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 قال ابن مالك:

 الفاعل اسم المشبية بيا معنى ... فاعل جر استحسن صفة
 واسم الفاعل اسم يشمل وىذا وذات معنى عمى دل ما بالصفة المراد أن سبق قد

 الصفة عالمة أن المصنف وذكر المشبية والصفة التفضيل وأفعل المفعول
 القمب وطاىر المسان ومنطمق الوجو حسن نحو بيا فاعميا جر استحسان المشبية
 عمى بحسن مرفوع فوجيو قمبو وطاىر لسانو ومنطمق وجيو حسن واألصل
 من غيرىا في يجوز ال وىذا بطاىر مرفوع وقمبو بمنطمق مرفوع ولسانو الفاعمية
 األب قائم زيد وال عمرا أبوه ضارب تريد عمرا األب ضارب زيد تقول فال الصفات

 مرفوعة إلى إضافتو يجوز المفعول اسم أن تقدم وقد غدا أبوه قائم زيد تريد غدا
 من وصوغيا .المشبية الصفة مجرى جار حينئذ وىو األب مضروب زيد فتقول
 الظاىر جميل القمب كطاىر ... لحاضر الزم
 دتري بكرا األب قاتل زيد تقول فال متعد فعل من تصاغ ال المشبية الصفة أن يعني
 وال الظاىر وجميل القمب طاىر نحو الزم فعل من إال تصاغ ال بل بكرا أبوه قاتل
 .أمس أو غدا الوجو حسن زيد تقول فال لحاضر بقولو المراد وىو لمحال إال تكون
 فعل من كانت إذا المشبية الصفة أن عمى الظاىر جميل القمب كطاىر بقولو ونبو
 قميل وىذا القمب طاىر نحو المضارع وازن ما أحدىما نوعين عمى تكون ثالثي
 األب وكريم الوجو وحسن الظاىر جميل نحو الكثير وىو يوازنو لم ما والثاني فييا
ن  .المسان منطمق نحو المضارع موازنتيا وجب ثالثي غير من كانت وا 

 الصفة ليذه يثبت حدا أي قد الذي الحد عمى ليا ... المعدى فاعل اسم وعمل
 حسن ففي الوجو حسن زيد نحو والنصب الرفع وىو متعدىال الفاعل اسم عمل

 حسنا ألن بو بالمفعول التشبيو عمى منصوب والوجو الفاعل ىو مرفوع ضمير
 الصفة أن إلى حدا قد الذي الحد عمى بقولو وأشار عممو فعمل بضارب شبيو

 اعتمادىا من بد ال أنو وىو الفاعل اسم في سبق الذي الحد عمى تعمل المشبية
 .اعتماده من بد ال أنو اكم



 المشبية الصفة كانت لما وجب سببية ذا وكونو ... مجتنب فيو تعمل ما وسبق
 جاز كما عمييا معموليا تقديم يجز فمم عنو قصرت الفاعل اسم عن العمل في فرعا
 إال تعمل ولم ضارب عمرا زيد تقول كما حسن الوجو زيد تقول فال الفاعل اسم في
 واسم عمرا حسن زيد تقول فال أجنبي في تعمل وال وجيو سنح زيد نحو سببى في

 .عمرا وضارب غالمو ضارب زيد نحو واألجنبي السببى في يعمل الفاعل
 اتصل وما أل مصحوب أل ودون ... أل مع وجر وأنصب بيا فارفع
 لتالييا إضافة ومن خال أل من سما أل مع بيا تجرر ... وال مجردا أو مضافا بيا
 وسما بالجواز فيو يخل لم ... وما

 نحو عنيما مجردة أو الحسن نحو والالم باأللف تكون أن إما المشبية الصفة
 :ستة أحوال من المعمول يخمو ال التقديرين من كل وعمى حسن
 الوجو وحسن الوجو الحسن نحو بأل المعمول يكون أن: األول
 األب وجو وحسن األب وجو الحسن نحو أل فيو لما مضافا يكون أن: الثاني
 وجيو الحسن بالرجل مررت نحو الموصوف ضمير إلى مضافا يكون أن: الثالث
 نحو الموصوف ضمير إلى مضاف إلى مضافا يكون أن: الرابع وجيو حسن وبرجل
 .غالمو وجو حسن وبرجل غالمو وجو الحسن بالرجل مررت

 وجو وحسن أب وجو الحسن نحو اإلضافة دون أل من مجردا يكون أن: الخامس
 وحسن وجيا الحسن نحو واإلضافة أل من مجردا المعمول يكون أن: السادس .أب

 .وجيا
 أن إما المذكورة المسائل ىذه من واحدة كل في والمعمول مسألة عشرة اثنتا فيذه
 .صورة وثالثون ست حينئذ فيتحصل يجر أو ينصب أو يرفع
لى  إذا أي أل مع روج وانصب المشبية بالصفة أي بيا فارفع بقولو أشار ىذا وا 
 حسن نحو أل بغير الصفة كانت إذا أي أل ودون الحسن نحو بأل الصفة كانت

 أو مضافا بيا اتصل وما الوجو نحو ألل المصاحب المعمول أي أل مصحوب
 من مجردا أو مضافا المعمول كان إذا بالصفة أي بيا المتصل والمعمول أي مجردا
 أل فيو ما إلى المضاف المعمول مضافا قولو تحت ويدخل واإلضافة والالم األلف
 ما إلى والمضاف وجيو نحو الموصوف ضمير إلى والمضاف األب وجو نحو



 دون أل من المجرد إلى والمضاف غالمو وجو نحو الموصوف ضمير إلى أضيف
 .أب وجو نحو اإلضافة
 عمى كميا ليست المسائل ىذه أن إلى آخره إلى أل مع بيا تجرر وال بقولو وأشار

 :مسائل أربع بأل الصفة كانت إذا منيا يمتنع بل لجوازا
 وجيو الحسن نحو الموصوف ضمير إلى المضاف المعمول جر: األولى
 الحسن نحو الموصوف ضمير إلى أضيف ما إلى المضاف المعمول جر: الثانية
 نحو اإلضافة دون أل من المجرد إلى المضاف المعمول جر: غالمو الثالثة وجو

 بأ وجو الحسن
 وجو الحسن نحو واإلضافة أل من المجرد المعمول جر: الرابعة
 خال اسما أل مع الصفة كانت إذا المشبية بالصفة أي بيا تجرر وال كالمو فمعنى

 األربع كالمسائل وذلك أل فيو لما اإلضافة من خال أو أل من
 والحسن الوجو كالحسن ونصبو رفعو يجوز كما جره يجوز ذلك من يخل لم وما
 عمى أل بغير الصفة كانت إذا ورفعو ونصبو المعمول جر يجوز وكما األب ووج
 .حال كل


