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 : االختصاص-10
 االختصاص في اللغة ھو مصدر اختص فالنا بكذا أي قصره : تعریف االختصاص-1

علیھ، واصطالحا ھو قصر حكم مسند لضمیر على اسم ظاھر معرفة یذكر بعده 
نحُن طالَب العلِم أحوَج ما نكوُن إلى التواضِع (معمول ألخص محذوف وجوبا مثل 

 العلم منصوب فالضمیر نحن مبتدأ، وأحوج ما نكون خبره، وطالب) والِجدِّ والمثابرِة
على االختصاص، أو مفعول بھ لفعل محذوف تقدیره أخص، ویقدر الفعل أحیانا أعني 

 .أو أمدح
 

 : أحد ثالثة أمور الباعث على االختصاص-2
 )عَليَّ أیُّھا الكریُم ُیعتَمد(الفخر مثل : األول
 )أنا أیُّھا العبُد الضعیُف مفتقٌر إلى عفو اهللا(التواضع مثل : الثاني

 )نحُن العرَب أقرى الناِس للضیف(بیان المقصود بالضمیر مثل : لثالثا
 

 المخصوص وھو االسم الظاھر یسبقھ شيء فیقع في أثناء : مواضع االختصاص-3
وأكثر ما ). ُارُجوني أیُّھا الفتى(أو بعد انتھاء الجملة مثل ) 00نحُن العرَب (الجملة مثل 

ویقل وروده بعد ضمیر المخاطب . متكلمیسبقھ ضمیر المتكلم مثل أنا ونحن ویاء ال
وال یأتي . بنصب لفظ الجاللة فیھما) بَك اَهللا نرجو الفضَل(و) سبحاَنك اَهللا العظیَم(ومنھ 

 .بعد ضمیر الغائب، وال بعد اسم اإلشارة، وال بعد النكرة
 

 یشترط كونھ اسما ظاھرا معرفة واقعا بعد ضمیر یخصھ  االسم المخصوص-4
المفرد أو المخاطب المفرد أو یشارك فیھ كضمیر الجمع للمتكلم أو كضمیر المتكلم 

 : ویكون االسم المخصوص أحد أربعة أنواع. للمخاطب
 ).أنا أیُّھا الدارُس سوف أبُذُل ُجھدي في دراستي(أیُّھا أو أیَُّتھا مثل : األول
 ).نحُن العرَب قوٌم كراٌم(المعرف بأل مثل : الثاني
 ).نحُن طالَب العلِم نحرُص علیھ(افة مثل المعرف باإلض: الثالث
 ).بنا تمیًما ُیكَشُف الضباُب(العلم وھو قلیل مثل : الرابع

 
االسم المخصوص إذا كان أیھا أو أیتھا یكون مبنیا على الضم :  حكم االختصاص-5

لمشابھتھ ألیھا في النداء، وھو في محل نصب بفعل محذوف وجوبا تقدیره أخص 
 .واالسم الذي بعد أیھا أو أیتھا صفة لھا مرفوعة على اللفظوالھاء للتنبیھ، 

وإذا كان االسم المخصوص معرفا بأل أو مضافا أو علما فإنھ یكون منصوبا على 
 .االختصاص بفعل محذوف تقدیره أخص

وجملة االختصاص أي الفعل المحذوف والمخصوص المنصوب قد تكون في محل 
 .ال یكون لھا محل من اإلعرابنصب حاال، وقد تكون معترضة وحینئذ 
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 تطبیق
)1( 

 :استخرج مما یأتي االسم المنصوب على االختصاص وبین نوعھ
 . نحن معاشر األنبیاء ال نورث ما تركناه صدقة-1
  یر إلى العفو یا إلھي فقیر    الفقـ  جد بعفو فإني أیھا العبد -2
 . نحن العرب أمة واحدة-3
 . نحن المعلمین نربي األجیال-4
 .إنا أیھا الضعفاء محتاجون إلى رعایة المجتمع:  قال متحدث باسم الضعفاء-5
 . نحن المسئولین علینا واجبات تجاه أبناء الوطن-6
 . علیك اهللا نعتمد في كل شئوننا-7
 . أنا أیھا الطالب أقدر معلمي-8
 . نحن الجیل القدیم نرجو الخیر للجیل الجدید-9

 . بالكثیر إنا معشر الشباب مطالبون-10
)2( 

 :بین إعراب االسم المختص فیما یأتي
 . نحن أبناء البلد أدرى بشئونھ-1
 . إني أیھا اإلنسان ضعیف أمام قدرة الخالق-2
 . نحن المزارعین نرجو رحمة اهللا-3
 . بي خالدا تستقیم األمور-4

)3( 
ھات من عندك أربع جمل في كل منھا اسم منصوب على االختصاص أو في محل 

 .نصب
)4( 

 :أعرب ما یأتي
 . ربنا اغفر لنا أیھا المساكین-1
 . أنا محمودا أدافع عن الحق-2


