
 عشرة المحاضرة الحادية

 :ـــ اإلشارة اسم

 ما يشار به إلى المفرد مذكرا ومؤنثا:ــ 

 (1) اقتصر األنثى عمى تا تي وذه بذي...  أشر مذكر لمفرد بذا

 وذىب الكممة نفس من األلف أن البصريين ومذىب" ذا"بـ المذكر المفرد إلى يشار
 وذه وتا وتي الياء بسكون وذه بذي المؤنثة إلى ويشار  زائدة أنيا إلى الكوفيون
شباع باختالس وبكسرىا الياء بسكون وتو وبإشباع باختالس الياء بكسر  .وذات وا 

 ما يشار به إلى المثنى وما يشار به إلى الجمع:ـــ 

 (1) تطع اذكر تين ذين سواه وفى...  المرتفع لممثنى تان وذان

لى بذين والجر النصب حالة وفى بذان الرفع حالة في المذكر المثنى إلى يشار  وا 
 .والجر النصب في وتين الرفع حالة في بتان المؤنثتين

  انطقا البعد ولدى أولى والمد...  مطمقا لجمع أشر وبأولى

  ممتنعو ىا قدمت إن والالم...  معو أو الم دون حرفا الكاف

 مطمقا لجمع أشر المصنف قال وليذا بأولي مؤنثا أو كان مذكرا الجمع إلى يشار
 في استعماليا األكثر ولكن كذلك وىو وغيرىم العقالء إلى بيا يشار أنو ىذا ومقتضى
 :قولو العاقل غير في ورودىا ومن العاقل
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 في ومثمو"  االيام"  وىي العقالء، غير إلى بو أشار حيث"  أولئك"  قولو: فيو الشاىد
 ذكر وقد( مسئوال عنو كان أولئك كل والفؤاد والبصر السمع إن: )تعالى اهلل قول ذلك
 أولئك بعد والعيش الشاىد بيت في الصحيحة الرواية أن عطية ابن عن ىشام ابن

 البيت في يكون ال ذلك وعمى والفرزدق، جرير حين النقائض رواية ىي وىذه االقوام
 تموناىا التي الكريمة اآلية الن سيل، ذلك في والخطب عقالء، االقوام الن شاىد،
 غير من الجمع إلى بأوالء االشارة جواز عمى بيا لالستشياد الكفاية أعظم كافية

 .العقالء

 إعراب موطن الشاىد

"  أوالئك"  من وأوالء مضاف وبعد العيش، من حال بمحذوف متعمق ظرف"  بعد" 
 بيان عطف أو االشارة اسم من بدل"  االيام"  خطاب حرف والكاف إليو، مضاف
 .عميو

 وىي والقصر العزيز القرآن في الواردة وىي الحجاز أىل لغة وىي المد: لغتان وفييا
 المشار أن إلى البيت آخر إلى بالكاف انطقا البعد ولدى بقولو وأشار تميم بني لغة
 إلى اإلشارة أريد فإذا القريب إلى بو يشار تقدم ما فجميع والبعد القرب رتبتان لو إليو

 حرف الكاف وىذه ذلك نحو والالم الكاف أو ذاك فتقول وحدىا بالكاف أتي البعيد
 الذي التنبيو حرف تقدم فإن فيو خالف ال وىذا اإلعراب من ليا موضع فال خطاب

 :قولو وعمي( 1) ىذاك فتقول وحدىا بالكاف أتيت اإلشارة اسم عمى ىا ىو
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 بالالم، يجئ ولم وحدىا، الكاف مع التنبيو بيا جاء حيث"  ىذاك"  قولو: فيو الشاىد
 فيو اجتمعت مما البيت ليذا نظير - الممارسة وكثرة البحث طويل مع - لي يقع ولم
 = قرروا الذين العمماء ولعل لممفرد، إشارة اسم بينيما الخطاب كاف مع التنبيو"  ىا" 



 الذين قداماىم لعل أو يبمغنا، لم ما المسألة ىذه شواىد من حفظوا قد القواعد ىذه= 
 غير في أحاديثيم في ذلك مثل استعمال بعربيتو يوثق ممن سمعوا قد العرب شافيوا
  .قاعدة جعموه فميذا إليو، تحوج ضرورة وال شذوذ

 إعراب موطن الشاىد

 وأىل"  ينكرونني ال"  قولو في الجماعة ضمير ىو الذي الواو عمى معطوف"  أىل
 خطاب حرف والكاف إليو، مضاف"  ىذاك"  من االشارة واسم مضاف

 ليس أنو المصنف كالم وظاىر ىذالك تقول فال والالم بالكاف اإلتيان يجوز وال
 مراتب ثالث لو أن عمى والجميور قررناه كما وبعدى قربى رتبتان إال إليو لممشار
 كذا: الم وال كاف فيو ليس بما القربى في من إلى فيشار وبعدى ووسطى قربى

لى وذى لى ذاك نحو وحدىا الكاف فيو بما الوسطى في من وا   بما البعدي في من وا 
 .ذلك نحو والم كاف فيو

 االشارة إلى المكان:ـــ 

 (1) صال الكاف وبو المكان داني...  إلى أشر ىينا أو وبينا

 (3) ىنا أو انطقن بينالك أو...  ىنا أو فو بثم أو البعد في

 عمى البعيد إلى ويشار ىينا فيقال التنبيو ىاء ويتقدميا بينا القريب المكان إلى يشار
 وىنت وبثم النون تشديد مع وكسرىا الياء بفتح وىنا وىنالك بيناك المصنف رأى
 .لمبعيد بعده وما لممتوسط" ىناك" غيره مذىب وعمى

 

 



 االسم الموصول

 اقسام الموصول

 (1) تثبت ال ثنيا ما إذا واليا...  التي األنثى الذي األسماء موصول

 (3) مالمة فال تشدد إن والنون...  العالمة أولو تميو ما بل

 (1) قصدا بذاك وتعويض أيضا...  شددا وتين ذين من والنون

 .وحرفي اسمي إلى الموصول ينقسم

 :أحرف خمسة وىي الحرفية الموصوالت المصنف يذكر ولم

 زيد قام أن من عجبت مثل ماضيا المنصرف بالفعل وتوصل المصدرية أن: أحدىا
 وقع فإن( 3) قم بأن إليو أشرت نحو وأمرا زيد يقوم أن من عجبت نحو ومضارعا

 وقولو{ َسَعى َما ِإالا  ِلإِلن َسانِ  َلي َس  َوَأن  : }تعالى قولو نحو متصرف غير فعل بعدىا
 الثقيمة من مخففة فيي{ َأَجُمُيم   اق َتَربَ  َقدِ  َيُكونَ  َأن   َعَسى َوَأن  : }تعالى

: تعالى قولو ومنو قائم زيدا أن من عجبت نحو وخبرىا باسميا وتوصل أن: ومنيا
ِفِيم   َأَوَلم  }  يكون اسميا لكن وخبرىا باسميا وتوصل كالمثقمة المخففة وأن{ َأن َزل َنا َأناا َيك 

 .مذكورا المثقمة واسم محذوفا

 .زيدا تكرم لكي جئت: مثل فقط مضارع بفعل وتوصل" كي: "ومنيا

 دوامك مدة أي منطمقا دمت ما أصحبك ال نحو ظرفية مصدرية وتكون" ما: "ومنيا
 مثل كما بالماضي وتوصل زيدا ضربت مما عجبت نحو ظرفية وغير منطمقا

 نسوا بما( 1) ومنو زيدا تضرب مما وعجبت زيد يقوم ما أصحبك ال نحو وبالمضارع
 وىو قائم زيد ما أصحبك وال قائم زيد مما عجبت نحو اإلسمية وبالجممة الحساب يوم



 نحو بمم المنفي بالمضارع أو بالماضي المصدرية الظرفية توصل ما وأكثر( 3) قميل
 الذي المضارع بالفعل المصدرية أعني وصميا ويقل زيدا تضرب لم ما أصحبك ال

 :قولو ومنو زيد يقوم ما أصحبك ال نحو بمم منفيا ليس
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 أدخل حيث"  أطوف ما"  قولو في أوليما لمنحاة، شاىدان البيت ىذا في: فيو الشاىد
 الشارح عناه الذي وىو بمم، منفي غير مضارع فعل عمى الظرفية المصدرية"  ما" 
 ىينا، البيت بيذا إتيانو من

 إعراب موطن الشاىد 

 أنا تقديره وجوبا فيو مستتر ضمير وفاعمو مضارع، فعل"  أطوف"  مصدرية"  ما" 
"  أطوف"  قولو عاممو مطمق مفعول مصدر تأويل في عميو دخمت ما مع"  ما" و

 " االول

 يقوم لو وددت نحو والمضارع زيد قام لو وددت نحو بالماضي وتوصل لو: ومنيا
 .زيد

 " وىو - الحرفي الموصول من احتراز األسماء موصول المصنف فقول

 تقوم لو وددت نحو موقعو المصدر وقوع صحة وعالمتو -" ولو وما وكي وأن أن
 وقد تقوم أن وأريد قائم أنك ويعجبني أقرأ لكي وجئت تصنع مما وعجبت قيامك أي
 .ذكره سبق

 ثنيت فإن المؤنثة لممفرد والتي( 1) المذكر لممفرد الذي ف االسمي الموصول وأما
 في والياء والمتان المذان نحو الرفع حالة في باأللف مكانيا وأتيت الياء أسقطت
ن والمتين المذين فتقول والنصب الجر حالتي  الياء عن عوضا النون شددت شئت وا 



 مع أيضا التشديد ويجوز منكم يأتيانيا والمذان قرئ وقد والمتان المذان فقمت المحذوفة
 بتشديد{ المذين أرنا ربنا} قرئ وقد والمتين المذين فتقول الكوفيين مذىب وىو الياء
 وكذلك وتان ذان فتقول اإلشارة اسمي وتا ذا تثنية في أيضا يجوز التشديد وىذا النون
 عوضا يكون أن بالتشديد والمقصود الكوفيين مذىب وىو وتين ذين فتقول الياء مع
 .والتي الذي في تقدم كما المحذوفة األلف عن
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