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ج  

  إهداء
  

  .إلى والدي الكريمين 
  

  .إلى زوجي الغالي الذي طالما ساندني 
  

  .إلى إخواني األعزاء 
  

  . وقد شغلتني عنهم صفحاتُ هذا البحثإلى فلذات أكبادي 
  

  . هذا البحث المشرف علىإلى الدكتور أحمد الجدبة 
  

  . أبناء هذا الوطن الغالي إلى المخلصين من 
  

  .إلى األسرى الذين ينتظرون بزوغ فجر الحرية 
  

    .إلى الجامعة اإلسالمية التي احتضنتني على مدار ستة أعوام
  

  .إلى كل من دعا لي بالخير والتوفيق 
  
  

 لبحث  إليهم جميعاً أهدي هذا ا                                                                 

  أمل محمود صالحة :                                                                   الباحثة 
  
  
  
  
  
  
  



د  

  شكر وتقدير
  

فبفضله تم هـذا    ، أحمده سبحانه بما يليق بجالله وعظيم منِّه وإحسانه         ، الحمد هللا وحده      
وصلى اهللا وسلم على من     ،  الكريم    أن يجعلَه خالصاً لوجهه    – سبحانه وتعالى    -وأسأله  ، البحث  

  .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ، ال نبي بعده 
  

 الـشكر  تقدم بوافرأ ، )١(        لَئن شكَرتم َألزِيدنكُم     :   من قوله سبحانه وتعالى انطالقاً
 الـذي تـولى هـذه       - حفظه اهللا    –مد إبراهيم الجدبة    أح: والتقدير إلى األستاذ الفاضل الدكتور      

  .حتى صارت واقعاً قائماً، الدراسة بالرعاية والعناية منذ أن كانت فكرة 
فكان بعلمـه وخبرتـه الواسـعة    ، والمساعدة المستمرة ، إذ حظيت الباحثةُ منه بالدعم والتوجيه       

  .خير مثل  وحسنِ خُلُقه
  

ستاذين الكريمين عضوي لجنة المناقشة على تكرمهما بقبـول         كما أتوجه بالشكرِ إلى األ       
: والـدكتور  ، جهاد العرجـا  : األستاذ الدكتور ، وتجشُّمهما مشاقَّ القراءة ، مناقشة هذه الرسالة   

  .  وبارك اهللا فيهما ، إبراهيم بخيت 
                                                         

  أمل محمود صالحة :                                                   الباحثة                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ٧سورة إبراهيم آية  )١(



ه  

  مقدمة
ووفَّقَ من اصـطفاه    ، وأعلى مكانتها   ، رفع منار السنة النبوية     ، الحمد هللا رب العالمين     
، ياء والرسل َأجمعين    خاتمِ األنب ، وصلَّى اُهللا على سيدنا محمد      ، من خلقه لخدمتها فشادوا بنيانها      

ووعـد  ، بشَّر وأنـذر  ، ليظهره على الدينِ كله  ، المبعوث بالهدى ودين الحقّ     ، أشرف الكائنات   
صراط اِهللا الذي لـه    ، وهدى الناس إلى صراط مستقيم      ، أنقذ اُهللا به البشر من الضاللة       ، وأوعد  

  :وبعد  ،ما في السماوات وما في األرض 
  

 – عـز وجـل     –الحديثُ وفهمه وحفظه والعناية به من أقرب الوسائل إلى اهللا           فلما كان   
علـيكم بِـسنَّتي وسـنَّة الخُلفَـاء        : " فمنها قوله صلى اهللا عليه وسلم       ، بمقتضى اآلثار في ذلك     

 ينيدهالم دينالراش ، اجِذوا عليها بالنَّوض١("  ع(.    
  .فرأيت أن آخَذَ من أصح كتبه كتاباً، عن العناية به من الوجهة النحوية ورأيتُ الهِمم قد قَصرتْ 

  . فوقع لي أن يكون كتاب صحيح البخاري ؛ لكونه من أصحها بعد القرآن الكريم 
فلعلَّه بفـضل   ،  في تلك البركات لما في القلوبِ من صدأ          - مع بركة الحديث     -فرغبتُ  

  .رج عنها شدائد األهواء التي تراكمت عليها وأن يف، اِهللا أن يكشفَ عماها 
أما لطالـب  ، إن دراسةَ الحديث أمر تعبدي لطالبِ العلم سواء أكان متخصصاً أم غير متخصص   

أن الحديث النبوي من األصوِل التي يستَشْهد بهـا     : منها  ، اللغة العربية فالدواعي لدراسته كثيرة      
ومن أرفع النصوص بياناً وإشراقاً بعد القـرآن  ،  بليغ ما ُأثر في لغتنا فهو من، على قواعد اللغة  

 صـلى اهللا عليـه   –فلقد عم كالم النبـي      ، كما أن تأثيره على ثقافتنا العربية يفوقُ كلَّ تصور          ، 
  . معظم أنواع الكتب األدبية في مكتبتنا -وسلم 

فطبقات الرجـال وكتـب التـاريخ وكتـب     ، يث بل إن كثيراً من العلوم ما كان ليوجد لوال الحد        
  .التراجم والسيرة كلُّ هذه ثمرةٌ من ثمرات الحديث النبوي 

  
وعرض آراء النحاة في كل عامل      ، وتتناول هذه الدراسة عوامل نصب الفعل المضارع        

وأقسامه ، وشروط عمله   ، وعمله  ، وتبيين الفروق بينها من حيث أصل كل عامل ومعناه          ، منها  
- صلى اهللا عليـه وسـلم        -ومن ثم تطبيق ما تم التوصل إليه نظرياً على أحاديث رسول اهللا             ، 

                                                
حكم على أحاديثه وآثاره    ، )  هـ   ٢٧٩ت   ( سنن الترمذي لإلمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي          )١(

 -هــ   ١٤٢٩، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سـلمان         : اعتنى به   ، محمد ناصر الدين األلباني     : وعلق عليه   
    .٦٠٣ص  ، ٢٦٧٦حديث رقم  ، ٢ج ، ٢ط، الرياض ، مكتبة المعارف ، م ٢٠٠٨



و  

وتوجيـه بعـض روايـات    ، وإحصاء هذه األفعال المنصوبة   ، )١(الواردة في صحيح البخاري     
وكذلك دراسـة الفعـل المعطـوف    ، األفعال المضارعة التي جاءت بالرفع في صحيح البخاري      

  .يه رواية ما جاء مرفوعاً منه وتوج، المنصوب 
  

  : أسباب اختيار الموضوع
 الشفاعةَ والدرجةَ   - صلى اهللا عليه وسلم      - لرسوله   - سبحانه وتعالى    -فلما أعطى اُهللا       

  : فقال تعالى ، وجعل اتباعه من محبته سبحانه وتعالى ، وهدى المسلمين إلى محبته ، الرفيعة 
     وبحت مقُلْ إِن كُنتكُموبذُن لَكُم رفغيو اللّه كُمبِبحونِي يبِعفَات نَ اللّه        )٢(.   
  

 صلى اهللا   -من األسباب التي دعت الباحثة إلى خوض غمار حديث رسول اهللا            فكان هذا     
 في صحيح البخاري من خـالل دراسـة أحـد           - عليه السالم    -وتلمس أقواله    ، -عليه وسلم   

  )  .عوامل نصب الفعل المضارع (  وهو مواضيع النحو
  

وما خطتَّه أقالم النحاة والعلماء في هذا الموضـوع مـن           ، وباالطِّالع على كتب النحو       
ولكن ندر من تعـرض     ، وجدتُ ما يدل على ضخامة ما كُتب في هذا المجال           ، الجانب النظري   

ولـذلك  ، عراب الحديث النبوي فوجدت افتقاراً في إ، لمواضيع النحو من خالل الحديث الشريف     
 عليه  - خدمةً لحديث رسول اهللا          – ولو بهذا الجهد المتواضع      –تولدت الرغبة لدي في اإلسهام      

  .  وتقديم نوع من الدراسة المتخصصة المتعلقة بالفعل المضارع من الجانب التطبيقي ، -السالم 
  

وإن أخطأتُ فمن نفـسي  ، حمته فإن أصبتُ فبفضل اهللا ور، فهذا جهدي وهو جهد المقل     
  .ومن الشيطان 

  
  
  
  

                                                
وهـو  ، م بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي      صحيح البخاري ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهي          )١(

وسبعة آالف وخمسمائة   ، وألف وتسعمائة وأربع صفحات     ، كتاب يتكون من أربعة مجلدات من القطع المتوسط         
  .القاهرة ، دار الحديث ، م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥وقد طبع سنة ، وثالثة وستين حديث 

     .٣/٣١سورة آل عمران  )٢(  



ز  

  :أهدافُ الدراسة 
 .الرغبة في أن تكون دراستي في رحاب الحديث الشريف  .١
وتبيـين  ، بيان وعرض آراء النحاة في كل عامل من عوامِل نصبِ الفعل المـضارع               .٢

 .الفروق بين هذه العوامل 
 .ج سبب النصب إلى قاعدة من خاللها يعرفُ القارئ كيف يخرالتوصلُّ  .٣
توضيح أصل الخالف بين المختلفين بين الرفع والنصب للفعل المضارع الواحـد فـي               .٤

 .بعض المواضع 
 .الوقوف على المعاني المختلفة باختالف عالمة اإلعراب  .٥
  .ة إبراز هذا الموضوع في أبهى صورةتسليط الضوء على جهود العلماء في محاول .٦
نصب الفعل المضارع من خالل التطبيق علـى        إفراد دراسة متخصصة تتعلق بعوامل       .٧

 لم يعرض هذا الموضوع من الجانب االستقرائي        – كما أعلم    –الحديث الشريف ؛ ألنه     
 .التطبيقي 

للغة العربية  إمداد المكتبة العربية واإلسالمية ببحث متخصص في النحو العربي يخدم ا            .٨
 . ويعين طلبة العلم لغة القرآن الكريم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



ح  

  :الدراسات السابقة 
وأدوات ، لقد كان من جملة ما اعتنى به علماء العربية دراسة النحـو العربـي عامـة                 

  : فقد تتبعوا أحوال األدوات ودرسوها من مختلف جوانبها ، المعاني خاصة  
  ...  .، معانيها ، أقسامها ، إهمالها ، شروط عملها ، عملها ، أصلها 

الكتب التي اعتمدتُ واستندتُ إليها في تثبيت وتدعيم أركان هـذه           وقد صنفوا في ذلك الكثير من       
  .الدراسة 

، أمثال سيبويه في الكتـاب  ، ومنهم من درس هذه األدوات ضمن أبواب النحو ومباحثه ومسائله           
، وابن السراج فـي األصـول فـي النحـو     ، والفراء في معاني القرآن ، والمبرد في المقتضب  
وغيرهم ممـن تنـاول   ، والزمخشري في المفصل ، بن جني في اللمع وا، والزجاجي في الجمل  
  .الكتب السابقة بالشرح 

إذ أفردوهـا بكتـب متخصـصة تناولوهـا     ، ودرس بعض النحاة أدوات المعاني دراسة مستقلة     
، حـروف المعـاني للزجـاجي    : من هذه المؤلفات ، بالدراسة واالستقصاء من مختلف جوانبها   

والجنـى الـداني    ، ورصف المبـاني للمـالقي      ، واألزهية للهروي   ، ني  ومعاني الحروف للرما  
  . ومغني اللبيب البن هشام وغيرها ، للمرادي 

لم أعثـر علـى دراسـة       ، ولكن بالرغم من كثرة هذه الدراسات وعظم هذا الجهد المبذول فيها            
  .تطبيقية مستقلة خاصة بصحيح البخاري تتناول موضوع نواصب الفعل المضارع 

  
  :هج الدراسة من

، عوامل نصب الفعل المضارع من خالل جمع آراء النحاة حولهـا            تركز الدراسة على    
وتطبيق ما تـم التوصـل   ، أو كلمات أبيات الشعر ، وتوجيهاتهم في قراءة بعض اآليات القرآنية     

إليه نظرياً على الحديث النبوي في صحيح البخاري ؛ لذا اقتضت طبيعة البحث االعتمـاد علـى         
  .منهج الوصفي الذي يقوم على االستقراء وذلك لمناسبته لموضوع الدراسة ال
  
  
  
  
  
  
  



ط  

  :  خطة البحث 
، وأهـداف الدراسـة   ، أسـباب اختيـار الموضـوع    : شتملت على   بمقدمة ا  بدأ البحث 

  :ثم تمهيد تضمن ، ومنهج الدراسة ، والدراسات السابقة 
  

  . بصحيحه اإلمام أبو عبد اهللا البخاري والتعريف  : أوالً
  . ) ومواضعهه عالماته وإعراب ( الفعل المضارع : ثانياً 

  
  .وقد قُسم البحثُ إلى ثالثة فصول وجداول ملحقة وخاتمة ثم الفهارس 

  
  : بنفسها لفعل المضارع ة لصبانالعوامل ال:  الفصل األول

  
o أن  :المبحث األول  

o إذن :المبحث الثاني  

o لن  :المبحث الثالث 

o كي :لرابعالمبحث ا  

  
  العوامل الناصبة للفعل المضارع  بأن المضمرة   : الفصل الثاني

  
o  حتى: المبحث األول 

o  الم الجحود: المبحث الثاني 

o  الم التعليل : المبحث الثالث 

o  فاء السببية  : المبحث الرابع 

o  واو المعية : المبحث الخامس 

o  أو : المبحث السادس 

  
  ة للفعل المضارع في صحيح البخاري دراسة تطبيقية العوامل الناصب: لث الفصل الثا

  
o  أن في صحيح البخاري: المبحث األول 

o  إذن في صحيح البخاري : المبحث الثاني 

o  لن في صحيح البخاري : المبحث الثالث 



ي  

o  كي في صحيح البخاري : المبحث الرابع  
o  حتى في صحيح البخاري : المبحث الخامس  
o  ي صحيح البخاري الم الجحود ف: المبحث السادس  
o  الم التعليل في صحيح البخاري : المبحث السابع  
o  فاء السببية في صحيح البخاري: المبحث الثامن  
o  في صحيح البخارينصوب عطفاً الم المضارعالفعل: المبحث التاسع   

 
  

  .ة ثم ذُيَل البحث بقائمة الفهارس العام، ثم الجداول الملحقة والخاتمة وفيها أهم نتائج البحث 
  
  

  أمل محمود صالحة: الباحثة                                                                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١

  
  
  

  

  

  ـدتـمـهـيــ

  
  :ويتضمن 

  
   . وحفظه للحديثاإلمام أبو عبد اهللا البخاري   :  أوالً  

  ) . ومواضعه إعرابه وعالماته( الفعل المضارع  :  ثانياً   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢

  وحفظه للحديث  عبد اهللا البخاري واإلمام أب: أوالً 
وأنـزل  ، وجعلنا خير أمة    ، ورضي لنا اإلسالم ديناً     ، الحمد ِهللا الذي أسبغَ علينا النعمةَ       

هـم  وبعث في األميين رسوالً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلِّم         ، الكتاب هدى للناس ورحمة     
، والصالة والسالم على نبيه وصفيه محمد الذي من اُهللا به علينا منةً أي منـة            ، الكتاب والحكمة   

  : أما بعد ، وأصحابه البررة الحفظة للقرآن والسنة ، وعلى آله األطهار 
              أ لها رِجاالً مخلصين لخدمةيه َأن بحانَه وتعالى على هذه األمةعم اِهللا سه محمد    فإن من ننبي نَّةس 

ومـن أولئـك   ،  يتعاقبون هذا األمر خلفاً عن سلف حتى يأتي أمر اهللا            - صلى اهللا عليه وسلم      -
والمعول عليه في أحاديـثَ     ، وشيخ المؤمنين   ، إمام المسلمين وقدوة الموحدين     " الحفَّاظ األعالم   
صـاحب الجـامع   ، البخاري ،  موالهم أبو عبد اهللا الجعفي، وحافظ نظام الدين    ، سيد المرسلين   

   . )١(" وساحب ذيل الفضل للمستميح ، الصحيح 
  

  : اسمه ونسبه 
وهي لفظـة   ، وقيل بذْدزبه   ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه          " هو  

   . )٢(" البخاري ، بخارية معناها الزراع الجعفي بالوالء 
  .وهي من أعظم مدن ما وراء النهر ، ري نسبة إلى بخارى فهو البخا

  
وما يدل على ذلك مـا      ، كان والده أبو الحسن إسماعيل بن إبراهيم من العلماء الورعين           

ال أعلم فـي جميـع مـالي    : فقال ، دخلت عليه عند موته : " وقال ، رواه عنه أحمد بن حفص      
   . )٣("   إلى نفسي عند ذلك فتصاغرتُ: قال أحمد بن حفص ، درهماً من شبهة 

                                                
            تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علـي بـن عبـد الكـافي الـسبكي                   :تأليف،  قات الشافعية الكبرى   طب )١(

.   ب ( ، لبنـان   ،  بيـروت   ،دار الكتب العلمية ، مصطفى عبد القادر أحمد عطا  : تحقيق  ، )  هـ   ٧٧١ت  ( 
  .٤٢٢ص  ، ١ج، ) ت 

 هـ  ٧٤٨ت  ( ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذَّهبي          اإلمام    :يفتصن، سير أعالم النبالء    : انظر   )٢(
 –بيـروت   ، مؤسسة الرسـالة    ، صالح السمر   : حقق هذا الجزء    ، شعيب األرنؤوط   : تحقيق  ، )  م   ١٣٧٤  -

تهذيب الكمـال    ، ١/٤٢١طبقات الشافعية الكبرى     ، ٣٩١ص   ، ٢ج  ،  م   ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢ ، ١١ط، لبنان  
، بشار عـواد معـروف      . د: حققه  ، للحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي         ، سماء الرجال   في أ 

   . ٢٢٧ص  ، ٦م ،  م ١٩٩٨ هـ ١٤١٨ ، ١ط، مؤسسة الرسالة 
لإلمـام الحـافظ     هدي الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري        ، ١/٤٢٢ طبقات الشافعية الكبرى     )٣(

عبد العزيز بن عبد اهللا     : عن الطبعة التي حقق أصلها      )  هـ   ٨٥٢ – ٧٧٣( علي بن حجر العسقالني     أحمد بن   
 - هــ  ١٤١٩ ، ١ط، دار الحديث القـاهرة  ، محمد فؤاد عبد الباقي : ورقم كتبها وأبوابها وأحاديثها  ، بن باز   
  .  ٦٤٣ص ،  م ١٩٩٨



 ٣

      ! كيف ال ؟، أما والدته فقد كانت امرأةً تقيةً مؤمنة حقاً 
ذهبت عينا محمد بن إسماعيل في      : " فقد قيل   ، وقد رد اُهللا على ابنها بصره من كثرة دعائها له           

قد رد اهللا   ، يا هذه   : فقال لها    ، - عليه السالم    -فرأتْ والدتُه في المنام إبراهيم الخليَل       ، صغَره  
فأصـبحنا وقـد رد اهللا عليـه         ، شك البلخـي    ، أو كثرة دعاِئك    ، على ابنك بصره لكثرة بكائك      

    .)١(" بصره 
  

   !!وبعد هذا فلعلكم تعلمون أي نبتة صالحة خَرج منها هذا اإلمام 
  

  المولد والنشأة   
فقد كانت والدةُ البخـاري  ، ن في تاريخ والدته   ولم يختلف المؤرخو  ، نشأ البخاري يتيماً    

وقيل الثنتي عشرة ليلة خلت من شـوال سـنة أربـع        ، لثالث عشر   ، يوم الجمعة بعد الصالة     " 
   .    )٢("  وتسعين ومائة 

  
  رِحلته وطلبه للحديث                                                                             

مـا  : "  هو الحافظُ أمير المؤمنين في حديث سيد المرسلين حتـى قيـل عنـه                البخاري
سمع الصحيح تـسعون  : قال الفَربري ، أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل فقيه هذه األمة    

   .  )٣("  ألفاً فما بقي أحد يرويه غيري 
فقـد  ، م الرواية   وشهدوا بتفرده في عل   ، لقد اعترف أهل بغداد بفضله واجتمع إليه أهلها         

لما قدم بغداد سمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث فقلبـوا  " حكى عنه أنه      
ودفعوا إلى عشرة أنفس إلى كل رجل       ، وجعلوا متن هذا اإلسناد إلسناد آخر       ، متونها وأسانيدها   

احداً بعد واحد حتـى     فلم يزل يلقي عليه و    ، وجعلوا يلقون عليه بهذه األحاديث      ، عشرة أحاديث   
ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتـى         ، ال أعرفه   : والبخاري يقول   ، فرغ من عشرته    

فلمـا علـم    ، ال أعرفـه    : فرغوا كلهم من األحاديث المقلوبة والبخاري ال يزيدهم على قولـه            
وحديثك الثاني فهو   ، ا  أما حديثك األول فهو كذ    : البخاري أنهم فرغوا التفت إلى األول منهم فقال         

                                                
   .١٢/٣٩٣سير أعالم النبالء  )١(
         كـان بـن خلِّ ألبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بـن أبـي بكـر    ،  الزمان أبناء أنباءن و وفياتُ األعيا  )٢(

   . ١٩٠ص  ، ٤ج،  بيروت ،دار صادر ، إحسان عباس .  د :حققه، )  هـ ٦٨١ – ٦٠٨( 
 اهللا  اإلمام الحافظ صفي الـدين أحمـد بـن عبـد     :تأليف، يب تهذيب الكمال في أسماء الرجال   هذخالصة ت  )٣(

 ٢ج ،  لبنان ،بيروت ، دار الكتب العلمية ، مجدي منصور الشوري : تحقيق ، )  هـ   ٩٢٣ت بعد   ( الخزرجي  
   .٤٨٠ص ، 



 ٤

وكل ، فرد كلَّ متنٍ إلى إسناده      ، حتى أتى على تمام العشرة      ، والثالث والرابع على الوالء     ، كذا  
   .  )١("  فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل ، وفعل باآلخرين كذلك ، إسناد إلى متنه 

، وسعة علمـه    ،  المفرط   وذكائه، وكثرة حفظ صاحبه    ، وهذا يدل على ضخامة الكتاب      
، أخرجت هذا الكتاب من زهاء ستِّ مئة ألـف حـديث            " وليس أدل على ذلك من قول البخاري        

   .   )٢( "  وما وضعت فيه حديثاً إال اغتسلت وصليت قبل ذلك ركعتين 
  

وأول " ، ورحل في طلب الحديث إلى أكثـر محـدثي األمـصار            ، لقد دخل بالداً عدة     
، وكتب بخراسان والجبال ومدن العراق والحجاز والشام ومـصر          ، ائتين  سماعه سنة خمس وم   

   .)٣( " وقدم بغداد 
وكيف به وقد ألهم حفظ الحديث وهو       ، إن كثرة البالد التي دخلها لدليل على علو إسناده          

  !ابن عشر سنين أو أقل 
  

  :فضائل البخاري وثناء األئمة عليه 
، فقد شهد له األكـابر  ، وحفظه للحديث حفظٌ غزير    ، ةٌ  إن فضاَئل البخاري ومناقبه كثير    
  .صاحب الجامع الصحيح ، ويكفيه أنه الحافظُ اإلمام في علمِ الحديث 

صـنفتُ كتـابي الـصحيح    : وعنه أنه قال ، الكبشُ النطاح :  وكان ابن صاعد إذا ذكره يقول   " 
يمـا بينـي وبـين اهللا عـز         وجعلته حجـةً ف ، خرجته من ستمائة ألف حديث    ،لست عشرة سنة    

   .  )٤(" وجل 
عن كلِّ واحد منهم عـشرة       ، كتبتُ عن ألف شيخ أو أكثر       : " وفي ذكر حفظه وسعة علمه يقول       

    .)٥(" ما عندي حديثٌ إال أذكر إسناده ، آالف أو أكثر 

                                                
، مصطفى عبد القادر عطـا  : تحقيق ، لإلمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ،  تاريخ بغداد    )١(

،  ٤/١٨٩وفيات األعيان    ، ٢٠ص ، ٢ج،  م   ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥ ، ٢ط، لبنان  ، بيروت  ، دار الكتب العلمية    
  .  ٤٨٥ومقدمة فتح الباري ص 

صفة الصفوة لإلمام جمال الدين أبي       ، ٢/٤٨٠يب تهذيب الكمال    هذخالصة ت  ، ١٢/٤٠٢سير أعالم النبالء     )٢(
دار ، ي  قلعجمحمد رواس   : خرج أحاديثه   ،  محمود فاخوري    :حققه  ، )  هـ   ٥٩٧- ٥١٠( الفرج بن الجوزي    

   ،١٧٠ص  ، ٤ج ، لبنان،  بيروت ،المعرفة للطباعة والنشر 
  . ٦/٢٢٧تهذيب الكمال  ، ٤/١٨٩وفيات األعيان  ، ١/٤٢٣الشافعية الكبرى  طبقات )٣(
   .٤/١٩٠ وفيات األعيان )٤(
   .١٢/٤٠٧سير أعالم النبالء  )٥(



 ٥

وأحفـظ مئتـي ألـف حـديث غيـر          ، أحفظُ مئة ألف حديث صـحيح     : " وكذلك قوله   
   .)١( " صحيح 
فـي   ، - صلى اهللا عليـه وسـلم        -إذ ذاك عند قبر النبي      ) كتاب التاريخ   ( وصنَّفْتُ  : " وقوله  

   .)٢(" إالَّ أني كرهتُ تطويل الكتاب ، وقلَّ اسم في التاريخ إالَّ وله عندي قصة ، الليالي المقمرة 
حتـى أتـى    ،  يكتب   كان البخاري معنا إلى السماع وهو غالم فال       : " وقول محمد بن أبي حاتم      

فقرأهـا  ، فزاد على خمسة عشر ألف حـديث  ، فأخرجنا إليه ما كان عندنا      ...  على ذلك أياماً      
، ثم قال أترون أنـي أختلـف هـدراً          ، كلها على ظهر قلب ؛ حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه            

   .  )٣("  وأضيع أيامي ؟ فعرفنا أنه ال يتقدمه أحد 
سمعتُ يحيى بن جعفر يقـوُل  : " قواٌل كثيرة ومنها قول أبي جعفر    وفي ثناء األمة عليه أ    

فإن موتي يكون موت رجٍل     ، لو قَدرتُ أن أزيد في عمرِ محمد بن إسماعيل من عمري لفعلتُ             : 
 العلم ، واحد ٤(" وموته ذهاب(.    

  
سـماعيل  كان حمل إلى محمد بن إ     : " وفي وفائه بالوعد وحسن خلقه قال بكر بن منير          

، فاجتمع التجار إليه بالعشية فطلبوها منه بربح خمـسة آالف درهـم             ، بضاعة أنفذها إليه فالن     
انصرفوا الليلة فجاءه من الغد تُجار آخرون فطلبوا منه تلك البضاعة بـربح عـشرة               : فقال لهم   

ين طلبـوا أول  يعني الـذ ، إني نويت البارحة أن أدفع إليهم بما طلبوا     : آالف درهم فردهم وقال     
    .   )٥(" ال أحب أن أنقض نيتي : ففعل وقال ، مرة 

  : وقال عمر بن حفص األشقر فيما يدلُّ على زهده وتقشُّفه 
وقد نفذ  ، ففقدناه أياماً ثم وجدناه في بيت وهو عريان         ، كنَّا مع البخاري بالبصرة نكتب الحديث       " 

   . )٦("  ما عنده فجمعنا له الدراهم وكسوناه 
  

ومن ذلك ما قاله بكر بن منير       ، وفي ذكر عبادته وفضله وورعه وصالحه القول الكثير           
   . )٧(" أرجو أن ألقى اَهللا وال يحاسبني أنِّي اغتبتُ أحداً : سمعتُ أبا عبد اهللا البخاري يقول : " 

                                                
   .٤/٤١٥السابق  المصدر )١(
   .١/٤٢٥طبقات الشافعية الكبرى  )٢(
  .  ١٥ ، ٢/١٤  تاريخ بغداد ، ١٢/٤٠٨سير أعالم النبالء  ، ١/٤٢٦طبقات الشافعية الكبرى  )٣(
   .٤/٤١٨سير أعالم النبالء  ، ٢/٢٤تاريخ بغداد  )٤(
  .   ٦٤٣ص، مقدمة فتح الباري ،  ٤/١٧٠صفة الصفوة  )٥(
   .٢/١٣يخ بغداد تار ، ١٢/٤٤٨سير أعالم النبالء  ، ١/٤٢٥طبقات الشافعية الكبرى  )٦(
   .١٢/٤٣٩سير أعالم النبالء  )٧(



 ٦

 رمـضان   كان محمد بن إسماعيل البخاري إذا كان في أول ليلة من          : " وقيل عنه أيضاً    
وكان يقرأ في السحر ما بـين       ، يجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم فيقرُأ في كل ركعة عشرين آيةً            

: ويقول عند كـل ختمـة       ، فيختم عند السحر في كل ثالث ليال        ، النصف إلى الثلث من القرآن      
 مـا يـدل   - رضي اهللا عنه    -والكثير الكثير من الروايات واألقوال عنه        ، )١("  دعوةً مستجابة   

وأسمى وأنبل األخالق والقيم التي اجتمعت في شخص هذا اإلمام العالم من            ، على أجلِّ الصفات    
  .وغيرها الكثير ... الكرم والسماحة واإلخالص والورع 

  
  وفاته 

اللهـم  : يقول في دعائه    ، وقد فرغ من صالة الليل      ، سمعته ليلة   : " قال عنه ابن عدي     
األرض فاقبضني إليك   ،  بما رحبت إني ضاقت علي.  

    . )٢("  وقبره بخَرتَنْك ، فما تم الشهر حتى قبضه اهللا : قال 
ودفـن بعـد   ، وكانت ليلة عيد الفطر ، فقد توفي رحمه اهللا تعالى ليلة السبت بعد صالة العشاء    " 

بلغ عمره  وكان  ، صالة الظهر سنة ست وخمسين ومائتين بخَرتَنْك وهي قرية من قرى سمرقند             
   . )٣("  اثنتين وستين سنة 

فقد كان بحق شمس علومٍ في      ، وأثابه عن المسلمين خير الثواب      ، رحمه اهللا وأسكنه فسيح جناته      
  .إما قَصرت عنه وإما هابت ، ولم تأت بمثله الليالي أبداً ، الثرى قد غابت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .  ٦٤٥مقدمة فتح الباري  ص ،  ١/٤٣٢طبقات الشافعية  ، ٦/٢٣١تهذيب الكمال  ، ٤/١٧٠صفة الصفوة  )١(
  . ٢/٣٤تاريخ بغداد  ، ١٢/٤٦٦سير أعالم النبالء ، ٦/٢٣٧تهذيب الكمال  )٢(
   .٤/١٧١صفة الصفوة  ، ٤/١٩٠وفيات األعيان : انظر  )٣(



 ٧

  ) .واضعه إعرابه وعالماته وم( الفعل المضارع  : ثانياً 
إال إذا اتـصلت    ، ومضارع معرب   ، وهما مبنيان دائماً    ، وأمر  ، ماض  : األفعال ثالثة   

أو  نـون النـسوة       ، ) هل تضربن   : ( فيبنى على الفتح كقولك     ، به اتصاالً مباشراً نون التوكيد      
ير هـاتين   وفي غ ، واتصالها بالمضارع مباشراً في كل حاالتها       ، فيبنى على السكون مثل يكتبن      

  .الحالتين يكون معرباً 
  

وجزمـاً علـى حـسب      ، ونصباً  ، وهذا اإلعراب يقتضي أن تتغير عالمة آخره رفعاً         "   
وتكون فتحة أو مـا ينـوب       ، أو ما ينوب عنها  في حالة رفعه         ، فتكون العالمة ضمة    ، أحواله  

الـة جزمـه بجـازم         وتكون سكوناً أو ما ينوب عنه  في ح        ، عنها  في حالة نصبه بناصب قبله        
   . )١("  قبله 

  
، وال جـازم  ، إذا لم يدخل عليه ناصـب  ، وعلى هذا فإنه يجب رفع المضارع المعرب    
  :كما في قول ابن مالك ، ) أنت تسعد : ( كقولك 

  )٢(كَتَسعد ، وجازمٍ ، إذَا يجرد                        من ناَصبٍ ، ارفَع مضارِعاً 
  
 صـلى اهللا    -كاألفعال اآلتية في حديث رسـول اهللا        ، د يكون رفعه ظاهراً أو مقدراً       وق
ال يغْتسُل رجٌل يوم الجمعة ويتَطَهر ما استطَاع من طُهـرٍ ؛ ويـدهن َأو               : "  قوله   -عليه وسلم   

     تهييبِ بط نم سماثْ      ، ي ينقُ بفَر؛ فَالَ ي جخْري نَينِ  ثُم ،      له بلِّي ما كُتصي ثُم ،    تُ إذا تَكَلَّمينص ثم
   .)٣(" اإلمام ؛ إالَّ غُفر له ما بينَه وبين الجمعة اُألخْرى 

مرفوعـة  ، ) ينـصتُ  ، يفـرقُ  ، يخـرج  ، يمس ، يدهن ، يتطهر  ، يغتسُل  ( فاألفعال  
  .فعالمة رفعه الضمة المقدرة للثقل ) يصلي ( ما الفعل أ، وعالمة رفعها الضمة الظاهرة 

                                                
   .٢٧٧ص  ، ٤ج، ت .ب،  ٥ط،  القاهرة ،دار المعارف ، عباس حسن : تأليف ،  النحو الوافي )١(
أبي عبد اهللا بدر الدين محمد بن جمال الدين محمد بـن مالـك صـاحب                ، ألفية ابن مالك البن الناظم      شرح    )٢(

 ،  ٦٦٤ص، بيـروت   ، دار الجيـل     ، عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد     . د: حققه  ، )  هـ   ٦٨٦ت  ( األلفية  
 محمـد محيـي      :تأليف، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل                

  ٣/٢٧٧حاشية الصبان  ،  ٣ص ، ٤ج ، ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩،  القاهرة ،مكتبة دار التراث ، الدين عبد الحميد 
،    د بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخـاري الجعفـي              ألبي عبد اهللا محم   ، صحيح البخاري    )٣(

  .٢٢٣ص ، ١ج ، ٨٨٣حديث رقم ، القاهرة ، دار الحديث ،  م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ط 
 



 ٨

 والتجـرد عالمـة     –وللنحاة جدٌل عنيفٌ في سبب رفع الفعل المضارع ؛ أهو التجـرد               
  . أم هو حلوله محل االسم –عدمية 

  .؟  إلى غير ذلك من آراء متعددة ... أم ... أم الزيادة التي في أوله 
  

إلى أن حلول هذه األفعال المضارعة وشبهها باألسماء هو         فقد ذهب سيبويه وتبعه المبرد      
  : السبب في دخول الرفع فيها وعلَّة ذلك 

أن ما عمل في األسماء لم يعمل في هذه األفعال على حد عمله في األسماء كما أن ما يعمل في                " 
ماء ترفعهـا كمـا     وكينونتُها في موضع األس   ، األفعال فينصبها أو يجزمها ال يعمل في األسماء         

    .)١("  يرفع االسم كينونتُه مبتدأ 
، ثم يمثُِّل لهذه المواضع التي يكون عليها الفعل المضارع والتي هي سبب في دخول الرفع فيهـا          

وأما ما كان في موضـع غيـر   ، يقوُل زيد ذاك   : فأما ما كان في موضع المبتدأ فقولك        : " قوله  
وحـسبتُه  ، وهذا رجـٌل يقـوُل ذاك       ، مررت برجل يقوُل ذاك     : المبتدأ وال المبني عليه فقولك      

   . )٢(" فهكذا هذا وما أشبهه ، ينطلقُ 
  

  : وفي موضع آخر ينكر سيبويه ارتفاع هذه األفعال باالبتداء فيقول   
ومن زعم أن األفعاَل ترتفع باالبتداء فإنَّه ينبغي له أن ينصبها إذا كانت في موضع ينتصب فيه                 " 

 ؛ ولكنها ترتفع في موضع االسم ،االسم فيه االسم ها إذا كانت في موضع ينجر٣("  ويجر( .   
  

  أن العربي يرفـع الفعـل        )٤ ( - كما ذهب إلى ذلك أغلب النحويين        –وأما حقيقة األمر      
وينصبه أو يجزمه إذا تقدمت األداة الخاصة بهذا أو         ، وال جازم   ، المضارع إذا لم يسبقه ناصب      

  .  وأن المحدثين تابعوا العرب في مسلكهم وحاكوهم فيه ،بذاك 
  

                                                
عـالم  ،  عبد السالم محمد هـارون       :تحقيق  ، بي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه          أل،  الكتاب   )١(

 ٢٨٥- ٢١٠( صنعة أبي العباس محمد بن يزيـد المبـرد   ، كتاب المقتضب    ، ١٠ص ، ٣ج،  بيروت   ،الكتب  
  .١ص  ، ٢ج ،  هـ ١٣٩٩، القاهرة ،  محمد عبد الخالق عضيمة  :تحقيق، ) هـ 

   .٣/١٠  السابق)٢(
   .٣/١١ السابق )٣(
ص ،  ٢ج، )  م ١٤٩٩ -هـ ٩٠٥ت ( ، بن عبد اهللا األزهري للشيخ خالد  ، على التوضيح    شرح التصريح    )٤(

٢٣٩.  



 ٩

 فإنه يبنـى  – لوقوعه بعد ناصب أو جازم       –وأما إذا كان المضارع المبني غير مجرد        "   
ويكون في محل نـصب     ، على حسب نوع النون المتصلة بآخره       ، أو على السكون    ، على الفتح   

عى هذا المحل في المضارع الذي يجيء       ويرا، وفي محل جزم إن سبقه جازم       ، إن سبقه ناصب    
؛ ألن مراعاة المحل واجبة في هـذه        ... ) أو بدالً   ، أو توكيداً لفظياً    ، معطوفاً  ( ، بعده تابعاً له    

الصورة ويتعين فيها أن تكون العالمة اإلعرابية في التابع مماثلة للعالمـة اإلعرابيـة المحليـة                
   . )١(" للمتبوع  

  
 صـلى اهللا عليـه      -ي على السكون في محل نصب قول الرسول         فمثال المضارع المبن  

  . )٢(" قَد ُأذن َأن تَخْرجن في حاجتكُن  :  " -وسلم 
ولـو جـيء بفعـٍل      ، ) أن  : ( مبني على السكون في محل نصب بالحرف        ) تخرجن  ( فالفعل  

  .تبعاً لمحل المعطوف عليه ، لكان معرباً منصوباً ، معطوف عليه 
  

 - صلى اهللا عليه وسلم      -ومثال المضارع المبني على الفتح في محل جزم قول الرسول             
 " : نهيمبِي هذكَر أخُذَنفَالَ ي كُمداَل َأحتَنْجِي، ِإذا بسالَ يو  نهيمبِي ، ي اِْإلناءف تَنَفَّسالَ ي٣(" و( .   

 محل جزم بال الناهية والفعل يتـنفس معطـوف معـرب            مبني على الفتح في   ) يأخُذَن  ( فالفعل  
  .مجزوم وعالمة جزمه السكون ؛ تبعاً لمحل المعطوف عليه 

  
وعن االسم  ) الماضي واألمر   (  وللفعل المضارع عالمات تميزه عن غيره من األفعال           

  .والحرف 
أشـار ابـن مالـك     وإليه ، وصحة دخولها عليه    ، في أوله   ) لم  ( وعالمة الفعل المضارع قبول     

   .)٤( " فعٌل مضارِع يلي لم كَيشَم:  " بقوله 
  

وعالمته أيضاً أن تدخل في صدره زائدة من الزوائد األربع التي توجـب الفعـل غيـر                  
  .ولما لم يقع كما عبر بذلك المبرد في قوله ، لما أنت فيه : ولكنه يصلح لوقتين ، ماضٍ 

  .همزة : المتكلِّم وحقُها أن يقال وهي عالمة : األلف : والزوائد " 
 وهي عالمةُ الغائب : والياء.  

                                                
   .٤/٢٧٩ النحو الوافي )١(
   .١/٥١ ، ١٤٧حديث رقم صحيح البخاري  )٢(
   .١/٥٢ ، ١٥٤حديث رقم صحيح البخاري  )٣(
   .١/٢٥  شرح ابن عقيل)٤(



 ١٠

 وعالمة اُألنْثى الغائبة ، وهي عالمةُ المخاطب : والتاء.  
ونفعـل  ، وتفْعُل أنت أو هي     ، أفعُل أنا   : وذلك قولك   ، وهي للمتكلم إذا كان معه غيره       : والنون  

   .  )١(" ويفعل هو ، نحن 
  

فأعرب بـالرفع والنـصب   ، ارع االسم بدخول هذه الزوائد عليه وقد ضارع الفعل المض 
:  تقـول   . وإنما قيل لها مضارعة ؛ ألنها تقع مواقع األسماء في المعنى            .  " والجزم مكان الجر    

وإِنَّ ربـك       : - عز وجل -كما قال ، فيكون المعنى فيهما واحداً ، ) وزيد  قائم ، زيد يقوم ( 
يب كُمحلَيمهن      )٢( أن يكون في حال أكـل  ، وتقول زيد يأكُُل .  ؛ أي لحاكم وأن يأكُـَل  ، فيصلح

كمـا  ، وتلحقها الزوائد   . وزيد آكٌل غداً    ، زيد آكٌل ؛ أي في حال أكل        : فيما يستقبل ؛ كما تقول      
ها الالم فـي     وتلحق، وسوف يفعل   ، سيفعل  : وذلك قولك   ، تلحق األسماء األلف والالم للتعريف      

   .)٣(" في معنى لفاعل ) إن زيداً ليفعُل ( 
   

أعـرب بـالرفع   ، لقد سبقت اإلشارة إلى أن الفعل المضارع لما أشبه االسم وضـارعه        
  .والنصب والجزم مكان الجر 

وفيما يأتي تفصيل ألنواع األفعال المضارعة باعتبار اإلعـراب ؛ ألن اإلعـراب يختلـف فـي        
  . للفظي والتقديري في كل واحد من تلك األنواع أنواعها ما بين ا

  
ليست بأعالم على معان كوجوه     " ووجوه إعراب المضارع وهي الرفع والنصب والجزم          

إعراب االسم ؛ ألن الفعل في اإلعراب غير أصيل بل هو فيه من االسم بمنزلة األلـف والنـون         
انجـزم غيـر مـا اسـتوجب بـه                  وما ارتفع به الفعل وانتصب و، من األلفين في منع الصرف  

   . )٤( "اإلعراب 
  :فقد بين ابن الحاجب عالمات إعراب المضارع بصورة موجزة قائالً 

وإعرابه رفع ونصب وجزم فالصحيح المجرد عن ضـمير بـارز مرفـوع للتثنيـة والجمـع          " 
ن وحذفها نحـو  والمخاطب المؤنث بالضمة والفتحة والسكون نحو يضرب والمتصل به ذلك بالنو 

                                                
   .٢/١ المقتضب )١(
   .١٦/١٢٤سورة النحل  )٢(
    .٢،  ٢/١ المقتضب )٣(
وبذيلـه  ، )  هـ ٥٣٨ت (  ، )ي القاسم محمود بن عمر الزمخشري       أب (: تأليف  ،  المفصل في علم العربية      )٤(

، دار الجيـل     ، ٢ط، كتاب المفضل في شرح أبيات المفصل للسيد محمد بدر الدين أبي فراس النعساني الحلبي               
   . ٢٤٥،  ٢٤٤ص ،  لبنان –بيروت 



 ١١

يضربان ويضربون وتضربين والمعتل بالواو والياء بالضمة تقـديراً والفتحـة لفظـاً والحـذف            
   .)١(" والمعتل باأللف بالضمة والفتحة تقديراً والحذف 

  
وهو بهذا يشير إلى إعراب المضارع الصحيح اآلخر حيث يكون اإلعـراب بعالمـات                
  .والجزم وعالمته السكون  ، والنصب بالفتحة، الرفع بالضمة ، ظاهرة 

  
، ويعرب بضمة مقدرة للثقل إن كان معتل اآلخر بالواو أو بالياء مثـل يـدعو ويهـدي                

  .وعالمة جزمه حذف حرف العلة ، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة 
  .وإن كان معتالً باأللف فجميع الحركات مقدرة عليه للتعذُّر 

هما : فتقول  ، تنصب وتجزم بحذف حرف النون      و، واألفعال الخمسة تُرفع بثبوت النون        
: وفي حال النصب يقـال      ، وأنت تفعلين   ، وأنتم تفعلون   ، وهم يفعلون   ، وأنتما تفعالن   ، يفعالن  

ولـم  ، لم يفعال   : ( كما يقال   ، ) ولن تفعلوا   ، ولن تفعال   ، ولن تفعلي   ، ولن يفعلوا   ، لن يفعال   ( 
  )  .تفعلوا ولم ، يفعلوا ولم تفعلي ولم تفعال 

   
  : نصب الفعل المضارع ومواضعه 

   .  )٢(" وعشرة عند الكوفيين ، وناصب المضارع أربعة عند البصريين "   
  

ولـن  ، أن  : إن مجمل الحروف التي ينصب بعدها الفعل المضارع عشرة حروف وهي              
وفـاء  ، إالَّ وأو التـي بمعنـى إلـى أو    ، وحتى ، والم الجحود ، والم التعليل  ، وإذن  ، وكي  ، 

  .و واو المعية ، السببية 
وتسمى حـروف  ، وإذن ، وكي ، ولَن ، قسم ينْصب بنفسه وهو أن : ولكن هذه الحروف قسمان     

وهـي الحـروف الـستةُ       ، وقسم ينصب بأن المضمرة بعده جوازاً أو وجوباً         ، النصب األصلية   
  .الباقية 

، كـي  ، لن ، أن ( فإذا اتصل به أحد النواصب يصلح الفعُل المضارع للحال ولالستقبال  
  : أثَّر فيه أثرين ) إذن 

                                                
 عمر المعروف بابن الحاجـب النحـوي        اإلمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن      : تأليف  ، الكافية في النحو     )١(

الشيخ رضي الدين محمد بن الحـسن االسـتراباذي النحـوي                    : شرحه  ، )  هـ   ٦٤٦ - هـ   ٥٧٠( ، المالكي  
   . ٢٢٩ص  ، ٢ج،  لبنان ،بيروت ، دار الكتب العلمية  ، - رحمهما اهللا -)  هـ ٦٨٦( 

   .٢/٢٣٩  على التوضيح شرح التصريح)٢(



 ١٢

ويقوم مقامه حذف النون فـي      ، ) لن أذهب   : ( وهو النصب الظاهر على آخره مثل       : أثر لفظي   
  ...  )  .لن تذهبوا ( األفعال الخمسة 

  .وهو تخصيصه لالستقبال : وأثر معنوي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣

   األولالفصل
  

  )ة للفعل المضارع بنفسها صبانالعوامل ال( 
  

 أن : المبحث األول 
 إذن: المبحث الثاني 

 لن: المبحث الثالث 
  كي: المبحث الرابع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤

  العوامل الناصبة للفعل المضارع
  :تمهيد 

  .وكي ، ولن ، وإذن ، أن :  أربعة وهي العوامل الناصبة للفعل المضارع
وما يتعلق بكل عامل منهـا     ،  ستعرض الباحثة لهذه العوامل وآراء النحاة حولها         وفي هذا الفصل  

  .من الجانب النظري 
  

  ) أن ( الحرف : أوالً 
والثاني غيـر ناصـب    ، األول ناصب للفعل المضارع     : ويأتي هذا الحرف على نوعين      

  .له 
  

بهذا الحرف بـشيء  وسيتم اآلن عرض أهم المسائل المتعلقة     ، فهو حرفٌ متعدد األنواع     
وسأتكلم عن أنواع أن    ، كما أنه أم النواصب     ، من التفصيل ؛ وذلك لوروده في صحيح البخاري         

ومن ثـم   ، وأن الزائدة   ، وأن المفسرة   ، وأن المخففة من الثقيلة     ، أن المصدرية الناصبة    : وهي  
  :كاآلتي ، أتحدث عن أن المهملة 

  
  أن: المبحث األول 

  مصدرية الناصبة أن ال: أوالً 
  أن المصدرية الناصبة :وهي ، )  أن( وسأبدأ بالحديث عن أول أنواع 

  
  ) َأن( أصل : أوالً  

  :أي؛  وفقاً لضبط حروف هذه الكلمة في الكتابة فهي مفتوحة الهمزة ساكنة النون خفيفة              
صـل وضـعها    نها في أ  إوهي ثنائية الوضع إذ     ، ية عن التشديد وتتكون من هذين الحرفين        رعا

  .وحرف فهي لفظ مشترك ، تأتي على وجهين اسم 
  

 ) أن فعلـتُ   : ( على وجهين إما ضمير متكلم كما في قول بعـضهم )أنا  ( ويأتي االسم 
بمعنى أنا فهي   ، وعلى اإلتيان باأللف وقفاً     ،  فتحها وصالً    إلىوذهب أكثر النحاة    ، بسكون النون   

 للمخاطب  اًوذهب الجمهور إلى  أنها تأتي ضمير      ،  )أنا   (وهي إحدى لغات    ، هنا ضمير للمتكلم    



 ١٥

والتـاء  ، ) أن (  على اعتبارهم أن الضمير هو ) أنتَ ـ أنت ـ أنتما ـ أنتم ـ أنتن     (في قولك 
  . )١(   حرف خطاب
ـ           ،  حرفاً    ) أن  (وتأتي   ) أن ( ـوالحرف على عدة أنواع فقد ذكر بعـض النحـويين ل

ـ      ، وذلك كما ورد في معظم كتب النحو        ، الحرفية عشرة أقسام      او ستجيء اإلشارة إلـى أنواعه
  .مفصلة 

بل هي أم   ، وهي األصل في النواصب     ، هي إحدى نواصب الفعل المضارع      المصدرية  ) أن  ( و
  : فقد قال ابن يعيش ، الباب باالتفاق بين جميع النحاة 

   .)٢(" ها  وسائر النواصب محمولة علي ) أن (األصل من هذه النواصب" 
  

إذن وكي  ( قصد ابن يعيش بقوله السابق أن باقي النواصب التي تنصب بنفسها وهي             فقد  
  . ألنها تشبهها ؛ وإنما حملت عليها  ،  )أن( محمولة على ) ولن 

  
"    ووجه الشبه بينهما أن  )   وهـذه  ،  الخفيفة تخلص الفعـل المـضارع لالسـتقبال          ) أن

   .)٣ ("الستقبال فلما اشتركا في هذا المعنى حملت عليها الحروف تخلص الفعل المضارع ل
ال ينتصب فعٌل البتـة إال      : وكان الخليل يقول    ، هي أمكن الحروف في نصب األفعال       " كما أنها   

  . )٤(" بأن مضمرة أو مظهرة 
  

  .وهذا يدل على أنها هي أم النواصب   

                                                
 محمد عبـد الخـالق       :تحقيق، )  هـ   ٢٨٥ - ٢١٠( صنعة أبي العباس محمد بن يزيد المبرد        ، ب  المقتض )١(

       لموفق الدين يعيش بن علـي بـن يعـيش         ، شرح المفصل    ، ٦ص   ، ٢ج  ،  هـ   ١٣٩٩، القاهرة  ، عضيمة  
 ألبي البقاء عبد اهللا     ،اإلعراب  اللباب في علل البناء و     ، ١٥ص ، ٧ج، اهرة مكتبة المتنبي    الق، )  هـ   ٦٤٣ت( 

ـ ٦١٦- ٥٣٨(بن الحسين العكبري      لبنـان    –دار الفكر المعاصر بيـروت      ، عبد اإلله نبهان    .  د  :تحقيق، )  ه
ألبي محمد عبد اهللا جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبـد             ، مغني اللبيب عن كتب األعاريب       ، ٣٠ص، ٢ج

  ٢٧ص ، ١ج،  الدين عبد الحميد  محمد محيي : تحقيق ،)  هـ٧٦١ت  (المصري  ، األنصاري  ، اهللا بن هشام    
محمـد  : األسـتاذ  ، فخر الدين قباوة .  د :تحقيق، للحسين بن قاسم المرادي ، الجنى الداني في حروف المعاني      

    .٢١٦- ٢١٥ص، بيروت ، دار اآلفاق الجديدة ، نديم فاضل 
    ٧/١٥شرح المفصل  )٢(
   ٢/٣٠عراب اللباب في علل البناء واإل )٣(
 ٢/٦المقتضب  )٤(
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مـضارع مختلـف فـي نـصبها      وأرى رأي الخليل حيث إن باقي النواصب األصلية للفعـل ال   
كمـا ذهـب    ) أن  ، ال  ( فأصلها  ) لن  ( وأما  ، بشروط  ) إذن  ( حيث تنصب   ، للمضارع بنفسها   

  .مضمرة ) أن ( ويغلب عليها أنها حرف جر ينصب بعد ، فلها أوجه ) كي ( وأما ، النحاة 
  

ن آمـرك أ :   أنها تنصب ظاهرة كقولـك        : دون سواها بأحكام منها    )أن  ( لقد اختصت   
    حتـى   ، أو  ، الم التعليـل    ،الم الجحود   :   وهي   ،ت  كما تنصب مضمرة بعد أدوات س     ، تذهب

  . أسلم حتى تدخل الجنة  : قولك )  حتى( ومثال ،   واو المعية ، فاء السببية 
  
حين أن غيرها ال ينـصب       في    ،حيث تضمر ويبقى عملها جوازاً ووجوباً في مواضع       " 

بت سماعاً حيث ورد عن العرب جمل رويت أفعالها منصوبة مع حذف            كما أنها نص  ، إال مظهراً   
    .)١( " وال يقاس عليها، أن فتحفظ هذه الجمل كما رويت 
  .وسيأتي ذكر ذلك الحقا 

  
  علَّة التسمية : ثانياً

 حرف مصدري حيث تـؤول مـع الفعـل          ألنها" المصدرية بهذا االسم ؛     ) أن   ( سميت
،  أن تأتيني خير لك      : تقول  .  رفعاً ونصباً وجراً     نحوية المختلفة بعدها بمصدر يشغل المواقع ال    

  )٣(   لَّكُم وأَن تصومواْ خير   :ل ذلك قوله تعالى اومث،   )٢("     اإلتيان خير لك : كأنك قلت 
   

  .) الصوم خير لكم (  والتقدير  ،المصدرية مع الفعل بعدها بمصدر) أن ( تؤول حيث 
                                                

شرح ألفية   ، ٤/٢٤شرح ابن عقيل     ،   ٢/٣١اللباب   : نظرا، ) تسمع بالمعيدي خير من أن تراه       ( كقولهم   )١(
ح األشموني علـى    حاشية الصبان على شر   ،  ٢/٢٤٥شرح التصريح     ،٦٨٨-٦٨٧ ص ، ابن مالك البن الناظم   

  .٣١٥ ، ٣١٤ ص ، ٣ج،  دار إحياء الكتب العربية،  يني ومعه شرح الشواهد للع،ألفية ابن مالك 
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع      ،  ٨/١٤٣  شرح المفصل  ، ٢/٢٩ و   ٢/٦المقتضب   ، ٣/١٥٣ الكتاب )٢(

 ، ٣ج،  سـالم مكـرم      األستاذ الدكتور عبد العال   : شرح وتحقيق   ) هـ٩١١ت  (لإلمام جالل الدين السيوطي     ، 
  . ٢٨٢ص ، ٤ج ، ٥ط، دار المعارف ، لعباس حسن ، النحو الوافي  ، ٩٢-٩١ ص ،م  ٢٠٠١-هـ ١٤٢١

 ألبي حيان األندلـسي ، ارتشاف الضرب من لسان العرب    ، ٣/١٥٣ الكتاب لسيبويه     ،١٨٤/ ٢سورة البقرة    )٣(
شرح  ، ١٦٣٧ص ، ٤ج،  القاهرة   ،رمضان عبد التواب    .  ود  ،رجب عثمان محمد  . د: تحقيق  ) هـ  ٧٤٥ت  (

ـ ٦٧٢-٦٠٠(  البن مالك جمال الدين محمد بن عبد اهللا بن عبد اهللا الطائي الجياني األندلـسي                 التسهيل ، )   هـ
   .٢/٢٣٢وشرح التصريح  ، ٧ص ، ٤ ج،  ١ط ، محمد بدوي المختون . ود، عبد الرحمن السيد .  د :تحقيق

وموا في اآلية جاء منـصوباً بـأن   والفعل تص، ألن الفعل المضارع بعدها يأتي منصوباً     ؛  هذه ناصبة   )  أن   (و  
  . ألنه من األفعال الخمسة  ؛وعالمة نصبه حذف النون
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   . )١("  التي تكون والفعل بمنزلة المصدر  )أن( : " قد عبر عنها سيبويه بقوله هذا و
  

  : يقول ابن يعيش ،  على الماضي والمضارع باتفاق المصدرية) أن  ( و تدخل
فإذا وقع بعدها   ،  فهي حرف بال خالف وهي تدخل على الفعل الماضي والمضارع             )أن( وأما  " 

في تأويل مصدر ال يقع في الحـال    ) أن  ( سين وسوف وتصير    لكا، المضارع خلصته لالستقبال    
  . )٢( "والماضي إن وقعت على ماض ، إنما تكون لما لم يقع كما كان المضارع بعدها كذلك 

أمـا إذا دخلـت علـى    ،  على المضارع تنصبه وتخلص زمنه لالسـتقبال     )أن( نعم إذا دخلت    
  .محالً الماضي فال تنصبه لفظاً وال تقديراً وال 

 على وصل أن بالفعل الماضي بشاهدين من القرآن الكريم  نحو قوله تعالى              )٣( واستدل ابن هشام  
:    انلَيع اللَّه نلَا أَن ملَو     )٤(  ، وقوله تعالى:    اكنتالَ أَن ثَبلَوو     )٥(  .  

  :وتدخل على فعل األمر 
  : توصل باألمر فقد قال ) أن (عن قول الخليل يبين أن إن ما قاله سيبويه في حديثه 

 تكون أنِ التـي   على أن : فيكون على وجهين ،وأمرته أن قم ، كتبت إليه أنِ افعل     : وأما قوله   " 
: إذا خاطبت حـين تقـول       ، تنصب األفعال وصلتها بحرف األمر والنهي كما تصل الذي بتفعل           

أوعـزتُ إليـه   : ها تكون أنِ التي تنصب أنك تدخل الباء بتقول         والدليل على أن  ، أنت الذي تفعل    
  . )٦("  فلو كانت أي لم تدخلها الباء ، بأن افعل 

  
        لقد استدلَّ النحاة ومنهم سيبويه على أن)   مع فعل األمر مصدرية بـدخول حـرف    ) أن 

 ،  أي بالقيـام ؛قم ي بأن ؛ أفقد أجاز سيبويه ذلك على أن يكون معنى أمرته أن قم       ، الجر عليها   
   .وذلك كما هو واضح في االقتباس السابق 

   

 هـذا هـو     ) بقولـه    (كتبت إليه بأن قم     : "  ابن هشام على حكاية سيبويه       وافقَهذا وقد   
  . )٧( " الصحيح 

                                                
  .٣/١٥٣ الكتاب لسيبويه )١(
  .٨/١٤٣شرح المفصل  )٢(
   .١/٢٨مغني اللبيب  )٣(
  . ٢٨/٨٢سورة القصص  )٤(
  . ١٧/٧٤سورة اإلسراء  )٥(
 . ٣/١٦٢الكتاب لسيبويه  )٦(
  .٢٨/ ١ مغني اللبيب )٧(
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 فيـه تفـسيرية  ) فأن ( ل شيء سمع من ذلك      ن ك أ و باألمر ال توصل    أبا حيان زعم أنها   غير أن   
نـه  أ: والثاني ، أنها إذا قدرت مع الفعل بالمصدر فات معنى األمر         : دهما  أح: " واستدل بدليلين   

ولو كانت توصل باألمر لجـاز        ، )أحببت أن قم    ( وال  )   يعجبني أن قم     (ال يوجد في كالمهم     
   )١(" كما جاز في الماضي والمضارع ، ذلك 

  
يـة فـي الموصـول      أن فوات معنى األمر   : " ويجيب ابن هشام عن الدليل األول بقوله        

باألمر عند التقدير بالمصدر كفوات معنـى المـضي واالسـتقبال فـي الموصـول بالماضـي                 
إنما امتنع ما ذكـره     " ويجيب عن الثاني بأنه       . )٢(" والموصول بالمضارع عند التقدير المذكور      

  . )٣("  ألنه ال معنى لتعليق اإلعجاب والكراهية باإلنشاء ال لما ذكر ؛
  

 ، رى صواب رأيهـم وت،  المصدرية بفعل األمر    )أن( رأي القائلين بوصل    ع  م باحثةوال
 حروف الجـر ال تـدخل إالَّ        نإحيث  ، وذلك بتأويل ما بعد حروف الجر بالمصدر المجرور به          

  . على األسماء 
  

   المصدرية الناصبة  )أن( مواضع : ثالثا 
  : تقع أن المصدرية في موضعين 

إذا جاءت بعد كالم يـدل علـى    : والثاني   ، مصدرها المؤول مبتدأ     كونء في في االبتدا : " أولهما  
وأَن تـصومواْ خيـر        :في نحو قوله تعالىفأما وقوعها في ابتداء الكالم  ، ) الظن ( الرجحان 

لَّكُم     )٤( ،  وقوله تعالى  :   ىقْولتل بفُواْ أَقْرعأَن تو      )لكـم  : ير والتقد ، )٥ خير الصوم ،
   .)٦(" والعفو أقرب للتقوى 

                                                
 .١٦٣٧ /٤ارتشاف الضرب  )١(
  .١/٢٩مغني اللبيب  )٢(
  .١/٢٩مغني اللبيب  )٣(
  .١٨٤/ ٢سورة البقرة  )٤(
   .٢٣٧/ ٢سورة البقرة    )٥(
ألبي ، الجمل في النحو     ، ٨/٧٧شرح المفصل    ، ٣٠ ، ٢/٢٩المقتضب   ، ١٦٧ ، ١٦٦/ ٣الكتاب لسيبويه    )٦(

 ، ١ط،  دار األمـل     ،علي توفيق الحمد    . د: تحقيق  ، ) هـ  ٣٤٠ت  ( القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي       
ـ ١٤٠٤  ،يوسف حسن عمـر     : تصحيح وتعليق   ، شرح الرضي على الكافية      ، ١٩٨-١٩٧ص، م   ١٩٨٤- ه
ارتشاف  ، ٢٣٢/ ٢شرح التصريح    ، ٤٢٣ /٤شرح ابن عقيل     ، ٣٥ - ٣٣ص ، ٤ج،  م   ١٩٧٨- هـ   ١٣٩٨

  .  ٩٢/ ٣همع الهوامع   ، ٢٩ - ١/٢٨مغني اللبيب  ، ١٦٣٩ - ٤/١٦٣٧الضرب 
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ل من أمثالهم ثَ وقول العرب في م " :بماء أكيس أن الماء ك الماء  )١("  تَرِدوالتقدير ورود.  
   .)٢(  "اويقع المصدر خبراً نحو األمر أن تفعل كذ، وال يكون مبتدؤها إالَّ مصدراً " 
  

وفي هذه الحالة يجـوز فيهـا   ) الظن ( لفظ دال على معنى أن تقع بعد : الموضع الثاني  
وقد أشار المبرد إلى هـذا      ، والرفع على أنها مخففة من الثقيلة       ، الوجهان النصب وهو األرجح     

  .)٣( "ة فإنه متوقع غير ثابت المعرفة خفيففأما الوجه الذي يجوز فيه ال: " الموضع بقوله 
  .  )٤(      حِسبواْ أَالَّ تكُونَ فتنةٌو    :   -عز وجل  -نحو قوله وذلك 

   
وأنها لم تكـن إالَّ مثقلـة    ،  )ظن( وينبه المبرد إلى جواز الرفع والنصب في التالية لـ         

  : بعد العلم قائالً 
 " تقوم يا فتى لم يجز ثابت في علمك ؛لو قلت أعلم أن ألن هذا شيء  ،فهذا من مواضع أن      
  

  كما استقر اآلخر في ، ظنك  ألنه شيء قد استقر في ؛وتقول أظن أنك ستقوم   ... الثقيلة 
    .)٥(" علمك 

  : وهذا ما يؤكده ابن مالك بقوله 
 " وكَي هبانْص وبِلَن ، ظَن ن بعدعلمٍ والتي م دعال ب                      كذا بأن  

    ححص فعا والربِه بواع، فانْص طَّرِدم وفَه أن نا متخفيفَه               د٦ ("تَق(  
  

 بعد علم ونحوه مما يدل على اليقين وجب رفـع            )أن(  إن وقعت     :مما سبق يتضح أنه   
  . مخففة من الثقيلة  ) أن (وتكون، الفعل بعدها 

صـب الفعـل   النصب على أنها مـن نوا : جاز في الفعل بعدها األمران  ) ظن  ( وإن وقعت بعد    
  .والرفع على جعل أن مخففة من الثقيلة  ،  وهو األرجحالمضارع

  
                                                

محمد أبو الفضل : تحقيق ،  أبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني            :تأليف،  مجمع األمثال    )١(
    .٤٥ص  ، ١  ج، ) م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ (،  ٢ط،  لبنان –دار الجيل ، إبراهيم 

   .٤/١٦٣٧ارتشاف الضرب  ، ٣/٩٢همع الهوامع  )٢(
   .٢/٣٠ المقتضب )٣(
   . ٥/٧١سورة المائدة  )٤(
  .٢/٣٠ المقتضب )٥(
  .  ٢٨٣ ، ٣/٢٨٢حاشية الصبان ،  ٤  ،٤/٣شرح ابن عقيل  ، ٦٦٥شرح األلفية البن الناظم ص  )٦(
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ـ    ) الرفع والنصب    ( الزجاجي جواز األمرين     اسمقالويعلل أبو        ) أن    ( في الفعل التالي ل
  .  )١(" ألن الظن في كالم العرب قد يكون في معنى العلم "  :بعد الظن بقوله 

  .وإن أتى بمعنى الشك والحسبان تكون مصدرية ناصبة ، ففة فإن أول الظن بالعلم تكون أن مخ
                    : رأيه بشواهد مـن القـرآن الكـريم علـى ذلـك نحـو قولـه تعـالى                    )٢(ي  ثم يدعم الزجاج  

    هِمبالَقُوا رم مهونَ أَنظُني ينالَّذ      )٤(" منين ألنه في صفة المؤ، معناه يعلمون  " :قال ،  )٣(.   

قيـل معنـاه    ،  )٥(     فَظَنوا أَنهم مواقعوها ولَم يجِدوا عنها مـصرِفاً        :- عز وجل -وقال اهللا 
  .ألنه يريد وقت رفع الشكوك ؛ علموا 

  
 فإنها تكون في موضع رفع ونصب وجر فقد يكـون            بعد ما يكون توقُّعاً     )أن(  وقعت   إذا

  : وقد نبه سيبويه على ذلك بقوله ، رف جر ويكثر حذفه معموالً بح
 وسمعت   ،قد خفتُ أن تفعل   : تقول  ، وفيه ما يجيء محموالً على ما يرفع وينصب من األفعال           " 

       محمولـة علـى    )أن( و،  أي بالغ في أن يكـون ذلـك المعنـى           ؛ أنعم أن تشده      :عربياً يقول 
  . )٦(" أنعم 

  
إلى الحاالت اإلعرابية  الثالثة التي يكون عليها المصدر المؤول من           وأشار الزمخشري     

  : والفعل بعدها من خالل األمثلة قائالً ) أن ( 
  . )٧("   أي أهل الفعل  ؛وإنه أهل أن يفعل، وأريد أن تفعل ، عمرو جاء وتقول بلغني أن " 

  .  )٨(      الُوافَما كَانَ جواب قَومه إِلَّا أَن قَ      :وقال تعالى 
  

                                                
  .١٩٨الجمل في النحو  ص )١(
   .٨/٧٧شرح المفصل   ،٢/٢٩المقتضب  ، ١٩٨ صالجمل )٢(
   .٢/٤٦سورة البقرة  )٣(
   .١٩٨الجمل في النحو  ص )٤(
 . ١٨/٥٣سورة الكهف  )٥(
  .٣/١٥٥الكتاب  )٦(
   .٣١٤ص  المفصل في علم العربية )٧(
 بـن  أمالي ابن الحاجب ألبي عمرو عثمان      ، ٣١٤المفصل ص  ، ٣/١٥٥الكتاب   ، ٢٤/ ٢٩سورة العنكبوت    )٨(

   .   ٢٠٠ص  ،١ج  ،فخر صالح سليمان قداره. د :دراسة وتحقيق،  ) ٦٤٦- ٥٧٠(  الحاجب
 :    ورابعة في قولـه تعـالى       ،  العنكبوت   ٢٩ و ٢٤و، النمل   ٦٥آية  :   في المواضع اآلتية وهي    اآلياتتكررت  
  ْإِالَّ أَن قَالُوا همقَو ابوا كَانَ جمو   األعراف ٨٢ مقدرة بالواو في اآلية  . 
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فما كـان جـواب   : كأنه قال ، فأن محمولة على كان : " ويعقب سيبويه على اآلية السابقة بقوله       
  . )١("  منصوبة  )أن( وإن شئت رفعت الجواب فكانت ، قومه إال قوُل كذا وكذا 

ذلـك  ولكن ابن الحاجب في أماليه يقرر وجه النصب ليس إالَّ في اآلية السابقة مبـرراً                  
 لفظاً  )إالَّ( فإذا حسن جعلها اسماً في هذا المحل لم يستقم تقديمها على            : " بعدة أسباب وهي قوله     

ولو قدم لكان المعنـى مـا هـذا إال    ، أالَّ جواب إالَّ هذا : أما المعنى فألن المقصود  .وال معنى  
  . ألف جواب آخر لم يمتنع منه در أن لهمألنه على المعنى األول لو قُ، وهما مختلفان . جواب 

 أال ، المصدرية مباشـرة   )أن(  الناقصة داخله على  )كان( و أما من وجهة اللفظ فألنك ال تجد    
   ألنها لما كانت مصدرية شبهوها في امتناع ؛كان أن تقوم خيراً لك : ترى أنك ال تقول 

 ألنها مثلها في كونها حرفـاً مـصدرياً ال          ؛دخول عوامل االبتداء عليها بأن المشددة المصدرية        
فَما كَانَ جواب قَومه إِلَّا      : تعالى وإذا تقرر ذلك تعين النصب في مثل قوله ، يوصل إالَّ بجملة 

    . )٣("  واهللا أعلم بالصواب  )٢(      أَن قَالُوا
وفي  ، )٤(   أْن للَّذين آمنوا أَن تخشع قُلُوبهمأَلَم ي     :ومثال ما جاء في موضع رفع قوله تعالى " 

 وفي موضع خفـض قولـه    ،)٥(   يقُولُونَ نخشى أَن تصيبنا دآئرةٌ     :موضع نصب قوله تعالى 
والَّـذي    : تعـالى  ومحتملة لهما في مثل قوله ، )٦(      من قَبلِ أَن يأْتي أَحدكُم الْموت      :تعالى 

أصله في أن يغفـر  " ن إتحتمل الوجهين النصب والخفض حيث  ، )٧(   خطيئَتي أَطْمع أَن يغفر لي
   .)٨("   فنصب ما بعدها أو أبقى على جره  فيفحذفتلي 

 لحـرف  ) معموال ( ":  وهي  ، في عدة مواضع ذكرها السيوطي     معموالًويأتي المصدر   
  فيجـوز   ،  )لعل( والبد أن يكون أحد الجزأين مصدراً إالَّ في         ،  عندي أن تخرج     ناسخ نحو إن

ومعموالً بحرف جر ويكثر حذفه       . )عسى( لعل زيد أن يخرج حمالً على        :أن يكون جثة نحو     
وتكـون عقوبتـك   ، كان أن تقعد خيراً من قيامك : نحو  .ومعموالً لكان وأخواتها اسماً وخبراً  ، 

                                                
    .٣/١٥٥ الكتاب )١(
  .  ٢٤/ ٢٩سورة العنكبوت  )٢(
   .٢٠١ -١/٢٠٠ أمالي ابن الحاجب )٣(
  .٥٧/١٦سورة الحديد )٤(
   .٥/٥٢سورة المائدة )٥(
  .٦٣/١٠سورة المنافقون )٦(
  . ٢٦/٨٢سورة الشعراء )٧(
  .٢/٢٣٢شرح التصريح  )٨(



 ٢٢

ومعموالً السم  ...  ظننت أن تقوم خيراً من أن تقعد          :نحو، ومعموالً لظن وأخواتها     .أن أعزلك   
    )١(" وقبل أن تخرج  ، وأجيء بعد أن تقوم، إنه أهٌل أن يفعل ومخافة أن تفعل :  نحو  ،مضاف

أن المـصدرية   : وهـي أن    ، وحاصل ما تقدم توجزه الباحثة في النقاط اآلتيـة            
  :فعل بعدها لها أحوال الناصبة مع ال

وجواز ، وتكون مخففة من الثقيلة     ، ليس إال وذلك إذا سبقت بما يدل على اليقين          ، الرفع  
وحـِسبواْ     : األمرين والنصب أرجح في التالية لظن ؛ ولذلك قرئ بالوجهين قوله تعالى 

يكـون  ، دل على العلم أو الظـن  بعد كالم ال ي) أن ( وإذا جاءت   . )٢(     أَالَّ تكُونَ فتنةٌ
  المصدر المؤول منها ومن الفعل بعدها مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً كما تقدم من أمثلة 

   
   للعمل وللنصب خاصة  المصدرية ) أن( علة استحقاق : رابعاً 

 )  ومصدري     ) أن حيث تنصب الفعل المضارع وتؤول معه بمصدر       ، هي حرفٌ ناصب
وذكر ابن  ، وقد حق لهذا الحرف أن يعمل       ، اإلعراب بحسب موقعه في الجملة      يكون موقعه من    
  : قائالً ) أن ( يعيش علة عمل 

  . )٣(" كما عملت حروف الجر في األسماء الختصاصها بها ، إنما عملت الختصاصها باألفعال " 
ن وأن تختص بالدخول على األفعـال فتنـصبها إ        ، فما يختص فمن حقه أن يعمل       ، نعم  

وإذا وليها االسم خرجـت حـاالً مـن كونهـا أن            ، وتخلص زمنها لالستقبال    ، كانت مضارعة   
  . فقد تكون أن المخففة من الثقيلة أو غير ذلك ، إلى أقسام أخرى ، المصدرية الناصبة 

 العاملة في األسماء من أربعـة   )أن( ألنها أشبهت  النصب خاصة ؛    ) أن  ( وإنما عملت   
  :ي تها النحاة كاآلوقد وضح، أوجه 
وإن ، فهما مثالن ، وإذا خففت صارت مثلها في اللفظ ، أن لفظها قريب من لفظها  " :أحدها 

كما يستقبحون الجمع بين الثقيلتين ، كان لفظ هذه أنقص من تلك ولذلك يستقبحون الجمع بينهما 

                                                
    .٩٢/ ٣همع الهوامع  )١(
  .٥/٧١سورة المائدة  )٢(
ت ( ألبي الفتح عثمان بن جني الموصلي النحـوي          ،  كتاب اللمع في العربية     :نظر وا ١/١٥شرح المفصل     )٣(

توجيه اللمع ألحمـد بـن       ، ٤٢ص، الكويت  ، دار الكتب الثقافية    ، فائز فارس   : تحقيق  ، )  م   ٣٩٢ -هـ٣٣٠
دار ، فايز زكي محمد دياب     . د.أ: دراسة وتحقيق   ، شرح كتاب اللمع ألبي الفتح ابن جني        ، الحسين بن الخباز    

للـشيخ  ، األشباه والنظائر في النحو      ، ٢/٣٠اللباب   ، ٣٥٧ص،  م   ٢٠٠٢-هـ  ١٤٢٣ ، ١ ط ،السالم للطباعة   
، بيـروت   ، دار الكتب العربية     ، ٢ج، )  م   ١٥٠٥ - ١٤٥٥( ، ) هـ  ٩١١-هـ٨٤٩( جالل الدين السيوطي    

  . ٣١٦ص، لبنان 



 ٢٣

 فال يحسن عندهم إن )تقوم خير لك  )أن  ،كما يستقبحون إنأن  يعجبني في معنى إن قائم زيد 
 . )١(" قيام زيد يعجبني 

  .فلفظ هذه كلفظ تلك إال في التشديد 
 )٢( " أنها وما عملت فيه مصدر مثل أن الثقيلة  "  :الثاني

وهذا المصدر قد يكون فـي موضـع   ،  مع ما بعدها من الفعل في تأويل مصدر       )أن  ( ن  إحيث  
  . الرفع أو النصب أو الجر 

   كما أن )  زيـداً   : "تقول ،  المشددة وما بعدها من االسم والخبر بمنزلة اسم واحد )أن بلغني أن 
بلغنـي  : بلغني ذلك ومعنى الكـالم  : لقلت  ألنك لو طرحتها وما عملت فيه       ؛) أن   (  فتفتح  قائم

زيد أي أنه يصلح في موضعها المصدر  ؛ )٣( "  قيام .  
فكل واحدة منها تدخل على      ، )٤(" تصة باألفعال كما أن تلك مختصة باألسماء        أنها مخ : " الثالث  
  .جملة 
أن لهـا  : بقوله  )٦(وهذا ما عبر عنه العكبري  ،  )٥( " كل واحدة منهما معمولة لغيرها      : " الرابع  

 النـصب فـي الفعـل        )أن( ولما عملت فيه موضعاً من اإلعراب كالثقيلة  ألجل هذا عملـت             
  .ع المضار

 
    و ما    ( من المعلوم أن أي أنهما وما بعـدهما مـن         ؛ هما من الحروف الموصولة   ) أن 

  . األفعال تؤوالن بالمصدر 
  ني ما قمت         نْفلماذا ال يوهي مع ما بعدها مصدر كمـا كانـت         ، صب بما المصدرية في مثل سر 

    ؟أن
  :  يجيب السيوطي عن هذا التساؤل مستعيناً بقول علي بن عيسى قائالً

 نقلته نقلتين إلـى معنـى المـصدر    )أن ( في المضارع ولم تعمل ما ؛ ألن   ) ن  أ( إنَّما عملت   " 
وكل ما كان أقـوى علـى   ،  لم تنقله إالَّ نقالً واحداً إلى معنى المصدر فقط           )ما  ( و، واالستقبال  

   . )٧(  "تغيير معنى الشيء كان أقوى على تغيير لفظه

                                                
  .١٥/ ٧ فصلالمشرح  )١(
  . ٢/٣٠اللباب  )٢(
  .٤٢ اللمع ص )٣(
   .٣٥٧ ع ص توجيه اللم)٤(
  . ٣٥٧ المصدر السابق  ص )٥(
   .٢/٣٠ اللباب )٦(
  .٣١٦/ ٢ األشباه والنظائر )٧(



 ٢٤

  : من وجهين  )ما (  و )أن(  بين قوقد وضح ابن يعيش الفر
أما ، ولذلك استحقت العمل    ،  الثقيلة فهي مختصة     )  أن(  نصبت لمشابهتها     )أن: ( الوجه األول   

  :فكمـا يقـال   ، ولذلك لم تعمل شيئاً حيث يقع بعدها الفعل واالسـم           ؛   فال اختصاص لها     ) ما   (
فـي معنـى صـنيعك      ،  ما أنت صانع     يعجبني: فكذلك يقال   ، يعجبني ما تصنع بمعنى صنيعك      

  . )١( أيضاً 
 في األمثلـة الـسابقة علـى الفعـل           )ما( فقد دخلت   ، كما يتضح من االقتباس السابق      

  . أال يعمل ه ما ال يختص فحقلذلكوعلى المبتدأ والخبر و، والفاعل 
  

لفظ ومـن   من جهة ال  ، ن  هيج الثقيلة من و    )أن(  المخففة أشبهت     )أن( : والوجه الثاني   
  .جهة المعنى 

فلم تستحق العمـل  ، ما بعدها مصدراً  وهي كونها مع     ،  فإنها أشبهت من جهة واحدة      )ما( وأما  
  .  )٢(من جهة واحدة 

  
  عليها المصدرية   )أن( القول في تقديم معمول : خامسا 

ليها  عليها وال معمول معمولها ع      )أن( إلى عدم جواز تقديم معمول       )٣(ذهب البصريون   
طعامك أريـد أن       :وال يقال ،  أريد زيداً أن تضرب      أريد أن زيداً تضرب وال    : وال عليه مثل    

  : وقد بين ابن مالك سبب عدم جواز التقديم في مثل هذه األمثلة قائالً ، آكل 
فيجب لهمـا   ، فلهما كمال شبه بجزأي االسم      ،  المصدرية مع صلتها في تأويل المصدر         )أن( " 

وزيـداً  ، طعامك يعجبني أن تأكـل       :فال يجوز   ، ومنع الفصل   ، ب للجزأين من الترتيب     ما وج 
   .  )٤(" أريد أن تضرب 

  
  : وقدم السيوطي علَّة ذلك بقوله 

                                                
    .٧/١٥ شرح المفصل )١(
   .٧/١٥شرح المفصل  )٢(
شرح التسهيل  البن مالك جمال الدين محمد بن عبد اهللا بن عبـد      ، ٢٣٥ص ، ٢ج، الكافية   ، ٣١/ ٢اللباب   )٣(

، محمد بدوي المختون    . ود، عبد الرحمن السيد    . د: تحقيق  ، ) هـ٦٧٢-٦٠٠(، دلسي  اهللا الطائي الجياني األن   
 ، ٢/٣١٤األشباه والنظـائر     ، ٤/١٦٤١ارتشاف الضرب    ، ٤/٣٨شرح الرضي على الكافية      ، ١٢ص ، ٤ج  

   .٣/٩٠همع الهوامع 
  .٤/١٢شرح التسهيل  )٤(



 ٢٥

ومعمولها صلة  ،  ألنها حرفٌ مصدري     الناصبة عليها ؛  ) أن  ( وال يجوز تقديم معمول معمول      " 
  . )١(" ال تتقدم الصلة ال يتقدم  معمولها فكما ، ومعموله من تمام الصلة ، لها 

  
  :قال ابن كيسان  

وغيرهم من الكوفيين تقديم بعض هذا في أماكن        ، وقد أجاز الكوفيون والكسائي والفراء وهشام       " 
 عندهم مجتلَبـة بأريـد      ) أن   (وكأن  ، وطعامك عسى أن آكل     ، فأجازوا طعامك أريد أن آكل      ، 

  . )٢("  وعسى 
  

وقد أجاز الفراء ذلك مستـشهداً       ، طعامك آكل فيما أرى وفيما أريد      : كالم كان   وكأن ال 
  :بقوله 

  . )٣(" كان جزائي بالعصا أن ُأجلدا " 
 فقدم الجار والمجرور وهو متعلق بمعمـول       ،  بالعصا   ن األصل كان جزائي أن ُأجلد     إإذ  

  .وهذا ال يجوز عند البصريين ،  عليها  )أن( 
   .)٤(" أو إمكان تقدير عامل مضمر ، وال حجة فيما استشهد به لندوره  " :قال ابن مالك 

  :  حيث قال اً مضمروقدر فيه عامالً، وكذلك يرى ابن الحاجب بأن مثل هذا الشاهد نادر 

                                                
   .٣/٩٠ الهوامع همع )١(
   . ٣/١٢وهمع الهوامع  ، ٤/١٦٤١شاف الضرب وارت ، ٤/١٢شرح التسهيل  )٢(
  ذا تمعددا                     ربيته حتى إ:   البيت هو )٣(

   وآض نهداً كالحصان أجردا                 
روايـة  ، سعيد ظناوي .  د :حققه، ديوان رؤبة بن العجاج   : انظر  ، لرؤبة في ملحق ديوانه     ، البيت من الرجز    

وهو بال نسبة    ، ٣٩٥ص  ، م   ١٩٩٧ ، ١ط، بيروت  ، دار صادر   ،  ملك بن قريب األصمعي     عبد ال : وشرح  
تحقيق ،  ) ١٠٩٣ -١٠٣٠( ،  عبد القادر بن عمر البغدادي        :تأليف، في خزانة األدب ولب لباب لسان العرب        

ص  ، ٨ج، م   ١٩٨٦،  هــ    ١٤٠٦ ، ١ط،  القـاهرة    ، مكتبة الخانجي    ،عبد السالم محمد هارون     : وشرح  
 ٩١١ت  ، )الـسيوطي  (  اإلمام جمال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر   :تأليف، وشرح شواهد المغني   ، ٤٢٩
 ،  ١ج،  محمد محمود ابـن التالميـذ التركـزي الـشنقيطي             :ذيل بتصحيحات وتعليقات العالمة الشيخ    ، هـ  
أحمد بـن األمـين   : ليف تأ، لعربية الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العلوم ا      ، ١٠٠ص

وهو في حاشـية الـصبان        ، ٨٨ ، ٦٦ص ،  م ١٣٢٨ ، ١ط،  الجمالية   ،مطبعة كردستان العلمية    ، الشنقيطي  
 ، ٣/٩٠همع الهوامـع     ، ٤/٣٨شرح الرضي على الكافية      ، ٢/٢٣٥الكافية   ، ٢٨٤ ص  على شرح األشموني  

  .٢/٢٣٦شرح التصريح 
 .  ٤/١٢شرح التسهيل  )٤(



 ٢٦

وتقـدير  ،  بل خبر مبتدأ مقدر أو متعلق بالجلد مقدر  ) بأن أجلد    ( ) بالعصا   (أو تقول ال يتعلق     " 
  . )١("  كان جزائي أن أجلدا أجلد بالعصا : ر كما قدره الشارح العامل المضم

  .عليها ) أن ( ز تقديم معمول بناء على ما قدمه النحاة البصريون من تعليل حول عدم جوا
ه مـن   ر حين أطلق الحكم بجواز ذلك مع غي       خالف نحاة البصرة   تعتقد أن الفراء قد      باحثةفإن  ال  

ومن المقرر أن الـصلة تـأتي   ،  موصول حرفي وما بعدها صلة لها    )أن   (ن  إحيث  ، الكوفيين  
  .   بعد أداة الوصل 

  
 ومنصوبها المصدرية   )أن( حكم الفصل بين : سادساً 

ـ  الناصبة    )أن(  إلى عدم جواز فصل      ذهب جمهور النحاة   ن الفعـل ال بظـرف وال       ع
وهذا ما ذهب إليه سيبويه أيـضاً   ،  )٢(  بشيء افال يفصل بينهم  ، بمجرور وال بقسم وال غير ذلك       

  :حيث قال 
نحـو  ،  وأخواتها وبين الفعل كراهيةَ أن يشبهوها بما يعمل في األسماء            )   أن  (ولم يفصلوا بين  " 

وال تكون إالَّ فـي     ،  ضربت وقتلت     : نحو  ،تصرف تصرف األفعال  ت ألنها ال     ؛ ضربتُ وقتلتُ 
  .  )٣("    ألنه حرفٌ جامد ؛فكرهوا الفصل لذلك  ، أول الكالم الزمة لموضعها ال تفارقه

،   أريـد أن عنـدي تقعـد   : بينها وبين منصوبها بالظرف مثـل  وأجاز بعضهم الفصل    
وهذا الفصل هو من قبيل االختيار وذلك قياساً        ،  أريد أن في الدار تقعد     : والجار والمجرور مثل  

ولم يجوز أحد ذلـك فـي سـائر    ، رية والعمل  المشددة بجامع اشتراكهما في المصد )  أن( على  
  .  )٤(األدوات إالَّ اضطراراً 

  
  . دون سواها ) أن (فهذا يعتبر من ضمن األحكام الخاصة بـ 

،  بنـصب أزورك      ، أردت أن إن تزرنـي أزورك      : الفصل بالشرط نحـو      )٥( وجوز الكوفيون 
، ك   أردت أن إن تزرنـي أزر       :نحـو ،  جوابـاً     )كور أز  ( وجزم  )أن( وأجازوا أيضاً إلغاء    

فغلـب عليـه   ، والجزم على أنه خبر وقع موقع الجـواب   ، النصب على تأخير الشرط     : وقالوا  
   .  )   أن(وهو في النية منصوب بـ ، حكمه 

                                                
  . ٤/٣٨  على الكافيةشرح الرضي ، ٢/٢٣٥ الكافية  :انظر )١(
بن مالـك البـن   شرح ألفية ا ، ٤/١٢شرح التسهيل   ، ٢٨٤/ ٣حاشية الصبان    ، ٤/١٦٤١ارتشاف الضرب    )٢(

  .٣/٩٠همع الهوامع  ، ٢/١٤٢ األشباه والنظائر  ،٦٧٢-٦٧١الناظم  ص
 .٣/١٣ الكتاب لسيبويه )٣(
   .٤/١٦٤١ارتشاف الضرب  )٤(
  .٣/٩٠همع الهوامع  ، ٤/١٦٤١ارتشاف الضرب  )٥(
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وأرى صـواب رأي جمهـور     ، الناصبة عن معمولها    ) أن  ( وال أميل إلى القول بفصل      
، وعدم ورود مثل ذلك فـي القيـاس وال فـي الـسماع              ، فصل  النحاة ؛ لعدم االضطرار إلى ال     

      .وال ضرورةَ تفرضه ، وبالتالي ال مبرر لوجوده 

  
 من حيث اإلظهار واإلضمار  المصدرية   )أن( أحكام : سابعاً 

   على اعتبار الحرف     اةباتفاق النح تم اإلجماع  )  ولذلك نَصبت  ،  هو أقوى النواصب     )أن
   . خاص بها دون أخواتهاوهذا حكم،  ومضمرة  مظهرةً الفعَلالمصدرية) أن ( 

  :  )١(  أحكام وجوب وجواز إظهارها وإضمارها كاآلتي وتفصيل 
  

   وجوباً  )أن( إظهار : أوالً 
جئتـك لـئال    : ( مثل قولـك    إذا وقعت بين الم الجر وال النافية في         )   أن  (يجب إظهار 

 وجـب   ) ال (وكان الفعل الذي دخلت عليه داخلة عليـه         )كي( فإن كانت الم    ، ) تضرب زيداً   
فأمـا مـع ال   : " يقول ابن يعيش  ، )٢(   لئَلَّا يعلَم أَهلُ الْكتابِ      :اإلظهار وذلك كقوله تعالى 

وقد وضح علة ذلك وسيأتي البيان مفـصالً  ،   )٣("  وال يحسن حذفها     ) أن   (النافية فيجب ظهور    
   .) الالم ( عن عند الحديث 

  
   وجوباً   )أن( إضمار : ثانياً 

جـر  الم ال: " وهي كما حددها ابن الناظم ،  مضمرة وجوباً بعد ستة أحرف     )أن( تعمل  
، و واو المـصاحبة     ، وفـاء الجـواب     ،  أو كي    وحتى بمعنى إلى  ، بمعنى إلى أو إالَّ      ) أو( و  

 )٤(" رة في سوى ذلك إالَّ على وجه الـشذوذ      وال تعمل مضم  ، والعاطف على اسم ال يشبه الفعل       
.  

                                                
شرح ألفية ابن مالـك      ، ٧/٢٨ المفصل   شرح ، ٢٩٢-٣/٢٩١رح األشموني   حاشية الصبان على ش   :  انظر   )١(

عبـاس  ، النحو الـوافي     ، ٢/٢٣٥شرح التصريح    ، ٨ - ٤/٧شرح ابن عقيل     ، ٦٧٢-٦٧١البن الناظم ص    
   . ٢٨٤ص ، دار المعارف ،  ٤ط، حسن 

 ال -واألصـل أن  ، طبقا لقواعد رسم الحروف     ، ) ال  ( مدغمة في   ) أن  ( جاءت   ، ٢٩ / ٥٧سورة الحديد    )٢(
حاشية  ، ٦٧٢  ص شرح ألفية ابن مالك البن الناظم    ، ٢٨/ ٧شرح المفصل   : انظر  ، فال تظهر نطقاً وال كتابةً      

    .  ٤/٢٨٥النحو الوافي  ، ٣/٢٩١الصبان 
 . ٧/٢٨صل  شرح المف)٣(
 . ٦٧٢شرح ألفية ابن مالك البن الناظم ص  )٤(



 ٢٨

وهي الم الجحـود    ، وأما الالم فالمقصود بها المؤكدة هنا والتي البد معها من االلتزام باإلضمار             
                      :وذلك كقوله تعالى ، التي تأتي بعد كون منفي فهي زائدة لتوكيد نفي كان 

   مظْليل ا كَانَ اللَّهمومه      )بعد هذه األحرف الباقية تفصيالت وشـروط  )  أن  (وإلضمار ، )١
  .ستجيء عند الحديث عن كل حرف منها على حدة 

  
   واز إظهارها وإضمارها في موضعين  ج: ثالثاً 

ولم يقترن الفعل بال النافية ولم تسبق بكون ناقص         ،  الم الجر    عدإذا وقعت أن ب   : أولهما  
:                               فاإلضـمار نحـو قولـه تعـالى    ،  )٢(يهـا اإلظهـار واإلضـمار    فيجـوز ف مـاض منفـي   

    نيالَمالْع برل ملسنا لنرأُمو     )واإلظهار نحو قوله تعالى،   )٣ :       َلـأَنْ أَكُـونَ أَول تـرأُمو
نيملسالْم      )٤( .    
 أي أنه فيما عدا     ؛ وما فعلت ذلك لتغضب    ، وجئتك لتحسن  ، ه بعبر خ لتنتفع اقرأ التاري : وكقولك  

  . ا اإلظهار واإلضمار  فإنه يجوز فيه ،المواضع السابقة لالم وهي النافية والمسبوقة بكون منفي
ولو أظهرتها في أمثال ذلك     ، فالفعل في هذه المواضع منصوب بأن مضمرة        : " يقول ابن الناظم    

  .  )٥(" لحسن 
 بال النافيـة   قرون  موجوب إظهارها مع ال   : عد الالم ثالثة أحوال     ب  ) أن( لـ  وحاصل الكالم أن    

  .وجواز األمرين فيما عدا ذلك ، ووجوب إضمارها بعد نفي كان 
  

  : أن تعطف الفعل على اسم خالص بأحد هذه الحروف األربعة  : " ثانيهما
هذا الحرف على معنى من المعـاني التـي توجـب           شرط أال يدل    )  ثم   – الفاء   – أو   –الواو  ( 

وكالتعليل والغاية واالستثناء مـع     ،  و المعية مع الواو وثم       –كالسببية بعد الفاء    ) ( أن  ( إضمار  
سواء كان هذا االسم المذكور الجامد مصدراً صـريحاً أم          ، وأن يكون المعطوف عليه اسماً      ) أو  

   .)٦(" غير مصدر 
  

                                                
   .٣/٢٩٢حاشية الصبان ،  ٦٧٢شرح ألفية ابن مالك البن الناظم ص ،  ٢٩/٤٠سورة العنكبوت  )١(
  .٤/٢٨٥النحو الوافي ،  ٣/٢٩١حاشية الصبان ،  ٦٧٢شرح ألفية ابن مالك البن الناظم ص  )٢(
  .١٢٣ص لداني الجنى ا ، ٦/٧١سورة األنعام  )٣(
  .٣/١٦١الكتاب  ، ١٢/ ٣٩سورة الزمر  )٤(
  .٦٧٢شرح ألفية ابن مالك البن الناظم ص  )٥(
   .٤/٢٨٥ النحو الوافي )٦(



 ٢٩

ال تأكِل السمك وتـشرب     : ( ن المعطوف عليه مصدراً صريحاً قولهم       ومثال الواو إذا كا   
 اللبن. (  

   .)١(" ولو استقام له الوزن فأثبتها لكان أقيس ، وأبقى عملها ) أن ( فحذف : " يقول ابن الناظم 
وإضـمارها   ) أن  ( وقد نظم ابن مالك األبيات اآلتية جمع فيها حاالت وجوب وجـواز إظهـار               

  :بقوله 
  

 نيال ( وب( ، الت والم جر زِم                   ِإظْهار ) ناصبةً )َأن  ،مدع وإن  
 )٢(أو مضمراً              وبعد نفيٍ كان حتْماً ُأضمرا ، مظهراً : ال فَأن اعمْل 

  
  . المصدرية محذوفة من غير بدل   ) أن (عمل: ثامناً 

  حذوفة دون بدل ؟ م) أن ( وهل يمكن أن تعمل 
  فهي إحدى مسائل الخالف بين النحويين ، هذه المسألة أثارها ابن األنباري في كتابه اإلنصاف 

  .والكوفيين ،  البصريين 
والنصب بها في غير المواضع السابقة الذكر شـاذ ال  ) أن (  ذهب أغلب النحويين إلى أن حذف   

  : قائالً وهذا ما أشار إليه ابن مالك  ، )٣(يقاس عليه 
 ى             ما مروفي س بونَص ذفُ أنى ، وشَذَّ حوٌل ردما ع نْهل م٤(فاقْب(  

  
وذهب العكبري إلى عدم بقاء عملها مع الحذف مبيناً في ذلك رأي الفريقين وحجة كـل                

  : منهما بقوله 

                                                
   .٦٨٦  صشرح ألفية ابن مالك البن الناظم )١(
   .  ٣/٢٩١حاشية الصبان  ، ٤/٧ شرح ابن عقيل ، ٦٧١شرح ألفية ابن مالك البن الناظم ص  )٢(
 اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين للشيخ اإلمام كمال الدين أبي البركات                : انظر )٣(

ـ ٥٧٧ - ٥١٣( النحوي   ،األنباري  ، عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد         ومعه كتاب االنتـصاف مـن      ، )  ه
شـرح ابـن    ، ٢/٣١بـاب  والل ، ٥٧٠ – ٥٥٩ص  ، ١ج،  محمد محيي الدين عبد الحميد  :تأليف، اإلنصاف  

حاشـية الـصبان    ، ٢/٢٤٥شرح التصريح  ، ٦٨٨- ٦٨٧شرح ألفية ابن مالك البن الناظم ص        ، ٤/٢٤عقيل  
أحمد عبـد   : تحقيق  ، ) هـ  ٦٦٩ت(  علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور         :المقرب تأليف   ،٣١٥-٣/٣١٤

 الـسيد    :تحقيـق ،  عصفور اإلشـبيلي     ضرائر الشعر البن   ، ٢٩٦ص  ، عبد اهللا الجبوري    ، الستار الجواري   
  .١٥٣-١٥٢ص ، ١٩٨٠، ١ط، إبراهيم محمد 

  .٣١٤ /٣حاشية الصبان  ، ٤/٢٤شرح ابن عقيل  ، ٦٨٨شرح األلفية البن الناظم ص )٤(



 ٣٠

وقـال  ، مثـل الفـاء ونحوهـا    فالجيد أن ال يبقى عملها إالَّ أن يكون ثم بدل   ) أن  ( إذا حذفت   " 
   .)١(" الكوفيون يبقى عملها 

  
  : مع الحذف قراءةُ عبد اهللا بن مسعود لقوله تعالى ) أن ( وحجة الكوفيين في جواز إعمال 

    ودبعيلَ الَ تائرنِي إِسب يثَاقا مذْنإِذْ أَخاوإِالَّ اللّه       )٢( .   
ال تعبدوا  ( فنصب  ، فدلَّ على أنها تعمل النصب مع الحذف        ، ف  وأعملها مع الحذ  ) أن  ( فحذف  

  .أن ال تعبدوا إالَّ اهللا : بأن مقدرة ؛ ألن التقدير فيه ) 
  :وقال طَرفَة 

   )٣( أحضر الوغي            وأن أشهد اللَّذات هل أنت مخلديأال أيهذا الزاجري
هي شـاذة أو    : "  الشواهد كما قال العكبري      وهذه، وال حجة للكوفيين فيما استشهدوا به       

   .)٤(" متأولة 
  : ويثبت ذلك ويؤكده ما قاله ابن األنباري في الرد على شواهد الكوفيين قوله 

وليس لهم فيها حجـة ؛ ألن المـراد   ، فهي قراءة شاذة )  ال تعبدوا إالَّ اهللا    ( أما قراءة من قرأ     " 
  : وأما قول طرفة ... بها النهي 

   أيهذا الزاجري أحضر الوغى أال

                                                
  . ٢/٣١اللباب  )١(
 ألبي بكر أحمـد بـن الحـسين بـن مهـران           ، المبسوط في القراءات العشر     : انظر   ، ٢/٨٣سورة البقرة    )٢(

 للتـراث  الناشر دار الصحابة، جمال الدين محمد شرف : تحقيق وتعليق ، )   هـ   ٣٨١ - ٢٩٥( ، األصبهاني  
  .٦٩ص   ، م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤، بطنطا 

شـرح   ، ٣٢ص،  م   ١٩٨٠،  بيـروت    –دار صـادر    ، البيت من الطويل وهو لطرفة بن العبد في ديوانه           )٣(
أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسـماعيل بـن          ، ابن النحاس   : صنعة  ، القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات     

وشـرح   ، ٨٠ص   ، ١ج،  لبنـان    –بيروت  ، دار الكتب العلمية    ، ) هـ  ٣٣٨ت  ( ، يونس المرادي النحوي    
ـ ٣٣٠( ، أبي محمد يوسف بن أبي سعيد السيرافي          :تأليف، شرح أبيات سيبويه     ، ٢/٨٠٠شواهد المغني  - ه

ـ ١٣٩٦، دمشق  ، مطبعة الحجاز    ، ٢ج، محمد علي سلطاني    . د: حققه  ، )  هـ   ٣٨٥  ٤٩ص،  م   ١٩٧٦- ه
شـرح التـصريح     ، ٤/٢٤ شرح ابن عقيل   ، ١٥٢الدرر اللوامع على همع الهوامع ص        ، ٢/٥٦٠اإلنصاف  ، 
)  هـ   ٦٦٩  - ٥٩٧( البن عصفور االشبيلي الشرح الكبير        ، شرح جمل الزجاجي     ، ٢/٣٢اللباب   ، ٢/٢٤٥
 ، ٥٧٩ ، ٨/٥٠٧ ، ١/١١٩وبال نسبة في خزانـة األدب        ، ١٣٢ص   ، ١ج، صاحب أبو جناح    . د: يق  تحق، 

   . ٧/٥٢شرح المفصل  ، ١٩٨شرح شذور الذهب ص   ، ٥٨٥ ، ٥٨٠
والدليل على صحة هذا التقدير أنه  ، حذفها وأبقى على عملها     ، بأن مضمرة   ) أحضر  ( والشاهد في البيت نصب     

  . فدل على أنها تنصب مع الحذف ، ) أن أشهد اللذات و: ( عطف عليه قوله 
   .٢/٣١اللباب  )٤(
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وهي الرواية الصحيحة ؛ وأما من رواه بالنصب فلعله رواه على ما            ، فالرواية عندنا على الرفع     
ولئن صـحت الروايـة     ، مع الحذف فال يكون فيه حجة       ) أن  ( يقتضيه القياس عنده من إعمال      

  . )١(" ى طريق الغلط فنصب عل، بالنصب ؛ فهو محمول على أنه توهم أنه أتي بأن 
  

  :وأما البصريون فاحتجوا  بقوله تعالى 
     َلُوناها الْجهأَي دبي أَعونرأْمت اللَّه ريقُلْ أَفَغ      )٢(.   

    أما الكوفيون فقـد  ، وحجتهم أيضاً أن عوامل األفعال ضعيفة وال تعمل محذوفة ، على رفع أعبد
ويعـارض العكبـري هـذا    ، ن عوامل األفعال على عوامل األسماء      وهي م ) أن  ( قاسوا حذف   
  :  القياس قائال 

يضرب زيد وأنـت  : وهو قياس فاسد ؛ ألنها أقوى من عوامل األفعال ولو جاز مثل ذلك لجاز       " 
  . )٣("  ليضرب : تريد 

  
حـسن  : وقد قسم ابن هشام ما جاء من شواهد في حذف أن مع إبقاء عملها إلى قسمين                 

  : لحذف وليس بحسن وذلك قوله ا
تـسمع  : وتارة ال يكون فـاألول كقـول بعـضهم     ، تارة يكون في الكالم مثلها فيحسن حذفها        " 

   .)٤("  بالمعيدي خير من أن تراه 
  ) . أن تراه ( ذكرها في ) تسمع ( والذي حسن حذفها من ) أن ( بنصب تسمع بإضمار 

  )  . وأن أشهد ( نصب أحضر بأن مضمرة ويؤيده ب... أال أيهذا الزاجري : وقول طرفة " 
، بنصب يحفرهـا    ) مره يحفرها   : ( بالنصب وقولهم   ) خذ اللص قبل يأخُذََك     : ( والثاني كقولهم   
فيهن وليس معها ما يحـسن  ) أن ( بالنصب فحذفت  ، )٥(      تأْمروني أَعبد    وقراءة الحسن  

   .)٦("  والجميع شاذ ، حذفها 
  ) ...أن ( وشذ حذفُ : وهذا ما أشار إليه ابن مالك بقوله السابق 

  

                                                
   .١/٥٦٥ اإلنصاف )١(
 تقـدير   وقد وردت فيها قراءة بالنصب على     ، بالرفع  ) أعبد  : ( االحتجاج هذا بقوله      ، ٣٩/٦٤سورة الزمر    )٢(

     .٢/٢٤٥ شرح التصريح  ،٤/٢٥ شرح ابن عقيل  ،٢/٣١اللباب : انظر ، أن 
   .٣٢/  ٢اللباب  )٣(
  . ٢٢٧/ ١ المثل في مجمع األمثال، بحذف أن وبقاء عملها ، أن تسمع بالمعيدي : تقديره  )٤(
   .٣٩/٦٤سورة الزمر  )٥(
   .٢/٢٤٥شرح التصريح  )٦(



 ٣٢

وأن ذلك  ، فال يخرج عليه القرآن الكريم      ، وذهب أكثر النحاة إلى أن ذلك ال يقاس عليه          
  .مقصور على السماع 

  
  :وقد نوه في حاشية الصبان إلى عدة تنبيهات استخلصها من كالم الناظم منها قوله 

وهذا هو القياس ؛ ألن الحرف عامـل        ... المه يشعر بأن حذف أن مع رفع الفعل ليس بشاذ           ك" 
    )٢(  " )١(     قُلْ أَفَغير اللَّه تأْمروني أَعبد    : ومنه قوله تعالى ... ضعيف فإذا حذف بطل عمله 

  
ن بشرط رفع الفعل مثل     ولك، قياساً  ) أن  ( فقد أجاز حذف    ، وهذا ما ذهب إليه األخفش      

حيـث  ، في رواية الرفع فيهما ، ) تسمع بالمعيدي ( و ، )٣(      تأْمروني أَعبد    : قوله تعالى 
   .)٤(      قُلْ أَفَغير اللَّه تأْمروني أَعبد   :  قال في قوله تعالى 

هل ذهب فـالن    : (  كما تقول    – واهللا أعلم    -ء  أفغير اهللا أعبد تأمروني كأنه أراد اإللغا      : يريد  " 
  .   )٥(" جعله على معنى ما تدري ) تدري 

  
وذهب بعض المتأخرين إلى أنه ال يجوز حذفها إالَّ في األماكن العشرة المذكورة رفعـت     

   .)٦("  أو نصبت 
  

فعـال  من عوامل األ) أن ( فإن ،  هو الصواب نوترى الباحثة أن ما ذهب إليه المتأخرو 
ومـا سـمع    ، وحذفها يبطل عمل ما بعدها وال شك        ، والتي تعتبر ضعيفة قياساً بعوامل األسماء       

ال يعمم عليه قاعدة وبالتالي من األفضل       ، من أمثلة على النصب مع الحذف فهو من قبيل النادر           
نـه ال  ومن المقرر أال يجوز ذلك في سعة الكالم ؛ أل        ، عدم جواز حذفها سواء رفعت أو نصبت        

  .ضرورة توجبه 
  
  

                                                
  .٣٩/٦٤ سورة الزمر )١(
  . ٣/٣١٥ حاشية الصبان )٢(
    .٣٩/٦٤سورة الزمر  )٣(
   .٣٩/٦٤سورة الزمر  )٤(
عبد األمير محمد أمين .  د :دراسة وتحقيق، سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي ، معاني القرآن لألخفش  )٥(

   .٦٧٣ ، ٦٧٢ص  ، ٢ج،  بيروت – عالم الكتب ،الورد 
   .٢/٢٤٥شرح التصريح  )٦(



 ٣٣

   كتابةً   و من حيث اإلظهار واإلضمار نطقاًالمصدرية ) أن( حكم : تاسعاً 
فحكمهـا     ) ال ( في النطق وفـي الكتابـة أمـا إذا وليهـا         ) ال  ( مع غير   ) أن  ( تظهر  

 نحو  النافية) ال  ( الناصبة للفعل المضارع إذا جاءت بعدها       ) أن  ( تحذف النون من     : )١(كاآلتي  
وقَضى ربـك      :  ومثله قوله تعالى ، وأرجو أال تنسى ، يجب أال تتقاعس عن القيام بواجباتك : 

اهواْ إِالَّ إِيدبعأَالَّ ت       )ال ( أو ،   )٢ ( نحو قوله تعالى ، الزائدة  :  ُلأَه لَمعئَلَّا يـابِ    لتالْك    )٣( 
وإدغامها يمنع  ) ال  ( عدم ظهورها في الكتابة وفي النطق ؛ فهي مدغمة في           والحذف هنا معناه    ، 

  .وقد ال يصلها البعض ، ظهورها خطاّ ونطقاً 
  

تقلب ميماً ثم تدغم فـي      ) أن  ( فإن نون   ) ما  ( المصدرية الناصبة قبل    ) أن  ( إذا وقعت   
  ) .أما أنت منطلقا : ( مثل ) أما ( لتصبح ) ما ( ميم 

فال توصل  ، وإبرازها خطاً ال نطقاً إذا كانت غير ناصبة للمضارع          ، ارها في الكتابة    ويجب إظه 
  ) .أمرته أن ال يرتكب حماقة : ( النافية في مثل ) ال ( التفسيرية بـ ) أن ( 

  ) .أشهد أن ال إله إال اهللا : ( النافية مثل ) ال ( بـ ) أن ( المخففة من ) أن ( كذلك ال توصل 
  .عند النطق ) ال ( وتدغم في ، هما خطاً فتظهر في

:       مثـل  ، كلمة واحـدة  ) ال ، أن ، الالم ( بالالم كتبت الحروف الثالثة ) أن ( إذا سبقت   
 )  .  انتبه لما تقوم به لئال تندم ( 

  
   غير الناصبة للمضارع  )أن( : ثانياً 

  .فال تنصب المضارع ، ومهملة ، وزائدة ، ومفسرة ، مخففة من أن ) أن ( تأتي 
وبهدف إبراز الفروق بين    ، وذلك لورودها في صحيح البخاري      ، وسيتم بيان كل نوع على حدة       

  . غير الناصبة ) أن ( المصدرية الناصبة و) أن ( 
  المخففة من الثقيلة  ) أن( :  أوالً

ن أصـبحت   وعندما خففت فحذفت إحدى النوني    ، ) أن  ( ، وهي في أصل وضعها ثالثة حروف       
  .وهي مصدرية أيضاً ، ثنائية في االستعمال 

                                                
يفانـا  د محمـد حمـود ال  ) .  أخطاء شائعة – لغوية –ثوابت إعرابية   ( موسوعة اإلمالء واإلعراب    : انظر   )١(

خالد إبـراهيم   . د، اإلمالء العربي قواعد وتطبيقات      ، ٣٥ص،  م   ١٩٩٨، ١ط، دار الفكر اللبناني    ، ني  يالوارد
قواعـد   ، ١٠٤ص  ،  هــ    ١٤١١- م   ١٩٩١ ، ١ط،  لبنـان    ،بيروت  ،  الثقافية   بحسونمنشورات  ، يوسف  
       .٤/٢٩٨النحو الوافي  ، ٥٤ص ، ١ط، محمود شاكر سعيد . د، اإلمالء 

  .١٧/٢٣سورة اإلسراء  )٢(
  .٢٩ /٥٧سورة الحديد  )٣(



 ٣٤

  :المخففة  ) أن ( عمل 
وهذا ، وترفع الخبر كأصلها    ، المخففة من الثقيلة عملها قبل التخفيف فتنصب االسم         ) أن  ( تعمل  

  .زعموا أنها ال تعمل شيئاً ، خالفاً للكوفيين 
، نـوي ال يبـرز إال فـي ضـرورة     فهو م، ويشترط في اسمها أن يكون ضمير الشأن محذوفاً      

   )٢(علمتُ أن زيد قائم : كما في قولك  ، )١(وخبرها ال يكون إال جملة  
  : وقد ظهر اسمها في قول الشاعر 

   )٣(نْك في يوم الرخاء سألتني                 طالقَك لْم أبخل وأنت صديقُ فلو َأ
  .ويعتبره النحاة هو األجود فهو أن يأتي مرفوعاً  ، )أن ( أما الوجه الثاني في االسم الذي يلي 

  
وتجعل ما بعدها مبتدأ وخبراً في موضع خبرها ، على أن تريد بها الثقيلة وتضمر اسماً فيها " 

   .)٤("  علمت أن زيد منطلق : كقولك 
  : من أجل ذلك قدر سيبويه في قوله تعالى 

    يماهرا إِبأَنْ ي اهنيادنا  ويؤالر قْتدص قَد                 )٥(.    
  . وناديناه أنك قد صدقت الرؤيا يا إبراهيم  : - عز وجل -:  كأنه قال 

  

                                                
اإلنـصاف   ، ١/٣٨٤ شرح ابـن عقيـل     ، ١/٢٢٠اللباب  و ، ١/٣١مغني اللبيب    ، ٣/١٦٣الكتاب لسيبويه    )١(
، لعلي بن محمد النحوي الهـروي       ، األزهية في علم الحروف      ، ٢/٢٣٥ شرح الرضي على الكافية    ، ١/٢٠٥

 ، ٦٣ص،   م ١٩٨٢-هــ  ١٤٠٢،  دمـشق  ،مطبوعات مجمع اللغة العربية     ، ملوحي   عبد المعين ال    :تحقيق
   . ٢١٨  صالجنى الداني

علمتُ أنه زيـد    : دير  والتق، واسمها ضمير الشأن محذوف     ، في هذا المثال مخففة من الثقيلة       ) أن  ( وقعت   )٢(
   . المخففة)أن ( لة اسمية في موضع رفع خبر  جم)زيد قائم ( قائم وجملة 

هو بدون نسبة    ، ٣٨٢  ،١٠/٣٨١و ، ٤٢٧،  ٥/٤٢٦ البيت من الطويل وقد نسب لجرير في خزانة األدب           )٣(
،   ) محمد بـن مكـرم   ( لسان العرب البن منظور      ، ٢١٨  ص الجنى الداني  ، ١/١٠٥في شرح شواهد المغني     

ـ  ، ١/٢٠٥اإلنصاف   ، ٢٩٧المفصل  ، ٢٤١٨ص   ، ٣ج، )صدق  ( ، دار المعارف    شـرح   ، ١/٢٢٠اب  اللب
  .  ١/١٤٦حاشية الصبان  ، ٦٢  صاألزهية ، ١/٢٩مغني اللبيب  ، ٣٨٤/ ١ شرح ابن عقيل ، ٧/٧١المفصل 

وأعملت ، وبرز اسمها وهو الكاف ،  حيث خففت أن المفتوحة الهمزة     )أنك  : ( ومحل االستشهاد في البيت قوله      
وإذا جاء االسم مـذكوراً شـذوذاً             ، سألتني طالقك : ه  وهي قول ، ء بخبرها جملة فعلية     وجا، في االسم والخبر    

  .كما في هذا الشاهد فإنه ال يجب في الخبر أن يكون جملة بل قد يكون جملة كما في البيت وقد يكون مفرداً 
  .٦٣األزهية ص )٤(
 شرح   ،٤/٩شرح التسهيل    ، ٢/٢٣٤الكافية   ، ٣/١٦٣الكتاب لسيبويه    ، ١٠٥ ، ٣٧/١٠٤سورة الصافات    )٥(

  .٢١٨  صالجنى الداني ، ١/٣٨٣ شرح ابن عقيل ، ٤/٣٧  على الكافيةالرضي



 ٣٥

  :المخففة ) أن ( مواضع 
فقـد   ، )١(أو ما نزل منزلته  ) علم  (المخففة من الثقيلة هي التي تقع بعد فعل اليقين          ) أن  (   

  . المخففة من الثقيلة والناصبة لألفعال ) أن ( ومفرقاً بين قال ابن الحاجب مملياً 
وإذا وقعت بعد أردت وجب أن      ،  بعد علم وجب أن تكون مخففة من الثقيلة         ) أن  ( وإذا وقعت   " 

   .  )٢(" تكون الناصبة لألفعال 
يـضاً  ؛ ألنهـا أ ) أن ( موضع تثبيت وإيجاب فيقع بعده     ) علمتُ  : " ( ويعلل أبو علي ذلك بقوله      

) علمـتُ   ( فلو وقع بعـد     ، التي تنصب الفعل ال تكون للتثبيت أبداً        ) أن  ( و، للتثبيت واإليجاب   
   .)٣(" لكان كالنقيض 

  
، فما اختص باإليجاب والتثبيت ال يدخل عليه ما يـنقص داللتـه علـى اإليجـاب                 ، حقاً    

ولهذا لم يجئ بعد    ، سب وأولى   المخففة من الثقيلة هو أن    ) أن  ( وبالتالي دخول فعل التحقيق على      
  . المصدرية ) أن ( فعل التحقيق 

  
المخففـة  ) أن ( بعد فعل اليقين فكانت  ) أن  ( وقعت فيها   ، وهذه شواهد من القرآن الكريم        

فَلَـا  أَ     :   وقوله تعالى  ، )٤(       علم أَن سيكُونُ منكُم مرضى     : ومنها قوله تعالى ، من الثقيلة 
    .)٥(       يرونَ أَلَّا يرجِع إِلَيهِم قَوالً

  

                                                
التعليقة على كتاب سيبويه ألبي علي الحـسن بـن           ، ٣١-٢/٢٩المقتضب   ، ١٦٧-٣/١٦٦ الكتاب لسيبويه    )١(
مطبعـة   ، ١ط، عوض بن حمد القـوزي      .  د :تحقيق  ، ) م ٩٨٧-هـ٣٧٧ت  (  الغفار الفارسي    حمد بن عبد  أ
أمالي ابـن الحاجـب      ، ١٩٧الجمل في النحو ص    ، ٢٧٥ ص،  ٢ج، م   ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠، ألمانة القاهرة   ا

   . ١٦٤٠ – ١٦٣٩/ ٤ارتشاف الضرب  ، ٤/١٢٠٧شرح التسهيل  ، ٢/٧٢٧
  .٢/٧٢٧ أمالي ابن الحاجب )٢(
  . ٢/٢٧٥ التعليقة )٣(
 اإلنـصاف    ،٢٩٨المفصل ص  ، ٣٥٣ و ١٩٧الجمل ص  ، ٣/١٦٦الكتاب  : انظر   ، ٧٣/٢٠ سورة المزمل    )٤(
 ، ٣/١٦١أوضح المـسالك     ، ٢/٢٣٣شرح التصريح    ، ٢/٢٣٣الكافية   ، ٧٢-٦/٧١فصل  مشرح ال  ، ٢/٢٠٤

)  هـ ٩٥٠شيخ زاده ( قوجوي  محمد بن مصطفى ال :تأليف،  هـ  ٧٦١ت  ، شرح قواعد اإلعراب البن هشام      
ص ،  سوريا   –دار الفكر بدمشق    ،  بيروت   –لبنان  ، ر  دار الفكر المعاص  ، إسماعيل إسماعيل مروة    : تحقيق  ، 

ومعه شذرات على شـرح شـذور       ، شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب البن هشام األنصاري            ، ١٢٧
  .٣/٨٨همع الهوامع  ، ٢٢٩  ص،عبد المتعال الصعيدي ، الذهب 

 . ٢٩٩ل ص المفص  ، ٣٥٣ و١٩٧الجمل  ، ٣/١٦٦الكتاب  ، ٨٩/ ٢٠سورة طه  )٥(



 ٣٦

، القراء وال النحويون    ) يرجع  ، سيكون  ( جاء في كتب القراءات أنه لم يختلف في رفع            
أنـه  : والحجة لمن نصب ، أنه ال يرجع وأنه سيكون : وأن األصل فيه ، أنها مخففة من الشديدة     

ما منعـك       : كما قال تعالى ، بينها وبين الفعل ) ال ( ولم يحل بـ ، عل الناصبة للف) أن ( جعل 
دجسأَن ت          )١( ،     دجسأَالَّ ت      )٢( .    

  
  : ويجوز في تالية الظن أن تكون ناصبة وهو األرجح ولذلك أجمعوا عليه في قوله تعالى   

     رتأَن ي اسالن ِسبكُواأَح       )٣(.   
    .)٤(       وحِسبواْ أَالَّ تكُونَ فتنةٌ       :واختلفوا في قوله تعالى 

  
وقـرأ  ، ) وحسبوا أال تكون ( قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف أال تكون بالرفع  " 

  أنه جعـل  :  رفع   فالحجة لمن ) تكون  ( أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وعاصم بالنصب          
  . )٥(" وبين النصب ) أن (  فحالت بين ) ال ( ألنها يجحد بها كما يجحد بـ  ، بمعنى ليس )ال( 

  
 التي وضعت لنـصب     )أن( وليست  ،  هذه مخففة من المشددة       ) أن (: وقال البصريون   

  .من التشديد ليكون ذلك عوضاً ،  أو بالسين  )ال( إما بـ ، الفعل فال تدخل عليه إال بفاصلة 
   . )٦(      لئَلَّا يعلَم أَهلُ الْكتابِ أَلَّا يقْدرونَ علَى شيٍء       :وقوله تعالى 
  . بعد فعل العلم  )أن( حيث وقعت 

  
                                                

   .٣٨/٧٥سورة ص  )١(
 سالم مكرم   عبد العالم . د : تحقيق  ، لإلمام ابن خالويه    ، الحجة في القراءات السبع     ،  ٧/١٢ سورة األعراف    )٢(

   . ١٣٤ص، 
   .  ٣/١٦١أوضح المسالك   ، ٤/٧شرح التسهيل  ، ٤/١٦٣٩ارتشاف الضرب  ، ٢٩/٢ سورة العنكبوت )٣(
   .٥/٧١ سورة المائدة )٤(
البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقـي الـشاطبية    ، ١٩٣مبسوط في القراءات العشر ص    ال)٥(

، م   ٢٠٠٢-هــ   ١٤٢٣ ، ١ط، كة المكرمـة    م، مكتبة أنس ابن مالك     ، عبد الفتاح القاضي    : تأليف  ، والدرة  
الكافيـة   ، ٨/٧٧ل شرح المفص ، ٢٩٩  ص المفصل ، ٤/١٦٤٠  الضرب رتشافا ، ٣/١٦٦الكتاب  ،  ١١٧ص
لعمر بن عيـسى بـن       ، المحرر في النحو   ، ٤/٣٣  على الكافية  شرح الرضي  ، ٤/٧شرح التسهيل    ، ٢/٢٣٣

   رميدار الـسالم   ، منصور على محمد عبد السميع      . د  . أ  : تحقيق ودراسة   ، )  هـ   ٧٠٢ت  ( ، إسماعيل اله
   . ٣/١٦١، لك ح المساأوض ، ٢/٢٣٢شرح التصريح  ، ١٠٧٨ص  ، ٣ج ،للطباعة والنشر 

  .٧/٢٢شرح المفصل  ، ٢/٣١المقتضب  ، ٣/١٦٦الكتاب ،  ٥٧/٢٩ سورة الحديد )٦(



 ٣٧

التي تنصب األفعـال تقـع فـي هـذا          ) أن  ( وليست  : " يعقب سيبويه على اآلية السابقة بقوله       
   . )١("   ن وإيجاب الموضع ؛ ألن ذا موضع يقي

وإنما هو ألن يعلم    ، زائدة  ) ال  ( يعلم منصوبة وال يكون إال ذلك ؛ ألن         : " وقال المبرد     
   .)٢(" إنهم ال يقدرون  :  أن ال يقدرون  إنما هو :  وقوله ، 

وفي ظننت وبابها تكون الخفيفـة   : " الخفيفة والثقيلة   ) أن  ( ويقول في موضع آخر مبيناً مواضع       
   .)٣("  ثقيلة كما وصفت لك وال

  : وهذا ما أشار إليه سيبويه بقوله 
 "       ا ظننت وحسبتُ وخلتُ ورأيتُ فإنفأم )  أنِِ  ( على أنها تكون    ، تكون فيها على وجهين     ) أن (

  .المثقلة ) أن ( وتكون ، التي تنصب الفعل 
قد حـسبت   : كأنَّك قلت   ،  ذاك   وأرى أن سيفعل ُ   ، قد حسبتُ أن ال يقوُل ذاك       : فإذا رفعت قلت    
ههنا ؛ ألنَّك قد أثبتَّ هذا في ظنك على أنه ثابـتٌ اآلن             ) أن  ( وإنما حسنت   ... أنه ال يقول ذاك     
   .     )٤(" ولوال ذلك لم يحسن أنك هنا وال أنه ، كما كان في العلم 

  
 المخففة بعد   حيث إن مجيء  ) حسنت  ( تالحظ الباحثة دقة التعبير اللفظي النحوي في قوله           

وهذا ما أشار إليه ابن الحاجـب فـي أماليـه           ، العلم ليس فرقاً فاصالً بينها وبين الناصبة للفعل         
   . )٥("  على أنها ليست الناصبة إنما هو من حيث االستحسان ) علمت (داللة : "  قائالً

فإذا وقعت  ، المخففة  الناصبة للفعل و  ) أن  ( وهذه األفعال التي ذكرها تقع بعدها       : " قال أبو علي    
فإذا وقعت الناصبة فمـا     ، كما ثبت ما بعد العلم      ، المخففة فالمراد بها أنه ثبت في الظن واستقر         

  :ونحوه لم يثبت وعلى هذا قرئ ) رجوت وحسبت ( كما أن ما بعد ، بعد الظن لم يثبت 
      كُوواْ أَالَّ تِسبحنُو       )٦(.    

فإن أريد بها الشك جاز األمـران       ، ا أريد بها العلم لم تكن إالَّ مثقَّلة         إذ" من هنا يتضح أنه       
بناء على   )٧(" والتثقيل في الشك أكثر استعماالً لثباته في الظن كثبات األخرى في العلم             ، كالهما  

  .قول المبرد 

                                                
  .٣/١٦٦ الكتاب )١(
  .٢/٣١ المقتضب )٢(
 .  ٢/٣١سابق  ال)٣(
   . ١٦٧ -٣/١٦٦ الكتاب )٤(
   .٢/٧٢٨ أمالي ابن الحاجب )٥(
  . ٢/٢٧٦التعليقة  ، ٥/٧١سورة المائدة  )٦(
   . ٢/٣٠ب  المقتض)٧(



 ٣٨

ـ  ) أن  ( على أن تكون    ، إما نصب هذه األفعال     ، فالقارئ أمام خيارين       بة المصدرية الناص
  . والرفع على أنه يريد بها الثقيلة التي تعمل في األسماء فخففت ، 

قوله تعالى  : وهي  ، ويضيف سيبويه شواهد من القرآن الكريم أتى فيها الفعل منصوباً تالياً للظن             
  :     ٌةرا فَاقلَ بِهفْعأَن ي ظُنت      )١( ،   وقوله تعالى :     يقا أَن يإِن ظَناللّه وددا حم       )٢(.    
  

  : الخفيفة والثقيلة ) أن ( ويقول ابن الخباز موضحاً الفرق بين   
، واشـتهيت   ، أحببت  ، كرهت  : الخفيفة ال يعمل فيها إال الفعل الذي وقوعه غير متحقق نحو            " 

   .)٣("  وأردت ؛ ألنها لمحض االستقبال 
          )٥(    تعدانِنِي أَنْ أُخرجأَ    :  وقوله تعالى  ، )٤(      طْمع أَن يغفر ليوالَّذي أَ   : ومن ذلك قوله تعالى 

  
  :  المخففة من الثقيلة  )أن( أنواع خبر 

  . اً متصرفيأتي فعالً .١

المخففة من الثقيلة فعالً متصرفاً فإنه يجب معها التعويض بـالحروف التـي             ) أن  ( إن أتى خبر    
  : سين أو سوف أو قد أو حرف النفي حيث جاء في الكتاب لسيبويه ما نصه هي ال

قد علمت أن تفعل ذاك وال قد  علمت أن فعل ذلك حتى       : واعلم أنه ضعيفٌ في الكالم أن تقول        " 
فكرهوا أن يدعوا السين أو قد إذ قدروا علـى          ، ) ال  ( أو تنفي فتدخل    ، تقول سيفعل أو قد فعل      

   .)٦("  وال تنقص ما يريدون لو لم يدخلوا قد وال السين ،أن تكون عوضاً 
  

أن نفصل بينهـا وبـين      ) أن  ( يتضح مما سبق أن األفضل واألحسن إذا رفع الفعل بعد           
والمحذوف هـو إحـدى النـونين واسـمها        ، ) أن  ( مما حذف من    ، الفعل بشيء يكون عوضاً     

  .المستتر 
  :ن اآلتيين قوله وحروف التعويض يجملها ابن مالك في البيتي

  
                                                

   .٢٥/ ٧٥سورة القيامة  )١(
  .٧٧/ ٨شرح المفصل  ، ٢/٣٠المقتضب  ، ٣/١٦٧الكتاب  ، ٢/٢٣٠سورة البقرة  )٢(
  :دراسة وتحقيـق  ، شرح كتاب اللمع ألبي الفتح بن جني        ،  توجيه اللمع للعالمة أحمد بن الحسين بن الخباز          )٣(
   .٣٥٧ص ، م  ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣،  ١ط،  النشردار السالم للطباعة و،  فايز زكي محمد دياب. د.أ
   .٨٢ /٢٦ سورة الشعراء )٤(
   .٤٦/١٧سورة األحقاف  )٥(
   . ٣/١٧٣ الكتاب )٦(



 ٣٩

  وِإن يكن فعالً ولم يكن دعا                      ولم يكن تصريفه ممتنعا" 
    )١(" أو لو وقليٌل ذكر لو ، أو نفيٍ أو           تنفيس ، فاألحسن الفصُل بقد 

:  أو سـوف كقولـك    ، )٢(     علم أَن سيكُونُ مـنكُم مرضـى       : ومثال الفصل بالسين قوله تعالى 
ليعلَم أَن قَد أَبلَغـوا       : نحو قوله تعالى ، ) أو قد ( ، وأن سوف تقومون ،  ظننت أن سيذهبون  

هِمبر الَاترِس       )٣(.   
وبالتـالي  ، فإنه ال يكون مانعاً من أن يعمل ما قبلها فيمـا بعـدها              ) ال  ( أما التعويض بالحرف    

ال يعد فارقاً بين أن المصدرية وأن المخففة من الثقيلة ؛ ألنه يجتمع مع            ) ال  ( وجود حرف النفي    
داخلـة علـى الفعـل احتملـت المخففـة          ) ال  ( وبعـدها   ) أن  ( فإن وقعت   . كل واحدة منهما    

  : والمصدرية حيث يقول المبرد 
ما بعـدهما ؛ ألن      التي قبلها الخفيفة وتنصب     ) أن  ( وحدها فإنه يجوز أن تريد بـ       ) ال  ( فأما  " 
  ... ال تفصل بين العامل والمعمول به ) ال ( 

                                            إِالَّ أَن يخافَـا أَالَّ يقيمـا حـدود        :كمـا قـال تعـالى    ، أخاف أال تذهب يا فتـى  : وذلك قولك 
اللّه       )٤( .   

جاز أن تريد بــ أن الثقيلـة وأن تريـد    ) أن ( إذا دخلت على   )   ال( واعلم أن   : " ويتابع قوله   
   . )٥("  الخفيفة 

  
  :وخالصة القول فيما سبق هو ما جاء في الكافية من قول ابن الحاجب 

وكذا إن كانت   ، من حروف العوض فمخففة ال غير       ) ال  ( والتي بعد الظن إن كان بعدها غير        " 
   . )٦(" ظننت أن ال مال عندي :  نحو ، عل داخلة على غير الف) ال ( بعدها 

) أن ( والفعل إن أريد بها المخففة بالحروف الـسابقة الـذكر ؛ ألن         ) أن  ( كما يلزم الفصل بين     
ولذلك ال يفصل بينها    ، المصدرية مع الفعل بعدها والذي محله النصب بها بتأويل المصدر معنى            

  .وبين الفعل بشيء من الحروف المذكورة 
ويعلـل أبـو علـي      ، لم تكن أن الناصبة للفعل      ) أن  (  وقعت السين في الفعل المستقبل بعد        وإذا

  : الفارسي ذلك قائالً 
                                                

  . ١/٣٨٦شرح ابن عقيل  )١(
   .٢٠ /٧٣سورة المزمل  )٢(
   .٧٢/٢٨سورة الجن  )٣(
   .٢/٣٠المقتضب  ، ٢/٢٢٩ سورة البقرة )٤(
  .٢/٣٠ المقتضب  )٥(
   . ٤/٣٥شرح الرضي على الكافية  ، ٢/٢٣٤  الكافية)٦(



 ٤٠

وأن أيضاً إذا دخلت على فعل مضارع علم أنها لالسـتقبال إذ ال تقـع               ، ألن السين لالستقبال    " 
ين واالسـتفهامين  لـم      للحال فمن حيث ال يجز أن يجتمع الحرفان إذا كانا بمعنى واحد كالتأكيد            

   . )١(" ولو جمعت بينهما لكانا بمنزلة جمعك السين وسوف ، يجز أن يجتمع هذان 
                                               . المخففة جملة اسمية  )أن( قد يأتي خبر  .٢

أول : " ومثال ذلـك   ، )٢(        الْعالَمنيوآخر دعواهم أَن الْحمد للّه رب      :  وتعالى كقوله سبحانه
    )٣(" أوُل ما أقول أنه بسم اهللا  : كأنه قال ، ما أقول أن بسم اهللا 

 
 .وقد يأتي الخبر جملة فعلية شرطية  .٣

د للَّذين يرِثُونَ اَألرض من أَولَم يه    : قوله تعالى  و ، )٤(     وأَلَّوِ استقَاموا علَى الطَّرِيقَة    : كقوله تعالى 
ن ا أَن لَّوهلأَه دعبِوبِهِمم بِذُناهنباء أَصش       )٥( .    

  
   غير متصرف المخففة فعالً ) أن (يأتي خبر .٤

وأَن      : ومثال ذلك قوله تعالى ، وال يحتاج إلى فارق أيضاً ؛ ألن أن المصدرية ال تدخل عليه 
سىلَّيعا سإِلَّا م انلْإِنسل        )٦( ،  وقوله تعالى :     ُكى أَن يسأَنْ عو ملُهأَج براقْت ونَ قَد      )٧(.   

حيـث  ، إلى فاصل إذا ما كان غير متصرف فكذلك إذا كان دعـاء             ) أن  ( وكما ال يحتاج خبر     
فإنَّهم إنَّمـا أجـازوه ؛ ألنـه دعـاء وال     ،  خيراً  أما أن جزاك اهللاُ   : وأما قولهم   : " يقول سيبويه   

  .  )٨("  وكذلك لو قلت أما أن يغفر اهللا لك جاز ؛ ألنه دعاء ، يصلون إلى قد هنا وال إلى السين 

                                                
  .٢/٢٧٦ التعليقة )١(
إذ  ، فلم تحتج إلى فرق آخر    ) الحمد  ( دخلت أن المخففة في اآلية القرآنية على االسم         ،  ١٠/١٠سورة يونس    )٢(

لثقيلـة  وبالتالي فهي مخففة من ا. فال يحتمل أن تدخل على االسم ، المصدرية تلزم الفعل المؤول معها بالمصدر       
  .   أنه الحمد هللا : ال غير واسمها ضمير الشأن منوي تقديره 

    .٣/١٦٥ الكتاب )٣(
  .١٦ / ٧٢سورة الجن  )٤(
  ووقعـت  ، والجملة الفعلية الـشرطية  ) أن ( في اآليات القرآنية بين ) لو ( فصلت ، ٧/١٠٠ سورة األعراف  )٥(

إذ يلزمها الفعـل المـؤول   ،  تحتمل أن تدخل على الشرطية مخففة من الثقيلة ال غير ؛ ألن المصدرية ال      ) أن  ( 
وقد قلَّ مـن  ، وأننا لو نشاء ، أنهم لو استقاموا : والتقدير ، ضمير محذوف مقدر ) أن ( واسم ، معها بالمصدر   

  ) .وقليالً ذكر لو : ( فاصلة من النحويين كما عبر ابن مالك بذلك بقوله ) لو ( ذكر كون 

  .٣٩ /٥٣نجم سورة ال )٦(
  .١٨٥/ ٧سورة األعراف  )٧(
  حقـاً أنـه جـزاك اُهللا       : ومعناه  ، أنه جزاك اُهللا خيراً     : والتقدير في المقال السابق      ، ١٦٨-٣/١٦٧ الكتاب   )٨(

 .خيراً 



 ٤١

  المفسرة معناها وعالمتها  ) أن ( : ثانياً 
فهـي  ،  ) أي( ما تكون فيه بمنزلـة  : المفسرة هي التي عبر عنها سيبويه بقوله       ) أن  ( 

وال تجيء إال بعد كالم تام ؛ ألنها تفسير ؛ ولذلك لم يجـز أن       ، ) أي  ( التي يحسن في موضعها     
المصدرية إذ يجـوز    ) أن  ( وذلك بخالف   ، تتقدم على الفعل ؛ ألن المفسر ال يتقدم على المفسر           

رية وأن التفـسيرية    المصد) أن  ( وهذا هو ما افترقت فيه      ، أن تتقدم على الفعل ؛ ألنها معمولة        
  .  )١(وفق وجهة نظر أبي حيان  

  
المفسرة من اإلعراب ؛ ألنها حرفٌ يعبر به عن المعني ؛ ولـذلك    ) أن ( وال موضع لـ  

وعالمتها أن تقع بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه نحو           ، هي ال تنصب الفعل المضارع      " 
وال تقـع بعـد صـريح القـول خالفـاً           ، )٢(         أَن اصنعِ الْفُلْكفَأَوحينا إِلَيه     :  قوله تعالى : 

   .   )٣("  لبعضهم 
  

ولكـن  ، ) الهروي  ( وقد قيل إنها تكون في األمر خاصة كما جاء عن صاحب األزهية             
  . )٤(الظاهر من كالم آخرين أنها ال تختص باألمر 
المفـسرة     ) أن  ( ء فيها فعل األمـر تاليـاً لــ          ثم إن الهروي يتبع رأيه بشواهد من القرآن جا        

   :)٥("  ومنها 

     واشام أَن مهنلَأُ مالْم انطَلَقو ِ       )امشوا : معناه أي  ، )٦.  
      واْ اللّهدباع أَن نِي بِهترا أَمإِالَّ م ملَه ا قُلْتم      )اعبدوا : يريد ؛ أي  ، )٧.  
     يتيا بريلَ أَن طَهاعمإِسو يماهرا إِلَى إِبنهِدعِو      )طهرا بيتي : معناه ؛ أي  ، )٨  .  

                                                
 ،  ٦٩  صاألزهيـة  ، ١٤٢ -٨/١٤١شرح المفصل  ، ٣/١٦٢الكتاب   ،٤/١٦٩٢ارتشاف الضرب  : انظر   )١(

    .٢/٢٧٣األشباه والنظائر  ، ٢٢١  صالجنى الداني ، ٣٣-١/٣١مغني اللبيب 
   .٢٧ /٢٣ المؤمنون سورة )٢(
  . ١٤٢/ ٨شرح المفصل  ، ٢٢١ص الجنى الداني )٣(
 ٢٢١-٢٢٠الجنى الـداني ص   ، ٣٣-١/٣١مغني اللبيب  ، ١٤٢-٨/١٤١شرح المفصل  ،  ٦٩  ص األزهية )٤(

   .٤/١٦٩٢الضرب ارتشاف ، 
  .٦٩  ص األزهية)٥(
  .٣٨/٦سورة ص  )٦(
   .٥/١١٧ سورة المائدة )٧(
   .٢/١٢٥ سورة البقرة )٨(



 ٤٢

فقد اعتبرها البـصريون قـسماً      ، المفسرة عند النحاة فيه خالف      ) أن  ( إن إثبات وجود    
) أن ( لـيس مـن معـاني      التفسير  ) إن  ( التفسيرية البتة و  ) أن  ( وعن الكوفيين إنكار    ، خاصاً  

  .)١(وهي عندهم الناصبة للفعل 
  

إذا ) أن ( مكـان  ) أي (   معلالً بذلك أن تقدير )٢(وابن هشام من مؤيدي رأي الكوفيين       
فليس قم نفس كتبت كما كان العـسجد  نفـس   ، غير مقبول في الطبع ، كتبت إليه أن قم    :  قيل  

  .هذا عسجد أي ذهب  :  حين يقال ، الذهب 
بل تحذف أو يؤتى بدلها     ) أن  (  وال يقال أخذت عسجداً أن ذهباً لعدم تأخر الجملة فال يؤتى بـ              "

   .)٣("  بأي 
وهـي  ، وهو أن تتأخر عنها جملة      ، المفسرة  ) أن  ( بهذه العبارة يشير إلى أحد شروط       

  .في المثال السابق ليست تفسيرية ؛ ألنه تأخر عنها مفرد 
  

    المفسرة  )أن( شروط 
   :)٤(المفسرة عند مثبتها شروطاً تقدم منها شرطان وهما ) أن ( إن لـ 

أي يكون ما قبلها كالماً تاماً وما بعدها جملـة تفـسر            : أن تسبق بجملة     : الشرط األول 
   وآخـر دعـواهم أَن الْحمـد للّـه رب         :  جملة ما قبلها ؛ فلذلك غُلِّط من جعل منها قوله تعالى 

نيالَمالْع       )٥( .   
التي تنصب الفعل ؛ ألن تلك ال يبتـدأ  ) أن ( وال تكون   : " يعقب سيبويه على اآلية السابقة بقوله       

إنما تجيء بعد كالم مـستغنٍ وال تكـون فـي           ) أي  ( ؛ ألن   ) أي  ( وال تكون   ، بعدها األسماء   
    .)٦("  موضع المبني على المبتدأ 

                                                
أوضـح المـسالك     ، ١/٣١مغني اللبيـب     ،  ٢٢١  ص الجنى الداني  ، ٤/١٦٩٢ ارتشاف الضرب     :نظرا )١(
  .  ٣/٢٨٥حاشية الصبان  ، ٣/١٥٨
  . ١/٣١مغني اللبيب : نظر ا )٢(
 . ٣/٢٨٥حاشية الصبان على شرح األشموني   )٣(
شرح الرضي علـى الكافيـة       ، ٤/١٦٩٢ارتشاف الضرب    ، ٨/٧١شرح المفصل     ،١٦٣-٣/١٦٢الكتاب   )٤(
  .١٢٣  صشرح قواعد اإلعراب ، ١/٣١مغني اللبيب  ، ٣/١٥٨أوضح المسالك  ، ٤/٣٥
  .١/٣١مغني اللبيب  ، ١٠/١٠سورة يونس  )٥(
وآخـر      : ألن المتقدم على أن وهو قولـه  ؛ يرية  في اآلية تفس )أن( وال يمكن اعتبار  ، ١٦٣/ ٣ الكتاب )٦(

 ِماهوعد     ألن المصدرية الناصبة ال ؛ وال يمكن أن تكون مصدرية أيضاً ،   غير جملة فهو مبتدأ وال خبر معه
 . تدخل على الجملة االسمية 



 ٤٣

: ن يكون في الجملة السابقة معنى القول وليس لفظ القول وحروفه مثل             أ : الشرط الثاني 
- عز وجل    -وذلك كقوله   ، )  عرف   – كتب   – أشاد   – أرسل   – نادى   – أوحى   – نزل   –أمر  ( 
  :     وابِراصوا وشام أَن مهنلَأُ مالْم انطَلَقو        )١(.   

   .)٢("  ناه واهللا أعلم أي امشوا واصبروا مع: " وفي معنى اآلية قال الزجاجي 
  

  .أال يدخل عليها جار  : الشرط الثالث
فيكـون مـن    ، كتبت إليه بأن افعل كذا ؛ أي ال تكون أن مفسرة لدخول الخافض عليها               : " نحو  

   .)٣("  جملة صلة الفعل فال يكون تفسيراً له 
  

تحتمل المخففـة ؛ ألن صـلتها       ولذلك فهي مصدرية على تقدير كتبت إليه بفعل كذا وال           
  .وهذا ال يكون باإلجماع كما تقدم ، فعل أمر 
  

  أن الزائدة :ثالثاً 
ولم تكن  ، فهي في أصلها حرفان     ، الزائدة هي ثنائية وضعاً واستعماالً      ) أن   : ( تعريفها

ن يختـل   وإطالق مسمى الزائدة عليها يشير إلى أنه يمكن حذفها من الكالم دون أ            ، مثقلة فخففت   
  . كما أنها ليست ناصبة للمضارع ، المعنى 

وال تعمل أن الزائـدة شـيئاً       : " وال محل له من اإلعراب فقد قيل        ، فهي حرف زائد ال عمل له       
    .)٤("  وفائدة زيادتها التوكيد 

  
  :مواضع أن الزائدة 

  : بو حيان  حيث قال أ)٥(التوقيتية  ) لما ( وهو األكثر أن تقع بعد  : الموضع األول
 )٦(" التي هي حرف وجوب لوجوب وال تفيد غير التوكيد ) لما ( بعد ) أن ( تزاد باطراد " 

                                                
    .٦ /٣٨سورة ص  )١(
   .٣٥٣ الجمل في النحو ص )٢(
   . ١٢٣ شرح قواعد اإلعراب ص)٣(
   .٢٢٢  ص الجنى الداني)٤(
وهـي  ، والموجبة وهي التي بمعنـى إالَّ       ، عليها التوقيتية احترازاَ عن النافية وهي الجازمة        أبو حيان    أطلق   )٥(

فقـد عينـت    ، فإذا قلت لما جاء عمرو      ،  أي بمعنى الحين والوقت حيث يعين بها الزمن           ؛ منسوبة إلى التوقيت  
 . وقت مجيء زيد وأخبرت أنه ، مجيء عمرو 

  . ٤/١٦٩١ ارتشاف الضرب )٦(



 ٤٤

فَلَمـا أَن       : وقوله تعـالى   ، )١(        ولَما أَن جاءت رسلُنا لُوطاً سيَء بِهِم     : وذلك كقوله تعالى 
 ريشاء الْبج      )٢(.   

  
فنحو قولـك  ، فأما الوجه الذي تكون لغواً   : " الزائدة بقوله   ) أن  ( أشار سيبويه إلى    ولقد  

     .)٣()  "  لما أن جاءوا ذهبت وأما واهللا أن لو فعلت ألكرمنك : ( 
  

وهـو أن تقـع     ، الزائدة  ) أن  (  من مواضع    الموضع الثاني وهو بهذه العبارة يشير إلى      
  .والقسم ) لو ( بين 

  
  :أن تقع بين الكاف ومخفوضها  نحو قول الشاعر. وهو نادر  :  الثالموضع الث

  )٤(ويوماً توافينا بوجه مقسم                   كأن ظبية تعطو إلى وارق السلَم 
  

  .وقوع أن بعد إذا   : الموضع الرابع
  

   المهملة  )أن:  ( رابعاً 
بل يـأتي   ،  تنصب المضارع    فال،  أي أنه غير عامل       ؛  المهملة هي حرف مهمل     )أن( 

  .أو ظن وتكون مصدرية فقط ، وليس قبلها علم ، بعدها المضارع مرفوعاً 
  :وهي ما عبر عنها ابن مالك بقوله 

   )٥(حيثُ استحقَّتْ عمالً ، وبعضهم أهمَل َأن حمالً على             ما ُأخْتها 

                                                
  .٣٣ /٢٩سورة العنكبوت  )١(
  .١٢/٩٦سورة يوسف  )٢(
  .٣/١٥٢ الكتاب )٣(
شرح  ، ١٠/٤١١خزانة األدب   ،  ٣/١٦٥الكتاب  ، هو باعث بن صريم اليشكري      : ه   البيت من الطويل وقائل    )٤(

 ١٩٨ص، ١ط، السيد إبراهيم محمد    : تحقيق  ، لي  ضرائر الشعر البن عصفور االشبي    ،  ١/١١١شواهد المغني   
أوضـح المـسالك     ، ٣/٢٨٦حاشية الـصبان     ، ١/٢٢٢اللباب   ، ١/٢٠٢اإلنصاف   ، ٥٩ص، دار األندلس   ، 
   .١/٥٧وبدون نسبة في شرح القصائد المشهورات  ، ٣/١٥٩

زائدة بين كـاف التـشبيه        )أن( حيث وقعت   ، جر ظبية   ب في رواية من     )كأن ظبية   ( والشاهد في البيت قوله     
وممـا يؤكـد   ، وزيادة في مثل هذا الموضع هو من قبيل النادر القليل           ، الجارة ومجرورها ظبية فلم تعمل شيئاً       

   .ندرة وجوده تعدد الروايات للفظ ظبية مرة بالنصب وثالثة بالرفع 
 . ٣/٢٨٦حاشية الصبان ،  ٤/٥ شرح ابن عقيل ، ٦٦٥شرح األلفية البن الناظم ص  )٥(



 ٤٥

رية ؛ الشتراكهما في أنَّهمـا يقـدران        المصد) ما  ( حمالً على أختها    ) أن  ( فقد أهملت   
فلما أشبهتها من هـذا الوجـه       ، عجبت مما تفعل    : كما تقول   ، أردت أن تقوم      : بالمصدر تقول   

  .شبهت بها في ترك العمل 
حيـث  ، إلى أن جماعة من العرب ترفع الفعل بعدها         ) وبعضهم  ( هذا وقد أشار ابن عقيل بقوله       
:          فـي قولـه تعـالى     )  يـتم   ( فلهذا روي عن مجاهد رفـع       ، دم  تلغي عملها تشبيهاً بما كما تق     

     َلنِ كَاملَيوح نهالَدأَو نعضري اتدالالْوومتأَن ي ادأَر نمنِ لةَياعضالر        )١( .    
ن الثقيلة شذَّ اتـصالها  هذه هي المخففة م) أن ( زعم الكوفيون أن  : " يقول ابن األنباري    

الناصـبة أهملـت حمـالً علـى مـا أختهـا                 ) أن  ( والصواب قول البصريين أنهـا      ، بالفعل  
   .)٢(" المصدرية 
  

  معانٍ أربعة ُأخَر ) أن ( ولقد ذكر لـ 
   .)٣(ومنع ذلك البصريون  ، أن تكون شرطية وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون  : األول

  :قائالً ) إن ( شرطية بمعنى ) أن ( لسي أن تكون وينكر أبو حيان األند
   .)٤("  وال تكون أن للمجازاة خالفاً لألصمعي والكوفيين " 

ولـذلك  : "   قـالوا  )٥(       أَن تضلَّ إْحداهما فَتذَكِّر      : وجعل الكوفيون منه قوله تعالى 
  . )٦(" دخلت الفاء 
  

  : ه فقد جاء في كتب التفاسير أنَّ
وجـواب  ، وفتحت الالم لإلدغام    ، وتضلَّ جزم به    ، على أنها شرطية    ) إن  ( قرأ حمزة بكسر    " 

ورفـع الفعـل    ، فإنه يقرأه بتشديد الكاف ورفع الراء فالفاء في جواب الشرط           ) فتذكِّر  ( الشرط  

                                                
 علـى   شرح الرضي  ، ٤/١١شرح التسهيل    ، ١٦٤٢/ ٤ارتشاف الضرب   : انظر   ، ٢٣٣/ ٢ سورة البقرة    )١(

   .١٢١  صشرح قواعد اإلعراب ، ٣/١٥٦أوضح المسالك ،  ٤/٣٥ الكافية
قياساً علـى  ، في اآلية حرف مصدري مهمل على لغة جماعة من العرب ) أن  ( وقعت   :   أَن يتم   : الشاهد  

 ،أما على قول الكوفيين تعتبر أن ناصـبة للمـضارع           ، ما المصدرية والفعل يتم مرفوع وعالمة رفعه الضمة         
    .أو للحمل على المخففة من الثقيلة ، فالفعل مرفوعاً إما للحمل على المصدرية ، وارتفع الفعل يتم بعدها شذوذاً 

  . ٢/٥٦٤ اإلنصاف )٢(
  . ٤/٣٧ على الكافية شرح الرضي ، ٢/٢٣٥ الكافية )٣(
  .١٦٩٣/ ٤ ارتشاف الضرب )٤(
   .٢/٢٨٢ سورة البقرة )٥(
   . ٢٢٣  ص الجنى الداني)٦(



 ٤٦

، والكسائي  ، وعاصم  ، وابن عامر   ، وقرأ نافع   ، وافقه األعمش   ، للتجرد عن الناصب والجازم     
، وفتحتـه إعـراب     ، ) تـضَل   ( بالفتح على أنها مصدرية ناصبة      ) َأن  ( وخلف  ، وأبو جعفر   

  ) .تضل ( ونصب الراء عطفاً على  ، وتذكَّر بتشديد الكاف 
، كذلك ونصب تذكر لكن بتخفيـف الكـاف         ) َأن  ( ويعقوب بفتح   ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو        

   .)١(. " والحسن  ، يدي واليز، ووافقهم ابن محيصن 
  

  ) .ال ( بمعنى ) أن ( أن تكون  : الثاني
   .)٢(      قُلْ إِنَّ الْهدى هدى اللّه أَن يؤتى أَحد مثْلَ ما أُوتيتم      :وذلك كقوله تعالى 

  .  )٣( " وال تكون أن نفياً خالفاً لبعضهم: " قائالً ) ال ( وينفي أبو حيان أن تكون أن بمعنى 
  

  .مع الماضي ) إذ ( بمعنى ) أن ( أن تكون  : الثالث
   .)٤(      ِبلْ عجِبوا أَن جاءهم منذر منهم     :  ذهب إلى ذلك بعض النحويين وجعلوا من قوله تعالى 

  
فـي  والصواب أنهـا   : " ويعقب على اآلية بقوله     ) إذ  ( بمعنى  ) أن  ( وابن هشام ينكر أن تكون      

  . )٥(  "ذلك كله مصدرية وقبلها الم العلة مقدرة  
  

  .أن تكون بمعنى لئال  : الرابع
  .)٦(       يبين اللّه لَكُم أَن تضلُّواْ     :قيل به في قوله تعالى 

  
  

                                                
تـأليف  ،  إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر المسمى منتهى األماني والمسرات في علوم القراءات          )١(

شـعبان محمـد   .  د :حققه وقدم له، ) م  ١٧٠٥ - هـ ١١١٧ت سنة ( ، أحمد بن محمد البنا  : العالمة الشيخ   
البحر المحيط في التفسير لمحمد      ، ٤٥٩ص   ، ١ج،   م ١٩٨٧  - هـ   ١٤٠٧ ،  ١ط ، عالم الكتب  ، إسماعيل

طبعة جديدة بعناية الشيخ زهير جعيد      ، )  هـ   ٧٥٤- ٦٥٤( ، بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي الغرناطي        
   . ٧٣٣ص  ، ٢ج،  م ١٩٩٢،  هـ ١٤١٢، زيع دار الفكر للطباعة والنشر والتو، 

   . ٤/١٦٩٣ارتشاف الضرب  ، ١/٣٦مغني  اللبيب  ، ٧٤األزهية ص ،  ٧٣/ ٣ سورة آل عمران  )٢(
   .١٦٩٣/ ٤ ارتشاف الضرب )٣(
    .٥٠/٢سورة ق  )٤(
   .١/٣٥ مغني اللبيب )٥(
  .٧٠األزهية ص  ، ١/٣٦مغني اللبيب  ، ٤/١٦٩٤ارتشاف الضرب ،  ١٧٦/ ٤سورة النساء  )٦(



 ٤٧

  إذن : المبحث الثاني 
   )إذن( أصل  : أوالً

  ل هي بسيطة أم مركبة ؟هل هي حرف أم اسم ؟ وه) إذن ( اختلف النحويون في أصل 
وأصـلها إذا الظرفيـة     ، وبعض الكوفيين إلى أنها اسم ظرف       ، ذهب الجمهور إلى أنها حرف      " 

، ونقل إلى الجزائية فبقى منه معنى الربط والـسبب  ، لحقها التنوين عوضاً عن الجملة المحذوفة       
وهـي الجملـة    )  إذا   (فحذف ما تضاف إليه     ، إذا جئتني أكرمك    ) إذن أكرمك   ( إذ األصل في    

   .   )١(   " وحذفت األلف اللتقاء الساكنين ، ) أن ( وأضمرت ، بعدها وعوض عنها التنوين 
  

  : وذهب رضي الدين إلى ما ذهب إليه بعض الكوفيين فقال 
، حذفت الجملة المـضاف إليهـا   ) إذ ( أن أصله : ويغلب في ظني    ) إذن  ( الذي يلوح لي في     " 

كما قصد جعله صالحاً لجميع األزمنـة الثالثـة بعـدما كـان مختـصاً           ، نوين  وعوض منها الت  
  . بالماضي

الذي هو بمعنى مطلق    ) إذ  ( فقصدوا إلى لفظ    ، وذلك أنهم أرادوا اإلشارة إلى زمان فعل مذكور         
وحذفوا منـه   ، وجردوه عن معنى الماضي وجعلوه صالحاً لألزمنة الثالثة         ، لخفة لفظه   ، الوقت  
دلَّ ذلـك   ،  المضاف هو إليها ؛ ألنهم لما قصدوا أن يشيروا به إلى زمان الفعل المذكور                الجملة

:   فتقـول  ، أنـا أزورك  : كما يقول لك شخص مـثالً  ، الفعل السابق على الجملة المضاف إليها     
وعـوض التنـوين مـن    ، أي وقت زيارتك لي أكرمـك  ، إذن أكرمك ؛ أي إذ تزورني أكرمك  

إال أنهما معربـان وإذ  ، فهو ككل وبعض    ،  ألنه وضع في األصل الزم اإلضافة        المضاف إليه ؛  
     .)٢(" مبني 

  
  :ويؤكد الرضي على كونها اسماً في أكثر من موضع فيقول 

فهالَّ جاز ، وحتى ، و أو ، والفاء ، بعد الحروف التي هي الواو ) أن ( وإذا جاز لك إضمار " 
   )٣(" الستبشاعهم للتلفظ بها بعدها ) إذن ( بعد ) أن ( جز إظهار وإنما لم ي، إضمارها بعد االسم 

                                                
الجنى الـداني    ، ٤/١٦٥٠ارتشاف الضرب    ، ٤٠-٤/٣٩ شرح الرضي على الكافية    ، ٤/٢٠ التسهيل    شرح )١(

حاشية الصبان علـى     ، ٣/١٠٣همع الهوامع    ، ٢/٢٣٤شرح التصريح    ، ٢٠-١/١٥مغني اللبيب    ، ٣٦٣ص  
ـ       أ : لإلمام، رصف المباني في شرح حروف المعاني       ،  ٣/٢٩٠شرح األشموني          لقياحمد بن عبـد النـور الم

  .  ٧٠-٦٩ ص ، أحمد محمد الخراط  : تحقيق ،) هـ ٧٠٢ت( 
  . ٤٠ ، ٤/٣٩  شرح الرضي على الكافية)٢(
  .٢/٢٣٧ الكافية  ، ٤/٤٣ الرضي على الكافية شرح )٣(



 ٤٨

إالَّ أن ، وإذن كنواصب الفعل التي ال يفصل بينها وبين الفعل : " وقال في موضع آخر 
   .)١(جاز أن يفصل بينه وبين الفعل ، لما كان اسماً بخالف أخوته ) إذن ( 

  .)٢(" ألف في الوقف يرجح جانب االسمية فيها وقلب نونها : " إنه رجح اسميتها بقوله بل 

  
  .فذهب الجمهور إلى أنها بسيطة ، واختلف النحويون أيضاً في بساطتها وتركُّبها 

  .  )٣(" أما إذن فحرف مفرد : "  يقول العكبري 

  
حذفت همزة أن وألف إذا اللتقـاء الـساكنين         ) إذا وأن   ( وهناك من قال إنها مركبةٌ من       

وبه قال الخليل فيما حكى عنه غيـر سـيبويه   ، ) أن ( وتنصب بـ   ) إذا  ( لربط كـ   فتدلُّ على ا  
   . )٤(وبه قال الزجاجي والفارسي وأبو علي الرندي   

  
) أن  ( و  ) إذْ  ( ذهب الخليل فيما حكى عنه غير سيبويه إلى أنها حرف مركـب مـن               " 

فتدلُّ على  ، فت والتزم هذا النقل     ونقلت حركة الهمزة إلى الذال وحذ     ، وغلب عليها حكم الحرفية     
  .  )٥()   أن ( وتنصب بـ ) إذا ( الربط كـ 

  .  )٦("  أسهل منه ) إذ وأن ( مركبة من ) إذن ( والقول بأن : " ويؤكد ابن مالك تركيبها بقوله 
  

   من وجهين : " مركبة بقوله ) إذن ( وقد رد المالقي على من زعم أن وهذا فاسد:  
  .وال يدعى التركيب إال بدليل قاطع ،  األصل في الحروف البساطة أن: األول 

تقـدمت أو   ، لكانت ناصبة على كـل حـال        ) أن  ( و  ) إذ  ( أنها لو كانت مركبة من      : والثاني  
    .  )٧(" وعدم العمل في المواضع المذكورة قبل دليٌل على عدم التركيب ، تأخرت 

  
  
  
  

                                                
  .٤٤ -٤/٤٣ الرضي على الكافيةشرح  )١(
    .٤/٤٥ الرضي على الكافيةشرح  )٢(
  .٢/٣٤ اللباب )٣(
   .٤/٣٠٨النحو الوافي  ، ١/٢٠١مغني اللبيب  ، ٤/١٦٥٠ارتشاف الضرب  )٤(
-  ٣/١٠٣همع الهوامع  ، ٤/١٦٥٠  الضربرتشافا ، ٤/٤٦ الرضي على الكافيةشرح  ، ٢/٣٤اللباب  )٥(

   . ٣٦٣  صوالجنى الداني ، ١٠٤
   .٤٦ /٤شرح الرضي على الكافية  ، ٤/٢٠شرح التسهيل  )٦(
   .٧٠ – ٦٩باني ص رصف الم )٧(



 ٤٩

   )إذن  ( عمل: ثانياً 
  .بسيطة أم مركبة البد وأن يتبعه اختالف في عملها) إذن (  النحاة في تحديد إن اختالف

للفعـل الـذي يـأتي بعـدها        ) الناصب  ( وفي تحديد العامل    ) إذن  ( فقد اختلف النحاة في عمل      
  أو أن مضمرة بعدها ؟، وإذا ما كانت تنصب بنفسها ، منصوباً 

  
وهو ما عبر عنه في بدايـة حديثـه          ، ذهب سيبويه وأكثر النحاة إلى أنها تنصب بنفسها       

إذا كانت جواباً وكانت مبتدأة عملت في الفعل عمل أرى في           ) إذن  ( واعلم أن   : " عن إذن بقوله    
  .   )١(" وإذن آتيك ، إذن أجيئك : وذلك قولك ، االسم إذا كانت مبتدأة 

  
بـل الفعـل بعـد            ، وذهب الخليل بن أحمد في أحد قوليه إلى أنها ليست ناصبة بنفسها             

   .)٢(مضمرة وهو ما رواه عنه أبو عبيدة  ) أن ( منصوب بـ ) إذن ( 
  

  :  فقد حكي عنهما قولهما )٣(وإلى هذا الرأي ذهب الزجاج والفارسي 
   
 "  ؛ ألنها غير مختصة  ، مضمرة بعدها   ) أن  ( الناصب إذ تدخل علـى الجمـل   ، ال هي
  .  )٤("   يأتيك وتليها األسماء مبنية على غير الفعل إذن عبد اهللا: نحو ، االبتدائية 
  

أما ابن مالك فيرى أنه ال يوجد نص على أن الخليل يذهب إلـى أن الفعـل المـضارع                   
وما عزاه إلى   ، ما رواه عنه أبو عبيدة ال نص فيه على مذهب الخليل             و، منصوب بأن مضمرة    

ن مضمرة إنما مستنده فيه قول الـسيرافي فـي أول       منصوب بأ ) إذن  ( الخليل من أن الفعل بعد      
  .شرحه لكتاب سيبويه 

                                                
   .٣/١٢الكتاب  )١(
   .٦٣٤  ص الدانيالجنى )٢(

مـن  ، أبو عبيدة النحوي    ، م البصري    ) ٨٢٤- ٧٢٨) = (  هـ   ٢٠٩-١١٠( أبو عبيدة هو معمر بن المثنى       
، لم يكن في األرض أعلم بجميع العلوم منه    : قال الجاحظ   ، مولده ووفاته في البصرة     ، أئمة العلم باألدب واللغة     

  .وإعراب القرآن ، ومآثر العرب ، مجاز القرآن : منها ،  مؤلف ٢٠٠له نحو 
محمـد أبـو    : تحقيق  ، انظر بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جالل الدين عبد الرحمن السيوطي              

وفيـات   ، ١٣/٢٥٢تاريخ بغداد  ، ٢٩٦-٢٩٤ص  ، ٢ج، لبنان  ، بيروت  ، المكتبة العصرية   ، الفضل إبراهيم   
تأليف ، األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين            ، ٢/١٠٥األعيان  

  .  ٢٧٢ص  ، ٧ج،  م ١٩٨٠ ، ٥ط، بيروت ، دار العلم للماليين ، خير الدين الزركلي : 
   .٢/١٣٥التعليقة  )٣(
   .٦٣٤ الجنى الداني ص)٤(



 ٥٠

ال ينصب شيء من األفعال إال بأن مظهرة أو مـضمرة           : روى أبو عبيدة عن الخليل أنه قال         " 
  .  )١("  في كي ولن وإذن وغير ذلك 

بـأن  وليس في هذا نص على أن انتصاب المضارع بعد إذن عنـد الخليـل            : "  يقول ابن مالك    
محذوفاً همزتها بعـد النقـل      ) أن  ( و، التي للتعليل   ) إذ  ( لجواز أن تكون مركبة مع      ، مضمرة  

أقـرب مـن القـول بـأن               ، والقول به على ضعفه     ، ) لن  ( على نحو ما يراه في انتصابه بعد        
 مـا  وانتصاب المضارع بعدها بأن مضمرة ؛ ألنه ال يستقيم إال أن يكـون ، غير مركبة ) إذن  ( 

قبله ليست حرفاً بل ظرفاً مخبراً بـه        ) إذن  ( أو  ، في تأويل مبتدأ الزم حذف خبره       ) إذن  ( بعد  
وكالهما في غايـة    ، وعوض عنها التنوين    ، فقطعت عن اإلضافة    ) إذا  ( وأصلها  ، عن المبتدأ   

    . )٢(" إذ وأن أسهل منه : مركبة من ) إذن ( من التكلف والقول بأن 
  

  .    )٣("  مضمرة ) إذن ( بعد ) أن ( إن : وكان الخليل يقول : " ويقول المبرد 
  

  .وقد حكى سيبويه عن الخليل أنها تنصب بنفسها بخالف أقوال الرواة عنه 
ولو كانت ممـا  ) إذن ( مضمرة بعد ) أن : ( وقد ذكر لي بعضهم أن الخليل قال      : " قال سيبويه   
فكان ، عبد اهللا إذن يأتيك     : ألضمرتها إذا قلت    ) م وحتى   الال( فكانت بمنزلة   ) أن  ( يضمر بعده   

إذن : ولم يغير فيه المعنى الذي كان في قولـه       ، ينبغي أن تنصب إذن يأتيك ؛ ألن المعنى واحد          
وأمـا مـا    . فهذا ما رووا    ، في الرفع والنصب      ) حتى  ( كما يتغير المعنى في     ، يأتيك عبد اهللا    

  .  )٤( "  سمعتُ منه فاألول

  
بعـد    ) أن ( أما الرضى فيرى رأي الخليل ويرد على سيبويه قوله وأنه لم يجز إظهـار             

فلما احتملت إذن التي يليها المـضارع  : " الستبشاعهم التلفظ بها بعدها ويؤكد ذلك بقوله     ) إذن  ( 
مضارع بمعنـى   فال، واحتملت معنى مطلق الزمان     ، فالمضارع بمعنى االستقبال    ، معنى الجزاء   

نصب المضارع بأن المقدرة ؛ ألنهـا    ، ) إذن  ( وقصد التنصيص على معنى الجزاء في       ، الحال  
  .   )٥("  تخلص المضارع لالستقبال 

  

                                                
   .١/٨٤شرح الكتاب للسيرافي  )١(
   .٤/٢٠شرح التسهيل  )٢(
   . ٧/ ٢المقتضب  )٣(
   . ٣/١٦ الكتاب )٤(
   .٤٣ – ٤/٤٢ الرضي على الكافيةشرح  )٥(



 ٥١

  : ويبرهن على أنها ليست عاملة بنفسها بقوله 
بنفسها والدعاء يقوى كونها غير ناصبة      ، والنداء  ، وتجويز الفصل بينها وبين منصوبها بالقسم       " 
  . )١("  إذ ال يفصل بين الحرف ومعموله بما ليس من معموله ، ) لن ( و ) أن ( كـ ، 

  
ما ، بعدها مقدرة   ) أن  ( وأن  ، ليست ناصبة بنفسها    ) إذن  ( هذه آراء وأدلة القائلين بأن      

  .فقد دافع عن مذهب الخليل وبين وجهة نظره ) ابن مالك ( عدا 
  .مضمرة بعدها ) أن ( ال بـ ، ن أنها الناصبة للمضارع بنفسها أما جمهور النحويين فيرو

  
 أنهـا   – هو مذهب سيبويه والجمهور      –وتذهب الباحثة إلى أن الراجح من هذه المذاهب         

بعدها مضمرة لنصبت في كل حال مـن أحـوال   ) أن ( تنصب المضارع بنفسها ؛ ألن لو كانت    
  . وجودها 

  
  :  مدلالً على فساد المذهب اآلخر بقوله وقد انتصر المالقي لمذهب الجمهور

وال ) والم الجحـود    ، والمهـا   ، وكـي   ، حتى  ( قاسها على   ) أن  ( وكأن من نصب بإضمار     " 
؛ ) أن  ( والم الجحود إنما تنصب بإضمار      ، والمها  ، وكي  ، يصح القياس على ذلك ؛ ألن حتى        

ا في بعض مواضع على ما يبين       مع بعضه ) أن  ( وربما ظهرت   ، لجواز دخولها على المصادر     
وال يـصح إظهـار     ، ال يصح دخولها على مصدر ملفوظ به وال مقَّدر ) إذن ( ولما كانت   ، بعد  

لم يجز القياس فـي نـصب مـا بعـدها علـى مـا                       ، بعدها في موضع من المواضع      )  أن  ( 
  .   )٢("  ذُكر 

  
    )إذن( شروط عمل : ثالثاً 

ومنهم مـن  ، حرف ينصب المضارع بثالثة شروط      ) إذن  ( ى أن   ذهب أكثر النحويين إل   
جعلها أربعة كابن يعيش في شرح المفصل وبعضهم فصل الشروط فجعلها خمسة كالعكبري في              

  .  )٣(والسيوطي في األشباه والنظائر  ، اللباب 

                                                
   .٤/٤٦ الرضي على الكافيةشرح  )١(
   . ٦٩  صرصف المباني )٢(
حاشية الـصبان علـى شـرح األشـموني          ، ٢/٣٥اللباب   ، ٢/١٤٨األصول في النحو     ، ٢/١٢ المقتضب   )٣(
 الـضرب   رتـشاف ا ، ٦٧٠ – ٦٦٩شرح ألفية ابن مالك البن النـاظم ص          ، ٩/١٤شرح المفصل    ، ٣/٢٨٧
األشباه والنظـائر    ، ٢٢٦شرح شذور الذهب ص      ، ١/٢١مغني اللبيب    ، ٣/١٦٥أوضح المسالك    ، ٤/١٦٥١
   .  ٧٧موسوعة اإلمالء واإلعراب ص  ، ٣/١٠٥همع الهوامع  ، ٢/١٤٢



 ٥٢

  :ة هذه الشروط الخمسة مفصلة كاآلتي وستورد الباحث
، فال يرتبط ما بعدها بما قبلها في اإلعـراب          ، ملتها  أن تقع في صدر ج     : الشرط األول 

وهي بذلك تقع فـي أشـرف       ، بالرغم من ارتباطها في المعنى ؛ أي تقع مصدرة في أول الكالم             
أنـا أزورك فتقـول     : كقول القائل   ، وابتدئ بها في الجواب     ، رتبها وذلك إذا اعتمد الفعل عليها       

  :بويه إلى هذا الشرط قائالً وقد أشار سي، إذن أكرمك :  مجيباً 
 "   إذا ، عملت في الفعل عمل أرى فـي االسـم   ، إذا كانت جواباً وكانت مبتدأة  ) إذن  ( واعلم أن

  .    )١("  وإذن آتيك ، إذن أجيَئك : وذلك قولك ، كانت مبتدأة 

  
  :وفي ذلك يقول العكبري ، ألغي عملها حتماً ) إذن ( وإن تأخرت 

بين المبتدأ وخبره فيبطُل عملها ويعتمد الفعـل        ) إذن  ( فقد وقعت   ،  إذن أكرمك    أنا: فإذا قلت   " 
  .على أنا

في مثل هـذا    ) ظننتُ  ( هنا يلزم إلغاؤها و   ) إذن  : ( فإن قيل   . أنا أكرمك إذن    : وكذلك إن قلت    
  . ال يلزم 

وعامل ، أفعاالً  قيل الفرق بينهما أن عوامل األسماء أقوى من عوامل األفعال خصوصاً إذا كانت              
  .    )٢("  الفعل ال يكون إال حرفاً 

  
حين تتوسط الكالم ؛ أي تقع حشواً       ) إذن  ( يشير العكبري في االقتباس السابق إلى حكم        

  .وهذا يكون في ثالثة مواضع فقد يأتي بين المبتدأ والخبر كما تقدم ، 
  :نحو ، أم غير جازمة ، ة سواء أكانت أداة الشرط جازم، وبين جملتي الشرط والجواب " 

  . يسأم سامعوك – إذا –إن يكثر كالمك 
   – إذاً –وبين القسم وجوابه واهللا ،  يسعدون – إذاً –إذا أنصف الناس بعضهم بعضاً : ونحو 

  .   )٣(" إذاً أترك عمالً ال أحسن 

  
   :وقد نبه المبرد على ذلك قائالً، في جميع هذه المواضع ) إذن ( ويجب إلغاء 

إن تأتني إذن آتك ؛ ألنها داخلـة بـين عامـل    : والموضع الذي ال تكون فيه عاملة البتَّة قولك   " 
  . ومعمول فيه 

                                                
   .٣/١٢ الكتاب )١(
   .٢/٣٦اللباب  )٢(
  . ٤/٣١١ النحو الوافي )٣(



 ٥٣

  .أنا إذن أكرمك : وكذلك 
واهللا إذن ال أكرمـك ؛ ألن   : نحو قولك   ، وكذلك إذا كانت في القسم بين المقسم به والمقسم عليه           

إذن واهللا  : نحو  ، ا كان الكالم معتمداً عليها فكان القسم لغواً         فإن قدمته ، الكالم معتمد على القسم     
  .  )١("  إذن أضربك واهللا : أضربك ؛ ألنك تريد 

  
كمـا لـو لـم    ، فإن تقدمها كالم وتم دونها جاز أن تستأنف بها وتنصب ويكون جوابـاً      

  : وذلك نحو قول عبد اهللا بن عنمة الضبي ، يتقدمها شيء 
  

  )٢( تُنزع سويته                   إذن يرد وقيد العيرِ مكروب اردد حمارك ال

أال تـرى أن  ، فهذا نصب ؛ ألن ما قبله من الكالم قد استغنى وتـم           : " قال ابن السراج    
  : قوله 

  :ال أفعُل ذاك فقال: كأنه أجاب من قال ، ثم استأنف ، كالم قد تم ، أردد حمارك ال تنزع سويته 
إذن ي وقيد العير مكروب د٣(" ر(.    

  
، وإن كان حاالً فال ينـصب       ، أن يكون الفعل المضارع بعدها مستقبالً        : الشرط الثاني 

  : وقد عللَّ عباس حسن ذلك قائالً 
لئال يقع التعارض بين الحال وبين ما يدلل عليه الناصب من تخليص زمـن المـضارع بعـده               " 

ويجب رفع المـضارع  ، ناصبة ) إذاً ( حالية المضارع لم تكن    فإن وجد ما يدل على      ، للمستقبل  
إذاً أظنـك صـادقاً ؛      : أنا أحبك فيجيب    : واعتبارها ملغاة العمل كمثل أن يقول الشريك لشريكه         

  )٤(" وإنما قائم حاصل وقت اإلجابة فزمنه حالي ، ألن هذا الظن ليس أمراً سيتحقق في المستقبل 

                                                
   .٢/١١المقتضب  )١(
أحمد : تحقيق وشرح   ، )  المفضليات   ( ديوان العرب مجموعات من عيون الشعر         في  من البسيط وهو   البيت )٢(

بدل ) ازجر (  هو في خزانة األدب بلفظ  ،٣٨٣ص،  لبنان –بيروت  ، ٦ط ، محمد شاكر وعبد السالم هارون      
 ، ٢/١٣٢التعليقـة   ، ٢/١٤٨األصـول    ، ٢/١٠المقتضب   ، ٣/١٤ هو من شواهد الكتاب      ، ٨/٤٦٢) اردد  ( 

  على الكافيـة قد ورد في شرح الرضي    ، ٢/١٣٥األشباه والنظائر    ، ١/١٦مغني اللبيب    ، ٤/٢١شرح التسهيل   
، ي لـشطر الثـان  تفاق في امع اال ،  ) ازجر حمارك ال يرتع بروضتنا (بنص  ٦٣رصف المباني ص     ، ٤/٤٧

ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري       ) تفسير القرطبي   ( الجامع ألحكام القرآن الكريم      ، ٧/١٦شرح المفصل   
  . ٢٤٠ص ، ٥ج، دار الكتاب العربي ، عبد الرزاق المهدي : تحقيق ، القرطبي 

   .٢/١٤٨األصول  )٣(
  .٤/٣١٠ النحو الوافي )٤(



 ٥٤

واهللا إذن أفعَل تريد أن تخبر أنك فاعـٌل لـم   : ولو قلت : " ط بقوله ويؤكد سيبويه على هذا الشر    
 .   )١("  واهللا أذهب إذن إذا أخبرت أنك فاعل : كما لم يجز ، يجز 

  
  : وقد  وضح المبرد هذا الشرط بقوله 

إذن أكرمك إذا أخبرت أنك في حال إكـرام ؛ ألنهـا إذا كانـت للحـال                 : وقد يجوز أن تقول     " 
  .  )٢(" روف النصب ؛ ألن حروف النصب إنما معناهن لما لم يقع خرجت من ح

  
يتضح من االقتباسات السابقة أنه ال دخوَل لناصب على فعل حال ولهذا وجب إلغاء عمل               

  .إذن في جميع األمثلة المتقدمة 
  

  .والفعل بفاصل ) إذن ( أال يفصل بين  : الشرط الثالث
فإن فـصلت بفاصـل بطـل       ، ا عن العمل فيما بعدها      أي أن يكون المضارع متصالً بها لضعفه      

و   ، ) القـسم   ( وهما  ، فصل  ) ال  ( إال أن نفصل بواحد من اثنين فإن الفصل بذلك كـ           ، عملها  
  ) . ال ( 

  .وأجاز بعض النحويين الفصل بغير ما سبق ذكره وهو ما سيتم توضيحه بالتفصيل في موضعه 
ووجب رفع المضارع وقد وضح ابـن هـشام         وإذا كان الفصل بغير ما سبق لم تنصب         

  :ذلك بقوله 
  .   )٣(" أكرمك بالرفع ؛ للفصل بغير ما ذكرنا : قلت ، إذن يا عبد اهللا : ولو قلت " 

  
  :ومنصوبها بالقسم قائالً ) إذن ( وقد بين ابن السراج جواز الفصل بين 

، إذن وهي تُلغى وتُقدم وتُـؤخر   واعلم أنَّه ال يجوز أن تفصل بين الفعل وبين ما ينصبه بسوى             " 
   .   )٤(" فتفصل ، إذن واِهللا أجيَئك :  تقول 

  : وقد أشار ابن مالك إلى الشروط الثالثة السابقة بقوله 
  )٥( المستْقَبال             ِإن صدرتْ والفعُل بعد موصالَ )إذن ( ونصبوا بـ 

  

                                                
   .٣/١٥الكتاب  )١(
   .٢/١٢المقتضب  )٢(
   . ١/٢٢مغني اللبيب  )٣(
   .٢/١٤٩األصول  )٤(
 . ٣/٢٨٧حاشية الصبان  ، ٤/٥شرح ابن عقيل  ، ٦٦٥شرح األلفية البن الناظم ص )٥(



 ٥٥

  .ي تقدير الجواب أن تكون جواباً أو ف : الشرط الرابع
  : وقد زاد الزمخشري هذا الشرط بقوله 

فهذا الكالم قد أجبته بـه  ، إذن أكرمك : فتقول ، أنا آتيك :  يقول الرجل  ، وإذن جواب وجزاء    " 
  .   )١(" وصبرت إكرامك جزاء له على إتيانه ، 

  
  .  )٢(" رتين واألكثر أن تكون جواباً إلن أو لو مقدرتين أو ظاه: " وقال ابن هشام 

  
وإلى هـذا الـشرط   ، أال يكون الفعل الذي بعدها معتمداً على ما قبلها         : الشرط الخامس 

  :أشار سيبويه قائالً 
إذا كانت بين الفعل وبين شيء الفعُل معتمد عليه فإنها ملغاة ال تنصب البتـة               ) إذن  ( واعلم أن   " 
وكمـا ال   ، كان أرى زيد ذاهباً     : ي قولك   إذا كانت بين الفعل واالسم ف     ) أرى  ( كما ال تنصب    ، 

فإذن ال تصل في ذا الموضع إلى أن تنصب كمـا ال تـصل              ، إني أرى ذاهب    : تعمل في قولك    
  .أرى هنا إلى أن تنصب 

  .فهي هنا بمنزلة أرى حيث ال تكون إال ملغاة ، أنا إذن آتيك : وذلك قولك . فهذا تفسير الخليل 
ومـن  ) ... إذن ( تني إذن آتك ؛ ألن الفعل ههنا معتمد على ما قبل إن تأ: ومن ذلك أيضاً قولك    

  .وإذن لغو ، من قبل أن أفعُل معتمد على اليمين ، واهللا إذن ال أفعُل : ذلك أيضاً 
  .   )٣(" في أوله ؛ ألن اليمين ههنا الغالبة ) إذن ( وليس الكالم ههنا بمنزلة إذا كانت 

  
  . تمد بالفعل على شيء قبل إذن  فإنه يرفع نخلص مما سبق إلى أنه إن اع

  
  معنى  إذن : رابعا 

  )٤(" وأما إذن فجواب وجزاء :  " قال سيبويه 

والذي يبدو من قول سيبويه السابق أنها حينما توجـد         ) إذن  ( لقد اختلف النحويون في فهم معنى       
فحمل   )٥(أبو علي الشلوبين      في الكالم يكون معناها الجواب والجزاء معاً وهذا ما فهمه األستاذ            

                                                
   .٢/١٤٨األصول  ، ٩/١٢شرح المفصل ،  ٣٢٣  صالمفصل )١(
   .١/٢١بيب لمغني ال )٢(
   .١٥ ، ١٤ /٣الكتاب  )٣(
   .٣/١٢الكتاب  )٤(
ارتـشاف   ، ٣/١٠٤همـع الهوامـع      ، ٣٦٤الجنى الـداني     ، ١/٢٠ مغني اللبيب     ،٦٣ رصف المباني ص   )٥(

  .  ٢٩١ ، ٣/٢٩٠حاشية الصبان   ، ٤/١٦٥٤الضرب 



 ٥٦

جواب وجـزاء واعتبـر أن      ) إذن  ( وتكلف في كل مكان وقعت فيه       ، كالم سيبويه على ظاهره     
  .معناها الجواب والجزاء دائماً في كل موضع 

أحبـك  : نحو أن يقول لك القائـل       ، على أنه تارة يكون للجواب فقط        )١(وفهمه الفارسي   
:         وتارة تكون للجواب والجزاء وهو األكثر فيهـا نحـو أن يقـول               ،إذن أظنُّك صادقاً    : فتقول  

فقد أجبته  ، فهذا جواب وجزاء    ، إن تزرني أكرمك    : التقدير  ، إذن أكرمك     :  فتقول  ، أزورك    
  . وجعلت إكرامه جزاء لزيارته 

  
وإذا كانـت   ، وجواب فـي موضـع      ، والصحيح أنها شرط في موضع      : " قال المالقي   

وهذا هو المفهوم من كالم سيبويه ؛ ألنه لم ينص على أنهما معاً في              ،  فال تكون إال جواباً      شرطاً
  )٢(      قَالَ فَعلْتها إِذاً وأَنا من الـضالِّني     : وشهد لذلك كالم العرب فمنه قوله تعالى ، موضع واحد 

  .  )٣("   إال أنه بزيادة عليه ،إذن فهذا هنا جواب ال جزاء ؛ ألنه تصديق لقول فرعون ، 
  

  :جواباً بقوله ) إذن ( وقد بين ابن هشام األنصاري متى تكون 
  .  )٤(" ظاهرتين أو مقدرتين )  لو ( أو ) إن ( واألكثر أن تكون جواباً لـ " 

ومعناها الجـواب  ،  من نواصب األفعال المستقبلة ً(إذا ( واعلم أن : " ويقول ابن يعيش    
إذاً أكرمـك   : إذاً أكرمك  فقولـك      : فتقول في جوابه    ، أنا آتيك   : ز أن يقول القائل     والجزاء يجو 
  .   )٥(" وجزاء لفعل اإلتيان ، جواب لقوله 

  
  : وهي قد تأتي في مواضع لتفيد الجواب دون الجزاء حيث يقول رضي الدين 

 "    وأن يكون  ، ستقبل كإن   احتمل أن يكون للشرط في الم     ، إذا وليه المضارع    ) إذن  ( ثم اعلم أن
فإنـه ال   ، إذن أظنك كاذبـاً     : كما تقول لمن يحدثك بحديث      ، فال يتضمن معنى الجزاء     ، للحال  

   . )٦(" معنى للجزاء هنا 
  

                                                
  .٦٢ رصف المباني ص)١(
   .٢٠ /٢٦الشعراء   سورة )٢(
   .٦٣رصف المباني ص  )٣(
   .١/٢١بيب لمغني ال )٤(
   . ٧/١٦ ، ٩/١٣شرح المفصل  )٥(
   . ٤/٤٢ كافيةالرضي على الشرح  )٦(



 ٥٧

، فهو ال يكون إال مـستقبالً       ، نعم فهذا ال يكون جزاء ؛ ألنه ال مدخل للجزاء في الحال             
  .فوعاً وبسبب الحالية في هذا المثال جاء الفعل مر

، فقد يجتمع فيها األمـران      ، قد ترد لهما جميعاً فتكون جواباً وجزاء        ) إذن  ( وخالصة القول أن    
  : فإذا قلت لمن قال لك ، وقد ينفرد أحدهما 

إذن أظنَّك صادقاً    : وإذا قال لك أحبك فتقول له       ، فهذا جواب وجزاء    ، إذن أكرمك   ،  أنا أزورك   
وجـزاء فـي بعـض      ، وعلى هذا فهي جواب في كـل موضـع           ، فهذا جواب ال جزاء معه    ، 

  . المواضع
  

   إن وقعت بين شيئين متالزمين   )إذن( حكم :خامساً 
فإن وقعت حشواً في الكـالم  ، أن تكون في صدر الكالم      ) إذن  ( في عمل   اشترط النحاة   

  .بأن اعتمد ما بعدها على ما قبلها أهملت 
إذا كانت بين الفعل وبين شيء الفعل معتمد عليه فإنها ملغـاة             ) إذن( واعلم أن   : "  قال سيبويه   

كـان أرى زيـد      : ( كما التنصب أرى إذا كانت بين الفعل واالسم في قولـك            ، ال تنصب البتَّة    
ال تصل فـي ذا الموضـع   ) إذن ( فـ ، ) إني أرى ذاهب : ( وكما ال تعمل في قولك      ، ) ذاهباً  

:  وذلك قولـك    ، فهذا تفسير الخليل    ، هنا إلى أن تنصب     )  أرى   (كما ال تصل    ، إلى أن تنصب    
:     ومن ذلـك أيـضاً قولـك       ، حيث ال تكون إال ملغاة      ) أرى  ( فهي هنا بمنزلة    ) أنا إذن آتيك    ( 
    .)١(" ؛ ألن الفعل ههنا معتمد على ما قبل إذن  ) إن تأتني إذن آتك ( 
  

) إذن  ( حيث تلغى   ، معتمد على حرف الشرط     مجزوم ؛ ألنه    ) إذن  ( فالفعل الواقع بعد    
وهـي  ، وما قبلها محتاج إلى ما بعدها       ، ألن ما بعد إذن معتمد على ما قبلها         ، في هذه األحوال    

  .ال تعمل إال مبتدأة 
  

  :حشواً فتكون مهملة في مواضع ثالث قد حددها النحويون وهي ) إذن ( وتقع 
  

  : الموضع األول 
فتجزم أكرمك ؛   ، إن تأتني إذن أكرمك     : مثل  ) إذن  ( اباً للشرط الذي قبل     أن يكون ما بعدها جو    

  ) .إذن ( ألنه جواب للشرط وال تأثير لـ 

                                                
 . ٣/١٤الكتاب  )١(



 ٥٨

وإال ضعفت قدرتها على العمل قـائالً  ) إذن ( وقد نص رضي الدين على وجوب تصدر  
، ل على ما قلنـا  بل يتصدر ؛ ألن نصب الفع) إذن  ( إنما اشترط في نصب الفعل أال يتوسط        : " 

فإذا توسـطت كلمـة   ، والشرط مرتبته الصدر ) إذن ( لغرض التنصيص على معنى الشرط في   
فكيـف  ، واهللا إن أتيتنـي ألضـربنك       : فمن ثمة تقول    ، الشرط ضعف معنى الشرطية األصلية      

   . )١(" لم يراع ذلك بنصب الفعل بعده ، فكما ضعف معنى الشرط ، بالشرطية العارضة 
  :لك أيضاً جعل الرضي قول الشاعر السابق ومن ذ

   إذن يرد وقيد العيرِ مكروباردد حمارك ال يرتع بروضتنا             
  

  :ما بعده من تمام ما قبله ؛ أي أن األفعال مجزومة لوقوعها في جواب الطلب األمر قائالً 
فيـه للنهـي ال أنـه       ) ال  ( مجزوماً بكون   ) ال يرتع   ( أن يكون   : يجوز على مذهب الكسائي     " 

كما هو مذهبـه فـي نحـو    ، بكونه جواباً للنهي ، مجزوماً ال منصوباً ) يرد ( و ، جواب األمر  
إن يرتع  ، ال يرتع   : فيكون المعنى   ، إن تكفر تدخل النار     : ؛ أي   ) ال تكفر تدخل النار     : ( قولك  
   .)٢(" يرد 

  : الموضع الثاني 
: قال   سيبويه     ، واهللا إذن ال أمنعك     : قسم الذي قبلها إما مذكور نحو       أن يكون ما بعدها جواباً لل     

  .   )٣(" وإذن لغو ، من قبل أن أفعُل معتمد على اليمين ، واهللا إذن ال أفعُل : ومن ذلك أيضاً " 

  :وإما مقَّدر كقول كثير عزة 
  )٤(ا إذن ال أقيلُها لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها                    وأمكنني منه

                                                
   .٤/٤٤ الرضي على الكافيةشرح  )١(
   .٤٨- ٤/٤٧ الرضي على الكافيةشرح  )٢(
  ٣/١٤الكتاب  )٣(
فتمنى أن يجعله عامالً مكان عامل كـان        ، كان عبد العزيز بن مروان قد جعل له أن يتمنى عليه وقد مدحه               )٤(

ويقال بل أعطاه جائزة فاستقلها فردها عليـه   . ه عبد العزيز وأبعده فقال هذا   فاستجهل، وكان كثير أمياً    ، كاتباً له   
  .ثم ندم على ما كان منه 

ر الموطَّـأ   للقسم المقداًحيث وقع ما بعدها جواب،  مرفوعاً ؛ ألن إذن لم يكن لها الصدارة       )ال أقيلُها   (  :والشاهد  
  .واهللا لئن  :  في أول البيت والتقدير ) أن(بالالم الداخلة على 
دار الثقافـة   ، الدكتور إحسان عباس : حققه  ، ديوان كثير عزة    ، وهو لكثير عزة في ديوانه      ، البيت من الطويل    

 ، ٤٤٧ / ٨ ، ٤٧٣ / ٨خزانـة األدب  ،  ٣/١٥الكتاب  ، ٣٠٥ص،  م ١٩٧١ - هـ  ١٣٩١،  لبنان   –بيروت  
 ، ١٩٥  ص الجمـل  ، ٩/١٣ شرح المفصل    ،١/٦٣شرح شواهد المغني     ، ٣٤٠/ ١١و ، ٤٧٦ ، ٤٧٤ ، ٤٧٣

 ، ١/٢١بيـب   لمغني ال  ، ٦٥  ص رصف المباني  ، ٤/٤٨ الرضي على الكافية  شرح   ، ٣/٢٨٨حاشية الصبان   
  .٣/١٠٦همع الهوامع  ، ٢٢٦  صشرح شذور الذهب ، ٣/١٦٥أوضح المسالك  ، ٢/٢٣٤التصريح شرح 



 ٥٩

  :الموضع الثالث 
  .أنا إذن أكرمك : أن يكون ما بعدها خبراً للمبتدأ الذي قبلها نحو 

فـ يكرمك مرفـوع ؛ ألنـه خبـر عـن           ، زيد إذن يكرمك :  وتقول في المبتدأ : " قال المالقي  
وشـبههما   ) إن ( أو ) ن كا( من ، وكذلك حكمه في خبر ما يدخل على المبتدأ والخبر      ، ) زيد  ( 

و ظننـت زيـداً إذن يكرمـك ألن         ، و إن زيداً إذن يكرمـك       ،  كان زيد إذن يكرمك     : كقولك  
) كان  ( فهو كخبر     ، حكمه أن يكون خبراً للمبتدأ في األصل        ) باب ظننت   ( المفعول الثاني في    

    .  )١()  إن ( و 
  

فمـذهب البـصريين أنـه ال       " ، يين  وهذه الصورة موضع خالف بين البصريين والكوف      
إن وقع بين مبتدأ  وخبر نحـو   : وفصل الكوفيون فقالوا    ، زيد إذن يكرمك    : يجوز اإلعمال نحو    

وبعد اسـم   ) إن  ( وأجازهما الكسائي بعد اسم     ، فهشام يجيز النصب والرفع     ، زيد إذن يكرمك    : 
  .كان عبد اهللا إذن يكرمك : كان نحو 

ونص الفراء على تعين الرفـع بعـد           ، وخالفه في كان فأوجب الرفع      ، ) إن  ( ء في   ووافقه الفرا 
وقياس قول الكسائي جـواز النـصب       : قال أبو حيان    ، ظننت زيداً إذن يكرمك     :  نحو  ) ظن  ( 

   )٢(" أيضاً 
  :لذلك اختلف الفريقان في قول الشاعر 

 )٣(           إنَّي إذن أهلك أو أطيرا ال تتركني فيهم شطيراً                     

  
  :أو إن صحت الرواية فإنه على أحد وجهين ، فتأوله البصريون على أنَّه شاذ 

                                                
   .٦٥  صرصف المباني )١(
   .٣/١٠٦،١٠٧ع الهوامع هم ، ٤/١٦٥٢ارتشاف الضرب  )٢(
لجنة : تحقيق  ، ) علي بن الحسين    ( و في األغاني ألبي الفرج األصفهاني        بال نسبة وه    من الرجز وهو   البيت )٣(

معـاني   ،  ٣٨١ص ، ٢ج  ، ٨ط،  لبنان   –بيروت  ، دار الثقافة   ، من األدباء بإشراف عبد الستار أحمد الفراج        
الرضـي علـى   شرح  ، ٢٨٧ ص المقرب ، ١/١٧٧اإلنصاف  ، ٨/٤٥٦خزانة األدب  ، ٢/٢٣٨القرآن للفراء  

حاشـية الـصبان علـى شـرح        ، ٢/٢٣٤تـصريح   شرح ال  ، ٤/٢١شرح التسهيل البن مالك      ، ٤/٧٤ الكافية
 هو فـي الكافيـة    ،٦٥رصف المباني  ص ، ١/٢٢مغني اللبيب  ، ٣٦٢الجنى الداني ص ،  ٣/٢٨٨األشموني  

شرح ألفيـة   ، ١/١١٢حاشية الخضري على شرح ابن عقيل     ، )تتركني  (  ال   بدل) تجعلني  (   بلفظ ال     ٣/٢٣٨
همـع الهوامـع     ، ٢٢٧  ص شرح شـذور الـذهب     ، ٣/١٦٦أوضح المسالك    ، ٦٧  ص ابن مالك البن الناظم   

٣/١٠٦.   
  .   مع كونه خبراً عما قبله ، )  إذن  ( حيث جاء بالفعل منصوباً بـ،إذن أهلك : والشاهد فيه 



 ٦٠

وإما أن يكون خبر إنِّي محذوفاً ؛       ، جملة في موضع خبر إن      ) إذن أهلك   ( إما أن يجعل    
فنصب الفعل بعـد  ) إذن ( أنف بـ ثم است ، أو إني أذلَّ    ، أو ال أقدر عليه     ، إني ال أستطيع    : أي  

  . أما الكوفيون فبنوا على هذا البيت مسائلهم ، تمام األول بخبره 
  

  : والوجه الثاني الذي تأوله البصريون هو ما ذهب إليه ابن يعيش قائالً 
بعـد  ) إذن  ( وابتدأ  ، وإن صحت الرواية فهو محمول على أن يكون الخبر محذوفاً           ، أنه شاذ   " 

ال تتركني فـيهم غريبـاً   : كأنه قال ، وساغ حذف الخبر لداللة ما بعده عليه   ، ل بخبره   تمام األو 
   .  )١(" بعيداً إني أذل إذاً أهلك أو أطير 

  
  : حشواً بقوله ) إذن ( وقد عقب الرضي بعد نهاية هذه المواضع الثالثة التي تقع فيها 

ثالثة معتمداً على ما قبلها باالسـتقراء        في غير هذه المواضع ال    ) إذن  ( وال يقع المضارع بعد     " 
، ولبئس الرجل إذن زيد     ، يقتل إذن زيد عمراً     : " نحو  ، بل تقع متوسطة في غير هذه المواضع        

 .   )٢(" ونحوه 

  
  الفعل بفاصل بين ل بينها وص إذا فُ )إذن( حكم : سادساً 

فيجب أن يليهـا وإالَّ  ، ومعمولها ) إذن ( ذهب النحويون إلى أنه ال يجوز أن يفصل بين         
واغتفروا الفصل بالقـسم ؛  ، رفع الفعل بعدها ؛ ألنها ال تقوى مع الفاصل على العمل فيما بعدها            

فالقسم هنا  ، إذن واهللا أكرمك    : نحو  ، فإن فصل بالقسم لم يعتبر      ، ) إذن  ( ألن القسم تأكيد لربط     
    .)٣(ال يعد حاجزاً  

  
  
  
  
  
  

                                                
   .٧/١٧مفصل شرح ال )١(
   . ٤/٤٨ الرضي على الكافيةشرح  )٢(
 ٦٥ ، ٦٤  صرصف المباني ، ١/٢٨٧المقرب  ، ٤/٤٦ شرح الرضي على الكافية ، ٤/٢٢شرح التسهيل  )٣(

همـع   ، ٢/٢٣٥شرح التصريح   ، ١/٢٢بيب  لمغني ال  ، ٣٦٢  ص الجنى الداني  ، ٤/١٦٥٣  الضرب رتشافا، 
    .٣/١٠٥الهوامع 



 ٦١

  :  حسان بن ثابت ومثال الفصل بالقسم قول  
واِهللا نَر ِإذَنميهم بحربٍ                     تَشبِ يشيالطفَل من قبل الم ١(ب(  

 
فكـذا فـي         ، ) أن ( لم يعتد بها فاصـلة فـي     ) ال  ( أو الفصل بال النافية خاصة ؛ ألن        

ـ : مثل ) إذن (  فَـإِذاً الَّ يؤتـونَ        :  الى ِإذَن ال أكرمك ومنه قراءة عبد اهللا بن مسعود  قوله تع
  . )٣() فإذاً ال يؤتوا ( فقد قرأ بنصب المضارع  ، )٢(       الناس نقرياً

  :  وما سوى ذلك فإن فيه اختالف بين النحاة وتفصيله كاآلتي 
ـ  – يا زيد    –إذن  : جوز أبو الحسن طاهر بن بابشاذ الفصل بينهما بالنداء والدعاء نحو            "  سن  أح

   .)٤("  يدخلَك الجنة – يغفر اهللا لك -وإذن ، إليك 
  

  :   معلالً ذلك بقوله )٥(وقد وافق الرضي قول ابن بابشاذ 
جاز أن يفصل بينه وبين الفعل بأحد ثالثة أشياء دون الفـاء      ، إذن لما كان اسماً بخالف أخواته       " 

  :والواو 
: نحـو   ، والنداء  ، أكرمك  ، إذن رحمك اهللا    : نحو  ،  والدعاء، إذن واهللا أكرمك    : نحو،  القسم  

   .)٦(" وذلك لكثرة دور هذه األشياء في الكالم ، إذن يا زيد أكرمك 
  

  

                                                
    ، هــ    ٥٥( تـوفى سـنة     ، لحسان بن ثابت األنصاري من الشعراء المخضرمين        وهو   ،افر   من الو  البيت )١(

 ، ١ط،  بيروت   –دار الجيل   ، يوسف عيد   . د: شرح  ، هو في ديوان حسان بن ثابت األنصاري        ، )    م    ٦٧٤
 ٢٢٧  صشرح شذور الذهب  ، ٤/١٦٥٤ الضرب   رتشافهو من شواهد ا    ، ٤٢ص  ،  م   ١٩٩٢ - هـ   ١٤١٢

   .٣/١٦٨أوضح المسالك  ، ٣/٢٨٩شرح األشموني  ، ٢/٢٣٥ح التصريح شر، 
بإذن مع وجود الفصل بالقسم ؛ ألن القسم زائد مؤكد لم يمنع الفـصل بـه مـن                  )  نرميهم    (والشاهد فيه نصب  

 .هنا النصب 
   .٤/٥٣ سورة النساء )٢(
  ٤/٢١شرح التسهيل  ، ٢/٣٦باب الل،  ١٨٣  صالجمل ، ٢/١٤٩األصول  ، ٥/٢٤٠الجامع ألحكام القرآن  )٣(
    .٣٦٢  صالجنى الداني ، ١/٢٢مغني اللبيب  ، ٤/١٦٥٣  الضربرتشافا ، ٤/١٠٥همع الهوامع  )٤(
ولـي  ، إمام عصره في علـم النحـو        ، أبو الحسن   ، الجوهري  ، المصري  ، هو طاهر بن أحمد بن بابشاذ        )٥(

إلى أن سقط من سطح جامع عمرو بـن         ، م بيته بمصر    ولز، ثم استعفى   ، إصالح ما يصدر من ديوان اإلنشاء       
  .ومن كتبه المقدمة في النحو ، فمات لساعته ، العاص 
   .٣/٢٢٠األعالم  ، ٢/١٧بغية الوعاة : انظر 

   . ٤/٤٤ الرضي على الكافيةشرح  )٦(



 ٦٢

الفصل بالظرف أو    )٣(والمالقي  ،  )٢(واألبذي  ،  )١(وأجاز بعض النحاة منهم ابن عصفور       
  :لل المالقي ذلك بقوله ويع،  آتيك – في الدار –ومثل إذن ، إذن غداً أكرمك : المجرور مثل 

   . )٤(" ألن القسم معناه التوكيد ؛ وألن الظرف والمجرور يجوز بهما الفصل لكثرة استعمالهما " 

:  والفعل نحـو    ) إذن  (  الفصل بمعمول الفعل بين      )٥(" الكسائي والفراء وهشام    " وأجاز  
 إذن فيك أرغب ، ك أكرموإذن صاحب ،   وأكرم.  

  
  .والنصب واختاره الكسائي ، الرفع واختاره الفراء وهشام : ذ وجهان ففي الفعل حينئ

جاز ذلك عند ، زيداً إذن أكرم : نحو ) إذن ( ولو قدمت معمول الفعل على : " يقول أبو حيان 
وال نص ، والكسائي يجيز اإلبطال واإلعمال ، إال أن الفراء يبطل عملها ، والفراء ، الكسائي 

   .)٦(" والذي تقتضيه قواعدهم المنع ، ظه في ذلك عند البصريين أحف
  

  الواقعة بين حرف العطف والفعل المستقبل ) إذن ( حكم : سابعاً 
إن شـئت   ، كنت فيها بالخيـار     ، بين حرف العطف والفعل المستقبل      ) إذن  ( إذا وقعت   

  : وفي المسألة صورتان  ، جودوهو األكثر واأل، وإن شئت ألغيتها ، أعملتها 
قال ، جاز فيها الوجهان    ، أزورك  : جواباً لمن قال    ، ) فإذن أحسن إليك    : ( نحو قولك   : ولى  األ

إن ، فإنـك فيهـا بالخيـار    ، إذا كانت بين الفاء والواو وبين الفعل ) إذن ( واعلم أن   : " سيبويه  
... ن أكرمك   وإذ، فإذن آتيك   : فأما االستعمال فقولك    ... وإن شئت ألغيت إذن     ... شئت أعملتها   

  . )٧(" فإذن ال أجيُئك : " أما اإللغاء فقولك 

  
  :وقد وضح ابن يعيش علة اإللغاء واإلعمال بقوله 

وذلك قولك زيـد يقـوم وإذن يـذهب         ، أن يكون ما قبلها واو أو فاء فيجوز إعمالها وإلغاؤها           " 
ذهب على ما يقـوم    وذلك أنك إذا عطف وإذن ي     ، فيجوز ههنا الرفع والنصب باعتبارين مختلفين       

                                                
  .٤/١٦٥٣  الضربرتشافا ، ١/٢٨٧المقرب  )١(
  .٤/١٦٥٤  الضربرتشاف ا)٢(
  .٦٤  صبانيرصف الم: نظر ا )٣(
   .٦٤  صالسابقالمصدر  )٤(
حاشـية الـصبان     ، ٤/٢٢شرح التـسهيل     ، ١/٢٢المغني   ، ١٦٥٤،  ٤/١٦٥٣  الضرب رتشافا: نظر  ا )٥(
  .٣/١٠٥همع الهوامع  ، ٣٦٣  صالجنى الداني ، ٣/٢٨٩
  .٢/٣١٤األشباه والنظائر  ، ٤/١٦٥٤ارتشاف الضرب  )٦(
  .٣/١٣الكتاب  )٧(



 ٦٣

من العمل وصار بمنزلة الخبر ؛ ألن ما عطف على شيء صـار             ) إذن  ( الذي هو الخبر ألغيت     
واقعاً موقعه فكأنك قلت زيد إذن يذهب فيكون قد اعتمد ما بعدها على ما قبلها ؛ ألنه خبر المبتدأ                   

تداء كـالم فأعمـل           وصار في حكم اب   ، وإن عطفته على الجملة األولى كانت الواو كالمستأنفة         ، 
  .)١(" لذلك 

  
فاإللغاء على اعتبار كون ما بعد العاطف من تمام ما قبله بسبب ربط حـرف العطـف                 

واإلعمال وهو نصب الفعـل باعتبـار       ، بذلك متوسطة   ) إذن  ( فصارت  ، الكالم بعضه ببعض    
  .  قبلها غير معتمد على ما) إذن ( كون ما بعد العاطف جملة مستقلة والفعل فيها بعد 

 وِإذاً الَّ يلْبثُـون خالفَـك ِإالَّ        :   وعلى هذا الوجه خرج النحاة القراءة الشاذة في قوله تعـالى  
فَـإِذاً الَّ       :  وقوله تعالى ، بالنصب ) وإذاً ال يلبثوا ( وفي قراءة ابن مسعود ،   )٢(       قَليالً 

  : حيث يقول القرطبي في تفسيره لآليتين  ، )٣(        يؤتونَ الناس نقرياً
فإن دخل عليها فـاء     ... وإذاً هنا ملغاة غير عاملة لدخول فاء العطف عليها ولو نصب لجاز              " 

العطف أو واو العطف فيجوز فيها اإلعمال واإللغاء ؛ أما اإلعمال فألن ما بعد الـواو يـستأنف                 
         وفي التنزيل  ، )٤(ال يؤتوا   ) فإذا  ( وز في غير القرآن     على طريق عطف الجملة على الجملة فيج      

     َثُونلْبإِذاً الَّ يو       )٥( ،  وفي مصحف أبي ) وأما اإللغاء فألن ما بعد الـواو  ، ) وإذاً ال يلبثوا
  .  )٦(" ال يكون إال بعد كالم يعطف عليه 

  
  :  هذه الصورة أشار ابن مالك بقوله وإلى

  
  )٧( من بعد عطْف وقَعا )إذَن          ( ،            وانْصب وارفَعا إذا .  ..

  
 

                                                
  .٧/١٦شرح المفصل  )١(
 ، ١٨٣الجمـل ص     ، ٢/١٤٩األصول   ، ٢/١٢المقتضب   ، ٤/١٦٥٢ارتشاف الضرب    ، ١٧/٧٦اإلسراء   )٢(

شرح ألفيـة ابـن    ، ١/٢٨٦المقرب   ، ٤/٤٤ الرضي على الكافية  شرح   ، ٨/١٣شرح المفصل    ، ٢/٣٦اللباب  
  . ٣/١٦٨أوضح المسالك  ، ٢/٢٣٥  شرح التصريح ٦٧١مالك البن الناظم 

   .٤/٥٣النساء سورة  )٣(
   .٥/٢٤٠يم الجامع ألحكام القرآن الكر )٤(
  .١٧/٧٦اإلسراء  سورة )٥(
  .٩/٢٦٢الجامع ألحكام القرآن الكريم  )٦(
  . ٣/٢٨٩حاشية الصبان ،  ٤/٦ شرح ابن عقيل ، ٦٦٥ شرح األلفية البن الناظم ص)٧(



 ٦٤

وإذن : ( ولهذا لم يقـرأ  ، وارتفاع الفعل بعد العاطف أكثر    : " ويرجح الرضي قراءة الرفع قائالً      
    . )١(" إال في الشاذ ؛ ألنه غير متصدر في الظاهر ... ) ال يلبثوا 

، في هذه الحالة هو أجود وأكثر كما يبدو واضحاً من خالل العرض الـسابق    ) إذن  ( إلغاء عمل   
  .وأما إعمالها فقد ورد في قراءات شاذة ال يقاس عليها ، وبه قرأ القراء 

  
إن : ( مع حرف العطف بعد جواب الشرط فـي قولـك   ) إذن ( وقوع : الصورة الثانية   
  : قال المبرد ، ة أوجه جاز فيها ثالث) تأتني آتك وإذن أكرمك 

  :صلح اإلعمال فيها واإللغاء لما أذكره لك وذلك قولك ، واعلم أنها إذا وقعت بعد واو أو فاء " 
أمـا  ، وإن شـئت جزمـت      ، وإن شئت نصبت    ، إن شئت رفعت    ، إن تأتني آتك وإذن أكرمك      

: فع على قولـك  والر، ) إذن ( والنصب على إعمال  ، الجزم فعلى العطف على آتك وإلغاء إذن        
  .   )٢(" بين االبتداء والفعل فلم تعمل شيئاً ) إذن ( ثم أدخلت ، وأنا أكرمك 

     
  ) إذن ( إعراب الفعل المنصوب بعد : ثامناً 

  : هذه المسألة تناولها رضي الدين بقوله 
 إذن  (فمعنـى   ، مبتدأ خبره محـذوف وجوبـاً       ، ثم اعلم أن الفعل المنصوب المقدر بالمصدر        " 

وإنما وجب حذف خبر المبتدأ ؛ ألن الفعل لما التـزم  ، إذن إكرامك حاصل أو واجب    ) : أكرمك  
لم يظهر فيه معنى االبتداء حق الظهـور  ، التي بسببها تهيأ أن يصلح لالبتدائية       ) أن  ( فيه حذف   

    . )٣("  فلو أبرز الخبر لكان كأنه أخبر عن الفعل ، 
منصوب بأن مقدرة وبالتالي فإنـه يقـدر        ) إذن  ( الفعل بعد   نعم ؛ ألن الرضي يرى أن       

  .  بمصدر في محل رفع مبتدأ خبره محذوف 
  

  )إذن ( الوقف على : تاسعاً 
فقـد  ، وهو خالف مبني على أصل وضعها      ، ) إذن  ( بين النحاة خالف في الوقف على       

ألفاً تـشبيهاً لهـا بتنـوين       ذهب الجمهور وهو الصحيح وعليه إجماع القراء إلى أن نونها تبدل            
   .)٤(فيوقف عليها باأللف المبدلة من النون ، المنصوب 

                                                
   .٤/٤٥ الرضي على الكافيةشرح  )١(
    .١٢،  ٢/١١المقتضب  )٢(
   .٤/٤٥ الرضي على الكافيةشرح  )٣(
 ٣٦٥  ص الجنى الداني  ، ٢/٢٠١األشباه والنظائر    ، ١/٢١مغني اللبيب    ، ٤/٤٥ الرضي على الكافية  شرح   )٤(

  . ٤/٣١٢النحو الوافي ، 



 ٦٥

  .  )١("  وقلب نونها ألفاً في الوقف يرجح جانب االسمية فيها : " يقول الرضي    

وهذا في غير القـرآن ؛ ألنهـا        ، وجوز قوم منهم المبرد والمازني الوقف عليها بالنون         
ولـئال تلتـبس        ، ) إن  (  يرون الوقف عليها باأللف لكونها حرفاً كــ          فال) ولن  ، أن  ( بمنزلة  

  ) .  إذا ( بـ 
  

  ) إذن  (كتابة: عاشراً 
وهذا ما أشار إليه ابن     ، خالفٌ في كتابتها    ، ال بد وأن يتبع الخالف في الوقف على إذن          

  .   )٢(" وينبني على الخالف في الوقف عليها خالفٌ في كتابتها : " هشام بقوله 

  
أو بتنـوين النـصب       ، بـالنون   ) إذن  ( فقد تباينت آراء اللغويين العرب في كتابة        ، نعم  

  :  )٣(وهذا الخالف على ثالثة مذاهب ) إذاً ( 

وكذلك رسمت في المصحف ونسب هـذا القـول   ، ذهب الجمهور إلى أنها تكتب باأللف        : ألولا
  .ف وكذلك يكتبها البصريون باألل، إلى المازني 

  
فال ، كما نُقل عنه    ، وفيه نظر ؛ ألنه إذا كان يرى الوقف عليها بالنون           : " قال المرادي   

    .)٤("  ينبغي أن يكتبها باأللف 
 شـبهها  – أي من الوصل والوقف -وعلَّة من كتبها باأللف في الحالتين  : " قال المالقي  
في حال    ) دماً ويداً   ( لتنوين في مثل    فصارت كا ، لكونها على ثالثة أحرف     ، باألسماء المنقوصة   

   .)٥(" النصب 
  

                                                
   . ٤/٤٥ الرضي على الكافيةشرح  )١(
   .    ١/٢١ مغني اللبيب )٢(
األشبيلي الـسبتي  ، ع عبيد اهللا بن أحمد بن عبيد اهللا القرشي  البن أبي الربي  ، البسيط في شرح جمل الزجاجي       )٣(

 الرضي على الكافيـة   شرح   ، ٢٣٠ص  ، ر عياد بن عبد الثبيتي      الدكتو: تحقيق ودراسة   ،  ) ٦٨٨ – ٥٩٩( ، 
النحـو الـوافي     ، ١/٢١اللبيب  مغني   ، ٦٨ ، ٦٧ ص   رصف المباني  ، ٣٦٦  ص الجنى الداني  ، ٤٦ ، ٤/٤٥
       .٢٦ص  ، قواعد اإلمالء لمحمد عبد السالم هارون  ، ٧٨ إلمالء واإلعراب صموسوعة ا ، ٤/٣١٢
   .٣٦٦  صالجنى الداني )٤(
   .٦٨  صرصف المباني )٥(



 ٦٦

ذهب المازني والمبرد وأكثر النحويين أنها تكتب بـالنون ؛ العتبارهـا حـرف      : الثاني
وال يدخل التنوين في الحـروف وهـذا هـو مـا عليـه      )  لن –أن  : ( ونونها أصلية فهي مثل     

  .   )١(حيث يرون كتابتها بالنون مطلقاً ، المعاصرون 
  

  : ويروى عن المبرد أنه قال 
   .)٢(" ولن ، أشتهي أن أكوي يد من يكتب إذن باأللف ؛ ألنها مثل أن " 

  
وهو أنها إن كانت ملغاة كتبت باأللف ؛ ألنهـا قـد            ، ذهب الفراء إلى التفصيل      : الثالث

  .ضعفت وإن كانت عاملة كتبت بالنون ؛ ألنها قد قويت 
  .ن هشام األنصاري عكس ما ذُكر  وقد نسب له رضي الدين واب

  
  : بقوله ، وباأللف تارة ، أما المالقي فقد بين وجهة نظره في كتابتها بالنون تارة 

عملـت أو لـم   ، فإن وصلت في الكالم كتبت بـالنون  : االختيار أن ينظر : والذي عندي فيها   " 
وإذا ، رفاً ال اشـتقاق لهـا       كما يفعل بأمثالها من الحروف ؛ ألن ذلك لفظها مع كونها ح           ، تعمل  

وقف عليها كتبت باأللف ؛ ألنها إذ ذاك مشبهة باألسماء المنقوصة المذكورة في عـدد حروفهـا         
    .  )٣(" وأنها ال تعمل مع الوقف مثل األسماء مطلقاً ، وأن النون فيها كالتنوين 

  
 تغليـب أحـد   بالنون أو بتنـوين النـصب دون     ) إذن  ( وتذهب الباحثة إلى جواز كتابة        

  .الرأيين على اآلخر 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .١/٢١ مغني اللبيب )١(
 .  ٢٦قواعد اإلمالء ص  ، ٥/٢٤٠الجامع ألحكام القرآن الكريم  ، ٣٦٦داني ص الجنى ال )٢(
   .٦٩رصف المباني ص  )٣(



 ٦٧

   لن :المبحث الثالث 
    )لن( أصل : أوالً 

  هل هي بسيطة أم مركبة ؟ ، في أصل لن اختلف النحويون 
بخالف ما ذهب إليه الخليـل      ، ذهب جمهور النحويين ومنهم سيبويه إلى أنها حرف بسيط مفرد           

  .والفراء 
  

حيث إن أصـلها    ، الناصبة  ) أن  ( و  ، النافية  ) ال  ( فهي عند الخليل حرف مركب من       
، ثم حذفت األلف اللتقاء الساكنين      ، بالتسهيل بالحذف   ) أن  ( ثم حذفت همزة    ، ) ال أن   : ( عنده  

بمنزلة حرف واحـد  ) هلَّا ( كما جعلوا ، وجعلَت بمنزلة حرف واحد ، ) يومئذ ( وذلك كما قالوا   
   . )١(فإنما هي هل وال ، 

  
أن أصلها  ) لم  ( وفي  ، النافية ُأبدل من ألفها نون      ) ال  ( إلى أن أصلها      )٢(ذهب الفراء   و

  .فأبدل من ألفها ميم ) ال ( 

  :وجاء في رصف المباني علة ما ذهب إليه الفراء وذلك في قوله 
 )٣(      لَنـسفَعاً         :فكما تُبدل النون ألفاً في الوقف في نحو ، ألن األلف والنون في البدل أخوان " 
  .  )٤("  كذلك تبدل النون ألفاً في نحو زيداً  ، 

:    ألن المعروف إنما إبدال النون ألفاً ال العكس ؛ نحو           : " وعارض ابن هشام مذهب الفراء قائالً       
     فَعاسًلَن        ،       كُوناًولَي       )٦( " )٥(.    

                                                
  ص رصف المبـاني   ، ٣٥٨توجيه اللمع ص     ، ٤/١٦٣٧  الضرب رتشافا ، ٢/٨المقتضب   ، ٣/٥لكتاب  ا )١(

 ٢/٢٣٥الكافية فـي النحـو       ، ٧/١٦ و   ٧/١٥شرح المفصل    ، ٣/٢٧٨حاشية الصبان    ، ٢/٣٢ اللباب   ، ٢٨٥
شـذور  شـرح    ، ٢/٢٣٠شرح التصريح    ، ٤/٣٩ و   ٤/٣٨ على الكافية شرح الرضي    ، ٤/١٤شرح التسهيل   

 ، ٢٧٢ ، ٢٧١ ، ٢٧٠  الـداني ص الجنى ، ١/٢٨٤مغني اللبيب  ، ٣/١٥٠أوضح المسالك  ، ٢٢٥  ص لذهبا
   . ٣/٩٤ و ٣/٩٣الهوامع همع 

 شـرح الرضـي   ، ٤/١٥شرح التسهيل   ، ١١٢/ ٨شرح المفصل    ، ٣/٢٧٨رأي الفراء في حاشية الصبان       )٢(
الجنـى   ، ١/٢٨٤مغني اللبيب  ، ٤/١٦٤٣رب ارتشاف الض  ، ٣/٩٤همع الهوامع      ، ٣٩ ، ٤/٣٨ على الكافية 

  .٢٧٢  صالداني
   .١٥ /٩٦سورة العلق  )٣(
  .٢٨٥  صرصف المباني )٤(
   .٣٢/ ١٢سورة يوسف  )٥(
   .١/٢٤٨مغني اللبيب  )٦(



 ٦٨

أصـلها ال   ) لن  (  آخر لدحض رأي الفراء في اعتبار أن          خالد األزهري تعليالً   وأضاف
وإنما المعهود هـو  ، ويرده أن اإلبدال ال يغير حكم المهمل فيجعله معمالً : " أو أنها مركبة قائالً     

النافيـة  ) ال ( فتكون مركبـة مـن   ) ال أن ( وال أصلها ، ال العكس  ) كنسفعاً  ( إبدال النون ألفاً    
  .  )١(" فحذف الهمزة تخفيفاً كما في ويلمه ، المصدرية نظراً لعملها ) أن ( ن وم، نظراً لمعناها 

  
) لـن   ( وأما غيره فزعم أنَّه ليس في       :  " وقد رد سيبويه ما ذهب إليه الخليل حيث قال          

وأنَّها في حـروف  ، ولكنها بمنزلة شيء على حرفين ليست في زيادة       ، زيادة وليست من كلمتين     
  .في أنه ليس واحد من الحرفين زائداً ، في حروف الجزم ) لم ( النصب بمنزلة 

أما زيداً فلن أضرب ؛ ألن هذا اسم والفعُل صلةٌ فكأنه           : ولو كانت على ما يقول الخليل لما قلت         
    .)٢(" أما زيداً فال الضرب له : قال 

    ن سيبويه أنم معمـول معمولهـا        ل) ال أن   ( لو كانت حرفاً مركباً من      ) لن  ( يبيما جاز أن يتقد
  .زيداَ لن أضرب لهو دليل على عدم التركيب : وجواز مثل قوله ، عليها 

  
  : وقد أشار المبرد أيضاً إلى فساد ما ذهب إليه الخليل بقوله 

. زيداً سأضرب   : كما تقول   ، زيداً لن أضرب    : وذلك أنك تقول    ، وليس القوُل عندي كما قال      " 
  ولكن ) أن ( ذا كما قال الخليل لفسد هذا الكالم ؛ ألن زيداً كان ينتصب بما في صلة فلو كان ه

   .)٣() أن ( حرف بمنزلة ) لن ( 
  

  :عارض المالقي مذهب الفراء واعتبره مردوداً عليه ووضح علَّة ذلك من وجهين قائالً 
ف ؛ ألن النون مقطع واأللـف       وأما مذهب الفراء فمردود أيضاً من حيث إبدال الثقيل من الخفي          " 

وإذا ، فإذا ُأبدلت النون من األلف خرج من خفة إلى ثقـٍل  ، والصوتُ أخفُّ من المقطع   ، صوت  
فال ينبغي أن يقاس أحـد الموضـعين علـى          ، أبدلت األلف من النون خرج من الثقل إلى الخفة          

  ... اآلخر 
لم توجد غير ناصبة    ) لن  ( و  ، لمواضع  لم توجد ناصبة في موضع من ا      ) ال  ( أن  : ووجه آخر   

وعـدم عمـل     ، مع تناقض عملهما  ، ) ال  ( على  ) لن  ( فكيف تُقاس   ، في موضع من المواضع     
     )٤(" ؟   )  ال ( 

                                                
   . ٢/٢٣٠شرح التصريح  )١(
   . ٣/٥الكتاب  )٢(
   .٢/٨المقتضب  )٣(
  .٢٨٧  صرصف المباني )٤(



 ٦٩

  .فبطل القياس بهذين الوجهين 
  

  : وضعف ابن يعيش مذهب القائلين بتركيبها قائالً   
فإذا لـم   ، لحرف إذا كان مجموعه يدل على معنى        وا، وهو قول يضعف إذ ال دليل يدل عليه         " 

   .)١(" إذ التركيب على خالف األصل ، يدل دليل على التركيب وجب أن يعتقد فيه اإلفراد 
  

فـإن الباحثـة    ، ) لن  ( وفق ما تقَّدم من ردود للنحاة حول دحض رأي القائلين بتركيب            
وذلك ألسـباب أوردهـا     ،  تبعه   ومن، تجزم بأن الصحيح من هذه النواصب هو مذهب سيبويه          

  : وبيان ذلك كاآلتي ، النحاة 
، فالتركيب فرع عن البـساطة  ، يتضح من االقتباس السابق البن يعيش أن األصل عدم التركيب         

  .وإنَّما يتعين إن دلَّ عليه دليل ظاهر قاطع 
  إذ لو كان أصلها                ، وإن ما ذكره سيبويه في رده على الخليل لهو إشارة إلى فساد هذا الدليل

  .وهذا هو الوجه األول ، وهو ممتنع ، للزم تقديم ما في الصلة على الموصول ) ال أن ( 
  

  : وأورد العكبري وجهاً آخراً يدل على فساد القول بتركيبها وهو قوله 
   . )٢(" ال يلزم فيها ذلك ) لن ( و ، يتقدمها ما يتعلق بالمعنى ) ال أن ( أن  " 

  
  : في قوله ) لن ( ووضح المالقي وجهاً ثالثاً يبطل القول بتركيب 

، والفعـل   ) أن  ( داخلة على مصدر مقدر من      ) ال  ( لكانت  ) ال أن   ( أنَّها لو كانت مركبة من      " 
على المعرفة من غيـر  ) ال ( فتدخل ، ال قياُم زيد    ، لن يقوم زيد    : فيكون المعنى في قولك مثالً      

أو ما في تقديرها من التكرير مـع أن المبتـدأ ال            ، ال بد لها إذا دخلت على المعارف        و، تكرير  
ولم يسمع هنا وال في الكالم ما ينوب منابه كخبـر           ، والمبتدأ ال بد له من الخبر       ، يكون له خبر    

   .)٣(" فبطََل القوُل بالتركيب ، عند بعضهم ) لوال ( مبتدأ 
  

دود إذ إن ال الداخلة على الجملة االسمية واجبة التكرار إذا لـم            فالقول بتركيبها باطل مر   
  .ولم يسد شيء مسده ، فيكون مبتدأ ال خبر معه ، كما أنه لم ينطق بالخبر ، تعمل 

  
                                                

   .٧/١٦شرح المفصل  )١(
   .٢/٣٣اللباب  )٢(
    .٢٨٦  صرصف المباني )٣(



 ٧٠

  : وقد احتج أصحاب الخليل للوجه األول بأن قالوا 
ال يجوز أن يعمل ما بعدها      ) هل  ( كما هو حال    ، أنهما لما ركبا زال حكمهما عن حال اإلفراد         " 

ودخلها معنى التخصيص جاز أن يعمل ما بعدها في ما قبلها           ) ال  ( وإذا ركبت مع    ، في ما قبلها    
أنها حرف امتناع   ) لو  ( وضربوا مثاالً آخراً بـ     ) . لن  ( فكذلك في   ، زيداً هالَّ ضربت    : فيقال  

صارت حـرف امتنـاع لوجـوب    ) لوال  ( :فقيل ) ال ( فإذا ركبت مع   ، المتناع وتليها األفعال    
    . )١("  ووليتها األسماء  

          على أقوال الذاهبين بتركيبها أن على النفـي      ) لن  ( و يمكن أن يجاب فينبغـي أال   ، معناها باق
بعـد   ) لوال ( وذهاب معنى ، التي ذهب منها معنى االستفهام ) هالَّ ( يتغير حكمها وذلك بخالف     

   )٢(  التركيب
  

  : قد بين ابن يعيش ذلك بقوله و
إن الحرفين إذا ركبا حدث لهما بالتركيب معنى ثالث لم يكن لكل واحد من بسائط ذلك المركب                 " 
    .)٣("  وذلك ظاهر فاعرفه ، 

وتبعاً لما تقدم من ردود وأدلة حول هذه المسألة         ، إذ بقى معناها النفي     ) لن  ( ولم يحدث ذلك لـ     
  .إال البساطة ) لن ( لى أنه ليس في فإن الباحثة تذهب إ، 
  

  )لن ( معنى : ثانياً 
ـ إذ ين ،  فهي حـرف لنفـي االسـتقبال          )سيفعل( هي حرف لنفي    ) لن  (  ي األفعـال   ف

، وإن كان اللفظ باقياً على احتماله للحـال واالسـتقبال           ، معنى  المضارعة ويخلصها لالستقبال    
   .وإنما كان ذلك ؛ ألنها كالجواب لمن قال سيفعل

أال ، أال تزورنـي    : كقول قائل   ، كأنه جواب في المعنى       ، )٤(ولن أكرمك   ، لن أزورك   : تقول  
  . ولن أكرمك ، لن أزورك : فقلت له . تكرمني 

                                                
   .٢٨٦  صرصف المباني ، ٧/١٦شرح المفصل  ، ٢/٣٣اللباب  )١(
   .٢٨٦  ،٢٨٥  صرصف المباني ، ٢/٣٣اللباب  )٢(
    .٨/١١٢شرح المفصل  )٣(
 حاشية الخضري  ، ٣٥٨ص  توجيه اللمع    ، ٤/١٦٤٤  الضرب رتشافا ، ٢/١٤٧األصول   ، ٢/٦مقتضب  ال )٤(
 ، ٢/٢٣٥الكافيـة فـي النحـو        ، ١١٢ ، ٨/١١١ ، ٧/١٥شرح المفصل    ، ٣/٢٧٨حاشية الصبان    ، ١/١١٠

 ، ١٠٧٩/ ٣المحرر في النحـو   ، ٤/٨٣على الكافية   شرح الرضي  ، ٤/١٤شرح التسهيل    ، ٢٨٦المقرب ص   
 ، ١/٢٨٤مغني اللبيـب     ، ١٤٩ ، ٣/١٤٨أوضح المسالك    ، ٢٢٥شذور الذهب ص     ، ٢/٢٢٩شرح التصريح   

   .  ٤/٢٩٩النحو الوافي  ، ٩٥ ، ٣/٩٣همع الهوامع  ، ٢٧٠الجنى الداني ص 



 ٧١

  ) . لن ( فنفى الرؤية بقوله  ، )١(        قَالَ رب أَرِنِي أَنظُر إِلَيك قَالَ لَن ترانِي     :  قال اهللا تعالى 
  

  :معلالً ذلك بقوله ) ال ( أبلغ في نفي المستقبل من ) لن ( ويرى ابن يعيش أن 
تنفي فعالً مستقبالً قـد دخـل عليـه الـسين       ) لن  ( و، ألن ال تنفي يفعل إذا أريد به المستقبل         " 

   .)٢(" وسوف يقوم زيد ، سيقوم زيد : وسوف وتقع جواباً لقول القائل 
  

ولن إذا  ، ألنهما لالستقبال   ، ال تجتمع مع السين وسوف      ، مر  في حقيقة األ  ) لن  ( ولكن  
  .دخلت على فعل مضارع تخلص زمنه لالستقبال ؛ ولذلك ال يجتمعان 

  
  : ويورد المالقي سبباً آخراً بقوله 

    .)٣("  مختصة بالنفي فتناقضا ) لن ( كما أن ، ألنها مختصة باإليجاب " 
  

  :  يعيش بقوله ويرد ابن عصفور ما ذهب إليه ابن
؛ ) لن ( آكد من النفي بـ ) ال ( بل قد يكون النفي بـ ، وما ذهب إليه دعوى ال دليل عليها " 

ال يكون جواباً له ونفي الفعل ) لن ( والمنفي بـ ، قد يكون جواباً للقسم ) ال ( ألن المنفي بـ 
    . )٤(" إذا أقسم عليه آكد 

  
 قد وقعت أيـضاً جوابـاً   ) لن  ( إذ يرى أن    ، له  ولكن المرادي يرد على ابن عصفور قو      

  .  للقسم مستشهداً على ذلك ببيت من الشعر 
 "     ي المستقبل من غير أن يشترطا أن يكون النفي بها أكثـر       لنف) لن  ( ذهب سيبويه والجمهور أن

   . )٥()  "  ال ( تأكيداً من النفي بـ 
  :  مالك وفي ذلك يقول ابن، وهذا النفي بغاية وبغير غاية 

   . )٦("  خالفاً لمن خصها بالتأبيد ، بحد وغير حد ، وينصب المضارع أيضاً بلن مستقبالً " 
  : ومثال ما جاء المنفي بها إلى غاية أي لوقت معين قوله تعالى 

                                                
   .٧/١٤٣سورة األعراف  )١(
    .١١٢  ،٨/١١١شرح المفصل  )٢(
  . ٢٨٥رصف المباني ص  )٣(
   .٢٧٠ الجنى الداني ص :نظر ا )٤(
  .٤/١٦٤٥  الضربرتشافا )٥(
    .٤/١٤شرح التسهيل  )٦(



 ٧٢

     ىوسا منإِلَي جِعرى يتح نيفاكع هلَيع حربلَن ن        )ح مستمر إلى رجوع موسى فإن نفي البرا ، )١  
فـالنفي   ، )٢(        فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنـِسياً      : وقد يكون المنفي بها مقيداً بزمان معين كقوله تعالى 

إِنَّ الَّذين تدعونَ من دون اللَّـه       : وقد يكون المنفي بها مستمراً أبداً  كقوله تعالى ، مرتبط باليوم 
  .والتحدي قائم إلى يوم القيامة ، فالنفي مستمر  ، )٣(         يخلُقُوا ذُباباًًلَن

ويستدلُّ بهذه الشواهد على أنها ال تقتضي بذاتها تأبيد النفـي وهـذا بخـالف مـا ذهـب إليـه             
  .تفيد تأبيد النفي ) لن ( الزمخشري من أن 

) لـن   ( في نفي المـستقبل إال أن       ) ال  ( أخت  ) لن  : (   في معنى لن      )٤(حيث قال الزمخشري    
كأنـه  ، وتأكيده ههنا للداللة على أن خلق الذباب منهم مستحيل مناف ألحوالهم     ، تنفيه نفياً مؤكداً    

  ... محاٌل أن يخلقوا : قال 
مستحيل أن يخلقوا الذباب مشروطاً عليهم اجتماعهم جميعاً لخلقـه          : كأنه قال   "  ولو اجتمعوا له    

   .  )٥(" وهذا من أبلغ ما أنزله اهللا في تجهيل قريش واستركاك عقولهم ، ه وتعاونهم علي
في نفي المستقبل ولكن على التأكيـد        ) ال  ( نظير  ) لن  ( و  : " وجاء في األنموذج  قوله      

: وإذا أردتَ نفيه مع التأكيد قلـت        ، ال أضرب مثالٌ    : إذا أردت نفي المستقبل مطلقاً قلت       : أقول  
    .)٦("  لن أضرب 

 ما يدل على ما ذهب إليه مـن  )٧(       لَن ترانِي     :  وفي تفسير الزمخشري لقوله تعالى 
  معنـى أرنـي    : أرني أنظر إليك ؟ قلت      : فكيف قيل   : " تقتضي تأبيد النفي حيث قال      ) لن  ( أن

لن : فكيف قال   : فإن قلت   ، اجعلني متمكناً من رؤيتك بأن تتجلى لي فأنظر إليك وأراك           ، نفسك  
لما قال أرني بمعنى اجعلني متمكناً من       : قلت  ، لقوله أنظر إليك    ، ولم يقل لن تنظر إلى      ، تراني  

                                                
  .٢٠/٩١سورة طه  )١(
   .١٩/٢٦سورة مريم  )٢(
   .٢٢/٧٣سورة الحج  )٣(
، جمال الدين محمود عبد الغنـي       ، للعالمة الزمخشري بشرح األردبيلي     ، شرح األنموذج في النحو     : نظر   ا )٤(

والكشاف عن حقائق التنزيل وعيون      ، ١٩٠ص،  القاهرة  ، مكتبة اآلداب   ، حسن عبد الجليل يوسف     . د: حققه  
ـ ٥٣٨- ٤٦٧( ، للعالمة جار اهللا أبو القاسم محمود بن عمر الزمخـشري       ، لتأويل  األقاويل في وجوه ا    ، )  هـ

، وتخريج أحاديث الكشاف لإلمـام الزيلعـي   ، مذيل بحاشية اإلمام العالمة أحمد بن محمد المعروف بابن المنير   
 ٢/٢٢٩صريح  شرح الت  ، ١/٢٤٨مغني اللبيب    ، ٢١٢ص  ،  هـ   ١٤٠٧، بيروت  ، دار الكتاب العربي     ، ٢ج
  .٣/١٤٩أوضح المسالك  ، ٤/١٤شرح التسهيل  ، ٣/٩٤همع الهوامع ، 

   .٤/٢١١الكشاف  )٥(
   .  )التأكيد(  بدل قوله  )يدبالتأ( نسخ  الوفي بعض ، ١٩٠األنموذج ص )٦(
  .٦/١٤٣األعراف   سورة)٧(



 ٧٣

فقيـل لـن    ، علم أن الطلبة هي الرؤية ال النظر الذي ال إدراك معه            ، الرؤية التي هي اإلدراك     
   . )١(" لن تنظر إلي : ولم يقل ، تراني 

  
   .)٣("  ألن المنفي مناف لصفاته  ؛تأكيد وبيان  )٢(      لَن ترانِي    : وهو في موضع آخر يقول 

  
 واستشهاده بهذه اآليـة     - عز وجل    -لقد أراد الزمخشري أن ينفي الرؤية لحال الخالق         

مردود عليه بكثير من آيات الذكر الحكـيم   ) لن  ( و استحالة المنفي بـ     ، ليثبت معنى تأبيد النفي     
وجاء في الحديث عن رسـول   ، )٤(       إِلَى ربها ناظرةٌ    وجوه يومئذ ناضرةٌ     :  فقد قال تعالى 

الَ تُـضامون فـي     ، ِإنَّكُم ستَرون ربكم كَما تَرون هذاَ القَمـر          : " - صلى اهللا عليه وسلم      -اهللا  
 هتْؤي٥(... "  ر( .   

وتقييـد  ) حتى يرجع   ( في اآليات المتقدمة    ) لن  ( هب إليه أيضاً ذكر الغاية بعد       ومما يبطل ما ذ   
 ، )٦(     ولَن يتمنوه أَبـداً     : في قوله تعالى ) أبداً ( ولما صح ذكر ) اليوم ( الفعل بعدها بزمان 

  .كما ذهب إليه أصبحت أبداً حشواً ) لن ( إذ لو كانت 
  

  منهم ابن الخباز حيث      )٧(كثيرون    ) أن  ( على معنى التأكيد لـ     ولقد وافق الزمخشري    
وفي ، لن أكرمك   : قلت  ، فإذا أردت التوكيد    ، ال أكُرِمك   : فلتوكيد النفي تقول    : وأما لن   : " قال  

   .)١٠( " )٩(      ولَن يخلف اللَّه وعده     ، )٨(     لَن ترانِي     : التنزيل 
فإن الـصحيح مـن     ) لن  ( ما تقدم من الشواهد القرآنية ومذاهب العلماء حول         وخالصة  

تنفي المستقبل من غير أن يـشترط       ) لن  ( وهو أن   ، هذه المذاهب هو مذهب سيبويه والجمهور       
  . تأبيد النفي أو توكيده 

                                                
   . ٢/١٥٣الكشاف  )١(
   .٦/١٤٣سورة األعراف   )٢(
   .٢/١٥٤الكشاف  )٣(
   .٢٣،  ٢٢/ ٧٥ورة القيامة   س)٤(
   . ١٤٦/ ١ ، ٥٥٤حديث رقم ، صحيح البخاري  )٥(
  .٢/٩٥سورة البقرة  )٦(
ابـن   ، ١/١١٠الخـضري   ، ٤/٣٨  الرضي على الكافية   شرح ، ٨/١١١منهم ابن يعيش في شرح المفصل        )٧(

  .٣٥٨الخباز في توجيه اللمع ص
   .٧/١٤٣سورة األعراف  )٨(
   .٤٧/ ٢٢سورة الحج  )٩(
   .٣٥٨توجيه اللمع ص )١٠(



 ٧٤

    )لن( عمل : ثالثاً 
، هب سـيبويه  وذلك على مذ  ، هي حرفٌ ناصب للفعل الذي بعدها بنفسها        ) لن  ( 

  .وأكثر النحويين 
      وذلك مثل   ، تنصب االسم   ) ال  ( وهي تنصب المضارع كما أن :   لن أقوم ،  ولن أضرب

   .)١(وال يجوز إضمارها ، 
  

وال يجوز إضماره وذلـك مـا       ، ما انتصب بحرف ظاهر     : " يقول ابن السراج    
   .)٢(" وكي ، انتصب بلن 

  :ام في عملها وقال ابن هش، فعملها النصب وال غير 
فلهذا قـدمتها عليهـا فـي         ، بخالف غيرها من أخواتها الثالثة      ، وعامله النصب دائماً    " 

   .)٣(" الذكر 
  

مخففة من الثقيلة وليـست     ) أن  ( اعتبرت  ، ) َأن  ( مع  ) لن  ( ولهذا إن اجتمعت    
يحسب أَن لَّن أَ    : كما جاءت في قوله تعالى ، الناصبة ؛ ألن الناصب ال يدخل على ناصب 

 دأَح هلَيع رقْدي       )٤( ،  وقوله تعالى:      هظَامع عمجانُ أَلَّن نالْإِنس بسحأَي      )أنـه  :  والتقدير ، )٥
 لن يقدر ، لن ( واألفعال منصوبة بـ ، وأننا لن نجمع. (  

  
  :بقوله ) لن ( وقد وضح العكبري سبب عمل 

  : من وجهين ) أن ( وتنصب لشبهها بـ ، فتعمل الختصاصها ) لن ( وأما " 
  ) . أن ( أنها تخلص الفعل لالستقبال كما تخلصه : األول 

   . )٦("  وهذه تنفي ما تثبته تلك ، أنها نقيضتها فتلك تثبته : والثاني 

                                                
شـرح   ، ٣/٢٧٨حاشية الـصبان     ، ١/١١٠حاشية الخضري    ، ٣٥٨توجيه اللمع ص     ، ٢/١٤٧ األصول )١(

شـرح األلفيـة البـن النـاظم      ، ٤/١٤شرح التسهيل  ، ٢٣١البسيط في شرح الزجاجي ص       ، ٧/١٥المفصل  
   .٦٦٥ص

   .٢/١٤٧األصول  )٢(
  . ٢٢٥  شرح شذور الذهب ص)٣(
  .٩٠/٥سورة البلد  )٤(
   .٧٥/٣سورة القيامة  )٥(
   .٢/٣٢اللباب  )٦(



 ٧٥

  ) لن  ( الجزم بـ : رابعاً 
  اها اللحياني في نوادره عن بعضهم وهي لغة حك) لن ( لقد حكي عن العرب الجزم بـ 

  : قائالً ) لن ( ويورد المالقي سبباً للجزم بـ 
   .)١(... "  وأن النون أخت الميم في اللغة ، ؛ ألنها للنفي مثلها ) لم ( تشبيها لها بـ " 

  
  : قول الشاعر ) لن ( جاء مجزوماً بعد ومما 

 )٢(  فلن يحَل للعينين بعدك منظر أيادي سبا يا عز ما كنتُ بعدكم            

  
  : وفي هذا يقول المالقي ، أنه محتمل للتعويض بالفتحة ) لن يحَل ( وقد قيل في هذا الشاهد 

بإثبات األلف والنصب مقدر في الواو ) يحلي : ( وأظهر من هذا عندي أن يكون األصل " 
    . )٣(" التي فيها قبلها في الداللة عليها ثم حذفت واجتُزَِئ بالفتحة ، المنقلبة األلف عنها 

  
، ال يمكن أن يعمم عليـه قاعـدة   ) لن ( وتذهب الباحثة في هذا المقام إلى أن الجزم بـ    

هو لغة نادرة عن بعـض      ) لن  ( خاصة وأن هذا الجزم بـ      ، وال يبنى عليه دليل أو يقاس عليه        
وما ال يحتاج   ، عري تخريجات وتأويالت أخرى     وقد قدم النحاة لهذا الشاهد الش     ، العرب كما تقدم    

  .إلى تأويل أولى مما يحتاج 
  
   ومعمولها  )لن( الفصل بين : خامساً 

ومعمولهـا اختيـاراً ؛ ألنهـا       ) لن  ( ذهب جمهور النحويين إلى عدم جواز الفصل بين         
    المـصدرية الظرفيـة فـي ضـرورة       ) ما  ( إال أنه ورد الفصل بـ      ، ) سيفعل  ( محمولة على   

   .)٤(الشعر 
  

  : ومن ذلك قول الشاعر 

                                                
   .٢٨٧  ص رصف المباني)١(
، نشر دار الثقافة بيـروت      ، إحسان عباس   . د: حققه  ، ه  وهو في ديوان   ،  عزة  لكثير  من الطويل وهو   تي الب )٢(

 رصف المبـاني ص   بال نسبة في   ، ٢/٦٨٧شرح شواهد المغني     ، ٣٢٨ص  ،  م   ١٩٧١ - هـ   ١٣٩١، لبنان  
 .  ٣/٢٧٨حاشية الصبان  ، ١/١١٠حاشية الخضري  ، ٢٧٢ ص  الدانيالجنى،  ١/٢٨٥مغني اللبيب  ، ٢٨٨

   .٢٨٨رصف المباني ص )٣(
  .٤/٣٠٠النحو الوافي  ، ٢٧٨  صالمقرب ، ٢/٢٣٥الكافية في النحو ،  ٤/١٦٤٤  الضربرتشافا )٤(



 ٧٦

 الهيجاء القتال وأشهد ١(لن ما رأيت أبا يزيد مقاتالً                   أدع(  
لـن واِهللا  : وأجاز الكسائي والفراء الفصل بالقـسم مثـل   ، هذا مذهب البصريين وهشام    

وأضـاف  ، لن زيداً ُأكـرم     : وزاد الكسائي جواز الفصل بينهما بمعمول الفعل مثل         ، أكرم زيداً   
لـن إن تزرنـي أزورك أو     : لن أظن أزورك بالنصب وبالشرط مثل       : الفراء الفصل بأظن مثل     

    .)٢(أزرك بالنصب أو بالجزم فتلغي لن  
  

كذلك لم يجز لن تفعـَل وال       " ، ومعمولها في االختيار    ) لن  ( وكما ال يجوز الفصل بين      
كمـا  ) ال ( فال يفصل بينها وبين الفعل بــ  ، الواو كالعامل  تضرب زيداً بنصب تضرب ؛ ألن       

   .)٣(" لن ال تضرب زيداً : يقال 
  

     .)٤(" والمنصوب اختياراً ، ) لن ( وأصحاب الفراء ال يفرقون بين : " قال أبو حيان 
  

وأخواتها مـن الحـروف     ) لن  ( ألن  : " يقول السيوطي وهو الصحيح معلالً ذلك بقوله        
وأخواتها والفعل  ) لن  ( واسمها ال يجوز بين     ) إن  ( فكما ال يجوز الفصُل بين      ، صبة لألفعال   النا
بل الفصل بين األفعال واألفعال أقبح منه بين عوامل األسماء واألسماء ؛ ألن عوامل األفعـال                ، 

    .)٥("   أضعفُ من عوامل األسماء  
) لن  ( ن حيث ال يجوز الفصل بين       والصواب في هذه المسألة هو مذهب جمهور النحويي       

  . ومعمولها في االختيار وما قدمه السيوطي من تعليل يدعم مذهب الجمهور ويؤيده 
   
  

                                                
هـو بـال نـسبة فـي        ، ٢/٦٨٣ هرمة في شرح شواهد المغني        منسوب لـ إبراهيم بن    ، من الكامل    البيت )١(

، دار الهـدى للطباعـة والنـشر      ، محمد علي النجار    : حققه  ،  أبي الفتح عثمان بن جني        :تأليف، الخصائص  
 ، ٢٨٧المقرب ص   ،  ١/١١٠حاشية الخضري    ، ٣/٢٨٤حاشية الصبان    ، ٤١١ص   ، ٢ ج، لبنان  ، بيروت  

  . ٤/٢٢لتسهيل شرح ا ، ١/٢٨٣مغني اللبيب 
 مـع   )لن  (  فكذلك شبه    اً بلغني أن في الدار زيد      : نحو  ، واسمها بالظرف   ) أن  (كما جاز الفصل بين   : الشاهد  

  .  أي مدة رؤيتي  ؛)ما رأيت أبا زيد ( الضرورة بها ففصل بينها وبين منصوبها بالظرف الذي هو 
  .٣/٩٦  الهوامعهمع ، ٤/١٦٤٤ الضرب رتشافا:   نظرا )٢(
   .٣/٩٦  الهوامعهمع )٣(
  .٤/١٦٤٥  الضربرتشافا )٤(
  .٣/٩٧  الهوامعهمع )٥(



 ٧٧

   )لن( تقديم معمول الفعل على : سادساً 
زيـداً لـن    : وذلك مثل     ، عليها  ) لن  ( ذهب النحويون إلى جواز تقديم معمول معمول        

    )١( أضرب 
  : حيث قال ،  بساطتها  وبه استدل سيبويه على

والفعل صـلةٌ   ، أما زيداً فلن أضرب ؛ ألن هذا اسم         : ولو كانت على ما يقول الخليل لما قلت         " 
    .)٢("  أما زيداً فال الضرب له : فكأنه قال 
  

   .)٤( فال يجوز عنده تقديم معمول المعمول مطلقاً  ، )٣(ومنع ذلك األخفش الصغير   
  

، إال أن يكون تمييزاً فال يجوز تقديمه على مذهب سيبويه والجمهور            : " وقال أبو حيان    
   )٥("  عرقاً لن يتصبب زيد : ال تقول 

  
  عائية  الد )لن( القول في : سابعاً

ال يخرج عن كونه خبراً كحالـه بعـد   ) لن ( ذهب جمهور النحويين إلى أن الفعل بعد    " 
    .)٦("   سائر حروف النفي غير ال 

  
ومـنهم ابـن    ، ) ال  ( إلى الدعاء كحاله بعد     ) لن  ( إلى أنه قد يخرج بعد      : ب قوم   وذه

رب بِما أَنعمـت       :  والسيوطي واستدلوا على ما ذهبوا إليه بقوله تعالى ، وابن هشام ، السراج 
نيرِمجأَكُونَ ظَهِرياً لِّلْم فَلَن لَيع        )٧(.   

                                                
 ٢/٣٣اللبـاب   ، ٣/٢٧٨حاشية الصبان    ، ١/٢٨٤مغني اللبيب    ، ٤/١٦٤٥  الضرب رتشافا ، ٣/٥الكتاب   )١(

 ، ٢/٣١٤األشـباه والنظـائر      ، ٢/٢٣٥الكافية في النحو     ، ٧/١٥شرح المفصل    ، ١/١١٠حاشية الخضري   ، 
  .٤/٣٩ على الكافية  شرح الرضي ، ٤/١٥رح التسهيل ش
  .٣/٥الكتاب  )٢(
   .٤/١٦٤٥  الضربرتشافا ، ٣/٢٧٨حاشية الصبان  ، ١/٢٨٤المغني  )٣(
روى ، )  م ٩٢٧ -هــ  ٣١٥ت ( ، هو أبو الحسن علي بن سليمان بن الفضل المعروف باألخفش األصغر      )٤(

  .والمهذَّب ، شرح كتاب سيبويه : من تصانيفه ، بغداد وتوفُي بها نحوي من أهل ، عن المبرد وثعلب وغيرهما 
  .  ٤/٢٩١األعالم  ، ٣/٣٠١وفيات األعيان : انظر 

  .٤/١٦٤٥  الضربفرتشا ا)٥(
   .٣/٩٥  الهوامعهمع )٦(
 . ٣/٩٥  الهوامعهمع،  ١٧/ ٢٨القصص  سورة  )٧(



 ٧٨

:    ية الصبان أن هذه اآلية ال يتعين فيها هذا المعنى وعلل ذلـك بقولـه             وقد جاء في حاش      
    .)١("  ألن فعل الدعاء ال يسند إلى المتكلم بل إلى المخاطب أو الغائب " 

فقـد  ) زلـتُ   ( باستخدامه لضمير المتكلم    ... " ثم ال زلتُ لكم     : قول الشاعر   : ويرد هذا القول    
  : بقول الشاعر الدعائية ) لن ( استدلوا على 

   )٢( لن تزالوا كذلكم ثم الزلتُ                        لكُم خالداً خلود الجباِل
  

  : في هذا البيت دعائية معلالً ذلك بقوله ) لن ( ويرى السيوطي أن 
   .)٣(" ألن عطف الدعاء في البيت قرينة ظاهرة في أن المعطوف عليه دعاء ال خبر " 
  

في اآلية النفي المحض    ) لن  ( وذهب إلى أن معنى     ، ا ال تقع دعائية     ويرى األزهري أنه  
وابـن  ، دعائية بأن يكون الفعل بعدها دعاء خالفاً البن السراج          ) لن  ( وال تقع   : " وذلك قوله   ، 

  : عصفور وآخرين مستدلين بقوله تعالى 
      نيرِمجأَكُونَ ظَهِرياً لِّلْم فَلَن        )أن معناه فاجعلني ألكون وال حجـة لهـم فيهـا    مدعين ، )٤ 

 أن ال يظاهر مجرمـاً  - تعالى -إلمكان حملها على النفي المحض  ويكون ذلك معاهدة من اهللا        
    . )٥("  جزاء لتلك النعمة التي أنعم اهللا بها عليه 

  
  
  
  
  
  

                                                
  .٣/٢٧٨حاشية الصبان  )١(
المحـامي  : حققه وقدم لـه     ، ) لكم  ( بدل  ) لهم خالداً   ( بنص  ، في ديوانه   عشى  لأل هو، البيت من الخفيف     )٢(

شـرح التـصريح    ، ٢٨ص، لبنان ، بيروت ، الشركة اللبنانية للكتاب للطباعة النشر والتوزيع   ، فوزي عطوي   
   .٢/٦٨٤شرح شواهد المغني  ، ٤/١٥شرح التسهيل  ، ٢/١٧١األصول  ، ٢/٢٢٩

 .إلى الدعاء ) لن ( عل بعد خروج الف: والشاهد فيه 
   .٩٦/ ٣ همع الهوامع )٣(
  .١٧/ ٢٨القصص  سورة )٤(
   .٢/٢٢٩شرح التصريح  )٥(



 ٧٩

  كي: المبحث الرابع 
  )كي ( أنواع : أوالً 

   : )١(ن في كالم العرب موضعي) كي ( إن لـ 
وال تـدخل  ، بدليل دخولها على االسـم    ، حرفاً جاراً   ) كي  ( أن تكون    : الموضع األول 

أو ألي علة فعلت    ، وذلك إذا استفهموا عن شيء قالوا كيمه؟ ؛ أي ألي سبب فعلت             ، عليها الالم   
ولم جئتنـي     ، كي يكون كذا : إذا قال القائل لم فعلت كذا ؟ فتقول        ، ِلمه ؟   : وهي جواب لقولك    ، 

  .  كي تعطيني : فتقول 
  

ولـو  ، والهاء لبيان الحركة واأللف محذوفة   ، اسم لالستفهام   ) ما  ( و، حيث إن كيمه بمعنى ِلمه      
  .لم تدخل على االسم ) أن ( بمعنى ) كي ( كانت 

حـو  االستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر حذفت ألفها ن    ) ما  ( فمن المقرر من لسان العرب أن       
 : بِم ، وِلم ، وفيم ، فإذا وقف عليها جاز أن تلحقها هاء السكت ، وعم.  
  

فأما قول من قال    ، فعلت ذلك لكذا ونحوه     : مقارب لمعنى الالم إذا قلت      ) كي  ( فالحرف  
  :وفي ذلك يقول ابن يعيش ،  فإنه جعلها مثل ِلمه حرفاً ، كيمه في االستفهام 

ويحذف ألفها تخفيفاً وفرقـاً  ، االستفهامية  ) ما  ( على  ) كي  ( فيدخل  من العرب من يقول كيمه      " 
هنا غير حـرف   ) كي  ( فلو كانت   ، بينها وبين الخبرية ثم يدخل عليها هاء السكت لبيان الحركة           

ويدل علـى   ، االستفهامية ؛ ألن عوامل األفعال ال تدخل على األسماء          ) ما  ( جر لم تدخل على     
إال إذا كانت استفهاماً عند دخـول حـرف   ) ما  ( ذف ألفها وال تحذف ألف      أن ما ههنا استفهام ح    

   .)٢(" الجر عليها 
  

) مـا  ( فهي في هذا الموضع بمنزلة الم التعليل معنى وعمـالً وهـي الداخلـة علـى                 
  : المصدرية كما في قول الشاعر ) ما ( وعلى ، االستفهامية كما تقدم 

  

                                                
األصـول   ، ٩ ، ٢/٨ المقتضب    ، ١/١١٠حاشية الخضري    ، ٢٨٠-٣/٢٧٨حاشية الصبان     ،٣/٦الكتاب   )١(
ألفية ابن مالـك البـن      شرح  ، ٩/١٤شرح المفصل    ، ٣٤ ، ٢/٣٣اللباب   ، ٥٧٤-٢/٥٧٠اإلنصاف   ، ٢/١٤٧

 ، ٢/٢٣٩الكافية   ، ٢٦٢، ٢٦١الجنى الداني ص     ، ١٥١ ، ٣/١٥٠أوضح المسالك    ، ٦٦٧ ، ٦٦٦الناظم ص   
   . ١/١٨٢مغني اللبيب  ، ٢١٧-٢١٥رصف المباني ص  ، ٩٨ ، ٣/٩٧همع الهوامع 

  .٩/١٤شرح المفصل  )٢(



 ٨٠

  )١(ما                 يراد الفَتَى كيما يضر وينفَع فإنَّ، إذا َأنْتَ لم تنفع فَضر 

  : الجارة بقوله ) كي ( وقد أشار سيبويه إلى 
فيعملونها ، كيمه في االستفهام    : وذلك أنهم يقولون    ، بمنزلة حتى   ) كي  ( وبعض العرب يجعل    " 

بعـدها  ) أن  (  يـضمر    فمن قال كيمه فإنه   ، وِلمه  ، وحتى متى   ، في األسماء كما قالوا حتى مه       
    .)٢(" ومن قال كيمه جعلها بمنزلة الالم ... 

  
ولم تدخل عليها الالم فهي تعليلية      ، على األفعال المضارعة    ) كي  ( فعلى هذا إذا دخلت     

وكان المصدر مـن أن ومـا       ، كما ينتصب بعد الالم     ) أن  ( وانتصب ما بعدها بإضمار     ، جارة  
) أن  ( فتضمر معه   ، ذلك ألن حرف الجر ال يعمل في الفعل         عملت فيه في موضع الجر بها ؛ و       

  .لتصير داخلة على االسم في التقدير ، 
  

  : وقد وضح ابن السراج علَّة ذلك بقوله 
) أن ( فقياس ذلـك أن يـضمر      ، فإنه جعلها مثل ِلمه     ، كيمه في االستفهام    : فأما قول من قال     " 

     .)٣(" ه قد أدخلها على األسماء كي يفعل ؛ ألن: إذا قال ) كي ( بعد 
  وهذا هو ما ذهب إليه المبرد والمالقي 

فال يجوز إظهارهـا  ، بعد الجارة على جهة الوجوب    ) أن  ( وإضمار  : " وقال السيوطي     
   .)٤(" وجوزه الكوفيون في السعة ، عند البصريين إال في ضرورة 

                                                
، ) قـيس بـن عبـد اهللا        ( شعر النابغة الجعدي     : انظر، والبيت من الطويل وهو للنابغة الجعدي في ديوانه         )١(

وقـد   ، ٢٤٦ص،  م ١٩٦٤ ، ١ط،  بيـروت  –المكتب اإلسالمي للطباعة والنشر ، عبد العزيز رباح    : تحقيق  
وقد نسبه السيوطي في شـرح شـواهد   ،  بنفس اللفظ ١/١٨٢وهو في مغني اللبيب ، ورد بلفظ يرجى بدل يراد      

هو بال نـسبة    ، ٨/٤٩٨ و   ٣/٥٩٢كذلك في خزانة األدب     ، أو للنابغة الجعدي    ، بياني   للنابغة الذ  ١/٥٠٧المغني  
 شـرح الرضـي    ، ٤/١٦٤٦ارتشاف الضرب    ، ٢٦٢الجنى الداني ص   ، ٣/٢٧٩األشموني   ، ٣/٦في الكتاب   

شـرح   ، ٢٢٦شرح شذور الذهب ص    ، ١/١١٠حاشية الخضري    ، ٤/١٦شرح التسهيل    ، ٤/٥١على الكافية   
   .١٤/ ٩المفصل 

زائدة والفعل منـصوب    ) ما  ( وفي حالة النصب تكون     ، كما روي برفعهما    ، بنصب يضر وينفع    روي البيت    
مصدرية وكـي جـارة ؛ أي   : وقيل ، كافة ) ما : ( قيل ، وبرفع يضر وينفع   ، وقبلها الم التعليل مقدرة     ، بكي  

: والمعنـى   ، جارة كما تدخل عليها الالم      ال) كي  ( مصدرية وأدخل عليها    ) ما  ( فقد جاءت   ، لمضرته ومنفعته   
  .إنما يراد الفتى للضر والنفع 

  .٣/٦الكتاب  )٢(
  .٢/٣٤اللباب  ، ٢١٦رصف المباني ص ، ٢/٨المقتضب  ، ٢/١٤٧األصول  )٣(
   .٣/١٠٠ همع الهوامع )٤(



 ٨١

، إلكرامـي  : فمعناه ، أو  كي يفعل  ، جئتك كي تكرمني: وخالصة ما تقدم أنه إذا قلت      
وما عملت فيه في موضـع المـصدر        ) أن  ( و، وألن تفعَل   ، ألن تكرمني   : والتقدير  ، وللفعِل  

  . المخفوض 
وهي فـي هـذا     ، وال تسبقها الالم    ، في الضرورة   ) كي  ( ظاهرة بعد   ) أن  ( وقد تأتي   

فال يدخل  ، ويمتنع أن تكون مصدرية     ، ي  جئتك كي أن تكرمن   : الموضع أيضاً تعليلية جارة مثل      
  .الحرف المصدري على مثله 

  
   .)١() "  أن ( مرادفة الالم على مرادفة ) أن ( وتترجح مع إظهار : " يقول ابن مالك 

  
جـارة علـى أحـد      ) كي  ( فتكون  ، جئت كي تكرمني    : نحو  ، مقدرة  ) أن  ( وقد تأتي   

  :قول الشاعر ) كي ( ظاهرة بعد )  أن (ومثال ما جاءت فيه ، الوجهين كما سيأتي 
    )٢(فقالتْ أكلَّ الناسِ أصبحت مانحاً              لسانَك كيما أن تَغُر وتَخْدعا 

  
جارة ؛ ألن توكيد الحرف بالحرف شاذ في االسـتعمال دون           ) كي  ( والراجح في هذا البيت أن      

وفي ذلـك يقـول ابـن    ، بين ناصبتين ولو كانت ناصبة لجمعت  ، فكان القول به أولى     ، القياس  
وللشاعر مراجعة األصـول  ، إذا كانت حرف جر ضرورة ) كي ( بعد ) أن ( ودخول  : " يعيش  

   .)٣(" المرفوضة 

   
  .جئتُ كي ألقرأ : الجارة أيضاً قبل الالم نحو ) كي ( وتتعين 

                                                
  .٤/١٥شرح التسهيل  )١(
، المحامي فوزي عطوي : حققه وقدم له ، ديوانه في ) جميل بثينة ( وهو لجميل بن معمر   البيت من الطويل     )٢(

 ، ١/٥٠٨وله أو لحسان بن ثابت في شرح شواهد المغني     ، ٥٧ص  ،   م    ١٩٨٠ ، ٣ط،  بيروت   –دار صعب   
شـرح   ، ٤/١٦وبال نسبة في شرح التسهيل       ، ٨/٤٨١وقد نسبه البغدادي إلى حسان بن ثابت في خزانة األدب           

شرح شذور الـذهب     ، ١/١١٠حاشية الخضري    ، ٣٥٨توجيه اللمع ص   ، ٢/٢٣٩الكافية   ، ٢/٢٣١التصريح  
مغنـي   ، ٣/١٥١أوضح المـسالك     ، ٣/٢٧٩حاشية الصبان    ، ٦٦٧شرح األلفية البن الناظم ص       ، ٢٢٦ص  

   .١/١٩٩اللبيب 
 .  وال يجوز ذلك إال في الضرورة ) أن ( و ) كي ( حيث جمع فيه بين ) كيما ( والشاهد هنا 

   .٩/١٤فصل شرح الم )٣(



 ٨٢

؛ ألن توكيـد حـرف      والالم بعدها مؤكدة    ، فكي في نحو هذا حرف جر قطعاً        : " قال ابن مالك    
   .)١(" وتأخير الالم عن الحرف المصدري غير ثابت ، الجر بمثله ثابت 

  
  .ناصبة للفعل بينها وبين الفعل بالالم ) كي ( وال يجوز أن تكون : " وقال السيوطي 

  .وال يجوز الفصل بين الناصبة والفعل بالجار وال بغيره 
لم يثبت زيادتها في غير هذا الموضـع فيحمـل     ) كي( ألن  ، زائدة  ) كي  ( وال يجوز أن تكون     

  .هذا عليه 
   )٢(" قبل الالم نادر ) كي ( وهذا التركيب أي مجيء 

  : )٣(ومنه قول الطرماح  
  )٤(هم              فيهم فقد بلَغوا األمر الذي كادوا حقَيلْكادوا بنصرِ تميم كي ِل

  
وذلـك  ، فهي مصدرية ناصبة ،  بنفسها  حرفَ نصب ) كي  ( أن تكون    : الموضع الثاني 

) كـي   ( علـى   ) الالم  ( ؛ فإن دخلت    ) أن  ( وال تأتي بعدها    ، إذا دخلت عليها الالم أو أريدت       
؛ ألن حرف الجر ال يدخل على مثله ؛ ولذلك هي ناصبة بنفـسها          ) أن  ( وجب أن تصير بمعنى     

معنـى  ) أن (  فكي هنـا بمنزلـة       ،ألن أكرمك   : والمعنى  ) جئتك لكي أكرمك    : ( وهذا كقولك   
  .والمعنى إلكرامك، والتقدير ألن أكرمك ، وعمالً وهي وما عملت فيه في موضع مصدر بالالم 

    
  : فقد قال سيبويه ، وإلى هذا الموضع أشار النحاة 

 وتـدخل عليهـا  ، ) أن ( وأما من أدخل عليها الالم ولم يكن من كالمه كيمه فإنها عنده بمنزلة      " 
    .)٥(" الالم كما تدخل على أن 

                                                
  .٤/١٧ شرح التسهيل )١(
  . ٣/١٠٠الهوامع همع  )٢(
ولد ونشأ فـي  ، شاعر إسالمي فحل ، من طيء ، )  م  ٧٤٣ -هـ  ١٢٥ت  ( ،  حكيم بن الحكم     الطرماح بن  )٣(

واألعـالم   ، ٣/٤١٨وخزانة األدب  ، ١٠/١٤٨األغاني : انظر  ، كان هجاء معاصراً للكميت صديقاً له       ، الشام  
٣/٢٢٥   . 
 ، ٢٦٤بال نسبة في الجنى الداني ص   ، ٣/١٠٠ ح بن حكيم في همع الهوامع       للطرماهو  ، البيت من البسيط     )٤(

   .٣/٢٨١حاشية الصبان  ، ٤/١٧شرح التسهيل 
وإن كـي   ، فقد جاءت كي ووقعت بعدها الالم وهذا التركيب من قبيل النادر            ) كي ليلحقهم   ( والشاهد في البيت    

 .  وإنما جمع بينهما للتأكيد ،  جاراً للتعليل بمعنى الالم لظهور الالم بعدها ههنا يتعين حرفاً
  .٣/٦الكتاب  )٥(



 ٨٣

، لكي تقوم يا فتـى      : أما من أدخل الالم فقال      : ففيها قوالن   ) كي  ( وأما  : " قال المبرد   
   )١()  " أن ( كما كان ذلك في ، فهي عنده والفعُل مصدر
لكَي لَا يكُـونَ       :  وقوله تعالى    ،)٢(        لكَيلَا تأْسوا علَى ما فَاتكُم     :  ومثال ذلك قوله تعالى 

جرح نِنيمؤلَى الْمع         )٣(  .  
  

 وتكون هي والفعل بعدها في تأويـل مـصدر         ، ) أن  (  ونصب مثل     حرف مصدري  وهي حينئذ
حرف جر لجمعت بين جارتين وحرف الجر ال يدخل علـى           ) كي  ( ولو كانت   ، مجرور بالالم   

  .  ضرورة إليه بال، مثله في الفصيح 
  

ويؤيده صحة حلول   : " ابن مالك مصدريتها في مثل هذه األمثلة بأدلة منها قوله            ويؤكد    
  )٤("  محلَّها ؛ وألنها لو كانت حرف تعليل لم يدخل عليها حرف تعليل ) أن ( 
  

  : النصب بنفسها في هذا الموضع قائالً ) كي ( وقد بين المالقي علة عمل   
تنصب بنفسها في الموضع الثاني ؛ ألن األصل في كل ما وِلـي شـيئاً      ) كي  ( ن  وإنما حكمنا أ  " 

ووجـب  ، وأثر فيه العمُل أن يحكم بالعمل له ما لم يمنعه مانع من اختصاص أو غيره                ، وطلبه  
كما ذُكر فـي  ، إذ تظهر قبلها في بعض المواضع ، تقدير الالم قبلها ألنها ال يستقيم تقدير غيرها   

   )٦( "   )٥(       لكَيلَا تأْسوا     :  عالى قوله ت

    
  : احتملت الوجهين ، ) كي ( فإذا لم تدخل الالم على 

والتي تنصب ما بعدها بإضمار     ، فإن قُدرت الالم قبلها فهي األولى التعليلية الجارة المقدرة بالالم           
 ) ومثله في االحتمالين قوله تعالى )  أن (وأن تكون الثانية الناصبة بنفسها المقدرة بـ ، ) أن:  
  

                                                
  .٢/٨ المقتضب )١(
   .٢٣ /٥٧سورة الحديد  )٢(
قعت الالم  حيث و    لكَي لَا يكُونَ      ،      لكَيلَا تأْسوا       : في قوله تعالى الشاهد  ، ٣٣/٣٧سورة األحزاب  )٣(

( و،  وعالمة نصبه حذف النون       منصوب  )تأسوا( والفعل  ، وكي حرف مصدري ونصب     ، حرف تعليل وجر    
     .وكي وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالالم ، منصوب وعالمة نصبه الفتحة ) يكون 

  . ١/١٨٢مغني اللبيب  )٤(
   .٢٣ /٥٧سورة الحديد  )٥(
  .٢١٧صرصف المباني  )٦(



 ٨٤

     نكُماء مالْأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دلَا ي كَي        )يمكن توجيهها مصدرية بإضـمار الـالم   وحينئذ   ، )١
  :وكذلك قول الشاعر ، بعدها ) أن ( أو تعليلية بإضمار ، قبلها 

  )٢(          فتتركَها شنَّاً ببيداء بلْقَعِ             أردتُ لكيما أن تطير بِقربتي

  
إذا كانـت  ) كـي  ( بعـد  ) أن ( ودخول  : " وفي تعليق البن يعيش على هذا البيت قال           

بعد لكي فمـا    ) أن  ( وأما ظهور   ، وللشاعر مراجعة األصول المرفوضة     ، حرف جر ضرورة    
لئن صح كان حملـه علـى الزيـادة         و، وأما البيت الذي أنشده فليس بمعروف وال قائله         ، أبعده  

  )٣("  والبدل من كيما ؛ ألنه في معناه كما يبدل الفعل من الفعل إذا كان في معناه فاعرفه 

     
  : حيث اعتبر هذا التركيب من قبيل الشاذ فقال ، وهذا ما ذهب إليه ابن الناظم    

أردتُ : كقول الـشاعر    ، ها  بعد) أن  ( وتتعين الناصبة بعد الالم إال إذا اضطر الشاعر فأظهر          " 
وكان قبلها الالم فليس فـي      ، ) كي  ( بعد  ) أن  ( ؛ ألنه إذا لم تظهر      ...  لكيما أن تطير بِقربتي     

وال ارتكاب لـشذوذ وفـي      ، جعلها الناصبة وهي وصلتها في موضع الجر بالالم مخالفة ألصل           

                                                
  :      كَي لَا يكُون دولَةً     إعراب  ، ٥٩/٧سورة الحشر  )١(

فعـل مـضارع   : يكـون  ، حرف نفي : ال ، كي حرف مصدري ونصب  : مصدرية)  كي(  على أن    إعرابها 
ودولـة  ، وهي والفعل في تأويل مصدر مجرور بالم مقدرة واسم يكون ضمير مستتر             ، منصوب بالحرف كي    

  .خبرها 
فعل مضارع منصوب بأن مـضمرة  : ويكون ، كي حرف تعليل وجر    : ى أن كي حرف تعليل وجر       إعرابها عل 

   . وأن والفعل في تأويل مصدر مجرور بالحرف كي ، بعد كي 
فـي  ، ولكنه ال يعرف قائله     ، وهذا البيت قلما خال منه كتاب نحو        :  وقد حكى البغدادي     ،البيت من الطويل     )٢(

 ، ٢١٦هو بال نسبة في رصف المبـاني ص          ، ٤٨٧ ، ٤٨٦ ، ٤٨٥ ، ٤٨٤ ، ٨/٤٨١ و   ١/١٦خزانة األدب   
 و  ٧/١٩شرح المفصل    ، ٢/٥٠٨شرح شواهد المغني     ، ١/١٨٢مغني اللبيب    ، ٣/٥٤٩حاشية الصبان    ، ٣١٦

 ، ٢/٢٣١شرح التصريح    ، ٤/١٧شرح التسهيل    ، ٤/٤٩ شرح الرضي على الكافية    ، ٢/٢٣٩الكافية   ، ٩/١٦
   .٢٦٥ص الجنى الداني 

، حرف مصدري ونصب ) كي ( و، حيث يحتمل أن تكون الالم حرف جر        ) لكيما أن تطير    ( والشاهد في قوله    
) كي ( و ، ) كي ( مضارع منصوب بالحرف  : تطير  ، ) كي  ( مصدرية توكيد للحرف    ) أن  ( زائدة و ) ما  ( و

  .وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالالم 
حرف جر توكيـد    ) كي  ( الالم حرف جر و   : فيكون اإلعراب   ، حرف تعليل وجر    ) كي  ( واالحتمال اآلخر أن    

وأن وما دخلت عليه في تأويـل مـصدر      ، وتطير مضارع منصوب بأن     ، حرف مصدري ونصب    : أن  ، لالم  
  .    مجرور بالالم 

  .٩/١٦شرح المفصل  )٣(



 ٨٥

وتوكيد الحرف  ، الف األصل   وهو خ ) أن  ( جعلها جارة مؤكدة لالم نصب الفعل بعدها بإضمار         
 )١("  فوجب اجتنابه ، بالحرف وهو في غاية الشذوذ 

     
التعليلية المؤكـدة لـالم علـى     ) كي  ( وقد أوضح األشموني علالً ثالثة لترجيح احتمال           

  : وذلك قوله ، احتمال كونها مصدرية مؤكدة بأن 
هي الناصبة فيلـزم تقـديم      ) كي  ( نت  أم الباب فلو جعلت مؤكدة لكي لكا      ) أن  ( أن  : واألول  " 

  .الفرع على األصل 
  .ما كان أصالً في بابه ال يكون مؤكداً لغيره : والثاني 
  )٢(. "  الصقت  الفعل فترجح أن تكون هي العاملة ) أن ( أن : والثالث 
      

وكونها تعليليـة أولـى مـن كونهـا         : " وأضاف خالد األزهري علَّة أخرى وهي قوله        
  )٣("   ؛ ألن تأكيد الجار بجار أسهل من تأكيد حرف مصدري بحرف مصدري مصدرية

    
وال ينبغي أن يبنـى عليهـا     ، ) كي  ( بعد  ) أن  ( وقال أبو حيان بعدم جواز قياس زيادة        

جئت كي  : يقولون  ، وقاسه الكوفيون   ، ) كي  ( بعد  ) أن  ( وال تقاس زيادة    : " قاعدة وذلك قوله    
فـال    ) مـا   ( وأمـا بغيـر     ) ما  ( المتصل بها   ) كي  ( بعد  ) أن  ( هار  أن أزورك والمحفوظ إظ   

  )٤(" أحفظه 
     
:    ويضيف السيوطي في هذا المقام تساؤالً مبنياً على مذهب احتمال الوجهين فـي مثـل                   

هل يجوز أن تدخل كي على الالم أم ال يجوز ؟ ويجيب عنه  بقولـه   : وهو أنه   ، جئت كي أتعلم    
فـال تـدخل عليهـا إال مـع              ، كالالم  ) كي  ( ألن  ، نَّك إن قدرتها الجارة لم يجز       والجواب أ : " 
 ) أن ( كما في الالم نحو  :     لَمعئَلَّا يل        )رتها الناصبة جاز نحو   ، )٥وإن قد :  مكيال تُقَـد  "
)٦(  

  
                                                

  .٤/١٧شرح التسهيل  )١(
  .١٠١،  ٣/١٠٠امع الهوهمع  ، ٣/٢٨٠حاشية الصبان  )٢(
  .٢/٢٣١شرح التصريح  )٣(
  .٤/١٦٤٦الضرب رتشاف  ا)٤(
   .٥٧/٢٩سورة الحديد  )٥(
  .٣/٩٩الهوامع همع  )٦(



 ٨٦

أو علـى فعـل     ،  المصدرية   االستفهامية أو ) ما  ( فتدخل على   ،حرفاً  ) كي  ( وكما تقع   
والفعـل  ، مضارع منصوب فكذلك تكون اسماً مختصراً أو مخففاً من كيف فتدخل على االسـم               

  :ومثل ذلك قول الشاعر ، الماضي والمضارع المرفوع 
  

 )١(ولظى الهيجاء تَضطَرِم ؟ ، وما ثَِئرتْ           قتالكُم ، كي تجنحون إلى سلْمٍ 
فهي تأتي مـصدرية    ، حرف مشترك على مذهب سيبويه والجمهور       ) ي  ك( وأخيراً فإن      

  : وقد تحتمل الوجهين في موضعين ، وتأتي تعليلية جارة مثل الالم ، ناصبة للمضارع بنفسها 
 ) .أن ( ولم تأت بعدها ، ولم تسبقها الالم ، أن تذكر وحدها في الكالم  .١
 ) .أن ( أن تتقدمها الالم وتتأخر عنها  .٢

 
    ) كي (عمل: ثانيا 
وقيل جارة فقـط والنـصب   ، فقيل إنها جارة ناصبة ،   ) كي(اختلف النحويون في حكم      

  .وقيل ناصبة والجر بعدها بحرف جر مقدر ، بعدها بأن مضمرة 
    

وذهب سيبويه وجمهور البصريين أنها مشتركة بين الناصـبة         ، كي هي حرف باالتفاق     
فإذا نصبت فمذهب سـيبويه أنهـا       ، م وناصبة للمضارع    حيث تكون جارة بمعنى الال    ، والجارة  

   . )٢() أن ( كما أنها تنصب ظاهرة وال يجوز حذفها كما ، تنصب هي بنفسها 
  
ولم يكن من كالمـه   ، وأما من أدخل عليها الالم      : " الناصبة  ) كي  ( فقد قال سيبويه في       

   )٣()  "  أن (  تدخل على وتدخل عليها الالم كما، ) أن ( كيمه فإنها عنده بمنزلة 
                                                

وشرح شذور الـذهب        ، ٢٠٤ و ١/١٨٢وقد استشهد به في مغني اللبيب       ، مجهول القائل    ، البيت من البسيط   )١(
وحاشية  ، ٣/٢٧٩وحاشية الصبان    ، ٦٦٦البن الناظم ص    وشرح األلفية    ، ٣/١٩٦وخزانة األدب    ، ٢٢٥ص  

   .٤/١٩وشرح التسهيل  ، ١/١١١الخضري 
  ونار الحرب مازالت مشتعلة ؟، ولم تأخذوا بثأر قتالكم ، والمعني كيف تميلون إلى سالم 

وقـد   ، يريد سوف ) سو أفعُل   ( كما قال بعضهم    ، فحذف الفاء   ) كيف  ( فقد جاءت بمعنى    ) كي  ( والشاهد فيه   
 .دخلت على فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة 

  ٤/١٦٤٥ الـضرب    رتـشاف ا ، ١٦ - ٩/١٤شرح المفـصل     ، ٩ - ٢/٨المقتضب    ،  ٧ -٥/ ٣ الكتاب )٢(
المغني  ، ٤٩،  ٤/٤٨ الرضي على الكافية  شرح   ، ٢٣١  ص البسيط في شرح جمل الزجاجي     ، ٢/٢٣٩الكافية  

١/١٨٣  .    
  .٣/٦الكتاب  )٣(



 ٨٧

  : وهو في موضع آخر يعتبرها الناصبة بنفسها الختصاصها باألفعال فيقول    
واعلم أن هذه األفعال لها حروف تعمل فيها فتنصبها ال تعمل في األسـماء كمـا أن حـروف                   " 

، وكـي   ، أريد أن تفعـلَ : وذلك قولك   ، أن  : وهي  ، األسماء التي تنصبها ال تعمل في األفعال        
    )١(" جئتُك لكي تفعَل ولَن  : وذلك 

  
مضمرة بعدها ؛ وذلك ألن الخليل يرى أنه ال         ) أن  (  إلى أن    )٢(وذهب الخليل واألخفش      

  . المصدرية ظاهرة ومقدرة ) أن ( ناصب للمضارع سوى 
كَـي لَـا       وكـذلك   ...  هو أيضاً على ضمير أن ) كي ( المنتصب بـ :  " فقد قال األخفش 

  )٤() " كي (  أن مضمرة وقد جرتها )٣(      يكُون دولَةً
وقيل مختصة باالسم فـال  ،  إلى أنها مختصة بالفعل فال تكون جارة )٥(وذهب الكوفيون     

  .تكون ناصبة للمضارع 
ولكنه يرى في ذلك مخالفة لعدة أصول       ، حرف ناصب   ) كي  ( وقد نسب لهم الرضي قولهم بأن       

يبطل من عـدة    ، على تقدير كي تفعل ماذا      ) كيمه  ( هب إليه األشموني حيث إن تأويل       وهو ما ذ  
وحذف ألفها في   ، االستفهامية عن الصدر    ) ما  ( وإخراج  ، ويلزمهم كثرة الحذف    : " وجوه قوله   
وحذف الفعل المنصوب مع بقاء عامل النصب على الرغم من أنهم نصوا علـى أن               ، غير الجر   

  )٦("  الفعل ال يجوز حذف معمول نواصب
  

هذا وقد أورد أبو حيان في ارتشافه من لسان العرب صوراً عدةً لكي جاء بعدها الفعـل                   
أو تتقدمها  ) أن  ( أو تسبق بالالم وال تأتي بعدها       ، فهي إما أن تذكر لوحدها      ، المضارع منصوباً   
جئتُ كـي   :  من لسان العرب     وسمع: " وهو قوله   ، أو تلحقها الالم    ، ) أن  ( الالم وتتأخر عنها    

 أتعلَّم ، بالنصب ، ولكي أتعلَّم ولكيما أن أتعلَّم ، وكيما أن أتعلَّم ، ٧(...  "  و ، وكي ألتعلم(    
  

                                                
  .٣/٥الكتاب  )١(
 ، ٨/٤٨٢خزانـة األدب     ، ٤٩ ، ٤/٤٨ شرح الرضي علـى الكافيـة     ،  ٣٠٠/ ١، معاني القرآن لألخفش     )٢(

   .  ٣/٩٨همع الهوامع  ، ١/١٨٣المغني 
   .٧ /٥٩الحشر سورة  )٣(
    . ١/٣٠٠ معاني القرآن لألخفش )٤(
  .٢٦٢  صالجنى الداني ، ٣/٢٨٠شموني األ ، ٤/١٦٤٥  الضربرتشافا )٥(
  . ٢٦٣  الداني صالجنى ، ٢/٢٣٩الكافية  ، ٤/٥٠لكافية  على اشرح الرضي )٦(
  .٤/١٦٤٥  الضربرتشافا )٧(



 ٨٨

...  المصدرية مطلقـاً    ) كي  ( أو  ) لن  ( والمضارع بعد ناصب وهو     : " وقال ابن هشام      
  )١("  الناصب ال يتخلَّف عنهما فإن ، لن وكي المصدرية : وقولي مطلقاً راجع إلى 

  
وعن الكوفيين أنها   : " ناصبة دائماً بقوله    ) كي  ( وقد أنكر ما ذهب إليه الكوفيون من أن           

  )٢(...   " ويرده قولهم كيمه كما يقولون ِلمه ، ناصبة دائماً 
 من  النصب بكي أكثر  : " الناصبة أكثر من الجارة بقوله      ) كي  ( ورجح السيوطي مجيء      

  )٣("  ولم يمكن تأويل الجر ؛ ألن حرفه ال يضمر فحكم به ، الجر 
ومتـى فـي حـروف       ، وقلَّ من ذكر كي ولعلَّ      :  " وهذا ما ذهب إليه ابن عقيل بقوله          

  )٤(" الجر 
  
وفي ذلك يقول أبو حيـان  ) أن ( من اإلعراب كما هو الحال في      ) كي  ( وال موضع لـ       

وال مجـرورة   ، وال مفعولـة    ، وال فاعلة   ، وال تكون مبتدأة    ، ) أن  ( وال تتصرف تصرف    : " 
   )٥("  بغير الالم 

  
يعنينا منها النوع المصدري المخـتص      ،حرفٌ متعدد األنواع    ) كي  ( مما تقدم يتضح أن     

وعالمة مصدريته وقوعه بعد الم الجر مـع عـدم وقـوع أن             ، بالدخول على الفعل المضارع     
ال بـأن   ، ولذلك فهو ينصب المضارع وجوباً بنفسه مباشرة        ، ألرجح  المصدرية بعده في الرأي ا    

  . المضمرة وجوباً كما يرى بعض النحاة 
   
   ) كي (معنى: ثالثاً 

هي حرف مصدري ونصب واستقبال يفيد التعليل والسببية كما أجمع على ذلـك             ) كي  ( 
عليل التي تقترن بها لفظاً     هو من الم الت   ) كي  ( وإن معنى التعليل الذي يصحب      ، معظم النحويين   

والفعـل  ، كي تخبرني   : سألتك لكي تخبرني وهي مساوية في المعنى لقولك         : تقول  ، أو تقديراً   
ونـصب  ، بقـى معناهـا     ، وإذا حذفت الـالم     ، مؤول بمصدر في محل جر بالالم       ) كي  ( مع  

  .المصدر المؤول بنزع الخافض 

                                                
   .٢٢٦ شذور الذهب ص شرح  )١(
 . ٣/٢٨١حاشية الصبان  ، ١/١٨٣المغني  )٢(
  .٢/٣١٦األشباه والنظائر  )٣(
   .٣/٣ شرح ابن عقيل )٤(
  .٤/١٦٤٦  الضربرتشافا )٥(



 ٨٩

من أصناف الحرف   :  ا بعنوان أسماه    هذا وقد صنفها ابن يعيش في باب لوحدها وخصه        
فيقول كي يحسن   ، وهو كي يقول القائل قصدت فالناً فتقول له كيمه          : " وقد قال   ، حرف التعليل   

، االستفهامية محذوفاً ألفهـا   ) ما  ( وِلمه دخل حرف الجر على      ، وعمه  ، وكيمه مثل فيمه    ، إلى  
  )١("  ولحقت هاء السكت 

  
  : إلى أنها للعلة والغرض قائالً )  كي (وذهب الهرمي في معنى 

فهم مـن  ، قصدتك كي تثيبني : فحرف معناه العلة والغرض من ذلك أنك إذا قلت ) كي ( وأما  " 
    )٢(" وعلة لوجوده ، ذلك أن الغرض إنما هو الثواب 

  
  )٣(" ومعناها السببية ، أسلمت كي أدخل الجنة : وكي مثل : " وقال رضي الدين 

ما كان من أبي حيان والسيوطي فقد ذهبا إلى أنه إذا انتصب الفعـل المـضارع بعـد                       وذلك إال   
   .)٤(وال تفيد علَّة ؛ ألنها مع الفعل بعدها بتأويل المصدر كأن ، فال تدل على سببية ) كي( 
  

أنها للتعليل والسببية ؛ وذلك أنها تصلح جواباً لقولك ِلم          ) كي  ( وتذهب الباحثة في معنى     
حيث تبين السبب الذي من أجله وقع الفعل تقول لم هربت ؟ فيجيب كـي أنجـو مـن          ، لماذا  أو  

  .  خطر العدو 
  

   عليها  )كي( حكم تقديم معمول : رابعاً 
معمـول  ) كـي   ( حيث ال يجوز أن يتقدم على       ) أن  ( عند الجمهور حكم    ) كي  ( حكم  

وال ،  ؛ ألنها إما جـارة أو ناصـبة          جئتك كي زيداً تضرب   : فال يقال   ، الفعل المنصوب بعدها    
  )٥(وال النحو جئتُ كي أتعلم  ،  جئت النحو كي أتعلم: يتقدم عليها معمول ما بعدهما فال يقال 

  
  :  وقد وضح السيوطي علة عدم جواز ذلك بقوله 

                                                
  .٩/١٤شرح المفصل  )١(
  .٩/١٤شرح التصريح  ، ٣/١٠٨٠المحرر في النحو  )٢(
األشباه  ، ٤/١٦شرح التسهيل     ،٣٥٨  ص توجيه اللمع  ، ٢/٢٣٩الكافية   ، ٤/٤٨لكافية  على ا شرح الرضي    )٣(

  .٢/٣١٦والنظائر 
  .٩٩ ، ٣/٩٧  الهوامعهمع ، ٤/١٦٤٦ارتشاف الضرب :  انظر )٤(
 ٤/١٦٤٩ الضرب   رتشافا ، ٤/٥١ية  لكاف على ا  شرح الرضي  ، ٢/٣١٤األشباه والنظائر    ، ٢/٢٤٠الكافية   )٥(

  .٣/١٠٢  الهوامعهمع، 



 ٩٠

فكما ال يتقدم معمول صلة االسم الموصول كـذلك         ، ألنها أيضاً حرف مصدري موصولة كأن       " 
  )١("  تقدم معمول صلة الحرف الموصول  ال ي
  

كما وقد بين الصور التي يمتنع فيها تقدم معمول معمولها عليها مع بيان علة المنع فـي                 
تقدمـه علـى   : أحـدها   : وله ثالث صور    ، وتقدم معمول معمولها ممنوع     : " كل صورة بقوله    

جئت النحو كـي    : فقط نحو   ) كي  ( على  : والثانية  . جئت كي النحو أتعلَّم     : المعمول فقط نحو    
 على المعمول أيضاً نحو : والثالثة . أتعلَّم : أتعلَّم جئتُ كي النحو.  

ومعمول الـصلة ال  ، من الموصوالت ) كي ( وفي الثانية والثالثة أن ، والمنع في األولى للفَصل   
    . )٢(يتقدم على الموصول   

  
حيث أجاز تقـديم معمـول        ، )٣(نع خالفٌ للكسائي    وفي هذه الصور التي تقدم فيها الم      

  .عليها ) كي ( منصوب 
  

سواء كانت الناصبة أو الجارة ؛ وذلك أنهـا         ، كي تكرمني جئتُك    : وال يمتنع تأخر معمولها نحو      
  )٤("  في المعنى مفعول من أجله وتقدم المفعول من أجله سائغ 

  
       للنحاة مما تقدم حول هذه المسألة من آراء  فإنـه ال يجـوز تقـديم معمـول     ،  وتعليالت

  .وال تقديم معمول منصوبها على المعمول خالفاً لما ذهب إليه الكسائي، عليها ) كي ( منصوب 
ولكن تأخر معمولها غير ممتنع ؛ وذلك ألنها في المعنى في حكم المفعول ألجله فكما يجـوز أن                  

وكـي  ، كي أنجو هربـت     : فكذلك يجوز   ، ت  واحتراماً ألبي وقف  ، حباً في اهللا صادقتك     : نقول  
  .تخبرني سألتُك  

 
  ومعمولها) كي ( الفصل بين : خامساً 

الزائدة كما مـر  ) ما ( و، من الفعل بال النافية   ) كي  ( أجمع النحويون على جواز فصل      
  )٥(وفي غير ذلك خالف ، كي ما ال يكون كذا : وبهما معاً نحو ، من أمثلة 

                                                
  .٣١٤/ ٢األشباه والنظائر  )١(
  .٣/١٠٢الهوامع همع  )٢(
  .٣/٢٨١حاشية الصبان  ، ٣/١٠٢  الهوامعهمع ، ٤/١٨رح التسهيل  ش:انظر  )٣(
  .٣/١٠١ لهوامع اهمع )٤(
   .٣/٢٨١حاشية الصبان  ، ١٠٢،  ٣/١٠١  الهوامعهمع ، ٤/١٦٤٧ ارتشاف الضرب )٥(



 ٩١

   وبمـا  ٧ /٥٩ الحشر     كَي لَا يكُون دولَةً       :  النافية قوله تعالى ومثال الفصل بال
  :الزائدة كقول الشاعر 

                       فتتركَها شنَّاً ببيداء بلْقَعِ  أردتُ لكيما أن تطير بِقربتي

الفـصل  قيل والـصحيح أن    : " وقد ذهب األشموني إلى عدم جواز الفصل اختياراً قوله          
  )١("  بينها وبين الفعل ال يجوز في االختيار 

  
، ومعمولها بمعمول الفعل الـذي دخلـت عليـه    ) كي (   الفصَل بين )٢(وجوز الكسائي   

أزورك كـي واهللا    : وذلك برفع الفعل بعدها فتقول      ، ولكن على إبطال عملها     ، وبالقسم وبالشرط   
  .ك كي إن تكافئ أكرِمك وأزور، وأكرمك كي غالمي تكرم ، تزورني 
  

ومعمولها مع العمـل خالفـاً للكـسائي        ) كي  ( وذهب ابن مالك إلى جواز الفصل بين        
، جئت كي فيك أرغـب  : من كالمهم : قال الشيخ رحمه اهللا   : " وشرح ابنه بذلك كالم أبيه فقال       

  )٣("  بنصب أرغب وأزورك ، وجئتُ كي إن تحسن أزورك 
  

وبجملـة  ، فقد يفصل بالمعمول   ، فصل من وجهة نظر ابن مالك وابنه        فال يبطل عملها ال   
 شرطية وبشبه جملة فيبقى النصب .  

، إذ هو حرف ناصب بنفسه      ، وبين الفعل اختياراً    ) كي  ( وترجح الباحثة عدم جواز الفصل بين       
أو  ) ال( وعدم الفصل بينهما بغيـر  ، ويترتب على ذلك وجوب اتصاله بالفعل المضارع مباشرة       

 .الزائدة كما تقدم ) ما ( 
  
  

  
  

                                                
   .٣/٢٨١حاشية الصبان  )١(
 .  ٣/١٠٢ الهوامع همع   ،٤/١٦٤٨  الضربرتشافا:  نظر ا)٢(
  .١٨،  ٤/١٥شرح التسهيل  )٣(



 ٩٢

  ثانيالفصل ال
  

  )ة للفعل المضارع بأن المضمرة صبانالعوامل ال( 
  

  حتى: المبحث األول 
  الالمات: المبحث الثاني 
  الم الجحود: القسم األول  
  م التعليلال :القسم الثاني 

  الم العاقبة : القسم الثالث 
  الم الزائدة: القسم الرابع 

 فاء السببية: الثالث المبحث 
  واو المعية: المبحث الرابع 

  أو: المبحث الخامس 
  الفعل المضارع المنصوب عطفاً: المبحث السادس 

  
  

  
  
  
  



 ٩٣

  :العوامل الناصبة للفعل المضارع بأن المضمرة 
 جوازاً ولزوماً ؛ لقوتها فـي العمـل        ، مظهرة ومضمرة   الفعل المضارع   ) أن  ( نصبت  

  .حال وجوب وحال جواز  : فلها إذا أضمرت حاالن
، واآلخر ما هو حرف عطـف       ، أحدهما ما هو حرف جر      ، بعد نوعين من الحروف     : فاألول  

  .والالم التي يسميها النحويون الم الجحود ، فاألول حرفان وهما حتى 
  

  حتى : المبحث األول 
    )حتى( مواضع : أوالً 

، وابتدائية ، وعاطفة ، قع جارة حيث ت،  في كالم العرب أربعة مواضع ) حتى (إن لـ 
  .  )١( للفعل وناصبة

  
  :أن تكون حرفاً جاراً وذلك في موضعين  : الموضع األول

، وذلك إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها         ، على جهة الغاية    ) إلى  ( إذا صلح في موضعها       - أ
، لـشمس   وقعـدتُ حتـى طلـوعِ ا      ، سرتُ حتى الليِل    : كقولك  ، فمعناها انتهاء الغاية    

 .وإلى طلوع الشمس ، إلى الليل : والمعنى 

 ، )٣(        لَيسجننه حتى حـنيٍ       : وقال تعالى ، )٢(       سلَام هي حتى مطْلَعِ الْفَجرِ    : قال تعالى  
  .ها فقد جاءت حتى جارة ومجرورها اسم صريح ل، وإلى حينٍ ، إلى طلوع الفجر : والمقصود 

:                والفعـل المـضارع وذلـك كقولـه تعـالى      ) أن  ( وقد يأتي مجرورها مصدر مـؤول مـن         
     اللّه رصى نتم هعواْ منآم ينالَّذولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُواْ حزو         )وقوله تعالى  ، )٤  :       حـربلَن ن

ح نيفاكع هلَيى  عوسا منإِلَي جِعرى يت     )٥( .    
                                                

كتـاب منـازل الحـروف       ، ٥٤٢اني ص   الجنى الد  ، ٢/٣٨المقتضب   ، ٢٧-٣/١٧ ، ٣/٧الكتاب   :  انظر )١(
ـ  ٣٨٨ – ٢٩٦( عيسى بن علي بن عبد اهللا الرماني        ألبي الحسن علي بن      كتـاب حـروف     ، ١٢ص  ، )  هـ

 علي توفيق حمد  .  د  :حققه، )  هـ   ٣٤٠ت  ( ، أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي        :  تصنيف   المعاني
التعليقـة   ، ٢٢٩ ، ٢٢٨،  ١١ ، ٣/١٠ ح ابـن عقيـل    شر ، ٦٥ ، ٦٤ ص   ،دار األمل    –مؤسسة الرسالة   ، 
  .   ٢١٤األزهية ص  ، ١٠٠، ١٣١-١/١٢٥المغني  ، ٦٧٦شرح األلفية البن الناظم ص  ، ١٣٩-٢/١٣٥
  .٥ /٩٧سورة القدر  )٢(
  .٣٥/ ١٢ سورة يوسف )٣(
  .٢/٢١٤سورة البقرة  )٤(
 في  واإلعراب، وإلى أن يرجع إلينا موسى      ، لرسوُل  إلى أن يقوَل ا   : التقدير في اآليتين    ،  ٢٠/٩١سورة طه    )٥(

، ويرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد حتـى  ، حتى حرف جر بمعنى إلى    : مثل هذا الموضع    
     .    ...حتى يقُولَ    : وكذلك في قوله تعالى ، وأن المضمرة والفعل في تأويل مصدر مجرور بالحرف حتى 



 ٩٤

أطـع اَهللا   : وذلك إذا كان ما قبلها علَّة لما بعدها مثـل           ، ) كي  ( في موضعها    إذا صلح   -  ب
 . وأنا أكلم زيداً حتى يأمر لي بشيء ، حتى يدخلك الجنة 

 
    : شرطان )حتى( ولمجرور 

خالفـاً  ، الـضمير  ) حتـى  ( فال تجر ، أن يكون مجرورها ظاهراً ال مضمراً     ، شرط عام    .١
 :وقد نبه ابن مالك على هذا الشرط قائالً  ، للكوفيين والمبرد 

  
   )١(...  " وحتى  ، مذُ ، بالظاهر اخصص منذُ " 

  .فهو عام ؛ ألنه ال يتعلق بحتى دون غيرها من حروف الجر 
  

    :  وقد شذ جرها للضمير كقول الشاعر  
  

لفال ي فَالَ واللَّه                           أبِيي أنُاس نيا اب حتَّاك فتى اد٢( زِي(  
ومثال مـا  ، وال تجر غيرهما ، أو متصالً باآلخر   ، والشرط الثاني أال تجر إال ما كان آخراً          .٢

سـرتُ النهـار    وقولهم ، )٣(      سلَام هي حتى مطْلَعِ الْفَجرِ    : كان متصالً باآلخر قوله تعالى 
: تقـول   ال  وعلى ذلك   ، أكلتُ السمكةَ حتى رأسها     : ومثال ما كان آخراً قولهم      ، حتى الليِل   

 .وكذلك لم يجر أكلت السمكةَ حتى نصفها أو ثلثها ، سرتُ البارحةَ حتى نصف الليِل 
 الغـرض فيـه أن   ،الفعل المتعدي بها " وهو أن ، وقد قدم النحاة علَّة عدم جواز مثل هذا القول        

    )٤(" حتى يأتي عليه ، ينقضي شيئاَ فشيئاً 
  )٥(   "... وإلى ، والم ، حتَّى : لالنتها " : وقد أشار ابن مالك إلى هذا الشرط بقوله 

                                                
   .٣/١٠  عقيلشرح ابن )١(
 ٩/٤٧٤خزانـة األدب   ، ٥٤٤الجنى الداني ص  ، ١/١٣١هو بال نسبة في مغني اللبيب  ،  البيت من الوافر   )٢(

    .١٩٤/ ١  المقرب ، ١٨٥رصف المباني ص  ، ٣/١١ شرح ابن عقيل ، ٤٧٥، 
  .وهو شاذ ،  حيث دخلت حتى الجارة على الضمير )حتاك ( الشاهد في البيت قوله 

كل أبو ولقد استش ، )يلفي ( والجار والمجرور متعلق بـ  ، بها  والضمير في محل جر     ، حتى جارة   : ب  واإلعرا
فلعل هذا البيت ،  وانتهاء الغاية في حتاك ال أفهمه وال أدري ما عنى بحتاك        (:  فقال   )حتاك  ( حيان هذه العبارة    

  . )مصنوع 
   .٥ /٩٧ سورة القدر)٣(
  .٥٤٤ الجنى الداني ص )٤(
   .٣/١٧ شرح ابن عقيل  )٥(



 ٩٥

) إلـى   ( واألصل من هذه الثالثة     ، ) إلى وحتى والالم    : ( حيث يدلُّ على انتهاء الغاية      
، ) إلـى  ( و) حتـى  (  أحد الفروق التي وضحها النحاة بين   وهذا هو ، فلذلك تجر اآلخر وغيره     

وقرأت الكتـاب إلـى     ، ونمت إلى ثلث الليل     ، ونمتُ إلى الصباح    ، نمتُ إلى آخر الليل     : فتقول  
  .وهكذا ، نصفه 

ال ) حتـى   ( كما أن   ، ) حتى  ( يأتي ظاهراً وغير ظاهرٍ بخالف      ) إلى  ( إضافة إلى أن مجرور     
، إلـى الكوفـة     : بل يقـال    ، سرت من البصرة حتى الكوفة      : فال يقال   ،  الغاية   يقابل بها ابتداء  

  .فلم يقبلوا بها ابتداء الغاية ، في الغاية ) حتى ( لضعف 
  

  هل يدخل فيما قبلها أو ال ؟ ) حتى ( واختلف في المجرور بـ 
   :يصنَّف إلى ضربين ) حتى ( ولكن نتيجة هذا الخالف كانت تشير إلى أن مجرور 

 :كقولك ، داخالً في حكم ما قبلها ومشاركاً لما قبلها في الحكم "  .١
     حتى خالد الناس : وكقولك  ، فخالد مضروب   ، ضربتُ القوم حتى سورة فـسورة  ، قرأت القرآن

ضربت القوم حتـى    : فتقول  ، وهي هنا بمعنى العاطفة ؛ ولذا يصح العطف بها          ، الناس مقروءة   
  .خالداً 
 صمتُ: ا داخالً في حكم ما قبلها بل ينتهي األمر عنده كأن تقول ال يكون مجروره .٢

وهـذا  ، فيوم الفطر ليس داخالً في الصوم بل ينتهي األمـر عنـده             ،  رمضان حتى يومِ الفطر     
  .  )١(" الضرب ال يجوز فيه العطف 

الجارة أعم من العاطفة ؛ ألن كل موضع يجوز فيـه العطـف             ) حتى  ( وعلى ذلك فإن    
فإن لم يكن في الكالم ما يدل على أن ما بعدها غير شريك لما قبلهـا  ، ه الجر ال العكس   يجوز في 

وكذلك إن لم يكن قبلها ما يعطف عليه فالجر ال غير كمـا             ، كالمثال الذي تقدم ال يجوز العطف       
  .الجر أحسن ف، ولذلك حيث جاز العطف والجر  ، )٢(      حتى مطْلَعِ الْفَجرِ     : في قوله تعالى 

  
  العاطفة ) حتى  ( : الثاني الموضع 

، ورأيتُ الحجـاج حتـى المـشاةَ    ، قدم الحجاج حتى المشاةُ :  هي كمثل قولك     العاطفة) حتى  ( 
 ومررت بالحجاج حتى المشاة.  

                                                
،  عمـان    ،األردن  ، دار أسامة للنشر والتوزيع     ، علي جاسم سليمان    . د،  موسوعة معاني الحروف العربية      )١(

وفيه عرض لهذا الخـالف مفـصالً آراء     ، ٥٤٥الجنى الداني ص     ، ١٠٤شرح قواعد اإلعراب  ص     ، ٩٥ص
  .النحاة 

   .٥ /٩٧ سورة القدر )٢(



 ٩٦

كما كان ذلك في الواو والفـاء وثـم وجميـع           ، فهذه حرف عطف تشرك في اإلعراب والحكم        
  .حروف العطف 

  
، أكلت السمكة حتى رأسها ؛ أي لم أبق منها شـيئاً فعملهـا الخفـض                : " ل المبرد   يقو

وتدخل الثاني فيما دخل فيه األول من المعنى ؛ ألن معناهـا إذا خفـضت كمعناهـا إذا نـسق                          
  .)١(" بها 

  
ويشترط في المعطوف بحتى أن يكون ظاهراً ال مضمراً وبعضاً مما قبله وغاية له فـي                

  .  نقص زيادة أو
أو ، ماتَ الناس حتـى األنبيـاء أو حتـى خيـارهم     : والزيادة تشمل القوة والتعظيم كمثل قولك       

قدم الـصيادون حتـى   : كبعض مما قبلها وتدل على النقص والذي يشمل الضعف والتحقير نحو        
طوف ولو قلت ضربتُ الرجلين حتى أفضلَهما لم يجز ؛ ألنه ليس جزءاً من أجزاء المع              ، كالبهم  

  .وال واحداً من جمع ، 
  :وفي هذا الشرط يقول ابن مالك 

  )٢(بعضاً بحتَّى اعطف على كُلٍّ وال                    يكُون إالَّ غايةَ الذي تَالَ 
  

وإنما تعطف مفرداً علـى مفـرد ؛ألن شـرط          ، عاطفة للجمل   ) حتى  ( ولذلك ال تكون    
    .)٣(زء منه وهذا ال يأتي إال في المفردات أو كج، معطوفها أن يكون جزءاً مما قبلها 

 )٤(وخالف الكوفيـون  ، ) حتى ( لقد روى سيبويه وغيره من أئمة البصريين العطف بـ     
ويعربون ما بعدها على إضمار عامل على       ، ليست عاطفة   ) حتى  : ( فقالوا  ، ذلك وأنكروه البتة    

  .أنها ابتدائية 
  

    االبتدائية) حتى  ( : الثالث الموضع
حتى االبتدائية هي حرف ابتداء ؛ أي حرف يستأنف بعدها الكالم فيقـع بعـدها المبتـدأ          

  :والخبر كقول جرير 
                                                

  .٥٤٦الجنى الداني ص  ، ٢/٣٨ المقتضب )١(
   . ٣/٢٢٨ شرح ابن عقيل )٢(
   .٥٥١الجنى الداني ص  ، ١/١٢٨ مغني اللبيب )٣(
  معاني الحـروف   موسوعة،  ١/١٢٨مغني اللبيب    ، ٣/١١٢همع الهوامع   ، ٥٤٦الجنى الداني ص    :  انظر   )٤(

 .    ٩٩شرح قواعد اإلعراب ص  ، ٩٧ص 



 ٩٧

  )١( حتى ماء دجلةَ َأشْكَُل ، ةَفما زالت القتلى تمج دماءها                         بِدجل

  .تى يجيء البعير يجر بطنهشربت اإلبل ح: مصدرة بمضارع مرفوع نحو ويليها الجملة الفعلية 
فالحجـة لمـن   " ، على قراءة الرفع  ، )٢(         الرسـولُ وزلْزِلُواْ حتى يقُولُ     : ومثله قوله تعالى 

: والحجة لمـن نـصب   ، الحال ) : حتى يقول ( وبقوله ، المضي : رفع أنه أراد بقوله وزلزلوا     
    . )٣(" زلزلوا أنه لم يجعل القول من سبب قوله و

ومن نصبه كـان  ، كان بمعنى الماضي ) حتى ( أن من رفع الفعل بعد : وملخص القول  
  . بمعنى االستقبال 

 ، )٤(      حتى عفَواْ وقَالُواْ    :  وقد تأتي الجملة الفعلية بعدها مصدرة بفعل ماضٍ نحو قوله تعالى 
  .والجملة بعدها ال محل لها من اإلعراب 

وعالمة ذلك صالحية جعل    ، حاالً أو مؤوالً بالحال     ) حتى  ( وإذا كان الفعل الواقع بعد      " 
وكان الفعل مرفوعاً بعدها بشرط أن يكـون  ، ابتدائية ) حتى  ( كانت  ، ) حتى  ( الفاء في موضع    
) ال يرجونـه    ( فــ   ، مرض زيد حتى ال يرجونه      : مثل  ، وأن يكون فضلة    ، مسبباً عما قبلها    

 مسبب عما قبله وفضلة ؛ ألن الكالم تم بالجملة الفعلية السابقة والمقصود حتى إنـه اآلن ال                  حال
  .يرجونه 

ولـذلك   ، )٥(      الرسولُوزلْزِلُواْ حتى يقُولُ     : والمؤول بالحال كقراءة نافع بالرفع في قوله تعالى 
، إذ هو خبر كان     ، ن الفعل بعدها ليس فضلة      كان سيري حتى أدخلها ؛ أل     : يمتنع الرفع في مثل     

                                                
 ديوان جرير بن  :انظر،  ها األخطلفيعطية بن الخطفي من قصيدة يهجو     هو لجرير بن    ،  البيت من الطويل     )١(

 ، ٣/٣٠حاشـية الـصبان   ، )  تمج  ( بدل ) تمور( وقد جاء بلفظ  ، ٣٦٧ص ،  بيروت  –دار صادر   ، عطية  
 ، ٥٥٢جنـى الـداني ص      ال ، ٢٠٧الدرر اللوامع على همع الهوامع ص        ، ٦٧٦شرح األلفية البن الناظم ص      

شرح قواعد اإلعراب  ، ١/١٢٨مغني اللبيب   ، ٨/١٨شرح المفصل    ، ٦٥ حروف المعاني ص      ،٧٩اللمع ص   
نسب لألخطل في   ، ٣٦٧ ، ٦٢/ ٢هو من شواهد الزمخشري في الكشاف     ، ٤/١٤٣خزانة األدب    ، ١٠٤ص  

 ، ١ط، ت  بيـرو –دار الجيل ودار الفكـر  ، عبد السالم هارون : تحقيق  ، ) عمرو بن بحر    ( الحيوان للجاحظ   
  )  . شكل  ( ٢٣١١/ ٣بال نسبة في لسان العرب  ، ٣٣٠ص  ، ٥ج ، م  ١٩٨٨

  .ما زالت القتلى تقذف دماءها بنهر دجلة حتى صار ماء دجلة مشوباً بحمرة دمائها : معني البيت 
  . وتليها الجملة االسمية  ،  حيث جاءت حتى ابتدائية  ،حتى ماء دجلةَ َأشْكَُل:   والشاهد قوله 

  .٢/٢١٤سورة البقرة  )٢(
،  عبد الرحمن بن محمد بن زنجلـة  لإلمام أبي زرعة، حجة القراءات ،  ٩٦ الحجة في القراءات السبع  ص   )٣(
  . ١٣١ص  ، م  ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ ، ٥ط ، مؤسسة الرسالة ،  سعيد األفغاني :يق حقت

  .٧/٩٥ سورة األعراف )٤(
  .٢/٢١٤سورة البقرة  )٥(



 ٩٨

ومثل سرتُ حتى تطلع الشمس ؛ النتفاء السببية حيـث إن طلـوع الـشمس ال يتـسبب عـن                          
  )١("  المسير 

  
االبتدائية تدخل على جملة مضمونها غاية لـشيء قبلهـا فتـشارك الجـارة              ) حتى  ( و

  :ول الشاعر وقد اجتمعت الثالثة في ق، والعاطفة في معنى الغاية 
  )٢(كي يخفِّفَ رحله                 والزاد حتى نَعلَه ألقاها ، ألقى الصحيفةَ 

  
  : إال بشروط ثالثة وهي ) حتى ( وخالصة ما تقدم فإنه ال يرتفع الفعل بعد 

إذ ، أن يكون حاالً إما حقيقة والرفع في هذه الحالة واجب كقولك سرت حتى أدخلُها                .١
 .أو تأويالً والرفع حينئذ جائز كما مر ، حتى أنا في حال دخول المعنى سرت 

 
  )٣("  فإن جعلت الدخول في كل ذا غاية نصبت : " يقول سيبويه 

ومثـل  ، أن يكون السبب متقدماً غير متصل بما تخبر عنه ثم يكون مؤدياً إلى هـذا            .٢
 .مرض حتى يمر به الطائر فيرحمه : ذلك 

كان سيري أمسِ سيراً متعباً     :  ال يجوز الرفع في قولك       والثالث أن يكون فضلة حيث     .٣
 )  .سيراً متعباً : ( حتى أدخلَها ؛ ألنك جئت ِلكَان بخبر وهو قولك 

ومـا  ، فال يجوز فيها إال النصب ؛ ألنه اسـتفهام         ،  أسرت حتى تدخلها ؟     : وأما قولهم   
  .قبلها ال يصلح أن يكون سبباً لما بعدها فبطل الرفع 

  
  

                                                
شرح المفصل   ، ١/١٣٠المغني   ، ٥٥٦الجنى الداني ص     ، ٣/٣٠٠حاشية الصبان    ، ٤٢-٢/٣٨  المقتضب )١(
٣٢ ، ٧/٣١ .  
شـرح    ، ٨١جمـل الزجـاجي ص     ، ١/٣٧٠وهو للمتلمس في شرح شواهد المغنـي        ،  البيت من الكامل     )٢(

أوضـح    ، ١/١٣٠مغني اللبيب      ،  ١/٥١٩بال نسبة شرح جمل الزجاجي البن عصفور         ، ٢/١٤١التصريح  
شرح  ، ١٨٢ص   رصف المباني    ، ٩/٤٧٢خزانة األدب    ، ٥٥٣ ، ٥٤٧الجنى الداني ص     ، ٣/٣٦٥المسالك  
    .  ٨/١٩المفصل 
أحـدهما أنهـا    : وبنصبها على وجهـين     ،  جارة    )حتى(  إذ يروي بجر النَّعل على أن        )حتى نعله   : ( الشاهد  
حتى ألقـى   : والتقدير  ، يفسره الظاهر من باب االشتغال      ، ل مقدر   والنصب بفع ، واآلخر أنها ابتدائية    ، عاطفة  

 . وألقاها خبره ، ونعله مبتدأ ، والرفع على أنها ابتدائية ، نعله ألقاها 
  .٣/٢٠ الكتاب )٣(



 ٩٩

  الناصبة للفعل ) حتى  ( : الرابع الموضع
وهو أن تكون حرف نصب تنـصب الفعـل     ، ) حتى  ( لقد زاد الكوفيون قسماً رابعاً لـ       

  .بعدها توكيداً ) أن ( وأجازوا إظهار، بنفسها 
   .)١(مضمرة بعدها  ) أن ( والناصب ، ومذهب البصريين أنها هي الجارة 

) إلى أن   ( الغاية وهو أن يحسن  في موضعها        : وهي في هذا الموضع تنصب على أحد معنيين         
  ) .كي ( والتعليل وعالمته أن يحسن في موضعها ، 

أن يكون مستقبالً إما باعتبار زمن التكلم بما قبلهـا          ) حتى  ( وشرط الفعل المنصوب بـ     
) تفيء ( فـ  ، )٢(     ى أَمرِ اللَّهفَقَاتلُوا الَّتي تبغي حتى تفيَء إِلَ    : وهو المستقبل الحقيقي كقوله تعالى 

  .والنصب في هذه الحالة واجب ، مستقبل باعتبار زمن التكلم باألمر بالقتال 
وزلْزِلُواْ حتى يقُولَ الرسولُ والَّذين آمنواْ معه متى نـصر       : أو مؤوالً بالمستقبل ومنه قراءة غير نافع 

 اللّه        )ال بـالنظر  ،  مستقبل بالنسبة إلى الزلزال - صلى اهللا عليه وسلم –فقول الرسول  ، )٣
  . ويجوز الرفع على تأويله بالحال ، إلى قص القصة والنصب في هذه الحالة جائز 

وهذا هـو الغالـب     ، حرف جر يأتي النتهاء الغاية      ) حتَّى  ( يتَّضح للباحثة مما تقدم أن      
  . عليه 

  

   ) حتى(  عمل: ثانياً 
ـ ،  ) حتى( اختلف النحويون في عامل النصب للفعل المضارع بعد          ذهب البـصريون   ف

فهي في كـال الموضـعين      ، وال يجوز إظهارها    ، ومنهم سيبويه إلى أنه منصوب بأن مضمرة        
، ) كـي   (  أو   ) إلى أن    (وذلك إذا صلح في موضعها      ، واالسم بعدها مجرور بها     ، حرف جر   

والثاني ،  غياب الشمس هو نهاية للمشي        أي أن  ؛ حتى تغيب الشمس     ن ألمشي :فاألول مثل قولك    
  .وألتوبن حتى أدخَل الجنة ، سألته حتى يعطيني : كقولك 
  . )٤(         والَ يزالُونَ يقَاتلُونكُم حتى يردوكُم     :   وله تعالى قومنه 

حيث :  في عمل حتى مقدماً في ذلك األمثلة والتعليل          ولقد وضح المبرد مذهب البصريين    
  :واجبة اإلضمار وهو قوله ) أن ( تنصب بعد 

                                                
   . ١/١٢٦مغني اللبيب  ، ٣/٢٩٨ حاشية الصبان )١(
 تفيء مضارع منصوب بأن مـضمرة     و، حرف جر بمعنى كي     : حتى  : اإلعراب  ،  ٤٩/٩ سورة الحجرات    )٢(

  . وأن المضمرة والفعل في تأويل مصدر مجرور بالحرف حتى ، وجوباً بعد حتى 
 .) حتى ( ـ وتفيء مضارع منصوب ب، تكون حتى حرف ناصب بنفسها : وعلى رأي الكوفيين 

  .٢/٢١٤سورة البقرة  )٣(
   .٢١٧/ ٢سورة البقرة  )٤(



 ١٠٠

من عوامل األسماء الخافضة    ) حتَّى  ( ؛ وذلك ألن    ) أن  ( اعلم أن الفعَل ينصب بعدها بإضمار       " 
 عوامُل األسـماء    فإذا وقعت ... ودخلتُ البالد حتى الكوفة     ، ضربتُ القوم حتى زيد     : لها تقول   

، والفعَل اسـم مـصدر      ) أن  ( ؛ ألن   ) أن  ( على األفعال لم يستقم وصلُها بها إال على إضمار          
    )١(" أنا أسير حتى تمنعني : وذلك قولك ، فتكون واقعة على األسماء 

مـن  وهو حذف األلف ،  تختص بالجر ) حتى (   دليالً آخر يدل على أن   )٢(ويبين ابن األنباري    
ومـن  ، عليها وال تحذف ألفها إال أن يدخل عليها حرف جر           ) حتى  ( ما االستفهامية عند دخول     

  .وحتامه كما يقولون كَيمه وِلمه وما أشبهه ، ذلك قولهم حتام 
:     نحو) أن  ( من غير تقدير    ، بها  ) حتى  ( وعند الكوفيين والكسائي والفراء النصب بعد       

، ألسيرن حتى أن أصـبح القادسـية          :  فقيل  ) أن  ( ولو ظهرت   ،  الجنة     أطع اَهللا حتى يدخلَك   
حرف خفض من غير تقـدير  ) حتى  ( وتكون  ، بعدها توكيد   ) أن  ( و، جاز وكان النصب بحتى     

  .خافض 
  

لمـا  ، هي الناصبة ) حتى ( والمختار عند الباحثة قول سيبويه ومن تبعه ؛ ألنه لو كانت     
وحرف نصب في موضع آخـر      ، والعتبرت حرف جر لألسماء      ، كان لها اختصاص باألسماء   

وإنما وجب تقـدير    ، ولكنها حرف جر من عوامل األسماء التي ال تدخل على األفعال            ، لألفعال  
هـي أم  ) أن ( و، أن بعد الفعل ؛ ألنها مع الفعل بمنزلة المصدر الذي يدخل عليه حرف الجـر             

  .ها أولى من غيرها فلهذا كان تقدير، الحروف الناصبة للفعل 
  

  معنى حتى  : ثالثاً 
، ) إلـى أن    ( الغاية على معنـى     : أحدهما  ، لها معنيين    أن   إنه لمن المشهور في حتى    

    )٣(" بمعنى كي أو مرادفة لها " التعليل : والثاني 
  

فتكـون  ) إالَّ أن ( وهو أن تكـون بمعنـى   ، في التسهيل معنى ثالثاً   )٤( وزاد ابن مالك  
  :كقول الشاعر ،  االستثناء المنقطع بمعنى

  
  

                                                
  .٢/٣٧ المقتضب )١(
  .٢/٥٩٧ اإلنصاف )٢(
  .١/١٤٤ مغني اللبيب )٣(
  .٤/٢٤ شرح التسهيل )٤(



 ١٠١

 وِل سماحةً                  حتى تجودالفُض من العطاء ١(وما لديك قليُل ، ليس(  
وحكـاه  ، ذكره ابن هشام  ، وهو معنى غريب    : " ويعلق المرادي على هذا المعنى بقوله       

 بعـدها تكـون بمعنـى             إذا انتصب ما  ) حتى  ( ليس نصاً على أن     ...  في البسيط عن بعضهم     
إلمكـان جعلهـا فيـه بمعنـى                     ، وال حجـة فـي البيـت        ، ؛ ألن ذلك تفسير معنى      ) إال أن   ( 
  . )٢() " إلى ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

شـرح شـواهد     ، ٣/١١٣مـع   واهمع اله  ، ٣٧٠/ ٣ البيت من الكامل وهو للمقَّنع الكندي في خزانة األدب           )١(
الجنى الداني   ، ٩٧موسوعة معاني الحروف العربية ص       ، ١/١٢٥بال نسبة في مغني اللبيب       ، ١/٣٧٢المغني  

شرح قواعد اإلعراب     ، ١/١١٤حاشية الخضري    ، ٣/٢٩٧حاشية الصبان    ، ٤/٢٤التسهيل  شرح   ،  ٥٥٥ص  
   .١٠٠ص 

فتكون بمعنى  ، )إالَّ أن ( الفعل المضارع وهي بمعنى   ) حتى  ( بت   حيث نص  ) تجود    حتى : (والشاهد فيه قوله    
 . وهذا على مذهب ابن مالك ، االستثناء المنقطع 

   .٥٥٥ الجنى الداني ص )٢(



 ١٠٢

  اتالمال: المبحث الثاني 
  :الالم 

  .وقبل البدء في عرض المات نصب المضارع سأقدم نبذة عن حرف الالم    
وذكر له نحواً مـن  ، وقد أفرد له بعضهم تصنيفاً  ، فٌ كثير المعاني واألقسام     حرف الالم هو حر   

  " .عاملة وغير عاملة " ولكن جميعها ترجع إلى قسمين ، أربعين معنى 
. وزاد الكوفيون قسماً ثالثاً وهي الالم الناصبة للفعـل          ، وجازمة  ، جارة  : والعاملة منها قسمان    

وقد ذكر معظـم   ، مضمرة بعدها   ) أن  ( والناصب للفعل   ، لجر  وأما البصريون فهي عندهم الم ا     
  .والالم الزائدة ، والم العاقبة ، والم التعليل ، الم الجحود : النحويين لهذه الالم أربعة أقسام 

  
  : الم الجحود  : قسم األولال

  .وهو الحرف الثاني الذي ينصب معه الفعل المضارع بإضمار أن وجوباً 
 وعلة التسمية المعنى : أوالً 

ماضية لفظاً مثل قوله تعـالى  ، الناقصة ) كان ( الم الجحود هي الالم المؤكدة لنفي خبر     
  :     كُمانإِمي يعضيل ا كَانَ اللّهمو       )وقوله تعالى  ، )١  :        مـا أَنـتلَى مع نِنيمؤالْم ذَريل ا كَانَ اللّهم
هلَيع     )٢( ،  نحو قوله تعالى ، أو ماضية معنى :     ًـبِيالس مهيدهيالَ لو ملَه رفغيل كُنِ اللّهي لَّم      )٣( 
   .)٤(ويسميها بعضهم الم  الجحد ، 

هي ، إذ إن قولهم ما كان إال ليعين أخاه         ، ) بالناقصة  ( في التعريف السابق    ) كان  ( وقد خصت   
  . ألن يعين أخاه : والتقدير ، والالم فيها للتعليل ، د تامة بمعنى وج

  .أال ينتقص نفيه فال يصح ما كان زيد إال يستطيع ، كما ويشترط في الكون الماضي المنفي 
  

: فيقـال   ، وقيل أو كل فعل     ، وقيل أو ظن    ، هذا وقد أضاف بعضهم النفي بأخوات كان        
   .)٥(وما جئتُ لتكرمني  ،  ليضرب عمراً ولم أظن زيداً، ما أصبح زيد ليضرب عمراً 

  : فقال ، وقد اعتبر أبو حيان ذلك فساداً ؛ ألن هذه الم كي 

                                                
 . ٢/١٤٣سورة البقرة  )١(
  .٣/١٧٩سورة آل عمران  )٢(
  .٤/١٣٧سورة النساء  )٣(
  .١/٢١١مغني اللبيب  ، ٢٣/ ٤ شرح التسهيل )٤(
  .١١٦الجنى الداني ص  ، ٣/١٠٨همع الهوامع  )٥(



 ١٠٣

ومن جعـل   ، ما جئتُ لتكرمني    : نحو  ، وزعم بعضهم أنها تكون في كل فعل منفي تقَدمه فعل           " 
    .)١(فساهٍ  ، الم الجحود الم كي 

  : شام وفي سبب تسميتها بالم الجحود قال ابن ه
    )٢( "ويسميها أكثرهم الم الجحود لمالزمتها للجحد ؛ أي النفي " 

والصواب تسميتها الم النفي ؛ ألن الجحد في اللغة إنكار ما تعرفـه ال مطلـق                : " وقال النحاس   
  .  )٣("  اإلنكار 

ـ    :  وأما الم الجحود فمعناها تأكيد النفي في قوله تعالى : " وقال الهرمي  انَ اللّـه  وما كَ
مهذِّبعيل      )ليقوم  ، )٤ إالَّ تأكيد النفي للعـذاب والقيـام   – ههنا –ليس لها معنى ، وما كان زيد  "

  .  وهذا هو قول البصريين كما سيأتي )٥(
فـإن الجحـود   ، وتسمى هذه الالم الم الجحود من تسمية العام بالخاص         : " وقال خالد األزهري    

  .  )٦("  والنحويون أطلقوه وأرادوا الثاني ، ال عن مطلق النفي ، الحق عبارة عن إنكار 
وتذهب الباحثة إلى تسمية الم الجحود الم النفي وذلك كما قـال النحـاس ؛ ألن الجحـد        

علـى الـرغم أن     ، ال قمة النفي واإلنكـار      ، والجحود في لغة العرب إنكار الشيء مع العلم به          
  .قابل مصطلح النفي عند مدرسة البصرة مصطلح الجحد هو مصطلح كوفي ي
ما كـان زيـد     : كما تقول في نحو     ، لصحة الكالم بدونها    "  وسميت الم الجحود مؤكدة     

إذ لو كانت كذلك لما كان لنصب الفعـل    ، ال ألنها زائدة ال معنى لها       ، ما كان زيد يفعل     : ليفعل  
    .)٧("  بعدها وجه صحيح 

ونفي القصد أبلـغُ مـن       ، أن األصل ما كان قاصداً للفعل       "  يين    ووجه التوكيد فيها عند البصر    
    .)٨("  نفيه 

  
والنصب بـأن مـضمرة   ، وعلى هذا فهي عندهم حرف جر متعلق بخبر كان المحذوف         

) أن( وهي أبلغ من لم تكـن تكـذب ؛ ألن الفعـل مـع         ، لم تكن لتكذب    : وجوباً كما في قولك     

                                                
  .٤/١٦٥٩  الضربرتشاف ا)١(
  . ١/٢١١ مغني اللبيب )٢(
  .١/١١٣حاشية الخضري ،  ٢٢٥رصف المباني ص  ، ١/٢١١ مغني اللبيب )٣(
  .٨/٣٣سورة األنفال  )٤(
  . ٣/١٠٨١ المحرر في النحو )٥(
   . ٢/٢٣٦شرح التصريح  )٦(
  .٣/٢٩٢حاشية الصبان  ، ٣/١٠٩همع الهوامع  ، ٤/٢٣شرح التسهيل  )٧(
  .١/٢١١ مغني اللبيب  )٨(



 ١٠٤

، ويتعلق الجار والمجـرور بـالخبر المحـذوف         ،  بالالم   المستترة مؤول بمصدر في محل جر     
  .ونفي إرادة الكذب أبلغ من نفي الكذب ، لم تكن مريداً للكذب : والتقدير 

وزيدت الالم لتوكيد النفـي  ، ما كان يفعل ، ووجهه عند الكوفيين أن أصل ما كان ليفعل        
 بعدها في موضع نصب علـى       والفعل، فعندهم أنها حرف زائد مؤكد غير جار ولكنه ناصب          ، 

    .)١(أنه الخبر  
إذ يعتبر عنـدهم    ، والباحثة تقف في حيرة من أمرها أمام رأي الكوفيين في معنى الالم             

  فكيف به وهو جار ؟ . حرفاً زائداً وهو ناصب 
  

  الجحود) الم  ( عمل: ثانياً 

  .اختلف النحويون في عامل النصب للفعل بعد الم الجحود 
الجحـود ؛   ) الم  ( إلى أن الفعل المضارع ينصب بأن واجبة اإلضمار بعد           )٢(يون  فذهب البصر 

فلذا وجب في المضارع نصبه بأن مـضمرة لتكـون          ، الجر تختص باألسماء    ) الم  ( وذلك ألن   
وما كَانَ اللّه ليـضيع      :  وذلك كما في قوله تعالى ، هي والفعل في تأويل مصدر مجرور بالالم 

إِميكُمان      )٣(.    
  وحجة الكوفيين لـذلك  )٤(وهي زائدة لتوكيد النفي ، هي العاملة بنفسها : وقال الكوفيون  

  .كذلك ما هو في معناها ، تعمل بنفسها ) كي ( و، ) كي ( أنها بمعنى : أحدهما : من وجهين
   )٥(" ال يصحح ذلك ) ن أ( وتقدير ، أن جعلها جارة يفسد من جهة دخولها على الفعل : والثاني 

                                                
  .١/٢١١  اللبيبمغني ، ٣/١١٠ همع الهوامع )١(
 أوضح المـسالك    ، ١/٢١١مغني اللبيب    ، ٢/٥٧٥ ، ٧٩اإلنصاف المسألة    ، ٣٩ ، ٢/٣٨ األصول   : انظر   )٢(
  .  ٣/١٠٨همع الهوامع  ، ٤/٢٣شرح التسهيل  ، ١٩١ ، ٣/١٧٠
  :إعراب اآلية على رأي البصريين ، ٢/١٤٣سورة البقرة  )٣(

محذوف تقديره مريداً مثالً وخبر كان   ،  اسم كان     لفظ الجاللة   :اهللا، فعل ماضٍ ناقص    : كان  ، في  حرف ن :  ما  
 ،  الالم حرف جر    : ليضيع ،  وأن المضمرة والفعل في تأويل مصدر مجـرور        ، منصوب بأن مضمرة    : يضيع

  . مفعول به : إيمانَكم  ، )مريداً ( والجار والمجرور متعلقان بخبر كان المحذوف ، بالالم 
 ، ٤/٢٣شـرح التـسهيل    ، ٧/١٩ شرح المفصل     ،٢/٥٧٥ ، ٧٩اإلنصاف المسألة    ، ٢/٣٨ اللباب   :انظر   )٤(

   . ١٠٨/ ٣همع الهوامع  ، ١/٢١١مغني اللبيب 
فعـل  : كـان  ، حرف نفي : ما ،      وما كَانَ اللّه ليضيع إِميانكُم    : وعلى رأي الكوفيين فإن إعراب قوله تعالى 

، فعل مضارع منـصوب بـالالم       : يضيع  ، للتوكيد  الالم زائدة   : ليضيع  ،  اسم كان     لفظ الجاللة   :اهللا، ناقص  
والجملة من الفعل والفاعل المستتر والمفعول به خبر كـان فـي            ، مفعول به   : وإيمانكم  ، وفاعله ضمير مستتر    

 . محل نصب 
   .٢/٢٩ اللباب )٥(



 ١٠٥

) أن ( تأتي حرف جـر ينـصب بعـد    ) كي ( وذلك أن  ، وتؤيد الباحثة قول البصريين     
واتحادهما في المعنى يستلزم اتحادهمـا فـي      ، الجحود حرف جر    ) الم  ( وكذلك هي   ، مضمرة  

  . العمل 
بعدها مضمرة  ) أن  ( ت  ولن يكون اسماً إال إذا كان     ، ما بعدها إال إذا كان اسماً       ) الالم  ( ولن تجر 

وكذلك يجب أن تكون الالم إذا جاءت       ، ) أن  ( فإنها تنصب بتقدير  ، ناصبة  ) كي  ( وإذا جاءت   ، 
  . ناصبة

  
وقد تبع  ، الجحود أقواٌل أخرى منها قول ابن مالك        ) الم  ( وفي عامل النصب للفعل بعد      

        الكوفيين في قولهم إال أنه زعم أن )  النصب بها    ، الزمة لإلضمار   ) أن الفعـل    ، وأن وزعم أن
  .  )١("  بعد الالم هو الخبر لكان 

  
  .  )٢(" وليس هذا بقول بصري وال كوفي : " قال أبو حيان ، فهو قول مركب 

أما المؤكـدة  : " وإلى ذلك أشار الزمخشري قائالً      ، الجحود  ) الم  ( بعد  ) أن  ( وال يجوز إظهار    
   . )٣(" فليس معها إال التزام اإلضمار 

ما كان زيد لَـأن  : وقد أجاز بعض الكوفيين إظهارها بفتح الالم تأكيداً كما جاز ذلك في كي نحو      
قال الرضـي فـي    ، )٤(       وما كَانَ هـذَا الْقُرآنُ أَن يفْترى     :  وقد احتجوا بقوله تعالى ، يقوم 

) أن  ( الم بناء على جواز حذف الالم مع        فلما حذفت ال  ، فكأن أصله ليفتري    : " سبب إظهار أن    
  .  )٥(" جاز إظهار أن الواجبة اإلضمار بعدها ؛ وذلك ألنها كانت كالنائبة عنها ، ) أن ( و، 

  . )٦(وأن ذلك يحتاج إلى سماع من العرب ، واعتبره ال يختص بكان ، ومنهم من رد هذا الحكم 
   :    الجحود في مثل قوله تعـالى  ) الم (  بعد )أن ( وقد وضح النحاة أسباب عدم جواز إظهار 

  يهِمف أَنتو مهذِّبعيل ا كَانَ اللّهمو        )هم : ( إذ إن تقديره  ، )٧عذِّبي وهذه األسباب هـي  ) َألن  :
ـ ، ) أن  ( إما ألن ما قبل الالم من التقدير قد دلَّ على االستقبال فأغنى عن ظهـور                  "  ا ألن     وإم

                                                
   .١٢٠الجنى الداني ص  ، ٢٣، ٤/٢٢ شرح التسهيل )١(
   .٤/١٦٥٨ ارتشاف الضرب )٢(
   .  ٢٤٦ص ، ي علم العربية  المفصل ف)٣(
   .١٠/٣٧سورة يونس  )٤(
  .٤/٦٢شرح الرضي على الكافية  )٥(
   .٢/٢٣٦شرح التصريح  ، ٤/١٦٥٧ارتشاف الضرب  )٦(
   .٨/٣٣ سورة األنفال )٧(



 ١٠٦

فقلـت  ، زيد يفعل   : قيل  : كأنه  ، ونقض يفعل بفعل ليس في تقدير اسم        ، بعد الالم جواب    ) ما  ( 
   . )١("  وهو قبيح ، لجعلت مقابل الفعل لفظ االسم ) أن ( فلو أظهرت ، ما كان زيد ليفعل : 
  
   التعليل )الم(  : قسم الثانيال

  تعريف بها : أوالً 
وهي التي يكون ما بعـدها      ، ) الم كي   ( وتسمى  ، لمؤكدة للنفي   الجر غير ا  ) الم  ( هي  

وتأويل هذا جئت   ، وأسلمتُ ألدخَل الجنة    ،   )٢(جئت ألتعلم   : " مثل قولك   ، سبباً وعلَّة فيما قبلها     
 وأسلمتُ ألن أدخَل الجنة ، ألن أتعلم.  

    .)٣("  َألن في جميع ذلك : وإن شئت أظهرت فقلت " 
  .ها سواء إالَّ إذا سبق الفعل بالالم فيجب ظهورها فظهورها واستتار

  
  عملها: ثانياً 

فكذلك اختلفوا في   ، ) كي  ( كما اختلف النحويون في عامل النصب للفعل المضارع بعد          
  .التعليل ) الم ( 

) أن  ( التعليـل هـو     ) الم  ( إلى أن ناصب المـضارع بعـد         )٤(حيث ذهب جمهور البصريين     
وأُمرنـا لنـسلم لـرب        : فقوله تعـالى  ، هو حرف يجوز إظهاره وإضماره ف، المضمرة جوازاً 

نيالَمالْع       )ونحو قوله سـبحانه  ، هو شاهد على اإلضمار  ، )٥  :        َلـأَنْ أَكُـونَ أَول تـرأُمو
 نيملسالْم     )وهذا شاهد اإلظهار )٦  .  

التعليل نفسها بطريق األصـالة     ) الم  ( إن الناصب للمضارع     )٧(وقال جمهور الكوفيين    
  .فأن مؤكدة لالم ، بعد الالم ) أن ( إذا ذكرت : وقالوا مع ذلك 

                                                
 ، ٢/٣١٥األشباه والنظـائر     ، ٤/٢٣شرح التسهيل    ، ٧/٢٩شرح المفصل    ، ٢/٤٦اللباب   ، ١/١٣١اللمع   )١(

  .٣/١٠٨ همع الهوامع
، حرف جر يفيد التعليل مبني على الكسر ال محل لـه مـن اإلعـراب      : الالم  ) ألتعلم  : (  يقال في إعرابها     )٢(

  ويجوز قولك  ، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد الم التعليل          : وأتعلم ) : فيكون ، ) جئت ألن أتعلم
 .  بأن اًالفعل منصوب

   .٢/١٥٠األصول  ، ٢/٧ المقتضب )٣(
   .٣/١٩١أوضح المسالك  ، ١/٢١٠مغني اللبيب  ، ٢/١٥٠األصول  ، ٢/٧ المقتضب )٤(
  .  ٦/٧١سورة األنعام  )٥(
   .٣٩/١٢سورة الزمر  )٦(
   .٣/١٩٢أوضح المسالك  ، ١/٢١٠مغني اللبيب  ، ٢/١٥٠األصول  ، ٢/٧ المقتضب )٧(



 ١٠٧

) أن  ( حيث ذهب  ثعلب إلى أن الناصب هو الالم لنيابتها عـن                ، )١(وفي المسألة أقواٌل أخرى     
إذ ال عمـل للنائـب مـع وجـود      ) أن( بعد الالم فالناصب هو ) أن ( وإن ظهرت  ، المحذوفة  

  .المنوب عنه 
  

المـصدرية مـضمرة    ) كي  ( مضمرة أو   ) أن  ( أن الناصب للمضارع    : والقول الرابع   
  .وهذا قول السيرافي وابن كيسان ، بدليل ظهورهما بعد الالم في بعض التراكيب 

  ) : الم كي ( بعد ) أن ( قال ابن الحاجب موضحاً سبب ظهور 
الجحود عند قصد اإليـضاح مـن أول              ) الم  ( ليفرق بينها وبين    ) الم كي   ( هرت مع   وإنَّما أظ " 

   .)٢("  األمر 
  

  :وينبه ابن السراج على أن ذلك هو خاص بالالم دون غيرها فيقول 
وإنمـا  ، تريد بأن تقوم لم يجز ، هذا لك بتقوم : لو قلت ، وليس لك أن تفعل هذا مع غير الالم        " 

فـي       ) الـالم   ( و) كـي   (  الالم من بين حروف الجر فقط للمقاربـة التـي بـين              شاع هذا مع  
  )٣(" المعنى 

وهذا ما  ، كي الغرض والعلة    ) الم  ( و، ) كي  ( وهذا ما تذهب إليه الباحثة إذ إن معنى         
ـ :  في قولك – أيضاً   –) كي  ( كي  فمعناها    ) الم  ( وأما  : " أكده الهرمي بقوله     ر عبدت اهللا ليغف

    .)٤("  لكي يغفر لي : تقديره ، لي 
  

أال ترى  ، أنها في معنى الالم     ، والذي يدل على أنها بمنزلة الالم       : "     وقال ابن األنباري    
  .   )٥("  جئت لتكرمني : وبين قولك ، جئت كي تكرمني : أنه ال فرق بين قولك 

  
فإن الباحثة سـتورد أهـم      ) م كي   الم الجحود وال  (     ومما تقدم من التعريف بنوعي الالم       

  :نقاط االختالف بينهما على النحو اآلتي 
كـي  ) الم ( وجائز مع ، الجحود واجب ) الم ( بعد ) أن ( إنهما يختلفان في أن إضمار      .١

  .منعاً من التقاء المثلين ) ال ( إذا لم تقترن بـ 
                                                

 . انظر في هذه األقوال المراجع السابقة )١(
  .٢/٦٠٠ي ابن الحاجب  أمال)٢(
  . ٢/١٥٠ األصول )٣(
  . ٢٨٧المقرب ص  ، ٣/١٠٨١ المحرر )٤(
    .٢/٥٧٣ ، ٧٨ اإلنصاف المسألة  : انظر)٥(



 ١٠٨

: نحـو  ، كـي  ) الم  ( وذلك بخالف، الجحود ال تكون إال مع الكون المنفي      ) الم  ( أن   .٢
 إذ يجوز أن يتقدمها اإليجاب والنفي مع كان وغيرها ، جئت ألتعلم . 

دعوت اهللا ليغفـر    : فيقال  ، كي هي التي يكون ما بعدها سبباً وعلةً لما قبلها           ) الم  ( أن   .٣
 .الجحود ) الم ( وليس كذلك مع ، لي 

  :وقد أضاف السيوطي إلى هذه االختالفات بينهما ما يلي 
، ما كان زيد أمس ليـضرب عمـراً         : أن الفعل المنفي قبلها ال يكون مقيداً بظرف فال يجوز           " 

  .جاء زيد أمس ليضرب عمرا : نحو ، كي ) الم ( ويجوز ذلك في الفعل قبل ، ويوم كذا ليفعل 
 ) الم( ويجوز ذلك فـي  ، ما كان زيد إال ليضرب عمراً : فال يجوز ، وأنه ال يؤخر الفعل معها   

   .)١(ما جاء زيد إال ليضرب عمراً : كي نحو 
  

  : وفي معرض الفرق بين الالمين قال المالقي 
وتكون قبلها  ، الجحود  ) الم  ( وبهذا تخالف   ، وهذه الالم ال يكون ما قبلها إال كالماً قائماً بنفسه           " 

وزيـد قـام    ،  إليك   زيد قائم ليحسن  : نحو قولك   ، الجمل االسمية والفعلية الماضية والمضارعة      
   . )٢(" وزيد يقوم ليحسن إليك ، ليحسن إليك 

   
  الم العاقبة : القسم الثالث 

   .)٣(المآل )   الم ( و، الصيرورة ) الم ( و، العاقبة ) الم ( تسمى هذه الالم بأسماء عدة منها 
أكرمتُه : كقولك  ، فاقاً  ولكنه يحدث بعده ات   ، وهي التي ال يكون ما قبلها علة لحصول ما بعدها           " 

فَالْتقَطَه آلُ فرعونَ ليكُونَ لَهـم عـدواً      : وذلك نحو قوله تعالى  ، )٤(" ِليشتمني وأعطيتُه ِليحرِمني 
ولكن لما آلـت األمـور   ، بل ليكون قرة عين لهم ، فهم لم يلتقطوه ليكون عدواً "  ، )٥(       ًوحزنا

   .)٦(" عداوة كأنها علة االلتقاط إلى ذلك كانت ال
                                                

   .٤/١٦٦١  الضربرتشافا ، ٢/٢٧٣األشباه والنظائر  )١(
   .٢٢٤ رصف المباني ص )٢(
   وسـماها الرمـاني    ، ٤٦ المعاني صحروف،  العرض المحض في الفعل  ) الم (سمى الزجاجي هذه الالم    )٣(

وسماها ابن هشام   ، ٢٢٥ رصف المباني ص ، العاقبة    )الم( وسماها ابن فارس والمالقي     ،  الصيرورة    )الم( 
والجنـى  الـداني      ، ٢١٤صالمغنـي   ( ووافقه المرادي أيضاً في     ،  الصيرورة والم العاقبة والم المآل        )الم( 

  ) .٩٨ص
  .١٧١موسوعة معاني الحروف العربية ص  ، ٢٢٥اني ص رصف المب )٤(
  .٢٨/٨سورة القصص  )٥(
   .١٦٣موسوعة معاني الحروف العربية ص  ، ٤/٤٩ شرح التسهيل )٦(



 ١٠٩

ربنا إِنك آتيت فرعونَ ومأله زِينةً وأَمواالً في الْحياة      : وقد مثَّل لها المالقي بقوله تعالى أيضاً 
كبِيلن سلُّواْ عضيا لنبا رينالد       )الم ( إلـى عمـل   ويعقب على هذه اآلية مشيراً في ذلـك   ، )١ (

، الجحود في أنها داخلة على األفعال المضارعة        ) الم  ( كي و ) الم  ( وهي مثل   : " العاقبة بقوله   
إذ هـي  ، وما بعدها في موضع مصدر مخفـوض  ) أن ( و ، ) أن ( وينصب ما بعدها بإضمار    

  .  )٢("  حرفٌ جار مثلهما للعلَّة الظاهرة وتفارقهما في المعنى خاصة 
  

فقد قال الزمخشري في تعليـق      ، العاقبة  ) الم  ( أنكر بعض النحويين من البصريين      وقد  
هـي  ) ليكون (  والالم في  ، )٣(       ليكُونَ لَهم عدواً وحزناً     : على اآلية السابقة من قوله تعالى 

ولكن معنى التعليل فيها    ، جئتك لتكرمني سواء بسواء     : كقولك  ، كي التي معناها التعليل     ) الم  ( 
، وارد عن طريق المجاز دون الحقيقة ؛ ألنه لم يكن داعيهم على االلتقاط أن يكون عدواً وحزناً                  

حيث استعيرت لمـا يـشبه      ، وتحريره أن هذه الالم حكمها حكم األسد        ... ولكن المحبة والتبني    
   .)٤("  كما يستعار األسد لمن يشبه األسد ، التعليل 

  
  الالم الزائدة : رابع القسم ال

، وتعرفُ الالم الزائدةُ عند النحاة بأنها هي الالم التي تجيء بعد فعل األمـر أو اإلرادة                 
          وفائدتها توكيد تعديتها إلى مدخول الـالم        ، وقيل هي الالم المؤكدة الزائدة الواقعة بعد فعل متعد

   .)٥() أن ( أو هي التي بمعنى ، وهي زائدة عند قوم من النحويين 
  

وذلك كما فـي قولـه      ، ) األمر واإلرادة   ( أي أن هذه الالم مشتقة من هذين المصدرين         
 ، )٧(        وأُمرنا لنـسلم لـرب الْعـالَمني          : وقوله تعالى  ، )٦(       يرِيد اللّه ليبين لَكُم     : تعالى 

                                                
  . ٨٨/ ١٠سورة يونس  )١(
   .٢٢٥رصف المباني ص  )٢(
   .٢٨/٨سورة القصص  )٣(
  .٤/٤٨٤ الكشاف )٤(
الجنى الداني   ، ٢٣٣شرح شذور الذهب ص      ، ١/١١٣ الخضري   حاشية ، ٤/٦٢شرح الرضي على الكافية      )٥(

   .١٢٣ - ١٢١ص 
  .٤/٢٦سورة النساء  )٦(
   .٦/٧١سورة األنعام  )٧(



 ١١٠

  وأُمـرت لأَعـدلَ        :  وقوله تعـالى   ، )١(        مرت لأَنْ أَكُونَ أَولَ الْمسلمنيوأُ      :  وقوله تعالى 
كُمنيب      )٢( ،  وقوله تعالى    :      اللَّه وروا نؤطْفيونَ لرِيدي       )٣(.   

  
  .عده بأن المضمرة جوازاً فالالم في الشواهد المتقدمة حرف جر زائد ينصب المضارع ب

  ) .أن ( فإذا ولي هذه الالمات الفعل وجب أن يكون منصوباً على تقدير 
وهو حكم خاص بها دون غيرها من حـروف    ، في هذه األمثلة جميعاً     ) أن  ( وإن شئت أظهرت    

   . )٤("  خصوها بذلك لكثرة دور معناها في الكالم : " الجر يقول ابن مالك 
  

، جئتـك لـئال تجـيء    : كقولـك   ) أن  ( وجب إظهار   ) ال  (  بعد الالم منفياً بـ      وإذا كان الفعل  
  .وذلك فراراً من توالي المتماثلين  ، )٥(       لئَالَّ يكُونَ للناسِ علَيكُم حجةٌ     :  وكقوله تعالى 

  
قـسم  " والزائدة  الم الجحود والتعليل والعاقبة     " ولقد اعتبر الزجاجي هذه الالمات األربع       

   .)٦(وهي الالمات المكسورة والتي ال يجوز فتحها  ، خاص 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .١٢ /٣٩سورة الزمر  )١(
  .٤٢/١٥سورة الشورى  )٢(
  .٦١/٨سورة الصف  )٣(
   .٤/٤٩شرح التسهيل  )٤(
  .٢/١٥٠ سورة البقرة )٥(
   .٤٥ حروف المعاني ص )٦(



 ١١١

  فَاء السببِية : ثالثالمبحث ال
  سبب التسمية: أوالً 

 وقد قال ابن جني في معناها ، في أصل وضعها حرف عطف للترتيب والتعقيب الفاء:  
قام زيد فعمـرو ؛     : تقول  ، يتبع األول بال مهلة     ومعنى الفاء التفرقة على مواصلة ؛ أي الثاني         " 

   . )١(" لم يتأخَّر عنه ، يليه : أي 
  

وأما فاء السببية فإنما سميت بهذا االسم ؛ ألنها تدل على أن ما قبلها سبب في حصول ما                
    .ال تظلم فتُظلَم:  وذلك كما في قولك ، أو االستئناف ، وهي غير فاء العطف ، بعدها 

وال ينصب الفعل بعد الفاء مسبوقة بغير نفـي أو          ، ويشترط لها أن تسبق بنفي أو طلب محضين         
   . )٢(" طلب إال لضرورة 

  
  شروط عمل فاء السببية : ثانياً 

   .)٣(أو طلب محض ، يشترط لعمل فاء السببية أن تُسبق بنفي محض 
، أو بحرف   ، أو بفعل   ، يكون باسم   وال فرق بين أن     ، وأما النفي المحض فإنه يأتي على صور        

جـارك  : نحو قولك   ، والنفي باسم   ، قلَّما تأتينا فتحدثنا    : مثل  ، أو بما كان تقليالً مراداً به النفي        
لـيس المجـرم    : كقولك  ، أو النفي بفعل    ، وأنا غير مسافر اليوم فأصحبك      ، غير مقصر فتعنِّفَه    

    لَا يقْـضى علَـيهِم   و   : وكقوله تعالى ،  لم تحضر فتستفيد :ومثال النفي بحرف ، نادماً فتعفو عنه 
   .)٤(       فَيموتوا 

أي مـا أنـت واٍل           ، كأنَّـك واٍل علينـا فَتَـشْتمنا        : نحو  ، ويلحق بالنفي التشبيه الواقع موقعه      " 
   )٥("  علينا 

  .بعد الفاء ) أن ( وقدرت  ، أعطي حكم النفي، فالتشبيه اللفظي إذا كان معناه النفي 
فيكـون نكرمـك    ، ما تأتينا نكرمك    : تقول  ، وأما جواب النفي فهو مرفوع أبداً من غير الفاء          " 

  )٦( "فإذا دخلت عليه الفاء كان منصوباً ، ما لك عندي شيء تطالبني به : وكذلك ، مرفوعاً 

                                                
  .٩١اللمع ص )١(
   .٦٧٩  صشرح األلفية البن الناظم ، ٢٨٥  صضرائر الشعر ، ٢٨٩المقرب  )٢(
  .٢/٢٣٨شرح التصريح  ، ٣/١٧٨  المسالكأوضح )٣(
  .٣٥/٣٦ سورة فاطر )٤(
   .١/١١٥حاشية الخضري  ، ٣/٣٠٥حاشية الصبان  )٥(
  .٣/١٠٨٥المحرر في النحو  )٦(



 ١١٢

  :والنفي الذي ليس بمحض هو ، رفعه وإذا كان النفي غير محضٍ فإن الفعل ال ينصب بل يجب 
، ما تزاُل تأتينا فتحدثُنا : ونحو ، ما أنت تأتينا إالَّ فتحدثُنا : نحو ، المنتقض بإالَّ والمتلو بنفي " 

    .)١(" إذا لم تُرِد االستفهام الحقيقي ، ألم تأتني فأحسن إليك : نحو ، وكذلك النفي التالي تقريراً 
  

تنقض ) إالَّ  ( احثة تجزم وتؤكد بأن المدار في الحكم على المعنى إذ إن            ومن هنا فإن الب   
ال : كقولك  ، ومعناه اإلثبات أيضاً    ، لفظي  ، ما تزال   : والنفي في نحو    ، النفي فيكون كأنه إثبات     
م وكذلك هو الحال فـي االسـتفها  ، أخوك مستمر على بِرنا : والمعنى  ، يزاُل أخوك يبرنا فنحبه     

  .بل إلفادة التقرير ، إذ إنه يستَفْهِم ولكن ال لينتظر اإلجابة ، التقريري 
  

والمقصود بالطلـب المحـض   ، والشرط الثاني لعمل فاء السببية أن تسبق بطلب محض          
أو ، نـزاِل فأكرمـك     : أو مثـل    ، صه فينام الناس    : أال يكون الطلب باسم الفعل مثل       " بالفعل  

أو يكـون  ، حسبك فيـستريح النـاس   : مثل ، أو بالخبر ، باً زيداً فيتأدب   ضر: مثل  ، بالمصدر  
   . )٢(" األسد األسد فتنجو : نحو ، األمر مقدرا 

  .فال يكون لشيء من ذلك جواب منصوب 
  

 مع إيراد الشواهد واألدلة     )٣(وقد تعرض لذكرها جلُّ النحويين      ، والطلب يشمل ثمانية أشياء     
 ٍمنها وهي لكل واحد  : األمر ، والنهي ، والدعاء ، والعـرض  ، والترجي ، والتمني ، واالستفهام

  .والتحضيض ، 
١.  بفعل األمرِ : األمر هو     ، والمضارع المقرون بالم األمر ، ويقصد به األمر واألمر

لة من فينظر اآلمر لنفسه على أنه أعلى منز، طلب الفعل على وجه االستعالء واإللزام " 
، كن سخي الكفِّ فتسود : والطلب باألمر نحو قولك  ، )٤( " خاطبه أو يوجه إليه األمر 

 :ومنه قول الشاعر 

                                                
  .١/١١٥حاشية الخضري  ، ٣/٣٠٤لصبان حاشية ا ، ٣/١٨٤أوضح المسالك  )١(
   .٤/٦٤  على الكافيةشرح الرضي )٢(
 ، ٢٧، ٧/٢٦شـرح المفـصل      ، ١٢٨  ص اللمع البن جني   ، ١٤،  ٢/١٣المقتضب   ، ٣٨-٣/٣٥الكتاب   )٣(

شـرح  ،  ٢/٢٣٩شرح التـصريح   ، ٦٥ ، ٤/٦٤  على الكافية  شرح الرضي   ، ٣٠٥ ، ٣/٣٠٤حاشية الصبان   
  .٦٧٨  صشرح األلفية البن الناظم ، ٣٨  ،٣٧،  ٣٦ صتوجيه اللمع  ، ٣٣ -٤/٢٧التسهيل 

ـ ، دار النهـضة العربيـة      ، عبد العزيز عتيـق     .  د  ، علم المعاني  )٤( معجـم  ،  ٨١ص   ،  م ١٩٨٤، روت  بي
ص  ، ١ج،  م ١٩٨٦، مطبعة المجمع العلمـي العراقـي    ، أحمد مطلوب   . د، المصطلحات البالغية وتطورها    

٣١٣.     



 ١١٣

  )١(يا ناقَ سيري عنَقَاً فَسيحاً                          إلى سليمان فتستريحا 
  

ى أنها جمل مستأنفة    لقد كان األصل في جميع األفعال المنتصبة بعد فاء السببية الرفع عل           
  : وقد نبه سيبويه على ذلك قائالً ، أو على إرادة العطف 

وإن ... وال يكون في هذا الباب إال الرفـع         ، في الواجب   ) أن  ( واعلم أن الفاء ال تضمر فيها       " 
وإن شئت كان منقطعاً ؛ ألنك قد أوجبت أن تفعل          ، شئت رفعت على أن تشرك بينه وبين األول         

  .)٢("   يكون فيه إال الرفع فال
  

 ، )٣(       فَإِنما يقُولُ لَه كُـن فَيكُـونُ       :  بالرفعِ من قوله تعالى ) فيكون ( ولذلك قرئ 
  : وفي تخريج هذه القراءة قال النحاة 

 "           حينئذ ؛ أي فهو يكون نا ذاك فيكونها هنا محاٌل ؛ ألنـه ، كأنَّه قال إنما أمر والنصب 
: هذا خالف المعنى ؛ ألنه ليس ههنا شرط إنما المعنى  فإنه يقـول   ، جواباً  ) فيكون  ( لم يجعل     
 حكاية ، كن فيكون ٤("  وكن( .   
  
  .تقول أكرم زيداً فيكرمك ، كأنه ذهب إلى أنه األمر ، فيكون نصب : قرأ ابن عامر " 

    .)٥(" وقرأ الباقون بالرفع 
  :قراءة النصب قائالً ويعترض ابن خالويه على 

                                                
كما هو منسوب إليه في جميع كتب النحو التـي          ،  من الرجز ألبي النجم الفضل بن قدامة العجلي          قائل البيت  )١(

 ، ٢/١٣المقتـضب     ، ١٥٨الدرر اللوامع على همع الهوامع ص        ، ٣/٣٥هو في الكتاب    ، ذكرت هذا الشاهد    
 ، ٢٣٩شذور الذهب ص شرح  ، ٧/٢٦شرح المفصل  ، ٣٦توجيه اللمع ص    ، ١٢٨كتاب اللمع البن جني ص      

 ، ٣/٣٠٢حاشية الصبان    ، ٢/٢٣٩شرح التصريح    ، ٦٧٧شرح األلفية البن الناظم ص       ، ٤/٢٨شرح التسهيل   
  . ١/١١٦حاشية الخضري  ، ٣/١١٩همع الهوامع 

، حيث نُصب هذا الفعل بأن مضمرة بعد فاء السببية الواقعة في جواب األمـر          ) فتستريحا  : ( والشاهد فيه قوله    
ن كثرة االستشهاد بهذا البيت من قبل النحاة لهو دليل على أنه ال خالفَ في نصب الفعل جواباً لألمـر إال مـا      وإ

وهو محجوج بثبوته عن العرب كما في هـذا         ، نُقل عن العالء بن سيابة وهو معلم الفراء من أنه ال يجوز ذلك              
 .البيت

   .٢٨٩  صالمقرب ، ٣/٣٨الكتاب  )٢(
  .٢/١١٧  سورة البقرة)٣(
   .٧/٢٨شرح المفصل  ، ١/١٦٨المغني  ، ٢/١٧المقتضب  ، ٣/٣٩الكتاب  )٤(
   .١١البن زنجلة صحجة القراءات  )٥(



 ١١٤

كقولـه  ، وليس هذا من مواضع الجواب ؛ ألن الفاء ال ينصب إال إذا جاءت بعد الفعل المستقبل  " 
   .)١(       لَا تفْتروا علَى اللَّه كَذباً فَيسحتكُم      : تعالى 
 ألن اهللا تعـالى  ؛     فَيكُونكُن     : وهذا ال يجوز في قوله تعالى . فإن تفتروا يسحتْكم : ومعناه 

  .أوجد بهذه اللفظة شيئاً معدوماً 
   .)٢("  إذا قلت كن فكان ، ودليله حسن الماضي في موضعه 

  
أن الماضي إذا صلُح لفظه بعد الجواب بالفاء لم يجز فيه إال الرفع             : وجملة القول في اآلية     

كـن  : متنع في قوله تعالى أن يقـول        وليس ي ، وإنما يصح النصب فيما لم يجب       ، ؛ ألنه واجب    
  .فكان

  
فهو طلب ترك الفعل والكف عنـه علـى وجـه االسـتعالء             ، وهو يعتبر طلباً    : النهي   .٢

   :     ومنه قوله تعالى ، الشر فتقع فيه  وال تدن من، ال تشتمني فتندم : مثل ، واإللزام 
  كُمتحسباً فَيكَذ لَى اللَّهوا عرفْتذَابٍلَا تبِع        )وقوله تعالى  ، )٣  :     لَاـلَّ   وحفَي يها فوطْغت

   .)٤(        علَيكُم غَضبِي
فارتفع الفعل بعد الفاء ؛ ألنه لـم يخبـر عـن     ، )٥(       فَالَ تكْفُر فَيتعلَّمونَ     :  أما قوله تعالى 

وإنما يبذل الملكـان    " ، فلم يجعال كفره سبباً لتعليم غيره       ، مون  ال تكفر فيتعل  : الملكين أنهما قاال    
ولكنهم يتعلمون ما يلحق الفـرد      ، له النصيحة حتى ال يستعمل السحر لإلضرار وال يكفر بسببه           

   .)٦(" بالناس  
  

يكون من خطاب األدنى لمن هـو أعلـى         ، وهو الطلب على سبيل التضرع      : " الدعاء   .٣
نحو  ، )٨(وهو داخل في باب األمر والنهي عند النحاة          ، )٧("   ربه   منزلة كدعاء اإلنسان  

                                                
  .٢٠/٦١سورة طه  )١(
   .٨٨الحجة في القراءات السبع ص  )٢(
   .٢٠/٦١سورة طه  )٣(
 .  ٢٠/٨١سورة طه  )٤(
  .٢/١٠٢سورة البقرة  )٥(
 - هــ    ١٤١٧ ، ١ط، القـاهرة   ، دار الصابوني    ، ١ج  ،  محمد علي الصابوني     :تأليف  ، صفوة التفاسير    )٦(

 . ٧٤ ، ٧٣ص ، م  ١٩٩٧
  .  ١١٧ص ،  م ١٩٨٤،  بيروت ،عالم الكتب ، عبد القادر حسين . د،  فن البالغة )٧(
  .٣/٣٠٢حاشية الصبان  )٨(



 ١١٥

   :    ومنه قوله تعـالى  ، واللهم ال تؤاخذني بذنبي فأهلَك ، اللهم ارحمني فأدخَل جنتك : 
  اْ الْعورى يتواْ حنمؤفَالَ ي لَى قُلُوبِهِمع دداشو هِمالولَى أَمع سا اطْمنبريماَألل ذَاب        )١(.  

  
 سواء  )٢("  طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل بأداة مخصوصة           " وهو  : االستفهام   .٤

ولـم  يـستفهم عـن    ، أتأتيني فأعطيك ؟ ؛ ألنه استفهم عن اإلتيـان  : كان بحرف مثل    
  متى تسير فأرافقَك  ؟: نحو ، أو االستفهام باسم ، اإلعطاء 

من ذَا الَّذي يقْـرِض       :  وقوله تعالى  ، )٣(       فَهل لَّنا من شفَعاء فَيشفَعواْ لَنا     : عالى ومنه قوله ت
لَه فَهاعضناً فَيسضاً حقَر اللَّه       )من رفع عطف على " ، قرأت اآلية برفع  فيضاعفه  ونصبها  ، )٤

  ، )٥("  من يزورني فأكرمـه     : اب االستفهام كما تقول     ومن نصب نصب على جو    ، يقرض اهللا   
 ، )٦(       أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ من السماِء ماًء فَتصبِح الْأَرض مخـضرةً       :  - عز وجل -وأما قول اهللا 

:   ن المعنى فـي قولـه   ألنه ليس بجواب ؛ أل" وقد قيل ، حكمه الرفع ) تصبح ( فالفعل بعد الفاء  
    )٧(" كأنك قلت أتسمع أنزل اُهللا من السماء ماء فكان كذا وكذا ، انتبه وانظر : إنما هو ) ألم تر ( 

  .ولذلك ارتفع الفعُل، ولهذا فالفاء ليست سببية ، فليس اخضرار األرض يتسبب عن رؤية المطر 
  

وإمـا لكونـه    ، كونه مستحيالً   طلب أمر محبوب ال يرجى حصوله إما ل       " وهو  : التمني   .٥
:      ومنـه قولـه تعـالى    ، ليتك عندنا فنكرمك   : نحو   ، )٨("  ممكناً غير مطموع في نيله      

      فَأَفُوز مهعم نِي كُنتا لَيتزاً ييماً فَوظع        )٩(.   
  
  

                                                
  .١٠/٨٨سورة يونس  )١(
،  ٣٠٨ص  ،  م   ١٩٨٣، بيـروت   ، دار الكتب العلميـة     ، زرزور  نعيم  : تحقيق  ، السكاكي  ، العلوم  مفتاح    )٢(

  . ١/١٨١ومعجم المصطلحات البالغية 
  .٧/٥٣سورة األعراف    )٣(
   .٥٧/١١سورة الحديد  )٤(
   .١٣٩ ، ١٣٨حجة القراءات البن زنجلة ص  )٥(
  .٢٢/٦٣سورة الحج  )٦(
   .٣/٣٠٢حاشية الصبان  ، ٢/١٩المقتضب  ، ٣/٤٠الكتاب  )٧(
   .١٥٦ص ،  م ١٩٨٩، األردن ، دار الفرقان ، فضل عباس . د، ) علم المعاني (  فنونها وأفنانها  البالغة)٨(
  .٤/٧٣سورة النساء  )٩(



 ١١٦

  )٢(        لِّي أَبلُغُ الْأَسبابلَّع      :قوله تعالى ك ، )١(" وهو ترقب حصول الشيء : " التَّرجي  .٦
  . بالنصب على قراءة حفص       فَأَطَّلع     : ثم قال ، 

، كأنه جعل لعلي أبلـغُ تمنيـاً        ، جعله جواباً بالفاء     إلى إله موسى بالنصب     حفص فأطلع  ةقراء" 
أبلـغُ  :  علـى قولـه      وقرأ الباقون فأطلع بالرفع نسقاً    ، ونصب فأطلع على جواب التمني بالفاء       

 ومثل هذه القراءة قوله تعالى . المعنى لعلي أبلغ ولعلي أطلع  :     كَّىزي لَّه  لَع  ذَّكَّري أَو         
  . )٤("  أي لعله يتزكى ولعله يتذكر  ؛)٣(
  

  . مقامكوأال تتعلَّم فيسمو، وأال تصحبنا فنُسر ، أال تزورنا فنعطيك : كقولك : العرض  .٧
والجامع بينهما التنبيه علـى الفعـل إالَّ أن         ، والعرض والتحضيض متقاربان    : "  قال أبو حيان    

وكل تحضيض عرض ؛ ألنـك إذا حضـضته         ، التحضيض فيه زيادة التأكيد وحث على الفعل        
لمجـرد     " أال  " ولذلك يقال في هالَّ عـرض وأكثـر مـا يكـون             ،على فعل فقد عرضته عليه      

    )٥(" العرض 
  

، وهالَّ أكرمت الفقيـر فتـؤجر       ، هالَّ بذلت المعروف فتجد جزاءه      : نحو  ، التحضيض   .٨
:        وقولـه  تعـالى    ، )٦(       لَولَا أُنزِلَ إِلَيه ملَك فَيكُونَ معـه نـذيراً       :  ومثل قوله تعالى 

     توالً فَنسا رنإِلَي لْتسلَا أَرلَوكاتآي بِع       )وقوله تعالى  ، )٧ :      ٍلٍ قَرِيبنِي إِلَى أَجترلَا أَخلَو
و ذلـك        وَأكُن     : وفي قراءة أخرى بجزم قوله  ، )٨(        من الصالحنينَوفَأَصدق وأَكُ

لكان أصـدق   ، أت بالفاء   ألنك لو لم ت   " بالعطف على موضع فأصدق قبل دخول الفاء ؛         
   .)٩("  ومن نصبه فال إشكال ، مجزوماً على جواب التحضيض 

                                                
   .١٥٦ البالغة فنونها وأفنانها ص )١(
  .٣٦/ ٤٠سورة غافر  )٢(
   .٤ ، ٨٠/٣سورة عبس  )٣(
 . ٦٣١لة ص حجة القراءات البن زنج،  ٣٧٩  صإتحاف فضالء البشر )٤(
  .٣/١٢٣  الهوامعهمع ، ٤/١٦٧٢ الضرب رتشافا )٥(
   .٢٥/٧سورة الفرقان  )٦(
  .٢٨/٤٧ سورة القصص )٧(
   .٦٣/١٠ سورة المنافقون )٨(
   . ٣٤٦  صالحجة في القراءات السبع ، ٣/١٦٠معاني القرآن للفراء  ، ٣/١٠٨٤المحرر في النحو  )٩(



 ١١٧

ألن األول  " وإنما سموه جوابـاً ؛      ، وهذه الثمانية هي ما يسميه النحويون الجواب بالفاء         
    .)١("  إن تزرني أزرك : كان المعنى ، زرني فأزورك : أال ترى أنك إذا قلت ، سبب الثاني 

  
  الجزم في جواب الطلب فاء السببية و: الثاً ث

، إن كل موضع تجيء فيه فاء السببية في جواب الطلب يكون الفعل المضارع منـصوباً          
  .فإذا سقطت هذه الفاء في جواب الطلب جزم 

لَّتـي  وقُل لِّعبادي يقُولُواْ ا      : انفردت الفاء بأن ما بعدها في غير النفي يجزم عند سقوطها نحو              " 
 نسأَح يه   )وعلى هذا قال بعضهم كل مـا       ... الوصف أو االستئناف    ، ويرفع مقصوداً به     ، )٢

    .)٣(" ولم يستثن شيئاً ، تنصب فيه الفاء تجزم 
   .)٤(      وهزي إِلَيك بِجِذْعِ النخلَة تساقطْ علَيك رطَباً جنِياً    :  ومن ذلك أيضاً قوله تعالى 

  
، كلُّ شيء منها كان جوابه بالفـاء منـصوباً      ، وحاصل ما تقدم أن هذه األجوبة الثمانية        

ويجوز الرفع فجواب الجزاء بالفاء     ، إذ يبطل الجزم مع النصب بالفاء       ، كان بغير الفاء مجزوماً     
لقطـع مـن    وا، إذ يجوز في هذه األجوبة كلها وجهان كما تقدم الرفع على االستئناف             ، مرفوع  
  .والنصب بالفاء ، األول 

  .فإذا دخلت الفاء كان منصوباً كسائر األجوبة ، وجواب النفي مرفوع مع غير الفاء 
   

  السببية ) فاء ( المضارع بعد القول في ناصب : اً رابع
  إلى أن الفاء حرف مهمل        )٥(ذهب معظم النحويين ومنهم المبرد وابن هشام والمرادي           

وأن األصَل فيهـا    ، ما تأتينا فتحدثَنا    : الكوفيين في قولهم إنها ناصبة في مثل قولك         خالفاً لبعض   
وقد تفيد معنى السببية في بعض المواضـع  ، أنا أزورك فأحسن إليك : أن ترد عاطفة حين تقول     

   .)٦(       فَوكَزه موسى فَقَضى علَيه     : كما في قوله تعالى 
  

                                                
   .٣٦١  صتوجيه اللمع )١(
  .١٧/٥٣سراء  سورة اإل)٢(
  .٢/٢٧٥األشباه والنظائر  )٣(
  .١٩/٢٥سورة مريم  )٤(
   .٦١  صالجنى الداني ، ١/١٦١مغني اللبيب  ، ٢/١٣ المقتضب )٥(
   .٢٨/١٥ سورة القصص )٦(



 ١١٨

فحمـل األول   ، إن خالف األول الثاني لم يجز أن يحمل عليـه           " ، اطفة  ولكن تنتفي الع  
ومـا أزورك  ، ما تأتيني فتكرِمنـي    : وذلك قولك   ، ) أن  ( فانتصب الثاني بإضمار    ، على معناه   

   .)١("  فتحدثَني 
  

وإن لهـم فـي هـذا       ، إن للنحاة في ناصب الفعل المضارع المقترن بفاء السببية خالفاً           
    :)٢(موضوع ثالثةَ أقوال ال

والفـاء  ، أن الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء          : األول قول البصريين وهو     
  .في ذلك عاطفة مصدراً مقدراً على مصدر متوهم 

  . ليكن منك إكرام فإحسان مني : فالتقدير ، أكْرِمني فُأحسن إليك : فإذا قلت 
بل تـدخل علـى     ، وال تختص   ، أن الفاء ال تنفك عن معنى العطف والربط         وحجتهم في ذلك    " 

   . )٣(" وعند ذلك تحتاج إلى إضمار الستحالة العطف هنا على اللفظ ، االسم والفعل والحرف 
  

بين ما تقدم على الفـاء      ، الثاني قول جمهور الكوفيين أن ناصب المضارع هو الخالف          
ل لمخالفته له في المعنى وما تأخَّر عنها ؛ ألنه لمنُصب ، ا لم يصح عطفه على األو  .  

: لو قلت   ، إذا خالفت األول الثاني     ) أن  ( وإنما يكون إضمار    : " وهذا ما أشار إليه المبرد بقوله       
ال تقم فتـضرب    : فإذا أردت   ، التقم وال تضرب زيداً     : إذا أردت   ، التقم فتضرب زيداً لجزمت     

فـصار  ، إنك إن قمت ضربته لم يكن إال النصب ؛ ألنك لم ترد بـ تضرب النهـي                 زيداً  أي ف   
   .   )٤("  ال يكن منك قيام فيكون منك ضرب لزيد : المعنى 

 فالمضارع المنصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية مؤول بمصدر معطوف على مصدر منتـزع              
قبل الفعل صـار    ) أن  (  فإذا أضمروا    ،وذلك ألن الفعل ال يعطف على االسم        " من الفعل قبلها      

   . )٥(" وكان من قبيل عطف االسم على االسم ، مصدراً فجاز لذلك عطفه على ما قبله 
  

  : ولو حمل المعنى على االستئناف فإنه فيه الرفع كقوله 

                                                
   . ٢/١٣المقتضب  )١(
 ٢/٣٨اللبـاب   ، ٣/١٧٧أوضح المسالك  ،  ٧٤  الداني صالجنى ، ٢/٥٥٧ ، ٧٦اإلنصاف المسألة : نظر   ا )٢(

   .٣/٢٥٨حاشية الصبان  ، ٧/٢١شرح المفصل ، 
   .٢/٣٨اللباب  )٣(
   .٢/١٤المقتضب  )٤(
   .٧/٢٧شرح المفصل  )٥(



 ١١٩

ولم يجـز   ، فكيف أكرمك ؟    : لكان النصب على قولك     ، ما أنت بصاحبي فأكرمك     : ولو قلت   " 
فأنا أكرمـك   : ولكن لو جعلته على     ، ى الشركة ؛ ألن األول اسم فال يشَرك الفعُل معه           الرفع عل 

   .  )١(" ثم تعطف جملة على جملة لجاز ، على حال 
  

وأما القول الثالث فمنسوب إلى بعض الكـوفيين مـن أمثـال الكـسائي وأبـو عمـرو                   
  .صبة للفعل بنفسها وهو أن الفاء في األجوبة الثمانية هي النا ، )٢(الجرمي 

  
وتبطـُل مـا ذهـب إليـه     ، بل وتضعفُ قوَل الجرمي ، والباحثة ترجح قول البصريين    

، وذلك أن األصل في حرف الفاء أن يكون للعطف والربط بين األسـماء واألفعـال               ، الكوفيون  
خالف وأما ما قاله الكوفيون وهو ال     ، وبالتالي ال عمل له     ، فهو حرف مشترك وال اختصاص له       

حيث دلَّ على أن الثاني لم يدخل في        ، ) أن  ( فهو عامل معنوي وهو الذي أومأ ودعا إلى تقدير          
  .حكم األول فامتنعت الفاء العاطفة 

وأنهـا قـد   ، لو كانت هي الناصـبة بنفـسها   : " وفي الرد على قول الكوفيين قال ابن األنباري      
إيتني و فأكرمـك و     : نحو  ، عطف عليها   خرجت عن بابها لكان ينبغي أن يجوز دخول حرف ال         

    .)٣(" وفي امتناع دخول حرف العطف عليها دليٌل على أن الناصب غيرها ، فأعطيك 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .٢٤٩  صالمفصل ، ٤/٢٧شرح التسهيل  ، ٢/١٦المقتضب  )١(
 الرضي علـى الكافيـة    شرح   ، ٣/١٧٧أوضح المسالك    ، ٧/٢١شرح المفصل    ، ٢/٥٥٧ اإلنصاف   :نظر  ا )٢(
  .٣٨، ٢/٣٧اللباب  ، ٤/١٦٦٨شاف الضرب ارت ، ٤/٥٤
   .٢/٥٥٩اإلنصاف  )٣(



 ١٢٠

  واو المعية : بعارالمبحث ال
  معناها: أوالً 

 وهي ما    ) مع  ( معنى إلىوإن كانت العاطفة إالَّ أنها قد خرجت        وضعها  أصل  في  الواو  
  .كما هي في اصطالح الكوفيين  )١(  )واو الصرف ( أو )  واو المعية   (تسمى

  
ال معنى العطـف  ، يد به معنى الجمع والجواب رِوهي حرف ينصب الفعل المستقبل إذا أُ  

، ما شأنك وزيـداً     : في نحو قولك    ، حيث ينتصب المضارع بعدها بأن مضمرة وجوباً كالفاء         ، 
  .ولن يكون ذلك إالَّ إذا كانت أن بعدها مضمرة ،  االسم هافوجب أن يلي، وما صنعت وأباك 

  
  .  )٢( " وإنما سميت واو الجمع الجتماع مضمون طرفيها في زمان واحد " 
  

 أي أن حصول ما قبلها وما بعـدها     ؛  )مع( وأما سبب تسميتها واو المعية فألنها بمعنى        
 أي  ؛فهي تفيد معنى المـصاحبة      "  ، وال يتأخر عنه  ، وال يسبق أحدهما اآلخر     ، في وقت واحد    

  . )٣( " مصاحبة ما بعدها لما قبلها ويصح أن تضع مكانها كلمة مع 
  .  وإنما تكون كذلك إذا لم ترد اإلشراك بين الفعِل والفعِل 

  
   : المعية واو السببية و مواضع االتفاق واالختالف بين الفاء:  ثانياً 

وهذا االتفاق بينهما أشـار     ، س ذلك على اإلطالق     ولكن لي ، تقع الواو في مواضع الفاء      
اعلم أن الواو ينصب ما بعدها في غير الواجب من حيث انتصب مـا بعـد           : " إليه سيبويه قائالً    

وأنها يستقبح فيهـا أن تـشرك بـين    ، وأنها قد تُشرك بين األول واآلخر كما تُشرك الفاء ، الفاء  
وأنها يجيء ما بعدها مرتفعاً منقطعاً من األول كم جاء          ،  الفاء   ل واآلخر كما استقبح ذلك في     األو

   .)٤( "  بعد الفاء 
  

                                                
   – ٥٥٥ ( لخـوارزمي القاسم بن الحـسين ا    : تأليف  ،  في صنعة اإلعراب الموسوم بالتخمير        شرح المفصل  )١(

بيروت ، دار العرب اإلسالمي    ، )  م   ١٩٩٠(  ، ١ط، عبد الرحمن بن سليمان العثيمين      : تحقيق  ، )  هـ   ٦١٧
  .٢٣٣األزهية ص  ، ٤/٦٧شرح الرضي على الكافية  ، ٢٣٤ ص  ،٣ج، لبنان ، 

   . ١٥١ شرح قواعد اإلعراب ال بن هشام ص )٢(
   .٢٣٤ /٣شرح المفصل للخوارزمي  ، ٤/١٤ شرح ابن عقيل )٣(
  .٣/٤٠الكتاب  )٤(



 ١٢١

  : وتفترق الفاء عن الواو في المواضع اآلتية 
، وذلك فيما كان األول سبباً للثاني علـى المعنيـين   ، تدخل الفاء في موضع ال تدخل فيه الواو    " 

ال تأكْل الـسمك وتـشرب     : والعكس  ،  ويأكلَك بالواو    ال يجوز ، ال تدن من األسد فيأكلَك      : نحو  
   . )١( " ال يجوز فتشرب بالفاء ، اللبن 

  
  : ووضح سيبويه هذا الفرق بقوله في الجواب بالواو 

   .)٢( " فلو أدخلت الفاء ها هنا فسد المعنى ، ال تأكل السمك وتشرب اللبن " 
  

وهذا صحيح ؛ ألن الفاء لو دخلـت   : " ها بقوله   وقد أقر السيرافي عبارة سيبويه شارحاً ل      
وليس بواجب أنه كل من أكـل       ، إن أكلتَ السمك شربتَ اللبن      : لصار المعنى   ، في ذا الموضع    
 ؛ أي )٣(       لَا تفْتروا علَى اللَّه كَذباً فَيسحتكُم بِعـذَابٍ       : ويوضحه قوله تعالى ، سمكاً شرب لبناً 

   .)٤( " ال تجمع بينهما في وقت واحد ، وإنما يريد ، فتريتم سحتكم إن ا
  

كمـا ال  ، موضعها ) مع ( وخالصة ما تقدم أنه تُميز واو الجمع من الفاء بوجوب تقدير            
  .بخالف الفاء ؛ وذلك ألن ما بعدها مسبب عما قبلها ، يستقيم معها شرط وجزاء 

  
  شروط عمل واو المعية : ثالثاً 

أن - وهو نصب الفعل المضارع بعدها بـأن المـضمرة         - في عمل واو المعية      شترطي 
  .وذلك على التفصيل الوارد في فاء السببية ) بالفعل ( وطلب محض ، تُسبق بنفي محض 

  
        جاهـدواْ مـنكُم ويعلَـم   ولَما يعلَـمِ اللّـه الَّـذين         :  ومثال النفي المحض قوله تعالى 

ابِرِينالص      )ا يجتمع علم الجهاد وعلم الصبر "  ؛ أي )٥ولم، ولم  

                                                
   . ٣/١٢٨  الهوامعهمع ، ٤/١٦٧٧ارتشاف الضرب  )١(
   . ٣/٤٢الكتاب  )٢(
  .٢٠/٦١ سورة طه )٣(
   .٧٣، ٢/٧٢شرح أبيات سيبويه للسيرافي  )٤(
 بعد   يعلَمِ   : حيث نصب الفعل المضارع وهو قوله تعالى       )ويعلم   : ( الشاهد،  ٣/١٤٢سورة آل عمران     )٥(

  .واو المعية في جواب النفي بأن مضمرة وجوباً 
فعـل مـضارع   : يعلـم  ، من اإلعراب واو معية حرف مبني على الفتح ال محل له : الواو ، ويعلم : اإلعراب  

  . منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد واو المعية 



 ١٢٢

   . )١( " لعدم الصبر فال يعلمه اهللا تعالى ، يكن هللا علم بجهادكم مصاحباً للعلم بصبركم 
وال ، ما تـأتيني وتكرمنـي   : ومثال النصب بعد واو المعية في جواب النفي أيضاً قولك      

  ويعجز وال معنى للرفع في     " ، فأنت لم ترد أن تنفي الفعلين       ،  عنك   يسعني شيء )   ؛ ) ويعجـز
إنما يعني ال يجتمـع     ، وأن األشياء كلَّها ال تعجز عنه       ، ألنه ليس يخبر أن األشياء كلَّها ال تسعه         

   . )٢( " أن يسعني شيء ويعجز عنك 
  

  : وأمثلة الطلب بعد الواو ما يلي 
 : وذلك كقول الشاعر ،  واقرأ وترفع صوتَك، ك ائتني وأكرم: مثل ، األمر  .١

  )٣( فقلتُ ادعي وأدعو إن أندى                        ِلصوت أن ينادي داعيانِ 
  

 : كقول الشاعر ، النهي  .٢
 عليك إذا فعلت عظيم عار                 مثلَه ٤( ال تنه عن خلق وتأتي(  

                                                
   .٣/١٢٧همع الهوامع  ، ١/١١٧حاشية الخضري  ، ٤/١٦٧٩  الضربرتشافا )١(
   . ٢/١٥٤ األصول )٢(
 وقـد ، ولدثار بن شيبان النميـري  ، وللحطيئة  ، فنسب لألعشى   ، وهو مختلف في نسبته     ،  البيت من الوافر     )٣(

 ، ٢/١٥٩ونسب لدثار بن شيبان النميري فـي األغـاني       ، وليس في ديوانه     ، ٣/٤٥نسب لألعشى في الكتاب     
أوضـح المـسالك     ، ٢٣٥وهو بال نسبة في شرح المفصل للخـوارزمي           ، ٥/٤٣٨٨)  ندى  (  ولسان العرب 

معاني  ، ٢/٥٣١اإلنصاف   ، ٢/٢٣٩شرح التصريح    ، ٣/١٢٦همع الهوامع    ، ٤/٣٦شرح التسهيل    ، ٣/١٨٢
،  هـ   ١٤٠٣ ، ٣ط،  بيروت   ،عالم الكتب   ، )  هـ   ٢٠٧ ت( ، زكريا يحيى بن زياد الفراء      القرآن تأليف أبي    

   .٣١٤ص  ، ٢ج،   م ١٩٨٣
 . حيث جاء الفعل أدعو فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد واو المعية )وأدعو ( : والشاهد قوله 

وقـد نـسب   ، وللمتوكل الليثي  ، ولألخطل  ، لف في نسبته فقد نُسب ألبي األسود         البيت من الكامل وهو مخت     )٤(
همـع   ، ١/١٨٢البحر المحـيط     ، ٨/٥٦٤الخزانة   ، ٧٧٩ ، ٢/٥٧١شواهد المغني للسيوطي    ألبي األسود قي    

ح وشر ، ٤/٣٦ مالك كذلك في شرح التسهيل ال بن     ، ٣/٤٢نسبه سيبويه لألخطل في الكتاب       ، ٣/١٢٧الهوامع  
اللمع البـن جنـي    ، ١٥٦/ ١٢وللمتوكل الليثي في األغاني      ، ١/٢٢٠هو في جمهرة األمثال      ، ٧/٢٤المفصل  

حاشـية   ، ٤/٧٥شرح الرضي على الكافية      ، ١٨٧وهو في الجمل للزجاجي ص      ،  ونسبه للمتوكل الليثي     ١٢٩
 منـسوب إلـى أبـي    ٣٦٤في توجيه اللمع ص  ، ٢٣٢البسيط في شرح جمل الزجاجي ص        ، ٣/٣٠٧الصبان  
شرح ابـن عقيـل    ، ١٥٧الجنى الداني ص  ، ٦٨٢شرح األلفية البن الناظم ص   ، ٢٣٤األزهية ص   ، األسود  

 ٣/١٠٨٦ر  المحر ، ٤/١٦٧٨ الضرب   رتشافا ، ٦٢معاني الحروف للرماني ص      ، ٢/٢٥المقتضب   ، ٤/١٥
   . ١/١١٧حاشية الخضري  ، ٤٥٤رصف المباني ص ، 

وذلك علـى معنـى ال      ، حيث انتصب الفعل تأتي بعد واو المعية في جواب النهي            :  )أتيوت( :  قوله   :الشاهد  
  .  تجمع بين أن تنهى وتأتي 



 ١٢٣

ولو جزم كان   " ، وأن تأتي مثله فلذلك نصب الفعل       ، ي عن خُلق    ال تجمع بين أن تنه    : والمعنى  
   .)١( "  ال على االستئناف ، والواو للحال ، ولو رفع جاز على إضمار مبتدأ ، المعنى فاسداً 
   .)٢(         والَ تلْبِسواْ الْحق بِالْباطلِ وتكْتمواْ الْحق     :  وكقوله تعالى 

  
، ثالثة أوجه للفعل تشرب بعد الـواو        ، ال تأكل السمك وتشرب اللبن    : ز في قولهم    ويجو   

وال ، فأنت ال تنهاه عن الـشرب وحـده    ، فقد ينصب الفعل إذا أردت أن تنهاه عن الجمع بينهما           
ولو أردت أن تنهاه عنهما على كـلِّ  " ، وإنما تنهاه عن أن يضحك ويشرب       ، عن الضحك وحده    

وتكـون  ، وقد يرفع الفعل تشرب     ، ال تأكِل السمك وتشربِ اللبن      : زمت فقلت   لعطفت فج ، حال  
   .)٣( " الواو حينئذ لالستئناف بتقدير مبتدأ محذوف أي وأنت تشرب اللبن 

  
، هل تـأتيني وتكرمنـي   ، هل تقصر في دراستك وتطلب النجاح ؟  : كقولك  ، االستفهام   .٣

وإنما أردت أن تـستفهم  ،  تستفهم عن الفعلين فأنت لم ترد أن   ، وهل أنت سامع وتجيبني     
 : وكقول الشاعر ، عن الجمع بينهما 

   ةُ واإلخاءبيني                   وبينكم المود جاركم ويكون َأك ٤( َألَم(  
في  ، )٥(   ن الْمؤمنِنييا لَيتنا نرد والَ نكَذِّب بِآيات ربنا ونكُونَ م    : نحو قوله تعالى ، التمني  .٤

   .)٦( قراءة من نصب

                                                
   .٤/٣٦شرح التسهيل  )١(
  .٢/٤٢سورة البقرة  )٢(
   .٤/١٧شرح ابن عقيل  ، ١٨٧ الجمل ص )٣(
من رواية ابن حبيب ) جرول بن أوس   (  ديوان الحطيئة   :انظر، وهو للحطيئة في ديوانه     ،  البيت من الوافر     )٤(

،   هــ    ١٤٠١، بيـروت   ، دار صـادر    ،  أبي سعيد السكري      :شرح، عن ابن األعرابي وأبي عمر الشيباني       
قاله في مدح بغيض وهجاء آلل الزبرقان بن بدر         ، وقد ورد فيه بلفظ محرماً بدل جاركم         ، ٥٤ص  ، م   ١٩٨١

  الـضرب رتـشاف ا ، ٢/٢٦المقتـضب   ، ٣/٤٣كتـاب  وهو فـي ال ، وكانوا قد جفوه فانتقل عنهم وهجاهم       ، 
شـرح أبيـات    ، ٦٨٢شرح األلفية البن النـاظم ص    ، ٢/١٥٥األصول   ، ٣/٣٠٧حاشية الصبان    ، ٤/١٦٧٩

  . ٢/٧٣سيبويه للسيرافي 
عيـة   بأن المضمرة وجوباً بعد واو الم)ويكون (  حيث نصب الفعل المضارع وهو قوله        )ويكون  ( والشاهد فيه   

 .  ويكون بيني وبينكم المودة ، ألم يقع أن أكون جاركم : والتقدير ، في جواب االستفهام 
،  حيث نصب الفعل بأن مضمرة وجوباً بعد واو المعيـة            )وال تكذب   (   : فيه الشاهد ، ٦/٢٧ سورة األنعام    )٥(

   .)يا ليتنا (   وقد سبقه التمني
الكـشاف   ، ٢/٨إتحاف فضالء البشر     ، ١٩٢ المبسوط ص     :نظرا، وهي قراءة حمزة وحفص عن عاصم        )٦(
   .١٣٧الحجة البن خالويه ص  ، ١/١٥



 ١٢٤

 "      يننْؤمالْم نم نَكُوننَا وبر اتبِآي الَ نُكَذِّبونـصبهما فـي جـواب    ،   برفع الفعلين استئنافاً و
  . )١( "التمني ورفع األول ونصب الثاني وجواب لو رأيت أمراً عظيماً 

  
 .ولعلِّي سُأجاهد وأغنم ، افقَني لعلَّك مسافر وتر: كقولك ، الرجاء  .٥
  
، اللهم اهـدني وأعـيشَ سـعيداً        : ومثل  ، رب وفقني وتصلح أموري     : كقولك  ، الدعاء .٦

  .ويارب اغفر لي وتوسع علي في الرزق 
 .وأال تنزل وتصيب خيراً ، أال تزورنا وتمتعنا بحديثك : مثل ، العرض  .٧
  
  .ير وتخفي صدقتك هال أكرمت الفق: مثل ، والتحضيض  .٨

، وال التحـضيض  ، وال العرض ، وال أحفظ النصب جاء بعد الواو في الدعاء        : " قال أبو حيان    
   . )٢( " وال ينبغي أن يقْدم على ذلك إال بسماع ، وال الرجاء 

  
  آراء النحويين في عامل النصب للمضارع بعد واو المعية : رابعاً 

وقـد  ، اصب المضارع بعد واو المعية كالخالف في الفاء         إن الخالف بين النحويين في ن     
  :وتوجزه الباحثة في النقاط اآلتية ، تقدم 

  إلى أن انتصاب المضارع بعد واو المعية هو بأن المصدرية مـضمرة ؛               )٣(  ذهب البصريون   
، وليس له الحـق فـي العمـل    ، وذلك ألن الواو األصل فيها أن تكون حرف عطف ال يختص            

المصدرية ؛ ألنها األصل في عوامـل النـصب فـي    ) أن ( فقدرت  ، ذلك تقدير ناصب    فوجب ل 
  .األفعال 

وذهب أبو عمر الجرمي مـن     ، وهو معنى الخالف    ) فعلى الصرف   ( وأما نصبه عند الكوفيين       
  .  )٤( الكوفيين أنها عاملة بنفسها ؛ ألنها خرجت عن باب العطف 

                                                
،   للعالمة جالل الدين محمد بن أحمـد المحلـي   ،  تفسير الجاللين بهامش المصحف الشريف بالرسم العثماني       )١(

ـ ٨٦٤- ٧٩١(  مـذيالً  ، )  هـ   ٩١١- ٨٤٩( والعالمة جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي          ، )  ه
 ، ١ط، )  المملكـة المغربيـة   ،الدار البيـضاء  ( مكتبة الصفا ، بكتاب لباب النقود في أسباب النزول للسيوطي   

   .١٣٠ص ،   م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥
   .٢/٢٧٥األشباه والنظائر  ، ٣/١٢٨  الهوامعهمع ، ٤/١٦٨٠ ارتشاف الضرب )٢(
  .٥٥٧- ٢/٥٥٥ ، ٧٥اإلنصاف المسألة  ، ٢/٤٠ اللباب )٣(
  .٣/١٧٧أوضح المسالك  ، ٢/٥٥٧ اإلنصاف  : انظر)٤(



 ١٢٥

  : في قوله وقد أبطل ابن األنباري رأيه سابقاً
وفي امتناعـه   ، وألنه لو كانت هي العاملة كما زعم لجاز أن تدخل عليها الفاء والواو للعطف               " 

    . )١( " من ذلك دليل على بطالن ما ذهب إليه 
  

وقد سبق الرد على كلمات الكوفيين من أن الخالف ال يصلح أن يكون موجباً للنصب بل                
  :يف ابن األنباري ويض، ) أن ( هو الذي دعا إلى تقدير 

وإنمـا  ، لم ينتـصب بالفعـل      ، أكرمتُ زيداً   : إن زيداً في قولك     : لو جاز ذلك لجاز أن يقال       " 
فيـه  ، وذلك محال ؛ ألن كونه مفعوالً يوجب أن يكون أكرمت عـامالً             ، انتصب بكونه مفعوالً    

   .)٢( " النصب فكذلك هنا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

                                                
   .٢/٥٥٧اإلنصاف  )١(
  .٢/٥٥٧المصدر السابق  )٢(



 ١٢٦

  أو : س ماخالمبحث ال
  . الناصبة ومواضعها  )أو( معاني : أوالً 

أن تكون حرفَ عطف وتفيد معـانٍ عـدة   : أحدهما ، في الكالم موضعين ) أو ( إن لـ  
  ... . واإلبهام ، والشك ، والتخيير ، اإلباحة : منها 

نحو ، ) أن  ( مع  ) إالَّ  ( فيكون معناها معنى    " أن  " أن تكون ناصبه بإضمار     : والموضع الثاني   
فأفارقك وألسـيرن   ، فإذا قضيته   ، أللزمنَّك أو تقضيني حقي ؛ أي إالَّ أن تقضيني حقي           : ولك  ق

     بالخيانة أو تثبتَ براءته       : ونحو  ، في البالد أو استغني قتل المتهموهذا المعنى هو ما ذهـب      ، ي
  : واستشهد على هذا المعنى ببيت من الشعر وهو قول الشاعر ، إليه سيبويه 
  )١(تُ إذا غَمزتُ قناةَ قومٍ                           كسرتُ كُعوبها َأو تَستَقيما وكن
  
التـي  ) أو ( حيـث إن  ، الناصبة تقتضي مخالفةَ ما قبلها لما بعدها في الـشك  ) أو  ( و  

  :يليها المضارع على وجهين 
هو يقـيم   : كقولهم  ، عه في اإلعراب    فيتب، أحدهما أن يكون مساوياً للفعل الذي قبلها في الشك          " 

   والفعل الذي قبل أو على اليقـين        ، فيكون هو على الشك     ، والثاني أن يكون مخالفاً     ، أو يذهب ،
   . )٢(" فال يتبعه في اإلعراب ؛ ألنه لم يشاركه في حكمه 

  
أسهر أو أنهي قراءتـي ؛ أي إلـى أن          : كقولك  ، ) إلى أن   ( على معنى   ) أو  ( وتكون  

  : أي أن ما بعدها غاية لما قبلها فقد قيل ، نهي أ
                                                

 ٣/٤٨ به في الكتاب     واستشهد ، ١/٢٠٥ البيت من الوافر منسوب لزياد األعجم في شواهد المغني للسيوطي            )١(
 ، ٢٦ ،٤/٢٥شـرح التـسهيل     ،٧/٢٥٦ )غمـز  (  اللسان  وقد روي أيضاً لزياد في ،)إالَّ أن ( على تقدير  ، 

شرح التصريح    ، ٣٢٩٦/ ٤ )غمز  ( لسان العرب    ، ٢/٢٨المقتضب   ، ٢/١٦٩شرح أبيات سيبويه للسيرافي     
 ٣/٢٩٥حاشية الصبان    ، ٤/٩شرح ابن عقيل     ، ٢٨٨المقرب ص    ، ١٢٨بال نسبة في األزهية ص       ، ٢/٢٣٦
مغنـي   ، ٢٣٥شرح شذور الـذهب  ص        ، ٦٧٣أللفية البن الناظم ص     شرح ا  ، ٤/١٦٨٠  الضرب رتشافا، 

    .١/٦٦اللبيب 
  .النواشز في أطراف األنابيب : وكعوب الرمح ، الرمح : القناة : اللغة 

أي إذا أردت إصـالح     ،  بمعنى إالَّ في االستثناء      )أو  ( فيه   حيث جاءت    )أو تستقيما   : ( الشاهد في البيت قوله     
  .فانتصب المضارع بعدها بإضمار أن وجوباً ، فال أكف بهم حتى يحصل صالحهم ، ساد قوم اتصفوا بالف

فعل مضارع منصوب   : تستقيما  ، حرف بمعنى إالَّ مبني على السكون ال محل له من اإلعراب            : أو  : اإلعراب  
ـ ، بأن مضمرة بعد أو التي بمعنى إالَّ وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة     ـ  واأللف لإلطالق والفاع ستتر ل ضـمير م

   .)قناة قوم ( جوازاً تقديره هي يعود على 
   .٧/٢٢شرح المفصل  ، ٤/٢٥ شرح التسهيل )٢(



 ١٢٧

: وكقولـك  ، ال تبرح أو أخـرج إليـك        : نحو قولك   ، ) إالَّ  ( أو  ) حتى  ( وتكون غاية بمعنى    " 
ليصير التقـدير علـى وفـق       ) أن  ( فال بد من إضمار     ، سأزورك أو تمنعني ؛ ألنك أردتَ إالَّ        
ولو رفعت لصارتْ ألحد الشيئين ؛ أي       ،  إالَّ عند منعك     أو، المعنى ؛ أي سأزورك إال مع منعك        

   .)١(" سأزورك أو ستمنعني : 
  

    ولكـن  ،  )٢()  كـي  ( وبمعنـى  ) إلى أن   ( تنصب على معنى    ) أو  ( وذكر بعضهم أن
واعتبر أن ما حملهم على هذا صـالح        ، المالقي عارض أن تنصب أو على أحد هذين المعنيين          

  :ي نحو ما تقدم من جمل قائالً التقديرات الثالثة ف
)      إلـى أن    ( في كل موضع فعليـه المعـول دون         ) إالَّ أن   ( وإنما الصحيح أنها الزمةٌ لمعنى      " 
   .)٣(" ؛ ألن ذلك ال يطَّرد فيها في كل موضع ) كي ( و 
  

ذ وجـدت   إ ، )٤(وإليه ذهب أكثـر النحـويين         ، ة   التقدير هو ما تذهب إليه الباحث      وهذا
  .في المثال الواحد ) أو ( ة االختالفات في تقدير معنى الباحث

، وألضـربنَّك أو لتـسبقَني      ، لَألزِمنَّك أو تقـضيني     : " ومثَّل لها بقوله    ) أو  (  فقد ذكر سيبويه    
  . )٥(" هذا معنى النصب . فالمعنى أللزمنك إالَّ أن تقضيني وألضربنَّك إالَّ أن تسبقَني 

  
  :قائال ) حتى ( و ) أن ( المبرد على تقدير إالَّ وذكرها 

 "        فيه بإضمار أن الذي تنصب ا الوضعني           : فأمني ؛ أي إالَّ أن تقـضيفقولك أللزمنَّك أو تقضي ،
على معنى إالَّ أن يـسلموا   ، )٦(        اتقَاتلُونهم أَو يسلمو     وفي مصحف أبي  ، وحتى تقضيني 

   .)٧("  يسلموا وحتى
  .على معنى إلى أن ) أو يسلموا (   قراءة النصب من اآلية السابقة )٨(وقدر الرضي 

                                                
   .٢/٤٣اللباب  ، ٥٢  صحروف المعاني )١(
   .٢٨٨  صالمقرب )٢(
   . ١٣٤  صرصف المباني )٣(
  .٣٦٧  صتوجيه اللمع ، ٢/٢٧المقتضب  ، ٣/٤٦  الكتاب)٤(
   .٤٧ ، ٣/٤٦الكتاب  )٥(
  .٤٨/١٦ سورة الفتح )٦(
   .٢/٢٧المقتضب  )٧(
  .٤/٦٧شرح الرضي على الكافية  )٨(



 ١٢٨

وذكرها الزجاجي فـي  ) إلى أن تقضيني (   أنها في المثال السابق بمعنى     )١(بينما ذكر ابن هشام     
ها الزجاجي نفسه في    وذكر  ، )٢(" وتكون حرفاً بمعنى إالَّ أن      : " فقال  ) حروف المعاني   ( كتابه  

   .)٣(" إلى أن " إنها بمعنى :  الجمل وقال 
: " ومثَّل لهـا بقولـه      ) إالَّ أن   ( ناصبة بمعنى   ) أو  ( وقد ذكر الهروي الموضع الذي تكون فيه        

ا أَو لَنخرِجنــكُم مـن أَرضـن        : ومنه قوله تعالى ، إالَّ أن تطيعني : يريد ، ألقتلنَّك أو تطيعني 
   . )٥(" إالَّ أن تعودن : معناه  ، )٤(        لَتعودنَّ في ملَّتنا

  
ني يمكن أن تنتظم مع المثـال       وكل المعا ، وترى الباحثة أن ما ذهبوا إليه جميعاً محتمٌل         

يـصلح للتعليـل   ، أللزمنَّك أو تقضيني حقي : " وكأن قولهم ، وتؤدي المعنى المقصود  ، السابق  
  .وللغاية ولالستثناء من الزمان 
  .ال معنى للنصب ها هنا ، هل تكلمنا أو تنبسطُ إلينا : وتقول : " ويؤيد ذلك قول المبرد اآلتي 

فجملـة   ، )٦(       أَو ينفَعونكُم أَو يضرونَ   هلْ يسمعونكُم إِذْ تدعونَ      :  -  عز وجل-قال اهللا 
فالنصب فيه جائز جيـد إذا أردت هـذا         ) إالَّ أن   ( و  ، ) حتى  ( أن كل موضع تصلح فيه      : هذا  

    .)٧(" والعطف على ما قبله مستعمٌل في كل موضع ، المعنى 
  

كانـت لمجـرد   ) حتـى  ( أو )  إلى أن ( أو  )  إالَّ ( تصلح أو أن تكون بمعنى    فإذا لم   
  .وال ينصب المضارع بعدها ، العطف 

فإن كان ما قبلها مما ينقـضي  " ، ومجمل ما تقدم أن سياق الجملة هو الذي يحدد المعنى    
ألنتظرنَّـه أو يجـيء    : ول قولـك   فمثال األ ، ) إالَّ  ( وإالَّ فهي   ، ) إلى  ( شيئاً فشيئاً فهي بمعنى     
   .)٨(...  "  فتقديره إلى أن يجيء 

وال يصلح فـي    ، فهي بمعنى كي    ، ُألطيعن اهللا أو يغفر لي ذنبي         : وأما في مثل قولك     
 .وال معنى إالَّ لفساد المعنى مع كلٍّ منهما ) إلى ( في هذا المثال معنى ) أو ( موضع 

                                                
  . ٢٣٤  صشرح شذور الذهب ، ١/٦٧  اللبيبمغني )١(
   .٥١  صحروف المعاني )٢(
   .١٨٦  صالجمل )٣(
  .١٤/١٣سورة إبراهيم  )٤(
   .١٢١ األزهية ص )٥(
  .٧٣ ،٧٢ /٢٦سورة الشعراء  )٦(
   .٢/٢٨المقتضب  )٧(
   .٦٧٣  صشرح األلفية البن الناظم )٨(



 ١٢٩

  )أو (  الفعِل المضارعِ بعد عامُل نصبِ: ثانياً 
، لقد تقدم ذكر الخالف في عامل النصب للفعل المـضارع بعـد الفـاء و  واو المعيـة       

أو ، ) أن  ( أو بإضـمار    ، فهي إمـا ناصـبة بنفـسها        ، كما هو فيما قبلها     ) أو  ( والخالف في   
  . بالخالف 
  

ولكنه قول مردود إذ إنهـا       ، تنصب المضارع بنفسها    ) أو  (   إلى أن     )١(ذهب الكوفيون   
فعدم اطِّـراد ذلـك يـدلُّ علـى فـساد          ، لو كانت ناصبة بنفسها لكانت ناصبة في كل موضع      " 

  . )٢(" مذهبِهم 
  .مضمرة ) أن ( وقوُل البصريين أنها ناصبةٌ للمضارع بعد 

  
قـتلن  أل: وتعتقد الباحثة أن ما ذهب إليه البصريون هو الصحيح ففي مثل قول القائـل               

 في موضـع  –تقدير إالَّ وحتى    " فالمراد إما قتل الكافر أو إسالمه ؛ وذلك ألن            ، الكافر أو يسلم    
والتقدير اإلعرابي المرتب على اللفظ أن يقدر قبـل         ،  تقدير لُحظ فيه المعنى دون اإلعراب        –أو  

بـأو علـى المقـدر         ناصبة للفعل وهما في تأويل مصدر معطـوف         ) أن  ( وبعدها  ، أو مصدر   
   )٣(" قبلها 

  
بمصدر معمول لكونٍ مقدر ؛ أي ليكون قتـل منـي           ) أو  ( وذلك على تأويل الفعل قبل      

بعدها ليصير مصدراً معطوفاً على مصدر      ) أن  ( ولذلك ال بد من إضمار      ، للكافر أو إسالم منه     
عنى العاطفة اسماً على اسم     إذا حقِّق معناها رجعت إلى م     " كما ذهب النحويون    ) أو  ( آخر ؛ ألن    

، أنا مالزم لك أو قـاضٍ أنـت حقـي     : فالمعنى  ، أللزمنَّك أو تقضيني حقي     : فإذا قال القائل    ، 
فكأنك عطفـت مـصدراً علـى       ، ليكون مني لزوم لك أو قضاء منك لحقي         : فكأنه في األصل    

   .)٤(" مصدر 
، راً على مصدرٍ متوهم     ولكنها عطفت مصدراً مقد   ، فهي إذن حرف عطف ال عمل لها        

  .بعدها ) أن ( ومن ثم لزم إضمار 
  

                                                
وحاشـية   ، ٢٣٢  صالجنى الـداني : نظر ا، ويرى الفراء أنه انتصب بالخالف ، هذا رأي الكسائي فحسب      )١(

  .٣/٢٩٦الصبان 
   .١٣٤  صرصف المباني )٢(
   .٦٧٤  صشرح األلفية البن الناظم ، ٣/٢٩٦حاشية الصبان  )٣(
   .١٣٤  صرصف المباني )٤(



 ١٣٠

   فاًعطنصوب  الم المضارعالفعل: المبحث السادس 
  بعد حروف العطف )  أن  (إضمار

  : جائزة اإلظهار في موضعين ) أن ( نصب الفعل المضارع بإضمار اطَّرد 
   .)١(التعليل وقد سبق الحديث عنها  ) الم ( بعد : األول 
   :  )٢(" و أو بشرطين ، و ثم ، و الفاء ، الواو " بعد أحد هذه األحرف العاطفة   :  ني  والثا

بعدها كالـسببية   ) أن  ( أن يتجرد كل من هذه الحروف من المعنى الذي يوجب إضمار             .١
 .والغاية أو التعليل أو االستثناء مع أو ، والمعية مع الواو ، مع الفاء 

الصاً من التقدير بالفعل ؛ أي غير مقصود بـه معنـى          أن يكون المعطوف عليه اسماً خ      .٢
 .  سواء أكان مصدراً أم اسم ذات ، الفعل 

  :وهذا ما أراده ابن مالك بقوله 
  )٣(فْ أو منْحذ، ثابتاً ) : أن ( به      تنصوِإن على اسمٍٍ خَالصٍٍ فعٌل عطفْ   

  
) أن ( فهذا إظهـار  " ،  يغضب وأن: تريد ، يعجبني ضرب زيد ويغضب : فمثال الواو  

   .)٤(" ويجوز إضمارها ، فيه أحسن 
  :كقول الشاعر 

 س الشُّفوفمن لُب إلي بي                         َأحعين تَقرو باءة٥( ولُبس ع(  
                                                

    . ١٢٩ – ١٢٧ الحديث عنها ص  ورد)١(
   .٤/٢٨٧النحو الوافي  ، ٤/٧٨شرح الرضي على الكافية  )٢(
   .٣/٣١٣حاشية الصبان  ، ٤/٢٠شرح ابن عقيل ،  ٦٨٣ شرح األلفية البن الناظم ص  )٣(
  . ٦٧٢شرح األلفية البن الناظم ص  ، ٢/١٥٠ األصول )٤(
بالعطف على البيت قبله    ) ولبس  ( بالمين والصواب   )   لَلُبس  (فظ البيت من الوافر وقد ورد في كتب النحو بل         )٥(

حملت إلى دمشق فحنت ذات ليلة إلى        ،وأم ابنه يزيد    ، زوج معاوية بن أبي سفيان      ، وهو لميسون بنت بحدل     ، 
  .وطلقها وألحقها بأهلها ، جعلتني علجا : فلما سمعها معاوية قال ... البادية فأنشأت تقول 

 ، ٥٧٤ ، ٥٢٣ ،٥٠٤ ، ٨/٥٠٣خزانـة األدب    ، ٤/١٦٨٨ارتشاف الضرب    ، ٣/٤٥ في الكتاب    البيت: انظر  
شرح  ، ١٣١/ ١جمل  البن عصفور     الشرح   ، ٣/١٩٢أوضح المسالك     ، ٧٧٨ ، ٢/٦٥٣شرح شواهد المغني    

 شـرح  ، ٣/٣١٣حاشية الصبان  ، ٤/٢٠شرح ابن عقيل  ، ٤/٤٨شرح التسهيل  ، ٦٨٦األلفية البن الناظم ص   
هو بال نسبة في شـرح المفـصل        ، ٢/٢٤٤شرح التصريح    ، ١٥٧الجنى الداني ص     ، ٣٤٧شذور الذهب ص  

   .  ٢/٤٢اللباب  ، ٤٢٣رصف المباني ص  ، ٢/٢٦المقتضب  ، ٧/٢٥
وال ،  ألنه اسم وتقـر فعـل   ؛وهو معطوف على اللبس     ،  )الواو(  بعد    )أن( والشاهد فيه نصب تقر بإضمار      

،  والفعل بعدها في تأويـل اسـم          )أن( ألن  ، )  أن   (ولذلك حمل على إضمار   ، لى االسم   يمكن عطف الفعل ع   
 .   الخبر عنهما واحد وهو أحب وجعل ، فعطف اسماً على اسم 



 ١٣١

  : ومثال الفاء قول الشاعر  
ه                    ما كنتُ أوثيضفأر ترعإتراباً على تَربِ لوال توقُّع م ١(ر(  

  
ثم أن تتحدثَ إلي    : والتقدير  ، يسرني لقاُؤك ثم تتحدثَ إلي      : مثل قولك   ) ثم  ( والحرف  

        إلي ثكهنا جائز الحذف ؛ ألن قبله اسماً صـريحاً         ) أن  ( والحرف  . ؛ أي يسرني لقاؤك ثم تحد
  ) .لقاؤك ( وهو 

  : وقول الشاعر 
  )٢(لَه                    كالثَّورِ يضرب لما عافت البقَر ثُم أعق ، إنِّي وقتلي سلَيكاً

  
بمصدر يعطف على االسم الجامـد ؛ ألن  ) أن ( وإنما ينصب الفعل ليتسنَّى أن يسبك مع  

  .الفعل ال يعطف على االسم الخالص 
         لِّمه اللَّه إِلَّا وحياً أَو من وراء حجابٍ أَو يرسـلَ  وما كَانَ لبشرٍ أَن يكَ     : مثل قوله تعالى ) أو ( والحرف 

واألصـل أن  ، بنصب يرسل عطفاً علـى وحيـاً   ، إال نافعاً ، في قراءة السبعة   ، )٣(       رسوالً
  .يرسَل  

  .فخرج من النصب إلى الرفع ) أو ( أنه استأنف بـ : فالحجة لمن رفع " 
  

                                                
همع  ، ٢/٢٤٤شرح التصريح    ، ٣/٣١٤هو بال نسبة في حاشية الصبان       ،   البيت من البسيط مجهول القائل       )١(

شـرح   ، ٣/١٩٤أوضح المـسالك     ، ٤/٤٩شرح التسهيل    ، ٢٤٧ الذهب ص    شرح شذور  ، ٣/١٤١الهوامع  
   . ٤/٢٢شرح ابن عقيل  ، ٦٨٦األلفية البن الناظم ص 

  .فقر : ترب ، استغناء : إتراباً ، أفضل : أوثر ، يتعرض للمعروف ، فقير : معتر ، انتظار : توقع : اللغة 
ما كنت أوثر الغنـى علـى   ، وأصنع الجميل معه ، ضيه فأر، لوال ارتقاب متعرض لطلب المعروف : والمعنى  

  .الفقر 
مضمرة جوازاً بعد الفاء العاطفة لسبقها باسـم        ) بأن  ( حيث نصب الفعل المضارع     ) فأرضيه  : ( والشاهد قوله   

  ) توقع ( خالص من التقدير بالفعل وهو 
شـرح   ، ٤/٣١٢خزانـة األدب   ،  ٢٠/٣٥٧في األغاني   نس بن مدركة الخثعمي     وهو أل ، البيت من البسيط     )٢(

شـرح   ، ٢٤٧شرح شذور الـذهب ص       ، ٤/٢١شرح ابن عقيل     ، ٣/١٤١  الهوامع همع ، ٢/٢٤٤التصريح  
  . ٣/١٩٥أوضح المسالك  ، ٤/٢٩شرح التسهيل  ، ٦٨٦األلفية البن الناظم ص 

الفعل يرسـل فعـل مـضارع     حيث جاء   أَو يرسلَ  : الشاهد في قوله تعالى  ، ٥١/  ٤٢ سورة الشورى )٣(
وأن ، ألن قبلها وحياً وهو اسم صـريح  ، وهي جائزة اإلضمار واإلظهار ، منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد أو   

 .إالَّ وحياً أو إرساالً : والفعل في تأويل مصدر معطوف على وحياً والتقدير 



 ١٣٢

أن يـوحي أو  : إال وحياً ؛ ألنه بمعنـى  : من نصب أنه عطفه على معنى قوله والحجة ل 
    .)١(" وبالفاء ) أو ( فيعطف بعضاً على بعض بـ ، يرسَل رسوال فيوحي 

  
علـى  ، شبيهاً بالفعل لم يجز نصب الفعل المعطـوف         ، ولو كان المعطوف عليه وصفاً      

  :وذلك نحو ، ذلك الوصف 
 "    زيد فيغضب الطائر  وال يمكن أن ينصب    ، معطوف على اسم الفاعل     ) يغضب  ( فإن  ، الذُّباب

  .)٢(" فيغضب زيد الذباب ، الذي يطير : ؛ ألن اسم الفاعل مؤول بالفعل ؛ ألن التقدير 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ٦٤٤حجة القراءات البن زنجلة ص  ، ٣١٩الحجة في القراءات السبع ص  )١(
    .٤/٢٣شرح ابن عقيل  ، ٦٨٧ البن الناظم ص يةاأللفشرح  )٢(



 ١٣٣

  
  ثالثالفصل ال
  

  )العوامل الناصبة للفعل المضارع في صحيح البخاري(
  دراسة تطبيقية

  العوامل الناصبة بنفسها: ل المبحث األو
 أن في صحيح البخاري:      أوالً 

 إذن في صحيح البخاري :  اًثاني     

 لن في صحيح البخاري :  اًثالث     
  كي في صحيح البخاري :  اًرابع     

  العوامل الناصبة بأن المضمرة: المبحث الثاني 
  حتى في صحيح البخاري :      أوالً 

  م الجحود في صحيح البخاري ال: اً ثاني     
  الم التعليل في صحيح البخاري : اً ثالث     
  فاء السببية في صحيح البخاري: اً رابع     

  الفعل المضارع المنصوب عطفاً في صحيح :      خامساً 
                 البخاري

  
  



 ١٣٤

  العوامل الناصبة بنفسها: المبحث األول 
  : في صحيح البخاري) أن : ( أوالً 

المـصدرية الناصـبة فـي صـحيح        ) أن  ( بلغَ عدد األفعاِل المضارعة المنصوبة بعد         
  :البخاري أربعمائة وثمانيةً وعشرين فعالًً وفقاً للتقسيم اآلتي 

  
  :  ثالثُمئة وأربعةُ أفعاٍل وهي على أقسام ) أن ( عدد األفعاِل الصحيحة المنصوبة بعد   

  .مضعفٌ ثالثي واحد وعشرون فعالً منها 
  .وأربعةٌ وثالثون من األفعال المبنية للمجهول 

  
وسـبعةُ  ، وأما هذه األفعال المبنية للمجهول فقد وجد منها سبعةٌ وعشرون فعالً صحيحاً               

  .أفعاٍل معتلة 
  

  .أحدهما فعٌل صحيح واآلخر معتل ، كما ذكر فعالن مبنيان في محل نصب 
  

  .خمسة في صحيح البخاري ثمانيةً وثمانين فعالً هذا وقد بلغ عدد األفعال ال
  

وثالثةُ أفعـاٍل  ، منها خمسةُ أفعاٍل معتلة باأللف    ، وأما األفعاُل المعتلةُ فهي ستةٌ وثالثون       
  .وثمانيةٌ وعشرون فعالً معتالً بالياء ، معتلة بالواو 

  
  . برواية الرفع ) أن ( وقد ورد فعالن مضارعان بعد 

  
  
  
  
  
  
  

  
  



 ١٣٥

  :في صحيح البخاري   ) أن(بيقية على  نماذج تط
   :- صلى اُهللا عليه وسلم -قال رسول اِهللا 

   .)١("  وِإما َأن يقيد ، ِإما َأن يفْدى ، ومن قُتَل لَه قَتيٌل ؛ فَهو بِخَيرِ النَّظَرينِ " ... 
  

   : - عليه السالم -وورد الحديثُ برواية أخرى وهي قوله 
   .)٢("  وِإما َأن يقَاد َأهُل القَتيِل ،  فمن قُتَل فهو بِخَيرِ النَّظَرينِ ِإما َأن يعقََل " ...

  
والحاصـل تفـسير النظـرين      ، ويعقَل من العقل وهو الدية      ، يقاد أي يقتص    : " ومعنى  

   .)٣(" للقصاص أو الدية 
  . ألهل القتيل بثأرهم وإما أن يْؤخَذَ، فهو إما أن يعطي الدية 

  
، ) أن يعقل   ( ، ) أن يقيد   ( ، ) أن يفْدى    : ( - عليه السالم    -والشاهد في الحديث قوله     

  .وهي أفعاٌل مضارعة وقعت بعد أن المصدرية الناصبة فجاءت منصوبة بها ، ) أن يقاد ( 
  

  . أن حرف مصدري ونصب مبني على السكون ال محل له من اإلعراب 
وعالمة نصبه الفتحـة المقـدرة علـى    ) أن (  فعل مضارع مبني للمجهول منصوب بـ       :يفدى  

  .آخره منع من ظهورها التعذر 
  .ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على القتيل 

والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه وتقديره إما الفداء في محل نصب مفعول مطلق لفعـل                 
 محذوف تقديره يفدي فداء.  

  . وإما القَود ،  هو اإلعراب في األفعال األخرى على تقدير إما العقَْل وكذلك
  
  
  
  
  

                                                
سنة ، في  ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجع             ،  صحيح البخاري    )١(

  .٢/١٧٠ ، ٢٤٣٤حديث رقم  ، ١٧٠ص  ، ٢ج، دار الحديث القاهرة ، م  ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الطبع 
  . ١/٤١ ، ١١٢حديث رقم حيح البخاري ص )٢(
   . ٢٦١/ ١ فتح الباري بشرح صحيح البخاري )٣(



 ١٣٦

   :- صلى اهللا عليه وسلم -وقول الرسول 
   .)١(" َألَم َأنْهكُم أن تَلُدوني ؟ " 
  

   :- صلى اهللا عليه وسلم -وقد ذكر الحديث برواية أخرى وهي قول الرسول 
   . )٢(" الَ تُلدوني " 
  

أخـذ  : والمريض لداً ولُـدوداً  ، ولدود  ، والد  ، فهو لد   ، ) لد  ( تَلُدوني من   : " المعنى  و
  .فهو الد وذاك ملدود . بلسانه فمده إلى أحد شقَّي الفم وصب الدواء في الشق اآلخر 

عط فـي أحـد شـقَّي          ما يصب من األدوية ونحوهـا بالمـس  : واللَّدود . ابتلع اللَّدود  : التد فالن   
   .)٣(" الفم 

  
حيث وقع الفعل تَلُدوني وهو فعل مضارع من األفعـال          ) : أن تَلُدوني   :  ( والشاهد قوله 

  .المصدرية فجاء منصوباً بها ) أن ( الخمسة بعد 
  

  . أن حرف مصدري ونصب مبني على السكون ال محل له من اإلعراب 
  . بأن وعالمة نصبه حذف حرف النون ألنه من األفعال الخمسة فعل مضارع منصوب: تلدوني 
ضـمير  : والياء  ، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والنون للوقاية            : والواو  

  .متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به 
 أنهكم  والتقدير ألم ، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل نصب على نزع الخافض              

 عن اللُّد.  
  

تَلُدوني فعل مضارع مجـزوم بــ ال   ، ال ناهية  ) ال تَلُدوني   : ( وعلى الرواية األخرى    
  .وعالمة جزمه حذف حرف النون ألنه من األفعال الخمسة ، الناهية 

  
  

                                                
   .٣/١٧٧ ، ٤٤٥٨حديث رقم  صحيح البخاري )١(
   .٤/٣٠٣ ، ٦٨٨٦حديث رقم  صحيح البخاري )٢(
حامـد  ، أحمد حسن الزيـات  ، إبراهيم مصطفى : قام بإخراجه  ، والمعجم الوسيط    ، ٤/٤٠١٩ لسان العرب    )٣(

 ،     ٢ج، )  تركيـا  ،إسـتانبول  ( ، المكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع     ، محمد على النجار    ، عبد القادر   
   .٨٢١ص 



 ١٣٧

   :- صلى اهللا عليه وسلم -وقول الرسول 
 "      ي َأهف نهميبي كُمَأحد جلي اُهللا                 واِهللا َألن ضالَّتـي افْتَـر تَـهكَفَّار يطعي أن ناِهللا م ندع لَه آثم هل

 هلَي١("  ع(  .   
  

ويلج بكسر الالم ويجوز فتحها من اللجاج وهو        ، هي الالم المؤكدة للقسم     : لََأن  ، المعنى  
صـرار علـى الـشيء    وأصل اللجاج في اللغة هو اإل ، أن يتمادى في األمر ولو تبين له خطؤه         

  .مطلقاً 
  .أشد إثماً : آثم 

أن من حلف يميناً تتعلق بأهله بحيث يتضررون بعدم حنثه فيـه            : " قال النووي   ، معنى الحديث   
فإن قال ال أحنث بل أتورع عن ارتكاب        ، فينبغي أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه          ، 

ل استمراره على عدم الحنث وإقامة الضرر ألهلـه         ب، الحنث خشية اإلثم فهو مخطئ بهذا القول        
   .)٢(" أكثر إثما من الحنث 

  
دخلت أن المصدرية الناصبة على الفعـل       ) ألن يلج    : ( - عليه السالم    -والشاهد قوله   

  .المضارع يلج فنصبته وخلَّصت زمنه لالستقبال 
وهو فعـل معتـل     ، ي بعد أن    جاء الفعل المضارع يعط   ) أن يعطي    : ( - عليه السالم    -وقوله  

  .اآلخر بالياء فنُصب بها 
  

  والـالم    ، حرف مصدري ونصب مبني على السكون ال محل له مـن اإلعـراب              : أن
  .للتأكيد 

 وعالمة نصبه الفتحة ) أن ( فعل مضارع منصوب بـ : يلج.  
 يمينه أشد إثماً مـن  وتقديره لجاجةٌ باستمراره في، وما دخلت عليه ) أن ( والمصدر المؤول من   

 وهذا المصدر لجاجة في محل رفع مبتدأ ، إلى آخره ... أن يعطي.  
  عطيوالمصدر المؤول مـن أن والفعـل       ، فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة        : ي
  ) .من ( في محل جر بحرف الجر ) إعطاء ( تقديره 

  
                                                

   .٤/٢٤٤ ، ٦٦٢٥حديث رقم  صحيح البخاري )١(
عمدة القاري لإلمام بدر الدين أبي محمد محمود بـن أحمـد             ، ١١/٦١٠ فتح الباري بشرح صحيح البخاري       )٢(

لبنان ، روت بي، دار الكتب العلمية ،  عبد اهللا محمود محمد عمر   :ضبطه وصححه ، )  هـ   ٨٥٥ت  (  ، العيني
  .٢٥٨ص  ، ٢٣ج ، م ٢٠٠١-هـ ١٤٢١ ، ١ط، 



 ١٣٨

   :- صلى اهللا عليه وسلم -وقول الرسول 
نَنْتُ يا أبا هريرةَ َأن ال يسَألُني عن هذا الْحديث َأحد َأوُل منْك ؛ ِلما رأيتُ مـن حرصـك              لَقَد ظَ " 

 ديث١(" الح(  .   
  

جاء الفعـل المـضارع            ، ) أن ال يسألُني  : ( - عليه السالم -والشاهد في الحديث قوله    
وإنما ، هنا ليست المصدرية الناصبة     ) أن  ( فوعاً ؛ وذلك ألن     ولكنه مر ، مسبوقاً بأن   ) يسألُني  ( 

 :      - عليـه الـسالم      -وهو قولـه    ، حيث وقعت بعد فعل الظن      ، المخففة من الثقيلة    ) أن  ( هي  
  ) .ال النافية ( وقد فُصلت من الفعل بفاصل وهو ، ) ظننتُ ( 

  
، اسمها ضمير الـشأن محـذوف       و، هذه أن تنصب المبتدأ وترفع الخبر       ) أن  ( وأصل  

والمفعول به  ، والفاعل أحد   ، وجملة يسألُني من الفعل يسأُل      ، لقد ظننتُ أنه ال يسألُني      : والتقدير  
  .    الضمير المتصل الياء في محل رفع خبرها 

  
أن يأتي منصوباً أيضاً ؛ وذلك ألنه وقع بعد ما يفيد الظـن     ) يسألني  ( و يجوز في الفعل       

  .واية الرفع هي األرجح ؛ ألنه فصل بين أن والفعل بفاصل ولكن ر، 
  

ومما يؤكد جواز رواية النصب ورود الفعل مرة أخرى في صـحيح البخـاري بروايـة      
   .)٢("  أن ال يسألَني " النصب 

  
فعل مضارع منصوب بـأن وعالمـة نـصبه         : يسألَني  : اإلعراب على رواية النصب     

، والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعـول بـه   ، وقاية والنون لل، وأحد فاعل ، الفتحة  
)     ظننـتُ  ( وأن المصدرية وما بعدها تقدر بمصدر مؤول في محل نصب مفعول بـه أول لــ               

  .معترضة بين ظننت ومفعوله ) يا أبا هريرة ( و 
  
  
  

                                                
   .١/٣٨ ، ٩٩حديث رقم صحيح البخاري  )١(
لعالَّمة صنعة الشيخ اإلمام ا   ، إعراب الحديث النبوي     ، ٤/٢٣٠ ، ٦٥٧٠حديث رقم   صحيح البخاري   :  انظر   )٢(

حسن موسـى  .  د :دراسة وتحقيق، )  هـ ٦١٦ – ٣٥٨( ، محب الدين أبي البقاء عبد اهللا بن الحسن العكبري     
  .٢٥٧ص ،  م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨ ، ٢ط،  السعودية ،جدة ، دار المنارة للنشر والتوزيع ، الشاعر 



 ١٣٩

هللا  صـلى ا   -المخففة من الثقيلة في مواضع أخرى كثيرة منها قوله            ) أن  ( وقد وردت   
   :  -عليه وسلم 

من َأحد يشْهد َأن الَ ِإلَه إالَّ اُهللا وَأن محمداً رسوُل اهللا صدقاً من قَلْبه ؛ ِإالَّ حرَمـه اُهللا علَـى         ما   "
     )١(" النَّارِ  

حيث خفِّفـت أن    )   َأن الَ ِإلَه إالَّ اهللاُ     : ( - عليه السالم    -ومحل االستشهاد في هذا الحديث قوله       
كما جاء خبرها جملة وبهـذا   ، أنه ال إله إال اهللا      : والتقدير  ، من أن وجاء اسمها ضميراً محذوفاً       

  . وجملة الخبر في محل رفع ، فجاء اسمها ضميراً مبنياً في محل نصب ، تحققت شروط عملها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                
   .١/٤٦ ، ١٢٨حديث رقم  صحيح البخاري )١(



 ١٤٠

  :رأة من األنصار  الم- صلى اهللا عليه وسلم -وقول الرسول 
   .)١(" ما منَعك َأن تَحجين معنَاَ ؟ " 
  

مرفوعاً وعالمة رفعه ثبوت النون ألنـه       ) تحجين  ( جاء الفعل   ) َأن تَحجين   : ( الشاهد  
  ) .أن ( رغم أنه مسبوق بـ ، من األفعال الخمسة 

  
   . )٢(" قال أن تحجين بزيادة النون وهي لغة : " قال ابن حجر 

  
   :    كقوله تعالى ، فهي على إهمال أن ، وعلى هذه الرواية بزيادة النون بدون نَصب  

  ِكَاحةُ النقْدع هدي بِيالَّذ فُوعي فُونَ أَوعإَالَّ أَن ي        )٣(.   
    .)٤(وذلك على قراءة من قرأ بسكون الواو في يعفو 

  . بالرفع على قراءة مجاهد )٥(        الرضاعةَأَن يتم     :  وكقوله تعالى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .٢/٦ ، ١٧٨٢ رقم حديث صحيح البخاري )١(
   .٣/٧٣٨ فتح الباري )٢(
  .٢/٢٣٧سورة البقرة  )٣(
   .١/١٥٥ معاني القرآن للفراء )٤(
  .٢/٢٣٣ سورة البقرة )٥(



 ١٤١

   :في صحيح البخاري) إذن (  : اًثاني
  .وقد جاء بعدها الفعل منصوباً ، في صحيح البخاري في موضعين ) إذن ( وردت   

  
  ) :إذن ( نماذج تطبيقية على األفعال المضارعة بعد 

  
   :- صلى اهللا عليه وسلم - قال رسول اهللا: الموضع األول 

من َأحد يشْهد َأن الَ ِإلَه إالَّ اُهللا وَأن محمداً رسوُل اهللا صدقاً من قَلْبه ؛ ِإالَّ حرَمـه اُهللا علَـى         ما  " 
   .)١("  إذاً يتَّكلُوا " : َأفالَ ُأخْبِر بِه النَّاس فَيستبشروا ؟ قَاَل ، قَاَل يا رسوَل اهللا ، " النَّارِ 

  
راداً بهذا القـول علـى    )  إذاً يتَّكلُوا    : ( - عليه السالم    -والشاهد في هذا الحديث قوله        

وبهذا تحقَّق الشرط   ، ) إذاً  (  ومجيباً على سؤاله مبتدئاً جوابه بالحرف        – رضي اهللا عنه     –معاذ  
وتحقَّـق  ، واعتمد الفعل عليها    ،  الكالم   وهو وقوعها مصدرة في أول    ، األول من شروط عملها     

دون أن يفصل بينها وبـين هـذا الفعـل        ، الشرط الثاني فقد جاء الفعل المضارع بعدها مستقبالً         
  . بها دون أن يعتمد على ما قبلها ) يتَّكلُوا ( فقد وصل الفعل ، بفاصل 

  
سها بنـاء علـى      بنف – وهو نصب الفعل المضارع بعدها       –وبهذا استوفت شروط عملها     

  .مذهب جمهور النحويين 
  

  .حرف جواب ونصب واستقبال : إذن 
وعالمة نصبه حذف حرف النون ألنه من األفعال الخمسة         ، فعل مضارع منصوب بإذن     : يتكلوا  

  .والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ، 
  

أمثال الخليـل ورضـي     ، رة  مقد) بأن  ( منصوب  ) إذن  ( وعلى من يرى أن الفعل بعد         
فمعنى ، فإن الفعل بعد إذن يقدر بمصدر في محل رفع مبتدأ خبره محذوف             ، الدين  ومن تبعهما     

  .إذاً اتَّكالهم حاصٌل أو واجب : إذاً يتَّكلوا 
  

                                                
   .١/٤٦ ، ١٢٨حديث رقم صحيح البخاري  )١(



 ١٤٢

وقد انفرد الجواب لوحـده دون      ، في هذا الحديث فهي تحمل معنى الجواب        ) إذاً  ( وأما    
جواب ال جزاء معه ؛ ألن المعنى إن أخبـرتهم     ) إذاً يتكلوا    : ( -يه السالم    عل -فقوله  ، الجزاء  

  .يمتنعوا عن العمل اعتماداً على ما يتبادر من ظاهر الكالم 
وهذا هو ما عليه المعاصرون في كتابتها بـالنون  ، في هذا الحديث بالنون ) إذن  ( كتبت    

  .ي الحروف وال يدخل التنوين ف، مطلقاً ؛ العتبارها حرفاً 
  

الَ ِإنِّـي َأخَـافُ َأن      : " - عليـه الـسالم      -ولقد ذكر الحديث برواية أخرى وهي قوله          
  .  )١(" يتَّكلُوا 

وعالمة نـصبه   ، بأن المصدرية الناصبة    ) يتكلوا  ( وفي هذا شاهد على نصب الفعل المضارع        
  .حذف حرف النون 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .١/٤٦ ، ١٢٩حديث رقم صحيح البخاري  )١(



 ١٤٣

   : - صلى اهللا عليه وسلم - رسول اهللا فقال: ... الموضع الثاني 
إذْاً يحطمكُـم النَّـاس     : " قَاَلتْْ َأفَالَ ُأرسُل إلَيـه فَُأبـشِّره ؟ قَـاَل           " يا ُأم سلَمةَ تيب علَى كَعبٍ       " 

 لَةاللَّي اِئرس مالنَّو ونَكُمنَعم١(" فَي(  .   
  

حيث جاء بالفعل الـصحيح يحطمكـم       ) إذاً يحطمكم   : (  - عليه السالم    -والشاهد قوله     
  ) .إذاً ( منصوباً بعد 

  
  .شروط العمل ؛ فلذا نصبت ) إذاً (  وقد استوفت 

  .فهي مبتدأة في أول الكالم ، حيث وقعت في صدر جملتها ال يرتبط ما بعدها بما قبلها 
  .لفعل عن إذاً بفاصل دون أن يفصل هذا ا، كما جاء الفعل بعدها مضارعاً مستقبالً 

  
  .حرف جواب وجزاء ونصب واستقبال : إذاً   
  كُممطوالكاف ، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره       ) إذاً  ( فعل مضارع منصوب بـ     : َيح

  ، للجمع : والميم ، ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به 
 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة : النَّاس.  

  
وقد اجتمع فـي هـذا الحـديث الجـواب         ، في هذا الحديث فجواب وجزاء      ) إذاً  ( وأما  
  وهو التحطيم والمنع من النوم ، يتعلق بمن سيقوم بالتبشير ) إذاً ( ألن الفعل بعد ، والجزاء معاً 

  
وكتابتهـا  ، في هذا الحديث باأللف على خالف كتابتها في الحديث السابق           ) إذاً  ( كتبت  

  .وهذا هو مذهب جمهور النحويين أيضاً ، كما هو في رسم المصحف باأللف 
  

 عليه  -وال بد في هذا الحديث من التنويه على مجيء الفعل المضارع مرفوعاً في قوله               
  ) . يحطَمكم ( على الرغم أنه معطوفٌ على الفعل المنصوب قبله ، ) فيمنعونكم  : ( -السالم 

 ) .فإذا هم يمنعونكم : ( داء والتقدير ويمكن تخريجه بالرفع على االبت

   
  

                                                
   .٣/٢٣٦ ، ٤٦٧٧حديث رقم  صحيح البخاري )١(
  



 ١٤٤

   : في صحيح البخاري )لن(  : اًثالث
في الحديث الشريف في صحيح البخاري في ثالثة وثالثين موضعاً حسب           ) لن  ( وردت  
  : التصنيف اآلتي 

  
  ) .لن ( خمسةٌ وعشرون موضعاً منها جاءت أفعاالً صحيحةً منصوبةً بعد 

وفعالن آخران من األفعال المضعفة     ، ٌل واحد مبني للمجهول      ومن هذه األفعال ورد فع    
  .الثالثية 

  
  : وفيها ، وأما األفعال المعتلة فهي على ثالثة أقسام   

  .موضع واحد شاهد على الفعل المعتل باأللف 
  .وموضع واحد على الفعل المعتل بالواو 

  .وثالثة أفعال معتلة بالياء 
  . ألفعال الخمسة منصوبة بعد لن كما ورد ثالثة أفعال من ا

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤٥

    ) : لن (نماذج تطبيقية على األفعال المضارعة المنصوبة بعد
  :  قال - صلى اهللا عليه وسلم -عن النبي ، عن أبي هريرةَ 

 " رسي ينالد إن ،  هإالَّ غَلَب دَأح ينالد شَادي لَن١(... " و(.   
  

، ال يتعمق أحد في األعمال الدينية ويترك الرفق إالَّ عجز وانقطـع فيغلـب               : " المعنى  
كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليـل فنـام عـن صـالة                       

   .)٢(" الصبح 
  

 بعـد   جاء الفعل المضارع يشاد منـصوباً     ) لن يشاد    : ( - عليه السالم    -والشاهد قوله   
  ) .لن ( حرف النصب 

  
 )    الدين وأضـمر الفاعـل    ، الدين منصوب على المفعولية     : " يقول ابن حجر    ) : يشاد

مبني لمـا لـم   ) يشاد ( وحكى صاحب المطالع أن أكثر الروايات برفع الدين على أن           ، للعلم به   
   . )٣(" وعارضه النووي بأن أكثر الروايات بالنصب ، يسم فاعله 

  .حرف نفي ونصب واستقبال : لن 
 وعالمة نصبه الفتحة ) لن ( فعل مضارع منصوب بـ : يشاد.  

  
  .إذ إن النفي مستمر بها أبداً ، في هذا الحديث غاية ) لن ( وليس للمنفي بـ   

فالحديثُ فيـه توجيـه إلـى       ، فالغلبة محققة الوقوع لكل واحد يبالغ في العبادة ويفرط في أدائها            
دال ومنع المبالغة ؛ ألن اإلكثار والتعمقَ في العبادات الدينية يؤدي إلى الملـل واالنقطـاع                االعت
فالحديث فيه تأكيد على العجز واالنقطاع عن العبادة ألي أحد يتعمق في العبادة واألعمال              ، عنها  

  . الدينية 
  

  . وكما يقال قليٌل دائم خير من كثير منقطع 
  

                                                
   .١/١٨ ، ٣٩حديث رقم ي صحيح البخار )١(
   . ١٢٠ ، ١/١١٩السابق المصدر  )٢(
   .١/١١٩ فتح الباري بشرح صحيح البخاري )٣(



 ١٤٦

وهي تنفي المستقبل نفياً مؤكداً مـع  ) لن ( تخدم الحديث أداة النفي    ولتأكيد هذه الحقيقة اس     
  .والذي يفيد التوكيد أيضاً ، أداة االستثناء إالَّ لتكونا معاً أسلوب القصر 

  .كما أن لفظ أحد فيه عموم وشمول الغلبة ألي إنسان 
  

خاصـة  ، أييد النفي تفيد في سياقها هذا ت ) لن  ( فإن  ، وسط هذه الدالالت أللفاظ الحديث        
  .وأن الفعل بعدها لم يقيد بزمن معين  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤٧

   : - صلى اهللا عليه وسلم -وقول الرسول 
 "    اللَّه نا مْؤيطَانِ    ، الرالشَّي نم لْمالحو ،        ارِهسي نقْ عصبفَلْي لُمالح كُمدَأح لَمذْ، فَِإذَا حتَعسباِهللا  ولْي 

 هرضي ؛ فَلَن نْه١(" م(.   
   .)٢(" فَِإنَّها الَ تَضره  : " - عليه السالم -وللحديث رواية ُأخرى وهي قوله 

  
  .ما يراه الرائي في منامه حسناً كان أو مكروهاً : الحلُم : " المعنى   

ـ  : فإنها ال تضره     ، سيئة الكاذبـة المكروهـة   وإنما أنث الضمير باعتبار أن الحلم هو الرؤيـا ال
   .   )٣(" والرؤيا المكروهة هي التي تكون عن حديث النفس وشهواتها 

  
أتى الفعل المضارع المـضعف الثالثـي   ) َ لَن يضره  : (- عليه السالم -والشاهد قوله     

 والفاعل ضمير مستتر جوازاً   ، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة     ) لن  ( منصوباً بعد حرف النصب     
  .  والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به ، تقديره هو يعود على الحلم 

  
ِإنَّهـا الَ  ( و ) لَن يضره : ( وهما ، من خالل هذا الحديث الشريف والذي ورد بروايتين    

 هرفي الثانية ) ال ( والنفي بـ ، في األولى ) لن ( باستخدام النفي بـ ) تَض.  
  ) .ال ( أبلغ من النفي بـ ) لن ( ما ذهب إليه ابن يعيش وهو أن النفي بـ يتبين صحة 

) إنهـا  (  لم يستخدم أداة التوكيد - عليه السالم -إذ إنه كما هو واضح في الروايتين أن الرسول   
  ) .ال ( وإنما استخدمها في سياق النفي بـ ، ) لن ( مع حرف النفي 

 هـذه  - عليه الـسالم  -للضرر عن أي إنسان يتبع وصايا الرسول     فيه نفي   ) لَن يضره   ( فقوله  
 عند الحلم .  

، هذا ولم يذكر بعد لن في هذا الحديث ما يدل على الغاية ولم يقيد الفعل بعدها بأي زمن                 
ألن المنفي بها فـي هـذا       ، وهي بذلك تحمل معنى النفي المطلق  ألن يصاب أي إنسانٍ بضرر             

  .الحديث يغير حد 
  
  
  
  

                                                
   .٤/٣٣٦ ، ٧٠٠٥حديث رقم  صحيح البخاري )١(
   .٤٠١ /٢ ، ٣٢٩٢حديث رقم  صحيح البخاري )٢(
   .١٥/٢٤٦ عمدة القاري )٣(



 ١٤٨

   : - صلى اهللا عليه وسلم -وقول الرسول 
   .  )١(" والَ ينْبغي عنْد نَبِي تَنَازع ، اْئتُوني َأكْتُب لَكُم كتَاباً لَن تَضلُّوا بعده َأبداً فَتَنَازعوا " 

  . )٢(" ال تَضلُّوا بعده  : " - عليه السالم -وقد ورد الحديث برواية أخرى وهي قوله 
  

هو نفي وحذفت النون في الروايـات التـي         : " قال ابن حجر    ) ال تَضلُّوا   ( وفي رواية     
   . )٣(" وصلت إلينا ألنه بدل من جواب األمر وتعدد جواب األمر من غير حرف العطف جائز 

  
حيث جـاء الفعـل     ) لَن تَضلُّوا    ( – عليه السالم    -والشاهد في الحديث قول المصطفى        

وعالمة نصبه حذف حـرف النـون ألنـه مـن األفعـال            ) لن  ( لوا منصوباً بـ    المضارع تض 
  .الخمسة 

  
) أبـداً   ( المنفي بلن نفياً مؤكداً بلفظ      ) تضلوا  ( لقد ُأتْبِع الفعُل    ) : لَن تَضلُّوا بعده َأبداً     (   

ـ    ، وهي ظرف زمان للمستقبل      ضالل مـدى  وذلك للداللة على االستمرار على الهداية وعـدم ال
زيادة في تأكيد النفي فـي      ) أبداً  ( فقد كان استخدام هذه اللفظة      ، الدهر حال تسلُّمهم لهذا الكتاب      

  .المستقبل 
  

حيث جاء  ) فَتَنَازعوا   : ( - عليه السالم    -وفي الحديث شاهد آخر وهو قول المصطفى          
 جـواب النفـي المحـض                    منصوباً بعد فاء السببية لوقوعـه فـي       ) تنازعوا  ( بالفعل المضارع   

 )  .لن تضلوا ( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .٣/١٧٢ ، ٤٤٣١حديث رقم  صحيح البخاري )١(
   .١/٤١ ، ١٤٤حديث رقم لبخاري  صحيح ا)٢(
   .١/٢٦٤ فتح الباري )٣(



 ١٤٩

  : في صحيح البخاري  )كي(  : اًرابع
 : " - عليـه الـسالم      -وهو قوله   ، في صحيح البخاري في شاهد واحد       ) كي  ( وردت  

    .)١("  وتَستحد الْمغيبةُ ، ِلكَي تَمتشطَ الشَّعثَةُ 
  

ولم يـأت بعـدها        ، حيث سبقتها الالم    ، د مصدرية ناصبة    في الشاه ) كي  ( وقد جاءت   
  .أن 

والـالم  ، وهي حينئذ حرف مصدري ونصب بمنزلة أن ؛ ألن حرف الجر ال يدخل على مثلـه                 
والفعل تَمتشطَ فعل مضارع منصوب بكي وعالمة نصبه الفتحـة الظـاهرة            ، حرف تعليل وجر    

  .الضمة والشعثة فاعل مرفوع وعالمة رفعه ، على آخره 
  .كما كان ذلك في أن ، مجرور بالالم ، وكي وما دخلت عليه في تأويل مصدر 

الحتملـت  ، فذكرت كي وحدها في الكـالم       ، دون الالم   ) كي تمتشطَ   (  ولو جاء الحديث بلفظ     
  .الوجهين المصدرية الناصبة والتعليلية الجارة 

 ) .  تمتشطَ ( ى الفعل منصوباً بالعطف عل) تستحد ( وقد جاء الفعل المضارع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .٣/٣٩٨ ، ٥٢٤٥حديث رقم  صحيح البخاري )١(



 ١٥٠

  العوامل الناصبة بأن المضمرة : نياثالمبحث ال
   : في صحيح البخاري )حتى: ( أوالً 

في مائـة وخمـسة وثمـانين       صحيح البخاري   في الحديث الشريف في     ) حتى  ( وردت  
  :موضعاً بنصب الفعل المضارع بعدها حسب التصنيف اآلتي 

  
ومن ، مائةٌ وثالثةٌ وعشرون فعالً     ) حتى  ( عدد األفعاِل الصحيحة المنصوبة بعد      : أوالً    

  .وعشرةُ أفعاٍل مضعفة ثالثية ، هذه األفعال الصحيحة ورد تسعةُ أفعاٍل مبنية للمجهول 
  

  :أربعةٌ وثالثون فعالً ومنها ) حتى ( عدد األفعاِل المعتلة المنصوبة بعد : ثانياً   
  . معتلة باأللف خمسةُ أفعاٍل

  . وفعٌل  واحد معتلٌّ بالواو 
  . وثمانيةٌ وعشرون فعالً معتالً بالياء 

  
ثمانيـةٌ  ، دون الصحيحة والمعتلـة     ) حتى  ( عدد األفعال الخمسة المنصوبة بعد      : ثالثاً    

  .وعشرون فعالً 
  

  .في ثالثة مواضع برفع الفعل المضارع بعدها ) حتى ( وردت : رابعاً   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥١

   :في صحيح البخاري  ) حتى( نماذج تطبيقية على 
   :-صلى اهللا عليه وسلم  - قال رسول اهللا

   .)١(" واللَّه ما يصلُح أن تَنْكحيه حتَّى تّعتَدي آخر اَألجلَينِ " 
  

: يعنـي  ، وتربص أربعة أشهر وعـشر  ، يعني وضع الحمل : آخر األجلين   : " المعنى    
٢(" ي بأطولهما تعتد(.   

  
، ) حتى  ( حيث وقع الفعل تعتدي بعد      ) حتى تعتدي    : ( - عليه السالم    -والشاهد قوله     

  . فجاء منصوباً بأن مضمرة وجوباً بعدها 
  

  .مبني على السكون ال محل له من اإلعراب ، حرف غاية وجر بمعنى إلى : حتى   
 بعد حتى وعالمة نصبه حذف حرف النـون         فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً      :تعتدي  

  .ألنه من األفعال الخمسة 
  .والتقدير حتى اعتدادك ، وأن المضمرة والفعل في تأويل مصدر مجرور بالحرف حتى 

  
بأن المصدرية الناصـبة    ) تنكحيه  ( وفي الحديث شاهد آخر على نصب الفعل المضارع           

والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت     ،  الخمسة   وعالمة نصبه حذف حرف النون ألنه من األفعال       ، 
  . والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به ، 
  

وما بعـدها  ، ) إلى ( إذ يصلح في موضعها ، في هذا الحديث جارة  ) حتى  ( وقد وقعت     
وهـو  ، وآخراًً ، فجاء مجرورها اسماً ظاهراً     ، غاية لما قبلها كما تحقق في مجرورها الشرطان         

  .اعتدادك : وتقديره ، مصدر المؤول من أن المضمرة والفعل بعدها ال
حتـى تعتـدي آخـر     : ( - عليه الـسالم  -كما جاء مجرورها داالً على انتهاء الغاية في قوله        

 ) األجلين 

  
  
  

                                                
   .٣/٤١٨ ، ٥٣١٨حديث رقم  صحيح البخاري )١(
   .٤٣٣/ ٢٠ عمدة القاري )٢(



 ١٥٢

  : ومثال ما جاء مرفوعاً من األفعال بعد حتَّى قوله عليه الصالة والسالم 
، فَيسبِقُ علَيـه كتَابـه   ، لَيعمُل حتْى ما يكُون بينَه وبين الْجنَّة إالَ ذراع    ، م  فإن الرجَل منْكُ  "  ... 

، فَيسبِقُ علَيه الكتَـاب  ، ويعمُل حتْى ما يكُون بينَه وبين النَّارِ إالَ ذراع      ، فَيعمُل  بِعمِل َأهِل النَّارِ      
فَي نَّةِل الْجِل َأهمُل  بِعم١(" ع(  .   
  

  .برفع الفعل يكون بعد حتى ) حتْى ما يكُون : ( والشاهد في الحديث قوله 
  
وجاء الفعـل بعـدها     ، ابتدائية  ) حتى  ( وتوجه الباحثة هذه الرواية برفع الفعل على أن           

  .ينه وبين الجنة إال ذراع إذ إنه يتسبب عن عمل الرجل أال يكون ب، مسبب عما قبلها 
  

       وقد وقع الفعل بعد حتى مؤوالً بالحال إذ يصلح في موضعها الفاء أي يعمُل فمـا يكـون
  .ووقع الفعل بعدها أيضاً فُضلة ، بينه وبين الجنة إال ذراع 

  
وإنما هو مـن    ، والرفع في هذا الشاهد جائز ؛ ألن الفعل لم يكن حاالً على وجه الحقيقة                 
  .ويل ؛ ولذلك أجاز بعضهم أن تكون حتى في هذا الشاهد ناصبة باب التأ

ويكـون منـصوبة       ، ولم تكف عـن العمـل       ، نافية  : وما  ، حتى هي الناصبة    : قال الطبيبي   " 
    .)٢(" بحتى 

  .فينصب الفعل بعد حتى ؛ ألنه مستقبل بالنسبة إلى تلك الحال 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .٢/٣٨٥ ، ٣٢٠٨حديث رقم صحيح البخاري  )١(
  .١١/٥٧٣فتح الباري  ، ٢٣/٢٢٦ عمدة القاري )٢(



 ١٥٣

  .واإلبتدائية ، والعاطفة ، الجارة : سامها الثالثة في صحيح البخاري بأق) حتى ( لقد وردت 
فَلْيواصْل ، فَأيُّكُم َأراد َأن يواصَل     ، الَ تُواصلُوا    : " - صلى اهللا عليه وسلم      -فأما الجارة فكقوله    

   )١(" حتَّى السحرِ 
  

ومـا  ،  االسم   جاءت حتى وقد وليها   ) : حتى السحرِ    : ( - عليه السالم    -والشاهد قوله   
  .بعدها غاية لما قبلها كما يصلح في موضعها إلى 

بعد أن كان النهي عن الوصـال       ،  قد أباح الوصال إلى السحر       - عليه السالم    -أي أن الرسول    
فأبـاح  ، سواء في ذلك جميع الليل أو بعضه ثم خص النهي بجميـع الليـل               ، في الصوم مطلقاً    

  .الوصاَل إلى السحر 
  

  . حرف غاية وجر مبني على السكون ال محل له من اإلعراب : فحتى 
  .  وعالمة جره الكسرة ) حتى ( اسم مجرور بـ : السحرِ 

  
   : - صلى اهللا عليه وسلم -العاطفة قول الرسول ) حتى ( ومثال   

 "تَّى الجذَا حي هقَامي مف تُهَأير ِإالَّ قَد هَأر كُنْتُ لَم ءشَي نا مم ٢(...  "  نَّةَ والنَّار(   
، وقد ُأشرِك ما بعدها بما قبلها في اإلعـراب والحكـم            ، جاءت حتى في الحديث السابق عاطفة       

وذلك بالعطف على الضمير    ، معطوف منصوب وعالمة نصبه الفتحة      ) الجنة  ( وعلى ذلك لفظ    
  ) .رأيتُه ( المتصل المنصوب الهاء في 
وبعـضاً ممـا    ، " الجنة  " فجاء المعطوف بها اسما ظاهراً       ) حتى( كما تحقق شرط العطف بـ      

كما جـاء   ، - عليه السالم -فرؤية الجنة هي بعضاً من الرؤى الكثيرة التي شاهدها النبي   ، قبله  
  .المعطوف غايةً لما قبله في الزيادة والتعظيم 

  
   .)٣(وقد جاء الحديث مكرراً ثالث مرات أخرى برواية النصب    

  
  
  

                                                
   .٢/٥٣ ، ١٩٦٧حديث رقم لبخاري  صحيح ا)١(
   .١/٥٩ ، ١٨٤حديث رقم  صحيح البخاري )٢(
 ، ٧٢٨٧حديث رقم  ، ١/٢٦٨ ، ١٠٥٣حديث رقم  ، ١/٢٣١ ، ٩٢٢ حديث رقم صحيح البخاري : انظر )٣(
٤/٣٩٩.   



 ١٥٤

   .)١()  حتى الجنةُ والنار ( ن الحديث جاء برواية الرفع كما أ
 عليـه      -ابتدائية وقد وقع بعدها المبتدأ وهو قولـه         ) حتى  ( وتوجه الباحثة هذه الرواية على أن       

  .حتى الجنة والنار رأيتهما : والتقدير ، والخبر محذوف ) الجنة  : ( -السالم 
  

وإنَّك مهما َأنْفَقْتَ مـن      : " ... -لى اهللا عليه وسلم      ص -االبتدائية قوله   ) حتى  ( ومثال    
 قَةٌ ، نَفَقَةدا صةُ ، فَِإنَّهتَّى اللُّقْم٢(... "  ح(   

وهي مبتـدأ خبـره محـذوف       ) اللقمةُ  ( وقد وقع بعدها االسم     ، حتى هذه ابتدائية    : حتى اللقمةُ   
  .حتى اللقمةُ تجعلها : والتقدير 

  
 صـلى اهللا    -واالبتدائية في قوله    ، والعاطفة  ، الجارة  : معت األنواع الثالثة    هذا وقد اجت    

   :-عليه وسلم 
   )٣("  ما من مصيبة تُصيب الْمسلم ؛ إالَّ كَفَّر اللَّه بِها عنْه ؛ حتَّى الشَّوكَة يشَاكُها " 
  

ية الجر كما هي فـي صـحيح     حتى الشوكة بروا   : - عليه السالم    -موطن الشاهد قوله    
  .فرواية الجر ظاهرة . والشوكة اسم مجرور بها ، البخاري على أن حتى حرف غاية وجر 

  .حتى وجد الشوكة يشاكها : ويجوز النصب بتقدير عامل أي 
  .ويشاكها خبره ، وبالرفع على االبتداء على أن الشوكة مبتدأ 

  
.  إلى ؛ أي لو انتهى ذلك إلـى الـشوكة            بمعنى، يجوز الشوكة بالجر    : " قال العكبري   

: وفيـه وجهـان     ، وبالرفع على جواز فيـه      ، وبالنصب على تقدير يجد الشوكة أو مع الشوكة         
أي حتـى الـشوكةُ        ، والثـاني هـو مبتـدأ       ، وهو معطوف على الضمير في تصيب       : أحدهما  
     .)٤("  تشوكُه 

  
  
  

                                                
   .١/٣٤  ،٨٦حديث رقم صحيح البخاري : انظر  )١(
   .٢/٢٦٢ ، ٢٧٤٢حديث رقم  صحيح البخاري )٢(
   .٤/٢٦ ، ٥٦٤٠حديث رقم يح البخاري  صح)٣(
   .٢٠٠ إعراب الحديث النبوي ص)٤(



 ١٥٥

    :الم الجحود في صحيح البخاري : ثانياً
عليه الـصالة    - في موضع واحد وهو قوله       الجحود في صحيح البخاري   ) الم  ( رت  ذُك 

   : -والسالم 
 " لَكما كُنْتُ ِلآخُذَ جم ، الُكم و؛ فَه ذِلك لَكم١(" فَخُذْ ج( .    
  

وذلك بنصب الفعل المـضارع آخـذَ       ) ما كُنْتُ ِلآخُذَ     : ( - عليه السالم    -والشاهد قوله     
  .المؤكدة لنفي خبر كان الناقصة الماضية لفظاً ،  بعد الم الجحود لوقوعه

  . الم الجحود لتأكيد النفي لألخذ - عليه السالم -وقد استخدم الرسول 
  

  .حرف نفي مبني على السكون ال محل له من اإلعراب : ما   
  .فعل ماضٍ ناقص مبني على السكون التصاله بتاء الفاعل : كنتُ 

  .متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان ضمير : والتاء 
  .مثالً ) مريداً ( خبر كان محذوفاً تقديره : وعلى رأي البصريين 

  .الالم حرف جر مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب : آلخذ 
  .فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوباً بعد الم الجحود وعالمة نصبه الفتحة :  آخذ 

والجار والمجرور متعلقان بخبر كـان      ، ل في تأويل مصدر مجرور بالالم        وأن المضمرة والفع  
  .والتقدير ما كنتُ مريداً آلخذ جملك ، ) مريداً ( المحذوف 

  ) .أنا (  وفاعل آخذَ ضمير مستتر وجوباً تقديره 
  .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة : جملك 

  
  .ر زائد للتوكيد الالم حرف مبني على الكس: وعلى رأي الكوفيين   

  .فعل مضارع منصوب بالالم وعالمة نصبه الفتحة :آخذَ 
والجملة من الفعل والفاعل المستتر والمفعول به فـي  ، وجملَك مفعول به   ، وفاعله ضمير مستتر    
  .   محل نصب خبر كان 

  
  
  
  

                                                
   .٢/٢٥٠ ، ٢٧١٨حديث رقم  صحيح البخاري )١(



 ١٥٦

   : التعليل في صحيح البخاري )الم(  : ثالثاً
ستة وعـشرين   ، ي في أربعة وثالثين موضعاً      التعليل في صحيح البخار   ) الم  ( وردت  

وثالثـة أفعـال مبنيـة    ، وأما األفعال الخمسة فهي أربعة أفعاٍل  ، موضعاً من األفعال الصحيحة     
  . وفعل واحد معتل بالياء ، للمجهول 

   :- صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا : ومنها 
  .  )١(" ضُل الْكَأل الَ يمنَع فَضُل الْماء ِليمنَع به فَ" 
  

بنصب الفعل المضارع المبنـي  ، ) ليمنع  : ( - عليه السالم -والشاهد في الحديث قوله    
  ويجوز إظهار أن فنقول َألن يمنع ، للمجهول يمنع بأن مضمرة جوازاً بعد الم كي أو الم التعليل 

  
ال هذا الحـديث فـيمن يريـد              حيثُ يق ، وقد جاء ما بعد هذه الالم سبباً وعلة فيما قبلها           

االختصاص ببئر الماء فيمنع فضل ماء بئره أن يرِده نعم غيره للشرب وهو ال حاجة لـه فـي             " 
فأمر الشارع صاحب البئر أن ال يمنع فضل المـاء ؛  ، وإنما حاجته إلى الكأل   ، الماء الذي يمنعه    

   .  )٢(" لئال يكون مانعاً للكأل 
  

 نعمال محل له من اإلعراب ، الالم حرف جر مبني على الكسر يفيد التعليل : ِلي.  
  فعل مضارع مبني للمجهول منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد الم التعليل وعالمة نـصبه              : يمنع

  .الفتحة 
والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محـل جـر          ، الباء حرف جر مبني على الكسر       : به  

  .ار والمجرور متعلقان بـ فضُل الماء والج. بحرف الجر الباء 
  .وهو مضاف ، نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة : فضُل 
  .مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة : الكأل 

والم التعليل حـرف زائـد لتوكيـد         ، منصوب بالم التعليل نفسها     ) يمنع  ( وعلى رأي الكوفيين    
  .النفي 

   
  
  

                                                
   .٤/٣٢٤ ، ٦٩٦٢حديث رقم  صحيح البخاري )١(
   .٢٤/١٧١ عمدة القاري )٢(



 ١٥٧

   : -يه وسلم  صلى اهللا عل-وكذلك قوله 
 " بِكُم لِّيوا فَِألص١("  قُوم(  

بنصب الفعل المضارع أصلي    ) فَِألصلِّي   : ( - عليه السالم    -والشاهد في الحديث قوله     
والفاء واقعـة فـي     ، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة     ، مضمرة جوازاً بعد الم التعليل      ) أن  ( بـ  

  .جواب الطلب األمر قوموا 
  

والَ يـدخُُل النَّـار   ، لَو َأساء ِليزداد شُكْراً     : " - صلى اهللا عليه وسلم      -اهللا  وقال رسول   
 نَّةالْج نم هدقْعم ِإالَّ ُأرِي ةً  ، َأحدرسح هلَيع ِليكُون نسَأح ٢("  لَو(.   

  
الم وعالمة نـصبها  في الحديث السابق بالنصب بعد ال     ) ليكون  ، ليزداد  ( جاءت األفعال   

  . الفتحة 
  

، العاقبـة   ) الم  ( والراجح لدى الباحثة في هذه األفعال أنها منصوبة بأن المضمرة بعد            
  .التعليل إذ إن ما بعد هذه الالم ال يحسن تأويله على أنه علَّة لما قبلها ) الم ( وليست 

ليـست  " لَو َأحسن ِليكُون علَيه حـسرةً          ، لَو َأساء ِليزداد شُكْراً    : " - عليه السالم    -ففي قوله   
  .زيادة الشكر علة في اإلساءة كما أن الحسرة والندم ليست علَّة لإلحسان 

ولكن ،  أنَّه ما كان أحد ليدخَُل الجنَّةَ بعمله         – وحسب المعنى اإلجمالي للحديث      –ولكنه في ظني    
فإن ما بعد الـالم      ، - عليه السالم    -اعة نبيه   وشف،  وسعة رحمته    - سبحانه وتعالى    -بمغفرته  

فلم يكن هذا اإلنسان على يقين من دخوله الجنة ألنه أساء في الدنيا             ، في هذا الحديث حدث اتفاقاً      
وكذلك قُضي لمن كان يقوم ببعض الحسنات في الدنيا فدخل          ، ولكنه لما يدخلها يزداد شكراً هللا       ، 

فيريه اهللا  ، عض الحسنات هذه ستنفعه وتدخله الجنة ولكن أنَّى له ذلك           وقد كان يظن أن ب    ، النار  
  .مقعده من الجنة فيؤول حالُه إلى ذٍل وحسرة وندم وألم وعذاب 

  
  
  
  
  

                                                
   .١/٢١٨ ، ٨٦٠حديث رقم  صحيح البخاري )١(
   .٤/٢٣٠ ، ٦٥٦٩حديث رقم  صحيح البخاري )٢(



 ١٥٨

   :فاء السببية في صحيح البخاري : رابعاً
عدد األفعال المضارعة المنصوبة بعد فاء السببية في جواب النفي والطلب المحضين اثنا             

شَروفقاً للتقسيم اآلتي .  فعالً ع:  
وأما الباقية فهي منـصوبة فـي       ، ثالثة أفعال منصوبة بعد فاء السببية في جواب النفي المحض           

  :جواب الطلب المحض ومنها 
  .ثالثةُ أفعال منصوبة في جواب االستفهام 

  .خمسةُ أفعال منصوبة في جواب النهي 
  .فعٌل واحد منصوب في جواب التحضيض 

  
ا التقسيم الصرفي لها كما يأتي وأم:  

  .وفعالن من األفعال الخمسة ، وأربعةُ أفعاٍل معتلة ، خمسةُ أفعال صحيحة 
  

فقد ورد فعالن مبنيان للمجهول واألفعـال العـشر   ، ومن حيث البناء للمعلوم وللمجهول      
  .الباقية مبنية للمعلوم 

  
فـي جـواب الطلـب المحـض                    هذا وقد جاء فعٌل مضارع واحد مرفوع بعـد الفـاء              

 ) .االستفهام ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥٩

  : السببية  )فاء( نماذج تطبيقية على األفعال المضارعة المنصوبة بعد 
   :- عز وجل - حديثه القدسي عن ربه ي ف- صلى اهللا عليه وسلم -قال الرسول 

مـن  : ى السماء الدنْيا حين يبقَى ثُلُثُ اللَّيِل اآلخـر يقُـوُل            ينْزُِل ربنَا تَبارك وتَعاَلى كُلَّ لَيلَة إلَ      " 
   .)١(" يدعوني فََأستَجِيب لَه ؟ من يسَألُني فَُأعطيه ؟ من يستَغْفرني فََأغفر لَه ؟  

  
 منصوبة بعـد    )فََأغفر   ، فَُأعطيه، يب   فََأستَجِ (الشاهد في الحديث السابق مجيء األفعال         

والنـصب  )   ؟   من يستَغْفرني ،  ؟   من يسَألُني ،  ؟   من يدعوني ( في جواب االستفهام    فاء السببية   
  .بأن مضمرة وجوباً 

  
  ) .من ( فسبقت بطلب محض وهو االستفهام باالسم ، فقد تحقق شرط عمل فاء السببية   

  
حيث إن دعاء العبد هللا سبب في       ، بية سبباً في حصول ما بعدها       وقد جاء ما قبل فاء السب       

واستغفاره وتسبيحه هللا هو سـبب  ، وسؤاله له سبحانه سبب في عطائه له ، حصول االستجابة له   
  . في الغفران له 

  
فاء السببية حرف مبني على الفـتح ال        : الفاء  ، فأغفر  ، فأعطيه  ، فأستجيب  : اإلعراب    

  .عراب محل له من اإل
واألفعال بعدها أفعاٌل مضارعة منصوبة بأن المضمرة وجوباً بعد فاء السببية وعالمـة نـصبها               

  .الفتحة 
  ) .أنا ( والفاعل فيها ضمير مستتر وجوباً تقديره 

   .   ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به ) فأعطيه ( والهاء في 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .١/٢٩٢ ، ١١٤٥حديث رقم  صحيح البخاري )١(



 ١٦٠

   :-  صلى اهللا عليه وسلم- ل الرسولوقو
" النَّار هسفَتَم بيِل اللَّهي سف دبا عمتْ قَدرا اغْب١("   م(   

، بالنصب والمعنى أن المس ينتفي بوجود الغبار المذكور         ) فتمسه النَّار   ( قوله  : المعنى  
فإذا كان مجرد مس الغبار للقدم يحـرم        ، وفي ذلك إشارة إلى عظيم قدر التصرف في سبيل اهللا           

  )٢(فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفذ وسعه ؟  ، النار عليها 
  
حيث جـاء الفعـل     ) فَتَمسه النَّار    : ( - عليه السالم    -وموطن الشاهد في الحديث قوله        

مـا  ( تمسه منصوباً بعد فاء السببية بأن مضمرة وجوباً ؛ لوقوعه في جواب النفـي المحـض                  
  ) .اغبرت 

  
   : - عليه السالم -ب االستفهام بعد الفاء قوله ومما جاء مرفوعاً في جوا

   )٣("  َأيدفَع يده ِإلَيك فَتَقْضمها كَما يقْضم الْفَحُل ؟ " 
  

  ) فَتَقْضمها  : ( - عليه السالم -والشاهد في الحديث قوله 
 وقوعـه فـي     على الرغم مـن   ، حيث جاء الفعل تقضم مرفوعاً وعالمة رفعه الضمة بعد الفاء           

  )  .الهمزة ( بحرف االستفهام وهو ) االستفهام ( جواب الطلب 
 لـم يـرِد االسـتفهام       – وكما هو واضح من معنى الحديث        - عليه السالم    -وذلك ألن الرسول    

 ليجد اإلجابة وإنما خرج هذا االسـتفهام إلفـادة غـرض    - عليه السالم   -فلم يستفهم   ، الحقيقي  
  .والتوبيخ بالغي وهو االستنكار 

فكيـف بـه يكـسر    ،  على العاض ما فعله بيد المعضوض        - عليه السالم    -إذ يستنكر الرسول    
    !!وكأنها في في فحٍل يقضمها ، أطرافَ يده بأسنانه فيقضمها 

  
  
  
  
  

                                                
    .٢/٢٨٢ ، ٢٨١١حديث رقم  صحيح البخاري )١(
   .٦/٣٨ فتح الباري )٢(
   .٢/٣٢١ ، ٢٩٧٣حديث رقم  صحيح البخاري )٣(



 ١٦١

   : في صحيح البخارياًفنصوب عطالفعل المضارع الم : خامساً
   اًفنصوب عطنماذج تطبيقية على الفعل المضارع الم

وذلـك بـالعطف    ، األفعاُل المضارعةُ المعطوفةُ المنصوبةُ بعد فعٍل منصوب هي كثيرة            
  ) .وأو ، وثم ، والواو ، الفاء : ( بأحد هذه الحروف العاطفة وهي 

  
َألن يْأخُذَ َأحدكُم حبلَه ثُم يغْدو ِإلَـى   : " - صلى اهللا عليه وسلم -ومن ذلك قول الرسول     

بالْج َأَل النَّاسسي َأن نم لَه رقَ خَيدتَصيْأكَُل وفَي بيعفَي بتَطح١( "  ِل فَي(  
  

منـصوبة  ) يتـصدقَ   ، يأكَل  ، يبيع  ، يحتطب  ، يغدو  ( فقد جاءت األفعال على التوالي        
 ) أن( المنـصوب بــ     ) يأخـذ   ( وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة وذلك بالعطف على الفعـل          

  .المصدرية الناصبة 
  

 عندما بعث إليه حلة حريـرٍ       - رضي اهللا عنه     - لعمر   - صلى اهللا عليه وسلم      -وقوله    
  )٢( " ِإنَّما بعثْتُ ِإلّيك ِلتَبِيعها َأو تَكْسوها : " كساها إياه 

  
) أو ( منصوباً بالعطف بحـرف العطـف   ) تكسوها  ( والشاهد في الحديث مجيء الفعل        

  .مضمرة جوازاً بعد الم التعليل ) أن ( ى الفعل تبيعها المنصوب بـ  عل
  

هذا وقد جاء ثالثة عشر فعالً مرفوعاً بعد الفعل المـضارع المنـصوب ومنهـا قولـه                       
و يـرِي  َأ، َأن يدعي الرجُل ِإلَى غَيرِ َأبِيـه  : ِإن من أََعظَمِ الْفرى  :  " - صلى اهللا عليه وسلم  -

 تَر ا لَمم نَهيع ، وِل اللَّهسلَى رقُوُل عي قُْل - صلى اهللا عليه وسلم -َأوي ا لَم٣( "   م(  
  

  .وذلك برفع الفعل يقول 
، لَن يقْبض نَبِي حتَّى يرى مقْعده من الجنَّـة           : " - صلى اهللا عليه وسلم      - وكذلك قوله   

خَيي ثُم ٤(" ر( ،  وقد جاء الحديث في روايات آخرى بالنصب  ، برفع الفعل يخير)٥(.    
                                                

   .١/٣٧٨ ، ١٤٨٠حديث رقم  صحيح البخاري )١(
   .٤/٧٢ ، ٥٨٤١حديث رقم  صحيح البخاري )٢(
   .٢/٤٦٤  ،٣٥٠٩حديث رقم  صحيح البخاري )٣(
  .٤/٢١٩  ،٦٥٠٩وحديث رقم  ، ٤/١٨٣ ، ٦٣٤٨حديث رقم  صحيح البخاري )٤(
   .٣/١٧٨ ، ٤٤٦٣وحديث رقم  ، ٣/١٧٣ ، ٤٤٣٧حديث رقم صحيح البخاري   :انظر )٥(



 ١٦٢

ولعله من الراجح في تخريج رواية هذه األفعال بالرفع علـى إرادة القطـع مـن األول                 
  . وثم هو يخير ، أو هو يقوُل : واالستئناف وكأن التقدير 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦٣

  العوامل الناصبة للفعل المضارع في صحيح البخاري جداول ملحقة على مواضع 
  شواهد الفعل المضارع المنصوب بعد أن المصدرية : أوالً 
  األفعال الصحيحة  .١

  
  الفعل  الصفحة المجلد ورقم   رقم الحديث

١/١٢  ١٦  أن يكون  
١/١٢  ١٦  أن يكره  
١/١٢  ١٦  أن يعود  
١/١٣  ١٩  أن يكون  
١/١٤  ٢١  أن يعود  
  ن أقاتَلأ  ١/١٤  ٢٥
  أن أرجعه  ١/١٨  ٣٦
١/١٩  ٤١  أن يتجاوز  
١/٢٠  ٤٦  عأن تطو  
١/٢١  ٤٩  أن يكون  
١/٢١  ٥٠  أن تُؤمن  
١/٢١  ٥٠  دأن تعب  
  أن يواقعه  ١/٢٢  ٥٢
  غَأن يبل  ١/٢٩  ٦٧
  أن ال يسألنُي  ١/٣٨  ٩٩
١/٣٩  ١٠٤  كأن يسف  
  أن يطيَل  ١/٤٨  ١٣٦
  أن يدخَُل  ١/٥٠  ١٤٢
  أن تخرجن  ١/٥١  ١٤٧
  أن تُدخلَها  ١/٥٤  ١٦٢
  أن يخفِّفَ  ١/٦٦  ٢١٦
  َلسأن يغت  ١/٨٠  ٢٧٨
١/٩٨  ٣٤٧  أن تصنع  
  أن تفتنني  ١/١٠٧  ٣٧٣



 ١٦٤

  أن أقاتَل  ١/١١١  ٣٩٢
١/١٢٢  ٤٤٤  لسأن يج  
  أن َأربطَه  ١/١٢٦  ٤٦١
١/١٣٦  ٥٠٩  تازأن يج  
  أن يقفَ  ١/١٣٧  ٥١٠
  أن يسأَل  ١/١٤٤  ٥٤٠
  بأن تغر  ١/١٤٦  ٥٥٦
١/١٤٦  ٥٥٦  أن تطلع  
١/١٦٦  ٦٤٤  أن آمر  
١/١٦٩  ٦٥٩  أن ينْقلب  
  أن تثبتَ  ١/١٧٥  ٦٨٤
  أن يجعَل  ١/١٧٧  ٦٩١
  أن ُأطوَل  ١/١٨١  ٧٠٧
١/١٨٦  ٧٢٩  أن تكتب  
  أن تأكَل  ١/٢٠٤  ٨٠٦
  أن تسأَل  ١/٢٠٥  ٨٠٦
  أن يسكتَ  ١/٢٠٥  ٨٠٦
  أن ال تسأَل  ١/٢٠٥  ٨٠٦
١/٢٠٦  ٨١٠  أن تسجد  
١/٢٠٦  ٨١٢  أن أسجد  
١/٢١٦  ٨٥١  نيأن يحبس  
١/٢٢٢  ٨٨٠  تَنأن يس  
  أن يغتسَل  ١/٢٢٥  ٨٩٨
  أن يعمَل  ١/٢٣٠  ٩١٧
  أن نبدَأ  ١/٢٤٥  ٩٧٦
  أن تنصرفَ  ١/٢٥٠  ٩٩٣
١/٢٧٨  ١٠٨٨  أن تسافر  
  هأن ُأوثقَ  ١/٣٠٧  ١٢١٠
  أن آخذَ  ١/٣٠٨  ١٢١٢



 ١٦٥

١/٣٢٩  ١٢٥٩  أن تذر  
  أن تذَرهم  ١/٣٢٩  ١٢٥٩
١/٣٣١  ١٣٠١  اركبأن ي  
  أن تخلِّفَه  ١/٣٣٣  ١٣٠٨
  أن يخفِّفَ  ١/٣٤٥  ١٣٦١
١/٣٥٦  ١٣٩٧  أن ينظر  
  أن تصدقَ  ١/٣٦١  ١٤١٩
  أن ُأبيتَه  ١/٣٦٤  ١٤٣٠
  أن ينفقَ  ١/٣٦٧  ١٤٤٣
  أن تجعلَها  ١/٣٧٢  ١٤٦١
  ألن يأخذَ  ١/٣٧٥  ١٤٧٠
١/٣٧٥  ١٤٧٠  أن يْأتي  
  أن تسأَل  ١/٣٧٥  ١٤٧١
  أن يتعجَل  ١/٣٧٨  ١٤٨١
  أن يسلفَه  ١/٣٨٢  ١٤٩٨
  أن يجعلَها  ١/٣٩٧  ١٥٦٠
  أن يرزقكيها  ١/٣٩٧  ١٥٦٠
١/٤٠٣  ١٥٨٤  أن تُنكر  
  أن أدخَل  ١/٤٠٣  ١٥٨٤
  أن ألصقَ  ١/٤٠٣  ١٥٨٤
  أن يصومه  ١/٤٠٦  ١٥٩٢
  أن يتركَه  ١/٤٠٦  ١٥٩٢
  أن يرزقَكها  ٢/٨  ١٧٨٨
  أن يحمَل  ٢/١٩  ١٨٢٤
  فكأن يس  ٢/٢٠  ١٨٣٢
٢/٢٨  ١٨٦٤  أن ال تسافر  
  أن يدخَُل  ٢/٣٢  ١٨٨٢
٢/٣٥  ١٨٩١  عتطو أن  
٢/٣٦  ١٨٩٧  أن تكون  



 ١٦٦

٢/٣٨  ١٩٠٣  أن يدع  
٢/٤٠  ١٩١٤  أن يكون  
٢/٤٥  ١٩٣٦  أن تصوم  
  أن يواصَل  ٢/٥٢  ١٩٣٦
٢/٦٥  ٢٠١٨  أن أجاور  
٢/٦٦  ٢٠٢٣  أن يكون  
  أن يقذفَ  ٢/٦٩  ٢٠٣٥
٢/٧٤  ٢٠٥١  أن يواقع  
  أن يواقعه  ٢/٧٥  ٢٠٥١
  أن تكون  ٢/٧٥  ٢٠٥٥
٢/٧٨  ٢٠٧٤  ألن يحتطب  
٢/٨٠  ٢٠٧٨  أن يتجاوز  
٢/٨١  ٢٠٨١  أن تأذن  
٢/٨١  ٢٠٨١  أن يرجع  
٢/٨٢  ٢٠٨٥  أن يخرج  
  أن يحتلبها  ٢/٩٦  ٢١٤٨
  أن يشترطَ  ٢/١٠٦  ٢٢٠٤
  إال أن يشترطَه  ٢/١٠٧  ٢٢٠٦
  أن أوقظَهما  ٢/١٠٩  ٢٢١٥
  أخذَأن ي  ٢/١٠٩  ٢٢١٥
  أن ينزَل  ٢/١١١  ٢٢٢٢
٢/١١٣  ٢٢٢٩  أن تخرج  
  أن أغبقَ  ٢/١٢٤  ٢٢٧٢
٢/١٣٦  ٢٣٠٧  أن يطيب  
  أن يكون  ٢/١٣٦  ٢٣٠٧
  أن يأخذ  ٢/١٤٢  ٢٣٣٠
٢/١٤٢  ٢٣٣٠  أن يمنح  
  أن ننزَل  ٢/١٥٢  ٢٣٦٨
  أن يشترطَ  ٢/١٥٥  ٢٣٧٩



 ١٦٧

  رأن آم  ٢/١٦٥  ٢٤٢٠
٢/١٦٩  ٢٤٣١  أن تكون  
٢/١٧٠  ٢٤٣٤  أن يقيد  
  أن ال يكون  ٢/١٧٦  ٢٤٤٩
٢/١٧٩  ٢٤٦٣  أن يغرز  
  أن يجيبها  ٢/١٨٤  ٢٤٨٢
  أن يعتقَ  ٢/١٩٠  ٢٥٠٣
٢/١٩٧  ٢٥٣٢  أن تلد  
  أن أموتَ  ٢/٢٠١  ٢٥٤٨
  أن تطعم  ٢/٢١٥  ٢٦٠٠
  أن تصوم  ٢/٢١٥  ٢٦٠٠
  أن يأخذَ  ٢/٢٢٣  ٢٦٣٤
٢/٢٤٤  ٢٦٩٩  أن ال يخرج  
٢/٢٤٤  ٢٦٩٩  هأن يتبع  
  نعأن ال يم  ٢/٢٤٤  ٢٦٩٩
٢/٢٤٤  ٢٦٩٩  أن يقيم  
٢/٢٤٦  ٢٧٠٤  أن يصلح  
٢/٢٦٢  ٢٧٤٢  أن تدع  
  أن تدعهم  ٢/٢٦٢  ٢٧٤٢
  أن يرفعك  ٢/٢٦٢  ٢٧٤٢
  أن تصدق  ٢/٢٦٣  ٢٧٤٨
  أن تدخَل  ٢/٢٧٥  ٢٧٨٥
  أن يدخلَه  ٢/٢٧٧  ٢٧٩٠
٢/٢٧٨  ٢٧٩٥  أن يرجع  
٢/٢٨٩  ٢٨٤١  أن تكون  
٢/٢٩٦  ٢٨٧٢  أن ال يرتفع  
  عهان يوسأ  ٢/٣٠٧  ٢٩١٧
  أن يتعجَل  ٢/٣٢٦  ٢٩٩٨
  أن يقذفَ  ٢/٣٥٤  ٣١٠١



 ١٦٨

٢/٣٦٦  ٣١٤٧  أن يذهب  
  أن يشتمني  ٢/٣٨٠  ٣١٩٣
٢/٣٨٦  ٣٢١٦  أن تكون  
  ُأطبقَأن   ٢/٣٨٩  ٣٢٣١
٢/٣٨٩  ٣٢٣١  خرِجأن ي  
٢/٣٩٧  ٣٢٦٨  أن يثير  
  أن يخلُقَها  ٢/٤١١  ٣٣٣٣
٢/٤١٢  ٣٣٣٤  أن ال تشرك  
٢/٤٢٨  ٣٣٨٠  كمأن يصيب  
٢/٤٣٦  ٣٤٠٤  ئهبرأن ي  
  أن أربطه  ٢/٤٤٣  ٣٤٢٣
  أن ينْزَِل  ٢/٤٥٠  ٣٤٤٨
  أن أدعهما  ٢/٤٥٥  ٣٤٦٥
٣/٩  ٣٦٦٦  أن تكون  
٣/١٢  ٣٦٧٩  أن أدخلَه  
٣/١٩  ٣٧٠١  أن يكون  
٣/٢٤  ٣٧٢٩  َهاأن يسوء  
٣/٢٧  ٣٧٤٦  أن يصلح  
٣/٣٢  ٣٧٧٨  أن يرجع  
٣/٦٨  ٣٩٣٦  أن تذر  
  تذرهمأن   ٣/٦٨  ٣٩٣٦
٣/٩٧  ٤٠٧٢  بأن تغي  
  أن أميَل  ٣/١٢٠  ٤١٧٨
٣/١٤٩  ٤٣٣٠  أن يذهب  
٣/١٥٣  ٤٣٤٩  أن يعقِّب  
٣/١٥٣  ٤٣٥١  أن يكون  
٣/١٥٣  ٤٣٥١  أن أنقُب  
٣/١٦٥  ٤٤٠٦  أن يكون  
٣/١٦٧  ٤٤١٦  أن تكون  



 ١٦٩

  أن يصيبكم  ٣/١٧١  ٤٤١٩
٣/١٨٠  ٤٤٧٤  جأن تخر  
  أن تجعَل  ٣/١٨١  ٤٤٧٧
  أن تقتَل  ٣/١٨٢  ٤٤٧٧
٣/١٨٢  ٤٤٧٧  أن يطعم  
  أن ُأعيده  ٣/١٨٣  ٤٤٨٢
  أن أتَّخذَ  ٣/١٨٣  ٤٤٨٢
  أن يقوَل  ٣/٢١٥  ٤٦٠٣
  أن يفْرغَ  ٣/٢٥١  ٤٧١٣
  إال أن تخبرني  ٣/٢٥٥  ٤٧٢٦
  أن يخبره  ٣/٢٥٥  ٤٧٢٦
  أن تزورنا  ٣/٢٥٩  ٤٧٣١
  أن يخلُقَني  ٣/٢٦١  ٤٧٣٦
٣/٢٦٣  ٤٧٤١  رجأن تُخ  
  تكلَّمأن ي  ٣/٢٦٨  ٤٧٥٠
٣/٢٧٤  ٤٧٧٠  أن تغير  
٣/٢٧٧  ٤٧٧٧  أن تؤمن  
٣/٢٧٧  ٤٧٧٧  دأن تعب  
٣/٢٩٥  ٤٨٢٩  أن يكون  
  أن أصَل  ٣/٢٩٦  ٤٨٣٠
٣/٢٩٧  ٤٨٣٧  أن أكون  
  أن يطلِّقَها  ٣/٣١٦  ٤٩٠٨
  أن أقرَأ  ٣/٣٣٥  ٤٩٥٩
٣/٣٣٥  ٤٩٦١  أن أقْرَئك  
  أن يقوَل  ٣/٣٤٠  ٤٩٧٥
٣/٣٤٢  ٤٩٨١  أن أكون  
٣/٣٤٧  ٥٠٠٦  جأن تخر  
  أن يقرَأ  ٣/٣٤٩  ٥٠١٥
  أن يقوَل  ٣/٣٥٣  ٥٠٣٢



 ١٧٠

  أن أسمعه  ٣/٣٥٧  ٥٠٥٥
٣/٣٨٨  ٥١٩٣  أن تجيء  
٣/٣٨٨  ٥١٩٥  أن تصوم  
٣/٣٩٤  ٥٢٢٣  أن يأتي  
٣/٣٩٥  ٥٢٣٠  أن يريد  
٣/٤٠٧  ٥٢٧٨  أن ينكح  
  أن تطلِّقَني  ٣/٤٢٥  ٥٣٥٥
  أن تطعمني  ٣/٤٢٥  ٥٣٥٥
  أن يأكَُل  ٣/٤٥٥  ٥٤٨٧
٣/٤٦٤  ٥٥٣٤  أن تبتاع  
٣/٤٦٤  ٥٥٣٤  أن تجد  
  أن يحرقَ  ٣/٤٦٤  ٥٥٣٤
٤/١٢  ٥٥٧٧  أن يظهر  
٤/١٨  ٥٦٠٦  رضأن تَع  
  أن ُأرسَل  ٤/٣٢  ٥٦٦٦
  أن يقوَل  ٤/٣٢  ٥٦٦٦
٤/٣٤  ٥٦٧٣  أن يزداد  
٤/٣٤  ٥٦٧٣  أن يستعتب  
٤/٥٣  ٥٧٦٣  رأن ُأثو  
٤/٥٤  ٥٧٦٥  أن ُأثير  
٤/٦١  ٥٧٩٤  أن ال يجد  
  أن تصيبه  ٤/١٠٣  ٦٠٠٠
٤/١١١  ٦٠٤١  أن يرجع  
  أن يكون  ٤/١١٢  ٦٠٤٩
٤/١١٦  ٦٠٥٧  رأن يهج  
  أن تعمَل  ٤/١١٧  ٦٠٦٩
  ألن يمتلئ  ٤/١٣٧  ٦١٥٤
  أن يمتلئ  ٤/١٣٧  ٦١٥٤
  أن يقذفَ  ٤/١٥١  ٦٢١٩



 ١٧١

  أن يشمتَه  ٤/١٥٢  ٦٢٢٣
  أن يقوَل  ٤/١٥٢  ٦٢٢٦
  أن يحزنَه  ٤/١٦٩  ٦٢٩٠
  أن أختبَئ  ٤/١٧٣  ٦٣٠٤
  أن تقوَل  ٤/١٧٣  ٦٣٠٦
٤/١٧٤  ٦٣٠٦  أن يصبح  
٤/١٧٤  ٦٣٠٨  أن يقع  
  إال أن أقوَل  ٤/٢٠٥  ٦٤٤٤
٤/٢١٥  ٦٤٩٣  أن ينظر  
٤/٢٢٨  ٦٥٥٧  أن ال تشرك  
٤/٢٢٨  ٦٥٥٧  إال أن تشرك  
  أن ال يسألَني  ٤/٢٣٠  ٦٥٧٠
٤/٢٣١  ٦٥٧٣  أن يخرج  
  أن تأكَل  ٤/٢٣١  ٦٥٧٣
  أن ال تسألَني  ٤/٢٣٢  ٦٥٧٣
  أن ال يسألَه  ٤/٢٣٢  ٦٥٧٣
  أن تخرج  ٤/٢٣٧  ٦٦٠٣
  أن يخلُقني  ٤/٢٤٠  ٦٦١٤
٤/٢٥٩  ٦٦٩٦  أن يطيع  
٤/٢٩٧  ٦٨٥٨  إال أن يكون  
  أن تقتلَه  ٤/٢٩٨  ٦٨٦٥
  أن أقاتَل  ٤/٣١٣  ٦٩٢٤
٤/٣١٩  ٦٩٤١  أن يكره  
٤/٣١٩  ٦٩٤١  أن يكون  
٤/٣١٩  ٦٩٤١  أن يعود  
٤/٣٢٢  ٦٩٥٦  عإال أن تطو  
٤/٣٣٧  ٧٠١٢  جكأن أتزو  
  أن أدخلَه  ٤/٣٤٠  ٧٠٢٤
٤/٣٤٤  ٧٠٤٢  دأن يعق  



 ١٧٢

٤/٣٥١  ٧٠٧٥  أن يصيب  
٤/٣٥٤  ٧٠٨٨  أن يكون  
٤/٣٥٨  ٧١٠٩  أن يصلح  
٤/٣٦٠  ٧١١٩  رسحأن ي  
  أن يدخَل  ٤/٣٦٢  ٧١٣٢
  أن يقتلَه  ٤/٣٦٢  ٧١٣٢
  أن يطلِّقَها  ٤/٣٦٨  ٧١٦٠
٤/٣٧٧  ٧١٩٠  أن ال تكون  
٤/٣٨٥  ٧٢٢٤  أن آمر  
٤/٣٩٠  ٧٢٤٣  أن تُنكر  
  أن أدخَل  ٤/٣٩٠  ٧٢٤٣
  أن ألصقَ  ٤/٣٩٠  ٧٢٤٣
  أن يسأَل  ٤/٤٠٠  ٧٢٩٤
  أن يدخلَه  ٤/٤٣١  ٧٤٢٣
  أن يرحمه  ٤/٤٣٤  ٧٤٣٧
  أن تسألَني  ٤/٤٣٤  ٧٤٣٧
  أن يسكُتَ  ٤/٤٣٤  ٧٤٣٧
  أن يدعني  ٤/٤٣٧  ٧٤٤٠
٤/٤٤٧  ٧٤٨٣  أن تُخرِج  
٤/٤٥٦  ٧٥١٩  أن أزرع  
   يقوَلأن  ٤/٤٦٣  ٧٥٣٩
  أن يخلُقَ  ٤/٤٦٧  ٧٥٥٤

  
  األفعال المضعفة الثالثية .٢

  
  الفعل  رقم الصفحة  رقم الحديث

١/١٥  ٢٧  هكُبأن ي  
  أن أشُقَّ  ١/١٨  ٣٦
  أن يهِلَّ  ١/٨٩  ٣١٧



 ١٧٣

  أن أشُقَّ  ١/١٥٠  ٥٧١
١/٢٣٢  ٩٢٧  رضأن ي  
١/٣٠٩  ١٢١٧  دَأر َأن  
١/٣٢٦  ١٢٨٠  دأن تُح  
١/٣٦٢  ١٤٢١  ي فَّأنتَعس  
  أن تَستَعفَّ  ١/٣٦٢  ١٤٢١
١/٣٧٧  ١٤٧٨  كَبأن ي  
  أن يهِلَّ  ٢/٧  ١٧٨٣
٢/١٢٥  ٢٢٧٢  أن تفُض  
٢/١٣٦  ٢٣٠٧  دأن أر  
٢/١٥٧  ٢٣٨٩  أن ال يمر  
٢/٤٨٤  ٣٦٠٦  ضأن تَع  
  أن يمسها  ٣/٣١٦  ٤٩٠٨
٣/٤٠٠  ٥٢٥١  سمأن ي  
٤/٢٠٦  ٦٤٤٥  رأن ال تَم  
  أن يهِمهم  ٤/٢٢٢  ٦٥٢٧
٤/٢٤٤  ٦٦٢٥  جلألن ي  
٤/٣١٩  ٦٩٤١  بحأن ي  

  
  األفعال المبنية في محل نصب  .٣

  
  الفعل  رقم الصفحة  رقم الحديث

١/٥١  ١٤٧  نأن تخرج  
٢/٣٢٨  ٣٠٠٥  قينبأن ال ي  

  
  
  
  
  



 ١٧٤

  األفعال المبنية للمجهول .٤
  

  الفعل  رقم الصفحة  رقم الحديث
  أن يقذفَ  ١/١٢  ١٦
  أن يلقَى  ١/١٤  ٢١
١/٢٠  ٤٧  أن تُدفن  
  أن يعقَل  ١/٤١  ١١٢
١/٤١  ١١٢  قادأن ي  
١/١٨٦  ٧٢٩  أن تُكتب  
١/٢٣٢  ٩٢٤  أن تُفْرض  
  أن تخلَّفَ  ١/٣٢٩  ١٢٥٩
١/٣٥٧  ١٤٠٢  أن تُحلب  
١/٣٧٧  ١٤٧٨  كبأن ي  
  أن تُغلبوا  ١/٤١٥  ١٦٣٥
  أن يقْضى  ٢/٥٠  ١٩٥٣
٢/٦٣  ٢٠١٢  أن تُفترض  
  أن يبسطَ  ٢/٧٨  ٢٠٦٧
٢/١٥٤  ٢٣٧٨  أن تُحلب  
٢/١٥٥  ٢٣٧٨  رأن تَُؤب  
  أن يفدى  ٢/١٧٠  ٢٤٣٤
  أن تُؤتى  ٢/١٧٠  ٢٤٣٥
٢/٢٩٢  ٢٨٥٦  أن ال يعذَّب  
٢/٣٥٥  ٣١١٠  أن تُفتن  
  أن تُبسطَ  ٢/٣٧٠  ٣١٥٩
  أن ُأخْلقَ  ٢/٤٣٨  ٣٤٠٩
٢/٤٤٠  ٣٤١٧  رجأن تُس  
  أن تُبسطَ  ٣/٨٤  ٤٠١٥
  ن ال تُغْلَبواأ  ٣/٣٠٠  ٤٨٥١
٣/٣٩٦  ٥٢٣١  رفَعأن ي  



 ١٧٥

٤/٦٤  ٥٨٠٧  ْؤذَني أن  
  أن ينْسَأ  ٤/٩٩  ٥٩٨٥
  أن يقذفَ  ٤/١١١  ٦٠٤١
٤/١٨٦  ٦٣٦٥  دأن ُأر  
  أن تُخلفَ  ٤/٢٦٩  ٦٧٣٣
٤/٢٨٥  ٦٨٠٨  رفعي أن  
٤/٣٤٤  ٧٠٤٣  ريأن ي  
  أن أخلقَ  ٤/٤٥٤  ٧٥١٥

  
  األفعال الخمسة  .٥

  
  الفعل  حةرقم الصف  رقم الحديث

  أن ال تُشركوا  ١/١٣  ١٨
  أن تعطوا  ١/٢٣  ٥٣
  أن يحملوهما  ١/٤٤  ١٢٢
  أن يضيفوهما  ١/٤٤  ١٢٢
  أن يتَّكلُوا  ١/٤٦  ١٢٩
  أن ييبسا  ١/٦٦  ٢١٦
  أن ال تطوفي  ١/٨٤  ٢٩٤
  أن تكونوا  ١/١١٩  ٤٣٣
  أن تُؤدوا  ١/١٤٠  ٥٢٣
  أن ال تغلبوا  ١/١٤٦  ٥٥٤
  وهاأن يصلُّ  ١/١٥٠  ٥٧١
  أن ال تغلبوا  ١/١٥١  ٥٧٣
  أن تناموا  ١/١٥٤  ٥٩٥
  واأن تُصلُّ  ١/١٧٢  ٥٧٢
  أن يخرجوا  ١/٢٠٤  ٨٠٦
  أن تُعلموني  ١/٣١٨  ١٢٤٧
  أن تُشركُوا  ١/٣٤٠  ١٣٤٤



 ١٧٦

  أن تَنَافسوا  ١/٣٤٠  ١٣٤٤
  أن يخرجوا  ١/٣٥١  ١٣٨٦
  أن يشهدوا  ١/٣٨١  ١٤٩٦
  أن تغلبوا  ١/٤١٥  ١٦٣٥
  يأن ال تطوف  ١/٤١٩  ١٦٥٠
٢/٦  ١٧٨٢  ينجأن تح  
  أن ينظروا  ٢/٨٠  ٢٠٧٧
  اأن يتَبايع  ٢/٨٩  ٢١١٢
  أن يربحا  ٢/٨٩  ٢١١٤
  أن ال تفعلوا  ٢/١١٣  ٢٢٢٩
  أن يعلموا  ٢/١٢٤  ٢٢٧١
  أن تدعوا  ٢/١٢٤  ٢٢٧٢
  أن تطعميهم  ٢/١٧٨  ٢٤٦٠
  أن ال تفعلوا  ٢/١٩٩  ٢٥٤٢
  أن ترجعي  ٢/٢٢٥  ٢٦٣٩
  أن يستهموا  ٢/٢٤١  ٢٦٨٩
  أن توفوا  ٢/٢٥٢  ٢٧٢١
  أن تُخلُّوا  ٢/٢٥٥  ٢٧٣٤
  أن يتخلَّفوا  ٢/٢٧٨  ٢٧٩٧
  أن يعبدوه  ٢/٢٩٢  ٢٨٥٦
  أن تقاتلوا  ٢/٣٠٩  ٢٩٢٧
  أن يتخلَّفوا  ٢/٣٢٠  ٢٩٧٢
  أن تحرقوا  ٢/٣٣١  ٣٠١٦
  أن تلحقوا  ٢/٣٣١  ٣٠١٨
  أن ال يبايعوهم  ٢/٣٤٢  ٣٠٥٨
  أن تؤدوا  ٢/٣٥٣  ٣٠٩٥
  أن تكونوا  ٢/٤١٧  ٣٣٤٨
  أن تكونوا  ٢/٤٢٨  ٣٣٨٠
  أن يحملوهم  ٢/٤٣٥  ٣٤٠١



 ١٧٧

  أن تكوني  ٢/٤٨٩  ٣٦٢٤
  أن يكونوا  ٣/١٤  ٣٦٩٨
  أن يزيدوا  ٣/٢١  ٣٧١٢
  أن تطعنوا  ٣/٢٤  ٣٧٣٠
  أن تكونوا  ٣/٣٥  ٣٧٩١
  أن ال يمروا  ٣/٤٨  ٣٨٦٠
  أن ال تشركوا  ٣/٥٦  ٣٨٩٢
  أن تُشركوا  ٣/٩١  ٤٠٤٢
  أن تنافسوها  ٣/٩١  ٤٠٤٢
  ن ال تفعلواأ  ٣/١١١  ٤١٣٨
  أن يصدونها  ٣/١٢٠  ٤١٧٨
  أن تنظروهم  ٣/١٣٠  ٤٢٣٢
  أن تُجيبوا  ٣/١٤٩  ٤٣٣٠
  أن يشهدوا  ٣/١٥٢  ٤٣٤٧
  أن تُعطوا  ٣/١٥٧  ٤٣٦٨
  أن تكونوا  ٣/١٧١  ٤٤١٩
  أن تلُدوني  ٣/١٧٧  ٤٤٥٨
  أن تكونوا  ٣/٢٦٣  ٤٧٤١
  أن ال تستعجلي  ٣/٢٧٩  ٤٧٨٥
  أن ال تعجلي  ٣/٢٧٩  ٤٧٨٦
  أن تأذني  ٣/٢٨٢  ٤٧٩٦
  إال أن تصلُوا  ٣/٢٩١  ٤٨١٨
  أن ينظروا  ٣/٣٠٧  ٤٨٧٨
  أن تستمعوا  ٣/٣٧٠  ٥١١٧
  أن يتزايدا  ٣/٣٧٠  ٥٠١٩
  أن تَرجعي  ٣/٤٠٢  ٥٢٦٠
  أن تنكحيه  ٣/٤١٨  ٥٣١٨
  أن ال تجدوا  ٣/٤٥٧  ٥٤٩٦
  أن تُعينوا  ٤/١٠  ٥٥٦٩



 ١٧٨

  أن تعرضوا  ٤/٢٢  ٥٦٢٣
  أن يعبدوه  ٤/٩٥  ٥٩٦٧
  لفُواأن تَح  ٤/١٢٥  ٦١٠٨
  أن تكوني  ٤/١٦٩  ٦٢٨٥
  أن تكونوا  ٤/٢٢٣  ٦٥٣٠
  أن يخرجوهم  ٤/٢٣١  ٦٥٧٣
  أن ال تفعلوا  ٤/٢٣٧  ٦٦٠٣
  إالَّ أن تلحقوا  ٤/٢٨٤  ٦٨٠٤
  أن تطعميهم  ٤/٣٦٨  ٧١٦١
  أن يدوا  ٤/٣٧٨  ٧١٩٢
  أن يؤذنوا  ٤/٣٧٨  ٧١٩٢
  أن يوحدوا  ٤/٤١٩  ٧٣٧٢
  أن ال تفعلوا  ٤/٤٢٧  ٧٤٠٩
  ن ينظرواأ  ٤/٤٣٨  ٧٤٤٤

 
  
  

  األفعال المعتلة .٦
  األفعال المعتلة باأللف  - أ

  
  الفعل  رقم الصفحة  رقم الحديث

  أن يستَحيا  ١/٨٠  ٢٧٧
  أن يفدى  ٢/١٧٠  ٢٤٣٤
  أن يتوفَّاه  ٢/٢٧٦  ٢٧٨٧
  أن يتغنَّى  ٣/٣٥١  ٥٠٢٣
  أن يرى  ٣/٣٩٤  ٥٢٢١

  
  
  



 ١٧٩

  األفعال المعتلة بالواو  - ب
  

  الفعل  رقم الصفحة  رقم الحديث
٤/٦٨  ٥٨٢٣  وأن نَكس  
٤/٢٩٨  ٦٨٦١  وأن تدع  
  أن يدعوه  ٤/٤٣٤  ٧٤٣٤

  
  األفعال المعتلة بالياء  - ت

  
  الفعل  رقم الصفحة  رقم الحديث

١/٩٠  ٣١٨  أن يقضي  
١/٩٧  ٣٤٤  أن تصلِّي  
١/١١٧  ٤٢٤  أن أصلي  
  أن نُصلِّي  ١/٢٣٤  ٩٦٨
١/٢٦٥  ١٠٤٤  أن يزني  
١/٣١٠  ١٢٢١  مسيأن ي  
  قضيأن أ  ٢/٤٩  ١٩٥٠
  أن يلقَى  ٢/٧٠  ٢٠٣٨
٢/١٣٨  ٢٣١٢  أن تشتري  
٢/١٤٨  ٢٣٥١  أن ُأعطيه  
٢/١٥٢  ٢٣٦٦  أن ُأعطي  
٢/١٥٣  ٢٣٧١  أن يسقي  
٢/١٧٦  ٢٤٥١  أن ُأعطي  
  أن يسقيها  ٢/٢٩٣  ٢٨٦٠
٢/٣٢٩  ٣٠٠٩  ألن يهدي  
٢/٣٥٨  ٣١٢٤  أن يبني  
  أن ُأجليكم  ٢/٣٧٢  ٣١٦٧
  أن ال تُخزيني  ٢/٤١٨  ٣٣٥٠
  أن يبتليكم  ٢/٤٥٣  ٣٤٦٤



 ١٨٠

  هاتيأن آ  ٢/٤٥٥  ٣٤٦٥
٢/٤٦٤  ٣٥٠٩  عيأن يد  
٣/١٩  ٣٧٠١  ألن يهدي  
٣/١٥٣  ٤٣٥١  أن يتَّقي  
  أن تزاني  ٣/١٨١  ٤٤٧٧
  أن يمشََيه  ٣/٢٧٢  ٤٧٦٠
٣/٣٧٩  ٥١٥٧  أن يبني  
  أن يحذيك  ٣/٤٦٤  ٥٥٣٤
  أن يعافيك  ٤/٢٨  ٥٦٥٢
٤/٣٧  ٥٦٨٣  أن أكتوي  
٤/١٣١  ٦١٣٥  أن يثوي  
٤/١٧٣  ٦٣٠٦  مسيأن ي  
٤/١٩١  ٦٣٨٨  أن يأتي  
٤/٢٢٥  ٦٥٣٩  أن يتَّقي  
٤/٢٣٦  ٦٥٩٥  قضيأن ي  
٤/٢٥٩  ٦٦٩٦  صهأن يعي  
  أن أجليكم  ٤/٣١٩  ٦٩٤٤
٤/٣٨٦  ٧٢٢٨  أن ال يأتي  
٤/٤١٤  ٧٣٥٦  أن يسقي  
٤/٤٢٤  ٧٣٩٦  أن يأتي  
  أن تسقينا  ٤/٤٣٥  ٧٤٣٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ١٨١

  شواهد الفعل المضارع المنصوب بعد إذن  : ثانياً
  

  نوع الفعل  الشاهد  رقم الصفحة/ المجلد   رقم الحديث
  األفعال الخمسة  إذن يتََّكلُوا  ١/٤٦  ١٢٨
  فعل صحيح  إذاً يحطمكُم  ٣/٢٣٦  ٤٦٧٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨٢

 شواهد الفعل المضارع المنصوب بعد لن : ثالثاً 
  األفعال الصحيحة .١

   
  الفعل  رقم الصفحة  قم الحديثر

١/١٨  ٣٩  شادلن ي  
  لن تُنفقَ  ١/٢٣  ٥٦
  لن تزاَل  ١/٣٠  ٧١

  لن تخلّفَ  ١/٣٢٩  ١٢٩٥
١/٣٦٩  ١٤٥٢  تركلن ي  
  لن أدخره  ١/٣٧٥  ١٤٦٩
  لن يبسطَ  ٢/٧٣  ٢٠٤٧
  لن يضيعني  ٢/٣٧٧  ٣١٨٢
٣/١٧٢  ٤٤٢٥  فْلحلن ي  
٣/٢٥٠  ٤٧١٢  لن يغضب  
٣/٣١٨  ٤٩١٢  لن أعود  
  لن يعيدني  ٣/٣٤٠  ٤٩٧٤
  لن ُأعيده  ٣/٣٤٠  ٤٩٧٥
  لن يزاَل  ٣/٣٤٨  ٥٠١٠
٤/٧  ٥٥٥٦  لن تصلح  
  لن يدخل  ٤/٣٤  ٥٦٧٣
  لن يلْبسه  ٤/٧٠  ٥٨٣٢
  لن يدركَه  ٤/١٣٩  ٦١٦٧
  لن يمَأل  ٤/٢٠٣  ٦٤٣٩
  لن يفعَل  ٤/٣٤٤  ٧٠٤٢
٤/٤٠١  ٧٢٩٦  رحبلن ي  
٤/٤٠١  ٧٢٩٨  هلن َألْبس  

  
  
  
  
  



 ١٨٣

  األفعال المبنية للمجهول  .٢
  

  الفعل  رقم الصفحة  رقم الحديث
  لن يخَلَّفَ  ٣/١٦٦  ٤٤٠٩

  
  األفعال الخمسة  .٣

  
  الفعل  رقم الصفحة  رقم الحديث

  لن تزالوا  ١/٢١٥  ٨٤٨
  لن تَضلُّوا  ٣/١٧٢  ٤٤٣١
  لن تُراعوا  ٤/١٠٩  ٦٠٣٣

   
  األفعال المضعفة الثالثية .٤

  
  الفعل  رقم الصفحة  رقم الحديث

  فلن يضره  ٤/٣٦٦  ٧٠٠٥
  لن تَضره  ٤/٣٤٤  ٧٠٤٤

   
  األفعال المعتلة  .٥

  األفعال المعتلة باأللف  - أ
  

  الفعل  رقم الصفحة  رقم الحديث
  فلن ينسى  ٤/٤١٣  ٧٣٥٤

  
  األفعال المعتلة بالواو  - ب

  
  الفعل  رقم الصفحة  رقم الحديث

١/٣٤٣  ١٣٥٤  لن تعدو  
  
  



 ١٨٤

  األفعال المعتلة بالياء  - ت
  

  الفعل   الصفحةرقم  رقم الحديث
١/٢٤١  ٩٥٥  لن تجزي  
٤/٢٠٠  ٦٤٢٣  لن يوافي  
٤/٢٠٩  ٦٤٦٣  يلن ينج  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨٥

 شاهد الفعل المضارع المنصوب بعد كي : رابعاً 
   

  الفعل  رقم الصفحة  رقم الحديث
  ِلكَي تَمتشطَ  ٣/٣٦٢  ٥٠٩٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨٦

 مضارع المنصوب بعد حتى شواهد الفعل ال: خامساً 
  األفعال الصحيحة  .١

  
 الفعل  رقم الصفحة  رقم الحديث

١/١٢  ١٤  حتى أكون 

 حتى  يدعها  ١/١٧  ٣٤

١/٣٣  ٨١  حتى يكون 

 حتى يتوضَأ  ١/٤٨  ١٣٥

١/٤٨  ١٣٧  حتى يسمع 

١/٦٥  ٢١٢  حتى يذهب 

١/٦٥  ٢١٣  حتى يعلم 

١/٦٨  ٢٢٨  حتى يجيء 

 حتى يدخَل  ١/١٣٠  ٤٧٧

١/١٥٢  ٥٨٣  حتى ترتفع 

١/١٥٢  ٥٨٣  حتى تغيب 

١/١٥٩  ٦٠٨  حتى يخْطر 

١/١٦٩  ٦٦٠  حتى ال تعلم 

 حتى يفرغَ  ١/١٧٢  ٦٧٣

١/١٩٣  ٧٥٧  حتى تطمئن 

١/٢٦٢  ١٠٣٦  حتى يقبض 

 حتى يكثُر  ١/٢٦٢  ١٠٣٦

١/٣٠٣  ١١٩٧  حتى تطلُع 

١/٣٠٣  ١١٩٧  حتى تُغرب 

١/٣٠٦  ١٢٠٦  حتى ينظر 

 فرجحتى ي  ١/٣٠٨  ١٢١٢

١/٣١٠  ١٢٢٢  حتى ال يسمع 

١/٣٢٩  ١٢٩٥  حتى ينتفع 

 حتى تُخلِّفَكم  ١/٣٣٢  ١٣٠٧

١/٣٤٩  ١٣٧٩  عثكحتى يب 



 ١٨٧

١/٣٥١  ١٣٨٦  حتى يلتِئم 

١/٣٥٨  ١٤٠٨  حتى يخرج 

  حتى يعرضه  ١/٣٦٠  ١٤١٢
١/٣٦٠  ١٤١٣  حتى تخرج 

 حتى يطوفَ  ١/٣٦٠  ١٤١٣

 حتى يأخُذَ  ١/٣٧٦  ١٤٧٥

 تذهبحتى   ١/٣٨٠  ١٤٨٦

 حتى يبلغَ  ١/٣٩٩  ١٥٦٨

١/٤١٥  ١٦٣٦  حتى أضع 

١/٤٣٦  ١٧٢٥  حتى أنحر 

٢/٤١  ١٩١٩  حتى يؤذِّن 

٢/٤١  ١٩١٩  حتى يطلع 

 حتى أنصرفَ  ٢/٧٠  ٢٠٣٨

٢/٧٦  ٢٠٥٦  حتى يسمع 

 حتى يقبضه  ٢/٩٣  ٢١٣٣

 حتى يهبطَ  ٢/٩٩  ٣١٦٥

٢/١٠٥  ٢١٩٨  حتى تحمر 

 حتى ال يقبلَه  ٢/١١١  ٢٢٢٢

 حتى ينفخَ  ٢/١١٢  ٢٢٢٥

٢/١٥٠  ٢٣٦٠  حتى يرجع 

 حتى يجدها  ٢/١٦٩  ٢٤٢٨

 حتى ينزَل  ٢/١٨٣  ٢٤٧٦

٢/٢٥٢  ٢٧٣٤  حتى تنفرد 

٢/٣٠١  ٢٨٩٣  حتى أخرج 

 حتى يقوَل  ٢/٣٠٩  ٢٩٢٦

٢/٣٦٢  ٣١٣٢  حتى يرفع 

٢/٣٨٢  ٣١٩٩  حتى تسجد 

٢/٣٨٥  ٣٢٠٨  حتى ما يكون 

٢/٣٩٠  ٣٢٣٧  حتى تصبح 



 ١٨٨

  ى يدخَلحت  ٢/٣٩٣  ٣٢٤٧
٢/٣٩٨  ٣٢٧٣  حتى تبرز 

٢/٤٥٥  ٣٤٦٥  حتى يشرب 

٢/٤٥٥  ٣٤٦٦  حتى يكون 

٢/٤٦٢  ٣٤٩٦  حتى يقع 

 حتى تطوفَ  ٢/٤٨٢  ٣٥٩٥

٢/٤٨٤  ٣٦٠٦  دركَكحتى ي 

 حتى يقتتَل  ٢/٤٨٥  ٣٦٠٨

٣/١٢  ٣٦٨١  حتى أنظر 

 حتى تنزَل  ٣/١٩  ٣٧٠١

٣/٦٨  ٣٩٣٦  حتى ينتفع 

 حتى يريحنا  ٣/١٨١  ٤٤٧٦

٣/١٨١  ٤٤٧٦  حتى أستأذن 

٣/٢١٠  ٤٥٨٥  حتى يرجع 

٣/٢٢٤  ٤٦٣٥  حتى تطلع 

٣/٢٤٠  ٤٦٨٥  حتى يضع 

٣/٢٩٧  ٤٨٣٨  حتى يقيم 

٣/٣١٦  ٤٩٠٨  رحتى تطه 

٣/٣٤٨  ٥٠١٠  حتى تصبح 

 حتى يذوقَ  ٣/٤٠٢  ٥٢٦٠

 حتى يلعقَها  ٣/٤٤٧  ٥٤٥٦

 حتى ينصرفَ  ٤/٩  ٥٥٦٣

 حتى يكشفَها  ٤/٥٩  ٥٧٨٥

 تى ترفعح  ٤/١٠٣  ٦٠٠٠

٤/١٢٣  ٦٠٩٤  حتى يكتب 

 حتى تبلغَ  ٤/١٢٣  ٦٠٩٦

 حتى يخرجه  ٤/١٣١  ٦١٣٥

٤/١٣٩  ٦١٦٧  حتى تقوم 

٤/١٦٤  ٦٢٦٨  حتى أرجع 



 ١٨٩

٤/٢٢٤  ٦٥٣٢  حتى يذهب 

  حتى يبلغَ  ٤/٢٢٤  ٦٥٣٢
٤/٢٣٢  ٦٥٧٣  حتى يضحك  
٤/٢٣٢  ٦٥٧٣  حتى تنقطع  
٤/٢٤٥  ٦٦٣٢  حتى أكون 

٤/٢٥١  ٦٦٦١  حتى يضع 

٤/٢٨٤  ٦٨٠٦  حتى ال تعلم 

 حتى تقتتَل  ٤/٣١٥  ٦٩٣٥

٤/٣١٩  ٦٩٤٣  حتى يسير 

 حتى يتوضَأ  ٤/٤٢٢  ٦٩٥٤

 حتى يبسطَ  ٤/٣٢٣  ٦٩٥٧

٤/٣٥٩  ٧١١٦  حتى تضطرب 

٤/٣٦٠  ٧١١٨  حتى تخرج 

 حتى يتطاوَل  ٤/٣٦٠  ٧١٢١

 حتى يعرضه  ٤/٣٦٠  ٧١٢١

٤/٣٧٤  ٧١٧٧  حتى يرفع 

٤/٤٢٢  ٧٣٨٤  حتى يضع 

 حتى ينشَئ  ٤/٤٢٢  ٧٣٨٤

٤/٤٣٢  ٧٤٣٠  حتى تكون 

٤/٤٤١  ٧٤٥٤  حتى ال يكون 

  حتى يعملَها  ٤/٤٥٠  ٧٥٠١
٤/٤٦٩  ٧٥٦٢  حتى يعود  

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩٠

  األفعال المضعفة الثالثية   .٢
  

  الفعل  رقم الصفحة  رقم الحديث
١/١٢  ١٣  حتى يحب 

١/٤٤  ١٢٢  حتى يقص 

 حتى يحلَّ  ١/٩٠  ٣١٩

 حتى يظَلَّ  ١/١٥٩  ٦٠٨

١/٣٦٠  ١٤١٢  هِمحتى ي 

١/٤٠٦  ١٥٩٣  حتى ال تحج  
٢/٤١٥  ٣٣٤٢  رحتى َأم 

٣/٣٩٨  ٥٢٤٦  دتححتى تس 

٣/٤١٢  ٥٢٩٩  حتى تُجن  
٤/٣٥٩  ٧١١٥  حتى يمر 

  
  األفعال المبنية للمجهول  .٣

  
  الفعل  رقم الصفحة  رقم الحديث

 حتى يكشفَ  ١/٢٦٤  ١٠٤٠

١/٣٣٣  ١٣١٠  حتى تُوضع 

 تى تُدفنح  ١/٣٣٦  ١٣٢٥

١/٣٧٢  ١٤٦٠  قضىحتى ي 

 حتى يبعثَ  ٢/٤٨٥  ٣٦٠٩

٣/٣٧٥  ٥١٣٦  حتى تُستأمر 

٣/٣٧٥  ٥١٣٦  حتى تُستأذن 

 حتى تُبعثَ  ٤/٢٢٠  ٦٥١٥

  حتى يجعَل  ٤/٢٢٧  ٦٥٤٨
  
  
  
  



 ١٩١

  الخمسة األفعال  .٤
  

  الفعل  رقم الصفحة  رقم الحديث
 حتى يشهدوا  ١/١٤  ٢٥

 حتى تملوا  ١/١٩  ٤٣

  يكوناحتى  ١/٤٧  ١٣٤

 حتى تطهري  ١/٨٧  ٣٠٥

 حتى يقولوا  ١/١١١  ٣٩٢

 حتى تصبحوا  ١/١٢٦  ٤٦١

 حتى تروني  ١/١٦٥  ٦٣٧

 حتى تأتياني  ١/٣٩٧  ١٥٦٠

  حتى يعتموا  ١/٤٢٦  ١٦٨٣
 حتى تروا  ٢/٣٨  ١٩٠٦

 حتى تروه  ٢/٣٨  ١٩٠٦

 حتى يتفرقا  ٢/٨١  ٢٠٧٩

 حتى تلقوني  ٢/١٥٤  ٢٣٧٩

 حتى تذوقي  ٢/٢٢٥  ٢٦٣٩

 حتى تسمعوا  ٢/٢٣٠  ٢٦٥٦

 حتى تقاتلوا  ٢/٣٠٩  ٢٩٢٦

 حتى يقولوا  ٢/٣١٤  ٢٩٤٦

 حتى تأتوا  ٢/٣٢٨  ٣٠٠٧

 حتى تلقوا  ٢/٣٦٧  ٣١٤٧

 حتى تنظروا  ٢/٣٤٣  ٣٤٢٣

 حتى يكونوا  ٢/٤٨٩  ٣٦٢٨

  حتى يلقوها  ٣/٢٤٦  ٤٧٠١
 حتى تستأمري  ٣/٢٧٩  ٤٧٨٥

 حتى تدخلوا  ٣/٣٦٢  ٥٠٧٩

 حتى تعتدي  ٣/٤١٨  ٥٣١٨

 حتى يرون  ٤/٩٧  ٥٩٧٤



 ١٩٢

 حتى تختلطوا  ٤/١٦٩  ٦٢٩٠

 حتى تكونوا  ٤/٢٣٧  ٦٥٩٩

  
  األفعال المعتلة  .٥

  األفعال المعتلة باأللف  - أ
  

  الفعل  رقم الصفحة  رقم الحديث
 حتى يلقاها  ١/٣٦  ٩١

  حتى يقضى  ١/٣٧٢  ١٤٦٠
 حتى يرى  ٣/١٧٣  ٤٤٣٧

 حتى تغشى  ٤/٦٢  ٥٧٩٧

 حتى يبقى  ٤/٤٣٥  ٧٤٣٩

  
  األفعال المعتلة بالواو  - ب

  
  الفعل  رقم الصفحة  رقم الحديث

٢/١٠٣  ٢١٨٣  حتى يبدو 

  
  األفعال المعتلة بالياء   - ت

  
  الفعل  رقم الصفحة  رقم الحديث

١/٢٠  ٤٧  حتى يصلي 

١/٣٠  ٧١  حتى يأتي 

 حتى يصليها  ١/٥٤  ١٦٠

١/١٠٣  ٣٦٢  حتى يستوي 

١/١٦١  ٦١٧  حتى ينادي 

١/١٧٢  ٦٧٤  حتى يقضي 

 حتى يأتينا  ١/٢٠٤  ٨٠٦

١/٢٧٠  ١٠٦١  حتى ينجلي 



 ١٩٣

١/٣٦٧  ١٤٤٤  حتى تُخفي 

٢/٧٣  ٢٠٤٧  حتى أقضي 

 حتى تعطيها  ٢/١٠٩  ٢٢١٥

 حتى نعطيه  ٢/١٣٦  ٢٣٠٨

٢/١٤٧  ٢٣٥٠  حتى أقضي 

 حتى آتيك  ٢/١٥٧  ٢٣٨٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩٤

   الجحودشاهد الفعل المضارع المنصوب بعد الم: سادساً 
   

  فعلال  رقم الصفحة  رقم الحديث
  ما كنتُ ِلآخُذَ  ٢/٢٥٠  ٢٧١٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩٥

  شواهد الفعل المضارع المنصوب بعد الم التعليل: سابعاً 
 

 األفعال الصحيحة  .١

  
  الفعل  رقم الصفحة  رقم الحديث

  ِلأخبركم  ١/٢١  ٤٩
 لتغرقَ  ١/٤٤  ١٢٢

١/٤٥  ١٢٣  لتكون 

١/١٢٦  ٤٦١  ليقطع 

١/١٦٢  ٦٢١  ِليرجع 

 بهِلين  ١/١٦٢  ٦٢١

 ِليأخذَه  ١/٣٥١  ١٣٨٦

٢/٨٢  ٢٠٨٥  ِليخرج 

 ِلتلبسها  ٢/٨٧  ٢١٠٤

٢/٨٧  ٢١٠٤  ِلتستمع 

٢/١٥٢  ٢٣٦٩  ِليقتطع 

 ِلآكلَها  ٢/١٦٩  ٢٤٣٣

 فيءلتستك  ٢/٢٥٢  ٢٧٢٣

٢/٢٨٢  ٢٨١٠  ِلتكون 

 ِلتأكلَها  ٢/٣٥٨  ٣١٢٤

 ِليأخذَها  ٢/٤٣٦  ٣٤٠٤

٢/٤٥١  ٣٤٥١  ِليقبض 

٣/٢٧٧  ٤٧٧٧  ِليلِّمع 

٣/٣٢٠  ٤٩١٩  ِليسجد 

 ِلتستفرغَ  ٣/٣٧٨  ٥١٥٢

 ِلتبيعها  ٤/٧٢  ٥٨٤١

٤/١٢٠  ٦٠٨١  ِلتصيب 

٤/٢٣٧  ٦٦٠١  ِلتنكح  
٤/٢٤٤  ٦٦٢٦  ِليبر  



 ١٩٦

  ريقَِليه  ٤/٣٠٢  ٦٨٨٢
  ليريحني  ٤/٣٤٠  ٧٠٢٢

  
  األفعال المبنية للمجهول .٢

  
  الفعل  رقم الصفحة  رقم الحديث

١/١٠٨  ٣٧٨  ؤتَملي  
  ِليقْضي  ١/٣٧٦  ١٤٧٥
٤/٣٢٤  ٦٩٦٢  منعِلي  

  
  األفعال الخمسة  .٣

  
  الفعل  رقم الصفحة  رقم الحديث

  لتأتموا  ١/٢٣٠  ٩١٧
  لتَعلموا  ١/٢٣٠  ٩١٧
  ِليدخلوا  ١/٤٠٣  ١٥٨٤
  لتمنعوا  ٢/١٤٩  ٢٣٥٤

  
  األفعال المعتلة .٤

  األفعال المعتلة بالياء  - أ
  

  الفعل  رقم الصفحة  رقم الحديث
١/٢١٨  ٨٦٠  فلُأصلِّي  

  
  
  
  
  
  



 ١٩٧

 شواهد الفعل المضارع المنصوب بعد فاء السببية : ثامناً 
  

  الشاهد  رقم الصفحة  رقم الحديث
من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من "   ١/٢٩٢  ١١٤٥

  "يستغفرني فأغفر له ؟ 
١/٣١٩  ١٢٥١   " النار جلفَي لدالو نمِ إالَّ، ال يموتُ لمسلمٍ ثالثةٌ ملَّةَ القَستَح "  
  "ال تُوكي فَيوكي عليك "   ١/٣٦٥  ١٤٣٣
  "ال تُحصي فَيحصي عليك "   ١/٣٦٥  ١٤٣٣
  ال تُوعي فَيوعى اُهللا عليك"   ١/٣٦٥  ١٤٣٤
  "ال تُوعي فَيوعى عليك "   ٢/٢١٣  ٢٥٩٠
٢/٢١٤  ٢٥٩٧   " لَس في بيت َأبيهه ، فهالَّ جه، أو بيت أمي دى له أم فينظر

  "ال 
  "ا عبد في سبيِل اِهللا فتمسه النار ما اغبرت قَدم"   ٢/٢٨٢  ٢٨١١
  "ال تبشِّروهم فيتَّكلوا "   ٢/٢٩٢  ٢٨٥٦
  "ائتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً فتنازعوا "   ٣/١٧٢  ٤٤٣١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩٨

  شواهد األفعال المعطوفة : تاسعاً 
  ة المعطوفة المنصوبة األفعال المضارع .١

  الشاهد  رقم الصفحة  رقم الحديث
  ... "أن ال نعبد إال اَهللا وال نشرك به شيئاً وال يتَّخذَ "   ١/٨  ٧
وال ، وال تسرقوا ، بايعوني على أن ال تشركوا باهللا شيئاً "   ١/١٣  ١٨

وال تأتوا ببهتان تفترونه بين ، وال تقتلوا أوالدكم ، تزنوا 
  "وال تعصوا في معروف ، كم أيديكم وأرجل

  ويؤتُوا، ويقيموا   ١/١٤،١٥  ٢٥
  أو أدخلَه، أن ُأرجعه   ١/١٨  ٣٦
  ويفْرغَ  ١/٢٠  ٤٧
١/٢٢  ٥٠   وتقيم ، يوتؤد ،وتصوم  
  ويقلَّ، وتكثر ، ويظهر ، أن يقلَّ   ١/٣٣  ٨٠
١/٣٩  ١٠٤  دوال يعض  
١/٤٨  ١٣٧  أو يجد  
  وال يطوفَ  ١/١٠٥  ٣٦٩
  وتنظروا  ١/١٢٦  ٤٦١
١/١٦٦  ٦٤٤   حطَبفي ، ثم آمر ، َؤذَّنفَي ، ؤمق، ثم أخالفَ ، فَيفأحر  
١/١٦٨  ٦٥٧   ثم آخُذَ، فيقيم  
  وال تعجلوا  ١/١٧٢  ٦٧٢
  وال نكُفَّ  ١/٢٠٦  ٨١٠
  فتعجِزوا  ١/٢٣٢  ٩٢٤
١/٢٤٠  ٩٥١  رفننح ثم نرجع  
١/٢٦٢  ١٠٣٦   وتكثر ، ويتقارب ، وي، وتظهر كثُر ،فيفيض  
١/٣٢٩  ١٢٩٥  رويض  
١/٣٣٣  ١٣٠٨  أو تخلِّفه أو تُوضع  
١/٣٦٧  ١٤٤٤  وتعفُو  
١/٣٧٥  ١٤٧٠   بحتَطفي ،فيسألَه  
١/٣٧٥  ١٤٧١   ها ، فيأتيفيكُفَّ، فيبيع  
١/٣٧٨  ١٤٨٠   ثم يغدو ، فيحتطب ، ق، فيأكَُل ، فيبيعويتصد  



 ١٩٩

  ويمنعوا  ١/٤٠٣  ١٥٨٤
٢/٧٣  ٢٠٤٧  ثميجمع   
  أو ينْسَأ  ٢/٧٨  ٢٠٦٧
  ويمحقَا  ٢/٨٩  ٢١١٤
٢/١١١  ٢٢٢٢   ويقتَُل ، فيكسر ، ويصنَع ،ويفيض  
  فينسى، ثم يجمعه   ٢/١٤٧  ٢٣٥٠
٢/١٦٥  ٢٤٢٠   قَ، ثم أخالفَ ، فتُقامرفُأح  
٢/١٧٠  ٢٤٣٥   رنْتَقََل، فتكْسفي  
  ويذوقَ  ٢/٢٢٥  ٢٦٣٩
  فنطوفَ  ٢/٢٥٧  ٢٧٣٤
٢/٢٦٢  ٢٧٤٢   فينتفع ،رضوي  
٢/٢٧٥  ٢٧٨٥   فتقوم ، وال تفتُر ، وتصوم ،روال تفط  
  أو يرجِعه  ٢/٢٧٦  ٢٧٨٧
  فَيقتَل  ٢/٢٧٨  ٢٧٩٥
  وال يشركوا  ٢/٢٩٢  ٢٨٥٦
  أو يرجعه  ٢/٣٥٨  ٣١٢٣
  وترجعوا  ٢/٣٦٦  ٣١٤٧
  فتنافسوها  ٢/٣٧٠  ٣١٥٨
٢/٣٨٢  ٣١٩٩   قبَل ، فتستأذنفال ي ،وتستأذن ، ؤذَنفال ي  
  فيستَكنَّا  ٢/٤٥٥  ٣٤٦٥
٣/١٢  ٣٦٧٩  فأنظر  
٣/٦٨  ٣٩٣٦  ويضر  
  وتهلكَكم  ٣/٨٤  ٤٠١٥
٣/١٧٣  ٤٤٣٧  رخيأو ي  
٣/١٧٨  ٤٤٦٣  رثم يخي  
٣/١٨١  ٤٤٧٦  ؤذنفي  
٣/٢٤٦  ٤٧٠١  فيحرقَه  
٣/٢٧٧  ٤٧٧٧   شرِكوال ي ، وتقيم ، وتُؤتي ،وتصوم  
  "نوا وال تسرفوا وال تز"   ٣/٣١٢  ٤٨٩٤



 ٢٠٠

٣/٣١٦  ٤٩٠٨  ثم تحيض ، رفتطه  
  كرأو يت  ٣/٣٧٧  ٥١٤٤
٣/٣٨٨  ٥١٩٥  وال تأذن  
  ويقلَّ، ويكثُُر   ٣/٣٩٦  ٥٢٣١
  وتذوقي  ٣/٤٠٣  ٥٢٦٥
٣/٤١٢  ٥٢٩٩  وتعفو  
٤/١٢  ٥٥٧٧   ويظهر ، ويكثُر، ويقلَّ ، وتُشْرب  
  أو يتمنَّى  ٤/٣٢  ٥٦٦٦
٤/٦٢  ٥٧٩٧  وتعفو  
  أو تكسوها  ٤/٧٢  ٥٨٤١
٤/١٠٠  ٥٩٨٧  وأقطع  
٤/٢٣٧  ٦٦٠١  لتَنكحو  
  وال تأتوا وال تعصوني  ٤/٢٨٣  ٦٨٠١
  فيلقمها  ٤/٣٢٣  ٦٩٥٧
٤/٣٨٥  ٧٢٢٤   ثم آمر ، َؤذَّنفَي ،ثم آمر ،ؤمق، فَيفأحر  
  فَيسكنَهم  ٤/٤٢٢  ٧٣٨٤

  
  األفعال المضارعة المعطوفة المرفوعة  .٢

  
  الشاهد  رقم الصفحة  رقم الحديث

١/٢١٩  ٨٦٨   فأسمع ،فأتجوز  
  فألقيها، ثم أخشَى   ٢/٢٦٩  ٢٤٣٣
  فيظلُّ  ٢/٣٧٥  ٣١٧٦
٢/٣٨٢  ٣١٩٩  فيؤذن  
  أو يقوُل  ٢/٤٦٤  ٣٥٠٩
  فيمنعونَكم  ٣/٢٣٦  ٤٦٧٧
  فيقرره  ٣/٢٤٠  ٤٦٨٥
  فيصدقُ، فيكذب ، تْلقَى ف  ٣/٢٤٦  ٤٧٠١
٤/١٨٣  ٦٣٤٨  رخَيي  



 ٢٠١

  الخاتمة
وكتب لكل نفسٍ أجالً    ، وحكم على عباده بالموت والفناء      ، ي تفرد بالبقاء    الذبعد حمد هللا    

أحمـده  ، واألقوياء والضعفاء   ، وسوى فيه بين الشريف والمشروف      ، ال تجاوزه عند االنقضاء     
  .حمد معترف بالقصور عن إدراك أقل مراتب الثناء ، على سوابغ النعم وضوافي اآلالء 

ومنها إنعامه علي بإتمام هذا البحث الذي قسمته إلى تمهيد          ، التي ال تُحصى    الحمد هللا على آالئه     
  .وثالثة فصول ، 

وكتابه صـحيح   ،  وبشكل موجز عن اإلمام العالم أبي عبد اهللا البخاري             التمهيدوقد تحدثت في    
ومواضـعِ  ، وعالمات إعرابه ، وعالماته ، إعرابه ، ثم تحدثتُ عن الفعل المضارع   ، البخاري    

 نصبه.  
وهي عوامل النصب   ، فقد اشتمل الفصل األول منها على أربعة مباحث         فصول البحث الثالثة    أما  

والفصل الثاني وهـو    ، وآراء النحاة حولها    ، ) إذن  ، كي  ، لن  ، أن  ( األصلية للفعل المضارع    
وقد اشتمل  ، لها  وكذلك آراء النحاة حو   ، للحديث حول نواصب الفعل المضارع بعد أن المضمرة         

الم التعليـل  ، الم الجحود ، حتى ( وهي للحديث عن النواصب غير األصلية  ، على ستة مباحث    
وأما الفصل الثالث فقد تـضمن عرضـاً لـبعض النمـاذج            ، ) أو  ، واو المعية   ، فاء السببية   ، 

ارع وكذلك التعـرض للفعـل المـض     ، التطبيقية على هذه العوامل الناصبة من صحيح البخاري         
  .والفعل المضارع المعطوف المرفوع بعد فعل منصوب ، المعطوف المنصوب 

وسـأبدأ  ، وفي ختام هذا البحث يمكنني أن أقدم خالصةً موجزةً ألهم النتائج التي توصلْتُ إليهـا       
  : بالجانب اإلحصائي منها وهي 

ناصبة في صـحيح البخـاري      المصدرية ال ) أن  (  عدد األفعاِل المضارعة المنصوبة بعد       :أوالً  
  .أربعمائة وثمانيةٌ وعشرون فعالً 

مـا   : " - عليه السالم    -المهملة في الصحيح في موضع واحد وهو قوله         ) أن  (  وردت   :ثانياً  
   .)١(" منَعك َأن تَحجين معنَا 

كـون الخفيفـةَ    في كثير من الشواهد في الصحيح على احتمالين أن ت         ) أن  (  يمكن تأويل    :ثالثاً  
 عليـه  -ومنها على سبيِل المثاِل ال الحصر قولـه  ، والمخففةَ من الثقيلة غير الناصبة   ، الناصبة  
 فـي  - عليـه الـسالم   -وقولـه   ، )٢(... "  لقد ظَنَنْتُ يا َأبا هريرةَ َأن الَ يسألُني     : " -السالم  

                                                
   .٢/٦ ، ١٧٨٢حديث رقم صحيح البخاري  )١(
   .٣٨/ ١ ، ٩٩حديث رقم  صحيح البخاري )٢(



 ٢٠٢

أن ال يبقين في رقبة بعير قالَدة مـن وتـر    " موضع آخر فيما جاء مبنياً من األفعال المضارعة    
 " ...)١(.    
  .الفعَل المضارع في صحيح البخاري في موضعين ال غير ) إذن (  نصبت :رابعاً 

  .في الصحيح ثالثةً وثالثين موضعاًً ) لن (  بلغ عدد األفعال التي نصبتها :خامساً 
ولم يـأت  ، وقد سبقت بالالم ، ع واحد فقط  المصدرية الناصبة في موض   ) كي  (  وردت   :سادساً  

  .بعدها أن 
كثيـرة إذ بلغـت مائـةً وخمـسةً     ) حتى (  األفعال التي نصبت بأن مضمرة وجوباً بعد    :سابعاً  

  .وثمانين فعالً 
  .وقد نُصب الفعل المضارع بعدها، الجحود في الصحيح في موضع واحد ) الم (  ذُكرت :ثامناً 

وقد نصب المضارع بعدها جـوازاً فـي أربعـة          ، التعليل في الصحيح     ) الم(  وردت   :تاسعاً  
  .وثالثين موضعاً 

لَـو   : " - عليه السالم -العاقبة في الصحيح في شاهد واحد وهو قوله     ) الم  (  وردت     :عاشراً  
لَـو َأحـسن ِليكُـون علَيـه               ،  الْجنَّة   والَ يدخُُل النَّار َأحد ِإالَّ ُأرِي مقْعده من       ، َأساء ِليزداد شُكْراً    

   .  )٢(" حسرةً  
السببية في جواب النفـي والطلـب       ) فاء  (  عدد األفعال المضارعة المنصوبة بعد       :حادي عشر   

  . المحضين اثنا عشر فعالً 
وكذلك لـم    ، المعية) واو  (  في الصحيح نصب بعد      – كما أعلم    – لم يرد أي فعل      :ثاني عشر   

  ) .أو ( يوجد ما نُصب بعد 
وقـد ورد  ، هي كثيرة ) وأو ، ثم ، والواو ، كالفاء (  األفعال المنصوبة بعد عاطف :ثالث عشر   

ويمكن توجيه روايـة هـذه األفعـال        ، ثالثةَ عشر فعالً مرفوعاً بعد العطف على فعل منصوب          
  . بالرفع على القطع من األول واالستئناف 

  
وهـي  ، تائج المتعلقة بالجانب النظري من البحث ستردها الباحثة مرتبة كما هي في البحـث       والن

  : كاآلتي 
 وكذلك في تقديم معمول معمولها      – في الرأي السديد     –ال يتقدم عليها    ) أن  (  معمول فعل    :أوالً  

  .فلم يرِد أي شاهد على التقديم في الصحيح ، عليها أو عليه 

                                                
   .٢/٣٢٨ ، ٣٠٠٥حديث رقم  صحيح البخاري )١(
   .٤/٢٣٠ ، ٦٥٦٩حديث رقم  صحيح البخاري )٢(



 ٢٠٣

لنحويون الحكم بالشذوذ على ما ثبتَ سماعه وصحت روايته مـن تلـك األفعـال                أطلق ا  :ثانياً  
أو ، وذهبوا إلـى عـدم محاكاتهـا    ، خذ اللص قبل يأخذَك : كقولهم ) أن  ( المنصوبة مع حذف    

  .وهو الصحيح إذ لم يرد ما يدعم تلك الرواية في صحيح البخاري ، القياس عليها 
مـع اسـتيفائها    ، فال ينصب بها المضارع     ، لقبائل العربية مهملة    عند بعض ا  ) أن  (  ترد   :ثالثاً  

، برفع المضارع  ، )١(      لمن أَراد أَن يتم الرضاعةَ    : كقراءة من قرأ قوله تعالى ، شروط نصبه 
داً عن  وبع، حرصاً على اإلبانة    ، واالقتصار على اإلعمال    ، ويرى النحاةُ ترك هذه اللغة ألهلها       

ولكنها تظـل لغـة     ، ولكن وجود الشاهد على هذه اللغة من الصحيح يقويها ويدعمها           ، اإللباس  
  .نادرة 
، ال اسم ظـرف لحقهـا التنـوين           حرفٌ  )ِإذَن (  أن – وهو مذهب الجمهور     –الراجح   :رابعاً  

لـدين  ، ورجحـه رضـي ا      ذهب إليه بعـض الكـوفيين      عوضاً من الجملة المحذوفة، وهو ما     
  . االستراباذي

 إذْ وَأن  (حرف مركب مـن      ، ال   بسيطة )إذن   (  أن –وهو مذهب الجمهور     –الراجح   :خامساً  
إذا  (؛ والهي حرف مركب مـن        ، ورجحه ابن مالك    ، وبعض الكوفيين   ، وهو مذهب الخليل    )

على الزاعمين بتركيبها  )وأن المالقي وقد رد ، .  
وقـد  ، فقد يجتمع فيها هذان ، أنها تكون جواباً وجزاء ) إذن ( في معنى خالصة القول   :سادساً  

وتكـون  ، فعلى هذا ال تخلو من الجـواب  ، وإذا كانت جزاء فال تكون إال جواباً  ، ينفرد أحدهما   
، ويدعم هذا القول ورودها في الحديث الشريف مرة للجواب فقـط            ، في بعض المواضع جزاء     
  . معاً وأخرى للجواب والجزاء 

وأما ما  ، حرف بسيط غير مركب     ) لن  (  أن   –  النحويين   جمهور وهو مذهب    –الراجح  :سابعاً  
  .فال جدوى من ورائه ) ال أن ( يعرض له بعض النحاة من أن أصله 

فهي إن وقعت في    ، إالَّ بقرينة خارجة عنه     ، حرفٌ يفيد النفي بغير دوام وال تأبيد        ) لن   ( :اً  ثامن
  .ريف فالغالب أنها تفيد في سياقها التأبيد كما مر على ذلك من شواهد في الصحيح الحديث الش

وإن ما جاء في كثيـر مـن المراجـع          ، حرف جزم عند بعض العرب القدامى       ) لن   ( :اً  تاسع
. أو الجـزم بهـا لغـة        ، زعم بعـضهم    : النحوية يدل على الشك في صحة هذا الحكم كقولهم          

، وحرصاً علـى اإلبانـة      ، غة لعدم ورود مثل هذه اللغة في الصحيح         واألنسب البعد عن هذه الل    
  . وإبعاداً للخلط واللبس 

                                                
   .٢/٢٣٣سورة البقرة  )١(



 ٢٠٤

ال بـأن المـضمرة     ، ينصب وجوباً بنفسه مباشرة     ، حرفاً مصدرياً محضاً    ) كي  (  تأتي   :اًشراع
كما تأتي على أنواع أخـر أشـهرها المـصدري لـوروده فـي      ، وجوباً كما يرى بعض النحاة     

  .الصحيح
وباسـتقراء صـحيح    ، وابتدائيـة   ، وعاطفة  ، جارة  : في مواضع   ) حتى  (  ترد   : عشر   يحاد

 -كما أنها اجتمعت في حديث واحد كما فـي قولـه            ، البخاري فقد وجدت هذه األنواع جميعها       
ما من مصيبة تُصيب المسلم ؛ إالَّ كفَّر اُهللا بهـا عنـه حتـى الـشَّوكة           " -صلى اهللا عليه وسلم     

) أن (  أنهـا حـرف جـر ينـصب بعـد      – باعتبار أصلها –  ولكن الغالب عليها     )١( " كُها  يشا
  .المضمرة 

، الجحود حرف جر أصلي يقوي نفي خبر كان الناقصة المنفيـة وال غيـر   ) الم   ( : عشر   نيثا
الجحود بعد أخـوات كـان أو أي فعـل     ) الم ( ويؤيد ذلك عدم وجود شواهد من الصحيح على      

  .  آخر 
 خرج االستفهام عن معناه الحقيقي إلى غرض بالغي آخر وهو االستنكار ؛ ولـذلك    : عشر   الثث

جاء الفعل المضارع مرفوعاً بعد الفاء في جواب االستفهام في موضع واحد في صحيح البخاري               
  )٢("  ُل ؟ َأيدفَع يده ِإلَيك فَتَقْضمها كَما يقْضم الْفَح : " - عليه السالم -وهو قوله 
  :وأراني كما قال العماد األصفهاني  ،فإني ما أبريء نفسي من الهفوات ، وبعد هذا 

ولـو  ، لو غُير هذا لكان أحسن      : إني رأيتُ أنه ال يكتب إنسان كتاباً في يومه إالَّ قال في غده              " 
وهذا من أعظـم   ، ان أجمل   ولو تُرِك هذا لك   ، ولو قدم هذا لكان أفضل      ، زيد كذا لكان مستحسن     

    .)٣(" وهو دليٌل على استيالء النقص على جملة البشر ، العبر 
  .وإن أخطأت فبتقصير مني ، فهذا جل ما أتمنى ، فإن أصبتُ في بعض ما ندبتُ نفسي له 

ا وصلى اهللا علـى سـيدن     ، وهو حسبي ونعم الوكيل     ، وال حوَل وال قوةَ إال باهللا       ، وباهللا أستعين   
  .    محمد وآله وسلم أفضَل التسليم 

  
  
  
  
  

                                                
   .٤/٢٦ ، ٥٦٤٠حديث رقم  صحيح البخاري )١(

   .٢/٣٢١ ، ٢٩٧٣ حديث رقم صحيح البخاري )٢(
ط ، بيـروت  ، دار الكتب العلمية ، عبد الجبار زكار : حققه  ، أبجد العلوم والحكم لصديق بن حسن القنوجي         )٣(

١٩٧٨.   



 ٢٠٥

  
  
  
  

  الفهارس العامـة 
  

  : تشمل على 
  

  فهرس اآليات القرآنية. 

  فهرس األحاديث النبوية. 

  فهرس األشعار. 

  فهرس األمثال. 

  فهرس األعالم. 

  قائمة المصادر والمراجع. 

  فهرس الموضوعات.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 ٢٠٦

  فهرس اآليات القرآنية
  

  رقم الصفحة  ية اآلرقم  اآلية
 :سورة البقرة 

     قواْ الْحمكْتتلِ واطبِالْب قواْ الْحلْبِسالَ تو        ١٢٣  ٤٢ 
  هِمبالَقُوا رم مهونَ أَنظُني ينالَّذ        ٢٠  ٤٦ 

   ودبعيلَ الَ تائرنِي إِسب يثَاقا مذْنإِذْ أَخاللّه إِالَّاو  َ  ٣٠  ٨٣ 
    ًداأَب هونمتلَن يو       ٧٣  ٩٥ 
      َونلَّمعتفَي كْفُرفَالَ ت        ١١٥  ١٠٢ 
     ُكُونكُن فَي قُولُ لَها يمفَإِن         ١١٤  ١١٧ 

     يتيا بريلَ أَن طَهاعمإِسو يماهرا إِلَى إِبنهِدعِو        ٤١  ١٢٥ 
      كُمانإِمي يعضيل ا كَانَ اللّهمو        ١٠٤ ، ١٠٢  ١٤٣ 
     ٌةجح كُملَياسِ علنكُونَ لئَالَّ يل         ١١٠  ١٥٠  

   لَّكُم ريواْ خومصأَن تو     ١٨  ١٨٤  
  يالَّذولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُواْ حزواللّه رصى نتم هعواْ منآم ن    ٩٧ ، ٩٣  ٢١٤ ، 

٩٩ 
     وكُمدري ىتح كُملُونقَاتالُونَ يزالَ يو         ٩٩  ٢١٧  
     اللّه وددا حيمقافَا أَالَّ يخإِالَّ أَن ي       ٣٩  ٢٩٩  
     اللّه وددا حيمقا أَن يإِن ظَن        ٣٨  ٢٣٠  
     َةاعضالر متأَن ي ادأَر نمنِ للَينِ كَاملَيوح نهالَدأَو نعضري اتدالالْوو     

      
١٤٠ ، ٤٥  ٢٣٣ ، 

٢٠٣  
     ِكَاحةُ النقْدع هدي بِيالَّذ فُوعي فُونَ أَوعإَالَّ أَن ي        ١٤٠  ٢٣٧  

   ىوقْولتل بفُواْ أَقْرعأَن ت       ١٨  ٢٣٧  
       ذَكِّرا فَتماهدلَّ إْحضأَن ت         ٤٥  ٢٨٢  

    :سورة آل عمران
  كُموبذُن لَكُم رفغيو اللّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللّهبحت مقُلْ إِن كُنت         د  ٣١  

     ْقُلميتا أُوتثْلَ مم دى أَحتؤأَن ي ى اللّهدى هدإِنَّ الْه          ٤٦  ٧٣  
  ابِرِينالص لَمعيو نكُمواْ مداهج ينالَّذ لَمِ اللّهعا يلَمو         ١٢١  ١٤٢  

     َلع ما أَنتلَى مع نِنيمؤالْم ذَريل ا كَانَ اللّهمهي        ١٠٢  ١٧٩  



 ٢٠٧

  :سورة النساء 
  لَكُم نيبيل اللّه رِيدي         ١٠٩  ٢٦  
  ًرياقن اسونَ النتؤفَإِذاً الَّ ي           ٦٣ ، ٦١  ٥٣  
  فَأَفُوز مهعم نِي كُنتا لَيتزاً ييماً فَوظع         ١١٥  ٧٣  
  يل كُنِ اللّهي بِيالًلَّمس مهيدهيالَ لو ملَه رفغ          ١٠٢  ١٣٧  
  ْلُّواضأَن ت لَكُم اللّه نيبي         ٤٦  ١٧٦  

  :سورة المائدة 
  يصى أَن تشخقُولُونَ ننيةٌبرآئا د    ٢١  ٥٢  
  ٌةنتكُونَ فواْ أَالَّ تِسبحو      ٢٢ ، ١٩  ٧١ ، 

٣٧ ، ٣٦  
    واْ اللّهدباع أَن نِي بِهترا أَمإِالَّ م ملَه ا قُلْتم ِ       ٤١  ١١٧  

   :سورة األنعام
  نِنيمؤالْم نكُونَ منا ونبر اتبِآي كَذِّبالَ نو درا ننتا لَيي     ١٢٣  ٢٧  

   نيالَمالْع برل ملسنا لنرأُمو       ١٠٩ ، ١٠٦  ٧١  
    :سورة األعراف

  دجسأَالَّ ت        ٣٦  ١٢  
    اواْ لَنفَعشاء فَيفَعن شا مل لَّنفَه         ١١٥  ٥٣  
     ْقَالُوافَواْ وى عتح         ٩٧  ٩٥  
  اهلأَه دعن بم ضرِثُونَ اَألري ينلَّذل دهي لَمأَو وبِهِمم بِذُناهنباء أَصشن أَن لَّو 
       

٤٠  ١٠٠  

    انِيرقَالَ لَن ت كإِلَي أَرِنِي أَنظُر بقَالَ ر         ٧٢ ، ٧١  ١٤٣ ، 
٧٣  

  ملُهأَج براقْت كُونَ قَدى أَن يسأَنْ عو ِ        ٤٠  ١٨٥  
  :سورة األنفال 

     ّا كَانَ اللمومهذِّبعيل ه         ١٠٣  ٣٣  
  : يونسسورة 
  نيالَمالْع بر لّهل دمالْح أَن ماهوعد رآخو         ٤٢ ، ٤٠  ١٠  
  ىرفْتآنُ أَن يـذَا الْقُرا كَانَ همو        ١٠٥  ٣٧  
  َأةً وزِين ألهمنَ ووعرف تيآت كا إِننبن رلُّواْ عضيا لنبا رينالد اةيي الْحاالً فوم      

كبِيلس        
١٠٩  ٨٨  



 ٢٠٨

   ذَاباْ الْعورى يتواْ حنمؤفَالَ ي لَى قُلُوبِهِمع دداشو هِمالولَى أَمع سا اطْمنبر
يماَألل        

١١٤  ٨٨  

  :سورة يوسف 
  كُووناًلَي       ٦٧  ٣٢  
  ٍنيى حتح هننجسلَي          ٩٣  ٣٥  
  ريشاء الْبا أَن جفَلَم         ٤٤  ٩٦  

    :سورة إبراهيم
  كُمنَألزِيد متكَرن شلَئ         ب  ٧  
  انلَّتي منَّ فودعلَت ا أَونضأَر نـكُم منرِجخلَن        ١٢٨  ١٣  

  :سورة النحل 
  مهنيب كُمحلَي كبإِنَّ رو        ١٠  ١٢٤  

   :سورة اإلسراء
  اهواْ إِالَّ إِيدبعأَالَّ ت كبى رقَضو         ٣٣  ٢٣  
   نسأَح يي هقُولُواْ الَّتي يادبقُل لِّعو   ١١٦  ٥٣  

  الَ أَن ثَبلَوواكنت      ١٧  ٧٤  
   ًيالإِالَّ قَل الفَكثُونَ خلْبإِذاً الَّ يو        ٦٣  ٧٦  

    :سورة الكهف
  ًرِفاصا مهنوا عجِدي لَما ووهعاقوم مهوا أَنفَظَن       ٢٠  ٥٣  

   :مريمسورة 
  طْ عاقست لَةخبِجِذْعِ الن كي إِلَيزهاًونِيطَباً جر كلَي          ١١٦  ٢٥  

     ًاإِنِسي موالْي أُكَلِّم فَلَن        ٧٢  ٢٦  
   :سورة طه

  كُمتحسباً فَيكَذ لَى اللَّهوا عرفْتلَا ت         ١١٤ ،  ١٢١  ٦١  
  بِيغَض كُملَيلَّ عحفَي يها فوطْغلَا تو        ١١٤  ٨١  
  ًالقَو هِمإِلَي جِعرنَ أَلَّا يورأَفَلَا ي        ٣٥  ٨٩  
  ىوسا منإِلَي جِعرى يتح نيفاكع هلَيع حربلَن ن        ٩٣ ، ٧٢  ٩١  

   :سورة الحج
    هدعو اللَّه فلخلَن يو      ٧٣  ٤٧  
   أَنَّ اللَّه رت ةًأَلَمرضخم ضالْأَر بِحصاًء فَتاِء ممالس نلَ مأَنز        ١١٥  ٦٣  



 ٢٠٩

  ًًابالُقُوا ذُبخلَن ي اللَّه ونن دونَ معدت ينإِنَّ الَّذ         ٧٢  ٧٣  
   :سورة المؤمنون

  عِ الْفُلْكناص أَن ها إِلَينيحفَأَو        ٤١  ٢٧  
    :رقانسورة الف

  ًيراذن هعكُونَ مفَي لَكم هلَا أُنزِلَ إِلَيلَو        ١١٦  ٧  
   : الشعراءسورة 
  الِّنيالض نا مأَنا إِذاً وهلْتقَالَ فَع         ٥٦  ٢٠  

     َونعدإِذْ ت كُمونعمسلْ يونَ   هرضي أَو كُموننفَعي أَو        ١٢٨  ٧٣، ٧٢  
  يل رفغأَن ي عي أَطْمالَّذي ويئَتطخ    ٣٨ ، ٢١  ٨٢  

    :سورة القصص
  ًنازحاً وودع مكُونَ لَهينَ لوعرآلُ ف قَطَهفَالْت         ١٠٩ ، ١٠٨  ٨  
  هلَيى عى فَقَضوسم هكَزفَو        ١١٧  ١٥  
  َا أبِم برنيرِمجأَكُونَ ظَهِرياً لِّلْم فَلَن لَيع تمعن         ٧٨ ، ٧٧  ١٧  
  كاتآي بِعتوالً فَنسا رنإِلَي لْتسلَا أَرلَو         ١١٦  ٤٧  
  انلَيع اللَّه نلَا أَن ملَو      ١٧  ٨٢  

   :سورة العنكبوت
  أَن ي اسالن ِسبكُواأَحرت        ٣٦  ٢  

   إِلَّا أَن قَالُوا همقَو ابوا كَانَ جفَم       ٢١ ، ٢٠  ٢٤  
   يَء بِهِما لُوطاً سلُنسر اءتا أَن جلَمو        ٤٤  ٣٣  
  مهمظْليل ا كَانَ اللَّهمو       ٢٨  ٤٠  

    :سورة األحزاب
  كُونَ علَا ي كَيلجرح نِنيمؤلَى الْم          ٨٣  ٣٧  

   :سورة فاطر
  واووتمفَي هِملَيى عقْضلَا ي        ١١١  ٣٦  

    :سورة الصافات
  يماهرا إِبأَنْ ي اهنيادنا  ويؤالر قْتدص قَد                  ١٠٤ ،

١٠٥  
٣٤  

   :سورة ص
     ْال انطَلَقواوشام أَن مهنلَأُ مم       ٤٣ ، ٤١  ٦  



 ٢١٠

  دجسأَن ت كعنا مم            ٣٦  ٧٥  
   :سورة الزمر

   نيملسلَ الْمأَنْ أَكُونَ أَول ترأُمو       ١٠٩ ، ١٠٦  ١٢  
   َلُوناها الْجهأَي دبي أَعونرأْمت اللَّه ريقُلْ أَفَغ       ٣١  ٦٤  

  : غافر سورة
   اببلُغُ الْأَسلِّي أَبلَّع       ١١٥  ٣٦  

   :سورة الشورى
   كُمنيلَ بدأَعل ترأُمو        ١٠٩  ١٥  

      َلسري ابٍ أَوجاء حرن وم ياً أَوحإِلَّا و اللَّه هكَلِّمرٍ أَن يشبا كَانَ لمو
      الًرسو

١٣١  ٥١  

   :سورة األحقاف
  َأجرانِنِي أَنْ أُخدعت        ٣٨  ١٧  

   :سورة الفتح
  وملسي أَو مهلُونقَاتات        ١٢٧  ١٦  

    :سورة الحجرات
     رِ اللَّهيَء إِلَى أَمفى تتي حغبي تلُوا الَّتفَقَات       ٩٩  ٩  

   :سورة ق
      مهنم رنذم ماءهوا أَن ججِبلْ عِب       ٤٦  ٢  

    :سورة النجم
  ىعا سإِلَّا م انلْإِنسل سأَن لَّيو        ٤٠  ٣٩  

   :سورة الحديد
  لَه فَهاعضناً فَيسضاً حقَر اللَّه قْرِضي ين ذَا الَّذم         ١١٥  ١١  

   أَلَممهقُلُوب عشخوا أَن تنآم ينلَّذل أْني      ٢١  ١٦  
  كُما فَاتلَى ما عوأْسلَا تكَيل        ٨٣  ٢٣  

    ٍءيلَى شونَ عرقْدابِ أَلَّا يتلُ الْكأَه لَمعئَلَّا يل         ٨٥  ٢٩  
   :سورة الحشر

  نيولَةً بكُونَ دلَا ي كَينكُماء مالْأَغْنِي          ٨٤  ٧  
      :سورة الصف

   اللَّه وروا نؤطْفيونَ لرِيدي        ١٠٩  ٨  



 ٢١١

   :سورة المنافقون
      توالْم كُمدأَح يأْتلِ أَن ين قَبم         ٢١  ١٠  
  قدلٍ قَرِيبٍ فَأَصنِي إِلَى أَجترلَا أَخأَكُلَونَو ونيحالالص نم         ١١٦  ١٠  

    :سورة الجن
  لَى الطَّرِيقَةوا عقَامتأَلَّوِ اسو          ٤٠  ١٦  
  هِمبر الَاتوا رِسلَغأَب أَن قَد لَمعيل        ٣٩  ٢٨  

   :سورة المزمل
 ىضرنكُم مكُونُ ميأَن س ملع        ٣٩ ، ٣٥  ٢٠  

   :سورة القيامة
  هظَامع عمجانُ أَلَّن نالْإِنس بسحأَي        ٧٤  ٣  
  ٌةراضن ذئموي وهجةٌ    وراظا نهبإِلَى ر       ٧٣  ٢٣ ، ٢٢  
  ٌةرا فَاقلَ بِهفْعأَن ي ظُنت        ٣٨  ٢٥  

   :سورة عبس
  ي لَّهكَّى لَعزذَّكَّري أَو   ُ       ١١٥  ٤ ، ٣  

   :سورة البلد
  دأَح هلَيع رقْدأَن لَّن ي بسحأَي         ٧٤  ٥  

   :سورة العلق
     ًفَعاسلَن        ٦٧  ١٥  

   :سورة القدر
  ِرطْلَعِ الْفَجى متح يه لَامس          ٩٤ ، ٩٣  ٥   
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢١٢

   النبوية ديثاحفهرس األ
  

  رقم الصفحة   رقم الحديث   الحديث 
 " رسي ينالد إن ،  هإالَّ غَلَب دَأح ينالد شَادي لَن٣٩  ... "و ، 

١/١٨  
١٤٥  

لَقَد ظَنَنْتُ يا أبا هريرةَ َأن ال يسَألني عن هذا الْحـديث َأحـد َأوُل            " 
  " رأيتُ من حرصك الحديث منْك ؛ ِلما

٩٩ ، 
١/٣٨  

٢٠١ ، ١٣٨  

وِإما َأن يقَاد َأهـُل     ، فمن قُتَل فهو بِخَيرِ النَّظَرينِ ِإما َأن يعقََل         " ... 
  "القَتيِل 

١١٢ ، 
١/٤١  

١٣٥  

 اهللا صـدقاً  من َأحد يشْهد َأن الَ ِإلَه إالَّ اُهللا وَأن محمداً رسـولُ  ما  "
  "من قَلْبه ؛ ِإالَّ حرمه اُهللا علَى النَّارِ  

١٢٨ ، 
١/٤٦  

١٤١ ، ١٣٩  

 ، ١٢٩  "ال ِإنِّي َأخَافُ َأن يتَّكلُوا " 
١/٤٦  

١٤٢  

 " كُنتاجي حف نجتَخْر َأن نُأذ ١٤٧  "قَد ، 
١/٥١  

٩  

 "   هذكَر أخُذَنفَالَ ي كُمداَل َأحِإذا ب نهيمتَنْجِي،  بِيسالَ يو   نـهيمالَ ، بِيو
 ي اِْإلناءتَنَفَّس في"  

١٥٤ ، 
١/٥٢  

٩  

ما من شَيء كُنْتُ لَم َأره ِإالَّ قَد رَأيتُه في مقَامي هذَا حتَّى الجنَّـةَ               " 
 والنَّار"  ...  

١٨٤ ، 
١/٥٩  

١٥٣  

الَ تُضامون في رْؤيتـه     ، ما تَرون هذاَ القَمر     ِإنَّكُم ستَرون ربكم كَ   " 
" ...  

١ ، ٥٥٤ /
١٤٦  

٧٣  

 " بِكُم لِّيوا فَِألص٨٦٠  "  قُوم ، 
١/٢١٨  

١٥٧  

ال يغْتسُل رجٌل يوم الجمعة ويتَطَهر ما اسـتطَاع مـن طُهـرٍ ؛              " 
       تهييبِ بط نم سمي َأو نهدياثْنَـينِ         ثُ، و ينقُ بفَر؛ فَالَ ي جخْري م ،

      له بلِّي ما كُتصي ـا    ، ثُمم لـه ر؛ إالَّ غُف اماإلم تُ إذا تَكَلَّمينص ثم
  "بينَه وبين الجمعة اُألخْرى 

٨٨٣ ، 
١/٢٢٣  

٧  

 "       إلَى الس لَةاَلى كُلَّ لَيتَعو كارنَا تَببنْزُِل رقَى ثُلُثُ     يبي ينا حنْيالد اءم
من يدعوني فََأستَجِيب لَه ؟ من يسَألُني فَُأعطيـه  : اللَّيِل اآلخر يقُوُل    

١١٤٥ ، 
١/٢٩٢  

١٥٩  



 ٢١٣

  "؟ من يستَغْفرني فََأغفر لَه ؟  
 "       ِإلَى الْج وغْدي ثُم لَهبح كُمدْأخُذَ َأحي ْأكُـَل      َألنفَي بيـعفَي بتَطحِل فَيب

 َأَل النَّاسسي َأن نم لَه رقَ خَيدتَصيو  "   
١٤٨٠  ، 

١/٣٧٨  
١٦١  

 ، ١٧٨٢  "ما منَعك َأن تَحجين معنَاَ ؟ " 
٢/٦  

١٤٠  

 ، ١٩٦٧  "سحرِ فَلْيواصْل حتَّى ال، فَأيُّكُم َأراد َأن يواصَل ، الَ تُواصلُوا " 
٢/٥٣  

١٥٣  

والَ يدخُُل النَّار َأحد ِإالَّ ُأرِي مقْعده من ، لَو َأساء ِليزداد شُكْراً " 
 نَّةةً  ، الْجرسح هلَيع ِليكُون نسَأح لَو"  

٦٥٦٩ ، 
٤/٢٣٠  

١٥٧   

 " لَكما كُنْتُ ِلآخُذَ ج؛ ، م ذِلك لَكمفَخُذْ ج الُكم و٢٧١٨  "فَه ، 
٢/٢٥٠  

١٥٥  

 ... " نَفَقَة نا َأنْفَقْتَ ممهم إنَّكقَةٌ ، ودا صةُ ، فَِإنَّهتَّى اللُّقْم٢٧٤٢  ... "ح ، 
٢/٢٦٢  

١٥٤  

 " النَّار هسفَتَم بيِل اللَّهي سف دبا عمتْ قَدرا اغْب٢٨١١  "  م ، 
٢/٢٨٢  

١٦٠  

 "فَعدُل ؟ َأيالْفَح مقْضا يا كَمهمفَتَقْض كِإلَي هد٢٩٧٣  "   ي ، 
٢/٣٢١  

٢٠٤ ، ١٦٠  

 " ة من وترفي رقبة بغير قالَد ٣٠٠٥  ... "أن ال يبقين ، 
٢/٣٢٨  

٢٠٢  

 ...  " نْكُمَل مجإالَ ، فإن الر نَّةالْج نيبو نَهيب كُونا يتْى ممُل حعلَي
اعرذ ،  هتَابك هلَيبِقُ عسِل النَّارِ ، فَيِل َأهمُل  بِعمعتْى ، فَيُل حمعيو

 اعرالنَّارِ إالَ ذ نيبو نَهيب كُونا يم ، تَابالك هلَيبِقُ عسُل  ، فَيمعفَي
 نَّةِل الْجِل َأهمبِع"  

٣٢٠٨ ، 
٢/٣٨٥  

١٥٢  

َأو يرِي ، َأن يدعيِ الرجُل ِإلَى غَيرِ َأبِيه : مِ الْفرى ِإن من أََعظَ" 
 تَر ا لَمم نَهيا ، عصلى اهللا عليه وسلم م وِل اللَّهسلَى رقُوُل عي َأو

  "لَم يقُْل 

٣٥٠٩ ، 
٢/٤٦٤  

١٦١  

والَ ينْبغي ،  فَتَنَازعوا اْئتُوني َأكْتُب لَكُم كتَاباً لَن تَضلُّوا بعده َأبداً" 
 عنَبِي تَنَاز نْدع"  

٤٤٣١ ، 
٣/١٧٢  

١٤٨  

  ١٣٦ ، ٤٤٥٨  "َألَم َأنْهكُم أن تَلُدوني ؟ " 



 ٢١٤

٣/١٧٧  
: قَاَلتْْ َأفَالَ ُأرسُل إلَيه فَُأبشِّره ؟ قَاَل " يا ُأم سلَمةَ تيب علَى كَعبٍ " 

  "اس فَيمنَعونَكُم النَّوم ساِئر اللَّيلَة إذْا يحطمكُم النَّ" 
٤٦٧٧ ، 

٣/٢٣٦  
١٤٣  

 ، ٥٢٤٥  "وتَستحد الْمغيبةُ ، ِلكَي تَمتشطَ الشَّعثَةُ " 
٣/٣٩٨  

١٤٩  

 ، ٥٣١٨  "واللَّه ما يصلُح أن تَنْكحيه حتَّى تّعتَدي آخر اَألجلَينِ " 
٣/٤١٨  

١٥١  

 "ا متَّى م؛ ح نْها عاللَّه بِه ؛ إالَّ كَفَّر ملسالْم يبتُص ةيبصم ن
  "الشَّوكَة يشَاكُها 

٥٦٤٠ ، 
٤/٢٦  

١٥٤   

 ، ٥٨٤١   " ِإنَّما بعثْتُ ِإلّيك ِلتَبِيعها َأو تَكْسوها " 
٤/٧٢  

١٦١  

 ، ٦٣٤٨  "ثُم يخَير ، لجنَّة لَن يقْبض نَبِي حتَّى يرى مقْعده من ا" 
   و ٤/١٨٣

٦٥٠٩  ، 
٤/٢١٩  

١٦١  

والَ يدخُُل النَّار َأحد ِإالَّ ُأرِي مقْعده من ، لَو َأساء ِليزداد شُكْراً " 
 نَّةةً  ، الْجرسح هلَيع ِليكُون نسَأح لَو"  

٦٥٦٩ ، 
٤/٢٣٠  

١٥٧  

 ، ٦٩٦٢  " الْماء ِليمنَع به فَضُل الْكَأل الَ يمنَع فَضُل" 
٤/٣٢٤  

١٥٦  

 " يطعي أن ناِهللا م ندع لَه آثم هلي َأهف نهميبي كُمَأحد جلي واِهللا َألن
 هلَياُهللا ع ضالَّتي افْتَر تَهكَفَّار"  

٦٦٢٥ ، 
٤/٢٤٤  

١٣٦  

 " اللَّه نا مْؤيلْ، الرالحطَانِ والشَّي نم م ، لُمالح كُمدَأح لَمفَِإذَا ح
 ارِهسي نقْ عصبفَلْي ، هرضي ؛ فَلَن نْهذْ باِهللا متَعسولْي"  

٧٠٠٥ ، 
٤/٣٣٦  

١٤٧  

      سنن الترمذيكتاب 
 " ينيدهالم دينالراش الخُلفَاء نَّةسنَّتي ووا بالنَّ، عليكم بِسضع اجِذ٢٦٧٦  "و،   

٢/٦٠٣  
  ج

  
  
  



 ٢١٥

  فهرس األشعار
  

  الصفحةرقم   اسم الشاعر  البحر  قافية البيت
١٢٣  )جرول بن أوس ( الحطيئة   الوافر  واإلخاء  
اء٧٦  إبراهيم بن هرمة  الكامل  الهيج  
بي  البسيط  مكروب٥٨ ، ٥٣  عبد اهللا بن عنمة الض  
  ١٣١  بال نسبة  البسيط  تَربِ

  ٦١  حسان بن ثابت  فرالوا  المشيبِ
  ١١٣  أبو النجم الفضل بن قدامة العجلي  الرجز  فتستريحا
  ٨٢  الطرماح بن حكيم  البسيط  كادوا
  ٢٥  رؤبة بن العجاج  الرجز  ُأجلدا
  ٣٠  طرفة بن العبد  الطويل  مخلدي
اد٩٤  بال نسبة  الوافر  زِي  
٧٥  كثير عزة  الطويل  منظر  
١٣١  خثعميأنس بن مدركة ال  البسيط  البقَر  
  ٥٩  بال نسبة  الرجز  أطيرا
٨٠  للنابغة الجعدي وقيل للنابغة الذبياني  الطويل  وينفَع  

  ٨١  جميل بثينة  الطويل  وتَخْدعا
  ٩١ ، ٨٤  البغدادي  الطويل  بلْقَعِ

١٣٠  ميسون بنت بحدل  الوافر  الشُّفوف  
  ٣٤  جرير  الطويل  صديقُ
  ٩٨  المتلمس  الكامل  ألقاها

  ٥٨  كثير عزة  لطويلا  ال أقيلُها
  ٩٧  جرير بن عطية بن الخطفي  الطويل  َأشْكَُل
  ١٠١  المقَّنع الكندي  الكامل  قليُل

  ٧٨  لألعشى  الخفيف  الجباِل
  ٨٦  بال نسبة  البسيط  تَضطَرِم
وقيل للمتوكل الليثي ، أبو األسود   الكامل  عظيم ،

  وقيل لألخطل
١٢٢  



 ٢١٦

  ١٢٦  زياد األعجم  الوافر  َأو تَستَقيما
  ٤٤  باعث بن صريم اليشكري  الطويل  السلَم
ولدثار بن أ، للحطيئة  وأ، لألعشى   الوافر  داعيانِ

  شيبان النميري
١٢٢  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢١٧

  فهرس األمثال
  

  رقم الصفحة  المثل
بماء أكيسأن الماء ١٩   تَرِد  

  ٣١  تسمع بالمعيدي خير من أن تراه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢١٨

  فهرس األعالم
  رقم الصفحة  االسم
٦٣  ُأبي  

  ٦٢  األبذي
  ٨٧ ، ٣٢  األخفش

  ٧٧  األخفش الصغير
  ٢  إسماعيل بن إبراهيم

  ١٢٥ ، ١١٩ ، ١٠٧ ، ١٠٠ ، ٤٥ ، ٣٠ ، ٢٩  ابن األنباري
  ٥  بكر بن منير

  ١٠٧  ثعلب
  ٩٦  جرير

  ٤٦ ، ٣٦  أبو جعفر
  ١١١  ابن جني

  ١٠٧ ، ٣٩ ، ٣٧ ، ٣٥ ، ٢٥ ، ٢١ ، ١٠  ابن الحاجب
  ٦١  حسان بن ثابت

  ٤٦ ، ٣١  الحسن
  ١١٥  حفص
  ٤٦ ، ٣٦  حمزة

 ، ٨٧ ، ٨٥ ، ٧٧ ، ٧٦ ، ٦٢ ، ٥٩ ، ٤٦ ، ٤٥ ، ٤٣ ، ١٨  أبو حيان
١٢٤ ، ١١٦ ، ١٠٥ ، ١٠٢ ، ٨٨  

  ١٠٣ ، ٨٥ ، ٦٨  خالد األزهري
  ١١٣  ابن خالويه
  ٧٣ ، ٣٨  ابن الخباز

  ٤٦ ، ٣٦  خلف
 ، ٦٧ ، ٥٧ ، ٥٥ ، ٥١ ، ٥٠ ، ٤٩ ، ٤٨ ، ١٧ ، ١٦ ، ١٥  الخليل

٢٠٣ ، ١٤١ ، ٨٧ ، ٧٧ ، ٧٠ ، ٦٩ ، ٦٨  
  ٢٠٣ ، ١٤١ ، ٨٩ ، ٦٦ ، ٦٤ ، ٥٨ ، ٥٦ ، ٤٧  رضي الدين

  ١٠٨ ، ٩٣  الرماني
  ١٢٨ ، ١١٠ ، ٤٨ ، ٤٣ ، ٢٠  الزجاجي



 ٢١٩

   ١٠٩ ، ١٠٥ ، ٧٣ ، ٧٢ ، ٥٥ ، ٢٠  الزمخشري
  ١٠٧ ، ٨٠ ، ٧٨ ، ٧٧ ، ٧٤ ، ٥٤ ، ٥٣  ابن السراج

 ، ٤٠ ، ٣٨ ، ٣٧ ، ٣٦ ، ٣٤ ، ٢٦ ، ٢١ ، ٢٠ ، ١٧ ،٨  سيبويه
٥٥ ، ٥٤ ، ٥٢ ، ٥١ ، ٥٠ ، ٤٩ ، ٤٨ ، ٤٤ ، ٤٢ ، ٤١ ، 
٧٤ ، ٧٣ ، ٧١ ، ٦٩ ، ٦٨ ، ٦٧ ، ٦٢ ، ٥٨ ، ٥٧ ، ٥٦ ، 

١١٣ ، ١٠٠ ، ٩٩ ، ٩٨ ، ٩٦ ، ٨٦ ، ٨٢ ، ٨٠ ، ٧٧ ، 
١٢٧ ، ١٢٦ ، ١٢١ ، ١٢٠  

  ١٢١ ، ١٠٧ ، ٤٩  السيرافي
 ، ٨٥ ، ٨٢ ، ٨٠ ، ٧٨ ، ٧٧ ، ٧٦ ، ٥١ ، ٢٤ ، ٢٣ ، ٢١  لسيوطيا

١٠٨ ، ٨٩ ، ٨٨  
  ٤  ابن صاعد

  ٦١  طاهر بن بابشاذ
   ٣١ ، ٣٠  طرفة

  ٨٢  الطرماح
  ٤٦ ، ٣٦  عاصم

  ١١٣ ، ٤٦ ، ٣٦  ابن عامر
  ٥٣  عباس حسن

  ٦١ ، ٣٠  عبد اهللا بن مسعود
  ٥٠ ، ٤٩  أبو عبيدة
  ٦  ابن عدي

  ٧٨،  ٧١ ، ٦٢  ابن عصفور
  ٨٨ ، ٤٥  ابن عقيل
  ١٥٤ ، ٧٤ ، ٦٩ ، ٥٢ ، ٥١ ، ٤٨ ، ٣١ ، ٣٠ ، ٢٩ ، ٢٣  العكبري

  ٤٨  أبو علي الرندي
  ٣٩  أبو علي الفارسي
  ٢٠٤  العماد األصفهاني

  ٥  عمر بن حفص األشقر
  ٤٦ ، ٣٦  أبو عمرو
  ٣  الفربري



 ٢٢٠

  ١٠٠ ، ٧٦ ، ٦٨ ، ٦٧ ، ٦٦ ، ٦٢ ، ٥٩ ، ٢٦ ، ٢٥  الفراء
  ٦٣  القرطبي
  ٥٨  كثير عزة
  ٤٦ ، ٣٦  ابن كثير
 ١٠٠ ، ٩١ ، ٩٠ ، ٧٦ ، ٦٢ ، ٥٩ ، ٥٨ ، ٤٦ ، ٣٦ ، ٢٥  الكسائي

 ،١١٨  
  ١٠٧ ، ٢٥  ابن كيسان
  ٧٥  اللحياني
  ٦٥  المازني
 ، ٧١ ، ٦٩ ، ٦٨ ، ٦٦ ، ٦٥ ، ٦٢ ، ٥٩ ، ٥٦ ، ٥١ ، ٤٨  المالقي

٢٠٣ ، ١٢٧ ، ١٠٩ ، ١٠٨ ، ٨٣ ، ٨٠ ، ٧٥  
 ، ٤٨ ، ٤٤ ، ٣٨ ، ٣١ ، ٢٩ ، ٢٥ ، ٢٤ ، ١٩ ، ٩ ، ٧  ابن مالك

٩١ ، ٨٣ ، ٨٢ ، ٨١ ، ٧١ ، ٦٣ ، ٥٤ ، ٥١ ، ٥٠ ، ٤٩ ، 
٢٠٣ ، ١٣٠ ، ١١٠ ، ١٠٥ ، ١٠٠ ، ٩٦ ، ٩٤   

 ، ٦٥ ، ٦٤ ، ٥٤ ، ٥٢ ، ٥٠ ، ٣٩ ، ٣٧ ، ١٩ ، ٩ ، ٨   المبرد
١١٨ ، ١١٧ ، ٩٩ ، ٩٦ ، ٩٤ ، ٨٣ ، ٨٠ ، ٦٨ ، ٦٦ ،   

  ٥  محمد بن أبي حاتم
  ٦ ، ٥ ، ٣ ، ٢  د بن إسماعيلمحم

  ١١٧ ، ١٠١ ، ٧١ ، ٦٥  المرادي
  ١٠٣  النحاس
   ١٣١ ، ٩٩ ، ٩٧ ، ٤٦ ، ٣٦  نافع

١٠٧ ، ١٠٣ ، ٨٩  الهرمي  
  ١٢٨ ، ٤١  الهروي
 ، ٦٦ ، ٦٥ ، ٥٦ ، ٥٥ ، ٥٤ ، ٤٦ ، ٤٢ ، ٣١ ، ١٨ ، ١٧  ابن هشام

١٢٨ ، ١١٧ ، ١٠٣ ، ١٠١ ، ٨٨ ، ٧٧ ، ٧٤ ، ٦٧  
  ٥  يحيى بن جعفر

  ٤٦ ، ٣٦  يعقوب
 ، ٦٩ ، ٦٢ ، ٦٠ ، ٥٦ ، ٥١ ، ٢٧ ، ٢٤ ، ٢٢ ، ١٧ ، ١٥  ابن يعيش

١٤٧ ، ٨٩ ، ٨٤ ، ٨١ ، ٧٩ ، ٨١ ، ٧٩ ، ٧١ ، ٧٠  



 ٢٢١

  قائمة المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم 

دار الكتـب   ، عبد الجبار زكار    : حققه  ، أبجد العلوم والحكم لصديق بن حسن القنوجي         .١
  .١٩٧٨ط ،  بيروت –العلمية 

إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر المسمى منتهى األماني والمـسرات فـي              .٢
شعبان محمـد   .  د  :حققه، أحمد بن محمد البنا     : تأليف العالمة الشيخ    ، علوم القراءات   

 .عالم الكتب ، م  ١٩٨٧  - هـ ١٤٠٧ ، ١ط، إسماعيل 

رجـب عثمـان    .  د  : تحقيق ،ي  ألبي حيان األندلس  ، ارتشاف الضرب من لسان العرب       .٣
  . القاهرة ،رمضان عبد التواب .  ود ،محمد

 عبـد المعـين      :تحقيـق ، لعلي بن محمد النحوي الهروي      ، األزهية في علم الحروف      .٤
 .م  ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢،  دمشق –مطبوعات مجمع اللغة العربية ، الملوحي 

بيروت ، دار الكتب العربية    ، للشيخ جالل الدين السيوطي       ، األشباه والنظائر في النحو      .٥
 . لبنان ،

. د: دراسـة وتحقيـق   ، قاء عبد اهللا بن الحسن العكبري    الب وأب، إعراب الحديث النبوي     .٦
 ١٤٠٨ ، ٢ط، الـسعودية   ،جـدة  ،  دار المنارة للنشر والتوزيع      ،حسن موسى الشاعر    

 .م  ١٩٨٧ -هـ 

 والمـستعربين والمستـشرقين      األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب        .٧
  .١٩٨٠ ، ٥ط، بيروت ، دار العلم للماليين ، خير الدين الزركلي : تأليف 

 لجنة من األدباء بإشراف      :تحقيق، ) علي بن الحسين    ( األغاني ألبي الفرج األصفهاني      .٨
   .٨ط،  لبنان ، بيروت ، دار الثقافة ،الفراج عبد الستار أحمد 

فخـر صـالح   .د: دراسة وتحقيق ،  أبي عمرو عثمان بن الحاجب   بن الحاجب   المالي  األ .٩
 .سليمان قداره 

، منشورات بحسون الثقافية    ، خالد إبراهيم يوسف    . د، اإلمالء العربي قواعد وتطبيقات      .١٠
 . هـ ١٤١١، م  ١٩٩١ ، ١ط، لبنان ، بيروت 

أبـي  كمـال الـدين      البصريين والكـوفيين ل    اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين      .١١
ومعـه كتـاب    ،  النحـوي  ،األنبـاري   ، البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد         

 . محمد محيي الدين عبد الحميد  :تأليف، االنتصاف من اإلنصاف 

       البحر المحيط في التفسير لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيـان األندلـسي الغرنـاطي                .١٢
 م  ١٩٩٢،  هـ ١٤١٢ ، ر الفكر للطباعةدا،  الشيخ زهير جعيد  :طبعة جديدة بعناية، 



 ٢٢٢

 عبد  :تأليف  ، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة            .١٣
 . م ٢٠٠٢، هـ ١٤٢٣ ، ١ط، مكة المكرمة ، بن مالك مكتبة أنس ، الفتاح القاضي 

ـ     ، البسيط في شرح جمل الزجاجي       .١٤ عبيـد اهللا  ن أحمـد بـن   البن أبي الربيع عبيد اهللا ب
 .الدكتور عياد بن عبد الثبيتي : تحقيق ودراسة ، شبيلي السبتي اإل، القرشي 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جالل الدين عبـد الـرحمن الـسيوطي                 .١٥
 .لبنان ، بيروت ، المكتبة العصرية ،  محمد أبو الفضل إبراهيم  :تحقيق

األردن          ، دار الفرقـان    ، فـضل عبـاس     . د، ) لمعـاني   علم ا ( البالغة فنونها وأفنانها     .١٦
  . م ١٩٨٩

تحقيق مصطفى  ، لإلمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي          ، تاريخ بغداد    .١٧
 .هـ ١٤٢٥  ،م ٢٠٠٤ ، ٢ط، بيروت لبنان ، لمية دار الكتب الع، عبد القادر عطا 

            بـن أحمـد بـن عبـد الغفـار الفارسـي        التعليقة على كتاب سيبويه ألبي علي الحسن       .١٨
 ،  القـاهرة   ، مطبعـة األمانـة  ، ١ط، عوض بن حمد القـوزي    .  د  :تحقيق وتعليق ، 

 .م  ١٩٩٠، هـ  ١٤١٠

 جالل الدين محمـد     للعالمة، تفسير الجاللين بهامش المصحف الشريف بالرسم العثماني         .١٩
مـذيالً   ،  بن أبي بكـر الـسيوطي  ن عبد الرحمن والعالمة جالل الدي   ، بن أحمد المحلي  
المملكة ،  الدار البيضاء    ،مكتبة الصفا   ،  في أسباب النزول للسيوطي      لبكتاب لباب النقو  

 .م  ٢٠٠٤،  هـ ١٤٢٥ ، ١ط ، المغربية 

حققه ، للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي        ، تهذيب الكمال في أسماء الرجال       .٢٠
 ١٤١٨ ، ١ط، مؤسـسة الرسـالة    ،  بشار عواد معروف     .د: وضبط نصه وعلَّق عليه     

 . م ١٩٩٨، هـ 

، شرح كتاب اللمع ألبي الفـتح ابـن جنـي     ، توجيه اللمع ألحمد بن الحسين بن الخباز         .٢١
، هـ  ١٤٢٣ ، ١ط، دار السالم للطباعة    ، فايز زكي محمد دياب     . د. أ  :دراسة وتحقيق 

 .م  ٢٠٠٢

ألبـي عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد           ) ير القرطبي   تفس( الجامع لألحكام القرآن الكريم      .٢٢
 .دار الكتاب العربي ، عبد الرزاق المهدي : تحقيق ، نصاري القرطبي األ

علـي  . د: تحقيـق   ، ألبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي        ، الجمل في النحو     .٢٣
 .م  ١٩٨٤ -  هـ١٤٠٤ ، ١ط، دار األمل ، توفيق الحمد 

فخر الـدين   . د: تحقيق  ، للحسين بن قاسم المرادي     ، اني  الجنى الداني في حروف المع     .٢٤
 .بيروت ، دار اآلفاق الجديدة ، قباوة واألستاذ محمد نديم فاضل 



 ٢٢٣

 ومعه شرح الشواهد للعينـي  ،  ك حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مال         .٢٥
 .دار إحياء الكتب العربية ، 

 .مكرم عبد العالم سالم . د: تحقيق وشرح ،  بن خالويها، الحجة في القراءات السبع  .٢٦

ـ حقت،  عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة        لإلمام أبي زرعة  ، حجة القراءات    .٢٧  سـعيد    :قي
 . م ١٩٩٧،  هـ ١٤١٨ ، ٥ط ، مؤسسة الرسالة ، األفغاني 

.  د  :حققـه ، تصنيف أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجـاجي          ، حروف المعاني    .٢٨
 .دار األمل ، مؤسسة الرسالة ، علي توفيق حمد 

دار الجيـل   ،  عبد السالم هارون      :تحقيق وشرح ، ) عمرو بن بحر    ( الحيوان للجاحظ    .٢٩
 .م  ١٩٨٨ ، ١ط، بيروت ، ودار الفكر 

تحقيـق  ، تأليف عبد القادر بن عمر البغـدادي        ، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب        .٣٠
،  هــ    ١٤٠٦ ، ١ط،  القـاهرة    ،ي   مكتبة الخانج  ،عبد السالم محمد هارون     : وشرح  
 .م  ١٩٨٦

تأليف صفي الدين أحمد بن عبـد اهللا        ، يب تهذيب الكمال في أسماء الرجال       هذخالصة ت  .٣١
 . لبنان ،بيروت ، دار الكتب العلمية ، مجدي منصور الشوري : تحقيق ،  الخزرجي

أحمـد  : ليف  تأ، الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العلوم العربية             .٣٢
  ١ط،  الجمالية ،مطبعة كردستان العلمية ، عني بتصحيحه مؤلفه ، بن األمين الشنقيطي ا

الـشركة اللبنانيـة للكتـاب      ، المحامي فوزي عطوي    : حققه وقدم له    ، ديوان األعشى    .٣٣
 . لبنان ،بيروت ، النشر والتوزيع وللطباعة 

 . بيروت ،دار صادر ، ديوان جرير بن عطية  .٣٤

بيـروت  ، دار صعب ،  المحامي فوزي عطوي  :حققه وقدم له، )  جميل بثينة ( ديوان   .٣٥
 .م  ١٩٨٠ ، ٣ط، 

 ١ط،  بيـروت  –دار الجيل ، يوسف عيد . د: شرح ، ديوان حسان بن ثابت األنصاري   .٣٦
 .م  ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢، 

من رواية ابن حبيب عن ابن األعرابي وأبي عمـر          ) جرول بن أوس    ( ديوان الحطيئة    .٣٧
     ،   هــ    ١٤٠١،  بيـروت    ،دار صـادر    ،  أبـي سـعيد الـسكري         :شرح، ني  الشيبا

 .م  ١٩٨١

رواية وشرح عبد الملك بن     ، سعيد ظناوي   .  د  :قدم له وحققه  ، ديوان رؤبة بن العجاج      .٣٨
 . م ١٩٩٧ ، ١ط، بيروت ، دار صادر ،  قريب األصمعي 

 .م  ١٩٨٠، بيروت ، دار صادر ، ديوان طرفة بن العبد .٣٩



 ٢٢٤

 أحمد محمد    :تحقيق وشرح  ، )المفضليات  (  العرب مجموعات من عيون الشعر       انديو .٤٠
 . لبنان ،بيروت  ، ٦ط ، شاكر وعبد السالم هارون 

 لبنـان   ،نشر وتوزيع دار الثقافة بيـروت       ، إحسان عباس   . د: حققه  ، ديوان كثير عزة     .٤١
 .  م ١٩٧١ - هـ ١٣٩١

        أحمـد بـن عبـد النـور المـالقي      : لإلمام  ، رصف المباني في شرح حروف المعاني        .٤٢
 . أحمد محمد الخراط  :تحقيق، 

حكم علـى أحاديثـه     ، سنن الترمذي لإلمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي            .٤٣
اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حـسن      ، محمد ناصر الدين األلباني     : وآثاره وعلق عليه    

  . الرياض،المعارف مكتبة ،  م ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩ ، ٢ط، آل سلمان 

      تصنيف اإلمام شمس الدين محمد بن أحمـد بـن عثمـان الـذَّهبي          ، سير أعالم النبالء     .٤٤
 ،    جيب األرنؤوط    : أحاديثه أشرف على تحقيق الكتاب وخرحقق هذا الجزء صالح    ، شع

 .م  ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ ، ١١ط،  ، لبنان  ، بيروت ،مؤسسة الرسالة ، السمر 

، ن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيـل      شرح اب  .٤٥
 -هــ   ١٤١٩،  القـاهرة    ،مكتبة دار التراث    ،  محمد محيي الدين عبد الحميد        :تأليف

  . م١٩٩٨

قدم لـه   حققه و ، أبي محمد يوسف بن أبي سعيد السيرافي        : تأليف  ، شرح أبيات سيبويه     .٤٦
 .م  ١٩٧٦ ،  هـ١٣٩٦ ،  دمشق،بعة الحجاز  مط،محمد علي سلطاني . د: 

 أبي عبد اهللا بدر الدين محمد ابن جمال الدين محمد بن           البن الناظم ، شرح ألفية بن مالك      .٤٧
 . بيروت ،دار الجيل ، عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد .  د:حققه وضبطه  ، مالك

 اهللا الطـائي الجيـاني      شرح التسهيل البن مالك جمال الدين محمد بن عبد اهللا بن عبـد             .٤٨
  .١ ط ،محمد بدوي المختون . عبد الرحمن السيد ود. د: تحقيق ،  األندلسي

على ألفية ابن مالـك  ، بن عبد اهللا األزهري  خالد للشيخ، شرح التصريح على التوضيح     .٤٩
    .    في النحو للشيخ جمال الدين أبي محمد بن عبد اهللا بن يوسف بن هشام األنصاري

صـاحب  . د:  تحقيق   ،  )الشرح الكبير  ( بن عصفور االشبيلي  ال، ل الزجاجي   شرح جم  .٥٠
 .أبو جناح 

،   هــ    ١٣٩٨،  يوسف حـسن عمـر        :تصحيح وتعليق ، شرح الرضي على الكافية      .٥١
 . م ١٩٧٨

ومعه شذرات علـى    ، شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب البن هشام األنصاري            .٥٢
 .يدي عبد المتعال الصع، شرح شذور الذهب 



 ٢٢٥

 الـسيوطي       تأليف اإلمام جمال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر           ، شرح شواهد المغني     .٥٣
ذيل بتصحيحات وتعليقات العالمة الشيخ محمـد محمـود ابـن التالميـذ التركـزي               ، 

  .الشنقيطي

أبي جعفر أحمد بن    ، النحاس  : صنعة  ، شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات       .٥٤
 . لبنان ،دار الكتب العلمية  بيروت ،   بن يونس المرادي النحويمحمد بن إسماعيل

)  شيخ زاده (  محمد بن مصطفى القوجوي     : تأليف  ، شرح قواعد اإلعراب البن هشام       .٥٥
،  بيـروت  ،لبنـان   ، دار الفكر المعاصر    ،  إسماعيل إسماعيل مروة      :دراسة وتحقيق ، 

 . سوريا ،ودار الفكر بدمشق 

 . القاهرة مكتبة المتنبي ،فق الدين يعيش بن علي بن يعيش لمو، شرح المفصل  .٥٦

 القاسـم بـن الحـسين        :تأليف ، في صنعة اإلعراب الموسوم بالتخمير    شرح المفصل    .٥٧
رب غدار ال ، م   ١٩٩٠،  ١ط، عبد الرحمن بن سليمان العثيمين      : تحقيق  ،  الخوارزمي
 . لبنان ،بيروت ، اإلسالمي 

جمال الدين محمـود    ، المة الزمخشري بشرح األرديبلي     للع، شرح األنموذج في النحو      .٥٨
  .بالقاهرة ، مكتبة اآلداب ، حسن عبد الجليل يوسف .  د :حققه وعلق عليه، عبد الغني 

 –المكتب اإلسالمي للطباعة والنـشر      ،  عبد العزيز رباح      :تحقيق، شعر النابغة الجعدي   .٥٩
 .م  ١٩٦٤ ، ١ط، بيروت 

 محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بـن بردزبـه   ألبي عبد اهللا، صحيح البخاري    .٦٠
 فيعخاري الجدار الحديث القاهرة ، م  ٢٠٠٤، هـ ١٤٢٥ ط، الب. 

 محمـود    :حققه وعلق عليـه   ،  صفة الصفوة لإلمام جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي         .٦١
 –بيروت  ( لنشر  دار المعرفة للطباعة وا   ، خرج أحاديثه محمد رواس قلعجي      ، فاخوري  

 ) .لبنان 

 ، ١ط، القـاهرة   ،  دار الـصابوني     ،محمد علي الـصابوني     : أليف  ت، صفوة التفاسير    .٦٢
 .م  ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧

  .١٩٨٠، ١ط،  السيد إبراهيم محمد  :تحقيق، ضرائر الشعر البن عصفور اإلشبيلي  .٦٣

بن علـي بـن عبـد       تأليف تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب        ،  طبقات الشافعية الكبرى   .٦٤
 بيـروت   ،دار الكتب العلمية    ، مصطفى عبد القادر أحمد عطا       : تحقيق،  الكافي السبكي 

 . لبنان   ،

 .م  ١٩٨٤، بيروت ، دار النهضة العربية ، عبد العزيز عتيق . د، علم المعاني   .٦٥



 ٢٢٦

: ضـبطه وصـححه   ، عمدة القاري لإلمام بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني    .٦٦
-هــ  ١٤٢١ ، ١ط، لبنان ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، بد اهللا محمود محمد عمر      ع

 . م ٢٠٠١

  .  ١١٧ص ، م  ١٩٨٤، بيروت ، عالم الكتب ، عبد القادر حسين . د، فن البالغة  .٦٧

  .١ط، محمود شاكر سعيد . د، قواعد اإلمالء  .٦٨

 .قواعد اإلمالء لمحمد عبد السالم هارون  .٦٩

إلمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجـب            الكافية في النحو ل    .٧٠
، الحسن االستراباذي النحـوي     الشيخ رضي الدين محمد بن      :  شرحه   ،النحوي المالكي   

 .لبنان ، بيروت ، دار الكتب العلمية 

عبد : تحقيق وشرح   ، كتاب أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه           ، الكتاب   .٧١
 . بيروت ،عالم الكتب ، محمد هارون السالم 

 للعالمة جـار اهللا أبـي     ، ه التأويل   الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجو        .٧٢
مذيل بحاشية اإلمام العالمـة أحمـد بـن محمـد           ، القاسم محمود بن عمر الزمخشري      

العربـي   دار الكتاب ،لإلمام الزيلعي : اديث الكشاف  وتخريج أح ، المعروف بابن المنير    
 . هـ ١٤٠٧ ، بيروت ،

. د: تحقيق  ، بن الحسين العكبري    ألبي البقاء عبد اهللا     ، اإلعراب  اللباب في علل البناء و     .٧٣
 . لبنان ،بيروت ، دار الفكر المعاصر ، عبد اإلله نبهان 

 . دار المعارف ،) محمد بن مكرم (  البن منظور لسان العرب .٧٤

،  فائز فارس     :تحقيق،  بن جني الموصلي النحوي   ألبي الفتح عثمان    ، اللمع في العربية     .٧٥
 . الكويت ،دار الكتب الثقافية 

       ألبي بكر أحمد بن الحـسين بـن مهـران األصـبهاني            ، المبسوط في القراءات العشر      .٧٦
،  للتـراث بطنطـا      الناشر دار الـصحابة   ،  جمال الدين محمد شرف       :تحقيق وتعليق ، 

 .م   ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤

تحقيق ، تأليف أبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني            ، ل  مجمع األمثا  .٧٧
 . لبنان ،دار الجيل  ، ٢ط، محمد أبو الفضل إبراهيم : 

. د  . أ  : تحقيـق ودراسـة     ، لعمر بن عيسى بن إسماعيل الهرمي        ، المحرر في النحو   .٧٨
 .دار السالم للطباعة والنشر ، منصور على محمد عبد السميع 

عبـد  . د: دراسة وتحقيق   ، سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي      ، عاني القرآن لألخفش    م .٧٩
 . بيروت ، عالم الكتب  ،األمير محمد أمين الورد



 ٢٢٧

العلمـي  مطبعـة المجمـع     ، أحمد مطلوب   . د، معجم المصطلحات البالغية وتطورها      .٨٠
 . م ١٩٨٦، العراقي 

حامـد عبـد   ، أحمد حسن الزيـات  ، إبراهيم مصطفى  : قام بإخراجه   ، المعجم الوسيط    .٨١
،  إسـتانبول    ،مية للطباعة والنشر والتوزيع     المكتبة اإلسال ، محمد على النجار    ، القادر  
  .تركيا

ألبي محمد عبد اهللا جمال الدين بن يوسف بن أحمـد           ، مغني اللبيب عن كتب األعاريب       .٨٢
 الدين عبد الحميد  محمد محيي  :تحقيق،  المصري، األنصاري ، بن عبد اهللا بن هشام ا

   ، بيـروت    ،دار الكتـب العلميـة      ،  نعـيم زرزور      :تحقيق، السكاكي  ، مفتاح العلوم    .٨٣
 .  م١٩٨٣

وبذيلـه كتـاب    ، ألبي القاسم محمود بن عمر الزمخـشري        ، المفصل في علم العربية      .٨٤
، ٢ط، المفضل في شرح أبيات المفصل لمحمد بدر الدين أبي فراس  النعساني الحلبـي               

 . لبنان ،ر الجيل بيروت دا

محمـد عبـد الخـالق      : تحقيق  ،  صنعة أبي العباس محمد بن يزيد المبرد      ، المقتضب   .٨٥
 . هـ ١٣٩٩، القاهرة ، عضيمة 

أحمد عبـد الـستار     : تحقيق   ، علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور      : المقرب تأليف  .٨٦
 .وعبد اهللا الجبوري ، الجواري 

 .بن عيسى بن علي بن عبد اهللا الرماني  ألبي الحسن علي ، منازل الحروف  .٨٧

د محمـد   ) .  أخطـاء شـائعة      – لغوية   –ثوابت إعرابية   ( موسوعة اإلمالء واإلعراب     .٨٨
 .م  ١٩٩٨، ١ط،  دار الفكر اللبناني ،حمود اليفانا الوارديني 

دار أسامة للنشر والتوزيـع      ، علي جاسم سليمان    . د، موسوعة معاني الحروف العربية      .٨٩
 .عمان  ،األردن 

عبـاس   :تـأليف ، والحياة اللغوية المتجددة    ، النحو الوافي مع ربطه باألساليب الرفيعة        .٩٠
  .٥ط،  القاهرة ،دار المعارف ، حسن 

    فتح الباري بشرح صحيح البخاري لإلمام الحافظ أحمد بن علي بن حجـر العـسقالني                .٩١
 ورقم كتبها وأبوابهـا     ، عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز      : عن الطبعة التي حقق أصلها      ، 

ـ  ١٤١٩ ، ١ط، محمد فؤاد عبد البـاقي      : وأحاديثها    دار الحـديث    ،م   ١٩٩٨ -ـ   ه
 .القاهرة 

:  شرح وتحقيـق     ،لإلمام جالل الدين السيوطي     ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع        .٩٢
 .م  ٢٠٠١-هـ ١٤٢١،  الدكتور عبد العال سالم مكرم  األستاذ



 ٢٢٨

٩٣.   الزمان    وفياتُ األعيان وأنباء ألبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بـن أبـي         ،  أبناء
 . بيروت ،دار صادر ، إحسان عباس .  د:تحقيق  ، بكر بن خلِّكان
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  رع في صحيح البخاريعوامل نصب الفعل المضا
  دراسة نحوية تطبيقية

   أمل محمود عطية صالحة :اسم الباحثة 
  ٢٣٠ :عدد صفحات البحث  م                             ٢٠١٠/ ١٠/ ٢٣ :تاريخ المناقشة 
  .أحمد إبراهيم الجدبة                                     مشرفاً ورئيساً .   د:لجنة المناقشة 

  .جهاد يوسف العرجا                                    مناقشاً داخلياً . د.            أ      
  .إبراهيم رجب بخيت                                     مناقشاً داخلياً .                   د

  : هدف الدراسة 
يـين  وتب، عرض آراء النحاة في كل عامل من عوامِل نصبِ الفعـل المـضارع       ١ .١

 .الفروق بين هذه العوامل 
إفراد دراسة متخصصة تتعلق بعوامل نصب الفعل المضارع من خـالل التطبيـق              .٢

 . على الحديث الشريف
  .اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي  :منهج الدراسة 
  : نتائج الدراسة 

انية المصدرية الناصبة وقد وليها الفعل المضارع منصوباً في أربعمائة وثم         ) أن  ( وردت   .١
 .المهملة فقد وردت في موضعٍ واحد ) أن ( وأما ، وعشرين فعالً 

وكذلك لم يوجد ما نُصب     ، المعية  ) واو  ( لم يرد أي فعل في صحيح البخاري نُصب بعد           .٢
 ) .أو ( بعد 

وقـد  ، فقد يجتمع فيها هـذان  ، أنها تكون جواباً وجزاء    ) إذن  ( خالصة القول في معنى      .٣
  .ينفرد أحدهما

وباستقراء صحيح البخاري فقـد    ، وابتدائية  ، وعاطفة  ، جارة  : في مواضع   ) حتى  ( ترد   .٤
  .وجدت هذه األنواع جميعها

 توصي الباحثة طلبة العلم أن يوجهوا أنظارهم نحو دراسة الحديث الشريف ؛             :توصيات الدراسة   
  .لما فيه من ثروة لُغوية ونحوية كبيرة 

  
                                     توقيع مشرف الدراسات العليا توقيع مشرف الطالبة          
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 Study aim : The purpose of this study was aimed to :  
 
١. The grammarians view their opinions in each factor set of the present tense, 
and explaining  the differences between these factors. 
 
٢. Made this study specific for concerning the factors of Subjunctive the 
imperfect tense through (Hadith) application. 
 
Reserch methodology : the researcher adopted descriptive approach. 
 
Conclusions : 
١. As stated (Ana) The Subjunctive verbal noun and follow the subjunctive 
imperfect in four hundred and twenty eight  verbs,  and the deserted (Ana) stated 
in one  place . 
 
٢. Did not stated any subjunctive verb in Sahih Bukhari  after (waw elmeia), as 
well as  didn’t Stated any subjunctive verb after (aw). 
 
٣.  To sum up the meaning of (ethan) they are ( jawabn)  and  ( jaazaan ), they 
might  met together , or come single . 
 
٤. (Hata) stated in  many places: genitive, conjunctive, elementary, and all of 
them are found in of Sahih Al-Bukhari. 
 
Recommendations : the  researcher recommends that educated students should 
direct their attention towards the study of ( Hadith); because it is great  wealth for 
linguistic and grammar. 
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