
 المحاضرة الخامسة عشرة

 التعريف بأداة المعرف

 (1) النمط فيو قل عرفت فنمط...  فقط الالم أو تعريف حرف أل

 أل ىو المعرف الخميل فقال ونحوه الرجل في التعريف حرف في النحويون اختمف
 وصل ىمزة سيبويو وعند قطع ىمزة الخميل عند فاليمزة وحدىا الالم ىو سيبويو وقال

 فأكرمت رجال لقيت كقولك لمعيد تكون المعرفة والالم واأللف بالساكن لمنطق اجتمبت
 ولستغراق{ الرَُّسولَ  ِفْرَعْونُ  َفَعَصى َرُسولا  ِفْرَعْونَ  ِإَلى َأْرَسْمَنا َكَما: }تعالى وقولو الرجل
 ولتعريف كل موضعيا يصمح أن وعالمتيا خسر لفي اإلنسان إن نحو الجنس
 .الحقيقة ىذه من خير الحقيقة ىذه أي المرأة من خير الرجل نحو الحقيقة

 من الجماعة أيضا والنمط وأسباب سبب مثل أنماط والجمع البسط من ضرب والنمط
 .الجوىري قالو كذا واحد أمرىم الذين الناس

 زيادة االلف والالم:ــ 

  الالت ثم والذين واآلن...  كالالت: لزما تزاد وقد

 السري قيس يا النفس وطبت كذا...  األوبر كبنات: ولضطرار

 عمى زيادتيا في وىي زائدة تأتي والالم األلف أن البيتين ىذين في المصنف ذكر
 .لزمة وغير لزمة قسمين

 زمان ظرف وىو اآلن وب بمكة كان صنم اسم وىو  الالت ـب الالزمة الزائدة مثل ثم
 لتعريف أنيا إلى قوم فذىب  عميو الداخمة والالم األلف في واختمف  الفتح عمى مبني

 وعمى الوقت ىذا بمعنى اآلن قولك ألن الرجل بيذا مررت قولك في كما الحضور



 معنى لتضمنو مبني وىو زائدة أنيا إلى المصنف منيم قوم وذىب زائدة تكون ل ىذا
 .الحضور لم وىو الحرف

 مبني وىو الموصولت من أل عميو دخل ما بيما والمراد والالت الذين ب أيضا ومثل
 واختاره قوم مذىب وىو زائدة والالم األلف فتكون بالصمة الموصول تعريف أن عمى

 لم فإن الذي نحو فيو كانت إن أل ب الموصول تعريف أن إلى قوم وذىب المصنف
 ل المذىب ىذا فعمى باإلضافة تتعرف فإنيا أيا إل وما من نحو فبنيتيا فيو تكن
 فال عمييم أنعمت لذين صراط قرأ من قراءة في حذفيا وأما زائدة والالم األلف تكون
ن شذوذا حذفت تكون أن يحتمل إذ زائدة أنيا عمى يدل  حذفت كما معرفة كانت وا 
 .عميكم السالم يريدون تنوين غير من عميكم سالم قوليم من

 عمم أوبر بنات في كقوليم العمم عمى اضطرارا الداخمة فيي الالزمة غير الزائدة وأما
 :قولو ومنو األوبر بنات الكمأة من لضرب

  األوبر بنات عن نييتك ولقد...  وعساقال أكمؤا جنيتك ولقد - 181

 بنات"  لن مضطرا، العمم في"  أل"  زاد حيث"  الوبر بنات"  قولو: فيو الشاىد
 اجتماع من فرارا ،" أل"  تدخمو ل والعمم ردئ، الكمأة من نوع عمى عمم"  أوبر

  ضرورة، ىنا فزادىا وأل، العممية حينئذ وىما معرفين،

 إعراب موطن الشاىد 

 .إليو مضاف"  الوبر" و مضاف وبنات بعن، مجرور"  بنات"  جر حرف"  عن" 

 فاأللف بعمم ليس أوبر بنات أن المبرد وزعم والالم األلف فزيدت أوبر بنات واألصل
 :كقولو التمييز عمى اضطرارا الداخمة ومنو زائدة غير عنده والالم

  عمرو عن قيس يا النفس وطبت صددت...  وجوىنا عرفت أن لما رأيتك - 73



 يجب الذي التمييز عمى والالم اللف أدخل حيث"  النفس طبت"  قولو: فيو الشاىد
 ل الكوفيين أن الشارح ذكر وقد البصريين، اعتبار في وذلك ضرورة، - التنكير لو

 ذلك وعمى نكرة، يكون وأن معرفة يكون أن عندىم يجوز بل التمييز، تنكير يوجبون
 .معرفة تكون بل زائدة،"  أل"  تكون ل

 إعراب موطن الشاىد 

  نسبة تمييز"  النفس"  صددت جممة عمى معطوفة والجممة وفاعل، فعل"  طبت" و" 

 نكرة إل يكون ل التمييز أن عمى بناء وىذا والالم األلف فزاد نفسا وطبت واألصل
 عندىم والالم فاأللف معرفة كونو جواز إلى الكوفيون وذىب البصريين مذىب وىو
لى زائدة غير  األوبر كبنات بقولو المصنف أشار أنشدناىما المذين البيتين ىذين وا 
 .السري قيس يا النفس وطبت وقولو

 دخول أل على بعض االعالم للمح:ــ 

 نقال عنو كان قد ما لممح...  دخال عميو األعالم وبعض

  سيان وحذفو ذا فذكر...  والنعمان والحارث كالفضل

 الكالم تقدم وقد زائدة وتكون معرفة تكون والالم األلف أن تقدم فيما المصنف ذكر
 ما عمى الداخمة بيا والمراد الصفة لممح تكون أنيا البيتين ىذين في ذكر ثم عمييما
 الحسن حسن في كقولك عميو أل دخول يصمح مما المنقولة األعالم من بو سمي
 عمى تدخل وقد الحارث حارث في كقولك صفة من المنقول عمى تدخل ما وأكثر

 غير جنس اسم من المنقول وعمى الفضل فضل في كقولك مصدر من المنقول
 أل دخول فيجوز  الدم أسماء من األصل في وىو النعمان نعمان في كقولك مصدر

 كان قد ما لممح بقولو وأشار الحال إلى نظرا وحذفيا األصل إلى نظرا الثالثة ىذه في



 من عنو نقمت ما إلى اللتفات عمى الدللة والالم األلف دخول فائدة أن إلى نقال عنو
 .معناىا في ما أو صفة

 بمعناه تفاؤل بو سمي إنما أنو ونحوه( 1) صفة من بالمنقول أردت إذا أنك وحاصمو
 بو سمي إنما أنو إلى نظرا الحارث كقولك ذلك عمى لمدللة والالم باأللف أتيت

 في بو يوصف مما وىو معنى عمى دل ما كل وكذا ويحرث يعيش أنو وىو لمتفاؤل
ن ونحوه كفضل الجممة  األلف تدخل لم عمما كونو إلى ونظرت ىذا إلى تنظر لم وا 
 يستفاد ل معنى أفاد والالم األلف فدخول ونعمان وحارث فضل تقول بل والالم

ثباتيما حذفيما ليس أيضا وكذلك ذلك زعم لمن خالفا بزائدتين فميستا بدونيما  عمى وا 
 المتين الحالتين عمى ينزل واإلثبات الحذف بل المصنف كالم ظاىر ىو كما السواء
ن والالم باأللف جيء األصل لمح إذا أنو وىو ذكرىما سبق  .بيما يؤت لم يممح لم وا 

 حذف أل التعريف:ــ 

  كالعقو أل مصحوب أو مضاف...  بالغمبو عمما يصير وقد

 تنحذف قد غيرىما وفي أوجب...  تضف أو تناد إن ذي أل وحذف

 الصدق حقيما فإن والكتاب المدينة نحو لمغمبة تكون أنيا والالم األلف أقسام من
 َعَمْيوِ  المَّوُ  َصمَّى الرسول مدينة عمى المدينة غمبت لكن كتاب وكل مدينة كل عمى
 إلى يتبادر لم أطمقا إذا إنيما حتى تعالى اهلل رحمو سيبويو كتاب عمى والكتاب َوَسمَّمَ 
 .غيرىما الفيم

 في صعق يا نحو اإلضافة أو النداء في إل تحذف ل أنيا والالم األلف ىذه وحكم
 .َوَسمَّمَ  َعَمْيوِ  المَّوُ  َصمَّى اهلل رسول مدينة وىذه  الصعق



  العيوق واألصل  طالعا عيوق ىذا كالميم من سمع شذوذا غيرىما في تحذف وقد
 وابن عباس وابن عمر كابن مضافا أيضا بالغمبة العمم يكون وقد نجم اسم وىو

  مسعود

ن أولدىم من غيرىم دون  العبادلة عمى غمب فإنو  لكن عمييم الصدق حقو كان وا 
 ابن وكذا اهلل عبد غير منو يفيم ل عمر ابن أطمق إذا إنو حتى ىؤلء عمى غمب
 ول نداء في ل تفارقو ل اإلضافة وىذه أجمعين عنيم اهلل رضي مسعود وابن عباس

 .عمر ابن يا نحو غيره في
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