
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 



 
 

    

 صلخ  الم  
لذا  ؛وال يف باب من أبواب النّحو ،مل جتمع يف كتاب نحوي ؛هناك طوارئ تطرأ عىل احلرف العامل فتؤث ر فيه ويف معموله

ّسم عىل مقدمة ال ب دَّ منها (الطارئ عىل احلرف العامل وأثره يف العامل واملعمول)سأذكرها يف البحث املوسوم بـ   ،وامل ق 

 ،ذفاحل ،الّزيادة ،االختالل ،الفصل ،اجتامع العاملني ،اإلحلاق ،اإلدخال ،الّتخفيف)ومباحث بعدد تلك الّطوارئ العرشة 

كلُّ ما يطرأ عىل احلرف العامل يؤث ر  يف معموله فينشأ حكم جديد بأثر ذلك  :واملختوم بنتائج منها (احلمل ،االسقاط

فضالً عن  هور داللة جديدة إْن بقي عىل إفراده أو  ؛إذ يظهر عليه عمل جديد او امهال ؛الّطارئ اّلذي يؤث ر  يف العامل أيًضا

وهناك حروف يطرأ عليها أكثر من طارئ  ،واحلرف العامل قد جيتمع طارئان عليه فيؤثران فيه ويف معموله ،ترّكب  مع غريه

 ،لكالمفالطوارئ تتحدد بحسب استعامل احلروف يف تراكيب ا ؛واإلسقاط ،واحلذف ،طرأ عليه الزيادة (الباء)كاحلرف 

وتعدد  األوجه  ،أو تعدي الفعل باحلرف ،أو الرتكيب ،أو املقام ،وطارئ حذف حرف اجلر أثره واضح بداللة السياق

ه  تعدد االستعامالت وتفاوهتا بني القلة والكثرة  .النحوّية يف تراكيب العربّية مردُّ

Abstract 

     There is an emergency that arises on the working letter، affecting it and its applicable; it was not 

collected in a grammatical book، nor in one of the chapters of grammar. So I will mention it in the 

research that is marked by the "emergency on the working letter and its effect on the worker and 

applicable"، the current research discuss those ten emergencies (mitigation، entry، annexation، 

meeting  the two workers letters، separation، imbalance، increase، deletion، dropping، pregnancy، 

carrying). The results are: All that occurs in the working letter affects its function so new provision is 

created with the effect of that emergency which affects the worker as well. A new work letter or 

negligence appears. As well as the emergence of a new indication if remains individual or collected 

with other، and the working letter may meet two contingents affect it and in the applicable، and there 

are letters that occur more than one emergency as the letter (ب) it has been increased، deleted and 

dropped; the emergency is determined by the use of letters in the structures of speech، and the 

emergency deletion of the trajectory effect evident in terms of context، the place، the composition، or 

the infringement of the verb character، and the multiple grammatical aspects in the Arab structures 

due to the multiplicity of uses and the disparity between the few and many. 

 



  

سل ،أ د  اه  املنعم املتفضل       .وأ صيل وأسل م  عىل أكرم الرُّ

ا بعد  فقد جتمع قضية نحوّية أبواًبا مل      رص يف كتابأمَّ يته  ؛ومل ت فرد يف دراسة ، حت  الطارئ عىل )لذا جاء البحث اّلذي سمَّ

أو ادخال  ،ليتبنيَّ القارئ الكريم فهم ما يتعلَّق هبذا املوضوع من ختفيف عامل (احلرف العامل وأثره يف العامل واملعمول

أو  ،أو حذفه ،أو زيادته ،أو اختالل رشط من رشوطه ،أو فصله ،أو اجتامعه بآخر ،أو اتصاله بآخر ،عامل آخر عىل غريه

مة هذه ؛فتلك عرشة طوارئ تطرأ عىل احلرف العامل فتؤث ر فيه ويف معموله ،أو  له عىل عامل آخر ،اسقاطه متها مقد   ،تقدَّ

  :وتوزعت بعددها عىل املباحث

 (.ختفيف لكنَّ  ،ختفيف كأنَّ  ،ختفيف أنَّ  ،ختفيف إنَّ ) :فيه ؛الّتخفيف :املبحث األّول

ادخال حرف اجلر عىل حرف جر آخر  ،النّافية للجنس (ال)ادخال مهزة االستفهام عىل ) :فيه ؛االدخال :املبحث الّثاين

 (.ادخال األداة عىل املعمول ،ليكون اساًم 

 (ما)بـ  (إنْ )إحلاق  ،بـبعض حروف اجلر (ما)إحلاق  (،وأخواهتاإنَّ ))إحلاق )ما( بـ  :فيه ؛االحلاق :املبحث الّثالث

    .(.احلجازّية

  .((.مل)و  (إنْ )اجتامع  (،مل)و  (أنْ )اجتامع  (،لن)و  (أنْ )اجتامع  (،ال)و  (أنْ )اجتامع ) :فيه ؛اجتامع العاملني :املبحث الّرابع

 (.النّافية للجنس واسمها (ال)الفصل بني ) :فيه ؛الفصل :املبحث اخلامس

  .(.ما احلجازّية (،ليس)املشبهة بـ  (ال) ،ال النافية للجنس ،إذن) :فيه ؛االختالل :املبحث الّساد 

نْ  ،الالم ،الكاف ،الباء) :فيه ؛الّزيادة :املبحث الّسابع  (.مإ

بَّ  ،حذف أْن املصدرّية) :فيه ؛احلذف :املبحث الّثامن بَّ من حروف اجلرحذف غري  ،حذف ر    (.ر 

نْ  ،اسقاط الالم ،اسقاط يف ،اسقاط عن ،اسقاط عىل ،اسقاط الباء) :فيه ؛االسقاط :املبحث التاسع    (.اسقاط مإ

 ل مل  ، ل إْن الرشطّية عىل لو يف اإلمهال ، ل أْن املصدرّية عىل ما املصدرّية يف اإلمهال) :فيه ؛احلمل :املبحث العارش

ت هذه املباحث شواهد كثرية .(. ل مل عىل ما ، ل لن عىل مل يف اجلزم ،عىل لن يف النّصب وآراء سديدة بالرجوع إىل  ،ضمَّ

 إليه من وحلق هبا خامتة تضّمنت ما توّصلت   ،واألصول البن الرساج ،واملقتضب للمربد ،مصادر جليلة كالكتاب لسيبويه

ل   .ث مَّ قائمة مصادر البحث ومراجعه ،نتائج  .وباه نستعني  وعليه نتوكَّ

  



 
 

    

اًل   ــ :إنَّ  :أوَّ

ّفف إنَّ إىل         :فإْن دخلت عىل االسمّية يكثر امهاهلا نحو قوله تعاىل ؛فتدخل عىل اجلملتني الفعلّية واالسمّية (إنْ )خت 

ڇ        ڇ            چچ  :ويقلُّ اعامهلا قرأ نافع وابن كثري وأبو بكر قوله تعاىل ،32:يس  چڍ  ڍ         ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   چ

لزوال الشبه  ؛ا مهلْت وجوًبا، وإْن دخلت عىل اجلملة الفعلّية (1)باسكان النّون خمففة  111هود: چ  ڇ  ڇ  ڍ

 .186الشعراء:   چٿ  ٿ  ٿ   ٿ  چ   :نحو قوله تعاىل ؛وإلبطال اختصاصها باجلملة االبتدائّية  ،بالفعل لفظا

  .واألمر هذا ال نراه وهي بنون مشّددة ؛(2)أال ترى أهّنا إذا ا مهلْت لزمتها الالم فرقا بينها وبني النّافية

 ــ  :أنَّ  :ثانًيا

ل  منزلته (أنْ )إذ ختّفف إىل  (أنَّ )حيصل الّتخفيف يف        وال يكون اسمها إالَّ  ،ويبقى عملها فتقع بعد فعل اليقني أو ما ن زإ

ويف  ،أو قد ،أو سوف ،وإْن كان خربها مجلة فعلّية فيشرتط فيها أْن يفصل بينها وبني الفعل يف اإلجياب بالسني ،مضمرا

ومثاله بال يف   ،20املزمل:  چ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ   :فصل يف اإلجياب بالسني قوله تعاىل؛ ومثال ال(3)النفي بال 

الثقيلة  (أنّ )املخففة تعمل عمل   (أنْ )وقد تبنّي بام ذكرته أّن  .89طه:  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  چ  :النفي قوله تعاىل

فضال عاّم أحدثه التّخفيف من اختالف يف  ؛لكن برشوط ترتبت عن طريق الّتخفيف الذي  هر أثره يف العامل واملعمول

  .الرتكيب

 ــ :كأنَّ  :ثالًثا

  :قال الّشاعر ؛فيبطل عملها (كأنْ )إىل  (كأنّ )ختّفف      

                           كأْن ثدياه  حقان 
 (4)ونحٍر مرشقإ اللونإ

  .خربه :وحقان ،مبتدأ :ثدياه

 ــ   :لكنَّ  :رابًعا

ّفف       فإْن  ؛ما أقام أخوك لكْن ابوك :وتكون عاطفة إذا مل يكن معها الواو وذلك نحو ،فت همل وجوبا (لكنْ )إىل  (لكنَّ )خت 

 ،جاء خالٌد لكْن سعيٌد مسافرٌ  :وتدخل عىل اجلملتني االسمّية والفعليّة نحو .ولكنْ  :عطف قلتاستدركت  هبا جمردة من ال

وسافر عيلٌّ لكْن جاء خليٌل 
(5). 

م حصول التَّخفيف يف احلروف املشبّهة بالفعل       . هر بام تقدَّ

 



  

فاإلدخال هو مبارشة سابق  .وال جيري ذلك يف كل احلروف ،قد يدخل حرف عىل حرف آخر فيختصُّ بمعمول بعينه    

وحرف عامل عىل معموله  ،بالحق به ال ينفصل عنه لينتج حكم جديد يف حروف حمددة كإدخال حرف عىل احلرف العامل

 ــ :كام يف

 ــ :النّافية للجنس (ال)ادخال مهزة االستفهام عىل  :أّواًل 

تي لنفي اجلنس (ال)بفتح مهزة االستفهام والم خمّففة من  (أال)ينتج عنه       والرتكيب هذا له أوجه  (6).حرفان (أال)فـ  ،الَّ

وقوله  ،22النور:  چ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کچ  :هنا بالفعلّية نحو قوله تعاىل (أال)منها العرض والّتحضيض فتختص 

 :قول الّشاعر (هـ 175)ومنه عند اخلليل  13التوبة:  چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ  :تعاىل

أال رجالً جزاه اه  خريا                         يدلُّ عىل حمصلٍة تبيت 
(7) 

 ،أّنه أراد أال رجل   (:هـ182)ورأى  يونس  ،أال تروين رجالً هذه صفته فحذف الفعل مدلواًل عليه باملعنى :والتقدير عنده

ا لْت ولزم تنوين االسم بعدها إْن كان ممّا ينّونفيه  (ال)و ،فعىل تقدير اخلليل أنَّ العمل للفعل املحذوف .فنّون  مضطرًّ  ؛أ مهإ

فيكون االسم بعدها معرًبا عىل وفق  ،وال يليها إالَّ الفعل  اهًرا أو مضمًرا ،لة الفعلّيةيف التحضيض ختتصُّ باجلم (أال)ألنَّ 

فرتكيب أال  جاء بمعنى جديد خالف الذي كان قبل الرّتكيب وترّتب عليه ابطال عمل  .(8)ما يقتضيه الفعل من اإلعراب

 .ال

 ــ :ادخال حرف اجلر عىل حرف جر آخر ليكون اساًم  :ثانيًا

املشرتك اللفظي وارد يف اللغة فقد تأيت ألفاظ منه تكون أحرًفا يف مواضع وتكون أسامء يف مواضع أ خر  بحكم دخول      

نْ )وذلك إذا دخلت عليها  (؛فوق)عىل( اساًم بمعنى )فقد تكون  ؛أحرف جرٍّ عليها فتتبني داللة املعمول عىل االسمية  (؛مإ

  :كقول مزاحم العقييل

لُّ غدت من عليه  ها               تصإ  (9)وعن قيٍض بزيزاء جمهلإ  ،بعدما تمَّ  مؤ 

  .سقط الورق  من عىل الشجرةإ  :، وقولك(10)من فوقه  :كقولك ؛جئت من عليه :و قول العرب

نْ )بدخول  ؛تكون اساًم بمعنى جانب (عن)وكذلك        :قال ذو الّرمة ؛عليها أيًضا (مإ

 (11)وهيف هتيج البني بعد جتاور                  إذا نفحت من عن يمني املشارق 

  .(12)وهي باالستعامل هذا عىل حرفني ساكنة اآلخر (،منْ )وال جتر بغري  ،أراد من جانب



 
 

    

غ كون  :أقول      عىل املجاوزة املشعرة بالذهاب إىل  (عن)و  ،عىل الفوقّية (عىل)داللة  (عن)اساًم وكذلك  (عىل)إّن ممّا ي سو 

ومما ساغ دخول من عليهام الختصاصها بابتداء  .فكلُّ واحٍد منهام دالٌّ عىل االجتاه الّدال عىل الظرفّية املكانّية ،جانب ما

  .الغاية

 :قال امرؤ القيس (مثل)ألهّنا يف معنى  (الكاف)وقد تدخل الباء عىل      

 (13)نا              تصّوب فيه العني طوًرا وترتقي ورحنا بكابن الامء جينب وسط

  :قال القاسم بن معن (؛الكاف)عىل  (عىل)وقد تدخل  .(14)بمثل ابن الامء :أي

ابإ د فني ه  صدود ورد الرتُّ  الّصدى     ل 
ْدعو بهإ  (15)عىل كاخلنيف الّسحق ي 

د كوهنا اساًم    :قال الّشاعر ؛الكاف عىل الكافوقد تدخل  .فدخول حرف اجلر  عىل الكاف يؤك 

 (16) غري رماد وحطام كنفني                      وصاليات ككام يؤثفني

وهنا ملمح يف العربية مجيل إذ دخل لفظ عىل مثله فجاء  (؛مثل) :بمعنى (الكاف)فأدخل حرف اجلر الكاف عىل االسم      

لكنّه أتى يف  ؛حينام يكونان اسمني بدخول حرف جر آخر عليهام (وعن ،عىل)وهذا مل يأتإ يف  ،األّول حرًفا والثاين اساًم 

 .ويدخل عليه حرف جرٍّ من لفظه يف سياقات أ خر ،إذ يدخل عليه حرف جر  آخر أي من غري لفظه يف سياقات (؛الكاف)

 .       (17)فكلُّ هذا ونحوه يشهد  بكون الكاف اساًم 

وتعني أْن يكون االسم جمروًرا بذلك  ،والّثاين اساًم  ،خال يف كل  ما تقّدم ألزم أْن يكون اللفظ األّول حرًفاوطارئ االد    

   .ويكون ما بعد االسم جمروًرا باإلضافة ،احلرف

 ــ  :ادخال األداة عىل املعمول :ثالثًا

ذْ ) :نحو ؛قد يكون ادخال األداة نفسها عىل معموهلا هو الطارئ     نذ  )و (م  يكونان حريف جرٍّ إذا انجرَّ ما بعدمها من  (م 

ْذ يومإ اخلميس :نحو قولك ؛الّزمان الاميض  :قال امرؤ القيس .(18)و ما رأيته مذ أربعةإ أّياٍم  ،و ما رأيته منذ  اليومإ  ،ما رأيته م 

ا  نْذ  أزمانإ قإف  ْن ذكرى حبيبإ وعرفان            ورسٍم عفت آياته م 
بْكإ مإ  (19) ن 

ْذ يومان :نحو قولك ؛ويكونان اسمني إذا ارتفع ما بعدمها      ذْ )وعليه  ؛ما رأيته م  وكذلك  ،هو اخلرب (يومان)هو املبتدأ و (م 

إذ هلام األثر نفسه يف  ؛رديف طارئ االدخال املذكور آنًفا؛ لذا يكون املوقع اإلعرايب هو (20)ما رأيته منذ ليلتان  :قولك

  :وقد يكونان  رفني منصوبني حمالًّ إْن جاءت بعدمها اجلمل الفعليّة أو االسمّية كقول الفرزدق .ارتفاع اخلرب

ه                     فسام فأدرك  مخسة  األشبارإ  ْت يداه  إزار  د  ق  ذ ع   .(21)ما زال م 

 



  

  :وقول األعشى

 (22)وما زلت  أبغي الامل مذ أنا يافٌع               وليًدا وكهالً حني شبت وأمردا 

فيجب تقدير زمان مضاف  ؛مبتدآن :وقيل ،إىل زمن مضاف إىل اجلملة :وقيل ،إىل اجلملة :فقيل ،فاملشهور أهّنام مضافان     

ذ زمان عقدت ؛للجملة يكون هو اخلرب ذ زمان أنا يافع   ،أي م  م  أنَّ  .(23)وم  َّا تقدَّ
نذ  )تبنّي ممإ ذ، وم  من املشرتك اللفظي  (م 

ياق أو حركة إعراب املعمول بعدمها ي األثر اإلعرايب احلاصل من العامل عىل وفق أ ؛اّلذي يعرف  داللة اللفظ من جهة الس 

      .استعامله

أعني باإلحلاق هنا ما حلق الّثاين باألّول ال بام جاء من ألفاظ لتلتحق بألفاظ أ خر  لتكون مماثلة هلا يف احلكم كامللحق      

قال الّزخمرشي  ؛يف كتب النحو (حلق)اخرتت مصطلح االحلاق لتسمية الطارئ هنا لورود اشتقاقات مادة  .باملثنى

وتلحقها ما الكافة فتعزهلا عن  .وهي إّن وأنَّ ولكنَّ وكأنَّ وليت ولعلَّ ):)(فعلاحلروف املشّبهة بال)يف باب  (هـ538)

ل العامل هو الذي أ حلق آخره  حرف فيؤث ر فيه ويف معموله(24)((.العمل ويبتدأ بعدها الكالم  ؛؛ لذا يكون احلرف األوَّ

 ؛ع عن العمل وله مسّميات كثرية يف كتب النحوما( هو الالحق إلنَّ وأخواهتا عىل سبيل املثال؛ فيحصل االمتنا)كاحلرف 

 .واإللغاء ،واإلمهال ،واإلبطال ،الكف :منها

اًل   ــ (:إنَّ وأخواهتا)بـ  (ما)إحلاق  :أوَّ

 ،كأّنام ،أّنام ،إّنام) :ورفع اخلرب مثل ،فتقطعها عن عمل نصب االسم (لعّل  ،لكنّ  ،كأنّ  ،أنّ  ،إنّ ) :تلحق ما األحرف العاملة    

يئها ألْن يقع بعدها املبتدأ واخلرب ؛لزوال اختصاصها باألسامء (لعّلام ،لكناّم تغري اإلعراب  (ما)فـ  ؛والفعل والفاعل ،أي هت 

تفيد  (إّنام)وتغري املعنى أيًضا ألنَّ  ،خربه :و خارٌج  ،مبتدأ مرفوع :وزيدٌ  ،كافة :و ما ،مكفوفة :إنَّ  ؛إّنام زيٌد خارٌج  :ففي قولنا

ڳ  چ  :يف  قوله تعاىل (إّنام)وقد اجتمعت مع  (أّنام)وكذلك احلال يف  ،7الرعد:  چ  ڄ     ڄ  ڄچ  :قال تعاىل ،القرص

ں    چ   :كام يف قوله تعاىل (كأنَّ ) (ما)وكذلك تكفُّ  ،108األنبياء:  چ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ    ڱ      ڱ

 :كام يف قول امرئ القيس (لكنَّ ) (ما)وكذلك تكفُّ  ،6األنفال:   چڻ  ڻ   ڻ   

 (25)ولكناّم اسعى ملجد مؤّثٍل                     وقد يدرك املجد املؤّثل أمثايل

كام يف قول  (لعلَّ ) (ما)و كذلك تكفُّ  ،عليها قبل  فيه ما كّفت لكنَّ عن العمل فأدخلتها عىل اجلملة الفعلّية التي مل تدخل 

  :سويد بن كراع العكيل

  
ٍل لعلَّام أنت  حاملإ ع  ْن              أبا ج  ك  وانظ ر 

 (26)حتّلْل وعالْج ذات  نفسإ



 
 

    

 واحد
ٍ
يه قبل فالطارئ هنا ألغى العمل وأرجع اإلعراب إىل ما كان عل .. ومل يتغري معنى الكالم(27)وصارت معها كَّشء

ليتام يقوم  :ال ي قال ؛ألهّنا باقية عىل اختصاصها ؛عىل الّسواء (واإلمهال ،اإلعامل) :فيجوز فيها األمران (ليتام)أّما  .اإلحلاق

لام هلا من تأثري فيام حلقته من العوامل ويف معموالهتا  ؛الكافة ال الزائدة (ما)لذا األقرب إىل الّصواب يف تسميتها بـ  .(28)زيدٌ 

أهّنا تكون زائدة عند االعامل لغياب التأثري يف العامل  :أي ؛فضالً عن هتيئتها بالدخول عىل ما مل تدخل عليه قبل االحلاق

 (.ليتام)واملعمول وهذا ما حصل يف 

 ــ   :بـبعض حروف اجلر (ما)إحلاق  :ثانيًا

  :فتكّفه  عن عمل اجلر يف مواضع كام يف قول الّشاعر (الباء) (ما)تلحق     

ري  جواًبا                   لبام قد ت رى وأنت خطيب    (29)فلئن رصت  ال حت 

وقد هيأهتا  .(لرّبام قد ترى) (:لبام قد ترى)فمعنى  (،ربَّام)فتصري بمعنى  ،معنى التّقليل (الباء)كاّفة أحدثت مع  (ما)ففيه 

إذ من حكم الباء أْن تدخل عىل االسم فلاّم أ ريد دخوهلا عىل اجلملة  ؛للدخول عىل اجلملة الفعلّية ويف ذلك زال اختصاصها

ّفت بـ    (.ما)ك 

بَّ ) (ما)وتلحق       يئها للدخول عىل اجلملتني (ر  ّبام زيٌد قا :تقول ،االسمّية والفعلّية :فتكّفها عن عمل اجلر وهت  ّبام  ،ئمٌ ر  ور 

بَّ )ولاّم كانت  ؛وهذا معناها  ،فهي تدخل عىل الاميض كثرًيا ؛قام زيدٌ  لتهيئها  (ما)ال تدخل عىل األفعال حلقتها  (ر 

       .(30)لذلك

 ،كاّفة للكاف (ما)، 138األعراف:  چ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿچ  :كاف التشبيه كام يف قوله تعاىل (ما)وتلحق      

 . (31)ولذلك وقعت اجلملة االسميّة بعدها 

نْ ) (ما)وتلحق        ها عن عمل اجلر  يف مواضع نحو قول أيب حّية النّمريي (مإ  :فتكفُّ

ب  الكبش  رضبًة              عىل رأسهإ ت لقي اللسان  من الفمإ  امَّ نرضإ
إ
 (32)وإنَّا مل

  .إذ اجلر من خصائص االسم ؛ح وقوع الفعل بعدهافام كاّفة جاءت بعد من اجلاّرة ليصل

 ــ :احلجازّية (ما)بـ  (إنْ )إحلاق  :ثالثًا

ما  :فيقال ،فتكّفها عن عمل رفع االسم ونصب اخلرب (االختالل)احلجازّية اّلتي سيأيت ذكرها يف مبحث  (ما) (إنْ )تلحق      

لْت عن معموهلا بالفاصل  (ما)ولاّم كانت  ؛إْن زيٌد قائمٌ  اّلذي رصف الكالم إىل  (إنْ )حرًفا ضعيًفا يف العمل أمهلت ألهنا ف صإ

 املبتدأ واخلرب. 

ّا عمل فيه       د ممإ إذ هو أثَّر يف العامل الذي سلب منه العمل وأّثر  ؛فالطارئ هنا رّد الكالم إىل أصله الذي كان عليه يف التجرُّ

  .كتهيف املعمول الذي تغريت حر



  

فاجتامع عاملني عىل معمول واحد قد يوحي إىل القارئ أنَّه  جزٌء من اإلحلاق لكنّني  ؛أعني به اجلمع بني متجاورين    

 ألّن فيه حلوق عامل بعامل آخر، فلمجيء    ؛خّصصت له هذا املبحث

 ــ :أو يلغى نحو ،العامل الثاين الذي يؤث ر يف املعمول يعمل العامل األّول يف مضمر

اًل   ــ  (:ال)املخّففة و  (أنْ )اجتامع  :أوَّ

چ ڻ    ڻ  ڻ   ڻچ :هنا أْن تكون نافية مهملة أو ناهية جازمة وجاءت يف مواضع من القرآن الكريم نحو (ال)قد حتتمل     

وجيوز جزمه ،النّافية املهملة (املدغمة نوهنا بـالم )ال (أنْ )عىل تقدير الباء واملضارع منصوب بـ  (بأْن ال تعبدوا) :أي 2هود: 

 . (33)()الألّنه هني بـ 

 ــ (:لن)و  (أنْ )اجتامع  :ثانيًا

كل        كل  (،أ ْن ل نْ )إذا اجتمعا هبذا الشَّ ں      ں  ڻ  ڻ  چ  :كام يف قوله تعاىل ؛فيكون العمل للثاين منهام (أ ّلنْ )أو هبذا الشَّ

الكهف:  چ   ڃ  چ  چ  چ  چ  :ويف قوله تعاىل (،لن)فيه خمّففة من الثقيلة ومقطوعة عن  (أنْ ) ،14االنشقاق:  چڻ

. لكنَّ (34)والعرب إذا مجعت بني حرفني عاملني ألغت األّول منهام (؛لن)، خمّففة من الثقيلة أيًضا لكنّها موصولة بـ 48

هنا من نواصب الفعل املضارع مطلًقا ألنَّ طارئ  (أنْ )مل يلغ هنا فاسمه ضمري الشأن حمذوف وعليه ال تكون  (أنْ )العامل 

  .ورصفها للعمل يف ضمري الشأن (أنْ )دون  (لن)االجتامع هذا حرص العمل لـ 

غ العمل لـ       وال تأيت  ،وليس هلا استعامل آخر ،فال يليها إاّل املضارع ،فيام تقّدم ذكره اختصاصها بالفعل املضارع (لن)سوَّ

ا قد تأيت جازمة  الً عىل  ؛غري ناصبة له يف األغلب ل ْت هنا ملعنى النفي (مل)ذلك ألهنَّ  ؛ـــ كام سيأيت يف مبحث احلمل ـــ  وأ دخإ

إذ ال يدخل ناصب عىل  ؛فال عمل هلا هنا يف الفعل املضارع ؛فهي من املشرتك اللفظي ملجيئها يف أكثر من استعامل (أنْ )أّما 

    .ناصب

 ــ (:مل)و  (أنْ )اجتامع  :ثالثًا

 (:هـ370قال ابن خالويه )  7 :البلد  چگ  گ  گ  گ  ڳ   چ  :يف قوله تعاىل املخّففة من الثّقيلة (أنْ )مع  (مل)اجتمعت      

لغى ها هنا)) أْن حرف ) :يريد من قوله ؛(35)((وسقطت األلف للجزم ،جزم بلم (يره)مل حرف جزم  ،أْن حرف نصب م 

لغى ها هنا وليست  ،العمل يف ضمري الشأن فهي املخّففة من الثّقيلة الثُّنائيّة لفًظا الثُّالثية وضًعا (أنْ )ثبت لـ  (:نصب م 

 (.مل)مقطوعة عن  (أنْ )ويف اآلية نون  ،املصدرّية الناصبة للمضارع الثُّنائّية لفًظا ووضًعا

 



 
 

    

 ــ  (:مل)و  (إنْ )اجتامع  :رابًعا

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی  ی  چ  :يف قوله تعاىل (مل)وقد اجتمعت مع  ،أْن تكون رشطّية (إنْ )من أوجه      

جمزوم وقد  (تفعلوا)فاملضارع  ؛يف الفعل (مل)و  (إنْ )؛ الّظاهر هنا تنازع 24البقرة:    چجئ  حئمئ  ىئ  يئ   

عامل شديد االتصال بمعموله ومل يقع إال مع الفعل  (مل)ألنَّ  (إنْ )ال بـ  (مل)فاجلزم بـ  (.مل)و  (إنْ ) :سبقه احلرفان العامالن

ې  ې   ى  ى  چ   :قد دخلت عىل الاميض يف اللفظ وقد وليها االسم كقوله تعاىل (إنْ )املستقبل يف اللفظ و

فطارئ االجتامع  ؛(إنْ )ومعلوم أنَّ مل من األدوات القليلة التي تقرتن بحرف الرشط ، (36) 6 :التوبة چائ  ائ  

وداّلًة عىل  ،عاملةً  (مل)وبقيت  ،عن العمل وبقي معنى الرشط فيها (إنْ )إذ أ لغيت  ؛أحدث أثًرا واضًحا يف العامل واملعمول

أي ال ينقلب إىل معنى   ؛يبقى داالًّ عىل االستقبال (مل)وإْن دخلت عليه  (إن مل)لكنَّ املضارع بعدها أعني يف سياق  ؛النّفي

 ؛من القلب (مل)العمل يقابله ابطال  (إنْ )ينتج عن ذلك كله فقدان  (.إنْ )فمعنى االستقبال يطلبه احلرف  ؛امل يض

 .فباجتامعهام زال أحد استعامالهتام املعهودة

إذ  ؛والذي يعنينا هنا الفصل بني العامل ومعموله مع األثر ،كثرًيا يف كتب النّحويني فهو من مصطلحاهتم قد جاء الفصل     

النّافية للجنس واسمها فيأيت االمهال من طريق الفصل؛ إذ إهّنا  (ال)إذ ي فصل بني  (؛ال النافية للجنس)يظهر هذا يف باب 

 (ال)فإْن ف صل بني  ؛ال بخيل  حممودٌ  :؛ كقولنا(37)ب معها كالَّشء الواحدبرشط أْن تدخل عىل نكرة وت رك (إنَّ )تعمل عمل 

. ترّتب 47الصافات:  چېئ  ىئ    ىئ  ىئ    ی  ی  ی  چ  :واالسم أمهلت وتعني رفع االسم ولزم تكرارها كقوله تعاىل

اّلتي تعمل بمشاهبتها بالفعل ال  (إنّ )االمهال ألهّنا مشبهة بـ  (ال)وإّنام حدث لـ  .عن الفصل بني ال واسمها االمهال والت كرار

إذ أبطل احلرف  ؛. فطارئ الفصل هنا أحدث أثًرا واضًحا يف تركيب الكالم (38)فلم تقو  عىل العمل مع الفصل ؛باألصالة

 .التوكيد تكرار احلرف اّلذي أفاد  :فضالً عن تكراره أي ؛العامل املفصول عن االسم اّلذي رجع معرًبا

وكتب  ؛فلعمل بعض األدوات رشوط إذا ما اختل رشط منها أمهلت ؛املراد من هذا املبحث اختالل أحد رّشوط العمل     

النحو غنية بذكر الرشوط يف مسائل النحو الاليت ت بنى عليها األحكام النحوّية فإن اعرتضها عارٌض ما تغرّيت عىل وفق 

إذ يظهر من خالل غياب رشط من رشوط  ؛وعليه فطارئ االختالل موجود يف كتب النحو ،تعمل من كالم العرباملس

  .وقوع  خرٍق يف حكم نحوي من جهة نقص أو تغيري أو غياب :لذا االختالل ؛احلروف العاملة مثالً 

 



  

اًل   ــ (:إذن) :أوَّ

ويكون  ،ويليها الفعل املضارع دااًل عىل االستقبال ،يف الفعل املضارع النّصب برشط أْن تكون مصدرة (إذنْ )تعمل      

 ْن قال ؛جواًبا
إ
وال متوسطة حني افتقار ما  ،أ كرمك إذنْ  :نحو :؛ فال تنصب متأخرة(39)إذْن أ كرم ك :أنا أزورك :كقولك مل

وإن  ،زيٌد إذْن يكرم ك :أو اخلرب للمخرب عنه نحو ،إْن تزرين إذْن أكرم ك :افتقار الرّشط جلزائه نحو ؛بعدها إىل ما قبلها

 ؛(40)واألكثر يف لسان العرب إلغاؤها وعليه جاز اإللغاء واإلعامل ؛قّل النّصب (الواو)أو  (الفاء)جاءت بعد حرف العطف 

 (فإًذا ال يؤتون)ملعنى يف قوله ا)) :؛ قال الفراء53النساء:  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ   :قال تعاىل

فهي عىل هذا احلال غري مستأنف هبا  ؛إىل غريها (إًذا)من  (الفاء)أي نقل حرف العطف  (41)((عىل فال يؤتون النّا  نقرًيا إًذا

وإْن كان الفعل داالًّ  ،فإذن ال يؤتوا النّا  نقرًيا :إذ جيوز اإلعامل يف غري القرآن ؛لذا مل تعمل جواًزا ؛أي غري مصّدرة ؛الكالم

. (42)إذْن أ صدق ك  ألّن النّصب خيلص املضارع إىل االستقبال  :أ حبُّك   :عىل احلال أ مهلت وعليه جيب الرفع يف قولك للقائل

اّل برشوط فقد هتمل بزوال ال تعمل إ (إذن)ولاّم كانت  ؛إذن زيٌد يكرم ك :إْن انفصل الفعل عنها نحو ؛وكذلك جيب الرفع

فأبطلها عن العمل ويف الوقت نفسه  (إذنْ )فاالختالل أثَّر يف  (؛أنْ )ومن ث مَّ يزول ذلك الّشبه بينها وبني  ،أحد تلك الرشوط

فليس كل اقرتان عامل بمعمول يؤدي إىل عمل ذلك  ؛أثَّر يف املعمول اّلذي أرجعه إىل أصله اإلعرايب بالتجرد عن العامل

فضالً عن حصول معنى  ؛بالفعل املضارع وما حدث هلام يف املبحث هذا (إذنْ )امل باملعمول ويدلُّك  عىل هذا اقرتان الع

  (.إذنْ )الّتقديم والتأخري عند دخول حرف العطف عىل 

 ــ :ال النّافية للجنس :ثانيًا

 :كقول أنس بن العّبا  ؛النافية للجنس إذا مل ترّكب مع اسمها كالَّشء الواحد بمجيء حرف العطف معها (ال)هتمل      

ّلًة                        اّتسع  اخلرق  عىل الّراقع  (43)ال نسب  اليوم وال خ 

ًة اليوموالّتقدير ال نس ،وزيادهتا لتوكيد النّفي ،الثانية (ال)بنصب املعطوف وتنوينه عىل إلغاء   (اخلّلة)ولو رفعت  ،ب  وخل 

 .(44)والواو لعطف اجلملة  ،وال ارى خّلةً  :عىل املوضع جلاز. وقيل منصوب عىل اضامر فعل كأّنه قال

الّطارئ هنا أبطل العامل لكنّه حافظ عىل معنى التوكيد وهو املهم إذ اللفظ املعمول مل يرتك من دون عامل يستقيم به        

  .فضالً عن وجود أكثر من وجه يف إعرابه ؛الرتكيب

ويلزم  ،ال زيٌد يف الّدار وال عمرو؛ إذ من رشوطها أْن تصحبها النكرة :أيًضا إذا جاء مصحوهبا معرفة نحو (ال)وهتمل      

ي ال يمكن أْن حيصل يف مع املعرفة كتكرارها مع املفصول جرًبا لام فاهتا من نفي اجلنس اّلذ (ال)أي تكرار  ؛حينئٍذ التكرار

      .التي طرأ عليها االختالل الذي أثَّر فيها ويف املعرفة بعدها (ال). فاملعرفة هنا مبتدأ وإْن دخلت عليها (45)املعرفة

 



 
 

    

 ــ                                                  (:ليس)املشبهة بـ  (ال) :ثالثًا 

ــ أْن :وتقيَّد عملها برشوط هي ،وتكون للنفي املطلق ،برفع االسم ونصب اخلرب (ليس)عند احلجازيني عمل  (ال)تعمل      

م معمول خربها عىل اسمها ،ال يتقّدم خربها عىل اسمها وأْن يكون اسمها  (،الَّ إ)وأْن ال ينتقض نفيها بـ  ،وأْن ال يتقدَّ

 :. نحو قول الشاعر(46)وخربها نكرتني 

َّا قَض اه  واقيا
 (47)تعزَّ فال َشٌء عىل األرض باقًيا             وال وزٌر ممإ

يف اجلملة  (أفضل  )برفع  ؛وال أفضل  منك رجٌل  ،ال رجٌل إاّل أفضل  منك :وهتمل إْن اختلَّ رشٌط من رشوط عملها فيقال     

فيكون بعدها مبتدأ وخرب،  .(48)(رجل)يف اجلملة الّثانية أيًضا لتقديمه عىل االسم  (أفضل)ورفع  (،إاّل )األوىل لدخول 

؛ إذ أبطل (ال)ونتج عن طارئ االختالل رجوع إعراب تركيب اجلملة االسمّية إىل املبتدأ واخلرب عىل الّرغم من جميء 

 .عملها

 ــ :ما احلجازّية :رابًعا

ا  ،وتأخر خربها ،يف رفع االسم ونصب اخلرب برشط بقاء النّفي (ليس)تعمل عمل       ومعموله إاّل إذا كان  رًفا أو جارًّ

فإْن زالت املشاهبة بطل العمل يف  ،31 :يوسف  چڤ  ڤ  ڤ  چ  :كقوله تعاىل ؛بعدها (أو )ما (إنْ )وعدم زيادة  ،وجمروًرا

ألنَّ الكالم  ؛144 :آل عمران  چڄ  ڄ    ڄ    ڃ  چ  :قال تعاىل ؛فيكون بعدها مبتدأ وخرب ؛(49)(إاّل )انتقاض نفيها بـ 

  :ويبطل عملها حني تقّدم اخلرب نحو قول الشاعر ،يصري مثبًتا

ٌل قومي فأخضع  للعدى               ولكن   (50) إذا أدعوهم فهم هموما خذَّ

ٌل  ا وجمروًرا نحو ،مبتدأ مؤّخر :وقومي ،خرب مقّدم :خذَّ م معموله ما مل يكن  رًفا او جارًّ ألهّنا  ؛ما طعام ك  زيٌد آكٌل  :أو تقدُّ

 (إنْ ) وهلذا املعنى هتمل أيًضا إذا زيدت بعدها ؛أمهلت لضعفها يف العمل اّلذي أتاها من طريق تلك املشاهبة من جهة املعنى

  :قال الّشاعر ؛اخلفيفة

 (51)بني غدانة ما إْن أنتم ذهٌب                   وال رصيٌف ولكْن أنتم اخلزف  

أو  ،لغيابه ؛ما يف الّدار أحد :كام جاز ؛جاز ذلك إلرادة التوكيد ؛ما إْن يف الّدار أحدٌ  :ونقول .عن العمل (ما)فهي كافة لـ      

  ؛ما ما زيٌد قائمٌ  :زيادهتا بعد ما نحو :أي (ما)

ْد به النّفي  ؛كذلك (إنْ )للنفي و  (ما)ألنَّ  رإ . لو دققنا (52)والنّفي إذا دخل عىل النّفي صار إثباًتا فكذلك لفظ النّفي وإْن مل ت 

 ؛ا وبني ما دخلت عليهلوجدنا أنَّ امهاهلا يرجع يف األغلب إىل الفصل بينه (ما)النظر يف طارئ االختالل يف رشوط عمل 



  

فال غرابة يف  ؛واملسبب لإلمهال يف اختالل كل  رشط من رشوط العمل ،أيًضا وهو اجلزء املشرتك (ما)فالفصل يطرأ عىل 

 .اجتامع طارئني يؤث ران يف العامل واملعمول

نْ  ،مالال ،الكاف ،الباء) :هذا الطارئ من استعامالت أحرف اجلر       ؛إذ حيصل يف مواضع لغرض التّوكيد يف األغلب (مإ

  خّصصت  هذا الطارئ بالذكر دون غريه من استعامالت حروف اجلر ؟ أقول :فللسائل أْن يسأل
إّن تلك االستعامالت  :ملإ

إذ حملُّه يبقى عىل حاله كام لو مل  ؛تبقي احلروف عىل عمل اجلر لفًظا وحمالً أّما الزيادة فتجعل املعمول جمروًرا لفًظا ال حمالً 

  .لذا يكون صاحلًا للسقوط من الكالم ؛يدخل عليه العامل الزائد

 ــ :الباء :أّواًل 

لتوكيد  (ليس)إذ تكثر  زيادهتا يف خرب  ؛وهلا أحكاٌم يف ذلك ،الكالم إلفادة التوكيد غالبًاتزاد الباء يف مواضع كثرية من      

 :؛ نحو قول طرفة بن العبد البكري(53)النّفي

د القوم  أرفإد
 الت الع خمافًة                   ولكْن متى ي سرتفإ

 (54)ولست  بحالَّلإ

 :قول الفرزدقاملشّبهة بليس نحو  (ما)وتكثر زيادهتا يف خرب      

ت يرسَّ   ٌئ معٌن وال م 
ك  ما معٌن بتارك حّقه                    وال منسإ مر  لع 

(55) 

فهذا يعني أنَّ دخول الباء  ؛ذلك ألنَّ الفرزدق منهم ؛فيه دليل عىل دخول الباء الزائدة يف سياق ما النافية عند أهل متيم     

متيمّية ال أثر هلا يف إعراب ما  (ما)لكون  ؛(56)وأنَّ املجرور هبا يف موضع رفع ال نصب  ،احلجاز ليس خمصوًصا يف لغة أهل

  .فجاء أثره يف توكيده كأثره يف توكيد ما سيأيت من ألفاظ (معنٌ )والباء هنا مل جير خربها؛ وإنَّام جر خرب املبتدأ  ،بعدها

مرفوًعا عىل  (تارك)إذ لو مل تأتإ الباء لسهل األمر بمجيء  ؛رئ الزيادةيف تأويل بيت الفرزدق تكلُّف واضح أحدثه طا     

فاحلال هذا  ؛ثم اللغة التي نطق هبا ،فام مل يتضح قصد الشاعر من االستعامل ؛وهذا معروف وواضح ،يف لغة متيم (ما)امهال 

لذلك أرى من باب التسهيل إعراب  .فضالً عن الزام القارئ بذلك فمن هنا جاء التكلُّف ؛يلزم املعرب بمعرفة لغة الشاعر

 :أو الّثاين ،احلجازّية (ما)جمرور لفًظا منصوب حمالًّ لكونه خرب  :ـــ األّول:باختيار أحد الوجهني (ما)ما بعد الباء يف سياق 

   .ّثر يف بيان املوضع اإلعرايب للَّفظ بإجياد وجهني حمتملنيلذا الّطارئ أ .جمرور لفًظا مرفوع حمالًّ لكونه خرب مبتدأ

 :نحو قول سواد بن قارب األسدي(  57)(ال النافية)وتقلُّ زيادة الباء يف خرب      

 (58)فكْن يل شفيًعا يوم ال ذو شفاعة              بمغٍن فتيالً عن سواد بن قارب

  .حسب ك  أْن تفعل :كأهّنم قالوا (بك أْن تفعلبحس) :وذلك يف قوهلم ،وتزاد يف املبتدأ     



 
 

    

والباء زائدة  (جزاء)بمثلها يف موضع رفع خرب للمبتدأ  27يونس:  چٹ  ڤ  ڤ  چ :وتزاد يف خرب املبتدأ قال تعاىل     

 .(59) 40الشورى: چ  ھ  ھ  ے  ےچ :والّدليل عىل ذلك قوله تعاىل يف آية أخرى

  :فمن األمثلة قول امرئ القيس  (وليت ،ولكنَّ  ،وأنَّ  ،إنَّ )وندر زيادة الباء يف خرب      

بإ  ّا أحدثْت باملجر 
نأ  عنها حقبًة ال تالقإها                   فإنَّك ممإ  (60)فإْن ت 

غ  زيادة الباء يف أخبار األحرف املذكورة آنًفا كوهنا مشبهة  ؛ما أ نُّ أنَّك بغافل :وقولك ،بزيادة الباء يف خرب إنَّ  لذا ممّا سوَّ

إذ يكون اخلرب يف باب هذه األحرف  ؛وطارئ الزيادة هنا أثره  واضٌح  ؛باألفعال وإْن ندر السامع بذلك عن العرب أو قلَّ 

      .مرفوًعا

ب وجوًبا فقد يقع لفظ األمر م      ب ؛وقع اخلربوتزاد يف فاعل فعل التّعجُّ فمن  ؛لذا ال جيوز حذفها لئالّ يبطل معنى الّتعجُّ

أكرْم بزيٍد ! فهذا بمعنى خرب ألّنك تتحّدث عن زيد باملبالغة يف الكرم ولست يف ذلك آمًرا أحًدا بإيقاع فعل  :ذلك قوهلم

 . (61)فـهو يف موضع رفع فاعل  ؛عليه

لفظ  (باه)43الرعد:  چپ  پ   ڀ  چ   :غالًبا نحو قوله تعاىل (اكتفإ )املتضمن معنى  (كفى)وتزاد يف فاعل      

 .اجلاللة يف موضع رفع

  .وعمرو  بعينه ،جاء زيٌد بنفسه :نحو قولنا ؛وتزاد الباء جواًزا يف التّوكيد بالنّفس والعني      

وجوب الزيادة  :ووجود أحكاٍم يف زيادهتا منها ،ريب عىل املثبت واملنفيبان ممّا تقّدم  ذكره انقسام زيادة الباء يف الكالم الع      

ففي حكم الوجوب تأيت الباء إلصال  لفظ يأيت ملعنى جديد كزيادهتا يف فاعل فعل  ؛يف مواضع وجوازها يف مواضع أخر

ب ؛التعجب ب ؛إذ الرتكيب معها خيرج من معنى األمر اّلذي حيدثه الفعل إىل التعجُّ ويف  ،فبحذف الباء يزول معنى التعجُّ

حكام أيًضا الكثرة والقلة والندرة وقد مرَّ التفصيل ومن األ .حكم اجلواز تأيت الباء لتفيد التّوكيد كزيادهتا مثالً يف خرب ليس

بَّام يرجع ذلك إىل طبيعة االستعامل من جهة إرادة املعنى الدائر يف ذهن القائل أو اصال  لفظ أو الرضورة ،يف ذلك كل ه   .فر 

 ــ  :الكاف :ثانيًا

، 11:الشورى چ  ٺ  ٿ        ٿچ  :اىلهي من حروف اجلر األحادية تأيت زائدة لتفيد الّتوكيد نحو قوله تع     

 ؛ لذا ادخال الكاف(62)ليس َشٌء مثله  :والتقدير عىل رأي األكثرين

 :عىل مثل حسن لكنّه يقبح يف ادخاله عىل الكاف كقول اخلطام املجاشعي

ني   .(63)غري رماٍد وحطاٍم كنفني                      وصالياٍت ككام يؤث ف 



  

جه النحوّيون عىل أوجه منها       (؛مثل)أنَّ الكاف األوىل حرف جرٍّ والكاف الثانية اسم جمرور هبا عىل تقدير  :فقد خرَّ

. وعليه (64)وصالياٍت كام يؤثفني  :املرادف ؛فزيادة الكاف جاءت من طريق معنى التوكيد ؛ليصلح دخول الكاف عىل الكاف

 .تكون الكاف الثانية اساًم وقد ثبت هلا ذلك يف كالم العرب لصحة وقوعها مواقع االسامء

 :قال رؤبة ؛وقد ت زاد الكاف بعد مثل لتوكيد الّشبه     

 .(65)فصريوا مثل كعصف مأكول 

زاد فيها الكاف ، فتلك ثالثة(66)فصريوا مثل عصف مأكول :كأّنه قال      ويف كل ها تغري   الكاف إعراب ما دخلت  .مواضع ت 

  .عليه

 ؛أرى القول بزيادة الكاف يف تلك املواضع جاء من طريق داللة املعنى الواحد الذي يؤديه الكاف ومثل وهو الشبه     

فام حصل من زيادة الكاف خيتلف عن زيادة حرف معنى  .يدلُّك عىل هذا أنَّ الكاف ال ت زاد يف غري املواضع املذكورة آنًفا

  .آخر

 ــ  :الالم :ثالثًا 

 :ـــ تعرتض بني الفعل املتعدي ومفعوله كقول ابن مّيادة:الالم املعرتضة :م الّزائدة اّلتي تفيد التّوكيد عىل أنواع منهاالال     

عاهد  (67)وملكت ما بني العراق ويثرب                 ملًكا أجار ملسلٍم وم 

 (.أجار)وعىل هذا فمسلم ــــ يف قول ابن ميّادة ــــ جمرور لفًظا منصوب حمالً لكونه مفعواًل للفعل  ؛أجار مسلاًم  :كان قياسه

ال  :ال أبا لك يريدون :وذلك يف قول العرب (؛ال)هي املعرتضة بني املضاف واملضاف إليه يف باب  :والالم املقحمة

  .(68)أباك

نْ  :رابًعا  ــ :مإ

ْن رجلٍ ) :اق اجلنس نحو قولكيكون معنى زيادهتا استغر      ْن :)أو توكيد استغراقه نحو قولك (،ما جاءين مإ ما جاءين مإ

  .يف موضع رفع فاعل (رجل وأحد)فكلٌّ من ؛(69)(أحدٍ 

أو يف مواضع  ،أو يف مواضع مرشوطة ،إذ يكون احلذف بعد العلم ؛لدليل يدلُّ عليه ؛العرب حتذف احلرف العامل     

وقد ي سّمى باإلضامر فهام مرتادفان عند النّحويني بدليل تعاقب املصطلحني يف كتبهم عىل املوضوع  ،مسموعة عن العرب

؛ فهو (70)واحلذف من سنن العرب إيثاًرا للتخفيف وثقًة بفهم امل خاطب ،الواحد لذا سأورد ما له مسا  باملصطلحني هنا

ذلك ألنَّ العرب حذفوا من الكالم عىل ما شاع يف  ؛سقاط والقطع من اجلملة بدليل املستعمل من الكالم العريبلغة اال

 .االستعامل املعهود عندهم حتى صار من سننهم



 
 

    

 ــ :حذف أْن املصدرّية :أّواًل 

يد  أ ْن تقوم   :فمن اعامهلا وهي  اهرة  تقول ؛تعمل  اهرة ومضمرة     
أّما إعامهلا وهي مضمرة فقد جاء يف مواضع  ،أ رإ

فمنه قوله  ؛(71)(وحتى ،وأو ،والواو ،واجلواب بالفاء ،الم اجلحود)إذ تضمر وجوًبا عند البرصيني بعد  ؛معروفة يف الكالم

مضارع منصوب بأْن مضمرة وجوًبا بعد الم  (ليعذهبم)، 33األنفال: چ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئچ   :تعاىل

 ـــ  :جواًزا يف موضعني (أنْ )وتضمر  ،املنفيّة (كان)اجلحود املسبوقة بـ 

وينتصب املضارع بعدها عند  (.ال)الّداخلة عىل الفعل املضارع إذا مل يكن معها  (الم التعليل)أحدمها: بعد الم كي 

 .وجيوز إ هارها ،أي لإلحسان إيلَّ  ؛زرتك لتحسن إيلَّ  :البرصيني بإضامر أْن وعند الكوفيني الالم بنفسها ناصبة للفعل نحو

مضمرة فقد عطفت اساًم عىل اسم ألنَّ  (أنْ )فإذا نصبت الفعل بـ  ،واآلخر: بعد العاطف عىل اسم خالص من معنى الفعل

ل  .وأو( ،وث مَّ  ،والفاء ،الواو) :والعاطف هو .(72)مع الفعل بمنزلة املصدر (أنْ ) فمن أمثلة ذلك قول ميسون بنت ب حد 

 :الكلبّية

فوف  ْن ل بسإ الشُّ ي                      أ حبُّ إيلَّ مإ
يْنإ رَّ ع  ق  باءٍة وت  ل بْس  ع   (73)ل 

   .، أو للبس عباءة وقّرة عيني(74)للبس  عباءٍة وأْن تقرَّ عيني  :قالت كأهّنا

إذ األصل فيها اإل هار وهكذا بقّية مفردات الكالم أصلها  ؛املصدرّية (أنْ )فاإلضامر الواجب واجلائز طارٌئ يطرأ  عىل      

ر  باملحذوف وتشري  إليه فهي فهو أعني اإلضامر هنا مل يؤث ر يف املعمول إذ بقي منصوًبا وقد  ؛اإل هار
جاءت احلروف ت شعإ

       .بديلة عنه وعليه إضامر أْن أّثر  يف تركيب اجلمل إذ دخل عىل الرّتكيب حرٌف آخر

ع  عن العرب اإلضامر يف غري املواضع املنصوبة     
مإ فظ  وال ي قا  عليه فمن ذلك ،وس  ك :وهو شاذٌّ حي   ،خذ اللصَّ قبل يأخذ 

ها ومره  حيفر 
ها( بأْن مضمرة ،بنصب )يأخذك ؛(75)   .وحيفر 

ع  الفعل بعد اضامر أْن سهل األمر     
فإ  ؛24الروم:  چۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  چ  :ومنه قوله تعاىل ،وإذا ر 

 ؛أْن يريكم :فاألصل ؛(76)(.(رفع الفعل أْن حمذوفة أي ومن آياته أْن يريكم وإذا حذفت أْن يف مثل هذا جاز)) :قال العكربي

 :، ومنه قول طرفة بن العبد(77)(من آياته)ألنَّ املوضع موضع مبتدأ خربه 

اجريُّ أحرض  الوغى               وأْن أشهد  اللذات ذا الزَّ  (78)هل أنت خملدي ،أال أهيُّ

. (79)وهو مذهب الكوفيني  (أنْ )واملعنى ألْن أحرض  وقد جيوز النّصب بإضامر  ،حلذف النّاصب وتعريه منه (أحرض  )برفع 

  .أي اتضح تأثري الطارئ يف املعمول فارتفع ؛الطارئ هنا أرجع الفعل املضارع إىل أصله وهو الرفع بتجرده عن الناصب

 



  

بَّ  :ثانيًا  ــ :حذف ر 

بَّ حرف  جرٍّ شبيٌه بالزائد      بَّ )ألّنه حني حتذف  ؛وأرى أّنه مصطلٌح دقيٌق  ؛ر   (الباء) :واحلرف الزائد نحو ،يبقى عملها  (ر 

بَّ شبيه بالّزائد يف اإلعراب دون املعنى .يف خرب ليس مثالً حني يسقط يرجع معموله إىل النصب فمحل جمرورها يف  ؛فر 

بَّ رجٍل صالٍح ع) :نحو بَّ رجٍل صالٍح لقيت  ) :ويف نحو ،رفع عىل االبتدائّية (ندير  ؛ وقس (80)نصب عىل املفعولّية  (ر 

   .عىل ذلك

بَّ عن حروف اجلر إعامهلا حمذوفة       َّا تنفرد  به ر 
 :فمن أمثلة ذلك؛ (81)وممإ

  :قول رؤبة بن العّجاج

 (82)األعالم لاّمعإ اخلفقوقاتمإ األعامق خاوي املخرتق                مشتبه 

بَّ قاتمإ األعامق :التقدير عند البرصيني بَّ )فاجلر لـ  .ور    .(83) (ر 

رُّ بـ       بَّ )وقد جي   :مضمرة من غري َشء يتقّدمها من واو وغريها شذوًذا قال مجيل (ر 

للإه ْن ج 
 (84)رسمإ داٍر وقفت  يف طللإه                     كإدت  أقيض احلياة  مإ

بَّ رسمإ دارٍ  بَّ )فحذف  ؛أي ر    .(85) وأبقى عملها (ر 

بَّ من حروف اجلر :ثالثًا  ــ :حذف غري ر 

بَّ )قد حيذف غري        ـــ :وهو نوعان ؛من حروف اجلر ويبقى عمله (ر 

د نحو حذف  :أحدمها عىل خرٍي جوابا  :أي ؛ (خرٍي عافاك اه)أو  (خرٍي واحلمد ه) :من قول رؤبة (عىل)ــ سامعي غري مطر 

 :من قول الفرزدق (إىل)وحذف  ،ملن قال له كيف أصبحت ؟

 (86)إذا قيل أيُّ النّا إ رشُّ قبيلٍة؟                 أشارْت كليٍب باألكف  األصابع  

ج هذا احلذف عىل أّنه  شاذٌّ قليل ؛أشارت إىل كليب :أي ر  اجلر ال يعمل  ألنَّ حرف ؛أو نادر ،فحذف إىل وأبقى عملها. وخ 

م  عليه بالرضورة  ،حمذوًفا لضعفه
كإ   :، وقول الّشاعر(87)وح 

ْن آلإ قيٍس ألفته                     حتّى تبّذخ  فارتقى األعالمإ   (88)وكريمٍة مإ

 :من قول الّشاعر (الالم)وحذف  ،أو يف األعالم ،إىل األعالم  :أي

 (89)وأّما خلة فثامن ،أّما لزوجٍة                  فسبع :فقال يل املكيُّ 

عىل املسموع من كالم العرب نثًرا وشعًرا ال ي قا  ؛ وعليه يكون حذف حرف اجلر  وإبقاء عمله مقصوًرا (90)خللة  :أي

م ذكره دلُّك عليه السياق وأمر املقام ي ؛إذ جاء جمروًرا ؛أّما أثر الطارئ فظاهٌر يف معمول حرف اجلر  املحذوف .عليه لام تقدَّ

أو حكم الفعل يف التعدي بحرف اجلر نحو  (،أّما لزوجٍة فسبع وأّما خلٍة فثامن) :وقول الشاعر ،..(.خريٍ ) :كام يف قول رؤبة



 
 

    

 (ىلإ)يتعّدى بـ  (ارتقى)فالفعل  (فارتقى األعالم)والشاهد  (،إىل)فالفعل أشار يتعّدى بـ  (أشارت كليب)ما جاء يف الشاهد 

     (.يف)أو 

 ــــ :قيايس مطرد يف أحرف حمّددة ويف مواضع منها :والّثاين

 ألفعلن :ـــ قبل لفظ اجلاللة يف القسم دون عوض لكثرة االستعامل1
إ
  ؛نحو: اه

إ
      . (91)أي باه

نحو عىل كم جذٍع بيت ك مبني ؟ فطرأ اجلرُّ عىل املنصوب بعد كم عند دخول اجلار عليها وهو رشط  :ــ بعد كم االستفهامّية2

ْن( مقّدرة  جر  االسم بعدها بـ )مإ
 .. وقد  هر أثرها بوضو (92)

  (.وأْن قمت) (،عجبت أّنك قائم)نحو:  :برشط أمن اللبس (،أنْ )و (أنّ )ــ قبل 3

 يف جواب: بمن مررت؟.  (،زيدٍ )نحو:  :حرف اجلر   ــ يف اجلواب عن سؤال مذكور فيه4

 ؛حمصول الكالم عند التأمل يف هذا املوضع من احلذف يشري إىل عامل املقام بوجود تواصل اخلطاب بني سائل وجميب     

    .فلاّم ذكر السائل حرف اجلر يف السياق فهمه املجيب فأجاب من دون إعادة اجلار للعلم به

ْن أجاز احلذف يف اجلواب عن سؤال مذكور فيه حرف اجلر  يطَّرد  احلذف كذلك يف اإلرضاب نحو      بل زيٍد  :فعىل رأي   م 

   .ورين هو الذي ساغ حذف اجلار وإبقاء عمله. ففهم الكالم بني املتحا(93)ما مررت  بأحٍد  :مل ْن قال

 (كي)وجاز أْن تكون  ،لكي أتعّلم   :جئت  كي أتعّلم  أي :نحو :املصدرّية النّاصبة وصلتها (كي)ــ الم التعليل إذا جرت 5

فحذف الالم طارٌئ  ؛فهي بدخوهلا عىل الفعل جمردة من الالم احتملت األمرين السابقني .(94)مضمرة بعدها (أنْ )تعليلية و 

قّدر يف الن ية  .أّثر يف كي املصدرّية وصلتها إذ ي 

الصالح لدخول اجلار: ذكر سيبويه شواهد عىل وقوع احلذف ألنه موضع ي ستعمل فيه  (ليس)ــ يف املعطوف عىل خرب 6

  :سلمىاحلرف كقول زهري بن أيب 

 (95)بدا يل أين لست مدرك ما مَض             وال سابق شيًئا إذا كان جائيا

م الّشاعر أو املتلقي ؟  :وهنا أسأل ؛أي عىل توهم وجود الباء يف مدرك (؛ولست بمدرك)حممول عىل  (سابٍق )فيه  ْن توهَّ م 

م املتلقي فال يصحُّ ذلك  ،كالم سمعه أو قرأه ؟ إذ ال شأن له بالنّص املنقول إليهفكيف يتوّهم املتلقي يف  .فإْن كان املتوه 

م  الّشاعر فال ي عقل ذلك م يف قول قاله ؟ فاحلذف هنا جاء عىل نّية ذكر احلرف اجلار يف موضعه  .وإْن كان املتوه  فكيف يتوهَّ

فال ي عقل  ،كثر عند العرب استعامله إنَّ الّشاعر استعمل ما :وعليه أقول ؛الصحيح فلم يؤث ر يف املعنى اّلذي أراده الّشاعر

م م  فيه ؟ قال سيبويه: ) ،بعد هذا أْن حيصل الّتوهُّ لام كان األّول ت ستعمل فيه الباء )والعريب عاملٌ هبذا االستعامل فكيف يتوهَّ



  

ّا يلزم  األّول نووها يف احلرف اآلخر، حتى كأهّنم قد تكّلموا هبا يف ا
، فضالً عن ذلك (96)ألّول((وال ت غري  املعنى، وكانت ممإ

  (.مدرك)بالنصب عطًفا عىل  (سابًقا)ورد البيت برواية 

 :ومثله قول عبد اه بن الدمينة

ا عباد اه أْن لست صاعًدا               وال هابًطا إال عيلَّ رقيب  أحقًّ

 (97) وال سالٍك وحدي وال يف مجاعة               من النا  إال قيل أنت مريب

عىل توهم وجود الباء يف  (سالٍك )وفيه جر  ،لفًظا وحمالً  (صاعًدا)مل جيّره عىل التوهم بل نصبه عطًفا عىل  (هابًطا)فيه 

اج  ،ويف هذا دليل عىل أنَّ العرب اعتادوا عىل هذا االستعامل وإن كان غلًطا عند أكثر النحويني كسيبويه (صاعًدا) وابن الرّسّ

فالتوهم ال  .العطف عىل نّية ذكر حرف اجلر أو وجوده :؛ لذا أرى أْن نقول يف ذلك كل ه(98)(هـ577)واألنباري  ،(هـ316)

       .إذ لوال رصانتها لام وقع الّتحدي ؛وجود له يف العربية التي نزل هبا القرآن الكريم وحتّداها

 ؛املوضع من املواضع اّلتي قيل عنها العطف عىل التّوهمهذا  :ـــ  يف العطف عىل كالم فيه حرف جر حمذوف كأّنه مذكور7

  :فمن أمثلته قول الفرزدق

ْيٍن هبا أنا طالب هْ  ى أْن تكون حبيب ًة              إيلَّ وال د  لْم  ْرت  س  وما ز 
(99) 

ْينٍ )فيه جرَّ       ْين( عىل أّنه  توهَّ  :ألّنه صار كاّنه قال (د  . يعني أّنه  جرَّ )د  م  أنَّ الالم مذكورة يف قوله: )أْن تكون  ألْن تكون 

. أرى أّنه (100)عطف عىل الكالم األّول كأّن الالم مذكورة ،فلاّم كان املعنى معنى الالم ،ألْن تكون  حبيبة :حبيبّة( ومعناه

من املواضع اّلتي يصلح فيها دخول حرف اجلر  (أنْ )الصالح لدخول اجلار، و (ليس)شبيه بام ذكرته يف املعطوف عىل خرب 

 ْن  ،فاجلر بالم مقدرة أوىل مْن توجيه الشاهد إىل توهم الشاعر بذكر احلرف اجلار ؛وحيذف منها
فال يعقل أْن تؤخذ اللغة ممإ

م ؟ فكثرهتا دليل عىل صحة االستعامل ؛والشواهد كثرية عىل ذلك ،توهم أو اضطر فضالً عن ذلك  ؛فهل نرجعها إىل التَّوهُّ

    .أنَّ شعر الفرزدق احتج به النّحوّيون كثرًيا

اج ؛حيصل عند حذف حرف اجلر أو نزعه بعد أفعال مسموعة عن العرب      أنَّه ليس كلُّ فعل  :اعلم)) :قال ابن الرّسّ

. (101)((جيوز فيام استعملوه وأ خذ سامًعا عنهمإّنام هذا  ،يتعّدى بحرف اجلر لك أْن حتذف حرف اجلر منه وتعدي الفعل

وهذا الّطارئ وإْن كان فيه حذف  ؛فيصري املجرور باحلرف منصوًبا عىل نزع اخلافض وهو باٌب أفرده  النُّحاة يف مؤّلفاهتم

بَّ  ،حرف اجلر  لكنّه خيتلف عن حذف حرف اجلر اّلذي حيذف ويبقى عمله ـــ ويكون اجلر وينوب عنه غريه ـــ كام حصل يف ر 

وهنا ـــ يف مبحث االسقاط ـــ حيصل احلذف فينتصب االسم لفًظا وموضًعا ويكون الفعل قريًبا من االسم  ،لفًظا ال موضًعا

  .الذي تعّدى إليه



 
 

    

 ــ :اسقاط الباء :أّواًل 

فقدان نصب أولياءه عىل 175آل عمران:  چٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    چ  :من مواضع اسقاطه قوله تعاىل     

، فهي امل عدية حينام تسقط تتعدى األفعال بنفسها فتنصب (102)اخلافض يعني خيّوفكم بأوليائه فلامَّ أسقط الباء  نصب

وهو  ،ومكان احلذف ،وهو الباء ،ألّنه قد تعنّي املحذوف ؛بالّسكني :أي ؛بريت  القلم  السكني :فجاز أْن تقول ،األسامء

  .السكني

 ــ :اسقاط عىل :ثانيًا

 :؛ نحو قوله تعاىل(103)بحذفها يف الكالم ونصب ما بعدها بعدما كان جمروًرا هبا  (عىل)استدلَّ النحويون عىل حرفيّة      

اّم جاء يف  نصب 235البقرة:  چڈ   ژ  ژ  ڑ  چ قدة)؛  فمإ ه  منصوب عىل إسقاط حرف اجلر وهو  (ع  أنَّ

م  )فإنَّ  (،عىل) ز    :قال أنس بن مدركة اخلثعمي   ،يتعّدى هبا (ع 

ود   ْن ي س  د  م  وَّ  ذي صباٍ                 ألمٍر ما ي س 
م ت  عىل إقامةإ ز   (104) ع 

 ــ :اسقاط عن :ثالثًا

 (عن)يتعّدى إىل مفعوله الثاين بـ  (نّبأ)قد يسهل تعيني احلرف الساقط من الكالم من جهة الفعل الذي يتعدى به كالفعل      

     :فقد يسقط نحو قول الفرزدق

 باجلو  أصب حت                كراًما مواليها لإئاًما صميمها
إ
ب ئت  عبد  اه  (105)ن 

ن عبد اه ب ئت  ع  بمعنى: أعجلتم عن أمر 150األعراف: چ  ٺ  ٺ  ٺچ  :وكذلك جاء قوله تعاىل ،أ ي ن 

 .(106)ربكم

 ــ :اسقاط يف :رابًعا

 235البقرة:  چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  :فينتصب االسم أي يصل الفعل إليه كام يف قوله تعاىل (يف)جيوز إسقاط      

. وقوله تعاىل :يف رسٍّ أو :أي وعىل  ،ألقعدنَّ هلم يف رصاطك :تقديره 16األعراف:  چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  چ  :عىل رسٍّ

 .وعىل رصاطك ،قعدت يف رصاطك :يقال ؛قعدت يف مكانك :؛ فالقعود يريد مكاًنا يقعد فيه فكام يقال(107)رصاطك 

 .وآتيك يف غد ،آتيك غًدا :فاحتمل ما حيتمله قولنا

 ــ :اسقاط الالم :خامًسا 

عند ذلك يدخل باب املنصوب عىل نزع اخلافض يف باب  ؛تسقط من الكالم فينتصب االسم ،هي الالم التي تفيد التعليل     

 ،ويف هذا نظر إذ كام ذ كر أنَّ املنصوب عىل نزع اخلافض حيصل يف املسموع عن العرب من جهة أفعال حمّددة ،املفعول ألجله



  

لذا تعّددت األفعال هنا من حيث  اسقاط الالم ويف هذا سعة يف الكالم ورّبام  ؛مول ألفعال غري حمّددةواملفعول ألجله مع

 (واملفعول ألجله ،املنصوب عىل نزع اخلافض)فاملنصوب هنا يطلبه املصطلحان أعني  ؛حصل هذا بإفادة الالم التعليل

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      چ  :قال تعاىل .لتقدير وغريمهاوكالمها حسن إذ تعاقب ذكرمها يف املصنّفات من جهة الرش  وا

. فطارئ االسقاط هنا مل يكتفإ بتغيري املوقع اإلعرايب (108)حلذر املوت  :حذر املوت أي 19البقرة: چ  ڃ     ڃ  ڃ

  .وإّنام تعّداه إىل حتديد املصطلح عىل املنصوب الذي عمل فيه ما قبله

 ــ :اسقاط من :سادًسا

 155األعراف:  چۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ  :قال تعاىل ؛فيصل الفعل إىل االسم بنفسه ؛قد تسقط من الكالم     

ف ههنا ،اختار يتعّدى إىل مفعولني أحدمها بحرف اجلر)) :؛ قال العكربي(109)أي من قومه ذإ والتقدير من  ،وقد ح 

 .(110)(.(قومه

أو املسموع  ،وعليه يكون اسقاط حرف اجلر بعد األفعال الالزمة واملتعدية عىل وفق كثرة املستعمل من كالم العرب     

ط  فيه ،عنهم اّلذي ال يقا  عليه إ      .أو ما أ شرت 

 آخر     
ٍ
حكم  اهر اللفظ ألّنه حممول عىل حكم لفٍظ إذ يرتك  .كحلول اإلمهال حمل اإلعامل لعّلة ؛قد حيلُّ َشٌء حملَّ َشء

 ؛وله أمثلة متعددة ،(111)واحلمل عىل األكثر أوىل من احلمل عىل األقل ،؛ إذ يتبادل اللفظان يف ما اختّصا به من أحكامآخر

    .سأذكر منها ما له مسا  باملوضوع

 ــ : ل أْن املصدرّية عىل ما املصدرّية يف اإلمهال :أّواًل 

 :كام تقول ؛أحبُّ احسانك :أحبُّ أْن حتسن  عىل تقدير :فتهمل  ال عىل ما املصدرية إذ تقول (أنْ )قد يرفع املضارع بعد      

ب هت هبا يف االمهال كقول الشاعر (أحبُّ ما حتسن  )    :عىل تقدير أحب احسانك أيًضا؛ وعليه ش 

 (112)أْن تقرآن عىل أسامء وحيكام                 مني الّسالم وأاّل تشعرا احدا

 ــ : ل إْن الرشطيّة عىل لو يف اإلمهال :ثانيًا

پ  پ  چ  :من قوله تعاىل (ترْين  )كقراءة طلحة وأيب جعفر وشيبة  ؛(113)(لو)الرشطية اجلازمة  ال عىل  (إنْ )قد هتمل      

ألنَّ  ؛بسكون الياء وفتح النون خفيفة قيل هي شاذة ليست حلنًا 26مريم:  چپ  پ  ڀ               ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  

 :؛ قال الشاعر(114)النون قد تثبت يف حال اجلزم فهي لغة 

ْ ي وفون باجلارإ   مل 
إ
ل يفاء إم                 يوم  الصُّ هتإ ْن قيٍس وأرس   (115)لوال فوار   مإ



 
 

    

 .بإثبات النون (يوفون)كذا جاء 

 ــ : ل مل عىل لن يف النّصب :ثالًثا

ل  أحدمها عىل اآلخر     مإ ل ف قوله تعاىل (مل)إذ قيل إنَّ النّصب بـ  ؛مها متضادان فح  ۀ   ہ  ہ  چ  :لغة بقراءة بعض السَّ

ثم أبدل من النون الفا ثم حذفها ختفيفا وهي  (أمل نرشحن)وختّرج عىل أّنه قرأها  ،بفتح احلاء (نرش   )1الرش :  چہ  

فاملراد باحلمل هنا  ؛لنفي الاميض (مل)و  ،لنفي املستقبل (لن)ذلك ألنَّ  ؛(116)ومعلوم أنَّ لن ال حتلَّ حمل مل هنا .قراءة مردودة

 :ومنه قول احلارث بن منذر اجلرمي (،مل)العمل أعني النصب بـ 

 (117)يف أي يومي، من املوت أفر                 أيوم مل يقدر  أم يوم قدر ؟

  .فجاء منصوًبا واألصل فيه اجلزم (يقدر  )طارئ احلمل هنا أّثر  يف املعمول      

 ــ : ل لن عىل مل يف اجلزم :رابًعا

. (118)وعند بعض النّحوي ني شاذ  ،فهو لغة (مل) ال عىل  (لن)جاء يف كتب النحويني أّنه حكي عن بعض العرب اجلزم بـ      

ثري  عّزة   :قال ك 

 منظر  
ْل  للعينني بعدكإ  .(119)أيادي سبأ يا عز ما كنت بعدكم              فلن حي 

وربام اْحت مل حذف األلف لالجتزاء بالفتحة  .عالمته حذف حرف العلة األلف (حيل  )جازمة للمضارع  (لن)جاءت      

ة  ور  نها للرضَّ  فالشاعر جاء باستعامل ورد يف لغة من لغات العرب قصده ليصل إىل املعنى  ؛أقول ال رضورة يف البيت .(120)ع 

وإْن  ،املراد يف نفسه وهو ما سيشعر به يف املستقبل والسياق يشهد بذلك فذكر لن املحمولة عىل مل اجلازمة وهو عاملٌ بذلك

  :وقال أعرايب .ذكرها من دون أْن خيتل البيت (مل)أراد 

نْ  إبإ اآلن  مإ ْن خي  هْ ل  ق   بابإك  احل ل 
ّرك  من دونإ ْن                 ح  ك  م 

ائإ ج   (121)  ر 

إب)املضارع       الدال مع املضارع عىل النفي يف املستقبل املبدوء  (لن)جمزوم والوجه يف هذا أنَّ القائل أراد معنى  (خي 

لذا  ؛الّدالة مع املضارع عىل نفي الاميض (مل)ول فاملعنى هذا ال يتضح بحل ؛يف سياق البيت (اآلن)باحلارض بقرينة جميء لفظ 

  .وهنا بان أثر الطارئ عىل املعمول فجاء جمزوًما ،استعار الشاعر عمل مل دون معناها

 ــ  : ل مل عىل ما :خامًسا

  .الشاعر. نحو قول (122)(ال)وقيل  ال عىل  (ما)فيأيت املضارع بعدها مرفوًعا  ال عىل  (مل)قد هتمل      

مل تدع ئْت معتذرا                  من هجوإ زبان مل هتجو و 
 (123)هجوت زّبان ثمَّ جإ



  

اًفا، وكان األصل بحذفها نحو او اْستإْخف  ْثب ات اْلو   .وقيل إثبات الواو فيها  جاء من طريق اإلشباع (،مل هتج  ) :ق ال  هتجو بإإإ

يضم الواو وجيرهيا جمرى الّصحيح فإذا جزم سّكنها فتكون عالمة اجلزم عىل وقد جيوز أيًضا ممن يقول يف الّرفع هو هيجو ف

ة  ،وعليه فهي مهملة .هذا القول سكون الواو من هتجو ور  الك (124)ف قيل رض   قال اْبن م  ة )) (هـ672)، و  غ  هي ل 

بَّام مل يقصدها الشاعر وهو يتخري اللفظ املعرب واألصح بمعنى أنَّه  .(125)((القوم والقول الثاين أحبُّ إيلَّ من الرضورة التي ر 

       .فضالً عن أهّنا لغة (ال)أو  (ما)أراد معنى مل الداخلة عىل املضارع فجاء هبا وعنده البديل 
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ْن أّلف يف النّحو ما يطرأ عىل احلرف العامل يف كتاب      أو باب من أبواب النّحو سواٌء أكان اجلمع حتت اسم  ،مل جيمع م 

 .فالكتاب هذا جديد  الّطر  يف جمال البحث النّحوي ؛الطارئ أم غريه

غري   حال الواقع عليه      احلرف العامل يؤث ر  يف معموله فينشأ حكم جديد بأثر ذلك  فكلُّ ما يطرأ عىل ؛الّطارئ هو أمٌر م 

فضالً عن  هور داللة جديدة إْن بقي عىل إفراده أو  ؛إذ يظهر عليه عمل جديد او امهال ؛الّطارئ اّلذي يؤث ر  يف العامل أيًضا

  .ترّكب  مع غريه

احلجازية عند اختالل رشط من رشوط  (ما)قد جيتمع طارئان عىل احلرف العامل فيؤثران فيه ويف معموله كام حصل يف      

 .والفصل بينها وبني معموهلا ،عملها

 ؛واإلسقاط ،واحلذف ،طرأ عىل حروف أكثر من طارئ كاحلرف )الباء( ــ عىل سبيل التمثيل ال احلرصــ طرأ عليه الزيادة     

د بحسب استعامل احلروف يف تراكيب الكالم     .فالطوارئ تتحدَّ

  .أو تعدي الفعل باحلرف ،أو الرتكيب ،أو املقام ،طارئ حذف حرف اجلر أثره واضح بداللة السياق     

ه  تعدد االستعامالت وتفاوهتا بني القلة والكثرة فكلُّ       ذلك صحيح مقبول ما تعدد  األوجه النحوّية يف تراكيب العربّية مردُّ

والرضورة الشعرية ال ي فرس   مقصد ذلك  ،وعليه ما جاء من اصطالحات وأحكام كالعطف عىل التوهم ؛دام العريب نطق به

     .العريب اّلذي أتقن لغته فجاء حتدي القرآن الكريم له

  



  

 .ــ القرآن الكريم

  (.مؤسسة الرسالة)حمّمد الّدايل  :حتقيق (ـه276)البن قتيبة الّدينوري  :ــ أدب الكاتب أو أدب الكّتاب

 :رجب عثامن حمّمد ومراجعة :ودراسة ،ورش  ،حتقيق (؛ـه745)أليب حّيان األندليس  :ــ ارتشاف الرّضب من لسان العرب

   (.م1998ــ  ـه1418ــ  1مكتبة اخلانجي ــ القاهرة ط  :النّارش)رمضان عبد الّتّواب 

اج  :ــ األصول يف النّحو  (.مؤسسة الرسالة ــ بريوت)عبد احلسني الفتيل  :حتقيق (ـه316)البن الرّسّ

د. فائزة بنت عمر املؤيد  :قّدمت له ووّثقت نصوصه (؛ـه535)أليب القاسم إسامعيل بن حمّمد األصبهاين  :إعراب القرآن

 (.م1995ــ  ـه1415ــ 1الرياض ط)

  (.م1978ــ  ـه1398دار الكتب العلمّية بريوت ) (،ـه356أليب عيل القايل ) :العربــ األمايل يف لغة 

نَّ به الّر ن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن  (ـه616)أليب البقاء عبد اه بن احلسني العكربي  :ــ إمالء ما م 

  (.م1979ــ  ـه1399ــ  1دار الكتب العلمّية ــ بريوت ط  :النّارش)

ومعه كتاب  (،ـه577)أليب الربكات عبد الّر ن األنباري  :ــ اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النّحويني البرصيني والكوفيني

  (.م2005دار الطالئع ــ القاهرة )االنتصاف من اإلنصاف ملحّمد حميي الّدين عبد احلميد 

دار  :النّارش)يوسف الّشيخ حمّمد البقاعي  :حتقيق (؛ـه761)األنصاري  البن هشام :ــ أوضح املسالك إىل ألفيّة ابن مالك

 (.الفكر

 (.هـ1420دار الفكر ــ بريوت )صدقي حمّمد مجيل  :حتقيق (هـ745)أليب حّيان األندليس  :ــ البحر املحيط يف التّفسري

حتقيق د. زهري عبد  (؛ـه476)ري لألعلم الشنتم :ــ حتصيل عني الّذهب من معدن جوهر األدب يف علم جمازات العرب

  (.ـه1415ــ  2مؤّسسة الرسالة ــ بريوت ط )املحسن سلطان 

ودار  ،دار القلم)د. حسن هنداوي  :حتقيق (؛ـه745)أليب حّيان األندليس  :ـ الّتذييل والّتكميل يف رش  كتاب الّتسهيلـ

 (.1كنوز إشبيليا ــ دمشق ط

 .(دار الفكرــ بريوت)حتقيق د. حممود مطرجي  (هـ375)أليب الليث نرص السمرقندي  :ــ تفسري بحر العلوم

عبد  :رش  وحتقيق (؛ـه749)أليب حمّمد بدر الدين حسن املرادي  :ــ توضيح املقاصد واملسالك برش  ألفيّة ابن مالك

 (.م2008ــ  ـه1428ــ  1دار الفكر العريب ط )الّر ن عيل سليامن 

وحمّمد نديم  ،د. فخر الّدين قباوة :حتقيق (؛ـه749)أليب حمّمد بدر الّدين حسن املرادي  :اين يف حروف املعاينــ اجلنى الدّ 

  (.م1992ــ  ـه1413ــ  1دار الكتب العلمّية ــ بريوت ط )فاضل 



 
 

    

عيل توفيق احلمد  :حتقيق (؛ـه337)أليب القاسم عبد الّر ن بن إسحاق البغدادي الّزّجاجي  :ــ حروف املعاين والصفات

 (.م1984ــ  1مؤسسة الرسالة ــ بريوت ط )

  (.ـه1424ــ  2دار الكتب العلمّية ــ بريوت ط) (ـه255)أليب عثامن عمرو بن بحر اجلاحظ  :ــ احليوان

 (.4اهليئة املرصّية العامة للكتاب ط ) (ـه392)أليب الفتح عثامن بن جنّي  :ــ اخلصائص

ئ القيس  (.م2004ــ  ـه1425 ،2دار املعرفة ــ بريوت ط )عناية عبد الّر ن املصطاوي  :ــ ديوان امرإ

 (.م1934املكتبة األهلّية ــ بريوت )صنعة بشري يموت  :ـ ديوان مجيل بثينة

مؤسسة اإليامن ــ جدة ط )عبد القدو  أبو صالح  :حتقيق (؛ـه231)رش  أيب نرص الباهيل  :ــ ديوان ذي الّرمة رواية ثعلب

 (.م1982ــ  ـه1402ــ  1

 (.م 1903ليبسك ــ )حتقيق وليم الورد  :ـ ديوان رؤبة بن العّجاج

 (.ـه1379النارش دار صادر ــ بريوت )صنعة ثعلب حتقيق كرم البستاين  :ـ ديوان زهري بن أيب سلمى

ين  :حتقيق :ـ ديوان طرفة بن العبد البكريـ    (.م2002ـــ  3دار الكتب العلمّية ــ ط)مهدي حمّمد نارص الد 

  (.ـه1354الّصاوي ــ دار صادر ــ بريوت ) :ــ ديوان الفرزدق

ة ثري  عزَّ  (.م1971دار الثّقافة ـــ بريوت  :النّارش)إحسان عّبا   .حتقيق د :ــ ديوان ك 

ّماين  (واحلدود ،رسالتان يف اللغة )منازل احلروفــ  إبراهيم الّسامّرائي  :حتقيق (؛ـه384)أليب احلسن عيل بن عيسى الرُّ

 (.دار الفكر ــ عاّمن :النّارش)

  (.م1985ـــ  1دار القلم ــ دمشق ط )حتقيق د. حسن هنداوي  (ـه392)البن جنّي  :ــ رس صناعة اإلعراب

ين األشموين  :ألفّية ابن مالك ــ رش  األشموين عىل دار الكتب العلميّة ــ بريوت  :النّارش) (ـه900)لعيل بن حمّمد نور الد 

  (.م1998ــ  ـه1419ــ  1ط

هجر للطباعة  :النّارش)د. حمّمد بدوي  ،د. عبد الّر ن السيد :حتقيق (؛ـه672)البن مالك الطائي  :ــ رش  تسهيل الفوائد

  (.م1990ــ  ـه1410ــ 1ط

جامعة قاريونس )يوسف حسن عمر  :تصحيح وتعليق (ـه686)لريض الدين األسرتاباذي  :ــ رش  الّريض عىل الكافية

  (.م1978ــ  ـه1398

جامعة أم القرى ــ مكة  :النّارش)عبد املنعم أ د هريدي  :حتقيق (؛ـه672)البن مالك الّطائي  :ــ رش  الكافية الشافية

  (.1املكّرمة ط 



  

دار الكتب العلميّة  :النّارش)قّدم له د. إميل بديع يعقوب  (؛ـه643)ليعيش بن عيل املعروف بابن يعيش  :ــ رش  املفّصل

 (.م2001ــ  ـه1422ــ1بريوت ط 

حتقيق د. طه حمسن  (؛ـه672)جلامل الّدين بن مالك األندليس  :ــ شواهد الّتوضيح والّتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح

   (.م1985ــ  ـه1405دار آفاق عربّية ــ بغداد ــ  :النّارش)

عر  :النّارش)السيد إبراهيم حمّمد  :حتقيق (ـه669)أليب احلسن عيل بن مؤمن املعروف بابن عصفور اإلشبييل  :ــ رضائر الش 

  (.م1980ــ  1دار األندلس ط 

د  :ــ الكامل يف اللغة واألدب دار الفكر  :النّارش)حمّمد أبو الفضل إبراهيم  :حتقيق (؛ـه285)أليب العّبا  حمّمد بن يزيد املرب 

  (.م1997ـــ  ـه1417ـــ  3العريب ــ القاهرة ط

مكتبة  :النّارش)عبد الّسالم حمّمد هارون  :حتقيق (ـه180)أليب برش عمرو بن عثامن بن قنرب املعروف بسيبويه  :ــ الكتاب

 (.م1988ــ  ـه1408ــ  3اخلانجي ــ القاهرة ط 

 :حتقيق (؛هـ538)أليب القاسم حممود بن عمر الّزخمرشي  :ــ الكشاف عن حقائق الّتنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل

 (.دار إحياء الرّتاث العريب ـــ بريوت :النّارش)عبد الّرّزاق املهدي 

دار الفكر ــ  :النّارش)مازن املبارك  :حتقيق (؛ـه337أليب القاسم عبد الّر ن بن إسحاق البغدادي الزجاجي ) :ــ الالمات

 (.م2985ــ  ـه1405ـــ  2دمشق ط 

 :النّارش)د. عبد اإلله النّبهان  :حتقيق (؛ـه616)ي أليب البقاء عبد اه بن احلسـني العكرب :ــ اللباب فـي علل البناء واإلعراب

   (.م1995ـــ  ـه1416ــ  1دار الفكر ــ دمشق ط 

عامدة )إبراهيم بن سامل الّصاعدي  :حتقيق (؛ـه720)ملحّمد بن سباع املعروف بابن الّصائغ  :ــ اللمحة يف رش  امللحة

       (.م2004ــ  ـه1424ــ  1املدينة املنّورة ــ ط البحث العلمي يف اجلامعة اإلسالمّية ــ 

 (ـه502)أليب القاسم احلسني بن حمّمد املعروف بالّراغب األصفهاين  :ــ حمارضات األدباء وحماورات الشعراء والبلغاء 

  (.ـه1420ــ  1رشكة دار األرقم بن أيب األرقم ــ بريوت ط :النّارش)

مكتبة اخلانجي ـ  :النّارش)ـ حتقيق د. هدى حممود قراعة  (هـ215)أليب احلسن املعروف باألخفش األوسط  :ــ معاين القرآن

 (.م1990هـ ـ 1411ــ 1القاهرة ط

وعبد الفّتا  إسامعيل  ،وحممد عيل النجار ،أ د يوسف :حتقيق (؛ـه207)أليب زكريا حييى بن زياد الفّراء  :ــ معاين القرآن

 (.1ر املرصّية للّتأليف والرّتمجة ــ مرص ط الّدا :النّارش)



 
 

    

 :النّارش)وحمّمد عيل  د اه  ،د. مازن املبارك :حتقيق (؛ـه761)البن هشام األنصاري  :ــ مغني اللبيب عن كتب األعاريب

 (.م 1985ــ  6دار الفكر ــ دمشق ط 

ل يف صنعة اإلعراب   (.م1993ــ  1مكتبة اهلالل ــ بريوت ط )عيل بو ملحم  :للّزخمرشي  حتقيق :ــ املفصَّ

د  :ــ املقتضب عامل الكتب ــ  :النّارش)حمّمد عبد اخلالق عضيمة  :حتقيق (؛ـه285)أليب العّبا  حمّمد بن يزيد املعروف باملرب 

  (.بريوت

عبد احلميد هنداوي  :حتقيق (؛ـه911)طي جلالل الدين عبد الّر ن بن أيب بكر السيو :ــ مهع اهلوامع يف رش  مجع اجلوامع

 (.املكتبة التوفيقيّة ـــ مرص :النّارش)


