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ِكيمُ «  يمُ الحَ ِل نَّك أَنَْت العَ ا ِإ نـَ تَ لَّمْ الَّ ما عَ ا ِإ نـَ مَ َل ْل انََك الَ عِ حَ ْ وا ُسب اُل   »قَـ

  "32"البقرة اآلية  

  -صدق اهللا العظيم- 

لهم ال تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا   اّل
باليأس إذا أخفقنا، وذكرنا أن اإلخفـاق هو التجربة   وال

لهم إذا أعطيتنا نجاحا فـال تأخذ   التي تسبق النجاح، اّل
تواضعنا، وإذا أعطيتنا تواضعا فـال تأخذ اعتزازنا  

  .بكرامتنا
نا وتقبل الدعاء ّ   .رب

  

  
  



 
  

  
  

  "من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا"قـال الرسول صلى اهللا عليه وسلم  

 الحمد هللا الكثير والشكر الجزيل لرب الناس أجمعين الذي وفقنا

  وأعاننا على إتمام هذا العمل

 ونرجو أن نكون مصدر نتقدم بشكر خاص إلى أوليائنا المحترمين حفظهم اهللا

  إنجاز واعتزاز لهم كما نتقدم بالعرفـان والشكر الجزيل لمن كان لها الفضل الكبير في  فخر

  .ونصائحها القيمة التي لم تبخل علينا بتوجيهاتها" حالوي وداد"هذا العمل األستاذة المشرفة  

  كما نوجه الشكر لكل أساتذة كلية اآلداب كما ال ننسى زمالئنا خاصة طلبة السنة

  تخصص علوم اللسان  الثانية ماستر

  وكل من ساعدنا من قريب أو من بعيد على إتمام هذا العمل
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أين "إن نشأة الدراسات النحوية مل تكن وليدة األمس فقط، بل متتد جذورها إىل عصر صدر اإلسالم 
ازدهرت احلركة النحوية يف كنف القرآن الكرمي ملا له من أثر يف اللغة، فالقرآن الكرمي كان يطل بوجهه العظيم يف  

شهد أن نزول القرآن الكرمي وترامي أطراف كل مسألة من مسائل النحو ويف كل قضية من قضاياه، وتاريخ العلم ي
كي   االنطالقاإلمرباطورية احملمدية بفضل الفتوحات اإلسالمية، كان الشرارة األوىل اليت أعطت علم النحو إشارة 

يشق طريقه حنو آفاق البحث واملعرفة ألنّه بعد دخول األعاجم يف اإلسالم شاعت ظاهرة خطرية تعرف باللحن 
وا للتصدي هلذه الظاهرة فزاغت األلسن وفس ّ دت فكان لزاما على علماء اللغة العربية دق ناقوس اخلطر، الذين هب

عموما، بدليل أن أغلب األمثلة واألدلة "باب احلروف واألدوات: "قبل أن متس كتاب اهللا، من هذه الدراسات
باب احلروف : زاوية طوي حتتالواردة يف كتب النحو كشواهد على تفشي واستفحال ظاهرة اللحن، كانت تن

  .ت، ملا تلعبه من دور يف حتديد احلركة اإلعرابية وكذلك دورمها يف حتديد سياق ومقام اخلطاب القرآيناو واألد
على ما سبق فإّن هذه الشواهد واألمثلة اليت صاغها علماء النحو تعترب أحد أهم احملفزات املباشرة  وبناء

جديرا أن يسمى علما، ويرتقي إىل درجة اليقني، ونظرا لألمهية على وضع قواعد النحو، وجعلت علم النحو 
فضال عن صياغة وتوضيح املعىن، وقع  واالنسجام االتساقأدوات النصب واجلزم يف حتقيق "البالغة اليت تكتسبها 

  .-وذجاسورة آل عمران أمن –أدوات النصب واجلزم يف القرآن الكرمي "اختيارنا على هذا املوضوع العام واملوسوم ب 
حماولة اإلملام : أثناء تناولنا هذا املوضوع سطرنا جمموعة من األهداف، سعينا لتحقيقها بشىت الطرق، منها

بأدوات النصب واجلزم يف مؤلف واحد وكذلك بيان وعرض آراء النحاة حول كل عامل من عوامل نصب وجزم 
ومن جهة أخرى إغناء املكتبة ببحث  لغة القرآن الفعل املضارع والتدعيم من القرآن الكرمي خاصة، هذا من جهة، 

ال-اللغة العربية –   .، متخصص يف النحو العريب إلعانة الطلبة والباحثني يف هذا ا
  :وملعاجلة هذا املوضوع كان من الضروري أن نطرح مجلة من التساؤالت واإلشكاالت أبرزها

 ما أقسام أدوات النصب واجلزم؟ -
 اليت تضيفها هذه األدوات يف توضيح سياق اخلطاب القرآين يف سورة آل عمران؟ما األنساق الداللية  -
 .عالقة النحو وأدواته، بتوضيح معاين اآليات القرآنية -

على أدوات النصب واجلزم دون غريها، ملا تنطوي عليه من أمهية ومن بني هذه  -إذن –فقد وقع اختيارنا 
وهو إفراد دراسة متخصصة تتعلق جبوازم الفعل املضارع ونواصبه، وذلك من خالل قيامنا : األسباب نذكر أمهمها

لتطبيقي وقلة الشواهد بدراسة تطبيقية على القرآن الكرمي، ألنّه كما نعلم مل يعرض هذا املوضوع من اجلانب ا
ا  القرآنية يف هذا الباب من كتب النحو، إذ قمنا بدراسة بعض اآليات اليت وردت فيها أدوات النصب واجلزم، أمّ
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  دستور العربية ومرجعها األساسيجماال للدراسة التطبيقية، وذلك لكون القرآن الكرمي" آل عمران"اختيار سورة 
ا تتوفر على أغلب األدوات وذلك لتنوع مواضيعوقد كانت سورة آل عمران األنسب هل ها مما ذه الدراسة كو

  .يستدعي التنوع يف األدوات
عوامل نصب وجزم الفعل املضارع من خالل مجع آراء النحاة حوهلا توضيح وتقوم هذه الدراسة على 

اقتضت طبيعة هذه الدراسة لذا  - سورة آل عمران أمنوذجا –وتطبيق ما مت التوصل إليه نظريا على القرآن الكرمي 
ألنّه يتناسب وطبيعة حبثنا، وقد اعتمدنا أيضا يف دراستنا على القرآن  اإلحصائي،على املنهج الوصفي  االعتماد

  .الكرمي برواية حفص
ا عن اخلطة اليت اعتمدنا عليها يف دراستنا فتمثلت يف ثالثة فصول يندرج حتت كل فصل مبحثان، فضال  أمّ

  .امتةعن املقدمة واخل
مت التعرّض فيه ملعاين أدوات النصب وأحكامها  املعنون باألدوات الناصبة للفعل املضارع، فالفصل األول

  .وأنواعها وآراء النحاة حول أدوات النصب
ا الفصل الثاين فقد خصص ألدوات اجلزم وضبط  املوسوم بعنوان األدوات اجلازمة للفعل املضارع، أمّ

  .، مع عرض آراء النحاة فيهامفهومها وأحكامها وأقسامها
يف حني خصصنا الفصل الثالث لعملية إحصاء حروف النصب واجلزم الواردة يف سورة آل عمران، وقراءة 

  .النسب اخلاصة بعد ورود كل حرف
وحنن بصدد حتليلنا للموضوع، فإّن ما جتدر اإلشارة إليه، أنّنا مل نكن السباقني إليه، بل تناوله الكثري من 

 والنحويني، فمنهم من درس هذه األدوات ضمن أبواب النحو ومباحثه، ومنهم من درسها دراسة مستقلة الباحثني
 ارتشافأبو حيان األندلسي يف كتابه : يف كتب متخصصة مما يدل على أمهيته وتشعب مآالته ومن هؤالء نذكر

د يف كتابه املقتضب، باإلضافة إىل عبا ّ س حسن يف كتابه النحو الوافني الضرب من كالم العرب، وكذلك املرب
  .واملالقي يف كتابه رصف املباين

ا عن العراقيل والصعوبات، فال خيلو عمل اإلنسان منها، مهما قلت أو عظمت، ولعلها حافز التحدي  أمّ
  :يف كثري من األحيان ودافع املنافسة بني الناس ميكن حصرها فيما يأيت

  
ا يف أدوات أخرى وبالتايل صعوبة املوازنة بني العناصركثرة املادة العلمية املتعلقة ببعض األ -  .دوات ونذر
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عدم التفصيل يف دالالت أدوات النصب واجلزم فيما وقفنا عليه من كتب التفاسري، حبيث كان مبثابة عائقا يف  -
 .جمال البحث

 .عدم كفاية الفرتة املخصصة إلجناز هذا البحث -
 .املوضوع يف بعض الكتب القدمية وكذا احلديثة صعوبة البحث عن املادة العلمية اليت ختص -
 .نقص الدراسة املتعلقة باملوضوع -
ال التطبيقي لالستفادةعدم وجود مناذج سابقة  -   .منها خاصة يف ا
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  :حد النحو كما رسمه النحاة: 1

إنّه علم يعرف به أحوال أواخر الكالم إعرابا وبناء، فيقصرون حبثه  " :يقول النحاة يف حتديد علم النحو
على احلرف األخري من الكلمة، بل على خاصة من خواصه، وهي اإلعراب والبناء، مث هم ال يعنون كثريا بالبناء 

  )1(."وال يطيلون البحث يف أحكامه، وإّمنا جيعلون مههم منه بيان أسبابه وعلله

اإلعراب وتفصيل أحكامه، حىت مساه بعضهم علم اإلعراب ويف هذا التحديد تضييق فغاية النحو بيان "
هو قانون تأليف الكالم، وبيان لكل ما جيب أن تكون  - كما نرى  –لدائرة البحث النحوي، فإن النحو  دشدي

  )2(."عليه الكلمة يف اجلملة، واجلملة مع اجلمل، حىت تنسق العبارة وميكن أن تؤدي معىن

  : وضع النحوزمن : 2

وضع النحو يف الصدر األول لإلسالم، ألن علم النحو ككل قانون، تتطلبه احلوادث وتقتضيه احلاجات ومل 
م  م كانوا ينطقون عن يكن قبل اإلسالم ما حيمل العرب على النظر إليه، فإّ يف جاهليتهم غنيون عن تعرفه، ألّ

م  م بدون إعمال فكر، أو رعاية سليقة جبلوا عليها، فيتكلمون يف شؤو قانون كالمي خيضعون له، فقانو
م، خبالفهم بعد اإلسالم، إذ تأشبوا بالفرس والروم والنبط  ملكتهم اليت خلقت فيهم، ومعلمهم بيئتهم احمليطة 

و وهذا ه )3(.عليها وعلى الدين، حىت هرعوا إىل وضع النحو كما تقدم رُ يـُ وغريهم، فحل بلغتهم ما هال الغُ 
التحقيق الذي عول عليه اجلمهور، فقد زعم بعض العلماء أن العرب كانوا يتأملون مواقع الكالم، وأن كالمهم 
ليس اسرتساال، بل كان عن خربة بقانون العربية، فالنحو قدمي فيهم، أبلته األيام، مث جدده اإلسالم على يد أيب 

ن هؤالء العلماء أمحد بن فارس يف أوائل كتابه ، وم-كرم اهللا وجهه-األسود الدؤيل بإرشاد اإلمام على 
ا شديدا إذ نسب للعرب العاربة معرفتهم مبصطلحات النحو بتو  ، بل غال"يباحالص"   .من قبلهم قيفغلوّ

                                                             
  .1، ص 1992، 2إحياء النحو، القاهرة، ط : إبراهيم مصطفى)1(
  .1ص  :المرجع نفسه)2(
  . 20 - 19نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، ص : محمد الطنطاوي)3(
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وما من شك يف أن )1(.وجل الذي علم آدم األمساء كلها ىت انتهى األمر إىل املوقف األول وهو اهللا عزح
جار وراء اخليال والوهم، نعم إن حتديد زمن وضعه يف اإلسالم ال سبيل إليه البتة، ويف هذا الرأي ناء عن املعقول، 

  .تعيني الواضع له يف املبحث اآليت تقريب لزمنه

يف العراق، ألنه على حدود البادية، وملتقى العرب وغريهم، توطنه اجلميع لرخاء  ونشوؤهوقد كان وضعه 
  )2(.وباء اللحن الداعي إىل وضع النحواحلياة فيه، فكان أظهر بلد انتشر فيه 

  :نشأة النحو: 3

تدرج به التطور متاشيا مع سنة الرتقي نشأ النحو يف العراق صدر اإلسالم، حيث انبثق من نشأة الفطرة، مث 
حىت مللت أبوابه، غري مقتبس من لغة أخرى، ال يف نشأته وال يف تدرجه، وقد اختلف العلماء يف أول ما وضع منه 

استمر الوضع فيما بعده على هذا أحدمها أن أول ما وضع من أبوابه هو ما وقع اللحن فيه، مث : على رأيني
اعتدادا بالروايات املستفيضة اليت اقرتن فيها الوضع باللحن، إالّ أن  ،ه مجهور النحاةالنمط، وذلك ما ذهب إلي

تعيني الباب املوضوع أوال منوط بالرواية اليت قوى سندها من بني الروايات، واآلخر أن أول ما وضع من ما كان 
استخراج من الكالم لداعي  ، ألن وضعه مبىن على أساس من التفكري يفاالستنباطأقرب إىل متناول الفكر يف 

لذا قيل إن املوضوع أوال الفاعل مث ....انتشار اللحن، فاملوضوع أوال ما كثر دورانه على اللسان، مث ما يليه وهكذا 
وزعم بعض  )3(وما تقدم هو ما أطلق عليه علماؤنا خلفا بعد سلف ...وهكذاردفه املفعول مث املبتدأ مث اخلرب 

أن علم النحو منقول من لغة اليونان، ألن وضعه يف العراق إّمنا كان بعد اختالط العرب والسريان  املستشرقني
فيه بعض املوافقة واملخالفة : عم بعض آخر منهم رأيا ثالثاز وتعلم ثقافتهم، وللسريان حنو قدمي، ورثوه عن اليونان، و 

بتداء فقط، والثاين فيما أحدث فيه بعد دور التكوين وافق الرأي األول فيما وضع منه الكل من الرأيني املذكورين 
اختلف األوروبيون يف أصل هذا العلم، فمنهم من قال : "، قال ليتمان)4(من تنظيم يف التقسيم والتعريف والتعليل

إنّه نقل من اليونان إىل بالد العرب، وقال آخرون ليس كذلك، وإّمنا كما تنبت الشجرة يف أرضها كذلك نبت علم 
وهو أنّه ...د العرب، وهذا هو الذي روي يف كتب العرب من زمن، وحنن نذهب يف هذه املسألة مذهبا وسطا عن

                                                             
  . 20ص  :نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة: محمد الطنطاوي)1(
  . 21 -20ص  :المرجع نفسه)2(
  . 21، ص المرجع نفسه )3(
  . 22ص  :المرجع نفسه)4(



                         مدخل :                                                                                            
 

 
6 

وأنّه ال يوجد يف كتاب سيبويه إالّ ما اخرتعه هو والذين تقدموه، ولكن ملا ، االبتداءأبدع العرب علم النحو يف 
وبرهان هذا أن تقسيم ... علموا أيضا شيئا من النحوتتعلم العرب الفلسفة اليونانية من السريان يف بالد العراق 

  ."الكلمة خمتلف

ا الفلسفة فينقسم فيها الكالم لفالك: "قال سيبويه  م اسم وفعل وحرف جاء ملعىن، وهذا تقسيم أصلي، أمّ
إىل اسم وكلمة ورباط، وهذه الكلمات ترمجت من اليوناين إىل السرياين إىل العريب، فسميت هكذا يف كتب 

ا اصطالحات عربية ما ترمجت وال نقلت ّ ا كلمات اسم وفعل وحرف فإ   )1(".الفلسفة ال يف كتب النحو، أمّ

من  باالنتقاصله إالّ الولوع  سر ال اخرتاصتلك هي األقوال الثالثة واملعول عليه منها األول، إذ الثاين جمرد 
فيما العرب، والثالث ال يناهض األول فيما خالفه فيه، فإنّه غري مسلم أن يكون علماء العرب عياال على غريهم 

  )2(.يتصل بتنظيمه بعد اهتدائهم إىل اخرتاعه وابتكاره

  :واضع النحو: 4

  :الروايات هي اتهوهنا نستعرض روايتني تتحدث عن وضع النحو العريب وه

موعة األوىل -  .اليت تنسب وضع النحو إىل اإلمام علي بن أيب طالب :ا
موعة الثانية -  )3(.اليت تنسب وضع النحو العريب إىل أيب األسود الدؤيل :ا

  :مام علي بداية وضع النحو العربيالروايات التي تنسب إلى اإل: أوال
دخلت على أمري املؤمنني على : يف رواية طويلة السند أن أبا األسود الدؤيل قال )عجم األدباءم(جاء يف 

إين مسعت ببلدكم هذا حلنا : فيم تفكر يا أمري املؤمنني؟ قال: بن أيب طالب عليه السالم فرأيته مطرقا مفكرا فقلت
يتنا وبقيت فينا هذه اللغة، مث إّن فعلت هذا يا أمري املؤمنني أحي: ع كتابا يف أصول العربية، فقلتضفأردت أن أ

  .الكالم كله اسم وفعل وحرف: بسم اهللا الرمحن الرحيم: أتيته بعد أيام فألقى إّيل صحيفة فيها

ما أنبأ عن املسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة املسمى، واحلرف ما أنبأ عن معىن ليس باسم وال  واالسم
أن األشياء ثالثة، ظاهر ومضمر وشيء ليس : تتبعه وزد فيه ما وقع لك، واعلم يا أبا األسود: فعل، مث قال يل

                                                             
  . 22ص  :نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة: محمد الطنطاوي)1(
  . 23ص  :المرجع نفسه)2(
  .40 -39م، ص 1989 قازيونسالنحو العريب ومناهج التأليف والتحليل، منشورات جامعة : شعبان عوض محمد العبيدي)3(
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إن وأن "نصب فكان منها ، وكان من ذلك حروف الهعليفجمعت منه أشياء وعرضتها : بظاهر وال مضمر قال
بل هي منها فردها : مل أحسبها منها، فقال: مل تركتها؟ فقلت: فقال يل" لكن"ومل أذكر " وليت ولعل وكأن

  )1(.فيها
وانتهت حياته بالقتل على يد عبد الرمحن بن  ،كان يف حرب مستمرة -كرم اهللا وجهه-اإلمام علي 

  .ملجم، أحد الذين خرجوا عليه
ا ليست من شأن هذا البحث ال متكن رجال مثل هذه األحداث  اليت ال نريد أن خنوض يف تفاصيلها، ألّ

ذا التقسيم الذي ت -كرم اهللا وجهه-  علي  ري إليه الروايات شكان طرفا فيها من التفكري يف وضع النحو العريب 
  .هذا من ناحية

هذا النحو أو الشكل الذي تشري  ومن ناحية أخرى فإّن طبيعة العصر ال تسمح بظهور هذا العلم على
إليه، رمبا تسمح طبيعة العصر بفكرة أو خاطرة لكنها ال تسمح بشيء منهجي، فاإلسالم ما زال يف بداياته وما 

ا   )2(.زالت البداوة ضاربة أطنا
نريد أن كما أنّه يبدو أن هذه الروايات قد لعبت املغاالة فيها دورا كبريا وكان للخيال فيها جمال واسع، وما 

نؤكد عليه هو أن علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه حبسه العريب املرهف ونشأته يف أحضان القرآن قد يالحظ 
لن تقودنا إىل املبالغة فنسلم أن علي بن أخطاء يقع فيها الناس يف حديثهم  اليومي، ولكن مثل هذه املالحظات 

على أيب األسود ألنّه مل يعد  - كما جاءت الروايات-ض ويعرت أيب طالب قد وضع حنوا معياريا دقيقا مبوبا، فهو 
رد رواية، فالروايات كثريةوهذا أمر ال ميكن إقرا ،"إنّ "من حروف النصب اليت تعمل عمل " لكّن " ولكن عند  ره 

ا ا على عال   )3(.التاريخ ال ميكن األخذ 
ا عن األرجح بالنسبة إىل و  رغم اجتهاداته  -كرم اهللا وجهه–فعلي ، اضع النحو فهو أبو األسود الدؤيلأمّ

يف خطبه من أجل تصحيح اللحن الذي وقعت فيه اللغة العربية إالّ أن ظروفه احمللية مل تسمح له بوضع قواعد 
ا أبو األسود الدؤيل   .النحو اليت قام 

  
  

                                                             
  . 40ص  :التأليف والتحليلالنحو العريب ومناهج : شعبان عوض محمد العبيدي)1(
  . 42ص  :المرجع نفسه )2(
  . 43ص  :المرجع نفسه )3(
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  :الروايات التي تنسب إلى أبي األسود الدؤلي بداية وضع النحو العربي: ثانيا
وكان ألهل البصرة يف العربية قدمة وبالنحو ولغات العرب والغريب : "سالم البن) طبقات الشعراء(جاء يف

ج س ا وأ ووضع قياسها أبو األسود الدؤيل حني اضطرب كالم ،يلها بعناية، وكان أول من أسس العربية وفتح با
وضع باب الفاعل واملفعول واملضاف وحروف ف،العرب فغلبت السليقة ومل تكن حنوية، فكان سراة الناس يلحنون 

  )1(".اجلر والرفع والنصب واجلزم
أن رجال مبدينة : فهرستيف ال إسحاقاألسود ما روى ابن الندمي حممد بن  أبوا يؤيد نسبة الوضع إىل ممو 

القدمية احلديثة امسه حممد بن احلسني، كان مجاعة للكتب، وقد آلت إليه خزانة صديق له مشتهرا جبمع اخلطوط 
ورأيت ما ...ها فرأيت عجبا، إالّ أن الزمان قد أخلقها وعمل فيها عمال أدرسهالبتفرأيتها وق: "إسحاققال ابن 

هذه فيها  : أيب األسود ما هذه حكايته، وهي أربع أوراق وأحسبها من ورق الصني ترمجتها ديدل على أن النحو عن
خبط حيي بن يعمر، وحتت هذا اخلط خبط عتيق هذا  - اهللا عليهرمحة -كالم يف الفاعل واملفعول من أيب األسود 

  )2(.خط عالن النحوي، وحتته هذا خط النضر بن مشيل
وقد درج على هذا الرأي متقدمو املؤرخني من أصحاب الطبقات واملعاجم، واحتذى حذوهم املتأخرون 

  )3(.نباريعدا األ
ما أحسن السماء : دخل إىل منزله، فقالت له بعض بناتهوقيل إنّه ): "إنباه الرواة(وجاء يف رواية أخرى يف 

إذن فقويل ما : إين مل أرد أي شيء منها أحسن وإّمنا تعجبت من حسنها، فقال: أي بنية جنومها، فقالت: فقال
  ".أحسن السماء، فحينئذ وضع كتابا

وقيل أول باب  من النحو باب التعجب األسود أول باب رسم أيب: " كما قال أبو حرب بن أيب األسود
  )4(".الفاعل واملفعول واملضاف وحروف الرفع والنصب واجلر واجلزمرسم 

وقد اقتفى أثرهم بعض علماء العصر احلاضر، من بينهم األستاذ أمحد أمني، الذي اعرتف بنسبة النحو إىل 
يح، وذلك أن الرواة أيب األسود الدؤيل هلا أساس صحويظهر يل أن نسبة النحو إىل : "أيب األسود الدؤيل قائال

وواضح أن هذه ...يكادون يتفقون على أن أبا األسود قام بعمل من هذا النمط، وهو أنّه ابتكر شكل املصحف

                                                             
  . 43ص :النحو العريب ومناهج التأليف والتحليل: شعبان عوض محمد العبيدي)1(
  . 29 - 28نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، ص : محمد الطنطاوي)2(
  . 29ص  :المرجع نفسه)3(
  . 46، ص السابقاملرجع : محمد العبيدي)4(
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فعمل أيب األسود يسلم إىل التفكري يف اإلعراب ووضع ....اخلطوة أولية يف سبيل النحو تتمشى مع قانون النشوء
قبل حبوا اسم النحو على ما كان لماء فيما بعد، ومسوا كالمهم حنوا، سوأن هذه األمور ملا توسع الع...القواعد له

إنّه واضع النحو للشبه يف األساس بني ما صنع وما صنعوا، ورمبا مل يكن هو يعرف اسم النحو : ااألسود، وقالو  أيب
  )1(.بتاتا

فال ميكن أن تنكر  ومما وصلنا من الروايات جند أّن الفضل الكبري يف وضع النحو أليب األسود الدؤيل،
ا، وهذا كان بسبب وقوع الناس يف اللحن  اجتهاداته يف وضع العربية من وضع النقط إىل التقسيمات اليت قام 

  .خاصة يف القرآن الكرمي
إّن بينّ يلحنون يف القرآن فلو رمست : وقيل إن زيادا بن أبيه قال أليب األسود): "إنباه الرواة(وقد جاء يف 

فلو وضعت هلم كالما فوضع ،واحلشم قد أفسدوا ألسنتهم  الطئرإن : زيادل ط املصحف، فقالهلم رمسا، فنق
ا تقر بالفضل الكبري له يف وضع النقط )2(".العربية ّ وطريقة نقط أيب األسود : "وقد جاء يف العديد من الروايات أ

وأمره أن يأخذ املصحف وصبغا بأن اختار أبو األسود كاتبا ) سريايفال(للمصحف جاءت يف رواية مفصلة عن 
نقطة فوقه على أعاله فإّن ضممت فمي  نقطافإذا رأيتين قد فتحت فمي باحلرف : خيالف لون املداد وقال له

فانقط نقطة بني يدي احلرف وإن كسرت فاجعل النقطة حتت احلرف، فإّن أتبعت شيئا من ذلك غنة فاجعل 
  )3(".مكان النقطة نقطتني

  ):إعرابه وعالماته ومواضعه(الفعل المضارع : 5
واملضارع وهو معرب، إالّ إذا اتصلت به " ماض وأمر ومها مبنيان دائما، " األفعال ثالثة "إن األصل يف 

فيبين على الفتح أو نون النسوة فيبين على السكون ويف غري هاتني احلالتني يكون " نون التوكيد"اتصاال مباشرا 
  )4(".معربا

اسم وفعل وحرف، والفعل لديه ثالث  :كالم العريب يقسم إىل ثالث أقسامّن الومن خالل هذا نفهم أ
هل "نون التوكيد به اتصاال مباشرا مثل  اتصالواملضارع يكون مبين يف حالتني مها  ،أزمنة ماضي ومضارع وأمر

  .احلالتني يكون معرباويف غري هاتني " كتنبي"لسكون مثل فهو مبين على الفتح، أو نون النسوة فيبين على ا"تضربّن 

                                                             
  . 30 -29، ص نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة : محمد الطنطاوي)1(
  . 45النحو العريب ومناهج التأليف والتحليل، ص : محمد العبيدي)2(
  . 45ص  :المرجع نفسه)3(
  . 277، ص 4، ج5يف، دار املعارف، القاهرة، طواالنحو ال: عباس حسن)4(
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وهذا اإلعراب يقتضي أن تتغري عالمة آخره رفعا، ونصبا وجزما على حسب أحواله؛ فتكون العالمة ضمة "
  ه، وتكون سكونا بلأو ما ينوب عنها، يف حاله رفعه، وتكون فتحة، أو ما ينوب عنها، يف حالة نصبه بناصب ق

هذا ال يرفع املضارع إالّ يف حالة واحدة هي اليت يتجرد فيها من  يف حالة جزمه جبازم قبله، وعلى هاأو ما ينوب عن
  )1(".الناصب أو اجلازم فال يسبقه شيئا منهما

  ).أنت تنجح: (ونفهم من هذا أنّه جيب أن يرفع املضارع املعرب، إذا مل يدخل عليه ناصب وال جازم مثل
  :كما يف قول ابن مالك

ِ َض مُ  ْع فَ ارْ                )2(ُد عَ ْس تَ ، كَ مٍ ازِ َج وَ  ٍب اِص نَ  ْن مِ                دُ رِّ ا ُجيَ ذَ ا، ِإ رًع ا
أو مقدرا، كاألفعال اآلتية يف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  اوقد يكون رفع الفعل املضارع ظاهر 

من طيب بيته مث خيرج، فال  ستطهر، ما استطاع من طهر، ويّدهن أو ميال يغتسل رجل يوم اجلمعة وي"  :قوله
م اإلمام، إالّ اثننيق بني ر يف رَ له، مث يّصلي ما كتب له، مثّ ينصت إذا تكّل   )3(".ما بينه وبني اجلمعة األخرى غُفِ

ر، يّدهن، ميس، خيرج، يفرق، ينصت(فاألفعال  مرفوعة وعالمة رفعها الضمة الظاهرة على ) يغتسل، يتطهّ
ا الفعل يّصلي فعال   .مة رفعه الضمة املقّدرة للثقلآخره، أمّ

، أم هي الزيادة اليت االسمأهو التجرد أم هو حلوله حمل  ،يف سبب رفع الفعل املضارع حاةوقد اختلف الن
  .يف أوله إىل غري ذلك من اآلراء املتعددة واملختلفة

فيها وعلة باألمساء هو السبب يف دخول الرفع ىل أن حلول هذه األفعال املضارعة فقد ذهب سيبويه إ
أّن ما عمل يف األمساء مل يفعل يف األفعال على حّد عمله يف األمساء كما أن ما يعمل يف األفعال فينصبها : "ذلك

  )4(".كينونته مبتدأ  االسماألمساء ترفعها كما يرفع  وضعوكينونتها يف م ،أو جيزمها ال يعمل يف األمساء
  :هي سبب يف دخول الرفع فيها بقوله ملضارع، واليتاهلذه املواضع اليت يكون عليها الفعل مث ميثل 

  

                                                             
  . 277ص  :يفالنحو الوا: عباس حسن)1(
عبد احلميد السيد .حققه د ،شرح ألفية ابن مالك البن الناظمصاحب األلفية،  أبو عبد الّله بدر الدين محمد بن جمال الدين محمد بن مالك)2(

  . 664، دار اجليل، بريوت، ص : حممد عبد احلميد
 2004ط، .صحيح البخاري، دار احلديث، القاهرة، د: بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي إبراهيمبن  إسماعيل بن أبو عبد اهللا محمد)3(

  . 223، ص 1، ج883حديث رقم 
  . 10، ص 3، عامل الكتب، بريوت، ج: حتقيق عبد السالم حممد هارون، الكتاب  :أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه)4(
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ا ما كان يف موضع غري املبتدأ وال املبين عليه " ا ما كان يف موضع املبتدأ فقولك يقول زيد ذاك، وأمّ فأمّ
  )1(".بههشمررت برجل يقول ذاك، وهذا رجل يقول ذاك وحسبته ينطلق، فهكذا هذا وما أ" :فقولك

 باالبتداءومن زعم أّن األفعال ترتفع "فيقول  باالبتداءارتفاع هذه األفعال " سيبويه"ويف موضع آخر ينكر 
ولكنّها  االسم، وجيرها إذا كانت يف موضع ينجر فيه االسمفإنّه ينبغي أن ينصبها إذا كانت يف موضع ينتصب فيه 

  )2(".االسمترتفع بكينونتها يف موضع 

ا حقيقة األمر   إذا مل يسبقه ناصب  ،كما ذهب إىل ذلك أغلب النحوينيوأمّ أّن العريب يرفع الفعل املضارع ّ
ذا أو بذاك، وأّن احملدثني تابعو العرب يف مسلكهم  وال جازم، وينصبه أو جيزمه إذا تقدمت األداة اخلاصة 

  )3(.وحاكوهم فيه
ا إذا كان املضارع املبين غري جمرد، " فإنّه يبين على الفتح، أو على  -جازملوقوعه بعد ناصب أو -وأمّ

السكون، على حسب النون املتصلة بآخره ويكون يف حمل نصب إن سبقه ناصب، ويف حمل جزم إن سبقه جازم 
؛ ألن مراعاة )اخل...لفظيا، أو بدال  امعطوفا أو توكيد(هذا احملل يف املضارع الذي جييء بعده تابعا له،  ىويراع

رة ويتعني فيها أن تكون العالمة اإلعرابية يف التابع مماثلة للعالمة اإلعرابية احمللية احملل واجبة يف هذه الصو 
  )4(".للمتبوع

  ).إذن ال أصاحنب اخلائن، وال أرافقه: (...ومثال املضارع املبين على الفتح يف حمل نصب
  .إذن والفعل أرافق معطوف عليه: أصاحب مبين على الفتح يف حمل نصب باحلرف"فالفعل 

  .ال ختافّن إالّ ذنبك وال ترجون إالّ ربك"ومثال املضارع املبين على الفتح يف حمل جزم 
ـــمبنية على الفتح يف حمل جزم ب ،ختاف، ترجو، حتسب :فاألفعال   .ال الناهية ــ

  :عالمات نصب الفعل المضارع/: أ
  :أّن لنصب الفعل املضارع عالمتني )5(بني ابن احلاجب

                                                             
  . 10ص  :الكتاب :سيبويه)1(
  . 11ص  :المرجع نفسه)2(
، شرح التصريح على التوضيح، دار إحياء الكتب العربية: خالد بن عبد اهللا األزهري على شرح ألفية بن مالك في النحو البن هشام األنصاري)3(

  .239ص  ، 2دط، دت، ج
  . 279، ص وايفالنحو ال: عباس حسن)4(
  .289، ص 2م، ج1995، 2قازيونس، ط ،جامعة: تصحيح يوسف حسن عمر ،شرح الرّضي على الكافية :رضي الدين)5(
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  .هرة على آخره، ما عدا الفعل املعتل اآلخر باأللف، حيث ينصب بالفتحة مقدرة للتعذرالفتحة الظا: األوىل
  .حذف النون من آخر األفعال اخلمسة: الثانية

اليت توجب الفعل غري ماض، ولكنه يصلح وعالمته أيضا أن تدخل يف صدره زائدة من الزوائد األربع 
د يف قوله  ّ وهي عالمة املتكلم وحقها أن يقال مهزة، والياء وهي عالمة : األلف: والزوائد"لوقتني وقد عّرب بذلك املرب

  .الغائب
  .والتاء وهي عالمة املخاطب، وعالمة األنثى الغائبة

أفعل أنا وتفعل أنت أو هي ونفعل حنن ويفعل  :والنون وهي للمتكلم إذا كان معه غريه، وذلك كقولك
  )1(".هو

وإّمنا "بدخول هذه الزوائد عليه، فأعرب بالرفع والنصب واجلزم مكان اجلر االسموقد ضارع الفعل املضارع 
ا تقع مواقع األمساء يف املعىن، تقول  ، فيكون املعىن فيها واحد، كما )زيد يقوم، وزيد قائم(قيل هلا مضارعة؛ ألّ

َ وإّن ربك لَ "قال عز وجل  َ  مُ كُ ْح ي فيصلح أن يكون يف حال األكل، وأن ) زيد يأكل(وتقول .أي حلاكم؛ )2("مْ هُ نـَ يـْ بـ
وتلحقها الزوائد، كما تلحق األمساء . كل، وزيد آكل غدااأليأكل فيما يستقبل؛ كما تقول زيد آكل أي يف حال 

يف معىن ) إّن زيدا ليفعل(سيفعل، وسوف يفعل، وتلحقها الالم يف : األلف والالم للتعريف، وذلك قولك
  )3(".لفاعل

وضارعه أعرب بالرفع والنصب واجلزم مكان اجلر  االسمسبق وأشرنا إىل أّن الفعل املضارع ملا أشبه  لقد
وفيما يأيت تفصيل ألنواع األفعال املضارعة باعتبار اإلعراب، ألّن اإلعراب خيتلف ما بني اللفظي والتقديري يف كل 

  .واحد من تلك األنواع
؛ ألّن االسمليست بأعالم على معان كوجوه إعراب "واجلزم  الرفع والنصب إعراب املضارع وهيووجوه 

مبنزلة األلف والنون من األلفني يف منع الصرف، وما ارتفع به  االسمل بل هو فيه من يالفعل يف اإلعراب غري أص
  )4(".اإلعراب به الفعل وانتصب واجنزم غري ما استوجب

                                                             
  . 1، ص 2م، ج 1994، القاهرة،  : حممد عبد اخلالق عظيمة: حتقيق ،املقتضب :أبو العباس محمد بن يزيد المبّرد)1(
  . 124اآلية : لنحلسورة ا)2(
د)3(   . 2-1، ص 2، جاملرجع السابق: المبرّ
  . 245-244، ص 2املفصل يف علم العربية، دار اجليل، بريوت، لبنان، ط: الزمخشريأبو القاسم محمود بن عمر )4(
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رفع ونصب وجزم فالصحيح  وإعرابه: "موجزة قائالعالمات إعراب املضارع بصورة " ابن احلاجب"فقد بني 
رد عن ضمري بارز مرفوع لل يضرب يدخل : ثنية واجلمع واملخاطب املؤنث بالضمة والفتحة والسكون حنوتا

يضربان، ويضربون، وتضربني يدخالن، ويدخلون، وتدخلني، واملعتل بالواو "لنون وحذفها حنو باواملتصل به ذلك 
  )1(".بالضمة والفتحة تقديرا واحلذفيرا والفتحة لفظا واحلذف واملعتل باأللف والياء بالضمة تقد

ذا نفهم بأنّه يشري إىل إعراب املضارع الصحيح اآلخر يكون اإلعراب بعالمات ظاهرة، الرفع بالضمة  و
: الياء مثل والنصب بالفتحة، واجلزم وعالمته السكون، ويعرب بضمة مقدرة للثقل إن كان معتل اآلخر بالواو أو

 بثبوتوعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وعالمة جزمه حذف حرف العلة، واألفعال اخلمسة ترفع  "ديهيدعو، ي"
 وأننتمها يدخالن، وأنتما تدخالن، وهم يدخلون، وأنتم تدخلون، : النون، وتنصب وجتزم حبذف حرف النون حنو

ولن يدخلوا، ولن تدخلي، ولن تدخال، ولن لن يدخال، (، وأنت تدخلني، ويف حال النصب نقول تدخلن
  ).مل يدخال، ومل يدخلوا، ومل تدخلي، ومل تدخال، ومل تدخلوا: (ويف اجلزم تقول) اتدخلو 

 : نصب الفعل المضارع ومواضعه -1
 -حىت -أو -الم اجلحود( –) كي  -إذن - لن - أن(ها حروف وهي لكوينصب الفعل املضارع بأدوات،  "

ذا "مث"و ) الم التعليل(، فهذه تسعة وزاد بعض النحاة حرفني مها )واو املعية -فاء السببية ؛ امللحقة بواو املعية و
  )2(".يكتمل عدد النواصب أحد عشر حرفا، وكل حرف منها خيلص زمن املضارع للمستقبل احملض

  )3(".أن، لن، كي، إذن"النحاة وهي  اقباتفالفعل املضارع مباشرة هناك حروف تنصب "
ا بقية احلروف فمختلف فيها حيث تضمر بعدها أن، وهي " الم كي، الم اجلحود، حىت اجلارة، اجلواب "أمّ

  )4(".بالفاء املفيدة للسببية الواقعة بعد األمر أو النهي، واجلواب بالواو املفيدة للمعية الواقعة بعد األمر أو النهي

                                                             
شرحه الشيخ رضي الدين حممد بن احلسن  ،الكافية يف النحو: عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوي المالكي الدين أبيجمال )1(

  .229، ص 2، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ج: اإلسرتبادي
  . 278النحو الوايف، ص : عباس حسن)2(
 1966، 5فية ابن مالك، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، طلأوضح املسالك إىل أ: بن هشام األنصاري جمال الدين عبد اهللا) أنظر()3(

  . 168، ص 3ج
 -203، ص 2دار املعارف، ط  ،اجلرجاينخالد األزهري : شرحه ،العوامل املائة النحوية يف أصول علم العربية :عبد القاهر الجرجاني) أنظر()4(

205 .  
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قسم ينصب بنفسه وهو أن، لن، كي، حىت وتسمى حروف النصب األصلية وهي : قسمانوهذه احلروف 
ا بقية األحرف فال تنصبهاأو مقدر  اتنصب مباشرة ال حبرف آخر ظاهر   بنفسها وإّمنا الذي ينصبه هو أن ، أمّ

  )1(.املضمرة وجوبا بني كل حرف من تلك األحرف واملضارع

  :عالمات جزم الفعل المضارع/: ب
 )2(:بن احلاجب أّن جلزم الفعل املضارع ثالث عالماتبني ا -
 .إذا كان الفعل املضارع صحيح اآلخر السكون:األوىل -
 .حذف حرف العلة إذا كان الفعل املضارع معتل اآلخر: الثانية -
 .حذف النون من آخر األفعال اخلمسة :الثالثة -

  :وعوامل جزم الفعل املضارع ثالثة أنواع وهي
 -الالم الطلبية"املضارع واحد يف النثر ويف النظم بال خالف وهو أربعة أحرف هي  نوع يقتصر على جزم"

ا، ونوع ال بّد أن جبزم مضارعني معا، وما حبل حمل كل منهما، أو حمّ  -مل -ال الطلبية ّ ل أحدمها وهو عشر أدوات مل
الف يف هذا النوع ، بعضها أمساء وبعضها أحرف وال يكاد يوجد خ......مىت -ما - من -إذما –إن"منها 
  )3(".اجلازم

هناك ما جيزم فعل واحد وهناك اجلازمة لفعلني معا  ختتلف حيثونفهم من هذا أّن جوازم الفعل املضارع 
جتتهد "اجزمت فعلني مضارعني مه" إن" ، فنالحظ أنَّ تنجْح  دْ جتتهِ  إنْ : ومثال العوامل اجلازمة لفعلني نذكر

  ".وتنجح
  ".ونهصلتكن صلة القرابة لديك م"فعال واحد الم الطلب، حنو ومثال األدوات اليت جتزم 

والنوع الثالث من اجلزم، قد اختلف النحاة يف اعتباره جازما، وقليل منهم يعده جازما ويقتصر جزمه على 
  ال تدخل إالّ على الفعل ظاهرا واجلوازم بأنواعها الثالثة ....الشعر دون النثر وأدواته ثالثة، إذا، كيفما، لو

  )4(.أو مقدرا

                                                             
  . 278، ص النحو الوايف: عباس حسن) أنظر()1(
  . 229، ص 2الكافية يف النحو، ج: ابن الحاجب)2(
  . 405، ص املرجع السابق: عباس حسن)3(
  . 406ص  :المرجع نفسه)4(
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تضاربت واختلفت يف النوع الثالث من  اآلراءخالل حديثنا عن األدوات اجلازمة للفعل املضارع، وجدنا أّن 
األدوات  النثر، وهذهالشعر دون  لىالشعر فهناك من جعلها تقتصر ع أما يفيف جازمة يف النثر  اجلزم، مثلأدوات 

 .، ولكن النحاة اتفقوا يف بقية األدوات اجلازمة، سواء اجلازمة لفعلني أو لفعل واحد...إذ، كيفما، لو :هي



 
 

  : الفصل األول

األدوات الناصبة للفعل 
  المضارع
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  :توطئة

  األدوات الناصبة للفعل المضارع: المبحث األول

  أن: أوال

  إذن: ثانيا

  لن: ثالثا

  كي: رابعا

  األدوات الناصبة للفعل المضارع بأن المضمرة: المبحث الثاني

  حىت: أوال

  الالمات: ثانيا

 .الم اجلحود -
 التعليلالم  -
 الم العاقبة -

  فاء السببية: ثالثا
  واو املعية: رابعا

  أو: خامسا
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  :توطئة
  :تعريف النصب

: اإلعياء من العناء، والفعل نصب الرجل بالكسر نصبا: النصب: نصب جاء يف اللسان يف معىن: لغة: 1
  .أتعبهافاطمة بضعة مين ينصبين ما أنصبها، أي يتعبين ما : أعيا وتعب، ويف احلديث

ليل نائم أي ينام فيه، ويوم : ناصب فاعل مبعىن مفعول فيه؛ ألنه ينصب فيه ويتعب كقوهلم: قال اجلوهري
  )1( .عاصف أي تعصف فيه الريح

النصب يف النحو وقواعد اللغة العربية هو أحد حاالت اإلعراب األربع، إىل جانب الرفع واجلر : اصطالحا: 2
وسيلة تعبريية لتمييز : املعربان، والنصب كباقي حاالت اإلعراب هو واالسمالفعل بواجلزم، وهو كالرفع خمتص 

، والعالمة األصلية : بعض املعاين، عن غريها، فالنصب هو ما مييز املفعولية عن الفاعلية، حنو قولنا قرأ سعيد كتابًا
  )2( .للنصب هي الفتحة، بينما ينوب عنها الكسرة واأللف والياء وحذف النون

  األدوات الناصبة للفعل المضارع: مبحث األولال
النصب هو إعراب يلحق آخر الكلمة بفضل عامل من عوامل النصب الداخلة عليها وعالمة النصب 

  .اخلمسة أو األلف من األمساء الستةتكون الفتحة، أو احلذف، كحذف النون من األفعال 
ا عن األدوات الناصبة للفعل املضارع أربعة وهي إذن، لن، كي ومن خالل هذا الفصل سنتناوهلا  أن،: أمّ
  .بشيء من التفصيل وسندرس كل ما يتعلق بكل عامل منها

  أن: أّوال
 ها، ونتكلم عن أنواعااألنواع، وسنتطرق إىل أهم املسائل املتعلقة  ةمتعدد أم النواصب؛ فهي "أن"تعترب 

  .الزائدة، أن املهملة أنفسرة، أن املصدرية الناصبة، أن املخففة من الثقيلة، أن امل: وهي

  :أن المصدرية الناصبة: 1
  .اسم، حرف: الساكنة النون تأيت على وجهنياهلمزة أن املفتوحة 

ْلُت (متكلم يف قول بعضهم ا للضمري : يكون على وجهني الفاعلو  عَ بسكون النون واألكثرون على ) أَْن فـَ
  .فتحها وصال، وعلى اإلتيان باأللف وقفا

                                                             
  .69، ص 14ط، ج .م، د2003لسان العرب، دار صادر : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور)1(
)2(https://ar.wikipedia.org. 12  19:32، على الساعة 2016أفريل  
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" أَنْ "إّن الضمري هو : وأنتما وأنتم وأننت، على قول اجلمهور وأنِت  أنَت : مخاطب يف قولكا للوضمري 
  )1( .والتاء حرف خطاب

ــــلحرفا واحلرف على عدة أنواع، فقد ذكر بعض النحويني أن " أن"وتأيت  احلرفية عشرة أقسام وذلك  "أَْن "  ـ
  .كما ورد يف معظم كتب النحو

 باالتفاقبل هي أم الباب : املصدرية هي إحدى نواصب الفعل املضارع، وهي األصل يف النواصب" أن" و
  :بني مجيع النحاة، فقد قال ابن يعيش

  )2(".وسائر النواصب حممولة عليها" أن" األصل يف هذه النواصب " 
ليت تنصب بنفسها وهي ومن خالل هذا القول يتبني لنا أن ابن يعيش يقصد بقوله أن باقي النواصب ا

ا تشبهها) إذن، كي، لن(   .حممولة عن أن ومحلت عليها ألّ
وهذه احلروف، ختلص الفعل  لالستقبالاخلفيفة ختلص الفعل املضارع " أَنْ " ووجه الشبه بينهما أن " 
ا اشرتكا يف هذا املعىن محلت عليهالالستقبالاملضارع    )3(".، فلمّ

ا ّ ــــ بيف نصب األفعال، وكان اخلليل يقول ال ينتصب الفعل البتة إالّ أمكن احلروف ...: "كما أ " أن"ـ
  )4(".املضمرة أو املظهرة

هي أم النواصب، حبيث أّن باقي النواصب ختتلف يف نصبها " أن " ومن خالل هذا القول يتبني لنا بأن 
ا )ال، أن(، فأصلها )لن( تنصب بشروط،) إذن: (كما ذهب النحاة إىل القول بأن  ؛للفعل املضارع بنفسها ، وأمّ

ا حرف جر ينصب بعد ) كي(   ).أن املضمرة( فلها أوجه، لكن يغلب عليها أ
فهي عملت ظاهرة ومضمرة خبالف بقية النواصب : "دون سواها من احلروف بأحكام) أن(وقد اختصت 

الَِّذي ﴿" : " قوله تعاىل) 5(فال تعمل إالّ ظاهرة ومثال إعماهلا ظاهرة مَ الدِّينِ وَ وْ َ رَ ِيل َخِطيئَِيت يـ ْغفِ َ عُ أَْن يـ   )6(.﴾أَْطمَ

                                                             
مراجعة امييل بديع يعقوب ، دار الكتب  ،مغين اللبيب عن كتب األعاريب: جمال الدين، عبد اهللا بن يوسف بن أحمد بن هشام األنصاري )1(

  .65م، ص 1998ه،  1418، 1العلمية، بريوت، لبنان، ط
  .15، ص 7شرح املفصل، مكتبة املتنيب، القاهرة، ج : موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش)2(
 2عبد اإلله نبهان ، دار الفكر املعاصر، بريوت، لبنان، ج . د: حتقيق ،اللباب يف علل البناء واإلعراب:بو البقاء عبد اهللا بن الحسين العكبريأ)3(

  .30ص 
د)4(   .6، ص 2املقتضب، ج : المبرّ
  .72، ص 2علمية، بريوت، لبنان، طشرح قطر الندى وبل الصدى، دار الكتب ال: جمال الدين عبد اهللا بن يوسف بن هشام األنصاري)5(
  .82اآلية : سورة الشعراء)6(
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الم اجلحود، الم التعليل، أو، حىت، فاء السببية، واو املعية : كما تنصب مضمرة بعد ست أدوات وهي
اءِ ِحَجاٍب ﴿: قوله تعاىل: حنو رَ ْن وَ ا َأوْ مِ ً ْحي الَّ وَ ُ ِإ ُ اللَّه ه َُكلِّمَ َشٍر أَْن ي َ ب ِ ا َكاَن ل مَ ُسوًال وَ ِسلَ رَ رْ ُ   )1(.﴾َأوْ يـ

ُ : " والتقدير   .وذلك بإضمار أن" سل ر أن ي
ا " ّ حيث تضمر ويبقى عملها جوازا ووجوبا يف مواضع، يف حني أن غريها ال ينصب إالّ مظهرا، كما أ

نصبت مساعا، حيث ورد عن العرب مجل رويت أفعاهلا منصوبة مع حذف أن، فتحفظ هذه اجلمل كما رويت وال 
  )2(".عليهايقاس 

وما بعدها ) أَنْ ( واملصدرية تعين أّن ( أن تسامح أجدي لك : حرف نصب ومصدرية واستقبال حنو" أن " 
  )3( .املساحمة أجدى لك: والتأويل) مصدر مؤول وله حمل من اإلعراب

ُكمْ ﴿: وكذلك قوله تعاىل رٌ َل وا َخيـْ أَْن تَُصومُ املصدرية مع الفعل بعدها مبصدر  أن، حيث تؤول )4(﴾ وَ
  .الصوم خري لكم: والتقدير

ا حرف مصدري حيث تؤول مع الفعل مبصدر"أن باملصدرية" ولذلك مسيت    .، ألّ
املصدرية على ) أن(وتدخل ) 5("اليت تكون والفعل مبنزلة املصدر) أن: " (هذا وقد عّرب عنها سيبويه بقوله

ا : " بن يعيشيقول ا باإلمجاع املاضي واملضارع  فهي حرف بال خالف، وهي تدخل على الفعل املاضي ) أن(وأمّ
يف تأويل مصدر ال يقع يف ) أن(، كالسني وسوف وتصري لالستقبالواملضارع فإذا وقع بعدها املضارع خلصته 

ا مل يقع، كما كان املضارع بعدها كذلك، واملاضي، إن وقعت على ماض ّ   )6(".احلال، إّمنا تكون مل

إذا دخلت على الفعل املضارع تنصبه وختلص زمنه ) إن(ورأينا من رأي سيبويه ومعظم النحاة؛ فإن 
ا ال تنصبه لفظا وال تقديرا وال حمال، حنو قوله تعاىللالستقبال ّ َال أَْن ﴿: ، أما إذا دخلت على الفعل املاضي فإ وْ َل

ا  نَ يـْ ُ َعَل نَّ اللَّه   .)7(﴾مَ

                                                             
  .51اآلية : سورة الشورى)1(
  .31، ص 2شرح قطر الندى وبل الصدى ، ج : أبو البقاء العكبري )انظر()2(
  .135م، ص 1999، 1الوجيز يف الصرف والنحو، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، ط: جوزيف الياس، جرجس نصيف)3(
  .184اآلية : سورة البقرة)4(
  .153، ص 3الكتاب، ج: سيبويه)5(
  .153ص  :المرجع نفسه)6(
  . 82: اآلية :القصص سورة)7(
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) أن( يبّني أنّ  ه سيبويه يف حديثه عن قول اخلليل الذي األمر، وهذا ما قالعلى فعل ) أن(كما تدخل 
على أن تكون أن اليت : كتبت إليه أن افعل وأمرته أن قم، فيكون على وجهني: وأما قوله: "توصل باألمر فقد قال

لذي تفعل، أنت ا: إذا خاطبت حني تقولتنصب األفعال وصلتها حبرف األمر والنهي، كما تصل الذي يتفعل 
ا تكون أن  ّ أوعزت إليه بأن افعل، فلو كانت أي مل تدخلها : قولبتاليت تنصب أنّك تدخل الباء والدليل على أ

  )1(".الباء

مع فعل األمر مصدرية بدخول حرف اجلر عليها، فقد ) أن(لقد استدل النحاة ومنهم سيبويه على أن 
أي بأن قم؛ أي بالقيام، وذلك كما هو واضح يف قول  أجاز سيبويه ذلك على أن يكون معىن أمرته أن قم؛

  )2( .هذا هو الصحيح) بقوله( كتبت إليه بأن قم : " سيبويه، هذا وقد وافق ابن هشام على حكاية سيبويه

ا ال توصل به، وأن كل شيء ُمس  ّ فيه تفسريية " أن"  ــــع من ذلك فواملخالف يف ذلك أبو حيان، زعم أ
إذا قدرت مع الفعل باملصدر فات معىن األمر، وا: أحدمها: " واستدل بدليلني ا ّ أنّه ال يوجد يف كالمهم : لثاينأ

  )3(".، ولو كانت توصل باألمر جلاز ذلك، كما جاز يف املاضي واملضارع)أحببت أن قم(وال ) يعجبين أن قم(

أّن فوات معىن األمرية يف املوصولة باألمر عند التقدير باملصدر  : " لهوجييب ابن هشام عن الدليل األول بقو 
  . )4("يف املوصولة باملاضي واملوصولة باملضارع عند التقدير املذكور واالستقبالكفوات معىن املضي 

ملا  إّمنا امتنع ما ذكره، ألنّه ال معىن لتعليق اإلعجاب والكراهية باإلنشاء، ال: "وجييب عن الثاين بأنّه
  )5(".ذكر

رور املصدرية بفعل األمر، وذلك بتأويل ما بعد حرو ) أن(ورأينا من رأي القائلني بوصل  ف اجلر باملصدر ا
  .ّن حروف اجلر ختتص بالدخول على األمساء وفقطبه، حيث أ

  :المصدرية الناصبة) أن(مواضع : 2
  :املصدرية يف موضعني) أن(تقع 

، فأما )الّظن(إذا جاءت بعد كالم يدل على الرجحان : ، فيكون مصدرها املؤول مبتدأ، والثايناالبتداء يف: " 1

                                                             
  .162، ص 3، ج  الكتاب: سيبويه)1(
  .67، ص 1مغين اللبيب، ج : ابن هشام األنصاري)2(
  .1637، ص 4م،ج1978ه، 1407، 1طارتشاف الضرب من لسان العرب، مطبعة املدين، القاهرة، : أبو حيان األندلسي)3(
  .68، ص 1مغين اللبيب، ج: ابن هشام األنصاري)4(
  .68ص  :المرجع نفسه)5(
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ُكمْ ﴿: الكالم، حنو قوله تعاىل ابتداءوقوعها يف  رٌ َل وا َخيـْ أَْن تَُصومُ ُفوا أَقـْرَُب ﴿: وقوله تعاىل) 1(﴾ وَ عْ أَْن تـَ وَ
ى﴾ لتـَّْقوَ ِ   )2(ل

  )3( ".للتقوىالصوم خري لكم، والعفو أقرب : التقدير

أن تقع بعد لفظ دال على معىن الظن ويف هذه احلالة جيوز فيها الوجهان النصب وهو األرجح، والرفع على : 2
د إىل هذا املوضع بقوله ّ ا خمففة من الثقيلة، وقد أشار املرب ّ فأما الوجه الذي جيوز فيه اخلفيف فإنه متوقع وغري : " أ

ٌة ﴿: عاىلوذلك حنو قوله ت) 4("ثابت املعرفة نَ تـْ ِ وا َأالَّ تَُكوَن ف ُ َحِسب   )5(.﴾وَ

ا مل تكن إالّ مثقلة بعد العلم قائال)ظن( ـــكما يشري املربد إىل جواز الرفع والنصب يف التالية ل ّ   :، وأ
) أن(لو قلت اعلم أن تقوم يا فىت، مل جيز؛ ألن هذا الشيء ثابت يف علمك فهذا من مواضع " 

  )6(".أنك ستقوم، ألنّه شيء قد استقر يف ضنك، كما استقر اآلخر يف علمكوتقول أظن ...الثقيلة
نْ : (ونستنتج مما سلف أنّ  ) أن(إذا وقعت بعد علم مما يدل على اليقني وجب رفع الفعل بعدها، وتكون ) ِإ

ه من النصب على أنّ : جاز يف الفعل الذي بعدها أمران) ظن(يف هذه احلالة خمففة من الثقيلة، وإن وقعت بعد
  .خمففة من الثقيلة) أن(نواصب الفعل املضارع وهو األرجح، والرفع على جعل 

ألن الظن يف  : "بعد الظن بقوله) أن(ـــ ويربهن أبو القاسم الزجاجي جواز الرفع والنصب يف الفعل التايل ل
  )7(".كالم العرب، قد يكون يف معىن العلم

  .تى مبعىن الشك واحلسبان تكون مصدرية ناصبةل الظن بالعلم تكون أن خمففة، وإن أوِّ أُ  فإن
َالقُو ﴿: قوله تعاىل: وقد دّعم الزجاجي رأيه بشواهد من القرآن الكرمي حنو مْ مُ نُّوَن أَنـَّهُ ُظ َ ِمْ  االَِّذينَ ي ِّ   )8(﴾رَ

  )9(".ألنه يف صفة املؤمنني" يعلمون: " املعىن هنا: قال

                                                             
  .184اآلية  :البقرة سورة)1(
  .237اآلية  :البقرة سورة)2(
  .30 -29، ص 2املقتضب، ج: المبّرد)3(
  .30ص : المرجع نفسه)4(
  .71اآلية  :المائدة سورة) 5(
  .30، ص  7 املقتضب ،ج:المبردّ )6(
  .198شرح املفصل، ص : ابن يعيش)7(
  .46اآلية  :البقرة سورة)8(
  .198م، ص 1984ه، 1404، 1، دار األمل، ط: علي توفيق احلمد: حتقيق ،اجلمل يف النحو :أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي)9(
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مْ ﴿: وقال اهللا عزّ وجل نُّوا أَنـَّهُ ْصرِفًافََظ ا مَ هَ ُدوا َعنـْ َملْ َجيِ وَها وَ ُ ع ِ اق وَ علموا؛ ألنّه يريد وقت : قيل معناه )1(.﴾مُ
  .رفع الشكوك

ه سيبويه إىل أّن  ّ ا تكون يف موضع رفع ونصب وجر، فقد ) أن(وقد نب ّ إذا وقعت بعدما يكون توقعا فإ
على ما يرفع وينصب من األفعال تقول وفيه ما جييء حمموال : " يكون معموال حبرف جر فيكثر حذفه وذلك بقوله

حممولة على ) أن(أنعم أن تشّده؛ أي بالغ يف أن يكون ذلك املعىن، و: قد خفت أن تفعل، ومسعت عربيا يقول
  )2(".أنعم

  :املصدرية الناصبة مع الفعل بعدها هلا عدة أحوال نذكرها كالتايل" أَنْ " من خالل ما سبق نستنتج أن 
مبا يدل على اليقني، وتكون خمففة من الثقيلة وجواز الرفع والنصب، ولكن النصب هو الرفع وذلك إذا سبقت 

ةٌ ﴿ : ؛ وهذا سبب جعلها تقرأ بالوجهني، حنو قوله تعاىل)ّظن( ـــاألرجح يف التالية ل نَ تـْ ِ وا َأالَّ تَُكوَن ف ُ َحِسب وإذا ) 3(﴾وَ
املؤول منها ومن الفعل بعدها مرفوعا ومنصوبا  بعد كالم ال يدل على العلم أو الّظن، يكون املصدر) أن(جاءت 
 .وجمرورا

  :علة استحقاق أن المصدرية للعمل وللنصب خاصة: 3
ري، حيث تنصب الفعل املضارع وتؤول معه مبصدر، يكون موقعه من دهي حرف ناصب ومص) أن(

  :قائال )أن(لة عمل ع اإلعراب حبسب موقعه يف اجلملة، وقد حق هلذا احلرف أن يعمل، وذكر أبو الفتح بن جين
: أي ؛أريد أن تقوم: يف تقدير املصدر، وذلك كقولك صبة للفعل املضارع، وهو مع الفعلأن تكون نا" 

  )4(".أريد قيامك
ا أشبهت  )أن(وقد عملت  العاملة يف األمساء من أربعة أوجه كما وضحها النحاة  )نّ إ(النصب خاصة؛ ألّ

  :وهي كاآليت
لفظها، وإذا خففت صارت مثلها يف اللفظ، وإن كان لفظ هذه أنقص من تلك ولذلك أن لفظها قريب من : "1

تقوم خري لك، كما ) أن(، فال حيسن عندهم إّن ا، كما يستقبحون اجلمع بني الثقيلتنيميستقبحون اجلمع بينه

                                                             
  .53اآلية : لكهفا سورة)1(
  .155الكتاب، ص  :سيبويه)2(
  .71اآلية : المائدة سورة) 3(
أيب احلسن علي بن احلسني الباقويل األصبهاين ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، : تأليف ،شرح اللمع يف النحو :أبو الفتح عثمان بن جني) 4(

  . 297، ص 1، ط1971
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  ) 1(".يستقبحون إن أّن زيد قائم يعجبين يف معىن إّن قيام زيد يعجبين

  .إالّ يف التشديد )أنّ (كلفظ ) أن(فلفظ 
ا وما عملت فيه مصدر مثل أن الثقيلة: " 2 قد ؛ مع ما بعدها من الفعل يف تأويل املصدر) أن(حيث أّن  )2("أ

  .يف موضع الرفع أو النصب أو اجلر -املصدر –يكون 
  )3(".تفتح أنّ بلغين أن زيدا قائم، ف: واخلرب مبنزلة اسم واحد، حنو االسماملشددة وما بعدها من ) أن(كما أّن 

ا خمتصة باألفعال كما :3 ّ   .، فكل واحدة منها تدخل على مجلة)4("تلك املختصة باألمساء) أنّ (أ
أن هلا وملا عملت فيه موضعا من : بقوله )6(، وهذا ما عرب عنه العكربي)5("كل واحدة منهما معمولة لغريها" :4

  .النصب يف الفعل املضارع) أن(اإلعراب كالثقيلة، ألجل هذا عملت 
مها من احلروف املوصولة أي أن ما بعدمها من األفعال ) أن وما(من خالل معارفنا السابقة، يتبني لنا بأّن 

  .يؤول مبصدر
ين : ملاذا الفعل ال ينصب مبا املصدرية؟ حنو قولك: نطرح التساؤل اآليت) أن وما(ولكن عند التكلم عن  سرّ

  .ما قمت
ا عملت : "يف هذا جييب السيوطي قائالو  ّ قلتني إىل معىن نقلته ن) أن(رع ومل تعمل ما؛ ألن يف املضا) أن(إ
الشيء   مل تنقله إالّ نقال واحدا إىل معىن املصدر فقط، وكل ما كان أقوى على تغيري) ما(، وواالستقبالاملصدر 

  )7(".كان أقوى على تغيري لفظه
عملت يف املضارع ) أن(املوصولتني حيث أن ) أن وما(ومن خالل قول السيوطي يتضح لنا الفرق بني 

  .مصدري فقط) ما(حرف مصدري واستقبال و) أن(مل تعمل؛ وذلك ألن ) ما(و
  

                                                             
  . 15، ص 7شرح املفصل، ج: ابن يعيش) 1(
  .  30، ص 2اللباب يف علل البناء واإلعراب، ج: أبو البقاء العكبري) 2(
  .     42شرح اللمع يف النحو، ص : ابن جني) 3(
، 1فايز زكي حممد دياب، توجيه اللمع، دار السالم للطباعة، ط: شرح كتاب اللمع أليب الفتح ابن اجلين، حتقيق: أحمد بن الحسين بن الخباز)  4(

  .357، ص 2002ه، 1423
  .357رح اللمع يف النحو ، ص ش: ابن جني)  5(
  .30، ص 2اللباب يف علل النحو و البناء ، ج: أبو البقاء العكبري)  6(
  .316، ص 2األشباه والنظائر يف النحو، دار الكتب العربية، بريوت، لبنان، ج: جالل الدين السيوطي)7(
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  :المصدرية ومنصوبها) أن(حكم الفصل بين : 4
ا وعدم جواز الفصل بينهما) أن(جواز فصل  لقد اختلف النحاة حول قضية فمنهم من ذهب  ؛عن منصو

سم، وهذا ما ذهب إليه سيبويه الناصبة عن الفعل ال بظرف وال مبجرور وال بقَ ) أن(بالقول إىل عدم جواز فصل 
ا وبني الفعل كراه) أن( ومل يفصلوا بني: "حيث قال ضربت : ة أن يشبهوها مبا يعمل يف األمساء، حنووأخوا

ا ال تتصرف تصرف األفعال، حنو ضربت، قتلت، وال تكون إالّ يف أول الكالم الزمة ملوضعها : وقتلت؛ ألّ
  )1(".التفارقها، فكرهوا الفصل لذلك؛ ألنّه حرف جامد

ا بالظرف حنو قولك : ومنهم من ذهب إىل القول بإجازة الفصل بينهما، يعين الفصل بينها وبني منصو
رور مثل قياسا وذلك  االختيارأريد أن يف الدار تقعد، وهذا الفصل هو من قبيل : أريد أن عندي تقعد، واجلار وا

  )2(".وز أحد ذلك يف سائر األدوات إالّ اضطرارايف املصدرية والعمل، ومل جي اشرتاكهمااملشددة جبامع ) أنّ (على 

) أن(أردت أن إن تزرين أزورك، بنصب أزورك، وأجازوا أيضا إلغاء : الفصل بالشرط حنو )3(وأجاز الكوفيون
ك: ك جوابا، حنووجزم أزورْ    .أردت أن إن تزرين أُزرْ

اجلواب، فغلب عليه حكمه، وهو يف النصب على تأخري الشرط، واجلزم على أنّه خرب وقع موقع : اوقالو 
  ).بأن(النية منصوب 

عن معموهلا، وذلك لعدم ورود مثل ) أن(وحنن حسب وجهة نظرنا منيل إىل اجلمع القائل بعدم جواز فصل 
  .ذلك يف القياس وال يف السماع

  :المصدرية من حيث اإلظهار واإلضمار) أن(أحكام : 5
املصدرية ) أن(هو أقوى النواصب، ولذلك نصبت ) أن( حلرف النحاة على اعتبار ا باتفاقمت اإلمجاع 

ا، وتفصيل أحكام وجوب وجواز إظهارها وإضمارها   ا دون أخوا الفعل مظهرة ومضمرة، وهذا حكم خاص 
  )4( :كاآليت

  : وجوبا) أن(إظهار : أ
، فإن كانت )جئتك لئال تضرب زيدا: (إذا وقعت بني الم اجلر وال النافية يف مثل قولك) أن(جيب إظهار 

                                                             
  .13، ص 3الكتاب، ج: سيبويه)1(
  .1641، ص 4لسان العرب، ج ارتشاف الضرب من : أبو حيان األندلسي)2(
  .1641ص  :المرجع نفسه)3(
  .284، ص 4النحو الوايف، ج: عباس حسن)4(
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اِب﴾﴿: وجب اإلظهار وذلك كقوله تعاىل) ال(وكان الفعل الذي دخلت عليه ) كي(الم  ُ اْلِكتَ مَ َأْهل َل عْ َ ئَالَّ يـ ِ ) 1(ل

ا مع ال النافية فيجب ظهور : "يقول ابن يعيش وقد وّضح علة ذلك وسيأيت البيان )2(".وال حيسن حذفها) أن(فأمّ
 .صال عند احلديث عن الالمفم

  : وجوبا) أن(إضمار : ب
  مبعىن إىل  )أو(الم اجلر و" : مضمرة وجوبا بعد ستة أحرف وهي كما حددها ابن الناظم) أن(تعمل 

والعاطف على اسم ال يشبه الفعل، وال تعمل  املصاحبة،أو إالّ، وحىت مبعىن إىل أو كي، وفاء اجلواب، وواو 
  )3(".مضمرة يف سوى ذلك إالّ على وجه الشذوذ

ا املؤكدة هنا واليت البد معها من  ا الالم فاملقصود  باإلضمار وهي الم اجلحود اليت تأيت بعد   االلتزاموأمّ
ا َكاَن ﴿: كون منفي فهي زائدة لتأكيد نفي كان، وذلك كقوله تعاىل مَ مْ وَ هُ مَ ِ ْظل َ ي ِ ُ ل   ) 4(.﴾اللَّه

  :جواز إظهارها وإضمارها في موضعين - ج
ي فيجوز فيها اإلظهار إذا وقعت أن بعد الم اجلر، ومل يقرتن الفعل بال النافية ومل تسبق بكون ناقص ماض منف: 1

ِمَني﴾ ﴿: فاإلضمار حنو قوله تعاىل ؛)5( واإلضمار اَل عَ ِرَبِّ اْل ِمَ ل نُْسل ِ نَا ل رْ أُمِ   : ، واإلظهار حنو قوله تعاىل)6(وَ
ِِمَني﴾ ﴿ ْسل ُت ِألَْن َأُكوَن َأوََّل اْلمُ رْ أُمِ   .)7(وَ

ا يف غري املواضع السابقة لالم وهي النافية واملسبوقة بكون منفي، فإنّه جيوز فيها اإلظهار واإلضمار   .أمّ
مع املقرون بال النافية  وجوب إظهارها: بعد الالم ثالثة أحوال) أن(وخالصة القول يف هذا العنصر هو 

  .ووجوب إضمارها بعد نفي كان، وجواز األمرين فيما عدا ذلك
شرط أال يدل هذا ) الواو، أو، الفاء، مث: (أن تعطف الفعل على اسم خالص بأحد هذه احلروف األربعة: "2

الواو ومث، وكالتعليل واو املعية مع  -كالسببية بعد الفاء) (أن(احلرف على معىن من املعاين اليت توجب إضمار 

                                                             
  .29اآلية : لحديد سورة)1(
  .28، ص 7شرح املفصل، ج: ابن يعيش) 2(
  .672شرح ألفية ابن مالك، ص : ابن الناظم)3(
  .40اآلية : العنكبوت سورة)4(
  .285، ص 4النحو الوايف، ج: عباس حسن)5(
  .71اآلية : األنعام سورة)6(
  .12اآلية : الزمر سورة)7(
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مصدرا صرحيا أم املذكور اجلامد  االسموأن يكون املعطوف عليه امسا، سواء كان هذا ) مع أو واالستثناءوالغاية 
  )1(".غري مصدر

  :غير الناصبة للمضارع) أن/: (2
 .خمففة من أّن، ومفسرة، وزائدة، ومهملة، فال تنصب املضارع) أن(تأيت 

  :الثقيلةالمخففة من ) أن: (1
  .وعندما خففت، حذفت إحدى النونني، وهي مصدرية أيضا) أنّ (وهي يف أصل وضعها ثالثة حروف، 

  : المخففة) أن(عمل : أ
وترفع اخلرب، خالفا للكوفيني، زعموا  االسمفتنصب  ؛املخففة من الثقيلة عملها قبل التخفيف) أن(تعمل 

ا ال تعمل شيئا، وشرط امسها أن يكون ضمريا حم ّ   .ذوفاأ
فيجوز  االسمو خمتص بالضرورة على األصح، وشرط خربها أن يكون مجلة، وال جيوز إفراده، إالّ إذا ذكر وه

  ) 2( .األمران
ا الثقيلة، وتضمر امسا فيها، وجتعل ما بعدها مبتدأ " والوجه الثاين، وهو األجود، أن ترفعه، على أن تريد 

  ) 3(".زيد منطلقعلمت أن : " وخربا يف موضع خربها، كقولك

  :المفسرة) أن: (2
ُفْلَك﴾﴿: أن تكون مفّسرة مبنزلة أي، حنو: " ) 4(قال ابن هشام هِ أَِن اْصنَِع اْل يْ َل ا ِإ نَ َحيـْ تعاىل ، وقوله )5(فََأوْ

نَّةُ﴾ ﴿: أيضا ْلُكمُ اْجلَ ِ وا أَْن ت نُودُ ، فتكون يف األوىل )6(وَ الثنائية " أن" ، وحتتمل املصدرية بأن يقدر قبلها حرف اجلرّ
  ."االمسيةلدخوهلا على األمر، ويف الثانية املخففة من الثقيلة لدخوهلا على 

  

                                                             
  .285، ص 4النحو الوايف، ج :عباس حسن)1(
  .73 -72مغين اللبيب يف كتب األعاريب، ص : ابن هشام األنصاري)2(
وحي ، مطبوعات جممع اللغة العربية، دمشق،  ،كتاب األزهية يف علم احلروف: علي بن محمد النحوي الهروي)3( رمضان  1حتقيق، عبد املعني املّل

  .63، ص 2، ط1981متوز  2ه، 1401
  .74، ص 1مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ج: ابن هشام األنصاري)4(
  .27اآلية : المؤمنون سورة)5(
  .43اآلية : األعراف سورة)6(
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للعبارة والتفسري ملا قبلها   ]اليت [مبعىن أي " أن" تكون ): " اهلروي( األزهيةكتاب ا صاحب  وقد قال عنه
  )1(".املعىن أي ارجعوا" دعوت الناس أن ارجعوا: " كقولك

ـــرأيه بشواهد من القرآن، جاء فيها فعل األمر تاليا ل )2(رويوقد دّعم اهل : قال تعاىل:" املفسرة ومنها) أن( ــ
ُشوا﴾ ﴿ مْ أَِن امْ هُ نـْ َألُ مِ َق اْلمَ َل انَْط   .أي امشوا: معناه) 3(وَ

َ﴾ ﴿: وقوله أيضا ُدوا اللَّه ُ تَِين بِهِ أَِن اْعب رْ ا أَمَ الَّ مَ ْلُت َهلُمْ ِإ ا قـُ   .اهللاأي اعبدوا : معناه)4(مَ
َ ﴾﴿: وقوله أيضا ِيت يْ َ ا بـ رَ هِّ اِعيلَ أَْن َط ْمسَ ِإ اِهيمَ وَ رَ بـْ َىل ِإ ِهْدنَا ِإ عَ   .أي طهرا بييت: معناه )5(وَ

ا  ؛كون هذه يف األمر خاصةوت ، وال موضع هلا من اإلعراب تفسريلمبعىن اوال جتيء إالّ بعد كالم تام، ألّ
ا حرف يعّرب به عن املعىن   )6(".ألّ
نفس " كتبت إليه أن قم: التفسريية البتة، وهو عندي متّجه، ألنّه إذا قيل" أن" وعن الكوفيني إنكار 

مكان " أّي "، وهلذا لو جئت ب "أي ذهبهذا عسجد : "كما كان الذهب نفس العسجد يف قولك" كتبت"
  )7( .يف املثال مل جتده مقبوال يف الطبع" أن"

 :المفسرة) أن(شروط   - أ
َآِخرُ ﴿: ن تسبق جبملة؛ فلذلك غّلط من جعل منها حنو قوله تعاىلأ: احدمهأ) 8( :اوهلا عند مثبتها شروط وَ

لَّه﴾ ِ ُد ل مْ اُهمْ أَِن اْحلَ ْعوَ   )9(دَ

أو ترك " أي" ــــ، بل جيب اإلتيان ب"ذكرت عسجدا أن ذهبا: "عنها مجلة؛ فال جيوزأن تتأخر : والثاين
  )10(".كتبت إليه أن ما أنت وهذا  :"حنو" ، واالمسيةحرف التفسري، وال فرق بني اجلملة الفعلية كما مثلنا 

  

                                                             
  .69زهية يف علم احلروف ، ص كتاب األ: علي بن محمد النحوي الهروي)1(
  .69ص : المرجع نفسه)2(
  .6اآلية : ص سورة)3(
  .116اآلية :المائدة سورة)4(
  .125اآلية :البقرة سورة)5(
  .74مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ص : ابن هشام األنصاري)6(
  .74ص  :المرجع نفسه)7(
  .74ص : ع نفسهجالمر )8(
  .10اآلية : يونس سورة)9(
  .74، ص املرجع السابق: هشام األنصاريابن )10(
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  ) 1( .كانت مصدرية" كتبت إليه بأن أفعل: " أن ال يدخل عليها جار فلو قلت :والثالث

  :أن الزائدة :3
ا أن جاء زيد كلمته، واملعىن ملا جاء زيد، وأن " زائدة للتوكيد كقولك ) أن(تكون  – )2( ّ   : زائدة يف قوله تعاىلالمل

ا ﴾﴿ نَ ُسُل ْت رُ َ ا أَْن َجاء مَّ َل   :وأن الزائدة هلا أربعة مواضع) 3(وَ
َ ﴿: حنو قوله تعاىل )4(ا التوقيتيةوهو األكثر أن تقع بعد مل: األولالموضع  - ا ِسيء وًط ا ُل نَ ُسُل ْت رُ َ ا أَْن َجاء مَّ َل وَ

َ َج  نْ ا أَ مَّ لَ فَـ " :وقوله تعاىل) 5(﴾ِِمْ  َ  اء  )6(".ْري ِش الب
 )7( .والقسم" لو"ومن مواضع أن الزائدة وهو أن تقع بني : الموضع الثاني -
 :الشاعرحنو قول )8(وهو نادر أن تقع بني الكاف وخمفوضها: الموضع الثالث -

  ويوما توافينا بوجه مقّسم
  )9(تعطو إىل وارق الّسلم كأْن ضبية

 .بعد إذا" أن"وقوع : الموضع الرابع -

  :أن المهملة/ 4
أي أنّه غري عامل، فال تنصب املضارع بل يأيت بعدها املضارع مرفوعا، وليس  ؛أن املهملة هي حرف مهمل

  : قبلها علم، أو ظن وتكون مصدرية فقط وهي ما عّرب عنها بن مالك بقوله
ا حيث، استحًقت عمالً تيـْ وبعضهم أهل أن محال على           ما أُْخ    )10( .هَ

  :معان أربعة أخرى) أن( ـــولقد ذكر ل

                                                             
  .75مغين اللبيب عن كتب االعاريب،ص : ابن هشام األنصاري)1(
  .68كتاب األزهية يف علم احلروف، ص : علي بن محمد النحوي الهروي)2(
  .33اآلية : العنكبوت سورة)3(
  .75املرجع السابق ، ص : ابن هشام األنصاري) 4(
  .33اآلية : العنكبوت سورة) 5(
  .96اآلية  :يوسف سورة)6(
  .76املرجع السابق، ص : ابن هشام األنصاري)7(
  .77ص : نفسه المرجع)8(
  .157، ص البيت لعلباء بن أرقم في األصمعيات)9(
    .665شرح األلفية، ص : ابن الناظم)10(
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ُ ﴿: لت، قال اهللا تعاىللئال تنف: ؛ تريد"ربطت الفرس أن تنفلت"مبعىن لئال كقوله ) أن(أن تكون  )1(:األول نيِّ بـَ ُ يـ
ُكمْ أَْن تَِضلُّوا﴾  ُ َل   .معناه لئال تضلوا) 2(اللَّه

َلْ ﴿:مبعىن إذ كما تقدم عن بعضهم يف إن املكسورة وهذا قاله بعضهم حنو قوله تعاىل) أن(أن تأيت ) 3( :الثاين ب
﴾ مْ هُ نـْ نِْذرٌ مِ ُهمْ مُ َ وا أَْن َجاء ُ   )4(.َعِجب

يتُمْ ﴿:حنو قوله تعاىل: مبعىن ال" إن"أن تكون ) 5( :الثالث ِ ا أُوت ثْلَ مَ ْؤتَى َأَحٌد مِ ُ نَّ اْهلَُدى ُهَدى اللَّهِ أَْن يـ   )6(.﴾قُلْ ِإ

 رَ كِّ ذَ تُ ا فَـ اُمهَ َد ْح ِإ  لَّ ِض تَ  نْ أَ : " املكسورة وإليه ذهب الكوفيون مثل قوله تعاىل" إن" ـــأن تكون شرطية ك )7( :الرابع
ا اُألْخرَى ْحَداُمهَ   )8(".ِإ

  إذن: ثانيا
  أصل إذن/: 1

  هل هي حرف أم اسم؟ وهل هي بسيطة أم مركبة؟) إذن(اختلف النحويون يف أصل 
ا اسم ظرف وأصلها إذا الظرفية حلقها التنوين " ّ ا حرف، وبعض الكوفيني إىل أ ّ ذهب اجلمهور إىل أ

إذا جئتين ) إذن أكرمك(عوضا عن اجلملة احملذوفة، ونقل إىل اجلزائية فبقى منه معىن الربط والسبب، إذ األصل يف 
، وحذفت األلف )أن(لتنوين، وأضمرت وهي اجلملة بعدها وعوض عنها ا) إذا(أكرمك فحذف ما تضاف إليه 

  )9(".الساكنني اللتقاء

أّن : ويغلب يف ّظين) إذن(الذي يلوج يل يف :" وذهب رضي الدين إىل ما ذهب إليه بعض الكوفيني فقال
ض منها التنوين، كما قصد جعله صاحلا جلميع األزمنة الثالثة بعدما  ) إذ(أصله  حذفت اجلملة املضاف إليها وعوّ

  .صا باملاضيكان خمت

                                                             
  .70كتاب األزهية يف علم احلروف، ص : علي الهروي)1(
  .176اآلية : النساء سورة)2(
  .82مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ص : هشام األنصاري ابن)3(
  .2اآلية :ق سورة)4(
  .74املرجع السابق، ص : الهروي)5(
  .73اآلية : آل عمران سورة)6(
  .80، ص 1املرجع السابق، ج : ابن هشام األنصاري)7(
  .282اآلية : البقرة سورة)8(
  .1250، ص 4جارتشاف الضرب من لسان العرب، : أبو حيان األندلسي)9(
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م أرادوا اإلشارة إىل زمان فعل مذكور، فقصدوا إىل لفظ  ّ ، الذي هو مبعىن مطلق الوقت، خلفة )إذ(وذلك أ
ا  ّ م مل لفظه وجردوه عن معىن املاضي وجعلوه صاحلا لألزمنة الثالثة، وحذفوا منه اجلملة املضاف هو إليها ألّ

دّل ذلك الفعل السابق على اجلملة املضاف إليها، كما يقول لك قصدوا أن يشريوا به إىل زمان الفعل املذكور، 
ض التنوين  ؛أنا أزورك، فتقول إذن أكرمك: شخص مثال أي إذ تزورين أكرمك، أي وقت زيارتك يل أكرمك، وعوّ

ّ ألنّه وضع يف األصل الزم اإلضافة فهو ككل وبعض إالّ  ؛من املضاف إليه  )1(".مبين) إذ(معربان و امأ
ا امسا يف أكثر من موضع فيقول بعد احلروف اليت هي ) أن(وإذا جاز لك إضمار :" ويؤكد الرضي على كو

لتلفظ بشاعهم االست) إذن(بعد ) أن(، وإمنا مل جيز إظهار االسمالواو، الفاء، أو، وحىت، فهالّ فجاز إضمارها بعد 
  )2(".ا بعدها

ملا كان امسا ) إذن(ال يفصل بينها وبني الفعل إالّ أن وإذن كنواصب الفعل اليت :" وقال يف موضع آخر
  )3("خبالف أخوته، جاز أن يفصل بينه وبني الفعل

ا ألف يف الوقف يرجح جانب وقلب :" بل إنّه رّجح امسيتها بقوله   )4(".فيها االمسيةنو
ا بسيطة يقول عباس: واختلف النحويون أيضا يف بساطتها وترّكبها، فهناك من قال ّ فأما : " حسن بأ

ا فكلمة واحدة بسيطة، ثالثية احلروف اهلجائية وليست مركبة من كلمتني، مها ، وال من غريها "أن"و" إذ: "ماد
ا حتولت من أصلها املركب إىل أصلها احلايل ّ   )5("مما يتومهه القائلون برتكيبها، وبأ

إذن " اسم، واألصل يف : يلهي حرف وق: قال اجلمهور: "ويف هذا يقول أيضا ابن هشام األنصاري
ض التنوين عنها، وأضمرت " أكرمك  ؛، وعلى القول األول"أن"إذا جئتين أكرمك، مث حذفت اجلملة وعوّ

ا بسيطة ال مركبة من  ّ ا الناصبة، ال "أَنْ "و " إذ"فالّصحيح أ ّ مضمرة " أن"، وعلى البساطة فالّصحيح أ
  )6(".بعدها

                                                             
  .40 -39، ص 4، ج2يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قازيونس، ط: شرح الرّضي على الكافية، تصحيح وتعليق: االستربادي رضي الدين)1(
  .43، ص 4ج :المرجع نفسه)2(
  .44 -43، ص 4ج: المرجع نفسه)3(
  .45، ص 4ج :المرجع نفسه)4(
  .308، ص 4النحو الوايف، ج: عباس حسن)5(
  .52 -51، ص 1مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ج: هشام األنصاري ابن)6(
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ا مركبة من " ّ الساكنني، فتدل على الربط  اللتقاء) إذا(وألف ) أن(حذفت مهزة ) ذا وأنإ(وهناك من قال إ
ـــبوتنصب ) إذا( ـــل وبه قال الزجاجي والفارسي وأبو علي ، ري سيبويه غوبه قال اخلليل فيما حكى عنه ) أن( ـــ

  )1(".الرندي

ا حرف مركب من ، ذهب اخلليل فيما حكى عنه غري سيبويه "  ّ وغلب عليها حكم ) أن(و) إذ(إىل أ
  )2( ).أن(وتنصب ب ) إذا(احلرفية، ونقلت حركة اهلمزة إىل الذال وحذفت والتزم هذا النقل، فتدل على الربط ك 

وتركيبها، لكن األرجح إىل الصواب حسب رأينا هو أن أصل ) إذن(لقد تضاربت اآلراء حول بساطة 
  .احلروف البساطة ال الرتكيب

  :معنى إذن:2
ا معناها ا واجلزاء وهذا يالزمها : فالداللة على أمرين مها: وأمّ اجلواب، وهذا يالزمها دائما يف كل استعماال

  .يف األغلب
  )3(.وقوعها يف كالم يكون مرتتبا على كالم قبله ترتب اجلواب على السؤال: واملراد من داللتها على اجلواب

ا للجزاء  ّ ا قبلهاداللتها على أن اجلملة ا -غالبا –واملراد من أ   ) 4( .ليت حتتويها تكون يف الغالب مسببة عمّ
  )5(".هل تنجح؟ إذن أكافئك: حرف جواب وجزاء ونصب واستقبال حنو: إذن"

  :عمل إذن: 3
الناصب للفعل الذي يأيت بعدها منصوبا، وإذا ويف حتديد العامل ) إذن(لقد اختلف النحاة يف حتديد عمل 
ا تنصب بنفسها، وهو ما عّرب  ما كانت تنصب بنفسها، أو أن املضمرة ّ بعدها؟ ذهب سيبويه وأكثر النحاة إىل أ

عملت يف الفعل عمل أرى  "دأةتمبإذا كانت جوابا وكانت ) إذن(واعلم أّن : "عنه يف بداية حديثه عن إذن بقوله
  )6(".إذن أجيئك وإذن آتيك: ، وذلك قولكمبتدأإذا كانت  االسميف 

                                                             
  .1650، ص 4ارتشاف الضرب من لسان العرب، ج: أبو حيان األندلسي)1(
  .1650، ص 4ج :المرجع نفسه)2(
  .308، ص 4النحو الوايف، ج: عباس حسن)3(
  .309ص  :المرجع نفسه)4(
  .135والنحو واإلعراب، ص الوجيز يف الّصرف : جوزيف الياس، جرجس ناصيف )5(
د علي ، دار الكتب العلمية، : حتقيق ،شرح كتاب سيبويه: أبو سعيد الّسيرافي الحسن بن عبد اهللا بن المرزبان)6( ّ أمحد حسن مهديل وعلي سي

  .202، ص 3، ج1بريوت، ط
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ــــا أو انفصاهلما بالقسم أو بمبشرط تصديرها، واستقباله، واتّصاهل وهو نصب املضارع،: يف عملها" " ال" ــ
بالرفع، لفوات التصدير " كأكرمُ : " ، قلت"أنا إذن: " قلتولو " إذن أكرمك: ، فتقول"آتيك: "النافية، يقال

  : فأما قوله من الرجز
رُ تـْ  تَـ َال  ِ ِين كْ  َ ِط َش  مْ يهِ  ف ِ ْه ا أُ ذً  ِإ ينٍّ ِإ                ا     ري َ ِط أَ  وْ أَ  ُك ل   .اري

إذا يا عبد : "إّين ال أقدر على ذلك، مث استأنف ما بعده، ولو قلت: ، أي"إنّ "فمؤول على حذف خرب 
ُ : "، قلت"اهللا بالرفع، للفصل بغري ما ذكرنا، وأجاز ابن عصفور الفصل بالظرف، وابن بابشاذ الفصل " كأكرم

مبعمول الفعل، واألرجح حينئذ عند الكسائي النصب، وعند هشام بالنداء وبالدعاء، والكسائي وهشام الفصل 
  )1(".، ألنّه حالنصبت"اإذن أظنّك صادق :، فقلت"أحبك: "الرفع؛ ولو قيل لك

ا ليست ناصبة بنفسها، بل الفعل بعد إذن اقو أوذهب اخلليل بن أمحد الفراهيدي يف أحد  ّ له إىل أ
  )2(".عبيدةمنصوب بأن املضمرة وهو مارواه عنه أبو 

وإذن ال : "قوله تعاىل: بعد الواو أو الفاء جاز فيها الوجهان حنو" إذن"إذا وقعت : قال مجاعة من النّحويني
ا بالنصب فيهما  وقرئ، )4("فإذن ال يأتون الناس نقريا: "، وقوله تعاىل أيضا)3("يلبثون خالفك إالّ قليال شاّذ

َك : "والتحقيق أنّه إذا قيل يْ َل ْن أُْحِسْن ِإ َك وإَذ ِين أَُزرْ رْ َُطل عمل " إن تـَزُ ت وب مْ فإن قّدرت العطف على اجلواب َجزَ
لوقوعها حشوا، أو على اجلملتني مجيعا جاز الرفع والنصب لتقّدم العاطف، وقيل يتعني النصب، ألّن ما " إذن"

ل، ومثل ذلكبعدها مستأنف، ألن  ل أوّ إن عطفت على " زيد يقوم وإذن أحسن إليه: " املعطوف على األوّ
  )5( .فاملذهبان االمسيةالفعلية رفعت أو على 

ا ملغاة ال تنصب  ، واعلم أّن إذن إذا كانت بني الفعل وبني شيء الفعل معتمد عليه: "ويقول سيبويه" ّ فإ
: كان أرى زيٌد ذاهبا، وكما ال تعمل يف قولك: يف قولك واالسمعل إذا كانت بني الف ىرَ أُ البتة، كما ال تنصب 

  .إّين أُرَى ذاهٌب 

                                                             
  .55 -54مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ص : ابن هشام األنصاري)1(
،  1فخر الدين قباوة وحممد ندمي فاضل ، دار الكتب العلمية، لبنان، ط: حتقيق ،اجلىن الّداين يف حروف املعاين: ديالحسن بن قاسم المرا)2(

  .364 -363، ص 1992
  .76اآلية : سورة اإلسراء)3(
  .53اآلية : سورة النساء)4(
  .55، ص 1املرجع السابق، ج: ابن هشام األنصاري) 5(
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أنا إذن آتيك، هي هاهنا : فإذن ال تصل يف هذا املوضع إىل أن تنصب فهذا تفسري اخلليل، وذلك قولك
  )1(".مبنزلة أُرى، حيث ال تكون إالّ ملغاة

) أن(ولو كانت ممّا يضمر بعده ) إذن(مضمرة بعد ) أن(: ذكر يل بعضهم أن اخلليل قالوقد " قال سيبويه 
األ) الالم وحىت(فكانت مبنزلة  عبد اهللا إذن يأتيك، فكان ينبغي أن تنصب إذن يأتيك؛ ألّن : ، إذا قلتضمر

يف الرفع ) حىت(إذن يأتيك عبد اهللا كما يتغري املعىن يف : املعىن واحد، ومل يغّري فيه املعىن الذي كان يف قوله
ا ما مسعت منه فاألولووا والنصب، فهذا ما ر    )2(".، وأمّ
  .)3("مضمرة) إذن(بعد ) أن(إّن : وكان اخلليل يقول: " ويقول املّربد

ا الرضي فريى رأي اخلليل الستبشاعهم التلفظ ) إذن(بعد ) أن( إظهار جيز ملويرد على سيبويه قوله وأنه  أمّ
 االستقبالاليت يليها املضارع معىن اجلزاء، فاملضارع مبعىن فلما احتملت إذن : "ا بعدها ويؤكد ذلك بقوله

، نصب املضارع )إذن(واحتملت معىن مطلق الزمان، فاملضارع مبعىن احلال، وقصد التنصيص على معىن اجلزاء يف 
ا تل   )4(".لالستقبالخص املضارع بأن املقّدرة؛ أل

ا ليست عاملة بنفسها بقوله  ّ ا بالقسم، والنداء، والدعاء "ويربهن على أ وجتويز الفصل بينها وبني منصو
ا غري ناصبة بنفسها ك   )5(".، إذ ال يفصل بني احلرف ومعموله مبا ليس من معموله)لن(و) أن( ـــيقوي كو

ــبالقسم أو ب انفصاهلاإن عملها وهو نصب املضارع، بشرط تصديرها، استقباله واتصاهلا أو " النافية " ال" ـــ
  )6( .فنقول إذن أكرمك" آتيك"يقال 

  .بعدها مقّدرة) أن(ليست عاملة بنفسها، وأّن ) إذن(هذه آراء وأدلة تربهن بأن 
ا تنصب املضارع بنفسها؛ ألن لو كانت لكن الراجح حسب رأينا هو مذهب سيبويه واجلمهور،  ّ حيث أ

  .بعدها مضمرة لنصبت يف كل حال من أحوال وجودها) أن(
  
  

                                                             
  .14، ص 3الكتاب، ج :سيبويه) 1(
  .16ص  :المرجع نفسه) 2(
  .7، ص 2املقتضب، ج: المبّرد) 3(
  .43 -42، ص 4شرح الرضي على الكافية، ج : رضي الدين) 4(
  .46ص : المرجع نفسه) 5(
  .54، ص 1مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ج: ابن هشام األنصاري) 6(
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  :شروط عمل إذن: 4
  :وجيب أن يتحقق هلا كي تنصب املضارع مخسة شروط وهي

ألّن " أنا إذا أكافئك"مبا بعدها، فهي ال تنصب يف مثل أن تكون يف صدر الكالم، فال عالقة ملا قبلها  - 1
 )1(".أنا" ــــخرب ل" أكافئك "
أن يكون زمن املضارع بعدها مستقبال حمضا، فال يوجد يف اجلملة ما يدل على أّن زمنه للحال؛ لئال يقع  - 2

التعارض بني احلال، وبني ما يدل عليه الناصب من ختليص زمن املضارع بعده للمستقبل، فإن وجد ما يدل على 
: وجيب رفع املضارع، واعتبارها ملغاة العمل، كمثل أن يقول الشريك لشريكهناصبة ) إذن(حالية املضارع مل تكن 

وإّمنا قائم حاصل وقت ، تحقق يف املستقبل صادقا؛ ألن هذا الظن ليس أمرا ي إذن أضنك: أنا أحبك، فيجيب
 )2( .اإلجابة فزمنه حايل

يدافع : "جوابا ملن قال" بالواجبإذا هم يقومون " الفعل فاصل، فال تنصب يف مثل ال يفصل بينها وبني أن - 3
م ـــــ، وأجازوا الفصل بالقسم أو ب"اجلنود عن أوطا  )3( .أكرمك - واهللا -هل تزورين؟ إذن: النافية" ال" ـ

 )4( .حقيقي بعدها، أو ما هو مبنزلة اجلواب جوابداللتها على  - 4
" إذن"واعلم أن : "سيبويه قائالهذا الشرط أشار  أال يكون الفعل الذي بعدها معتمدا على ما قبلها، وإىل - 5

ا ملغاة ال تنصب البتة، كما ال تنصب  ّ إذا كانت ) أرى(إذا كانت بني الفعل وبني شيء الفعل معتمد عليه فإ
، وكما ال تعمل يف قولككان أرى زيٌد : يف قولك واالسمبني الفعل  إّين أرى ذاهٌب، فإذن ال تصل يف هذا : ذاهبًا

 .ال تصل أرى هنا إىل أن تنصب املوضع إىل أن تنصب كما
أنا إذن آتيك، فهي هنا مبنزلة أرى، حيث ال تكون إالّ ملغاة ومن ذلك : فهذا تفسري اخلليل ذلك قولك

 )5( ...إن تأتيين إذن آتيك، ألن الفعل ههنا معتمد على ما قبل إذن: أيضا قولك

 

  
  

                                                             
  .135الوجيز يف الّصرف والنحو واإلعراب، ص : جوزيف الياس، جرجس ناصيف)1(
  .310النحو الوايف، ص : عباس حسن) 2(
  .136املرجع السابق ، ص : جوزيف إلياس، جرجس ناصف) 3(
  .310املرجع السابق، ص : عباس حسن) 4(
  .15-14، ص 3الكتاب، ج: سيبويه) 5(
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  ):إذن(الوقف على : 5
ا تبدل ألفا، تشبيها هلا يف : "قول ابن هشام األنصاري يف هذاي لفظها عند الوقف عليها، والصحيح أّن نو

ا كنون : بتنوين املنصوب، وقيل د، وينب"إن"و " لن"يوقف بالنون، ألّ ّ  على اخلالف يف ين؛ وروي عن املازين واملرب
ا باأللف، وكذا رمست يف املصاحف واملازين و  د بالنون؛ وعن الوقف عليها خالف يف كتابتها، فاجلمهور يكتبو ّ املرب

اء إن عملت كتبت باأللف، وإالّ كتبت بالنون للفرق بينه   )1( .وتبعه ابن خروف" إذا"ا وبني مالفرّ

  ):إذن(إعراب الفعل المنصوب بعد : 6
  :هذه املسألة تناوهلا رضي الدين بقوله

إذن ): إذن أكرمك(مث اعلم أّن الفعل املنصوب املقّدر باملصدر، مبتدأ خربه حمذوف وجوبا، فمعىن " 
يأ أن ) أن(وجب حذف خرب املبتدأ ألن الفعل ملا التزم فيه حذف إكرامك حاصل أو واجب، وإّمنا  اليت بسببها 

  )2( .اخلرب لكان كأنه أخرب عن الفعلحق الظهور، فلو أبرز  االبتداء، مل يظهر فيه معىن لالبتدائيةيصلح 

  :ومعمولها) إذن(حكم الفصل بين : 7
لقد اختلف النحاة حول حكم الفصل بني إذن ومعموهلا، فهناك من يرى بأنّه ال جيوز الفصل بني إذن 

  .ومعموهلا إالّ بالقسم
له البصريون، وبىن عليه الكوفيون املسائل، وال جيوز الفصل بني "  ا إالّ إذا كان القسم ) إذن(فتأوّ ومنصو

  )3( .حمذوف اجلواب، وبال النافية
  :ومثال الفصل بالقسم قول حسان بن ثابت

ْن وَ  َذ يهِ  اهللاِ ِإ مِ َ  مْ نـَرْ   )4( .ِب ياملِش  لِ بْ قَـ  ْن لَ مِ فْ يُب الطِّ ِش ِب              تُ رْ ِحب

ا عن مثال الفصل بال النافية حنو قولك  .إذن ال أكرمك: أمّ
 
  

                                                             
.54مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ص : ابن هشام األنصاري)1(  
  .45، ص 4جشرح الرضي على الكافية، : يندرضي ال) 2(
  .1653، ص 4ارتشاف الضرب من لسان العرب، ج: أبو حيان األندلسي) 3(
  .1654، ص 4ه، وهو من شواهد ارتشاف الضرب، ج 55، ت البيت لحسان بن ثابت األنصاري) 4(
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ز أبو احلسن طاهر بن "  أحسن إليك  -يا زيُد  –إذن : فصل بينهما بالنداء والدعاء حنوال بابشاذجوّ
  )1(".يدخلك اجلنة -يغفر اهللا لك –وإذن 

  :وقد وافق الرضي ابن بابشاد معلال ذلك بقوله
 فاء والواوإذن ملا كان امسا خبالف أخواته، جاز أن يفصل بينه وبني الفعل بأحد ثالثة أشياء دون ال"

إذن يا زيد أكرمك وذلك : إذن رمحك اهللا، أكرمك والنداء، حنو: إذن واهللا أكرمك، والدعاء، حنو: والقسم، حنو
  )2(".لكثرة دور هذه األشياء يف الكالم

ُ : والفعل مبعمول الفعل حنو) إذن(وذهب الكسائي، والفراء، وهشام إىل جواز الفصل بني  إذن زيدًا أكرِم
  .أرَغُب، وأجازوا يف املضارع الرفع، واختاره الفراء وهشام، والنصب اختاره الكسائيوإذن فيك 

، جاز ذلك عند الكسائي : حنو) إذن(ولو قدمت معمول الفعل على  ُ والفراء، إالّ أّن الفراء زيدًا إذن أكرِم
  )3(".يبطل عملها والكسائي جييز اإلبطال واإلعمال

  لن: ثالثا
  أصل لن: 1

من ذهب بالقول بأن ، من حيث البساطة أو الرتكيب فهناك )لن(لقد تضاربت واختلفت اآلراء حول 
ا حرف مركب وهذا ما ) لن( حرف مفرد بسيط من مثل سيبويه، يف حني ذهب البعض اآلخر إىل القول بأّ

اء   .ذهب إليه اخلليل والفرّ
ا ال أن، ولكنّهم حذفوا لكثرته " ّ ا اخلليل فزعم أ مه : ايف كالمهم كما قالو فأمّ ه ْى وَ يريدون  [ويّل وكما  ]ألمّ

  )4(".ا هي هل والعلوا هالّ مبنزلة حرف واحد، فإمنّ قالوا يومئذ، وجعلت مبنزلة حرف واحد، كما ج

فأبدل من ألفها ) ال(أن أصلها ) مل(النافية أبدل من ألفها نون، ويف ) ال(وذهب الفراء إىل أن أصلها "
  )5(".ميم

                                                             
  ولزم  هو الطاهر بن أمحد بن بابشاذ املصري، اجلوهري، أبو احلسن، إمام عصره يف علم النحو، ويل إصالح ما يصدر من ديوان اإلنشاء، مث استعفى

  .بيته مبصر إىل أن سقط من سطح جامع عمرو بن العاص، فمات لساعته، ومن كتبه املقدمة يف النحو
  .1653ص ، 4، جمن لسان العربارتشاف الضرب : أبو حيان األندلسي)1(
  .44، ص 4، جشرح الرضي على الكافية : رضي الدين) 2(
  .1654، ص 4ارتشاف الضرب من لسان العرب، ج: أبو حيان األندلسي) 3(
  .5، ص 3الكتاب، ج: سيبويه) 4(
  .1643، ص 4املرجع السابق، ج: أبو حيان األندلسي) 5(
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اء بقولهولقد  : ألن املعروف إّمنا هو إبدال النون ألفا ال العكس، حنو" )1( :عارض ابن هشام األنصاري الفرّ
نَْسَفعَ ﴿: قوله تعاىل   ".)2(﴾اَل

د أيضا إىل فساد ما ذهب إليه اخلليل بقوله ّ   :وقد أشار املرب
زيدًا سأضرُب، فلو كان هذا  : زيدًا مل أضِرَب، كما تقول: وليس القول عندي كما قال، وذلك أنك تقول"

  )3( ).أنْ (حرف مبنزلة ) لن(ولكن ) أن(كما قال اخلليل لفسد هذا الكالم؛ ألن زيدا كان ينتصر مبا يف ضلة 

ة ذلك قائالفوعارض املالقي مذهب ال اء فمردود أيضا : "راء واعتربه مردودا عليه ووضح عّل ا مذهب الفرّ وأمّ
ألّن النون مقطع واأللف صوت والصوت أخف من املقطع، فإذا أبدلت من حيث إبدال الثقيل من اخلفيف؛ 

النون من األلف خرج من خفة إىل ثقل، وإذا أبدلت األلف من النون خرج من الثقل إىل اخلفة، فال ينبغي أن 
  )4( ...يقاس أحد املوضعني على اآلخر

 د غري ناصبة يف موضع من املواضعمل توج) لن(موضع من املواضع، وتوجد ناصبة يف  مل )ال(ووجه آخر أن 
 )5). (ال(، مع تناقض عملهما وعدم عمل )ال(على ) لن(فكيف تقاس 

ا لو كانت مركبة من : " وقد جاء هذا يف قوله) لن(ووضح املالقي وجها ثالثا يبطل القول برتكيب  ّ ) ال أن(أ
لن يقوم زيد، ال قيام زيد : قولك مثالوالفعل، فيكون املعىن يف ) أن(مقّدر من داخلة على مصدر ) ال(لكانت 
على املعرفة من غري تكرير، وال بد هلا إذا دخلت على املعارف، أو ما يف تقديرها من التكرير مع أّن ) ال(فتدخل 

) لوال(املبتدأ ال يكون له خرب، واملبتدأ ال بد له من اخلرب، ومل يسمع هنا وال يف الكالم ما ينوب منابه كخرب مبتدأ 
 )6".(بعضهم، فبطل القول بالرتكيبعند 

والصحيح من هذه : "، حيث وّضح املالقي هذا بقولهلكن األرجح إىل الصواب هو ما ذهب إليه سيبويه ومن تبعه
د  .ال يّدعى إالّ بدليل قاطعاملذاهب مذهب سيبويه ومن تبعه ألّن الرتكيب فرع عن البساطة، ف مذهب اخلليل ويرّ

                                                             
  .543كتب األعاريب، ص مغين اللبيب عن  : ابن هشام األنصاري) 1(
  .15اآلية :العلق سورة) 2(
  .8، ص 2املقتضب، ج: المبّرد) 3(
  .355، ص 2رصف املباين يف شرح حروف املعاين، دار القلم، دمشق، ط: أحمد بن عبد اهللا بن عبد النور المالقي) 4(
 .355ص  :المرجع نفسه) 5(
 .356ص : المرجع نفسه) 6(
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ا لو كانت مرّكبة م ّ زيدًا لن أضرب وجواز ذلك : مل جيز أن يتقّدم معمول معموهلا عليها وذلك حنو) ال أن(ن بأ
  )1(. وأمثاله دليل على عدم الرتكيب

  )لن(معنى : 2

لن هي حرف نفي واستقبال ونصب، ينفي املضارع وينصبه وحيصر داللته الزمنية على املستقبل، بعد أن كان 
 )2( .واالستقبالعليه داالّ على احلال ) لن(الفعل املضارع قبل دخول 

  ):لن(ويقول املالقي بأن )3( .لن يقوم زيد، ولن يذهب عبد اهللا: سيفعل فتقول: حنو قولك

معىن، وإن كان يف اللفظ باقيا على احتماله للحال  لالستقبالعال املضارعة وخيلصها حرف ينفي األف"
ا   واالستقبال ا خمتصة باإلجياب؛ كما أّن : قال ملنكاجلواب وإّمنا كان ذلك؛ ألّ سيفعل، وال جتتمع مع السني؛ ألّ

 )4( .خمتصة بالنفي فتناقضا" لن"

ا أكثر تأكيدا من لنفي ) لن(ذهب سيبويه واجلمهور أّن "  املستقبل من غري أن يشرتطا أن يكون النفي 
ـــالنفي ب ـــ   )5( )".ال( ــ

  :وقد ذكر عباس حسن معىن لن بقوله
يد إالّ بقرينة خارجة عنه، فإذا دخل على املضارع نفى معناه دوام وال تأب بغريالنفي لن وهو حرف، يفيد "

لن  لن أسافرَ : حنو قولك .مؤقتا يقصر أو يطول من غري أن يدوم ويستمرنفيا  -غالبا –يف الزمن املستقبل احملض 
يف قابل األزمنة مدة معينة يعود بعدها إىل السفر وحنوه، إن شاء اهللا وال  -فإّمنا يريد نفي السفر أو غريه.... أشرَب 

  )6(.واالستمرارلدوام تدل على ا" لن"يريد النفي الدائم املستمر يف املستقبل، إال إن وجدت قرينة مع احلرف 

                                                             
 .356 -355ص  رصف املباين، :المالقي)1(
 .214شرح قطر النّدى وبل الّصدى، ص : ابن هشام األنصاري) 2(
د) 3(  .6، ص 2املقتضب، ج: المبرّ
 .355رصف املباين يف شرح حروف املعاين، ص : المالقي) 4(
 .1644، ص 4ارتشاف الضرب من لسان العرب، ج: أبو حيان األندلسي) 5(
 .299النحو الوايف، ص : عباس حسن) 6(
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توكيد النفي خالفا للزخمشري يف كّشافه، وال تأبيده خالفا له يف أمنوذجه، وكالمها دعوى " لن"وال تفيد " 
ها باليوم يف قوله تعاىل: بال دليل، قيل ّ ا﴾ ﴿: ولو كانت للتأبيد مل يقيد منّفي نِْسي مَ ِإ وْ يـَ ْن أَُكلِّمَ اْل َل ، ولكان ذكر )1(فـَ

ًدا ﴿:قوله تعاىلاألبد يف  َ ُ أَب ه نـَّوْ تَمَ َ ْن يـ َل   . ا تكرار  )2(﴾وَ
  :وهذا ما ذهب إليه أيضا ابن عصفور، حيث قال)3(.واألصل عدمه

ـــوما ذهب إليه دعوى ال دليل عليها، بل قد يكون النفي ب" ــ ـــــمن النفي ب كدو  أ" ال" ــ ــ، ألن املنفي ب"لن" ــ ــ  ـــ
ـــقد يكون جوابا للقسم، واملنفي ب" ال" ـــ وقد : ال يكون جوابا له، ونفي الفعل إذا أقسم عليه آكد، قلت" لن" ــ

  )4( .جواب القسم" لن"وقعت 
ونستنتج من خالل الشواهد املذكورة آنفا، أّن األرجح إىل الصواب هو مذهب سيبويه واجلمهور، وهو أّن 

  .يشرتط تأبيد النفي أو توكيدهتنفي املستقبل من غري أن ) لن(

  ):لن(عمل : 3
  )5( .هي حرف ناصب للفعل الذي بعدها بنفسها، وذلك على مذهب سيبويه وأكثر النحويني) لن(

قوله : باملضارع فتنصبه دائما وتنفي مضمونه بعد إثبات، وتعّني وقوعه يف زمن املستقبل، حنو) لن(ختتص " 
َني﴾ ﴿: تعاىل فِ هِ َعاكِ ْ ي رََح َعَل بـْ ْن نـَ لن أشرب املاء باردا، حيتمل أنك ال : ، وهي ال تفيد التأبيد املطلق، فقولك)6(َل

ها التأبيد املطلقتشربه أبد الدهر أو زمن الشتاء فقط، خالفا للزخم   )7(.شري الذي محّل
  : ]من اخلفيف[واحلجة يف قوله ؛ لذلك وفاقا جلماعة منهم ابن عصفور" ال"وتأيت للّدعاء كما أتت 

ِ   الن تزالو  ُكم خالدًا خلود احلباِل َكَذل   )8(ُكم مثّ الِزْل             ت َل

                                                             
 .26اآلية  :مريم سورة) 1(
 .90اآلية :البقرة سورة) 2(
 .543مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ص : ابن هشام األنصاري) 3(
 .270اجلىن الداّين يف حروف املعاين، ص : أبو قاسم المرادي) 4(
 .355رصف املباين يف شرح حروف املعاين، ص : المالقي) 5(
 .91اآلية  :طه سورة) 6(
 .288 -287، ص 1993املعجم الوايف يف أدوات النحو العريب، دار األمل، األردن، : الزعبييوسف جميل ) 7(
 .63، ص ديوان األعشى)8(
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ا قوله تعاىل َني﴾ ﴿: وأمّ ْجرِمِ ْلمُ ِ ا ل ً ِهري ْن َأُكوَن َظ َل يَّ فـَ َل َت عَ مْ َا أَنـْعَ ليس منه، ألن فعل : فقيل )1(قَاَل رَبِّ مبِ
َْت فالنًا ي: "ل إىل املخاطب أو الغائب، حنوالدعاء ال يسند إىل املتكلم، ب ال عّذب اهللا :"وحنو" ا ربِّ ال عّذب

  )2(".عمرًا 
ا وب ـــــوتلقي القسم    :]من الكامل[نادر جّدا، كقول أيب طالب " مل" ـ

  
َ  ْن هِ لَ اللَّ وَ  وا ِإ ي ِهمْ             َح  َك يْ لَ ِصُل عِ مْ َ َد جب سَّ ِ اِب دَ رَ  التـُّ ِيف  ىتَّ أُوَ   )3(اينَ ف

نُوَن؟: " وقيل لبعضهم َ نِْجبه: "فقال" ألك بـ هم مل تـَُقم عن مثلهم مُ قِ ِ وحيتمل هذا أن يكون على " نعم، وَخال
  )4( .إّن يل لبنيين، مث استأنف مجلة النفي: حذف اجلواب، أي

  ):لن( ـــــــالجزم ب: 4
ـــواعلم أّن من العرب من جيزم ب ــــتشبيها هلا ب" لن"ــ ا للنفي مثلها، وأّن النون أخت امليم يف " مل" ــ أل

  )5(.اللغة
  :قول الشاعر) لن(ومما جاء جمزوما بعد 

َ أَ  َ ي َس ادِ ي َ ب َ  ُت نْ كُ   امَ  زَّ ا َع اي ِ  لْ َحيِ  ْن لَ فَـ         مْ كُ دَ عْ بـ َ  ْنيِ نـَ يـْ عَ لْ ل   )6(.رُ ظَ نْ مَ  كَ َد عْ بـ
وأظهر من هذا : "أنه حمتمل للتعويض بالفتحة، ويف هذا يقول املالقي) حيل(وقد قيل يف هذا الشاهد لن 

قلبة األلف عنها، مث حذفت واجتزئ بالفتحة األلف والنصب مقدر يف الواو املنبإثبات ) ليْحي : (أن يكون" عندي
  )7( .اليت فيها قبلها يف الداللة عليها
ـــاجلزم ب ويف هذا املقام نقول بأن ـــ  عليه دليل أو يقاس عليه ميكن أن يعمم عليه قاعدة، وال ينبينال ) لن( ـ

ـــألن اجلزم ب   .هو لغة نادرة لبعض القبائل فقط) لن( ـ
  

                                                             
 .17اآلية :القصص سورة) 1(
 .544 -543، ص مغين اللبيب عن كتب األعاريب : ابن هشام األنصاري) 2(
 .250اجلىن الداين، ص كتاب يف   ،البيت ألبي طالب) 3(
 .544ص مغين اللبيب ،  :هشام األنصاريبن ا) 4(
 .357رصف املباين يف شرح حروف املعاين، ص : المالقي) 5(
  .357وهو يف كتاب رصف املباين، ص  البيت لكثير،)4(
 .357ص  :المرجع نفسه) 7(
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  :ومعمولها) لن(حكم الفصل بين : 5
الظرفية يف ومعموهلا اختيارا إالّ مبا املصدرية ) لن(لقد ذهب مجهور من النحاة إىل عدم جواز الفصل بني 

  .الضرورة الشعرية
ال جيوز الفصل بينها وبني معموهلا إالّ إنّه ورد الفصل مبا : " وهذا ما ذهب إليه أبو حيان األندلسي بقوله

  : املصدرية الظرفية يف ضرورة الشعر حنو قوله
 ُ ُد اهليجاء َْت أبا يزيد مقاتال                 أدَعُ القتاَل وَأْشهَ   )1(لْن ما رأي

  )2( .ا مذهب البصريني وهشامهذ

، وزاد الكسائي أنّه أجاز : والفراء الفصل بينهما بالقسم حنو قولك ،وأجاز الكسائي" لن واهللا أكرم زيدًا
، وزاد الفراء الفصل بأظن حنو: حنو: الفصل بينهما مبعمول ك، وبالشرط فتنصب أن : لْن زيدًا أُكرِمَ لن أظنَّ أزورَ
ك وأَُزرك، فتلغى لن: جتزم جوابا للشرط، حنو ين أزورَ ورْ   )3( .لْن إْن تزُ

اء يفرقون بني  زيدًا لن : واملنصوب اختيارا، وجيوز تقدمي معموهلا املنصوب حنو) لن(وأصحاب الفرّ
  )4(.بأضرِ 

ا من احلروف الناصبة لألفعال، فكما ال جيو ) لن(ألّن : "يقول السيوطي وامسها ) إنّ (الفصل بني  زوأخوا
ا والفعل، بل الفصل بني األفعال واألفعال أقبح منه بني عوامل األمساء واألمساء؛ ألن ) لن(ال جيوز بني  وأخوا

  )5(".عوامل األفعال أضعف من عوامل األمساء

بدعم  وما قّدمه السيوطي كفيل االختيارومعموهلا يف ) لن(وهذا هو الصحيح، حيث ال جيوز الفصل بني 
  .مذهب اجلمهور

  
  
  

                                                             
 .291، ص 1، ج البيت بال نسبة في األشباه والنظائر) 1(
 .1644، ص 4ارتشاف الضرب، ج  :أبو حيان األندلسي) 2(
 .1644ص  :المرجع نفسه) 3(
 .1645ص  :المرجع نفسه)4(
ت .ط، د.حتقيق عبد احلميد هنداوي ، املكتبة التوفيقية، د، يف شرح مجع اجلوامع  عمهع اهلوام: عبد الرحمان ابن أبي بكر جالل الدين السيوطي) 5(

 .97، ص 3ج
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  كي: رابعا
  :معنى كي: 1

ل مع ما بعدها مبصدر جمرور بالم التعليل الظاهرة أو املقدرة : كي حرف نصب ومصدرية واستقبال، تؤوّ
م كي : حنو قولك   )1( .تتقّدم) أو لكي(تعّل

املختص بالدخول على املضارع، وبنصبه  النوع املصدري احملض: عنينا منهاوهو حرف متعدد األنواع؛ ي
وجوبا بنفسه مباشرة ال بأن املضمرة وجوبا كما يرى بعض النحاة، وعالمة مصدريته اخلالصة وقوعه بعد الم اجلر 

منحنا اهللا : املصدرية بعده، ال ظاهرة وال مضمرة إالّ يف حالة الضرورة، أو التوكيد اللفظي حنو) أن(مع عدم وقوع 
  )2( .نستخدمها يف حتصيل العلم وإجناز مطالب العيشاحلواس لكي 

  )3( .أسلمت كي أدخل اجلنة، ومعناها السببية: وكي مثل: " وقال رضي الدين

ا عن أيب حيان فقد ذهب إىل أنّه إذا انتصب الفعل امل ية، وال ضارع بعد كي، فال تدل على السببأمّ
: تأخر معموهلا حنوة، وال فاعلة وال مفعولة، وال جمرورة بغري الالم، وال ميتنع ئ، ال تكون مبتد)أن(تتصرّف تصرّف 

كي تكرمين جئتك، ونفرّع على مذهب سيبويه، فإذا دخل عليها الالم كانت هي الناصبة بنفسها، فتقّدر مع ما 
  )4( .بعدها باملصدر

ا تصلح جوابا لقولك مل أو ملاذا تفيد التعليل والسببية وذلك ) كي(ومن خالل ما سبق يتبني لنا أن  أ
م كي : أجله وقع الفعل وتكون للتعليل حنو قولك نحيث تبني السبب الذي م   .تتعلم) أو لكي(تعّل

  :أنواع كي: 2
  :إن لكي يف كالم العرب موضعني

مَ : إذا استفهموا عن شيء: أن تكون حرفا جارا، حنو قوهلم :الموضع األول   َت ألي سبب فعلْ : ؟ أيهْ كيْ
ة إالّ مع ما  ة فعلت، ومل جتيء جارّ املذكورة خاصة، فمعناها السببية كمعىن الالم، وذلك  االستفهاميةأو أليَّ عّل

  .مل جئت؟ وحنوه: إذا قالوا

                                                             
 .135الوجيز يف الصرف والنحو واإلعراب، ص : جوزيف الياس، جرجس ناصيف) 1(
 .301 -300، ص 4النحو الوايف، ج : عباس حسن) 2(
 .48، ص 4شرح الرضي على الكافية، ج :رضي الدين) 3(
 .1646، ص 4ارتشاف الضرب، ج: أبو حيان األندلسي) 4(
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هْ (مه مبعىن حيث إّن كيْ  َ ) كي(، واهلاء لبيان احلركة واأللف حمذوفة، ولو كانت لالستفهاماسم ) ما(، و)مل
  )1( .السمامل تدخل على ) أن(مبعىن 

  )2( :قال ابن هشام األنصاري

يف قوهلم يف السؤال عن  االستفهامية" ما"أن تكون كي مبنزلة الم التعليل معىن وعمال، وهي الداخلة على "
ْ : "العلة ه مَ ة يف قوله" ما"مله، وعلى : مبعىن" َكيْ ّ   ):من الطويل: (املصدري

ْ  َت ا أنْ إذَ  ُ  ا           إمنَّ ، فَ رَّ ُض فع فَ تنْ  مل   )3(عُ وينفَ  رُّ ا يُض ى الفىت كيمَ جَّ رَ يـ
، وعلى االستفهامية) ما(مبنزلة الم التعليل معىن وعمال وهي الداخلة على ) كي(إذن هي يف هذا املوضع 

  .ما املصدرية
م يقولون) حىت(مبنزلة ) كي(وبعض العرب جيعل : "اجلارة بقوله) كي(وقد أشار سيبويه إىل  : وذلك أ

َّ االستفهامكيمه يف  ا يف األمساء كما قالوا حىت مه، وحىت مىت، ومل ) أن(ه، فمن قال كيمه فإنّه يضمر ، فيعملو
ا عنده مبنزلة  ّ ا من أدخل عليها الالم ومل يكن من كالمه كيمه، فإ وتدخل عليها الالم كما تدخل ) أن(بعدها وأمّ

مه جعلها مبنزلة الالم)أن(على    )4( .، ومن قال كيْ
إذا دخلت على األفعال املضارعة، ومل تدخل عليها الالم، فهي ) كي(الل هذا خنلص إىل أن ومن خ

  .كما ينتصب بعد الالم) أن(تعليلية جارة، وانتصب ما بعدها بإضمار 
أن تكون حرف نصب بنفسها وذلك إذا دخلت عليها الالم اجلارة أو أريدت، كقولك جئتك : )5(الموضع الثاني
وهي وما عملت فيه يف موضع مصدر خمفوض بالالم " أن"ألن أكرمك، فكي هنا مبعىن : املعىنلكين أكرمك، 

ا فَاتَُكمْ ﴾﴿ :إلكرامك، قال اهللا تعاىل: واملعىن" ألن أكرمك: " التقدير ى مَ ا َعَل َسوْ َِكيْ َال تَْأ   )6(.ل

  

  

                                                             
 .290رصف املباين، ص : المالقي) 1(
 .366األعاريب، ص  مغين اللبيب عن كتب: ابن هشام األنصاري) 2(
 .366، ص البيت للنابغة الجعدي في مغني اللبيب) 3(
 .6، ص 3الكتاب، ج: سيبويه) 4(
 .290رصف املباين يف علم املعاين، ص  :المالقي) 5(
 .23اآلية  :الحديد سورة) 6(
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ا: "فقد قال سيبويه وتدخل عليها ) أن(عنده مبنزلة  وأما من أدخل عليها الالم ومل يكن من كالمه كيمه فإ
  )1(".الالم كما تدخل على أن

د ّ ا كي ففيها قوالن:"قال املرب ا من أدخل الالم فقال: وأمّ لكي تقوم يا فىت، فهي عنده والفعل مصدر  : أمّ
  )2( )".أنْ (كما كان ذلك يف 

ا فَاتَُكمْ ﴾﴿:ومثال ذلك قوله تعاىل ى مَ ا َعَل َسوْ َِكيْ َال تَْأ   )3(.ل
، حيث تكون هي والفعل بعدها يف تأويل مصدر جمرور )أن(يف هذا حرف مصدري ونصب مثل وهي 

  .بالالم
  :ويؤكد ابن هشام األنصاري مصدريتها بقوله

ا﴾ ﴿: املصدرية معىن وعمال، وذلك يف حنو" أن"أن تكون مبنزلة "  َسوْ َِكيْ َال تَْأ ّده صّحة حلول  )4(ل ويؤي
ا لو كانت حر " أن" ها، وأل   جئتك كي تكرمين، إذا قدرت: ف تعليل مل يدخل عليها حرف تعليل، وذلك حنوحمّل

  )5(".بعدها" أن"الالم قبلها، فإن مل تقّدر فهي تعليلية جارة، وجيب حينئذ إضمار 

فهي تأيت مصدرية ناصبة  ؛حرف مشرتك على مذهب سيبويه واجلمهور) كي(وآخر ما توصلنا إليه أن 
  .للمضارع بنفسها، وتأيت تعليلية جارة مثل الالم

  :عمل كي -3
ا )كي(لقد اختلف النحاة حول حكم  ا جارة ناصبة وهناك من ذهب إىل القول بأ ّ ، فهناك من قال بأ

ا ناصبة واجلر بعدها حبرف جر مقدر   .جارة فقط والنصب بعدها بأن املضمرة فحني قال آخرون بأ
  :ويف ظل هذا يقول أبو حيان األندلسي يف كي

ا تكون جارة مبعىن الالم، وناصبة "  ّ للمضارع، فإذا نصبت، فسيبويه حرف باتفاق، مذهب سيبويه، واألكثرين أ
ا خمتصة بالفعل : تنصب هي بنفسها، واخلليل واألخفش يقوالن: يقول ّ أن مضمرة بعدها، وذهب الكوفيون إىل أ

                                                             
 .6، ص 3ج ،الكتاب: سيبويه) 1(
د) 2(  .8، ص 2املقتضب، ج:المبرّ
 .23اآلية  :الحديد سورة) 3(
 .23اآلية : الحديد سورة)4(
 .367مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ص :ابن هشام األنصاري) 5(
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جئت كي أتعلم، ولكي : فال تكون ناصبة للمضارع، ومسع من لسان العرب باالسم، وقيل خمتصة فال تكون جارة
م، وكي ألتعلم م، ولكيما أن أتعلم بالنصب، وكيما أن أتعّل   )1( ....".أتعّل

ا من أدخل عليها الالم ومل يكن من كالمه  : "الناصبة) كي(وقد قال سيبويه يف  ا عنده مبنزلة وأمّ ّ كيمه فإ
  )2( .وتدخل عليها الالم كما تدخل على أن أن،

اعلم أّن هذه األفعال هلا :" باألفعال فيقول الختصاصهاوهو يف موضع آخر يعتربها الناصبة بنفسها 
حروف تعمل فيها فتنصبها ال تعمل يف األمساء، كما أّن حروف األمساء اليت تنصبها ال تعمل يف األفعال وهي أن 

  )3(  ، وكي، وذلك جئتك لكي تفعل ولنأريد أن تفعل: وذلك قولك

  :عليها والفصل بينهما وبين معمولها) كي(حكم تقديم معمول : 4
معمول الفعل املنصوب بعدها ) كي(حيث ال جيوز أن يتقدم على ) أن(عند اجلمهور حكم ) كي(حكم 

ا جارة أو ناصبة، وال يتقدم عليها معمول : فال يقال ا إمّ جئت : ما بعدها فال يقالجئتك كي زيدا تضرب، ألّ
  )4( .النحو كي أتعلم، وال النحو جئت كي أتعلم

ا الفصل بغري ما ذكر فال  ا من حيث حكم الفصل بينها وبني معموهلا فقد ذهب أبو حيان إىل القول وأمّ أمّ
ل الكسائي إىل جواز الفصل بينهما مبعمو جيوز عند البصريني وهشام ومن وافقه من الكوفيني، يف حني ذهب 

ا تكرم، وأزورك كي أزورك كي زيًد : الفعل الذي دخلت عليه، وبالقسم وبالشرط املالحق هلا، فيبطل عملها فتقول
  )5(".واهللا تزورين، وأزورك كي إن تكافئين أكرمك

ومن خالل هذا يتبني لنا أن الكسائي قد أجاز الفصل بني كي ومعموهلا، بالقسم وبالشرط ولكن يبطل 
  .عملها

قد : وال يبطل عملها يف الفصل خالفا للكسائي وشرح ابنه بدر الدين كالم أبيه، فقال: " وقال ابن مالك
، وجئتك كي إن حتسن بأرغجئت كي فيك : يفصل باملعمول أو جبملة شرطية، فيبقى النصب من كالمهم

  ".أزورك بنصب أرغب وأزورك، والكسائي جييز الكالم برفع الفعلني دون نصبها

                                                             
 .1645ارتشاف الضرب، ص : أبو حيان األندلسي) 1(
 .6، ص 3الكتاب، ج :سيبويه)2(
  .5ص: المرجع نفسه) 3(

 .1649، ص 4، ارتشاف الضرب، جأبو حيان األندلسي) 4(
 .1649، ص 4ج :المرجع نفسه) 5(
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ومعموهلا؛ إذ هو ) كي(قدم حول هذه املسألة من آراء للنحاة وحتليالت فإنه ال جيوز الفصل بني ما ت
  .حرف ناصب بنفسه

  األدوات الناصبة للفعل المضارع بأن المضمرة: المبحث الثاني
حال وجوب وحال : الفعل املضارع مظهرة ومضمرة، جوازا ولزوما، فهي إذا أضمرت حاالن) أن(كنصب 

  .جواز
  .تطرق إليه يف هذا املبحثنوهذا ما س

  حتى: أوال
  معنى حتى: 1

، وهذا االستثناءيف " إالّ "انتهاء الغاية، وهو الغالب، والتعليل ومبعىن : حرف يأيت ألحد ثالثة معان وهي
ها، وقلّ من يذكره   )1( .أقّل

  :وّضح عباس حسن هذه املعاين الثالث بقوله قدو 
اية حقيقية ملعىن قبلها، ينقضي تدرجييا ال دفعة واحدة، وال سريعا فتدل على الغاية إذا كان " املعىن بعدها 

: ويرتتب على حتقق املعىن الذي بعدها أن ينقطع املعىن السابق فورا وان يتوقف مبجرد حتقق الالحق وحصوله حنو
نقرأ الصحف حىت : بعدها حنوميتد الليل حىت يطلع الفجر، وتدل على التعليل إذا كان ما قبلها سببا وعلة فيما 

  .نعرف الشؤون الداخلية واخلارجية
ال يصلح الوايل للحكم : إذا مل تصلح يف الداللة على الغاية أو التعليل حنو -إالّ  ــــك  – االستثناءوتدل على 

  )2(".ال يصلح الوايل للحكم إالّ أن يلتزم العدل: والتقدير...حىت يلتزم العدل، وحيرص عليه

  :حتى مواضع: 2
  :أربعة أوجه) حىت(وتستعمل 

ا مبنزلة : 1 : سرت حىت الليل وقعدت حىت طلوع الشمس واملعىن: حنو) 3(يف املعىن والعمل" إىل"أن تكون حرفا جارّ
  .إىل الليل وإىل طلوع الشمس

                                                             
 .244، ص 1مغين اللبيب، ج: ابن هشام األنصاري) 1(
 .336 -335، ص 4النحو الوايف، ج :عباس حسن) 2(
 .244، ص املرجع السابق: ابن هشام األنصاري) 3(
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رور    :شرطان "حىت"و
دأن يكون جمرورها ظاهرا ال مضمرا، فال جتر حىت الضمري خالفا : شرط عام  - أ ّ  )1( .للكوفيني واملرب

 مٌ الَ َس ": أال جتر إالّ ما كان آخرا ومتصال باآلخر، وال جتر غريمها، ومثال ما كان متصال باآلخر قوله تعاىل  -  ب
أكلت السمكة حىت : سرت النهار حىت الليل، ومثال ما كان آخرا قوهلم: ، وقوهلم)2("رِ ْج الفَ  عَ لَ طْ  مَ ىتَّ َح  يَ ِه 

 .رأسها
ا، الغرض فيه أن ينقضي شيئا وقد قّدم النحاة  ة عدم جواز مثل هذا القول، وهو أّن الفعل املتعدي  عّل

  )3( .فشيئا حىت يأيت عليه
  ) 4( :أن تكون عاطفة مبنزلة الواو، إال أن بينهما فرقا من ثالثة أوجه: 2

 :ثالثة شروط" حتى"أّن لمعطوف   - أ
م احلجاج حىت املشاة ومثال كونه كبعض، قدم قّد : أن يكون بعض ما قبلها، أو كبعضه، فمثال كونه بعضا -

م  )5( .الصيادون حىت كال
 )6( .أن يكون ظاهرا ال مضمرا كما أن ذلك شرط جمرورها -
 )7(.أن يكون غاية ملا قبلها، يف زيادة أو نقص والزيادة تشمل القوة والتعظيم، والنقص يشمل الضعف والتحقري -
معطوفها أن يكون جزءا مما قبلها أو كجزء منه، وال يتأتّى ذلك إال ال تعطف اجلمل، وذلك ألن شرط : أنها  -  ب

 )8( .يف املفردات
إذا عطفت على جمرور أعيد اخلافض، فر -ج ا ّ ة، فتقولأ ده ابن "زيدبمررت بالقوم حىت : "قا بينها وبني اجلارّ ّ ، وقي

ا للعطف، حنو يِهمْ : مالك بأن ال يتعّني كو ِ ن َ ُت من القومِ حىت ب   )9( .عِجبْ

                                                             
 .244، ص ، املرجع السابقمغين اللبيب: ابن هشام األنصاري)1(
 .5اآلية : القدر سورة)2(
 .544اجلىن الداين، ص : أبو قاسم المرادي) 3(
 .251، ص 1املرجع السابق، ج : ابن هشام األنصاري) 4(
 .547، ص ، املرجع السابقىن الدايناجل: أبو قاسم المرادي) 5(
 .251، ص مغين اللبيب: ابن هشام األنصاري) 6(
 .547املرجع السابق، ص : أبو قاسم المرادي) 7(
 .252املرجع السابق، ص  :ابن هشام األنصاري) 8(
 .253ص  :نفسهالمرجع ) 9(
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ا صاحلة لذلك وهي حرف ابتداء : االبتدائية حتى: 3 ّ ا جيب أن يليها املبتدأ واخلرب بل املعىن أ ّ وليس املعىن أ
  :قوله تعاىل: ويليها اجلملة الفعلية مصدرة مبضارع مرفوع حنو. يستأنف بعدها الكالم ويقع بعدها املبتدأ أو اخلرب

ُقوَل ﴿ َ وا َحىتَّ يـ ُزْلزُِل وا﴿: على قراءة الرفع، أو مباض، حنو قوله تعاىل )1(الرَُّسوُل﴾وَ قَاُل ا وَ واجلملة  )2(﴾َحىتَّ َعَفوْ
  )3( .بعدها ال حمل هلا من اإلعراب

  :حتى الناصبة للفعل: 4
" أن"سم؛ وهو أن تكون حرف نصب تنصب الفعل املضارع وأجازوا إظهار وقد زاد الكوفيني هذا القَ 

ا هي اجلارة والناصب توكيدا ومذهب بعدها  ّ   )4( .مضمرة بعدها" أن"البصريني أ
  :ولكي تنصب حىت جيب أن تتوفر مسألتان

ِجعَ ﴿:قوله تعاىل: الغاية، حنو: يف معناها واملشهور أّن هلا معنيني أحدمها: األوىل رْ َ َني َحىتَّ يـ فِ هِ َعاكِ يْ َل رََح عَ بـْ ْن نـَ َل
وَسى﴾ ا مُ نَ يـْ َل   .ألسرين حىت أدخل املدينة: حنو: التعليل: ، والثاين)5(ِإ

  )6( .املنقطع االستثناءفتكون مبعىن " إالّ أن: "وزاد ابن مالك يف التسهيل معىن ثالثا وهو أن تكون مبعىن

ُقوَل ﴿شرط الفعل املنصوب حبىت أن يكون مستقبال أو مؤوال باملستقبل ومنه قراءة غري نافع، : الثانية َ َحىتَّ يـ
  )7(.الرَُّسوُل﴾

سألت عنك حىت ال : فع فاحلال حنوؤول باملستقبل فينصب وإذا كان الفعل حاال، أو مؤوال باحلال رُ فهذا م
  )8(.أحتاج إىل سؤال

الغاية وهذا هو الغالب والشائع يف  النتهاءومن خالل ما ذكر آنفا يتضح لنا أن حىت حرف جر يأيت 
ا   .استعماال

  

                                                             
 .214اآلية : البقرة سورة) 1(
 .95اآلية : األعراف سورة)2(
 .552، ص رجع السابق  امل :أبو القاسم المرادي) 3(
 .554ص : المرجع نفسه) 4(
 .91اآلية : طه سورة)5(
 .554، ص ين الداين اجل أبو القاسم المرادي،) 6(
 .214اآلية :البقرة سورة)7(
 .555، ص رجع السابق امل: أبو القاسم المرادي) 8(
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  الالمات: ثانيا
  .الالمات اليت تنصب الفعل املضارع، سنعطي تعريفا موجزا حلرف الالمقبل أن نشرع يف احلديث عن 

وأضاف الكوفيون قسما  )1(جارة، جازمة، وغري عاملة: حرف من حروف املعاين وهي ثالثة أقسام: فالالم
ا املفتوحة تكون مع كل مضمر لزيِد : فالعاملة للجر مكسورة مع كل ظاهر حنو.خيتص بنصب الفعل املضارع ، وأمّ

  )2(حنو لنا
  .، الم العاقبةالم اجلحود، الم التعليل: وقد ذكر معظم النحويني هلذه الالم ثالثة أقسام

  :الم الجحود: 1
  .وهي حرف ينصب الفعل املضارع بإضمار أن وجوبا

 :معنى الم الجحود  - أ
﴾ ﴿: وهي املسبوقة مبا كان أو مل يكن، حنو يِهمْ ِ أَنَْت ف مْ وَ هُ َ بـ ذِّ عَ يـُ ِ ُ ل ا َكاَن اللَّه مَ ، وهي تفيد توكيد النفي )3(وَ

ــــأو اإلنكار، واملضارع بعدها منصوب ب ــ رور متعلقان ) أن( ـ مضمرة وجوبا، واملصدر املؤول يف حمل جر، واجلار وا
  )4( ).كان(خبرب 

  .الناقصة املنفية" كان"واقعة بعد فالم اجلحود هي ال
ا تكون يف كل فعل منفي تقدمه فعل، حنو"    ين ومن جعل الم اجلحودما جئت لتكرمَ : وزعم بعضهم أ

 ٍ   )5( .الم كي، فساه

  :وسبب تسميتها بالم اجلحود، قال ابن هشام األنصاري
يها أكثرهم الم اجلحود ملالزمتها للجحد أي النفي، قال النحاس"  والصواب تسميتها الم النفي :ويسمّ

  )6( .اجلحد يف اللغة إنكار ما تعرفه، ال مطلق اإلنكارألن 

                                                             
 .257املعجم الوايف، ص : يوسف جميل الزعبي) 1(
 .409مغين اللبيب، ص : ابن هشام األنصاري) 2(
 .33اآلية :األنفال سورة)3(
 .260املرجع السابق، ص : يوسف جميل الزعبي) 4(
 .1659، ص 4ارتشاف الضرب، ج : أبو حيان األندلسي) 5(
  أبو جعفر النحاس النحوي، مصري، أخذ النحو عن الزجاج واألخفش.  
 .415مغين اللبيب، ص : ابن هشام األنصاري) 6(
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وقول النحاس على الصواب، وذلك أن الم اجلحود هي الم النفي؛ ألن اجلحد واجلحود يف لغة العرب 
  .إنكار الشيء مع العلم به

  )1( .للفعل، ونفي القصد أبلغ من نفيهووجه التوكيد فيها عند البصريني أن األصل ما كان قاصدا 
ومن خالل هذا فالم اجلحود عند البصريني حرف جر متعلق خبرب كان احملذوف والنصب بأن مضمرة 

  .وجوبا
ّني أن أصل  ووجه التوكيد فيها ما كان يفعل، مث أدخلت الالم زيادة لتقوية ": ما كان ليفعل"عند الكوفي

ا حرف ، لذلك فعند"ما زيد بقائم "النفي، كما أدخلت الباء يف  ّ ، ولكنه ناصب، ولو  زائد مؤكد، غري جارهم أ
  )2( .مل يتعلق عندهم بشيء لزيادته اكان جار 

 :الجحود) الم(عمل   - ب
 هي ناصبة بنفسها) 3(لقد اختلف النحويون يف عامل النصب للفعل بعد الم اجلحود، وقال الكوفيون

عند البصريني وجوبا، وشرطها أن يكون قبلها كون ماض لفظا أو معىن ناقص منفي مبا أو بلم ) أن( وبإضمار 
﴾﴿: حنو َذرَ َ ي ِ ُ ل ا َكاَن اللَّه   )4(.مَ

ا توصلنا إىل أن  املضمرة وكذلك ) أن(تأيت حرف جر ينصب بعد ) كي(من خالل الدراسة اليت قمنا 
ان يف املعىن؛ فهذا يستلزم ) أن(بعد  األمر بالنسبة لالم اجلحود؛ فهي حرف جر ينصب ما متشا املضمرة، ومبا أ

  .بالضرورة احتادمها يف العمل
  :ويف هذا ذهب أبو القاسم املرادي إىل القول

ماضية لفظا أو معىن، فوافق الكوفيني " كان"وذكر ابن مالك أن الم اجلحود هي املؤكدة لنفي يف خرب "
  )5(".مضمرة بعدها وفاقا للبصريني" أن"ناصبة بنفسها، بل جعل على أن الفعل الذي بعدها هو اخلرب، ومل جيعلها 

زيٌد ألن يقوم، وقد قال الرضي يف ما كان : وقد أجاز بعض الكوفيني إظهارها بفتح الالم تأكيدا، حنو
  :سبب إظهار أن

                                                             
 .415ص : مغين اللبيب: ابن هشام األنصاري)1(
 .415ص : المرجع نفسه) 2(
 .1656، ص 4ارتشاف الضرب، ج : أبو حيان األندلسي) 3(
 .179اآلية : آل عمران سورة)4(
 .120 -119اجلىن الداين، ص : القاسم المرادي أبو) 5(
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رَى﴿:وأما قوله تعاىل" ْفتـَ ُ َآُن أَْن يـ ُقرْ ا َكاَن َهَذا اْل مَ على  ليفرتى، فلما حذفت الالم، بناء:، فكان أصله)1(﴾وَ
ا كانت كالنائبة عنها" أن"جواز حذف الالم مع أّن وأن، جاز إظهار    )2(".الواجبة اإلضمار بعدها، وذلك ألّ

ذا احلكم،  ــــ  ال خيتص ب باعتبارهومنهم من مل يأخذ    )3( .كان، وأن ذلك حيتاج إىل مساعــ

  :الم التعليل: 2
 : معنى الم التعليل  - أ

وهي الم كي، ويكون ما بعدها علة حلصول ما قبلها، وكون حصول ما قبلها سابقا على حصول ما 
جاء زيٌد ليتعلم، واملضارع يكون منصوب بعدها : حنو) خيالف الم الصريورة والم العاقبة(بعدها، خيالف ما بعدها، 

َ ﴿: بأن املضمرة جوازا، حنو نيِّ بـَ تُ ِ َك الذِّْكرَ ل يْ َل ا ِإ نَ ْل أَنـْزَ لنَّاِس﴾وَ ِ ، واملصدر املؤول من أن واملضارع يف حمل جر بالم )4( ل
  )5( .التعليل

 :عملها  - ب
  .لقد اختلف النحويون يف نصب الفعل املضارع بعد كي، فكذلك جندهم قد اختلفوا يف الم التعليل

ــــقد ذهب مجهور البصريني إىل القول بأن انتصاب الفعل بعد الالم بف ــمضمرة بعينها، ال ب" أن" ـ ــ ــ " أن"ـ
ــمضمرة أو ب ــ املصدرية مضمرة خالفا للسريايف وابن كيسان، وال بالالّم بطريق األصالة خالفا ألكثر " كي"ــ

ا لنيابتها عن    )6(".جئتك ألن تعطيين: "فتقول" أن"ولك إظهار  ؛خالفا لثعلب" أن"الكوفيني، وال 

  :ذلك خاص بالالم دون غريها فيقولوقد نبه ابن السراج على أّن 
، وإّمنا شاع هذا مع ربأن تقوم مل جي تريد، تقوملهذا لك : وليس لك أن تفعل هذا مع غري الالم، لو قلت"

  )7( .يف املعىن) الالم(و) كي(اليت بني  للمقاربةالالم من بني حروف اجلر فقط 

  

                                                             
 .37اآلية : يونس سورة)1(
 .62، ص 4شرح الرّضي على الكافية، ج : رضي الدين) 2(
 .1657 -1656، ص 4، ج ملرجع السابقا: أبو حيان األندلسي) 3(
 .44اآلية :النحل سورة)4(
 .260ص  املعجم الوايف يف أدوات النحو العريب،: يوسف جميل الزعبي) 5(
 .413، ص 1مغين اللبيب، ج: ابن هشام األنصاري) 6(
 .150، ص 2، مؤسسة الرسالة، ج عبد احلسني الفتلى: حتقيق ،األصول يف النحو:  أبو بكر محمد بن سهل بن السراج) 7(



بة للفعل المضارعاألدوات الناص:                                          الفصل األول  
 

 
52 

ا عن رأينا الشخصي، حنن نوافق ما ذهب إليه ابن  كي يكمن يف ) الم(، و)كي(السراج، إذ إّن معىن أمّ
لة   .الغرض والعّ

  :الفرق بين الم التعليل والم الجحود - ج
  : تتميز الم التعليل عن الم اجلحود بعدة نقاط سنذكر بعضها

ــكي، إذا مل تقرتن ب) الم(بعد الم اجلحود واجبة اإلضمار وجائزة مع " أن"حيث " أن"خيتلفان يف إضمار  - 1 ـــ  ـ
 .مثلني التقاءمنعا من ) ال(
إذ جيوز أن يتقدمها اإلجياب والنفي  ، جئت ألتعلم: إن الم اجلحود ال تكون إالّ بعد كان الناقصة املنفية حنو - 2

ا الم كي   .ليغفر يلدعوت اهللا : ي اليت يكون ما بعدها سببا وعلة ملا قبلها، حنوهمع كان وغريها، أمّ
و، وال يكون قبلها فعل : ، فال جيوز)كان(مرفوع فاعل فعل اجلحود ال يكون غري  - 3 ما كان زيٌد ليذهب عمرٌ
دا بظرف، وال يوجب الفعل معها، وال : ، فال جيوز)بلن(ستقبل م ّ لن يكون زيٌد ليفعل وال يكون الفعل املنفى مقي

 )1( ).كي(تقع موقعها 
  .فهذا بالنسبة لألحكام املتعلقة بالم اجلحود

ا عن الم  الكسر والفتح لغة ) كي(اجلحود يف كل ما ذكر من األحكام وحركة الم ) الم(خبالف ) كي(أمّ
رُ كْ مَ  انَ كَ   نْ ِإ وَ : "قوله تعاىل قرأ سعيد بن جبريوقد  ِ  مْ ُه  بالفتح، وحكى الكسائي عن أيب حرام العتكي ما   )2("ولَ زُ تـَ ل

  )3( .كنت آلتيك بفتح الالم

  :الم العاقبة: 3
 :الم العاقبةمعنى   - أ

  )4( .لآالم الصريورة، الم امل: تطلق على هذه الالم أمساء عدة منها

  

  

                                                             
 .1661، ص 4ارتشاف الضرب، ج : أبو حيان األندلسي) 1(
 .46اآلية : ابراهيم سورة)2(
 .1661، ص 4، جاملرجع السابق : األندلسيأبو حيان )3(
 .420مغين اللبيب، ص : ابن هشام األنصاري) 4(
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ُكوَن َهلُمْ َعُدوا ﴿: بعدها خيالف غرض ما قبلها حنو قوله تعاىلما وهي اليت  َ ي ِ َن ل َعوْ رْ ِ ُل ف ُ َآ ه َقَط تـَ فَاْل
نًا﴾ َحزَ ا، ولكن هذا األمر صار ، فليست العلة يف التقاط فرعون لسيدنا موسى عليه السالم )1(وَ أن يكون له عدوّ

ـــ فهي الم الصريورة، وينصب املضارع بعدها ب ؛وكان نتيجة ملا تقدم   )2( .الم التعليلـــ املضمرة وجوبا ك) أن(ـــ

 :عمل الم العاقبة  - ب
ُكوَن َهلُمْ َعُدوا ﴿: وقد استدل عليها املالقي بقوله تعاىل َ ي ِ َن ل َعوْ رْ ِ ُل ف ُ َآ ه َقَط تـَ نًا﴾فَاْل َحزَ ُِضلُّوا ﴿و  )3(وَ ي ِ ا ل بـَّنَ رَ

َِك﴾ يل فالتقطه آل فرعون فكان عاقبة أمرهم أن كان هلم عدوا وحزنا، وأنك آتيت فرعون ومأله : ، املعىن)4(َعْن َسِب
ا داخلة على  زينة وأمواال يف احلياة الدنيا، فكان عاقبته أن ضلوا عن سبيلك وهي مثل الم كي والم اجلحود يف أ

وما بعدها يف موضع مصدر خمفوض إذ هي حرف جار ) أن(، و )أن(األفعال املضارعة وتنصب بعدها بإضمار 
  )5( .مثلها للعلة يف الظاهرة، وتفارقها يف املعىن خاصة

  فاء السببية: ثالثا
 :معنى فاء السببية -1

ى قَ لَ تـَ فَـ "أكل فشبع  :وهي اليت يكون ما قبلها سببا ملا بعدها، ويتضح ذلك يف عطف اجلمل والصفات حنو
ُ آدَ  رَ  ْن مِ  م ِ كَ   هِ بِّ  ْ لَ َع  اَب تَ فَـ  اٍت مَ ل ، فإّن التوبة كانت مسببة عن تلقي الكلمات، وهذه الفاء لداللتها على هذا )6("هِ ي

ــــ املعىن، فإّن املضارع ينصب ب   )7( .مضمرة وجوبا بعدها) أن(ــ

 : شروط عمل الفاء السببية -2
ي، استفهام، دعاء، متين  )8( :يشرتط لعمل فاء السببية   أن يتقّدمها نفي حمض أو طلب حمض، وهو 

  :قوله تعاىل: فنكرمك، ومثال النهي حنو ناأال تزور : ترجي، عرض، حتضيض، أمر بغري اسم الفعل حنو

                                                             
 .8اآلية :القصص سورة)1(
 .259 -258املعجم الوايف يف أدوات النحو العريب، ص : يوسف جميل الزعبي) 2(
 .8اآلية :القصص سورة)3(
 .88اآلية :يونس سورة)4(
 .301رصف املباين، ص  :المالقي) 5(
 .37اآلية  :البقرة سورة)6(
 .217املعجم الوايف، ص : يوسف جميل الزعبي) 7(
 .217ص  :المرجع نفسه) 8(
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ُكمْ َغَضِيب ﴿ يْ َل ِحلَّ عَ َ ي يهِ فـَ ِ ا ف َال تَْطغَوْ   )1(.﴾وَ

 واالستثناءا بعد الفاء الرفع على العطف ممرفوع، جاز فيفإن كان فيه فعل مضارع : االستفهامإذا وقعت بعد  -
ُ فأكرمَ  هل يقوم زيدٌ : ، حنو قولك)أن(والنصب على اجلواب بإضمار    .، برفع أكرم ونصبهه

: حنو قوله تعاىل: ويف التحضيض االستفهامواحلكم يف التحضيض والتمين، والعرض، كاحلكم فيها إذا دخلت بعد 
ا ﴿ ُ نَِذيرً ه َ ع ُكوَن مَ َ ي ٌك فـَ َل هِ مَ يْ َل َال أُنِْزَل ِإ وْ   )2(.﴾َل

  اجلزم والرفع والنصب، : وحكم الدعاء كحكم األمر سواء يف كون فعله بالالم، فيجوز فيما بعد الفاء
  : والنصب على اجلواب ال غري على مذهب البصريني، حنو االستئنافأو بغري الالم فيجوز الرفع على 

  )3( .االمسيةباجلملة جاء الدعاء ، ألن فيدخل اجلنة، واهللا يغفر لك فتدخل اجلنة اغفر لزيد

يذهب إىل املدرسة فيتعلم، أو انتقض النفي بإالّ : وجيب رفع املضارع إذا مل يتقدمه نفي أو طلب، حنو
ا للنفي، ونفي النفي إثبات حنو ؛ما أنت إالّ تأتينا فتحدثنا، أو دخل النفي زال: حنو ض من ولدي ما زال املر : ألّ

  )4( .صه فأخربك: فيربأ وكان الطلب غري حمض بأن كان مدلوله اسم فعل، أو بلفظ اخلرب، حنو
ا مجل مستأنفة أو على إرادة  ّ لقد كان األصل يف مجيع األفعال املنتصبة بعد فاء السببية الرفع على أ

ه سي ّ   :بويه على ذلك قائالالعطف، وقد نب
وإن شئت رفعت ...يف الواجب، وال يكون يف هذا الباب إالّ الرفع) أن(واعلم أّن الفاء ال تضمر فيها "

على أن تشرك بينه وبني األول، وإن شئت كان منقطعا ألنّك أوجبت أن تفعل، فال يكون فيه إالّ الرفع، حنو قوله 
ما قاالفارتفعت ألنه مل خيرب" فيتعلمون: "عزّ وجل ال تكفر فيتعلمون، ليجعال كفره سببا لتعليم :  عن امللكني أ

  )5( .غريه
ُكوُن ﴿: ولذلك قرئ، فيكون بالرفع، حنو قوله تعاىل َ ي ُ ُكْن فـَ ه ُقوُل َل َ َا يـ   )6(﴾فَِإمنَّ

                                                             
 .81اآلية  :طه سورة)1(
 .7اآلية : الفرقان سورة)2(
 .446 - 445-444رصف املباين، ص : المالقي) 3(
 .218املعجم الوايف، ص : يوسف جميل الزعبي) 4(
 .38، ص 3الكتاب، ج: سيبويه) 5(
 .117اآلية :البقرة سورة)6(
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فإنّه فالنصب ها هنا حمال؛ ألنه مل جيعل فيكون جوابا هذا خالف املعىن؛ ألنه ليس ها هنا إّمنا املعىن 
  )1( .كن فيكون: يقول

  :القول في ناصب الفعل المضارع بعد فاء السببية: 3
د وابن هش ّ خالفا لبعض  ؛ام واملرادي إىل أّن الفاء حرف مهمللقد ذهب معظم النحويني، ومنهم املرب

ا ناصبة يف مثل قولك : وهلمالكوفيني يف ق ّ   أنا : حني تقول وأّن األصل فيها أن ترد عاطفة" ما تأتينا فتحدثنا"إ
  )2( .أزورك فأحسن إليك، وقد تفيد معىن السببية يف بعض املواضع

ل األول على معناه "إن خالف األول الثاين"ولكن تنتفي العاطفة،   فانتصب، مل جيز أن حيمل عليه، فحمّ
  )3( .مين، وما أزورك فتحدثينما تأتيين فتكرِ : وذلك قولك) أن(الثاين بإضمار 

  :أقوال ثالث النحاة يف ناصب الفعل املضارع املقرتن بفاء السببية، وإّن هلم يف هذالقد اختلف 
قول مجهور الكوفيني، أّن ناصب املضارع هو اخلالف، بني ما تقّدم على الفاء وما تأخر عنها ألنه  :فاألول

ا مل يصح عطفه على األول ملخالفته له يف املعىن، نصب ّ   )4( .مل

ه إليه وهذ ّ د بقولها ما نب ّ ُقمْ فتضرْب : إذا خالفت األول الثاين، لو قلت) أن(وإمنا يكون إضمار : "املرب ال تـَ
ُقمْ وال تضرْب زيًد : زيًدا جلزمت، إذا أردت ال تقم فتضرب زيدا، أي إنك إن قمت ضربته مل : ا، فإذا أردتال تـَ

  )5( .يام فيكون منك ضرب لزيديكن إالّ النصب، ألنك مل ترد بتضرب النهي، فصار املعىن، ال يكن منك ق
ا الثاين فهو مذهب البصريني ـــ أن هذه الفاء فاء عاطفة، والفعل منصوب ب: أمّ مضمرة بعد الفاء ) أن(ـــ

ِين فُأْحِسنَ إليك، والتقدير: متوّهم، حنو ذلك عاطفة مصدرا مقدارا على مصدروالفاء يف  ليكْن منك إكرامٌ : أكرِمْ
  )6( .فإحساٌن مّين 
ا  ما أمّ َدمها هو  عْ َ القول الثالث، فقد ذهب الكسائي، ومن وافقه من أصحابه، واجلرمي إىل أّن النصب بـ

  )7( .أنفسهما

                                                             
د) 1(  .17، ص 2املقتضب، ج: المبرّ
 .61اجلىن الداين، ص : أبو القاسم المرادي) 2(
د) 3(  .13، ص 2املرجع السابق، ج: المبرّ
 .74اجلين الداين، ص : أبو القاسم المرادي) 4(
د) 5(  .14، ص 3املقتضب، ج : المبرّ
 75 -74ص املرجع السابق، : أبو القاسم المرادي) 6(
 .1668، ص 4ارتشاف الضرب، ج: أبو حيان األندلسي) 7(
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فاألرجح إىل الصواب حسب قولنا هو قول البصريني، ألن األصل يف حرف الفاء أن يكون للعطف والربط 
  .فهو حرف مشرتك، ال عمل له ؛بني األمساء واألفعال

ةواو ال: رابعا   معيّ
  :تعريف واو/: 1

: حرف من حروف املعاين، وأحد أحرف العلة الثالثة ويسمى حرف مّد، إن سكن وضم ما قبله مثل
ا إن سكن وانفتح ما قبله فهو حرف لني مثل   )1( .القوم وكذلك حرف الياء: يقول، أمّ

ا، وواو املعية وهي اليت االستئنافواو العطف، واو : والواو عدة أنواع من بينها   .سنتطرق لإلحاطة 

  :تعريف واو المعية-2
  )2( .مشبوهة مبعىن باء املفعول به، وإذا مل يكن فيها هذا الشوب كانت عاطفة" مع"أن تكون مبعىن 

  :وواو املعية ثالثة أنواع وهي
 واو تفيد معىن العطف، وتكون مبعىن مع، تفيد املعية نصا مع العطف، يليها اسم مرفوع معطوف على املبتدأ - 1

كل جندي مع : كلّ جندي وسالحه، أي: بكلمة تدل على املصاحبة حنوواخلرب حمذوف وجوبا، يقّدر 
  )3(.سالحه

ا مبعىن  ا كلمة )مع(وسبب تسميتها بواو املعية فألّ ا تفيد املصاحبة)مع(، أي يصح أن تضع مكا   .؛ أل
ـــ الفعل املضارع، فينصب بواو تفيد أن حدوث ما بعدها مصاحب حلدوث ما قبلها، تدخل على  - 2 ــ ) أن(ــ

ا املصاحبة، أو أن يكون مضمرة وجوبا بعد الواو، ب شرط أن تكون مسبوقة بنفي أو طلب، أو أن يقصد 
 )4( .املضارع مسبوقا مبصدر صريح

املقصود بواو املعية يف هذا النوع الثاين أن يكون حصول ما قبلها وما بعدها يف وقت واحد، وال يسبق 
  .أحدمها اآلخر، وال يتأخر عنه

  

                                                             
 .349املعجم الوايف، ص : يوسف جميل الزعبي) 1(
 .483رصف املباين، ص  :المالقي) 2(
 .351املعجم الوايف ، ص : يوسف جميل الزعبي) 3(
 .352ص : المرجع نفسه) 4(
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واو املفعول معه واو مبعىن مع، تذكر قبل اسم يعرب مفعول معه، حنو سرت والنهر، للداللة على ما وقع  - 3
 )1( .الفعل مبصاحبته

  :بين فاء السببية وواو المعية االتفاق واالختالفمواطن : 3
اعلم أّن الواو ينتصب ما : "بينهما، فقد أشار إليه سيبويه قائال االتفاقيف البداية سنتحدث عن مواطن 

ا  ّ ا قد تشرك بني األول واآلخر كما تشرك الفاء، وأ ّ بعدها يف غري الواجب من حيث انتصب ما بعد الفاء، وأ
ا جييء ما بعدها مرتفعا م ّ نقطعا من يستقبح فيها أن تشرك بني األول واآلخر، كما استقبح ذلك يف الفاء، وأ

  )2( .األول كما جاء بعد الفاء
ا عن مواطن    :بينهما فتتمثل يف املواضع التالية االختالفأمّ

ال تدن من األسد فيأكلك، ال : ال تدخل فيه الواو، وذلك فيما كان األول سببا للثاين على املعنيني حنو"
ز فنشرب بالفاء، وكذلك يف التشبيه ال تأكل السمكة وتشرب اللنب، ال جيو : والعكس" يأكلك بالواو"جيوز و 

  )3( .الذي قصد به النفي
ز واو املعية من الفاء بوجوب تقدير  ّ   .موضع الواو) مع(ومما سبق نستنتج أّن ما ميي

  :شروط عمل واو المعية: 4
يشرتط يف عمل واو املعية، الذي نقصد به نصب الفعل املضارع بعدها بأن مضمرة وهو أن تسبق بنفي 

  .حمضحمض وطلب 
مَ الصَّابِرِينَ  ﴿: ومثال النفي احملض قوله تعاىل َل عْ َ يـ نُْكمْ وَ ُ الَِّذينَ َجاَهُدوا مِ ِم اللَّه َل عْ َ ا يـ مَّ َل   )4(.﴾وَ

ما تأتيين وتكرمين وال يسعين شيء ويعجز : ومثال النصب بعد واو املعية يف جواب النفي أيضا قولك
ها ال تسعه، وأّن ) يعجز(للرفع يف  وال معىن"عنك، فأنت مل ترد أن تنفي الفعلني،  ألنه ليس خيرب أّن األشياء كّل

  )5(".كلها ال تعجز عنه، إمنا يعين ال جيتمع أن يسعين شيء ويعجز عنكاألشياء  

  :وأمثلة الطلب بعد الواو

                                                             
 .353املعجم الوايف ، ص : يوسف جميل الزعبي)1( 
 .41، ص 3الكتاب، ج :سيبويه) 2(
 .1677، ص 4ارتشاف الضرب، ج: أبو حيان األندلسي) 3(
 .142اآلية  :آل عمران سورة)4(
 .154، ص 2األصول يف النحو ج: بن الّسراجا)5(
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 .ائتين وأكرمك: حنو: األمر - 1
ُ لَ ثْـ  مِ ِيت أْ تَ وَ  قٍ لُ ُخ  ْن ى عَ هَ نْـ  تَـ َال : حنو: النهي - 2 َ ا فَـ ذَ ِإ  َك يْ لَ عَ  ارٌ َع  ه   )1(يمُ ِظ َع  َت لْ ع

  ال جتمع بني أن تنهي عن خلق، وأن تأيت مثله فلذلك نصب الفعل: واملعىن
  هل تقصر يف دراستك وتطلب النجاح؟: حنو قولك: االستفهام - 3

  .فأنت مل ترد أن تستفهم عن الفعل، وإّمنا أردت أن تستفهم عن اجلمع بينهما
َِني ﴿: حنو قوله تعاىل: التمين - 4 ن ْؤمِ نَ اْلمُ نَُكوَن مِ ا وَ بـِّنَ اِت رَ َ ي َب بَِآ َال نَُكذِّ دُّ وَ ا نـُرَ نَ تـَ يْ ا َل َ   )2(.﴾ي

ي سأجاهد وأغنم: الرجاء حنو قولك - 5   .لعّل
  .وأعيش سعيدا أهديناللهم : الدعاء حنو قولك - 6
  .أال تزورنا ومتتعنا حبديثك: العرض مثل - 7
  .هال أكرمت الفقري وختفي صدقتك: التحضيض مثل - 8

وال أحفظ النصب جاء بعد الواو يف الدعاء وال العرض وال التحضيض، وال الرجاء، وال : "قال أبو حيان
  )3(".على ذلك، إالّ بالسماعأن يقدم ينبغي 

  أو: خامسا
 :الناصبة ومواضعها) أو(معاني  -1

التخيري اإلباحة، : أن تكون حرف عطف وتفيد معاين عدة منها: أحدمها: يف الكالم موضعني) أو(إّن 
ام   .الشك، اإل

أللزمنّك أو : حنو قولك) أن(مع ) إالّ (فيكون معناها معىن ) أن(واملوضع الثاين أن تكون ناصبة بإضمار 
  )4( .أي إالّ أن تقضيين حقي، فإذا قضيته فأفارقك وألسرين يف البالد أو استغىن ؛تقضيين حّقي

  :قال الشاعر
وَ  هِ اللَ  دِ َال  بِ ِيف  رْ ِس فَ  َ ذَ  ْش عِ تَ             َىن الغِ  ْس ِم تَ الْ  رَ ذَ عْ تـُ فَـ  وَت َمتُ  وْ أَ  ارٍ َس ا ي   )5(ا

                                                             
 .25، ص 2، املقتضب، جمنسوب ألبي األسود) 1(
 .27اآلية :األنعام سورة)2(
 .1680ص ، 4ارتشاف الضرب، ج: أبو حيان األندلسي) 3(
 .212 -210رصف املباين، ص : المالقي) 4(
 .427، ص 1الكتاب، ج: يف كتاب، البيت ألمرىء القيس) 5(
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: ما قد أشار إليه سيبويه بقوله، وهذا )كي(ومبعىن ) إىل أن(تنصب على معىن ) أو(وذكر بعضهم أّن 
كما كان معىن ما انتصب بعد الفاء على غري معىن التمثيل ) إالّ أن(واعلم أّن معىن ما انتصب بعد أو على "

َ  تقتضيينأللزمنك إالّ أن : أللزمنك أو تقضيين، وألضربنك أو تسبقين؛ فاملعىن: تقول  ؛إالّ أن تسبقين كنَّ وألضربـ
  )1( .هذا معىن النصب

د على تقدير  ّ   :قائال) حىت(و) أن إال(وقد ذكرها املرب
ا الوضع الذي تنصب فيه بإضمار  أللزمنك أو تقضيين؛ أي إالّ أن تقضيين، وحىت : ، فقولك)أن(فأمّ

ونَ ﴿ويف مصحف أّيب  تقضيين، مُ ِ ُْسل مْ َأوْ ي ونـَهُ ُل ِ َقات   )3(".حىت يسلموا"مبعىن وأ"إىل أن"على معىن ، )2(﴾ تـُ
  .املعاين ميكن أن تنتظم مع املثال وتؤدي املعىن املقصودإّن هذه املعاين قد تكون حمتملة، ألن كل 

د بقوله ّ منا أو تنبسط إلينا، ال معىن للنصب، قوله عز وجل: وتقول: ويؤيد هذا املرب َهلْ ﴿: هل تكّل
وَن  ْذ تَْدعُ ونَُكمْ ِإ ُ ع َْسمَ َُضرُّوَن﴾  -ي ونَُكمْ َأوْ ي ُ َفع نـْ َ   ) إالّ أن(، و)حىت(أن كل موضع تصلح فيه : فجملة هذا )4(َأوْ يـ

  )5( .فالنصب فيه جائز جيد إذا أردت هذا املعىن، والعطف على ما قبله مستعمل يف كل موضع
رد العطف، واملضارع ال ) حىت(أو ) إال أن(أو ) إالّ (مبعىن ) أو(إذا مل تكون : ويف هذا نقول كانت 

  .ينصب بعدها

  ):أو(عل المضارع بعد عامل نصب الف: 2
ا)أو(لقد اختلف النحاة حول عامل نصب الفعل املضارع بعد  ّ ناصبة بنفسها وآخرون : ، فالبعض قال بأ

  ).أن(بإضمار : قالو
اء إىل أنّه : ناصبة للفعل بنفسها، وذهب قوم من الكوفيني منهم) أو(لقد ذهب الكسائي إىل أن  الفرّ

 .انتصب باخلالف
 
 
  

                                                             
 .47، ص 3الكتاب، ج: سيبويه) 1(
 .16اآلية :الفتح سورة)2(
د) 3(  .27، ص 2املقتضب، ج: المبرّ
 .73، 26/72اآليات : الشعراء سورة)4(
د) 5(  .28، ص 2ج رجع السابق،امل: المبرّ
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ـــ هي العاطفة والفعل بعدها منصوب ب: هذه) أو(البصريني أن ومذهب  ــ ـــ ــ   )1( .مضمرة وهو الصحيح) أن(ـ
يكون ) أو(ونعتقد بأن ما ذهب إليه البصريون هو الصحيح، وذلك بأن عامل نصب الفعل املضارع بعد 

  .بأن املضمرة ولو كانت غري ذلك لنصبت يف كل موضع
معناها رجعت إىل معىن العاطفة امسا على اسم فإذا قال القائل أللزمنك أو هذه إذا حقق ) أو(واعلم أّن "

ليكون من لزوم لك أو قضاء منك  صلأنا مالزم لك أو قاض أنت حقي، فكأنه يف األ: تقضيين حقي، فاملعىن
بعدها، ليصري ما بعدها مصدرا ) أن(حلقي، فكأنك عطفت مصدرا على مصدر وبذلك صح عندنا إضمار 

  )2(".يف املعىنمعطوفا 

فهي إذن حرف عطف ال عمل هلا، ولكنها عطفت مصدر مقّدر على مصدر متوهم، ومن مث لزم إضمار 
 .بعدها) أن(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .234اجلىن الداين، ص : أبو القاسم المرادي) 1(
 .213رصف املباين، ص : المالقي) 2(
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وخالصة ما ميكن أن يستنتج يف هذا املقام أن أدوات النصب هي من حروف املعاين إذ تكون أداة أساسية 
  .يف تأليف البنية اللغوية فهي حمور الربط

فأدوات النصب خمتصة تدخل على الفعل املضارع، فتلحق به حالة إعرابية وهي النصب، تنقسم األدوات 
  :الناصبة للفعل املضارع إىل قسمني

  .أْن، إذن، لن، كي: األدوات الناصبة للفعل املضارع بنفسها وهي: أوال
) الم اجلحود، الم التعليل، الم العاقبة( حىت، الالمات: األدوات الناصبة للفعل املضارع بأن املضمرة وهي: ثانيا

  .فاء السببية، واو املعية، أو
ا بالنسبة للفصل الثاين فسنتناول فيه دراسة األدوات  هذا كان بالنسبة للفصل األول وما استنتجناه، أمّ

  .اجلازمة للفعل املضارع
  



 

  

  : الفصل الثاني
األدوات الجازمة للفعل 

 المضارع



األدوات الجازمة للفعل المضارع                                        :            الفصل الثاني  
 

 
62 

  توطئة

  .الجازمة لفعل واحد دواتاأل: المبحث األول

  مل: أوال

ا: ثانيا ّ   مل

  الم األمر أو الم الطلب: ثالثا

  ال الناهية: رابعا

ــاجلزم ب: خامسا   )لن( ــ

  )أدوات الشرط(الجازمة لفعلين  دواتاأل: المبحث الثاني

  وفاحلر : أوال

  األمساء: ثانيا
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  :توطئة

  :الجزم تعريف 

  : لغة .1

أمضيتها : وجزمت اليمني جزما قطعته،: القطع، جزمت الشيء أجزمه جزما: جاء يف اللسان يف معىن اجلزم
أي قطعته، ومنه جزم  ؛وحلفت ميينا حتما جزما، وكل أمر قطعته ال عودة فيه، فقد جزمته، وجزمت ما بيين وبينه

  )1(.احلرف

  : اصطالحا  .2

  )2(".عبارة عن حذف احلركة، أو حرف من حروف العلة، أو ماشبه به بعامل"هو 

  )3(.يف األفعال مقابل اجلر يف األمساء واجلزم خاص باألفعال دون األمساء، وهو

عوامل جازمة لفعل واحد وعوامل جازمة لفعلني، وإىل : تقسم العوامل اجلازمة للفعل املضارع إىل قسمني
  :ذلك أشار ابن مالك بقوله

ِ طَ  مٌ َال  وَ َال بِ  ً ال اوَ  مْ لَ ا بِ ذَ كَ َه  لِ عْ  الفِ ا         ِيف مً زْ َج  ْع ا َض ب مَ   َل

ْ أَ  انَ يَّ  أَ َىت مَ  ّيْ ا             أَ مَ ْه مَ  ْن مَ وَ  نْ إِ بِ  مْ زُ اْج وَ    امَ ذْ ِإ  نَ ي

َ وَ  نْ إِ ا          كَ مَ ذْ ِإ  ُف رْ َح  وَ ىنَّ ا أَ مَ ثُ يْ َح وَ  ِ ب   )4(ااْمسً اِت وَ دَ ي األَ اق

  

  

                                                             
  .142، ص 3لسان العرب، ج: ابن منظور)1(
  .2، ص "وقفات يف جزم املضارع يف جواب الطلب"حبث بعنوان : سلوى أبو عرب )2(
  .9، ص 3الكتاب، ج: سيبويه)3(
ئي الجياني أبو عبد اهللا جمال الدين)4(   .58: ألفية بن مالك، دار املعارف، د ط، دت، ص: محمد بن عبد اهللا بن مالك الطّا
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  الجازمة لفعل واحددوات األ: المبحث األول

ا، وال يف النهي، والالم يف األمر ّ   :وهي على الوجه اآليت، )1(جيزم الفعل املضارع بعد مل، ومل

  لم: أوال
  :)2(مل حرف نفي، له ثالثة أقسام

ا َأَحدٌ ﴿: أن يكون حرفا جازما، حنو قوله تعاىل - 1 ُ ُكُفوً ه َُكْن َل َملْ ي ْد وَ وَل ُ َملْ ي ْد وَ ِ ل َ ، وهذا هو القسم )3(﴾َملْ ي
 .املشهور

؛ وذلك اغرتارا )مل(للفعل املضارع، حيث زعم اللحياين أن بعض العرب ينصب ب  جازماأن يكون حرفا  - 2

كَ ﴿: بقراءة بعض السلف مثل قوله تعاىل َك َصْدرَ  .بفتح احلاء نشرَح  )4(﴾َأَملْ نَْشرَْح َل

يث بني ابن عصفور أن السبب يف رفع الفعل حبأن يكون حرفا ملغى ال عمل هلا، فيأيت الفعل بعده مرتفعا،  - 3
ا أخذت حكم ال النافية وما النافية) مل(د بع ّ  .هو أ

ا للجزم) مل(ويبدو لنا أن أفضل األقوال وأقواها يف أقسام  ّ اللغة املشهورة فاجلزم لغة القرآن الكرمي، و  ؛هو أ
  .ج عن األصل فهو شاذ، ولغة نادرة ال يقاس عليهاعند العرب وما خر 

 :اختصاص لم -1
ما : مل يقم زيد أي: املضارع اللفظ، وصرف معناه إىل الفعل املاضي مثلبالدخول على الفعل ) مل(ختتص 

  )5(.قام

  

                                                             
  .44، ص 2املقتضب، ج: المبّرد)1(
  .365، ص 1مغين اللبيب، ج: ابن هشام األنصاري)2(
  .4 - 3اآلية : اإلخالص سورة)3(
  .1اآلية : االنشراح سورة)4(
  .236، ص 1999، ، 1أسرار العربية، دار األرقم بن األرقم، ط: عبد الرحمان بن محمد بن عبد اهللا أبي البركات األنباري)5(
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اق إىل أن األصل يف   ي، وأّن العلة أوجبت إسقاط األصلأن يليها الفعل املاض) مل(وذهب ابن الورّ
م لو استعملوا األصل ؛واستعمال الثقيل، أال وهو الفعل املضارع، وال جيوز الرجوع إىل األصل ، أال وهو الفعل ألّ

  )1(.له ملاضي لوقع اجلازم على غري ما بينا

تدخل على ماضي اللفظ، فرتد لفظه إىل املبهم دون معناه، ووجهة نظرهم ) مل(وذهب قوم آخرون إىل أّن 
  )2(.يف ذلك هو أّن احملافظة على املعىن أوىل من احملافظة على اللفظ

بالدخول على الفعل املضارع وترد معىن إىل الفعل  ختتص) مل(أن أصح األقوال هو أّن وحسب وجهة نظرنا 
  .مل جاء، مل قام: املاضي فال جيوز القول

 :بالجزم) لم(سبب اختصاص  -2
وذلك للتشابه الواقع بينهما، فالفعل املضارع  ؛اختصت باجلزم مثل حروف اجلزاء) مل(بني ابن الوراق أن 

  )3(.االستقبالاملاضي يقع بعد حروف اجلزاء مبعىن  يقع بعد مل مبعىن الفعل املاضي وكذلك الفعل
  )4(:باجلزم) مل( الختصاصوأضاف العكربي سببني آخرين 

قال فنسب أن له إىل زمن غري زمنه، أال وهو الزمن املاضي؛ لذا فإنّه يزداد ث) مل(ثقل الفعل املضارع، ونقل : 1
  .احلذف) مل(يكون عمل 

 الفعل املاضي والفعل املضارع باعتبار لفظه يستحق احلركة اإلعرابية، ولكنه الفعل املضارع إىل معىن) مل(صرف : 2
، ويف املعرب و السكون الذي هو يف املبىن بناء، أال وهامتوسط اباعتبار لفظه يستحق البناء؛ لذا جعل له حكم

  .بسبب عامل من العوامل
  
  
 

                                                             
اق محمد بن عبد اهللا بن العباس أبو الحسن)1(   ، مكتبة الرشيد، الرياض حتقيق حممود جاسم حممد الدرويش ،علل النحو: املعروف بابن الورّ

  .200، ص م1990، 1السعودية، ط
 م2001،  1، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط وضح حواشيه غريد الشيخ ،األشباه والنظائر: جالل الدين عبد الرحمان أبي بكر السيوطي)2(
  .248، ص 2ج  
اق)3(   .198املرحع السابق ، ص : ابن الورّ
  .47، ص 2اللباب يف علل البناء واإلعراب، ج: أبو البقاء العكبري)4(
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  لّما: ثانيا
ا(تأيت  ّ   )1(على ثالث أوجه) مل

 ).مل(فعال ماضيا مثل  لبهالفعل املضارع فتجزمه، وتنفيه، وتق ختتص بالدخول على - 1
ِظٌ ﴿:، حنو قوله تعاىلاالمسية، فتدخل على اجلملة استثناءتكون حرف  - 2 ا َحاف هَ يـْ ا َعَل مَّ ْن ُكلُّ نـَْفٍس َل أي  )2(﴾ِإ

 .إالّ عليها حافظ
مْ ﴿:كقوله تعاىل  ؛تكون ظرفية مبعىن حني - 3 هُ نـْ ا مِ نَ َقمْ تـَ ا َآَسُفونَا انـْ مَّ َل  .آسفوناأي حني  )3(﴾فـَ

  :الجازمة) لّما(أصل  -)1
ا(اختلف النحاة يف أصل  - ّ   أهي مركبة أم بسيطة؟) مل
ا : قال ابن السراج - ا"(أمّ ّ أالّ ترى " ما" "لو"وبنيت معها، فغريت حاهلا، كما غريت ) ما(ضمت إليها ) مل()" مل

ا"أنك تقول  ّ   )4(".مل"وال يتبعها شيء، وال تقول ذلك يف " مل
ا بسيطة" ما"و" مل"هي مركبة من  إذن ّ   )5(.عند ابن السراج، وهذا مذهب اجلمهور أيضا وقيل إ

ا(ويبدو لنا أّن ما ذهب إليه اجلمهور، أالّ وهو أّن  ّ   .الزائدة هو األقرب إىل الصواب) ما(و) مل(مركبة من ) مل

  ":لّما"و" لم" األمور المشتركة بين -)2
ا(و) مل(تشرتك  - ّ يف احلرفية فكالمها حرف نفي، خيتص بالدخول على الفعل املضارع، وجزمه : يف عدة أمور) مل

  )6(.ونفي معناه وقلب زمنه من احلال إىل املاضي

  

  

  

                                                             
ّد، األردن، : حتقيق ،حروف املعاين: أبو القاسم عبد الرحمان بن إسحاق الزجاجي)1(   .11م، ص 2010علي توفيق احلمد، دار األمل ارب
  .4اآلية :الطارق سورة)2(
  .55اآلية  :الزخرف سورة)3(
  .157، ص 2األصول يف النحو، ج :ابن السراج)4(
  .543، ص 2مهع اهلوامع، ج: جالل الدين السيوطي)5(
  .211العوامل املائة النحوية يف أصول علم العربية، ص عبد القاهر الجرجاني، )6(
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حنو قوله تعاىل  )1(دون أن يبطل عملها ريرعليهما على سبيل التق االستفهاموتشرتكان كذلك يف دخول مهزة  -
َك ﴿ َك َصْدرَ  )2(.﴾َأَملْ نَْشرَْح َل

  ":لما"و" لم"بين  االختالف -)3
ا(ختتلف  ّ   )3(يف مخسة أمور) مل(عن ) مل

ا(ال تقرتن  - 1 ّ ا تقم: "بأداة شرط، فال يقال) مل ّ ا ﴿: ختتص بدخول الشرط عليها كقوله تعاىل" مل"، بينما "إن مل َ ي
ا  لِّْغ مَ َ ا الرَُّسوُل بـ ُ أَيـُّهَ ه تَ لَّغَْت ِرَساَل َ ا بـ لْ فَمَ َ ْفع ْن َملْ تـَ ِإ بَِّك وَ ْن رَ َك مِ يْ َل  )4(.﴾أُنِْزَل ِإ

ا أدخلها وال جيوز قاربتها ومل - 2 ّ ا؛ تريد ومل ّ  )5(.أن الفعل حيذف بعدها يقال هل دخلت البلد؟ فتقول قاربنها ومل
ـــميتد الزمن املنفي ب - 3 ــ ا" ـــ ّ ـــ إىل احلال، بينما املنفي ب" مل ــ ـــ ومل "حيتمل أن يكون متّصال باحلال حنو قوله تعاىل) مل(ــ

 )6(".أكن بدعائك رّب شقيا
ــــ إن املنفي ب - 4 ــ ا(ـــ ّ ــــبينما املنفي ب همتوقع ثبوت) مل ــ ُذوقُوا َعَذاِب ﴿"مل ال يتوقع ثبوته قال تعاىل  ــ َ ا ي مَّ َلْ َل أي )7("﴾ب

م مل  ّ ا(و) مل(له متوقع، وإّن هذا الفرق بني  تذوقهمالعذاب ولكن  يذوقواأ ّ ا بالنسبة ) مل خاص باملستقبل أمّ
ا تقم ّ  .للماضي فهما سيان يف نفي املتوقع، وغريه مثل مايل قمت، مل تقم، أو مل

ــــجيوز حذف املنفي ب - 5 ـــولكن املنفي ب" مل" ــ ــ  .ال جيوز حذفه، إالّ للضرورة الشعرية" امل" ــ

  :الجازمة أو الم الطلبالم األمر : ثالثا
عدله " الالّمات"ملعان عديدة، وقد أفرد الزجاجي له مصنّفا خاصا أمساه  العرب الالم حرف ورد يف كالم

ا تنقسم إىل قسمني، قسم عامل وآخر غري عامل والعامل  ّ فيه حنو أربعني معىن، ومن املعروف عن هذه الالّمات أ
ا، وغري العامل يقسم إىل أقسام  ،قسم يعمل خفضا: يقسم إىل ثالث أقسام وقسم يعمل نصبا، وقسم يعمل جزمّ

  .، والم اجلواب، الم التعريف والالّم املوطئة للقسماالبتداءالم : عدة منها

                                                             
  .83شرح قطر الندي وبل الصدى، ص : ابن هشام األنصاري)1(
  .1اآلية  :االنشراح سورة)2(
  ،84-83املرجع السابق، ص: ابن هشام األنصاري)3(
  .67اآلية  :المائدة سورة)4(
  .89املرجع السابق، ص : ابن هشام األنصاري)5(
  .4اآلية  :مريم سورة)6(
  .8اآلية : ص سورة)7(
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، وهي الم جازمة للفعل املستقبل للمأمور الغائب، وهذا هو أصل )1(والم األمر هي الالم املوضوعة للطلب
هِ ﴿: دخوهلا، قال تعاىل ِ ت ْن َسعَ ةٍ مِ و َسعَ ْق ُذ فِ نْ يـُ ِ   )2(.﴾ل

ا إذا كان األمر للمخاطب فاألمر ال حيتاج إىل الالم هنا، وإّمنا يستغين عنها غالبا بصيغة افعل، تقول  أمّ
  .اخل...اذهب، انطلق

إّن الم األمر رمبا تدخل على املخاطب للتوكيد، تقول لتذهب يا زيد، لرتكب وعلى  )3(ويقول الزجاجي
فرُحوا(قرئ هذا  َ ْلي   ).فلتفرحوا(بالتاء  )4()فـَ

  )6(.، ولكن ابن احلاجب عدها قراءة شاذة)5(وعد الزجاجي القراءة بالتاء لغة جيدة

  .مفرداإنّه يقل كذلك دخول الم األمر على فعل املتكلم : )7(وقال ابن هشام
ألن املتكلم ال يأمر  ؛املتكلم قليل جداوحنن رأينا من رأي القائلني الذين يقولون بأن دخول الم األمر على 

يف حديث النيب نفسه، إال إذا أنزهلا منزلة األجنيب وهو يف غىن عن ذلك، لكنه فصيح جائز رغم قلته بدليل وروده 
بإسقاط الياء، وجزم الفعل بعدها حبذف حرف العلة على اعتبار " فلنصل"عليه وسلم يف سنن الرتمذي صلى اهللا 

ا الم األمر ّ بإثبات الياء وحتريكها بالفتح، حيث عدت " فألصلي"وقد ورد هذا احلديث يف باقي كتب احلديث  أ
ـــ الالم هنا الم كي، والفعل بعدها منصوبا ب   .املضمرة بعد الم كي) أن(ــ

إن تتبعونا محلنا خطاياكم، وقال : فهي على تأويل شرط وجزاء؛ أي" ولنحمل خطاياكم"أما اآلية 
  )8(.االلتزامإن الم األمر هنا مبعىن اخلرب، وعدل اخلرب إىل الم األمر، للمبالغة يف : العكربي

نه كما يغلب أما فيما يتعلق بدخول الم األمر على املخاطب، فهو فصيح جائز رغم قلته لكن األجود م
  .عنها بفعل األمر مباشرة، وهذه هي لغة القرآن الكرمي واالستغناءحسب رأينا هو عدم دخوهلا عليه، 

  

                                                             
  .249، ص 1مغين اللبيب، ج: ابن هشام األنصاري)1(
  .7اآلية :الّطالق سورة)2(
  .89م، ص 1992،  2، دار صادر، بريوت، ط مازن املبارك: حتقيق ،الالمات :أبو القاسم عبد الرحمان بن إسحاق الزجاجي )3(
  .58اآلية : يونس سورة)4(
  .746، ص 2شرح التصريح على التوضيح، ج: خالد بن عبد اهللا األزهري)5(
  .252، ص 2ج، الكافية يف النحو: رضي الدين)6(
  .647م، ص 1996، ،1، عامل الكتب، ط: حممد السيد أمحد عزوز: حتقيق ،إعراب القراءات الشواذ :أبو البقاء العكبري)7(
  .192، ص 2عيسى البايب احلليب وشركائه، دط، دت ج: عيسى حممد البجاوي، الناشر: حتقيقالتبيان يف إعراب القرآن  :أبو البقاء العكبري)8(
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  :عمل الم األمر -)1
يتضح مما سبق أّن الم األمر ختتص بالدخول على الفعل املضارع الغائب، وقد تدخل على املتكلم 

 )1(جازمة له وإن خرجت عن الطلب إىل غريه من األغراضواملخاطب، وهي الم جازمة للفعل املضارع، وتبقى 
ّك: "حنو قوله تعاىل   )2(".ونادوا يا مالك ليقض علينا رب
واإللزام إىل الدعاء، ألنّه خرج من أدىن املنزلة إىل  االستعالءخرج طلب الفعل على وجه : ليقضى: الشاهد

ــــ أعلى املنزلة، ورغم ذلك جاء الفعل جمزوما ب   .، وعالمة جزمه حذف حرف العلة)مرالم األ(ـ
ْكُفرْ ﴿: وقوله تعاىل َ ْلي َ فـَ ْن َشاء مَ   )3(.﴾وَ

) الم األمر(ــــ جاء الكالم يف اآلية على لفظ األمر للتهديد، ورغم ذلك جاء الفعل جمزوما ب: فليفكر: الشاهد
  .وعالمة جزمه السكون

  ):الم األمر(ــــ سبب الجزم ب -)2
فأشبهت  كون األمر طلبا، وهو عبارة عن غرض لألمريعود إىل  ) الم األمر(ــــــ اجلزم ببني العكربي أن سبب 

المه الم املفعول له، وهي جارة، فيجب أن تكون الم األمر جازمة، فاجلزم يف األفعال هو مقابل اجلر يف األمساء 
ا كسرت   )4(.ولشبهها 

اق أّن السبب يف جزم  ت الالم صاشرتاك األمر بالالم وغريها يف املعىن، وخهو ) الم األمر(وبني ابن الورّ
ا ال تستعمل للعهد، وملن هو غائب، فأدخلت  ت يف ذلك الم التعريف؛ ألّ بذلك، لدخوهلا على الغائب، فشا

  )5(.الالم من بني سائر احلروف هلذا املعىن

  :حركة الم األمر -)3
، فإن تقدمها واو أو فاء كانت ساكنة، ورمبا  االبتداءوالم األمر مكسورة أبدا إذا كانت يف : "قال اخلليل

  )6(".كسرت مع الواو والفاء

                                                             
  .295مغين اللبيب، ص : ابن هشام األنصاري)1(
  .77اآلية : الزخرف سورة)2(
  .29اآلية :الكهف سورة)3(
  .49، ص 2اللباب يف علل البناء واإلعراب، ج: أبو البقاء العكبري)4(
اق)5(   .198علل النحو، ص : ابن الورّ
  .327، دت، ص 2املفصل يف علم العربية، دار اجليل، بريوت، لبنان، ط: أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري)6(
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اء اخلليل"ولقد وافق  يف ذلك، وبني أن الم األمر تسكن مع الواو والفاء طلبا للتخفيف، مثل اهلاء " الفرّ
  )1(.ا بعضهموهو قال وهي قالت، وإن أكثر العرب على التسكني، وقد كسره: وصلت بالواو، تقولتسكن إذا 

وأضاف الزجاجي سببا آخر لتسكني الم األمر مع حريف الواو أو الفاء وهو أن الواو والفاء يتصالن 
ا جزء منها، فبالتايل ميكن الوقوف على واحد منهما ّ   )2(.بالكلمة وكأ

عدا قوله  وإن تسكني الم األمر بعد الواو أو الفاء أكثر من حتريكها، لذا أمجع القراء على التسكني فيما
يقِ ﴿:)3(تعاىل ِ ت ِت اْلعَ يْ بـَ فُوا بِاْل طَّوَّ َ ْلي ُهمْ وَ وفُوا نُُذورَ ُ ي ْل وا﴿،)4(﴾وَ ُ تـَّع تَمَ َ ي ِ ل ، حيث سكنهن أهل املدينة وعاصم )5(﴾وَ

  )6(.واألعمش، وكسرهن أبو عبد الرمحن السلمي

ا إذا سبقت الم األمر حبرف العطف  ) مث(ألّن  ؛جييزون غري ذلك، فاألفضل كسرها، والبصريون ال )مث(أمّ
) مث(مبا بعده، ولقد أجاز بعض النحويني تسكني الم األمر مع  واالبتداءحرف يقوم بنفسه، وميكن الوقوف عليه، 

مْ ﴿: قياسا على الواو، والفاء، وعلى ذلك قرأ بعض القراء هُ َفثـَ ْقُضوا تـَ بتسكني الالم، ولكن الكسر هنا  )7(﴾مثَُّ ْليـَ
  )8(.أجود

يبدو لنا أن الرأي  )9(من األمور املستقبحة) مث(املالقي رأي الزجاجي، وعد تسكني الم األمر مع وأيد 
القائل بتسكني الم األمر إذا سبقت حبريف الواو والفاء أفضل من الرأي القائل بالكسر، وذلك للتخفيف من توايل 

ا جزء منها، فال ميكن احلركات؛ وألن الواو والفاء تتصالن مبا بعدها اتصاال وثيقا حىت تص ّ بح هذه احلروف وكأ
  .ألنّه حرف يستقل بنفسه ؛مبا بعدها واالبتداءالوقوف على أحدها، خبالف مث فإنّه ميكن الوقوف عليها 

  :لسببنيوبني ابن مالك أن تسكني الم األمر بعد هذه األحرف، إّمنا هو رجوع لألصل فيها، وذلك 
  .واألصل عدمهازيادة  اإلعرابية، فاحلركةسبب مشرتك فيه، أال وهو أن السكون مقدم على احلركة : األول

                                                             
اء)1( ، اهليئة العامة للكتاب،  حممد علي النّجار، أمحد يوسف جنايت، عبد الفتاح إمساعيل الشليب،: حتقيق ،معاين القرآن :أبو زكرياء يحي بن زياد الفرّ

  .224، ص 2م، ج2000
  .89الالمات، ص : الزجاجي)2(
  .689شرح ألفية ابن مالك، ص : ابن الناظم)3(
  .29اآلية: الحج سورة)4(
  .66اآلية : العنكبوت سورة)5(
  .224، ص 2معاين القرآن، ج: الفراء)6(
  .29اآلية : لحجا سورة)7(
  .89السابق، ص : الزجاجي)8(
  .303رصف املباين، ص : المالقي)9(



األدوات الجازمة للفعل المضارع                                        :            الفصل الثاني  
 

 
71 

ـــ وهو سبب لفظي خاص ب: الثاين ا هو )الم األمر(ــ ا لعملها، والذي منع من سكو ، حيث االبتداء، مشا
معها فيه الم كي  الشرتكتها، فلذا كسرت، ولو كان تسكني الالم بدون سبب خيصبساكن  االبتداءيتعذر 

  )1(.الواقعة بعد حريف الواو أو الفاء

لكن بين سليم ، بساكن  االبتداء، حيث يتعذر االبتداءعلى كسر الم األمر يف  االتفاقوعلى الرغم من 
ا يف بداية الكالم لغة   )2(.يفتحو

  : حذف الم األمر -)4

  ".يف الشعر وتعمل مضمرة جيوز حذفهاقد ]الم األمر[واعلم أّن هذه : ")3(قال سيبويه
  :ومثل له بقول الشاعر

َ  ِد فْ تَـ  دٌ مَّ ُحمَ  َ  لُّ كُ   َك َس فْ نـ ُ  ءٍ يْ َش  ْن مِ  ُت فْ ا ِخ ا مَ ذَ ِإ              سٍ فْ نـ َ تـ   )4(اَال ب

لتفد، وعلى الرغم من ذلك بقي عملها، فالفعل جمزوم وعالمة : حذفت الم األمر، فالشاعر أراد: تفد: الشاهد
  .حرف العلةجزمه حذف 

  )5(:بني السيوطي أّن النحاة اختلفوا يف حذف الم الطلب وبقاء عملها على أقوال عدة
، ولكن بشرط أن يسبق بقول وهذا مذهب الكسائي، ومنه االختيارجواز حذف الم الطلب مطلقا حىت يف   - أ

ِ  لْ قُ : "قوله تعاىل َ عِ ل ُ نُ آمَ  ينَ ي الذِّ ادِ ب  )6(".ةالَ وا الصَّ يمَ قِ وا ي
ا  فالالم حمذوفة ؛"ليقيموا: "املضمرة فالتقدير عنده) مربالم األ(حيث اعتربه الكسائي جمزوما : يقيموا :الشاهد ألّ

  .جاءت بعد قول، وبقي عملها رغم حذفها فالفعل جمزوم وعالمة جزمه حذف النون ألنّه من األفعال اخلمسة
 .رفض حذف الم الطلب ولو يف الشعر، وهذا مذهب املربد  -  ب

                                                             
  .447، ص 2شرح التصريح على التوضيح، ج: خالد بن عبد اهللا األزهري)1(
  .111اجلين الداين، ص : أبو القاسم المرادي)2(
  . 8، ص 3الكتاب، ج: سيبويه)3(
  .فقيل حلسان بن ثابت، وقيل أليب طالب، وقيل لألعشى مختلف في نسبه،)4(

، ص 2م، ج2003،  1اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني، املكتبة العصرية، ط: ن األنباريأبو الربكات، كمال الدي
432.  

  .540 -539، ص 3مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، ج: جالل الدين السيوطي)5(
  .31اآلية :إبراهيم سورة)6(
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سواء تقدمه أمر بالقول، أم مل  االختيارحذفه يف جواز حذف الم الطلب يف الشعر للضرورة، وعدم جواز  -ج
 .هو وقوع الفعل جوابا للطلب،أن سبب اجلزم يف اآلية السابقة ،املذهب هذا يتقدمه، واعترب أصحاب 

ليضرب : أي ؛لزيد يضرب عمراقلت : بعد قول، ولو كان غري أمر، حنو االختيارجواز حذف الم األمر يف  -د
دون أن يسبق  االختيارالذي جعل حذف الم األمر يف يف ضرورة، وهذا مذهب ابن مالك،  وال جيوز غريه إالّ 

  : بقول أمر أقل من حذفه بعد قول أمر، واستدل عليه بقول الشاعر
ِ  ُت لْ قُـ                    ْ َد لَ  اٍب وَّ بـَ ل َ تَـ                          اَه ارَ دَ  هِ ي   )1(.اَه ارُ َج ا وَ َه ُؤ  َمحْ ِين إِ فَ  نْ ذَّ ي

حذف الم األمر بعد قل، ولقد اعترب ابن مالك أّن احلذف هنا ليس بضرورة؛ لتمكن الشاعر من : تيذن: الشاهد
  .قول إيذن

  ال الناهية: رابعا
الناهية هي الالم املوضوعة لطلب الرتك، وختتص بالدخول على الفعل املضارع ) ال(أن  )2(بني ابن هشام

َ ﴿: أكان املطلوب منه خماطبا حنو قوله تعاىل سواء ،وجزمه اء َ ي ِ ل ُدوَُّكمْ َأوْ عَ ُدوِّي وَ تَِّخُذوا عَ ، أو غائبا حنو )3(﴾َال تـَ
رِينَ ﴿: قوله تعاىل ِ نُوَن اْلَكاف ْؤمِ تَِّخِذ اْلمُ َ َِني  َال يـ ن ْؤمِ وِن اْلمُ ْن دُ َ مِ اء َ ي ِ ل ا قد تصحب فعل املتكلم )4(﴾َأوْ ّ ، وأ

  :الشاعركقول )5(قليال
رَ  نَّ فَ رِ ْع  أَ َال      رَ بـْ   ً ُ امِ َد ا مَ رً وَ ا ِح ب   )6(ارِ وَ كْ أَ  اٍب قَ ْع ى أَ لَ َع  اْت فَ دَ رْ مُ                    ا    هَ ع

دخلت ال الناهية على املتكلم، وجزم الفعل بعدها، وهذا قليل ويكثر جزم فعل املتكلم املبين : ال أعرفن: الشاهد
: ال أخرج، ال خنرج، ألّن املنهي هنا هو الفاعل احملذوف، والذي ناب عنه ضمري املتكلم، واألصل: للمفعول، حنو

                                                             
  .150م، ص1980، 1السيد إبراهيم حممد، دار األندلس، ط: الشعر، حتقيقضرائر : ، ابن عصفورالبيت لمنصور بن مرثد األسدي)1(
  .324 -323مغين اللبيب ،ص : ابن هشام األنصاري)2(
  .1اآلية :الممتحنة سورة)3(
  .28اآلية  :آل عمران سورة)4(
، ص 3، ج1966، 5العريب، بريوت، لبنان، طأوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، دار إحياء الرتاث : جمال الدين عبد اهللا بن هشام األنصاري)5(

183.  
عبد املنعم أمحد هريدي، ، جامعة أم : حتقيق ،شرح الكافية الشافية :، ابن مالك الطائي اجلياين، أبو عبد اهللا مجال الدينالبيت للنابغة الذبياني)6(

  .1568، ص 3، دت، ج1مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، مكة املكرمة، ط  القرى
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 ؛باهلمزة والنون إىل الفعل املبدوء الغيبةملبدوء بياء ال خيرجين أحد، وال خيرجنا أحد، حيث عدل عن الفعل ا
  )1(.تكلممن الغيبة إىل ال االلتفاتليتمكن من اإلسناد إىل ضمري املتكلم على سبيل 

ألّن املتكلم ال ميكن أن ينهي نفسه، إال إذا أنزهلا منزلة  ؛ونظن أن دخول ال الناهية على املتكلم غري جائز
  .األجنيب، وهو يف غىن عن ذلك

  :أصل ال الناهية -)1
ا زعالناهية الم األمر زيد عليها ألف فانفتحت، و ) ال(ورد عن بعض النحويني أن أصل  ّ ) ال(م السهيلي أ

ــــالنافية، وأن اجلزم بعدها إّمنا هو ب ا حذفت منعا وكراهة ا) الم األمر( ـ ّ يف  الجتماع المنيملضمرة قبلها، وأ
  )2(.اللفظ

 الشذوذ ألنيف أصل ال غاية يف  السهيليما ذهب إليه  حيان، وعد أبو )3(ورفض ابن هشام هذين الزعمني
فيه إضمار للجازم، وهذا ال جيوز إالّ يف الضرورة فقط، وألن النحويني سواء منهم الكوفيون أو البصريون قد أمجعوا 

ا بنفسها ال بغريها" ال"على أّن    )4(.تفيد معىن النهي عن الفعل، وأّن اجلزم واقع 

  :الناهية) ال(عمل  -)2
املخاطب منه أو الغائب  سواءالناهية ختتص بالدخول على الفعل املضارع، ) ال(يتضح من السابق أن 

 االستعالءوتعمل فيه اجلزم، وتبقى جازمة للفعل املضارع، وإن خرجت عن طلب الكف عن الفعل على وجه 
ا َال تـَُؤاِخْذنَا ِإ ﴿: واإللزام إىل غريه من األغراض حنو قوله تعاىل بـَّنَ نَارَ ْأ ا َأوْ َأْخَط   )5(﴾ْن نَِسينَ

واإللزام إىل الدعاء، ألنّه خرج من  االستعالءخرج النهي عن طلب ترك الفعل على وجه : ال تؤاخذنا: الشاهد
ـــــ األدىن منزلة إىل األعلى منزلة، ورغم ذلك جاء الفعل جمزوما ب   .، وعالمة جزمه السكون)ال الناهية(ـ

  : وقول الشاعر
هم    ّ ا صحيب عليّ مطي لك أًس                    وقوفا  ليقولون ال    )6(ى وجتمّ

                                                             
  .246، ص 2شرح التصريح على التوضيح، ج :األزهري)1(
  .300اجلىن الداين، ص : الحسن بن قاسم المرادي)2(
  .327مغين اللبيب   :ابن هشام األنصاري)3(
  .63 - 62، ص 3األشباه والنظائر يف النحو، ج: الدين السيوطيجالل )4(
  .286اآلية :البقرة سورة)5(
  .339رصف املباين يف شرح حروف املعاين، ص : ، أمحد بن عبد النور املالقيالبيت، ألمرئ القيس)6(
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لك: الشاهد ألنّه خرج من  ؛االلتماسإىل واإللزام  االستعالءخرج النهي عن طلب ترك الفعل على وجه : ال 
ــــ األنداد املتساوين يف املنزلة، ورغم ذلك جاء الفعل جمزوما ب ـــ   .وعالمة جزمه السكونالناهية، ) ال(ـ

  :الناهية بالجزم) ال(سبب اختصاص  -)3
، كما على ضده فاألمر ضد النهي، والعرب حيملون الشيء ؛الناهية باجلزم، محال على األمر) ال(اختصت 

  )1(.حيملونه على نظريه، وألن األمر مبنيا على الوقف، محل النهي عليه وجعل نظريا له؛ فلهذا خص باجلزم

  :ومعمولها) ال(بين الفصل  -)4
رور، وقيده ) ال(الفصل بني )2(عد ابن مالك الناهية ومعموهلا شيئا رديئا، ألنّه يشبه الفصل بني اجلار وا

  :بالضرورة الشعرية، ومثل له بقول الشاعر
ِ  ْع َش  َختْ ا َال انَ َخ وا أَ الُ قَ وَ  ِ ظْ تَ  َك مِ وْ قَـ  قِّ َح  ا ذَ َال وَ  يزْ زِ َع                        ملٍ اظَ ل   )3(مْ ل
  .حق قومك ال تظلم ذا: فاألصل مفصل بني ال الناهية وجمزومها الفعل تظل: حق قومك تظلم ال ذا: الشاهد

  )4(.ال اليوم تضرب: وبني الصبان أن من النحاة من أجاز الفصل بني ال وجمزومها يف قليل من الكالم حنو

  ):لن(الجزم : خامسا
، وأشار ابن مالك لالستقبالحرف نفي، ينصب الفعل املضارع بنفسه، وخيلصه ) لن(اتفق النحاة على أن 

  :بقوله) لن(إىل عمل 
  )5(وبلن انصبه وكي كذا بأن

ـــحكى اللحياين يف نوادره أن من العرب من جيزم ب ــــتشبيها هلا ب) لن( ــ فهي حرف نفي مثلها، ومما ) مل( ـــ
  :قول الشاعر) لن( جاء جمزوما بعد

َ أَ  َ ي َس ادِ ي َ ب َ  ُت نْ ا كُ مَ  زُّ ا ِع اي ُ َحيْ  ْن لَ فَـ            مْ كُ دَ عْ بـ ِ  ل َ  ْنيِ نـَ يـْ عَ لْ ل   )6(رُ ظَ نْ مَ  كَ َد عْ بـ

ـــ جاء الفعل جمزوما ب: فلن حيل: الشاهد ــ   .، وعالمة جزمه حذف حرف العلة)لن(ـ

                                                             
  .236أسرار العربية، ص : أبو البركات األنباري)1(
  .578، ص 3ية الشافية، جشرح الكاف: ابن مالك الطائي الجياني)2(
  .541، ص 2، يف مهع اهلوامع، جلم ينسب لقائل)3(
  .4، ص 4حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، دار إحياء الكتب العربية، دط، دت، ج: العيني)4(
  .57ألفية ابن مالك، ص : ابن مالك الطائي الجياني)5(
  .357املباين، ص رصف : يف كتاب ،لكثير عزة، لبيتا)6(
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: ، ويف هذا قال املالقي)1(بالفتحة عن األلف للضرورة لالجرتاءإنّه حمتمل، ) لن حيل(وقيل يف هذا الشاهد 
بإثبات األلف، والنصب مقدر يف الواو املنقلبة األلف عنها، مث " حيلى"وأظهر من هذا عندي أن يكون األصل "

  )2(".حذفت، واجرتئ بالفتحة اليت فيها قبلها للداللة عليها

ا صيغة شاذة، ورواية ) لن(ــــ وعلى هذا فإّن اجلزم ب اللحياين هي من النوادر الواردة عن العرب، وال يعتد 
  .وال ميكن أن يعمم عليها قاعدة

  "أدوات الشرط"الجازمة لفعلين  دواتاأل: المبحث الثاني

  : الشرط لغة

  )3(".يف البيع وحنوه، واجلمع شروط والتزامهإلزام الشيء "هو 

  )4(".الشرط هو وقوع الشيء لوقوع غريه" :الشرط اصطالحا

إّن ترتيب وقوع أمر على أمر آخر ال يتم إالّ بأداة خمصوصة وتسمى هذه األداة أداة الشرط، ومن املعلوم 
  .احلروف واألمساء: أّن أدوات الشرط جازمة لفعلني، وتقسم إىل قسمني

  الحروف: أوال

  :قسم ابن هشام احلروف اجلازمة لفعلني إىل قسمني

 ).إنْ : (حرف باتفاق وهو - 1
 )5().إذما: (األصح وهوحرف على  - 2

 
                                                             

  .375مغين اللبيب ، ص : ابن هشام األنصاري)1(
  .357رصف املباين، ص  :المالقي)2(
  .56، ص 8ج: لسان العرب :ابن منظور)3(
د)4(   .45، ص 2املقتضب، ج:المبرّ
  .189، ص 3أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، ج :ابن هشام األنصاري)5(
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  :إنْ : 1
، حنو قوله )2(، وضع للداللة على جمرد تعليق اجلواب على الشرط)1(حرف شرط جيزم فعلني باتفاق النحاة

دْ ﴿: تعاىل ُ وا نـَع ودُ ُ ع ْن تـَ ِإ   .)3﴾وَ
ــــ جزم ب: الشاهد  ؛النونتعودوا وهو فعل الشرط وعالمة جزمه حذف : فعلني مضارعني، األول منهما) أنْ (ــ

  .وعالمة جزمه السكون" جواب الشرط"نعد وهو : ألنّه من األفعال اخلمسة والثاين
هي أم " إن"وزعم اخلليل أن : "سيبويهأم أدوات الشرط، وما يدل على ذلك قول ) إنْ (ولقد جعل اخلليل 

، ومنها ما هامااستفيتصرفن فيكن حروف اجلزاء فسألته مل قلت ذلك؟ فقال من قبل أين أرى حروف اجلزاء قد 
ازات) ما(يفارقه    )4(".فال يكون منه اجلزاء، وهذه على حال واحدة أبدا ال تفارق ا

ا يف  ) إنْ (إّن : "أم أدوات الشرط املّربد، حيث قال) أنّ (وتبع اخلليل يف جعل  أصل اجلزاء ألنّك جتازي 
  )5(".، مث تصرفها منه يف كل شيء وليس هكذا سائرها...كل ضرب منه

أم هذا الباب، للزومها هلذا املعىن، وعدم خروجها عنه إىل ) إنْ (واعلم أّن : "قالوكذلك ابن يعيش 
  )6(".غريه

ا تستعمل يف مجيع صور : أم أدوات الشرط هو" إنْ "ويفهم من األقوال السابقة أن السبب يف جعل  ّ أ
ْن : (الشرط، بينما غريها ال يصلح إالّ للعاقل، مثل ، وقد تأيت بعض األدوات )ما: (عاقل، مثل، أو لغري ال)مَ

ا ال تعمل، مثل) ما(مىت، وإذا فارقت بعض األدوات : ، مثللالستفهام ّ   ).إذ(و) حيث: (فإ
ا حرف، وباقي األدوات أمساء، واحلروف : أم األدوات أال وهو) إنْ (وأضاف العكربي سببا آخر جلعل  ّ أ

  )7(.إفادة املعاينهي األصل يف 

                                                             
  .189، ص 3أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، ج :ابن هشام األنصاري)1(
ه، 1424، دار القلم، بريوت، لبنان،  يوسف حممد البقاعي: مراجعة وتصحيحشرح شذور الذهب : جمال الدين عبد اهللا ابن هشام األنصاري)2(

  .343م، ص 2003
  .19اآلية :األنفال سورة)3(
  .63، ص 3الكتاب، ج :سيبويه)4(
د)5(   .49، ص 2املقتضب، ج: المبرّ
  .156، ص 8شرح املفصل، ج: ابن يعيش)6(
  .50، ص 2اللباب يف علل البناء واإلعراب، ج: أبو البقاء العكبري)7(
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ــــقد تقرتن ب) إنْ (إّن  )1(:هشاموقال ابن  ا ) ال( ـ ّ حنو قوله  االستثنائية) إالّ (النافية، فيظن من ال معرفة له أ
  )2(".إالّ تنفروا يعذبكم عذابا أليما: "تعاىل

النافية املدغمة فيها، وفعل الشرط تنفروا جمزوم ) ال(الشرطية، و) إنْ (إالّ مكونة من : إالّ تنفروا: الشاهد
ــب ــ ــ ــ الشرطية املدغمة ب" إنْ "ــ ـــ ــ لنون، ألنّه من األفعال اخلمسة، والواو ضمري ا النافية، وعالمة جزمه حذف) ال(ـ

  .متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل
  زائدة هي أم نافية مؤكدة؟أ) إن(الواقعة بعد ) ما(ووقع خالف بني الكوفيني والبصريني حول 

ا تكون مبعناها " ما إن زيد قائم: "حنو) ما(الشرطية إذا وقعت بعد ) إنْ (فذهب الكوفيني إىل أن  ّ فإ
ورٍ ﴿: على قوهلم بآيات من القرآن الكرمي ومنها قوله تعاىل اواستدلو  الَّ ِيف غُرُ وَن ِإ رُ ِ ِن اْلَكاف ما الكافرون : ، أي)3(﴾ِإ

ونَ ﴿:إالّ يف غرور، وقوله تعاىل ُ الَّ تَْكِذب تُمْ ِإ ْن أَنـْ ْن  ﴿:أي ما أنتم، وقوله تعاىل)4(﴾ِإ ميَانُُكمْ ِإ رُُكمْ بِهِ ِإ ُ ْأم َ ا ي قُلْ بِئَْسمَ
َِني  ن ْؤمِ تُمْ مُ ابِِدينَ ﴿: أي ما كنتم مؤمنني وقوله تعاىل )5(﴾ُكنْ عَ ٌد فَأَنَا َأوَُّل اْل َل لرَّْمحَِن وَ ِ ْن َكاَن ل أي ما كان  )6(﴾قُلْ ِإ

، لتوكيد النفي، مثل اجلمع بني )ما(جاز اجلمع بينهما وبني ) ما(الشرطية مبعىن )إنْ (أن  ثبتولد، فإذا للرمحان 
  .؛ لتوكيد اإلثبات)الالم(و) إن(

ا ال تؤثر يف املعىن؛ ) إنْ (الواقعة بعد ) ما(ومذهب البصريني أن  ّ الشرطية زائدة دخوهلا كخروجها، حيث أ
ُ ﴿: هللا تعاىلبعد النفي، كما قال ا) من(لذا تصبح مبنزلة  ه رُ هٍ َغيـْ َل ْن ِإ ُكمْ مِ ا َل مالكم إله غريه، وأشبهت : أي )7(﴾مَ

نَْت َهلُمْ ﴿: ما إذا وقعت زائدة كما يف قوله تعاىل ِ نَ اللَّهِ ل ةٍ مِ ا رَْمحَ مَ ا ﴿: برمحة اهللا وقوله تعاىل: ، أي)8(﴾فَِب مَ فَِب

مْ  اقـَهُ يثَ   .بنقضهم ميثاقهم: أي )9(﴾نـَْقِضِهمْ مِ

                                                             
  .33مغين اللبيب ، ص : ابن هشام األنصاري)1(
  .39اآلية :التوبة سورة)2(
  .20اآلية :الملك سورة)3(
  .15اآلية  :يس سورة)4(
  .93اآلية :البقرة سورة)5(
  .81اآلية : الزخرف سورة)6(
  .59اآلية : األعراف سورة)7(
  .159اآلية : آل عمران سورة)8(
  .13اآلية المائدة  سورة)9(
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يف بعض املواضع، ولكن ) ما(الشرطية تقع مبعىن ) إنْ (على أقوال الكوفيني السابقة بالتسليم بأن  اوردو 
َِني ﴿: بالنسبة لقوله تعاىل ن ْؤمِ تُمْ مُ ْن ُكنْ ميَانُُكمْ ِإ رُُكمْ بِهِ ِإ ُ ْأم َ ا ي هنا شرطية وجواب الشرط ) إن(إّن  اقالو  )1(﴾قُلْ بِئَْسمَ

  .دة عجل من دون اهللاأي إميان يأمر بعبامؤمنني ف كنتمإن  : مقدر تقديره
ابِِدينَ ﴿: وكذلك بالنسبة لقوله تعاىل عَ ٌد فَأَنَا َأوَُّل اْل َل لرَّْمحَِن وَ ِ ْن َكاَن ل هنا شرطية ) نْ إ(إّن : ا، قالو )2(﴾قُلْ ِإ
  .وجواب الشرط فأنا أول العابدين

ا بالنسبة لقوهلم ؛ لتوكيد )الالم(و) إنّ (هو لتوكيد النفي، كما أن اجلمع بني ) ما(و) إنْ (إن اجلمع بني : أمّ
 ؛، قال البصريون إّن هذا الكالم مردود عليهم ألنّه لو كان األمر كما زعموا لوجب أن يكون الكالم إجيابااإلثبات

ال يصري نفيا خبالف  اإلثبات إثباتفإنّه ال يغري املعىن، ألن ألن نفي النفي إثبات، وعلى هذا خيرج توكيد اإلثبات 
  )3(.النفي

  أم ال؟) إذ(الشرطية هل تقع مبعىن "إنْ "ووقع خالف بينهم أيضا حول 
واستدلوا على رأيهم مبا جاء يف القرآن الكرمي والسنة النبوية ) إذْ (الشرطية تقع مبعىن ) إنْ (يرى الكوفيون أن 

: )4("وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله": يف قوله تعاىل) إنْ (وكالم العرب، فقالوا إّن معىن 
الشرطية تفيد الشك، خبالف إذ فليس فيها معىن الشك، وإذا ثبت أّن ) إنْ (ومما يدل على ذلك هو أّن ) إذ(
ر ألّن اليهود كانوا يف شك من أم ؛الشرطية فيها معىن الشك، فال جيوز أن تكون يف هذا املوضع شرطية) إنْ (

ا مبعىن الرسالة،  ّ   .هنا) إذ(فدل ذلك على أ
َ ﴿: أيضا حسب رأيهم قوله تعاىل) إذ(ومما وقعت فيه إّن الشرطية مبعىن  ْن َشاء امَ ِإ رَ ْسِجَد اْحلَ نَّ اْلمَ تَْدُخُل َل

 ُ نِني اللَّه َِني ﴿: وقوله تعاىل )5(﴾آمِ ن ْؤمِ تُمْ مُ ْن ُكنْ َ ِإ اتـَُّقوا اللَّه   )6(.﴾وَ

أن احلرف جيب أن يكون داال على ما وضع له، واألصل عندهم أن تكون أن : ومذهب البصريني هو
ْن ﴿: يف قوله تعاىل) إذ(مبعىن ) إنْ (إنّه ال حجة هلم يف اعتبار : ظرفية وردوا على الكوفيني قائلني) إذا(شرطية، و ِإ وَ

                                                             
  .93اآلية : لبقرةا سورة)1(
  .81اآلية : لزخرفا سورة)2(
  .640 -636، ص 2اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني، ج: أبو البركات األنباري)3(
  .23اآلية :البقرة سورة)4(
  .27اآلية:الفتح سورة)5(
  .57اآلية :المائدة سورة)6(
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ِدنَا ى َعبْ ا َعَل نَ َّا نـَزَّْل ٍْب ممِ ي تُمْ ِيف رَ ا بالنسبة لقوهلم إن ) إنْ (ألن )1(﴾ُكنْ تفيد من ) إنْ (يف هذا املوضع شرطية، أمّ
م يف إخراج   ؛وإن مل يكن يف الكالم شك) إنْ (إّن العرب قد تستعمل : الشك، ردوا قائلني جريا على عادا

 فهو ال يشك يف أنّه ابنه" فأطعين ابينإن كنت "كالمهم خمرج الشك، وإن مل يكن هناك شك، مثل قوهلم 
م فيما بينهم   )2(.واستعمل مع ذلك إن فجاء خطاب اهللا هلم على عادة خطا

َِني ﴿وقال اجلمهور يف قوله عز وجل  ن ْؤمِ تُمْ مُ ْن ُكنْ َ ِإ اتـَُّقوا اللَّه هنا شرطية كما تقول البنك إن  ) إنْ (إّن  )3(﴾وَ
ا بالنسبة ، )4(كنت ابين فال تفعل ذلك نَّ ﴿: لقوله تعاىلأمّ تَْدُخُل ُ َل َ اللَّه ْن َشاء امَ ِإ رَ ْسِجَد اْحلَ َِني  اْلمَ ن فرّد عليه )5(﴾آمِ

  :البصريون بوجهني
والتقدير لتدخلن املسجد احلرام  ،أن يكون الشرط وقع على دخول املؤمنني املسجد احلرام آمني: الوجه األول -

 .-إن شاء اهللا -آمني
َِك ﴿: كون ذلك على طريق التأديب للعباد، ليتأدبوا به كما قال تعاىليأن  ل ٌ َذ ينِّ فَاِعل ءٍ ِإ َِشيْ نَّ ل ُقوَل َال تـَ وَ

 ُ َ اللَّه ََشاء الَّ أَْن ي   )6(﴾َغًدا ِإ

ا أدب اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم بقوله لألنّه ك " وال تقولن لشيء إّين فاعل ذلك غدا إالّ أن يشاء اهللا"مّ
  )7(".بكم الحقون - إن شاء اهللا -إنا"األدب على املشيئة، فقال ذا متسك 

إن شاء  –لتدخلن مجيعا املسجد احلرام : إّن املعىن يف اآلية)8(وإىل جانب ما قاله البصريون قال اجلمهور
من قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه  -إن شاء اهللا - : أالّ ميوت منكم أحد، أو أن ذلك القول - اهللا

أو إنّه من كالم امللك الذي أخربه يف املنام وبالنسبة للبيت ،لنا اهللا ذلك عندما أخربهم مبا رآه يف منامه، فحكى 
  :وجهنيو إنّه حممول على معنيني : قالوا

                                                             
  .23اآلية :البقرة سورة)1(
  .634، ص 2اإلنصاف يف مسائل اخلالف، ج :أبو البركات األنباري)2(
  .57اآلية : لمائدةا سورة)3(
  .40، ص 1مغين اللبيب، ج: ابن هشام األنصاري)4(
  .27اآلية : الفتح سورة)5(
  .23اآلية :الكهف سورة)6(
  .23اآلية : لكهفا سورة)7(
  .635، ص 2املرجع السابق ، ج: أبو البركات األنباري)8(
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مفتخر بسبب حرّ أدين قتيبة؟  افتخرأتغضب إن : م املسبب، واألصلان يكون على إقامة السبب مقأ - 1
 .احلزيكون سببا للغضب ومسببا على  فاالفتخار

 .فيما مضى زتاأن يكون على معىن التبني، أي أتغضب إن تبني يف املستقبل أّن أدين قتيبة ح - 2

  :إذما: 2
ا هي اليت وإن ما فيها ) ما(ال يكون فيها اجلزاء إال إذا ضم إليها ) إذما(إن  )1(:قال سيبويه ليت لغوا، ألّ

ا، وهي تشكل مع  ا  ال جيازي    .حرفا واحدا) ما(تعطيها اجلزاء، فبدو
وصارت  االمسيةففارقتها لذلك ) ما(وركب معها ) إذ(عبارة عن عنده ) إذما(أّن " سيبويه"يتضح من قول 

  .حرفا جازما
  :وأنشد سيبويه ليدلل على عملها قول الشاعر

ُ لَ  لْ قُ فَـ  وِل ُس ى الرَّ لَ َع  َت يْ تَـ ا أَ مَ ذْ ِإ  ْ  نَّ أَ مَ اطْ ا ذَ ِإ  َك يْ لَ ا َع ق َح            ه ِ ا   )2(ْس ل
ــاجلزم ب: الشاهد ـــ ــ ضمري متصل مبين : فعل ماضي مبين وعالمة بنائه السكون، والتاء: أتيت: وفعل الشرط) إذما( ـ

ــــ على الفتح يف حمل رفع فاعل، والفعل يف حمل جزم فعل الشرط ب وجواب الشرط فقل، وقد اقرتن اجلواب ) إذما(ــ
  .بالفاء، ألن اجلملة طلبية

ا إذا جردت من ) ما(ت إليها ضيفإذا أ) إذ(أن سبب اجلزم " ابن مالك" وبني ّ لزمتها ) ما(يعود إىل أ
اإلضافة إىل اجلمل، واإلضافة من خصائص األمساء، وعملها اجلر، فتكون بذلك منافية للجزم ألن اجلزم من 

ا اجلزم أضيفت إليها  ا قصد  يئها للعمل يف الفعل فصارت  ؛)ما(خصائص األفعال، فلمّ لتكفها عن اإلضافة، و
امال) ما( ازاة مقصودة    )3(.زمة ما دامت ا

  
  
  

                                                             
  .56، ص 3الكتاب، ج: سيبويه)1(
  .56، ص 3، املرجع نفسه ، جالبيت للعباس بن مرادس)2(
  .1621 -1620، ص 3شرح الكافية الشافية، ج: ابن مالك الطائي الجياني)3(
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  إّن الذي قوى احلكم حبرفيتها هو " واملالقي الذي قال  )1(حرفا، ابن يعيش،" إذما"ووافق سيبويه على كون 

ولكن بالنسبة للمّربد  )3(وكون إذما حرفا هو مذهب اجلمهور أيضا ؛)2("بالفعل، وتأثريها فيه واختصاصهاها، بناؤ 
  )5(.وتبعه يف القول ذلك ابن السراج )4(عنده باقية على امستيها مع الرتكيب) إذما(فإن 

  :اللذين قاال" املّربد وابن السراج"على " األزهري"خالد  ّد ور 
ا  : عليها اسم، واألصل فيها عدم التغيري فقال) ما(قبل دخول ) إذ(إن  ّ إّن التغيري قد حتقق فيها بدليل أ

ا، مثل املضارع فإنّه موضوع ألحد  ا ال يلزمه التغيري يف ذا كانت للماضي وصارت للمستقبل، وإن التغيري يف زما
  )6(.زمانه ينقلب إىل املاضي مع بقاء ذاته على أصلهافإّن  )مل(، وإذا دخلت عليه االستقبالاحلال أو : الزمانيني

لداللتها  بامسيها؛قبل الرتكيب حكم ) إذ(أّن الصحيح هو ما ذهب إليه سيبويه؛ ألّن " ابن مالك"وعّد 
حنو قوله ولوقوعها موقع مفعول فيه  ؛، مثل التنوين واإلضافة إليهااالمسيةعلى وقت ماض ولقبوهلا بعض عالمات 

ا﴿: تعاىل امً مَ لنَّاِس ِإ ِ َك ل ينِّ َجاِعُل نَّ قَاَل ِإ اٍت فََأَمتَّهُ مَ ِ ُ بَِكل بُّه اِهيمَ رَ رَ بـْ ى ِإ َل تـَ ذِ ابـْ ِإ وموقع مفعول به، حنو قوله  )7(﴾وَ

مِ نُوحٍ ﴿:تعاىل ِد قـَوْ عْ َ ْن بـ َ مِ َفاء ُكمْ ُخَل َل ْذ َجعَ   )8(.﴾ِإ

ازاة من معاين احلروف، ومن زعم أّن هلا مدلوال آخر  ازاة، وا مع عليه بعد الرتكيب فهو ا ا مدلوهلا ا أمّ
ا من  ّ العالّمات اليت كانت تقبلها قبل زائدا على ذلك فال حجه له يف ذلك، وهي باإلضافة إىل ذلك ال تقبل أي

  )9(.حرفيتها رتكيب فوجب انتفاء امسيتها، وثبوتال

  

                                                             
  .47، ص 7شرح املفصل، ج :ابن يعيش)1(
ه 1375، 1حممد حمي الدين عبد احلميد، ، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ط: حتقيق ،شرح األمشوين على ألفية ابن مالك: األشموني)2(

  .580، ص 3م، ج1955
  .149رصف املباين يف شرح حروف املعاين، ص  :المالقي)3(
  .443شذور الذهب، ص  شرح :ابن هشام األنصاري)4(
د)5(   .53، ص 2املقتضب، ج:المبرّ
  .248، ص 2شرح التصريح على التوضيح، ج: خالد األزهري)6(
  .124اآلية :البقرة سورة)7(
  .69اآلية : األعراف سورة)8(
  .191اجلين الداين يف حروف املعاين، ص : أبو قاسم المرادي) أنظر()9(
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، وضع للداللة على جمرد تعليق اجلواب على الشرط مثل )1(حرف على األصح) إذما": (ابن هشام"وقال 
  )2( ).إنْ (

  األسماء: ثانيا
  )3(:األمساء اجلازمة لفعلني إىل ثالث أقسام" ابن مالك"قسم 

  .رهاألشمن، ومهما، وما، على : قسم خايل من الظرفية فيه وهو -)1
  .الظرفية فيه وهو أين، ومىت، وحيثما، وأّىن، أيانقسم ال خيلو من  -)2
  ".أي"قسم حسب ما يضاف إليه، فيكون أحيانا ظرفا وأحيانا ال يكون وهو  -)3

  :القسم الخالي من الظرفية -أ
  :من: 1

زَ بِهِ ﴿: ، حنو قوله تعاىل)4(ت معىن الشرطنوضعت للداللة على العاقل، مث ضم ا ُجيْ ً لْ ُسوء مَ عْ َ ْن يـ   )5(.﴾مَ

ـــجزم ب: الشاهد ــ لْ (فعلني مضارعني األول منهما ) من( ـــ مَ عْ َ وهو فعل الشرط، وعالمة جزمه السكون والثاين ) يـ
ْن (وهو جواب الشرط وعالمة جزمه حذف حرف العلة من آخره، وجاءت ) جيز( يف اآلية للعاقل حسب ما ) مَ

  .وضعت له
ْن ﴿: حنو قوله تعاىل اميةاستفهأيضا تأيت ) من(أن  -أيضا –)6("ابن هشام"وبني  ا مِ نَ ثـَ عَ َ ْن بـ ا مَ نَ َل يـْ ا وَ َ وا ي قَاُل

قَِدنَا رْ ْن ِيف اْألَرْضِ ﴿: وموصولة حنو قوله تعاىل )7(﴾مَ مَ اِت وَ اوَ مَ ْن ِيف السَّ ُ مَ ه َْسُجُد َل َ ي   )8(.﴾َأَملْ تـَرَ أَنَّ اللَّه

  :ونكرة موصوفة حنو قول الشاعر
ِ ُح رْ أَ بِ  ْت لَّ ا َح ذَ ِإ  اكَ يَّ ِإ  وَ ينِّ ِإ  ْ ادَ وَ بِ  ْن مَ كَ                          انَ ل َ  هِ ي   )9(ورُ طُ ممْ  لِّ احملَ  َد عْ بـ

                                                             
  .189، ص 3إىل ألفية ابن مالك، جأوضح املسالك : ابن هشام األنصاري)1(
  .443شرح شذور الذهب، ص : ابن هشام األنصاري)2(
  .1624، ص 3شرح الكافية الشافية، ج :ابن مالك الطائي الجياني) أنظر()3(
  .443شرح شذور الذهب، ص : ابن هشام األنصاري)4(
  .123اآلية :النساء سورة)5(
  .431مغين اللبيب، ص : ابن هشام األنصاري)6(
  .52اآلية  :يس سورة)7(
  .18اآلية : الحج سورة)8(
  .433مغين اللبيب، ص : ، ابن هشام األنصاريالبيت للفرزدق)9(
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ْن (جاءت : الشاهد مع " ما"وبالنسبة لزيادة كشخص ممطور بواديه "هنا نكرة موصوفة، فالشاعر أراد قول ) مَ
  )1(.فهي ممنوعة كما قال ابن مالك" من"

  :ما: 2
ُ ﴿:، حنو قوله تعاىل)2(ضمنت معىن الشرطوضعت للداللة على ما ال يعقل مث  ه مْ َل عْ َ ْن َخْريٍ يـ وا مِ ُل ْفعَ ا تـَ مَ وَ

 ُ   )3(.﴾اللَّه
ــــجزم ب: الشاهد ــ ألنّه  ؛وهو فعل شرط، وعالمة جزمه حذف النون) تفعلوا(فعلني مضارعني األول منهما ) ما( ـ

يف اآلية لغري العاقل ) ما(وجاءت سكون، الوهو جواب الشرط، وعالمة جزمه " يعلمه"من األفعال اخلمسة والثاين 
  .حسب ما وضعت له

 هان الظرفية، رغم أّن ورودظرفا واعتربوها خالية م) ما(جميء  الو إّن مجيع النحويني أمه: )4("ابن مالك"قال 
  :حاء من العرب ومثل له بقول الشاعرظرفا ثابت يف أشعار الفص

ا خناف وال  ْنَ عبد اهللا فينا             فال ظلمً اتََك يا ب اومَ   )5(افتقارً
  .مدة وجودك بيننا واالفتقارهنا ظرفية زمانية، أي إننا ال خناف الظلم ) ما(جاءت : الشاهد

  :مهما: 3
  )6(.للداللة على ما ال يعقل، مث ضمن معىن الشرطاسم وضع 

وسألت اخلليل عن ": "سيبويه"ة هي أم بسيطة؟ قال مركبحرف؟ أ أهي اسم أم) مهما(لنحاة يف اواختلف 
ومبنزلتها مع " آتك تينمىت ما تأ: "إذا قلت) مىت(ها مع تلغوا، مبنزل) ما(أدخلت معها ) ما: (فقال هي" مهما"
ُ ﴿: كما قال اهللا عز وجل،) أين(ومبنزلتها مع " إن ما تأتيين آتك: "إذا قلت) إنْ ( ا تَُكونُوا ي نَمَ ْدرُِكُكمُ أَيـْ

                                                             
  .1629، ص 3شرح الكافية الشافية، ج: أبو مالك الطائي الجياني)1(
  .443شرح شذور الذهب، ص  :ابن هشام األنصاري)2(
  .197اآلية :البقرة سورة)3(
  .1626، ص 3املرجع السابق، ج: الطائي الجيانيأبو مالك أنظر )4(
  .398، ص 1يف كتاب مغين اللبيب ابن هشام األنصاري، ، ج: البيت للفرزدق)5(
  .443شرح شذور الذهب، ص  :ابن هشام األنصاري)6(
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ُت  وْ ُ اْحلُْسَىن ﴿: قوله تعاىل: مثل) أي(ومبنزلتها مع )1(﴾اْلمَ اء ُ اْألَْمسَ ه َل وا فـَ ا تَْدعُ ا مَ وا ءولكن استقبحوا أن يقر  )2(﴾أَي
  )3(".ن األلف اليت يف األوىلماهلاء  افأبدلو ) ما) (ما(لفظا واحدا فيقولوا 

  .الزائدة) ما(الشرطية ) ما(مركبة من  - وهو أحد علماء مدرسة البصرة –عند اخلليل ) مهما(إذن 
األوىل أبدلت هاءا، لقرب ) ما(وبني أّن ألف " ابن يعيش"مركبة، ) مهما(على رأيه يف كون " اخلليل"ووافق 

فيها  فحدث) ما(زيدت عليها " اكفف"مبعىن ) مه) (مهما(، ومذهب الكوفيني أّن أصل )4(خمرجها من خمرج اهلاء
  )5(.بالرتكيب معىن مل يكن من قبل

أصلها ) مهما(قيل إّن : "ووافق رأي الكوفيني حيث قال" اخلليل"قوال خالف فيه رأي " السيوطي"ونقل 
فصارا واحدة وحدث فيها بالرتكيب معىن مل يكن، وهو معىن الشرط ) ما(، ضمنت إليها )اكفف(مبعىن ) مه(

الشرطية ضمت إليها ) ما(أصلها  إنّ : ئر هذا القول كان أوىل من قول اخلليلفإذا ذكرت نظاوهلذا نظائر كثرية، 
  )6(.الزائدة) ما(

  )7().ما(فضم إليها ) مه(وقد جيوز أن يكون : وجوز سيبويه قول الكوفيني، فقال

) ما(الشرطية، و) ما(الشرطية، أو مركبة من ) ما(و ) مه(مركبة من ) مهما(ورفض ابن هشام أن تكون 
  )8(.أبدلت اهلاء من األلف األوىل منعا للتكرار، فهي يف نظره بسيطة ال مركبةالزائدة مث 

ا بسيطة على وزن : وقال أبو حيان ّ ا "فعلى"قيل إ ا لإلحلاق،، وألفها إمّ وزوال التنوين  للتأنيث وإمّ
  )9(.للتأنيث، واملختار فيها البساطة

                                                             
  .78اآلية : النساء سورة)1(
  .110اآلية :اإلسراء سورة)2(
  .59، ص 3الكتاب، ج: سيبويه)3(
  .42، ص 7شرح املفصل، ج :ابن يعيش)4(
  .582، ص 3شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، ج :األشموني)5(
  .103، ص 1األشباه والنظائر يف النحو، ج :أبو بكر السيوطي)6(
  .60، ص 3املرجع السابق ، ج :سيبويه)7(
  .436مغين اللبيب، ص  :ابن هشام األنصاري)8(
  1863، ص 4سان العرب، جارتشاف الضرب من ل :أبو حيان األندلسي)9(
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) مهما(، وكما اختلف العلماء يف تركيب )1()ما(عد رأي اخلليل، والكوفيني من أشهر األقوال يف أصل وي
إذا مل يعد عليها ، وتكون حرفا، االمسيةقد خترج عن ) مهما(أن " السهيلي"اختلفوا يف تسميتها، وحرفيتها فزعم 

  :اجلملة ضمري واستدل على ذلك بقول الشاعرحرف من 
ِ َخ  ْن مِ  ئٍ رِ امْ  نَد ِع  ْن كُ ا تَ مَ ْه ومَ    )2(مْ لَ عْ تَـ  اسِ ى النَّ لَ ى َع فَ ا َختْ اَهلَ َخ  نْ ِإ وَ        ةٍ قَ يل

  .جاء مهما حرف ألنّه ال حمل هلا من اإلعراب: الشاهد
ةٍ ﴿: قوله تعاىليف اسم بدليل رجوع الضمري إليها ) مهما(إّن : )3(وقال الرضي َ ي ْن َآ ا بِهِ مِ نَ ِ ت ا تَْأ ْهمَ وا مَ قَاُل وَ

َِني  ن ُْؤمِ َك مبِ ا َحنُْن َل ا فَمَ َ نَاِ  تَْسَحرَ ِ   )4(.﴾ل
  :قول الشاعرإذا وبدليل 

ُ تَ دْ ُس إذا  ُ فَ كَ   هِ يْ لَ ِإ  َت لْ ا وكَ همَ مَ وَ                    ةً اَع وَ طْ مِ  َت دْ ُس  ه   )5(اه
، خالفا ملن االمسيةشرطية ال خترج عن ) مهما(إّن : "قال - أيضا–وأبو حيان  )6("ابن يعيش"وقال بامسيتها 

ا تكون حرفا مبعىن  ّ ا تكون ) إن(زعم أ ّ وال جتر باإلضافة، وال  استفهاماوال خترج عن الشرطية خالفا ملن زعم أ
  )7().ما(و) من(حبرف جر، خبالف 

ولكن النحويني أمهلوا ذلك، ومل يذكروه وأنشد قول  تكون ظرفا لفعل الشرط،) مهما(إّن " ابن مالك"وقال 
  :الشاعر

ُ مَ ْه مَ  َك إنَّ وَ  َ  ِط عْ ا تـ ُ لَ وْ َس  َك نَ طْ ب   )8(اعَ ْمجَ أَ  ِم ى الذَّ هَ تـَ نْ  مُ اَال نَ  َك َج رْ فَـ وَ                       ه
ز  عن ذلك؛ جلواإنّه ال دليل : عليه قائال" ابن هشام"ورّد " تعط"هنا ظرفية لفعل الشرط ) مهما(وردت : الشاهد

ا للمصدر مبعىن   .أو قليالً  إعطاء كثرياأي : كو

                                                             
مصطفى السقا، اهليئة املصرية العامة للكتاب، : عبد احلميد طه، مراجعة: البيان يف غريب إعراب القرآن، حتقيق: أبو البركات األنباري )أنظر()1(

  .371، ص 1،ج 2م، ط20000
  .112، ديوانه، ص لزهير بن أبي سلمى،  البيت)2(
  .89، ص 4الكافية، جشرح الرضى على رضي الدين، )3(
  .132اآلية :األعراف سورة)4(
  .43، ص 7شرح املفصل، ج: ، ابن يعيشالبيت للمتنخل الهذلي)5(
  .42، ص 7املرجع السابق، ج:رضي الدين)6(
  .581، ص 3شرح األمشوين، ج :األشموني)7(
  .581، ص 3، شرح األمشوين، جالبيت لحاتم الطائي)8(
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ا و ) مهما(أّن  - أيضا –ومجاعة من النحويني " ابن مالك"وقال    :ستدل على رأيه بقول الشاعرايستفهم 
ِ عْ نـَ ي بِ ودِ أُ                         هِ يْ ا لَ مَ ْه مَ  ةَ لَ يـْ  اللَّ ِيل  امَ ْه مَ  َ رْ ِس ي وَ ل   )1(هِ يْ الَ ب

  ".ابن مالك"حسب قول  استفهاميةهنا ) مهما(وردت : الشاهد
د ابن هشام قائال إّن النحويني زعموا يف هذا البيت أّن  دت اجلملة توكيدا مبتدأ ويل اخلرب، وأعي) مهما(ورّ

مث ) أكفف(اسم فعل مبعىن ) مه: (الحتمال أن التقدير ؛والباء زائدة، وال دليل يف البيت لكههلا، وأودي مبعىن 
ــــ    استفهامااستأنف  ــ ــ   )2(.وحدها) ما(بـ

ى، وأيان: القسم الذي ال يخلو من الظرفية فيه: ب   .أين، ومتى، وحيثما، وأّن
  :أين: 1

ا عنه فيقال أين ) أين: ()3("ابن يعيش"قال  زبد؟  بيتك؟وأيناسم من أمساء األمكنة، مبهم، يستفهم 
  :أين تكن أكن، واملراد أن تكون يف مكان كذا أكن، قال الشاعر: وتنقل إىل اجلزاء فيقال

  
ْ أَ  َ  ْف رِ ْص تَ  نَ ي ِ ُ وَ َحنْ  َش يْ العَ  ْف رِ ْص نَ           ا        نَ ُد اة َجتِ َد ا الع ِ  اَه  ِ َال لتَّ ل   )4(يق

ــــاجلزم ب: الشاهد جمزوم ": نصرف"جمزوم وعالمة جزمه السكون، وجواب الشرط " تصرف"وفعل الشرط هو ) أين( ـ
ــــب ــ ساكنني، وجاءت أين للمكان حسب ما وضعت  اللتقاءمنعا عالمة جزمه السكون، وحرك بالكسر و ) أين( ــ

  .له
ا تَكُ ﴿: ، قال تعاىل)5(رةجائ) أين(مع ) ما(إّن زيادة : وقال ابن مالك نَمَ ُت أَيـْ وْ ْدرُِكُكمُ اْلمَ ُ   )6(.﴾ونُوا ي

ـــجزم ب: الشاهد ــ ـــ ــ  ؛وهو فعل الشرط وعالمة جزمه حذف النون" تكونوا: "فعلني مضارعني األول منهما) أين( ــ
للمكان " أين"وهو جواب الشرط، وعالمة جزمه السكون وجاءت " يدرككم"ألنّه من األفعال اخلمسة والثاين 

ا حسب ما وضعت له واتّص    ).ما(لت 

                                                             
  .44، ص 2شرح املفصل، ج: يعيش، ابن البيت لعمرو بن ملقط)1(
  .437 -436مغين اللبيب، ص  ابن هشام األنصاري،)2(
  .45، ص 7املرجع السابق، ج: ابن يعيش)3(
  .58، ص 3الكتاب، ج: ، سيبويهالبيت البن هّمام السلولي)4(
  .1621، ص 3شرح الكافية الشافية، ج :ابن مالك الطّائي الجياني)5(
  .78اآلية :النساء سورة)6(
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ى: 2   :أّن
  )1(.وضعت للداللة على املكان مث ضمنت معىن الشرط

  :قال الشاعر
َ ْص أَ فَ  َ  ْس بِ تَ لْ ا تَـ َ أْ ّىن تَ أَ  ُت ْح ب رْ  مَ َال كِ           ا    ِ   )2(رُ اِج َش  َك لُ ْج ا ِر هَ يـْ بـَ كَ 

ـــالشاهد هنا أن اجلزم كان ب ـــ ــ ا(وفعل الشرط هو ) أّىن ( ــ   .جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة من آخره) تأ
فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السكون، وجاءت أّىن هنا للمكان حسب ما وضعت ": تلتبس:" وجواب الشرط

  .له
  ، وتأيت أحيانا مبعىن من أين؟ وتارة مبعىن كيف؟ االستفهام) ّىن أ(إّن أصل : )3("ابن يعيش"وقال 

ِك ﴿قال تعاىل حكاية على لسان زكريا  َميُ َأىنَّ َل رْ ا مَ َ   ، أي مبعىن آخر من أين لك هذا؟)4(﴾َهَذا قَاَل ي
ا﴿وقال عز وجل حكاية على لسان مرمي   ي غِ َ َملْ َأُك ب ََشرٌ وَ َملْ َميَْسْسِين ب َُكوُن ِيل غَُالمٌ وَ ، أي كيف يكون )5(﴾َأىنَّ ي

  يل غالم؟

  :إيانّ : 3
  :قال الشاعر)6(، مث ضمن معىن الشرطاسم وضع للدالّلة على الزمان

رَ يـْ غَ  ْن مِّ أَ تُ  َك نْ مِ ْؤ نـُ  انَ يَّ أَ  رَ ِذ َح  لْ زِ تَ  ا َملْ نَّ مِ  نَ مْ األَ  كْ رِ دْ تُ  ا                     َملْ ذَ ِإ ا وَ نَ    )7( .ا

ـــلقد جزم ب: الشاهد وعالمة جزمه السكون وهو فعل الشرط " نؤمنك"فعلني مضارعني، الفعل األول ) أيان( ـــ
  .وهو جواب الشرط وعالمة جزمه السكون، وجاءت أيان للزمان حسب ما وضعت له" ننأم"والثاين هو 

 االستعمالأّن مىت لكثرة : إالّ أّن الفرق بينها وبني مىت،  أيان ظرف من ظروف الزمان املبهمة مبعىن مىت
ا  ان"عن الزمان املاضي واملستقبل، وصارت أظهر منها، ومثة فرق آخر أّن مىت يستفهم  ّ ال يستفهم إالّ عن " أي

                                                             
  .446شرح شذور الذهب، ص  :ابن هشام األنصاري)1(
  .58، ص 3سيبويه الكتاب، ج البيت للبيد بن ربيعة،)2(
  .45، ص 7شرح املفصل، ج ابن يعيش،)3(
  .37اآلية  :آل عمران سورة)4(
  .20اآلية  :مريم سورة)5(
  .444شرح شذور الذهب، ص  :ابن هشام األنصاري)6(
  .445املرجع نفسه، ص ، البيت لم ينسب إلى قائل)7(
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َساَها﴿حنو قوله تعاىل)1(زمان املستقبل فيما يراد تصحيحه وتعظيمه رْ ةِ أَيَّاَن مُ اعَ ِن السَّ ونََك عَ َْسأَُل حيث كانت  )2(﴾ي
ان هنا  ّ ا عن املستقبل ال عن املاضي حنو قوله تعاىل، فوقعت خربا  استفهاماأي وَن ﴿: وكذلك يستفهم  رُ ُ َْشع ا ي مَ وَ

ثُونَ  عَ بـْ ُ   )3(.﴾أَيَّاَن يـ

 :متى: 4

حنو قوله  اسم استفهام)5(وهي تأيت على مخسة أوجه )4(وضعت للداللة على الزمان مث ضمت معىن الشرط
َىت نَْصرُ اللَّهِ ﴿: "تعاىل   )6(."﴾مَ

  :شرط حنو قوله الشاعر واسم
ْ نَ أَ  َ نَ الثـَّ  عِ ّال طا وَ نَ َج  ُن ا اب   )7(وِين فُ رِ عْ تَـ  ةَ امَ مَ العَ  ْع َض  أَ َىت مَ                ااي

ــــب"حيث جزم " مىت أضع العمامة تعرفوين:" جنده يف قوله: الشاهد ـــ ــ فعلني مضارعني ليس األول فعل " مىت ـ
  .الشرط والثاين جواب الشرط

أي منها ) أخرجها مىت كمه: (هديل يقولونواسم مرادف للوسط، وحرف مبعىن من أوىف وذلك يف لغة 
  :قول الشاعر

ُ يَّ َخ أُ  َ  ل ُ لَ  اَب  َح َىت ا مَ قً رْ بـ َ  ذْ ِإ                 ه   )8(اَج لَ َح  هِ اِض و مَ تُ  ْن مَ  ْرت فْ يـ
لغة هذيل أي من سحاب فقد جاءت هنا مىت حرف جر مبعىن على ، مىت حاب يوجد يف قوله : الشاهد

مبعىن يف، وقال : ، فقال بن سيدة)وضعيه مىت كمي(حاب، أي ثقيل املشي له تصويت، واختلف يف قول بعضهم 
  .مبعىن وسط: غريه

  

                                                             
  .119، ص 4األشباه والنظائر يف النحو، ج :جالل الدين السيوطي)1(
  .42اآلية :النازعات سورة)2(
  .21اآلية :النحل سورة)3(
  .444املرجع السابق ، ص :ابن هشام األنصاري)4(
  .634، ص 1مغين اللبيب، ج :ابن هشام األنصاري)5(
  .2اآلية : سورة البقرة)6(
  .224، يف دار األمايل بن احلاجب، خزانة األدب واالشتقاق، ص ألبي نواسالبيت )7(
  .1173يف أشرح أشعار اهلزليني، ص  البيت لساعدة بن حؤبه)8(
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ا تكون حرف جر مبعىن من تقول -أيضا –ابن الكوفيني زعموا : وقال أبو حيان ّ ) أخرجها مىت كمه: (أ
  )1(.يعرفون ذلكمن كمه، وإّن البصريني ال أي 

  )2(.وقال بن مالك إّن زيادة مع مىت جائزة

  : حيث: 5
ـــــمن أمساء املكان، مبهم يفسره ما يضاف إليه، وهي يف املكان ك اسم حيث   )3(".حني يف الزمان" ــ

ا أن    :كما قال سيبويه) ما(إليها  تظموشرط اجلزاء 
) إّمنا(مبنزلة ) ما(مع ) إذا(، فتصري )ما(كل واحدة منها مىت يضم إىل  ) إذا(وال يكون اجلزاء يف حيث وال يف "

  )4(".مبنزلة حرف واحد) ما(وكأّمنا وليست منها بلغو ولكن كل واحدة منهما مع 

  

  :قال الشاعر
ـــهِ اللَّ                   َك لَ  رٍ دْ قَ بِ  مْ قِ ْس ا تَ مَ ثُ يْ َح  ـــ   )5(اِن مَ ْز األَ  رِ ابِ  غَ ا ِيف اًح جنَ  ــ

ــــأنّه جزم فعلني بجند : الشاهد " يقدر"وعالمة جزمه السكون وجواب الشرط " تستقم"حيثما، مهما فعل الشرط  ــ
  .وعالمة جزمه السكون، وجاءت حيث للزمان حسب ما وضعت له

ـــوبني ابن مالك أن سبب اجلزم ب ا جتردت من ، ) ما(إذا أضفت إليها ) حيث( ــــ ّ لزمتها ) ما(يعود إىل أ
اإلضافة إىل اجلمل، وإلضافة من خصائص األمساء، وعملها اجلر، وبذلك تكون منافية للجزم، الذي هو من 

ا اجلزم ضمت إليها  يئتها ملعىن وعمل مل يكن ) ما(خصائص األفعال؛ فلما قصد  لتقطعها عن اإلضافة، و
ا مقصودةدمالزمة هلا ما ) ما(لك تكون موجودا هلا من قبل، وعلى أساس ذ ازاة    )6(.امت ا

  

  

                                                             
  .1621، ص 4، إرتشاف الضرب من لسان العرب، جأبو حيان األندلسي)1(
  .1627، ص 3، شرح الكافية الشافية، جابن مالك الطّائي )2(
  .53، ص 2تضب، ج، املقلمبّردا)3(
  .56، ص 3الكتاب، ج سيبويه،)4(
  .89شرح قطر الندي الصدي، ص : ، ابن هشام األنصاريالبيت لم ينسب إلى قائل)5(
  .54، ص 2اللباب يف علل البناء واإلعراب، ج: أبو البقاء العكبري)6(
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  القسم الذي يكون حسب ما يضاف إليه: ج
  :أي: 1

كان، أي أنّك إذا فتها إىل زمان، وإّن أضفتها إىل ميف بعض ما تضاف إليه، فإّن أضمنكر مبهم  اسم
ا مضافة ومفردة ا كأخوا   )1(.أضفتها إىل أي شيء كانت منه، وجيازي 

أيهم يقم أقم "فهي يف قولك . )2(وتكون عارية عن الظرفية إذا أضيفت إىل ما ال يدل على زمان ومكان
  ).ما(مبعين " أي الدواب تركب أركب"وكذلك يف قولك ) من(مبعين  )3("معه

فاألجود  ،واملضاف مذكور)  أّي (مع ) ما( جائرة، وإذا زيدت) أّي (مع ) ما(ادة أّن زي )4(وبّني ابن مالك
يَّ ﴿:أن تتوسط بينهما كقوله تعاىل اَن َعَل ْدوَ ُت فََال عُ ْنيِ قََضيْ َا اْألََجَل نََك أَميَّ يـْ َ بـ ِين وَ يْ َ َِك بـ ل   )5(.﴾قَاَل َذ

  :ا بعد املضاف إليه كقول الشاعر وجيوز أن يؤتى 
  )6(عُ ابِ ا تَ نَ ي أَ الِذ  رِ ثْ ى ِإ لَ َع  يٌص رِ َح                          ِين نَّ إِ فَ  نَّ عْ بِ تَّ ا أَ ا مَ مَ هُ يـُّ أَ فَ 
هما ما: الشاهد ّ قراءة ابن مسعود رضي  ، ومثله)مهما(الزائدة جوازا بعد أي بعد املضاف إليه ) ما(جاءت : فأي

ه عنه    ".أّي األجلني ما قضيت فال عدوان علي"الّل

  ".األجلني"الزائدة جوازا بعد أي بعد املضاف إليه ) ما(جاءت : الشاهد

ا تنون ويليها  ّ ُ ﴿: كقوله تعاىل) ما(فإّن حذف ما تضاف إليه، فإ ه َل وا فـَ ا تَْدعُ ا مَ وا الرَّْمحََن أَي َ أَِو اْدعُ وا اللَّه قُِل اْدعُ
ُ اْحلُْسَىن  اء   )7(.﴾اْألَْمسَ

  

  

                                                             
  .44، ص 7شرح املفصل، ج :ابن يعيش)1(
  .1624، ص 3الشافية، جشرح الكافية : أبو مالك الطائي )2(
  .447شرح شذور الذهب، ص  ابن هشام األنصاري،)3(
  .1622 -1621، ص 3ج ،املرجع السابقأبو مالك الطائي ،)أنظر()4(
  .28اآلية : القصص سورة)5(
  .35، ص 2معاين القرآن، ج: ، أيب زكرياء حيي بن زياد الفراءالبيت لم ينسب إلى قائل)6(
  .110اآلية :اإلسراء سورة)7(
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ا يتبني لنا بأن أدوات اجلزم ختتص بالدخول على الفعل املضارع، فتل حق من خالل الدراسة اليت قمنا 
 .بآخره السكون، أو حذف حرف من حروف العلة

  .إذا فإن لكل أداة معىن وظيفي تعرف به، فهذه األدوات هي حمور الربط بني عناصر اجلملة
  :وات اجلازمة للفعل املضارع إىل قسمنيتنقسم األد

ا، الم األمر أو الم الطلب، ال الناهية، اجلزم ب: العوامل اجلازمة لفعل واحد وهي - 1 ّ   ).لن( مل، مل
 :العوامل اجلازمة لفعلني وهذه األدوات هي أدوات الشرط وتنقسم هي بدورها إىل قسمني - 2
 .إن، إذما: احلروف هي: 1
  : األمساء وقسمت هذه األمساء اجلازمة لفعلني إىل ثالث أقسام: 2
  .من، مهما وما: قسم خايل من الظرفية فيه وهي  - أ

 .حيثما، أّىن، أيانأين، مىت، : قسم ال خيلو من الظرفية فيه وهو  -  ب
 ".أي"قسم حسب ما يضاف إليه، فيكون أحيانا ظرفا وأحيانا ال يكون وهو  -ج

ا بالنسبة للفصل الذي يليه سنقوم فيه بدراسة تطبيقية ملا  هذا ما قمنا بدراسته يف الفصل الثاين نظريا، أمّ
  .توصلنا له يف الفصل األول والثاين نظريا

  
  



 

  : الفصل الثالث

دراسة تطبيقية في 
  سورة آل عمران
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  :آل عمرانالتعريف بسورة : أوال

ا مئتا آية، وحروفها أربعة عشر ألفا  سورة آل عمران هي السورة الثالثة يف القرآن الكرمي، مدنية، عدد آيا
ا ثالثة آالف وأربع مئة    )1(.ومثانون كلمةومخس مئة ومخسة وعشرون حرفا، وكلما

  )2(:سبب تسمية السورة: 1

ا أمها  وإعدادراد قصة أسرة عمران والد مرمي أم عيسى فيها، يمسيت السورة سورة آل عمران إل اليت نذر
ا، وتبشريها بإجناب عيسى  للعبادة، وتسخري اهللا الرزق هلا يف احملراب واصطفائها وتفضيلها على نساء عامل زما

تان اهلاديتان قارئهما ل ما النريِّ ِن، ألّ ْ ي لحق مبا فيهما من صاحب املعجزات، ومسيت آل عمران والبقرة بالزَّهراوَ
ما اشرت أو ملا يرت  أنوار، أي معان ما من النور التام يوم القيامة، أو ألّ كنا فيما تضمنه اسم اهللا تب على قراء

إن اسم : "األعظم، روى أبو داود وابن ماجة وغريمها عن أمساء بنت يزيد أّن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ُ " : اهللا األعظم يف هاتني اآليتني َ لَ  ِإ َال  دٌ اِح وَ  هٌ لَ ِإ  مْ كُ وإهل ُ ﴿: واليت يف آل عمران )3(163"يمْ ِح الرَّ  انُ ْمحَ الرَّ  وَ ُه  الَّ ِإ  ه اللَّه

 ُ َقيُّوم الَّ ُهوَ اْحلَيُّ اْل َ ِإ ه َل   )4(﴾َال ِإ

سورة آل عمران، ففي صحيح : وكالم الصحابة -صلى اهللا عليه وسلم -ومسيت هذه السورة يف كالم النيب
البقرة وآل عمران، وروي أّن عثمان بن عفان : أقرأوا الزهراوين": قال مسعت رسول اهللا يقول: مسلم عن أيب أمامة

اها ابن عباس يف حديثه يف الصحيح حيث قال" من قرأ سورة آل عمران يف ليلة كتب له قيام ليلة: "أنّه قال : ومسّ
و بعده بت يف بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فنام رسول اهللا حىت إذا كان نصف الليل أو قبله بقليل أ"

  ".بقليل، استيقظ رسول اهللا فقرأ اآليات من آخر سورة آل عمران

ة و ووجه تسميتها بس ا ذكرت فيها فضائل آل عمران بن ماتان أبو مرمي وآله هم زوجه حنّ ّ رة آل عمران أ
ها زوج خالت   )5(.هاوأختها زوجة زكرياء النيب وكرياء كافل مرمي، إذ كان أبوها عمران تويف وتركها محال فكفّل

                                                             
  .414الدين طالب ، ص  نور: فتح الرمحان يف تفسري القرآن حتقيق :مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي)1(
لة الثاين، ص 2003، 2التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج، دار الفكر آفاق معرفة متجددة، ط: وهبة الزحيلي)2(   .154، ا
  .163اآلية : البقرة سورة)3(
  .2اآلية : آل عمران سورة)4(
  .143، ص 3تفسري التحرير والتنوير، دار الّسداد التونية للنشر، ج: محمد الطاهر بن عاشور)5(
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  :فضل سورة آل عمران: 2

يؤتى يوم القيامة بالقرآن : "مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: أخرج مسلم عن النواس بن مسعان قال
مسعت : "، وأخرج أيضا عن أيب أمامة الباهلي قال"وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران

البقرة : اقرؤوا القرآن، فإنّه يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابه اقرؤوا الزهراوين: "يقولرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ما يأتيان يوم القيام ما غايوسورة آل عمران، فإّ ما غمامتان أو كأ ما فرقان من طري صواف ة كأّ تان أو كأّ

ا، اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة تركها حسرة، وال   ).")1يستطيعها البطلة حتجان عن أصحا

  :دوات النصب والجزم في سورة آل عمراندراسة إحصائية أل: ثانيا

 :أدوات النصب في سورة آل عمران -1
 ":أن" -

  داللة األداة في اآلية  الفعل  رقم اآلية  اآلية
وِن ﴿ ْن دُ َ مِ اء َ ي ِ ل رِينَ َأوْ ِ نُوَن اْلَكاف ْؤمِ تَِّخِذ اْلمُ َ َال يـ

ْن  مَ َِني وَ ن ْؤمِ نَ اللَّهِ ِيف اْلمُ يَْس مِ َل َِك فـَ ل لْ َذ ْفعَ َ يـ
 ُ رُُكمُ اللَّه ذِّ ُحيَ َقاًة وَ مْ تـُ هُ نـْ تـَُّقوا مِ الَّ َأْن تـَ ءٍ ِإ َشيْ

 ُ ِصري َىل اللَّهِ اْلمَ ِإ ُ وَ   ﴾نـَْفَسه

  مصدري ونصب حرف  تتقوا  28

تَُك أَالَّ تَُكلِّمَ ﴿ َ يـ ةً قَاَل َآ َ ي لْ ِيل َآ قَاَل رَبِّ اْجعَ
ةَ  َالَث ا  النَّاَس َث ً ِري بََّك َكث اذُْكرْ رَ ا وَ زً مْ الَّ رَ أَيَّاٍم ِإ

َْكارِ  ب اْإلِ ِشيِّ وَ َسبِّْح بِاْلعَ   ﴾وَ

حرف : أن: أصلها: أالّ   تَُكلِّمَ   41
نافية ال : مصدري ونصب، ال

  .عمل هلا
اءٍ ﴿ ةٍ َسوَ ِمَ َىل َكل ا ِإ وْ اَل عَ اِب تـَ ا َأْهلَ اْلِكتَ َ قُلْ ي

نَُكمْ َأالَّ  يـْ َ بـ ا وَ نَ نـَ يـْ َ َال نُْشرَِك بِهِ بـ َ وَ الَّ اللَّه َد ِإ ُ ب نـَعْ
وِن  ْن دُ ا مِ ً اب َ ب ًضا أَرْ عْ َ ا بـ ُضنَ عْ َ تَِّخَذ بـ َ َال يـ ا وَ ئً َشيْ

ونَ  ِمُ ْسل ُ ُدوا بِأَنَّا م وا اْشهَ ُقوُل ا فـَ لَّوْ   ﴾اللَّهِ فَِإْن تـَوَ

َد   64 ُ ب حرف : أن: أصلها: أالّ   نـَعْ
نافية ال : مصدري وناصب، ال

  .عمل هلا

َال تـُْؤ ﴿ نَّ وَ ينَُكمْ قُلْ ِإ عَ دِ ْن تَِب ِمَ الَّ ل نُوا ِإ مِ
ا  ثْلَ مَ ْؤتَى َأَحٌد مِ ُ اْهلَُدى ُهَدى اللَّهِ أَْن يـ

ْؤتَى  73 ُ   يـ
و  اجُّ   ُكمْ ُحيَ

  .حرف مصدري ونصب

                                                             
السحاب املثلف وهو الغياية إذا كانت قريبا من الرأس وهي الظلة أيضا: الغمامة.  
  .154،ص2التفسري املنري، ج: وهبة الزحيلي)1(
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َفْضلَ  نَّ اْل بُِّكمْ قُلْ ِإ وُكمْ ِعنَْد رَ اجُّ يتُمْ َأوْ ُحيَ ِ أُوت
يمٌ  ِ ل اِسٌع عَ ُ وَ اللَّه ُ وَ ََشاء ْن ي يهِ مَ ِ ْؤت ُ ِد اللَّهِ يـ َ   ﴾بِي

اْحلُْكمَ ﴿ اَب وَ ُ اْلِكتَ ُ اللَّه ه َ ي ِ ْؤت ُ َشٍر أَْن يـ َ ب ِ ا َكاَن ل مَ
ْن  ا ِيل مِ ادً َ لنَّاِس ُكونُوا ِعب ِ ُقوَل ل َ وََّة مثَُّ يـ النُّبـُ وَ
وَن  لِّمُ تُمْ تـُعَ َا ُكنْ يَِّني مبِ ِ بَّان ِكْن ُكونُوا رَ َل وِن اللَّهِ وَ دُ

تُمْ  ِمبَا ُكنْ اَب وَ ُسونَ اْلِكتَ   ﴾تَْدرُ

79   ُ ه َ ي ِ ْؤت ُ   .حرف مصدرية ونصب  يـ

يَِّني ﴿ النَِّب َِكةَ وَ َالئ تَِّخُذوا اْلمَ رَُكمْ َأْن تـَ ُ ْأم َ َال ي وَ
ونَ  مُ ِ ْسل تُمْ مُ ْذ أَنـْ َد ِإ عْ َ ُكْفِر بـ رُُكمْ بِاْل مُ ْأ َ ا أَي ً اب َ ب   ﴾أَرْ

تَِّخُذوا  80   .حرف مصدرية ونصب  تـَ

ِين ﴿ َ ب ِ اِم َكاَن ِحال ل ا  ُكلُّ الطَّعَ الَّ مَ يلَ ِإ ِ ائ ْسرَ ِإ
زََّل  نـَ ِل أَْن تـُ بْ ْن قـَ ى نـَْفِسهِ مِ ُ َعَل يل ِ ائ ْسرَ َحرَّمَ ِإ
تُمْ  ْن ُكنْ وَها ِإ ُل ِ فَاتـْ اة رَ تُوا بِالتـَّوْ اُة قُلْ فَْأ رَ التـَّوْ

َِني  ق   ﴾َصادِ

زَّلَ   93 نـَ   .حرف مصدرية ونصب  تـُ

اللَّ ﴿ ْفَشَال وَ نُْكمْ َأْن تـَ اِن مِ َفتَ ِ ائ ْذ َمهَّْت َط ُ ِإ ه
نُونَ  ْؤمِ وَكَِّل اْلمُ تـَ َ ْلي ى اللَّهِ فـَ َعَل ا وَ مَ يـُّهُ ِ ل   ﴾وَ

ْفَشَال   122   .حرف مصدري ونصب  تـَ

ِدَُّكمْ ﴿ ُكمْ أَْن ُمي َ ي َْكفِ ْن ي َِني أََل ن ْؤمِ ْلمُ ِ ُقوُل ل ْذ تـَ ِإ
َِني  ل زَ نـْ َِكةِ مُ َالئ نَ اْلمَ ةِ َآَالٍف مِ بُُّكمْ بِثََالَث   ﴾رَ

ِدَّ   124   .حرف مصدرية ونصب  ُمي

﴿ ُ ِم اللَّه َل عْ َ ا يـ مَّ َل نَّةَ وَ وا اْجلَ تُمْ َأْن تَْدُخُل أَمْ َحِسبْ
مَ الصَّابِرِينَ  َل عْ َ يـ نُْكمْ وَ   ﴾الَِّذينَ َجاَهُدوا مِ

وا  142   .حرف مصدري ونصب  تَْدُخُل

﴿ ُ ه ْلَقوْ ِل أَْن تـَ بْ ْن قـَ َت مِ وْ َن اْلمَ تُمْ َمتَنـَّوْ َقْد ُكنْ َل وَ
تُمْ  أَنـْ ُ وَ وه تُمُ أَيـْ َقْد رَ ونَ  فـَ رُ نُْظ   ﴾تـَ

143   ُ ه ْلَقوْ   .حرف مصدري ونصب  تـَ

الَّ بِِإْذِن اللَّهِ  ﴿ ْفٍس أَْن َمتُوَت ِإ نـَ ِ ا َكاَن ل مَ وَ
ا  هَ نـْ هِ مِ ِ ا نـُْؤت َ ي نـْ اَب الدُّ رِْد ثـَوَ ُ ْن ي مَ ًال وَ َؤجَّ ا مُ ً اب تَ كِ
َسنَْجزِي  ا وَ هَ نـْ هِ مِ ِ ِة نـُْؤت اَب اْآلَِخرَ رِْد ثـَوَ ُ ْن ي مَ وَ

رِينَ    ﴾الشَّاكِ

  .حرف مصدري ونصب  َمتُوَت   145

َا ﴿ ْأِت مبِ َ لْ ي ْغُل َ ْن يـ مَ غُلَّ وَ َ نَِيبٍّ أَْن يـ ِ ا َكاَن ل مَ وَ
َْت  ا َكَسب ىفَّ ُكلُّ نـَْفٍس مَ ةِ مثَُّ تـُوَ امَ َ ي قِ مَ اْل وْ َ َغلَّ يـ

ونَ  مُ ْظَل ُ ُهمْ َال ي   ﴾وَ

غُلَّ   161 َ   .حرف مصدرية ونصب  يـ

مْ ﴿ نـَّهُ ُكْفِر ِإ وَن ِيف اْل ُ َُسارِع نَْك الَِّذينَ ي زُ َال َحيْ وَ
لَ َهلُمْ  عَ ُ َأالَّ َجيْ رِيُد اللَّه ُ ا ي ئً َ َشيْ َُضرُّوا اللَّه ْن ي َل

176   َ ل عَ   .صبحرف مصدري ون  َجيْ
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ِظيمٌ  َذاٌب عَ َهلُمْ عَ ِة وَ ا ِيف اْآلَِخرَ   ﴾َحظ
َ َعِهَد ﴿ نَّ اللَّه وا ِإ َن الَِّذينَ قَاُل ا َأالَّ نـُْؤمِ نَ يـْ َل ِإ

ُ النَّارُ قُلْ قَْد  ه ُكُل اٍن تَْأ َ ب ا بُِقرْ نَ يـَ ِ ت ْأ َ ُسوٍل َحىتَّ ي رَ ِ ل
ْلتُمْ  الَِّذي قـُ ِب اِت وَ نَ يـِّ بـَ ِي بِاْل ل بْ ْن قـَ ٌ مِ ُسل َُكمْ رُ َجاء

َِني  ق تُمْ َصادِ ْن ُكنْ وُهمْ ِإ ْلتُمُ تـَ مَ قـَ ِ   ﴾فَل

َن   183   .حرف مصدري ونصب  نـُْؤمِ

بُّوَن أَْن َال ﴿ ُحيِ ا وَ َا أَتـَوْ ُحوَن مبِ ْفرَ َ َحتَْسَنبَّ الَِّذينَ يـ
َن  ََفاَزٍة مِ مْ مبِ نـَّهُ وا فََال َحتَْسبـَ ُل ْفعَ َ َا َملْ يـ ُدوا مبِ مَ ُحيْ

يمٌ  ِ َذاٌب أَل َهلُمْ عَ َذاِب وَ   ﴾اْلعَ

ُدوا  188 مَ   .حرف مصدري ونصب  ُحيْ

  

 ":لن" -
﴿ َ ْن تـُْغِين وا َل نَّ الَِّذينَ َكَفرُ َال ِإ اُهلُمْ وَ وَ مْ أَمْ هُ َعنـْ

قُودُ  َِك ُهمْ وَ ئ أُوَل ا وَ ئً نَ اللَّهِ َشيْ ُهمْ مِ َالدُ َأوْ
  ﴾النَّارِ 

10   َ   .حرف نفي ونصب واستقبال  تـُْغِين

ا ﴿ الَّ أَيَّامً ا النَّارُ ِإ نَ ْن َمتَسَّ وا َل مْ قَاُل َِك بِأَنـَّهُ ل َذ
ا َكانُوا  ِهمْ مَ ِ ين َغرَُّهمْ ِيف دِ اٍت وَ ُدودَ عْ مَ

ونَ  رُ ْفتـَ َ   ﴾يـ

  .حرف نفي ونصب واستقبال  َمتَسَّ   24

﴿ ُ نْه لَ مِ َ ْقب ُ ْن يـ َل ا فـَ ينً ْسَالِم دِ رَ اْإلِ تَِغ َغيـْ بْ َ ْن يـ مَ وَ
اِسرِينَ  نَ اْخلَ ِة مِ ُهوَ ِيف اْآلَِخرَ   ﴾وَ

85   َ ل َ ْقب ُ   .حرف نفي ونصب واستقبال  يـ

وا﴿ ادُ ِمْ مثَُّ اْزدَ ميَِا َد ِإ عْ َ وا بـ نَّ الَِّذينَ َكَفرُ ا   ِإ ُكْفرً
َِك ُهمُ الضَّالُّونَ  ئ أُوَل مْ وَ هُ تـُ َ بـ وْ لَ تـَ َ ْقب ْن تـُ   ﴾َل

90   َ ل َ ْقب   .حرف نفي ونصب واستقبال  تـُ

﴿ َ ل َ ْقب ُ ْن يـ َل ُهمْ ُكفَّارٌ فـَ اتُوا وَ مَ وا وَ نَّ الَِّذينَ َكَفرُ ِإ
تََدى بِهِ  ِو افـْ َل ا وَ ً َهب ِض َذ ُ اْألَرْ ء لْ ْن َأَحِدِهمْ مِ مِ

َِك َهلُمْ  ئ ْن نَاِصرِينَ أُوَل ا َهلُمْ مِ مَ يمٌ وَ ِ   ﴾َعَذاٌب أَل

91   َ ل َ ْقب ُ   .حرف نفي ونصب واستقبال  يـ

ا ﴿ مَ بُّوَن وَ َّا ُحتِ ُقوا ممِ فِ نْ وا اْلِربَّ َحىتَّ تـُ اُل نَ ْن تـَ َل
يمٌ  ِ َ بِهِ َعل ءٍ فَِإنَّ اللَّه ْن َشيْ ُقوا مِ فِ نْ   ﴾تـُ

  
  

وا  92 اُل نَ   .حرف نفي ونصب واستقبال  تـَ

ْن ﴿ ُ َل لُّوُكم وَ ُ وُكمْ يـ ُل ِ َقات ُ ْن يـ ِإ ى وَ الَّ أًَذ َُضرُّوُكمْ ِإ ي
ونَ  نَْصرُ ُ ارَ مثَُّ َال يـ َ   ﴾اْألَْدب

َُضرُّو   111   .حرف نفي ونصب واستقبال  اي
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﴿ ٌ يم ِ ُ َعل اللَّه ُ وَ وه ُْكَفرُ ْن ي َل ْن َخْريٍ فـَ وا مِ ُل ْفعَ َ ا يـ مَ وَ
َني  تَّقِ   ﴾بِاْلمُ

و   115 ُْكَفرُ   .حرف نفي ونصب واستقبال  اي

َال ﴿ اُهلُمْ وَ وَ مْ أَمْ هُ َ َعنـْ ْغِين ْن تـُ وا َل نَّ الَِّذينَ َكَفرُ ِإ
َِك َأْصَحاُب النَّاِر  ئ أُوَل ا وَ ئً نَ اللَّهِ َشيْ ُهمْ مِ َالدُ َأوْ

ُِدونَ  ا َخال يهَ ِ   ﴾ُهمْ ف

116   َ   .حرف نفي ونصب واستقبال  تـُْغِين

ُكمْ أَْن ﴿ َ ي َْكفِ ْن ي َِني أََل ن ْؤمِ ْلمُ ِ ُقوُل ل ْذ تـَ ِدَُّكمْ ِإ ُمي
َِني  ل زَ نـْ َِكةِ مُ َالئ نَ اْلمَ ةِ َآَالٍف مِ بُُّكمْ بِثََالَث   ﴾رَ

يَ   124 َْكفِ   .حرف نفي ونصب واستقبال  ي

هِ ﴿ ِ ل بْ ْن قـَ ْت مِ ُسوٌل قَْد َخَل الَّ رَ ٌد ِإ ا ُحمَمَّ مَ وَ
ى  تُمْ َعَل بْ َقَل ِلَ انـْ اَت َأوْ قُت ُ أَفَِإْن مَ الرُُّسل

 ِ َقل نـْ َ ْن يـ مَ َُضرَّ َأْعَقابُِكمْ وَ ْن ي َل هِ فـَ يْ بـَ ى َعقِ َل ْب عَ
رِينَ  ُ الشَّاكِ ْجزِي اللَّه َ َسي ا وَ ئً َ َشيْ   ﴾اللَّه

َُضرَّ   144   .حرف نفي ونصب واستقبال  ي

مْ ﴿ نـَّهُ ُكْفِر ِإ وَن ِيف اْل ُ َُسارِع نَْك الَِّذينَ ي زُ َال َحيْ وَ
لَ َهلُمْ  عَ ُ َأالَّ َجيْ رِيُد اللَّه ُ ا ي ئً َ َشيْ َُضرُّوا اللَّه ْن ي  َل

ِظيمٌ  َذاٌب عَ َهلُمْ عَ ِة وَ ا ِيف اْآلَِخرَ   ﴾َحظ

َُضرُّوا  176   .حرف نفي ونصب واستقبال  ي

َُضرُّوا ﴿ ْن ي ميَاِن َل ا اْلُكْفرَ بِاْإلِ وُ رَ نَّ الَِّذينَ اْشتـَ ِإ
يمٌ  ِ َهلُمْ َعَذاٌب أَل ا وَ ئً َ َشيْ   ﴾اللَّه

َُضرُّوا  177   .حرف نفي ونصب واستقبال  ي

 

 ":كي" -
ْذ ﴿ الرَُّسوُل ِإ ى َأَحٍد وَ وَن َعَل ْلوُ َال تـَ ُدوَن وَ تُْصعِ

َال  َِكيْ َُكمْ َغما بِغَمٍّ ل اب اُكمْ فَأََث وُكمْ ِيف أُْخرَ ْدعُ َ ي
 ُ اللَّه َُكمْ وَ ا َأَصاب َال مَ ا فَاتَُكمْ وَ ى مَ نُوا َعَل زَ َحتْ

ونَ  ُل مَ عْ َا تـَ ٌ مبِ ري   ﴾َخِب

نُوا  153 زَ   .حرف مصدرية ونصب  َحتْ

  

 ":حتى" -
ْن ﴿ ا  َل مَ بُّوَن وَ َّا ُحتِ ُقوا ممِ فِ نْ وا اْلِربَّ َحىتَّ تـُ اُل نَ تـَ

يمٌ  ِ َ بِهِ َعل ءٍ فَِإنَّ اللَّه ْن َشيْ ُقوا مِ فِ نْ   ﴾تـُ
  

ُقوا  92 فِ نْ   .حرف غاية وجر  تـُ

تُمْ ﴿ ا أَنـْ ى مَ َِني َعَل ن ْؤمِ َذرَ اْلمُ َ ي ِ ُ ل ا َكاَن اللَّه مَ
ا َكاَن  مَ نَ الطَّيِِّب وَ يَث مِ ِب يزَ اْخلَ ِ هِ َحىتَّ َمي يْ َعَل

يزَ   179 ِ   .حرف غاية وجر  َمي
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تَِيب  َ َجيْ ِكنَّ اللَّه َل ِب وَ يْ ى اْلغَ ُكمْ َعَل عَ ِ ْطل ُ ي ِ ُ ل اللَّه
نْ  ِإ هِ وَ ِ ُسل رُ نُوا بِاللَّهِ وَ مِ ُ فََآ ََشاء ْن ي هِ مَ ِ ُسل ْن رُ  مِ

ُكمْ َأْجرٌ َعِظيمٌ  َل تـَُّقوا فـَ تـَ نُوا وَ   ﴾تـُْؤمِ
َن ﴿ ا َأالَّ نـُْؤمِ نَ يـْ َل َ َعِهَد ِإ نَّ اللَّه وا ِإ الَِّذينَ قَاُل

ُ النَّارُ قُلْ قَْد  ه ُكُل اٍن تَْأ َ ب ا بُِقرْ نَ يـَ ِ ت ْأ َ ُسوٍل َحىتَّ ي رَ ِ ل
ا نَ يـِّ بـَ ِي بِاْل ل بْ ْن قـَ ٌ مِ ُسل َُكمْ رُ ْلتُمْ َجاء الَِّذي قـُ ِب ِت وَ

َِني  ق تُمْ َصادِ ْن ُكنْ وُهمْ ِإ ْلتُمُ تـَ مَ قـَ ِ   ﴾فَل

183   َ ِيت ْأ َ   .حرف جر وغاية  ي

  

 ":الم الجحود" -
تُمْ ﴿ ا أَنـْ ى مَ َِني َعَل ن ْؤمِ َذرَ اْلمُ َ ي ِ ُ ل ا َكاَن اللَّه مَ

ا َكاَن  مَ نَ الطَّيِِّب وَ يَث مِ ِب يزَ اْخلَ ِ هِ َحىتَّ َمي يْ َعَل
 ُ تَِيب اللَّه َ َجيْ ِكنَّ اللَّه َل ِب وَ يْ ى اْلغَ ُكمْ َعَل عَ ِ ْطل ُ ي ِ ل

ْن  ِإ هِ وَ ِ ُسل رُ نُوا بِاللَّهِ وَ مِ ُ فََآ ََشاء ْن ي هِ مَ ِ ُسل ْن رُ مِ
ُكمْ َأْجرٌ َعِظيمٌ  َل تـَُّقوا فـَ تـَ نُوا وَ   ﴾تـُْؤمِ

َذرَ   179 َ   ي
ِعَ  ْطل ُ   ي

  .الم اجلحود النفي

  

 ":الم التعليل" -
َىل الَِّذينَ ﴿ اِب  َأَملْ تـَرَ ِإ نَ اْلِكتَ ا مِ ً أُوتُوا نَِصيب

ىلَّ  وَ تـَ َ مْ مثَُّ يـ هُ نـَ يـْ َ ْحُكمَ بـ َ ي ِ اِب اللَّهِ ل تَ َىل كِ َن ِإ ْدَعوْ ُ ي
ِرُضونَ  عْ ُهمْ مُ مْ وَ هُ نـْ   ﴾فَرِيٌق مِ

ُكمَ   23   .الم التعليل وهي حرف جر  َحيْ

ِألُِحلَّ ﴿ ِ وَ اة رَ نَ التـَّوْ َديَّ مِ َ ْنيَ ي َ ا بـ ِمَ َصدِّقًا ل مُ وَ
ُكمْ  ْن َل ةٍ مِ َ ي تُُكمْ بَِآ ِجئْ ُكمْ وَ يْ َض الَِّذي ُحرِّمَ َعَل عْ َ بـ

وِن  ُ أَِطيع َ وَ بُِّكمْ فَاتـَُّقوا اللَّه   ﴾رَ
  

  .الم التعليل وهي حرف جر  أُِحلَّ   50

اِب ﴿ مْ بِاْلِكتَ هُ تـَ ِسنَ وَن أَْل وُ ْل َ َفرِيًقا يـ مْ َل هُ نـْ نَّ مِ ِإ وَ
نَ  ا ُهوَ مِ مَ اِب وَ نَ اْلِكتَ ُ مِ وه ُ تَْحَسب ِ اِب ل اْلِكتَ

ْن ِعنِْد اللَّهِ  ا ُهوَ مِ مَ ْن ِعنِْد اللَّهِ وَ وَن ُهوَ مِ ُقوُل َ يـ وَ
ونَ  مُ َل عْ َ ُهمْ يـ ى اللَّهِ اْلَكِذَب وَ وَن َعَل ُقوُل َ يـ   ﴾وَ

  

و   78 ُ   .حرف جر للتعليل  اَحتَْسب

ئِنَّ ﴿ تَْطمَ ِ ل ُكمْ وَ ُْشرَى َل الَّ ب ُ ِإ ُ اللَّه ه َل ا َجعَ مَ ِنَّ   126وَ ئ   .حرف جر للتعليل  تَْطمَ
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ا  مَ ُُكمْ بِهِ وَ وب ُل زِيِز قـُ ْن ِعنِْد اللَّهِ اْلعَ الَّ مِ النَّْصرُ ِإ
ِكيمِ    ﴾اْحلَ

مْ ﴿ هُ تـَ ْكِب َ وا َأوْ ي نَ الَِّذينَ َكَفرُ فًا مِ رَ عَ َط ْقَط يـَ ِ ل
َني  ِب ِ وا َخائ ُ ب ِ َقل نـْ يـَ   ﴾فـَ

ْقَطعَ   127 َ   .حرف جر للتعليل  يـ

ْن َميَْسْسُكمْ قـَرٌْح فـََقْد مَسَّ ﴿ ُ ِإ ه ُل ثـْ مَ قـَرٌْح مِ اْلَقوْ
 ُ مَ اللَّه َل عْ يـَ ِ ل ْنيَ النَّاِس وَ َ ا بـ ُ نَُداِوُهلَ ْلَك اْألَيَّام ِ ت وَ
ُ َال ُحيِبُّ  اللَّه َ وَ َداء نُْكمْ ُشهَ تَِّخَذ مِ َ يـ نُوا وَ مَ الَِّذينَ َآ

ِِمَني    ﴾الظَّال

مَ   140 َل عْ َ   يـ
تَِّخذَ  َ   يـ

  .حرف جر للتعليل

ُ الَِّذينَ ﴿ حَِّص اللَّه مَ ُ ي ِ ل رِيَن  وَ ِ َميَْحَق اْلَكاف نُوا وَ مَ   ُميَحَِّص   141  ﴾َآ
  َميَْحَق 

  .حرف جر للتعليل

ِهِ ﴿ مْ بِِإْذن ونـَهُ ْذ َحتُسُّ ُ ِإ ْعَده ُ وَ َقْد َصَدقَُكمُ اللَّه َل وَ
ْن  تُمْ مِ َعَصيْ ِر وَ اَزْعتُمْ ِيف اْألَمْ نَ تـَ ا فَِشْلتُمْ وَ َذ َحىتَّ ِإ

بُّوَن  ا ُحتِ اُكمْ مَ ا أَرَ ِد مَ عْ َ ا بـ َ ي نـْ رِيُد الدُّ ُ ْن ي نُْكمْ مَ مِ
مْ  هُ فَُكمْ َعنـْ َة مثَُّ َصرَ رِيُد اْآلَِخرَ ُ ْن ي نُْكمْ مَ مِ وَ
ى  و فَْضٍل َعَل ُ ُذ اللَّه َقْد َعَفا َعنُْكمْ وَ َل ُكمْ وَ َ ي ِ ل تَ بْ َ ي ِ ل

َِني  ن ْؤمِ   ﴾اْلمُ

ِيَ   152 ل تَ بْ َ   .حرف جر للتعليل  يـ

ِد ﴿ عْ َ ْن بـ ُكمْ مِ يْ َل َعَل اًسا مثَُّ أَنـْزَ ةً نـُعَ نَ اْلغَمِّ أَمَ
مْ  ُفُسهُ مْ أَنـْ هُ َفٌة قَْد َأَمهَّتـْ ِ ائ َط نُْكمْ وَ َفةً مِ ِ ائ ْغَشى َط َ يـ
وَن َهلْ  ُقوُل َ يَّةِ يـ ِ اِهل نَّ اْجلَ قِّ َظ رَ اْحلَ نُّوَن بِاللَّهِ َغيـْ ُظ َ ي
لَّهِ  ِ ُ ل رَ ُكلَّه نَّ اْألَمْ ءٍ قُلْ ِإ ْن َشيْ ِر مِ نَ اْألَمْ ا مِ نَ َل

وْ   ُخيُْفوَن ِيف  وَن َل ُقوُل َ َك يـ ُدوَن َل بْ ُ ا َال يـ ُفِسِهمْ مَ أَنـْ
وْ   ا قُلْ َل ا َهاُهنَ ْلنَ ِ ا قُت ٌ مَ ء ِر َشيْ نَ اْألَمْ ا مِ نَ َكاَن َل
 ُ َقتْل ِهمُ اْل ْ ي َِب َعَل َز الَِّذينَ ُكت رَ بـَ ُِكمْ َل وت ُ ي ُ تُمْ ِيف بـ ُكنْ
ا ِيف ُصُدورُِكمْ  ُ مَ ِيَ اللَّه ل تَ بْ َ ي ِ ل ِهمْ وَ َضاِجعِ َىل مَ ِإ

يمٌ بَِذاِت وَ  ِ ل ُ عَ اللَّه ُكمْ وَ وِب ُل ا ِيف قـُ حَِّص مَ مَ ُ ي ِ ل
  ﴾الصُُّدورِ 

  
  

ِيَ   154 ل تَ بْ َ   يـ
  ُميَحَِّص 

  .حرف جر للتعليل

نُوا َال تَُكونُوا َكالَِّذينَ  ﴿ مَ ا الَِّذينَ َآ ا أَيـُّهَ َ لَ   156ي عَ   .حرف جر للتعليل  َجيْ
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وا ِيف  ُ ب ا َضرَ ِمْ إَِذ ِا ْخوَ قَاُلوا ِإلِ وا وَ َكَفرُ
ِض أَوْ َكانُوا  ا اْألَرْ َدنَا مَ وْ َكانُوا ِعنْ غُزى َل

ًة ِيف  َِك َحْسرَ ل ُ َذ لَ اللَّه ْجعَ َ ي ِ وا ل ُل ِ ا قُت مَ اتُوا وَ مَ
وَن  ُل مَ عْ َا تـَ ُ مبِ اللَّه يُت وَ ِ ُمي ي وَ ِي ُ ُحيْ اللَّه ِوِمْ وَ ُل قُـ

 ٌ َِصري   ﴾ب
اِن ﴿ عَ مْ َقى اْجلَ مَ اْلتـَ وْ َ َُكمْ يـ ا َأَصاب مَ ِإْذِن وَ فَِب

َِني  ن ْؤمِ مَ اْلمُ َل عْ يـَ ِ ل   ﴾اللَّهِ وَ
مَ   166 َل عْ َ   .حرف جر للتعليل  يـ

ا ﴿ وْ اَل عَ يلَ َهلُمْ تـَ ِ ق مَ الَِّذينَ نَافـَُقوا وَ َل عْ يـَ ِ ل وَ
وْ  وا قَاُلوا َل ُ يِل اللَّهِ أَِو اْدفـَع وا ِيف َسِب ُل ِ قَات

ْلُكْفِر  ِ اُكمْ ُهمْ ل نَ عْ اًال َالتـَّبـَ تَ ِ مُ ق َل عْ ٍذ نَـ ِ ئ مَ وْ َ يـ
ا  ُقوُلوَن بِأَفْواِهِهمْ مَ َ ميَاِن يـ ِْإلِ مْ ل هُ نـْ ُب مِ رَ أَقـْ

ونَ  ْكتُمُ َ َا ي مُ مبِ ُ َأْعَل اللَّه ِوِمْ وَ ُل َس ِيف قُـ يْ   ﴾َل

مَ   167 َل عْ َ   .حرف جر للتعليل  يـ

ِي َهلُمْ ﴿ َا منُْل وا أَمنَّ َسَنبَّ الَِّذينَ َكَفرُ َال َحيْ وَ
َا  ُفِسِهمْ إِمنَّ رٌ ِألَنـْ وا إِْمثًا َخيـْ ادُ دَ زْ يـَ ِ ِي َهلُمْ ل منُْل

ِهٌني  َهلُمْ َعَذاٌب مُ   ﴾وَ

وا  178 ادُ دَ زْ َ   .حرف جر للتعليل  يـ

  

 ":فاء السببية" -
ا َشِديًدا ِيف ﴿ ً مْ َعَذاب هُ ُ بـ وا فَُأَعذِّ ا الَِّذينَ َكَفرُ فََأمَّ

ْن نَاِصرِينَ  ا َهلُمْ مِ مَ ِة وَ اْآلَِخرَ ا وَ َ ي نـْ   ﴾الدُّ
اواقعة يف   أَُعذُِّب   56   .جواب أمّ

فِّيِهمْ ﴿ وَ يـُ اِت فـَ َ وا الصَّاِحل َعِمُل نُوا وَ مَ ا الَِّذينَ َآ أَمَّ وَ
ِِمَني  ُ َال ُحيِبُّ الظَّال اللَّه ُهمْ وَ   ﴾أُُجورَ

يفِّ   57 وَ ُ ا  يـ   .واقعة يف جواب أمّ

  

 ":واو المعية" -
﴿ ُ ِم اللَّه َل عْ َ ا يـ مَّ َل نَّةَ وَ وا اْجلَ تُمْ أَْن تَْدُخُل أَمْ َحِسبْ

مَ الصَّابِرِينَ  َل عْ َ يـ نُْكمْ وَ   ﴾الَِّذينَ َجاَهُدوا مِ
مِ   142 َل عْ َ   .واو املعية  يـ

 ":أو" -
ِهمْ َأوْ ﴿ يْ تُوَب َعَل َ ٌ َأوْ يـ ء ِر َشيْ نَ اْألَمْ َك مِ َس َل يْ ذَِّب   128َل عَ ُ   .حرف عطف  يـ
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ونَ  ِمُ ال مْ َظ مْ فَِإنـَّهُ هُ َ بـ ذِّ عَ ُ   ﴾يـ
  

 :في سورة آل عمرانأدوات الجزم  -2

  :الجازمة لفعل واحداألدوات   - أ
 ":ال النافية" -

    رقم اآلية  الفعل  اآلية
ا ﴿ نَ َهْب َل ا وَ نَ تـَ ْذ َهَديـْ َد ِإ عْ َ ا بـ نَ َ وبـ ُل ا َال تُزِْغ قـُ بـَّنَ رَ

اُب  هَّ نََّك أَنَْت اْلوَ ةً ِإ ُدنَْك رَْمحَ ْن َل   ﴾مِ
الم الدعاء بصيغة : الالم  8  تُزِغْ 

  .الطلب
نُوَن ﴿ ْؤمِ تَِّخِذ اْلمُ َ وِن َال يـ ْن دُ َ مِ اء َ ي ِ ل رِينَ َأوْ ِ اْلَكاف

نَ اللَّهِ ِيف  َس مِ يْ َل َِك فـَ ل لْ َذ ْفعَ َ ْن يـ مَ َِني وَ ن ْؤمِ اْلمُ
 ُ رُُكمُ اللَّه ذِّ ُحيَ مْ تـَُقاًة وَ هُ نـْ تـَُّقوا مِ الَّ أَْن تـَ ءٍ ِإ َشيْ

 ُ ِصري َىل اللَّهِ اْلمَ ِإ ُ وَ   ﴾نـَْفَسه

تَِّخِذ  َ ي وجزم للغائبني: الالم  28  يـ   .أداة 

َرتِينَ اْحلَ ﴿ مْ نَ اْلمُ بَِّك فََال تَُكْن مِ ْن رَ   .ناهية جازمة: ال  60  تَُكْن   ﴾قُّ مِ
اءٍ ﴿ ةٍ َسوَ مَ ِ َىل َكل ا ِإ وْ اَل عَ اِب تـَ ا َأْهلَ اْلِكتَ َ قُلْ ي

َال نُْشرَِك بِهِ  َ وَ الَّ اللَّه َد ِإ ُ ب نَُكمْ َأالَّ نـَعْ يـْ َ بـ ا وَ نَ نـَ يـْ َ بـ
ا  ُضنَ عْ َ تَِّخَذ بـ َ َال يـ ا وَ ئً وِن اللَّهِ َشيْ ْن دُ ا مِ ً اب َ ب ًضا أَرْ عْ َ بـ

ونَ  مُ ِ ْسل ُدوا بِأَنَّا مُ وا اْشهَ ُقوُل ا فـَ لَّوْ   ﴾فَِإْن تـَوَ

تَِّخذَ  َ   .ناهية جازمة: ال  64  يـ

نَّ اْهلَُدى ﴿ ينَُكمْ قُلْ ِإ عَ دِ ْن تَِب ِمَ الَّ ل نُوا ِإ َال تـُْؤمِ وَ
يتُمْ أَ  ِ ا أُوت َ مَ ثْل ْؤتَى َأَحٌد مِ ُ وْ ُهَدى اللَّهِ أَْن يـ

ِد اللَّهِ  َ َفْضلَ بِي نَّ اْل بُِّكمْ قُلْ ِإ وُكمْ ِعنَْد رَ اجُّ ُحيَ
يمٌ  ِ ل اِسٌع عَ ُ وَ اللَّه ُ وَ ََشاء ْن ي يهِ مَ ِ ْؤت ُ   ﴾يـ

نُوا   .ناهية جازمة: ال  73  تـُْؤمِ

وا ﴿ اذُْكرُ َفرَّقُوا وَ َال تـَ ا وَ يعً ِل اللَّهِ َمجِ بْ َ وا ِحب اْعتَِصمُ وَ
ْذ   ُكمْ ِإ يْ َل ةَ اللَّهِ عَ مَ ِعْ ْنيَ ن َ ً فَأَلََّف بـ تُمْ َأْعَداء ُكنْ

ى  تُمْ َعَل انًا وَُكنْ ْخوَ هِ ِإ ِ ت مَ عْ ِ ْحتُمْ بِن َ ُكمْ فََأْصب وِب ُل قـُ
 ُ نيِّ بـَ ُ َِك يـ ا َكَذل هَ نـْ َقَذُكمْ مِ نَ النَّاِر فَأَنـْ ٍة مِ َشَفا ُحْفرَ

ْهتَُدونَ  لَُّكمْ تـَ عَ هِ َل ِ ات َ ي ُكمْ َآ ُ َل   ﴾اللَّه
  

َفرَّقُوا   .ناهيةجازمة : ال  103  تـَ
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ِد ﴿ عْ َ ْن بـ ُفوا مِ َل اْختـَ َفرَّقُوا وَ َال تَُكونُوا َكالَِّذينَ تـَ وَ
ِظيمٌ  َِك َهلُمْ َعَذاٌب عَ ئ أُوَل اُت وَ نَ يـِّ بـَ ُهمُ اْل َ ا َجاء   ﴾مَ

  .ناهية جازمة: ال  105  تَُكونُوا

ْن ﴿ انَةً مِ تَِّخُذوا بَِط نُوا َال تـَ ا الَِّذينَ َآمَ ا أَيـُّهَ َ ي
ُِكمْ َال  ون تُّمْ قَْد دُ ِ ا َعن دُّوا مَ اًال وَ َ ونَُكمْ َخب ُل ْأ َ ي

ُهمْ  ي ُصُدورُ ا ُختْفِ مَ اِهِهمْ وَ وَ ْن أَفـْ ُ مِ ْغَضاء بـَ َدِت اْل َ ب
ونَ  ُل قِ عْ تُمْ تـَ ْن ُكنْ اِت ِإ َ ُكمُ اْآلَي نَّا َل يـَّ َ رُ قَْد بـ   ﴾َأْكبـَ

تَِّخُذوا   .ناهية جازمة: ال  118  تـَ

نُوا َال تَ ﴿ مَ ا الَِّذينَ َآ ا أَيـُّهَ َ افًا ي َ ا َأْضع َ وا الرِّب ُكُل ْأ
ُِحونَ  لَُّكمْ تـُْفل َ ع َ َل اتـَُّقوا اللَّه َفةً وَ َضاعَ   ﴾مُ

وا ُكُل   .ناهية جازمة: ال  130  تَْأ

تُمْ ﴿ ْن ُكنْ َن ِإ وْ تُمُ اْألَْعَل أَنـْ نُوا وَ زَ َال َحتْ نُوا وَ ِ َ َال  وَ
َِني  ن ْؤمِ   ﴾مُ

نُوا ِ   .ناهية جازمة: ال  139  َ

ُدوَن ﴿ ْذ تُْصعِ الرَُّسوُل ِإ ى َأَحٍد وَ وَن َعَل وُ ْل َال تـَ وَ
َال  َِكيْ َُكمْ َغما بِغَمٍّ ل اب اُكمْ فَأََث وُكمْ ِيف أُْخرَ ْدعُ َ ي
 ٌ ري ُ َخِب اللَّه َُكمْ وَ ا َأَصاب َال مَ ا فَاتَُكمْ وَ ى مَ نُوا َعَل زَ َحتْ

ونَ  ُل مَ عْ َا تـَ   .﴾مبِ

نُوا زَ   .حرف جر للتعليل: ال  153  َحتْ

ا الَِّذ ﴿ ا أَيـُّهَ َ وا ي نُوا َال تَُكونُوا َكالَِّذينَ َكَفرُ مَ ينَ َآ
ِض َأوْ َكانُوا  وا ِيف اْألَرْ ُ ب ا َضرَ َذ ِمْ ِإ ِا ْخوَ وا ِإلِ قَاُل وَ
 َ ل ْجعَ َ ي ِ وا ل ُل ِ ا قُت مَ اتُوا وَ ا مَ َدنَا مَ وْ َكانُوا ِعنْ غُزى َل
يُت  ِ ُمي ي وَ ِي ُ ُحيْ اللَّه ِوِمْ وَ ُل ًة ِيف قـُ َِك َحْسرَ ل ُ َذ اللَّه

ال ٌ وَ َِصري وَن ب ُل مَ َا تـَعْ ُ مبِ   .﴾لَّه

  .ناهية جازمة: ال  156  تَُكونُوا

ُ فََال ﴿ ه َ اء َ ي ِ ل اُن ُخيَوُِّف َأوْ َط ُِكمُ الشَّيْ ل َا َذ منَّ ِإ
َِني  ن ْؤمِ تُمْ مُ ْن ُكنْ َخافُوِن ِإ افُوُهمْ وَ   ﴾َختَ

افُوُهمْ    .ناهية جازمة: ال  175  َختَ

وَن ﴿ َُساِرعُ نَْك الَِّذينَ ي زُ َال َحيْ مْ وَ نـَّهُ ِيف اْلُكْفِر ِإ
ا  لَ َهلُمْ َحظ َ ع ُ َأالَّ َجيْ رِيُد اللَّه ُ ا ي ئً َ َشيْ َُضرُّوا اللَّه ْن ي َل

َهلُمْ َعَذاٌب َعِظيمٌ  ِة وَ   ﴾ِيف اْآلَِخرَ

نَْك  زُ   .ناهية جازمة: ال  176  َحيْ

َال ُختْزِنَا ﴿ َِك وَ ُسل ى رُ ا َعَل نَ ْدتـَ عَ ا وَ ا مَ نَ ِ ت َآ ا وَ بـَّنَ رَ
 َ ي قِ مَ اْل وْ َ ادَ يـ َ ِميع ُِف اْل ل نََّك َال ُختْ ةِ ِإ   ﴾امَ

  .حرف دعاء: ال  194  ُختْزِنَا
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 ":الم األمر" -
    رقم اآلية  الفعل  اآلية

وَن ﴿ رُ مُ ْأ َ ي َىل اْخلَْريِ وَ وَن ِإ ْدعُ َ نُْكمْ أُمٌَّة ي تَُكْن مِ ْل وَ
 ُ َِك ُهم ئ أُوَل نَْكِر وَ َن َعِن اْلمُ وْ هَ نـْ َ يـ وِف وَ رُ عْ بِاْلمَ

ُِحونَ  ْفل   ﴾اْلمُ

  .الالم الم األمر  104  تَُكْن 

ْن َخيُْذْلُكمْ ﴿ ِإ ُكمْ وَ َِب َل ُ فََال َغال نُْصرُْكمُ اللَّه َ ْن يـ ِإ
ى اللَّهِ  َعَل ِ وَ ِده عْ َ ْن بـ رُُكمْ مِ ُ نْص َ ا الَِّذي يـ ْن َذ فَمَ

نُونَ  ْؤمِ ِل اْلمُ وَكَّ تـَ َ ْلي   ﴾فـَ

وَكَّلِ  تـَ َ   .الم األمر: الالم  160  يـ

  

 ":لم" -
 

    رقم اآلية  الفعل  اآلية
اِب ﴿ نَ اْلِكتَ ا مِ ً َىل الَِّذينَ أُوتُوا نَِصيب َأَملْ تـَرَ ِإ

ىلَّ  وَ تـَ َ مْ مثَُّ يـ هُ نـَ يـْ َ ْحُكمَ بـ َ ي ِ اِب اللَّهِ ل تَ َىل كِ َن ِإ ْدَعوْ ُ ي
ِرُضونَ  عْ ُهمْ مُ مْ وَ هُ نـْ   ﴾فَرِيٌق مِ

  .حرف نفي وجزم وقلب: مل  23  تـَرَ 

ٌد وََملْ ﴿ َل َُكوُن ِيل وَ ْت رَبِّ َأىنَّ ي َميَْسْسِين قَاَل
ا قََضى  َذ ُ ِإ ََشاء ا ي ُق مَ ُل ُ َخيْ ِِك اللَّه ََشرٌ قَاَل َكَذل ب

ُكونُ  َ ي ُ ُكْن فـَ ه ُقوُل َل َ َا يـ ا فَِإمنَّ رً   ﴾أَمْ

  .حرف نفي وجزم وقلب: مل  47  َميَْسْسِين 

مْ ﴿ وا أَنـُْفَسهُ مُ َل وا فَاِحَشةً َأوْ َظ ُل ا فـَعَ َذ الَِّذينَ ِإ وَ
 َ وا اللَّه رُ ذََكرُ ْغفِ َ ْن يـ مَ ُِذنُِوِمْ وَ وا ل ْغَفرُ فَاْستـَ

ُهمْ  وا وَ ُل عَ ا فـَ ى مَ ُِصرُّوا َعَل َملْ ي ُ وَ الَّ اللَّه نُوَب ِإ الذُّ
ونَ  مُ َل عْ َ   ﴾يـ

ُِصرُّوا   .حرف نفي وجزم وقلب: مل  135  ي

مْ ﴿ فَْضٍل َملْ َميَْسْسهُ نَ اللَّهِ وَ ةٍ مِ مَ عْ ِ وا بِن ُ ب َقَل فَانـْ
وا  ُ ع اتـَّبـَ ٌ وَ و فَْضٍل ُسوء ُ ُذ اللَّه اَن اللَّهِ وَ ِرْضوَ

  ﴾َعِظيمٍ 

مْ    .حرف نفي وجزم وقلب: مل  174  َميَْسْسهُ

وَن ﴿ ِشرُ بْ َْستَ ي هِ وَ ِ ْن فَْضل ُ مِ تَاُهمُ اللَّه َا َآ فَرِِحَني مبِ
ٌف  ِهمْ َأالَّ َخوْ فِ ْن َخْل ِمْ مِ  ِ ْلَحُقوا َ بِالَِّذينَ َملْ يـ

نُونَ  زَ َال ُهمْ َحيْ ِهمْ وَ يْ   ﴾َعَل

ْلَحُقوا َ   .حرف نفي وجزم وقلب: مل  170  يـ
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بُّوَن َأْن ﴿ ُحيِ ا وَ َا أَتـَوْ ُحوَن مبِ ْفرَ َ َال َحتَْسَنبَّ الَِّذينَ يـ
َن  ََفاَزٍة مِ مْ مبِ نـَّهُ وا فََال َحتَْسبـَ ُل ْفعَ َ َا َملْ يـ ُدوا مبِ مَ ُحيْ

يمٌ  ِ َذاٌب أَل َهلُمْ عَ َذاِب وَ   ﴾اْلعَ

وا ُل ْفعَ َ   .حرف نفي وجزم وقلب: مل  188  يـ

 ":لّما" -
    رقم اآلية  الفعل  اآلية

﴿ ُ ِم اللَّه َل عْ َ ا يـ مَّ َل نَّةَ وَ وا اْجلَ تُمْ أَْن تَْدُخُل أَمْ َحِسبْ
مَ الصَّابِرِينَ  َل عْ َ يـ نُْكمْ وَ   ﴾ الَِّذينَ َجاَهُدوا مِ

مِ  َل عْ َ ا  142  يـ َّ   .حرف جزم مبعىن التوقيع: مل

 

 :األدوات التي تجزم فعلين  - ب
 ":إنّ " -

    اآليةرقم   الفعل  اآلية
﴿ ُ ه مْ َل عْ َ ُ يـ ُدوه بْ ا ِيف ُصُدورُِكمْ َأوْ تـُ ْن ُختُْفوا مَ قُلْ ِإ

ِض  ا ِيف اْألَرْ مَ اِت وَ اوَ مَ ا ِيف السَّ مُ مَ َل عْ َ يـ ُ وَ اللَّه
ءٍ قَِديرٌ  ى ُكلِّ َشيْ َل ُ عَ اللَّه   ﴾وَ

  ُختُْفوا
 ُ ه مْ َل عْ َ   يـ

  .أن أداة شرط جازمة  29

الرَُّسوَل ﴿ َ وَ وا اللَّه ُ َ َال قُلْ أَِطيع ا فَِإنَّ اللَّه لَّوْ فَِإْن تـَوَ
رِينَ  ِ   ﴾ُحيِبُّ اْلَكاف

ا لَّوْ   .أداة جازمة: أن  32  تـَوَ

ْفِسِدينَ ﴿ يمٌ بِاْلمُ ِ ل َ عَ ا فَِإنَّ اللَّه لَّوْ ا  ﴾فَِإْن تـَوَ لَّوْ   .حرف شرط جازمة: إن  63  تـَوَ
َؤدِّهِ ﴿ ُ اٍر يـ نَْط ُ بِقِ ه نْ مَ ْن تَْأ ْن ِإ اِب مَ ْن َأْهِل اْلِكتَ مِ وَ

َك  يْ َل ِ ِإ َؤدِّه ُ اٍر َال يـ ُ بِِدينَ ه نْ مَ ْن تَْأ ْن ِإ مْ مَ هُ نـْ مِ َك وَ يْ َل ِإ
َس  يْ وا َل مْ قَاُل َِك بِأَنـَّهُ ل ا َذ ِمً هِ قَائ يْ َت َعَل مْ ا دُ الَّ مَ ِإ
ى اللَّهِ  َل وَن عَ ُقوُل َ يـ ٌ وَ يل ا ِيف اْألُمِّيَِّني َسِب نَ يـْ َعَل

ونَ  مُ َل عْ َ ُهمْ يـ   ﴾اْلَكِذَب وَ

 ُ نْه مَ   تَْأ
 ِ َؤدِّه ُ   يـ
 ُ نْه مَ   تَْأ
 ِ َؤدِّه ُ   يـ

  .أداة شرط جازمة: إن  75

﴿ ُ لُّوُكم وَ ُ وُكمْ يـ ُل ِ َقات ُ ْن يـ ِإ ى وَ الَّ أًَذ َُضرُّوُكمْ ِإ ْن ي َل
ونَ  نَْصرُ ُ ارَ مثَُّ َال يـ َ   ﴾اْألَْدب

وُكمْ  ُل ِ َقات ُ   يـ
 ُ لُّوُكم وَ ُ   يـ

  .حرف شرط جازم: أن  111
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ٌة تَُسْؤُهمْ ﴿ ْن َمتَْسْسُكمْ َحَسنَ ُكمْ ِإ ْن تُِصبْ ِإ وَ
رُُّكمْ   َضُ تـَُّقوا َال ي تـَ وا وَ ُ ْن تَْصِرب ِإ ا وَ َ  ِ ُحوا ْفرَ َ ٌة يـ َسيِّئَ

يطٌ  وَن ُحمِ ُل مَ عْ َ َا يـ َ مبِ نَّ اللَّه ا ِإ ئً ُدُهمْ َشيْ   ﴾َكيْ

  َمتَْسْسُكمْ 
  تَُسْؤُهمْ 
وا ُ   تَْصِرب
َُضرُُّكمْ    ي

  

  .حرف شرط جازم: إن  120

تـَُّقوا﴿ تـَ وا وَ ُ ْن تَْصِرب ى ِإ َل َ رِِهمْ  بـ ْن فـَوْ تُوُكمْ مِ ْأ َ ي وَ
َِكةِ  َالئ نَ اْلمَ َسةِ َآَالٍف مِ بُُّكمْ ِخبَمْ َهَذا ُميِْددُْكمْ رَ

َني  َسوِّمِ   ﴾مُ
  

وا ُ   تَْصِرب
  ُميِْددُْكمْ 

  

  .حرف شرط جازم: إن  125

﴿ ُ ه ُل ثـْ مَ قـَرٌْح مِ سَّ اْلَقوْ ْن َميَْسْسُكمْ قـَرٌْح فـََقْد مَ ِإ
 ُ ْلَك اْألَيَّام ِ ت ُ وَ مَ اللَّه َل عْ يـَ ِ ل ْنيَ النَّاِس وَ َ ا بـ نَُداِوُهلَ

ُ َال ُحيِبُّ  اللَّه َ وَ َداء نُْكمْ ُشهَ تَِّخَذ مِ َ يـ نُوا وَ مَ الَِّذينَ َآ
ِِمَني    ﴾الظَّال

  َميَْسْسُكمْ 
  مَسَّ 

  .حرف شرط جازم: إن  140

وا ﴿ وا الَِّذينَ َكَفرُ ُ ْن تُِطيع نُوا ِإ ا الَِّذينَ َآمَ ا أَيـُّهَ َ ي
وا َخاِسرِينَ  ُ ب ِ َقل نـْ تـَ ى َأْعَقابُِكمْ فـَ َل دُّوُكمْ عَ رُ َ   ﴾يـ

وا ُ   تُِطيع
دُّوُكمْ  رُ َ   يـ

  .إن حرف شرط جازم  149

ْن َخيُْذْلُكمْ ﴿ ِإ ُكمْ وَ َِب َل ُ فََال َغال نُْصرُْكمُ اللَّه َ ْن يـ ِإ
ى اللَّهِ  َعَل ِ وَ ِده عْ َ ْن بـ رُُكمْ مِ ُ نْص َ ا الَِّذي يـ ْن َذ فَمَ

ِل  وَكَّ تـَ َ ْلي نُونَ فـَ ْؤمِ   ﴾اْلمُ

 ُ نُْصرُْكم َ   يـ
  َخيُْذْلُكمْ 

حرف شرط جازم جيزم : إن  160
فعلني مضارعني األول فعل 

  .الشرط والثاين جوابه وجزاءه
هِ ﴿ يْ تُمْ َعَل ا أَنـْ ى مَ َِني َعَل ن ْؤمِ َذرَ اْلمُ َ ي ِ ُ ل ا َكاَن اللَّه مَ

 ُ ا َكاَن اللَّه مَ نَ الطَّيِِّب وَ يَث مِ ِب يزَ اْخلَ ِ َحىتَّ َمي
ْن  تَِيب مِ َ َجيْ نَّ اللَّه َلكِ ِب وَ يْ ى اْلغَ ُكمْ َعَل عَ ِ ْطل ُ ي ِ ل
نُوا  ْن تـُْؤمِ ِإ هِ وَ ِ ُسل رُ نُوا بِاللَّهِ وَ مِ ُ فََآ ََشاء ْن ي هِ مَ ِ ُسل رُ

ُكمْ َأْجرٌ َعِظيمٌ  َل تـَُّقوا فـَ تـَ   ﴾وَ

نُوا   تـُْؤمِ
تـَُّقوا   تـَ

  .حرف شرط جازم: إن  179

ُِكمْ ﴿ ال وَ نَّ ِيف أَمْ وُ َل بـْ تُ َن َل نَّ مِ ُ ع تَْسمَ َل ُفِسُكمْ وَ أَنـْ وَ
نَ الَِّذيَن  مِ ُِكمْ وَ ل بْ ْن قـَ اَب مِ الَِّذينَ أُوتُوا اْلِكتَ
َِك  ل تـَُّقوا فَِإنَّ َذ تـَ وا وَ ُ ْن تَْصِرب ِإ ا وَ ً ِري ى َكث َأْشرَُكوا أًَذ

ورِ  مِ اْألُمُ ْن َعزْ   ﴾مِ

وا ُ   تَْصِرب
تـَُّقوا   تـَ

  .حرف شرط جازم: إن  186
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 ":من" -
    رقم اآلية  الفعل  اآلية

َف ﴿ َل ا اْختـَ مَ ُ وَ ْسَالم نَّ الدِّينَ ِعنَْد اللَّهِ اْإلِ ِإ
 ُ ُهم َ ا َجاء ِد مَ عْ َ ْن بـ الَّ مِ اَب ِإ الَِّذينَ أُوتُوا اْلِكتَ
اِت اللَّهِ فَِإنَّ  َ ي َْكُفرْ بَِآ ْن ي مَ مْ وَ هُ نـَ يـْ َ ا بـ ً ْغي َ ْلمُ بـ عِ اْل

َ َسرِيعُ اْحلَِساِب    ﴾اللَّه

َْكُفرْ    .شرط جازماسم : من  19  ي

﴿ ُ ه نْ لَ مِ َ ْقب ُ ْن يـ َل ا فـَ ينً ْسَالِم دِ رَ اْإلِ تَِغ َغيـْ بْ َ ْن يـ مَ وَ
اِسرِينَ  نَ اْخلَ ِة مِ ُهوَ ِيف اْآلَِخرَ   ﴾وَ

تَغِ  بْ َ   يـ
 َ ل َ ْقب ُ   يـ

  .اسم شرط جازم: من  85

اُت اللَّهِ ﴿ َ ي ُكمْ َآ يْ ى َعَل َل تـْ تُمْ تـُ أَنـْ وَن وَ وََكيَْف تَْكُفرُ
ْن  مَ ُ وَ ه ُسوُل يُكمْ رَ ِ ف َىل وَ َقْد ُهِدَي ِإ تَِصمْ بِاللَّهِ فـَ عْ َ يـ

يمٍ  قِ ْستَ اٍط مُ   ﴾ِصرَ

تَِصمْ  عْ َ   يـ
  ُهِدَي 

  .اسم شرط جازم: من  101

ا ﴿ ً اب تَ ْذِن اللَّهِ كِ الَّ بِِإ ْفٍس أَْن َمتُوَت ِإ نـَ ِ ا َكاَن ل مَ وَ
ْن  مَ ا وَ هَ نـْ هِ مِ ِ ا نـُْؤت َ ي نـْ اَب الدُّ رِْد ثـَوَ ُ ْن ي مَ ًال وَ َؤجَّ مُ

اَب  رِْد ثـَوَ ُ َسنَْجزِي ي ا وَ هَ نـْ هِ مِ ِ ِة نـُْؤت اْآلَِخرَ
رِينَ    ﴾الشَّاكِ

رِْد  ُ   ي
ِهِ    نـُْؤت

  .اسم شرط جازم: من  145

َا َغلَّ ﴿ ْأِت مبِ َ لْ ي ْغُل َ ْن يـ مَ غُلَّ وَ َ نَِيبٍّ أَْن يـ ِ ا َكاَن ل مَ وَ
ُهمْ  َْت وَ ا َكَسب ىفَّ ُكلُّ نـَْفٍس مَ ةِ مثَُّ تـُوَ امَ َ ي قِ مَ اْل وْ َ يـ

ونَ  مُ ْظَل ُ   ﴾َال ي

لْ  ْغُل َ   يـ
ْأِت  َ   ي

  .اسم شرط جازم: من  161

ا ﴿ مَ ُ وَ ه تَ يـْ َقْد َأْخزَ ْن تُْدِخِل النَّارَ فـَ نََّك مَ ا ِإ بـَّنَ رَ
ْن أَنَْصارٍ  ِِمَني مِ لظَّال ِ   ﴾ل

  تُْدِخلِ 
ُ أَ  ه تَ يـْ   ْخزَ

  .اسم شرط جازم: من  192

 

 ":ما" -
    رقم اآلية  الفعل  اآلية

ُقوا ﴿ فِ نْ وا اْلِربَّ َحىتَّ تـُ اُل نَ ْن تـَ ا َل مَ بُّوَن وَ َّا ُحتِ ممِ
يمٌ  ِ َ بِهِ َعل ءٍ فَِإنَّ اللَّه ْن َشيْ ُقوا مِ فِ نْ   ﴾تـُ

ُقوا فِ نْ   .اسم شرط جازم: ما  92  تـُ

﴿ ٌ يم ِ ُ َعل اللَّه ُ وَ وه ُْكَفرُ ْن ي َل ْن َخْريٍ فـَ وا مِ ُل َ ْفع َ ا يـ مَ وَ
َني  تَّقِ   ﴾بِاْلمُ

وا ُل ْفعَ َ   يـ
 ُ وه ُْكَفرُ   ي

  .اسم شرط جازم: ما  115

  .مل يردوا يف سورة آل عمرانأين  -مىت - مهما
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  : تمهيد

قمنا  دراسة إحصائيةعمران،يف سورة آل أدوات النصب واجلزم اليت وردت موع  امن خالل دراستن
من حيث عدد  اختالفافيها  واجلزم، فوجدناتسجيل عدد التكرارات املوجودة يف كل أداة من أدوات النصب ب

  :بالتكرارات وسنبدأ بعرض جدول إحصائي حلروف النص

 :في سورة آل عمراِن  بجدول إحصائي يمثل عدد التكرارات لحروف النص -1
ال األسلويب اإلحصائي، وطبقنا القاعدة التالية   :لقد اعتمدنا على ا

 100 ×) عدد الحروف/ عدد التكرارات ( 

  المئوية النسبة  عدد التكرارات  الحروف
  %31.38  16  أنْ 
  %25.49  13  لن
  %1.96  1  كي
  %5.88  3  حىت

  %1.96  1  الم اجلحود
  %25.49  13  الم التعليل
  %1.96  1  واو املعية

  %1.96  1  أو
  %3.92  2  السببية اءف

موع   %100  51  ا
  

 دائرة نسبية تمثل تكرار حروف النصب في سورة آل عمران:  
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  :النصبدوات أل وظيفية قراءة -2

ورة من هي األداة الغالبة على الس) أن(إّن املالحظ للجدول للوهلة األوىل ميكن أن يدرك بكل سهولة أن 
يز الذي مشلته حروف النصب يف سورة آل عمران، وهذا ما حيث عدد التكرارات، حبيث تكاد ت ّ سيطر على احل

ا ستة حممولة عليها، حيث كان عدد تكراراهي أم النواصب، وباقي النواصب ) أن(يربهن قول النحاة يف أّن 
ذا الكم ،%31.38 باملئة واحد وثالثني فاصل مثانية وثالثني  عشرة أي بنسبة والسبب الذي جعلها توظف 

ا لغ عدد تكرار ها الم التعليل واليت هي األخرى بجاءت يف السورة، مث تليراجع إىل طبيعة األحداث اليت  ثالثة (ا
، فقد وضفت هذه األداة )%25.49( ي ما يعادل نسبة مخسة وعشرين فاصل تسعة وأربعني، أ)13(عشرة مرة 

على بشرط أّن حصول ما قبله يكون سابقا ،لتعليل األحداث اليت سبقتها وهذا يأيت لتعليل وبرهان ما حصل قبله 
ا هو ثنفسها  هذه األداة النسبة حصول ما بعد، وقد احتلت  13(الثة عشرة مرة ، حيث جند أّن عدد تكرارا

باملئة للتعبري عن نفي املستقبل، من غري أن  مخسة وعشرين فاصل تسعة وأربعني) %25.49(أي بنسبة ) مرة
ا مرتني  يف السورة ) 2(يشرتط تأبيد النفي أو توكيده، مث جاءت بعدها فاء السببية، حيث كان عدد تكرارا

ذه النسبة قليلة من حيث استعماهلا يف ،) %1.96( باملئة بواحد فاصل ستة وتسعنيوقدرت نسبتها  وهي 
اليت بلغت ) كي(ندما يتقدمها نفي حمض أو طلب حمض، مث تلتها ع يكون ما قبلها سببا ملا بعدهاحيث السياق 
حني وضعت " حىت"نسبة نفسها حصلت عليها العندما كان احلدث يتطلب معىن السببية، و ) %1.96(نسبتها 
أو توكيد النفي  يتطلب  عندما كان األمرعليها ية، وكذلك الم اجلحود نفس النسبة حصلت الغا انتهاءلتفيد 

  .ناقصة أو املنفيةاإلنكار إذا وقعت بعد كان ال

31.38%

25.49%

1.96%
5.88%

1.96%

25.49%

1.96% 1.96% 3.92%
أنْ 

لن

كي

حتى

الم الجحود

الم التعلیل

واو المعیة

أو

ف السببیة
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فقد وضفت عندما كانت تدل ) %3.92(أو اليت قدرت ب  وجند كذلك نفس النسبة مع واو املعية و
ا تفيد املصاحبة ؛على معىن معيف اآلية  ّ   .أي أ

ا احلرفان  ما عدم توفر شروطهما وهذا متاشيا مع وذلك ل السورة،والم العاقبة مل يردا كناصبني يف " إذن"أمّ
  .القاعدة تقتضيه

ا بالنسبة ألدوات النصب سنقوم بتطبيق العملية  على أدوات نفسها بعد العملية اإلحصائية اليت قمنا 
  :اجلزم

  :زم في سورة آل عمرانجدول إحصائي يمثل عدد تكرارات حروف الج-3

  المئوية النسبة  عدد التكرارات  الحروف
  %34.10  15  ال الناهية
  %4.54  2  الم األمر

  %13.63  6  مل
ا ّ   %2.28  1  مل
  %27.28  12  إنْ 
  %13.63  6  من

  %.4.54  2  ما الشرطية
موع   %100  44  ا

  

 دائرة نسبية تمثل تكرار حروف الجزم في سورة آل عمران:  
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  :لجدول أدوات الجزمقراءة  -4

ال الناهية هي األداة الطاغية يف السورة " أنّ "إّن املتأمل للجدول والدائرة النسبية ميكنه أن يدرك بسهولة 
ذه النسبة هو طبيعة  السبب يف  بالنسبة ألدوات اجلزم من حيث عدد التكرارات، و جعلها توظف يف السورة 

د على الشبهات اليت األحداث الواردة فيها، واليت تتمثل يف ا النصارى وخاصة فيما يتعلق بشأن مرمي  ادعتهالرّ
عن هذه الفئة، اليت كانت تكذب  االبتعادسبحانه وتعاىل ينهي املسلمني على  هوعيسى، وزعموا ألوهيته، فنجد أنّ 

برسالة حممد والقرآن الكرمي، من خالل هذا كانت هذه األداة هي األنسب يف صياغة سياق اآليات الكرمية 
باملئة  فاصل عشرة وثالثني، وقد قدرت نسبتها بأربعة ) مرة 15(مرة، مخس عشرة  هاوكانت عدد تكرارا

ا إثنتا عشرة مرة وكان عد" إن"األداة  امث تلته) 34.10%( ين فاصل سبعة وعشر أي بنسبة ) 12(د تكرارا
وللتمييز بني اخلبيث والطيب ، حديث عن النفاق واملنافقني من املؤمنني وقد وضفت يف السورة لل نمثانية وعشري
) إن(، فإّن حسب رأي معظم النحاة   السورة ألجل طلب الكف عن الفعلقد وضعت يف" ال الناهية"فإذا كانت 

، ويف جواب الشرط الشرط مجلة، وأذى العدو  الشدائد بتعزيز الثقة بأنفسهم، والصرب على جاءت ألمر املسلمني
  .نصر اهللا سبحانه وتعاىل هلم على ما ابتالهم بها تؤكد جند وعود

ا، لتحتل املركز الثالث من حيث عدد التكرارات"مل"بعدها جاءت األداة  ستة مرات  ، فكان عدد تكرارا
فت هذه األداة لنفي احلكم يف السورة، ووظ )%13.63( باملئة بثالثة عشر فاصل ثالثة وستنيوقدرت نسبتها 

وهذا ما أدركناه من  ثبوتهال يتوقع " مل"واملنفي ب  مور  وكان هذا احلرف هو األنسب لتأدية املعىن، عن بعض األ
ْن (ذا هو احلال بالنسبة ل خالل اآليات الكرمية، وك أي بنسبة ) مرات6(ررت هذه األداة ستة مرات تك إذ ) مَ

34.10%

4.54%13.63%

2.28%

27.28%

13.63%

4.54%

ال الناھیة

الم األمر

لم

لّما

إنْ 

من

ما الشرطیة
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ويف الشرط،ضمن معىن تتأيت للداللة على العاقل مث تفهي )%13.63( باملائة ر فاصل ثالثة وستنيثالثة عش
  .معىن اآليات و تبليغوكانت هي األنسب يف تأدية السياق  استفهامبعض اآليات تأيت للداللة على 

بالنفس والصرب على مصائب الّدهر، وعدم اخلوف من  باالعتزازلكن عندما كانت اآليات تتناول األمر 
وكانت ) 2(مرتني  اهلذا كانت عدد تكراراألحق يف تأدية معىن هذه اآليات، العدو، كانت الم األمر هي ا

ا مرتني يف حني استعملت ما الشرطية بنفس القدر أي كانت عدد، %.4.54تقدر  انسبته ونسبتها  ، تكرارا
) ما(قل، وقد جاءت نسبة فقد وضعت للداللة على غري العا؛  %.4.54 باملائة أربعة فاصل أربعة ومخسني

جند بأّن اهللا سبحانه وتعاىل يعد  ملتأمل يف اآليات اليت ورد فيها  احلرفان ،تساوي نسبة الم األمر، ألن االشرطية  
وقد كان عدد تكراراته يف  ثبوتهللداللة على املنفي املتوقع " ملا"املتقني واملسلمني بالنصر والتأييد، وقد وضفت 

  .%2.28اآلية مرة واحدة ال غري، أي ورد بنسبة 
ا األحرف املتبقية واملتمثلة وذلك لعدم _ ـسورة آل عمران _ يف السورة يف مهما، مىت، أين، مل يرد ذكرها أمّ

  .توفر الشروط وفقا ملا تقتضيه القاعدة
  

 :حساب نسبة أدوات الجزم والنصب في سورة آل عمران - 5
  :ونبدأ مع أدوات النصب

  %100  200  عدد اآليات
  %25.5  51  عدد الحروف

  

  .آل عمرانهذا جدول ميثل نسبة أدوات النصب يف السورة واآلن سنجد نسبة أدوات اجلزم يف سورة 

  سورة آل عمران –دائرة نسبية تمثل نسبة أدوات النصب في السورة-  

  

25.5%

74.5%

0% 0%

أدوات النصب 

السورة خالیة 
من األدوات
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  :أدوات الجزم -6
  %100  200  عدد اآليات
  %22  44  عدد الحروف

  

  سورة آل عمران -دائرة نسبية تمثل نسبة أدوات الجزم في السورة-  
  

  
  

  .% 22ومنه فإن نسبة أدوات اجلزم يف السورة عي 
يف السورة  واملتمعن يف الدائرة النسبية، يدرك بأن نسبة أدوات النصب أكرب من أدوات اجلزمإّن املتأمل 

اجلزم  توّصلنا إىل أّن سبب زيادة أدوات النصب على أدوات ،نا للنتائج املتحصل عليهاوحنن من خالل استقرائ
  .يل هلذه السورةالسورة أي ملناسبة املعىن الدالراجع للداللة واملعىن الذي  توحي إليهما ، 

 :النصب والجزمأدوات  إحصاء مجموع -7
أداة  51ه وإلجياد عدد األدوات ككل يف السورة نقدم بعملية حسابية مجع أداوت النصب والذي بلغ عدد

أداة وانطالقا من  95أداة ومن هذا فإن عدد األدوات يف السورة هو  44وأدوات اجلزم واليت عددها هي األخرى 
  :نسبة األدوات يف السورة فتكون كالتايلهذا ميكننا حساب 

  %100  200  عدد اآليات
  %47.5  95  عدد احلروف

 دائرة نسبية تمثل نسبة أدوات النصب والجزم في سورة آل عمران  
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78%

0% 0%

أدوات الجزم
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  .% 47.5ومنه فإّن نسبة األدوات يف السورة 

ذه النسبة للدور الذي تؤديه يف السياق واملعىن  فهي تعترب من ، وقد وضفت هذه األدوات يف السورة 
اخلطاب القرآين، وكل أداة من هذه األدوات وضفت ملقتضى احلدث، فهي مل  اتساقوانسجامالعوامل املساعدة يف 

  .كل واحدة منها هلا وظيفتها اخلاصة يف اآليةأيت اعتباطيا،  إذ  ت
تعترب أدوات النصب و اجلزم من بني األدوات اليت اصطلح عليها حبروف املعاين، ألن األداة تعترب و 

وحمور هذا الربط هو ، تكون مرتبطة مع بعضها يف سياق خاص ألداء معىن عام فأساسية يف تأليف البنية اللغوية، 
اآلية من خالهلا نستطيع أن  يفديها فلكل أداة وظيفة تؤ  األداة، ويكون هلذه األداة معىن وظيفي تعرف به،

  .تؤول إليه اآليات، أي هلا وظائف داللية واضحةنستشف املعىن  الذي 
وقد الحظنا أيضا أّن النصب يغلب مع ، ريية يف اآليات القرآنية الكرميةوهلذا كانت هلذه األدوات قيمة تعب

نُوا ﴿: له تعاىلحروف العطف اليت بطل عملها، خاصة مع الم التعليل، وذلك حنو قو  مَ ُ الَِّذينَ َآ حَِّص اللَّه مَ ُ ي ِ ل وَ
رِينَ  ِ َميَْحَق اْلَكاف   .هذا على سبيل املثال، فهناك آيات أخرى تثبت صدق كالمنا...  )1(﴾وَ

ا، يتبني لنا بعد من خالل ما ذكرناه آنفاف  كل أداة حتمل معناها بنفسها، أّن  الدراسة التطبيقية اليت قمنا 
ا استقام املعىنو وظيفة يف تأليف البنية اللغوية، إذ كل واحدة تؤدي   ّ   .لو مل تكن األدوات يف اآليات مل

  .هذا كان بالنسبة إىل وظائف احلروف يف اآليات القرآنية
ا من الناحية النحوية، فاألدة   متنح الفعل حركة معية، فهي خمتصة، أي  - سواء أدوات النصب أو اجلزم-أمّ

  .فيما ختتص به وذلك بإحداث حركة يف املختص بهتؤثر 

                                                             
  .141اآلیة : سورة آل عمران) 1(
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ا تنصب الفعل إذا كان  ّ  صحيحا بالفتحةعندما تدخل أدوات النصب بنوعيها على الفعل املضارع، فإ
َد، ُميَّد، متوَت : الظاهرة مثل ُ ب ، نـَعْ مَ ا إذا كان معتل اآلخر...تَُكّل ة مثل ، ، أمّ .... تتقوا، : فتنصبه حبذف حرف العّل

  .-مثلة أخذناها من السورةاأل -
تزْغ يتخْذ، : وكذلك هو احلال بالنسبة ألدوات اجلزم؛ فهي عند دخوهلا على الفعل املضارع تقوم جبزمه، حنو

  ...تؤمنوا
وكذلك من بني النقاط اليت قمنا مبالحظتها هو أّن أدوات اجلزم تؤثر على األفعال من الناحية الصرفية 

رِْد : ذف حروف العلة، وذلك حنووخاصة األفعال املعتلة مثل ح ُ ، ي   .تَُكْن، تـَرَ
من بني املالحظات اليت قمنا بتسجيلها هو أنّه ألدوات النصب واجلزم تأثري يف األسلوب، وهو ما تقدمه 

تكون والم األمر، فاآلية قبل دخوهلا  ال الناهية: هذه احلروف يف اآليات القرآنية، خاصة بعض أدوات اجلزم مثل
بأسلوب إنشائي، فالنهي أسلوب إنشائي يعين طلب الكف عن  اآلية، لكن بعد دخوهلا تكون بأسلوب خربي

زوم املسبوق بال الناهيةإذ ، االستعالءالفعل نقول على وجه    .يتحقق النهي بواسطة الفعل املضارع ا
الدعاء : ثلإىل خروج النهي عن معناه احلقيقي، ليفيد دالالت استلزامية م االستعالءويؤدي خرق شرط 

  .، النصح واإلرشادااللتماسالتمين، العتاب، 
 االستعالءوكذا بالنسبة لألمر فهو أسلوب إنشائي طليب يدل على طلب حصول الفعل، على وجه 

والدعاء  كااللتماس، ويتحقق بواسطة املضارع املتصل بالم األمر، وقد يؤدي دالالت استلزامية،  واالستلزام 
  .من مقام املتخاطبني وسياق الكالم تستفيد...خيريوالرتغيب والتمين والت

ا بالنسبة لألدوات اليت جتزم فعلني فهي حروف وأمساء  هذا بالنسبة لألدوات اليت جتزم فعال واحد، أمّ
ه األدوات تقوم جبزم ذأي ه(من، ما فهي تدخل على اآلية فتجعل منها مجلة شرطية : حروف مثل إن وأمساء مثل

  ).فعلني

 :دور حروف النصب والجزم في تحديد سياق الخطاب القرآني: ثالثا

ة يف جسم اللغة، اليت يتوالد منها كل نسيج  ّ ترتبط األدوات ارتباطا وثيقا باجلملة، إذ تعد هي اخللية احلي
  .لغوي

  .فالبناء اللغوي حيتاج إىل روابط، جتعله مرتابطا متماسكا، ال يعرتيه لبس أو غموض
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ا حروف النصب واجلز  عدت ّ م من بني العوامل اليت تؤثر يف مضمون اجلملة أو نص اخلطاب القرآين، حيث أ
ذه األدوات اليت اعتربها  ال تتجلى قيمتها إالّ داخل اخلطاب القرآين، حبيث اتساق السياق وانسجامه ال يتم إالّ 

فت هذه األدوات جلازمة، فوظعىن سواء الناصبة أو االنحاة من حروف املعاين، فكل أداة من هذه األدوات هلا م
يمٌ ﴿: ملناسبة املقام واملعىن الذي توحي إليه هذه األدوات، وخري دليل على ذلك قوله تعاىل ِ َ َعل ا فَِإنَّ اللَّه لَّوْ فَِإْن تـَوَ

ْفِسِدينَ    .)1(﴾بِاْلمُ
  .بالعقاب اووعد اوترهيب اختويف ادرك بأن يف أسلوو ي هافاملتمعن يف اآلية يستشف من خالل سياق

أو غريت يتغري بطبيعة احلال ) إن(هلا داللة ووظيفة يف سياق ومعىن اآلية، فإن حذفت ) إن(ذلك فإن لو 
  .املعىن الذي توحي إليه اآلية، والسر يف استعمال هذه األداة هو أن مقام اآلية يقتضي ذلك

مْ بِ ﴿: قال تعاىل هُ تـَ ِسنَ وَن أَْل وُ ْل َ َفرِيًقا يـ مْ َل هُ نـْ نَّ مِ ِإ وَن وَ ُقوُل َ يـ اِب وَ نَ اْلِكتَ ا ُهوَ مِ مَ اِب وَ نَ اْلِكتَ ُ مِ وه ُ تَْحَسب ِ اِب ل اْلِكتَ
ونَ  مُ َل عْ َ ُهمْ يـ ى اللَّهِ اْلَكِذَب وَ وَن َعَل ُقوُل َ يـ ْن ِعنِْد اللَّهِ وَ ا ُهوَ مِ مَ نِْد اللَّهِ وَ ِ ْن ع   .)2(﴾ُهوَ مِ

ذا الالم ملناسبة الظروف املالبسة لنزول ، وقد وضع هاوهناك الم التعليل ذكرت يف اآلية لتعليل ما سبقه
  .هذه اآلية

ّ طائفة من اليهود  الذي تدور حوله هذه اآلية هو أنّ وقد كان العنوان الرئيسي  للمسلمني أشياء مما  لختي
ا  ا إلدخال الشك عليهم يف بعض ما نزل  لالعتذارجاء يف التوراة، وكان ذلك إمّ عن بعض أفعاهلم الذميمة، وإمّ

  .به القرآن الكرمي
يف سياق اآلية ويف معناها، وكذلك معىن ) الم التعليل(من خالل شرح اآلية يتضح لنا أن وظيفة الالم 

  .األداة نفسها
ليلية، وهكذا يكون الالم هو وقد وردت الم التعليل يف الكثري من املواضع يف السورة وكانت وظيفتها تع

  .األداة األنسب إذا كان املقام يقتضي التعليل
لقد تعدد أدوات النصب واجلزم يف القرآن الكرمي، ومل تنحصر يف احلرفني الذين ذكرا آنفا، فالسورة تضمنت 

  .الكثري من األدوات من بينها أيضا الالم النافية
ْؤمِ ﴿: حنو قوله تعاىل تَِّخِذ اْلمُ َ نَ اللَّهِ ِيف َال يـ َس مِ يْ َل َِك فـَ ل لْ َذ َ ْفع َ ْن يـ مَ َِني وَ ن ْؤمِ وِن اْلمُ ْن دُ َ مِ اء َ ي ِ ل رِينَ َأوْ ِ نُوَن اْلَكاف

 ُ ِصري َىل اللَّهِ اْلمَ ِإ ُ وَ ُ نـَْفَسه ذِّرُُكمُ اللَّه ُحيَ مْ تـَُقاًة وَ هُ نـْ تـَُّقوا مِ الَّ أَْن تـَ ءٍ ِإ   )3( ).28(﴾َشيْ

                                                             
  .63اآلیة : سورة آل عمران) 1(
  .78اآلیة : سورة آل عمران) 2(
  28اآلیة : سورة آل عمران) 3(
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املؤمنني أن يتخذوا الكّفار أولياء من دون  أّن اهللا سبحانه وتعاىل ينهى ركنافلو تأملنا يف سياق اآلية، ألد
  .املؤمنني، ألّن اّختاذهم أولياء، يعّد ضعفا يف الدين وتصويبا للمعتدين

ندرك بأن لديها ) ال الناهية(والنهي يف القرآن الكرمي يعد حترميا، حسب علماء الفقه، فمن خالل األداة 
  .لكالم وضبط معناهيف حتديد سياق ا ادور 

اق اخلطاب القرآين وبيان ييف حتديد س اوكذلك األمر بالنسبة لباقي األدوات، فكل أداة هلا وظيفة ودور 
ا، وهكذا تعترب هذه األدوات وسائل لتحقيق   االتساقمعناه، وبذلك فكل أداة هلا معىن ووظيفة خاصة 

ا تربط بني معاين اآليات بعضها ببعض،اين يف اخلطاب القرآين، وهلذا مسيت حبروف املع واالنسجام   .ألّ
علية، فهي ختتص بالفعل املضارع، و تدخل أدوات النصب واجلزم على اجلملة الفف من الناحية النحويةأما 

  .هذه األدوات عبارة عن عوامل هلا تأثري يف حركات الكلمات املوالية هلا سواء بالنصب أو باجلزم

ةً قَاَل ﴿: فأدوات النصب تدخل على الفعل املضارع الصحيح فتنصبه، حنو قوله تعاىل َ ي لْ ِيل َآ َ قَاَل رَبِّ اْجع
اْإلِ  ِشيِّ وَ َسبِّْح بِاْلعَ ا وَ ً ِري بََّك َكث اذُْكرْ رَ ا وَ زً مْ الَّ رَ ةَ أَيَّاٍم ِإ َالَث تَُك َأالَّ تَُكلِّمَ النَّاَس َث َ يـ َْكارِ َآ   )1(.﴾ب

ومبجرد دخول األدوات الناصبة على الفعل املضارع تقوم بنصبه  ا ،أصله يف املضارع يأيت مرفوع الفعل تكلم
وا ﴿: سواء بالفتحة الظاهرة على آخره أو املقدرة أو حذف حرف العلة مع األفعال اخلمسة، حنو قوله تعاىل اُل نَ ْن تـَ َل

قُ  فِ نْ ا تـُ مَ بُّوَن وَ َّا ُحتِ ُقوا ممِ فِ نْ يمٌ اْلِربَّ َحىتَّ تـُ ِ َ بِهِ َعل ءٍ فَِإنَّ اللَّه ْن َشيْ   )2(.﴾وا مِ

  .وعالمة نصبه حذف حرف العلة ألنّه من األفعال اخلمسة) لن(ـــــ فعل مضارع منصوب ب: تنالوا

وكذلك هو احلال بالنسبة ألدوات اجلزم؛ فهي ختتص بالدخول على الفعل املضارع فتلحق به حركة إعرابية 
  .تتمثل يف السكون

ا ﴿: حنو قوله تعاىل ااجلزم تقوم جبزم الفعل املضارع، إذا كان تامفأدوات  نَ تـَ ْذ َهَديـْ َد ِإ عْ َ ا بـ نَ َ وبـ ُل ا َال تُزِْغ قـُ بـَّنَ رَ
اُب  هَّ نََّك أَنَْت اْلوَ ةً ِإ ُدنَْك رَْمحَ ْن َل ا مِ نَ َهْب َل   )3(.﴾وَ
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ا إذا كان معتال فهنا تلزم حذف حرف العلة حنو قوله  فحركة اجلزم واضحة مع الفعل وهي السكون، أمّ
َرتِينَ ﴿: تعاىل مْ نَ اْلمُ بَِّك فََال تَُكْن مِ ْن رَ   .)1(﴾اْحلَقُّ مِ

األدوات على هذه هذا كان عن دور أدوات النصب واجلزم يف اآليات القرآنية من الناحية النحوية وتأثري 
  .األفعال اليت تليها من حيث احلركة اإلعرابية
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ا  ّ وأخريا بعد رحلة تكللت بالتعب من جهة وذلك بالبحث بني طيات كتب النحو القدمية واحلديثة، فإ
واليت ،تمعن يف صفحات املصحف الشريف وكتب التفاسريالتفحص و الال ختلو من املتعة وذلك بمن جهة أخرى 

  : أمهها توصلنا إىل جمموعة من النتائج خالهلامن 
النحو خاصة واللغة العربية  ازدهارالدراسات النحوية هي وليدة القرآن الكرمي، حيث كان له الفضل يف  - 1

 .عامة
 .تعترب أدوات النصب واجلزم من حروف املعاين اليت تربط بني عناصر البنية اللغوية - 2
 .بة أو اجلازمة وظيفة دالليةلكل أداة من األدوات سواء كانت الناص - 3
أن، إذن، لن، كي، وأدوات تكون : األدوات الناصبة للفعل املضارع قسمني أدوات ناصبة بنفسها وهي - 4

الم اجلحود، الم التعليل، الم العاقبة، فاء السببية (حىت، الالّمات  :ناصبة بأن مضمرة بعدها وهذه األدوات هي
 .أو ،واو املعية

 .صب وعليها تقاس باقي النواصبأم النوا "أن"تعترب  - 5
ا، الم األمر، أو الم (األدوات اجلازمة للفعل املضارع هي األخرى قسمني، قسم جيزم فعل واحد وهي  - 6 ّ ، مل ْ مل

 :قسمنيالطلب، ال الناهية، والعوامل اجلازمة لفعلني تعرف بأدوات الشرط هي األخرى تنقسم إىل 
 .إن، إذما: احلروف - 1
قسم ال خيلو من الظرفية (، )من، مهما، ما: قسم خايل من الظرفية فيه وهو( -: األمساء وهي ثالث أقسام - 2

فيكون أحيانا ظرفا وأحيانا ال يكون وهو : قسم حسب ما يضاف إليه(، )فيه وهو أين، ومن، وحيثما، وأّىن، إيان
 ).أي
فتلحق به عالمة إعرابية يف آخره، فأدوات أدوات النصب واجلزم خمتصة فهي تدخل على الفعل املضارع  - 7

 .النصب تنصبه وأدوات اجلزم جتزمه
 ".لن"حول اجلزم ب  اختالف هناك - 8
 .تؤثر أدوات اجلزم على الفعل املضارع من الناحية الصرفية، خاصة األفعال املعتلة - 9

 أن اجلحود الم يف ويشرتط بعدها) مقدرة( مضمرة بأن فتنصبه املضارع الفعلتدخل على   اجلحود الم -10
 النفي تؤكد الالم وهذه واإلنكار، النفي يعين واجلحود يكون، مل كان ما: حنو ،)يف من كون( بـ مسبوقة تكون
 حمل يف مصدر تأويل يف يصبحان املنصوب والفعل املضمرة جر،فإنّ  حرف اجلحود والم الناقص الفعل على الواقع

رور اجلار جر،  .بكلمة ويقدر اجلحود الم مع دائما احملذوف كان خبرب متعلقان وا
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 يدخل ما وغالبا املضارع، الفعل على يدخل احلرف وهذا بالفعل، القيام عن الكف طلب يفيد الناهية ال -11

 .املخاطب إىل املسند الفعل على

ا" عن" مل" ختتلف -12 ّ  من النفي استمرار تفيد) ملا(و املاضي إىل املضارع معىن يقلب فلم الزمنية الداللة يف" مل

 .التكلم وحلني املاضي

 املضارع الفعل كان أن بعد املستقبل على الزمنية داللته وحيصر وينصبه املضارع نفي يف" لن" عمل يكمن -13
ْن ﴿: تعاىل قوله مثل واالستقبال احلال على داال عليه لن دخول قبل مَ تَغِ  وَ بْ َ رَ  يـ ْسَالِم  َغيـْ ا اْإلِ ينً ْن  دِ َل لَ  فـَ َ ْقب ُ ُ  يـ ه نْ ُهوَ  مِ  وَ
ةِ  ِيف  نَ  اْآلَِخرَ اِسرِينَ  مِ  )85( عمران آل﴾ اْخلَ

 .عمران آل سورة يف" أين" ،"مىت" ،"مهما" ذكر يرد مل -14

 .عمران آل سورة يف" إذن" ترد مل -15

 .عمران آل سورة يف املضارع للفعل جازمة" لن" ترد مل -16

ا وذلك الغالبة وهي) 15( مرة عشر مخسة السورة يف" الناهية ال" وردت -17  .السياق حتديد يف األنسب ألّ

 احلجة تقدمي يف األساليب أفضل من يعد الشرط ألنّ  ،)12( مرة عشر اثنيت الشرطية) إن( وردت -18

 .واإلقناع

 البالغي الدرس مع تتقاطع مواضعه من فالكثري فحسب، النحاة طرف من تناوله يتم مل النحوي الدرس -19

 ....واألمر النهي: مثل

 يف األدوات هذه تكن مل لو القرآين، اخلطاب أجزاء وتالحم اتساق يف هام دور هلا واجلزم النصب حروف -20

ا اآليات ّ   .املعىن استقام مل

 ومن أنفسنا فمن أخطأنا وإن وتوفيقه، اهللا فبفضل أصبنا فإنّ  إليه، توصلنا وما جهدنا مثرة هو هذا
  .الشيطان
  .البيان وعلمه اإلنسان خلق الذي وإحسان عمةن كل ويل هللا احلمد 
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  :المصادر -1
 :القرآن الكريم

بن املغرية بن بردزبه اجلعفي البخاري، دار  إبراهيمبن امساعيل بن  عبد اهللا حممد أيب ،صحيح البخاري - 1
  . 2004، ه1425ط، .احلديث، القاهرة، د

رجب عثمان حممد، . ه، حتقيق وشرح د745، ت حيان األندلسي يبألارتشاف الضرب من لسان العرب،  - 2
  .م1988 -ه1418، 1القاهرة، ط رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني،: مراجعة

وحي، ط: علي بن حممد النحوي العمروي، حتقيق،لاألزهية يف علم احلروف - 3 ه 1402 ،2عبد املعني املّل
1982.  

 1عبد اهللا أيب الربكات األنباري، دار األرقم بن األرقم، طعبد الرمحان بن حممد بن ل، أسرار العربية - 4
1420 ،1999. 

، دار الكتب : حواشيه غريد الشيخ حوض الل الدين عبد الرمحان أيب بكر السيوطي،،جلاألشباه والنظائر - 5
  .م2001ه، 1422، 1العلمية، بريوت، لبنان، ط

 .مؤسسة الرسالة ،عبد احلي الفتلي: حتقيقبو بكر حممد بن سهل بن الّسراج، أل ،األصول يف النحو - 6
 ه1417، 1السيد أمحد عزوز، عامل الكتب، ط: حتقيق :البقاء العكربي يبأل ،إعراب القراءات الشواذ - 7

 .م1996
املكتبة  ،كمال الدين األنباري يب الربكاتأل ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني - 8
  .م2003ه، 1424، 1صرية، طعال
مال الدين عبد اهللا بن هشام األنصاري، دار إحياء الرتاث العريب جل ،فية ابن مالكلأوضح املسالك إىل أ - 9

  . 1966، 5بريوت، لبنان، ط
البايب احلليب وشركائه : عيسى حممد البجاوي، الناشر البقاء العكربي، حتقيق يب،ألالتبيان يف إعراب القرآن -10

  .ت.ط، د.د
  .اجلزء الثالثبن عاشور، دار الّسداد التونية للنشر، احممد الطاهر  ،نويرتفسري التحرير والت -11
علي توفيق احلمد، دار األمل .د: أبو القاسم عبد الرمحن بن اسحاق الزجاجي، حتقيق،اجلمل يف النحو -12
 .م1984ه، 1404، 1ط
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فخر الدين قباوة وحممد ندمي فاضل . د: لحسن بن قاسم املرادي، حتقيق،لاجلىن الّداين يف حروف املعاين -13
 .1983ه، 1403، 2، طبريوت، اآلفاق اجلديدةدار 
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يوسف حممد : مال الدين عبد اهللا ابن هشام األنصاري، مراجعة وتصحيح، جلشرح شذور الذهب -20

 .م2003ه، 1424دار القلم، بريوت، لبنان،  ،البقاعي
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