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  مطور تعليم عن بعد انتسابهذه � الطبعة ا�هائية �ذكرات 	ية ال�يعة 
  

  ،تدقيقها من قِبل األعضاء أن تم بعدبتوفيق من اهللا وقد اعتمدت 
  األستاذ الشارح للحلقات  ها من قِبلتدقيق ثم 

  .خليل عباس . د
  ، وقد يكون هناك اختالف بسيط ب7 ا�حا5ات الصوتية وما هو موجود / هذه ا�ذكرة            

  .جزاه اهللا خFًا  وهو من تعديالت األستاذ
  نرجو عند وجود خطأ أو مالحظة 

  كتابة تنبيه L ا�وضوع ا�خصص Nلك L منتدى ا�ستوى اJاص با�ذكرة     
  www.imam8.com : عةL منتدى مكتبة 	ية ال�ي  

  بل القائم^ [ إعداد ا�ذكرات وسوف يتم تصحيح األخطاء بعد اXنبيه عليها من قِ     
   ونسأل اهللا جزيل اbواب لa من يع^ [ ذلك ويشار_نا فيه

  
  )	ية ال�يعة انتساب مطورgموعة إعداد مذكرات   (                          
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  )  S( اQلقة 
 ))مقدمــة (( 

  بسم اهللا الرVن الرحيم
 ، اrمد هللا رب العا�^ ، وصq اهللا وسلم وبارك [ نبينا mمد و[ آk وصحبه أiع^ أما بعد  

م وأخواتكم الv قام بإعدادها إخوانك 	ية ال�يعة –هذه مذكرة مادة ا�حو للمستوى اbامن 
~امعة اإلمام mمد بن سعود اإلسالمية تفريًغا ) االنتساب ا�طور(طالب وطاwات 	ية ال�يعة 

ونسأل اهللا بمنه و_رمه أن يتقبلها و�علها علًما ينتفع به إ� يوم نلقاه ، وأن  ومراجعة وتنسيًقا وتدقيًقا
ا حصل فيها من نقص وخلل   .إنه جواد كريم يرزقنا اإلخالص ، وأن يتجاوز عم�

 
 Wسة أبواب وY ا�نهج يتكون من: -  

  باب إعراب الفعل: ا^اب األول 
 )ا�زم / ا�صب / الرفع ( الفعل ا�ضارع واrاالت اإلعرابية الv يكون عليها  -

  باب العدد:  ا^اب اMا_
 .ألفاظ األعداد -

 .حكمها من حيث تذك�ها وتأنيثها واrاالت الv  تكون عليها  -

  كنايات العدد: اب اMالث ا^
 )كذا / كأين / كم (  : اrديث حول ثالثة ألفاظ  و�  سيكون -

  همزة الوصل:  ا^اب الرابع
 .بيان ا�قصود بهمزة الوصل  -

 .اrاالت الv تكون فيها ا�مزة همزة وصل  -

 .اrاالت الv تكون فيها ا�مزة همزة قطع  -

  باب الوقف:  ا^اب اcامس
 .ف ا�قصود بالوق -

 .طريقة الوقف [ بعض األلفاظ  -

وgموعة من ... كيف يكون الوقف [ ال�مات ا�نتهية با�ون ، ا�نتهية بتاء اXأنيث ، األسماء ا�نقوصة ( 
  ) .األلفاظ 

  
  أوضح ا�سالك L �ح ألفية ابن مالك البن هشام األنصاري: ا�رجع 
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  ﴾ باب إعراب الفعل: ا^اب األول  ﴿

  
  الفعل ا�ضارع: فالفعل هنا يُقصد به �ديًدا ) باب إعراب الفعل ( يس� هذا اwاب  حينما

أن� الفعل ا�ضارع هو الفعل اNي يكون معرًبا ، أما : وال يدخل معه الفعل ا�ا� وال الفعل األمر ، وسبب ذلك 
  .الفعل ا�ا� وفعل األمر فهما فعالن مبنيان غ� معرب^ 

اه �اذا ابن هش/ س n؟) باب إعراب الفعل ا�ضارع( ولم يقل ) باب إعراب الفعل(ام �ا ذكر هذا ا^اب سم  
فعل األمر ؛ ألن هذين يكون ا�راد الفعل ا�ا� وال  ألنه هو الواضح من ا�ع� وا�قصود بال�م ، فال ُ�تمل أن

  .عرب وحده هو الفعل ا�ضارع فالفعل ا�، ا�وع^ من األفعال ا�بنية ، وليست من األفعال ا�عربة 
عرب الفعل ا�ضارع ؟ / س

ُ
  �اذا أ

  :هذه مسألة خالفية ب^ ا�حوي^ ، اختلفوا فيها [ قول^ 
نظًرا لكونه أشبه األسماء  -أي األسماء ا�شتقة  –الفعل ا�ضارع معرٌب بسبب مشابهته لالسم  :رأي اw ي^ *

تشبهه L حر§ته وسكناته ، وتشبهه L أمور أخرى لن  –اسم الفاعل وما أشبهه  – الv ¥ري [ سياق أفعا�ا ا�ضارعة
  .نفصل فيها ألنها ليست داخلة L صلب ما نتحدث عنه 

 .أن� الفعل ا�ضارع معرٌب أصالًة ، ليس معرًبا بسبب الشبه و©ن�ما هو أصًال معرب L ذاته  :رأي الكوفي^ *
  .والراجح هو قول اw ي^ 

ندما نقول بأن� الفعل ا�ضارع  فعٌل معرب ؛ نفهم من ذلك أن� إعرابه يتغ� ألن ال�مة ا�عربة إعرابها يتغ� ، عف
فعندما نقول هذا اسٌم   -الرفع ، ا�صب ، ا�ر  –كما أن� األسماء ا�عربة أسماٌء يأ» عليها األوجه اإلعرابية اbالثة 

ً وقد يكون منصوًبا وقد يكون gروًرا ، ¬سب العامل اNي يسبب اإلعراب فمع� هذا أنه قد يكون مرفو) معرب(
نفهم من ذلك أن هذا الفعل إعرابه متغ� ) معرب(، كذلك األمر بالنسبة للفعل ا�ضارع ، فعندما نقول الفعل ا�ضارع 

فما � األوجه . v تأ» عليه  ليس ثابتًا ، قد يكون هذا الفعل ا�ضارع mتمًال أحد األوجه اإلعرابية اbالثة ال
  اإلعرابية الv تأ» [ الفعل ا�ضارع ؟

  الرفع ، ا�صب ، ا�ر ، ا�زم: درستم L ا�ستوى األول أن األوجه اإلعرابية الv تأ» [ ال�مات � أربعة أنواع 
  تكون L األسماء>> الرفع ، ا�صب ، ا�ر 
  فعالتكون L األ>> الرفع ، ا�صب ، ا�زم 

 ) الرفع(اJوع األول  -

 .حكم مش°ك ب^ األسماء واألفعال ، األسماء تكون مرفوعًة و_ذلك الفعل ا�ضارع يكون مرفوً 

 )اJصب(اJوع اMا_  -

 .حكم مش°ك ب^ األسماء واألفعال ، األسماء تكون منصوبًة و_ذلك الفعل ا�ضارع يكون منصوًبا 

 )اsر(اJوع اMالث  -

ألن " !! فعل مضارع gرور"باألسماء ، فال يمكن أن يأ» ا�ر L الفعل ا�ضارع ، ال يصح أن يقال حكٌم خاٌص 
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  .ا�ر ³تص باألسماء وحدها ، وعكسه ا�زم 
 )اsزم ( اJوع الرابع  -

صح حكٌم خاٌص باألفعال ، األفعال ا�ضارعة � الv تكون gزومة ، وال يصح أن يأ» ا�زم L األسماء ، فال ي
 " !!اسم gزوم "أن يقال 

أنه �تمل ثالثة أوجه إعرابية  ) معرب(تب^ �ا اآلن أن� الفعل ا�ضارع اNي نتحدث عنه اآلن ، واNي نقول أنه 
إذا أردنا أن نتحدث عن إعراب الفعل ا�ضارع فالبد أن نتحدث عن هذه األحµم . الرفع ، ا�صب ، ا�زم : و� 

  ) .صب ، ا�زمالرفع ، ا�(اbالثة 
  

  الرفع: حtم الفعل ا�ضارع من أ اQكم األول ♦
  .الفعل ا�ضارع يكون مرفوً ، وهو أول األحµم اإلعرابية الv يأخذها الفعل ا�ضارع 

  ما سبب رفع الفعل ا�ضارع ؟/ س
قد يكون ،  قد يكون نائب فاعل،  قد يكون أنه فاعلنعلم بأن� األسماء تكون مرفوعة بسبب ، هذا السبب 

ل�مة مرفوعة بشa  أو تابعٌ ،   أو بدل من 	مة مرفوعة،  قد يكون صفة ل�مة مرفوعة،  قد يكون خ· إن� ،  اسم ¶ن
  م ، فهناك سبٌب يؤدي إ� الرفع L األسماء ، لكن ما هو السبب اNي أدى إ� الرفع L الفعل ا�ضارع ؟

لفعل ا�ضارع ، هذا اJالف أشار إ¹ه ابن هشام L كتابه بإ�از، حصل خالف ب^ ا�حوي^ L �ديد الرافع ل
  :وسنوضح هذا اJالف بشa موجز 

، أنn الفعل ا�ضارع يكون مرفوzً إذا yرد عن  وهذا رأي الفراء من أئمة أهل ا�درسة الكوفية// الرأي األول 
ًبا ، و©ذا جاء قبله أداة جزم فإنه يكون gزوًما ، فإذا بمع� إذا جاء قبله أداة نصب فإنه يكون منصو ، اJاصب واsازم

لم يأِت قبله ال أداة نصب وال أداة جزم فإنه يكون مرفوً ،  فسبب الرفع هو ¥رده عن ا�اصب وا�ازم ، فيُفهم من هذا 
  ) .اXجرد ( ، وهو  أن سبب الرفع سبٌب عدّ« ، أي أن العامل اNي أد�ى إ� رفع الفعل ا�ضارع هو مل غ� موجود

، ومع� ذلك أنه �وز أن يؤ¼  ، وهو أنn الفعل ا�ضارع مرفوع لكونه ~ل �ل االسم رأي ا^{ي7// الرأي اMا_ 
اسم ، ) غفوٌر ( خ· إن� 	مة " إن� اهللا غفوٌر " مثال بالفعل ا�ضارع L ا�وضع اNي يستعمل فيه االسم  ، عندما نقول 

إن� اهللا يغفر ، فنظًرا لكون الفعل ا�ضارع �ل mل االسم Nلك أصبح مرفوع ، :  بدال منه بفعل فأقول يمكن أن نا»
  ، بسبب أن� حلول الفعل m Lل االسم ال يؤدي إ� الرفع! وهذا الرأي ليس بوجيه 

  عل مضارع منصوب ،ف: يكتَب " لن يكتَب زيٌد :  "فقد �ل الفعل mل االسم ويكون منصوًبا ، عندما نقول 
  فعل مضارع gزوم ،: �لس " خاٌ¾ لم �لس " أو " لم �لْس خاٌ¾ : "وعندما أقول 

باإلضافة إ� Àء آخر ، وهو أن� . فالفعل ا�ضارع بشa م يمكن أن يؤ¼ به m Lل االسم لكنه ال يؤدي إ� الرفع 
  أن يأ» فيها االسم ،بعض ال°اكيب الv يأ» فيها الفعل ا�ضارع وال يمكن 

 " الفعل ا�ضارع بعد أداة اXحضيض  :مثال 
ّ
وÁن " هال ¥تهد L حياتك " ، " هال تذاكر دروسك : " عندما أقول " هال

هنا قد وقع L مµن ال يأ» فيه االسم ، فثلك " تذاكر ، ¥تهد " ال يأ» بعدها األسماء ، فالفعل " هال " نعرف أن� األداة 
  .جيه أن يقال بأن الفعل ا�ضارع يُرفع لكونه �ل mل االسم ليس بو
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 ، وهو أن الفعل ا�ضارع يرفع ألنه جاء / أو� أحد أحرف ا�ضارعة ، منسوب لإلمام الكسا�// الرأي اMالث 
  :Áن نعرف أن� الفعل ا�ضارع البد أن يكون L أوk واحد من أحرف ا�ضارعة األربعة و� 

فa فعل مضارع البد أن يكون L بدايته واحد من هذه ) أنيت ( ا�جموعة L 	مة )  وا�ون ، وا¹اء ، واXاء  ا�مزة ،( 
اrروف األربعة ، فعq رأي الكساÃ أن� سبب رفع الفعل ا�ضارع هو وجود أحد هذه األحرف الربعة L أول الفعل 

يكون L أوk أحد هذه األحرف الربعة حÄ و©ن ¶ن منصوًبا أو  ألن الفعل ا�ضارع وهذا الرأي ليس بوجيه، ا�ضارع 
  .gزوًما ، باXاÅ ليست أحرف ا�ضارعة � السبب L رفع الفعل ا�ضارع 

أنn الفعل ا�ضارع مرفوع لكونه أشبه  –أحد أئمة ا�درسة الكوفية  – منسوب لإلمام ثعلب// الرأي الرابع 
والسبب أن� شبه الفعل ا�ضارع باألسماء يؤدي إ� إعرابه [ رأي اw ي^ ، فشبهه  هوهذا الرأي ليس بوجي األسماء ،

بمع� أن� الفعل ا�ضارع ا�رفوع ! باألسماء هو السبب L كون الفعل ا�ضارع معرًبا ، لكنه ليس هو السبب L رفعه 
  .األسماء ، ومع ذلك فإن إعرابها قد اختلف   والفعل ا�ضارع ا�نصوب والفعل ا�ضارع ا�جزوم Æ هذه األفعال تشبه

رأي  –والرأي الراجح وا�شهور عندهم هو الرأي األول هذا بإ�از آراء ا�حوي^ L سبب رفع الفعل ا�ضارع ، 
  .فالفعل ا�ضارع يكون مرفوzً إذا yرد عن اJاصب واsازم  –الفراء 

  

  اJصب: من أحtم الفعل ا�ضارع اQكم اMا_ ♦
 ؟ /س

ً
  مÄ يكون الفعل ا�ضارع منصوبا

ا�صب حكم من األحµم اإلعرابية الv ال تأ» من تلقاء نفسها ، ليس هناك 	مة تنتصب من تلقاء نفسها ، 
 عدميًا 

ً
العامل L بل  –كما هو اrال L الرفع  –البد من وجود مل سب�ب ذلك ا�صب ، فالعامل هنا ليس مال

  ما � العوامل الv تؤدي إ� نصب الفعل ا�ضارع ؟.  ا�صب مٌل موجود
  :هناك أربع أدوات تتسبب L نصب الفعل ا�ضارع و� " وناصبه أربعة : " كما ذكر ابن هشام L كتابه عندما قال 

  لن: اQرف األول  �
 : � من اrروف الv تدخل [ الفعل ا�ضارع فتتسبب L نصبه 

ً
  :عندما أقول مثال

  اطمُة ا�امعَة ، تدخُل ف 
قبل الفعل ) لن(فعل مضارع مرفوع ألنه لم يأِت قبله أداة نصب وال أداة جزم ، إذا أدخلنا األداة " تدخل "الفعل 

أصبح منصوًبا تغ�� إعرابه وتغ�� نطقه ، بدل ما كنا نرفعه أصبحنا " تدخل"الفعل " لن تدخَل فاطمة ا�امعة: "سنقول 
  ) .لن(اة ا�اصبة ننصبه ألنه ُسبق باألد

  ) :لن(ا�ع� ا�ي تفيده *مة 
  W تفيد مع� ن� الفعل / الزمن ا�ستقبل ،/ ا�ع� األول 

تستعمل �Ç " لن"أي أن�  	مة " و� �Ç سيفعل: لن : " أشار ابن هشام إ� ذلك إشارة خفية نوً ما عندما قال 
 – الزمن اrاÈ أو الزمن ا�ستقبل ، لكنه إذا سبق بأداة التسويف الفعل سيفعل، كما نعلم الفعل ا�ضارع يدل [

: سيفعل أو سوف يفعل ، فحينئٍذ يصبح الفعال ا�ضارع ُمراًدا به الزمن ا�ستقبل فقط ، أقول : فقلنا  –الس^ أو سوف 
تستخدم �Ç ) لن(داة سأسافر ، سأنتقل ، سوف أجلس ، فÌ ال �صل اآلن و©نما  ستحصل L ا�ستقبل ، فثلك األ

لن أدخَل هذا ا�µن ، لن أسافَر خارج اwالد ، فإÍ أنÇ حصول الفعل L : حصول الفعل L الزمن ا�ستقبل ، فإذا قلت 
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  الزمن ا�ستقبل ،
مة أنn * -� سبيل ا�ثال  –منهم من رأى : تفيد معاٍن أخرى ) لن(من اJحوي7 من ذكر أنn *مة / ا�ع� اMا_ 

، �Jأو تأكيد ا �Jمة  لن تفيد مع� تأبيد ا	ا�فهوم من  Çمؤبد ، ال يمكن أن �صل ، فإذا ) لن(أي أن هذا ا� Çٌن
لن أسافَر خارج : �Ç فعل من األفعال فإنه يفهم منه أن هذا الفعل لن �صل إطالقًا ، فإذا قلت ) لن(استخدمت 	مة 

  منتٍف تماًما ، لن �صل L ا�ستقبل إطالقًا ،اwالد ، مع� ذلك أن� السفر 
) لن(لكن هذا ا�ع� ليس معً� سليًما ،  ف�مة  –و©ن ¶ن L نسبته نظر  – الرأي نُسب إ� اإلمام الز�Ïيهذا 

ه لن �صل أي أن تفيد مع� ا�L Ç الزمن ا�ستقبل لكن  ال يلزم من ذلك  أن� هذا الفعل ا�نÇ منÇٌ [ مع� اXأبيد
  مطلًقا بل

ً
ة مع� فيدم) لن ( فال تكون ، نقطع بعد ذلك و�صل الفعل إ� زمن مع^ ثم ي قد يكون هذا ا�Ç مستمرا

 Çاإلطالق تأبيد ا� ].  
واستشهد : حيث قال أنn *مة لن تفيد مع� ا�zء   -رVه اهللا  – وهو رأي منسوب البن ال�nاج/ ا�ع� اMالث 

َ̂ { تعا� بقو�  ُمْجِرِم
ْ
ُكوَن َظِهً�ا لِل

َ
ْغَعْمَت َع�Òَ فَلَْن أ

َ
فهو   )فاجعل� يا رب ال أكون ظهFًا للمجرم7 ( أي } قَاَل رَبÔ بَِما أ

  .لكنه ليس برأي ظاهر هنا أفادت مع� ا¾ء ، ) لن(يرى أن 	مة 
تفيد مع� نÇ الفعل L الزمن ) لن(و أن� 	مة وه: ا�ع� ا�شهور والرئيس وهو اNي يهمنا هو ا�ع� األول 

  .ا�ستقبل 

  ) �( اQلقة 
  : فنقول ونكمل ااrديث عن اwقية) لن ( و ب الفعل ا�ضارع وذكرنا ا�اصب األول وهاrديث عن نواص كنا بدأنا
  �: اQرف اJاصب اMا_  �

  :وجه^ ييد بهذا الوصف ألن� Õ تستعمل [ قوسبب اX" 	مة Õ ا�صدرية : " لكقال ابن هشام L أوضح ا�سا
  .Õ اXعليلية وÕ ا�صدرية ، 
سميت مصدرية ؛ ألنه يمكن أن يُصاغ منها ومن الفعل اNي يأ» بعدها وحرف ناصب للفعل ا�ضارع ،  :Õ ا�صدرية 

  .مصدر 
وÕ اXعليلية ال تنصب الفعل   ر الالم ،تفيد مع� حرف ا�  ، أي أنها و� الv تفيد مع� اXعليل :Õ اXعليلية 

  . ا�ضارع  بل � تعد من حروف ا�ر
وليست ) Õ ا�صدرية(الv تدخل معنا L ا�واصب � ) Õ(�ا وجهان Nلك نص� ا�ؤلف [ أن� 	مة ) Õ(فألن 	مة 

  .نصبه   [ الفعل ا�ضارع فإنها تؤدي إ�) Õ ا�صدرية(فإذا دخلت ،  )Õ اXعليلية(
  ؟) � ا�صدرية ، و� ا�عليلية (كيف نفرق ب7 

  ..مصدرية ) �(فيها تكون  هناك ضابط ذكره اJحويون للحالة ال�
،  وهذه الالم قد تكون ظاهرة موجودة / ال�م  حرف اsر الالم ها صدرية / حالة واحدة وW إذا سبقم) �( تكون 
أو ¶نت mذوفة لكنها  وسواًء ¶نت موجودة ظاهرة L ال�م منوٌي وجودها ، اهل  ، وقد تكون �ذوفة لكن: فنقول 

  .ناصبة للفعل ا�ضارع اrكم واحد وهو أن� Õ تُعدØ  مصدرية م ف�تمنوية عند ا�
̂� ا�صدرية إن: " نبه Nلك ابن هشام حينما قال   لَِ ْ  {قوk تعا� وÈب Nلك مثاال وهو " سبقتها الالم وتتع

َ
َسْوا َ�

ْ
 تَأ

َ
 ال

) تأسوا ( الفعل فا�صدرية ا�اصبة للفعل ا�ضارع ، ) Õ ( قد ُسبقت بالالم Nا Áكم أنها ) Õ(هنا ، ف} َما فَاتَُكم
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وعالمة نصبه حذف ا�ون ؛ ألنه من األفعال اJمسة ، ) Á )Õكم عليه بأنه فعل مضارع منصوب ، واNي نصبه 	مة 
ا دخل عليه هذا ا�اصب  –تأكلون وت�بون وتدخلون وÛرجون: مثل  –ون تأس: أصل الفعل  وهو 	مة Õ ( فلم�
هنا أنها حرٌف مصدريÝ ناصٌب للفعل ا�ضارع ، مبÕ ( ] Ü( نصبته فُحذفت ا�ون من آخره ، فنقول عن ) ا�صدرية 

: تأسوا ، و  [ السكون ال mل k من اإلعرابا�افية حرف مبÜ) ال(� ) ال(Þمة ، و السكون ال mل k من اإلعراب
واو ا�ماعة ضم� متصل مبÜ [  فعال اJمسة ، والواوألفعل مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف ا�ون ألنه من ا

  .السكون m Lل رفع فاعل 
اجتهد Õ تُفلَح  :  ما أقول لشخص كأن  –حذفها ا�ت�م لكنه يريدها  –كذلك إن ¶نت الالم mذوفة لكنها منوية ** 
)Õ ( vني L نصبت  -أنا ا�ت�م  –هنا لم تسبق بالالم ، لكنها vهنا أنها مصدرية و� ال Õ ] كمÁ اN ، أنها موجودة

  ) .تُفلحَ ( الفعل 
  ؟ م¥ تكون *مة � تعليلية

أي إذا جاءت الالم " ها اQرف اJاصب أن وا�عليلية إن تأخرت عنها الالم  أو إذا جاء بعد: " أشار إ� ذلك ابن هشام 
 وهو قول الشاعر ) أن(أو إذا جاء بعدها اQرف اJاصب  –وليس قبلها  –بعدها 

ً
  :، و5ب � ذلك مثاال

  وعدت� غª Fتلس***رقية ما  � �قِضيِ� 
الة االختالس والàقة ، ليس Å L حاجv الv وعدتÜ بها L غ� ح الv اسمها رقية أن تقß هذه ا�رأة: مع� اwيت 

 .حالة كوننا Ïتلس^ �ذا األمر L خفاًء عن ا�اس 

جاءت غ� مسبوقة بالالم ، بل الالم جاءت بعدها ، Nلك لن نقول عن Õ هنا أنها Õ ا�صدرية  )Õ(	مة : الشاهد 
  –ع منصوب ، واNي نصبه هو أْن ا�ست°ة فعل مضار) تقß( وا�اصبة للفعل ا�ضارع و©نما � Õ اXعليلية ا�ارة ، 

Ô̂ ذلك إن شاء اهللا   . )أن ( عند اrديث عن مواضع استتار  وسنُب
  .قد جاء بعدها الالم  اناصبة لكونه ليست مصدرية وتعليلية ) Õ(هذا ا�ثال wيان أن 	مة 

  :ا�ثال اآلخر ا�ي ذكره ابن هشام / قول الشاعر 
ُكَلّ ا: َفَقالَْت 

َ
 أ

ً
نْ *  Jَّاِس أْصَبْحَت َماِ°ا

َ
  ؟تـَُغر وَتْخَدَعا لَِسانََك َكْيَما أ

الشاهد a ا�اس ألجل أن Ûدعهم وتغرهم ، وهل تمنح ثناءك ومدحك لÛاطب ا�رأة هذا الرجل فتقول k : مع� اwيت 
ا�صدرية ، ) أنْ (عدها ، و©نما جاء بعدها 	مة لم يأِت قبلها الالم ، ولم تأِت الالم أيًضا ب) Õ(ع ، 	مة Õ ما أن تغر وÛد: 

بأنها تعليلية وليست L هذا اwيت " Õ"، فنحكم [ 	مة " Õ"وليس منصوًيا بـ " أنْ "منصوب بـ " تغر� "فالفعل 
  . مصدرية 

  وليس بعدها الالم وال أن ؟؟ –ال ظاهرة وال منوية  –ليس قبلها الالم ) �(ما اQكم إذا ±نت *مة 
ً
وما اQكم أيضا

  ؟؟) أن ( لو جاء قبلها الالم و² الوقت نفسه وقع بعدها 
  :حينئٍذ ³وز فيها الوجهان 

S(  ³وز أن تكون)� ( ال� نصبت الفعل ا�ضارع W مصدرية ، وتكون. 

يكون بل تعليلية ، فتكون حرف جر ، وال تكون W ال� نصبت الفعل ا�ضارع ، ) �( ³وز أن تكون  )�
 .مستµة " أنْ "�ضارع حينئٍذ منصوًبا بـ الفعل ا

ْغنَِياءِ ِمْنُكم{ قوk تعا�  ، أو�ما[ ذلك  Èب ابن هشام مثال^
َ ْ
 يَُكوَن ُدولًَة َن7َْ األ

َ
  } َ�ْ ال
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ية ، ،  فلم يأِت قبلها Àء يوجب أن تكون مصدر" أنْ "ليس قبلها الالم ، ولم يأِت بعدها الالم ولم يأِت بعدها " Õ"	مة 
  :�وز فيها الوجهان ) Õ(ولم يأِت بعدها Àء يُوجب أن تكون تعليلية ، فÇ هذه اآلية 

S(  أن تكون مصدرية ، فتكون *مة // الوجه األول)� ( ال� نصبت الفعل ا�ضارع W) َيكون: ( 

)Õ (] Üمن اإلعراب ، وحرف مصدري مب k لm السكون ال )السكون ) ال ] Üمب Çمنحرف ن k لm ال 
 .فعل مضارع منصوب بـ Õ وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة [ آخره ) يكونَ (اإلعراب ، و

 :تعليلية وتكون حرف جر ) �(أن تكون // الوجه اMا_  )�

)Õ (] Üمن اإلعراب ، وحرف جر مب k لm السكون ال )ال (] Üمب Çمن حرف ن k لm السكون ال 
  .فعل مضارع منصوب بـ أْن مست°ة وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة [ آخره  )يكونَ (اإلعراب ، و

  :وÈب ا�ؤلف مثاال آخر وهو قول الشاعر
َرْدَت لَِكْيَما أْن تَِطFَْ بِِقْرَبِ� 

َ
َكَها َش̧نا بِبِْيَداءَ = أ ُµَْقعِ  َفَت

ْ
  بَل

فيقول Ïاطبًا  –وع من ا�ت أو غ�ه rفظ ا�اء مصن –يتحدث عن أحد اللصوص اNي أراد أن يàق قربة  :مع� ا^يت 
ال حياة فيها " بلقع"-بصحراء -ء خا¹ة ، ببيدا" شنäا "أردت أن تàق قربv وتهرب بها ، وت°_ها بعد أن تستعملها : اللص 

أنها مصدرية ،  يجب بناًء [ ذلك أن Áكمبالالم ، فُسبقت ) Õ (  أن نلحظحيث أردت لكيما أْن تط� ،  :الشاهد ، و
åمة " أنْ "جاء بعدها نفسه الوقت  و	 L كم أنها تعليلية ، فاجتمعÁ فيجب أن"Õ " ، ^تلفÏ ^هنا أمران يوجبان شيئ

  :نقول �وز الوجهان  فبأي الوجه^ نأخذ ؟
تو_يد غ�  بعدها أنها حرف" أن"بأنها مصدرية ناصبة للفعل ا�ضارع ، وباXاÁ Åكم [ " Õ"أن Áكم [  -

 .منصوب بـ Õ " تط�"ويكون الفعل  ،مل 

 " .أن"منصوب بـ " تط�"أنها حرف جر يفيد مع� اXعليل ، والفعل " Õ " أن Áكم [  -

  )� (ملخص ل¹مة 
ا إذا ¶نت تعليلية فإنها ليست ناصبة للفعل ا�ضارع ،" Õ"أن� 	مة    تكون ناصبة إذا ¶نت مصدرية ، أم�

  اXعليلية هو با�ظر إ� ما قبلها وما بعدها" Õ "ا�صدرية و " Õ"يق ب^ اXفر
  إذا ¶نت Õ مسبوقة بالالم ظاهرًة أو منوية Áكم أنها مصدرية) æ(اrالة 
  .إذا ¶نت Õ متبوعًة بالالم أو بـ أْن Áكم أنها تعليلية ¥ر ما بعدها ) ç(اrالة 
�وز أن : هات^ اrاÁ ^Xكم ~واز الوجه^ L   وال بعدها ءإذا لم يأت قبلها è (À(اrالة 

  Áكم أنها مصدرية ، و�وز أن Áكم أنها تعليلية
  

إذا جاء قبلها ما يوجب كونها مصدرية ، وجاء ) é(اrالة 
  بعدها ما يوجب كونها تعليلية

 
   "أنْ "اQرف ا�صدري : اJاصب اMالث  �

  يتسبب L نصبه، ويدخل [ الفعل ا�ضارع ف ب ، وهو أشهر اrروف ا�اصبةوهو اrرف الرئيس L هذا اwا
ْن تَُصوُموا َخFٌْ {قوk تعا� ، و_ذلك " أن"فعل مضارع منصوب وا�اصب ) أجلس ( أريد أْن أجلَس ، فالفعل  :مثل 

َ
وَأ

 مضار أصبح فعالً " أن"وبعد دخول ، " تصومون "أصله وفنصبته ، " تصوموا"[ الفعل ا�ضارع ) أْن ( دخلت  }لَُكمْ 
  .وعالمة نصبه حذف ا�ون ؛ ألنه من األفعال اJمسة ، واو ا�ماعة � الفاعل   امنصوب
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ا�اصبة للفعل ا�ضارع مصدرية أيًضا  ويمكننا أن نصوغ منها ومن الفعل اNي بعدها " أنْ " وال أنê أن أش� إ� أن
ْن تَ {مصدًرا كما L هذه اآلية 

َ
صومكم خٌ� لكم ، استطعنا أْن نصوغ ا�صدر : فيكون اXقدير  }ُصوُموا َخFٌْ لَُكمْ وَأ

  .والفعل بعده ) أْن ( بواسطة اrرف ا�صدري 
ينِ {: وهو قوk تعا�  مثال آخر ذكره ابن هشام ْن َفْغِفَر ِ¾ َخِطيئَِ� يَْوَم ا�¼

َ
ْطَمُع أ

َ
ِي أ

n
  } وَا�

  . عالمة نصبه الفتحة الظاهرة [ آخرهن وفعل مضارع منصوب بأ :يغفَر 
 ، وهو مصدر الفعل يغفر ، فيكون اXقدير رية يمكن أن يمصد" أْن : و_ما قلنا 

ً
: صاغ منها ومن الفعل بعدها مصدرا

  " .واNي أطمع غفران خطيئv يوم ا¾ين "
 حالة ا�ث� وiع ا�ذكر السالم ، أو ا�صب k عالمات متعددة فا�صب قد يكون بالفتحة ، أو با¹اء L وأذكرÂم بأن

 - العالمة الرئيسة –ا�صب قد يكون بالفتحة : وهكذا ، كذلك L الفعل ا�ضارع .... باأللف L حالة األسماء الستة 
  .وقد يكون ¬ذف ا�ون وهذا L األفعال اJمسة

  )Ã(اQلقة 
 ، ونريد أن ننبه إ� مسألة ،" أن " ا�ضارع وهو  �دثنا L اrلقة ا�اضية عن ا�اصب اbالث من نواصب الفعل

  :� هاأنواعوناصبة للفعل ا�ضارع ،  �ا أنواع وليست دائًما" أنْ "و� أن� 	مة 
æ( تنصب الفعل ا�ضارع أن ا�صدري vة ال ) دثنا عنها� vو� ال (.  
ç(  ة Ôàأن الُمف.  
è(  أن الزائدة.  
é(  قيلةbأن ا�خففة من ا.  

ما رأى 	مة إ� ذلك حÄ ال يتوهم شخص 	نبه ا مستعملة عند العرب ، وأردت أن أ	ه) أن ( ربعة لـ هذه األنواع األ
ا�اصبة � واحدة من األنواع الv تأ» ) أن ( ا�اصبة للفعل ا�ضارع ، و©نما ) أن ( ظن� بأنها فيi Lلة من ا�مل " أن"

  .) أن ( عليها 	مة 
  ؟ األخرى)  أن( اصبة وأنواع اJ" أن " ف نفرق ب7كي/ س

 ÅاXنستطيع أن نوضح الفرق ب^ هذه األنواع [ ا�حو ا:  
  ا�ف�ة" أن: "اJوع األول 

ُمفàة إذا وقعت بعد iلة فيها مع� القول " أن"، وتكون 	مة  مثلها مثل 	مة أيو� تفيد مع� اXفس� واXوضيح ، 
  "ة � ا�سبوقة ~ملة فيها مع� القول دون حروفه فا�فà: " قال ابن هشام ، دون حروفه 

يعÜ هذه ا�ملة يُفهم منها  –أنها مفàة إذا وقعت بعد iلة ، هذه ا�ملة فيها مع� القول " أن"فثلك Áكم [  
 يُفهم من سياقها ونصها أن� هناك ìم –ا¾اللة [ القول وال�م 

ً
قال "تتضمن مادة  يراد أن يقال ، لكن هذه ا�ملة ال ا

أو Àء من ت فاتها ، فإذا " قال"، هناك قول يراد قوk لكن ليس فيه لفظة ... سيقول ، قلت ، قلنا ، : وال ت فاتها  " 
  : ، ذكر ابن هشام مثالÁ7كم عليها أنها مفàة " أن"جاءت بعد هذه ا�ملة 	مة 

 { قو� تعا� )  : S(مثال 
َ
ِْه أ

َ
Äِوَْحْيَنا إ

َ
َك فَأ

ْ
ُفل

ْ
  }ِن اْصَنِع ال

"  أوحينا"يُفهم منها مع� القول ، 	مة " فأوحينا إ¹ه " وهذه ا�ملة " فأوحينا إ¹ه " وقعت بعد iلة " أن"نلحظ أن 	مة 
نفهم منها أن هناك ìًما " فأوحينا إ¹ه" عندما يوí شخٌص إ� شخٍص ّما ، مع� ذلك أنه سيقول ì kًما ، فجملة 
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قال ، قلنا ، سنقول ، ليس فيها مادة القول ، إذن هذه ا�ملة فيها مع� القول دون حروفه ، : لكن ليس فيه فعل  سيقال ،
  .أنها مفàة ، أي أنها تفà وتوضح ذلك ال�م اNي يراد قوk  ولم يُ ح به " أن"Áكم [ " أن"جاء بعدها 	مة 

فُ { 
ْ
ِن اْصَنِع ال

َ
ِْه أ

َ
Äِوَْحْيَنا إ

َ
َك فَأ

ْ
 هنا وضحت وفàت ذلك اإل�اء ،" أن"، ف�مة " أي اصنع الفلك" أي فأوحينا إ¹ه } ل

ْقيُنِنَا{ما هو ؟ هو  وبينت
َ
َك بِأ

ْ
ُفل
ْ
  }اْصنَِع ال

هنا بأنها مفàة ؛ ألن ال�ط قد انطبق عليها ، وهو أنها وقعت بعد iلة فيها مع� القول دون " أن"إذن Áكم [ 	مة 
  . حروفه 

 آَلَِهتُِكْم { قو� تعا� ) �( مثال
َ
وا َ� ُÅِِن اْمُشوا وَاْص

َ
 ِمْنُهْم أ

ُ َ
َمأل

ْ
  }َواْغَطلََق ال

ح " وانطلق ا�أل منهم"� أن ا�فàة ؛ ألنها وقعت بعد iلة " أن"	مة  هذه ا�ملة يفهم منها مع� القول ، لكنه لم يُ �
من  ارج^عندما انطلقوا خ، ورؤساء القوم هم القول ؟ هؤالء ا�أل  فيها بالفعل قال وت فاته ، كيف يفهم منها مع�

، فهناك ìم ³· به بعضهم بعًضا ، يتحدثون فيما بينهم صاروا ا�جلس اNي ¶نوا �لسون ويتحاورون ويتناقشون فيه 
 آَلَِهتُِكمْ {فهذه ا�ملة " أن "فيُفà هذا بــ 

َ
وا َ� ُÅِما }اْمُشوا وَاْص àلسهم ،  تكلم به� تفg القوم بعد أن انفض�

هذه بأنها مفàة  ؛ ألن ال�ط انطبق فيها ، وهو أنها وقعت بعد iلة فيها مع� القول دون " أن"فنحكم [ 	مة 
  . حروفه

  أن الزائدة: اJوع اMا_ 
يمكن أن ُ�ذف من ف،  ا�ملةتر_يب اrرف اNي وجوده كعدمه من حيث ما مع� كونها زائدة ؟ اrرف الزائد هو 

، كما  ته تؤدي إ� تقوية ا�ع�اديزال يؤدي إ� خلل L ا�ملة ، لكن أي أن� حذفه ،  ا�ع� مستقيمال�م بñ ال�م وي
يؤثر L سالمة  ف لمال�م لكنه إذا سقط وُحذ �ع� ، فوجوده يؤدي إ� تقويةزيادة ا�ب� تؤدي إ� زيادة L ا: يقال 
  .ا�ملة 

  أنها زائدة ؟" أن"م¥ °كم  � *مة / س
  :وW ) أن ( لزيادة ذكر اJحويون ثالثة مواضع  
S(  ا"إذا وقعت بعد *مة nوَْجِهِه { قو� تعا� ب� ذلك  و5ب ا�ؤلف مثاالً " : لم 

َ
َقاهُ َ�

ْ
ل
َ
بَِشFُ أ

ْ
ْن َجاَء ال

َ
ا أ nفَلَم{  ،

بوجودها ن أن تسقط ، لكنها ويمكن L غ� القرآ، ) �ا ( لفظ لوقوعها بعد ة L الأنها زائدب) أن ( نحكم [ 	مة ف
ا جاء البش� " ن فلو قيل L غ�القرآ، تل ا�ع� ولو ُحذفت فلن ³،  تفيد مع� لµن ال�م مستقيًما وأصبح " فلم�

 .ا�ع� صحيًحا 

 .واالسم ا�جرور به " الtف"إذا وقعت ب7 حرف اsر  )�

 gرورحروف ا�ر ، ويأ» بعده االسم  أحد" الµف " 
ً
بينهما Áكم عليها حينئٍذ أنها زائدة ، " أن"فإذا أقحمنا 	مة ،  ا

  :ا�ثال اNي Èبه ابن هشام هو قول الشاعر و

مٍ  ْن َظْبيةٍ  *** ويَْوًما تُوافِينا بَوْجٍه ُمقَسّ
َ
لَمْ  كأ   َيْعُطو إِ� واِرق الَسّ

ٍم ، يتحدث الشاعر ع: مع� اwيت  تقابلنا بوجه وL بعض األيام تصادفنا : أي ن هذه ا�رأة بأنها يوًما توافينا بوجه ُمقس�
  .الv تتناول شجر السلم ا�ورق أي الظبية إ� وارق السلم ،  ويشبهها بالظبية الv تعطوقد أ�قت قسماته ، 

فحرف ا�ر الµف ،  ،" ظبية"م االسم ا�جرور ث" أن"	مة " الµف"جاء بعد حرف ا�ر حيث ، " كأن ظبيةٍ : "الشاهد و
" أن"فنحكم عليها بأنها ، " أن" ماتوسط بينهوقد اسم gرور بالµف وعالمة جره الكàة الظاهرة [ آخره ، : ظبية و
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  .الزائدة ، حرف مبÜ [ السكون ال mل k من اإلعراب 
Ã(  رف " أن"إذا وقعت *مةQلو"ب7 القسم وا. " 

زائدة ،  أنهاÁكم عليها حينئٍذ ، و )لو ( ب^ القسم وÞمة ) أن (  �وز Å أن أدخلأقسم لو كذا و_ذا ، : ل قوعندما أ
  :قول الشاعر اNي ذكره ابن هشام  وا�ثال [ ذلك

نتمُ 
َ
ََقْينا وأ

ْ
ْن لِو ا�

َ
ِسُم أ

ْ
ق
ُ
ِّ ُمْظلِمُ من  لtن لكم يومٌ  *** فأ

   الَ(ّ
 عظيم òا نفعله بكم من اXنكيل  الشاعر يُقسم:  مع� اwيت 

ٌ
  .أنه لو حصل لقاء بيننا وبينكم سيóل عليكم وبال

 ةزائد بأنها" أن" ، فهنا Áكم [" لو"ثم األداة " أن"ه وجاء بعد" أقسم"، جاء القسم بالفعل  فأقسم أن لو: الشاهد 
 تلو ُحذففجزء من تر_يب اwيت ،  اسقط هنا ألنهن تسقط ويكون ا�ع� مستقيًما ، لكن ال يصح أويمكن أن ت

  .حرف زائد ؛ ألنه وقع L هذا ال°_يب  اأنه ايكون اwيت مكسوًرا ، لكن L اإلعراب ُ�كم  عليه
ا�فàة واحد ، فنقول ) أن ( الزائدة و) أن ( و©عراب  أنها تكون زائدة ،" أن"هذه ا�واضع الÁ vكم فيها [ 	مة 

  .  السكون ال mل k من اإلعرابحرف زائد مبÜ [: عنهما 
  ا�خففة من اMقيلة أنْ : اJوع اMالث 

مستوى ألدوات الv سبق لكم دراستها L من ا) أن� ( ، و) أن� ( L األصل ¶نت مشددة  سميت Ïففة من اbقيلة ألنها
هذه يمكن " أن� "واالسم وترفع اJ· ،  سمية ، فتنصبدخل [ ا�ملة االت هاكن�  ، وعرفتم) إن وأخواتها ( L باب  بقاس

ذف واحدة من هات^ 
ُ
فف ¬ذف إحدى ا�ون^ ؛ ألن ا�ون L آخرها نون مشددة عبارة عن نون^ ، فيمكن أن �

ُ
Û أن

  .و�وط إعماk ودرستم حكمه بعد اXخفيف ، " أنْ "ا�ون^ ، فيبñ اrرف بعد اXخفيف 
، عمل أن� ا�شددة   من اإلعراب ، لكنه سيكون مالً  السكون ليس m kل kحرف مبÜ [: ا�خففة " أن"ستعرب 
 ÅاXاسم منصوب وخ· مرفوع وفقسيكوبا k درست ون vموها سابقال�وط ال 

ً
L اسمه أن يكون ضمً�ا ، وخ·ه أن  ا

  الخ. . . يكون iلة 
  .لة هذه قد تكون Ïففة من اbقي" أن"اNي يهمنا هنا أن� 	مة و

  أنها ªففة من اMقيلة  ؟" أن"م¥ °كم � / س
وأنتم  ، بأنها ªففة من اMقيلة إذا وقعت بعد ما يدل � العلِم ، أي بعد Ìم يُفهم منه ا�اللة � العلم" أن"°كم � 

[ الظن ، فقد آ» ~ملة  ن منه ا�جزوم به ، وقد يكون داالا داال [ العلم ا�تيقتعلمون أن� ال�م قد يكون ìم
جازٌم به ، وقد آ» بكالم يُفهم منه أن� هذا األمر اNي أ�دث ، وأنÜ يُفهم منها أن� هذا ال�م ìم متأكد ومتيقن منه 

 
ً
  .منه  عنه أمر مظنون مشكوك فيه ليس متيقنا

  .ا�خففة من اbقيلة " أنْ "نئٍذ أنها بعد iلة يُفهم منها ا¾اللة [ العلم Áكم عليها حي" أن"فإذا جاءت 	مة 
ْن َسَيُكوُن ِمْنُكْم َمْرÍَ  {قوk تعا� : ا�ثال اNي ذكره ابن هشام 

َ
  }َعلَِم أ

علم "فوقعت بعد ìم يدل [ العلم ، ) علم(ا�خففة من اbقيلة ، ألنها وقعت بعد ) أن ( Áكم عليها أنها " أن"	مة 
ا�خففة من ) أن ( بما أنها منه ، وهو أنه سيكون منكم مرö ، و هذا األمر ُمتيقن أي أن� " سيكون منكم مرö أن

كما – االسم ا�نصوبفالبد أن نبحث �ا عن اسم منصوب وخ· مرفوع  ، ، " أن� "اbقيلة �ب أن تكون ملة عمل 
ر بدائًما يكو -درستم سابًقا "  َسَيُكوُن ِمْنُكْم َمْرÍَ " و ا�ملة الفعلية ه واÅcضم� الشأن ، ن ضمً�ا مستً°ا ،  يُقد�
  .)  أنْ ( خ· رفع و� m Lل 
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وقعت بعد الفعل أسواًء ، ا�خففة من اbقيلة إذا وقعت بعد ما يدل [ علم ) أن ( أنها بÁكم عليها وال ننê أننا 
 { رىاألخكما L هذه اآلية ، أو أي فعل آخر يدل [ العلم كما L اآلية " علم"

َ
 يََرْوَن ك

َ
فَال

َ
ِْهْم قَْوالأ

َ
Äِيَرِْجُع إ 

n
قوk ، ف}  ال

فَال{تعا� 
َ
ه �م ، أفال يرون أن واrديث عن قوم مو÷ اNين اÛذوا العجل ، وأفال يعلمون ، : أي }  يََرْونَ أ ال�م موج�

 علمأفال يعلمون : أي ، هذا العجل ال يكلمهم إذا خاطبوه ، أفال يرون 
ً
 متيقن ا

ً
أن� هذا العجل اNي اÛذوه إالها ال منه  ا

هنا أنها Ïففة من اbقيلة ؛ ألنها وقعت بعد ما يدل " أن"فنحكم [ 	مة   وال يملك �م نفًعا والÈًا ،يرجع إ¹هم قوال
  .[ العلم 

̂� Å أْن سيسافر mمد :  كذلك عندما أقول � سبيل ا�ثال Áكم عليها ) أن(�مة ، فتيقنت أو جزمت أو تأكدت أو تب
  .هنا أنها Ïففة من اbقيلة ؛ ألنها وقعت بعد ما يدل [ العلم 

 بل هو أمٌر مشكوك فيهبعد ìم يُفهم منه أن� هذا األمر ليس gزوًما به ، : أي ،  بعد ما يدلÐ � الظن" أنْ "فإذا وقعت 
  : ³وز فيها الوجهانÇ هذه اrالة وليس أمًرا قطعيًا ف

  .أن تكون Ïففة من اbقيلة  -
  –كما ذكر ابن هشام  –ا�صدرية ا�اصبة للفعل ا�ضارع ، وهذا هو األرجح واألكø ) أن ( أن تكون  -

 تَُكوَن فِْتَنٌة { : قوk تعا� مثا� و
n

ال
َ
اrسبان يدل [ أنه ليس أمًرا ، و} وََحِسُبوا{هنا وقعت بعد " أن"�مة ، ف} وََحِسُبوا ك

فنحكم [ ا منه وgزوًما به ، فهؤالء القوم الُمتحدث عنهم ظنوا أنه لن توجد فتنة ، فهو ليس أمًرا متيقنا منه ، ُمتيقن
  :L هذه اآلية أنه �وز فيها وجهان " أن"

فعل مضارع منصوب " تكون"�وز أن Áكم عليها أنها أن ا�صدرية ا�اصبة للفعل ا�ضارع ، فيكون الفعل  -
  .وهو األكø . وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة [ آخره بأن ا�صدرية 

و�وز أن Áكم عليها أنها Ïففة من اbقيلة ، وباXاÅ ال تنصب الفعل ا�ضارع ، فيكون الفعل ا�ضارع بعدها  -
 تَُكوُن فِْتَنٌة {  –و� القراءة األخرى  –مرفوً 

n
ال

َ
  .برفع الفعل تكوُن } وََحِسُبوا ك

وا {  وå قوk تعا�
ُ
Â َµْْن ُف

َ
َحِسَب اnJاُس أ

َ
أظن� : أي هنا وقعت بعد ما يدل [ الظن ، ) أن ( 	مة قد يقول قائل بأن } أ
هنا والصواب أنها ، من اbقيلة أن تكون Ïففة أن تكون مصدرية ، و: فيها وجهان  �وزوباXاÅ ا�اس أن يُ°_وا ، 

لماذا ؟ فأن تكون Ïففة من اbقيلة  وھووال يصح الوجه اآلخر  ،درية وجه واحد فقط وهو أنها مصس فيها سوى يل
أنها إذا ُخففت �ب أن يكون اسمها ضم� شأن و�ب أن يكون اJ·  ا�ستوى اbاÍأن درستم L لكم ألنه سبق 

، " ال"أو " سوف"أو " الس^" أو " قد"إما : بفاصل " أن"iلة فعلية ، وهذه ا�ملة الفعلية البد أن تكون مفصولة عن 
أنها Ïففة من اbقيلة ، فوجب أن نقول عنها وباXاÅ اليصح أن يقال ، هنا ال يوجد فاصل  يفصل ب^ أن وب^ الفعل و

  .ا�اصبة للفعل ا�ضارع  فقط وليس فيها الوجه اآلخر أنها أن

  ) Ñ(اQلقة 
�  Fرف الرابع واألخQاصبة للفعل ا�ضارع  -اJروف اQإذن : -من ا  

  :حرف جواب وجزاء ، ومع� ذلك أنه يفيد هذين ا�عني^ ما ا�ع� اNي يفيده اrرف إذن ؟ هو 
ويكون جوابك عن ìمه  شخٌص ما ، فهناك ìم متقدم قاk،  أي أنه يؤÒ به جوابًا عن Ìم سابق: حرف جواب 

 ب
ً
" إذن �صل كذا و_ذا : "فأنت ¥يبه وتقول ، " _ذا سأفعل كذا و"ذلك لو قال لك شخص ما مثال و، " إذن"اrرف مبدوءا

  .L جوابك عن ìمه ) إذن ( ، فجئت بكلمة 
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" إذن"ما ، ثم يُؤ¼ بـ  فهناك ìم متقدم أفاد مع� يفيد أن ما يأÓ بعده هو جزاٌء �ا ُذكر قبله ، وهو حرف جزاء أي أنه
سأذاكر : "عندما يقول شخٌص ما : [ سبيل ا�ثال ور السابق ، لù يُدل بها [ أن ما يأ» بعدها هو جزاء Nلك األم

فهو حرف جواب  ال�م السابق ، جئنا به جوابًا عن ذلك) إذن ( هذا اrرف ف، " إذن تُفلحَ : "فأقول k أنا ، " وأجتهد
من االجتهاد L ا�ذاكرة جزاٌء �ا ذكره ذلك الشخص هو  وهو الفالح" إذن تفلح "أي أن ما جاء بعده ، حرف جزاء أيًضا و

  . أنه حرف جواب وجزاء" إذن"، Nلك يُقال عن اrرف 
الv تنصب الفعل ا�ضارع لكنه ليس من اrروف ، هو من اrروف الv تنصب الفعل ا�ضارع " إذن"اrرف عرفنا أن 
   مطلًقا 

  - :إنما يُشµط ل  يكون ناصًبا للفعل ا�ضارع ثالثة Õوط  
æ(  ط األول)رف : الQر هذا ا nصدر ا�ملة  ومع� ذلك / ال�م ، )إذن(أن يتصد L «فعندما ،  بداية ال�موأنه يأ

L بداية ال�م ) إذن ( فهنا جئنا باrرف ،  إذن يغفر اهللا لك: وتقول k  ،" سأتقرب إ� اهللا بالطات ": يقول شخص 
 .ره L صدأي 

، ، فإنها ال تكون ناصبة للفعل ا�ضارع  - وسط ال�مأي  –/ حشو ال�م  "إذن " إذا لم يتحقق هذا ال(ط وجاءت 
                        :من األمثلة [ ذلك ما ذكره ابن هشام L كتاب أوضح ا�سالك وينصب الفعل ا�ضارع ،  ال و×نما تكون حرفًا مهمالً 

 Åِ ََد ْúِ
َ
ْمَكنÜَِ منَْهاوَ  ***   بِِمثِْلَهاَقْبُد الَعِزْيِز  ل

َ
ِقيْلُ ال نإذً  أ

ُ
  َها أ

ومكنÜ منها إذن ال أتر_ها بل سأتشبث  –يقصد به عبدالعزيز بن مروان  –لú رجع مرة أخرى عبدالعزيز  :مع� ا^يت 
  .بها 

N  Lلك �وللفعل ا�ضارع ،  وحينئٍذ ال تكون ناصبةجاء L حشو ال�م ، " إذن"إذن ال أقيلها ، فاrرف  :الشاهد 
 .مرفوع ) أقيُل ( الفعل  بل) ال أقيلُها ( اwيت لم تنصب الفعل ا�ضارع 

 : فعال مستقبال" إذن"ن الفعل ا�ي يأÓ بعد أن يكو: ال(ط اMا_  )�

حاÈ ، وماض ، : أن� األزمنة ثالثة وال ü³ عليكم  L الزمن ا�ا� أو اrاÈ ، فال يصح أن يكون فعال
أنه لم �صل  ، أي ناصبة للمضارع أن يكون الفعل بعدها مستقبال) إذن ( ذا أردنا أن þعل إال بد فمستقبل ، و

أمٌر بل هو الفالح لم يتحقق بعد ، ، ف"  إذن تفلحَ " ه تب، فأج سأذاكر درو�: لو قال Å شخص  ومثال ذلك. إ� اآلن 
وزمنه اrاÈ ، أي أنه �صل " إذن"ضارع بعد الفعل ا�أن جاء ب إذا لم يتحقق هذا ال�ط ،فسيحصل L ا�ستقبل ، 

إذا :  ا�ثال اNي ذكره ابن هشاموناصبة k ، " إذن"داة حينئٍذ ال تكون األفإنه L اللحظة اrاÈة الv نت�م فيها ؛ 
ل فع: ) تصدق ( فالفعل ، "  إذن تصدُق  "ه تبوأج "أنا أحبك " ، أو قال لك شخص "  أنا أحُب زيًدا : "قال شخص 

، L هذه اللحظة الv نطقت فيها بهذه العبارات ا�ليئة باrب واXودد  اآلن مضارع زمنه اrاÈ ، أي أنه �صل
أنت حكمت عليه بأنه صادٌق ì Lمه ، فالصدق ليس أمًرا مستقبليًا لم يتحقق بعد ، إنما هو أمر متحقق L هذه ف

إنما هو فعٌل زمنه اrاÈ ، وباXاÅ فإن األداة ،  فعال مستقبال ليس" إذن"لفعل اNي جاء بعد اللحظة اrاÈة ، فا
 .ال تنصبه " إذن"

Ã(  الثMط ا)بالفعل ا�ي نصبته ) إذن ( أن تتصل : ال: 

القسم فإنه �وز أن يفصل بينهما ، والفعل ا�نصوب بها متصل^ ، ال يفصل بينهما فاصل إال " إذن"�ب أن تكون األداة 
  .ال�و ط تلك  هو ا�ثال اNي انطبقت عليه iيع رناه أوالوا�ثال اNي ذك
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جاء بعدها الفعل ) إذن ( األداة ، ف" إذن يفرحوا بمجيئك : " ه تب، وأج" سأزور وا¾ي� غًدا : " إذا قال شخص  :مثال آخر 
  :أن ال�وط متحققة  ناجدو©ذا نظرنا و ،)  يفرحوا(

æ(  رة ، و� " إذن"أن تكون األداة Ôصدر ال�مُمتصد L هذا ا�ملة جاءت L هنا . 

ç(  ا�ستقبل عندما تزورهما ، وهذا موجود ، فإن� الفرح لم �صل اآلن ، إنما سمستقبالأن يكون الزمن L يحصل. 

è(  ، والفعل يفرحوا جاءا متصل^ " إذن " األداة فأال يُفصل بينهما بفاصل. 

  وسنقول / اإلعراب 
  .Ü [ السكون ال mل k من اإلعراب حرف جواب وجزاء مب" :  إذن" 

  .فعل مضارع منصوب بإذن وعالمة نصبه حذف ا�ون ألنه من األفعال اJمسة  : وايفرح
  .ضم� متصل مبÜ [ السكون m Lل رفع فاعل  واو اsماعة

نصوب بها ، وÈبوا [ ذلك والفعل ا�" إذن" ب^ األداة لقسم ، فيجوز أن يكون القسم فاصالن� ا�حاة استثنوا اقلنا إ
ْفَل ***  نَْرِمَيُهْم Ùَِْرٍب  َواهللاَ¼  إذن                   :قول الشاعر ب مثاال َمِشيبِ ِمْن  تُِشيُب الِطّ

ْ
  َقْبِل ال

  .سنشنØ عليهم حرًبا شديدة اwأس ، حÄ الطفل سيُصيبه الشيب بسبب هذه الويالت الv ستóل عليهم : مع� اwيت 
وهذا الفصل فصل جائز ، ال يؤثر ، " واهللا"فُصل بينهما بالقسم " نر«َ "والفعل " إذن"األداة فإذن واهللا نرميَهم ، : د الشاه

ة نصبه الفتحة الظاهرة فعل مضارع منصوب بإذن وعالم: ، فنعربه ) نرميَهم ( نصبت الفعل  ، Nلك) إذن  ( [ األداة
  .[ آخره 

  ~~ "أنْ "مواضع إضمار  ~~
ثالثة من هذه األدوات ال تعمل ا�صب إال إذا ،  )إذن/ Õ / لن / أن ( ، و� الفعل ا�ضارع  تنصبرفنا األدوات الv ع

األداة  أماتنصب الفعل ا�ضارع ،  ا ¶نت غ� ظاهرة فإنها الأما إذ، ) إذن/ Õ / لن ( ¶ن ظاهرًة موجودة L ال�م و� 
يمكنها أن تنصب الفعل ا�ضارع سواًء ¶نت   نصب الفعل ا�ضارع ، فإنهااألساس �L والv � أمØ اwاب ، ) أنْ (

  .هذه م�ة تم�ها عن بقية األدوات فظاهرة L ا�ملة ، أو Ïتفية مست°ة ، 
  مست°ة ؟ ا�اصبة) أن ( مÄ تكون  /س

 Óد أنها تأÜ اصبة للفعل ا�ضارع إذا نظرنا إ� استتارها / ال�مJحال7 أن ا �:  
æ(  Ýالة األوQة وجوًبا : اµأن تكون مست. 

 .أن تكون مستµة جواًزا  : اQالة اMانية  )�

 ** Ýالة األوQة وجوًبا : اµأن تكون مست 

 : كما ذكر ابن هشام L �سة مواضع وذلك

  من� اsحود ا�سبوقة بكوٍن ناقٍص الم بعد : ا�وضع األول ** 
Nلك تس� الم ، واإلنكار وا�حد مع� هذه الالم تفيد وتكون بعد الالم ، ا�اصبة " نأ"صورة ا�سألة أن تأ» 

وهو ما ع·� عنه ابن هشام بقوk ) يكون  –¶ن (أو ت فاته ، ) ¶ن ( ا�حود ، والبد أن يأ» قبل هذه الالم الفعل 
نا حكم L هذا ال°_يبا�واصفات ت تلك فإذا اجتمع، والبد L هذا الفعل أن يكون منفيًا ، " إذا ُسبقت بكون"

 ونستطيع أن نضع نمطمست°ة وجوًبا ،  فيه" أن"عليه بأن 
ً
  :يأ» عليها ذلك ال°_يب [ ا�حو اXاÅ للصيغة الv  ا
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æ /Çنأ» بأداة ن  
ً
  .بالم ا�حود بعدهما نأ» / è)    ¶ن أو يكون (بعدها بالفعل نأ» /  ç     أوال

é  / علها مست°ة     " أن " بعد ذلكþ ب أن� vثم يأ» الفعل ا�نصوب بها /  �ال.  
   ومن األمثلة ال� ذكرها ابن هشام

َنُهْم { قوk تعا�  ، بل من نفسه  ب ، و_ما نعرف أن� ا�صب ال يأ»منصو) يُعذَب ( الفعل  هنا} َوَما َ±َن اهللاÄِ ُnَُعذ¼
، ) إذن / Õ / لن / أن (األدوات الv ذكرناها  ي يسبب ا�صب L األفعال هو، واNالبد من وجود Àء يسبب ا�صب 

 منهاها احد¬ثت عن إ ©ذاو
ً
، ست°ة لكنها م" أن"مع� ذلك أن� ا�اصب البد أن يكون األداة وL اآلية ،  فلن ¥د شيئا

وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة [ آخره ، مست°ة وجوًبا " أن"بأنه فعل مضارع منصوب بــــ " يُعذَب "نحكم [ الفعل ف
واقعة بعد الم ) أن ( نحن اش°طنا أن تكون فأنها مست°ة وجوًبا ؛ ألن ا�مط اNي ذكرناه ُمتحقق هنا ، بوحكمنا عليها 

َنُهْم َ±َن اهللاÄِ ُnُ َوَما {©ذا نظرنا L اآلية ومنفيًا ، ) ¶ن أو يكون ( ا�حود ، وقبل الم ا�حود يكون الفعل  وجدنا } َعذ¼
ب "الفعل  Ôوقعت بعد الالم " أن"نصبه " يُعذ vوالفعل ¶ن " ¶ن"وهذه الالم مسبوقة بالفعل " ¹عذبهم"ا�ست°ة ال ،

 Çما"مسبوق بأداة ا�. "  
  . ال�م فيها ¶ل�م L اآلية السابقة} َما َ±َن اهللاÄِ ُnَْظلَِمُهمْ { :كذلك اآلية األخرى 

لن / أن ( فعل مضارع منصوب ، وال يوجد ناصب) يغفر ( الفعل } لَْم يَُكِن اهللاÄِ ُnَْغِفَر لَُهمْ { :ية األخرى كذلك اآل
 / Õ / اآلية ، بل ،" أن"مع� ذلك أن� ا�اصب � ف ، )إذن L حقق مست°ة ،  و� غ� ظاهرة�واستتارها هنا واجب ، 

" يكن"، وُسبقت الم اsحود بفعل كون ا�ي هو " Äغفر"د وهذا متحقق أن تكون واقعة بعد الم اsحو :ال(وط 
 " أن"فنحكم � اآلداة } لَْم يَُكِن اهللاÄِ ُnَْغِفرَ { "  لم"وهو مسبوق بأداة ا�J ، بصيغة ا�ضارع  

ً
 .أنها مستµة وجوًبا

  "أو"اJاصبة للفعل ا�ضارع بعد األداة " أن"إذا وقعت : ا�وضع اMا_ ** 
تفيد " حÄ"، واألداة " حÄ"إذا صح أن �ل mلها األداة  :وا�قصود ، " حÄ"إذا صلح L موضعها " أو"بعد :  يقول ابن هشام
َفْجرِ {مع� الغاية ، 

ْ
ٌم Wَِ َح¥n َمْطلَِع ال

َ
إلفادة هذا ا�ع� ، فستكون " أو"إذا جئنا باألداة فإ� هذه الغاية ، : أي } َسال

L األساس � حرف عطف يفيد مع� اXخي� ، أو مع� اإلباحة ، حينما " أو "Áن نعرف بأن� و، " حÄ" حينئٍذ بمع�
، هذه ا�عاÍ 	ها ال نريدها أخرى  معاÍ ا أو أختها ، كذلك �ااش° هذا الكتاب أو هذا الكتاب ، تزوج هندً :  مثالأقول 
فنحن نقصد " أو"بعد " أن"حينما أقول أن تأ» ف،  تلف وهو أن يكون بمع� الغايةبمع� آخر ª ) أو( °ن اآلن نريد اQرف اآلن ، 

  :» بمعني^ الv تأ" أو"
  " .إ� أن"بمع�  الv" أو" �
 ". إال أن"أو الv بمع�  �

  ،  أللزمن�ك إ� أن تقضيÜ ح�: أللزمن�ك أو تقضيÜَ ح� ، يعÜ  :وهو  ابن هشام هذكر نوضح ذلك بمثال
يقسم ف، أو تقضيÜ ح� أللزمنك :  k مسك به ويقول مكنه أن يجاحد k ، في أراد شخص أن يأخذ حقه من شخص فلو

©نما 	مة و،  ةطفاالع )أو ( هنا ليست حرف عطف ، وال تفيد مع�  "أو" زمه وال ي°_ه حÄ يأخذ حقه ، وÞمة بأن يال
  . حÄ نصل إ� هذه الغاية ، و� أنك تعطيÜ ح� يعÜ: بمع� الغاية فÌ ، " إ� أن"هنا بمع� " أو"

مست°ة واستتارها هنا " أن"هو  اNي نصبهو، فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة [ آخره  :تقضَي� 
  " .إ� أن"الv تفيد مع� " أو"واجب ؛ ألنها وقعت بعد 

  .أو يع°ف جرم ن� ا�ألقتل : مثل قو�ا " إال أن"قد تفيد مع� 
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  .امتنعت عن قتله إذا اع°ف فإال أن يع°ف ،  جرمن� ا�ألقتل: و©نما ا�قصود "  إ� أن"ليست بمع� " أو"هنا 
  .فعل مضارع منصوب بأن ا�ست°ة وجوًبا وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة [ آخره : يع°ف 

 " . أنإال"الv بمع� " أو"هنا مست°ة وجوبا ألنها وقعت بعد " أن " 

  )Þ(اQلقة 
  :أنها مستµة وجوًبا " أن"تابع ا�وضع اMا_ من ا�واضع ال� °كم فيها � 

  "إال أن "مع�  أو" إ� أن "ا�ي يفيد مع� " أو"أنها إذا وقعت بعد اQرف ذكرنا 
  :قول الشاعر ، ومنها وسنوضح ذلك بمزيد من ا�صوص والشواهد الv ذكرها ابن هشام L كتابه 

ستسِهلََنّ الصْعَب 
َ
ْو  أل

َ
ْدرَِك الُمَ� أ

ُ
  فما انقادِت اآلماُل إالّ لِصابِر* ** أ

أدرك مناي ومبتغاي ، فالصابر هو اNي يستطيع أن يذلل الصعاب  إ� أنسأبذل جهدي L تذ¹ل الصعاب : مع� ا^يت 
kو�ق آما  

  إ� أن أدرك مناي وبغيv ، : ن ، يعÜ هنا بمع� إ� أ) أو ( �مة ، ف" أو أدرك ا�� "  :الشاهد 
مست°ة ،  و�" أن" فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة [ آخره ، واNي نصبه هو "أدركَ "الفعل 

  "حÄ الغائية"أو كما قال ابن هشام الv � بمع� " إ� أن"الv بمع� " أو"واستتارها هنا واجب ؛ ألنها وقعت بعد 
  :L قول الشاعر " إال أن"شام مثاال للمع� اآلخر اNي هو Èب ابن ه

ْنُت إَِذا َلَمْزُت َقَناةَ قَْومٍ 
ُ
Âُت ُكُعوَبَها *** َو ْو  َكَ�ْ

َ
  تَْسَتِقيَماأ

اء  :مع� ا^يت  إذا "فإذا هجا قوًما ¶ن وقع هجائه قاسيًا عليهم ، ، الشاعر يتحدث عن نفسه ويفاخر بأنه رجل هج�
 أثرت فيها تأثً�ا بالغ" كàت كعوبها" وهجاÃ بكال« يعÜ إذا تقصدت قبيلة" ومناة قغمزت ق

ً
هنا " أو"، " أو تستقيم" ا

يعÜ أنÜ أستمر L اXأث� عليهم بما أقوk من ìم إال أن يستقيموا ، فإذا استقاموا كففت لساÍ عنهم ، " إال أن " بمع� 
" إ� أن "هنا بمع� " أو"،  ألنه إذا قلنا بأن ا�ع�  ألنه ال يصح، " إ� أن"ست بمع� ولي" إال أن "هنا � بمع� "أو "ف�مة 

سأتكلم عن هؤالء القوم وأهجوهم وأسلط لساÍ عليهم إ� أن يستقيموا ، وهذا ليس بصحيح فإن كøة : سيصبح ا�ع� 
أÍ سأتكلم : فيكون ا�ع� " ن إال أ" بمع� هنا " أو" هم ، إذن السباب وا�جاء لقوم ما لن يكون سببًا L استقامت

  .عليهم إال أن يستقيموا ، فإذا استقاموا كففت لساÍ عنهم 
فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة [ آخره ، واأللف بعده ألف اإلطالق L الشعر ، اNي  :تستقيَم 

  "إال أن"الv بمع� " أو"السبب أنها وقعت بعد ، واستتارها واجب و مست°ة "أن"هو " اتستقيم"نصب الفعل 

  "ح¥"إذا وقعت بعد " : أن"وجوب استتار من مواضع ا�وضع اMالث  ** 
أنها نصبت الفعل ا�ضارع وأنها مست°ة " أنْ "Ç هذه اrالة Áكم [ ف، " حÄ"بعد األداة " أن"إذا جاء اrرف ا�اصب 

فهو لم �صل بعد ، ولفعل اNي بعدها مستقبال L الزمان ، أي أن زمنه ا�ستقبل هذه البد أن يكون ا" حÄ"ووجوًبا ، 
) أن ( ـهذا �ط البد من وجوده L الفعل اNي يكون منصوًبا بففعل لم �صل إ� اآلن لكنه سيحصل L ا�ستقبل ، 

ِ� َيْبàِ َح¥n {  :قوk تعا� ذلك  مثالو،  ا�ست°ة وجوًبا
n
ْمِر اهللاnِ َفَقاتِلُوا ال

َ
 أ

َ
  . }   تَِ�َء إِ�

اNي وفعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة [ آخره ، " تÇء " الفعل فحÄ ترجع  ، :  يأ" حÄ تÇء"
والفعل اNي " حÄ"؟ نقول بأن استتارها واجب ألنها وقعت بعد  فهل استتارها جائز أم واجبمست°ة ، " أن"نصبه هو 
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، و©نما هو Ì لم ترجع إ� اآلن ف ،حÄ ترجع إ� أمر اهللا : أي " حÄ تÇء إ� أمر اهللا " ، فقوk تعا� مستقبل بعدها فعل 
طائفتان من ا�ؤمن^ حصل بينهما قتال ونزاع فأصلحوا بينهما فإذا حصل أن  ْت دَ جِ إذا وُ ، ف أمر سيحصل L ا�ستقبل

، فالÇء والرجوع لم �صل إ� اآلن، و©نما سيحصل v L تب� حÄ ترجع بغت إحداهما [ األخرى و¥اوزت فقاتلوا ال
  .زمنه ا�ستقبل )حÄ(وهو أن يكون الفعل اNي بعد  ا�ستقبل، فحصل ا�طلوب

  زمنه ا�ستقبل ؟ " ح¥"�اذا نشµط أن يكون الفعل ا�ي بعد / س
  .يكون حكمه الرفع ألنه لو ¶ن زمنه الزمن اrاÈ فإنه ال يكون منصوًبا و©نما 

و§ن الفعل بعدها " حÄ"إذا وقعت بعد  مست°ة وهو" أن"فيها أن تكون  هذا هو ا�وضع اbالث من ا�واضع الv �ب
  .مستقبال 

  .لتشابه بينهما لاJامس مذكوران مع بعضهما ا�وضع ا�وضع الرابع و

ا�سبوقت7 بن� أو طلب ) واو ا�عية(أو ) بيةفاء السب(بعد ) أن ( إذا وقعت : الرابع واcامس  انا�وضع** 
  :�ض7 

  :نقول فيمكننا أن إذا أردنا أن نفصلهما عن بعضهما 
  .ا�سبوقة بنÇ أو طلب mض ) فاء السببية(بعد ) أن ( إذا وقعت : ا�وضع الرابع 

  .ا�سبوقة بنÇ أو طلب mض ) واو ا�عية(بعد  ) أن ( إذا وقعت : ا�وضع اJامس 
( تقع Ç ا�وضع الرابع ف،  بعده) أن ( _يب ا�ملة ولكنهما ³تلفان L اrرف اNي تقع تريقة ان L طرا�وضعان يتشابهف

  ) .واو ا�عية ( بعد) أن ( تقع وå ا�وضع اJامس  )فاء السببية( بعد) أن 
   ما W فاء السببية ؟  وما W واو ا�عية ؟

  .Nلك سميت فاء السببية وما بعدها ،  أن ما قبلها سبب L ، أيلسببية امع� فيد يهو حرف  فاء السببية
  .م�امنان L الوقت ما قبلها ومابعدها متصاحبان و ا�عية وا�صاحبة ، أي أن� مع� فيد يهو حرف  واو ا�عية

واو :  ، والواو كذلك �ا أنواع طفاء الرابطة �واب ال�ال، فاء السببية ، فاء العاطفة : الفاء �ا أنواع أنتم تعرفون أن� 
ما قبلها يكون الv ) فاء السببية( و نوع mدد من هذين اrرف^ وهماهاآلن حديثنا ، واو ا�عية ، واو القسم ، و عطفال

 سبب
ً
  . L الوقت يكون ما قبلها وما بعدها متصاحب^الv ) واو ا�عية(ما بعدها ، و L ا

  : يكون � الطريقة ا�اÄة) السببية وواو ا�عيةفاء (أÓ فيه الÂµيب ا�ي ت 
( ـا�نصوب با�ضارع الفعل  + واو ا�عية و©ماإما فاء السببية +  نوع من أنواع الطلب و©مانÇ بأداة من أدوات ا�Ç إما 
  . مست°ة وجوًبا) أن 

  .مست°ة ) أن(ـالفعل ا�نصوب ب +عية فاء السببية أو واو ا�+ نÇ أو طلب  :فهذه أجزاء ثالثة يتكون منها ال°_يب 
 مست°ة وجوب) أن ( ـ[ الفعل ا�ضارع بأنه منصوب ب ناحكمإذا وجد هذا ال°_يب 

ً
  . ا

  :نوضح ذلك ببعض األمثلة ال� ذكرها ابن هشام / الكتاب 
 ُفْقâَ َعلَْيِهْم َفَيُموتُوا {: قوk تعا� 

َ
  }ال

L ديث عن أهل ا�ار وrو©نما ، ال يكون هناك قضاٌء تام عليهم فيفنوا ويموتوا  أنههذه اآلية ا Äسيبقون أحياء ح
   .منه  لكنه قد نُصب فثلك حذفت ا�ون" يموتون"أصله " يموتوا"الفعلفيذوقوا العذاب ، 

" أن "هو : اNي نصب الفعل يموتوا ول مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف ا�ون ألنه من األفعال اJمسة ، فع: يموتوا 
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هل استتارها واجب أم جائز ؟ نقول استتارها واجب ؛ ألنها وقعت بعد فاء السببية ف، و� غ� موجودة L اآلية ، 
القضاء [ اإلنسان فما بعدها ، ال يق
 عليهم فيموتوا ،  كيف عرفنا أنها فاء السببية ؟ ألن ما قبلها سبٌب L} َيُموتُوافَ {

، وفاء السببية هنا سبقت  فاء السببية فهذه، ا�وت �م Nلك ال �صل م قضاء عليهم ، وه ، فهم ال �صل �سبب L موت
 Çعليهم  ال( با� 
  .أنها مست°ة وجوًبا ألنها وقعت بعد فاء السببية ا�سبوقة با�Ç " أن"Áكم [  ، وNلك) يق

ا َفْعلَِم اهللاnُ {: [ واو ا�عية قوk تعا�  مثال آخر nابِِرينَ  َولَم nِيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويَْعلََم الص
n

  }ا�
،  و� مست°ة" أن"�  واألداة الv نصبتهفعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة [ آخره ، : "يعلم " الفعل 

ِيَن َجاَهدُ {واستتارها هنا واجب ؛ ألنها وقعت بعد واو ا�عية 
n

ا َفْعلَِم اهللاnُ ا� nابِِرينَ وَ وا ِمْنُكْم َولَم nف} يَْعلََم الص ، L الواو
اوَ  {واو ا�عية هنا مسبوقة با�Ç ومع علمه سبحانه بالصابرين ، : أي ، " مع"تفيد مع� واآلية � واو ا�عية ،  nلَم  ُnَفْعلَِم اهللا

ابِِرينَ  nِيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويَْعلََم الص
n

ألنها وقعت بعد واو  مست°ة وجوًبا) أن ( ـأنه منصوب ب فنحكم [ الفعل هنا}  ا�
 Çا�عية ا�سبوقة با�.  

  )ã(اQلقة 
  :تابع ا�وضع7 الرابع واcامس ** 

نريد أن نأ» مثلة [ ا�Ç ، وذكرنا أوطلب ،  ء السببية وواو ا�عية إما نÇ و©ماقبل فا Áن اش°طنا أنه البد أن يقع
  .ت^ بالطلب ا�سبوق بية وواو ا�عيةثلة [ فاء السببأم
 
ً
  ما ا�قصود بالطلب ؟ : أوال

  .و�م إنشاì Ãم خ·ي ،  :قسم^  تعلمون أن ال�م ينقسم
  ه عن أمر ماال�م اNي ³· ا�تحدث ب فال�م اJ·ي هو -

ً
 فيه وقد يكون ¶ذبا

ً
: ، أو كما يقال  قد يكون صادقا

Å فعq سبيل ا�ثال إذا قال فيقال عن فالن بأنه صادق أو ¶ذب إذا أخ·نا بأمر ما ، ،  الكذب وأالصدق �تمل  امهو 
بأنه إن ¶ن قد أخ· باrق ، أو أقول عنه صادق ، فيمكنÜ أن أقول عنه بأنه " ذهب زيد"أو " ح� mمد: "شخص 
 إن ¶ن ¶ذب 

ً
 .·ي اJم �باليس� ف�مه �تمل الصدق والكذب ، فهذا ، ìمه كذبا

فال يمكننا أن Áكم [ وهو ال�م اNي ال �تمل صدقًا وال كذبًا ، من ال�م هو ال�م اإلنشاÃ ، اbاÍ  قسمال -
ِاذهب ، اجلس ، ال تكتب ، ال : " ، فعندما يقول Å شخص ألنه ال ³·نا ب�ء أصال، أنه صادق أو ¶ذب  هقائل

أسا¹ب إنشائية ، واإلنشاء k أنواع كث�ة ، Æ هذه األسا¹ب الv ذكرتها  "هل ح�ت ؟ أال تساعدÍ ،  تستمع
نشاء تضمنت نواع من اإلاألÆ هذه  ،إلخ ) ... هل تساعدÍ ؟ ( واالستفهام ) ال تكتب ( وا�Ì ) اجلس ( ¶ألمر 

 ، وÞها 
ً
 طلبيا

ً
 ، وNلك تس� ìما

ً
  .أصًال  ء³·نا ب� نه لمقائلها أنه صادق أو ¶ذب أل ال Áكم [طلبا

 أن يكون سابق ال�م الطل� هو اNي نريدههذا 
ً
بأمثلة [ أفعال مضارعة وسوف نأ» [ فاء السببية أو واو ا�عية ،  ا

  . منصوبة بأن مست°ة وجوًبا ووقع قبلها فاء السببية أو واو ا�عية وقبلهما نوع من أنواع الطلب
ضيض ، ا¾ء ، هذه األمر ، ا�Ì ، االستفهام ، اXمÔÜ ، ال°�Ô ، العرض ، اXح: ة منها وبا�ناسبة أنواع الطلب كث�

بأن ناصبه  ناحكمقبل فاء السببية أو واو ا�عية وبعدهما فعل مضارع منصوب  أشهر أنواع الطلب ، فإذا جاء واحد منها
 ) أن ( 

ً
  .مست°ة وجوبا

  : ذلك األمثلة الv ذكرها ابن هشام [ومن 
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فُوَز فَْوًزا َعِظيًما يا { :قوk تعا�/ Sمثال 
َ
ْتَِ� ُكْنُت َمَعُهْم فَأ

َ
Ä{  

واستتارها واجب ؛ ،  ي نصبه هو أن مست°ةاNوفعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة [ آخره ،  :أفوَز 
مع أو�ك  تنفا�ع� أنÜ لو كما بعدها ،  لها سبب Lوهذه الفاء سببية ألن ما قب، ) أفوزَ ف(ألنها وقعت بعد فاء السببية 

ْتَ يا { وهو اXمÜ بقت بنوع من أنواع الطلبفوجوده معهم سبب L فوزه ، وفاء السببية سُ ، فائًزا  تالقوم ألصبح
َ
Ä �ِ

نوع من أنواع الطلب ب أنها مست°ة وجوًبا ألنها وقعت بعد فاء السببية ا�سبوقة" أن"Áكم [ ، وNلك } ُكْنُت َمَعُهمْ 
  .و اXمÜ هو
َنا{: قوk تعا�   /�مثال   َب بِآَيَاِت َرب¼  نَُكذ¼

َ
ْتََنا نَُردÐ َوال

َ
Ä يَا{  

 ،مست°ة وجوًبا  ، و�" أن"اNي نصبه هو وفعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة [ آخره ،  :نكذب 
يا ¹تنا نرّد مع وا�ع� تفيد مع� ا�صاحبة ، ألنها واو ا�عية الواو � هذه ، و) ال نُكذÔبو(ألنها وقعت بعد واو ا�عية 

©نما و ة ،[ أيّة حالفهم ال يتمنون الرجوع إ� ا¾نيا ،  مصاحب^ �ذه اrالة و� عدم اXكذيب: أي عدم تكذيبنا ، 
وهو مسبوقة بأحد أنواع الطلب  ، و� واو ا�عية ، فهذه الواو �يريدون أن يرجعوا حالة كونهم غ� مكذب^ بآيات اهللا 

 ÜمXنا ¹تيا ( ا. (  
فُوزَ يا {L هات^ اآليت^ 

َ
ْتَِ� ُكْنُت َمَعُهْم فَأ

َ
Ä { ، } َب  نَُكذ¼

َ
ْتََنا نَُردÐ َوال

َ
Ä جاء الفعل ا�ضارع منصوًبا بأن مست°ة وجوبًا } يَا

قعت L اآلية األو� بعد فاء السببية ، وå اآلية اbانية بعد واو ا�عية و�هما ، وحكمنا عليها بأنها مست°ة وجوًبا ألنها و
  . مسبوقتان بنوع من أنواع الطلب وهو اXمÜ) فاء السببية و واو ا�عية ( 

 َيْطَغْوا فِيِه َفَيِحلn َعلَْيُكْم َغَضåِ  {[ نوع آخر من أنواع الطلب هو قوk تعا�  /Ãمثال 
َ

  }َوال
، ألنها وقعت مست°ة وجوًبا " أن"Nي نصبه هو اوفعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة [ آخره ،  : �ل� 

ٌب L الطغيان واXجاوز سبفما بعدها ،  أنها فاء السببية ألن� ما قبلها سبب Lبونقول عنها ، ) يحل� ف( بعد فاء السببية 
 الو( وهو ا�Ì ء السببية ، وفاء السببية هنا مسبوقة بنوع من أنواع الطلب عليهم ، فهذه فا حلول العذاب والغضب

  . بأنها مست°ة وجوًبا ألنها وقعت بعد فاء السببية ا�سبوقة با�Ì" أن"Áكم [ وNلك ،  )تطغوا 
 [ واو ا�عية  /Ñمثال 

ً
  :قول الشاعر L اwيت ا�شهور  ا�سبوقة با�Ì أيضا
  zٌر َعليَك إذا َفَعلَت َعظيمُ  *** لٍُق وتَأÓ ِمثلَهُ ال تَنَه َعن خُ 

اNي نصبه هو أن مست°ة ، وفعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة [ آخره ، : ، تأَ»  "تأÓَ "الشاهد / قو� 
مع ال تنه عن أمر : عية ألن ا�ع� ، و� واو ا�" تأَ»  وال تنَه عن خلق " و� مست°ة وجوًبا ؛ ألنها وقعت بعد واو ا�عية ، 

أنواع  ، فهذه  واو ا�عية ، وواو ا�عية قد سبقت بنوع من ال �صْل منك أنك تن� عن Àء وأنت تأتيه: أي ، إياه إتيانك 
 Ìأنواع بأنها مست°ة وجوًبا ألنها وقعت بعد واو ا�عية ا�سبوقة بنوع من " أن"نحكم [ ف، ) تنَه  ال(الطلب وهو ا�
 Ìالطلب وهو ا�.  

  :L قول الشاعر / Þمثال 
  اإ� سلـيـماَن فَـَنـْسـَتـريـحَ  *** يَا نَـاُق ِسـFِي ُعـُنـًقا فَـِسـيـَحا

س�ي سً�ا �يًعا حÄ : أي العنق نوع من أنواع الس� ، ويا ناقة س�ي سً�ا عنًقا ، : �ا الشاعر ³اطب ناقته فيقول 
  .احة بما سيعطينا إياه من العطاء صل �ا الران بن عبدا�لك فنس°يح ، و�ليمنصل إ� اJليفة س

مست°ة " أن"اNي نصبه هو وفعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة [ آخره ، " : نس°يح"قوk : الشاهد 
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ما  لفاء � فاء السببية ؟ ألن ما قبلها سبب Lمست°ة وجوًبا ؟ ألنها وقعت بعد فاء السببية ، �اذا هذه ا" أن"وجوًبا  ، �اذا 
 فإن� هذا سبٌب Lإذا سارت هذه ا�اقة فبعدها ، 

ً
 �يعا

ً
، فهذه الفاء � فاء ف�تاح أن يصل إ� مراده وهو اJليفة  س�ا

(  طلب وهو ا�داءنوع آخر من أنواع الوأيًضا هناك ، )  س�ي(  ع قبلها نوع من أنواع الطلب وهو األمرالسببية ، وقد وق
  ) .يا ناق 
  :L قول الشاعر   /ãمثال

ُت 
ْ
نَْدىاْدæِ  َفُقل

َ
ْدُعو إَِنّ أ

َ
ْن ُفَنادَِي َداِقَيانِ  *** وَأ

َ
  لَِصْوٍت أ

فإن نداء اثن^ ) وأنا أيضا أدعو ( ، وأدعَو )  با�داءارف� صوتك ( ادِ� : فيقول �ا الرجل ³اطب امرأته : مع� اwيت 
  .واحد  داءأفضل من ن
اNي وفعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة [ آخره ، :  أدعَو " أدعَو وفقلت ادL"  æِ قوk الشاهد 

كيف عرفنا أن هذه الواو � واو ،  نصبه هو أن مست°ة وجوًبا ، �اذا  � مست°ة وجوًبا ؟ ألنها وقعت بعد واو ا�عية 
اثنان L  فإنه إذا دقلت ادِ� مع دÃ ، يعÜ ندعو L الوقت نفسه : ا�صاحبة ألن� مع� اwيت  ا�عية ؟ ألنه يُراد بها

أ[ من صوت واحد ، فالواو هذه � واو ا�عية ، وقد وقع قبلها نوع من أنواع الطلب وهو فسيكون صوتهما الوقت نفسه 
  .بأنها مست°ة وجوًبا " أن"، فنحكم [  "ادِ� "األمر 
تكون مست°ة وجوًبا إذا وقعت بعد " أنْ "Áن قلنا بأن ، و )ا�Ç والطلب  (ا�ون ذكر ا�ؤلف آية اجتمع فيها  /çمثال 

بن هشام و� قوk ذان ا�ون L آية واحدة ذكرها ااجتمع ه وقد فاء السببية أو واو ا�عية ا�سبوقت^ بنÇ أو بطلب ،
ِينَ {تعا� 

n
 َيْطُردِ ا�

َ
ِ  َوال ٍء َوَما ِمْن ِحَساب ْèَ يُِريُدوَن وَْجَهُه َما َعلَْيَك ِمْن ِحَسابِِهْم ِمْن ¼éَِع

ْ
َغَداةِ َوال

ْ
َك يَْدُعوَن َربnُهْم بِال

الِِم7َ  nٍء َفَتْطُرَدُهْم َفَتُكوَن ِمَن الظ ْèَ َعلَْيِهْم ِمْن{  
  }َتْطُرَدُهْم َفَتُكونَ فَ {: الشاهد L آخر اآلية  -

فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة [ آخره ، واNي نصبه هو أن مست°ة ، و� مست°ة  :تطرَد 
ٍء َوَما ِمْن {وجوًبا ألنها وقعت بعد فاء السببية ، وهذه الفاء قد وقع قبلها ا�L Ç اآلية  ْèَ َما َعلَْيَك ِمْن ِحَسابِِهْم ِمْن

ٍء فَ  ْèَ َتْطُرَدُهمْ ِحَسابَِك َعلَْيِهْم ِمْن{ 

الِِم7َ {من اآلية كذلك ا�زء األخ�  - nفعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة : تكوَن  }َفَتُكوَن ِمَن الظ
 
ً
 [ آخره ، واNي نصبه هو أن مست°ة ، و� مست°ة وجوًبا ألنها وقعت بعد فاء السببية ، وهذه الفاء قد وقعت جوابا

 Ìُهمْ وَ {ل�م سابق وهو ا�nِيَن يَْدُعوَن َرب
n

 َيْطُرِد ا�
َ

  }ال
ٍء َوَما ِمْن ِحَسابَِك َعلَْيِهْم ِمْن { ا�L Ç قوk تعا�ا�Ç والطلب ، :  فاجتمع عندنا ا�ون  ْèَ َما َعلَْيَك ِمْن ِحَسابِِهْم ِمْن

ءٍ  ْèَ {ي قبلهNا�زء ا L والطلب } َِيَن يَْدُعوَن ر
n

 َيْطُرِد ا�
َ

َعéِ¼ يُِريُدوَن وَْجَههُ َوال
ْ
َغَداةِ َوال

ْ
  .} بnُهْم بِال

) واو ا�عية(أو ) فاء السببية(ا�اصبة واقعة بعد " أن"ع^ أنه البد أن تكون ك òا ذكرناه L هذين ا�وضكذل //مسألة ** 
 اش°طنا هذين اrرف^ ، ف

ً
) فاء السببية(Áن نريد و، ى أخرا معاÍ م�) الواو(و )الفاء(رفون أن ، ألنه كما تع�ديدا

ندما نقرأ كتاب اهللا ع أو الواو ؛ وÁنأخرى من الفاء  أنواعبتلتبس علينا دون غ�ها حÄ ال ) واو ا�عية(�ديًدا ونريد 
 الفاء والواو  حرå أو ìما منثورا سنجدالشعر  أو نقرأ أبياتا من

ً
 ، فالبد أن نتأكد ابتداًء أن هذه الفاء � فاءكث�ا

 مست°ة وجوًبا أو " أن"السببية وأن هذه الواو � واو ا�عية حÄ نبحث L اrكم وهو أن� 
ً
األمر ، فال يلتبس علينا  جوازا

البد أن نتأكد أن� ف ،إذا جاءت الفاء طفة أو جاءت الفاء استئنافية أو جاءت الواو طفة أو جاءت الواو استئنافية 
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  .ا�عية  الفاء � فاء السببية  أو واو
  :من األمثلة ال� ذكرها ا�ؤلف � أن الفاء فيها ليست فاء السببية أو أن الواو ليست واو ا�عية  ⇐

 يُْؤَذُن لَُهْم َفَيْعَتِذُرونَ {قوk تعا� 
َ

  }َوال
  .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت ا�ون ألنه من األفعال اJمسة  :يعتذرون 

 سنجد أنه غ�) يعتذرون ( ©ذا نظرنا إ� الفعل ومبÜ [ السكون m Lل رفع فاعل ،  تصلواو ا�ماعة ضم� م :والواو 
   .منصوب 

  ناصبة للفعل هنا ، وأنها مستµة وجوًبا ؟" أن"�اذا ال نقول بأنS / nس
عندنا ف ذن متحققة ،إ؟ فال�وط ) يؤذن �م ال(، وفاء السببية مسبوقة با�Ç  )يعتذرونف(فاء السببية  أليست الفاء �  

 Çن ا�ف°ض أن يكون ، ف) يعتذرون(وجاء بعدها الفعل ) فيعتذرون(فاء السببية جاء بعده ثم  ) ال يؤذن �م( ا�µ
السبب أن الفاء هنا ليست فاء السببية ، إنما � فاٌء طفة ، فاء يراد بها عطف بأن نقول  فلماذا لم يُنصب ؟منصوًبا ، 
  .Nلك لم ينتصب الفعل اNي بعدها ، وفهذه الفاء ليست فاء السببية ) يؤذن( الفعل اNي قبله [) يعتذرون(الفعل 

  )ç(اQلقة 
L ب �دثنا� vامس من ا�واضع الJعن ا�وضع^ الرابع وا 
( إذا وقعت ، وهما مست°ة " أن " فيها أن تكون  ما م

أن تلك وذكرنا أن هذه الفاء البد أن تكون فاء السببية و ،بنÇ أو طلب ^ تبعد فاء السببية أو واو ا�عية ا�سبوق) أن 
  :وهنا مسألة و� ، الواو البد أن تكون واو ا�عية 

سِقطت الفاء  -: سقطت من ال�م كما يقول ابن هشام ) فاء السببية( لو فرضنا أن�  //مسألة 
ُ
و§ن ذلك ال�م  –و©ذا أ

 اNي قبلها طلب
ً
  - ا�زاء ، وقُِصد مع� ا

ُ
L هذه اrالة ؟ L فما اrكم  -ونتيجة  �ا قبلها   ريد أن ما بعدها جزاءٌ يعÜ أ

ذفت بعد أن سقطت هذه الفاء وحُ بأنه ا عندما ¶نت الفاء موجودة الفعل اNي ¶ن منصوبً Áكم [ ذلك هذه اrالة 
  .حينئذ ا�زم  هحكم كونيونتيجة �ا قبله ، س جزاءٌ  ذلك الفعل أنهو  رادا�ع� ا�وأصبح 

  :كم عليه باsزم ؟ هنا خالف ب7 اJحوي7 �اذا ُ~ / س 
ا k ، جاء هذا الفعل جوابً ال�م ثم بداية جاء L  األن هناك طلبً ، أنه gزوم لوقوعه L جواب الطلب ببعضهم يقول  -

ا�ازمة اللفظية ليس أداة من األدوات و ا لكونه وقع L جواب الطلب ، فا�ازم هنا أمر معنوي ،فيكون الفعل gزومً 
هذا هو السبب اNي ، ف�ء به جوابًا وجزاًء لل�م السابق  الفعل كونبل ا�ازم هنا ، ) الم األمر / ال / �ا / لم ( 
  . ى �زمهأد� 

 وبعض ا�حوي^ يرى بأن هذا الفعل gزوم لكونه جواب -
ً
أداته  �ط قد حذفتأسلوب هناك أي أن ، ل�ط mذوف  ا

 .أصبح gزوًما لكونه جواب �ط اNي جواب ال�ط أيضا ب� فعل ال�ط اNي هو الطلب ، وب� و
  :صل إذا ا�سألة الv نتحدث عنها �ف
 )فاء السببية(حذفنا هذه الفاء الv كنا نسميها  -
 او§ن ال�م ا�تقدم طلبً  -
-  

ُ
 ريد مع� ا�زاءوأ

  .لة فهذه �وط ثالثة حÄ تتحقق هذه ا�سأ
ما م
 [ أنه مثال [ ا�سألة  ذاكْر فتنجَح ، ذكرنا هذا ا�ثال L: إذا قلت مثال  :مثال � هذه ا�سألة ح¥ تتضح 
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ا فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة [ آخره ، وهو منصوب بأن مست°ة وجوبً  )تنجح ( الفعل فالرابعة ، 
نها وقعت بعد فاء السببية ، �اذا هذه الفاء � فاء السببية ؟ ألن ما قبلها وهو ا�ذاكرة سبب ا ؟  أل؛ �اذا � مست°ة وجوبً 

L  لك ) ذاكر ( ما بعدها وهو ا�جاح ، وفاء السببية وقعت هنا بعد نوع من أنواع الطلب وهو األمرNكم [ ، وÁ
  . امست°ة وجوبً " أن"الفعل بأنه منصوب واألداة الv نصبته � 

  . ذاكْر تنجحْ : لو فرضنا أننا حذفنا هذه الفاء سيكون ال�م 
 عندما Áذف هذه الفاء ويكون ال�م اNي قبلها طلب
ً
 ليس نفيو ا

ً
 قع قبلها طلب وقد ي قعفاء السببية قد ي تعرفون أن� (  ا

هذا األمر وهو ا�جاح  راد أن� ن ا�§ن قبلها طلب ، و¶إذا ال نريد ا�Ç اآلن ، فوا ، Áن نريد الطلب �ديدً ) نÇ قبلها 
ا ا منصوبً ¶ن سابقً صحيح أنه أنه gزوم  ، ب"  تنجحْ " Áكم [ الفعل  هو سبب ونتيجة �ا قبله وهو ا�ذاكرة حينئذٍ 

 [ ناحكمعل هو جزاء �ا قبله من الطلب ، هذا الف لكننا عندما حذفنا الفاء وأردنا أن� وعندما ¶نت الفاء موجودة ، 
  ذاكْر تنجحْ : أنه gزوم ، فنقول بالفعل 
  .فعل أمر مبÜ [ السكون  :ذاكر 

  فعل مضارع gزوم وعالمة جزمه السكون ، :تنجْح  
  !�اذا هو gزوم ؟ ليس هناك أداة جزمته  

ض بع gزوم ألنه واقع L جواب الطلب ، ألنه جواب وجزاء للطلب السابق وهو األمر با�ذاكرة ، هذا [ رأي -
 نه gزوم لكونه جوابإيقول هم وبعضا�حوي^ ، 

ً
 هناك �طأي أن ل�ط mذوف ،  ا

ً
"  ذاكر تنجح"ذف ، فقو�ا قد حُ  ا

 ) تذاكر ( ، وانقلب الفعل " إنْ "إن تذاكْر تنجْح ، فحذفت أداة ال�ط : أصله 
ً
 إ� كونه أمر من كونه مضار

ً
،  ا

 . لل�ط اا لكونه جوابً ا للطلب ، و©نمgزوم ليس لكونه جوابً  فالفعل
  . هذان رأيان للنحاة L سبب ا�زم ، لكن اNي يهمنا أنه فعل gزوم بعد أن حذفنا تلك الفاء

  :من األمثلة � هذا الÂµيب بعد حذف الفاء  ⇐
S(  ُكْم َعلَْيُكمْ {قو� تعا�Ðَم َربnتُْل َما َحر

َ
  }قُْل َيَعالَْوا أ

لكنه gزوم وعالمة جزمه حذف الواو ، فالواو الv ) بالواو ( أتلو : أصله وارع gزوم ، فعل مض: تُل  ، الفعل أ تعالوا أتُل 
، واألفعال اآلخر فعل مضارع gزوم وعالمة جزمه حذف الواو ألنه من األفعال ا�عتلة : L األخ� قد حذفت ، أتُل 

ا للطلب ، هناك طلب سابق مه أنه جاء جوابً ¥زم ¬ذف حرف العلة من آخرها ، ما اNي جزمه ؟ اNي جزاآلخر ا�عتلة 
إذا حصل منكم م�ء و©تيان ستحصل مÜ فإن تأتوا أتُل ، : فا�ع� ، " أتُل "طلب أمر ، وجزاؤه ونتيجته الهذا " تعالوا"

  .اXالوة لكم 
 أطْع وا�يك تغنْم / ا�نيا واآلخرة )�

) تغنم ( الفعل ففأصبح عندنا تر_يب جديد بدون الفاء ، ، أطع وا¾يك فتغنم ، لكن حذفنا الفاء : أصل ال�م بالفاء 
فعل مضارع gزوم وعالمة جزمه السكون وقد وقع جوابا  :تغنم ، " أطع وا¾يك"لألمر السابق وهو  ا وجزاءً �ء به جوابً 

 ا أن يكون الطلب أمر، وليس �ًط " أطع وا¾يك"للطلب 
ً
ال : L قولك  ¶�Ì مثالً بل أي نوع من أنواع الطلب ، ،  ا

Nزوم وعالمة جزمه السكون  :تسلم ،  متكذْب [ أحد تسلْم من اg وقد وقع بعد نوع من أنواع  ، فعل مضارع
  .الخ ... هام ، ا¾ء ،  اXمÜ ألمر ، ا�Ì ، االستف¶ كما ذكرناكث�ة الطلب وهو ا�Ì ، وأنواع الطلب 
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  :بعض األمثلة ال� ليست � ظاهرها ⇐
æ( ̧ا {   تعا� قو�Äِنَْك َو ُ

َ
ِ� َويَرُِث ِمْن آَِل َفْعُقوَب ) Þ(َفَهْب ِ¾ ِمْن �

ُ
 } يَِرث

L هذا الفعل وقع قبله نوع وفعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة [ آخره ، : " يرُث "الفعل عندنا  هذه اآلية
 يُراد ال هنا" يرث"الفعل  والسبب L ذلك أن� ، ا ِت gزومً لم يأ" يرث"، لكن الفعل " هْب "فعل أمر وهو من أنواع الطلب 

 هذا جزاءٌ  ليس ا�قصود أن� ف،  ) ا فإنه سوف س�ثÜيا رب من ¾نك وÅ  ً¹ إن تهب (ليس ا�ع� إذ طلب ، لل أنه جزاءٌ به 
 و¹ّ  "صفة لـ "يرثÜ"©نما و�ذا ، وهذا نتيجة �ذا ، 

ً
 هب Å من ¾: ا�ع�  كونيف، "  ا

ً
صفته أنه وارث ، : أي ،  نك وä¹ا وارثا

راد به أنه أنه لم �زم ألنه ال يُ بنقول [ أنه جواب للطلب ؟ ف" يرثÜ"�اذا لم �زم الفعل : وNلك لو سأل شخص ما فقال 
نَْك َوÄِ¸ا { قراءة حفص ونافع و� Ç هذه القراء فجواب للطلب ،  ُ

َ
ِ� ) Þ(َفَهْب ِ¾ ِمْن �

ُ
جاء  "يرُث "الفعل þد }  يَِرث

 بالرفع ألنه صفة ل�مة و¹ّ 
ً
  .، وليس جوابا للطلب  ا
gزوم ألنه جواب للطلب ، فاختالف " يرثÜْ"الفعل  أن� بعq قراءة ا�زم نقول ف، } يرثÜْ{هناك قراءة أخرى با�زم 

نه جواب للطلب ، وقراءة بالرفع بناء [ أ بناءً ، فقراءة ا�زم ي°تب عليه اختالف ا�ع� واختالف اإلعراب القراءات 
  . [ أنه ليس كذلك

 ف الخ ،... ا ا ، ترجيً ا ، تمنيً ا ، استفهامً ا ، نهيً قلنا بأنه قد يكون الطلب أمرً  //مسألة ** 
ً
اشµط قد ف إذا ±ن الطلب نهيا

 فيه اJحاة Õط
ً
صحة وقوع هذا : أي ،  �له) إن ال  (صحة إحالل وهو  ، ح أن ³زم الفعل الواقع / جوابهح¥ يص ا
ال تكذب [ أحد : عندما أقول ، ف)  ال (مسبوق بأداة ا�Ì  أن ا�Ìفال ü³ عليكم مµنه ، ) إن ال  (ال°_يب وهو 

هذا  عندما نقول بأن� ، و)  ال (داة األهذا ا�Ì مسبوق بونوع من أنواع الطلب ، ، وهو نÌ  هو تسلم ، فاألسلوب هنا
نأ» بأداة و©ذا أردنا أن نذكر ذلك ال�ط ا�قدر فيجب أن ،  امقدر اهناك �طفهذا يعÜ أن ر بال�ط ، قد� مُ  األسلوب
  .يصبح ا�ع� مستقيًما وبذلك إن ال تكذب [ أحد تسلم ، : فيكون ا�ع� ، )  ال (ومعها  )إن(ال�ط 

  . يمقسيصبح ا�ع� غF مستف) ال(ا�J أداة دون ا وحده) إن(لو أتينا بأداة ال(ط ألنه  �اذا نشµط هذا ال(ط ؟
" ذاكر"الفعل فإن تذاكْر تنجْح ، : ا�ع� ف، ا�قدر ال�ط ذكر ، إذا أردنا أن ن ذاكر تنجح: Jا وق� فبا�ثال ، نوضح ذلك 

، لكننا لو طبقنا هذا ال�م ) ال(أداة ا�Ç بولسنا mتاج^ لإلتيان " تذاكرْ "بعدها اNي الفعل بو) إن(قدرناه بأداة ال�ط 
وأردنا أن نأ» بال�ط ا�قدر كما فعلنا L ا�ثال السابق دون أداة  تغنْم ، ال تكذب � أحدٍ : ا�Ì فقلنا أسلوب [ 

 Çليس بصحيح أن اإلنسان ألنه ، وهذا ا�ع� غ� مستقيم ، إن تكذب � أحد تغنم : سيصبح ا�ع� ف) ال ( ا�
إن ال تكذب [ : ، فنقول " ال"نقدر معها �ب أن " إن"Nلك عندما نقدر أداة ال�ط وكذبه [ اآلخرين ،  يستفيد من
  .أحد تغنم 

  ~~ اجوازً " أنْ "مواضع استتار ~~ 

 i Lلة ما فهذا يعÜ أنه ) أن ( إذا قلنا بأن 
ً
) أن ( �ا أن نظهرها و�وز أن þعلها مست°ة ، واستتار �وز مست°ة جوازا

 k مواضع �سة ذكرها ا�حويون ، و� 
ً
  : جوازا

  بعد الالم" أن"إذا وقعت : ا�وضع األول ** 
) أن ( فستكون ا�سبوقة بكون منÇ بعد الم ا�حود " أن"إذا وقعت ألنه ا ، ا سابقطبًعا ليست الم ا�حود الv ذكرناه

 ، و
ً
بأنها مست°ة وجوًبا ، أما هنا فالالم الv " أن"فيها [  ناكمحمن ا�واضع الv ا�وضع األول هو  هذامست°ة وجوبا

بعد الالم ال� لم يسبقها كون ناقص ماض من� ، ولم يقµن  "أن"إذا وقعت : كما يقول ابن هشام � الم ا�ر ،  نريدها
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، ضارع واقعة بعد الالم ا�اصبة للفعل ا� "أن"تكون  أن :ا�وضع  هذا ال°_يب اNي نريده Lف،  الـ الفعل بعدها ب
�ب  "أن"بعد ا�نصوب الواقع _ذلك الفعل ومنÇ ، ماٍض هذه الالم ليست الم ا�حود ، فليس قبلها كون ناقص لكن 

 
ً
  :ا�ملة [ ا�حو اXاÅ تر_يب وباXاÅ سيكون ،  )ال(بأداة ا�Ç  أال يكون مسبوقا

 .فليس قبلها كون ماض منÇ ، الم ا�حود و� ليست ، الالم و� أوال األداة سيكون عندنا  •
 . ست°�وز أن تظهر و�وز أن ت االÁ vكم عليها أنه" أن" لك سيكون عندنابعد ذ •
  .) ال(ال يكون قبله أداة ا�Ç �ب أو،  "أن"ـبعد ذلك يأ» الفعل ا�نصوب ب •

  : حÄ يتضح ال�م  [ ذلك من األمثلة
S(  تعا� kِمْرنَا لِنُْس  {قو

ُ
َعالَِم7َ وَأ

ْ
  }لَِم لَِرب¼ ال

 ُ نجد أنها س" أن"©ذا ¬ثنا عن األداة ا�اصبة و،  وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة [ آخرهفعل مضارع منصوب بأن  :م سلِ ن
، فيقال تظهر كما L اآلية و�وز أن  ÛتÇيجوز أن فجائز ،  ستتارها هنااواجب أم جائز ؟ نقول  مست°ة ، فهل استتارها

 ،وهذه الالم ليست الم ا�حود ، ألنها وقعت بعد الالم تظهر و�وز أن تست° ؟ �وز أن �اذا ،  "ألن نسلم"� القران L غ
ليس منفيا بأداة ا�Ç " نسلم"و_ذلك الفعل  ،ا ن قبلها الفعل ¶ن أو يكون منفيألن الم ا�حود كما قلنا البد أن يكو

  .نها مست°ة جواًزا هنا أ" أن"Áكم [ باXاÅ و، " ال"
ç( تعا� kُمْسلِِم7َ {  قو

ْ
َل ال nو

َ
ُكوَن أ

َ
ْن أ

َ
ِمْرُت ِأل

ُ
  }وَأ

وظهورها و� مذكورة هنا ،  "أن"هو  اNي نصبهو نصبه الفتحة الظاهرة [ آخره ، وعالمةفعل مضارع منصوب  :أكون 
وNا فإن ، ) ال(Ç ا�ليس مسبوقا بأداة ) ونأك( الم ليست الم ا�حود ، والفعل لهذه اوألنها وقعت بعد الالم ، جائز 

[ أن ، وهذا يدل  ظاهرة" أن"اآلية اbانية ¶نت å ة ، ومست°" أن"فÇ اآلية األو� ¶نت ، ال°_يب L اآليت^ واحد 
  : مادام أن ال(ط7 قد ìققا أمر جائزوظهورها  "أن"استتار 
 .يست الم ا�حود ل vبعد الالم ال "أن"أن تقع :  ال(ط األول •
 . "ال " مسبوقًا بأداة ا�Ç  أن الفعل اNي بعدها ليس:  ال(ط اMا_ •

  ما ا�ي ~صل إذا لم يتحقق هذان ال(طان ؟
حينئذ ستكون " أن" فإنا�سبوقة بكون ماض من�  الالم الم اsحودم يتحقق ال(ط األول بأن ±نت لإذا  •

 .ا وجوبً " أن"اضع استتار كما ذكرنا سابقا L مو مستµة وجوًبا
•  Íاbمنفيً  الفعل بأن ¶نإذا لم يتحقق ال�ط ا �Jن ظاهرة ، و³ب أن تك حينئذ "أن"فإن *مة  "ال"ا بأداة ا

  .فيها وجه واحد فقط وهو وجوب اإلظهار بل ،  نه ³وز فيها الوجهانبأال نقول فة ، ستµال يصح أن تكون مو
  :األمثلة � ذلك  ⇐

S( مثاال ذكر ا�ؤلف Lتعا� kَال { قوíِ ٌة nاِس َعلَْيُكْم ُحجnفعل مضارع منصوب وعالمة  )يكون ( ،  } يَُكوَن لِلن
 أل:  " �ال" أصل  نأل،  ، و� ظاهرة" أن" هواNي نصبه و الفتحة الظاهرة [ آخره ،نصبه 

ُ
دغمت ن ال ، ثم أ

بق^ سنجد بأن إذا نظرنا L ال�ط^ السا؟ م جائز ، فهل ظهورها واجب أهنا ظاهرة  "نأ"فـا�ون L الالم ، 
لم يتحقق  لكن ال�ط اbاÍوليست الم ا�حود ولم تسبق بكون منÇ ،  وهو أن الالم، ال�ط األول متحقق 

  .، وهذا �الف ال�ط اbاÍ اNي ذكرناه ) ال(منÇ بـ) أن( الفعل اNي جاء بعد وهو أن� ، 
ِكَتاِب الíَِ {  كذلك اآلية األخرى )�

ْ
ْهُل ال

َ
نصبه الفتحة الظاهرة فعل مضارع منصوب وعالمة  )يعلم ( ،  } َفْعلََم أ
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 "أن" فـن ال يعلم ، أل: أصلها " �ال يعلم  "ألن  L اآلية ،ظاهرة و� ، " أن"واNي نصبه هو األداة ، [ آخرة 
  . )ال(ا ألن الفعل اNي بعدها قد سبق بأداة ا�Ç ظاهرة وجوبً 

بعد الالم ) أن ( إذا وقعت وهو بأنها مست°ة جواًزا ، " أن"هو ا�وضع األول من ا�واضع اJمسة الÁ vكم فيها [  هذا
 الv ليست الم ا�حود ولم يأِت بعدها الفعل منفي
ً
  .) ال  (بـ ا

� î ًدا ويمكن أن نفصلا�واضع األربعة ا^اقيةî واحد  دها ا�ؤلف ï وحده منها:  
هذه عبارة "  أو ، والواو ، والفاء ، وثمn إذا ±ن العطف � اسم ليس / تأويل الفعل: األربع ا^اقية وW  : "لف ا�ؤقال 

لكن الفرق بينها هو L حرف العطف ، ا�واضع األربعة اwاقية gموعة ألن ضابطها واحد فيها ذكر وقد ابن هشام ، 
ل اNي بعدها [ اسم سابق �ا ، وهذا االسم يُش°ط فيه أال يكون L إذا ¶نت هذه اrروف تعطف الفعف،  ا�ستخدم

 مصدرن يكون هذا االسم ا�عطوف عليه تأويل الفعل ، ماذا نقصد بأن ال يكون L تأويل الفعل ؟ يعÜ أ
ً
( وقوk ،  ا

اسم و ا�شتقة ¶سم الفاعل ل باألفعال � األسماءاألسماء الv تؤووأي ليس òا يؤول بالفعل ،  )ليس L تأويل الفعل 
ا�وضع اNي نتحدث فباXاÅ وا�صادر ، : الخ ، وماعداها فÌ أسماء غ� مؤولة بالفعل ، ويقصد بها �ديًدا ... .ا�فعول 

بعد واحد من حروف العطف " أن"إذا وقعت : هو أنها مست°ة جواًزا " أن"[  اعنه اآلن وهو من ا�واضع الÁ vكم فيه
  .صدر وهو ا�معطوفا [ اسم �يح الفعل بعدها ، و§ن ) و ، أو ، الفاء ، ُعم� الوا( 

  )ð(اQلقة 
 ، ) أن ( حكمنا فيها [ الv األربعة اwاقية ال زال اrديث عن ا�واضع 

ً
أن ا�ؤلف قد iع ذكرنا قد وبأنها مست°ة جوازا

الواو ، ( بعد واحد من حروف العطف " أن"إذا وقعت وهو ّحد ، تلك ا�واضع األربعة 	ها L موضع واحد ألن ضابطها مو
  .صدر وهو ا�معطوفا [ اسم �يح الفعل بعدها ، و§ن ) أو ، الفاء ، ُعم� 

  :ذلك األمثلة � ومن  
ْو ِمْن َوَراءِ ِحَجاٍب  {قوk تعا� 

َ
 وَْحًيا أ

n
َمُه اهللاnُ إِال

¼
ْن يَُكل

َ
وْ َوَما َ±َن لِبََ(ٍ أ

َ
  أ

ً
 }يُْرِسَل َرُسوال

هل استتارها جائز فمست°ة ،  "أن"واNي نصبه هو فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة [ آخره ،  :يرسَل 
  أم واجب ؟

، " وحيًا"وهو 	مة [ اسٍم سابق " يرسَل "اNي عطف الفعل " أو"نه جائز ، �اذا ؟ ألنها وقعت بعد حرف العطف إ: نقول 
ليس من ال�مات الv أي أنه خالص من اXقدير بالفعل ،  ، و� مصدر ، وهذا ا�صدر ا� ا�عطوف عليه" وحيًا"ة �مف

ر بالفعل و� كونها وقعت بعد حرف ، وهو أنها مست°ة جواًزا �ذا السبب ب "أن"باXاÁ Åكم [ و،  ) ا�شتقات(  تُقد�
 ا�اصبة" أنْ "فإن  ونعرف، و_ما ت "وحيًا"م ليس مقدًرا بالفعل وهو 	مة [ اس" يرسل"اNي عطف الفعل " أو"العطف 

 ، بعدها مصدًرا اNي يمكن أن نصوغ منها ومن الفعل وهذا يعÜ أنه مصدرية ، 
ً
�ل mلهما ويكون ا�ع� مستقيما

لب� أن يكلمه اهللا إال وحيًا  وما ¶ن: تقدير اآلية ، فيكون " إرسال"	مة ، وهو " يرسل"الفعل سنشتقه من صدر ا� وهذا
وباXاÅ  ،الظاهر [ االسم ا�قدر يكون العطف من باب عطف االسم وبذلك أو إرساال ،  -أو من وراء حجاب  -

تست° كما L اآلية ، و�وز أن تظهر استتارها جائز ، فيجوز أن مست°ة ، و" أن"بـأنه منصوب " يرسل"Áكم [ الفعل 
ح بها فيق  .أو أن يرسل رسوال : ال L غ� القران وُي �

َحُبّ إ¾َّ *** ولُبُْس َعباءٍة وَيَقَرّ عي�           :وا�ثال اMا_ / قول الشاعرة 
َ
  لُبْس الشفوِف من  أ

بن أ� سفيان ر� اهللا عنه ، و§نت من قائلته ميسون بنت ¬دل ال�بية الv ¶نت زوجة �عاوية ومشهور هذا بيت 
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wادية ، عجبها حياة القصور ادية فلم تأهل اwيت وفضلت حياة اwعي� ": عليها فقالت هذا ا nوا�ع� " ولبُس عباءٍة وتقر
أحب إ�Å من : أي  "أحبÐ إ¾n من لبس الشفوف"قريرة الع^ هادئة اwال مع كو كما كنا نفعل L اwادية  لبس العباءة: 

  .ة وأعيش L ق  ، فحياتها السابقة خ� �ا من حياتها اXا¹ة أن ألبس ا�البس الشفافة الفاخر
   "ولبس عباءة وتقرn عي�" الشاهد / قوñا 

  nي نصبه هو فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة : تقرNمست°ة ، واستتارها هنا جائز " أن"[ آخره ، وا
، " تقر� و"الواو هنا هو حرف العطف ، و) أو ، الواو ، الفاء ، ثُم ( ذكرناها  ؟ ألنها وقعت بعد أحد حروف العطف الv �اذا

صدر خالص من ا� ، وهذا" لِبَس "،  وهو مصدر الفعل  "لُبس"وهو [ اسم سابق "  تقر� "عطف الفعل قد  وهذا اrرف
، يجوز أن تست° كما L اwيت ف ، أنها مست°ة جواًزاب" أن"Áكم [  اXقدير بالفعل ألنه ليس من ا�شتقات ، وNا

  .ولبس عباءة وقرØ عيÜ  :اXقدير وولبس عباءة وأن تقر� عيÜ ،  :و�وز أن تظهر فنقول 
ْرِضَيهُ            :وا�ثال اMالث / قول الشاعر 

ُ
ُع ُمْعµٍَّ فَأ

ّ
وثُِر  ما ُكْنُت  *** لـوال تَـَوُق

ُ
تْرَابًا � تََرِب أ

َ
 أ

 ، ولوال هذا األمرأسعده بإعطائه ما يريد و" فأرضيه"حاجته فيسألÜ   فقً�ا يأ» إÅّ نÜ أتوقع مع°äا سائالأ اwيتومع� 
  .اآلخرين  سعيد بالغ� لكو أساعد بهفأنا ، كنت أؤثر الغ� [ الفقر  ا�
اهرة [ آخره ، به الفتحة الظفعل مضارع منصوب وعالمة نص:  "أرòَ "فالفعل لوال توقع مع°� فأرضيه ،  :الشاهد و

أو ، الواو ، الفاء ، ( نها وقعت بعد أحد حروف العطف األربعة الv ذكرناها ألمست°ة ، واستتارها جائز  "أن"وا�اصب 
 بالفعل [ اسم سابق ) أر� ( ذه الفاء قد عطفت الفعل ، وه" أرضيَهف" الفاء ، وهو ) ثم 

ً
 توقُع "وهو ا�صدر ليس مؤوال

 " ،Xفإرضاؤ: قدير فيكون ا Ô°مصدًرا  ناطفوبذلك نكون قد عه ، لوال توقُع الُمع 
ً
، فالفعل إذن ظاهر [ مصدر مقدرا

 .بأن مست°ة جواًزا  منصوب
ْعِقلَُه          :وا�ثال الرابع / قول الشاعر 

َ
 َوَقْتôِ ُسلَْيtً ُعَمّ أ

ّ
ا zَفَ  *** إِِ_ ُب لََمّ َõَُّْْوِر يM±َ ََُقر

ْ
 ِت ا^

اء ا�شهور L دالسلكة العهذا الرجل وهو ُسليك بن  قد ُطلب مÜ أن أقتل هأن: ، أي  "إÍ وقتÒ ُسليµ: "� اwيت معو
، بسبب أن اwقر قد فت أن ت�ب مثل اbور اNي يُ�ب L ذلك كثÒ فديه ، فمَ ته ُطِلَب مÜ أن أفلما قتل ا�اهلية ،

فإذا اbور ف �ب ا�اء وان ف عنه تبعه قطيع ، اwقر يذهب لي�ب ا�اء من ا�بع بقيادة اbور Áن نعلم أن قطيع و
كون اwقر قد L يتبعه القطيع ، فاbور ال ذنب k ففيأ» الرا� وي�ب اbور حÄ �·ه أن يذهب للماء وي�ب ، اwقر 

  . الشاعر حاk ¬ال ذلك اbور  قارنف، فت ال�ب ، لكنه يَُ�ب حÄ يقودها إ� ذلك 
   أعقلَه ثمإ_ وقتô ُسليL : t قوk :  الشاهد
مست°ة ، واستتارها جائز ، " أن"اNي نصبه وفعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة [ آخره ،  :أعقَل 

أنها وقعت بعد أحد حروف  ارها جائزL أن استتوالسبب ، L هذا اwيت قد است°ت ويجوز أن تست° و�وز أن تظهر ، ف
[ اسم سابق خالص من ) أعقلَه ( قد عطف الفعل  ، وهذا اrرف" ثُم"هنا وهو ) الواو ، أو ، الفاء ، ثُم ( العطف األربعة 

يجوز ، فهنا أنها جائزة االستتار وجائزة اإلظهار " أن"باXاÁ Åكم [ ومصدر ، الv � " قتÒ"اXقدير بالفعل وهو 	مة 
  .ثم أن أعقله : أن ÛتÇ كما L اwيت ، و�وز أن تظهر فيقال 

" أن"هل يمكن أن يكون الفعل منصوًبا بـ فمست°ة جواًزا ، " أن"مست°ة وجوًبا ، ومÄ تكون " أن"عرفنا مÄ تكون 
  مست°ة L غ� هذه ا�واضع الع�ة الv ذكرناها ؟

) أن (  أن تكون ها�وز في هامست°ة ، و�سة من) أن ( أن تكون فيها ب � ها�سة من: ذكرنا ع�ة مواضع Áن 
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   مست°ة وأن تكون ظاهرة 
  / غF هذه ا�واضع الع(ة ال� ذكرناها ؟مستµة اصبة للفعل ا�ضارع اJ "أن"فهل يمكن أن تكون / س

ت°ة L غ� هذه ا�واضع الع�ة إال شذوًذا مس" أن"وال ينصب بـ: بقوk ابن هشام  ال يصح ذلك ، وهذا ما أوضحه: نقول 
الv �ء فيها بالفعل  òا ال يقاس عليه ، حيث نُقل عنهم بعض ا�صوص العربìم بعض من ما ُسمع  إال L: أي ، 

L ا�ثل قو�م  من ضمن تلك ا�صوصومست°ة L غ� هذه ا�واضع الع�ة الv ذكرناها ، " أن"ا�ضارع منصوًبا بـ
  . تسمَع بالُمعيدي خٌ� من أن تراه :هور ا�ش

، " تسمعَ "ا�ثل بنصب الفعل هذا ُسمع وقد فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة [ آخره ،  :تسمَع 
ا�ثال سنجد أنه ال يندرج �ت أي موضع من ؟  إذا نظرنا L  ائزب أم جاجواستتارها هل فمست°ة ،  "أن"وا�اصب هو 

� ا�واضع الع�ة هنا مست°ة L غ" أن"استتارها ، فـجواز اضع مو، وال �ت أي موضع من ) أن ( تتار ساجوب ومواضع 
، وهذا هو مع� قو�ا ، فيُحفظ وال يُقاس عليه  هنا وعملها ا�صب Ïالف للقاعدة" أن"فاستتار باXاÅ الv ذكرناها ، و

  .بأنه شاذ 
" Õ ولن و©ذن"نواصب الفعل ا�ضارع ، سواء ا�واصب اbالثة السابقة و� بذلك نكون انتهينا من اrديث عن 

  . وعرفنا مÄ تكون مست°ة ومÄ تكون ظاهرة، " أن"وهو ، أشهرها ب الرابع وهو األول L اNكر وأو ا�اص ،ب�وطها 
  

  اsزم: اQكم اMالث من أحtم الفعل ا�ضارع ♦
µم ذكرنا أن� للفعل ا�ضارع ثالثة أح:  

æ . فيه  املعال�دثنا عنه وعن سبب الرفع وعن وقد : الرفع.  
ç.  تسبب ا�صب قد �دثنا عنه وبينا و: ا�صب vمها األدوات الµوأح.  
è. زمsوهو ما سنتحدث عنه اآلن بعون اهللا :   ا.  

  مÄ يكون الفعل ا�ضارع gزوًما ؟ /س
  .أو إذا وقع L جواب الطلب اNي سبق اrديث عنهن أدوات ا�زم يكون الفعل ا�ضارع gزوًما إذا وقع بعد أداة م

   ما � األدوات الv ¥زم الفعل ا�ضارع ؟
وهناك أدوات ¾يها القدرة ، ال تستطيع أن ¥زم أكø من ذلك و واحًدا فقط ، ات ¾يها القدرة [ أن ¥زم فعالهناك أدو

  : من األو� ، وNلك يمكننا أن نقسم جوازم الفعل ا�ضارع قسم^  ةأكø قوفÌ جوازم ، [ أن ¥زم فعل^ مًعا 
 .واحًدا  جوازم ¥زم فعالً  -
 .جوازم ¥زم فعل^  -

 :، وW أربعة  اsوازم ال� yزم فعال واحًدا �

 ) :ال اJاهية ( ال الطلبية :  أوال -

، ال  تأكْل ، ال ت�ْب ، ال تسافْر ال: قول عندما أفهذه أداة من األدوات الv إذا دخلت [ الفعل ا�ضارع جزمته  ، 
 الفعل ا�ضارع مسبوقوقع Æ Ç هذه األمثلة ف¥لْس ، 

ً
( ـأنه فعل مضارع gزوم ببÁكم عليه وNلك ، " ال ا�اهية"بـ ا

  .وعالمة جزمه السكون  ا�اهية) ال 
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أنه دخلت فعل مضارع gزوم  ، وسبب ا�زم : ) ت�ْك ( فالفعل  ،}  تُْ(ِْك بِاهللاnِ يَا ُنn�َ ال{ قوk تعا�  من األمثلة � ذلك
  .و� هنا تفيد مع� ا�Ì ، )  ال (و�  عليه هذه األداة
نَاَربnَنا ال{  كذلك قوk تعا�

ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
فعل مضارع gزوم وعالمة جزمه السكون : ) تؤاخْذ ( ، فالفعل }  تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسيَنا أ

  .اهية ا�) ال  (نه وقع قبله أ والسبب، 
  تدخل � ï األفعال ا�ضارعة ؟)  ال (هل هذه األداة اsازمة 
ا أال ü³ عليكم أن  حروف ا�ضارعة  فهذه � ، با�ونا¹اء أو باXاء أو ببا�مزة أو ي فعل مضارع البد أن يبدأ إم�

  .و¥لس ، و�لس أجلس ، وþلس ، : مثل ، ) أنيت (األربعة ا�جموعة L 	مة 
 Ìكما سماها ابن هشام  الطلبية) ال  (أو  -)  ال (هل أداة ا�-  Æ ] فعل مضارع سواء بدأ هل هذه األداة تدخل

  با�مزة أو با�ون أو با¹اء أو باXاء ؟
أو ا�بدوء بنون  الفعل ا�ضارع ا�بدوء بهمزة ا�Xمالطلبية [ )  ال (أن دخول بأجاب عن ذلك ابن هشام عندما قال 

يندر أن تدخل هذه األداة ا�ازمة [ الفعل : أي ،  "نادر"وجزمها �ذين ا�وع^ من األفعال  ) أجلس ، þلس (ا�Xم 
  .ا�بدوء با�ون الفعل ا�ضارع ا�بدوء با�مزة أو ا�ضارع 
 :اQاالت اJادرة قول الشاعر  من األمثلة � هذه ⇐

ْعرَِفْن َرْبَربً ال
َ
َوارِ   *** ا ُحوًرا َمَداِمُعَها أ

ْ
ك
َ
ْقَقاِب أ

َ
 أ

َ
فَاٍت َ�  ُمَرَدّ

 ، : أصلها : ال أعرفْن 
ْ
) ال ا�اهية(بل � ) ال ا�افية ( هذه ليست  )ال ( ونون اXو_يد اJفيفة ، نا � ا�ون هفال أعرف

 "، وقد دخلت [ الفعل ا�ضارع 
ْ
، "  ال أعرَفْن ربرًبا"وينهاها بقوk سه الشاعر يتحدث عن نففبدوء بهمزة ، ا� "أعرف

 مع شدة بياض األبيض فيهاسوادصفة للع^ إذا ¶ن  iع حوراء و�" حوًرا"ووالربرب هو القطيع من الظباء ، 
ً
،  ها شديدا

ٌ̂ حوراء وامرأٌة حوراء ورجل أحور إذا: يقال ف iع "  ُمرد�فات" ،� العيون " مدامعها"¶نت عينه بهذه الطريقة ، و ع
واrديث رديف ، الراكب وهناك الأن هناك وأنتم تعلمون بأي أصبحت رديفة لشخص ما ، ُمَرد�فة و� بمع� الرديفة ، 

  .أي L مؤخر الرحل، وة ير_! رديفات [ أعقاب أكواروهؤالء النس، بالظباء �مال العيون الشاعر نساء شبههن هنا عن 
وهذا  "ال ا�اهية"ه �ت�م وقد دخلت عليفعل مضارع مبدوء بهمزة ا)  أعرف( لفعل اف،  "ال أعرفنْ "L قوk  الشاهدو

  . نادر
 با�ون  ا�بدوءالفعل ا�ضارع ا�اهية [ ) ال ( دخول و_ذلك 

ً
 :قول الشاعر ومثاk ، نادر أيضا

بًَدا َما َداَم فِْيَها      َغُعدْ َما َخرَْجَنا ِمْن ِدَمْشَق فَالإَِذا 
َ
  اsَُراِضمُ  لََها أ

 ما دام فيها إذا خرجنا من مدينة دمشق فال نُعد : يتحدث الشاعر عن نفسه وعمن معه من iاعته فيقول 
ً
هذا �ا أبدا

  .كب� اwطن ، فالشاعر ين� نفسه ومن معه الشخص 
  ء بهوقد ��ماعة ا�ت�م^  ، فهوفعل مضارع مبدوء با�ون  )نُعد ( فالفعل فال نُعد ، : الشاهد و

ً
" ال ا�اهية"بـ  مسبوقا

  .وهذا نادر 
 بـا�ون ببا�مزة أو  ا�بدوءلكن يمكن أن نأ» بالفعل ا�ضارع 

ً
 ¶ن مبنيإذا ا�اهية ) ال ( مسبوقا

ً
ال : ، Áو للمجهول  ا

خَرجْ 
ُ
  . ا�اهية) ال ( ز أن تدخل عليه ا �ء به بصيغة ا�بÜ للمجهول جافإذ،  ، وال نُْدَخْل  أ

  : الم الطلب:   ثانًيا -
هذه الالم � ف ،¹خرْج فالن و¹جلْس فالن ، : أقول مثل أن فيد مع� الطلب ، و� الv تدخل [ الفعل ا�ضارع فت
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  .تدخل [ الفعل ا�ضارع فتتسبب L جزمه   �والم الطلب ، 
هذه الالم وفعل مضارع gزوم وعالمة جزمه السكون ،  ) ينفْق ( فالفعل } ْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعتِهِ Äُِ  {قوk تعا�  امثاñو

  .� الv تسببت L جزمه 
فعل مضارع gزوم وعالمة جزمه حذف حرف  ) يقِض ( فالفعل } ْقِض َعلَْيَنا َربÐَك Äَِ َونَاَدْوا يَا َمالُِك  {قوk تعا�  Âذلكو

  " .الالم"العلة ألنه معتل االخر ، واNي جزمه أداة الطلب 
 )  لم ( : ثاMًا -

-  
ً
  )ا لمn  (أختها : رابعا

ا ( و )لم ( ما وجه الشبه واالختالف ب^    ؟) لم�
  :اrرفان يش°§ن L أمور هذان 
æ. أنهما حرفان 

ç. Çأنهما يفيدان ا� 

è.  جزم الفعل ا�ضارع يعمالن عمال واحًدا وهو 

é. ìارع يقلب زمنه إ� الزمن ا�ا� عندما يدخل [ الفعل ا�ض هما 

لم : ، فقلنا " لم"دخلت عليه فإذا ا�ستقبل ، أو  زمنه اrاÈفعل مضارع  )�لس ( فالفعل �لس mمد ، : أقول  عندما
ا"و  "لم"زمنه اآلن ماضيًا ، فاألداتان أصبح  �لْس mمد ، عندما يدخالن [ الفعل ا�ضارع يقلبان زمنه إ� الزمن " لم�

  .ا�ا� 
ا ( وال يوجد / ) لم (  ما تمتاز به : أوجه االختالف nلم: (  

، } َيْفَعلُوا َولَْن َيْفَعلُواإِْن لَْم فَ  {، كما L قوk تعا� " إن"أنه يمكن أن يؤ¼ بها بعد أداة ال�ط ب" الم� "عن " لم" تمتاز  -
ا"L وحدها ، وال يصح " لم"هذا أمر �صل L و، " لم"و�ء بعدها بأداة ا�زم " إن"�ء بأداة ال�ط حيث  ،  فال " لم�

ا �� زيد"يصح أن نقول   " .لم"هذا أمر تمتاز به ف" إن لم�

: عندما أقول فما ،  وقتL  و©نما يمكن أن ينقطع،  الزمن اrاÈبأمر آخر وهو أن نفيها ليس مستمًرا إ�  "لم"تمتاز   -
L ف°ة عن mمد نÇ السفر  رادد يكون ا�©نما ق، ولم يسافر mمد ، فليس ا�ع� نÇ السفر عن mمد إ� هذه اللحظة 

ا"وال تفيده ، " لم"تفيده بعد ذلك ، فهذا أمر  ثم حصل السفرمن الف°ات  : إذا استخدمناها للنÇ فقلنا " �ا"ألن ،  " لم�
ا يسافر mمد ، ف  .إ� هذه اللحظة عن mمد وأن هذا ا�Ç مستمر نÇ السفر  وها�ع� ا�فهوم لم�

 

  ö اQلقة
L نتحدث عن الفروق ب^  كنا 
ا"و" لم"ما م ا ( عن أختها ) لم ( ما تمتاز به ، وذكرنا " لم� ، وسنذكر اآلن عكس ) لم�

ا ( ذلك وهو ما تمتاز به    ز) لم ( عن ) لم�
ا" ما تمتاز به nلم : " -  

æ.  ، ا"» بـيمكننا أن نأفأنه �وز حذف الفعل بعدها ا ، : ذلك  مثالو، ها الفعل ا�جزوم بÁذف و" لم� قاربت ا�دينة ولم�
ا ) �ا ( قاربت ا�دينة و�ا أدخلها ، وطرقت اwاب و�ا يفتح Å ، فحذفنا الفعل ا�جزوم بعد : أي ،  طرقت اwاب ولم�

ا"جائز L أمر هذا فلكونه واضًحا من سياق ال�م ،   . ال يصح أن ُ�ذف الفعل بعدهاف" لم"، أما " لم�
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ْعَراُب آََمنnا قُْل لَْم تُْؤِمُنوا َولَِكْن قُولُوا {: قوk تعا� ل ذلك مثا، وعل اNي يأ» بعدها يُتوقع حصوk أن الف .�
َ ْ
قَالَِت األ

يَماُن ِ/ ُقلُوبُِكمْ  ِ
ْ

ا يَْدُخِل اإل nْسلَْمَنا َولَم
َ
 فعل متوقع حصوk مستقبًال ، أي) يدخل ( وهو ) لّما ( ، فالفعل الواقع بعد  }أ

ا ( أن دخول اإليمان L قلوب األعراب منL Ç الزمن اrاÈ إال أنه متوقع حصوk مستقبال ، فهذا مع� تفيده  ) لم�
   .وعالمة جزمه السكون ) �ا ( فعل مضارع gزوم بـ) يدخل ( ، و) لم (  وال تفيده 

  :األدوات ال� yزم فعل7  �
بعده الفعل يأ» ، و" فعل ال�ط"فالفعل األول ا�جزوم بها يُس�� عل^ ، ¥زم ف �ة أداة ، Æ واحدة منهاإحدى ع هناك

  -: �تلك األدوات ، و" أسلوب ال�ط"، فينتج عن ذلك أسلوب يس� " جواب ال�ط" يسّ� اbاÍ ا�جزوم بها و
-  Ýإنْ : األداة األو  

� أداة ال�ط ، حرف  "إنْ "فـ،  إْن تذاكْر تنجحْ :  عندما أقولف، v ¥زم فعل^ أشهر األدوات الأم اwاب وو� كما يقال 
فعل : ، و©عرابه ) تذاكر ( هو األول فالفعل  ^ فجزمتهما ،فعلوقد دخلت [ مبÜ [ السكون ال mل k من اإلعراب ، 

مضارع  فعل : ، و©عرابه) تنجح ( والفعل اbاÍ هو ، وهو فعل ال�ط وعالمة جزمه السكون " إن"مضارع gزوم بـ
  .دخلت [ هذين الفعل^ فجزمتهما " إن"األداة ف، وهو جواب ال�ط وعالمة جزمه السكون " إن"gزوم بـ

  إذما: األداة اMانية  -
، جزمتهما ف دخلت [ هذين الفعل^" إذما"إْن تذاكر تفلح ، فاألداة : أي ،  إذما تذاكر تفلح: ، ومثا�ا " إن"بمع� و� 

  .حو السابق و©عرابهما [ ا�
  مهما: األداة اMاMة  -

   تعلمعند امرئ من خليقة      و×ن خاñا ø÷ � اJاس  تكن مهماو: ومثا�ا L قول الشاعر 
فعل مضارع gزوم وعالمة جزمه : ، و©عرابه ) تكن ( هو الفعل األول و، فجزمتهما [ فعل^  تدخل) مهما ( األداة ف

وهو جواب وعالمة جزمه السكون فعل مضارع gزوم   :، و©عرابه ) تعلم ( عل اbاÍ هو الففعل ال�ط ، والسكون وهو 
  .ال�ط 
 : ، ومثا�ا قول الشاعر  نْ مَ : األداة الرابعة  -

  جوازيه     ال يذهب العرف ب7 اهللا واJاس ال يعدماFc  يفعل من                          
  اهللا يعلمهمن خF  تفعلوا ماو:  تعا� ، ومثا�ا قوk  ما:  اcامسةاألداة  -
  فعل مضارع gزوم وهو فعل ال�ط وعالمة جزمه حذف ا�ون ألنه من األفعال اJمسة : تفعلوا 
  ك~فظاهللا  تتقِ  م¥ :، ومثا�ا  مÄ:  السادسة األداة -
  ر حذف حرف العلة ألنه معتل اآلخ فعل مضارع gزوم وهو فعل ال�ط وعالمة جزمه: تتِق 
   ها لكأن( تكتبقصيدة  أي :، ومثا�ا  أّي : السابعة  األداة -
  كم ا�وتيدرÂ تكونواما أين :، ومثا�ا قوk تعا�  نَ أي: اMامنة  األداة -

  فعل مضارع gزوم وهو فعل ال�ط وعالمة جزمه حذف ا�ون ألنه من األفعال اJمسة: تكونوا 
  Âما عليهيشكرواQق ب7 اJاس  تن(ا نأيا :ومثا�ا  ، كي�ان: ا�اسعة  األداة -
  فعل مضارع gزوم وهو فعل ال�ط وعالمة جزمه حذف ا�ون ألنه من األفعال اJمسة : تن�ا 

  فعل مضارع gزوم وهو جواب ال�ط وعالمة جزمه حذف ا�ون ألنه من األفعال اJمسة: يشكرو_ما 
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 : العاÕة  األداة -
ّ
  اهللا غفوراً رحيما yد اهللا تستغفر أú :ومثا�ا ،  أ#

  ك اهللاير تسافر حيثما :، ومثا�ا  حيثما:  اQادية ع(ة األداة -
  حذف حرف العلة ألنه معتل اآلخر ال�ط وعالمة جزمه فعل مضارع gزوم وهو جواب: يرك 
  .الv ¥زم فعل^ األدوات � هذه 

  //مسألة 
فهل �ب L هذين جواب ال�ط ،  وثانيهما يس�فعل ال�ط � أو�ما يسÆ واحدة من هذه األدوات تدخل [ فعل^ 

 ؟ þيب عن ذلك فنقول بأن هذين 
ً
الفعل^ أن يكونا متطابق^ L ا�وع بأن يكونا مضارع^ معا أو ماضي^ معا

  :الفعل^ �ما أربع حاالت 
S-  هماÌ َو×ِْن َيُعوُدوا َغُعدْ { مثا� قو� تعا� ، و مضارع7أن يكون{  

" إن"فعل مضارع gزوم بـ، فهو فجزمته " تعودوا"وهو فعل ال�ط [ الفعل األول وقد دخلت ، ) إْن  (اة ال�ط � فأد
 [ الفعل اbاÍ وهو جواب تعودون ، : أصله و، ألنه من األفعال اJمسة وعالمة جزمه حذف ا�ون 

ً
كما دخلت أيضا

فÇ هذه اآلية þد أن الفعل األول  وعالمة جزمه السكون ،" إن"بـهو فعل مضارع gزوم فجزمته ، ف )نُعْد ( ال�ط 
  . ن مضاروالفعل اbاì Íهما 

  }َو×ِْن ُعْدُيْم ُعْدنَا{ قو� تعا� ، ومثا� ماضي7 أن يكون Ìهما  -�
 " عدنا"الفعل اbاÍ وهو جواب ال�ط ، و فعل ماض" عدتم"وهو فعل ال�ط الفعل األول ف

ً
فالفعالن ،  فعل ماض أيضا

  .ن L كونهما فعل^ ماضي^ متماثال
è-  ا_ ماضًيا و الفعل األوليكون أنMكقو� تعا�الفعل ا zَحْرثِهِ {  مضار /ِ ُ

َ
َِخَرةِ نَزِْد �

ْ
  }َمْن َ±َن يُِريُد َحْرَث اآل

  . نالعفاختلف الفل مضارع ، فعوهو " نزدْ "جواب ال�ط و،  وهو فعل ماض" ¶ن "، وفعل ال�ط "  منْ " � أداة ال�ط ف
 موزكون gالفعل ا�ضارع هو اNي يوال ننê أن 

ً
  فعل مضارع gزوم وعالمة جزمه السكون )نزْد ( الفعل ، ف ا

زم ، و،  فهو فعل ماض" ¶ن"ا الفعل األول أم، و
ُ
) ¶ن ( وNلك نقول L إعراب الفعل Áن نعرف أن األفعال ا�اضية ال ¥

  .الفتح وهو m Lل جزم ألنه فعل ال�ط  مبÜ [ فعل ماض
Ñ-  والفعل أن يكون zًا_ ماضًيا ، واألول مضارMال�م ، وهذا قليل الفعل ا Lkاهللا عليه وسلم  مثا qص kَمْن ( قو

 ُ
َ
َقْدِر إِيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر �

ْ
ْلََة ال

َ
Ä َم ِمْن َذنْبِهِ  َفُقْم ْلََة ( الرواية األو� وخرى للحديث ، هذه رواية أ ) َما َيَقَدّ

َ
Ä َمْن قَاَم

َم ِمْن َذنْبِهِ  nَما َيَقد ُ
َ
َقْدِر إِيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر �

ْ
فعل ال�ط و، " نمَ "أداة ال�ط ف ،" من يقمْ "اbانية رواية ال/ والشاهد ، )  ال
  . فعل ماض" ُغِفرَ "وجواب ال�ط فعل مضارع gزوم وعالمة جزمه السكون ، " يقمْ " 

، فيكون ، وقد يكونان Ïتلف^  طابق^ L ا�وعمتقد يكونان فعل ال�ط وجواب ال�ط $لص òا تقدم إ� أن 
  اماضي أحدهما

ً
  . واآلخر مضار

  فعل ال(ط وجواب ال(طاإلعراû لكم اQ/ / مسألة  �
، ستظهر عليهما عالمة ا�زم إن إذا ¶نا مضارع^ ففأداة ال�ط ، بسبب gزومان ال�ط وجواب ال�ط  نا أن� فعلعرف

: ، وهنا يأ» سؤال وهو  نقول عنه بأنه m Lل جزمف،  ُ�زم ا� الا�فعل ال ، ألنيكونا gزوم^ و©ن ¶نا ماضي^ فلن 
عالمة ل ، أو وعالمة جزمه السكون وهذا هو األص( إذا جئنا ~واب ال�ط مضارً فإنه سيكون gزوما  Áن نعرف أننا

هل �وز أن ، ف) إذا ¶ن من األفعال اJمسة ، أو عالمة جزمه حذف ا�ون إذا ¶ن معتل اآلخر جزمه حذف حرف العلة 



Jمقرر اJحوحومقرر ا    --  Mا�ستوى اMنسخة مدققة ومزيدة                                                                                      امنامنا�ستوى ا 

- ٣٢ - 
 

  þعله مرفوً ؟
ا�سبوق بماò أو بمضارع من� بـ  -  قع جوابًا لل�طالواورفع الفعل : أي  –ورفع اsواب : "أجاب ا�ؤلف عن ذلك فقال 

  "قوي" لم"
أن : �ط وهو وجه آخر وهو أن þعله مرفوً ، مÄ ؟ إذا �قق هذا الا�جزوم L جواب ال�ط  ونفهم من ذلك أنه �وز

 يكون فعل ال�ط فعال ماضيًا ، أو فعال
ً
، فإذا �قق هذا ال�ط جاز �ا أن نرفع الفعل ا�ضارع " لم"بـ   مضارً منفيا

 لل�ط باإلضافة إ� جز
ً
  .  مه ، فيكون فيه وجهانالواقع جوابا

  :ذكر ا�ؤلف عددا من األمثلة ، منها قول الشاعر  / األمثلة
  يقوُل ال ýئٌب مالِـي و ال َحرِمُ ***  َو×ْن أتاهُ َخليٌل يَوَم َمسألٍة 

مًرا ما إن أتاه فق� صاحب حاجة لù يسأk أ: أي  "يوم مسألة  إن أتاه خليٌل " فيقول عنه بأنه يمدح الشاعر هذا الشخص
 ا ليس ماÅ %ئب: أي  "ال ýئٌب ما¾ وال َحرِمُ  "©نما يقول ، وعن ا�ساعدة متنع ال يفإنه ، 

ً
لست mروًما منه حÄ و، مفقودا

  .أمتنع عن مساعدة اآلخرين 
ف°ض أن يكون §ن ا�، و يقوُل : جواب ال�ط وأتاه ، : فعل ال�ط و،  إنْ : أداة ال�ط ف،  "يقول .... و×ن أتاه "  الشاهدو

، " يقول"لكن الشاعر لم �زمه ، و©نما جاء به مرفوً ويقْل ، : فيقال ، gزوًما ، وعالمة جزمه السكون جواب ال�ط 
�وز �ا L جواب ال�ط أن  ماضفعل  وبما أنه،  فعل ماض" أتاه "، فإن فعل ال�ط هذا جائز ألن� ال�ط متحقق و

  .األصل وهو ا�زم þعله مرفوً باإلضافة إ� 
  إن لم يقْم زيٌد أقمْ : عندما أقول //  �مثال

وهو  أقْم ،: جواب ال�ط وعالمة جزمه السكون ، و" لم"gزوم بـفعل مضارع وهو ،  يقمْ : فعل ال�ط و،  إنْ : أداة ال(ط 
أقوُم ، �اذا ³وز فيه : ل فأقو ³وز ¾ فيه وجه آخر وهو أن أجعله مرفوzً و فعل مضارع gزوم وعالمة جزمه السكون ،

  وجه آخر ؟
  . باXاÅ يصح Å أن آ» با�واب مرفوً ، و" لم"فعل مضارع مسبوق بأداة ا�زم " يقم"فعل ال�ط ال�ط متحقق ، فألن 

أو ¶ن  ن مرفوً إذا ¶ن فعل ال�ط فعال ماضيًااألصل أن يكون جواب ال�ط gزوًما لكن �وز أن يكو: و_ما قلنا 
  " .لم"ضارً مسبوقا بـ م

  : ال(طدخول الفاء / جواب مسألة  �
ون من أداة ال�ط وبعدها فعل ال�ط وبعدهمانعرف أن أسلو  نلحظ أننا وجواب ال�ط ،  ب ال�ط ُمك�

ً
نأ» أحيانا

 ~واب ال�ط كما هو ، و
ً
~واب ال�ط  تيتفأنا أإن يذاكر mمد ينجح ،  :، فعندما أقول نأ» به مسبوقا بالفاء أحيانا

 ) فسوف أساعده ( ، فأنا أتيت ~واب ال�ط  فسوف أساعده�تهد mمد إْن : عندما أقول و بدون الفاء ،" ينجح"
ً
مسبوقا

  مÄ نأ» بالفاء قبل جواب ال�ط ؟ ومÄ ال نأ» بها ؟عن ضابط هذه ا�سألة ، ول اؤستهذا يدعونا إ� البالفاء ، و
ح أن ل، ويؤ¼ بها قبل جواب ال�ط وجوًبا إذا ¶ن جواب ال�ط ال يص "الرابطة �واب ال�ط الفاء  "تس�  هذه الفاء

أتيت ~واب ال�ط ووضعته مµن فعل ال�ط  ، فهذا ضابط م L ا�سألة ، وا�راد به أنÜ لو�ل mل فعل ال�ط 
لكÜ لو أتيت ~واب ال�ط ووضعته مµن فعل ،  ¬اجة �ذه الفاء حينئذ لست ال خلل فيه فإنÜوأصبح ال�م مستقيًما 

وþ : " ، وهذا ما ع· عنه ابن هشام بقوk حينئٍذ �ب إدخال هذه الفاء L جواب ال�ط فال�ط ولم يستقم ال°_يب 
  . "Õًطا فإنn الفاء yب فيه جواٍب يمتنع جعله
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أمٍر آخر وهو أن نعدد ا�واضع الv تدخل فيها يمكن أن نستعيض عنه بف بط فيه Àء من الغموض©ذا ¶ن هذا الضاو
فإذا عرفناها أصبحنا يمكن تعدادها ، الفاء تدخل [ جواب ال�ط L مواضع معينة فالفاء [ جواب ال�ط ، 

  :بقوk الشعراء  قد iعها أحدو، وتلك ا�واضع متعددة ، رف^ با�واضع الv تدخل فيها الفاء 
  وبالتَّْسويفوبَِقْد  وبما ولَنْ  *** وِ�َاِمدٍ  اْسِمَيٌّة َطلبَِيّةٌ 

 ÅاXويمكن تعداد تلك ا�واضع وتوضيحها [ ا�حو ا :  
  :� �لة جواب ال(ط " الفاء الرابطة"ا�واضع ال� ³ب فيها دخول 

  إذا ±ن جواب ال(ط �لة اسمية/ ا�وضع األول 
ٍء قَِديرٌ  َو×ِْن َفْمَسْسَك Fَْ�ٍِ  {قوk تعا�  مثا�و ْèَ ¼ïُ 

َ
  } َفُهَو َ�

  . إْن : أداة ال�ط 
  .وعالمة جزمه السكون " إنْ "فعل مضارع gزوم بـوهو :  يمسْس :  فعل ال(طو
جواب ال�ط هنا iلة فقدير ،  :هو ، واJ· : ن ا�بتدأ مكونة م iلة اسمية ، فهوهو [ À Æء قدير :  جواب ال(طو

  . يةعليه كما L اآلأن ندخل الفاء  Nلك �بواسمية ، 
  إذا ±ن جواب ال(ط �لة طلبية/  ا�وضع اMا_

ِبÐوَن اهللاnَ فَاتnبُِعوِ� ُ~ْبِْبُكُم اهللاnُ   {قوk تعا�  مثاkو
ُ
ì قُْل إِْن ُكْنُتْم {  

طلب ، يفيد الفعل أمر ية ابتدأت بوهو iلة فعلفات�بعو ، : جواب ال�ط وكنتم ، : فعل ال�ط وإْن ، : أداة ال�ط 
 .Nلك �ب أن تدخل الفاء عليه كما L اآلية و

  )�S(اQلقة 

  .ا�واضع ال� ³ب فيها دخول الفاء � جواب ال(ط تابع �
  :مد إذا ±ن جواب ال(ط �لة فعلية فعلها جا / ا�وضع اMالث

والفعل اsامد هو الفعل ا�ي ثبت �  ،فعل جامد ب ية مبدوءةفعلوضع يراد به أن يكون جواب ال�ط iلة هذا ا�
 ،و°وها فعول ا�فاعل واسم الصدر واسم ا�مر واألضارع وتصاريف أخرى ±�أÓ منه ال يتغF عنها ، فال ي صيغة واحدة

 kوليس ، ونعم ، وبئس: ومثا ، êفهذه أفعال استعملتها العرب بصيغة الفعل ا�ا� فقط ، ولم تستعم ع ، 
ً
ل منها أفعاال

  .مضارعة أو أمر أو أسماء فاعل^ وÁو ذلك 
قَ {: L قوk تعا�  مثال � ذلكو

َ
نَا أ

َ
اإِْن تََرِن أ ً

َ
ْن يُْؤي7َِِ  لn ِمْنَك َماال َوَو�

َ
  }َفَعَ� َر�¼ أ

فع� "ال(ط  جوابوفعل مضارع gزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة ، وهو ،  تر: إْن ، وفعل ال�ط : أداة �ط 
  .فيه  أ» الفاء الرابطة، وNلك وجب أن ت" عê"مبدوءة بفعل جامد وهو  �لة فعليةوهو ، " ر�

  " :قد" إذا ±ن جواب ال(ط �لة فعلية مسبوقة باQرف : ا�وضع الرابع 
kتعا�  ومثا kِمْن َقْبُل  {قو ُ

َ
ٌخ �

َ
َق أ َîَ إِْن يَْ�ِْق َفَقْد {  

فقد îق ، :  جواب ال(طو،  فعل مضارع gزوم وعالمة جزمه السكونهو ، و" يàق": وفعل ال�ط  ، نْ إ:  أداة ال�ط
  . ، وNلك وجب دخول الفاء عليه كما L اآلية"  قد "اrرف سبقها �لة فعلية  وهو

ا�قصود ويف ، وحرف التسويسميه بعضهم إذا ±ن جواب ال(ط �لة فعلية مسبوقة Ùرف ا�نفيس  :ا�وضع اcامس 
  : سوف*مة و به حرف الس7 
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 ُفْغنِيُكُم اهللاnُ ِمْن فَْضلِهِ {[ ذلك قوk تعا�  من األمثلة
َ

  }  َو×ِْن ِخْفُتْم َقْيلًَة فََسْوف
مسبوقة  �لة فعلية، وهو " سوف يغنيكم اهللا من فضله ": وجواب ال�ط  ،"  خفتم ": وفعل ال�ط ، إْن :  أداة ال�ط

  . بالفاءيق°ن جب أن ، وNلك و" سوف" فباrر
  " :لن"فعلية مسبوقة بأداة ا�J  ال(ط �لة وابج إذا ±ن: ا�وضع السادس 

 kتعا�ومثا kفَلَْن يُْكَفُروهُ { قو ٍFَْوَما َفْفَعلُوا ِمْن َخ {  
مه حذف ا�ون ألنه من األفعال فعل مضارع gزوم وعالمة جز، وهو  " يفعلوا ": فعل ال�ط و،  " ما ": أداة ال�ط 
عليه كما ل الفاء ودخ، وNلك وجب  "لن"بأداة ا�J  ةمسبوقوهو �لة فعلية ، "  لن يُكفروه ": اب ال(ط جوواJمسة ، 
  . L اآلية

 Fفعلية ط �لة ال(واب إذا ±نت ج: ا�وضع السابع واألخ �Jما"مسبوقة بأداة ا: "  
 kتعا� ومثا kإِ {:قو

ْجرٍ فَ
َ
ُُكْم ِمْن أ

ْ
�
َ
ُْتْم َفَما َسأ

n
Äْن تََو{   

�لة فعلية مسبوقة بأداة ، وهو " فما سأ�كم من أجر ": وجواب ال(ط ،  " تو¹تم ": وفعل ال�ط ، "  إنْ  ": أداة ال�ط 
Jلك وجب ، " ما"� اNاآلية ل الفاء ودخو L عليه كما.  

  . ول الفاء [ iلة جواب ال�ط �ب فيها دخالv ا�واضع السبعة � هذه 
ذف تلك/ س 

ُ
ì الفاء / هذه ا�واضع ؟   هل ³وز أن  

ذف  �وز
ُ
ر الشاعر إ� ذلك ف، فقط ال�ورة الشعرية الفاء الرابطة من iلة جواب ال�ط L أن � أمكنه أن إذا اضط�
قول حسان بن ثابت   حذفها È Lورة الشعرألمثلة [من او، الفاء ، لكنها L نø ال�م ال يصح حذفها  �ذف تلك

  : ر� اهللا عنه 
ََسَناِت اُهللا يَْشُكُرَها  ْQَمْن َفْفَعِل ا  *** ِّ ُّ بِالَ(ّ   اهللاِ ِمْثالنِ ِعنَْد  َوالَ(ّ

ضارع فعل موهو ،  " يفعل ": فعل ال�ط ، و " نْ مَ  ": أداة ال�ط ، ف "من يفعل اQسنات اهللا يشكرها"/ قو�  الشاهدو
 "مكونة من ا�بتدأ وهو 	مة  �لة اسمية ، وهو"  اهللا يشكرها "جواب ال(ط ووعالمة جزمه السكون ، " نْ مَ "gزوم بـ 

� فtن الواجب أن تدخل الفاء iلة اسمية ، جواب ال�ط إذن هو ف، "  يشكرها "واJ· وهو ا�ملة الفعلية ، "  اهللا
الشعرية حÄ ال ينكõ  àورةً شاعر أسقطها لللكن الو،  " سنات فاهللا يشكرهامن يفعل اQ : "فيقال جواب ال(ط 

  .وNلك جاز k أن �ذف الفاء ، اwيت 
  الفجائية ؟ " إذا"هل يمكن أن نستعيض عن هذه الفاء بـ // مسألة أخرى 

 الv تفيد مع� ال�طÌ ف "طيةال� إذا"، فأما الفجائية " إذا"و  ال�طية" إذا" نوع^ هما) إذا ( لـأنتم تعرفون أن 
Áو أمر حصل فجأة ،  اأن� ما بعده: أي فيد مع� ا�فاجأة ، فÌ ت الفجائية "إذا"وأما ،  إذا ذاكر mمد  þح: Áو ،  وا�زاء

 .فتحت اwاب فإذا األسد خلفه : 
 أوضحه الرابطة � من الفاء يمكن أن يؤÒ بها بدالً  "الفجائية إذا"وقد ذكر اJحاة أن 

ً
واب ال�ط ، ووضعوا Nلك �طا

 kطلبية" إن"عن الفاء إن ±نت األداة  "الفجائية إذا"غ� و³وز أن تُ  : "ابن هشام بقو Fواب �لة اسمية غsومع�  ،" وا
 من الفاء الرابطة م�وط ب) إذا ( ذلك أن جواز اإلتيان بـ

ً
  :أمرين بدال

  .األخرى وحدها دون بقية األدوات اsازمة " إن"W ة اsازمأن تكون األداة : األول  ال(ط
و�ط جواز اrكم اNي نتحدث عنه أن تكون أداة إحدى ع�ة أداة ،  علمون بأن األدوات ا�ازمة عددهاتأنتم 
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 دون غ�ها من أدوات ال�ط ) إْن ( ال�ط � 
ً
  .�ديدا

  . أن يكون جواب ال(ط �لة اسمية غF طلبية : ال(ط اMا_ 
َو×ِْن تُِصْبُهْم { قو� تعا� مثال ذلكال فعلية ، وأن ال يراد بها مع� الطلب ، وiلة اسمية أن يكون جواب ال�ط : أي 

يِْديِهْم إَِذا ُهْم َفْقَنُطونَ 
َ
َمْت أ nزوم وعالمة مضارع فعل ، وهو " تصبهم" :فعل ال�ط ، و" إن" :، فأداة ال�ط } َسي¼َئٌة بَِما قَدg

خ· ا�بتدأ وهو ، و" هم" مكونة من ا�بتدأ وهو الضم� �لة اسمية، وهو " هم يقنطون": جواب ال(ط وه السكون ، جزم
، تتضمن أي مع� طلå ال و� باقية [ معناها اJ·ي وiلة اسمية ، إذن  ، فجواب ال�ط" يقنطون" ا�ملة الفعلية

 : §ن األصل L غ� القرآن أن يقالو،  بدال من الفاءالفجائية " إذا" صح وقوعو�لك  متحققان وهذا يع� أن ال(ط7
Xحقق بدال من الفاء  "الفجائيةإذا "داة الv � لكن �ء بهذه األو، " و©ن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فهم يقنطون"

  . ، وهذا جائز ال�ط^
   الواقع بعد اكتمال أسلوب ال(طحكم الفعل :  ةلمسأ

  .جواب ال�ط  -è. فعل ال�ط  -ç. أداة ال�ط  -æ: أسلوب ال�ط مكون من ن عرفنا بأ
فلو جاء بعدها فعل مضارع مسبوق ¬رف العطف الواو ، فإذا وُجدت هذه العنا� اbالثة فقد اكتملت ا�ملة ال�طية 

 ؟أم  ؟ فيكون gزوًما مثلهجواب ال�ط þعله معطوفًا [ أو الفاء فما حكمه حينئذ ؟ هل 
ً
 þعله مرفوً أو منصوبا

  ؟وا�سبوق ¬رف العطف  الفعل ا�ي يأÓ بعد اكتمال أسلوب ال(ط ما حكم: فالسؤال إذن هو 
 kملتان : أشار إ� ذلك ابن هشام بقوsوجئت  –جواب ال(ط �لة إذا انقضت �لة فعل ال(ط و –و×ذا انقضت ا

  :، فحينئٍذ ³وز Jا / هذا الفعل واحد من ثالثة أوجهن بالفاء أو بالواومضارع مقرو جئت بعدهما بفعل: أي بمضارع ، 
  . الرفع: الوجه األول 
، وNا فإن مستأنف م اNي جاء بعدهما ìم جديد حرفا استئناف ، فال�بأنهما  الفاءالواو ويقال عن أن وتوجيه الرفع 

  .فعل مضارع مرفوع : ويقال L إعرابه مرفوع ؛ ألنه ابتُدئ به ìم جديد ،  الفعل اNي بعدهما
  . اsزم: الوجه اMا_ 

جواب ال�ط ا�جزوم ، والفعل اNي بعدهما معطوف [ حرفا عطف ، بأنهما الواو والفاء وتوجيه ا�زم أن يقال عن 
 وNلك صار gزوم
ً
  .مثله  ا

   .اJصب : الوجه اMالث 
( ، وNلك فهو منصوب بـ الطلبا�سبوقت^ با�Ç أو ب بية أو واو ا�عيةأن ذلك الفعل واقع بعد فاء السبه ا�صب يوجتو

 ) أْن 
ً
   .مست°ة وجوبا

الواقعت^ بعد األفعال الv �ء بها بعد الفاء أو بعد الواو  إعرابية L هذه�وز �ا ثالثة أوجه نخلص من ذلك إ� أنه ف
  .�ط الأسلوب 

   :األمثلة � ذلك 
æ- قول اهللا تعا L � :} َُْفوهُ  ُيْبُدوا ×ِنْ و

ُ
ø ْو

َ
ْغُفِسُكْم أ

َ
  }�ن يشاء  فيغفرُكْم بِِه اهللاnُ ُ~َاِسبْ َما ِ/ أ

ألنه من األفعال اJمسة  وعالمة جزمه حذف ا�ون gزوم، وهو فعل مضارع " تبدوا": وفعل ال�ط  ،" إن": أداة ال�ط 
m L السكون ] Üزوم ، وهو فعل مضارع  "�اسب": ل رفع فاعل ، وجواب ال�ط ، وواو ا�ماعة ضم� متصل مبg

  .وعالمة جزمه السكون 
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جاء بعد ذلك و، " �اسبكم "جواب ال�ط و"  اتبدو"فعل ال�ط و" إن"أداة ال�ط مكتمل بوجود إذن فأسلوب ال�ط 
  ا�سبوق بالفاء فما حكمه ؟} َفَيْغِفرُ {الفعل ا�ضارع 

فُقرئ ، L هذه اآلية Þها قد قُرئ بها وو� الرفع وا�صب وا�زم ، ، الv ذكرناها وجه اbالثة نقول بأنه �وز فيه األ
} فيغفَر { با�صب ِرئ وقُ ، � قراءة با' السبعة و} فيغفْر { وقُِرئ با�زم ابن مر وصم ، قراءة  و�} ُر فيغف {بالرفع 

 .و� قراءة ابن عباس 
  فعالً " يغفرُ "فيكون الفعل أن� الفاء استئنافية ، [ اعتبار فقراءة الرفع 

ً
  مضار

ً
ìم جديد ، وقراءة اُبتدئ به  ألنه مرفو

  فعالً " يغفر"فيكون الفعل أن� الفاء طفة ، اعتبار [ ا�زم 
ً
 gزوم مضار

ً
  ا

ً
" �اسبكم"الفعل  [لكونه معطوفا

 منصوب" يغفر"الفعل السببية ، فيكون  تبار أن� الفاء � فاءاع[ ا�جزوم لكونه جواب ال�ط ، وقراءة ا�صب 
ً
بأن  ا

  .السببية  ءفالوقوعها بعد مست°ة وجوًبا 
 من أر	نه مثل  هل ³وزإذا أردنا أن نأÓ بأسلوب ال(ط ف//  مسألة �

ً
أو ن °ذف فعل ال(ط أJا أن °ذف رÂنا

  ؟ جواب ال(ط 
ه أنفأما أداة ال�ط فال ü³ عليكم جواب ال�ط ، ال�ط وفعل ال�ط و مكون من أداةÁن نعرف أن أسلوب ال�ط 

ولو حذفناها فلن يكون هناك ما يدل عليها ، وأما فعل ال�ط إال بوجودها ، ال يُفهم مع� ال�ط  ألن هاحذفال يمكن 
إن  لم من Õطو ³وز حذف ما عُ ": فقد �دث ابن هشام عن حذفهما فقال عن حذف فعل ال�ط جواب ال�ط و

  ".)ال ( مقرونة بـ) إْن ( ±نت األداة 
 :ب(ط7 فعل ال(ط  وهذا يع� أنه ³وز Jا أن °ذف

æ- ، ى القارئ والسامع أن هناك فعل �ط قد ُحذف ويمكنهما إذا ¶ن أي  إذا ±ن معلوًما¾ 
ً
استنباطه معروفا

 .استنباطه من سياق ال�م فال يصح حذفه  ، وأما إذا لم يكن معلوما وال يمكنواكتشافه من سياق ال�م 
ç-  وقع بعدها و" إنْ "ال(ط أداة إذا ±نت �Jالإن  (، فيصبح ال°_يب  "ال"أداة ا  (. 

  .Áذف فعل ال�ط إذا �قق هذان ال�طان جاز �ا أن ف
ْقها فلسَت ñا بُكْفءٍ                   :قول الشاعر  :مثال � ذلك 

ّ
  َمْفرِقََك اQَُسامُ  ْعُل و×الّ فَ  *** فطلِ

: هد L قوk الشافالشاعر طلب من ذلك الرجل أن يطلق تلك ا�رأة و©ن لم يفعل ذلك فسوف ي�ب رأسه بالسيف ، و
ووقع بعدها أداة ) إْن ( مفرقك اrسام ، فأداة ال�ط �  يعُل  ال تطلقها ©نو: و©ال يعل مفرقك اrسام ، وأصل ال�م 

 Çوهو فعل ) يعل ( ، وجواب ال�ط هو ) إال ( فصارتا تكتبان بصورة واحدة ) إْن ( أدغمت فيها  وقد) ال ( ا� ،
، وأما فعل ال�ط فقد حذفه الشاعر وتقديره كما ) يعلو ( وعالمة جزمه حذف حرف العلة وأصله مضارع gزوم 

أن يكون الفعل معلوما ، وهذا متحقق  ، واrذف هنا جائز ألن ال�ط^ متحققان ، فال�ط األول) تطلقها ( ذكرنا 
فإن فعل ال�ط L اwيت معلوم من سياق ال�م وقد أمكننا تقديره لوضوحه ، وال�ط اbاÍ أن تكون أداة ال�ط � 

 ) ال ( ويأ» بعدها حرف ا�Ç ) إْن ( 
ً
  .، وهذا ال�ط متحقق أيضا

  . ن معلوًمايكو أن :ب(ط وهو كذلك بالنسبة sواب ال(ط ³وز أن ُ~ذف 
َماءِ {: تعا�  L قوkومثال ذلك  nًما ِ/ الس

n
ْو ُسل

َ
ْرِض أ

َ ْ
ْن تَبَْتàَِ َغَفًقا ِ/ األ

َ
 } فَإِِن اْسَتَطْعَت أ

ًما  إن استطعت: وا�ع� ، " استطعت"هو فعل ال�ط و،  "إن"فأداة ال�ط � 
�
أن تبحث عن نفق L األرض أو أن تضع ُسل

،  هإن استطعت هذا األمر فافعل: أي واضح من سياق ال�م ، معلوم وألنه  أين ا�واب ؟ ا�واب mذوففL السماء ، 
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 فجواب ال�ط 
ً
  . ألنه واضح ومعلوم من سياق ال�م L اآلية mذوف جوازا

  حذف جواب ال(طم¥ يكون / س 
ً
  ؟ واجبا

[ أسلوب ال�ط ìم يدل [ جواب  وذلك إذا تقدم ، أحيانًا يصبح واجبًا هجائز ، لكنال�ط جواب ذكرنا بأن حذف 
 ومثالال�ط ، فيكون جواب ال�ط حينئذ مفهوما من ذلك ال�م ا�تقدم ، وNلك وجب حذفه لوجود ما يدل عليه ، 

   "تذاكر إنأنت ناجح "عندما أقول  :ذلك 
إن "ل أقوأذكر جواب ال�ط ف¶ن ا�ف°ض أن ، أين جواب ال�ط ؟ ف، " ذاكرت" فعل ال�ط هو، و "إن" فأداة ال�ط �

 قد تقدم [ أسلوب ال�ط  ألنواجب ،  قد حذف ، وحذفهال�ط هنا  ، لكن جواب" ذاكرت فأنت ناجح
ً
هناك ìما

، وهذا ال�م ا�تقدم يفيد ا�ع� نفسه اNي يفيده جواب ال�ط ، وNلك أصبح ذلك ال�م ا�تقدم ) أنت ناجح ( وهو 
 عن جواب ال�ط فوجب حذفهمغن

ً
  . يا
  

  ﴾ باب العدد: ا^اب اMا_ ﴿ 
طريقة استعمال أن نتعرف [ اwاب ا دراسة هذ نمد وا�را، كما ال ü³ عليكم ال نهاية �ا ....) ،  æ  ،ç  ،è  ،é(األعداد 

   .ا واألحµم اJاصة بهالعرب لألعداد 
  : �والعدد  S بالعدد إذا بدأنا أوال �
ران مع ا�ذكر ويؤنثان مع ا�ؤنث ،  أنهما وهو،  من حيث اXذك� واXأنيث دحلعددان اrكم فيهما واهذان ا

�
وهذا يُذك

Üفنبالعدد مذكرجئنا أنه إذا ¶ن ا�عدود مذكًرا  يع ، 
ً
 {: اثنان ، وقوk تعا�  رجل واحد ، وقلمان: قول ا

َ
َوقَاَل اهللاnُ ال

ن7َِْ 
ْ
 و©ذا ¶ن ا�عدود مؤنث ،} َيتnِخُذوا إِلََه7ِْ اث

ً
 æ، فالعدد اثنتان  ، وسيارتان واحدة امرأة: قول جئنا بالعدد مؤنثا ، فن ا

  . وهو أنهما يطابقان ا�عدود L اXذك� واXأنيث هما واضححكم çوالعدد 

  )SS(اQلقة 
 
  )  ö  )Ã  ،Ñ  ،Þ  ،ã  ،ç  ،ð  ،öإ�  Ãمن  إذا أتينا إ� األعداد �
بالعدد مؤنثا ، و×ذا جئنا إذا ±ن ا�عدود مذكرا ف،  أنها øالف ا�عدود د حكمها من حيث ا�ذكF وا�أنيثعداهذه األ

  . ±ن ا�عدود مؤنثا جئنا بالعدد مذكراً 
 بمؤنث "ثالثة"Nلك نأ» بالعدد و، وهو مذكر ، " رجل"مفردها و، " رجال"ا�عدود 	مة ف ،" ثالثة رجال" :مثال ذلك و

ً
 إدخالا

  . ؛ ألن ا�عدود مذكر  اجئنا بالعدد مؤنثهنا ، ف" ثالثة رجال": فنقول تاء اXأنيث 
، فإذا  ةو� مؤنث "سيارة "ألن مفردها ،  ةمؤنث" سيارات"�مة ف، " سيارات"لو جئنا مثال بكلمة  من ذلكالعكس  [و

 بصيغة اXذك� بدون تاء" سبع" نأ» بالعددف ، "سيارات سبع"فنقول أردنا أن نأ» بعددها فإنا سنذكره بصيغة اXذك� ، 
  .L اXذك� واXأنيث Ûتلف عن معدوداتها  )-èهذه األعداد من السبب أن ا�عدود مؤنث ، فو،  اXأنيث

من جهة أخرى ، فهما 
تلفان / مسألة ا�ذكF وا�أنيث  Ã-öمن جهة ، واألعداد من  �،  Sين دفهذا فرق أول ب7 العد
  . Âذلك هما 
تلفان / مسألة أخرى وW مسألة إضافة العدد إ� ا�عدودضحنا ذلك ، وكما أو
  :إ� ا�عدود  انفاضال ي)  � - S ( انفالعدد �

  ." رجل"ونضيفه إ� ا�عدود " واحد"ال نأ» بالعدد ف، " واحدةُ امرأةٍ "، وال " واحُد رجٍل "فال نقول 
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 انا�عدود ، فالعددإ�  )ç(فال يصح أن نضيف العدد ، " اثنتا امرأت^"أو " تاب^اثنا ك"ال يصح أن نقول ) ç(و_ذلك العدد 
 )æ - ç  ( ا�عدود ال يصح إضافتهما إ�.  

، " رجال"، وا�عدود " ثالثة"فالعدد ، " ثالثة رجال"مثل  ،ا�عدود تضاف إ�  افإنه öإ�  Ãأما بالنسبة لألعداد من  �
 هماiعنا بينوقد ، " سيارات" ا�عدود، و" سبع"، فالعدد " سبع سيارات"، و_ذلك إ� اbاÍ  األول افةضوقد iعنا بينهما بإ

  . باإلضافة 
فال يصح أن  çوالعدد  æوأما العدد ،  bاÍاول إ� األإضافة العدد وا�عدود بب^ أن þمع  ) - èفيجوز �ا L األعداد من 

  .þمعهما مع ا�عدود باإلضافة 
  مي� العدد ت//  مسألة 

ع�ًة ، و�سًة ، واش°يت ثالثًة ، : عندما أقول ف، وضحه ويب^ نوعه يقع بعده ¹تمي� k إ�  نعرف بأن العدد �تاج
ثالثة ماذا ؟ و�سة ماذا ؟ : فالسامع لن يعرف مرادي ولن يتب^ k ال�ء اNي اش°يت منه ذلك العدد ، وسيسأل 

Þمة و" كتب"�مة ، ف" ع� سيارات"، أو " ثالثة كتب: "فأقول  ،أذكر بعد العدد ما يم�ه  ، وNلك ال بد أنة ماذا ؟ وع�
نريد أن نتعرف [ حكم ذلك اXمي� اNي هو ا�عدود ، ما و� ا�عدود و� الv تم� وتوضح ذلك العدد ،  "سيارات"

  غ� مضاف ؟ هل يكون مضافا أو وgرورا ؟  اإلعرا� ؟ هل يكون منصوبا ؟ أوحكمه 
  ؟) ا�مي� ( االسم ا�عدود  أحtم ذلك ما/ س 

  . قد يكون اسم جنس ، وقد يكون اسم iع ، وقد يكون iعا  (è – æأن تمي�  أجاب عن ذلك ابن هشام وب^
  ؟ اbالثةاألنواع ما الفرق ب^ هذه 

  . ، وهكذا، فهذه تس� iو)كتاب(دها مفر )كتب(، و) رجل(مفردها  )رجال(، فـ مفرد�مة الv �ا هو ال :ا�مع 
 ، أو عن طريق إدخال ياء النسب ،  ق بينه وب^ واحده عن طريق إدخال تاء اXأنيثفرّ هو االسم اNي يُ  : اسم ا�نس

 إذا أردتفيفرق بينه وب^ واحده باXاء ، و هوتس� اسم جنس ،  تدل [ ا�مع لكنها ال تعد iعا ، بل) تمر(	مة  فمثال
هذا اسم جنس يدل ف، فتمٌر وتمرٌة ، تمرة للواحدة ، وتمر للجنس ، " تمرة" تلت اXاء فقدخلأا¾اللة [ اrبة الواحدة 

)  ترÕّ ( ، و اسم للجنس من القوم) ترك ( فـ ،  "ترÕّ "و " تُرك: " عندما أقولف، و_ذلك عن طريق ياء النسب . �مع [ ا
  .  ، فهذا اسم جنس هو الواحد منهم

،  تدل [ ا�معفÌ ،  "رهط": مثل 	مة ، لفظها من  مفردلكن ليس �ا وال�مة الv تدل [ ا�مع هو  :ا�مع  اسم
" نساء"	مة و_ذلك  ، لكن ليس �ا مفردو، فÌ تدل [ iع  أي iاعة منهم جاء رهط من الطالب ،: عندما أقول ف

  .  ، فهذا يس� اسم iع يس �ا مفردتدل [ ا�مع لكن ل، فÌ ) قوم ( وÞمة 
  : فلنا / ا�مي� بهما طريقتان ي يأÓ بعد العدد اسم جنس أو اسم �ع� ا�يمإذا ±ن ا�// ) S(اQالة 
- Ý:  الطريقة األو �مي�با Óر أن نأsرف اÙ مة ،  ) من (مسبوقا	ْمرت (فمثال  ( مةÞو)َمرث ( مةÞو)نمل (� ، 

نأ» و" سبع"نأ» بالعدد ، ف عندي سبٌع من اXمر: أقول إنÜ سإذا ¶ن عندي سبع حبات منها مثال فف، س اجنأ ءاسمأ
فيجوز �ا أن نأ» بذلك ،  ر ، وعٌ� من ا�مل ، وهكذاثالٌث من اbمَ  :، و_ذلك ) من(مسبوقا ¬رف ا�ر باXمي� بعده 

  . "من"اXمي� مسبوقا ¬رف ا�ر 
Fِْ {:  �تعا L قوk _ذلكو

nْرَبَعًة ِمَن الط
َ
اسم  ، والط�" الط�"هو 	مة ا�عدود وهو اXمي� هنا و، " أربعة"العدد ، ف} فَُخْذ أ

 ¬رف ا�ر جنس ، 
ً
وما  ، ثالثة من اإلبل يت ثالثة من اwقر، أواش° :، و_ذلك لو قلنا مثًال ) من ( وقد �ء به مسبوقا
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  .، وهذا وجه جائز فيه  )من(ئنا بعدها باXمي� مسبوقا ¬رف ا�ر ج	ها ، فهذه األعداد  أشبه ذلك
َمِديَنِة تِْسَعُة َرْهٍط {:  كما L قوk تعا�، أÓ بالعدد مضافا إ� ا�مي� أن ن :الطريقة اMانية  -

ْ
العدد ف} َوَ	َن ِ/ ال

 إ¹ها ، ف" رهط"كلمة �ء بعده ب) )(
ً
§ن باإلمµن أن يؤ¼ و . ا وجه آخر جائزهذ، و� اسم iع ، و§ن العدد مضافا

تِْسَعُة {و�وز الوجه اآلخر اNي جاءت به اآلية  و§ن L ا�دينة تسعة من الرهط ،: بالوجه األول فيقال L غ� القرآن 
 "�س"، فالعدد  )صدقة ما دون Yس ذودٍ  ليس /(:  L حديث الرسول صq اهللا عليه وسلم، و_ذلك ما ورد  }َرْهٍط 

  . و� اسم iع لإلبل ، وقد أضيف العدد إ¹ها ،  "ذود"وا�عدود 	مة 
  : وجهانفيه فيجوز �ا  إذا ¶ن اXمي� اسم جنس أو اسم iع  - كما قلنا  -إذن 
  .  )من(أن نأ» به مسبوقا ¬رف ا�ر  -
  . þعل ذلك العدد مضافا إ¹ه  أن -
  :�عا  إذا ±ن ا�مي� //  )�(اQالة  �
iع مذكر وiع تكس�، : ثالثة  ، وا�مع كما نعرف k أنواع ، بل هو iع وال اسم iع هنا ليس اسم جنس فاXمي�
ا نأ» بذلك العدد مضافا إ� ذلك نفاrكم أن ذا ¶ن اXمي� iعاإف ،فهذه 	ها تعد iو ،  iع مؤنث سالمو،  سالم
Xات ، وسبعة متسابق^ بع س�س أوراق ، وستة كتب ، و: مثًال  فأقولمي� ، اwع )  كتب( فـ،  وما أشبه ذلك ،طاi

مي� فاX ،" متسابق" مذكر ومفردهiع " متسابق^"، و" طاwة"مؤنث ومفردها iع  "طاwات"، و" كتاب"تكس� ومفردها 
العدد إ� ذلك  å هذه اrالة �ب أن نضيف ذلكووال اسم iع ، بل هو iع حقي� ،  وهو ا�عدود هنا ليس اسم جنس

  . كما L األمثلة السابقة )اXمي� ( ا�عدود 
   ؟ �عأواسم اسم اsنس ما الضابط / مسألة ا�أنيث أو ا�ذكF إذا ±ن ا�عدود // مسألة 

( ا�ر أن نأ» باXمي� مسبوقا ¬رف : إذا ¶ن اXمي� اسم جنس أو اسم iع فإنه �وز �ا فيه وجهان ، أو�ما ذكرنا بأنه 
أن نضيف العدد إ¹ه ، وهنا يأ» السؤال عن ذلك العدد ، أيكون بصيغة اXذك� أم بصيغة اXأنيث ؟ : ، وثانيهما ) من 

  عندي سبعة من اwقر أم سبع من اwقر ؟ : فهل أقول مثال 
عطى العدد عكس يُ ف،  ¬سب حا�ما  ا�نس وا�معواXأنيث مع اس*ويعت· اXذك� : بقوk أجاب عن ذلك ابن هشام 

ومع� ذلك أنه إذا ¶ن عندنا اسم جنس أو اسم iع ونريد أن نعرف حكمه من حيث اXأنيث أو ما يستحقه ضم�هما ، 
، فإن ¶ن يعود [ اسم ا�نس أو اسم الضم�  وننظر إ� ذلكأ» بضم� يعود عليها ، اXذك� فإننا نضعه i Lلة ، ون

 ، و©ن ¶ن يعود عليهما بصيغة اXأنيث عومل ا�مع بصيغة اXذك� ع
ً
ومل معاملة ا�ذكر فيكون العدد اNي قبله مؤنثا

  .معاملة ا�ؤنث فيكون العدد اNي قبله مذكرا 
عندي : و©ذا أردت أن أذكر عددها فهل أقول ،  "غنمة"مفردها وÌ اسم جنس ، ف" غنم"	مة  :� ذلك  ةلومن األمث

  ؟  ة من الغنمالثثأو ،  ثالث من الغنم
 تستحق اXذك� أو اXأنيث ، ولù نعرف إن ¶نت اXأنيث ؟ اXذك� أمتستحق ، أ�  نفسها "غنم"ننظر إ� 	مة كما قلنا 

يكون فيها ضم� ئد إ¹ها ، ثم ننظر إن ¶ن ذلك الضم� قد د عليها بصيغة اXذك� عوملت معاملة نأ» بها i Lلة 
 و©ن ¶ن ذلك الضم� قد د عليها بصيغة اXأنيث عوملت معاملة ا�ؤنث فيكون العدد ا�ذكر فيكون ال

ً
عدد معها مؤنثا

، وهذا  باXأنيث غنٌم كث�ة ،: ون قول، وال يباXذك�غنٌم كث� ، : معها مذكرا ، ولو نظرنا ì Lم العرب لوجدناهم يقولون 
 "ثالثة"العدد [ فنحكم ،  ثالثة من الغنم: دد معها مؤنثا فنقول مذكرة ، وNلك يكون الع) غنم ( يعÜ أن 	مة 
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  . mكوم عليه بأنه مذكر وهكذا) الغنم(باXأنيث ؛ ألن ذلك ا�عدود 
  ؟ ، أو �سة من اwط  �س من اwط: فهل نقول ،  جنساسم أيضا ، فÌ  "اwط"	مة :  مثال آخر

بط كث�ة ، باXأنيث ، وال : العرب تقول و، يعود الضم� إ¹ها لة �نظر كيف i L) بط ( بوضع 	مة  نطبق ما ذكرناه آنفا
معاملة ا�ؤنث ، وNلك فإن العدد قبلهما سيكون ) بط ( بط كث� ، باXذك� ، وهذا يعÜ أنهم يعاملون 	مة : يقولون 

لكنهما اختلفا من حيث وهما اسم جنس ، ì "الغنم"ليست مثل 	مة  "اwط"، ف�مة " ثالث من اwط": مذكرا ، فنقول 
  .[ أنه مؤنث  "بط"[ أنها مذكر ، وتعاملت مع 	مة  "غنم"تعاملت مع 	مة ف، معهما تعامل العرب 

  " :اwقر"	مة : مثل  بطريقت^ أحيانا يتعامل العرب مع اللفظ الواحد
يجوز Å أن نكون �Ïين ب^ اXذك� واXأنيث ، فئذ وحينباXذك� واXأنيث ، ،  ، وبقر كث�ة بقر كث�: العرب تقول 

؛ ألن العرب تعاملت مع هذا اللفظ [ أنه òا �وز  جوز الوجهان، في ثالث من اwقر، أو  عندي ثالثة من اwقر: أقول 
  . فيه الوجهان 

  .اسم جنس أو اسم iع  ) ا�عدود (إذا ¶ن اXمي�  هذا
   ؟�عا  ) ا�مي�( ا�أنيث أو ا�ذكF إذا ±ن ا�عدود  ما الضابط / مسألة// مسألة 

 ؟ 
ً
 أم مؤنثا

ً
 فهل نأ» بالعدد مذكرا

ً
 iعيكون ا�عدود عندما إذا ¶ن ا�عدود iعا

ً
ننظر إ� مفرده ؛ ألنا لو نظرنا إ� ا�مع  ا

مفرد ال�مة ، ا�مع ، و©نما ننظر إ�  ر إ�ا ال ننظنا�مع يعامل [ أنه مؤنث ، لكنألن فا�مع يستحق اXأنيث دائما ، 
وهو مفردها رجل ، " رجال"	مة ا جئنا بالعدد مذكرا ، فمثال مؤنث فإن ¶ن ا�فرد مذكرا جئنا بالعدد مؤنثا و©ن ¶ن ا�فرد

�س " ، و_ذلك، فأؤنث العدد ؛ ألن مفرد 	مة رجال مذكر  ثالثة رجال: قول ا فنؤنثوNلك سوف نأ» بالعدد ممذكر ، 
ال إذن ، فنحن  �س سيارات: مذكرا فأقول العدد نأ» بNلك ومؤنث ؛ و� ، " سيارة"مفردها " سيارات"�مة ف، " سيارات

العدد جئنا ب، و©ذا ¶ن ا�فرد مؤنثا  اؤنثجئنا بالعدد مننظر إ� ا�مع نفسه ، و©نما ننظر إ� ا�فرد ، فإذا ¶ن ا�فرد مذكرا 
  .مذكرا 

  
k اò ( إذا ±ن ا�عدود: عالقة بهذه ا�سألة  كذلك �مي�يمكن عدها مثل ليس اسما من أي أنه ،  صفة ) ا vاألسماء ال :

بل اXمي� صفة �عدود mذوف ، و§ن األصل أن يذكر ا�عدود وتأ» هذه أشياء معدودة ، فرجال ، وما أشبه ذلك ، وكتب ، 
ل�م وبقيت صفته ، فإذا أردنا أن نأ» بالعدد وبعده صفة ا�عدود فهل بعده صفته ، ولكن ذلك ا�عدود قد حذف من ا

  نذكر العدد أو نؤنثه باعتبار ا�عدود ا�حذوف أم باعتبار الصفة ا�وجودة ؟
، أما تلك حذوف ، و©نما ا�عت· هو ا�وصوف ا� بالصفة تليسL تأنيث العدد أو تذك�ه عن ذلك بأن الع·ة  اsواب

ََسَنِة فَلَُه َعْ(ُ {:  قوk تعا�L  مثال ذلكو،  عدد أو تأنيثهالال ينظر إ¹ها L مسألة تذك�  االصفة فإنه ْQَمْن َجاَء بِا
ْمَثالَِها

َ
iع ، ) أمثال ( ألن 	مة ،  ع�ة أمثا�ا: تؤنث فيقال أن ¶ن ا�ف°ض  لماذا ؟ف�ء بها مذكرة " ع�"�مة ، ف} أ
ا�واب عن ذلك أن 	مة ، و" ع�ة أمثا�ا"فيقال " ع�"، فµن الواجب أن تؤنث 	مة  مذكروهو مفردها مثل ، و
ا�عدود 	مة ف،  "فله ع� حسنات أمثا�ا"ليست � ا�عدود ، و©نما � صفة �عدود قد حذف ، وتقدير ال�م " أمثا�ا"
فالعÅة هو با�عدود ا�حذوف ، " ع�"	مة وهو مذكرا العدد �ء ب، و� مؤنث ؛ وNلك " حسنة"مفردها و،  "حسنات"

  . وليس بصفته ا�ذكورة / ال�م 
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  ) �SاQلقة (
  

  << ا�عدودإضافة األعداد إ�  :مسألة >> 
هذه األعداد و،  ع�ة أن األعداد الv تضاف للمعدودعقد ابن هشام ر,ه اهللا فصال �ذه ا�سألة L كتابه وذكر ب

  : الع�ة قسمها gموعت^
  . ) è  ،é  ،�  ،-  ،.  ،/  ،(  ،æ) (يعÜ ، ن اbالثة إ� الع�ة �تها األعداد م جيندر:  ا�جموعة األو� ⇐

  .العدد مائة والعدد ألف :  فيها عددان وهما:  ا�جموعة اbانية ⇐
ابن هشام قسمها قد و ، هذه األعداد � األعداد الv تضاف إ� ا�عدود اNي يأ» بعدهاو،  فيصبح ا�جموع ع�ة أعداد

  .إ� gموعت^ الختالف اrكم فيهما 
⇐  Ýا�جموعة ا�كونة من األعداد من( ا�جموعة األو Wالثة إ� الع(ة وMا ( 

  .، من أبنية القلةمكàّا ، iعا : وأن يكون ذلك ا�عدود ، هذه األعداد حقها أن تضاف إ� ا�عدود اNي يأ» بعدها 
  : يكون عليها ا�عدود اNي يضاف العدد إ¹ه هذه ثالث مواصفات

  . أن يكون �عا وليس مفردا :األمر األول  •
  .أن يكون �ع تكسF وليس �ع تصحيح  :األمر اMا_  •
  . من �وع القلة وليس من �وع الك�ةأن يكون من أبنية القلة ، أي  :األمر اMالث  •

   ،و� ا�عدود ) أفلس ( مضافة إ� 	مة و� العدد ) ثالثة ( �مة ف ، ثالثُة أفلٍس : عندما أقول[ ذلك األمثلة  منو
 "وÞمة 
َ
 ( iع  "سلُ فْ أ

ْ
  :اbالثة ا�واصفات بأنه قد انطبقت عليها سنجد لو نظرنا فيها و ،) س فِل

  .iع وليس مفردا  "أفلس"�مة ف، ع أنه i : األمر األول
Íاbكس�  : األمر اXوع اi ع منi وزن  "أفلس"فـ، أنه ]" 

َ
ع اXكس� وليس من iوع iو، وهو من أوزان  "لعُ فْ أ

  . iع ا�ذكر السالم وiع ا�ؤنث السالم: جموع اXصحيح � ف_ما نعرف ، واXصحيح 
 - ة أفِعل -أفعال  - أفُعل :األربعة الv � القلة iوع هو من أوزان  "لأفعُ "وزن فأنه من iوع القلة ، :  األمر اbالث

  . القلة�موع األوزان األربعة  جاءت [ واحد من تلك) أفلس ( ف�مة  فِعلة ،
Ùٍُْر  {:تعا�  كذلك / قو�

َ
Ùٍُْر  {إ� ا�عدود وهو 	مة  تالعدد أضيف الv � }َسْبَعُة  {�مة ، ف}َسْبَعُة أ

َ
©ذا نظرنا L ، و}أ

Ùٍُْر  {ذلك ا�عدود وهو 	مة 
َ
   : صفات اbالثة موجودة فيهسنجد بأن ا�وا}أ

Ùٍُْر  {أنه iع فـ: األمر األول 
َ
   . مفردا توليس ،) ¬ر  (ع لـi}أ

Íاbكس� فـ: األمر اXوع اi ُرٍ {أنه منÙْ
َ
  .وليس من iوع اXصحيح وهو من iوع اXكس� ) أفعل(زن [ و}أ

Ùٍُْر  { أنه من iوع القلة ، ف�مة : األمر اbالث
َ
 "مثل } أ

َ
من  اوليس،  "ْل عُ أفْ "من iوع القلة [ وزن ، ìهما  "سلُ فْ أ

  .اbالثة موجودة L هذه األمثلة  فا�واصفات، iوع الكøة 
إن ذلك ا�عدود إذا أردنا أن نأÓ بها مضافة إ� ا�عدود ف ظ األعداد من اMالثة إ� الع(ةهذا هو الغالب والكثF / ألفاف

لكن  ةهذه W القاعدة العام، و� وزن من أوزان القلة ، مك�ا من �وع ا�كسF ، �عا  :ن يكوا�ي يأÓ بعدها 
  : ، وòا ³رج عنها ما يÒ  هناك ما ³رج عنها
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  أن يكون �عا  : ل(ط األول ا �
؟  كون ذلكم¥ يف يضاف إ� ا�فرد ،
الف ذلك فلكنه قد ، معدود يكون iعا يضاف إ�  (è-æذكرنا بأن العدد من 

فهذه األلفاظ فيها العدد ، ثالثمائة وسبعمائة وتسعمائة : عندما نقول  مثال،  "مائة"*مة يضاف إ� ا�فرد إذا ±ن ا�عدود 
Ïالف هذا ف بصيغة اإلفراد وليست بصيغة ا�مع ، "مائة"وجاء بعده ا�ضاف إ¹ه وهو 	مة " تسعة"، " سبعة"، " ثالثة"

Ùٍُْر  {:أن يكون iعا كما قلنا L L ا�عدود الغالب ألن  الغالب ، خروج عنلل�ط األول و
َ
 لكنه وما أشبهها ،}َسْبَعُة أ

  .	مة مائة  �صل إذا ¶ن ذلك ا�ضاف إ¹ه وهذا، L هذه األمثلة جاء ا�ضاف إ¹ه ا�عدود مفردا 
  :كثF ، هذا هو الأن يكون ا�ضاف إÄه �عا من �وع ا�كسF :ال(ط اMا_  �

 من iوع اXكس� وليس من iوع اXصحيح  (è-æذكرنا بأن العدد من 
ً
iع ا�ذكر ( يضاف إ� معدود يكون iعا

  ؟يكون ذلك مÄ ف،  يضاف �مع اXصحيحف ذلك، لكنه قد ³الف ) السالم وiع ا�ؤنث السالم 
  : ذكرهما ابن هشام يكون ذلك / مسأ�7 

• Ýال¹مة ، هملأن يُ  : ا�سألة األو Fا تكسñ Fوهذا يع� أنه ال يوجد �ع تكس .   
وبما أنه ال يوجد iع تكس� لل�مة فنحن إذن مضطرون ألن نضيف العدد إ� iع تصحيح ألن ال�مة لم يسمع �ا 

وقد العدد  هو } َسْبعَ  {�مة ، ف }َسْبَع َسَمَواٍت  {تعا�  L قوk )ات سماو( 	مة  من األمثلة � ذلكو ،iع تكس� 
 أنها iع وليست مفردوهو نطبق عليها ال�ط األول ا} َسَمَواٍت  {Þمة و، } َسَمَواٍت  {أضيف إ� 	مة 

ً
لكن إذا و ، ا

 Íاbع تكس� وهو نظرنا لل�ط اi مة سأن يكون ا�مع	ع تكس� } َسَمَواٍت  {نجد بأن i ع ، بل ليستi �
، فثلك iع تكس�  �ا عن العربلم يسمع  "سماء"	مة مفردها وهو وهذا جائز ألن  ،iع مؤنث سالم فÌ  تصحيح ،

 ، iع اXكس� iع اXصحيح مادام أنه لم يسمع للمعدودفيصح هنا أن يضاف العدد إ�  ستعيض عنه ~مع اXصحيح ،ا
أضيفت إ�  "�س"�مة ، ف)  لليلةYس صلوات كتبهن اهللا / اÄوم وا: (/ قول الرسول ص� اهللا عليه وسلم وÂذلك 
مفردها  "صلوات"ف�مة ، iع تكس�  تليس الكنه، iع وهذا هو ال�ط األول  "صلوات"Þمة و ، "صلوات"	مة 

iع  "صالة"جائز ألنه لم يسمع عن العرب أنهم iعوا 	مة  ا��ء هنا ~مع اXصحيحو، iع مؤنث سالم ، فÌ  "صالة"
إ�  تأضيف}  َسْبعَ  {�مة ف، } َسْبَع َنَقَراٍت  {:تعا�  Âذلك / قو�و ~مع اXصحيح بدال منه ، �ء، وNلك تكس� 

iع (لكنه ليس iع تكس� و©نما هو iع تصحيح  ، وهذا هو ال�ط األول، iع  هنا} َنَقَراٍت  {و ،}َنَقَراٍت  {	مة 
لم يسمع عن العرب أنهم iعوه iع تكس� فثلك �ء  "بقرة"ألن 	مة قد جاز ذلك و ، "بقرة"ومفردها ) مؤنث سالم 

  .~مع اXصحيح بدال عنه 
 Fكس�صحيح بدال من �ع ا�مع ا� Òال� ³وز فيها أن يؤ Ýفهذه ا�سألة األو : Fوهو إذا لم يكن هناك �ع تكس

  . لل¹مة
وقعت �اورة ل¹مة ليس ñا �ع تكسF لكن نظرا لكونها وأن يوجد لل¹مة �ع تكسF  :ا�سألة اMانية  •

  فثلك تأخذ حكمها 
ما دام أنه قد ُسمع iع تكس� بنا أن نأ» با�عدود [ صيغة فيف°ض ا�عدود نريد أن نضيفه إ� وعندنا عدد فلو ¶ن 

، فثلك صحيح و©نما �ا iع ت، ليس �ا iع تكس� أخرى 	مة  ذلك ا�عدود قد جاور ولكن نظرا لكون ،عن العرب 
  {تعا�  L قوk ن هشام مثاالÈب ابوقد ، ة جاوراXأثر با�من باب بصيغة iع اXصحيح ذلك ا�عدود ز أن يؤ¼ بجا

¼
إِ_

ٍت 
َ

 وََسْبَع ُسْنُبال
ٌ

ُكلُُهنn َسْبٌع ِعَجاف
ْ
َرى َسْبَع َنَقَراٍت ِسَماٍن يَأ

َ
 {و 	مة  ،}ٍت ُسْنُبال {أضيف إ� 	مة  }َسْبَع  {العدد، ف}أ
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بل �  س� ،لكن لم يتحقق فيها ال�ط اbاÍ وهو أنها ليست iع تكو وجد فيها ال�ط األول أنها iع ،} ٍت ُسْنُبال
ٍت  {، فـتصحيح iع 

َ
سمع عن العرب أليس �ذه ال�مة iع تكس�؟ بi  ، qع سنبلة وهو iع مؤنث سالم ،} ُسْنُبال

 ، فلماذا لم يؤت ~مع اXكس� هنا مع أنه مسموع عن العرب ؟" سنابل":تكس� فقالوا iع  "سنبلة"أنهم iعوا 	مة 
 {�مة ، ف} َنَقَراٍت  {و� 	مة �ا ، iع تكس�  	مة لم يسمع عن العرب) سنبالت ( السبب L ذلك أن قبل 	مة 

ٍت  { 	مة، فلما وقعت لم يسمع �ا iع تكس� } َنَقَراٍت 
َ

مراة Xلك �ء بها بصيغة iع اXصحيح ورة �ا gا} ُسْنُبال
  .ا�جاورة و©ن ¶ن �ا iع تكس� 

 Òصحيح مع أن األك� واألغلب أن يؤ�ه ا�عدود بصيغة �ع اÄبا�ضاف إ Òان ³وز فيهما أن يؤ�به فهاتان مسأ
 Fكس�بصيغة �ع ا.  

  : القلةوزن من أوزان ع ا�كسF � أن يكون �: ال(ط اMالث  �
جموع اXكس� ف iوع تكس� للقلة وiوع تكس� للكøة ، :iوع اXكس� مقسومة قسم^ ال ü³ عليكم أن 

 ، وiوع اXكس� للكøةعددها أربعة للقلة 
ً
ا�طلوب L هذا ، وتصل إ� ثالثة وع�ين وزنا وكث�ة  وذكرناها سابقا

  .هذا هو الكث� والغالب ، فا �ديدً  لقلةلتكس� iع ا�عدود ا�ضاف إ¹ه أن يكون 
  ؟  هل يصح أن نأÓ بهذا ا�عدود ا�ضاف إÄه � صيغة من صيغ �ع ا�كسF للك�ة

/ يضاف �مع اXكس� اNي [ وزن من أوزان الكøة :  أي ، يضاف ^ناء الك�ةأجاب عن ذلك ابن هشام فقال بأنه 
  : مسأ�7

• Ýع قلة �ذه ال�مة  ه ال يوجد عند العربأن :، أي ناء القلة أن يهمل ب : ا�سألة األوi فبما أنه لم يسمع عن ،
 هو "ثالثة"�مة ف ثالثة رجال ،: قو�ا  من األمثلة [ ذلكو ،جاز أن يؤ¼ به iع كøة Nلك ا�عدود iع قلة العرب 
وهو فيها سنجد بأن ال�ط األول متحقق ف "رجال" ©ذا نظرنا L 	مةو، " رجال"	مة وهو أضيف إ� ا�عدود اNي العدد 

 iع تكس� وليست iع تصحيح ، هاأن فيها وهووسنجد أيضا بأن ال�ط اbاÍ متحقق  ، اليست مفردوiع  هاأن
 "رجال"ألن 	مة تحقق ، سنجد بأن هذا ال�ط غ� مفهو أن يكون من أوزان القلة ولكن إذا نظرنا لل�ط اbالث و

،  )وفِعلة–و أفعلة –وأفعال –أفُعل : (أوزان القلة كما ذكرناها ف ليس وزنا من أوزان القلة ، "فعال"و ، "عالفِ "[ وزن 
) رجال ( لماذا جئنا بكلمة ، فهو وزن من أوزان الكøة ليس منها ، بل  "فعال"واألوزان األربعة � أوزان القلة ، هذه ف

 [ وزن من أوزان القلة ، "رجل"أنه لم يسمع عن العرب أنهم iعوا 	مة ؟ السبب L ذلك  [ وزن من أوزان الكøة
فهذا مثال [ ما يصح فيه اإلتيان ~مع  [ وزن فِعال ، "رجال"نه ~مع من iوع الكøة وهو 	مة فثلك �ء بدال ع
  . الكøة L ا�عدود

Þمة و ، "دراهم"إ� ا�عدود وهو 	مة  "�سة"أضيف العدد ، فقد  )Yسة دراهم (وهو مثال آخر ذكره ابن هشام و
وÞمة ، أن يكون iعا متحقق وهو األول منها فسنجد بأن ال�ط إذا نظرنا L ا�واصفات اbالثة الv ذكرناها  )دراهم(
 iع تكس�، ) دراهم ( فإن 	مة أيضا ، وهذا موجود  ، اbاÍ أن يكون iع تكس� وال�ط � iع ،) دراهم(
فهو ،  )عالِلفَ ([ وزن ) دراهم ( Þمة ، وال�ط اbالث أن يكون [ وزن من أوزان القلة و يست iع تصحيح ،ول

السبب L ذلك أن  فلماذا جئنا بوزن من أوزان الكøة هنا ؟، بل هو وزن من أوزان الكøة ، ليس وزنا من أوزان القلة 
  .فثلك �ء ~مع الكøة بدال عنه ،قلة  لم يسمع عن العرب أنهم iعوها iع "درهم"	مة 

  



Jمقرر اJحوحومقرر ا    --  Mا�ستوى اMنسخة مدققة ومزيدة                                                                                      امنامنا�ستوى ا 

- ٤٤ - 
 

Ç هذه اrالة ف، اsمع قليل أو نادر  ع � وزن من أوزان القلة ولكن ذلكلل¹مة �يوجد أن  : ا�سألة اMانية •
القلة اNي سمع عن العرب و_أنه غ� من أوزان  نعت· ذلك ا�مع ا�ادر: أي  سنستغÜ عنه باإلتيان ~مع الكøة ،

فثلك ي°ك و_أنه غ�  شذوذ ،درة واللكن نظرا لوجود علة فيه و� ا�، مع أنه موجود وسمع عن العرب  موجود
ال {:تعا�  من األمثلة [ ذلك قوkو مسموع ويؤ¼ بدال منه ~مع الكøة ،

َ
َة ُقُروٍء ث

َ
َة  {العددب�ء ، حيث }ث

َ
ث

َ
ال

َ
 }ث

األمر  أم ال ، فسنجد أنا�واصفات اbالثة منطبقة عليها هل و}قُُروٍء {مة ©ذا نظرنا L 	و ،}قُُروٍء  {إ� 	مة  امضاف
أن وهو  ال�ط اbاÍو_ذلك مفردا ، وليست  ،) قَرء ( iع ل�مة  }ُقُروٍء  {�مة منطبق ، فأن يكون iعا األول وهو 

يكون [  أنوهو  اbالث األمرiع تكس� وليست iع تصحيح ، و} قُُروٍء  {�مة ف ،متحقق يكون iع تكس� 
بل هو وزن من ، ليس وزنا من أوزان القلة وهو  ، "ولعُ فُ "[ وزن } قُُروٍء  {�مة ف، غ� متحقق وزن من أوزان القلة 

ال يوجد �ا iع [ وزن من أوزان القلة ؟ بq ، سمع عن أ؟  بها [ وزن من أوزان الكøة فلماذا �ء أوزان الكøة ،
ض عنه واستعي_أنه غ� موجود اعت· وفثلك  ،لكن هذا ا�مع iع شاذ  ، "أقراء"[  "قرء"iعوا 	مة  العرب أنهم

ال {~مع الكøة وهو قروء كما L اآلية 
َ
َة قُُروٍء ث

َ
  .}ث

 بعدها لمجموعة األو� و� األعداد من اbالثة إ� الع�ة عرفنا حكمها إذا أضيفت إ� ا�عدود اNي يأ»لهذا بالنسبة 
 .ن ذلك عوعرفنا ما خرج ، من حيث ا�واصفات الv فيه 

  )SÃ(اQلقة 
  )ألف  –مائة ( ا�جموعة اMانية  ⇐

هذين العددين إذا أردنا أن فما حكم ، " ألف"والعدد " ئةام"ويندرج �ت ا�جموعة اbانية عددان فقط هما العدد
  نضيفهما إ� ا�عدود ؟ 

أن فحقهما إذا أردنا إضافتهما إ� ا�عدود أن هذين العددين  وهذا يعÜ ،ضافا إ� ا�فرد وحقهما أن ي:  يقول ابن هشام
، وجئنا " جتة"وهو 	مة مئة جتة ، أضيفت إ� ا�عدود : L قو�ا ) مئة(فمثال 	مة ،  يكون ذلك ا�عدود بصيغة اإلفراد

، ومثال آخر [ 	مة  وليس بصيغة ا�مع" جتة"فراد [ صيغة اإلأيضا  كما جئنا به،  اإ¹ه gرور امضاف با�عدود
َف َسنَةٍ {L قوk تعا� ) ألف(

ْ
ل
َ
 ، وقد �ء با�عدود" سنة"إ� ا�عدود وهو 	مة  تالعدد أضيفو� " ألف"مة ، ف�}  أ

  ارإ¹ه gرو امضاف
ً
  .و[ صيغة اإلفراد أيضا

كما قلنا  ألن األعداد من اbالثة إ� الع�ة، الثة إ� الع�ة ا مثل األعداد من اbليس" ألف"و" مئة"ان العددفإذن 
   . فإنهما يضافان إ� ا�فرد" ألف"و" مئة"ان أما العدد،  الكث� أن تضاف إ� ا�معالغالب فيها و

  ؟  إ� اsمع "مئة" العددهل ³وز إضافة  /س
َ̂ َوازَْداُدوا تِْسًعاسِ  ثَالَث ِمئَةِ  { : تعا� kقو اkومث،  قليالً  و©ن ¶ن ذلكإ� ا�مع " مئة"قد تضاف 	مة  ,زة L قراءة  } نِ
العدد  والشاهد فيها إضافة، ) سن^ ( مضاف إ� ا�عدود " مئة"العدد و، " مئة"إ� مضاف " ثالثة"العدد والكساÃ ، حيث 

 ،  مفردوليس إ� " سن^"وهو إ� iع  "مئة"
ً
فاألصل أنها تضاف ،  حÄ يقاس عليه لكن هذا يعت· قليًال وليس كث�ا

 ) مائة ( بعد 	مة با�عدود  قد يؤ¼و ، إ� ا�فرد
ً
 [ أنه تمي� ولكن ليس مضافا

ً
  : كقول الشاعر، ، و©نما يكون منصوبا

 
ً
  فقد ذهب ا��ة و الفتاء*** إذا zش الف¥ مئتz 7ِما

 :  الشاهد L قوkو
ً
ِ̂ ما  "ولم تضف إ� ا�عدود بعدها وهو 	مة ،  بها بصيغة ا�ث��ء  "ئةام"ف�مة ،  مئت

ً
و©نما ، " ما

�Xا ] 
ً
 عن العربوسممهذا و، مي� ء به منصوبا

ً
و 	مة " مئة"مة ولكن كما قلنا الكث� والغالب L 	،  ع أيضا
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  .ا دا�عدود مفريكون أن و ، مضاف^ إ� ا�عدود اNي يأ» بعدهما أن يكونا" ألف"
  

  <<حكم العقد واJيف من حيث ا�ذكF وا^ناء >>
  .من األعداد  تتعلق بما جاوز الع�ةفÌ سألة ، أما هذه ا�)  (æ – æ( حديثنا السابق ¶ن عن األعداد من 

  ؟ كيف تكون طريقة ترÂيب األعداد ال� تتجاوز الع(ة/ س 
 ) ا�يÔف( ويس� :  اللفظ األول،  ^ لصنع ذلك العددبلفظ نا نأ»فإنمن األعداد الع�ة ما زاد عن أ» بإذا أردنا أن ن

 أحد األعداد السابقة الv تبدأ من الواحد وتنتÌ ،  بمع� الزيادة وا�يÔف، بتشديد ا¹اء أو Ûفيفها 
ً
ويكون متضمنا

مر_ب من  عدد جديد ندناسوف ينشأ ع ذلكبو،  "ع�ة"اbاÍ ويكون 	مة واحدة و� 	مة لفظ ثم نأ» بال،  بالتسعة
  :لفظ^ 

  وهو أحد األعداد السابقة من الواحد إ� التسعة" ا�يÔف" اللفظ األول اNي يس�
   " .ع�ة"Í من هذا اللفظ ا�ر_ب وهو 	مة واحدة ال تتغ� و� 	مة اللفظ اbا
 من لفظ^ا العدد بهذفيؤ¼ ، " �َس ع�ة"أو " ثالثَة ع�"أو " اثنا ع�"أو " أحد ع�: " فيقال مثالً 

ً
وليس ،  مر_با

  . لفظة واحدة كما هو اrال L األعداد السابقة
  ؟  من حيث ا�ذكF وا�أنيث هحكمكيف سيكون ،  قبل قليلا�ذكورة مثلة عنا العدد ا�رÂب ±ألإذا صن /س 

فإن هذا العدد ا�ر_ب سيكون " اثن^"أو العدد " واحد"هو العدد  -ا�زء األول  -" ا�يÔف" اإلجابة عن ذلك بأنه إذا ¶ن
 للمعدود L اXذك� واXأنيث

ً
عدود اNي هو ا�"  رجال"ف�مة ،  جاء أحَد ع� رجالً :  فأقول [ سبيل ا�ثال،  مطابقا
 ) أحد ( وهو 	مة " أحَد ع�" عدد زء األول من الفثلك جئنا با�، مذكر

ً
 كما L قمذكرا

ً
: و�ا ، ولو ¶ن ا�عدود مؤنثا

 وهو 	مة 
ً
 إذا ¶ن " اثنان"كذلك العدد و، ) إحدى ( جاءت إحدى ع�ة امرأة ، فسوف نأ» با�زء األول مؤنثا

ً
أيضا

 
ً
 فإنا نأ» بالعدد مذكرا

ً
ألن ا ، �ء به بصيغة اXذك�" اثنا"فالعدد هنا  ،جاء اثنا عَ( رجالً  : فنقول،  ا�عدود مذكرا
 و،  مذكر" رجل"�عدود وهو 

ً
فا�عدود  ، جاءت اثنتا ع(ة امرأةً : كما L قو�ا  سنؤنث ذلك العدد ا�ر_بفلو ¶ن مؤنثا

  . ارمذكوليس مؤنثا " اثنتا"�ء بالعدد فثلك ، مؤنث " امرأة"
ن ا�يف إذا ¶أما ، " اثن^"العدد أو " واحد"العدد  إما" ا�يÔف"ا�زء األول منه وهو اNي سميناه  هذا بالنسبة للعدد إذا

 من 
ً
فإذا ¶ن ا�عدود  ، الف ا�عدود L اXذك� و اXأنيثه حينئذ أنه ³حكمفإن " اbالثة إ� التسعة"األعداد من واحدا

 جئنا با�يف
ً
  مذكرا

ً
 جئنا بو©ذا ¶ن ا�عدود ،  مؤنثا

ً
  يفا�مؤنثا

ً
 ،: ومثال ذلك  ، مذكرا

ً
ا�عدود ف Üح  ثالثَة ع( طا^ا

" 
ً
جئنا مؤنث فثلك " امرأة" ا�عدود، فحY õس ع(ة امرأةً  :_ذلك و، ا مؤنث" ثالثَة " فثلك جئنا بالعدد مذكر " طاwا
وتكون ، ا �عدود مؤنثإذا ¶ن افتكون مؤنثة دائما ، تتبع ا�عدود فإنها " ع�"أما 	مة ، بصيغة اXذك�" �س"بالعدد 

  .مذكرة إذا ¶ن ا�عدود مذكرا 
   ألفاظ العقود  �
كذلك و، ) )æإ�  ææ(، كذلك األعداد من ) (æ(، والعدد )  )إ�  è( ، واألعداد من )  æ  ،ç(  ينالعددحكم عرفنا 
: ، أي  ) () – (ç( ، ويُقصد بها األعداد  ب� عندنا من األعداد ما يس� بألفاظ العقود، و "مائة ، ألف " اندالعد

تنصب و¥ر و، ف°فع بالواو ، L إعرابها  � òا يلحق ~مع ا�ذكر السالمو،  إ� تسع^ ..... وثالثون وأربعونعشرون 
   ؟فما حكم هذه األعداد ،  با¹اء
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 [ اXمي�  هذه
ً
:  فأقول،  بصيغة اإلفرادواألعداد حكمها أنها ال تضاف إ� ا�عدود و©نما يؤ¼ با�عدود بعدها منصوبا

 ، ون رجالً خرج ع(
ً
 Ü، ذهب ثالثون طا^ا

ً
فنلحظ أن هذه األعداد جئنا بعدها با�عدود لكن لم نأت ،  ح ستون معلما

 [ أنه تمي�، ا إ¹ه gرور ابه مضاف
ً
 فيعرب [ أنه تمي� منصوب وعالمة نصبه الفتحة [ آخره،  و©نما جئنا به منصوبا

 " ، "رجالً "ويكون بصيغة اإلفراد ، 
ً
 " ، " معلما

ً
  .وليس بصيغة ا�مع  "طاwا

 [ اXمي� "ثالثة ع�"، " اثنا ع�"،  "إحدى ع�"ا�ر_بة  لألعداد _ذلك با�ناسبةو
ً
،  أيضا يؤ¼ با�عدود بعدها منصوبا

  .ويكون منصوبا [ اXمي� ،  يؤ¼ با�عدود بعدهما بصيغة اإلفراد، ف س ع�ة امرأةً �، و ثالثة ع� رجالً :  فأقول
  : من األمثلة � ذلك

æ. َحَد َعَ(َ َكْوَكًبا { : قو� تعا�
َ
يُْت أ

َ
 َرأ

¼
�ء به بصيغة " حدأ"العدد هو ،  هذا من األلفاظ ا�ر_بة" أحد ع� " ،} إِ_

 "اXذك� ألن ا�عدود وهو 	مة 
ً
 [ اXمي�و، بصيغة اXذك�" ع�"و_ذلك ،  مذكر" كو_با

ً
،  ا�عدود جاء بعده منصوبا

  . وهو بصيغة اإلفراد
ç. kَنا َعَ(َ َشْهرًا{ :  تعا� قو

ْ
ُهوِر ِعْنَد اهللاnِ اع Ðةَ الش nِعد nذك� جاء ا�زء األول منه " ع� اثنا"  فالعدد،  } إِنXبصيغة ا

 "ألن ا�عدود وهو 	مة 
ً
 [ اXمي� ،  مذكر" شهرا

ً
 "و�ء با�عدود بعده منصوبا

ً
  . وهو بصيغة اإلفراد،  "شهرا

è. kالَوَواَعْدنَ  { :  تعا�قو
َ
ْ ا ُموَ� ث

َ
Ä 7َِْيَمْمَناَها بَِعْ(ٍ ع

َ
 ا�ء بعدهوقد ،  من ألفاظ العقود "ثالث^"ف�مة ،  } لًَة وَأ

  . بصيغة اإلفرادوهو منصوب [ اXمي� و" ¹لة" با�عدود
é. ْلَةً {  و_ذلك

َ
Ä 7َْرَبِع

َ
ِه أ  " ¹لة"با�عدود  ابعده �ء، وقد من ألفاظ العقود " أربع^" �مة ف، } َفَتمn ِميَقاُت َرب¼

ً
منصوبا

  .وهو بصيغة اإلفراد ، [ اXمي� 
ُ تِْسٌع َوتِْسُعوَن َغْعَجة {:   تعا�قوLk األلفاظ ا�عطوفة تأخذ اrكم نفسه كما  ككذل .�

َ
� �ِ

َ
ً إِنn َهَذا أ تسع " مة �ف ، }�

 [ اXمي� " نعجة"�ء بعدهما با�عدود " وتسعون
ً
 . بصيغة اإلفراد ، وهومنصوبا

 ق .-
ً
ْسَباًطا { : وهو L قوk تعا�، ه لد يكون فيه Àء من اللبس لù يزيذكر ابن هشام مثاال

َ
ةَ أ نََ�ْ َعْ(َ

ْ
ْعَناُهُم اث nَوَقط 

" ع�ة"و_ذلك ، مؤنثة باXاء" اثنv"،  بصيغة اXأنيث �ء به" اثنv ع�ة" سنجد العدد إذا نظرنا L هذه اآلية ، }
 "	مة  وهو لكننا إذا نظرنا إ� ا�عدود الظاهر،  ة باXاءمؤنث

ً
مذكر  سنجد بأنه "ِسبط"ومفردها iع الv � " أسباطا

 و
ً
 "مع أن ا�عدود L الظاهر 	مة " اثنتا ع�ة" فلماذا أنث  العدد ،  ليس مؤنثا

ً
 ؟ " أسباطا

ً
  مذكر و ليس مؤنثا

 "مة بأن ا�عدود L اrقيقة ليست 	ابن هشام ب^ 
ً
وقطعناهم (وتقدير ال�م ، و©نما ا�عدود 	مة mذوفة مؤنثة " أسباطا

  و� مؤنثة  Nلك أنث، "فرقة"فا�عدود هو 	مة ، اثنv ع�ة فرقةً  -أي بÜ إ�ائيل-وقطعناهم،  )اثنv ع�ة فرقةً 
  " .اثنv ع�ة" العدد و� 	مة 

  <<صياغة اسم الفاعل من العدد >> 
منه اسم الفاعل مثًال " Èب"الفعلف،  "فاعل"اسم فاعل [ وزن  اbالثية أن نصوغ من األفعال نايمكن Áن نعرف أنه

داخل " أسماء الفاعل^ منها  "دخل وخرج ولعب وذهب"وهكذا ،  "جالس"منه اسم الفاعل " جلس"الفعل و، "ضارب"
  .هذا بالنسبة لألفعال ،  كوما أشبه ذل " ..وخارج والعب

 اسما � وزنهل ³و/ س 
ً
   ؟ "فاعل"ز Jا أن نصوغ من األعداد أيضا
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  SÑاQلقة 
 � وزنأن نصوغ من العد يمكننا

ً
، "ثاÍ"فنقول  "فاعل"اسما [ وزنمثًال " اثن^"من العدد نصوغ ف،  "فاعل"د اسما

هذا كتاب خامس :  لضعها i Lل فأقوأن ن يمكنو، ثالث ورابع وخامس وسادس إ� � :  د نقولاعداألبقية ومن 
  . نهذا قلٌم ثام، و ، وهذه mاÈة سابعة ، وهذا رجل سادس

  ؟ من حيث ا�ذكF و ا�أنيث "فاعل"وزنحكم هذه األسماء ال� صغناه �  ماذا
 تتبع 

ً
 فإنها تكون مذكرة، فما قبلها من حيث ا�ذكF و ا�أنيث حكمها أنها دائما

ً
¶ن  و©ذا،  إذا ¶ن ا�وصوف بها مذكرا

 فإنها تكون مؤنثة
ً
، وسجادة رابعة ،  كتاٌب ثالٌث ، ومسألة ثاMة ، وقلٌم رابعٌ :  [ سبيل ا�ثال أقولو،  ا�وصوف بها مؤنثا

 فإنا ،  سيارٌة سابعةٌ ، و ، وسيارة خامسة ، ومسجد سادس ، و�ا5ٌة سادسةٌ  وطابوٌر خامٌس 
ً
فإذا ¶ن ا�وصوف بها مذكرا

 مذاسم الفاعل نأ» ب
ً
وصوف ا�©ذا ¶ن ، و ةمذكر" خامس"ة جئنا بكلموNلك مذكر  )رجل ( فـ، رجٌل خامٌس : Áو  كرا

 ب
ً
بصيغة " سادس"Nلك جئنا بالعدد و ةمؤنث" امرأة"�مة ف، امرأٌة سادسٌة : فإننا نأ» باسم الفاعل مؤنثا Áو ها مؤنثا

  . اXأنيثذك� ون حيث اXهكذا حكم هذه األعداد مف،  "سادسة"اXأنيث فقلنا 
   وW ما ا�ع� ا�ي يفيده اسم الفاعل ا�صوغ من العدد � وزن فاعل ؟مسألة ب� 

  :  أبرزها و،  عدة معانٍ  يفيد العددفاعل من الاسم صياغة 
  مع� االتصاف بالعدد : ا�ع� األول  ⇐

  ا¾اللة [ أن ما قبل اسم الفاعل: أي 
ً
" سابع"�مة ، ف رجٌل سابعٌ  : ا أقول مثالً عندم، فموصوف بهذا العدد �ديدا

 L ل،  أي أنه هو السابع،  هذه ا�رتبةأفادت وصف ذلك الرجل بأنهóةٌ : أقول عندما و،  ةوقد وصل إ� هذه ا�bسيارٌة ثا  ،
 تفيد وصف "ثاbة"�مة ف

ً
� األول لصياغة اسم ا�عفهذا ،  أي أنها L ا�رتبة اbاbة،  هذه ا�رتبة أنها Lب السيارة أيضا
 من الشعر  ابن هشام ذكرقد والفاعل من العدد ، 

ً
   :وهو بيتا

  لستة أعوام وذا العام سابعُ *** تها ñا فعرف آياٍت  توهمُت 
متصف وأي أنه L هذه ا�óلة  ، هذا العام هو السابع، ويراد به أن ) سبعة ( والشاهد فيه استعمال اسم الفاعل من العدد 

   . فقبله ستة،  أنه هو السابعوهو  بهذه الصفة
] vأسماء األعداد ال L وزن فاعل هذا هو ا�ع� األول وهو ا�ع� ا�شهور .  

  "واحد من "  :ا�ع� اMا_  ⇐
، و�صل ذلك إذا أضيف اسم الفاعل إ� العدد اNي اشتق منه ) واحد من ( أي أن اسم الفاعل من العدد يكون بمع� 

 �ذا ،  منه وأضفناه إ� العدد اNي اشتققناه فاعل عدد [ وزنفاعل من الاسم الب ، فإذا جئنا
ً
فإنه حينئذ يكون مفيدا

فإذا جئنا ، " ستة" اشتققناها من العدد" سادس" و 	مة " �سة"مشتقة من العدد " خامس"نعرف أن 	مة ا�ع� ، وÁن 
رابع "أو " ثالث ثالثة"أو " ثاÍ اثن^"أو " خامس �سة"أو " ادس ستةس"إ� العدد فقلنا  وأضفنا اسم الفاعل اباالثن^ مع

 {:قوk تعا� و واحد من ستة ، أو واحد من �سة ، أو واحد من اثن^ ، وهكذا ،: يكون ا�ع� Ç هذه اrالة ف، " ةأربع
 ِ ْ̂ َقْد َكَفَر {:قوk تعا� ، ور� اهللا عنه  أبو بكروهما الرسول صq اهللا عليه وسلم ، و،  أي واحد من اثن^ }ثَاÍَِ اثْنَ

َ
ل

ثَةٍ 
َ
يَن قَالُوا إِن� اهللا�َ ثَاِلُث ثَال ِ

�
Nاعتقادهم} ا L واحد : أي  ،" خامس �سة"و، " رابع أربعة"و،  أي أن اهللا واحد من ثالثة

إ� العدد اNي إذا أضيف  "علفا" وزناسم العدد اNي [ اNي يفهم من فهذا هو ا�ع� ،  واحد من �سةو،  من أربعة
  . "فاعل"وزناسم العدد اNي [ من ا�عاÍ الv يفيدها اbاÍ  ع�وهو ا�،  اشتق منه
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  "مصF¼ العدد كذا : "ا�ع� اMالث  ⇐
، " رابع"أو ، " ثالث"نأ»  باسم العدد ف،  عدد أقل منهإ� " فاعل" وزنالعدد اNي [ اسم وهذا ا�ع� �صل إذا أضيف 

نكون قد أضفنا اسم الفاعل ، ف خامُس أربعةٍ : يسبقه ، كأن نقول مثًال نضيفه إ� العدد اNي و" سادس" أو، "خامس"أو 
، أو سابُع  ، أو سادُس �سةٍ  ، أو خامُس أربعةٍ  ثالُث اثن^ ، أو رابُع ثالثةٍ : ومثله  ، "أربعة"إ� العدد األقل منه " خامس"

: ، أي   العدد كذامصF¼ هو  "فاعل" وزناسم العدد اNي [ وسيكون ا�ع� اNي يفيده حينئذ ،  وما أشبه ذلك،  ستةٍ 
أي أن عددهم أربعة وأنت ،  ا�ع� أنت مص� األربعة �سةً ، ف أنت خامُس أربعةٍ : فإذا قلت  ،جاعل العدد كذا 

يفيده اسم العدد اNي ثالث فهذا مع� ،  بسببه فيفيد مع� ا�صيF والزيادة / العدد،  ص�تهم �سة بانضمامك إ¹هم
  . عدد أقل منهإذا أضيف إ�  "فاعل" وزن[ 

  "فاعل" وزنهذه W االستعماالت اMالثة الشهFة ال� استعملت العرب فيها اسم العدد ا�ي � 
æ.  

ً
ù يدل ن صفًة  �ا قبله لوحينئٍذ ذكرنا حكمه بأنه يكو،  بعدهبمع� ال يضاف إ� Àء ،  إما أن يؤ¼ به مفردا

  .به أنه وصل إ� هذا العدد 

ç.  ي اشتُق منهو©ما أنNواحد من كذا"يكون معناه  حينئذ،  يضاف إ� العدد ا" 

è.  مص� العدد كذا"حينئذ يكون معناه عدد أقل منه وإ� و©ما أن يضاف ".  
  

  ﴾ باب كنايات العدد: ا^اب اMالث ﴿ 
عدد أي أنه ،  دل بها [ عدد gهول ا�نس وgهول الكم¹نستعملها ì Lمنا اظ ألفثالثة ويقصد بكنايات العدد 

[  	ها تدل" وثالثون" " ستة وع�ون"و" أحد ع�"و" سبعة"و" ثالثة"واألعداد الv عرفناها مثل  ، مبهم غ� معلوم
  �سُة رجالٍ :  عندما أقولف،  ر معلوماقدم

ً
وال  ، معلوم مقداره  جنسفÌ تدلك [ ،، ستون سيارًة  ، سبعة ع� طاwا

لكن هناك ألفاظ أخرى نستعملها ونكÜ بها عن ، فثلك � أعداد ��ة وواضحة ا�قدار ، ودلك [ عدد مبهم ت
لك سميت �و،  ال نعلم مقداره وال نعلم ما نوعه وجنسه،  أننا نستعملها لتاللة [ عدد مبهم غ� معلوم أي،  العدد

  :  Wو،  / هذا ا^اب ا�ي يس� باب كنايات العدد وعةم� ثالثة ألفاظ وW ،  "العددكنايات "
S .     كأين    . �كمÃ .كذا  

  " كم" / اللفظ األول  �
  :  �ا نون" كم"Áن نعرف أن 	مة 

æ .كم االستفهامية      .ç .ية·Jكم ا  .  
W يراد بها االستفهام ) كم  ( كم االستفهامية vعن عدد مع^ال .  

،  اإلخبار عن كøة ذلك األمرأي ، و©نما يراد بها اXكث� ،  الv ال يراد بها االستفهام عن عدد) كم (  Wكم اÅcية 
  . وال يراد بها طلب ا�واب عن السؤال

   "االستفهامية كم: "أمثلة  ⇐
   "كم مرةً زرت وا�ك؟"  ، "كم Äلًة جلست / مكة؟" ، "كم أصدقاؤك؟"
 من Ïاطبه طلب وقائلها ي،  "كم االستفهامية"L هذه األمثلة 	ها � " كم" مة	

ً
 "كم االستفهامية "فهذه ، بها جوابا

  ؟  جلست L مكة أي عدد من اللياÅبمع�  ؟ كم ¹لة جلست L مكة:  كما ذكر ابن هشام   ؟ أي عدد: معناها و
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  . سأل عنهوا�ت�م ي،   معلومفÌ 	مة يك� بها عدد من اللياÅ لكنه gهول غ�
   "كم اÅcية: "أمثلة  ⇐

   "كم Äلٍة سهر ا�ريض فيها وهو يب " ، "كم رجٍل صالٍح قابلته / مكة"  ،" كم Äلٍة سهرت فيها  أذاكر"
وال  ، أنا ال أريد بها أن استفهم عن Àءفبمع� أÍ عندما أنطقها ،  هنا ليست استفهامية" كم"L هذه األمثلة 	ها 
Üة هذا األمر،  أطلب منك أن ¥يبøفا�قصود ،  فيها  أذاكركم ¹لة سهرت :  فعندما أقول،   و©نما أريد أن أخ·ك بك

Åمن الليا 
ً
فهذه كم اJ·ية و� ، يتوقع منك أن ¥يب  فال، ا�قصود بها اإلخبار وليس االستفهام ف،  أÍ سهرت كث�ا
  . بمع� الكøة

  ختالف ب7 كم االستفهامية و كم اÅcيةأوجه الشبه واال �
  :و³تلفان L �سة أمور ، ة أمور بهان L �ساشتأنهما ي ذكر ابن هشام L كتابهكم االستفهامية و كم اJ·ية 

  :أوجه الشبه ⇐
  :  W أمور واضحة من ضمنها مثالً  ابهان فيهاشتاألمور ال� ي

S. sنس وا�قداريتشابهان / كونهما كنايت7 عن عدد �هول ا  . 

أنا أسألك ف ؟ كم ¹لة جلست L مكة:  فعندما أقول،  �هما كم االستفهامية و_م اJ·ية كنايتان عن عدد gهولف
كم ¹لة :  _ذلك عندما أقولو،  عن مقدار اللياÅ الv جلستها L مكة و� gهولة بالنسبة Å ال أعرف كم مقدارها

 يدالن [ف�هما كم االستفهامية و_م اJ·ية ،  بكøة هذه اللياÅ و� gهولة العددأنا أخ·ك ، ف سهرت فيها  أذاكر
Xالعدد ا�جهول مقداره وا�جهول نوعه عن كنيةا .  
 / أنهما.�

ً
 . لفظان مبنيان يتشار	ن أيضا

 . سنعربهما كما نعرب األسماء ا�بنيةعند اإلعراب " كم اJ·ية"و" ةكم االستفهامي" فـ

Ã.السكون  مبنيان � أنهما. 

é.صدر ال�مأي أنهما  ، أنهما يأتيان متصدرين L بداية ال�مف،  يأتيان L يجب فيهما أن يكونا  ، L وال يكونان
 . وسطه أو L آخره

 . البد أن يأ» بعدهما تمي� يم�هما ويوضحهما، ف إ� تمي� يأÓ بعده أن Ìً منهما ~تاج.�

  : ختالفأوجه اال ⇐

 أن  لكن الفرق بينهما L اXمي�،  ��تاجان إ� تمي "كم اJ·ية"و " كم االستفهامية" ذكرنا أن // األول  الفرق

 " كم االستفهامية"
ً
 ملكت ؟،  ؟ كم سيارةً بعت:  مثلما أقول،  مفرًدا يأÓ بعدها ا�مي� منصوبا

ً
كم ،  كم كتابا

  "االستفهاميةكم "ف�مة ،  ؟ كم عمرةً  اعتمرت،  ؟ حديقًة زرت
ً
وما أشبه " سيارةً  ، عمرةً "،  يؤ¼ بعدها باXمي� منصوبا

" عمرةً "وهو مفرد ،  تمي� منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة [ آخره" كم االستفهامية "تمي� لـ ه أنهتعربو، ذلك 
±نت *مة كم نفسها مسبوقة Ùرف وذلك إذا ،  ظاهرة أو مضمرة" من"أن ³ر بـ/ ا�مي� وجه آخر   و³وز،  "سيارةً "

جاء بعدها هنا " كم االستفهامية"فـ ،؟  بكم رياٍل اشµيت سيارتك؟ أو  اشµيت كتابك بكم ريالٍ :  مثًال نقول، اsر 
  ةاXمي� gرورو� " ريالٍ "	مة 

ً
" بكم من ريالٍ "السبب أنه هنا gرور ¬رف جر مست° تقديره و،  ولم يؤت به منصوبا

 .Nلك جاز أن �ر اXمي� " اwاء" لك ألن 	مة كم نفسها مسبوقة ¬رف جر  وهو وجاز ذ

 ف" كم االستفهامية"هذا بالنسبة لـ
ً
 و مفردا

ً
   . تمي�ها يكون منصوبا
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 ، �روراً  فيكون تمي�ها" كم اÅcية" أما
ً
كم Äلٍة  : من األمثلة [ ذلك، و و يصح أن يكون مفرداً و أن يكون �عا

" ¹لةٍ " جاء بعدها اXمي� وهو 	مة و،  يراد بها كøة اللياÅ الv بكيت فيهاو" كم اJ·ية"كم هنا ،  فيها بكيُت 
  اgرور

ً
 ،  وهو مفرد،  وليس منصوبا

ً
وهو  اXمي�  "كتب"ف�ء بكلمة  ،كم كتٍب قرأتها  :ل مث ويمكن أن يكون �عا

  صيغة ا�معبوهو  ،ا هنا gرور
 هذا هو الف

ً
  :رق األول ب^ كم اJ·ية و كم االستفهامية إذا

  "كم االستفهامية"أن  -
ً
 مفردا

ً
 ، يكون تمي�ها منصوبا

  "كم اJ·ية"وأما  -
ً
 أو iعا

ً
 مفردا

ً
  .تمي�ها يكون gرورا

  )SÞ(اQلقة 
  " //كم اÅcية "، "كم االستفهامية"ملخص الفرق األول ب7 ** 

  كم اÅcية  كم االستفهامية

  نصوبتمي�ها م

  ¬رف جر) كم ( ويمكن أن يكون gرورا إذا سبقت 
  تمي�ها gرور

  تمي�ها مفرد أو iع  تمي�ها مفرد

 

  // الفرق اMا_  ⇐
فإننا نأ» بها L ا�مل " كم اJ·ية"، إذا أردنا أن نأ» ~ملة فيها ªتصة / االستعمال / الزمن ا�اò " كم اÅcية"أن 

كم رجل : "، فال يصح أن يقال  / الزمن ا�ستقبل" كم اÅcية"فال يصح استعمال ا�ا� الv حصلت L الزمن 
L أسلوب مستقبÒ ، والواجب فيها أن " كم اJ·ية" ال يصح ألننا جئنا بـ" كم سيارة سأش°يها " ، " سأسافر معه

ا¾اللة " كم اJ·ية"ألن ا�قصود بـ "يُتهاكم سيارٍة اشµ" ،  "كم رجٍل سافرُت معه": تستعمل L الزمن ا�ا� فأقول 
[ الكøة ، وا¾اللة [ الكøة أمر �كم به L الزمن ا�ا� ، فÇ الزمن ا�ا� أنا أحكم [ ما ¾ي من سيارات 

لزمن أنها كث�ة ، أو [ ما ¾ي� من أصحاب بأنهم كø ، أو [ عدد الرجال اNين سافرت معهم بأنهم كث� ، أما ا
  ا�ستقبل فإنه لم �صل إ� اآلن وباXاÅ ال نستطيع أن Áكم [ أمر غ� واقع بالكøة أو القلة 

ألÍ لم أسافر إ� اآلن فال أدري إن كنت سأسافر مع قليل^ أو كث�ين  " �كم رجل سأسافر معه " فال أستطيع أن أقول
  حصلت L الزمن ا�ا� وال يصح استعما�ا L ا�مل ا�ستقبلية  استعما�ا L ا�مل الv" كم اJ·ية"، Nلك �ب مع 

  الزمن ا�اò ، الزمن ا�ستقبل: تستعمل / الزمان7 " كم االستفهامية"
  L الزمن ا�ا�   "كم كتابًا اشµيت ؟"أقول فيصح أن 

    "كم كتابًا ستشµي / معرض الكتاب القادم ؟"ويصح أن أقول 
  // الفرق اMالث  ⇐

كم "يبحث عن جواب ، أما ا�ت�م بـ" كم االستفهامية"ا�ت�م بـ -ا�واب –يطلب بها اJ· " كم االستفهامية"
عندما أخاطب شخصا " أن ا�ت¹م بها ال يستدæ جوابا من ªاطبه:" قال ابن هشام  –فإنه ال يبحث عن جواب " اJ·ية
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أوجهها للشخص اNي " كم االستفهامية"،  لًة قضيتها / مكة ؟كم Ä: فأنا اطلب ا�واب مثال " كم االستفهامية"بـ
إ� " كم اJ·ية"، عندما أوجه  كم Äلٍة قضيتها / مكة: مثل " كم اJ·ية"أخاطبه وأطلب منه ا�واب ، أما 

L قضيتها vال Åة اللياøبل أنا مقصودي أن أخ·ه بك ، Üي أخاطبه أنا ال أطلب منه أن �يبNمكة ، الشخص ا   
  �ب أن ننتبه ب^ ا�ملت^ الفرق L ال°_يب ، وå ا�ع� ، وå اإلعراب 

   كم Äلًة قضيَتها / مكة ؟ ، كم Äلٍة قضيُتها / مكة: عندما أقول 
  ا�ملتان متشابهتان L الظاهر لكن بينهما فرقا كب�ا L ا�ع�، واإلعراب 

  كم اÅcية  كم االستفهامية  

  �ع�الفرق / ا

هذه  كم Äلًة قضيَتها / مكة ؟: عندما أقول
أطلب من الشخص اNي " كم االستفهامية"

�س ¹اÅ أو ما أشبه : أخاطبه أن �يبÜ فيقول
  ذلك

كم Äلٍة قضيُتها / : أما عندما أقول
" كم اJ·ية " فهذه " ¹لة"، ~ر 	مة مكة

الv أقصد بها أن أخ· الشخص ا�خاطب 
اÅ الv قضيتها L مكة وال بكøة اللي

  أطلب منه جوابا،

الفرق / 
  اإلعراب

تمي� ) ¹لةً " (كم االستفهامية"ما يأ» بعد 
  منصوب

  

تمي� ) ¹لةٍ " (كم اJ·ية"وما يأ» بعد 
  gرور

   
  // الفرق الرابع  ⇐

فإنه �كم [ " كم اJ·ية"بـال �كم [ ìمه بالصدق أو الكذب ، بعكس ا�ت�م " كم االستفهامية"أن ا�ت�م بـ
ìمه بالصدق والكذب ، وهذا الفرق يمكن أن يتضح ويتب^ ا�راد به إذا عرفنا الفرق ب^ ا�ملت^ اللت^ L إحداهما 

  " كم اJ·يية"وå األخرى " كم االستفهامية"
  � iلة إنشائية، " كم استفهامية"ا�ملة الv فيها 
  ìم خ·ي، ìم إنشاÃ: هذه iلة خ·ية، و_ما تعلمون أن ال�م نون" يةكم خ·"وا�ملة الv فيها 

  ذهب زيد ، دخل عمرو ، Üح �مد: ، فيقول  هو ال�م ا�ي 
Å فيه ا�ت¹م عن أمر ما: ال�م اÅcي 
صادق إذا ¶ن زيد  ذهب زيد، فأنا: وال�م اJ·ي يمكن أن يكون قائله صادقا ويمكن أن يكون ¶ذبًا، فإذا قلت

   .فعال قد ذهب،  فأنا ¶ذب إذا ¶ن زيد لم يذهب 
±ألمر واJ� : هو ال�م ا�ي ال 
Å فيه ا�تحدث بéء ، ويدخل ìته أنواع كثFة من الطلب : ال�م اإلنشا� 

وجوًبا ، " أن"اضع استتار وهذا سبق اإلشارة إ¹ه عند اrديث عن مو –واالستفهام وا�م� والµ  وا�حضيض والعرض 
ا�سبوقة بنÇ أو طلب ، وبينا ا�قصود بالطلب " واو ا�عية"أو " فاء السببية"إذا وقعت بعد : وجوًبا " أن"من مواضع استتار 

ِاجلس ، ال تكتب ، هل "ا�هم أن ال�م اإلنشاì Ãم ال �كم فيه [ قائله بالصدق أو الكذب ، عندما أقول   -
األمر وا�Ì وا¾ء واXمÜ -: هذه األسا¹ب 	ها "  ؟ غفر اهللا �ا ، ¹تنا ننجح L ا�ادة ، لعل اهللا يغفر �اح� mمد
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ال يمكن أن " اجلس"من أنواع اإلنشاء ، ال يمكن أن يقال عن ا�ت�م فيها أنه صادق أو ¶ذب ، عندما أقول  -وال°�
   .، أنا أطلب منك أن تفعل شيئا   �ء؛ ألÍ لم أخ·ك بعÜ صادق أو ¶ذب تقول

، Nلك وجد فرق بينهما راجع إ�  داخلة L ال�م اJ·ي" كم اJ·ية"و،  داخلة L ال�م اإلنشاÃ" كم االستفهامية"
 Ãي وال�م اإلنشا·Jالفرق ب^ ال�م ا  

Ãي �كم [ قائله بالصدق والكذب، وال�م اإلنشا·Jال �كم [ قائله بالصدق والكذب، كذلك كما أن ال�م ا 
  ال �كم [ قائلها بالصدق أو الكذب" كم االستفهامية"�كم [ قائلها بالصدق والكذب، و " كم اJ·ية"

أنا أقصد اXكث�، قد أكون صادقًا إذا ¶ن عندي سيارات  "كم سيارة اشµيُتها": فأقول مثال" كم اÅcية"عندما آÓ بـ
  وقد أكون ¶ذبا، فهذا ìم خ·ي �تمل الصدق أو الكذب،  كث�ة، 

هذه iلة إنشائية ìم فيه استفهام ال يمكن أن Áكم [ "  كم كتابا قرأت ؟": عندما أقول" كم االستفهامية"وأما 
  .قائله بالصدق أو الكذب

  // الفرق اcامس  ⇐
وبعدها اXمي� أو " كم االستفهامية"كننا أن نا» ~ملة فيها هذا الفرق يعود إ� ما يؤ¼ به بدال منهما ، نعرف أنه يم

كم "أو بدال من " كم االستفهامية"وبعدها اXمي� ، و�وز أن نأ» بعدهما بكلمة تكون بدال من " كم اJ·ية"
  :، إذا أردنا أن نأ» بذلك اwدل " اJ·ية
  .يؤ¼ به مق°نا بهمزة االستفهام " === كم االستفهامية"فإن ذلك اwدل إذا ¶ن واقعا بعد  -
  فيؤ¼ به غ� مق°ن بهمزة االستفهام " === كم اJ·ية"أما اwدل من  -

فإذا جئت بكلمة بدال   -[ اسمها  –فيها مع� االستفهام " كم االستفهامية"هذا قد يكون واضحا من ناحية أن 
  .ام Nلك فإنها تق°ن بهمزة االستفهام منها فإن هذه ال�مة يف°ض فيها أن تكون دالة [ االستفه

فليس فيها داللة [ االستفهام ، Nلك إذا جئنا بعدها بكلمة � بدل منها ، فال وجه ¾خول همزة " كم اJ·ية"أما 
  .االستفهام عليها
  : أمثلة � ذلك

  "؟ أع(ون أم ثالثون؟ؤككم أصدقا" :أريد أن آ» بكلمة � بدل عنها فأقول "كم أصدقاؤك؟/ "كم االستفهامية 
وجئنا بها مصحوبة بهمزة االستفهام ، حÄ يبñ مع� " كم االستفهامية"الv � بدل من 	مة " ع�ون"أتينا بكلمة 

   ." ع�ون" –اwدل  –االستفهام  L هذه ال�مة 
كم "ذا أتينا بكلمة بدال من يقصد به اXكث� أي كث� من الرجال ' ا�óل ، فإ "كم رجاٍل / ا^يت/ "كم اÅcية 

 –فيؤ¼ باwدل  "كم رجال / بيت ، ع(ون بل ثالثون: "فإننا نأ» بها من دون همزة االستفهام فأقول " اJ·ية
  .من دون همزة االستفهام  ، ألن االستفهام غ� مراد هنا فال وجه ¾خول همزة االستفهام L ذلك اwدل -ع�ون
 كأين: اللفظ اMا_  �

  :ومشابهة �ا ، تشبهها L أمور ثالثة ذكرها ابن هشام " كم اJ·ية"� بمóلة " كأين"ذكر ابن هشام أن 	مة  كما
١. ، Fكث�مة "كما أن  إفادة ا	كث� كذلك Xية تدل [ مع� ا·Jتستعمل لتاللة [ مع� " كأين"كم ا

 . -سيتضح ذلك با�ثال –اXكث� 

" كم اJ·ية"مصدرة L بداية ال�م مثلها مثل 	مة " كأين"�ب أن نا» بكلمة  ، لزوم الصدارة / اsملة .٢
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 .�ب أن تكون مصدرة L بداية ال�م 

 . ، ìهما �تاجان إ� تمي� يأ» بعدهما ، وهذا اXمي� سيكون gرورا وجوب م!ء ا�مي� بعدهما �رورا .٣

  :  وهو" كأين"و"مة " كم اÅcية"هناك فرق ب7  
  –ظاهرة " من"كما ذكر ابن هشام أن جره بـ –يأ» بعدها اXمي� gرورا ¬رف جر ظاهر " كأين"أن 	مة 

ِْمُل ِرْزَقَها{ مثال قوk تعا� 
َ
ì 

َ
ف¼ْن ِمْن َدابnٍة ال

َ
ك
َ
Âمة } َو	ية"� بمع� " كأين"·Jكث� من " كم ا Üكث� ، يعXا L

  رزقها، ا¾واب ال �مل رزقها ، اهللا ي
 كم اJ·ية L ا¾اللة [ اXكث� "	مة كأين � بمع�  -

  –L بداية ا�ملة  –ونلحظ أنها جاءت L صدارة ال�م  -

 gرورة ¬رف ا�ر " دابة"ونلحظ أن اXمي� جاء بعدها gرورا  -

رجاٍل سافرُت كم " لم يكن حرف ا�ر موجودا، عندما أقول " كم اJ·ية"وحرف ا�ر هنا ظاهر، ليس مثل  -
 -[ القول بأنه gرور ¬رف جر –gرور لكن حرف ا�ر ليس ظاهرا " كم اJ·ية"اXمي� بعد " معهم

 )Sã(اQلقة 

  ). كذا( مة *: اللفظ اMالث   �
 W أيًضا من األلفاظ ال� تستخدمها العرب / ا�كنية عن العدد ا�جهول مقداره وا�جهول جنسه ، ) كذا(*مة 

  ) .كذا(ن هناك عدًدا ال يُدرى مقداره و ال يُدرى جنسه و ال نوعه ، فيمكن أن يُك�n عنه باستخدام *مة إذا ±
، ) ذا+كـ: (الv � اسم إشارة ، يعÜ أصلها )ذا(و *مة ) الtف(W / أصلها مكونة من حرف اsر ) كذا(*مة  

اrرف مع االسم ، : فام�ج هذان اللفظان، به إ� Àء ما  اسم إشارة يُشار): ذا(حرف جر يفيد التشبيه ، و : الµف
   .الv تستخدم L اXكنية عن العدد ) كذا(صنعا 	مة واحدة � 	مة و

  :من األلفاظ ، أو øتلف فيه عنها  أحtمها و ما تشابه فيه ما سبقها ⇐
æ- Fبها عن العدد القليل و الكث nمها أنها يُك�tتلف عنمن أحÛ Ìمة  ، ف	ن ، كم "Ôيةككي·Jيستعمالن  فهما،  "ا

يمكن ما�ا للكناية عن العدد القليل وفإنها تُستعمل بالوجه^ ، يمكن استع" كذا"ن العدد الكث� ، أما 	مة للكناية ع
  .الكث� استعما�ا للكناية عن العدد 

ç- ها بعدها منصوًبا ) كذا(أن *مة�تمي Óتلف فيه أيًض ، هذا يأÛ مة أمر	ن"ا عن Ôية ، ككي·Jكم"، ف�مة " كم ا 
 بعدها منصوًبا ، مثلها يأ» اXمي�) كذا(اXمي� بعدهما يأ» gروًرا ، لكن 	مة  -كما ذكرنا– "ككيÔن"و 	مة " اJ·ية
  .الv يكون اXمي� بعدها منصوبًا  "االستفهامية كم"مثل 
è- م *مةtالث من أحMكم اQال�م ،  ال تستحق الصدارة أنها) كذا(ا L تلف عن ، ليس �ا الصدارةÛ بهذا Ìف

؛ ألن هذه أيًضا  "ككيÔن"و Ûتلف عن " اJ·ية و Ûتلف عن كم" االستفهامية كم"تلف عن ، فتخ بقية كنايات العدد
  ون L بداية ال�م	ها تستحق الصدارة ، �ب أن تك "كم االستفهامية ، كم اJ·ية ، كأين: "األلفاظ اbالثة

 : [ سبيل ا�ثال–فثلك عندما أقول 
ً
قبضت كذا : أو كما ذكر ا�ؤلف،  اشµيت كذا و كذا قماًشا أو . اشµيت كذا ثوبا

َ عنه باستخدام 	مة هنا � كناية عن عدد gهول ، ال يدرى مقداره و ال نوعه ، فكُ ) كذا(ف�مة ، و كذا درهًما ÔÜ)كذا( 
قبضت كذا و كذا : تستعمل للقليل والكث� ، فقد يكون هذا العدد قليال ، فعندما أقول -كما ذكرنا–ها و نلحظ بأن، 
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قد تكون تلك ا¾راهم قليلة و قد تكون كث�ة ، فÌ تستعمل للقليل و الكث� ، كذلك نلحظ أن� اXمي� جاء ،درهًما 
منصوب و عالمة نصبه الفتحة ) كذا(� تمي� ل�مة : )درهًما(ف�مة ،  درهًماقبضت كذا و كذا :  بعدها منصوًبا

  .الظاهرة [ آخره 
رة L بداية ال�م ؛ ألنها ال  درهًما كذا و كذاقبضت : نلحظ كذلك أنها لم تأِت L صدارة ال�م فÌ لم يؤَت بها ُمصد�

  . تستحق الصدارة
  

  ﴾ همزة الوصل :الرابع اب ا^﴿ 
  .wاب الرابع ، و هو اwاب قبل األخ� ، و هو باب Ïُّصٌص للحديث عن همزة الوصلنأ» للباب اNي يليه و هو ا

نريد أن نتعرف L هذا الفصل [ همزة الوصل ، ما �؟ و مÄ تدخل L ال�م؟ ما � ال�مات الv تدخلها همزة 
ل إذا أردنا أن Áر_ها؟ أي نبدأ الوصل؟ و ما � ال�مات الv ال تدخلها همزة الوصل؟ و كيف تكون حر_ة همزة الوص

  بها و ننطقها mر_ة ، فكيف يكون �ريكها؟ و كذلك لو دخلت عليها همزة االستفهام ، كيف سيكون وضعها؟
طبعا °ن نعرف أنها تس� همزة الوصل ، و بعضهم يسميها ألف الوصل ، فسواء سمينnاها  / ا^داية ، ما W همزة الوصل؟

  : لوصل ، ف�هما تسميتان صحيحتانهمزة الوصل أو ألف ا
تس� ألف الوصل ألنها � L حقيقتها � ألف ، و تس� همزة الوصل ألنها تشبه ا�مزة وألنها تأخذ بعض مواضعها ، 
فثلك سميت همزة وصل ، فسواًء استخدمنا هذا اللفظ أو استخدمنا هذا اللفظ ف�هما يدالن [ Àٍء واحد ، هذا 

  .ةمن حيث التسمي

  << مات ال� ال تكون فيها همزة وصلأنواع ال¹مات ال� تكون فيها همزة وصل ، و ال¹>> 
ا أن تدخل [ األسماء و إما أن تدخل [ األفعال و إما أن تدخل [ اrروف ؛ ألن  Áن نعرف بأن ألف الوصل هذه إم�

  ، األسماء واألفعال واrروف : أنواع ال�مات ثالثة ، ليس عندنا من ال�مات سوى ثالثة أنواع
   صل و الv ال تدخلها همزة الوصل ؟فما � األسماء الv تدخلها همزة الو
  وصل و الv ال تدخلها همزة وصل ؟و ما � األفعال الv تدخلها همزة 

  و ما � اrروف الv تدخلها فيها همزة الوصل و اrروف الv ال تدخل فيها همزة الوصل؟
�   

ً
  سماء األ/ أوال

هناك ، األصل L األسماء أنها ال تدخلها همزة الوصل ، الكث� و الغالب L األسماء أنها ال تدخلها همزة الوصل إال نوع^ 
  نون من األسماء ، أو هناك gموعتان من األسماء � الv تدخل فيها همزة الوصل ، فما هما هاتان ا�جموعتان؟

 W Ýهذه األسماء ،  عة و �فوظة عن العربأسماء مسمو: ا�جموعة األو L هناك أسماء ُسِمعت و ُحِفظت عن العرب
  : هذه األسماء الع�ة ، �، تستخدم و تكتب بهمزة وصل 

  ]، اثنان ، اثنتان ، امرؤ ، امرأة اسم ، ابن ، ابنة ، اِْنُنم ، است ، اَْفُمن [ 
  .ها أسماٌء تُكتب بهمزة الوصل دائًماهذه األسماء الع�ة ا�حفوظة و ا�سموعة عن العرب ، 	

W انيةMماسية و السداسية: ا�جموعة اcفعٍل �ا� أو سدا� إذا جئنا بمصدرهما ، فإن ذلك  مصادر األفعال ا ØÆ ،
إذا ). انطلق: (، مثل-مكون من �سة حروف  –إذا أتينا بالفعل اJما� : مثال ، ا�صدر ستكون همزته همزة وصل
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مصدر لفعل �ا� ، إذن Áكم عليها بأن ) انطالق). (انطالق: (مصدره) انطلق(ن نأ» بمصدر هذا الفعل ، أردنا أ
بدون همزة ، [ صورة ألف الوصل بدون همزة ، فلو كتبنا همزة �ت ) انطالق: (همزتها همزة وصل ، فنكتب 	مة

لِفه ألف وصل� مصدر لفعل �ا�) انطالق(فهذا خطأ ؛ ألن 	مة ) انطالق(ألف 
َ
  . فالواجب أن تكون أ

	مة ، استقدم استقدام ). استقدام: (هو فعل سدا� ، إذا أردنا أن نأ» بمصدره ، فمصدره) استقدم(_ذلك الفعل و
ر و ) استقدام( � مصدر لفعل سدا� ؛ Nلك فإن األلف الL v أوk ألف وصل ، فال نكتبها با�مزة ، �ب أن تُصو�

  .صورة ألف الوصل بدون همزة ، فلو كتبنا همزة ، فإن� هذا خطأتُكتَب [ 
  :ال� تكون فيها اñمزة همزة وصلإذن هذه W فقط األسماء 

Ýذكرناها –األسماء الع�ة ا�حفوظة عن العرب  :األو vال  
  ر األفعال اJماسية و السداسيةمصاد: اMانية 

هل هو داخل : ردنا أن نعرف هل همزته همزة وصل أو همزة قطع ، فإننا ننظرفأيØ اسم من األسماء إذا أردنا أن نكتبه وأ
L إحدى هات^ ا�جموعت^؟ هل هو من األسماء الع�ة ا�حفوظة عن العرب؟ هل هو من مصادر األفعال اJماسية أو 

 
ً
^ ا�جموعت^  L هاتالسداسية؟ إذا ¶ن داخال L إحدى هات^ ا�جموعت^ فنكتبه بهمزة وصل ، إذا لم يكن داخال

   .فيكون همزة قطع 
  اء الع�ة ، فأكتبها بهمزة وصل� داخلة L األسم) اسم: (، لو أردت أن أكتب 	مة � سبيل ا�ثال

  سماء الع�ة فأكتبها بهمزة وصل� داخلة L األ) امرؤ: (أردنا أن نكتب 	مة
  . بها بهمزة وصلإذن نكت) استعطف(� مصدر لفعل سدا� ) استعطاف: (	مة

إذا نظرنا L هذه األسماء سنجد بأنها ليست من األسماء الع�ة ا�حفوظة ) أ,د و إبراهيم  و أسماء و إيمان: (مثل 	مة
عن العرب و ليست مصادر ألفعال �اسية أو سداسية ، فإذن Áكم عليها بأن� ا�مزات L أو�ا � همزات قطع ، 

  : فأقول نكتبها [ صورة همزة قطع ،
  .بهمزة فوق األلف و هكذا) أ,د(بهمزة فوق األلف ، ) أسماء(بهمزة �ت ألفها أو ) إيمان(

   األفعال: ثانًيا  �
  مÄ نكتب همزة الوصل و مÄ ال نكتبها L األفعال؟ 

  .الفعل األمر –الفعل ا�ضارع  –الفعل ا�ا� : األفعال كما تعرفون �ا ثالثة أنواع 
تلف حسب نوع الفعل ، فهل الفعل فعل ما� أو الفعل فعل مضارع أو الفعل فعل أمر؟ إذا بدأنا اrكم فيها سيخ 

  : أوال بأيàها و أوضحها
  دائًما همزته همزة قطع : ا�ضارع الفعل  ⇐

عة L الفعل ا�ضارع ال بد أن يُبدأ بواحد من اrروف األربعة ا�جمو،  فعندما أكتب فعال مضارً فإÍ أبدأه بهمزة قطع
) للغائب(يكتُب : ، أو با¹اء) �ماعة ا�ت�م^(نكتُب : ، أو با�ون) للمت�م(أكتُب : إما أن نبدأه با�مزة. أنيت: 	مة

فإذا أردنا أن نكتبه با�مزة للمت�م ، إذا كنت أتكلم عن نف2 فإÍ أكتبه با�مزة ، ). للمخاطب(تكتب : ، أو باXاء
ع) (أستقدم) (أسافر) (أذهب) (أجلس. (وتكون ا�مزة همزة قطع Ôشج

ُ
Æ هذه األفعال � أفعال مضارعة ؛ فثلك ) أ

عندما أكتبها با�مزة الv تدل [ ا�ت�م ، فإن هذه ا�مزة � همزة قطع و ليست همزة وصل ، �ب أن تُكتب ا�مزة 
  .هذا بالنسبة للفعل ا�ضارع. بصورة همزة القطع و ليست همزة وصل
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  الفعل ا�اò :  ثانًيا  ⇐
  أي مكونًا من ثالثة أحرف–الفعل ا�ا� قد يكون فعال ثالثيًا 

  مكونًا من أربعة أحرف–قد يكون رباعيًا 
  مكونًا من �سة أحرف–قد يكون �اسيًا 
  و هذا هو اrد األق3  -تة أحرفمكونًا من س–قد يكون سداسيًا 

  رف و ال تزيد عن ستة أحرفثة أحعن ثال -L األصل–فاألفعال ا�اضية ال تقل 
  فإن همزته همزة قطع  : إذا ±ن الفعل ا�اò ثالثًيا أو رباعًيا

  فإن همزته همزة وصل : و إذا ±ن الفعل ا�اY òاسًيا أو سداسًيا 
  .فاXفريق هنا ب^ همزة الوصل و همزة القطع مبÝÜ [ عدد حروف الفعل ا�ا� 

  :أمثلة � ذلك 
 òال&الفعل ا�اMد أنهما فعالن ماضيان ثالثيان  )أخذ) (أكل: (اþ لك  -مكونان من ثالثة أحرف –هذان الفعالنN

  .Áكم [ ا�مزة ا�وجودة L أو�ما بأنها همزة قطع ، �ب أن تكون همزة قطع ، فتكتب بصورة همزة القطع 
، إذا أردنا  -مكونة من أربعة أحرف  –ية رباعية هذه 	ها أفعال ماض )أحسن) (أكرم) (أعطى: (كذلك األفعال الرباعية

  زة القطع ؛ ألن الفعل فعل ربا� أن نكتبها فإن�ا نكتب ا�مزة L أو�ا بصورة هم
فعل ما� ) انكà(كذلك  -فعل ما� �ا� مكون من �سة أحرف )انطلق). (انك�) (انطلق: (الفعل اcما)

ورة ألف الوصل و ليست L أو�ما ، فإن� هذه ا�مزة � همزة وصل ، تُكتب بص وهو �ا� ، إذا أردنا أن نكتب ا�مزة
  همزة قطع 

هذه األفعال ا�اضية السداسية 	ها عند  )استحسن) (استقدم) (استشار: (كذلك األفعال ا�اضية السداسية ، مثل
كم بالنسبة للفعل ا�ا� ، عرفنا هذا اr. كتابتها تكتب األلف L أو�ا [ صورة ألف الوصل و ليست همزة قطع

  .بأن ألفه تكون ألف وصل إذا ¶ن �اسيًا أو سداسيًا ، و تكون همزة قطع إذا ¶ن ثالثيًا أو رباعيًا
  فعل األمر: ثاMًا  ⇐

تعرفون أن� فعل األمر يؤخذ من الفعل ا�ا� ، فإن ¶ن فعل األمر مأخوًذا من فعل ربا� فإن همزته تكون همزة قطع ، 
  .و إذا ¶ن مأخوًذا من فعٍل ثال4 أو �ا� أو سدا� فإن همزته تكون همزة وصل

  : نأÓ بأمثلة Äتضح ال�م     
رَمَ : (إذا ±ن عندنا فعل ماò رباæ ، مثل

ْ
حَسنَ ) (أك

َ
ل األمر هذه أفعال ماضية رباعية ، إذا أردنا أن نأ» بفع )أبدعَ ) (أ

هذه أفعال أمر مأخوذة ) أكِرم و أبِدعأحِسن و : (فـ ) أبِدعْ : أبدَع ( –) أحِسنْ : أحسَن ( – )أكرِمْ : أكَرَم (: منها ، سنقول
  . من أفعال ماضية رباعية ؛ Nلك �ب أن تكون ا�مزة L أو�ا همزة قطع

دنا أن نأ» هذه أفعال ثالثية ماضية ، إذا أر )كتب و جلس و خرج: (أما إذا ±ن فعل األمر مأخوًذا من فعل ثال& ، مثل
أتينا بفعل األمر من هذه  )اكتْب و اجلْس و اخرجْ (: بفعل األمر منها ، فإن� األلف L أو�ا ستكون ألف وصل ، فأقول

  ، األفعال ا�اضية اbالثية ، و األلف الL v أو�ا � ألف وصل 
فعل Yا) إذا ) انطلق: (بألف وصل ، مثالكذلك األفعال اcماسية و السداسية إذا أتينا بفعل األمر منها فإنها ستكون 

  . هنا نكتبه بألف الوصل) انطلِْق : (أتينا بفعل األمر منه ، نقول



Jمقرر اJحوحومقرر ا    --  Mا�ستوى اMنسخة مدققة ومزيدة                                                                                      امنامنا�ستوى ا 

- ٥٧ - 
 

فعل أمر مأخوذ من فعل )  استقِدم: (إذا أردنا أن نأÓ بفعل األمر منه ، نقول) استقدم: (كذلك الفعل السدا) ، مثل
  . سدا) فهمزته تكون همزة وصل

ألمر إن ¶ن مأخوًذا من فعل ربا� فإن همزته تكون همزة قطع ، و إما إن ¶ن مأخوًذا من فعل هذا بالنسبة لفعل ا
  .  ثال4 أو �ا� أو سدا� فإن همزته تكون همزة وصل

  )Sç(اQلقة 

  اQروف : اJوع اMالث  �
وذلك ح ويس� جًدا ، مÄ تكون همزة الوصل L اrروف ؟ مÄ تٌكتب L اrروف ومÄ ال تٌكتب؟ األمر L هذا واض

   ا�عريف) أل ( دا حرفًا واحًدا وهو  ع أنn اQروف *ها همزاتها همزات قطٍع ، ما
 اXعريف مق°نة بكلمة ما مثال)  لأ( همزتها همزة وصل ،فعندما نكتب اXعريف حرٌف من اrروف ، لكن ) ل أ( 

� حرف من اrروف لكن ا�مزة الL v أوk � همزة وصل L ال�مات السابقة ) أل ( الكتاب ، القلم ، اwيت  : أقول
 اXعريف إذا كتبت وحدها منفصلة ، فإنها حينئٍذ تصبح همزة قطع ، لكنها تكون همزة وصل إذا) أل ( ، علًما أن� 

  . ُكتبت متصلة بكلمة من ال�مات
هذه ال�مات وغ�ها من اrروف ) أم ( ، ) أو  ( :، مثل 	مة  فاQكم فيه واضح فهمزتها همزة قطع) أل ( أما غF *مة 

  . إلخ ..  ) أن(،   ) أو(،  )أم(مثل . ، 	ها اrكم فيها واضح وهو أن همزتها همزة قطع 

  <<مسألة ìريك همزة الوصل >> 
 ¹مة ،حرف ساكن يؤÒ به لالبتداء بال: فاJحاة يُعر¼فون همزة الوصل � حرف ساكن ، Áن نعرف أن� همزة الوصل 

وذلك أن� بعض ال�مات قد يكون أول حرف منها ساكنًا ، والعرب ال تبدأ بالساكن ، فثلك يؤ¼ بألف الوصل هذه 
  قبله حÄ يمكن ا�طق واالبتداء بال�مة ، فهو حرف ساكن يؤ¼ به بداية ال�م ، 

 ،: وبعض اJحوي7 يعرفها 
ً

فإذا أردنا اwدء بها فإن هذه األلف تكون ثابتة فيثبت ابتداًء ،  ما يثبت ابتداًء ويسقط وصال
أكتب  فاأللف موجودة ، لكنها L وصل ال�م تسقط وال تكون موجودة ، فا�هم أن� هذه األلف ألف الوصل � : أقول 

رك ا إذا أردنا أن نبدأ بكلمة L أو�ا ألف وصل ، حينئٍذ ال يمكننا أن نبدأ بها و� ساكنة فال بد نساكنة ، لكن
ُ
أن �

  ألف الوصل ، فيأ» هنا السؤال ،
  كيف تكون حر_ة همزة الوصل ؟ كيف �ريكها ؟ /س

هل بالفتحة أو الضمة أو الكàة وال خيار غ� هذه اbالثة ، فهل األمر جائز Å [ السواء بأي حر_ة أريدها ؟ أم أن 
  هناك ضابًطا �ا ؟ 

æ.  االبتداء هناك قاعدة مة : نقول L #ا nريكها بالك�ة أنì ريك همزة الوصل هوì / والغالب Fألصل والكث# 
 –ابÜ  –اسمك  –اس* : إذا أردنا أن نبتدئ بها سأقول  "االسم": و©ذا أردنا أن نطبق [ ذلك سنجد الكث� فمثال 

الوصل ستجد أننا نبتدئ  استقدام ، Æ هذه األمثلة وغ�ها الكث� ، إذا أردنا أن نبدأ بهمزة –اثنان  –امرٌؤ  –ابنك 
 .بها mُر_ة بالكàة ، وهذا هو األصل والكث� 

ç.  / ة بالفتحة ويكون هذاÂعريف ) أل ( أحيانا إذا أردنا أن نبتدئ بهمزة الوصل فإنا نبتدئ بها بالفتحة ُ�ر�ا
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 ، فإذا أدخلنها [ 	مة ما وأردنا أن نبتدئ بها فإنا Áرك األلف الv ا�قµنة بكلمة ما
ً
:  L أو�ا بالفتحة أقول مثال

اXعريف ا�وجودة L األول همزتها همزة وصل ، فعندما نريد أن ) أل ( اJروج ،  –ا�لوس  –القلم  –الكتاب 
رك األلف ا�وجودة L األول بالفتحة هذا فيما ُ� 

ُ
Á رك بالفتحةنبتدئ بها فإننا  

è.  رك ألف الوصل بالضمة ؟ أقول نعم
ُ
ì ال& هل يمكن أنMرك بالضمة وذلك / فعل األمر من الفعل ا

ُ
ì يمكن أن ،

إذا جئنا بفعل ثال4 وع^ ا�ضارع فيه مضمومة ثم أردنا أن نصوغ منه  ، إذا ±نت عينه مضمومة فُتحرك بالضمة
 .األمر فإن همزة الوصل تكون mر_ة بالضمة 

فالحظ أننا ننطق اrرف  "يكتُُب "با�ضارع منه وهو  هذا فعل ماض ، إذا أردنا أن نأ» "كتب"الفعل : نمثل Nلك 
  ع^ مضارعه مضمومة" كتب"ننطقه مضموًما ، فالفعل " ع^ ال�مة " األوسط أو ما يسميه ال فيون 

الضمة ؛ بÜد أننnا قد حرÂنا همزة الوصل  "اكتب"إذا أردنا أن نبدأ بالفعل  " بكتُ اُ "فإذا جئنا بفعل األمر منه سنقول 
  ."  ع7 ال¹مة" بب / ذلك ح¥ ìصل ا�شا*ة ب7 حرÂة ألف الوصل وحرÂة اQرف اMالث وهو ا�اء والس

سنجد صعوبة L نطق ذلك ، فلصعوبة االنتقال من  " ِاكتُب " ألنا لو جئنا باألصل وهو اXحريك بالكàة ، فلو قلنا
N ، ة إ� الضمةàحريك هنا بالضمة الكXال& إذا ±نت عينه مضمومة / فع وهذالك ¶ن اMل األمر ا�أخوذ من الفعل ا

  ، فنحن نقول فعل األمر ا�أخوذ من فعل ثال4 ، ، وهذه Õوط ولو اختلفت سيختلف اQكم 
 " أكِرم"أكرم ، فعل األمر منه : فلو جئنا لفعل أمر مأخوذ من فعل ربا� مثال الفعل 

ً
  فليس هناك همزة وصل أصال

  الوصل فيه مكسورة كما هو األصل  وهمزة "نطلْق اِ "فعل األمر منه  "طلَق ان": فعل �ا� 
كتَب : فثلك Áن نريد الفعل اbال4 �ديًدا ، وليس Æ فعل ثال4 إنما الفعل اbال4 اNي ع^ مضارعه مضمومة مثل 

فنجد  "يفتَح"4 ، مضارعه ماض ثال "فتَحَ ": يكتُُب ، فلو جئنا بفعل ثال4 لكن ع^ مضارعه ليست مضمومة مثل : 
 � vاء الXألف الوصل   "ِافتحْ ": حر_تها الفتحة وليس الضمة فعندما نأ» باألمر منه سنقول " ع^ ال�مة " أن� ا àفنك

 .ال نضمها ؛ ألن الضم مرتبط ¬ر_ة ع^ ال�مة ، فالبد أن تكون الع^ مضمومة حÄ تكون همزة الوصل مضمومة 

ر_ة ألف الوصل إذا أردنا أن نبتدئ بها ، فإن حر_تها الكث� والغالب بل األصل أن تكون حر_تها هذا ما يتعلق ¬
وقد تكون بالضمة وذلك L فعل األمر ا�أخوذ من ا�ا� ،  اXعريف) أل ( الفتحة وذلك L الكàة ، وقد تكون ب

ر_ها إذا أردنا اbال4 ا�ضمومة ع^ مضارعه ، طبًعا ألف الوصل هذه كما ال ü³ أ
ُ
Á نها تثبت عند االبتداء بها ، فنحن

اُكتُب فنستطيع أن $رجها ، لكنها L وصل ال�م تسقط هذه األلف  –اِجلس : أن نبتدئ بها ، فننطقها وÁر_ها فنقول 
باسم فنلحظ : م فقلنا إسم فاأللف هنا موجودة ؛ ألننا ابتدأنا بها لكنا لو أتينا بها وسط ال�: وال تُنطق فعندما أقول 	مة 

  .ذهبت وسقطت ؛ ألنها � ألف وصل  أن األلف L ا�طق قد
  : هذا ما يتعلق باrديث عن �ريك ألف الوصل ، ب� هناك ا�سألة األخ�ة L اrديث عن همزة الوصل ومواضعها و�

  ء قبل ألف الوصل همزة االستفهاماQكم إذا جا �
ل�مات الL v أو�ا ألف وصل وتسبقها بهمزة االستفهام حينئٍذ سينتج عندنا همزة فقد �صل عندما تأ» بكلمة من ا 

  : االستفهام وبعدها ألف الوصل ، نقول هنا L هذه اrالة 
   فإن ألف الوصل هذه تسقط من ال�م== إذا ُسبقت همزة الوصل بهمزة االستفهام 

بُنَك ýئٌب؟ ابنك ýئب ، أريد أن آ: عندما أقول � سبيل ا�ثال 
َ
  Ó قبلها بهمزة االستفهام نقول ، أ

  هنا أسقطنا ألف الوصل وبقيت ألف االستفهام ، 
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هذا ما يتعلق باrكم همزة الوصل إذا سبقت بهمزة االستفهام ، وبهذا نكون انتهينا من اrديث عن هذا اwاب الرابع 
  " .حµمها همزة الوصل وأ" من األبواب ا¾اخلة معنا L ا�نهج وهو باب 

 
  باب الوقف ﴾: ^اب اcامس واألخF ا﴿ 

هناك با�ناسبة عدد من األبواب موجودة L الكتاب لكنها غ� داخلة L ا�نهج ا�قرر ، إذا ا�قرر mصور L عدد من 
  باب الوقف :اNي معنا هو اwاب األخ� وهو   األبواب ، اwاب 

فا�راد إًذا هو بيان كيف يمكننا أن نقف [ آخر ال�مة ، وقد يسأل ،  ل¹ماتالوقوف � أواخر ا: يقصد به باب الوقف 
سائل فيقول األمر واضح ، وذلك أن� الوقف [ ال�مة يكون بالسكون ، وهذا أمٌر معلوم بأن� العرب تقف [ آخر 

أنn األصل / الوقف هنا أن نقول بال�مة بالسكون ، فما اrاجة إ� Ûصيص باب مستقل للحديث عن هذا األمر؟  
يكون بالسكون وهذا واضح وظاهر ، لكن هناك بعض ال¹مات ال� 
تلف فيها اQكم أو يتعدد فيوجد أحtم أخرى 

Nلك ا�حاة اعتنوا ~مع هذه ا�واضع الv يكون فيها الوقف بأوجه متعددة ، وذكروها  جائزة غF الوقف بالسكون ،
وا عليها ووضعوها � Øونص vت باب الوقف ¹بينوا كيف يمكن للمت�م أن يقف [ تلك ال�مات ، هذه ال�مات ال

  :�دثوا عنها � gموعة من ال�مات 
  ال¹مة ا�نونة: اJوع األول  �

 ، وÞه تكون ال�مة فيه منون
ً
ة ، و� ال�مة الv آخرها تنوين ، سواًء ¶ن ضمت^ أو فتحت^ أو كàت^ ف�ه يس� تنوينًا

الوقف [ ال�مة ا�نونة ، Áن نعرف أن� ال�مة ا�نونة قد تكون Ïتومة بتنوين فتحت^ أو ضمت^ أو كàت^ فهو 
  :³تلف ويتنوع ، Nلك اrكم سيختلف 

S. 7نوين والوقف بالسكون : إذا ±نت ال¹مة آخرها تنوين بضمت7 أو ك�ت�ذف اÙ فإن الوقف يكون عليها  ، 

L آخرها تنوين وهما ضمت^ ؛ ألنه خ· مرفوع ، فإذا أردت  "زيدٌ "، ف�مة  هذا زيدٌ : �ثال عندما أقول � سبيل ا
  .هذا زيْد : الv آخرها تنوين بضمت^ ، فإÍ أحذف اXنوين وأقف بالسكون فأقول  "زيد"أن أقف هنا [ 	مة 

اسم gرور بـ [ وعالمة جره الكàة :  زيدٍ ، ف سلمت � زيدٍ : و_ذلك لو ¶ن اXنوين بكàت^ لو قلت  
الظاهرة [ آخره ، ف�مة زيد L آخرها تنوين بكàت^ فلو أردنا الوقوف عليها فيكون أيًضا ¬ذف اXنوين 

 .سلمت � زيْد : والوقف بالسكون فأقول 

ç.  آخر ال�مة تنوين بفتحت^ مثل L وب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به منص: ، زيًدا  رأيت زيًدا: إذا ¶ن
أن : [ آخره ، فكيف نقف عليها ؟ نقول إذا أردنا الوقوف عليها ، فال Áذف اXنوين إنما اrكم الواجب هنا 

  "Xفهم الصورة �بذ استماع ا¾رس " رأيت زيدا ، ألف دون تنوين : نبدل اXنوين ألفا فأقول 
  .الوقف � *مة إًذا : اJوع اMا_  �

وها باNكر ؛ ألن آخرها نون مشابهة L ا�طق للتنوين ، فنظًرا لكون " إًذا " كيف نقف عليها ؟ طبعا 	مة  Øا�حاة خص
  :آخرها نونا وا�ون تشبه اXنوين L ا�طق Nلك حصل فيها ال�م حول طريقة الوقف عليها 

نقف [ ال�مة ا�نونة ا�نصوبة ، بمع�  اف عليها كمإذا أردنا الوقوف عليها فإنا نق) إًذا(ا�حاة ذكروا أن� 	مة  -
 " : يوقف عليها بقلب ا�ون ألفا ، ف�مة 

ً
لو أردنا الوقوف عليها نقول إذا بقلب ا�ون ألفا عند الوقف ،  " إذا

 ،  هذا هو رأي �هور اJحوي7



Jمقرر اJحوحومقرر ا    --  Mا�ستوى اMنسخة مدققة ومزيدة                                                                                      امنامنا�ستوى ا 

- ٦٠ - 
 

ا�مهور بالوقف عليها بقلبها  لكن كما تعرفون رأي" ) ن " إذ ( وبعضهم أجاز الوقف عليها با�ون فيقولون  -
 { إذا وهو ا�وافق للقراءة القرآنية كما فيها قوk تعا� : ألفا فنقول 

ً
 قَلِيال

n
فََك إِال

َ
َبُثوَن ِخال

ْ
 يَل

َ
 "إذا"ف�مة } َو×ًِذا ال
القراء [ ما أiع عليه اآلية ، ... و©ذا : هذه عند الوقف عليها فإنها يوقف عليها بقلب ا�ون ألفا فيقال 

 السبعة

  )Sð(اQلقة 
  

  الوقف � هاء الضمF: اJوع اMالث  �
  إذا ¶ن هناك 	مة L آخرها هاء الضم� فكيف يمكن الوقف [ هذا الضم� اNي هو ا�اء ؟ 


تلف Ùسب ما يأÓ بعدها Fالوقف � هاء الضم nر§ً  نستطيع أن نقول أنm ف�كم تعرفون أن� هاء الضم� يكون ، 
   .إما بالفتحة أو بالكàة أو بالضمة 

  .يتبعه ألف L ا�طق ==  mرً§ بالفتحةفإذا ¶ن 
  .يتبعه ياء L ا�طق== mرً§ بالكàة ©ذا ¶ن و
  . يتبعه واو L ا�طق == mرً§ بالضمة ©ذا ¶ن و

  ؟" األلف أو الواو أو ا¹اء " اء بعده فماذا نفعل بهذا اXابع اNي ج" ا�اء " فإذا أردنا أن نقف [ هذا اrرف وهو 
 Fتها الفتحة وبعدها ألف ، فإنه يوقف عليها بإثبات تلك األلف إذا ±ن  "هاء الغائب " إذا وقفنا � الضمÂحر  

هاء " Æ L هذه األمثلة ¶ن عندنا الضم�  "جلست معها –نظرت إ¹ها  –قابلتها  –رأيتها ": فأقول [ سبيل ا�ثال 
ال نستطيع "  ا�اء " موجوًدا L آخر ال�مة وحر_تها الفتحة وبعدها األلف ، هنا عندما نريد أن نقف [ الضم� " ئب الغا

  .أن نقف عليه وحده ونل� األلف الv بعده ، بل ال بد من إثبات األلف الv بعده ، وال يمكن حذفها 
  مة يتبعه واو ، و×ذا ±نت ك�ة فيتبعه ياء فإذا ±نت ض:بعكس إذا ±نت حرÂت الضمF ضمة أو ك�ة  

/ هذه اQالة لو أردنا أن نقف � الضمF ا�ي حرÂته الضمة أو الك�ة ، فنقف عليه بالسكون ، و°ذف ما بعده من 
  . حرف الزيادة ا�ي هو الواو أو اÄاء

ونلحظ بأنها L ا�طق يتصل بها واو ، ولكن  –ا�اء هنا حر_تها الضمة  –الفعل رأيتُُه : فعq سبيل ا�ثال عندما نقول  
  .رأيتُْه ، فيوقف عليها بالسكون و�ذف الواو : إذا أردت أن أقف عليها فإÍ أقف عليها بالسكون فأقول 

  . كذلك لو ±نت اñاء مكسورة فإنه أيًضا يوقف � اñاء بالسكون 
مررت بِِه  لكÜ إذا : هذه ا�اء يتصل بها L ا�طق ياء فأقول  –ا�اء هنا حر_تها الكàة  –مررت بِه : [ سبيل ا�ثال 

مررت بِْه ، فيوقف [ ا�اء بالسكون و�ذف : أردت أن أقف عليها أقف عليها بالسكون وأحذف تلك ا¹اء فأقول 
  .تلك ا¹اء 

 Fإًذا باختصار حكم الوقوف � هاء الضم:  
æ. تأ» بعدها فإنه يوقف عليها بإثبا:  إذا ¶نت مفتوحة vت األلف ال. 

ç. فإنه يوقف عليها بالسكون وُ�ذف ما بعدها وهو الواو أو ا¹اء  إذا ¶نت مضمومة أو مكسورة. 

إال L ال�ورة الشعرية ،فيجوز إثبات الواو الv تأ» بعد ا�اء ا�ضمومة ، وا¹اء الv تأ» بعد ا�اء ا�كسورة  È Lورة 
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  : [ ذلك  ، من األمثلة إ� ذلك فإنه ³وز � أن يثبتها وال ~ذفها فإذا أضطر الشاعرالشعر ، 
رَْجاؤهُ 

َ
ٍة أ َّÅَْرِضِه سَماؤهُ ***   َوَمْهَمٍه ُمْغ

َ
َنّ لَوَن أ

َ
  َكأ

هو القفر ا�فازة الصحراء ، هو اآلن يت�م مفاخًرا بنفسه ، يريد أن ³· بكøة الصحاري الv قطعها ، وأنه : ا�همه 
أÁاؤها وأرجاؤها كث�ة " مغ·ة أرجاؤه " يعÜ رب صحراء ومفازة " ومهمه " ³اف ، وما أشبه ذلك ، فهو يقول  شجاع ال

كأن لون األرض والسماء قد تشابه من كøة الغبار اNي مأل ا�و وهو موجود L " كأن لون أرضه سماؤه " الغبار واألتربة ، 
  األرض أصال ،

آخرها هاء مضمومة وا�ف°ض عند الوقف عليها أن نقف عليها " أرجاؤهُ "	مة "  أرجاؤهمغ·ة ومهمه : "  الشاهد / قو� 
فوقف بإثبات الواو ؛  " أرجاؤهُ ومهمه مغ·ة : " أرجاؤهْ ، فنحذف الواو ، لكن الشاعر أثبت الواو فقال : بالسكون فنقول 

  .ل�ورة الشعر حÄ يستقيم وزن الشعر 
سماؤهْ بالسكون وحذف الواو ، لكنه أثبت الواو ؛ : ¶ن ا�ف°ض أن يقال  "سماؤهُ "ف�مة "  سماؤهُ  كأن لون أرضه: " و_ذلك 

  .ل�ورة الشعر 
  :آخر ذكره L قول الشاعر  هناك مثال

  إ� ملٍك أعشوا إ� ضوءِ نارهِ *** yاوزت هنًدا رغبًة عن قتا�ِ 
هند ، ¥اوزه رغبة عن قتاk ال يرد قتاk ، إ� ملك يتفيأ ضالk ، ¥اوز هندا هذا الرجل اNي اسمه : الشاعر يتحدث أنه 

  .وأنال من خ�ه 
آخرها ضم� و� مكسورة فا�ف°ض عند الوقوف عليها أن يقف عليها بالسكون  "رغبة عن قتا�ِ : "الشاهد / قو� 

: نما  كà ا�اء وذكر ا¹اء بعدها فقال ، لكن الشاعر لم يقف عليها بالسكون إ "¥اوزت هنًدا رغبة عن قتاkْ ": فيقول 
" ِkالوزن  "رغبًة عن قتا k يستقيم Äورة الشعر حÈ L وهذا جائز ؛ ألنه ،.  

  الوقف � االسم ا�نقوص: اJوع الرابع  �
   االسم ا�عرب ا�ي آخره ياء الزمة مكسور ما قبلها: هو  / ا^داية ما هو االسم ا�نقوص ؟

  فال بد أن يكون اسًما  ..، مكسور ما قبلها آخره ياء ، ب اسم معر : ا هوإذً 
  منقوصة أسماء: وما أشبهها هذه 	ها أسماء تس�  "الُمستك� - ا�ت� –ا�هتدي  –ا�اæ  –القاò " :أمثلة ذلك 

  منطبق عليها ؟  ا�ي ذكرناه" ا�وصيف أو ا�عريف" إذا نظرنا هل ال(ط 
æ.  ا�ادي –ا� ا¾ -القا�: " االسم ا�عرب-  Çستجد أنها أسماء معربة ليست مبنية " ا�هتدي –ا�ستك . 

ç.  ي آخره ياءNذكرناها : ا vال�مات ال L ال بد أن يكون آخرها ياء وهو أيًضا موجود. 

è.  ةàرف قبل ا¹اء مكسور" ا¾اِ�  –القاِ� " أي قبل ا¹اء وهذا موجود : ال بد أن يكون قبل آخره كrفا. 

*مة اتصفت بهذه ا�واصفات السابقة ف� اسم منقوص ، ولو øلف Õط من ال(وط فال يقال أنها اسم منقوص  ف-
  : � سبيل ا�ثال

 "اسم مبÜ: اNي "األول وهو أن يكون االسم معربا ،  آخرها ياء مكسور ما قبلها لكنه Ûلف ال�ط :" اNي "  -

-  " ßيق–  Üها ، لكنها ليست أسماء منقوصة ؛ ألنها أفعال ليست أسماء آخرها ياء مكسور ما قبل" يب. 

  .هذه أسماء ومعربة وآخرها ياء لكنها ما قبل آخرها ساكن ، فÌ ال تس� أسماء منقوصة " جْدٌي  –ضْ�ٌ "  -
  .فال بد من توفر ا�واصفات الv ذكرناها حÁ Äكم [ ال�مة أنها اسم منقوص 
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  نقوص ا�كيفية الوقوف � االسم 
  :فلa� حكم ، معرفة أو نكرة : L اwداية نقول االسم ا�نقوص إما أن يكون 

S.  ا�هتدي وما أشبهها  –ا¾ا�  –القا� : مثل " ا�عرف بأل " االسم ا�نقوص ا�عرفة 

  .اÄاء  األك� واألغلب عند العرب أنهم إذا وقفوا � األسماء ا�نقوصة ا�عرفة بأل أنهم يقفون عليها بإثبات -
وهذا هو ، ¹اء ُوقف عليها بإثبات ا "ا¾ا�"وÞمة  "القا�"فهنا 	مة  "وسلمُت [ ا¾ا� –جاء القا� ": فيقولون 

  . الكث� والغالب
 و³وز فيها وجه آخر وهو الوقف عليها  Ùذف اÄاء   -

zَلُِم {صة ا�عرفة بأل من األمثلة [ هذا  وبه قُرأت بعض اآليات من ال�مات ا�نقو، ليس كث� بل ُسمع عن العرب هذا 
ُمَتَعالِ 

ْ
َكبFُِ ال

ْ
َهاَدةِ ال nَغْيِب َوالش

ْ
  و اسم منقوص معرف بأل آخره ياءبا¹اء فه "ا�تعاÅ"أصلها : قالوا  "ا�تعال"} ال

كث� وغ�ه قرؤوا بإثبات قلنا الكث� والغالب عند العرب أن يوقف عليه بإثبات ا¹اء و� قراءة عدد من القراء مثل ابن 
وجه صحيح L اللغة ، أنه �وز أن �ذف ا¹اء من  ذاا¹اء ، لكن هناك قراءات أخرى كقراءة حفص قرأ ¬ذف ا¹اء وه

 .الv �وزفيها  أن �ذف  ا¹اء األسماء ا�نقوصة ا�عرفة بأل ، أيًضا ا�صوص األخرى كث�ة الv تشهد بمثل هذه اrالة

 م ا�نقوص نكرة غF معرف بأل إذا ±ن االس .�

  :ننظر إ� إعرابه 
 نقف عليه Ùذف اÄاء : مرفوzً أو �روًرا : إذا ±ن  -

L مة فنقول مثال	ل رفع ،: هذا هذا قاِض ، :  m L ف�مة رفوع عالمة رفعه الضمة ا�قدرة خ· م:  قاِض  اسم إشارة ،
  ¬ذف ا¹اء " هذا قاض": يه ¬ذف ا¹اء فنقول اسم منقوص غ� ُمعر�ف بأل مرفوع فنقف عل: قا� 

  .فنقف عليها ¬ذف ا¹اء  "سلمت [ قاض: "و_ذلك إذا ¶ن gروًرا 
ا إذا ±ن منصوًبا  - nاء ثابتة : أمÄا¾ ستكون ا�فإنه سيكون منونًا وبا  

 : عندما أقول 
ً
نقف عليها بإثبات ا¹اء وبعدها  ستكون ال�مة منصوبة ومنونة وباXاÅ عند الوقف عليها، رأيت قاضيًا

  .رأيت قاضيًا  : يُقلب ألًفا فأقولاXنوين اNي 
فة بأل إذا ¶نت مرفوعة أفالكث� L لغة العرب أنهم إذا وقفوا [ ال�مة ا�نقوصة غ�  و gرورة أنهم يقفون عليها الُمعر�

وهناك نصوص ، بإثبات ا¹اء  حالة الرفع وا�ر لوقف عليها LL لغة العرب طريقة أخرى و� ا، ولكن ¬ذف ا¹اء 
  :تشهد Nلك 

¼ قَْوٍم َهاٍد { مثال قوk تعا�  -
نكرة وقف عليه ، هادي فهو اسم منقوص غ� معرف بأل : 	مة هاد أصلها  }َولُِ-

و� وهناك قراءة أخرى ، ¬ذف ا¹اء ؛ ألنها هنا مرفوعة فوقف عليها هنا ¬ذف ا¹اء كما L قراءة حفص 
¼ قَْوٍم َهادي { قراءة ابن كث� 

 .بإثبات ا¹اء }َولُِ-

� ، و ياؤها وا' لكنها ُحذفت: 	مة واق أصلها  }َوَما لَُهْم ِمَن اهللاnِ ِمْن وَاٍق { و_ذلك L اآلية اbانية قوk تعا�  -
 .غ� معرفة فحذفت ا¹اء منها كما � قراءة حفص ، و" من"gرورة ¬رف ا�ر 

 .بإثبات ا¹اء }َوَما لَُهْم ِمَن اهللاnِ ِمْن وَا.  {ز إثبات ا¹اء كما � قراءة ابن كث� و�و

  . لكن كما قلنا إثبات اÄاء ليس هو الكثF بل الكثF والغالب هو حذفها
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كة ال� ليست آخرها تاء تأنيث: اJوع اcامس  � nالوقف � ال¹مة الُمحر   
أن نقف [ ال�مة الv آخرها حرف متحرك وهذا هو حال أكø ال�مات أنها آخرها نريد أن نتعرف كيف يمكننا  

حرف يقبل اrر_ة ، لكن�ا ال نريد ال�مات الv آخرها تاء تأنيث ؛ ألن� تاء اXأنيث سيكون �ا حكم مستقل و�ا مسألة 
  : هو تاء تأنيث ، نقولأخرى ، نأخذ طريقة الوقف [ ال�مات الv آخرها حرف يقبل اrر_ة وليس 

بأنn ال¹مات ال� آخرها حرف �رك يقبل اQرÂة وتظهر عليه سواء ±نت فتحة أو ك�ة أو ضمة ، فالعرب يقفون  
  :  عليها �مسة أوجه

S.  وهو ا�شهور الوقف بالسكون : الوجه األول : 

 "أ,د"ا¾ال L ، جاء أ,ُد : ن فحينما أقول سكووهذا هو األصل وهو الكث� والغالب L ال�م أن يوقف [ ال�م بال
الوقف L جاء أ,ْد ، هذا الوجه األول وهو : إذا أردت أن أقف عليه فأقف عليه بالسكون فأقول  ، حرف يقبل اrر_ة

 .السكون وهو األصل والكث� والغالب 

 ÂةÂة يع� إخفاء ا�صويت باQرإخفاء الصوت باQر:والَرْوم : الوقف بالَرْوم  .�

أن يكون صوتك عند ا�طق باrر_ة صوتًا خفيäا يسمعه من �اورك لكن اليسمعه اwعيد عنك ، فكأنك تنطق اrر_ة 
ا اwعيد عنك فإنه ، لكنك تنطقها بهمس  بإخفاء ، بدرجة قليلة من الصوت اNي يكاد يسمعه القريبون منك فقط  أم�
هذا أسلوب آخر من أسا¹ب الوقف [ ال�مات أن يقف بالروم ، ويد وهو موجود L اXج" َرْوم " اليسمعه وهذا يس� 

فمثال عندما ، فيمكن أن يوقف بالروم [ ال�مات ا�حر_ة بالفتحة أو الضمة أو الكàة ، وهو يأ» باrر§ت اإلعرابية 
نطقت ا¾ال والضمة الv عليها  "جاء أ,دُ ": وأريد أن أقف [ 	مة أ,د بالروم فأقول  "جاء أ,دُ ": أريد أن أقف [ 

ولكن همست بها فيسمعها القريب وال يسمعها اwعيد هذه الطريقة اbانية من طرق الوقف [ ال�مات و� الوقف 
 .يسمع اrر_ة الشخص القريب دون اwعيد : بالروم 

Ã.  طق بالضمة : الوقف باإلشمام وهوJريك الشفت7 عند اì. 

مة آخرها ضمة فإنك تقف بالسكون لكنك �رك شفتيك و_أنك تنطق الضمة لكنك ال تنطقها فإذا أردت أن تقف [ 	
 ÅاXفإنه لن ينتبه �ذا  -[ سبيل ا�ثال -فإنك من يراك فإنه يرى شفتيك تتحر§ن لكنه إذا ¶ن ~وارك رجل أع� : با
اإلشمام وهو يأ» عند يصحبها صوت فهذا يس� �ريك الشفت^ ، فÌ حر_ة عضوية بالشفت^ ال : فاإلشمام هو ، األمر

 . الوقف [ ال�مة الv آخرها حرف mرك بالضمة فقط وال يأ» مع الفتحة والكàة

  .اإلستماع ñذه اQلقة 5وري للتعرف � كيفية اJطق الصحيح : تنبيه  •

  )Sö(اQلقة  
Ñ.  ضعيف�يقصد به أن تقف � ال¹مة بأن تضو: الوقف باQا�وقوف عليهع¼ف ا Fرف األخ. 

فوا  Ôالوقف أن يضع L ي نريد أن نقف عليه ونضّعفه نشدده، هذه طريقة أخرى من طرق العربNرف األخ� اrنأ» إ� ا
  . ويشددوا اrرف األخ� اNي يريدون الوقف عليه

 بإمµننا أن ، اrرف ا"خا¾"أريد أن أقف [ 	مة و) هذا خا¾: ( عندما أقول � سبيل ا�ثال
ً
ألخ� منها وهو ا¾ال، طبعا

:  أ�أ إ� تشديد ا¾ال فأقولف،  ، لكÜ أريد أن أقف بالطريقة الرابعة و� اXضعيف )هذا خا¾ْ (نقف بالسكون فأقول 
  . كما ذكر ابن هشام،  هذا خا¾ّ 
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ً
بتشديد ) هو �عّل : ( أقولباXضعيف ف "�عل"هذه ا�ملة أردت أن أقف [ الالم L الفعل ،  هو �عل:  مثال آخرأيضا

  .هم ا�ين اشتهروا بهذه اللغةف، "ب� سعد"ـلغة ل وهو كما يقال ، اrرف بدون حر_ة
  : Õوط الوقف � ال¹مة با�ضعيف  ⇐

 Æ L ال�مات، فليس Æ ال�مات يمكن أن يوقف عليها 
ً
الوقف باXضعيف والوقف بالتشديد ليس مطردا

هناك �وط �سة ذكرها ابن هشام عندكم L الكتاب، البد من وجودها L ال�مة الv نريد أن باXضعيف، و©نما 
  :هذه ال(وط وWنقف عليها باXضعيف، 

S. أن ال يكون ا�وقوف عليه همزة  
إذا أردنا أن نقف [ حرف أخ� L 	مة ما باXضعيف فيجب أال يكون ذلك اrرف همزة، ا�مزة مستثناة، فإذا ¶ن 

هذه ال�مات آخرها همزة، إذا أردنا أن نقف عليها فال يمكننا أن نقف ) نبأ(أو ) خطأ(ناك 	مة L آخرها همزة مثل ه
  .عليها باXضعيف بسبب وجود ا�مزة الL v آخرها

  ون آخرها ياء، وال واو، وال ألفكذلك أال يك .�
) يقß(آخره واو، الفعل ) يدعو(اء، فمثًال الفعل أي ال يكون آخرها أحد من حروف العلة ال األلف وال الواو وال ا¹

  .آخرها ألف، هذه ال�مات 	ها آخرها واحد من حروف العلة فال يصح أن نقف عليها باXضعيف) q¹(آخره ياء، 	مة 
Ã.  Fامس واألخcا�ي نريد أن نقف عليه وأن : ال(ط ا Fرف األخQنضعفه حرف ساكنأال يكون قبل ا 

هذه ال�مات اrرف األخ� فيها قبله حرف ساكن فال نستطيع أن نقف ) ُجْعل(	مة ) نبْل(	مة ) زيْد(فمثًال 	مة 
  .عليه باXضعيف

  : فهذه �وط �سة البد من وجودها L ال�مة الv نريد أن نقف عليها باXضعيف، ال�ط األول مرة أخرى
S. همزة Fرف األخQ³ب أال يكون ا.  

 وأال يكون اQرف األ .�
ً
  .خF ألفا

Ã. واواً و Fرف األخQأال يكون ا.  

Ñ.  ياًء Fرف األخQوأال يكون ا. 

Þ.  وأال يكون قبله حرف ساكن. 

  .البد من وجود هذه ال�وط اJمسة L ال�مة الv نريد أن نقف عليها باXضعيف
  الوقف باJقل: عرب / الوقف � ال¹مة ا�حرÂة الطريق اcامسة واألخFة من طرق ال �

يقصد به أن نقف � ال¹مة بأن ننقل اQرÂة ا�وجودة / اQرف األخF ننقلها إ� اQرف ا�ي قبله ونقف � اQرف و
، لكن اQرÂة ال� ±نت موجودة فيه بدل أن °ذفها ننقلها إ� اQرف ا�ي قبله

ً
  األخF بالسكون طبعا

Åِْ وَ {[ سبيل ا�ثال كما L القراءة L قول اهللا تعا� 
nتََواَصْوا بِالص{  قراءة حفص L ن عندما نقفÁ} ِÅْ

nسنقف [  }بِالص
Åْْ (الراء بالسكون  nاء ساكنة والراء ساكنة بسبب الوقف،  )بِالصwفتكون عندي ا  

Åِْ {هناك قراءة أخرى بالوقف [ 	مة 
nال }بِالص L ر_ة ا�وجودةrراء، الراء بطريقة أخرى و� طريقة ا�قل، ننظر إ� ا

Åِْ {ماذا ¶نت حر_تها؟ 
nاء  }بِالصwة : الص· حرف جر، : اàاء وعالمة جره الكwرور باg ة [ الراء، ، اسمàفهناك ك

هذه الكàة بدال أن Áذفها كما L قراءة حفص؛ سوف تنقل إ� اrرف اNي قبله وهو  اwاء فتكون اwاء مكسورة 
فالكàة الv جاءت [ اwاء � الv ¶نت موجودة [ الراء من قبل لكنها  }Åِْ وَاَصْوا بِالصn َوتَ {: فثلك هذه القراءة �
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 با�قل
ً
  .نقلت إ¹ها، هذا يس� وقفا

  Õوط الوقف � ال¹مة بطريقة اJقل  ⇐
 Æ L ال�مات، و©نما هناك �وط البد من وجودها 

ً
 هذه الطريقة و� الوقف با�قل ليس سائغا

ً
L ال�مة الv نريد أيضا

 
ً
  : وÕ Wوط Yسةأن نقف عليها با�قل، هذه ال�وط � أيضا

S.   
ً
 ؛ ح¥ نستطيع أن ننقل اQرÂة عليه أن يكون اQرف ا�ي قبل األخF ساكنا

Åِْ {كما L اآلية 
nر_ة ا� }َوتََواَصْوا بِالصrاء ساكن فثلك يمكننا أن ننقل اwي قبل األخ� وهو اNرف اrوجودة [ ا

 فكيف سننقل اrر_ة؟ ال نستطيع، [ 
ً
اrرف األخ� يمكننا أن ننقلها إ� اwاء، لكن لو ¶ن اrرف األخ� متحر§

هنا ا¾ال عليها ضمة، نريد عند الوقف أن ننقل هذه الضمة إ� ا�يم الv قبلها، ) هذا mمدُ (أو ) هذا خا¾ُ (سبيل ا�ثال 
  .نستطيع أن نقف هنا با�قل  حر_ة و� الفتحة، فالا�يم الv قبلها عليها 

 ، وال واواً ، وال ياء³ب أال -ا�ي قبل اQرف األخF -ف الساكن أن ذلك اQر .�
ً
  يكون ألفا

 لن نستطيع أن Áر_ها ألن األلف ال تقبل اrر_ة، فلو نقلنا اrر_ة إ� األلف كيف سننطقها؟ 
ً
�اذا؟ ألنه لو ¶ن ألفا

الراء إ� األلف، األلف ال يمكن أن حر_ة  الراء حر_تها فتحة، إذا أردنا أن نقف با�قل سننقل) استجار(نا فمثال لو قل
 وهو ال�ط اbاÍ أال 

ً
رك، صحيح أن األلف ساكنة لكنها ال تقبل اrر_ة فثلك ال يصح هنا الوقف با�قل، فالبد إذا

ُ
�

 وال 
ً
 وال ياء، ألننا لو نقلنا اrر_ة إ� الواو أو ا¹اء �ريك يكون ذلك اrرف الساكن �ب أال يكون ألفا

ً
 أيضا

ً
واوا

 
ً
  .الواو و�ريك ا¹اء فيه ثقل، فثلك نش°ط أال يكون ذلك الساكن ياء وال واوا

è.  ،ة فتحةÂرQر_ة ا�راد نقلها � الفتحة أي أال تكون أال تكون اrي اNر§ت الضمة  و©نما اrينقل من ا
 .والكàة 

é. ر_ة � الفتحة فإن هذه الفتحة ال تُنقل إ� ما قبلها، وهذا �ط رابعأما إrذا ¶نت ا.  
Þ.   ،معروف / لغة العرب Fقل ال ينتج عنه بناء غJأن ذلك ا  

أي إذا أردت أن أنقل اrر_ة إ� اrرف الساكن اNي قبلها، سأنظر؛ إذا نقلت اrر_ة هل سينتج عندي بناء غ� موجود 
  L هذه اrالة ال ننقل، ì Lم العرب؟

  : ثلة �موعة من األم ا�ؤلف � سبيل ا�ثال ذكر ⇐
  ؟؟) هذا َجْعَفرُ (هل �وز �ا أن ننقل L ) هذا َجْعَفر(L قوk  فمثالً ذكر مثاالً 

، اrرف اNي قبله ليس س الv قبله؟ هنا ال يصح ا�قل ألن الراء عليها الضمة، هل يصح أن أنقل الضمة إ� الفاء
ً
اكنا

  .الفاء متحر_ة فال يصح ا�قل ال يصح هنا الوقف با�قل
إذا أردت أن أنقل الضمة ا�وجودة ) هذا إنسانٌ (إذا قلت ) إنسان(	مة : اNي ال يصح فيه الوقف با�قل كذلك مثال آخر

  .صح ألن ما قبلها ألف، فاأللف ال تقبل حر_ةي[ ا�ون إ� ما قبلها، هنا ال 
وأنقل الضمة إ� ما قبلها، اNي ) يقول(إذا أردت أن أقف [ 	مة ) mمٌد يقوُل اrق(إذا قلنا ) يقول(فعل مثًال ال كذلك

  .قبلها ساكن لكنه واو، فال يصح ا�قل
[ الع^ وأنقل الضمة إ� ما قبلها، اNي قبلها ساكن لكنه ) يبيعُ (إذا أردت أن أقف [ ) عÒ يبيعُ (إذا قلنا  كذلك
  . يصح ا�قلياء، فال
با�قل، إذا نظرت سنجد أن اrر_ة ا�وجودة [ ) العلم(أريد أن أقف [ 	مة ) سمعت العلمَ : (عندما أقول مثالً  كذلك
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ا�يم � الفتحة والفتحة ال تُنقل إ� ما قبلها، ال يصح الوقف بنقل الفتحة، و©نما نقل الضمة أو الكàة، Nلك ال يصح 
  .الوقف با�قل هنا

هنا هل يصح الوقف بنقل اrر_ة ا�وجودة [ ا�يم و� الضمة إ� ما قبلها؟ إذا نظرنا L ) هذا علمٌ : (عندما أقول لككذ
  :  ال�وط
æ-   ،م(أن يكون ما قبلها ساكن

ْ
  . الالم ساكنة فال�ط موجود) عل

ç- ي قبلها ليس ألف وال واوNهذا ال�ط موجود  وا 
ً
  .وال ياء، أيضا

è- ر_ة اrنريد أن ننقلها � الضمة و_ذلك ا vال�ط موجود ) لمٌ ع(ل 
ً
   .ليست فتحة إذا

مٌ (لكن لو نقلنا الضمة إ� ما قبلها كيف سننطق ال�مة؟  -
ْ
 "فُِعْل "ِعلُْم [ وزن ) هذا ِعلُمْ (سننطقها ) هذا عل

 ì Lم العرب، فهذا يعÜ أن ا�قل سيؤدي إ� صيغة وبنية ليست ì Lم العر
ً
ب فال يصح ليس موجودا
  . حينئذ ا�قل

  . هذا بالنسبة للطريقة اJامسة أو اللغة اJامسة من أوجه الوقف ا�ائزة L لغة العرب
  أمثلة أخرى وW ال¹مة ال� آخرها تاء ا�أنيث،  ⇐

  إذا ¶ن عندي 	مة آخرها تاء اXأنيث، فكيف يكون الوقف عليها؟
æ- رÙ أنيث إذا ±نت متصلة�اء°ن نعرف بأن تاء ا�ف فإنه يوقف عليها بإثبات ا ، 

َت (فيقال مثًال   .يوقف عليها باXاء كما � ) َت َعم� (أو ) ُعم�

 هذه ا�اء تكتب بصورة ا�اء ) كتبْت ) (جلسْت ) (قامْت (اتصلت تاء ا�أنيث بالفعل وÂذلك إذا  -�
ً
فأيضا

 .عليها � أنها تاء ا�فتوحة وتنطق � أنها تاء يوقف 

  . ة باrرف أو ¶نت متصلة بالفعل فإنها تعد تاء تكتب تاء وتنطق تاء ويوقف عليها باXاءفإذا ¶نت متصل
Ã-  سب نوع ذلك االسم، هل هوÙ كمQالة سيختلف اQأنيث متصلة باسم ف� هذه ا�لكن إذا ±نت تاء ا

 �ع مؤنث سالم أو مفرد؟ 

 ه ا�اء ا�وجودة / اآلخر هو بإثبات ا�اءإذا ±نت ال¹مة �ع مؤنث سالم فإن الوقف � هذ) : S(اJوع  . أ

 من ) (هؤالء مسلماْت ) (هؤالء طاwاْت : (كتب تاء اXأنيث ويوقف عليها [ أنها تاء اXأنيث مثلتُ  
ً
اش°يت كث�ا

وما أشبه ذلك، يوقف [ هذه ال�مة الi � vع مؤنث سالم يوقف عليها بإثبات تاء اXأنيث، تكتب تاء ) السياراْت 
  .ويوقف عليها باXاء

   )كيف اإلخوة واألخواهْ (وُسمع عن العرب طريقة أخرى وW الوقف عليها بإبداñا هاء، /ا ُسمع عنهم / قوñم 
كيف (لكن هذا ا�ت�م قلب اXاء ا�وجودة L األخ� إ� هاء فقال ) كيف اإلخوة واألخوات: (¶ن األصل أن يقال

   . )اإلخوة و األخواهْ 
دفن اwنات من (أصل ال�م  )دفن ا^ناهْ من ا�كرماهْ (مع عنهم *مة أخرى وW *مة مشهورة عنهم وÂذلك سُ 
 عن العرب L أيام جاهليتهم من وأد اwنات ، )ا�كرمات

ً
 معروفا

ً
 كما ¶ن سائدا

ً
دفن (ودفنهم، فأصل ال�م وهذا طبعا

 قليل وليس  بإثبات اXاء، لكن) من ا�كرمات(بإثبات اXاء، ) اwنات
ً
ا�ت�م قلب اXاء هاء، فهذا جائز لكنه أيضا

 
ً
   .كث�ا

 و� iع مؤنث سالم فإن الغالب والكث� أن يوقف 
ً
 هذا بالنسبة rكم ال�مة ا�ختومة بتاء اXأنيث إذا ¶نت اسما

ً
فإذا



Jمقرر اJحوحومقرر ا    --  Mا�ستوى اMنسخة مدققة ومزيدة                                                                                      امنامنا�ستوى ا 

- ٦٧ - 
 

  .عليها بإثبات اXاء، وُسمع عن العرب أنهم وقفوا عليها بقلبها هاء لكنه قليل
 لكنها ليست �ع مؤنث سالم كيف يكون الوقف عليها؟: ) �( اJوع  . ب

ً
  إذا ±نت ال¹مة اسما

) ر,ةُ (، فنقول مثًال 	مة قف عليها يكون بإبدال اXاء هاءإذا ¶نت ال�مة اسما لكنها ليست iع مؤنث سالم فإن الو
ليست iع مؤنث سالم، إذا أردنا أن نقف وما أشبهها من ال�مات الv آخرها تاء اXأنيث � أسماء لكنها ) مغفرةُ (و

لكننا ) ر,ةٌ ) (mبةٌ ) (مغفرةٌ (	ها آخرها تاء تأنيث ) mََب�هْ ) (ر,هْ ) (مغفرهْ (عليها فإنا نقلب تلك اXاء إ� هاء فأقول 
  . Xاء هاء، هذا هو الكث� والغالب ì Lم العرب، أنهم يقفون عليها بإبدال ا عندما وقفنا عليها قلبناها إ� هاء

، )َم0ِْلَْت ) (رVََْْت (يقولون ) رVََْهْ (ال يقولون ) رVة(ُسمع عن العرب / بعض اJصوص أنهم أثبتوا ا�اء، فمثالً / *مة 
، وقد سمع حL Ä بعض القراءات القرآنية، مثًال L ُسمع عنهم بعض اJصوص ال� جاءت بإثبات ا�اء لكن هذه قليل

ومِ إِ {قول اهللا تعا� 
Ð
بإثبات ) إن شجرْت (L قراءة نافع وابن مر و,زة  -كما L كتاب ابن هشام-هنا  }نn َشَجَرةَ الزnق

  :وÂذلك / قول الشاعربقلبها هاء، ) شجرهْ (اXاء، ليس 
 ْ nاك بك�Üمن بعد ما وبعد ما وبعد َمْت ***َمْسلََمْت واهللا أ  

َصَمْت ±دت نفوس القوم عند 
ْ
َمْت Qرة أن تُد1 و	دت ا***الَغل

َ
  أ

الشاهد فيه هنا أنه جاء بعدد من ال¹مات ال� آخرها تاء ا�أنيث ±ن ا�فµض أن يقف عليها بإبداñا هاء لكنه وقف 
ْ َمْسلََمْت ": ، فيقول هناعليها بإثبات ا�اء �Çاك بكþاء، ¶دت نفوس ، َمسلمه"واهللا أX؛ بدل أن يقف بإبدا�ا هاء أثبت ا

َصَمْت ند القوم ع
ْ
أي ¶دت الروح أن تصل ) أشار األستاذ بيده إ� اrلقوم(، L هذه ا�نطقة ، أصلها عند الغلصمه الَغل

، لكنه بدل أن يقف بإبدال اXاء هاء وقف بإثبات اXاء، هذه طريقة ُسمعت عن العرب مستعملة عندهم  إ� اrلقوم
  . لكنها ليست الكث�ة

 
ً
 إذا ¶نت ال�مة اسما

ً
  . ليست iع مؤنث سالم فالغالب والكث� عند العرب أن يقفوا [ هذه اXاء بإبدا�ا هاء فإذا
 . لكن ُسمع عنهم أنهم وقفوا عليها بإثبات اXاء كما L بعض ا�صوص الv ذكرناها لكنه قليل 

  <<مسألة ما 
تص به الوقف >> 
وÛصه، Nلك أراد ابن هشام هنا أن يذكر هذه األمور الv الوقف اNي �دثنا عنه وذكرنا بعض أحµمه k أمور تم�ه 

  -: Ûصه وأن ³صها باNكر وأن يعقد �ا فصًال ¹تحدث فيه عنها فقال بأن من خصائص الوقف
S-  اجتالب هاء السكت :  

ت عندها، ما ا�قصود بهاء السكت؟ هاء السكت � عبارة عن الضم� اNي هو ا�اء، يؤ¼ به للوقف [ ال�مة بالسكو
هاء السكت، وسميت : وقف عليها تس� هذه ا�اءفعندما يراد الوقف [ 	مة ما ُ�تلب ويؤ¼ بهذه ا�اء الساكنة لù يُ 

هاء السكت من اسمها، سميت هاء السكت ألنه يُسكت عندها ألنه يسكت عليها يوقف عليها ويسكت عندها 
السكت، فهذا أمر �صل عند الوقف، فهو أمر ³تص به الوقف من ويتوقف ال�م عندها فثلك سميت هذه ا�اء هاء 

خصائص الوقف ألنه ال �صل L غ� الوقف ألنه �صل L الوقف وحده وال يتحقق L غ� الوقف فثلك ذكره هنا ابن 
  .هشام

  م¥ يمكننا أن نأÓ بهذا اQرف ا�ي هو هاء السكت؟/ س
، يمكننا أن نأ» بهاء السكت Æ L موضع  ن هاء السكت �ا ثالثة مواضعأجاب ابن هشام عن ذلك L كتابه فذكر بأ

، و©نما � أمر جائز، إن شئنا أن نأ» بهاء السكت  من هذه ا�واضع اbالثة
ً
 واجبا

ً
، وبا�ناسبة هاء السكت ليست أمرا
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 و©نما أمر أتينا بها، و©ن شئنا أال نأ» بها لم نأِت 
ً
 إلزاميا

ً
   -جائز إال فيما سنذكره بعد قليل بها، فÌ ¹ت أمرا

  ) ��( اQلقة
  : واضع ال� يؤÒ فيها بهاء السكت ا� �

S-  ذف آخره، وا�قصود به : ا�وضع األولÙ Ðالفعل ا�عتل إذا ُحذف آخره: وهو الفعل الُمَعل  
ة إما الواو و©ما ا¹اء و©ما Áن نعرف أن� األفعال ا�عتلة � األفعال الv آخرها حرف علة، األفعال الv آخرها عرف عل

  .علة قد تزول منها حروفها األخ�ة األلف، هذه األفعال الv آخرها حرف 
  . إما بسبب ا�زم إذا دخل عليها جازم من ا�وازم فإن عالمة ا�زم � حذف حرف العلة -

 .  حذف حرف العلة[و©ما أنه يزول بسبب اwناء إذا ُصغنا منه فعل األمر فإن فعل األمر سيكون مبنيًا  -

 ^Xاrا Çزوم -فg سواء جئنا بفعل مضارع Üيع ،Üفالفعل ا�عتل سوف ُ�ذف حرف العلة  -أو جئنا بفعل أمر مب
  .ا�وجود L آخره

إذا أردنا أن نقف � الفعل ا�عتل ا�ي ُحذف حرف العلة من آخره / هذه اQالة ³وز Jا أن نأÓ بهاء السكت ل  يتم 
  وف عليها ل  ~صل الوقف عليهاالوق

  )أفعال مضارعة: (من األمثلة � ذلك  
 (فقلنا ) لم(فعل مضارع مرفوع، إذا أدخلنا عليه أداة ا�زم ) يغزو(الفعل -

ً
  .)لم يغُز زيٌد أحًدا

  وعالمة جزمه حذف حرف العلة، ) لم(أصبح فعل مضارع gزوم بـ  )يغزُ (الفعل  
ولكن Áن نتحدث اآلن عن هاء  -أن أقف بالسكون وهو األصل فيجوز Å وحدها  )يغزُ (إذا أردت أن أقف [ 

دخل هاء السكت بعد اrرف األخ� هذا جائز) لم يْغُزهْ (أن نقف بإدخال هاء السكت فأقول  السكت نقول �وز
ُ
  .فأ

فت األلف ا�وجودة L ُحذ) لم ³َش (فعل مضارع آخره حرف علة وهو األلف، إذا جزمناه فقلنا  )
2(كذلك الفعل -
  ). لم ³َشهْ  : (األخ�، فإذا أدرت أن أقف عليه حينئٍذ �وز Å أن أدخل هاء السكت عليه فأقول

يصح أن أدخل ) لم يرمِ (فقلنا ) لم(فعل آخره حرف علة وهو ا¹اء، إذا أدخلنا عليه أداة ا�زم  )ير3(كذالك الفعل -
  .قف [ الفعل بإدخال هاء السكت عليهفأ)  لم يرِمهْ  (هاء السكت عليه فأقول 

  )ل األمرافعأ(
 حرف العلة غ� موجود، الواو قد ُحذف، فإذا ) اغزُ (إذا أردت أن أقف [ فعل األمر ) اغُز أو�ك القوم(مثًال  -

ً
أيضا

  ).اغُزهْ (أردت أن أقف عليه سأقف بهاء السكت فأقول 
  ).اخَشهْ (السكت فأقول  إذا أردت أن أقف عليه بهاء) اخَش (و_ذلك الفعل  -
  ).ارِمهْ (سأقف عليه بإدخال هاء السكت فأقول ) ارمِ (و_ذلك فعل األمر  -

فهذا ا�وضع األول من ا�واضع الv �وز �ا فيها إدخال هاء السكت عند الوقف وهو الفعل ا�عتل اآلخر اNي حذف 
  . ألمرآخره إما بسبب كونه gزوًما و©ما بسبب كونه باwناء L صيغة ا

  :L بعض اآليات L الكتاب العزيزوقد وجد مثل ذلك  -
ابَِك لَْم يَتََسنnهْ } {لَْم يَتََسنnهْ {: مثال قول اهللا تعا� - َÕََطَعاِمَك َو 

َ
آخره حرف ) يتس�(أصل الفعل ) يتسن( }فَاْغُظْر إِ�

 وعالمة جزمه) لم(علة وهو األلف، فلما دخلت أداة ا�زم 
ً
حذف حرف العلة وهو األلف األخ�ة قد  أصبح gزوًما
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  .فا�اء ا�وجودة L األخ� � هاء السكت }لَْم يَتََسنnهْ {: ُحذفت، ف�ء بهاء السكت للوقف عليها فثلك قيل L اآلية 
 قول اهللا تعا� -

ً
َتِدهِ { و_ذلك أيًضا

ْ
ُحذفت ) اقتدِ (ه ، فلما �ء بفعل األمر من آخره ا¹اء) يقتدي(الفعل  }فَبُِهَداُهُم اق

َتِدهِ {ا¹اء وعند إرادة الوقف هنا �ء بهاء السكت كما L اآلية 
ْ
، ف�ء بهاء السكت هنا L هذه اآلية )ارِمهْ (، ونقول }اق

  .للوقف عندها
  إدخال هاء السكت هنا L هذا ا�وضع هو حكمه ا�واز، ليس حكمه الوجوب، إن شئنا أن ندخلها و©ن شئنا أال 

ً
طبًعا
  ها، فاألمر أمره ا�واز وليس واجبًا إال L مسألة واحدةندخل

  هناك مسألة واحدة ³ب فيها إدخال هاء السكت عند الوقف، م¥؟ -
  .إذا ¶ن الفعل سيبñ [ حرٍف واحد L هذه اrالة �ب أن ندخل هاء السكت عند الوقف

وهو ما يُس� و� حرف علة وآخره حرف علة ذلك إذا جئنا بالفعل ا�ي أ م¥ يكون الفعل باقًيا � حرف واحد؟-
أوk حرف علة وآخره حرف علة، إذا جئنا بفعل ) و5(الفعل وما أشبهها، ) و4(و) و1(مثل فعل ) الفعل اللفيف(بــ

  فنأ» ¬رف الع^ وننطقه بالكàة فيُعت· فعل أمر) ِع ا¾رس جيًدا: (األمر منه فإننا سنحذف األول واألخ� فأقول مثال
 آخر للوقف بالسكون 

ً
إذا أردت أن أقف عليه ال يمكنÜ أن أقف عليه بالسكون، ألنÜ أريد اrر_ة �طقه وأريد موضًعا

وليس عندي سوى حرف واحد، فهل أجعله متحرك أو ساكن؟ فثلك �ب أن نأ» بهاء السكت هنا L هذا ا�وضع 
 نتبعها بهاء السكت حÄ يمكننا الوقف عليهافنأ» بفعل األمر الع^ ا�كسورة ونتبعه) ِعهْ (فأقول 

ً
  . ا وجوًبا

  .هذا هو ا�وضع األول من ا�واضع الv يمكننا فيها اجتالب واإلتيان بهاء السكت
  .االستفهامية ا�جرورة) ما(وهو بعد : ا�وضع اMا_ -�

) ما(صولة إلخ، Áن نريد � اسم استفهام كما تستعمل L أوجه كث�ة، استفهامية ومو) ما(Áن نعرف بأن 	مة 
وجئنا بها  االستفهامية )ما(ـوما أشبه ذلك، إذا جئنا ب) ما أ6 بك؟) (ما حاجتك؟: (، عندما أقول مثالً  االستفهامية

ذف األلف الL v ) ما(gرورة أي مسبوقة ¬رف جر، وÁن نعرف أن� 
ُ
االستفهامية إذا ُسبقت ¬رف جر فيجب أن �

  -: آخرها، فأقول مثالً 
األلف الL v آخرها قد حذفت بسبب ) عم� (ميم وفوقها فتحة ) ما(حرف ا�ر، وÞمة ) عن(أصلها ) عم� ) (عم� تسأل؟(-

دغمت L ا�ون) عم� تسأل؟(أن� حرف ا�ر قد دخل عليها فنقول 
ُ
  .فيصبح عندنا حرف ا�يم لوحدها الv أ

  .االستفهامية الv ُحذفت ألفها) ما(حرف ا�ر اwاء وبعده ) بَم اش°يت ذلك؟: (مثالً -
االستفهامية بدون ) ما(االستفهامية وقبلها حرف ا�ر سيؤدي ذلك إ� أن تبñ ) ما(فهنا L مثل هذه اrالة إذا جئنا بـ

  :األلف الv بعدها فأصبحت [ حرف واحد حينئٍذ ندخل عليها هاء السكت عند الوقف فأقول
هْ ) (بَِمهْ (- " إ�"مرة بـ " عن"مرة بـ " باwاء"االستفهامية مسبوقة ¬رف جر مرة ) ما(Æ هذه األمثلة جئنا بـ)  إالَمهْ ) (َقم�

  . ثم وقفنا عليها فأدخلنا عليها هاء السكت
è- الثMا�وضع ا – Fواألخ-  :،

ً
  عند الوقف � ï مب� � حرÂة بناء دائًما

ا�عرب، L هذه اrالة يصح �ا الوقف [ هذه ال�مة ونأ» بإدخال هاء Æ 	مة مبنية [ حر_ة ثابتة وليس فيها شبه ب 
إًذا اrكم هنا أوسع، ا�وضع اbالث موضع واسع ألنه يشمل أي 	مة مبنية إذا ¶ن حر_ة بنائها حر_ة السكت عليها، 

   .ثابتة وليس فيها شبه با�عرب
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 يشمل 
ً
  :ال�م هنا إذا

  . ال يدخل فيه ال�مات ا�عربةو ،ال�مات ا�بنية // أوال 
  .  يشمل ال�مات ا�بنية الv بنيت [ حر_ة ثابتة // ثانيًا 

  .وال يدخل معنا ال¹مات ا�بنية ال� بنيت � حرÂة zرضة قد تزول بسبب ما
  ثابتة وليس فيها شبه با�عربات وÂذلك  ال¹مات ا�بنية ال� بنيت � حرÂة

 ال تدخل معناأما إذا ±ن فيها شبه ب
ً
  .ا�عربات بأن تستعمل كما يستعمل ا�عرب فهذه أيًضا

  ما األمثلة � ذلك؟
هذه ال�مات وما يشبهها 	ها يمكننا أن نقف عليها بإدخال هاء السكت ) �(الضم� ) هو(ا�ت�م، الضم� ) ياء(مثًال 
  .عليها
  ).هيَهْ ) (هوَهْ : (أقولإذا أردت أن أقف عليها أدخل عليها هاء السكت ف )هو(ف¹مة 
ْدَراَك َما ِهَيهْ } {َما ِهَيهْ {: [ ذلك مثًال قول اهللا تعا� مثال 

َ
�ء بعده بهاء السكت ؛ ) �(أصلها ما � ، الضم�  }َوَما أ

 ثابتة [ الفتحة ال تتغ�، وليس فيه شبه با�عربا) �(ألن الضم� 
ً
ت وNلك اسم وهو مبÜ [ حر_ة ثابتة، ا¹اء دائًما

ْدَراَك َما ِهَيهْ {صح إدخال ا�اء عليه 
َ
  .بالوقف بهاء السكت }َوَما أ

ْلَ� َق�¼ َماÄَِهْ {L اآلية األخرى  وÂذلك
َ
ياء ا�ت�م ، 	مة مال أضيفت إ� ياء ا�ت�م و� اسم مبÜ واrر_ة فيها  }َما أ

ْلَ� َق�¼ َماÄَِهْ {ثابتة فثلك هنا يصح الوقف عليها بهاء السكت كما L اآلية 
َ
َطاغَِيهْ )�ð(َما أ

ْ
سلطانيه  }َهلََك َق�¼ ُسل

 فحصل الوقف عليها بهاء السكت
ً
  .مثل ما¹ه تماًما

  ُهوَهْ َمْن  فما إْن يُقاُل �ُ  ***  إذا ما تَرْعَرَع فِيَنا الُغالم                     :كذلك / قول الشاعر
دخلت عليه ) هو(الضم� ) من هوه(، ، فهو معروف ومشهورلشهرته فما يقال من هو يعÜ إذا نشأ وترعرع فينا الغالم

  . بالوقف بهاء السكت، وهذا أيًضا جائز) من هوه(هاء السكت عند الوقف عليه فقال الشاعر 
لوقف إًذاً هاء السكت تدخل فيما انطبقت عليه هذه ال(وط ، إذا جاءت *مة ال تنطبق عليها هذه ال(وط فال يصح ا

  :عليها بهاء السكت 
  .ال يصح أن أقف [ 	مة زيد بإدخال هاء السكت ؛ ألن زيد 	مة معربة ليست مبنية) جاء زيد(مثًال  -
هما ليسا من األسماء، لكن اrر_ة األخ�ة � سكون ليست حر_ة، Áن نريد ) لم ي�ْب (و ) اÈْب (كذلك الفعل  -

   فيه حر_ة وهو الفتحة، فال يصح أن نقف [ 	مة آخرها سكون) هو(تحة، الضم� حر_ة، ياء ا�ت�م فيها حر_ة وهو الف
صحيح أنها مبÜ ) رجل(هذه ال يصح أن نقف بإدخال هاء السكت ؛ ألن 	مة ) رجَل (	مة ) ال رجَل (كذلك 	مة  -

 و
ً
 بناء [ حر_ة وهو الفتحة، لكن هذا اwناء ليس بناء ثابتًا ليس دائًما

ً
©نما هو بناء رض قد يزول إذا وهو أيًضا

زيلت 
ُ
  .ا�افية للجنس، فهو ليس بناًء دائًما ) ال(أضيفت ال�مة مثًال أو أ

  "قد يُعطى الوصل حكم الوقف:" // مسألة  �
  :ب� عندنا ا�زئية األخ�ة L هذا اwاب وهو باب الوقف، ا�زئية األخ�ة أراد ا�ؤلف أن يتحدث فيها عن مسألة و�

  :رف بأننا إذا أردنا أن نت¹م °ن نع
 فنعرب ال�مات ا�عربة ونُظهر عالمات اwناء لل�مات ا�بنية ، نصل ال�مات ببعضها فإما أن نت¹م بالوصل  -

 ، هاتان طريقتان، أو نصل و©ما أن تقف Nلك  ،أو نقف � ال¹مات -
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مزج ب7 طريقت7، فيت¹م ا�ت¹م بالوصل هناك طريقة ثاMة W ال� أراد ا�ؤلف أن يتحدث عنها وW طريقة ت -
  "قد يُعطى الوصل حكم الوقف" :لكنه يعامل ال¹مة وÂأنها وقف، �لك قال 

الوصل طريقة، وصل ال�مات ببعضها، والوقف طريقة أخرى، تقف [ ال�مات، لكنه أراد أن يب^  !الوصل غ� الوقف 
k أن يعاملها ويعطيها حكم الوقف، فيقف [ ال�مة مع أن ìمه أنه �وز للمت�م إذا تكلم ووصل ال�مات �وز 

،  قفالوإعطاء الوصل حكم : قف عليها، فهذا يس�متصل، إال أنه ينطق ال�مة و_أنه وقف عليها مع أنه حقيقة لم ي
  .هذه الطريقة وهذا األسلوب هو قليل / ال�م / ا�J لكنه كثF / الشعر 

  :، مثالً من ضمن األمثلة  � ذلك أراد أن يõب أمثلة ⇐
ابَِك لَْم يَتََسنnْه َواْغُظرْ {:L قول اهللا تعا� َÕََطَعاِمَك َو 

َ
دخلت هاء السكت هنا، ) يتسنه(ذكرنا قبل قليل بأن  }فَاْغُظْر إِ�

ة ,زة والكساÃ وهاء السكت تدخل L الوقف فقط وأما L الوصل فإنها ال توجد، ومع ذلك فإن هذه القراءة و� قراء
 ) يتسنه(ملوا هذه ال�مة ) أجر؟؟؟(} لَْم يَتََسنnْه َواْغُظرْ {

ُ
تبعت بهاء السكت و_أنها موقوف عليها مع أنها ليست فأ

بإزالة هاء ) لم يتسن وانظر(، ¶ن ا�ف°ض كما L القراءت األخرى }لَْم يَتََسنnْه َواْغُظرْ {موقوف عليها مع أن� ال�م متصل 
 ألن ا�ت�م هنا تكلم وصًال وملها ال

ً
سكت ؛ ألنها إنما �ء بها للوقف، فإذا زال الوقف زالت هذه ا�اء، لكن نظًرا

  .معاملة الوقف Nلك أبñ ا�اء 
َتِدهِ قُْل {: L قول اهللا تعا� L اآلية األخركذلك 

ْ
أن  ا�اء � هاء السكت، ¶ن ا�ف°ض عند وصل ال�م }فَبُِهَداُهُم اق

تزول ا�اء ألنه لم يبق هناك وقف لكنها بقيت وعوملت معاملة الوقف وهذا من معاملة ) فبهداهم اقتِد قل(تزول فيقال 
  . الوصل معاملة الوقف

، : وهو L قول الشاعر -وهو آخر ما ¾ينا-[ ذلك L بيت من الشعر  كذلك من األمثلة مثل اrريق وافق القصب�
  :k يتحدث L قوkالشاعر هنا L أبيات 

بَا فوَق ا�ُتوِن َدبnا nا***  إّن ا�nيح بَمْوٍر َهب   وهبnْت الر¼
بَا َسبَْسبnا nُك ما أب5 ا�µْا ***  َيnَقَصب

ْ
  أو ±Qْريِق َوافَق ال

افق فهو يتحدث يصف كيف يكون ا¾با اNي هو ا�راد عندما يأ» وال يب� وال يذر، يشبهه مثل اrريق اNي و
  .القصب�ا وافق شجر القصب، فهو �يع االشتعال، فهذا ا�راد ال يُب� وال يذر

معروفة، عند الوقف عليها يوقف بالسكون، فµن  "القصب"	مة  مثل اQريق وافق القصبnا،: الشاهد هنا / قو�
أن يقف وقف باXضعيف، مثل اrريق وافق القصب، لكن الشاعر هنا عندما أراد : ا�ف°ض L الشاعر أن يقول
القصب�ا، وهذه طريقة من الطرق الv ذكرناها سابًقا L الوقف عند العرب أنهم يقفون : تضعيف اrرف األخ� فقال

بتضعيف اrرف األخ�، فالشاعر هنا وقف [ ال�مة األخ�ة و� 	مة القصب�ا بتضعيف اrرف األخ� منها، فثلك 
  :ن L وصل ال�م، ال�م لم ينتِه وقف عليها باXضعيف و©ن ¶

َقَصبnا
ْ
َهبnا ***  أو ±Qْريِق َوافَق ال

ْ
َفاَء فَا�

ْ
  وا�¼6َْ واQل

يعÜ ال�م متصل لكنه وقف [ ال�مة و_أنها موقوف عليها مع أنها L وصل ال�م، فهذه طريقة وأسلوب من أسا¹ب 
بهذا هم إال أنه كث� L أشعار العرب ، ولوقف، وهذا و©ن ¶ن قليًال L نøالعرب L ال�م أنهم يمزجون ب^ الوصل وا

  .نكون انتهينا من هذه ا�سألة األخ�ة L هذا اwاب األخ� من ا�نهج وهو باب الوقف
 .k وصحبه أiع^وصq اهللا وسلم وبارك [ نبينا mمد و[ آ


