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ما تبین المفعول من الفاعلأحدها

یعنی فاعل معنوي را مشخص می کند به طوري که اگر الم ذکر نگردد فاعل معنوي با مفعول معنوي اشتباه می شوند بنابراین فاعل لفظی مراد نیست زیرا (دسوقی:) افعل تضیل که اصال مفعول نمی گیرد تا با مفعول لفظی اشتباه گردد و افعل تعجب نیز فاعل لفظیش همیشه ضمیر مستتر در آن است

و هذه تتعلق بمذکوربررسی از حیث متعلَّق

أن تقع  بعدو ضابطهاموضع این الم
 فعل تعجب

أو اسم تفضیل

حبا

أو بغضا

مثال
تقول «ما أحبنى، و ما أبغضنى

اگر الم را نیاوریم فالنٌ به صورت مرفوع خوانده شده و با فاعل معنوي اشتباه می شود و اینطور معنا می شود: چقدر فالنی مرا دوست دارد در حالی که اگر الم برسرش بیاید اینطور معنا می شود: چقدر من فالنی را دوست دارمفإن قلت «لفالن» فأنت فاعل الحب و البغض و هو مفعولهما

)و من مفعول در معنی(محبوب) می شودو إن قلت «إلى فالن» فاألمر بالعکس بحیعنی فالنی فاعل در معنی (م

مثال براي اسم تفضیل از دسوقی: أنا ابغض الناس لفالنٍ؛ أنا احب الناس لفالنٍ

الثانی و الثالث

 ما یبین
 فاعلیۀ
 غیر

 ملتبسۀ
 بمفعولیۀ

 و ما
 یبین

 مفعولیۀ
 غیر

 ملتبسۀ
بفاعلیۀ

اقسام هر یک
مصحوب کل منهما إما غیر معلوم مما قبلها

لکن استؤنف بیانه تقویۀ للبیان و توکیدا لهأو معلوم

و الالم فى ذلک کله متعلقۀ بمحذوفمتعلَّق الم در این دو قسم

مثال

 مثال
 المبینۀ

للمفعولیۀ

یعنی خدا سیراب کند زید راسقیا لزید

 و جدعا
 له[أي
لزید

شمنّی:یعنی خدا دماغ و گوش و دست و لب او را قطع کند

 بررسی
 متعلَّق الم
 در این دو

مثال

فهذه
الالم 

لیست متعلقۀ
بالمصدرین

و ال بفعلیهما المقدرین

 و ال هى
 زائدة]مقویۀ]

للعامل

لضعفهدلیل توهم الم تقویت بودن الم
إن قدر أنه المصدربالفرعیۀ

إن قدر أنه الفعلأو بالتزام الحذف

که قائل به جواز سقوط شده است ولی محشین قائلند چنین نسبتی به ابن حاجب که شیخ المحققین است صحیح نیستخالفا البن الحاجب ذکره فى شرح المفصلال یقال «سقیا زیدا» و ال «جدعا إیاهو هذه ال تسقطألن الم التقویۀ صالحۀ للسقوطدلیل الم تقویت نبودن این الم

دسوقی: بنابراین نمی توان گفت: ضربا شدیدا؛ مگر اینکه فعل ذکر گرددألن الفعل ال یوصف فکذا ما أقیم مقامه[أي المصدردلیل عدم جواز تعلق به افعال عموم به عنوان صفت براي مصدر بودنو ال هى و مخفوضها صفۀ للمصدر فتتعلق باالستقرار

نظر ابن هشام

و إنما هى الم
إن لم یکن[المدعو له أو علیه] معلوما من سیاق أو غیرهمبینۀ للمدعو له أو علیه

إن کان[المدعو له أو علیه] معلوماأو مؤکدة للبیان

متعلَّق این الم
ق به محذوف است اما اینکه این  متعلِّ
 عامل محذوف چیست دو قول است
که ابن هشام قول دوم را می پذیرد

ألنه[أي فعل أعنی] یتعدى بنفسهدلیل بطالن این قولو لیس تقدیر المحذوف «أعنى» کما زعم ابن عصفورقول اول
ان قلت: أعنی را مؤخر در تقدیر می گیریم که الم تقویت شود

قلت: حذف الم تقویت جائز است در حالی که حذف الم در مانحن فیه جائز نیست

بل التقدیر: إرادتى لزیدقول دوم
تسا "یتدارا"ینعی فوذحم يادتبم يارب ربخ هتفر مه يور هک تسا ردقم ماع لاعفا هب قلعتم ینعی

أي هذا الدعاء لکون لزید رضی(ج1ص305) لزید را خبر براي هو محذوف می داند: هو لزید

 و مثال المبینۀ للفاعلیۀ

دو قسم
تبا لزیدیا فاعل از قبل معلوم نیست

الم دوم شاهد است زیرا از قبل می دانیم زید فاعل استتبا لزید و ویحا له یا فاعل از قبل معلوم است

و این دو فعل الزمند و اصال مفعول نمی گیرند تا فاعل با مفعول اشتباه گرددفإنهما فى معنى خسر و هلکدلیل مبین فاعل بودن الم در این دو قسم

بررسی دو مثال دیگر

فإن رفعتهما باالبتداء
و محلّهما الرفعفالالم و مجرورها خبر

لعدم تمام الکالمو ال تبیین

لتخالف الدلیل و المدلول علیهفإن قلت «تبا له و ویح» فنصبت األول و رفعت الثانى لم یجز[أي لم یصح المثال
إذ الالم فى األول للتبیین

در حالی که باید مفسر و مفسر عین هم باشند لفظا و معنا اما اگر الم بعد از ویح ذکر گردد مثال صحیح خواهد شدو الالم المحذوفۀ لغیره 

 بررسی
 ترکیبی دو
آیه شریفه

کُمو اختلف فى قوله تعالى نَّ راباً و عظاماً أَ نْتُم تُ م إِذا متُّم و کُ کُ نَّ کُم أَ دعأَ ی 
وعدونَ هات لما تُ یه هاتیونَ؟ هج مخْرَ

فقیل: الالم زائدة، و «ما» فاعل
تسا لامتحا ود "ام" رد اریز تسا لعاف مال دعبام تفگ یم دوب رتهب هتبلا:هتکن

تسا هدش فذح نآ زا دئاع هک تسا هلص شدعب ام و هدش لعاف "ام" تروص نیا رد هک تسا لوصوم مسا ای

ام صوصخ هن دش دهاوخ تاهیه لعاف لوؤم ردصم هک تسا هیردصم "ام" هکنیا ای

غنیه: اشکال این قول این است که زیادت الم بر سر فاعل معهود و شناخته شده نیست پس مقبول نیست

الم در حقیقت تأکید تبیین فاعل است زیرا فاعل از قبل مشخص استو قیل: الفاعل ضمیر مستتر راجع إلى البعث أو اإلخراج فالالم للتبیین

و قیل: هیهات مبتدأ بمعنى البعد و الجار و المجرور خبر

یعنی در این صورت هیهات اسم فعل نیست بلکه مصدر به معناي بعد است و می تواند مبتدا قرار گیرد در این صورت جارومجرور متعلق به افعال عام بوده و الم به معناي اختصاص است

د و همه اسم فعل هایی که بر وزن فَعالِ باشند هم می توانند مصدر باشند و هم اسم فعل(ثورهسؤال: مگر هیهات می تواند مصدر باشد یوو ر جواب: بله مانند بلْه) 

لماتوعدون داً  عاحتمال دیگر از ثوره: مصدر باشد و مفعول مطلق براي فعل محذوف به معناي ب

بررسی سه قرائتو قالَت هیت لَکو أما قوله تعالى

قرائت اول

فیمن قرأ

 بهاء مفتوحۀ

 و یاء ساکنۀ

 و تاء

به خاطر خفت فتحهمفتوحۀ

به خاطر التقاء ساکنینأو مکسورة

به خاطر تشبیه به حیثُأو مضمومۀ

فهیت: اسم فعلترکیب
الم در این صورت به معناي اختصاص استفالالم متعلقۀ به کما تتعلق بمسماه لو صرح بهثم قیل: مسماه فعل ماض أى تهیأت

فالالم للتبیینو قیل: مسماه[أي معناه] فعل أمر بمعنى أقبل أو تعال
أى إرادتى لک

 أو أقول لک

ئْتقرائت دوم ) مثل جِ ئْت و أما من قرأ (هالم اختصاص استو الالم متعلقۀ بهفهو فعل بمعنى تهیأت

تْهدلیل قاصد نبودن یوسفو معنى تهیئه تیسر انفرادها به، ال أنه قصدها فالالم للتبیین مثلها مع اسم الفعل[بمعنی االمرو لکن جعل التاء ضمیر المخاطب و أما من قرأ کذلک[أي بکسرالهاء و سکون الهمزةقرائت سوم دراو بدلیل  (و


