
 المحاضرة الثالثة عشرة

 ما يشترط في شبو الجممة التي تقع صمة:ـــ 

 كفل ابنو الذي عندي كمن بو...  وصل الذي شبييا أو وجممة

 (ٗ٘ٔ/ ٔ) مالك ابن ألفية عمى عقيل ابن شرح

 والجار الظرف الجممة بشبو ونعني جممة شبو أو جممة إال تكون ال الموصول صمة
 .حكميا وسيأتي والالم األلف صمة غير في وىذا والمجرور

 :شروط ثالثة بيا الموصول الجممة في ويشترط

  خبرية تكون أن: أحدىا

  التعجب معنى من خالية كونيا: الثاني

 الطمبية وىي غيرىا من الخبرية ب واحترز قبميا كالم إلى مفتقرة غير كونيا: الثالث
 قائم ليتو الذي جاءني وال لمكسائي خالفا اضربو الذي جاءني يجوز فال واإلنشائية

 جاءني يجوز فال التعجب جممة من التعجب معنى من خالية ب واحترز ليشام خالفا
ن أحسنو ما الذي  نحو من قبميا كالم إلى مفتقرة بغير واحترز خبرية إنيا قمنا وا 

 زيد قعد ما نحو أخرى جممة سبق تستدعي الجممة ىذه فإن قائم لكنو الذي جاءني
 .قائم لكنو

 في يكون أن بالتام والمعنى تامين يكونا أن والمجرور والجار الظرف في ويشترط
 محذوف فعل فييما والعامل الدار في والذي عندك الذي جاء نحو فائدة بو الوصل
 تامين يكونا لم فإن الدار في استقر الذي أو عندك استقر الذي جاء والتقدير وجوبا

 .اليوم الذي جاء وال بك الذي جاء تقول فال بيما الوصل يجز لم



 يقول ابن مالك:ـــ 

 قل األفعال بمعرب وكونيا...  أل صمة صريحة وصفة

 وأعني كتبو بعض في المصنف قال الصريحة بالصفة إال توصل ال والالم األلف
 والصفة المضروب نحو المفعول واسم الضارب نحو الفاعل اسم الصريحة بالصفة
 والالم األلف كون وفي( ٔ) واألفضل القرشي نحو فخرج الوجو الحسن نحو المشبية
 أبي الشيخ اختيار اضطرب وقد خالف موصولة المشبية الصفة عمى الداخمتين
 ( .ٕ) ذلك منع ومرة موصولة إنيا قال فمرة المسألة ىذه في عصفور بن الحسن

ليو المضارع بالفعل والالم األلف وصل شذ وقد  األفعال بمعرب وكونيا بقولو أشار وا 
 :قولو ومنو قل

 والجدل الرأي ذي وال األصيل وال...  حكومتو الترضى بالحكم أنت ما - ٖٓ

 فعميا فعمية جممة"  أل"  بصمة أنى حيث"  حكومتو الترضى"  قولو: فيو الشاىد
 مضارع،

 إعراب موطن الشاىد

"  جر محل في السكون عمى مبني لمحكم، نعت اسمي موصول: أل"  الترضى" 
 لترضى، فاعل نائب: حكومة"  حكومتو"  لممجيول مبني مضارع فعل"  ترضى
 الموصول صمة ليا محل ال والجممة إليو، مضاف والضمير مضاف وحكومة

 الكتاب ىذا غير في المصنف وزعم بالشعر مخصوص البصريين جميور عند وىذا
 وبالظرف اإلسمية بالجممة وصميا جاء وقد االختيار في يجوز بل بو يختص ال أنو

 :قولو األول فمن شذوذا

 معد بني رقاب دانت ليم...  منيم اهلل الرسول القوم من - ٖٔ



 وىي االسمية، بالجممة أل وصل حيث"  منيم اهلل الرسول"  قولو: فيو الشاىد= 
 .شاذ وذلك والخبر، المبتدأ جممة

 إعراب موطن الشاىد

 عمى مبني لمقوم صفة الذين بمعنى موصول"  الرسول"  كممة في والالم وااللف
"  إليو مضاف الجاللة ولفظ مضاف ورسول مبتدأ، ورسول جر، محل في السكون
 ليا محل ال وخبره المبتدأ وجممة المبتدأ، خبر بمحذوف متعمق ومجرور جار"  منيم
 الموصولة أل صمة

 :قولو الثاني ومن

 سعو ذات بعيشة حر فيو...  المعو عمى شاكرا يزال ال من - ٕٖ

 خالف عمى شاذ وىو ظرفا،"  أل"  بصمة جاء حيث"  المعو"  قولو: فيو الشاىد
 .القياس

 إعراب موطن الشاىد

 بعمى، المحل مجرورة وىي الذي، بمعنى الموصولة"  أل"  عن عبارة ىو"  المعو" 
 ومع الل، صمة واقع بمحذوف متعمق ظرف: ومع بشاكر، متعمق والمجرور والجار
 إليو مضاف والضمير مضاف

 أي الموصولة متى تعرب ومتى تبنى؟ 

 (ٔ) انحذف ضمير وصميا وصدر...  تضف لم ما وأعربت كما أي

 أو مثنى أو كان مفردا والمؤنث لممذكر واحد بمفظ تكون أنيا في ما مثل أيا أن يعني
 .قائم ىو أييم يعجبني نحو مجموعا



 :أحوال أربعة ليا أيا إن ثم

 .قائم ىو أييم يعجبني: نحو صمتيا صدر ويذكر تضاف أن: أحدىا

 قائم أي يعجبني: نحو صمتيا صدر يذكر وال تضاف ال أن: الثاني

 ىذه وفي قائم ىو أي يعجبني: نحو صمتيا صدر ويذكر تضاف ال أن: الثالث
 أييم ورأيت قائم ىو أييم يعجبني: نحو الثالث بالحركات معربة تكون الثالثة األحوال

 أي: وكذا قائم وأي قائم وأيا قائم أي: وكذلك قائم ىو بأييم ومررت قائم وىو

 قائم ىو

 .قائم ىو وأي قائم ىو وأيا

 تبنى الحالة ىذه ففي قائم أييم يعجبني نحو الصمة صدر ويحذف تضاف أن: الرابع
 قولو وعميو قائم بأييم ومررت قائم أييم ورأيت قائم أييم يعجبني فتقول الضم عمى
 { .ِعِتّياً  الر ْحَمنِ  َعَمى َأَشدُّ  َأيُُّيمْ  ِشيَعة   ُكل   ِمنْ  َلَنْنِزَعن   ثُم  : }تعالى

 :الشاعر وقول

 أفضل أييم عمى فسمم...  مالك بني لقيت ما إذا - ٖٖ

 الرواية عمى - الضم عمى مبنيا بأي أتى حيث"  أفضل أييم"  قولو: فيو الشاىد
 صمتو صدر حذف وقد مضافا، لكونو - الرواة ألسنة عمى الدوران الكثيرة المشيورة

 من وجماعة سيبويو مذىب ىو وىذا البيت، إعراب في قدرناه الذي المبتدأ وىو
 الكممة ىذه في البصريين

 اعراب موطن الشاىد 



 ىو الضم فعمى الحالين، عمى موصول اسم وىو وبجره،"  أي"  بضم يروى"  أييم" 
 الظاىرة، بالكسرة معرب ىو الجر وعمى الحالة، ىذه مثل في االكثر وىو مبني،
 محذوف، لمبتدأ خبر"  أفضل"  إليو مضاف والضمير مضاف ىو الحالين وعمى

 ىو الذي الموصول صمة ليا محل ال وخبره المبتدأ من والجممة أفضل، ىو: والتقدير
 .أي

 لم إذا أي وأعربت أي البيت آخر إلى تضف لم ما وأعربت قولو من مستفاد وىذا
 ما وىي السابقة الثالثة األحوال ىذه في فدخل الصمة صدر حذف حالة في تضف

 تضف لم أو الصمة صدر يذكر ولم تضف لم أو الصمة صدر وذكر أضيفت إذا
 الصمة صدر وحذف أضيفت إذا ما وىي الرابعة الحالة وخرج الصمة صدر وذكر
 .حينئذ تعرب ال فإنيا

 


