
  )٢ (، ومعانيه) نِم(حرف اجلر 
  :، وللحرف معاٍن أخر ، وهي كما يأيت ) ِمن( معاٍن لـ ةذكرنا يف احملاضرة السابقة مخس

 يا (: وقوله تعاىل ،)اهللا ذكِر من قلوبهم للقاسيِة فويلٌ (:  قوله تعاىلحنو عن، مرادفة: السادس
 أشد، العذاب من ذلك بعد ما أن لتفيد لالبتداء هذه يف هي: وقيل) هذا من غفلٍة يف كُنا قد ويلنا
 تعليقاً كونه يصح وال) النار من كفروا للّذين فويلٌ (مثل بويل معناه يعلق القائل هذا وكأنّ
 اهللا، ذكر أجل من أي للتعليل، األوىل يف هي أو لالبتداء، فيهما هي: وقيل باخلرب، للفصل صناعياً

  .قلوم قست ذُكر إذا ألنه
 أا والظاهر يونس، قاله) خفي طرٍف من ينظرونَ (: قوله تعاىل حنو الباء، مرادفة: سابعال

  .لالبتداء
 نودي إذا(:وقوله تعاىل  ،)األرِض من خلَقوا ماذا أروين (: قوله تعاىل حنو ،)يف(لـ مرادفة: الثامن
 من ننسخ ما (:  قوله تعاىليف لهامث،  اجلنس لبيان األوىل يف أا والظاهر) اجلمعة يوِم من للصالِة

  ).آية
 أبو قاله) شيئاً اِهللا من أوالدهم وال أمواهلم عنهم تغين لن (: قوله تعاىل حنو عند، موافقة: التاسع
  .للبدل ويرى ابن هشام أنَّ الصحيح فيها أا عبيدة،
  .بالنصر منهم منعناه أي التضمني، على: وقيل) القوِم من ونصرناه (حنو على، مرادفة: العاشر 

 دخوهلا قبل فإنه رجل من جاءين ما :حنو يف الزائدة وهي العموم، على التنصيص: عشر ادياحل
  .من دخول بعد ذلك وميتنع رجالن بل يقال أن يصح وهلذا الوحدة، ونفي اجلنس نفي حيتمل

 ودياراً أحداً فإن دياٍر من أو أحد، من جاءين ما حنو يف الزائدة وهي العموم، توكيد: عشر ثاينال
  .عموم صيغتا
 : قوله تعاىل حنو ل، استفهام أو ي أو نفي تقدم: أحدها: أمور ثالثة النوعني يف زيادا وشرط

 أبو وزاد ،)تفاوٍت من الرمحِن خلِق يف ترى ما (: وقوله تعاىل ،)يعلمها إال ورقٍة من تسقطُ وما(
  :كقوله الشرط الفارسيعلي 
  تعلِم الناِس على ختْفى خلها وإنْ ... خليقٍة من امرئ عند تكن ماومه

  .جمرورها تنكري: والثاين
  .مبتدأ أو به، مفعوالً أو فاعالً، كونه: والثالث
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 معه كان وما ولٍد من اهللا اختذَ ما (تعاىل قوله يف واملرفوع املنصوب يف زيادا اجتمعت قد: أحدها
 وأصله بالفاعل شبيه مرفوعها ألن وناقصة فاعل، مرفوعها ألن تامة نكا تقدر أن ولك) إلٍه من

  .املبتدأ
 زيادا منع وجه وكأن املفاعيل، بقية فتخرج مالك، ابن عبارة هي به بقولنا املفعول تقييد: الثاين

 وال وبفي، وبالالم مبع ارور مبرتلة املعىن يف أن فيه واملفعول ألجله واملفعول معه املفعول يف
 يف فرطنا ما (البقاء أبو عليه خرج وقد وجه، املطلق املفعول يف للمنع يظهر ال ولكن من، جتامعهن
 يضركم ال (مثل تفريطاً، أي املصدر، موضع يف وشيء زائدة، من: فقال) شيء من الكتاب
 وقد بفي، إليه عدىيت إمنا فرط ألن به، مفعوالً يكون وال: قال وضاً، تفريطاً واملعىن) شيئاً كيدهم
 كل ذكر على حيتوي الكتاب أن ظن ملن اآلية يف حجة فال هذا وعلى: قال الكتاب، اىل ا عدي
 اللوح بالكتاب املراد ألن به، مفعوالً شيء كان لو فيها حجة ال وكذا قلت صرحياً، شيء

 الزخمشري، رأي وهو) مبني كتاٍب يف إال يابٍس وال رطٍب وال: (تعاىل قوله يف كما احملفوظ،
  .يقتضيه والسياق
 خرب، األصل يف ألما أعلم، مفعوالت ثالث وال ظن، مفعويل ثاين يف تزاد ال أا القياس: الثالث
 للمفعول، نتخذ ببناء) أولياء من دونك من تتخذَ أنْ لنا ينبغي كان ما (بعضهم قراءة وشذت
 كان ما قلت إذا ألنك املعىن يف فساده يل ظهروي احلال، يف من زيادة شذوذ على مالك ابن ومحلها

 فيلزم هذا وعلى اختاذه، عن ناٍه خلذالنه مثبت فأنت لك، خاذالً كونه حالة يف زيداً تتخذ أن لك
  .الوالية ألنفسهم أثبتوا املالئكة أن

 لتمييزوا قائماً زيد ما حنو يف اخلرب، يف زيادا فيلزمهم الثالث؛ الشرط هذا أمهل أكثرهم: الرابع
  .ذلك جييزون ال وهم راكباً أحد جاء ما حنو يف واحلال نفساً، زيد طاب ما حنو يف

 آية جاءت كما زائدة، ومن حاالً) آية (كون جيوز إنه): آية من ننسخ ما (يف البقاء أيب قول وأما
 على الترتيل ختريج ففيه كثرياً؛ أو قليالً ننسخ شيء أي واملعىن) آية لكم اِهللا ناقةُ هذه (يف حاالً
 فيه يظهر وال منتقل وال مبشتق ليس ما وتقدير احلال، يف من زيادة أعين شاذ، فهو ثبت إنْ شيء
 ال عالمة مبعىن) آية لكم اهللا ناقةُ هذه (يف) آيةً (فإن يناسب؛ ال مبا والتنظري حاالً، احلال معىن

 اسم من مستفاد ذلك وإمنا كثرياً، أو قليالً قوله وهو حيتمله، ال مبا اللفظ وتفسري اآلي، واحدة
  .آية من ال لعمومه الشرط

 ،)املرسلني نبِإ من جاءك ولقد (بنحو واستدل األولني، الشرطني من واحداً األخفش يشترط ومل
)يغفر ذُنوبكم لكم) (َحلَّونمن فيها ي ذهٍب من أساور) (يكفر سيئاتكم من عنكم.(  
  :ربيعة أيب بن عمر وبقول مطٍر من كان قد بقوهلم لواواستد األولَ، الكوفيون يشترط ومل
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  يِضر مل كاشٍح من قالَ فما ... ِعندنا حبها هلا وينمي
 قراءةَ جين وابن املصورون القيامة يوم عذاباً الناس أشد من إنّ زيادا على الكسائي وخرج
 ميم حذفت مث أدغم، مث ما، نمل أصله: وقال ملا، بتشديد) وحكمة كتاٍب من آتيتكم ملّا (بعضم

  .من
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