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  ملخص البحث
 الجائز فغـي العربيـة،      اإلهمالإلى دراسة   ) اإلهمال في النحو  (يهدف هذا البحث    

 تعمل بشروط وهيئات خاصة بها، يمكن أن تهمل النتفـاء           العربيةوهي أقسام في    

 أفعاالً وحروفاً وأسـماء تتـراوح بـين         األقسامشرط أو نقض هيئة، وتضم هذه       

 في اللغة واالصـطالح، وإهمـال       اإلهمال واإلعمال، وقد عالجت معنى      اإلهمال

هـو   في كل ذلك     واإلهمال الحرف،   لوإهما، وإهمال االسم،    )تاماً وناقصاً 0الفعل  

 الكلمة العاملة إال لعارض يعرض لهـا،        اإلهمالترك العمل في الكلمة، وال يدخل       

  .فيبطل عملها أو يعود بها إلى أصلها

  
Abstract 

This paper, "Greammatical Inactivation, El-Ehmal", aims at 

studying categories of permissible inactivation in Arabic, which 

work according to certain conditions and forms. They can be 

inactive due to the absence of a certain condition or form. They 

include verbs, nouns and prepositions which vary between 

activation and inactivation, "El-Ehmal and El-E'emal". The 

study has explored the dictionary and terminological meaning of 

"El-Ehmal", including the inactivation of complete and 

incomplete "defective" verbs, in addition to the inactivation of 

nouns and prepositions. 

Inactivation refers to the disuse of words. Inactivation does not 

affect an active word unless it is exposed to exceptional 

conditions, which may inactivate or return it to its origin. 



 2

  :مقدمة

، ترجو حوله وقوتـه،      الحول والقوة كل يٍد تمتد ضارعة      الحمد اهللا رب العالمين، يهب      

 ومن  على آله وصحبه  وعلمين،  ، وقدوة المت  لى من ال نبي بعده، سيد العلماء      والصالة والسالم ع  

  . تبعهم بإحسان إلي يوم الدين

ر الحكم، وذلك بـالنظر فـي       رهذه األمة باقتباس أنوار العلم، والتقاط د      فقد انشغل صفوة أبناء     

 معارف الكتاب المجيد، ولطائف الحديث الشريف وال يمكن الوصول إلي هذا المقصد النبيل إال             

 أدرس أصالً من أصول نحـو       ثرت في هذا البحث أن    آذلك  ل، و بعد حذق اللسان العربي المبين    

 ، فكان موضوع هذا البحث الذي يتناول جانباً مهماً من جوانب التقعيد، وهـو جانـب               العربية

  ). اإلهمال في النحو(العنوان ، فكان ) اإلهمال(

وف ، وس إهمال واجب، وإهمال جائز   : نقسم إلي قسمين  ي، و األعمالقسيم  واإلهمال في العربية    

،  حول أقسام من العربية تعمل بشروط وهيئات خاصة بهـا          دوراإلهمال الجائز، والذي ي   أهتم ب 

، أو انتقضت هيئة من هذه الهيئات، أهملت وبطـل عملهـا،            فإذا انتقى شرط من هذه الشروط     

، فيها ال تتغير بتغير شرط أو هيئة      ، فإن حالة الكلمة     ما اإلهمال الواجب  أ ،لم تكن عاملة  وكأنها  

ثرت الحديث حول اإلهمال الجائز والذي يضم في ثناياه أفعاالً وحروفاً وأسماء تتراوح             آذلك  ول

ه اإلعمال ومن ثم فإنه يهمـل،  في، فبعضها األصل ال واألعمال أو اإلعمال واإلهمال  بين اإلهم 

  .وبعضها اآلخر األصل فيها اإلهمال ومن ثم فإنه يعمل

لنحاة التي تتحدث عـن اإلهمـال واإلعمـال تثيـر           ات ا رلنحو، يرى أن عبا   في ا وإن الناظر   

مـا أمعنـا     كل والتساؤالت، وتزداد إلحاح األسئلة واالستفهامات      ستفهاماتاال وتبعث   التساؤالت

  . ها، وذلك لكثرة تشعبالنظر في هذه الموضوعات

 ألنني  ؛ابهبلكل ذلك سأحاول البحث في موضوع اإلهمال في النحو، لكشف قناعة، ومعرفة أس            

األفهام في   التي تعالج أصول النحو، وتقربها من        ة للموضوعات رفقي أن المكتبة العربية     وجدت

  .ثوب جديد وأسلوب قريب

  فقد صرفت جهـدي إلـى      ،بة بكر لم تجهدها أفكار الباحثين     ولما كانت مثل هذه المواضيع تر     

، ومـن   يفةكل ذلك اللغة الشر    أنشد في ) قديمة ومتأخرة ( مسائلة، من مصادرها األصلية     جمع  

  : على ما يليثم فقد استقر بناء البحث 

  ). وناقصاًتاماً( إهمال الفعل  - 

 .إهمال الحرف - 

 . إهمال االسم - 

 وتحت كل فرع مما سبق مسائل لإلهمال تختص به ، فالفعل التام يهمـل إذا كـان زائـداً أو                   

همل إذا كـان مـن      ، أما الحرف في    الزائد ه أما الناسخ فيهمل من    ،، أو مؤكداً  افةكال) بما(متصالً  
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افية، أو خففت نونها، أو     ك بما ال  الحروف التي تشبه ليس في العمل، أو إن وأخواتها إذا اتصلت          

قات تهمـل   ، فالمـصادر والمـشت    صب للمضارع، أو إال في االستثناء، أما األسماء       النا) إذن(

  .، وسأبدأ كل ذلك بالحديث عن معنى اإلهمال لغة واصطالحاوتعمل

  : ةاإلهمال في اللغ
ـ ال  بعد البحث في معجمات اللغة وجدت أن المعنى اللغوي لإلهمال            هـذه  بعـض  ذكر فـي   ُي

، يقول أبو البقـاء فـي        في البعض اآلخر   عدم االستعمال و التركالمعجمات أو أنه يدور حول      

  )1(."ستعملهيخلى بينه وبين نفسه، أو تركه ولم : أهمله: اإلهمال: "الكليات

ى المتروك لـيالً ونهـاراً،      وهو السد " )همل(موس المحيط في باب      والقا وقد جاءت في اللسان   

  )2(."ين نفسه، أو تركه ولم يستعملهخلي بينه وب: وأهمله

ن به عكس اإلهمـال يقـول ابـن         ، ويقصدو فه النحاة، بل مثلوا له    فلم يعرّ : أما في االصطالح  

، وقـال فـي     )3("همالهاومذهب تميم إ   ،)ليس(مالهما عمل   ع إ المجيزينفمذهب  ) ال(أما  : عقيل

  )4(.أنها ال تعمل شيئاً: ر عن المهملموضع آخ

، أو  ثر فيما دخل عليه رفعاً أو نـصباً       فالعامل هو ما أ   : ويعرف المرادي العامل والمهمل يقول    

  )5(.، وغير العامل بخالفه ويسمى المهملاًجراً أو جزم

ن يعملـه، وبعـض آخـر       فبعض العرب كالحجازيي  ) ما(من المحدثين يقول عباس حسن أما       و

  )6(.يهمله) كبني تميم(

مما سبق يتضح أن النحاة يقصدون باإلهمال عكس اإلعمال، فاإلهمال عندهم هو عدم العمـل               

  .أو عدم عمل الحرف أو الفعل أو االسم فيما بعده

                                        
، 2ة بيـروت، ط     ، مؤسسة الرسـال   )هـ1094ت  ( أيوب بن موسى الحسيني الكنوتي       :، أبو البقاء  الكليات) 1(

 .211: م، ص1993
، والقـاموس المحـيط     710: ، ص 11:، م )همـل ( منظور، دار صادر، بيروت، باب       ن لسان العرب الب   )2(

 .1386، 1385: م ص 1987، 2، ط ، بيروتةمؤسسة الرسال: أبادي فيروزلل
  .312: ، ص1محمد محي الدين عبد الحميد، ط : ، تحقيق)هـ769 -698( شرح ابن عقيل )3(
   .1/317:  السابق)4(
محمـد نـديم    . فخر الدين قباوة، أ   .د:  الجني الداني في حروف المعاني، للحسن بن قاسم المرادي، تحقيق          )5(

  .23: ، ص1983، 2 دار اآلفاق الجديدة، بيروت، طفاضل، منشورات
  .593: ، ص1 : ج25 النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف بمصر، ط )6(
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فاإلهمال نقيض اإلعمال، فإذا كان اإلعمال هوتأثير الكلمة في كلمة آخرى لعالئـق بينهمـا،               

ل ترك العمل في الكلمة، وال يدخل اإلهمال الكلمة العاملة إال لعارض يعـرض لهـا،                فاإلهما

  .  فيبطل عملها أو يعود بها إلي أصلها
  

  . ، إنه جواد وهوبصة لوجه الكريمأسأل اهللا جلت قدرته أن يجعل أعمالنا خال

  .، وسالم على المرسلينعوانا أن الحمد اهللا رب العالمينوآخر د
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  إهمال الفعل: أوالً
وقعد يقعد، ومـا أشـبهه،      : قام يقوم :  أو مستقبل، نحو   ض، وزمان ما  الفعل ما دل على حدث    

ولما يكـون    أخذت من لفظ أحداث األسماء وبنيت لما مضى          ةوأما الفعل فأمثل  : "يقول سيبويه 

  )1(."ولما هو كائن لم ينقطع

اعلين، إنما هي عبارة عـن       في الحقيقة أفعاالً للف    ، وليست األفعال عبارة عن حركات الفاعلين    ف

وهمـا  : سند إليه عن المسند والم  :  سيبويه ، ويقول )2(" وأفعال المعبرين عن تلك األفعال     ،أفعالهم

يذهب : ومثل ذلك : قائالً، وال يجد المتكلم منه بداً، ويردف         منهما عن اآلخر   ما ال يغني واحد     

وهذا هو  ،  )3(" من اآلخر في االبتداء    ما لم يكن لالسم األول بد     ، ك فعل من االسم  لل، فالبد   عبد اهللا 

اإلسناد الذي هو األصل في بناء الجملة، وهو عملية ذهنية ينجزها ذهن المتكلم عندما يـدرك                

  )4(.)اإلسناد(م في الذهن الربط بينهما بومضة عالقة معينة بين شيئين يريد التعبير عنهما فيت

 مبيناً للمعلـوم أو مبينـاً       ،ى ذلك أن الفعل يعمل مذكوراً أو محذوفاً       ، ومعن والفعل يعمل مطلقاً  
  )5(.، تاماً أو ناقصاًماً أو مؤخراً، مقدمشتقاً أو جامداً ،للمجهول

، بل يحتاج إلي     بمرفوعه فييكت وناسخ أو ناقص ال      هبمر فوع وينقسم الفعل إلي فعل تام يكتفي       
 سـواء   ، ولكن يمكن أن يهمال    ما اإلعمال ل فيه وكال القسمين األص   ،)6( كمال معناه  إلمنصوب  

ولما كانت األفعال ذات دالالت مبهمة تحتاج إلي ما يبينها ويظهرها            مهمالً   أكان الفعل تاماً أو   
المبهمة، فقد كان اإلهمال فـي  فكانت دائمة طالبة لما بعدها من األسماء لتبدوا منها تلك الداللة    

  : ، وذلك كما يليمخالفاً لما هو ضروري لحياتها الداللية جاءت عليه، أو ااألفعال مخالفاً لم
  : الفعل التام -1

 فيه ألن من خصائص الفاعل أنه يكون مرفوعاً ، والعامل           ؛ويعمل الفعل التام الرفع في الفاعل     

 من فاعل سـواء أكـان     قرر النحاة أنه ال بد لكل فعل         أو شبه فعل فقد      ،ما تقدم عليه من فعل    

  : إال أن الفعل التام ال يحتاج إلي فاعل في موضعين )7(.ضميراً مستتراًأسماء ظاهراً أو 

 : وف بمافالمك  . أ

                                        
 . 12:، ص1: م ج2،1991، دار الجيل، بيروت، ط)هـ180: ت (نبرق كتاب سيبويه، عمرو بن عثمان بن )1(
النفـائس،  مازن المبارك ، دار     . د: ، تحقيق   )هـ  377ت(  أبو القاسم الزجاجي     ،اإليضاح في علل النحو   ) 2(

  .53: ، ص1979، 3بيروت، ط 
  .1/23: الكتاب )3(
 :، ص م2003، ط،   تي، دار نائل، عمـان    سناء حميد البيا  . قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم، د        )4(

310. 
 .13: ، ص1984، 1يم سيد أحمد، ط أحمد إبراه. أنواع العامل اإلعرابي، د )5(
  .1/297: شرح ابن عقيل )6(
سعد كريم  : تحقيق) هـ749ت( ابن ام قاسم    :  توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، للمرادي         )7(

  .1/5: ، وتوضيح المقاصد والمسالك53: الدرعمي، دار ابن خلدون، ص
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يـة ومـصدرية    فنا: اسمية وحرفية، أما الحرفية فلها ثالثة أقسام      : لفظ مشترك، تأتي على وجهين    ) ما(و

المتـصلة  كافـة عـن الرفـع وهـي        : ، والكافة ثالثة أقسام   كافة وغير كافة  :  الزائدة فقسمان  ، أما وزائدة

، وكافة عن عمـل الجـر وهـي         صلة بإن وأخواتها  تعن عمل النصب والرفع، وهي الم      باألفعال، وكافة 

، ل الرفع فـي األفعـال   الكافة لعم)ما(نا في هذا المقام فرع واحد وهو وما يهم ،  )1(المتصلة بأحرف الجر  

التي تكف غيرها عن    : الكافة، أي ) ما(يسميها النحاة    و ، وطال ، وكثر ،هي ال تتصل إال بثالثة أفعال، قلً      و

، ذكر بعض النحاة أنها تكـف       طالما، قلما، كثر ما   : ، تقول تصلت به أن يؤثر في معمول     العمل وتمنع ما ا   

  . )2 (قلما يقول ذلك أحد: في، نحوهذذه األفعال عن العمل إذا أريد بها الن

  :)3( الفعل المؤكد-ب

 األمر فال يمكن توكيده وحده بغير فاعله ويكون توكيد           ينحصر توكيد الفعل بالماضي والمضارع أما فعل      

توكيـداً  ده دون تكرار فاعله، إذ لو تكرر الفاعل لكان التوكيد للفعل مع فاعله، ولـيس                حالفعل بتكراره و  

 المؤكـد فاعـل، إنمـا        وال يكون للفعل    بفعل توكيد الجملة وليس بتوكيد فعل    بللفعل وحده، فيكون األمر     

  : ومن ذلك قول الشاعر. )4 (الفاعل لألول

  أتاك أتاك الالحقون احبس احبس

، أمـا   ، ولذلك فال فاعل لهما    )أتاك واحبس (ين األولين   مؤكدان للفعل ) احبس(والفعل  ) أتاك(فالفعل الثاني   

   .)أنت( تقديره تترهو ضمير مس) احبس( الالحقون ، وفاعل الفعل األول فهو) أتاك( فاعل الفعل األول 

  : اسخالفعل الن  -2

إلي فاعل مـا دامـت ناقـصة        إن األفعال الناقصة تعمل عمالً مختلفاً عن باقي األفعال ، فهي ال تحتاج              

 جزأيها ، وتصبح الجملة فعلية بعـد أن         والتكتفي بمرفوعها وتدخل على الجملة االسمية فتزيل اسم وحكم        

؛ ألنها ليست أفعاالً صحيحة     عمالهاإكانت اسمية ، إال أن أننا نجد أن السيوطي يذهب إلي أن القياس عدم               

الذي يثبت فيه، وإنما عملت تشبيها لها بما يطلب من األفعـال             إذ دخلت للداللة على تغير الخبر بالزمان      

  .)5 (الصحيحة

  

  

                                        
زن المبارك، ومحمـد  ما. د: ، تحقيق)هـ761ت ( مغني اللبيب ، جمال الدين ابن هشام المصري     : راجع )1(

: ، والجني الداني  407 – 390: ، ص 1979،  5بيروت، ط   : ، دار الفكر  سعيد األفغاني : ، راجعه  حمد اهللا  على

322 :336. 
 .333: الجنى الداني )2(
 .2/466: ، وشرح ابن عقيل2/5: توضيح المقاصد والمسالك: راجع )3(
 .3/531، 1/72:  النحو الوافي)4(
 .21: عرابيأنواع العامل اإل )5(
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   :كان وأخواتها. أ

 البصريين  ثر وقد ذهب سيبويه وأك    ،)الفاعل(بالمرفوع  تفي  تك، أي   تامة) كان(استعمل العرب   

   )1(. تمامها هو داللتها على الحدث والزمانإلي أن معنى

، مؤكدة  ب، وهي تأتي زائدة   ور منص خبزائدة فيلغي عملها وتهمل، فال تحتاج إلي        ) كان (وتأتي

   )2(.للكالم ال اسم لها وال خبر

 ألنهـا قـسم غيـر       ؛وقد ذكر بعض النحاة أن معنى زيادتها أنها ال تعمل شيئاً فال مرفوع لها             

هي تامة، ومعنى زيادتها عدم اختالل المعنى بدونها، ثم هي باقية على            :  وقيل الناقصة والتامة، 

ومعنى زيادتها أنها غير عاملـة، فـال     ": )4( قال عباس حسن   ،)3(داللتها على الماضي المشهور   

ـ                   ة تحتاج إلي معمول من فاعل أو مفعول، أو اسم وخبر ، إذ ليس لها عمل، وليـست معمول

   ."، وال يتأثر صوغ األسلوب بحذفها زائدلغيرها ، وهذا شأن كل فعل

: ذهب السيرافي والصيمري إلي أنها ترفع ضمير المصدر الدال عليه الفعل ، كأنه قيـل              وقد  

  .كان الكون: ، أيان هوك

  : ظنَّ وأخواتها-ب

  :حروف، ويقسمها النحاة إلى قسمينظن وأخواتها كلها أفعال وليس فيها 

ن معانيها قائمة بالقلب، متصلة به، ومنها الفرح، الحـزن،           وسميت بذلك؛ أل   : أفعال قلوب  -1

  .كار، واإلنالفهم، الذكاء، اليقين

 وهي التي تدل على انتقال الشيء من حالة إلى حالـة            : أو التحويل  رييالتص  أفعال التعبير  -2

حول الشيء من حالته القائمة إلى أخـرى        : ، أي )رصي(أخرى تخالفها، فكل فعل منها بمعنى       

  . جعل، ورد، ترك، اتخذ، صير، هب: ايرها، مثلتغ

وجميع هذه األفعال تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين، والبد لكل فعل في القـسمين               

من فاعل، ال يغني عنه وجود المفعولين أو أحدهما، فيصبح المبتـدأ مفعـوالً أول، والخبـر                 

  . مفعوالً ثانياً

  :ى قسمينوقد قسم النحاة أفعال القلوب إل

  . رأي، علم، وجد، درى، تعلم:  ما يدل على اليقين، نحو-

  . خال، ظن، حسب، زعم، حجا، جعل، هب:  ما يدل على الرجحان، نحو-
                                        

 .190: ، ص1 شرح التصريح على التوضيح، خالد بن عبد اهللا األزهري، دار الفكر، ط )1(
حامد المؤمن، عالم الكتـب، بيـروت،       : تحقيق) هـ392ت  (اللمع في العربية، أبو الفتح عثمان بن جني          )2(

 .89: ، ص1985، 2ط
  .116: ، ص1 ط 1987 حاشية الخضري، الشيخ محمد الخضري، دارالفكر، بيروت، )3(
  .1/579:  النحو الوافي)4(
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بمعنى ظُن، وتختص هذه    ) هب(وبمعنى اعلم،   ) تعلَّم(واألفعال القلبية متصرفة إال فعلين، هما       

  :األفعال القلبية المتصرفة بأحكام، منها

   :التعليق -1

منعه من العمل   مفعولين معاً، أو لفظ أحدهما دون       وهو منع الناسخ من العمل الظاهر في لفظ ال        

، ويكون االسمان بعدها في موضع المفعـول،        )1(ترك العمل لفظاً دون المحل    : أيفي المحل،   

  )2(.لمانع، والمانع ما يليوذلك 

    ولقد علمتً لتـأتين منيتـي      

   سهامهاإنَّ المنايا ال تطيش  

علمـت أبـو   . علمت أيهم قام؟، أو مضافاً إليه، نحو:  كون أحد المفعولين اسم استفهام، نحو     -

علمت أزيد قائم أم عمرو؟ وحكمه تعليق واجب، أما         : من زيد؟ داخالً على أحد المفعولين، نحو      

أبوك هو أم   علمت عمراً   : إذا وقع االسم قبل االستفهام وقد تقدمها الفعل، فهو تعليق جائز، نحو           

  .أبو غيرك
  )3(."وظنوا مالهم من محيص"نحو قوله تعالى : النافية) ما( مع -

  )4(."نون إن لبثتم إال قليالًوتظ"نحو قوله تعالى : النافية) نإ(  مع -

  )5(."ولقد علموا لمن اشتراه"تعالى  مع الم االبتداء، نحو قوله -

  )6(.لك قول لبيدعلمت ليقومن زيٌد، ومن ذ:  مع الم القسم، نحو-

    ولقد علمتً لتـأتين منيتـي      

  .إنَّ المنايا ال تطيش سهامها  

  . ظننت ال زيٌد قائٌم وال عمرو: النافية، نحو) ال( مع - 

وألنها عزلـت    ما بعدها؛ فيوعلة التعليق في جميع ما سبق أن لها الصدارة، فال يعمل ما قبلها              

خـصوصية  لس لها ارتباط لفظي بما قبلهـا، ف       الفعل عن الجملة التي بعدها، وأصبحت جملة لي       

 استحال أن تعمل في ألفاظها، أو أن تتخطاها إلى مـا            – وهي وقوعها صدراً     –هذه الحروف   

بعدها، إذ إن وقوعها صدراً يدل على أن ما بعدها جملة تامة األركان، وإن كان لهـا تعلـق                   

                                        
   فـي شـرح جمـع الجوامـع، جـالل الـدين الـسيوطي               ، همع الهوامع  106: اللمع في العربية  :  انظر )1(

، 252،  210: ، ص 2، ج 1987،  2عبد العال سالم مكرم، مؤسـسة الرسـالة، ط        . د: ، تحقيق )هـ911ت  (

، وتوضـيح   264 -246/ 1:، وشرح التصريح  156 -147/ 1: وحاشية الخضري . 24 -12/18:األشموني

  .57 -2/3: ، والنحو الوافي394 -174/ 1: المقاصد والمسالك
 .152/ 1: حاشية الخضري )2(
  .65: األنبياء )3(
 .52: اإلسراء )4(
 .102: البقرة )5(
 .2/30:األشموني: من معلقة لبيب انظر )6(
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 هـو   – الفعل عن مفعوليه     : بحيث تعزل  -معنوي بالفعل القلبي، وخطورة منزلة هذه الحروف      

كونها ذات تأثير معنوي في التركيب، فيعتمد عليها مضمون التركيب الذي دخلت عليه، فالنفي              

كذلك االستفهام، وكذلك   مثالً، ليس لنفي الجزئين، أو لنفي أحدهما، بل لنفي مضمون الجملة، و           

  )1( .التوكيد

لـق   سدت مسد مفعولي الفعل، فإن عُ       نصب والجملة الواقعة بعد الفعل القلبي المعلق في محل       

  .ملة في محل نصب المفعول الثانيكانت الج. الفعل القلبي عن المفعول الثاني فقط

  :إلى ما سبق)2(وأضاف ابن مالك

  )3(."وإن أدري لعله فتنة لكم" :لعل، نحو قوله تعالى -

   بلـه وال يعمـل     ه منقطع ممـا ق    مثل االستفهام في أنه غير خبر، وأن ما بعد        ) لعل(وذلك ألن

  )4(.فيه

  :)5(قول الشاعر لو، ك- 

 وقد علم األقوام لو أن صائماً     
  

        أراد شراء المال كان له وفـر 
  

  )6(: اإللغاء-2

:  أي العمل لغير مانع لفظاً أو محـالً؛     يختص المتصرف من األفعال القلبية باإللغاء، وهو ترك       

ز وذلك إذا وقعت هذه األفعال في       إبطال عمل هذه األفعال وما يتصرف منها على سبيل الجوا         

  :، وعلى هذا يكون لهذه األفعال حكماناالبتداءغير 

ظننـت زيـداً    :  الكالم، فال يجوز اإللغاء، نحو     ابتداء وذلك إذا وقعت في      :وجوب األعمال  -أ

  :)7(، من ذلك قول الشاعرأخاك

  ج   كذلك أدبتَ حتى صار من خلقي     

  أني رأيت مالك الشيمة األدب  

  

                                        
 .149، 2/147، 236، 1/235: الكتاب: انظر )1(
 .2/31:ألشمونيا )2(
 .111:األنبياء )3(
 .2/234:  همع الهوامع)4(
: ، ومعه كتاب  )هـ761ت  (بن هشام   شذور الذهب في معرفة كالم العرب، ا      :  البيت لحاتم الطائي، وانظر    )5(

 31/ 2: ، واألشـموني  .366: منتهى األدب بتحقيق شرح شذور الذهب محمد محمد الدين عيد الحميـد، ص            

 .234/ 2: وهمع الهوامع
 -379/ 1: ، وتوضيح المقاصد والمـسالك      30 -26: ، واألشموني 229 -227/ 2: همع الهوامع : انظر )6(

 .109 -108: ، واللمع في العربية438 -435/ 1: ، وابن عقيل382
 .2/29: ، واألشموني2/437: ، وابن عقيل1/65: أوضح المسالك:  قائله مجهول، انظر)7(
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  :)1( وقوله

  ج   أرجو وآمل أن تدنو مودتهـا     

 وما إخال لـدينا منـك تنويـل         
  

  : الكالم، وتنقسم إلى قسمينابتداءوذلك إذا لم تقع هذه األفعال في  جواز اإللغاء، -ب

  : جواز اإللغاء، واإلعمال أحسن -

  زيـد ظننـت أخـاك،      : زيداً ظننت أخاك، ويجوز   : وذلك إذا توسط الفعل بين المفعولين، نحو      

  :)2(من ذلك قولهو
  ج

 أبي األراجيز يابن اللـؤم توعـدني      
  

 وفي األراجيز خلت اللؤم والفشل     
  

  

  : جواز اإلعمال، واإللغاء أحسن-

 وذلـك   جوز زيداً قائمـاً ظننـت؛     زيٌد قائٌم ظننت، وي   : وذلك إذا تأخر الفعل عن مفعوليه، نحو      

  :)3(من ذلك، قوله. لضعفه لتقدم المعمول عليه
  

 عمـان وإنمـا   هما سيدانا يز  
  ج

 يسوداننا إن أيسرت عثماهمـا      
  

  

لغاء متى ظننت؛ زيد فاضل فيجوز اإل     : فإذا تقدم الفعل على المفعولين، وتقدم عليه شيء، نحو        

  )4( .واإلعمال، واإلعمال أرجح

  .  وجد في هذه األفعال، إال أنه كان خاصاً باألفعال القلبية وما هو في معناه-إذن-فاإلهمال

لبية أصلها أال تعمل؛ ألنها داخلة على جملة، وليس على مفرد، والجملة ال تتـأثر               واألفعال الق 

ألفاظها بالعوامل الداخلة عليها، لما فارقت هذه األفعال هذه األصل فيها، وهو عدم التأثير فـي                

الجملة وأثرت فيها لطلبها مضمونها إظهاراً لتشبتها بالجملة، كان احتمال جنوحها إلى أصـلها              

  .همال غير بعيدوهو اإل

                                        
 .2/435: ، وابن عقيل2/229: همع الهوامع: ر البيت لكعب بن زهير، انظ)1(
 .2/228: ، وهمع الهوامع294/ 1: شرح التصريح على التوضيح: ه الدبيري، انظر البيت ألبي أسيد)2(
 .1/253: ،وشرح التصريح على التوضيح229/ 2: همع الهوامع: البيت للعين المتقري، انظر )3(
 .232/ 2: ع، وهمع الهوام42/ 2: انظر النحو الوافي )4(
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  :إهمال الحرف: ثانياً
 عاملة، وقد عرف النحاة العامـل       إن الحروف العربية تنقسم إلى حروف غير عاملة، وحروف        

  )1(.اً أو ساكناًنه ما أوجب كون آخر الكلمة مرفوعاً أو منصوباً أو مجرورأ
الذي ال يعمـل مطلقـاً      فالعامل إذن هو الذي يعمل دائماً، وإن قلَّ عمله، أما غير العامل فهو              

واألصل في العوامل هو الفعل، أما األسماء فتعمل حمالً على األفعال؛ ألنها فروع عنها، ولهذا               
ال يعملها النحاة إال بشروط معينة، أما الحروف فهي أضعف العوامل النحويـة جميعهـا فقـد      

  )2(.ابت عن الفعل كحروف النداءألحقت األفعال في العمل، ألن بعض الحروف ن
، )3(معنى في غيرهـا فقـط  كلمة دلت على  : وقد حد النحاة الحروف بحدود كثيرة، أكثرها دقة       

  معنى االسم :" وما دامت على معنى في غيرها، فقد تميزت عن الفعل واالسم ويقول ابن يعيش
 ولو. الغالم، فُهم منه المعرفة   : والفعل في أنفسهما، ومعنى الحرف في غيره، أال تراك إذا قلت          

مفردة لم يفهم منه معنى فإذا قرن بما بعده من االسم أفاد التعريف في االسم فهـذا                 ) أل: (قلت
  )4(."همعنى داللته في غير

ال  تدل على المنتهي، فهي تدل على منتهى غيرهـا،        ) إلى(وكذلك  "وفسر ذلك الزجاجي بقوله     
  )5(. وكذلك سائر حروف المعانيعلى منتهاها نفسها،
توصف، وحديثنا   ف تعمل في غيرها وال يعمل فيها غيرها، فهي تصف وال          وعلى هذا فالحرو  

فإن فقدت شرطاً مـن     ‘عن الحروف العاملة بشروط معينة    -إن شاء اهللا تعالى   – سيكون   -هنا-
  : جرياً على أصلها،وإليك بيان ذلكهذه الشروط فإنها تهمل

  : الحروف العاملة عمل ليس-1
وإن، وقد علل النحاة عملها عمـل        والت، وال، ما، :يفي العمل ه  )ليس(والحروف التي تشبه    

فقد  ،يس محمٌد قائماً وما محمد قائماً     ل: أنها تشبهه في نفي الحال، فلو قلت      ) ليس( الفعل الناقص 
، وقد أفردها النحاة فـي      )6(ف قيامه في الماضي أو المستقبل     نفيت قيام محمد في الحال، ولم تن      

  )7(.ا حروف وليست أفعاالًتها، ألنهباب مستقل عن كان وأخوا

                                        
الشيخ خالد  : ح، شر )هـ471 (العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية، الشيخ عبد القاهر الجرجاني           )1(

 .73:  ، ص2البدراوي زهران، ط . د: ، تحقيق)هـ905(األزهري الجرجاني 
 .76: أنواع العامل اإلعرابي: راجع  )2(
. د: تحقيق) هـ816 -740( محمد السيد الشريف الجرحاني    بن، وكتاب التعريفات، علي     20: الجني الداني  )3(

 .96: ص: ، القاهرةالخفني، دار الرشادعبد المنعم 
 .302/ 1شرح ابن عقيل : انظر : ال يعرف قائله )4(
 .54 :8 اإليضاح في عللل النحو )5(
: واللمع في العربيـة    ،78:  وأنواع العامل اإلعرابي   323: ، والجني الداني  1/247: حاشية الصبان : راجع )6(

91. 
 .247/ 1:  حاشية الصبان)7(
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بليس في العمل لألسباب التي ذكرتها سابقاً من أنها تـشبهها فـي نفـي               ) ما(وقد ألحق النحاة    

الحال، وأنها تدخل على الجملة االسمية، إال أنهم اختلفوا في عملها، فأهل البـصرة أعملوهـا                

رآن مدعماً لرأيهم، قـال     القعمل ليس جرياً على لغة أهل الحجاز، وقيل أهل تهامة الذين نزل             

  )2(."وما هنَّ أمهاتهم" : وقال،)1("هذا بشراً ما" :تعالى

  :)3(وقال الشاعر

ــ ــا متكنف ــاهمأبناؤه  ون أب
  ج

  هم أوالدهاوا الصدور وما حنق  
  

كمـا  . )4(أما أهل تميم فأهملوها، وإهمالها هو القياس عند سيبويه كما جاء في شرح التصريع             

ليس الطيب إال المسك بـالرفع، ولعـل إهمالهـا هـو لعـدم              :  فقالوا أهملوا ليس حمالً عليها   

   )5(.ها بالدخول على الجملة االسميةاختصاص

أن ال  حرف نفي يدخل على األسماء واألفعال، وقياسـه         ) ما(جاء في شرح المفصل أعلم أن       

 علـى   وذلك ألن عوامل األسماء ال تدخل على األفعال، وعوامل األفعال ال تدخل           ،  يعمل شيئاً 

هل قام زيد؟، وهل زيد؟ قـائم       : األسماء على حد همزة االستفهام وهل، أال ترى أنك لما قلت          

الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر، لم يجز إعمالها في شيء من األسماء واألفعـال لعـدم                ،فوليه

هـا  ا زيد قائم فيلي   م: ما قام زيد، كما تقول    : ؛ ألنك تقول  )ما(اختصاصهما فهذا هو القياس في      

  )6(."االسم والفعل

فلغة أهل تميم أقيس، ولغة أهل الحجاز أفصح، وبها ورد القرآن الكريم، وقد أختلف النحاة في                

ترفع االسـم وتنـصب الخبـر، أمـا         : تعمل في الجزأين، أي   : فأهل البصرة قالوا  ) ما(عمل  

  .)7(عملت في األول فقط، وأما نصب الثاني فعلى إسقاط الخافض: الكوفيون فقالوا

) مـا (تعمل عمل ليس، إال أن ليس هي األصل في العمل، ألنها فعل أما              ) ما(وبالرغم من أن    

فإنها حرف ضعيف، ولذلك فقـد أعملهـا        ) ما(فحرف، وبذلك تكون ليس أقوى في العمل من         

الشروط أهملت ولـم    أهل الحجاز بشروط، إن توفرت فيها عملت، وإن فقدت شرطاً من هذه             

  )8(.تعمل عمل ليس

                                        
 .31: يوسف )1(
 .2: المجادلة )2(
 .2:  ، ص8، عالم الكتب، بيروت، ج) هـ643ت ( شرح المفصل، ابن يعيش النحوي )3(
 .196/ 1: شرح التصريح) 4(
 .399: ، ومغني اللبيب78: ، وأنواع العامل اإلعرابي247/ 1: حاشية الصبان)5(
 .91:  واللمع في العربية108/ 1:شرح المفصل )6(
 .109/ 2: ، وهمع الهوامع196/ 1: شرح التصريح )7(
 .78: أنواع العامل اإلعرابي )8(



 13

  :)1(النافية عمل ليس) ما(وط إعمال شر

 ما إن زيٌد قـائٌم،      :أال يقترن اسمها بإن الزائدة، فإن اقتران اسمها بإن الزائدة أهملت، نحو            -1

 :)2(قال الشاعر
 

 وما إن طبنـا جـبن ولكـن       
  ج

  آخرينــالــةمنايانــا ودو  
      

  

  :)3(صدرية، قال الشاعر المأما أهل الكوفة فقد أجازوا نصب الخبر مع اقتران االسم بإن
  

      بني غدانة ما إن أنتم ذهـب 
  ج

 وال صريف ولكن أنتم الخـزف       
  

  

، )صـريف ) (ذهب(، ورووا البيت بنصب     )إن(فقد ذهب الكوفيون إلى جواز نصب الخبر مع         

 زائدة كافة والرأي ما قاله أهل البصرة لدعمه بما نزل في القرآن            ) إن(أما البصريون فعلى أن     

) مـا (، فإذا وليـت     )إن(ال يليها   ) ليس(تزيل شبهها بليس؛ ألن     ) بإن(ن اقتران ما     وأل الكريم؛

في لغة أهل الحجاز، بما في      ) ما(مع  ) إن(ويشبه سبيويه   . تباينا في االستعمال وبطل اإلعمال    

  )4(.، وتمنعها أن تكون من حروف ليستجعلها من حروف االبتداء: إنّما يقول: قولك

: رها بإال، فإن انتقض النفي بإال بطل عملها، كما جاء في قوله تعـالى              أال ينتقض نفي خب    -2

  )6(".وما أمرنا إال واحدة"، وقوله )5("وما محمد إال رسول"

في هذه الحالة إنها فقدت معنى ليس الذي من أجله عملت عملها وهـو              ) ما(وعلة بطالن عمل    

النافية هو  ) ما( الجملة، فشرط عمل     النفي، فلم يصل نفيها إلى الخبر الذي هو مناط الفائدة في          

                                        
محمد كامل بركـات، دار الفكـر،       : شرح التسهيل البن عقيل على كتاب التسهيل البن مالك ، ت          : راجع )1(

، 118/ 1: ، وحاشية الخـضري   249 -247/ 1: ، وحاشية الضبان    281-277: ، ص 1، ح 1980دمشق،  

عبد . د: تحقيق) جمال الدين أبو عبد اهللا    (، ابن مالك    ، وشرح الكافية الشافية   197 -196/ 1: وشرح التصريح 

، 329 -322: ،والجنـي الـداني   432 -430: ، ص 1، ج 1982،  1المنعم هريدي، دار المأمون للتراث ، ط      

، وكتـاب الكافيـة البـن       177: ، والعوامل المائة  81 -79: إلعرابي،وأنواع العامل ا  91واللمع في العربية،    

 .112: ، ص1،ج1985، دارالكتب العلمية ، بيروت ، )هـ686ت (الحاجب النحوي 
، والجني  221/ 4،  3/153الكتاب  : ك، وينسب إلي ذي اإلصبع العدواني وغيره، انظر       يسممروة بن   : قاله )2(

الغلبـة  : العادة والدأب ، والدولـة    :  والطب 111/ 2: همع الهوامع ، و 120/ 5:  وشرح المفصل  327: الداني

 .واالنتصار
، وهمـع   1/247: ، وحاشية الـصبان   329: الجني الداني : ، انظر )هـ244ت(يعقوب بن السكيت    :  قائله )3(

، 10/303، وشرح ابن عقيـل      1/196: ، وشرح التصريح  1/431: ، وشرح الكافية الشافية   2/112: الهوامع

 .الفضة: والصريف
 .4/221:  الكتاب)4(
 .144: آل عمران )5(
 .50: القمر )6(
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بقاء النفي في الخبر، فإذا وجد النفي صح العمل فيه، وإن انتقض في غيره من المتعلقات بـه                  

  )1(.ه يبطل العملفإن

شجاع، وقد انتقض نفي الخبر بإال، لوجدت أن الخبر في هذا المثال مثبتاً،              اال ما علي : فلو قلت 

لنفي أيضاً، وبذلك يكون نفي النفي إثباث، ومن هنا يكـون           ل) اال(حرف نفي، و    ) ما(ذلك أن   

  . الخبر مثبتاً ال منفياً؛ ولهذا اشترط النحاة لبقاء عملها وجوب بقاء النفي

، واستـشهد علـى ذلـك يقـول     )اال(في الخبر الموجب بـ  ) ما(وقد روى عن يونس إعمال      

  :)2(لسُمغ
   

 وما حقُّ الذي يعثو، نهـاراً     
  

    ــه ــسرقُ ليلَ ــوي  االً إال نك
  ج

  

  :)3(ويقول اآلخر

 نوناً بأهله منجوما الدهر إال    
  ج

وما صاحب الحاجات إال معذباً   
  ج

وما الـدهر إال يـدور      : )جنوناإال من (إال ينكل نكاال،و    : ، على تقدير  )كاالإال ن (وقد ُأول قوله    

مـه، وأول   ، ثم حذف الفعل والمضاف وأقيم المضاف إليه مقا        )وهو الدوالب (دوران منجنون   

  )4(.إال ُيعذُب معذبا: على تقدير) إال معذباً(

، بطـل   ما مهمـل علـي    : وأال يتقدم خبرها على إسمها، فإن تقدم خبرها على اسمها، نح           -2

، فهي حرف والحرف عامل ضـعيف فـال         )ما(عملها وأهملت، وهذا مستمد من طبيعة عمل        

: معنى أن يتقدم االسم ويتأخر الخبر، نحـو يستطيع أن يعمل إال إذا كان ترتيب الجملة طبيعياً ب    

  ما على مهمالً،

  :)5(رتفع كقول الشاعرا تقدم الخبر فإذا

 وما حسن أن يمدح المرء نفسه     
  ج

  أخالقاً تـذم وتُحمـد     ولكنَّ  
      

  :)6(وقال آخر

 وما خذل قومي فأخضع للعدا    
  ج

 ولكن إذا أدعـوهم فهـم هـم         
  

  

                                        
 .97/ 7: شرح التصريح )1(
 .يفسد: ، ويعثو325:  والجني والداني111/ 2: همع الهوامع )2(
، وشـرح   197/ 1: ، وشرح التصريح  325: ، والجني الداني  111/ 2: همع الهوامع : قائله مجهول، انظر   )3(

 .75/ 8:لمفصل، وشرح ا303/ 1: ابن عقيل
 .326: ، والجني والداني1/197:  شرح التصريح)4(
 .277/ 1:  وشرح التسهيل133/ 2: همع الهوامع: قائله مجهول، انظر) 5(
 .1/198: شرح التصريح: قائله مجهول، انظر) 6(
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اة قد أجاز نصب الخبر المقدم على االسم، فقـد جـوزه            هذا مذهب الجمهور إال أن بعض النح      

ما قائماً إال زيـٌد، وقـال       : ما قائماً زيٌد، أما األخفش فجوزه مع إال، نحو        : الفراء مطلقاً، نحو  

  :)2(، وقال الفرزدق)1( أعتبما مسيئاً من: إنه لغة، وحكي: الجرمي

  بشر إذ هم قريش وإذ ما مثلهم       فأصبحوا قد أعاد اهللا نعمتهم 
  :)3(وقال اآلخر

رانإذ ما ِمثْلَها نَج نجران  
وأن الفرزدق تميمي لم يعـرف شـروطها        ) غلط: (واليكاد يعرف، وقيل  ) شاذ(قال األشموني   

مبتدأ، وهـو لـيس     ) ومثلهم(خبر  ) بشر: (عند الحجازيين، فأراد أن يتكلم بلغتهم فغلط، وقيل       

  )4(. اكتسبت البناء من المضاف إليهمنصوباً بل مبني في محل رفع؛ وإنما بنيت ألنها

فيها قائماً رجٌل، والخبر محذوف وهـو العامـل         : وقد أول الجمهور النصب على الحالية نحو      

  )5(.م في الوجودما مثله: فيها أي

: أما إذا تقدم معمول الخبر على االسم وهو ليس ظرفاً وال جاراً ومجروراً بطل عملها، نحـو                

  :)6(قول مزاحم بن الحرث العقيليكما طعامك زيٌد أكٌل، وذلك 

   من وافي مني أنا عارفوما كلَّ    تعرفها المنازل من منى وقالوا

 )عارف( الفاعل   باسممنصوبة على المفعولية    ) فكل(ما أنا عارفاً كل من وافي مني،        : وأصلها

  . سم على اال معمولأما إذا كان معمول الخبر ظرفاً أو جاراً ومجروراً فيجوز تقديم الخبر

  :)7(كقول الشاعر

  فما كلَّ حيٍن من توالي مواليا    بأهبة حزم لذ وإن كنت آمناً

، وهو ظـرف لـم      )كل حين (فما من توالي مواليا كل حين، فلما تقدم معمول الخبر           : واألصل

  .يبطل عملها

ويرى السيوطي عكس هذا الرأي، إذ أنه يجوز النصب إذا كان الظرف المتقدم هـو الخبـر،                 

  )8(.نصب إذا كان الظرف المتقدم هو معمول الخبرويمنع ال

                                        
 .323: ، والجني والداني133/ 2: همع الهوامع: راجع )1(
: ، وشرح الكافية الشافية   324: ، والجني الداني  1/198: التصريح، وشرح   .113/ 2: همع الهوامع : انظر )2(

  .248/ 1: ، وحاشية الصبان433/ 1
 .113/ 2: همع الهوامع: قائله مجهول، انظر )3(
 . 113/ 2: همع الهوامع) 4(
 .305 -304/ 1: ، وشرح ابن عقيل 198/ 1: ، وشرح التصريح248/ 1:بانحاشية الص: انظر)5(
 .198/ 1: ، وشرح التصريح 146، 72/ 1: الكتاب:  انظر،قائله مجهول) 6(
 .1/278بأهبة حرب كن : ، وقد ورد في شرح التسهيل1/199: شرح التصريح:  قائله مجهول، انظر)7(
 .2/114:  همع الهوامع)8(
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ما ما نريد قائٌم؟ ألن نفي النفـي إثبـات؛          : ، فإن تكررت بطل عملها، نحو     )ما( أال تتكرر    -4

) ام(فاألولى نافية، والثانية نفت النفي، فأصبح إثباتاً، فال يجوز نصب قائم، وقد قال النحاة إن                

  :)1(الثانية فيها ثالثة أوجه، وهي

  .األولى) ما( نافية لنفي األولى، وفي هذه الحالة الكالم إثباتاً، فال تعمل -أ

  . زائدة، فيجب إهمال األولى، تشبيهاً لها بإن الزائدة-ب

  مؤكدة لنفي األولى، وفي هذه الحالة يجوز اإلعمال عند الفارسي وجماعة من الكـوفيين،              -ج

  :)2(كقوله

  م أحد مستعصماما من ِحما      ال ينسيك األسى تأسيا فما

  .فليست مؤكدة) ما(ما يجدي الحزن، ثم ابتدأ : وقد ُرد على ذلك بأنه شاذ؛ أي

 الثانية نافية، فاألظهر أن أن األولى هي التي نفت نفي الثانيـة،             إذا كانت  :)3(وقال بعض النحاة  

  .م قيام زيدما ما نريُد قائم فقد انتفى عد: وليست الثانية هي التي نفت نفي األولى، فإذا قلت

ما زيٌد بشيء إال شيء ال يعبأ بـه وقـد           :  أال يبدل من خبرها، فإن أبدل بطل عملها، نحو         -5

اسـتوت  : مع إبدالها بموجب، فقد قال سيبويه بعد ذكره للمثال الـسابق          ) ما(أجاز قوم إعمال    

  )4(.اللغتان، يعني لغة الحجاز ولغة تميم

، فقد ذهب سيبويه    )5( وقد اختلف النحاة في إعمالها     ل،قلي) ليس(النافية فإعمالها عمل    ) ال(أما  

ولـم   ،األخفش والمبرد إلى منع إعمالهـا     وذهب   ،فة من البصريين إلى جواز إعمالها     وطائ

ناصر ) ربالمق( صاحب   عمل ليس لغة تخص قبيلة بعينها إال      ) ال(يصرح النحاة بأن إعمال     

أهـل  : م يعملها، وقـال الزمخـشري     بنو تميم ال يعملونها، وغيره    : المطرزي فإنه قال فيه   

القياس عند بني تميم عدم إعمالها، ويحتمـل أن         :  دون طىء، وفي البسيط    الحجاز يعملونها، 

  )6(.وافقوا أهل الحجاز على إعمالهايكونوا 

تعمل، وقيل في    ال: وقيل عكسه،: النافية، وقيل ) إن(النافية تعمل عمل ليس أكثر من       ) ال(و

  )7(. فقط بشرطاالسم

                                        
 .1/306:  شرح ابن عقيل)1(
 .2/112:  قائله مجهول، همع الهوامع)2(
 .1/120:  حاشية الخضري)3(
 .1/306:  وشرح ابن عقيل1/120: حاشية الخضري: ، وانظر2/316: تاب الك)4(
محمد محي الدين عبد الحميـد، دار       " ؛ تحقيق   )هـ761ت  (ابن هشام األنصاري    : أوضح المسالك : راجع) 5(

 .284: ، ص1من ح1974 ، 6الفكر، ط
  .120/ 2: همع االهوامع: راجع) 6(
 .118/ 2: السابق) 7(
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، ما عدا الشرط األول وأن يكون       )ما(ـ  النافية الشروط السابقة ل   ) ال( النحاة إلعمال يشترط  و

 ن المعارف ال تجرى مجرى النكرة في هذا الباب؛        اعلم أ و" :المعموالن نكرتين، قال سيبويه   

في المعرفة،  ) ليس(عمل) ال(، وقد أجاز ابن جني إعمال       )1("ال تعمل في معرفة أبداً    ) ال( نأل

  :)2( ابن مالك، قال النابغة الجعديفقهووا

   سواها وال عن حبها متراخياًباغياً                      وحلت سواد القلب ال أنا 

علـى  ) ال أرى باغيـاً   (ل على تقدير  إنه مؤو  :، فأبن مالك قال   وقد اختلف النحاة في ذا البيت     

شرحه  جاء في    ،فأجاز ذلك )4(، أما أبو حيان   )3(حال) باغياً(يحة و حذف الفعل واألفعال الصح   

، فقـال أبـو     )ورفعها معرفة نادر  (ن ابن مالك قال في التسهيل     لكتاب التسهيل البن مالك، فإ    

 حذا المتنبي حذو النابغـة      وقد ).والقياس على هذا سائغ عندي    (حيان في شرحه هذه العبارة    

  :)5(فقال

  حمد مكسوباً وال المال باقياًفال ال األذى                   إذا الجود لم يرزق خالصاً من

  :)6(كرة، قول الشاعرإعمالها في الن ومن شواهد 

                        وال وزر فما قضى اهللا واقياً على األرض باقياً     تعز فال شيء

  :)7(وقول الشاعر

فبوئت حصناً بالكماة حصيناً غير خاذل                  نصرتُك إذ الصاحب          

ال :  على اسمها، فال يجـوز أن تقـول     ال يتقدم خبرها  أ) ليس( عمل) ال(شرط الثاني إلعمال  وال

  )8(.قائماً رجٌل

  :)9( منكرجٌل إال أفضَلال  :جوز أن تقولأال ينتقض النفي بإال، فال ي: والشرط الثالث

ضعف  ألنها أ   فاصل، فإن فصل بينهما بطل عملها؛      ا وبين اسمها  أال يفصل بينه  : الشرط الرابع 

وبـين  ) ال(واعلم أنك إذا فصلت بـين       : "، قال سيبويه  )10(شرطها عدم الفصل  ) ما(، و )ما(ن  م

                                        
  .2/296: الكتاب )1(
  .282/ 1: ، شرح التسهيل293: ، والجني الداني315/ 1: شرح ابن عقيل: انظر )2(
 .253/ 1: ، والصبان . 120/ 8: امعهمع الهو )3(
 .316/ 1: شرح ابن عقيل: راجع) 4(
 .82: ، وأنواع العامل اإلعرابي316/ 1: ، وشرح ابن عقيل294: الجني الداني) 5(
 وشرح  292: ، والجني الداني  119/ 2: ، وهمع الهوامع  286/ 1: المسالك  أوضح  : قائله مجهول، وانظر    ) 6(

 .1/253: ، والصبان282/ 1: ، وشرح التسهيل313/ 1: ، وشرح ابن عقيل199/ 1: التصريح
 .282/ 1: ، وشرح التسهيل293: ، والجني الداني314/ 1: شرح ابن عقيل: قائله مجهول، انظر) 7(
 .316/ 1: شرح ابن عقيل) 8(
 .316/ 1: السابق) 9(
 .120/ 2: همع الهوامع) 10(
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 وذلك ألنهم جعلوهـا، إذا ارتفعـت، مثلهـا إذا           الثانية؛) ال(د  االسم بحشو لم يحسن إال أن تعي      

  )1(".فعل؛ ألنها ليست بنصبت ال تفصل

 )2(" فيها غوٌل والهم عنها ينزفـون      ال"ومن الشواهد التي ذكرها سيبويه على ذلك قوله تعالى          

ال تعمـل إذا فًُـصل      ) ال(ألن   اً،فإن تكلمت به لم يكن إال رفع      : ولهوعلق سيبويه على اآلية بق    

  . بينها وبين االسم رافعة وال ناصبة

  :)3(ون خبرها محذوفاً، كقول الشاعرفإن الغالب أن يك) ليس(عمل ) ال(فإذا عملت 

  نا ابن قيس ال براحفأ      من صدَّ عن نيرانها 

ة وعـدم عملهـا فـي الخبـر         لالسم خاص ) ال(وقد ذكر السيوطي أن البيت شاهد على رفع         

   )5(.ُح، والصحيح جواز ذكرهالبرا:  على البيت بقوله، وعلق الصبيان)4(ملفوظاً

، فـال حاجـة     أصـالً ) ال(ال تزاد بعد    ) إن( ألن   النحاة اقتران اسمها بإن الزائدة؛    ولم يشترط   

  . )6(راط ذلك فيهاالشت

لذلك منع   ألنها حرف غير مختص، و     نادر؛) ليس(النافية وإعمالها عمل    ) إن(والحرف الثالث   

هـا الكـسائي     األمر لسيبوبه، وأجاز إعمال    زيُعوين والمغاربة،   اعمالها الفراء، وأكثر البصري   

لنقل عن سيبوبه   وقد اختلف ا  . )7(اج والفارسي وابن حني وابن مالك     ين وابن السر  وأكثر الكوفي 

والمنع عن أبي العباس المبرد، ونقل النحاس عكس        عن سيبويه   والمبرد، فنقل السهيلي الجواز     

  )8(.ه، ونقل ابن مالك الجواز عنهماذلك، فنسب الجواز المبرد والمنع إلى سيبوب

اء مكـة   رونحد إلى تهامة وإلى ما      هي لغة أهل العالية، وهم ما فوق أرض         )9(الك وقال ابن م  

 وال  إن ذلـك نافعـك    : فمن النثر قولهم    والصحيح اإلعمال، فقد سمع نثراً ونظماً،      ،وما واالها 

إن ": ضارك، وإن أحٌد خيراً من أحد إال بالعافية، وقول اهللا عزوجل على قراءة سعيد بن حير               

  :)11(ومن النظم قول الشاعر)10(." دون اهللا عباداً أمثالكمالذين تدعون من

                                        
 .299/ 1: الكتاب) 1(
 .47: الصافات) 2(
/ 1: ، وشـرح ابـن عقيـل      119/ 2: ، وهمع الهوامع  296،  58/ 1الكتاب  : البيت لسعد بن مالك، وانظر    ) 3(

 .199/ 1: ، وشرح التصريح254/ 1: ، والصبان285
 .119/ 2: همع الهوامع) 4(
 .199/ 1شرح التصريح :  انظر 254/ 1: حاشية الصبان) 5(
 .199/ 1: شرح التصريح) 6(
 .291/ 1/ أوضح المسالك) 7(
 .446/ 1:  وشروح القافية الشافية209:  والجني الداني166/ 2: همع الهوامع) 8(
 .317/ 1: ، وشرح ابن عقيل291/ 1: أوضح المسالك) 9(
 .194: األعراف) 10(
، 116/ 2: ، وهمع الهوامـع   255/ 1: ، وشرح األشموني  317/ 1: ن عقيل شرح اب : قائله مجهول انظر  ) 11(

 .201/ 1: وشرح التصريح. 291/ 1: ، وأوضح المسالك209: والجني الداني
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  إال على أضعـف المجانين    لى أحد إن هو مسئولياً ع

  :)1(وقول اآلخر

  يه فيخذالولكن بأن يبغى علـ   إن المرء ميتاً بانقـضاء حياته 

 ما لم تقـم     النافية في حالتي أعمالها وإهمالها تأتي لنفي معنى الخبر في الزمن الحالي،           ) إن(و

  )2(.قرينه على غيره

، وهي الترتيب وعدم نقـض      )ال(إعمال  وذكر السيوطي أن شروط إعمالها، هي نفس شروط         

  )3(.النفي

إن : إنها إذا دخلت على االسم، فالبد أن يكون بعـدها إال، نحـو            : من قال )4(وقد رد السيوطي  

   .ويرّده ما تقدم: الكافرون إال في غرور بقوله

 نفي يعمل عمل ليس، يأتي لنفي معنى الخبر في الـزمن            حرف: )الت(لرابع فهو   أما الحرف ا  

   .لحاليا

زيـدت عليهـا التـاء      ) ال( والجمهور إلى أنها     ختلف النحاة في تركيبها، فذهب األخفش     وقد ا 

دتها تفيد توكيد   ، وزيا )ربت( و) تمت( للتأنيث أو للمبالغة في النفي، أولهما معاً كما رأيت في           

ي بهـا عنـد     والتاء كأنما، ولهذا نحك   ) ال(،  فذهب سيبوبه إلى أنها مركبة من         )5(النفي وتقويته 

ـ  : )7( وقال ابن مالك في التسهيل     ،)6(مية، كما تجلي لو سميت بإنما     التس ، )ال(اء، أي   وتكسع بالت

  . )ليس(الت، وتعمل حينئذ عمل :فيقال

، فقلبت ياؤها ألفاً، وأبدلت سينها تاء، كراهة أن تلتـبس           )ليس(أصلها  ) الت: ()8(وقال آخرون 

 ألنها فعل، وهـذا يقويـه ويؤكـده قـول          الس؛: ليت، فاألصل في ليس   : فيقالبحرف التمني   

  . إن اسمها مضمر فيها، وال يضمر إال في األفعال: سيبويه

، وانقلبت الياء ألفاً علـى القيـاس،        "ست"، كما في    )ليس(ويحتمل أن تكون التاء بدالً من سين        

  )9(. لغة أهل الحجاز عملها في موضعهاضعفت بالتغيير، فعملت في) ليس(فتكون 

                                        
، وشرح  210:  والجني الداني  ،318/ 1: ، وشرح ابن عقيل   117/ 2: همع الهوامع :  قائله مجهول، وانظر   )1(

 .201/ 1: ، وشرح التصريح 255/ 1: األشموني
 .604/ 1: النحو الوافي) 2(
 .117/ 2: همع الهوامع) 3(
 .117/ 2: السابق) 4(
 .2/121: ، وهمع الهوامع201/ 1: شرح التصريح: انظر) 5(
 .58/ 1: الكتاب) 6(
 .282/ 1: شرح التسهيل) 7(
 .485: ، والجني الداني123/ 2: همع الهوامع: انظر) 8(
 .2/122: همع الهوامع) 9(
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  :)1(ابن الطراوة إلى أن التاء متصلة بالحين الذي بعدها، ال بها كقول الشاعروذهب 

  والمسبغون يداً إذا ما أنعموا    العاطفون تحين ما من عاطف

على األحيان، كما في قول عمـر رضـي اهللا          حين ما من عاطف، وقد ورد دخول التاء         : أي

  :)2(ها تآلن إلى أصحابك، وقول الشاعراذهب ب: عنه

  وصلينا كما زعمت تالنا   قبل يوم بين جماناتولى 

على ) تحين(بدل من ألف الوصل، وقد أول بعضهم        ) تالن(وقد زعم بعض النحاة أن التاء في        

  )3(.أبقى التاء دالة عليها) ال(الت حين، فحذف : أنه أراد

 ألن  ائل من وراء هـذه الخـالف؛      ، وال ط  )الت(هذه عدة آراء في اختالف النحاة في تركيب         

، ولم يذكروا أن إحداها أصل لألخـرى، فمـن األجـدر أن             )ال، الت (العرب نطقوا بالكلمتين    

  )4(.كلمة واحدة تعمل عمل ليس) الت(ر نترك هذا الخالف، واعتبا

  :وقد اختلف النحاة في إعمالها، وذلك على النحو التالي

وذلك : ه، قال سيبوي   أنها تعمل عمل ليس في لفظ الحين       مذهب سيبوبه والجمهور،  : القول األول 

ـ      )5(" إال مع الحين   )الت(خاصة، ال تكون    مع الحين    ظ الحـين مـا     ، وقد أضاف النحاة إلى لف

  :)6(األوان، والساعة، قال الشاعر: اظه من ألفيرادف

  والبغي مرتع مبتغيه وحيم    ندم البغاة والت ساعة مندم

  :)7(آلخروقال ا

  بقاءفأجبنا أن ليس حين    طلبوا صلحنا والت أواٍن

  .وليس األوان أوان صلح: أي

 وقد يكون المحذوف    والشرط الثاني لعملها أن يحذف أحد معموليها، والغالب أن يحذف اسمها          

حـين  والت الحـيُن    : والتقدير)9("والت حين مناصا  ": ، وقد قرئ بالوجهين قوله تعالى     )8(الخبر

                                        
 .487: ، والجني الداني2/121: ، وهمع الهوامع13/134، )حين(اللسان : ألبي وجزه، انظرالبيت ) 1(
 .13/134) حين(اللسان : البيت الجميل بثينة، وانظر) 2(
 .487، 486:  الجني الداني)3(
 .605/ 1: النحو الوافي: راجع) 4(
 .57/ 1: الكتاب) 5(
، شـرح   1222/ 2: همع الهوامـع  : بن مالك الكناني، انظر   البيت لمحمد بن عيسى التميمي، وقيل لمهلهل        ) 6(

، 82: ، وأنواع العامل اإلعرابي   319/ 1: ، وشرح ابن عقيل   320/ 1: ، وشرح ابن عقيل   255/ 1: الصبان  
 .287/ 1: ، وأوضح المسالك605 -604/ 1:  والنحو الوافي181: والعوامل المائة النحوية

 .181: ، والعوامل المائة النحوية1/256: ونياألشم:  البيت لشمردل الليثي، انظر)7(
 .1/319:  شرح ابن عقيل)8(
 .3:  ص)9(
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 والت حـيُن منـاص،      :مناص، أي يحذف االسم المرفوع، ومن القليل قراءة عيسى بن عمر          

وال يجوز حذف المرفـوع     : على أنه اسمها وخبرها محذوف، وقد قال ابن مالك        ) حين(برفع  

، وكذلك ألن رفـع     )1(البته؛ ألن مرفوعها محمول على مرفوع ليس، وليس ال يحذف مرفوعها          

  )2(.قيم به المعنىتسا يالموجود يحتاج إلى تكلف التقدر بم) حين(

  :)3(م برفع الحين، وأما قولهالقليل قراءة بعضهومن 

  يبغي جوار حين الت مجير     لهفي عليك للهفة من خائف
حـين الت  : مرفوع على االبتداء، أو على الفاعلية، والتقدير) مجير(حيث أوله النحاة على أنه     

  .)4(مهملة؛ ألنها لم تعمل في مرادف الحين) الت(له مجير، أو يحصل له مجير، و

  ، وهي من مرادفات الحـين، كمـا فـي          )هنا(في  ) الت( في عمل    -يضاً أ -وقد اختلف النحاة  

  :)5(قول الشاعر

  جاء منها بطائف األهوال    الت هنا ذكرى جبيرة أومن
  :)6(وكقول اآلخر

  وبدا الذي كانت نوار أجنَّت    نت نوار والت هنا حنَّتح
: الخبـر، أي  ) ذكرى(، و  االسم في البيت األول  ) هنا(إذ قال بعضهم بعملها، وعلى ذلك تكون        

نـين، وهـذا رأي     لـيس هـذا أوان ح     : الت هذا الحيُن حين ذكرى جبيرة، وفي البيت الثاني        

) الت(عن الظرفية، وهو ظرف غير متصرف، وإعمال لــ          ) هنا(ضعيف، ألن فيه إخراج     

  )7(.في معرفة ظاهرة، وهي تعمل في النكرة

نصوبة على الظرفية، وهي خبر مـا       م) هنا(، فهي مهملة، و   )هنا(ال تعمل في    : وقال آخرون 

  )8(.بعده

أنها مهملة غير عاملة، فإن كان االسم بعدها مرفوعاً فهـو مبتـدأ، وإن كـان                : القوال الثاني 

والت أرى  : التقـدير . "والت حين مناص  ": منصوباً فمفعوالً به لفعل محذوف ففي قوله تعالى       

                                        
 .1/319: ، وشرح ابن عقيل1/200:  شرح التصريح)1(
 .1/442:  شرح الكافية الشافية)2(
 .1/200: ، وشرح التصريح1/287: أوضح المسالك:  البيت لعبد اهللا بن أيوب التميمي، انظر)3(
 .1/200: ، وشرح التصريح1/289:  أوضح المسالك)4(
 .1/200: ، وشرح التصريح2/123: همع الهوامع: البيت لألعشى، انظر )5(
: ، وشرح الكافيـة الـشافية     1/256: ، واألشموني 2/123: همع الهوامع : لشبيب بن جبيل، وانظر   :  البيت )6(

1/445. 
 .257 -1/256: ، وحاشية الصبان1/445:  شرح الكافية الشافية)7(
 .1/445: ، وشرح الكافية الشافية1/256: ، واألشموني2/123: همع الهوامع:  انظر)8(
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قلـه ابـن عـصفور عـن        السيرافي، وأبو حيان، ون   : ، وصاحب هذا الرأي   حين مناص 

  )1(.األخفش
 للجنس، وقـد    نافية) ال(، وهذا مذهب األخفش، وهي عنده       )إّن(أنها تعمل عمل    : القول الثالث 

  )2(. لهم:ها على أنه اسمها والخبر محذوف، أيماس) حين مناص(زيدت عليها التاء 

  :)4(، وهو رأي الفراء، قال الشاعر)3(أنها حرف جر لألسماء: والقول الرابع

  فأجبنا أن ليس حين لقاء   طلبوا صلحنا والت أوان

مشبه أنها  ) أوان(، إن وجه الكسر في      )5(بالجر، قال الزمخشري  ) والت حيِن مناص  (وقد قرئ   

  ):إذ(بـ 
لفظـاً،  و) حين(، أنها قد تكسر تاؤها، ويضاف إليها        )الت(ومن األحكام التي ذكرها النحاة لـ       

  :)6(كقول الشاعر

  ولكن قبلها اجتنبوا أذاتي      ان حلمأووذلك حين الِت 

  :)7(أو تقديراً كقوله

  وأمسى الشِعب قد قطع القرينا     بَّ ليلى الِت جبناحتذكر 

  :حين الِت تذكر: أي

وال مرادفـه، كقـول     ) حـين (ا  ، وال مذكور بعده   )حين(غير مضاف إليها    ) الت(وقد وردت   

  :)8(الشاعر

   يغِن الفراروتولوا التَ لم        ترك الناس لنا كتافهم

  .، مهملة ليست عاملة)لم(وهي هنا حرف نفي مؤكد بحرف فنفي 

                                        
 .181: ، والعوامل المائة النحوية1/321: ، وشرح ابن عقيل488: ، والجني الداني2/123:  همع الهوامع)1(
  .181: ، والعوامل المائة النحوية488: ، والجني الداني2/124:  همع الهوامع)2(
 .490: الدانيالجني  )3(
، )أوان(، واللـسان    1/256: ، واألشموني 2/124: همع الهوامع : البيت ألبي زيد الطائي النصراني، انظر      )4(

 .490: ، والجني الداني13/40
: ، ص 3، دار الفكر، ج   )هـ538 -467(الكشاف ألبي القاسم جار اهللا محمود بن عمر الزمخشري          : راجع )5(

359. 
 .1/283: ، وشرح التسهيل2/124: مع الهوامعانظر ه: قائله مجهول )6(
 .1/284: ، وشرح التسهيل2/124: همع الهوامع: انظر: قائله مجهول )7(
 .1/284: ، وشرح التسهيل2/124: همع الهوامع: البيت لألفوه، انظر )8(
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ستة شروط األربعة األولى هـي نفـس        ) ليس( عمل   9الت(وعلى ما سبق يكون شروط عمل       

، وهي أنها تعمل في النكرة، والترتيب، وعدم النقض وعـدم الفـصل، وزاد              )ال(شروط عمل   

  )1(. وحذف أحد معموليهاعليها النحاة عملها في الحين ومرادفه،

معرفـة  : أي) الحين(أما شرط تنكير اسمها وخبرها، فحين تقدير االسم المحذوف ُيقدر           

ال تعمل إال في النكرات، وعلى هذا فاشتراط التنكير في معموليها معـاً،             ) الت(مع أن   

إنما يتحقق في التركيب اللفظي الذي يعني المعمولين المذكورين صـراحة، أمـا فـي               

دير فال يشترط ذلك، واألفضل أن يكون الشرط هو أنها تعمل في النكرة المـذكورة،               التق

  )2(.أو أن ما يذكر من معموليها صراحة يكون نكرة

  :)3( إنَّ وأخواتها-2

مانية، فسيبويه يذكر أنها خمسة حـروف ألنـه         ثاختلف النحاة في عددها بين خمسة حروف و       

: سورة الهمزة؛ ألن الهمزة تفتح وتكسر، يقول سـيبويه        المك) إن( هي جزٌء من     )أّن(يعتبر أن   

"     وليت، ولعلَّ، وكأن ،ولكن ،نواسـخ االبتـداء األحـرف      من  : ، ويقول السيوطي  )4("وهي أن

الخمسة المشبهة بالفعل، وعدُدتُها خمسة كما صنع سيبويه والمبرد في المقتضب، وابن السراج             

واحدة، وإنما  ) إن(و) أّن(ستة كما صنع آخرون، ألن      في األصول، وابن مالك في التسهيل ال        

  )5(".تكسر في مواضع، وتفتح في مواضع، فالثانية فرع األولى

المفتوحة الهمزة لعددها جاء في شـرح الكافيـة         ) أّن( بإضافة   ذكر نحاة آخرون أنها ستة    وقد  

"7(."وهي ستة أحرف"، وجاء في شرح ابن عقيل، )6("وهي ستة إذا ذكرت أن(  

هـذا بـاب األحـرف      : "وآخرون من النجاة عدوها ثمانية أحرف، جاء في شرح التـصريح          

النافيـة  ) ال(ا   للجنس، وعسى حيث عدها حرفاً، أم      النافية) ال: (إلى الستة ، أضاف   )8("الثمانية

                                        
 .1/122:  حاشية الخضري)1(
 .1/605: ، والنحو الوافي1/442: شرح الكافية الشافية:  راجع)2(
، وشرح  1/325: ، أوضح المسالك  2/148: ، وهمع الهوامع  1/269: ، واألشموني 2/131: الكتاب:  راجع )3(

، 1/305: ، وشـرح التـسهيل  1/345: ، وشرح ابن عقيل   1/210: ، وشرح التصريح  1/470: الكافية الشافية 

 .1/630: ، والنحو الوافي84: وأنواع العامل اإلعرابي
 .2/131:  الكتاب)4(
 .149 -2/148: وامع همع اله)5(
 .1/269: األشموني: ، وراجع1/471:  شرح الكافية الشافية)6(
 .1/346:  شرح ابن عقيل)7(
 .1/325: أوضح المسالك: ، وانظر1/210:  شرح التصريح)8(
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والسابع عـسى فـي     ")1(غة عن العرب، قال ابن هشام     قل، أما عسى فهي ل    تسللجنس فلها باب م   

، وشرط ذلـك أن     )2(تدل على الترجي، وهذا مذهب سيبويه في عسى       " ني لعلَّ لغية، وهي بمع  

  :)3(مها ضميراً منصوباً، كقول الشاعريكون اس

  تشكَّر فآتي نحوها فأعودها      فقلت عساها نار كأس وعلّها

  :)4(وقول رؤية

  يا أبتا علك أو عساكا      امك قد أني أنا: تقول بنتي

  :)5(جيومثله قول عمران بن حطان الخار

  لعلي أو عساني: تناذعني      ولي نفس أقوُل لها إذا ما

عساي ولكنهم جعلوهـا    : فول كانت الكاف مجرورة لقال    : وعلق سيبويه على هذا البيت بقوله     

  )6(.بمنزلة لعّل في هذا الموضع) عسى(

وهذه األحرف تعمل عكس ما لكان من عمل، حيث تنصب االسم وترفع الخبـر، وقـد علـل                  

  )7(. بأنها تشبه كان في لزوم المبتدأ أو الخبر، واالستغناء بهماالنحاة ذلك

وال خالف بين النحاة أنها تنصب االسم، ولكنهم اختلفوا في الخبر، فذهب البصريون أنها ترفع               

مرفوعاً كما   رمل شيئاً في الخبر، بل يبقى الخب      غنها ال تع  : ، أما الكوفيون فقالوا   )8(الخبر أيضاً 

ـ         ليه، وقد عللوا ذلك بأ    بل دخولها ع  كان ق  ن، نها أضعف من األفعال، فال يجوز أن تعمل عمله

  )9(.الرفع والنصب: أي

 إن قوماً من العرب ينـصبون       - منهم ابن سيده وابن الطراوة والفراء      -وقال جماعة من النحاة   

  :)10(ربإن وأخواتها االسم والخبر جميعاً، قال الشاع

   خفافاً إن حراسنا أسداخطاك     إذا التف جنح الليل فلتأت ولتكن

                                        
 .1/329:  أوضح المسالك)1(
 .375 -2/374:  الكتاب)2(
 .1/345: ، وشرح ابن عقيل1/329: أوضح المسالك:  البيت لصخر بن العود الحضري، انظر)3(
 .1/330: ، وأوضح المسالك2/375: الكتاب:  انظر)4(
 .1/346: ، وشرح ابن عقيل2/375:  انظر الكتاب)5(
 .2/375:  الكتاب)6(
 .1/326: ، وأوضحها المسالك1/471: ، وشرح الكافية1/269: األشموني: ، وانظر2/155:  همع الهوامع)7(
 .2/155:  همع الهوامع)8(
 .2/155:  السابق)9(
: ، وأوضـح المـسالك    1/269: ، واشـلموني  2/156: همع الهوامـع  :  البيت لعمر بن أبي ربيعة، انظر      )10(

 .)أسود(، ويروى 1/327
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  :)1(وقال آخر

  يا ليت أيام الصبا رواجعا

  :)2(وقال الراجز

  قادمةً أو قلما محرفا      كأن أذنيه إذا تشوفا 

وجمهور النحاة ال يسلمون بذلك، وأولو ذلك على أن المنصوب هو حال، أو منصوب بفعـل                

ون قادمة أو قلماً، أو يا ليـت        نيه يشهد إن حراسنا يشبهون أسداً، أو كأن أذ      : لمحذوف، كأنه قا  

3(الصبا تكون رواجع، على أن يكون الفعل المحذوف وتوابعه خبر إن( :  

  :إهمالها

عمال واإلهمال، وهـي     إال أن عدداً منها يجوز فيها اإل       قد تهمل هذه الحروف، فيفارقها العمل،     

  :تهمل في حالتين

  : اقترانها بما-1

في االختصاص بالدخول علـى     ) كان( ألنها تشبه    ؛مل هذه الحروف هذا العمل المخصوص     تع

بطل عملها لعدم اختصاصها وشـبهها بـالحروف         والخبر، فإن فقدت هذا االختصاص       المبتدأ

  . المهملة

 وأخواتها فإنها تكفها عن      بإن ، أو الزائدة أو الكافة أو المهيئة      غير الموصولة ) ما(فإذا اتصلت   

إنما اهللا إله   " :سمية، نحو قوله تعالى   خول على الجملة اال    اختصاصها بالد  نها تلغي ؛ أل )4(العمل

وقد ذهب الزجاج وابن السراج إلى جواز       )6("كأنما يساقون إلى الموت   " : تعالى هوقول ،)5(واحد

وقد يبقى العمل، فقد حكى ابـن برهـان أن          : بن مالك، ولذلك قال   اإعمالها، ووافقهم على ذلك     

 حكى مثل ذلك الكـسائي      مع زيادة ما،  ) أن(قائٌم، فأعمل   إنما زيداً   : األخفش روى عن العرب   

خولها على   ومذهب سيبويه منع العمل لزوال اختصصها بالدخول على األسماء ود          ،)7(في كتابه 

                                        
 .1/327: ، وأوضح المسالك1/270: األشموني: انظر:  قائله مجهول)1(
 .1/270: ي، واألشمون2/156: همع الهوامع:  البيت لمحمد بن ذؤيب العماني، انظر)2(
: ، وشرح التسهيل  348/ 1: ، وشرح ابن عقيل   328/ 1: ، وأوضح المسالك  157/ 2: همع الهوامع :  راجع )3(

1 /307- 308.  

: ، وشرح ابن عقيل347/ 1: ، وأوضح المسالك225/ 1: ، وشرح التصريح283/ 1: األشموني: راجع )4(

  .328/ 1: ، وشرح التسهيل479 /1: ، وشرح الكافية الشافية189/ 2: ، وهمع الهوامع374/ 1

  .171: النساء )5(

  .110: الكهف )6(

  .480/ 1: شرح الكافية )7(
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 عـن   )إنما( حروف ال تعمل شيئاً، ونقل إلغاء        )إنما ولكنما ولعل  (، وقد نصت على أن      )1(الفعل

الفعل وإلغائها  خولها على   دومن شواهد   )2(تعمل فيما بعدها  ال  ) إنما: (خليلوقال ال : الخليل، قال 

  : )3(قول أمرؤ القيس

  وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي     ى لمجد مؤثل ولكنما أسعـ
  : )4(عقول األفوة األودىم

  قضى فسوف يكونولكنما ي     اهللا ما فارقتكم قاليا لكم  فو
 منطلـقٌ   وأما ليتما زيداً  "، قال سيبويه  )ما(بفيجوز إبقاء عملها وإهمالها إذا اتصلت       ) ليت(إال  

  :)6(قول النابغة الذبيانيعلى ذلك بوقد استشهد )5("فإن اإللغاء فيه حسٌن

           إلى حمامتنا ونصفه فقدمام لنا            أال ليتما هذا الح
 واإلعمـال مراعـاة لقـوة        على اإلعمال، ورفعـه علـى اإلهمـال،        )الحمام( روى بنصب ُي

  )7(.)ما(اً بأخواتها عند اتصالها بإلهمال إلحاقصها، ااختصا

 :لى وجوب إعمالها، جاء في الهمـع      باألسماء، ذهب بعض النحاة إ    ) ليت(ولما بقي اختصاص    

  :)8(وأنشد) لو( عل ليت؛ ألنها بمعنىراء أنه جوز إيالء الفونقل أبو حيان عن الف

  ما خيلت ناعمي باِل عني ساعة              فبتنا على عت الهمَّفليت دف
   .فليتك :وقد خرجه البصريون على حذف االسم،أي

، فقد ذهب الزجاج    )ما(د اتصالها ب  في إعمال وإهمال هذه الحروف عن     )9(إذن فقد اختلف النحاة   

  .إلى جواز اإلعمال واإلهمال في جميع هذه الحروف، ووافقه في ذلك الزمخشري وابن مالك

، ويجـب    وكأن  ولعلَّ ليتَ :إلى أنه يجوز اإلعمال واإلهمال في     أما الزجاج وابن الربيع فذهبا      

  ).لعل(و )ليت(راء فذهب إلى وجوب اإلعمال فيوأن ولكن، أما الف ،إن: اإللغاء في

                                        
  .225/ 1: ، وشرح التصريح284/ 1: األشموني )1(

  .138/ 2: الكتاب )2(

  .190/ 2: هوامع وهمع ال374/ 1: من شواهد شرح ابن عقيل )3(

  .348/ 1: من شواهد أوضح المسالك) 4(

  .137/ 2: الكتاب) 5(

/ 1: ، وشـرح التـصريح    189/ 2: ، وهمع الهوامع  284/ 1: ، واألشموني 137/ 2: الكتاب: من شواهد ) 6(

  .480/ 1: ، وشرح الكافية225

  .189/ 2: ، وهمع الهوامع284/ 1: األشموني: راجع )7(

  .190، 163/ 2: همع الهوامع: قائله مجهول) 8(

/ 1: ، وأوضح المـسالك   225/ 1: ، واألشموني 329/ 1: ، وشرح التسهيل  191/ 2: همع الهوامع : راجع) 9(

351.  
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والرأي في ذلك إلغاء العمل واإلهمال أو الكف عن العمل في هذه الحروف عند اتصالها بمـا                 

  .إنه يجوز فيها اإلعمال واإلهمال لسماع ذلك فيهاف) ليت(إال لعدم سماع اإلعمال فيها،

  : تخفيف نونها-2
، والتخفيف  ، وكأن ، ولكن ،  وأن  إن:  الستة،وهي فيجوز تخفيف نون أربعة حروف من الحرو      

ـ          ود مـن التـضعيف فيمـا كثـر         هو حذف النون منها،وهذا الحذف خشية االسـتثقال الموج

  .مفتوحة، وتبقى األولى الساكنة، فتحذف النون الثانية ال)1(استعماله

 ألنها تصلح للدخول علـى      ففت نونها جاز إعمالها وإهمالها؛    المكسورة الهمزة، فإذا خُ   ) إن(أما

ويؤكد السيوطي أنه يغلب     مختصة بالجملة االسمية،  ) إن(الجملة االسمية والفعلية، بعد أن كانت     

  : ي القرآن الكريمملة ومهملة فا، وقد وردت ع)2(إهمالها، وقد تعمل على قلة

  )3(."ان كلٌّ لما جميع لدينا محضرونو" : قال تعالى-

  )4(."وإن كالً لما ليوفينهم ربك أعمالهم":  وقال تعالى-

هي لإلثبات،  فرقاً بينها، و  :  أي ن اإلثبات والنفي؛  فإذا أهملت تلزمها الالم الفارقة، التي تفرق بي       

 ألنها في هذه     لقائٌم، فهي ال تلزم مع اإلعمال؛       زيداً إن: و ال تلتبس بها، نح    وبين إن النافية، كي   

، وكان في السياق قرينة لفظية أو معنوية تدل علـى           )إن(الحالة ال تلتبس بالنافية، فإذا أهملت       

  :)5(ثال القرينة المعنوية قول الشاعرهي للتأكيد وليست للنفي، لم تلزم الالم، وم) إن(أن 

  وإن مالك كانت كرام المعادن     آل مالك يم منأنا ابن أباة الض
  . نافية كان هجاء) إن(ألن البيت للمدح، فلو كانت 

إن : إن زيد لما يقوم، أو    :  زيد لم يقم، أو    إن: إن زيد لن يقوم، أو    : ة، قولك ومثال القرينة اللفظي  

  . زيد ليس قائماً، وذلك لعدم وجود لبس في جمع هذه األمثلة

في هذه الالم، فذهب جماعة منهم سيبويه واألخفش وغيرهم إلـى أنهـا الم              وقد اختلف النحاة    

أنها الم أخـرى     وغيره إلى    يالفارس: المشددة، وذهب آخرون منهم   ) إن(ابتداء التي تدخل مع     

  )6(.غير الالم الفارقة

                                        
  .88: أنواع العامل اإلعرابي: راجع)1(
  .181/ 2: همع الهوامع) 2(
  .32: يس) 3(
  .111: هود) 4(
 289/ 1: ، واألشـموني  367/ 1: ، وأوضح المـسالك   379/ 1: شرح ابن عقيل  : البيت للطرماح، وانظر  ) 5(

  .231/ 1: لتصريح ، وشرح ا181/ 2: وهمع الهوامع
  .367/ 1: ، وأوضح المسالك182/ 2: همع الهوامع. 138/ 1: الكتاب: راجع) 6(
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  .، أنه يليها في الطالب الفعل)1(المخففة من الثقيلة) إن( أحكام ومن

  )2(."وإن كانت لكبيرة: "و قوله تعالىالماضي الناسخ، نح

: ، ويليها قليالً الفعل المضارع الناسخ، نحو قوله تعالى)3("وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين": وقوله

  )4(."وإن يكاد الذين كفروا"

  :)5(ويندر أن يليها غير الناسخ، نحو قول الشاعرة

  حلت عليك عقوبة المتعمد      شلت يمينك أن قتلت لمسلماً 
مفتوحة وتبقى األولـى    المفتوحة الهمزة فتخفف نونها بمعنى أن تحذف النون الثانية ال         )6()أن(أما

ضـمير الـشأن أو     : وفاً يسمى قى عملها، ولكن يلزم أن يكون اسمها ضميراً محذ        الساكنة، فيب 

المخففة من الثقيلة ضمير الـشأن أو       ) إن( فاسم  شجاع، أيقنت أن علي  :  أو الخطابة، نحو   القصة

  :)7(ر االسم فللضرورة كما قال الشاعرفإذا ظه ة ُحذف من اللفظ وجوباً ونوى معناه؛القص

  تني                طالقـك لم أبخل وأنت صديقفلو أنك في يـوم الرخاء سأل
تعمل شيئاً ال في الظاهر، وال       أنها ال  ونيرون ف هذا هو رأى جمهور النحاة،أما سيبويه والكوفي      

فيرون أنها تعمـل فـي      )8(اً مصدرياً مهمالً، أما طائفة من المغاربة      وتكون حرف في المضمر،   

  ".أن غضب اهللا عليها: "علمت أن زيداً قائٌم، وقرئ:وفي الظاهر، نحوالمضمر 

: المفتوحة الهمزة أن يكون خبرها جملة اسمية أو فعلية، نحـو          ) أن(ويترتب على تخفيف نون     

، )9(علية، فعلها متصرف، ال يقصد بـه الـدعاء        علمت أن زيٌد نشيطٌ، فإذا كان خبرها جملة ف        

  :فُصل بينها وبين خبرها بأحد الفواصل اآلتية

  )10(."ونعلم أن قد صدقتنا"قد، نحو قوله تعالى  - 

                                        
 وأوضـح   382/ 1: ، وشرح ابن عقيـل    231/ 1: ، وشرح التصريح  290 -289/ 1: األشموني: راجع) 1(

  .183/ 2: ، وهمع الهوامع. 368/ 1: المسالك
  .143: البقرة) 2(
  .102: األعراف) 3(
  .51 :القلم) 4(
/ 1: ، وشـرح ابـن عقيـل   231/ 1: األشموني: ة بنت زيد الصحابية رضي اهللا عنها، وانظر  البيت لعاتك ) 5(

  .183/ 2: ، وهمع الهوامع368/ 1: ، وأوضح المسالك382
: ، وشرح ابن عقيـل    330/ 1: ، وشرح التسهيل  232/ 1: ، وشرح التصريح  . 290/ 1: األشموني: راجع )6(

     .184/ 2: ، وهمع الهوامع383/ 1
  .384/ 1: ، وشرح ابن عقيل290/ 1: األشموني: قائله مجهول، انظر )7(
  .184/ 2: همع الهوامع: راجع) 8(
  .292-1/291: ، واألشموني389 -1/387: ، وشرح ابن عقيل187-2/185: راجع همع الهوامع )9(
  .113: المائدة) 10(
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  )1(."علم أن سيكون منكم مرضى"عالى أحد حرفي التنفيس، نحو قوله ت- 

  :)2(وقول الشاعر  

ــواع ــه  لـ ــرء ينفعـ ــم المـ م فعلـ
  

ــ    ــا ق ــل م ــأتي ك ــوف ي درا أن س
  

أفال يرون أن ال يرجع إليهم ": ال ، لن ، لم ، نحو قوله تعالي: أحد حروف النفي، وهي  - 

أيحسب أن لم ": ، وقوله تعالى)4("أيحسب اإلنسان أن لن نجمع عظامه": ، وقوله تعالي)3("قوالً

  .)5("يره أحد

 )6(."قاًغدوا على الطريقة ألسقيناهم ماء وأن لو استقام": و، نحو قوله تعالىل - 

  : )7( بينهما فاصل، نحو قول الشاعرومن النادر أن ال يفصل

ــون فجـــادوا    ــوا أن يؤملـ علمـ
  

ــؤال     ــأعظم س ــسألوا ب ــل أن ي  قب
  

  : )8(برها مفرداً ، نحو قول الشاعرومن النادر أن يكون خ

ــع  ــت مريـ ــع وعنيـ ــك ربيـ بأنـ
  

وأنـــك هنـــاك تكـــون الثمـــاال   
  

: ولهاالمخففة من الثقيلة، أ   ) أن(األقوال فيها هي األقوال في      فيجوز تخفيف نونها، و   )9()كأن(أما  

 كقـول   ، المـضمر والبـارز    الجواز مطلقـاً فـي    :  الثاني ، والرأي المنع، وهذا رأي الكوفيين   

  : )10(الشاعر

ــر  ــشرق النحــ ــدر مــ وصــ
  

 اه حقـــــانكـــــأن ثـــــدي  
  

ذف من نفسه   ُحا  ملوذلك ألن الحروف بمنزلة الفعل ك     : )11(سيبويه على هذا البيت بقوله    ويعلق  

   ."، ولم أبك حين حذفلم يك: ، كما لم يغير عملهشئ لم يغير علمه

  : )12(قول الشاعروك

                                        
  .20: المزمل )1(
  .387/ 1: ، وشرح ابن عقيل292/ 1: األشموني:قائله مجهول، انظر) 2(
  .89: طه) 3(
  .3: القيامة) 4(
  .7: البلد) 5(
  .16: الجن) 6(
  .187/ 2: ، وهمع الهوامع388/ 1: شرح ابن عقيل: قائله مجهول، انظر) 7(
  .291/ 1: ، واألشموني370/ 1: أوضح المسالك : ن بن عامر الهذلية ، انظر البيت لجنوب بنت العجال) 8(
  .187/ 2: ، وهمع الهوامع1/293: ، واألشموني134/ 2: الكتاب: عراج) 9(
  . وهمع الهوامع،293/ 1:  واألشموني135/ 2: الكتاب: انظر: قائله مجهول) 10(
  .140/ 2: الكتاب ) 11(
  .293/ 1: ، األشموني2/134البيت لكعب بن أرقم، ونسبه سيبويه إلي ابن صريح اليشكري ) 12(
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 ويومـــاً توافينـــا بوجـــه مقـــسم
  

 كأن ظبية تعطـو إلـي وراق الـسلم          
  

، على أن اسم كأن ضمير الشأن وظبيـة خبرهـا،           جوز فيها الرفع  ، وي هذا في رواية النصب   

   )1(.وأن زائدة مؤكدةالكاف حرف جر، والجر على أن 

في البيت السابق إذا جاءت كلمة      جواز إهمالها في المضمر ال في البارز، كما         : والرأي الثالث 

  . مرفوعة) ظبية(

، وفي هـذه الحالـة ال       كأن ثدياه حقان  :  جملة اسمية نحو   فإذا عملت في الضمير يكون خبرها     

  :  الفواصل التاليةتحتاج إلي فاصل، فإذا كان خبرها جملة فعلية فيفصل بأحد

 : )2(قد ، نحو قول الشاعر* 

ــا  ــر أن ركابنـ ــل غيـ أزف الترحـ
  

ــزل رح    ــا ت ــد  لم ــأن ق ــا وك الن
  

   )3(."باألمسكأن لم تغن ": لم، نحو قوله تعالي* 

 تعمل أصالً، وذلك لـزوال      ، فتهمل وجوباً وال   فيجوز تخفيف نونها  )4()لكن (أما الحرف األخير  

 معناهـا بعـد     ، ويبقـى  باالسم ودخولها على الفعل واالسم    صها  ، وهو اختصا  إعمالهاموجب  

 إعمالهـا   ألخفشوقد جوز يونس وا   )5(."ولكن اهللا قتلهم  "حو قوله تعالي    ، ن االستدراك: التخفيف

  . إن وأن وكأن: قياساً على

  :  إذن-3

، إذن فهي تعمل وتهمل،      المضارع بشروط سنذكرها بعد قليل     من الحروف التي تنصب الفعل    

الحـروف  حـرف و  ) إذن( ، إال أن    بهها النجاة بأفعال الشك واليقين، فهي تعمل وتهمل       شوقد  

ا توسـطت أو    ، ولذلك جاز في أفعال الشك واليقـين العمـل إذ          أضعف في العمل من األفعال    

  )6(.تأخرت بخالف إذن

واألصل ) إذا(ن إلي أنها اسم، وأصلها      لكوفييومذهب جمهور النحاة أنها حرف، وذهب بعض ا       

مـن  ، أمـا    )أن(ة، وعوض التنوين عنها، وأضمرت      إذا جئتني أكرمك، ثم حذفت الجمل     : هافي

مركبة مـن   ، وذهب الخليل في أحد قوليه إلي أنها         ها بسيطة إن: قالوا بحرفيتها، فقال األكثرون   

 وذهب الخليل إلي أنها ليـست       ، ومن قال إنها بسيطة ذهبوا إلي أنها ناصبة بنفسها،         )أن(و) إذ(

                                        
  .1/378 : أوضح المسالك: راجع )1(
  .2/188: همع الهوامع: البيت للنابغة الذبياني، انظر) 2(
  .24: يونس) 3(
/ 2: ، وهمـع الهوامـع    235/ 1: ، وشرح التصريح  381/ 1: ، وأوضح المسالك  294: األشموني: راجع) 4(

  .141/ 1: ، وحاشية الخضري684/ 1: ، والنحو والوافي188
  .17: األنفال) 5(
  .17/ 7: شرح المفصل ) 6(
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وقد ذكـر   : ، قال ل الخليل وقد رد سيبويه على قو    ،)1(مضمرة بعدها ) بأن(نها تنصب   كذلك، وأ 

، فكانـت   ، ولو كانت مما يـضمر بعـده أن        )ذنإ(أن مضمرة بعد    : م أن الخليل قال   لي بعضه 

ـ           : زلة الالم وحتى ألضمرتها إذا قلت     بمن ) إذن(صب عبد اهللا إذن يأتيك ، فكـان ينبغـي أن تن

  : )3(نصب في الفعل المضارع بشروط وهي تعمل ال،)2( ألن المعنى واحدتأتيك؛

ـ : م ، فإن تأخرت ألغيت حتماً، نحـو       أن تكون مصدره في أول الكال      -1 ك إذا، يقـول    أكرُم

 تلغي إذا كانـت     ، فهي )4("وكانت مبتدأة عملت في الفعل    اعلم أن إذن إذا كانت جواباً       : "سيبويه

فإنها تكون ملغاة ال تنصب، كـأن تكـون         لفعل معتمد عليه    ا و ، وبين شيء  معترضة بين الفعل  

  . أنا إذن أكرمك:  أو خبره، نحوين المبتدأمعترضة ب

 ألن الفعـل ال     ؛)إن(ب بها، وهي بين االسم وخبره في        أن العرب تنص  )5( وقد أجاز الفراء   -2

الهـا لعـدم التـصدر قـول        ، ومثـال إهم   ، وقد يكون مقدماً لو أسقطت     )نإ(يكون مقدماً في    

 : )6(الشاعر

ئن عـادلي عبـد العزيـز بمثلهـا ل
  

وأمكننـــي منهـــا إذن ال أقيلهـــا   
  

وقد أجـاز النـصب     فر،   ألن فصلها بال مغت     تصدرها، ال ألنها فصلت عن الفعل؛      فالرفع لعدم 

ثـم  ، إني ال أقدر علـى ذلـك  : له البصريون على حذف الخبر، والتقدير بعض الكوفيين، وتأو  

   )7(.، فنصب)إذن(استأنف بـ 

وإذا "أجود كقراءة الـسبعة     اإلعمال واإللغاء، وااللغاء  : وجهان، ففيها   ها حرف عطف  فإن تقدم 

  )9(. على اإلعمال"وإذن ال يلبثوا"على اإلهمال، )8("ال يلبثون

                                        
، والحروف العاملة فـي القـرآن       3/16: ، والكتاب 30: ، وغني اللبيب  364 -363: الجني الداني : راجع )1(

   .595: م، ص1986، 1الكريم بين النحويين والبالغيين، هادي عطية الهاللي، عالم الكتب، بيروت، ط
  .3/16: الكتاب) 2(
:  الذهب ق أشدا 30: ، ومغني اللبيب  3/1535: ية، وشرح الكاف  361: ، والجني الداني  3/16: الكتاب: انظر) 3(

  .183: ، المنهاج47: ، مفتاح اإلعراب290
  .3/12: الكتاب) 4(
  .615: الحروف العاملة في القرآن الكريم) 5(
  .31: انظر مغني اللبيت: قائله مجهول) 6(
  .187 -186: ربية، واللمع في الع362: ، والجني الداني290: شذور الذهب: البيت لكثير عزة، انظر) 7(
  .76: اإلسراء )8(
  .2/13: ، والكتاب362:  الجني الداني)9(
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فإن فـصل بينهمـا     النافية،  ) ال( أو   ، القسم ل بعدها بفاصل إال   ا وبين الفع  هأن ال يفصل بين    -2

إذن واهللا أكرمـك،    : ك، وإذا فصل بالقسم عملت، نحـو      إذن زيد يكرمُ  : يت، نحو بغير ذلك ألغ  

  : )1(وقول الشاعر

إذن واهللا نــــرميهم بحــــرب 
  

 يشيب الطفل من قبل المـشيب       
  

إذن واهللا أجيئك، والقـسم     : ومن ذلك أيضاً قولك    ")2(إذن ال أفعل، ويقول سيبويه    :  والنفي نحو 

  . "أرى واهللا زيداً فاعالً: ههنا بمنزلته في أري إذا قلت 

          بابـشاذ الفـصل    ، وأجاز ابن    كوقد أجاز ابن عصفور الفصل بالظرف، نحو ، إذن غداً أكرم

، ك الجنـة   يدخلَ - يغفر اهللا لك   –إذن:  إليك، والدعاء، نحو   -أحسن - يا زيد  –إذن: بالنداء، نحو 

  )3(. شئ من ذلك، فالصحيح منعهولم يسمع: وعلق المرادي

قولـك  ، نحو   راد به الحال ال بد من رفعه      ألن الم ؛  )4(حاالً أن يكون الفعل بعدها مستقبالً ال        -3

  ، وأنـت تريـد الحـال،       االسـتقبال  ن نواصب الفعل تقتضي    أل ؛إذن أصدقك : أحبك: لمن قال 

  )5(.غة نادرةمع استيفاء الشروط ، وهي ل) إذن(وبعض العرب يلغي 

   )6(.في االستثناء) إال (  -4

، أو إحـدى أخواتهـا    ) إال( إخراج بــ    هو  : )7(مراديتحدث النحاة في حد االستثناء، فقال ال      

  . تحقيقاً أو تقديراً

أن يكـون   : اء بقولـه  وقد عرف االستثن   )إال(:  األول هو  ءأن حرف االستثنا  )8(وقد ذكر سيبويه  

 فـي شـرح     وجـاء . الكـالم االسم بعدها خارجاً مما دخل فيه ما قبله عامال فيه ما قبله من              

 أو  هو المخرج تحقيقاً أو تقديراً من مذكور أو متـروك بـإال           : اءفي تعريف االستثن  )9(التسهيل

 أي أن تخرج شيئاً مما أدخلت منه غيره أو تدخله فيمـا أخرجـت               ؛قائماً بمعناها بشرط الفائدة   

                                        
  .291: شذور الذهب: البيت لحسان بن ثابت األنصاري، انظر )1(
  .3/12: الكتاب )2(
  .32، 31:  ، ومغني اللبيب 363، 362: الجني الداني) 3(
: ، ومغني اللبيب  3/1535: ح الكافية  وشر  ، 3/16:  ، والكتاب    361: ، الجني الداني  291: شذور الذهب   )4(

31.  
  .363: الجني الداني ) 5(
/ 2: ، الكتـاب  189: ، والعوامل المائة النحويـة    259: ، وشذور الذهب  1/203: حاشية الخضري : راجع) 6(

  .98:، ومغني اللبيب597/ 1: ، وشرح ابن عقيل354/ 1: ، وشرح التصريح310
  .511: الجني الداني ) 7(
  .2/309: الكتاب) 8(
  .1/548: شرح التسهيل) 9(
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وأنـه تـشبهه أسـماء      ) إال( المستوى عليه هو     وه األول أ  ، ويؤكد ابن جني أن حرف     منه غيره 

  )1(.وأفعال وحروف

ـ  ، جائز النصب والبدل   اجب النصب و:  فتنقسم إلي ثالثة أقسام    الي بإ أما حكم المستثن    عية، فممتن

لثانية، وهي جواز النـصب     ، وما دام حديثنا عن اإلهمال الجائز فسنتحدث عن الحالة ا          النصب

إعرابه بدالً إذا كان الكالم تامـاً غيـر          ، وقد قرر النحاة أن المستثني يجوز نصبه أو        يةوالبدل

  )2(.في جواز النصب على االستثناء أي ؛ فرق بين المتصل والمنفصل هذا الموجب، وفي

  : ويفرق النحاة بين االستثناء المتصل والمنفصل في الحكم، وذلك كما يلي

ني للمـستثني   ، فاألرجح إتباع المستث   هو ما كان المستثني منه موجوداً     ، و  االستثناء المتصل  -1

عطـف  : ، فقالوا وفة أما أهل الك   ،ي أنها بدل بعض   وقد ذهب أهل البصرة إل    ،)3(يةمنه على البدل  

وال يلتفت مـنكم أحـد إال       ": ، وقوله تعالى  )4("ما فعلوه إال قليل منهم    ": ، نحو قوله تعالي   نسق

  )6(."من يقنط من رحمة ربه إال الضالونو": وقوله)5("امرأتك

  )7(".والنصب عربي جيد"ويعلق ابن هشام على ذلك بقوله 

 ، فهو ينقـسم إلـى      منه ليس من جنس المستثنى     ، وهو ما كان المستثنى    طع االستثناء المنق  -2

 :)8(قسمين

مالهم به إال   ":  المستثنى منه، نحو قوله تعالى     ح إغناؤه عن  ، وص  إذا وقع بعد نفي أو شبهه      -أ

 )10(.، فهذا مما يمكن تسليط العامل على المستثني)9(" الظنإتباع

، وعلـى   يم ترجحه وتجيز االتباع   نصب، وتم وجبون ال فالحجازيون ي : فحكمه ينقسم إلي قسمين   

   :)11(ذلك جاء قول الشاعر

ــيس  ــا أن ــيس به ــدة ل وبل
  

ــيس     ــافير وإال العـ إال اليعـ
  

                                        
  .121: اللمع في العربية) 1(
  .2/320: النحو الوافي) 2(
  .2/311: ، والكتاب515: ، والجني الداني1/257: أوضح المسالك) 3(
  .66: النساء) 4(
  .81: هود) 5(
  .56: الحجر) 6(
  .258/ 1: أوضح المسالك) 7(
  .515: لداني ، والجني ا461/ 1: أوضح المسالك: انظر) 8(
  .157: النساء) 9(
  .1/261: أوضح المسالك) 10(
  .261/ 1: أوضح المسالك: البيت لعامر بن الحارث، انظر) 11(
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، أي لم يصح إغناؤه عن المستثنى منه تعـين نـصبه             فإن لم يمكن تسليطه على المستثنى      -ب

ونحو قول  "زاد النقص   : إذ ال يقال  ال ما نقص،    إ  المال، ما زاد هذا  : عند الجميع باالتفاق، نحو   

  : )1("النابغة

ــا أصــي ــت فيه ــائلها وقف الناً أس
  

ت جوابا وما الربـع مـن أحـد         عيَّ  
  

هــا   أليــاً مــا أبينُ  إال األورايَّ
  

  والنؤيدلَ كالحوض بالملطومة الج  

  )2(.وأهل الحجاز ينصبون: اب سيبويه بالرفع ، وقالوقد ورد البيت في كت

  : مال األسماءإه: ثالثاً

ـ           إن الفعل مقيد بالزمن، في ح      ت يقـول   ين أن االسم غير مقيد بزمن، فهو اُشمل وأعـم وأثب

ـ          فعالً-المسند-وأما كونه ")3(زوينىالق ماً  فللتقييد بأحد األزمنة مع إفادة التجدد، وأمـا كونـه اس

  ." دفإلفادة عدم التقييد والتجد

 الصريح موضوع على أن يثبت به المعنى للشيء         إن االسم : )4(ني فيقول ا عبد القاهر الجرجا   أم

نطالق له مـن    نطلق، فقد أثبت اال   زيد م : ير أن يقتضى تجدده شيئاً بعد شيء، فإذا قلت        من غ 

يد طويـل   ز: حدث منه شيئاً فشيئاً، بل المعنى فيه كالمعنى في قولك          يتحدد، وي  غير أن تجعله  

   ."وعمرو قصير

م بوظـائف   ، والتي تقو  فعال، فقد أصبحت بدائل لألفعال    نت األسماء أشمل وأعم من األ     ولما كا 

ل تتوارى حين تتجاور هذه     ، وإن الفروق الشكلية بين األسماء واألفعا      األفعال بدرجة أو بأخرى   

 يقوم بوظيفة اآلخـر     ، فتحل محل هذه الفروق قرابة نحوية تتجلى في أن قبيال منها قد            الكلمات

  )5(.ويعمل عمله

أفعاالً من حيـث  ، وهي ليست المصدر، والمشتقات : تعمل عمل األفعال  ه األسماء التي    ومن هذ 

الشكل، ولكنها تشبه األفعال أو تجرى مجراها من حيث الوظيفة والتعليق، فهي تقوم بوظيفـة               

  .األفعال

                                        
  .3/250: ، وهمع الهوامع129/ 8: ، وشرح المفصل122: ، واللمع في العربية2/320: الكتاب: انظر)1(
  .2/321: الكتاب) 2(
محمد عبد المنعم الخفـاجي،     . د: ، تعليق )هـ739 -666(لقزوينى  اإليضاح في علوم البالغة، الخطيب ا     ) 3(

  .87: ، ص1دار الكتاب اللبناني، ج
 -133: محمد عبد المنعم خفـاجي، مكتبـة القـاهرة، ص         : دالئل اإلعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق     ) 4(

134.  
  .3: محمود عبد السالم أشرف الدين ، ص. ، دالفعليات) 5(
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 ، فهي في كثير من األحيان تقوم      ل األفعال ال تترك جانبها االسمي     قوم بعم وهذه األسماء حين ت   

 وفعلية في عالقتها بمـا      اسمية بمركزها وعالقتها بما قبلها،    :  وعاملة؛ أي  ةول معم بالوظيفتين؛

  )1(.بعدها

، ا من األفعال وتبعدها عن األسـماء      وقد اشترط النحاة لقيام الكلمة بوظيفة الفعل شروطاً تقربه        

 الزمـان والمكـان     واسمي،   المرة والهيئة  ل عمل الفعل كاسمي   ولهذا فليس كل المشتقات تعم    

ـ     ، وصيغ المبالغة واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل ف         لةواسم اآل  ا هي في إطـار م

الفعل ممالً عليـه    عمل  يعمل  فالعامل النحوي كما يكون فعالً يكون اسما        ،  )2(يعمل عمل الفعل  

  . ه بههلشب

  : المصدر -1

هـو  )3(هعريفه، عرفه الجرجاني بقول   هيته وت قبل البحث عن عمل المصدر، ال بد من تحديد ما         

المصدر اسم جامد يدل على حـدث       : )4( منه الفعل وصدر منه، وقال آخرون      االسم الذي اشتق  

  ."مجرد من الزمن

 بـل   ؛بالفعل كالوصف، وليس األمر كذلك    شبهه  أن المصدر يعمل علم الفعل ل     )5(وقد ذكر النحاة  

  .  ألنه أصل الكل؛ للفعل، ولذلك عمل ماضياً وغيرهألنه أصل

، يقـول ابـن      أن عمل المصادر عمل األفعال بالنيابة عن الفعل ال بالشبه          ويرى بعض النحاة  

متعـديا  ، وإن كـان  إن كان الفعل الزماً لزم المـصدر      ، ف "ويعمل المصدر عمل فعله   : )6(هشام

 ألن عملـه    ؛ ماضياً كما في الحال واالسـتقبال      ر، ويعمل المصد  تعدى على حسب تعدية الفعل    

عمـل المـصدر عمـل     إن  : على ذلك بقوله  )8( ويؤكد الخضري  ،)7(بالنيابة عن الفعل ال بالشبه    

،  فـرع   ألنه أصل والفعل   ؛ للفعل، ولذلك عمل ماضياً وغيره      بل ألنه أصل   ؛الفعل ليس بالشبه  

  . فيعمل مراداً به الماضي أو الحال أو االستقبال

                                        
  .4: الفعليات) 1(
فخر الـدين قبـاوه، دار      . د: تحقيق. يمبرز القواعد اإلعرابية من القصيدة المجرادية، الرسمركي الجزول       ) 2(

شعبان صالح،  .  ، وانظر أبنية المشتقات ووظائفها في شعر األعشى، د         366: ، ص 1988،  1األوزاعي، ط   
  .40، 10: م، ص1990، 1دار الثقافة العربية، القاهرة، ط

  .245: التعريفات) 3(
  .2/191: الكافية في النحو: راجع) 4(
  .382: ، وشذور الذهب21/ 1حاشية الخضري ) 5(
  .3/211: أوضح المقاصد) 6(
  .2/229: شرح التسهيل) 7(
 ، وشرح التحفـة الورديـة،       1012 – 2/1011: شرح الكافية الشامية    : وراجع: 2/21: حاشية الخضري ) 8(

  .هـ409عبد اهللا الشالل، مكتبة الرشد الرياض، . د:  تحقيقهـ ،749زين الدين بن عمرو بن الوزدي 
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لف مضافة ، ومعرفـة بـاأل     منونة، و : قسم إلي ثالثة أقسام   نيوالمصدر الذي يعمل عمل فعله      

   )1(.والالم

  : المصادر بحسب كثرة استعمالها كما يلي)2(لنحاةويرتب ا

جعل المضاف إليه كجزء من      ألن اإلضافة ت   ، وأعالها فصاحة؛  المضاف، وهو أكثرها عمالً   * 

  .، فقويت بها مناسبة المصدر الفعلعل اإلسناد الفاعل كجزء من الفعل، كما يجفالمضا

 . بالفعل المؤكد بالنون الخفيفةبهاً؛ ألن فيه ش، وهو يلي المضاف كثرةالمنون* 

 .   وبالغة من سابقيهاأللف والالم، وهو أقل استخداماًمعرف ب* 

، وبال  عمل المضاف أكثر، وإن عمل المنون أقيس      : الترتيب قائالً على هذا   )3(ويؤكد ابن هشام  

لشبهه الفعـل    أقيس   الذين يرون أن المنون   )4( هذا الترتيب ترتيب القدماء    يف، ويخالف قليل ضع 

   ".في التنكير، ويليه المضاف؛ ألنه كثيراً ما ينوى فيه االنفصال

  )5(."أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً": مال المصدر المنون قوله تعاليومن شواهد إع

  : )6(وقول الشاعر

ــوم  ــسيوف رؤوس ق ــضرٍب بال ب
  

ــا   ــه هلأزلن ــلمق عــن النَّم  ي
  

وب فبإضمار  إن وقع بعده مرفوع أو منص     : ل المصدر المنون، وقالوا   ون إعما وقد أنكر الكوفي  

  .)7(فعل يفسره المصدر

  : )8(قول الشاعر) أل( ومن إعماله محلى بـ 

ــداءه  ــة أعـ ــعيف النكايـ ضـ
  

     ـ يخال القـرار ي ـ  يراخ  ل األج
  

  
                                        

ن، دار الرشـيد    كاظم بحر مرجـا   . د: رجاني، تحقيق المقتصد في شرح اإليضاح، عبد القاهر الج      :  انظر )1(

كمال إبـراهيم عـدوي، دار أميـة،        . ، والزمن في النحو العربي، د     553:  ، ص  1م، ط 1982للنشر، بغداد،   

  .78: ، والفعليات1334:  صهـ،1404، 1الرياض، ط
: ، والنحـو الـوافي  116 -96:  وهمع الهوامـع، والفعليـات   292 -289: العوامل المائة النحوية  : راجع) 2(

3/218-220.  
  .3/205: أوضح المسالك ) 3(
  .5/73: ، همع الهوامع 2/22: حاشية الخضري ) 4(
  .15: 14: البلد) 5(
/ 1: ، والكتـاب  284/ 2: ، وحاشية الصبان  2/94: شرح ابن عقيل  : البيت للمرار بن منقذ التميمي، انظر     ) 6(

  .1013/ 2، وشرح القافية الشافية 190
 وهمـع   192/ 1: ، والكتـاب  284/ 2:  ، وحاشية الصبان   2/95: شرح ابن عقيل  : قائله مجهول، انظر  ) )7(

  .72/ 5: الهوامع
  .2/1013: ، وشرح الكافية الشافية5/71: همع الهوامع) )8(
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   )1(. عامالقوم من البصريين إعماله كالمنون، وقد رواهووقد أنكر البغداديون 

المـضاف  :  من إعمال المضاف في القيـاس وقيـل        ف أقوى إعمال المعز : وقال ابن عصفور  

 عنـدي هـو     )ال( المضاف، وذي    وترك إعمال : ال سواء، وقال أبو حيان    عموالمنون في اإل  

 ألن  ؛خواص االسم، فكان قياسه أال يعمل، فكـذلك المنـون          ألنه قد دخله خاصة من       ؛القياس

  )2(.فإذا تعلق اسم باسم، فاألصل الجر باإلضافةء أال تعمل، األصل في األسما

، وتقوي صلته بالفعل،    شروطاً لعمل المصدر، وهذه الشروط تبعده عن االسمية       )3(اةويضع النح 

  : ، وهذه الشروط هيمل عليهنما عمل المصدر بالحل، إإذ األصل في العمل إنما هو للفع

  . ، ألن التثنية والجمع تقربه من األسماءعاً، فال يعمل إذا كان مثنى أو مجموأن يكون مفرداً* 

 . يكون مكبراً، فال يعمل وهو مصغر، ألن التصغير تقربه من االسميةأن * 

 .  ضمير المصدر ليس مصدراً حقيقياً ألن؛أن يكون مظهراً، فإن أضمر فال يعمل* 

 في أصل   تاء، فإن كانت ال   سمعت عن ضربتك اللص   : ، فال تقول  أن يكون غير محدد بالتاء    * 

  . ألنه حينئذ ال يكون محدوداً؛ كرحمة ورغبة ورهبة، عمل المصدر،بناء المصدر

  : أما قول الشاعر

يحابي به الجلد الـذي هـو حـازم 
  

  بضربة كفيه المال نفس راكب   

  )4(.، وهو محدودب المال بضربه كفيه، عندما نصفقد حكم النحاة بشذوذه

، ويجوز أن يتبع بصفة بعد تمام عمله، أيبعد معموله، فـإذا            ملمام الع أال يكون متبوعاً قبل ت    * 

 مناقشتك خصمك الهادئة، أمـا      أعجبتني: ، نحو بع على المعمول امتنع عمل المصدر     قدمنا التا 

  .، فلم يتوفر الشرطأعجبتني مناقشتك الهادئة خصمك: نحو

اء، المعبرة عـن    إن النعت من خصائص األسم    : )5(وجاءت الصفة قبل المعلوم، قال األشموني     

  .العمل، وإنما لم يؤثر بعد تمام العمل لضعفه بتأخيره عن استقرار العمل

أال يفصل عن معموله بأجنبي؛ ألن معمول المصدر بمثابة الصلة من الموصول، وكمـا ال               * 

  .يفصل بين الصلة والموصول، فكذلك ال يفصل بين المصدر ومعموله

                                        
  .72/ 1: مع الهوامع ه) 1(
   .73/ 5: همع الهوامع )2(
، وتوضيح المقاصـد   63-62/ 2: ، وشرح التصريح على التوضيح    287-286/ 2: حاشية الصبان : راجع )3(

، ومفتـاح   216،  215، وشرح التحفة الوردية     1016 -2/1014: ، وشرح الكافية الشافية   9-6/ 3: والمسالك

   .96 -85: ، والفعليات89: اإلعراب
   .2/1015: ، وشرح الكافية الشافية260، وأنواع العامل اإلعرابي 3/7 :المقاصد والمسالكتوضيح  )4(
   .2/286:  حاشية الصبان)5(
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الـدرس قراءتـك    :  قراءتك الدرس واجبة، وال يقال     :أال يتقدم معمول المصدر عليه، نحو     * 

  .واجبة

  ).ما(، أو مع )أن(أن يصح أن يحل محله فعل مع * 

: قولـه تعـالى  : فإذا توفرت الشروط السابقة، عمل المصدر دون التقيد بزمان، فمثال الماضي        

  )2(."تخافونهم كخيفتكم أنفسكم": ، ومثال الحال، قوله تعالى)1("كذكركم آبائكم"

  : المشتقات-2

جامدة ومشتقة، فالجامد ما وضع على صـورته        : األسماء في العربية إلى قسمين    )3(قسم النحاة 

المعروفة ابتداء، ولم يشتق من غيره، أما المشتق فهو ما أخذ من المصدر ليدل علـى حـدث                  

الفاعل، واسم المفعـول، والـصفة المـشبهة،        اسم  : وفاعل، وعلى ذلك فالمشتقات العاملة هي     

عل التفضيل والصفة المشبهة، أما أسماء الزمان والمكان واآللة فهـي غيـر داخلـة فـي                 وأف

  .المشتقات التي تعمل عمل الفعل

  :)4( اسم الفاعل-أ

هو اسم مشتق ليدل على من قام بأصل الحدث، أو وقع منه على جهة الحدوث، وهـو يعمـل                   

، ويشترط النحاة لعمل    )5("ي واللزوم إعمال الفاعل عمل فعله في التعد     "عمل فعله متعدياً والزماً     

ألنه غنمـا يعمـل حمـالً علـى     "اسم الفاعل عمل فعله، أن يكون بمعنى الحال أو االستقبال؛  

أعبد اهللا أنت الضادبه، ألنك     : فع، قوله إال الر : "وبما ال يكون فيه   : ")7(، قال سيبويه  )6("المضارع

إن كـان   : )8(عل، وجاء في المقتضب   إنما تريد معنى الذي ضربته، وهذا ال يجري مجرى الف         
                                        

   .200:  البقرة)1(
   .28:  الروم)2(
 -125: ، ص 1988،  2فخر الدين قباوه، مكتبة المعارف، بيروت، ط      . تصريف األسماء وأفعال، د   :  راجع )3(

، 232-31: ، ص 1973،  5أحمد حسن كحيل، مطبعة الـسعادة، ط      . ن في تصريف األسماء، د    ، والتبيا 129
: ، ص 1989،  : السيد محمد عبد المقصود، مطبعة األمانة، القـاهرة، ط        . واألسماء العربية في التصريف، د    

161-162 .   
:  حاشية الصبان  ،71-2/65: ، شرح التصريح على التوضيح    203-2/199: ، القافية 1/21الكتابك  :  راجع )4(

، 3/14: ، توضيح المقاصـد والمـسالك  254: ، شرح التحفة الوردية2/24: ، حاشية الخضري 2/293-304
: ، أنواع العامـل اإلعرابـي     1/505: ، المقتصد 298 -294: ، العوامل المائة النحوية   2/188: شرح التسهيل 

   .3/261: أوضح المسالك/ 90: ، متاح اإلعراب38-241
   .2/65: ح على التوضيح شرح التصري)5(
   .2/293:  حاشية الصبان)6(
   .1/130:  الكتاب)7(
محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتـب،       : ، ت )هـ285ت  ( المقتضب، أبو العباس محمد بن زيد المبرد         )8(

   .148: ، ص4بيروت، ط
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أن اسم الفاعـل    : )1(اسم الفاعل بمعنى الماضي لم يعمل عمل فعله، وعلة ذلك كما ذكره النحاة            

جار على الفعل المضارع في حركاته وسكناته في األغلب، وأن أصل األسماء أال تعمل، كمـا       

لفاعل، فينبغـي أال يعمـل      أن أصل األفعال أال تعرب، إال أن المضارع أعرب لمشابهته اسم ا           

اسم الفاعل إال ما أشبهه منه المضارع في الحال، واالستقبال، أما إذا كان اسم الفاعـل يفـدي               

الماضي فال يعمل خالفاً للكسائي؛ ألن الماضي ال يشبه اسم الفاعل، وال اسم الفاعل يـشبهه،                

، )2(" باسـط ذراعيـه    وكلبهم": وقد استدل الكسائي على عمله بمعنى الماضي، بقوله عز وجل         

  )3( .وقد رد عليه بأنه حكاية حال

 فرع على الفعل، فال يقوي قوته؛ ألن مراتب الفروع بعد مراتب األصول،             - إذن -فاسم الفاعل 

، وبالرغم مـن أن اسـم       )4(ولهذا فاسم الفاعل ال يعمل عمل الفعل إال بعد أن يعتمد على شيء            

الفعلية، فيذهب سيبويه إلى أن اسم الفاعل يـشبه         : الفاعل يرتبط بأوجه شبه كبيرة بالفعل، مثل      

أن اسم الفاعل تنعت به اسماً قبل نكـرة،         : ، وكذلك من أوجه الشبه    )5(الفعل في المعنى والعمل   

كما تنعت بالفعل، وكذلك تدخله األلف والالم، ويذكر ويؤنث ويجمع بـالواو والنـون، فاسـم                

األفعال، كما يقع اسم الفاعل المواقـع النحويـة         الفاعل تلحقه عالمات النوع والعدد كما تلحق        

، إال أن اسم الفاعل يختلف عن الفعل في أن الفعل يتعدى للمفعول به              )6(التي يوظف فيها الفعل   

  )7(.بنفسه، أما اسم الفاعل المأخوذ منه، فإنه يصل إلى المفعول به بنفسه أو بحرف جر

  :يناسم الفاعل من حيث العمل إلى قسم)8(وقسم النحاة

  : ما كان مجرداً من األلف والالم-1

  :وهي. وقد اشترطوا لعمله عمل فعله شروطاً، تبعده عن االسمية وتقربه من الفعلية

 أن يعتمد على استفهام مذكوراً أو مقدراً، أو النداء أو النفي، أو أن يقع نعتاً، أو حـاالً، أو                    -1

  .خبراً لمبتدأ، أو لناسخ، أو مفعوالً لناسخ

                                        
   .4/149: ، والمقتضب1/171:  راجع الكتاب)1(
   .18:  الكهف)2(
   .127: ، وأوضح المسالك3/214، وتوضيح المقاصد والمسالك، 1/171:  راجع الكتاب)3(
   .1/508:  المقتصد)4(
   .1/21:  الكتاب)5(
   .127: ، والفعليات1/505:  راجع المقتصد)6(
   .128:  الفعليات)7(
، 294: ، والعوامل المائة النحويـة    2/25، وحاشية الخضري،    2/192: ، والكافية 1/508: المقتصد:  راجع )8(

   .40: أنواع العامل اإلعرابيو
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  :)1(اعتماده على استفهام قول الشاعروشاهد 

  من العز في حبك اعتاض ذُمال؟      أناٍو رجالُك قتَل امرٍئ

  : )2(وشاهد النفي قول الشاعر

  بل من وفي يجد الخليُل خليال      ما راٍع الخالن ذمة ناكث

  :)3(وشاهد اعتماده على وصف مقدر قول الشاعر

  مرنة الوعُلا وأوهى فلم يضره      كناطح صخرةً يوماً ليوهنها

  . أن ال يكون مصغراً-2

  . أن ال يفصل بينه وبين مفعوله بأجنبي-3

شرط التصغير، فذهبوا إلى أن المصغر يعمل؛ ألن اسم الفاعل مع           خالفوا  )4(إال أن بعض النحاة   

تصغيره يشبه المضارع في إفادة معناه، وأن التصغير ال يعدو تحوالً عن معناه من التكبير إلى                

وقد استدل الكسائي على إعماله     . تصغير، والتحول في المعنى ال يؤثر على عمل اسم الفاعل         ال

وال حجة فيـه؛ ألن فرسـخاً ظـرف،         " راً فرسخاً أظنني مرتحالً وسوي  "مصغراً بقول بعضهم    

والظرف يعمل فيه رائحة الفعل، وهذا مذهب الكوفيين إال الفراء، وتابعهم أبو جعفر النحـاس،     

  :)5(متأخرين إن لم يحفظ له مكبر جاز إعماله كقول الشاعروقال بعض ال

  ترقرق في األيدي كميت عصريها     فما طعم راٍح في الزجاجة مدامة

  )6(.حيث لم يسمع لكميت مكبراً، وإنما لم يستعمل إال مصغراً

وقد جوز الكسائي على اسم الفاعل مع وصفه، بشرط أن يتم العمل قبل الوصف؛ ألن ضعف                

  )7( .اعل بالوصف يحصل بعد النعت ال قبلهاسم الف

ومـن  ": وقد اختلف النحاة في علم اسم الفاعل وهو مجرد من األلف والالم ففي قوله تعـالى               

  )8(."الناس والدواب واألنعام مختلف ألوانه
                                        

، 5/80: ، وهمع الهوامـع   389: ، وشذور الذهب  3/15: توضحي المقاصد والمسالك  :  قائلة مجهول، انظر   )1(

   .2/295: وحاشية الصبان
   .388: شذور الذهب:  قائله مجهول، انظر)2(
، وشرح ابن   2/139: فية، وشرح الكافية الشا   390: شذور الذهب :  البيت لألعشى، ميمون بن قيس، وانظر      )3(

   .2/109: عقيل
   .3/16، وتوضيح المقاصد والمسالك، 192-2/191: ، شرح التسهيل2/294: حاشية الصبان:  راجع)4(
:  وهمـع الهوامـع    2/294 وحاشية   3/271: توضيح المقاصد والمسالك  :  البيت لمضري بن ديعي، انظر     )5(

5/81.   
   .5/82: ، وهمع الهوامع386: شذور الذهب:  البيت ألمرئ القيس، انظر)6(
   .133:  الفعليات)7(
   .28:  فاطر)8(
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، وهو غير معتمد على استفهام، أو نفي، أو نداء، وليس مخبراً عنـه، وال               )مختلف(فقد عمل   

  )1(. وال منعوت ملفوظ بهعلى صاحب حال،

  : ما كان مقترناً بال-2

) بـال ( أما إذا كان مقترنـاً  الموصولة فإنه يعمل عمل الفعل،   ) بال(إذا كان اسم الفاعل مقترناً      

  )2(.المعرفة، فهو ال يعمل مطلقاً

) ال(، أو شرط من الشروط الـسابقة؛ ألن         )3(واسم الفاعل يعمل مطلقاً بغير تقييد بزمن معين       

الموصولة جعلته مقدراً بفعل،    ) ال(موصولة بمعنى الذي؛ ألن اسم الفاعل إذا دخلت عليه          فيه  

فقام تقديره بالفعل ما فاته من الشبه اللفظي، فعمل كفعله مطلقاً، أي فـي المعنـى، والحـال                  

، وقـول   )4("والحـافظين فـروجهم والحافظـات     ": ، ومن وروده حاالً قوله تعالى     واالستقبال

  :)5(الشاعر

  فال تك إال المجمل القول والفعال    ا كنت معينا بمجد وسؤددإذ

) ال(وقد اتفق نحاة البصرة والكوفة على جواز إعمال اسم الفاعـل بمعنـى الماضـي مـع                  

  )6(.الموصولة، فلو كانت لمجرد التعريف لم تعمل في المفعول بع ماضياً عند البصريين

  :)7(قال الشاعر

  ر معدَّ حسبا ونائالخي     القاتلين الملك الحال حال

  : الصفة المشبهة-ب

، وقد اشتقت من الفعل الـالزم؛       )8(وهي ما اشتق من فعل الزم لمن قام به على معنى الثبوت           

ألن ارتباطه بالحدث أقل من المتعدين فكان اسم الفاعل المشتق من الفعل الالزم أكثـر قابليـة               

  )9(.للتحول للصفة المشبهة من الفعل المتعدي

                                        
   .3/17:  وتوضيح المقاصد والمسالك2/103: شرح الكافية الشافية:  راجع)1(
   .2/26:  حاشية الخضري)2(
   .297: ، والعوامل المائة النحوية158:  شرح التحفة الوردية)3(
   .35:  األحزاب)4(
   .5/83: همع الهوامع:  قائله مجهول، انظر)5(
   .2/197:  شرح التسهيل)6(
   .5/82: ، وهمع الهوامع386: شذور الذهب:  البيت ألمرئ القيس، انظر)7(
 وحاشـية   3/41: ، وتوضيح المقاصد والمـسالك    2/1054: ، وشرح الكافية الشافية   2/205:  راجع الكافية  )8(

   .3/2: الصبان
   .316-315: هـ، ص1404، 1براهيم بدوي، دار أمية، الرياض، طكمال إ.  الزمن في النحو العربي، د)9(
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 كانت الصفة المشبهة تشتق من الفعل الثالثي الالزم، فهي تعمل عمـل الفعـل، ولكنهـا                 ولما

تخالفه في أمر واحد، فالالزم يرفع فاعالً وال ينصب مفعوالً به، أما الصفة المـشبهة، فهـي                 

ترفع فاعالً، وقد تنصب مفعوالً ال يسمى الشبيه بالمفعول به وهو ليس مفعوالً به؛ ألن فعلهـا                 

  )1( .ينصب مفعوالًالزم ال 

؛ أي متصالً بـضمير الموصـوف لفظـاً أو          )سببياً(وينبغي أن يكون معمول الصفة المشبهة       

  .حلو شمائله، وسهل الخليقة: معنى، نحو

والصفة المشبهة باسم الفاعل، هي أنقص مرتبة من المصدر؛ ألنها ليـست            : ")2(وقال الزجاجي 

يما هو من سببها، وإنما جاز أن تعمل فيه؛ ألنها          توقع فعالً سلف منك إلى غيركن وإنما تعمل ف        

  ".مشبهة باسم الفاعل، ألنها صفة كما أنه صفة وأنه يثنى ويجمع ويذكر ويؤنث

باسم الفاعل في أنها تثنى وتجمع وتؤنث       ) الصفة المشبهة (وشبهت  ")3(وجاء في كتاب المصباح   

  ".وتذكر، ولذا تعمل علم فعلها

 اسم الفاعل، فهي أحوج منه إلى االعتماد على ما ذكرنـا فـي    ولما كانت الصفة المشبهة فرع    

اسم الفاعل من استفهام أو نفي أو صاحب خبراً أو حال أو نعت؛ ألنها فرع فهـي ال تعمـل                    

  )4( .مراداً بها غير الحال، وعن عملها في متقدم عليها وعن عملها في أجنبي

  :ومعمول الصفة المشبهة ينقسم إلى ثالث حاالت

  . للصفة المشبهة، نحوك محمد جميل وجهه فاعل-1

 مضاف إليه، ويشترط فيه أن يكون مصاحباً لأللف والالزم، أو مـضافاً إلـى المعـرف                 -2

  .باأللف والالم

محمد حسن الوجه، أ منصوباً علـى التمييـز إن          :  مشبه بالمفعول به إن كان معرفة، نحو       -3

  )5(.زيد سريع بديهة: كان نكرة، نحو

                                        
، شرح الجمل للزجاجي، ابـن هـشام األنـصاري          210 -206:  والقافية 162 -4/59: المقتضب:  راجع )1(
-31/4، وحاشيته الـصبان     178: علي محسن عيسى مال اهللا، عال الكتب، بيروت       . د: ، تحقيق )هـ761ت(

، 1060 -2/1059: ، وشرح القافية الشافية   86-2/84: شرح التصريح  و 38-2/36:  وحاشية الخضري  16
 وأنـواع   297-3/294: ، والنحو الـوافي   3/549: ، وأوضح المسالك  302 -300: والعوامل المائة النحوية  

   .325 -324:  والزمن في النحو العربي92-91: ، ومفتاح اإلعراب48 -47: العامل اإلعرابي
: شمس الدين أحمد بن سليمان، تحقيق     : ابن كمال باشا  :  وراجع أسرار النحو   135:  اإليضاح في علل النحو    )2(
   .224: أحمد حسن حامد، دار الفكر، عمان، . د
، تحقيق مقبلو على النعمة، دار )هت610-538( كتاب المصباح، أبو القسم ناصر بن أبي المقاوم الطرازي  )3(

   .18: ، ص1993، 1النسائم اإلسالمية، بيروت، ط
   .2/1058:  شرح الكافية الشافية)4(
   .3/46: ، وتوضيح المقاصد والمسالك2/83: ، وشرح التصريح4/158: المقتضب:  راجع)5(
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فة المشبهة، فهي إما أن تكون مجردة من األلـف والـالم، أو مقترنـة بهـا                 فإذا عملت الص  

، وتتميز الصفة المشبهة عـن اسـم الفاعـل          )1(ومعمولها إما مقترن بال أو مجرد أو مضاف       

  )2(.حسن الوجه، وذلك خالف اسم الفاعل: باستحسان جر فاعلها بإضافتها إليه، نحو

  :)3(وينقسم معمول الصفة المشبهة إلى ما يلي

  .مررت برجل حسن الوجه جميله: ضمير بارز متصل، نحو* 

  .رأيت جميالً ما اشتمل عليه من الصفات: سببي موصول، نحو* 

  .رأيت رجالً طويالً رمٌح يطعن به: موصوف يشبه الموصول، نحو* 

  .رأيت حديد سنان رمح يطعن به: مضاف إلى الموصوف، نحو* 

  :)4(وشاهد الموصوف قول الشاعر

  لمن َأمَّه ستكفيا أزمة الدهر    امرأ جماً نواٌل أعدهأزور 

وشـاهد المـضاف إلـى      رأيت جالً غني غالٍم من صـحبه،        : حومضاف إلى موصول، ن   * 

  :)5(موصول، قول الشاعر

  والطَّيبي كلِّ ما التاثت به األرز    نعجتها قبل األخيار منزلة

  .مررت برجل حسن الوجه: مقرون بأل، نحو* 

  .مررت برجل حسن وجهه: نحومجرد من أل، * 

  .مررت برجل حسن وجهه: مضاف إلى مضير الموصوف، نحو* 

  .مررت برجل حسن شامة خده: مضاف إلى ضميره لفظاً، نحو* 

  .مررت برجل حسن شامة الخد: مضاف إلى ضمير تقديراً، نحو* 

مررت بامرأة حسنة   : مضاف إلى ضمير مضاف إلى مضاف إلى مضير الموصوف، نحو         * 

  .جه جاريتها، جميلة أنفهاو

ال يتقدم معمول الصفة المشبهة عليها، وذلك إاذ كان فاعالً، أو مضافاً إليه، أو              : )6(وقال النحاة 

تمييزاً أو شبه بالمفعول به؛ ألن الصفة المشبهة بالفاعل ليست كالفعل؛ وذلك ألنهـا فعـل ال                 

                                        
   .2/1060:  شرح الكافية الشافية)1(
   .3/41:  توضيح المقاصد والمسالك)2(
   .187-180: ت والفعليا353 -3/48: ، وتوضيح المقاصد والمسالك215-2/214: شرح التسهيل:  راجع)3(
   .3/51: توضيح المقاصد:  البيت لعمر بن أبي ربيعة، انظر)4(
   .3/51: توضيح المقاصد:  البيت للفرزدق، انظر)5(
   .397: ، وشذور الذهب1/205: الكتاب:  راجع)6(
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مفعول، فمفعولها ال يتقـدم عليهـا       يتعدى إلى مفعول، وإنما هي بمنزلة األفعال ال يتعدى إلى           

  )1(.لضعفها بخالف اسم الفاعل

أما باقي المعموالت، فيجوز تقديمها على الصفة المشبهة، وذلك كالجار والمجرور نحو قولـه              

  )2(."وهو على كل شيء قدير": تعالى

  : اسم المفعول-ج

:  ومفعولـه، أي   ؛ أو هو الوصف الذي يدل على الحدث       )3(هو ما اشتق من فعل لمن وقع عليه       

 إنه مصوغ من المصدر وليس من الفعل للداللة على          )5(، وقال آخرون  )4(من وقع عليه الحدث   

  .من وقع عليه الفعل

على أن اسم المفعول يعمل عمل اسم الفاعل وفقاً لشروطه وأحكامـه، فـإن              )6(وقد اتفق النحاة  

 اعتمد على نفي أو استفهام،      لم يعمل إال إذا   ) بال(عمل دون شرط، فإن لم يقترن       ) بال(اقترن  

  .ولم يصغر، وأن يكون بمعنى الحال أو االستقبال

 المبنـي للمجهـول،   فإذا استوفى اسم المفعول الشروط السابقة، عمل ما يعمله الفعل المضارع        

  :)8(، قال الشاعر)7(فيرفع نائباً عن الفاعل؛ ألن فعله لما لم يسم فاعله

  بة رجاله منقطع الظهركمضرو      ونحن تركنا تغلب بنة وائل

هذا باب ما جـرى     : " يذكر اسم المفعول الذي يعمل علم فعله في باب االشتغال، يقول           وسيبويه

في االستفهام من أسماء الفاعلين والمفعولين مجرى الفعل، كما يجـري فـي غيـره مجـرى                 

 على الفعل   واسم المفعول جار  : )10(، أما المبرد فهو أكثر وضوحاً من سيبويه إذ يقول         )9("الفعل

  .زيد يضرب سوطاً: زيد مضروب سوطاً، كما تقول: ، تقول)يفعل(المضارع الذي معناه 

                                        
   .120:  المائدة)1(
   .3/46:  توضيح المقاصد والمسالك)2(
   .2/203:  الكافية)3(
   .197:  الفعليات)4(
   .45:  أنواع العامل اإلعرابي)5(
: ، وشرح التسهيل72-2/71: ، وشرح التصريح 2/1073: ، وشرح الكافية الشافية   2/204:  راجعك الكافية  )6(

، 199: ، والفعليات 91: ، ومفتاح اإلعراب  299: ، والعوامل المائة النحوية   3/232: ، وأوضح المسالك  2/223

، 279-3/275: ، والنحو الـوافي   309-308: من في النحو العربي   ، والز 46 -45: وأنواع العامل اإلعرابي  

   .224: وأسرار النحو
   .5/90:  همع الهوامع)7(
   .5/90: همع الهوامع:  البين لتميم بن مقبل، انظر)8(
   .1/108:  الكتاب)9(
   .2/119:  المقتضب)10(
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زيـد مـضروب    : وينفرد اسم امفعول عن اسم الفاعل بجواز إضافته إلى ما هو مرفوع، نحو            

بجواز اإلضافة أن يكون اسم المفعول من فعل متعدي لواحـد،           )2(، وقد اشترط النحاة   )1(الظهر

وأن يقصد ثبوت الوصف ويجوز كـذلك نـصب    . من الزم، وال من متعد إلى أكثر      وال يجوز   

هذا مضروٌب األب أو أباً، وهـو       : معمول اسم المفعول على التشبيه بالمفعول أو التمييز، نحو        

الورع محمود مقاصده، فمقاصـده     : محمود المقاصد الورع، أصله   : ، ونحو )3(أقل من اإلضافة  

علـى محمـود     الورع محمود المقاصد بالنصب، ثم حول        ول إلى رفع بجمود على النيابة، يح    

  )4(.المقاصد بالجر

  : صيغ المبالغة-د

: )5(تعمل صيغ المبالغة عمل اسم الفاعل مع اختالف في الفرق الداللي بينهما، يقول سـيبويه               

 يريد  وأجروا اسم الفاعل إذا أرادوا أن يبالغوا في األمر مجراه إذا كان على بناء الفاعل؛ ألنه               "

  ".به ما أراد بفاعل من إيقاع الفعل، إال أن يحّدث عن المبالغة

فّعال، ومفعول، ومفعال،   :  صيغاً خمسة تعمل عمل اسم الفاعل، وهي       للمبالغة)6(وقد حدد النحاة  

موات وال قتال زيداً، بخالف قتـال       : وفعيل، وفعل، وهي تعمل إذا دلت على الكثرة، فال يقال         

ل على الكثرة فال تعمل كأن تكون للنسب كنجار، وطعـم، أو كـان بنـاء                الناس، أما إذا لم تد    

  :)7(قول الشاعر) فعال(الوصف عليها ككريم، وفرح، فمن إعمال 

  وليس بوالج الخوالف أعقال      أخذ الحرب لباساً إليها جاللها

ومـن إعمـال    إنه لمنحـاز بوائكهـا،      ): مفعال(أما العسل فأنا شراب، وكذلك إعمال       : ونحو

  :)8(قول الشاعر )فعولم(

  إذا عدموا زاداً فإنك غافر    ضروب بنصل السيف سوق سمانها

  :)9(قول الشاعر) فعل(، ومن إعمال "إن اهللا سميع دعاء من دعاه"نحو 

  جحاشُ الِكرملْين لها فديد      أتاني أنهم مزقون عرضي

                                        
   .2/1053: لشافية، وشرح الكافية ا5/90: ، وهمع الهوامع2/302: حاشية الصبان:  راجع)1(
   .5/90: ، وهمع الهوامع2/303:  حاشية الصبان)2(
   .5/90:  همع الهوامع)3(
   .2/1053: ، وشرح الكافية الشافية2/302:  شرح حاشية الصبان)4(
   .1/110:  الكتاب)5(
   .5/86:  همع الهوامع)6(
   .392:  وشذور الذهب،1/111: ، والكتاب5/86: همع الهوامع:  البيت للقالح بن حزن، انظر)7(
  .393: ، وشذور الذهب5/86: ، وهمع الهوامع1/111: الكتاب: انظر: البيت ألبي طالب بن عبد المطلب) 8(
  .2/298: ، وحاشية الصبان5/87: ، وهمع الهوامع395: شذور الذهب: انظر: البيت لزيد الخير) 9(
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أرادوا أن يبالغوا في األمر،     وأجروا اسم الفاعل إذا     : )1(وقد أكد سيبويه عمل هذه الصيغ، فقال      

فيجيز )2(مجراه إذا كان على بناء فاعل؛ ألنه يريد به ما أراد بفاعل من إيقاع الفعل، أما المبرد                

؛ ألنك إنما تريـد     )فاعل(، فهي تنصب المفعول كما ينصبه       )فعال(إعمال بعض الصيغ ومنها     

  .ل صيغ أخرى مثلك فعيل وفعلبه ما تريد بفاعل إال أن هذا أكثر مبالغة، وهو ال يجيز إعما

فأما ما كان   : )3(وقد منع أكثر البصريين ومنهم المازني والبرد إعمال فعيل وفعل، يقول المبرد           

إعمـال  )4(وقد أجاز آخـرون   . فقد أجازه سيبويه وال أراه جائزاً     رحيم وعليم   : نحو: على فعيل 

ن فيمنعـون إعمـال الـصيغ       ، أما الكوفيو  )فعيل(؛ ألنها على وزن الفعل، ومنع إعمال        )فعل(

الخمسة؛ ألنها لما جاءت للمبالغة زادت على الفعل، ومتى وجدوا شيئاً قط وقع بعده منـصوب         

أضمروا له فعالً، وصيغ المبالغة تعمل عمل اسم الفاعل، وتخضع لجميـع أحكامـه بنوعيـه                

ـ               ة أكثـر   المجرد والمقرون بها، فال اختالف بينهما إال في شكل الصيغة، وأن صـيغ المبالغ

  )5(.إن ما جاء منصوباً معها هو على إضمار فعل: مبالغة، ولذلك فقد قالوا

فعال ثم فعول، ومفعال ثم فعيـل، ثـم         : على ترتيبها في العمل، فأكثرها    )6(وقد رتبها السيوطي  

  .فعل

صار لـه   ) فعال(لمن كثر منه الفعل، و    ) فعول(وادعى ابن طلحة تفاوتها في المبالغة أيضاً، و       

لمن صار  ) فعل(لمن صار له كالطبيعة، و    ) فعيل(لمن صار له كاآللة، و    ) مفعال(ة، و كالصناع

  )7(.له كالعادة

  :)8(وقد ُسمع عن العرب إضافة شريب إلى معموله في قول الشاعر

  شريب خمر ِمسعر فُخُر      ال تنفردي يا ناق منه فإنه

  :)9(فاعل كقول الشاعرمالها غير مفردة؛ ألنها تساوي في عملها اسم الكذلك إعويجوز 

  )1(. جواز إعمالها ماضية، وإن ُعريت من آلىلابن خروف وابن ظاهر إوذهب 

                                        
  .1/110: الكتاب) 1(
  .2/113:  المقتضب)2(
  .5/87: ، وهمع الهوامع2/114: السابق )3(
  .296: ، وشذور الذهب5/87: ، وهمع الهوامع3/19: توضيح المقاصد والمسالك: راجع )4(
  .2/67: ، وشرح التصريح2/26: حاشية الصبان: انظر )5(
   .5/88: همع الهوامع )6(
   .5/88:  السابق)7(
   .5/88: همع الهوامع:  البيت لحفص بن األحنف الكناني، انظر)8(
   .2/299: ، وحاشية الصبان2/69: ، وشرح التصريح1/113: الكتاب: البيت لطرفة، انظر )9(
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  .5/89: همع الهوامع )1(
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  : أفعل التفصيل-هـ

، يدل على أن شيئين قد اشتركا في معنى واحد وزاد أحدهما،            )أفعل(هو اسم مشتق على وزن      

د وجدت في محمد    محمد أكرم من علي، فمعنى هذا أن صفة الكرم ق         : على اآلخر فيه، فإذا قيل    

  )1(.وفي علي، ولكنها في محمد أكثر تحققاً ووضوحاً من علي

  :)2(وينقسم اسم التفضيل إلى ثالثة أقسام

  :أفضل، وأنفع، وله حكمان: واإلضافة، نحو) ال( مجرد من -1

  . أن يكون مفرداً ومذكراً دائماً، حتى لو أسند إلى مؤنث أومثنى أو جمع-أ

العمـل  :  على المفضول عليه، وقد يحف المفضول ومـن، نحـو          الجارة) من( أن تدخل    -ب

  .الصالح خير وأبقى، فهما محذوفان ومرادان في النية والتقدير، فصارا بمنزلة المذكورين

أنت ممن أفضل؟ أو مـضافاً      : على عاملها وحده، إذا كان المجرد استفهاماً، نحو       ) من(وتتقدم  

  ؟أنت من غالم من أفضل: إلى االستفهام، نحو

  : محلى باأللف والالم، فعله حكمان-2

اليد العليا خير من اليد     : مطابقة صاحبه في التذكير والتأنيث واإلفراد والتثنية والجمع، نحو         -أ

  . السفلى

الجارة للمفضل عليه؛ ألنه ال يذكر هنا، أما الجارة لغيره فتدخل، نحو،            ) من(عدم دخول    -ب

 . المسلمون هم األقرب من كل خير

  :ضاف، ويجب فيه ما يلي م-3

أبي أقـرب   : ، نحو  التفضيل، أما الجارة لغيره فتقع     الجارة للمفضول بعد أفعل   ) من( ال تقع    -أ

  . الناس مني

 ويعمل أفضل   ،الطيار أفضل رجل  : بعضاً من المضاف إليه، فال يجوز      أن يكون المضاف     -ب

  : التفضيل في متعلقاته الرفع والنصب والجر

، مره ليس بلفظ، بل هو في النية       ألن مض  تفضيل يرفع ضميراً مستتراً فيه؛    ال فأفعل   : الرفع -1

: مـثالً علـى ذلـك     م)3(زاً، وال اسماً ظاهراً إال قليال، يقول سيبويه       ولكنه ال يرفع ضميراً بار    

  . مررت برجل أكرم منه أبوه

                                        
، وأنـواع   330: ، والزمن في النحو العربـي     2/46: ، وحاشية الخضري  2/100: شرح التصريح :  انظر )1(

  .226:  في التصريف، واألسماء العربية166: ، وتصريف األسماء واألفعال49: العامل اإلعرابي
 وتوضـيح   50-2/47: ، وحاشـية الخـضري    49-3/45: ، وحاشية الـصبان   1/168: المقتضب:  انظر )2(

  .297-3/287: ، وأوضح المسالك106-2102: ، وشرح التصريح125 -3/115: المقاصد والمسالك
  .2/31: الكتاب) 3(
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األكثر، وعلة  ل الظاهر عند    ه ال يرفع الفاع   أن رفعه للظاهر لغة قليلة، وأن     )1(وقد ذكر ابن هشام   

 وال  تجـرده ال يؤنـث    ل أنه في حالة     بأن أفعل التفضيل ضعيف الشبه باسم الفاعل من قِ        ذلك؛  

كان يسبقه  ومتى وقع موقعه فعل     : ويتابع،  )2(بمعناهقعه فعل   ، ولذلك فال يقع مو    يثنى وال يجمع  

  )3(."ي أو استفهام فيه معنى الفعلفال بأس باستعماله بعد نه"نفي أو شبهه 

ين واقعـاً بـين     ضال على نفـسه باعتبـار     فعه الظاهر إن كان مف     ر ريكثو: )4(ل السيوطي يقو

مـا  : "، تقول )5( له، واآلخر للموصوف والورد، ومثاله المشهور مسألة الكحل        ضميرين ثانيهما 

: ، فالكحل مرفوع بأحسن؛ ألن المعنى     "في عين زيد  رأيت رجاًل أحسن في عينه الكحل كحسنه        

  :)6(وقول الشاعر،  ال األكحل يحسن هو الرجلأحسن هو؛ ألن الذي

  ذل منه إليك يا بن سنان      ما علمت امرأ أحبَّ إليه البر

رأيت  قلت   و؛ ألن الفعل الذي يقع موقع أفعل التفضيل هنا ال يفيد فائدته، فل            ذلك)7(ويرد الصبان 

داللة علـى   ت ال ين زيد، بمعنى يفوقه في الحسن فأت      ن في عينه الكحل كحسنه في ع      رجالً يحس 

  .التفضيل

وكما يرفع أفعل التفضيل فاعالً، فإنه يرفع نائباً عن الفاعل، وهذا يدرك من المعنى؛ ألن الفعل                

ما من أيام أحـب إلـي اهللا فيهـا          : ، ومن ذلك  تتغير صيغته عند بنائه للمجهول، أما أفعل فال       

  )8(.يحب: نائب فاعل بأحب، والمعنىالصوم منه في عشر ذي الحجة، فالصوم 

  :  النصب-2

 ، وكذلك ال ينصب المفعول المطلق، وال المفعول معه، وهذا         ال ينصب أفعل التفضيل مفعوالً به     

  )9(.المنع مطلقاً

: ألصح، بل يتعدى إليه بالالم، نحو     أن عدم نصبه المفعول به هو الرأي ا       : )10(وذكر السيوطي 

أعـرف بـالنحو،    زيد  : هالً، نحو أو ج  زيد أبذل للمعروف ، أو بالباء إن كان الفعل يفهم علماً          

                                        
  .580: مغني اللبيب) 1(
  .1141/ 2: ، وشرح الكافية الشافية186/ 2: ح التسهيلشر: ، وراجع54 -53/ 3: حاشية الضبان) 2(
  .186/ 2: شرح التسهيل) 3(
  .107/ 5: همع الهوامع) 4(
  . وهمع الهوامع1250 -248/ 3: ، والمتقضب32 -31/ 2: الكتاب : راجع) 5(
  .5/107: ، وهمع الهوامع416: شذور الذهب: قائله مجهول، انظر) 6(
  .54 -3/53: حاشية الضبان) 7(
  .246: ، والفعليات32/ 2: الكتاب : راجع) 8(
  .186/ 2: شرح التسهيل) 9(
  .109/ 5: همع الهوامع) 10(
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زيد أحب إلي عمرو مـن خالـد،        : لي إن كان الفعل مبنيا للمجهول، نحو      وأجهل بالفقه، أو بإ   

  . زيد أحب في عمر من خالد: في إلي المنقول، نحوبغض إلي بكر من عبد اهللا ويتعدى بوأ

: ، نحو أضمر ناصب الثاني  حدهما بالالم، و   إلي أ   إلي اثنين ُعدي   ياًفإن كان متعد  :  مالك قال ابن 

ل به إن   يكسوهم الثياب ، وذهب ابن مالك إلي أنه ينصب المفعو         : هو أكسى للفقراء الثياب، أي    

اهللا أعلم حيث يجعل    ": م فاعل، كما جاء في قوله تعالي       ألنه يصبح اس   أول بما ال تفضيل منه؛    

ليـست  ) حيـث ( بـأن   رد عليه مفعوالً به ألعلم، وقد) حيث( ، حيث وردت كلمة   )1("رسالته

رأي هـذا   : مر يدل عليه أعلم، وقال أبو حيـان       ، بل مفعول به لفعل مض     مفعوالً به للفعل أعلم   

   )2(.ضعيف

؛ ألن الظرف من األشياء التي      أفضل الرجال عندك  : وينصب أفعل التفضيل المفعول فيه، نحو     

؛ وقد ينصب حـالين ال،  ألجله والح ، وكذلك ينصب المفعول   كتفي بأوهن العوامل في الفعليات    ت

 ألن فيه رائحـة      حال بأحسن؛  أحمد أحسن منك فضاحكاً،   : لظرف، نحو ألن الحال قريبة من ا    

  )3(.الفعل وزيادة

ـ                 افاً إلـي   ضأما التمييز فال ينصبه أفعل التفضيل إال إذا كان فاعالً في المعنى، أو كان أفعل م

وقد عمل في التمييز؛ ألنه     . لساناًمحمد أكثر الناس ماالً، وهو أطيب قلباً، وأفصح         : غيره، نحو 

التفضيل يعمل في تمييـز وحـال       ، وعلى ذلك فأفعل     )4(قع التي ال يتطلب عامالً قوياً     من الموا 

  )5(.في مصدر وال مفعول به مطلقاً، ال وظرف

  : الجر-3

لرجـال،  الجندي أسرع ا  : يجر أفعل التفضيل معموله إذا كان مضافاً إليه نكرة أم معرفة، نحو           

  )6(.ل للدفاع عن وطنهأو رج

، وأفعل التفضيل بعـضه، أو عكـسه؛ ألن أفعـل           إلضافة إذا كان المضاف إليه كالً     ويجوز ا 

   )7(.ن أضيف إلي نكرة كان بمعنى كل، وإ) بعض( إذا أضيف إلي معرفة كان بمعنى التفضيل

  . واهللا أعلم

                                        
  .124: األنعام) 1(
، وشـرح الكافيـة     106/ 2:  وشرح التـصريح   110/ 5: ، وهمع الهوامع  186/ 2: شرح التسهيل : راجع) 2(

  .1141/ 2: الشافية
  .105/ 2: شرح التصريح )3(
  .289 -288/ 1: الكتاب) 4(
  .49/ 2: حاشية الخضري) 5(
  .289 -288/ 1: الكافية) 6(
  .50: أنواع العامل اإلعرابي: ، وراجع106/ 2: شرح التصريح) 7(
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  خاتمة
إمام الهدى وخاصته من الـورى،     الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على          

  . وعلى آله وصحبه ومن اهتدى

، قدمت في بدايته تعريفاً لغوياً واصطالحاً  لمعنـى          )اإلهمال في النحو  ( إن عنوان البحث هو     

 عكس اإلعمال، وأنهم لم يضعوا تعريفاً محدداً لهـذا          صطلح اإلهمال، وقد اتضح أن اإلهمال     م

  . المصطلح

، فالتام في موضعين مكفوفـاً بمـا،        )تاماً وناسخاً (مال الفعل   اسة إه وكان من مباحث هذه الدر    

، إال أن الرأي الراجح في ذلـك        ، وقد اتضح اختالف النحاة في ذلك      ومؤكداً، أما الناسخ فزائداً   

فتهمل بتعليقها وإلغائها، واألصل في األفعال العمل،        هو رأي جمهور النحاة، أما ظَن وأخواتها      

  . شروط عملها وواضع معينه الختالل في مواقعها أإال أنها تهمل في م

ـ        الحروف فاألصل فيها عدم اإلعمال    أما   ى األفعـال،   ، وإنما تعمل بعض الحروف حمـالً عل

واتها، إال أنها تميل إلى اإلهمال نتيجة اختالل في شـروط           خ وأ نكالحروف المشبهة بليس، وإ   

ا إذن فإنها    أو اقترانها بما الكافية، أم     ها،أو لتخفيف نون  عملها، كما في الحروف المشبهة بليس،       

واليقين بشروط إذا فقد شـرط منهـا        تعمل النصب في الفعل المضارع لمشابهتها أفعال الشك         

 االستثناء فإن نصب المستثنى بعـده واجـب         يف) إال(، أما   هملت ولم تنصب الفعل المضارع    أ

  . ذا  كان الكالم تاماً غير موجبنا عن حاالت النصب الجائز وذلك إوجائز وممتنع، وقد تحدث

فعال تقوم بوظائفها وتعمل عملها، ولكنها تظل محتفظـة بجانبهـا           أما األسماء، فهي بدائل األ    

، ولهـذا    وعمل األفعال تقربها من األفعـال      سمي، ولهذا وضع النحاة شروطاً لعمل األسماء      اال

 والمكان واآللـة ال يعمـل       ، بل إن بعضها كاسم الزمان     ليس كل األسماء تعمل عمل األفعال     ف

،  عمل األفعال بهيئات وشروط معينـة      عمل األفعال، أما باقي المشتقات والمصادر فإنها تعمل       

  . روع عن األفعال في العملي في كل ذلك ف؛ وها اختل أو انتقى واحد منها أهملتإذ

ضل والمنة، وإن    كنت قد أحسنت فلله الف     ، فإن ال اإلنسان ناقصة ال تبلغ الكمال      فإن أعم  اًروأخي

  . قصرت فحسبي أني حاولت

هللا رب العالمين، وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومـن             وآخر دعوانا أن الحمد     

  . تسليماً كثيراًاقتفى أثره وسلم
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  المصادر والمراجع
  القرآن الكريم

يـة،  شعبان صـالح، دار الثقافـة العرب      . أبنية المشتقات ووظائفها في شعر األعشى ، د        •

  . م1990، 1القاهرة، ط

مد حسن حامد،    أح .د: ، تحقيق )لدين أحمد بن سليمان   شمس ا (أسرار النحو، ابن كمال باشا       •

 ).ت. د(دار الفكر، عمان، 

السيد محمد عبد المقصود، مطبعة األمانـة، القـاهرة،         . األسماء العربية في التصريف، د     •

 . م1989، 1ط

 . م1984، 1هيم سيد أحمد، طأحمد إبرا. أنواع العامل اإلعرابي، د •

محمد محـي الـدين عبـد       : ، تحقيق ) هـ761ت  (أوضح المسالك، ابن هشام األنصاري       •

 ). ت. د(الحميد، 

مـازن المبـارك    . د: ، تحقيق )هـ337 ت(اجي  اإليضاح في علل النحو، أبو القاسم الزج       •

 ).ت.د(

محمـد عبـد    . د: عليـق   ، ت )هـ739ت  (اح في علوم البالغة ، الخطيب القزويني        اإليض •

 ). ت. د(المنعم خفاجي، دار الكتاب اللبناني 

 . م1973، 5أحمد حسن كحيل، مطبعة السعادة، ط. ، دالتبيان في تصريف األسماء •

 . م1988، 2، طدين قباوة، مكتبة المعارف، بيروتفخر ال. تصريف األسماء واألفعال، د •

عبـد  . د: ، تحقيـق  )هـ816 -740(يد الشريف الجرجاني    ، على بن محمد الس    التعريفات •

 ). ت. د(لحفني، دار الرشاد، القاهرة، المنعم ا

ـ 749ت  (،  )ابن أم قاسم   (توضيح المقاصد والمسالك، المرادي    • عبـد  . د: ، تحقيـق  )هـ

 ). ت. د(ليمان ، مكتبة الكيات األزهرية الرحمن على س

ر الدين قباوة،   فخ. د: ، تحقيق لمعاني، الحسن بن القاسم المرادي    الجني الداني في حروف ا     •

 . م1983، 2، طفاضل، دار اآلفاق الجديدة، بيروتمحمد نديم . أ

اهد العينـي، دار    ية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح شو           شاح •

 .)ت. د(إحياء التراث، 

 . م19798، لفية ابن مالك، دار الفكر، بيروتحاشية الخضري على شرح ابن عقيل على أ •

طية الهاللي، عـالم    ، هادي ع   الكريم بين النحويين والبالغيين    لعاملة في القرآن  الحروف ا  •

 . م1986، 1الكتب، بيروت، ط
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بد المنعم خفـاجي، مكتبـة      محمد ع : ، اإلمام عبد القاهر الجرجاني، تحقيق     دالئل اإلعجاز  •

 ).ت. د(القاهرة 

 .هـ1404، 1ط ، الرياض،كمال إبراهيم بدوي، دار أمية.  دالزمن في النحو العربي، •

) هـ749ت  (، زيد الدين أبو حفص عمر بن مظفر بن عمر الوردي            ديةشرح التحفة الور   •

 . هـ1409لرشد، الرياض ، ا مكتبة عبد اهللا على الشالل،. د: تحقيق 

محمـد  . د: شرح التسهيل، لبهاء الدين بن عقيل على كتاب التسهيل ال بن مالك ، تحقيـق               •

 . م1980 ، دمشق،كامل بركات، دار الفكر

ألفية ابن مالك، دار    ى  شرح التصريح على التوضيح، الشيخ خالد بن عبد اهللا األزهري عل           •

 ).ت. د(الفكر 

على محسن عيسى   . د: ، تحقيق ) هـ761ت  (شرح جمل الزجاجي، ابن هشام األنصاري        •

 ).ت. د(مال اهللا ، عالم الكتب، بيروت 

محمد محي الدين عبـد     : تحقيق،  )هـ761ت  (شذور الذهب، ابن هشام األنصاري      شرح   •

 ). ت.د(الحميد، 

 هريدي، دار المـأمون، للتـراث،       عبد المنعم . د: شرح الكافية الشافية ال بن مالك، تحقيق       •

 .1982، 1ط

 ).ت. د(، عالم الكتب، بيروت )هـ643ت (شرح المفصل، ابن يعيش النحوي  •

ـ 471ت  (لجرجـاني    عبد القاهر ا   في أصول العربية، الشيخ   العوامل المائة النحوية     • ) هـ

البدراوي زهران، دار   .  د :، تحقيق )هـ905ت  (الشيخ خالد األزهري الجرجاوي     : شرح

  ).ت.د (،المعارف

 ).ت. د(محمود عبد السالم شرف الدين . دالفعليات ،  •

 . م1987، 2، بيروت، طط، الفيروز أبادي، مؤسسة الرسالةالقاموس المحي •

، 1، عمان، ط  د البياني، دار وائل   يسناء حم . ، د لنظمقواعد النحو العربي في ضوء نظرية ا       •

 . م2003

، دار الجيل،   عبد السالم محمد هارون   : حقيق، ت )عمر بن عثمان بن قنير    (كتاب، سيبويه   ال •

 . م1991، 1بيروت، ط

، شرح؛ رضي الـدين     )هـ646ت  (ابن الحاجب النحوي    : لنحو العربي كتاب الكافية في ا    •

 . م1985، لكتب العلمية، بيروت، دار ا)هـ686ت (األسترباذي 

ـ 610 -538(بن أبي المكارم المطرزي     كتاب المصباح، أبو الفتح ناصر       • : ، تحقيـق  )هـ

 .م1993، 3، ط، دار البشائر اإلسالمية بيروتمقبول علي النعمة
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أبـو القاسـم    (،  الكشاف عن حقائق التزيل وعيوب التأويل في وجوه التأويل ، الزمحشري           •

 ). ت. د( دار الفكر). هـ538 -467 (مر الزمخشريجار اهللا محمود بن ع

، أبو القاسم جار اهللا محمـود        وعيون التأويل في وجوه التأويل     الكليات عن حقائق التنزيل    •

 ).ت. د(بن عمر الزمخشري الخوارزمي، دار الفكر 

 ). ت. د(، دار صادر، بيروت لسان العرب، ابن منظور المصري •

 حامد المـؤمن، عـالم      :تحقيق). هـ392ت  (ثمان بن جني    ، أبو الفتح ع   اللمع في العربية   •

 . م1985، 2، طالكتب، بيروت

فخر الدين  . د: زولي، تحقيق مبرز القواعد اإلعرابية من القصيدة المجرادية للرسومكي الج        •

 . م1985دار األوزاعي، ط،  ،قباوة

مـازن  . د: ، تحقيق )هـ761ت   (يمغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام األنصار        •

، 5، ط   الفكـر، بيـروت   دار   ،سـعيد األفغـاني   : عهجحمد اهللا، را  ، ومحمد على    المبارك

 . م1979

ار دسعد كريم الدرعمي،    : ، محمد بن على عبد الرحمن األنصاري، تحقيق       مفتاح اإلعراب  •

 ). ت. د(ابن خلدون 

ر ظم بحـر مرجـان، دا     كا. د: المقتصد في شرح اإليضاح لعبد القاهر الجرجاني، تحقيق        •

 . م1982، الرشيد، بغداد

ـ   : ، تحقيق)هـ285ت (لمبرد المتقضب، أبو العباس محمد بن زيد ا  • الق محمـد عبـد الخ

 ). ت. د(عضيمة، عالم الكتب ، بيروت 

 . م1975، 5النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف، مصر، ط •

 عبد. ، تحقيق د  )هـ911ت(همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، جالل الدين السيوطي            •

  .م1987، 2العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، ط


