
 :التاسعةالمحاضرة 

 االخص من الضمائر:ــ  

 يقول ابن مالك: 

  انفصال في شئت ما وقدمن  ...     اتصال في األخص وقدم

 ضمير من أخص المخاطب وضمير المخاطب ضمير من أخص المتكمم ضمير
 متصمين كانا فإن اآلخر من أخص أحدىما منصوبان ضميران اجتمع فإن الغائب
 عمى والياء الكاف بتقديم وأعطيتنيو أعطيتكو الدرىم فتقول منيما األخص تقديم وجب
 وال لمغائب والياء لممتكمم والياء لممخاطب الكاف ألن الياء من أخص ألنيما الياء
 قوم وأجازه أعطيتيمونى وال أعطيتيوك تقول فال االتصال مع الغائب تقديم يجوز
 أراىمني عنو اهلل رضي عثمان قول من الحديث غريب في األثير ابن رواه ما ومنو

 فقمت األخص قدمت شئت فإن بالخيار كنت أحدىما فصل فإن شيطانا الباطل
ن إياه وأعطيتني إياه أعطيتك الدرىم   إياك أعطيتو فقمت األخص غير قدمت شئت وا 

ليو إياي وأعطيتو  ليس ذكره الذي وىذا انفصال في شئت ما وقدمن بقولو أشارو  وا 
 فإن المبس أمن عند االنفصال في األخص غير تقديم يجوز إنما بل إطالقو عمى
 زيد تقول فال الغائب تقديم يجز لم إياه أعطيتك زيد قمت فإن يجز لم لبس خيف

 .آخذ أو مأخوذ زيد ىل يعمم ال ألنو إياك أعطيتو

 يقول ابن مالك:

  وصال فيو الغيب يبيح وقد...  فصال الزم الرتبة اتحاد وفي

 أو لمتكممين يكونا كأن الرتبة في واتحدا منصوبين وكانا ضميران اجتمع إذا
 وأعطيتك إياي أعطيتني فتقول أحدىما في الفصل يمزم فإنو غائبين أو مخاطبين



 وال أعطيتكك وال أعطيتني تقول فال الضميرين اتصال يجوز وال إياه وأعطيتو إياك
 الدرىم الزيدان نحو يتصالن فقد لفظيما واختمف غائبين كانا إن نعم أعطيتيوه
ليو أعطيتيماه  :الكافية في بقولو أشار وا 

 اقتضت الضرورة األرض إياىم...  ضمنت ونحو ما اختالف مع

 ضمنت ونحو بقولو وأشار منيا وليس األلفية نسخ بعض في البيت ىذا أثبت وربما
 اتصالو فيو يجب موضع في منفصال بالضمير اإلتيان أن إلى البيت آخر إلى

 :كقولو ضرورة

  الدىارير دىر في األرض إياىم...  ضمنت قد األموات الوارث بالباعث

 .ذلك ذكر تقدم وقد

 لزوم نون الوقاية لمفعل:ـــــ

 يقول ابن مالك: 

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

 ألنيا بذلك وسميت الوقاية نون تسمى نون لزوما لحقتو المتكمم ياء بالفعل اتصل إذا
" ليس" مع حذفيا جاء وقد وأكرمني ويكرمني أكرمني نحو وذلك الكسر من الفعل تقي

 :الشاعر قال كما شذوذا

 ليسي الكرام القوم ذىب إذ...  الطيس كعديد قومي عددت

 أتى فإنو االول أما"  ليسي"  لفظ في وكالىما شاىدان، البيت ىذا في: فيو الشاىد
 يجب فكان منفصال، إال يكون أن النحاة جميرة عند يجوز وال متصال ضميرا بخبره
 .إياي ليس الكرام القوم ذىب: يقول أن - ىذا مذىبيم عمى - عميو



 من الوقاية نون حذف حيث - ىنا أجمو من بالبيت الشارح جاء الذي وىو  والثاني
"  ليس"  أن إلى ذىبوا الذين الجميور عند شاذ وذلك المتكمم، بياء اتصاليا مع ليس
 .401 ص في ذكرناه ما وانظر فعل،

 عفو إلى أفقرني ما فتقول ال أم الوقاية نون تمزمو ىل التعجب في أفعل في واختمف
 . تمزم أنيا والصحيح فيو يمتزميا ال من عند اهلل عفو إلى أفقري وما اهلل

 حكم نون الوقاية مع الحروف:ـــ

 يقول ابن مالك:

  مخبرا وكن اعكس لعل ومع...  ندرا فشاوليتي وليتني

 سمفا قد من بعض وعني مني...  خففا واضطرارا البقايات في

 ال الوقاية نون وأن ليت فذكر الحروف مع الوقاية نون حكم البيتين ىذين في ذكر
 :كقولو نذورا إال منيا تحذف

 مالي جل وأتمف أصادفو...  ليتي قال إذ جابر كمنية 

 المتكمم، لياء الناصبة ليت من الوقاية نون حذف حيث"  ليتي"  قولو: فيو الشاىد
نما بشاذ، ليس الحذف ىذا أن والشارح المصنف كالم وظاىر  وىذا قميل، نادر ىو وا 
 بنون تجئ أن عنده يمزم ال فإنو النحاة، من الفراء مذىب ىو الوجو ىذا عمى الكالم
ن تتركيا، أن السعة في لك يجوز بل ليت، مع الوقاية  أولى، بيا االتيان كان وا 
 إذا"  ليتي"  الشعراء قالت وقد: " قال حيث ضرورة النون ترك أن تفيد سيبويو وعبارة

( 14) الشاىد شرح وانظر اه،"  الضاربي: " قالوا حيث باالسم شبيوه كأنيم اضطروا
 .اآلتي



 {َمَعُيمْ  ُكْنتُ  َلْيَتِني َيا: }تعالى اهلل قال القرآن ورد وبو ثبوتيا العرب لسان في والكثير

 عن حكاية تعالى كقولو النون من تجريدىا فالفصيح ليت بعكس أنيا فذكر لعل وأما
 :الشاعر كقول النون ثبوت ويقل{ اأَلْسَبابَ  َأْبُمغُ  َلَعمِّي: }فرعون

 ماجد ألبيض قبرا بيا أخط...  لعمني القدوم أعيراني فقمت

 أنك ذكر ثم.قميل وىو لعل، مع الوقاية بنون جاء حيث"  لعمني"  قولو: فيو الشاىد
 فتقول ولكن وكأن وأن إن وىي ولعل ليت أخوات باقي في أي الباقيات في بالخيار

نني إني  نون تمزميما وعن من أن ذكر ثم ولكنني ولكني وكأنني وكأني وأنني وأني وا 
 بالتخفيف وعني مني فيقول النون يحذف من ومنيم بالتشديد وعني مني فتقول الوقاية
 :الشاعر قال شاذ وىو

 مني قيس وال قيس من لست...  وعني عنيم السائل أييا

 .لمضرورة شذوذا منيما الوقاية نون حذف حيث"  مني" و"  عني"  قولو: فيو الشاىد

 نون الوقاية مع لدن وقد وقط:ـــ 

 يقول ابن مالك:

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

 َلُدنِّي ِمنْ  َبَمْغتَ  َقدْ : }تعالى كقولو النون إثبات لدني في الفصيح أن إلى بيذا أشار
 .بالتخفيف لدني من قرأ من كقراءة حذفيا ويقل{ ُعْذراً 

 أي وقطي قدي نحو الحذف ويقل وقطني قدني نحو النون ثبوت وقط قد في والكثير
 :قولو في واإلثبات الحذف اجتمع وقد حسبي

 الممحد بالشحيح اإلمام ليس...  قدي الخبيبين نصر من قدني



 الثانية من وحذفيا االولى في النون أثبت حيث"  قدى" و"  قدني"  قولو: فيو الشاىد
 ولكنو شاذ، غير الحذف إن: قوم فقال ذلك، في النحويين عبارات اضطربت وقد

 وقدى قطى الشعر في يقولون وقد: " سيبويو وقال والشارح، المصنف وتبعيم قميل،
 الن بحسبي شبيو قدى فقال الشاعر اضطر وقد النون، من فيو بد فال الكالم فأما

 .اىـ"  واحد المعنى
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