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 :الحروف النافیة الناسخة ما وال والت وإن: 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 

روف وأن كان وأخواتھا أفعال وھي األصل في العمل، والثاني األول أنھا ح: 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 

 أخوات كان واعتبرت قسما مستقال االسمیة والفعلیة، ولذلك لم تقو في العمل لتكون من
 .عنھا

 

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

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

 :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 ) َبما مسيٌء من َأْعَت(وخبرا مثل 
ظرفا (وتساھلوا في الخبر إذا كان شبھ جملة . مبتدأ مؤخر، جملة أعتب صلة الموصول

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

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

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

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

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

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

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

أو لكن قاعٌد ویكون إعرابھ أنھ خبر ) ما محمد قائما بل قاعٌد(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 
 .ز وال قاعٌد على أنھ خبر مبتدأ محذوف أي وال ھو قاعدویجو) 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
 

یس في لغة الحجازیین مثل ما وال تعمل في لغة بني تمیم ولعملھا  تعمل عمل ل 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
 .فإن تقدم الخبر لم تعمل) ال مجتھٌد خائبا(ا على خبرھا مثل  أن یتقدم اسمھ-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
 )یاوال َوَطٌر مما َقَضى اُهللا واِق  َتَعزَّ فال شيٌء على األرِض باقیا(

 .وھذا الشرط أورده بعض النحاة، ولم یتفق علیھ الجمیع
 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

لب فیھما لفظ الحین، وجاء بلفظ  أن یكون اسمھا وخبرھا دالین على الزمان وغ-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

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

 .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)  ضائعا خیٌر
 )ولكن بأن ُیْبَغى علیھ َفُیْخَذال إِن المرُء َمْیًتا بانقضاِء حیاِتھ(
) 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(ثل  أال یقترن خبرھا بإال فإن اقترن بھا لم تعمل م-3

 خبر، أما إن جاءت إال بعد الخبر فإن ذلك ال یؤثر في عملھا مثل
 )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



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

 149

 تطبیق
)1( 

ما یأتي الحروف النافیة الناسخة العاملة وغیر العاملة وبین اسم العاملة وخبرھا استخرج م
 :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
 )إن ھذا إال ملك كریم (-6.    لمسئول عنھا بأعلم من السائل ما ا-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    .مقصرا……  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
 . ال النافیة الناسخة وقد عملت-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

 .ت وقت مزاح اسكت فال- )وما اهللا یرید ظلما للعالمین (- )إن أنت إال نذیر (-


