
 دخول الم االبتداء على معمول الخبر وضمير الفصل:المحاضرة الخامسة
 والفصل واسما حل قبله الخبر ...وتصحب الواسط معمول الخبر 

تدخل الم االبتداء على معمول الخبر إذا توسط بين اسم إن والخبر نحو إن      
كما زيدا لطعامك آكل وينبغي أن يكون الخبر حينئذ مما يصح دخول الالم عليه 

دخولها على المعمول كما  ر ال يصح دخول الالم عليه لم يصحفإن كان الخب مثلنا
بقد لم يصح دخول الالم على إذا كان الخبر فعال ماضيا متصرفا غير مقرون 

نما قال المصنف  المعمول فال تقول إن زيدا لطعامك أكل وأجاز ذلك بعضهم وا 
خر فال وتصحب الواسط أي المتوسط تنبيها على أنها ال تدخل على المعمول إذا تأ

وأشعر قوله بأن الالم إذا دخلت على المعمول المتوسط تقول إن زيدا آكل لطعامك.
خبر فال تقول إن زيدا لطعامك آلكل وذلك من جهة أنه خصص ال تدخل على ال

دخول الالم بمعمول الخبر المتوسط وقد سمع ذلك قليال وحكى من كالمهم إني 
إلى أن الم االبتداء تدخل على ضمير  وأشار بقوله والفصل لبحمد اهلل لصالح.

إنَّ َهَذا َله  }الفصل نحو إن زيدا لهو القائم وقال اهلل تعالى:  َو اْلَقَصص  اْلَحقُّ{ ف ِ 
وسمي ضمير ,ودخلت عليه الالم والقصص خبر إن  هذا اسم إن وهو ضمير الفصل 

الفصل ألنه يفصل بين الخبر والصفة وذلك إذا قلت زيد هو القائم فلو لم تأت ب 
عين أن هو الحتمل أن يكون القائم صفة لزيد وأن يكون خبرا عنه فلما أتيت ب هو ت

نحو  أن يتوسط بين المبتدأ والخبر  وشرط ضمير الفصلا عن زيد.يكون القائم خبر 
 زيد هو القائم أو بين ما أصله المبتدأ والخبر نحو إن زيدا لهو القائم.

وأشار بقوله واسما حل قبله الخبر إلى أن الم االبتداء تدخل على االسم إذا      
 َك أَلْجرًا َغْيَر َمْمن وٍن{ ا  نَّ لَ تأخر عن الخبر نحو إن في الدار لزيدا قال اهلل تعالى: }وَ 

وكالمه يشعر أيضا بأنه إذا دخلت الالم على ضمير الفصل أو على االسم المتأخر 
 لم تدخل على الخبر وهو كذلك فال تقول إن زيدا لهو لقائم وال إن لفي الدار لزيدا.

سط بين ومقتضى إطالقه في قوله إن الم االبتداء تدخل على المعمول المتو      
االسم والخبر أن كل معمول إذا توسط جاز دخول الالم عليه كالمفعول الصريح 
والجار والمجرور والظرف والحال وقد نص النحويون على منع دخول الالم على 

 الحال فال تقول إن زيدا لضاحكا راكب.



 
 


