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 (2) وخرنقا كجعفر عممو...  مطمقا المسمى يعين اسم

 (3) وواشق وىيمة وشذقم...  والحق وعدن وقرن

 الغيبة أو الخطاب أو التكمم قيد بال أي مطمقا مسماه يعين الذي االسم: ىو العمم
 أخرج قيد وبال النكرة أخرج فصل مسماه ويعين والمعرفة النكرة يشمل جنس فاالسم
 الغيبة أو كأنت الخطاب أو كأنا التكمم بقيد مسماه يعين فإنو كالمضمر المعارف بقية
 العقالء األعالم مسميات أن عمى تنبييا وغيرىم األناسي بأعالم الشيخ مثل ثم كيو

 العرب شعراء من امرأة اسم وخرنق رجل اسم فجعفر المألوفات من وغيرىم

 فرس اسم والحق مكان اسم وعدن قبيمة اسم وقرن ألمو العبد بن طرفة أخت وىي
 .كمب اسم وواشق شاة اسم وىيمة جمل اسم وشذقم

 أقسام العمم إلى اسم وكنية ولقب:ـــ

 (1) صحبا سواه إن ذا وأخرن...  ولقبا وكنية أتى واسما

 بكنية ليس ما ىنا باالسم والمراد ولقب وكنية اسم إلى: أقسام ثالثة إلى العمم ينقسم
 الخير وأم اهلل عبد كأبي أم أو أب أولو في كان ما وبالكنية وعمرو كزيد لقب وال

 .الناقة كأنف ذم أو العابدين كزين بمدح أشعر ما وبالمقب

 أنف كزيد تأخيره وجب االسم صحب إذا المقب أن إلى إلخ ذا وأخرن بقولو وأشار
 :قولو ومنو قميال إال زيد الناقة أنف تقول فال االسم عمى تقديمو يجوز وال الناقة

 الذيب حولو يعوي شريان ببطن...  حسبا خيرىم عمرا الكمب ذا بأن - 22



 -"  الكمب ذا"  قوليا وىو - المقب قدمت حيث"  عمرا الكمب ذا"  قوليا: فيو الشاىد
 ولو المقب، عمى مقدما االسم يكون أن والقياس -"  عمرا"  قوليا وىو - االسم عمى

 ". الكمب ذا عمرا بأن"  لقالت القياس يقتضيو ما عمى بالكالم جاءت

 إعراب موطن الشاىد 

 االسماء من النو الفتحة عن نيابة بااللف منصوب أن، اسم صاحب بمعنى"  ذا" 
 " ذا من بدل"  عمرا"  إليو مضاف"  الكمب" و مضاف وذا الستة،

 قولو تحت ويدخل سواه صحب إذا المقب تأخير يجب أنو المصنف كالم وظاىر
( 1) بالخيار فأنت الكنية مع فأما االسم مع تأخيره يجب إنما وىو والكنية االسم سواه
 المقب تقدم أن وبين العابدين زين اهلل عبد أبو فتقول المقب عمى الكنية تقدم أن بين
 قولو بدل النسخ بعض في ويوجد اهلل عبد أبو العابدين زين فتقول الكنية عمى

 لسالمتو منو أحسن وىو صحبا اسما إذا آخرا اجعل وذا: صحبا سواه إن ذا وأخرن
 االسم صحب إذا المقب تأخير يجب إنما أنو في نص فإنو ىذا عمى ورد مما

 سواىا إن ذا وأخرن قال ولو تقدم كما كذلك وىو الكنية مع ذلك يجب ال أنو ومفيومو
 وىو الكنية سوى صحب إذا المقب وأخر التقدير يصير إذ شيء عميو ورد لما صحبا
 .االسم صحب إذا المقب وأخر قال فكأنو االسم

ن ال حتما...  فأضف مفردين يكونا وا   (1) ردف الذي أتبع وا 

 مفردا والمقب مركبا االسم أو مركبين أو مفردين يكونا أن فإما والمقب االسم اجتمع إذا
( 1) اإلضافة البصريين عند وجب مفردين كانا فإن .مركبا والمقب مفردا االسم أو

 اإلتباع الكوفيون وأجاز كرز بسعيد ومررت كرز سعيد ورأيت كرز سعيد ىذا نحو
 عمى المصنف ووافقيم كرز بسعيد ومررت كرزا سعيدا ورأيت كرز سعيد ىذا فتقول
 .الكتاب ىذا غير في ذلك



ن  نحو ومفردا مركبا أو الناقة أنف اهلل عبد نحو مركبين كانا بأن مفردين يكونا لم وا 
 ويجوز إعرابو في األول الثاني فتتبع اإلتباع وجب الناقة أنف وسعيد كرز اهلل عبد

 عمى فالرفع الناقة وأنف الناقة أنف بزيد مررت نحو النصب أو الرفع إلى القطع
 أنف أعني والتقدير فعل إضمار عمى والنصب الناقة أنف ىو والتقدير مبتدأ إضمار
 إلى المجرور ومع الرفع إلى المنصوب ومع النصب إلى المرفوع مع فيقطع الناقة

 أنف بزيد ومررت الناقة أنف زيدا ورأيت الناقة أنف زيد ىذا نحو الرفع أو النصب
 .  الناقة وأنف الناقة

 انقسام العمم إلى منقول ومرتجل:ـــ 

 (1) وأدد كسعاد ارتجال وذو...  وأسد كفضل منقول ومنو

 (2) أعراب تم ويو بغير إن ذا...  ركبا بمزج وما وجممة

 (3) قحافو وأبي شمس كعبد...  اإلضافة ذو األعالم في وشاع

لى مرتجل: إلى العمم ينقسم  قبل استعمال لو يسبق لم ما: ىو فالمرتجل منقول وا 
 والنقل العممية غير في استعمال لو سبق ما والمنقول وأدد كسعاد غيرىا في العممية

 تكون وىذه كأسد جنس اسم من أو كفضل مصدر من أو كحارث صفة من إما
 زيد جاءني فتقول تحكى أنيا وحكميا( 1) قائم وزيد زيد قام ك جممة من أو معربة
 .المركبة األعالم من وىذه قائم بزيد ومررت قائم زيد ورأيت قائم

 أن المصنف وذكر وسيبويو كرب ومعدي كبعمبك مزج تركيب ركب ما أيضا ومنيا
 بل يعرب ال بويو ختم إن أنو ومفيومو أعرب ويو بغير ختم إن مزج تركيب المركب
 إعراب فتعربو ببعمبك ومررت بعمبك ورأيت بعمبك جاءني فتقول ذكره كما وىو يبنى
 بعمبك ورأيت بعمبك جاءني فتقول الفتح عمى البناء أيضا فيو ويجوز ينصرف ال ما



 جاءني فتقول المتضايفين إعراب أيضا يعرب أن أيضا ويجوز ببعمبك ومررت
 .بحضرموت ومررت حضرموت ورأيت حضرموت

 عمى فتبنيو بسيبويو ومررت سيبويو ورأيت سيبويو جاءني بويو ختم فيما وتقول
 سيبويو ورأيت سيبويو جاءني نحو ينصرف ال ما إعراب إعرابو بعضيم وأجاز الكسر
 .بسيبويو ومررت

 عبد جاءني فتقول معرب وىو قحافة وأبي شمس كعبد إضافة تركيب ركب ما: ومنيا
 .قحافة وأبي شمس بعبد ومررت قحافة وأبا شمس عبد ورأيت قحافة وأبو شمس

 وأن كأبي وبالحروف كعبد بالحركات معربا يكون األول الجزء أن عمى بالمثالين ونبو
 .كقحافة منصرف وغير كشمس منصرفا يكون الثاني الجزء

 عبد جاءني فتقول معرب وىو قحافة وأبي شمس كعبد إضافة تركيب ركب ما: ومنيا
 .قحافة وأبي شمس بعبد ومررت قحافة وأبا شمس عبد ورأيت قحافة وأبو شمس

 وأن كأبي وبالحروف كعبد بالحركات معربا يكون األول الجزء أن عمى بالمثالين ونبو
 .كقحافة منصرف وغير كشمس منصرفا يكون الثاني الجزء

 انقسام العمم إلى عمم شخصي وعمم جنسي:ــــ 

 (1) عم وىو لفظا األشخاص كعمم...  عمم األجناس لبعض ووضعوا

 (2) لمثعمب ثعالة وىكذا...  لمعقرب عريط أم ذاك من

 (1) لمفجرة عمم فجار كذا...  لممبره برة ومثمو

 أن وىو معنوي: حكمان لو الشخص فعمم جنس وعمم شخص عمم: قسمين عمى العمم
 نحو عنو متأخرة الحال مجيء صحة وىو ولفظي وأحمد كزيد بعينو واحد بو يراد



 أحمد ىذا نحو العممية غير آخر سبب مع الصرف من ومنعو ضاحكا زيد جاءني
 . العمرو جاء تقول فال عميو والالم األلف دخول ومنع

 من فتمنعو مقبال أسامو ىذا فتقول المفظي حكمو في الشخص كعمم الجنس وعمم
 وحكم.األسامة ىذا تقول فال والالم األلف عميو تدخل وال بعده بالحال وتأتى الصرف

 أسد فكل بعينو واحدا يخص ال أنو جية من النكرة كحكم المعنى في الجنس عمم
 عميو يصدق ثعمب وكل عريط أم عمييا يصدق عقرب وكل أسامة عميو يصدق
 (1. )ثعالة

 وفجار لممبرة برة بقولو مثل كما لممعنى ويكون تقدم كما لمشخص يكون: الجنس وعمم
 .لمفجرة
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