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 المـــقدمــــة
ر آالئه ، الحمُد هلِل على سابغ نعمائه ، والشكر له سبحانه على واف

وصالته وسالمه على صفوة الصفوة من رسله وأنبيائه ، وعلى آله وصحبه 
 وسائر أوليائه .

 وبــعـــد :
فإنَّ لسان العرب لمَّا كان أشرف األلسنة كان اتباعه وفهمه من أشرف       

الهمم ، وأعظم القيم إذ منه يتوصل إلى مقاصد الشرع وأحكامه وأغراض 
 . قواعد العلم وأعالمه

ولمَّا كان مقسمًا إلى تقسيمه من األسماء ، واألفعال ، والحروف ،       
وكان تركيب أكثر الكالم عليها اقتضى ذلك أن يكون البحث في بعض ما 

 يتصل بهذا المقصد حتى أطالع غرض الواضعين فيها أال وهي الحروف .
وتركيب أكثر  ولمَّا كانت الحروف أكثر دورًا ومعاني معظمها أشد غوراً       

الكالم عليها ، ولذا اخترت جانبًا من جوانب البحث فيها ، وهو اختصاصها 
فهو مجال ثري للبحث ، نظرًا ألنَّه ال    يوجــد مـا يحوي جـــوانبه المشــتتة في 

 ثنايا الكــتب  كمـا ال يـوجد مـن 
المؤلفات المتخصصة في الحروف ما بني على تصنيف الحرف وفقًا 

 اصه .الختص
كما أنَّ الحروف المختصة لم يكن لها ضابط وال علة مطردة دائمة حيث إنَّ  

ما تقرر لدى النحويين أنَّ الحرف المختص األصل فيه أن يعمل وعمله 
يكون وفقًا لما اختص به ، فإن كان اسمًا فاألصل أن يكون عمل الحرف 

ن كان فعاًل فاألص ل أن يكون عمل المختص الجر ؛ ألنَّه خاص باالسم ، وا 
الحرف المختص الجزم ؛ ألنَّه خاص بالفعل كما تقرر لديهم أنَّ )ما ال 
يختص ال يعمل( ولكن ذلك ليس دائمًا ، فقد وجد من الحروف ما ليس 
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ن كان عمله مختلفًا فيه ، وعمل عند قوم ولم يعمل  مختصًا ولكنَّه عمل  وا 
 عند آخرين .

ختصاص من أثر في العمل كما أنَّ وقد يظهر من هذا للقارئ ما لال      
 له أثرًا أيضًا في المعنى .

ولمَّا كان االختصاص  ظاهرة شتت  أوصالها بين الكتب ولم يجمع       
 متفرقها مؤلف أردت أن أقوم بالبحث في هذه الظاهرة ، فكان موضوع 

) الحروف بين االختصاص وعدم االختصاص , وأثر ذلك (  البحث :
إلى اختيار هذا الموضوع فيما خص األسباب التي دفعتني وأستطيع أن أل

 : يلي
ما للحروف من أهمية في اللغة العربية فهي أحد أقسام الكلمة الثالثة  -1

 التي هي قوام الجملة العربية والتي انبنى عليها تراكيبها. 

ما للحروف من تأثير كبير في بيان المعاني المقصودة في الجملة  -2
صد المقاصد عند أصحاب اللغة فإنَّما تساق العربية وهذا هو مق

 األلفاظ لإلفصاح عن المعاني .

ما للحروف من تأثير في العمل فإذا صدرت الجملة العربية بالحرف  -3
وهو كثير جدًا فإنَّ العمل غالبًا يكون للحرف ولذا ُدعيت الحروف 
العاملة بالنواصب والجوازم ، وسمي بعضها حروف الجر ، واألقل من 

 يع حروف الرفع وهى نادرة جدًا ومختلف فيها بين النحويين .الجم

وجود اختالف كبير بين المؤلفات في اختصاص بعض الحروف ، أو  -4
نَّما ظهر  عدم اختصاصها ، وهو ليس خالفًا ظاهرًا بين النحويين ، وا 
من خالل مؤلفاتهم وجود تباين في تصنيف الحرف من حيث 

الحرف وبعضهم يحكم  االختصاص ، فبعضهم يحكم باختصاص
 بعكس ذلك فأردت بيان القول الفصل في ذلك ما أمكن .
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لعلَّ اسمى هذه الدوافع ، وأرفعها شأنًا هو دراسة ظاهرة االختصاص  -5
لما لها من وجود ال ينكر من الشواهد القرآنية والمتأمل في البحث يجد 
 كثرة ما تناوله النحويون من آيات القرآن الكريم كشاهد على عمل
حرف مختص أو عمل حرف غير مختص إلى آخر ما يتصل بقضية 

 االختصاص.  
آخر ما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع ، وقد يكون أوالها عندي هو  -6

ن كان متواضعًا يحتوي على تصنيف  خدمة القارئ بأن يجد بحثًا وا 
لكل الحروف من حيث االختصاص وعدمه  وهو مصاحب كذلك 

لتي كان للحرف المختص وعدم المختص لبعض القضايا النحوية ا
 تأثير فيها.

وخاتمة , وفصلين , وتمهيد , مقدمة : خطة البحث مكونة من  توقد جاء 
 وفهرس للمصادر والمراجع ., 
 يخطة التالله و  يوسبب اختيار ، فقد ذكرت فيها الموضوع  :ا المقدمة م  أ

    سرت عليها .  

 : فهو يشمل مبحثين : وأم ا التمهيد
 المبحث األول : مفهوم االختصاص , وموقف النحويين منه.
 المبحث الثاني : العالقة بين العامل اللفظي واالختصاص. 

 الفصل األول : وهو بعنوان : الحروف بين االختصاص , وعدم
 االختصاص , ويشمل خمسة مباحث :

 المبحث األول : ما يختص باألسماء ويعمل .
 ألسماء وال يعمل. المبحث الثاني : ما يختص با

 المبحث الثالث : ما يختص باألفعال ويعمل .
 المبحث الرابع : ما يختص باألفعال وال يعمل .
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 المبحث الخامس : الحروف الغير مختصة.
 الفصل الثاني : أثر االختصاص في القضية النحوية , وفيه ثالثة مباحث :

 المبحث األول : أثر ما يختص من الحروف باألسماء.
 مل ثالثة مطالب :ويش

 المطلب األول : أثر ما يختص باألسماء ويعمل فيها الجر .
 المطلب الثاني : أثر ما يختص باألسماء ويعمل فيها النصب .
 المطلب الثالث : أثر ما يختص باألسماء وال يعمل فيها شيئًا .

 المبحث الثاني : أثر ما يختص من الحروف باألفعال .
 ويشمل ثالثة مطالب :

 لمطلب األول : أثر ما يختص باألفعال ويعمل فيها الجزم .ا
 المطلب الثاني : أثر ما يختص باألفعال ويعمل فيها النصب .
 المطلب الثالث : أثر ما يختص باألفعال وال يعمل فيها شيئًا .

 .  المبحث الثالث : أثر عدم االختصاص في القضية النحوية
التي توصلت إليها من خالل البحث وكان ذكرت فيها أهم النتائج  والخاتمة :

 منهجي في البحث كالتالي :
* قمت بجمع الحروف فيما تيسر لي وتصنيفها وفقًا لنوعها من حيث 

 االختصاص وعدم االختصاص .

 * ثم صنفت المختص إلى نوعين : مختص باالسم ، ومختص بالفعل .   
الجر على * ثم قسمت المختص باالسم من حيث العمل إلى ما يعمل 

 األصل وما يعمل النصب وما ال يعمل .
 * ثم قسمت المختص بالفعل إلى ذات األقسام .

 * وقسمت غير المختص إلى عامل وغير عامل .
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وال أدعي أنَّني أكملت ما أردت أو أتممت ما قصدت فهو عمل ما       
ليس زلت أحسبه ناقصًا كأي عمل بشري فما زالت اللغة العربية تحوي أسرارًا 

 لمثلي أن يدركها أو يصيب مكنونها .
ولكن مع ذلك أرجو قبول عذري واعتذاري عن أمور كثيرة قصرت فيها       

بعضها أجهله ، فأسأل اهلل تعالى أن يتجاوز عني فيما لم أعلم من أخطاء لم 
أصب فيها الحق أو الحقيقة ، وأمَّا ما أعلم فأرجو من اهلل ثم منكم أن تقبلوا 

 ي .فيها عذر 
أنَّني ال أستطيع الوثوق من دقة الجمع فال أدعي أنَّ الحصر  أولها :

 للحروف قد تم ، وأنَّ الشتات القائم بها قد التم .
كثره التقسيم والتصنيف في الفصول والمباحث والمطالب وعذري في  الثاني :

هذا طبيعة البحث في الحروف تقتضي ذلك فإنَّ كثرة التصنيف جاء من ِقَبل 
رة تشعب الحروف وتنوعها من حيث االختصاص مرة ، ومن حيث العمل كث

 أخرى .
عدم إفراد مبحث خاص بالحروف المختصة باالسم أو الفعل  الثالث :

وعملت فيها الرفع نظرًا لقلتها تكاد تكون غير موجودة نظرًا ؛ ألنَّ القليل ذاته 
اءت اإلشارة إليها مختلف فيه بين النحويين ولكني لم أغفل ذلك تمامًا فقد ج

 في دراسة بعض القضايا ذات الصلة باالختصاص .
 واهلل أسال أن يوفقنا جميعًا إلى ما يحب ويرضى.        
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 التمـــهيد
تقتضي طبيعة البحث أن أعرض في إيجاز بعض ما يتصل بظاهرة       

اختصاص الحروف بأحد القبيلين االسم ، والفعل لتتجلى للقارئ من جميع 
 نبها ولتحقيق ذلك كان ينبغي أن أتناول المقاصد اآلتية :جوا

 المقصود باالختصاص لغة واصطالحًا . األول :
موقف النحويين من هذه النظرية مع ذكر بعض النماذج من كتب  الثاني :

 النحو متمثلة في الكتب التي ذكرت العلل والخالف .
 العتالل به عالقة العامل اللفظي باالختصاص من خالل ا الثالث :
 تقسيم الحرف إلى عامل وغير عامل ، ومختص وغير مختص . الرابع :

 لزوم دخول الحرف المختص على ما اختص به ظاهرًا ،  الخامس :
 أو مقدارًا ، وقد جاءت هذه المقاصد في مبحثين :

 األول : مفهوم االختصاص وموقف النحويين منه .
 الختصاص. الثاني : العالقة بين العامل اللفظي وا
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 المبحث األول
 مفهوم االختصاص وموقف النحويين منه

 وفيه المحاور اآلتية:      
 أواًل : تعريف االختصاص لغة :

وهو مصدر اختص بالشيء أي انفرد به ، وهو مأخوذ من خصص       
خّصصه بالشيء يخصه خصًا وخصوصيَّة وخصيص وخصَّصه واختصَّه 

 . (1)أفرده دون غيره 
 : مفهوم االختصاص في اصطالح النحويين : ثانياً 

يجــدر بالمقــام هنــا أن أشــير إلــى أنَّ لالختصــاص فــي متنــاول النحــويين       
أكثر من قضية بل هناك بابًا يسمى االختصاص الـذى يـأتي بعـد بـاب النـداء 
في معظم كتب النحو نحو: نحـن العـرَب أشـرف األمـم ، بنصـب العـرب علـى 

 االختصاص .
الختصـاص يشـمل أيضــًا مـا يتعلـق باختصــاص االسـم مـن إضــافة ، كمـا أنَّ ا

 ونداء وغير ذلك مما اختص به االسم .
ويشمل االختصاص أيضًا القضايا المتعلقة بما يختص به الفعل كاختصاص 

 الفعل بالدخول على األسماء وغير ذلك .
 .لحرف بالدخول على االسم أو الفعلويشمل االختصاص أيضًا اختصاص ا

ــــــذى أود هنــــــا أن ألفــــــت النظــــــر إليــــــه أنَّ هــــــذا النــــــوع األخيــــــر مــــــن        وال
االختصاص هو مجال التناول والدراسة فـي هـذا البحـث وعليـه فـإنني إن شـاء 
اهلل سأتناول االختصاص الكائن في الحروف الداخلة على أحد القبيلين الفعل 

 واالسم ، أو عدم اختصاصها وأثر ذلك في القضية النحوية .

                                                 

 لسان العرب البن منظور  مادة  )خصص (    (1)
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مفهوم االختصاص بهذا المقصد يعنى تالزم واقتران بين كلمة وما و       
بعدها نتج عنه تغير في الكلمة غالبًا ، فهو اقتران بين عنصرين من عناصر 
تصنيف الكلمة في اللغة العربية ينتج عنه تالزم بينهما في الوجود والعدم 
مثل اختصاص حروف الجزم والنصب  بالدخول على األفعال وكاختصاص 

  .(1)حروف النداء والجر بالدخول على األسماء 
 :  ثالثًا : موقف النحويين من االختصاص

في هذا المقام أود أن أبرز مدى اهتمام النحويين باختصاص الحروف       
ومدى تعويلهم عليه في القضية النحوية والذى أراه من خالل االطالع على 

اختصاص الحروف ولكن دون  بعض كتب النحو أنَّ النحويين يذكرون كثيراً 
إطالة أو دون تناول عميق ، فلم يعول عليه أكثر النحويين في التعليل في 
عمل الحرف من جر ، أو نصب ، أو جزم ، ولعل ذلك يرجع إلى افتقاد 
قضية االختصاص إلى أدلة وبراهين كما أنَّها قضية مضطربة غير مطردة 

داء حرف مختص باالسم ، ومع ذلك في كل الحروف مثااًل لذلك أنَّ )يا( الن
 .(2)لم يجمع النحاة على عمله في المنادى

ومثال آخر )أل( التي للتعريف هي حرف مختص باالسم أيضًا ومع       
 . (3)ذلك فإنَّها ال تعمل فيه شيئًا 

                                                 

وتاريخ النحو وأصوله تقديم عبدالسالم هارون  55/66المعجم المفصل في النحو لعزيزة فوال ص   (1)
ونظرية االختصاص في النحو العربي في ضوء اللسانيات لعبداهلل محمود عياصرة ص  284ص 
 15وانظر حاشية األشباه والنظائر ص  25اس ص والقياس في النحو لمنى إلي 24/26

 14نظرية االختصاص ص   (2)
وأسرار العربية ألبي  331/ 4وشرح الكافية  للرضي 422/ 1شرح جمل الزجاجي البن عصفور   (3)

 253، 252البركات األنباري ص 
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كما أنَّ المطلع على كتب النحو يجد بعض الحروف المختصة بالفعل       
زء ال تعمل شيئًا فيه كالسين وسوف وعليه فإنَّ اقتران والمنزلة منه منزلة الج

 االختصاص بالعمل كان بعيدًا في التطبيق عن الواقع .
ولكى يتضح األمر في صورة صادقة كان البد من مطالعة       

واستصحاب لرأي البصريين والكوفيين في قضية اختصاص الحروف والذى 
عمل ، فاالختصاص عندهم ثبت في عقيدتهم عن االختصاص وعالقته بال

يقع في باب العامل اللفظي ، ومما هو معلوم أنَّ االختصاص مرتبط في 
الذهن بالعامل اللفظي فهناك عالقة تالزم واقتران بالحروف المختصة وبين 

كالتالزم بين حروف الجر والمجرور ، وبين (1)ما يليها من أفعال ، أو أسماء
، وهذه المتالزمات تدخل كجوانب مهمة النواصب والجوازم والفعل المضارع 

 .(2)في نظر النحويين وكثر في كتبهم تطبيق ذلك فعليًا 
ذا        فالتالزم في األدوات يكون بأن يتطلب بعضها األسماء كسيما ، وا 

نَّ وأخواتها ، والنواسخ األخرى الداخلة على الجملة االسمية  الفجائية ، وا 
طية ، ولو الشرطية ، ولوال ،  ولوما ، وبعضها يتطلب األفعال كإْن الشر 

وغيرهما من أدوات التحضيض ،  وعليه فإنَّ االختصاص مرتبط بضم لفظ 
 .  (3)للفظ أو أكثر وعمل األول في الثاني من خالل تالزمهما 

ويحق لي في هذا المقام أن أعرض بعض النماذج من كتب النحويين       
النحويين من االختصاص ، وأبدأ  كي يزاد األمر وضوحًا في إظهار موقف

بكتب العلل والعوامل وعلى رأسها كتاب سيبوبه فقد جاء فيه : " )َخشَّْنُت 
بصدره ( قال " : فالصدر في موضوع نصب وقد عملت الباء ، ومثله قوله 

                                                 

 212، 216اللغة العربية معناها ومبناها ص   (1)
 151و العربي رسالة دكتوراه  ص منزلة المعنى في نظرية النح  (2)
 226اللغة العربية معناها ومبناها ص   (3)
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إنَّما هي : كفى اهلُل ، ولكنَّك (1) )ُقْل َكَفى ِباهلِل َشهيَدًا َبيِني َوَبيِنُكم(تعالى : 
مَّا أدخلت الباء َعِمَلت ، والموضع موضع نصب وفي معنى النصب وهذا ل

  (2)قول الخليل رحمه اهلل . "
ن كان        فهذا نموذج من األخذ باالختصاص كعلة في جر االسم ، وا 

ى نموذج آخر من كتاب سيبويه معناه النصب أو موضعه النصب ، وف
أيُّهم مررَت به ؟ فقال : ألنَّ أيَّهم هو عن أيُّهم ِلَم يقولوا : (3)) وسألته  :يقول

نَّما ُتركت األلف استغناًء فصارت  حرف االستفهام ال  تدخل عليه األلف وا 
ر الفعل فتقول : أيُّهم رأيت ،  بمنزلة االبتداء . أال ترى أنَّ حدِّ الكالم أن ُتّؤخِّ

 كما تفعل ذلك باأللف ،  فهي نفُسها بمنزلة االبتداء . 
ن قلت أيُّ  هم زيدًا ضرَب َقُبح ، كما قبح في متى ونحوها وصار أن يليها وا 

الفعل هو األصل ألنَّها من حروف االستفهام ، وال ُيحتاج إلى األلف فصارت 
 كأيَن .

وكذلك َمن ، وما ، ألنَّهما يجريان معها وال يفارقانها . تقول : من أمة اهلل 
ألنَّه أن يلي هذه الحروف ضربها ، وما أمة اهلل أتاها ، نصب في كل ذا ، 

  (4) الفعل أولى . (
ومن نماذج اهتمام النحويين باالختصاص في الحرف وربطها بالفاعل       

نَّما عملت هذه الحروف االختصاص  بضرب من الكالم  قول العكبري : )وا 
واختصاص الشيء بالشيء دليل على قوة تأثيره فيه فإذا أثر في المعنى أثر 

ن اللفظ حسب المعني فأمَّا الم التعريف فال تعمل مع في اللفظ ليكو 
                                                 

 43و الرعد  آية  56اإلسراء  آية   (1)
والنحو العربي لمازن  38،  32وانظر نظرية االختصاص في اللسانيات ص  1/52الكتاب   (2)

 55،  54المبارك ص 
 1/124السابق  ينظر يعني أبا الخطاب األخفش ألنه ذكر اسمه في النص   (3)
 122، 1/126الكتاب لسيبويه   (4)
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اختصاصها وألنَّها صارت كجزء من االسم وألنَّها تعيِّن المسمى كما تنصبه 
 األوصاف وهذان شرطان يمنعان الحرف من العمل ولو كان مختصًا .

وأمَّا السين وسوف فلم تعمال وهما مختصان بالفعل المضارع ألنَّهما كجزء 
 . (1)وهذا أيضًا سبب المنع هو نفسه  من الفعل

ومع أنَّ العكبري أعطى توضيحًا جليًا لالختصاص من خالل تقديم       
نماذج من الحروف المختصة باالسم أو المختصة بالفعل وبعضها عمل ، 
وبعضها لم يعمل حسب ما يقتضيه السياق والمعاني ، فإن لم يلم بكل 

جاء على سبيل اإلشارة لالختصاص  جوانب االختصاص فكالمه مع أهميته
 إذ إنَّه لم يقدم له مفهومًا شاماًل 

وقد كانت التعليالت عند معظم النحاة األوائل والذين جاءوا بعدهم       
وتأثروا بهم قد التزموا فيها موافقة اإلعراب للمعنى ، وهذا جلي في حروف 

يجيز وجوها االختصاص فهي في األصل حروف معاٍن  فلم يكن للنحوي أن 
متعددة من اإلعراب دون مراعاة اختالف المعاني ، فالمعنى عندهم هو 

أن  (2)المستهدف وهذا ما دفع الخليل في النموذج السابق من كتاب سيبويه
يقول : )الموضع موضع نصب( ؛ ألنَّ المعنى معنى النصب وهو الذى 

َلْم َتَر أن  اهلَل )أَ دفعه إلى مالحظة اختالف وجهة الكالم في اآلية الكريمة 
فقال : )هذا واجب وهو (3) َأْنَزَل ِمن الس َماِء َماًء  َفُتصِبُح اأَلرُض ُمْخَضر ًة(

 .(4) تنبيه كأنَّك قلت : أتسمع أنَّ اهلل أنزل من السماء ماًء فكان كذا وكذا(
هذه بعض النماذج من كتب التعليل تظهر موقف النحويين من       

 مدى اعتدادهم باالختصاص كعلة  في العمل . اختصاص الحروف و 

                                                 

 268من  1اللباب في علل البناء واإلعراب ج   (1)
 52ص  1الكتاب ج   (2)
 63سورة الحج آية   (3)
 165/ 6وانظر المخصص البن سيده  46ص  3الكتاب ج   (4)
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وأذكر هنا إتمامًا للفائدة نماذج من كتب الحروف واألدوات فهي أولى       
بهذا المقام من البحث ، فإنَّ كتب الحروف اهتمت باالختصاص فكانت 
قضية عمل الحروف وارتباطها باالختصاص أكتف في كتب الحروف 

ادي في كتابه الجنى الداني في حروف المعاني واألدوات من ذلك ما قاله المر 
: ) فأمَّا المختص باالسم فال يخلو من أن يتنزل منه منزلة الجزء لم يعمل 
ن لم ينزل منه منزلة الجزء فحقة أن يعمل ؛ ألنَّ ما الزم  كالم التعريف وا 
 شيئًا ولم يكن كالجزء منه أثر فيه غالبًا فإذا عمل فأصله أن يعمل الجر ألنَّه
العمل المخصوص باالسم وال يعمل فيه الرفع وال النصب إالَّ لشبهه مما 
يعملها ... وأمَّا المختص بالفعل إن لم ينزل فيه منزلة الجزء فحقه أن يعمل 
ذا عمل فأصله أن يعمل الجزم ؛ ألنَّ الجزم في الفعل نظير الجر في  وا 

المصدرية وأخواتها فإنَّها االسم ، وال يعمل النصب إالَّ لشبهه بما يعمله كـ أْن 
  (1) لمَّا شابهت نواصب االسم نصبت(

وأسوق نموذجًا آخر من  كتب الحروف واألدوات ومن ذلك كتاب مغني 
حيث قال في ليت :  ) وتقترن بها ما الحرفية فال تزيلها (2)اللبيب البن هشام

إعمالها عن االختصاص باألسماء فال يقال : ) ليتما قاَم زيٌد( ويجوز حينئذ 
همالها حماًل على أخواتها.( ، ثم أختتم بنماذج من كتب  لبقاء االختصاص وا 

 الخالف في النحو . 
لمَّا كان االختصاص جزًء من العامل وكان العلماء قد اختلفوا في       

جوانب منه كان من المتوقع أن يكون االختصاص خالفيًا أيضًا وبشكل 
 خاص عند التطبيق .

ألصل في االختصاص أن يكون قائمًا على المسموع الموثوق فيه فإنَّ ا      
لدى النحويين ، ولذا كان ينبغي أن يحتكم إلى السماع دون أن يحدث خالف 

                                                 

 22و26الجنى الداني ص   (1)
 285/ 1مغني اللبيب   (2)
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كبير فيه ، ولكن ما حدث ومن خالل ما قرأته في كتب الخالف كاإلنصاف 
في مسائل الخالف لألنباري أن وجدت مسائل عديدة يعود سبب الخالف 

عمل الحرف واختصاصه وعدم اختصاصه كالخالف في عمل واو  فيها إلى
 .(1)ربَّ ، والم كي ، والم الجحود ، وما ، وغير ذلك 

قال الزبيدي : )إنَّ الخالف كان في نواح فرعية منها فهم اختلفوا في        
العامل في شواهد أو تراكيب بعضها مثل اختالفهم في عامل النصب في 

  (2) م التعليل فعلى هو بأن  المضمرة أم الالم نفسها .(الفعل المضارع بعد ال
كما أنَّهم اختلفوا في هل العامل دائم مطرد أم أنَّ بعضها يخضع للتأثر       

به ؟  وهناك ما ال يتأثر به من المعموالت ، ولكن هذا لم يبن عليه عند 
نكارًا مطلقًا النحويين خالف كبير فإنَّ قلياًل من النحويين من أنكر العامل إ

 . (3)كابن مضاء 

وحتى ال يطول الكالم في هذا المقام أكتفي بما تم عرضه من نماذج        
ومن خالل النماذج يكون قد اتضح موقف النحويين من االختصاص وهو 

 محور البحث في هذا المبحث .

                                                 

 485/ 2،  2/465،  1/311،  1/134ف في مسائل الخالف لألنباري ينظر اإلنصا  (1)
 51/ 1ائتالف النصرة في اختالف أهل الكوفية والبصرة   (2)
 2الرد على النحاة البن مضاء القرطبي المقدمة ص   (3)
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 المبحث الثاني
 العالقة بين العامل اللفظي واالختصاص

ريف االختصاص عند النحويين ووقفنا معًا على سبق أن قمت بتع      
موقفهم منه من خالل آرائهم الواردة في كتب االعتالل والخالف والكتب 
المتخصصة في الحروف وقد ألمحت إلى وجود رابط قوي عندهم بين العمل 

 والحروف المختص .
م ولذا كان من متطلبات المقام هنا أن أذكر تعريفًا للعامل أيضًا ، ث      

لى مختص وغير مختص ، ثم  تقسيم الحرف إلى عامل ، وغير عامل ، وا 
أقوم بتوضيح هذه العالقة بينهما توضيحًا مفصاًل ، وبعض ما يتصل به من 

 قضايا كالتالي :
 أواًل : تعريف العامل اللفظي :

هو الكلمة التي يظهر أثرها نحويًا في ضبط آخر الكلمة المجاورة لها        
صوص من اإلعراب كحروف الجر نحو : الكتاب على المائدِة على وجه مخ

، بالكسرة عالمة الجر جاءت أثرًا لحرف الجر السابق على المجرور وهذا 
 .(1)هو أثر العامل المختص 

 ثانيًا : تقسيم الحرف من حيث العمل إلى عامل وغير عامل :
 قسم النحويون الحرف من حيث العمل إلى قسمين  :       
 وهو ما أثر فيما دخل عليه رفعًا ، أو نصيبًا ، أو جرًا ، أو جزمًا . :عامل 

 وهو ما خالف ذلك ويسمى المهمل . وغير عامل :
 ثم قسموا العامل إلى قسمين أيضًا :      

 قسم : يعمل عماًل واحدًا ، وقسم : يعمل عملين . 

                                                 

 66ونظرية االختصاص  ص  625 – 624المعجم المفصل في النحو العربي لعزيزة فوال ص   (1)
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 كنواصب الفعل المضارع . فاألول :
 .  (1)تثنائية ،  وواو مع عند من قال بعملها عملين نحو : إالَّ االس والثاني :

 ولكن ما ثبت لدي ولدى أغلب الدارسين للنحو المتخصصين فيه شيئان : 
 أنَّ الحرف ال يعمل الرفع . األول :
أنَّ الحرف ال يعمل عملين فهو إمَّا يعمل النصب كأدوات نصب  الثاني :

ف الجارة ، أو جرمًا كأدوات االسم ، وأدوات نصب الفعل ، أو جرًا كالحرو 
 جزم المضارع .

أمَّا عن المالحظة األولى فبها قال المرادي ونسب ذلك أيضًا للبصرين       
وقدم المرادي نموذجًا للرفع بعد الحرف ولم يكن  أثرًا لذلك الحرف كاالسم 

 . (2)المرفوع بعد لوال فإنَّه مبتدأ مرفوع وليست لوال العاملة فيه

ا المالحظة الثانية وهي عدم وجود حرف يعمل عملين فقد أيده أيضًا أمَّ       
 المرادي .

فذكر أنَّ )إنَّ وأخواتها( ذكروا أنَّها تعمل النصب في االسم والرفع في       
( إنَّها تعمل الجر والرفع في لغة بني عقيل .   الخبر وقالوا أيضًا في )لعلَّ

( جاره فقط في لغة بني  ولكنَّ المردي لم يؤيد ما قالوا       به ؛ ألنَّ )لعلَّ
 . (3)عقيل أمَّا الرفع فلم يكن العمل بها 

والذي عليه أغلب النحويين أنَّ الحروف تعمل أنواع اإلعراب األربعة ،       
ولكن عمل الجزم والجر بطريق األصالة وعمل الرفع والنصب لشبهه بما 

 . (4)يعملهما 
                                                 

واألشباه والنظائر  625 – 424وانظرالمعجم المفصل لعزيزة فوال 22الداني صالجنى   (1)
   38وأسرارالعربية لألنباري ص 1/266للسيوطي

 28،  22الجنى الداني صـ   (2)
 28الجنى الداني  صـ   (3)
 28المرجع السابق صـ   (4)
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حويين علي أنَّ الحروف العاملة في األساليب العربية فإنَّ الن وأخيرًا :       
كثر عددها وتنوعت ألفاظها واختلف عملها فهي ركيزة في اللغة العربية 
وتؤثر فيما بعدها ، ولذلك يستقيم اللسان العربي ويقوي علي النطق بالكالم 

 . (1)الفصيح 
 ثالثًا : تقسيم الحروف من حيث االختصاص :

 ث االختصاص إلي ثالثة أقسام :تنقسم الحروف من حي
 مختص باالسم .  -1

 مختص بالفعل .  -2

 مشترك بين االسم والفعل .   -3

فأمَّا المختص باالسم فال يخلو من أن يتنزل منه منزلة الجزء أو ال ، فإن 
ن لم يتنزل منه منزلة الجزء  تنزل منه منزلة الجزء لم يعمل كالم التعريف ، وا 

ذا فحقه أن يعمل ؛ ألنَّ ما الز  م شيئًا ولم يكن كالجزء منه أثر فيه غالبًا وا 
عمل فأصله أن يعمل الجر ؛ ألنَّه العمل المخصوص باالسم ، وال يعمل 

 .(2)الرفع وال النصب إالَّ لشبهه بما يعملها كإنَّ وأخواتها
وأمَّا ما يختص بالفعل فال يخلو أيضًا من أن يتنزل منه منزلة الجزء       

ن لم يتنزل أو ال  ، فإن تنز  ل منه منزلة الجزء لم يعمل كحرف التنفيس وا 
ذا عمل فحقه أن يعمل الجزم ؛ ألنَّ الجزم  منه منزلة الجزء فحقه أن يعمل وا 

 . (3)في الفعل نظير الجر في االسم 
قال العكبري : ) وال خالف أنَّ كل لفظ اختص فالواجب أن يعمل ؛       

ذا أثر في المعنى أثر ألنَّ اختصاصه به يدل على شدة  تأث يره في معناه وا 

                                                 

 3الحروف العاملة للدكتور عبد الرحمن علي سليمان صـ   (1)
 28ص  1وشرح ابن عقيل ج   25الداني  ص الجنى   (2)
 28ص  1وشرح المفصل ج   25الجنى الداني ص   (3)
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في اللفظ ، وبيان ذلك أنَّ االبتداء معنى يختص بالمبتدأ ؛ ألنَّ االبتداء هو 
 تجريد االسم من العوامل اللفظية مع قصد إسناد الخبر إليه وهذا ال يوجد 

   (1) إالَّ في المبتدأ فيعمل . (
نَّه الذى يدخل على األسماء وأمَّا غير المختص فقد عرفه ابن عقيل بأ      

  (2)واألفعال نحو :)هل زيٌد قائٌم ؟( و )هل قاَم زيٌد ؟( 
هذه هي األقسام الثالثة للحرف من حيث االختصاص وسبقها أقسام       

الحرف من حيث العمل ، وسنتعرف فيما يأتي على عالقة العمل بالحرف 
 المختص .

 ثالثًا : عالقة العامل باالختصاص :
ومن خالل هذا المقصد أود أن أذكر ما تقرر لدى النحويين فيما له       

 اتصال وثيق بالعمل واالختصاص معًا وكيف ربط بينهما النحويون .
كما يجدر أن أرد على بعض ما يتبادر إلى الذهن من تساؤالت هي       

بحق تشكل عالمات استفهام كبيرة لدى الباحث والدارس للحروف المختصة 
 ر المتخصصة وعملها أو عدم عملها .، وغي
فأول ما تقرر لدى النحويين أنَّ كل مختص يجب أن يعمل ؛ ألنَّه       

  (3) مؤثر في المعنى فيؤثر في اللفظ.
فظهر بذلك أمرًا ثالثًا يشارك العمل واالختصاص في األهمية وهو       

 المعنى .
م واختصاص عوامل أنَّ العلة في اختصاص عوامل الجر باالس الثاني :

الجزم في الفعل هي أنَّ الرفع والنصب كما ذكر العكبري مشتركان بين الفعل 

                                                 

 222ص  1المتبع في شرح اللمع ج   (1)
 28من  1شرح ابن عقيل على األلفية ج   (2)
 222و 226ص  1المتبع للعكبري ج   (3)
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واالسم لصحة المعنى في رفع الفعل ونصبه ، وأمَّا الجزم فتختص به األفعال 
 لثالثة أوجه : 

أنَّ عوامل الجزم ال تصح معانيها إالَّ في األفعال والحرف ال يعمل  أحدهما :
 خل ، وال يدخل إالَّ حيث يصح معناه . إالَّ حيث يد

فظهر بذلك كما سبق أنَّ هناك ثالثة أمور متالزمة في التأثير في       
 -الجملة العربية ، وفى اإلعراب خاصة ، وهي : الحرف العامل 

 المعنى . -االختصاص 
أنَّ إعراب األفعال لم يدخلها لمعنى يقف على اإلعراب بل لشبهها  الثاني :

ذف الحركة من الفعل ال يخل ماء ، والجزم هو حذف الحركة وحباألس
 .بمعنى

  . (1)أنَّ الفعل ثقيل والجزم حذف والحذف يليق  بالثقيل والثالث :
 هذه هي أسباب اختصاص الجزم بالفعل . 

أمَّا عن اختصاص الجر باألسماء فقد ذكر العكبري في علتها ثالثة       
 أوجه : 
كون بحرف الجر أو باإلضافة وكالهما ال يدخل على أنَّ الجر ي أولها :

 األفعال لعدم صحة معناها فيها .
أنَّ إعراب الفعل على إعراب االسم وعامل الفرع أضعف من عامل الثاني : 

األصل ، وعامل الرفع في األسماء ينقسم إلى معنوي ولفظي والمعنوي هو 
سماء تنقسم إلى الضعيف فحمل الفعل عليه وارتفع بالمعنى ونواصب األ

أفعال وحروف ، والحروف هي الضعيفة فحمل الفعل في النصب على 
 .(2)العامل الضعيف فلم ينتصب الفعل إالَّ بحرف 

                                                 

 148و  142/ 1المتبع   (1)
واإليضاح في علل النحو للزجاجي  68/  1الزجاجي وشرح جمل 4/136ينظر المقتضب للمبرد   (2)

 16وأسرار العربية ص  53ص 
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أمَّا عامل الجر في األسماء فقسم واحد وهو الحرف ، أو ما هو مقدر       
 بالحرف .
و أعرب أنَّ الفعل في اإلعراب فرع ، والفرع ينقص عن األصل فل الثالث:

 .  (1)بالجر لساوى االسم وزاد عليه بالجزم فيكون الفرع أوسع من األصل
فظهر من خالل ما سبق أنَّ عوامل الفعل أضعف من عوامل االسم ؛       

ألنَّ إعراب الفعل فرع من إعراب االسم ، وهذا مما تقرر لدى النحويين 
 إضافة إلى ما سبق . 

لشرط : )واختلفوا في جزم الجواب فقال قال العكبري في جزم جواب ا      
قوم : هو بإْن وحدها أيضًا ؛ ألنَّ إْن اقتضت شيئين فإذا عملت في أحدهما 
عملت في اآلخر كإنَّ وأخواتها ، وكان وأخواتها ، وقال آخرون منهم أبو 
الفتح : الجازم للجواب )إْن( والشرط واعتلوا في ذلك بأنَّ عوامل األفعال 

األسماء فلزمها من القوة أن تعمل في شيئين فضم إليها  أضعف من عوامل
  (2)الفعل الذى هو الشرط فتعاضدا على العمل في الجواب .( 

جابة لما قد يتبادر إلى الذهن حول الحرف        وفيما سبق إفادة وا 
المختص وِلَم اختص االسم بالجر واختص الفعل بالجزم وعلة اشتراك الرفع 

ذلك كان من خالل رؤية العكبري بينما يذكر الزجاجي  النصب بينهما ، وكل
ن كان قريبًا مما ذكره العكبري  في اإلجابة عن عدم جزم االسم كالمًا آخر وا 
قال:)لم تجزم األسماء لخفتها ولزوم التنوين إياها فلو جزمت سقطت منها 
الحركة والتنوين فكانت تختل وذلك أنَّك لو أردت جزم ) جعفر( لزمك إسكان 
الراء وبعدها التنوين فكان يلزم حذف التنوين ؛ ألنَّه ساكن ، وقبله الراء 
ساكنة فكان يختل االسم لذلك ومع ذلك فإنَّه قد يكون من األسماء ما يكون 

                                                 

 222،  226/  1و  365/  1المتبع   (1)
 126واللمع ص   421واللباب من  662/ 2وانظر اإلنصاف  524/  2المتبع   (2)
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الحرف الذى قبل آخره ساكنًا نحو: زيد ، وبكر ، وما أشبه ذلك فلو جزم هذا 
 . (1)ذلك  النوع من األسماء اجتمع فيه ثالث سواكن فلم يمكن

هذا ما قيل في علة امتناع جزم االسم والذى الحظته أنَّ العكبري ركز       
في علته على قوة االسم وضعف الفعل أمَّا الزجاجي فقد اعتمد على بنية 

 االسم وكيف ستختل إذا جزمت .
أمَّا ما ذكره النحويون في علة امتناع جر الفعل فقد ذكر سيبويه أنَّ       

المضارعة ال يدخلها الجر ؛ ألنَّ المجرور داخل في المضاف إليه األفعال 
 . (2)معاقب للتنوين وليس ذلك في هذه األفعال

وقد علق الزجاجي على كالم سيبويه بأنَّ ما ذكره هو العلة المعتمدة       
لدى النحويين ، وما جاء من كالم في هذا المقام فهو ال يتعدى الشرح لهذه 

وقد أبان (3)لها وهو ما ثبت لدى البصريين والكوفيين واإليضاح العلة
الزجاجي عن مقصد سيبويه بقوله في علة امتناع خفض المضارع أنَّ 
المجرور داخل في المضاف إليه معاقب للتنوين وليس ذلك في هذه األفعال 
فقال موضحًا ذلك : )وشرحه أنَّ المجرور مضاف إليه واقع موقع التنوين ؛ 

في االسم يقع آخرًا ، واألفعال ال يضاف إليها فامتنعت  من  ألنَّه زيادة
والحق فإنَّني أطلت في ذكر علة امتناع جزم االسم ، وعلة (4) الخفض .(

امتناع جر الفعل ، ولكن كان القصد المأمول هو بيان اختصاص االسم 

                                                 

واألصول في النحو  152ص  2وشرح جمل الزجاجي ج   162اإليضاح في علل النحو ص   (1)
 152و  156ص  2ن السراج ج الب

 42-38ص  1وانظر شرح الكتاب للسيرافي ج  3ص  1الكتاب ج   (2)
 162اإليضاح للزجاجي ص   (3)
 168اإليضاح للزجاجي ص   (4)
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بالجر واختصاص الفعل بالجزم مما يعنى اختصاص حروف الجر باالسم 
 ف الجزم بالفعل .واختصاص حرو 

 .  (1)أمَّا عوامل النصب وعوامل الرفع فهما مشتركان بين الفعل واالسم      
 تعليق :
وقد الحظت بالنظر في هذه العوامل المشتركة أنَّ عوامل النصب       

بعضها مختص باالسم ، وبعضها مختص بالفعل دون أن يكون الحرف 
 عًا فإنَّ وأخواتها تنصب االسم الواحد عاماًل النصب في االسم والفعل م

وال تنصب الفعل ، وأْن المصدرية وأخواتها تنصب الفعل وال تنصب االسم 
وهكذا رغم اشتراك النصب بين الفعل واالسم إالَّ أنَّ عوامل النصب غير 
مشتركة بين االسم والفعل كما ال حظت أنَّه ال يوجد حرف يعمل الرفع في 

يوجد حرف يعمل النصب والرفع في االسم والفعل االسم والفعل معًا إذن ال 
معًا فما زال االختصاص الزمًا لألحرف رغم أنَّ هذه األحرف غير مختصة 
بالدخول على االسم أو الفعل ، وهذا يعنى أنَّ النصب والرفع مشتركان 
كوجهي إعراب بين االسم والفعل لكن عواملهما غير مشتركة ، ولعلي أكون 

 ظت ، واهلل أعلم .قد أصبت فيما الح
 رابعًا : العالقة بين العامل واالختصاص عند النحويين :

إنَّ الكالم في هذا المقام ينبني حتما على ما سبق ذكره في النقاط       
السابقة من هذا المبحث ، فإنَّ تقسيم الحرف إلى عامل وغير عامل ، 

صلة  ومختص ، وغير مختص تظهر جليًا أنَّ بين العمل واالختصاص
وثيقة فإنَّ النحويين إنَّما توصلوا لهذا التقسيم بعد استقراء كالم العرب فتأمَّلوا 
الحروف جيدًا فوجدوا فيها ما يعمل كما وجدوا فيها قبياًل آخر مهماًل ثم 

                                                 

 38ص  1وأوضح المسالك البن هشام ج  13ص  1الكتاب ج  (1)
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الَّ   تأملوا العاملة فوجدوا أنَّ الحرف إذا اختص باالسم أو بالفعل عمل وا 
 . (1)فال وهذا في الغالب 

فتجزم )لم( وأخواتها المضارع الختصاصها بالفعل ، وتنصب أْن الفعل       
( وأخواتها من جهة أخري وحملت على  الختصاصها من جهة ولشبهها بـ )إنَّ

( بقية أخواتها .   )أنَّ
وكان األصل فيها أن تجزم الختصاصها بما يختص بالجزم ، وهو       

نَّما النصب بها فللشبه بـ )إنَّ  ( وأخواتها فقويت علة الشبه عن علة الفعل ، وا 
االختصاص هنا ، ومثلها أيضًا حروف الجر فهي عملت الجر في االسم 
( وأخواتها االسم ؛ ألنَّها اختصت به من جهة ،  الختصاصها به ونصبها )إنَّ
وأنَّها أشبهت الفعل من جهة وكان األصل فيها أن تجر لكن نصبت للشبه 

ألنَّ عمل الفعل األصلي أن يرفع ، ثم  وقدم منصوبها على مرفوعها ؛
 .  (2)ينصب فعكس في الفرع وهو: إنَّ وأخواتها فنصبت ، ثم رفعت

وما تقدم هو واقع مدرك فيه وضوح للعالقة بين االختصاص والعمل       
فيما يختص باالسم ينبغي أن يعمل الجر ، وقد يضاف لالختصاص علة 

الفعل فينبغي أن يجزم ولكنَّه قد أخري فيعمل غير الجر وكذا ما يختص ب
يضاف لالختصاص علة أخرى فيعمل غير الجزم ، ويالحظ أنَّ العلة كانت 
في الحالتين هي المشابهة والعمل البديل لما اختص به الحرف هو النصب 
ولذلك فإنَّ الحروف غير المختصة وتعمل للمشابهة فقط دون االختصاص كـ 

أصلها من عدم العمل لعدم االختصاص فال تقوى )ما ، وال ( فإنَّها تعود إلى 
المشابهة على أن تقوم كعلة منفردة عن االختصاص في لزوم العمل فقد 

                                                 

   22/  1همع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي   (1)
 422/  1وشرح جمل الزجاجي  5/ 8وشرح المفصل البن يعيش   331/  4 شرح الكافية  (2)
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فقدت بعدم االختصاص شرطًا من شروط عملها لذا نجدها تعمل على صفة 
 . (1)وال تعمل على صفة أخرى

ه في )ما( فمن أخذ بلغة تميم في )ما( مثاًل فألنَّهم ال يعتبرون الشب      
 . (2)وبالتالي ال يعملونها لعدم االختصاص 

ومن خالل هذا المثال السابق يتضح جليًا عالقة العمل باالختصاص       
وذلك ؛ ألنَّ من فقد االختصاص كالحرف )ما( انطبق عليه أصالن وكالهما 

 يبرزان عالقة العمل باالختصاص .
 عدم العمل لعدم االختصاص . األول :
العمل بالشبه فقط دون االختصاص جعلها تعمل عند قبيلة ، ولم  الثاني :

تعمل عند األخرى مع مالحظة قيام الشبه كعلة فقط في النفي فيما يخص 
 عمل )ما( عمل ليس . 

واتساقًا واتصااًل بهذا المقام من دراسة عالقة العمل باالختصاص كان       
كتب النحو كثيرًا حول لزوم من الجدير بي أن أقوم هنا بدراسة ما أثير في 

الحرف المختص بالدخول على ما اختص به ظاهرًا أو مقدرًا ، وهذا ما يمكن 
أن يطلق عليه بالتالزم بين الحرف وبين ما اختص به ويكون ذلك بأن 
( وأخواتها والنواسخ  يتطلب بعضها األسماء كـ )ليتما( و)إذا( الفجائية و )إنَّ

االسمية وبعضها يتطلب األفعال كإْن ولو األخرى الداخلة على الجملة 
الشرطيتين ، ولوال ، ولوما التحضيضيتين فإنَّ االختصاص مرتبط بالتضام 

 .(3)بين اللفظين وعمل األول في الثاني من خالل تالزمهما
هذا إذا كان الفعل ، أو االسم الذى اختص بأحدهما الحرف ظاهرًا       

                                                 

 15األشباه والنظائر في النحو ص   (1)
 165/  1شرح المفصل البن يعيش   (2)
 333، ص  222اللغة العربية معناها ومبناها لتمام حسان ص   (3)
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 كثير .مذكورًا ، وقد يكون مقدارًا وهو 
فإن كان الحرف المختص باالسم داخاًل على اسم مقدر ووليه حينئذ       

الفعل مباشرة وهو غير مختص بالدخول عليه نحو : حتى في قولهم : )حتى 
 يأتي اهلل بالخير( .

وقد يكون الحرف المختص بالفعل داخاًل على فعل مقدار ووليه في       
 به نحو : )لو محمد يقوم قمت( .  ، وهو غير مختص (1)ظاهر الكالم اسم

فهذان شكالن لدخول الحرف المختص على غير ما اختص به ، وألنَّه       
البد من تالزم بين الحرف المختص وما اختص به كان ال بد من لجوء 
النحويين إلى التأويل والتقدير حتى يتحقق هذا التالزم إن لم يكن ظاهرًا فإنَّه 

 . (2)سيتحقق تقديرًا 
هذا وسيأتي إن شاء اهلل في الجانب اآلخر من البحث عند ذكر       

 القضايا التي أثر فيها االختصاص بعض المسائل ذات الصلة 
هذا وتعقيبًا على ما سبق أود أن أشير إلى قضية العامل وكيف كانت من 
ن كان الزبيدي يرى أنَّ الخالف بينهم في  أهم قضايا الخالف بين النحويين وا 

مل كان في نواح فرعية كاختالفهم في عامل النصب في المضارع الواقع العا
  (3)بعد الم التعليل هل هو أْن المضمرة أم الالم نفسها ؟ 

وقد بالغوا في الخالف حول العامل في مثل هذه القضايا إلى حد أنَّه       
اتًا أصبح متسعًا ، وقد تدرج تناول النحويين للعامل فقد بدأ الحديث عنه أشت

في كتب النحو األولى ككتاب سيبويه وما تضمنه من آراء التعليل ، ثم جاء 
 نحاة جمعوا أشتاته وضموا متفرقة وألفوا كتبهم اعتمادًا عليه .

                                                 

 16، 2-5/ 3و 82،  1/85الكتاب   (1)
وانظر نظرية التعليل في النحو بين القدماء والمحدثين  58ملة ص دور الحرف في أداء معنى الج  (2)

 152لحسن خميس الملخ ص 
 151ائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة ص   (3)
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وقد أخذ البصري والكوفي بفكرة العامل فكالهما أسند للعامل النحوي اآلثار 
  (1)لفةاإلعرابية التي تظهر في أواخر الكلمات في مواقعها المخت

وعدم لجوء الكوفيين الدائم للعامل ال يعنى إنكارهم له لكنَّ البصريين التزموه 
نظريًا وتطبيقيًا ، فالتزموا التقدير والتأويل واإلضمار ليتطابق مع األصل في 

 . (2)الحرف المختص وتالزمه مع ما اختص به 
ول إذن فالعالقة بين العامل واالختصاص كانت من قضايا األص      

 والفروع عند النحويين ، فالعامل عندهم أصل واالختصاص فرع عليه .
واالختصاص في الفعل أصل وفي األسماء والحروف فرع عليه       

واالختصاص في الحرف العامل المختص كحروف الجر العاملة في األسماء 
والنواصب والجوازم العاملة في الفعل أصل وفى الحرف غير العامل لعدم 

 .  (3)صاص فرع عليهاالخت
هذه هي العالقة بين االختصاص والعامل قدمتها من جوانب عدة       

عسى أن توضح األمر للقارئ وتبرز االختصاص في الحروف ونظرة 
النحويين للعالقة بين العامل واالختصاص أوبين العمل واالختصاص بصورة 

 يرًا .واضحة من خالل إبراز التالزم بينهما سواء ظاهرًا أو تقد
والذى عليه النحويون أنَّ كل حرف مختص يعمل وما ال يختص ال       

 يعمل وهذا هو الغالب ، واهلل أعلم .
 

                                                 

 316تاريخ النحو وأصوله لعبد الحميد السيد طلب ص   (1)
/  2التسهيل وشرح  85-84/  1و معانى القرآن لألخفش  362/  2الخصائص البن جني   (2)

 265/  2وشرح األلفية للمرادي   62ومقتضى النظرية والتطبيق لمنال محمد هاشم ص  213
يضاح الشعر للفارسي ص   525وا 

وشرح  222 – 225واألشباه والنظائر للسيوطي ص  22االيضاح في علل النحو للزجاجي ص   (3)
 112ص  1المفصل ج 
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 ولالفصل األ 

 بين االختصاص وعدم االختصاص الحروف

 ولالمبحث األ 
 عمليسماء و األبما يختص 

دة دعتذا استعرضنا ما يختص من الحروف باالسم نجدها كثيرة ومإ      
ت عن خرجولكن بعض الحروف ، ن تعمل الجر أصل في عملها واأل
ومنها ، واخواتها  فمنها ما يعمل النصب كـ إنَّ ، صل فعملت غير الجر األ

 ما ال يعمل شيئًا وهذا أيضًا خروج عن األصل 
 أواًل : ما يختص باالسم ويعمل الجر .

لي وهو الجر وهي تختص بالدخول عأمَّا ما يعمل على األصل       
لي ، إفهي حروف الجر وهي )من ،  بل هي من عالمات األسماءاألسماء 

 مذ ، حتى ، ، الواو ، التاء ، الباء ، الالم الكاف رب ، في ، عن ، علي ،
  كي( ، لوال ، حاشا ، عدا ، ، خال ، منذ

 نلا معان متعددة يضيق المقام عن ذكرها ولكن هوهذه الحروف ل      
 ا بإيجاز .عرض لهفسأغفل حقها أ

 : وهي من الجارة ولها خمسة مواضع ، ن مِ  الحرف األول :
وتكون ، ض بعيبيان الجنس والتابتداء الغاية ، وانتهاء الغاية على خالف ، و 

 .بمعني عن 
 يأن تكون للغاية ف: األول  ، موضعين يوتأتي ف، إلى  الحرف الثاني :

 ذا مقصور أن تكون بمعنى في وه: األسماء، والموضع الثاني 
        . (1)فيهم: جلست إلى القوم أي : لقلته نحو ،  على السماع

                                                 

 362رصف المباني ص  (1)
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 قسمان:هي عن حرف و  الحرف الثالث :
رميت عن : معانيها المجاوزة نحو أشهر ومن ، جر  فأن تكون حر  األول:
  .(1)القوس 

: العلو حقيقة نحو  : من حروف الجر )على( وأشهر معانيها الحرف الرابع :
، وقد خالف جماعة فذكروا  ، واستوى على الجبل ن على السقفطلع فال

ها ، ولكن الذى عليه جمهور النحويين أنَّ  وال تأتي حرفاً ، اسم  ها دائماً أنَّ 
 :أشهرها  حرف ولها تسعة معانٍ 

  (2)"وَعَلْيَها وَعَلى الُفْلِك ُتْحَمُلوَن" : ومنه قوله تعالى االستعالء
ا الوعاء حقيقة أو مجاز، أمَّا الحقيقة نحو )في( ومعناه الحرف الخامس:

ُأْوَلِئَك َأْصَحاُب الن اِر ُهْم ِفيَها "جعلت المتاع في الوعاء ومنه قوله تعالى: 
 .(3)"َخاِلُدونَ 

ُربَّ وهى حرف لتقليل الشيء في نفسه وتكون لتقليل  الحرف السادس : 
البصريين واسم ، وقد اختلف في حرفيتها ، فهي حرف عند (4)النظير أيًضا
 .(5)عند الكوفيين

الكاف ، وتكون جارة غير زائدة نحو : زيد كعمرو ، وتكون  الحرف السابع :
 .(6)جارة زائدة
ولم يختلف في حرفيتها نظرًا ألنَّها على حرف واحد واألسماء ال  

 .(2)تكون كذلك 
                                                 

 1/142ومغني اللبيب  245 -245والجنى الداني  83- 86ص رصف المباني   (1)
 .2سورة المؤمنون آية   (2)
 35سورة البقرة من اآلية   (3)
 144رصف المباني ص  (4)
 435، 438الجنى الداني ص  (5)
 188رصف المباني ص   (6)
 188رصف المباني ص  (2)
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، (1)الالم ومن أبرز معانيها الملكية نحو : الَقلم لمحمد الحرف الثامن :
 وحركتها الكسر نحو : )الحمُد هلل( .

  (2)الباء وال تكون إالَّ جارة وال تكون زائدة في لغة العربالحرف التاسع : 
، وقال سيبويه: )إنَّما (3)وهو أصل معانيها ومن معانيها اإللصاق : 

، وهو حقيقي نحو : أمسك الحبل بيدي ، (4) هي لإللصاق واالختالط (
 زيد . ومجازي نحو : مررت ب

التاء ، وهى تكون بداًل من واو القسم نحو: )تاهلل ألخرجن(،  الحرف العاشر:
، وهى مختصة باسم اهلل تعالى نحو  (5)"وَتالل ِه أَلِكيَدن  َأْصَناَمُكم"قال تعالى: 

وهى تدخل على كل ظاهر مقسم  (6)"َتْفَتُأ َتْذُكُر ُيوُسفَ تاهلِل  قوله تعالى : "
 . (2)به

الواو وهي واو القسم وواو ُربَّ ، فأمَّا واو القسم فهي  حادي عشر:الحرف ال
حرف جر يجر الظاهر دون المضمر وأمَّا واو ربَّ فيرى الكوفيون أنَّها حرف 

 .(8)جر لنيابتها عن ُربَّ ، وأنَّ الجر بها ال بُربَّ 
حتى ، وهى قسمان : قسم تدخل فيه على األعيان ،  الحرف الثاني عشر:

خل فيه على المصادر، فمثال األول : قام القوم حتى زيٍد ، ومثال وقسم تد
 .(5)الثاني : سرت حتى غروب الشمس

                                                 
 55الجنى الداني ص  (1)
 36اني ص، والجنى الد142رصف المباني ص  (2)
 36الجنى الداني ص  (3)
 212ص 4الكتاب ج  (4)
 .52سورة األنبياء من اآلية   (5)
 .85( سورة يوسف من اآلية 6)
 1/115ومغني اللبيب  121، ورصف المباني ص52الجنى الدني ص  (2)
 .426، ورصف المباني ص361ص 2، وانظر: مغني اللبيب ج154-153( الجنى الداني ص8)
  182ي( رصف المبان5)
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ومعناها انتهاء الغاية وقيل : هي جارة بنفسها وقد قال بهذا  
 .(1)البصريون ويرى بعض الكوفيين أنَّها تخفض لنيابتها  عن إلى

 .(2)عنى والعملوجعلها ابن هشام حرفًا جارًا بمنزلة إلى في الم
مذ ومنذ ، وهما حرفان يكون ما الحرف الثالث عشر , والرابع عشر: 

بعدهما من الزمان مرفوعًا أو مخفوضًا ، وعليه فقد يكونان حرفي جر إذا 
 .(3)كان ما بعدهما مجروًرا
)خال( ، وهى حرف استثناء يخفض ما بعده ، نحو  الحرف الخامس عشر:

 قولك : قام القوم خال زيد .
 )عدا( وهى مثل خال لها وجهان  . الحرف السادس عشر:
)لوال( من أحد وجهى لوال االمتناعية باإلضافة  إلى  الحرف السابع عشر:

كونها حرف ابتداء أن تكون حرف جر، وذلك إذا وليها الضمير المتصل 
 الموضوع للنصب والجر كالياء والكاف والهاء . 

  .(4)ورجح المرادي أالَّ تتعلق بشيء
)كي(، وهي لم تأت جارة إالَّ مع ما االستفهامية وهذا  الحرف الثامن عشر:

 .(5)ما ذكره المالقي
 أمَّا المرادي فجعلها جارة ألحد ثالثة أشياء : 

 ما االستفهامية ، كقولهم في السؤال عن علة الشيء : كيمه ؟  أولها :
 بمعنى : ِلَمه ؟ والهاء للسكت.

                                                 

 .542( الجنى الداني ص1)
 .123ص 1( مغني اللبيب ج2)
 .328، 315( رصف المباني ص3)
 .664( الجنى الداني ص4)
 .215( رصف المباني ص5)
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 ظاهرة أو مقدرة. )أْن( المصدرية وثانيها :
)ما( المصدرية ، وذهب الكوفيون إلى أنَّها ال تكون جارة ، وأن ما  وثالثها :

في )كيمه( غير مخفوضة بل منصوبة على المصدر، ورد بأنَّه يلزم تقديم 
 .(1)الفعل على ما االستفهامية وحذف ألفها دون تقدم جار

ر فهي هذه هي حروف الجر التي تختص باالسم وتعمل فيه الج 
 مختصة عاملة.

 ثانيًا : ما يختص باالسم ويعمل النصب .
أمَّا عن الحروف المختصة باألسماء وتعمل فيها النصب فهي  

الحروف المشبهة بالفعل ، وهى إنَّ وأخواتها، و إالَّ االستثنائية ، وال النافية 
 للجنس.
، فتدخل  ، وهى : إنَّ وأنَّ ولكنَّ وليت ولعلَّ  إن  وأخواتها أولها : 

هذه الحروف على االسم فتنصبه على أنَّه اسمها، أمَّا خبرها فقد يكون اسمًا 
، وعلى الرغم من أنَّها بمنزلة الفعل إالَّ أنَّها (2)وقد يكون جملة اسمية أو فعلية

تتصرف تصرفه ، وهى تنصب االسم وال ترفعه ، وهو خبر بل إنَّه مرفوع 
هذه الحروف منزلتها من األفعال وهى  قبل دخولها ، قال سيبويه: )وكذلك

نَّ عمًرا مسافٌر ،  أإنَّ ولكنَّ وليت ولعلَّ وكأنَّ ، وذلك قولك: إنَّ زيًدا منطلٌق وا 
نَّ زيًدا أخوك ، وكذلك أخواتها ، وزعم الخليل أنَّها عملت عملين : الرفع  وا 

أنَّه  والنصب ، كما عملت كان الرفع والنصب حين قلت : كان أخاك زيٌد إالَّ 
ليس لك أن تقول : كأنَّ أخوك عبَد اهلل ، تريد كأنَّ عبَد اهلل أخوك ؛ ألنَّها ال 

                                                 

 .263-262( الجنى الداني ص1)
وعدها البعض خمسة أحرف على اعتبار فرعية أنَّ عن إنَّ وبه قال  5/ 2( شرح التسهيل البن مالك 2)

 1، وابن السراج في األصول ج162ص 4، وبه قال: المبرد في المقتضب ج131/ 2سيبويه 
 .225ص
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َتصرَّف َتصرُّف األفعال وال يضمر فيها المرفوع كما يضمر في كان فمن ثم 
فرقوا بينهما كما فرقوا بين ليس وما ، فلم يجروها مجراها ولكن قيل : هي 

 .(1)بأفعال(بمنزلة األفعال فيما بعدها وليست 
وهكذا نجد سيبويه لم يرضه ما ذكر الخليل من كون إنَّ وأخواتها  

ذا جاء  تتصرف كما يتصرف الفعل فإذا تقدم الخبر على االسم رفعته وا 
االسم تاليًا لها نصبته بل هي تختص بالنصب فقط فتصرفها ناقص عن 

 تصرف األفعال.
نصب االسم أن  وعليه فاألصل في رفع االسم أن يكون فاعاًل وفى 

يكون مفعواًل ، فإذا دخلت أداة نصب فهو من قبيل التشبيه بالفعل المتعدي ، 
ذا دخل ما يرفع نحو كان فإنَّه أيًضا شبيهًا  وتنزيل تلك األداة منزلته ، وا 
بالفعل ، قال الرضي: )اعلم أنَّه لما كان مذهبه أنَّ األصل في رفع األسماء 

لم يكن له بد من أن يدعى أنَّ كل مرفوع أو الفاعل ، وفى نصبها المفعول 
منصوب غيرهما فهما مشبهان بهما من وجه ، كما يقال : إنَّ المبتدأ يشبه 
الفاعل لكونه مسنًدا إليه ، والخبر يشبهه لكونه ثاني جزئي الجملة ، وخبر 
إنَّ وأخواتها يشبهه لكون عامله ، أي إنَّ وأخواته مشابهًا للفعل المتعدي إالَّ 

 .(2)أنَّه قدم منصوبه على مرفوعه تنبيهًا بفرعية العمل على فرعية العامل(
فنصب إنَّ وأخواتها لالسم كان بالمشابهة بين هذه الحروف والفعل  

)كان( ، ولذلك تقدم منصوبها وتأخر المرفوع عكس الفعل تقدم مرفوِعه 
 وتأخر منصوبه ، هذا ما فهم مما سبق من كالم الرضي .

ا من كالم المالقي الالحق ، حيث أوجب تقديم المنصوب وفهم أيضً  
على المرفوع في باب إنَّ وأخواتها تنبيهًا على أنَّ عملها بحق الشبه ال بحق 

                                                 

 .252، وانظر المفصل ص131ص 2( الكتاب ج1)
 .8/ 2، وشرح التسهيل البن مالك 165ص 1( شرح الكافية للرضي ج2)



042 

 

 
 م2402 –دمنهور –جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنات 

  

األصل ، ولم تتصرف إنَّ وأنَّ تصرف األفعال فال يجوز في معمولهما تقدم 
 .(1)آخرها على األول وال عليها لهذا السبب

خواتها أمَّا عن معانيها فنعرض لها بإيجاز هذا عن علة عمل إنَّ وأ 
 فيما يلي :
أول هذه الحروف وثانيها : إنَّ وأنَّ وهما للتوكيد ، فهما توكدان  

 .(2)مضمون الجملة وتحققانه
وكأنَّ للتشبيه المؤكد نحو : كأنَّ زيًدا أسٌد ، ومعنى المؤكد أنَّه كان  

ت الهمزة ولحقت لـ إنَّ والكاف األصل: إنَّ زيًدا كاألسد ، فقدمت الكاف وفتح
نَّ للتوكيد فصار الحرف دااًل على التوكيد والتشبيه  .(3)للتشبيه ، وا 

َلْم َتْقُتُلوُهْم ولكنَّ لالستدراك ، ولذلك ال تكون إالَّ بعد كالم نحو: " 
 .(4)"وَلِكن  الل َه َقَتَلُهمْ 

مني يكون في وليت للتمني ، ولعلَّ للترجي ، والفرق بينهما أنَّ الت 
الممكن وغير الممكن ، والرجاء ال يكون إالَّ في الممكن ، وتأتي لعلَّ 

، وتكون لعلَّ أيًضا لالستفهام ، (5)"َفَلَعل َك َباِخٌع ن ْفَسكَ "لإلشفاق كقوله تعالى: 
 (2).(6)"وَما ُيْدِريَك َلَعل ُه َيز ك ى"كقوله تعالى: 

                                                 

 .115-118( رصف المباني ص1)
 .253والمفصل ص  5/ 2( شرح التسهيل البن مالك 2)
 .258وانظر: رصف المباني ص 6/ 2البن مالك  ( شرح التسهيل3)
 12( سورة األنفال من اآلية 4)
 6( سورة الكهف من اآلية 5)
 3( سورة عبس آية 6)
 1، وج233ص 4، ج148ص 2وانظر: الكتاب لسيبويه ج 2ص 2( شرح التسهيل ج2)

، 151ص 1ومغني اللبيب ج 228ورصف المباني ص 363-366والمفصل ص 434/435ص
 .286ص 1ج
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)ال( النافية  سم وتنصبه :من الحروف المختصة باال ثانيهًا : 
 .(1)على سبيل االستغراقللجنس 
وهى محذّو بها حذو إنَّ من حيث إنَّها نقيضها والزمة لألسماء  

، وهى )ال تشبه سائر ما (2)لزومها ، وهى تعمل النصب في االسم بعدها
ينصب مما ليس باسم وهو الفعل وما أجرى مجراه ؛ ألنَّها ال تعمل إالَّ في 

 .(3)نكرة(
وعليه فإنَّ )ال( ال تشبه الفعل بل هي تعمل بالحمل على إنَّ ولذا  

عملت في النكرة فقط ، وخبرها مشبه بخبر إنَّ المشبه بالفاعل ، أمَّا اسمها 
 .(4)فهو مشبه بالمفعول عند الرضي 

( االستثنائية ثالثها :  ، وقد اختلف في ناصب االسم بعدها،  )إال 
( فقيل الناصب هو الفعل ا ( وقيل ناصبه أنَّ مقدرة بعد )إالَّ لسابق على )إالَّ

( ذاتها.  وقيل ناصبه هي )إالَّ
وعلى أيَّة حال فإنَّ إالَّ المقصودة هنا هي التي ينصب االسم بعدها  

على االستثناء ال كونه بداًل فإنَّ  إالَّ فيه ال تغير االسم عما كان قبل دخولها 
يكون سيبويه يرى أنَّ ناصب المستثنى ، وهذا ما جعل ابن مالك يرجح أن 

هو إالَّ نفسها، قال: )واخترت نصبه بها نفسها وزعمت أنِّي في ذلك موافق 
لسيبويه ، وللمبرد ، وللجرجاني ، وقد خفى كون هذا مذهب سيبويه على 

 .(5)جمهور الشراح لكتابه(

                                                 

 .286ص 1ومغني اللبيب ج 53ص 2( شرح التسهيل ج1)
 .252ورصف المباني ص  36( المفصل ص2)
 .224ص 2( كتاب سيبويه ج3)
 .165ص 1( شرح الكافية ج4)
 .221ص 2( شرح التسهيل ج5)
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اًل فقد عدد النحويين الذين وافق رأيه رأيهم ومنهم سيبويه ثم قال مكم 
 ) حجة كالمه: )فمن ذلك قوله في الباب الثاني من أبواب االستثناء بـ)إالَّ
يكون االسم بعدها على وجهين: أحدهما : أالَّ تغير االسم عن الحال التي 
كان عليها قبل أن تلحق كما أنَّ ال حين قلت : ال مرحًبا وال سالمة لم تغير 

نَّها تجيء لمعنى كما تجيء االسم على حاله قبل أن تلحق فكذلك إالَّ ولك
)ال( لمعنى والوجه اآلخر: أن يكون االسم بعدها خارجًا مما  دخل فيه عاماًل 
فيه ما قبله من الكالم كما تعمل )عشرون( فيما بعدها إذا قلت : عشرون 

 (1)درهمًا(
فقد فهم ابن مالك من هذا الكالم الوارد على لسان سيبويه أنَّ إالَّ  

لمحمولة على إنَّ في كون ما تدخل عليه قد يكون مشغواًل محمولة على ال ا
بعامل غيرها فتؤثر في المعنى فقط دون اللفظ ، وتارة يكون غير مشغول 

 .(2)بعامل آخر غيرها فتؤثر في اللفظ والمعنى
المه في بداية الكالم في وقد سبق أن ذكرت رأي سيبويه ونص ك      
)  .)إالَّ

م يوافق مذهبه البصري فقد ذكر الرضي أنَّ وعلى هذا فإنَّ سيبويه ل 
( ألنَّه شيء يتعلق  البصريين يرون العامل الفعل أو معنى الفعل بتوسط )إالَّ
بالفعل معنى إذ هو جزء ينسب إليه الفعل وقد جاء بعد تمام الكالم فشابه 

 المفعول.
وهو بهذا التوجيه لمذهب البصريين يقترب مما قيل في إنَّ وأخواتها  

 ( النافية للجنس فإنَّ المنصوب فيهما شبيه بالمفعول.و)ال

                                                 

 .224/ 2، وانظر: كتاب سيبويه 221/ 2( شرح التسهيل 1)
 .222-221ص 2( شرح التسهيل ج2)
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ورأي بعض النحويين أنَّ إالَّ هي الناصبة ؛ ألنَّها نائبة عن الفعل  
 .(1))استثني( كما أنَّ أدوات النداء تنوب عن الفعل )أنادي(

، ونسب المرادي لسيبويه أنَّه يرى ناصب (2)وقد ُنسب هذا إلى المبرد      
.االسم بعد إ  الَّ بالفعل السابق على إالَّ ، أو ما جرى مجراه بواسطة إالَّ

       ، ( المقدرة بعد إالَّ وذهب بعض الكوفيون إلى أنَّ الناصب له )أنَّ
وصحح المرادي قول سيبويه بأنَّ الفعل هو ناصب المستثنى ؛ ألنَّ الفعل هو 

 .(3)الطالب للمستثنى والعمل يكون في لغة العرب للطالب
بعض ما قيل في ناصب االسم المستثنى هل هو إالَّ أم الفعل  هذا 

( ؟ .  أم )أنَّ
وأرى أنَّ إالَّ ال تعد من األدوات التي تختص باألسماء فتنصبها،  

وذلك فإنَّه بالنظر إلى اختصاصها فكثيرًا ما يأتي الفعل بعدها، وأمَّا من 
 ناحية نصبها لالسم فلم يتفق عليه.

حق التعليق هنا ، فإنَّي أقول إنَّه قد ذكر  فإن كان ليوأخيًرا  
النحويون الحروف المختصة باالسم العاملة النصب فيه وهى : إنَّ وأخواتها 
، وال النافية للجنس بالحمل على إنَّ ، و إالَّ االستثنائية في بعض األقوال ، 
ولكن يبقى السؤال ِلَم عملت هذه الحروف المختصة باالسم النصب ولم 

لجر، وحق ما يختص باالسم أن يجره ؛ ألنَّ الجر مختص باألسماء تعمل ا
 .ء من الفعل مثلها مثل حروف الجر؟ال أن ينصبه خاصة وأنَّها ليست كالجز 

وقد أجاب على ذلك المالقي بقوله : )إالَّ أنَّ إنَّ وأخواتها أشبهت  
ونها األفعال المتعدية إلى مفعول به واحد من نحو : ضرب زيٌد عمًرا ، بك

                                                 

 .223/ 2، وانظر: شرح التسهيل 226/ 1 ( شرح الكافية للرضي1)
 .51، والجنى الداني ص223/ 2، وشرح التسهيل 226/ 1، وانظر شرح الكافية 356/351/ 4( المقتضب 2)
 .51( الجنى الداني ص3)
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ن اختلفا فيه فعملت ذلك  طلبت اسمين كطلبها لهما وتضمنتهما كتضمنها وا 
 .(1)العمل تشبيهًا له فيما ذكر(

وذكر فيه وجهًا آخر أنَّ هذه األحرف ال يتحقق حصول معناها إالَّ في 
األخبار لذا تنزلت منهن منزلة العمد في الجملة الفعلية وهى منزلة الفاعل 

وهو الرفع ، وتنزلت األسماء منها منزلة الفضالت  فأعطيت إعراب الفاعل
 .(2)فأعطيت إعراب المفعول وهو النصب

وفى هذين الوجهين ما يقنع في خروج هذه األحرف عن األصل في  
 العمل فعملت النصب ولم تعمل الجر.

 ثالثًا : ما يختص باالسم ويرفعه .
هى: ما بقي ما هو مختص من الحروف باالسم ويرفع االسم بعده و  

وليس وال ، وهذه الثالثة الكالم فيها ليس على إطالقه فليست على اتفاق بين 
 النحويين فهي محل خالف وجدل بين النحويين ، فعملها سماعًيا ال قياسًيا. 

( فهي ترفع االسم وتنصب الخبر ما الحجازيةفيقال فيها : ) أم ا)ما(      
الحرف ) ما( تقول : ما عبُد اهلل في لغة أهل الحجاز، قال سيبويه : )وذلك 

 أخاك ، وما زيٌد منطلقًا ، وأمَّا بنو تميم فيجرونها مجرى أمَّا وهل أي : 
ال يعملونها في شيء وهو القياس ؛ ألنَّه ليس بفعل وليس ما كليس وال يكون 

 فيها إضمار .
الت وأمَّا أهل الحجاز فيشبهونها بليس إذ كان معناها كمعناها كما شبهوا بها 

 .(3)في بعض المواضع(

                                                 

 .118( رصف المباني ص1)
 .5ص 2( شرح التسهيل ج2)
 .52ص 1( كتاب سيبويه ج3)
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ظهر مما سبق أنَّ ما الحجازية العمل بها سماعيًا في لغتهم فقط ألنَّها       
 تشبه ليس ، أمَّا في لغة بنى تميم فال تعمل شيئا ألنَّها ال تشبه ليس.

قال المبرد : )تقول : ما زيٌد قائمًا ، وما هذا أخاك ، كذلك يفعل  
ها في معنى )ليس( تقع مبتدأة وتنفي ما يكون في أهل الحجاز وذلك أنَّهم رأو 

الحال وما لم يقع ، فلمَّا خلصت في معنى )ليس( ودلت على ما تدل عليه 
ولم يكن بين نفييهما فصل البتة حتى صارت كل واحدة تغني عن األخرى 

 .(2)((1)"َما َهَذا َبَشًرا"أجروها مجراها فمن ذلك قول اهلل عز وجل: 
يها أنَّ أهل الحجاز أعملوها في لغتهم تشبيهًا لها وهكذا الكالم ف 

بليس ، وبني تميم لم يعملوها ؛ ألنَّها عندهم بمنزلة إنَّما إذا قلت : إنَّما زيٌد 
 .(3)منطلٌق 

والذى أدغل في الشبه بين ما وليس اختصاصهما بنفي الحال ولذلك كانت 
لقًا ، وما أحٌد أفضَل داخلة على المعرفة والنكرة جميعًا فقيل : ما زيٌد منط

 .(4)منك ، بخالل )ال( فإنَّها ال تدخل إالَّ على نكرة
وعليه فما تكون للنفي وهى إمَّا أن تختص بالدخول على المبتدأ  

والخبر، وأهل الحجاز يرفعون بها المبتدأ ويكون اسمها وينصبون بها الخبر 
قسم آخر لـ ما  ، وهى العاملة ، وقد تكون غير عاملة وهذا(5)ويكون خبرها

 .(6)النافية

                                                 

 .31( سورة يوسف من اآلية 1)
 .368ص 1وانظر شرح التسهيل ج 188ص 4ج( المقتضب 2)
 .188ص 4والمقتضب ج 58ص 1( الكتاب لسيبويه ج3)
 .36( المفصل للزمخشري ص4)
 .316( رصف المباني ص5)
 .322( الجنى الداني ص6)
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، فهي فعل عند أغلب النحويين ، وزعم البعض أنَّها وأم ا ) ليس ( 
 حرف وعليه فهي تدخل معنا في هذا المقام من البحث.

بفعليتها، وقال  (1)فهي ليست حرًفا محًضا ، وال فعاًل محضًا، وقد قال سيبويه
ها فعل بدليل اتصال بحرفيتها ، والجمهور على أنَّ  (2)أبو علي الفارسي

 .(3)الضمائر البارزة بها وتاء التأنيث ، ووزنها وزن الفعل
، فهي تعمل عمل ليس تشبيهًا بها ، وهذا مذكور في كثير  وأم ا )ال( 

 :(4)من كتب النحو ، وورد في كتاب سيبويه كقول الشاعر
 راحُ َمن َفر  َعن ِنيراِنَها  **  فأَنا ابُن َقيٍس ال بَ            
قال سيبويه :)جعلها بمنزلة ليس فهي بمنزلة الت في هذا الموضع  

 .(6)، وبه قال المبرد أيضاً (5)في الرفع (
وقال ابن مالك قاصًدا ليس : )وتلحق بها إْن النافية قلياًل وال  كثيًرا  

 (2)ورفعها معرفة نادر وُتكَسع بالتاء فتختص بالحين أو مرادفه(
)ال( أنَّ منها ما هو مختص بالفعل ، ومنها ما هو  وخالصة القول في      

مختص باالسم ، والمختص باالسم منها ما يدخل على المعارف ، ومنها ما 

                                                 

 .325ص 1، وشرح التسهيل ج142ص 1( الكتاب ج1)
،  222لبيات ص والمسائل الح 5وكتاب الشعر ص  833، 436( ينظر المسائل البصريات ص 2)

والجنى الداني 4/155وانظر شرح الكافية للرضي  268،  262والمسائل المنثورة ص  223
  1/41واألشموني454ص

 1/353ومغنى اللبيب  454والجنى الداني ص 366( رصف المباني ص3)
 4/366والمقتضب  58/ 1( قائله : سعد بن مالك القيسي والبيت من الكامل ينظر الكتاب 4)

وأمالي 156-2/156والعيني224، 223/ 2بشرح المرزوقي والخزانة  566سة صوالحما
 158،155والسيوطي ص1/282الشجري

 . 58ص 1( كتاب سيبويه ج5)
 .366ص 4( المقتضب ج6)
 .324ص 1( شرح التسهيل ج2)
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يدخل على النكرات ، فما يدخل على المعارف قيل : ال تؤثر فيه ؛ ألنَّها 
غير مختصة بها ، وما يدخل على النكرات إن دخلت على مضاف ومضاف 

شبهها بأنَّ فينصب بها االسم ويرفع الخبر، ومنهم من إليه فمنهم من ي
 . (1)يشبهها بليس فيرفع بها االسم وينصب الخبر

، هذا بعض ما (2)هذا وقد وافق أغلب النحويين على عملها في المعرفة      
 قيل فيما يعمل الرفع في )ال(.

والذى يظهر لي وهو مناط بحثي وتفقد نظري ، أنَّها ليست مختصة  
مختص منها )الت(، ولكن إذا قلت هذا أخشى أن يخرج عما نحن فيه كل وال

ما دخل على الفعل فكان له استعمال ، ودخل على االسم فكان له استعمال 
آخر، فنجد أغلب األدوات لها اختصاصات مختلفة نظًرا الستعماالتها 
المختلفة ، ولكن ما أراه أنَّ الحرف ال يحكم باختصاصه وعدم اختصاصه 

فقًا للفظه فقط ، فإنَّ المعنى والنوع يحكمان فيما إذا كان مختصًا بالفعل ، و 
 أو مختصًا باالسم ، أو غير مختص أصاًل .

                                                 

 112/ 1باختصار وانظر شرح الكافية  262-258( رصف المباني ص1)
 1/235ومغني اللبيب 1/125يلوشرح ابن عق 353( الجنى الداني ص2)
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 المبحث الثاني
 ما يختص باألسماء وال يعمل

 أمَّا عن الحروف المختصة باالسم وال تعمل شيئًا ، رغم اختصاصها فهي : 
 أولها : حروف النداء .

، ويا ، وآ ، وأي ، وأيا ، وهيا ، و وا.، وأعرض لها  وهي : الهمزة 
 بشيء من التفصيل ؛ ونبدأ بـ:

وهى حرف مختص باالسم كسائر أحرف النداء وال ينادى بها  )الهمزة( -1
 : (1)إالَّ القريب مسافة وحكًما كقول امرئ القس

 أَفاطَم َمهاًل َبعَض هذا الت َدلُّل          
ْن ُكنُت َقد أزَمعِت َصرِمى فَأجِمِلي                             (2)وا 

وهى حرف موضوع لنداء البعيد حقيقة وحكمًا، وقد ينادى بها  )يا( -2
القريب توكيًدا ، وقيل : هي مشتركة بين القريب والبعيد ، وهي أكثر حروف 

ُيوُسُف َأْعِرْض َعْن "النداء استعمااًل وال يقدر عند الحذف سواها ، نحو 
 (4).(3)"اَهذَ 

بالمد ، حرف لنداء البعيد وهو مسموع لم يذكره سيبويه وذكره  ) آ ( -3
 .(5)غيره

 مفتوحة خفيفة ، حرف معناه التنبيه ينادى به كما ينادى بـ)يا(  )أيا( - 4
 .(6)إالَّ أنَّها تكون الزمة لنداء البعيد مسافة أو حكمًا كالنائم والغافل

                                                 

 13/ 1، والمغنى 12( والبيت من الطويل ينظر :ديوان امرئ القيس ص1)
 . 51، ورصف المباني ص35( الجنى الداني ص2)
 .25( سورة يوسف من اآلية 3)
 232والجنى الداني ص3/385وينظر شرح التسهيل 1/26( مغني اللبيب4)
 232والدنى الداني ص 3/385وينظر شرح التسهيل 1/26( مغني اللبيب5)
 .26ص 1، مغني اللبيب ج136( رصف المباني ص6)
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مثل )يا( إالَّ أنَّها تختص بالقريب منزلة ، وهى فيكون تنبيهًا ونداء  )أي( -5
 .(1)في النداء أبعد من الهمزة ، فهي في المنزلة الوسطى بين الهمزة وأيا

، وهى حرف تنبيه وتكون للنداء كقولك : )هيا زيد( وهي  )هيا( -2
 (2)للبعيد مسافة أو حكًما كالنائم

 :(3)قال الشاعر

 ُكم ** بغيبِة أبصاِر الوشاِة سِبيلُ هيا ُأم  عمٍرو َهل ِلي اليوَم ِعند
، (4)واختلف في هائها قيل : هي بدل من همزة أيا وهو قول ابن الخشاب

 .(5)وقيل : هي أصل ال بدل

 ، نحو : وازيداه ، (6)حرف نداء مختص بالندبة ، وهي للتفجع )وا( -2
 وقيل : يستخدم في غير الندبة.

ادي وقيل : هي فرع )يا( حه المر واختلف فيها هل هي أصل برأسه وصح
 .(2)واوها بدل من الياءو 

هذه حروف النداء وهي مختصة بالدخول على األسماء بل إنَّ النداء  
، ليها ولكنَّها ال تعمل فيه شيئاً من عالمات األسماء، وهو مختص بالدخول ع

ولكن هذا ليس موضع اتفاق ، فقد ذهب بعض النحويين إلى أنَّ )يا( 

                                                 

 .26ص 1، مغني اللبيب ج124( رصف المباني ص1)
 .562، الجنى الداني ص468( رصف المباني ص2)
 148/ 1والدرر  122/ 1( البيت من بحر الطويل ينظر الهمع 3)
 .35ص 2( بغية الوعاة ج4)
 .562( الجنى الداني ص5)
 .441، ورصف المباني ص231، 226ص 2كتاب سيبويه ج( 6)
 44والمفصل ص 226/ 2وكتاب سيبويه  365/ 2وانظر مغني اللبيب  352( الجنى الداني ص2)
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فعال تحمل ضميرًا مستكنًا فيها ، وقد نقل هذا عن وأخواتها أسماء أ
 .(1)الكوفيين

 وأغلب من قرأت لهم يرون أنَّ )يا( نائبة عن فعل محذوف تقديره أدعو ، 
، ومع ذلك ال يرون أنَّها تعمل عمله ، وهذا يخالف ما يقال فيما (2)أو أنادي

ف فيه فهو ينوب عن الفعل ، قال سيبويه : )اعلم أنَّ النداء كل اسم مضا
وبه قال المبرد ، قال  (3)نصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره(

الزمخشري:)إذا قلت : يا عبد اهلل فكأنَّك قلت: يا أريد أو أعني عبد اهلل ، 
ولكنَّه حذف لكثرة االستعمال وصار )يا( بداًل منه وال يخلو من انتصابه لفًظا 

منادى : )وهو المطلوب وقال ابن الحاجب في تعريف ال (4)أو محاًل(
، مع عدم (6)، ووافقه الرضي(5)إقباله بحرف نائب مناب أدعو لفًظا أو تقديًرا(

استبعاده أن يكون الحرف هو العامل بدليل أنَّه يمال كما يمال الفعل وبه قال 
أيًضا ابن مالك وهذا نصه : )المنادى منصوب لفظًا أو تقديرًا بأنادي الزم 

                                                          (2)ور معناه مع قصد اإلنشاء وكثرة االستعمال(اإلضمار استغناء بظه

وقد نقل الرضي عن البعض أنَّ المنادى منصوب باألداة ؛ ألنَّه اسم  
فعل ، ورده بعض النحويين بأنَّ الهمزة على حرف واحد ، وال يوجد اسم فعل 

اسم الفعل ال يحمل ضمير متكلم وال غائب ، كما  على حرف واحد ، كما أنَّ 
أنَّه لو كانت األداة اسم فعل لتم المعنى عندها دون المنادى ، وقد أجاب 

                                                 

 .355( الجنى الداني ص1)
 .453( رصف المباني ص2)
 .182ص 2( كتاب سيبويه ج3)
 .262ص 4( المقتضب ج4)
 .131ص 1( شرح الكافية ج5)
 .132ص 1ق ج( المرجع الساب6)
 .385ص 3( شرح التسهيل ج2)



044 

 

 
 َوَعَدِم االخِتَصاِص َوَأَثُر َذلك احُلُروُف َبنَي االخِتَصاِص  

  

  

الرضي على منع أن يكون حرف النداء اسم فعٍل بأنَّ اسم الفعل ال يبز فيه 
ذا كان أداة النداء بمعنى فعل المتكلم استتر فيه  شيء من الضمائر، وا 

 .(1)ضمير
كل هذا إن دل فإنَّما يدل على أنَّ األداة غير صالحة للعمل بل  

العمل هنا للفعل رغم اختصاص األداة بالدخول على األسماء بل إنَّها من 
 عالمات األسماء.

ذا الفجائيتين .  ثانيها : مما يختص باالسم وال يعمل فيه شيًئا إذ وا 
 أو بينما كقوله :                                      فتكون للمفاجأة إذا وقعت بعد بينا أم ا )إذ(  

 (2)اسَتقِدِر اهلَل خيًرا وارَضَين  ِبِه ** فبيَنما الُعسُر إذ َدارت َمياسيرُ 
واختلف في )إذ( الدالة على المفاجئة فقيل : هي حرف وقيل : هي  

 .(3)ظرف زمان ، أو مكان ، أو حرف توكيد
 ويكون الفعل بعدها واجًبا نحو قولك : وهي عند سيبويه ال تقع إالَّ  

بينما أنا كذلك إذ جاء زيٌد ، وقصدت قصده إذ انتفع عليَّ فالن قال : ) فهذا 
 .(4)لما توافقه وتهجم عليه من حال أنت فيها(

الفجائية فقد قالوا : إنَّها مختصة بالجملة اإلسمية وال  وأم ا )إذا( 
اء ومعناها الحال ال االستقبال نحو:  تحتاج إلى جواب وال تقع في االبتد
 .(5)"َفَأْلَقاَها َفإَذا ِهَي َحي ٌة َتْسَعى")خرجت فإذا األسد بالباب(، ومنه : 

                                                 

 .132ص 1( شرح الكافية ج1)
 1والدرر 3/528( البيت من : البسيط ، لعثمان بن لبيد العذري أو عثير بن لبيد ينظر الكتاب 2)

  86وشرح شواهد المغني للسيوطي ص 126وشذور الذهب 265،  2/262وابن الشجري  123/
 .83ص 1( مغني اللبيب ج3)
 .232ص 4اب ج( الكت4)
 .232/ 4والكتاب  82/ 1وينظر مغني اللبيب  26( سورة طه آية 5)
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ويرى المبرد أنَّ )إذا( التي تقع للمفاجأة فإنَّها تسد مسد الخبر،  
 .(1)ويكون االسم بعدها مبتدأ

، فإذا قيل : خرجت فإذا زيٌد  وأجاز المبرد رفع االسم الواقع بعد المبتدأ بعدها
قائٌم يجوز أن يقال أيًضا : خرجت فإذا زيٌد قائمًا ، ويكون جيدًا ؛ ألنَّ معنى 

 .(3)، وهى عنده ظرف مكان(2)فإذا زيد أي: فإذا زيد قد وافقني

 ولخص ابن هشام القول في إذا الفجائية بأنَّها تختص بالجملة اإلسمية 
 .(4)في االبتداء ومعناها الحال ال االستقبالوال تحتاج إلى جواب وال تقع 

 بالفتح والتشديد. -  ومنها أيًضا : أم ا
االمتناعية ، وهي حرف يدل على امتناع جوابها لوجود ومنها : ) لوال ( 

 ، على خالف يسير  (5)تاليها ، وتختص بالجملة اإلسمية 
 بين النحويين في هذا على ما سيأتي .

فهي مختصة بالدخول على االسم بل هي  )أل(:  وتضاف إلى هذه الحروف
 من عالماته وال تعمل فيه شيًئا.

وقولنا )أل( مختصة بالدخول على األسماء يعني بها جميع أنواع  
)أل( سواء كان البد منها في الكلمة أم زائدة وسواء كانت حرفًا الزمًا كالتي 

 .(6)لغالمفي )الذي( وأخواتها أو كانت غير الزمة نحو : الرجل وا

                                                 

 .128ص 3( المقتضب ج1)
 .224ص 3( المقتضب ج2)
 .224ص 3( المقتضب ج3)
 .82ص 1( مغني اللبيب ج4)
ومغني اللبيب  555والجنى الداني ص  253ورصف المباني ص  3/135( الكتاب لسيبويه 5)

  243وبغية السالك لعبد المتعال الصعيدي ص  4/265وأوضح المسالك  1/222
 .11، وانظر المفصل ص28-24( رصف المباني ص6)
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           ومن الحروف التي تختص باالسم وال تعمل فيه أيضًا :  
 إن ُهْم اَل أَ "المفتوحة الهمزة المخففة ، إذا جاءت للتنبيه نحو قوله تعالى:  )أاَل (

 .(1)"ُهُم السَُّفَهاءُ 
 :(2)أو التي للتوبيخ واإلنكار نحو قول الشاعر 

 يٌة ** إال  َتَجشُّؤُكم َحوَل الت َناِنيرأاَل ِطَعاَن أاَل ُفرَساَن َعادِ    
       

 : (3)أو كانت للتمني نحو قول الشاعر
 (4)أاَل ُعْمَر َول ي ُمسَتَطاٌع ُرُجوُعُه ** َفَيرَأب َما َأْثَأْت يُد الَغَفاَلتِ   

وبعد فجميع ما سبق ذكره حروف مختصة بالدخول على االسم  
 يئًا.ورغم اختصاصها به ال تعمل فيه ش

وكان حق هذه الحروف أن تعمل الختصاصها ، فاالختصاص  
وحده كاٍف كعلة موجبة للعمل ، ولكن هذا لم يكن واقعًا مطرًدا في جميع 
األدوات ؛ ولذا كان علينا البحث جيًدا عن علة عدم عملها مع كونها 

 مختصة.
فأقول بداية : إنَّ من حق الحروف المختصة باالسم أو المختصة  

عل أن تعمل ، فما يختص باالسم حقه أن يعمل الجر وقد يخرج عن ذلك بالف
فيعمل النصب ، وقد بينت علة ذلك في المبحث السابق ، وقد ال يعمل 

 أصاًل وهذا ما نحن بصدد بيان علته.
                                                 

 .13( سورة البقرة من اآلية 1)
 128وشرح ديوانه ص  3/366( البيت من البسيط ، قائله : حسان رضي اهلل عنه ، ينظر الكتاب 2)

  2/26وشرح التسهيل البن مالك  1/128والدرر  2/362والعيني 
وشرح  2/361والعيني  2/21( البيت من الطويل ، غير منسوب لقائل في شرح التسهيل البن مالك 3)

  2/52أبيات مغني اللبيب 
 .65-68ص 1انظر: مغني اللبيب ج 384-381( الجني الداني ص4)
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فقد ذكر في علة ذلك أنَّ هذه الحروف منزلة من االسم منزلة الجزء  
يعمل ، بدليل أنَّ العامل يتجاوزه ، قال  ، وما ينزل من االسم منزلة الجزء فال

المرادي : )فأن يتنزل منه منزلة الجزء لم يعمل كالم التعريف فإن لم يتنزل 
منه منزلة الجزء فحقه أن يعمل ؛ ألنَّ ما الزم شيئًا ولم يكن كالجزء منه أثر 
ذا عمل فأصله أن يعمل الجر ؛ ألنَّه العمل المخصوص باالسم  فيه غالًبا وا 

 يعمل الرفع وال النصب إالَّ لشبهه بما يعملها كإنَّ وأخواتها فإن نصبت وال
 .(1)االسم ورفعت الخبر لشبهها بالفعل(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .26، 25( الجنى الداني ص1)
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 المبحث الثالث
 ما يختص باألفعال ويعمل

من أنواع الحروف ؛ ما يختص بالدخول على الفعل ويعمل فيه ،  
الجزم هو الذى يختص  وهذه الحروف األصل فيها أن تعمل الجزم ؛ ألنَّ 

 بالفعل.
بيد أنَّه ومن خالل البحث تبين أنَّ بعض الحروف يعمل الجزم وفقًا  

لألصل ، وبعضها يعمل النصب خالفًا لألصل، وبعضها ال يعمل مطلقًا ، 
 وهو أيًضا أشد مخالفة لألصل.

ولكن في هذا المبحث سأتناول ما يعمل الجزم وما يعمل النصب ،  
 عمل فهو مجال البحث في المبحث التالي بعد هذا المبحث.أمَّا ما ال ي

 أواًل : ما يعمل الجزم وفًقا لألصل .
وهى على اإلجمال : لم ،  ولمَّا ، والم األمر ، وال النافية ، وأدوات الشرط 
 الجازمة ، وعلى التفصيل نعرض كل حرف على حده ، نبدأ بأدوات الجزم :

قلبه إلى معنى المضي نحو قوله ، وهى حرف لنفي المضارع و  لم -1
 .(1)"َلْم َيِلْد وَلْم ُيوَلدْ "تعالى: 

 :(2)وأجاز البعض أن يرفع المضارع بعدها كقول الشاعر
لْيفاء لم ُيوُفوَن بالَجارِ   َلواَل َفوارُس ِمن ُنْعٍم وأْسَرُتُهم ** َيوَم الصُّ

 َأَلْم َنْشَرحَ "نقل ابن هشام اللحياني أنَّ بعض العرب ينصب بها ومنها قراءة 
 (4).(3)"َلَك َصْدَركَ 

                                                 
 .3( سورة اإلخالص آية 1)
 2/42لم أعثر على قائل هذا البيت ، وينظر المحتسب  2/22( البيت من البسيط ، قال في الدرر 2)

  1/222ومغني اللبيب 2/8وابن يعيش  4/66،  1/28وشرح التسهيل البن مالك 
ونسبت القراءة بالنصب إلى أبي جعفر المنصور قال ابن مجاهد : وهذا غير  1( سورة الشرح آية 3)

هذه القراءة ألبي  2/551لكشاف ويعزو الزمخشري في ا 2/366جائز أصاًل ينظر المحتسب 
أنها لغة لبعض العرب وقال  8/488جعفر المنصور أيضًا ، وخرجها أبو حيان في البحر المحيط 

 : حكاها اللحياني في نوادره وهي : الجزم بلن ، والنصب بلم عكس المعروف. 
 .624/ 4وارتشاف الضرب  63/ 4، وانظر: شرح التسهيل 222ص 1( مغنى اللبيب ج4)
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وهكذا نجد أنَّ لم األصل فيها أن تعمل الجزم وقد قيل بورودها لغيره ولم 
 يستحسن .

 ، وفيها وجهان ذكرهما ابن هشام: لم ا -2

 أنَّها تختص بالمضارع فتجزمه وتنفيه وتقلبه ماضيًا كـ لم. األول:
ملتين وجدت ثانيتهما عند وجود أنَّها تختص بالماضي فتقتضي ج الثاني:

 .(1)أوالهما نحو : )لمَّا جاءني أكرمته(
ولم تخرج لمَّا عن اختصاصها بالفعل في الوجهين ، ولكنَّها عملت في       

الوجه األول ، ولم تعمل في الوجه الثاني ، أو أنَّها عملت في الوجه الثاني 
 في المحل ال اللفظ . 

 العاملة الجزم وموضوعة للطلب . ، وهى الالم  الم األمر -3
، وهى الموضوعة لطلب الترك ، وتختص بالدخول على  )ال( الناهية -4

المضارع وتقتضي جزمه واستقباله سواء كان المطلوب منه مخاطًبا نحو : 
ُكْم َأْوِلَياءَ " وال تخرج ال الناهية عن اختصاصها  (2)"ال َتت ِخُذوا َعُدوِّي وَعُدو 

 .(3)رع كما ال تخرج عن جزمها إياهبالفعل المضا

 ثم أذكر هنا أدوات الشرط الجازمة وهي : 
ذما ، وأمَّا : َمْن ، وما ، ومتى ، وأينما ، ومهما ، فهي  إْن وهي أم الباب ، وا 
أسماء تخرج عما نحن فيه من ذكر حروف الشرط ، أمَّا لو فهي ال تعمل 

 دم.شيئًا لذا أذكرها إن شاء اهلل في المبحث القا
، وهي حرف يجزم فعلين ، وهى جازمة ؛ ألنَّها تصحب  إنْ  أواًل : 

المضارع أكثر مما تصحب الماضي فلمَّا غلب استعمالها مع المضارع كانت 

                                                 

 .281، وانظر: رصف المباني ص286-228ص 1( مغني اللبيب ج1)
 .1( سورة الممتحنة من اآلية 2)
 .62ص 4، وانظر: شرح التسهيل البن مالك ج246/ 1( مغني اللبيب 3)
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بمنزلة ما الزمه واختص به فقبلت أن تؤثر فيه وتعمل فعملت الجزم ؛ ألنَّه 
لى ماضيين ، ويجوز أن تدخل ع(1)أخف ، هذا ما قاله بدر الدين بن مالك

 فال تؤثر فيهما لبنائهما ويكونان في المعنى مستقبلين.
ويجوز أن تدخل على ماضي ومضارع فيبقى الماضي مبنًيا ويكون  

المضارع حينئذ مرفوًعا فلم تؤثر فيه ؛ ألنَّها لم تؤثر في الفعل الواقع بعدها 
 .(2)مباشرة

رطية ركبت ، وهي حرف شرط تجزم فعلين مثل إْن الش إذما ثانيًا : 
، وأصلها إذ الزمانية زيدت عليها ما وركبتا (3)إذ مع ما فصارا كالكلمة الواحدة

 : (5)، ومنه قول العباس بن مرداس(4)فصار لها معنى آخر
 إذا َما أتيَت على الرسوِل فُقل َلُه **حقًا عليَنا إذا اطَمأن  الَمجِلُس 

ط إالَّ بشرط اقترانها بما وذكر المالقي أنَّها حرف وأنَّ إذ ال تفيد الشر  
فكأنَّها عوض عن إضافتها إذ أصل )إذ( أن تكون ظرًفا للماضي من الزمان 
ذما جئت فاضرب  مضافة أبًدا إلى جملة ، ومثل لها بـ )إذ ما تقم أقم( وا 

 .(6)زيًدا
هذه هي الحروف التي تعمل الجزم في الفعل المضارع وهي  

 مختصة بالدخول على الفعل ال تفارقه.

                                                 

 .326، وانظر المقتضب ص62ص 4( شرح التسهيل ج1)
 .264( رصف المباني للمالقي ص2)
 .568( الجنى الداني ص3)
 .513ص 2( المتبع ج4)
 121والمفصل ص  1/131والخصائص  52/ 3( والبيت من الكامل ، ينظر الكتاب لسيبويه 5)

  636/ 3، والخزانة 52/ 4وشرح المفصل 
 .333والجنى الداني ص 262و261/ 1وانظر مغني اللبيب  66و 55( رصف المباني ص6)
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 ثانيًا : ما يعمل النصب من الحروف المختصة بالدخول على الفعل.
ذن  وهي ما تسمى نواصب الفعل        وهى : أْن ، ولن ، وكي ، وا 

 المضارع .
ويجدر هنا أن أقوم بإعطاء لمحة مختصرة عن كل حرف من  

 نواصب المضارع المختصة بالدخول عليه:
مصدرية أنَّها مع الجملة التي وهي أْن المصدرية ومع كونها  )أْن( - 1

بعدها في موضع المصدر مرفوًعا أو منصوبًا أو مخفوضًا على حسب 
موقعها سواء دخلت على ماٍض أو مضارع نحو :)أعجبني أْن ضربت( 
و)أريد أْن أكرَمك( و)أمرتك أْن تقعَد( ، والتقدير : أعجبني ضرُبك ، وأريد 

، (1)"َأَكاَن ِللن اِس َعَجًبا َأْن َأْوَحْيَنا"ى: إكراَمك وأمرتك بالقعود ، قال اهلل تعال
 .(2)والتقدير )وحينا(

وقد اختلف النحويون في إذن الجمهور على أنَّها حرف ، ويرى  إذن: - 2
 البعض أنَّها اسم .

نَّما عملت النصب رغم   ويرى ابن مالك أنَّها غير مختصة بالفعل وا 
نَّما حملت على )أْن( لغلبة استقبال أنَّها غير مختصة حماًل لها على )أْن(  وا 

الفعل بعدها وألنَّها تخرج الفعل عما كان عليه إلى جعله جوابًا كما تخرج 
)أْن( الفعل عما كان عليه إلى جعله في تأويل المصدر محملها على )أْن( 
ن لم تختص باألفعال كما حملت ما على ليس وهى غير مختصة  عنده وا 

 .(3)باألسماء

                                                 

 .2( سورة يونس من اآلية 1)
وانظر مغني اللبيب  111ورصف المباني ص 312والمفصل للزمخشري ص 182/ 1( المقتضب 2)

 .212-216والجنى الداني ص 14/ 4وشرح التسهيل  232/ 2وشرح الكافية للرضي  22/ 1
 .142ص 4وأوضح المسالك ج 62، وانظر رصف المباني ص26/ 4( شرح التسهيل 3)
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هى من حروف النفي وهى مختصة بنفي المضارع وتخلصه و  لن: - 3
لالستقبال وال تجتمع مع السين ؛ ألنَّها مختصة باإليجاب ولن مختصة 

 .(1)بالنفي وهى حرف ناصب للفعل المضارع بنفسها

وهى كي الناصبة للمضارع على القول بأنَّها ناصبة له بنفسها  )كي( - 4
ِلَكْيال "المعنى والعمل نحو : وهى مصدرية بمنزلة أْن المصدرية في 

، فهي هنا ليست حرف جر ؛ ألنَّها لو كانت حرف جر لما دخلت (2)"َتْأَسْوا
 عليها الالم الجارة.

هذه هي الحروف المختصة بالدخول على الفعل وتعمل فيه النصب  
وهى مختصة بالفعل المضارع والنواصب للفعل المضارع باإلضافة إلى ما 

تى( الناصبة ، ولكن نظًرا الختالف النحويين في كونها سبق يدخل فيها )ح
جارة للمصدر المؤول من أْن المصدرية المضمرة أو أنَّها ناصبة بنفسها، 
ومثلها أيًضا)الالم ( وأقصد الم التعليل فهي كـ)حتى( األرجح فيهما أنَّهما 
حرفا جر والفعل بعدهما منصوب بأْن مضمرة ؛ ولذا لم أقدم على ضمهما 

 ذا المبحث فهما إذن مشتركان بين االسم والفعل.له
ويجدر بي في نهاية المبحث أن أذكر العلة التي من أجلها عملت  

هذه الحروف النصب رغم اختصاصها ، ولم تعمل الجزم على األصل، ذلك 
أنَّ )لن( أشبهت )ال( النافية للجنس فهي لنفى الفعل كما أنَّ ال لنفى االسم 

 .(3)ت بقية الحروف عليهاالمختصة به ثم حمل

                                                 

ل والمفص 136-135/ 1والكتاب  1642/ 4، وانظر ارتشاف الضرب 285( رصف المباني ص1)
 .131/ 4وأوضح المسالك  14/ 4وشرح التسهيل  511/ 2والمتبع للعكبري  362ص

 .23( سورة الحديد من اآلية 2)
 .28ص 1( أوضح المسالك البن هشام ج3)
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قال المرادي في علة عمل حروف النصب للنصب ولم تعمل الجزم  
: )وال يعمل النصب إالَّ لشبهه بما يعمله كـ أْن المصدرية وأخواتها فإنَّها لمَّا 

، فالعلة (1) شابهت نواصب االسم نصبت ولوال ذلك لكان حقها أن تجزم(
 االسم فعملت عملها. عنده أنَّ هذه النواصب شابهت نواصب

                                                 

 .25( الجنى الداني ص1)
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 المبحث الرابع
 ما يختص باألفعال وال يعمل

أمَّا عن الحروف التي ال تدخل إالَّ على الفعل ولكنَّها مع  
اختصاصها ال تعمل شيئًا  على خالف األصل ؛ فهي على اإلجمال : لو 

 الشرطية ، وما المصدرية ، ولو المصدرية.
، ولوما ، وأَما المخففة ،  وحروف التحضيض :هالَّ ، ولوال ، وأال 

وحرفا االستقبال السين وسوف ، وحرف التوقع قد ، وحرف الردع كالَّ وكما ، 
 وعلى التفصيل نذكر لكل حرف بعضًا مما يبين ماهيته ومعناه.

وهى التي تكون حرف شرط بمنزلة إْن الشرطية إالَّ أنَّها  لو الشرطية : - 1
ون جوابها إالَّ محذوفًا ومنه قوله تعالى: ال يجزم بها كما يجزم بإْن وال يك

، والفعل بعدها مرفوع نحو : لو (2()1)"وَما َأنَت ِبُمْؤِمٍن ل َنا وَلْو ُكن ا َصاِدِقينَ "
 (4)"َلْو ُيِطيُعُكْم ِفي َكِثيٍر مَِّن اأَلْمِر َلَعِنتُّمْ "، قال تعالى:  (3)يقوم زيد قمت

 بالرفع.

على نوعين : زمانية وغير زمانية ؛ وغير وهى حرف  ما المصدرية :  - 2
 (6)وأصلها : مدة دوامي حيًّا (5)"َما ُدْمُت َحًيا"الزمانية نحو : 

                                                 

 .12( سورة يوسف من اآلية 1)
 26ص 3، والمقتضب للمبرد ج234ص 4، وانظر كتاب سيبويه ج251( رصف المباني ص2)

 .284والجنى الداني ص 326والمفصل ص
 .6ص 4( شرح التسهيل البن مالك ج3)
 .2( سورة الحجرات من اآلية 4)
 .31( سورة مريم من اآلية 5)
، الجنى 313، ورصف المباني ص362/ 1، مغني اللبيب 152/ 3، المقتضب 162/ 3( الكتاب 6)

 .314، المفصل ص332-336الداني ص
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وهى حرف مصدري بمنزلة )أْن( إالَّ أنَّها ال تنصب  لو المصدرية :  - 3
 َيَودُّ "و (1)"ودُّوا َلْو ُتْدِهُن َفُيْدِهُنونَ "وأكثر وقوع هذه بعد وّد ، أو يوّد نحو 

، ومن وقوعها بعد غيرهما قول قتيلة (3)، وقد تقع بدونهما(2)"َأَحُدُهْم َلْو ُيَعم رُ 
 :(4)بنت النضر

 َما َكاَن َضر َك َلو َمَننَت َوُرب َما ** َمن  الَفَتى َوُهو الَمِغيُظ الُمْحَنقُ 
 .(5)ولكنَّه قليل

ء كانت وهى تدخل على األفعال وتختص بها سوا هال  التحضيضية : - 4
األفعال بعدها ظاهرة أو مقدرة ماضية أو مضارعة ، فيقول : هالَّ قمت ، 
ن جاء بعدها اسم فيجب تقدير  وهالَّ قعدت ، وهالَّ تقوم ، وهالَّ تقعد ، وا 

 .(6)الفعل نحو : )هالَّ قتاال( أي : هالَّ تقصد التقاتل
أويله وهي لوال التحضيضية ، وتختص بالمضارع أو ما في ت لوال : - 5

ن كانت (7)"َلْوال َتْسَتْغِفُروَن الل هَ "وتفيد أيًضا العرض نحو قوله تعالى:  ، وا 
 .(9()8)"َلْوال َجاُءوا َعَلْيِه ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداءَ "للتوبيخ اختصت بالماضي نحو : 

                                                 
 .5( سورة القلم آية 1)
 .56( سورة البقرة من اآلية 2)
 .282والجنى الداني ص 36/ 3وانظر الكتاب  265/ 1( مغنى اللبيب 3)
، وشرح 254والمغني ص 1/228( البيت من الكامل وهو من شواهد شرح التسهيل البن مالك 4)

وحاشية 18/ 3وشرح الحماسة للتبريزي 566وشرح الحماسة للمرزوقي  248شواهد المغني ص
 4/421والعيني  4/34الصبان

 .288( الجنى الداني ص5)
وانظر:  316، 315، والمفصل للزمخشري ص613، والجنى الداني ص468( رصف المباني ص6)

 .115ص 3، ج16ص 3، ج228/ 1الكتاب 
 .46( سورة النمل من اآلية 2)
 .13( سورة النور من اآلية 8)
، 315والمفصل ص ،115ص 3، ج58ص 1، وانظر الكتاب ج224ص 1( مغني اللبيب ج5)

 .666، والجنى الداني ص316
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بالفتح والتخفيف ، وهى للعرض والتحضيض وهى مختصة بالفعل  أاَل: - 6
ذا وقع بعدها اسم قدر فعل (1)" َأن َيْغِفَر الل ُه َلُكمْ  َأال ُتِحبُـّونَ  :"نحو  ، وا 

 .(2)محذوف ، وقيل : هي مركبة من همزة االستفهام و ال

بالفتح والتخفيف ، وهي للعرض بمنزلة أال وتختص بالفعل نحو :  أَما: - 2
أما تقوم ، وأما تقعد وقيل : هي مركبة من همزة االستفهام وما مثلها مثل : 

 .(3)وأال ، وما على هذا القول نافية ألم

وهى ال تأتي إالَّ لمعنى التحضيض يقال : )لوما يقوم زيد( كما  لوما:  - 8
وال تدخل أبًدا  (4)"َلْوَما َتْأِتيَنا ِباْلَمالِئَكةِ "يقال : لوال يقوم زيد قال اهلل تعالى: 

ن بالفعل إالَّ على األفعال ؛ ألنَّ التحضيض طلب في المعنى والطلب يكو 
فإن جاء شيء منه باالسم فإلى الفعل يرجع فإن وجد االسم بعد لوما فعلى 

 (5)تقدير الفعل فإذا قال قائل : لوما زيًدا فالتقدير : لوما تكرم زيًدا .

وهى حرف من غير بناء الكلمة ، وهي الداخلة على المضارع  السين : - 5
نفس في الزمان فيصير فتخلصه لالستقبال وتسمى حرف تنفيس ؛ ألنَّها ت

الفعل المضارع مستقباًل بعد احتماله للحال واالستقبال نحو : )ستخرج( قال 
، وهي حرف قائم (6)"وَسَيْعَلُم ال ِذيَن َظَلُموا َأي  ُمنَقَلٍب َينَقِلُبونَ "اهلل تعالى: 

                                                 

 .58ص 1، الكتاب لسيبويه ج22( سورة النور من اآلية 1)
، 316، 315والمفصل ص 26ص 1، وانظر: المغني ج115/ 3، 252، 58/ 1( كتاب سيبويه 2)

 .28ورصف المباني ص 382الجنى الداني ص
ورصف المباني  316، 315، والمفصل ص55ص 1، والمغني ج332ص 3( كتاب سيبويه ج3)

 .352، الجنى الداني ص56ص
 .2( سورة الحجر من اآلية 4)
 665والجنى الداني  316، 315والمفصل ص 252( رصف المباني ص5)
 .222( سورة الشعراء من اآلية 6)
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بنفسه مختص بالفعل المضارع كجزء منه ولذلك لم يكن عاماًل وال يصح أن 
 .(1)وبين فعله وال يقال فيه إنَّه مقتطع من سوف يفصل بينه

وهي حرف مختص بالمضارع ويخلصه لالستقبال ، مثل  سوف: - 16
السين ومعناها التنفيس في الزمان إالَّ أنَّها أبلغ فيه من السين وهي متصلة 

 .(2)"ُيْعِطيَك َربَُّك َفَتْرَضى وَلَسْوفَ ، قال اهلل تعالى: " به كبعض حروفه كالسين

 .(2)"َفَتْرَضى

وهي مختصة بالفعل المتصرف الخبري المثبت المجرد من الجازم  قد: - 11
 .فال تفصل منه بشيء إالَّ بالقسم والناصب وحرف التنفيس ،وهى منه كالجزء

12 - : وهى بسيطة عند النحويين ومعناها الزجر والردع ال معنى لها  كال 
( في سورة غيرها ، حتى أنَّ جماعة من النحويين قالوا : متى سمعت  )كالَّ

 (3)فاحكم بأنَّها مكية ؛ألنَّ فيها معنى التهديد والوعيد

، تكون مركبة فتكون مكونة من كاف التشبيه وما سواء كانت ما كما  - 13
مصدرية أو كافة أو زائدة ملغاة أو موصولة وتكون بسيطة وهي عندئذ لها 

 ثالثة مواضع :

كما تنصب كي وعندئذ فهي  أن تكون بمعنى كي فتنصب ما بعدها األول :
خارجة عن مجال البحث في هذا المبحث نظرًا الختصاصها وعملها ، 

أن تكون بمعنى كأن تقول  الثاني :والمقام هنا للحروف المختصة وال تعمل. 
 : شتمني كما أنا أبغضه أي كأنِّي أبغضه.

 أن تكون بمعنى لعلَّ تقول :ال تضرب زيًدا كما ال يضربك الثالث :

                                                 

 312والمفصل ص 1/14وانظر: الكتاب  138ص 1ومغني اللبيب ج 356( رصف المباني ص1)
 .55اني صوالجنى الد 5/ 2والمقتضب 

 .5( سورة الضحى آية 2)
 .522والجنى الداني ص 16ص 5والمفصل ج 212( رصف المباني ص3)
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 .(1)في هذين الموضعين األخيرين غير عاملة لفظاً ، و 
والحق أنَّ هذا الحرف األخير ؛ ألنَّه في أغلب أحواله وعند الكثيرين  

مركب كان ينبغي أالَّ يضمن في هذا المبحث ، وقد سبقت اإلشارة إليه عند 
 الحديث عن ُربَّما في المبحث األول.
 العلة في عدم إعمال هذه الحروف :

أيًضا في نهاية هذا المبحث أن أتناول العلة في عدم  يجدر بي 
إعمال هذه الحروف رغم اختصاصها ، وهذا مخالف لألصل إذ االختصاص 
علة في كثير من الحروف للعمل فيما يختص به ، ذلك أنَّ كل واحد منها 
منزل منزلة الجزء من الفعل وجزء الشيء ال يعمل فيه. ، قال المرادي : 

بالفعل فال يخلو من أن يتنزل منه منزلة الجزء أو ال ، فإن  )وأمَّا المختص
ن لم يتنزل منه منزلة الجزء  تنزل منه منزلة الجزء لم يعمل كحرف التنفيس وا 
ذا عمل فأصله أن يعمل الجزم ؛ ألنَّ الجزم في الفعل  فحقه أن يعمل ، وا 

 (2)نظير الجر في االسم(
 

                                                 

 .116ص 3، وانظر الكتاب ج214-213( رصف المباني ص1)
 .25( الجنى الداني ص2)
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 المبحث الخامس
 الحروف الغير مختصة

ي الحروف المشتركة بين االسم والفعل ، أي أنَّها في األصل وه 
يجوز دخولها على االسم ويجوز دخولها على الفعل وبالتالي فاألصل فيها 
 عدم العمل ولكن يوجد منها بعض الحروف التي تعمل عند بعض النحويين.

وهذه الحروف يجمعها معنى واحد في كل مجموعة منها وعلى  
 اإلجمال تتمثل في:

 حروف العطف. - 1

 حروف االستفهام. - 2

 حروف التفسير. - 3

 حروف االستفتاح. - 4

 حروف النفي. - 5

 حروف الجواب. - 6

أمَّا عن التفصيل فلن أطيل الحديث عنها نظرًا لشهرتها وكثرة البحث  
فيها، كما أنَّها عرضت هنا إلظهار االختصاص وأثره وكيف أنَّه لزوال 

لعمل من هذا المنطلق أذكر موجًزا مختصًرا عنها اختصاصها حرمت من ا
 لوجود دراسات قديمة وحديثة قامت بدراستها دراسة وافية.

 أواًل : حروف العطف .
 وهى : الواو ، والفاء ، وثم ، حتى ، أو ، أم ، ال ، بل ، لكن. 

 أم حروف العطف لكثرة استعمالها ودورها على األلسنة.  الواو: -1
ها فقد أعملها البعض ونصبوا بها الفعل ومع عدم اختصاص 

المضارع بعد األمر والنهي واالستفهام والعرض والتمني والتحضيض والدعاء 
ن تقم أكرمك ، وأحسَن  أو النفي أو في الشرط والجزاء نحو : قم وأكرمك ، وا 

 إليك.
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ولكن الجمهور على أنَّ النصب بأْن مضمرة بعد الواو، ويدخل فيها  
 .(1)بتداء و واو الحالأيًضا واو اال

تعطف األفعال بعضها على بعض وتعطف األسماء تقول :  الفاء : -2
أنت تأتيني فتكرمني ، وأنا أزورك فأحسن إليك ، رأيت زيًدا فعمرًا ، وأتيت 

، وهى مثل الواو تعطف المفردات والجمل في اللفظ (2)الكوفة فالبصرة
 والمعنى.

 (3)د ، وجملة على جملة وهي حرف عطف مفرد على مفر  ثم : -3
العاطفة ، وهى حرف عطف تشرك بين المفردين والجملتين في  حتى : -4

الكالم نحو : قام القوم حتى قام زيد ، وبين االسمين في اللفظ والمعنى 
، (4)واللفظ يكون من رفع ونصب وخفض ، وفي المعنى من النفي واإلثبات

 .(5)وعند سيبويه ال تعطف األفعال
كون حرف عطف كأخواتها فتعطف مفرًدا على مفرد وجملة على ت أو: -5

، والجمهور على أنَّها تشرك في اإلعراب ال في المعنى ؛ ألنَّ قولنا : (6)جملة
 (2)قام زيد أو عمرو الفعل واقع على أحدهما دون اآلخر .

 لها ثالثة أنواع : أم : -6
                                                 

 .422-416( رصف المباني ص1)
والجنى  363والمفصل ص 212ص 4، والكتاب ج26والجنى الداني ص13ص 2( المقتضب ج2)

 .161ومغني اللبيب ص 61الداني ص
والجنى الداني  363والمفصل ص 251ص 1، وانظر: الكتاب ج124-123( رصف المباني ص3)

 .112ص 1ومغني اللبيب ج 426ص
والجنى  363، والمفصل ص35ص 2والمقتضب ج 56ص 1والكتاب ج 181( رصف المباني ص4)

 .122ص 1ومغني اللبيب ج 546الداني ص
 .23ص 3( الكتاب ج5)
 .131( رصف المباني ص6)
 .515ص 2( المتبع ج2)
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م زيد أم عمرو أن تكون متصلة عاطفة في االستفهام نحو : أقا األول :
 ومعناه : أيُّهما قام ؟.

أن تكون منفصلة فال تكون عاطفة ويقع قبلها االستفهام وغيره  الثاني :
 فتقول : أقام زيد أم انطلق عمرو ؟ وتقول : يقوم زيد أم ينطلق عمرو.

أن تكون بمعنى األلف والالم التي للتعريف فتقع همزتها في االبتداء  الثالث :
 ، وهذه ليست أم العاطفة.(1)وتسقط في الدرج

العاطفة وهى ترد االسم على االسم والفعل على الفعل فتدخل بينهما  )ال( -2
مشركة في اللفظ وتخالف بينهما في المعنى نحو : )قام زيد ال عمر( و)ليقم 

 .(2)زيد ال يقعد( وهي هنا مع العطف تفيد النفي
له وأخًذا في غيره لمعنى ومعناها اإلضراب عن األول إمَّا ترًكا  )بل( -8

مَّا ؛ ألنَّه بداء كما رأى المالقي وهو ضع الشيء على معنى  يظهر له وا 
 (3)بالقصد ثم يتبين أنَّ األولى غير ذلك الشيء. 

 ساكنة النون وهي على قسمين :  لكْن : -5
 مخففة من الثقيلة وهى حرف ابتداء ال يعمل شيئًا. األول :
وضع فإن وليها كالم فهي حرف ابتداء لمجرد خفيفة في أصل ال الثاني :

ن وليها مفرد فهي  عاطفة .  (4) إفادة االستدراك وليست عاطفة ، وا 

                                                 

وشرح ابن  43-41/ 1ومغني اللبيب  264، وانظر: الجنى الداني ص56-53( رصف المباني ص1)
والكتاب  286/ 3والمقتضب  363-355/ 3وشرح التسهيل  363والمفصل ص 216/ 2عقيل 

2 /165. 
 1ومغني اللبيب ج 254داني صوالجنى ال 352ص 3وشرح التسهيل ج 252( رصف المباني ص2)

 .241ص
 2وشرح ابن عقيل  112/ 1ومغني اللبيب 155-153ورصف المباني ص 1/435( الكتاب 3)

/216. 
 .586، وانظر: الجني الداني ص446، 435ص 1( الكتاب ج4)
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المكسورة المشددة ، أضافها بعض النحويين وأنكر البعض كونها  إم ا : -16
للعطف نظرًا ؛ ألنَّها تقع قبل المعطوف عليه ولدخول واو العطف عليها، وال 

 .  (1)لى حرف آخر للعطفيدخل حرف عطف ع
ما سبق هو عرض مختصر عن حروف العطف والتي ال تختص  

 باسم أو فعل بل هي مشتركة بينهما ولذلك فهي ليست عاملة.
 ثانيًا : حروف االستفهام وهى :

وهى حرف استفهام موضوعة لطلب التصديق اإليجابي دون  )هل( : - 1
يًدا ضربت ونحو : هل قام التصور ، ودون التصديق السلبي نحو : )هل ز 

 .(2)زيٌد ، وهل زيٌد قام(

وهى همزة االستفهام وهى مشتركة بين الفعل واالسم ، وهي  الهمزة : – 2
أصل أدوات االستفهام وتأتي لطلب التصور ولطلب التصديق ، طلب 
 التصور نحو : )أزيد قائٌم أم عمرو ؟ (، وطلب التصديق نحو : 

 .(3))أقام زيٌد ؟(

                                                 

، 528والجنى الداني ص 343/ 3وشرح التسهيل  438/ 2والمتبع  166( رصف المباني ص1)
525. 

، وانظر: 341والجنى الداني ص 2/45ومغني اللبيب  116اني ص( رصف المب2)
 .315والمفصل ص 285/ 3، ج34/ 1والمقتضب 1/55الكتاب

والمفصل ص  36والجنى الداني ص 116ورصف المباني ص 15-14ص 1( مغني اللبيب ج3)
 .55ص 1والكتاب ج 46ص 2والمقتضب ج 315
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: مما ال يختص ال باسم وال بفعل بل يشترك بينهما حرفا التفسير  ثالثاً 
 وهما:

المفتوحة الخفيفة: وهي حرف تفسير يقال : عندي عسجد أي :  أي: - 1
ذهب ، وغضنفر أي : أسد ، وعالمتها أن تقع في موقعها أن تقول : قم أي 

  (1): انطلق .
كون عبارة وتفسيرًا إمَّا مفتوحة الهمزة ساكنة النون ، وهي التي ت أْن: - 2

مَّا للكالم فتقول : أمرتك أْن قم ، وانطلقت أْن مشيت، ومعناها  للطلب وا 
 ، هذا عن حرفي التفسير. (2) فيهما معنى )أي( المفسرة .

 رابعًا : مما يشترك بين االسم والفعل حرفا االستفتاح وهما: 
التي تدل على تحقق  االستفتاحية الخفيفة المفتوحة الهمزة ، وهي أال : - 1

 (4)  (3)(َأال إن ُهْم ُهُم السَُّفَهاءُ  ما بعدها وتدخل على الجملتين نحو: )

بفتح الهمزة وتخفيف الميم ، وهى حرف استفتاح بمنزلة )أال(  أما : - 2
وتكثر قبل القسم ، وقد تبدل همزتها هاء أو عينًا قبل القسم ، وكالهما مع 

 (5)ذف األلف مع ترك   اإلبدال . ثبوت األلف وحذفها ، أو تح

 خامسًا : حروف النفي .
بعض حروف النفي يختص بالفعل وبعضها يختص باالسم وهناك  

 حروف للنفي مشتركة بين االسم والفعل، وهى:

                                                 

 .313( المفصل ص1)
 313والمفصل ص 45ص 1والمقتضب ج 152ص 3الكتاب ج، وانظر: 112( رصف المباني ص2)

 .223-226والجنى الداني ص
 .13( سورة البقرة من اآلية 3)
 .381، الجنى الداني ص28( رصف المباني ص4)
، ورصف المباني 312، والمفصل ص22ص 3، وانظر: الكتاب ج55، 54ص 1( مغني اللبيب ج5)

 .356، والجنى الداني ص28ص
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وتدخل على الجملة اإلسمية والفعلية فإن دخلت على  ما النافية : - 1
َما "ط نحو قوله تعالى: الجملة اإلسمية أعملها الحجازيون عمل ليس بشرو 

ن دخلت على الجملة الفعلية لم تعمل شيئًا نحو  (1)"َهَذا َبَشًرا وَما "، وا 
 (3).(2)"تُنِفُقوَن إال  اْبِتَغاَء وْجِه الل هِ 

وتدخل على األفعال المضارعة وتدخل على األسماء فإذا  ال النافية : - 2
ذا دخلت دخلت على المضارع خلصته لالستقبال، نحو : )ال  يقوُم زيد(، وا 

على األسماء فإن كان االسم معرفة لم تؤثر فيه ؛ ألنَّها غير مختصة ويلزم 
تكرارها نحو : )ال زيٌد في الدار وال عمٌرو(، وأمَّا ما يدخل على النكرات 
وكانت غير مضافة فمنهم من أعملها تشبيهًا بليس فيرفع بها االسم وينصب 

 .(4)بها الخبر

تلف في بساطتها ، أو تركيبها فقيل : هي كلمة واحدة ، اخ الت : - 3
: ( النافية ، وتاء التأنيث، وقيلوتكون عندئٍذ فعاًل ماضيًا، وقيل : كلمتان )ال

هي كلمة ومعها بعض كلمة مكونة من ال النافية والتاء الزائدة ، واختلف 
أو مفعول أيًضا في عملها فقيل ال تعمل شيئًا ويعرب ما بعدها مبتدأ وخبر ، 

( ، وقيل : تعمل عمل )ليس( وهو قول  لفعل محذوف وقيل : تعمل عمل )إنَّ
 .(5)الجمهور

                                                 

 .31اآلية ( سورة يوسف من 1)
 .222( سورة البقرة من اآلية 2)
 366والمفصل ص 185-188/ 4، والمقتضب 221/ 4وانظر: الكتاب  363/ 1( مغني اللبيب 3)

 .322والجنى الداني ص 52ورصف المباني ص
 42/ 1والمقتضب  58/ 1والكتاب  238/ 1وانظر مغني اللبيب  261-252( رصف المباني ص4)

 .252والجنى الداني ص 266اني صورصف المب 366والمفصل ص
 .254-253ص 1( مغني اللبيب ج5)
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ما( و)ال( و)ليس ( ، فتدخل على 6وتكون حرًفا للنفي كـ )إْن( النافية: - 4 
 األفعال واألسماء وال تؤثر فيها ؛ ألنَّها ليست مختصة وما ال يختص 

يقوم زيد( و)إن زيٌد قائم( و)إن زيٌد إالَّ  ال يعمل فتقول : )إن قام زيد( و)إن
َبْل إن َيِعُد الظ اِلُموَن "قائم( فهي مثل )ما( في هذا المعنى ، قال اهلل تعالى: 

 (2).(1)"َبْعُضُهم َبْعًضا إال  ُغُروًرا
 سادسًا : حروف الجواب , وأعرضها فيما يلي:

عالم ، فالتصديق ي َنَعم : - 1 كون بعد الخبر وهى حرف تصديق ووعد وا 
نحو : قام زيٌد فيقال : نعم ، والوعد بعد )افعل( و)ال تفعل( واإلعالم بعد 
ذا وقعت صدًرا كانت للتوكيد نحو : )نعم  االستفهام نحو : )هل جاءك زيٌد( وا 

 .(3)هذه أطاللهم(

وهى حرف جواب واأللف فيها أصلية ، ويقول البعض :إنَّها ألف  بلى : - 2
 (4)تها ، وتختص بالنفي وتفيد إبطاله .تأنيث بدليل إمال

عالمًا  أجل : - 3 وهى حرف جواب مثل نعم فتكون تصديقًا للمخبر وا 
للمستخبر ووعدًا للطالب فتقع بعد نحو : )قام زيٌد( ونحو :)أقام زيد ؟( ونحو 

 .(6)، وهى عند سيبويه مبنية على السكون(5):)أضرب زيًدا ؟ (

                                                 

 .46( سورة فاطر من اآلية 1)
 362ص 2، ج56ص 1وانظر المقتضب ج265والجنى الداني ص162( رصف المباني ص2)

 .365والمفصل ص 152ص 3والكتاب ج
 364ورصف المباني ص   316والمفصل ص 234ص 4والكتاب ج 345ص 2( مغني اللبيب ج3)

 .565والجنى الداني ص
 332/ 2، والمقتضب 4/243والكتاب  152ورصف المباني ص 113ص 1( مغني اللبيب ج4)

 .426والجنى الداني  316والمفصل ص
 .355والجنى الداني ص 316والمفصل ص 55ورصف المباني ص 26ص 1( مغني اللبيب ج5)
 .286ص 3( الكتاب ج6)



044 

 

 
 َوَعَدِم االخِتَصاِص َوَأَثُر َذلك احُلُروُف َبنَي االخِتَصاِص  

  

  

ل في التقاء الساكنين كأمس وتقال بالفتح بكسر الراء على األص جير: - 4
على التخفيف كأين وكيف ، وهى حرف جواب بمعنى نعم ، وليست اسمًا 

 (1)بمعنى حقًا . 

قيل إنَّها أيًضا للجواب والجزاء ، قال المالقي : )إنَّها حيث توجد  إذن : -5
علية يكون معناها الجواب والجزاء مًعا ... فتدخل على الجملة اإلسمية والف

الماضية وغير الماضية ، فإذا دخلت على الجملة اإلسمية لم تؤثر فيها 
كقولك : )إذن أنا أكرمك( وكذلك إذا دخلت على األفعال الماضية والطلبية 

 .(2)وفعل الحال كقولك : )إذن أكرمك(

وهى حرف جواب بمعنى )نعم( فهي للجواب خاصة نحو: )هل  جلل: - 6
 : جلل ، والمعنى نعم. قام زيد( فتقول في الجواب

بكسر الهمزة وتخفيف الياء على األكثر، وهى ال تقع في الكالم  إي : – 2
إالَّ جوابًا مع المقسم به قبله ، فإذا قيل: هل قام زيد ؟ قيل في الجواب إي 

 .(3)"ُقْل إي وَربِّي إن ُه َلَحق  "واهلل ، قال اهلل تعالى: 

يل : هي بمعنى حقًا وليست اسمًا مثلها بل ومعناها اإلتيان والتوكيد وق      
 (4)إن )أي( حرف و)حقًا( اسم .

وبعد مما سبق ذكره من حروف جميعها يشترك في الدخول على االسم 
والفعل وهى ال تعمل فيهما شيئًا على األرجح ، واألصل فيها أالَّ تعمل شيئًا 

 لعدم اختصاصها ، وكل ما ال يختص ال يعمل كما سبق إيضاحه.

                                                 

 .433الجنى الداني صو  316والمفصل ص 126ص 1( مغني اللبيب ج1)
 .364والجنى الداني ص 26/ 1ومغنى اللبيب  62( رصف المباني ص2)
 .53( سورة يونس من اآلية 3)
 .26/ 1ومغني اللبيب  566/ 3والكتاب  136( رصف المباني ص4)
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وقد أوضحت أنَّ بعض هذه الحروف قد أعمله البعض نحو : ما وال  
والت ، وجميعها يعمل عمل ليس أو إنَّ رغم عدم اختصاصها، ولذلك فإن 

نَّما أعملها البعض ألنَّها أشبهت ليس في نفي الحال  (1)عملها مختلف فيه وا 

                                                 

 .26ص 4( شرح التسهيل البن مالك ج1)



042 

 

 
 َوَعَدِم االخِتَصاِص َوَأَثُر َذلك احُلُروُف َبنَي االخِتَصاِص  

  

  

 الفصل الثاني
 أثر االختصاص في القضية النحوية

 :وفيه ثالثة مباحث 
ل : أثر ما يختص من الحروف باألسماء .  المبحث األو 

 وفيه ثالثة مطالب :
 المطلب األول : أثر ما يختص باألسماء ويعمل فيها الجر .

 المطلب الثاني : أثر ما يختص باألسماء ويعمل فيها النصب .

 المطلب الثالث : أثر ما يختص باألسماء وال يعمل فيها شيئًا .

 أثر ما يختص من الحروف باألفعال .المبحث الثاني : 
 وفيه ثالثة مطالب :

 المطلب األول : أثر ما يختص باألفعال ويعمل فيها الجزم .

 المطلب الثاني : أثر ما يختص باألفعال ويعمل فيها النصب .

 المطلب الثالث : أثر ما يختص باألفعال وال يعمل فيها شيئًا .

 ي القضية النحوية .المبحث الثالث : أثر عدم االختصاص ف



044 

 

 
 م2402 –دمنهور –جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنات 

  

ل  المبحث األو 
 أثر ما يختص من الحروف باألسماء

 المطلب األول
 أثر ما يختص باألسماء ويعمل فيها الجر

وفيه أتناول القضايا النحوية ذات الصلة باالختصاص وكان المختص       
حرفًا يعمل الجر في االسم الداخل عليه ، وهو األصل كما سبق القول وهذه 

 ا أذكرها فيما يلى :القضاي
دخلت  حروف الجر من عوامل األسماء , ولذا تضمر أْن بعدها إذا -1

 على األفعال .

وفى مستهل هذه القضية أقول : إنَّ عوامل األسماء إذا دخلت على       
األفعال فأغلب النحويين على إضمار )أْن( بعدها الختصاصها باألسماء 

 دون األفعال .
ك إضمار أْن بعد الالم الجارة قال المبرد : )وأْن بعد هذه من أمثلة ذل      

الالم مضمرة وذلك ؛ ألنَّ الالم من عوامل األسماء وعوامل األسماء ال تعمل 
في األفعال و)أْن( بعدها مضمرة فإذا أضمرت )أْن( نصبت بها الفعل ، 

عل مصدر ، ودخلت عليها الالم ؛ ألنَّ )أْن( والفعل اسم واحد ، كما أنَّها والف
  (1) فالمعنى : )جئت ألْن أكرمك( أي : جئت إلكرامك كقولك : )جئت لزيد(

وهو كالم واضح بيِّن فإنَّ ما يختص باالسم ويعمل فيه الجر إذا دخل على 
الفعل فالبد من تقرير عامل من عوامل الفعل بعده حتى يقوم هو بنصب 

ء وعملها ، وعوامل ذلك الفعل وذلك حتى ال يحدث خلط بين عوامل األسما
األفعال وعملها فإنَّ الجر من عالمات األسماء ، فعوامل الجر مختصة 

 جميعها باالسم .

                                                 

 55وانظر الجنى الداني للمرادي ص  5و2ص  2المقتضب ج   (1)
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وأكد المبرد كالمه في موضع آخر لكن هذه المرة ذكر )حتى( وأنَّها       
الختصاصها بالدخول على االسم فهي ال تنصب الفعل إذا دخلت عليه بل 

م الجارة فهي من عوامل األسماء الخافضة الناصب أْن ؛ ألنَّ حتى كالال
يقال : ضربت القوم حتى زيد ، ودخلت البالد حتى الكوفة ، وأكلت السمكة 
حتى رأسها أي : لم أبق منها شيئًا فعملها الجر ، وتدخل الثاني فيما دخل 
فيه األول في المعنى ؛ ألنَّ معناها إذا خفضت كمعناها إذا عطفت بها ، 

وموضحًا ما سبق : ) فإذا وقعت عوامل األسماء على  قال معلاًل ذلك
األفعال لم يستقم وصلها لها إالَّ على إضمار ) أْن ( ؛ ألنَّ ) أْن(  والفعل 
اسم مصدر فتكون واقعة على األسماء وذلك قولك : )أنا أسير حتى تمتعن ، 
ذا نصبت بها على ما وصفت لك كان ذلك  وأنا أقف حتى تطلع الشمس( وا 

 (1)عنيين على )كي( وعلى )إلى أْن ( ؛ ألنَّ حتى بمنزلة )إلى(.أحد م
ن        وهكذا نجده يرجع النصب في الفعل بعد )حتى( لـ)أْن( الناصبة وا 

كان هناك من النحويين من يرى أنَّ العمل لـ)حتى( ذاتها لعدم ظهور )أْن( 
في أي موضع من المواضع التي توجد فيه حتى ، وكان الفعل بعدها 

  (2)نصوباً م
 أمَّا من يرى أنَّها تنصب بإضمار أْن راعى شيئين :       

أنَّ )أْن( والفعل في موضع المصدر فردها للقسم الداخلة فيه على  أحدهما :
أنَّهم وجدوا  الثاني :المصادر ، والمصادر أسماء فلم تخرج عن اختصاصها 

لت على الفعل )حتى( خافضة ، وال يخفض إالَّ ما يختص باالسم فلما دخ

                                                 

  32/ 2مقتضب ( ال1)
 182رصف المباني للمالقي ص   (2)
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علموا أنَّه ال بد من تقدير )أْن( لتصيره إلى المصدر المخفوض الذى 
 .      (1)اختصت به فخفضته 

 والذى أراه فاصاًل من وجهة نظري في هذه القضية أنَّ المعنى  وهو 
ما يعول عليه النحويون هو الحاكم لألمر فإذا كان استدعاء المعنى لوجود 

ذا كان المعنى ال يستدعى  مصدر ، فالنصب إذن بأنْ  المصدرية الناصبة وا 
وجود مصدر ، فالنصب بحتي ، والذى رأيته من خالل ما ذكره النحويون في 
هذه القضية والتي دخلت فيها حتى على الفعل المضارع وأنَّ المعنى يتطلب 
وجود مصدر فإذن  تقدير )أْن( ضرورة البد منها كما أنَّ إعمال حرف واحد 

ألسماء والنصب في األفعال لم أجده مثبتًا في دروس النحو قاطبة  الجر في ا
، وأكد العكبري الرأي الثاني الذي يرى أنَّ النصب يكون بأْن بعد عوامل 
الجر الداخلة على الفعل المضارع  وقد مثل بالالم فهو يرى أنَّ الالم الداخلة 

جر المختصة بالدخول على وهي الم ال(2) ِلَيْغِفَر َلَك اهلُل (في قوله تعالى: )
األسماء وقعت هنا مع إرادة أْن بعدها ، ويكون المصدر بعد الالم المؤول 

 من أْن والفعل مبقيًا لالم على اختصاصها فالمصدر اسم .
هذا وقد أكد العكبري أنَّ أْن قد تظهر في بعض مواضع اإلثبات دون       
  (3) النفي .
يرًا من ظهور أْن مع االثبات وعدم ظهورها وهذا الذى ذكره العكبري أخ      

مع النفي يثير الحيرة في ناصب الفعل في مواضع النفي فإذا استحال ظهور 

                                                 

 183المرجع السابق ص   (1)
 2سورة الفتح آية   (2)
 515ص  2المتبع في شرح اللمع ج   (3)
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، فمن (1) )َما َكاَن اهلُل ِلَيَذَر الُمؤِمِنيَن(أْن في هذه المواضع كقوله تعالى :
 الناصب إذن للفعل ؟ 

هنا جواب سيفعل أو سوف  قال العكبري موضحًا ومعلاًل : ) ألنَّ النفي      
  (2) يفعل ، وذلك ال يقدر معه أْن فكذلك جاء جوابها . (

وهذا إشكال لدي ، فإذا كان العكبري من بين النحويين الذين يرون أنَّ       
الناصب بعد حروف الجر الواقعة على الفعل هو أْن المضمرة وقد رفض 

فكيف بمن أوجب نصب  تقديرها  هنا بعده لعدم لياقة المعنى مع الظهور
الفعل بحرف الجر ذاته ؟ هذا ولم أجد ردًا وافيًا من العكبري عن هذا 

 اإلشكال .
وقد مثل أيضًا العكبري لتلك القضية بكي فإذا كانت كي بمعني الالم وكانت 

وال تعمل النصب في الفعل فال يعمل (3)جارة فهي من عوامل األسماء 
 والفعل.  الحرف عملين في القبيلين : االسم

والذي عليه أكثر النحويين ومنهم ابن مالك على تقدير أْن بعد الالم الداخلة 
علي الفعل المضارع ؛ ألنَّ الالم من عوامل االسم الجارة له ، ولذا لزم 
اللجوء إلي التأويل بتقدير)أْن( حتى تقدر مع الفعل بمصدر يكون اسمًا 

  (4)مجرورًا  بالالم 
مؤكدًا ذلك : )الفعل إذا وقع بعد إحدى هذه العالمات قال ابن مالك       

كان نصبه بإضمار )أْن( ؛ ألنَّ الالم حرف جر فهو  كسائر عوامل األسماء 

                                                 

 125آل عمران آية   (1)
 515ص  2المتبع ج   (2)
 385ص  1المتبع ج   (3)
 23ص  4شرح التسهيل ج   (4)
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 في امتناع دخولها على األفعال ، فإذا وليها الفعل وجب أن يكون 
  .(1)مقدرًا )أْن( 

فعال يجب مما سبق يتبين أنَّ دخول عوامل األسماء الجارة على األ      
بعدها التأويل بما يالئم اختصاصها فتقدر أْن لتكون مع الفعل مصدرًا يغنى 

 عن االسم .
وقد فصل أبو حيان آراء النحويين في نصب المضارع بعد كي وهي       

، وبه (2)حرف جار لالسم ونسب إلى سيبويه أنَّ النصب يكون بـكي نفسها
خفش أنَّ الناصب للمضارع أْن ، بينما يرى الخليل واأل(3)قال األكثرون
  . (4)مضمرة بعدها

قال أبو حيان مكماًل بقية اآلراء الواردة في نصب الفعل بعد )كي( :       
)وذهب الكوفيون إلى أنَّها هنا مختصة بالفعل فال تكون جارة وقيل : 
مختصة باالسم فال تكون ناصبة للمضارع وسمع من لسان العرب : جئت 

أتعلم و لكيما أْن أتعلم بالنصب ، وكيما أن أتعلم ، وكى  كي أتعلم ، ولكي
  (5) ألتعلم . (

وال أجد ما يبرر أنَّ هناك فرقًا بين الحكم في وقوع المضارع منصوبًا       
بعد الالم ، وبين وقوعه منصوبًا بعد كي فِلَم فرَّق النحويون بينهما ؟ فأجد 

 م فيه من أعمل منهم )كي( في المضارع لم يعمل الال

                                                 

 45ص  4شرح التسهيل ج   (1)
 5ص  3ج الكتاب   (2)
 1645ص  4االرتشاف ج   (3)
 122ص 1معاني القرآن لألخفش ج   (4)
 1645ص  4االرتشاف ج   (5)
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وأود هنا أن أذكر ما يجول في عقلي دون أن أجاوز ضعفي في فهم       
العلل الشافية في كل جزئيات النحو ودون أن أتحامل على من قضوا حياتهم 
في فهم مكنونات اللغة العربية حتى تركوا لنا هذا العلم الزاخر الوافي لكل ما 

ضرورات البحث يخطر على عقل باحث أو ال يخطر ، ولكن أجد من 
التنقيب والفهم فأقول متساءلة : هل اختصاص العامل باالسم يكون  لفظًا 
فقط أم لفظًا وحقيقة ؟ بمعنى هل العامل يكون مختصًا باالسم في الظاهر 
فقط أم أنَّ اختصاصه يكون أيضًا على سبيل التأويل ؟ أقول ذلك قاصدة 

بالمختص مع غير االختصاص فيما أراه يعنى عدم تمكن نطق اللسان 
مختص به فإذا تمكن للعربي أن يقول : كي أقوم ، أو ألقوم ، أو حتى أقوم 
فذكر وتلفظ بهذه األحرف وبعدها فعل فِلَم ال نقول بجواز دخول هذه األحرف 

 على األفعال دون اللجوء لواسطة مقدرة تكون هي العاملة فيه ؟ 
نَّما القض       ية إعمال ، أمَّا عن إذن فالقضية ليست اختصاص ، وا 

االختصاص فدخول هذه األحرف على غير األسماء يعنى عدم اختصاصها 
، وأراني قد أطلت بل قد نأيت بالقضية على غير المأمول منها ولكن وددت 
وأنا أدرس االختصاص أن أبين أنَّ االختصاص يعنى عدم التمكن من التلفظ 

 بالمختص مع غير ما اختص به . واهلل أعلم.
 الحكم بعدم اختصاص )حتى( إذا جاءت بمعنى إلى . -2

حتى كما هو مشهور تأتى جارة ، وتأتى ناصبة على خالف بين       
النحويين وقد رأى البعض أنَّها مختصة بالدخول على األسماء هذا هو 
األصل فإن جاءت بمعنى إلى فقدت اختصاصها مع كون )إلى( أيضًا حرفًا 

ماء ، ولكن هذا ما ثبت  بالشواهد ، وهذا ما رآه مختصًا بالدخول على األس
أيضًا العكبري فقد قال : )اعلم أنَّ حتى على أربعة أوجه كما ذكر أحدهما : 
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أن تكون بمعنى )إلى ( ويقع في هذا الوجه بعدها األسماء واألفعال فاالسم 
فهو يشير .(2)أي : إلى حين (1) ) َلَيْسُجُنن ُه َحت ى ِحيٍن (نحو قوله تعالى :    

إلى زوال اختصاصها باالسم إذا جاءت بمعنى إلى ، وهو  كما سبق أن 
ذكرت منذ يسير العجب كيف لحرف جر مختص باالسم إذا جاء بمعنى أحد 
حروف الجر األخرى وهو إلى زال اختصاصه باالسم فيدخل على  االسم 

نتظرنه كما ورد في اآلية الكريمة ويدخل على الفعل كما في قولهم : ) أل
 . (3)حتى يقدم( 

ولم يعملها العكبري والعلة في عدم إعمالها عنده أنَّها نقصت عن إلى       
 لكونها فرعًا عنها فلما نابت عن غيرها ضعفت . 

ودوري هنا أن أبين بشيء من التفصيل نوع حتى ومعناها المستفاد إذا       
أنَّها حتى الجارة ويكون  كانت بمنزلة )إلى( عند النحويين فقد ذكر النحويون

معناها انتهاء الغاية ، وقد أعملها البصريون بنفسها ، وقال بذلك أيضًا الفراء 
لنيابتها عن إلى وقد اجتمعا في قولهم : )جاء الخبر حتى إلينا( فالكالم 
عندئذ على إلغاء أحدهما ويكون مجرورها إذا جاءت بمعنى إلى اسمًا 

وهو المكون من أْن المضمرة والفعل المضارع  صريحًا أو مؤواًل بالصريح ،
فالتقدير : حتى أْن   (4) ( )َوُزْلِزُلوا َحت ى َيُقوَل الر ُسولُ ومنه قوله تعالى : 

يقول ومعنى إلى أْن يقول ، وقد يكون مجرورها مصدرًا مؤواًل من أْن 
  (6()5) (َحت ى َعَفوًا َوَقاُلواوالماضي نحو : )

                                                 

 35سورة يوسف آية   (1)
 386ص  1المتبع ج   (2)
 385ص  1المتبع ج   (3)
 214سورة البقرة من اآلية   (4)
 55األعراف آية   (5)
والهمع  2/23وشرح ابن عقيل  2/326وانظر شرح الكافية للرضي  542الجنى الداني ص   (6)
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تصاصها بالفعل هو الظاهر فقط أمَّا معنى الكالم فهي ومع زوال اخ      
مازالت مختصة باالسم بدليل إضمار أْن بعدها على أشهر األقوال وهى 

 عاملة إذا كانت بمعنى إلى عند البصريين فتعمل الجر.
وهذا ما يزيد األمر غرابة فإنَّها عملت عمل إلى وجاءت بمعناها إالَّ       

صها وبقى عملها وهو الجر ، فهي إذا جاءت بمعنى أنَّها زال عنها اختصا
)إلى( فالنحويون يكادون يجمعون على أنَّها جارة ومعناها انتهاء الغاية ، 
وبعد أن بينت مجيء حتى بمعنى إلى وعملها الجر مثلها ، فقد يكون من 

 المفيد هنا أن أوضح أنَّ بينهما فروقًا فأوجزها فيما يلى : 
د عن إلى أنَّه يجوز وقوع المضارع المنصوب بعدها نحو أنَّ حتى تنفر       

: )سرت حتى أدخلها( وذلك بتقدير )أْن( بعدها ويعرب المصدر المؤول من 
أْن والفعل مجرورًا بحتى وال يجوز هنا وقوع )إلى( موقعها فال يقال : سرت 

ى( إلى أدخلها ، وكان النصب بأْن ولم يكن بحتى خالفًا للكوفيين ؛ ألنَّ )حت
ثبت أنَّها تخفض األسماء وما يعمل في األسماء ال يعمل في األفعال ، 
والعكس صحيح فيمكن القول بأنَّ إلى مختصة باألسماء أبدًا فال يصح 

 دخولها على الفعل أبدًا أمَّا حتى فإنَّها تدخل على االسم وعلى الفعل .
مرادفة لـ)إلى(  وقد أورد النحويون بعض األمثلة التي وردت فيها )حتى(      

دخلت فيها )حتى( على الفعل في بعضها ودخلت فيها على االسم في 
َحت ى َيرِجَع ِإَليَنا البعض اآلخر ، فمن ورودها قبل الفعل قوله تعالى : )

ن وردت إل بمعنى (2) ()َحت ى ِحينٍ ومن وردها قبل االسم  (1) (ُموَسى وا 

                                                 

 51سورة طه آية   (1)
 124سورة الصافات آية   (2)
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، (1) )إلى الَمَراِفق(الى : )حتى( على عكس مما سبق وجعلوا منه قوله تع
  (3()2) )َفَمت عَناُهم ِإلى ِحيٍن(ومنها قراءة 

خالصة القول في مجيء )حتى( بمعنى )إلى( أنَّها زال عنها       
اختصاصها باألسماء فصارت تدخل على الفعل أيضًا وهى باقية على عملها 

ا عن الجر سواء دخلت على اسم أو فعل هذا عن العمل واالختصاص أمَّ 
المعنى فإنَّها تكون بمعنى إلى وهو انتهاء الغاية والذى أميل إليه أنَّ كل 

 منهما يفيد هذا المعنى دون جعل أحدهما بمنزلة اآلخر . 
 الدليل على حرفية ُرب  اختصاصها بالدخول على األسماء. - 3
لدليل قال العكبري : )وأمَّا ُربَّ فحرف عند البصريين واسم عند الكوفيين وا 

على أنَّها حرف أنَّه اليليها إالَّ االسم ، ولوكان اسمًا لجاز أن يليها االسم 
والفعل مثل كم ، ويدل عليه أيضًا أنَّه ال بد لها من فعل أو ما يقوم مقامه 
كما تفتقر جميع حروف الجر إلى ذلك وقياسها على )كم( ال يصح لما ذكرنا 

ذا ثبت أنَّها حرف فهي  حرف جر ؛ ألنَّها اختصت باألسماء من الوجهين وا 
                      (4) وال تدخل على نكرة(

ما ذكره العكبري هو تفصيل للخالف الوارد في ُربَّ ذلك الخالف مفاده أنَّ 
البصريين يرون أنَّ ُربَّ حرف ، أمَّا الكوفيون فيرون أنَّها اسم ، وقد أيد كثير 

منهم العكبري ، واستدل على ذلك  من النحويين ما ذهب إليه البصريون
 بشيئين : 

                                                 

 6سورة المائدة من  اآلية   (1)
 354ص  3والقراءة في الكشاف ج 148سورة الصافات آية    (2)
وحاشية الدسوقي  222وانظر بغية السالك لعبد المتعال الصعيدي ص  166/  3شرح التسهيل   (3)

 222ص  2والتصريح ج  126ص  1ج 
 322ص  1المتبع ج   (4)



042 

 

 
 َوَعَدِم االخِتَصاِص َوَأَثُر َذلك احُلُروُف َبنَي االخِتَصاِص  

  

  

أنَّه ال يليها إالَّ االسم فال تدخل على الفعل ، ولو كانت اسمًا لجاز األول : 
 أن تدخل على االسم والفعل ، مثل كم .

أنَّه البد لها من فعل أو ما يقوم مقامه ، كما تفتقر حروف الجر  الثاني :
 . (1)إلى ذلك
نَّها جارة بأنَّها مختصة باالسم ، وما يختص باالسم ثم استدل على أ      

فاألصل أن يجره ، وبذلك يكون العكبري استخدم اختصاصها باألسماء في 
حرفيتها ، وفي إثبات أنَّها من حروف الجر ، وكما سبق القول فإنَّ أكثر 
النحويين يؤيدون ذلك ، ومن هؤالء الزمخشري فقد عدها من الحروف 

، ومنهم أيضًا ابن مالك قال :) وحرفيتها أصح لخلوها  (2)  يةالمالزمة للحرف
من عالمات األسماء اللفظية والمعنوية ومساواتها الحرف في الداللة على 

 ( 3)معنى في مسمى غير مفهوم جنسه بلفظها .( 
 وقد استدل بما استدل به ابن مالك . (4) وهذا ما رآه أيضًا المرادي ،

حرفيتها فهو الوجه األشهر لدى النحويين ، واألقوى وهكذا ،أمَّا عن       
 أيضًا لوجود أدلة ترجحه . 

فهذا يدل   (5)والدليل القوي عندي على حرفيتها أنَّها ال تدخل إالَّ على نكرة 
على مالزمتها للدخول على األسماء فهي التي تضف إلى نكرة أو معرفة ، 

ذا ثبت مالزمتها لألسماء ثبت حرفيتها .   وا 

                                                 

 1/322المرجع السابق   (1)
  283( المفصل ص 2)
 3/125شرح التسهيل (3)
 438(الجنى الداني ص 4)
 286(ينظر المفصل ص 5)
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وهي ال تدخل على األفعال إالَّ إذا كفت بما قال سيبويه : ) جعلوا ُربَّ       
مع ما بمنزلة كلمة واحدة وهيئوها ليذكر بعدها الفعل ؛ ألنَّهم لم يكن لهم 
سبيل إلى  ) ُربَّ يقول ( ، وال إلى ) قلَّ  يقول ( ، فألحقوهما ما وأخلصوهما 

 (1)للفعل . (
مالزمة للدخول على األسماء فهي مختصة به فإذا  وأفهم من كالمه أنَّ ُربَّ 

كفت بما زال عنها اختصاصها في دخولها على الفعل ، ولكن ما فهمته 
أيضًا من كالمه أنَّ دخولها على الفعل الزم إذا كفت ، فال يجوز دخولها 
على االسم إذا كفت بما هذا هو أثر اختصاص ُربَّ ، وأراه واضحًا بينًا فجل 

ين النحويين في حرفية ُربَّ واسميتها مبني على اختصاصها في الخالف ب
 إثبات أي الرأيين أصح على ما سيأتي في المسألة التالية .      

 باالسم . اتصال ما الزائدة بُرب  والكاف يخرجهما عن اختصاصهما - 4
قال سيبويه : )وجعلوا ُربَّ مع ما بمنزلة كلمة واحدة وهيئوها ليذكر       

دها الفعل ؛ ألنَّهم لم يكن لهم سبيل إلى ) ُربَّ يقوم ( وال إلى )َقلَّ يقول( بع
 (2)فالحقوها ما وأخلصوها للفعل ( 

من كالم سيبويه نفهم أنَّ دخول ما على ربَّ يخرجها عن اختصاصها       
 باألسماء فتصير داخلة على األفعال بواسطة ما الزائدة ، قال أبو حيان : 

الكاف بما كما كفوا ربَّ فتليها الجملة الفعلية واإلسمية تقول : زيد ) وقد كفوا 
قاعد  كما عمرو قاعد ، شبهت جملة بجملة لكونهما حاصلين في الوجود ، 

 (3)وتقول : زيد قاعد كما أنَّ عمرًا قائم . (  

                                                 

  115/ 3( الكتاب 1)
  3/115( الكتاب لسيبويه 2)
 4/1215( االرتشاف 3)
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وبناء على كالمه فإنَّ زوال اختصاص ُربَّ والكاف بالدخول على       
الحاق )ما( الزائدة عليها فهي تهيئهما للدخول على الفعل األسماء يكون ب

 (1)ويكون ماضيًا لفظًا ومعنى كما  يدخالن على االسم في قول الشاعر :
 ُرب َما الجاِمِل الُمؤب ِل فيهم ** وَعناِجيُج َبيَنهن  الِمَهاُر          
ل وقد بالغ البعض فرأى عدم جواز دخولها على االسم إذا زا      

اختصاصها بما الزائدة فتدخل ربما على الماضي كثيرًا ومن دخولها على 
 (2))ُربَما َيَودُّ ال ِذيَن َكَفُروا(المضارع قوله تعالى : 

 وقد أول هنا المضارع بالماضي عند من يرى عدم جواز       
 

 (3)دخولها على المضارع .
، (4)كافة فذهب المبرد وفصل القول في هذه القضية أنَّ )ما( إذا كانت      

إلى أنَّه يجوز حينئذ دخولها على الجملة االسمية (5)وتبعه ابن الحاجب
( إذا كفت بما ؛ وذلك ألنَّهم أرادوا تعليل الجملة كما أرادوا  والفعلية مثل )إنَّ
تعليل المفرد ، واستدل على دخولها على الجملة االسمية ، بينما منع سيبويه 

 .(6)ربَّ المكفوفة على الجملة اإلسمية إالَّ في الشعر وجمهور النحاة دخول 
                                                 

وينظر شرح أبيات  2/243اإليادي في أمالي ابن الشجري ( البيت من الخفيف منسوب ألبي داود 1)
والجنى الداني  1/565وشرح الجمل البن عصفور  245والتوطئة ص  315سيبويه للنحاس ص 

 2/26والدرر اللوامع  4/255وشرح الكافية للرضي  316،  1/132والمغني  455،  448ص 
واالرتشاف  2/864 وجمهرة اللغة 588،  5/586والخزانة  456وجواهر األدب ص 

 2/22والتصريح  414والمطالع السعيدة  2/236واألشموني  2/225والمساعد 4/1235
  2( سورة الحجر آية 2)
  132/ 1( ينظر مغني اللبيب 3)
 55- 48ص  2المقضب ج   (4)
 551ص  3شرح المقدمة الكافية في علم اإلعراب ج   (5)
 4/1245واالرتشاف  1/415حو البن السراج واألصول  في الن 3/115الكتاب لسيبويه   (6)
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هذا ما قيل في "ربَّ " وأذكر هنا أيضًا بعض ما جاء في الكاف إذا كفت بما 
الزائدة  فيقال : )كما( وتصير لغوا دخولها كخروجها فال تعمل الكاف عندئذ 

 شيئًا نحو : اضرب كما ضربي أي : كضربي .
الحالة ليست مركبة بل تعد من الكاف المفردة  وتكون )كما( في هذه      

المكفوفة بما الزائدة ، أو ما الكافة كما اشتهر ذلك ، وليست هي كما المركبة 
من كاف الجر الموصولة إمَّا بما المصدرية ، أو ما الموصولة فاألولى نحو 

أمَّا (1) : )ضربت كما ضربت( والثانية نحو : )ضربت حمارًا  كما ضربتما(
اف المكفوفة بما الزائدة  وقد ذكر سيبويه في باب الحروف التي يجوز أن الك

يليها األسماء ويجوز أن يليها األفعال مما يعنى عدم اختصاصها وحملها 
على ربما قال : )سألت الخليل عن قول العرب : انتظرني كما آتيك ، 

صيِّرت وارقبني كما ألحقك فزعم أنَّ ما والكاف جعلتا بمنزلة حرف واحد و 
 للفعل كما صيَّرت للفعل )ربما( .     

  (2) والمعنى : لعلى آيتك فمن ثم لم ينصبوا به الفعل كما لم ينصبوا بربما (  
واستشهد لها ابن مالك (3)وقد عدها سيبويه لغوًا ذكر ذلك ابن مالك      

  (4) بقول الشاعر :
 َواُن والر جُل الَحليُم َكَما النشْ   **لَعْمِري إن ني وأَبا ُحميد         
ومثل لها ابن هشام بقولهم : كن كما أنت ، وجعل منه قوله تعالى       

  (5) )اْجَعل َلَنا ِإَلَهًا َكَما َلُهم آِلَهٌة(
                                                 

 122/  1ومغنى اللبيب   154والجنى الداني ص  213ورصف المباني ص  1215/  4االرتشاف   (1)
 116ص  3الكتاب ج   (2)
 122و  121ص  3شرح التسهيل ج   (3)
وهو من الوافر ينظر 121/  3البيت منسوب لزياد األعجم في شرح التسهيل   (4)

 121وشواهد المغني للسيوطي ص 3/348والعيني1/128المغني
 138سورة  األعراف آية   (5)
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وقد ذكر ابن هشام أنَّ البعض ال يجز أن تكف الكاف بما الزائدة       
 . (1)وعدوها مصدرية 

النحويين يرى أنَّ )ما( الكافة الداخلة على وعلى أية حال فإنَّ جل       
، وأنَّها معها تعد لغوًا دخولها كخروجها ،  وهى (2)الكاف هي ما الزائدة 

مخرجة للكاف عن اختصاصها باألسماء فتصير الكاف عندئذ غير مختصة 
تدخل على الفعل وتدخل على االسم وال تعمل الجر ، وقد ورد من األمثلة ما 

 يوضح هذا. 
الدليل على حرفيه )ما( المصدرية دخول عوامل الجر المختصة باالسم  -5

 عليها .

قال العكبري : )واختلفوا في )ما( المصدرية فذهب األخفش إلى أنَّه       
 اسم ، وقال األكثرون هي حرف واحتج األخفش بشيئين : 

 أنَّ )ما( هنا موصولة فيجب أن تكون اسمًا كما التي بمعنى  أحدهما :
 ذى ؛ ألنَّها مثلها في اللفظ والحكم .ال

 ) ِبَما َكاُنوا  أنَّ حروف الجر تدخل عليها كقولة تعالى : والثاني :
وهذا من خصائص (4) )َكَما َنِسيُتم ِلَقاَء َيوِمُكم َهَذا(وقال تعالى : (3) َيكِذُبون(
  (5) األسماء(
في بعض  فالذي نقله العكبري عن األخفش أنَّ دخول حروف الجر      

المواضع على )ما( المصدرية أثبت اسميتها وأبعدها عن كونها حرفًا ؛ ألنَّ 
 حروف الجر ال تدخل على الحروف بل على األسماء فهي مختصة  بها .

                                                 

 316ص  1مغني اللبيب ج   (1)
 315رصف المباني للمالقي ص   (2)
 16البقرة آية   (3)
 34الجاثية آية   (4)
 56و  55وشرح األندلسي ص  536اللباب ص  652ص  2المتبع ج   (5)
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والذى فهمته من كالم سيبويه أنَّ )ما( حرف وأنَّها بمنزله أْن المصدرية       
 . (1)في الحكم وبمنزلة الذى في المعنى 

وهى قسمان : وقتية وغير وقتية ، فالوقتية التي (2)وعليه أكثر النحويين      
)َخاِلِديَن ِفيَها َما تقدر بمصدر نائب عن ظرف زمان نحو قوله تعالى : 

وغير الوقتية هي التي تقدر مع صلتها بمصدر (3) َداَمْت الس َمواُت واأَلرُض (
)َوَضاَقْت َعَليُكم اأَلرُض ِبَما وال يحسن تقدير الوقت قبلها نحو قوله تعالى : 

  (4) َرُحَبْت(
وما هذه تصلح في موضعها )ما( الموصولة ويكون الفعل بعدها عامًا       

فال يجوز : أريد ما تخرج أي : خروجك ، وهى توصل بالفعل الماضي 
 . (5)والمضارع ، وال توصل باألمر 

لك تخلصًا من دعوى وقد رجح ابن هشام كونها اسمًا ؛ ألنَّ في ذ      
 .  (6)االشتراك بين العاقل وغير العاقل قل كما هو الحال في الموصولة

هذا بعض ما قيل في )ما( المصدرية والذى أقصد إليه من هنا أنَّ       
)ما( حرف عند األكثرين واسم عند األخفش واستدل على حرفيتها بدخول 

كما ذهب لم يدخل عليها  حرف الجر المختص باالسم عليها فلو كانت حرفاً 
 حرف مختص بالدخول على األسماء ال على الفعل أو الحرف .

 
 

                                                 

 156ص  3الكتاب ج   (1)
 322نى الداني ص الج  (2)
 168سورة هود آية   (3)
 25سورة التوبة آية   (4)
والمفصل  313،  316وانظر رصف المباني ص  132و 331الجنى الداني للمرادي ص   (5)

 314للزمخشري ص 
 365ص  1مغني اللبيب ج   (6)
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 المطلب الثاني
 أثر ما يختص باألسماء ويعمل فيها النصب

وفي هذا أتناول بعض القضايا المتعلقة بنواصب األسماء متمثاًل ذلك       
نَّ وأخواتها ت عمل النصب في في إنَّ وأخواتها ، وما يشبهها في العمل ، وا 

المبتدأ ، وال عمل لالبتداء بعد دخولها كما ذهب ابن مالك فكما أنَّه ال عمل 
لالبتداء بعد دخول األفعال الناسخة فال عمل لالبتداء بعد دخول الحروف 

، فهي مشبهة بالفعل لفظًا ومعنى فالفعل ال يدخل إالَّ على (1)الناسخة
، قال (2)ال تدخل إالَّ على االسماألسماء وكذلك األحرف الناصبة الناسخة 

العكبري :) واألفعال مختصة بالدخول على األسماء ، والحروف في العمل 
محمولة عليها فما ال يختص من الحروف فهو غير مشبه بالفعل فال ينبغي 

  (3) أن يعمل (
وعليه فما ال يشبه الفعل من الحروف ال يعمل ، فعملت هذه الحروف       

 .(4)أيه بالحمل على الفعل ؛ ألنَّ العمل في األصل لألفعال الناصبة في ر 
ولم يبعد كثيرًا عما قاله العكبري ما ذكره ابن مالك فقد أرجع العلة في إعمال 
هذه األحرف اختصاصها بمشابهة ) كان ( الناصبة في لزوم المبتدأ والخبر 

  (5) واالستغناء بهما.
في النصب وضعف )ال( النافية  وهذا ما دفعه إلى الحكم بقوة إنَّ       

( قوية لشبهها باألفعال الناسخة لالبتداء في  للجنس  وعلة ذلك عنده أنَّ )إنَّ

                                                 

 45ص  2شرح التسهيل ج   (1)
 265ص  2المتبع ج   (2)
 265ص  2المتبع ج   (3)
 265مرجع السابق ص ال  (4)
 8ص  2شرح التسهيل ج   (5)
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االختصاص بالمبتدأ أو الخبر أمَّا )ال( فهي عارضة االختصاص بالمبتدأ أو 
  (1)الخبر . 
ذا كان قد تقرر من قبل أنَّ إعمال إنَّ وأخواتها لمشابهتها للفعل        وا 

 ووجه المشابهة بالفعل يكون من وجهين : 
 من جهة المعنى . واآلخر :من جهة اللفظ   أحدهما :

فأمَّا المشابهة من جهة اللفظ فلبناء أواخرها على الفتح كبناء الفعل       
الماضي ، وأمَّا من جهة المعنى فألنَّ هذه الحروف تطلب األسماء وال تقع 

 تطلب األسماء وال تقع إالَّ عليها . إالَّ عليها كما أنَّ األفعال
وتدخل هذه الحروف على المبتدأ  والخبر فتنصب المبتدأ وترفع الخبر  

 شبهت في نصب المبتدأ ورفع الخبر بفعل قدم مفعوله على فاعله .
نَّما اختير أن يكون اسمها منصوبًا ؛ ألنَّه لو جعل مرفوعًا ثم أضمر        وا 

بنيته كما تتغير )كان( إذا قلت : كنُت وكنَت ،  المتكلم والمخاطب لتغيرت
نتنت منطلقًا ، وهذه حروف ليس  فكان يلزم فيها أن يقال : إننت قائمًا ، وا 

 . (2)لها تعرف األفعال فلم تحتمل التغيير 
وبعد هذا التقديم لعمل الحروف الناسخة ، وعلة عملها أود أن أعرض       

 ذه األحرف ومنها :بعض القضايا النحوية المتعلقة به
 زوال اختصاص إن  المكسورة إذا خففت .  - 1

( أنَّها تخفف فيبطل اختصاصها بالجملة االبتدائية        فمن أحكام )إنَّ
 . (3)ويغلب إهمالها  وقد تعمل على قلة 

                                                 

 18ص  2المرجع السابق ج   (1)
وقواعد المطارحة  282،  281/  1والتخمير للخوارزمي  462ص  2شرح الكتاب للسيرافي ج   (2)

 25ص 
 353الجنى الداني ص   (3)
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( الناصبة لالسم الرافعة للخبر المفيدة للتوكيد يزول اختصاصها  وذلك أنَّ )إنَّ
ففت ، ولكن هذا لم يكن محل اتفاق فقد اختلف النحويون في باألسماء إذا خ

 بقاء اختصاصها بعد تخفيفها ، أو زواله .
فذهب البصريون إلى منع وقوع الفعل بعدها بما يعنى بقاء اختصاصها       

باالسم ومنهم المبرد الذى يرى أنَّ إيقاع إْن على الفعل إجحاف لها من 
 وجهتين :
 ذف إحدى النونين . تخفيفها بح األولى :
إيقاعها على ما لم تكن تقع عليه وهى مثقلة ، يظهر ذلك من  والثانية :

نَّما امتنع أن تقع بعدها بغير عوض ؛ ألنَّ الفعل لم يكن يقع  خالل قوله : )وا 
بعدها لو ثقلت وأعملت كما يكون االسم ، فلم يكونوا ليجمعوا عليها الحذف 

ال تقع عليه لو ثقلت وأعملت ؛ ألنَّها  بغير عوض وأن يوقعوا بعدها ما
ويقصد بالعوض الالم الداخلة على (1) بمنزلة الفعل وال يقع فعل على فعل (

 الخبر .
فهذا كالم يحمل حجة قوية في عدم دخول إْن المخففة على الفعل       

حتى ال يحدث للحرف إجحاف كما سبق كذلك أضاف إليهما ما يقوى عدم 
الفعل بعد التخفيف أنَّها قبل الخفيف كانت عاملة ؛ ألنَّها جواز دخولها على 

بمنزلة الفعل فكيف تدخل على فعل آخر ، فإنَّ الفعل كما قال ال يدخل على 
 فعل . 
أمَّا عن عملها فقد اختار أالَّ تعمل إذا خففت ووصف الرفع بعدها       

أشبهت الفعل باللفظ ال  باألقيس قال : ) واألقيس الرفع فيما بعدها ؛ ألنَّ إنَّما
  (2) بالمعنى ، فإذا نقص اللفظ ذهب الشبه . (

                                                 

 65وانظر بغية السالك إلى أوضع المسالك ص  16/ 3المقتضب   (1)
 2/364للمبرد المقتضب   (2)
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أنَّ البصريين (1)هذا ما فهمته من كالم المبرد ، والذى يراه ابن مالك      
يرون أنَّها إذا خففت جاز إعمالها وجاز إهمالها في مذهب البصريين ، ومن 

ً ّلم ا َلُيوَ اإلعمال قوله تعالى : ن  ُكال  ومن اإلهمال (2) ِفَين ُهم َربَُّك َأْعَماَلُهم ()وا 
ْن ُكل  َلم ا َجِميٌع َلَديَنا ُمحَضُرون(قوله تعالى :    (3) )وا 

وقد ذكر المالقي ما فيه زيادة إيضاح فقد ذكر أنَّ النحويين مختلفون       
( أو إعمالها بعد التخفيف ، وقال معقبًا لهذا الخالف :  في إهمال )إنَّ

قياس فيها أالَّ تعمل إذ ال اختصاص لها كما تقدم إذ يجوز دخولها على )وال
المبتدأ و الخبر ، وعلى نواسخه من األفعال المذكورة لكن عملت بمراعاة أنَّ 

   (4) تلك األفعال يجوز سقوطها بعدها فتبقى مختصة باألسماء .(
اء اختصاصها فالمالقي يرى أنَّ هناك علة إلعمالها إذا أعملت وهى بق      

 باألسماء ؛ ألنَّ األفعال الناسخة التي تقع بعدها على نية سقوطها .
أمَّا علة إهمالها إذا أهملت فهي زوال اختصاصها فهي تدخل على       

المبتدأ والخبر وتدخل على نواسخه من األفعال كظنَّ وأخواتها وسائر نواسخ 
 االبتداء من األفعال.

ذا مانع مع قوته ؛ ألنَّ القياس يسانده إالَّ أنَّ المتأمل والذى أراه أنَّ ه      
فيما سبق يجده قد يجاوز ما يقبله العقل كيف يكون للشيء وضده حجة 
تقويه  فإذا أعمل كان على نية دخوله على االسم وسقوط الفعل فهو  
ذا أهمل كان على زوال اختصاصه ، فاإلعمال ؛ ألنَّها  مختص باالسم ، وا 

                                                 

 364ص  2المقتضب ج   (1)
 318/  1وأوضح المسالك البن هشام  33/  2وانظر شرح التسهيل  111سورة هود آية   (2)
 32يس آية سورة   (3)
وانظر تسهيل نيل األماني في شرح عوامل الجرجاني ألحمد بن محمد  168رصف المباني ص   (4)

 111زين الفطاني ص 
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اإلهمال ؛ ألنَّها غير مختصة فكيف اجتمعت كل هذه مختصة ، و 
 . )  المتناقضات في حكم واحد وهو تخفيف )إنَّ

والذى يخفف من األمر ما ذكره المالقي في نهاية األمر من وجوب       
مراعاة االبتداء مع إْن المخففة ، وعليه  فهي تبقى على اختصاصها به 

ة االبتداء في األصل دخول الالم قال : ) ومما يدل على مراعا  (1)فتعمل
المذكورة في معمول تلك األفعال فتقول : إن ظنت زيدًا لقائمًا ، كما تقول : 

  (2)إن زيدًا لقائم( 
( بعد تخفيفها ال تدخل على األفعال إالَّ أن يفصل        ومما يدل على )إنَّ

وكل ما فهي عنده مختصه فيجب بقاء عملها قال : )(3)بينها وبينه بفاصل. 
  (4) يختص باألسماء يعمل فيها وما ال يختص ال يعمل(

وعلى أية حال فإنَّ ما يبدو لي في هذه القضية أنَّه ليس هناك ما       
( بعد تخفيفها فقيل : تعمل لبقاء  يشير إلى لزوم حالة واحدة في )إنَّ
نْ   اختصاصها وقيل : تهمل لزوال اختصاصها فيجوز : إْن زيدًا قائٌم  ، وا 
زيٌد لقائٌم  بلزوم الالم في خبرها إذا أهملت أمَّا العاملة فال تلزم خبرها الالم 

نَّما لزمت المهملة فرقًا بينها وبين )إْن( النافية   .     (5)مثلها مثل المثقلة ، وا 
فاإلعمال في المخفف كان استصحابًا لألصل في المثقلة كما قال ابن       
( المكسورة إذا خففت .، هذا ما قيل  في (6)هشام   )إنَّ

                                                 

 168رصف المباني ص   (1)
 168المرجع السابق ص   (2)
 115 – 114رصف المباني ص   (3)
 168المرجع السابق ص   (4)
 168رصف المباني ص   (5)
 318ص  1أوضح المسالك ج  (6)
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( المفتوحة فال بد لها عند األكثرين من العمل بشدة تقاضيها لما      أمَّا)أنَّ
 .  (1)بعدها وهو من تقاضي العامل المعمول ، والصلة الموصول 

(  صلة لها فقوي عملها لذا قدر        فإنَّ ما َقوَّى إعمالها أنَّ  ما بعد )أنَّ
فيه ، أمَّا المكسورة فإنَّ اتصالها بما بعدها ضعيف  لها اسم محذوف تعمل

 .  (2)فجاز إذا خففت أن تفارق العمل وتخلص حرف ابتداء
( المفتوحة بعض األمور:    ويترتب على ما قيل فيما سبق في تخفيف )أنَّ

 بقاء عملها .  -1
 يكون اسمها ضمير الشأن محذوفًا . - 2
  .  يكون خبرها جملة اسمية أو فعلية - 3
وجود فاصل في األغلب بينهما وبين خبرها إذا كان جملة فعلية فعلها  - 4

 متصرف ال يقصد به الدعاء . 
وال أستطيع هنا أن أغفل التعليق على ما سبق فإنني ألمح بعض       

التعارض بين بقاء عملها وبين عدم اختصاصها ، فهي تدخل على الجملة 
هذا التعارض ويقرب ما سبق من القياس أنَّ الفعلية أو اإلسمية ، والذى يحل 

ن كان غير مذكور فكأنَّها باقية على  ضمير الشأن المحذوف هو اسمها وا 
 اختصاصها مع دخولها على الجملة الفعلية . 

( المفتوحة ثالثة مذاهب :        وعلى كل حال فقد ورد في تخفيف )أنَّ
في مضمر وتكون حرفًا أنَّها ال تعمل شيئًا ال في ظاهر وال  أحدها : 

   (3)مصدريًا مهماًل كسائر الحروف المصدرية وعليه سيبويه والكوفيون 

                                                 

 62وبغية السالك إلى أوضح المسالك ص  58/ 1الغرة في شرح اللمع البن الدهان   (1)
 545ص  4شرح المفصل البن يعيش ج   (2)
 1228ص  3وانظر االرتشاف ج  135،  134ص  2ج  الكتاب  (3)
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أنَّها تعمل في المضمر وفى الظاهر نحو : عملت أْن زيدًا قائٌم ،  الثاني :
 وعليه طائفة من المغاربة.  (1) ) أْن َغِضَب اهلُل َعَليَها (وقرئ: 
 . (2)ضمر ال ظاهر وعليه الجمهور أنَّها تعمل جوازًا  في م الثالث :
( المكسورة أنَّها يجوز فيها الوجهان :        وخالصة ما سبق في تخفيف )إنَّ

اإلعمال واإلبطال ، واألكثر إبطال عملها لعدم اختصاصها بالجملة اإلسمية 
، ألنَّه ال يعمل إالَّ ما يختص كحروف الجر ، وحروف الجزم فالقياس أالَّ 

تصاص لها ألنَّه يجوز دخولها على المبتدأ والخبر وعلى تعمل إذ ال اخ
   .(3) نواسخه من األفعال

 أمَّا أنَّ المفتوحة فإذا خففت جاز فيها من المذاهب ما سبق ، واهلل أعلم  
 إبطال عمل لكن  إذا خففت . - 2

 إذا خفت لكنَّ وجب إهمالها وزال اختصاصها بالجملة اإلسمية فتدخل 
الفعلية ، وعلى غيرهما ويبقى لها معناها بعد التخفيف ، وهو على اإلسمية و 

  (4)االستدراك نحو : الكتاُب صغيٌر لكْن نفُعه عظيٌم 
       ) ( و)أنَّ وأجاز يونس واألخفش إعمالها قياسًا على ما خفف من )إنَّ

( فأجاز أن يقال : قام زيٌد لكْن عمرًا لم يقم  .  (5)و)كأنَّ
   (6)يه القياس لزوال اختصاصها بالجمل اإلسميةوليس بمسموع وال يقتض

                                                 

/  2والكشف عن وجوه القراءات  456وانظر حجة القراءات ألبى زرعة ص  5سورة النور آية   (1)
 355/  6والبحر المحيط  134

 184ص2الهمع للسيوطي ج  (2)
 168رصف المباني ص   (3)
 222/ 1ألفية ابن مالك  ودليل السالك إلى  368شرح شذور الذهب البن هشام ص   (4)
وشرح  366/  1ومنهج السالك ألبي حيان  146/  5والتذييل والتكميل  38/  2شرح التسهيل   (5)

 368شذور الذهب البن هشام ص 
 368شرح شذور الذهب البن هشام ص   (6)
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ويرى المالقي أنَّ إعمال )لكْن( المخففة شاذ قال : ) فإن كان ذلك فال       
 . (1)يقاس علية لشذوذه سماعًا ومنعه بقلة القياس 

بطال عملها قول تعالى : )َفَلم َتْقُتُلوُهم وَلِكن   ومن شواهد )لكْن( المخففة وا 
  (2) (ُهم َوَما َرَميَت ِإْذ َرَميَت َوَلِكن  اهلَل َرَمىاهلَل َقَتلَ 

بتخفيف لكن  ) لكْن اهلُل َرمى(و :  )لكْن اهلُل َقَتَلُهم(وذلك في قراءة من قرأ : 
  .(3) ورفع االسم بعدها

( من القراء         قال المالقي أيضًا موضحًا هذه القراءات أنَّ من شدد )لكنَّ
 دها ، ومن خففها رفع ما بعدها وليس من أعملها فنصب ما بعه

 .(4)القراء من قرأ بالتخفيف مع النصب 
والسر في إبطال عمل )لكْن( بالتخفيف هو عدم اختصاصها بالجملة       

اإلسمية ، أو الجملة الفعلية فيجوز أن تدخل على الجملة اإلسمية فتقول : 
الفعلية فتقول : ما يقوم  ما قام زيٌد لكْن عمرو لم تقم ، وتدخل على الجملة

 زيٌد لكْن يقوم عمرو ، وكذلك أبطل عملها  فلم تعمل شيئًا ، واهلل أعلم . 
إذا كفت إن  وأخواتها بـما زال اختصاصها ما عدا ليت يبقى  - 3

 اختصاصها .
( تتصل بها        بيان ذلك أنَّ )إنَّ وأخواتها : أنَّ وليت ولعلَّ وكأنَّ ولكنَّ

ة فيبطل عملها ؛ ألنَّها تزيل اختصاصها باألسماء وتهيئها للدخول )ما( الزائد

                                                 

 222رصف المباني ص   (1)
 12سورة األنفال اآلية   (2)
 - 224/  3ومعجم القراءات  215/  2وخلف ، ينظر النشر  قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي  (3)

225 
 222رصف المباني ص   (4)
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على الفعل فوجب إهمالها لذلك نحو : )إنَّما زيٌد قائٌم( و)كأنَّما خالٌد أسٌد ( 
 .  (1) و) لكنَّما عمٌرو جباٌن( و )لعلَّما بكٌر عالٌم (

فمن أعملها  إالَّ ليتما فإنَّ اختصاصها بالمبتدأ والخبر باق فأعملت وأهملت ،
 ، ومنه قول الشاعر : (2)فلبقاء االختصاص ، ومن أهملها فإلحاقًا بأخواتها 

  (3)إلى َحَماَمِتَنا أو ِنصُفه َفقدِ   **  َقاَلْت أاَل َليَتَما هَذا الَحماُم َلَنا     
 وذكر أبو حيان أربعة مذاهب في اتصال ما بإنَّ وأخواتها وهى : 

فها عن العمل ، ويرتفع ما بعدها باالبتداء والخبر إالَّ أنَّها تك المذهب األول :
)ليت( فيجوز أن تتصل بها كافة فال تعمل كأخواتها ،  ويجوز أن تتصل بها 

 وهو مذهب األخفش ،(5)والفراء(4)زائدة فتعمل ، ونقل هذا المذهب عن سيبويه

 .  (2)واختار هذا المذهب أبو حيان وعبر عنه بأنَّه هو الصحيح(6)
أنَّه يجوز فيها كلها أن تكون )ما( معها كافة فال تعمل ،  مذهب الثاني :ال

وابن (5)والزمخشري(8)وزائدة فتعمل ، ونقل هذا المذهب عن الزجاجي

                                                 

 142ص  1شرح األشموني ج   (1)
 486ص  1شرح الكافية الشافية ج   (2)
وشرح  132/  2والكتاب  24البيت من بحر البسيط وهو للنابغة الذبياني في ديوانه  ص   (3)

/  2وشرح التسهيل البن مالك  486/  1لكافية الشافية وشرح ا 526/  4المفصل البن يعيش 
 238/  2وشرح الشواهد للعيني  38

 138 – 132ص  2الكتاب ج   (4)
 252ص  1مذهب الفراء في الخزانة ج   (5)
 434ص  1مذهب األخفش في شرح الجمل البن عصفور ج   (6)
 285ص  1منهج السالك ج  (2)
 364الجمل في النحو ص   (8)
 252لمفصل ص ا  (5)
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( (1)السراج فأجازوا أن يقال : إنَّما زيدًا قائٌم ،  على أن تكون )ما( ملغاة و)إنَّ
 .(2)كافة عاملة أو إنَّما زيٌد قائٌم ، على أن تكون )ما( 

( يجوز فيها اإللغاء واإلعمال نحو :  المذهب الثالث : أنَّ )ليت ولعلَّ وكأنَّ
ليتما زيدًا قائٌم ، ولعلما عمرًا منطلٌق  ، وكأنَّما زيدًا أسٌد برفع زيد ونصبه وال 

( إالَّ اإللغاء وهو مذهب الزجاج ونقل عن ابن (3)يجوز في )إنَّ وأنَّ ولكنَّ
  (5)ابن أبي الربيعواختاره (4)السراج 

( بما بل يجب اإلعمال وهو  المذهب الرابع : أنَّه ال يجوز كف )ليت ولعلَّ
 .  (6)منسوب إلى الفراء

والصحيح من هذه المذاهب أنَّه إذا كفت أنَّ وأخواتها بها لم يعمل       
لزوال االختصاص إالَّ ليت فإنها دون سائر أخواتها تبقى على اختصاصها  

إلسمية أمَّا أخواتها فإنَّها تليها الجملة اإلسمية وتليها الجملة الفعلية بالجملة ا
نَّما يقوم زيٌد  ،  نَّما زيٌد يقوم ، وا  نحو : لعلَّما زيٌد يقوم ، ولعلَّما يقوم زيد ، وا 
فلمَّا بقيت ليت على اختصاصها لم يبطل عملها مطلقًا  بل جوزت العرب 

بالجملة اإلسمية واإلبطال مراعاه لدخول  فيها اإلعمال مراعاة لقوة اختصاها
لحاقها بأخواتها .  ما عليها وا 

قال ابن عصفور: )وأمَّا القياس فإنَّ هذه الحروف إنَّما كان عملها       
ذا لحقها ما فارقها االختصاص فينبغي أالَّ تعمل إالَّ )ليت(  باالختصاص وا 

                                                 

 8638ص  2وشرح التسهيل ج  232ص  1األصول ج   (1)
 121المرتجل البن الخشاب ص   (2)
 151ص  2والهمع ج  143/  1رأى الزجاج في شرح األشموني   (3)
 1285ص  3واالرتشاف ج  285ص  1منهج السالك ج   (4)
 151ص  1والهمع ج  12853االرتشاف ج   (5)
 252/  16والخزانة  286/  1ج السالك مذهب الفراء في منه  (6)
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الختصاص قوله تعالى : فإنَّها تبقى على اختصاصها والدليل على مفارقتها ا
   (1) )إن َما َيْخَشى اهلَل ِمن ِعَباِدِه الُعَلَماُء(

وأعود بعد كل ذلك وأتساءل عن علة استثناء ليت من بين أخواتها       
ببقاء اختصاصها مع إلحاق )ما( بها بينما يزول اختصاص أخواتها في 

( أم الباب التي يعمل الباقي حم اًل عليها والذى يظهر الحالة ذاتها حتى )إنَّ
ويكون ذلك شافيًا لإلجابة عن هذا أنَّ اختصاصها باألسماء أقوى من أخواتها 
فقد ورد في أخواتها من كالم العرب ما وقعت فيه على أسماء مرة وأفعال 

 أخرى أمَّا ليت فأغلب ما وقعت عليه هي األسماء .
األسماء عند كما أنَّ هذه األحرف أكثرها يخرج عن االختصاص ب      

تحقيقها وأشياء أخرى تخرجها أيضًا ومنه أنَّها تخرج كذلك إنَّ عن 
اختصاصها إذا جاءت بمعنى نعم قال ابن مالك : )ونبهت في هذا الباب 
على ورود إنَّ بمعنى)نعم( ليعلم بها فتعامل بما تعامل )نعم( من عدم 

  (2)االختصاص وعدم اإلعمال وجواز الوقف عليها
نَّما وأخ       يرًا أقول : إنَّ الذى أبقى ليت علي اختصاصها ليس القياس وا 

 هو السماع عن العرب.
( في االختصاص باألسماءإعمال )ال( النافية للجنس لمشابه - 4  . تها )إن 

       ) إذا قصد ب)ال( نفي الجنس على سبيل االستغراق أشبهت )إنَّ
لى االسم والفعل فصارت مختصة بعد أن كانت مشتركة في الدخول ع

فاختصت بعد ذلك بأحدهما وهو االسم قال ابن مالك : )إذا قصد بال نفي 
الجنس على سبيل االستغراق ورفع احتمال الخصوص اختصت باألسماء 

                                                 

 سورة فاطر 28جزء من آية رقم   (1)
 33ص2شرح التسهيل ج  (2)
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ألنَّ قصد ذلك يستلزم وجود من الجنسية لفظًا أو معنى وال يليق ذلك إالَّ 
  (1) ا يليها من نكرة .(باألسماء النكرات فوجب لك عند ذلك القصد عمل فيم

( أقوى        ومع القول بأنَّ )ال( النافية للجنس شبيه بإنَّ إالَّ أنَّ عمل )إنَّ
في المبتدأ أو الخبر ؛ ألنَّه كما سبق القول في الحديث عن إنَّ أنَّها شبيهة 

  (2) باألفعال الناسخة لالبتداء في االختصاص نحو : )ال رجل في الدار(
فاالبتداء معتبر مع ال ، ويلغى مع إنَّ فتعمل هي النصب في وعليه       

 االسم وال يعمل االبتداء الرفع في االسم . 

( ، وذكر البعض أنَّها        نَّما تعمل )ال( النافية للجنس لمشابهتها )إنَّ وا 
نَّما عملت فقط لمشابهتها إنَّ من عدة وجوه ذكرها العكبري  غير مختصه وا 

 منها :
 ال تدخل على مبتدأ وخبر كإنَّ .أنَّها   -1

( لتأكيد اإلثبات .  -2  أنَّها تدخل لتأكيد النفي وتدخل )إنَّ

أنَّها نقيضة إنَّ ، والشيء يحمل على نقيضه كما يحمل على نظيره ،   -3
 وهذا  مع غرابته إالَّ أنَّه حق واقع في إعمال الحروف .

( كذلك ولذلك فهي ع  -4 نده عاملة فقط أنَّها صدر الكالم كما أنَّ )إنَّ
( لما تقدم من أوجه للمشابهة .  بالحمل على )إنَّ

وكان القياس عنده أالَّ تعمل نظرًا لعدم اختصاصها فهي تدخل على       
األسماء واألفعال قال في شروطها : ) أن تدخل على نكرة ويقصد بها نفى 

كان الجنس كقولك : )ال رجل في الدار( ، وهذا الباب معقود لهذا الضرب و 

                                                 

 53ص  2شرح التسهيل ج   (1)
 65ص  2المرجع السابق ج   (2)
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القياس أالَّ تعمل البتة ألنَّها تدخل على األسماء واألفعال فال اختصاص لها 
  ( 1)إالَّ أنَّها عملت هنا ألنَّها أشبهت إنَّ .(  

 يرى فالعكبري واضح مالك ابن ذكره ، وما العكبري ذكره ما بين والخالف     
 اختصاصها أنَّ  يرى مالك وابن قياس غير عنده عملها ولذا اختصاصها عدم
 . بينهما المشابهة وجه هو االختصاص وعدم عملها في سبباً  كان كإنَّ 

 غير أنَّها المالقي وذكر اختصاصها عدم يرجح ما المالقي كالم وفي      
نَّما األسماء في تؤثر لم ولذا مختصة قال:  فقط النكرات في أثرت المعرفة، وا 

 (2). ( بها مختصه غير ألنَّها ؛ فيها تؤثر فال المعارف على يدخل ما فأمَّا)
  مذهبين:  فيها ذكر فقد النكرات على الداخلة( ال) أمَّا      
 حمالً  خبراً  ويرفع اسماً  بها فينصب بإنَّ  لها تشبيهاً  إنَّ  عمل إعمالها : األول

 رجلٍ  غالمَ  : ال ، فيقال نافية ، وال موجبة إنَّ  ؛ ألنَّ  النقيض على للنقيض
 . الجنس لنفي كانت ، إذا منك أفضلُ 
الوحدة  لنفي كانت إذا بليس لها تشبيهاً  ليس عمل يعملها منهم من : والثاني

 الجملة على مثلها تدخل ؛ ألنَّها الخبر وينصب االسم بعدها فيرجع ،
   (3)اإلسمية .

وذكر المرادي في وجه إعرابها ما مفاده أنَّ قصد التنصيص على       
م الستلزام ذلك وجود )من (، وهي ال تدخل إالَّ العموم جعلها مختصة باالس

 (4)على النكرات فوجب عمل ال فيما يليها .

                                                 

  1/232ومغني اللبيب  2/242وينظر الكتاب  1/252( المتبع 1)
  266( رصف المباني ص 2)
وبغية السالك للصعيدي  251و 256الجنى الداني ص  وانظر 262و 261( رصف المباني ص 3)

    62ص 
  252( الجنى الداني ص 4)
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( إنَّ ) عمل للجنس النافية( ال) إعمال النحو كتب اشتهر في وقد      
مشابهة  من مالك ابن ذكره فإنَّ ما ، أمَّا عن وجه المشابهة ،  لها لمشابهتها

 إنَّ  بل النحويين من كثير يذكره فلم ءباألسما االختصاص في إنَّ  لـ( ال)
نَّما مختصة غير( ال) أنَّ  يرون النحويين أغلب ( إنَّ ) لـ لمشابهتها عملت ، وا 
 . باألسماء اختصاصها منها يكن ولم بيانها سبق أوجه عدة في

 المطلب الثالث
 .فيها شيئاً  يعمل وال باألسماء يختص ما أثر 
 فإنَّ  العمل به أقصد ال المذكور األثر هذا أنَّ  إلى هنا اإلشارة تجدر      
نَّما مختصه أنَّها مع بعملها أحد يقل لم باألسماء المختصة األحرف هذه  وا 

 ذلك . من النحوية القضية في األثر هو هنا باألثر أقصد
 فلم الفعل مشابهة عن أبعدته المصدر على دخلت إذا التعريف الم - 1

 . الفعل عمل يعمل
 معرفاً  المصدر يكون : أن الثالث والضرب):  العكبري يقول ذلك وفى

 شبه من : ال يعمل ؛ ألنَّه بعد(1)واختلفوا فيه فقال أبو علي في بعض كتبه 
:  آخر موضع في وقال الذى بمعنى والالم األلف وليست بالتعريف الفعل
 باإلضافة معرفاً  مضافاً  عمل إذا المصدر ؛ ألنَّ  الجمهور قول وهو يعمل
ن  (2) . (  بالالم معرفاً  يعمل فكذلك الفعل يدخل ال ذلك انك وا 

 الفارسي على كأبي البعض رآها التي العلة أنَّ  العكبري كالم مفهوم      
 باألسماء ، وهذا مختصة أل بأل  وأنَّ  معرف وهو المصدر عمل من مانعة

 المصدر جعل الذى ، األمر الفعل مشابهة عن المصدر أبعد قد االختصاص
  إالَّ . ليس للمشابهة الفعل على حمالً  يعمل إنَّما فهو للعمل مهيأ غير

                                                 

  15و 18( اإليضاح ص 1)
  211وانظر الغرة البن الدهان ص  2/656( المتبع 2)
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 منع ، وهو للفارسي:  : األول مذهبين هذا في العكبري أورد وقد       
 الجمهور عند إعماله في ، والعلة إعماله للجمهور ، وهو:  ، والثاني العمل

 الفعل ابهةمش عن المصدر تبعد واإلضافة مضاف وهو عمل قد المصدر أنَّ 
 (1) األسماء . خصائص من اإلضافة إذ
 إنَّ  حتى المصدر حروف من كالجزء تعد معلوم هو كما التعريفية(  أل) و

 مع االسم في ويعمل الكلمة بنية من كأنَّها يتجاوزها عليها المتقدم العامل
  (2). وجودها
 قبل كانت التي النكرة  غير آخر اسم كأنَّه معها االسم يصير أنَّه إالَّ       
 (3).  (أل) دخول
ذا        رأى أغفل أن أستطيع فال القضية هذه في الجمهور رأي ذكر وا 
:  قال بأل المحلى المصدر إعمال يجوز أنَّه يرى فهو النحويين إمام سيبويه

،  زيداً  الضارب من عجبت قلت ، كما زيداً  الضَّْرب من : عجبت وتقول)
 (4) .( تنوينال بمنزلة والالم األلف يكون
 وكالهما الفعل عمل الفاعل اسم عمل كما الفعل عمل المصدر أعمل فقد

   (5)الشاعر :  بقول المصدر لعمل واستشهد بأل محلى
  اأَلَجل ُيَراِخي الِفرارَ  َيَخالُ        َأْعَداَءهُ  النِّكايةِ  َضِعيفُ        
 معاقبة هنا الالم ؛ ألنَّ  بالالم المعرف المصدر إعمال فيه والشاهد      
 .  المنون عمل فيعمل للتنوين

                                                 

   2/423( المتبع 1)
  2/652و 2/423( المتبع 2)
  2/333وشرح ابن عقيل  3/62وانظر الخصائص  154،  1/156( الكتاب 3)
  1/152( الكتاب 4)
 3/435والخزانة  1/152( البيت من المتقارب وهو من الخمسين التي لم يعرف قائلها ينظر الكتاب 5)

   64، 6/55وابن يعيش  3/566والعيني 
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  به يقل لم بعيد بأل محلى وهو المصدر إعمال منع أنَّ  نجد وهكذا      
 المصدر بعد العمل منع من حجة وكان سبق كما النحويين من قليل إالَّ 

 لحقته قد باألسماء المختصة أل ؛ ألنَّ  الفعل مشابهة عن بأل المحلى
 منع من أنَّ  النظر يلفت أل كما تدخله ال الفعل إذ الفعل لفظ عن فأبعدته
 مشابهة عن لفظه في المصدر بعد إنَّ  حيث قياسية علة ساق إنَّما عمله
 قال كما للفعل بالمشابهة يعمل إنَّما فالمصدر عمله من مانعاً  يقف الفعل

  (1). للفعل أصل ؛ ألنَّه يعمل إنَّما أنَّه اآلخر البعض يرى بينما البعض
إالَّ ما ذكر من  بأل المقترن المصدر إعمال  علة الجمهور يسق ولم      

 فرعه والفعل أصل أنَّه أنَّ من يعمل وهو مضاف يعمل وهو مقترن بأل ، أو
  الحال على الداللة على يقتصر وال األزمنة جميع في يعمل ، وهو

نَّما الفاعل في اسم الحال هو كما االستقبال أو  الماضي شامالً  يعمل وا 
 (2)منها. لكل أصل ؛ ألنَّه والمستقبل والحاضر
 بين كبير خالف مسار ليست القضية فإنَّ  موجزاً  تعليقاً  هنا وأذكر      

 لفظاً  له بمشابهته فعله على حمالً  يعمل المصدر أنَّ  أراه فالذي النحويين
ن ومعنى  وليس للألفعا دائماً  يكون العمل أنَّ  إالَّ  للفعل األصل هو كان وا 
ن الفعل عن العمل في فرع فالمصدر لألسماء  في األصل هو كان وا 
 .االشتقاق

 الختصاصها الفجائية إذا بعد االشتغال على االسم نصب امتناع -2
 . باالسم
 : يجوز ) قيل عمٌرو يضربه زيدٌ  فإذا : خرجت نحو في هشام ابن قال      
،  عمٌرو ( مطلقاً  ضربهي زيدٌ  فإذا خرجت)نحو:  في االشتغال على النصب
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 الجملة إالَّ  يليها ال الفجائية إذا ؛ ألنَّ  الظاهر ، وهو مطلقاً  : يمتنع وقيل
 قد زيدٌ  : فإذا نحو في : يجوز عصفور ابن وتبعه الحسن أبو وقال اإلسمية
 هذه إذا مع اإلسمية التزام أنَّ  عندي ، ووجهه قد بدون ، ويمتنع عمٌرو ضربه
الشرطية المختصة بالفعلية فإذا اقترنت بقد حصل  وبين ينهاب للفرق كان إنَّما

  (1)بها .( الشرطية تقرن ال إذ بذلك الفرق
ذا الشرطية أنَّ الفجائية  الفارق أنَّ  كالمه من فهم       بين إذا الفجائية وا 

 إذا بعد االسم نصب ، فإذا باألفعال مختصة والشرطية مختصة باألسماء
 قد المتأخر الفعل ؛ ألنَّ  باالسم اختصاصها زال فقد االشتغال على الفجائية
 . المتقدم االسم في عمل

 الفجائية إذا به بين يفرق ما هناك يبق فلم اسمية وليست فعلية فالجملة      
ذا  مع تدخل ال لكن بالفعل مختصه فإنَّها قد دخلت إذا إالَّ  اللهم الشرطية وا 
  (2) اللبس . وزال الفرق فحصل الشرطية إذا

 االشتغال باب في الفجائية إذا بعد االسم رفع من هشام ابن ذكره وما      
 : قال حيث سيبويه رأسهم وعلى النحويين أكثر عليه ما هو االبتداء على
 زيدٌ  فاذا : نظرت تقول فيه بعدها االسم ابتداء يحسن آخر موضع )وإلذا
 (3)لحسن( يذهب زيدٌ  : فإذا قلت لو ؛ ألنَّك عمٌرو يضربه
 في الفجائية إذا بعد الواقع االسم في الرفع اختيار في واضح فكالمه      
 . االشتغال باب

 جهتين من بعدها الفعل لوقوع فيها ال مجال  الفجائية إذا ؛ ألنَّ  وذلك      
 :  المالقي ذكرهما

                                                 

  1/125( مغني اللبيب 1)
  323( الجنى الداني ص 2)
  1/162ب لسيبويه ( الكتا3)
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  بعدها تامة .  التي الجملة أنَّ  : إحداهما
 يكون وال ومفعول فعل من جملة موضعه في والمقدر حرف إذا أنَّ  : والثانية
 (1) . ومفعول فعل معنى في حرف
 يعرب ال الفجائية إذا بعد عنه المشتغل االسم أنَّ  يقررون نجدهم وهكذا
 على بالدخول الفجائية إذا اختصاص ذلك إلى دفعهم مبتدأ به ، بل مفعوالً 
ن وقعت جوابًا للشرط نحو : اإلسمية الجملة  إن تقم إذا ال الفعلية حتى وا 
نْ ): تعالى ، وقال منطلق عبداهلل  ُهم إَذا َقد َمْت َأْيِديِهم ِبَما َسيِّئةٌ  ُتِصْبُهم وا 

 (2) (َيقَنُطون
 الختصاصها الفجائية إذا ولي إذا االسم نصب مالك ابن عند يجوز وال      
 بعد وقوعه المشغول بالفعل السابق االسم موانع ومن ): قال اإلسمية بالجملة

 في عندي يجوز ، وال عمٌرو يضربه زيدٌ  فإذا : خرجت نحو الفجائية( إذا)
 مبتدأ إالَّ  يليها أالَّ  هذه( إذا) ألزمت العرب ؛ ألنَّ  إالَّ الرفع موقعه وقع وما زيد
 مالم استعمل فقد بعدها ما نصب فمن مبتدأ بعده خبر ، أو خبر بعده

 فأجاز قياساً  بأمَّا (3) سيبويه ، وقد ألحقها نظم نثر وال في العرب تستعمل
 : خرجت نحو بعده المشغول يفسره مضمر بفعل يليها الذى االسم نصب
 أن ينبغي ، وال عمرو فيضربه زيداً  : أمَّا يقال كما عمٌرو ،  يضربه زيداً  فإذا

ن ، ألنَّ أمَّا  بأمَّا إذا يلحق  كثيراً  المفرغ الفعل معمول يليها فقد فعل يلها لم وا 
 يليها وقد (4) ( َتْنَهرْ  َفاَل  الس اِئلَ  َوَأم ا َتْقَهرْ  َفاَل  الَيِتيمَ  فأم ا):  تعالى كقوله

 َثُمودَ  وأم ا):  السلف بعض كقراءة مشغول مفسر بعده مقدر معمول

                                                 

 61( رصف المباني ص 1)
  61من سورة الروم وانظر رصف المباني ص  36( من اآلية 2)
 وما بعدها 162/ 1( الكتاب لسيبويه 3)
 من سورة الضحى  5،16( اآلية 4)
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، ولم يل إذا فعل ظاهر وال معمول فعل ، إنَّما يليها أبدًا في  (1) (َفَهَديَناُهم
  (2) ر منطوق بهما ، أو مبتدأ محذوف الخبر. (النثر والنظم مبتدأ وخب

 نصب منع فقد مالك ابن كالم في قوي ظاهر وأثره فاالختصاص      
 وهو العامل تسلط يعني االسم ونصب باألسماء الختصاصها بعدها االسم
 إذا مع يقع لم ، وهو الفعلية الجملة في يدخلها مما عليها المتأخر الفعل

مبتدأ وخبر ، أو مبتدأ خبره  بعدها إالَّ  العربي اللسان في ترد لم فإنَّها الفجائية
 أمَّا ؛ ألنَّ  أمَّا على قياسها من سيبويه ذكره ما مالك محذوف ، ورفض ابن

 مقدر فعل معمول أو ظاهر الفعل معمول على بدخولها اختصاصها تفقد قد
 فجائيةال إذا فاختصاص ، وعليه السابقتين الكريمتين اآليتين في ورد كما

  عليها. إذا حمل يجوز فال أمَّا تقاربه ال باألسماء
 إذا اختصاص فإنَّ  بيناً  واضحاً  هنا ويظهر االختصاص أثر هذا هو      
عرابه بعدها عنه المشغول االسم رفع أوجب باالسم الفجائية  يجوز وال مبتدأ وا 
 ةاإلسمي بالجملة اختصاصها عن يخرجها نصبه ؛ ألنَّ  األصح على نصبه
 .أعلم ، واهلل الفعلية الجملة على داخلة

                  فيه.  يشك مما ؛ألن ها االسم على بالدخول( إم ا) اختصاص - 3
 في وليست العطف حروف في ذكرت( إمَّا) أنَّ  واعلم):  العكبري قال

 : لوجهين عاطفة التحقيق
  يد ...ز  إمَّا : قام كقولك االسم قبل بها تبدأ أنَّك : أحدهما

                                                 

من سورة فصلت وقراءة فتح الدال عن الحسن والجمهور على ضم الدال ينظر  12( من اآلية 1)
 2/221المشكل لمكي و  442/ 2اإلتحاف 

 146،  2/135( شرح التسهيل البن مالك 2)
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مَّا زيٌد ، قام إمَّا): فيقال الفعل بإمَّا قبل يبدأ لم : ِلمَ  قيل فإن :  ؟ قيل عمٌرو وا 
 فيه مشكوك غير هنا والفعل فيه مشكوك( إمَّا) بعد ما ؛ ألنَّ  ذلك يصح ال

نَّما  (1) .( فيه فيشتركان ذلك عدا ما وأمَّا منهما الفاعل عين في الشك وا 
 االسم على إمَّا دخول لزوم مواضع من أنَّ  كبريالع كالم من وفهم      
فيه ، ومثَّل بنحو : قام إمَّا  مشكوكاً  االسم يكون أن الفعل على دخولها وعدم

مَّا عمرو ، فليس الشك في مَّا االسم في الشك بل الفعل زيد وا   موضوعه ، وا 
 ما يشك فيه المتكلم .  على للدخول
نَّما إلمَّا صاختصا موضع ليس وأرى أنَّ هذا        بحالة مرتبط هو وا 
 نفسه الفعل في وليس الفعل فاعل في شاكاً  كان أنَّه المثال هذا في المتكلم
 إمَّا دخول مواضع جميع في بثابت ليس اختصاص موضع هذا فإنَّ  وعليه
 االسم على الدخول في إمَّا تشترك االسم في الشك موضع غير في فإنَّه

مَّا إمَّا : جاءني بقولهم ريالزمخش له ومثل الفعل وعلى :  عمرو، وقال زيٌد وا 
مَّا أو في ويقال)   للتخبير إنَّهما األمر وفى للشك إنَّهما الخبر في وا 

   (2) واإلباحة .(
مَّا أو بين الفرق أنَّ  وذكر        يمضي أو مع الكالم أنَّ  الشك إفادة في وا 
 على مبنى أوله من فالكالم (إمَّا) مع أمَّا الشك يعترضه ثم اليقين على أوله
   (3) . الشك
 مثَّل فقد أمثلة لها من يذكر ما أغلب في االسم تالزم ما كثيراً  وأجدها      

مَّا تسعة إمَّا العبيد من : لزيد بنحو للشك مفيدة ، وهى (4) مالك ابن لها  وا 

                                                 

 2/438( المتبع 1)
 1/66ومغني اللبيب  365( المفصل ص 2)
 365( المفصل ص 3)
 3/365( شرح التسهيل البن مالك 4)
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 رمصد تأويل في أنَّهما إالَّ  والمضارع أنْ  على هنا دخولها مع ، فهي  عشرة
في  مالك ابن قول من فهمته ما للشك أنَّها على ، والدليل اسم والمصدر

 في يستغنى وقد( ما) عليها فزيدت إن إمَّا وأصل):  قال حيث إمَّا أصل
  (1) بإن . ( الشعر
فادتها       مَّا زيدٌ  إمَّا قام):  نحو الطلب وليس الخبر في تكون للشك وا   وا 
 الذى اإلبهام غير وهو الفعل فعل من ميعل ال الشك في فالمخبر( عمٌرو
 (2).   السامع على االستبهام يريد ولكن يعمل
،  شرط حرف إمَّا كون في النحويين اختالف النحو كتب في هذا وكثر      
 من فريق كل ساق وقد العطف حروف من أنَّها على النحويين أكثر ولكن
 (3) .لذكره هنا المقام يتسع ماال كالمه على األدلة
وأكثر ما وجدت في إمَّا أنَّها داخلة على االسم إالَّ ما ندر نحو قوله       
م ا َيُتوُب َعليِهم (تعالى : ُبُهم وا    (5)وهي فيه لإلبهام.( 4)) إم ا ُيَعزِّ

 
 
 

                                                 

 1/55ومغني اللبيب  3/141و 266/ 1وانظر الكتاب لسيبويه  3/362( شرح التسهيل البن مالك 1)
 1/66ومغني اللبيب  536والجنى الداني ص 161ي ص ( رصف المبان2)
 528والجنى الداني ص  161و 166ورصف المباني ص  3/362( شرح التسهيل البن مالك 3)

 1/55ومغني اللبيب  525و
 من سورة التوبة   166( من اآلية 4)
 1/66( مغني اللبيب 5)
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 الثاني المبحث
 باألفعال الحروف من يختص ما أثر

 المطلب األول
 . الجزم فيها ويعمل باألفعال يختص ما أثر

 القضية في االختصاص أثر أبرز أن المبحث هذا خالل من أود      
 فيما وتتمثل الجزم فيه وتعمل بالفعل المختصة العوامل خالل من النحوية

 . قضايا من يلى
                اسم . وليها إذا باألفعال المختصة الجزم حروف بعد الفعل إضمار - 1

نْ  ، ولم الناهية ، وال األمر الم الجزم عوامل من أقول بداية        ، وا 
 باألفعال اختصت ؛ ألنَّها الجزم تعمل وكلها معناها ضمن ، وما الشرطية
 ؛ ألنَّ  وتعمل فيها تؤثر أن ذلك فاقتضى الجزء منزلة منها تنزل )ولم الزمتها

  (1) أنسب . ( ؛ ألنَّه الجزم فيها فعملت غالباً  فيه أثر شيئاً  الزم ما كل
 الجزم وأدوات الشرط حروف أنَّ  موضع من أكثر في سيبويه كرذ وقد      
 . الفعل إالَّ  اليليها جميعها
 وال يرتفع( إنْ ) بعد شيء ينتصب ال أنَّه  الشرطية بإنْ  يتعلق فيما ذكر حيث
 األسماء أنَّ  ، وذكر الفعل عليها يبنى التي الحروف من إنْ  ؛ ألنَّ  بفعل إالَّ 

نْ  زيدٍ  : إنْ  يلق فإذا بعدها بها ال يبتدأ  بزيد مررت إنْ  أريد ، فإنَّما عمٍرو ، وا 
نْ   ؛ ألنَّه بالباء االسم وانجرَّ  آخر فعل على الكالم ، فجرى بعمرو مررت ، وا 

ن بالباء إالَّ  الفعل إليه يصل ال  مضمر فعل على محموالً  كان نصبه ، وا 
 (2) األول . للفعل مشابه

                                                 

 283وانظر رصف المباني ص  4/52( شرح التسهيل البن مالك 1)
 223وانظر الجنى الداني ص  1/263( الكتاب لسيبويه 2)
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 أي العرب أضمره ما على اً مقصور  الفعل إضمار سيبويه وجعل      
 يظهر حرف كل ليس أنَّه واعلم):  ، قال يقاس وال السماع على فيه يقتصر
 من العرب فيه أضمرت بعد ما تضمر ولكنَّك الفعل فيه يحذف االسم بعده

 على هي التي األشياء هذه ، وتجرى أظهروا ما وتظهر والمواضع الحروف
 ما على الكالم في هو ومما الكالم نفس من يحذفون ما بمنزلة يستخفون ما

 (1) . ( جروا
ن        أضمرت ما على اإلضمار في االختصاص من أعجبت كنت وا 
 الحذف ، أمَّا بها معرفة المتكلم لغير ليس عقلية عملية اإلضمار فإنَّ  العرب
ن فالحذف واضحان فهما والذكر  في يبقى إالَّ أنَّه لإلضمار مرادفاً  كان وا 
 ظاهر فعل الكالم في يوجد فقد عليه دليل فال اإلضمار أمَّا عليه دليل الكالم

 عمل تمنع لعلة ال آخر فعل بإضمار ويقولون إليه ينظر وال عنه فيستغنى
 للدخول مالزمة األداة هذه بأنَّ  يقول القياس ؛ ألنَّ  بل الظاهر المتأخر الفعل
ما  لىع اإلضمار يقتصر فكيف فعل تقدير من بد لها فال الفعل على

 العامل اختصاص من تقرر لما وفقاً  يكون اإلضمار أقول بل العرب أضمرت
الَّ  بالفعل  مالزمته عدم على يدل ما الجزم أدوات بعد االسم ورود كثرة فإنَّ  وا 
 السماع فإنَّ  المسألة هذه في هنا حاكم القياس أنَّ  فأرى العرب كالم في للفعل

 يتمكن ال أنَّه كالمي على والدليل االسم على المجازاة حروف بدخول ورد قد
 باستقراء إالَّ  إضمار موضع هذا أنَّ  يعلم أن النحو بقواعد علم له ليس سامع
 سواء الفعل إالَّ  يليها ال التي الحروف تلك من سيبويه ، وجعل النحو قواعد
 إذا أو مضمرًا : لم ، ولمَّا ، وقد ، وسوف ، فذكر أنَّه  ظاهراً  الفعل كان

                                                 

 266، 1/265( الكتاب لسيبويه 1)
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على شيء  من مسببه  لم يكن   الفعل أوقع وقد االسم يقدم عر أناضطر شا
 حد اإلعراب عندئذ  إالَّ  النصب على 

 (1) أضرب . زيداً  نحو : لم المفعولية
 يليه مما ليس كان إذا الفعل يضمر : ) ألنَّه اإلضمار لهذا قال معلالً       
 (2). (   ذلك في مواضع فعلوا كما االسم
لى        على دخلت إذا إْن الشرطية( أنَّ ) فذكر المبرد أيضاً  أشار هذا وا 

 االسم هذا باالسم الماضي وبين بينهما الفصل جاز لفظاً  تجزم ولم ماٍض ،
 من أمكنني اهلل إنْ ) في قولهم : رفع التقدير ويكون مضمر لفعل معمول
   (فعلت . فالن

نَّما) :  ذلك موضحاً  قال وقد        بينها الفعل أضمرت أنَّك هذا تفسير وا 
 جاء و هذا أضمر . ولكنَّه.. زيد من اهلل أمكنني : إن فتقديره االسم وبين

 يكون ال الجزاء ؛ ألنَّ  يجز لم يضمر لم ولو أضمر ما تفسير الظاهر بالفعل
 (3) . ( بالفعل إالَّ 

 تحدث عقلية عملية سبق كما اإلضمار : إنَّ  أقول هذا على وتعليقاً       
 لم إذا إالَّ  حقاً  به يحكم ال الحرف واختصاص السامع بها يعلم ال كلمالمت لدى

 فإذا به يختص ما غير مع الحرف نطق من الفصيح العربي اللسان يتمكن
 الحرف باختصاص يحكم فال  الحرف بعد االسم نطق من اللسان تمكن
 يهف مؤثرة للفعل مالزمة الشرطية( إنْ ) أنَّ  النحويون قرره ما ولكن بالفعل
 أكثر المضارع تصحب ، وهي النصب من أخف ؛ ألنَّه الجزم فيه فتعمل

                                                 

 1/58( الكتاب لسيبويه 1)
 1/58( الكتاب لسيبويه 2)
 2/22( المقتضب 3)
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ما  بمنزلة كانت المضارع مع استعمالها غلب فلمَّا الماضي تصحب مما
  (1) وتعمل . فيه تؤثر أن فقبلت به واختص الزمه
 قال الكالم يكون الفعل إضمار فعلى بعدها اسم جاء فإذا وعليه      

 الفعل يليهما أن من والبد):  الشرطيتين ولو إنْ  عن حديثة في الزمخشري
نْ ) و (2) (َتْمِلُكونَ  َأْنُتم َلو ُقلْ ):  تعالى قوله ونحو  على (3) (َهَلكَ  امُرؤٌ  وا 

 عمرو إنْ  ، وال ذاهب زيد لو يجز : لم ولذلك الظاهر هذا يفسره فعل إضمار
  خبرها كوني أن بعد لو الواقعة( إنْ ) في وجب الفعل ، ولطلبهما خارج
 (4). (  فعالً 

 واقعة تكون أن ينبغي والتي المجازاة حروف في النحويون قرره ما هذا      
 فعالً  بعدها قدروا اسم وليها فإذا به مختصة الفعل على
 من أولى الموجود إعمال كون مع فيه االسم على المتأخر الفعل يعملوا ولم

 . أعلم ، واهلل المضمر إعمال
 .  الختصاصهما الجر الم نظيرة ألن ها األمر مبال الجزم - 2

 : لوجهين الجزم عملها وكان الختصاصها : ) وعملت قال العكبري      
 نظيرة الالم وهذه األسماء في الجر نظير األفعال في الجزم ألنَّ  : أحدهما

 . الجر الم
 تفيد ناه الالم كانت فلمَّا بناء سكون ساكن للمخاطب األمر فعل أنَّ  : الثاني
   (5) لألمر . (  الموضوعة الصيغة حق هو الذى السكون عملها كان األمر

                                                 

 4/62( شرح التسهيل 1)
 من سورة اإلسراء 166( من اآلية 2)
 من سورة النساء 126( من اآلية 3)
 323( المفصل ص 4)
 2/521 ( المتبع5)



424 

 

 
 م2402 –دمنهور –جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنات 

  

،  إعراب كوجهي االسم في للجر مناظراً  الفعل في الجزم العكبري جعل     
فكونهما  االسم في الالم الجر كأداة الفعل في الالم الجزم أداة وجعل

 . حق متناظرتين
 الفعل في فكسرت بحركتها حركت الجر لالم نظيرة األمر الم ولكون      
:  العكبري قال مكسورة لالسم الجارة الالم أنَّ  كما : ِلينفق ، ِليضرب  فيقال

نَّما معنى على دالة غير حركتها إذا السكون فأصلها الالم وأمَّا)  حركت وا 
 : وكسرت لوجهين بالساكن االبتداء المتناع
 بالفعل مختصة كانت إذ االسم في الجر الم نظيرة الفعل في أنَّها : أحدهما

 . باالسم الجار كاختصاص
 (1) . ( التوكيد الم وبين بينها بالكسر فرق أنَّه:  الثاني
 عنه عدل ولكن السكون األمر الم حركة في األصل أنَّ  كالمه فظاهر

 الجر الم حركة ؛ ألنَّ  لغيره وليس للكسر ولجيء بالساكن البدء الستحالة
 .  بحركتها حركت لها نظيرة األمر الم تكان فلمَّا الكسر
 أورد قد مالك بن بدر الدين نجد وعليه التوكيد بالم اللتبست فتحت لو وأنَّها
  لغات : ثالث فيها

  فيها . أصالً  وجعله الكسر :  األولي
 (2) . سليم بني عن قبلة والقراء مالك ابن حكاها وقد الفتح الثانية :
  قوله نحو والفاء الواو بعد الالم جاءت إذا وذلك السكون : الثالثة
   (3) ( ِبي ِلي َوْلُيؤِمُنوا َفْلَيْسَتِجيُبوا) تعالى :

                                                 

  2/521( المتبع 1)
ومغني  111والجنى الداني ص  322والمفصل ص  4/151وانظر الكتاب  4/58( شرح التسهيل 2)

 1/223اللبيب 
 من سورة البقرة  186( من اآلية  3)



424 

 

 
 َوَعَدِم االخِتَصاِص َوَأَثُر َذلك احُلُروُف َبنَي االخِتَصاِص  

  

  

 الكسر إلى يلجأ ما كثير فإنَّه الجزم من قريب بأنَّه الكسر علل ولكنَّه      
 .  يتعذر حينما لإلسكان تفادياً 
 حتى عيفض غير عنده فهو مالك ابن ذهب كما لألصل رجوع أو هو      
نَّما الجر بباء فعل كما لعملها ولفظها حركتها يناسب  أنَّه لكسرها لجيء وا 
 وهو السكون إلى بها رجع العطف حرف دخل فإذا تسكن فال بها يبتدأ

 (1) . األصل
 الجر لالم نظير ؛ ألنَّها مكسورة الجزم الم يجعل البعض نجد وهكذا      

 متباعدان غير ، وهما الجر لباء نظيرة ؛ ألنَّها مكسورة أنَّها يرى والبعض
 حمالً  كونه عن علته في يخرج لم الجزم الم في مشهورة كلغة الوارد فالكسر

 الجر حرف فإنَّ  بالفعل مختصة الجزم الم أنَّ  فكما الجر حرف على لها
  باالسم . مختص

 ابن قال بالفعل. المختص الحرف ولي إذا عنه المشتغل نصب وجوب -3
أو مالبسه على الوجه المذكور وعدمت موانع  الضمير انتصب اإذ):  مالك

:  نحو بالفعل يختص ما بعدها كان إن نصبه نصب صاحب الضمير وجب
 (2) .( عقل ضربته زيداً  إنْ 

 يجب الفعل على المتقدم االشتغال باب في االسم أنَّ  كالمه مفهوم      
 لوجوب موضعاً  هنا وذكر النصب موانع عدمت إذا رفعه يجوز وال نصبه

 أدوات الحروف هذه من بالفعل المختص الحرف بعد االسم يقع كأن النصب
 الشرط أدوات  فاختصاص( عقل ضربته زيداً  إنْ ) :  بقولهم مثل وقد الشرط

                                                 

وشرح المفصل البن يعيش  112والجنى الداني ص  225،  228( انظر رصف المباني ص 1)
  21اني ص وتسهيل نيل األماني للفط 5/135

  3/146( شرح التسهيل 2)
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 يكون ، والنصب اسمية ال فعلية جملة عليه دخلت ما كون أوجب بالفعل
  اب.الب هذا في معلوم هو كما المذكور يفسره محذوف بفعل

 يقع أن والثاني):  عنه المشغول نصب مواضع في الزمخشري قال      
 (1) أولى. ( بالفعل هو موقعاً 
 بالفعل المختصة األدوات من وغيرها بالفعل الشرط أداة فاختصاص      
 فيه الرفع يرد وال محذوف بفعل بعدها االسم نصب االشتغال باب في يلزم
 وحرف الشرط حرف بعد النصب جبوي) الرضي : قال الموضع هذا في

الَّ  ضربك ضربته زيداً  : إنْ  مثل في التحضيض  (2) ضربته . ( زيداً  ، وا 
 وقع إذا النصب فيجب)قوله : في النصب وجوب مواضع هشام ابن ولخص
،  أكرمته : هالَّ زيداً  نحو التحضيض كأدوات بالفعل يختص  بعد ما االسم
 ، لقيته عمراً  ، ومتى رأيته زيداً  هل: نحو الهمزة غير االستفهام وأدوات
 يقع ال النوعين هذين أنَّ  إالَّ  فأكرمه لقيته زيداً  نحو: حيثما الشرط وأدوات

 الفعل صريح إالَّ  يليهما فال الكالم في وأمَّا الشعر في االشتغال بعدهما إالَّ 
 نحو: الكالم في فيقع ماضي والفعل إنْ  أو مطلقاً  إذا الشرط أداة كانت إن إالَّ 
 الكالم في ويمتنع فأكرمه ، لقيته زيداً  إنْ  ، و  فأكرمه تلقاه أو لقيته زيداً  إذا

 وحيثما إنْ  بين الناظم وتسوية الشعر في ويجوز فأكرمه تلقه زيداً  : إنْ 
  (3)(مردودة
 عنه المشتغل االسم ينصب الشرطية( إنْ ) أنَّ  كالمه من فالذي فهم      

 في يأتي بل الشعر على قاصراً  بعدها عهوقو  وليس بالفعل الختصاصها

                                                 

 142،  1/132وانظر الكتاب  51( المفصل ص 1)
 1/126( شرح الكافية 2)
 132،  2/136( أوضح المسالك 3)
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 من المواضع وهو واجب إذن الشرط أدوات بعد االسم ، فنصب أيضاً  النثر
   (1) رفعه . يجوز وال نصبه  فيتحتم عنه المشغول االسم لهذا تعرض التي

 بالدخول األدوات هذه اختصاص فلوال بين واضح االختصاص فأثر      
 . النصب يجب ولم الرفع يمنع لم الفعل على
 

 المطلب الثاني
 . النصب فيها ويعمل باألفعال يختص ما أثر

 ولكن الجزم تعمل  أن بالفعل المختصة الحروف حق : إنَّ  القول سبق      
 حروفاً  هناك أنَّ  كما ذلك في العلة بينت وقد الفعل ينصب قد بعضها
 . أصالً  تعمل ولم مختصة
 للتذكير هذا عملت وقد مختصة الغير الحروف بعض هناك أنَّ  كما      

 : يلى كما النحوية القضية في وأثره وينصبه بالفعل يختص ما وسأذكر هنا
 باالسم. المختصة الناسخة ألن   نظيرة بالفعل المختصة المصدرية أنْ   - 1

 وتنصبه المضارع على فتدخل لزوماً  الفعل على تدخل المصدرية أنْ       
 بالدخول تختص التي الناسخة أنَّ  نظيرة أنَّها له نصبها علة في ذكر وقد
 . االسم على

 الفعل تنصب المصدرية( أنْ ) فإنَّ  االسم تنصب الناسخة( أنَّ ) أنَّ  فكما      
 : ) وتنقسم المصدرية( أنْ ) عن حديثه معرض في مالك بن الدين بدر ، قال
لى عملها على باقية أنَّ  من مخففة إلى  للمضارع اصبةالن مخففة وهي غير وا 
نَّما   (2) . (( أنَّ ) وهى األسماء عوامل بأحد شبيهة ؛ ألنَّها نصبته وا 

                                                 

  51( بغية السالك إلى أوضح المسالك لعبد المتعال الصعيدي ص 1)
 3/153وانظر الكتاب لسيبويه  4/2( شرح التسهيل 2)
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 االسم على للداخلة نظيرة الفعل على الداخلة( أنْ )أنَّ  إذن عنده فالعلة      
 .  مصدريتين أيضاً  وكونهما النصب وعمل االختصاص يجمعهما فكالهما
 على تدخل بالفعل المختصة نْ : إنَّ أ أقول في التوضيح وزيادة      

 وال لالستقبال وتخلصه الباب هذا في النواصب أم وهى وتنصبه المضارع
ن المضارع للفعل مالزمة فهي ناصبة مصدرية وألنَّها اليقين أفعل بعد تقع  وا 
 (1) : الشاعر قول في كما فضرورة ذلك خالف جاء

  َويَحُكَما َأسماء َعلى َتْقَرآنِ  أنْ         
  َأَحَدا ُتْشِعَرا اَل  وأنْ  الس اَلمَ  ِمنِّي                            

نَّما هي المخففة من الثقيلة         (2)وقيل :هذه ليست المصدرية الناصبة وا 
 إليه ذهب ما وافق من القضية هذه في لهم قرأت من بين من أجد ولم      
 ولعل الناسخة أنَّ  لىع العمل في محمولة المصدرية أنْ  كون من الدين بدر
  وجهين : من  تلك على هذه حمل لبعد نظري وجهة من هذا

 فإنَّ  واحدة قضية في بعض على بعضها الحروف حمل كثرة : األول الوجه
 على بالحمل االسم تنصب إنَّما باالسم المختصة الناسخة المؤكدة( أنَّ )

 تنصبه أن ال االسم تجر أن فيها األصل ، ألنَّ (3) . المتعدية األفعال
 المصدرية أنْ  حملت ثم أخواتها بقية عليها حملت ثم باالسم الختصاصها

في نصب  عليها أخواتها وحملت الناسخة أنَّ  على للمضارع الناصبة
 كناصب أخواتها بعض مع وتقدر ومضمرة ظاهرة تعمل أنَّها حتى المضارع

                                                 

واإلنصاف  2/15والمفصل  32غير منسوب ينظر مجالس ثعلب ص  ( البيت من البسيط  وهو1)
وابن يعيش  555/ 4والخزانة 138،  1/135وشرح أبيات المغني  1/36والمغني  563ص 

 4/53واألشموني 2/146والحماسة البصرية  8/143،  2/5
،  314،  246وانظر المفصل ص  212والجنى الداني ص  113،  112( رصف المباني ص2)

  1/36مغني اللبيب و  315
   118ورصف المباني ص  2/131( الكتاب 3)
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 ، وكى والالم،  حتى بعد كتقديرها النصب بذاته هو يعمل أن دون للمضارع
  الجحود.  ، والم

المختصة  أنَّ  وهو لألصل خالفاً  يعمل ما على أنْ  حملت أقول فكيف
 باألسماء وليس بينهما ما يجمعهما إالَّ االختصاص ؟ وما

نَّما العمل يضعف ذكرته هنا ال  (1)الدين . بدر ذكرها التي علته يضعف وا 
 في نصب الدين ربد به علل ما ضعف في أذكره مما : الثاني الوجه

ذن لن) أنَّ  المصدرية بأنْ  المضارع  في أنْ  على العمل في محمولتان( وا 
  (2) . الفعل على بالدخول مختصة جميعاً  كونها
( أنْ ) حمل النحويين بين من سيبويه أنَّ  ضعفه رغم يقربه الذى ولكن      

 ارالج في حذف فقط لالسم الناصبة أنَّ  على للمضارع الناصبة المصدرية
 تحذف قد الجر حروف من ونحوها الالم أنَّ  واعلم):  ، قال  منهما كل قبل
 ذاك : فعلت قلت حين المصدر بمنزلة جعلوها( أنَّ ) من حذفت كما أنْ  من
 كحال الجر حرف حذف في حالها ها هنا فأن ... الشر لحذر الشر أي حذر
   (3)كتفسيرها( وتفسيرها أنَّ 

 للفعل الناصبة أنْ  حمل أنَّ  خالله من فيظهر حواض هنا سيبويه فكالم      
 كالً  أنَّ  قبل من يكون به المختصة لالسم الناصبة أنَّ  على به المختصة

 َتِضل   َأنْ )قوله تعالى :   (4)سيبويه منه وجعل الجار قبله يحذف منهما
 (6) ( َوَبِنينَ  َمالٍ  َذا َكانَ  أنْ ):  تعالى وقوله (5) ( إْحَداُهَما

                                                 

   4/2( شرح التسهيل 1)
   26،  4/14( المرجع السابق 2)
   3/154( الكتاب 3)
   3/154( المرجع السابق 4)
 من سورة البقرة    282( من اآلية 5)
    8/316من سورة القلم ، وينظر البحر المحيط  14( اآلية 6)
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 بن الدين بدر ذكرها التي العلة هذه لضعف بيان من سبق ما كل معو       
 حذف من جواز سيبويه قاله ما خالل من يقربه ما أيضاً  ذكر فقد مالك
 . منهما كل قبل الجار
 الناصبة وأنَّ  للمضارع الناصبة أنْ  بين يقرب آخر وجه أيضاً  يوجد كما

 أن المصدرية( أنْ ) في غيينب إذ لألصل خالفاً  يعمل منهما كالً  أنَّ  لالسم
 ينبغي كان الناصبة وأنَّ  منه كجزء وليست به مختصة ؛ ألنَّها المضارع تجزم
 فهما وعليه فيهما ينبغي الذى األصل عن خرج منهما فكل االسم جر لها

 في عليهما أخواتهما حمل األصل عن وخروجها االختصاص في متشابهان
ذا ما دفع بدر الدين في حمل ، وقد يكون ه مصدريتان وأنَّهما العمل

 .أعلم واهلل  العمل في الناسخة المصدرية على
                                                       

 األفعال على األسماء فيها تقدم ال لألفعال الناصبة الحروف - 3
 .  الختصاصها

 فيها متقدَّ  ال التي الحروف ) باب في ذلك توضيح في سيبويه قال      
 الناصبة األفعال في الحروف العوامل الحروف تلك فمن):  ( الفعلَ  األسماء

 بين تفصل أن يجوز فال ،  ذاك يقولَ  زيدٌ  كي : جئتك تقول ال أنَّك ترى أال
 إنَّ  وبين االسم بين تفصل أن يجوز ال ، كما باالسم فيه والعامل الفعل

 (1) . ( بفعل وأخواتها
 في يعمل بما األسماء في يعمل ما يلتبس ال حتى نَّهأ كالمه مفهوم      
 بالفعل المختصة األدوات بعد الفعل على االسم يتقدم أن ينبغي فال األفعال
 على الفعل يتقدم ال كما المضارع نواصب ، ويقصد النصب فيه العاملة
 وال)آخر  موضع في وأخواتها كإنَّ  باألسماء المختصة الحروف بعد األسماء

                                                 

   4/6وانظر شرح التسهيل  3/116( الكتاب 1)
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 األسماء في يعمل بما تشبه أن كراهة األفعال في تعمل التي في لكذ يجوز
 أن كراهية بحشو ينصبه ما وبين الفعل بين تفصل أن يجوز ال أنَّه ترى أال

 ليس فيه يعمل ما وكذلك كالفعل ليس االسم ؛ألنَّ  االسم في يعمل بما يشبهوه
 (1)(هذا. ةوقل االسم في يعمل ما كثرة إلى ترى أال الفعل في يعمل كما

 جملة في والقارئ السامع ذهن انصراف عدم في السبب إلى نبَّه فأراه      
 جل بل بالفعل مختصاً  الحرف هذا كون إلى ناصباً  حرفاً  االسم فيها ولي

 أكثر االسم عوامل  ؛ ألنَّ  نظراً  باالسم مختص الحرف هذا أنَّ  عندئذ تفكيره
 . الفعل عوامل من

 المنصوب الفعل وبين الفعل نصب أداة بين فصلال عدم وجب ولذا      
ن حتى بفاصل :  المالقي يقول هذا وفى الفعل لهذا معموالً  الفاصل كان وا 

 فال مصدري حرف وكل مصدرية ؛ ألنَّها صلتها من شيء عليها يتقدم وال)
 ال ولذلك زيد من كالدال معه ؛ ألنَّه صلته من شيء عليه يتقدم أن يصح
 (2) . ( بينهما يفصل

 من الكلمة الحرف بمنزلة النواصب بأحد المنصوب الفعل معمول يعد فهو 
 ( الفعل معمول) االسم أيضاً  يتقدم فال أولها على الكلمة آخر يتقدم ال فكما
 الفعل وبين بالفعل المختصة النصب أداة بين يفصل ال حتى عامله على

ليه بفاصل  صلتها مع المصدرية أنْ ):  قال حينما مالك بن الدين بدر أشار وا 
 وجب ما لهما فيجب االسم بجزأي شبه كمال فلهما المصدر تأويل في

 (3) الفصل . ( ومنع الترتيب من للجزأين

                                                 

  3/111( الكتاب 1)
  112( رصف المباني ص 2)
   4/12( شرح التسهيل 3)
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 النصب أداة بين الفصل أجاز قد لهم قرأت فيما النحويين من أجد ولم      
   (1) بالدخول . األدوات هذه الختصاص المنصوب والفعل
 الناصبة األدوات بعد الفعل على االسم تقديم في قيل كثير من قليل هذا

 هذه الختصاص والفعل األداة بين والفصل التقديم منعوا وقد بالفعل المختصة
 . الفعل على بالدخول األدوات

 المطلب الثالث
 فيها شيئاً  يعمل وال باألفعال يختص ما أثر

 لهذا انك والتي الصلة ذات المسائل بعض أتناول المنطلق هذا من      
 : يلى كما وهي النحوية القضية في أثر االختصاص

  فعل. تقدير فعلى اسم بالفعل المختصة الحروف بعد وقع إذا - 1
 وهي تحتها تندرج من مسائل ورد فيما أفصلها مجملة قضية وهي      
 :  كالتالي

 محذوف. فعل ( فعلى تقدير ) لو بعد اسم إذا وقع - أ
 . فعل إضمار ( فعلى ذا)إ بعد اسم وقع إذا - ب
  وبين الفعل بفاصل . ) قد( بين يفصل ال  - ج
 فعل . إضمار فعلى التحضيض حروف بعد اسم وقع إذا  - د
 . محذوف فعل تقدير ( فعلى ) لو بعد اسم وقع إذا  - أ

 بالفعل االختصاص في الشرطية إنْ  مثل مثلها( لو) : إنَّ  أقول بداية      
 معمول أو الفعل إالَّ  يليها فال ، وعليه لةعام ليست أنَّها غير
 يا قالها غيرك لو ):  عمر قول نحو بعده بالظاهر المفسر المضمر الفعل
  (2) .( عبيده أبا

                                                 

   4/12( شرح التسهيل 1)
باب ما يذكر في الطاعون ، وانظر فتح الباري شرح صحيح  –( صحيح البخاري ، كتاب الطب 2)

= 
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األفعال  إالَّ  بعدها يكون ال( إنْ ) بمنزلة( ولو):  سيبويه يقول هذا وفى      
 األسماء ليهفعل مضمر في هذا الموضع تبنى ع  ففيه فإن سقط بعدها اسم 

 (1) صفة . ( بارداً  ؛ ألنَّ  النصب إالَّ  يحسن لم بارداً  ولو ماءَ  : أال فلو قلت
 بد فال( لو) بعد اسم وقع إذا أنَّه النحويين وأكثر سيبويه عليه فالذي      

:  العرب قول سيبويه منه وجعل له معموالً  االسم هذا يكون فعل تقدير من
 (2) (إصبعاً  دفعته ولو): هنا الكالم تقدير وجعل( إصبعاً  ولو الشر ادفع)

 على للو إبقاء وذلك وكوفيين بصريين النحويين أكثر عليه اتفق ما وهذا
 (4)الشاعر: قول بعدها االسم ورود ومن(3)باألفعال اختصاصها

    َأَصاَبُكم الِحمامِ  َغيرُ  َلو َأِخالءُ        
  َمْعَتبُ  الد هرِ  َعَلى َما َعَتبُت ولكنْ                           

 الكريم القرآن في جاء فقد الكالم اتساع في يأتي بل ضرورة المرادي يعده ولم
 (5)(َربِّي َرحَمةِ  َخَزاِئنَ  َتْمِلُكونَ  َأْنُتم َفَلو):  تعالى قوله

 لو بعد وخبرها واسمها إنَّ  ورود الموضوع بذات الصلة وثيق هو ومما      
 عن أمَّا اختصاصها على الحالة هذه في باقية لو أنَّ  النحويون ذكر فقد

 : لو كقولك فعالً ( إنَّ ) خبر كون من بد ال أنَّه الزمخشري ذكر فقد ذلك كيفية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

 5352البخاري البن حجر العسقالني مسألة رقم 
 4/6وانظر شرح التسهيل  226،  1/265( الكتاب 1)
   1/226( الكتاب 2)
   1/226( انظر مغني اللبيب البن هشام 3)
،  4/465والعيني  225( البيت من الطويل ، قائله : الغطمش الضبي ، ينظر الجنى الداني ص 4)

وشرح الحماسة للمرزوقي  2/255والتصريح  2/354والتبريزي  3/264وأوضح المسالك 466
   4/35اشية الصبان على األشموني وح 853ص

وبغية السالك إلى أوضح المسالك  225من سورة اإلسراء وانظر الجنى الداني ص  166( من اآلية 5)
   241ص 
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 َما َفَعُلوا َأن ُهم َوَلو):  تعالى قوله منه ، وجعل ألكرمته جاءني زيداً  أنَّ 
 (1) ( ِبهِ  ُيوَعُظونَ 

  (2) ( ألكرمته حاضري داً زي أنَّ  لو):  يقال أن عنده يجوز فال
 (3) . الشرط أدوات بقية عن( لو) به انفردت ما وهو

 في أنَّها  سيبويه ذكر لو فقد بعد  وخبرها واسمها أنَّ  موضع عن أمَّا      
 (4) . الوجه هذا على بناء الخبر يحدد لم ولكنَّه ، باالبتداء رفع موضوع

 (5) . لها : ال خبر وقيل محذوف الخبر : إنَّ  قيل وقد
( وخبرها واسمها أنَّ ) أنَّ  غيره يرى ، بينما اختصاصها زوال يعنى وهذا      

 قوله في هشام ابن ، قال هشام ابن ومنهم محذوف بفعل فاعالً  تعرب لو بعد
 عرض ، وقد (6) ( اهللِ  ِعندِ  ِمن َلَمُثوَبةٌ  َوات ُقوا آَمُنوا َأن ُهم َوَلو):  تعالى
 والزجاج المبرد ذهب) : قال وخبرها واسمها أنَّ  موضع في الواردة اآلراء

 آمنوا أنَّهم ثبت : ولو أي بعدها مقدر والفعل الفاعلية على أنَّه إلى والكوفيون
 (2) . بالفعل اختصاصها على لو إبقاء فيه بأنَّ  ورجح
 اآلراء بقية من إقناعاً  أكثر يعد الزمخشري ذكره ما أنَّ  عندي والرأي      
 مما فعالً  أنَّ  خبر كون اشترط حيث وخبرها واسمها أنَّ  موضع في لتقي التي
 . معها الالزم بالفعل االختصاص تحقيق من لو يقرب

                                                 

 من سورة النساء    66( من اآلية 1)
 323( المفصل ص 2)
 225( انظر الجنى الداني ص 3)
   3/121( الكتاب 4)
  2/355عقيل  وشرح ابن 241( بغية السالك ص 5)
 من سورة البقرة   163( من اآلية 6)
   241وبغية السالك ص  226/ 1( مغني اللبيب 2)



444 

 

 
 َوَعَدِم االخِتَصاِص َوَأَثُر َذلك احُلُروُف َبنَي االخِتَصاِص  

  

  

 مختصة كونها مع االسم على لو دخول في قيل قد  كثير من قليل هذا      
 الموضع هذا في االسم قبل فعل تقدير من بد ال حتما أنَّه أراه ، والذى بالفعل
 . وخبرها واسمها أنَّ  بعدها وقع أو ظاهر اسم بعدها وقع سواء

 الفاعل موضع في وخبرها واسمها أنَّ  اعتبار أنَّ  إلى أشير أن أود كما      
 به قال ، وقد اختصاصها على لو يبقي أن يمكن ما هو محذوف لفعل

 وعلى جمهور البصريين ، أمَّا والزمخشري والزجاج واألخفش والمبرد الكوفيون
   (1) مبتدأ . أنَّه رأوا فقد سيبويه أسهمر 
 فعل . إضمار ( فعلى اسم بعد )إذا وقع إذا – ب

 وجب منصوب اسم وليها فإذا بالفعل مختصه( لو) مثل مثلها( إذا)      
 . االشتغال باب ضمن وهذا فعل تقدير
ليه  وقد الموضع هذا في وقع إذا المفعول أنَّ  واعلم) (2):  قائالً  المبرد أشار وا 
 في كان كما له تفسير بعده الذى ؛ ألنَّ  المضمر انتصب عنه الفعل شغل

 (3) (َنت ِبُعهُ  َواِحَداً  ِمن ا أبَشراً )،  ضربته : أزيداً  قولك في االستفهام
 الفعل إضمار في االستفهام أدوات على الشرطية( إذا) المبرد حمل فقد      

 ومثل فعل على إالَّ  تقع ال ، فإذا المفعولية على منصوب اسم بعدها وقع إذا
 (4) : الشاعر قول منه ، وجعل فأكرمه لقيته زيداً  : إذا بقولهم له
َذا ُمْنِفَساً  إنْ  َتْجَزِعي اَل    َفاْجَزِعي َذِلك َفِعندَ  َهَلْكتُ  َأْهَلْكُتُه   **  وا 

                                                 

 266،  4/155( انظر أوضح المسالك 1)
 3/366و 1/136وانظر الكامل للمبرد  2/24( المقتضب 2)
 من سورة القمر 24( من اآلية 3)
 2/346،  1/332وابن الشجري  134/ 1( البيت من الكامل ، للنمر بن تولب ينظر الكتاب 4)

 281،  161وشواهد المغني ص  2/535والعيني  1/152والخزانة 
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 على ورفع بعدها وقع االسم أنَّ  فلو باألفعال إذا باختصاص ذلك وعلل      
 (1) ( األفعال على إالَّ  تقع ال الحروف هذه ؛ ألنَّ  خطأ لكان البتداءا

 ويجب قبيحاً  كان ورفع إذا  بعد فعل وقع فإذا سيبويه أيضاً  إليه سبقه وقد
 بعده االسم ويكون األسماء ابتداء بعده يقبح ومما):  قال القياس في نصبه

:  تقول وحيث إذاإذا أوقعت الفعل على شيء من سببه نصبًا في القياس : 
 في يكونان ، ألنَّهما فأكرمه تجده زيداً  ، وحيث فأكرمه تلقاه  عبَد اهلل إذا

بعدهما إذا كان بعده الفعل لو  االسم ابتدأت إن ويقبح المجازاة حروف معنى
ذا قلت : اجلس حيث زيد  : إذا قولك من أقبح كان يجلس زيد جلس ، وا 

ذا زيد جلس    (2) يجلس . ( وا 
 قال وبه جوازه مع الرفع وقبح هنا النصب ترجيح في واضح وكالمه      
 الفعل يفسره بمضمر يرتفع( إذا) بعد االسم أنَّ  يرى فهو الزمخشري أيضاً 

 (3).  بالفعلية إذا الختصاص الظاهر
 مع االبتداء على الرفع مالك ابن فيه جوز فقد إذا بعد االسم رفع واذا      
 . لفعلبا اختصاصها عن إذا زوال

 في الوجهين منهما كل جوز ، وقد (4) لألخفش أيضاً  مالك ابن ونسبه      
 :  االسم
 للوجه واحتج مبتدأ أنَّه على الرفع : والثاني،  مقدر بفعل االسم رفع : األول
( إنْ ) كطلب ليس لفعل( إذا) طلب ألنَّ ):  بقوله الثاني الوجه جواز مع األول
 االستفهام كهمزة فيه له عمل ال مما أولى فعلبال هو ما كطلب له طلبها بل

                                                 

  162،  1/166( الكتاب 1)
  162،  1/166( الكتاب 2)
 121،  126( المفصل ص 3)
   85،  1/84( معاني القرآن لألخفش 4)
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:  يقال أن جاز ولذلك إذا بعد يلزم ال الهمزة بعد االسم فاعلية يلزم ال فكما
  (1) خيرًا . به فظن المسجد في الرجل إذا

 ليس بعدهما الفعل رفع أنَّ  جهة من االستفهام أدوات على إذا حمل فقد      
 . يعمل ال همامن كل ، وكون أولى هو بل بالزم
 بما الشرطية إنْ  اتصال ألنَّ  االختصاص في إنْ  على( إذا) يحمل ولم

 من مالك ابن وقدم إذا بعكس عاملة إنْ  وألنَّ ( إذا) من أقوى به تختص
 ما ذاته في الوقت أيضاً  ويقوى النصب اختيار في حجته يقوى ما الشواهد
 (2): الشاعر بقول استشهد فقد األخفش إليه ذهب
ةِ  في َيدٍ  ُمعاِطي **   كأن هُ  أنْ  إذا حت ى ْمهَلهفأَ     َغاِمرُ  الَماءِ  ُلج 

( أنْ ) بعده وقعت حيث بالفعل مختص بعد يقع ال ما إذا بعد فوقع      
  (3) . مالك ابن ذهب كما بمختص ذلك يفعل وال اسمية جملة وبعدها الزائدة
 : قوالن فيه إذا بعد الواقع المرفوع االسم فإنَّ  وعليه      
 أكثر قال وبه المذكور الفعل يفسره محذوف لفعل فعالً  يعرب أن : األول

 مالك وابن أيضاً  األخفش اختيار ، وهو سيبويه رأسهم ، وعلى النحويين
 . باألفعال اختصاصها على إذا تبقى وبذلك
 عليه يدل ما لوجود مالك وابن األخفش قال ، وبه مبتدأ يعرب أنَّه : الثاني
 .  الشواهد من

                                                 

والخصائص البن  525وانظر إيضاح الشعر للفارسي ص  2/213( شرح التسهيل  البن مالك 1)
وشرح األلفية  3/325والتذييل والتكميل ألبي حيان  1/124وشرح الكافية للرضي  2/362جني 

  1/265ومغني اللبيب  2/265للمرادي 
وشواهد المغني  2/12والدرر 164/ 1( البيت من الطويل ألوس بن حجر ينظر الخصائص 2)

 42للسيوطي ص 
 2/235وارتشاف الضرب  2/265والمتبع  1/34بن الشجريوانظر أمالي ا 2/213( شرح التسهيل 3)

   1/53ومغني اللبيب  1/451وحزانة األدب 
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 التي المواضع من النحويين أغلب أمَّا نصب االسم بعد إذا فقد عده      
 ضمن النحو كتب أكثر في عليه نص ، فقد  الرفع على النصب فيها يترجح

 حيث عنه المشغول االسم في الرفع على النصب فيها يترجح التي المواضع
 هشام : ابن قال الفعل لىع تقع أن فيها األولى أدوات بعد واقعاً  االسم يكون

  (1) (. فعل يليه أن الغالب شيء بعد االسم يكون أن)
 في نصبه يجب فإنَّه بالفعل اختصاصه يلتزم ما بعد االسم وقع إذا أمَّا      
 غير االستفهام ، وأدوات  التحضيض أدوات بعد كالواقع االشتغال باب

 في ذلك بيان وسيأتي  (2)الشرطية . إنْ  في سبق كما  الشرط وأدوات الهمزة
 . االستفهام أدوات عن الحديث

 . بفاصل الفعل ) قد( وبين بين يفصل ال - ج
 السين) أيضاً  ومثلها )قد( تعمل وال باألفعال المختصة الحروف من       
  باسم. الفعل وبين بينهما يفصل أن فيهما يجوز فال( وسوف
 بغير بينهما يفصل فال كالجزء فيه وهي بالفعل مختصة فهي ) قد( أمَّا      
  (3):  الشاعر كقول االسم
  ِبَسارقِ  ِفيَنا الَمظُلومُ  * * وَما الَعاِشقُ  َعشَوةً  َأوَطأتَ  َواهللِ  َقد َأَخالدُ 
 (4) : النابغة كقول دليل عليه دل إذا بعدها الفعل يحذف وقد
لُ  َأِزفَ       َقدِ  َوَكأنْ  ِبِرَحاِلَنا لْ َتزُ  لم ا **   ِرَكاَبَنا َأن   َغيرَ  الت َرحُّ

                                                 

  2/135( أوضح المسالك 1)
  53/ 1ومغني اللبيب  2/136( أوضح المسالك 2)
( البيت من الطويل قائله : أخو يزيد بن عبد اهلل البجلي وقد لفق بعضهم بين صدر هذا البيت 3)

ومغني  266والجنى الداني ص  561لفرزدق ينظر : ديوان الفرزدق صوعجز بيت آخر ل
 485، 488وشرح شواهده 1/121اللبيب

/ 1والمغني  266والجنى الداني ص  3/232والخزانة  36( والبيت من الكامل ينظر ديوانه ص 4)
 1/18وشرح ابن عقيل  456وشرح شواهده ص  121
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  (1) زالت . قد : وكأن أي
 بفاصل الفعل وبين بينها الفصل عدم في لما بمنزله سيبويه وجعلها      

 جواب وهو بغيره الفعل وبين بينهما يفصل وال( قد) الحروف تلك فمن):  قال
  يقع لم أنَّه تأخبر  إذا  ؟ َفَعلَ  لهل جواباً  ما َفَعلَ  كانت كما : َأفَعلَ  لقوله
نَّما َفَعل وَقد يفَعل ولمَّا ( لمَّا( )قد) أشبهت ثم فمن شيئاً  ينتظرون لقوم هما ، وا 
 (2)الفعل( وبين بينها ال يفصل أنَّها في

 ونحوهن ولمَّا وسوف : قد بعد االسم فقدم شاعر اضطر إذا فإنَّه وعليه      
 كان إذا الفعل يضمر ه؛ ألنَّ  النصب إالَّ  سيبويه عند اإلعراب حد يكن لم

  (3)  االسم يليه مما ليس
 وفعلها قد بين الفصل يقصرون النحويين أغلب أنَّ  يتضح سبق مما      
 مالزمة فهي بالفعل اختصاصها سوى لعلة ال الضرورة حالة وفى فقط بالقسم

 (4) . الجزء مقام تقوم ؛ ألنَّها له
،  للتقريب أنَّها الفعلب اختصاصها في أخرى علة العكبري وذكر      

  (5) . الفعل خواص من والتقريب
 بالفعل مختصان فهما( وسوف السين) هذا في قد على وحملت      

 (6) وبينه . بينهما يفصل أن يجوز وال المضارع

                                                 

  266والجنى الداني ص  121/ 1( مغني اللبيب 1)
 352ورصف المباني ص  316وانظر المفصل ص  3/114( الكتاب 2)
 55والجنى الداني ص  1/58( الكتاب 3)
 353( رصف المباني ص 4)
  1/126( المتبع 5)
  1/138ومغني اللبيب  352ورصف المباني ص  3/115( الكتاب 6)
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 السين أمَّا الفعل وبين بينها الفصل الضرورة في يمكن قد أنَّ  غير      
 رغم المضارع للفعل مفارقتهما رورةوالض االختيار في المحال فمن وسوف
 .  بنفسهما قائمين حرفين كونهما

 . فعل إضمار فعلى التحضيض حروف بعد اسم وقع إذا - د
،  ، وهالَّ  ، وأالَّ  ، ولوما : لوال وهى التحضيض بأدوات التذكير هنا أود      
 َلوالَ ) ،(1) ( بالَمالِئَكةِ  َتأِتيَنا َلوَما) نحو : الفعل على بالدخول مختصة وهى
 بالفعل فعلت. والختصاصها تقوم ، هالَّ  ، أالَّ (2) (الَماَلِئَكةُ  َعليَنا أُْنِزلَ 

 ال األفعال تطلب ؛ ألنَّها الفعل تقدير فعلى اسم بعدها أتى فإذا به ألزموها
 ويكون الكالم عليه دل مضمر فعل وجود من فالبد اسم وليها فإن غير
 (3) . منصوباً  ويكون لمضمرا الفعل لهذا معموالً  االسم
 ومؤخراً  مقدماً  ومظهراً  مضمراً  الفعل فيه يجوز ما وأمَّا) :  سيبويه قال      
 : هال قلت . لو وأالَّ  ولوما ، فَهالَّ ولوال األسماء بعده يبتدأ أن يستقيم ، وال
 : أالَّ  قلت ولو . جاز قتلت زيداً  وأالَّ  ضربت ، زيداً  لوال  و ، ضربت زيداً 
نَّما جاز تذكره وال الفعل إضمار على زيداً  ، وهالَّ  يداً ز   فيه ألنَّ  ذلك جاز ، وا 

 (4) ( . ذلك في يجوز ما فجاز فيه واألمر التحضيض معنى
 للفعل منصوباً  التحضيض أدوات بعد االسم يكون أن بجواز صرح فقد      

 على يعرب أن ، أمَّا مذكوراً  الفعل يكن لم إذا فعل إضمار على أو المذكور
 يليها ال التحضيض أدوات ؛ ألنَّ  يجوزه ولم رفضه ما فهذا مرفوعاً  االبتداء
   الفعلية. بل اإلسمية الجمل

                                                 

 من سورة الحجر   2( من اآلية 1)
 من سورة الفرقان   21( من اآلية 2)
ورصف  316والمفصل ص  3/115وانظر الكتاب  243( بغية السالك إلى أوضح المسالك ص 3)

  468،  252، 2/362وشرح ابن عقيل  56، 84المباني ص 
   1/58( الكتاب 4)
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 التحضيض أدوات بعد االسم نصب في الواردين الوجهين صحح وقد      
 ذكر ، وقد فعل إضمار على ويجوز المذكور للفعل مفعوالً  إعرابه يجوز فإنَّه
  بقول محذوف بفعل لنصبه ، ومثَّل لأللفية شرحه يف عقيل ابن ذلك

 (1) : الشاعر
  ِصَحاُح  والُقلوبُ  الت َقدُّمُ  ...                 هال                

 للثاني ومثل التقدم وجد : هالَّ  تقديره محذوف بفعل مرفوع عنده فالتقدم      
  (2)لضربت .  مفعول فزيداً ( ضربت زيداً  لوال):  بقولهم
 جعلها العرض إفادة مع وهي للعرض فجعلها أالَّ  المرادي استثنى بينما      

 تنزل : أالَّ  نحو التحضيض لمعنى بديالً  العرض وجعل باألفعال مختصة
 (3) فتحدث . عندنا
 (4) الشاعر : بقول واستشهد فعل إضمار فعلى اسم وليها فإذا

َلةٍ  على **  َيُدلُّ     َخيَراً  اهللُ  َجَزاهُ  َرُجالً  َأالَ         َتِبيتُ  ُمَحصِّ
 .  بالفعل معه وتكون التحضيض من( أاَل )لـ العرض أنسب أنَّ  يرى فهو      
 : أاَل  يقول من في بشدة فال حث المرادي برأي األخذ إلى أيضاً  وأميل      
 . واضح هو ما ورفق بلطف العرض من ، ففيها فعلت

                                                 

ينظر المفصل ص  اآلن بعَد َلَجاَجتي َتلُحوَنني ( عجز بيت من البسيط لم يعرف قائله وصدره : 1)
ومجمع األمثال  2/362وشرح ابن عقيل  4/424والعيني  614والجنى الداني ص  316

2/465 
 2/364( شرح األلفية البن عقيل 2)
  382( الجنى الداني ص 3)
 2/368( البيت من الوافر قائله : عمرو بن قعاس ، أو قنعاس المرادي المذحجي ينظر الكتاب 4)

 3/112، 1/455خزانة وال 5/86،  2/5وابن يعيش  123واألزهية ص  56ونوادر أبي زيد ص 
وشرح  1/65والمغني  382والجنى الداني ص  3/352،  2/366والعيني  4/422،  156، 

   2/16واألشموني  1/58والهمع  215،  22شواهده ص 
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 والتي(  المخففة المفتوحة أَما) األربعة األحرف بهذه المالقي وألحق      
 أتى بعدها فإن كأاَل  الفعل إالَّ  بعدها يكون ال أنَّها فذكر العرض المعنى تأتى
 : أَما عنده والمعنى ، عمراً  أَما زيداً  : أَما فتقول الفعل فعلى تقدير االسم
  (1) . الكالم قرينة المحذوف الفعل على يدل  والذى زيداً  تبصر
 يوجد لم فإن المذكور للفعل مفعوالً  يعرب االسم إنَّ  القول سبق وقد      
 بعد المنصوب االسم أنَّ  هشام ابن رأى ، بينما محذوف لفعل مفعول أعرب
 على متأخر فعل وجود مع محذوف لفعل مفعوالً  يعرب التحضيض أدوات
 حينما كالمه من هذا فهمت ، وقد االشتغال باب من وعده  االسم هذا

  (2) قوله : الخليل عند ومنه):  قال الخليل عن نقالً  ببيت هداستش
لةٍ  على **  َيدل    َخيراً  اهللُ  َجزاهُ  َرُجالً  أاَل             َتبيتُ  ُمحصِّ
 بالمعنى عليه مدلوالً  الفعل فحذف صفته هذه رجالً  ترونني أاَل  عنده فالتقدير
 جزاه رجالً  اهلل  جزا: أاَل  أي التفسير شريطة على محذوف أنَّه بعضهم وزعم

 (3) خيرًا .(
 يفسره محذوف بفعل منصوباً  يكون أن جاز( رجالً )المنصوب فاالسم      
 على اعتباره مشغواًل عنه أو جاز نصبه بفعل محذوف دل المذكور الفعل
آخر:  موضع في قال عندئذ االشتغال باب على يكون فال الكالم قرينة عليه

 التحضيض كأدوات بالفعل يختص ما بعد سماال وقع إذا النصب فيجب )
 (4) (أكرمته زيداً  هالَّ  : نحو

                                                 

 56( رصف المباني ص 1)
 ( البيت سبق تخريجه في هذه المسألة 2)
  2/136وأوضح المسالك 1/65( مغني اللبيب 3)
 2/136( أوضح المسالك 4)
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 أدوات بعد االسم وقوع في النحويون ذكره قد كثير من قليل هذا     
 يفقد ال نصبه وأنَّ  غير ال منصوباً  يرونه النحويين ، فأغلب التحضيض

فعل إمَّا مفعول لل فهو نصبه أمَّا باألفعال اختصاصها التحضيض أدوات
الَّ فهو منصوب  المنصوب المعنى عليه دل محذوف بفعل المذكور إن وجد وا 

 .  هشام ابن ذكر كما االشتغال على
 . بالفعل لو الختصاص لو ( بعد ) إن   همزة فتح - 2

نَّما ، ولوال لو بعد وقوعها إنَّ  فيه تفتح ومما ): العكبري قال        فتحت ، وا 
 من فيها لما األسماء بعدها تقع ال( لو) فإنَّ  بالفعل لو الختصاص فيها

، (1) (لطمتني سوار لو ذات )   : المثل في قولهم فأمَّا الشرط حرف مشابهة
 (2).  سوار ذات : لطمتني تقديره محذوف بفعل فمرفوع
 موقعها النحويون ذكر وقد لو بعد وخبرها واسمها أنَّ  ترد بأنَّه القول سبق

  : فاعل. وقيل االبتداء ع علىرف موضع : في فقيل اإلعرابي
 يجب فقال( أنَّ ) في الهمزة حركة إلى إشارة فهو العكبري ذكره ما أمَّا      
 اختصاصها عن لو تزال ال حتى فاعل وخبرها واسمها أنَّ أنَّ  يعني مما الفتح
 . بالفعل
 مبنية فأنَّ  لوال بعد فتحها على( لو ) بعد الهمزة فتح سيبويه حمل بينما      

 إنَّما المكسورة إنَّ  ؛ ألنَّ  كسرها يجوز فال معنى فيها تحدث على لو ؛ ألنَّها
 أنَّه : لو وتقول ): وقال قبله بحرف معناه يتغير لم مجرد مبتدأ على تدخل
مبنية على لو كما كانت مبنية على لوال كأنَّك قلت   فأنَّ  له خيراً  لكان ذاهب

                                                 

 2/153وجمهرة األمثال للعسكري  81/ 2( هذا مثل عربي ينظر مجمع األمثال 1)
 1/286( المتبع 2)
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ن كانوا ال : لو ذاك ، ثم جعلت أنَّ وما بعدها ف ي موضعه ، فهذا تمثيل وا 
  (1) يبنون على لو غير أنَّ .(

) ُقل َلو َأنُتم َتمِلَكوَن َخَزاِئَن َرْحَمِة َربِّي ِإذًا أَلَْمَسْكتُم واستشهد بقوله تعالى :
 . (3)، وأنَّ واسمها وخبرها عنده مبتدأ وخبرها محذوف(2) َخْشَيَة اإِلْنَفاِق (

فيون ، والمبرد ، والزجاج ، والزمخشري ، واألخفش أنَّها بينما يرى الكو       
فاعل بثبت مقدر وقد سبق ذكر ذلك قريبًا ولكن لقرب اتصاله بفتح الهمزة 

( كان البد من التذكير به هنا .                                    من )أنَّ

توقعها وقاعدة الفتح عند الزمخشري )أن تعاملها معاملة المصدر حيث       
                                                 (  4)فاعلة  ومفعولة ومضافًا إليها ( 

وقد نقل المالقي قاعدة لضبط مواضع الكسر والفتح في همزة إنَّ فقال       
: )ما صلح في موضعها االسم والفعل معًا فهي مكسورة فيه ، وما صلح فيه 

غير فهي مفتوحة احترازًا من )لوال ( و )لو( فإنَّ االسم ال غير ، أو الفعل ال 
  (5) أنَّ مفتوحة بعدها ولوال يليها االسم ال غير و)لو( يليها الفعل ال غير .

ولم يتفق المالقي مع هذه القاعدة بل ردها بأنَّ فتح الهمزة بعد لوال ألنَّ       
يس مبتدأ والفعل )ال( في موضع الفعل واالسم يكون مرفوعًا بالفعل المقدر ول

)لو تقديره : لو صح أو ثبت ، وحذف لالختصار وجعل منه قول بعضهم : 
)َلو َأن  اهلَل َهَداِني أي : لو لطمتني وعليه قوله تعالى : ذات سوار لطمتني (
                        (6) َلُكنُت ِمن الُمت ِقين(

                                                 

 121ص  3الكتاب ج   (1)
 266/ 4وأوضح المسالك  58/ 4وشرح التسهيل  121/  3وانظر الكتاب  166اإلسراء   (2)
 253المفصل ص   (3)
  253( المفصل ص 1)
 126( رصف المباني ص 2)
(6)   



404 

 

 
 َوَعَدِم االخِتَصاِص َوَأَثُر َذلك احُلُروُف َبنَي االخِتَصاِص  

  

  

 تقديره بعدها . أمَّا لو فإنَّها لما كانت طالبة للفعل جاز       
أمَّا ضابط فتح الهمزة عند المرادي فلخصه في قوله : ) أولها : أن تقع في 
 موقع مصدر مرفوع ، وثانيها : أن تقع في موضع مصدر منصوب ، 

  (1) وثالثها : أن تقع في موضع مصدر مجرور .(

بق أّما وقوعها بعد )لو( ولوال فقد ذكر أنَّ البعض زاد هذا الموضع على ما س
وذكر أنَّها بعد) لو ( في (2) )َوَلو أن ُهم َصَبُروا(، ومثل له بقوله تعالى : 

  .(3)موضع رفع على الفاعلية بفعل مقدر 

على أية حال فإنَّ فتح الهمزة بعد )لو( ذكره معظم النحويين وفيه داللة       
( واسمها وخبرها يعرب فاعاًل لف عل على اختصاص )لو( بالفعل ألنَّ )أنَّ

محذوف فدخلت )لو( على فعل مقدر ، هذا عند من قال بأنَّه فاعل أمَّا من 
قال بأنَّه مبتدأ فلم يشر إلى زوال اختصاص لو بالفعل أو أنَّها باقية على 

 اختصاصها إذا ويليها أنَّ واسمها وخبرها .
  

 

                                                 

 1/252وأوضح المسالك  416الجنى الداني ص   (1)
 5الحجرات من اآلية سورة   (2)
 416الجنى الداني ص   (3)
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 المبحث الثالث
 أثر عدم االختصاص في القضية النحوية

 يم هذا الموضوع أن أوضح األمور اآلتية : أود قبل الدخول في صم
أقصد هنا بقولي أثر عدم االختصاص هو ما يترتب على عدم  أواًل :

االختصاص من تأثير سلبي في القضية النحوية ، وال أقصد أثر عدم 
نَّما أثره في القضية النحوية والحكم  اختصاص األداة في الفعل أو االسم وا 

نَّما المبني على عدم اختصاص األد اة إذ القاعدة أالَّ يعمل إالَّ ما يختص وا 
أوضحت ذلك رفعًا للتوهم حتى ال يظن القارئ أنَّ لعدم االختصاص أثرًا 

 إيجابيًا .
أنني سأذكر هنا كل ما له عالقة وثيقة بعدم االختصاص فيدخل  ثانيًا :

ل أو ضمنها القضايا المتعلقة يكون الحرف رغم عدم اختصاصه إالَّ أنَّه بالفع
االسم أولى ، ويدخل ضمنها أيضًا الحروف المختلف فيها بين االختصاص 

 وعدم االختصاص وهذه القضايا أذكرها كالتالي :
 إذا وقع اسم بعد أدوات االستفهام ففيه الرفع والنصب . - 1

 وممن شمل هذا الموضوع باهتمام وافر وله مجال واسع للعرض 
قل في أدوات االستفهام أن تليها األفعال ، والدراسة سيبويه فقد ذكر أنَّ األ

نَّما صارت غير مختصة بها توسعًا فيها وبناًء عليه إذا تقدم االسم بعد  وا 
، ونحوها مما سبق (1)حرف االستفهام وجب عنده تقدير فعل قياسًا على قد

 ذكره في المبحث السابق .

                                                 

 55/ 58ص  1الكتاب ج   (1)
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عي أنِّي شملت ومن خالل ما قرأت في هذه القضية في الكتاب وال أدَّ       
كل كالمه بكل االستيعاب الواجب حتى أعرضه وأنا متيقنة مما أقول جازمة 

 األمر في قوله ورأيه .
إالَّ أنني قد فهمت أنَّه مع عدم اختصاص أدوات االستفهام بالدخول       

على الفعل أو االسم فإنَّ دخولها على األفعال أولى ألنَّ ذلك عنده هو 
 األصل .
 اسم بعد حروف االستفهام فإنَّه يرفع على االبتداء .فإذا وقع 
وأمَّا نصبه فقد قصره على الشعر بحيث يقدر فعل قبله ، وهذا عام في       

 كل أدوات االستفهام ما عدا الهمزة .
وذكر في )أي( ما يدل على أنَّها األولى بها الدخول على الفعل ولذا       

ن قلت : أيهم زيدًا قبح مجيء الضمير بعدها وهى استفه امية قال : )وا 
ضرب( قبح كما يقبح في متى ونحوها وصار أن يليها الفعل هو األصل ، 

  (1) ألنَّها من حروف االستفهام . (
وهذا الحكم في أدوات االستفهام كلها حروف وأسماء كـ من ومتى وما       

ذهب( قبح ولم وأين وأي وهل قال : ) فإن قلت : هل زيدًا رأيته( و)هل زيٌد 
يجز إالَّ في الشعر ، ألنَّه لمَّا اجتمع االسم والفعل حملوه على األصل فإن 
اضطر شاعر فقدم االسم نصب كما كنت فاعاًل ذلك بقد ، ونحوها وهو في 

  (2)هذه أحسن ألنَّه يبتدأ بعدها األسماء( 
ف وفهمت من كالمه أنَّ أدوات االستفهام ألنَّها غير مختصة بخال      

)قد( المختصة بالفعل فإنَّه يجوز أن يبتدأ بعدها األسماء فهي تدخل عليها 

                                                 

 126ص  1ج الكتاب   (1)
 58/55ص  1المرجع السابق ج   (2)
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ويعرب االسم بعدها مبتدأ بخالف )قد( ألنَّ قد كما سبق ال تدخل إالَّ على 
 الفعل .
فإذا اضطر شاعر وقدم االسم على الفعل فهذا االسم منصوب على       

، أمَّا : هل زيدًا رأيت ، فهو  االشتغال بإضمار فعل في نحو : هل زيدًا رأيته
 . (1)منصوب بالفعل المتأخر المذكور 

هذا ما فهمته من كالمه عن أدوات االستفهام واختصاصها بيد أنَّه       
جاء في حديثه عن الهمزة وجعل لها ميزة عن أخواتها نظرًا ألنَّها أم الباب 

األدوات تفيد معان  وهى األصل في إفادة معنى االستفهام بل قيل : إنَّ بقية
أخرى بجانب االستفهام أمَّا الهمزة فال معنى لها غير االستفهام فهي ال يزول 

 عنها معنى االستفهام أبدًا إلى غيره من المعاني .
وقد خصها سيبويه لهذه األسباب في قضية عدم اختصاصها بأنَّه إذا       

 . (2)ح تقدم االسم على الفعل بعدها فإنَّ ذلك جائز غير قبي
وقد فهم السيرافي من كالم سيبويه ما يمكن تلخيصه فيما يأتي : أنَّ       

االسم إذ ولي حرف االستفهام وجاء بعده فعل واقع على ضميره فاالختيار 
نصب االسم بإضمار فعل يكون الفعل الظاهر تفسيره كقولك : )أزيدًا 

ون التقدير فيه : ضربته( و ) أعمرًا مررت به( وأزيدًا ضربت أخاه ، ويك
أضربت زيدًا ضربته ، وألقيت زيدًا مررت به ، وأالبست زيدًا ضربت أخاه ، 

 فهو إذن منصوب على االشتغال .
والنصب هو االختيار ، ويجوز الرفع على أن تجعله مبتدأ وما بعده       
  .(3)خبرًا 

                                                 

 112 – 116ص  3وانظر ج  166ص  1الكتاب ج   (1)
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نَّما اختير النصب كما ذكر السيرافي فلكون االستفهام في        الحقيقة وا 
يكون على الفعل وليس االسم ألنَّ المشكوك فيه الحدث وليس الذات أي 
الفعل ، وليس االسم فإذا قلت : أزيدًا ضربته ، فالشك في الضرب ، وليس 

 .  (1)في ذات زيد 
وحروف االستفهام عند سيبويه بالدخول على الفعل أولى كما كان ذلك الحال 

إالَّ على الفعل مظهرًا كان أو مضمرًا ، في األمر والنهي ، فكلها ال تقع 
والفرق بينهما أنَّ حروف االستفهام قد يستفهم بها وليس بعدها إالَّ األسماء ، 
وجعل منه قولهم : )أزيدًا أخوك ( ومتى زيد منطلق ( ، أمَّا األمر والنهى 

  (2)فإنهما ال يكونان إالَّ بفعل
االستفهام مرفوعًا على االبتداء وفسر السيرافي وقوع االسم بعد حروف       

بأنَّ الفائدة كانت حاصلة قبل دخول حرف االستفهام ، فلمَّا دخل على المبتدأ 
 .  (3)والخبر كان االستفهام عن تلك الفائدة الحاصلة من قبل

إذن ومن خالل ما سبق من كالم سيبويه فإنني ال أجده يبعد كثيرًا في       
فإنَّ صلة حروف االستفهام بالفعل متمثلة في  رأيه عن رأي أكثر النحويين

كون األولى بهذه األدوات أن تدخل على الفعل وليس ذلك الزمًا لها فقد 
تدخل على األسماء وهذا ما يفترق فيه أدوات االستفهام عن قد وأدوات الجزاء 
بدليل ارتفاع االسم بعد أدوات االستفهام جوازًا وال يجوز ذلك في غيرها مما 

 بالفعل.   يختص
أمَّا ما حمله على القول بأنَّ دخولها على الفعل أولى ما ذكره من       

تشابه بينها وبين األمر والنهى ، ووجه المشابهة بينهما أنَّ في االستفهام 

                                                 

 462/  464ص  1شرح الكتاب للسيرافي ج   (1)
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يستفهم عن أمر قد يكون موجودًا وقد يكون معدومًا  وفي األمر تأمر بشيء 
كان األمر ال يكون إالَّ بفعل اختاروا يجوز أن يفعل ويجوز أن ال يفعل فلمَّا 

 .  (1)أن يكون االستفهام بالفعل
وعلى ذلك فإنَّه في حال اجتماع اسم وفعل رجع سيبويه إلى األصل       

فهو األولى كأن يلى أداة االستفهام فيقع بعدها الفعل ال االسم في هذه الحالة 
  (2) ر بعدها الفعل .(قال : )ألنَّها عندهم في األصل من الحروف التي يذك

وعلى ما يقرب من هذا الرأي ألمح الزمخشري وجعل أيضًا للهمزة ميزة       
عن بقية أدوات االستفهام ، ألنَّها أعم تصرفًا في بابها من أختها هل ، ألنَّه 
يقال : )أزيد عندك أم عمرو ؟ ( و) أزيدًا ضربت ؟( و )أتضرب زيدًا وهو 

  (3)أخوك ؟(
دل على جواز وقوع االسم بعدها مرفوعًا على االبتداء أو منصوبًا مما ي      

 على إضمار فعل محذوف يفسره المذكور .
والذى عليه أكثر النحويين عدم اختصاص حروف االستفهام بالدخول       

 على االسم  أو الفعل .
فنجد العكبري يوضح العلة في عدم إعمال الهمزة وهل ، حيث قال :       
نَّ  ما لم تعمل هذه الحروف ألنَّها لم تختص باالسم دون الفعل بل يصح )وا 

معناها في القبيلين ، وما كان كذلك ال يعمل ، ألنَّ العمل في األصل 
لألفعال ، واألفعال مختصة بالدخول على األسماء والحروف في العمل 
محمولة عليها فما ال يختص من الحروف فهو غير مشبه للفعل فال ينبغي 
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يعمل ، وألنَّه لو عمل يعمل في األسماء غير عمله في األفعال وباب أن 
  (1) العامل ال يختلف عمله . (

وهى علة قوية يقنع بها العقل فإنَّ ما ال يختص ما كان ليعمل أبدًا       
نظرًا ألنَّه لو عمل لم يكن له أن يوافق في عمله بين الفعل واالسم فال يوجد 

الفعل ، وال يوجد ما يجرهما ، وال يوجد ما  حرف ينصب االسم وينصب
يجزمهما ، وال يرفعهما فثبت بقوة عدم اختصاص أدوات االستفهام إذ ال أثر 

 لها في العمل .
 وأستطيع أن ألخص هذا في مقولة أتمنى صحتها )أنَّ كل ما       

 ال يختص ال يعمل ، وكل ما ليس له عمل فهو غير مختص ( 
ين اللذين ذكرهما الرضي ، وهما : رفع االسم الواقع بعد وبهذين الوجه      

أدوات االستفهام على االبتداء أو نصبه على إضمار فعل يفسره الفعل 
 المذكور قال بهما ابن مالك .

والنصب عنده راجح غير واجب قال : ) وخصت بذكرها مع مرجحات       
  (2) صب . (النصب ألنَّ غيرها من أدوات االستفهام من موجبات الن

ن كان بهل أو غيرها        وهذان الوجهان قاصران على االستفهام بالهمزة وا 
من أسماء االستفهام امتنع أن يتقدم بعده االسم على الفعل وهذا ما ذكره ابن 

 . (3)هشام 
وعلل امتناع تقديم االسم على الفعل بعد هل وبقية األدوات فيما عدا       

  (4) تقديم االسم يشعر بحصول التصديق بنفس النسبة(الهمزة بقوله :)ألنَّ 

                                                 

 265ص  2المتبع ج   (1)
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 فهو ممن يقول باختصاص أدوات االستفهام بالفعل فيما عدا       
 .(1)الهمزة 

فهل ال تدخل على اسم بعده فعل في االختيار بخالف الهمزة وأعود فأؤكد 
أنَّ الذى عليه أكثر النحويين عدم اختصاص الهمزة وهل ، ومنهم من يصرح 

لك دون تلميح كالمرادي حيث قال : )فأمَّا همزة االستفهام فهي حرف بذ
  (2) مشترك يدخل على األسماء واألفعال .(

أمَّا )هل( فقد صرحوا أيضًا أنَّها لالستفهام غير عاملة لعدم       
 اختصاصها باألسماء ، وما لم يختص ال يعمل فتقول : هل قام زيد

  (3) ، وهل يقوم زيد( 
ذا ما قيل في هذه القضية وهي وقوع االسم بعد أدوات االستفهام ه      

والذى عليه أكثر النحويين أنَّ النصب راجح في هذا االسم على الرفع ، واهلل 
 أعلم .

.                  ما النافية غير مختصة ولذا اختلف في عملها عمل ليس  - 2
حدة عمل ليس وقد أورد اشتهر في كتب النحو قضية إعمال )ما( النافية للو 

النحويون اللغتين الواردتين فيها : اللغة الحجازية والتي بناًء عليها تعمل )ما( 
)َما هَذا عمل ليس ولها من الشواهد ما يعضدها وبها نزل القرآن الكريم 

  (4) َبَشرًا(
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نَّما أهملوها ألنَّها غير  واللغة التميمية والتي ال تعملها والقياس يوفقها ، وا 
مختصة فال تستحق عماًل كما ال تستحق هل وغيرها من الحروف التي 

 .(1)ليست بمختصة 
من هذا المنطلق أود ذكر المسألة بشيء من التفصيل ولكن فيما له       

عالقة وثيقة بموضوع البحث وهو االختصاص وأبدأ بما قاله سيبويه في )هذا 
الحجاز ثم يصير باب ما أجري مجرى ليس في بعض المواضع بلغة أهل 

إلى أصله ( : وذلك  الحرف )ما( تقول : )ما عبُد اهلل أخاك( و)ما زيٌد 
منطلقًا( وأمَّا بنو تميم فيجرونها مجرى )أمَّا( و )هل( أي ال يعملونها في 
شيء وهو القياس ألنَّه ليس بفعل وليس )ما ( كـ ) ليس( ، وال يكون فيها 

  (2) بليس إذ كان معناها كمعناها .( إضمار، وأمَّا أهل الحجاز فيشبهونها
فذكر سيبويه ما علل به النحويون إعمال )ما( في لغة أهل الحجاز       

وهو إجراء لها مجرى ليس في المعنى وقد جاء به السماع وذكر أيضًا ما 
وجه به النحويون عدم اعمال )ما( عمل ) ليس ( في لغة نبي تميم وهو 

عاًل حتى تكون بمنزلة ليس كما أنَّها غير مختصه القياس ، ألنَّ )ما( ليست ف
ذا ورد نصب الخبر بعد )ما( فإنَّ  فهم يجرون )ما( مجرى )أما( و )هل( وا 
الكوفيين يرونه منصوبًا على نزع الخافض )ألنَّ الصفات منتصبات األنفس 
فلما ذهبت أبقت خلفًا منها ولهذا لم يجز النصب إذا قدم الخبر نحو: )ما 

  (3) ( أو دخل حرف االستثناء عليه(قائم زيد
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 . (1)وقال الكسائي : هي لغة أهل تهامة 
وذكر الفراء ذلك ووصفها بأنَّها األقوى في العربية فقال:) وأمَّا أهل نجد       

فيتكلمون بالباء وغير الباء ، فإذا أسقطوها رفعوا ، وهو أقوى الوجهين في 
  (2)العربية . ( 

فقد حكم بضعف إعمالها ؛ ألنَّ دخول الباء على الخبر  أمَّا ابن مالك      
بعد )ما ( في لغة بنى تميم معروف لكنه أقل منه في لغة أهل نجد فمذهبهما 

 . (3)واحد 
ولما كانت )ما( أضعف من )ليس( لم يجرها أهل الحجاز مجرى ليس       

نَّما وضعوا شروطًا إلعمالها عمل ليس فإذا سقط  شرط من في كل األحيان وا 
هذه الشروط يبطل عملها وسبب ضعفها أنَّ )ما( حرف وليس فعل ، والفعل 
يعمل في كل األحوال فيقال : )ليس زيٌد قائمًا ( و )ليس قائمًا زيٌد( و )ليس 

 . (4)زيٌد إالَّ قائمًا( فال يمنع عمله التقديم والتأخير واالستثناء بخالف )ما( 
ا( في لغة أهل الحجاز تعمل رغم عدم والذى ينبني على هذا أنَّ )م      

اختصاصها حماًل لها على )ليس( مع كون )ليس( فعل و)ما( حرف ، أمَّا 
 . (5)بنو تميم فهي عندهم ال تستحق العمل لعدم اختصاصها وهذا هو القياس 

هذا ما قيل في )ما( وقد رجح إعمالها في لغة أهل الحجاز ابن مالك       
فهي عنده غير مختصة وقد أعملها حماًل على )ما( فقد أجاز إعمال )إذن( 
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فهي تنصب المضارع رغم عدم اختصاصها بالفعل وهذا من وجهة نظره ، 
وأوضح ابنه رأي أبيه من خالل شرحه للتسهيل فقال : ) وال تختص باألفعال 
فكان حقها أال تعمل ولكنَّهم شبهوها بأْن لعلة استقبال الفعل بعدها وألنَّها 

عل عما كان عليه إلى جعله جوابًا كما تخرج أْن الفعل عما كان تخرج الف
ن لم  عليه إلى جعله في تأويل المصدر فحملت على أْن فنصبت المضارع وا 

ن لم تختص باألسماء    (1)تختص كما عملت ما عمل ليس وا 
فهي من ناحية عمل النصب في المضارع محمولة على )أْن( لألسباب       

لذى قوى ذلك عنده أنَّه كما عملت )ما( عمل ليس مع عدم التي ذكرها  ، وا
اختصاصها باألسماء عملت )إذن( عمل )أْن( مع عدم اختصاصها باألفعال 
قال المالقى : )وتدخل على الجمل اإلسمية والفعلية الماضية وغير الماضية 

  (2) فإن دخلت على الجمل اإلسمية لم تؤثر فيها . (
)إذن( غير مختصة  فهي ضعيفة في العمل ولذا اشترط العكبري في وألنَّ

عملها شروطًا قال العكبري :)إذًا هذه يقع بعدها الفعل واالسم والحرف إالَّ أنَّ 
 الفعل إذا وقع بعدها عملت فيه بخمسة شروط :

 أن تكون جوابًا لكالم . أحدها :
ها وال أن يعتمد الفعل عليها حتى ال يكون ما بعدها  خبرًا لما قبل الثاني :

 جوابًا لشرط وال يجوز ذلك .
 أالَّ يفصل بينها وبين الفعل بغير اليمين . الثالث :
 أن يكون الفعل لالستقبال ال للحال فلو كان حااًل لم يعمل فيه . الرابع :

                                                 

 514ص  2وانظر المتبع ج  26ص  4شرح التسهيل ج   (1)
 64صف المباني ص ر   (2)



444 

 

 
 م2402 –دمنهور –جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنات 

  

أالَّ يكون معها حرف عطف كقولك : )أنا أزورك فتقول : إذن  الخامس :
ذًا أحسن إليك (     (1)أكرمك ، وا 

من هذا يظهر أثر عدم اختصاص إذن عند بعض النحويين أمَّا أكثر       
 النحويين فيرون أنَّها مختصه بالفعل .

 .إْن ( النافية غير مختصة فالقياس يقضي بعدم إعمالها ) – 3

  (2)إْن النافية من الحروف التي ال تختص فكان القياس أالَّ تعمل
، (3)( فمنع إعمالها سيبويه، وقد اختلف النحويون في إعمالها عمل )ليس

 . (4)وأكثر البصريين والفراء 
وابن (2)والفارسي (6)وابن السراج(5)بينما أجاز الكسائي وأكثر الكوفيين      
 إعمالها . (8)جنى

والصحيح إعمالها عمل ليس لمشاركتها )ما( في النفي وكونها لنفى       
 .(5)الحال ولسماعه في النثر والنظم 

 " إْن ذلك نافعك وال ضارك  (16)ما حكي عن أهل العالية : فمن النثر 

                                                 

 – 361والجنى الداني ص  4/226وشرح المفصل  16،  3/14وانظر الكتاب  2/514المتبع   (1)
 21،  1/26ومغني اللبيب  363

 116ص  2الهمع ج   (2)
 152ص  3الكتاب ج   (3)
 116/  2والهمع 221/  1والتصريح  1262/ 3االرتشاف   (4)
 512/  1وتوضح المقاصد  265والجنى الداني ص  1262/  3رأى الكسائي في االرتشاف   (5)

 116/  2والهمع   221/  1والتصريح 
 155ص  2، ج  155ص  1األصول ج   (6)
 265والجنى الداني 1/325رأى الفارسي في شرح التسهيل البن مالك   (2)
 2/116والهمع1/221والتصريح265والجنى الداني3/1262االرتشاف  (8)
 116/  2والهمع   265والجنى الداني ص  1268/ 3االرتشاف   (5)
العالية تأنيث العالي وهو اسم لكل ما كان من جهة نجد من المدينة ، ينظر : معجم البلدان   (16)

 21ص  4للحموي ج
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ْن أحٌد خيرًا من أحد إالَّ بالعافية( ، وسمع الكسائي أعرابيًا يقول  : )إنَّا  وا 
قائمًا( فأنكرها عليه وظن أنَّها إنَّ المشددة وقعت على قائم قال : فاستثبته 

)لكن ا على حد قوله تعالى :فإذا هو يريد :)إْن أنا قائمًا ( فترك الهمزة وأدغم 
)إْن الذيَن َتدُعوَن ِمن سعيد بن جبير: (3)ذلك قراءة(2)ومن(1) هو اهلُل ربِّي (

( و نصب الدال في عباد والالم في (4) ُدوِن اهلِل ِعبادًا َأمثَاَلُكم ( بتخفيف )إنَّ
 )أمثالكم ( وخرجت هذه القراءة على أنَّ )إْن( هي النافية العاملة عمل )ما(

، فكأنَّه قال :)ما (5) الحجازية فرفعت )الذين( اسمًا لها ونصبت الخبر )عبادًا(
 ، ومن النظم قول الشاعر:   . (6) الذين تدعون( فأعمل )إْن( إعمال )ما(

 (2)إْن هو مستوليًا على أحٍد   **  إال  على أضعف المجانين  
نَّما تعمل إْن عمل ليس بشرطين :   وا 

 قدم خبرها على اسمها فإن تقدم بطل عملها .أن ال يت األول :
( فإن انتقض بطل عملها نحو : )إْن أنت  الثاني : أن ال ينتقض نفيها بـ )إالَّ

   (8) إالَّ رجٌل كريٌم(

                                                 

 سورة الكهف 38جزء من اآلية رقم   (1)
 116/  2والهمع  1268/   3االرتشاف   (2)
ص  3ومعجم القراءات ج  116/  2والهمع  226 / 1والمحتسب  53مختصر ابن خالويه ص   (3)

238 
 سورة األعراف 154جزء من اآلية رقم   (4)
 238ص  3معجم القراءات ج   (5)
 226ص  1المحتسب ج   (6)
ومنهج السالك 325/ 1البيت من بحر المنسرح من غير نسبة في شرح التسهيل البن مالك   (2)

/  3وتمهيد القواعد  366وتخليص الشواهد ص  1262/ 3واالرتشاف  255/ 4والتذييل 1/234
 116/  2والهمع  126/  1وشرح األشموني  1214

 252ص  2جامع الدروس العربية ج   (8)
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وال يشترط في اسمها وخبرها أن يكونا نكرتين بل العمل في النكرة والمعرفة 
  (1) زيٌد قائمًا( فتقول :)إْن رجٌل قائمًا( و)إن زيٌد القائم( و)إنْ 

 .غال إذا ولي أداة نفي غير مختصة ترجيح نصب االسم في باب االشت -4
قال ابن مالك : ) ومنها أن يلى االسم السابق همزة استفهام أو حرف       

نفي ، وخصت بذكرها مع مرجحات النصب ؛ ألنَّ غيرها من أدوات 
ًا من النفي بليس االستفهام من موجبات النصب وقبل حرف النفي احتراز 

فإنَّها فعل فإذا وليها االسم السابق كان اسمها فتعين رفعه نحو : ليس زيٌد 
أبغضه ، وقيد حرف النفي لكونه ال يختص احترازًا من : لن ،  ولم ، ولمَّا 

 الجازمة ؛ ألنَّ االسم يليها واحدًا منها
فعل يفسره  إالَّ في الضرورة ولكنَّه حينئذ إن يضمر له على سبيل الوجوب

  (2)المشغول كما قال الشاعر: 
 ُظننُت فقيرًا ذا غني ثم نلُته   ** فَلم ذا رجاٍء ألَقه غير واهِب   

 .  (3)أرد : فلم ألق ذا رجاء ألقه غير واهب      
مفهوم كالمه أنَّه إذا وقع االسم في باب االشتغال بعد حرف النفي الغير 

ا يمكن أن يكون موافقًا لما نص عليه مختص بالفعل فإنَّه يترجح نصبه وم
ابن مالك أن ال تكون أداة النفي ) ليس ( ألنَّه اشترط كونه حرفًا وأن ال 
تكون األداة لن ولم ولمَّا الختصاصها بالفعل ، وقد اشترط كونه غير مختص 

ْن النافية ، وقد نص سيبويه في (4)وعليه فإن حرف النفي يشمل : ما وال وا 

                                                 

 315/  1وشرح ابن عقيل  222شرح شذور الذهب البن هشام ص   (1)
ر وفى بصائ142/ 2: غير ذاهب ، وشرح التسهيل  416/ 1البيت من الطويل وفى المساعد   (2)

 1/228ومغني اللبيب  443/  4ذوى التمييز 
 142،  141/  2شرح التسهيل   (3)
 123ص  1شرح الكافية للرضي ج   (4)
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ل الزمخشري في مواضع ترجيح نصب االسم المشغول عنه ترجيح النصب قا
:) أن يقع موقعًا هو بالفعل أولى وذلك أن يقع بعد حرف استفهام ... وبعد 

  (1) حرف النفي كقولك : ما زيدًا ضربته وقال جرير:
  (2)فال حسبًا َفَخرَت به ِلَتْيٍم    **  وال َجد ًا إذا ازَدَحَم الُجدودُ     

لرضي لنصب االسم بعد )ال( بالبيت السابق ومثل لنصبه بعد )ما( وقد مثَّل ا
نَّما النصب فيهما (  بقوله : ما زيدًا ضربته ، قال معلاًل اختيار النصب : )وا 
)يقصد ما وال ( مع جواز الرفع ؛ ألنَّ النفي في الحقيقة لمضمون الفعل ، 

)لم ولمَّا ولن( من  فإيالؤه لفظًا ، أو تقديرًا لما ينفى مضمونه أولى ، وليس
هذه الجملة إذ هي عاملة في المضارع ، وال يقدر معمولها لضعفها في 
العمل ، فال يقال :  لم زيدًا تضربه وال :  لن بكرًا تقتله ، كما يقال :إْن زيدًا 
تضربه أو ضربته ، لقوة )إْن( بجزمها للفعلين وأمَّا )ليس( فمن قال إنَّه حرف 

باب ألنَّ ما بعده واجب الرفع بكونه اسمه والجملة بعده فليس أيضًا من هذا ال
  (3) خبره نحو : ليس زيٌد ضربته (

ْن( وهى حروف نافية في مواضع        وهكذا أجد الرضي أدخل )ما وال وا 
ترجيح نصب المشغول عنه على رفعه ،وأخرج من هذا ليس لرفع ما بعدها 

لمضارع ولم يحملهن على إْن وجوبًا ،وأخرج : لن ولم ولمَّا الختصاصها با
نَّما اختير  الجازمة ؛ لضعفهن في العمل ولقوة )إْن( الشرطية في الجزم وا 
ْن( ألنَّها ليست مختصة ونجد ابن  النصب بعد هذه األدوات الثالث )ما وال وا 
هشام ذكر أنَّها يغلب عليها دخولها على الفعل ومع ذلك فإن االسم بعدها 

                                                 

وشرح الكافية للرضي  1/442والخزانة  1/146والكتاب  165البيت من الوافر  ينظر ديوانه ص   (1)
 123ص  1ج 

 51المفصل ص   (2)
 123ص  1شرح الكافية ج   (3)
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قال : )ومنها النفي بما ، أو ال ، أو إْن نحو : ما  يترجح فيه النصب والرفع
زيدًا رأيته ، وقيل : ظاهر مذهب سيبويه اختيار الرفع ، وقال ابن الباذش  ، 

    (1) وابن خروف : يستويان(
فقد نقل عن سيبويه ترجيح الرفع على النصب و نقل عن ابن الباذش       

ر النحويين عدوا وقوع االسم وابن خروف استواء الرفع والنصب ، ولكن أكث
 . (2)بعد حرف النفي غير المختص يترجح فيه النصب على الرفع 

 العلة في عدم عمل حروف العطف بنفسها عدم اختصاصها .   -5
يجدر بي هنا قبل أن أخص تناول هذه القضية من جهة االختصاص       

 أن أبين أمرين :
عمل بعض حروف العطف النصب أنَّ النحويين اختلفوا في األمر األول : 
 في المضارع .
أنَّ حروف العطف التي اختلف النحويون في عملها النصب  األمر الثاني :

ثم( والذى صرح به البعض أنَّ علة  -الفاء  -الواو  -في المضارع هي )أو
منع بعض النحويين عمل هذه األحرف بنفسها أنَّها غير مختصة ، وما ال 

كبري:  )ال يجوز أن يكون حرف العطف أصاًل في يختص ال يعمل قال الع
 العمل بنفسه لوجهين : 

أنَّه يليه المرفوع والمنصوب والمجرور والمجزوم وعامل واحد ال  أحدهما :
 يعمل هذا كله .

أنَّ حرف العطف ال يختص بالفعل دون االسم وال باالسم دون  الثاني :
  (3) الفعل (

                                                 

 142،  141/  2المسالك إلى ألفية ابن مالك  أوضح  (1)
وبغية السالك إلى أوضح المسالك ص  51والمفصل ص  142ص  2أوضح المسالك ج   (2)

 123/ 1وشرح الكافية للرضي  142، 141/  2وشرح التسهيل 52
 443ص  2المتبع ج   (3)
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العلة في عدم عمل حروف العطف أنَّ ما  يظهر من كالمه السابق أنَّ       
بعدها تابع في اإلعراب لما قبلها فيعرب معطوفًا إمَّا مرفوعًا إن كان 
مَّا منصوبًا إن كان المعطوف عليه منصوبًا ،  المعطوف عليه مرفوعًا ، وا 
مَّا مجزومًا إن كان  مَّا مجرورًا إن كان المعطوف عليه مجرورًا  ، وا  وا 

زومًا فكيف تعمل هذه األحرف فيما بعدها كل هذه األوجه المعطوف عليه مج
اإلعرابية ؟ هذه علة والعلة األخرى : أنَّ هذه األحرف غير مختصة فهي 

 تدخل على االسم وعلى الفعل .
ويتحتم على هذا أن أعرض هذه األحرف التي اختلف النحويون في       

الحجج التي ذكرت في كل إعرابها كما يتحتم أن أذكر اآلراء الواردة فيها و 
 رأى .
أمَّا عن حروف العطف التي اختلفوا في عملها فهي : )أو والواو والفاء       

وثم ( أمَّا عن عملها المختلف فيه فهو نصب المضارع فمن نصبه بعد )أو( 
  (1) قولهم :أللزمنك أو تقضيني حقي ، وقول الشاعر :

 ا انقادت اآلماُل إال  لصابٍر أَلستسهلن  الصعَب أو أدرَك الُمنى** فم
وقد اختلف النحويون في عمل )أو( في المضارع فذكر الكسائي أنَّ أو       

هذه ناصبة للفعل بنفسها ، ومذهب الكوفيين والفراء أنَّ الفعل منصوب 
 . (2)بالخالف 

  (3) ) ال ُيقَضى َعليِهم َفيُموُتوا(ونصبه بعد الفاء مثل قوله تعالى : 

                                                 

 4/384والعيني 311البيت لم أقف على قائله وهو من بحر الطويل ينظر: شذور الذهب ص   (1)
 4/25وشرح التسهيل  2/  2والدرر 2/24وشرح أبيات مغني اللبيب 

 265/  3واألشموني مع الصبان  152- 153/  4أوضح المسالك   (2)
 36سورة فاطر اآلية   (3)
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قد اختلف النحويون أيضًا في إعمالها النصب في المضارع بنفسها و       
فذهب بعض الكوفيين إلى أنَّ الفاء هي الناصبة للفعل بنفسها ، وذهب 
بعضهم إلى أنَّ انتصابه للمخالفة ؛ ألنَّه لما لم يصح عطفه على األول 
ة لمخالفته له في المعنى نصب ، ومذهب البصريين أنَّ هذه الفاء فاء عاطف

والفعل منصوب بأْن مضمرة بعد الفاء والفاء في ذلك عاطفة مصدرًا مقدرًا 
 على مصدر متوهم .

)ولم ا َيعلم اهلُل أمَّا )الواو( فهي واو المعية وذلك نحو قوله تعالى :      
اِبِريَن(   (1) الذيَن َجاَهُدوا ِمنُكم َوَيعَلَم الص 

الخالف في ناصب الفعل  والخالف في ناصب المضارع بعدها هو       
 .(2)بعد الواو
وهناك موضع آخر ينصب فيه المضارع جوازًا بعد حرف العطف       

)الفاء و ثم والواو وأو ( بشرط كون المعطوف عليه اسمًا مذكورًا ليس في 
 تأويل الفعل نحو :

   (3)أحبُّ إلي  من ُلبِس الشُّفوف ** وُلبُس َعباَءة وتقر  عيني      
والخالف أيضًا في ناصب المضارع في هذا الموضع كمثله فيما سبق       

، فالبصريون أنَّ الناصب أْن مضمرة ، والكوفيون يرون الناصب حرف 
العطف بنفسه هذا تفصيل ما ذكر في عمل حروف العطف بنفسها وقد 

                                                 

 152سورة آل عمران آية   (1)
الجنى و  362 – 366/  3واألشموني على الصبان  235/ 2،  385،  388/ 2التصريح   (2)

 323وضياء السالك ص   24الداني ص 
والخزانة  4/352والعيني  3/45البيت من الوافر وهو لميسون بنت بحدل ينظر : الكتاب   (3)

وبغية السالك  61/25والجنى الداني ص  161/  1مغني اللبيب و  4/48وشرح التسهيل  3/552
 235لعبد المتعال الصعيدي ص 
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وردت أسماء وأفعال منصوبة بعد حروف العطف كنصب المفعول معه 
 . والمضارع بعد الواو

كما وردت أسماء مجرورة بعد الواو وكجر االسم بعد واو القسم ، وواو       
 . (1)رب 

هذه هي المواضع التي وردت فيها حروف العطف عاملة على خالف       
بين النحويين ، ولكن الذى عليه أغلب النحويين أنَّها ليست عاملة بل هي 

لقي في الفاء : )وهي مجرد عاطفة اسمين أو فعلين أو جملتين قال الما
مشركة بين االسمين والفعلين في اللفظ من الرفع والنصب والخفض والجزم 

  (2) واإلسمية والفعلية (
وأغلب ما ذكرت قضية عمل حرف العطف كان في باب إعراب الفعل       

 وورد أيضًا في باب القسم .
مضمرة ،  وكان أكثر النحويين على أنَّ العامل في المضارع هو أنْ       

 كما سبق ذكر ذلك . (3)وليس حرف العطف
 وكان حجتهم في عدم إعمالها هو عدم اختصاصها باالسم       

أو الفعل ، فإنَّ الفاء والواو وثم عند البصريين ال تصلح لعمل النصب في 
الفعل المضارع بل ال تصلح للعمل مطلقًا والسبب في ذلك أنَّ كاًل من الفاء 

يه أن يكون حرف عطف واألصل في حرف العطف أنَّه ال والواو األصل ف
يختص باالسم وال يختص بالفعل بل هو مشترك بين االسم والفعل يصح 

                                                 

 322ورصف المباني ص   361 ، 266ص  2مغني اللبيب ج   (1)
 322رصف المباني ص   (2)
والمفصل ص  24والجنى الداني ص2/363و 1/61ومغني اللبيب  325رصف المباني ص   (3)

 515،  512،  515/ 2والمتبع  251، 248، 242
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دخوله على كل منهما ومن حق الحرف المشترك بين القبيلين أالَّ يعمل شيئًا 
 فوجب تقدير ناصب فقدروا أْن ألنَّها األصل في عوامل النصب .

 ص ) كي ( لجرها األسماء ودخولها على األفعال .الحكم بعدم اختصا -6
اختلف النحويون في اختصاص كي وبني على هذا الخالف خالفهم       

 في عملها النصب في الفعل المضارع .
فذهب سيبويه إلى أنَّ كي تكون جارة بمعنى الالم وناصبه للمضارع       

 . (1)بنفسها إذا كانت مصدرية 
ء كي التعليلية ، والناصبة للمضارع هي كي المصدرية فالجارة لألسما      

(2). 
أنَّها جارة أبدًا وأنَّ نصب المضارع  يكون (3)بينما يرى الخليل واألخفش      

بأْن مضمرة وهذا هو رأى البصريين أمَّا عن مذهب الكوفيين في كي وعملها 
رع بنفسها فإنَّهم يرون أنَّها غير مختصة بالفعل فهي إذًا الناصبة للمضا

 . (4)والبعض يرى أنَّها مختصة باالسم فهي جارة أبدًا 
وتعقيبــًا علــى هــذا الخــالف قــال أبــو حيــان عارضــًا بعــض مــا ورد عــن       

العــرب ممــا يؤكــد جــواز الــوجهين فــي كــي :) وســمع عــن العــرب : جئــت كــي 
 أتعلــــم ، ولكــــى أتعلــــم ، ولكمــــا أن أتعلــــم بالنصــــب ، وكيمــــا أن أتعلــــم ، وكــــى 

 علم .( ألت

                                                 

 5ص  3الكتاب لسيبويه ج   (1)
 4/133وأوضح المسالك4/15،231وشرح التسهيل2/236التصريح  (2)

 235وبغية السالك  للصعيدي ص 1/155سوقي على المغنيوشرح الد
 المحقق 133/  4وأوضح المسالك  122/  1معاني القرآن لألخفش   (3)
 246وانظر المفصل ص  286ص  3األشموني ج   (4)
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هذا وقد اشتهر في كتب النحو أنَّ نواصب المضارع )أْن ولن وكى       
ذن (   (1) وا 
ومع هذا فإنَّ الخالف حاضر في هذه القضية كما سبق وخالصة       

نَّما هو ما عليه أكثر النحويين أنَّ كي  القول فيه وال أدعي أنَّه القول الفصل وا 
 على ضربين :
ن حرف جر يفيد التعليل فإذا دخلت على المضارع أن تكو  الضرب األول :

لم تنصب بنفسها بل النصب بأْن مضمرة ، وأْن وما دخلت عليه في تأويل 
مصدر مجرور بكى الجارة والعلة في عدم إعمالها إنَّها جارة مختصة باالسم 

 فال تعمل في الفعل .
 أن تكون مصدرية ناصبة للمضارع . الضرب الثاني :

يفصل بين هذه وتلك دخول الالم فدخول الالم على كي يؤكد والذى       
كونها كي المصدرية إذ الالم للتعليل فال يتصور كون كي أيضًا للتعليل فال 

:)ِلَكي اَل يدخل حرف على حرف وكالهما بمعنى واحد ومنه قوله تعالى 
   (2) َيكون َعلى الُمؤمنيَن َحرٌج(

: احتملت أن تكون كي الناصبة فإذا لم تدخل الالم احتملت الوجهين 
للمضارع بنفسها وقدرت الالم قبلها واحتملت أن تكون )كي( الجارة وقدرت 

  (3)أْن بعدها. 
وعليه فإن )كي( الجارة عند جمهور النحويين ال تعمل بنفسها       

الختصاصها باألسماء فال تعمل في الفعل فال يوجد حرف يجر االسم 
 وينصب الفعل . 

                                                 

 16،  14ص  4وشرح التسهيل ج  246المفصل ص   (1)
 42سورة األحزاب آية   (2)
 16ص  4ل ج وشرح التسهي 513ص  2المتبع ج   (3)



424 

 

 
 م2402 –دمنهور –جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنات 

  

عمالها .اختال – 7  ف البصريين والكوفيين في اختصاص لوال االمتناعية وا 
قال العكبري :)ومن ذلك )لوال ( التي معناها امتناع الشيء لوجود غيره       

كقولك : ولوال زيٌد لهلك عمرو ، فزيد عند البصريين مبتدأ وعند الكوفيين هو 
الفعل نحو قول  مرفوع بلوال ودليل البصريين أنَّ لوال هذه قد وقع بعدها

   (1)الشاعر: 
 َلوال ُحِددُت وال ُعذَرى لَمحُدوِد  **   ال َدر  درُِّك إنِّي قد َرَميُتُهم    

ذا لم تختص لم تعمل (   (2) ... وا 
ما ذكره العكبري يشير إلى أنَّ )لوال( االمتناعية غير مختصة عند       

مرفوع باالبتداء ال بها ودليل  البصريين ولذلك ال تعمل شيئًا وأنَّ االسم بعدها
عدم اختصاصها دخولها على الفعل ، أمَّا الكوفيون فيرون أنَّها مختصة 
باالسم وأنَّها عملت فيه الرفع وهذا هو موضع الخالف بين المذهبين من 

 ناحية اختصاصها وعدم اختصاصها وعملها في االسم وعدم إعمالها فيه .
حو خاصة الكتب المختصة في دراسة ولكن ما وجدته في كتب الن      

 الحرف أنَّها مختصة بالدخول على األسماء وأنَّ دخولها على األفعال 
  (3) قليل .
قال المرادي : )ثم اعلم أنَّ )لوال( االمتناعية مختصه باألسماء ولها       

 حاالن : 

                                                 

البيت من الرجز وهو للجموح أحد من ظفر به بن سليم بن منصور وله نسبه السيرافي وابن   (1)
وشرح  42/  1واإلنصاف   211/  2واألمالي الشجرية  222ص  1الشجري ينظر : الخزانة ج 

 55/  1ابن يعيش 
 262ص  2المتبع ج   (2)
 253رصف المباني ص   (3)
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أحدهما : أن تكون حرف ابتداء وذلك إذا وليها اسم ظاهر أو ضمير       
فع منفصل نحو : )لوال زيٌد ألكرمتك( و )لوال أنت ألكرمته ، فلوال في هذا ر 

ونحوه حرف ابتداء واالسم بعدها مرفوع على االبتداء عند أكثر النحويين ثم 
  (1) اختلفوا في خبره ...(

ومع كونها مختصة عند الكوفيين باالسم إالَّ أنَّهم أعربوه فاعاًل بفعل       
  (2) مقدر.
ونقل المالقي أنَّ لوال نائبة في الرفع مناب فعل مقدر ففي قوله تعالى       

المعنى : ولو انعدمتم ، وذلك ألنَّ أصلها لو ، (3) :) َلواَل َأنُتم َلُكن ا ُمؤِمِنين (
فلما زالت عنها ال ولي لو الفعل فلم تختص باالسم فإذا لم يوجد الفعل في 

ذا دخلت  ) ال( فهي باالسم مختصة ، وقد الظاهر قدر فعل محذوف ، وا 
 . (4)صحح هذا المالقي 

هذا بعض ما قيل في اختصاص لوال ويكاد يكون هناك شبه إجماع على 
اختصاصها باالسم أمَّا عن عملها فيه الرفع فهو ما اختلف فيه بين النحويين 
اختالفًا كبيرًا ويرى البعض عدم اختصاصها باالسم بل تدخل على الفعل 

قد ذهب إليه بعض البصريين بينما يرى سيبويه أنَّها مختصه أيضًا ، و 
باالسم ويكون بعدها مبتدأ وهذا ما فرق به بينها وبين لو فلو مختصه بالفعل 

    (5)ولوال مختصة باالسم

                                                 

 555الجنى الداني ص   (1)
 662الجنى الداني ص   (2)
 31سورة سبأ آية   (3)
 254رصف المباني ص   (4)
 514- 135ص  3الكتاب ج   (5)
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 ) أْن ( الزائدة ال تنصب المضارع لعدم اختصاها . – 8
الهمزة إذا كانت زائدة بعض النحويين يرى أنَّ ) أْن ( الخفيفة المفتوحة       

تعمل النصب في الفعل المضارع قياسًا على الجر بحرف الجر إذا كان زائدًا 
:) إلى أنَّ )أْن( في قوله تعالى (1)قال بدر الدين بن مالك : )وذهب األخفش

زائدة وقد تنصب المضارع حماًل على (2) وَما َلَنا أْن اَل ُنَقاِتَل في َسِبيِل اهلِل (
اإللصاق قال: ألنَّ التقدير : وما لنا ال نقاتل كما جاء في  التي بمعنى

وهو (4) و) َماِلي اَل َأَرى الُهدُهَد((3) :)وَما َلَنا اَل ُنؤمُن باهلِل (موضع آخر 
مذهب ضعيف ؛ ألنَّ أْن الزائدة غير مختصة فلم يجز أن يعمل ؛ ألنَّ من 

ْن فيها على أنَّها شرط العمل االختصاص ، وأمَّا اآلية الكريمة فحمل أ
مصدرية وهى بصلتها في تأويل مصدر منصوب على إسقاط الخافض 
والتقدير : وما لنا في أالَّ نقاتل ، أسهل مما ذهب إليه األخفش فوجب 

  (5) اجتنابه . (
وخالصة ما ذكر بدر الدين نجدها فيما ذكره في ختام النص السابق فهو 

عماله ، يرى تجنب قياس أْن الزائدة في إعماله ا على حرف الجر الزائد وا 
 فهو يرى أنَّ هذا ضعيف وقد عزاه إلى األخفش.

وعلة ضعيفة عنده أنَّ االختصاص في حرف الجر حسن عمله مع       
زيادته بخالف أْن الزائدة فإنَّها غير مختصة فلم يحسن عملها فال يصح 

 القياس .

                                                 

 328 – 322ص  1معانى القرآن لألخفش ج   (1)
 246سورة البقرة آية   (2)
 84سورة المائدة آية   (3)
 26سورة النمل آية   (4)
 43/  1ومغني اللبيب  223،  222ص وانظر الجنى الداني  12/  4شرح التسهيل   (5)
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 ) وَما َلَنا أْن اَل ُنَقاِتَل (لى :ورجح بدر الدين أن تكون أْن الواردة في قوله تعا
مصدرية وليست زائدة فتعمل الختصاصها أمَّا ما ذهب إليه األخفش من أنَّها 
زائدة وقد عملت فقد حكم أغلب النحويين بضعفه رغم أنَّه احتج بالقياس 
والسماع : أمَّا السماع فقد ورد من اآليات ما يؤكده ، وأمَّا القياس فهو قياس 

 الجر الزائد .على حرف 
ما ذهب إليه األخفش فذكر أنَّ ما استشهد به من آيات  (1)وقد فند المرادي

نَّما هي مصدرية وقعت وضمنت )ما لنا( بمعنى) ما  فأْن فيها ليست زائدة وا 
منعنا( أمَّا القياس فمردود ؛ ألنَّ حرف الجر يختص بالدخول على األسماء 

فإنَّها إن كانت أصلية اختصت باألفعال ،  سواء كان أصليًا أو زائدًا أمَّا أنْ 
وأن كانت زائدة زال اختصاصها فال يصح القياس بدليل أنَّها يليها االسم كما 

كأْن ظبيٌة تعُطو إلى   **وَيوَمًا ُتواِفيَنا ِبَوجٍه ُمَقس م (2) في قول الشاعر:
 واِرق الس لم 

ا وقبل لو على اطراد فتقول والذى عليه النحويون أنَّ )أْن( تزاد بعد لمَّ       
:)لمَّا أْن جاء زيد أحسنت إليه( و)أْن لو قام زيد لخرجت( قال اهلل تعالى : 

 ، وقال تعالى : (3) )فلم ا أْن جاَء الَبِشُر(

                                                 

 34ص  1ومغني اللبيب ج  223/  222الجنى الداني ص   (1)
وينظر 128البيت من الخفيف : لزيد بن عمرو بن نفيل ، ولعلباء بن أرقم في األصمعيات  ص   (2)

 6/144وشرح شواهد المغني  34/ 1اللبيب  ومغني135والمفصل  ص  135/  2الكتاب 
وأمالي ابن  83/  8وشرح المفصل   25والكامل ص  216/  2على القالي  واألمالى ألبي

وشذور الذهب ص  111/  1والمنصف  126/  1والدرر  143/  1والهمع  3/  2الشجري 
 2/46وشرح التسهيل  4/26وابن يعيش  55/ 3والخزانة  284

 
 56سورة يوسف آية    (3)
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، وال تزاد مع غيرها إالَّ شاذًا كالبيت (1) )وأْن لو اسَتَقاُموا َعَلى الط ِريَقِة (
 . (2)السابق 
بويه لزيادة أْن قبل لو بقولهم :)أما واهلل أْن لو فعلت لفعلت( ومثل سي      

  (3) ومثل لزيادتها بعد لمَّا :) لمَّا أْن فعل(
وقد أسهم ابن هشام أيضًا بما يزيد األمر وضوحًا فذكر أنَّ األصل في       

اآليات الواردة ونصب فيها المضارع بعد )أْن( الزائدة أن يكون قد حذف 
)أْن( فتكون )أْن( هذه مصدرية وأصل الكالم : ومالنا في أْن حرف جر قبل 

ال نفعل كذا ، وقد منع إعمال )أْن( الزائدة النصب في المضارع معلاًل ذلك 
لعدم اختصاصها باألفعال بدليل دخولها على الحرف وهو لو وكأن ، ودخلت 
على االسم كما في قول الشاعر :  كأن ظبية ، إذن فال يصح قياس أْن 
الزائدة على حرف الجر الزائد ؛ ألنَّه )كالحرف المعدي في االختصاص 

  (4)باالسم فلذلك عمل فيه( 
ذلك ألنَّ حروف الجر )زائده كانت أو غير زائدة ال تدخل إالَّ على       

  (5) االسم أو ما في تأويله(
هذا ما قيل في ضعف مذهب األخفش والذى قاس فيه أْن الزائدة على       

ف الجر الزائد في كون كل منهما يعمل مع زيادة والذى رأى غيره ضعف حر 
ذلك نظرًا الختصاص حروف الجر إذا كانت زائدة وعدم اختصاص أْن إذا 

 كانت زائدة .

                                                 

 16الجن آية سورة   (1)
 222/  4وانظر الكتاب  112 – 116لقي ص رصف المباني للما  (2)
 222ص  4الكتاب ج   (3)
 34ص  1مغني اللبيب ج   (4)
 36ص  1المرجع السابق ج   (5)
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 الخـــاتمة
الحمُد هلل القوي الغفور الغني الشكور ، أحمده  سبحانه وتعالى  حمدًا       

ادة والسرور دومًا بفضله وكرمه في يليق بجالله وكماله وأرجو منه السع
الحياه الدنيا ، وفى ظلمة القبور وبحلمه وعفوه يوم النشور ، وأصلى وأسلم 
على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم 
وعلى آل بيته األطهار وأصحابه األخيار والتابعين األبرار صالة ابتغي بها 

 ر .أعلى الدرجات واألجو 
 أم ا بعد :
فإنني ومن خالل البحث في اختصاص الحروف بدخولها على االسم       

أو الفعل وعدم اختصاصها باشتراكها بينهما أستطيع أن أستخلص النتائج 
 اآلتية: 

أنَّ كل حرف مختص البد أن يعمل وما اليختص ال يعمل هذا هو   -1
 الغالب .

 وامل األسماء .أنَّ عوامل األفعال أضعف في العمل من ع  -2

كثرة عوامل األسماء وقلة عوامل األفعال ظهر ذلك من خالل حصر   -3
 األدوات العاملة فيها .

ما يختص باالسم فاألصل أن يجره ؛ ألنَّ الجر من خصائص األسماء   -4
، وما يختص بالفعل فاألصل أن يجزمه ؛ ألنَّ الجزم من خصائص 

فتنصب االسم أو األفعال ، وقد يخالف بعض الحروف هذا األصل 
 الفعل مع اختصاصها بأحدهما .

الحروف الناصبة لالسم مختصة به رغم النصب ليس خاصًا باالسم   -5
كما أنَّ الحروف الناصبة للفعل مختصة به مع كون النصب ليس من 

 خصائص الفعل ، وما ينصب االسم ال ينصب الفعل .

مرفوعان بعوامل  ندرة عوامل الرفع في االسم أو الفعل والغالب أنَّهما  -6
معنوية كاالبتداء في االسم ومشابهة االسم أو التجرد من العوامل في 

 الفعل.
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االختصاص يقوم بمفرده كعلة في عمل الحرف فإن  فقد الحرف   -2
االختصاص وعمل بعلة أخرى كالشبه مثاًل فإنَّه يعمل بشروط ويعمل 

 عند قوم دون قوم .

نَّما ال يوجد عند النحويين تعريف واضح لال  -8 ختصاص ، أو العامل وا 
 يتوافر ذلك فيما ألف من كتب في العصور المتأخرة.

تناول النحويين الختصاص الحروف بأحد القبيلين كان أشتاتًا فال يوجد   -5
من المؤلفات المتخصصة في الحروف ما حوى تصنيفًا كاماًل للحروف 
نَّما ذكرت بعض المؤلفات  من حيث االختصاص وعدم االختصاص وا 

 ذلك من خالل إشارات لكونه مختصًا أو غير مختص.

اختلف النحويون اختالفًا بينًا في العامل في بعض القضايا وكان  - 16
 خالفهم مبنيًا على أساس اختصاص الحرف من عدمه .

أكثر النحويون من االختالف في قضايا لزوم الحرف المختص بما  - 11
ى التأويل أو اإلضمار اختص به من الفعل أو االسم ولذا لجأ أكثرهم إل

 والتقدير.

تعد قضايا االختصاص والعامل والعالقة بينهما من قضايا األصول  - 12
 والفروع ، فالعامل أصل واالختصاص فرع عليه .

يزول االختصاص من الحرف بالتخفيف كلكْن ،والكف بما كإنَّ  - 13
وأخواتها ما عدا ليت ، أو مجيئها لمعنى مخالف عن معناها وهى 

 . مختصة 

وفى الختام هذا عمل بشري ال يخلو من التقصير والخلل والكمال للخالق       
المنفرد بكل جالل وكمال وحسبي أنني ساهمت ولو باليسير في دراسة 
هذه الظاهرة المهمة في تأثيرها في قضايا نحوية كثيرة ، واهلل أسأل أن 

 ات .  يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه ، وأن يجعله في ميزان الحسن

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل ربِّ العالمين  
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 والمراجع المصادر فهرس
 . الكريم القرآن - 1
 د/  تحقيــق للزبيــدي والبصــرة الكوفــة نحــاة اخــتالف فــي النصــرة ائــتالف  -2

 – هـــ  1462 النهضــة مكتبــة الكتــب عــالم أولــى – ط الجنــاني طــارق
  م 1582

/ د: تحقيــــق للـــدمياطي عشـــر ربعـــةاأل بــــالقراءات البشـــر فضـــالء إتحـــاف -3
 م1582 هـ1462 القاهرة - ط إسماعيل محمد شعبان

 عثمــان رجــب/ د تحقيــق حيــان ألبــي العــرب لســان مــن الضــرب ارتشــاف -4
 أولـى طبعـة القـاهرة الخـانجي ط التـواب عبـد رمضان/ د مراجعة محمد
 م 1558 – هـ  1418

 –يـد الملـوحي ط األزهية في علم الحروف للهروي تحقيـق / عبـد المج  -5
 م    1521مجمع اللغة العربية بدمشق 

 –أسرار العربية ألبي البركات األنباري تحقيق / فخر صـالح قـدارة ط   -6
 م 1555دار الجيل بيروت 

 أولـــى – ط ســـعد الـــرؤوف عبـــد طـــه: تحقيـــق للســـيوطي والنظـــائر األشـــباه -2
 .األزهرية الكليات مطبعة

 دار - أولــى ط -  فّجــال محمــود ورللــدكت االقتــراح شــرح فــي اإلصــباح - 8
 .دمشق  - القلم

األصمعيات  اختيار األصمعي  تحقيق وشرح األستاذين / أحمد شاكر ،  -5
 الطبعة الثالثة . –دار المعارف بمصر  –ط  –وعبد السالم هارون 

: ط  الفتلــي الحســين عبــد. د: تحقيــق الســراج البــن النحــو فــي األصــول -16
 .م1588  الثالثة الطبعة - لبنان  بيروت - الرسالة مؤسسة

 م1563 -هـ  1383مصر  األغاني ألبي الفرج األصفهاني  -11

 السـقا مصـطفى تحقيـق د/ للبطليوسـي الكاتـب أدب شرح في االقتضاب -12
 .م1581 القاهرة 1ط المجيد عبد وحامد

ــــراءات فــــي اإلقنــــاع -13  المجيــــد عبــــد د/: تحقيــــق البــــاذش البــــن الســــبع الق
 .بمكة التراث إحياء مركز - ط قطامش
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 -األمالي الشجرية البـن الشـجري تحقيـق د/محمـود محمـد الطنـاحي  - 14
 م ط أولى . 1552 -هـ  1413القاهرة  -الناشر مكتبة الخانجي 

 .م1582 هـ1462 بيروت - ط القالي أمالي -15
  - ط حمــــودي حســــن تحقيــــق /هــــادي الحاجــــب البــــن النحويــــة األمــــالي -16

 .م1585 بيروت
 .م1525 هـ1355  بيروت - ط للعكبري الرحمن به من ما إمالء -12
: تحقيــــق     األنبــــاري البركــــات ألبــــي الخــــالف مســــائل فــــي اإلنصــــاف -18

  أولـى     ط  العصرية المكتبة طبعة - الحميد عبد الدين محي محمد
 .م2663 هـ1424 سنة

هـود اإليضاح  العضدي ألبي علي الفارسـي تحقيـق . حسـن شـاذلي فر  - 15
 م 1565

 عبـد محمـد إبراهيم/ د تحقيق الحاجب البن المفصل شرح في اإليضاح -26
 لســـــان مكتبـــــة م 2665 أولـــــى طبعـــــة - الـــــدين ســـــعد دار - ط - اهلل

 .العرب
 دار - ط المبـارك مـازن. د: تحقيـق للزجـاجي النحـو علـل في اإليضاح -21

 .م1525 هـ1355 سنة 3ط بيروت النفائس
 محمــد الشــيخ: تحقيــق هشــام البــن مالــك ابــن ألفيــة إلــى المســالك أوضــح -22

 .بيروت – صيدا العصرية المكتبة ط - الحميد عبد الدين محيى
 م1328البحر المحيط ألبي حيان . مطبعة السعادة . مصر  - 23
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز أبادي تحقيق /  - 24

حـاوي . الناشـر . المجلـس األعلـى محمد علي النجار ، عبد العليم الط
 م  1556  -هـ    1416للشؤون اإلسالمية 

بغية السالك إلى أوضح المسالك البن هشام لعبد المتعال الصعيدي .  - 25
 القاهرة  –ط . مكتبة اآلداب 

بغية الوعاة  في طبقات اللغويين والنحاة للسـيوطي تحقيـق/ محمـد أبـو  - 26
 م 1564بابي الحلبي طبعة أولى ط عيسى ال –الفضل إبراهيم 

 عبـــد طـــه. د: تحقيـــق األنبـــاري البـــن القـــرآن إعـــراب غريـــب فـــي البيـــان -22
 هــ1466 القـاهرة للكتـاب المصـرية الهيئـة - ط السـقا مصـطفى الحميـد
 .م1586
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 .الهداية دار ط  - للزبيدي العروس تاج -28
د الســـالم تقـــديم عبـــ -تــاريخ النحـــو وأصـــوله لعبـــد الحميـــد الســـيد طلـــب  - 25

 مصر –مكتبة الشباب  –هارون 
 –ط  –التخمير للخوارزمي تحقيق د / عبد الـرحمن سـليمان العثيمـين  - 36

 م 1556دار الغرب اإلسالمي طبعة أولى 
 - ط هنــداوي حســن. د: تحقيــق األندلســي حيــان ألبــي والتكميــل التــذييل -31

 .م2666 هـ1421 أولى طبعة دمشق القلم دار
ـــل - 32 ـــن محمـــد  تســـهيل ني األمـــاني فـــي شـــرح عوامـــل الجرجـــاني ألحمـــد ب

 دار إحياء المكتبة العصرية  –ط  -القطاني  
 باسـل محمـد: تحقيـق األزهري خالد للشيخ التوضيح بمضمون التصريح -33

 أولــــى طبعــــة( لبنـــان – بيــــروت العلميــــة الكتـــب دار ط  - الســــيد عبـــد
 .م2666 هـ1421

 علـــى. د: تحقيـــق الجـــيش لنـــاظر ئـــدالفوا تســـهيل بشـــرح القواعـــد تمهيـــد -34
 طبعــة القــاهرة والتوزيــع والنشــر للطباعــة الســالم دار - ط فــاخر محمــد
 .هـ1428  أولى

/ د تحقيــق للمــرادي مالــك ابــن ألفيــة بشــرح والمســالك المقاصــد توضــيح -35
 .  القاهرة  األزهرية الكليات مكتبة  ط سليمان علي الرحمن عبد

 الكويــت      ط المطــوع أحمــد يوســف. د: قتحقيــ  للشــلوبين التوطئــة - 36
 .م1581 هـ1461

جـامع الـدروس العربيـة  للشـيخ / مصـطفى الغاليينـي . ط . بيــروت .  - 32
 طبعة ثانية .

 مؤسســة طبعــة الحمــد توفيــق علــى: تحقيــق للزجــاجي النحــو فــي الجمــل -38
 .م1584 هـ1464 أولى ط األردن األمل دار بيروت الرسالة

ثـــال للعســـكري تحقيـــق / أحمـــد عبـــد الســـالم . الناشـــر  دار جمهـــرة األم - 35
 م 1588  -هـ    1468الكتب العلمية 

دار  –الناشـر  –جمهرة اللغة البن دريـد تحقيـق / روزي منيـر بعلبكـي  - 46
 م 1582 – 1ط   –العلم للماليين 
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 قبـاوة الدين فخر. د: تحقيق للمرادي المعاني حروف في الداني الجنى - 41
 أولـى ط( لبنـان – بيـروت العلميـة الكتب دار: ط -فاضل نديم ومحمد
 .م1552 هـ1413

نشاء لغة العرب ألحمد الهاشمي  - 42 الناشر  –جواهر األدب في أدبيات وا 
 م 1565 -هـ   1385المكتبة التجارية الكبرى  –

 محمــد األميــر/  تــأليف هشــام البــن اللبيــب مغنــي علــى األميــر حاشــية -43
 .  العربية الكتب أحياء ارد – ط اهلل عبد

 محمــد الشــيخ تــأليف/  هشــام البــن اللبيــب مغنــي علــى الدســوقي حاشــية -44
 دار – ط الدســـــوقي الغفـــــار عبـــــد إبـــــراهيم/  صـــــححه الدســـــوقي عرفـــــة

  هـ 1361 القاهرة – العامرة الطباعة
 مصر . الحلبي البابي عيسى - ط األشموني على الصّبان حاشية -45
مؤسســــة  –ألبــــي زرعــــة تحقيــــق / ســــعيد األفغــــاني ط  حجــــة القــــراءات - 46

  م 1582 -هـ  1462الرسالة بيروت طبعة  ثانية 
 .العاملة للدكتور عبد الرحمن علي سليمان   الحروف -42
 ط البطليوســي الســيد البــن الجمــل كتــاب مــن الخلــل إصــالح فــي الحلــل -48

 م1586
 مكتبـــة: ط ارونهـــ محمـــد الســـالم عبـــد: تحقيـــق للبغـــدادي األدب خزانـــة -45

 .م1552 هـ1418 ،4ط القاهرة الخانجي
 - الكتــب عــالم ط النجــار علــى محمــد: تحقيــق جنــي البــن الخصــائص  -56

 .بيروت
 ســالم العــال عبــد: تحقيــق للشــنقيطي الهوامــع همــع علــى اللوامــع الــدرر -51

 .م1583 بيروت المعرفة دار: ط مكرم
دار  –ط  – صــالح الفــوزان دليـل الســالك إلــى ألفيــة ابـن مالــك لعبــد اهلل - 52

 المسلم للنشر والتوزيع .
دور الحـــرف فـــي أداء معنـــى الجملـــة تـــأليف / الصـــادق خليفـــة راشـــد .   - 53

 م 1556منشورات جامعة قار يونس بنغازي 
 بيــروت الشــافي عبــد مصــطفى/  وصــححه طبعــه القــيس، امــرئ ديــوان -54

 .م1583 هـ1463
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 -هــــ   1466روت للطباعـــة والنشـــردار بيـــ -الناشـــر  -ديـــوان جريـــر  - 55
 م 1586

 مكتبـــة اللبنـــاني الكتـــب دار: ط الحـــاوي إيليـــا ضـــبطه  الفـــرزدق ديـــوان -56
 .م1583 أولى ط لبنان – بيروت المدرسة

ديـــوان المعـــاني ألبـــي هـــالل العســـكري تحقيـــق / أحمـــد حســـن بســـج .  - 52
 م  1554 -هـ  1414الناشر . دار الكتب العلمية 

دار  –ط  –ابغة الذبياني تحقيق / محمد أبـو الفضـل إبـراهيم ديوان الن - 58
 2 -القاهرة ط  –المعارف 

 –الــرد علــى النحــاة البــن مضــاء القرطبــي تحقيــق د/ شــوقي ضــيف ط  - 55
 القاهرة . –دار المعارف 

 محمـد أحمـد: تحقيـق للمـالقي المعـاني حـروف شـرح فـي المبـاني رصف -66
 هـ1355 دمشق عربيةال اللغة مجمع مطبوعات ط  الخراط

ســـنن الترمـــزي تحقيـــق / بشـــار عـــواد معـــروف . الناشـــر . دار الغـــرب  - 61
 م 1558بيروت  –اإلسالمي 

 –شــرح أبيــات ســيبويه ألبــي جعفــر النحــاس تحقيــق د/ زهيــر غــازي زاهــد  62
 م  1586 -هـ  1466عالم الكتب بيروت ط أولى  –الناشر 

 وأحمــد ربــاح العزيــز عبــد: يــقتحق للبغــدادي اللبيــب مغنــى أبيــات شــرح -63
 م1588 هـ1462 2ط دمشق، للتراث المأمون دار: ط دقاق يوسف

 ألفيــة إلــى الســالك مــنهج المســمى مالــك ابــن ألفيــة علــى األشــموني شــرح -64
 الكتـــاب دار: ط الحميـــد، عبــد الـــدين محيـــى محمــد: تحقيـــق مالـــك ابــن

 .م1555 هـ1325 لبنان، – بيروت العربي
 – بيروت العربي التراث إحياء دار: ط عقيل البن مالك ابن ألفية شرح -65

 .لبنان
 رســـالة  كمـــال أحمـــد عواطـــف: تحقيـــق للشـــاطبي مالـــك ابـــن ألفيـــة شـــرح -66

  م 1588 – دكتوراه
 محمـــد. د الســـيد، الـــرحمن عبـــد. د: تحقيـــق مالـــك البـــن التســـهيل شـــرح -62

 ولــىأ ط واإلعـالن والتوزيــع والنشـر للطباعـة هجــر: ط المختـون، بـدوى
 .م1556 هـ1416
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 الشــــرح) جنــــاح أبــــو صــــاحب. د: تحقيــــق عصــــفور البــــن الجمــــل شــــرح -68
منشورات وزارة األوقاف العراقية مطبعة مديرية الكتب للطباعـة  (الكبير

 جامعة الموصل .
 هـ 1256شرح ديوان الحماسة للتبريزي . ط . بوالق  - 65
أحمـد أمـين ، وعبـد شرح ديوان الحماسـة المرزوقـي نشـر األسـتاذين  /  - 26

 م 1562السالم هارون . ط . لجنة التأليف والترجمة 
:  ط - الــدين محــي محمــد: تحقيــق البــن هشــام ،  الــذهب شــذور شــرح -21

 .القاهرة - الطالئع دار
 محمــــــود محمــــــد: وتعليــــــق تصــــــحيح للســــــيوطي المغنــــــى شــــــواهد شــــــرح -22

 .العربي التراث لجنة طبعة  -الشنقيطي
 هـ1355 بوالق: ط للعيني، كبرىال الشواهد شرح -23
: ج عمـــر، حســـن يوســـف: تصـــحيح للرضـــي الحاجـــب ابـــن كافيـــة شـــرح -24

 م1556 2ط - بنغازي – يونس قار جامعة
: ط هريــدي أحمــد المــنعم عبــد: تحقيــق مالــك البــن الشــافية الكافيــة شــرح -25

 .للتراث المأمون دار
 علـي، سـيد وعلـى مهـذلي حسـن أحمـد: ت للسـيرافي سـيبويه كتاب شرح -26

 م2668 هـ1425 لبنان – بيروت العلمية الكتب دار: ط
 الكتــب دار: ط يعقــوب، بــديع إميــل. د: ت يعــيش البــن المفصــل شــرح -22

 .م2661 هـ1422 أولى، ط لبنان – بيروت العلمية
شرح المقدمة الكافية في علم اإلعـراب  البـن الحاجـب تحقيـق / جمـال  - 28

ــــ –ط  –عبــــد العــــاطي مخيمــــر  ــــاز المملكــــة مكتب ة نــــزار مصــــطفى الب
 م 1552 -هـ  1418العربية السعودية 

 مالـــك البـــن الصـــحيح الجـــامع لمشـــكالت والتصـــحيح التوضـــيح شـــواهد -25
 هـ1465 أولى ط تيمية ابن مكتبة: ط حسن، طه. د: تحقيق

 عيسـى العربيـة الكتب إحياء دار - ط السندي بحاشية البخاري صحيح -86
 . الحلبي البابي

ــــؤاد محمــــد: ت ، مســــلم حيحصــــ -81 ــــاقي عبــــد ف  التــــراث إحيــــاء دار: ط الب
 .بيروت العربي

 هـ  1343عيون األخبار ، البن قتيبة . ط . دار الكتب  - 82
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 –الغرة في شرح اللمع البن الدهان تحقيق د / فريد عبد العزيز الزامل  - 83
 م . 2611 -هـ  1432دار التدمرية الرياض طبعة أولى  –ط 

ح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري البـــن حجـــر العســـقالني تحقيـــق / فـــت - 84
 الناشـــــــــــر دار المعرفـــــــــــة  -محمـــــــــــد فـــــــــــؤاد عبـــــــــــد البـــــــــــاقي وآخـــــــــــرين 

 هـ 1325بيروت 
فتح القريب المجيب إعراب شواهد مغني اللبيب للشيخ محمد علي طه  - 85

 مطبعة األندلس . –مراجعة / محي الدين الدرويش ط 
 .تاريخ بدون القاهرة الحديث دار: ط أبادي للفيروز المحيط القاموس -86
قواعـــد المطارحـــة فـــي النحـــو البـــن إيـــاز البغـــدادي تحقيـــق د/ يـــس أبـــو  - 82

 -هــــــ  1432األردن  –إربـــــد  –الهيجـــــاء وآخـــــرين . ط . دار األمـــــل 
 م 2611

 1586دار الفكر دمشق  –القياس في النحو لمنى إلياس ط  - 88
 .تاريخ بدون القاهرة إبراهيم الفضل بوأ محمد: تعليق للمبرد، الكامل -85
 الخــــانجي مكتبــــة: ط هــــارون الســــالم عبــــد: تحقيــــق  لســــيبويه الكتــــاب -56

 .القاهرة
ط  –كتــاب الشــعر ألبــي علــي الفارســي ، تحقيــق د/ محمــود الطنــاحي  – 51

 م  1588 -هـ  1468مكتبة الخانجي بالقاهرة الطبعة األولى 
 ط أحمـد حسـين مصـطفى: صـححهو  وضـبطه رتبه للزمخشري الكشاف -52

 .م1586 هـ1466 القاهرة  -
الكشــــف عــــن وجــــوه القــــراءات الســــبع وعللهــــا وحججهــــا لمكــــي تحقيــــق   - 53

 م 1524د/محي الدين رمضان . ط . مجمع اللغة العربية بدمشق 
  طليمات مختار غازي: تحقيق للعكبري واإلعراب البناء علل في اللباب -54

 .م1555 ىأول ط دمشق الفكر دار: ط
 حسب أحمد ومحمد الكبير على اهلل عبد: ت منظور البن العرب لسان -55

 .القاهرة المعارف دار: ط الشاذلي محمد وهاشم اهلل
دار الثقافــــة الــــدار  –اللغــــة العربيــــة معناهــــا ومبناهــــا لتمــــام حســــن  ط  - 56

 م 2661 -هـ  1421البيضاء 
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 ط – شـرح محمـد محمـد نحسـي. د: تحقيق جنى البن العربية في اللمع -52
 .م1525 هـ1355 القاهرة -

 البــابي: ط فـراج أحمـد السـتار عبــد: تحقيـق لآلمـدي والمختلـف المؤتلـف -58
 .م1561 سنة الحلبي

 الحميـــد عبــد: الــدكتور وتحقيــق دراســة للعكبـــري اللمــع شــرح فــي المتبــع -55
 الطبعـة بنغـازي يـونس قـار جامعـة منشـورات الزوى محمود محمد حمد

 .م1554
مجالس ثعلب ألبي العباس ثعلب شرح وتحقيق / عبد السالم هارون  - 166

 م 1566. ط . دار المعارف بمصر 
 هـ 1342مجمع األمثال للميداني ، ط . البهية  - 161
المحتسب البن جني تحقيق  األستاذ / علي النجدي ، د/عبد الفتـاح  - 162

 م 1565شلبي . ط . المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية 
ـــأليف الجـــاهلي الشـــعر مختـــار -163  مصـــطفى مطبعـــة الســـقا مصـــطفى/  ت

 م 1536 بمصر الحلبي البابي
 - طبعة الرازي القادر عبد بكر أبي بن محمد لإلمام الصحاح مختار -164

 .مصر وشركاه الحلبي البابي عيسى
ـــــراءات البـــــن خالويـــــه . نشـــــر برجستراســـــر . ط   - 165 مختصـــــر شـــــواذ الق

 م 1534ر الرحمانية بمص
 بوالق   –المخصص البن سيده  . ط   - 166
المرتجــل البــن الخشــاب ، تحقيــق ودراســة / علــي حيــدر . ط دمشــق  - 162

 م 1521
 –المسائل الحلبيات ألبي علي الفارسي ، تحقيق د / حسـن هنـداوي  – 168

 م 1582 -هـ    1462ط . دمشق 
د/ حســـن هنـــداوي  المســـائل الشـــيرازيات ألبـــي علـــي الفارســـي تحقيـــق – 165

 م  2664 –ه  1424كنوز إشبيليا بالرياض  –الطبعة األولى 
المسائل العسكرية ألبي علي الفارسي تحقيق / محمـد الشـاطر أحمـد  – 116

 م 1582  -هــ  1463المدني  –ط  –محمد  
 بركـات كامـل محمـد: تحقيـق عقيـل البـن الفوائـد تسـهيل على المساعد -111

 هـ1465 م1584 المدني دار - ط
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 بــوالق – ط الغزالــي حامــد أبــي لإلمــام األصــول علــم مــن المستصــفى -112
 هـ 1322

مشكل إعراب القرآن  لمكي القيسي تحقيق / حاتم صالح الضـامن .  - 113
 م 1584 -هـ  1465طبعة ثانية مؤسسة الرسالة 

المطـــــالع الســـــعيدة فـــــي شـــــرح الفريـــــدة فـــــي النحـــــو والصـــــرف والخـــــط  – 114
الجامعـة المستنصـرية العـراق  -/ نبهان ياسين حسـين للسيوطي تحقيق
 م   1522ط . دار الرسالة 

معاني القرآن لألخفش تحقيق الدكتورة / هدى محمود قراعة  الناشـر  - 115
 م 1556 -هـ  1411مكتبة الخانجي القاهرة طبعة أولى  –

ــــدار  - 116 معــــاني القــــرآن للفــــراء تحقيــــق / محمــــد علــــي النجــــار . نشــــر ال
 رية للتأليف والترجمة .المص

معجــم القــراءات القرآنيــة د/أحمــد مختــار عمــر ، د/ عبــد العــال ســالم  - 112
 م1588 -هـ  1468جامعة الكويت  –مكرم . ط .ثانية 

دار الكتـــب  –المعجـــم المفصـــل فـــي النحـــو تـــأليف / عزيـــزة فـــوال ط  - 118
 م  2664 -ه   1425العلمية بيروت 

: تحقيـــق األنصـــاري هشـــام البـــن عاريـــباأل كتـــب عـــن اللبيـــب مغنـــي -115
 .القاهرة  - ط الحميد عبد الدين محي محمد

 دار: ط قـــداره ســـالم فخـــر: ت للزمخشـــري العربيـــة علـــم فـــي المفصـــل -126
 م2664 هـ1425 أولى طبعة عمان عمار

 م2666مقتضى النظرية والتطبيق لمنال محمد هاشم ط  - 121
 الكتــب عــالم: ط عضــيمة القالخــ عبــد محمــد: ت للمبــرد، المقتضــب -122

 . بيروت
 اهلل وعبـــد الجـــواري،  الســـتار عبـــد أحمـــد: ت عصـــفور، البـــن المقـــرب -123

 م1522 هـ1352 أولى - ط الجبوري
كليـة اآلداب  –منزلة المعنى في نظرية النحو العربـي رسـالة دكتـوراه  - 124

 م 1555الجامعة األردنية عمان 
 وزارة: ط أمــين، اهلل وعبــد صــطفىم إبــراهيم: ت جنــي البــن المنصــف -125

 م1554 هـ1326 أولى - ط – العمومية المعارف
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مــنهج الســالك فــي الكـــالم علــى ألفيــة ابــن مالـــك ألبــي حيــان تحقيـــق  - 126
 د/علي محمد فاخر وآخرين .

 د/  تحقيــق الــدالئي للمــرابط التســهيل كتــاب شــرح فــي التحصــيل نتـائج -122
 .  العربي الصادق مصطفى

 الريــاض دار ط - البنــا إبــراهيم محمــد: تحقيــق  للســهيلي الفكــر جنتــائ -128
 .أولى ط والتوزيع للنشر

النشـــر فـــي القـــراءات العشـــر البـــن الجـــزري ، نشـــر المكتبـــة التجاريـــة  - 125
 الكبرى ) بدون تاريخ (

نظرية التعليل في النحو بين القدماء والمحدثين لحسن خمـيس الملـخ  - 136
 م  2666 –ط 

يـة االختصــاص فــي النحــو العربــي فــي ضــوء اللســانيات لعبــد اهلل نظر  - 131
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