )شرع في ذكر إعراب المعتل من األسماء، واألفعال، فذكر أن ما كان مثل•
(  رتقيالم)وأشار بــ . عصا، ورحى: ، مثلما في آخره ألف الزمة قبلها فتحةوأشار بالمصطفى إلى . معتال
ما ثم أشار إلى أن ما في آخره ألف مفتوح. القاضي، والداعي: ، نحوما في آخره ياء مكسور ما قبلهاإلى 

قبلها يقدر فيه جميع حركات اإلعراب الرفع والنصب والجر وأنه يسمى المقصور
المعرب وب. يرضى: فاحترز باالسم من الفعل، نحواالسم المعرب الذي في آخره ألف الزمة : فالمقصور هو

:  ووبالزمة من المثنى في حالة الرفع، نح. القاضي: وباأللف من المنقوص، نحو. إذا: من المبني، نحو
.الزيدينرأيت : الزيدان، فإن ألفه ال تلزمه إذ تقلب ياء في الجر والنصب، نحو

•
بلها االسم المعرب الذي آخره ياء الزمة ق: ، فالمنقوص هوإلى المرتقي" والثاني منقوص: " وأشار بقوله

الذي: يرمي، وبالمعرب عن المبني، نحو: المرتقي، فاحترز باالسم عن الفعل، نحو: ، نحوكسرة



فعه ظبي، ورمي، فهذا معتل جار مجرى الصحيح في ر: عن التي قبلها سكون، نحو" قبلها كسرة: "وبقولنا•
ه وحكم هذا المنقوص أن. وعالمة رفعه الضمة، ونصبه ب وعالمة نصبه الفتحة، وجره وعالمة جّره الكسرة

ويقدر فيه الرفع { هللاِ يَا قَْوَمنَا أَِجيبُوا َداِعيَ }: رأيت القاضي، وقال هللا تعالى: يظهر فيه عالمة النصب، نحو
ء، وعالمة جاء القاضْي، ومررت بالقاضْي، فعالمة الرفع ضمة مقدرة على اليا: نحو. والجر لثقلهما على الياء

.الجر كسرة مقدرة على الياء

أو واو أو ياء فمعتال عرف... وأي فعل آخر منه ألف •

:  يغزو، أو ياء قبلها كسرة، نحو: أشار إلى أن المعتل من األفعال هو ما كان في آخره واو قبلها ضمة، نحو•
.يخشى: يرمي، أو ألف قبلها فتحة، نحو

يرميكيدعووأبد نصب ما ... فاأللف انو فيه غير الجزم •

تقض حكما الزماثالثهن... والرفع فيهما انِو واحذف جازما •

هو الرفع، ذكر في هذين البيتين كيفية اإلعراب في الفعل المعتل، فذكر أن األلف يقدر فيها غير الجزم، و•
منصوب زيد يخشى، فيخشى مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة على األلف، ولن يخشى فيخشى: والنصب، نحو

.وعالمة النصب فتحة مقدرة على األلف، وأما الجزم فيظهر ألنه يحذف له الحرف اآلخر نحو لم يخشَ 

لن لن يدعو، و: إلى أن النصب يظهر فيما آخره واو، أو ياء، نحو" يرميكيدعووأبد نصب ما : "وأشار بقوله•
ة الرفع يدعو، ويرمي، فعالم: والرفع فيهما انو إلى أن الرفع يقدر في الواو والياء، نحو: وأشار بقوله. يرمي

.ضمة مقدرة على الواو والياء

م ل: إلى أن الثالث وهي األلف، والواو، والياء، تحذف في الجزم، نحو" ثالثهنواحذف جازما : "وأشار بقوله•
.يخَش، ولم يغُز، ولم يرِم؛ فعالمة الجزم حذف األلف، والواو، والياء

ب يظهر وحاصل ما ذكره أن الرفع يقدر في األلف والواو والياء، وأن الجزم يظهر في الثالثة بحذفها، وأن النص•
.  في الياء والواو ويقدر في األلف

•



والمعرفةالنكرة 
فمثال ما . ل ألما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف، أو يقع موقع ما يقب: أو واقع موقع ما قد ذكرا النكرة... نكرة قابل أل مؤثرا •

وال تؤثر فيه مما يقبل أل،" وتؤثر فيه التعريف: "الرجل، واحترز بقوله: رجل، فتقول: يقبل أل وتؤثر فيه التعريف

، ألنه معرفة قبل دخلوها العباس، فتدخل عليه أل، لكنها لم تؤثر فيه التعريف: َعلًَما، فإنك تقول فيه( عباس)التعريف، كــــ 

ال جاءني ذو مال، أي صاحب مال، فذو نكرة، وهي: ذو التي بمعنى صاحب، نحو: عليه، ومثال ما وقع موقع ما يقبل أل
.الصاحب: نحو" أل"تقبل أل، لكنها واقعة موقع صاحب، وصاحب يقبل 

وهند وابني والغالم والذي... وغيره معرفة كهم وذي •

:أي غير النكرة المعرفة وهي ستة أقسام•

ــــ ، والموصول ك(الغالم)، والمحلى باأللف والالم كــــ (هند)، والعَلَم، كــــ (ذي)، واسم اإلشارة كـــ (هم)المضمر كـــ •

.، وسنتكلم على هذه األقسام(ابني)، وما أضيف إلى واحد منها، كـــ (الذي)

كأنت وهو سم بالضمير... فما لذي غيبة أو حضور •

:وهو قسمان، أو حضور، (هو)يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة كـــ •

.ضمير المتكلم نحو أنا:واآلخر. أنتَ : ضمير المخاطب، نحو:أحدهما•

وال يلي إال اختيارا أبدا... يبتداوذو اتصال منه ما ال •

والياء والها من سليه ما ملك... كالياء والكاف من ابني أكرمك •

ال يقع بعد إال و. الذي ال يبتدأ به، كالكاف من أكرمك، ونحوه: فالمتصل هو. متصل، ومنفصل: الضمير البارز ينقسم على•

:ما أكرمت إالك، وقد جاء شذوذا في الشعر كقوله: في االختيار، فال يقال

أن ال يجاوَرنا إالِك ديارُ ... وما علينا إذا ما كنِت جارتَنا -14

ولفظ ما جر كلفظ ما نصب ... وكل مضمر له البنا يجب •

ية فمنها ما المضمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف في الجمود  ولذلك ال تصغر، وال نثني، وال تجمع، وإذا ثبت أنها مبن

ي أكرمتك، ومررت بك، وإنه، وله، فالكاف ف: يشترك فيه الجر والنصب وهو كل ضمير نصب أو جر متصل، نحو

.أكرمتك في موضع نصب، وفى بك في موضع جر، والهاء في إنه في موضع نصب، وفي له في موضع جر



:وأشار إليه بقوله" نا"ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر وهو •

كأعرف بنا فإننا نلنا المنح... صلح ناللرفع والنصب وجر •

.بنا: فإننا، وللجر، نحو: نلنا، وللنصب، نحو: للرفع، نحو( نا)أي صلح لفظ •

واعلماكقاماغاب وغيره ... وألف والواو والنون لما •

زيدان قاما، ال: األلف، والواو، والنون، من ضمائر الرفع المتصلة، وتكون للغائب، وللمخاطب، فمثال الغائب•
.اعلما، واعلموا، واعلمنَ : ومثال المخاطب. والزيدون قاموا، والهندات قْمنَ 

أوافق نغتبط إذ تشكركافعل... ومن ضمير الرفع ما يستتر •

.مستتر، وبارز؛  والمستتر على واجب االستتار، وجائزه: ينقسم الضمير على•

.ما ال يحل محله الظاهر: والمراد بواجب االستتار•

.ما يحل محله الظاهر: والمراد بجائز االستتار•

:وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها االستتار أربعة•

 يحل وهذا الضمير ال يجوز إبرازه، ألنه ال. أنتَ : ، التقدير(افعل)فعل األمر للواحد المخاطب، كـــ :األول•
، وليس بفاعل لــــــ افعل أنت، فأنت تأكيد للضمير المستتر في افعل: افعْل زيُد، فأما: محله الظاهر، فال تقول

مير، افعل، فإن كان األمر لواحدة، أو الثنين، أو لجماعة، برز الض: لصحة االستغناء عنه، فتقول( افعل)
.اضربي، واضربا، واضربوا، واضربن: نحو

ان أنا تأكيدا أوافُق أنا ك: أنا، فإن قلت: أوافُق، والتقدير: الفعل المضارع الذي في أوله الهمزة، نحو:الثاني•
.للضمير المستتر

.نغتبط، أي نحن: الفعل المضارع الذي في أوله النون، نحو:الثالث•
ة، أو تشكُر، أي أنت، فإن كان الخطاب لواحد: الفعل المضارع الذي في أوله التاء لخاطب الواحد، نحو:الرابع•

.فعْلنَ أنِت تفعليَن، وأنتما تفعالِن، وأنتم تفعلوَن، وأنتن ت: الثنين، أو لجماعة، برز الضمير، نحو
يد يقوم ز: زيد يقوم، أي هو، وهذا الضمير جائز االستتار، ألنه يحّل محله الظاهر، فتقول: ومثال جائز االستتار

.هوزيٌد قائٌم، أي: هنٌد تقوُم، وما كان بمعناه، نحو: أبوه، وكذلك كل فعل أسند إلى غائب، أو غائبة، نحو

وأنت والفروع ال تشتبه... وذو ارتفاع وانفصال أنا هو •



للمتكلم أنا للمتكلم وحده، ونحن: اثنا عشر: وهو. يكون مرفوعا ومنصوبا وال يكون مجرورا: الضمير البارز المنفصل•
لمخاطبين، وأنتن  المشارك، أو المعظم نفسه، وأنَت للمخاطب، وأنِت للمخاطبة، وأنتما للمخاطبيِن، أو المخاطبتيِن، وأنتم ل

للغائب، " هو"وللمخاطبات، 
.للغائبات" هن"وللغائبين، " هم"وللغائبين، أو الغائبتين، " هما"للغائبة، و" هي"و

إياي والتفريع ليس مشكال... وذو انتصاب في انفصال جعال •

أو المعظم للمتكلم المشارك،" إيانا"للمتكلم وحده، و" أياي: "اثنا عشر: أشار في هذا البيت إلى المنصوب المنفصل وهو•
" إياكن  "و، للمخاطبينَ " إياكم"للمخاطبيِن، أو المخاطبتيِن، و" إياكما"للمخاطبة، و" إياكِ "وللمخاطب، " إياكَ "ونفسه، 

. للغائبات" ياهن  إ"وللغائبين، " إياهم"للغائبيِن، أو الغائبتيِن، و" إياهما"للغائبة، و" إياها"للغائب، و" إياه"للمخاطبات، و

نون وقاية وليسي قد نظم... وقبل يا النفس مع الفعل التزم •

:  ر، وذلك نحوإذا اتصل بالفعل ياء المتكلم لحقته لزوما نون تسمى نون الوقاية، وسميت بذلك ألنها تقي الفعل من الكس•
.  أكرَمني، ويكرُمني، وأكرْمني

ومع لعل اعكس وكن مخيّرا... وليتني فشا وليتي ندرا •

مني وعني بعض من قد سلفا... واضطرارا خففا البقاياتفي •

:لهليت، وأن نون الوقاية ال تحذف منها إال ندورا كقو: ذكر في هذين البيتين حكم نون الوقاية مع الحروف، فذكر•

•
أصادفُهُ وأتلُف جلَّ مالي... ليتي : كمنيِة جابٍر إذ قالَ -18

.{يَا لَْيتَنِي ُكْنُت َمعَُهمْ }: والكثير في لسان العرب ثبوتها، وبه ورد القرآن قال هللا تعالى•
ويقّل { أَْبلُُغ األَْسبَابَ لَعَلِّي}: ، فالفصيح تجريدها من النون، كقوله تعالى حكاية عن فرعون(ليت)وأما لعل فذكر أنها بعكس 
:ثبوت النون كقول الشاعر

ماجدِ أخط بها قبرا ألبيَض ... فقلُت أعيراني القدوَم لعلني -19•

، وإنني، إني: إن، وأن، وكأن، ولكن، فتقول: ، وهي(لعل)و( ليت)ثم ذكر أنك بالخيار في الباقيات، أي في باقي أخوات •
نّي، منّي، وع: ، تلزمهما نون الوقاية، فتقول(عن)و( من)وأني، وأنني، وكأني، وكأنني، ولكني، ولكنني، ثم ذكر أن 

.  بالتشديد

قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي... قل وفي لدنيوفي لدني •

.{راً قَْد بَلَْغَت ِمْن لَُدنِّي ُعذْ }: إثبات النون كقوله تعالى( لدني)أشار بهذا إلى أن الفصيح في •
والكثير في قد وقط ثبوت النون نحو قدني وقطني ويقل الحذف نحو قدي وقطي أي حسبي وقد اجتمع 



العَلَم•

علمه كجعفر وخرنقا... اسم يعين المسمى مطلقا •

وهيلة وواشقوشذقم... وقرن وعدن والحق •

مل النكرة جنس يش: فاالسم. االسم الذي يعين مسماه مطلقا، أي بال قيد التكلم، أو الخطاب، أو الغيبة: العلم هو•
سماه بقيد وبال قيد أخرج بقية المعارف كالمضمر، فإنه يعين م. فصل، أخرج النكرة: ويعين مسماه. والمعرفة

ن مسميات وغيرهم تنبيها على أاألناسيثم مثل الشيخ بأعالم . كهوالتكلم، كأنا، أو الخطاب كأنت، أو الغيبة 
اسم امرأة من شواعر العرب، وهي أخت : وخرنق. فجعفر اسم رجل. األعالم العقالء وغيرهم من المألوفات

م اس: وهيلة. اسم جمل: وشذقم. اسم فرس: والحق. اسم مكان: وعدن. اسم قبيلة: طرفة بن العبد ألمه، وقرن
.اسم كلب: وواشق. شاة

•
وأخرن ذا إن سواه صحبا... واسما أتى وكنية ولقبا 

.  ، وعمرويدلقب،كزما ليس بكنية، وال : والمراد باالسم هنا. اسم، وكنية، ولقب: ينقسم العلم على ثالثة أقسام•
ين، أو ذم ما أشعر بمدح كزين العابد: ما كان في أوله أب، أو أم، كأبي عبد هللا، وأم الخير، وباللقب: وبالكنية

.كأنف الناقة

ديمه وال يجوز  تق. وأشار بقوله وأخرن ذا إلخ إلى أن اللقب إذا صحب االسم وجب تأخيره، كزيد أنف الناقة•
ر بين أن تقدم أنف الناقة زيد، وهو إنما يجب تأخيره مع االسم، فأما مع الكنية فأنت بالخيا: على االسم، فال تقول

زين العابدين أبو عبد : الكنية على اللقب فتقول أبو عبد هللا زين العابدين وبين أن تقدم اللقب على الكنية، فتقول
.  هللا

حتما وإال أتبع الذي ردف... وإن يكونا مفردين فأضف •

دا واللقب إذا اجتمع االسم واللقب فإما أن يكونا مفردين أو مركبين أو االسم مركبا واللقب مفردا أو االسم مفر•
.مركبا

. رت بسعيِد كرزٍ ومر. ورأيُت سعيَد كرزٍ . هذا سعيد ُكرزٍ : فإن كانا مفردين وجب عند البصريين اإلضافة، نحو•
.ومررت بسعيٍد كرزٍ . ورأيت سعيًدا كرًزا. هذا سعيُد كرزٌ : وأجاز الكوفيون اإلتباع، فتقول

وسعيُد . ُد هللا كرزٌ عب: عبُد هللاِ أنُف الناقِة، أو مركبا ومفردا، نحو: وإن لم يكونا مفردين، بأن كانا مركبين، نحو
:  ، نحوويجوز القطع إلى الرفع، أو النصب. أنُف الناقِة، وجب اإلتباع، فتتبع الثاني األول في إعرابه



ى إضمار مبتدأ، مررُت بزيٍد أنُف الناقِة، وأنَف الناقِة؛ فالرفع عل•

:  تقديروالنصب على إضمار فعل، وال. هو أنُف الناقةِ : والتقدير

لمنصوب فيقطع مع المرفوع إلى النصب، ومع ا. أعني أنَف الناقةِ 

ٌد هذا زي: إلى الرفع، ومع المجرور إلى النصب أو الرفع، نحو

نُف الناقِة، ومررت بزيٍد أ. ورأيت زيًدا أنُف الناقةِ . أنَف الناقةِ 
.وأنَف الناقةِ 

وذو ارتجال كسعاد وأدد... ومنه منقول كفضل وأسد •

بق له ما لم يس: فالمرتجل هو. مرتجل ومنقول: ينقسم العلم على•

ا سبق م: والمنقول. استعمال قبل العلمية في غيرها، كسعاد، وأدد

و من والنقل إما من صفة كحارث، أ. له استعمال في غير العلمية
.  مصدر ،كفضل، أو من اسم جنس كأسد وهذه تكون معربة

•



اإلشارةاسم 

بذي وذه تي تا على األنثى اقتصر... بذا لمفرد مذكر أشر •

.ويشار إلى المؤنثة بذي وذه بسكون الهاء وتي وتا وذه بكسر الهاء. " ذا"يشار إلى المفرد المذكر بـ•

وفى سواه ذين تين اذكر تطع... وذان تان للمثنى المرتفع •

ع، وتين في النصب ، وفى حالة النصب والجر بذين، وإلى المؤنثتين بتان في حالة الرفبذانيشار إلى المثنى المذكر في حالة الرفع •
.والجر

والمد أولى ولدى البعد انطقا... وبأولى أشر لجمع مطلقا •

والالم إن قدمت ها ممتنعه... بالكاف حرفا دون الم أو معه •

ء وغيرهم ومقتضى هذا أنه يشار بها إلى العقال. مذكرا كان أو مؤنثا بأولي، ولهذا قال المصنف أشر لجمع مطلقا: يشار إلى الجمع•
:وهو كذلك ولكن األكثر استعمالها في العاقل، ومن ورودها في غير العاقل قوله

والعيَش بعَد أولئك األيامِ ... ذمَّ المنازَل بعد منزلِة اللوى -23•

دم يشار به إلى القرب والبعد؛ فجميع ما تق: ولدى البعد انطقا بالكاف إلى آخر البيت إلى أن المشار إليه له رتبتان: وأشار بقوله•
اب فال وهذه الكاف حرف خط. ذلك: ذاك، أو الكاف والالم، نحو: فإذا أريد اإلشارة إلى البعيد أتي بالكاف وحدها، فتقول. القريب

. موضع لها من اإلعراب

بى، قر: قربى وبعدى كما قررناه والجمهور على أن له ثالث مراتب: وظاهر كالم المصنف أنه ليس للمشار إليه إال رتبتان•
كذا،: ووسطى، وبعدى، فيشار إلى من في القربى بما ليس فيه كاف وال الم

.ذلك: بما فيه كاف والم، نحوالبعدىذاك، وإلى من في : وإلى من في الوسطى بما فيه الكاف وحدها، نحو. وذي

وعلى . نالكويشار إلى البعيد على رأي المصنف بهناك، وه. ههنا: ويشار إلى المكان القريب بهنا، ويتقدمها هاء التنبيه، فيقال•
.للمتوسط، وما بعده للبعيد" هناك"مذهب غيره 

•



الموصول
واليا إذا ما ثنيا ال تثبت... موصول األسماء الذي األنثى التي •

والنون إن تشدد فال مالمة... بل ما تليه أوله العالمة •

أيضا وتعويض بذاك قصدا... والنون من ذين وتين شددا •

•
.  لمؤنثةوالتي للمفرد ا. أما الموصول االسمي ف الذي للمفرد المذكر . ينقسم الموصول على اسمي وحرفي

التي الجر والياء في ح. اللذان واللتان: فإن ثنيت أسقطت الياء وأتيت مكانها باأللف في حالة الرفع، نحو
.اللذيِن واللتينِ : والنصب فتقول

وبعضهم بالواو رفعا نطقا... جمع الذي األلى الذين مطلقا •

كالذين نزرا وقعاوالالء... التي قد جمعا والالءبالالت •

مع جاءني األلى فعلوا، وقد يستعمل في ج: األلى مطلقا عاقال كان أو غيره، نحو: يقال في جمع المذكر•
:المؤنث، وقد اجتمع األمران في قوله

القبلكالحدإتراهن يوم الروع ... وتبلى األلى يستلئمون على األلى -26•

.تراهن: يستلئمون، ثم قال: فقال•

.  زيداجاءني الذين أكرموا: الذين مطلقا، أي رفعا ونصبا وجرا، فتقول: ويقال للمذكر العاقل في الجمع•
.ومررت بالذين أكرموه. ورأيت الذين أكرموه

وز إثبات فعلن، ويجوالالءجاءني الالت فعلن، : بحذف الياء، فتقولوالالءالالت : ويقال في جمع المؤنث•
:بمعنى الذين قال الشاعرالالءالالتي، والالئي، وقد ورد : الياء، فتقول

الحجوراقد مهدوا الالءِ علينا ... فما آباؤنا بأمنَّ منه -28•

•
:، كقولهالالءكما قد تجيء األولى بمعنى 



فكل فتاة تترك الحجل أقصما... تهامهفأما األولى يسكنَّ غور •

•
شهرطييءوهكذا ذو عند ... ومن وما وأل تساوي ما ذكر 

وموضع الالتي أتى ذوات... وكالتي أيضا لديهم ذات •

المثنى للمذكر والمؤنث المفرد و: تساوي ما ذكر إلى أن من وما واأللف والالم تكون بلفظ واحد: أشار بقوله•
جاءني من قام، ومن قامت، ومن قاما، ومن قامتا، ومن قاموا، ومن قمن، وأعجبني ما : والمجموع، فتقول
تان وجاءني القائم والقائمة والقائمان والقائم. وما ركبنوماركبواوما ركبتا وماركباُركب وما ركبت 

.والقائمون والقائمات

ا َما َطاَب لَُكْم ِمَن فَاْنِكُحو}: تعالى: وأكثر ما تستعمل ما في غير العاقل وقد تستعمل في العاقل ومنه قوله•
.وسبحان ما يسبح الرعد بحمده. سبحان ما سخركن لنا: وقولهم{النَِّساِء َمثْنَى

 َمْن يَْمِشي َعلَى أَْربَعٍ َوِمْنُهمْ }: بالعكس فأكثر ما تستعمل في العاقل وقد تستعمل في غيره، قوله تعالى" من"و
:ومنه قول الشاعر{يَْخلُُق هللاُ َما يََشاءُ 

فقلت ومثلي بالبكاء جدير... بكيت على سرب القطا إذ مررن بي -29•

لعلي إلى من قد هويت أطير؟... أسرَب القطا هل من يعير جناحه •

ن وما وهي اسم موصول وكذلك م. جاءني القائُم، والمركوب: وأما األلف والالم فتكون للعاقل ولغيره، نحو•
. غير المصدرية 

أو من إذا لم تلغ في الكالم... ومثل ماذا بعد ما استفهام •

ستعمل بلفظ يعني أن ذا اختصت من بين سائر أسماء اإلشارة بأنها تستعمل موصولة وتكون مثل ما في أنها ت•
ه من ذا عندك؟، وماذا عندك؟ سواء كان ما عند: واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى أو مجموعا فتقول

من ذا : وشرط استعمالها موصولة أن تكون مسبوقة ب ما أو َمن االستفهاميتين، نحو. مفردا مذكرا أو غيره
جاءك؟ وماذا فعلت؟ فمن اسم استفهام وهو مبتدأ وذا موصولة بمعنى الذي وهو خبر من وجاءك صلة 
ه الموصول والتقدير من الذي جاءك وكذلك ما مبتدأ وذا موصول بمعنى الذي وهو خبر ما وفعلت صلت

.والعائد محذوف وتقديره ماذا فعلته أي ما الذي فعلته
ا ماذ: واحترز بقوله إذا لم تلغ في الكالم من أن تجعل ما مع ذا أو من مع ذا كلمة واحدة لالستفهام، نحو



ذا عندك؟ أي شيء عندك؟ وكذلك من ذا عندك؟ فماذا مبتدأ وعندك خبره وكذلك من ذا مبتدأ وعندك خبره ف•
. في هذين الموضعين ملغاة ألنها جزء كلمة ألن المجموع استفهام

على ضمير الئق مشتملة... وكلها يلزم بعده صله •

.الموصوالت كلها حرفية كانت أو اسمية يلزم أن يقع بعدها صلة تبين معناها•

وإن كان ويشترط في صلة الموصول االسمي أن تشتمل على ضمير الئق بالموصول إن كان مفردا فمفرد•
ني جاء: جاءني الذي ضربته وكذلك المثنى والمجموع، نحو: مذكرا فمذكر وإن كان غيرهما فغيرهما، نحو

ا والالتي جاءت التي ضربتها واللتان ضربتهم: اللذان ضربتهما، والذين ضربتهم، وكذلك المؤنث، تقول
.ضربتهن

من وما إذا : وقد يكون الموصول لفظه مفردا مذكرا ومعناه مثنى، أو مجموعا، أو غيرهما، وذلك نحو
ام، ومن أعجبني من ق: قصدت بهما غير المفرد المذكر فيجوز حينئذ مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى فتقول

.قامت، ومن قاما، ومن قامتا، ومن قاموا، ومن قمن، على حسب ما يعنى بهما

به كمن عندي الذي ابنه كفل... وجملة أو شبهها الذي وصل •

غير صلة الموصول ال تكون إال جملة أو شبه جملة ونعني بشبه الجملة الظرف والجار والمجرور وهذا في•
:ويشترط في الجملة الموصول بها ثالثة شروط. صلة األلف والالم وسيأتي حكمها

•
أن تكون خبرية :األول

كونها خالية من معنى التعجب :الثاني•

ة فال يجوز كونها غير مفتقرة إلى كالم قبلها واحترز ب الخبرية من غيرها وهي الطلبية واإلنشائي:الثالث•
جب فال واحترز ب خالية من معنى التعجب من جملة التع. الذي ليته قائمجاءني:وال. جاءني الذي اضرْبه:

اءني الذي ج: وإن قلنا إنها خبرية واحترز بغير مفتقرة إلى كالم قبلها من نحو. جاءني الذي ما أحسنه: يجوز
.لكنه قائم، فإن هذه الجملة تستدعي سبق جملة أخرى نحو ما قعد زيد لكنه قائم

:  ئدة، نحوويشترط في الظرف والجار والمجرور أن يكونا تامين والمعني بالتام أن يكون في الوصل به فا
ك، أو جاء الذي استقر عند: جاء الذي عندك، والذي في الدار، والعامل فيهما فعل محذوف وجوبا، والتقدير

.ذي اليومفإن لم يكونا تامين لم يجز الوصل بهما فال تقول جاء الذي بك وال جاء ال. الذي استقر في الدار

وكونها بمعرب األفعال قل ... وصفة صريحة صلة أل •



فعول األلف والالم ال توصل إال بالصفة الصريحة أي اسم الفاعل نحو الضارب واسم الم•
.نحو المضروب والصفة المشبهة نحو الحسن الوجه

عال قل، وكونها بمعرب األف: وقد شذ وصل األلف والالم بالفعل المضارع وإليه أشار بقوله•
:ومنه قوله

والجدلِ وال األصيِل وال ذي الرأيِ ... حكومته التُرضىما أنت بالحكم -30•

انحذفوصدر وصلها ضمير ... كما وأعربت ما لم تضف أي •

مجموعا يعني أن أيا مثل ما في أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى أو•
.يعجبني أيهم هو قائم: نحو

:ثم إن أيا لها أربعة أحوال•

.يعجبني أيهم هو قائم: أن تضاف ويذكر صدر صلتها نحو:األول•

يعجبني أي قائم: أن ال تضاف وال يذكر صدر صلتها نحو:الثاني•

.يعجبني أي هو قائم: أن ال تضاف ويذكر صدر صلتها نحو:الثالث•

قائم، يعجبني أيُّهم هو: وفي هذه األحوال الثالثة تكون معربة بالحركات الثالث، نحو•
أي: ّيٍ قائم وكذاأيٌّ قائم، وأيًّا قائم، وأ: وكذلك. ورأيت أي هم هو قائم، ومررت بأيِّهم هو قائم

.هو قائم، وأيا هو قائم، وأي هو قائم

ة تبنى على ففي هذه الحال. يعجبني أيُّهم قائم: أن تضاف ويحذف صدر الصلة، نحو:الرابع•
ثُمَّ }: عليه قوله تعالىومررت بأيُّهم قائم، و،الضم، فتقول يعجبني أيُّهم قائم، ورأيت أيُّهم قائم

حْ  ً لَنَْنِزَعنَّ ِمْن ُكّلِ ِشيعٍَة أَيُُّهْم أََشدُّ َعلَى الرَّ . {َمِن ِعتِيّا

:وقول الشاعر•



فسلم على أيُّهم أفضل... إذا ما لقيت بني مالك •

•

والحذف عندهم كثير منجلي... إن صلح الباقي لوصل مكمل •

بفعل أو وصف كمن نرجو يهب... في عائد متصل إن انتصب •

•
ن وشرط جواز حذفه أن يكو. والحذف عندهم كثير منجلي إلى آخره إلى العائد المنصوب: وأشار بقوله

.درهممعطيكهجاء الذي ضربته، والذي أنا : متصال منصوبا بفعل تام، أو بوصف، نحو
{لَْقُت َوِحيداً َذْرنِي َوَمْن خَ }: جاء الذي ضربت، ومنه قوله تعالى: فيجوز حذف الهاء من ضربته، فتقول

.  خلقته، وبعثه: التقدير{أََهَذا الَِّذي بَعََث هللاُ َرُسوالً }: وقوله تعالى

. جاء الذي إياه ضربت، فال يجوز حذف إياه: فإن كان الضمير منفصال لم يجز الحذف، نحو•

.جاء الذي كأنه زيد: وكذلك يمتنع الحذف إذا كان منصوبا متصال بفعل ناقص، نحو•

كأنت قاض بعد أمر من قضى... كذاك حذف ما بوصف خفضا •

كــ مر بالذي مررت فهو بر... كذا الذي جر بما الموصول جر •

•
لما فرغ من الكالم على الضمير المرفوع والمنصوب شرع في الكالم على المجرور وهو إما أن يكون

.مجرورا باإلضافة أو بالحرف

:  ال، نحوفإن كان مجرورا باإلضافة لم يحذف إال إذا كان مجرورا بإضافة اسم فاعل بمعنى الحال، أو االستقب•
لم جاء الذي أنا ضارب بحذف الهاء، وإن كان مجرورا بغير ذلك: جاء الذي أنا ضاربه اآلن، أو غدا، فتقول

ه كأنت قاض إلى قول: ، أو أنا ضاربه أمس، وأشار بقولهمضروبهجاء الذي أنا غالمه، أو أنا : يحذف نحو
.أنت قاضيه، فحذفت الهاءما:التقدير{ فَاْقِض َما أَْنَت قَاٍض }: تعالى

يهما وإن كان مجرورا بحرف فال يحذف إال إن دخل على الموصول حرف مثله لفظا ومعنى واتفق العامل ف•
مررت بالذي مررت، قال: مررت بالذي مررت به، أو أنت مار به، فيجوز حذف الهاء، فتقول: مادة، نحو
ا تَْشَربُونَ }: هللا تعالى :منه قولهمررت بالذي أنت مار أي به و: وتقول. أي منه{ َويَْشَرُب ِممَّ



فبْح الَن منها بالذي أنت بائح... وقد كنت تخفي حبَّ سمراَء حقبةً -35•

.بهأي أنت بائح •

االبتداء•
إن قلت زيد عاذر من اعتذر  ... مبتدأ زيد وعاذر خبر 

اغنى في أسار ذان ... وأول مبتدأ والثاني فاعل •
يجوز نحو فائز أولوا الرشد... وقس وكاستفهام النفي وقد 

ا مشتمال على والمراد به ما لم يكن المبتدأ فيه وصف. زيد عاذر من اعتذر: مبتدأ له خبر،  نحو: المبتدأ على قسمين•
.  ما يذكر في القسم الثاني فزيد مبتدأ وعاذر خبره ومن اعتذر مفعول لعاذر

ر ويقاس أسار ذان؟ فالهمزة لالستفهام وسار مبتدأ وذان فاعل سد مسد الخب: ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر، نحو•
م يعتمد أقائم الزيدان وما قائم الزيدان فإن ل: على هذا ما كان مثله وهو كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي، نحو

.  الوصف لم يكن مبتدأ وهذا مذهب البصريين

.  د الخبروذهب األخفش والكوفيون إلى عدم اشتراط ذلك فأجازوا قائم الزيدان فقائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مس•
ن غير وإلى هذا أشار المصنف بقوله وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد أي وقد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدأ م

:أن يسبقه نفي أو استفهام ومنه قوله

ياال: قالالمثوبإذا الداعي ... فخير نحن عند الناس منكم -40•

البأس "أو " والناس " ظرف متعلق بخير، وعند مضاف و" عند " فاعل سد مسد الخبر " نحن " مبتدأ " فخير 1 "•
لفعل فاعل" الداعي " ظرف للمستقبل من الزمان " إذا " جار ومجرور متعلق بخير أيضا " منكم " مضاف إليه " 

ة إذا إذا قال الداعي، والجملة من الفعل المحذوف وفاعله في محل جر بإضاف: محذوف يفسره المذكور، والتقدير
الداعي، فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على" قال " نعت للداعي " المثوب" إليها 

مقول القول، وهو على ما عرفت من أن " ياال" والجملة من قال المذكور وفاعله ال محل لها من االعراب مفسرة 
.  يالفالنأصله 

، أما االول"فخير نحن " في البيت شاهدان لهذه المسألة، وكالهما في قوله : الشاهد فيه•

  .نفي وال استفهام-" خير " وهو -فاعل سد مسد الخبر، ولم يتقدم على الوصف " نحن " فإن •



مبتدأ ونحن فاعل سد مسد الخبر ولم يسبق خير نفي وال استفهام : فخير•

إن في سوى اإلفراد طبقا استقر... والثان مبتدأ وذا الوصف خبر •

•
.الوصف مع الفاعل إما أن يتطابقا إفرادا أو تثنية أو جمعا أو ال يتطابقا وهو قسمان ممنوع وجائز

:فإن تطابقا إفرادا نحو أقائم زيد جاز فيه وجهان
.أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر:أحدهما
أََراِغٌب أَْنَت َعْن }( : 1)أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا ويكون الوصف خبرا مقدما ومنه قوله تعالى :والثاني

كون أنت مبتدأ مؤخرا فيجوز أن يكون أراغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر ،ويحتمل أن ي{آِلَهتِي يَا إِْبَراِهيمُ 
.خبرا مقدماوأراغب

خبر مقدم وإن تطابقا تثنية نحو أقائمان الزيدان أو جمعا نحو أقائمون الزيدون فما بعد الوصف مبتدأ والوصف
مبتدأ -والثان مبتدأ وذا الوصف خبر إلى آخر البيت أي والثاني وهو ما بعد الوصف: وهذا معنى قول المصنف

-والوصف خبر عنه مقدم عليه إن تطابقا في غير اإلفراد 
هذا على المشهور من لغة العرب-وهو التثنية والجمع 
.أن يكون الوصف مبتدأ، وما بعده فاعل أغنى عن الخبر( أكلوني البراغيث)ويجوز على لغة 

ه فاعل سد مسد الزيدون؟ وحينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعدوأقائمأقائم الزيدان؟ : وإن لم يتطابقا نحو
.  الخبر

كاهلل بر واأليادي شاهده... الجزء المتم الفائدة : والخبر

. الخبر هو الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة•

حاوية معنى الذي سيقت له... ومفردا يأتي ويأتي جمله •

كنطقي هللا حسبي وكفى: بها... وإن تكن إياه معنى اكتفى •

لمعنى أو الينقسم الخبر على مفرد وجملة وسيأتي الكالم على المفرد فأما الجملة فإما أن تكون هي المبتدأ في ا•
نى الذي سيقت حاوية مع: فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فال بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ  وهذا معنى قوله

.  المبتدأ أو إشارة إلى . زيد قام أبوه: له، والرابط إما ضمير يرجع إلى المبتدأ، نحو



المبتدأ بلفظه وأكثر ما يكون في قراءة من رفع اللباس، أو تكرار{ وِلبَاُس التَّْقَوى َذِلَك َخْيرٌ }: كقوله تعالى•
:  وقد يستعمل في غيرها كقولك{ اِرَعةُ اْلقَ ما اْلقَاِرَعةُ }و{ اْلَحاقَّةُ َما اْلَحاقَّةُ }: في مواضع التفخيم كقوله تعالى

.زيد نعم الرجل: زيد ما زيد، أو عموم يدخل تحته المبتدأ، نحو
إلى آخر وإن تكن: وإن كانت الجملة الواقعة خبرا هي المبتدأ في المعنى لم تحتج إلى رابط وهذا معنى قوله

بي فنطقي مبتدأ البيت أي وإن تكن الجملة إياه أي المبتدأ في المعنى اكتفى بها عن الرابط كقوله نطقي هللا حس
مبتدأ األول أول واالسم الكريم مبتدأ ثان وحسبي خبر عن المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر عن ال

.قولي ال إله إال هللا: هللا حسبي هو معنى نطقي، وكذلك: واستغنى عن الرابط ألن قولك

ناوين معنى كائن أو استقر... وأخبروا بظرف أو بحرف جر •

•
ورا  تقدم أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة وذكر المصنف في هذا البيت أنه يكون ظرفا أو جارا ومجر

فكل منهما متعلق بمحذوف واجب الحذف وأجاز قوم منهم المصنف  أن. زيد عندك، وزيد في الدار: نحو
رد وإن قدرت يكون ذلك المحذوف اسما أو فعال نحو كائن أو استقر فإن قدرت كائنا كان من قبيل الخبر بالمف

.استقر كان من قبيل الخبر بالجملة

كعند زيد نمره: ما لم تفد... بالنكرة االبتداوال يجوز •

ورجل من الكرام عندنا... وهل فتى فيكم؟ فما خل لنا •

بر يزين وليقس ما لم يقل... ورغبة في الخير خير وعمل •

أمور ذكر األصل في المبتدأ أن يكون معرفة،  وقد يكون نكرة لكن بشرط أن تفيد وتحصل الفائدة بأحد•
:المصنف منها ستة

:  أن يتقدم الخبر عليها وهو ظرف أو جار ومجرور  نحو:أحدها•

.لقائم رج: فإن تقدم وهو غير ظرف وال جار ومجرور لم يجز، نحو.  في الدار رجٌل، وعند زيٍد نمرةٌ •
هل فتى فيكم؟: أن يتقدم على النكرة استفهام  نحو:الثاني

.ما خٌل لنا: أن يتقدم عليها نفي  نحو:الثالث•



.  أن توصف  نحو رجل من الكرام عندنا:الرابع•

. أن تكون عاملة  نحو رغبة في الخير خير:الخامس•

.أن تكون مضافة نحو عمل بر يزين:السادس•

وجوزوا التقديم إذ ال ضررا... واألصل في األخبار أن تؤخرا •

حق التأخير األصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر وذلك ألن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ فاست•
زيد، وقائم قائم: كالوصف ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بذلك لبس أو نحوه على ما سيبين فتقول

.  أبوه زيد، وأبوه منطلق زيد، وفى الدار زيد، وعندك عمرو

عرفا ونكرا عادمي بيان... فامنعه حين يستوي الجزآن •

أو قصد استعماله منحصرا... الخبراكذا إذا ما الفعل كان •

أو الزم الصدر كمن لي منجدا... ابتداأو كان مسندا لذي الم •

فيه التقديم قسم يجوز: ينقسم الخبر بالنظر إلى تقديمه على المبتدأ أو تأخيره عنه ثالثة أقسام•
.روالتأخير وقد سبق ذكره، وقسم يجب فيه تأخير الخبر، وقسم يجب فيه تقديم الخب

:فأشار بهذه األبيات إلى الخبر الواجب التأخير فذكر منه خمسة مواضع•

بتدأ من أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ وال مبين للم:األول•
نحوه زيد أخوك، وأفضل من زيد أفضل من عمرو، وال يجوز تقديم الخبر في هذا و: الخبر، نحو

ألنك لو قدمته 

فقلت أخوك زيد، وأفضل من عمرو أفضل من زيد، لكان المقدم مبتدأ •

.  وأنت تريد أن يكون خبرا من غير دليل يدل عليه•

عله المقدر  خبر زيد قام؛ فقام وفا: أن يكون الخبر فعال رافعا لضمير المبتدأ مستترا، نحو:والثاني•
را مقدما بل قام زيد على أن يكون زيد مبتدأ مؤخرا والفعل خب: عن زيد وال يجوز التقديم، فال يقال

.  يكون زيد فاعال لقام فال يكون من باب المبتدأ والخبر بل من باب الفعل والفاعل



عماله أو قصد است: ما زيد إال قائم، وهو المراد بقوله: ، نحوبإالإنما زيد قائم، أو : ، نحوبإنماأن يكون الخبر محصورا :الثالث•
:منحصرا، فال يجوز تقديم قائم على زيد في المثالين وقد جاء التقديم مع إال شذوذا كقول الشاعر

عليهم وهل إال عليك المعولُ ... هل إال بك النصُر يُرتجى فياربِ -52•

.  األصل وهل المعول إال عليك فقدم الخبر•

فال ابتدام لزيد قائم، وهو المشار إليه بقوله أو كان مسندا لذي ال: أن يكون خبرا لمبتدأ قد دخلت عليه الم االبتداء، نحو:الرابع•
:شاعرقائم لزيد ألن الم االبتداء لها صدر الكالم وقد جاء التقديم شذوذا كقول ال: يجوز تقديم الخبر على الالم فال تقول

األخواالينل العالء ويكرم ... خالي ألنت ومن جرير خاله -53•

.فألنت مبتدأ مؤخر وخالي خبر مقدم•

جوز تقديم َمن لي منجدا؟ فمن مبتدأ ولي خبر ومنجدا حال وال ي: أن يكون المبتدأ له صدر الكالم كأسماء االستفهام، نحو:الخامس•
.الخبر على من فال تقول لي من منجدا

•
ملتزم فيه تقدم الخبر... ونحو عندي درهم ولي وطر 

مما به عنه مبينا يخبر... كذا إذا عاد عليه مضمر •

كأين من علمته نصيرا... التصديراكذا إذا يستوجب •

كما لنا إال اتباع أحمدا... وخبر المحصور قدم أبدا •

" هل " منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة اكتفاء بكسر ما قبلها: حرف نداء، رب: يا" يا رب " •
مبتدأ " النصر" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم " بك " أداة استثناء ملغاة " إال " حرف استفهام إنكاري دال على النفي 

ويجوز أن " ر النص" فعل مضارع مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على " يرتجى " مؤخر 
مجرور متعلق جار و" عليهم " متعلقا بقوله يرتجى، وجملة يرتجى مع نائب فاعله المستتر فيه في محل رفع خبر " بك " يكون 

" وهل " بيرتجىقا ، لما يلزم عليه من الفصل بين العامل ومعموله بأجنبي، لهذا يجعل متعلتأباهفي المعنى بالنصر ولكن الصناعة 
مبتدأ " المعول" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم " عليك " أداة استثناء ملغاة " إال " حرف استفهام تضمن معنى النفي 

.مؤخر

قه أن في الموضعين شذوذا، وقد كان من حبإالحيث قدم الخبر المحصور " عليك المعول " و" بك النصر " قوله : الشاهد فيه•
متصل بالم حيث قدم الخبر مع أن المبتدأ" خالي النت " الشاهد فيه قوله . هل يرتجى النصر إال بك، وهل المعول إال عليك: يقول

.االبتداء، شذوذا

"  ه خال" مبتدأ " جرير " اسم موصول مبتدأ : الواو لالستئناف، من" وَمن " مبتدأ مؤخرا، " ألنت " خبرا مقدما، و" خالي 1 "•
" خبر المبتدأ الذي هو جرير، وخال مضاف والضمير مضاف إليه، والجملة من جرير وخبره ال محل لها صلة الموصول: خال
، لينلمفعول به "العالء " فعل مضارع تشبيها للموصول بالشرط، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى من " ينل 

" على فعل مضارع معطوف: الواو عاطفة، يكرم" ويكرم " وجملة الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر المبتدأ، وهو من 
 ..تمييز" االخواال" وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى من " ينل 



:أشار في هذه األبيات إلى وجوب تقديم الخبر فذكر أنه يجب في أربعة مواضع•

الدار عندك رجل، وفي: أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إال تقدم الخبر والخبر ظرف أو جار ومجرور، نحو:األول•
ى هذا رجل عندك، وال امرأة في الدار، وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك وإل: امرأة، فيجب تقديم الخبر هنا فال تقول

ي رجل ظريف عندي، وعند: ونحو عندي درهم ولي وطر البيت فإن كان للنكرة مسوغ جاز األمران، نحو: أشار بقوله
.رجل ظريف

والضمير في الدار صاحبها، فصاحبها مبتدأ: أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر، نحو:الثاني•
مير على صاحبها في الدار لئال يعود الض: المتصل به راجع إلى الدار، وهو جزء من الخبر فال يجوز تأخير الخبر، نحو

.متأخر لفظا ورتبة

تدأ مؤخر أين زيد فزيد مب: ، نحوالتصديراكذا إذا يستوجب : أن يكون الخبر له صدر الكالم، وهو المراد بقوله:الثالث•
ن خبر مقدم زيد أين، ألن االستفهام له صدر الكالم وكذلك أين من علمته نصيرا فأي: وأين خبر مقدم وال يؤخر فال تقول

.وَمن مبتدأ مؤخر وعلمته نصيرا صلة من

.ما لنا إال اتباع أحمد: إنما في الدار زيد، وما في الدار إال زيد، ومثله: أن يكون المبتدأ محصورا، نحو:الرابع•
زيد بعد من عندكما: تقول... وحذف ما يعلم جائز كما 

فزيد استغنى عنه إذ عرف... دنف : وفي جواب كيف زيد قل•

ذف الخبر يحذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل عليه دليل جوازا أو وجوبا، فذكر في هذين البيتين الحذف جوازا فمثال ح•
:قال الشاعر. زيد عندنا: زيد، التقدير: َمن عندكما؟ فتقول: أن يقال

عندك راٍض والرأُي مختلفُ ... نحن بما عندنا وأنت بما -55•

.نحن بما عندنا راضون: التقدير•

.صحيح أي هو صحيح: كيف زيد؟ فتقول: ومثال حذف المبتدأ أن يقال•

حن ن: ضمير منفصل مبتدأ، مبني على الضم في محل رفع، وخبره محذوف دل عليه ما بعده، والتقدير" نحن 1 "•
رة المجرو" ما " ظرف متعلق بمحذوف صلة : عند" عندنا " جار ومجرور متعلق بذلك الخبر المحذوف " بما " راضون 

"  ي اآلت" راض " جار ومجرور متعلق بقوله " بما " مبتدأ " وأنت " محال بالباء، وعند مضاف والضمير مضاف إليه 
"المجرورة محال بالباء، وعند مضاف وضمير المخاطب مضاف إليه " ما " ظرف متعلق بمحذوف صلة : عند" عندك 
.مبتدأ وخبره" الرأي مختلف " و" أنت " خبر المبتدأ الذي هو " راض 

من قوله -احترازا عن العبث وقصدا لالختصار مع ضيق المقام -حيث حذف الخبر " نحن بما عندنا " قوله : الشاهد فيه•
 .والذي جعل حذفه سائغا سهال داللة خبر المبتدأ الثاني عليه" نحن بما عندنا " 



 َعِمَل َمنْ }: زيد عندنا، وهو صحيح ومثله قوله تعالى: وإن شئت صرحت بكل واحد منهما فقلت•
.له لنفسه، ومن أساء فإساءته عليهاأي من عمل صالحا فعم{ َصاِلًحا فَِلنَْفِسِه َوَمْن أََساَء فَعَلَْيَها

د قائم؟ إذ قيل وقد يحذف الجزآن أعني المبتدأ والخبر للداللة عليهما نحو قولك نعم في جواب أزي
.نعم زيد قائم: التقدير

حتم وفي نص يمين ذا استقر... وبعد لوال غالبا حذف الخبر •

•
كمثل كل صانع وما صنع... وبعد واو عينت مفهوم مع 

عن الذي خبره قد أضمرا... وقبل حال ال يكون خبرا •

الحق منوطا بالحكمتبينى... كضربي العبد مسيئا وأتم •

•
:حاصل ما في هذه األبيات أن الخبر يجب حذفه في أربعة مواضع

.  د ألتيتكلوال زيد موجو: لوال زيد ألتيتك، التقدير: أن يكون خبرا لمبتدأ بعد لوال، نحو:األول•

مي فعمُرك مبتدأ لعمرك قس: ، التقديرألفعلنلعمُرك : أن يكون المبتدأ نصا في اليمين،  نحو:الثاني•
. . وقسمي خبره وال يجوز التصريح به

:   مبتدأ؛ وقولهكلُّ رجل وضيعتُه، فكلُّ : أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعية، نحو:الثالث•
.كل رجل وضيعته مقترنان:وضيعته معطوف على كل، والخبر محذوف والتقدير 

ا فيحذف أن يكون المبتدأ مصدرا وبعده حال سدت مسد الخبر وهي ال تصلح أن تكون خبر:الرابع•
عمولمبتدأ والعبد م: ضربي العبد مسيئا فضربي: الخبر وجوبا لسد الحال مسده وذلك نحو

.حال سدت مسد الخبر: له ومسيئا

:  أربعةولم يذكر المصنف المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا وقد عدها في غير هذا الكتاب•



ث، أو مررت بزيد الخبي: مررت بزيد الكريُم، أو ذم نحو: النعت المقطوع إلى الرفع في مدح نحو: األول•
يم وهو مررت بزيد المسكين، فالمبتدأ محذوف في هذه المثل ونحوها وجوبا والتقدير هو الكر: ترحم، نحو

.الخبيث وهو المسكين

د وعمرو نِْعَم الرجل زيد، وبئس الرجل عمرو، فزي: أن يكون الخبر مخصوص نعم أو بئس نحو:الثاني•
.خبران لمبتدأ محذوف وجوبا والتقدير هو زيد أي الممدوح زيد وهو عمرو أي المذموم عمرو

حذوف واجب ، ففي ذمتي خبر لمبتدأ مألفعلنفي ذمتي : ما كان الخبر فيه صريحا في القسم، نحو:الثالث•
.الحذف والتقدير في ذمتي يمين وكذلك ما أشبهه 

ميل فصبري صبري صبر ج: صبٌر جميٌل، التقدير: أن يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل، نحو:الرابع•
.مبتدأ وصبر جميل خبره ثم حذف المبتدأ الذي هو صبري وجوبا  

عن واحد كهم سراة شعرا... بأكثراوأخبروا باثنين أو •

.اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عطف نحو زيد قائم ضاحك•
هذا حلو حامض، : فذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك سواء كان الخبران في معنى خبر واحد، نحو

.مز أم لم يكونا في معنى خبر واحد كالمثال األول: أي

عين وذهب بعضهم إلى أنه ال يتعدد الخبر إال إذا كان الخبران في معنى خبر واحد فإن لم يكونا كذلك ت•
فُوُر اْلَوُدوُد ذُو َوُهَو اْلغَ }: العطف فإن جاء من لسان العرب شيء بغير عطف قدر له مبتدأ آخر كقوله تعالى

:وقول الشاعر{اْلعَْرِش اْلَمِجيدُ 

مقيٌظ مصيٌف مشتي... ذا بّتِ فهذا بتي يكُ من -58•

اسم يجوز أن يكون اسما موصوال، وهو مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، ويجوز أن تكون" َمن  "•
سكون فعل مضارع ناقص مجزوم ب" يك" شرط مبتدأ أيضا، وهو مبني على السكون في محل رفع أيضا 

مير مستتر على الحالين ضيكشرطية فهذا فعل الشرط، واسم " من " النون المحذوفة للتخفيف، فإن قدرت 
كما -وال إشكال في جزمه حينئذ، وإن قدرتها موصولة فإنما جزم " من " فيه جوازا تقديره هو يعود على 

النهالفتحة نيابة عنبااللف، منصوب يكُ خبر " ذا " لشبه الموصول بالشرط " فهذا بتي " أدخل الفاء في 
ا واسمه" يك" مضاف إليه، مجرور بالكسرة الظاهرة، والجملة من " بت " من االسماء الستة، وذا مضاف و

الفاء واقعة في جواب الشرط إذا " فهذا " موصولة " من " وخبرها ال محل لها صلة الموصول إذا قدرت 
ومه الشاهد اسم شرط، وإن قدرتها موصولة فالفاء زائدة في خبر المبتدأ لشبهه بالشرط في عم" من " قدرت 

.  فإنها أخبار متعددة لمبتدأ واحد من غير عاطف" فهذا بتي، مقيظ، مصيف، مشتي " قوله : فيه



كان وأخواتها

تنصبه ككان سيدا عمر ... اسما والخبر المبتداترفع كان •

أمسى وصار ليس زال برحا... ككان ظل بات أضحى أصبحا •

لشبه نفي أو لنفي متبعه ... وانفك وهذي األربعة فتىء•
كأعط ما دمت مصيبا درهما ... ومثل كان دام مسبوقا بما 

•
ها، وأفعال لما فرغ من الكالم على المبتدأ والخبر شرع في ذكر نواسخ االبتداء وهي قسمان أفعال وحروف فاألفعال كان وأخوات

.والحروف ما وأخواتها، وال التي لنفي الجنس، وإن وأخواتها. المقاربة، وظن وأخواتها

.بدأ المصنف بذكر كان وأخواتها وكلها أفعال •

.وهي ترفع المبتدأ وتنصب خبره ويسمى المرفوع بها اسما لها والمنصوب بها خبرا لها•

.وهي كان وظل وبات وأضحى وأصبح وأمسى وصار وليس: وهذه األفعال قسمان منها ما يعمل هذا العمل بال شرط•

:ما ال يعمل هذا العمل إال بشرط وهو قسمان: ومنها•

ما : النفي لفظافمثال. وانفكوفتىءزال وبرح : ما يشترط في عمله أن يسبقه نفي لفظا أو تقديرا أو شبه نفي وهو أربعة:أحدهما•
حذف النافي معها إال بعد القسم كاآلية وال ي. تفتؤأي ال {قَالُوا تَاهلِل تَْفتَأُ تَْذُكُر يُوُسفَ }: زال زيد قائما، ومثاله تقديرا قوله تعالى

.  الكريمة

:ال تزل قائما ومنه قوله: النهي كقولك: ومثال شبه النفي، والمراد به•

ِت فنسيانُهُ ضالٌل مبينُ ... الموصاحِ شمْر وال تزْل ذاكَر -61•

تر فيه فعل أمر، وفاعله ضمير مست" شمر " نكرة، النهمناد حذفت منه ياء النداء، وهو مرخم ترخيما غير قياسي، " صاح 1 "•
ر فيه فعل مضارع ناقص مجزوم بحرف النهي، واسمه ضمير مستت" تزل " ناهية : الواو عاطفة، ال" وال " وجوبا تقديره أنت 
:  ، نسيانالفاء حرف دال على التعليل" فنسيانه " مضاف إليه " الموت " خبر تزل، وذاكر مضاف، و" ذاكر " وجوبا تقديره أنت 

.نعت لضالل" مبين " خبر المبتدأ " ضالل " مبتدأ، ونسيان مضاف والهاء العائدة إلى الموت مضاف إليه 
ف في العمل، لكونها مسبوقة بحر" كان " مجرى " زال " حيث أجرى فيه مضارع " وال تزل ذاكر الموت " قوله : الشاهد فيه•

 .النهي، والنهي شبيه بالنفي



:ال يزال هللا محسنا إليك، وقول الشاعر: والدعاء كقولك•

وال زال منهالا بجرعائِك القطرُ ... أال يا اسلمي يا داَر ميَّ على البلى -62•

: لىما يشترط في عمله أن يسبقه ما المصدرية الظرفية وهو دام كقولك أعط ما دمت مصيبا درهما أي أعط مدة دوامك مصيبا درهما ومنه قوله تعا:والثاني•
َكاِة َما ُدْمُت َحياا} الِة َوالزَّ .أي مدة دوامي حيا{َوأَْوَصانِي بِالصَّ

أمسى اتصافه به في و. وأصبح اتصافه به في الصباح. وأضحى اتصافه به في الضحى. ومعنى بات اتصافه به ليال. ومعنى ظل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا•

بزمن على ليس زيد قائما أي اآلن وعند التقييد: ومعنى ليس النفي وهي عند اإلطالق لنفي الحال نحو. ومعنى صار التحول من صفة إلى صفة أخرى. المساء

ق ما زال زيد ضاحكا، وما زال عمرو أزر: الحال، نحويقتضيهومعنى زال وأخواتها مالزمة الخبر المخبر عنه على حسب ما . حسبه نحو ليس زيد قائما غدا

.العينين، ومعنى دام بقي واستمر
إن كان غير الماض منه استعمال... وغير ماض مثله قد عمال 

: هذه األفعال على قسمين •

.ما يتصرف، وهو ما عدا ليس ودام: أحدهما•

مضارع ما ال يتصرف، وهو ليس ودام فنبه المصنف بهذا البيت على أن ما يتصرف من هذه األفعال يعمل غير الماضي منه عمل الماضي وذلك هو ال:والثاني•

ُسوُل َعلَْيُكْم َشِهيًدا}: نحو يكون زيد قائما قال هللا تعالى واسم الفاعل نحو زيد كائن أخاك، { أَْو َحِديًداقُْل ُكونُوا ِحَجاَرةً }: واألمر، قال هللا تعالى. {َويَُكوَن الرَّ
:والمصدر كذلك واختلف الناس في كان الناقصة هل لها مصدر أم ال؟ والصحيح أن لها مصدرا ومنه قوله

وكونُك إياهُ عليك يسيرُ ... ببذٍل وحلٍم ساد في قومِه الفتى -64•

"  ة فاعل فعل أمر مقصود منه الدعاء، وياء المؤنثة المخاطب" اسلمي " " يادارمية" حرف نداء، والمنادى محذوف، والتقدير " يا " أداة استفتاح وتنبيه " أال 2 "•

الواو" وال " باسلميجار ومجرور متعلق " على البلى " مضاف إليه " مي " منادى منصوب بالفتحة الظاهرة، ودار مضاف، و: حرف نداء، ودار: يا" يادار

وجرعاء مضاف وضمير" منهال " الجار والمجرور متعلق بقوله " بجرعائك " خبر زال مقدم " منهال " فعل ماض ناقص " زال " حرف دعاء : حرف عطف، ال

ال " م في رفعها االسم ونصب الخبر، لتقد" كان " مجرى " زال " حيث أجرى " وال زال إلخ " الشاهد فيه قوله . اسم زال مؤخر" القطر " المخاطبة مضاف إليه 
.  الدعائية عليها، والدعاء شبه النفي" 

مير الجار والمجرور متعلق أيضا بساد، وقوم مضاف والض" في قومه " فعل ماض " ساد " معطوف على بذل " وحلم " جار ومجرور متعلق بساد، " ببذل 1 "•

، ومن حيث اآلتي" يسير " مبتدأ، وهو مصدر كان الناقصة، فمن حيث كونه مبتدأ يحتاج إلى خبر، وهو قوله : كون" وكونك " فاعل ساد " الفتى " مضاف إليه 

سم، وأما ، والثاني رفع على أنها االباالضافةكونه مصدر كان الناقصة يحتاج إلى اسم وخبر، فأما اسمه فالكاف المتصلة به، فلهذه الكاف محالن أحدهما جر 
..هو خبر المبتدأ، على ما تقدم ذكره " يسير " جار ومجرور متعلق بيسير، وقوله " عليك " وقوله " إيا" خبرها فقوله 

"  كان " أن أولهما: فهذا الشاهد يدل على شيئين. حيث استعمل مصدر كان الناقصة وأجراه مجراها في رفع االسم ونصب الخبر" وكونك إياه " قوله : الشاهد فيه•
. الناقصة قد جاء لها مصدر في كالم العرب، فهو رد على من قال ال مصدر لها 

•

 .. الخبرنصبوثانيهما أن غير الماضي من هذه االفعال سواء أكان اسما، أم كان فعال غير ماض يعمل العمل الذي يعمله الفعل الماضي، وهو رفع االسم و•



وما ال يتصرف منها وهو دام وليس  وما كان النفي أو شبهه شرطا فيه وهو زال وأخواتها ال •
.يستعمل منه أمر وال مصدر

فجيء بها متلوةً ال تاليه... كذاك سبق خبر ما النافية •

:ويدخل تحت هذا قسمان. يعني أنه ال يجوز أن يتقدم الخبر على ما النافية•

.قائما ما زال زيد: ما زال وأخواتها، فال تقول: ما كان النفي شرطا في عمله، نحو:أحدهما•

.ان زيدقائما ما ك: ما كان زيد قائما، فال تقول: ما لم يكن النفي شرطا في عمله، نحو:والثاني•
قا لم يكن قائما لم يزل زيد، ومنطل: ومفهوم كالمه أنه إذا كان النفي بغير ما يجوز التقديم فتقول

.  عمرو ومنعهما بعضهم

وذو تمام ما برفع يكتفي... ومنع سبق خبر ليس اصطفى •

ليس زال دائما قفيفتىء... وما سواه ناقص والنقص في •

.  ائما ليس زيدٌ ق: اختلف النحويون في جواز تقديم خبر ليس عليها فذهب بعضهم إلى الجواز، فتقول•
ه ولم يرد من لسان العرب تقدم خبرها عليها وإنما ورد من لسانهم ما ظاهر. وبعضهم إلى المنع

وبهذا استدل من { وفًا َعْنُهمْ أاَل يَْوَم يَأْتِيِهْم لَْيَس َمْصرُ }: تقدم معمول خبرها عليها كقوله تعالى
على ليس أجاز تقديم خبرها عليها وتقريره أن يوم يأتيهم معمول الخبر الذي هو مصروفا وقد تقدم

.  قال وال يتقدم المعمول إال حيث يتقدم العامل

وزال التي مضارعها يزال، وليس فإنهافتىءوكل هذه األفعال يجوز أن تستعمل تامة، إال •
.إال ناقصةالتستعمل

أي إن وجد ذو عسرة وقوله { َرةٍ َوإِْن َكاَن ذُو ُعْسَرٍة فَنَِظَرةٌ إِلَى َمْيسَ }: ومثال التام قوله تعالى
َوِحيَن فَُسْبَحاَن هللِا ِحيَن تُْمُسونَ }: ىوقوله تعال{ َخاِلِديَن فِيَها َما َداَمِت السََّماَواُت َواألَْرضُ }: تعالى

.{تُْصبُِحونَ 



وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر... ويحذفونها ويبقون الخبر •

:تحذف كان مع اسمها ويبقى خبرها كثيرا بعد إْن كقوله•

فما اعتذاُرك من قوٍل إذا قيال؟... قد قيَل ما قيَل إن صدقًا وإن كذبًا -72•

.إن كان المقول صدقا وإن كان المقول كذبا: التقدير•
.  به حماراالمأتيبدابة ولو حمارا أي ولو كان ائتني: وبعد لو  كقولك

تحذف نون وهو حذف ما التزم... ومن مضارع لكان منجزم •

لى يكون فحذف الجازم الضمة التي ع: لم يكن، واألصل: إذا جزم الفعل المضارع من كان قيل•
كن، والقياس النون فالتقى ساكنان الواو والنون فحذف الواو اللتقاء الساكنين  فصار اللفظ لم ي

ة االستعمال  يقتضي أن ال يحذف منه بعد ذلك شيء آخر لكنهم حذفوا النون بعد ذلك تخفيفا لكثر
.  وهو حذف جائز ال الزميكلم : فقالوا

• اسم" ما " فعل ماض مبني للمجهول " قيل " حرف تحقيق " قد "  1 
• فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا " قيل " موصول نائب فاعل 

" شرطية " إن " والجملة ال محل لها من االعراب صلة الموصول " ما " تقديره هو يعود على 
"  مثل قوله " وإن كذبا " " إن كان المقول صدقا " المحذوفة مع اسمها، والتقدير خبرلكان" صدقا 

وكان المحذوفة في الموضعين فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف في الموضعين " إن صدقا 
خبر المبتدأ، واعتذار : اعتذار" اعتذارك " اسم االستفهام مبتدأ " فما " لداللة سابق الكالم عليه 

" إذا " جار ومجرور متعلق باعتذار " من قول " مضاف والكاف ضمير المخاطب مضاف إليه 
، ونائب الفاعل لالطالقفعل ماض مبني للمجهول، وااللف " قيال " ظرف تضمن معنى الشرط 

ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى قول، والجملة في محل جر بإضافة إذا إليها، وجواب 
إذا قيل قول فما اعتذارك منه: محذوف يدل عليه سابق الكالم، وتقديره" إذا "  .

• " إن " مع اسمها وأبقى خبرها بعد " كان " حيث حذف " إن صدقا، وإن كذبا " قوله : الشاهد فيه
الشرطية


