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 : نواسخ الجملة االسمیة-4
 

نسخت الشمس ( الناسخ جمع ناسخ والنسخ في اللغة معناه اإلزالة ومنھ :معنى النسخ 
 .تھ، وفي اصطالح النحاة معناه رفع حكم المبتدأ والخبر وتغییرهأي أزال) الظل

 

 :النواسخ ثالثة أنواع:  أنواع النواسخ-2
 .  ما یرفع المبتدأ وینصب الخبر وھو كان وأخواتھا-1
 .  ما ینصب المبتدأ ویرفع الخبر وھو إن وأخواتھا-2
 . ما ینصب المبتدأ والخبر معا وھو ظن وأخواتھا-3

ل من معمولي كان وأخواتھا اسما وقد یسمى فاعال أحیانا والثاني خبرا، ویسمى األو
ویسمى األول من معمولي إن وأخواتھا اسما والثاني خبرا، ویسمى األول من معمولي 

 .ظن وأخواتھا مفعوال أوال والثاني مفعوال ثانیا
 :وتقسم النواسخ تقسیما آخر فتكون قسمین

ا، وأفعال المقاربة كاد وأخواتھا، وظن وأخواتھا، كان وأخواتھ:  أفعال نواسخ وھي-1
 .وأعلم وأرى وأخواتھما

، وإن وأخواتھا، )الحروف النافیة المشبھة بلیس(ما وأخواتھا :  حروف نواسخ وھي-2
 .وال النافیة للجنس

 

 :كان وأخواتھا: أوال
اسما لھا  تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ ویسمى كان وأخواتھا أفعال ناقصة-1

كان، أصبح، أضحى، أمسى، :  وتنصب الخبر ویسمى خبرا لھا وھي ثالثة عشر فعال
 .ظل، بات، صار، لیس، مازال، ما برح، ما فتئ، ما انفك، مادام

كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح ال محل لھ من ) وكان ربك قدیرا(مثال كان 
و مضاف والكاف ضمیر اإلعراب، ربك رب اسم كان مرفوع بالضمة الظاھرة وھ

 متصل مضاف إلیھ مبني على الفتح في محل جر، قدیرا خبر كان منصوب بالفتحة
 ألنھا ال تكتفي بمرفوعھا بل تحتاج إلى منصوب  تسمى ھذه األفعال أفعاال ناقصة-2

بعده لیتم المعنى، وعندما تقع في سیاق یتم فیھ المعنى مع المرفوع دون حاجة إلى 
تلبدت : (نئذ تكون تامة مثل سائر األفعال ویعرب ما بعدھا فاعال مثلالمنصوب فإنھا حی

كان في ھذه الجملة تامة بمعنى حصل أو ) السماُء بالغیوم واشتدت الریُح فكان المطُر
) وإن كان ذو عسرة َفَنِظَرٌة إلى َمْیَسَرٍة(وقع أو نزل والمطر فاعل ومثلھ قولھ تعالى 

 .اعلكان تامة بمعنى وقع وذو عسرة ف
وقیل إن ھذه األفعال تسمى ناقصة ألنھا ال تدل على الحدث والزمن كسائر األفعال بل 

 .والقول األول ھو األرجح. تدل على الزمن فقط
 

 : معاني ھذه األفعال-3
كان تدل على اتصاف المخبر عنھ بالخبر في الزمن الماضي مثل كان العرب متحدین، 

تجرد عن الداللة على الزمن أي ال تدل على زمن وعندما تستعمل كان مع اهللا فإنھا ت
فاهللا ) كان اهللا سمیعا بصیرا) (كان اهللا علیما حكیما) (كان اهللا غفورا رحیما(معین مثل 

 .متصف بھذه الصفات في كل األزمان واألحوال
 .أصبح تدل على اتصاف االسم بالخبر في الصباح مثل أصبح الجو معتدال
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 .م بالخبر في الضحى مثل أضحت الشمس ساطعةأضحى تدل على اتصاف االس
 .أمسى تدل على اتصاف االسم بالخبر في المساء مثل أمسى العامل متعبا

 ظل تدل على اتصاف االسم بالخبر في النھار مثل ظل األوالد في مرح وسرور 
 .بات تدل على اتصاف االسم بالخبر في اللیل مثل بات الحارس ساھرا

 .مثل صار العبد حرا، صار البرتقال عصیرا، صار الثلج ماءصار تدل على التحویل 
 .لیس تدل على نفي الخبر عن االسم مثل لیس المقصر فائزا

 .ما زال تدل على استمرار اتصاف االسم بالخبر مثل ما زال أخوك عندنا
 .ما برح تدل على استمرار اتصاف االسم بالخبر مثل ما برح الحارس واقفا

 .ستمرار اتصاف االسم بالخبر مثل ما فتىء العلم مفیداما فتىء تدل على ا
 )ما انفك الصراُع محتدما(ما انفك تدل على دوام اتصاف االسم بالخبر مثل 

ال أصحبك ما (مادام تدل على دوام اتصاف االسم بالخبر وعلى بیان مدة ما قبلھا مثل 
 ).دمَت مھمال
 :ملحوظات

 )ال یزال بیُتك مقصودا( مضارعھ یزال مثل  الفعل زال یكون ناقصا إذا كان:األولى
 فإن كان مضارع زال یزول بمعنى انتھى ینتھي أو َیزیل بمعنى یتمیز ویتفرق فالفعل 

 .زال في ھاتین الحالتین تام ولیس من أخوات كان
 تأتي األفعال الخمسة كان وأصبح وأضحى وأمسى وظل أحیانا بمعنى صار :الثانیة
إذ كنتم أعداًء فألف بین (أي صارت، ومثل ) َبّسا فكانت ھباء ُمْنَبثاوُبسَِّت الجباُل (مثل 

) أضحى یمزُق أثوابي ویضرُبني(أي صرتم، ومثل ) قلوبكم فأصبحتم بنعمتھ إخوانا
أي صارت وصار أھلھا، ) أمسْت َخالًء وأمسى أھُلھا احَتَمُلوا(بمعنى صار، ومثل 

 .أي صار) ُھ مسودا وھو َكِظیموإذا ُبشَِّر أحُدھم باألنثى ظل وجُھ(ومثل 
 ھناك أفعال تفید معنى صار وھي تعمل عملھا فترفع االسم وتنصب الخبر :الثالثة

 :وتعتبر بذلك ملحقة بكان وأخواتھا منھا
 صار  ).آَض الغالُم رجال(آَض مثل 
 صار  ).رجع الضالُّ مھدیا(رجع مثل 
 صارت  ).عادِت القریُة مدینًة(عاد مثل 

 صارت  )استحالِت الناُر رمادا (استحال مثل
 یصیر)       َیُحوُر َرمادا بعَد إذ ھو ساِطُع وما المرُء إال كالشِّھاِب َوَضْوِئھ(حار مثل 

 صار  ).تحول القمُح خبزا(تحول مثل 
 صار  ).غدا العمُل مرھقا(غدا مثل 
 صار  ).ارتد المریُض صحیحا(ارتد مثل 
راح عبُد اهللا (ومثل ) ر تغدو ِخماصا وَتُروُح ِبطاناَلَرَزقكم كما یرزق الطی(راح مثل 

 ).منطلقا
 ).فتقعَد مذموما مخذوال(قعد مثل 

 

 : تقسیم كان وأخواتھا من حیث التصرف والجمود-4
 :تنقسم كان وأخواتھا من حیث التصرف والجمود إلى ثالثة أقسام
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الفاعل والمصدر  قسم متصرف تصرفا تاما أي یأتي منھ المضارع واألمر واسم :األول
وكل من ھذه التصریفات یعمل عمل الماضي وأفعال ھذا القسم ھي كان وأصبح 

 .وأضحى وأمسى وظل وبات وصار
وفي ھذا لیكوَن الرسوُل شھیدا علیكم وتكونوا (مثال المضارع : أمثلة تصریفات كان

ا یكون مضارع كان الناقصة، الرسول اسمھا مرفوع، شھیدا خبرھ) شھداء على الناس
منصوب، تكونوا مضارع كان الناقصة، واو الجماعة اسم تكون مبني على السكون في 

 .محل رفع، شھداء خبر تكون منصوب بالفتحة
 .واو الجماعة اسم كونوا، قوامین خبر كونوا) كونوا قوامین بالِقسِط(مثال األمر 

اعل من كان كائن خبر المبتدأ محمد وھو اسم ف) محمٌد كائٌن أخاك(مثال اسم الفاعل 
واسمھ ضمیر مستتر تقدیره ھو مبني على الفتح في محل رفع، أخاك خبر كائن 
منصوب باأللف ألنھ من األسماء الستة، وأخا مضاف والكاف مضاف إلیھ مبني على 

 .الفتح في محل جر
لكونھ الالم حرف جر، وكونھ مجرور بالالم ) أحبھ لكونھ شجاعا(مثال المصدر 

 وكون مصدر كان الناقصة ویعمل عملھا، والھاء في كونھ اسم وعالمة جره الكسرة،
 .كون مبني على الكسر في محل رفع، شجاعا خبر كون

 ،)ُیصبُح الرجُل مؤمنا وُیْمِسي كافرا، وُیْمِسي كافرا وُیصبُح مؤمنا(أمثلة لبقیة األفعال 
، )جندي مستعدایبیت ال(أي مسرعات یسبق بعضھا بعضا، ) تظلُّ جیاُدنا ُمَتَمطَِّراٍت (
 ).الكل صائٌر إلى ما صار إلیھ َمْن َقْبَلھ(

 قسم یتصرف تصرفا ناقصا فال یأتي منھ غیر الماضي إال المضارع واسم :الثاني
 .الفاعل وھو ما زال وما برح وما فتىء وما انفك

 .واو الجماعة اسم یزال، مختلفین خبره) وال یزالون مختلفین(مثال مضارع ما زال 
اسم نبرح ضمیر مستتر تقدیره نحن، ) لن نبرح علیھ عاكفین(رع ما برح مثال مضا

 .عاكفین خبره
حرف النفي مقدر قبل تفتأ أي ال تفتأ، ) تاِهللا تفتُؤ تذكُر یوُسَف(مثال مضارع ما فتىء 

 .اسم تفتأ ضمیر مستتر تقدیره أنت، جملة تذكر یوسف خبر تفتأ
 .الكذاب اسم ینفك، مكروھا خبره) اُب مكروھاما َیْنَفكُّ الكذَّ(مثال مضارع ما انفك 

 .العلم اسم زائل، نافعا خبره) ما زائٌل الِعلُم نافعا(مثال اسم الفاعل من ما زال 
 قسم ال یتصرف بل یظل جامدا على صورتھ الماضیة وھو لیس ودام، وقد یرد :الثالث

ى بقي ویأتي منھا لفظ دام في الكالم العربي وال تكون ناقصة فھي حینئذ متصرفة بمعن
ما (المضارع یدوم واألمر دم واسم الفاعل دائم، وإذا سبقتھا ما فإنھا تكون نافیة مثل 

أي ما بقیت، وال تبقى ومثل ) دامت الدنیا ألحٍد قبَلنا، وال تدوُم لنا، وال تدوُم ِلَمْن َبْعَدنا
 .أي باق) ُأُكُلھا داِئٌم وِظلُّھا(
 

 : العمل وشروطھ تقسیم كان وأخواتھا من حیث-5
 :تنقسم كان وأخواتھا من حیث عملھا وشروطھ إلى ثالثة أقسام

 قسم یرفع المبتدأ وینصب الخبر دون أي شرط وھو كان، وأصبح، وأضحى، -أ
 .وأمسى، وظل، وبات، وصار، ولیس
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 قسم یعمل ھذا العمل بشرط أن یتقدم علیھ نفي أو شبھھ، وشبھ النفي ھو النھي أو -ب
 .ما زال، وما برح، وما فتىء، وما انفك: ربعة أفعالالدعاء وھو أ

لن نبرح علیھ (، )وال یزالون مختلفین(، )ما زال الَعَلُم مرفوعا(مثال تقدم النفي 
 .أي ال تفتأ ویرد حذف حرف النفي بعد القسم) تاهللا تفتُؤ تذكُر یوُسَف(، )عاكفین

 ).ِت فِنسیاُنُھ ضالٌل ُمبیُنِكَر المو  صاِح َشمِّْر وال تزل ذا(ومثال تقدم النھي 
ومعنى ) ال زال ُمْنَھال ِبَجْرعاِئِك الَقْطُر(و) ال زال اُهللا محسنا إلیك(ومثال تقدم الدعاء 

 .الجرعاء األرض المستویة
 قسم یعمل ھذا العمل بشرط أن یسبقھ ما المصدریة الظرفیة وھو دام مثل -ج
تسمى ما المصدریة ألنھا تقدر بالمصدر و) وأوصاني بالصالِة والزكاِة ما دمُت َحیا(

 .وھو دوام، وظرفیة ألنھا تقدر بالظرف وھو مدة، والتقدیر مدة دوامي حیا
 
 : تقسیم كان وأخواتھا من حیث جواز استعمالھا تامة وعدم جوازه إلى قسمین-6

 قسم یجوز فیھ أن ترد األفعال ناقصة ویجوز أن ترد تامة بحسب سیاق :القسم األول
كان، وأصبح، وأضحى، وأمسى، وظل، : م الذي تكون فیھ وھي عشرة أفعالالكال

وبات، وصار، وما برح، وما انفك، وما دام ومعنى تمامھا اكتفاؤھا بالمرفوع وعدم 
 :حاجتھا إلى المنصوب بعده، ومن أمثلة ذلك

أي حدث )  كانما شاء اُهللا(أي وقع وذو فاعل، ) وإن كان ذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة إلى َمْیَسَرٍة(
فاعل ) فُسبحاَن اِهللا حین ُتْمُسون وحین ُتْصِبُحون( ما، والفاعل ضمیر مستتر یعود على

) أال إلى اهللا تصیُر األمور(تمسون واو الجماعة وفاعل تصبحون كذلك واو الجماعة، 
 الخلي فاعل بات،) وبات الَخِليُّ وأنت لم َتْرُقد(أي تنتھي األمور، األمور فاعل تصیر، 

السماواُت ) خالدین فیھا ما دامت السماواُت واألرض(فاعل باتت لیلة، ) وباتت لھ لیلٌة(
أي دخل في الضحى، فاعل أضحى ضمیر ) نام الرجُل حتى أضحى(فاعل دامت، 

بمعنى ال یغادر، الجندي فاعل ) ال یبرُح الجنديُّ مكاَنھ(مستتر یعود على الرجل، 
 .بمعنى ال یتوقف، ھذا فاعل ینفك) البكاءال ینفكُّ ھذا الطفُل عن (یبرح، 

لیس : قسم ال یأتي إال ناقصا وال یجوز استعمالھ تاما وھو ثالثة أفعال: القسم الثاني
 .وما زال وما فتىء

 

 : جواز تقدیم خبر كان وأخواتھا أو معمولھ على اسمھا أو علیھا-7
بر وأنھ یجوز أحیانا أن  تقدم في المبتدأ والخبر أن األصل تقدم المبتدأ وتأخر الخ-1

یتقدم الخبر على المبتدأ، ویجب أحیانا، ویمتنع أحیانا، وھو كذلك مع كان وأخواتھا 
فاألصل أن یأتي االسم بعد كان أو إحدى أخواتھا ثم یأتي الخبر بعد االسم وقد یجوز 

 .تقدم الخبر على االسم وقد یجب وقد یمتنع
عالما خبر كان مقدم، محمٌد اسم كان مؤخر، ) كان عالما محمٌد: (مثال التقدیم الجائز

 .حقا خبر كان مقدم، نصُر اسم كان مؤخر) وكان حقا علینا نصُر المؤمنین(
في الدار متعلق بمحذوف خبر كان مقدم، ) كان في الدار صاحُبھا: (مثال التقدیم الواجب

يء في صاحبھا اسم كان مؤخر، وھو واجب التأخیر الشتمالھ على ضمیر یعود على ش
الخبر، ولو تأخر الخبر لعاد الضمیر على متأخر لفظا ورتبة وھو غیر جائز ومثل 

مع علي متعلق بمحذوف خبر یكون مقدم، وأخوه اسم ) ُأِحبُّ أن یكوَن مَع عليٍّ أخوه(
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في الكوب شبھ جملة متعلق بمحذوف خبر ) ما زال في الكوب ماٌء(یكون مؤخر، ومثل 
  مؤخر، وھو واجب التأخیر ألن المبتدأ نكرةما زال،  وماء اسم ما زال

 . والخبر شبھ جملة
ألن اسم كان محصور في ) إنما كان شوقي شاعرا: (مثال ما یمتنع تقدیم الخبر فیھ

) كان أخي رفیقي(ومثل ) وما كان صالُتھم عنَد البیِت إال ُمكاًء وَتْصِدَیًة(الخبر، ومثل 
 .یمتنع فیھ التقدیم لعدم ظھور اإلعراب

 : یتقدم الخبر على كان أو إحدى أخواتھا على ثالث حاالت-2
إذ ) عالما كان محمٌد( الحالة األولى یجوز فیھا تقدیم الخبر على كان وأخواتھا مثل -

 .لیس ھناك ما یوجب تقدم الخبر أو یمنعھ فھو جائز
ر من  الحالة الثانیة یجب فیھا تقدیم الخبر على كان أو إحدى أخواتھا إذا كان الخب-

كیف خبر ) كیف كان زیٌد؟(األسماء التي لھا الصدارة كأسماء االستفھام والشرط مثل 
أینما اسم شرط ) أینما تكْن یكِن الخیُر َمَعك(مقدم على كان وھو واجب التقدیم ومثل 

 .وھو ظرف متعلق بمحذوف خبر تكن مقدم واسم تكن ضمیر مستتر تقدیره أنت
دیم الخبر على كان أو إحدى أخواتھا، وذلك إذا كان الخبر الحالة الثالثة یمتنع فیھا تق

كان (جملة على أرجح األقوال أو كان االسم محصورا في الخبر مثال الخبر الجملة 
) كان ھشاٌم یكتُب(یمتنع تقدیم جملة عملھ عظیم على كان ومثل ) محمٌد عمُلُھ عظیٌم

ما كان محمٌد إال (فیھ االسم یمتنع تقدیم جملة یكتب على كان ومثال الخبر المحصور 
ما (یمتنع تقدیم الخبر رسوال على كان مثلما امتنع تقدیمھ على االسم فیما سبق ) رسوال

 ).كان شوقي إال شاعرا
 یجوز تقدیم معمول الخبر وحده على اسم كان وأخواتھا على رأي قلة من النحاة -3

كال خبر كان وھشام اسم كان طعاَمك مفعول بھ آلكال وآ) كان طعاَمك ھشاٌم آكال(مثل 
وقد تقدم المعمول على اسم كان، فإذا تقدم المعمول والخبر على االسم وكان المعمول 

 ).كان طعاَمك آكال ھشاٌم(قبل الخبر فقد أجازه كثیر من النحاة مثل 
كان (فإذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا فقد أجاز الجمیع تقدمھ على االسم مثل 

 ).كان فیك أحمُد راغبا(ومثل )  مقیماعندك محمٌد
أھؤالء إیاكم ( یجوز تقدیم معمول الخبر على كان وأخواتھا ما عدا لیس وما دام مثل -4

إیاكم مفعول بھ مقدم لیعبدون، ویعبدون جملة فعلیة في محل نصب خبر ) كانوا یعبدون
 .كانوا، وقد تقدم المعمول وھو إیاكم على كان

 ومثل ) فلیس سواًء عالٌم وجھوُل( اسمھا مثل على تقدم خبرھا وزوما دام یج  لیس-أ-5
 ).َلذَّاُتُھ بادِّكاِر الشیِب والَھَرِم   ال طیَب للعیِش ما دامت ُمنََّغصًة(

تقدم الخبر وھو سواء في المثال األول على االسم وھو عالم، وفي المثال الثاني تقدم 
 .الخبر وھو منغصة على االسم وھو لذاتھ

ال یجوز تقدم معمول الخبر على ما دام باالتفاق ألن ما المصدریة موصول حرفي  -ب
وال یتقدم معمول الصلة على الموصول، وكذلك ال یجوز أن یقع المعمول بین ما وبین 

 .دام ألنھ ال یجوز الفصل بین الموصول وصلتھ
امد مثل  ال یجوز تقدم معمول خبر لیس علیھا على أرجح األقوال ألن لیس فعل ج-ج

 .عسى وال یجوز تقدم معمولھ علیھ
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 إذا كان معمول لیس ظرفا أو جارا ومجرورا فإنھ یجوز تقدمھ علیھا ألنھ یتوسع في -د
أال یوَم یأتیھم لیس مصروفا (الظرف والجار والمجرور ما ال یتوسع في غیره مثل 

 . لیسیوَم ظرف متعلق بمصروفا الذي ھو خبر لیس وقد تقدم المعمول على) عنھم
 
 :تختص كان من بین سائر أخواتھا بأربعة أمور:  أحكام تخص كان وحدھا-8
 : جواز زیادتھا بحیث ال تحتاج إلى مرفوع وال إلى منصوب وشرط زیادتھا أمران-1
 . أن تكون بلفظ الماضي-أ

 أن تكون بین شیئین متالزمین لیسا جارا ومجرورا ومن ذلك زیادتھا بین المبتدأ -ب
قبل (، بین الموصوف والصفة مثل )الشمُس كانت مشرقٌة) (علي كان قائٌم(ل والخبر مث

 ومثل) اإلسالِم عاش الناُس في ظالٍم كان دامٍس
 ،)لھم ھناك بَسْعٍي كان مشكوِر   في غرف الجنِة العلیا التي وَجَبْت(

ن وبی) لم یوَجْد كان أفضُل من محمد صلى اهللا علیھ وسلم( وبین الفعل ومرفوعھ مثل 
 المعطوف والمعطوف علیھ مثل 

 ، بین ما)في الجاھلیِة كان واإلسالِم   في ُلجٍَّة َغَمَرْت أباك بحوُرھا(
 !).ما كان أصحَّ علَم من تقدم!) (ما كان أحسَن سعَیك( التعجبیة وفعل التعجب مثل 

 :ملحوظات
تالزمات فھي  زیادة كان بین ما وفعل التعجب قیاسیة أما زیادتھا بین بقیة الم:األولى

 .سماعیة یقتصر على ما ورد منھا
 : وردت زیادة كان شذوذا بین الجار والمجرور في قولھ:الثانیة

 على كان الُمَسوََّمِة الِعَراِب   سراُة َبِني أبي َبْكٍر َتساَمى
 لیس معنى زیادة كان أنھا ال تفید أي معنى مطلقا بل معناه أنھا لیست لإلسناد :الثالثة

وال تنصب، ولكنھا لھا معنى فھي تفید تقویة المعنى الذي ترد في سیاقھ فال ترفع 
 .وتوكیده

 جواز حذفھا مع بقاء اسمھا وخبرھا وتعویض ما عنھا وذلك بعد أن المصدریة في -2
أصلھ انطلقت ألن ) أما أنت ُمْنَطِلقا اْنَطَلْقُت(كل موضع أرید فیھ تعلیل فعل بفعل مثل 

والمجرور لالھتمام أو لالختصاص فصار ألن كنت منطلقا كنت منطلقا فقدم الجار 
انطلقت، ثم حذف حرف الجر اختصارا فصار أن كنت منطلقا انطلقت، ثم حذفت كان 

 اختصارا أیضا  فانفصل الضمیر فصار أن أنت منطلقا ثم عوضت ما عن
 كان فصار أن ما أنت منطلقا ثم أدغمت أن في ما فصار أما أنت منطلقا انطلقت 

عرابھ أما أن المصدریة المدغمة في ما الزائدة المعوض بھا عن كان المحذوفة، أنت وإ
اسم كان المحذوفة مبني على الفتح في محل رفع، منطلقا خبر كان المحذوفة منصوب 

أصلھ ) أما أنت ذا نفر(أصلھ ألن كنت برا فاقترب ومثلھ ) أما أنَت َبرا فاقترب(ومثلھ 
 .ألن كنت ذا نفر

 : حذفھا مع اسمھا وبقاء خبرھا ویأتي ذلك في موضعین جواز-3
المرء مقتوٌل بما َقَتَل بھ إن سیفا فسیٌف وإن ِخنَجرا (األول بعد إن الشرطیة مثل 

الناس َمْجِزیُّوَن (أي إن كان ما قتل بھ سیفا فالذي یقتل بھ سیف، ومثل ) فِخنَجٌر
لھم خیرا فجزاؤھم خیر، وإن أي إن كان عم) بأعمالھم إن خیرا فخیٌر وإن شرا فشُر

 .كان عملھم شرا فجزاؤھم شر



  2003اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة 
=============================================================== 

 141

أي ولو كان الملتمس خاتما ) التمس ولو خاتما من حدید(الثاني بعد لو الشرطیة مثل 
 )  جنوُدُه ضاق عنھا السھُل والجبُل ال یأمِن الدھَر ذو َبْغٍي ولو َمِلكا(من حدید، ومثل 

 .أي ولو كان الباغي ملكا
یجوز أن تحذف نون المضارع من كان بخمسة : مضارعھا جواز حذف نون -4

 :شروط
 .أن تكون مجزومة: الثاني   .أن تكون بلفظ المضارع: األول
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 .أال تكون متصلة بساكن: الرابع   .أال تكون موقوفا علیھا: الثالث
 .أال تكون متصلة بضمیر نصب: الخامس

 ) وإن تُك حسنًة یضاِعْفھا) (ولم أُك بغیا(مثال ذلك 
وأصل أُك أكوُن ) وبیَنُكُم المودُة واإلخاُء   َأَلْم أُك جاَرُكم ویكوَن بیني(

حذفت الضمة للجزم فصار أكون فالتقى ساكنان الواو والنون فحذفت الواو اللتقاء 
الساكنین فصار أكْن ثم حذفت النون تخفیفا فصار أُك وال تحذف النون عند الوقف فال 

لم یكِن (فیقال لم أكن، وال تحذف إذا كان بعدھا ساكن مثل یقال لم أْك بل تعاد النون 
فال یقال لم یُك بل تبقى النون وتحرك بالكسر اللتقاء ) الذین كفروا من أھل الكتاب

إن َیُكْنُھ فلن ُتَسلََّط علیھ، (الساكنین، وال تحذف إذا كان بعدھا ضمیر نصب متصل مثل 
 یقال إن یكھ ألنھا متصلة بالضمیر، والضمائر ترد فال) وإال َیُكْنُھ فال خیَر لك في قتِلھ

 .األشیاء إلى أصولھا
 

 : زیادة حرف الجر مع كان وبعض أخواتھا-9
قبل اسم كان أحیانا فیجره لفظا ویكون مرفوعا محال  مثل ) ِمن( یزاد حرف الجر -1
إلھ اسم كان مرفوع بضمة مقدرة منع من ظھورھا اشتغال ) وما كان معھ من إلھ(
أولیاء اسم ) ما كان لھم من دون اهللا من أولیاء(محل بحركة حرف الجر الزائد ومثل ال

 .كان مرفوع بضمة مقدرة منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد
قبل خبر كان أحیانا فیكون مجرورا لفظا منصوًبا محال ) الباء( یزاد حرف الجر -2

ر كان منصوب بفتحة مقدرة منع من ظھورھا صادق خب) ما كان الشاھد بصادق(مثل 
 .اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد

قبل خبر لیس أحیانا فیكون الخبر مجرورا لفظا منصوبا ) الباء( یزاد حرف الجر -3
مسیطر خبر لیس منصوب بفتحة مقدرة منع من ) لست علیھم بمسیطر(محال مثل 

ومثلھ   )  ألیس الُصبُح بقریب(د، ومثلھ ظھورھا اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائ
 ).لیس على اهللا بُمْسَتْنَكٍر أن یجمَع العاَلَم في واحد(
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 تطبیق
)1( 

بین فیما یأتي اسم كان أو إحدى أخواتھا أو ما یعمل عملھا وخبرھا مع بیان إعراب 
 :االسم والخبر

 )وما كان اهللا معذبھم وھم یستغفرون (-1
 ) إال من رحم ربكوال یزالون مختلفین (-2
 )یا لیتني كنت معھم فأفوز فوزا عظیما (-3
 )لن نبرح علیھ عاكفین حتى یرجع إلینا موسى (-4
 )فلما أن جاء البشیر ألقاه على وجھھ فارتد بصیرا (-5
 )وما كنت تتلو من قبلھ من كتاب وال تخطھ بیمینك (-6
  أضحى التنائي بدیال من تدانینا-7
  كن حلیما ورؤوفا-8
 )قالوا یا موسى إنا لن ندخلھا أبدا ما داموا فیھا (-9

 على قومھ یستغن عنھ ویذمم    ومن یك ذا مال فیبخل بمالھ-10
  لیس من الفخر أن ترث المال-11
 )ما كان على النبي من حرج فیما فرض اهللا لھ (-12

)2( 
 :أكمل الجمل اآلتیة باسم أو خبر مناسب لكان أو إحدى أخواتھا

 .أن سیاسة الخصم قائمة على العدوان..…… صار-1
 ..…… قد یكون مع المستعجل-2
 .حتى تعوض ما فات..…… لیس لك إال-3
 .ینبض..…… لن نتخلى عن النضال ما دام فینا-4
 ..…… أصبح على الطالب-5
 ..…… لیس من وراء اهللا للمرء-6
 .العالم..…… كان العرب یوما-7
 .على رأیك..…… ال فائدة من الحدیث معك ما دمت-8
 .إن عشت خامل الذكر..…… لست-9

 .ھؤالء السفھاء..…… كان الواجب-10
)3( 

 :بین فیما یأتي ما ھو تام وما ھو ناقص من كان وأخواتھا
 . ثبت المجاھدون في مواقعھم فكان النصر-1
 )فأخذتھم الصیحة مصبحین (-2
 . ما كنت آمل منك ذلك-3
 )لن أبرح األرض حتى یأذن لي أبي (-4
 . العاجز یبیت على الجوع حتى یأتیھ الرزق-5
 . یمسي الرجل مؤمنا ویصبح كافرا-6
 )خالدین فیھا ما دامت السماوات واألرض (-7
 )ولو كنت فظا غلیظ القلب النفضوا من حولك (-8
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)4( 
 :ھات في جمل من عندك ما یأتي

 . كان وقد تقدم خبرھا علیھا-1
 . كان زائدة بین متالزمین-2
 . لخبر كان أو إحدى أخواتھا وقد تقدم علیھا معموال-3
 . كان وقد حذفت وعوض عنھا ما-4
 . كان وقد حذفت مع اسمھا-5
 . مضارع كان وال یجوز حذف نونھ-6

)5( 
 :أعرب ما یأتي

 )ما كان محمد أبا أحد من رجالكم (-1
 )ألیس اهللا بعزیز ذي انتقام (-2
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 :ت وإنالحروف النافیة الناسخة ما وال وال: ثانیا
 تعمل عمل كان بشروط خاصة فترفع االسم وتنصب الخبر، ما وال والت وإن حروف نافیة -1

 .وھي مشبھة للیس في النفي والعمل
وإنما لم تكن ھذه الحروف من أخوات كان ما دامت تشبھ لیس في النفي والعمل 

الثاني األول أنھا حروف وأن كان وأخواتھا أفعال وھي األصل في العمل، و: لسببین
أنھا ال تعمل مطلقا بل تعمل بشروط، وبعضھا تعمل عند قبائل معینة من العرب وعند 
غیرھم ال تعمل، فھي عندھم تفید النفي فقط وال تختص بالجملة االسمیة بل تدخل على 
االسمیة والفعلیة، ولذلك لم تقو في العمل لتكون من أخوات كان واعتبرت قسما مستقال 

 .عنھا
 

 في لغة الحجازیین ولذلك تسمى ما الحجازیة، وال تعمل شیئا  عمل لیس تعملما -2
ولغة الحجازیین ھي . في لغة بني تمیم ولو استوفت الشروط وتسمى حینئذ ما التمیمیة

ما حرف نفي ناسخ مبني على السكون ال محل ) ما ھذا بشرا(األقوم وبھا جاء التنزیل 
كون في محل رفع، بشرا خبر ما منصوب لھ من اإلعراب، ھذا اسم ما مبني على الس

 :ولعملھا عند الحجازیین شروط منھا) ما ھن أمھاِتھم(بالفتحة، ومنھ 
 أن یتقدم اسمھا على خبرھا فإن تقدم الخبر على االسم لم تعمل وكان ما بعدھا مبتدأ -1

ما حرف نفي، مسيء خبر مقدم، من اسم موصول ) ما مسيٌء من َأْعَتَب(وخبرا مثل 
ظرفا (وتساھلوا في الخبر إذا كان شبھ جملة . أ مؤخر، جملة أعتب صلة الموصولمبتد

في الدار جار ) ما في الدار أحٌد(فأبقوا عملھا مع تقدمھ مثل ) أو جارا ومجرورا
ومجرور متعلق بمحذوف في محل نصب خبر ما مقدم، أحد اسم ما مؤخر مرفوع 

 .بالضمة
ومثل ) ما إن سمیٌر قائٌم(ت بعدھا بطل عملھا مثل  أال تأتي بعدھا إن الزائدة فإن أت-2
 ) وال َصریٌف ولكن أنتُم الَخَزُف   َبِني ُغداَنَة ما إن أنُتُم ذھُب (

 .ما حرف نفي، إن زائدة، أنتم مبتدأ، ذھب خبر
وما محمٌد إال ( أال یقترن خبرھا بإال، ویقال بعبارة أخرى أال ینتقض النفي بإال مثل -3

 ).ما أنا إال نذیٌر) (ما أنتم إال بشٌر مثُلنا(بتدأ، رسول خبر، ومثل محمد م) رسوٌل
ما ) ما طعاَمك عليٌّ آكٌل( أال یتقدم معمول خبرھا على اسمھا، فإن تقدم لم تعمل مثل -4

حرف نفي، طعامك مفعول بھ آلكل، علي مبتدأ، آكل خبر، وتساھلوا في معمول الخبر 
للشر جار ومجرور ) ما للشر أنت ساعیا( تقدمھ مثل إذا كان شبھ جملة فأبقوا عملھا مع

ما بي أنت ) (ما عندك عمٌرو مقیما(متعلق بساعیا، أنت اسم ما، ساعیا خبر ما، ومثل 
 )َمْعِنیا

 :ملحوظتان
 إذا جاء بعد خبر ما حرف عطف ومعطوف فإن كان حرف العطف بل أو لكن :األولى

أو لكن قاعٌد ویكون إعرابھ أنھ خبر ) اعٌدما محمد قائما بل ق(وجب رفع المعطوف مثل 
مبتدأ محذوف تقدیره ھو أي بل ھو قاعد أو لكن ھو قاعد، فإن كان حرف العطف غیر 

ما محمد (بل أو لكن لم یجب الرفع بل یجوز النصب وھو األرجح ویجوز الرفع مثل 
 .عدویجوز وال قاعٌد على أنھ خبر مبتدأ محذوف أي وال ھو قا) قائما وال قاعدا
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) و ما ذلك على اهللا بعزیز( تزاد الباء في خبر ما كما زیدت في خبر لیس مثل :الثانیة
ویكون ) وما ربك بظالم للعبید) (وما ربك بغافل عما یعملون) (و ما ھو بقول شاعر(

 .الخبر مجرورا لفظا منصوبا محال
 

میم ولعملھا  تعمل عمل لیس في لغة الحجازیین مثل ما وال تعمل في لغة بني ت ال-3
 :عند الحجازیین شروط منھا

ال حرف نفي ناسخ، أحد ) ال أحٌد أفضَل منك( أن یكون اسمھا وخبرھا نكرتین مثل -1
ال خیٌر ) (ال مھمٌل واجَبھ ناجحا(اسم ال مرفوع، أفضل خبر ال منصوب، ومثل 

 ).ضائعا
 . لم تعملفإن تقدم الخبر) ال مجتھٌد خائبا( أن یتقدم اسمھا على خبرھا مثل -2
ال حرف نفي، ) ال خیٌر إال مثمٌر( أال یقترن خبرھا بإال فإن اقترن بھا لم تعمل مثل -3

 .خیر مبتدأ، مثمر خبر
  أن یكون ذلك في الشعر مثل-4
 )وال َوَطٌر مما َقَضى اُهللا واِقیا  َتَعزَّ فال شيٌء على األرِض باقیا(

 .لجمیعوھذا الشرط أورده بعض النحاة، ولم یتفق علیھ ا
 حرف نفي یعمل عمل لیس عند جمھور النحاة وھناك من لم یعملھا ولو  الت-4

استوفت الشروط وھي ال النافیة زیدت علیھا تاء التأنیث المفتوحة وھي تعمل بشروط 
 :أبرزھا شرطان

 أن یكون اسمھا وخبرھا دالین على الزمان وغلب فیھما لفظ الحین، وجاء بلفظ -1
لقد فروا (، )ندم البغاُة والَت ساعَة َمْنَدِم(، )والَت حین مناص(ساعة أو أوان مثل 

 ).والَت أواَن ِفرار
والت حیَن ( أن یحذف أحد الجزأین االسم أو الخبر والغالب حذف االسم مثل -2

الت حرف نفي ناسخ مبني على الفتح ال محل لھ من اإلعراب حین خبر الت ) مناص
جرور بالكسرة، واسم الت محذوف تقدیره منصوب بالفتحة، مناص مضاف إلیھ م

 .الحین أي الت الحین حین مناص
 

 :حرف نفي یعمل عمل لیس عند بعض النحویین ولعملھا شروط منھا إن -5
 إن( أن یكون خبرھا نكرة أما اسمھا فیجوز أن یكون نكرة وأن یكون معرفة مثل -1

 )إِن الخیُر ضائعا(و)  خیٌر ضائعا
 )ولكن بأن ُیْبَغى علیھ َفُیْخَذال بانقضاِء حیاِتھإِن المرُء َمْیًتا (
) إن قائٌم رجٌل( أن یتقدم اسمھا على خبرھا فإن تقدم الخبر على االسم لم تعمل مثل -2

 .قائم خبر مقدم رجل مبتدأ مؤخر
أنت مبتدأ نذیر ) إن أنت إال نذیٌر( أال یقترن خبرھا بإال فإن اقترن بھا لم تعمل مثل -3

  جاءت إال بعد الخبر فإن ذلك ال یؤثر في عملھا مثلخبر، أما إن
 )إال على أضعِف المجانیِن  إْن ھو ُمْسَتْوِلیا على أحٍد (
إن عندك عمٌرو ( أال یتقدم معمول خبرھا على اسمھا إال إذا كان شبھ جملة مثل -4

 ).مقیما
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 تطبیق
)1( 

ملة وبین اسم العاملة وخبرھا استخرج مما یأتي الحروف النافیة الناسخة العاملة وغیر العا
 :وبین السبب في عدم عمل غیر العاملة

 )وما أنت بھادي العمي عن ضاللتھم (-2        . إن الحكم إال هللا-1
  ال الكذابون أخالئي وال الغشاشون أصدقائي-4      )فنادوا والت حین مناص (-3
 )لك كریمإن ھذا إال م (-6.     ما المسئول عنھا بأعلم من السائل-5
 . ال جھد ضائعا سدى-8     . اصف ألخیك والت أوان عتاب-7
 )وما ھو على الغیب بضنین (-10     )وما ھي إال ذكرى للبشر (-9

)2( 
 :أكمل الجمل اآلتیة بما یناسبھا من اسم أو خبر

 .…… ال ثمرة -2   …… اعتذر والت -1
 خائبة…… ما -4   …… ما شوارع المدینة -3
 .محترم……  ال -6    .صرامق……  إن -5
 .…… ما معروفك -8    …… ال عذر لك -7
 .محمودا……  إن -10  .عن اآلخرة……  ما الدنیا -9

)3( 
 :ھات ما یأتي في جمل من عندك

 . ما النافیة وقد دخلت الباء في خبرھا-1
 . إن النافیة الناسخة وقد عملت-2
 . ما النافیة وقد فقدت أحد شروط عملھا-3
 .نافیة الناسخة وقد عملت ال ال-4
 . إن النافیة ولم تعمل لفقد أحد شروط عملھا-5
 . الت وقد عملت-6
 . ال النافیة غیر العاملة لفقد أحد الشروط-7

)4( 
 :أعرب ما یأتي

 . اسكت فالت وقت مزاح- )وما اهللا یرید ظلما للعالمین (- )إن أنت إال نذیر (-
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 :كاد وأخواتھا: ثالثا
تعمل عمل كان أي تدخل على الجملة االسمیة ا مجموعة أفعال ناسخة ناقصة  كاد وأخواتھ-1

فترفع االسم وتنصب الخبر، وھي تسمى كاد وأخواتھا، كما تسمى أفعال المقاربة من باب التغلیب 
 .ألنھا لیست كلھا أفعال مقاربة

 بصفات وإنما لم تكن ھذه األفعال ضمن كان وأخواتھا مع أنھا تعمل عملھا ألنھا تمتاز
وشروط خاصة حیث یجب أن یكون خبرھا جملة فعلیة فعلھا مضارع، كما أنھا تنقسم 

 .إلى مجموعات لكل مجموعة داللة محددة
 

 : تنقسم ھذه األفعال إلى ثالثة أقسام-2
 أفعال تدل على المقاربة أي تدل على قرب وقوع الخبر وتسمى أفعال المقاربة وھي -أ

أوشك (، )َكَرَب الماُء َیْجُمُد(، )كاد المطُر أن ینزل: (مثل. كاد، وكرب، وأوشك: ثالثة
كاد فعل ماض ناقص مبني على الفتح ال محل لھ من : ، وتعرب كما یلي)الفجُر یطُلُع

اإلعراب، المطر اسم كاد مرفوع بالضمة، أن حرف مصدري ونصب،ینزل فعل 
دیره ھو یعود مضارع منصوب بأن وعالمة نصبھ الفتحة، والفاعل ضمیر مستتر تق

 .على المطر، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر كاد
 أفعال تدل على الرجاء أي تدل على رجاء تحقق الخبر وتسمى أفعال الرجاء وھي -ب

، عسى فعل ماض )عسى الّضیُق أن ینَفِرج: (مثل. عسى، وحرى، واخلولق: ثالثة
ال محل لھ من اإلعراب، الضیق ناقص مبني على فتح مقدر منع من ظھوره التعذر 

اسم عسى مرفوع بالضمة، أن حرف مصدري ونصب، ینفرج فعل مضارع منصوب 
بأن وعالمة نصبھ الفتحة والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود على الضیق، والجملة 

اخلولق (، )َحَرى الغائُب أن یعود(من الفعل والفاعل في محل نصب خبر عسى، ومثل 
 ).الجوُّ أن یصفو

 أفعال تدل على الشروع أي تدل على الشروع في العمل الذي یدل علیھ الخبر -ج
شرع، وأنشأ، وأخذ، وطفق، وعلق، وجعل، : وتسمى أفعال الشروع وھي تسعة أفعال

أخذ (، )أنشأ العامُل ینسُِج الثوب(، )شرع ھشاٌم یقرأ: (وأمثلتھا. وأقبل، وھّب، وقام
جعل الموسرون (، )َعِلَق المسافُر یحدو(، ) یعدوَطِفَق السائُق(، )المطُر ینھمر

قام الصناُع (، )ھّب المصلحون یدعون للخیر(، )أقبل الجیُش یتحرك(، )یتصدقون
 ).یتنافسون في العمل

 
 خبر ھذه األفعال ال بد أن یكون جملة فعلیة فعلھا مضارع : خبر كاد وأخواتھا-3

 :تاليمقترن بأن أو مجرد منھا وذلك بحسب التفصیل ال
من بعد ما كاد یزیُغ ( فعل المقاربة كاد یكثر تجرده من أن ویقل اقترانھ بھا، مثال التجرد من أن -1

ما كدت أن أصلَي العصَر حتى (، مثال االقتران بأن )یكاد المریُب یقول خذوني) (قلوُب فریٍق منھم
 ).كادت الشمُس أن تغُرَب

یوشك ( ویقل مجیئھ مجردا منھا مثال االقتران بأن  فعل المقاربة أوشك یكثر اقتران خبره بأن-2
 مثال التجرد من أن). المریُض أن یبرأ

 )في بعض ِغرَّاِتِھ ُیواِفُقھا   یوشك من َفرَّ من َمِنیَِّتِھ  (
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 فعل المقاربة كرب یرى بعض النحاة وجوب تجرد خبره من أن وبعضھم یرى أنھ -3
َكَرَب القلُب من َجواُه (بھا مثال التجرد مثل كاد یكثر تجرده من أن ویقل اقترانھ 

 ).وقد َكَرَبْت أعناُقھا أن َتَقطَّعا(، ومثال االقتران بأن )یذوُب
 فعل الرجاء عسى یجب اقترانھ وال یأتي مجردا منھا إال في الشعر وذلك على رأي -4

ني عسى ربي أن یھدَی) (عسى رُبكم أن یرحَمكم(جمھور النحویین، مثال االقتران بأن 
 ، مثال التجرد من أن )سواء السبیل

 )یكون وراَءه فرٌج قریُب  عسى الكرُب الذي أمسیُت فیھ (
 .وبعض النحویین یرى أنھ یكثر اقتران خبر عسى بأن وأنھ یقل تجرده منھا

) حرى الغماُم أن ینقشع( فعال الرجاء حرى واخلولق یجب اقتران خبرھما بأن مثل -5
 ). یتوباخلولق المذنُب أن(ومثل 

 . أفعال الشروع جمیعھا یجب تجرد خبرھا من أن-6
 
  ھذه األفعال كما سبق أفعال ناقصة وھناك : جواز مجيء بعض ھذه األفعال تامة-4

ثالثة أفعال منھا یجوز أن ترد تامة فال یكون لھا اسم وال بد أن یكون بعدھا فعل 
 فاعال لھا وھذه األفعال مضارع ویكون المصدر المؤول من أن والفعل المضارع بعدھا

وعسى أن تكرھوا شیئا وھو خیر (مثال عسى التامة . عسى، واخلولق، وأوشك: ھي
عسى فعل ماض، أن حرف مصدري ونصب، ) لكم وعسى أن تحبوا شیئا وھو شر لكم

تكرھوا فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبھ حذف النون ألنھ من األفعال 
على السكون في محل رفع، والمصدر المؤول من أن الخمسة، واو الجماعة فاعل مبني 

 .والفعل المضارع في تأویل مصدر فاعل لعسى
 ).أوشك أن یأتَي الربیُع(ومثال أوشك ) اخلولق أن ُیثِمَر البستاُن(ومثال اخلولق 

 :ملحوظتان
فبعض النحویین یعتبر ) عسى أن یقوم محمٌد(إذا جاء بعد عسى اسم ظاھر مثل : األولى

عسى فعل ماض ناقص، اسمھا مؤخر : صة ویكون اإلعراب عندھم كما یليعسى ناق
وھو محمد مرفوع بالضمة، أن حرف مصدري ونصب، یقوم فعل مضارع منصوب 
بأن وعالمة نصبھ الفتحة، وفاعلھ ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود على محمد وھو وإن 

ن والفعل في محل تأخر لفظا فرتبتھ التقدیم ألنھ اسم عسى، والمصدر المؤول من أ
عسى فعل ماض، : نصب خبر عسى، وبعضھم یعتبرھا تامة ویكون اإلعراب عندھم

أن یقوم حرف مصدري وفعل مضارع منصوب وھما في تأویل مصدر فاعل لعسى، 
 .ومحمد فاعل للفعل یقوم والتقدیر عسى قیام محمد وتكون على ھذا اإلعراب تامة

فالحجازیون ) الحق عسى أن ینتصر(ثل إذا جاء قبل عسى اسم ظاھر م: الثانیة
الحق مبتدأ، عسى فعل ماض، أن : یعتبرون عسى ھنا تامة ویكون اإلعراب على رأیھم

حرف مصدري ونصب، ینتصر فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبھ الفتحة، 
وفاعل ینتصر ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود على الحق، وأن والفعل في تأویل مصدر 

لجملة الفعلیة من عسى وفاعلھا في محل رفع خبر المبتدأ الحق، فاعل لعسى، وا
وبنو تمیم یعتبرون عسى ناقصة ویكون اإلعراب على . والتقدیر الحق عسى انتصاره

الحق مبتدأ، عسى فعل ماض ناقص، اسمھ ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود على : رأیھم
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ھ ضمیر مستتر الحق، أن ینتصر حرف مصدري ونصب وینتصر منصوب بأن، وفاعل
 .یعود على الحق، وأن والفعل في تأویل مصدر في محل نصب خبر عسى

 
تنقسم كاد وأخواتھا من حیث :  تقسیم كاد وأخواتھا من حیث التصرف والجمود-5

 :التصرف والجمود إلى ثالثة أقسام
 قسم یتصرف وقد اشتھر فیھ مجيء الماضي والمضارع وھو كاد وأوشك مثال كاد -أ

، )وإن كادوا لیفتنونك عن الذي أوحینا إلیك) (فذبحوھا وما كادوا یفعلون(ي في الماض
یكادون َیْسُطون بالذین یتلون ) (یكاد البرُق یخَطُف أبصاَرھم(مثال كاد في المضارع 

 ، مثال أوشك في الماضي )علیھم آیاِتنا
 )واإذا قیل ھاتوا أن َیَملُّوا ویمنع  ولو ُسِئَل الناُس التراَب ألوشكوا(

واستعمال المضارع في أوشك ) یوشك أن تتداعى علیكم األمم(ومثالھا في المضارع 
 وقد سمع مجيء اسم الفاعل من أوشك مثل . أكثر من استعمال الماضي

 )خالَف األنیِس ُوحوشا َیَبابا   فموشكٌة أرُضنا أن تعود(
وجعل مثل  قسم سمع نادرا مجيء المضارع منھ باإلضافة إلى الماضي وھو طفق -ب
حیَن یجعُل الخطیُب یتكلُم على ) (ما إن َیْطَفُق الطفُل یبكي حتى تسرَع إلیھ أمُّھ(

 ).الجالسین أن ینصتوا
 

 تطبیق
)1( 

 :استخرج مما یأتي كاد أو إحدى أخواتھا وبین اسم كل منھا وخبرھا
 )عسى اهللا أن یأتي بالفتح (-2  ).قال تاهللا إن كدت لتردین (-1
 . تكاد جھنم تمیز من الغیظ-4   .ر أن ینتھي أوشك النھا-3
 . حرى المثابر أن ینال مكافأتھ-6  . ھب الزراع یجنون المحصول-5
 . طفق األطباء یحثون على الوقایة-8 . كرب المخطئ یثوب إلى رشده-7
 . اخلولق الرخاء أن یستمر-10 . ذابت الثلوج فجعل الماء یجري-9
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)2( 
ل ناقصة من أخوات كاد بین كال منھا واذكر في حالة التمام فیما یلي أفعال تامة وأفعا

 :فاعل الفعل التام، وفي حالة النقصان اسم الفعل الناقص وخبره
 )عسى أن یبعثك ربك مقاما محمودا (-2     یكاد البناء یتم-1
 . العمر أوشك ینقضي-4   . اخلولق المجد أن ینجح-3
 . یزول عسى الظلم أن-6   . كاد المجرم یفلت-5
 . الغمام اخلولق أن ینقشع-8   . یوشك الكتاب أن یطبع-7
 . اخلولقت الحمى أن تفارق المریض-10   . الدرس عسى أن یسھل-9

)3( 
 :أدخل الفعل المناسب من أفعال المقاربة أو الرجاء أو الشروع على الجمل التالیة

 . الفالح یحصد القمح-2    . الزھر یذبل-1
 . الظالم أن یندم-4   .ى نفسھ الجاھل یسيء إل-3
 . علي یدعو إلى الخیر-6  . الداء یقضي على المریض-5
 . الزرع ییبس من العطش-8    . الرجالن یقتتالن-7
 . الزاد ینفد-10   . الشیخ أن یدعوني-9

)4( 
ھات في جمل من عندك فعال من أفعال المقاربة وفعال من أفعال الرجاء وفعال من 

 .أفعال الشروع
)5( 

األفعال التالیة قد تأتي ناقصة وتكون من أخوات كاد وقد تأتي تامة مع اختالف معناھا 
 .ھات كال منھا في جملتین تكون في إحداھما تامة وفي الثانیة ناقصة. وسیاقھا

 .أخذ، قام، أنشأ، ھّب
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 :إن وأخواتھا: رابعا
، وتعمل ھذه  ھي إن وأن وكأن ولكن ولیت ولعل إن وأخواتھا حروف ستة ناسخة-1

إن (الحروف عكس عمل كان وأخواتھا فتدخل على الجملة االسمیة فتنصب االسم وترفع الخبر مثل 
 ).األمَر واضٌح

وإنما عملت ھذه الحروف ألنھا أشبھت األفعال في أنھا تدل على معان فكان لھا عمل 
 .كاألفعال

 

 : معاني ھذه الحروف-2
، ویكون توكید الكالم لمن ھو منكر أو )فوٌر رحیٌمإن اَهللا غ( إن معناھا التوكید مثل -1

 .لمن ھو متجاھل أو غیر مكترث فینزل منزلة المنكر فیؤكد لھ الكالم
  أن معناھا التوكید مثل إن ولكنھا ال بد أن یسبقھا كالم مثل أعجبني أو یسرني أو-2

ومثل ) أعلم أن اَهللا على كل شيء قدیٌر(مثل .  علمت أو أرى أو أخبرت أو أبلغت
 ).یسرني أنك مجتھٌد(
 ).كأن محمدا كاتٌب(أو الظن مثل ) كأن المقاتَل أسٌد( كأن معناھا التشبیھ مثل -3
  لكّن معناھا االستدراك وال بد أن یسبقھا كالم فتعقب لكّن برفع ما یتوھم ثبوتھ أو-4

 : نفیھ أو بما یناقضھ أو بما یفید ضده مثل
 . توھم ثبوت الصالح لھلرفع   .الرجل عالٌم لكنھ فاسٌق

 .لرفع توھم نفي الكرم عنھ   .لیس علٌي شجاعا لكنھ كریٌم
 ).لبیان نقیض ما قبلھا(لنقض ما قبلھا   .لیس ھذا بساكٍن لكنھ متحرٌك
 .لبیان ضد ما قبلھا   .لیس ھذا بأسوَد لكنھ أبیُض

 لیت الشباَب أال( لیت معناھا التمني وھو طلب ما ال طمع فیھ إما ألنھ مستحیل مثل -5
فعودة الشباب لمن ذھبت قوتھ مستحیلة عادة، وإما ألنھ یتعسر تحقیقھ أو ) یعود یوما

فھذا ممكن الحصول ولكن ) لیت لي قنطارا من ذھب(یصعب حصولھ كقول الفقیر 
 .حصولھ متعسر
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) لعل اهللا یرحُمني( لعل معناھا الترجي وھو طلب المحبوب المستقرب حصولھ مثل -6
فقوال لھ قوال (أو التعلیل مثل ) لعل زیدا ھاِلٌك(د اإلشفاق وھو توقع المكروه مثل وقد تفی

 ).لینا لعلھ یتذكر أو یخشى
 

 ال یجوز تقدم خبر إن على : امتناع تقدم خبر إن وأخواتھا على اسمھا أو علیھا-3
اسمھا كما جاز مع كان وأخواتھا، وذلك ألن األفعال أمكن في العمل من الحروف، 

انت أحمل ألن یتصرف في معمولھا، ویستثنى من ذلك ما إذا كان الخبر ظرفا أو فك
جارا ومجرورا فإنھ یجوز فیھما أن یتوسط الخبر بین العامل وبین االسم ألنھم 

إن مع (یتوسعون في الظروف والمجرورات ما ال یتوسعون في غیرھما، مثال ذلك 
إن في ذلك آلیًة لقوم ) (ا أنكاال وجحیماإن لدین) (إن في ذلك َلِعبرًة) (العسِر ُیسرا

 ).یسمعون
أما تقدم الخبر على إن نفسھا أو إحدى أخواتھا فإنھ ممتنع من باب أولى ألنھ إذا لم یجز 
تقدیمھ على االسم وھو أسھل فإنھ ال یجوز تقدیمھ على العامل نفسھ، وكذلك ال یجوز 

 ولو كان ظرفا أو جارا تقدیم معمول الخبر على إن وأخواتھا في جمیع حاالتھ
ومجرورا؛ ألنھ ال یلزم من تجویز تقدیم الخبر شبھ الجملة على االسم جواز تقدیمھ 

 .على العامل
 :ملحوظة

ومثل ) في الدار صاحُبھا(ھناك جمل یكون تقدم الخبر فیھا واجبا قبل دخول إن مثل 
 یعود على شيء حیث إن المبتدأ في الجملة األولى مشتمل على ضمیر) في الدار رجٌل(

في الخبر فیجب تقدیم الخبر حتى ال یعود الضمیر على متأخر لفظا ورتبة، وفي الجملة 
الثانیة المبتدأ نكرة ال مسوغ لالبتداء بھا إال تقدم الخبر وھو شبھ جملة، وفي ھاتین 

 إن(الحالتین أیضا یكون تقدم الخبر على االسم بعد دخول إن واجبا فیقال 
 ).إن في الدار رجال(و) ھا في الدار صاحَب

 

 إذا اقترنت ما الحرفیة : اقتران ما الحرفیة الزائدة بإن وأخواتھا یبطل عملھا-4
الزائدة بإن وأخواتھا أبطلت عملھا ولم تعد مختصة بالجملة االسمیة وذلك ألن ھذه 
األدوات قد أعملت الختصاصھا بالجملة االسمیة، ودخول ما علیھا یزیل ھذا 

مثال دخولھا على الجملة االسمیة . یھیئھا للدخول على الجمل الفعلیةاالختصاص و
تعرب ھكذا إن حرف توكید ونصب مكفوف عن العمل القترانھ بما ) إنما اُهللا إلٌھ واحٌد(

الزائدة، ما حرف زائد كفت إن عن العمل ال محل لھ من اإلعراب، ویمكن أن یقال 
 اهللا مبتدأ مرفوع بالضمة، إلھ ) مكفوفةما كافة وإن (اختصارا إنما كافة ومكفوفة 

إنما یخشى اَهللا (خبر، واحد خبر ثان أو صفة للخبر ومثال دخولھا على الجملة الفعلیة 
قل إنما أنا بشٌر مثُلكم یوَحى إليَّ أنما إلُھكم (ومن األمثلة مع غیر إن ) من عباده العلماُء

 ) ولكنما أسعى لمجد ُمؤَّثٍَّل  ()كأنما ُیساقون إلى الموت وھم ینظرون) (إلٌھ واحٌد
 ).اجتھد لعلما أحرزَت النجاح(

ویستثنى الحرف لیت فإنھ یجوز أن تبطل ما عملھ وأن تبقیھ عامال وإبقاء عمل لیت مع 
یروى بنصب الحمام ) أال لیتما ھذا الحمامَُ لنا(ما أكثر ورودا من إھمالھا وأرجح مثل 
محل لھ من اإلعراب، لیت من أخوات إن، ما ورفعھ، واإلعراب أال حرف استفتاح ال 
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زائدة، ھذا اسم لیت مبني على السكون في محل نصب، الحمام بدل من ھذا منصوب، 
 لنا جار ومجرور متعلق بمحذوف في محل رفع خبر لیت، وھذا اإلعراب

أال حرف استفتاح، : على أنھا عاملة، وعلى أنھا غیر عاملة یكون اإلعراب كما یلي
 .ة ومكفوفة، ھذا مبتدأ، الحمام بدل، لنا خبر المبتدألیتما كاف

وال بد من التنبھ إلى أن ما الزائدة ھي التي تبطل عمل إن وأخواتھا، أما ما الموصولة 
واإلعراب ) إنما صنعوا كیُد ساحٍر(وما المصدریة فال تبطل عملھا مثال ما الموصولة 

ي على السكون في محل إن حرف توكید ونصب، ما اسم موصول بمعنى الذي مبن
نصب اسم إن، صنعوا فعل ماض وواو الجماعة فاعل، والجملة من الفعل والفاعل 

 صلة الموصول ال محل لھا من اإلعراب، كید خبر إن مرفوع، ساحر 
إن ما فعلت (ومثال ما المصدریة . والتقدیر إن الذي صنعوا كید ساحر. مضاف إلیھ

دري فعلت فعل ماض وتاء المخاطب إن حرف توكید ونصب ما حرف مص) حسٌن
فاعلھ والمصدر المؤول من ما والفعل في محل نصب اسم إن، حسن خبر إن والتقدیر 

 .إن فعلك حسن
النون المشددة في ھذه الحروف :  تخفیف النون المشددة في إّن وأّن وكأّن ولكّن-5

ة، وقد عرفت األربعة كما ھو معلوم مكونة من نونین، األولى ساكنة والثانیة متحرك
اللغة العربیة تخفیف ھذه الحروف بحذف النون المتحركة وتكون أحكام ھذه الحروف 

 :بعد تخفیفھا على النحو التالي
إْن محمدا ( إذا خففت إّن یجوز إبقاء عملھا ویجوز إھمالھ واألرجح اإلھمال مثال إبقاء عملھا -1

. سمھا منصوب، كریم خبرھا مرفوعإن مخففة من الثقیلة حرف توكید ونصب، محمدا ا) كریٌم
إن مخففة من الثقیلة ال عمل لھا أو ملغاة، كل مبتدأ، ) إْن كلُّ نفٍس َلّما علیھا حافظ(ومثال إھمالھا 

نفس مضاف إلیھ، لما أداة نفي، علیھا خبر مقدم لحافظ، حافظ مبتدأ مؤخر، وجملة علیھا حافظ خبر 
إْن كلُّ من في السموات واألرض إال آتي ) (نا محضرونوإن كٌل لما جمیٌع لدی(المبتدأ كل، ومثل 

 ). الرحمِن عبدا
وإذا أھملت إن المخففة وجب أن تدخل على خبرھا الم تسمى الالم الفارقة ألنھا تفرق 

 .بین إن المخففة من الثقیلة وإن النافیة التي تعمل عمل لیس
 :ملحوظتان

ال تلتبس في ھذه الحالة بإْن النافیة ألن  إذا أعملت إْن فال تلزمھا الالم ألنھا :األولى
 .النافیة ال تنصب االسم وترفع الخبر

  إذا أھملت وظھر المعنى المقصود ال تلزم الالم مثل:الثانیة
 )وإْن مالٌك كانت ِكراَم المعادِن  ونحُن أباُة الضَِّیِم من آِل ماِلٍك(

المعادن الكریمة ولیس نفي فإن المعنى في مقام المدح والفخر ھو إثبات أن مالكا من 
ذلك فھي ال تلتبس بإن النافیة ولذلك فھي غیر الزمة، یجوز حذفھا كما ھي روایة 

 .البیت، ویجوز أن یقال وإن مالك لكانت كرام المعادن
وإذا خففت إن وأھملت ودخلت على جملة فعلیة فال یلیھا من األفعال إال األفعال 

وإْن كانت ( وكاد وأخواتھا وظن وأخواتھا مثل الناسخة لالبتداء مثل كان وأخواتھا
وإْن نظنُّك ) (وإْن یكاُد الذین كفروا َلُیْزِلُقونَك بأبصارھم) (لكبیرًة إال على الذین ھدى اهللا

وقد سمع مجيء غیر الفعل الناسخ بعدھا ) وإْن وجدنا أكثَرھم لفاسقین) (َلِمَن الكاذبین
 ومثل) َلِھَیْھإْن یزیُنك َلنفُسك وإْن َیشیُنك (مثل 

 ) َحلَّْت علیَك عقوبُة الُمَتَعمِِّد   ُشلَّْت یمیُنك إْن قتلَت َلمسلما(
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 .ورجح الجمھور أال یقاس على ھذین المثالین وأن یقتصر فیھما على السماع
2 
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أن یكون ضمیرا ال :  إذا خففت أّن بقي عملھا ولكن یجب في اسمھا ثالثة أمور-
) أوقن أِن الصبُر مفتاُح الفرج(أن، وأن یكون محذوفا مثل ظاھرا، وأن یكون بمعنى الش

أوقن فعل مضارع مرفوع، الفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنا، أن حرف توكید ونصب 
وھي مخففة من الثقیلة مبني على السكون ال محل لھ من اإلعراب، وحرك بالكسر 

 أنھ، الصبر اللتقاء الساكنین، اسمھا ضمیر الشأن محذوف في محل نصب والتقدیر
مبتدأ مرفوع مفتاح خبر المبتدأ مرفوع، الفرج مضاف إلیھ، والجملة من المبتدأ والخبر 

 .في محل رفع خبر أْن
ویجب في خبرھا أن یكون جملة ال مفردا وقد تحتاج الجملة إلى فاصل یفصلھا من أن 

 :وقد ال تحتاج إلى فاصل وذلك بحسب التفصیل اآلتي
وآخُر دعواھم أِن الحمُد هللا ربِّ (اسمیة لم تحتج إلى فاصل مثل  إذا كان الخبر جملة -أ

وُنوُدوا أن ِتْلُكُم الجنُة ُأوِرثُتموھا (التقدیر أنھ الحمد هللا أي األمر والشأن ومثل ) العالمین
وقد حذف اسم أْن وولیتھا . التقدیر أنھ أي الشأن تلكم الجنة أورثتموھا) بما كنتم تعملون
وھذا في الجملة المثبتة أما إذا كانت الجملة منفیة فإن حرف . ال فاصلالجملة االسمیة ب

 ).وأْن ال إلھ إال ھو(النفي یلي أْن مثل 
وأْن لیس لإلنسان ( إذا كان الخبر جملة فعلیة فعلھا جامد لم تحتج إلى فاصل مثل -ب

تقدیر ال) وأْن عسى أن یكون قد اقترب أجُلھم(التقدیر وأنھ لیس، ومثل ) إال ما سعى
 .وأنھ عسى

نادى ( إذا كان الخبر جملة فعلیة فعلھا متصرف وھو دعاء لم تحتج إلى فاصل مثل -ج
 . التقدیر أنھ نصر اهللا جیشھم) المسلمون أْن َنَصَر اُهللا جیَشھم

 إذا كان الخبر جملة فعلیة فعلھا متصرف وھو غیر دعاء فإنھ یجب أن یفصل من أن -د
 :بفاصل وھو أحد أربعة

 )لیعلَم أْن قد َأْبَلغوا) (ونعلَم أْن قد صدقَتنا(د مثل  ق-1
 )علم أْن سیكوُن منكم مرضى( حرف التنفیس وھو السین مثل -2
 .أنھ ال یرجع) أفال یرون أال یرجُع إلیھم قوال( حرف النفي ال مثل -3

 ).أیحَسُب اإلنساُن أْن لن نجمَع عظاَمھ( لن مثل 
 ).دأیحَسُب أْن لم یره أح( لم مثل 
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 )وأْن لو استقاموا على الطریقة ألسقیناھم ماًء َغَدقا( لو مثل -4
 :ملحوظتان

 جاء خبر أن المخففة جملة فعلیة فعلھا متصرف غیر دعاء ولم یفصل من أن :األولى
 وذلك في الشعر للضرورة مثل 

 .ؤملونالتقدیر أنھ ی) قبَل أن ُیْسألوا بأعظِم ُسْؤِل  علموا أْن ُیَؤمَُّلوَن فجادوا(
 جاء اسم أن المخففة ضمیرا بارزا غیر ضمیر شأن وجاء خبرھا مفردا وذلك :الثانیة

 في الشعر للضرورة أیضا مثل 
 )وأْنك ھناك تكون الثِّماال  بأْنك ربیٌع وغیٌث َمریٌع(
 إذا خففت كأّن بقي عملھا ویغلب في اسمھا أن یكون ضمیر شأن محذوفا وقد یرد -3

 غیر ضمیر شأن مثل اسمھا مذكورا ویكون 
 )كأْن ظبیًةٌ  َتْعُطو إلي وارِق السََّلم  ویوما ُتوافینا بوجٍھ ُمَقسَِّم(

 یروى بنصب ظبیة فتكون اسم كأْن وجملة تعطو صفة لظبیة والخبر محذوف تقدیره 
كأْن ظبیة عاطیة ھذه  المرأة، ویروى برفع ظبیة على أنھا خبر كأْن واسمھا ضمیر 

 .ظبیة) أي الشأن(دیر كأنھ الشأن محذوف والتق
ویغلب في خبرھا أن یكون جملة وقد جاء مفردا وذلك كالمثال السابق على روایة رفع 

 :ومثل. ظبیة على أنھا الخبر
 ) كأْن ثدییھ ُحقَّاِن  وصدٍر مشرِق النَّحِر (

ورد بنصب ثدییھ على أنھا اسم كأن وھو اسم ظاھر، وحقان خبر، وورد ھذا البیت 
وعلى ھذه الروایة اسم كأن ضمیر الشأن وثدیاه مبتدأ ) كأْن ثدیاه حقان(یین برفع الثد

 .وحقان خبر والجملة االسمیة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر كأن
إذا كان خبر كأْن المخففة مفردا فال یحتاج إلى فاصل یفصلھ من كأْن وكذلك إذا كان 

ن جملة فعلیة فإنھ یحتاج لفاصل أما إذا كا. جملة اسمیة فال یحتاج لفاصل أیضا
 والفاصل قد یكون الحرف قد مثل 

 )َلّما َتُزْل برحاِلنا وكأْن قِد   َأِزَف التََّرحُُّل غیَر أّن ِركاَبنا(
) كأْن لم تغَن باألمس(وقد یكون لم مثل ) كأْن قد طلع الفجر(أي وكأن قد زالت ومثل 

 )أنیٌس ولم َیْسُمْر بمكَة ساِمُر  كأْن لم یكن بیَن الَحجوِن إلى الصفا( ومثل
وإنما وجب الفصل في ھذه الحالة بقد في اإلثبات ولم في النفي لیظھر الفرق بین كأْن 
ھذه الدالة على التشبیھ والمخففة من المشددة وبین كأْن التي ھي مركبة من الكاف 

 كأن حرف الجر ومن أن المصدریة التي تنصب المضارع فوجود قد أو لم یدل على أن
 .التي سبقت أیا منھما ھي المخففة من الثقیلة وھي من أخوات إن

 إذا خففت لكّن أھمل عملھا وزال اختصاصھا بالجملة االسمیة فیجوز أن یلیھا جملة -4
وتعرب ) لكِن الراسخون في العلم منھم والمؤمنون یؤمنون بما ُأنِزل إلیك(اسمیة مثل 

 ال عمل لھا حرف مبني على السكون ال محل لھ لكْن مخففة من لكّن المشددة: كما یلي
من اإلعراب، وُحرك بالكسر اللتقاء الساكنین، الراسخون مبتدأ مرفوع بالواو ألنھ جمع 
مذكر سالم، في العلم منھم جار ومجرور متعلق بالراسخون، والمؤمنون معطوف على 

دأ، ویجوز أن الراسخون، یؤمنون جملة فعلیة من فعل وفاعل في محل رفع خبر المبت
لكْن مخففة من لكّن ال ) وما ظلمھم اهللا ولكْن أنفَسھم یظلمون(یلیھا جملة فعلیة مثل 
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عمل لھا، أنفسھم مفعول بھ مقدم للفعل یظلمون، یظلمون فعل مضارع مرفوع بالنون 
 .والواو فاعل

 

 إن وأن حرفان یفیدان التوكید ویعمالن النصب في : كسر ھمزة إن وفتحھا-6
والرفع في الخبر، والفرق بینھما أن األولى مكسورة الھمزة والثانیة مفتوحتھا االسم 

 وجوب الكسر، ووجوب الفتح، وجواز: وللھمزة من حیث الكسر والفتح ثالث حاالت
 : الكسر والفتح وتفصیل ذلك كما یلي

 تكسر ھمزة إن وجوبا في مواضع كثیرة وكلھا تعود إلى مقیاس واحد وھو أن تكون -أ
 :أول جملتھا وأال یصح سبك مصدر منھا ومن معمولیھا ومن ذلك المواضع التالیةفي 

ویدخل ) إنا أنزلناه في لیلة القدر) (إنا أعطیناك الكوثر( أن تقع في ابتداء الجملة مثل -1
أال إن أولیاء (ومثل ) أال إنھم ھم السفھاء(في ھذا ما إذا وقعت بعد أال االستفتاحیة مثل 

 .ألنھا في أول الجملة المبتدأ بھا) علیھم وال ھم یحزنوناهللا ال خوٌف 
 ).قال إني عبد اهللا( أن تقع محكیة مثل -2
یس (، )حم والكتاِب المبین إنا أنزلناه في لیلٍة مباركٍة( أن تقع في جواب القسم مثل -3

َلقوُل فال أقسم بما تبصرون وما ال تبصرون إنھ (، )والقرآِن الحكیِم إنك َلِمَن المرَسلین
 ).واهللا إنك لصدیقي(، )رسوٍل كریٍم

جاء الذي إنھ (، )وآتیناه من الكنوز ما إن مفاِتَحُھ( أن تقع في أول جملة الصلة مثل -4
 ).مجتھد

كما أخرجك ربك من بیتك بالحق وإن فریقا من ( أن تقع في أول جملة الحال مثل -5
 ).زرُتھ وإني ذو أمل(ومثل ) المؤمنین َلكارھون

 ).جاء ضیٌف إنھ صدیقي( تقع في أول جملة الصفة مثل  أن-6
اتجھ إلى اهللا ( أن تقع بعد حیث وإذ ألنھما ظرفان مالزمان لإلضافة إلى الجمل مثل -7

 ).دافع عن وطنك إذ إن الدفاَع عنھ واجٌب مقدٌس(ومثل ) بدعائك حیُث إنھ سمیُع الدعاء
ة في خبر إن، وسمیت معلقة ألنھا تاتي  أن تقع قبل الالم المعلِّقة وھي الالم الواقع-8

 بعد فعل من أفعال القلوب وھي أفعال تنصب مفعولین فتعلقھا عن العمل أي ال تجعل
) واُهللا یشھد إن المنافقین لكاذبون) (واُهللا یعلُم إنك َلَرسوُلھ( الفعل ینصب المفعولین مثل 

 ).علمُت إن علیا َلمجتھد(ومثل 
 ).حاتٌم إنھ كریٌم) (عمٌرو إنھ مجٌد(اسم ذات مثل  أن تقع في جملة خبر عن -9
 تفتح ھمزة أن وجوبا إذا قدرت ھي وما دخلت علیھ من اسمھا وخبرھا بمصدر -ب

 :وذلك في المواضع التالیة
أي یسعدني توفیقك، ویؤخذ ) ُیسِعدِني أنك ُمَوفٌَّق( أن یكون المصدر فاعال مثل -1

 .مضافا إلیھالمصدر المؤول من الخبر ویجعل االسم 
 تقدیر ) قل أوحي إلي أنھ استمع نفٌر من الِجنِّ( أن یكون المصدر نائب فاعل مثل -2

 .المصدر استماع نفر من الجن
 .تقدیر المصدر علمت جدك) علمُت أنك مجٌد( أن یكون المصدر مفعوال بھ مثل -3
نجاح التقدیر فرحت ب) فرحُت بأن محمدا ناجح( أن یكون المصدر مجرورا مثل -4

 .محمد
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التقدیر من صفاتھ ) من صفاِتھ أنھ یساعُد المحتاَج( أن یكون المصدر مبتدأ مثل -5
 .مساعدة المحتاج

التقدیر الثابت فعلھ ) الثابُت أنھ فعل ذلك( أن یكون المصدر خبرا عن اسم معنى مثل -6
 .ذلك

التقدیر كثرة ) سیانُتعجُبني أخالُقھ إال أنھ كثیُر النِّ( أن یكون المصدر مستثنى مثل -7
 .نسیانھ
 : یجوز كسر ھمزة إن وفتحھا في المواضع التالیة-ج
یجوز كسر ) محمدا قائٌم) أو إّن(خرجُت فإذا أّن ( إذا وقعت بعد إذا الفجائیة مثل -1

ھمزة إن ویجوز فتحھا فالكسر على اعتبار أنھا في بدایة جملة والتقدیر فإذا محمد قائم، 
ھا مقدرة مع اسمھا وخبرھا بمصدر مبتدأ وخبره محذوف والتقدیر والفتح على اعتبار أن

فإذا قیام محمد موجود أو خبره إذا الفجائیة على اعتبار أنھا اسم والتقدیر فإذا قیام محمد 
 .أي ففي الحضرة قیام محمد

یجوز ) َمن یدرْس فإنھ ناجح( إذا وقعت بعد الفاء التي تأتي في جواب الشرط مثل -2
 فإنھ ناجح وتكون في بدایة جملة جواب الشرط، ویجوز فیھا الفتح فأنھ ناجح فیھا الكسر

 ویكون المصدر المؤول من أن ومعمولیھا مبتدأ خبره محذوف والتقدیر فنجاحھ
كتب ربكم (وقد قرئ قولھ تعالى .  ثابت أو خبرا لمبتدأ محذوف والتقدیر فالثابت نجاحھ

  بجھالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنھعلى نفسھ الرحمَة أنھ من عمل منكم سوءا
بفتح فأنھ غفور رحیم وبكسرھا فإنھ غفور رحیم، وھي بالكسر في بدایة )  غفور رحیم

جملة جواب الشرط، وبالفتح على جعل أن ومعمولیھا مصدرا لمبتدأ خبره محذوف 
 .انوالتقدیر فالغفران جزاؤه أو على جعلھا خبرا لمبتدأ محذوف والتقدیر فجزاؤه الغفر

یجوز فیھا ) حلفُت أن زیدا قائٌم( إذا وقعت جواب قسم ولیس في خبرھا الالم مثل -3
الكسر والفتح، فالكسر على اعتبار أنھا في بدایة جملة جواب القسم، والفتح على اعتبار 
أنھا مع اسمھا وخبرھا تؤول بمصدر مجرور بحرف جر محذوف والتقدیر حلفت على 

 .قیام زید
خیُر القوِل (مبتدأ ھو في المعنى قول، وخبر إن قول والقائل واحد مثل  أن تقع بعد -4

یجوز أن تكسر ھمزة إن وتكون بذلك واقعة في أول جملة الخبر ویكون ) إني أحَمُد اَهللا
اإلعراب خیر القول مبتدأ ومضاف إلیھ، وإني أحمد اهللا إن حرف توكید ونصب ویاء 

عل ضمیر مستتر تقدیره أنا، واهللا منصوب المتكلم اسم إن وأحمد فعل مضارع والفا
. على التعظیم، وجملة أحمد اهللا خبر إن، وجملة إني أحمد اهللا خبر المبتدأ خیر القول

ویجوز أن تفتح ھمزة أن . وال تحتاج ھذه الجملة إلى رابط ألنھا نفس المبتدأ في المعنى
القول ویكون وتكون ھي وما دخلت علیھ في تأویل مصدر خبر المبتدأ وھو خیر 

 .التقدیر خیر القول حمد اهللا
 

 یجوز دخول الالم بعد إن المكسورة على واحد مما : دخول الالم بعد إن المكسورة-7
سیأتي، وتسمى ھذه الالم الالم المزحَلقة، وھي في األصل الم االبتداء التي تأتي في 

 ول الكالم ألنصدر الجملة االسمیة لتقویة المعنى وتوكیده وحقھا أن تدخل على أ
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 لھا صدر الكالم، ولكن لما كانت ھي للتأكید وإن للتأكید كرھوا الجمع بین حرفین 
بمعنى واحد فأخروا الالم إلى المتأخر عن إن ولذلك سمیت المزحلقة ومن أحكام 

 :دخولھا على ما بعد إن ما یلي
 . تدخل ھذه الالم بعد إن فقط وال تدخل بعد غیرھا من أخواتھا-1
إن من البیان ) (إن في ذلك َلعبرًة(خل على اسم إن المتأخر عن الخبر مثل  تد-2

 ).َلسحرا
 : تدخل على خبر إن في الحاالت التالیة-3
ربك اسم إن، لذو الالم ھي الالم المزحلقة ) إن ربك َلذو مغفرة( إذا كان مفردا مثل -أ

إن (إلیھ ومثل ال محل لھا من اإلعراب، ذو خبر إن مرفوع بالواو، مغفرة مضاف 
 ).محمدا َلكریم

محمدا اسم إن لخلقھ الالم ھي ) إن محمدا َلُخُلُقُھ كریٌم( إذا كان جملة اسمیة مثل -ب
الالم المزحلقة، خلقھ مبتدأ، كریم خبر المبتدأ، الجملة االسمیة من المبتدأ وخبره خبر 

 .إن
 ).البیتإن علیا َلفي ) (إن الكتاَب َلعنَدك( إذا كان شبھ جملة مثل -ج
وإنك لتھدي إلى ( إذا كان جملة فعلیة فعلھا مضارع لم تقترن بھ السین أو سوف مثل -د

 ).إن ھشاما لسوف یسافر(وقیل إنھا تدخل مع سوف مثل ) صراط مستقیم
 ).إن َعْمًرا لقد قام( إذا كان جملة فعلیة فعلھا ماض متصرف مقترن بقد -ھـ
إن محمودا َلِنْعَم ( على رأي بعض النحاة مثل  إذا كان جملة فعلیة فعلھا ماض جامد-و

 ).الرجل
ھذا اسم إن، لھو الالم ) إن ھذا َلُھَو القَصص الحقُّ( تدخل على ضمیر الفصل مثل -4

ھي الالم المزحلقة، ھو ضمیر فصل ال محل لھ من اإلعراب، القصص خبر إن، الحق 
 فصل بین ویسمى الضمیر ھو ضمیر فصل ألنھ ی. خبر ثان أو صفة للخبر

فإنھ یحتمل أن یكون ) محمٌد القائُم(ألنھ إذا قیل ) محمٌد ھو القائُم(الخبر والصفة مثل 
القائم صفة لمحمد وأن یكون خبرا فلما أتي بھو تعین أن یكون القائم خبرا، ألنھ ال 

وھو في ھذه الحالة حرف وضع على صورة الضمیر . یفصل بین الصفة والموصوف
عرفة الذي لھ محل من اإلعراب، ویشترط فیھ لیكون ضمیر ولیس ھو الضمیر الم

فصل أن یفصل بین المبتدأ والخبر أو ما أصلھما المبتدأ والخبر، وأن یكون االسمان 
اللذان یقع بینھما معرفتین، وأن یكون على صیغة ضمیر الرفع، وأن یطابق ما قبلھ في 

إنا لنحن ) ( الحلیُم الرشیُدإنك ألنت(الغیبة أو الحضور أو اإلفراد أو الجمع مثل 
 )إنا لنحن المسبحون) (الصافون
 ).إن المھمل لم ینجح( ال تدخل الالم على الخبر إذا كان منفیا مثل :ملحوظة

 تدخل على معمول الخبر إذا توسط بین اسم إن وخبرھا، وكان الخبر مما یصح -5
 . على الخبردخول الالم علیھ، وأال تكون عند دخولھا على المعمول قد دخلت

أو ) إن زیدا َلطعاَمك آِكٌل(والمعمول الذي تدخل علیھ الالم ھو المفعول بھ للخبر مثل 
أو الجار والمجرور المتعلق بالخبر ) إن زیدا َلعندي ُمقیٌم(الظرف المتعلق بالخبر مثل 

إن زیدا (وال تدخل على المعمول إذا كان حاال مثل ). إن زیدا َلفي الدار جالٌس(مثل 
إن زیدا (أو مفعوال مطلقا مثل ) إن محمدا َعَرًقا یتصبُب(أو تمییزا مثل ) اكبا حاضٌرر

 ).إن محمدا تأدیبا ضارٌب ابَنھ(أو مفعوال ألجلھ مثل ) ُركوَب األمیِر راكٌب
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 إذا أتي بعد اسم إن وخبرھا بعاطف ومعطوف جاز في االسم : العطف على اسم إن-8
) إن محمدا كریٌم وعلیا(طفا على اسم إن مثل األول النصب ع: المعطوف وجھان

أي وعلي ) إن محمدا كریٌم وعليٌّ(والثاني الرفع على انھ مبتدأ خبره محذوف مثل 
كذلك، وقیل إنھ معطوف على محل اسم إن ألنھ في األصل مرفوع لكونھ مبتدأ وھذا 

 .الرأي مشھور، ولكن األول ھو الصحیح
 خبرھا بأن جاء العاطف والمعطوف بعد االسم فإذا كان العطف قبل أن تستكمل إن

إن َحَسنا و ُحَسْینا (وقبل الخبر فإنھ یتعین نصب المعطوف عند جمھور النحاة مثل 
 ).ذاھبان

 : وتلحق بإن في العطف على اسمھا أن المفتوحة ولكن مثل
 ).علمت أن زیدا قائٌم وَعْمًرا أو وعمٌرو(
 ).علمت أن زیدا وَعْمًرا قائمان(
 ).زیٌد قائما، لكن َعْمًرا منطلٌق وخالدا أو خالٌدما (
 ).ما زیٌد قائما، لكن َعْمًرا وخالدا منطلقان(

 
 تطبیق

)1( 
 :استخرج مما یأتي إن أو أیا من أخواتھا وبین اسمھا وخبرھا مع بیان نوع الخبر

 ).إن اهللا مع الذین اتقوا والذین ھم محسنون (-1
 .ى رؤوسھم الطیر لبث القوم لحظة صامتین كأن عل-2
 .تدل على أنھ الواحد    وفي كل شيء لھ آیة-3
 فقلت لھا إن الكرام قلیل    تعیرنا أنا قلیل عدیدنا-4
 ولكنھ بالدارعین بخیل   جواد على العالت بالمال كلھ-5
 )كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون (-6
 ) نسیا منسیاقالت یا لیتني مت قبل ھذا وكنت(-7
 . اصفح عن المسيء لعلھ یندم-8
 )فلما جاءت قیل أھكذا عرشك قالت كأنھ ھو (-9

 )لیتني لم أتخذ فالنا خلیال (-10
)2( 

استخرج مما یأتي العاملة وغیر العاملة من إن وأخواتھا وبین سبب عدم عمل التي ال 
 :تعمل

 ).ومن یشرك باهللا فكأنما خر من السماء (-1
 .ولكن أخوھا من یبیت على وجل   الحاجات من بات نائما ولیس أخو-2
 . وتقلون عند الطمع  إنكم لتكثرون عند الفزع-3
 ).وإذ نتقنا الجبل فوقھم كأنھ ظلة وظنوا أنھ واقع بھم (-4
 ).إنما أنت منذر ولكل قوم ھاد (-5
 . األصدقاء كثیرون لكنما األوفیاء قلیلون-6
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 .ر لیتما الحیاة خالیة من الكد-7
 )وأن لو استقاموا على الطریقة ألسقیناھم ماء غدقا (-8
 . إِن المجتھد لمتفوق-9

 . اشتدت الحرارة كأن قد عاد الصیف-10
)3( 

 :أكمل الجمل التالیة بما یناسبھا بحسب ما بین القوسین
 )إن مقرونة بما الزائدة التي تكفھا عن العمل(  . البناء شاھق0000 -1
 )مبتدأ بعد إنما(   . بالنیات0000 إنما -2
 )حرف توكید ناسخ مناسب.(الرجوع إلى الحق فضیلة0000 علمت -3
 )حرف ناسخ یدل على االستدراك مع اسمھ     ( . لم یسقط0000 تصدع الجدار -4
 )اسم مناسب إلن(  . صافیة األدیم0000 إن -5
 )خبر مناسب(  . حجة0000 ال تلم الغائب لعل -6
 )خبر مناسب(    . 0000 كأن اللیل -7
 )اسم للیت مناسب(   . تعود0000 لیت -8
 )مبتدأ مناسب(   . العمل0000 إنما -9

 )اسم أن مناسب( . طویلة العنق0000 علمت أن -10
)4( 

 :بین فیما یأتي سبب كسر ھمزة إن أو فتحھا
 .  یسعدني أنك حصلت على الشھادة-2   )ویقولون إنھ لمجنون (-1
 .أن متاعبھ كثیرة یشكو بعض الناس من -3
 . من الثابت أن عاقبة اإلھمال الندم-5   ).إن مع العسر یسرا (-4
 . من نعم اهللا علینا أنھ ھدانا لإلسالم- 7 )وأقسموا باهللا جھد أیمانھم إنھم لمعكم (-6
 . أصل رحمي وإني ألرجو رضا اهللا-9 . ال تحتقر الضعیف إذ إن ذلك ظلم-8

 ) أن اهللا على كل شيء قدیرفلما تبین لھ قال أعلم  (-10
)5( 

 :ھات في جمل من عندك ما یأتي
 . إن عاملة وقد دخلت الالم في خبرھا-1
 . لكن وقد كفتھا ما عن العمل-2
 . كأن مخففة من الثقیلة وقد فصل خبرھا بلم-3
 . أن مخففة من الثقیلة وقد فصل خبرھا بالسین أو سوف-4
 خر إن وقد دخلت الالم على اسمھا المتأ-5
 . إن وقد عطف على اسمھا بعد استكمال خبرھا-6
 . إن وقد دخلت الالم على معمول خبرھا-7
 . لیت وقد اتصلت بھا ما الزائدة-8
 . إن مخففة من الثقیلة ومھملة-9

 . خبرا إلن یجب تقدیمھ على اسمھا-10
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)6( 

 :أعرب ما یأتي
 )إن للمتقین عند ربھم جنات النعیم (-
 )یاة الدنیا لعب ولھواعلموا أنما الح (-
 . ولكن ما ُیقضى فسوف یكون-
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 :ال النافیة للجنس: خامسا
، وھي تعمل عمل إن فتنصب المبتدأ اسما لھا وترفع  ال النافیة الجنس حرف ناسخ-1

الخبر خبرا لھا، وإنما لم تكن ضمن أخوات إن ألن معناھا وشروط عملھا وإعراب 
لتقي معھا إال في االختصاص بالجملة االسمیة، اسمھا یختلف عن إن وأخواتھا فھي ال ت

 .ونصب االسم ورفع الخبر
 
 أنھا تفید نفي الحكم عن جنس اسمھا، فیكون المقصود بھا  معنى ال النافیة للجنس-2

) ال إنسان مخلد(استغراق نفي الجنس الذي یدل علیھ اسمھا على سبیل التنصیص مثل 
بالخلود عن جنس اإلنسان أي أن النفي استغرق فقد أفادت ال في ھذا المثال نفي الحكم 

 .الجنس كلھ
 :ملحوظتان

 ھناك فرق بین ال النافیة للجنس ھذه وبین ال التي تعمل عمل لیس والتي سبق :األولى
ذكرھا في األحرف المشبھات بلیس؛ ألن ال النافیة للجنس نص في نفي الجنس، وال 

وال ) ال رجٌل قائٌم بل رجالن(ن نقول المشبھة بلیس تنفي الوحدة ال الجنس، فیجوز أ
 ).ال رجَل قائم بل رجالن(یجوز أن نقول 

 ھناك فرق أیضا بین ال النافیة للجنس وال التي تدخل على الفعل المضارع مثل :الثانیة
؛ ألن ھذه تدخل على الفعل وال النافیة للجنس مختصة بالدخول )أخوك ال یعمل الشر(

لفظا أوتقدیرا ) من(ھا یستدعي أن یكون ھناك حرف الجر على االسم واستغراق النفي ب
ال من رجل ومن تدخل على األسماء فكانت ال مختصة ) ال رجل قائم(ألن تقدیر 
 .باألسماء

 
 :  تعمل ال النافیة للجنس عمل إن بشروط منھا: شروط عمل ال النافیة للجنس-3
ال تعمل ال  أن تكون نافیة للجنس، وأن یكون النفي نصا في ذلك، ف-1

، وال الزائدة مثل )ال تحزْن(الناھیة عمل إن؛ ألنھا تدخل على الفعل مثل 
، وال التي بمعنى لیس ألنھا تنفي الوحدة )ما منعك أال تسجَد إذ أمرُتك(

 ).ال رجٌل في الدار بل رجالن(وال تنفي الجنس مثل 
غراق نفي الجنس  أن یكون اسمھا وخبرھا نكرتین؛ ألنھ لما كان المقصود بھا است-2

كان ال بد أن یكون اسمھا نكرة؛ ألن النكرة ھي التي تدل على الجنس وتفید الشیوع 
والعموم وبخاصة في سیاق النفي، والمعرفة محددة ال تدل على استغراق الجنس، فإن 

فإنھ یؤول بنكرة أي ) قضیة وال أبا َحَسٍن لھا(ورد ما یفید أنھا عملت في المعرفة مثل 
أبي حسن لھا أو وال فیصل لھا بجعل أبي حسن كأنھ اسم جنس یدل على من وال مثل 

 .یفصل في القضایا
 . أن یكون اسمھا مقدما وخبرھا مؤخرا-3
 . أال یفصل بینھا وبین اسمھا فاصل-4
) جئُت بال زاد( أال یدخل علیھا حرف جر فإن دخل علیھا لم تفد نفي الجنس مثل  -5

 .مضافة وما بعدھا مضاف إلیھأي بغیر زاد فھي بمعنى غیر 
 :ملحوظة
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، )ال زیٌد في الدار وال عمٌرو(إذا دخلت ال على معرفة لم تعمل ووجب تكرارھا مثل 
، ویكون ما بعدھا حینئذ مبتدأ وخبرا ومعطوفا، وكذلك )ال محمٌد في المجلس وال عليٌّ(

 وال ھم عنھا ال فیھا َغْوٌل(إذا تقدم الخبر على االسم لم تعمل ووجب تكرارھا مثل 
 .وما بعدھا خبر مقدم ومبتدأ مؤخر) ُینَزفون

 

 : عمل ال النافیة للجنس-4
 : إذا استوفت ال شروط عملھا عملت عمل إن، وكان السمھا حكمان-أ

) ال صاحَب علم ممقوٌت( النصب إذا كان مضافا، أو شبیھا بالمضاف مثال المضاف -1
، قبیحا اسم ال )ال قبیحا فعُلھ ممدوٌح(مضاف ، ومثال الشبیھ بال)ال صاحَب جود مذموٌم(

 . منصوب ألنھ شبیھ بالمضاف، فعلھ فاعل لقبیح، ممدوح خبر ال
 ومعنى الشبیھ بالمضاف ھو ما اتصل بھ شيء من تمام معناه، أو ما كان لھ تعلق بھ،

) ٌهال َحَسًنا سلوُكھ مكرو( والذي یتمم معناه أو یتعلق بھ إما أن یكون مرفوعا بھ مثل  
عملھ نائب فاعل لمشكورا، أو ) ال مشكورا عمُلھ ُیَذمُّ(سلوكھ فاعل لحسنا، ومثل 

ال (عملھ مفعول بھ لمتقنا، أو ظرفا متعلقا بھ مثل  ) ال ُمتِقنا عمَلھ مقصٌر(منصوبا مثل 
ال (من  ھشام جار ومجرور متعلق بخیر، أو معطوفا علیھ مثل ) خیرا من ھشاٍم عندنا
 .عشرین معطوفة على خمسة) ضرونخمسًة وعشرین حا

 البناء على ما ینصب بھ لو كان معربا إذا كان مفردا أي غیر مضاف وال شبیھ -2
بالمضاف، فإذا كان مفردا أي غیر مثنى وال مجموع فإنھ یبنى على الفتح ألنھ ینصب 

رجل اسم ال مبني على الفتح في محل نصب، والخبر ) ال رجَل في الدار(بالفتحة مثل 
، )ال خیَر في ُودِّ امِرٍئ ُمتملٍِّق(ومثل . علق الجار والمجرور في الدار وتقدیره موجودمت

ال كواكَب (، )ال رجاَل في الدار(وإذا كان جمع تكسیر فإنھ أیضا یبنى على الفتح مثل 
، وإذا كان مثنى أو جمع مذكر سالما فإنھ یبنى على الیاء ألن كال منھما )طالعاٌت

رجلین اسم ال مبني على الیاء في محل ) ال رجَلین عندي(ال المثنى ینصب بالیاء، مث
نصب، وعندي شبھ جملة متعلق بمحذوف تقدیره موجودان خبر ال، ومثال جمع المذكر 

مھملین اسم ال مبني على الیاء في محل نصب، ناجحون ) ال مھملین ناجحون(السالم 
 .خبر ال مرفوع بالواو ألنھ جمع مذكر سالم

ذي تقدم وھو البناء على ما ینصب بھ في المفرد والمثنى وجمع المذكر السالم وھذا ال
ھو رأي جمھور النحاة، وھناك من قال إنھ معرب ومنصوب في المفرد بالفتحة وفي 

 .المثنى وجمع المذكر السالم بالیاء
وإن كان جمع مؤنث سالما فإنھ یبنى على الكسر دون تنوین؛ ألنھ ینصب في حالة 

 بالكسرة وذلك مثلإعرابھ 
 )فیھ ُنَلذُّ وال لذاِت للشِّیِب  إن الشباَب الذي َمْجٌد عواقُبھ(

 .لذات اسم ال مبني على الكسر في محل نصب، للشیب متعلق بمحذوف خبر ال
وھذا الرأي وھو بناء جمع المؤنث السالم على الكسر دون تنوین ھو رأي جمھور 

كسر مع التنوین، ومن قال إنھ یبنى على الفتح إنھ یبنى على ال: النحاة، وھناك من قال
 .مع التنوین ودون تنوین

 

 :ملحوظتان
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إنما جاء اسم ال منصوبا في المضاف والشبیھ بالمضاف ومبنیا في محل نصب : األولى
في المفرد ألن ال بدخولھا على االسم وداللتھا على استغراق نفي الجنس كان ال بد لھا 

ولم یجز أن یكون عملھا رفعا لئال یتوھم أنھا تعمل عمل أن تكون عاملة في االسم، 
لیس وما بعدھا مرفوع بھا، أو أنھا مھملة وما بعدھا مبتدأ، ولم یجز كذلك أن یكون 
عملھا جرا لئال یتوھم أن االسم بعدھا مجرور بمن المقدرة في المعنى معھا، فلم یبق إال 

 .أن یكون عملھا النصب لالسم بعدھا
سبب بناء اسم ال إذا كان مفردا أي غیر مضاف وال شبیھ بالمضاف ھو إن : الثانیة

تركبھ معھا كتركیب خمسَة عشَر؛ حیث إن خمسَة عشَر عدد مركب مبني على فتح 
الجزأین، وبما أن ال واسمھا متالزمان فقد أصبحا مركبین تركیبا یشبھ تركیب خمسة 

ب واالسم بعدھا مبني على عشر  وتكون ال  حرف نفي مبنیا ال محل لھ من اإلعرا
الفتح ألنھ في مقام الجزء الثاني من المركب تركیب خمسة عشر، ولما كان االسم 
المضاف أو الشبیھ بالمضاف یكّون مع ال ثالث كلمات لم یكن بناؤه ممكنا ألنھم ال 

 .یركبون ثالث كلمات؛ فلذلك أعرب وكان منصوبا
 . خبر ال حكمھ أنھ مرفوع في جمیع الحاالت-ب
 
 : تتكرر ال وجوبا أحیانا، وجوازا أحیانا، وذلك بحسب التفصیل التالي: تكرار ال-5

واجبا ویھمل عملھا إذا فقدت بعض شروط عملھا، وذلك على النحو ) ال(یكون تكراُر  
 :التالي

ال خالٌد عندي وال ( إذا كان اسمھا أو خبرھا معرفة بطل عملھا ووجب تكرارھا مثل -1
  ). طالٌب في الصف وال المعلُمال(ومثل ) عامٌر

ال مع التخاذل نصٌر ( إذا تقدم خبرھا على اسمھا وجب تكرارھا وبطل عملھا مثل  -2
 ).ال في الجھل حیاٌة وال نوٌر) (وال تقدٌم

 یكون تكرار ال جائزا ویجوز بقاء عملھا أو إلغاؤه إذا كانت مستوفیة لشروط عملھا -ب
) ال رجَل وال امرأَة في الدار(ا بعد ال الثانیة نكرة مثل وكان ما بعد ال األولى نكرة وم

وفي ھذه الحالة یكون إلعراب ھذین ) ال حوَل وال قوَة إال باهللا العلي العظیم(ومثل  
 :المثالین  أو ما شابھھما خمسة أوجھ من اإلعراب تنتج من حالتین

ر أنھا ال النافیة للجنس  بناء االسم الواقع بعد ال األولى على الفتح على اعتبا:األولى
 :وعاملة، وفي ھذه الحالة یجوز في االسم الواقع بعد ال الثانیة ثالثة أوجھ

ال حوَل (بناؤه على الفتح على اعتبار أن ال الثانیة نافیة للجنس وعاملة عمل إن : أولھا
حول اسم ال مبني على الفتح في محل نصب وخبرھا متعلق الجار ) وال قوَة إال باهللا

 .لمجرور، قوة اسم ال مبني على الفتح في محل نصب وخبرھا محذوفوا
نصبھ عطفا على محل اسم ال األولى ألنھ في محل نصب وتكون ال الثانیة زائدة : ثانیھا

حول اسم ال مبني على الفتح في محل نصب وخبرھا متعلق ) ال حوَل وال قوًة إال باهللا(
قوًة معطوف على محل اسم ال منصوب الجار والمجرور، ال زائدة لتأكید النفي، 

 :بالفتحة ومنھ قول الشاعر
 )اتسع الخرُق على الراِقِع  ال نسَب الیوم وال خلًة (

رفعھ على اعتبار أن ال الثانیة عاملة عمل لیس، أو على أنھ معطوف على محل : ثالثھا
 والال حوَل . (ال واسمھا حیث إن ال واسمھا في محل رفع باالبتداء عند سیبویھ
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حول اسم ال مبني على الفتح في محل نصب وخبرھا متعلق الجار )  قوٌة إال باهللا
والمجرور، قوٌة اسم ال العاملة عمل لیس مرفوع بالضمة وخبرھا محذوف أو معطوف 

 .على محل ال واسمھا مرفوع بالضمة
عاملة عمل رفع االسم الواقع بعد ال األولى على اعتبار أنھا غیر عاملة أو أنھا : الثانیة

 :لیس، وفي ھذه الحالة یجوز في االسم الواقع بعد ال الثانیة وجھان
ال حوٌل (بناؤه على الفتح على اعتبار أن ال الثانیة نافیة للجنس وعاملة عمل إن : أولھما

حوٌل مبتدأ مرفوع بالضمة خبره متعلق شبھ الجملة، أو اسم ال النافیة ) وال قوَة إال باهللا
 عمل لیس مرفوع بالضمة، قوة اسم ال النافیة للجنس مبني على الفتح في للوحدة العاملة

 :ومنھ قول الشاعر. محل نصب وخبرھا محذوف
 ).وما فاھوا بھ أبدا ُمقیُم  فال لغٌو وال تأثیَم فیھا (

رفعھ على اعتبار أنھ مبتدأ وأن ال لیست عاملة، أو على اعتبار أن ال نافیة : ثانیھما
حوٌل مبتدأ مرفوع بالضمة خبره ) ال حوٌل وال قوٌة إال باهللا. (ل لیسللوحدة وعاملة عم

متعلق شبھ الجملة، قوٌة مبتدأ مرفوع بالضمة خبره محذوف، أو اسم ال النافیة للوحدة 
 مرفوع بالضمة وخبره محذوف، ویمتنع في ھذه الحالة وھي رفع االسم األول 

ولى لیست عاملة فلیس اسمھا في محل نصب الثاني الواقع بعد ال الثانیة؛ ألن ال األ
 .نصب حتى ینصب المعطوف علیھ

 :ملحوظات
إذا كان اسم ال األولى منصوبا بأن كان مضافا أو شبیھا بالمضاف فإنھ یجوز : األولى

 :في اسم ال الثانیة ثالثة أوجھ من اإلعراب
 . النافیة للجنسامرأَة اسم ال) ال غالَم رجل وال امرأَة في الدار: ( البناء على الفتح-
 .امرأٌة اسم ال النافیة للوحدة أو مبتدأ) ال غالَم رجل وال امرأٌة في الدار: ( الرفع-
 .امرأًة معطوف على محل اسم ال األولى) ال غالَم رجل وال امرأًة في الدار: ( النصب-

 الرفع إذا كان االسم المعطوف الواقع بعد ال الثانیة غیر مفرد ال یجوز فیھ إال: الثانیة
غالم اسم ال النافیة للوحدة، أو مبتدأ، ) ال رجَل وال غالُم امرأة(والنصب، مثال الرفع 

غالم اسم ال ) ال رجَل وال غالَم امرأة(مثال النصب  . أو معطوف على محل ال واسمھا
 .النافیة للجنس منصوب

فیھ إال الرفع مثل إذا كان االسم المعطوف الواقع بعد ال الثانیة معرفة لم یجز :  الثالثة
 .زیٌد مبتدأ أو معطوف على محل ال واسمھا) ال رجَل وال زیٌد فیھا(
 

 إذا عطف على اسم ال ولم تتكرر ال تعین أن یكون اسم ال : العطف على اسم ال-6
األولى مبنیا على الفتح ولم یجز فیھ الرفع، وتعین في المعطوف النصب أو الرفُع ولم 

حول اسم ال النافیة ) ال حوَل وقوًة إال باهللا: (ومثال ذلك. تحیجز فیھ البناء على الف
حول اسم ال ) ال حوَل وقوٌة إال باهللا. (للجنس، قوة معطوف على محل اسم ال منصوب

 فال أَب وابًنا مثُل (ومنھ . النافیة للجنس، قوة معطوف على محل ال واسمھا مرفوع
لم یجز البناء على الفتح في الثاني لعدم وإنما ). فال أَب وابٌن(وروي ) مرواَن وابِنھ

وھذا إذا . إمكان تركیبھ مع اسم ال كتركیب خمسة عشر لوجود حرف العطف الواو
ال رجَل وزیٌد في (كان المعطوف نكرة فإن كان المعطوف معرفة تعین رفعھ مثل  

 .على أنھ معطوف على محل ال  واسمھا مرفوع) الدار
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اسم ال نعت وكان النعت مفردا والمنعوت مفردا ولم  إذا جاء بعد : نعت اسم ال-7
 :یفصل بینھما فاصل جاز في النعت ثالثة أوجھ

ظریَف نعت السم ال مبني على ) ال رجَل ظریَف في الدار( البناء على الفتح مثل -
 .الفتح لتركبھ مع اسم ال كتركیب خمسة عشر

ظریًفا نعت ) ریًفا في الدارال رجَل ظ( النصب على أنھ نعت السم ال على المحل مثل -
 .لرجل على المحل منصوب

ال رجَل ظریٌف ( الرفع على أنھ نعت لمحل ال واسمھا ومحلھما الرفع باالبتداء مثل -
 ).في الدار

فإن فقد أحد الشروط بأن كان اسم ال غیر مفرد أو النعت غیر مفرد  أو فصل بینھما 
 حینئذ ال یمكن تركیبھ مع اسم ال كتركیب فاصل امتنع البناء على الفتح في النعت؛ ألنھ

 :خمسة عشر وجاز النصب أو الرفع وأمثلة ذلك
 ).ال طالعا جبال ظریًفا أو ظریٌف عندنا(  : مثال االسم غیر المفرد-

 ).ال غالَم رجل ظریًفا أو ظریٌف عندنا(
 ).ال رجَل صاحَب بر فیھا أو صاحُب بر(  : مثال النعت غیر المفرد-
 ).ال رجَل فیھا ظریًفا أو ظریٌف(  :فصل فیھ النعت مثال ما -
 
 : خبر ال-8
 یكون خبر ال مرفوعا على أنھا عاملة عمل إن فتنصب االسم وترفع الخبر وھذا ھو -أ

الرأي الراجح عند النحاة، ومنھم من قال إن خبر ال مرفوع ألنھ خبر المبتدأ الذي ھو 
 .ي األول ھو األرجحعبارة عن ال واسمھا ولم تعمل فیھ ال، والرأ

ھل من رجل ( یجوز حذف خبر ال إذا دل علیھ دلیل مثل أن یقال -ب
فالخبر محذوف تقدیره قائم وحذفھ غالب عند ) قائٌم؟  فتقول ال رجَل

 الحجازیین واجب عند 
ھل في الدار رجٌل؟ ). (ھل عندك رجٌل؟ فتقول ال رجَل(ومثل . التمیمیین

 ).فتقول ال رجَل
ال أحَد : (یھ دلیل لم یجز حذفھ عند أحد كقول النبي صلى اهللا علیھ وسلمفإن لم یدل عل
 ).أْغَیُر من اهللا

 یجوز دخول ھمزة االستفھام على ال، وإذا دخلت : دخول ھمزة االستفھام على ال-9
علیھا ھمزة االستفھام بقیت على ما كان لھا من عمل وبقیت سائر أحكامھا السابقة 

، )أال غالَم رجٍل قائٌم؟(، )أال رجَل قائٌم؟: (وذلك مثل. صفةومنھا حكم المعطوف وال
 ).أال طالعا جبال ظاھٌر؟(

 :ومنھ) أال رجوَع وقد ِشْبَت؟(وقد یقصد باالستفھام التوبیخ مثل 
 )وآذَنْت بمشیٍب بعَده َھَرُم؟   أال ارعواَء لمن َولَّْت شبیبُتھ(

 ومنھ) أال رجَل قائٌم؟(أو النفي مثل 
 )إذا ُأالقي الذي القاه أمثالي؟  اَر لَسْلَمى أم لھا َجَلٌدأال اصطب(

 :ومنھ) أال ماَء ماًء باردا؟(أو التمني مثل 
 )فیرأَب ما َأْثَأْت یُد الَغَفالِت؟  أال ُعْمَر َولَّى مستطاٌع رجوُعھ(
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 تطبیق

)1( 
 :بین فیما یأتي ال النافیة للجنس مع بیان اسمھا وخبرھا وإعراب اسمھا

 ) خیر في كثیر من نجواھم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بین الناسال (-1
 )ذلك الكتاب ال ریب فیھ ھدى للمتقین (-2
 )وال جناح علیكم فیما عرضتم بھ من خطبة النساء (-3
 )إن ینصركم اهللا فال غالب لكم (-4
 )ال عاصم الیوم من أمر اهللا إال من رحم: قال (-5
 .ھا وال مال ال خیل عندك تھدی-6
 )ولو ترى إذ فزعوا فال فوت وأخذوا من مكان قریب (-7
 . ال ھجرة بعد الفتح ولكن جھاد ونیة-8
 . ال ذنب لي قد قلت للقوم استقوا-9

 . ال تفریط في الحقوق وال اطمئنان للوعود الكاذبة-10
)2( 

 :بین فیما یأتي ال العاملة وغیر العاملة واذكر السبب لعدم عملھا
 . ال راحة للحسود-2  .ك العمل بال تھاون علی-1
 . ال الجاھل قادر على خدمة الوطن والالضعیف-4 .      ال راغبا في العلم خاسر-3
 . ال في القصیدة ھجاء وال مدیح-6 . ال شيء على األرض دائم-5
 . ال مؤمنین قانطون-8 . ال عندي عمرو وال ھشام-7
 .دیقة صبیان وال بنات ال في الح-10  . ال مكثر مزاح مھیب-9

)3( 
 :بین أوجھ اإلعراب التي یمكن إیرادھا في اآلیة التالیة

 )فال رفث وال فسوق وال جدال في الحج(
)4( 

 )اجعل ھذه العبارة اسم ال وأكمل بخبر مناسب( ……… مجدون في أعمالھم-1
 )أكمل باسم مناسب(  .في النھر………  ال -2
 )كمل بخبر مناسباجعلھ اسما لال وأ(  ……… صدیقان -3
 )أكمل بخبر مناسب( .……… ال مختلفي االتجاه -4
 )أكمل بخبر مناسب(  ………  ال ذا فضل -5
 )أكمل باسم مناسب(  .خائبون………  ال -6

)5( 
ھات من عندك جملة یكون فیھا اسم ال منصوبا بالفتحة، وجملة یكون فیھا مبنیا على 

ملة یكون فیھا منصوبا باأللف، وجملة الیاء، وجملة یكون فیھا مبنیا على الكسر، وج
 .یكون فیھا منصوبا بالیاء

)6( 
 :أعرب ما یأتي

 بوادر تحمي صفوه أن یكدرا وال خیر في حلم إذا لم تكن لھ 
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 :ال سیما
  ال سیما تركیب أو تعبیر أو صیغة ترد في اللغة العربیة لتفضیل: معنى ال سیما -1

 لبیان أن ھناك شیئین مشتركین في حكم وأن ما  ما بعدھا على ما قبلھا في الحكم، أو
 ).یعجبني المجتھدون وال سیما المتفوُق(بعدھا أكثر قدرا مما قبلھا فیھ مثل 

 : تتركب السیما من ثالثة أجزاء: تحلیل تركیب السیما-2
 . ال النافیة للجنس-1
 . سي بمعنى مثل-2
 . أو زائدة ما بمعنى الذي اسم موصول، أو بمعنى شيء نكرة تامة،-3
 االسم الواقع بعد السیما إما أن یكون معرفة أو : إعراب االسم الواقع بعد ال سیما-3

 :نكرة فإن كان معرفة جاز في إعرابھ وجھان
أحب ) أحب الكتَب وال سیما كتُب األدب( الرفع على أنھ خبر مبتدأ محذوف مثل :األول

عول بھ، وال سیما الواو حرف فعل مضارع فاعلھ ضمیر مستتر تقدیره أنا، الكتب مف
استئناف مبني على السكون ال محل لھ من اإلعراب، ال نافیة للجنس، سي اسم ال 
منصوب بالفتحة ألنھ مضاف، ما مضاف إلیھ اسم موصول بمعنى الذي مبني على 
السكون في محل جر، كتب خبر لمبتدأ محذوف تقدیره ھو وجملة المبتدأ والخبر ال 

اب صلة الموصول، األدب مضاف إلیھ والتقدیر وال مثل الذي ھو محل لھا من اإلعر
 .كتب األدب، وخبر ال النافیة للجنس تقدیره موجود أو حاصل

ویجوز أن تعتبر ما نكرة تامة بمعنى شيء وتكون جملة ھو كتب األدب في محل جر 
 .صفة لما، والتقدیر وال مثل شيء ھو كتب األدب، وخبر ال النافیة للجنس محذوف

ال نافیة ) أحب الكتَب وال سیما كتِب األدب( الجر على أنھ مضاف إلیھ مثل :الثاني
للجنس، سي اسم ال منصوب ألنھ مضاف، ما زائدة، كتِب مضاف إلیھ وھو مضاف 

 .واألدب مضاف إلیھ والتقدیر وال مثل كتب األدب وخبر ال محذوف
 :وإن كان نكرة جاز في إعرابھ ثالثة أوجھ

 ).أعجبني العماُل وال سیما عامٌل مجٌد(على أنھ خبر مبتدأ محذوف مثل الرفع :األول
أعجبني العماُل وال سیما عامٍل (الجر على أنھ مضاف إلیھ وما زائدة مثل : الثاني
 ).مجٍد
، أو على أنھ )أعجبني العماُل وال سیما عامال مجدا(النصب على أنھ تمییز مثل : الثالث

، أو )أعجبني العماُل وال سیما عامال مجدا(ص مثل مفعول لفعل محذوف تقدیره أخ
ألن ال سیما بمعنى أداة ) أعجبني العماُل وال سیما عامال مجدا(على أنھ مستثنى مثل 

 .االستثناء على ھذا الرأي
 تطبیق

)1( 
 :بین أوجھ اإلعراب التي تجوز في االسم الذي بعد ال سیما فیما یأتي

 .یر وال سیما مساعدة الفقراء ینفق العاقل مالھ في وجوه الخ-1
 . سیعاقب المذنبون وال سیما مذنب لھ سابقة-2
 . یعجبني العمال المجدون وال سیما عامل مبكر-3
 . ھناك من یحب تسلق الجبال وال سیما الشاھقة-4
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)2( 
 :أكمل الفراغ في الجمل التالیة بما یناسب مع تحریك آخر االسم الذي بعد ال سیما

 .….. كثرة األكل تضر األجسام وال سیما-2          شرفاتھوال سیما  …… -1
 .وال سیما العلماء..  ……………-4.  … مناظر الریف جمیلة وال سیما-3
 …… سر المعلم من التالمیذ وال سیما-6     .وال سیما صدیق وفي …… -5

)3( 
ما ال ھات من عندك جملتین ترد فیھما ال سیما وبعدھا اسم معرفة، وجملتین ترد فیھ

 .سیما وبعدھا اسم نكرة
)4( 

 :عبر عن المعاني اآلتیة بجمل تشتمل على ال سیما
 . الفاكھة غذاء مفید وأفضل أنواعھا البرتقال-1
 . أحسن إلى الناس وأخص أھلي وجیراني-2
 . مناظر الحدیقة جمیلة ومن أجملھا الورود المختلفة األلوان-3

)5( 
 . سیما صدیقا عاقالاستشر األصدقاء وال:  أعرب ما یأتي

 :ظن وأخواتھا: سادسا
 تدخل على الجملة االسمیة بعد استیفاء فاعلھا  ظن وأخواتھا أفعال تامة ناسخة-1

فتنصب المبتدأ ویسمى مفعوال أول لھا وتنصب الخبر ویسمى مفعوال ثانیا لھا وھي 
 .مبتدأ وخبرتامة ألنھا تستوفي فاعلھا أوال ثم تنصب المفعولین اللذین ھما في األصل 

 
ضمن الجملة الفعلیة ومع  أورد بعض مؤلفي كتب النحو موضوع ظن وأخواتھا -2

المفعول بھ، وأوردھا كثیر منھم وال سیما القدامى ضمن النواسخ للجملة االسمیة وقد 
 .رأینا اتباع الطریقة الثانیة وإیرادھا ضمن الجملة االسمیة ونواسخھا

 
 :ن وأخواتھا إلى قسمین تنقسم ظ: تقسیم ظن وأخواتھا-3
 .أفعال القلوب وسمیت كذلك ألن معانیھا متصلة بالقلب من حیث العلم أو الظن-1
 . أفعال التحویل أو الصیرورة وھي واضحة الداللة على التحویل-2

 :وتنقسم أفعال القلوب إلى قسمین
 .رأى وعلم ووجد وألفى ودرى وتعلَّْم:  أفعال الیقین وھي ستة أفعال:أحدھما

رأیت فعل ماض والتاء فاعلھ، الحقیقة مفعول ) رأیت الحقیقَة واضحًة( مثال رأى -
 .أول، واضحة مفعول ثان

 )محاولًة وأكثَرھم جنوًدا  رأیت اَهللا أكبَر كلِّ شيٍء(
كل مضاف . رأیت فعل وفاعل، اهللا منصوب على التعظیم مفعول أول، أكبر مفعول ثان

ورأى ھذه التي تنصب مفعولین ھي بمعنى . ییزإلیھ، شيء مضاف إلیھ، محاولة تم
إنھم یرونھ بعیدا ونراه (علم، وقد تأتي رأى بمعنى ظن وتنصب مفعولین أیضا مثل 

 فیرونھ بمعنى یظنونھ، واو الجماعة فاعل، الھاء في یرونھ مفعول أول،)  قریبا
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من ) ُحْلِمیَّةرأى ال( بعیدا مفعول ثان، وتأتي رأى بمعنى حُلم أي رأى في منامھ وتسمى 
أراني فعل مضارع من ) إني أراني أعِصُر خمرا(الرؤیا وتنصب مفعولین أیضا مثل 

رأى، الفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنا، الیاء مفعول أول وجملة أعصر خمرا في محل 
المفعول الثاني، وإنما نصبت رأى الُحْلِمیَّة مفعولین ألنھا بمعنى علم وقد عملت مثلھا 

 .تشابًھا، ألن الرؤیا إدراك بالحس الباطن فأجریت مجرى العلمألن بینھما 
وھناك رأى من الرأي بمعنى االعتقاد وھي تنصب مفعولین وقد تنصب مفعوال مثل 

السََّلَم مفعول أول، حالال مفعول ثان، وقد تنصب مفعوال ) رأى أبو حنیفة السََّلَم حالال(
 ).رأى أبو حنیفة ِحَل السََّلِم(واحدا مثل 

فھي تنصب مفعوال واحدا مثل ) رأى البصریة(أما إذا كانت رأى بمعنى أبصر وتسمى 
 ).رأیت الكواكَب(
علمت فعل وفاعل، محمدا مفعول أول، أخاك مفعول ) علمت محمدا أخاك( مثال علم -

 . ثان
 ) إلیك بي واِجفاُت الشوِق واألمِل  علمتك الباذَل المعروَف فاْنَبَعَثْت(

 .عل ومفعول أول، الباذل مفعول ثانعلمتك فعل وفا
فإن علمتموھن مؤمناٍت فال (وقد تأتي علم بمعنى ظن وھي أیضا تنصب مفعولین مثل 

أي غلب على ظنكم، والضمیر ھن في علمتموھن مفعول أول، ) َترجعوھن إلى الكفار
 .ومؤمنات مفعول ثان

)  أعلم سبَب ذلكال(وقد تأتي علم بمعنى عرف وھي حینئذ تتعدى لمفعول واحد مثل 
واهللا أخرجكم من بطوِن أمھاِتكم ال تعلمون (ومثل ) ال أعلم مكاَن وجوِد زیٍد(ومثل 
 .بمعنى ال تعرفون) شیًئا

 إن مخففة من الثقیلة مھملة،  وجدنا فعل )  وإن وجدنا أكثَرھم لفاسقین( مثال وجد  -
م الفارقة التي بعد إن وفاعل، أكثرھم مفعول أول ومضاف إلیھ، لفاسقین الالم ھي الال

 تجدوه فعل)  تجدوه عند اهللا ھو خیًرا وأعظم أجًرا(ومثل . المھملة فاسقین مفعول ثان
 وفاعل والھاء فیھ ھي المفعول األول وعند اهللا ظرف، وھو ضمیر فصل، وخیرا 

 .مفعول ثان
أصل معنى الفعل وجد أنھ للداللة على إصابة الشيء على صفة وھو بمعنى : ملحوظة

أصاب یتعدى لمفعول واحد واستعمالھ بمعنى علم مبني على أن من وجد شیئا على 
صفة ما فقد علم ھذا الشيء متصفا بھا وھو بذلك یتعدى لمفعولین، وقد تأتي وجد 

 بمعنى حزن وتأتي كذلك بمعنى حقد وھي في ھاتین الحالتین الزمة ال تتعدى لمفعول
 .وال الثنین

ألفوا فعل وفاعل، آباءھم مفعول أول ومضاف )  آباَءھم ضالینإنھم ألَفوا( مثال ألَفى -
ألفیت فعل وفاعل،  اإلخالص ) ألفیُت اإلخالَص ُخُلقا كریما. (إلیھ، ضالین مفعول ثان

 . مفعول أول، خلقا مفعول ثان، كریما صفة لخلقا
فعول دریت فعل وفاعل، الحفل مفعول أول، رائعا م) َدَرْیُت الحفَل رائعا( مثال درى -

دریت فعل وفاعل، أن حرف توكید ونصب، الحق ) دریُت أن الحَق فوَق القوة. (ثان
اسم أن، فوق ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر أن، القوة مضاف إلیھ وأن واسمھا 

 .وخبرھا في محل نصب سدت مسد مفعولي درى
 )فإن اغتباطا بالوفاِء حمیُد  ُدِریَت الوفيَّ العھَد یا ُعْرَو فاْغَتِبْط(
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 دریت درى فعل ماض مبني للمجھول، التاء نائب فاعل وھو المفعول األول، الوفي 
 .مفعول ثان

تعلم ) فباِلْغ بُلطٍف في التحیُِّل والمكِر  تعلَّْم شفاَء النفِس َقْھَر َعُدوِّھا( مثال تعّلْم -
لنفس بمعنى اعلم فعل ناسخ من أفعال القلوب، الفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنت، شفاء ا

وھذا الذي في المثال . مفعول أول ومضاف إلیھ، قھر عدوھا مفعول ثان ومضاف إلیھ
من نصب تعلم لمفعولین كل منھما اسم مفرد قلیل في اللغة العربیة، وأكثر ما یكون 
تعدي تعلم إذا جاء بعدھا أن المؤكدة واسمھا وخبرھا وتكون أن واسمھا وخبرھا قد 

 :مثل سدت مسد مفعولي تعلم
 )على ُمَتَطیٍِّر وھو الُثبوُر   َتَعلَّْم أنھ ال طیَر إال ( 

 )من الیوِم أو من بعِده بابِن جعفِر  َتَعلَّْم أَبْیَت اللعَن أنك فاِتٌك (ومثل 
  ) قتیٌل بین أحجاِر الُكالِب  َتَعلَّْم أن خیَر الناِس ُطّرا(ومثل 

 . وأیام للعربالُكالب بضم الكاف اسم موضع بھ ماء وكانت عنده معارك
ھذا الفعل تعّلْم بمعنى اعلم جامد وال یأتي إال فعل أمر وھو لیس مثل الفعل : ملحوظة

تعلم الذي بمعنى درس الذي یتصرف ویأتي منھ الماضي والمضارع واألمر تعلم یتعلم 
 .وبقیة أفعال الیقین متصرفة. تعلم

وزعم وعدَّ وحجا وجعل ظن وحسب وخال : أفعال الرجحان وھي ثمانیة أفعال: ثانیھما
 .وھْب

وإني ألظنُّك یا . (زیًدا مفعول أول، أخاك مفعول ثان) ظننُت زیدا أخاك( مثال ظن -
الكاف في أظنك مفعول أول، مثبورا مفعول ثان، وقد تأتي ظن للیقین ) فرعوُن مثبورا

 ظنوا فعل) وظنُّوا أْن ال ملجَأ من اِهللا إال إلیھ(بمعنى علم وتنصب أیضا مفعولین مثل 
  وفاعل، أن مخففة من الثقیلة واسمھا ضمیر الشأن محذوف، وجملة ال ملجأ من اهللا 

 .إال إلیھ خبر أن، وأن واسمھا وخبرھا في محل نصب سدت مسد مفعولي ظن
أي ) ظننُت زیًدا(وتأتي ظن كذلك بمعنى اتھم وھي حینئذ تنصب مفعوال واحدا مثل 

 .أي بمتھم) َضنیٍنوما ھو على الغیِب ِب(اتھمتھ ومثل 
 الفعل قال ویقول ومادة القول من شأنھا إذا وقعت بعدھا جملة أن ُتْحَكى أي :ملحوظة

) عمٌرو منطلٌق: قال زیٌد(أن تبقى كما ھي وتكون في محل نصب على المفعولیة مثل 
عمرو مبتدأ، منطلق خبر والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب مقول القول ومثلھا 

 ).قل اُهللا أعلُم بما لبثوا(ومثلھا ) زیٌد منطلٌقتقول (
ویجوز في القول إجراؤه مجرى الظن فینصب المبتدأ والخبر مفعولین كما تنصبھما 

 :ظن وفیھ للعرب مذھبان
 : مذھب عامة العرب وھو أنھ ال یجرى القول مجرى الظن إال بشروط أربعةاألول

 . أن یكون الفعل مضارعا-1
 .ب أن یكون للمخاط-2
 . أن یكون مسبوقا باستفھام-3
 أن ال یفصل بینھما أي بین االستفھام والفعل بغیر ظرف أو جار ومجرور أو -4

 .معمول الفعل، فإن فصل بأحد ھذه األشیاء لم یضر
عمرا مفعول أول لتقول، منطلقا مفعول . بمعنى أتظن) أتقوُل َعْمًرا منطِلًقا؟(مثال ذلك 

 .ثان
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 )َیْحِمْلَن ُأمَّ قاِسٍم وقاِسما؟  ُلَص الرَّواِسمامتى تقوُل الُق(ومنھ 
القلص الرواسم اإلبل السریعة، القلص مفعول أول لتقول، الرواسم صفة، جملة یحملن 

 . في محل نصب مفعول ثان لتقول
لم ینصب مفعولین وإن كان ) قال زیٌد عمٌرو منطلٌق(فإن كان الفعل ماضیا مثل 

 ).یقول زیٌد عمٌرو منطلٌق(ھما مثل مضارعا لغیر المخاطب لم ینصب
 ).أنت تقول عمٌرو منطلٌق(وإن لم یسبق باستفھام لم ینصبھما مثل 

أأنت تقول (وإن فصل عن االستفھام بغیر ظرف أو مجرور أو معمول لم ینصبھما مثل 
 .والنصب عند اجتماع الشروط جائز، والرفع على الحكایة جائز) زیٌد منطلٌق؟

 من العرب ھي ُسَلْیم وھي تنصب بمادة القول مفعولین سواء أكان  مذھب قبیلةالثاني
ذا مفعول ) قل ذا ُمْشِفقا(الفعل ماضًیا أم مضارعا وجدت فیھ الشروط أم لم توجد مثل 

 .أول، مشفقا مفعول ثان
علیا مفعول أول،  صاحبك مفعول ثان ومضاف ) َحِسْبُت علیا صاحَبك( مثال حسب -

الھاء في تحسبونھ مفعول أول، وھینا مفعول ) یِّنا وھو عنَد اِهللا عظیٌموتحَسبونھ َھ. (إلیھ
 .ثان

 : وقد تأتي حِسَب للیقین وتنصب مفعولین أیضا مثل
  ) َرباحا إذا ما المرُء أصبَح ثاِقال  َحِسْبُت التَُّقى والجوَد خیَر تجارٍة(

 .التقى مفعول أول، خیر مفعول ثان
 . مسافرا مفعول ثان: لكاف في خلتك مفعول أولا) خلُتك مسافرا( مثال خال -
 ) ُیخاُل بھ راعي الُحموَلِة طائرا  وَحلَّْت ُبیوِتي في َیَفاٍع ُمَمنٍَّع(

یخال مضارع خال مبني للمجھول، بھ جار ومجرور متعلق بُیخال، راعي نائب فاعل 
 .لیخال وھو المفعول األول، الحمولة مضاف إلیھ، طائرا مفعول ثان

)  یسوُمك ما ال ُیستطاُع من الَوْجِد  َك إن لم َتْغُضِض الْطرَف ذا َھًوىِإخاُل(
إخالك فعل مضارع من خال وقد ورد ھذا الفعل إخال كثیرا بكسر حرف المضارعة 

 .الھمزة، الكاف مفعول أول ذا ھوى مفعول ثان ومضاف إلیھ
 :وقد تأتي خال للیقین فتنصب مفعولین أیضا مثل

  )ِلَي اسٌم فال ُأْدَعى بھ وھو َأوَُّل  ي َعمَُّھنَّ وِخْلُتِنيدعاِني الَغواِن(
یاء المتكلم في خلتني مفعول أول، لي خبر مقدم واسم مبتدأ مؤخر، وجملة لي اسم في 

 .محل نصب مفعول ثان
 )إنما الشیُخ من َیِدبُّ َدِبیًبا  َزَعَمْتِني َشْیًخا ولسُت ِبَشْیٍخ( مثال زعم -

 .زعمتني مفعول أول، وشیخا مفعول ثانیاء المتكلم في 
 ) فإني َشَرْیُت الِحْلَم بعَدِك بالَجْھِل  فإن َتْزُعِمیِني كنُت أجھُل فیكُم(

یاء المتكلم في تزعمیني مفعول أول وكان وما دخلت علیھ في كنت أجھل فیكم في محل 
 .نصب مفعول ثان

) ولكنما المولى شریُكَك في الُعْدِم فال َتْعُدِد الموَلى شریَكَك في الِغَنى( مثال عدَّ -
تعدد مضارع عد فعل ناسخ، الفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنت، المولى مفعول أول، 

 .شریكك مفعول ثان
 ) َفْقُد من قد َفَقْدُتھ اإلعداُم  ال َأُعدُّ اِإلقتاَر ُعْدًما ولكْن (
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ر مفعول أول، عدما أعد مضارع عد فعل ناسخ، الفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنا، اإلقتا
عددت فعل وفاعل، زیدا مفعول أول، صدیقا مفعول ) عددُت زیدا صدیقا. (مفعول ثان

 .ثان
حجوت فعل وفاعل، زیدا مفعول أول، صدیقا ) َحَجْوُت زیدا صدیقا( مثال حجا -

 .مفعول ثان
   )حتى َأَلمَّْت بنا یوما ُمِلمَّاُت  قد كنُت أحجو أبا عمرو أًخا ِثقًة(

مضارع من حجا الفعل الناسخ، الفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنا، أبا عمرو أحجو 
مفعول أول منصوب باأللف وعمرو مضاف إلیھ، أخا مفعول ثان منصوب بالفتحة، 

 .ویمكن إعراب ثقة مضاف إلیھ ویكون أخا منصوب باأللف. وثقة صفة ألخا
، جعلت فعل وفاعل، أي اعتقدتك فاھما أو ظننتك فاھما) جعلتك فاھما( مثال جعل -

 .الكاف في جعلتك مفعول أول، فاھما مفعول ثان
جعلوا فعل وفاعل، المالئكة مفعول أول، ) وجعلوا المالئكَة الذین ھم عباُد الرحمن إناثا(

الذین صفة للمالئكة، ھم عباد الرحمن جملة ال محل لھا من اإلعراب صلة الموصول، 
 .إناًثا مفعول ثان

 : عدة استعماالت وفي كل استعمال لھا معنى ومن استعماالتھاتستعمل جعل: ملحوظة
 جعل بمعنى شرع وھي من أفعال الشروع من أخوات كاد التي ھي من أخوات كان -أ

 .أي شرع) جعل العامُل یبني(مثل 
جعلُت زیدا ( جعل بمعنى اعتقد وھي التي من أخوات ظن من أفعال الرجحان مثل -ب

 .أي اعتقدت) كریما
بمعنى حول أو صیر وھي من أفعال التحویل من أخوات ظن وسیأتي بیانھا  جعل -ج

 ).جعلُت الماَء ثلجا(ومثالھا 
جعل البنَّاُء (، )جعل العامُل الرصیَف( جعل بمعنى أوجد وتتعدى لمفعول واحد مثل -د

 )للبیت سقفا
فاعلھ ھْب فعل أمر ناسخ ) ھْب صحَتَك قویًة فھل تضمُنھا؟( مثال ھْب بمعنى افترض -

 .ضمیر مستتر تقدیره أنت، صحتك مفعول أول ومضاف إلیھ، قویة مفعول ثان
 )وإال فَھْبِني امَرًأ ھالكا  فقلُت َأِجْرَني أبا مالٍك(

ھبني فعل ناسخ فاعلھ ضمیر مستتر تقدیره أنت، یاء المتكلم مفعول أول، امرأ مفعول 
 .ثان، ھالكا صفة للمفعول الثاني

 : ملحوظتان
ْب ھذه التي بمعنى افترض فعل جامد ال یتصرف وھي غیر ھْب فعل األمر ھ: األولى

 من وھب ألن ذلك فعل متصرف وھو یتعدى الثنین لیس أصلھما المبتدأ والخبر مثل
ربِّ ھْب (ومنھ ) وھبُت الفقیَر إحسانا، وھو َیَھُب الفقیَر إحسانا، وَھِب الفقیَر مساعدًة (

 ).لي ُحْكما
 ھْب أن تستعمل دون أن تلیھا أنَّ وقد ورد استعمالھا قلیال متبوعة  الغالب في: الثانیة

مثل . بأنَّ وحینئذ تكون أنَّ وما دخلت علیھ في محل نصب قد سدت مسد مفعولي ھب
 ).ھْب أن أبانا كان حمارا(، وقد روي عن عمر )ھْب أن المدیَر قد سافر(
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التصییر وتنصب مفعولین  وھي تدل على التحویل أو :أفعال التحویل أو الصیرورة
 .َصیَّر، وجعل، واتََّخَذ، وَتِخَذ، وترك، وَردَّ، وَوَھَب: ومن أشھرھا سبعة

صیرت فعل وفاعل، الطین مفعول أول، خزفا ) صیَّرُت الطیَن خزفا( مثال صیر -
 ).صیر الحائُك القماَش ثوبا(، )صیر المعلُم الطالَب مثقفا. (مفعول ثان

یجعل فعل مضارع ناسخ من جعل ) رِق یجعُل القشَّ ورقامصنُع الو( مثال جعل -
. فاعلھ ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود على المصنع، القش مفعول أول، ورًقا مفعول ثان

الھاء في جعلناه مفعول أول، ھباء ) وَقِدْمَنا إلى ما عملوا من عمٍل فجعلناه ھباًء منثورا(
 عل بمعنى شرع أو جعل وجعل ھنا تفید التصییر وھي غیر ج. مفعول ثان

 .االعتقادیة كما سبقت اإلشارة إلیھ
واتخذ اُهللا (الجبل مفعول أول، ملجأ مفعول ثان، ) اتخذ الرجُل الجبَل َمْلَجأ( مثال اتخذ -

 ).إبراھیَم خلیال
َتِخَذ الطالُب الغرفَة . (في إحدى القراءات) قال لو ِشْئَت َلَتِخْذَت علیھ أجرا( مثال َتِخَذ -

الغرفة مفعول أول مكتًبا مفعول ثان، ویكون ھذا الفعل جامًدا مالزًما لصورة ) َتباَمْك
 .الماضي

. القریة مفعول أول أطالال مفعول ثان) ترك المعتدون القریَة أطالال(مثال ترك 
بعضھم مفعول أول جملة یموج في محل ) وتركنا بعَضھم َیوَمِئٍذ یموُج في بعض(

 .نصب مفعول ثان
  ) أخا القوِم واسَتْغَنى عن المسِح شارُبھ  ُھ حتى إذا ما َتَرْكُتُھوربَّْیُت(

 .الھاء في تركتھ مفعول أول، أخا مفعول ثان
یرد فعل ) ود كثیٌر من أھل الكتاب لو َیُردُّونكم من بعد إیمانكم كفارا( مثال رد -

 .ل ثانمضارع من رد ناسخ، واو الجماعة فاعل، الضمیر كم مفعول أول، كفارا مفعو
 ) وَردَّ ُوجوَھُھنَّ الِبیَض ُسودا  َفَردَّ ُشعوَرُھنَّ السُّوَد ِبیضا(

شعورھن مفعول أول، السود صفة، بیًضا مفعول ثان، وجوھھن مفعول أول، البیض 
 .صفة، سودا مفعول ثان

 .یاء المتكلم مفعول أول، فداك مفعول ثان. أي جعلني) َوَھَبِني اُهللا ِفداك( مثال َوَھَب -
یاء المتكلم مفعول أول، مھتدیا مفعول ثان ووھب ھنا بمعنى ) َوَھَبِني الشیُخ مھتدیا(

جعل ولیست بمعنى أعطى الذي یتعدى أیضا لمفعولین ولكن لیس أصلھما المبتدأ 
 .والخبر

  ال یجوز حذف : جواز حذف مفعولي ظن وأخواتھا أو أحدھما إذا دل علیھ دلیل-4
 .ا أو أحدھما إال إذا دل علیھ دلیلمفعولي ظن أو إحدى أخواتھ

) ظننُت: (فتقول) ھل َظَنْنَت محمدا مسافرا؟: (مثال حذف المفعولین للداللة أن یقال
 :ومثل. ظننت محمدا مسافرا فحذف المفعوالن لداللة ما قبلھما علیھما: التقدیر

 )ترى ُحبَّھم عارا علي وتحسب؟  بأيِّ كتاٍب أم بأیِة ُسنٍَّة(
بھم عارا علي فحذف المفعوالن وھما حبھم وعارا علي لداللة ما قبلھما أي وتحسب ح

 .علیھما
أي ) ظننُت زیدا(فتقول ) ھل ظننَت أحدا قائما؟(ومثال حذف أحدھما للداللة أن یقال 

 :ظننت زیدا قائما فحذف المفعول الثاني للداللة علیھ ومثل
 ) ُمَحبِّ الُمْكَرِمِمنِّي بمنزلِة ال   ولقد نزلِت فال َتُظنِّي غیَره(
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أي فال تظني غیره واقعا فغیره ھو المفعول األول وواقعا ھو المفعول الثاني وقد حذف 
 .المفعول الثاني اختصارا ویدل علیھ السیاق الذي ورد فیھ

 .فإن لم یدل دلیل على الحذف لم یجز
 
 : اإللغاء والتعلیق لبعض أخوات ظن-5
ق من أخوات ظن ھي أفعال القلوب المتصرفة فقط  الذي یجوز فیھ اإللغاء والتعلی-1

وھي اثنا عشر فعال  ھي رأى وعلم ووجد وألفى ودرى وظن وحسب وخال وزعم 
 .وعدَّ وحجا وجعل

 األفعال الجامدة من أفعال القلوب وھي َتَعلَّْم من أفعال الیقین و ھْب من أفعال -2
 .ء وال تعلیقالرجحان وكذلك أفعال التحویل كلھا ال یجوز فیھا إلغا

 : أحكام العمل واإللغاء والتعلیق-3
 إعمال ھذه األفعال معناه وجوب نصب مفعولیھا وھو واجب إن تقدمت على -أ

معمولیھا ولم یعلقھا معلق كما ورد في أمثلتھا السابقة ویمتنع إلغاؤھا وذلك على رأي 
 .البصریین، والكوفیون یرون جواز إلغائھا وإن تقدمت

ناه إبطال عمل ھذه األفعال في اللفظ والمحل لتوسطھا بین المفعولین أو  اإللغاء مع-ب
 .تأخرھا عنھما

زیدا (فإن توسطت بین المفعولین جاز إعمالھا وجاز إبطالھا واإلعمال أرجح مثل 
باإلھمال فزید مبتدأ وعالم ) زیٌد ظننُت عالٌم(باإلعمال یجوز فیھ أن تقول ) ظننُت عالما

 :ة لتوسطھا بینھما ومما ورد باإلھمال قول الشاعرخبر وظننت غیر عامل
 )وفي األراجیِز ِخْلُت اللُّْؤُم واْلَخَوُر  أِباألراِجیِز یاْبَن اللُّْؤِم ُتوِعُدني؟(

 .في األراجیز خبر مقدم، اللؤم مبتدأ مؤخر وخلت مھملة لتوسطھا بینھما
زیٌد عالٌم (ح مثل وإن تأخرت عن المفعولین جاز اإلھمال واإلعمال واإلھمال أرج

زیدا عالما (باإلھمال فزید مبتدأ وعالم خبر وظننت مھملة لتأخرھا، ویجوز ) ظننُت
 :مفعول أول مقدم ومفعول ثان مقدم، ومما ورد باإلھمال للتأخر قول الشاعر) ظننُت

 )ما قد ظننُت فقد َظِفْرُت وخاُبوا  القوُم في َأَثِري ظننُت فإن یكْن(
 .أثري متعلق بمحذوف خبر، وظننت مھملة لتأخرھاالقوم مبتدأ، وفي 

 التعلیق ھو إبطال عمل ھذه األفعال لفظا ال محال  العتراض ما لھ صدر الكالم -ج
 :بینھا وبین معمولیھا، والذي لھ صدر الكالم ال یعمل فیھ ما قبلھ، ومما لھ صدر الكالم

دأ، جملة ینطقون خبر، ھؤالء مبت) لقد علمَت ما ھؤالء ینطقون( ما النافیة مثل -1
 .علمت معلقة

 ).علمُت ال زیٌد قائٌم وال عمٌرو( ال النافیة مثل -2
 ).وتظنون إن لم لبثتم إال قلیال( إن النافیة مثل -3
 ).ولقد علموا َلَمِن اشتراه ما لھ في اآلخرِة من َخَالق( الم االبتداء مثل -4
  الالم الواقعة في جواب القسم مثل -5
 )إن المنایا ال َتطیُش ِسھاُمھا   َلَتْأِتَینَّ َمِنیَِّتيولقد علمُت(
وسیعلُم الذین ظلموا (ومثل ) وَلَتْعَلُمنَّ أیُّنا أشدُّ عذابا وأبقى؟( أدوات االستفھام مثل -6

أي نائب مفعول مطلق أي ینقلبون أي انقالب، ولیس منصوبا بیعلم ) أيَّ ُمْنَقَلٍب ینقلبون؟
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، ومثل )علمُت أیُّھم أبوك؟(ومثل .الكالم وال یعمل فیھ ما قبلھألن االستفھام لھ صدر 
 ).علمُت أزیٌد عنَدك أم عمٌرو؟(و ) علمُت غالُم أیِّھم أبوك؟(
 )أعلُم إنَّ ھشاما َلكریٌم( إنَّ التي في خبرھا الالم مثل -7
 : لو الشرطیة مثل-8
 )َوْفُرأراد َثراَء الماِل كان لھ    وقد علم األقواُم لو أن حاتما(
 ).أعلُم كم كتاٍب قرأ عليٌّ( كم الخبریة مثل -9

وما ُیدریك لعلھ (ومثل ) وإن أدرى لعلھ فتنٌة لكم ومتاٌع إلى حین( لعل مثل -10
 ). َیزََّكى؟

 .وقال بعض النحاة إن لعل ال تكون معلقا إال للمضارع من الفعل درى
 : ملحوظات

لغاء إبطال للعمل في اللفظ والمحل ولكن الفرق بین اإللغاء والتعلیق أن اإل: األولى
التعلیق إبطال للعمل في اللفظ فقط ویبقى العمل في المحل تقدیرا وذلك ألنھ جاء 

 :العطف على محل الجملة بالنصب في قولھ
 ) وال موجعاِت القلِب حتى َتَولَِّت  وما كنُت أدِري قبل َعزََّة ما الُبكا(

لة ما البكا الذي علق الفعل أدرى عن العمل فقد عطف موجعات بالنصب على محل جم
 .فیھ بسبب االستفھام

الفرق الثاني بین اإللغاء والتعلیق إن اإللغاء جائز إذا توسط الفعل من أفعال : الثانیة
القلوب المعمولین أو تأخر عنھما واإلعمال جائز كذلك كما سبق، أما التعلیق فإنھ 

 .عمالواجب عند وجود المعلق وال یجوز معھ اإل
یجوز أن یكون فاعل الفعل والمفعول األول ضمیرین متصلین أو غیر متصلین : الثالثة

) إني َأراني أعِصُر خمرا: (متحدین في المعنى ویختلفان فقط في الموقع اإلعرابي مثل
. ففاعل الفعل أرى ضمیر مستتر تقدیره أنا وھو للمتكلم والمفعول األول یاء المتكلم

فالفاعل لرأیت التاء وھي ضمیر المتكلم، والمفعول ) غبا في السفررأیُتني را(ومثل 
 .األول یاء المتكلم

 :یجري التعلیق في أفعال أخرى غیر أفعال القلوب منھا: الرابعة
شككُت أزیٌد عندك أم ( كل فعل شك ال ترجیح فیھ ألحد الجانبین على اآلخر مثل -1

 ).ترددُت أكان معي خالٌد أمِس أم لم یكن؟(، )نسیُت أإبراھیُم مسافٌر أم خالٌد؟(، )عمٌرو؟
اتضح لي (، )سوف أتبیُن أصادٌق أنت أم كاذٌب؟( كل فعل یدل على العلم مثل -2

 ).أمجتھٌد أنت أم مقصٌر؟
امتحنُت علیا أیصبُر (، )فكرُت أتقیُم أم تسافُر؟( كل فعل یطلب بھ العلم بشيء مثل -3

، )سألُت أتزوُرنا غدا أم ال؟(، )ُر الصنیعَة أم یكُفُرھا؟َبَلْوُت إبراھیَم أیشك(، )أم یجزُع؟
 ).استفھمُت أمقیٌم أنت أم راحٌل؟(
.  كل فعل من أفعال الحواس الخمس مثل لمست وأبصرت وسمعت وشممت وتذوقت-4
، )شِممُت الوردَة أطیبُة الرائحِة أم غیُر طیبٍة؟(، )تذوقُت الطعاَم أِمْلٌح ھو أم ُحْلٌو؟(
أبصرُت الشجرَة أناضجُة الثمِر أم (، )لقارئ َأجیُِّد التالوِة أم غیُر َجیِِّدھا؟استمعُت ل(

 ).َلَمسُت لوَح الخشِب أناعٌم ھو أم خشٌن؟(، )غیُر ناضجٍة؟
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ھناك أفعال تنصب مفعولین :  أفعال تنصب مفعولین لیس أصلھما المبتدأ والخبر-6
: مثل. ، كسا، ألبس، ھدىأعطى، منح، وھب: لیس أصلھما المبتدأ والخبر منھا

كسوُت (، )وھبُت المحتاَج دینارا(، )منحُت المتفوَق جائزًة(، )أعطیُت الطالَب كتابا(
، )سأل الفقیُر الغنيَّ عطیًة(، )سألُت المعلَم سؤاال(، )أْلَبْسُت الیتیَم قمیصا(، )الفقیَر ثوبا

 ).ویھدَیك صراطا مستقیما(
عل في المعنى فیكون ھو المفعول األول، وھو في ویجب في ھذه األفعال أن یتقدم الفا

 ھذه األمثلة الطالب والمتفوق والمحتاج والفقیر والیتیم والمعلم والغني والنبي ألنھ ھو 
الذي یكون منھ الفعل فھو الذي یأخذ أو یعطي أو یسأل أو ُیكَسى أو ُیلَبس أو یوَھب أو 

 .ُیھَدى
 

 أعلم وأرى
اعیل الثاني والثالث منھما أصلھما مبتدأ وخبر ومن  ھناك أفعال تنصب ثالثة مف-1

 .أشھرھا سبعة ھي أعلم وأرى وأنبأ ونبأ وأخبر وخّبر وحّدث
 أعلم وأرى أصلھما علم ورأى من أفعال القلوب التي تنصب مفعولین وقد دخلت -2

 علیھما الھمزة فتعدیا إلى ثالثة مفاعیل وأصبح الذي كان فاعال  لكل منھما مفعوال  أول
أعلمت فعل وفاعل، زیدا مفعول أول، عمرا مفعول ) أْعَلْمُت زیدا عمرا منطلقا(مثل 

أریت فعل وفاعل، خالدا ) َأَرْیُت خالدا بكرا أخاك(ثان، منطلقا مفعول ثالث، ومثل 
وقد كان المفعول األول في المثالین . مفعول أول، بكرا مفعول ثان، أخاك مفعول ثالث

رأى (، )َعِلَم زیٌد عمرا منطلقا(حین كانا متعدیین لمفعولین  فاعال قبل دخول الھمزة 
الكاف في یریكھم مفعول أول، ) إذ ُیریَكُھُم اهللا في منامك قلیال (ومنھ ). خالٌد بكرا أخاك

 .وھم مفعول ثان، وقلیال  مفعول ثالث
 شأن الھمزة أنھا تعدى الفعل الالزم فتصیر ما كان فاعال  مفعوال  ویكون: ملحوظة

وتصیر الفعل المتعدي لواحد )  أخرجت الولَد-خرج الولُد(تعدي الفعل لواحد مثل 
وتصیر ما كان متعدیا )  أْلَبْسُت الولَد قمیصا-لبَس الولُد قمیصا(متعدیا الثنین مثل 

 .الثنین متعدیا إلى ثالثة مثل أعلم وأرى السابقین
 : أمثلة بقیة األفعال المتعدیة لثالثة مفاعیل-3
زیدا مفعول أول عمرا مفعول ثان مسافرا مفعول ) أنبأُت زیدا عمرا مسافرا(أ  أنب-

 .ثالث
  ) كما زعموا خیَر أھِل الَیَمِن   وُأْنِبْئُت َقْیسا ولم َأْبُلُھ(

 .التاء في أنبئت نائب فاعل وھي المفعول األول، قیسا مفعول ثان، خیر مفعول ثالث
 .فعول أول أخاه مفعول ثان ناجحا مفعول ثالثزیدا م) نبأُت زیدا أخاه ناجحا( نبأ -
التاء في نبئت نائب فاعل وھي المفعول األول، محمدا مفعول ) ُنبِّْئُت محمدا كریما(

 .ثان، كریما مفعول ثالث
 )وال قراَر على َزْأٍر من األَسِد  ُنبِّْئُت أن أبا قابوَس َأْوَعَدِني(

 وأن ما دخلت علیھ سدت مسد المفعولین التاء في نبئت نائب فاعل وھي المفعول األول
 .الثاني والثالث

المعلم مفعول أول، خالدا مفعول ثان، حاضرا )  َأْخَبْرُت المعلَم خالدا حاضرا( أخبر -
 .مفعول ثالث
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التاء في أخبرت نائب . دنفا بمعنى مریضا) ما علیَك إذا ُأخِبرَتني َدِنفا أن تزورني(
 .لمتكلم مفعول ثان، دنفا مفعول ثالثفاعل وھي المفعول األول، یاء ا

ھشاما مفعول أول، أخاه مفعول ثان، ناجحا مفعول ) َخبَّْرُت ھشاما أخاه ناجحا( خّبر -
 .ثالث

  ) فأقبلُت من أھلي بمصَر أعوُدھا  وُخبِّْرُت سوداَء الغمیِم مریضًة(
مفعول التاء في خبرت نائب فاعل وھي المفعول األول، سوداء مفعول ثان، مریضة 

 .ثالث
خالدا مفعول أول، بكرا مفعول ثان، مقیما مفعول ) َحدَّْثُت خالدا بكرا مقیما( حّدث -

 .ثالث
  ) ْثُتُموُه لھ علینا الوالُء؟  أْو َمَنْعُتم ما ُتْسَأُلون فَمْن ُحدِّ(

التاء في حدثتموه نائب فاعل وھي المفعول األول، ھاء الغائب في حدثتموه مفعول ثان، 
 .لھ علینا الوالء في محل نصب مفعول ثالثجملة 

 ھذه األفعال التي تنصب ثالثة مفاعیل مثل األفعال التي تنصب مفعولین في :ملحوظة
أحكامھا من جواز حذف أحد مفاعیلھا إذا دل علیھ دلیل، ومن جواز إلغائھا وإعمالھا إذا 

 معلق مما سبق توسطت مفاعیلھا أو تأخرت عنھا، ومن وجوب تعلیقھا إذا جاء بعدھا
 .ذكره في ظن وأخواتھا

 
 تطبیق

)1( 
 :بین فیما یلي المفعول األول والمفعول الثاني لظن أو أي من أخواتھا

 ).وتحسبھم أیقاظا وھم رقود (-2  ).وما أظن الساعة قائمة (-1
 . ألفى المؤمنون الرسل صادقین-4 ).زعم الذین كفروا أن لن یبعثوا (-3
 . یخال المقصر األمر سھال -6  ).اضراووجدوا ما عملوا ح (-5
 . ھب مالك كثیرا فھل تكون مبذرا؟-8  . جعلت النار الحطب ھشیما-7
 . لو شاء اهللا ما أدراكم إیاه-10  . علم الناس الحق منتصرا-9

 . ال تسأل اإلنسان حاجة واسأل خالقھ-12  )وكذلك جعلناكم أمة وسطا (-11
)2( 

یجب إعمالھا وأفعال یجوز إعمالھا وإلغاؤھا وأفعال فیما یلي أفعال من أخوات ظن 
 :یجب تعلیق عملھا، بین كال  منھا مع ذكر السبب في كل حالة

 . علمت لینقضین األجل-2  . واضحا ظننت الموضوع-1
 . رأیت ال المال باق وال الجاه-4  . حسبت األمانة خیر الصفات-3
 ).لنفسد في األرضلقد علمتم ما جئنا  (-6   . مجتھد خلیل ظننت-5
 . وجدت ألبوك كریم-8  . دریت إن الباطل لزاھق-7
 . تعلم أخا صدیقك مجتھدا-10   . ألفیت الكتاب شامال -9

 ).وإنا لنراك فینا ضعیفا (-12  . ومن وجد اإلحسان قیدا تقیدا-11
)3( 

 :أكمل الجمل اآلتیة بما یناسبھا
 .أمین غیر 0000 فلما تعاملت معھ 0000 ظننت زیدا -1
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 .0000 ال تحسبن العلم ینفع وحده -2
   ). من التعفف0000یحسبھم الجاھل  (-3
 . سبیال 0000 اتخذ الغشاش -4
 . وھو لك عدو0000 كم من الناس تعده -5
 ) یدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطھا كل البسط0000 (-6
 . فانیة0000 تعلم -7
 . في واجباتھم0000 رأیت الناس -8
 .0000جل اإلنسان ألفیت  إذا جاء أ-9

 .0000 على البالء 0000و000ذاكرا وقلبا 0000 یھب اهللا الصالح من عباده -10
)4( 

 :ھات من عندك ما یأتي
 ظن وقد حذف المفعول الثاني من -2  . تقول وقد نصبت مفعولین-1

 .مفعولیھا
 . علم وقد علقت عن العمل-4  . أعلم وقد نصبت ثالثة مفاعیل-3
 . سدت أن ومعموالھا مسد مفعولیھا خال وقد-5
 . حسب وقد توسطت بین مفعولیھا-7  . درى وقد نصبت مفعولین-6
 . خّبر وقد نصبت ثالثة مفاعیل-9  . منح وقد نصبت مفعولین-8

 . حجا وقد نصبت مفعولین-10
)5( 

 :أعرب ما یأتي
 )وإني ألظنھ  كاذبا (-
 )وتحسبھم أیقاظا وھم رقود (-
 ).المستقیماھدنا الصراط  (-


