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  اإلھداء 

  

  .. عروقي ويلهج بذكرهم فؤادي  يف م جيريهإىل من حب
خواتي  َ ِي وأ وت ْ خ ِ   ..إىل إ

.. من دخلت قلبي وستبقى فيه إىل األبد إىل أمل حياتيإىل 
  زوجتي الغالية 

  ..إىل فلذات كبدي وضحايا انشغايل إىل أبنائي 
  .. خالد وريتال وحممد 

  
  الباحث



ب  

  كلمة شكر
  

الحمد هللا على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، والصالة والسالم على 
  : بعد م التسليم   أما ة وأتأشرف خلقه، نبينا محمد عليه أفضل الصال

 :إنه من الواجب علي أن أشكر اهللا رب العالمين، القائل في محكم التنزيل ف
)C B A @  ( )فله الشكر في األولى واآلخرة، الذي هداني )١ ،

لطلب العلم، ووفقني إلتمام هذا البحث من غير حوٍل مني وال قوة، ولوال توفيقه ما 
  .سبيل كان لي إلى إتمامه من 

وبعد شكر اهللا أثني بشكري لوالدي الكريمين، فلـوال رضـاهما عنـي ،    
وصادق دعواتهما لي ما تمكنت من إنجاز شيء يـذكر، حفظهمـا اهللا ومتعهمـا    

  .بالصحة والعافية، ورزقني بِرهما ورعايتهما 
أبي محمد / وأتوجه بجزيل الشكر مع صادق الدعوات إلى أستاذي الدكتور

عبدالرحمن ، المشرف على هذه الرسالة، على سعة صـدره، وحسـن   بهاء الدين 
رعايته، وطيب معاملته، فقد بذل من وقته الثمين الشيء الكثير، فجزاه اهللا عنـي  
  . خير الجزاء، وأمد اهللا في عمره وألبسه ثوب الصحة والعافية، وزاده علماً وتوفيقاً

لفاضـلين الكـريمين   كما أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان، لألسـتاذين ا 
المناقشين لتفضلهما بقراءة هذه الرسالة، وتحملهما المعاناة في تقويمها وتصـويب  
أخطائها والحكم عليها، داعياً اهللا سبحانه وتعالى أن ينفعني بتوجيهاتهما السـديدة،  

  .وأن يكتب لهما األجر والثواب، ويجعل عملهما هذا في ميزان حسناتهما
عة الطائف ممثلة في معالي مديرها، وسعادة عميد والشكر موصول إلى جام

وسـعادة وكيـل كليـة اآلداب    كلية الدراسات العليا، وسعادة عميد كلية اآلداب، 
  .وأساتذتي الكرام في قسم اللغة العربية الذين تشرفت باألخذ عنهم واإلفادة منهم 

                                                
 ) .٧(سورة إبراهيم، اآلية    )١(



ج  

وأخيراً أتقدم بخالص شكري إلى زمالئي األعزاء، وإلى من تعاون معـي  
في طبع هذه الرسالة وإخراجها بهذه الصورة، وإلى كل من مد إلـي يـد العـون    
والمساعدة من قريب أو بعيد في سبيل إنجاز هذه الرسالة، واهللا أسأل أن يجـزي  

  .الجميع خير الجزاء
دنا محمد والحمد هللا أوالً وآخراً، والصالة والسالم على أشرف المرسلين سي

  .وعلى آله وصحبه وسلم
  



د  

  ملخص البحث 
  

  .يوسف محمد الرقيب : اسم الباحث
  .أحكام الجملة بين النفي واإلثبات في النحو : عنوان البحث

  .ماجستير : الدرجة 
   

يتناول هذا البحث موضوعاً مهماً من الموضوعات المتعلقة بنظام الجملـة    
  .وداللتها، وفق منهج وصفي تحليلي

  .ة فصول وخاتمةالبحث إلى مقدمة وتمهيد وخمس وقد قسمت
ومنهجي في دراسته،  ،أهمية الموضوع، وأسباب اختياره: بينت في المقدمة

ويتضمن تعريف الجملـة والنفـي   : والدراسات السابقة وخطة البحث، ثم التمهيد
 ثـم فصـول   اإلثبات في اللغة واالصطالح، وحديث موجز عن أدوات النفـي، و

  :على النحو التالي  الدراسة الخمسة وقد قسمته
  .الجملة االسمية بين النفي واإلثبات : الفصل األول 
  .الجملة الفعلية بين النفي واإلثبات : الفصل الثاني

  .الجملة الشرطية بين النفي واإلثبات: الفصل الثالث 
  .االستثناء بين النفي واإلثبات: الفصل الرابع 

  .االستفهام واألمر والنهي: الفصل الخامس 
مة أجملت فيها أهم النتائج التي خلصت إليها، مـذَيالً  ثم أنهيت البحث بخات

  .هذا البحث بفهارس عدة 
واهللا أسأل أن يرزقنا العلم النافع، والعمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب 

  .إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين ،ويرضى
  
  

 



ه  

Abstract 

 

Name of the researcher : Yousif Mohammed Al-Rageeb.  

Title of the research: Sentence rules in terms of negation and affirmation 

in syntax .  

Degree : Master .  

Praise be solely for Allah , and blessings upon His Messenger (PBUH).  

This research focuses on one of the most important topics that are related 

with the sentence system and its connotation according to descriptive and 

analytical methodology. 

I have divided the research into introduction, prelusion, five chapters and 

conclusion.     

In the introduction, I reviewed the importance of the topic, the reasons for 

choosing it as well as my research methodology, previous studies and 

research plan. This is followed by the prelusion which includes definition 

of sentence, negation and affirmation in language and terminology, brief 

discussion of negation articles and the five chapters of the study. These 

chapters are divided into the following:  

Chapter one: Normative sentence between affirmation and negation.  

Chapter two: Verbal Sentence between affirmation and negation.  

Chapter three: Conditional sentence between affirmation and negation.  

Chapter four: Exclusion between affirmation and negation.  

Chapter five: Interrogation, imperative and prohibition.  

I have concluded my research with conclusion in which I summarized the 

findings of the research and appendix.  

I appeal to the Almighty to endow us with the proper knowledge and 

work and bestow our deeds and actions.  



 ١

  املقدمة
  

الحمد هللا حمداً كثيراً، والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين، سيدنا 
  :وبعد..ه واهتدى بهديه إلى يوم الدين محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سنت

ما زال نظام الجملة في النحو العربي بحاجة إلى مزيد من الدراسات؛ ألن ف
األنواع، وتتناوب على كل نوع أساليب متعـددة،   الجملة في اللغة العربية متعددة

  .وكل أسلوب يقتضي أدوات وترتيباً خاصاً للكلمات في السياق العام للجملة
من هنا كان توجهي لدراسة نظام الجملة، واستنباط أحكامها النحويـة مـن   

  .خالل أسلوب النفي وأدواته 
النفـي علـى    فبالنفي تتغير بعض األحكام، كتغير حكم المستثنى بـدخول 

الجملة، كما تتغير داللة المفردات في سياق النفي ، كداللة النكرة على العموم في 
  .سياق النفي بخالف داللتهما في الجملة المثبتة 

أحكام الجملة بـين النفـي   : "والذي دفعني إلى اختيار هذا الموضوع وهو 
موازنات بين المنفي ما وجدته في كتاب سيبويه من عناية بعقد " واإلثبات في النحو

سأضرب، كما أن : ولن أضرب نفي لقوله: "و المثبت من الكالم، وذلك مثل قوله 
  .)١(" ولم أضرب نفي لضربتُاضرب، : ال تضرب نفي لقوله 

  : ومثله قول الشاعر وهو جرير : "وقوله 
  )٢(اً بهن وال اجتالبا يلم تعلم مسرحي القوافي        فال عأ

ـ ع بهـن  اً بهن واجتالباً ، أي فأنا أعيـا عيف: كأنه نفى قوله  واجتلـبهن   اي
  .)٣(" فال : اجتالباً، ولكنه نفى هذا حين قال 

                                                
 . ١٣٦ -١/١٣٥الكتاب    )١(
 .ألم تخبر بمسرحي : ، ورواية الديوان  ٦٥١ديوانه ص    )٢(
 .  ١/٣٣٦الكتاب    )٣(



 ٢

إلى غير ذلك من الموازنات التي يعقدها سيبويه بين النفي واإلثبـات فـي   
  .كتابه

فلما كانت هذه الموازنات ذات صلة وثيقة بعدد من المباحـث النحويـة، وجـدتُ    
جديراً بالدراسة والبحث، وتطلّعت إلى لم الشـتات مـن بطـون الكتـب     فيها موضوعاً 

آراء النحـويين   ضودراسـتها وعـر   النحوية، وجمع المسائل المتعلقة بالنفي واإلثبـات 
  .حولها

وقد عني بهذا األمر أيضاً علماء أصول الفقه لما كان للنفي واإلثبات مـن  
  .وص الكتاب والسنة أهمية في تقرير األحكام الفقهية المأخوذة من نص

وكان الباعث الرئيس قلة الدراسات في مجال دراسة نظام الجملة وبنائهـا  
  .وأحكامها من خالل شتى األساليب الخبرية واإلنشائية

  : وتبني أهمية الموضوع على ما يحققه من غايات وهي  
الغاية األساسية من علم النحو هي دراسة أحوال الكلمة داخـل التركيـب    -١

  .وهذا البحث يسهم في تحقيق هذه الغاية المفيد 
ونظائرها المنفية في ترتيـب الكلمـات   إظهار الفروق بين الجمل المثبتة  -٢

 .واألوجه الجائزة منها والممتنعة 
 .إظهار األحكام الخاصة التي يقتضيها تحويل الجملة من اإلثبات إلى النفي -٣
ل من اإلثبـات  التحول الداللي لبعض الكلمات ضمن الجملة في حال التحو -٤

 .إلى النفي
اإلسهام في تقديم درس داللي للمعنيين بأصول الفقه في إثبـات األحكـام    -٥

 .ونفيها
وسلكت في دراسة هذا الموضوع المنهج الوصفي التحليلي، القائم على اسـتقراء  
أشكال الجملة ، وأنماطها، وتحليل عناصرها، وما فيها من تقديم وتأخير، وحذف ، 

  .لنحوية، وتوضيح العالقات فيما بينهاوبيان وظائفها ا
دراسة شاملة ألحكام الجملـة   –في حدود علمي  –فلم أجد أما الدراسات السابقة 

بين النفي واإلثبات في النحو، إال بعض الدراسات المتفرقة التـي تناولـت نظـام    



 ٣

الجملة بشكل عام، من هذه الدراسات العامة التي نظـر أصـحابها إلـى النفـي     
  :متعلقة بالجملة العربية منها  اًوكانت كتب واإلثبات،

  .محمد حماسة عبداللطيف/ في بناء الجملة العربية، الدكتور -١
 .فاضل السامرائي/ الجملة العربية تأليفها وأقسامها، الدكتور -٢
 .علي أبو المكارم/  الجملة االسمية، الدكتور -٣

ـ  ي اطلعـت عليهـا   وأشير أيضاً هنا إلى أن هناك عدداً من الرسائل الجامعية الت
فوجدتها تختلف عن دراستنا منهجاً وشموالً، أو قيدت بكتاب أو ديوانٍ شعري، َأو 

  :اهتمت بالنفي فقط دون اإلثبات، من هذه الدراسات
قضايا الجملة الخبرية في كتب إعراب القرآن ومعانيه حتى نهاية القـرن   -١

  .معيض بن ساعد العوفي/ الرابع الهجري، الدكتور
 .أحمد ماهر البقري / في في القرآن، الدكتورأساليب الن -٢
 .، لؤي حاتم الجبورييوان إبراهيم بن هرمةالجملة الخبرية في د -٣
 .بناء الجملة االسمية الخبرية في شعر األحوص، أريج عبداهللا نعيم -٤

أما بناء هذا البحث فجاء على مقدمة وتمهيد وخمسة فصـول وخاتمـة تليهـا    
  .فهارس فنية

مة عن أهمية الموضوع، وأسباب اختيـاره، والدراسـات   فتحدثتُ في المقد
  .السابقة، ومنهج البحث وخطته 

فقد جعلته للحديث عن تعريف الجملة، والنفي واإلثبـات، فـي   أما التمهيد 
اللغة واالصطالح، وأيضاً تحدثت فيه عن أدوات النفي في اللغة العربية بشيء من 

  .يا البحثاإليجاز مكتفياً بما سأذكره عنها في ثنا
ل األول فقد خصصته للحديث عن الجملة االسمية بـين النفـي   صوأما الف

  :توزع الحديث عنها في خمسة مباحث واإلثبات و
درستُ فيه أنماط الجملة االسمية البسيطة، وأدوات نفيهـا،  : المبحث األول 

بـ وظواهر النفي في هذه األنماط، كدخول الباء على الخبر المنفي، ونفي المعرفة 
  .العاملة عمل ليس) ال(



 ٤

تناولت فيه التقديم في الجملة االسمية، وتحدثتُ عن أدوات : المبحث الثاني
) ما(نفي التي تنفي الجملة االسمية المتقدم خبرها، وعن ظواهر النفي كتقديم خبر لا

  .على اسمها
تناولت فيه الحذف في الجملة االسـمية، وذكـرت أدوات   : المبحث الثالث 

  .تي تدخل على الجملة االسمية المحذوف أحد طرفيهاالنفي ال
وأخواتهـا،  ) إن(تناولت فيه الجملة االسمية المقيدة بــ  : المبحث الرابع 

عن أنماط الجملة االسمية المقيدة بإن وأخواتها وكيفية نفي هذه الجملـة،  فتحدثتُ 
  .وتحدثتُ عن ظواهر النفي فيها كدخول الالم على خبر إن المنفي 

دخولهـا علـى الجملـة     و )غير(تناولت فيه النفي بـ : ث الخامسالمبح
  .االسمية، ونفيها للمفرد بال شرط

فقد خصصته للحديث عن الجملة الفعليـة بـين النفـي    : أما الفصل الثاني
  :واإلثبات وتوزع الحديث عنها في ثالثة مباحث 

ـ    : المبحث األول  ام، تحدثت فيه عن أنماط الجملة الفعليـة التـي فعلهـا ت
المتعلقة بهذه األنماط، كفاعل الفعل المنفي، وكدخول وأدوات نفيها، وظواهر النفي 

  .النفي على حبذا
تحدثتُ فيه عن أنماط الجملة الفعلية التي فعلها نـاقص ،  : المبحث الثاني 

  :فقسمت هذا المبحث إلى قسمين 
شـرط  تحدثت فيه عن كان وأخواتها، فذكرت التي تعمل بال : القسم األول 

النفي درست ظواهر ومن كان وأخواتها، وذكرت عدداً من أنماطها، وكيف تنفى؟ 
في هذه األنماط كإضمار إن بعد الكون المنفي، ثم ذكرت التي تعمل بشـرط مـن   

ودرسـت بعـض    ،أخوات كان، فذكرت أيضاً عدداً من أنماطها وأثر النفي فيهـا 
  .ظواهر النفي كحذف حرف النفي قبل زال وأخواتها 

من أنماطهـا،  تحدثتُ فيه عن أفعال المقاربة ، فذكرت عدداً : القسم الثاني 
وأدوات النفي التي تدخل على هذه األفعال، وتحدثت عن كاد والخالف فيها، وهل 

  ؟ ) لن(تنفى بـ 



 ٥

تحدثتُ فيه عن مفردات ال تقع إال في النفـي، فدرسـت    :المبحث الثالث 
  .بعض من خصائصها

خصصته للحديث عن الجملة الشـرطية بـين النفـي    ف :أما الفصل الثالث 
واإلثبات، فتحدثت في هذا الفصل عن الجملة الشرطية وطبيعتها ومكوناتها، وأنـه  

  .فيها بعض النحاة لجملة مستقلة بذاتها، وذكرت آراء 
  :وتوزع الحديث عنها في مبحثين 

النفـي   تناولت فيه الجملة الشرطية كاملة، وما هي أدوات: المبحث األول 
  التي تدخل عليها؟ 

وتناولت بعض الظواهر في الجملة الشرطية كحذف فعل الشـرط مـع ال   
  .النافية

تناولت فيه فعل الشرط، وأدوات النفي التي تـدخل عليـه،   : المبحث الثاني
  .ودرست ظواهر فعل الشرط مع النفي كالجازم لفعل الشرط المنفي 

مفهوم ستثناء فتحدثت فيه عن خصصته للحديث عن االف :أما الفصل الرابع
  :االستثناء وأدواته، وتوزع الحديث فيه على خمسة مباحث 

  .االستثناء التام : المبحث األول 
  .االستثناء المفرغ : المبحث الثاني 
  .تقديم المستثنى : المبحث الثالث 
  .حذف المستثنى : المبحث الرابع 

بغير، وسوى، وحاشـا،   تحدثت فيه عن أحكام االستثناء: المبحث الخامس 
  .وخال، وعدا

خصصته للحديث عن االسـتفهام واألمـر والنهـي،    ف: أما الفصل الخامس
  :وتوزع الحديث في هذا الفصل على ثالثة مباحث 

تناولت االستفهام، فتحدثت عن مفهومه وأدواته، وأحكامها : المبحث األول 
، وأحكـام  )ري وتقريريإنكا(النحوية، وتحدثت فيه أيضاً عن االستفهام المجازي 

  .همزة االستفهام مع أدوات النفي، وخروج االستفهام إلى معنى النفي 



 ٦

تناولت فيه األمر، فتحدثت فيه عن مفهومه وصيغته، وكيف : المبحث الثاني
  .ينفى األمر وهو أسلوب إنشائي 

تناولت فيه النهي، فتحدثت فيه عن مفهومه وصيغته، وأنه : المبحث الثالث 
  .مرنفي لأل

وأخيراً ختمت هذه الدراسة بالحديث عما توصل إليه البحث من أهم النتائج 
، ثم أعقبت ذلك بفهارس فنية، تيسيراً للقارئ الكريم، شـملت فهرسـة لآليـات    
القرآنية الكريمة، واألحاديث النبوية الشريفة، والشواهد الشعرية، مرتبـة حسـب   

مصادر و المراجع، وختمته بفهـرس  القوافي، وفهرس لألعالم، ثم قائمة بأسماء ال
  .تفصيلي للموضوعات

وقد يجد القارئ بعض الفصول والمباحث أطول من غيرها وهذا يعود إلى 
  .حجم المادة المدروسة

والحديث الشريف، والشـعر   ،واتخذت الدراسة من نصوص القرآن الكريم
م النحوية أو العربي الفصيح والنثر، مادة وشاهداً ودليالً للبحث على صحة األحكا

  .عدم صحتها
البحث على كتب النحو قديمها وحديثها، وكتب التفسـير و   وقد اعتمدت في

  .الحديث وإعراب القرآن، والمعاجم اللغوية والدواوين الشعرية
وأنبه إلى أني في التحويل على المصادر أكتفي بذكر اسم الكتـاب، ورقـم   

  .ء عنها بذكرها في الفهارسللنشر، استغناالصفحة دون ذكر للمؤلف ومعلومات 
واإلثبات فهـي أكثـر مـن أن    وال أدعي أني تناولت كل ما يتصل بالنفي 

تجمعها هذه الدراسة، وما قدمت إنما هو قُلٌّ من كُثرٍ، وغيض من فيضٍ، ومـا ال  
  .هيدرك كلُّه ال يترك جلُّ

وإني ألرجو أن أكون قد وفقت في عملي هذا، وال أزعم أنـه خـاٍل مـن    
ص والهفوات، وحسبي أني بذلت ما في وسعي، فحاولت، وقاربت، وسـددت  النق

من فضل اهللا علي ، وإن قصرت فذلك من عجز نفسي وقصور فإن أصبت فذلك 
  .باعي، وأن الكمال هللا وحده سبحانه وتعالى 



 ٧

يهيئ لهم وختاماً أسأل اهللا سبحانه وتعالى، أن يصلح أحوال المسلمين، وأن 
ن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يعز اإلسالم وأهله، وأن يرفع من أمرهم رشداً، وأ

  .رايته في مشارق األرض ومغاربها، إنه نعم المولى ونعم النصير
  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  



 ٨

  التمهيد
ضـوع أن  يحتم علينا العرف العلمي، أنه قبل الشروع في الكتابة فـي المو 

 )ثبات، والنفيواإل ،الجملة( لذا فقد عرفنا ؛ثالمصطلحات الواردة في البحبنعرف 
لغة واصطالحاً ، فبدأنا بشرح المعنى اللغوي أوالً يليه االصطالحي ، وقد ركزت 

ضـوع البحـث، وأهملـت بقيـة     في المعنى اللغوي على المعاني التي تناسب مو
   .لوب ، ألن تتبعها بحث في غير المطالمعاني

  
  : مفھوم الجملة : أوًال 

  :الجملة في اللغة  –أ 
  .ل بتشديد الميم يعني الحبال المجموعة جم، وال )١(الجملة واحدة الجمل 

ملوالجمل و الجم٢( الحبل الغليظكلها بمعنى واحد وهو  :ل والج( .  
كأن الحبل الغليظ سمي جمالة ألنها قـوى كثيـرة جمعـت    "قال األزهري 

  .)٣(" ملةلت جمجُأف
لة الجماعة من كل شيء بكماله من الحساب وغيره يقال أجملت لـه  والجم

الحساب والكالم إذا رددته إلى الجل الش)٤(لة مميء جمعـه عـن تفرقـه    ، وأج ،
ـ   { : ، قال تعالى  )٥(بمعنى الجمع  وجاءت في القرآن ي لَ لَ علَـا نُـزوا لَوكَفَر ينقَالَ الَّذو ه

 ة داحلَةً ومج آن٦( }الْقُر(.  

                                                
 . ٢/٢٠٩) جمل(لسان العرب مادة    )١(
 ١/٤٨١)جمل ( مقاييس اللغة مادة : ينظر،  ٢/٢٠٦) جمل(المصدر السابق مادة    )٢(
 . ٢/٢٠٦) جمل(لسان العرب مادة : ، ينظر١١/٧٥) جمل(تهذيب اللغة مادة    )٣(
 . ٢/٢٠٩) جمل(لسان العرب مادة    )٤(
 . ٢/٢٠٩ )جمل( لسان العرب مادة: ينظر، ١/٤٨١) جمل(مقاييس اللغة مادة    )٥(
 . ٣٢سورة الفرقان اآلية   )٦(



 ٩

، )١(ألنها اشتقت من جملة الحبـل  ؛ولعلها سميت بذلك في اصطالح النحاة
  .ل في تجمعه جملة واحدة حبفجملة اللغة مفردات جمعت مع بعضها فأشبهت ال

  :الجملة اصطالحاً  –ب 
فـذهبوا   ،لكالماختلفت أقوال النحاة قديماً وحديثاً بين مصطلح الجملة ومصطلح ا

 و ،فبعضهم رأى أن داللة المصطلحين واحـدة فهمـا مترادفـان    ،في ذلك عدة اتجاهات
مـن الكـالم، وذهـب     عـم فالجملة أ ،بين المصطلحين اًبعضهم ذهب إلى أن هناك فرق

، ولسـت هنـا بصـدد    )٢(أعم مـن الجملـة   عندهم فالكالم  ،آخرون عكس هذا المذهب
ث يطول بنا التفصيل ونكتفي بـالتعريف الـذي يتناسـب    اختالف النحاة في تعريفاتهم حي

  .مع بحثنا هذا 
   . )٣( كل كالم أفاد فائدة تامة يحسن سكوت المتكلم عليها:فالجملة في نظر البحث 

  
  : مفھوم اإلثبات : ثانیًا 

  .)٤(الثاء والباء والتاء كلمة واحدة تعني دوام الشيء :اإلثبات في اللغة  -أ 
ثْبوتاً فهو ثابت وثَبِتٌ وثَوثبت الشيء ياتاً وثُبتُ ثَبتَـه هـو وثبتـه    يبتٌ وَأثْب

تُ ثبوتاً فهو ثابتٌ إذا أقـام  : وشيء ثبتٌ ثابتٌ يقال، بمعنىثْبتَ فالن في المكان يثَب
  ،  )٥(به

                                                
 . ٢/٢٠٦) جمل( ، لسان العرب مادة ١١/٧٥) مادة جمل(تهذيب اللغة : ينظر   )١(
، ١/١٨ومابعدها، الخصائص ٥٨/ ١، األصول ١/١٤٦، المقتضب ١/٢٣الكتاب : ينظر   )٢(

 ا،ومابعـده  ١/٧٢شرح المفصل وما بعدها،  ٣٥مسائل خالفية في النحو، ٢٣المفصل 
، ٢/٣٧ومابعدها، مغنـي اللبيـب    ١/٣١ومابعدها، شرح الرضي  ٥/  ١شرح التسهيل 
، ٣١، في النحو العربـي نقـد وتوجيـه    ١/١٥النحو الوافي  ٣٦،  ١/٣٥همع الهوامع 

ومابعـدها،   ٢٢الجملة الفعلية ، ، وما بعدها١٥الجملة النحوية نشأة وتطوراً وإعراباً ص
 . وما بعدها ١٨ها تحليلها صـالجملة العربية مكوناتها أنواع

 . ٢٧، المرتجل  ١/١٧الخصائص: ينظر    )٣(
 . ١/٣٩٩) ثبت(مقاييس اللغة مادة    )٤(
 . ١/٦٥٣) ثبت(لسان العرب مادة    )٥(



 ١٠

  
  .)٢(}الثَّابِت يثَبت اللّه الَّذين آمنواْ بِالْقَولِ { :وفي التنزيل العزيز )١( ،وقول ثابتٌ صحيح

فهو مثْبتٌ إذا اشتدت به علته أو أثبتته جراحه فلـم يتحـرك،    فالن وُأثْبِت
وتقول أيضاً ال أحكم بكذا إال بِثَبت  ،ملة بالتحريك أي ثباتحورجل له ثَبتٌ عند ال

  .)٣(أي بحجة
  :اإلثبات في االصطالح  –ب 

ما يلحقـه يسـمى    ضد النفي وهو حالة تلحق الجمل والمعاني التامة وكل
  . )٤(مثبتاً أي غير منفي 

  .)٥(" بأنه الحكم بثبوت شيء آخر: "وعرفه الجرجاني 
  : النفي : ثالثًا 

  :النفي في اللغة  –أ 
ونفيتـه أنـا    تنحـى  نفى الشيء ينفي نفياً"، و )٦(خالف اإليجاب واإلثبات   

  .)٧("نفياً
وانتفى شعر اإلنسان  يتعدى ويلزم فقد ورد نفي شعر فالن إذا ثار واشعان،  

والسيل ينفي الغثاء يحمله ويدفنه، ونفى الرجـل عـن األرض   ، ونفى إذا تساقط 
  .)٨(ونفيته عنها طردته فانتفى، ونفى الشيء نفياً جحده 

  .فالنفي لغة الطرد والطرح والجحد 
                                                

) ثبـت ( لسان العرب مـادة  :ينظر،١/٥٣٤) ثبت( تاج العروس في جواهر القاموس مادة   )١(
١/٦٥٤ . 

 . ٢٧سورة إبراهيم اآلية    )٢(
 . ١/٦٥٤) ثبت(لسان العرب مادة    )٣(
 . ٣٧فية صـرمعجم المصطلحات النحوية والص   )٤(
 . ٣التعريفات  صـ    )٥(
 . ٢/٩٤٣المعجم الوسيط    )٦(
 . ٨/٦٦١) نفي(لسان العرب مادة    )٧(
 ١٥/٣٤١)نفى(تهذيب اللغة مادة :ينظر،  ٦٦٢، ٨/٦٦١) نفي(المصدر السابق مادة    )٨(



 ١١

  :النفي في االصطالح  –ب 
عـن تـرك   بأنه ما ال ينجزم بال وهو عبارة عـن اإلخبـار   "عرفه النحاة   
  .)١("الفعل

صطلح الجحد بدالً مـن مصـطلح النفـي،    م النحويينوقد يستخدم بعض   
الفعل فـي  عن ترك  اإلخبار جزم بلم لنفي الماضي وهوان بأنه ما":والجحد عندهم

  .)٢("الماضي
وقد يكون النفي جحداً فإذا كان النافي : "وفرق ابن الشجري بين المصطلحين بقوله 

مي كالمه نفياً، وإن كان يعلم أنه كاذب فيما نفاه سمي ذلك النفي صادقاً فيما قالهُ س
  . )٣(" ، فالنفي إذن أعم من الجحد؛ ألن كل جحد نفي، وليس كل نفي جحداًجحداً 

  .مصطلح النفي أعم من مصطلح الجحد وأكثر استخداماً ف  
فعل اعلم أن كل " :يقول ابن جني وتكون الجملة منفية إذا تصدرها أداة نفي  

معنى الفعل فإن وضع ذلك في كالمهم على إثبات من الفعل أو فيه  أو اسم مأخوذ
 ،وجلس إلثبـات الجلـوس  ،وذلك قولك قام فهذا إلثبات القيام  ،معناه ال سلبهم إياه

وكذلك االنطالق ومنطلق جميع ذلك وما كان مثله إنمـا   ،االنطالق توينطلق إلثبا
منهـا ألحقتـه   أال ترى أنك إذا أردت نفي شيء  ،هو إلثبات هذه المعاني ال لنفيها

  .)٤(" ونحو ذلك ،وال يفعل ،ولن يفعل ،ولم يفعل،ما فعل  :حرف النفي فقلت
  

  : أدوات النفي 
وهذه  ،أدوات النفي ما دخل على الجملة فحول داللتها من اإلثبات إلى النفي  

امت على نظرية وذلك ألن دراسة النحو ق ،األدوات جاءت متفرقة في أبواب النحو
مع المرفوعـات أو  ) ال، ما، إن ، الت(كان وأخواتها، ومع  )ليس(العامل، فنجد 

                                                
 . ١٠٨التعريفات    )١(
 . ٣٣المصدر السابق    )٢(
 .١/٣٩١) ٣٣(أمالي ابن الشجري، المجلس    )٣(
 . ٣/٧٧الخصائص    )٤(



 ١٢

مـع عوامـل   ) لم ، لما(مع عوامل نصب الفعل المضارع، و) لن(و،المنصوبات 
  .جزم الفعل المضارع

عـن بعـض    نـا سـنتحدث  وفيما يلي بيان مختصر عن هذه األدوات وذلـك ألن 
  .ثنايا البحث  فيخصائصها 

  
  
  ) :ال( – ١

  .عاملة، وغير عاملة : أصل حروف النفي وتنقسم من حيث العمل إلى قسمين 
  :العاملة " ال" –أ 

  :وهي على نوعين 
  :ال النافية للجنس  – ١

وال تعمل هذا العمـل   ،فتنصب المبتدأ وترفع الخبر،تعمل عمل إن الناسخة   
  : )١(ط وإال بشر
  .الجنس نصاً لم تعملد بها شمول نفي ه نصاً فإن لم يقصأن تنفي الجنس كل .١
 .)٢(أن يكون اسمها وخبرها نكرتين  .٢
 .أال يفصل بينها وبين اسمها بفاصل  .٣

  .بين ال واسمها لم تعمل ووجب تكرارها  فصلفإن كان اسمها معرفة أو 
 اًويبنى اسمها إذا كان مفرداً تشبيهاً بخمسة عشر، وينصب إذا كان مضافاً أو شبيه

  .)٣(بالمضاف 

                                                
، شـرح  ٢/١١٢ومابعدها، شـرح المفصـل   ٤/٣٥٧، المقتضب ٢/٢٧٦الكتاب : ينظر   )١(

، الجنى الـداني  ٣٣٣ومابعدها، رصف المباني ١/١٥٨، شرح الرضى  ٢/٦٤التسهيل 
 .  ٢/١٩٤، همع الهوامع  ٢/٣، أوضح المسالك ١/٢٥٤اللبيب ، مغني ٢٩٢

ارتشاف الضـرب  :  هذا عند البصريين أما الكوفيون فأجازوا أن تعمل في المعرفة ينظر   )٢(
 . ١/٣٣٥،همع الهوامع  ٣/١٣٠٦

 .١/٣٣٢شرح ابن عقيل   ٢/١٤، أوضح المسالك  ٢٩٠الجنى الداني : ينظر   )٣(



 ١٣

  .)١(وتميم ال تذكره مطلقاً  ،ويكثر حذف خبرها عند الحجازيين إن علم
 ويجوز إهمالها بشرط تحقق الشروط السابقة نحـو   ،يجوز إعمالهاف )ال(وقد تكرر 

  .)٢(أو المغايرة بينهما،أو رفعهما  ،فيجوز فتح االسمين" ال حول وال قوة إال باهللا": 
  :ليس ال التي لنفي الوحدة العاملة عمل  – ٢

، )٣(وال تعمل إال في نكـرة   ،تعمل عمل ليس فترفع المبتدأ وتنصب الخبر
خالف بين النحاة في عملها فقد منع إعمالها المبرد واألخفش وأجـازه ابـن    ةوثم

، وذهب بعضهم إلى أنها تعمل )٤(ووافقه في ذلك ابن مالك  ،جني حتى مع المعرفة
ها عمل ليس بشروط جمعهـا  ز إعمالوجمهور النحاة على جوا ،)٥(عمل ليس بقلة 

واإلعمـال   ،وأما ال المشبه بليس فحكمها حكم ما في الشـبه " :هابن يعيش في قول
اً مأن يكون االسـم مقـد  : أحدها أن تدخل على نكره، والثاني :ولها شرائط ثالث،

ال رجل منطلقـاً  :أن ال يفصل بينها بين االسم بغيره فتقول : والثالث  ،على الخبر
  .)٦("ليس زيد منطلقاً :ولكما تق

  :عاملة الغیر ال النافیة : القسم الثاني 
  :األسماء واألفعال عاملة على الغير تدخل ال 

ما بعدها مبتدأ فإذا دخلت على األسماء وكان مدخولها معرفة تهمل ويكون 
مصحوب ال أو كان معرفـة   إذا انفصل" :يقول ابن مالك ،ويجب تكرارها اوخبر

                                                
، ٣/١٣٠٠، ارتشـاف الضـرب   ٢/٥٦شرح التسهيل ،  ١/٢٦٥صل المفشرح :  ينظر   )١(

 . ٢/٢٩أوضح المسالك 
 ٣/١٢٩٥، ارتشـاف الضـرب   ٢/٦٨شرح التسـهيل  ،  ٢/١١٤شرح المفصل : ينظر   )٢(

 .٢/١٤، أوضح المسالك ١/٢٥٥اللبيب ،مغني 
 . ٢/٢٩٦الكتاب    )٣(
 . ٢٩٣الجنى الداني : ينظر   )٤(
 .  ١/٢٥٥، مغني اللبيب ٥٣ة اإلعراب المفصل في صنع:  ينظر   )٥(
 . ١/٢٦٩شرح المفصل    )٦(



 ١٤

غير ضرورة خالفـاً للمبـرد وابـن    جماع ويلزم حينئذ التكرار في بطل العمل بإ
  .)١(..." كيسان
   )٢(} فيها غَولٌ ولَا هم عنها ينزفُونال {:قوله تعالى ،نحو فصل بينها وبين اسمهاأما لو 
  .)٣(ووجب تكرارها ،أهملت 

نحو قوله تعالى  )٤(،فإنه تدخل على الماضي بقلة ويجب تكرارها  :أما مع األفعال
 :  

وتدل على نفي مطلق الزمن مـع   ،)٦(، وتكون بمعنى لم )٥( }فَال صدقَ وال صلَّى  {
  .الفعل الماضي 

  .فال يجب تكرارها " فض اهللا فاكال " :وإذا قصد بالفعل الدعاء نحو
وتكـون نفيـاً    ،جـب تكرارهـا  وال ي ،أما إذا دخلت على الفعل المضارع فال تؤثر فيـه 

  .)٧(قبلللمست
  .)٨(" ال نفي لقوله يفعل ولم يقع الفعل فنقول ال يفعل: "يقول سيبويه 

ومذهب األخفش والمبرد وتبعهما ابن مالك إلى أن ذلك غير الزم بل قـد يكـون   
  .)٩( النفي بها للحال

                                                
،  ٢/٥لمسـالك  أوضـح ا ،  ٣/١٣٠٩ارتشاف الضـرب  : ، ينظر ٢/٦٤شرح التسهيل    )١(

 . ١/٢٥٨مغني اللبيب 
 . ٤٧سورة الصافات اآلية    )٢(
النحـو  ، المعجم الـوافي فـي أدوات    ١/٢٥٩، مغني اللبيب  ٢٩٩الجنى الداني : ينظر   )٣(

٢٧١. 
 . ١/٢٥٩مغني اللبيب : ينظر   )٤(
 . ٣١سورة القيامة اآلية    )٥(
 . ٨حروف المعاني للزجاجي : ينظر   )٦(
 . ١/٢٦٠، مغني اللبيب  ٢٩٣الجنى الداني : ينظر   )٧(
 . ٢٩٤الجنى الداني ، ٥/١٣١شرح المفصل : ، ينظر ٤/٤٢٢الكتاب    )٨(
 . ١/٢٦١، مغني اللبيب ٢٩٦، الجنى الداني ١٩، ١/١٨شرح التسهيل : ينظر    )٩(



 ١٥

  : ليس  - ٢
 ؟فعل أم حـرف  أخوات كان، اختلف النحاة فيها أهيفعل ماض جامد من 

، والدليل على )١(ة أنها فعل جامد ال يتصرف على وزن فَعل جمهور النحا وماعليه
لستُ، لستَ، لسـت ، لسـنَا،   (وتاء التأنيث الساكنة  ،الرفعذلك اتصالها بضمائر 

فيستتر اسمها وهذا ال  ،زيد ليس قائماً: وتحملها للضمير نحو  )ليسوا ،لستن لستْ،
، وذهب الهروي )٢(ف يكون في الحرف، وذهب الفارسي وابن شقير إلى أنها حر

  .)٣(نها تكون فعالً وتكون حرفاً إلى أوالمالقي 
لحـال  ، وعند ابن مالك أنها لنفـي ا وهي عند الجمهور مختصة بنفي الحال

 :بعض النحاة يقول ابـن هشـام   ازمن نفيه في وفصل ، )٤( والماضي واالستقبال
  .)٥("نفي غيره بالقرينةوهي كلمة دالة على نفي الحال وت"

، فسـتعمل أداة مـن أدوات    )٦(أخـرى  ج من معنى النسخ إلى معانٍوتخر
وحرف عطف ، قام القوم ليس زيداً: بعدها نحو ويجب نصب المستثنى ،االستثناء 

عمرو، ومهملة ال عمل لها عند بني تميم إذا  سجاءني زيد لي: عند الكوفيين نحو 
  .ليس الطيب إال المسك : انتقض نفي خبرها بإال نحو 

  :ما النافية  – ٣
  :تنقسم ما النافية على قسمين عاملة وغير عاملة 

  :ما العاملة  –أ 
  ويهملها التميميون  ،فيعملها الحجازيون عمل ليس ،تدخل على الجملة االسمية

                                                
 ٤٩٣، الجنى الداني ٤/٣٦٦المفصل شرح : ينظر   )١(
 . ١/٢٢٤، شرح ابن عقيل ١/٣٠٧، مغني اللبيب ٣٠١الجنى الداني : ينظر    )٢(
 . ٣٦٩، رصف المباني ١٥٩األزهية : ينظر    )٣(
 . ومابعدها١/٣٨٠شرح التسهيل :  ينظر   )٤(
 . ١/٣٠٧اللبيب مغني    )٥(
، شرح المفصـل  ١/٣٧٩شرح التسهيل ، ١٥٩,١٩٦زهية في علم الحروف األ:   ينظر   )٦(

  .٣٠٩، ١/٣٠٨، مغني اللبيب ٤٩٥الجنى الداني،  ٤/١٩٧٧ارتشاف الضرب  ٢/٥٠



 ١٦

  : وقد جاءت في القرآن الكريم عاملة قال تعالى  ،)١(فيرفعون المبتدأ والخبر بعدها 
  .)٢(}بشر ما هذَا{

  : )٣(ل عند الحجازيين إال بشروط وال تعم
  .أال يتقدم خبرها على اسمها  -١
 .أال ينتقض نفي خبرها بإال  -٢
 .خبرها على اسمها وهو ليس ظرفاً أو جاراً ومجروراً أال يتقدم معمول -٣
 .الزائدة ) إن(أال يفصل بينها وبين اسمها بـ  -٤

 .وإذا فقد شرط من هذه الشروط بطل عملها 
  .)٥(وابن مالك يرى أنها لجميع األزمة  ، )٤(لجملة االسمية وتكون لنفي الحال مع ا

  :ما غير العاملة / ب 
  وهي نفي لقولنا "فتدخل على الماضي فتبقيه على مضيه : وهي الداخلة على الفعل

إذا كـان الفعـل   ما قام زيد، فتنفي الفعل وال عمل لها، أمـا  : ، نحو )٦(" لقد فعل
هو يفعل إذا كان في حال الفعل فتقول  هفي لقولوأما ما ن"مضارعاً خلصته للحال 

  . )٨(على االستقبال  تدل وابن مالك يرى أنها قد ،هذا عند أغلب النحاة )٧(" ما يفعل
  
    

                                                
 . ١/٣١٦، مغني اللبيب  ١٨٠، الجنى الداني  ١/٥٧الكتاب : ينظر   )١(
 . ٣١سورة يوسف اآلية    )٢(
، ٣٧٨، رصـف المبـاني    ١/٢٦٨شرح المفصل  ، ١/٥٩٣شرح جمل الزجاجي: ينظر   )٣(

همـع  ،١/٢٥٧، شرح ابن عقيل  ١/٢٧٤ومابعدها، أوضح المسالك ٣٢٣الجنى الداني 
 .ومابعدها٢/١١٠الهوامع

 . ٦١، ١/٦٠الكتاب  :ينظر   )٤(
 . ١/٣٨٠شرح التسهيل : ينظر   )٥(
 . ٣/١١٧الكتاب    )٦(
 ١/١٨٥المقتضب: ينظر  ، ٤/٢٢١الكتاب    )٧(
 ١/٣١٧مغني اللبيب،  ٣٢٩، الجنى الداني  ١/٣٨١شرح التسهيل : ينظر   )٨(



 ١٧

  :إن النافية  –٤
وجه أوكذلك المكسورة تقع على أربعة :" يقول المبرد حرف نفي بمنزلة ما النافية

 )١("زيد فـي الـدار   أي ما ،د في الدارإن زي :نحو) ما(ن تكون في معنى أ: منهن
  .)٢("تكون حرفاً للنفي كـ ما وال وليس: "يقول المالقي و

  :تدخل على الجملة االسمية والفعلية وهي من حيث العمل على قسمين 
  :عاملة عمل ليس  –أ 

تدخل على الجملة االسمية فتعمل عمل ليس تشبيهاً لها بما الحجازية، غيـر    
الكوفيين وابـن السـراج   الكسائي وأكثر فأجاز  ،تالف في عملهاأن النحاة على اخ

حيان إعمالها، ومنع الفراء وأكثر البصريين  وابن جني وابن مالك وأبوالفارسي و
والمبرد  ،ذلك، واختلفوا على سيبويه والمبرد فنقل السهيلي أن سيبويه أجاز إعمالها

  .)٤(ونثراًا لثبوت ذلك نظماًوالصحيح إعماله ،)٣(ونقل النحاس عكس ذلك  ،منع ذلك
أو إذا انتقض  ،ويبطل عملها عند من يعملها إذا تقدم خبرها أو معموله على اسمها

  .)٦(في داللتها على نفي الحال  )ما(وهي مع االسم مثل . )٥(نفيها بإال 
  :غير العاملة  –ب 

لم  فهي مع الجملة االسمية إذا فقد أحد شروطها ،)٧(يكثر وجودها في الكالم  
ـ  2 3 4 ( :نحـو   ياتعمل، وال تعمل مع الجملة الفعلية سواء كان فعلها ماض

                                                
  ١/١٨٨المقتضب  )١(
 . ١٨٩رصف المباني    )٢(
عدة السالك إلى تحقيق أوضـح   ٢/١١٦،همع الهوامع٣/١٢٠٧ارتشاف الضرب : ينظر   )٣(

 . ١/٢٩١المسالك 
، ٣/١٢٠٧،ارتشاف الضـرب   ٢٠٩، الجنى الداني  ١/٥٩٣شرح جمل الزجاجي: ينظر   )٤(

 .  ١/٢٦٨،  شرح ابن عقيل  ١/٤٤مغني اللبيب 
 . ٣/١٢٠٩ارتشاف الضرب : ينظر   )٥(
 .٤/١٧٠، معاني النحو  ٥/٣٩،، شرح المفصل  ٧٥معاني الحروف : ينظر   )٦(
 . ٢١٠، الجنى الداني ١٩٠رصف المباني : ينظر   )٧(



 ١٨

وتدل مع  ،)٢()  o n m l k j(: أو مضارع نحو  )١( )5 6
  .)٣(الفعل على نفي الحال مطلقاً إال إذا كان هناك قرينة تصرف هذه الداللة 

  :الت  – ٥
نها إل وتاء التأنيث، وقيمن ال النافية  يرى أكثر النحاة أن هذه األداة مركبة  

وهي مختصة بالجملة االسمية فتعمل عمل ليس بشرط أن يكـون  .  )٤(تاء المبالغة 
، ومذهب )٥(وأن يحذف أحدهما واألغلب حذف االسم  ،اسمها وخبرها اسمي زمان

كلفظ ساعة  ةبل تعمل في مرادف أنها ال تقتصر على الحين فقط الفارسي وابن مالك
  .)٧(ها ب ز النحاة الجر، وقد أجا)٦(ناوأو
  :لن  – ٦

ويخلصه لالستقبال  ،)٨(حرف نفي مختص بالدخول على المضارع فينصبه  
، واختلفوا فيها مـن حيـث البسـاطة     )٩(" وهي نفي لقوله سيفعل" :يقول سيبويه
وذهب الخليل والكسـائي   ،ة إلى بساطتهاافذهب سيبويه وجمهور النح ،والتركيب

فحذفت الهمزة تخفيفاً ثم حـذفت األلـف اللتقـاء    ) ال أن(إلى أنها مركبة وأصلها 
                                                

 . ١٠٧اآلية  سورة التوبة ،   )١(
 . ١١٧سورة النساء ، اآلية    )٢(
 . ١٧١،  ٤/١٧٠،  معاني النحو ٥/٣٩شرح المفصل :  ينظر   )٣(
، همع ١/٢٧٠، مغني اللبيب ٣/١٢١٠ارتشاف الضرب  ، ١/٢٦٩شرح المفصل : ينظر   )٤(

 ٢/١٢١الهوامع
مغنـي   ١/٢٨٧، أوضـح المسـالك   ٤٨٨الجنى الداني  ،١/٢٧٠شرح المفصل :  ينظر   )٥(

 ٢/١٢٢، همع الهوامع ١/٢٧٠اللبيب 
، ١/٢٧٠، مغنـي اللبيـب   ٣/١٢١٠، ارتشاف الضـرب  ١/٣٧٧شرح التسهيل : ينظر   )٦(

 ٢/١٢٢همع الهوامع١٢١١
 . ٤٩٠، الجنى الداني  ٣٣٤رصف المباني : ينظر    )٧(
 . ١/٢٩٨مغني اللبيب ، ٤/١٦٤٤ارتشاف الضرب  ، ١٠٠معاني الحروف : ينظر   )٨(
،  ٥/٣٨، شرح المفصـل   ٨حروف المعاني، ، ١/١٨٥المقتضب:، ينظر ٤/٢٢٠الكتاب    )٩(

 ٣٥٥، رصف المباني  ٤/١٤شرح التسهيل 



 ١٩

ورد هـذا بعـض   " نفي التأبيد"وقد ذهب الزمخشري إلى أن لن تفيد  .)١(لساكنينا
م إِنسـيا   {: النحاة فلو كانت كذلك لم يقيد منفيها باليوم في قوله تعالى  ـوالْي أُكَلِّـم فَلَن{ 

، )٣(}وا لَن نَّبرح علَيه عاكفني حتَّى يرجِع إِلَينا موسىقَالُ{: قوله، ولم يصح التوقيت في  )٢(

ه أَبـدا  {: ولم يذكر معها األبد في قوله تعالى  ـونتَملَن ي٥( األن في ذلك تكرار) ٤( }و( 
.  
ويقلب زمنه إلـى   ،حرف نفي مختص بالدخول على المضارع فيجزمه :لم  – ٧

ووقوعهـا   "، ويقول المبرد  )٦(" لم وهي نفي لقوله فعل": الماضي يقول سيبويه 
على المستقبل من أجل أنها عاملة وعملها الجزم وال جزم إال لمعرب وذلك قولك 

  . )٧(" أن يكون فعل فيما مضى نفيتلم يفعل فإنما : قد فعل فنقول مكذباً
ولَـم أَكُـن   {: لى و قوله تعاوالنفي بها ال يلزم اتصاله بالحال بل قد يكون منقطعاً نح

ولَم يكُن لَّه كُفُوا * لَم يلد ولَم يولَد{: ، أو مستمراً نحو قوله تعالى )٨(}بِدعائك رب شقيا
  . )١٠( )٩( }أَحد

                                                
، شـرح المفصـل    ٣٢عـراب  ء واإل، اللباب في علل البنا ١٠٠معاني الحروف : ينظر   )١(

، ٤/١٦٤٣، ارتشـاف الضـرب    ٣٥٥رصف المبـاني  ،  ٤/١٥، شرح التسهيل٥/٣٨
 .  ١/٢٩٨بيب مغني الل

 . ٢٦سورة مريم    )٢(
 . ٩١سورة طه اآلية    )٣(
 .  ٩٥سورة البقرة    )٤(
 .٢٨٠لجنى الداني ، ا ٤/١٤، شرح التسهيل  ٣/١٥٣١شرح الكافية الشافية : ينظر   )٥(
 . ١/٢٩١، مغني اللبيب  ٣٥٠رصف المباني : ينظر  ٤/٢٢٠الكتاب    )٦(
 . ١/١٨٥المقتضب    )٧(
 . ٤ة مريم اآلية سور   )٨(
 . ٤،  ٣سورة اإلخالص اآلية    )٩(
،  ٢٨٢، الجنـى الـداني   ٤/١٨٥٩، ارتشاف الضـرب   ٣٥١، رصف المباني : ينظر   )١٠(

 .  ١/٢٩٣مغني اللبيب 



 ٢٠

جازمة وملغاه يرتفع المضارع : إلى أن لم على ثالثة أقسام النحويينوذهب بعض 
  . )١(بعدها وناصبه 

  
  : "لما" – ٨

ويقلب زمنـه إلـى   ، حرف نفي مختص بالدخول على المضارع فيجزمه   
وهي مثل لـم  ،  )٢(" وإذا قال قد فعل فإن نفيه لما يفعل: "يقول سيبويه  ،الماضي

  .)٣( :غير أنها تختلف عنها من عدة وجوه
  .بخالف منفي لم  ،منفي لما متوقع ثبوته – ١
خالف منفي لم فال يلـزم اتصـاله   ب ،ال يكون المنفي بلما إال متصالً بالحال – ٢

  . بالحال فقد يكون منقطاً 
  .وال يجوز بعد لم إال في الضرورة  ،يجوز حذف الفعل بعد لما اختياراً – ٣
  .وال يشترط ذلك في منفي لم ، منفي لما ال يكون إال قريباً من الحال  – ٤
  .بخالف لم ، لما ال تصاحب أدوات الشرط  – ٥
  

                                                
، شرح  ٢٨٢، الجنى الداني ٤/١٨٦١، ارتشاف الضرب  ٣/٦٠١شرح التسهيل : ينظر   )١(

 . ٢/٣٩٨التصريح 
 .١/٢٩٣، مغني اللبيب  ٣٥١، رصف المباني : نظر، ي٣/١١٧الكتاب    )٢(
، ٤/١٨٥٩، ارتشـاف الضـرب    ٣٥١، رصف المبـاني   ٥/٣٥شرح المفصل :  ينظر   )٣(

، شـرح  ٤/١١٢، األشـباه والنظـائر  ١/٢٩٣، مغني اللبيـب  ٢٦٨,٢٦٩الجنى الداني 
 .٢/٣٩٦التصريح 



 ٢١

  الفصل األول
  ثباتبني النفي واإلة االمسية اجلمل

  
، وتتكـون الجملـة    )١(الجملة االسمية هي التي صدرها اسم كزيد قـائم    

كل اسم ابتدئ به ليبنى عليه الكالم والمبتدأ أو " :االسمية من مبتدأ وخبر ، فالمبتدأ
  .)٢(" المبني عليه رفع

  . )٣(والخبر هو الجزء المتم للفائدة بعد المبتدأ 
أخير الجملة االسمية من حيث التعريف والتنكير والت يد ركنوسوف نقف عن

  .أثر النفي عليها  رفوالتقديم والذكر والحذف ونتع
  
  

                                                
 ٢/٣٨مغني اللبيب : نظر ي   )١(
  ٢/١٢٦الكتاب    )٢(
   ١/١٩٨شرح التصريح ،  ١/٢٢٧شرح المفصل :  رنظي   )٣(



 ٢٢

  :أنماط الجملة االسمیة البسیطة بین النفي واإلثبات : المبحث األول 
  ):نكرة(الخبر و) معرفة(المبتدأ : النمط األول 

وأحسنه إذا اجتمع نكرة ومعرفة :" ه هذا هو األصل في الكالم العربي يقول سيبوي
        . )١( "أن تبتدئ باألعرف ، وهو أصل الكالم

فإذا اجتمع اسمان معرفة ونكرة فحق المعرفـة أن  :" هقولبويذكر ابن السراج ذلك 
 . )٢( ..."تكون هي المبتدأ والنكرة هي الخبر 

كان نكرة لـم يفـد    فالبد أن يكون معلوما لدى المخاطب، فلو ،فالمبتدأ مسند إليه 
على أن األصل في المبتدأ أن يكون معرفـة   النحوييناإلسناد إليه شيئا، وجمهور 

.                                                                                                 واألصل في الخبر أن يكون نكرة 
الْحج أَشهر { :ا، ولكن نكتفي بقوله تعالىوالجملة االسمية على هذا النمط كثيرة جد

اتلُومع٣( }م(.  
معرفة، والخبـر  " الحج"  ألنها لم تسبق بأداة نفي فالمبتدأ ة،فالجملة هنا اسمية مثبت

  .                                               نكرة " أشهر"
  :ات النفي التالية  نستخدم أدو اولنفي هذا النمط من الجملة االسمية فإن

  ) :ليس(النفي بـ-١
  :بليس قول الشاعر  اًومما جاء على هذا النمط منفي

   )٤(حتى تجود وما لديك قليلالفضول سماحةً       ليس العطاء من       
مرفوع  ، سماحة ) معرفة(اسمها : فعل ماض ناقص جامد ، العطاء : فليس 

  .منصوب) نكرة(خبرها :
  

                                                
 . ١/٣٢٨الكتاب   )١(
  . ١/٥٩األصول في النحو    )٢(
 .  ١٩٧سورة البقرة   )٣(
خزان  ة  ،١/١٤٦مغن  ي اللبی  ب ، ٤/٢٤ش  رح التس  ھیل   :لبی  ت للمقن  ع الكن  دي ، م  ن ش  واھد     ا   )٤(

  ٣/٣٧٠األدب 



 ٢٣

  :في جانبين فوظيفة ليس تمثلت
  :_ عرابياألثر اإل_في الشكل : أولهما 

  .فظهرت عالمة الرفع على االسم ، وعالمة النصب على الخبر 
  :األثر المعنوي : ثانيهما 

  .دخلت ليس على الجملة االسمية فنفت اتصاف اسمها بمضمون خبرها 
  ) :ما(النفي بـ -٢

  . )١( لونهايهمفتعمل عمل ليس عند أهل الحجاز ، وأما بنو تميم 
  . )٢(  }بشر ما هذَا{ :ومما جاء على هذا النمط قوله تعالى 

خبرهـا  :في محل رفع ،بشـرا  ) معرفة(اسمها :هذا  ،نافية تعمل عمل ليس :فما
  .منصوب) نكرة(

  :فوظيفة ما تمثلت في جانبين
  :األثر اإلعرابي : أولهما

دأ ونصبت الخبر، فجاءت دخلت على الجملة االسمية فعملت عمل ليس رفعت المبت
  .على لغة أهل الحجاز

  :األثر المعنوي: ثانيهما 
والنفي بها أكثر تأكيـدا مـن   .فقد نفت اتصاف اسمها بمضمون خبرها في الحال 

  .النفي بليس
  ):إن (النفي بـ -٣

  .)٣(تدخل على هذا النمط من الجملة االسمية وتعمل عمل ليس بقلة كما ذكر النحاة
  :ذا النمط قول الشاعرومما جاء على ه

  

                                                
 .من هذا البحث ١٦-١٥ ينظر ص   )١(
 .٣١يوسف سورة    )٢(
 .من هذا البحث ١٧ينظر صـ   )٣(



 ٢٤

  
  )١( إن المرء ميتا بانقضاء حياته            ولكن بأن يبغى عليه فيخذال

  : تمثلت وظيفة إن في جانبين 
  : عرابياألثر اإل: أولهما 

عت المبتـدأ ونصـبت   حيث دخلت إن على الجملة االسمية فعملت عمل ليس فرف
  .الخبر
  : األثر المعنوي : ثانيهما

وال خالف بين النحاة . ملة االسمية فأفادت معنى النفي في الحال دخلت على الج
  . )٢( في إفادتها للنفي ، والنفي بها أوكد من النفي بما

  
  :العاملة عمل ليس ) ال ( النفي بـ -٤

ترفع المبتدأ وتنصب الخبر  ،تدخل على الجملة االسمية فتنفيها ، وتعمل عمل ليس
تعمل عمل ليس  عندهم إال بشروط ،وعند تميم ال هذا عند أهل الحجاز ، لكنها ال ،

  )٣(تعمل ويجب تكرارها
  :ومما جاء على هذا النمط قول الشاعر 

  )٤(أنكرتها بعد أعوام مضين لها             ال الدار دارا وال الجيران جيرانا 
دارا : مرفوع،  والخبر) معرفة(اسمها : ، الدار )٥(نافية تعمل عمل ليس:فال 

  .منصوب ) نكرة(
  

                                                
، شـرح   ١/٢٦٩، شرح ابـن عقيـل   ١/٣٧٦شرح التسهيل : من شواهد ةالبيت بال نسب   )١(

 .٤/١٦٨، خزانة األدب ١/١٢٦األشموني
 . ٤/١٧١معاني النحو : ينظر    )٢(
 . هذا البحث من ١٣ينظر صـ    )٣(
 . ٢٢٦، شرح شذور الذهب ص  ١٢١٠/ ٣ارتشاف الضرب : في ةالبيت بال نسب   )٤(
 .  ١٢١٠/ ٣ارتشاف الضرب : جاز عملھا في معرفة  ینظرأمن  رأي ھذا على   )٥(



 ٢٥

  :فوظيفة ال تمثلت في جانبين 
  :عرابياألثر اإل: أولهما

حيث دخلت على المعرفة وعملت عمل ليس  فظهر الرفع على اسمها والنصـب  
تعمل إال في نكرة ، وقد ذكر ابن جني أنه ال يشـترط فـي    وهي ال على خبرها،

  . )١( عملها هذا الشرط ،ووافقه ابن مالك
  

  :ي األثر المعنو: ثانيهما 
  .دخلت على الجملة االسمية فنفتها 

  
  " :المعرفة"العاملة عمل ليس في " ال"عمل 

أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، يقـول  ) ليس( عمل) ال( يشترط النحويون لعمل
، الجتماعهما في المعنى، وال تعمل إال في ) ليس(بمنزلة ) ال(وقد تجعل : "المبرد 

فيه؛ ألنها تجري ال تفصل بينها وبين ما تعمل ال رجٌل أفضَل منك، و: نكرة، يقال
  . )٢(" ةافعة مجراها ناصبر

، إعمالها في المعرفة، فلم يشترطا تنكيـر   )٤(، وابن الشجري )٣(وأجاز ابن جني 
  :)٥(معموليها مستشهدين على ذلك بقول النابغة الجعدي 

  سواها وال عن حبها متراخياً   وحلت سواد القلب ال أنا باغياً 

                                                
، شرح  ٢٦٧/ ١،   شرح ابن عقيل    ٢٩٣، الجنى الداني١/٣٧٧شرح التسهيل: ينظر    )١(

 .١/١٢٥األشموني
 .  ٤/٣٨٢المقتضب    )٢(
 .٢٩٣ى الداني ، الجن ٣/١٢١٠ارتشاف الضرب : ينظر    )٣(
 . ١/٤٣١) ٣٥(أمالي ابن الشجري المجلس    )٤(
، ١/٣٧٧، شـرح التسـهيل   ١/٤٣٢أمالي ابن الشـجري  : ، من شواهد١٨٦ديوانه ص    )٥(

 . ١/١٢٥، شرح األشموني ٣/١٢١٠ارتشاف الضرب 



 ٢٦

، وفي شرح )١(عمالها في المعرفة نادر إا ابن مالك فيحكم في التسهيل على أن وأم
مرفوع ) أنا(ويمكن عندي أن يجعل : "الكافية يذهب إلى تأويل البيت السابق يقول 

باغياً، فلما ُأضمر الفعـل  ال أرى : على الحال تقديره ) باغياً(فعل مضمر ناصب 
مبتدأ، والفعل المقدر بعـده خبـراً   ) أنا(ويجوز أن يجعل . برز الضمير، وانفصل

عـن العامـل   ويكون هذا من باب االستغناء بالمعمول . على الحال) باغياً(ناصباً 
  . )٢(" لداللته عليه

  
  :دخول الباء على أخبارھا 

البصريين على الخبر لرفـع  وال ؛ فدخولها عند ،تدخل الباء على خبر ليس ، وما 
  . )٣(د اليسمع أول الكالم، وعند الكوفيين تأكيد للنفيثبات ، فإن السامع قتوهم اإل
  :جاء على هذا النمط مقترنا بالباء الزائدة  ومما
  :مع ليس  -١

  .  )٤( )µ ¶ ¸ ¹( :قوله تعالى 
من  يما أتان: وذلك قولك: "يقول سيبويه ، للنفي اًر ليس مقترنا بالباء تأكيدفجاء خب

دخلت هنا توكيداً كما تدخل ) من(ولكن .. يداًأحد إال زيد، وما رأيت من أحد إال ز
،  )٥(" كفى بالشيب واإلسالم، وفي ما أنت بفاعل، ولسـت بفاعـل  : الباء في قولك

  .وهذا كثير مع ليس 
  :مع ما  -٢

  . )٦( )  í ì ë ê é( :قوله تعالى 
                                                

 . ١/٣٧٤شرح التسهيل : ينظر   )١(
 . ١/٤٤١شرح الكافية الشافية    )٢(
 . ١/٣٨٢شرح التسهيل ٥/٧٨،  شرح المفصل ٤/٤٢١ب المقتض :نظري   )٣(
 ٢٢سورة الغاشية اآلية    )٤(
 . ٢/٣١٦الكتاب    )٥(
 ٤٦سورة فصلت اآلية     )٦(



 ٢٧

  .اقترن خبر ما النافية بالباء الزائدة وهذا جائز
  :كقول الشاعر : مع ال  -٣

  )١( ن فتيال عن سواد بن قاربغشفيعا يوم ال ذو شفاعة          بم فكن لي
  .فجاء خبر ال مقترنا بالباء الزائدة ، وهذا قليل 

  

                                                
، شـرح ابـن   ١/٣٧٦شرح التسـهيل  :  من شواهد البيت لسواد بن قارب األسدي وهو   )١(

، شرح ١/٢٦٣ل ، ،شرح ابن عقي ٢/٨٠، مغني اللبيب٥٤، الجنى الداني ١٠٥الناظم   
 . ١/٢٧٣التصريح



 ٢٨

  ) :معرفة(و الخبر ) معرفة(المبتدأ : النمط الثاني 
األصل في المبتدأ أن يكون معرفة وفي الخبر أن يكون نكرة كما يقول أبو 

، )١(" ن يكون معرفة واألصل في الخبر أن يكون نكرةاألصل في المبتدأ أ: "حيان 
ـ  : "ويعلل ذلك ابن مالك بقوله  ا ألنه إذا كان معرفة مسبوقاً بمعرفة تُـوهم كونهم

  .)٢("يدفع ذلك التوهم فكان أصالً ةموصوفاً وصفة، فمجيء الخبر نكر
و يجوز أن يأتي الخبر معرفة خالفاً لألصل ولكن بشرط حصول الفائـدة،  

واألصل تعريف المبتدأ وتنكير الخبر وقد يعرفان وينكران بشرط : "بن مالكيقول ا
فأما إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين جميعاً فقد تكون : "، ويقول الصيمري)٣("الفائدة

اهللا ربنا، ومحمد نبينا، وزيد القائم، وعمر أخوك، فهـذا ومـا   : فيه فائدة، كقولك 
دة جاز، وإن لم يستفد لم يجز ،ألنك تخبره بمـا  أشبهه متى استفاد المخاطب به فائ

  . )٤("يعرف وال فائدة له في ذلك
فمتى كان الخبر : "ويذكر ابن السراج أن الفائدة في اجتماع المعرفتين، يقول

  .)٥("عن المعرفة معرفة فإنما الفائدة في مجموعهما
  

  .)٦( )Ò Ñ Ð Ï( :ومما جاء على هذا النمط مثبتاً قوله تعالى 
  : جملة اسمية مثبتة فال

  .معرفة ) ربنا(معرفة ،والخبر ) لفظ الجاللة(المبتدأ 
  ،)٧(وقد اختلف النحويون في تحديد المبتدأ والخبر إذا كانا جميعاً معرفتين 

                                                
  . ٣/١٠٩٩ارتشاف الضرب    )١(
  .٢/٩١٩، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ١/٢٩٠شرح التسهيل    )٢(
  . ٢/٩١٨تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد    )٣(
  . ١/١٠٢التبصرة والتذكرة    )٤(
  .١/٦٦األصول    )٥(
  . ١٥سورة الشورى، اآلية    )٦(
  .٢/٢٨، همع الهوامع ٢/١١٣مغني اللبيب : ظر ين   )٧(



 ٢٩

مخيراً أيهمـا شـئت   فإن كانا جميعاً معرفتين كنت فيهما : "يقول ابن جني 
ك وإن شـئت قلـت أخـوك    زيد أخـو : و جعلت اآلخر الخبر تقولجعلته المبتدأ 

فإن كانا معرفتين جعلت الذي تقدر أن المخاطب يعلمـه  :"، ويقول الزجاجي)١("زيد
ن يعـيش أن األول  ، وذهب اب )٢( ..."مبتدأ والذي تقدر أن المخاطب يجهله خبرا

الخبر معرفة كالمبتدأ، لم يجز تقديم الخبر؛ ألنه ممـا  وإذا كان : "هو المبتدأ يقول
ذ كل واحد يجوز أن يكون خبراً ومخبراً عنه فأيهما قدمت كـان  يشكل ويلتبس، إ

  .)٣(" المبتدأ
أن المبتدأ ما كان أعرف، أو كان هو المعلوم عنـد  "وذهب ابن هشام إلى 

  .)٤(" المخاطب
  بأي أداة؟ وما الذي يترتب على ذلك من أحكام؟  ؟ وفكيف ينفى هذا النمط

  :يتم نفي هذا النمط بهذه األدوات 
  ) .ليس(في بـ ـ الن١

  : جاج عط منفياً بليس قول رؤبة بن المالنمما جاء على هذا 
   )٥(وليس دين اهللا بالمعضى 

  :فالجملة اسمية منفية بليس 
، ) معـرف باإلضـافة  (اسمها مرفـوع  : فعل ماض ناقص، دين : ليس 
  ) .معرفة(خبرها منصوب : بالمعضى
  ) : ما(ـ النفي بـ ٢

  : بما النافية، ومما جاء على ذلك قوله تعالى نستطيع أن ننفي هذا النمط 
                                                

  . ٢٩اللمع في العربية   )١(
 .  ١/٣٥٤شرح جمل الزجاجي   )٢(
 . ١/٢٤٧شرح المفصل    )٣(
 . ٢/١١٣مغني اللبيب    )٤(
المفـرق  : إن لنا هواسة عربضا ، والمعضى:، وعجزه ٨١الرجز لرؤبة في ديوانه صـ   )٥(

 . ١/٧٠شرح التصريح ،١/٣٦األشموني شرح ،٨٩شرح شذور الذهب : ،من شواهد



 ٣٠

)= < ; :  ( )١(.  
  :فالجملة اسمية منفية بما 

، )معرفـة (اسم ما فـي محـل رفـع    : ، هن )٢(نافية عاملة عمل ليس:ما 
  .يهملونها ف،هذا عند الحجازيين ، أما التميميون ) معرفة(خبرما منصوب : أمهاتهم
  : العاملة عمل ليس) ال(ـ النفي بـ ٣

ال نستطيع نفي هذا النمط بال النافية العاملة عمل ليس ؛ ألن مـن شـرط   
  . لها أن يكون االسم والخبر نكرتينعم

في أنها في ) ال(وإن جعلتها بمنزلة ليس كانت حالها كحالة : "يقول سيبويه 
  .)٣(" موضع ابتداء، وأنها ال تعمل في معرفة

  :المهملة) ال(النفي بـ_ ٤
ـ   عرفة مية على الالناف) ال(تدخل  ، رافتهمل، ويكون ما بعـدها مبتـدأ وخب

انفصل مصحوب ال ، أو كان معرفـة   اإذ: "لزم تكرارها، يقول ابن مالكوعندئذ ي
بطل العمل بإجماع ويلزم حينئذ التكرار في غير ضرورة ، خالفاً للمبـرد وابـن   

ب التكرير في فلم وج: فإن قيل : " ،ويبين األنباري سبب تكرارها، يقول)٤("كيسان
؟ "أزيد عنـدك أم عمـرو  : "المعرفة ؟ قيل ألنه جاء مبنياً على السؤال ، كأنه قال

، والدليل على أن السؤال في تقـدير التكريـر أن   "عمرو عندي وال زيد ال: "فقال
؟ كـان  " أزيد عندك:"إلى ذكره في الجواب، أال ترى أنه إذا قيل  المفرد ال يفتقر
وممـا   )٥( " "ال أصل لذلك: "ن غير أن تذكره كأنك قلت م" ال: "الجواب أن تقول

  :جاء على هذا النمط قولنا
                                                

 .٢سورة المجادلة اآلية   )١(
هم من يعملها عمل ليس بشروط، أما التميميون فيهملونهـا فتبقـى الجملـة     أهل الحجاز   )٢(

 ).مبتدأ وخبر مرفوعين(مرفوعة الجزأين 
  . ٢/٢٩٦الكتاب    )٣(
 . ٢/٦٤شرح التسهيل    )٤(
 . ٢٥١أسرار العربية    )٥(



 ٣١

  "ال المال مالك وال الجاه جاهك"
  :فالجملة اسمية منفية بال المهملة

  )معرفة(خبر : ، مالك) معرفة(مبتدأ : نافية مهملة ، المال:ال 
  .وأثر ال النافية هنا معنوياً فقط ،وهو إفادتها للنفي

  
  :النافية للجنس ) ال(لنفي بـ ـ ا٥

  ال نستطيع نفي هذا النمط بـ ال النافية للجنس ألن من شروط عملها أن 
  .)١(يكون اسمها نكرة  

أال ترى أن المعرفة ال تقع هاهنا ،ألنها ال تدل على الجنس ": يقول المبرد 
  .)٢( "يقع الواحد منها في موضع الجميع وال

  
  ) :إن(النفي بـ _ ٦

إن ذلـك نافعـك وال   ": ط منفياً بإن قول أهل العالية على هذا النم مما جاء
  .)٣("ضارك

  :فالجملة اسمية منفية بإن 
: ، خبرها )معرفة(اسمها في محل رفع : نافية عاملة عمل ليس، ذلك : إن 

  .معرفة أيضاً) نافعك(
  

                                                
قد يقع اسمها معرفة ولكن في هذه الحالة يؤول بنكرة يراد بها الجنس إما بتقدير مضـاف     )١(

  .ال هيثم الليلة للمطي : ،أو بتأويل العلم باسم جنس، من ذلك قول الشاعر 
، ، شـرح   ٣/١٣٠٧،ارتشـاف الضـرب   ٤/٣٦٢،المقتضـب  ٢/٢٩٦الكتاب : ينظر  

  . ٢/١٩٥همع الهوامع  ١/١٤٩األشموني 
  . ٤/٣٥٧المقتضب    )٢(
، ، الجنـى الـداني   ٣/١٢٠٨ارتشاف الضـرب : هذا قول محكي عن أهل العالية، ينظر   )٣(

  .٢/١١٦همع الهوامع  ٢٢٧، شرح شذور الذهب ٢٠٩



 ٣٢

  
  :ألدوات النفي العاملة في هذا النمط  تركيبيةالوظيفة ال

  : ألدوات النفي في جانبين  تركيبيةليفة اتمثلت الوظ
  .شكلي وهو األثر اٍلإعرابي ومعنوي وهو داللتها على النفي 

  
  

  : ألثر اإلعرابي ا :أولهما 
حيث دخلت أدوات النفي ليس وما وإن على الجملة االسمية فرفعت المبتدأ 

  .اسماً لها ونصبت الخبر خبراً لها 
  

  :األثر المعنوي : ثانيهما 
  . النفي فنفت اتصاف المبتدأ بالخبر  حيث أفادت

  



 ٣٣

  ) :جملة(و الخبر ) معرفة(المبتدأ : النمط الثالث 
األصل في الخبر أن يكون مفرداً، وقد يأتي جملة، فالجملة فرع عن ذلـك  

اعلم أن الجملة تكون خبراً للمبتدأ كما يكون المفرد إال : "األصل ،يقول ابن يعيش 
ئبة عن المفرد واقعة موقعه ، ولـذلك يحكـم علـى    أنها إذا وقعت خبراً كانت نا

الذي هو األصـل موقعهـا لكـان     موضعها بالرفع على معنى أنه لو وقع المفرد
  . )١(" مرفوعاً

  . )٢(فيخبر بالجملة لتضمنها الحكم المطلوب من الخبر 
يقـول عبـد القـاهر    ،  )٣(بر جملة اسمية أو فعليـة أو شـرطية  ويقع الخ

تعلم أن كل واحدة من هذه الجمل كانت في موضـع رفـع    وينبغي أن:"الجرجاني
ويشترط في الجملة الواقعة خبراً أن تكون مشتملة على .  )٤("لوقوعها موقع المفرد

رابط يربطها بالمبتدأ، وقد فصل النحاة الحديث في هذه الروابط حتـى أوصـلها   
  .)٥(بعضهم إلى عشرة

 ( :ملة اسمية قولـه تعـالى   ومما جاء على هذا النمط مثبتاً، والخبر فيه ج
r q p o(  )٦(.  

                                                
  . ١/٢٢٩شرح المفصل    )١(
، شرح التصريح علـى   ١/١٠٠،  التبصرة والتذكرة١/٣٤٤شرح جمل الزجاجي : ينظر   )٢(

  . ١/١٩٨التوضيح 
  :اشترط النحويون في الجملة الواقعة خبراً ثالثة شروط    )٣(

  .أن تكون مشتملة على رابط يربطها بالمبتدأ / أ   
  .أال تكون ندائية / ب  
  .حتى ، لكن ، بل : أال تكون مصدرة بأحد هذه الحروف/ ج  
  .١/١٧٥جليل بتحقيق شرح ابن عقيل ،منحة ال٢/١٤همع الهوامع : ينظر   

 . ٢٩١في شرح اإليضاح دالمقتص   )٤(
، مغنـي   ١/٢٣٣ومابعـدها، شـرح المفصـل   ١/٣٤٥شـرح جمـل الزجـاجي    :ينظر   )٥(

 .٢/١٨، همع الهوامع١/٢٠١، شرح التصريح١٦١_٢/١٥٧اللبيب
 .٢٥٤اآلية، سورة البقرة   )٦(



 ٣٤

  
  :فالجملة اسمية مثبتة 

خبـر  : ، الظالمون)معرفة(مبتدأ ثانٍ : ، هم )معرفة(مبتدأ أول : الكافرون 
  .المبتدأ الثاني 

  .والجملة االسمية المكونة من المبتدأ الثاني والخبر في محل رفع خبر المبتدأ األول
والخبر فيه جملة فعلية ، فعلها مضـارع ،   ومما جاء على هذا النمط مثبتاً

  .)١(  )µ  ́³ ² ¶( :الى قوله تع
  :فالجملة اسمية مثبتة 

فعل مضـارع والفاعـل ضـمير    : ، يبسط)معرفة(لفظ الجاللة مبتدأ : اهللا
  .مستتر، والجملة الفعلية في محل رفع الخبر 

ماض، قولـه  ومما جاء على هذا النمط مثبتاً والخبر فيه جملة فعلية، فعلها 
  .)٢( )  O N M L K( :تعالى

  :فالجملة اسمية مثبتة
فعل مـاض، والفاعـل ضـمير    : ضمير في محل رفع مبتدأ، فضلكم: هو

  . )٣(مستتر ،والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ 
 : فيه جملة شرطية، قولـه تعـالى    ومما جاء على هذا النمط مثبتاً ،والخبر

)` _ ^ ] \ [ Z Y X( )٤(.  
  ...).من وجد(، والخبر الجملة الشرطية )معرف باإلضافة(مبتدأ : جزاؤه 

  بأي أداة؟ وما الذي يترتب على ذلك من أحكام؟  ؟ وفكيف ينفى هذا النمط

                                                
  .٢٦سورة الرعد ، اآلية    )١(
  . ١٤٠سورة األعراف، اآلية    )٢(
إلني سوف اتحدث عنها في الفصل الخـامس  فعلها أمر وذلك ة التي لم أذكر الجملة الفعلي   )٣(

  .من هذا البحث
  .  ٧٥سورة يوسف اآلية    )٤(



 ٣٥

  ) : ليس(ـ النفي بـ ١
  :مما جاء على هذا النمط قول الشاعر 

   )١(ولست أبالي بعد فقدي مالكاً     أموتي ناء أم هو اآلن واقع
  : ملة اسمية منفية بليس الج

: ضمير متصل في محل رفع اسمها، أبالي: فعل ماض ناقص، التاء : ليس 
في محل نصب خبر ) أبالي(فعل مضارع ،والفاعل ضمير مستتر، والجملة الفعلية 

  .ليس
  ) :ما(ـ النفي بـ ٢
  .)٢( )Ó Ò Ñ Ð Ï Î( :ا جاء على هذا النمط ،قوله تعالىمم

  :ة الجملة هنا اسمية منفي
  ،)معرفة(نافية تعمل عمل ليس، اهللا لفظ الجاللة اسم ما : ما

فعل مضارع ،والفاعل ضمير مستتر، والجملة الفعلية فـي محـل   : يريد 
  . )٣(نصب خبر ما النافية 

  :وقد تمثلت وظيفة أدوات النفي في هذا النمط في جانبين 
  :األثر اإلعرابي : أولهما 

لجملة االسمية، فرفعت االسـم ،وجـاءت   دخلت أداتا النفي ليس وما على ا
  .أخبارها جمالً في محل نصب 

  :األثر المعنوي : ثانيهما 
  .حيث أفادت أداتا النفي ليس وما النفي، فنفت مضمون الجملة 

                                                
ــال   )١( ــت ب ــبة البي ــواهد : نس ــن ش ــافيةم ــة الش ــرح الكافي ــاف ٣/١٢١٤ش ،ارتش

  . ٢/١٦٨، شرح التصريح ٢/٤٢١شرح األشموني  ١/٦٤ي اللبيب،مغن٤/٢٠٠٦الضرب
  .  ١٠٨ية سورة آل عمران، اآل   )٢(
: لنفـي الحـال ينظـر   ألنه ) ما زيد قام: (اض، فال يقالالنافية بفعل م) ما(ال يخبر عن    )٣(

 .  ٢/٢٢٩األشباه والنظائر 



 ٣٦

  : )جملة(و الخبر) ضمیر الشأن(المبتدأ: النمط الرابع
لـى قصـد   هو ضمير غائب يأتي صدر الجملة الخبرية ، داالً ع:")١(ضمير الشأن
يقول ابن  ،، ويستخدمه المتحدث في األمر العظيم)٢("ام السامع حديثهظالمتكلم استع

ألخذ فيه افتتحه بالضمير وإذا قصد المتكلم أن يستعظم السامع حديثه ،فقبل ا: "مالك
وهذا  .)٣("ضمير الشأن عند البصريين ، وضمير المجهول عند الكوفيين المسمى 

ويبـرز هـذا    ،)٤(عه باإلعراب على حسب العامـل الضمير اسم يحكم على موض
قبـل  ويقـدمون  " :وال يكون خبره إال جملة،  يقول الزمخشري ،)٥(الضمير مبتدأ

وذلـك نحـو   القصة، وهو المجهول عند الكوفيين ، الجملة ضميراً يسمى الشأن و
 :، ويقول ابن مالـك )٦( ..."الشأن والحديث زيد منطلقٌ :هو زيد منطلقٌ أي :قولك

  .)٧( ..."وال يفسر إال بجملة خبرية مصرح بجزأيها"
  )٨()  ! " # $ %( :ومما جاء على هذا مثبتاً قوله تعالى

  :الجملة اسمية مثبته
  .خبر المبتدأ " اهللا أحد"ضمير الشأن مبتدأ ،وجملة : هو

                                                
: يسمى عند البصريين ضمير الشأن ، أو القصة، وعند الكوفيين ضمير المجهول، ينظـر    )١(

 .١/١١٤،المساعد على تسهيل الفوائد١٧٣المفصل في صنعة اإلعراب
 . ٢/٢٧١التذييل والتكميل   )٢(
 . ١/١٦٣شرح التسهيل    )٣(
البسـيط  :إنه حرف ينظر: هذا ماعليه جمهور النحويين،وخالفهم ابن الطراوة في ذلك فقال   )٤(

ومـا بعـدها،همع    ٢/٢٧١ومـا بعـدها، التـذييل والتكميـل     ٧٥٥في شرح الجمـل 
 . ١/٢٣٣،٢٣٢الهوامع

ء،وال يجيزانه إال إن كان معمـوالً لكـان ، وإن وأخواتهمـا،    منع هذا األخفش ، والفرا   )٥(
 . ٢/٢٨٠، التذييل والتكميل٢/٩٥٠ارتشاف الضرب:ينظر

 .١٧٣المفصل في صنعة اإلعراب   )٦(
 .١/١٦٣شرح التسهيل   )٧(
 . ١خالص اآلية سورة اإل   )٨(



 ٣٧

  :وينفى هذا النمط
  :النافية الحجازية ) ما(بـ_ ١

  :ول الشاعرق)ما(مما جاء على هذا النمط منفياً بـ
  )١(وما هو من يأسو الكلوم ويتقي     به نائبات الدهر كالدائم البخل

  ):ما(الجملة اسمية منفية بـ
خبر  )من يأسو الكلوم(ضمير الشأن اسم ما،وجملة : نافية تعمل عمل ليس،هو:ما 

  .ما الحجازية
ما :في نحوويبرز أيضاً " إال بارزاً، يقول أبوحيان) ما(وال يكون ضمير الشأن مع 

، قائم وقـد  )٢("اسم ما، والجملة في موضع نصب على أنه خبرها:فهو  هو زيد ،
  . )٣(العاملة عمل ليس )ما(منع بعض النحويين وقوع ضمير الشأن اسماً لـ

  
  ) :ليس(بـ-٢

  :مما جاء على هذا النمط منفيا بليس، قول هشام أخي ذي الرمة
  )٤(منها شفاء الداء مبذول هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها      وليس

  :الجملة اسمية منفية بليس
في : ضمير الشأن ،وجملة شفاء الداء مبذول :فعل ماض ناقص، اسمها :ليس 

  .محل نصب خبر ليس
ويستكن في بابي كـان  :"فضمير الشأن مع ليس ال يكون إال مستكناً،يقول ابن مالك

  . )٥("وكاد
                                                

،المسـاعد  ٢/٢٨١،التذييل والتكميـل ١/١٦٦شرح التسهيل: البيت بال نسبة ، من شواهد   )١(
 .١/٢٣٤،همع الهوامع١/١١٧على تسهيل الفوائد

 ٢/٩٥٠ارتشاف الضرب   )٢(
 .١/٢٣٤، همع الهوامع٢/٢٨١،التذييل والتكميل٢/٩٥٠ارتشاف الضرب : ينظر   )٣(
 .١/٣٠٩،مغني اللبيب ٢/٢٨٢، التذييل والتكميل١/٧١الكتاب: البيت من شواهد   )٤(
 .١/١٦٤شرح التسهيل   )٥(



 ٣٨

  :) شبھ جملة(بر و الخ) معرفة (المبتدأ : النمط الخامس 
ظـرف أو جـار    – )١(الخبر إما أن يكون مفرداً أو جملة أو شبه جملـة  

واعلـم أن االسـم   ": خبراً للمبتدأ ، يقول الزجاجي فشبه الجملة تقع  –ومجرور 
أو بفعل وما اتصل بـه مـن فاعـل    ...المبتدأ يخبر عنه بأحد أربعة أشياء ، باسم

وعبـداهللا   في الـدار، وزيـد عنـدك،    محمد: كقولك  )٢(، أو بظرف ...ومفعول
  .)٣( "...، أو بجملة...أمامك

واعلم أن الظرف قد يقع خبراً عن المبتدأ، وهو علـى  ": ويقول ابن جني 
وتقام حروف الجر مقام الظروف وذلك ... ظرف زمان، وظرف مكان: ضربين 

وقفيز  ،امزيد كائن من الكر: ن ،والتقديرهميردوقفيز البر ب زيد من الكرام،:  قولك
  .)٤("البر كائن بدرهمين، ثم عمل فيهما كما عمل في الظرف

الجار والمجـرور خبـراً أن   و )٥(ويشترط النحويون لصحة وقوع الظرف
إذا وقع الظـرف أو  ": بدون متعلقهما، يقول السيوطي  يكونا تامين ،يفهم معناهما

زيد فـي الـدار،   و ،امكزيد أم :الجار والمجرور خبراً فشرطه أن يكون تاماً نحو
: يتعلق بـه نحـو    وهو ما ال يفهم بمجرد ذكره وذكر معمول ما ،بخالف الناقص

                                                
ا هميفهو من قبيل الخبر المفرد وأن كليرى بعض النحويين أن الخبر إن كان شبه جملة      )١(

، وذهب البصريون أنهما من قبيل الخبـر الجملـة   رأي األخفش وهذا متعلق بمحذوف 
. حيث كالهما متعلق بمحذوف هو فعل، ويرى ابن السراج أن الخبر هو شـبه الجملـة  

  . ١/١٨١عقيل  ، شرح ابن١/٣٤٤شرح جمل الزجاجي:ينظر
  . )لجار والمجرور ، والظرفا(يقصد بالظرف هنا شبه الجملة      )٢(
  . ٣٧،  ٣٦الجمل في النحو     )٣(
  . ٣٢، ٣١اللمع في العربية     )٤(
وال يخبر بظرف الزمان إال عن  –الجثة  –يخبر بظرف المكان عن المعنى وعن الذات     )٥(

الليلة هـالل ، ينظـر   : نحو  ؤولة عند الجمهورم قد يخبر عن الذات في أقوالالمعنى و
ــذكرة: ــرة والت ــرح الرضــي ١٠٣_١/١٠٢التبص ــع ١/٢٤٨، ش ــدها ، هم ومابع

  .  ١/٣٢٣، ،حاشية الصبان على األشموني ٢٤_٢/٢٣الهوامع



 ٣٩

أو راغب فيك ،أو معرض عنك ،فال يقع  ،فيك ،أو عنك ،أي واثق بكزيد بك ،أو 
  .)١("خبراً إذ ال فائدة فيه

الجار والمجرور أو الخبر أو واختلف النحويون في الخبر هل هو الظرف 
  لمحذوف ؟المتعلق به ا

  :والظاهر في المسألة ثالثة أقوال 
  .أن الخبر هو الظرف أو الجار و المجرور : األول 
  .أن الخبر هو المتعلق به المحذوف : الثاني 
  .)٢(أن الخبر هو شبه الجملة مع المتعلق به المحذوف : الثالث 

*( :نمط مثبتاً قوله تعالىومما جاء على هذا ال  )  (  ' &( )٣(.  
  :اسمية مثبتة  فالجملة
  .ومجرور خبر  جار) هللا(، )معرفة(مبتدأ  : الحمد

M L ( :ومما جاء على هذا النمط مثبتاً ظرفـاً قولـه تعـالى    
O N  ()٤(.  

  :فالجملة اسمية مثبتة 
  .ظرف مكان ،خبر للمبتدأ: ، أسفل )معرفة(مبتدأ مرفوع : الركب

  :نفي هذا النمط يو
  ) : ليس(ـ  بـ ١

( * + , ( :منفياً بليس قوله تعـالى   النمطمما جاء على هذا 
0 / . -  ( )٥(.  

                                                
  . ٢/٢١همع الهوامع    )١(
  .  ١/٢٠٦، شرح التصريح ٢/٢٢، همع الهوامع ٢/٩٥مغني اللبيب : ينظر   )٢(
  . ٢رة الفاتحة ، اآلية سو   )٣(
  . ٤٢سورة األنفال ، اآلية    )٤(
  . ١١٣سورة البقرة، اآلية    )٥(



 ٤٠

  :فالجملة اسمية منفية بـ ليس
: ، على شـيء ) معرفة(اسمها مرفوع : فعل ماض ناقص، اليهود : ليس 

  .جار ومجرور خبر ليس 
  :الحجازية العاملة على ليس ) ما(ـ النفي بـ ٢

4 5 6 ( : تعالىقوله ) ما(مما جاء على هذا النمط منفياً بـ 
< ; : 9 8 7 > =  ( )١(.  

  ) .ما(اسمية منفية بـ ) ما هم منكم(فجملة 
  .نافية تعمل عمل ليس : ما

  .في محل رفع اسمها: هم 
  .جار ومجرور خبر ما : منكم 

وخبـر   ،)معرفـة (من مبتدأفما النافية دخلت على الجملة االسمية ،المكونة 
  . )شبه جملة(

  :مل ليس العاملة ع) ال(ـ النفي بـ ٣
  .العاملة عمل ليس، ألنها ال تعمل في معرفة) ال(ال نستطيع نفي هذا النمط بـ 

ال رجـَل أفضـُل   : إال على نكره، فقيل )ال(ولم تدخل : "يقول الزمخشري 
  .)٢("بمعنى ليس قليل )ال(منك، وأمتنع ال زيد منطلقاً، واستعمال 

  )  :إن(ـ النفي بـ ٤
  .)٣( )إن الكافرون إال في غرور:(تعالى مما جاء على هذا النمط قوله

 خبر ،في غرور جار ومجرور ،) معرفة(مبتدأ:نافية مهملة، الكافرون : إن
  .المبتدأ 

  .إال بنتقاض نفيها وأهملت إن ال

                                                
  .  ٥٦سورة التوبة ، اآلية    )١(
  . ٣١المفصل في صنعة اإلعراب    )٢(
 . ٢٠سورة الملك اآلية    )٣(



 ٤١

  
  :النافية للجنس ) ال(ـ النفي بـ ٥

 تعمل إال في نكرة، يقـول  النافية للجنس ألنها ال )ال(ـ ال نستطيع النفي ب
ال  )ال(واعلم أن المعارف ال تجري مجرى النكرة في هـذا البـاب ألن   " :سيبويه

  .)١("تعمل في معرفة أبداً
  :المهملة)ال(النفي بـ_ ٦

ويبـين ابـن    ،)٢(دخلت على معرفة ، ويلزم تكريرها االنافية إذ) ال(تهمل 
في الحال  ألزم لنفي ما) ما(فلما كانت : "يقول مع المعرفة،) ال(يعيش سبب إهمال 

بمعنى ليس وكثر ) ال(، فلذلك قل استعمال ) ال(من) ليس(كانت أوغل في الشبه بـ
لـيس  ) ال(و...فكانت لذلك أعم تصرفاً، فعملت في النكرة والمعرفة ) ما(استعمال 

  . )٣("لها عمل إال في النكرة
  :ومما جاء على هذا النمط قولنا

  .ال زيد في الدار وال عمرو
  .جار ومجرور، خبر المبتدأ : ، في الدار)معرفة( مبتدأ: زيدنافية مهملة،:ال
  .هنا ألنها دخلت على معرفة) ال(هملت أو

  :وتمثلت وظيفة أدوات النفي العاملة في هذا النمط في جانبين 
  :األثر اإلعرابي : أولهما 

دخلت أدوات النفي على الجملة االسمية ،فرفعت المبتدأ اسماً لهـا، وجـاء   
  .نصب  خبرها شبه جملة في محل

  :األثر المعنوي : ثانيهما 
  .حيث أفادت جميعها النفي، فنفت مضمون الجملة 

                                                
  . ٢/٢٩٦الكتاب    )١(
 . ٢٩٩، الجنى الداني ٣٣٢رصف المباني: ينظر    )٢(
 ١/٢٧٠رح المفصل ش   )٣(



 ٤٢

  : )نكرة(و الخبر ) نكرة(المبتدأ : النمط السادس 
والحكـم   ال نكرة، وذلك ألن النكرة مجهولةاألصل في المبتدأ أن يكون معرفة    

  .)١(ط أن تفيد على مجهول ال يفيد، ولكن النحاة أجازوا االبتداء بالنكرة بشر
وأحسنه إذا اجتمع نكرة ومعرفة أن يبتدئ بـاألعرف وهـو   : "قال سيبويه 

راكـب  : (لم يحسن حتى تعرفه بشيء فتقول " رجل ذاهب"أصل الكالم ،ولو قلت 
فأصـل  ) حد منها كذا وحد منهـا كـذا  (وتبيع الدار فتقول ) . من بني فالن سائر

لف والالم وكان خبراً حسن االبتداء ،وضعف االبتداء للمعرفة، فلما أدخلت فيه األ
   )٢( "رة إال أن يكون فيه معنى المنصوباالبتداء بالنك

ويذكر بعض النحويين أن الفائدة ترجع إلى خصوص أو عموم، يقول ابـن  
أو خصـت نحـو   " ما رجل في الـدار "وال يبتدأ بنكرة إال إن عمت نحو : "هشام 

  . )٤( )٣( ")Y X W V Z(وعليهما " جاءني رجل صالح"
وأخذ المتأخرون من النحاة يتتبعون شروط الفائدة بها حتى أنهاها بعضـهم  

ولسنا في حاجة إلى ذكر هذه ا لمواضـع مـا دام   . )٥(إلى نيف وثالثين موضعاً 
األساس الذي تقوم عليه هو اإلفادة، فإلى هذا األساس يرجع الحكم علـى صـحة   

  .االبتداء بالنكرة أو عدم صحته 
لـم  الدكتور معيض العوفي بأنه يجوز االبتداء بالنكرة حتـى ولـو    ويرى

  .)٦(أو تعتمد على حروف لها الصدارة  ،توصف
  

                                                
  .١/١٨٦شرح ابن عقيل : ينظر    )١(
  . ١/٣٢٩الكتاب    )٢(
  .  ٢٢١اآلية سورة البقرة   )٣(
  .٢١٢شرح شذور الذهب    )٤(
 ٢/٩٢٢، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائـد  ٣٤١_١/٣٤٠شرح جمل الزجاجي:ينظر   )٥(

  .ومابعدها١/٩٦،شرح األشموني
  .١/١٤٣خبرية في كتب إعراب القرآن قضايا الجملة ال: ينظر   )٦(



 ٤٣

  .)١( )Z Y X W V( :الىومما جاء على هذا النمط مثبتاً قوله تع
  :فالجملة اسمية مثبتة 

  .نكرة ) خير(،والخبر ) نكرة(مبتدأ : عبد 
  .والذي سوغ االبتداء بالنكرة الوصف 

 يكون المبتـدأ  وال" :يقول ابن السراجأن يقع المبتدأ نكرة يجوز وفي النفي 
  . )٢( "في النفي خاصة فإن االبتداء بالنكرة حسن بحصول الفائدة نكرة إال
  
  : ينفى هذا النمط ف
  : النافية للجنس ) ال(ـ  بـ ١
مل فيما بعـدها فتنصـبه بغيـر    ال تع": ي العاملة عمل إن يقول سيبويه ه

وترك التنوين لما يعمل فيـه الزم   بعدها، ونصبها لما بعدها كنصب إن لما ،وينتن
ألنها ال تعمـل  ...عشرخمسة : ألنها جعلت وما عملت فيه بمنـزلة اسم واحد نحو

  .)٣( "إال في نكرة
  :الشاعر ومما جاء على هذا النمط منفياً بال النافية للجنس قول 

   )٤(كريم من الولدان مصبوحرمةً      وال صم حرفاً همورد جازر
  :فالجملة اسمية منفية بال النافية للجنس 

  ) . نكرة(اسم ال مبني في محل نصب : كريمنافية للجنس، : ال 
 نكرة(خبرها مرفوع : مصبوح. (  
  :النافية للجنس  )ال(ـ ل تركيبيةالوظيفة ال

  :تمثلت وظيفة ال النافية للجنس في جانبين 
                                                

  .   ٢٢١سورة البقرة، اآلية    )١(
 ١/٥٩األصول في النحو   )٢(
  .  ٢/٢٧٤الكتاب    )٣(
، ١/٣٨٥، األصول فـي النحـو   ٤/٣٧٠، المقتضب ٢/٢٩٩الكتاب : البيت بال نسبة في    )٤(

 . ١٤٠ناظم ، شرح ابن ال٢/٥٧شرح التسهيل : ومنسوب لحاتم بن عبداهللا الطائي في 



 ٤٤

  :رابي األثر اإلع: أولهما 
فاسمها جاء في محل  ،فنصبت االسم ورفعت الخبر )إن(حيث عملت عمل 

  .نصب وخبرها ظهرت عليه عالمة الرفع 
  :األثر المعنوي : ثانيهما 

حيث أفادت نفي خبرها عن جنس اسمها، فدخلت على نكرة فكـان النفـي   
  .مستغرقاً 

  .وهي أقوى وأوكد في النفي من أدوات النفي األخرى 
  : )ليس(ـ ب ـ النفي٢

  :ومما جاء على هذا النمط منفياً بليس قول الشاعر 
   )١(كم قد رأيت وليس شيء باقياً        من زائر طيف الهوى ومزور 

  .فالجملة اسمية منفية بليس 
خبرهـا  : ، باقيـاً ) نكـرة (اسمها مرفوع : فعل ماض ناقص، شيء: ليس 

 ن المبتـدأ النكـرة،  مكونة م، فدخلت ليس على الجملة االسمية ال)نكرة(منصوب 
  .)٢(تختص به ليس من كثرة مجيء اسمها نكرة وهذا مما ،والخبر النكرة

  ) :ما(ـ النفي بـ ٣
i h g f e ( :ى مما جاء على هذا النمط منفياً بمـا ، قولـه تعـال   

k j  ()٣(.  
  .فالجملة اسمية منفية بما

: ، حـاجزين  )ةنكر(اسمها مرفوع محالً : نافية تعمل عمل ليس، أحد : ما 
  ) .نكرة(خبرها منصوب 

                                                
  . ٢/٩٨، همع الهوامع ١/٣٥٨البيت بال نسبة ،شرح التسهيل   )١(
 . ١/٢٦٥المساعد على تسهيل الفوائد: ينظر    )٢(
  . ٤٧سورة الحاقة    )٣(



 ٤٥

وخبـر  ،)ةنكـر (ة االسمية المكونة من مبتـدأ  فدخلت ما النافية على الجمل
  ).نكرة(

  ) :إن(ـ النفي بـ ٤
إن أحد خيـراً مـن أحـد إال    : (ومما جاء على هذا النمط منفياً بإن، قولهم

  .)١()بالعافية
  :فالجملة اسمية منفية بإن 

خبرهـا  : ، خيـراً )نكـرة (اسمها مرفوع : س، أحدنافية تعمل عمل لي: إن 
  ) .نكرة(منصوب 

  ) . نكرة(وخبر ، )نكرة(فدخلت إن النافية على الجملة االسمية المكونة من مبتدأ 
  :العاملة عمل ليس ) ال(ـ النفي بـ ٥

وقد تجعل ال بمنزلة ليس الجتماعهما في المعنى وال تعمل إال فـي  ": يقول المبرد 
ألنهـا   ا وبين ما تعمـل فيـه  وال تفصل بينه"  رجٌل أفضَل منكال: "النكرة فتقول 

  .)٢( "تجري رافعةً مجراها ناصبة
  :مما جاء على هذا النمط منفياً بال العاملة عمل ليس، قول الشاعر 

  )٣(تعز فال شيء على األرض باقياً        وال وزر مما قضى اهللا واقياً 
  :مل ليس فالجملة اسمية منفية بال العاملة ع

خبرهـا  : ، باقيـاً )نكره(اسمها مرفوع : نافية عاملة عمل ليس، شيء: ال 
  ) .نكرة(منصوب 

                                                
، شـرح شـذور   ٣/١٢٠٨ارتشـاف الضـرب  : قول محكي عن أهل العاليـة ، ينظـر     )١(

ن على شـرح األشـموني   ، حاشية العالمة الصبا١/١٢٥،  شرح األشموني ٢٢٧الذهب
  .١/٢٦٩منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل ١١٦/ ٢، همع الهوامع١/٤٠٠

  ٤/٣٨٢المقتضب    )٢(
، ١/٣٧٦شرح التسـهيل  :البيت من الشواهد التي لم تنسب إلى قائل معين وهو من شواهد   )٣(

، مغنـي  ٢٢٥شـذور الـذهب  ،شـرح   ٢٩٢، الجنـى الـداني   ١٠٧شرح ابن الناظم
  .١/٢٦٨،شرح التصريح  ١/١٢٤، شرح األشموني ١/٢٥٦اللبيب

  



 ٤٦

  :في هذا النمط ) ليس ، ما ، إن ، ال (ألدوات النفي  تركيبيةالوظيفة ال
  :تمثلت وظيفة أدوات النفي في جانبين 

  :األثر اإلعرابي : أولهما 
المة الرفـع علـى اسـمها،    حيث دخلت على الجملة االسمية، فظهرت ع

  .وعالمة النصب على خبرها 
  :األثر المعنوي : ثانيهما 

،ألن النكرة في سياق النفي  حيث أفادت جميعها النفي ،وكان النفي بها عاماً
واعلم أن النكرة إذا وقعت في سياق النفي والنهي واالستفهام : "، يقول الرضي تعم

  .)١(" مثناه أو مجموعةاستغرقت الجنس ظاهراً، مفردة كانت أو 
  
  

                                                
 . ٣/٢٧٩شرح الرضي    )١(



 ٤٧

  : )جملة(و خبره ) نكرة(المبتدأ : النمط السابع 
ذكرنا سابقاً أن األصل في المبتدأ أن يكون معرفة، وقد يأتي نكرة خالفـاً  

فأما المبتدأ فـال يكـون إال   ": رط حصول الفائدة، يقول المبرد لألصل ؛ولكن بش
  .)١("أو ما قارب المعرفة من النكرات معرفة،

أي _وإنما جاز أن يكون جملـة ":  لجملة خبراً للمبتدأ، يقول الرضيقع اوت
  .)٢("مطلوب من الخبر كتضمن المفرد لهلتضمنها للحكم ال_ الخبر 

  .والخبر إما أن يكون جملة اسمية، أو فعلية ،أو شرطية 
  :مما جاء على هذا النمط مثبتاً والخبر جملة فعلية قول الشاعر 

  )٣(فمذ بدا       محياك أخفى ضوؤه كل شارق سرينا ونجم قد أضاء 
  :فالجملة اسمية مثبتة 

 ،ماض والفاعل ضمير مسـتتر جـوازاً   فعل: ، أضاء )نكرة(مبتدأ : نجم 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ، والذي سوغ االبتداء بالنكرة وقوعها في 

  .صدر جملة الحال 
@ B A ( :ه تعـالى  ية قولومما جاء منه مثبتاً والخبر جملة شرط

D C  ( )٤( .  
  :فالجملة اسمية مثبتة 

  ).يجز به ايعمل سوء(، والخبر الجملة الشرطية ) نكرة(مبتدأ : من 
  :وننفي هذا النمط   
  :النافية للجنس ) ال(ـ  بـ ١

  :مما جاء على هذا النمط منفياً بال النافية للجنس قول الشاعر 
                                                

  . ٤/١٢٧المقتضب    )١(
  . ١/٢٣٧شرح الرضي    )٢(
،مغنـي  ١/٢٩٤شرح التسهيل : البيت من الشواهد التي ال يعرف قائلها، وهو من شواهد   )٣(

  . ٢/٣١، ،همع الهوامع ١/٩٧،شرح األشموني١/١٩٠، شرح ابن عقيل ٢/١٣٢اللبيب
  .  ١٢٣سورة النساء ، اآلية    )٤(



 ٤٨

  )١(ال أرض أبقل إبقالها فال مزنة ودقت ودقها        و
  :جملة اسمية منفية بال النافية للجنس ...وال أرض أبقل

: منصوب، أبقل) ةنكر(اسمها : ، أرض  )إن(نافية للجنس تعمل عمل : ال 
فعل ماضٍ والفاعل ضمير مستتر ،والجملة الفعلية في محل رفع خبـر ال النافيـة   

  .للجنس
جملة الفعلية في معنـى النكـرة أو   ألن ال ؛ووقوع خبر ال جملة فعلية جائز

  .)٢(بمنزلتها
  :النافية للجنس )ال(لـ  لتركيبيةالوظيفة ا

  :تمثلت وظيفة ال النافية للجنس في جانبين 
  :األثر اإلعرابي : أولهما 

  .حيث عملت عمل إن، فنصبت االسم وجاء الخبر في محل رفع 
  .األثر المعنوي : ثانيهما 

  .س اسمها حيث أفادت نفي خبرها عن جن
  ) : ليس(ـ النفي بـ ٢

  :مما جاء على هذا النمط منفياً بليس قول الشاعر
كان في اليوم مانعي     وليس عطاء  ٣(تُ من إعطاء أضعافه غدادإذا ع(  

  :فجملة عطاء كان في اليوم مانعي اسمية منفية بليس 
، كان فـي اليـوم   )نكرة(اسمها مرفوع : فعل ماض ناقص، عطاء: ليس 

  .جملة فعلية في محل نصب خبر ليس : نعيما
  :العاملة عمل ليس ) ال(ـ النفي بـ ٣

  :مما جاء على هذا النمط قول الشاعر 
                                                

، ٢/٤١٣، الخصـائص  ٢/٤٦البيت لعامر بن جوين الطائي، وهو من شـواهد الكتـاب      )١(
  . ١/٤٥، خزانة األدب٢/١١٢التسهيل شرح،  ٢/٦٢٤التبصرة والتذكرة

  . ١/٦٨٩النحو الوافي : نظري   )٢(
  .  ١٢٥انه صـعبداهللا بن محمد بن قيس األحوص، ديو:  القائل  )٣(



 ٤٩

  )١(سيغنيني الذي أغناك عني          فال فقر يدوم وال غناء 
  :فال فقر يدوم جملة اسمية منفية بال العاملة عمل ليس 

فعـل  : ، يدوم) نكرة(منصوب  اسمها: ، فقر)٢(نافية عاملة عمل ليس: ال 
مضارع و الفاعل ضمير مستتر تقديره هو ، والجملة الفعلية في محل نصب خبر 

  .ال
  ) : ما(ـ النفي بـ ٤

ما منكم من أحـد  :" -صلى اهللا عليه وسلم-مما جاء على هذا النمط، قوله 
  . )٣("إال سيكلمه ربه

  :الجملة اسمية منفية بما النافية المهملة
جملة فعلية في محـل  :،سيكلمه) نكرة(مبتدأ مرفوع :مهملة، أحد  نافية: ما

  .رفع خبر المبتدأ
  .نتقاض نفيها بإالال) ما(وُأهملت 
النفي العاملة، ليس وال العاملة عمل ليس،في هـذا   يتألدا ةيتركيبالوظيفة ال

  :النمط
  :النفي ، ليس و ال، في جانبين  يتمثلت وظيفة أدات 

  :ابي األثر اإلعر: أولهما 
  .جملة في محل نصب  محيث رفعت االسم، وجاء خبره

  :األثر المعنوي : ثانيهما 
  .حيث أفادت جميعها النفي، فنفت مضمون الجملة 

                                                
، شرح جمـل   ٢/٢٦٠اإلنصاف في مسائل الخالف: البيت ال يعرف قائله هو من شواهد   )١(

،شرح التصـريح   ٣/٦٥٨، شرح األشموني ٤/٢٩٧،  أوضح المسالك٢/٥٥٨الزجاجي
٢/٥٠٥  .  

 .ويجوز أن تكون ال نافية مهملة ،وما بعدها مبتدأ والجملة خبره   )٢(
، ٧٢٣٤اري، باب كالم الرب يوم القيامة مع األنبياء، رقم الحـديث  الجامع الصحيح للبخ   )٣(

٣/٧١٨. 



 ٥٠

  : )شبھ جملة(و الخبر ) نكرة(المبتدأ : النمط الثامن 
قال . ")١(االبتداء بالنكرة هو حصول الفائدة جوازن أن ضابط وذكر النحوي

حصلت الفائدة، فأخبر عن أي نكرة شئت ، وذلك ألن الغرض من إذا : ابن الدهان
  .)٢( ..."الكالم إفادة المخاطب ، فإذا حصلت جاز الحكم عليه بشيء أو ال

¦ § ¨ © ª ( :تاً قوله تعـالى  ومما جاء على هذا النمط مثب
³ ² ± ° ¯ ® ¬ «  ( )٣(  

  :فجملة سالم عليك اسمية مثبتة 
هـذا  : "جار ومجرور خبر، ويقول سيبويه  : ، عليك )نكرة(مبتدأ : سالم 

وذلك : باب من النكرة يجري مجرى ما فيه األلف والالم من المصادر واألسماء 
فهذه الحروف كلها مبتدأةٌ ... سالم عليك ،ولبيك ،وخير بين يديك، وويل لك: قولك

ي حال مبني عليها ما بعدها،والمعنى فيهن أنك ابتدأت شيئاً قد ثبت عندك ولست ف
  .)٤(..."حديثك تعمل في إثباتها وتزجيتها فيها ذلك المعنى

: ؛ ألهميته يقول الرضـي  ) الجار والمجرور(على الخبر ) المبتدأ(فتقدمت النكرة 
وإنما تأخر الخبر عنه مع كونه جاراً ومجروراً ، لتقديم األهم وللتبادر إلى ما هو "

أن تقول سالم، ربما يذهب الـوهم  عليك فقبل : المراد، إذ لو قدمت الخبر وقلت 
  .)٥("إلى اللعنة فيظن أن المراد عليك اللعنة

:  ( :ومما جاء على هذا النمط مثبتاً والخبر فيه ظرف قولـه تعـالى   
= < ;  ()٦(.  

                                                
  .٢/٩٢٠) تمهيد القواعد(شرح التسهيل    )١(
 . ٢٣١/ ١شرح الرضي   )٢(
  .٤٧سورة مريم اآلية    )٣(
  . ١/٣٣٠الكتاب ،    )٤(
  . ١/٢٣٥شرح الرضي    )٥(
  . ٢سورة األنعام اآلية    )٦(



 ٥١

  :فالجملة اسمية مثبتة 
  .ظرف ) عنده: (، والخبر) نكره(مبتدأ : أجل 

نه تخصص بالصفة فقارب تقدم المبتدأ النكرة على الخبر الظرف ،وذلك أل
  .المعرفة 

  :وينفى هذا النمط 
  :النافية للجنس) ال(ـ  بـ ١

  :مما جاء على هذا النمط منفياً بال النافية للجنس قول الشاعر 
   )١(ال طيب للعيش ما دامت منغصة      لذاته بادكار الموت والهرم 

  :فالجملة اسمية منفية 
جار ومجرور : ي محل نصب، للعيشاسمها مبني ف: ال نافية للجنس، طيب

  .متعلق بمحذوف خبر ال 
قـول  ) ظـرف (ومما جاء منفياً بال النافية للجنس، والخبر فيه شبه جملـة  

  :الشاعر
  )٢(فأما القتال ال قتال لديكم       ولكن سيراً في عراض المراكب 

  :فالجملة اسمية منفية 
علق متظرف : لديكم اسمها مبني في محل نصب، : نافية للجنس، قتال: ال 

  .)٣(بمحذوف خبر ال 

                                                
، شـرح ابـن   ١/٣٤٩شـرح التسـهيل   :ه قائل، وهـو مـن شـواهد    البيت ال يعرف ل   )١(

،شـرح التصـريح    ٢/٨٧، همـع الهوامـع    ١١٢/ ١، شرح األشموني ١/٢٣٤عقيل
١/٢٤٣.  

، شـرح  ٦٩/ ٢المقتضـب  : البيت للحارث بن خالد المخزومـي وهـو مـن شـواهد        )٢(
، ١/٨٠اللبيـب  ،مغني٥٢٤، الجنى الداني ٣/١١١٧، ارتشاف الضرب ١/٢٦٧الرضي

  .١/٤٥١خزانة األدب 
يدخل في حكم النكرة الظرف والجار والمجرور، لذلك جازا أن يقعا خبـرا لـال النافيـة       )٣(

 ١/٦٨٩النحو الوافي : للجنس ينظر



 ٥٢

  :لال النافية للجنس في هذا النمط  تركيبيةالوظيفة ال
  :تمثلت وظيفة ال النافية للجنس في جانبين 

  :الوظيفة اإلعرابية : أولهما 
ياً في محل نصب، وخبرهـا شـبه   فجاء اسمها مبن) إن(حيث عملت عمل 

  .جملة
  :األثر المعنوي : ثانيهما 
  .دت النفي فنفت خبرها عن جنس اسمها حيث أفا

  : العاملة عمل ليس ) ال(ـ النفي بـ ٢
b ( :، قوله تعـالى  مما جاء على هذا النمط منفياً بال العاملة عمل ليس 

k j i h g f e d c( )١(  .  
  :فالجملة اسمية منفية 

جـار  : ، فيـه  ) نكـرة (اسمها مرفـوع  : نافية تعمل عمل ليس، بيع: ال 
  .ي محل نصب خبر ال ومجرور ف

  ألدوات النفي  تركيبيةـ الوظيفة ال
  :النفي في هذا النمط في جانبين  أداةتمثلت وظيفة 

  :األثر اإلعرابي : أولهما 
  . حيث رفعت االسم وجاء الخبر شبه جملة 

  :األثر المعنوي : ثانيهما 
سياق النفـي  حيث أفادت جميعها النفي، فكان النفي بها عاماً ،وذلك ألن النكرة في 

 .تعم
  
  

                                                
  . ٢٥٤سورة البقرة ، اآلية    )١(



 ٥٣

  :النوع الثاني من أنواع املبتدأ
  :و مرفوع أغنى عن الخبر  )١()وصف(المبتدأ 

 امسـبوق  اهذا النمط هو النوع الثاني من أنواع المبتدأ،فإذا كان المبتدأ وصف
هو ":ول ابن الحاجب في تعريف المبتدأبنفي أو شبهه ، فإنه يرفع فاعالً أو نائبه، يق

ن العوامل اللفظية مسنداً إليه ، أو الصفة الواقعة بعد حرف نفي، االسم المجرد ع
  .)٢("الزيدان قائم، وما قائم الزيدان ،وأقائم زيد: وألف االستفهام رافعة لظاهر مثل

ويشترط النحويون في الوصف الذي يرفع فاعالً، أو نائب فاعـل، ثالثـة   
  :)٣(شروط

  .عند البصريين إال األخفشـ أن يكون معتمداً على نفي أو استفهام هذا ١
  .ـ أن يكون مرفوع الوصف اسماً ظاهراً أو ضميراً منفصال٢ً
  .ـ أن يتم الكالم بهذا المرفوع٣

فهذا الضرب : "ويعلل ابن الناظم سبب اعتماد الوصف على نفي أو استفهام
قد استغنى بمرفوعه عن الخبر لشدة شبهه بالفعل، ولذلك ال يحسن اسـتعماله وال  

  .)٤("الكالم حتى يعتمد على ما يقربه من الفعل، وهو االستفهام أو النفي  يطرد في
  :ومما جاء على هذا النمط مسبوقاً بنفي قول الشاعر 

  )٥(خليلي ما واف بعهدي أنتما       إذا لم تكونا لي على من أقاطع 
  :فالجملة اسمية منفية 

  .د مسد الخبر فاعل سد: ، أنتما) اسم فاعل(مبتدأ : نافية، واف: ما 

                                                
  .اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة، أو المنسوب : المراد بالوصف    )١(
  .  ١/٢٢٣رضي شرح ال   )٢(
  . ١/١٦٤منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل :ينظر   )٣(
  . ٧٤شرح ابن الناظم    )٤(
، مغنـي اللبيـب   ١/١٨٩، أوضح المسـالك   ١/٢٦٩شرح التسهيل: البيت بال نسبة في   )٥(

 ١/١٩٢،شرح التصريح  ١/٨٩،  شرح األشموني ٢١٠،  شرح شذور الذهب ٢/٢١٣
.  



 ٥٤

  .على نفي ) الوصف(وذلك لعتماد المبتدأ 
هل يعتمد على نفي أو اسـتفهام  ) الوصف(وقد اختلف النحويون في المبتدأ 

ومذهب البصريين إال األخفش أن هذا الوصف ال يكون مبتدأ إال : "يقول ابن عقيل 
اط ذلـك  إذا اعتمد على نفي أو استفهام، وذهب األخفش والكوفيون إلى عدم اشتر

  .)١("فاعل سد مسد الخبر: مبتدأ والزيدان: فقائم" قائم الزيدان"فأجازوا 
وذهب ابن مالك إلى جواز االبتداء بالوصف مجرداً من النفي واالسـتفهام  

  .)٢(،ولكن يعد هذا قليالً، ويرى أن سيبويه ضعفه ولم يمنعه 
  :ومن الشواهد على ذلك 

  )٣(ا الداعي المثوب قال ياال فخير نحن عند البأس منكم        إذ
  :فالجملة اسمية مثبتة 

  .فاعل سد مسد الخبر : مبتدأ، نحن : فخير 
  .ولم يعتمد المبتدأ  الوصف على نفي أو استفهام 

  
أما ما يسبق المبتدأ الوصف من نفي أو استفهام فال خالف فيه، حيث يصح 

ما وال، وإن ولـيس، فـإذا    أن تسبقه أدوات االستفهام كلها، وكذلك أدوات النفي،
فإن الوصف يرتفع على أنه اسمها ويرتفع  ،كانت أدوات النفي ما، وال وإن عاملة

فالوصف  ،، فإذا كانت أدوات النفي مهملةا، وكذلك ليسما بعدها ويسد مسد خبره
  .)٤(المرفوع بعده سد مسد الخبربعدها مبتدأ و

  :ل الشاعر قو )ال(ومما جاء على ذلك مسبوقاً بأداة النفي 

                                                
  .١/٣٠٥حاشية الصبان: ، ينظر ١٦٧/ ١شرح ابن عقيل   )١(
  . ٣/١٠٨٣،ارتشاف الضرب ١/٣٣٢، شرح الكافية الشافية ١/٢٧٣شرح التسهيل : ينظر   )٢(
، شـرح التسـهيل   ١/٢٧٧الخصائص: البيت لزهير بن مسعود الضبي ، وهو من شواهد   )٣(

  .٢/٦، خزانة األدب  ١/١٦٨،  وشرح ابن عقيل ٣/٢٧٤،  التذييل والتكميل ١/٢٧٣
  .٣/١٠٨٣، ارتشاف الضرب ١/٢٧٤شرح التسهيل : ينظر    )٤(



 ٥٥

  )١(ال غائب مالى وال حرم  لوإن أتاه خليُل يوم مسألة        يقو
  .)٢(فاعل سد مسد الخبر: اسمها، مالي : نافية عاملة عمل ليس، غائب: ال 

  
  : حاالت إعراب الوصف المسبوق بنفي أو استفھام 

إذا كان المبتدأ وصفاً مسبوقاً بنفي أو استفهام؛ فإنه يختلـف فـي إعرابـه    
  :فيكون له مع مرفوعه ثالث حاالت لإلعراب 

  :ـ إن كانا مفردين جاز فيها إعرابان ١
الوصف مبتدأ والمرفوع فاعل، إذا كان الوصف اسم فاعل، أو نائـب   –أ 

  .فاعل إذا كان الوصف اسم مفعول 
  .الوصف خبر مقدم والمرفوع مبتدأ مؤخر  –ب 

؟ جاز أن يكونا خبـراً  ) م زيدأقائ(فإن تطابقا بإفراد نحو : "يقول ابن مالك 
  .)٣("مقدماً، ومبتدأ مؤخراً، وأن يكونا مبتدأ مقدماً، وفاعالً مغنياً عن الخبر

  الجمع ففيهما  ـ إن تطابق الوصف مع مرفوعه في التثنية أو٢
  :إعراب واحد 

  .)٤(الوصف خبر مقدم والمرفوع مبتدأ مؤخر 
أقائمـان  : ينت خبريته نحو وإن طابقه في غير اإلفراد تع: "يقوم ابن هشام
  .)٥("أخواك وأقائمون إخوتك

  ):الوصف مفرداً، والمرفوع بعده مثنى أو جمعاً( ـ إذا لم يتطابقا يكون ٣
                                                

، المقتضـب  ٣/٦٦، وهو من شواهد الكتـاب ١٠٥البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه    )١(
،شرح أبيات سيبويه  ١٨٧، رصف المباني ٢/١٦٣، اإلنصاف في مسائل الخالف٢/٦٨

  . ٢/٨٣، مغني اللبيب  ٢٨٥
 .فاعل سد مسد الخبر: مبتدأ ،مالي: هملة،وغائبنافية م: يجوز أن تعرب ال   )٢(
  .١/٣٠٧حاشية الصبان :، ينظر٣٣٢/:١شرح الكافية الشافية    )٣(
والمرفوع بعده فاعل أو نائـب  يجوز على لغة أكلوني البراغيث أن تعرب الوصف مبتدأ    )٤(

  .١/٢٠٧،المساعد على تسهيل الفوائد ١/٢٧٣شرح التسهيل:ينظر ،فاعل
  .  ١/١٩٣المسالك إلى ألفية ابن مالك  أوضح   )٥(



 ٥٦

  :ففي هذه الحالة فيها إعراب واحد 
  .الوصف مبتدأ والمرفوع بعده فاعل، أو نائب فاعل  –أ 

فمثـال الممتنـع   ... وإن لم يتطابقا وهو قسمان ممتنـع وجـائز   "يقول ابن عقيل 
أقـائم  : (فهذا التركيب غير صحيح ، ومثال الجائز) أقائمون زيد(، و)أقائمان زيد(

وحينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد ) أقائم الزيدون(و)الزيدان
  .)١("مسد الخبر

  

                                                
  .  ١/١٧٢شرح ابن عقيل    )١(



 ٥٧

  : تقديم اخلرب : ثانياملبحث ال
أخير الخبر، وذلـك ألن المبتـدأ   األصل في الجملة االسمية تقديم المبتدأ وت

محكوم عليه والخبر حكم، وعند إصدار الحكم البد من وجود محكوم عليه، يقـول  
إنما كان أصل المبتدأ التقديم ألنه محكوم عليه، والبد من وجوده قبـل  : "الرضي 

، وكذلك ألن )١(" الحكم، فقصد في اللفظ أيضاً أن يكون ذكره قبل ذكر الحكم عليه
وإذا كان عامالً فحقه أن يتقدم كما تتقدم " : عامل في الخبر، يقول ابن مالكالمبتدأ 

سائر العوامل على معموالتها ؛السيما عامل ال يتصرف ومقتضـى ذلـك التـزام    
تأخير الخبر، ولكن ُأجيز تقديمه لشبهه بالفعل في كونه مسـنداً ،ولشـبه المبتـدأ    

خبر صفة للمبتدأ في المعنى والصفة ، وكذلك ألن ال)٢("بالفاعل في كونه مسند إليه
األصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر وذلك : "تتأخر عن الموصوف، يقول ابن عقيل 

  .)٣(" ألن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ فاستحق التأخير كالوصف
كـأنهم  : "غير أنه توجد أسباب تفرض ذكر الخبر قبل المبتدأ، يقول سيبويه

، )٤("هم وهم ببيانه أعنى وإن كانا جميعاً يهمانهم ويعينـانهم يقدمون الذي بيانه أهم ل
والتقديم ههنا والتأخير فيما يكون ظرفاً أو يكون اسماً في "ويقول في موضع آخر 

  .)٥(..." العناية واالهتمام
للتخصـيص أو  قد يكون فعند سيبويه العناية واالهتمام هما سبب التقديم، و

  . )٦(لاالفتخار أو التشاؤم أو التفاؤ
  على المبتدأ، فذهب البصريون إلى جوازه،  واختلف النحويون في تقديم الخبر     

                                                
  . ١/٢٢٩شرح الرضي على الكافية    )١(
  . ١/٢٩٦شرح التسهيل    )٢(
  .١/١٩٥شرح ابن عقيل    )٣(
  . ١/٣٤الكتاب    )٤(
  . ١/٥٦المرجع السابق    )٥(
 .وما بعدها  ١/١٣٧: معاني النحو : ينظر   )٦(



 ٥٨

، ولكن األرجح هو ما ذهب إليه البصريون فقد )١(وذهب الكوفيون إلى عدم جوازه 
واعلـم أن  : "جاء في كالم العرب وأشعارها مقدماً على المبتدأ، يقول عبد القـاهر 

يخبر عنه لم يستفد من الخبر  بتدأ ؛ألنه إذا لم يعلم مامرتبة الخبر أن يكون بعد الم
" منطلق زيـد : "ويجوز تقديمه على المبتدأ ،وتكون النية به التأخير وتقول  ،شيء
  .)٢()فيكون ضربته ومنطلق مقدمين في اللفظ مؤخرين في النية" ضربته عمرو"و

ها ما هـو  وقد ذكر النحويون أن هناك مواضع لتقديم الخبر على المبتدأ، من
، وسوف نقف عند بعض أنماط تقديم الخبـر علـى   )٣(واجب ،ومنها ما هو جائز 

  .المبتدأ جوازاً ووجوباً، لنبين أثر النفي فيها 
  

  ) معرفة(و المبتدأ ) ةنكر(الخبر : النمط األول 
  .)٤() سالم هي حتى مطلع الفجر: (مما جاء على هذا النمط قوله تعالى 

  :فالجملة اسمية مثبتة 
 مبتدأ مؤخر : خبر مقدم ، هي : سالم.  

  .وقدم الخبر هنا لتمام العناية به 
  :ولنفي هذا النمط نستخدم هذه األدوات 

  :ـ ما النافية ١
  :مما جاء على هذا النمط قول الشاعر 

  )٥(وما خُذٌّل قومي فأخضع للعدا    ولكن إذا أدعوهم فهم هم 
                                                

  . ١/٧٢) ٩(اإلنصاف في مسائل الخالف المسألة  :ينظر    )١(
  .١/٣٠٢المقتصد في شرح اإليضاح    )٢(
 ١/٢٩٦، شرح التسـهيل ٤/١٢٧،المقتضب  ١٢٨، ٢/١٢٧الكتاب : ينظر هذه المواضع   )٣(

، شرح التصـريح   ١/٢٠٥ومابعدها، شرح ابن عقيل ١/٢٤٣ومابعدها، شرح الرضي 
  . ومابعدها١/٢١٣

  . ٥، اآلية سورة القدر    )٤(
،   ١/٢٧٩،أوضح المسالك٤/٢٥٦لم ينسب إلى قائل معين، من شواهد التذييل والتكميل    )٥(

  .  ١/١٢٢شرح األشموني 



 ٥٩

  :فالجملة اسمية منفية 
  .مبتدأ مؤخر : خبر مقدم، قومي: ة، خذل نافية مهمل: ما 

 ،ة االسمية فلم تؤثر فيه إعرابـاً فدخلت ما النافية على هذا النمط من الجمل
وذلك ألنه من شروط عملها أال يتقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف وال جار 

  .ومجرور 
  .وأثرها هنا معنوي هو إفادتها للنفي فقط 

  
  : تقديم خبر ما على اسمها 

ختلف النحويون في إعمال ما النافية عمل ليس مع تقـدم خبرهـا علـى    ا
ول اسمها، فذهب بعضهم إلى جواز اإلعمال مع تقدم الخبر ،واستشهد على ذلك بق

  :الفرزدق
 بشر ١(فأصبحوا قد أعاد اهللا نعمتهم        إذ هم قريش وإذ ما مثلهم(  

ـ ) ليس(بـ ) ما(هذا حجة لمن شبه : "قال النحاس دم الخبـر وتركـه   ثم ق
: قال الجرمـي "، و)٢("منصوباً كما يكون في باب ليس ولوال ذلك لقال مثلُهم بالرفع

  .)٣("إنه لغة، وحكى ما مسيئاً من أعتب
في ذلك أنه إذا تقدم خبر ما على اسـمها بطـل    النحويينومذهب جمهور 

قـوى  عملها ،وارتفع ما بعدها على أنه مبتدأ وخبر؛وذلك ألنها حرف ضعيف ال ي
ما منطلق عبداهللا، أو ما مسـيء مـن أعتـب    : فإذا قلت: "قوة ليس، يقول سيبويه

إن : رفعت وال يجوز أن يكون مقدماً مثله مؤخراً ،كما أنه ال يجـوز أن تقـول   
ثم ذكر بيـت  ... أخوك عبداهللا على حد قولك إن عبداهللا أخوك ألنها ليست بفعل 

                                                
، شـرح جمـل   ٤/١٩١، المقتضـب   ١/٦٠، الكتاب  ١/١٨٥البيت للفرزدق في ديوانه    )١(

  .٤/١٣٣،خزانة األدب  ١/٥٩٣الزجاجي
  . ٧٨شرح أبيات سيبويه للنحاس    )٢(
  .٤/٢٦٦التذييل والتكميل: ، ينظر ٣٢٣الجنى الداني    )٣(



 ٦٠

فيذكر سيبويه أنه ال يجوز النصب . )١(" الفرزدق السابق، وقال هذا ال يكاد يعرف
  .على اسمها ) ما(إذا تقدم خبر 

الرفع الوجه وقد نصبه بعض النحـويين  : "وقال المبرد في بيت الفرزدق 
،ويقـول ابـن   )٢(..."وذهب إلى أنه خبر مقدم، وهذا خطأ فـاحش وغلـط بـين   

والصـحيح  "ن ،  وقال أبو حيا)٣(" ال تعمل في االسم إذا قدم خبره) ما(و:"السراج
الذي عليه عامة النحويين ؛أنه ال يجوز نصب خبر مـا إذا توسـط بـل يجـب     

  .)٤("الرفع
وقد ذكر ابن عصفور أقوال النحاة في هذا البيت حتى أوصلها إلى سـبعة  

  .)٥(أقوال 
  ) : ليس(ـ النفي بـ ٢

  :مما جاء على هذا النمط منفياً بليس قول الشاعر 
   )٦(فليس سواء عالم وجهوَل       سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم

  : فالجملة اسمية منفية
  .اسمها مرفوع: خبرها منصوب، عالم : فعل ماض ناقص، سواء: ليس 

فتوسط الخبر بين ليس واسمها، وهذا متفق عليه عند النحويين، ولكن خرج 
  . )٧(من هذا ابن درستويه فمنع توسط الخبر 
  :وتمثلت وظيفة ليس في جانبين 

                                                
  .٦٠، ١/٥٩الكتاب    )١(
  .٤/١٩٢المقتضب    )٢(
 . ١/٩٣األصول في النحو   )٣(
  .٤/٢٦٨التذييل والتكميل    )٤(
تمهيـد  "ومابعدها، وشـرح التسـهيل   ١/٥٩٣شرح جمل الزجاجي البن عصفور : ينظر   )٥(

  . ٣/١٢٠٤" القواعد
، التـذييل  ١/٣٤٩شرح التسهيل : ، من شواهد٧٧البيت للسموأل اليهودي في ديوانه صـ   )٦(

  . ٢/٨٧، همع الهوامع  ١/٢٣٣، شرح ابن عقيل ٤/١٧٠والتكميل 
  . ١/٢٣٣شرح ابن عقيل ، ١/١٦٨اللباب في علل البناء واإلعراب : ينظر   )٧(



 ٦١

  :األثر اإلعرابي : ا أولهم
حيث ظهرت عالمة الرفع على اسمها، وعالمة النصب على خبرهـا مـع   

  .تقدم خبرها على اسمها، وهذا جائز عند النحويين 
  :األثر المعنوي : ثانيهما 

  .حيث أفادت ليس النفي، فنفت وقوع اتصاف االسم بالخبر 
  :العاملة عمل ليس ) ال(ـ النفي بـ ٣

أنه ال يجوز إعمالها عمل ليس إذا تقدم الخبـر علـى    ن علىواتفق النحوي
برفـع  "م رجٌلئال قا:"فتعملها، وإنما تقول" ال قائماً رجل:"االسم،فال يجوز أن تقول

ال أفضـُل منـك غـالم    : فإن قلت: "الجزأين على االبتداء والخبر، يقول المالقي
من زيد منك خير إذ هي فعٌل  )سلي(ـ رفعت لضعف التشبيه ب... رجل،وال خير

، واليجوز الفيها أحد إال ضـعيفاً " :، وقد بين ذلك سيبويه في قوله)١("حرف) ال(و
التعمـل إذا فصـل   ) ال(وال يحسن الفيك خير فإن تكلمت به لم يكن إال رفعاً ألن 

  . وقصده برافعة العاملة عمل ليس )٢("بينها وبين االسم رافعة وال ناصبة
  :إن النافية_ ٤

 )واهللا إن على األرض مؤمن غيري وغيـرك (:  r هذا النمط قوله مما جاء على
)٣(.  

  :فالجملة اسمية منفية بإن المهملة
  .مبتدأ مؤخر: مقدم، مؤمن جار ومجرور خبر: نافية مهملة ،على األرض :إن 
  

                                                
 . ٣٣٤رصف المباني    )١(
 .٢/٢٩٩الكتاب   )٢(
 ١/٥٧١، ٢١٦٠، باب شراء المملوك رقم الحديث لبخاري لصحيح ع الالجام   )٣(



 ٦٢

  : )معرفة(و المبتدأ ) شبھ جملة(الخبر : النمط الثاني 
وذلـك ألن   ،لى المبتدأ المعرفـة ع)شبه الجملة(تقديم الخبر ن النحويوجاز أ

لو كان الخبر ظرفـاً أو حـرف   :" ، يقول ابن الناظم )١(تقديمه ال يوقع في اللبس 
زيد عندك أو رجل تميمي في : جر، والمبتدأ معرفة أو نكرة مختصة ،كما في نحو

  .)٢("الدار جاز فيه التقديم والتأخير
  .)٣()  dg f e ( :ومما جاء على هذا النمط مثبتاً قوله تعالى 

  :فالجملة اسمية مثبتة 
  ".معرف بأل"مبتدأ مؤخر : جار ومجرور خبر مقدم، المشرق : هللا 

½ ¾ ( :قوله تعالى  اومما جاء على هذا النمط مثبتاً والخبر فيه ظرف
À ¿  ()٤(.  

  :فالجملة اسمية مثبتة 
مبتـدأ مـؤخر   : ظرف مكان في محل رفع خبر مقدم، مفاتح الغيب: عنده 

  ) .ف باإلضافةمعر(
  ولكن كيف ننفي هذا النمط؟ بأي أداة؟ وماذا يترتب على ذلك من أحكام؟

  :لنفي هذا النمط نستخدم هذه األدوات
  ) :ليس( النفي بــ ١

  :مما جاء على هذا النمط منفياً بليس قول الشاعر
  )٥(سالم اهللا يا مطر عليها       وليس عليك يا مطر السالم 

  ) : ليس(بـ  فالجملة اسمية منفية
                                                

  .١/١٩٥شرح ابن عقيل : ينظر    )١(
  . ٨٣شرح ابن الناظم    )٢(
  . ١١٥سورة البقرة اآلية    )٣(
  .٥٩سورة األنعام اآلية    )٤(
، خزانـة  ٤/٢١٤، المقتضب٢/٢٠٢الكتاب :، من شواهد٢٣٧البيت لألحوص في ديوانه    )٥(

  . ٢/١٥٠دب األ



 ٦٣

جار و مجرور في محل نصـب خبـر   : فعل ماض ناقص، عليك : ليس 
  ) .معرفة(اسمها مؤخر : مقدم، السالم 

  :وتمثلت وظيفة ليس في جانبين 
  :األثر اإلعرابي : أولهما 

  .حيث ظهرت عالمة الرفع على االسم وجاء الخبر في محل نصب 
  :األثر المعنوي : ثانيهما 

  .فنفت وقوع اتصاف االسم بالخبر حيث أفادت النفي، 
  ) : ما(ـ النفي بـ ٢

  :)١(مما جاء على هذا النمط قول ابن هرمة
  فلما ارتجعتُ الروح قلت لصاحبي       على مرية ما هاهنا مطلع الشمس

  : الجملة اسمية منفية بما 
  ).معرفة(اسمها مؤخر :ظرف خبرما مقدم، مطلع الشمس:نافية ،هاهنا:ما

  :ة ما في جانبينوتمثلت وظيف
  :األثر اإلعرابي: أولهما

وهذا عند من يجيز عملها .حيث رفعت االسم، وجاء خبرها في محل نصب
  .إذا تقدم الخبر وكان شبه جملة

  :األثر المعنوي: ثانيهما
  .حيث أفادت النفي، فنفت اتصاف االسم بالخبر

  :تقديم خبر ما على اسمها إذا كان شبه جملة    
هل تعمل  .في تقديم خبر ما إذا كان شبه جملة على اسمها نواختلف النحوي

ال تعمل شيئاً ) ما(عمل ليس أو تهمل ؟ فقد ذكر ابن عقيل أنه متى تقدم الخبر فإن 
فـي  ) ما(سواء كان الخبر ظرفاً أو جاراً ومجروراً أو غير ذلك، وعلى ذلك فإن 

الجملة فـي المثـالين    وشبه) غير عاملة(ما عندك عمر  –ما في الدار زيد : قولنا

                                                
 . ١٣٦ديوانه صـ    )١(



 ٦٤

، وذهب بعض النحويين إلى أنهـا   )١(السابقين في محل رفع خبر للمبتدأ الذي بعده
عاملة إذا كان الخبر المقدم شبه جملة وبذلك يكون الظرف والجار والمجرور في 

  . )٢(وهذا اختيار بن عصفور )ما(محل نصب خبر 
تفصيل ، فقـال إن كـان   ذهب بعض النحويين إلى : "يقول صاحب الجنى الداني 

ظرفاً، أو جاراً ومجروراً ،جاز توسطه مع بقاء العمل ،ويحكـم علـى   ) ما(خبر 
  .  )٣(" محلهما بالنصب، وإن كان غير ذلك لم يجز

والظاهر أنها تعمل إذا تقدم الخبر شبه الجملة على اسمها ألنهم توسعوا في 
  .شبه الجملة 
  :العاملة عمل ليس ) ال(ـ النفي بـ ٣
والنحويـون   ،فإن ال العاملة عمل ليس ال تعمل ،ا تقدم الخبر على المبتدأإذ

  .وتكون وظيفتها معنوية ال إعرابية . )٤(متفقون على ذلك
  :النافية) إن(النفي بـ_٤

   )٥( )إن عليك إال البالغ(  :مما جاء على هذا قوله تعالى
  .أ مؤخرمبتد: جار ومجرور خبر مقدم،البالغ: نافية مهملة، عليك: إن 

.وأهملت إن لنتقاض النفي بإال

                                                
،وفي المساعد على تسهيل الفوائد ،يذكر عـدم بطـالن   ١/٢٥٩شرح ابن عقيل : ينظر    )١(

  . ١/٢٧٨المساعد على تسهيل الفوائد: ينظر) شبه الجملة(عملها إذا تقدم الخبر
ـ  ١/٤٣٢،شرح الكافيـة الشـافية   ١/٥٩٥شرح جمل الزجاجي : ينظر   )٢( ى ، التعليقـة عل

  . ٢٠٩المقرب
  .  ٣٢٤الجنى الداني    )٣(
 من هذا البحث ١٣ينظر صـ    )٤(
 .٤٨سورة الشورى اآلية   )٥(



 ٦٥

  :)١() نكرة محضة(و المبتدأ ) شبھ جملة(الخبر : النمط الثالث 
وقسـم  : "في هذا النمط يتقدم الخبر على المبتدأ وجوباً يقول ابن عصفور 

أو يكون المبتدأ نكرة ال مسوغ لالبتداء بها إال كون خبرها ... يلزم فيه تقديم الخبر
  .)٢("راً متقدماً عليها ظرفاً أو مجرو

  .)٣( )4 5 6 7( :ومما جاء على هذا النمط مثبتاً قوله تعالى 
  :فالجملة اسمية مثبتة 

  )نكرة(مبتدأ مؤخر : جار ومجرور خبر مقدم، غشاوة : على أبصارهم 
ð ï ( :ومما جاء على هذا النمط مثبتاً والخبر فيه ظـرف قولـه تعـالى    

õ ô ó ò ñ  ()٤(.  
  :ية مثبتة فالجملة اسم

  .مبتدأ مؤخر : ، مزيد"خبر مقدم"ظرف مكان : لدينا 
  : ونفي هذا النمط 

  ) : ليس(ـ  بـ١
  .)٥( )T S R Q( :مما جاء على هذا النمط منفياً بليس قوله تعالى 

  :فالجملة اسمية منفية بليس 
: خبر مقدم، حرج: فعل ماض ناقص، على األعمى، جار ومجرور: ليس 
  .مبتدأ مؤخر
  :لت وظيفة ليس في هذا النمط في جانبين وتمث

                                                
  .نكرة محضة، غير مخصصة بوصف أو إضافة    )١(
، والمقرب ومعـه مثـل المقـرب    ١/٣٥٣شرح جمل الزجاجي: نظر ي،  ١/٨٥المقرب    )٢(

١٢٨ .  
  .  ٧سورة البقرة ، اآلية    )٣(
  .  ٣٥سورة ق اآلية   )٤(
  . ٦١سورة النور ، اآلية    )٥(



 ٦٦

  : األثر اإلعرابي : أولهما 
  .حيث ظهرت عالمة الرفع على االسم، وجاء الخبر في محل نصب 

  :األثر المعنوي : ثانيهما 
  .حيث نفت ليس اتصاف االسم بالخبر 

  :  ) ما( ـ النفي بـ ٢
  .)١()   { ~ � ¡ ¢( :مما جاء على هذا النمط قوله تعالى 

  : فالجملة اسمية منفية بـ ما 
جار ومجرور خبـر مقـدم أو   : نافية مهملة، أو تعمل عمل ليس، له : ما 

   . )٢(مبتدأ مؤخر، أو اسم ما مرفوع محالً : خبر ما مقدم في محل نصب، نور 
  ) :إن(ـ النفي بـ ٣

  .)٣()  ± µ ´ ³ ² ¶( :مما جاء على هذا النمط قوله تعالى 
  :بـ إن  فالجملة اسمية منفية

  .مبتدأ مؤخر: ظرف مكان خبر مقدم ، سلطان : نافية مهملة، عندكم : إن 
  ) : ال(ـ النفي بـ ٤

  .)٤( )Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê( :مما جاء على هذا النمط قوله تعالى 
  :فالجملة اسمية منفية بـ ال 

  .مبتدأ مؤخر : جار ومجرور خبر مقدم، غول : نافية مهملة، فيها : ال 
  .في هذا النمط ) ما ، ال ، إن(ألدوات النفي  تركيبيةالوظيفة ال

األمر المعنوي حيث أفادت : تمثلت وظيفة أدوات النفي في جانب واحد هو 
  . فنفت وقوع االسم على الخبر  ،جميعها النفي

                                                
  . ٤٠سورة النور ، اآلية    )١(
  .أن  المسألة خالفية في عمل ما إذا تقدم خبرها شبه الجملة  ٦٣ذكرنا في ص    )٢(
  . ٦٨سورة يونس اآلية    )٣(
  .  ٤٧سورة الصافات، اآلية    )٤(



 ٦٧

  :ـ النفي بال النافية للجنس ٥
) شـبه الجملـة  (ال تعمل ال النافية للجنس في هذا النمط ،وذلك لتقدم الخبر 

واعلم أنك ال تفصل بين ال وبين المنفي ،كما ال تفصل :"على المبتدأ يقول سيبويه 
ال فيها رجل، كما أنـه  : بين من وبين ما تعمل فيه وذلك أنه ال يجوز لك أن تقول

  .)١("هل من فيها رجل: في الذي هو جوابه:اليجوز لك أن تقول
في اآليـة  : منها يقولويعلل المبرد عدم تقدم خبرها عليها بأن االسم جزء 

اً واعلم أن ال إن فصلت بينها وبين النكرة لم يجز أن تجعلها معهـا اسـم  "السابقة 
ال في الدار أحد، وال فـي  : ، ألن االسم ال يفصل بين بعضه وبعض فتقولوأحداً

ال يجوز غيره ألن ال وإن لم تجعلهـا   )٢( )Ì Ë Ê :(تك رجل،وقوله عز وجلبي
  .)٣("دها ال تعمل لضعفها إال فيما يليهااسماً واحداً مع ما بع

                                                
 . ٢/٢٧٦الكتاب   )١(
 .٤٧ية سورة الصافات، اآل   )٢(
  . ٤/٣٦١المقتضب    )٣(



 ٦٨

  :الحذف في الجملة االسمیة : ثالثالمبحث ال
تمتاز لغتنا العربية بأنها لغة اختصار وإيجاز، بدون إخالٍل فـي المعنـى،   

قد حذفت العرب الجملة، والمفرد، والحرف، والحركة، ولـيس  : "يقول ابن جني 
فيه ضرب من تكليف علم الغيب فـي   شيء من ذلك إال عن دليل عليه ،وإال كان

  .)٢(والحذف في اللغة ال يكون إال بشروط ذكرها صاحب المغني . )١() معرفته
واألصل في الجملة االسمية ذكر المبتدأ والخبر، ألنهما ركنا اإلسناد فيهـا  
ولكن قد يعدل عن هذا األصل فيحذف المبتدأ، أو الخبـر جـوزاً، أو وجوبـاً أو    

  .)٣(ذا وجد قرينة تدل على ذلك يحذفان معاً ،إ
واعلم أن المبتدأ و الخبر جملة مفيدة، تحصـل الفائـدة   : "يقول ابن يعيش 

بمجموعهما، فالمبتدأ معتمد الفائدة ،والخبر محل الفائدة ،فالبد منهما ،إال أنـه قـد   
توجد قرينة لفظية ،أو حالية تغني عن النطق بأحدهما، فيحذف لداللتها عليـه، ألن  

اظ إنما جيء بها للداللة على المعنى، فإذا فهم المعنى بدون اللفظ جـاز أن ال  األلف
قد جاء ذلك مجيئاً صالحاً فحـذفوا المبتـدأ   .تأتي به ،ويكون مراداً حكماً وتقديراً 

: والحذف اليكون إال بقرينة، يقول الدكتور تمام حسـان  . )٤(" مرة، والخبر أخرى
ا يكون بقرينة لفظية أيضـاً ،وال يكـون تقـدير    فالذكر قرينة لفظية، والحذف إنم"

  .)٥(" المحذوف إال بمعونة هذه القرينة
ويكون الحذف ألسباب بالغية تعود إلى التخفيف، واالختصار في الكـالم،  
أو لتحقير شأن المحذوف ،أو للتفخيم واإلعظام لما فيه من اإلبهـام ،أو لصـيانة   

الواضح للمحذوف ،أو الجهل به، أو  المحذوف من الذكر في مكان معين، أو للعلم
                                                

   ٢/٣٢٦ ٠الخصائص   )١(
  . ٧٦ومابعدها ، الجملة العربية تأليفها وأقسامهاصـ ٢/٢٥٩مغني البيب : ينظر   )٢(
ومابعـدها،  ١/٢٧٥شرح التسهيل،: ينظر مواضع حذف المبتدأ والخبر جوازاً أو وجوباً،   )٣(

ومابعــدها، شــرح ابــن ١/٢١٧ومابعدها،أوضــح المســالك٢/٩١المقاصــد الشــافية
  .٢٠٩_١/٢٠٧عقيل

  . ١/٢٣٩شرح المفصل    )٤(
  .  ٢٢١اللغة العربية معناها ومبناها    )٥(



 ٦٩

وهاهو الجرجاني .  )١(مراعاة للفاصلة في النثر ،أو محافظة على الوزن الشعري 
فإنك ترى به تـرك الـذكر أفصـح مـن الـذكر      : "يذكر أهمية الحذف في قوله 

،والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة ،وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم مـا  
  .)٢(" ذا لم تبنتكون بياناً إ

وسوف نقف على أنماط حذف المبتدأ والخبر وكيف ننفي هذا النمط؟  وهل 
  جميع أدوات نفي الجملة االسمية تدخل على ما حذف منه المبتدأ أو الخبر ؟

                                                
  .ومابعدها  ٩٦الجملة العربية صـ  : نظر ي   )١(
  .  ١٤٦دالئل اإلعجاز    )٢(



 ٧٠

  : )الخبر(ذكر و) المبتدأ(حذف : النمط األول 
قد بـين  يحذف المبتدأ جوازاً ،أو وجوباً ،إذا دل عليه دليل وفهم المعنى، و

، وليس المقام هنا مقـام  )١(النحاة المواضع التي يجوز أو يجب فيها حذف المبتدأ 
  .لذكر هذه المواضع، وسنكتفي بذكر مثال واحد على النمط حتى ال يتشعب البحث 

هذا باب يكون المبتـدأ فيـه مضـمراً    : "يقول سيبويه على حذف المبتدأ 
ا رأيت صورة شخص فصار آيـة لـك   ،ويكون المبني عليه مظهراً ،وذلك أنك إذ

ذاك عبداهللا ،أو هذا عبـداهللا  : على معرفة الشخص فقلت عبداهللا وربي ،كأنك قلت
زيـد  : ،أو سمعت صوتاً فعرفت صاحب الصوت فصار آية لك في معرفته فقلت

زيد ،أو المسك، أو ذقت طعامـاً  : وربي ،أو مسست جسداً، أو سمعت ريحاً ،فقلت
  .)٢()العسل: ،فقلت

  .)٣( )* + , - .( :ما جاء على هذا النمط مثبتاً قوله تعالى وم
  .ساحر : المبتدأ محذوف تقديره هو ، والخبر:فالجملة اسمية مثبتة 

  .وحذف المبتدأ هنا جائز ،ألنه جاء بعد القول 
  :ونفي هذا النمط 

  : النافية للجنس )ال(بـ _  ١
ونظيـر ال  " "ول سيبويه يحذف اسم ال النافية للجنس ،وذلك قليل ونادر، يق

 ،يريد ال باس عليك ،وال شيء عليك ال عليك ،وإنما:كزيد في حذفهم االسم قولهم 
وقـد  : "، ويقول الزمخشري في حذف اسم ال )٤("ولكنه حذف لكثرة استعمالهم إياه

ويرى ابن الناظم أن ذلـك   ،)٥("أي ال باس عليك قولهم ال عليك، حذف المنفي في

                                                
، ، ارتشاف الضرب ١/٢٣٩شرح المفصل  ١/٦٨األصول :ينظر مواضع حذف المبتدأ    )١(

  .٢١٨ـ١/٢١٠،شرح ابن عقيل  ٢٨٦ـ٢/٢٨٥،مغني اللبيب  ٣/١٠٨٦
  .٢/١٣٠الكتاب    )٢(
  . ٥٢سورة الذاريات ، اآلية    )٣(
  . ٢/٢٩٥الكتاب    )٤(
  . ١١١فصل في صنعة اإلعراب مال   )٥(



 ٧١

ومما جاء على هذا النمط منفيـاً   ،)١("ر حذف االسم وإثبات الخبروند: "نادر يقول 
  .ال عليك ، فالجملة اسمية منفية : بـال النافية للجنس قولنا

جـار  : محذوف تقديره ال بأس عليك، عليـك  :نافية للجنس ، اسمها : ال 
  .ومجرور في محل رفع خبر ال

  ):ليس(النفي بـ_ ٢
،ألنه اليجوز حذف اسـم لـيس،   ) ليس(بـ ال تنفى الجملة المحذوفة المبتدأ

_ كـان وأخواتهـا  _وينبغي أن تعلم أن المرفوع بهذه األفعال :"يقول ابن عصفور
اليجوز حذفه اختصاراً وال اقتصاراً وإن كان مبتدأ في األصل، والمبتـدأ يجـوز   

وسبب ذلك أنه لما ارتفع بالفعل صار يشبه الفاعل ، والفاعل ال . حذفه لفهم المعنى
  .  )٢("ذف فكذلك ما أشبههيح

  ) : الت(ـ النفي بـ ٣
والغالب حذف اسـمها ،  اشترط النحاة في عمل الت حذف أحد معموليها، 

: ون في االستثناء من لزوم حذف اسمها يقول كوال ي ليس،: فهي عند سيبويه مثل 
في االسـتثناء،  ) ال يكون(و ) ليس(في أنه ال يكون إال مضمراً فيه ) الت(ونظير "

  .)٣(" أتوني ليس زيداً، وال يكون بشراً: إذا قلت
  :ومما جاء على هذا النمط قول الشاعر 

  )٤(والت ساعة مندم          والبغي مرتع مبتغيه وخيم  ةندم البغا

                                                
  .  ١٤٠شرح ابن الناظم    )١(
مـع  ، همع الهوا٣/١١٨٤ارتشاف الضرب : ،ينظر  ١/٤١٩شرح الجمل البن عصفور    )٢(

٢/٨٤  . 
 . ١/٥٧الكتاب    )٣(
اختلفوا في نسبة هذا الشاهد فقيل لرجل من طيء، وقيل لمهلهل بن مالك الكنـاني وقيـل      )٤(

، شـرح  ١/٤٤٣لمحمد بن عيسى بن طلحه، ينظر هذا البيت، شرح الكافيـة الشـافية   
، شـرح األشـموني   ١/٢٧١، شرح ابن عقيل ١٠٨، شرح ابن الناظم ١/٣٧٧التسهيل 

  .  ٤/١٦٨، خزانة األدب ١/١٢٦



 ٧٢

  :فالجملة اسمية منفية 
والت الساعةُ ساعةَ  :محذوف تقديره :نافية تعمل عمل ليس ،اسمها : الت

  .منصوب خبر الت : مندم ، ساعة 
  : )إن النافية(و) ما النافية(النفي بـ  

ال نستطيع نفي هذا النمط بـ ما النافية؛ ألنه ال يجوز حذف اسم ما النافية يقـول  
زيد ما : قياساً على ليس وأخواتها ، فال تقول  )ما(ال يجوز حذف اسم : "السيوطي

، النحاة حـذف اسـمها  ية حيث ال يجيز ، وكذلك إن الناف )١(" منطلقاً ، تريد ما هو
 .)٢("النافيـة  )إن(النفي ، فهو ثابت فـي  ) ما(وكل حكم ذكرنا في :"يقول الرضي

  .  )٣("النافية) ما(النافية فتجري مجرى  )إن(ما أو: "ويقول ابن أبي الربيع

                                                
  .٢/١١٥همع الهوامع   )١(
 . ٤/٢٠١شرح الرضي   )٢(
 . ٧٩٠البسيط في شرح الجمل    )٣(



 ٧٣

  : )الخبر(حذف و) المبتدأ(ذكر : النمط الثاني 
، وال )١(النحـاة يحذف الخبر جوازاً أو وجوباً في مواضع معينـة ذكرهـا   

: يحذف الخبر إال بقرينة تدل عليه، وال يكون حذفه مخالً بالمعنى، يقول ابن جني
ويحذف الخبر أخرى ،وذلك إذا كان في الكـالم   واعلم أن المبتدأ قد يحدف تارة،"

  .)٢(..." داللة على المحذوف
  .وسنكتفي بذكر مثال على حذف الخبر  

 ،)٣()  - . / 0( :وله تعـالى  ومما جاء على هذا النمط مثبتاً ق
  : فالجملة اسمية مثبتة 

  .وظلها كذلك :محذوف تقديره : مبتدأ مرفوع ، الخبر: ظلها 
ولكن كيف ننفي هذا النمط، وما هي األدوات التي نستطيع بها نفـي هـذا   

  النمط؟ 
  :نستطيع نفي هذا النمط كاآلتي 

  ) : ليس(ـ النفي بـ ١
  :اً بليس قول الشاعر ومما جاء على هذا النمط منفي

  )٤(نا          فأما الجود منك فليس جود يأال يا ليُل ويحك نبئ
  : الجملة اسمية منفية بليس 

مرفوع، خبر ليس محذوف ) نكرة(اسمها : فعل ماض ناقص، جود : ليس 
  .فليس منك جود : تقديره

  : حذف خبر لیس 
  ن في خبر ليس ،هل يجوز حذفه ؟واختلف النحويو

                                                
مغنـي  ، ٣/١٠٨٨، ارتشاف الضرب ٣٢، اللمع ١/٦٨، األصول ١/١٤١الكتاب : نظري   )١(

  .ومابعدها ١/٥٠٧، النحو الوافي ٢١١ـ١/٢٠٨، شرح ابن عقيل ٢/٢٨٦اللبيب 
  . ٣٢ع في العربية اللم   )٢(
  . ٣٥سورة الرعد ، اآلية    )٣(
، شـرح  ١/٣٨٦الكتـاب  البيت لعبد الرحمن بـن حسـان بـن ثابـت، مـن شـواهد          )٤(

  . ١/٣٥٨التسهيل



 ٧٤

يوضح هـذا ابـن    بعضهم إلى أنه ال يجوز حذفه إال في الضرورة، فذهب
فإن . وال اقتصاراً ، يجوز حذف الخبر أيضاً اختصاراًوكذلك ال:"عصفور في قوله

له بحكم أصله أو بحكم لفظـه   وما الذي يمنع ذلك ، وأنت ال يخلو أن تحكم :قيل
فعول، والمفعول يجـوز  فإن حكمت له بحكم ما أشبهه في اللفظ فإنه يشبه الم ،اآلن

فالجواب . حذفه اختصاراً لفهم المعنى ، فكان ينبغي أن يجوز حذفه على كل حال 
كان زيد :إن الذي منع من حذفه أنه صار عوضاً من المصدر ، فلذلك ال يجوز : 

فلما صار الخبر عوضـاً  ... قائماً كوناً، كراهية الجمع بين العوض والمعوض منه
من كمال الفعل وكأنه جزء من أجزائه فلم يحذف لـذلك،   من المصدر صار كأنه

. وقد يحذف الخبر في الضـرورة . وأيضاً فإن األعواض الزمة ال يجوز حذفها 
  :نحو قوله

  )١(لهفي عليك للهفة من خائف     يبغى جوارك حين ليس مجير
  )٢("ليس في الدنيا مجير: يريد 

ون اسـمها نكـرة   ،بشرط أن يك وذهب بعضهم إلى جواز حذف خبر ليس
وتختص ليس بكثرة مجيء اسمها نكرة محضة ويجـوز  : "يقول ابن مالك  عامة،

سـيبويه أن  : ، واستدل  ابن مالك على ذلـك بقـول  )٣("االقتصار عليه دون قرينة
  .أي ليس هنا أحد  )٤(" ليس أحد: "العرب تقول

  :العاملة عمل ليس ) ال(ـ النفي بـ ٢
  :بال العاملة عمل ليس قول الشاعر مما جاء على هذا النمط منفياً

  )١(من صد عن نيرانها       فأنا ابن قيس ال براح 
                                                

 . ٨٤/ ٢، همع الهوامع  ٢/٢٨٧، مغني اللبيب ١/٤٢٠شرح الجمل : البيت بال نسبه في   )١(
 .  ١/٤٢٠،٤١٩_بن عصفورال_شرح الجمل    )٢(
  . ٢/٨٥، همع الهوامع  ٣/١١٨٤ارتشاف الضرب:ينظر  ١/٣٥٨شرح التسهيل    )٣(
  .  ٢/٣٤٦الكتاب    )٤(
، ، شـرح  ٤/٣٦٠، المقتضـب  ١/٥٨البيت لسعيد بن مالك وهو من شـواهد، الكتـاب      )١(

  . ١/٤٦٧خزانة األدب  ١/٢٥٥،مغني اللبيب ١/٣٧٦، شرح التسهيل ١/٢٦٩المفصل 



 ٧٥

  :فالجملة اسمية منفية 
محذوف تقديره : مرفوع، خبر ال)ال(اسم:نافية تعمل عمل ليس ،براح : ال 

  .ال براح لي :
  ) :الت(ـ النفي بـ ٣

ـ : (قوله تعالى ) الت(مما جاء على هذا النمط منفياً بـ ادوا والت حـين  فن
  . )٢(ن عمر ب، على قراءة عيسى )١( )مناص

  :فالجملة اسمية منفية 
اسمها مرفوع، خبرها محذوف تقديره : نافية تعمل عمل ليس، حين : الت 

: وزعمـوا أن  : "وحذف خبر الت قليل، يقول سـيبويه   .مناص لهم والت حين
  .)٣(" وهي قليلة) والت حين مناص(بعضهم قرأ 
  ) :إن( و )ما(في بـ ـ الن٤

النافية، لذلك ال يدخل حرفا  –ما وإن  –ال يجيز النحاة حذف أحد معمولي 
  . )٤(النفي ما وإن على هذا النمط

  :وتمثلت وظيفة أدوات النفي الداخلة على هذا النمط في جانبين 
  :األثر اإلعرابي : أولهما 

  .حيث رفعت االسم، وجاء خبرها المحذوف في محل نصب
  :األثر المعنوي : هما ثاني

  .حيث أفادت جميعها النفي ،وكان النفي عاماً ،ألنها دخلت على اسم نكرة 
  : ـ النفي بـال النافية للجنس ٥

إذا كان معلوماً، وإذ لم يكن معلوماً  أجاز النحاة حذف خبر ال النافية للجنس
والطائيين،  لم يجز حذفه، وحكم حذفه عند الحجازيين جائز، وواجب عند التميميين

                                                
 . ٣سورة ص اآلية    )١(
 . ١٠٩، شرح ابن الناظم ٧/٣٦٨البحر المحيط : ينظر   )٢(
 . ١/٥٨الكتاب    )٣(
 . ٢/١١٥، همع الهوامع  ٣/١٠٥٩ارتشاف الضرب: ينظر    )٤(



 ٧٦

ال أهل وال مال وال بـاس  :ويحذفه الحجازيون كثيراً فيقولون :"يقول الزمخشري 
وال فتى إال علي، وال سيف إال ذو الفقار، ومنه كلمة الشهادة ،ومعناها ال إله فـي  

  . )١("الوجود إال اهللا ،وبنو تميم ال يثبتونه في كالمهم أصالً
{ ~ � ¡ ( :لنافية للجنس، قوله تعالىومما جاء على هذا النمط منفياً بال ا

¦ ¥ ¤ £ ¢( )٢(.  
  :فالجملة اسمية منفية 

: اسمها، خبرها محذوف ، تقديره: نافية للجنس تعمل عمل إن ، ضير : ال 
  .علينا

  :و تمثلت وظيفة ال النافية للجنس في جانبين 
  :األثر اإلعرابي : أولهما 

  .سمها مبنياً في محل نصب حيث جاء ا
  :األثر المعنوي :  ثانيهما

 .حيث أفادت النفي، وكان بها النفي عاماً 

                                                
، ٢٧٣، لبـاب اإلعـراب  ١/٢٦٥شرح المفصل:،ينظر ٥٢المفصل في صنعة اإلعراب    )١(

 .ومابعدها  ٢/٤٤٨المقاصد الشافية
 ٥٠ سورة الشعراء اآلية   )٢(



 ٧٧

  : وأخواتها ) إن(اجلملة االمسية املقيدة بـ :  رابعاملبحث ال
إن وأخواتها من نواسخ الجملة االسمية، يقال عنها األحرف المشبهة بالفعل وذلك   

الفعل يقول المبرد  لفتح أواخرها، كالماضي المبني على الفتح، ولداللتها على معنى
ألسـماء،  وإنما أشبهتها ألنها ال تقع إال علـى ا  ،الحروف مشبهة باألفعالفهذه : " 

والتشبيه ،التي عباراتها األفعال ،وهـي فـي    ،والتمني ،وفيها المعاني من الترجي
  .)١("الواجب الماضي لك بنيت أواخرها على الفتح كبناءالقوة دون األفعال، ولذ

هذا باب الحروف الخمسة، التي تعمل :" سيبويه خمسة أحرف، قال وقد عدها     
فعد إن  )٢("وهي إن، ولكن، وليت، ولعل وكأن... فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده

وأن حرفاً واحداً، وتبعه في ذلك المبرد وابن السراج وابن مالك في تسهيله؛ ومـا  
  .)٣()ت، لعل، لكن، وكأنإن ،وأن، لي(عليه أغلب النحاة أنها ستة أحرف 

فتحدث تغيراً  ،)٤(وتدخل هذه الحروف المشبهة بالفعل على الجملة االسمية
في اإلعراب وفي المعنى، ففي اإلعراب تعمل هذه الحروف عكس عمـل كـان،   
فتنصب المبتدأ اسماً لها وترفع الخبر خبراً لها، غير أن الكوفيين قصروا عمل هذه 

فهذه الحروف تعمل عكس عمـل  : "، يقول ابن عقيل )٥(الحروف على المبتدأ فقط
إن زيداً قائم ،فهي عاملة في الجزأين وهذا : كان فتنصب االسم وترفع الخبر نحو 

مذهب البصريين، وذهب الكوفيون إلى أنها ال عمل لها في الخبر، وإنما هو بـاق  
  . )٦() على رفعه الذي كان له قبل دخول إن، وهو خبر المبتدأ

                                                
  . ٤/١٠٨المقتضب    )١(
  . ٢/١٣١الكتاب    )٢(
 . ٤/٣٤١ينظر شرح الرضي   )٣(
ال تدخل إن وأخواتها على جملة يجب فيها حذف المبتدأ، أو مبتدأ له حـق التصـدير أو      )٤(

  .مبتدأ ال يخرج عن االبتدائية كما التعجبية 
  . ١/١٦٠) ٢٢(اإلنصاف في مسائل الخالف المسألة : ينظر    )٥(
  .٢٩٣،  ١/٢٩٢شرح ابن عقيل    )٦(



 ٧٨

اسمها مشبه : " ن ابن جني سبب نصب اسمها ورفع خبرها ،فيقول ألن ويبي
  .)١(" بالمفعول، وخبرها مشبه بالفاعل

وحال اسم هذه الحروف وخبرها ،كحال المبتدأ والخبر قبل دخول الحروف 
  .عليه

وال يجيز النحويون تقديم خبر هذه الحروف عليها، وكذلك تقديم الخبر على 
ال يجوز تقديم خبر هذه األحرف عليها بحال، ألن عملها " :اسمها، يقول السيوطي 

بحق الفرعية ،فلم يتصرفوا فيها، وأما تقديمه على االسم دونها فـإن كـان غيـر    
ظرف أو مجرور لم يجز أيضاً، لما ذكر، فإن كان ظرفاً أو مجروراً جاز التوسع 

  .)٢("فيها
 وأن ـ :أما معاني هذه الحروف، فإن للتمنـي،  :ة،وليت لتوكيد معنى الجمل

  .)٣(لالستدراك : للتشبيه، ولكن : للترجي واإلشفاق، وكأن: ولعل
ولن نطيل الحديث عن إن وأخواتها ألنه ليس المقام هنا مقام حديث عنهـا  

  .ويهمنا هنا هو كيف تنفي الجملة المقيدة بإن وأخواتها 
  .وسوف نقف عند أهم األنماط التي يدخلها النفي 

  ) :مفرد(حرف الناسخ و اسمه و خبره ال: النمط األول 
  .)٤() إن اهللا غفور رحيم( :مما جاء على هذا النمط مؤكداً بأن قوله تعالى 

  :فالجملة اسمية مؤكدة 
فيد التوكيد، لفـظ الجاللـة   حرف ناسخ ينصب االسم ويرفع الخبر، ي: إن 

  .خبر إن مرفوع : اسم إن منصوب، غفور :)اهللا(
  مط من الجمل المؤكدة ؟ولكن كيف ننفي هذا الن

                                                
  . ٤٠اللمع في العربية    )١(
  .  ٢/١٦٠همع الهوامع   )٢(
ـ ٤/١٠٨معـاني هـذه الحـروف المقتضـب    : نظري   )٣( ، همـع  ٤/٣٣١رح الرضـي ، ش

  .٢/١٤٨الهوامع
  .١٧٣سورة البقرة ، اآلية    )٤(



 ٧٩

نستطيع نفي الجملة المؤكدة بإدخال أداة النفي على الخبر ،وأداة النفي التي 
، أما )١(تدخل على الخبر هي ال النافية فهي األداة التي تستطيع أن ننفي بها المفرد 

نفي الجمل ال تنفـي  تما النافية فال نستطيع النفي بها هنا ألن لها الصدارة، وليس 
  .د المفر

  :النافية ) ال(النفي بـ 
  :الشاعر  ما جاء على هذا النمط منفياً قولم

  )٢(تسليماً وتركا          لال متشابهان وال سواء  نإعلم أو
  :فالجملة اسمية مؤكدة بأن 

نافيـة،  : ال : اسم إن منصوب، لـال متشـابهان  : حرف ناسخ، تسليماً: نإ
  .  خبر إن مرفوع : متشابهان

  :النافية ) ال(لـ  ركيبيةتالوظيفة ال
لم تؤثر ال النافية الداخلة على الخبر من حيث اإلعراب، وكـان تأثيرهـا   

  .معنوياً فقط، حيث أفادت نفي الخبر 
  

  :حكم ال النافية الداخلة على الخبر 
وجب تكرارها حتـى يكتمـل    –المفرد  –إذا دخلت ال النافية على الخبر 

مررت برجل ال فارس حتـى  : ه قبيح أن تقول واعلم أن: "المعنى، يقول سيبويه 
هذا زيد ال فارسا وال شجاعا، وذلـك أنـه   :تقول ال فارس وال شجاع،ومثال ذلك

زيد فارس :أبرجل شجاع مررت أم بفارس ، وكقوله : جواب لمن قال أو لمن قال
  .)٣("لألسماء نحو زيد ال فارس وال شجاع اوما جعلته خبر... أم شجاع

                                                
  .المفرد بغير أيضاً   ىنفي   )١(
، شرح ٢/٢٧بن الحارث العكلي، وهو من شواهد شرح التسهيل البيت ألبي حزام غالب    )٢(

  .١٠/٣٣٠خزانة األدب،  ١/٣١٢، شرح التصريح٤/٣٦٠الرضي
  . ٣٠٦_٢/٣٠٥الكتاب    )٣(



 ٨٠

ا دخلت على  مفـرد خبـرٍ، أو   وكذلك يجب تكرارها إذ" :ابن هشامويقول 
وال كاتب: أو حاٍل ،نحو  ،صفة ال شاعر ١(..."زيد(.  

  .)٢(وقد ال تكرر ال النافية في الشعر وعد ذلك من الضرورة
  

  :دخول الم االبتداء على خبر إن المنفي 
إن ربك : "الى ، نحو قوله تع)٣(تدخل الم االبتداء على خبر إن إذا كان مثبتاً

فإذا كان خبر إن منفياً، فال يجوز دخول الالم عليها، وذلك للتضـاد فـي    )٤("ليعلم
وما  ،ألن الالم لإليجاب والتحقيق:"اجييقول الزج: المعنى بين النفي والتوكيد بالالم

وكذلك يعلل  ،)٥("للنفي ، فال يجوز اجتماعهما في حال ، فيكون الكالم محققاً منفياً
ألن الالم للتقرير واإلثبات ، وحرف النفـي  :"نع دخول الالم على النفيالرضي م

  .)٦("للرفع واإلزالة، فبينهما في ظاهر األمر تناف
لمنع دخول الم االبتداء على خبـر إن المنفـي    ويذكر ابن مالك سبباً آخراً

فكره  فلوكان الخبر منفياً لم يجز اتصالها به ،ألن أكثر النفي بما أوله الم ،" :يقول
دخول الم على الم ، ثم جرى النفي على سنن واحد ،فلم يؤكد بالم خبر منفي إال 

  .،فسبب ذلك عنده توالي المثلين الذي يسبب ثقل في اللسان)٧("في نادر الكالم

                                                
  .  ١/١٥٤،شرح األشموني  ٢/٢٠٧همع الهوامع: ينظر ،١/٢٦٠مغني اللبيب  )١(
 . ٢/٣٠٥الكتاب : ينظر    )٢(
أن يكـون مـؤخراً،   : م االبتداء على الخبر أربعة شـروط ن في دخول الواشترط النحوي   )٣(

، ١/٣٤٤أوضح المسـالك : ينظر. ومثبتاً، وغير ماضٍ ، وآخرها أال يكون جملة شرطية
 . ١/٣٠٥منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل

 . ٧٤سورة النمل اآلية   )٤(
 . ١٢٠الالمات    )٥(
 . ٤/٣٠٩شرح الرضي    )٦(
 . ٢/٢٧،٢٦شرح التسهيل    )٧(



 ٨١

وأما فيما سبق االستشهاد به، فقد خرجه ابـن جنـي علـى أن ال بمعنـى     
  .)١(غير

  .)٢(وعده أغلب النحاة من الشاذ

                                                
 .٢/٥٥سر صناعة اإلعراب : ينظر    )١(
، حاشـية الصـبان علـى شـرح     ١/٣١٠، شرح ابن عقيل ٤/٣١٠شرح الرضي :ينظر   )٢(

 . ١/٤٤٠األشموني



 ٨٢

  ) جملة فعلیة(الحرف الناسخ و اسمھ و خبره : ط الثانيالنم
  

الْـأَبرار يشـربون مـن كَـأْسٍ كَـان       إِن{: مما جاء على هذا النمط مثبتاً قوله تعالى 
ا كَافُورهاجزفالجملة اسمية مؤكدة )١( }م:  
جملة فعلية فـي  : اسم إن منصوب، يشربون : حرف ناسخ ، األبرار : إن 

  .رفع خبر إن محل 
  ولكن كيف ينفى هذا النمط ؟

يدخل النفي في هذا النمط على الخبر مباشرة ، وتكون أداة النفي بحسـب  
نوع الجملة، فنستطيع أن ننفي الخبر إذا كان جملة فعلية ،بـأدوات نفـي الجملـة    

  .وسنكتفي هنا بال النافية  )٢(الفعلية
  :النافية) ال(ـ النفي بـ 

  .نمط منفياً مما جاء على هذا ال
  :قول الشاعر 

  )٣(ولقد علمت لتأتين منيتي      إن المنايا ال تطيش سهامها         
  :فالجملة اسمية مؤكدة ،خبرها فعل مضارع منفي 

: نافية، تطيش: اسم إن منصوب، ال تطيش، ال : حرف ناسخ، المنايا: إن 
  .جملة فعلية في محل رفع خبر إن 

  :النافية ) ال(لـ  تركيبيةالالوظيفة 
  .لم تؤثر ال النافية على الجملة من حيث اإلعراب فكان تأثيرها معنوياً فقط

                                                
  . ٥سورة اإلنسان ، اآلية    )١(
تنفى الجملة الفعلية بهذه األدوات، لم ، لن ، ال ، إن، لما، وسوف يأتي الحديث عنه فـي     )٢(

  .ملة الفعلية فصل نفي الج
  .صادفن منها غرة فأصبنها:،وصدره  ١٧١البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه    )٣(

/ ١،شـرح األشـموني   ٤/١٦٠، شـرح الرضـي   ٣/١١٠وهو من شـواهد الكتـاب   
  .٩/١٥٩،خزانة األدب ١٦١



 ٨٣

  .حيث أفادت نفي الخبر 
  

  :حكم ال النافیة مع الفعل المضارع 
: ،فإنها ال تكرر، يقول السـيوطي  إذا دخلت ال النافية على الفعل المضارع

  .)١( "يقومزيد ال : ال تكرر مع المضارع نحو "

                                                
  .  ٢/٢٠٨همع الهوامع    )١(



 ٨٤

  ):جملة فعلیة(و خبرھا ) ضمیر الشأن(أن المخففة واسمھا : مط الثالث الن
  

  .)١( )J I H G F E D( :مما جاء على هذا النط قوله تعالى 
  :فالجملة اسمية 

 ضمير الشأن، تقـديره أنـه،   : حرف ناسخ مخفف من الثقيلة، اسمها : أن
  .يكون جملة فعلية في محل رفع خبر أن : سيكون

فإذا كان الخبر جملـة  . بين أن والفعل كفاصلفي هذا النمط ويدخل النفي 
فعلية فعلها متصرف ال يفيد الدعاء وجب اقتران الفعل بفاصل، وهـذا الفاصـل   
يكون من أدوات النفي التي تدخل على الجملة الفعلية ، يقول سيبويه في بـاب أن  

ال تفعـل ذاك؛  قد علمت أن ال تقول ذاك وقد تيقنت أن : وذلك قولك :" فيه مخففة
قـد  : واعلم أنه ضعيف في الكالم أن تقول... أنه ال يقول وأنك ال تفعل: كأنه قال

سـيفعل، أو قـد   :علمت أن تفعل ذاك ، وال قد علمت أن فعل ذاك ، حتى  تقول 
فلما جئت بالفعل بعد أن جئت بشيء كـان سـيمتنع أن   ... فعل، أو تنفي فتدخل ال

علمت أن يقول ذاك كان يمتنع ،فكرهوا أن يجمعوا  يكون بعده لو ثقّلته أو قلت قد
  .)٢(" عليه الحذف وجواز ما لم يكن يجوز بعده مثقالً فجعلوا هذه الحروف عوضاً

المخففة الفعل إذا حذفت ) أن(واعلم أنه قبيح أن يلي : "ويقول ابن السراج 
ما لـم  الهاء ،وأنت تريدها كأنهم كرهوا أن يجمعوا على الحرف الحذف وأن يليه 

أن يقوم زيد، حتى تفصل بـين أن  : يكن يليه، وهو مثقل قبيح أن تقول قد عرفت
  .)٣(..." والفعل بشيء يكون عوضاً من االسم نحو الو قد و السين

  :النافية ) ال(النفي بـ 
  .)١()  . / 0 1 2 3( :مما جاء على هذا النمط قوله تعالى 

                                                
  . ٢٠سورة المزمل ، اآلية    )١(
  . ومابعدها  ١٦٦/ ٣الكتاب    )٢(
  . ٢٤٠،  ١/٢٣٩األصول في النحو    )٣(
  . ٨٩، اآلية  طهسورة    )١(



 ٨٥

  :فالجملة اسمية مؤكدة خبرها منفي 
نافية عوض : أنه، ال : ضمير الشأن تقديره : ففة من الثقيلة، اسمهامخ: أن 

  .جملة فعلية في محل رفع خبر أن : عن االسم المحذوف ، يرجع
  :النافية  )ال(ـ ل تركيبيةالوظيفة ال

لم تؤثر ال النافية على الجملة من حيث اإلعراب، وكان أثرها معنوياً فقط، حيـث  
  .ن أن والفعل نفت الخبر ، وجاءت كفاصل بي



 ٨٦

  :)١( )غیر(النفي بـ: المبحث الخامس 
 :غير يقال على أربعة أوجه:"داته ، يقول األصفهاني في مفر)٢(غير اسم يفيد النفي

مررتُ برجل غيرِ : أن تكون للنفي المجرد من غير إثبات معنى به، نحو : األول 
ألنهـا  ) غير(دوات النفي ومن أ: "ويقول ابن الشجري ، )٣( ..."ال قائمٍ : قائمٍ أي 

: جاءني رجل مثلك، أي يشابهك، ورجل غيرك: تقول) مثل(للمخالفة، فهي نقيض 
  . )٤(" أي يخالفك

بمعنـى  ) ال(ونعني بكون " :،يقول الرضي)٥(وتختص بنفي االسم المفرد بال شرط
يـر، فـال يكـون لهـا صـدر      ، كونها لنفي االسم المفرد الذي بعدها ،كغ) غير(

، فهي تنفي المفرد وال يلزم تكرارها ، وتعرب بحسب موقعـه فـي   )٦("...الكالم
وال تتعرف باإلضافة  )٨(، رفعاً ، ونصباً ، وجراً ، وما بعده مضاف إليه)٧(الجملة

  .)٩(لشدة إبهامها
ولداللتها على النفي أجاز النحويون وقوعها قبل الوصف الذي سد معموله مسـد  

 حرفاً كان وهو،: باشرة االسم لنفي الصالح لمفي ذلك ا:" الخبر ،يقول األشموني 
وال ،و إن ، أو اسماً ،وهو غير، أو فعالً ، وهو ليس، إال أن الوصـف بعـد    ،ما

                                                
 . ١/٣٨١التبصرة والتذكرة: األصل فيها أن تكون صفة تابعة للموصوف ،ينظر   )١(
البدلية والمخالفة، اسم بمعنى إال فـي الداللـة علـى االسـتثناء،وتأتي     : من معاني غير   )٢(

 . ومابعدها١٧٩األزهية في علم الحروف: فتنصب على الحال،ينظر) ال(بمعنى
 . ٣٦٨المفردات في غريب القرآن    )٣(
 . ١/٣٩١) ٣٣(أمالي ابن الشجري المجلس    )٤(
 ).ال(في نفي المفرد غير أنه اليلزم تكرارها مثل ) ال(فهي مثل    )٥(
 . ٢/١٦٥شرح الرضي   )٦(
مغنـي  : إلـى مبنـي، ينظـر    ها على الفـتح ، إذا أضـيفت   ءيجيز بعض النحويين بنا   )٧(

 . ١/١٧٨اللبيب
 . ٤/١٨٠معاني النحو /ينظر   )٨(
 . ١/١٧٧ينظر مغني اللبيب   )٩(



 ٨٧

هي المبتدأ ، وفاعل الوصـف أغنـى عـن    ) غير(يجر باإلضافة  ، و) غير...(
  :، من ذلك قول الشاعر)١("الخبر

  )٢(تغترر بعارض سلم وال    و ر اله عداك فأطرح اللهــغي           
فاعل اله سد مسد الخبر، : مضاف إليه ،عداك : مبتدأ ، وهو مضاف ،اله : فغير

فغير مبتـدأ ،  ) غير قائمٍ الزيدان(: وتقول :" وذلك ألنه سبق بنفي ،يقول ابن عقيل
فاعل بقائم سد مسد خبر غير ، ألن المعنى :مخفوض باإلضافة ، والزيدان : وقائم 

  )٣( )."ماقائم(معاملة ) غير قائم(ان ، فعومل ما قائم الزيد
زال وأخواتها ،حيث اشترط النحويون لعملها عمل كان أن تسبق بنفـي   معوأيضا 

وهذه األربعة شرط كونها نـواقص، أن تكـون   : "،يقول أبو حيان) غير(من ذلك 
ـ : منفية بثابت النفي ، فالنفي يكون بحرفه ، نحو  ) لـيس (مازال زيد محسناً ،وبـ

  :لست تنفك سعيداً ، وبغير نحو، قوله :حو قولكن
  )٥(")٤(كل وانٍ ليس يعتبر     غير منفك أسير هوى   

  .عمل كان، ألنه سبق بنفي _ منفك_فعمل الفعل الناقص
ولداللتها على النفي أيضاً أجاز النحويون أن يتقدم عليها معمول ما أضيفت إليـه  

وقصد به النفي ) غيراً(فإن كان المضاف ": النافية، يقول ابن مالك) ال(حمالً على 
، )ال(جاز أن يتقدم عليها معمول ما أضيفت إليه كما يتقدم معمـول المنفـي بــ    

                                                
 . ١/٨٩شرح األشموني   )١(
، شـرح  ٢/٣٣٢،مغنـي اللبيـب   ١/٢٧٥شـرح التسـهيل  :البيت بال نسبة ، من شواهد   )٢(

 . ١/٨٩األشموني
 . ١/١٦٥شرح ابن عقيل   )٣(
،همـع  ١/٢٣٥، شرح التصريح ٣/١١٦٠ارتشاف الضرب: ، من شواهدالبيت بال نسبة    )٤(

 . ٢/٦٥الهوامع
 . ٣/١١٦٠ارتشاف الضرب    )٥(



 ٨٨

فإن لم يقصـد  )... أنا زيداً ال أضرب: (كما يقال ) أنا زيداً غير ضاربٍ(فأجازوا 
  .)١("النفي لم يتقدم عليه معمول ما أضيف إليه) غير(بـ 

  :ر من ذلك قول الشاع
  .)٢(خصني عمداً مودته        على التنائي لعندي غير مكفور  أًًإن امر

  .كفور عندي، فجاز التقديم لداللة غير على النفيمغير : فاألصل 
) ال(فـي معنـى   ) غيـراً (إنما جاز ذلك ألن : "يقول ابن يعيش في البيت السابق 

) لـم (و) لـن (و) ال(ا بعـد  وم) على التنائي لعندي ال مكفور: (النافية، فكأنه قال 
أنت زيداً غير : حروف النفي يجوز تقديم معمول منفيها عليها، وعلى هذا أجازوا

  .)٣("ضاربٍ
، عن غيره من أدوات النفي األخر ، يقـول السـامرائي   ) غير(ويختلف النفي بـ

فهو يفيد اإلثبات لغير المذكور ، ويفيد النفي عن المـذكور  ) غير(وأما النفي بـ:"
ما محمداً أكرمت ، يفيد نفي اإلكرام عن محمد خصوصـاً  :المغايرة، فقولك  بلفظ

غير محمد أكرمت ، يفيد إثبات اإلكـرام  :وإثبات اإلكرام لغيره استنتاجاً ، وقولك 
لغير محمد، وينفيه عن محمد بلفظ المغايرة ، والمعنى في التعبيرين نفي اإلكـرام  

  .)٤("عن محمد، ولكن بطريقتين مختلفتين 
  )٥( )z y } | { ~( :ومما جاء منفياً بغير قوله تعالى 

  .مضاف إليه : خبر للمبتدأ ،وهي مضاف ، مبين :فغير
 .وأفادت غير النفي 

                                                
 . ٢/٣٣٢مغني اللبيب : ، ينظر٩٩٧-٢/٩٩٦شرح الكافية الشافية    )١(
، ٤/٥٣٦، شرح المفصـل  ٢/١٣٤الكتاب : البيت ألبي زيد الزبيدي الطائي، من شواهد   )٢(

 . ٢/٣٣٢، مغني اللبيب  ٢/٩٩٦ية شرح الكافية الشاف
 . ٤/٥٣٧شرح المفصل    )٣(
 . ٤/١٨٢معاني النحو    )٤(
 .  ١٨سورة الزخرف اآلية    )٥(



 ٨٩

  الفصل الثاني
   اجلملة الفعلية بني النفي واإلثبات

  
هي التي صـدرها فعل،كقـام   : "الجملة الفعلية كما يعرفها النحويون العرب

  .)١(" وكان زيد قائماً ، وظننته قائماً ، ويقوم زيد، وقُمزيد، وضرِب اللص، 
: وناقص، لذلك عرف بعضهم الجملة الفعلية بقولـه ،تام : واألفعال نوعان 

  .)٢(" هي التي صدرها فعل تام ،أو ناقص:والجملة الفعلية "
  : إذن فالجملة الفعلية نوعان 

  .الجملة الفعلية التي فعلها تام  – ١
  .فعلية التي فعلها ناقص الجملة ال – ٢

وسوف نقف بدراستنا في هذا الفصل على هذين النوعين لنبين أثر النفـي  
  .فيهما 

مـاضٍ ،ومضـارع   :ينقسم الفعل من حيث لفظه، ومعناه، إلى ثالثة أقسام 
وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث األسماء ، وبنيت : "، يقول سيبويه)٣(،وأمر

  .)٤(" ولم يقع ،وما هو كائن لم ينقطعلما مضى، ولما يكون ،
سنتحدث الماضي والمضارع، أما األمر ف وسوف يقتصر حديثنا على الفعل

  . عنه في الفصل الخامس
  
  
  

                                                
 .  ٢/٣٨مغني اللبيب   )١(
 . ١٩إعراب الجمل    )٢(
شـرح  : ينظر. هذا مذهب البصريين، أما الكوفيون فالفعل على قسمين ماضٍ ومضارع    )٣(

 .١/١٥ع الهوامع ، هم ١/٣٨التصريح 
 .  ١/١٢الكتاب    )٤(



 ٩٠

  : الجملة الفعلية ذات الفعل التام :  المبحث األول
وتتكون الجملـة  . )١(هي التي تقوم بدور المسند في الجملة : األفعال التامة

لفعل التام، من الفعل والفاعل، أو نائبه، والفعل قد يكون الزمـاً، أو   الفعلية ذات ا
متعدياً، وقد يرد الفعل على صورته األصلية مبنياً للفاعل، وقد يرد مبنياً للمفعـول  

)٢(.  
  : أنماط الجملة الفعلية ذات الفعل التام  -أوالً 

  :الفعل الماضي و الفاعل : النمط األول 
فأما الفاعل الذي : "في الفعل فيها بفاعله ،يقول سيبويه وهي الجملة التي يكت

والفعل قـد  : "قول المبرد وي ،)٣(" ذهب زيد، وجلس عمرو: ال يتعداه فعله، فقولك 
يقع مستغنياً عن المفعول البتة ،حتى ال يكون فيه مضمراً ،أو مظهراً، وذلك نحـو  

" األفعال غير المتعديةتكلم زيد، وقعد عمرو، وجلس خالد ،وما أشبهه من : قولك 
أنه ال يبنى منه اسم مفعول وال يصح السؤال عنه "، وعالمة الفعل غير المتعدي )٤(

  . )٥( "بأي شيء وقع
  .)٦( }أَجمعون فَسجد الْمآلئكَةُ كُلُّهم{: ومما جاء على هذا النمط مثبتاً قوله تعالى 

  :فالجملة فعلية مثبتة 
  .فاعل مرفوع : المالئكة ،" الزم"فعل ماض : سجد 

ونفي هذا النمط بحسب الفعل، إن كان ماضياً نفي بأدوات النفي التي تدخل علـى  
  .الماضي، وإن كان مضارعاً نفي بأدوات النفي التي تدخل على المضارع

  : وهو هنا فعل ماضي ، لذا ينفى
                                                

 .  ١٢٥مدخل إلى دراسة الجملة العربية : ينظر    )١(
 . ومابعدها ٤/١٢٨ومابعدها، شرح الرضي٤/٣٠٦، شرح المفصل١/٣٤الكتاب: ينظر   )٢(
 .  ١/٣٣الكتاب    )٣(
 . ٤/٥٠المقتضب    )٤(
 . ١/٢٩٩: شرح جمل الزجاجي    )٥(
 . ٣٠آلية سورة الحجر ، ا   )٦(



 ٩١

  : النافية ) ال(بـ  – ١
رهـا ،أو سـبقها بنفـي،    تدخل ال النافية على الفعل الماضي، بشرط تكرا

وقد تدخل ال النافية على الماضـي  : "ودخولها على الماضي بقلة ،يقول المرادي 
فإن كان ما بعـدها  : "، ويقول ابن هشام )١("قليالً ،واألكثر حينئذ أن تكون مكررة 

جملة اسمية صدرها معرفة، أو نكرة، ولم تعمل فيها ،أو فعالً ماضـياً لفظـاً أو   
  .)٢("تكرارهاتقديراً ،وجب 

  .)٣( )V U T S R( :ومما جاء على ذلك قوله تعالى 
  :فالجملة الفعلية منفية بال 

معطوفـة  : نافية، صدق فعل ماض ،وفاعله ضمير مستتر، وال صلى: ال 
  .على وال صدق 

  . وقد تكررت ال في نفي الفعل الماضي 
ح دخولها وقبي: "ويرى الزجاجي أن دخولها على الفعل الماضي قبيح يقول 

ال قام زيـد ،جـرت   : على الفعل الماضي، لئال تشبه الدعاء، أال ترى أنك لو قلت
  .  )٤("كأنك دعوت عليه

ويرى الباحث وجوب تكرارها مع الفعل الماضي، حتـى ال تتحـول إلـى    
  .معنى الدعاء 

  :مع الفعل الماضي : النافية ) ال(لـ  تركيبيةالوظيفة ال
  :من حيث اإلعراب  –أ 

  .لها أثر إعرابي على الجملة ،فهي نافية غير عاملة ليس 
  :من حيث المعنى  –ب 

  .تفيد ال معنى النفي في الماضي 
                                                

 . ٢٩٧الجنى الداني    )١(
 . ١/٢٥٨مغني اللبيب    )٢(
 . ٣١سورة القيامةاآلية   )٣(
 .   ٨حروف المعاني    )٤(



 ٩٢

  : حكم ال النافية الداخلة على الفعل الماضي إذا لم تكرر 
إذا لم تكرر ال النافية الداخلة على الماضي، ولم تسبق بنفي، فإنها تنتقل إلى 

ي الماضي ال يلزم تكريرها إذا كانت ف: "الرضي  معنى آخر ،وهو الدعاء ، يقول
بمعنى المستقبل، وفي غيره ... اهللا، وذلك ألن الماضي  هال رحم:الذي للدعاء نحو
  .)١(" يجب تكريرها 

تكرارها هنا ،وسـيلة  " :ومما يوضح قول الرضي ما ذكره بعضهم من أن
نهـا إذا دخلـت علـى    أل، لغوية لبقائها على معنى النفي، أو داللة على أنها للنفي

) ال(كانـت  ، فإذا )٢(" الماضي، ولم تكن مكررة، كان لها معنى آخر، وهو الدعاء
بمعنى الدعاء جاز وقوع الفعل الماضي بعدها، ويعلل السهيلي السبب فـي ذلـك   

أنهم أرادوا أن يجمعوا التفاؤل مع الدعاء في لفظ واحد، فجـاؤوا بلفـظ   : "يقول 
ال خيبـك اهللا وال رحـم   : واتفاؤالً باإلجابة فقاللدعاء الفعل الحاصل في معرض ا

وفائدة أخرى، وهي أن الداعي قد يضمن دعاءه القصد إلى إعالم السـامع  . الكافر
وإعالم المخاطب بأنه داع، فجاء اللفظ بلفظ الخبر، إشعاراً بما تضمنه من معنـى  

فالناً، جمعـت بـين    أعزك اهللا وابقاك، وأكرم اهللا زيداً، وال رحم: اإلخبار، تقول
  .)٣(" الدعاء واإلخبار بأنك داع

  :من ذلك قول عبيد اهللا بن قيس الرقيات 
  )٤(ال بارك اهللا في الغواني هل       يصبحن إال لهن مطلب 

ألن المراد الـدعاء ، فالفعـل   : "فلم تكرر ال مع الماضي، يقول ابن هشام
  .)١(" مستقبل في المعنى

                                                
 . ٤/٣١٤شرح الرضي على الكافية    )١(
 . ٣٠٣بناء الجملة العربية    )٢(
 . ١١١نتائج الفكر في النحو ،    )٣(
 ١/٢٦٢، الخصائص ١/١٤٢، المقتضب ٣/٣١٤الكتاب :، من شواهد ٣في ديوانه صـ    )٤(

 . ٢/٣٣٦، األشباه والنظائر ١/٢٥٩مغني اللبيب 
 .  ١/٢٥٩مغني اللبيب     )١(



 ٩٣

  : النافية ) ما (  – ٢
وإذ قـال     : "لنفي اإلثبات المؤكد في الماضي، يقول سـيبويه  ) ما(تعمل تس

  .)١(" واهللا ما فعل:واهللا لقد فعل، فقال:ما فعل، ألنه كأنه قال: لقد فعل، فإن نفيه
  .)٢()   Í Ì Ë( :ومما جاء على ذلك قوله تعالى 

  :فالجملة فعلية منفية بما 
  .فاعل : ، تجارتهم عل ماضٍف: نافية ، ربحت : ما 

  :مع الفعل الماضي ) ما(لـ  تركيبيةالوظيفة ال
  :من حيث اإلعراب  –أ 

حيث اإلعراب، جـاء فـي رصـف    النافية على الجملة من ) ما(لم تؤثر 
  .)٣(" وال عمل لها في الفعل لعدم اختصاصها به" :المباني

  :من حيث المعنى  –ب 
ـ " :معنى النفي في الماضي، يقول المالقي) ما(أفادت  إذا دخلـت علـى   ف

  .)٤(" الماضي تركته على معناه من المضي
٣ – )النافية ) إن :  

  . )٥( )| { ~ � ¡ ¢( :مما جاء على هذا قوله تعالى 
  :فالجملة فعلية منفية بإن 

  .فعل ماض، وفاعل، ومفعول به:نافية ،مكناكم:إن
  :مع الفعل الماضي) إن(لـ  تركيبيةالوظيفة ال

  :من حيث اإلعراب  -أ
  .يكن لها أثر إعرابي لم

                                                
 . ٣/١١٧الكتاب    )١(
 . ١٦سورة البقرة اآلية    )٢(
 . ٣٨٠رصف المباني في شرح حروف المعاني    )٣(
 . ٣٨٠المصدر السابق    )٤(
 . ٢٦سورة األحقاف اآلية   )٥(



 ٩٤

  :من حيث المعنى –ب 
  .)١(انقلب معنى الماضي إلى المستقبل

  :فعل مضارع و فاعل : النمط الثاني 
  .الفعل الالزم هنا بصيغة المضارع   

  :مما جاء على هذا النمط مثبتاً قول امرئ القيس 
  )٢(وقد أغتدي والطير في وكناتها       بمنجرد قيد األوابد هيكل 

  :ملة فعلية مثبتة فالج
  .فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره أنا : أغتدي

  :وينفى هذا النمط بأدوات النفي التي تدخل على الفعل المضارع وهي 
  :النافية ) ال( – ١

تدخل ال النافية على المضارع وال يجب تكرارها ،وتخلصـه لالسـتقبال،   
ليفعلن :م يكن واقعاً فنفيه ال يفعل، وإذا قال هو يفعل ،ول:وإذا قال : "يقول سيبويه 
، فسيبويه يرى أنهـا  )٣(" واهللا ال يفعل: واهللا ليفعلن، فقلت: كأنه قال فنفيه ال يفعل،

: تنفي المستقبل، بينما يرى ابن مالك أنها صـالحة للحـال، واالسـتقبال يقـول    
" ها بالمسـتقبل والمضارع صالح لالستقبال ،وللحال، ولو نفي بال، خالفاً لمن خص"

قاموا ال يكـون زيـداً،   : ويستدل بذلك على اجماع القدماء على صحة قول القائل
ـ   ) اليكون(فـ مخلصـاً  ) ال(هنا استثناء فمعناه مقارن للفظه، فلو كـان النفـي بـ

في االستثناء لمباينته االسـتقبال، وكـذلك   ) ال يكون(لالستقبال لم تستعمل العرب 
: في مواضع تنافي االستقبال، نحـو ) ال(المنفي بـ إجماعهم على إيقاع المضارع

أتظن ذلك كائناً أم ال تظنه؟ وأتحبه أم ال تحبه؟ وهو في القرآن، وكـالم العـرب   

                                                
 . ٤/٣١٤شرح الرضي / ينظر    )١(
، األشـباه   ٣٦٣/ ٢،شرح التسـهيل  ٢/٢٢٢الخصائص : من شواهد   ١٩ديوانه ، ص    )٢(

 .٢/٤١٠والنظائر 
 . ٣/١١٧الكتاب    )٣(



 ٩٥

فهـي  ،ويرى الدكتور فاضل السامرائي أنها ال تقيد بزمن على األرجح ، )١(كثير  
  .)٢(أو لالستمرار  ،قد تكون للحال ،أو لالستقبال
وال ينظـر إلـيهم يـوم    : (النمط منفياً بال قوله تعالى  ومما جاء على هذا

  .)٣()القيامة
  :فالجملة فعلية منفية بال 

  .فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو : نافية، ينظر: ال 
  : النافية مع الفعل المضارع ) ال(لـ  تركيبيةالوظيفة ال
  : من حيث اإلعراب  –أ 

المضارع من حيث اإلعراب، فالمضـارع   النافية على الفعل) ال(لم تؤثر 
  .بعدها مرفوع على حكم وضعه 

  :من حيث المعنى  –ب 
موضعها مـن   )ال(ومنها :"نفت ال الحدث في زمن المستقبل يقول المبرد 

  .)٤(" ال يقوم زيد: الكالم المنفي، فإذا وقعت على فعل نفته مستقبالً،وذلك قولك
  :النافية ) ما( – ٢

عين للحـال ، فتنفيـه ،يقـول    ة على الفعل المضارع المتالنافي) ما(تدخل 
ويقول  )٥(" ما يفعل: هو في حال فعل ،فإن نفيه : وإذا قال هو يفعل، أي: "سيبويه

هو يفعل، إذ كان في حـال  :فهي نفي لقوله ) ما(وأما :"في موضع آخر من كتابه 
  . )٦(" ما يفعل، وتكون بمنزلة ليس في المعنى:الفعل، فتقول 

                                                
 .ومابعدها ١/١٧شرح التسهيل البن مالك : ينظر    )١(
 . ٤/١٧٦معاني النحو : ينظر    )٢(
 . ٧٧سورة آل عمران ، اآلية    )٣(
 . ١/١٨٥المقتضب    )٤(
 . ٣/١١٧الكتاب    )٥(
 . ٤/٢٢١المصدر السابق    )٦(



 ٩٦

! " # ( :الى قوله تع) : ما(ا جاء على هذا النمط منفياً بـ ومم
% $  ( )١(.  

  ) : ما(فالجملة الفعلية منفية بـ 
  .فاعل : نافية ، يستوي فعل مضارع مرفوع، األعمى : ما 
  :النافية مع الفعل المضارع ) ما(لـ  تركيبيةالوظيفة ال
مضارع، ولم تـؤثر  دخلت ما النافية على الفعل ال: من حيث اإلعراب  –أ 
مـا  : وأما غير العاملة فهي الداخلة على الفعل نحو : "يقول المرادي  ،اًفيه إعراب

  .)٢(" قام زيد، وما يقوم عمرو، فهذا ال خالف بينهم في أنها ال عمل لها
  :من حيث المعنى  –ب 

وإذا دخلت علـى المضـارع   : "الحدث، وخلصته للحال، يقول المرادي ) ما(نفت 
وإذا : "يقول المالقي قد تخلصه لالستقبال بقرينة، و ، )٣(" لحال عند األكثرخلصته ل

ما : دخلت على المضارع خلصته للحال، فتقول ما قام زيد،وما يقوم زيد ،فإن قلت
يقوم زيد غداً ،فالحكم لغد في التخلص للمستقبل، فإذا لم يـدخل عليـه غـداً، وال    

تكون مخلصـة للحـال، وهـذا بحكـم      غيرها من المخلصات لالستقبال ، فحينئذ
للحال، إال إن وجدت قرينه فهي بحسـب هـذه    ا، فيرى المالقي أنه)  ٤(" االستقراء

القرينه، ومذهب ابن مالك في هذا، أن األكثر أن تكون للحال، وقد تنفي المستقبل، 
A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 ( :نحو قوله تعالى 

C B( )٦)(٥(.  

                                                
 . ١٩سورة فاطر ، اآلية    )١(
 . ٣٢٩الجنى الداني    )٢(
 . ٣٢٩المصدر السابق    )٣(
 . ٣٨٠رصف المباني في شرح حروف المعاني    )٤(
 . ١٥سورة يونس اآلية   )٥(
 . ١/٢٣،٢٢شرح التسهيل  :ينظر    )٦(



 ٩٧

  ) : لن(  – ٣
من األدوات المختصة بالدخول على الفعل المضـارع، وهـي تنفـي     لن

 :سوف يفعل ،فإن نفيـه : وإذا قال: "المضارع الدال على االستقبال، يقول سيبويه 
: ولـن أضـرب ،نفـي لقولـه    : "وقال في موضع آخر من كتابـه   ،)١("لن يفعل
ل، سـيفع :وهي نفي قولـك  ) لن(ومن هذه الحروف: "،ويقول المبرد )٢("سأضرب

لن يقوم زيد ،ولن يذهب عبد اهللا، وال تتصل بالقسم ،كما لـم يتصـل بـه    :تقول 
  .)٣(" سيفعل

  : ومما جاء على هذا النمط منفياً بلن قول الشاعر 
  )٤(فإن تك أذواد أصبن ونسوة     فلن يذهبوا فرغاً بقتل حبال 

  :فالجملة فعلية منفية بلن 
بحـذف النـون، واو   فعل مضارع منصـوب  : حرف نصب، يذهبوا: لن 
  .ضمير في محل رفع فاعل : الجماعة

  :مع الفعل المضارع ) لن(لـ  تركيبيةالوظيفة ال
  :من حيث اإلعراب  –أ 

 :بعد أن كان مرفوعاً ،يقول سـيبويه ،  )٥(دخلت لن على الفعل المضارع فنصبته
اعلم أن هذه األفعال لهـا حـروف   : هذا باب إعراب األفعال المضارعة لألسماء"

                                                
 . ٣/١١٧الكتاب    )١(
 . ١/١٣٦المصدر السابق    )٢(
 . ٢/٦المقتضب    )٣(
، شـرح ابـن   ٢/٣٣٨البيت لطليحة بن خويلد األسدي وهو من شواهد، شرح التسـهيل     )٤(

 .١/٢٤٩، شرح األشموني  ١/٥٣٣، شرح ابن عقيل ٢٣٦الناظم
  : عالمات نصب الفعل المضارع    )٥(

  .لى آخره إذا كان صحيح اآلخر أو معتل اآلخر بالياء أو الواوالفتحة الظاهرة ع –أ   
  .الفتحة المقدرة على آخره للتعذر إذا كان معتل اآلخر باأللف  –ب   
 .حذف النون من آخره إذا كان من األفعال الخمسة  –ج   



 ٩٨

عمل فيها فتنصبها ال تعمل في األسماء كما أن حروف األسماء التي تنصـبها ال  ت
  .)١("ولن  ،...،وكي ... أن :ي األفعال، وهي تعمل ف

  :من حيث المعنى  –ب 
دخلت لن على الفعل المضـارع ،فنفتـه، وخلصـته لالسـتقبال ،يقـول      

ولن أختان فـي  ال ،:في باب النفي ؟ قلت ) لن(ما حقيقة : فإن قلت" :الزمخشري 
  .)٢("نفي المستقبل

  " :لم"بـ – ٤
لم من األدوات المختصة بالدخول على الفعل المضارع، فتجزمه ،وتنفيـه،  

 ، )٣(" لـم يفعـل  :فإن نفيه : إذا قال فَعَل: "وتنقل معناه إلى المضي ،يقول سيبويه 
فتدخل على األفعـال المضـارعة ،واللفـظ لفـظ     ) لم(أما : "ويقول ابن السراج 

  .)٤(" لم يقم زيد أمس ، ولم يقعد خالد:والمعنى معنى الماضي، تقول  المضارع ،
  : ومما جاء على هذا النمط منفياً بلم قول الشاعر 

   )٥(إذا أنت لم تنفع فضر فإنما       يراد الفتى كيما يضر وينفع 
  : )لم(ـ فالجملة فعلية منفية ب

ع مجزوم وعالمة جزمـه  فعل مضار: حرف جزم ونفي وقلب، تنفع : لم 
  .السكون، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت 

  :مع الفعل المضارع ) لم(لـ  تركيبيةالوظيفة ال
  :من حيث اإلعراب  -أ 

                                                
 . ٣/٥الكتاب    )١(
 . ٦١الكشاف    )٢(
 . ٣/١١٧الكتاب    )٣(
 . ٢/١٥٧األصول في النحو    )٤(
اختلف في نسبته فبعضهم نسبه للنابغة الذبياني والبعض اآلخر للنابعة الجعدي، وهو مـن     )٥(

،  ٢/٢٨٣،شـرح األشـموني    ٦٣٢/ ٢، وشرح التصريح ١/٢٠١مغني اللبيب:  شواهد
 .، ٨/٤٩٨خزانة األدب 



 ٩٩

  هذا باب ما يعمل : "يقول سيبويه  )١(دخلت لم على الفعل المضارع فجزمته
األفعـال،   واعلم أن حروف الجزم ال تجزم إال... في األفعال فيجزمها ،وذلك لم 

  .)٢(" وال يكون الجزم إال في هذه األفعال المضارعة لألسماء
  :من حيث المعنى  –ب 

دخلت لم على الفعل المضارع فنفته ،وقلبت داللته إلى الماضـي؛ ولكـن   
وعملها الجـزم فـي   :"لوقوعه في سياق الشرط أريد به االستقبال، يقول الرماني 

  .)٣(" نقلته إلى الماضي ،ونفته:الفعل نقلين  الفعل، وإنما عملت الجزم، ألنها نقلت
  : النافية  ) لما(  بـ – ٥
من األدوات المختصة بالدخول على الفعل المضارع فتجزمه ،وتنفيه  )لما(

" لما يفعـل :قد فعل، فإن نفيه :وإذا قال : "وتحول معناه إلى المضي، يقول سيبويه 
، )٥(" فعال فيجزمها، وذلك لم ولمـا هذا باب ما يعمل في األ:"،ويقول في عملها  )٤(

ويجب اتصال نفيهـا  :"،يقول السيوطي " الحال"والنفي بها يكون إلى زمن المتكلم 
  .)٦(" بالحال

j i h g ( : قوله تعالى) لما(ومما جاء على هذا النمط منفياً بـ
l k( )١(.  

                                                
  : عالمات جزم الفعل المضارع    )١(

  .السكون إذا كان صحيح اآلخر  –أ   
  .حرف العلة من آخره إذا كان ناقصاً حذف  –ب   
 .حذف النون من آخره إذا كان من األفعال الخمسة  –ج   

 . ٩،  ٣/٨الكتاب    )٢(
 .  ١٠٠معاني الحروف    )٣(
 . ٣/١١٧الكتاب    )٤(
 . ٣/٨المصدر السابق    )٥(
 . ٤/٣١٣همع الهوامع    )٦(
 . ١٤سورة الحجرات ، اآلية    )١(



 ١٠٠

  ):لما (فالجملة فعلية منفية بـ
: ضارع مجـزوم، اإليمـان  فعل م: حرف جزم ونفي وقلب، يدخل : لما 

  .فاعل
  :في هذا النمط) لما(لـ  تركيبيةالوظيفة ال

  :من حيث اإلعراب  –أ 
فعلى ) لما(وأما : "دخلت لما على الفعل المضارع فجزمته ، يقول ابن مالك

حرف نفي بمنزلة لم في االختصاص بالمضارع، وصرف معناه إلى :ثالثة أقسام 
  .)١(..." الماضي، وهي التي تجزم

  :من حيث المعنى  –ب 
الفعل وقلبت معناه إلى الماضي، وهذا النفي مستمر إلى زمن المـتكلم،  ) لما(نفت 

  .)٢(غير أن منفيها يتوقع ثبوته في المستقبل 
  :)٣( )لما(و ) لم(الفرق بين 

في الحرفية، واالختصـاص بالمضـارع،   ) لما(و) لم(الرغم من االتفاق بين  على
أخرى ريختلفان في أمـو  إنهما إال ،)٤(عنى الفعل للمضيوالنفي، والجزم، وقلب م

  :هي
W V U T S  ( :بمصاحبة أدوات الشرط، نحو قوله تعالى) لم(تختص  -١

Y X( )وذلـك  )إن لما تقم:(فال تقترن بأدوات الشرط، فال يقال) لما( وأما ،)١ ،
 إن لما تضرب، ومن لما تضرب، كمـا : فال تقول:" لكثرة حروفها، يقول الرضي

                                                
 . ٤/٦٣ل شرح التسهي   )١(
 . ١/٢٩٤مغني اللبيب : ظرين   )٢(
 .سنتحدث عن بعض هذه الفوارق في ثنايا البحث   )٣(
، شــرح  ٤/١٨٥٩الضــربومابعــدها، ارتشــاف  ٤/٨١شــرح الرضــي : ينظــر   )٤(

 .٣/٥٧٦األشموني
 . ٦٧سورة المائدة اآلية   )١(



 ١٠١

إن لم تضرب، ومن لم تضرب، وكأن ذلك لكونها فاصلة قوية بين العامـل  : تقول
  .)١("الحرفي وشبهه، وبين معموله

ولم أكن بـدعائك  (: يجوز فيه االتصال بالحال، نحو قوله تعالى) لم(أن منفي  -٢
، )٣( )لم يكـن شـيئاً مـذكوراً   :(قوله تعالى ، أو االنقطاع عنه، نحو)٢( )رب شقيا
  :فإنه يجب اتصال نفيها بالحال، نحو قول الشاعر) مال(بخالف 

  )٤(فإن كنت مأكوالً فكن خير آكل     وإال فأدركني ولـما أمزق
، بـل  )لما يكـن ثـم كـان   (، ولم يجز)لم يكن ثم كان(ولهذا جاز:"يقول ابن هشام

  .)٥( )"لما يكن وقد يكون:(يقال
، وذلك ألن منفي لما مستمر إلـى  )لم(متوقع ثبوته، بخالف منفي ) لما(أن منفي  -٣

يقـول   ،)٧( .)٦( l k j i h g :الحال، وقـد يتغيـر، نحـو قولـه تعـالى     
 ،)٨("الء قـد آمنـوا فيمـا بعـد    ؤمن معنى التوقع دال على أن ه) لما(وما في :" الزمخشري

فهي تستعمل فـي  " :في إيجاب الماضي، يقول الرضي) قد(ويعود سبب ذلك إلى حملها على
في نفي األمر المتوقع، كما يخبر بقد في األغلب عن حصول األمر المتوقـع، تقـول   األغلب 

  .)١("لما يركب:قد ركب األمير، أو : لمن يتوقع ركوب األمر

                                                
 . ٤/٨٣شرح الرضي    )١(
 . ٤سورة مريم اآلية    )٢(
 . ١إلنسان اآلية سورة ا   )٣(
، شرح ١/٢٩٣، مغني اللبيب٤/٦٥شرح التسهيل: البيت للممزق العبدي، وهو من شواهد   )٤(

 . ٣/٥٧٥األشموني
 .١/٢٩٣مغني اللبيب    )٥(
 . ١٤سورة الحجرات ، اآلية    )٦(
 . ١٤سورة الحجرات اآلية    )٧(
 .١/٢٩٤مغني اللبيب: ، ينظر١٠٤٢الكشاف    )٨(
 . ٤/٨٢ضي شرح الر   )١(



 ١٠٢

 ،)لـم (ال يكون إال قريباً من الحال، وال يشترط ذلك في منفي ) لما(أن منفي  -٤
ما يكن، هـذا رأي ابـن   ل: لم يكن زيد في العام الماضي مقيماً، وال يجوز: تقول
  .)٢(، غير أن ابن مالك يرى الغالب فيه أن يكون قريباً من الحال)١(هشام
  : قد تلغى، فال تعمل، فيأتي الفعل بعدها مرفوعاً، نحو قول الشاعر) لم(أن  -٥

   )٣(لوال فوارس من ذهٍل وأسرتهم      يوم الصليفاء لم يوفون بالجار
  .)٥(لم يأت فيها ذلك) لما(بخالف  ،)٤(فجاء الفعل بعدها مرفوعاً

  :النافية ) إن(بـالنفي  -٦
  )٦( )   R Q P O( :من ذلك قوله تعالى 
  :الجملة فعلية منفية بإن

  .فعل مضارع، وفاعل: نافية ، تتبعون : إن
  :في هذا النمط) إن(لـ  تركيبيةالوظيفة ال

  .للم يكن لها أثر في اإلعراب فهي حرف مهم :من حيث اإلعراب -أ
  :من حيث المعنى -ب

  .)١("إن بمنزلة ما في نفي الحال:"نفت إن الفعل في الحال، يقول الزمخشري

                                                
 .١/٢٩٤مغني اللبيب: ينظر   )١(
 .٤/١٥٧٤شرح الكافية الشافية: ينظر   )٢(
، مغنـي  ٢٦٦، الجنـى الـداني  ١/٢٨شـرح التسـهيل  :البيت بال نسبة، مـن شـواهد     )٣(

 .٣/٥٧٦، شرح األشموني ٢/٣٩٨، شرح التصريح١/٢٩١اللبيب
، ١/٢٨شرح التسـهيل : ينظر النحويون على خالف في ذلك، فذهب بعضهم إلى أنها لغة،   )٤(

، ١/٢٩٢، مغنـي اللبيـب  ٢٦٦الجنى الداني : وذهب بعضهم على أنها ضرورة، ينظر
ارتشـاف  : النافيتين، فلم تعمل مثلهمـا ينظـر  ) ال(و)ما(وذهب بعضهم إلى أنها أشبهة 

 . ٣/٥٧٦،شرح األشموني ٤/١٨٦١الضرب
 .٢٦٩الجنى الداني: ينظر    )٥(
 . ١٤٨ سورة األنعام اآلية   )٦(
 .٤/٩٠"بالتخمير"شرح المفصل في صنعة اإلعراب الموسوم   )١(



 ١٠٣

  
  :فعل و فاعل و مفعول بھ : النمط الثالث 

وذلك قولك ضرب عبـداهللا  :"في هذا النمط وقع الفعل متعدياً ،يقول سيبويه 
  ه كما شغلت به وشغلت ضرب ب) ذهب(فعبداهللا ارتفع ههنا كما ارتفع في  زيداً ،

وعالمـة الفعـل    .)١("ذهب، وانتصب زيد ،ألنه مفعول تعدى إليه فعـل الفاعـل  
  .)٢(" أنه يبنى منه اسم مفعول ويصح السؤال عنه بأي شيء وقع: "المتعدي

يـذَبحون أَبنـاءكُم ويسـتَحيون    {: ومما جاء على هذا النمط مثبتاً قوله تعالى 
اءكُمس٣( }ن(.  

ضمير في محل : فعل مضارع، واو الجماعة: يذبحون:ملة فعلية مثبتة فالج
  .مفعول به : ع فاعل، أبناءكمرف

ويدخل النفي على الفعل المتعدي مثله في ذلك مثل الفعل الالزم، فإذا كـان  
،نفي باألدوات التي تدخل على الفعل الماضي، وإذا كـان  " ماضياً"الفعل المتعدي 

ت التي تدخل على المضارع، ويقتضي الفعـل المتعـدي   ، نفي باألدوا"مضارعاً"
األحكام التي يقتضيها الفعل الالزم، غير أنه إذا دخل النفي على الفعـل المتعـدي   

إذا : "يقول الجرجـاني   ووقع النفي على المفعول به فإن ذلك يوحي بداللة أخرى،
ما أنا فعلـت،  : وإذا قلت، ما فعلت ،كنت نفيت عنك فعالً لم يثبت أنه مفعول: قلت

  :أنك إذا قلت : تفسير ذلك. كنت نفيت عنك فعالً يثبت أنه مفعول
، كنت نفيت أن تكون قد قلت ذاك، وكنت نوظرت في شـيء  )ما قلت هذا(

ما ضربت زيداً، كنت نفيت عنـك ضـربه   :وكذلك إذا قلت ... لم يثبت أنه مقول
أو أن ال يكون ،ولم يجب أن يكون قد ضرب بل يجوز أن يكون قد ضربه غيرك ،

ما ضربت زيداً ،فقدمت الفعل كان المعنى أنك قـد  :فإذا قلت ... قد ضرب أصالً 

                                                
 .١/٣٤الكتاب   )١(
 . ١/٢٩٩شرح جمل الزجاجي    )٢(
 .٤٩سورة البقرة اآلية   )٣(



 ١٠٤

نفيت أن يكون قد وقع ضرب منك على زيد، ولم تعرض في أمر غيره لنفـي وال  
  . )١("وتركته مبهماً محتمالً إثبات ،

فهذا يدل على أن الفعل لم يحصل منك، ويحتمل أنه لم يحصل من غيـرك  
  .ونكتفي هنا بمثال واحد على إحدى أدوات النفي التي تدخل على هذا النمط.أيضاً

السـماء واألَرض ومـا بينهمـا     وما خلَقْنا{ :مما جاء على هذا النمط منفياً ،قوله تعالى
بِني٢( }الع( .  

  :لـ ما النافية تركيبيةالوظيفة ال
  .ابيلم يكن لها أثر إعر :من حيث اإلعراب  -أ
 ،الفعل الماضي فنفت مضمون الجملـة  دخلت على :من حيث المعنى -ب

  .وكان نفيها للماضي البعيد
  :مفعول بھ و فعل و فاعل : النمط الرابع 

: يقول سـيبويه  يجوز تقديم المفعول به على الفعل، والفاعل معاً، إذا أمن اللبس، 
وإن قدمت االسم فهو عربي ... ضربتُ زيداً وهو الحد: فإذا بنيت االسم عليه قلت"

وفي ذلك إفادة لمعنى ، )٣("زيداً ضربتُ: جيد كما كان ذلك عربياً جيداً وذلك قولك
زيـداً ضـربت ،تخصيصـاً لـه     :فإن في قولك : "االختصاص، يقول ابن األثير 

ضربت زيداً، ألنك إذا قدمت الفعل كنت : وذلك بخالف قولك بالضرب دون غيره،
ضربت خالداً ،أو بكـراً ،أو  : ى أي مفعول شئت، بأن تقولبالخيار في إيقاعه عل

  .)١(" غيرهما ،وإذا أخرته لزم االختصاص للمفعول

                                                
 .  ٤/١٨٦معاني النحو: ، ينظر١٢٦ – ١٢٤دالئل اإلعجاز    )١(
 . ١٦سورة األنبياء اآلية    )٢(
 . ١/٨٠الكتاب    )٣(
 . ٢/٢٤٠ل السائر المث   )١(



 ١٠٥

Î Í Ì Ë Ê É È ( :ومما جاء على هذا النمط قوله تعـالى  
Ó Ò Ñ Ð Ï( )١(.  

: فعـل مـاض، والـواو    : مفعول به مقدم، كذبوا: فريقاً  :فالجملة فعلية مثبتة 
  .فاعل  ضمير متصل في محل رفع

  :ومما جاء على هذا النمط منفياً قول جرير 
  )٢(فغض الطرف إنك من نمير        فال كعباً بلغت وال كالبا     

  :فالجملة فعلية منفية 
  .فعل ماض، وفاعل : مفعول به مقدم، بلغت: نافية، كعباً: ال 

  :النافية في هذا النمط ) ال(الوظيفة السياقية لـ 
  .م يكن لها أثر في اإلعراب ل:  من حيث اإلعراب –أ 

  :من حيث المعنى  –ب 
فإذا : " وقع النفي على المفعول به، مختصاً به دون غيره ،يقول الجرجاني

ما ضربت زيداً ،فقدمت الفعل كان المعنى أنك قد نفيت أن يكون قـد وقـع   :قلت 
 ضرب منك على زيد، ولم تعرض في أمر غيره لنفي وال إثبات ،وتركته مبهمـاً 

ما زيداً ضربت ،فقدمت المفعول ،كان المعنى على أن ضـرباً  : فإذا قلت. محتمالً
  .)٣(" وقع منك على إنسان، وظن أن ذلك اإلنسان زيد ،فنفيت أن يكون إياه

  :حذف الفعل في النفي 
يحذف الفعل ويذكر الفاعل ،إذا كان الفاعل مجاباً به عن نفي، يقـول ابـن   

ما قام : بلى زيد ، لمن قال: ن أجيب به نفي ،كقولكإنه يصح حذف فعله إ:"هشام 
  .)١(" أحد ،أي بلى قام زيد

  :من ذلك قول الشاعر 
                                                

 . ٧٠سورة المائدة اآلية    )١(
 .  ١/٣٢١، المقتضب  ٣/٥٣٣، من شواهد الكتاب ٣/٨٢١البيت للجرير في ديوانه    )٢(
 .  ١٢٦دالئل اإلعجاز    )٣(
 .٢/٩١أوضح المسالك    )١(



 ١٠٦

  )١(قلت بل أعظم الوجد  ءيتجلدت حتى قيل لم يعر قلبه     من الوجد ش
   ،دل عليه مدخول النفي ل محذوف،فأعظم الوجد فاعل لفع: "يقول األزهري

  .)٢( "والتقدير بل عراه أعظم الوجد
  : حذف الجملة الفعلية المنفية

  ) :مول لماوال (تحذف الجملة الفعلية المنفية مع أدوات النفي 
تحذف الجملة الفعلية المنفيـة مـع ال فـي جـواب     ) : ال(حذفها مع  –أ 

أن تكون جوابـاً مناقضـاً   :"االستفهام، وذلك لداللة السؤال عليها، يقول ابن هشام 
: واألصـل  . ال : أجاءك زيد؟ فتقول:يقال .دها كثيراً لنعم ،وهذه تحذف الجمل بع

وربما حذفت الجملة الفعلية بعدها في الجواب : "،وجاء في الرصف )٣("ال لم يجيء
في جواب هل :لداللة السؤال عليها فتنوب مناب الجملة ،فتكون كالماً بذلك كقولك 

  .)٤(" ال يقوم:أي  ،ال: ما قام، وفي جواب هل يقوم زيد :أي  ،قام زيد؟ ال
  :ومن ذلك قول ذي الرمة 

   )١(ال إن أهلي جيرة     ألكثبة الدهناء جميعاً وماليا : فقلت لها 
: في الجواب، لداللة السؤال عليها، والتقدير ) ال(فحذفت الجملة الفعلية بعد 

  .فقلت لها ال يصح ما ذهب ظنك إليه 
  ) :لما(حذفها مع  –ب 

،إذا دل عليها دليل ،ويعلل ذلك ) لما(المنفية بعد يجوز حذف الجملة الفعلية 
كما غيرت لو إذا قلت لوما ) لم(مغيرة لها عن حال ) لما(وما في : "سيبويه يقول 

                                                
 ، المساعد٢/٩٢، أوضح المسالك  ٢/١٢٠البيت بال نسبة وهو من شواهد شرح التسهيل    )١(

 .، ١/١٧٢، شرح األشموني ١/٣٩٩، شرح التصريح ١/٣٩٥على تسهيل الفوائد
 . ١/٣٩٩شرح التصريح    )٢(
 . ١/٢٥٨مغني اللبيب    )٣(
 . ٣٣١رصف المباني في شرح حروف المعاني    )٤(
، مغنـي اللبيـب   ٣٣١رصف المباني : من شواهد  ٢/١٣١٢البيت لذي الرمة في ديوانه  )١(

١/٦٥. 



 ١٠٧

ويـذكر   )١(" تتبعها شيئاً، وال تقول ذلك في لم لما وال: ونحوها أال ترى أنك تقول
لمنفـي بهـا، إذا دل   أنه يجوز االستغناء في االختيار بذكرها عن ذكر ا:ابن مالك 
ويبين ابن  ،)٣("أن الفعل بعد لما يجوز حذفه اختياراً:"ويقول المرادي  ،)٢(عليه دليل

قد (نفي ) لما(وذلك ألن ...إنما جاز حذف الفعل مع لما:"النحاس سبب الحذف يقول
  .)٤("حمالً للنفي على اإلثبات...، و قد يجوز حذف الفعل معها)فعل

  :ومن ذلك قول الشاعر 
   )٥(فجئت قبورهم بدًأ ولما         فناديت القبور فلم يجبنه

  .ولما أكن بدءاً قبل ذلك أي سيداً : والتقدير 
  ) :لم(حذفها مع  –ج 

،لداللة ما قبلها عليها ،ولكن عد هذا ) لم(قد تحذف الجملة الفعلية المنفية مع 
وال يجوز ... اختياراًأن الفعل بعد لما يجوز حذفه :"يقول المرادي  من الضرورة ،

وأمـا لـم   :"، ويعلل سبب هذا ابن النحاس بقوله )١("حذفه بعد لم إال في الضرورة
يكون سكوتاً وعدم كالم، ال ، وفعل ال يجوز حذفها ،ألن حينئذ )فَعَل(فإنما هي نفي 

  . )٢("، فلما لم يحذف الفعل في إيجابه لم يحذف في نفيهحذفاً
  :ه من ذلك قول إبراهيم بن هرم

                                                
 . ٤/٢٢٣ب الكتا   )١(
 . ٤/٦٥شرح التسهيل : ينظر    )٢(
 . ٢٦٨الجنى الداني   )٣(
، األشــباه  ٣٩٧-٢/٣٩٦شــرح التصــريح: ، ينظــر ٤٤٠التعليقــة علــى المقــرب    )٤(

 .٢/٣٥٦والنظائر
،    ٣/١٥٧٧، شرح الكافية الشـافية  ٤/٦٥شرح التسهيل: البيت بال نسبه ، وهو من شواهد   )٥(

 .٣/٥٧٦األشموني،شرح ١/٢٩٤مغني اللبيب
، مغنـي  ٤/٦٥،شـرح التسـهيل   ٥/٣٦شـرح المفصـل  : ، ينظـر ٢٦٨الجنى الـداني    )١(

 ٣/٥٧٧، شرح األشموني١/٢٩٤اللبيب
 . ٢/٣٥٦األشباه والنظائر : ، ينظر ٤٤٠التعليقة على المقرب   )٢(



 ١٠٨

   )١(احفظ وديعتك التي استودعتها      يوم األعازب إن وصلت وإن لم 
  .وإن لم تصل ،وهذا من الضرورة : والتقدير 

  :فاعل الفعل المنفي 
حكم الفاعل مع الفعل المنفي ،مثل حكم الفاعل مع الفعل المثبت ،غير أنـه  

  حصل لبس في ذلك، وهو كيف يرفع الفاعل لفعل لم يقع عليه ؟
بأن الجملة المنفية ناشئة عن الجملة المثبتـة  :ب النحاة على ذلك فقالوا أجا

،وقد تبين الفاعل في الجملة المثبتة من غيره، فالجملة المنفية محمولة عليها، يقول 
إنما رفعت زيداً أوال ألنـه  : فإن قال قائل ... لم يقم زيد:وكذلك إذا قلت : "المبرد 

فيت عنه الفعل فكيف رفعته؟ قيل له إن النفي إنمـا  لم يقم فقد ن: فاعل؛ فإذا قلت 
يكون على جهة ما كان موجباً ، فإنما أعلمت السامع من الذي نفيت عنه أن يكون 

لم يضرب عبداهللا زيداً، علم بهذا اللفظ من ذكرنا أنه لـيس  :فاعالً ،فكذلك إذا قلت 
د في الدار ،فأردت زي: بفاعل ،ومن ذكرنا ليس بمفعول ،أال ترى أن القائل إذا قال

ما زيد في الدار، فترد كالمه ثم تنفيه ، ومع هذا فـإن  :أن تنفى ما قال، إنك تقول
لـم يضـرب زيـد    : هي الرافعـة ، فـإذا قلـت   ) يضرب(يضرب زيد ،: قولك
إنما عملت في يضـرب  )لم (التي كانت رافعة لزيد قد رددتها قبله و) يضرب(،فـ

  .)١(..." الفعلولم تعمل في زيد ،وإنما وجب العمل ب
ويذكرون أيضاً أن الفاعل يسند الفعل إليه فعلـه ،أو لـم يفعلـه ،يقـول     

وينبغي أن تعلم أن وصف الفاعل عند النحويين أن يسند الفعـل إليـه   : "عبدالقاهر
خرج زيد ،وطاب الخبر، وليس شريطة أن يكون أحدث شـيئاً  : مقدماً عليه، نحو 

قـام  :لخبر فعل ،كما يكون لزيد في قولك طاب الخبر وليس ل:أال ترى أنك تقول 
يقوم :لم يقم زيد ،فترفعه وقد نفيت عنه الفعل كما ترفع إذا قلت : زيد ، وكذا تقول

جاز رفع زيد في قولـك  زيد ،فلو كان الفاعل من شرطة أن يكون أحدث شيئاً لما 
                                                

، شـرح   ٢/٣٩٧، ، شرح التصريح١/٢٩٤مغني اللبيب:،من شواهد١٩١في ديوانه صـ   )١(
 .٩/٨،خزانة األدب ١/٥٧٦ياألشمون

 . ١٤٧، ١/١٤٦المقتضب    )١(



 ١٠٩

ذكرناه وإذا كان األمر على هذا تقرر ما ... ألنك قد نفيت عنه الفعل ،لم يقم زيد:
من أن االعتبار في الفاعل أن يكون الفعل مسند إليه مقدماً عليه كان أحدث شيئاً أو 

  .)١(" لم يحدثه ، وهذا التلخيص مما لم يسبق إليه الشيخ أبو علي
  :الفصل بين لن والفعل 

ال يجيز النحاة الفصل بين لن والفعل المضارع إال في الضرورة ، هذا عند 
ائي إلى جواز الفصل بينهما بالقسم ومعمول الفعل، ووافقه البصريين، وذهب الكس

  . )٢(الفراء ،وزاد جواز الفصل بأظن والشرط 
وهوا لصحيح ،ألن لن وأخواتها من :أبو حيان مذهب البصريين قال "ويؤيد 

الحروف الناصبة لألفعال، بمنزلة إن وأخواتها من الحروف الناصبة لألسماء ،فكما 
ن واسمها، ال يجوز الفصل بين لن وأخواتهـا والفعل،بـل   ال يجوز الفصل بين إ

الفصل بين عوامل األفعال ،واألفعال أقبح منه بين عوامل األسماء واألسماء، ألن 
، وقد يفصل بينهما بـالظرف ألن   )٣(" عوامل األفعال أضعف من عوامل األسماء

  :الظرف يتوسع فيه، ومن الفصل بين لن وفعلها بالظرف قول الشاعر 
ـَّا رأيت أبا يزيد مقاتالً           أدع القتال وأشهد الهيجاء    )١(لم

أي لن أدع القتال ما رأيت أبا يزيد :"قال ابن جني " لن ما"األصل في لـما 
فكما جاز الفصل بين أن واسمها بالظرف فـي  ) أن(بـ) لن(وكأنه شبه .. مقاتالً 

لن مع الضرورة بها، ففصل بينها  بلغني أن في الدار زيداً ،كذلك شبه:نحو قولك 
  .)٢("،أي مدة رؤيتي) ما رأيت أبا يزيد(وبين منصوبها بالظرف الذي هو 

  

                                                
 . ١/٣٢٧المقتصد في شرح اإليضاح    )١(
 . ٤/٩٦، همع الهوامع ٤/١٦٤٤ارتشاف الضرب:ينظر   )٢(
 .٤/٩٧،٩٦همع الهوامع: ينظر    )٣(
،   ٤/١٦٤٤، ارتشـاف الضـرب    ٢/٤١٣الخصائص : البيت بال نسبة، وهو من شواهد   )١(

 . ٣/٥٥٢، شرح األشموني  ١/٢٩٧ب مغني اللبي
 . ٢/٤١٣الخصائص    )٢(



 ١١٠

  :ومنفيها ) لم(الفصل بين 
ومنفيها إال بـالظرف فـي الشـعر    ) لم(ال يجيز جمهور النحاة الفصل بين

أال " :، ويعلل سيبويه سبب امتناع الفصل بين الجازم والمجزوم بقوله )١(اضطراراً
لم زيد يأتك ،فال يجوز أن تفصل بينها وبين األفعـال   :أنه ال يجوز أن تقولترى 

بشيء ،كما لم يجز أن تفصل بين الحروف التي تجـر واألسـماء باألفعـال ،ألن    
الجزم نظير الجر، وال يجوز أن تفصل بينها وبين الفعل بحشو، كما ال يجـوز أن  

  .)٢(" شعرتفصل بين الجار والمجرور بحشو إال في 
  : ومن الفصل بينها وبين مجزومها قول الشاعر 

  )٣(فذاك ولم إذا نحن امترينا      تكن في الناس يدركك المراء 
  .ولم تكن إذا نحن امترينا : والتقدير 

  .)٤(وقد أجاز الفراء الفصل بشرط أن يكون بإن الشرطية 
  :ومنفيها  )لما(الفصل بين 

لما :"ن لما ومنفيها ،يعلل ذلك سيبويه يقول لم يجز جمهور النحاة الفصل بي
يفعل ،وقد فعل، إنما هما لقوم ينتظرون شيئاً فمن ثم أشبهت قد لما فـي أنهـا ال   

وقد أجاز الفراء الفصل بين لما ومنفيهـا بشـرط أن    ،)١(" يفصل بينها وبين الفعل
  .)٢(الشرطية هي الفاصلة" إن"تكون 

  :عليها ) لن(تقديم معمول معمول 

                                                
،  ١/٢٩٣، مغنـي اللبيـب    ٣/١٥٧٧، شرح الكافية الشافية  ٥/٣٥شرح المفصل: ينظر   )١(

 . ٣/٥٧٦، شرح األشموني  ٤/٣١٣همع الهوامع 
 . ٣/١١١الكتاب    )٢(
،شـرح   ١/٢٩٣ي اللبيب ، مغن ٣/١٥٧٧البيت بال نسبة، وهو من شواهد الكافية الشافية    )٣(

 . ٣/٥٧٦األشموني 
 . ٤/١٨٦٠ارتشاف الضرب : ينظر    )٤(
 .  ٣/١١٥الكتاب    )١(
 .  ٤/١٨٦١ارتشاف الضرب : ينظر    )٢(



 ١١١

تلف النحاة في ذلك والظاهر من كالم سيبويه جواز ذلك، فقد رد علـى  اخ
لو كانت مركبة من ال وأن، لم يجز أن يتقدم معمول معمولهـا  ) لن(الخليل في أن 

  .)١(عليها
وتقديم معمول معمـول لـن   :"ويبين السيوطي سبب جواز هذا التقديم يقول

إن لـن  : ها ، وقد قالوا عليها جائز ،خالف معمول معمول أن ،إذ ال مصدرية في
  .)٢(" أضرب نفي لـ سأضرب، فكما جاز زيداً سأضرب، جاز زيداً لن أضرب

  .ألن النفي له الصدارة  ) ٣(وقد منع هذا التقديم األخفش الصغير 
هذا إن لم يكن تمييزاً ،فإن كان معمول معمولها تمييزاً لم يجز تقديمه عنـد  

  . )٤(يتصبب زيد  عرقاً لن :فال يجوز ،سيبويه والجمهور
  

  : عليهما) لما(و) لم(تقديم معمول معمول 
زيداً : عليهما، نحو) لما(و) لم(أجاز النحاة بال خالف تقديم معمول معمول 

ويجـوز تقـديم معمـول    : "لم أضرب، أو زيداً لما أضرب ،كما يقول أبو حيـان 
  .)١(" مجزومها الفضلة عليها ،نحو زيداً لم أضرب، وعمراً لما أضرب

إذا قلت زيـداً لـم   : "وحكم معمول معمول لم واجب النصب ،يقول سيبويه
أضرب ،أو زيداً لن أضرب ،لم يكن فيه إال النصب ،ألنك لم توقع بعد لـم ولـن   
شيئاً يجوز لك أن تقدمه قبلهما فيكون على غير حاله بعدهما كما كان ذلـك فـي   

  .)٢("الجزاء

                                                
 ،٣٥٦، رصـف المبـاني   ١٠٠عاني الحـروف ، م٢/٨،المقتضب ١/١٣٥الكتاب :ينظر    )١(

 .٣/٥٤٨شموني،شرح األ ٤/٩٦، همع الهوامع٣/١٢٢٩توضيح المقاصد والمسالك 
 .  ١/٢٩٨مغني اللبيب : ، ينظر ٤/٩٦همع الهوامع    )٢(
 . ٣/٥٤٨، شرح األشموني ٤/١٦٤٥ارتشاف الضرب: ينظر   )٣(
 . ٤/١٦٤٥ارتشاف الضرب : ينظر    )٤(
 .  ٤/١٨٦١ارتشاف الضرب    )١(
 . ١/١٣٥الكتاب    )٢(



 ١١٢

  :دخول النفي على حبذا 
ال يدخله النفي، غير أن النحاة أجازوا دخول حـرف   حبذا فعل ماض جامد

عليه حتى يفيد الذم ،وقد جاءت في كالم العرب هكذا فهي ترد على غير " ال"النفي 
ال يدخل على الفعل الجامد، وإذا دخلت على  )ال(القياس ، وذلك ألن حرف النفي 

من إشـكال،  دخول ال على حبذا ال يخلو :"الماضي يلزم تكرارها ،يقول أبو حيان
إما فعل وذا فاعل ،أو كله فعل ، وعلى كال التقديرين ال ينبغي أن يدخل ) حبذا(ألن

عليه ،ألن ال تدخل على الماضي غير المتصرف وتدخل علـى المتصـرف   ) ال(
  .)١(" فالبد منه  )ال(ألن األصح تكرار ...قليالً

فإنه قبـل  وعلل النحاة ذلك بأن حبذا إن كان ال يتصرف على هذا البناء ، 
: وحب فعل متصرف لقوله منـه  : "كان متصرفاً ،يقول ابن يعيش" ذا"إسناده إلى 
  .)٢(..." حبه يحبه

فالعلة في ذلك أنه نقل إلى اإلنشاء فأشـبه   ،)ال(وأما من حيث عدم تكرار 
ال يلزم تكريرها إذا كانت فـي الماضـي الـذي    : "الفعل الدعائي ، يقول الرضي

  .)١( ..."للدعاء
وإن ) حبـذا (وذلك أن يقال للشـيخ  : "رد ناظر الجيش على أبي حيان وقد 

كان ال يتصرف اآلن ،فهو قبل إسناده إلى ذا متصرف ،وإنما عدم التصرف لـه  
 ،تدخل على الفعل المتصرف قلـيالً " ال"عارض فال يعتبر، وأنت قد اعترفت بأن 

  .)٢("فهذا من القليل الذي أشرت إليه
أن حبذا على الصـحيح  : " يقول" حبذا"على " ال"ويبين الصبان سبب دخول 

إنما تدخل على فعل متصرف ،وأجيب بأن الجمـود نشـأ بعـد    ) ال(و ،فعل جامد
فهي لم تدخل إال على فعل متصرف ،وبأن النفي صار غير مقصـود،  ) ال(دخول 

                                                
 . ٥/٢٦٠٠تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد   )١(
 .  ٤/٤٠٦شرح المفصل    )٢(
 . ٤/٣١٤شرح الرضي    )١(
 . ٥/٢٦٠١تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد    )٢(



 ١١٣

إثبات الذم، وبالثاني يجاب عن االعتراض على األول بأن ) الحبذا(بل المقصود بـ
ذا دخلت على فعل متصرف غير دعائي وجب تكرارها ،ويجاب أيضاً عنـه  إ) ال(

  .)١(" بأنه لما نقل إلى اإلنشاء أشبه الفعل الدعائي
  :تعبير صحيح ومن ذلك قول الشاعر )ال حبذا (فـ

  )٢(أال حبذا عاذري في الهواى       وال حبذا الجاهل العاذل 
  .مع حبذا) ال(فلم تكرر 

                                                
 .  ٣/٥٨حاشية الصبان على شرح األشموني    )١(
،المسـاعد علـى تسـهيل    ٣/٢٦شـرح التسـهيل  : البيت بال نسبة ، وهو مـن شـواهد     )٢(

 .٢/١١٨، شرح التصريح ٢/١٤٢الفوائد



 ١١٤

  :ملة الفعلیة ذات الفعل الناقص الج:  ثانيالمبحث ال
  :كان وأخواتها  -١

إلى أن الجملة المبدوءة بكان وأخواتها جملة فعليـة، يقـول    النحويينذهب بعض 
والفعلية هي التي صدرها فعل كقام زيد، وضـرِب اللـص ، وكـان زيـد     : "ابن هشام 

  .)١(...."قائماً
ار، ليس، زال، كان، ظل، بات، أضحى، أمسى، ص: واألفعال الناقصة هي

  .)٢(برح، فتئ، انفك، ودام 
باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى المفعول واسم "ذكرها سيبويه تحت 

  .)٣(" الفاعل والمفعول فيه شيء واحد
تدخل هذه األفعال على المبتدأ فترفعه تشبيهاً له بالفاعل ويسـمى اسـمها،   

  .)٤(ها وتنصب الخبر تشبيهاً له بالمفعول به ، ويسمى خبر
وهـذه  "وسميت باألفعال الناقصة الفتقارها إلى المنصوب، يقول ابن مالك 

ويبين ابن عقيـل علـة   . )٥("األفعال لعدم استغنائها بالمرفوع تسمى أفعاالً ناقصة
وإنما لم تكتف به ،ألن حدثها مقصود إسناده إلى النسبة التي : "افتقارها للمنصوب 

كان عبداهللا أخـاك فإنمـا أراد أن   "سيبويه بقوله  وقد أشار إلى هذا. بين معموليها

                                                
  .  ٢/٣٨مغني اللبيب  )١(
، شـرح المفصـل،   ١/٤٥اختلف النحاة فـي عـدد هـذه األفعـال، ينظـر الكتـاب          )٢(

، ٦٧٢ومابعدها، البسـيط فـي شـرح الجمـل    ٤/١٨١شرح الرضي  ومابعدها،٤/٣٣٥
  .  ١/١١٠، شرح األشموني٤/١٦٨،التذييل والتكميل٣/١١٤٧ارتشاف الضرب 

  .  ١/٤٥الكتاب    )٣(
الكوفيين أنه منصوب على الحال، ومذهب الفراء أن االسم هذا مذهب البصريين ومذهب    )٤(

، ١/٢٣١أوضح المسـالك  : ارتفع لشبهه بالفاعل وأن الخبر انتصب لشبهه بالحال ،ينظر
  .  ١/٣٥٧، حاشية الصبان ٢/٦٣مع  ،همع الهوا ١/٢٣٣شرح التصريح 

 . ١/٤٠٨شرح الكافية الشافية   )٥(



 ١١٥

، فمنصوب كان وأخواتها عمدة البد منه، بخالف األفعـال  )٢(" )١(يخبر عن األخوة 
  .األخرى التي منصوبها فضلة يمكن االستغناء عنه

  .وهذه األفعال تعمل بال شرط، إال زال ماضي يزال وانفك وفتئ وبرح ودام  
رح وفتئ ،أن يتقدمها نفي أو شبهه، وشرط عمل فشرط عمل زال وانفك وب

  .)٣(المصدرية ) ما(دام أن يتقدمها 
وفي حديثنا عن هذه األفعال سوف نقف على أنماط الجملـة الفعليـة ذات   
الفعل الناقص التي تعمل بال شرط، لنبين كيف تنفى هذه األفعال وما يترتب علـى  

ية ذات الفعل الناقص التي تعمـل  ذلك من أحكام ، ثم نقف على أنماط الجملة الفعل
  .بشرط، لنبين أثر النفي فيها 

  
  : كان وأخواتها التي تعمل بال شرط : القسم األول : أوالً 

  :أنماط الجملة الفعلية ذات الفعل الناقص الذي يعمل بال شرط 
  :الفعل الماضي الناقص مع اسمه و خبره : النمط األول  -١

  .)٤( )Ë Ê É È( :الى مما جاء على هذا النمط قله تع
  :فالجملة مثبتة 

خبـر كـان   : اسم كان مرفـوع، قـديراً   : رب : فعل ماض ناقص، ربك: كان 
  .منصوب

ما يعمل هذا العمل وهو رفـع االسـم   : "فعملت كان بال شرط ، يقول األزهري 
ونصب الخبر مطلقاً من غير شرط، سواء كانت مثبتة، أو منفية، صلة لــ مـا   

                                                
  . ١/٤٥الكتاب    )١(
  . ١/٢٥٢لى تسهيل الفوائد المساعد ع   )٢(
ومابعدها، المساعد علـى  ١/٢١٢،أوضح المسالك ١/٣٨١شرح الكافية الشافية  : ينظر    )٣(

  .  ١/١٠٩ومابعدها، شرح األشموني١/٢٣٤،شرح التصريح  ٢٤٨/ ١تسهيل الفوائد
  .  ٥٤سورة الفرقان ، اآلية    )٤(



 ١١٦

كان وهي أم الباب أمسى وأصبح وأضـحى و ظـل   : وهو ثمانية.  الظرفية أو ال
  .)١("وبات وصار وليس

  .ولنفي هذا النمط فإن نستخدم أدوات النفي التي تدخل على الفعل الماضي
  : النفي بـ ما  – ١

M L K J I ( :، قوله تعـالى ) ما(مما جاء على هذا النمط منفياً بـ
N  ()٢(.  

  ) :ما(فالجملة منفية بـ
خبر كـان  : اسم كان مرفوع، محظوراً: فعل ماض ناقص، عطاء: نافية، كان: ما 

  .منصوب
  :لـ ما النافية في هذا النمط  تركيبيةالوظيفة ال -

  :من حيث اإلعراب : أوالً 
لك ألنها غير مختصـة يقـول   لم يظهر لـ ما النافية أثر من حيث اإلعراب ، وذ

  . )٣(" اصها بهوال عمل لها في الفعل لعدم اختص: "المالقي
  :من حيث المعنى : ثانياً 

إذا دخل على غيـر زال  : "نفي الخبر في زمن الفعل، يقول األشموني) ما(أفادت 
  .)٤("ما كان زيد عالماً: وأخواتها من أفعال هذا الباب ناف، فالمنفي هو الخبر نحو 

  :النفي بـ ال النافية  –٢
أن تكرار، أو أن تكون مسبوقة بنفي، تدخل ال النافية على الفعل الماضي، بشرط 

    تكون حينئذ نافية، وإنما تنقلفإذا لم تكرر، ولم يعطف بها على منفي، فإنها ال"
  

                                                
  . ١/٢٣٤شرح التصريح    )١(
  .  ٢٠ية سورة اإلسراء ، اآل   )٢(
  . ٣٨٠رصف المباني في شرح حروف المعاني    )٣(
  . ١/١٢٠شرح األشموني    )٤(



 ١١٧

  .)١("إلى معنى الدعاء
  :النفي بإن -٣

 )   [ ^ _ ` c b a( :مما جاء على هذا قوله تعالى

)٢(.  
  :فالجمة منفية بإن

 )منه( اسمها، والجار والمجرور: همفعل ماض ناقص، مكر:نافية مهملة، كان :إن
  .خبرها

  :النافية في هذا النمط)إن(الوظيفة السياقية لـ
  :من حيث اإلعراب: والًأ

  .لم يكن لها أثر في اإلعراب
  :من حيث المعنى: ثانياً

   )٣("في نفي الحال) ما(بمنزلة ) إن(و"حيث أفادت النفي في الحال، 

                                                
 . ٣٤أساليب النفي في العربية   )١(
 .٤٦سورة إبراهيم اآلية   )٢(
 .٤٦٢لباب اإلعراب    )٣(



 ١١٨

  :ص مع اسمھ و خبره الفعل المضارع الناق: النمط الثاني 
  .)١( }ويكُون الرسولُ علَيكُم شهِيدا{: مما جاء على هذا النمط مثبتاً قوله تعالى 

  :فالجملة الفعلية مثبتة 
خبـر يكـون   : اسم يكون مرفوع، شهيداً: فعل مضارع ناقص، الرسول : يكون 

وكلهـا  " :عمل كان، يقول ابـن مالـك   " يكون"منصوب ، فعمل الفعل المضارع 
  .)٢(" تتصرف إال ليس ودام ولتصاريفها مالها وكذا سائر األفعال

  .وإذا أردنا نفي هذا النمط فإنا نستخدم أدوات النفي التي تدخل على المضارع
  .ونكتفي بمثال واحد

  " :لم"النفي بـ  – ١
أَهلُهـا    ذَلك أَن لَّم يكُن ربك مهلك ا{: مما جاء على هذا النمط قوله تعالى ى بِظُلْـمٍ ولْقُـر

لُون٣( }غَاف( .  
اسـمها  : فعل مضارع مجزوم، ربـك : حرف جزم، يكن : لم : فالجملة منفية بلم
  .خبرها منصوب : مرفوع، مهلك

  :في هذا النمط ) لم(لـ  تركيبيةالوظيفة ال
  :من حيث اإلعراب : أوالً 

  .دخلت على الفعل المضارع فجزمته  
  :المعنى  من حيث: ثانياً 

إال أنها تخلص "النفي وحولت معنى الفعل إلى الماضي، يقول المالقي ) لم(أفادت  
  .)٤(" معنى الفعل المضارع إلى الماضي

  
  
  

                                                
  . ١٤٣سورة البقرة، اآلية    )١(
  . ١/٣٤١شرح التسهيل    )٢(
  . ١٣١سورة األنعام اآلية    )٣(
  . ٣٥٠رصف المباني    )٤(



 ١١٩

  : اسمھو) شبھ الجملة(ناقص مع خبره الفعل ال: النمط الثالث 
، وحكم تقديم وتأخير خبر هـذه  )١(يجوز تقديم خبر الفعل الناسخ على اسمه

واعلم : "كحكم المبتدأ وخبره ،ألنهما مبتدأ وخبر أصالً، يقول ابن السراج  األفعال،
أن جميع ما جاز في المبتدأ وخبره من التقديم والتأخير، فهو جائز في كـان ، إال  
أن يفصل بينها وبين ما عملت فيه بما لم تعمل فيه ، فإن فصلت بظرف ملغـي ،  

  .)٢("جاز
ينة تسعةُ رهط يفْسدون في الْأَرضِ { :الى ومما جاء على ذلك مثبتاً قوله تع دي الْمف كَانو

ونحلصلَا ي٣( }و( .  
  :فالجملة مثبتة 

اسم : جار ومجرور متعلق بخبر كان، تسعة: ناقص، في المدينة فعل ماضٍ: كان 
  .كان مؤخر 

دوات النفي التـي  ولنفي هذا النمط ننظر إلى الفعل الناقص، إذا كان ماضياً نفي بأ
تدخل على الماضي، وإن كان مضارعاً نفي بأدوات النفـي التـي تـدخل علـى     

  .المضارع، ونكتفي بمثال واحد
ما كَان علَى النبِي من حرجٍ فيما فَرض اللَّه { :ومما جاء على هذا النمط منفياً قوله تعالى 

٤( }لَه(.  
من حيث اإلعراب، وكان التأثير معنوياً، وهـو  ولم يؤثر دخول النفي على الجملة 

  .النفي، والنفي هنا متوجهاً الستقرار املبتدأ
  
  

                                                
أوضـح المسـالك   : يمنع ذلك ابن درستويه في ليس، ويمنع ابن معط في دام ، ينظـر     )١(

  . ١/١١٣، شرح األشموني ١/٢٤٢
  . ١/٨٦: األصول    )٢(
  . ٤٨سورة النمل ، اآلية    )٣(
  . ٣٨سورة األحزاب ، اآلية    )٤(



 ١٢٠

  :و خبُره ) ضمیرًا مستترًا(الفعل الناقص واسُمھ : النمط الرابع 
ومثل ذلك قـول  : "يقول سيبويه  ،اسم كان إذا دل عليه دليليجوز إضمار   
ذب شراً له، إال أنـه اسـتغنى بـأن    يريد كان الك) من كذب كان شراً له: (العرب

  .)١(..." المخاطب قد علم أنه الكذب لقوله كذب في أول حديثه
يا أَبت إِنِّي أَخاف أَن يمسك عذَاب من الرحمن {: ومما جاء على هذا النمط مثبتاً قوله تعالى

  . )٢( }فَتَكُون للشيطَانِ وليا
  : فالجملة مثبتة 

خبر يكـون  : ضمير مستتر تقديره أنت، ولياً: فعل مضارع ناقص، اسمه : نتكو
  .،ونكتفي بمثال واحد) ٣(منصوب، وينفى هذا النمط حسب نوع الفعل الناقص 

ني من الدهرِ لَم يكُن {: ومما جاء على هذا النمط منفياً قوله تعالى  انِ حإِنس أَتَى علَى الْ لْ  ه
ذْكُورئًا م ي ٤( }اش(.  
  :فالجملة منفية 

ضـمير  : فعل مضارع ناقص مجزوم، اسـمه  : أداة نفي وجزم وقلب، يكن: لم 
  .خبر يكن منصوب : مستتر تقديره هو، شيئاً

  :في هذا النمط " لم"لـ  تركيبيةالوظيفة ال
  :من حيث اإلعراب 

  .دخلت لم على الفعل المضارع فجزمته 
  :من حيث المعنى 

  .رع إلى الماضي، فنفت حصول الخبر في وقت مضى صرفت لم معنى المضا
  ولكن في هذه اآلية لم يكن النفي مستمراً، بل انقطع النفي، أي ثم كان بعد ذلك،

                                                
  . ٢/٣٩١الكتاب    )١(
  . ٤٥ سورة مريم  اآلية   )٢(
إذا كان الفعل الناقص ماضياً ينفى باألدوات التي تنفي الماضي وإذا كان مضارعاً ينفـى     )٣(

  .باألدوات التي تنفي المضارع 
  ) .١(سورة اإلنسان ، اآلية    )٤(



 ١٢١

ثم اعلم أن النفي بها تارة يكون انتفاؤه منقطعـاً، وتـارة يكـون    :"يقول ابن هشام 
´ µ ¶ ( :متصالً بالحال، وتارة يكون مستمراً أبداً، فاألول نحو قوله تعـالى 

8 9 : ; ( :ثم كان بعد ذلك، والثاني نحـو : ،أي)١()  ¸ ¹

ــو ، )٢( )> = ــث نح ( * + , -. / 0 ( :والثال

3 2 1   ()٤(" )٣(.  
  :الخبر مقدم على الفعل الناقص و اسمھ : النمط الخامس 

يجوز تقديم أخبار األفعال الناقصة عليهـا، وعلـى أسـمائها، إال مـا دام       
أخبارها عليها ألنها مشبهة بالمفعول، والمفعول يجوز تقديمه  وجاز تقديم. )٥(وليس

تقديم الخبر في هذا الباب شبيه بتقـديم المفعـول،   : "على الفعل، يقول ابن مالك 
  .)٦(" فليحكم بجوازه ما لم يمنع مانع
  .قائماً كان زيد : ومما جاء على هذا النمط قولنا 

وذلـك حسـب نـوع الفعـل      -لنفي ولنفي هذا النمط فإن نستخدم جميع أدوات ا
، وال يجـوز أن يتقـدم    )٧(ما عدا ما النافية وذلك ألن لها حق الصدارة  –الناقص

                                                
 .١سورة اإلنسان اآلية    )١(
 .٤سورة مريم اآلية    )٢(
 . ٤،٣سورة اإلخالص اآلية    )٣(
  . ٤٩ذهب شرح شذور ال   )٤(
، تمهيد القواعد بشرح تسهيل ١٧١ -٤/١٧٠،التذييل والتكميل ١٣٧أسرار العربية: ينظر   )٥(

  .، وما بعدها  ٣/١١١١الفوائد 
  .  ١/٣٩٦شرح الكافية الشافية    )٦(
) ما(هذا مذهب البصريين، أما الكوفيون فأجازوا تقديم الخبر على الفعل الناسخ المنفي بـ   )٧(

كيسان في ذلك، وذهب الفراء إلى عدم تقدم الخبر على جميع حروف النفي، وتبعهم ابن 
  .  ٢٤٦-١/٢٤٥شرح التصريح : ينظر. النافية لها حكم ما) إن(وذهب الرضي إلى أن 



 ١٢٢

لم يجز التقـديم ،ألنهـا لهـا    ) ما(فلو كان النفي بـ: "الخبر عليها يقول ابن مالك 
  .)١(" صدر الكالم ،ولذلك جرى مجرى حرف االستفهام في تعليق أفعال القلوب

، جاز أن يتقدم الخبر على النفي، كأن يكون بلم أو لن )ما(النفي بغير  أما إذا كان
  .قائماً لم يكن زيداً: ، نحو قولنا)٢(أو لم أو إن 

  :تسويغ النفي لتنكير االسم 
يجوز أن يأتي اسم كان نكرة، وتخبر عنه بنكرة، وذلك إذا كان عاماً فـي    

ما كان أحـد  : وذلك قولك : "ه سياق النفي، وال يقع ذلك في اإليجاب، يقول سبيوي
مثلَك ، وما كان أحد خيراً منك، وما كان أحد مجترئاً عليك، وإنما حسن اإلخبـار  
ههنا عن النكرة حيث أردت أن تنفي أن يكون في حالـه شـيء أو فوقـه ؛ ألن    

  . )٣(" المخاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل هذا
ا كان أحد مثلك ، وما كان أحـد مجترئـاً   م: فقد تقول في النفي : " ويقول المبرد 

عليك ، فقد خبرت عن النكرة، فإنما جاز ذلك، ألن أحداً في موضع الناس فإنمـا  
أردت أن تعلمه أنه ليس في الناس وأحد فما فوقه يجترئ عليه، فقد صـار فيـه   

  .)٤(" معنى بما دخله من هذا العموم
  : ومما جاء على هذا قول الشاعر 

  )٥(لم يكن أحد باقياً          فإن التأسي دواء األسى إذا         
  .المنفية بلم نكرة ، وهذا جائز، ألن النفي مسوغ لالبتداء" يكن"فجاء اسم 

  ) :كان(زيادة الباء بعد نفي 

                                                
  . ١/٣٥١شرح التسهيل    )١(
  . ١/١١٤شرح األشموني : ينظر   )٢(
  .  ١/٥٤الكتاب    )٣(
  . ٤/٩٠المقتضب    )٤(
، ٤/٢٠٧، والتـذييل والتكميـل    ١/٣٥٩نسبة، وهو من شواهد شرح التسهيل  البيت بال   )٥(

  .٢/٩٨همع الهوامع



 ١٢٣

أجاز النحويون دخول الباء الزائدة على الخبر المنفي لألفعال الناقصة، يقول ابـن  
ي الخبر المنفي بليس، وما أختها ،وقد تزاد بعـد نفـي   وتزاد الباء كثيراً ف: "مالك 

  .)١(" فعل ناسخ لالبتداء
  : ومن ذلك قول الشاعر 

  )٢(وإن مدت األيدي إلى الزاد لم أكن     بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجُل 
  . ، ولكن عد هذا قليل "بأعجلهم"فدخلت الباء الزائدة على خبر أكن المنفي بلم 

  :لكون المنفي بعد ا) أن(إضمار 
وجوباً، بعد الم الجحود المسبوقة بكون منفي ماض لفظاً أو معنـى،  ) أن(تضمر 

  .  )٣(فينصب الفعل بعدها 
: واعلم أن الالم قد تجيء في موضع ال يجوز فيه اإلظهار، وذلك: "يقول سيبويه 

  .)٤(" إياك وزيداً: ما كان ليفعل ، فصارت أن ههنا بمنزلة الفعل في قولك 
                                                

  . ١/٣٨٢شرح التسهيل    )١(
،  ٤٢٤/ ١،شرح الكافيـة الشـافية  : ، وهو من شواهد٥٩البيت للشنفرى في ديوانه صـ   )٢(

، شـرح  ١/٢٧٣، وشـرح التصـريح   ١/٢٦٣، شرح ابن عقيل  ٢/٢١٦مغني اللبيب
  . ١/١٢٣ني األشمو

هذا مذهب البصريين، أن الناصب للفعل أن المقدرة بعد الم الجحود، والالم حرف جـر     )٣(
متعلق بخبر كان المحذوف، وذهب الكوفيون إلى أن الم الجحود هي الناصـبة بنفسـها   

  .ويجوز إظهار أن بعدها للتوكيد، وهي عندهم حرف زائد للتوكيد 
في مسائل الخالف ومعـه كتـاب االنتصـاف مـن      اإلنصاف: ينظر في هذه المسألة   

،واختلف أيضاً في الفعل الواقع بعد الالم، فذهب  ١٣٨، ٢/١٣٧)٨٢(اإلنصاف المسألة 
الكوفيون إلى أنه خبر كان، والالم للتوكيد، وذهب البصريون إلى أن الخبـر محـذوف   

  .  ٤٢٩، ٣/٤٢٨حاشية الصبان : ينظر . ،والالم متعلقة بذلك الخبر المحذوف 
ن فـي ذلـك إال أن   يويذهب ابن مالك إلى أن الالم مؤكدة لنفي الخبر فيوافـق الكـوفي    

ينصب الفعل بأن الزمـة  : "الناصب عنده أن المضمرة فيوافق البصريين في ذلك يقول 
  ..." .اإلضمار بعد الالم المؤكدة لنفي خبر كان ماضية لفظاً أو معنى

  .٢/١١٣ضري على شرح ابن عقيل ، حاشية الخ٤/٢٣شرح التسهيل : ينظر  
  . ٣/٧الكتاب    )٤(



 ١٢٤

أَنـت فـيهِم   { :ذلك قوله تعالى من  و مهـذِّبعيل اللّه ا كَانم{تعـاىل  ، وقوله  )١( }و  لَّـم
ملَه رغْف ي ل كُنِ اللّه٢( }ي(  .  

فعـل مضـارع منصـوب بـأن     : يعذبهم" حرف جر"الالم الم الجحود : ليعذبهم
متعلق بمحذوف ) أن يعذّبهم(المضمرة وجوباً ،والجار والمجرور المصدر المؤول

  .خبر كان، ومثلها ليغفر في اآلية الثانية 
  " :يكون"حذف نون 

ومما تختص : "يجوز حذف نون يكون، وذلك عند جزمها، يقول ابن مالك   
  .)٣(" به كان جواز حذف الم مضارعها الساكن جزماً 

  : ولكن هناك شروط البد من توافرها لحذف نون كان
  .أن تكون بصيغة المضارع  -١
 .كون مجزومة بالسكون أن ت -٢
 .أال يليها حرف ساكن  -٣
 .)٤(أال يتصل بمضارع كان ضمير منصوب  -٤

غيا{ :من ذلك قوله تعالى  كُ ب   . )٥( }ولَم أَ
تخفيفاً لكثرة االستعمال بعد توافر الشروط، وهو حذف جـائز ال  " أك"فحذفت نون 

  .الزم

                                                
  ٣٣سورة األنفال اآلية    )١(
  . ١٣٧سورة النساء ، اآلية    )٢(
  .١/٣٦٦شرح التسهيل   )٣(
، المسـاعد علـى تسـهيل     ٤/٢١٠، شرح الرضي ١/٤٢٣شرح الكافية الشافية : ينظر   )٤(

، همـع  ١/٢٥٩صـريح  ، ، شـرح الت ٢٥٥، ١/٢٥٤، شرح ابن عقيل  ١/٢٧٦الفوائد 
  . ١/٣٨٥، حاشية الصبان ١٠٨-٢/١٠٧الهوامع 

  . ٢٠سورة مريم ، اآلية    )٥(



 ١٢٥

  :التي تعمل بشرط أخوات كان : القسم الثاني 
رط في عمله أن يسبق بأداة نفي حرف أو اسم أو فعل أو شبهه لفظاً ما يشت  

وال : "يقول صاحب البسيط) زال ماضي يزال، فتئ، انفك، برح: (أو تقديراً، وهي 
، ويبـين  )١( ..."وإن،تستعمل هذه األربعة إال بحرف النفـي ،مـا،وال، ولم،ولمـا   

عنى النفي، فإذا دخل عليها وإنما اشترطوا فيها ذلك ،ألنها بم: "ب هذا باألزهري س
وال يجوز أن تدخل  .)٢(" النفي إثباتاً، فمعنى ما زال زيد قائماً، هو قائم فيما مضى

همزة التقرير عليها ، نحو ألست تزال تفعل، وألم تزال تفعل ، ألن التقرير إثبات 
  .)٣(،إال إن أريد مجرد االستفهام عن النفي جاز ذلك

  . )٤(،حيث ال يأتي من هذه األفعال األمر والمصدر وهذه األفعال ناقصة التصرف
استمرار الفعل بفاعله في زمانه، ولدخول فيها النفـي  : وهو"وجميعها بمعنى واحد 

  .)٥(" على النفي جرت مجرى كان في كونها لإليجاب
  .وسوف نقف عند أنماط هذا القسم لنبين أثر النفي فيها

  
  :أنماط ما زال وأخواتها 

  . الفعل الناقص و اسمه و خبره: النمط األول 
عمل كان ، البد أن يسـبقها نفـي أو   ) زال، فتئ، انفك، برح(لتعمل هذه األفعال 

شبهه، فإذا كان الفعل الناقص ماضياً، دخلت عليه أدوات النفي التي تدخل علـى  
، الماضي، وإذا كان مضارعاً، دخلت عليه أدوات النفي التي تدخل على المضارع

                                                
 . ٦٧١البسيط في شرح الجمل   )١(
  . ١/٢٣٥شرح التصريح    )٢(
 . ٤/١١٩التذييل والتكميل: ينظر    )٣(
  . ١/١١٢شرح األشموني : ينظر    )٤(
  . ٣٥٣المفصل في صنعة اإلعراب   )٥(



 ١٢٦

وما ) . إن(أو ) ال(أو ) ما(وما كان منها بلفظ الماضي نفي بـ : "الك يقول ابن م
  .)١()"ليس(كان منها بلفظ المضارع نفي بكل ناف حتى بـ 

  : فإذا كان الفعل الناقص ماضياً ينفي 
  :النافية ) ما(بـ -١

  : ومما جاء على ذلك قول عنترة بن شداد 
  )٢(ى تسربل بالدم مازلتُ أرميهم بغرة وجهه        ولبانه حت  

  :لـ ما النافية  تركيبيةالوظيفة ال
  :من حيث اإلعراب  –أ 

فأثرت في عمله فرفع االسم، وجـاء  ) زال(النافية على الفعل الناقص ) ما(دخلت 
  .خبرها في محل نصب 

  :من حيث المعنى  –ب 
ل الدال على النفي إلى إثبات في الماضي، يقـو ) زال(نقلت ما النافية معنى الفعل

  . )٣(" فإذا دخلت على الماضي تركته على معناه في المضي"صاحب الرصف 
  :النافية ) ال(النفي بـ  -٢

النافية على الماضي إال أن تكرر، أو تسبق بنفي، فإذا دخلت علـى  ) ال(ال تدخل 
  . )٤(الماضي دون أن تكرر، أو تسبق بنفي حملت ال زال وأخواتها على الدعاء 

  :ول الشاعر ومما جاء على ذلك ق
   )٥(لن تزالوا كذلكم ثم ال زلـ    ـت لكم خالداً خلود الجبال 

  :وإذا كان الفعل الناقص مضارعاً ينفي 

                                                
 .٤/١٩٥: شرح الرضي: ينظر ، ١/٣٨٢الكافية الشافية  شرح   )١(
  .  ٢١٧البيت لعنترة بن شداد ، في ديوانه صـ    )٢(
  . ٣٨٠رصف المباني في شرح حروف المعاني    )٣(
  . ٤١نظر أساليب النفي في القرآن ي   )٤(
، همـع  ١/٢٩٨،مغنـي اللبيـب  ٢/١٧١البيت لألعشى من شواهداألصول فـي النحـو     )٥(

  . ٣/٤٠٨، حاشية الصبان على شرح األشموني ١/١١١معالهوا



 ١٢٧

  : النافية ) ال(بـ  -١
ني{: من ذلك قوله تعالى  فخْتَل م الُون زالَ ي١( }و( .  

  :النافية " ال"لـ  تركيبيةالوظيفة ال -
  :من حيث اإلعراب  -١

النافية على الفعل الناقص، ولم تؤثر على إعرابه، غير أنها أعملته فـي  دخلت ال 
  .اسمه وخبره، فجاء اسمها في محل رفع، وخبره منصوب 

  :من حيث المعنى  -٢
  .نقلت ال النافية المعنى اللغوي للفعل من نفي إلى إثبات 

  :و خبره " اًمستتر اًضمير"الفعل الناقص و اسمه : النمط الثاني 
ني{ :ء على هذا النمط قوله تعالى مما جا فاكع هلَيع ح ر٢( }لَن نَّب( .  

ضمير مسـتتر وجوبـاً   : فعل مضارع منصوب، اسمه : أداة نصب، نبرح : لن 
  .خبر نبرح منصوب : ، عاكفيننحنتقديره 

  :في هذه الجملة ) لن(لـ  تركيبيةال: الوظيفة 
  :من حيث اإلعراب  -١

ناقص فنصبته، وكذلك جعلته يعمل عمل كان، فجاء اسـمه  دخلت لن على الفعل ال
  .ضمير مستتر في محل رفع، وخبره منصوب 

  :من حيث المعنى  – ٢
  .من نفي إلى إثبات )يبرح(نقلت لن المعنى اللغوي للفعل

  :الفعل الناقص و خبره و اسمه : النمط الثالث 
  :مما جاء على هذا النمط قول الشاعر 
  )٣(مقل قنوعِ  عفةتزاز       كل ذي ليس ينفك ذا غنى واع

                                                
  . ١١٨سورة هود ، اآلية    )١(
  . ٩١سورة طه اآلية    )٢(
، شرح  ٢٣٦/ ١، شرح التصريح ١/٣٣٤شرح التسهيل:البيت بال نسبة وهو من شواهد    )٣(

  .١/١٠٩األشموني



 ١٢٨

  :فالجملة منفية بليس 
اسم ينفك : خبر ينفك مقدم منصوب، كل : فعل مضارع ناقص مرفوع، ذا: ينفك 

  .مؤخر مرفوع 
  :في هذا النمط )ليس(ـل تركيبيةالوظيفة ال

  : من حيث اإلعراب  -١
فعت االسـم  فجعلته يعمل عمل كان حيث ر" ينفك"دخلت ليس على الفعل الناقص 

  .ونصبت الخبر 
  :من حيث المعنى  -٢

  . نقلت ليس المعنى من نفي إلى إثبات 
  :بين الحرفية والفعلية) ليس(

  هل هي فعل أم حرف؟) ليس(النحويون في  اختلف
هذا بـاب  :"فذهب بعضهم إلى أنها فعل ناسخ، وهو ماعليه الجمهور، يقول سيبويه

عول واسم الفاعل والمفعـول فيـه لشـيء    الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى المف
كان ويكون، وصار، ومادام، وليس، وما كان نحـوهن مـن   : وذلك قولك...واحد

فذكرها من األفعال، واستدلوا علـى فعليتهـا   ، )١("الفعل مما ال يستغنى عن الخبر
لستُ، ولستما، ولستن، وليسا، وليسـوا، ولسـن،   :باتصال ضمائر الرفع بها، نحو

: قها تاء التأنيث الساكنه التي تسقط مع المذكر، وتثبت مع المؤنث، نحووكذلك تلح
ليس زيد قائماً، وليستْ هند قائمةً، مثلها في ذلك مثل بقية األفعال، ولوكان حرفاً لم 

، )٢(إنك ،وإنه:يتصل بهذه الضمائر، إنما يتصل بضمائر الخفض، أو النصب نحو
، فوقوع الضمير الـذي ال يكـون إال فـي    أما الدليل على أنها فعل:"يقول المبرد

لستُ منطلقاً، ولستَ، ولستما، ولستم، ولستن، وليسـتْ أمـة اهللا   :األفعال فيها نحو

                                                
 . ١/٤٥الكتاب    )١(
، ١٩٩، التعليقة علـى المقـرب  ١/٣٧٩اجي، شرح جمل الزج١٣٢أسرار العربية: ينظر   )٢(

 . ١/٣٠٨مغني اللبيب



 ١٢٩

ووزنهـا  . )١("ضربوا، وضربا، وضربتُ، فهذا وجـه تصـرفها  : ذاهبة، كقولك
بالكسر، فخفف ولزم التخفيف لثقل الكسرة على الياء، وال يجوز أن تكـون  )فَعل(

بالضم، فلو كان كذلك لزم ضم المهـا مـع   ) فَعل(ألنه ال يخفف، وال) علفَ(على 
) فَعل(بضم الالم، وهو يدل على بنائها على) لُستُ(المتكلم، والمخاطب، وقد روي 

  .)٢(فَعل و فَعل: بضم العين كهيو، فيكون في أصلها لغتان
من أصـحابه، وابـن   ، وجماعة )٤(، والفارسي في أحد قوليه)٣(وذهب ابن السراج

وأما ليس، فذهب أكثـر  :"، يقول ابن أبي الربيع)٥( )ما(شقير إلى أنها حرف بمنزلة
ليس زيد قائمـاً،  : النحويين إلى أنها حرف أجري مجرى الفعل في لفظه، فإذا قلت

، وحجتهم في )٦("كذلك) ليس(حرف باتفاق، و) ما(ما زيد قائماً، و: فالمعنى بال شك
در لها، وال تتصرف، وأنها ليست على أوزان األفعال، وقـد رد  ذلك، أنها ال مص

أما كونها ال تتصرف، وكونهـا ال  :" على أصحاب هذا المذهب ابن عصفور فقال
ما : مصدر لها فإنه قد وجد من األفعال ما هو بهذه الصورة نحو التعجب في مثل

ونها ليست علـى  وأما ك...أحسن زيداً، أال ترى أنه ال مصدر له، وأنه ال يتصرف
فتكون في األصـل  ) فَعل (اللفظ، فإنه يحتمل أن تكون مخففة من  يوزن الفعل ف
والتزم فيه التخفيف لثقل )... فَعَل: (قد خفف فيقال) فَعل(صيد البعير، و:لَيس نحو

                                                
 . ٤/٨٧المقتضب   )١(
 .٤٩٤،٤٩٣، الجنى الداني٣/١١٤٧ارتشاف الضرب: ينظر   )٢(
فأما ليس فالدليل على أنها فعل، وإن كانت ال تتصـرف تصـرف   :"ما جاء في األصول   )٣(

، وفي ١/٨٢ينظر األصول" ...ضربتُ، ولستما كضربتما: لستُ، كما تقول: الفعل قولك
اليكون، وليس، وعدا، : فما جاء من األفعال في موضع االستثناء هي:"موضع آخر يقول

 .ولست اعلم كيف نقل عنه في المغني ذلك. ١/٢٨٧األصول: ينظر" وخال
 .ومابعدها  ٢١٩ينظر المسائل الحلبيات   )٤(
 . ٤٩٤، الجنى الداني١/٣٠٧مغني اللبيب: ينظر   )٥(
 .٧٥٢البسيط في شرح الجمل   )٦(



 ١٣٠

في األصل ألن فَعـَل ال يخفـف، وال   ) فَعَل(الكسرة في الياء، وال يمكن أن تكون
  .)١("ال يبنى مما عليه ياء) فَعل( العين ألنبضم ) فَعل(

وتكـون فعـالً   " :وذهب بعضهم إلى التوسط، فجمع بين المذهبين، يقول الهروي
ليس زيد قائمـاً، وتكـون حرفـاً    :ترفع االسم وتنصب الخبر، كقولك) كان(بمنزلة
ـ :على الخبر كقولك) إال(، ويبطل عملها إذا دخل )ما(بمعنى ا ليس زيد إال قائم، كم
  .)٢("ما زيد إال قائم: تقول

واألولى الحكم بفعليته، لداللـة اتصـال   :"واألرجح ما عليه الجمهور يقول الرضي
  . )٣("الضمائر به عليها، وهي ال تتصل بغير صريح الفعل إال نادراً

  
  :تقدیم خبر الفعل الناسخ الذي یعمل بشرط تقدم النفي: النمط الرابع 

  : منفياً بما أو إن ) ل، فتئ، انفك، برحزا(إذا كان الفعل الناسخ 
فالبصريون يمنعون تقدم الخبر على الفعل الناسخ؛ ألن ما وإن لهما حق الصدارة، 
ويذهب الكوفيون إلى جواز ذلك، ومذهب الفراء المنع مطلقاً، ويذهب ابن كيسـان  

يهـا  لها حق الصدارة غير أنه يجوز في زال وأخواتها تقديم الخبر عل) ما(إلى أن 
  .)٤(فهي منفية لفظاً موجبة معناً، وعد هذا ابن مالك ضعيف 

فلو كان النفـي  : "ويجوز تقديم الخبر إذا كان النافي غير ما وإن، يقول ابن مالك 
  .)٥(" بـ ال أو لن أو لم جاز التقديم عند الجميع

                                                
 .١/٣٧٩،٣٧٨شرح جمل الزجاجي   )١(
 .٣٦٩رصف  المباني: ، ينظر١٩٥األزهية في علم الحروف   )٢(
 ٤/١٩٩شرح الرضي   )٣(
ومابعـدها، شـرح التسـهيل    ١/١٤٣) ١٧(اإلنصاف في مسائل الخالف المسألة: ينظر    )٤(

، ٦٧٤لبسيط فـي شـرح الجمـل   وما بعدها ، ا ١/٣٩٧، شرح الكافية الشافية  ١/٣٥١
، حاشية الصـبان علـى األشـموني     ١/٢٤٥، شرح التصريح  ١/٢٤٦أوضح المسالك

١/٣٦٨.  
  . ١٣٨أسرار العربية:، ينظر ١/٣٩٨شرح الكافية الشافية    )٥(



 ١٣١

  :ومما جاء على هذا النمط منفياً بلن قول الشاعر 
   )١(بمثل أو أحسن من شمس الضحى          امه عاذلي فهائماً لن أبرح  
  .خبر لن أبرح ، فقدم خبر الفعل الناسخ المنفي بـ لن على العامل : هائماً

  : ثم الخبر ثم الفعل الناسخ ثم االسم )ما(أداة النفي : النمط الخامس 
سواء أكان الفعل الناسخ مما كان النفي شـرطاً فـي   ) ما(إذا نفي الفعل الناسخ بـ

ه، أم لم يكن النفي شرطاً في عمله، جاز أن يتوسط الخبر بين النافي والمنفي، عمل
  .)٣(وهذا ماعليه جمهور النحويين ،)٢(مالم يمنع مانع من ذلك

  .ماقائماً زال زيد: ومن هذا قولنا
  .ففصل بين ما وزال بالخبر، وعملت زال عمل كان 

  :حذف حرف النفي قبل زال وأخواتها 
  :لنفي قبل زال وأخواتها، إذا توافرت شروط ثالثة يجوز حذف حرف ا

  .أن يكون الفعل الناقص مضارعاً  -١
 .أن يكون جواباً لقسم  -٢
 .)٤(أن يكون النافي ال  -٣

وإذا حلفت على فعل منفي لم تغيره عن حاله التي كان عليها قبـل  : "يقول سيبويه 
  العرب أنواهللا ال أفعل، وقد يجوز لك وهو من كالم : أن تحلف، وذلك قولك

واهللا أفعل ذاك أبداً تريد واهللا ال أفعـل  : تحذف ال وأنت تريد معناها، وذلك قولك 
  .)١("ذلك أبداً

                                                
  . ١/١١٤البيت بال نسبة وهو من شواهد، شرح اإلشموني    )١(
، المساعد على تسهيل ١/٢٤٦ح المسالك، أوض٤٠٠-١/٣٩٩شرح الكافية الشافية : ينظر   )٢(

  . ١/٢٤٢، شرح التصريح  ١/٢٣٦،شرح ابن عقيل ١/٢٦١الفوائد
مـازال  _ذهب بعض النحويين إلى أنه ال يجوز توسط الخبر بين ما النافية والفعل ، مع    )٣(

، ألنها الزمت هذه األفعال حتى صارت كبعض حروفها، فكرهوا الفصل بين _وأخواتها
 . ٦٧٥، البسيط في شرح الجمل٤/٢٠١شرح الرضي: وبينها،  ينظر حرف النفي 

  . ١/٢٣٥، شرح التصريح  ١/٣٣٤، شرح التسهيل ١/٣٨٧شرح جمل الزجاجي:ينظر   )٤(
  . ٣/١٠٥الكتاب    )١(



 ١٣٢

ًضـا أَو تَكُـون مـن      {: ومن ذلك قوله تعالى  رح تَّـى تَكُـونح ف وسي تَفْتَأُ تَذْكُر قَالُواْ تَا
ني كال١(}الْه(  .  
  .النافية قبل تفتأ " ال"فحذفت 

  : كما في قول الشاعر  )٢(وجاز حذف حرف النفي قبلها في غير القسم 
   )٣(وأبرح ما أدام اهللا قومي        بحمد اهللا منتطقاً مجيداً 

  . وعد هذا شاذا ،فحذف ال قبل أبرح في غير قسم
  

  ) :ما زال وأخواتها(على أخبار ) إال(دخول 
وأخواتهـا  ) مـا زال (ألن  وأخواتهـا، ) ما زال(على أخبار ) إال(ال تدخل   

على خبرها يؤدي إلى تناقض في الكالم، وتضاد في ) إال(بمعنى اإليجاب، ودخول 
فصـارت  "المعنى، فزال وأخواتها معناها النفي، وما للنفي، ونفي النفي، إثبـات،  

مازال زيد إال عالمـاً، ألن  :بمعنى ثبت مستمراً، وإذا كان كذلك، لم يجز أن تقول
للتفريغ،وإذا كان كذلك فشـرط  ) إال(قيم أن يكون لإلخراج، فال يكون ال يست) إال(

التفريغ أن يكون في مثل ذلك بعد نفي، وال نفي ههنا لما ثبـت مـن أن مـازال    
لإلثبات ثم لو سلم أنها تكون بعد اإلثبات، لوجب أن يكون المخرج منفياً، وإذا كان 

ألن مـازال إلثباتـه، وال يكـون    منفياً بإال لكونه بعد اإلثبات تناقض مع مازال، 
، ولكن لماذا جاز ماكان زيد )٤("لنفيه،فيصير مثبتاً منفياً في حال واحدة، وهو محال

  إال قائماً، ولم يجز مازال زيد إال قائماً؟ 
قيل ألن إال إذا دخلت في الكالم أبطلـت معنـى   : "يوضح ابن األنباري سبب ذلك

فيه كان زيد قائماً، وإذا قلت ما : ماً، كان التقديرالنفي، فإذا قلت ما كان زيد إال قائ
                                                

  . ٨٥سورة يوسف اآلية    )١(
  .١/٢٢٥، شرح ابن عقيل٤/١٩٦الرضي  ، شرح ٣/٣٣٥شرح التسهيل : ينظر   )٢(
، التـذييل والتكميـل    ١/٣٨٧شرح جمل الزجـاجي : ت لخداش بن زهير، من شواهدالبي   )٣(

  .  ٩/٢٤٣،خزانة األدب  ٢/٦٦، وهمع الهوامع١/٢٢٥، شرح ابن عقيل ٤/١٢٠
 . ٢/٨٣اإليضاح في شرح المفصل   )٤(



 ١٣٣

زال زيد قائمـاً، وزال ال تسـتعمل إال بحـرف    : زال زيد إال قائماً، صار التقدير
النفي، فلما كان إدخال حرف االستثناء يوجب إبطال معنى النفي، وكـان يجـوز   

ما : ي جازاستعمالها من غير حرف النفي، وزال ال يجوز استعمالها إال بحرف النف
  .)١(" ما زال زيد إال قائماً: كان زيد إال قائماً، ولم يجز

  ) : ما دام(و) ما(خبر المنفي بـ 
ال يكون خبر المنفي بما وما دام مفرداً طلبياً؛ ألن له الصدر فيجب تقديمه، وخبر 

  ، فال يقال من ما زال أخوك ؟)٢(المنفي بما وما دام ال يتقدم خبرها عليها 
أين لم يـزل  :فيجوز أن يقع خبرها مفردا طلبيا نحو ) لم، ال، لن(النفي  أما أدوات

  .)٣(زيد؟ وأين ال يزال زيد؟ وأين لن يزال زيد؟ 
  

                                                
، شـرح  ٣/١١٨٢، ارتشاف الضـرب ١/٣٥٧شرح التسهيل:ينظر  ١٤١أسرار العربية    )١(

  .١/١٢١األشموني 
  .هذا على مذهب البصريين، أما الكوفيون فإن ما ليس لها حق الصدارة عندهم   )٢(
  . ٢/٧٢، همع الهوامع ١٥٣، ١٣٢/ ٤، التذييل والتكميل١/٣٤٣شرح التسهيل : ينظر   )٣(



 ١٣٤

  :أفعال المقاربة  – ٢
  .أفعال ناقصة ،تعمل عمل كان ،فترفع المبتدأ اسماً لها، وتنصب الخبر خبراً لها

  :قسام وتنقسم هذه األفعال حسب داللتها إلى ثالثة أ
  ) .كاد أوشك، كرب: (ما وضع للداللة على قرب الخبر وهي –أ 

  ) .عسى وحرى وأخلولق(  :ما وضع للداللة على الرجاء وهي  –ب 
أخذ : (ما وضع للداللة على الشروع واإلنشاء وهي أفعال كثيرة منها –ج 

  ).،جعل، طفق، أنشاء، هلهل
وأحكامها الخاصة في  وقد تحدث النحاة عن هذه األفعال ،وشروط خبرها 

، وحتى ال نطيل في الحديث عنها ،سوف يقف البحث عند الفعل النـاقص  )١(ذلك 
، )٢(،وذلك لدخول النفي عليها ، أما بقية األفعال فيندر دخول النفـي عليهـا   " كاد"

حيث أجاز النحاة استخدام كاد ومشـتقاتها دون بقيـة   :"يقول الدكتور أبو المكارم 
  .)٣(" النفيأخواتها في سياق 

  
  :كاد بين النفي واإلثبات 

بعضهم أن إثباتها نفي، ونفيها إثبات، فإذا :فقال ) كاد(اختلف النحويون في 
أنه فعله، وقال : لم يكد يفعل ،فمعناه: أنه لم يفعل، وإذا قيل: كاد يفعل، فمعناه: قيل

اشـتهر  وقد : "بأن نفيها نفي، وإثباتها إثبات، جاء في شرح الكافية: البعض اآلخر
  : ونفيها إثبات حتى جعل هذا المعنى لغزاً فقيل  ،القول بأن كاد إثباتها نفي

                                                
ومابعـدها، التـذييل   ١٢٦، أسـرار العربيـة  ٢/٩١اإليضاح في شرح المفصـل : ينظر    )١(

ــل ــاف٤/٣٢٧والتكمي ــدها، ارتش ــرب ومابع ــح ٣/١٢٢٢الض ــدها،  أوض ومابع
ــالك ــد ١/٣٠١المس ــهيل الفوائ ــى تس ــاعد عل ــدها، المقاصــد  ١/٢٩٢، المس ومابع
 .ومابعدها٢/٢٦١الشافية

 . ٤/٣٤٢التذييل والتكميل : ينظر   )٢(
 .  ١٣٠الجملة االسمية ، علي أبو المكارم    )٣(



 ١٣٥

  أنحوي هذا العصر مـا هـي لفظـة   
  إذا استعملت في صورة الجحد أثبتـت 

 

  جرت فـي لسـاني جـرهم وثمـود     
  )٤(وإن أثبتــت قامــت مقــام جحــود 

 
  .)٥(" ومراد هذا القائل كاد

اختلـف  : قال الشيخ : "المذهب، فيقول ويرد ابن الحاجب على بطالن هذا 
هي في اإلثبات نفي، وفي النفي إثبات، وتمسكوا في :الناس في كاد، فقال بعضهم 

كاد زيد يخرج ، فالخروج غير حاصل، فهذا معنى كونهـا  :اإلثبات بأنك إذا قلت 
 )٦(" وما كـادوا يفعلـون  : "نفياً في اإلثبات ، وتمسكوا في النفي بمثل قوله تعالى 

فإن قـول  . وهذا معنى اإلثبات في النفي، وهذا مذهب فاسد... ومعلوم أنهم فعلوا
كاد زيد يخرج ،معناه إثبات مقاربة الخروج وهذا معنى مثبـتٌ، وأخـذ النفـي    :

للخروج ليس من موضوعه ،وإنما هو من قضية عقلية، وهو أن الشيء إذا كـان  
وهـو  ، فمثبت) كاد(ما مدلول محكوماً عليه بقرب الوجود علم أنه غير موجود، وأ

قرب خروج زيد، أنه موضوع للنفي، : قرب الخروج، ولو صح أن يقال في قولك
ومـا  : "وتمسك هؤالء في النفي بقوله تعـالى  ... وهذا غير مستقيم معلوم فساده

مثله في النفي على المستقبل لما : وقد فعلوا ولم يستمر لهم أن يقولوا" كادوا يفعلون
والمعنى فيه نفـي مقاربـة    )٧("وإذا أخرج يده لم يكد يراها: "تعالى  رأوه من قوله

بإثبات الرؤية لفسد المعنى، وما ذكروه في نفي الماضي غيـر  : الرؤية ،فلو قالوا
مستقيم ألنا نعلم من قياس لغتهم أن المثبت إذا دخل عليه النفي انتفى، فـإذا قلـت   

ما قرب خروج زيـد  :فإذا قلت قرب خروج زيد ،كان معناه إثبات قرب الخروج ،
،كان معناه نفي قرب الخروج هذا معلوم في لغتهم فيجب رد قولـه ومـا كـادوا    

                                                
 مغني اللبيب،  ١/٤٦٧لشافية البيتان ألبي العالء المعري وهما من شواهد شرح الكافية ا   )٤(

 .  ١/١٣٤، شرح األشموني ٢/٣١٩
 . ١/٤٦٧شرح الكافية الشافية    )٥(
 . ٧١سورة البقرة، اآلية    )٦(
 . ٤٠اآلية  سورة النور   )٧(



 ١٣٦

يفعلون إليه فيكون المعنى، وما قاربوا الفعل قبل أن يفعلوا لما دل عليـه سـياق   
فثبت أن المذهب الصحيح جري كاد مجرى األفعال في اإلثبـات والنفـي   ... اآلية

ما كاد زيـد  : يفعل ،كان معناه إثبات قرب ذلك الفعل، وإذا قيلكاد زيد : فإذا قيل
،وذهب ابن جني إلى أنها تفيـد الداللـة   )١(" يفعل ،كان معناه نفي قرب ذلك الفعل

، فإنهم فعلوا بعـد  )٢( )وما كادوا يفعلون(: على وقوع الفعل ببطء، ففي قوله تعالى
  .)٣(بطء

ونفيها نفي مثل سـائر األفعـال    وما عليه جمهور النحاة أن إثباتها إثبات،
وزعم قوم أن كاد ويكاد إذا دخل عليهما نفي فالخبر مثبت ،وإذا : "يقول ابن مالك 

لم يدخل عليهما نفي فالخبر منفي، والصحيح أن إثباتها إثبات للمقاربة ،ونفيها نفي 
... وقولهم في كاد إثباتها نفي ونفيهـا إثبـات  : "ويقول ابن هشام  )٤(..." للمقاربة

والصواب أن حكمها حكم سائر األفعال في أن نفيها نفي وإثباتها إثبات، وبيانه أن 
معناها للمقاربة والشك أن معنى كاد يفعل قارب الفعل ،وأن معنى ما كاد يفعل ،ما 

  . )٥(..." قارب الفعل
  

  :ومن أنماطها 
  " :جملة فعلية"كاد و اسمها و خبرها 

Ë Ê É ( :قوله تعالى مما جاء على هذا النمط مثبتاً 
Ï Î Í Ì  ()٦(.  

                                                
، ٤/٣٨٤شرح المفصـل :  ، ينظر ٩٤،  ٢/٩٣اإليضاح في شرح المفصل البن الحاجب    )١(

 .عن بطالن هذا المذهب ومابعدها فقد تحدث ٤/٢٢٣شرح الرضي
 .٧١سورة البقرة اآلية    )٢(
 . ٢/١٤٧همع الهوامع: ينظر    )٣(
 . ٣/١٢٣٥ارتشاف الضرب: ، ينظر ١/٣٩٩شرح التسهيل    )٤(
 . ٢/٣١٧مغني اللبيب   )٥(
 . ٧٢سورة الحج ، اآلية    )٦(



 ١٣٧

  :فالجملة مثبتة 
في " لجملة الفعليةا: "اسمها، يسطون: فعل مضارع ناقص، الواو : يكادون 

  .محل نصب خبر يكاد 
  فكيف ينفى هذا الفعل الناقص ؟  

كاد فعل يتصرف تصرفاً ناقصاً، فإذا كان بصيغة الماضـي فإنـه ينفـى    
الفعل الماضي، وإذا كان بصيغة المضارع فإنه ينفى بأدوات النفي التي تدخل على 

وسوف نتحدث عنها بعد "لن"بأدوات النفي التي تدخل على الفعل المضارع، ماعدا 
  .قليل

¦ §̈  © ª » ( : ومما جاء على هذا النمط منفياً قولـه تعـالى  
´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬  ( )١(.  

  :فالجملة الفعلية منفية بال 
الجملة : اسمها، يفقهون : ل مضارع ناقص، الواو فع: نافية، يكادون : ال 

  .الفعلية في محل نصب خبر يكاد 
  :أثر النفي على كاد  -
  :من حيث اإلعراب  –أ 

  .أثر في اإلعراب " ال"حرف النفي : لم يكن لدخول 
  :من حيث المعنى  –ب 

  .)٢(" ونفي المقاربة أبلغ من نفي الفعل"دخل النفي على كاد فنفى المقاربة 
وإذا دخل النفي على كاد ويكاد دل على نفي المقاربـة  : "ويقول أبو حيان 

  .)٣(..." كغيرها من األفعال
  

                                                
 . ٩٣سورة الكهف ، اآلية    )١(
 . ٢/٣١٨اللبيبمغني : ، ينظر٣/٣١٢البحر المحيط    )٢(
 . ١/١٣٤شرح األشموني: ، ينظر٣/١٢٣٥ارتشاف الضرب    )٣(



 ١٣٨

  : )  لن( نفي كاد بـ 
عليها أحرف االستقبال، يقول  وذلك ألن كاد ال تدخل ،)لن(ـال تنفى كاد ب

، سيكاد ،وال سوف يكـاد :وال يدخل حرف االستقبال على كاد ،فال يقال :"الفداءأبو
كاد زيد :لمنافاة السين لمعنى كاد ،ألن كاد تفيد التقريب من الحال، ولذلك ال يقال 

  .)١("يسافر بعد سنة
  .)٢("ولن وهي نفي لقوله سيفعل:"فلن لنفي حدوث الفعل في لمستقبل ،يقول سيبويه

تنفي ما أثبته السين وأخلصته في االستقبال ، " فثم تناقض بينهما في المعنى ، فلن 
ستقبال واإلثبـات ، فيقـول   ، فتخلص السين الفعل لال)سيقوم زيد: (المخبر  يقول
  .)٣("، فينفي المثبت الذي أثبتته السين)لن يقوم زيد( :النافي

فالسين وسوف تدالن على حدوث الفعل في المستقبل، وكاد تدل على قرب وقوع 
  .الخبر

  
  

  

                                                
 . ٢/٤٦الكناش في النحو والتصريف   )١(
 . ٤/٢٢٠الكتاب    )٢(
 . ٥٠١الفوائد والقواعد    )٣(



 ١٣٩

  : مفردات ال تقع إال في النفي : المبحث الثالث
م في العربية ألفاظ ال تقع إال في سياق النفي، واستخدامها في سـياق  تستخد

وأما : "اإلثبات منافي للفصاحة العربية، يذكر سيبويه بعضاً من هذه األلفاظ يقول 
ولكـنهن  .. أحد وكراب، وأرِم، وكتيع، وعريب، وما أشبه ذلك فال يقعن واجبات

، وزاد الرضـي علـى هـذه    )١(" رهنيقعن في النفي مبنياً عليهن ومبنية على غي
ويستعمل استعمال أحد : "األلفاظ ألفاظاً أخرى ال تستعمل إال في سياق النفي يقول 

عريب، وديـار، وداري، ودوري،  : في االستغراق في غير الموجب ألفاظ وهي 
وطُوري، وطؤوي، وطاوِي، وأرِم وأريم، وكتيع، وكراب، ودعوي، وشقْرن وقد 

ب نفياً، ودبي، ودبيح، ووابِر، وآبز بـالزاي، وتـامور،   حنه، وقد ال يصتضم شي
، وقد ذكر ابن السكيت في كتابه إصالح المنطق الكثير )٢("وتُومور، وتومري ونُمي

  .، ولكن نكتفي بأشهرها استخداماً)٣(من هذه األلفاظ 
  : أحد  – ١

: يف، يقول األزهـري اسم نكرة، ال يقع إال في سياق النفي وال يقبل التعر
أحد وديار وعريب وكتيع من األسماء الالزمة للنفي، فإنها نكرات وال : وكذا نحو"

: وهذا االسم المختص بالنفي ال يجوز تثنيته يقـول ابـن عصـفور    . )٤("تقبل أل
والمختصـة بـالنفي،   ... وهي ةز تثنيتها إال أسماء محصورووجميع األسماء يج"

  .)٥(" أحد وعريب: نحو
وأما أحد، فيسـتعمل  : "عدة أحكام يجمعها الرضي في قوله " أحد"وتقتضي 

ما جاءني أحـد،  : مطرداً لعموم العلماء، بعد نفي أو نهي أو استفهام أو شرط نحو
                                                

 .  ٢/١٨١الكتاب    )١(
 .وما بعدها ٧/٣٥٣معاني هذه األلفاظ، خزانة األدب : ينظر. ٣/٢٨٥شرح الرضي    )٢(
وما بعدها،  ٢/٣٨٥إصالح المنطق : فقد ذكرها تحت باب ما ال يتكلم فيه إال بجحد ينظر   )٣(

 .وما بعدها  ١/١٥٩وذكرها السيوطي في المزهر 
 . ١/٩٤شرح التصريح    )٤(
 . ١/١٣٧شرح جمل الزجاجي    )٥(



 ١٤٠

، وتعريفـه  )١( )3 4 5 6 7( :ويلزمه اإلفراد والتذكير، قال تعالى 
  : إن تضمن ضميره، نحوحينئذ نادر، وقد يستغنى عن نفي ما قبله بنفي ما بعده 

  .)٢(" وال يقع أحد في إيجاب يراد به العموم.. إن أحد ال يقول كذا
وهذا االسم ألنه ال يقع إال في سياق النفي أجاز النحويون فيه أن يخبر بـه  

وقد تخبر في هذا الباب بالنكرة عن : "عن ا لنكرة في باب كان، يقول ابن السراج
... ما كان أحد مثلك، وليس أحد خيراً منك: وذلك قولكالنكرة إذا كان فيها فائدة، 

ليس فيها أحد، فقـد نفيـت الواحـد    : فما كانت فيه فائدة فهو جائز، فأنت إذا قلت
واالثنين وأكثر من ذلك ، ومثل هذا ال يقع في اإليجاب، ونظيـر أحـد عريـب،    

الستفهام ، ويمنع النحويون أن تقع لفظة أحد في سياق ا)٣("وكتيع، وطورئ، وديار
ستخدم معه هـذه اللفظـة   تالتقريري؛ ألن االستفهام التقريري إثبات، واإلثبات ال 

فإذا أدخلت على ليس ألف االستفهام كانت تقريـراً، ودخلهـا   : "يقول ابن السراج 
: معنى اإليجاب فلم يجيء معها أحد؛ ألن أحد إنما يجوز مع حقيقة النفي ال تقـول 

أحد في الدار، وأحد ال يستعمل : عنى يؤول إلى قولك أليس أحد في الدار؛ ألن الم
  . )٤("في الواجب

  : قَطٌّ  – ٢
، وتسـتخدم مـع النفـي ال    )٥(ظرف زمان يستعمل في استغراق ما مضى

ما رأيته قطُّ، وال تقـع فـي   : قط تكون في األمد، فتقول: "اإلثبات يقول الزجاجي 
، واستخدامها ال يكـون  )٦("محاالً رأيته قط، كان: هذا الوجه إال في النفي، لو قلت

                                                
 . ٣٢سورة األحزاب اآلية    )١(
 . ٢/١٤٣لقرآن اإلتقان في علوم ا: ، ينظر٣/٢٨٤شرح الرضي    )٢(
 . ١/٨٤األصول    )٣(
 . ١/٩٠المرجع السابق    )٤(
 . ٣/١٤٢٥، ارتشاف الضرب ١/٩٤مغني اللبيب : ينظر    )٥(
 .  ٣٦، ٣٥حروف المعاني    )٦(



 ١٤١

إذا قصد عموم وقت الفعل الماضي : "إال مع الفعل الماضي المنفي يقول ابن مالك 
وإنما تدخل : "، ويقول الزجاجي )١("المنفي جيء بعد نفي الفعل بقَطُ، أو قط أو قطْ

  .)٢("قَط على ما كان نفياً للماضي ال للمستقبل
وتختص قط بـالمنفي،  : "ال ، يقول ابن هشام لذلك ال يستخدم مع المنفي ب

: فمعنى ما فعلته قط... ال أفعله قط وهو لحن: ما فعلته قط، والعامة يقولون : يقال
  . )٣("ما فعلته فيما انقطع من عمري

، وتبعـه  )٤(وقد ذهب ابن مالك إلى جواز استعمال قط غير مسبوقة بنفـي 
  .)٥(الرضي في ذلك

وبنيـت  : "اختلف في بنائه قال ابـن هشـام   وهو مبني على الضم ، ولكن
لتضمنها معنى مذ وإلى، إذ المعنى مذ أن خلقنا إلى اآلن، على حركة لئال يلتقـي  
ساكنان، وكانت الضمة تشـبيهاً بالغايـات، وقـد تكسـر علـى أصـل التقـاء        

وبنى قط قيل ألن بعـض لغاتـه علـى وضـع     : "، وقال الرضي)٦(..."الساكنين
بنى لتضمنه الم االستغراق لزوماً الستغراقه جميع : ن يقالواألولى أ... الحروف
  .)٧("الماضي

٣ –  ضوع:  

                                                
 . ٢/٢١٢شرح التسهيل    )١(
 . ٣٦حروف المعاني    )٢(
 . ١/١٩٤مغني اللبيب    )٣(
 . ٢/٢٢١شرح التسهيل : ينظر   )٤(
 . ٣/٢٢٥شرح الرضي : ينظر   )٥(
 . ١/١٩٤مغني اللبيب    )٦(
 . ٣/٢٢٥شرح الرضي    )٧(



 ١٤٢

، تختص بمجيئه )١(ال أفعله عوض: ظرف زمان الستغراق المستقبل عموماً، يقال
إذا قصد عموم وقت الفعـل الماضـي   : "بعد الفعل المنفي مستقبالً يقول ابن مالك

  وإن قصد ذلك في االستقبال جيء بعد ... المنفي جيء بعد نفي الفعل بقط
أو عوضِ أو عوض ،ضو٢(" نفي الفعل بع(.  

  : من هذا قول الشاعر 
  )٣(يرضى الخليط ويرضى الجار منزله      وال يرى عوض صلداً يرصد العلال

مبنـي  : "وهو مبني إذا لم يضف، وحركة بنائه فيها خالف يقول ابن هشام
  .)٤("مس، أو على الفتح كأينأكسر كعلى الضم كقبل أو على ال

ال أفعل ذلك عوض العائضين، : عرب؛ كقولهميوقد يضاف أو يضاف إليه ف
  :، ومن اإلضافة إليه قول الشاعر )٥("دهر الداهرين: أي

   )٦(باي وأوصاليظُفي خُ  ولوال نبل عوضٍ 
  .فجر عوض باإلضافة

هـاتين الحـالتين    وإنما أعرب فـي : "ويبين ابن عقيل سبب إعرابه يقول
  .)٧("لمعاملته بما لم يعامل به مقابله مما هو خاص باالسم فاستحق مزية عليه

  . )٨(مع القسم) عوض(وأكثر استعمال 
  : قَلَّ وأقّل وقلَّما  – ٤

                                                
 . ١/١٧٠، مغني اللبيب ٣/١٤٢٥ارتشاف الضرب : ينظر   )١(
 . ٢/٢٢١شرح التسهيل    )٢(
 . ٢/٢٢١شرح التسهيل : البيت لجابر بن رأالن السنبسي، من شواهد   )٣(
 .١/١٧٠مغني اللبيب    )٤(
 .٣/١٤٢٦، ارتشاف الضرب ٢/٢٢١شرح التسهيل  :ينظر   )٥(
،  ٣/١٤٢٦، ارتشـاف الضـرب   ٢/٢٢١شـرح التسـهيل   : البيت بال نسبة من شواهد   )٦(

 . ٣/٢٢٤، شرح الرضي ١/٥١٨المساعد على تسهيل الفوائد 
 . ١/٥١٨المساعد تسهيل الفوائد    )٧(
 . ٣/٢٢٦شرح الرضي : ينظر   )٨(



 ١٤٣

، وجميعهـا  )أقل(، واسم هو )قَلَّ وقلَّما: (هذه األلفاظ عبارة عن فعلين هما 
  . )١(اعل، وال ألقل خبربمنزلة الحرف، فال يكون لقل وقلما ف

وتحتمل هذه األلفاظ النفي المحض، أو التقليل المقابل للتكثير، يقـول ابـن   
قَلَّ رجٌل يقول ذاك إال زيد، وقد يسـتعمل فـي   : ويجري مجرى النفي: "عصفور

جراؤها مجراه بين، وإذا اسـتعملت فـي   إمقابلة كثُر، فإذا استعملت بمعنى النفي ف
ضاً مجرى النفي، ووجه ذلك لحظهم فيها أنها نفي لكثر، فإذا مقابلة كثر أجروها أي

  . )٢("لم يكثر القائلون ذلك من الرجال: قّل رجٌل يقول ذاك، فكأنه قال: قال
قلما نفي لقوله كثر ما ، كما أن : "والغالب عليها إفادتها للنفي، يقول سيبويه

اعلم أن قَلَّ : "السراج  ، فقلما نفي لكثر ما، ويقول ابن)٣("ما سرت نفي لقوله سرت
قَلَّ فعل ماض، وأقلَّ اسم إال أن أقل رجل قد أجروه مجرى قلَّ رجل، فال تـدخل  

ألنه أقرب شـيء إلـى المنفـي    " ما"عليها العوامل، وقد وضعته العرب موضع 
قلمـا  : وهو إما صريح أو مؤول نحـو ... والنفي: "، ويقول الرضي)٤( ..."القليل

رجل، أو أقلُّ رجل؛ ألن هذه الكلمات تستعمل بمعنـى   قلَّ: تلقاني فتكرمني، وكذا
  .)٥("النفي الصرف

تقول : "عليها، يقول سيبويه) إال(ولداللتها على النفي أجاز النحويون دخول 
  . )٦("أقلُّ رجل يقول ذاك إال زيد؛ ألنه صار في معنى ما أحد فيها إال زيد

  

                                                
، حاشية ٥/٢١، همع الهوامع ٢/٩٤، شرح الرضي ١/٤٠٩ي شرح جمل الزجاج: ينظر   )١(

 .١/١٦٠الخضري 
 . ٢/٩٣شرح الرضي : ، ينظر٢/٢٥٦شرح جمل الزجاجي    )٢(
 . ٣/٢٢الكتاب    )٣(
 . ٢/١٦٨األصول    )٤(
 .٤/٦٤شرح الرضي    )٥(
 . ٣/٢٣٩المساعد على تسهيل الفوائد : ، ينظر٢/٣١٤الكتاب    )٦(



 ١٤٤

، من ذلك )١(ها عمل كانوأجازوا أيضاً أن تدخل على زال وأخواتها، فتعمل
  :قول الشاعر 

   )٢(قلما يبرح اللبيب إلى ما       يورث المجد داعياً أو مجيباً
وتلزم هذه األلفاظ الثالثة . عمل كان" برح"فلداللتها على النفي أعملت الفعل الناسخ 

  .)٣(النافية، وال تدخل عليها نواسخ االبتداء) ما(صدر الكالم ألنها بمنزلة 

                                                
 . ١/٢٣٦تصريح شرح ال: ينظر   )١(
 . ١/٢٣٦، شرح التصريح ١/٣٢٠مغني اللبيب : البيت بال نسبة ، من شواهد   )٢(
، المساعد على تسهيل الفوائـد  ٢/٩٣وما بعدها، شرح الرضي  ٢/١٦٨األصول : ينظر   )٣(

٣/٢٣٩. 



 ١٤٥

  الثالث الفصل
  اجلملة الشرطية بني النفي واإلثبات

  
، )١(نظر بعض النحاة إلى أن الجملة الشرطية من قبيـل الجملـة الفعليـة   

وذكرها بعضهم أنها جملة مستقلة بذاتها مثلها في ذلك مثل االسمية، والفعلية، فقد 
أربعة فأما الجملة التي تكون خبر المبتدأ فعلى : "ذكرها أبو علي الفارسي في قوله 

أن تكون مركبـة مـن   : والثاني . أن تكون جملة مركبة من فعل وفاعل: أضرب
  .)٢(" أن تكون ظرفا: والرابع. أن تكون شرطاً وجزاء: والثالث. ابتداء وخبر

فعلية واسمية : والجملة على أربعة أضرب"وذكرها أيضاً الزمخشري بقوله 
... وهـي أربعـة فعليـة   ...:"ذكره اإلسفراييني في قولهو .)٣(" وشرطية وظرفية

  . )٤("وظرفية...وشرطية... اسمية
وهي تتألف من شرط وجزاء فهما جملتان غير أنه لما دخـل عليهمـا أداة   
شرط صارا جملة واحدة، ال يكتمل معناه إال بذكر طرفيها، مثل المبتدأ والخبر في 

قاهر ذلك فـي  الجملة االسمية، والفعل والفاعل في الجملة الفعلية، ويبين لنا عبدال
والشرط كما ال يخفى في مجموع الجملتين ال في كل واحدة منهمـا علـى   : "قوله 

االنفراد، وال في واحدة دون األخرى، ألنا إن قلنا أنه في كل واحدة منهما علـى  
االنفراد جعلناهما شرطين وإذا جعلناهما شرطين اقتضتا جزاءين وليس معنـا إال  

واحد الجملة من الفعـل  : وهي في األصل اثنتان : "لمقتصد ، ويقول في ا)٥("جزاء
والفاعل، والجملة من المبتدأ والخبر، إلن الشرط والجزاء يكون من فعل وفاعـل  

إن تضرب أضرب ، غير أنه لما خالف الظاهر جرى الجملة فيـه مجـرى   : نحو
                                                

  .١/٢٢٩،شرح المفصل  ٣٨،  ٢/٣٧مغني اللبيب : نظر ي   )١(
  . ١/٢٧٣في شرح اإليضاحالمقتصد :،ينظر ٩٢اإليضاح    )٢(
  . ٤٤المفصل في صنعة اإلعراب    )٣(
 .١٤٩لباب اإلعراب   )٤(
  . ١/٢٨٧المقتصد في شرح اإليضاح: نظر ي ٢٤٦دالئل اإلعجاز    )٥(



 ١٤٦

رداً الجزء من امتناعها من أن تستقل بنفسها حتى تنضم إليها الثانية عدت ضرباً مف
مـن دون أن  ) وال أضـرب ) (إن تضرب من دون أضرب: (وذلك أنك ال تقول 

ألن المعنى الذي وضع عليه اقتضى جملتـين تـرتبط أحـداهما    ) تضرب(تقول 
بصاحبتها، وهو أنه شرط وجزاء ومعلوم أن الشرط من دون الجزاء والجزاء من 

ال يستقل إال بذكر الخبر فكما أن المبتدأ "يقول ابن يعيش و، )١("دون الشرط ال يفيد
  .)٢(" كذلك الشرط ال يستقل إال بذكر الجزاء

تقوم على تركيب إسنادي كالفعل "أن الجملة إما أن : ويذكر الدكتور قباوة 
  .)٣(" والفاعل، أوالمبتدأ والخبر، وإما أن تقوم على تركيب شرطي

ها الخاصة وما نذهب إليه في هذا البحث أنها جملة مستقلة بذاتها لها أحكام
وقد فصل القول فيها أحد الباحثين وعن طبيعتها وعن مصطلحاتها تغني عن . فيها

  .)٤(ذكر كل ما يتعلق بذلك 
هي التي صـدرها أداة  " :إذن فالجملة الشرطية كما يعرفها فخر الدين قباوة

من طلب العلى سهر الليالي، لوال األمل لضعف العمـل، إذا أكرمـت   : شرط نحو
  .)٥(" الكريم ملكته

  :مكونات الجملة الشرطية
 ،تتألف الجملة الشرطية من أداة شرط وفعل شرط ثم جواب شرط وجزاؤه

فقولك إن تأتني شرط وآتك جوابه والبد للشرط ... إن تأتني آتك"يقول ابن السراج 
  .)٦("من الجواب وإال لم يتم الكالم

                                                
  . ٢٧٨،  ١/٢٧٧المقتصد في شرح اإليضاح   )١(
  .  ١/٢٣٠شرح المفصل    )٢(
  . ٢٠إعراب الجمل وأشباه الجمل    )٣(
مطـابع   – ١أبو أوس إبراهيم الشمسان ، ط –الجملة الشرطية عند النحاة العرب : ينظر   )٤(

  .الدجوي، القاهرة 
  . ١٩إعراب الجمل وأشباه الجمل    )٥(
 .٣/١٥٨٤شرح الكافية الشافية:، ينظر ٢/١٥٨األصول في النحو   )٦(



 ١٤٧

  : أدوات الشرط: المكون األول
ليق جملة بجملة تكون األولـى سـبباً، والثانيـة    كلم وضعت لتع:  "أدوات الشرط

  .)١("متسبباً
فمـن  : "وهذه األدوات منها الحرفية، ومنها االسمية، ومنها الظرفية، يقول المبرد

من ، ما، مهما، ومن : أين، متى، أنى، حيثما، ومن األسماء: عواملها من الظروف
يها الحروف والظروف إن ، إذما ، وإنما اشتركت ف: الحروف التي جاءت لمعنى 

  .)٢(" واألسماء الشتمال هذا المعنى على جميعها
  :وتنقسم هذه األدوات حسب عملها إلى قسمين 

إن ومـن  : أدوات شرط جازمة تدخل على الجملتين فتجزمهما ، وهي  –أ 
فهـذه كلهـا   : "وما ومهما ومتى وأيان وأي وأني وحيثما وإذما ، يقول الصيمري 

  .  )٤(، وهي تجزم الفعل المضارع لفظاً والماضي محالً )٣("تجزم الشرط والجواب
وهي أما ولوال ولوما ولمـا وكلمـا وإذا   : أدوات شرط غير جازمة  -ب 

  .)٥(وكيفما ولو 
  .وتتفق هذه األدوات جميعها في تضمنها معنى الشرط 

  

                                                
  .٤/١٨٦٢ارتشاف الضرب   ) ١(
  . ٢/٣٩٨مابعدها، شرح التصريحو ٤/٢٠٤أوضح المسالك: ،ينظر٢/٤٥المقتضب   )٢(
  .  ١/٤٠٨التبصرة والتذكرة  )٣(
  .٣١٦، ٢/٣١٥، شرح ابن عقيل ٣/١٥٨٨شرح الكافية الشافية : ينظر   )٤(
فمنهم من عدها جازمة ومنهم مـن قـال بأنهـا غيـر     ) إذا، كيفما، لو(اختلف النحاة في   ) ٥(

  . ٣/٥٨٢شرح اإلشموني: جازمة، ينظر



 ١٤٨

  :المكون الثاني للجملة الشرطية 
  :فعل الشرط 

  :)١(ع فعالً للشرط عدداً من األحكام يشترط النحاة في الفعل الذي يق
١ –  أن يكون مستقبالً لفظاً أومعنى.  
  .إن قم : أال يكون طلبياً، فال يجوز نحو  – ٢
  .إن عسى : أال يكون جامداً، فال يجوز  -٣
إن سـيقوم، وال إن  : فال يجوز نحو : أال يكون مقروناً بحروف تنفيس -٤

  .سوف يقوم 
  .لم وال : نفي، ويستثنى من ذلك  أال يكون منفياً بحرف -٥
  

  :المكون الثالث للجملة الشرطية 
  : جواب الشرط 

المكون الثالث للجمة الشرطية هو الجواب، وقد يصطلح عليـه بـالجزاء،   
ألن الجواب شيء موقـوف  : (واألصل فيه أن يكون جملة فعلية، يقول ابن يعيش

تحدث وتنقضي ويتوقـف  دخوله في الوجود على دخول شرطه واألفعال هي التي 
  .)٢() وجود بعضها على وجود بعض

،أي يجـوز أن   )٣(ويشترط في الجواب أن يكون فعالً صالحاً لجعله شرطاً 
يحل محل الشرط دون إخالل بالجملة، وفي هذه الحالة ال يحتاج إلى رابط يربطه 
بالشرط، وإذا لم يصح وقوعه شرطاً ففي هذه الحالة البد من رابط يـربط بـين   

  . )٤(الشرط والجواب، وقد يكون الفاء أو إذا الفجائية  

                                                
، عدة السـالك  ٢/٤٠٤، شرح التصريح ٢/٥٨ومابعدها ، المقتضب ٣/٦٣ الكتاب: ينظر   )١(

  . ٤/٢٠٩إلى أقرب المسالك 
  . ٥/١١١شرح المفصل    )٢(
  . ٢/٤٠٤، شرح التصريح٤٩٨،شرح ابن الناظم ٣/١٥٩٤شرح الكافية الشافية : ينظر   )٣(
  .ومابعدها ٤/٤٥٨ومابعدها،النحو الوافي  ٢/٤٠٥شرح التصريح : ينظر   )٤(



 ١٤٩

واعلم أنه ال يكون جواب الجزاء إال بفعل أو بالفاء ، فأمـا  : "يقول سيبويه 
إن تـأتني  : وأما الجواب بالفاء فقولك... إن تأتني آتك: الجواب بالفعل فنحو قولك

  .)١(..." فأنا صاحبك
وذلك إذا كان : "ن فيه الفاء بالجواب وقد ذكر ابن الناظم المواطن التي يقتر

جملة اسمية، أو فعلية طلبية، أو فعالً غير متصرف، أو مقروناً بالسين، أو سوف 
  .)٢("، فإنه يجب اقترانه بالفاء)إن(أو  )لن(أو  )ما(أو قد، أو منفياً بـ 

وبعد أن عرفنا مكونات الجملة الشرطية، نود أن نعرف كيف تنفـى هـذه   
  الجملة؟
  :دخول النفي على الجملة الشرطية كاملة: ث األولالمبح

الشـرط  : "يقـول ابـن يعـيش     ،)٣(إن أدوات الشرط لها حق الصـدارة 
فإذا تقدم عليها عامـل بطـل عملهـا، يقـول      ،)٤("لها صدر الكالم... كاالستفهام
وإذا دخل على االسم الذي يجازى به عامل غير االبتداء، أو الفعـل  : "الزجاجي 
،إال إن كان هذا العامل حرف جر،  )٥(..." ، بطل الجزاء وارتفع الفعلالمجازي به

إذا دخل حرف الجر علـى األسـماء التـي    :" فال يبطل عملها، يقول ابن السراج
  .)٦(..."يجازى بها لم يغيرها عن الجزاء

يشبه أحد هذه العوامل، فإذا دخل على أداة الشرط أهملـت  ) ما(والنفي بـ
وإنما كرهوا الجزاء هاهنا ألنه ليس من : "نأتيه، يقول سيبويه ما من يأتينا : نحو 

                                                
  . ٣/٦٣الكتاب    )١(
  . ٤/٢٠٩أوضح المسالك: ، ينظر٤٩٩شرح ابن الناظم    )٢(
ن وذهب الكوفيون إلى أن أدوات الشرط ليس لها الصدارة، وتـبعهم  يهذا مذهب البصري   )٣(

  . ٣/١٦٣في ذلك المبرد وأبي زيد ، ينظر المساعد على تسهيل الفوائد
  . ٥/١١٧شرح المفصل    )٤(
  . ٢/٤١٥التبصرة والتذكرة : ينظر ،  ٢١٤النحو الجمل في    )٥(
 .٢/١٦١األصول في النحو   )٦(



 ١٥٠

فترفع ما بعـد االسـم ألنـه    ... ما من يأتينا نأتيه: "، يقول ابن مالك )١("مواضعه
ال تنفـي الجملـة   ) مـا (موصول، وال يجوز الجزم وجعل االسم شـرطياً، ألن  

إن، لـم يجـز فيمـا     فلما لم يجز ذلك في" ما إن تأتنا نأتك: "الشرطية، فال يقال 
وإنما بطل عملها إذا عمل فيها عامل، : "ويعلل ذلك الصيمري، ويقول.  )٢(" سواها

ألنها إنما تعمل بمعنى حرف الجزاء، وحرف الجزاء له صدر الكالم، فإذا عمـل  
، فـدخول   )٣(..." فيه عامل، صار لذلك العامل صدر الكالم، فيبطل عمل ما بعده

  . )٤(شرط كف عملها وحولها إلى اسم موصول ما النافية على أداة ال
ال من يأتك تعطيه، ألن : النافية على أداة الشرط فجائز نحو ) ال(أما دخول 

ال تفصل بين العامل والمعمول فيكون دخولها في الكـالم كخروجهـا يقـول    ) ال(
أال تراها تدخل على المجرور فال تغيره عن حاله تقول مررت برجـل  : "سيبويه
وال قاعد وتدخل على النصب فال تغيره عن حاله تقول ال مرحباً وال أهـالً   القائمٍ

... ن تنفيه وال تنفيه مغيراً عن حالهأفال تغير الشيء عن حاله التي كان عليها قبل 
وفي ذلك يقول ابن مالـك   )٥()" ال(فصار ما بعدها بمنزلة حرف واحد ليست فيه 

امل عليها نفوا بها المفرد، والجملة، ونفوا بها فقدموا الع) ال(ألنهم لما توسعوا في "
بعد ) إن(ووقوع :"ودخولها على الجزاء فيه قوة يقول سيبويه.)٦(" الجملة الشرطية

وال لغو ...ال إن أتيناك أعطيتنا: وذلك قول الرجل) ال(يقوي الجزاء فيما بعد ) ال(
  .)٧( ..."في كالمهم

  : ومما جاء على ذلك قول ابن مقبل 

                                                
 .٣/٧٥الكتاب    )١(
  . ٤/٨٨شرح التسهيل    )٢(
  .  ٢/١٤٥التبصرة والتذكرة    )٣(
  .  ٧٧-٣/٧٦الكتاب : ينظر  )٤(
  . ٧٧،  ٣/٧٦المصدر السابق    )٥(
  . ٤/٨٨شرح التسهيل ،    )٦(
 .٣/٧٧الكتاب   )٧(



 ١٥١

  )١(ككف القرد ال مستعيرها          يعار وال من يأتها يتدسموقدر 
  .عليه ) ال(ولم تؤثر " يتدسم: "وجوابه" يأتها:فعل الشرط ) من(فجزم بـ

  
  :دخول النفي على جملة الشرط وحدها دون الجواب :المبحث الثاني

، إذاً مـا  )٢(لنفي الجملة الشرطية فإن النفي يدخل على فعل الشرط، وجوابه
أدوات النفي التي تدخل على فعل الشرط؟ وماذا يترتب على هذه األدوات من  هي

  :تغيير؟ وسوف نوضح ذلك من خالل النمط التالي للجملة الشرطية 
  :النمط األول  – ١

  ":مضارع"و جواب الشرط " مضارع"أداة الشرط و فعل الشرط 
ال  هذا النمط هو األصل في الشرط، ألن المعنى الذي وضع لـه الشـرط  

فأصل الجزاء أن تكون أفعاله مضارعة، ألنـه  : "يكون إال مستقبالً، يقول المبرد 
  . )٣(" يعربها وال يعرب إال المضارع

  :ومما جاء على هذا النمط مثبتاً قول طرفة بن العبد 
 دالحي الجميع تالقني       إلى ذروه البيت الكريم المصم ٤(وإن يلتق(  

  .مثبتة " تالقني.. يلتقإن : "فالجملة الشرطية 
مضارع مجزوم، جـواب الشـرط   " يلتقي"فعل الشرط . حرف شرط : إن 

  .مضارع مجزم " تالقني"
  .ولنفي هذا النمط، فإن النفي يدخل على فعل الشرط 

  ) :ال(و) لم(وينفى هذا النمط بهاتين األداتين

                                                
  . ٤/٨٨، شرح التسهيل٣/٧٧، من شواهد الكتاب ٢٧٧في ديوانه صـ    ) ١(
لن نتحدث عن نفي جواب الشرط ألنه إما أن يكون جملة اسمية أو جملة فعلية وقد سـبق     )٢(

ذا البحث والجملة الفعليـة مـن   ل األول من هصالحديث عن نفي الجملة االسمية في الف
  .ل الثاني صالف

  .  ٢/٤٨المقتضب    )٣(
  .  ٤٣ديوانه صـ   )٤(



 ١٥٢

  " :لم"النفي بـ 
لم يقدمه الحـزم يـؤخره    من: "قولهم) لم(مما جاء على هذا النمط منفياً بـ

  ".العجز
  :فالجملة شرطية 

فعل مضـارع  ": يقدمه"أداة نفي وجزم، فعل الشرط : أداة شرط، لم : من 
  . مجزوم

  :على فعل الشرط " لم"أثر 
  :من حيث اإلعراب  –أ 

على فعل الشرط فهو مجزوم قبل دخولها بأداة الشـرط  " لم"لم يؤثر دخول 
  .)١(" الجزاء تجزم األفعال واعلم أن حروف"يقول سيبويه 

  :الجازم لفعل الشرط 
،  "لـم "اختلف النحويون في الجازم لفعل الشرط، إذا اجتمعت أداة شرط، و

وذلك لمالصـقتها  " لم"فذهب بعضهم إلى أن من عمل الجزم في فعل الشرط هي 
بالفعل، وكذلك لقوتها في العمل من أداة الشرط، ألنها مختصـة بالـدخول علـى    

، )إن(ـ ال ب )لم(ـ الجزم ب: "، يقول صاحب التبيان في إعراب القرآن المضارع
ألن لم عامل شديد االتصال بمعموله، ولم يقع إال مع الفعل المستقبل فـي اللفـظ،   

، ويذكر ابن يعيش فـي  )٢(" وإن قد دخلت على الماضي في اللفظ وقد وليها االسم
 ،  إن جـزم )٣()  % & ' ) ( * + , -( :قوله تعـالى 

  .)٤(تصير للجزم والنفي فقط) لم(فـ) إن(البـ" لم"بـ) تغفرلنا(
... ال بها ) لم( يكن الجزم بـ) لم(على ) إن(إن دخلت : "ويقول الزركشي 

يجوز أن ) إن(عامل يلزم معموله وال يفرق بينهما بشيء، و) لم(والفرق بينهما أن 
                                                

  .  ٣/٦٢الكتاب    )١(
  . ٢/٥٢اللباب في علل البناء واإلعراب : ينظر . ١/٤٠التبيان في إعراب القرآن    )٢(
 .٢٣سورة األعراف اآلية   )٣(
 .٥/١٠٨شرح المفصل : ينظر   ) ٤(



 ١٥٣

يضرب أضربه، وتدخل  إن زيداً: يفرق بينهما وبين معمولها معمول معمولها، نحو
  .)١("أيضاً على الماضي فال تعمل في لفظه، وال تفارق العمل

وذهب بعضهم إلى أن الجازم هو أداة الشرط، لسبقها، ولقوتها، فتعلق فعل 
الشرط من حيث المعنى بأداة الشرط أقوى، والتعلق يقتضي األعمال، فأداة الشرط 

ي لفظه فتجزمه، كما جزمت جوابـه،   تؤثر في زمنه فتجعله مستقبالً، كذلك تؤثر ف
  .)٢("واألخذ بهذا الرأي أحسن: "النفي فقط، يقول عباس حسن) لم(فيصبح عمل 

  : من حيث األثر المعنوي  –ب 
يصير للماضي،ثم يصير للمستقبل لوجود الشرط، يقول  )لم(المضارع بعد 

امضى فـإذا  فلم في األصل تقلب المستقبل إلى الماضي ألنها تنفي م"ابن السراج 
 بعـد  أي أحالت معنى المضي )٣( ."أدخلت عليها إن أحالت الماضي إلى المستقبل

فإن دخل حرف الشرط على لم أقـر معنـى   :" إلى المستقبل، يقول العكبري) لم(
االستقبال فيه ألن الشرط ال يكون إال بالمستقبل فلذلك قدم عليها وبقيت لم للنفـي  

دخول إن الشرطية عليها يقلبها قلباً ثانياً، ألنها ترد : "، ويقول ابن يعيش)٤( ..."فقط
  .)٥(" المضارع إلى أصل وضعه من صالحية االستقبال

  : النافية ) ال(النفي بـ  – ٢
 )٦("وتقول إن ال يقل أقل، فال لغـو "تدخل ال النافية على فعل الشرط يقول سيبويه 

مما جاء على هذا النمط قوله تعالى  )٦("لغو : }إِالَّ تَفْع      ـادفَسضِ وـي األَرـةٌ فن لُـوه تَكُـن فتْ
  .)١( }كَبِري

                                                
 .٢/٥٢عراب اللباب في علل البناء واإل: ، ينظر٢١٦، ٤/٢١٥برهان في علوم القرآن ال   )١(
  . ٤/٤١٥النحو الوافي : ينظر   )٢(
 .٢/١٨٨األصول في النحو   )٣(
 .٢/٤٨اللباب في علل البناءواإلعراب   )٤(
  .٥/٣٥شرح المفصل  ) ٥(
  .٣/٧٧الكتاب   ) ٦(



 ١٥٤

  :فالجملة شرطية 
 تكن"، جواب الشرط "تفعلوه"نافية، فعل الشرط : أداة شرط ، ال : إن."  

  :أثر ال النافية على الشرط 
  :من حيث اإلعراب  –أ 

: ليس لها أثر إعرابي، ففعل الشرط مجزوم بأداة الشرط يقول ابن السراج 
) ال(أما : "ويقول الزركشي  )٢(" فتدع الكالم بحاله، إال ما تحدثه من النفي) ال(أما "

  .)٣(" فليست عاملة في الفعل، فأضيف العمل إلى إن
صـارت  ) ال(ألن ، )ال(الجزم بأن ولم يبطل عملها بـ: "ويقول العبكري 

  .)٤(" كجزء من الفعل
  :من حيث المعنى  –ب 

: ة فبقي نفيها للفعل في المستقبل يقول العكبـري  النافي) ال( اقترنت إن بـ
  .)٥(" وهي تنفي ما في المستقبل"

  :حذف فعل الشرط مع ال النافية 
ودل عليـه  ) ال(يجوز حذف فعل الشرط مع إن الشرطية، إذا كان منفياً بـ

افعل هـذا إن كنـت ال   : ومثل ذلك قولهم إما ال فكأنه يقول : "دليل يقول سيبويه 
ولكنهم حذفوا ذا لكثرة استعمالهم إياه وتصرفهم حتى اسـتغنوا عنـه    تفعل غيره،

  .)٦(" بهذا
  : ومن حذف فعل الشرط المنفي بال مع إن قول الشاعر 

                                                                                                                                       
  .٧٣سورة األنفال اآلية  ) ٧(
  . ٢/١٨٨األصول في النحو    )٢(
  . ٤/٢١٦البرهان في علوم القرآن    )٣(
  .  ٢/٧٠٢تبيان في إعراب القرآن  ال   )٤(
  .  ٢/٧٠٢المصدر السابق    )٥(
  .  ٢٩٥، ١/٢٩٤الكتاب    )٦(



 ١٥٥

  )١(فطلقها فلست لها بكفء        وإال يعل مفرقك الحسام 
  :فالجملة شرطية 

  .قها نافية، فعل الشرط محذوف تقديره وإال تطل: أداة شرط جازمة، ال: إن 
  " .جواب الشرط"فعل مضارع مجزوم : يعل 

  ) :لم(حذف جواب الشرط مع 
يقول ابـن  ) لم(يحذف جواب الشرط إذا كان فعل الشرط مضارعاً منفياً بـ

كل موضع استغني فيه عن جواب الشرط ال يكون فعل الشـرط فيـه إال   : "مالك
  .)٢(..." ماضي اللفظ، أو مضارع مجزوم بلم

  .)٣()  { ~ � ¡ ¢( :ومن ذلك قوله تعالى  
وقد يحذف الجواب مع مضارع غير مسبوق بلم، ولكـن عـد هـذا مـن     

  : ،من ذلك قول الشاعر  )٤(الضرورة في الشعر 
  )٥(ك قد ضاقت عليكم بيوتكم          ليعلم ربي أن بيتي واسع تلئن 

  .فقد حذف جواب الشرط وفعل الشرط مضارع غير مسبوق بلم 
  ) .ما(أو ) لما(وال نستطيع أن ننفي فعل الشرط بـ

كأنهم كرهوها مـع  : "فيعلل ابن مالك سبب ذلك بقوله ) لما(أما بالنسبة لـ
  . )٦(" الشرط لطولها، وإمكان االستغناء عنها بلم

                                                
 ،١/٧٧، من شواهد االنصاف في مسائل الخـالف  ٢٣٨البيت لألحوص في ديوانه صـ    )١(

، خزانـة  ٣/٥٩١،شـرح األشـموني    ٢/٣٢٣، شرح ابن عقيـل  ١٨٨رصف المباني
  .  ٢/١٥٣األدب

  .  ٣/٥٩٥شرح األشموني :  ،ينظر٣/١٦١٨ة الشافيةالكافيشرح    )٢(
  . ٤٦سورة مريم اآلية    )٣(
  .٣/٥٩٥،شرح األشموني ٣/١٦١٨الكافية الشافية شرح : ينظر   )٤(
، شـرح   ٣/١٦١٩البيت للكميت معروف ، شاعر مخضرم، من شواهد الكافية الشـافية     )٥(

  . ١٠/٦٨، خزانة األدب ٣/٥٩٥، شرح األشموني٢/٤١٤التصريح
  . ٤/٦٤شرح التسهيل ، البن مالك    )٦(



 ١٥٦

تفيد استمرار النفي في الحال  )لما(ويرى الدكتور النحاس أن سبب ذلك أن 
يحتمل االسـتمرار   )لم(ع وجود الشرط، وأما منفي وتوقع ثبوته وهذا يتعارض م

  .)١()لما(بأداة الشرط دون  )لم(ويحتمل االنقطاع وهذا هو السبب في اقتران 
لـم  (وهـي إن  " :وقد ذكر النحاة سبباً آخر في عدم دخول لما على الشرط

 )لمـا (فكما أن فَعل تدخل عليه أدوات الشرط فكذلك نفيه، وأما ) فَعل(نفي  )تفعل
إن قد قام زيد : ال تدخل عليه أدوات الشرط فال يقال" قد فعل" فإنها نفي قد فَعل و

، قالوا وإنما لم تدخل إن علـى قـد فعـل ألن إن    "إن لما يقم زيد: "كذلك ال يقال 
  .)٢(" تخلص الماضي إلى االستقبال وقد تقربه من الحال فتعارضا

الشرط، أن لها حـق الصـدارة   النافية فيعود سبب عدم نفيها لفعل ) ما(أما 
في الجزاء ألن مـا ال تكـون إال   ) إن(مع ) ما(وإنما لم يجز : "يقول ابن السراج

فلمـا  ) مـا (أن تعمل فيما بعد ) إن(صدراً والجزاء ال يكون إال صدراً فلم يجز لـ
) ال(وبنوها مع الفعل حتى صارت كأنها جزء منه أو بـ) لم(أرادوا النفي أتوا بـ

  . )٣(" ن لم تقم قُمتُ وإن لم تقم ال أقمإ: فقالوا
وربما يعود السبب في ذلك أن ما تفيد نفي الماضي القريب من الحال والشرط يدل 
على المستقبل فال تجتمع أداتان في التعبير عن جهتي زمنـين مختلفتـين، يقـول    

ن عليهـا أل  )إن(فإنها تنفي ما في الحال ولذلك لم يجز أن تدخل :"العكبري في ما
  .)٤("لنفي الحال )ما(الشرطية تختص بالمستقبل و )إن(

فإذا دخلت ما النافية على أداة الشرط كف عملهـا وحولهـا إلـى أسـماء     
  .)٥(موصولة

  
                                                

  . ٩٩أساليب النفي في العربية ، بتصرف : ينظر   )١(
  . ٩/٤٣١٧تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ،    )٢(
  . ٢/٢٧٣األصول في النحو    )٣(
 . ٢/٧٠٢التبيان في إعراب القران   )٤(
 . ٣/٧٥الكتاب: ينظر    )٥(



 ١٥٧

  الفصل الرابع
  االستثناء بني النفي واإلثبات

  
فإذا قلت ليس الذكر  ،عالقة االستثناء بالنفي أشبه ما تكون عالقة جزء بكل

تستعمل أداة  )غير(ولهذا قيل إن  ،إن الذكر غير األنثى ،ولك أيضاًأفدت ق ،كاألنثى
  . )١( فالعالقة مشابهة تامة ،نفي

  : تعریف االستثناء 
أن تخرج شيئاً مما أدخلت فيه غيره، أو تدخله فيما : "يعرفه ابن جني بقوله  

، ويوضح ابن )٣() "إال(إخراج بعض من كل بمعنى " ، أو هو)٢("أخرجت منه غيره
اعلم أن االستثناء استفعال من ثناه عن األمر يثنيه، إذا صـرفه  : "يعيش معنى هذا

عنه، فاالستثناء صرف اللفظ عن عمومه بإخراج المستثنى من أن يتناولـه األول،  
وحقيقته تخصيص صفة عامة، فكل استثناء تخصيص، ولـيس كـل تخصـيص    

إال زيداً أنه لم يكن داخالً تحت  :قام القوم إال زيداً، تبين بقولك : استثناء، فإذا قلت
: الصدر إنما ذكر الكل وأنت تريد بضع مدلوله مجازاً، وهذا معنى قول النحـويين 

تخرج ) إال(االستثناء إخراج بعض من كل أي إخراجه من أن يتناوله الصدر فـ 
فاالستثناء إذاً إخراج مـا   )٤(..." الثاني مما دخل في األول فهي شبه حرف النفي

  .ألداة من حكم ما قبلها بعد ا
، يقول " إال"وأم الباب . إال، غير، سوى، خال، عدا، حاشا: وأدوات االستثناء هي 

  وهي حرف االستثناء: "،وقال المبرد )٥(" فحرف االستثناء إال: "سيبويه

                                                
  . ٢٢١القرآن ، أساليب النفي في    )١(
  . ٥٤اللمع في العربية ،    )٢(
  . ٢٠١أسرار العربية : ينظر   )٣(
  .  ٢/٤٦شرح المفصل    )٤(
  .٢/٣٠٩الكتاب    )٥(



 ١٥٨

وغيرها إنما يستثنى به إذا ) إال(وأصل االستثناء : "، ويقول القرافي )١(" األصلي 
هي األصل ) إال(وإنما كانت : "،ويبين ابن يعيش سبب ذلك )٢(..." اكان في معناه

  .)٣(" ألنها حرف، وإنما ينقل الكالم من حد إلى حد بالحروف
موجـب و  : تام ومفرغ، والتام ينقسم إلى قسـمين : وينقسم االستثناء إلى قسمين 

 متصل ومنقطع، وسوف نقف في دراستنا على: منفي، وكالهما ينقسم إلى قسمين
  .أنماط هذه األنواع لنبين أثر النفي فيها 

  :االستثناء التام:  المبحث األول
  . المستثنى من جنس المستثنى منه: النمط األول 
والوجه اآلخر أن ... يكون االسم بعدها على وجهين ) إال(اعلم أن : "يقول سيبويه

ه من الكالم، كمـا  يكون االسم بعدها خارجاً مما دخل فيه ما قبله، عامالً فيه ما قبل
  .)٤(" تعمل عشرون فيما بعدها، إذا قلت عشرون درهماً

  .)٥()   0 1 2 3( :ومما جاء على هذا النمط قوله تعالى 
  .هو وأهله، وأداة االستثناء إال : امرأته، والمستثنى منه : فالمستثنى

، فاالستثناء هنا تام متصل موجب، وأخرج المستثنى من حكم المستثنى منـه بـإال  
فإال تخرج الثاني مما دخل في األول، فهي شبه حـرف النفـي   : "يقول ابن يعيش

  .)٦(" قام القوم إال زيداً، بمنزلة قام القوم ال زيد: فقولنا
ومذهب سـيبويه وجمهـور   . "ففي هذا النمط المستثنى منه مثبت، والمستثنى منفي

كمـه مـن حكمـه،    أن األداة تخرج االسم الثاني من االسم األول، وح: البصريين

                                                
  . ٤/٣٩١المقتضب    )١(
  . ١٢٢االستغناء في أحكام االستثناء    )٢(
  . ٢/٦٠شرح المفصل    )٣(
  . ٢/٣١٠الكتاب    )٤(
  .٨٣ سورة األعراف ، اآلية   )٥(
  . ٢/٤٦شرح المفصل    )٦(



 ١٥٩

وذهب الكسائي إلى أنه مخرج من االسم، وهو مسكوت عنه لم يحكم عليه بشيء، 
قام القوم إال زيداً، فيحتمل أن زيداً قام، وأنه لم يقم، وذهب الفراء إلـى  : فإذا قلت

أنها لم تخرج االسم من االسم، وإنما أخرجت الوصف من الوصف، ألن القوم في 
وزيد منفي عنه القيام، ورام بهذا أن يكون االستثناء كلـه  المثال موجب لهم القيام 

  .)١("متصالً
هذا باب ال يكون المستثنى فيه : "وحكم المستثنى هنا واجب النصب، يقول سيبويه

إال نصباً، ألنه مخرج مما أدخلت فيه غيره، فعمل فيه ما قبله كما عمل العشـرون  
  .)٢(" في الدرهم حين قلت له عشرون درهماً

ل النفي على هذا النمط فتغير نوع االستثناء من تام متصل موجب، إلى تـام  ودخ
  .متصل منفي، وتغير الحكم اإلعرابي والمعنى 

  :ومما جاء على هذا النمط مسبوقاً بأداة نفي قول الشاعر 
  )٣(إن هو مستولياً على أحد     إال على أضعف المجانين 

  أثر النفي على هذا النمط؟ ،فما" إن"ستثناء هنا سبق بأداة نفي فاال
  :من حيث اإلعراب  –أ 

إذا سبق االستثناء التام المتصل بنفي، فإنه يجوز فـي المسـتثنى وجهـان مـن     
النصب جوازاً على االستثناء أي على أصل الباب، أو االتبـاع علـى   : اإلعراب
  .)٥(واتباع المستثنى أجود من نصبه  ،)٤(البدلية

                                                
  . ٥٤٩،  ١/٥٤٨المساعد على تسهيل الفوائد    )١(
  . ٢/٣٣٠الكتاب    )٢(
  .  ١٢٦ /١،شرح األشموني ٣٠٠شذور الذهب:البيت بال نسبة ، من شواهد   )٣(
أوضح المسـالك  : بدل بعض من كل عند البصريين ، وعطف نسق عند الكوفيين ، ينظر   )٤(

،شرح األشموني  ١/٥٤٣شرح التصريح ،١/٥٦٠عد على تسهيل الفوائد، المسا ٢/٢٥٧
١/٢٢٨.  

، أوضـح  ٢/٧٠٣،شرح الكافية الشافية   ٢/٦٠،شرح المفصل٢٠٥أسرار العربية: ينظر   )٥(
  .٢/٢٥٧المسالك



 ١٦٠

كون المستثنى فيه بدالً مما نفي عنه ما أدخـل فيـه،   هذا باب ما ي"يقول سيبويه  
ما أتاني أحد إال زيداً، وما مررت بأحد إال زيد، وما رأيت أحـداً إال  : وذلك قولك

فهذا وجه الكالم أن تجعل المستثنى بـدالً  ... زيداً، جعلت المستثنى بدالً من األول
: ،ويقول الزمخشـري   )١(..." من الذي قبله، ألنك تدخله فيما أخرجت منه األول

: والثاني جائز فيه النصب والبدل، و هو المستثنى من كالم تام غير موجب كقولك"
ما جاءني أحد إال زيداً، وإال زيد، وكذلك إذا كان المسـتثنى منـه منصـوباً، أو    

  .)٢("مجروراً، واالختيار البدل
تكون في محل أن ) يننعلى أضعف المجا(ففي البيت السابق يجوز في شبه الجملة 

وإنما كـان  "نصب على االستثناء جوازاً، أو بدل من على أحد، واألرجح االتباع 
البدل هو الوجه، ألن البدل والنصب في االستثناء من حيث هو إخراج واحد فـي  

  .)٣(" المعنى، وفي البدل فضل مشاكلة ما بعد إال لما قبلها فكان أولى
: بدال على اللفظ أبدل على الموضع، نحـو  وهنا اإلبدال على اللفظ، وإذا تعذر اإل

فشيئاً منصوب على البدلية من محـل شـيء   " ليس زيد بشيء إال شيئاً ال يعبأ به"
ونصبت المبدل من شىء، ألنه :"ألنها في موضع نصب خبر ليس، يقول ابن مالك

ولم تحمله على اللفظ فتجره، ألنه خبر موجـب، وال  ) ليس(في موضع نصب بـ
ولم يجز خفضها حمـالً  : "، ويقول األزهري)٤("الزائدة في خبر موجب عمل للباء

على اللفظ، ألنها موجبة بدخول إال عليها، وكذلك ألن الباء الزائدة بعـد نفـي أو   
  .)٥(" شبهه ال تعمل في موجب

ما قام القوم : قام القوم إال محمداً، فتجيب : أما إذا كان الكالم رداً لكالم سابق نحو
، فحكم المستثنى هنا واجب النصب، ومعنى الجملة ليس إثبـات القيـام   إال محمداً

                                                
  . ٢/٣١١الكتاب    )١(
  . ٩٧،٩٨المفصل في صنعة اإلعراب   )٢(
  . ٢/٥٩شرح المفصل    )٣(
 .٢/٢٨٥شرح التسهيل    )٤(
  .٢/٢٥٨أوضح المسالك : ، ينظر  ١/٥٤٤شرح التصريح    )٥(



 ٦١

لمحمد، وإنما نفي الجملة كلها، وال يصح هنا الرفع، ألنك إذا رفعت أثبت القيـام  
والقياس عندي إذا قال قائل قام القوم إال أباك، "، يقول ابن السراج )١(لمحمد وحده

ألن حق حرف النفي أن ينفـي  " إال أباكما قام القوم : "فنفيت هذا الكالم أن تقول
الكالم الموجب بحاله وهيئته، فأما إن كان لم يقصد إلى نفي هذا الكالم الموجـب  

  .)٢("ما قام القوم إال أبوك: بتمامه وبنى كالمه على البدل قال
  :من حيث المعنى  –ب 

ـ   د األداة، دخل النفي على االستثناء، فنفت الحكم قبل األداة، وأثبتت الحكم لمـا بع
سار : تكون تحقيقاً بعد النفي، ونفياً بعد التحقيق، كقولك): "إال(يقول الزجاجي في 

ما سار إخوانك إال زيد، فقد : الناس إال زيداً، فقد نفيت سير زيد مع الناس، وتقول
  .)٣(" أثبتّ المسير لزيد من بين اإلخوة

  :االستثناء المنقطع 
  "جنس المستثنى منهليس من "مستثنى ال:النمط الثاني 

نصـب ألن  لتحدث سيبويه عن هذا النوع من االستثناء في باب يختار فيه ا  
النقطاعه منـه إذ  "،ويسمى االستثناء هنا بالمنقطع  )٤(اآلخر ليس من نوع األول 

  .)٥(" كان من غير نوعه
م فَسج وإِذْ قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا: (ومن هذا قوله تعالى  آدلالْجِن نم كَان يسلوا إِلَّا إِب٦() د(.  

  . إال: واو الجماعة، والمستثنى إبليس، وأداة االستثناء : فالمستثنى منه 
  .فاالستثناء تام منقطع موجب، فإبليس ليس من جنس المالئكة 

                                                
  . ٢/٢٢٣معاني النحو : بتصرف    )١(
  . ٢/٢٨٣األصول في النحو    )٢(
  . ٧حروف المعاني صـ    )٣(
  . ٢/٣١٩الكتاب : ينظر   )٤(
  . ٢/٥٣شرح المفصل    )٥(
  . ٥٠سورة الكهف اآلية    )٦(



 ١٦٢

فإذا كان ما قبلها مـن  ) إال(فأما : "وحكم المستثنى واجب النصب يقول الزجاجي 
إال أن االنتصـاب  "... ،ويقول األشموني  )١(" وجباً كان ما بعدها منصوباًالكالم م

مع الموجب متحتم اتفاقاً، سواء كان المستثنى متصالً وهو ما كـان بعضـاً مـن    
قام القوم إال زيداً، وخرج : تقول... المستثنى منه، أو منقطعاً وهو ما لم يكن كذلك

  .نه مثبت في هذا النمط، والمستثنى منفي فالمستثنى م. )٢(..." القوم إال بعيراً
ويدخل النفي على هذا النمط فيتغير نوع االستثناء من موجب إلى غير موجـب،  

  : ويتغير المعنى، ومن ذلك قول الشاعر 
  )٣(عيت جواباً وما بالربع من أحد أوقفت فيها ُأصيالالً أسائلها      

  بالمظلومة الجلدوالنؤي كالحوض     إال األواري أليا ما أبينها 
  .إال : األواري، وأداة االستثناء : أحد، والمستثنى : المستثنى منه 

  .فاالستثناء تام منقطع منفي، وتقدر إال بمعنى لكن في هذا االستثناء 
  

  :أثر النفي على ھذا النمط 
  : من حيث اإلعراب  -أ 

  :إذا كان االستثناء منقطعاً منفياً ففيه لغتان 
وهو لغة أهل الحجـاز،  : "، وذلك عند الحجازيين يقول سيبويه واجب النصب –أ 

ما فيها أحد إال حماراً، فجاءوا به على معنى ولكن حماراً، وكرهـوا  : وذلك قولك
أن يبدلوا اآلخر من األول فيصير كأنه من نوعه، فحمل على معنى ولكن وعمـل  

  .)٤(" فيه ما قبله كعمل العشرين في الدراهم

                                                
  . ٢٣٠الجمل في النحو   )١(
  . ١/٢٢٧شرح األشموني على ألفية ابن مالك    )٢(
، ٢/٣٢١، وهـو مـن شـواهد الكتـاب     ١٥، ١٤البيتين للنابغة الذبياني في ديوانه ص   )٣(

ــب  ــاح٤/٤١٤المقتض ــول١٧٩،اإليض ــل١/٢٩٢، األص ــرة ٢٣٥،الجم ،التبص
  .  ٢/٥٦، شرح المفصل ١/٣٨١والتذكرة

  . ٢/٣١٩الكتاب    )٤(



 ١٦٣

واالتباع وذلك عند تميم بشرط إمكان تسـليط العامـل علـى     جواز النصب –ب 
  .)١(المستثنى 

واألرجح عندهم النصب ، فإن لم يمكن تسليط العامل على المستثنى وجب النصب 
  .)٢(ما زاد هذا المال إال ما نقص، إذ ال يقال زاد النقص : عند الجميع، نحو

ز عند تميم االتباع بالرفع مستثنى واجب النصب عند الحجازيين، ويجو: فاألواري 
إذا كان االستثناء من غير الجنس نصبت : "يقول الرماني " . من أحد"على موضع 

ما في الدار أحد إال : على لغة الحجازيين، وأبدلت على لغة التميميين، وذلك قولك 
وما مررت بأحد إال وتداً أوإال وتد ،٣("حماراً أو حمار(.  

  :من حيث المعنى  –ب 
النفي على االستثناء فنفى الحكم عن األول وأثبـت الحكـم لمـا بعـد أداة     دخل 

وذلك للمغـايرة   )٤(االستثناء، وقدر البصريون إال في هذا النوع من االستثناء بلكن
وإنما قدرت إال في باب االستثناء المنقطـع  : "بين األول والثاني يقول ابن الحاجب

، أما العمل فالنصب كما تنصب لكن وأما لموافقتها لها في العمل والمعنى) لكن(بـ
) ما اشتريت عبداً إال حماراً(المعنى فللمغايرة التي بين األول والثاني ألنك إذا قلت 

كـان الحمـار   ) اشتريت عبداً إال حمـاراً (كان الحمار منصوباً مشترى وإذا قلت 
 ٥("منصوباً غير مشترى(.  

                                                
شـرح   ،١/٥٤٧، شـرح التصـريح   ٢٣٥لجمـل فـي النحـو   ،ا٢/٣١٩الكتـاب :ينظر   )١(

  . ١/٢٢٩األشموني
،أوضـح المسـالك    ٣/١٥١١ومابعـدها، ارتشـاف الضـرب   ٢/٥٤شرح المفصل:ينظر   )٢(

  . ١/٢٢٨،٢٢٩، شرح األشموني ١/٥٤٧، شرح التصريح ٢/٢٦١
  . ١٢٧معاني الحروف    )٣(
، ٢/٢٦٤، شـرح التسـهيل  ١/٢٩٠اإلصول في النحو: وتقدر عند الكوفيين بسوى ينظر   )٤(

  .  ١/٥٥١المساعد على تسهيل الفوائد
  . ٢/٧٦٢) ٧١(أمالي ابن الحاجب إمالء   )٥(



 ١٦٤

  : االستثناء المفرغ : المبحث الثاني
أحدهما أن يكون الكالم محمـوالً  : واالستثناء على وجهين : "ل المبرد يقو  

ما جـاءني إال زيـد ، ومـا    : على ما كان عليه قبل دخول االستثناء وذلك قولك 
  .)١(..." ضربت إال زيداً وما مررت إال بزيد

ألن "وهذا النوع من االستثناء هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، ويسمى بالمفرغ 
  .)٢(" قبل إال تفرغ لطلب ما بعدها، ولم يشتغل عنه بالعمل في غيره ما

ال يترك المستثنى منه ويفـرغ  : "وال يكون إال مع نفي أو شبهه ، يقول ابن مالك 
  .)٣(" دون نهي أو نفي صريح أو مؤول) إال(عامله لما بعد 

عنـى قـام   قام إال زيد لكان الم: وقد تقدم أنك لو قلت: "ويعلل سبب ذلك الرضي 
جميع الناس إال زيداً، وهو بعيد وقرينة تخصيص جماعة من الناس من جملـتهم  

  .)٤(" زيد منتفية في األغلب، فامتنع االستثناء المفرغ في الموجب
وال يأتي التفريغ : "عه بعد اإليجاب يتضمن المحال أو الكذب يقول األزهري وفوق

رأيت إال زيداً، ألنه يلزم منك أنك  :في اإليجاب ألنه يؤدي إلى االستبعاد ال تقول
والجمهور على "ويقول السيوطي  )٥(" رأيت جميع الناس إال زيداً وذلك محال عادة

  .)٦(..." على منعه ألنه يلزم منه الكذب

                                                
  .٢/٣١٠الكتاب : ، ينظر ٤/٣٨٩المقتضب    )١(
  . ١/٥٣٩شرح التصريح    )٢(
  . ٢/٢٦٩شرح التسهيل    )٣(
  . ٢/١٠٦شرح الرضي    )٤(
  . ١/٥٤٠شرح التصريح    )٥(
  . ٣/٢٥١ع همع الهوام   )٦(



 ١٦٥

إِالَّ رسولٌ قَد خلَت من  وما محمد: (ومما جاء على هذا النوع من االستثناء قوله تعالى 
فالمستثنى منه محـذوف، والجملـة    فاالستثناء في هذه اآلية مفرغ )١() لُقَبلـه الرسـ  

  . سبقت بنفي 
  .خبر : أداة حصر ، رسوٌل : مبتدأ، إال : نافية، محمد : ما 

  : أثر النفي في هذا النوع من االستثناء 
  : من حيث اإلعراب  –أ 

الواقع بعـد إال  إعراب المستثنى حسب موقعه في الجملة وألغيت إال ، فحكم االسم 
يكون بحسب موقعه اإلعرابي، فإذا كان في موضع رفع رفع، وإذا كان في موضع 

وإذا فرغت مـا  : "، يقول الزجاجي)٢(نصب نصب، وإذا كان في موضع جر جر 
، ويقول )٣(...ً" شيئا )إال(لما بعدها عمل ما قبلها في ما بعدها ولم تعمل  )إال(قبل 

ن اإلعراب إن تُرك المستثنى منه وفرغ العامل له ماله م )إال(وله بعد : "ابن مالك
  .فكأن إال غير موجودة فتعرب الجملة  )٤(..."مع عدمها

  :من حيث المعنى  –ب 
في االستثناء المفرغ يفيد النفي إثبات الخبر لألول ونفي الخبر عن غيره ، يقـول  

فقد يجـوز  " ءني زيدجا: "وإنما احتجت إلى النفي واالستثناء ألنك إذا قلت: "المبرد
  .)٥("ما جاءني إال زيد، نفيت المجيء كله إال مجيئه: أن يكون معه غيره، فإذا قلت

  .)٥("مجيئه
فمثال دخولها بين ... الخبر بتدأ وتدخل بين الم) إال(واعلم أن : "ويقول ابن يعيش 

زيد قـائم  : خبر عن زيد فكأنك قلت: فقائم " ما زيد إال قائم: "خبره قولكوالمبتدأ 

                                                
  .  ١٤٤سورة آل عمران    )١(
  .٢/٦٨،شرح المفصل ٢/٣١٠ينظر الكتاب    )٢(
  . ٢٣١الجمل في النحو   )٣(
  . ٢/٢٦٤شرح التسهيل    )٤(
  .٢/٦٨شرح المفصل:،ينظر  ٤/٣٨٩المقتضب    )٥(



 ١٦٦

إثبات الخبر لألول ونفي خبر غيره عنه والمستثنى منه كأنه ) إال(فائدة دخول لكن 
فشيء هنا في معنى جماعة ألن المعنى مـا  " ما زيد شيء إال قائم: "مقدر والتقدير

  .)١(..." زيد شيء من األشياء إال قائم
جاني فالنفي واالستثناء أكثر تأكيداً للكالم من غيره، ألن فيه اختصاص يقول الجر

ما زيد إال قائم، أنك اختصصت القيـام  : واعلم أن قولنا في الخبر إذا ُأخر نحو: "
من بين األوصاف التي يتوهم كون زيد عليها ونفيت ما عدا القيام عنه، فإنما تعني 

أن يكون جالساً أو مضـطجعاً أو  : أنك نفيت عنه األوصاف التي تنافي القيام نحو
  . )٢(" متكئاً أو ما شاكل ذلك

  
  :تقدیم المستثنى : المبحث الثالث

يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، فيجب نصبه إذا كان الكالم موجباً   
ومـا  ) إال(تقديم : "جاء إال زيداً القوم، يقول ابن مالك : وال خالف في ذلك، نحو 

ه تأخرهما عن المسند إلى المستثنى من: استثني بها على المستثنى منه جائز بشرط
جاء إال زيداً إخوتك، وفي الدار إال عمراً أهلها، ويتعـين حينئـذ نصـب    : نحو 

  .)٣("المستثنى إن كان الكالم موجباً كهذين المثالين 
  : ويدخل النفي على هذا النمط نحو قول الشاعر 

  )٤(وما لي إال آل أحمد شيعةٌ      وما لي إال مذهب الحق مذهب 
  " .شيعة، مذهب: "م على المستثنى منه،تقد" مذهب"و" آل: "المستثنى

  :أثر النفي في المستثنى المقدم 

                                                
  . ٢/٧٨شرح المفصل    )١(
  . ٣٤٦دالئل اإلعجاز    )٢(
  . ٢/٧٠٤شرح الكافية الشافية مالك    )٣(
ـ :البيت للكميت األسدي،في ديوانه   )٤( ، وهـو مـن   ٥١٧مالي إال مشعب الحق مشعب،صـ

 ٢/٥٢شـرح المفصـل    ٥٦،أسـرار العربيـة   ٩٧، المفصل ٤/٣٩٨شواهد المقتضب 
  . ١/٥٤٩شرح التصريح  ٢/٢٦٦،أوضح المسالك



 ١٦٧

  : من حيث اإلعراب  –أ 
اختلف النحاة إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه في غيـر الموجـب، فـذهب    

ن إلى أن المقدم مستثنى منصوب وجوباً، ألنه قبل تقدمه كان فيه وجهان والبصري
المختار والنصب جائز، فلما تقدم امتنع البدل، ألن  البدل والنصب، وكان البدل هو

البدل ال يتقدم على المبدل منه، وليس قبله ما يكون بدالً منه فتعين النصب، يقـول  
وزعم الخليل رحمه اهللا أنهم إنما حملهم على نصب هذا أن المستثنى إنما : "سيبويه

تثناء إنما حده أن تداركه وجهه عندهم أن يكون بدالً وال يكون مبدالً منه، ألن االس
  .)١(..." بعدما تنفي فتبدله 

وذهب الكوفيون والبغداديون وتبعهم ابن مالك إلـى جـواز النصـب واالتبـاع،     
وحدثنا يـونس أن بعـض العـرب    "واستدلوا على ذلك بما جاء في كتاب سيبويه 

ابـن  ، ويـرى  )٢("ما لي إال أبوك أحد، فيجعلون أحداً بـدالً : الموثوق بهم يقولون
وقد رد كثير من النحـاة هـذا    )٣(عصفور أن هذا من القليل الذي ال يقاس عليه 

  .)٤(المذهب 
  : )٥(ومن شواهدهم قول حسان بن ثابت 

  إذا لم يكن إال النبيون شافع  فإنهم يرجون منه شفاعة   
، والكـالم منفـي   "شافع"مرفوع مع تقدمه على المستثنى منه " النبيون"فالمستثنى 
  .هو النصب ال الرفع والمختار 

                                                
، شـرح التصـريح   ٢/٥٢، شـرح المفصـل   ٤/٣٩٧المقتضب : ، ينظر٢/٣٣٥الكتاب    )١(

٢/٥٥٠.  
  . ٢/٧٠٤شرح الكافية الشافية: ، ينظر٢/٣٣٧الكتاب    )٢(
  .٢٣٦،المقرب ومعه مثل المقرب ٢/٢٦٣،شرح جمل الزجاجي ١/١٦٩ينظر المقرب    )٣(
، شـرح   ١/٥٦٧، المساعد علـى تسـهيل الفوائـد    ٣/١٥١٦ارتشاف الضرب : ينظر   )٤(

  . ١/٥٠٠ابن عقيل  ، منحة الجليل بتحقق شرح٣/٢٥٦، همع الهوامع١/٥٤٩التصريح 
،  ٢/٢٦٨أوضـح المسـالك   ، ٢/٢٩٠شرح التسهيل : ، من شواهد  ٢٦٧/ ١في ديوانه   )٥(

  .١/٢٢٩، ، شرح األشموني ١/٥٤٩، شرح التصريح  ١/٥٠٠شرح ابن عقيل 



 ١٦٨

  :من حيث المعنى  –ب 
إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه في كالم منفي، فإن ذلك يفيد االختصاص جاء 

فمن ذلك تقديم المفعول على الفعل كقولك زيداً ضربت وضربت : "في المثل السائر
تخصيصاً به بالضرب دون غيـره، وذلـك   ) زيداً ضربت: (زيداً، فإن في قولك

ألنك إذا قدمت الفعل كنت بالخيار في إيقاعه على أي ) ضرب زيداً: (الف قولكبخ
ضربت خالداً أو بكـراً أو غيرهمـا، وإذا أخرتـه لـزم     : مفعول شئت بأن تقول
  .)١(" وكذلك يجري األمر في االستثناء... االختصاص للمفعول

  
  : حذف المستثنى : المبحث الرابع

من أدوات االستثناء، بشرط  )غير(و )إال(يجوز حذف المستثنى تخفيفاً مع   
هذا باب يحذف المستثنى فيه استخفافاً، وذلك : "، يقول سيبويه )ليس(أن تسبق بـ

ليس إال ذاك، وليس غيـر ذاك، ولكـنهم   : ليس غير، وليس إال، كأنه قال : قولك
فإن سبقت بغير لـيس لـم    )٢(" حذفوا ذلك تخفيفاً، واكتفاء بعلم المخاطب ما يعني

ولو قلت بدل ليس ال يكون إال أو لم يكن غيـر،  : " يجز الحذف ، يقول ابن يعيش
ليس إال وليس غير، فإنهم حذفوا المستثنى منه اكتفاء بمعرفـة  : لم يجز فإذا قالوا

  .)٣(..."المخاطب
فاسمها مضمر فيها، والخبر محذوف أي لـيس الجـائي إال   ) ليس إال(أما إعراب 

ليس الجـائي إال  : ر ليس محذوفاً، وما بعد إال االسم أيإياه،  ويجوز أن تجعل خب
  .)٤(إياه

                                                
  . ٢/٢٤٠المثل السائر    )١(
،شـرح  ١/٢٨٣،األصول فـي النحـو  ٤/٤٢٩المقتضب : ، ينظر ٢/٣٤٤،٣٤٥الكتاب    )٢(

  . ٢/٣١٧هيلالتس
  . ٢/٨٣شرح المفصل    )٣(
  . ١/٥٩٥، المساعد على تسهيل الفوائد  ٣/١٥٤٨ارتشاف الضرب : ينظر   )٤(



 ١٦٩

إذا قلت ليس غير فاسم ليس مستتر فيها على ما تقدم، وغير الخبر وهي "وأما غير 
منتصبة، وإنما لما حذف منها ما أضيفت إليه وقطعت عن اإلضافة بنيـت علـى   

أو " غيرك"غيراً فقلت  إذا أضيفت: الضم تشبيهاً بالغايات، قال أبو الحسن األخفش
جاءني زيد ليس غيره، ولـيس  : الرفع والنصب تقول: غير ذاك جاز فيها وجهان 

ليس غيره صحيحاً، : وأضمر الخبر كأنه قال" ليس"غيره، فإذا رفع فعلى أنه اسم 
ليس الجائي أو لـيس األمـر   : إذا نصب فعلى أنه الخبر وأضمر االسم كأنه قالو

  .)١(" ا أجاز في غير الفتح والضمغيره، وإذا لم يضفه
  

  ) : غیر(االستثناء بـ: المبحث الخامس
وما جاء من األسماء فيه معنـى  "غير من األسماء التي تفيد معنى االستثناء   
،فتأخذ حكم االسم الواقع بعد إال، ويكـون االسـم الـذي بعـدها      )٢(..." إال فغير

جاز فيه االستثناء بـإال جـاز   وكل موضع : "مجروراً إلضافته إليه يقول سيبويه
  .)٣(" بغير، وجرى مجرى االسم الذي بعده إال ألنه اسم بمنزلته وفيه معنى إال

فغير إذن تأخذ الحكم اإلعرابي لالسم الواقع بعد إال من وجوب للنصب، أو جواز 
  .النصب واالتباع، وقد ذكرنا هذا سابقاً في أحكام االستثناء بإال 

أما من حيث المعنى فهي تفيد االستثناء مثل إال يقول ابن هذا من حيث اإلعراب، 
وأما إذا كانت استثناء فإنه إذا كان قبلها إيجاب فما بعدها نفي، وإذا كـان  : "يعيش 

  .)٤(" قبلها نفي فما بعدها إيجاب، ألنها ههنا محمولة على إال فكان حكمها كحكمه
ما قام (ال تطابق إال تماماً فقولنا غير أنه ثم اختالف في المعنى بينها وبين إال فهي 

ليسا متطابقين في المعنى، ففي الجملـة األولـى   ) ما قام غير محمد(و) إال محمد
                                                

 ٣١٨+٢/٣١٧، شرح التسهيل ٣/١٥٤٩ارتشاف الضرب : ، ينظر ٢/٨٣شرح المفصل    )١(
  .  ١/٥٩٥والمساعد على تسهيل الفوائد 

  . ٢/٣٠٩الكتاب    )٢(
  . ٢/٣٤٣المصدر السابق    )٣(
  . ٢/٧١شرح المفصل    )٤(



 ١٧٠

إثبات القيام لمحمد وحده ونفيته عمن عداه، وأما الثانية فتحتمل هذا المعنى وتحتمل 
معنى آخر، وهو أن غير محمد لم يقم فيكون نفي القيام عن غير محمد وسكت عن 

ما جاءني غير زيد، احتمل أن تريد : فإذا قلت:" ،يقول الجرجاني في ذلك )١("محمد
نفي أن يكون قد جاء معه إنسان آخر، وأن تريد نفي أن ال يكون جاء وجاء مكانه 

  .)٢(" واحد آخر
  :قول الشاعر) غير(ومن الشواهد على االستثناء بـ

  )٣(اع الكتائبوال عيب فيهم غير أن سيوفهم     بهن فلوٌل من قر
  .فاالستثناء هنا تام غير موجب

منصوب على االستثناء، والمصدر المؤول من أن ومعموليها في محل جـر  :غير
  .باإلضافة

  :، من ذلك قول الشاعر)٤(مع االستثناء المنقطع) غير(وتستعمل 
   )٥(وكل أبي باسُل غير أنني      إذا عرضت ُأولى الطرائد أبسُل

  :)٦( )وىس(ـ االستثناء ب
سوى مثل إال في الداللة على االستثناء، وحكم المستثنى بها الجر باإلضافة، وتأخذ 

وهي مثل غيـر  "حكم االسم الواقع بعد إال وتقدر حركات اإلعراب عليها للتعذر، 

                                                
  . ٢/٢٢٧معاني النحو : بتصرف    )١(
  . ٣٤٩دالئل اإلعجاز    )٢(
ـ     )٣( ، شـرح  ٢/٣٢٦الكتـاب : ، مـن شـواهد   ٤٤البيت للنابغة الذبياني في ديوانـه صـ

 .٣/٣٢٧، خزانة األدب٣/٢٨١، همع الهوامع٢/٨٨الرضي
 . ٢/٨٨شرح الرضي : ينظر    )٤(
، خزانـة  ٢/٩١شـرح الرضـي   : ، مـن شـواهد   ٥٩رى في ديوانه صـالبيت للشنف   )٥(

 .٣/٣٤٠األدب
،المسـاعد  ١/١٦٠،مغني اللبيب١/٢٨٤األصول في النحو: وتنطق سوى أو سواء، ينظر   )٦(

  .١/٥٩٥في تسهيل الفوائد



 ١٧١

  .)١("وتقبل أثر العوامل المفرغة... ومنقطع ... معنى واستعماالً فيستثنى به متصل
  :الً قول الشاعرفمن االستثناء بها متص

ى الذي يورث الفو         ــز فعقباه حسرة وخسارو٢(كل سعيٍ س(  
  : ومن االستثناء بها منقطعاً قول الشاعر

  )٣(لم ألف في الدار ذا نُطق سوى طلٍل      قد كاد يعفو وما بالعهد من قدمِ
  :وقد اختلف النحويون في إعرابها

يين أنها ال تكون إال ظرفاً، وال تخرج عن فمذهب الخليل وسيبويه وجمهور البصر
ومذهب الرماني والعكبري أن األكثر اسـتعمالها  . الظرفية إال في الشعر ضرورةً

ومذهب الكوفيين أنها تستعمل ظرفاً، وغيـر  . قليالً) غير(ظرفاً، وقد تستعمل كـ
في اإلعراب فتأخذ حكم ) غير(وذهب ابن مالك إلى أنها مثل. ظرف دون ضرورة

  .)٤(وما بعدها مجرور باإلضافة) إال(سم الواقع بعداال
  

  : )حاشا(ـ االستثناء ب
تأتي حاشا بمعنى إال، ومذهب سيبويه وأغلب البصريين أنها حرف جـر،    

وأما حاشا فليس باسم لكنه حرف يجر ما بعده كما تجر حتى مـا  : "يقول سيبويه 
الً المتناع وقوعها صلة لـ وال يجيز أن تكون فع )٥(" بعدها، وفيه معنى االستثناء

                                                
،  ٢/٧١٦، شرح الكافية الشـافية   ٢/٣١٤شرح التسهيل : ، ينظر ٢٢٢شرح ابن الناظم    )١(

  .٣/١٥٤٦ضربارتشاف ال
 .٣/١٦٤، همع الهوامع٢/٣١٤شرح التسهيل: البيت بال نسبة، من شواهد   )٢(
، همـع  ٢٢٢، شـرح ابـن النـاظم   ٢/٣١٤شرح التسـهيل : البيت بالنسبة، من شواهد    )٣(

 .٣/١٦٤الهوامع
، شـرح  ٢٢٣ومابعـدها، شـرح ابـن النـاظم     ٢/٧١٦شرح الكافيـة الشـافية  : ينظر   )٤(

 .ومابعدها١/٢٣٥، شرح األشموني١/١٦١بيب، مغني الل٢/١٣٢الرضي
  . ٢/٣٤٩الكتاب    )٥(



 ١٧٢

،وذهب الكوفيـون   )١(" لو قلت أتوني ما حاشا زيد لم يكن كالما"المصدرية  )ما(
ذهب الجرمي والمازني والمبرد والزجاج واألخفش "إلى أنه فعل وذلك لتصرفها  و

وأبو زيد والفراء وأبو عمرو الشيباني إلى أنها تستعمل كثيراً حرفاً جاراً وقلـيالً  
المصدرية إال فـي  ) ما(وال تدخل عليها  )٢(" متعدياً جامداً لتضمنه معنى إالفعالً 

  . )٣(النادر وبذلك ال تكون إال فعالً 
  :وللمستثنى بها وجهين من اإلعراب 

: أن تكون حرف جر والمستثنى مجروراً بها، وهو الكثير الراجح، نحو قولنـا  –أ 
  .قام القوم حاشا زيد، بجر زيد

فعالً ماضياً جامداً، والمستثنى مفعول به منصوب وفاعلها ضـمير  أن تكون  –ب 
  :نحو قول الشاعر ،)٤(مستتر وجوباً 

  )٥(حاشا قريشاً فإن اهللا فضلهم        على البرية باإلسالم والدينِ
  .مفعول به: ، قريشاً)هو(وجوباً تقديره  فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر: حاشا

  
  : )عدا(و )خال(ـ االستثناء ب

ما أتاني أحد : وذلك قولك: "من أدوات االستثناء وهي بمعنى جاوز، يقول سيبويه 
جاوز بعضهم زيـداً، إال أن خـال   : خال زيداً، وأتاني القوم عدا عمراً، كأنك قلت

                                                
  . ٢/٣٥٠المصدر السابق    )١(
 ،١/٢٣٩) ٣٧(، االنصـاف فـي مسـائل الخـالف المسـألة     ٢٠٨أسرار العربية: ينظر   )٢(

، ١/١٤٣، مغنـي اللبيـب  ٥٦٢الجنـى الـداني    ، ١٠٩االستغناء في أحكام االسـتثناء 
  . ١/٥٨٥الفوائد ومابعدها،المساعد على تسهيل 

، المسـاعد علـى تسـهيل     ٣/١٥٣٦، ارتشاف الضرب ٢٢٥شرح ابن الناظم: ينظر     )٣(
  .١/٥٦٨، شرح التصريح١/٥٨٦الفوائد

  . ١/٢٣٩شرح األشموني : ينظر   )٤(
 .١/٢٣٩، شرح األشموني١/٥١٦شرح ابن عقيل: البيت للفرزدق، من شواهد   )٥(



 ١٧٣

وما بعدهما مخرج ممـا قبلهمـا فهـو بعـد     " )١(...." وعدا فيهما معنى االستثناء
  .)٢(" الموجب منفي وبعد المنفي موجب مثبت

  ، فإذا جاء قبلهما ما المصدرية تعين عند الجمهور )٣(تنصبان المستثنى وتجرانه 
  : )٥(من ذلك قول الشاعر   )٤(النصب، فيكونان فعلين

  أال كل شيء ما خال اهللا باطل      وكل نعيم ال محالة زائل 
تقـديره   فعالً ماضياً لسبقها بما المصدرية، وفاعلها ضمير مستتر وجوباً) خال(فـ

  .مفعول به منصوب ): اهللا(هو ،لفظ الجاللة 
  :قول الشاعر) ماعدا(ومن النصب بـ

  )٦(تمل الندامى ما عداني ألنني         بكل الذي يهوى نديمي مولع
، )هو(فعدا فعالً ماضياً لسبقها بما المصدرية، والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره

  .والنون للوقاية، والياء مفعول به
  :المستثنى، وجهين من اإلعراب  في ن لم تسبقا بما المصدرية فيجوزوإ
  .الجر على أنهما حرفا جر  –أ 

  :قول الشاعر) عدا(فمن الجر بـ
  )١(أبحنا حيهم قتالً وأسراً         عدا الشمطاء والطفل الصغير

                                                
  . ٢/٣٤٨الكتاب    )١(
  . ٢/٤٩مفصل شرح ال   )٢(
، ٣/١٥٣٤، ارتشاف الضـرب ٢٢٦شرح ابن الناظم  : لم يذكر سيبويه حرفية عدا، ينظر   )٣(

  . ١/٥٨٤، المساعد على تسهيل الفوائد ٢/٢٨٥أوضح المسالك 
، شرح الكافية ٢/٣١٠، شرح التسهيل ٢١٢أسرار العربية :ينظر روى الجرمي الجر بهما  )٤(

  . ١/٥٨٤ل الفوائد ، المساعد على تسهي٢/٧٢٢الشافية
شـرح   ،٩٦المفصـل  : ، وهو من شواهد١٣٢البيت للبيد بن ربيعة العامري في ديوانه    )٥(

  . ١/٥٦٥، شرح التصريح ١/١٥٤،مغني اللبيب  ٢/٣١٠، شرح التسهيل٢/٥٠المفصل
، شـرح  ٢٨٥، شـرح شـذور الـذهب   ٢/٣٠٧البيت بال نسـبة فـي شـرح التسـهيل       )٦(

 .١/١١٥التصريح



 ١٧٤

  .مجرور بعدا: حرف جر، الشمطاء : فعدا
  :قول الشاعر) خال(ومن الجر بـ

  
  )٢(وإنما       أعد عيالي شعبةً من عيالكا ال أرجو سواك خال اهللا

  .مجرور بخال) اهللا(حرف جر، لفظ الجاللة: خال
  .)٣(النصب على أنهما فعالن ماضيان –ب 

ما أتاني القوم خال عبداهللا، فيجعـل  : وبعض العرب يقول : "يقول سيبويه في خال 
النصب، ألن ما اسم وال يكـون  ما خال فليس فيه إال : خال بمنزلة حاشا، فإذا قلت

  .)٤("صلتها إال الفعل، وهي ما التي في قولك أفعل ما فعلت

                                                                                                                                       
، ١/٥١٤، شرح ابن عقيل٢٢٦، شرح ابن الناظم٢/٣١٠بال نسبة في شرح التسهيل البيت   )١(

 .١/٢٣٨، شرح األشموني١/٥٦٣شرح التصريح
، شـرح  ١/٥١٣، شـرح ابـن عقيـل   ٢/٢٩١البيت بال نسـبة فـي شـرح التسـهيل       )٢(

 .١/٢٣٧األشموني
أوضـح  ، ٢/٧٢١،شرح الكافية الشافية٣/١٥٣٤، ارتشاف الضرب١٨٩المرتجل :ينظر    )٣(

 .ومابعدها٢/٢٨٥المسالك
 .٣٥٠، ٢/٣٤٩الكتاب   )٤(



 ١٧٥

  الفصل اخلامس
  االستفهام واألمر والنهي بني النفي واإلثبات 

  
  :االستفھام :  المبحث األول

  : مفهومه  -١
واالستفهام مصدر استفهمت أي طلبت الفهم "االستفهام طلب الفهم، يقول ابن يعيش 

اسـتعالم مـا فـي ضـمير     "أنـه  :، وعرفه الجرجاني)١("هذه السين تفيد الطلبو
هو طلب حصول صورة الشيء في الذهن، فـإن كانـت تلـك    : المخاطب، وقيل

وقوعها فحصولها هو التصديق وإال فهـو   الصورة وقوع نسبة بين الشيئين أو ال
  .فهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً لدى السائل. )٢("التصور

ؤدى االستفهام بأدوات منها حروف، ومنها أسماء، ولكل منهـا معنـى خـاص    وي
إضافة إلى معناها األصلي االستفهامي، وهذه األدوات لها الصدارة في جملتها، فال 

: ، ويبين ابن الشجري العلة في صدارتهايجوز أن يتقدم شيء مما في حيزها عليها
جلـس زيـد أيـن؟    : ك، فلو قلتوإنما لزم تصديره ألنك لو أخرته تناقَض كالم"

وخرج محمد متى؟ جعلت أول كالمك جملة خبرية، ثم نقضت الخبر باالسـتفهام،  
أين جلس زيد؟ ومتى خـرج محمـد؟ ألن   : فلذلك وجب أن تقدم االستفهام فتقول

مرادك أن تستفهم عن مكان جلوس زيد، وزمان خرج محمد، فزال بتقدم االستفهام 
  .)٣("التناقض

  : تفهام أدوات االس-٢
من، مـا،  (أدوات االستفهام إحدى عشرة أداة حرفان الهمزة وهل، وتسعة أسماء 

  ) .كيف، أنى، متى، أين، أيان، كم، أي
  :وهذه األدوات تقسم بحسب الطلب إلى ثالثة أقسام 

                                                
  . ٥/٩٩شرح المفصل    )١(
 . ٧التعريفات    )٢(
 . ٥/١٠٤شرح المفصل : ، ينظر ١/٤٠٢) ٣٤(أمالي ابن الشجري المجلس    )٣(



 ١٧٦

  : )٢(وهي الهمزة)١(ما يطلب به حصول التصديق أو التصور - ١
  أزيد عندك أم عمرو؟: تصور نحو أزيد قائم؟ ولطلب ال: فطلب التصديق نحو 

 نفياً ،) ال(إثباتاً، و) نعم(فإذا كانت الهمزة لطلب التصديق كان جواب االستفهام بـ
وإذا كانت الهمزة لطلب التصور كان الجواب عنها بتعيين المسؤول عنه من فعل 

 المعادلة مع) أم(وال تذكر . )٣(أو فاعل أو غيره، وال يصح الجواب بـ نعم أو ال 
، وأمـا همـزة   )بل(فهي المنقطعة بمعنى )أم (همزة التصديق، وإذا جاءت معها 

) أم(التصور فيجب أن يلي المسؤول عنه همزة التصور، ويـذكر معهـا غالبـاً    
  .)٤(المتصلة وقد تحذف إذا دل عليها دليل )أم(المعادلة وتسمى هنا 

  
بطلـب  تخـتص هـل   : )٥() هل(ما يختص بطلب حصول التصديق وأداته  – ٢

إن أريـد اإلثبـات و   ) نـعم(، نحو هل قام زيد، ويجاب بـ)٦(التصديق الموجب 
ـ  )٨(،ويمتنع ذكر أم المعادلة معها )٧(إن أريد النفي) ال(بـ ـ ،وذلك ألن سؤالك ب
يقتضي جهلك بالحكم ، وذكر المعادل بعد أم يدل على معرفتـك بـالحكم،    )هل(

                                                
إدراك النسبة بين شيئين، والتصور إدراك المفرد واالستفسـار عـن كيفيـة    : التصديق    )١(

 .حدوث فعل ما
، مغنـي  ١٠٩، اإليضاح في علوم البالغـة ١٣٤، رصف المباني٥٣١مفتاح العلوم:ينظر   )٢(

 .٢/٢٤٨، شروح التلخيص١/٣٧اللبيب
  .  ١٧٣البالغة فنونها وأفنانها : ينظر    )٣(
،  ٢٥٣/ ٢ومابعدها ، شـروح التلخـيص   ١/٦٥، مغني اللبيب ٣٥الجنى الداني : ينظر   )٤(

  . ١٧٤البالغة فنونها وأفنانها
 ،٢/١٣، مغنـي اللبيـب   ١٠٩، ، اإليضاح في علوم البالغـة  ٥٣١مفتاح العلوم : ينظر   )٥(

  . ٢/٢٥٤شروح التلخيص 
  .٢/١٣، مغني اللبيب ١٠٠الجنى الداني : ينظر    )٦(
  . ٩٨علم المعاني ، عبدالعزيز عتيق : ينظر    )٧(
  . ٢/٢٥٥شروح التلخيص : ينظر   )٨(



 ١٧٧

هلك به، وفي هذا تناقض، وإن ذكرت فيجتمع في الجملة الواحدة علمك بالحكم وج
  .)١(فهي المنقطعة ال المتصلة

  
  : )٢(ما يختص بطلب حصول التصور وأدواته أسماء االستفهام  – ٣

) ما، من، أي، كم، أين، كيف، أنى، متـى ، أيـان  (تستعمل جميع أسماء االستفهام 
وتختلـف مـن جهـة أن    "للتصور، ويكون الجواب معها بتعين المسؤول عنـه،  

للعاقل، وكم ) من(لغير العاقل و) ما(فـ . )٣(لمطلوب بكل منها تصور شيء آخر ا
وكم للسؤال عن العدد، وكيف للحال، وأنى بمعنى كيـف، أو مـن أيـن، ومتـى     
للزمان، وأيان للزمان في موضع التفخيم، وأين للمكان، وأي للسؤال عما يميز أحد 

  .)٤(يعمهما المتشاركين في أمر
  

  :دوات االستفھام األحكام النحویة أل
  :تنقسم أدوات االستفهام إلى قسمين 

  أسماء  -٢    حروف  – ١
  

  : حروف االستفهام : أوالً 
  :الهمزة  – ١

حرف االستفهام الذي ال يزول عنه إلى غيره "أصل أدوات االستفهام فهي   
أضـرب  : وتدخل على الجملة الفعلية نحـو  )٥(" وليس لالستفهام في األصل غيره

                                                
  . ١٨٠نها وأفنانها البالغة فنو: ينظر   )١(
  .ومابعدها١١٠،  اإليضاح في علوم البالغة ٥٣٣مفتاح العلوم : ينظر   )٢(
  . ٢/٢٧٣شروح التلخيص : ينظر   )٣(
  . ١١٠وما بعدها، اإليضاح في علوم البالغة  ٥٣٣مفتاح العلوم : ينظر   )٤(
  . ١/٩٩الكتاب    )٥(



 ١٧٨

أزيد خارج؟ وعلى االسمية التي خبر : االسمية الخالية من الفعل نحو  زيد؟ وعلى
   )١(أزيد خرج ؟ : المبتدأ فيها فعل نحو 

ويجوز مع الهمزة تقديم االسم على الفعل، وال يجوز ذلك مع غيرها مـن أدوات  
أزيداً ضربت؟ فتقدم المفعول وتفصل به بين همـزة االسـتفهام   : تقول"االستفهام 
هل زيداً ضـربت؟ وال  : يجوز ذلك مع غيرها مما يستفهم به فال تقول والفعل وال

  . )٢("متى زيداً ضربت؟ 
وتختص بتمام الصدارة، لذا تقدمت على حروف العطف، بخالف أدوات االستفهام 

ألـم  : (، كقوله تعـالى  )٤(،وتدخل الهمزة على اإلثبات، وعلى النفي  )٣(األخرى 
  . )٦(إذا دل عليها دليل  ويجوز حذفها،)٥() نشرح لك صدرك

وإنما لـم  : "وليس لها محل من اإلعراب ألنها من الحروف الهوامل يقول الرماني
تعمل الهمزة شيئاً، وكانت من الهوامل ألنها تدخل على االسم والفعل، ومـا كـان   
بهذه الصفة لم يعمل شيئاً، وإنما يعمل الحرف إذا اخـتص بأحـد القبيلـين دون    

  .)٧("اآلخر
  : ل ه – ٢

هل زيد قائم؟ وهل قام زيـد؟  : نحو  ،حرف استفهام يدخل على األسماء واألفعال
فـإن  "، ومع هل ال يتقدم االسم على الفعل  )٨(ولعدم اختصاصها بأحدهما أهملت 

                                                
  .  ٤/٤٤٦الرضي شرح  ، ٥/٩٩، شرح المفصل١/٩٩الكتاب :ينظر    )١(
  . ٥/١٠٠شرح المفصل    )٢(
، المسـاعد علـى تسـهيل    ١/٣٨،مغنـي اللبيـب   ٥/١٠٠المصـدر السـابق   : ينظر    )٣(

  .٣/٢١٥الفوائد
  . ١/٣٧مغني اللبيب : ينظر   )٤(
  ) .١(سورة الشرح اآلية    )٥(
  .، ١/٣٦، مغني اللبيب ١٣٥،  رصف المباني ٥/١٠٤شرح المفصل :ينظر   )٦(
  . ٣٦معاني الحروف    )٧(
  .٥/٩٩، شرح المفصل  ١٠٢معاني الحروف  :ينظر   )٨(



 ١٧٩

قلت هل زيداً رأيت؟ وهل زيد ذهب قبح ولم يجز إال في الشعر، ألنه لما اجتمـع  
، )١(" طر شـاعر فقـدم االسـم نصـب    االسم والفعل حملوه على األصل فإن اض

،وتقع هل بعـد   )٢(وال تدخل على النفي ألنه بمعنى قد  ،وتستعمل هل في األثبات
، وتدخل على الفعل المضارع فتخصصـه لالسـتقبال   )٣(حروف العطف ال قبله 

ويجوز أن تحذف الجملة الداخلة عليها هل عند ،)٤(هل تسافر اآلن؟: فيمنع أن تقول
  :)٥(حو قول الشاعرعند وجود المفسر، ن

  ليت شعري هل ثم هل آتينهم      أو يحولن دون ذلك الردى 
  .)٦(أي هل آتينهم ثم هل آتينهم 

  :أسماء االستفهام : ثانياً 
كلهـا  و، )من، ما، متى، أيان، أين، أنى، كيف، كـم، أي (: أسماء االستفهام هي 

  . معربة ألنها تضاف إلى المفرد) أي(مبنية ما عدا 
  : من  – ١

  .)٧(" وهي للمسألة عن األناسي: "اسم يستفهم بها عن العاقل يقول سيبويه 
  .)٨(تدخل على األسماء واألفعال ، وتعرب حسب موقعه في الجملة 

  مبتدأ وذا خبر والعائد ) من(الموصولة فتكون ) ذا(من االستفهامية مع (وتتركب 
  

                                                
  . ١/٩٩الكتاب    )١(
  .٣/٢٨٩، المقتضب ٣/١٨٩الكتاب : ينظر   )٢(
  .٣/٢١٧، المساعد على تسهيل الفوائد  ٢/١٤مغني اللبيب: ينظر   )٣(
  . ٢/١٣مغني اللبيب : ينظر   )٤(
، مغنـي  ٤٧٠رصف المباني  ،٥/١٠٠وشرح المفصل  : البيت بال نسبة وهو من شواهد   )٥(

  .٢/١٤اللبيب 
  .  ٤٧٠رصف المباني : ينظر    )٦(
  . ٤/٢٢٨الكتاب    )٧(
  .  ١٢أسلوب االستفهام في القرآن غرضه وإعرابه : ينظر   )٨(



 ١٨٠

  ؟)١(من ذا لقيت: محذوف نحو 
  : ما  –٢

  ) ذا(، وتقرن ما االستفهامية مع )٢(عن غير العاقل او عن الجنس اسم يستفهم بها
! ( :، نحو قولـه تعـالى    )٤(، وتحذف ألفها إذا جرت )٣(فيكون فيها عدة أوجه 

وأما قولهم عالمـة  :" ،وتلحقها الهاء عند الوقف، يقول سيبويه )٥( )   " #
قفت، ألنك حـذفت  وفيمه ولمه وبمه وحتامه، فالهاء في هذه الحروف أجود إذا و

  .)٦(" فصار آخره كآخر ارمه واغزه) ما(األلف في 
  : متى  – ٣

، وتتعلق بمحـذوف  )٧(" ومتى أي حين" :اسم يستفهم بها عن الزمان، يقول سيبويه
وإذا دخلت على فعل فهي " متى االمتحان؟: "خبر مقدم إذا دخلت على االسم، نحو 

  ؟ )٨(متى تأتي : ية، نحومتعلقة به في محل نصب على الظرفية الزمان
  :أيان  – ٤

: ، نحو قولـه تعـالى   )٩(اسم يستفهم بها عن الزمان في المستقبل، وتختص باألمور المفخمة 
ة أَيان مرساها{ اعنِ السع لُونَك أَ سفي حكمها اإلعرابي )متى(وهي مثل  ،)١٠(}ي.  

                                                
  . ١/٣٣٩مغني اللبيب : ينظر   )١(
  . ٤/٢٢٨الكتاب : ينظر   )٢(
  . ٣١٥، ١/٣١٤مغني اللبيب : ينظر   )٣(
  . ١/٣١٢المصدر السابق    )٤(
  ) .١(سورة النبأ اآلية    )٥(
  . ٤/١٦٤الكتاب    )٦(
  . ٤/٢٣٣المصدر السابق    )٧(
  .١٣، أسلوب االستفهام في القرآن الكريم٣١١المعجم الوافي في أدوات النحو العربي : ينظر   )٨(
  . ٣/١٣٥شرح المفصل : ينظر   )٩(
  . ٤٢ سورة النازعات اآلية   )١٠(



 ١٨١

  
، )١("ال يكون أين إال لألماكنو:"يبويهاسم يستفهم بها عن المكان، يقول س: أين  –٥

أيـن زيـد؟ وتتعلـق    : نحو )٢("أي مكان: وأين : "، وفي موضع آخر)١("لألماكن
بمحذوف خبر مقدم إذا دخلت على االسم كالمثال السابق، وإذا دخلت على الفعـل  

  ؟ )٣(أين جلست : فهي متعلقة به في محل نصب على الظرفية المكانية، نحو 
، نحـو  )٤()من أين(كان مثل أين، وتكون بمعنىاسم يستفهم بها عن الم :ى أنَّ – ٦

u ( :، وتكون بمعنى كيف، نحو قوله تعـالى  )٥()  × Ú Ù Ø( :قوله تعالى 
{ z y x w v  ()وأنى تكون في معنى كيف وأيـن : "، يقول سيبويه  )٦ "

  .وهي مثل أين في حكمها اإلعرابي  )٧(
د ؟ أي حاله من الصحة كيف زي: ، فتقول)٨(اسم يستفهم بها عن الحال:كيف  – ٧

تقع خبراً قبل ما ال يسـتغني،  ف"، )٩("وكيف على أي حال"والمرض، يقول سيبويه 
زيد؟ وكيف كنت؟ وكيف أعملته فرسك؟ ألن ثاني مفعولي ظن، وثالث  كيف: نحو

  .)١٠(" كيف جاء زيد؟: ل ما يستغني، نحووحاالً قب أعلم خبران في األصل،مفعوالت

  :كم  – ٨

                                                
 . ١/٤٠١) ٣٤(أمالي ابن الشجري المجلس : ، ينظر ١/٢١٩الكتاب   )١(
 . ٤/٢٣٣المصدر السابق  )٢(
  . ١٣أسلوب االستفهام في القرآن الكريم غرضه وإعرابه) ٣(

 . ٦١حروف المعاني : ينظر )٤(
  . ٣٧سورة آل عمران اآلية  )٥(

  . ٢٥٩سورة البقرة اآلية )٦(

   . ٤/٢٣٥الكتاب  )٧(

 .وما بعدها  ٥٥مسائل خالفية في النحو : اختلف في اسميتها، ينظر )٨(
  .٤/٢٣٣الكتاب  ) ٩(

   . ١/٢٢٣مغني اللبيب  )١٠(



 ١٨٢

، وتقـع  )١("وكم وهي للمسألة عن العدد: "بها عن العدد، يقول سيبويهاسم يستفهم 
كـم جـزءاً   : كم درهماً لك؟  ومفعوالً به أما لفعل متعد بنفسه، نحو : مبتدأ، نحو

: على كم تصدقت؟ ومضافاً إليهـا نحـو   : لمتعد بحرف الجر، نحو  قرأت ؟ وإما
كم ضـربة  : دراً نحو كم ميالً سرت؟ ومص: غالم كم رجالً ظريف؟ وظرفاً نحو

، إال أن يـدخلها حـرف   )٣(ومميزها ال يكون إال مفرداً منصوباً  ،)٢(ضربت زيداً
والثاني ، )من(النصب على التمييز، أو الجر على إضمار : جر، فيجوز فيه وجهان

  .)٤(غير مستحسن
  : أي  – ٩

اء ، وهي االسم الوحيد المعرب مـن أسـم  )٥(اسم استفهام يطلب به تعيين الشيء 
، وهي حسب ما تضاف إليه ، فإن أضيفت إلى ظرف مكـان كانـت    )٦(االستفهام

أي مكان جلست؟ وإن أضيفت إلى ظرف زمان كانت ظـرف  : ظرف مكان نحو 
أي يوم تسافر ؟ فإذا جاء بعدها فعل متعد لم يستوف مفعولـه فهـي   : نحو: زمان

مفعـول   أي رجل أكرمت؟ وإذا أضيفت إلى مصـدر فهـي  : مفعول به مقدم نحو
  .)٨( )Ð Ï Î Í Ì Ë Ê( :نحو قوله تعالى  ،)٧(مطلق

ويخرج االستفهام من معناه الحقيقي إلى معان مجازية تعرف من السياق الذي ترد 
  .فيه

                                                
  . ٤/٢٢٨الكتاب ) ١(

  . ١١٥، ٢/١١٤، والمساعدة على تسهيل الفوائد ١٦٩، ٣/١٦٨شرح المفصل : ينظر   )٢(
  . ٣/١٧٥شرح المفصل : ينظر   )٣(
  . ١/٢٠٤، مغني اللبيب ٢/١٦٠الكتاب : ينظر   )٤(
  . ٤/٢٣٣الكتاب  :ينظر  )٥(
  .  ٢/١٣٤، اللباب في علل البناء واإلعراب ٣٨٩أسرار العربية :ينظر) ٦(
  . ٣/١٤٣، المساعد على تسهيل الفوائد٤/١٨٦٨ارتشاف الضرب : ينظر) ٧(

   . ٢٢٧سورة الشعراء اآلية) ٨(



 ١٨٣

  :االستفهام المجازي 
هذا االستفهام ال يراد به الطلب، فالمستفهم ال يبحث عن إجابة محددة، وإنما   

ن يستفسر عن شيء، وبهذا يخرج االستفهام إلى يبحث عن تصور ما للمتكلم دون أ
أسلوب مجازي ال يطابق في داللته الداللة الحقيقية، فيصـبح بمعنـى الخبـر ال    

وقد أشار سيبويه إلى هذا النوع من االستفهام، يقول في باب ما جـرى  . )١(اإلنشاء
لـك  وذ:" من األسماء التي لم تؤخذ من الفعل مجرى األسماء التي أخذت من الفعل

أتميميا مرة وقيسيا أخرى، وإنما هذا أنك رأيت رجال في حال تلون وتنقـل  : قولك
أتحول تميميا مرة وقيسـيا أخـرى،   : أتميميا مرة وقيسييا أخرى، كأنك قلت: فقلت

فأنت في هذه الحال تعمل في تثبيت هذا له وهو عندك في تلك الحال فـي تلـون   
اً عن أمر هو جاهل به ليفهمه إياه ويخبره ولكنه وبخه وتنقل، وليس يسأله مسترشد

االسـتفهام التقريـري   : وسنقف عند معنيين من هذه المعـاني وهمـا   )٢( ..."بذلك
االستفهام بمعنى " :)٣(واالستفهام اإلنكاري، وذلك ألنها بمعنى الخبر يقول الزركشي

مى اسـتفهام  إثبات، فالوارد للنفي يس: نفي، والثاني: أحدهما:بمعنى الخبر ضربان
إنكار المخاطب، : إنكار، والوارد لإلثبات يسمى استفهام تقرير، ألنه يطلب باألول

  .)٤("إقراره به: وبالثاني
حملك المخاطب على اإلقرار واالعتـراف  : "التقرير معناه: االستفهام التقريري  – ١

اطب اإلقـرار  ، فاستفهام التقريري يطلب من المخ)٥("بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفيه
  . )٦(بالشيء الذي فعله واالعتراف به، فالمراد من هذا االستفهام اإلثبات

                                                
 .٦٦حسين جمعة، صـ " ة جمالية نقديةدراسة بالغي"جمالية الخبر واإلنشاء:  ينظر   )١(
 .١/٣٤٤الكتاب   )٢(
بمعنى الخبر، وبمعنى اإلنشاء، بمعنى الخبـر مـا   : قسم الزركشي االستفهام على قسمين   )٣(

سوف نقف عنده، أما بمعنى اإلنشاء فهو األمر والنهي والتحـذير والتـذكير والتنبيـه    
 .ومابعدها  ٢/٣٢٨آنالبرهان في علوم القر: والترغيب والتمني، ينظر

 .٢/٣٢٨البرهان في علوم القرآن   )٤(
  . ١/٤٠مغني اللبيب    )٥(
 . ٢/٣٣٣البرهان في علوم القرآن : ينظر   )٦(



 ١٨٤

ومما يدلك : "وال يستخدم من أدوات االستفهام في التقرير إال الهمزة، يقول سيبويه 
وأنت تعلم أنه ! أطرباً : على أن ألف االستفهام ليست بمنزلة هل أنك تقول للرجل

وتقـرر  : "،ويقول ابن يعيش )١(" وال تقول هذا بعد هلقد طرب لتوبخه وتقرره، 
أتضرب زيداً وهو أخوك؟ فهذا تقرير علـى سـبيل اإلنكـار وال    : بالهمزة فتقول

  . )٢(...." يستعمل غير الهمزة في هذا
  .وإذا دخلت هذه الهمزة على اإلثبات صار نفياً، وإذا دخلت على النفي صار إثباتاً

  :جرير ومن دخولها على النفي قول 
   )٣(ألستم خير من ركب المطايا         وأندى العالمين بطون راح 

فنقلب المعنى إلى إثبات، أي أنت خير من ركـب  " ليس"فدخلت الهمزة على النفي 
ومن ذلك لفظ الواجب إذا لحقته همزة التقرير عـاد  : "المطايا جاء في الخصائص

  . )٤("نفياً، وإذا لحقت لفظ النفي عاد إيجاباً
فالهمزة لم تطلب جواباً وإنما أفاده التقرير، والهمزة كما يذكر الرماني أنها إذا دخلـت علـى   

  .)٥(..." وتكون تقريراً أو تحقيقاً وذلك إذا دخلت على ما أولم أوليس: "أداة نفي أفاده التقرير
)٥(.  

Z Y ( :ولذلك جاز أن يعطف على االستفهام جملة مثبتة، من ذلك قوله تعالى

] \ [  _ ^a `  ()٦(.  

                                                
  .  ٣/١٧٦الكتاب    )١(
  . ١/٦٩٦ارتشاف الضرب : ، ينظر ٥/١٠٠شرح المفصل    )٢(
 ،٣/٢٧٢خصـائص  ، ال٣/٢٩٢، من شـواهد المقتضـب  ١/٨٩البيت للجرير في ديوانه    )٣(

  . ٣٢الجنى الداني   ١/٤٧٤التبصرة والتذكرة
  . ١/٩٠األصول : ينظر  – ٣/٢٧٢الخصائص    )٤(
  .  ٣٣معاني الحروف    )٥(
  . ٧، ٦سورة الضحى ، اآلية    )٦(



 ١٨٥

،وذلك ألن الكالم مـع التقريـر   " ألم يجدك"وهي جملة مثبتة على " وجدك"فعطف 
  . )١(موجب فألم يجدك، أي وجدك 
من ذلك  ،مثله في ذلك مثل االستفهام الحقيقي) بلي(ويجاب االستفهام التقريري بـ

ر أجروا النفي مع التقري: "قال ابن هشام  ،)٢()  G F E D C B( :قوله تعالى 
لـو قـال نعـم    : ولذلك قال ابن عبـاس ) بلي(مجرى النفي المجرد في رده بـ 

  .)٣("لكفروا
ويجب أن تلي الهمزة المقرر به، فإذا أردت أن تقرره بأن الفعل حاصل منه قدمت 

: أفعلت ؟ وإذا أردت أن تقرره بأنه الفاعل قدمت الفاعل، كقولـك : الفعل، كقولك
ا قدمت الفعل كنت تريد أن تقرره بحصول الفعل أأنت فعلت؟ والفرق بينهما أنك إذ

منه، وإذا قدمت الفاعل كنت تريد أن تقره بأنه الفاعل، وكان أمر الفعل في وجوده 
  . )٤(ظاهراً، وال يحتاج إلى اإلقرار بأنه كائن

  : االستفهام اإلنكاري  – ٢
، ويـراد  من المعاني التي يخرج عنها االستفهام الحقيقي، وأغلب ما يكون بالهمزة

وهو الذي يطلب به إبطال مـا يـذكر بعـدها    : اإلنكار: "به النفي، يقول األربلي 
أأنا فعلت؟ أي : تسميتها بالنافي تقول : وتكذيب مدعي من يدعي به، وقيل فاألولى

  .)٥(" ما فعلت فصار ما يقع بعده مثبتاً منفياً، ومنفياً مثبتاً أما فعلت؟ أي فعلت
ستفهام استخداماً مع اإلنكار، وذلك ألنهـا تـدخل علـى    والهمزة أغلب أدوات اال

اإلثبات والنفي، فإذا دخلت همزة االستفهام المفيدة لإلنكار على اإلثبـات انقلـب   

                                                
  . ٤/١٨٦١، ارتشاف الضرب ٣/٢٣٦اإلتقان في علوم القرآن :ينظر    )١(
  . ١٧٢سورة اإلعراف ، اآلية    )٢(
  . ١/١٣٤مغني اللبيب    )٣(
، ١١٢، اإليضاح في علوم البالغة ٥٣٩، مفتاح العلوم١١٤، ١١٣دالئل اإلعجاز : ينظر   )٤(

  .ومابعدها،٢/٢٩٤، شروح التلخيص ١١٣، ١١٢
  . ٤٠جواهر األدب    )٥(



 ١٨٦

وإنما كان اإلنكار كـذلك  "المعنى نفياً، وإذا دخلت على النفي انقلب المعنى إثباتاً، 
لك اسـتحال بـه   ألن منكر الشيء إنما غرضه أن يحيله إلى عكسه وضده، فلـذ 

أفـي اهللا  : (، فمن دخولها على اإلثبات قوله تعـالى )١("اإليجاب نفياً والنفي إيجاباً
ومـن  . ، فدخلت همزة اإلنكار على اإلثبات، فتحول المعنى إلـى النفـي   )٢()شك

، فدخل اإلنكار علـى   )٣()أليس منكم رجل رشيد: (دخولها على النفي قوله تعالى 
  . إثبات أي رجل واحد ألن نفي النفي إثبات  النفي فتحول المعنى إلى

ويشترط في اإلنكار أن يلي المنكر الهمزة سواء كان المنكـر اسـماً أو فعـالً أو    
  .)٤(غيرهما

z y x } ( :نحو قوله تعالى )٥(ويعطف على االستفهام اإلنكاري بالنفي
£ ¢ ¡ � ~ } | {( )٦(.  
ومـا  (قد عطف عليه بـالنفي  ، و)ال أحد يهدي(فمن يهدي استفهام إنكاري بمعنى 

  .وهذا يدل على أن االستفهام اإلنكاري فيه معنى النفي ) لهم
  :واالستفهام اإلنكاري نوعان 

  " .يكون الكالم فيه بمعنى النفي: "استفهام إنكاري تكذيبي : أولهما 
  :وينقسم إلى قسمين 

ى لم يكن أي تكذيب المخاطب فيما ادعاه، ويكون بمعن: التكذيب في الماضي  – ١
  .)٢()  5 6 7 8 9 : ; >( :من ذلك قوله تعالى ،)١(ذلك

)٢(.  
                                                

  . ٣/٢٧٢الخصائص    )١(
  . ١٠سورة إبراهيم اآلية    )٢(
  . ٧٨سورة هود اآلية    )٣(
 . ١١٣ح في علوم البالغةاإليضا: ينظر   )٤(
 . ٣/٢٣٥ينظر اإلتقان في علوم القرآن    )٥(
 . ٢٩سورة الروم اآلية    )٦(



 ١٨٧

مثبت فنقلب المعنى إلى نفي، بمعنـى لـم   " فعل ماض"فدخلت همزة اإلنكار على 
يصطف.  

  أي تكذيب المخاطب فيما يدعيه في الحال أو : و المستقبل أالتكذيب في الحال  – ٢
  :)٤(قول امرئ القيس من ذلك  )٣(" ال يكون"االستقبال، ويكون بمعنى 

  أيقتلني والمشرفي مضاجعي      ومسنونة زرق كأنياب أغوال     
ال : مثبت، فقلبت المعنى إلى نفي بمعنى" فعل مضارع"فدخلت همزة اإلنكار على 

  . يقتلني 
  : استفهام إنكاري توبيخي : ثانيهما 

  :وهو على قسمين 
ما وقع منه، ويكون بمعنـى  أي تقريع المخاطب على : توبيخي في الماضي  – ١

، أي ما كـان  )٦( )   d c b a( :من ذلك قوله تعالى.  )٥(ما كان ينبغي
  .ينبغي لك ذلك

أي تقريع المخاطب على أمر وقع منـه فـي   : توبيخي في الحال واالستقبال  – ٢
® ( :من ذلك قوله تعـالى . )٧(" ال ينبغي"ويكون بمعنى . الحال أو سيقع منه 

                                                                                                                                       
، شروح ١١٣، اإليضاح في علوم البالغة ٥٤٠، مفتاح العلوم ١١٧دالئل اإلعجاز  :ينظر  )١(

  .  ٢/٣٠١لتلخيص 
  . ٤٠سورة اإلسراء ، اآلية    )٢(
، ١١٣، اإليضاح في علـوم البالغـة   ٥٤٠مفتاح العلوم ، ١١٧، دالئل اإلعجاز : ينظر   )٣(

  . ٢/٣٠١شروح التلخيص 
  . ٢/٣٦٢،شرح التسهيل ١١٧، من شواهد دالئل اإلعجاز  ٣٣في ديوانه    )٤(
،  ١١٣، اإليضاح في علـوم البالغـة   ٥٤٠، مفتاح العلوم ١١٨دالئل اإلعجاز   :ينظر    )٥(

  . ٢/٣٠٠شروح التلخيص 
 .٩٣ة سورة طه اآلي   )٦(
، ١١٣، اإليضاح فـي علـوم البالغـة    ٥٤٠،  مفتاح العلوم ١١٨دالئل اإلعجاز : ينظر   )٧(

  .٢/٣٠١شروح التلخيص 



 ١٨٨

: ، فهو يـوبخهم، كأنـه يقـول   )١()  ¯ ° ± ² ³ ´
  .الينبغي أن يكون منكم الكفر

  .وذلك ألنه على أمر قد وقع . نفي " االستفهام التوبيخي"وليس في هذا النوع 
I H ( :وقد يأتي اإلنكار بأي أداة من أدوات االستفهام من ذلك قوله تعالى 

L K J  ()أي ال يغفرها غيره)٢ ،.  
واعلم أنـا وإن كنـا نفسـر    :" االستفهام اإلنكاري ويبين عبد القاهر الغرض من

أنه ليتنبه السامع حتى : االستفهام في مثل هذا باإلنكار فإن الذي هو محض المعنى
يرجع إلى نفسه فيخجل ويرتدع ويعيى بالجواب، إما ألنه قد ادعى القدرة على فعل 

إما ألنه هم بأن فافعل، فيفضحه ذلك، و: ال يقدر عليه، فإذا ثبت على دعواه قيل له
يفعل ما ال يستصوب فعله، فإذا روجع فيه تنبه وعرف الخطأ، وإما ألنـه جـوز   

فأرنـاه  : وجود أمر ال يوجد مثله، فإذا ثبت على تجويزه قبح على نفسه، وقيل له
  . )٣("في موضع وفي الحال، وأقم شاهداً على أنه كان في وقت

  :حكم همزة االستفهام مع أدوات النفي 
ة أم باب االستفهام، لذلك اختصت باستعمالها في اإلثبات والنفي، يقول ابـن  الهمز
  .)٤(" وعلى النفي... أنها تدخل على اإلثبات : "هشام

  ولكن هل تؤثر الهمزة على عمل هذه األدوات وعلى معناها ؟
  " :لم"همزة االستفهام مع  – ١

  : ر نحو قول الشاع )لم(تدخل همزة االستفهام على أداة النفي 
   )١(ألم أك جاركم ويكون بيني      وبينكم المودة واإلخاء   

                                                
 .٢٨سورة البقرة اآلية   )١(
 .١٣٥سورة آل عمران اآلية    )٢(
 .١٢٠،١١٩دالئل األعجاز    )٣(
  . ١/٣٧مغني اللبيب    )٤(



 ١٨٩

  ولكن ما التغيير الذي أحدثته الهمزة على لم ؟
  : من حيث العمل  –أ 

لم تحدث الهمزة تغييراً في عمل لم، فجاء الفعل بعدها مجزوماً، فهي باقية على ما 
  .)٢(كانت عليه 

  :من حيث المعنى  –ب 
بات، ألن نفـي النفـي   م على أداة النفي، فتحول الكالم إلى إثدخلت همزة االستفها

وتكون تقريراً أو تحقيقاً وذلك إذا دخلـت  : "التقرير يقول الرماني  إثبات، وأفادت
أما أحسنت إليك ؟ ألم أكرمك؟ ألست خيـر مـن   : على ما أو لم أو ليس كقولك 

ا تصير الكالم تقريراً أو واعلم أن الهمزة الالحقة له: ويقول المالقي  ،)٣(..." زيد
  .)٤(..." توبيخاً

ألم : (وقد تفيد الهمزة مع التقرير معان أخرى، من ذلك التعجب، نحو قوله تعالى 
) ألم نهلك األولـين : (،أو التحذير نحو قوله تعالى  )٥() تر إلى ربك كيف مد الظل

يـر ذلـك مـن    ، وغ)٧() ألم يجدك يتيماً فآوى: (، أو التذكير نحو قوله تعالى )٦(
  .)٨(المعاني البالغية التي تفهم من خالل السياق

  " :لما"همزة االستفهام مع  – ٢
  : تدخل همزة االستفهام على لما، نحو قول الشاعر 

                                                                                                                                       
ـ ٨٤البيت للحطيئة في ديوانه    )١( ،  ٢/٢٦،المقتضـب  ٣/٤٣الكتـاب  : ن شـواهد  ، وهو م

  .٢/٣٠١،شرح ابن عقيل  ٢/٣٢٦مغني اللبيب  ،١٣٧رصف المباني 
  .٣/٥٧٨، شرح اإلشموني ٤/١٨٦١، ارتشاف الضرب ٤/٨٣شرح الرضي : ينظر   )٢(
  . ٤٠، جواهر األدب٤/٤٤٧شرح الرضي: ينظر.  ٣٣معاني الحروف    )٣(
  . ٣٥٠رصف المباني    )٤(
  . ٤٥رة الفرقان اآلية سو   )٥(
  . ١٦سورة المرسالت اآلية   )٦(
  .    ٦سورة الضحى ، اآلية    )٧(
 .٤/١٨٦١ارتشاف الضرب: ينظر   )٨(



 ١٩٠

   )١(ألما تعرفوا منا اليقينا   إليكم يا بني بكر إليكم     
  ها؟فدخلت همزة االستفهام على أداة النفي لما، فما أثر ذلك على عملها ومعنا

  
  :من حيث العمل  –أ 

  .)٢(لم تؤثر الهمزة على عمل أداة الجزم، فجاء الفعل بعدها مجزوماً
  :من حيث المعنى  –ب 

دخلت همزة االستفهام على النفي، فتحول الكالم إلى إيجاب، وأفادت التقرير، يقول 
  .)٣("فهي لالستفهام على سبيل التقرير )لما(و )لم(إذا دخلت الهمزة على : "الرضي
  .)٣("التقرير

  " :ليس"همزة االستفهام مع  – ٣
  :تدخل همزة االستفهام على ليس، من ذلك قول الشاعر 

   )٤(ألستم خير من ركب المطايا     وأندى العالمين بطون راح  
  ولكن ما أثر هذه الهمزة على أداة النفي ليس ؟ 

  :من حيث العمل  –أ 
  .لم تؤثر الهمزة في عمل ليس 

  :من حيث المعنى  –ب 
ت الهمزة على أداة النفي ليس فحولت الكالم إلى إثبات، الغرض منه التقرير، دخل

فإذا : "فاإلثبات ألن الهمزة دخلت على النفي ونفي النفي إثبات، يقول ابن السراج 
أدخلت على ليس ألف االستفهام كانت تقريراً، ودخلها معنى اإليجاب، فلم يحسـن  

                                                
، خزانـة  ٤/٨٣، وهـو مـن شـواهد شـرح الرضـي      ٨٤البيت لعمرو بن كلثوم في ديوانه    )١(

  .١٠/٩األدب
 . ٣/٥٧٨شرح األشموني: ينظر   )٢(
 . ٤/١٨٦١ارتشاف الضرب: ينظر ، ٤/٨٣شرح الرضي   )٣(
 ١٨٤سبق تخريجه صـ   )٤(



 ١٩١

أليس أحد في الدار؟ ألن : قة النفي، ال تقول معها أحد، ألن أحداً إنما يجوز مع حقي
  .)١(" أحد في الدار، وأحد ال تستعمل في الواجب: المعنى يؤول إلى قولك 

  " :ما"همزة االستفهام مع  – ٤
  :تدخل همزة االستفهام على ما النافية نحو قول الشاعر

  )٢(أكل الدهر حل وارتحال        أما يبقي علي وال يقيني
  على ما النافية ؟ لكن هل أثرت

  :من حيث العمل  –أ 
  .)٤(مثلها في ذلك مثل ليس )٣(لم تؤثر الهمزة في عمل ما النافية

  :من حيث المعنى  –ب 
  .دخلت الهمزة على ما النافية، فتحول الكالم من النفي إلى اإلثبات 

  : همزة االستفهام مع لن  – ٥
; > = ( :له تعـالى  نحو قو: تدخل همزة االستفهام على أداة النفي لن 

D C B A @ ? >   ( )٥( .  
  فدخلت الهمزة على لن، ولكن ما أثر هذه الهمزة على لن ؟

  .لم تؤثر الهمزة على عمل لن فجاء الفعل بعدها منصوباً :من حيث العمل  –أ 
  :ومن حيث المعنى  –ب 

دخلت الهمزة على النفي، فحولت الكالم من نفي إلـى إثبـات، والغـرض مـن     
ودخلت أداة االستفهام على حـرف  : "جاء في البحر المحيط  ،)٦(فهام اإلنكاراالست

                                                
  . ١/٩٠األصول    )١(
 . ١/٦٤، شرح ابن عقيل٢٨شرح ابن الناظم: البيت لسحيم بن أثيل من شواهد   )٢(
 .ما النافية تعمل عمل ليس عند الحجازيين   )٣(
 . ٣/١٢٠٤ارتشاف الضرب ،  ٤/٣٢٦التذييل والتكميل: ينظر   )٤(
 . ١٢٤ة آل عمران اآليةسور   )٥(
  . ٣/٤دليل السالك إلى ألفية ابن مالك : ينظر   )٦(



 ١٩٢

: ولم تغير الهمزة في زمن الفعل يقـول العكبـري   ،)١(" النفي على سبيل اإلنكار
وهمزة االستفهام إذا دخلت على النفي نقلته إلى اإلثبات، ويبقى زمان الفعل على "

  .)٢(" ما كان عليه
  : ال النافية للجنس  همزة االستفهام مع – ٦

: تدخل همزة االستفهام على ال النافية للجنس، فال تؤثر في عملها، يقول سـيبويه 
  .  )٣(" واعلم أن ال في االستفهام تعمل فيما بعدها كما تعمل فيه إذا كانت في الخبر"

) ال(وإذا اقترنت همزة االستفهام بال في غير تمن وعرض فلـ: "ويقول ابن مالك
  .)٤(..." بها من تركيب وعمل وإلغاء، ما كان لها قبل االقترانمع مصحو

  :فأما من حيث المعنى 
فإنهما يحمـالن عـدة   ) همزة االستفهام وال النافية للجنس(فإنه إذا اجتمع الحرفان 

  :معانٍ
  : االستفهام عن النفي  – ١

  : أي بقاء كل حرف على معناه، من ذلك قول الشاعر 
   )٥(بها جلد         إذا أالقي الذي القاه أمثاليأال اصطبار لسلمي أم 

وأنكر أبو علي الشلوبين وقوع االستفهام عن النفي، وفي البيت السابق رد عليـه،  
  .)٦(وابن مالك يرى أنه جائز الوقوع ولكنه قليل 

  : اإلنكار والتوبيخ  – ٢
                                                

  . ٣/٥٣البحر المحيط    )١(
  . ١/٢٩٠التبيان في إعراب القرآن    )٢(
  .  ٢/٣٠٦الكتاب    )٣(
  . ١/٣٥٣شرح التصريح: ينظر  ٢/٧٠شرح التسهيل    )٤(
شـرح  : ، مـن شـواهد  ١٧٨صـ "لليلىأال اصطبار :" البيت لقيس بن الملوح في ديوانه   )٥(

/ ١،  شـرح اإلشـموني    ١/٣٥٣،شرح التصريح ١/٣٧، مغني اللبيب ٢/٧٠التسهيل 
  . ٤/٧٠،خزانة األدب  ١٥٣

  . ١/٣٥٣، شرح التصريح١/٩١،مغني اللبيب ٢/٧٠شرح التسهيل : ينظر   )٦(



 ١٩٣

    : من ذلك قول الشاعر 
  )١(شيب بعده هرم أال ارعواء لمن ولت شبيبته         وآذنت بم

واعترض على ذلك الدماميني، حيث يرى أن كل حرف باق على معناه، فـالهمزة  
  . )٢(لإلنكار والتوبيخ، وال للنفي 

  : التمنى  – ٣
فإذا ركبت همزة االستفهام مع ال النافية للجنس دلت على التمني، من ذلـك قـول   

  : الشاعر
   )٣(أثْأتْ يد الغفالت أال عمر ولى مستطاع رجوعه       فيرأب ما   
  .بـ أن مضمرة بعد فاء السببية في جواب التمني " يرأب" فنصب 

فهي : وتقتضي ال النافية للجنس عند سيبويه والخليل إذا أفادت التمني أحكاماً عدة 
ال تحتاج إلى خبر ال لفظاً وال معنى، وال يجوز في اسمها إال النصـب، ويمتنـع   

محل اسمها وهو الرفع عند العطف على اسـمها، وال   التنوين، وال يجوز مراعاة
،وذهب المازني والمبرد في جعلها كـالمجردة فـي    )٤(يجوز إلغاؤها ولو تكررت

،ويجوز فيما سبق أن تعمل ال النافية عمل ليس، إال في التمنـي   )٥(جميع أحكامها

                                                
التصـريح   شرح ،١/٩٠،مغني اللبيب ٢/٧٠شرح التسهيل : البيت بال نسبة من شواهد    )١(

  . ١/١٥٣، شرح األشموني   ١/٣٥٤
  . ١/٣٥٤، شرح التصريح  ١/٩٠مغني اللبيب:ينظر   )٢(
،شـرح   ١/٩١، مغني اللبيـب   ٢/٧١شرح التسهيل : البيت بال نسبة ، وهو من شواهد   )٣(

  .   ٤/٧٠خزانة األدب ، ١/١٥٣،شرح اإلشموني   ١/٣٥٤التصريح 
، مغني اللبيـب  ٥/٣٠٦، التذييل والتكميل ٢/٧١تسهيل ، شرح ال ٢/٣٠٧الكتاب : ينظر   )٤(

١/٩١.  
ــهيل  ٤/٣٨٢المقتضــب : ينظــر   )٥( ــدها، شــرح التس ، شــرح الرضــي ٢/٧١ومابع

، شرح اإلشـموني  ١/٣٥٥، شرح التصريح ٥/٣٠٧ومابعدها،التذييل والتكميل ٢/١٧٠
١/١٥٣   .  



 ١٩٤

ألـف  واعلم أن ال إذا كانت مـع  :" يقول سيبويه. )١(فال يجوز إعمالها عمل ليس
االستفهام ودخل فيها معنى التمني عملت فيما بعدها فنصبته وال يحسـن لهـا أن   
تعمل في هذا الموضع إال فيما تعمل فيه في الخبر، وتسقط النون والتنـوين فـي   

ال : أال غالم لي وأال ماء باردا، ومن قـال : التمني كما سقطا في الخبر، فمن ذلك
أال : أال أبالي وأال غالمي لـي، وتقـول  : كأال ماء بارد، ومن ذل: ماء بارد، قال

أال ماء ولبنـا،  : الغالمين وجاريتين لك، وتقول:غالمين أو جاريتين لك، كما تقول
   )٢("ال غالم وجارية لك تجريها مجرى ال ناصبة في جميع ما ذكرت لك: كما قلت
  ) :أليس(على ) إال(دخول 

ستفهام دخلت على نفي فتحول ، ألن همزة اال)أليس(على ) إال(يجوز أن تدخل  ال
كلمـة  ) لـيس (و:"ال تدخل على مثبت، يقـول الفارسـي  ) إال(الكالم إلى إثبات، و

أليس اهللا بكاف :(مستعملة في النفي، فإذا دخلت عليها همزة االستفهام للتقرير كقوله
عليها، كما ال يجـوز دخولهـا علـى    ) إال(، صار إيجاباً ولم يجز دخول )٣()عبده

ليس زيـد إال  : تجوز مع النفي نحو) إال(، فـ)٤("ثبت زيد إال قائماً :الموجب نحو
  . قائماً، فلما زال النفي بدخول الهمزة، وتحول الكالم إلى إيجاب بطل جواز ذلك

  " :هل"النفي بـ  
ال تدخل هل على الجملة المنفية، فال يقال هل لم يقم زيد؟ وذلك ألن هل بمعنـى  

  :ستفهام بهل إلى معنى النفي، من ذلك قول الشاعر ، غير أنه قد يخرج اال)٥(قد
  )٦(وهل أنا إال من غزية إن غوت      غويت وإن ترشد غزية أرشد 

                                                
  . ٢/٧١شرح التسهيل : ينظر   )١(
 .٢/٣٠٧الكتاب    )٢(
 . ٣٦ورة الزمر اآلية س   )٣(
 .٢٦٦المسائل الحلبيات    )٤(
  .٣/٢١٣، المساعد على تسهيل الفوائد ٣/١٨٩الكتاب : ينظر    )٥(
، مغنـي اللبيـب   ٤/٤٤٨، من شواهد شرح الرضـي  ٢٨البيت لدريد بن الصمة ديوانه    )٦(

  . ١١/٢٧٨،خزانة األدب  ٢/٣٠٧



 ١٩٥

  .)١(فهل هنا بمعنى النفي، ولذلك جاز أن تدخل على الخبر إال بقصد اإلثبات 
  .وصار الكالم بعد إال تقريراً وإثباتاً 

ذلك مثل ما النافية وليس، من ذلـك   وكذلك جاز دخول الباء في الخبر، مثلها في
  :قول الشاعر

  )٢(يقول إذا أقلولي عليها وأقردت         أال هل أخو عيش لذيذ بدائم 
  ) .ما(بمعنى  )هل(فدخلت الباء على الخبر وذلك ألن 

  :وكذلك جاز عطف اإلنشاء على الخبر، من ذلك قول امرئ القيس 
   )٣(رسم دارس من معولوإن شفائي عبرة مهراقة         وهل عند 

لـذلك  ) ما(بمعنى ما، فهل هنا بمعنى  )هل(فعطف اإلنشاء على الخبر، وذلك ألن 
جاز عطف اإلنشاء على الخبر في عجز البيت، ولو كانت هل لالستفهام لم جـاز  

  .)٤(ذلك
  

                                                
  . ٢/١٤، مغني اللبيب ٤/٤٤٨شرح الرضي : ينظر   )١(
، ، شـرح اإلشـموني   ٢/١٤، مغني اللبيب   ١٠٦البيت بال نسبه، في شرح ابن الناظم     )٢(

١/١٢٣.  
، ٢/١٤،  مغني اللبيـب  ٢/١٧، شرح التسهيل ٢/١٤٢الكتاب : ، من شواهد٩في ديوانه    )٣(

  . ٢/٤٣٤شرح اإلشموني 
  .  ٢/٤٣٤، شرح اإلشموني ٢/١٤،  مغني اللبيب ٢حروف المعاني :ينظر   )٤(



 ١٩٦

  : األمر: المبحث الثاني
على األمر، فاألمر تعد جملة األمر في اللغة جملة إثبات، وذلك ألن النفي ال يدخل 

أسلوب إنشائي، والنفي أسلوب خبري، ولكن إذا ُأريد نفي األمر اسـتخدم لـذلك   
ال تضـرب نفـي لقولـه    : "أسلوب النهي، فقد أشار إلى ذلك سيبويه في قولـه  

اضرب"،ففعل األمر  )١("اضرب" وقد ذكر الزمخشري أن " ال تضرب"، نفيه نهي،
  .)٢(نفي األمر يسمى النهي

  :ذا المبحث سوف نقف على نوعين من الجمل وفي ه
  .جملة األمر التي تمثل اإلثبات : أولهما 
  .جملة النهي التي تمثل النفي : ثانيهما 

  :األمر  – ١
  :األمر في اللغة 

واألمر الذي هـو  "طلب الفعل، : طلب الكف، ونقيضه : ، والنهي )٣(نقيض النهي 
  . )٥(كلفه شيئاً  ، وأمره)٤(" افعل كذا: نقيض النهي قولك 
  .فاألمر طلب الفعل 

  :األمر في االصطالح 
  .)٦("طلب الفعل على سبيل االستعالء"عرفه ابن مالك بأنه 

  .)٧(" استدعاء الفعل بصيغة مخصوصة مع علو الرتبة: "يعرفه ابن الشجري بأنه
                                                

  . ١/١٣٦الكتاب    )١(
  . ٤٠٦المفصل في صنعة اإلعراب : ينظر   )٢(
  . ١/٢١٢) أمر(لسان العرب مادة    )٣(
  . ١/١٤١) أمر(مقاييس اللغة مادة    )٤(
  . ١/٢٦) أمر(المعجم الوسيط مادة   )٥(
 .٤/٥٧شرح التسهيل   )٦(
  . ١/٤١٠، )٣٤( أمالي ابن الشجري ،المجلس   )٧(



 ١٩٧

،وعرفـه أهـل    )١(" طلب الفعل بصيغة مخصوصـة : "وعرفه ابن يعيش بقوله 
األمر فـي لغـة   : "طلب للفعل على وجه االستعالء، يقول السكاكي : أنهالبالغة ب

استعمال نحو لينزل وأنزل ونزال على سـبيل  : العرب عبارة عن استعمالها أعني
  .)٢(" االستعالء

فاألمر طلب الفعل بصيغ مخصوصة، فإذا كان الطالب من أعلى إلى أدنى سـمي  
وإن كان إلى من يسـاويك سـمي   أمراً، وإن كان من أدنى إلى أعلى سمي دعاء ،

  . )٣(طلباً أو التماساً 
  : صيغ األمر 

  : لألمر أربع صيغ يؤدى بها وهي 
  :فعل األمر  – ١

،نحو  )٤(للمخاطب الحاضر، مفرداً كان أو جمعاً ) افعْل(تستخدم صيغة فعل األمر 
، وفيه )٥()   º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½( :،نحو قولك تعالى

إال إذا كان األمر لواحدة، أو اثنتين، أو لجماعـة،   ضمير مستتر وجوباً وال يظهر
  .)٦() اضربي واضربا واضربوا واضربن(نحو 

فعالمته التي يعرف بها مركبة فـي مجمـوع   : "وبين ابن هشام عالمة فعل األمر
قم، فإنه دال على : داللته على الطلب، وقبول ياء المخاطبة، وذلك نحو: شيئين هما

                                                
  . ٤/٢٨٩المفصل  شرح   )١(
  . ٥٤٢مفتاح العلوم    )٢(
،  ٢٨٩/ ٤، شرح المفصل ٥٤٣،  ٥٤٢، مفتاح العلوم ١/٤١٠أمالي ابن الشجري: ينظر   )٣(

  .١٥٠، البالغة فنونها وأفنانها  ٢/٣٢٠، شروح التلخيص 
  . ١/٢٤١، مغني اللبيب  ٤/١٢٤شرح الرضي : ينظر   )٤(
  . ١٧سورة لقمان، اآلية    )٥(
  . ١/٢٨شرح ابن عقيل : ظرين  )٦(



 ١٩٨

وزاد ابن  )١(..." قومي : لمخاطبة، تقول إذا أمرت المرأةطلب القيام، ويقبل ياء ا
فإن دلت علـى  ) اضربن واخرجن(قبول نون التوكيد الخفيفة والثقيلة، نحو : مالك

ومن عالمات فعـل  :"األمر، ولم تقبل نون التوكيد، فهي اسم فعل، يقول ابن مالك
قابالً لياء المخاطبـة،  وما اقتضى أمراً وليس ... األمر جواز توكيده بالنون مطلقاً

صه و نـزال  :نحو.وثبوت اسميته وال لنون التوكيد، فلذلك دليل على انتفاء فعليته،
  ، )٢()ضرب الرقاب(و

  . )٣(" اسكت وانزل واضربوا الرقاب: بمعنى
، وتدل صـيغة  )٥(،وبناؤه على ما يجزم به مضارعه  )٤(وفعل األمر مبني دائماً 

وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفـظ أحـداث   : "سيبويه  األمر على االستقبال، يقول
وأمـا  ... األسماء، وبنيت لما مضى، ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطـع 

  .)٦(" اذهب واقتْل واضرب: بناء ما لم يقع، فإنه قولك آمراً
  .وتدل أيضاً على طلب الفعل بصيغة حقيقية في اإلثبات 

  " .ليفعْل"صيغة  – ٢

                                                
  .   ٣٦شرح قطر الندى   )١(
 .٤سورة محمد اآلية  )٢(
،  شـرح ابـن عقيـل    ١/١٦لتسهيل شرح ا: ،  ينظر  ١/١٧٢،١٧١شرح الكافية الشافية  )٣(

١/٢٨.  
هذا عند البصريين، أما الكوفيون، فقد ذهبوا على أنه معرب، وإعرابه الجزم بـالم أمـر      )٤(

اإلنصاف في : افعْل عندهم ليفعْل ، ينظر: ي األمر للمخاطب في نحومحذوفة، فاألصل ف
شـرح  وما بعدها، ١١٩مسائل خالفية في النحو ، ٢/٨٢، ) ٧٢(مسائل الخالف المسألة 

  . ٥٢، ١/٥١، شرح التصريح ٤/٦١، شرح التسهيل ٤/٢٩٤المفصل 
قطـر النـدى   شرح  ١/٥١، شرح التصريح ١/١٧، شرح التسهيل ١/١٧الكتاب :  ينظر   )٥(

  . ١/٥١،  ضياء السالك ٣٦
  . ١/١٢الكتاب    )٦(



 ١٩٩

: م األمر على الفعل المضارع، فتدل على األمر والطلب، نحو قوله تعالى تدخل ال
،فتنقل الكالم من الخبر إلى اإلنشاء، فإذا دخلت على  )١() لينفقْ ذو سعة من سعته(

) لـم (باب ما يعمل في األفعال فيجزمها، وذلك : "يقول سيبويه المضارع جزمته، 
  . )٢(" ليفعْل:  التي في األمر وذلك قولك) الالم(و) لما(و

وحركة هذه الالم الكسر إذا ابتدأ به الكالم، والسكون إذا سبقت بـالواو والفـاء،   
  . يجوز فيها الفتح أو السكون بعد ثم، وسليم تفتحها و

وهي الالم العاملة للجزم الموضوعة للطب، وحركتها الكسـرة،  : "يقول ابن هشام 
  .)٣(" كثر من تحريكها، وقد تسكن بعد ثموسليم تفتحها، وإسكانها بعد الفاء والواو أ

كما في اآليـة السـابقة، يقـول    واألصل في هذه الالم أن تستعمل ألمر الغائب، 
ومنه زيداً ليضربه عمرو، وبشراً ليقتل أباه بكر، ألنه أمر للغائب بمنزلة : "سيبويه

  :وقد تستعمل ألمر المخاطب، نحو قول الشاعر  )٤("افعل للمخاطب
   )٥(يا ابن خير قريش          فتقضي حوائج المسلمينا  لتقم أنت

فدخلت الالم على المفرد المخاطب، وكان األصل أن يخاطـب بصـياغة األمـر    
وأما فعل المخاطب فالغالب عليه المطرد أن يجيء بغيـر  "،يقول المالقي  )٦(افعْل

                                                
  . ٧سورة الطالق ، اآلية    )١(
 . ٣/٨الكتاب    )٢(
، شرح الكافية الشـافية   ٤٦،  حروف المعاني ٨٩الالمات:، ينظر ١/٢٤٠مغني اللبيب    )٣(

  . ٤/٣٠٧، همع الهوامع ٤/١٨٥٥، ارتشاف الضرب  ٣/١٥٦٤
 .  ١/١٣٨الكتاب    )٤(
، ٤/٨٥، شرح الرضـي  ٢/٨٢االنصاف في مسائل الخالف: البيت بال نسبة ، من شواهد   )٥(

  .٩/١٤، خزانة األدب ١/٥١شرح التصريح
،   ٤/٢٩٤شرح المفصـل  : لتقم،  ينظر: يرى الكوفيون أنه نطق باألصل ألن أصل قم    )٦(

  . ٣/١٥٦٥شرح الكافية الشافية 



 ٢٠٠

 وعلى قلة دخولها علـى المخاطـب عـدها   . )١(...." اضرب أخرج: الالم نحو 
وإذا كان األمر للمخاطب بالالم كـان مجزومـاً بهـا    :" الزجاجي لغة جيدة، يقول

  .)٢( )وهي لغة جيدة) وِلتُركب يا عمرو(و) لتُخرج يازيد(:كقولك
  نحو  )٣(وتدخل على فعل المتكلم بقلة، وذلك ألن أمراإلنسان لنفسه قليل االستعمال 

  .)٤( ){ ~( :قوله تعالى
على المضارع المبني للمجهول سـواء أكـان المـأمور     ويكثر دخول هذه الالم 

،ويعلـل   )٥() ليزه زيد علينا(و) ِلتُعن بحاجتي: (نحو ،مخاطباً أو متكلماً أو غائباً 
وتلزم الالم في النثر فعل غير المخاطب، وهـو إمـا فعـل    : "سبب ذلك الرضي 

للفاعـل الغائـب    ُألضرب أنا وِليضرب أنـت، ألن هـذا الفعـل   :المفعول نحو 
، وتـدّل هـذه الـالم علـى     فسبب ذلك ألن الفعل للفاعل المحذوف )٦("المحذوف
  . )٧(االستقبال 

  : اسم فعل األمر  – ٣
  .)٨("ألفاظ تقوم مقام األفعال في الداللة على معناها، وفي عملها"أسماء أفعال األمر 

  .)٨("عملها

                                                
  . ٣٠٢رصف المباني    )١(
 .٢٠٨ل في النحوالجم   )٢(
  . ٤/٣٠٨، همع الهوامع  ٤/٨٤شرح الرضي : ينظر   )٣(
  . ١٢سورة العنكبوت اآلية    )٤(
  . ٣/١٥٦٥، شرح الكافية الشافية ٤/٢٩١شرح المفصل: ينظر   )٥(
  .٤/٢٩١شرح المفصل : ، ينظر ٤/٨٤شرح الرضي    )٦(
 .  ٤/٢٦٣شرح المفصل : ينظر    )٧(
  . ٢/٢٥٧شرح ابن عقيل    )٨(



 ٢٠١

وأمامـك   ،صه بمعنى اسكت، ومه بمعنى انكفف، وآمين بمعنـى اسـتجب  : منها 
بمعنى تقدم وغيرها، فتعمل عمل الفعل الذي بمعناه وتؤدي وظيفته تعدياً ولزوماً ، 

فإذا قلت صه دل "،  )١(وتدل على ما يدل عليه الفعل الذي بمعناه من أمر و نهي 
واسم .  )٢(" ذلك على اسكت، واألمر مفهوم منه، أي من المسمى الذي هو اسكت

الً، أو منقوالً، أو معدوالً على وزن فَعاِل وفَعـالِل،  فعل األمر إما أن يكون مرتج
وفي هذه الكلم المسمى بها األفعال أحكام كثيرة مـن أحكـام   : "يقول ابن الخشاب

األفعال، منها أن فيها الموضوع، والمنقول، والمشتق، كما في األفعال، فالموضوع 
)" تراك، ونزاِل( ، والمشتق كـ)عليك وإليك ودونك(والمنقول كـ  ،)صه ومه(كـ

  .)٤(، ومنها السماعي، ومنها القياسي )٣(
فبنيت لمشابهتها الحرف فـي أنهـا   :" واسم فعل األمر مبني دائماً، يقول ابن عقيل

، فهي مبنية ألنها تشبه الحرف كونهـا تعمـل   )٥("نائبة عن الفعل وغير متأثرة به
فإن :" فعل المبني يقولواليعمل فيها، ويرى ابن يعيش سبب بنائه وقوعها موقع ال

هو معلوم، فما بال اإلجماع وقع ا فعل األمر مختلف في بنائه وإعرابه على م: قيل
إن وقـوع  : على بناء هذه الكلم؟ قيل فعل األمر مبني عند المحققين على أنا نقول

وجريها مجراه في الداللة سبب كـاف فـي    ،هذه األسماء موضع ما أصله البناء
وهو  ،عند الجميع في أن أصل ما وقعت هذه الكلم موقعة البناءوال خالف  ،البناء

، وال محل لها )١(وتبنى حسب آخرها )٦("الفعل على اإلطالق فكان مبنياً لهذه العلة
                                                

  . ١/٢٤١الكتاب : ينظر   )١(
  .٣/٧شرح المفصل    )٢(
  . ٢٥١،٢٥٢المرتجل    )٣(
ومابعدها،  ٣/١٣٩١، شرح الكافية الشافية ٢/٢٧١، شرح المقرب ٣/٢٧٠الكتاب : ينظر   )٤(

  .٥/٢٢٩٠، ارتشاف الضرب  ٣/١٠٧شرح الرضي 
 .٣/١٣٨٤شرح الكافية الشافية: ، ينظر١/٣٥شرح ابن عقيل   )٥(
 .٣/١١شرح المفصل   )٦(



 ٢٠٢

لها من اإلعراب، وفاعلها ضمير مستتر، ألنها نابت مناب األمر، واألمر فاعلـه  
صار، والمبالغة فـي  والغرض من اسم فعل األمر اإليجاز واالخت .)٢(مضمر دائماً

  . )٣(المعنى، فصه أبلغ من اسكت 
  :ومن األمثلة على اسم فعل األمر قول الشاعر

  )٤(تراكها من إبٍل تراكها      أما ترى الموت لدى أوراكها
اسم فعل أمر مأخوذ من مصدر الثالثي، مبنـي علـى الكسـر، متعـد،     : فتراكها

  .مفعول به: لهاءأنت، وا: والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره
  :المصدر النائب عن فعل األمر  – ٤

يقوم المصدر مقام فعل األمر من عمل، ويؤدي ما يؤديه األمر من معنى، يقـول  
  : ومما أجري مجرى الفعل من المصادر قول الشاعر : "سيبويه 

  )٥(الناس جل أمورهم    فندالً زريقُ الماَل ندل الثعالب ىعلى حين أله
مفعوالً " المال"عن فعل األمر اندل، فنصب " ندالً"فناب المصدر  )٦("كأنه قال أندل

  .)١(فعمل المصدر عمل الفعل الذي ناب عنه فنصب مفعوال به. به

                                                                                                                                       
  .أسرع: هيتَ، بمعنى: وتبنى على الفتح نحو. انكفف: مه، بمعنى:تبنى على السكون نحو   )١(

 .احذر: حذارِ، بمعنى: وتبنى على الكسر نحو      
  . ٣/١١٤،  شرح الرضي ٢/٢٦٥، شرح المقرب٢٥٩المرتجل: ينظر   )٢(
  .  ٣/٨٩الرضي  ، شرح٣/٣،  شرح المفصل ٢٥٠المرتجل: ينظر   )٣(
، شـرح  ٢/٩٢، األنصـاف فـي مسـائل الخـالف    ١/٢٤١البيت بال نسبة في الكتـاب    )٤(

 .١٢٥، شرح شذور الذهب٣/٤٧المفصل
البيت مختلف في نسبته فقيل ألعشى همدان، وقيل لألحوص، وقيل للجرير، وهـو مـن      )٥(

ابن عقيل ، شرح ١٩٤،  شرح ابن الناظم ١/١٢٠، والخصائص ١/١١٥الكتاب : شواهد
  .١/٢١٢، شرح األشموني  ١/٥٠١، شرح التصريح ١/٤٧١

  . ١/١١٥،١١٦الكتاب    )٦(
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، هذا عند الجمهـور،   )٢(مفعوالً مطلقاً منصوباً بالفعل المحذوف ويعرب المصدر

  .)٣()لزما: (ونسب إلى سيبويه جواز إعرابه مفعوالً به لفعل محذوف تقديره
: ويعلل سيبويه ذلك بقولـه   ،)٤(ويجب حذف عامل المصدر النائب عن فعل األمر

  وإنما اختزل الفعل هاهنا، ألنهم جعلوه بدالً من اللفظ بالفعل، كما جعل الحذر بدالً "
  .)٥(" من احذر

، والمصدر اسم واألمر به أدوم وأثبـت  )٦(وفي استخدام المصدر تأكيد واختصار
  .ادة المبالغة، من األمر بالفعل وأقوى في إف

وهناك بعض المصادر تستعمل بصيغة التثنية مضافة إلى الضمير عاملها محذوف 
: وجوباً وفي معناها تكرير واستمرار وأشد توكيداً مبالغـة لمعنـى األمر،نحـو    

هذا باب ما يجيء من المصدر مثنى منتصباً على إضمار : "حنانيك، يقول سيبويه 
كأنه قال تحننا بعـد تحـنن، كأنـه    " حنانيك: "ك إظهاره، وذلك قولكالفعل المترو

وكأن هذه التثنيـة  ... يسترحمه ليرحمه، ولكنهم حذفوا الفعل ألنه صار بدالً منه 
  .)٧("أشد توكيداً

  
  : النهي  – المبحث الثالث

                                                                                                                                       
شرح : هذا عند الجمهور، وعند بعضهم المفعول به منصوب بفعل محذوف وجوباً، ينظر   )١(

 .٢/٤، شرح التصريح٣/٤١١الرضي
  .١/٤٧١، شرح ابن عقيل ١/٤٦٣المساعد على تسهيل الفوائد: ينظر   )٢(
 .٥/٢٢٥٥ارتشاف الضرب: ينظر   )٣(
  . ١/٢١٢شرح اإلشموني : ينظر   )٤(
  . ١/٣١٢: الكتاب    )٥(
  . ٣/١٢٧شرح التسهيل : ينظر   )٦(
  . ٣٥٠ـ  ١/٣٤٨: الكتاب    )٧(
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إذا أردنا نفي األمر فإن األسلوب ينتقل من األمر إلى النهي، يقول ابـن السـراج   
ال تقم فقد أردت منه نفي ذلك، فكما أن األمر يراد به اإليجـاب،  : ا نهيت فقلتفإذ"

فاإليجاب نظير األمـر،  : "،ويقول في موضع آخر  )١(" فكذلك النهي يراد به النفي
  .)٢(" والنفي نظير النهي، ألن النهي نفي

ـ   ق فإذا نفينا األمر حصل النهي، ويقتضي النهي الكثير من أحكام النفي حتـى أطل
،فإذا كان النفي هو اإلخبار بالسلب، فـإن النهـي هـو الطلـب     " شبه النفي"عليه 
  .)٣(بالسلب

  :النھي في اللغة واالصطالح 
  : النهي لغة 
النهي خالف األمر ونهـاه، ينهـاه نهيـاً وانتهـى     : جاء في اللسان : ضد األمر 
  .طلب الكف عن الفعل : ، فالنهي )٤(كف : وتناهى، أي

  :وفي االصطالح 
هو المنع من الفعل بقـول مخصـوص مـع علـو     : "عرفه ابن الشجري بقوله 

  .)٥("الرتبة
  .)٦(" طلب كف عن فعل على جهة االستعالء: "وعند أهل البالغة 

فيشترط في النهي علو رتبة المتحدث، وإال فقد يخرج إلى معـانٍ أخـرى يقـول    
أن يكون ) ال تفعل(والنهي محذو به حذو األمر في أن أصل االستعمال : "السكاكي

على سبيل االستعالء، بالشرط المذكور فإن صادف ذلك أفاد الوجوب، وإال أفـاد  
                                                

  . ٢/١٥٧األصول    )١(
  . ٢/١٨٠المصدر السابق    )٢(
  . ٦٤أساليب النفي في القرآن    )٣(
  . ٨/٧٢٦ )نهى(لسان العرب مادة    )٤(
  . ١/٤١٤)  ٣٤(األمالي البن الشجري ،المجلس   )٥(
  . ٢/٣٢٤شروح التلخيص : ينظر   )٦(
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ال : طلب الترك فحسب، ثم إن استُعمل على سبيل التضرع كقول المبتهل إلـى اهللا 
ساوي الرتبة ال على سـبيل  متكلني إلى نفسي سمي دعاء، وإن استُعمل في حق ال

  .)١(" اً، وإن استعمل في مقام تسخط الترك سمي تهديداًاالستعالء سمي التماس
  :صيغة النهي 

  ) .ال الناهية مع الفعل المضارع(للنهي صيغة واحدة وهي 
بـاب مـا    فال حرف جازم يدخل على الفعل المضارع فيجزمه، يقول سيبويه في

عـل  ليف: وذلك لم ولما والالم التي في األمروذلك قولك":يعمل في األفعال فيجزمها
وتخلص زمنه لالستقبال ،)٢("ال تفعل فإنما هما بمنزل لم: وال في النهي وذلك قولك

)٣(.  
¨ © ª » ( :وتستعمل ال للنهي مع الفعل المخاطب، نحو قوله تعـالى 

، )٥( )/ 0 1 2 3( :، ومع فعل الغائب نحو قولـه تعـالى  )٤()  ¬ ®
ل الشـاهد، والغائـب،   وهو يقع على فع) ال(فأما حرف النهي فهو : "يقول المبرد 
ال يقم زيد، وال تقم يا رجل، وال تقوم يا امرأة، فالفعل بعده مجـزوم  : وذلك قولك

، ألن المـتكلم ال ينهـى   )٧(ال أرينك هاهنا : وتستعمل بقلة مع المتكلم نحو  ،)٦("به
  نفسه إال

                                                
  .  ٥٤٥مفتاح العلوم    )١(
  . ٣/٨الكتاب    )٢(
  .  ١/٢٦٢، مغني اللبيب  ٣٠٠، الجنى الداني  ٤/١٨٥٨ارتشاف الضرب: ينظر   )٣(
 .٤٠سورة التوبة اآلية   )٤(
 .١٢يةسورة الحجرات اآل   )٥(
  . ٢/١٣٢المقتضب    )٦(
  . ١/٢٦٢مغني اللبيب  ١٨٥٨،/٤، ارتشاف الضرب٣/١٠١الكتاب: ينظر   )٧(
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  :، ومن ذلك قول الشاعر)١(مجازاً 
  )٢(على أعجاز أكوارال أعرفن ربرباً حوراً مدامعها      مردفات 

  .الناهية، مع كونه للمتكلم، وهذا نادر) ال(بـ) أعرف(فجزم الفعل
مخاطب  ن لمتكلم أم غائب أمكاأوإذا بني الفعل للمفعول جاز دخول ال عليه سواءاً 

   .)٣(" ال ُأخْرج، وال تُخْرج ،وال يخْرج زيد: "نحو 
  :  )٤(ذلك قول الشاعرمن الشواهد على 
  قبلي وال ملك م يلقها سوقةال ُأرمين منكم بداهية           ل يا حارِ

ناهية، والفعل بعده مضارع مبني للمفعول مبني على الفتح التصاله بنون ) ال(فـ 
  .فعل المخاطب المبني للمفعول ) ال(التوكيد الخفيفة في محل جزم، فجزمت 

                                                
 .٢/٣٩٤ينظر شرح التصريح   )١(
، مـن  )كأن أبكارهـا نعـاج دوار  (فيه ،وعجزه٧٥البيت للنابغة الذبياني في ديوانه صـ   )٢(

، شـرح  ١/٢٦٢للبيـب ، مغنـي ا ٣/١٥٦٨، شرح الكافية الشافية٣/٥١١الكتاب: شواهد
 .٢/٣٩٣التصريح

  . ٤/١٨٥٨ارتشاف الضرب : ينظر   )٣(
 . ٨٤اللمع في العربية : ، من شواهد ٨٨البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص   )٤(



 ٢٠٧

  اخلامتة 
  

، و الشكر له على ما أنعم بـه مـن   الحمد هللا الذي وفقني إلتمام هذا البحث
التيسير والعون، وصلى اهللا وسلم وبارك على خير خلقه، وعلى آله وأصحابه ومن 

  : بعد أما.. تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
ال يسعني بعد هذه الرحلة العلمية، إال أن أجمل ما توصـلت إليـه هـذه    ف

  :الدراسة من نتائج 
إلثبات، فالنفي نصف العربيـة ونصـفها   ربطت هذه الدراسة بين النفي وا  -١

اآلخر اإلثبات، غير أن اهتمام النحاة باإلثبات أكثر، أما النفي فكان مبعثـراً  
في كتبهم بين األبواب النحوية، فجاءت مسائله متناثرة، فكانت هذه الدراسة 

 .بمثابة لم شتات لهذا الموضوع 
عـاني، فكشـفت عـن    بينت هذه الدراسة الصلة القوية بين علم النحو والم -٢

العالقة القوية بين اإلعراب والمعنى ، وأهمية اإلعراب فيِ إيضاح المعاني 
 .النحوية المتعددة، فال نستطيع الفصل بينهما 

ال ، ما ، إن ، الت، ليس، ال : (تنفى الجملة في اللغة العربية بهذه األدوات  -٣
) جنس، الت، ليسال النافية لل(، وتختص )النافية للجنس، لن، لم، لما، غير

ال، ما ، (بنفي الجملة الفعلية، وتشترك ) لن، لم، لما(بنفي الجملة االسمية و
بنفـي الجملـة الشـرطية،    ) ال(بنفي الجملة االسمية والفعلية وتختص ) إن

 .بنفي االسم المفرد) ال، غير(وتختص 
ظهر أن بعض اآلراء النحوية المنسوبة إلى أصحابها تخالف ما ثبت فـي   -٤

من ذلك ما نسب إلى ابن السراج في أنه يرى حرفية ليس، وما فـي   كتبهم
 .كتابه ال يشير إال إلى فعليتها 

تشترك أدوات النفي في معنى واحد وهو النفي، وعلى الـرغم مـن هـذا     -٥
االشتراك إال أن بينها فروقاً دقيقة من حيث زمن النفي ومقداره، وفروقاً في 
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، و االسـم  )ليس(ة والحرفية، فالفعل العمل واالختصاص، واالسمية والفعلي
 ) .ال، ما، الت، إن ، لن، لم ، لما(والحرف ) غير(
البحث أن أدوات النفي يحمل بعضها على بعض، فالحروف المشبهة يثبت  -٦

يس تعمل عمل ليس لمرادفتها لها في المعنى، والشيء إذا أردف الشـيء  لب
 .في اللغة عمل عمله 

العربي الرفيع، فالبد من التناسب بين أجـزاء  اللغة العربية يحكمها الذوق  -٧
الجملة من حيث المعنى، فال تجتمع أداة نفي مع فعل معناه يضاد معناها في 
تركيب واحد فمثالً ال تجتمع أداة نفي تدل على حدوث الفعل في المسـتقبل  

 .مع فعل يدل على البدء في الفعل أو قرب الحدث
ؤدي إلى تغير في ا لمعنى، النحوية ت ن المجاورة بين األدواتيثبت البحث أ -٨

يحول المعنى من االستفهام والنفي إلـى  ) لم(فدخول همزة االستفهام على 
 .التقرير 

يثبت البحث أن النفي يقلب المعنى إلى النقيض، فمثالً دخول النفـي علـى    -٩
 .زال وأخواتها يغير معناها إلى اإلثبات ويدخلها في باب كان

أكان االستثناء من ء يفيد معنى النفي، سواء يثبت البحث أن االستثنا -١٠
 .من نفي؛ ألن نفي النفي إثبات إثبات أم

يخرج االستفهام عن معناه األصلي إلى معانٍ أخـرى، منهـا اإلنكـار     -١١
 .والتقرير فإذا كان إنكاراً أفاد معنى النفي، واستعملت فيه أحكام النفي

حدة ينفى بها وهي ال يثبت البحث أن األمر نفيه النهي، وللنهي صيغة وا -١٢
 .الناهية مع الفعل المضارع

الجملة الشرطية جملة واحدة مستقلة بذاتها، تؤدي وظيفة لغوية واحـدة،   -١٣
 ) .ال النافية: (وتنفى بأداة واحدة وهي 

وختاماً أسأل اهللا العلي القدير، أن يرزقنا اإلخالص في القول والعمل، وان 
والقادر عليه، وصلى اهللا على سيدنا محمد  يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك

  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين  ...وعلى آله وأصحابه أجمعين 
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  فهرس الشواهد الشعرية
  

  رقم الصفحة  الشاهد
  ٤٩  سيغنيني الذي أغناك عني          فال فقر يدوم وال غناء

  ٧٩  تسليماً وتركا          لال متشابهان وال سواء نإعلم أو
  ١١٠  نحن امترينا      تكن في الناس يدركك المراء فذاك ولم إذا

ـَّا رأيت أبا يزيد مقاتالً           أدع القتال وأشهد الهيجاء   ١٠٩  لم
  ١٨٩  ألم أك جاركم ويكون بيني      وبينكم المودة واإلخاء
  ١  ألم تعلم مسرحي القوافي        فالعياً بهن وال احتالبا

  ١٠٤  فال كعباً بلغت وال كالبا    فغض الطرف إنك من نمير    
  ١٤٤  قلما يبرح اللبيب إلى ما       يورث المجد داعياً أو مجيباً
  ١٦٦  وما لي إال آل أحمد شيعةٌ      وما لي إال مذهب الحق مذهب
  ٩٢  ال بارك اهللا في الغواني هل       يصبحن إال لهن مطلب

  ٢٦  عن سواد بن قارب فكن لي شفيعا يوم ال ذو شفاعة   بمعن فتيال
  ٥١  فأما القتال ال قتال لديكم       ولكن سيراً في عراض المراكب
  ١٧٠  وال عيب فيهم غير أن سيوفهم     بهن فلوٌل من قراع الكتائب

  ٢٠٢  الناس جل أمورهم   فندالً زريقُ الماَل ندل الثعالب على حين ألهى
  ١٩٣  أثْأتْ يد الغفالت أال عمر ولى مستطاع رجوعه       فيرأب ما

  ٤٣  ة       وال كريم من الولدان مصبوحمورد جازرهم حرفاً مصر
  ٧٤  من صد عن نيرانها       فأنا ابن قيس ال براح

  ١٩٠، ١٨٤  ألستم خير من ركب المطايا         وأندى العالمين بطون راح
  ١٣٢  وأبرح ما أدام اهللا قومي        بحمد اهللا منتطقاً مجيداً

ذتُ من إعطاء أضعافه غدا وليس عطاء٤٨  كان في اليوم مانعي إذا ع  
  ٧٣  نا          فأما الجود منك فليس جوديأال يا ليُل ويحك نبئ



 ٢٢١

  رقم الصفحة  الشاهد
  ١٩٤  وهل أنا إال من غزية إن غوت      غويت وإن ترشد غزية أرشد

  ١٠٦  قلت بل أعظم الوجد يمن الوجد شتجلدت حتى قيل لم يعر قلبه    
  ١٣٥  جرت في لساني جرهم وثمود    أنحوي هذا العصر ما هي لفظة

  ١٣٥  وإن أثبتت قامت مقام جحود  إذا استعملت في صورة الجحد أثبتت
دالحي الجميع تالقني       إلى ذروه البيت الكريم المصم ١٥١  وإن يلتق  

  ١٦٢  دوقفت فيها ُأصيالً أسائلها      عيت جواباً وما بالربع من أح
  ١٦٢  والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد    إال األواري أليا ما أبينها 

  ٤٤  كم قد رأيت وليس شيء باقياً        من زائر طيف الهوى ومزور
  ٧٤  لهفي عليك للهفة من خائف     يبغى جوارك حين ليس مجير

بشر ٥٩  فأصبحوا قد أعاد اهللا نعمتهم        إذ هم قريش وإذ ما مثلهم  
  ١٧١  ــز فعقباه حسرة وخسار  سعيٍ سوى الذي يورث الفو      كل 

  ٨٧  كل وانٍ ليس يعتبر     غير منفك أسير هوى   
  ٨٨  خصني عمداً مودته     على التنائي لعندي غير مكفور إن امرءاً 

  ١٧٣  أبحنا حيهم قتالً وأسراً         عدا الشمطاء والطفل الصغير
  ١٠٢  ذهٍل وأسرتهم      يوم الصليفاء لم يوفون بالجارلوال فوارس من 

  ٢٠٦  ال أعرفن ربرباً حوراً مدامعها      مردفات على أعجاز أكوار
  ٦٣  فلما ارتجعتُ الروح قلت لصاحبيعلى مرية ما هاهنا مطلع الشمس

  ٢٩  إن لنا هواسة عربضا     وليس دين اهللا بالمعضى
  ٣٤  أموتي ناء أم هو اآلن واقع  ولست أبالي بعد فقدي مالكاً   

  ٥٣  خليلي ما واف بعهدي أنتما       إذا لم تكونا لي على من أقاطع
  ٩٨  إذا أنت لم تنفع فضر فإنما       يراد الفتى كيما يضر وينفع

  ١٥٥  ك قد ضاقت عليكم بيوتكم          ليعلم ربي أن بيتي واسعتلئن 
  ١٦٧  يكن إال النبيون شافعإذا لم   فإنهم يرجون منه شفاعة 

  ١٧٣  تمل الندامى ما عداني ألنني         بكل الذي يهوى نديمي مولع



 ٢٢٢

  رقم الصفحة  الشاهد
  ١٢٧  ة مقل قنوعِفليس ينفك ذا غنى واعتزاز       كل ذي ع

  ٤٧  سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا       محياك أخفى ضوؤه كل شارق
١٠١  ا أمزقفإن كنت مأكوالً فكن خير آكل     وإال فأدركني ولـم  

  ١٧٤  خال اهللا ال أرجو سواكم وإنما       أعد عيالي شعبةً من عيالكا
  ٢٠٦  يا حار ال أرمين منكم بداهية     لم يلقها سوقة قبلي وال ملك

  ٢٤  ولكن بأن يبغى عليه فيخذال رء ميتا بانقضاء حياته          إن الم
  ٥٤  لمثوب قال ياالفخير نحن عند البأس منكم        إذا الداعي ا

  ١٤٢  منزله وال يرى عوض صلداً يرصد العلاليرضى الخليط ويرضى الجار
  ٢٢  ليس العطاء من الفضول سماحةً      حتى تجود وما لديك قليل
  ٦٠  سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم      فليس سواء عالم وجهوَل

  ١١٢  ل العاذلأال حبذا عاذري في الهواى       وال حبذا الجاه
  ١٢٣  وإن مدت األيدي إلى الزاد لم أكن   بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجُل
  ٣٧  هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها      وليس منها شفاء الداء مبذول
  ١٧٣  أال كل شيء ما خال اهللا باطل      وكل نعيم ال محالة زائل

  ١٧٠  طرائد أبسُلوكل أبي باسُل غير أنني      إذا عرضت ُأولى ال
  ٩٤  وقد أغتدي والطير في وكناتها       بمنجرد قيد األوابد هيكل
  ٩٧  فإن تك أذواد أصبن ونسوة     فلن يذهبوا فرغاً بقتل حبال
  ١٢٦  لن تزالوا كذلكم ثم ال زلـ    ـت لكم خالداً خلود الجبال

  ١٨٧  أيقتلني والمشرفي مضاجعي      ومسنونة زرق كأنياب أغوال
  ١٩٥  وإن شفائي عبرة مهراقة         وهل عند رسم دارس من معول
  ٣٧  وما هو من يأسو الكلوم ويتقي     به نائبات الدهر كالدائم البخل
  ٥٨  وما خُذٌّل قومي فأخضع للعدا    ولكن إذا أدعوهم فهم هم
  ٦٢  سالم اهللا يا مطر عليها       وليس عليك يا مطر السالم

  ٧١  الت ساعة مندم          والبغي مرتع مبتغيه وخيمو ةندم البغا



 ٢٢٣

  رقم الصفحة  الشاهد
  ١٥٤  فطلقها فلست لها بكفء        وإال يعل مفرقك الحسام

  ١٩٣  أال ارعواء لمن ولت شبيبته        وآذنت بمشيب بعده هرم  
  ١٧١  قد كاد يعفو وما بالعهد من قدمِ ألف في الدار ذا نُطق سوى طلٍللم 

  ٥٥  مسألة        يقوم ال غائب مالى وال حرم وإن أتاه خليُل يوم
  ١٢٦  مازلتُ أرميهم بغرة وجهه        ولبانه حتى تسربل بالدم

  ٥١  ال طيب للعيش ما دامت منغصة    لذاته بادكار الموت والهرم
  ١٩٤  يقول إذا أقلولي عليها وأقردت         أال هل أخو عيش لذيذ بدائم

  ١٥١  ها          يعار وال من يأتها يتدسموقدر ككف القرد ال مستعير
  ٨٧  وال تغترر بعارض سلمِ           غير اله عداك فأطرح اللهو 

  ١٠٨  احفظ وديعتك التي استودعتها      يوم األعازب إن وصلت وإن لم
  ٢٤  ال الدار دارا وال الجيران جيرانا  أنكرتها بعد أعوام مضين لها    

  ١٩٩  قريش          فتقضي حوائج المسلمينالتقم أنت يا ابن خير 
  ١٩٠  ألما تعرفوا منا اليقينا   إليكم يا بني بكر إليكم 

  ١٥٩  إن هو مستولياً على أحد     إال على أضعف المجانين
  ١٧٢  حاشا قريشاً فإن اهللا فضلهم        على البرية باإلسالم والدينِ

  ١٠٧  قبور فلم يجبنهفجئت قبورهم بدًأ ولما         فناديت ال
  ٤٨  فال مزنة ودقت ودقها        وال أرض أبقل إبقالها

  ٨٢  ولقد علمت لتأتين منيتي      إن المنايا ال تطيش سهامها
  ٢٠٢  تراكها من إبٍل تراكها      أما ترى الموت لدى أوراكها

  ٢٥  وحلت سواد القلب ال أنا باغياً          سواها وال عن حبها متراخياً
  ٤٥  وال وزر مما قضى اهللا واقياً   ز فال شيء على األرض باقياً   تع

  ١٠٦  ال إن أهلي جيرة     ألكثبة الدهناء جميعاً وماليا: فقلت لها 
  ١٩١  أكل الدهر حل وارتحال        أما يبقي علي وال يقيني

  ١٩٢  أم بها جلد         إذا أالقي الذي القاه أمثالي ىأال اصطبار لسلم



 ٢٢٤

  رقم الصفحة  الشاهد
  ١٤٢  باي وأوصاليظُفي خُ  ولوال نبل عوضٍ 

  ١٢٢  إذا لم يكن أحد باقياً          فإن التأسي دواء األسى
  ١٣١  بمثل أو أحسن من شمس الضحى       امه عاذلي فهائماً لن أبرح

  ١٧٩  ليت شعري هل ثم هل آتينهم      أو يحولن من دون ذلك الردى
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  . ١٨٩،  ١٨٤،  ١٧٨،  ١٧١،  ١٦٣،  ٩٩ :الرماني _ ٢٧
،  ١٤٥،  ١٠٢،  ١٠١،  ٩٨،  ٧٦،  ٧٠،  ٤٠،  ٣٦،  ١٩:الزمخشري  -٢٨
١٩٦، ١٦٠  
  ١٨٣،  ١٥٤،  ١٥٢:الزركشي _ ٢٩
،  ١٦٢،  ١٦١،  ١٤٩،  ١٤١،  ١٤٠،  ٩١،  ٨٠،  ٣٨، ٢٩ :جاجي الز_ ٣٠
٢٠٠،  ١٦٥  

  
،  ٤٢،  ٤١،  ٣٠،  ٢٦،  ٢٢،  ٢٠،  ١٩،  ١٨،  ١٧،  ١٤،  ١:سيبوية _ ٣١
٨٩،  ٨٤،  ٧٩،  ٧٧،  ٧٥،  ٧١،  ٧٠،  ٦٧،  ٦١،  ٥٩،  ٥٧،  ٥٠،  ٤٣  ،
١١٤ ، ١١١،  ١١٠،  ١٠٦،  ١٠٢،  ٩٩،  ٩٨،  ٩٧،  ٩٥،  ٩٤،  ٩٣،  ٩٠ 
 ،١٥٠،  ١٤٩،  ١٤٣،  ١٣٩،  ١٣٨،  ١٣١،  ١٢٨،  ١٢٣،  ١٢٢،  ١٢٠  ،

١٦٨،  ١٦٧،  ١٦٢،  ١٦١،  ١٦٠،  ١٥٩،  ١٥٨،  ١٥٤،  ١٥٣،  ١٥٢  ،
١٨٤،  ١٨٣،  ١٨٢،  ١٨١،  ١٨٠،  ١٧٩،  ١٧٤،  ١٧٢،  ١٧١،  ١٦٩  ،
٢٠٥،  ٢٠٣،  ٢٠٢،  ١٩٩،  ١٩٨،  ١٩٦،  ١٩٤،  ١٩٣،  ١٩٢ .  



 ٢٢٧

،  ١٢٩،  ١١٩،  ٩٨،  ٨٤،  ٦٠،  ٤٣،  ٢٨،  ٢٢،  ١٧ :ابن السراج _ ٣٢
٢٠٣،  ١٩٠،  ١٦١،  ١٥٦،  ١٥٤،  ١٥٣،  ١٤٩،  ١٤٦،  ١٤٣،  ١٤٠  

  
  ٩٢،  ١٧ :السهيلي _ ٣٣
  
  
   ١٦٤،  ١١١،  ٩٩،  ٨٣،  ٧٨،  ٧٢،  ٣٨ :السيوطي _ ٣٤
  
  
  ١٣٩:ابن السكيت _ ٣٥
  ٢٠٤،  ١٩٧ :السكاكي _ ٣٦
  ٩٥،  ٨٨ ) :فاضل(السامرائي _ ٣٧
  ١٩٢ :الشلوبيين _ ٣٨
  ١٢٩،  ١٥ :ابن شقير _ ٣٩
   ٢٠٤،  ١٩٦،  ١٧٥،  ٨٦،  ٢٥،  ١١:ابن الشجري _ ٤٠
  
   ١٥٠،  ١٤٧، ٢٨ :الصيمري _ ٤١
   ١١٢ :الصبان _ ٤٢
  ١٥١ :طرفة بن العبد _ ٤٣
،  ١٤٥،  ١٠٨،  ١٠٥،  ١٠٣،  ٦٩،  ٥٨،  ٣٣ :عبد القاهر الجرجاني_ ٤٤
١٨٨،  ١٧٠،  ١٦٦  

  
  ٧٥ :بن عمر  عيسى_ ٤٥
  ٢٠١،  ١٤٢،  ١١٤،  ٨٧،  ٧٧،  ٦٣،  ٥٧،  ٥٦،  ٥٤:ابن عقيل _ ٤٦
  



 ٢٢٨

  ١٩٢،  ١٧١،  ١٥٦،  ١٥٤،  ١٥٣ :العكبري _ ٤٧
  
   ١٣٤: علي أبو المكارم _  ٤٩
  ١٢٦: عنترة بن شداد _ ٥٠
  ٩٢ :عبيد اهللا بن قيس الرقيات _ ٥١
   ١٦٧، ١٤٣، ١٣٩،  ١٢٩، ٧٤،  ٧١،  ٦٥،  ٦٤،  ٦٠:ابن عصفور _ ٥٢
  
   ١٤٥،  ١٢٩،  ١٨،  ١٧،  ١٥:الفارسي _ ٥٣
  ١٣٠،  ١١٠،  ١٠٩،  ١٧:الفراء _ ٥٤
  ٥٩ :الفرزدق _ ٥٥
  ١٤٦ :فخر الدين قباوة _ ٥٦
  ١٣٧: أبو الفداء _  ٥٧
   ١٥٨القرافي _ ٥٨
   ١٥٨،  ١٠٩،  ١٨،  ١٧ :الكسائي _ ٥٩
  ١٣٠،  ٣٠،  ١٤ :ابن كيسان _ ٦٠
، ٧٧،  ٦٧، ٦٠،  ٤٧، ٤٥،  ٣١،  ٢٥،  ١٩، ١٧ـ  ١٤ـ ١٣ :المبرد _ ٦١
١٩٣، ١٦٥،  ١٦٤،  ١٥٧، ١٥١، ١٤٧،  ١٢٨، ١٢٢،  ١٠٨، ٩٧، ٩٥،  ٩٠ 
 ،٢٠٥   
  
  ١٩٣ :المازني _ ٦٢
، ٣٦،  ٣٠،  ٢٨، ٢٦،  ٢٥، ١٨،  ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣ :ابن مالك _ ٦٣
١١٤، ١٠٦، ١٠١،  ١٠٠، ٩٦،  ٩٤، ٨٧، ٨٠،  ٧٤، ٥٧، ٥٥، ٥٤، ٣٧ ،
١٥٥، ١٥٠، ١٤١، ١٤٠، ١٣٦، ١٣٠، ١٢٦، ١٢٤، ١٢٢، ١٢١، ١١٨ ،
١٩٨، ١٩٦، ١٩٢، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٤، ١٦٠  

  



 ٢٢٩

  ١٥٠ :ابن مقبل _ ٦٤
  ١٩٩،  ١٨٩،  ١١٨،  ١١٦،  ٩٦،  ٩٣،  ٦١،  ١٧،  ١٥:المالقي _ ٦٥
  
   ١٠٧،  ٩٦،  ٩١:المرادي _ ٦٦
  
  ١٥٥: مصطفى النحاس _  ٦٧
  ٤٢ :معيض العوفي _ ٦٨
  ١٣٤ :أبو المكارم _ ٦٩
  ١١٢ :ناظر الجيش _ ٧٠
  ١٠٧ :) محمد بن إبراهيم(ابن النحاس _ ٧١
  ٢٥: النابغة الجعدي _ ٧٢
  
، ١٠٦، ١٠٥، ١٠١،  ٩٢، ٩١،  ٨٠،  ٥٥،  ٤٢،  ٢٩،  ١٥ :ابن هشام _ ٧٣
١٩٩، ١٩٧،  ١٨٨،  ١٨٥،  ١٤٢، ١٤١،  ١٣٦،  ١٢١،  ١١٤  

  
  ٥٩) : أحمد بن محمد(النحاس _ ٧٤
  
  ١٣٠،  ١٥ :الهروي _ ٧٥
  ٣٧ :هشام أخي ذي الرمة _ ٧٦
،  ١٤٨،  ١٤٦،  ١١٢،  ٨٨،  ٦٨،  ٤١،  ٣٣،  ٢٩، ١٣: ابن يعيش _  ٧٧
١٨٤،  ١٧٥،  ١٦٩،  ١٦٨،  ١٦٥،  ١٥٨،  ١٥٧،  ١٥٣،  ١٥٢،  ١٤٩  ،
٢٠١، ١٩٧  



 ٢٣٠

  قائمة املصادر واملراجع
  

 .القرآن الكريم   -١
ين الفتلي، عبد الحس: األصول في النحو، ألبي بكر محمد بن سراج، تحقيق -٢

 .م١٩٩٦-هـ ١٤١٧ – ٣مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
محمد عبداهللا جمال الدين بن  ك إلى ألفية ابن مالك، لإلمام أبيأوضح المسال -٣

ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضـح المسـالك،   . هشام األنصاري
ي الدين عبدالحميد، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، يمحمد مح/ تأليف
 .لبنان

، تحقيق )٧٤٥ت(ارتشاف الضرب من لسان العرب، ألبي حيان األندلسي  -٤
الدكتور رجب عثمان محمد، مكتبة الخـانجي، القـاهرة،   / وشرح ودراسة

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، ١ط
علي بـن محمـد النحـوي الهـروي     / األزهية في علم الحروف، تأليف  -٥

ربيـة،  مجمع اللغـة الع عبدالمعين الملوحي، مطبوعات / تحقيق). ٤١٥ت(
 .م١٩٩، هـ١٤١٣دمشق 

اإلنصاف في مسائل الخالف، تأليف اإلمام كمـال الـدين أبـي البركـات      -٦
ي الـدين  يمحمد مح/ األنباري، معه كتاب االنتصاف في اإلنصاف، تأليف

 .عبدالحميد، دار الطالئع، القاهرة
فخر الدين قباوة، دار القلم العربي، / إعراب الجمل وأشباه الجمل، الدكتور -٧

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩، ٥سورية، ط حلب،
ري، المكتب العربـي  أحمد ماهر البق/ العربية، الدكتورأساليب النفي في   -٨

 .م١٩٨٩الحديث، اإلسكندرية، 
إصالح المنطق، البن السكيت، شرح وتحقيـق أحمـد محمـد شـاكر،      -٩

 . عبدالسالم محمد هارون، دار المعارف 



 ٢٣١

ي دالرحمن بن محمد األنباراإلمام أبي البركات عب/ أسرار العربية، تأليف -١٠
البيطار، مطبوعات المجمع العلمـي   محمد بهجت/ ، عني بتحقيقه)٥٧٧ت(

 .العربي بدمشق
اإليضاح في شرح المفصل، ألبي عمرو عثمان بن عمر بـن الحاجـب،    -١١

موسى بناي العليلـي، وزارة األوقـاف والشـؤون    / تحقيق وتقديم الدكتور
 .م١٩٨٢الدينية، مطبعة العاني، بغداد، 

) هـ٣٧٧ت(اإليضاح، ألبي علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار النحوي  -١٢
كاظم بحر المرجان، عالم الكتاب، بيروت، لبنان، / تحقيق ودراسة الدكتور

 .م١٩٩٦-هـ ١٤١٦، ٢ط
مصـطفى  / أساليب النفي في العربية، دراسة وصفية تاريخية ، الـدكتور  -١٣

 .م١٩٧٩-هـ ١٣٩٩النحاس، عمادة شئون المكتبات، جامعة أم القرى، 
، دارسـة  )٦٤٦ت(بـن الحاجـب    أمالي ابن الحاجب، ألبي عمر عثمان -١٤

فخر صالح سليمان قدارة، دار عمار، عمان األردن، دار / الدكتور وتحقيق
 .م١٩٨٩-هـ ١٤٠٩الجبل، بيروت لبنان، 

، وضع )هـ٧٣٩ت(ب القزويني الخطي اإليضاح في علوم البالغة، تأليف -١٥
 ١ين، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان ط    إبراهيم شمس الد حواشيه
 .م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤

عبد الكـريم محمـد    م في القرآن غرضه وإعرابه، تأليفأسلوب االستفها -١٦
 .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١، ١يوسف توزيع مكتبة الغزالي، دمشق، ط

محمـد  / اإلتقان في علوم القرآن، للحافظ جالل الدين السيوطي، تحقيـق  -١٧
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧العصرية، صيدا، بيروت، أبوالفضل إبراهيم، المكتبة 

، تحقيـق  )٥٤٢ت(مد العلوي أمالي ابن الشجري، هبة اهللا بن علي بن مح -١٨
، ١الدكتور محمود محمد الطناحي، مكتبة الخـانجي، القـاهرة، ط  ودراسة 
 .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣



 ٢٣٢

، )٩١١ت(األشباه والنظائر في النحو، لإلمام جـالل الـدين السـيوطي     -١٩
-هــ  ١٤٠٦، ١سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت طعبدالعال / تحقيق
 .م١٩٨٥

، )٦٨٢ت(هاب الـدين القرافـي   شغناء في أحكام االستثناء، تأليف االست -٢٠
ون الدينية، الجمهوريـة  محسن وزارة األوقاف والشؤ طه /الدكتور تحقيق

 .م١٩٨٢-هـ ١٤٠٢العراقية، مطبعة اإلرشاد، بغداد، 
ـ مح/ يف االستاذإعراب القرآن الكريم وبيانه، تأل -٢١ ي الـدين الـدرويش،   ي

 .م ٢٠٠٥-هـ ١٤٢٩، ٩اليمامة ودار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط
، الدكتور فضل حسـن عبـاس، دار   "علم المعاني"البالغة فنونها وأفنانها  -٢٢

 .م١٩٨٩-هـ ١٤٠٩، ٢الفرقان، األردن، ط
محمد حماسة عبـداللطيف، دار غريـب،   / بناء الجملة العربية، الدكتور -٢٣

 .م ٢٠٠٣رة، القاه
الشيخ عـادل   ن األندلسي، دراسة وتحقيق وتعليقالبحر المحيط، ألبي حيا -٢٤

، ١ن، دار الكتب العلميـة، بيـروت، لبنـان، ط   أحمد عبدالموجود وآخري
 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨

البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن إبراهيم بن عبداهللا بن بهادر  -٢٥
الفضـل إبـراهيم، دار إحيـاء    محمد أبو / ، تحقيق)هـ٧٩٤(الزركشي ت

 .م١٩٥٧-هـ ١٣٧٦، ١الكتب العربية، مصر، ط
البسيط في شرح جمل الزجاجي، البن أبي الربيع عبيـداهللا بـن أحمـد     -٢٦

الدكتور عياد بن عيـد الثبيتـي، دار    ، تحقيق ودراسة )٦٨٨ت(ي األشبيل
 .م١٩٨٦-هـ ١٤٠٧، ١الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، ط

محمد عوض  صور محمد بن أحمد األزهري، تحقيقنتهذيب اللغة، ألبي م -٢٧
 .م٢٠٠١، ١مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

تاج العروس في جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي، منشورات دار  -٢٨
 .١الحياة، ط



 ٢٣٣

التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، المطبعة الخيرية المنشـأة بجماليـة    -٢٩
 .١مصر، ط

بن علي بن إسـحاق الصـيمري،    ألبي محمد عبداهللالتبصرة والتذكرة،  -٣٠
، ١فتحي أحمد مصطفى علي الدين، دار الفكر، دمشق، ط /الدكتور تحقيق
 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ألبي محمد بدر الـدين   -٣١
عبدالرحمن علي سليمان، دار الفكر  حسن بن قاسم المرادي، شرح وتحقيق

 .م٢٠٠٨-هـ ١٤٢٨، ١طالعربي، 
بي البقاء عبـداهللا بـن الحسـن العكبـري     إل التبيان في إعراب القرآن، -٣٢

علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيـروت، لبنـان،   / ، تحقيق)هـ٦١٦ت(
 .م١٩٨٧-هـ ١٤٠٧، ١ط
تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، ألبي  -٣٣

اعتنى به وخرج ، )٥٣٨ت(مر الزمخشري القاسم جار اهللا بن محمود بن ع
، ٣خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، لبنـان، ط  أحاديثه وعلق عليه

 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠
ـ "تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، لمحب الدين محمد بن يوسف  -٣٤ اظر ن

ن، دار يالدكتور علي محمد فاخر وآخر ، دراسة وتحقيق)٧٧٨ت" (الجيش
 .م٢٠٠٧-هـ ١٤٢٨ ،١السالم، مصر، ط

ب ابن عصفور في شرح العالمة النحاس على مقر(التعليقة على المقرب  -٣٥
الدكتور جميل عبداهللا عويضة، وزارة الثقافـة، عمـان،    تحقيق) علم النحو
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤، ١األردن، ط

الـدكتور   تسهيل، ألبي حيان ألندلسي، تحقيقالتذييل والتكميل في شرح ال -٣٦
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١م، دمشق، طحسن هنداوي، دار القل

الجملة النحوية نشأةً وتطوراً وإعراباً، فتحي الـدجني، مكتبـة الفـالح،     -٣٧
 .م١٩٧٨-هـ ١٤٠٨، ٢الكويت، ط



 ٢٣٤

الدكتور علي أبو المكارم، مؤسسة المختار للنشـر   الجملة الفعلية، تأليف -٣٨
 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ١والتوزيع، القاهرة، ط

 الحسن بن قاسـم المـرادي، تحقيـق   ي، الجنى الداني في حروف المعان -٣٩
الدكتور فخر الدين قباوة، واألستاذ محمد نديم فاضل، دار اآلفاق الجديـدة،  

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ٢م، ط١٩٧٣،  ١٣٩٣، ١بيروت، ط
اق الزجـاجي  أبو القاسم عبدالرحمن بـن إسـح   الجمل في النحو، صنفه -٤٠

سـالة،  الدكتور علي توفيق الحمـد، مؤسسـة الر   ، حققه وقدم له)٣٤٠ت(
 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤، ١بيروت، دار األمل، األردن، ط

الجملة العربية تأليفها وأقسامها، الدكتور فاضل صـالح السـامرائي، دار    -٤١
 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٧، ٢الفكر، عمان، األردن، ط

جامع الدروس العربية، مصطفى محمد الغاليينـي، المكتبـة العصـرية،     -٤٢
 .م١٩٩٣-هـ ١٤١٤، ٢٨صيدا، بيروت، ط

لشرطية عند النحاة العرب، أبو أوس إبراهيم الشمسـان، مطـابع   الجملة ا -٤٣
 .١الدجوي، القاهرة، ط

، الـدكتور حسـين   "دراسة بالغية جمالية نقديـة "جمالية الخبر واإلنشاء  -٤٤
 .م٢٠٠٥جمعة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

، ١مؤسسة المختار، القاهرة، ط السمية، الدكتور علي أبو المكارمالجملة ا -٤٥
 .م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨

عـالء الـدين بـن علـي      ألدب في معرفة كالم العرب، تأليفجواهر ا -٤٦
، ١إميل بديع يعقوب، دار النفـائس، بيـروت، لبنـان، ط    اإلربلي، صنعة

 .م١٩٩١-هـ١٤١٢
الدكتور محمد إبـراهيم   وناتها، أنواعها، تحليلها، تأليفالجملة العربية مك -٤٧

 .م٢٠٠١، ٢عبادة، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط



 ٢٣٥

الجامع الصحيح للبخاري، من رواية أبي ذر الهـروي، تقـديم وتحقيـق     -٤٨
-هــ  ١٤٢٩، ١عبدالقادر شيبة الحمد، مؤسسة علوم القرآن، ط: وتعليق
 .م٢٠٠٨

ق الزجـاجي  أبو القاسم عبدالرحمن بـن إسـحا   حروف المعاني، صنفه -٤٩
الدكتور علي توفيق الحمد، مؤسسـة الرسـالة،    ، حققه وقدم له )٣٤٠ت(

 .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦، ٢ت، دار األمل، األردن، طبيرو
حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك، ومعـه شـرح    -٥٠

 .طه عبدالرؤوف سعد، المكتبة التوفيقيةللعيني، تحقيق الشواهد 
محمد  عقيل على ألفية ابن مالك، للشيخ حاشية الخضري على شرح ابن  -٥١

 .الخضري، دار الفكر للنشر والتوزيع
محمد علي النجـار  / لخصائص، صنعة أبي الفتح عثمان بن جني، تحقيقا -٥٢

 .م١٩٩٩، ٤الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط
ادر بن عمر البغدادي، عبدالق ألدب ولب لباب لسان العرب، تأليفخزانة ا -٥٣

، ٤عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخـانجي، القـاهرة، ط   تحقيق وشرح
 .م١٩٩٧-هـ ١٤١٨

اإلمام أبـي بكـر عبـدالقاهر الجرجـاني      ز، تأليف الشيخدالئل اإلعجا -٥٤
قرأه وعلق عليهم أبو فهر محمود محمـد شـاكر، مكتبـة    ). هـ٤٧١ت(

 .م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٤، ٥الخانجي، القاهرة، ط
شرح اإلمام أبي نصر ) ١١٧ت(عيالن بن عقبة العدوي "ديوان ذي الرمة  -٥٥

ب، حققه وقدم له وعلق اس ثعلأحمد بن حاتم الباهلي، راوية اإلمام أبي العب
، ٢الدكتور عبدالقدوس أبو صالح، مؤسسة اإليمان، بيروت، لبنان، ط عليه

 .م١٩٨٢-هـ ١٤٠٢
أطروحـة  "محمد سعيد مولـوي   ان عنترة بن شداد، تحقيق ودراسة ديو -٥٦

 .م١٩٦٤كلية اآلداب، جامعة القاهرة، " ماجستير



 ٢٣٦

ـ  تحقيق) شرح األعلم الشنتمري(عبد ديوان طرفة بن ال -٥٧ ة الخطيـب،  دري
ولطفي الصقال، إدارة الثقافة والفنون، البحرين، المؤسسة العربية، بيروت، 

 .م٢٠٠٠، ٢لبنان، ط
محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعـارف،   وان النابغة الذبياني، تحقيقدي -٥٨

 .٢القاهرة، ط
محمد أبو الفضـل إبـراهيم، دار المعـارف،     تحقيق ديوان امرؤ القيس، -٥٩

 .٥القاهرة، ط
الدكتور عمر عبدالرسول، دار المعارف،  ن دريد بن الصمة، تحقيقديوا -٦٠

 .م١٩٨٠القاهرة، 
الدكتور نعمان محمـد   شرح ابن السكيت، تحقيقديوان الحطيئة برواية و -٦١

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ١أمين طه، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
ولـيم بـن الـورد     ديوان رؤبة بن العجاج، اعتنى بتصحيحه وترتيبـه  -٦٢

 .دار ابن قتيبة للنشر والتوزيع، الكويتالبروسي، 
الدكتور محمد يوسـف   هللا بن قيس الرقيات، تحقيق وشرح ديوان عبيد ا -٦٣

 .نجم، دار صادر، بيروت
الدكتور نعمان محمد أمـين   جرير، بشرح محمد بن حبيب، تحقيق ديوان -٦٤

 .٣طه، دار المعارف، القاهرة، ط
 .م١٩٦٠-هـ١٣٨٠ديوان الفرزدق، دار صادر، دار بيروت،  -٦٥
عزة حسن، دار الشرق العربي،  ةالدكتور ديوان ابن مقبل، عني بتحقيقه  -٦٦

 .م١٩٩٥-هـ ١٤١٦بيروت، لبنان، حلب، سورية، 
إميل بديع  جمعه وحققه وشرحه الدكتور" مالك عمرو بن"ديوان الشنفري  -٦٧

 .م١٩٩٦-هـ ١٤١٧، ٢يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
الدكتور محمد نبيل  ، جمع وشرح وتحقيقبن زيد األسدي ديوان الكميت  -٦٨

 .م٢٠٠٠، ١طريفي، دار صادر، بيروت، ط



 ٢٣٧

عبدالستار أحمد فرج، دار مصر  ع وتحقيق وشرحديوان مجنون ليلى، جم -٦٩
 .للطباعة

الدكتور إميل بديع يعقوب،  عمرو بن كلثوم، جمعه وحققه وشرحهديوان  -٧٠
 .م١٩٩٦-هـ ١٤١٦، ٢دار الكتاب العربي، بيروت، ط

النابغة الجعدي، جمعه وحققه وشرحه الدكتور واضح الصمد، دار ديوان  -٧١
 .م ١٩٩٨، ١صادر، بيروت ط

 .ديوان لبيد بن ربيعة العامري، دار صادر، بيروت -٧٢
الدكتور واضـح الصـمد، دار الجيـل،     ديوان السمؤال، تحقيق وشرح  -٧٣

 .م١٩٩٦-هـ ١٤١٦، ١بيروت، ط
لح الفوزان، دار المسـلم،  دليل السالك إلى ألفية ابن مالك، عبداهللا بن صا -٧٤

 .م٢٠٠٠، ١ط
أحمد بـن عبـدالنور    ني في شرح حروف المعاني، لإلمام رصف المبا -٧٥

، ٢الدكتور أحمد محمد الخـراط، دار القلـم، دمشـق، ط   / المالقي، تحقيق
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥

يوسـف   ، رضي الدين االستراباذي، من عملشرح الرضي على الكافية -٧٦
 .م١٩٩٦، ٢ونس، بنغازي، طحسن عمر، منشورات جامعة قار ي

موفق الدين أبي البقاء يعيش بن علي  شرح المفصل للزمخشري ، تأليف -٧٧
الدكتور إميل بـديع   ، قدم له ووضع هوامشه، وفهارسه)٦٤٣ت(بن يعيش 

 .م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢، ١يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
الطائي األندلسي  شرح التسهيل، البن مالك، جمال الدين محمد بن عبداهللا -٧٨

الدكتور عبدالرحمن السيد، والدكتور محمـد بـدوي    ، تحقيق)هـ٦٧٢ت(
 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١المختون، هجر للطباعة والنشر، مصر، ط

، )٦٦٩ت(البن عصفور األشـبيلي  " الشرح الكبير"شرح جمل الزجاجي  -٧٩
 .صاحب أبو جناح/ تحقيق



 ٢٣٨

داهللا بن بهاء الدين عب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، لقاضي القضاة -٨٠
 يفمنحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، تـأل  ، ومعه كتاب)٦٧٢ت(عقيل 

ـ ١٤١٠، ١ي الدين عبدالحميد، دار الخيـر، بيـروت، ط  يمحمد مح -هـ
 .م١٩٩٠

مـد بـن   شرح الكافية الشافية، تأليف العالمة جمال الدين أبي عبداهللا مح -٨١
ريدي، دار المأمون للتـراث،  عبدالمنعم أحمد ه مالك حققه وقدم له الدكتور

 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢، ١ط
ابن الناظم أبي عبداهللا بـدر   ليفشرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، تأ -٨٢

محمـد   تحقيق) ٦٨٦ت(الدين محمد بن مالك الدين محمد ابن اإلمام جمال 
-هــ  ١٤٢٠، ١باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 .م٢٠٠٠
اإلمام أبـي محمـد    ذهب في معرفة كالم العرب، تأليف شرح شذور ال -٨٣

رب بتحقيق عبداهللا جمال الدين بن هشام األنصاري، ومعه كتاب منتهى األ
 .ي الدين عبدالحميد، دار الطالئعيمحمد مح شرح شذور الذهب، تأليف

" السالك على ألفية ابن مالـك منهج "شرح األشموني على ألفية ابن مالك  -٨٤
، ١الدين عبدالحميد، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان طي يمحمد مح حققه

 .م١٩٥٥/هـ١٣٧٥
خالد بن عبداهللا األزهـري   على التوضيح، شرح للشيخ  شرح التصريح -٨٥

محمـد باسـل عيـون     ى أوضح المسالك البن هشام، تحقيقعل) ٩٠٥ت(
 .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١، ١السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

تحقيق ) ٣٣٨ت(مد بن محمد النحاس يه، ألبي جعفر أحشرح أبيات سيبو -٨٦
 .م١٩٧٤-هـ١٣٩٤، ١أحمد خطاب ، مطابع المكتبة العربية، حلب، ط

صـدر   تـأليف " بـالتخمير "إلعراب الموسوم شرح المفصل في صنعة ا -٨٧
الدكتور عبدالرحمن سليمان  قاسم بن الحسين الخوارزمي، تحقيقاألفاضل ال

 .م١٩٩٠، ١، بيروت، لبنان، طالعثيمين، دار الغرب اإلسالمي



 ٢٣٩

الـدكتور علـي    ، تحقيق)٦٦٩ت(بن عصفور اإلشبيلي شرح المقرب، ال -٨٨
 .م١٩٩٤-هـ ١٤١٤، ١محمد فاخر، ط

شرح قطر الندى و بل الصدى، تصنيف أبي محمد عبداهللا جمال الدين بن  -٨٩
هدى بتحقيق شـرح قطـر   ومعه كتاب سبيل ال) ٧٦١(هشام األنصاري ت 

ي الدين عبدالحميد، المكتبـة العصـرية، صـيدا،    يمحمد مح الندى، تأليف
 .م ٢٠١١-هـ ١٤٣٢بيروت، 

الدكتور فخر  مى، صنعة األعلم الشنتمري، تحقيقشعر زهير بن أبي سل  -٩٠
 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠، ٣الدين، منشورات دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ط

محمد نفـاع، حسـين    ، تحقيق)١٧٦ت(يم بن هرمة القرشي شعر إبراه -٩١
 .وعات مجمع اللغة العربية بدمشقعطوان، مطب

عادل سـليمان جمـال، مكتبـة     شعر األحوص األنصاري، جمعه وحققه -٩٢
 .م١٩٩٠-هـ١٤١١، ٢الخانجي، القاهرة، ط

شروح التلخيص، سعد الدين التفتازاني، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،     -٩٣
 .لبنان

النجـار، مؤسسـة    إلى أوضح المسالك، محمد عبـدالعزيز ضياء السالك  -٩٤
 .م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢، ١لة، طالرسا

دار النهضة العربيـة، بيـروت،   عبدالعزيز عتيق،  الدكتورعلم المعاني،  -٩٥
 .م ١٩٨٤-هـ ١٤٠٤

في النحو العربي نقد وتوجيه، الدكتور مهـدي المخزومـي، دار الرائـد     -٩٦
 .م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦، ٢العربي، بيروت، لبنان، ط

 سـة وتحقيـق  درا) ٤٤٢ت(ت الثمـانيني  الفوائد والقواعد، عمر بن ثاب -٩٧
، ١الدكتور عبدالوهاب محمود الكحلة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنـان، ط 

 .م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢



 ٢٤٠

قضايا الجملة الخبرية في كتب إعراب القرآن الكريم ومعانيه حتى نهايـة   -٩٨
هــ  ١٤٠٣، ١القرن الرابع الهجري، الدكتور معيض بن ساعد العوفي، ط

 .م١٩٨٣-
عبدالسـالم   بن قنبر، تحقيق وشرح رو بن عثمانالكتاب ، ألبي بشر عم -٩٩

 .م٢٠٠٩-هـ ١٤٣٠، ٥محمد هارون ، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
 دراسة وتحقيق) ٧١٧ت(ألبي الفداء الكُنَّاس في النحو والتصريف،  -١٠٠

 .م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦، ٢الدكتور جودة مبروك محمد، مكتبة اآلداب، ط
، )٣٣٧(بن إسـحاق الزجـاجي ت   الالمات، ألبي القاسم عبدالرحمن  -١٠١

الدكتور مازن المبارك، مطبوعات مجمع اللغة العربيـة بدمشـق،    تحقيق
 .م١٩٦٩-١٣٨٩المطبعة الهاشمية، دمشق، 

إلسـفراييني  لباب اإلعراب، تاج الدين محمد بن محمـد بـن أحمـد ا    -١٠٢
الدكتور بهاء الدين عبدالوهاب عبدالرحمن، دار  ، دراسة وتحقيق)٦٨٤ت(

 .م١٩٨٤- هـ١٤٠٥الرفاعي للنشر، الرياض، 
الـدكتور  / أبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق اللمع في العربية ، تأليف -١٠٣

 .م١٩٨٨سميح أبو مغلي ، دار مجدالوي، عمان، األردن، 
اللباب في علل البناء واإلعراب، ألبي البقـاء عبـداهللا بـن الحسـين      -١٠٤
هان، دار الفكر المعاصر، بيـروت،  عبداإلله نب/ تحقيق) ٦١١ت(لعكبري ا

 .م١٩٩٥-هـ ١٤١٦، ١ار الفكر، دمشق، سوريا، طلبنان، د
اللغة العربية معناها ومبناها، دكتور تمام حسان، دار الثقافـة، الـدار    -١٠٥

 .م١٩٩٤العربية، المغرب، 
لسان العرب، لإلمام العالمة ابـن منظـور، دار الحـديث، القـاهرة،      -١٠٦

 .م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣
عبدالسـالم   الحسين أحمد بن فارس، تحقيق وضبطمقاييس اللغة، ألبي  -١٠٧

 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩محمد هارون، دار الفكر 



 ٢٤١

 تحقيـق ) ٢٨٥ت(حمد بن يزيد المبرد بي العباس مأالمقتضب، صنعة  -١٠٨
ون اإلسـالمية بمصـر،   محمد عبدالخالق عظيمة، المجلس األعلى للشـؤ 
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