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  اإلهداء
  

مت منهما الجدّ والطموح والتفاؤل ّ العزیزین اللذین تعّل   إلى والدي

تي أم سیاف التي آلمني فراقها ّ   وأحزنني غیابها إلى روح عم

اف   .إلى رفیق دربي وشریك حیاتي سیّ
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ب 

  الشكر والتقدیر
  

ْ {: قال تعالى نَّكُم دَ ْ ی ْ َألزِ تُم ْ ر كَ ْ شَ ئِن   }َل

ّ إنّ من حقّ أستاذي الفاضل الدكتور عبد القادر مرعي  الحمد هللا حمد الشاكرین، ثم
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  .قبل أن نبدأ بها وأثناء كتابتها

أخــذت مــن معــین علمهــم  والشــكر إلــى جمیــع أســاتذتي فــي قســم اللغــة العربیــة الــذین

   .فبارك اهللا فیهم

ف الـدین الـدكتور سـی ،الدكتور عادل البقاعین: وأشكر السادة أعضاء هیئة المناقشة

موا عليَّ بمناقشة رسالتي ،الدكتور عمر أبو نواس ، الفقراء ّ   .الذین تكر

  .وشكري الموصول لكلّ من ساندني في هذا العمل
  

  بیان حسن الذنیبات
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ه  

  الملخص
  إعراب الفعل المضارع

  
  بیان حسن الذنیبات

  
  2013، جامعة مؤتة

فعلمـــاء العربیـــة القـــدامى وبعـــض ، تناولـــت هـــذه الدراســـة إعـــراب الفعـــل المضـــارع

وبخاصــــة الفعــــل  ، علمــــاء اللغــــة المعاصــــرین اضــــطربوا فــــي إعــــراب الفعــــل المضــــارع

فلجــأوا إلــى تقــدیر عالمــات إعرابیــة فــي  ،المعتــل اآلخــر فــي حــاالت اإلعــراب الــثالث

وذهبـوا إلـى أن عالمـة جـزم الفعـل المضـارع السـكون فـي حالـة  ،حالتي الرفـع والنصـب

وهـذا یخـالف النظـر  ،الفعل الصحیح وحذف حرف العلة من آخر الفعل المعتل اآلخـر

هــــذه الدراســــة الوقــــوف علــــى أســــباب هــــذه المشــــكلة  الصــــوتي الحــــدیث لــــذلك حاولــــت

  .الوصفي التفسیري ها من خالل اتباعها المنهجوتفسیر 
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Abstract 

The desinential inflection of the present verb 

 

Bayan hasan Althnabat 

 

Mu'tah University, 2013  
This study tackles the desinential inflection issue among both 

ancient and current Arab scholars especially the present verb with a weak 

ending in the three cases of desinential inflection of rising and 

subjunctive cases of the verb. They advocates that the vowelless mark at 

the strong present verb is "al-sekoon" while it is the omition of the last 

vowel in the weak modern phonology so this issue through adopting the 

descriptive approach   
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مة   المقدّ
وعلى  ،والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمین ،الحمد هللا ربّ العالمین

  .آله وصحبه أجمعین

  أما بعد 

فعلماء العربیة القدامى  ،فقد تناولت هذه الدراسة إعراب الفعل المضارع

وبعض علماء اللغة المعاصرین اضطربوا في إعراب الفعل المضارع، وبخاصة الفعل 

لجأوا إلى تقدیر عالمات إعرابیة في المعتل اآلخر، في حاالت اإلعراب الثالثة، ف

كما أنهم ذهبوا إلى  ،حالتي الرفع والنصب، مع أنّ هذا یخالف النّظر اللغوي الحدیث

أن عالمة جزم الفعل المضارع هي السكون في حالة الفعل الصحیح، وحذف حرف 

العلة من آخر الفعل في حالة الفعل المعتل اآلخر، وهذا یخالف النظر الصوتي 

  .لذلك حاولت هذه الدراسة الوقوف على أسباب هذه المشكلة وتفسیرها ،ثالحدی

یهدف هذا البحث إلى دراسة الفعل المضارع من وجهة نظر العلماء القدامى وعلماء 

  .اللغة المعاصرین وبخاصة الفعل المضارع المعتل اآلخر 

 اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التفسیري من خالل عرض آراء القدماء

واعتمدت في ذلك على كتب النحو  .وآراء المعاصرین في إعراب الفعل المضارع

القدیمة كالكتاب وشرح المفصل وشرح التسهییل و أوضح المسالك وشرح الرضي 

  .وهمع الهوامع وغیرها باإلضافة إلى كتب علم اللغة الحدیث وكتب األصوات
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  الفصل األول
  وداللته الزمنیةالفعل المضارع 

  معنى الفعل وأقسامه 
لةٌ " أن الفعل ) هـ185(یرى سیبویه أخذت من لفـظ أحـداث األسـماء، وبنیـت  َأمثِ

ـ" وما هو كائن لم ینقطع، فأما بناء ما مضـى،، لما مضى، ولما یكون، ولم یقع َ فَ ب هَ َذ

 َ ــث كَ َ َ وم ع ــمِ َ َ "وس ــد مِ ْ " ، وأمــا بنــاء مــا لــم یقــع، فإنــه قولــك آمــراً "وحُ ْ اذهــب ، "واقتــلْ واضــرب

  .)1( إذا أخبرت  وكذلك بناء ما لم ینقطع وهو كائن ،"یقتلُ ویذهبُ ویضربُ "  ومخبراً 

ما دلّ على حدث وزمان ماض أو مسـتقبل " :الفعل) هـ348(ویعرف الزجاجي 

ُ وقعدَ یقعدُ وما أشبه ذلك َ یقوم   .)2(" نحو قام

فعــل مــاض وفعــل مســتقبل وفعــل فــي الحــال : ویــرى الزجــاجي أنّ األفعــال ثالثــة

ــدائم، فالماضــي ماحســن فیــه أمــس، نحــو  ، والمســتقبل مــا "قــام وقعــد وانطلــق"یســمى ال

  .)3(حسن فیه غد 

   . )4(أن الفعل ما دلّ على اقتران حدث بزمان) هـ538(ویرى الزمخشري

أنّ الفعل كل لفظة دلت على معنـى تحتهـا مقتـرن  )هـ577( ویرى ابن األنباري

ل   .)5(بزمان محصّ

  

  
                                                 

تحقیق عبد السالم هارون ، عالم الكتب ببیروت،  ،الكتاب ،بن عثمان عمر أبو بشر،سیبویه  )1(
 .2،ص1ج،

جـــول كربونـــل  ،صـــححه ابـــن أبـــي شـــنب ،الجمـــل فـــي النحـــو ،أبـــو القاســـم إســـحاق الزجـــاجي، )2(
اإلیضـاح فـي علـل النحـو، تحقیـق ، أبو القاسـم إسـحاق الزجاجي ،17ص م،1926 ،بالجزائر

 .53ص، 1979، 3ط ،دار النفائس ،مازن المبارك

 .22ص  ،الجمل في النحو الزجاجي، )3(

 ،المفصــل فــي صــنعة اإلعــراب ،أبــو القاســم جــار اهللا محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد الزمخشــري، )4(

 .الطبعة المصریة  ،243ص

 ،أسرار العربیة تحقیق محمد حسین شمس الدین، األنباري، عبد الرحمن محمد بن عبداهللابن  )5(
 .28، ص1997 ،1ط ،لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة
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  .)1(وقیل ما أسند إلى شيء، ولم یسند إلیه شيء 

أنّ األزمنـــة حركـــات الفلـــك، فمنهـــا حركـــة مضـــت، ) هــــ643(ویـــرى ابـــن یعـــیش

ومنهــا حركــة لــم تــأت بعــد، ومنهــا حركــة تفصــل بــین الماضــیة واآلتیــة كانــت األفعــال 

  .)2(وحاضر كذلك ماض ومستقبل

فالماضـــي مـــا عـــدم بعـــد وجـــوده ، فیقـــع اإلخبـــار عنـــه فـــي زمـــان بعـــد زمـــان وجـــوده ، 

والمســتقبل مــا لــم یكــن لــه وجــود بعــد بــل یكــون اإلخبــار عنــه قبــل زمانــه وأمــا الحاضــر 

فهــو الــذي یصــل إبیــه المســتقبل ویســري منــه الماضــي فیكــون زمــان اإلخبــار عنــه هــو 

  .زمان وجوده 
  

  :المضارع لتعریف بالفعلا 1.1

، وتخصیصـه بالسـین، اً لوقوعـه مشـترك ؛"نأیت"هو ما أشبه االسم بأحد حروف 

وللمؤنـث والمـؤنثتین  ، والنون له مع غیره، والتاء للمخاطبـة مطلقـاً فالهمزة للمتكلم مفرداً 

مفتـــوح فیمـــا  ،غیبـــة، والیـــاء للغائـــب غیرهمـــا؛ وحـــرف المضـــارع مضـــموم فـــي الربـــاعي

  .)3(غیره إذا لم یتصل به نون تأكید وال نون جمع مؤنث  وال یعرب من الفعل ، سواه

فزیــــادة هــــذه الحــــروف علــــى أول الماضــــي، مــــع تغییــــر بعــــض حركاتــــه ســــبب 

  .)4(محصل لجعل مشابهة المضارع لالسم 
                                                 

 .28صابن األنباري ، أسرار العربیة ،  )1(

صـــححه وعلـــق علیـــه جماعـــة مـــن العلمـــاء بعـــد  ،شـــرح المفصـــلموفـــق الـــدین، ابـــن یعـــیش،  )2(

 .4ص ،7ج،مراجعته على أصول خطیة بمعرفة مشیخة األزهر

تصـحیح وتعلیــق یوسـف حســن  شــرح الرضـى علــى الكافیــة محمد حســن،،الرضـي االسـترباذي )3(

الجمل في وانظر الزجاجي، ،15،ص1996، 2ط ،بتغازي ،منشورات جامعة قاریونس ،عمر
التحفـة البهیـة بشـرح عبداهللا محمد المعروف بابن آجروم،  بوأ ، الصنهاجي،22ص ،النحو

   ،دار الكتب العلمیة ،تألیف عبد الرحمن هنداوي ،المقدمة األجرومیة

 ،،ابــن یعــیش، شــرح المفصــل3، األنبــاري، أســرار العربیــة،ص2004، 2ط،لبنــان ،بیــروت ،8ص

تحقیق عبد العال  ،، السیوطي، جالل الدین، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع6، ص7ج
 .16ص ،1، ج1992مؤسسة الرسالة  ،سالم مكرم

 .15، ص4ج ،شرح الرضى على الكافیةالرضي االسترباذي، ) 4(
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ـــا دخلـــت علیـــه  ّ نمـــا لم ٕ وهـــذه الزوائـــد لیســـت هـــي  التـــي أوجبـــت لـــه اإلعـــراب، وا

  .)1(بهة أوجبت اإلعرابجعلته على صیغة صار بها مشابها لالسم، والمشا

ـــین  وزیـــدت هـــذه الحـــروف دون غیرهـــا؛ ألن األصـــل أن تـــزاد حـــروف المـــد والل

 ؛، أبــدلوا منهــا الهمــزةوهــي الــواو والیــاء وااللــف، إال أن األلــف لمــا لــم یكــن زیادتهــا أوالً 
ـا  ّ لقرب مخرجیهما؛ ألنهما هواءان، یخرجان من أقصى الحلـق، وكـذلك الـواو أیضـا، لم

، ؛لــم یكــن زیادتهــا أوالً  ٌ فأبــدلوا منهــا التــاء،  ،زیــدت أوالً  ألنــه لــیس فــي كــالم العــرب واو

وأمـا الیـاء فزیـدت؛  .وراث ووجـاه ووخمـة" واألصـل " تراث و تُجاه وتُخمة " فهم یقولون

ما یمنع زیادتهـا، كمـا عـرض فـي األلـف والـواو، وأمـا النـون فإنهـا  ألنها لم یعرض فیها

  .)2(وتزاد معها في باب الزیدین ،زیدت؛ ألنها تشبه حروف المد واللین

ـــــي والفعـــــل المضـــــارع ســـــمي مضـــــارعاً  المضـــــارعة ب؛ لمضـــــارعته االســـــم، ونعن

المشـــابهة، وأصـــل المضـــارعة تقابـــل الســـخلین علـــى ضـــرع الشـــاة عنـــد الرضـــاع، یقـــال 

ارع الســـــخالن، إذا أخـــــذ كـــــل واحـــــد بحلمـــــة مـــــن الضـــــرع، فقیـــــل لكـــــل مشـــــتبهین تضـــــ

مـن الضــرع ال مـن الرضـع، والمــراد أنـه ضـارع األســماء، أي  متضـارعان، فاشـتقاقه إذاً 

  .)3(شابهها 

واختلف النحویون في سبب إعراب الفعل المضارع، فیرى البصـریون أنّ الفعـل 

 .)4( المضارع معرب؛ بسبب مشابهته األسماء 

ألنــــه تدخلــــه المعــــاني المختلفــــة،  ؛ویــــرى الكوفیــــون أنّ الفعــــل المضــــارع أعــــرب

   .)5( واألوقات الطویلة، ما ال یمكن التمییز بین بعضها وبعض إال باإلعراب

                                                 

محمد عبداهللا جمال الدین بن یوسـف  ، أبوبن هشام ا، 6،ص7ج ،شرح المفصلابن یعیش،  )1(

ي الـدین عبـد یـتحقیـق محمـد مح ،أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك،  بن محمد بن عبداهللا

 .144،ص4ج،صیدا بیروت ،منشورات المكتبة العصریة ،الحمید

 .34ص  ،أسرار العربیةاألنباري، ) 2(

ـــــــة،األنبـــــــاري، 6،ص7ج،شـــــــرح المفصـــــــلابـــــــن یعـــــــیش، ) 3( ،الرضـــــــي 34ص أســـــــرار العربی

 .17ص شرح الرضى،االسترباذي

 .144،ص4ج ،أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالكابن هشام،  )4(

 .35ص  ،أسرار العربیة ،األنباري، 142،ص4ج أوضح المسالك،ابن هشام  )5(
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ن سبب اإلعراب هو أنه یصلح لألزمنة المختلفة من الحال ویرى الغرني أ 

  .)1( یضرب أمس  ولم واالستقبال والماضي نحو یضرب اآلن ولن یضرب غداً 

  :ووجه الشبه بین الفعل المضارع واالسم ما یلي

" لخـارج إنّ زیـداً " كمـا تقـول" إنّ زیـدًا لیخـرج" نحـو.)2( دخول الم االبتداء: الوجه األول

فإن هـذه الـالم الداخلـة فـي حیـز إن أصـلها أن تـدخل " لخرج  إن زیداً " وال یقال
إن فهـــي تـــدخل علـــى االســـم أو ثـــم تـــأخرت عـــن االبتـــداء؛ لـــدخول  ،فـــي المبتـــدأ

ــه ال عبــرة  .)3( علــى مــا أشــبه االســم، مراعــاة ألصــلها وهــو المبتــدأ واألصــح أنّ

بـــدخول الــــالم فــــي الشـــبه؛ ألنهــــا دخلــــت بعـــد اســــتحقاق اإلعــــراب؛ لتخصــــیص 

   .)4( المضارع بالحال، كما خصصته السین ونحوها باالستقبال

ه یكـون شـائعاً  :الوجه الثاني  ،صتخصـفی أن االسـم یكـون شـائعاً  كمـا.)5(صصـتخفی أنّ

ذا أدخلـت علیـه السـین " یقـوم" :أال ترى أنـك تقـول ٕ فیصـلح للحـال واالسـتقبال، وا

فـإذا  ،كما أنك تقـول رجـل فیصـلح لجمیـع الرجـال، أو سوف اختص باالستقبال
أدخلــت علیــه األلــف والــالم اخــتص برجــل بعینــه، فلمــا اخــتص هــذا الفعــل بعــد 

 ّ  .)6(بعد شیاعه، فقد شابهه في هذا الوجه شیاعه، كما أن االسم اختص

                                                 

 . 1، ج54ص ،همع الهوامعالسیوطي، ) 1(

ــابســیبویه، ) 2( أبو عبــداهللا بــدر الــدین ،،ابــن النــاظم17صشــرح الرضــى  ،،الرضــي 15ص الكت

شـرح ابـن النـاظم لأللفیـة، تحقیـق محمـد باسـل عیـون  ،محمد بن جمال الـدین محمـد بـن مالـك
ـــــــــان ،الســـــــــود ، 4ج أوضـــــــــح المســـــــــالك ابـــــــــن هشـــــــــام، ،10ص 2000، 1ط،بیـــــــــروت لبن

حاشیة ،أبو العرفان محمد بن علي ،الصبان،1، ج54ص همع الهوامع ،السیوطي،145ص
ــك ــن مال ــى ألفیــة اب المكتبــة  ،تحقیــق طــه عبــد الــرؤوف ســعد ،الصــبان شــرح األشــموني عل

 .114،ص1ج ،التوفیقیة

 .17ص،4ج ،شرح الرضى، الرضي    )3(

 .54،ص1ج،همع الهوامعالسیوطي،  )4(

السـیوطي،  ،146ص ،4ج، أوضـح المسـالك ابـن هشـام، ،35ص  ،أسـرار العربیـةاألنباري، ) 5(

 .114،ص1ج،، شرح حاشیة الصبانالصبان ،54،ص1ج ،همع الهوامع

 .17، شرح الرضى صالرضي  ،35ص  ،أسرار العربیة ،األنباري) 6(
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ـــه یجـــري علـــى اســـم الفاعـــل فـــي حركاتـــه وســـكونه، :الوجـــه الثالـــث أال تـــرى أن  )1( أنّ

علـــى وزن ضـــارب، فــي حركاتـــه وســـكونه، ولهــذا یعمـــل اســـم الفاعـــل " یضــرب"

فلمـا أشـبه الفعـل المضـارع االسـم مـن هـذه األوجـه، اسـتحقّ جملـة  ،عمل الفعل

  )2( .االعراب الذي هو الرفع والنصب والجزم

ـه یشــترك فیـه الحــال واالســتقبال: الوجــه الرابــع  ثـم  تقــوم قرینـة تخصصــه بأحــدهما،  ،أنّ
كــالعین تطلــق علــى العــین الباصــرة، وعلــى عــین  ،فأشــبه األســماء المشــتركة)3(

 .)4( غیر ذلك وعلى ،الماء

زیــد "نحــو  یقــع فیهــا االســم، فاالســم یقــع خبــراً ،أنــهّ یقــع مواقــع كثیرة: الوجــه الخــامس 

هــذا " واالســم یقــع صــفة نحــو" زیــد یقــوم "نحــو  والفعــل المضــارع یقــع خبــراً " قــائم

واالسـم یقـع صـلة " رجل یجـود"والفعل المضارع یقع صفة نحو هذا " رجل جواد

وكــذلك الفعــل المضــارع یقــع صــلة " جاءنــا الــذي قــام أبــوه"مــع كلمــة أخــرى نحــو 

جـاء " والفعـل المضـارع یقـع حـاالً  واالسـم یقـع حـاالً " جاءنا الذي یقوم أبـوه" نحو

 ،فلمــا وقــع الفعــل المضــارع فــي هــذه المواقــع التــي یقــع فیهــا االســم" بزیــد یركــ

  .)5( به كان شبیهاً 

  
اللة الزّمنیة للفعل المضارع ا 2.1   لدّ

  في زمن المضارع خمسة أقوال

                                                 

، 27ص ،أوضـح المسـالك ،ابـن هشـام ، انظـر10ص ،شرح ابن النـاظم لأللفیـة ابن الناظم،) 1(

 .114،ص1ج ،، شرح الصبانالصبان ،1ج

 .35ص  ،أسرار العربیة ،األنباري) 2(

 .27ص ،أوضح المسالك، ابن هشام )3(

 .114،ص1ج ،، شرح الصبان35ص  ،أسرار العربیةاألنباري، ) 4(

 .1،ج54ص،همع الهوامع، السیوطي، 144ص ،4ج ،أوضح المسالك ابن هشام،) 5(
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قــال ألن المســتقبل غیــر  .)1(أن ال یكــون إال للحــال، وعلیــه ابــن الطــراوة: القــول األول

    ،فمعناه ینوي أن یقوم غداً "زید یقوم غداً "محقق الوجود، فإن قلت 

 )2(.  

جـــاج: القـــول الثـــاني ّ وأنكـــر أن یكـــون للحـــال  ،أن ال یكـــون إال للمســـتقبل، وعلیـــه الز

فال یسع العبارة ألنك بقدر ما تنطق بحرف مـن حـروف الفعـل صـار  ،صیغة لقصره

 .)3( ماضیا 

ألن إطالقه علـى . )4( بینهما،  أنه صالح لهما حقیقة، فیكون مشتركاً  :الثالثالقول 

ْ ركــب بخــالف إطالقــه علــى الماضــي، فإنــه  ن ٕ كــل منهمــا ال یتوقــف علــى مســوغ، وا

  .وهذا رأي الجمهور وسیبویه. )5( مجاز لتوقعه على مسوغ 

ــه حقیقــة فــي الحــال مجــاز فــي االســتقبال،  :القــول الرابــع قــوى القــرائن؛ وهــو أ. )6( أنّ

ـه إذا خـال مــن القـرائن، لــم یحمـل إال علــى الحـال، وال ینصــرف إلـى االســتقبال إال  ألنّ

 .)7( وهذا شأن الحقیقة والمجازلقرینة، 

ه حقیقة فـي االسـتقبال مجـاز فـي الحـال :القول الخامس ألنّ أصـل أحـوال  .)8(، أنّ

 أسـبق، فهـو أحـق بالمثـال، فالمسـتقبل ، ثـم ماضـیاً ، ثـم حـاالً الفعل أن یكـون منتظـراً 

)9(.   

  
                                                 

أدیــب نحــوي أندلســي لــه  ،)528-438(ســلیمان بــن محمــد بــن عبــداهللا المــالقي  ،أبــو الحســین) 1(
، أبو طاهر مجد انظر الفیروز آبادي .مصنفات في النحو منها المقدمات على كتاب سیبویه

 .1972،دمشق،تحقیق محمد المصري ،تاریخ أئمة اللغةالبلغة في ، الدین

 .16،ص1ج ،همع الهوامع ،السیوطي) 2(

 .المصدر نفسه) 3(

 .1،ج16ص ،همع الهوامع،السیوطي، 4،ج16ص ،شرح الرضى، الرضي ) 4(

 .1،ج17ص ،همع الهوامعالسیوطي، ) 5(

 . 17،ص1ج ،همع الهوامعالسیوطي، ،4، ج16ص ،شرح الرضى، الرضي ) 6(

  ،16ص، 4ج،شرح الرضىالرضي ،) 7(

 17ص ،1ج ،همع الهوامع،،السیوطي16ص ،4ج،شرح الرضىالرضي ،) 8(

 .17، ص1ج همع الهوامع ،السیوطي) 9(
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   :الداللة على الحال 1.21

یـــرى ابـــن مالـــك فـــي كتابـــه شـــرح التســـهیل أنـــه مـــا قـــارن وجـــود لفظـــه جـــزء مـــن 

   .)1( . فیكتب مضارع بمعنى الحال" هذا زید یكتب" معناه، كقولنا 

ف ابن یعیش الحال بقوله ّ ما یصـل إلیـه المسـتقبل، ویسـري منـه الماضـي،  :یعر

  )2( . فیكون زمان اإلخبار عنه هو زمان وجوده

ّ واقعـــاً  أراك فـــي " ،، كقولـــك مخاطبـــاً وهـــو مـــا جـــرى وقوعـــه عنـــد المـــتكلم واســـتمر

  .)3( أمري  فیقال لك أحسبك مدركاً  ،"حیرة من أمرك

 .)4( أو أن یــدل علــى العمــل الــذي بــدأ حدوثــه فــي زمــان المــتكلم ولمــا یــتم بعــد 

ُ ( :نحو اللَّه َ ُ  و م َل ْ ع َ ْ  ی تُم َأنْ َ ونَ  الَ  و ُ م َل ْ   .)5( )تَع

بــل هــو فصــل بــین الزمــانیین ولــو كــان  ،إنّ الحــال لــیس بزمــان موجــود :وقیــل

  .)6( لكان التصنیف تثلیثا  زماناً 

، وهـو الـزمن الفاصـل بـین )اآلن(وقیل إن لیس المراد بالحال عند أهـل العربیـة 

مــع مــا  ،الزمــان الماضــي والمســتقبل، بــل أجــزاء مــن أواخــر الماضــي وأوائــل المســتقبل

حـال مـع " زیـد یصـلي"مـن قـول القائـل" یصلي" ولهذا تسمعهم یقولون،)اآلن(بینهما من 

جعلـــوا الصـــالة الواقعـــة فـــي اآلیـــات أن بعـــض أفعـــال صـــالته مـــاض، وبعضـــها بـــاق، ف

   .)7( المتتالیة واقعة في الحال 
                                                 

تحقیــــق  ،شــــرح التســــهیلابـــن مالــــك، جمـــال الــــدین بــــن عبـــداهللا الطــــائي الجیـــاني األندلســــي، ) 1(

 .18، ص1ج ،1990، 1ط ،عبدالرحمن السید ومحمد بدوي المختون

 .4،ص7ج ،شرح المفصلابن یعیش، ) 2(

ـــه ،الســـامرائي، إبـــراهیم) 3( ـــه وأبنیت لبنـــان  ،بیـــروت ،، مؤسســـة الرســـالة1983، 3ط ،الفعـــل زمان

 .32ص

، 1986، 2دار الرائـد العربـي ، بیـروت ، ط  ،النحو نقد وتوجیهمهدي ، لبنان  المخزومي، ) 4(

 .124ص

 .216آیة  :البقرة سورة)5(

 . 16ص ،4،جشرح الرضى ،االسترباذيالرضي ) 6(

حاشـیة الصـبان شـرح األشـموني علـى ألفیـة  الصـبان،،17ص،4ج ،شـرح الرضـى الرضي ، )7(
 .114، ص3ج ، ابن مالك
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ویـــــرى الزجـــــاجي أن المقصـــــود بالحـــــال هـــــو الماضـــــي غیـــــر المنقطـــــع ال اآلن 

  .)1( الفاصل بین الماضي والمستقبل 

وذكر ابن یعیش أن هناك من ینكـر فعـل الحـال، وقـال إن كـان قـد وجـد فیكـون 

ال فهو مستقبل، ولیس ثمَّ ثالث  ماضیاً  ٕ   .)2( وا

   :القرائن الدالة على الحال
  :یتعین الفعل المضارع للداللة على الحال بعدد من القرائن منها

ــــه  :الم االبتــــداء ــــة علــــى المضــــارع مخصصــــة ل فیــــرى الكوفیــــون أن الم االبتــــداء الدال

زون  ّ زون  ،للتنــاقض" لســوف یخــرج  إنّ زیــداً " بالحــال، فلــذلك ال یجــو ّ والبصــریون یجــو

كمــا كانــت تفیــده لمــا دخلــت علــى ،ذلــك ألن الــالم عنــدهم باقیــة علــى إفــادة التوكیــد فقط

  .)3( االبتداء

وجاء في التسـهیل والهمـع أن الفعـل المضـارع یتعـین بالداللـة علـى الحـال بعـدد 

  .)4( من القرائن منها الم االبتداء 

وآنفــا، ومــا فــي معناهــا مــن الظــروف الدالــة  )اآلن(ویتعــین المضــارع للحالیــة بـــ 

    .)5( على  الحال، كالحین والساعة 

  "  لیس زید یقوم" نحو .)6( ویتعین كذلك بنفیه بلیس

  : .)7( وكقول الشاعر 

 ْ ب كِ َ ما ر رضى ِب َ ی َ شي س ْ م َ ْ ی ن َ مثْلِها                ولكنَّ م ى ِب ضَ ْ تِ اهللاِ َأر ْ   ی

                                                 

 .16ص ،1ج ،همع الهوامع السیوطي،) 1(

 .4، ص7ج ،شرح المفصلابن یعیش، ) 2(

 .17، ص4ج ،شرح الرضىالرضي االسترباذي، ) 3(

 .22ص الهمع، السیوطي، 21ص ،1ج ،التسهیل ،ابن مالك) 4(

 . 19ص ،1ج ،الهمعالسیوطي، ) 5(

 1ج ،شــــــرح التســــــهیل ،،ابــــــن مالــــــك28، ص4ج شــــــرح الرضــــــى،الرضــــــي االســــــترباذي، ) 6(
  18ص ،همع الهوامع،السیوطي، 21ص

 ،عبــد الســالم ، انظــر هــارون  ،22، ص1ج،شــرح التســهیل ،ابــن مالــك ،عبــداهللا بــن العبــاس) 7(
 31ص ،3ط ،2002 ،مكتبة الخانجي القاهرة ،معجم شواهد العربیة
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ــلْ :(.)2( كقولــه تعــالى .)1( )مــا(ومــن القــرائن  ــا ُق َ ــتُ  م نْ ا كُ عً ــدْ ــنَ  ِب ِ  مِ ــل ُ ــا الرُّس َ م َ  و
رِي ا َأدْ َ لُ  م َ ع ْف ُ ي ی الَ  ِب َ ْ  و كُم   )ِب

ْ إ(ومن القرائن نفیه بـ   )4(مثل واهللا إن أفهم ما تقول  .)3( )ن

  .)5( ومن القرائن على الحال وقوعه في موضع نصب على الحال

كقولـه تعـالى  .)6( للنفي من القرائن الدالة على الحـال  )ال(ویرى ابن مالك أن 

الَ (تعالى  َ ْ  َأُقولُ  و م كُ ي َل نْدِ زَائِنُ  عِ ِ  خَ الَ  اللَّه َ ُ  و م َل ْ َ  َأع ْب ی َغ   .)7( )اْل

ذا تجــرد الفعــل مــن القــرائن تــرجح جعلــه داالً  ٕ ــا كــان مــن  ؛علــى الحــال وا ّ ألنــه لم

الماضـــي والمســـتقبل صـــیغة تخصـــه، ولـــم یكـــن للحـــال صـــیغة تخصـــه، جعلـــت داللتـــه 

ده من القرائن ّ   .)8( لما  فاته من االختصاص بصیغة  جبراً  ،راجحة عند تجر

بأنه إذا كان اللفظ صالحا لألقـرب واألبعـد، فـاألقرب أحـق بـه،  السیوطيوعلله 

  .)9(والحال أقرب من المستقبل 

ذا ٕ للحـــال، فوجـــدان  كـــان التجـــرد مـــن قـــرائن الحـــال وقـــرائن االســـتقبال مرجحـــاً  وا

  .)10(قرینة من قرائنه تؤكد الترجیح 

  

                                                 

ــــك،،28ص، 4شــــرح الرضــــى ج ،الرضــــي االســــترباذي) 1( ــــن مال  ،22ص ح التســــهیلشــــر  اب

 .18ص1ج،همع الهوامعالسیوطي، 

 . 9األحقاف آیة  سورة )2(

ــــــــك28، ص4شــــــــرح الرضــــــــى، ج ،الرضــــــــي االســــــــترباذي )3( ، 1ج،شــــــــرح التســــــــهیل ،،ابــــــــن مال
 .18ص ،همع الهوامع ،،السیوطي22ص

ـــو عثمـــان عمـــرو بـــن بحـــر ، )4( تحقیـــق طـــه الحـــاجري ، دار المعـــارف ،  ،الـــبخالءالجـــاحظ ، أب
 .66ص

 .19، ص1ج ،همع الهوامعالسیوطي، )5(

 .29، ص4ج ،شرح الرضىالرضي االسترباذي،    )6(

 .31سورة هود آیة    )7(

 .19ص ،1ج الهوامع ، السیوطي،همع نظر،ا 7، ص1ج ،التسهیل، ابن مالك) 8(

 .19ص ،1ج ،همع الهوامعالسیوطي،  )9(

 .21ص 1ج ،شرح التسهیلابن مالك، ) 10(
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  :الداللة على االستقبال 2.2.1
یرى ابن یعیش أن المستقبل ما لم یكن لـه وجـود بعـد، بـل یكـون زمـان اإلخبـار 

  .)1( عنه قبل زمان وجوده 

بالنســبة إلــى مــا حــدث فــي الــزمن الــذي ســبق  فیــدل العمــل الــذي یكــون مســتقبالً 

ُ ( .)3( كقوله تعالى .)2( زمان المتكلم  ـه تْ َ اء َ ا َفج َ اهُم ـدَ ْ ح ـي ِإ شِ ْ ـى تَم َل َ ٍ  ع اء َ ی ْ ـتِح ْ  وقولـه) اس

وا( .)4( وقوله ُ اء جَ َ ْ  و م اهُ َ ً  َأب اء شَ كُونَ  عِ ْ ب َ   )ی

  :القرائن الدالة على االستقبال

ونحــوه ســواء أكــان " أضــرب غــداً "نحــو . )5( یــتخلص لالســتقبال بظــرف مســتقبل .1

فـــالفعالن مســـتقبالن فـــي " أزورك إذا تزورنـــي" لـــه أو مضـــافا إلیـــه، نحـــو معمــوالً 

ضافة إذا إلى الثاني  )إذا( ٕ   وا

 ". كتقوم القیامة" )6(اإلسناد إلى متوقع .2

ــــاً  .3 اتُ . ()8( نحــــو.)7(  وباقتضــــائه طلب ــــدَ الِ َ و اْل َ نَ  و ْ ــــع ضِ ْ ر ُ ــــنَّ  ی هُ دَ الَ ْ ــــه ) َأو . )9( وقول

) ْ نْفِق ُ ی و لِ ٍ  ُذ ة َ ع َ ْ  س ن ِ  مِ تِه َ ع َ   ) س

ا( .)10( وقوله بَّنَ َ نَا الَ  ر ْذ ْ  تُؤَاخِ ن ینَا ِإ ْ  نَسِ ْأنَا َأو َط   )َأخْ

                                                 

 .4،ص7ج ،شرح المفصلابن یعیش ،   )1(

 .124ص ،النحو نقد وتوجیهالمخزومي،    )2(

 .25ایة  :القصص   )3(

 .  16آیة  :سورة یوسف   )4(

ــــــــن مالــــــــك، شــــــــرح التســــــــهیل   )5( ، 4شــــــــرح الرضــــــــى، جالرضــــــــي االســــــــترباذي، ،  23ص ،اب

 .20، ص،السیوطي، همع الهوامع28ص

 ، ص4شــــــــــــرح الرضـــــــــــــى،ج الرضـــــــــــــي ،،24 ، ص1ج،ابــــــــــــن مالــــــــــــك، شـــــــــــــرح التســــــــــــهیل  )6(
 .20ص 1همع الهوامع،ج،لسیوطيا،28

،السیوطي، همع 28، ص4شرح الرضى،ج ،الرضي ، 24، ص1شرح التسهیل،ج ،ابن مالك )7(
 .21، ص1ج،الهوامع

 .آیة233 :البقرةسورة )8(

 . 7آیة  :الطالق سورة)9(

 .  286البقرة آیة  سورة)10(
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لِّي(.)2( نحو قوله تعـالى .)1( ویتخلص لالستقبال بأداة ترج .4 َ ع عُ  َل جِ ْ ى َأر َل  النَّاسِ  ِإ
ْ  النَّاسِ  م ُ لَّه َ ع ونَ  َل ُ م َل ْ ع َ  ) ی

  كقول الشاعر  :.)3( وبأداة إشفاق .5

 ُ ئیم قٌ َل مِ غترُّ بي حَ ُ ى ی َ س ْ                    عَ ا ولكن جَ َ ٌ فَن یّس   .)4(فأمَّا كَ

ذِّبُ (كقوله تعالى   .)5( وبكونه وعدا .6 َ ع ُ ْ  ی ن َ ُ  م اء َشَ ُ  ی غْفِر َ ی َ ْ  و ن َ ُ  لِم اء َشَ   )6() ی

ـــد كـــالنونین .7 ـــم یحصـــل .)7( التوكی ـــه إنمـــا یلیـــق بمـــا ل ـــه تعـــالى .)8( ألن  .)9( كقول

) ْ نَّكُم َ و ُل ْ نَب َل َ ٍ  و ء ْ شَي نَ  ِب فِ  مِ ْ و خَ وعِ  اْل جُ اْل َ صٍ  و نَْق َ نَ  و ِ  مِ ال َ و ْ َم ْ َنُْفسِ  األ ْ األ َ ِ  و ات َ ر َ الثَّم َ  )  و

َ ( :. )11(كقولـــه تعـــالى. )10( الـــتخلص بحـــرف التنفـــیس  .8 ف ْ ـــو َ س َل َ َ  و ـــك ی طِ ْ ع ُ َ  ی ـــك بُّ َ  ر
ى ضَ ْ الـزمن وذلك أنها نقلت المضارع من الزمن الضیق وهـو الحـال إلـى ؛ ) َفتَر

والفعـــل المضـــارع إذا أردت أن تخلصـــه لالســـتقبال . )12(الواســـع وهـــو االســـتقبال

                                                 

ـــك،  ،21ص ،1همـــع الهوامـــع،ج ،، الســـیوطي28، ص4شـــرح الرضـــى،ج ،الرضـــي  )1( ابـــن مال
 . 24، ص 1شرح التسهیل،ج

 .  46آیة  :سورة یوسف )2(

 .24ص 1،ابن مالك، شرح التسهیل،ج28، ص4شرح الرضى،ج ،الرضي االسترباذي )3(

 ،شـواهد العربیـةمعجـم  ،نظـر هـارونا 114دیوانـه ، وینسب لمـرار األسـدي ،البیت على الوافر )4(
 .457ص

 21ص ،1همع الهوامع،ج، السیوطي، 28ص، 4ج،شرح الرضى، الرضي  )5(

 .40آیة  :المائدة سورة)6(

شـرح ،ابـن مالك ،21، ص1،جهمع الهوامـع، السیوطي، 28ص، 4شرح الرضى،جالرضي ، )7(

 .24ص 1التسهیل،ج

 21ص ،1همع الهوامع،ج،السیوطي، 28ص ،4شرح الرضى،ج الرضي ، )8(

 .   155آیة  :البقرة سورة)9(

الســـامرائي ، 24، ص1،جشـــرح التســـهیل ،،ابـــن مالـــك28،ص4ج،شـــرح الرضـــى، الرضـــي ) 10(

 .33ص ،الفعل زمانه وأبنیته،

 .5آیة :سورة الضحى) 11(

الفعــل زمانــه ، 24، ص1،جشــرح التســهیل ،مالــك،ابــن 28،ص4ج،شــرح الرضــى، الرضــي ) 12(
 .33ص ،وأبنیته
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ال  مســتقبالً  فیصــیر" ســیقوم وســوف یقــوم" أدخــل علیــه الســین أو ســوف، فتقــول

  .)1( غیر 

ْ ( .)3( كقوله تعـالى: .)2( أداة مجازاة جازمة .9 ن أْ  ِإ َشَ ْ  ی كُم ْ ب هِ ْذ ُ ِ  ی ْأت َ ی َ قٍ  و ْل خَ ٍ  ِب یـد دِ َ ) ج

 ٍ ید دِ َ )4( ألنها موضوعة للشرط في المضي) لو(أدوات الشرط ویستثنى من ) ج
 

)4(
 

ولیسـت المصـاحبة للناصـب مقصـورة علـى . )5( مصاحبة ناصـب مـن نواصـبه .10

ْ . ()6( الظهور، بل تتناول المصاحبة ظهور الناصـب، نحـو قولـه  َأن َ وا و ُ ـوم ُ  تَص
وا ُ وم ٌ  تَصُ ر ْ ی ْ  خَ كُم  )َل

ـــــیِّنَ . ()7( وقولـــــه  َ ب ُ ی ْ  لِ ـــــم كُ ْ  َل م كُ َ ی ـــــدِ ْ ه َ ی َ فاالســـــتقبال  ،وأن یهـــــدي أي ألن یبـــــین) و

   . )8( متخلص بمصاحبة ناصب مقدر، كتخلصه بمصاحبة ناصب ظاهر

 .)10(نحــو قولــه  .)9(وقــد تجــيء الم االبتــداء مــع المضــارع للداللــة علــى المســتقبل 

نِّي( ـي ِإ نِ ُن زُ ْ ح َ ی ْ  َل وا َأن ُ ب هَ ـْذ ِ  تَ ـه فیحـزن مقـرون بـالم االبتـداء، وهـو مسـتقبل؛ ألن فاعلـه ) ِب

الــذهاب، وهــو عنـــد نطــق یعقــوب علیـــه الســالم بحـــزن غیــر موجــود، فلـــو أریــد بیحـــزن 

   .)11(الحال، لزم سبق معنى الفعل لمعنى الفاعل في الوجود وهو محال 

                                                 

 .22ص، الجمل في النحو ،الزجاجي) 1(

 الســـیوطي ،29ص، 4شـــرح الرضـــى،ج الرضـــي ،، 25ص ،1ج،شـــرح التســـهیل ،ابـــن مالـــك)2(
 .21ص ،1ج، همع الهوامع،

 .16، فاطر آیة19إبراهیم آیة ) 3(

 .29ص ،4شرح الرضي،جالرضي،) 4(

همع  ،، السیوطي29ص، 4شرح الرضى،جالرضي، ،24، ص1،جشرح التسهیل ،ابن مالك) 5(
  .21، ص1،جالهوامع

 . 184آیة  :البقرة سورة )6(

 .26آیة  :النساء سورة)7(

 .24، ص1ج،شرح التسهیل ،ابن مالك) 8(

 .20ص ،1ج، همع الهوامعالسیوطي، ، 22، ص1ج ابن مالك، شرح التسهیل،)9(

 . 13آیة  :یوسف سورة )10(

 .22ص ،شرح التسهیل ،ابن مالك )11(
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ن(وقــد تجــيء  ٕ  .)1(مــع المضــارع للداللـــة علــى االســتقبال ال الحـــال   )مــا ولـــیس وا

ا( )2(: قوله تعالىك َ كُونُ  م َ ـي ی ْ  لِ ُ  َأن ـه دَِّل َ ْ  أُب ـن ِ  مِ ـاء َق ْل ـي تِ سِ وقـول حسـان فـي وصـف ) نَْف

  .)3( الزبیر 

ْ وال كان قَ  ْ وما مثلهُ فیهم لُ لَ ب ُ ذب َ َ ما دام ی   ه                         ولیس یكونُ الدَّهر

  )4(یستقبلوال یكون فیما ، أي ما في هذا العصر مثله، وال كان فیما مضى

   :.)5( وقول أبي ذؤیب الهذلي

ى بنيَّ وأعقبوني حسرةً                         عند الرٌّ  دَ ْ ُ أو لع   قاد وعبرة ما تُقْ

القتــران ذلــك  ونحــوه مســتقبالً  )اآلن(وزعــم بعضــهم أنــه یجــوز بقــاء المقــرون ب

َنَ ( )6(بــاألمر وهــو الزم االســتقبال نحــو ْ ــاآل وهُنَّ  َف ُ ــر اشِ َ الســیوطي أن اســتعمالها ویــرى ) ب

ما تخلص للحال إذا استعملت على حقیقتها   .)7(في المستقبل  والماضي مجاز وأنّ

  
  :الداللة على المضي 3.2.1

مــا عـدم بعــد وجـوده، فیقـع اإلخبــار عنـه فــي  :یعـرف ابـن یعــیش الماضـي بقولـه

   .8زمان بعد زمان وجوده
وهو الفعل الدال على اقتران حـدث بزمـان قبـل زمانـك، أي قبـل زمـان إخبـارك، 

  9ویراد باالقتران وقت وجود الحدث ال وقت الحدیث عنه 

  :القرائن الدالة على المضي
                                                 

 .22، ص1شرح التسهیل،ج ،ابن مالك،21،ص1ج،السیوطي، همع الهوامع )1(

 .   15 :یونس سورة )2(

 .319ص ،1،تحقیق ولید عرفان ، طدیوانه ،حسان بن ثابت) 3(

 .   22ص 1شرح التسهیل،ج ابن مالك،) 4(

 ،القاهرة،للطباعـــــــــــــــة والنشـــــــــــــــر دار الكتـــــــــــــــب القومیـــــــــــــــة ،دیـــــــــــــــوان الهـــــــــــــــذلیینالهـــــــــــــــذلیون ، ) 5(

 .293ص،معجم الشواهد العربیة ،،هارون،2،ص1965

 .187 :البقرة سورة)6(

 .19، ص1ج همع الهوامع،، السیوطي) 7(

 .4، ص7ج ،شرح المفصلابن یعیش،  )8(

 .18ص عل زمانه وأبنیته ،الف ،السامرائي )9(
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وقـــال بعضـــهم همـــا  :1وینصـــرف الفعـــل المضـــارع إلـــى المضـــي بلـــم ولمـــا الجازمـــة

ع، ویبقـى المعنـى علــى مـا كــان  یـدخالن علـى لفــظ الماضـي، فیقلبانـه إلــى لفـظ المضــار 

  2واألول أولى؛ ألن قلب المعنى أظهر وأكثر في كالمهم 

، أمـا "لم یـف خالـد بوعـده" على نفي الحدوث في الزمان الماضي نحولم وتدل 

 4مثــل قولــه تعــالى 3إلــى زمــن المــتكلم  مســتمراً  لمــا فتــدل علــى نفــي حــدوث الفعــل نفیــاً 

ا( مَّ ضِ  َل ْق َ ا ی َ هُ  م َ ر َ   )َأم

فغیـرت صـیغته، ونسـب إلـى  ،كـان ماضـیاً  ولیهماوغیـره أن مـدخ )5(الجزولي وذهب

  6سیبویه، ووجهه أن المحافظة على المعنى أولى من المحافظة على اللفظ

فالمضــارع المنفــي بلــم ولمــا مــاض بــال خــالف، ولكــن هــل كــان ماضــي اللفــظ 

ي ذلـك خـالف فتغیر معناه دون لفظـه؟ ففـ فتغیر لفظه دون معناه؟ أم لم یزل مضارعاً 

واألقــوال قــول ضــعیف ال نظیــر لــه، والثــاني هــو الصــحیح؛ ألنــه نظیــر مــا أجمــع علیــه 

ذا  ٕ ْ (:8كقوله تعـالى 7في الواقع بعد لو وربما وا و َل َ ذُ  و ؤَاخِ ُ ُ  ی َ  اللَّه ْ  النَّـاس ـم ِه مِ ْل ُظ ـا ِب َ َ  م ك َ ـر  تَ
 َ ك َ ا تَر َ ه ْ ی َل َ ْ  ع ن ٍ  مِ ابَّة   ) دَ

                                                 

، السیوطي، همع 27ص، 1شرح التسهیل،ج، ، ابن مالك29، ص4شرح الرضى،ج ،الرضي )1(
 .  124السامرائي، الفعل زمانه وأبنیته ص ،22ص1الهوامع ج

 . 27، ص1ج،ابن مالك، شرح التسهیل )2(

 .124ص ،الفعل زمانه وأبنیته، السامرائي )3(

 .  23آیة  :عبس سورة)4(

والجزولــي بضــم الجــیم  ،بخــت الجزولــي البربــري المراكشــيلأبــو عیســى بــن عبــد العزیــز بــن یل )5(
ولد في مراكش سنة ،والزاي نسبة إلى جزولة ویقال أیضا كزولة بالكاف وهي بطن من البربر

ه وهو من علماء العربیة ومن كتبه رسالة في النحو وشرح أصول ابن السراج واألمالي 540
ین ظـر فـي ترجمتـه الزركلـي ، خیـر الـدفي النحو ومختصـر شـرح ابـن جنـي لـدیوان المتنبـي أن

 .104/ 5، 15،دار العلم للمالیین ،ط،األعالم

 .   22،ص1ج،السیوطي، همع الهوامع )6(

 .27، ص1شرح التسهیل،ج ابن مالك، )7(

 .61آیة  :النحل سورة)8(
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ذا وقد(وینصرف المضارع إلى المضي بـ  ٕ    1)لو وا

ار    :2في ربَّ كقول الزبیر بن بكّ

بُ  َ س حْ ُ ْ              ربَّما ی كن ُضیع اَألمینُ سرًا وَل   َأمینًا  المضیع ال ی

ذْ ( 3نصراف إلى المضي بإذ نحو قوله تعالىواال ِٕ ا َ قُولُ  و ي تَ ـذِ لَّ َ  لِ ـم َ ع ْ ـهُ  َأن ِ  اللَّ ـه ْ ی َل ) عَ

 ِ ه ْ ی َل ذ قلت ) عَ ٕ   .بمعنى وا

ألن رب قبــل اقترانهــا بمــا مســتعملة  ؛)رب(وینصــرف المضــارع إلــى المضــي بـــ 

   4بل هي بذلك أحق ،في المضي، فاستصحب لها بعد االقتران ما كان لها

مــا فــي التقلیــل )قــد(ومــن الــدالئل كــذلك علــى انصــراف الفعــل إلــى المضــي  ، فهــي كربّ

مـا یكـون (بـاب عـدة  فـي  ، وهـو ظـاهر قـول سـیبویه؛ ألنـه قـال5والصرف إلى المضـي

  . 6 )علیه الكلم

  :7 من ذلك قول عبید بن األبرصو 

صادِ   ْ ر فِ ْ  ِب جَّت ُ هُ م َ ّ َأثْواب ◌ َ ◌ هُ                كأنَّ ُل َ مصفرًَّا أنامِ رن   ُ القِ

  كأنه قال ربما 

فإطالقه بالتسویة في التقلیل والصرف إلى المضي فإن خلت من الصرف إلـى 
ْ ( 8معنـــى المضـــي وحینئـــذ للتحقیـــق والتوكیـــد كقولـــه تعـــالى ـــد ُ  قَ ـــم َل ْ ع َ ـــهُ  ن نَّ ـــكَ  ِإ ُ ن ُ ز حْ َ ی ي َل ـــذِ  الَّ

 َ ون قُوُل َ   .) ی

                                                 

 .18، ص1ج ،همع الهوامع، السیوطي ،27، ص1شرح التسهیل،ج، ابن مالك)1(

 .494ص ،شواهد العربیة معجمهارون ،  نظر ا 143،ص1ج ،همع الهوامع ،السیوطي )2(

 .  37آیة  :األحزاب سورة)3(

 .   28، ص1شرح التسهیل،ج ،ابن مالك )4(

 .المصدر نفسه )5(

 .  28ص 2ج ،الكتاب ،سیبویه )6(

شـواهد ، معجـم نظر هـارون، ا29، ص1شرح التسهیل،ج ،ابن مالك، 307ص ،2ج، سیبویه )7(
 .  150، صالعربیة

 .  33آیة  :األنعام سورة)8(
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ْ ( كقوله تعالى1وقد تخلو من التقلیل وهي صارفة لمعنى المضي  ـد ى قَ َ ـر َ َ  ن ـب لُّ قَ  تَ

كَ  ِه جْ َ ِ  فِي و اء َ   ).السَّم

نحـــو لمـــا یقـــوم زیـــد قـــام  2 )لمـــا الجوابیـــة( ـوینصـــرف المضـــارع إلـــى المضـــي بـــ

  .عمرو 

إذا عطــــف علــــى حــــال أو مســــتقبل أو مــــاض  وینصـــرف إلــــى المضــــارع كــــذلك

ْ (: 4نحــو قولــه تعــالى 3الشــتراط اتحــاد الزمــان فــي الفعلــین المتعــاطفین ــم َ  َأَل ــر ــهَ  َأنَّ  تَ  اللَّ

لَ  َ ز ْ َ  َأن ن ِ  مِ اء َ ً  السَّم اء َ حُ  م ِب ْ ُ  فَتُص ض ْ َر ْ ً  األ رَّة ضَ خْ ُ   .أي فأصبحت األرض) م

  

فالداللة الزمنیة للفعل المضارع متعـددة قهـو یـدلّ علـى الحـال ویتعـین بعـدة قـرائن منهـا 

  . الم االبتداء ،اآلن ، إن ، وال التي للنفي ، وتجرده من القرائن 

ذا ، اإلسـناد إلـى  ٕ ویدل على االستقبال وبتعین بعدة قرائن منها الظرف المستقبل كقـد وا

، التوكیـد بـالنونین ، أداة المجـازاة الجازمـة ، وحـرف  متوقع ، اقتضائه طلبًا ، أداة ترج

  .التنفیس 

ا الجوبیة ، لو ، إذا ، قد ، وربّ  ّ   .ویدل على المضي ، ویتعین بلم ولم

  

  

  

                                                 

 .  144آیة  :البقرة سورة)1(

 .  22، ص1همع الهوامع،ج ،،السیوطي29، ص4، شرح الرضى،جالرضي  )2(

 .   22، ص1السیوطي، همع الهوامع،ج )3(

 .  63آیة  :الحجسورة )4(
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  الفصل الثاني
  إعراب الفعل المضارع الصحیح 

  

  :حالة الرفع 1.2
أجمــع النحویــون علــى أن الفعــل المضــارع إذا تجــرد مــن الناصــب والجــازم وســلم 

نمــا اختلفــوا فــي تحقیــق الرافــع لــه علــى عــدة مــن نــوني التوكیــد واإلنــاث كــان مرفوعــاً  ٕ ، وا
  :وجوه

یــــرى ســــیبویه وجمهــــور البصــــریین أن رافــــع الفعــــل المضــــارع هــــو وقوعــــه موقــــع  -1

اعلــم أنهــا إذا كانــت فــي موضــع اســم مبتــدأ، : "وفــي ذلــك قــال ســیبویه  .)1(االســم

أو موضع اسم مبني على مبتدأ، أو في موضع اسم مرفوع غیـر مبتـدأ وال مبنـي 

علــى مبتــدأ، أو موضــع اســم مجــرور، أو منصــوب فإنهــا مرتفعــة، وكینونتهــا فــي 

   .)2(" هذه المواضع ألزمتها الرفع، وهي سبب دخول الرفع فیها

ضـع غیـر وأمـا ماكـان فـي مو " یقـول زیـد ذاك" :لـكفأما ما كان موضـع مبتـدأ فقو 

ومـن ذلـك " مررت برجل یقول ذاك وهذا زیـد یقـول ذاك" :قولكالمبتدأ وال المبني علیه ف

وهـالّ ال تعمـل فـي اسـم وال فعـل،  ،فیقـول فـي موضـع ابتـداء" هالّ یقـول زیـد ذاك"أیضا 

ال أن مــن الحــروف مــا یــدخل إال علــى األفعــال التــي فــي " :فإنــك قلــت ٕ یقــول زیــد ذاك وا

حتى ال یكـــون بعـــدها ؛موضـــع األســـماء المبتـــدأة، وتكـــون األفعـــال أولـــى مـــن األســـماء

  .)3("  مذكور یلیها إال األفعال

                                                 

ــاظم، 5،ص4ج،شــرح التســهیل،ابــن مالــك، 12،ص7ج،شــرح المفصــلابــن یعــیش،  )1( ،ابــن الن
خالـد بــن  ،األزهــري،146ص4ج ،المسـالك أوضــح ،ابــن هشـام ،473ص ،شـرح ابــن النـاظم

تحقیــق محمــد باســل عیــون الســود ، دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت  ،شــرح التصــریح ،عبــداهللا

همــع  ،الســیوطي،405،ص3ج ،حاشــیة الصــبان،الصــبان، 356ص، 2000، 1لبنــان ، ط

 .273،ص2ج ،الهوامع

 3،ج10-9، صالكتابسیبویه،  )2(

 . نفسهالمصدر  )3(
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ـرض علـى هـذا القــول بـأن المضـارع قــد وقـع فـي مواقــع كثیـرة مرفوعـا، مــع أن  واعتُ

هـالّ یزورنـا (، )وسـوف یقـوم زیـد(،)سـیقوم زیـد(وبیان ذلك أنك تقول ، االسم ال یقع فیها

  ).ما لزید ال یزورنا( )زید

ي فاالســم ال یقــع فـــ، مرفوعــاً  مضــارعاً  فنجــد فــي كــل جملــة مــن هــذه الجمــل فعــالً 

فبطـل القـول بـأن الـذي ،  المضارع في كل جملـة مـن هـذه الجمـل المكان الذي وقع فیه

ألن االســم ال یقــع بعــد حــرف التحضــیض ؛محــل االســم  یرفــع المضــارع هــو كونــه حــاالًّ 

ـــیس لالســـم فـــي االســـتعمال،  والتنفیس،وكـــذلك الرفـــع بعـــد كـــاد ونحوهـــا؛ ألنـــه موضـــع ل

ْ (  )1(وكــذلك الجــزم بعــد إن الشــرطیة، كقولــه تعــالى ِٕن ا َ ٌ  و ــد َ ــنَ  َأح ینَ  مِ ــرِكِ شْ ُ م َ  اْل ك َ ار َ ــتَج ْ  اس
هُ  ْ ر ــَأجِ ما كــان بعــد إن الشــرطیة إال ،االســم فلــو كــان رافــع المضــارع لــیس وقوعــه موقــع) َف

ا لم یرفع علم أن رافع المضارع لیس وقوعه موقع االسم مرفوعاً  ّ   )2(، فلم

بـــأن المـــراد بقولـــه حلولـــه محـــل االســـم، أنـــه یقـــع ،وأجـــاب قـــوم عـــن هـــذا االعتراض

موقعــه فــي الجملــة، ولــیس المــراد أن كــل موقــع وقــع فیــه المضــارع هــو حــال فیــه محــل 

   )3("عیف ال یحل اإلشكال عند ابن هشاماسم، وهذا جواب ض

ویرى الفراء وغیـره مـن حـذاق الكـوفیین واألخفـش مـن البصـریین، أن الـذي یرفـع  -2

لـى هـذا )4(، هو تجرده من النواصب والجـوازمأو محالً  المضارع لفظا وتقدیراً  ٕ ، وا
  : )5(یشیر ابن مالك

  ارفع مضارعا إذا تجرد              من ناصب وجازم كتسعد 
                                                 

 .6آیة  :التوبةسورة  )1(

ابــن ،473ص ،شــرح ابــن النــاظم ابــن النــاظم،،6، ص4ج ،شــرح التســهیل انظــر ابــن مالــك، )2(

، 2ج، شـــرح التصـــریح علـــى التوضـــیح ،األزهـــري ،146،ص4ج ،أوضـــح المســـالك ،هشـــام

 .405، ص3ج ،الصبان، حاشیة الصبان356ص

 .147، ص4ج أوضح المسالكابن هشام،  )3(

ابـن ، 6ص ،4ج ،شـرح التسـهیل، ابـن مالـك، 12ص،7ج ،المفصلشرح انظر ابن یعـیش،  )4(
 ،األزهـري ،146ص ،4ج ،أوضح المسـالك، ابن هشام، 473ص ،الناظم، شرح ابن الناظم

حاشیة الصبان،  ،273، ص2ج، همع الهوامع ،السیوطي ،356، ص2ج، شرح التصریح
 . 405، ص3ج، الصبان

 .473ص ،شرح ابن الناظم، ابن الناظم )5(
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والرفع أمر وجودي، واألمر العدمي ،واعتُرض على هذا القول بأن التجرد أمر عدمي

   )1. (ال یكون علة للوجودي

وما قاله الفراء یقضي بأن أول أحوال الفعل المضارع النصب والجزم واألمر 

  )2(بعكسه 

ووصف المحققون هذا االعتراض،بأنه مبني على فهم خاطئ؛ وذلك أن 

لكن المحققین ال ،نى التجرد عدم وجود الناصب والجازمالمعترض فهم أن مع

یفسرون التجرد بذلك، إنما یفسرونه بأنه كون الفعل خالیا من الناصب والجازم، أي 

 ،عدمیاً  وهذا الجواب محصلة منع كون التجرد أمراً  ،وجود الفعل على هذه الحالة

ودي، بأنّ هذا لیس وقد یجاب بمنع كون األمر العدمي ال یكون علة في األمر الوج

نما هو خاص بما كان عدمیاً  ،على إطالقه ٕ صحّ  مقیداً  ، لكن إذا كان عدمیاً مطلقاً  وا

أن یكون علة للوجودي، وههنا التجرد من قبیل العدمي المقید؛ ألنه عدم عامل 

  )3(" النصب وعامل الجزم

ویرى الكسائي أن الفعل المضارع ارتفع بحروف المضارعة، فیكون عامله -3

، وبها صار فالكسائي یرى أن الفعل قبل الزوائد األربعة كان مبنیاً " )4(لفظیاً 

وهو قول واه عند ابن ،، فأضیف العمل إلیها ضرورة، إذ ال حادث سواهامرفوعاً 

  .)5(یعیش

كما أن الناصب یدخل ، )6(ال یعمل فیه  واعتُرض على هذا بأن جزء الشيء

وحروف المضارعة موجودة فیه، فلو كانت هي ، علیه فینصبه والجازم یجزمه

                                                 

األزهـري  ،147،ص4ج،أوضـح المسـالك، ،ابن هشـام12،ص7ج ،شرح المفصل ،ابن یعیش )1(

 . 356،ص2ج،شرح التصریح

 . 7،ج12ص ،شرح المفصل ابن یعیش، )2(

 .147، ص4ج ،أوضح المسالك ،ابن هشام )3(

 ،السـیوطي ،356، 2ج ،شـرح التصـریح األزهـري ،12ص ،7ج، شـرح المفصـل ابن یعیش، )4(
 .273ص ،2ج، همع الهوامع

 . 12، ص7ج ،شرح المفصل ،ابن یعیش )5(

 . 357، ص2ج،شرح التصریح ،األزهري ،12، ص7ج،شرح المفصل ابن یعیش، )6(
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لم یجز أن یدخل علیها عامل آخر، كما لم یدخل ناصب على ، العاملة الرفع

   )1. (وال جازم على ناصب،جازم

فتدخل "إن لم یفعل فالن كذا وكذا فعلت كذا وكذا":فإن قیل فأنت قد تقول

فكذلك حرف  وغلب أحدهما على اآلخر،،حرف الشرط على لم وهي جازمة مثله

المضارعة، یعمل الرفع في الفعل، فإذا دخل علیه ناصب أو جازم، غلب فصار 

بعامل بعدها ،بطل عملها )إن الشرطیة(العمل له، فالجواب إن الفرق بینهما أن 

لقربه من المعمول فیما نحن فیه، یبطل العمل بعامل قبله وكالهما لفظي فبان الفرق 

   )2("بینهما

    )3(ن الذي یرتفع به المضارع هو مضارعته، أي مشابهته لالسمویرى الزجاج أ -4

 اقتضت، وقد اعتُرض على هذا القول، بأن مشابهة الفعل المضارع لالسم

 َ وقد یرفع هذا  ،الرفع ال مطلق اإلعرابإعرابه بوجه عام، ونحن نرید سبب

لفعل االعتراض بأن أبا العباس ثعلبا من علماء الكوفة، وهم یرون أن إعراب ا

المضارع راجع إلى ما هو األصل في األفعال عند الكوفیین، فلم یصح قول 

المعترض علیه إن مشابهة المضارع لالسم اقتضت إعرابه على وجه العموم، وهذا 

نه یقول مقالة الكوفیین أن األصل في ب ال یصحح ما ذهب إلیه الزجاج؛ ألالجوا

  . )4("األفعال اإلعراب

 الصحیح اآلخر، یعرب بالضمة الظاهرة لقول ابن مالكوالفعل المضارع 

  ) 6(ویرفع بثبوت النون في حالة األفعال الخمسة لقول ابن مالك )5( )فارفع بضم(

                                                 

 . 12، ص7، جشرح المفصلابن یعیش، ) 1(

 . المصدر نفسه )2(

 .273،ص2،جهمع الهوامع، السیوطي، 147، ص4جأوضح المسالك، ابن هشام، ) 3(

 .147، ص4، جأوضح المسالكابن هشام، ) 4(

أبو الوفــاء ،ابــن عقیــل،57،ص1ج ، شــرح التصــریح،،األزهــري17، صشــرح ابــن النــاظمابـن النــاظم، ) 5(

ـــك علـــي بـــن عقیـــل بـــن محمـــد، ـــن مال ـــة اب ـــى ألفی ـــل عل ـــدین عبـــد شـــرح ابـــن عقی ، محمـــد محیـــي ال

 . 43، ص1ج1998الحمید،مكتبة دار التراث، القاهرة، 

 .78،ص1،جشرح ابن عقیل بن عقیل،،ا30، صشرح ابن الناظمابن الناظم، ) 6(
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نما أعرب هذا بالنون"  ٕ لما اشتغل محل اإلعراب وهو الالم بالضمة لتناسب  ؛وا

دوران اإلعراب علیه، لم یكن  وبالفتحة لتناسب األلف وبالكسرة لتناسب الیاء، الواو

فجعل النون بدل الرفع  ،ولم یكن فیه علة البناء حتى یمتنع اإلعراب بالكلیة

نما خص هذا اإلبدال بالفعل الالحق به الواو واأللف  ،لمشابهته في الغنة للواو ٕ وا
ن كان اإلعراب في جمیعها  ،نحو یدعو ویرمي ویخشى والقاضي غیره والیاء دون ٕ وا

راً  كاالسم المثنى  ،لیكون الفعل الالحق به ذلك الضمیر، كونها معربةلمانع مع  مقدّ

وذلك لكون ألف یضربان مشابها أللف ضاربان و واو  ،والمجموع بالواو والنون

ن كان بینهما فرق من حیث إن الالحق لالسم  ،یضربون مشابها لواو ضاربون ٕ وا
1"اق النون بهما األلف والواو في إلح :وحمل الیاء في تفعلین على أخویه ،حرف

 

وهي أفعال مضارعة اتصل بها ألف اثنین غائبین كانا أو  واألفعال الخمسة

مخاطبین، أو اتصل بهما واو الجماعة، أي جماعة الذكور غائبین كانوا أو 

  أو اتصل به یاء المؤنثة المخاطبة  ،مخاطبین

فهــذا مثــال المضــارع "  الزیــدان یفعــالن" بعــض األمثلــة نحــو ویــذكر ابــن هشــام 

فـــاألول " والمرأتـــان تفعـــالن" أنتمـــا تفعـــالن" المتصـــل بـــه ألـــف االثنـــین الغـــائبین، ونحـــو

ثـاني مثـال المضـارع المتصـل مثال المضارع المتصل به ألف االثنـین المخـاطبین، وال

ـــه ألـــف ـــدون یفعلـــون" االثنـــین الغائبینــــ نحـــو ب ومثـــال المضـــارع المتصـــل بـــه واو " الزی

ـــ ـــتم تفعلـــون ":ذكور الغـــائبین، ونحـــوالجماعـــة لل ـــه واو "أن ـــال المضـــارع المتصـــل ب ، مث

مثـــال المضـــارع المتصـــل بـــه یـــاء " أنـــت تفعلـــین" الجماعـــة للـــذكور المخـــاطبین، ونحـــو

                                                 

 .  22، ص4ج ،شرح الرضي الرضي ، )1(
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وحكمهــــا أن ترفــــع بثبــــوت النــــون نیابــــة عــــن الضــــمة، وتنصــــب  )1(المؤنثــــة المخاطبــــة

  )2(.السكون بحذف النون نیابة عن الفتحة، وتجزم بحذف النون نیابة عن

ــش األفعــال الخمســة لهــا حــرف إعــراب، وهــي األلــف فــي یفعــالن،  :یقــول األخف

نهـا أعربــت وال حـرف إعــراب لهـا علــى خــالف ، والـواو فــي یفعلـون ٕ والیــاء فـي تفعلــین، وا

رنا لهــا حــرف إعــراب إمــا أن تكــون  :بقولــه ویــرد  األنبــاري علیــه )3(األصــل، إننــا لــو قــدّ

ـــالم و  .الـــالم أو الضـــمیر أو النـــون ـــا ال ـــو جعلن هـــذا باطـــل؛ ألن مـــن اإلعـــراب الجـــزم فل

وعلـى هـذا  ،وهـذا ال یجـوز ،فیـؤدي إلـى حـذف ضـمیر الفاعـل،لوجب تسـكینه فـي الجزم

وال ،تخرج األلف والواو والیـاء فـي تثنیـة األسـماء وجمعهـا، فإنهـا حـروف ال تقـوم بنفسـها

فجاز أن تكون حروف اإلعراب كذلك، بطـل أن تكـون النـون  ،موضع لها من اإلعراب

لمــا حــذفت ،حــرف اإلعــراب؛ ألنهــا لیســت كحــرف مــن الفعــل،ولو كانــت حــرف اإلعراب

فلـذلك لـم یجـز  ،علیهـا مع تحركها، وألخـل حـذفها بمعنـى الفعـل، ولكـان اإلعـراب جاریـاً 

 ،تثنیــة والجمــعوعلــى هــذا نخــرج األلــف والــواو والیــاء فــي ال ،أن تكــون حــرف اإلعــراب

وذهـب األخفـش إلـى أن األفعـال الخمسـة  )4(فإنها بمنزلة حروفها ویختلّ معناها بحـذفها

  .)5(والنون دلیل علیها ،تعرب بحركات مقدرة قبل األلف والواو والیاء

ـــــا تعـــــذر رفعهـــــا بـــــالواو  :واإلشـــــبیلي یقـــــول ّ رفعـــــت األفعـــــال الخمســـــة بـــــالنون؛ لم

ألن النــون تشــبه الــواو  ،جتمــاع حرفــي العلــةالي أ، المجانســة للضــمة كراهــة لالجتمــاع

 ، والغنـة شـبیهةوفـي النـون غنـة ،في أنها من حروف طرف الفم، وفي أن في الواو لینا

                                                 

فـي معرفـة كـالم  شـرح شـذور الـذهبأبـو محمـد جمـال الـدین عبـداهللا بـن یوسـف   ابن هشـام، )1(
ــــد الغنــــي الــــدقر ،العــــرب ،  1984،  1الشــــركة المتحــــدة للتوزیــــع ، دمشــــق ، ط. تحقیــــق عب

 . 154ص

فـي  اإلنصـافكمال الدین أبي البركات عبد الرحمن بن أبـي الوفـاء بـن عبیـدة اهللا ،  ،األنباري )2(

 1998تحقیـــق محمـــد محیـــي الـــدین،  مســـائل الخـــالف بـــین النحـــویین البصـــریین والكـــوفیین ،

 .  17،ص2ج

 .17،ص2ج ،اإلنصاف ،األنباري )3(

 .المصدر نفسه  )4(

 . المصدر نفسه  )5(
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ْ ( :ومما یبین شبه الواو بالنون إدغامهم لها فـي قولـه تعـالى .باللین الذي في الواو  ـن  مِ
 ٍ ال َ   )2( .وال یدغم إال المثالن والمتقاربان  )1( )و

حالــة األفعــال الخمســة تــتم عملیــة الرفــع بثبــوت النــون، ولكــن هــذه النــون ال فــي 

وقولــه " تكــذبان " ففــي مثــل  ،تــرد مماثلــة فــي حركتهــا ألي مــن الحركــات الســابقة علیهــا

انِ ( )3(تعالى َ م سِ ْق ُ ِ  َفی اللَّه   .) ِب

ْ ( تعـــالى وقولـــه ـــم لَّكُ َ ع َ  َل ـــون ُ م حَ ْ َ ( وقولـــه)4( )تُر ین ـــذِ َ  الَّ ون ُ ر ـــاهِ َظ ُ  فـــي صـــوتي تخـــالف )5ی

 وردت والمخـــاطبین، للغـــائبین التثنیـــة حـــالتي ففـــي الخمســـة، لألفعـــال المختلفـــة األوجـــه

 حركتهــا أنّ  غیــر ،ألفــاً  تســمیتها علــى اصــطلح مــا وهــي طویلــة، بفتحــة مســبوقة النــون

  .مكسورة وردت حیث لها مخالفة جاءت

 طویلــة، بضــمة مســبوقة النــون جـاءت ،والمخــاطبین للغــائبین الجمــع حــالتي وفـي

  .مفتوحة جاءت حیث لها مخالفة وردت التالیة حركتها ولكنّ 

 مســـبوقة جـــاءت النـــون فـــإن ،)تكتبـــین( المفـــردة للمؤنـــث الخطـــاب حالـــة فـــي أمـــا

 كســــابقتها جــــاءت حیــــث لهــــا، مخالفــــة وردت التالیــــة حركتهــــا أن غیــــر طویلــــة، بكســــرة

 قبلهــا مــا ألنّ  ؛بــالفتح والمخاطبــة والمخاطــب الجمــع حالــة فــي النــون وتحــول. مفتوحــة

ك ولذلك مكسور أو مضموم ّ  المخـاطبین حالـة وفـي .الفتحـة وهـي الحركـات بأخف تحر

  . الفتح وهو النون قبل ما حركة لتخالف بالكسر النون تحرك المخاطبین أو

  
  
  
  

                                                 

 .11آیة  :الرعد سورة)1(

، تحقیق فواز 1، ط1998ابن عصفور ، اإلشبیلي ، شرح جمل الزجاج، دار الكتب العلمیة ، )2(
 106الشعار ، ص 

 . 107 :المائدة سورة)3(

 . 123آیة  :ال عمران سورة)4(

 .2 :المجادلة سورة)5(
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  :المضارع المنصوب 2.2
   ل التي تنصب الفعل المضالعوام 1.2.2

1-  ْ وهـي )1( الحـروف محمولـة علیهـاوهي األصل فـي حـروف النصـب، وسـائر  :َأن

)  2(أم الباب تعمل ظاهرة ومضمرة 
 

العاملة فـي األسـماء مـن  )أنّ (ألنها أشبهت ؛وجعلت أن ناصبة للفعل المضارع

ة وجوه منها   :عدّ

 :الشبه بینهما من جهة اللفظ والمعنى، لقول ابن یعیش .1

لالســــم، ووجـــــه  الناصــــبة وأمــــا عمــــل النصــــب فلشــــبه أن الخفیفـــــة بــــأن الثقیلــــة

ن كــان لفــظ  ٕ المشــابهة مــن وجهــین مــن جهــة اللفــظ والمعنــى، فأمــا اللفــظ فهمــا مــثالن، وا

  .هذه أنقص من تلك

ْ (وأمــا المعنــى فمــن قبــل أن  كما ،ومــا بعــدها مــن الفعــل فــي تأویــل المصــدر) أن

ّ (أنّ  المشددة وما بعدها من االسم والخبـر بمنزلـة اسـم واحـد، فكمـا كانـت المشـددة  )أن 

  )3("بة لالسم جعلت هذه ناصبة للفعل ناص

 )مــا(فــإن قیــل هــالّ ینصــبون بـــ" )4(" أنهــا ومــا عملــت فیــه مصــدر، مثــل أن الثقیلــة-2

 )أن(وهـي مـع مـا بعـدها مصـدر كمـا كانـت " یعجبني مـا تصـنع" المصدریة في قولك

ْ (أحـدهما أنّ : كذلك، فالجواب الفرق بینهما مـن وجهـین إنمـا نصـبت لمشـابهة أن  )أن

فلـــم تســتحق بـــه العمـــل؛ ألنـــه  )مـــا(فأمـــا ، قیلــة بعـــد اســـتحقاق العمـــل باالختصــاصالث

" یعجبنـــي مــا تصـــنع:" ل، فیقــع بعـــدها الفعــل واالســم فكمـــا یقــالاختصــاص لهــا بالفعـــ

فلمــا لــم  ،فــي معنــى صــنیعك أیضــا" یعجبنــي مــا أنــت صــانع"بمعنــى صــنیعك ویقــال 

الوجـه الثـاني شـبه أن وأمـا لـم یـؤثر فیهـا یكن لها اختصاص واستحقاق لنفس العمل، 

                                                 

 .  15،ص7ج ،شرح المفصل ابن یعیش، )1(

تحقیـق فخـر الـدین قبـاوة ونـدیم ،المعـاني، الجنى الداني في حروف الحسین بن قاسم المرادي، )2(

 . 217ص ،لبنان، بیروت ،دار اآلفاق الجدیدة ،فاضل

 . 15،ص7ج ،شرح المفصل ،ابن یعیش )3(

تحقیــق عبــد اإللــه ،اللبــاب فــي علــل البنــاء واإلعــراب،العكبــري، أبــو البقــاء عبــداهللا بــن الحســین )4(

 . 30، ص2ج بیروت لبنان،دار الفكر المعاصر ،نبهان
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ْ (فــــإن  فإنهــــا  )مــــا(هت أنّ الثقیلــــة مــــن وجهــــین اللفــــظ والمعنــــى، أمــــاالمخففــــة أشــــب) أن
  )1(. أشبهت من جهة واحدة، وهي كونها مع ما بعدها مصدراً 

كمـــا أنّ تلـــك مختصـــة باألســـماء، فكـــل واحـــدة منهـــا تـــدخل ،أنهـــا مختصـــة باألفعال_3

  )2(على جملة 

  )3("منهما معمولة لغیرها أنّ كل واحدة  -4

ْ المصدریة على الماضي والمضـارع باتفـاق، یقـول ابـن یعـیش  وأمـا " وتدخل أن

فــإذا وقــع  ،وهــي تــدخل علــى الفعــل الماضــي والمضــارع فهــي حــرف بــال خــالف،) أن(
بعــدها المضــارع خلصــته لالستقبال،كالســین وســوف، وتصــیر أن فــي تأویــل مصــدر ال 

ا لـم یقـع، كمـا كـان المضـارع بعـدها كـذلك، والماضـي إن یقع في الحال، إنما تكـون لمـ

  )4(" وقعت على ماض 

   :مواقع أن المصدریة
واعلــــم أنّ أن المصــــدریة تقــــع فــــي بدایــــة " تقــــع أن المصــــدریة فــــي بدایــــة الكــــالم  .1

 )5( ")مبتدأ(الكالم، فیكون المصدر المؤول منها ومن دخولها 
 

                                                 

 . 15،ص7ج ،شرح المفصل ،ابن یعیش )1(

تحقیـــق فـــایز زكـــي محمـــد دیـــاب ، دار الســـالم ، توجیـــه اللمـــع، الخبـــاز، أحمـــد بـــن الحســـین  )2(

 . 357ص، 2002، 1للطباعة ، ط

 . المصدر نفسه )3(

، رصـف المبـاني ،أحمـد عبـد النـور ،المـالقي وانظـر143، ص8ج ،شرح المفصلابن یعیش،  )4(

أبـو العبـاس محمـد بـن  ،المبـرد ،196ص، دار القلـم ، دمشـق ،الخـراطتحقیق أحمد بن محمد 
 . 2ج،29ص ه1399، القاهرة ،، تحقیق محمد عبد القادر عظیمةالمقتضب یزید،

ـــــاب، ســـــیبویه )5( ـــــرد166، ص3ج/ الكت ـــــن یعـــــیش29ص ،2ج،المقتضـــــب ،، المب شـــــرح  ،، اب
ـــي النحـــو،الزجـــاجي ،77، ص8ج، المفصـــل ـــل ف شـــرح الرضـــي،  ،198- 197ص، الجم

تحقیـق ، ارتشاف الضرب من لسـان العـرب، أبو حیان األندلسي، 35-33ص ،4، جالرضى

همــــع  الســـیوطي، ،1637ص  ،4القــــاهرة، ج ،رجـــب عثمــــان محمــــد ورمضـــان عبــــد التــــواب
أبــو محمــد عبــداهللا جمــال الــدین بــن یوســف بــن أحمــد ابــن  ، ابــن هشــام92ص 3، جالهوامــع

تحقیـق محمـد محیـي الـدین عبـد الحمیـد ، المكتبـة ، مغني اللبیب عن كتب األعاریـب ،عبداهللا

 ،15ص أوضــح المســالك ،ابـن هشــام ،163ص ،1ج، 1992العصـریة ، صــیدا ، بیــروت ،
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ْ :()1(تعالى نحو قوله َأن َ وا و ُ وم ٌ  تَصُ ر ْ ی ْ  خَ كُم   )َل

ْ ( )2(فیكــون المصـــدر فــاعال، نحـــو قولــه تعـــالى، تقــع فـــي وســط الكـــالم -2 ـــم ـــْأنِ  َأَل َ  ی
ینَ  لَّــذِ ــوا لِ ُن َ م ْ  َآ َ  َأن ــع شَ ْ  تَخْ م ُ ه ُ ــوب ُل رِ  ُق كْ ـــذِ ِ  لِ والتقــدیر ألــم یــأن للــذین آمنــوا خشـــوع  )اللَّــه

تُ : ()3(قلــوبهم، أو أن یكــون المصــدر مفعــوال بــه، نحــو قولــه تعــالى دْ َ ــَأر ْ  َف ــا َأن َ ه َ یب  )َأعِ

ْ ( )4(والتقــدیر أردت عیبهــا، وفــي موضــع آخــر نحــو قولــه تعــالى ــن ِ  مِ ــل ْ ب ْ  َق َ  َأن ــْأتِي َ  " )ی
)5(   

وفي هذه الحالة یجوز الرفع على أنها مخففـة  ،عل دال على الظنفأن یقع بعد  -3

   )6(.ویجوز النصب على أنها مصدریة،  لكنّ النصب هو األكثر ،من الثقیلة

كعلم وتحقــق ،أن ال یقــع بعــد فعــل یقــین" أن"نصــب المضــارع بعــد ومــن شــروط 

ألن الناصــبة تــدخل علــى مــا لــیس بمســتقر وال  ؛فإنهــا حینئــذ مخففــة مــن الثقیلــة ،وتــیقن

، فإنها تخلص المضارع لالستقبال، فال تقع بعد أفعال التحقیق بخـالف المحققـة ،ثابت

الفــراء فأجــاز أن تلــي أن الناصــبة أمــا ،)7(فإنهــا تقضــي تأكیــد الشــيء وثبوتــه واســتقراره 

                                                                                                                                            

 ،النحــو الــوافي مــع ربطــه باألسـالیب الرفیعــة والحیــاة اللغویــة المتجــددة ،عبـاس حسـن، 4ج
 . 4،ج282ص 5ط، القاهرة، دار المعارف

 . 184آیة  :ةالبقر  سورة)1(

 . 16آیة  :الحدید سورة)2(

 . 79آیة  :الكهف سورة)3(

 ســورة ،43 :الــروم ســورة ،47آیــة  :الشــورى ســورة ،31آیــة  :إبــراهیم ســورة ،254 :البقــرة ســورة)4(

 . 10آیة  :المنافقون

 .15ص ،4ج ،أوضح المسالك ،ابن هشام ،164ص ،1ج، مغني اللبیب ،ابن هشام )5(

 . 30ص2جلمقتضب ا ،المبرد وانظر 476ص شرح ابن الناظمابن الناظم،  انظر )6(

، 413، ص3ج حاشـــیة الصـــبانوانظـــر الصـــبان،  88، ص4ج همـــع الهوامـــعالســـیوطي،  )7(

 . 196صرصف المباني ، وانظر المالقي
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َ ( )1(للمضـارع لفــظ العلــم ومــا فــي معنـاه مســتدال بقولــه  ــال نَ  َأَف ْ و َ ــر َ ــعُ  َأالَّ  ی جِ ْ ر َ ْ  ی م ِه ْ ــی َل  )2( )ِإ

  )3(  فقد قرئت بالنصب

  :)4(وقول جریر

لِموا              أالّ  َ قَدْ عَ اس ْ اهللاِ أنّ النّ ن ى عَ ضَ ْ ر دُ یفاخرنا  َ قهِ َأحَ ْل   من خَ

بأن العلم یمتنع وقوع أن الناصبة بعـده إذا بقـي علـى موضـعه "ویرى السیوطي 

ل بالظن ،األصلي ّ ا إذا أو ّ    )5("فإنه یجوز فیه ذلك ،واستعمل استعماله ،أم

6(المضارع افال تنصب الفعل ، وتأتي أن مفسرة وزائدة ومخففة
 

نحو قوله   :)7(" هي المسبوقة بجملة فیها معنى القول دون حروفه:" فالمفسرة

ا:()8(تعالى نَ ْ ی َ ح ْ ِ  َفَأو ه ْ ی َل نَعِ  َأنِ  ِإ ْ َ  اص ك ْل ُف )اْل  

ما للطلب، إما وتكون أي، بمعنى وهي ٕ  تقوم أن أمرتك" نحو ،للكالم وا

)9(" مشیت أن وانطلقت
 

 لم مفرداً  علیها السابق كان فإن جملة، تسبقها أن: شروط بأربعة وتتحقق

 من ولیست القول معنى من أن على المتقدمة الجملة تكون أن والثاني مفسرة، تكن

 أن على یدخل ال أن الرابع والشرط جملة، عنها تتأخر أن الثالث والشرط القول، لفظ

                                                 

 413، ص3ج ،حاشیة الصبان وانظر الصبان،؛  88، ص4ج همع الهوامع ،السیوطي )1(

 . 89آیة  :طه سورة)2(

، تحقیق عبد العال سالم الحجة في القراءات السبععبداهللا الحسن بن أحمد ،أبو ابن خالویه،  )3(

 . 134ص، 3، ط1979، دار الشروق ، بیروت ، مكرم

، دار بیــروت للطباعــة دیــوان جریــرجریــر بــن عطیــة الخطفــي ،  البیــت علــى البحــر البســیط،  )4(

 .261ص 1986والنشر 

 .89، ص4ج ،همع الهوامعالسیوطي، )5(

 ،،األزهـري418،ص3ج ،حاشـیة الصـبان،الصـبان، 475ص ،نـاظم، شـرح ابـن النـاظمابن ال )6(

ـــي  ،ابـــن هشـــام،158ص 4،جأوضـــح المســـالك،، ابـــن هشـــام363ص ،شـــرح التصـــریح مغن
 .221ص ،الجنى الداني،،المرادي192، صاللبیب

 نفسهالمصدر  )7(

 .27المؤمنون آیة  سورة)8(

 .196ص رصف المباني ،المالقي )9(
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 في فهي " قم بأن إلیه كتبت تقول كأن الجر حرف علیها دخل فإن جر، حرف هذه

 "  )1(.المصدریة أن المثال هذا

ـــاوهـــي  :أن الزائـــدة" ّ ـــا: ()2(نحـــو قولـــه تعـــالى   التـــي تتبـــع لم مَّ َل ْ  َف َ  َأن ـــاء َ ُ  ج ـــیر َشِ ب ) اْل

  :   )3(الواقعة بین الكاف ومجرورها نحو

وجهٍ مقسَّم    ومًا تُوافینا ِب َ و          فَی ُط ْ ةٍ تَع َ ی ْ ب ْ َظ لَ  كأن   مإلى وارِِق السَّ

  :)4(كقول علباء بن أرقم الواقعة بعد إذا  أو

ه حتّى إذ                 َل َ َأمه ةِ الماء غارفُ فَ جّ دٍ في ُل َ عاطي ی ُ ه       م أنّ ْ كَ   ا أن

ْ :()6(كقوله تعالى )5() ول(قبل أو تقع  َأن َ وِ  و وا َل ُ ام تََق ْ ى اس َل ِ  عَ ة یَق   )الطَّرِ

ین فعــل متعــد ومفعولــه كقــول وقــد تــأتي الزائــدة لتقویــة المعنــى، وهــي الواقعــة بــ"

ة  ّ   :كثیّر عز

              ِ بیل َ لّ س كُ أنَّما        تَمثَّل لي لیلى ِب ها فَكَ َ ر كْ سى ذِ ْ ن   )7("ُأریدُ ألَ

  

                                                 

شــــــرح ابــــــن النــــــاظم  وانظــــــر ابــــــن النــــــاظم،158،ص 4ج،أوضــــــح المســــــالكابــــــن هشــــــام،  )1(
ابــن ،363، صشــرح التصــریح ،األزهــري،418،ص3ج ،حاشــیة الصــبان،الصـبان، 475ص

 . 221ص ،الجنى الداني،المرادي، 192ص ،مغني اللبیب ،هشام األنصاري

 .96یوسف آیة  سورة)2(

، 475ص شـرح ابـن النـاظموانظـر ابـن النـاظم، ؛ 158،ص 4ج،أوضح المسـالكابن هشـام،  )3(
ابــن هشــام ، 364ص، شــرح التصــریح ،، األزهــري419،ص3ج ،حاشــیة الصــبان الصــبان،

ـــب،األنصـــاري،  ـــداني، الـــرادي، 209ص مغنـــي اللبی رصـــف  ،، المـــالقي221ص، الجنـــى ال
 .196ص،المباني

شـرح  ألزهـري،، ا210، ص1ج ،مغنـي اللبیـب،ابـن هشـام األنصـاري، البیت ألوس بـن حجـر )4(
 . 365، 2ج، التصریح

 . 197ص ،رصف المباني المالقي، )5(

 . 16آیة  :الجن سورة)6(

معجـــم شـــواهد ، هـــارون نظـــر، ا282ص البیـــت علــى الطویـــل ، ،األخضــر بـــن هبیـــرة الضـــبي )7(
 . 44ص، العربیة
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الزائـــــدة تنصـــــب الفعـــــل وهـــــي زائـــــدة، واســـــتدل بالســـــماع ) أن(أنّ  زعـــــم األخفـــــشو 

ا( )1(والقیاس، أما السماع فقوله تعـالى َ م َ نَا و ـلَ  َأالَّ  َل اتِ َق ـي ُن ِ  فِ یل ـِب َ ِ  س ـا( )2(وقولـه) اللَّـه َ م َ  و
نَا نُ  الَ  َل ِم ؤْ ِ  ُن اللَّه ا ِب َ م َ نَا و َ اء َ نَ  ج ـقِّ  مِ َ ح ْ فـي اآلیتـین زائـدة ،) اْل  فهـو أنّ ، وأمـا القیـاس وأن

ٍ  سولی ،ما جاءني من أحد(في نحو  تقد عمل الزائد   )3("وال حجة له بذلك  )زید بقائم

المتضــمنة ، )مــا لنــا(فیحتمــل أن تكــون أن فیــه مصــدریة دخلــت بعــد ، أمــا الســماع 

معنى ما منعنا، وأما القیاس؛ فألن حرف الجر الزائد مثل غیـر الزائـد فـي االختصـاص 

  :    )4(نحوبخالف أن فإنها قد ولیها االسم في  ،بما عمل فیه

وجهٍ مقسَّم            ومًا تُوافینا ِب َ و          فَی ُط ْ ةٍ تَع َ ی ْ ب ْ َظ لَ  كأن   مإلى وارِِق السَّ

َ ( : )6(نحو قوله تعـالى )5" واقعة بعد علموهي ال" :أن المخففة لِم َ ْ  ع كُونُ  َأن َ ی َ ْ  س ـنْكُم  مِ
 ْ نْكُم ى مِ ضَ ْ ر َ  وجاء في شرح التصریح أن المخففـة الواقعـة بعـد علـم خـالص احتـرازه )م

فقد أجاز سـیبویه فیـه  )ما علمت إال أن تقوم(نحو قولهم  ،من إجرائه مجرى اإلشارة

   )7( .النصب؛ ألنه كالم خرج مخرج اإلشارة نحو قولك أشیر علیك أن تقوم

                                                 

 . 84آیة  :المائدة سورة  )1(

 84آیة  :المائدة سورة  )2(

 . 223ص ،في حروف المعاني الجنى الداني ،المرادي )3(

، 475ص شـرح ابـن النـاظموانظـر ابـن النـاظم، 158،ص 4ج، أوضح المسـالكابن هشـام،   )4(
ابــن هشــام ، 364ص، شــرح التصــریح ،، األزهــري419ص ،3ج حاشــیة الصــبان، الصــبان

رصـــف  ،، المـــالقي221ص،الجنـــى الـــدانيرادي، مـــ، ال209ص مغنـــي اللبیـــب،األنصـــاري، 
 .196ص، المباني

ابـن ،  366،ص2ج ،شـرح التصـریحاألزهـري،  ،161ص ،4ج، أوضح المسـالكابن هشـام،  )5(

، 475 476، صشرح ابن النـاظم،ابن الناظم، 168،ص1ج،مغني اللبیب ،هشام األنصاري

ــــــو عمــــــرو، ،ابــــــن الحاجــــــب ــــــن الحاجــــــب أب ــــــالي الب تحقیــــــق فخــــــر صــــــالح ســــــلیمان ، األم

 . 4،1693ج ،ارتشاف الضرب ،،أبو حیان األندلسي727،ص2ج،قدارة

 . 20آیة  :المزمل سورة  )6(

ابـــن النـــاظم، شـــرح ابـــن النـــاظم  وانظـــر ،366، ص2ج،شـــرح التصـــریح ،األزهـــري انظـــر )7(
 .475ص
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ولـــذلك  ،أو بعـــد ظـــن، ویجـــوز فـــي تالیـــة الظـــن أن تكـــون ناصـــبة وهـــو األرجـــح 

َ ( )1(أجمعوا علیه في قوله تعـالى ـب سِ ُ  َأحَ ْ  النَّـاس ـوا َأن كُ َ تْر ُ وا(واختلفـوا فـي ) ی ُ ـب سِ حَ َ  َأالَّ  و
تْنَةٌ  تَكُونَ  وا فِ ُ م َ مُّوا َفع َ ص َ   .3"فقرأه أبو عمرو والكسائي وحمزة بالنصب  )2( )و

أو أن تـــدخل علـــى جملـــة اســـمیة مســـبوقة بجـــزء مـــن جملـــة ال بجملـــة كاملـــة فیكـــون 

 5كقولـــه تعـــالى 4"لســـابقه المصـــدر المـــؤول مـــن أن المخففـــة ومـــا دخلـــت علیـــه متممـــاً 

) ُ ر خِ َآ َ ْ  و م اهُ َ و ْ ع ُ  َأنِ  دَ د ْ م حَ ِ  اْل لَّه بِّ  لِ َ ینَ  ر مِ اَل َ ع   .) اْل

ـأ " ّ أو أن تكون داخلة على فعل مقصود بالدعاء نحو صانك اهللا ورعـاك وأن هی

  .6"لك حیاة سعیدة 

  لن -2 
ن كـــان  ،ویخلصـــها لالســـتقبال معنـــى، وهـــي حـــرف ینفـــي األفعـــال المضـــارعة ٕ وا

  7على احتماله للحال واالستقبال  اللفظ باقیاً 

                                                 

 . 2آیة  :العنكبوت سورة  )1(

 . 71 :المائدة سورة )2(

البـــــذور الزاهـــــرة فـــــي القـــــراءات العشـــــر المتـــــواترة مـــــن طریقـــــي  ،عبـــــد الفتـــــاح ،القاضـــــي) 3(
 ،ابــن هشــام وانظــر 117ص،1،2002ط ، مكــة المكرمــة ،مكتبــة أنــس بــن مالــك،الشــاطبیة

، ابن هشـام 365_ 366-،ص 2ج شرح التصریحاألزهري،  ،161،ص4ج أوضح المسالك

،ابـن 475- 476-ص، ابن النـاظم، شـرح ابـن النـاظم 1،186ج، مغني اللبیب، األنصاري
،  صــالح ســلیمان قــدارة تحقیــق فخــر، أمــالي ابــن الحاجــب،أبــو عمــرو بــن عثمان، الحاجــب

النحـــو ،، حســـن عبـــاس4،1693ج ارتشـــاف الضـــرب ،أبـــو حیـــان األندلســـي،  ،727،ص2ج
 . 281،ص 4ج،الوافي

 . 291، ص4ج، النحو الوافي ،عباس )4(

 . 10آیة  :یونس سورة  )5(

 . 291ص النحو الوافيعباس،   )6(

 أوضـح المسـالكابـن هشـام، ،386،ص، شرح الرضي علـى الكافیـة، ص2ج المقتضب ،المبرد)7(

مغنـــــي  ،، ابـــــن هشـــــام األنصـــــاري355،ص2ج شـــــرح التصـــــریح ،، األزهـــــري148ص4ج
همـــــع الهوامـــــع ، 47، ص3ج حاشـــــیة الصـــــبانالسیوطي،الصـــــبان، 501،ص3ج،اللبیـــــب

 ارتشـــــاف الضـــــرب ،أبـــــو حیـــــان األندلســـــي،270ص الجنـــــى الـــــداني،، المـــــرادي94،ص4ج
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  :المستقبل على وجهینونفي لن للفعل في الزمان 

وا( 1نحو قوله تعالى،إما أن یكون لهذا النفي غایة ینتهي إلیها .2 اُل ْ  َق ن حَ  َل َ ـر ْ ِ  نَب ـه ْ ی َل َ  ع
ینَ  فِ اكِ حكایـة عـن  ومثل قولـه تعـالى ،فإن نفي البراح مستمر إلى رجوع موسى) عَ

ْ (أخــي یوســف  ــن َل حَ  َف َ ــر ْ َ  َأب ض ْ َر ْ ــى األ تَّ َ نَ  ح ــْأَذ َ ــي ی ــي لِ ــإن نفــي ) َأِب براحــة األرض ف

   2"مستمر إلى أن یجیئه اإلذن من أبیه 

ْ (  3نحو قولــه،إلــى غیــر غایــة أو أن یكــون نفــي لــن مســتمر .3 ــن ــوا َل ُق ُل خْ َ ــا ی ً اب َ ب ــوِ  ُذ َل َ  و
وا ُ ع َ تَم ْ ُ  اج ه فإن انتفاء خلقهم الذباب مستمر لقیـام الـدلیل العقلـي علـى أن خلقهـم  )َل

  4فإنه لو وقع النقلب ممكنا وهو الیجوز ،والمحال ال یقع ،إیاه محال

وأنـــه ال غایـــة لـــه ، تـــدل بحســـب وضـــعها علـــى تأییـــد النفـــيیـــرى الزمخشـــري أن لـــن 

ْ ( 6وقد اسـتدل علـى مـا ذهـب إلیـه بقولـه تعـالى ،)5(ینتهي إلیها ـن ـوا َل ُق ُل خْ َ ـا ی ً اب َ ب ـوِ  ُذ َل َ  و
وا ُ ع َ تَم ْ ُ  اج ه   . وهذه الدعوى تخالف ما ذكرناه سابقا ) َل

فیدل لـه ،هذه الدعوى عدم الصحة وفقـدان الـدلیل، فأمـا عـدم الصـحة ونسب إلى

منهــا أن لــن لوكانــت دالــة علــى تأییــد النفــي فــي كــل مثــال تــرد فیــه، : عــدة أمــور

لكان ذكر طرف دال على وقت معـین معهـا تناقضـا، ومثـال ذلـك لفـظ الیـوم فـي 

ْ ( 7قوله تعالى ن َل َ  َف لِّم َ  ُأكَ م ْ و َ ی ی ا اْل نْسِ وأن لن كذلك لو كانت تدل على تأیید النفـي )ِإ

                                                                                                                                            

، عبـــاس ،355رصـــف المبـــاني ص ،المـــالقي ،358ص توجیـــه اللمـــع ،،الخبـــاز1644،ص4

 .  299،ص،4ج،النحو الوافي

 . 91آیة  :سورة طه  )1(

 .  357،ص2جشرح التصریح  ،،األزهري148ص 4ج أوضح المسالكابن هشام،   )2(

 . 73الحج  سورة  )3(

 .  357،ص2ج ،شرح التصریح ،األزهري ،148ص 4ج ،أوضح المسالك،ابن هشام  )4(

، تحقیـق حسـن  شرح األنموذج في النحـوأبو القاسم محمود بن عمـر ،الزمخشري ، جار اهللا  )5(

 . 190عبد الجلیل یوسف ، مكتبة اآلداب ، القاهرة ، ص

 . 73 :الحج سورة  )6(

 . 26آیة  :مریم سورة )7(
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ْ (  2نحــو قولــه تعــالى" 1معهــا تكــرارا ) أبــدا(لكــان ذكــر لفــظ  ــن َل َ هُ  و ْ نَّــو َ تَم َ ا ی ــدً َ ــا َأب َ م  ِب
تْ  َ ْ  َقدَّم م یِه ـدِ ْ وكـذلك أنهـا لـو كانـت دالـة علـى تأییـد النفـي، لـم یصـح أن یـذكر  )َأی

وا(4نحو قوله  3معها ما یدل على انتهائه اُل ْ  َق ن حَ  َل َ ر ْ ِ  نَب ه ْ ی َل َ ینَ  ع فِ اكِ   )عَ

ْ ( 5ویرى ابن هشام أن استدالل الزمخشري بقوله ن وا َل ُق ُل خْ َ ا ی ً اب َ ب على أنهـا تـدل ) ُذ

وأمـا اسـتدالله علـى أنهـا تـدل علـى تأییـد "  :تدل على تأیید النفي غیر صـحیح،  لقولـه

 النفي فغیر صحیح؛ ألن الداللة على استمرار عجـزهم عـن خلـق الـذباب لـم تـدل علیـه

نما دل علیه دلیل عقلي  ،لن ٕ   .6"وا

  .أهي بسیطة أم مركبة  )لن(واختلف العلماء في أصل 

ـــه :فیـــرى ســـیبویه أنهـــا بســـیطة، فهـــو یقـــول ـــن زیادة إن ـــیس فـــي ل ولیســـت مـــن ،ل

كلمتین، ولكنها بمنزلة شيء على حرفین ولیست فیه زیادة، وأنهـا فـي حـروف النصـب 

  7"من الحرفین زائد  بمنزلة لم في حروف الجزم في أنه لیس واحد

  .8ولكنهم حذفوا لكثرته في كالمهم  )ال أن(أصلها  )لن(ویرى الخلیل أن 

                                                 

، ابـــن 357،ص2ج ،شـــرح التصـــریح ،، األزهـــري149، ص4ج أوضـــح المســـالك،ابــن هشـــام )1(

 .94ص ،4ج،همع الهوامع ،السیوطي505ص ،1، جمغني اللبیب ،هشام األنصاري

 . 95آیة  :البقرة سورة)2(

 . 149، ص4ج ،وضح المسالكأ ،ابن هشام) 3(

 . 91آیة  :طه سورة)4(

 . 73 :الحج سورة)5(

 . 149ص ،أوضح المسالك ،ابن هشام) 6(

ـــابســـیبویه )7( ـــع الهوامـــع ،، وانظرالمـــرادي5،ص3ج،، الكت ، الجنـــى الـــداني 93ص  ،4ج ،هم
 . السیوطي، 271ص

ـــــــاب ســـــــیبویه) 8(  شـــــــرح الرضـــــــىالرضـــــــي، ، 8،ص2ج المقتضـــــــب ،، المبـــــــرد5،ص3ج،الكت

 رصـــــــــف المبـــــــــاني ،المـــــــــالقي15،ص7ج ،شـــــــــرح المفصـــــــــل ،،ابـــــــــن یعـــــــــیش38،ص4ج

،الصـبان، 93،ص4ج همع الهوامع ،،السـیوطي358ص شرح التصریح، ،،األزهري355ص
ـــداني ،،المـــرادي407، ص3ج حاشـــیة الصـــبان  ،، ،أبـــو حیـــان األندلســـي271ص الجنـــى ال

، تحقیق فایز زكـي توجیه اللمع أحمد بن الحسین ، ،الخباز1637،ص4ج ارتشاف الضرب،

 .358صهـ ،2،1428محمد دیاب ، دار السالم ، مصر ، ط
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اللتقـاء ، ثـم حـذفت األلـف )ال أن(بالتسهیل بالحذف فصـار  )أن(وخففت همزة 

ـا( 2فـي قولـه تعـالى 1 )لحـدى الكبـر( قـراءة كما فعـل فـي، الساكنین َ نَّه ى ِإ ـدَ ْ ح ـرِ  إلَِ َ ب كُ ) اْل

  قراءة جریر وابن كثیر  (على قراءة من حذف الهمزة من القراءة في الشاذ 

ویــرى ابــن یعــیش أن هــذا الــرأي ضــعیف، إذ ال دلیــل علیــه، والحــرف إذا كــان 

إذ ،مجموعـــة یـــدل علـــى معنـــى فـــإذا لـــم یـــدل علـــى تركیـــب وجـــب أن یعتقـــد فیـــه اإلفـــراد

  .3التركیب على خالف األصل 

؛ ألن )ال أن(م معموله علیـه، ولـو كانـت مركبـة مـن ورد هذا المقال بجواز تقدی
  .4ال أن أضرب  ذلك ممتنع كامتناع زیداً 

ورد القـــول بالتركیـــب، أن البســـاطة أصـــل والتركیـــب فـــرع، فـــال یـــدعى إال بـــدلیل 

  .5قاطع

داخلــة علـى مصــدر مقــدر مــن  )ال(لكانــت  ،)ال أن(وأنهـا لــو كانــت مركبـة مــن 

فتـدخل ال علـى  ،ال قیام زیـد )لن یقوم زید(لك مثال فیكون المعنى في قو  ،والفعل )أن(

المعرفــة مــن غیــر تكریــر، وال بــد لهــا إذا دخلــت علــى المعــارف أو مــا فــي تقــدیرها مــن 

والمبتـدأ ال بـدّ لـه مـن الخبـر، ولـم یسـمع هنـا  ،التكریر، مع أن المبتدأ ال یكون له خبـر

   6.عند بعضهم فبطل القول بالتركیب )لوال(كخبر مبتدأ  ،وال في الكالم ما ینوب منابه

   6.بالتركیب

                                                 

المحتسـب فـي تبیـین وجـوه شـواذ القـراءات واإلیضـاح  ،أبو الفتح عثمان بـن جنـي ،ابن جني) 1(
 . 273و ص 120، ص1ج ،1999ن اإلسالمیة ، ،المجلس األعلى للشؤو عنها

 . 35 :المدثر آیة )2(

 . 15،ص7ج،شرح المفصل ،ابن یعیش) 3(

همـع ،، السـیوطي355ص ،رصـف المبـاني ،،المـالقي15، ص7ج،شرح المفصـل ،ابن یعـیش) 4(
 . 271ص ،الجنى الداني ،، المرادي96ص ،الهوامع

 . 271ص ،الجنى الدانيالمرادي، ) 5(

 . 356ص ،رصف المباني ،،المالقي271ص ،الجنى الداني،المرادي )6(
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إن الشــيء قــد یحــدث لــه مــع  :واحــتج أصــحاب الخلیــل للوجــه األول بــأن قــالوا

حـرف امتنـاع المتنـاع وتلیهـا األفعــال  )لـو(أال تــرى أن  ،التركیـب حكـم لـم یكـن لـه قبـل

  .1فقیل لوال فصارت حرف امتناع لوجوب وولیتها األسماء  )ال(فإذا ركبت مع 

لــیس حكــم التركیــب هنــا حكــم لــوال؛ ألن لــو قبــل ال " علــى هــذا بأنــه رد المــالقي

التــي للنفــي علیهــا، فأزالــت  )ال(ودخلــت  ،بقــي حكمهــا مــن أنهــا حــرف امتنــاع المتنــاع

فیهــا  )ال(فكــأن كــل واحــد منهمــا بــاق علــى معنــاه، و وصــیرته إیجابــاً  ،االمتنــاع الواحــد

فـي المعنـى واحـد،  )ال أن(و  )لـن(ألن  ،ولـیس لـن مـن هـذا القبیـل ،عوض مـن الفعـل

وال تـدخل إحـداهما علـى األخـرى لتحـدث معنـى زائـدا  ،ولیس فیهما إال التسهیل خاصة

  .2"فال یتناظران 

نما أبدل من األلـف فـي   )لن(ویرى الفراء أن األصل في  ٕ النـون فـي  )ال(ال، وا

  .3لن 

تبـدل النـون األلـف والنـون فـي البـدل أخـوان ، فكمـا بـأن  ،ویعلل المالقي اإلبدال

اً ( 4نحو ألفا في الوقف َ ع َف ْ نَس   .5" زیداً " النون ألفا في نحو  كذلك تبدل )َل

ألن لــــن ال تنفــــي ) لـــن(؛ ألنهــــا أقعـــد فــــي النفـــي مــــن أصـــالً  )ال(وجعـــل الفــــراء 

  .6المضارع 

وردّ مذهب الفراء من حیث إبدال الثقیل من الخفیف؛ ألن النون مقطـع واأللـف 

فـإذا أبـدلت النـون مـن األلـف خـرج مـن خفـة إلـى  ،طـعوالصوت أخف من المق ،صوت
                                                 

 . 356ص ،رصف المباني، المالقي) 1(

 . 356ص،رصف المباني ،المالقي )2(

الرضـــي، ، 15، ص7ج ،شـــرح المفصـــل ،ابـــن یعـــیش،  355 ص ،رصـــف المبـــاني ،المـــالقي)3(

ابــن  ،1643ص ،4ج ،ارتشــاف الضــرب،أبــو حیــان األندلســي، 38ص ،4، جشــرح الرضــى

 35ص ،2جشـــرح التصـــریح ،  ،األزهـــري، 501،ص3ج،مغنـــي اللبیـــب ،األنصـــاريهشـــام 

ـــداني ،المـــرادي  ،94، ص4ج ،همـــع الهوامـــع،الســـیوطي، ـــى ال  ،الصـــبان ، 271ص ،الجن

 407ص ،حاشیة الصبان

 . 15آیة  :العلق سورة)4(

 . 355، صرصف المباني ،المالقي)5(

 . 407، ص3ج ،الصبان، حاشیة الصبان )6(
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ذا أبدلت األلف من النـون خـرج مـن الثقـل إلـى الخفـة، فـال ینبغـي أن یقـاس أحـد  ٕ ثقل وا

الموضعین على اآلخر مـع أن ذلـك البـدل مخـتص بـالوقف ولـن مسـتعملة فـي الوصـل 

لـــم ) ال(ووجــه آخـــر أن  1فبطــل القیـــاس  ،وال علــة جامعـــة،والوقــف، فـــال منــافرة بینهمـــا

توجد ناصبة فـي موضـع مـن المواضـع، ولـن لـم توجـد غیـر ناصـبة فـي موضـع فكیـف 

  .2مع تناقض عملها وعدم عمل ال ؟  ،على ال )لن(تقاس 

فقــد ذهــب ابــن الســراج وابــن عصــفور  ویــرى بعــض العلمــاء أن لــن تقــع دعائیــة 

یلیهـا یكـون أي أن العمـل الـذي ، وتبعهما جماعة من النحویین إلى أن لـن تقـع دعائیـة

بِّ ( 4واستدلوا علـى مـا ذهبـوا إلیـه بقولـه تعـالى 3به الدعاء مقصودا َ ـا ر َ م ـتَ  ِب ْ م َ ـيَّ  َأنْع َل َ  ع
 ْ ن َل ا َأكُونَ  َف ً یر ِه ینَ  َظ رِِم ْ ج ُ م ْل   .)لِ

ألن اآلیــة الكریمــة ال یتعــین فیهــا هــذا ؛ویــرى ابــن هشــام بــأن هــذا الكــالم عجیــب

فـإن أحسـن مـن هـذا أن تكـون  ،یـهبل لیس هذا أفضل مـا ینبغـي أن تحمـل عل ،المعنى
لـــن دالـــة علـــى النفـــي المحض،ویكـــون قائـــل هـــذه الجملـــة یعاهـــد ربـــه علـــى أال یظـــاهر 

  .5لتلك النعمة التي أنعم بها علیه  شكراً  مجرماً 

  :6ذلك بقول الشاعرواستدلو ل

الِ            َ ب ودَ الجِ ُل الدا خُ ُ خَ م كُ ْ ثم ال زلْ             تُ َل م ذلِكُ ْ تَزالوا كَ ن   َل
                                                 

 . 357، صرصف المباني،المالقي) 1(

 . 272، صالجنى الداني، 357ص ،رصف المباني ،المالقي)2(

أوضح  ،،ابن هشام96، ص4ج،همع الهوامع،السیوطي ،357ص ،شرح التصریح ،األزهري) 3(
ــي  ،، ابــن هشــام األنصــاري408،الصــبان، حاشــیة الصــبان ص150، ص4ج المســالك مغن

 . 505، ص3ج، اللبیب

 . 17آیة  :القصص سورة)4(

 . 150ص ،أوضح المسالك ،ابن هشام) 5(

الشــركة اللبنانیــة للطباعــة والنشــر ،البیــت مــن الخفیــف لألعشــى فــي دیوانــه حققــه فــوزي عطوي)6(
ابـــن ، 150، ص4ج أوضـــح المســـالك ،وانظـــر ابـــن هشـــام ،28بیـــروت لبنـــان ص، والتوزیـــع

ــب، هشــام األنصــاري ــي اللبی ، 35ص ،2ج شــرح التصــریحاألزهــري، ، 505 ، ص3ج مغن

 ، 408، ص3ج حاشــــیة الصــــبان، الصـــبان،  ،96ص  ،4ج ،همــــع الهوامــــع ،الســـیوطي

 . 419ص ،معجم شواهد العربیة ،وانظر عبد السالم هارون
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حتـى لـو قلنـا ،فلن في صدر هذا البیت تحتمل أن تكون دالة علـى النفـي المحض

أن ال بعــدها دالــة علــى الــدعاء، فإنــه ال یشــترط اتحــاد المعطــوف مــع المعطــوف علیــه 

  .1أو إنشاء  خبراً 

لعــرب مــن یجــزم بلــن تشــبیها لهــا بلــم؛ ألنهــا لنفــي مثلهــا وأن النــون أخــت وبعــض ا

  :2المیم في اللغو ولذلك تبدل منها نحو قول الشاعر

تُ         ْ ن با یا عزَّ ما كُ َ لْ أیادي س حْ َ ْ ی ن َل كم           فَ دَ ْ ع َ ُ  ب كِ منظر نینِ بعدَ ْ ی َ   للع

  :كي

أنهــا مشــتركة بــین  إلــى وذهــب ســیبویه وجمهــور البصــریین ،وهــي حــرف باالتفــاق

  . 3الناصبة والجارة حیث تكون جارة بمعنى الالم، وناصبة للمضارع

  . 4وذهب الكوفیون إلى أنها مختصة بالفعل، فال تكون جارة

   5ویرى األخفش أنها جارة دائما، وأن النصب بعدها بأن مضمرة أو ظاهرة

  :6وتقع كي في كالم العرب في موضعین 

                                                 

 حاشــــــــیة الصـــــــــبان ،الصــــــــبان،506،ص1ج مغنــــــــي اللبیـــــــــب،ابــــــــن هشــــــــام األنصــــــــاري) 1(

 . 357، ص2ج ،شرح التصریح ،،األزهري408ص

، بیـروت، نشـر دار الثقافـة ،فـي دیوانـه حققـه إحسـان عبـاسالبیت من الطویل لكثیر عزة وهو ) 2(

 . 338، ص1971،لبنان

 9ج ،شرح المفصـل، ،ابن یعیش9-8، 2ج،المقتضب، ، المبرد7-5،ص3ج ،الكتاب ،سیبویه)3(

شـرح الرضـي  ،الرضـي ،1645ص ،4ج ارتشـاف الضـرب،أبو حیان األندلسي، 16-14ص
 .183، ص1ج ،مغني اللبیب ،، ابن هشام األنصاري48، 4ج على الكافیة

، 3ج ،حاشـــیة الصـــبان الصـــبان، ،1645،ص4ج ،ارتشـــاف الضـــرب، أبـــو حیـــان األندلســـي) 4(

 . 262ص ،الجنى الداني ،المرادي ،280ص

،ابــن هشــام 41، ص4ج ،شــرح الرضــى،الرضــي، 150، ص4ج،أوضــح المســالك ،ابــن هشــام)5(

 . 31، ص3ج ،مغني اللبیب ،األنصاري

 ،المقتضــــب،المبــــرد، 280-278، ص3ج ،حاشــــیة الصــــبان، 6،ص3ج،الكتــــاب، ســــیبویه) 6(
اللبـاب فـي ،أبو عبداهللا بن الحسن ،،العكبري574-2،570ج ،اإلنصاف ، األنباري9-2،8ج

شـرح  ،18،ص7ج ، شـرح المفصـلابـن یعـیش ،33، ص2ج ،علل البناء واإلعراب العكبـري
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فإنه جعلهـا ،لمعنـى الـالم، فأمـا مـن قـال كیمـه فـي االسـتفهامفالحرف كـي مقـارب 
مــن العــرب مــن یقــول كیمــه، فیــدخل كــي علــى مــا : " یقــول ابــن یعــیش حرفــا مثــل لمــه

ویحــذف ألفهــا؛ تخفیفــا وفرقــا بینهــا وبــین الخبریــة، ثــم یــدخل علیهــا هــاء  ،االســتفهامیة

مـا االسـتفهامیة؛ السكت؛ لبیان الحركة، فلو كانت كي غیر حرف جـر لـم تـدخل علـى 

  .1"ألن عوامل األفعال ال تدخل على األسماء 

فهـــو یـــرى أن بعـــض العـــرب یجعـــل كـــي بمنزلـــة ، وأشـــار ســـیبویه إلـــى كـــي الجـــارة

فیعملونهــا فــي األســماء كمــا قــالوا حتــى  ،حتــى، وذلــك أنهــم یقولــون كیمــه فــي االســتفهام

ل كیمــه جعلهــا ولمــه، فمــن قــال كیمــه فإنــه یضــمر أن بعــدها ومــن قــا ،وحتــى متــى ،مــه

  .2بمنزلة الالم 

وعلى هذا إذا دخلت كي على األفعال المضارعة،  ولم تدخل علیها الالم، فهـي 

كمــا ینتصــب بعــد الــالم وكــان المصــدر ، تعلیلیــة جــارة وانتصــب مــا بعــدها بإضــمار أن

مــن أن ومــا عملــت فیــه فــي موضــع الجــر بهــا؛ وذلــك ألن حــرف الجــر ال یعمــل فــي 

  . لتصیر داخلة على االسم تقدیراً الفعل فتضمر معه أن 

ه فـي االسـتفهام :وتفسیر ذلك أن من قال َ م ْ ی فإنـه جعلهـا مثـل لمـه فقیـاس ذلـك  ،كَ
  .3كي یفعل ألنه قد أدخلها على األسماء  :أن یضمر أن بعد كي إذا قال

ــــى وجــــه الوجــــوب فــــال یجــــوز  ،ویــــرى الســــیوطي أنّ إضــــمار أن بعــــد الجــــارة عل

  . 4وجوز الكوفیون في السعةالشعر في ضرورة  إظهارها عند البصریین إال

وتقع كـي ناصـبة بنفسـها فهـي مصـدریة ناصـبة، وذلـك إذا دخلـت علیهـا  :كـي الناصبة

ــإن دخلــت الــالم علــى كــي وجــب أن تصــیر بمعنــى أن ألن ؛الــالم وال تــأتي بعــدها أن ف

                                                                                                                                            

ـــاظم ـــن الن ـــك الب ـــن مال ـــة اب ، 150، ص3ج أوضـــح المســـالك، ،، ابـــن هشـــام666ص ،ألفی

 . 262-261ص ،الجنى الداني،المرادي

 . 18، ص7ج ،شرح المفصل ،ابن یعیش) 1(

 . 6، ص3ج ،،الكتابسیبویه) 2(

ــــــن الســــــراج) 3( ــــــاني  ،،المــــــالقي8،ص2ج ،المقتضــــــب ،147،ص2ج ،األصــــــول، اب رصــــــف المب
 . 34، ص2ج ،، العكبري اللباب216ص

 .100، ص3ج ،همع الهوامع ،السیوطي) 4(
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وأمـا مـن "  :حرف الجر ال یدخل على مثله لذلك هي ناصـبة بنفسـها، فقـد قـال سـیبویه

وتـدخل علیهـا الـالم  ،أدخل علیها الالم ولم یكن من كالمه كیمه فإنها عنـده بمنزلـة أن

  .1"كما تدخل على أن 

 أمـا مـن أدخـل علیهـا الـالم فقـال لكـي تقـوم :وأما كي ففیها قوالن"  :ویقول المبرد

ـ( 3نحو قوله تعـالى  2"فهي عنده والفعل مصدر كما كان ذلك في أن  یا فتى، ْ لِكَ  الَ  ي
ا ْ و َ ى تَْأس َل ا عَ َ ْ  م ْ ( 4وقوله تعالى) َفاتَكُم كُونَ  الَ  لِكَي َ ى ی َل ینَ  عَ نِ ِم ؤْ ُ م جٌ  اْل َ ر   .) حَ

عـدها فـي تأویـل وتكـون هـي والفعـل ب،وهي حینئذ حرف مصدري ونصب مثـل أن

وحرف الجـر ال ،ولـو كانـت كـي حـرف جـر لجمعـت بـین جـارین مصدر مجـرور بـالالم

  .یدخل على مثله في الفصیح بال ضرورة إلیه 

وأنها لو كانـت ،ویرى ابن مالك أن ما یؤید مصدریة كي، صحة حلول أن محلها

  . 5حرف تعلیل لم یدخل علیها حرف تعلیل

وطلبــه  األصــل فــي كــل مــا ولــي شــیئاً  أنّ كــي تعمــل بنفســها، ألنّ  ویــرى المــالقي

ووجـب  ،ل له ما لم یمنعه مانع من اختصـاص أو غیـرهوأثر فیه العمل أن یحكم بالعم

كمـا  6تقدیر الالم قبلها ألنه ال یستقیم تقدیر غیرها إذ تظهر قبلها في بعـض المواضـع

ْ ( 7كما ذكر في قوله تعالى ا الَ  لِكَي ْ و َ ى تَْأس َل ا عَ َ ْ  م   .) َفاتَكُم

ذا لم تدخل الالم على كي احتملت وجهین ٕ    :وا

  وهنا تنصب الفعل باضمار أن ،لثقیلة الجارةإذا قدرت الالم قبلها فهي ا

                                                 

 . 6،ص3ج ،الكتابسیبویه،  )1(

 . 8، ص2ج ،المقتضب ،المبرد) 2(

 . 23آیة  :الحدید سورة)3(

 . 37آیة  :األحزاب سورة)4(

 . 182، ص1ج ،مغني اللبیب،ابن هشام األنصاري) 5(

 . 217ص ،رصف المباني، المالقي) 6(

 . 23آیة  :األحزاب سورة)7(
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ن قــدرنا أن فهــي الناصــبة بنفســها ومثالــه فــي الــوجهین قولــه تعــالى  ٕ ْ ( 1وا ــي  الَ  كَ
كُونَ  َ ةً  ی وَل نَ  دُ ْ ی َ ِ  ب اء َ ی نِ َغْ ْ ْ  األ نْكُم   .)مِ

   :2ومنها قول الشاعر

قَِع  ْل َ َ ب داء ْ ی َ ب ًا ِب نّ ها شَ كَ ُ تر بتي                فَتَ ْ قر َ ِب ْ تَطیر یما َأن   تُ لكْ

"  :واعتبــر ابــن النــاظم هــذا البیــت مــن قبیــل الشــاذ الــذي یجــب اجتنابــه فهــو یقــول

 :بعـدها كقـول الشـاعر )أن(وتتعین الناصبة بعـد الـالم إال إذا اضـطر الشـاعر فـأظهر 

ألنـه إذا لـم تظهـر أن بعـد كـي وكـان قبلهـا الـالم فلـیس فــي .... .أردت لكیمـا أن تطیـر

جعلهـــا الناصـــبة وهـــي وصـــلتها فـــي موضـــع الجـــر بـــالالم مخالفـــة ألصـــل وال ارتكـــاب 

وهــو خــالف  )أن(لشــذوذ وفــي جعلهــا جــارة مؤكــدة لــالم بنصــب الفعــل بعــده بإضــمار 

  . 3وتوكید الحرف بالحرف هو في غایة الشذوذ فوجب اجتنابه ،األصل

ْ (أنّ  :وقــد أورد العلمــاء علــال لتــرجیح  احتمــال كــون كــي مصــدریة أم البــاب  )أن

هـــي الناصـــبة فیلـــزم تقـــدیم الفـــرع علـــى األصـــل  )كـــي(فلـــو جعلـــت مؤكـــدة لكـــي لكانـــت 

الصــقت  )أن(أن  :لغیــره والثالــث فــي بابــه ال یكــون مؤكــداً  أن مــا كــان أصــالً  :والثــاني

   .4 الفعل فترجح أن تكون هي العاملة

   :إذن

"  :وهذا ما نفهمه من قول سـیبویه وتقع في الكالم بمعنى الجواب والجزاء معا،

  .5" وأما إذن فجواب وجزاء 

                                                 

 . 7آیة  :الحشر سورة)1(

الصـــبان ، ، 216رصـــف المبـــاني ص ،المـــالقي، البغـــدادي ،للنجاشـــيالبیـــت مـــن الطویـــل وهـــو )2(
،ابـــن 182، ص1ج ،مغنـــي اللبیـــب، ، ابـــن هشـــام األنصـــاري549، ص3ج ،حاشـــیة الصـــبان

شـرح التسـهیل  ،ابـن مالـك ،49، ص4ج ،، شـرح الرضـى19، ص7ج ،شرح المفصل ،یعیش
ــــداني ،المــــرادي231، ص2شــــرح التصــــریح ج ،األزهــــري ،17ص ،4ج ، 265ص ،الجنــــى ال

 . 296ص ،معجم شواهد العربیة ،انظر هارون

 . 7، ص4ج ،شرح التسهیل ،ابن مالك)3(

 .  110ص، همع الهوامع ،السیوطي ،280، 3ج ،حاشیة الصبانالصبان، ) 4(

 . 14،ص3ج ،الكتاب، سیبویه )5(
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فـاألولى ،وتارة تكـون للجـواب والجزاء ،أما الفارسي فیرى أنها تارة تكون للجواب

 ،أزورك :والثانیـــة نحـــو ،فتقـــول إذن أظنـــك صـــادقا ،أحبـــك :أن یقـــول لـــك القائـــل :مثـــل

  1فهذا جواب وجزاء ،والتقدیر إن تزرني أكرمك ،إذن أكرمك :فتقول

ذا كانت شـرطاً  ،أنها شرط في موضع وجواب في موضع :ویرى المالقي ٕ فـال  وا

ألنه لـم یـنص علـى أنهمـا معـا فـي ؛وهذا هو المفهوم من كـالم سـیبویه ،تكون إال جواباً 

ــالَ ( 2موضــع واحــد، وشــهد لــذلك كــالم العــرب فمنــه قولــه تعــالى َ  َق ــاَفع َ تُه ا ْل ًذ ــا ِإ َأنَ َ ــنَ  و  مِ
الِّینَ    .3" ألنه تصدیق لقول فرعون إال أنه زیادة علیه  ؛فهذا جواب وجزاء) الضَّ

ظـــاهرتین أو ) لـــو(أو  )إن(ویـــرى ابـــن هشـــام األنصـــاري أن إذن تكـــون جوابـــا لــــ

ومعنـاه  ،مـن نواصـب األفعـال المسـتقبلة )إذاً (واعلـم أن  :ویقول ابـن یعـیش 4 .مقدرتین

ـــه" أنـــا آتیـــك" :الجـــواب والجـــزاء یجـــوز أن یقـــول القائـــل " إذًا أكرمـــك" :فتقـــول فـــي جواب

  .5جواب لقوله وجزاء لفعل اإلتیان "إذًا أكرمك " فقولك

واحتمــل أن یكــون  ،إذا ولیهــا المضــارع )إذن(واعلــم أن "  :ویقــول رضــي الــدین

معنــى الجــزاء كمــا تقــول فــال ینتصــب  ،وأن یكــون للحــال )إن(للشــرط فــي المســتقبل كـــ 

ثك بحدیث   .6" فإنه ال معنى للجزاء هنا  ،إذن أظنك كاذبا :لمن یحدّ

   .وهنا تفید الجواب دون الجزاء

   :وتعمل إذن بعدة شروط منها

وكانــــت مبتــــدأة ،إذا كانــــت جواباً  )إذن(واعلــــم أن "  :مـــا أشــــار إلیــــه ســــیبویه بقولـــه -1

 ،إذن أجیئـك :إذا كانـت مبتـدأة وذلـك قولـك ،عملت في الفعـل عمـل أرى فـي االسـم

ذن آتیك  ٕ   7"وا

                                                 

 . 62ص ،رصف المباني ،المالقي) 1(

 . 20آیة  :الشعراء سورة)2(

 . 63ص ،رصف المباني، المالقي) 3(

 . 63، ص1ج ،مغني اللبیبابن هشام األنصاري، ) 4(

 . 16، ص7ج،شرح المفصل ،ابن یعیش)5(

 . 42، ص4ج ،شرح الرضي على الكافیةالرضي، )6(

 . 14،ص3ج ،الكتاب، سیبویه )7(
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علـى ،فـال یـرتبط مـا بعـدها بمـا قبلهـا فـي اإلعراب ،أي أن تقع في بدایـة الجملـة

ذا تـأخرت  ٕ " ألغـي عملهـا، كمـا یقـول العكبـري  )إذن(الرغم من ارتباطهـا فـي المعنـى وا

بـین المبتـدأ وخبـره فیبطـل عملهـا ویعتمـد  )إذن(فقـد وقعـت  ،أنـا إذن أكرمـك :فإذا قلـت

 ،إذن هنــا یلـزم إلغاؤهــا :أنــا أكرمـك إذن  فــإن قیـل :وكــذلك إن قلـت ،)أنـا(الفعـل علــى 

قیـل الفـرق بینهمـا أن عوامـل األسـماء أقـوى مـن عوامـل  ،وظننت في مثل هـذا ال یلـزم

  .1"، وعامل الفعل ال یكون إال حرفاً إذا كانت أفعاالً  خصوصاً  ،األفعال

إن تـــأتني إذن "والوضـــع الــذي ال تكـــون فیـــه عاملــة البتـــة، قولـــك " ویقــول المبـــرد 

؛ ألنها داخلة بین عامل ومعمول فیه، وكذلك إذا كانت في القسـم بـین المقسـم بـه "آتك
فـإن  ،ألن الكـالم معتمـد علـى القسـم ،واهللا إذن ال أكرمـك"  :والمقسـم علیـه، نحـو قولـك
 :إذن واهللا أضـربك ألنـك تریـد :نحـو ا فكـان القسـم لغـواً علیهـ قدمتها كان الكالم معتمـداً 

  . 2" إذن أضربك واهللا 

ن كا،أن یكون الفعل المضارع بعدها مستقبال :-2 ٕ  ن حاال فال ینصب، وأكـد سـیبویه وا

 ،إذن أفعـل، تریـد أن تخبـر أنـك فاعـل لـم یجـزواهللا ولو قلت "  :هذا الشرط بقوله

  .3"أخبرت أنك فاعل  واهللا أذهب إذن: كما لم یجز

؛ إذا أخبــرت أنــك فــي حــال إكــرام،ویجــوز أن تقــول إذن أكرمــك"  :ویقــول المبــرد
ألن حــــروف النصــــب إنمــــا  ،ألنهــــا إذا كانــــت للحــــال خرجــــت مــــن حــــروف النصــــب

  .4" معناها لما لم یقع 

إال أن  ،فـإذا فصـلت بفاصـل بطـل عملهـا ،والفعل بفاصـل) إذن(أال یفصل بین  -3

   )بالقسم (والفصل ) ال ( اثنین، هما الفصل ب ل بواحد من نفص

"  :فهو یقــول،ومنصــوبها بالقســم) إذن(وقــد بــین ابــن الســراج جــواز الفصــل بــین 

لغــى     واعلــم أنــه ال یجــوز أن تفصــل بــین الفعــل وبــین مــا ینصــبه بســوى إذن،  وهــي تُ

  
                                                 

 . 36، ص2ج ،اللباب ،العكبري)1(

 . 11، ص2ج ،المقتضب، المبرد) 2(

 . 15،ص3ج ،الكتاب، سیبویه )3(

 . 12ص ،2ج ،المقتضب ،المبرد) 4(
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  . 1"فتفصل  إذن واهللا أجیئك: تقول ،وتقدم وتؤخر

   :2شروط الثالثة بقولهوقد أشار ابن مالك إلى ال

بوا بـ َ ص َ ال  )إذن(ون دَ موصِ ْ ع َ لَ ب ْ ع ت الفِ َ ر دَ َ ال               إن ص َ ب قْ تَ ْ س ُ   الم

لى هـذا الشـرط أشـار سـیبویه أن ال یكون الفعل بعدها معتمداً _ 4 ٕ  3على ما قبلها، وا

إذا كانـــت بـــین الفعـــل وبـــین شـــيء الفعـــل معتمـــد علیـــه فإنهـــا ) إذن(واعلـــم أن " 

إذا كانــت بــین الفعــل واالســم فــي  )أرى(كمــا ال تنصــب  ،تنصــب البتــةملغــاة ال 

َ كان أُ : (قولك  َ إنـي أُ  :، وكما ال تعمل في قولـك)ى زیدٌ ذاهباً ر فـإذن  ،ى ذاهـبر
  ."ال تصل في ذا الموضع إلى أن تنصب كما ال تصل أرى إلى أن تنصب 

  واختلف العلماء في بساطتها وتركیبها 

 "أما إذن فحرف مفرد"  :4ها بسیطة یقول العكبريفذهب جمهور النحاة إلى أن

  .5فحذفت همزة أن وألف إذًا اللتقاء الساكنین،)إذًا وأن(وهناك من یرى أنها مركبة من 

ْ (و) إذْ (ویــرى الخلیــل أنهــا حــرف مركــب مــن  ، وغلــب علیهــا حكــم الحرفیــة، )أن

 )إذا(الـربط كــ فتـدلّ علـى  ،ونقلت حركة الهمزة إلى الـذال وحـذفت، والتـزم هـذا النقـل

  . 6 )أن(وتنصب ب

بســیطة، وذلــك أن األصــل فــي الحــروف البســاطة، وال  )إذن(ویــرى المــالقي أن 

لكانــــت  )أن(و) إذ(وأنهــــا لــــو كانــــت مركبــــة مــــن  ،یــــدعى التركیــــب إال بــــدلیل قــــاطع

   7ناصبة على كل حال تقدمت أو تأخرت 
                                                 

 . 149، ص2ج ،األصول، ابن السراج) 1(

ابـــن  ،343ص ،2ج، شـــرح ابـــن عقیـــل ،،ابـــن عقیـــل287، ص3حاشـــیة الصـــبان جالصـــبان، ) 2(

 . 665الناظم، شرح ألفیة ابن الناظم ص

 . 14ص ،3ج ،الكتاب، سیبویه) 3(

 . 34، ص2ج ،اللباب، العكبري) 4(

 ،مغني اللبیـب ،ابن هشام األنصاري ،1650، ص4ج ،تشاف الضربار ، أبو حیان األندلسي) 5(
 . 308، ص4ج ،النحو الوافي ،حسن عباس ،201، ص1ج

، ، أبــو حیــان األندلســي46، ص4ج ،شــرح الرضــي، ، الرضــي34، ص2ج ،اللبــاب، العكبــري) 6(
 .  363ص ،الجنى الداني، المرادي ،1650، ص4ج ،ارتشاف الضرب

 . 70-69ص ،رصف المباني ،المالقي) 7(
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مضــــمرة  )أن(أهــــي ناصــــبة بنفســــها ام  أنّ  )إذن(واختلــــف النحــــاة فــــي عمــــل  

بعــدها ذهــب ســیبویه وجمهــور النحــاة إلــى أنهــا ناصــبة بنفســها، وهــو مــا نلمســه مــن 

ومبتـــدأة عملـــت فـــي الفعـــل عمـــل أرى فـــي  إذا كانـــت جوابـــاً  )إذن(واعلـــم أن "  :قولـــه

ذن آتیك  :وذلك قولك، االسم إذا كانت مبتدأة ٕ   .1" إذن أجیئك وا

بــل  ،ا لیســت ناصــبة بنفســهاوذهــب الخلیــل فیمــا رواه عنــه أبــو عبیــدة  إلــى أنهــ"

  . 2"مضمرة  )أن(منصوب بـ  )إذن(الفعل بعد 

ال ینصــب شــيء مــن األفعــال إال بــأن  :وروى أبــو عبیــدة عــن الخلیــل أنــه قــال

ذن وغیر ذلك ٕ   .3" مظهرة أو مضمرة في كي ولن وا

مضـمرة بعــد إذن  )أن( :وقــد ذكـر لــي بعضـهم أن الخلیـل قــال"  :یقـول سـیبویه 

 :ألضــمرتها إذا قلــت )الــالم وحتــى(ولــو كانــت ممــا یضــمر بعــده أن فكانــت بمنزلــة 

ألن المعنـى واحــد ولـم یغیــر  ؛فكــان ینبغـي أن تنصــب إذن یأتیـك ،عبـداهللا إذن یأتیـك

 )حتــى(كمــا یتغیــر المعنـى فــي  ،إذن یأتیــك عبـداهللا :فیـه المعنــى الـذي كــان فــي قولـه

  .4" وأما ما سمعت منه فاألول  .ا رووافهذا م ،في الرفع والنصب

ْ (إنّ  :كان الخلیل یقول"  :ویقول المبرد    5" بعد إذن مضمرة  )أن

ولــیس فــي هــذا نــص علــى أن " :ویــرد ابــن مالــك علــى روایــة أبــي عبیــدة بقولــه

لجـواز أن تكـون مركبـة مـع ، عنـد الخلیـل بـأن مضـمرة )إذن(انتصاب المضارع بعـد 

محــذوف همزتهــا بعــد النقــل علــى نحــو مــا یــراه فــي انتصــابه وأن  ،التــي للتعلیــل) إذ(

والقـــول علــى ضـــعفه  أقــرب مــن القـــول بــأنّ إذن غیـــر مركبــة، وانتصـــاب ،)لــن(بعــد 

المضـــارع بعـــدها بـــأن مضـــمرة؛ألنه ال یســـتقیم إال أن یكـــون مـــا بعـــد إذن فـــي تأویـــل 

 ،بـه عــن المبتــدأ راً بــمخ قبلــه لیسـت حرفــًا بــل ظرفـاً  )إذن(أو  ،مبتـدأ الزم حــذف خبـره

                                                 

 . 12، ص3ج ،الكتاب ،سیبویه )1(

 . 634ص، الجنى الداني، المرادي) 2(

تحقیــق محمــد علــي ســلطاني ،  أبیــات ســیبویه ،شــرح ، أبــو محمدیوســف بــن ســعید ، الســیرافي)3(

 . 84، ص1جمطبعة الحجاز ، دمشق، 

           .  16، ص3،جالكتاب، سیبویه) 4(

 . 7، 2ج ،المقتضب ،المبرد) 5(
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وكالهمــا فــي غایــة مــن  ،فقطعــت عــن اإلضــافة وعــوض عنهــا التنــوین )إذا(وأصــلها 

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

حتــى وكــي والمهــا والم (ویــرى المــالقي أن مــن نصــب بإضــمار أن قاســها علــى 

م الجحـــود إنمــــا ألن حتـــى وكـــي والمهــــا وال ،وال یصـــح القیــــاس علـــى ذلــــك )الجحـــود

ال یصـــح ) إذن(لجـــواز دخولهـــا علـــى المصـــادر  ولمـــا كانـــت  ،تنصـــب بإضـــمار أن

بعـدها فـي موضـع  )أن(وال یصـح إظهـار  ،دخولها على مصدر ملفـوظ بـه وال مقـدر

  . 2لم یجز القیاس في نصب ما بعدها على ما ذكر ،من المواضع

  :بأن مضمرة بعدها نصب الفعل المضارعیالعوامل التي 
  :حتى

وتـأتي للتعلیـل بمعنـى كـي أو ) إلـى أن(بمعنى الغایة، على معنـى  )حتى(تأتي 

  3مرادفة لها 

فتكــون بمعنــى االســتثناء  )إالّ أن(ویــرى ابــن مالــك أن مــن معــاني حتــى كــذلك 

   4المنقطع 

    :5كقول الشاعر

یلُ   لِ كَ قَ ْ ی دَ ودَ وما َل تْى تَجُ حَ َ ًة               و ماحَ َ ولِ س َ الفُضُ ن ُ مِ اء َط َ  

  فتكون بمعنى االستثناء المنقطع  )إال أن(فحتى هنا بمعنى 

مضــمرة،  )أن(وعامــل النصــب فــي حتــى عنــد جمهــور النحــاة كمــا هــو معــروف 

   )حتى(الجر  وال یجوز إظهارها والمصدر المؤول في محل جر بحرف

                                                 

 . 20، ص4ج ،شرح التسهیل ،مالكابن )1(

 .69ص ،رصف المباني، المالقي) 2(

 .144،ص1ج ،مغني اللبیب، ابن هشام األنصاري) 3(

 .24، ص4ج، شرح التسهیل ،ابن مالك)4(

ــــــدي)5( ــــــع الكن ــــــن هشــــــام 113، ص3ج ،همع الهوامــــــع،الســــــیوطي ،البیت مــــــن الكامــــــل،المقن ، اب

شــــرح  ،،ابــــن مالــــك555الجنــــى الــــداني ص ،المــــرادي125، ص1ج،مغني اللبیــــب،األنصــــاري
معجــم  ،، انظــر عبــد الســالم هــارون297ص ،3ج ،، حاشــیة الصــبان24، ص4ج ،التســهیل

 .387ص ،شواهد العربیة
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نصــــب بعــــدها  :بقولــــه )أن(ویوضــــح المبــــرد ســــبب إضــــمار  ُ واعلــــم أن الفعــــل ی

ضـربت القـوم  :من عوامل األسماء الخافضة لهـا تقـول )حتى(وذلك ألنّ  ،بإضمار أن

حتـــى زیـــد ودخلـــت الـــبالد حتـــى الكوفـــة فـــإذا وقعـــت عوامـــل األســـماء علـــى األفعـــال لـــم 

ٌ مصـدر )أن(ألن ؛)أن(یسـتقم وصـلها بهـا إال علـى إضـمار  فتكـون واقعــة  ،والفعـل اسـم

  1أنا أسیر حتى تمنعني  :على األسماء وذلك قولك

) أن(، أن الفعــل المضــارع بعــد حتــى ینصــب مــن غیــر تقــدیر لـــ ویــرى الكوفیــون

ولـــو أظهـــرت أن فقیـــل أطـــع اهللا حتـــى أن یـــدخلك " أطـــع اهللا حتـــى یـــدخلك الجنـــة"نحـــو 

  )2( الجنة لكانت حتى الناصبة وأن للتوكید

إما باعتبـار زمـن المـتكلم ،أن یكون مسـتقبالً  )حتى(ویشترط للفعل المنصوب ب

وا( 3بما قبلها، وهو المستقبل الحقیقـي، كقولـه تعـالى ُل ـاتِ َق ـي َف ـي الَّتِ غِ ْ تَّـى تَب َ َ  ح ـيء أو ) تَفِ

وا( 4كقوله تعالى  ،بالمستقبل مؤوالً  زُِل ْل زُ َ تَّى و ولَ  حَ ُق َ ولُ  ی ُ فقول الرسـول صـلى اهللا ) الرَّس

  علیه وسلم مستقبل بالنسبة إلى الزلزال ال بالنظر إلى قص القصة 

   :الم الجحود

 وســــمیت الم الجحــــود عنــــد ابــــن هشــــام؛ لمالزمتهــــا الجحــــد أي النفــــي فهــــو یقــــول

  5 )ویسمیها أكثرهم الم الجحود لمالزمتها الجحد أي النفي(

ــا( 6وأمــا الم الجحـود فمعناهــا تأكیـد النفــي فـي قولــه تعـالى :وقـال الهرمـي َ م َ ــانَ  و  كَ
 ُ ْ  اللَّه م ُ ه َ ب ذِّ َ ع ُ ی    7فلیس لها معنى ههنا إال تأكید النفي للعذاب) لِ

                                                 

 . 37، ص2المقتضب، جالمبرد )1(

 . 2/297األنباري، اإلنصاف،) 2(

 .  9آیة : الحجرات سورة)3(

 . 214: البقرة سورة)4(

 . 211، ص1مغني اللبیب، جابن هشام األنصاري، ) 5(

 . 33آیة : األنفال سورة)6(

، تحقیق منصـور علـي محمـد 108، ص1المحرر في النحو، جالهرمي، عمر بن عیسى بن اسماعیل )7(

 .عبد السمیع، دار السالم للطباعة والنشر
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وتســـمى هـــذه الـــالم الم الجحـــود مـــن تســـمیة العـــام  :وجـــاء فـــي شـــرح التصـــریح

النحویـون أطلقـوه ال عن مطلق النفي، و  ،فإن الجحود عبارة عن إنكار الحق ،بالخاص

  1وأرادوا الثاني 

 :كمــا تقــول فــي نحــو ،لصــحة الكــالم بــدونها" وســمیت الم الجحــود مؤكــدة 

إذ لـو كانـت  ،ها زائـدة ال معنـى لهـا، ال ألنما كان زید یفعل :ما كان زید لیفعل

  2" كذلك لما كان لنصب الفعل بعدها وجه صحیح 

ان قاصــــدًا للفعــــل،ونفي ووجــــه التوكیــــد فیهــــا عنــــد البصــــریین أن األصــــل مــــا كــــ

  3القصد أبلغ من نفیه 

  :واختلف النحویون في عامل النصب للفعل بعد الم الجحود 

ـــأن واجبـــة اإلضـــمار بعـــد  الم (فیـــرى البصـــریون أن الفعـــل المضـــارع ینصـــب ب

فلــذا وجــب فــي المضــارع نصــبه  ،؛ وذلــك ألن الم الجــر تخــتص باألســماء)الجحــود

وذلــك فــي قولــه  4بــأن مضــمرة، لتكــون هــي والفعــل فــي تأویــل مصــدر مجــرور بــالالم

ـا( 5تعـالى َ م َ ــانَ  و ُ  كَ َ  اللَّـه ــیع ْ  لِیُضِ م ـانَكُ َ یم وفـي هـذه اآلیــة جـاءت الم الجحـود مؤكــدة ) ِإ

وقــد تــأتي الم الجحــود مؤكــدة لنفــي خبــر كــان ،لنفـي خبــر كــان الناقصــة ماضــیة لفظاً 

ً كقولـــه تعـــالى 6ناقصـــة الماضـــیةال ْ ( 7معنـــى ـــم ـــنِ  َل كُ َ ُ  ی ـــه َ  اللَّ ـــر غْفِ َ ی ْ  لِ ـــم ُ ه الَ  َل َ ْ  و م ُ ه َ ی ـــدِ ْ ه َ ی  لِ
 ً یال ِب َ   .)س

                                                 

 . 236، ص2شرح التصریح، جاألزهري، )1(

، الصـــبان، 109، ص3ج ،الهوامـــعهمع ،، الســـیوطي23ص، 4ج ،شـــرح التســـهیل، ابـــن مالـــك)2(

 . 292ص، 3ج، حاشیة الصبان

 . 211ص ،1ج،مغني اللبیب، ابن هشام األنصاري)3(

 ،مغني اللبیب ،،ابن هشام األنصاري575، ص2ج ،االنصاف في مسائل الخالف، ااألنباري) 4(

، 4ج ،شــرح التســهیل ،،ابــن مالــك170، ص3ج ،أوضــح المســالك ،،ابــن هشــام211، ص1ج
 . 108،ص3ج،همع الهوامع،وطي، السی23ص

 . 143 :البقرة سورة)5(

 . 116ص ،الجنى الداني ،، المرادي108، ص3ج ،همع الهوامع ،السیوطي) 6(

 .137 :النساء سورة)7(
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  .1ویرى الكوفیون أنها عاملة بنفسها، وهي زائدة لتوكید النفي 

وحجة الكوفیین في ذلك أن الم الجحود بمعنى كـي، وكـي تعمـل بنفسـها، وكـذلك مـا 

أن ال  جعلهــا جــارة یفســد مــن جهــة دخولهــا علــى الفعــل وتقــدیرهــو فــي معناهــا وأن 

  . 2یصحح ذلك

  :الم التعلیل

وتسمى الم كـي،  وهـي التـي یكـون مـا بعـدها  ،وهي الم الجر غیر المؤكدة للنفي

ــة" :ســببا وعلــة لمــا قبلهــا، مثــل قولــك وتأویــل ذلــك " جئــت ألتعلــم وأســلمت ألدخــل الجنّ

إن شـئت أظهـرت فقلـت ألن فـي جمیـع  ،" جنـة وأسلمت ألن أدخل ال ،جئت ألن أتعلم

  . 3"ذلك

، فـذهب )الم التعلیل(واختلف النحویون في عامل النّصب للفعل المضارع بعد 

التعلیــــل هــــو أن المضــــمرة  )الم(إلــــى أن ناصــــب المضــــارع بعــــد  4جمهــــور البصــــریین

ضـماره فقولـه تعـالى ،جوازاً  ٕ ـا( 5فهو حرف یجوز إظهاره وا نَ ْ ر ُأمِ َ َ  و ـلِم ْ س ُن بِّ  لِ َ ـر ینَ  لِ مِ ـاَل َ ع  )اْل
تُ  ( 6وقولــه اإلضــمار علــى شــاهد هــو ْ ــر ُأمِ َ ْ  و َن ــونَ  ألِ لَ  َأكُ ینَ  َأوَّ ــلِمِ ْ س ُ م وهــذا شــاهد )  اْل

  .اإلظهار

ویـــرى الكوفیـــون، أن الناصـــب للمضـــارع الم التعلیـــل نفســـها بطریـــق األصـــالة، 

 ْ   . 7بعد الالم فهي مؤكدة لالم  وقالوا مع ذلك إذا ذكرت أن

                                                 

شرح  ،،ابن یعیش38،ص2ج،، اللباب575، ص2ج ،اإلنصاف في مسائل الخالف، األنباري) 1(
مغني ،، ابــن هشــام األنصــاري23، ص4ج ،شــرح التســهیل ،،ابــن مالــك19، ص7ج،المفصــل

 . 108، ص3ج ،همع الهوامع ،،السیوطي211، 1ج ،اللبیب

 . 29،ص2جعلل البناء واإلعراب ،العكبري، )2(

 . 150،ص2األصول ج )3(

 ،،ابــــن هشــــام210،ص1ج،مغني اللبیــــب،،ابــــن هشــــام األنصــــاري7،ص2ج،المقتضــــب،المبرد) 4(
 . 191،ص3ج،أوضح المسالك

 . 71آیة  :األنعام سورة)5(

مر سورة)6( ّ  . 12آیة :الز

 . 192ص ،3ج، أوضح المسالك ،ابن هشام )7(
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أو كـــــي ،مضـــــمرة )أن(ویـــــرى الســـــیرافي وابـــــن كیســـــان أن الناصـــــب للمضـــــارع 

بــــدلیل ظهورهــــا بعــــد الــــالم فــــي بعــــض التراكیــــب، ویوضــــح ابــــن  ،المصــــدریة مضــــمرة

حتى یفرق بینهما وبین الم الجحـود عنـد قصـد ؛)الم كي(الحاجب سبب ظهور أن بعد 

الم دون غیرهـا؛ وینبه ابن السـراج علـى ذلـك هـو خـاص بـال  1اإلیضاح من أول األمر

  .2للمقاربة التي بین كي والالم في المعنى 

أال تـرى أنـه  ،والذي یدلّ على أنها بمنزلة الالم في المعنى" :وقال ابن األنباري

  3"وبین قولك جئت لتكرمني  ،جئت كي تكرمني :ال فرق بین قولك

  :فاء السببیة
 ،حصــول مــا بعــدهاســمیت بهــذا االســم ألنهــا تــدلّ علــى أنّ مــا قبلهــا ســبب فــي 

   4وهي غیر فاء العطف أو االستئناف وذلك كما في التظلم فتظلم

ویشترط لها أن تسـبق بنفـي محـض أو طلـب محـض، وال ینتصـب الفعـل بعـد " 

  5" الفاء مسبوقة بغیر نفي أو طلب إال لضرورة 

ذا كــان النفــي غیــر محض ٕ والنفي غیــر ،فــإن الفعــل ال ینصــب بــل یجــب رفعــه،وا

ومــا تــزال  ،مــا أنــت تأتینــا إال فتحــدثنا" :نحــو ،تقض بــإال والمتلــو بنفــيالمحــض هــو المنــ

، إذا لــم تــرد "ألــم تــأتني فأحســنُ إلیــك" :وكــذلك النفــي التــالي تقریــرا نحــو"تأتینــا فتحــدثنا 

  6االستفهام الحقیقي 

                                                 

 . 600،ص2ج ،أمالي ابن الحاجب،ابن الحاجب) 1(

 . 150،ص2ج،األصول ،نظر ابن السراجا )2(

 . 573،ص2ج،اإلنصاف،األنباري) 3(

 . 679شرح ابن الناظم صابن الناظم، )4(

 ،،األزهـــري178، ص3ج،أوضـــح المســـالك ،،ابـــن هشـــام679ص،شـــرح ابـــن النـــاظم ابـــن النـــاظم)5(
 . 238، ص2ج،شرح التصریح

، 304، ص3ج،حاشـــــــیة الصـــــــبان ،الصـــــــبان،184، ص3ج،أوضـــــــح المســـــــالك ،ابـــــــن هشـــــــام)6(
ـــــة ، حاشـــــیة الخضـــــري ،الخضـــــري ـــــق تركـــــي فرحـــــان المصـــــطفى ، دار الكتـــــب العلمی ، تحقی

 . 115، ص1ج،1ط
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 ،الترجــي ،والتمنــي ،واالســتفهام ،والــدعاء ،والنهــي ،والطلــب المحــض هــو األمــر

  التحضیض  ،العرض

الفـاء حـرف  أنّ  إلـى وذهب بعض النحـویین ومـنهم المبـرد وابـن هشـام والمـرادي

ثنا :لبعض الكوفیین في قولهم إنها ناصبة في مثل قولك خالفاً ، مهمل  ،مـا تأتینـا فتحـدّ

وقد تفیـد معنـى  ،1أنا أزورك فأحسنُ إلیك :وأن األصل فیها أن ترد عاطفة، حین تقول

زَهُ : (2وله تعالىكما في ق،السببیة في بعض المواضع كَ َ ى َفو َ وس ُ ى م ضَ ِ  َفَق ه ْ ی َل َ   .)ع

 ،بعــد الفــاء ویــرى البصــریون أن الفعــل المضــارع منصــوب بــأن مضــمرة وجوبــاً 

فــإذا قلــت أكرمنــي فأحســن  ،علــى مصــدر متــوهم مقــدراً  والفــاء فــي ذلــك عاطفــة مصــدراً 
  . 3لیكن منك إكرام لي فإحسان مني :فالتقدیر ،إلیك

ّ وحجــتهم فــي ذلــك أن  بــل ،الفــاء ال تنفــكّ عــن معنــى العطــف والــربط وال تختص

تدخل على االسم والفعل والحرف وعند ذلك تحتاج إلى إضمار الستحالة العطـف هنـا 

  .4على اللفظ

ویـرى الكوفیـون أن ناصـب المضـارع هـو الخـالف بـین مـا تقـدم علـى الفـاء ومــا 

ا لم یصح عطفه على األول لمخالفته له في ّ المعنـى  نصـب، وهـذا  تأخر عنها؛ألنه لم

نمــا یكــون إضــمار أن إذا خـالف: مـا أشــار إلیــه المبــرد بقولـه ٕ  :األول الثــاني، لــو قلــت وا

ال تقـــم  :فــإذا أردت ،إذا أردت ال تقــم وال تضـــرب زیــداً ، ال تقــم فتضــرب ْ زیـــدًا لجزمــت

ألنـك لـم تـرد بــ تضـرب  ،لـم یكـن إال النصـب، أي فإنـك إن قمـت ضـربته فتضرب زیـدا

  .5ال یكن منك قیام، فیكون منك ضرب لزید :المعنى النهي فصار

                                                 

 ،،المــــرادي161،ص1ج ،مغني اللبیــــب،نصـــاري، ابــــن هشــــام األ13، ص2ج،المقتضـــب،المبرد)1(
اني  .  61ص ،الجنى الدّ

 . 15آیة  :القصص سورة)2(

اني ص ،،المــــــرادي557، ص2ج ،اإلنصــــــاف،األنباري) 3( أوضــــــح  ،،ابــــــن هشــــــام74الجنــــــى الــــــدّ
 ،21ص ،7ج، شــــــرح المفصــــــل، ،ابــــــن یعــــــیش38، ص2ج،، اللبــــــاب177،ص3ج،المســــــالك

 . 258،ص3ج الصبان، الصبان، حاشیة

 . 38،ص2ج،اللباب، العكبري) 4(

 . 14، ص2ج،المقتضب، المبرد) 5(
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فالمضـــارع المنصـــوب بـــأن مضـــمرة بعـــد فـــاء الســـببیة مـــؤول بمصـــدر معطـــوف 

علـــى مصـــدر منتـــزع مـــن الفعـــل قبلهـــا؛ وذلـــك ألن الفعـــل ال یعطـــف علـــى االســـم فـــإذا 

وكـان مـن قبیـل  ،فجاز لذلك عطفه على ما قبلـه ؛أضمروا أن قبل الفعل صار مصدراً 

  . 1سم على االسمعطف اال

 ،لـــو كانـــت هـــي الناصـــبة بنفســـها :وردّ ابـــن األنبـــاري علـــى رأي الكـــوفیین بقولـــه

 :وأنــه قــد خرجــت عــن بابهــا لكــان ینبغــي أن یجــوز دخــول حــرف العطــف علیهــا نحــو

وفــي امتنــاع دخــول حــرف العطــف علیهــا دلیــل علــى أن  ،إیتنــي و فأكرمــك وفأعطیــك

  .2الناصب غیرها

  :واو المعیة
ها بمعنى  أي أن حصـول مـا قبلهـا ومـا بعـدها فـي ) مع(وسمیت بواو المعیة ألنّ

وال یتــأخر عنــه فهــي تفیــد معنــى المصــاحبة أي  ،وال یســبق أحــدهما اآلخــر ،وقــت واحــد

  .3) مع(مصاحبة ما بعدها لما قبلها ویصحّ أن تضع مكانها كلمة 

ن مضــمرة وهو نصــب الفعــل المضــارع بعــدها بــأ،ویشــترط فــي عمــل واو المعیــة

ـا( 4ومثـال النفـي المحـض قولـه تعـالى ،أن تسبق بنفي محض وطلب محـض مَّ َل َ ِ  و ـم َل ْ ع َ  ی
 ُ ینَ  اللَّه وا الَّذِ ـدُ اهَ َ ْ  ج ـنْكُم َ  مِ ـم َل ْ ع َ ی َ ینَ  و رِ ـاِب الصـبر  أي ولمـا یجتمـع علـم الجهـاد وعلـم) الصَّ

  . 5لعدم الصبر فال یعلم إال اهللا  ،للعلم بصبركم ولم یكن هللا علم بجهادكم مصاحباً 

  :واختلف النحویون في ناصب الفعل المضارع بعد واو المعیة

فذهب البصریون إلى أن انتصاب المضارع بعد واو المعیة هو بـأن المصـدریة 

وذلــك ألن الــواو األصــل منهــا أن تكــون حــرف عطــف ال یخــتص ولــیس لـــه ؛ مضــمرة

                                                 

 .  27، ص7ج،شرح المفصل ،نظر ابن یعیشا) 1(

 .  559،ص2ج،اإلنصاف ،األنباري) 2(

تحقیــق عبــدالرحمن بــن  ،القاســم بــن الحســین شــرح المفصــل فــي صــناعة اإلعــراب، الخــوارزمي)3(
 . 234، ص3ج، بیروت لبنان ،دار الغرب اإلسالمي ،1990، 1ط، سلیمان العثیمین

 . 142آیة  :آل عمران سورة)4(

، 1ج،، الخضــــري، حاشــــیة الخضــــري1679، ص4ج،ارتشــــاف الضــــرب،أبــــو حیــــان األندلسي) 5(
 . 127، ص3ج، السیوطي، همع الهوامع ،117ص
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فقـدرت أن المصـدریة ألنهـا األصـل فـي  ،الحق فـي العمـل، فوجـب لـذلك تقـدیر ناصـب

  1 .عوامل النصب في األفعال

وهو معنى الخالف وذهب أبـو عمـر  ،)فعلى الصرف(أما نصبه عند الكوفیین 

  .2الجرمي من الكوفیین أنها عاملة بنفسها؛ألنها خرجت عن باب العطف 

  :وردّ ابن األنباري على هذا الرأي بقوله

زعــــم، لجــــاز أن تــــدخل علیهــــا الفــــاء والــــواو إنهــــا لــــو كانــــت هــــي العاملــــة كمــــا 

  . 3للعطف، وفي امتناعه من ذلك دلیل على بطالن ما ذهب إلیه

ــــى : أو ــــك ) أن(مــــع  )إال(وتكــــون ناصــــبة بإضــــمار أن، فیكــــون معناهــــا معن نحــــو قول

فأفارقــك وألســیرنّ  ،فــإذا قضــیته ،أي إال أن تقضــیني حقــي ،أللزمنــك أو تقضــیني حقــي

الناصــبة  )أو(و، یقتــل المــتهم بالخیانــة أو تثبــت براءتــه  :نحــوفــي الــبالد أو اســتغني و 

التـي یلیهـا المضـارع علـى  )أو(تقتضي مخالفة ما قبلها لما بعدها فـي الشـك حیـث إن 

   :وجهین

فیتبعـــه فـــي اإلعـــراب  ،للفعـــل الـــذي قبلهـــا فـــي الشـــك أحـــدهما أن یكـــون مســـاویاً 

والفعــل  ،فیكــون هــو علــى الشــك ،هــو یقــیم أو یــذهب والثــاني أن یكــون مخالفــاً  :كقــولهم

  .4ألنه لم یشاركه في حكمه  ،الذي قبل أو على الیقین فال یتبعه في اإلعراب

ال تبـــــرح أو أخـــــرجَ إلیـــــك  :نحـــــو قولـــــك) إال(أو  )حتـــــى(وتكـــــون غایـــــة بمعنـــــى 

أو إال  ،أي ســأزورك إال مــع منعــك ،ألنــك وفــق المعنــى ،ســأزورك أو تمنعنــي :وكقولــك

ني  ،ارت ألحـــد الشـــیئینولـــو رفعـــت لصـــ ،عنـــد منعـــك ُ وذكـــر . 5أي ســـأزورك أو ســـتمنع

  .) كي(وبمعنى  )إلى أن(تنصب على معنى  )أو(بعضهم أن 

                                                 

 . 557-555ص ،2ج، اإلنصاف ،، األنباري40، ص2ج، اللباب، العكبري) 1(

 . 177، ص3ج ،، أوضح المسالك557ص ،2ج، اإلنصاف، األنباري) 2(

 . 557،ص2ج ،اإلنصاف، األنباري) 3(

   ،4ج، شرح التسهیل ،ابن مالك)4(
 . 22، ص7ج، شرح المفصل ،ابن یعیش ،25ص

 . 43،ص2ج ،اللباب ،العكبري) 5(
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أللزمنـك أو  :فأما الموضع الـذي تنصـب فیـه بإضـمار أن فقولـك :ویقول المبرد

  .1أي إال أن تقضیني ،تقضیني

  2ویرى الكسائي أن أو تنصب المضارع بنفسها 

   3بالخالف ویرى الفراء أنه انتصب

  ویرى البصریون أنها ناصبة للمضارع بأن مضمرة 

  :الفعل المضارع المنصوب عطفا
  :4وینصب الفعل بعد الواو والفاء وثم وأو بشرطین

أن یتجرد كـل مـن هـذه الحـروف مـن المعنـى الـذي یوجـب إضـمار أن بعـدها  -1

  مع أو السببیة مع الفاء والمعیة مع الواو والغایة أو التقلیل أو االستثناء 

أي غیـر مقصـود ،مـن التقـدیر بالفعـل خالصـاً  أن یكون المعطوف علیه اسـماً  -2

 اسم ذات به معنى الفعل سواء أكان مصدرًا أم

وأن یغضـــب فهـــذا إظهـــار أن فیـــه  :والتقـــدیر ،یعجبنـــي ضـــرب زیـــد ویغضـــب :نحـــو 

  أحسن ویجوز إضمارها 

ــا( :5ومثــل قولــه تعــالى َ م َ ــانَ  و ـــرٍ  كَ َشَ ب ْ  لِ ُ  َأن ــه َ لِّم كَ ُ ُ  ی الَّ  اللَّــه ــا ِإ ً ی ْ ح َ ْ  و ْ  َأو ـــن ِ  مِ اء َ ر َ  و
ابٍ  جَ ْ  حِ لَ  َأو سِ ْ ر ُ والً  ی ُ س َ َ  ر ي ُوحِ ِ  َفی نِه ْذ ِإ ا ِب َ ُ  م اء َشَ   .)ی

ـففي قـراءة السـبعة إ ْ واألصـل أن یرسـل  اً ال نافعـًا بنصـب یرسـل عطفـًا علـى وحی

ــــا الَّ إ(وذلــــك أنــــه عطفــــه علــــى معنــــى  ً ی ْ ح َ  ، ألنــــه بمعنــــى أن یــــوحى أو یرســــل رســــوالً )و

  .6وبالفاء ) أو(على بعض بـ  فیعطف بعضاً  ،فیوحى

  .فخرج من النصب إلى الرفع ) أو(أما من رفع فحجته أنه استأنف ب

                                                 

 27، ص 2المبرد ، المقتضب ، ج) 1(

اني، المرادي) 2( بان232ص ،الجنى الدّ  . 296ص ،3ج،، حاشیة الصّ

 . المصدر السابق) 3(

 . 287، 4ج، النحو الوافي ،،حسن عباس78ص ،4ج، شرح الرضى على الكافیة ،الرضي)4(

 . 51آیة  :الشورى سورة)5(

 . 319ص ،الحجة في القراءات السبع، ابن خالویه)6(
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مــن  الفتحــة، إذا كــان مجــرداً  وعالمــة نصــب الفعــل المضــارع الصــحیح اآلخــر

فینصـب بحـذف  ، أما المتصل بـه ذلـك ،ضمیر بارز للتثنیة والجمع والخطاب المؤنث

  1النون 

  
  :المضارع المجزومالفعل  3.2

واخـــتص الجـــزم باألفعـــال دون األســـماء، وبـــین العلمـــاء ذلـــك بـــأن االســـم یختـــلّ 

ـكّن آخـره ُ أو السـتحالة دخـول معنـى النفـي أو النهـي أو الجـزاء أو  ،بحذف تنوینـه إذا س

، أو ألن األســماء ثابتــة موجــودة وال یصــح تعلیــق وجــود شــيء 2األمــر علــى األســماء 

  3على وجودها 

   :عل المضارع بأدوات معینة جعلها العلماء في قسمینویجزم الف

   )ال الناهیة ،الم األمر ،لما ،لم(وهي  واحداً  أدوات تجزم فعالً  -1

مــــا، أي،  ،مــــن ،إن( :أدوات تجــــزم فعلــــین مضــــارعین وهــــي أدوات الجــــزاء -2

فقــد اختلــف فــي  )لــو ،إذا(أمــا  )مهمــا ،أینمــا ،حیثمــا ،إذمــا، أیــان، أیــن،متى

  لفعل الشرط وجوابه أم ال  تینا جازممكونه

   :أدوات تجزم فعال واحدا 1.3.2

، وال 4مــاع النحــاة علــى أن دخــول لــم علــى الفعــل المضــارع یفیــد المضــيانعقــد إج :لــم

  .5تفیده إن دخل علیها حرف جزاء، إن لم تقم

 )لـم یرجـع زیـد(فـنحن حـین نقـول  ،6ویرى النحاة أن لم حرف نفي وجـزم وقلـب 

وبــذلك یكـون معنــى الفعــل المضــارع انقلــب مــن الحــال  ،ننفـي وقــوع الفعــل فــي الماضــي

                                                 

 . 22ص  ،4ج، شرح الرضي ،انظر الرضي) 1(

 . 102ص ،للزجاجي، اإلیضاح)2(

 . 9،ص9ج ،شرح المفصل ،ابن یعیش)3(

 .117،ص3الكتاب ج،سیبویه) 4(

  . 396شرح التصریح ص ،األزهري) 5(

 202ص 4أوضــح المســالك،ج ،،ابــن هشــام305،ص1ج،مغني اللبیــب،ابــن هشــام األنصــاري) 6(
 . 824،ص4ج،شرح الرضى ،، الرضي395شرح التصریح ص،األزهري
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ء هنــا مــن معنــى ودخــل علیــه الجــزم، والجــزم جــا ،أو االســتقبال إلــى الماضــي المنفــي

في َ لـب زمـن الفعـل إلـى الماضـي االنقضاء ولو ن وعلـل األنبـاري الجـزم بعـد  1المترتـب قُ

ضــارع بلــزوم عملــه أو بدخولــه علــى الفــرع باختصاصــه بالفعــل واختصاصــه بالم) لــم(

  .2دون األصل 

ـــم بجـــواز انقطـــاع نفـــي منفیهـــا ـــلْ (  4قولـــه تعـــالى نحـــو 3وتنفـــرد ل ـــى هَ ـــى َأتَ َل َ  ع
انِ  َ نْس ِ ْ ینٌ  اإل نَ  حِ رِ  مِ ْ  الدَّهْ م ْ  َل كُن َ ا ی ئً ْ ی ا شَ ً كُور ْذ َ   ).م

ا ّ ـفة  :لم ونفیهـا مسـتمر إلـى  ،5وهـي حـرف نفـي وجـزم وقلـب، فهـي تشـابه لـم بهـذه الصّ

  .6زمن الحال

ـا تقـم(وهي ال تقترن بأداة شرط فال یقال  ّ ْ  :ألن الشـرط یلیـه مثبـت نحـو"  )إن لم إن

فعـــدول بـــین النفـــي  ،ال تقـــول إن قـــد قـــام زیـــد ،وال یلیـــه مثبـــت لمـــا ،قـــام زیـــد قـــام عمـــرو

نمــا لــم تقــع بعــد الشــرط ٕ ط ألنهــا تقضــي وقوعــه وتقریبــه مــن الحــال، والشــر  ؛واإلثبــات وا

  .7"یقتضي احتمال وقوعه وعدمه وقلبه إلى االستقبال 

ها مستمر النفي إلى الحال كقوله-2   :8أن منفیّ

ِق                                            زَّ َ ا ُأم ّ رِكیني ولم َأدْ الّ فَ ٕ َ آكل ٍ               وا ر ْ ی ْ خَ
  

  
                                                 

  .396شرح التصریح ص، األزهري)1(

 . 334ص-333، أسرار العربیة ص110ص، 8ج،شرح المفصل، ابن یعیش)2(

، تحقیـق عبـد المـنعم أحمـد شـرح الكافیـة الشـافیة ابـن مالـك ،،396شرح التصـریح ص،األزهري) 3(

حیـــاء التــراث اإلســـالمي ، مكـــة  ٕ ّ القـــرى ، مركــز البحـــث العلمــي وا هریــدي ، الناشـــر جامعــة أم
 . 1573، ص3جالمكرمة ،

 .1اإلنسان آیة سورة)4(

 .202، ص4ج،المسالكأوضح ،ابن هشام )5(

 . 396شرح التصریح ص،األزهري )6(

ــــــن هشــــــام األنصــــــاري)7( ــــــب،اب  2شــــــرح التصــــــریح،ج ،،األزهــــــري280-278، ص1ج،مغني اللبی
 . 396ص

 . 324ص  ،معجم شواهد العربیة ،عبد السالم هارون ،الممزق العبدي ،البیت من الطویل) 8(
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ْ ( 1تصــال نحــوومنفــي لــم یحتمــل اال ــم َل َ ْ  و ــن َ  َأكُ ائِك عَ ــدُ بِّ  ِب َ ی ا ر ــقِ واالنقطــاع    ) شَ

ْ ( 2نحو م ْ  َل كُن َ ا ی ئً ْ ی ا شَ ً كُور ْذ َ   )م

ــاً  -3 وال یشــترط ذلــك فــي منفــي لمــا  ،مــن الحــال إن منفــي لــم ال یكــون إال قریب

  وال یجوز لما  ،لم یكن زید في العام الماضي مقیماً  :بقول

 بخالف منفي لم  ،إن منفي لما متوقع ثبوته -4

 إن منفي لما جائز الحذف لدلیل  -5

بنه        ا                فنادیت القبور فلم یجِ ّ   فجئت قبورهم بدًأ ولم

ــا(بجــواز حــذف مجزومهــا كـــ  )لمــا(وتنفــرد  ّ ــا أدخلهــا  )قاربــت المدینــة ولم ّ أي ولم

ـــا(وتنفـــرد  ّ ـــه تعـــالى )لم ـــه أي ثبـــوت منفیهـــا نحـــو قول ـــا( 3كـــذلك بتوقـــع ثبوت مَّ َل َ ِ  و ل خُ ـــدْ َ  ی
انُ  َ یم ِْ ْ  فِي اإل كُم وِب ُل   .أي إلى اآلن ما دخل في قلوبكم ولكنه سوف یدخل) ُق

  :الم األمر
فاألنبــاري  ،الحــظ النحــاة الصــلة بــین فعــل األمــر وبــین الم األمــر مــع المضــارع

لـتقم ولتـذهب وأنهـم استشـهدوا  :یذكر أن الكوفیین كانوا یجعلون األصل في قـم واذهـب

َ ( 4الىبقوله تع لِك َذ ِب وا َف حُ َ ر ْف َ ی ْل   .5عند من قرأ بالتاء للخطاب ) َف

یجــزم المضــارع الغائــب بعــد الم األمــر إذا كــان داالّ علــى األمــر أو الــدعاء أو 

ْ ( 7فمثل األمر قوله تعالى، 6االلتماس  ـق فِ نْ ُ ی و لِ ٍ  ُذ ة َ ـع َ ْ  س ـن ِ  مِ تِه َ ـع َ ضِ ( 8والـدعاء) س ْق َ ـی  لِ
ضِ ( ْق َ ــی ــا لِ نَ ْ ی َل َ َ  ع ــك بُّ َ أن تقــول لمــن یســاویك لیفعــل فــالن كــذا، إذا لــم تــرد  :وااللتمــاس) ر

  .االستعالء علیه

                                                 

 . 4آیة  :مریم سورة)1(

 . 1آیة  :اإلنسان سورة)2(

 . 14آیة  :الحجرات سورة)3(

 . 58: یونس سورة)4(

 . 106ص ،51، ص2ج،المحتسب ،ابن جني) 5(

 . 395ص ،شرح التصریح ،األزهري ،395، ص1ج،مغني اللبیب، ابن هشام األنصاري )6(

 .8آیة  :الطالق سورة)7(

 . 77: الزخرف سورة)8(
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  األدوات التي تجزم فعلین  2.3.2
  :)1(أشار ابن الناظم إلى فعل الشرط وجوابه في قوله

ما          یتلو الجزاء وجوابًا وسمافعلین یقتضین شرط قُ              دّ

إمكانیـة التحقــق كامنـة فیمــا  فالفعـل مــرتبط تحققـه بــاآلخر فـي المســتقبل، أي إنّ 

أي أنّ جــــواب ،یمكــــن تحققهمــــا أو ال یمكــــن، ویــــرتبط حصــــول الثــــاني بحصــــول األول

ْ : (2الشرط یرتبط حصوله بفعل الشرط ومن ذلك قوله تعـالى ِٕن ا َ وا و دُ ْ ـا تُب َ ـي م ْ  فِ ـكُم سِ  َأنُْف
 ْ ـوهُ  َأو ُف ْ  تُخْ كُم ْ ـب اسِ ُحَ ِ  ی ـه ُ  ِب ـا( 3وقولـه) اللَّـه َ م َ ــوا و ُل َ ع ْ  تَْف ـن ـرٍ  مِ ْ ی ُ  خَ ـه ْ م َل ْ ع َ ُ  ی ففـي اآلیتــین ) اللَّـه

مكانیة التحقق كافیـة فیهـا، والحـدث مشـروط  ٕ ارتباط للفعلین أحدهما مشروط باآلخر، وا

  .بالزمن المستقبلي

ن جـاء  ٕ أجمع علماء النحاة على أن أسـلوب الشـرط یـدل علـى زمـن المسـتقبل وا

، فــي الشــرط وجوابــه، أو االســتمرار للفعــل الواقــع  علــى صــیغة فعــل فــي شــرطه وجوابــه

  .4فیجوز عطف الماضي على المضارع والمضارع على الماضي

ویــــرى مهــــدي المخزومــــي أن الفعــــل بعــــد أداة الشــــرط یخلــــو مــــن الداللــــة علــــى 

  :ومن هذه األدوات 5الزمن

 ْ ْ (زعـم الخلیـل أن  :وهي أم حروف الحزاء یقـول سـیبویه: إن هـي أم حـروف الجـزاء  )إن

ـــ: لــــم قلـــت ذلــــك؟ قــــال ،فســـألته فن فــــیكن مـــن قبــــل إنّ ّ ي أرى حــــروف الجــــزاء قـــد یتصــــر

فــال یكــون فیــه الجــزاء وهــذه علــى حــال واحــدة أبــدًا ال ) مــا(ومنهــا مــا یفارقــه  اســتفهاماً 

  6تفارق المجازاة 

                                                 

 496ابن الناظم ، شرح ابن الناظم ، ص  )1(

 .231 :البقرة سورة)2(

 . 197 :البقرة سورة)3(

 . 180، ص1ج ،معاني القرآن،الفراء )4(

 . 227في النحو العربي نقد وتوجیه ص ،المخزومي) 5(

 . 63، ص3ج ،الكتاب، سیبویه) 6(
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نما قلنا إن  :ویقول المبرد ٕ ْ (وا  ،ألنـك تجـازي بهـا فـي كـل ضـرب منـه ؛أصل الجـزاء )إن

ْ تأتني آتك ن تركب حماراً  ،تقول إن ٕ ْ  وا ه ثم تصرفها منه في كل شيء ولـیس هكـذا أركب

  .1سائرها 

وهي أم حــروف الشــرط، ولهــا مــن التصــرف ،تجــزم مــا بعــدهافإن الشــرطیة وأمــا 

، أال تراهـــا تســـتعمل ظـــاهرة ومضـــمرة ومقـــدّرة ویحـــذف بعـــدها الشـــرط مـــا لـــیس لغیرهـــا،

  .2ویقوم غیره مقامه وتلیها األسماء على اإلضمار 

ْ كمــا أشــار ابـن یعــ ْ (  3یش ظــاهرة نحــو قولـه تعــالىوتعمـل إن ِٕن ا َ وا و ــدُ ْ ــا تُب َ ــي م  فِ
 ْ م ـــكُ سِ ُف ْ  َأنْ ـــوهُ  َأو ُف ْ  تُخْ كُم ْ ـــب اسِ ُحَ ِ  ی ـــه ُ  ِب ـــه ومقـــدرة وذلـــك فـــي األمـــر والنهـــي واإلســـتفهام ) اللَّ

  .4والعرض والتمني 

ْ بأمور منها   :وتختص إن

ـره مـا بعـده -1 ّ بشـرط مضـي فعـل  ،یجوز أن یلیها االسم على إضمار فعـل یفس

ْ ( 6نحو قوله تعالى 5الشرط  ِٕن ا َ ٌ  و د َ نَ  َأح ینَ  مِ رِكِ شْ ُ م َ  اْل ك َ ار َ تَج ْ هُ  اس ْ ر   ) َفَأجِ

وتسمى الم الشـرط أو الـالم الموطئـة  )لئن(اقترانها مع الم اإلبتداء فتصبح  -2

ْ ( 7لجواب القسم وذلك نحو قوله تعالى ئِن وا َل رِجُ ونَ  الَ  ُأخْ جُ ُ ر خْ َ ْ  ی م ُ ه َ ع َ  ) م

  :من

 8ثــــم ضــــمنت معنــــى الشــــرط ،علــــى مــــن یعقــــلمــــن الشــــرطیة وضــــعت للداللــــة 

ق بین هـذه المعـاني الضـمیر العائـد  ّ وإلبهامها تؤدي معنى المفرد والمثنى والجمع، ویفر

                                                 

 . 50ص ،2ج،المقتضب، المبرد )1(

 . 41ص ،7ج، شرح المفصل ،ابن یعیش )2(

 . 284 :البقرة سورة)3(

 . 41، ص7ابن یعیش ، شرح المفصل ،ى ج )4(

 . 1869ص ،4ج، ارتشاف الضرب )5(

 . 6 :التوبة سورة)6(

 . 12 :الحشر سورة)7(

 . 12 :الحشر سورة)8(
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ْ ( 1إلیهــا كقولــه تعــالى ــن َ ِ  م ــْأت َ ــنْكُنَّ  ی ٍ  مِ ــة شَ احِ َف ٍ  ِب ــة یِّنَ َ ب ُ ْ  م ف ــاعَ ــا یُضَ َ ه فمــن تــدلّ علــى ) َل

وال تــدل بــذاتها علــى زمــن معــین معــروف البدایــة  .المفــرد المؤنــث بــدلیل الضــمیر لهــا

  2والمقدار لربطها الجواب بالشرط 

كمـا  3وتستخدم في الجزاء فیجـزم بهـا فعـالن فعـل الشـرط وجوابـه ،وتكون شرطیة :متى

  :4في قول طرفة 

افًَة                خَ َ لِ التِّالعِ م حالّ تُ ِب ْ س َل َ تَرفَد القوم    و ْ س َ لكن متى ی َ فَد  و ْ   َأر

متــى تــذهب ْ (وقــد تجــزم متــى ســواء اقترنــت بهــا مــا أو لــم تقتــرن فــیمكن القــول 

ْ ، أذهبّ  ْ أذهب   .ومتى ما تذهب

أحـــدهما فعـــل الشـــرط واآلخـــر جـــواب الشـــرط، وهـــو اســـم ،اســـم شـــرط یجـــزم فعلین :أي

مـا یضـاف إلیـه وفـي ذلـك یقـول  ویكـون بحسـب  5وجازم باتفاقهم كذلك  ،باتّفاق النحاة

ْ معــه :مــا تضــاف إلیــه فهــي فــي قولــك أي بحســب :ابــن هشــام ْ أقــم مــن بــاب  ،َأیهــم یقــم

ْ مــن بــاب :وفــي قولــك ،)مــن( ْ َأركــب ْ  :وفــي قولــك) مــا(أيَّ الــدّوابِ تركــب أيَّ یــوم تصــم

ْ من باب  ْ من باب أین  ) متى(أصم ْ أجلس وهذا مـا ذهـب 6وفي قولك أيَّ مكانٍ تجلس

  . 8والسیوطي 7 ذهب إلیه ابن یعیش

فــإذا تضــمنت معنــى الشــرط صــارت أداة شــرطیة  ،العاقــل غالبــاً  أداة تســتخدم لغیــر: مــا
 ،أمــا بالنســبة لــداللتها علــى الــزمن، فقــد اختلــف النحــاة فــي ذلــك ،9لغیــر العاقــل جازمــة

                                                 

 . 30 :األحزاب سورة)1(

 . 428، ص4ج ،النحو الوافي،حسن عباس )2(

 . 46،ص7ج،شرح المفصل ،ابن یعیش)3(

، دیوان طرفـة بـن العبـد ، تحقیـق مهـدي محمـد ناصـر طرفة بن العبد ،البیت على بحر الطویل)4(
 . 17، ص3، ط2002الدین ، دار الكتب العلمیة ، 

 . 74ص ،4ج، شرح التسهیل،ابن مالك )5(

 363،ص1ج،تحقیق نواف بن جزاء الحارثي ،شرح شذور الذهب ،محمد عبد المنعم ،الجوهري)6(
. 

 . 44،ص7ج ،شرح المفصل ،انظر ابن یعیش )7(

 . 318،ص4ج،همع الهوامع،السیوطي )8(

 . 428، ص4ج ،النحو الوافي،حسن عباس )9(
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جمیـع النحـویین "  :فمنهم من قال تأتي للزمان، ومنهم مـن نفـى ذلـك، فـابن مالـك یقـول

ثابـت  أن اسـتعمالها ظـرفین عـن الظرفیـة، مـعفـي لـزوم التجـرد ) من(مثل ) ما(یجعلون

  .1في أشعار الفصحاء من العرب

   :وقد استدل ابن مالك على ما ذهب إلیه بأبیات من أشعار العرب منها

قارا      ال افتِ َ خافُ و َ مًا ن ْل ینا          فال ُظ بداللِه فِ َ عَ   2 فَما تَكُ یا ابن

  3 إال أن بعض النحاة لم یروا في هذا البیت حجة أو دلیالً 

ْ أي مـا تجلـس مـن  :قد جزم الرضي بمجـيء مـا للزمـان فقـالو  ْ أجلـس مـا تجلـس

ــا( :5وتــأتي مــا الشــرطیة زمانیــة كقولــه تعــالى ،4الزمــان أجلــس فیــه َ م َ ــوا و ُل َ ع ْ  تَْف ــن ــرٍ  مِ ْ ی  خَ
 ُ ــه ْ م َل ْ ع َ ُ  ی ــه فداللــة مــا علــى الزمــان أو غیــر الزمــان تكــون حســب الســیاق الــذي تكــون ) اللَّ

  .6فالمعنى هو الذي یحدد كونها دالة على الزمان أو ال ،فیه

وهي حرف شرط جازم المحل له من اإلعراب وهـي لمجـرد تعلیـق الجـواب علـى  :إذما

  .إذما تفعل شرًا تندم: واتصالها بما الزائدة شرط في جزمها نحو) إن(الشرط مثل 

عة للداللــة لیــتمكن الشـرط وهـي موضـو ) مـا(اسـم شـرط جــازم ویحسـن اتصـالها ب :أیـن

علــى المكــان ثــم ضــمنت معنــى الشــرط فتكــون فــي محــل نصــب علــى الظرفیــة المكانیــة 

َ (نحو قوله تعالى ب َ ر ضَ َ ُ  و ً  اللَّه َثال َ نِ  م ْ ـی َل جُ َ ا ر َ هُم ـدُ َ ُ  َأح ـم كَ ْ ُ  الَ  َأب ر ـدِ ْق َ ـى ی َل َ ٍ  ع ء ْ ـي َ  شَ ـو هُ َ ـلٌّ  و  كَ
ى َل هُ  عَ الَ ْ و َ ا م َ نَم ْ ُ  َأی ه ْ ه جِّ َ و ُ ِ  الَ  ی ْأت َ رٍ  ی ْ ی خَ   .7 )ِب

ى ـى ینـزلْ  :اسم شرط موضوع للداللة على المكان ثم ضـمنت معنـى الشـرط نحـو: أّن أنّ

 ْ   .ذو العلم یكرم

                                                 

 . 1625، ص3ج،شرح الكافیةابن مالك ، )  1(

 :، انظـر41،ص4ج،مغني اللبیـب،ابـن هشـام األنصـاري، 232، دیوانـه الفرزدق ،البحر الوافر )2(
 . 171ص، معجم شواهد العربیة ،عبد السالم هارون

 . 42-41، ص4ج،مغني اللبیب ابن هشام األنصاري، :نظرا )3(

 . 92ص ،4ج، شرح الكافیة )4(

 . 197 :البقرة سورة )5(

 . 428ص ،4ج، النحو الوافي، حسن، عباس )6(

 . 76آیة  :النحل سورة )7(
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 :اســم شــرط موضــوع للداللــة علــى مطلــق الزمــان ثــم ضــمنت معنــى الشــرط نحــو :أیــان

  .ان یكثر فراغ الشباب یكثر فسادهمأی

و (اسم شرط جازم وهـي لغیـر العاقـل ثـم ضـمنت معنـى الشـرط مثـل  :مهما ـاُل َق َ ـا او َ م ْ ه َ  م
نَا ْأتِ ِ  تَ ه ْ  ِب ن ٍ  مِ ة َ ی نَا َآ َ ر حَ ْ تَس ا لِ َ ه ا ِب َ نُ  َفم ْ َ  نَح ك ینَ  َل نِ ِم ؤْ ُ م   .1)ِب

  :أدوات مختلف في جزمها
وفعل الجــــزاء، ،تحتــــاج إلــــى فعلــــین، فعــــل الشــــرط )إذا(اتفــــق النحویــــون علــــى أن   :إذا

هم اختلفوا في كون    .جازمة لفعل الشرط وجوابه أم ال) إذا(ولكنّ

ألنهــا مؤقتــة وحــروف الجــزاء  ؛یصــرح بــأن إذا منــع مــن أن یجــازى بهــافــالمبرد 

  .4وابن عصفور 3ووافقه ابن السراج 2مبهمة 

 :علــى متــى، حیــث قــال وصــرح ابــن مالــك بجــواز الجــزم بهــا فــي الشــعر حمــالً 

  :5وشاع الجزم بإذا في الشعر واستدلّ بقول الفرزدق

ندفٌ  ُ لي خِ ُ لي            ن ترفع فَع ْ ر َ ِ  ما ارًا إذاواهللا ی د قِ ها تَ ُ یران ْ نِ دت َ م   خَ

ألن اتصـالها بمـا  ،)مـا(وأجاز أبـو حیـان الجـزم بـإذا الشـرطیة أن تضـاف إلیهـا 

  .6وذلك في ضرورة الشعر ،یقطعها عن اإلضافة وأجاز الجزم بها دون اتصالها بما

  .7فأجاز الجزم بها إذا اتصلت بها ما  أما الصغاني

                                                 

 . 132آیة  :األعراف سورة )1(

 .  54ص ،2ج المقتضب،،المبرد )2(

 . 160ص ،2ج، األصول، ابن السراج )3(

، 1،تحقیق إبـــراهیم محمـــد ، دار األنـــدلس للطباعـــة والنشـــر ، طضـــرائر الشـــعر ،ابـــن عصـــفور)4(
 . 297ص ،1980

ولـب لبـاب لسـان العـرب ، تحقیـق  خزانـة األدب،عبـد القـادر، البغدادي، الفـرزدق ،بحر البسیط )5(

ــــــة الخــــــانجي ،  ــــــد الســــــالم هــــــارون ، مكتب  ،2ج، المقتضــــــب ،22ص ،7ج، 4، ط1997عب
 . 146ص ،معجم شواهد العربیة ،عبد السالم هارون، انظر 56ص

 . 1876،ص4ج، ارتشاف الضرب، أبو حیان األندلسي )6(

، تحقیق فخر صالح قـدارة التهذیب في الوسیط في النحوالصغاني ،محمد بن علي بن أحمد ، )7(
 . 290ص، 1991، دار الجیل ، بیروت ، 
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یـــث تعقـــد الســـببیة بالمســـببیة فتفیـــد الشـــرط بـــالزمن وقـــد تـــرد شـــرطیة امتناعیـــة ح :لـــو

هـذا  ،فـاألول سـبب وعلـة للثـاني، ألن الثاني یقف وجوده على وجود األول؛ الماضي وِب

ولهــذا قـــالوا الشـــرط بـــأن ، الوجــه فارقـــت إن فـــإن لعقـــد الســببیة والمســـببیة فـــي المســـتقبل

  .1الماضيوذلك ألنّ الزمن المستقبل سابق على زمن ؛ سابق على الشرط بلو

علــى اعتبــار األصــل ) شــرطیة امتناعیــة(ویصــنف المــالقي لــو فــي هــذا المعنــى 

لــو : إذا دخلـت علـى جملتـین مـوجبتین نحـو،إنهـا تكـون حـرف امتنـاع المتنــاع"  :فیقـول

 ،إذا دخلـــت علـــى جملتـــین منفیتـــین ،وحـــرف وجـــوب لوجـــوب ،قـــام زیـــد ألحســـنتُ إلیـــك

نـــاع لوجـــوب إذا دخلـــت علـــى جملـــة وحـــرف امت ،لـــو لـــم یقـــم زیـــد لـــم یقـــم عمـــرو :نحـــو

إذا دخلـت  ،وحـرف وجـوب المتنـاع ،نحو لو یقوم زید لما قـام عمـرو ،ثم منفیة ،موجبة

 ،وحرف وجـوب المتنـاع ،لو یقوم زید لما قام عمرو:  على جملة منفیة ثم موجبة نحو

  .2لو لم یقم زید لقام عمرو :إذا دخلت على جملة منفیة ثم موجبة نحو

  :الشرط الطلبي

بـل ، وهو نوع من الشرط ولكن األداة التي یحصل بها الشرط ال تكون صـریحة

ـــب، ومـــن  مضـــمرة یمكـــن تقـــدیرها ویقصـــد بهـــا جـــزم الفعـــل المضـــارع فـــي جـــواب الطل

األمــر والنهــي واالســـتفهام والتمنــي والعــرض والجحــد وهـــي التــي یجــوز تقـــدیر  :الطلــب

  .الشرط بعدها

ْ تقصـد زیـدًا  اً قصـد زیـدا: ، وتقـدیرهیحسن إلیـك  اقصد زیداً  :ففي األمر تقول إن

  .3یحسن إلیك 

رك إن علمـت مكـان بیتـك أز : رك؟، والتقـدیرأیـن بیتـك أز : سـتفهام تقـولوفي اال

والتمنـي ت إن علمت زمن خروجك أخرج معـك، ونحو متى تخرج أخرج معك فكأنك قل

  .أنفق منه والتقدیر إن كان لي مال أنفق منه كقولك لیت لي ماالً 

ثك :كقولكوالعرض     4والتقدیر إن تنزل عندنا نتحدّث معك  ،أال تنزل عندنا نحدّ
                                                 

 . 367، ص3ج، مغني اللبیب ،ابن هشام األنصاري )1(

 . 358ص، رصف المباني ،المالقي)2(

 . 210ص ،الجمل في النحو، الزجاجي)3(

 . 291ص، شرح جمل الزجاجيابن عصفور ) 4(
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فقـــد اختلـــف البصـــریون والكوفیـــون فـــي متـــى یجـــزم جـــواب النهـــي  ، أمـــا النهـــي

فمـــذهب أهـــل البصـــرة أنـــه ال یجـــوز جـــزم جـــواب النهـــي حتـــى یســـوغ فیـــه دخـــول حـــرف 

ال تعـــص اهللا  :زال تعـــص اهللا فیغفـــر لـــك وال یجـــو  :الشـــرط علیهـــا مـــع أداة النهـــي نحـــو

  إن ال تعص اهللا تندم :تندم ألنه ال یصوغ أن تقول

ومــذهب الكــوفیین أنــه یجــوز جــزم جــواب النهــي إذا صــحّ معنــى الشــرط وصــحّ 

ال تعـص  :وقوع الفعـل المنهـي عنـه مـع أداة النهـي أو دونهـا بعـد أداة الشـرط فیجیـزون

  1تندم ألنه قد ضمن ال تعص اهللا معنى إن تعص اهللا تندم

  :م الفعل الواقع في جواب الطلبجاز 
 ، ْ زعم الخلیل أن األمر واالستفهام والعرض والتمني والنهي كلهـا فیهـا معنـى إن

  .فلذلك انجزم الجواب

إن الفعــل الواقــع فــي جــواب الطلــب انجــزم كمــا : 2ذهــب ســیبویه إلــى القــول و  

  باألول غیر مستغن عنه إذا أرادوا الجزاء، ألنهم جعلوه معلقاً ؛ )إن(انجزم جواب 

إنّ عامـــل الجـــزم فـــي الفعـــل المضـــارع الواقـــع فـــي جـــواب  :وذهـــب الزبیـــدي إلـــى القـــول

  3الشرط مقدّر تضمنه الطلب

ویضــیف ابــن یعــیش إلــى الطلــب مــا كــان فــي معنــى األمــر والنهــي إذا أجیــب، 

المعنـى ال مـن جهـة ألن العلة فـي جـزم جـواب األمـر كانـت مـن جهـة ؛ فیكون مجزوماً 

 :ولمـا كـان مـن جهـة المعنـى لـزم فـي كـل مكـان معنـاه معنـى األمـر، نحـو قولـك ،اللفظ

ْ علیه اتقى اهللا امرؤ وفعل خیراً  یثـب علیـه ویقـدّر بعـده  أي لیتق اهللا ولیفعـل خیـراً  ،یثب

  4.حرف الشرط مثله في ذلك األمر الصریح

  

  

  
                                                 

 . 192ص ،2ج ،شرح جمل الزجاجي ابن عصفور،)1(

 . 87، ص3سیبویه ، الكتاب، ج )2(

 . 226ص،  1975، 1دار المعارف ، ط ،الزبیدي، الواضح في علم العربیة)3(

 . 50-49ص ،7ج ،شرح المفصل، ابن یعیش )4(
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رد مـن ضـمیر بـارز للتثنیـة وعالمة جـزم الفعـل المضـارع الصـحیح اآلخـر المجـ

  1 .والمتصل به ذلك بحذف النون ،والجمع والمخاطب المؤنث بالسكون

                                                 

 . 22، ص4ج، شرح الرضي ،انظر الرضي) 1(
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  الفصل الثالث
  إعراب الفعل المضارع المعتل اآلخر

  

الفعــل المضــارع المعتــل اآلخــر هــو مــا آخــره ألــف، كیخشــى أو یــاء كیرمــي أو 

  .)1(واو كیدعو 

 ،أبــواب المضــارع الصــحیح وقــاس علمــاء العربیــة المضــارع المعتــل الــالم علــى

فهــو  ،بــالواو فــي المضــارع ،ویــرى الحمــالوي أنّ النــاقص إن كــان بــاأللف فــي الماضــي

ن كان باأللف في الماضي وبالیاء فـي المضـارع  ،من باب نصر ٕ فهـو ، كدعا یدعو وا

ن كـــان بـــاأللف فیهمـــا فهـــو مـــن بـــاب فـــتح كســـعى  ،مـــن بـــاب ضـــرب ٕ كرمـــى یرمـــي، وا

ن كـان بـالواو فیه ٕ ن كـان بالیـاء فیهـا یسعى، وا ٕ مـا فهـو مـن بـاب شـرف كسـرو یسـرو، وا

ن كـان بالیـاء فـي الماضـي واأللـف فـي المضـارع،  ٕ فهو من بـاب حسـب، كـولي یلـي، وا

  .)2()فهو من باب فرح كرضي یرضى

 ،إلـى حركـة العـین وقد نحـا هـذا محمـد بحـر عبـد الحمیـد، ولكـن بـالنظر صـوتیاً 

ــإذا ضــمت  ،المهــا فــي العربیــة حركــة عینهــاأمــا النــاقص مــن األفعــال فتتبــع " : فقــال ف
ن كسرت عینهـا كانـت المهـا یـاء مـد ،یدعو :عینها كانت المها واو مد، مثل ٕ  ،یرجو وا

ن فتحت عینها كانت المها ألف مد مثل یسعى یرعى ،مثل یرمي ٕ   .)3("وا

  :المضارع المعتل الالم باأللف

لــف رآهــا العلمــاء أحــد هــذه األ واألفعــال المعتلــة الــالم بــاأللف ثالثیــة المقطــع ،

تــدرج ضــمن طائفــة الصــوامت التــي تقبــل  ،حــروف المــد، وهــي حــروف ســاكنة عنــدهم

فهــذه األفعــال یسـعى یرضــى یخشــى ثالثیــة األصــول ثنائیــة  ،السـكون كمــا تقبــل الحركــة

هـــو ســـقوط الیـــاء فطـــال المقطـــع المفتـــوح علـــى  ،المنطـــوق والتفســـیر الصـــوتي المقبـــول

  حركتین القصیرتین هكذا ومن خالل ال ،سبیل التعویض
                                                 

 . 76ص ،4ج، شرح الرضيالرضي،  )1(

عصــریة، المكتبــة ال ،شــرحه محمــد أحمــد قاســم ،الحمــالوي، أحمــد شــذا العــرف فــي فــن الصــرف )2(
 .  36ص ،م2001،لبنان ،بیروت

 . 141 ،ص1980،القاهرة ،ولهجاتها والعبریةمحمد بحر عبد الحمید، بین العربیة  )3(
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   yas/<aaصارت  yas/a/ya         یسعى                               

ویرى حسیني أن الالم في مثل یسعى محذوفـة، وعنـد إسـناد الفعـل إلـى ضـمیر 

وهــو مــا غــاب فــي  ،الرفــع فــي الماضــي فإنهــا تعــود، نقــول ســعیت فــالالم قابلــت الیــاء

أنها اختیار صوتي سار علیه العـرب فـي الكثیـر مـن فهو یرى ،صیغة الماضي المجرد

أداءاتهـــــم اللغویـــــة، وقـــــد عـــــوض هـــــذا الحـــــذف باشـــــباع حركـــــة الحـــــرف الـــــذي یســـــبق 

هــذا اإلجــراء یبقــى النظــام الحركــي مســتقراً ، المحــذوف أي مكونــا مــن ثــالث حركــات  ،وِب

   .توازي في تعدادها حركات الفاء والعین والالم، كما یتصورها القدماء

لتصـــور یقـــود إلـــى إعـــراب یســـعى بطریقـــة أخـــرى فیســـعى فعـــل مضـــارع وهـــذا ا

مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على الالم المحذوفة والمعوضـة بإشـباع حركـة مـا 

ــــت المحافظــــة علــــى الحركــــة األصــــلیة لإلعــــراب والوضــــع الصــــوتي  ،قبلهــــا ّ وبهــــذا تم

  )1(المنطوق 

بهه عنــدهم صــل؛ لشــومــن ذلــك حــذفهم األ :وقــد عبــر عــن ذلــك ابــن جنــي بقولــه

حـذفوا الحركـات ونحـن نعلـم أنهـا زوائـد فـي نحـو لـم یـذهب ولـم ینطلـق  بالفرع أال تـراهم

َ  :تجاوزوا ذلك إلى أن حذفوا للجزم أیضا الحروف األصول فقالوا    )2(لم یخش

وا األلـــف علـــى أنهـــا صـــامت،  أي  ویؤخـــذ مـــن كـــالم ابـــن جنـــي أن العـــرب عـــدّ

شـكل الكتـابي، ومـن هنـا فـإن األلـف تعـد األصـل علـى ال حرف حسـب تعبیـرهم اعتمـاداً 

الثالث الذي حذف عند الجزم، في حـین أن علمـاء اللغـة المحـدثین عـدوا األلـف حركـة 

طویلة، وحدث أن قصـرت هـذه الحركـة عنـد الجـزم، وال یتعـارض هـذا مـع رأي علمائنـا 

لــدینا فــي  والعبــرة ،القــدامى فــي أن األصــل التــاریخي لألفعــال المعتلــة إنمــا هــو الثالثــي

  .یل الصوتي بالنطق ال بالرسمالتحل

وعالمـــة  مرفوعـــاً  مضـــارعاً  فیـــرى جمهـــور النحـــاة أن الفعـــل یســـعى یعـــرب فعـــالً 

رفعه الضمة المقـدرة علـى األلـف منـع مـن ظهورهـا التعـذر وهـذا یخـالف النظـر اللغـوي 

والـذي نـراه أن تقـول إن  ،وال تقدّرحركـة علـى حركـة فاأللف هنا حركة طویلة، الحدیث،
                                                 

جامعة  ،تقدیر الحركات اإلعرابیة رؤیة في ضوء التفكیر الصوتي الصرفي ،أبو بكر ،حسیني )1(
 . 2006، مارس 5عدد ،مجلة األدب واللغة ،قاصدي مرباح ورقلة

 . 311،ص1،ج 1990، تحقیق محمد علي النجار ، بغداد الخصائص ،ابن جني )2(
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وفـــي حالـــة النصـــب منصـــوب  ،الفعـــل مرفـــوع بضـــمة مقـــدّرة علـــى الم الفعـــل المحذوفـــة

بالفتحـــــة المقـــــدّرة علـــــى الم الفعـــــل المحذوفـــــة، وفـــــي الجـــــزم مجـــــزوم بتقصـــــیر الحركـــــة 

  .الطویلة

  :المضارع المعتل الالم بالواو أو الیاء

وال تقلـب ، إذا كان قبلهـا ضـمةواعلم أن الواو في یفعلُ تعتل ( :)1(یقول سیبویه

ل وال یدخلها الرفع،، یاء ُ وذلـك نحـو البـون والعـون، فـاألخف  ؛كما كرهوا الضمة في فُع

كمـــا أن  ،ألن الفتحـــة فیهـــا أخـــف علـــیهم ؛أجـــدر أن یكرهـــوا ذلـــك فیـــه ولكـــنهم ینصـــبون

والفتحـة فیهـا كـألف ، والضـمة فیهـا كـواو بعـدها......... .األلف أخف علیهم من الواو

ك َ و   ).بعدها، وذلك قولك یغزوك ویرید أن یغزُ

ُ  )یغـــزو(فلـــو نظرنـــا إلـــى  فقمـــة  ،فـــي جملـــة هـــو یغـــزو فاألصـــل أن تكـــون یغـــزو

مـع  )u(المقطع األخیر وهو مزدوج حذفت، وقد أسهم هـذا فـي اتحـاد نصـف الصـائت 

فحــذفت  .yagzuwuلتصــبح )u( لیكــون قمــة صــائت طویــل) zu(قمــة المقطــع الثــاني 

  .فالتقى ضمتان فدمجتا فأصبحا ضمة طویلة ) w(شبه الحركة 

ویرى سـیبویه أن قمـة المقطـع األخیـر مـن یغـزو حـذفت؛ ألن الـالم فـي موضـع 

عـن ضـعفها باعتبـار اإلعـالل،  إعراب، وعلیه ینتابهـا ضـعف باعتبـار الموضـع فضـالً 

  .)2(إذ علیها یقع االعتماد في التنوین واإلضافة 

الرفـع؛ ألنهـا شـكلت مـع حركـة الصـیغة یفعـل فالواو أفرغت من قمتها في حالـة 

ذلك الصائت الطویـل لـه القـدرة علـى االنشـطار، لیعیـد  ،طویالً  وهي من جنسها صائتاً 

وعلیــه یمكــن القــول إن الــواو  ،الــواو إلــى ســابق عهــدها، لــو أن یغــزو أریــد لــه النصــب

ألنهــا مــن جــنس مــا یجــب ،نصــف الصــائت أفرغــت مــن قمتهــا الصــوتیة فــي حــال الرفع

ن تتحرك به، ولتكون متوثبة الستقبال ما یلحقها، ومـا یترتـب علـى ذلـك مـن متغیـرات أ

  . )3(صوتیة
                                                 

 .482،ص4ج ،الكتاب، سیبویه )1(

 .  481،ص4ج،الكتاب ،سیبویه )2(

التعلیــل الصــوتي عنــد العــرب فــي ضــوء علــم الصــوت الحــدیث الحســاني ، عــادل نــذیر بیــري ، )3(
 . 332ص،1،2009ط، العراق ،قراءة في كتاب سیبویه
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مع الواو في موضع الالم لتوصلنا إلى نسق صـوتي ) الضمة(لو وجدت القمة 

ذا ردّ مـا نزعمـه بـأن الـو  ٕ او فـي هـذا النسـق ثقیل؛ لما یعتریه من تـوالي حركـي متماثـل وا

قیمـة صـامتة فـي التحلیـل الصـوتي فـالجواب حینئـذ ائت وهـي ذات إنما هـي نصـف صـ

  .بأن التوالي المتماثل قائم باعتبار الجنس إذ إن الضمة من الواو

ـــك متأتیـــة مـــن الفســـحة  ـــة ذل ـــه وعل َ فمســـموح ب أمـــا فـــي حـــال النصـــب أن یغـــزو

األدائیـــة التـــي یمنحهـــا النســـق للمـــؤدي وال ســـیما أن ذلـــك النســـق ینتهـــي بالفتحـــة وهـــي 

ن القمــة األخیــرة لهــذا النســق    )1(األمــر مــن الخفــة أشــبه بــالنفسبعــض األلــف وهــذا  ٕ وا
) َ ُ (تشكل خرقا للرتابة التي قد یحققها نسق ثقیل مثل ) أن یغزو   )  یغزو

ُ ما یلي   :)2(ویرى الدرس الصوتي الحدیث في یغزو

بحـــــذف المـــــزدوج الصـــــاعد  مـــــع إطالـــــة  :قاعـــــدة حـــــذف المـــــزدوج الصـــــاعد -1

  المصوت القصیر 

فت الـواو قاعـدة المقطـع األخیـر فسـقطت  :المصوتینقاعدة اتحاد  -2 ّ وهنا ضع

الـواو وأعیـد = واتحد المصوتان السابق لهـا والالحـق وهمـا مـن جـنس واحـد 

 تشكیل البناء المقطعي 

ُ حذفت قمـة المقطـع األخیـر للتخفیـف فانكسـرت  :قاعدة اتحاد المزدوج -3 یغزو

في النهایة مزدوج هـابط البنیة المقطعیة إذ بقیت القاعدة بمفردها وقد توافر 

فجاز له االتحاد ألن القاعدة والقمة من جنس واحد فكان ولید ذلك االتحـاد 

 قمة طویلة لقاعدة المقطع الثاني 

                                                 

 . 336،ص4ج،الكتاب ،سیبویه )1(

ر النحــــوي مظــــاهره  )2( ّ / الریــــاض  ،دار الرفــــاعي ،وعللــــه وقوانینــــهعبــــد التــــواب، رمضــــان التطــــو
تعریــب الــدكتور عبــد  ،، فلیش،هنــري العربیــة الفصــحى نحــو بنــاء لغــوي جدیــد48، ص1983

ـــــروت ،الصـــــبور شـــــاهین ـــــم  ،، كـــــانتنیو248-246، 1983، 2ط ،بی ـــــي عل جـــــان، دروس ف
 ،یـةجتماعالدراسات والبحوث األقتصادیة واالمركز  ،ترجمة صالح القرمادي ،أصوات العربیة

ـــــــــونس ـــــــــد الصـــــــــبور المـــــــــنهج الصـــــــــوتي للبنیـــــــــة  ،، شـــــــــاهین138-137م، ص1966،ت عب
أبحاث في أصـوات ،حسام سعید،، النعیمي84ص،1980 ،دار الرسالة ،بیروت لبنان،العربیة
 .   58-45،ص1،1989ط،بغداد ،دار الشؤون الثقافیة العامة ،العربیة
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ـــدرس  :قاعـــدة االنشـــطار -4 ـــإن ال حتـــى إذا ثبـــت أن الفعـــل ینتهـــي بمـــد واوي ف

ـــل مـــا یجـــري فیهـــا فـــي حـــال  الصـــوتي الحـــدیث ال تعـــدم معطیاتـــه فـــي تعلی

تعـرض القمـة فـي یغـزو إلـى االنشـطار إلـى مصـوت قصـیر النصب وذلـك ل

استیعاب قمـة جدیـدة هـي ولیـدة  له القدرة على ونصف الصائت یعدّ صامتاً 

 الحالة اإلعرابیة النصب 

َ  :في حالة النصب   أن یغزو
َ إذا كان في حالة النصب وعلـة ذلـك  ،هذا النسق الصوتي مسموح به في یغزو

  :متأتیة

تــــي یمنحهــــا النســــق للمــــؤدي، وال ســــیما أن ذلــــك النســــق ینتهــــي الفســــحة األدائیــــة ال -1

   )1(وهي بعض األلف، وهذا األمر من الخفة أشبه بالنفس ،بالفتحة

  إن القمة األخیرة لهذا النسق تشكل خرقا للرتابة التي قد یحققها نسق ثقیل  -2

للمقطــع وحســب الدراســة الصــوتیة تنشــطر قمــة المقطــع الثــاني والصــائت یبقــى هنــا قمــة 

أمـا نصـف الصـائت فسـوف یكـون قاعـدة للمقطـع الجدیـد فـي حـال النصـب  ،الثاني

قمتــه الفتحــة وتعــاد هیكلــة المقــاطع الصــوتیة  للفعــل فــي حــال النصــب علــى النحــو 

َ  :التالي   .يَ غ زُ و

  لم یغزُ  :في حال الجزم
 :نحـو ،الفعل المضـارع المعتـل اآلخـر یحـذف حـرف العلـة منـه فـي حالـة الجـزم

إنمـا حـذفت الیـاء والـواو فـي الجـزم؛ لـئال یكـون  :یرم ویعلل ابن عصفور ذلك فیقـوللم 

لو أبقیت الیـاء والـواو، وأیضـا فـإن الیـاء والـواو لمـا عاقبتـا  ،لفظ المرفوع كلفظ المجزوم

ة  ّ   )2(الضمة فلم تظهر معهما أجریتا مجرى الضمة فحذفتا للجزم كما تحذف الضم

فــي الرفــع حــذف فــي الجــزم؛ لــئال یكــون الجــزم واعلــم أن اآلخــر إذا كــان ســكن 

وذلك قولـك لـم یـرمِ ولـم  .فحذفوا كما حذفوا الحركة ونون االثنین والجمیع ،بمنزلة الرفع

  )3(یغزُ وهو في الرفع ساكن اآلخر، نقول هو یرمي ویغزو 
                                                 

 . 336،ص4ج،الكتاب،سیبویه )1(

 . 72فخر الدین قباوة ، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ،ص الممتع في التصریف،  ،اإلشبیلي )2(

 . 23،ص1ج،الكتاب،سیبویه )3(
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ألن الجــازم عنــدهم یحــذف الرفــع  ؛وجــاز حــذف الــواو والیــاء واأللــف فــي الجــزم

ل دخـول الجـازم فلمـا دخـل لـم یجـد رفع في المعتل محذوف لالستثقال قبوال ،في اآلخر

  )1(في آخر الكلمة إال حرف العلة المشابهة للحركة فحذفه

  :وقد ال تحذف األحرف الثالثة في الضرورة مثل قول رؤبة بن العجاج

ق اها وال تَمّل تْ فطّلقْ                   وال تَرضّ َ ب ضِ وزُغَ جُ َ ذا الع     )2(ِإ

  )3(فقد قال إن الحروف حذفت للجزم والحروف الموجودة اآلن لالشباع  

قت لبونُ بني زیاد :وقال ما الَ ُ تَنمي               ِب باء ْ ْأتیك واَألن َ ْ ی م     )4(َأَل

وأنها تثبت مع الجـازم بتقـدیر  ،إلى أن هذه الیاء هي الم الكلمة وذهب كثیرون

فلمــا دخــل الجــازم حــذفت هــذه الحركــة كمــا  ،بحركــة ظــاهرة أن هــذا الفعــل كــان مرفوعــاً 

وعالمــــة جزمــــه  هــــو شــــأن الفعــــل المضــــارع الصــــحیح اآلخــــر، ویكــــون یــــأتي مجزومــــاً 

إنّ الحـرف المعتـل قـد عهـد :معاملـة للمعتـل معاملـة الصـحیح، وهـؤالء قـالوا )5(السكون 

  ظهور حركة اإلعراب علیه ضرورة 

 ،التـي یجـب حـذفها للجــزمومـنهم مـن ذهـب إلـى أن هـذه الیـاء لیسـت الم الفعـل 

ثــم أشــبع  ،بغیــر یــاء )ألــم یأتــك(للجــزم، فصــارت العبــارة  بــل الم الفعــل قــد حــذفت فعــالً 

  .كسرة التاء فنشأت عن إشباعها یاء أخرى غیر الالم

ّ  یــــرى غالــــب أنّ صــــوت المــــدّ الطویــــل یســــاوي نصــــف صــــوت المــــدّ  :المطلبــــي

ا كانت عالمة جزم الفعـل المضـارع الصـحیح ،القصیر ّ اآلخـر سـقوط صـوت المـدّ  ولم

كـــذلك ســـقط نصـــف صـــوت المـــدّ الطویـــل مـــن آخـــر الفعـــل ،)عالمـــة الرفـــع(القصـــیر 

وبعبــــارة أوضــــح أنّ انكمــــاش صــــوت المــــدّ  –فــــي حــــال الجــــزم  –المضــــارع النــــاقص 

                                                 

 . 25،ص4ج،الرضي، شرح الرضى )1(

رؤبـة بــن العجـاج ، دیــوان رؤبــة ، تصـحیح ولــیم بـن الــورد البروســي ، دار ابـن قتیبــة للطباعــة  )2(

 . 97، الكویت ، صوالنشر والتوزیع 

 . 24،ص4ج،رضي، شرح الرضىال )3(

أوضـح  ،ابـن هشـام56ص،شـرح التسـهیل،ابـن مالك، االبیت على البحر الـوافر ،قیس بن زهیر )4(
 . 126ص ،معجم شواهد العربیة ،، أنظر هارون76،ص1ج،المسالك

 . 78، ص1ج ،أوضح المسالك ابن هشام  )5(
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إلى نصفه جاء قیاسـًا علـى سـقوط صـوت المـدّ  –في آخر الفعل المضارع  –الطویل 

أو أنّ انكمــاش صــوت المــدّ  ،لصــحیح اآلخــرالقصــیر فــي حــال جــزم الفعــل المضــارع ا

الطویـــل فـــي آخـــر الفعـــل المضـــارع النـــاقص حـــدث قیاســـًا علـــى انكمـــاش صـــوت المـــدّ 

ف أصـوات  ،الطویل في األفعال المضارعة الجوف ّ غ هـذا االنكمـاش تطـر ّ ولعلَّ ما سـو

   )1(. المدّ الطویلة

   :فنحن أمام ثالتة احتماالت

لــى نصــفه فــي آخــر الفعــل المضــارع النــاقص قیــاس انكمــاش صــوت المــد الطویــل إ-1

فـي آخـر الفعـل المضـارع الصـحیح اآلخـر، ) الحركـة(على حذف صوت المد القصـیر 

  )2(وعلى هذا القیاس فقدت أصوات المد الطویلة نصفها في األفعال الناقصة

قیــاس انكمــاش صــوت المــد الطویــل فــي آخــر الفعــل المضــارع النــاقص فــي حــال  -2

فـي حـال جـزم الفعـل المضـارع  )عـین الفعـل(وت المـد الطویـل الجزم على انكمـاش صـ

  األجوف في مثل لم یبع 

يَ  :ینـــام یتكـــون كـــل منهمـــا مـــن ثالثـــة مقـــاطع،یبیع،یقول :فاألفعـــال المضـــارعة
  م /نا / ع، ي/ بي/ي ،/ل/قو/

 :وعند جزمها قطـع مـن المقطـع األخیـر منهـا قمتـه؛ لتـوالي الحركـات فأصـبحت

ْ  ،یقولْ  ْ  ،یبیع وقـد شـكلت  ،فانضمت قاعدة المقطع األخیر إلى المقطع الذي قبلهـا ،ینام

ف إال أن ســكون قاعدتــه األخیــرة  مدیــداً  معــه مقطعــاً  ّ ن تطــر ٕ فــي غیــر موضــعه، فهــو وا

نما سكونها عالمة إعراب ي ،لیس من أجل الوقف ٕ ْ /ي  ،قولْ /وا   نام /ي ،بیع

ت العربیــة منـه بانكمـاش قمتــه الـواو فـي األول والیــاء  ّ فـي الثـاني واأللــف وقـد فـر

  :فأصبحت هذه األفعال )الفتحة ،الكسرة ،الضمة(في الثالث إلى نصفها 

  قُلْ /يَ  :لم یقلْ 

ْ / ي :لم یبع   بع

ْ /يَ  :لم ینم   نم
                                                 

دار الشــؤون  ،المــد واللــینالمطلبــي، غالــب فاضــل فــي األاصــوات اللغویــة دراســة فــي أصــوات  )1(
 . 294-293، ص1984،العراق ،الثقافیة للنشر

 . 52،ص1995، الكویت مصطفى من قضایا اللغة العربیةالنحاس،  )2(
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فاللتقـاء السـاكنین فیـه إذ إنّ األصـل لـم یقـول فـال بـد  ؛وبسبب فرار العربیة منه

فعل وال بدیل له لذا حـذف ألنها جذر أساسي في ال ؛من حذف أحدهما ال تحذف الالم

  )1(لوجود نصف الواو لیتحول المقطع المدید إلى مقطع طویل مغلق   ؛الواو

ف أصــوات المــد الطویلــة فــي المضــارع النــاقص المجــزوم-3 ّ إذ إنّ أصــوات المــد  ،تطــر

إذ یضعف تیار الهواء الخارج معهـا مـن  ،المتطرفة أكثر عرضة لالنكماش أو السقوط

  )2(الرئتین  

أن انكمـــاش أصـــوات المـــد الطویلـــة فـــي آخـــر الفعـــل المضـــارع  الجبـــوريویـــرى 

ـــاق ـــد الن ـــى مقطـــع مغلـــق  )ص ح ح(ص المجـــزوم هـــو تحـــول المقطـــع المدی ح  ص(إل

  )3(یتحول المصوت الطویل في المد إلى مصوت قصیر في الطویل المغلق) ص

وما ذهب إلیه الجبوري یمكن أن یحصل إذا جاء بعد الفعـل المضـارع النـاقص 

ّ بصائت قصیر في السلسلة الكالمیة تحو ال لـم یسـع (مجزوم صوت صامت غیر متلو

ْ  :ففي هذا الحال یحصل في الـدرج مقطـع مدیـد) المؤمن إلى الشر عـال فیـنكمش /یـس

صــوت المــد الطویـــل األلــف فــي المقطـــع عــال إلــى نصـــفه الفتحــة، فیتحــول إل مقطـــع 

ــلْ (طویــل مغلــق  مضــارع الــذي المــه واو أو عــل المــع الف ویحصــل مثــل هــذا أیضــاً ) عَ

  .یاء

ومثالــه فــي  ،یتكــون المقطــع المدیــد مــن صــوتین صــامتین بینهمــا صــائت طویــل

وفـي حشـوها المقطـع  .لین/ضال  :كلمة ضالین بدیة الكلمة وعند الوقف علیها مقطعاً 

َ /هـام/مد  :)مدهامتان(من كلمة ) هام( ألن قاعـدة المقطـع  ؛تـان وهـو هنـا مسـموح بـه/م

أي قطع الحركة عـن  ،ویسمح به عند الوقف .الذي بعده تبدأ بالصوت الذي انتهى به

                                                 

دار الشــؤون  ،المطلبــي، غالــب فاضــل فــي األاصــوات اللغویــة دراســة فــي أصــوات المــد واللــین )1(
 . 294-293، ص1984، العراق ،الثقافیة للنشر

 .ر السابق المصد )2(

دار الكتـب العلمیـة  ،مفهـوم القـوة والضـعف فـي أصـوات العربیـة ،محمد یحیى سالم ،الجبوري  )3(
 . 108-107ص ،1ط ،2006،بیروت لبنان
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أمـــا إذا كـــان قطـــع الحركـــة األخیـــرة عـــن قاعدتـــه الســـكون  ،قاعدتـــه األخیـــرة فـــي الوقـــف

  .)1(عالمة إعراب جزم الفعل المضارع أو بتاء فال تستسیغه العربیة

طـــع بانكمـــاش أصـــوات المـــد الطویلـــة قمتـــه وقـــد تخلصـــت العربیـــة مـــن هـــذا المق

  .)2(فتحول إلى المقطع الطویل المغلق  

ولـیس هـذا التعبیـر  ،وقد عبّر القدماء عن انكماش قمـة المقطـع المدیـد بالحـذف

ره  إال غموضاً  ّ   .)3(منهم في فهم الواقع المادي وتصو

هنـا،  ألصـوات المـد الطویلـة وال حـذفاً  فالدرس الصوتي الحدیث ال یرى سـقوطاً 

نمــا هــو انكمــاش لهــا أي قصــر فــي كمیتهــا ٕ وبعبــارة أدق قصــر زمــن النطــق بهــا إلــى  ،وا

   )4(نصف ما كانت علیه

فالعالقة بین األصوات القصیرة والطویلـة عالقـة نـوع بأصـل إذ إنّ الثانیـة تنشـأ 

ة النطق باألولى    بتضعیف مدّ

  )5(قال سیبویه عن صوت المد الطویل إنه حرف ممطول 

  ول تدل على أن أصوات المد القصیرة أصل والطویلة فرع علیها وكلمة ممط

ذا فعلــت العــرب ذلــك أنشــأت عــن  :وقــال ابــن جنــي فــي بــاب مطــل الحركــات ٕ وا
فتنشأ بعد الفتحة األلف، وبعـد الكسـرة الیـاء، وبعـد الضـمة  ،الحركة الحرف من جنسها

  .)6(الواو

اعلــــم أن الحركــــات أبعــــاض حــــروف المــــد واللــــین، وهــــي األلــــف والیــــاء  :وقــــال

 ،فالفتحـة والكسـرة والضـمة، فكما أنّ هذه الحروف ثالثة فكذلك الحركات ثـالث ،والواو

                                                 

 . 238ص،المطلبي، في األصوات اللغویة) 1(

ومثالــه مقــاطع  ،یتكــون المقطــع الطویــل المقفــل مــن صــوتین صــامتین بینهمــا صــائت قصــیر  )2(
ْ (كلمة  م ُ ه ْ لَّم لْ  ):عَ ْ / عَ م ْ / لِ م  .9 :العربیة أبحاث في أصوات :هُ

 ، 2010، 1، دار غریـــــب للطباعـــــة والنشـــــر ، طالنحـــــو والســـــیاق الصـــــوتيكشـــــك ، أحمـــــد ،   )3(
 . 372ص

 . 2010، 1، المجلد2مجلة آداب ذي قار، البصرة، العدد تقدیر الحركات ،قویدر، )4(

 . 438،ص4ج،الكتاب،سیبویه )5(

 . 123،ص3ج.1990جني، الخصائص، تحقیق محمد علي النجار، بغداد  ابن )6(
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وقــد كــان متقــدمو  ،والضــمة بعــض الــواو ،والكســرة بعــض الیــاء ،فالفتحــة بعــض األلــف

ون الفتحـــــة األلـــــف الصـــــغیرة ّ الصـــــغیرة والضـــــمة الـــــواو  والكســـــرة یـــــاء ،النحـــــویین یســـــم

  )1(وقد كانوا في ذلك على طریق مستقیمة  ،الصغیرة

 َ   لم یبقَ  ،لم یمحُ  ،لم یسع

طویـل مفتـوح یـس " یسـعى یبقـى یمحـو" فالمقطع األخیر من األفعـال المضـارعة

  قى /یب ،حو/یم ،عى/

 قصـــیراً  فلمـــا جزمـــت انكمشـــت قمـــة األخیـــر منهـــا إلـــى نصـــفها فأصـــبح مقطعـــاً 

   مفتوحاً 

َ لم    ع /یس :یسع

  حُ /یم :لم یمحُ 

  قَ /یب :لم یبق

ویرى رمضان عبد التـواب فـي معـرض تعلیقـه علـى كـالم ابـن جنـي السـابق أن 

هذهـــه األقـــوال تتفـــق والنظـــرة الحدیثـــة للعالقـــة القائمـــة بـــین الحركـــات القصـــیرة 

ّ علمــــاء األصــــوات مــــن : " وأصــــوات المــــد حیــــث یقــــول  ّ كمــــا یحــــس ــــه أحــــس أنّ

میة والـزمن المحدثین أن الفرق بین الحركات وحروف المد لیس إال فرقًا في الك

  )2(الذي یستغرق نطق كل واحد منهما 

ویرى الروابدة أن القدماء لم یستطیعوا توظیف هذا الفهم الدقیق للعالقة القائمـة 

بــین هــذه األصــوات فیمــا اصــطلحوا علیــه فــي إعــراب الفعــل المضــارع المعتــل 

ودلیله على ذلك قول ابن جني في موضه آخـر یقـول  )3(اآلخر في حالة الجزم

الحروف مجرى الحركة في نحـو قـولهم لـم _ أیضا _ وقد أجرت العرب : "فیه 

                                                 

إســماعیل واحمــد إلعــراب، تحقیــق محمــد حســن ابــن جنــي، أبــو الفــتح عثمــان، ســر صــناعة ا )1(
 . 33، 1ج. 2000رشدي شحاته، بیروت 

 408، 1978، 3عبد التواب ، رمضان ، فصول في فقه اللغة ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ط )2(

الروابدة ، محمد ، إعراب الفعـل المضـارع المعتـل اآلخـر المجـزوم ، مؤتـة للبحـوث والدراسـات  )3(
 49،ص 1997، المجلد الثاني عشر 
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، فحذفوا هذه الحروف للجـزم كمـا تحـذف  َ ، ولم یرمِ ، ولم یغزُ ، ولم یسع یخش َ

 ْ ، ولم یقعد   )1("له الحركات في نحو بم یقم ْ

فهــل هــذه األقــوال البــن جنــي تتفــق مــع بعضــها الــبعض وتبــدو متســقة وخاصــة 

الفعل المضارع المعتل اآلخر في حالة الجزم وتندرج تحـت  فیما یتعلق بإعراب

ســیاق علمــي واحــد فــإن كــان كــذلك فمــن أیــن جــاءت الفتحــة علــى آخــر األفعــال 

المعتلــة فــي حالــة الجــزم ،إذا كــان الحــذف حــذف حــرف ؟ أال یــدلّ وجــود هــذه 

الحركـــات التـــي علـــى أواخرهـــا علـــى حركـــة طویلـــة مـــن جنســـها حـــذفت للجـــزم ، 

مبــدأ ) لــم یقــم ( ، بــل نجــد مــن خــالل مثــال ابــن جنــي نفســه  لــیس هــذا فحســب

التقصــیر واإلشــباع الــذي أشــار إلیــه ســابقا فــي العلــة نفســها فعنــد إشــباع حركــة 

ذا قصرنا الحركة الطویلة حدث الفعل لم یقـم : القاف أصبح الفعل  ٕ لم یقوم ، وا
ل وقد رفضت العربیة وجود مثل لم یقوم لطـول الكلمـة حیـث تشـكل مقطـع طویـ

مغلــق فیهــا مكــروه فعمــدت إلــى تقصــیره فأصــبح یقــم بتقصــیر صــوت المــد إلــى 

مثـال ابـن جنـي ألنـه عنـد ) لـم یقعـد ( حركة من جنسه وهذا لم یحدث في مثل 

حـــذف صـــوت المـــد القصـــیر فـــي آخـــر الفعـــل فـــي حالـــة الـــزم لـــم یحـــدث مقطـــع 

   )2(كالذي حدث في الفعل یقوم في حالة الجزم 

كمــا أنهــم یقولــون فــي مثــل لــم یمــت، إنّ أصــله :"  ویقــول رمضــان عبــد التــواب

ــــواو  ــــواو ،فحــــذفت ال ــــاء وال ــــى ســــاكنان، الت یمــــوت، فحــــین جــــزم بالســــكون ،التق

للـــتخلص مـــن التقـــاء الســـاكنین، وهـــم هنـــا ینظـــرون إلـــى الخـــط مـــن ناحیـــة ومـــن 

ناحیة أخرى یعدّون الواو حرفًا مشكًّال بالسـكون، فـي حـین إنهـا فـي هـذه الحالـة 

لضمة الطویلة، والضـمة حركـة ، والحركـة ال توصـف بالسـكون ، عالمة على ا

ولــو نظــروا إلــى النطــق ، ودرســوا نظــام المقــاطع فــي اللغــة العربیــة ، لعرفــوا أنــه 

عنــد جــزم مثــل هــذا الفعــل بالســكون، أصــبح عنــدنا مقطعــان، الثــاني منهمــا زائــد 

                                                 

 18،ص1ابن جني ، سر صناعة اإلعراب ، ج )1(

  50الروابدة ، إعراب الفعل المضارع المعتل اآلخر المجزوم ، ص )2(
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فـــــي الطـــــول ، وهـــــو غیـــــر مقبـــــول فـــــي العربیـــــة ، وعندئـــــذ تقصـــــر حركـــــة هـــــذا 

  )1("قطعالم

ویـرى كمــال بشــر أنّ أصــوات المــد فــي حقیقــة األمــر إال حركــات طویلــة لهــا مــا 

للحركـــات القصـــیرة مـــن خـــواص وممیـــزات مـــع فـــارق واحـــد هـــو فـــارق القصـــر 

  )2(والطول 

فال یمكن وصف الیـاء فـي مثـل یقضـي والـواو فـي مثـل یـدعو واأللـف فـي مثـل 

یخشــى بأنهــا أصــوات ســاكنة ال تظهــر علیهــا الحركــة اإلعرابیــة فــي حالــة الرفــع 

ســواء أكــان ذلــك للتعــذر أم للثقــل ، ألنهــا حركــات والحركــات ال تقبــل الحركــات 

  باجماع القدماء والمحدثین 

هم أصوات المـد فـي  ویرى الروابدة أن هناك اشكالیة في أقوال العلماء وهي عدّ

آخر الفعـل المعتـل اآلخـر المـات الفعـل، ومعاملتهـا معاملـة الحـروف الصـحاح 

، ورغــم اعتقــاده أنّ األصــل االفتراضــي فــي بنــاء الفعــل المعتــل اآلخــر هــو كمــا 

أشـاروا قیاسـًا علــى الصـحیح مــن األفعـال ،إال أنّ هـذا األصــل غیـر مســتعمل ، 

نمــا یســاق لبیــان القاعــدة وشــرحها ، ال ولــیس لــه وجــ ٕ ود نطقــي علــى اإلطــالق وا

للتدلیل على استعماله في الحقیقة أي أنّ الم الفعل محذوفـة ولیسـت موجـودة ، 

وما هو موجـود ، ومـا ننطـق بـه فعـًال هـو صـوت مـدّ طویـل تكـون مـن صـوتین 

   )3(متماثلین أو متشابهین 

ة ط: " یقول داود عبده  ّ ویلـة مـن ضـمتین متـوالیتین الفعـل من أمثلة تكـون ضـم

ُ ( وأشــــباهه ، وأصــــله ) یــــدعو ( المضــــارع  علــــى وزن یفغــــلُ ، فــــالواو ) یــــدعو

تســقط لوقوعهــا بــین مــددین قصــیرین متمــاثلین همــا الضــمتان ، ثــم یتكــون مــن 

الضــمتین مــدّ طویــل مــن جنســهما نرمــز إلیــه فــي الكتابــة بحــرف الــواو وكــذلك 

                                                 

 408عبد التواب ، رمضان ، فصول في فقه اللغة ، ص )1(

، 1971، دار المعــــارف ، القــــاهرة ، 2بشــــر ، كمــــال محمــــد ، دراســــات فــــي علــــوم اللغــــة ، ط )2(
 77ص

 .الروابدة ، إعراب الفعل المضارع المعتل اآلخر المجزوم،، مؤتة للبحوث والدراسات  )3(
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ة وكــذلك الحــال فــي المعتــل اآلخــر با ّ ل الضــم ّ ُ ثــم تتحــو لیــاء حیــث األصــل یرمــي

  )1(إلى كسرة ، لمماثلة الیاء 

ن مـــن  ّ وتســـقط شـــبه العلـــة لوقوعهـــا بـــین علتـــین متمـــاثلتین همـــا الكســـرتان یتكـــو

لیل علـى  مجموعها كسرة طویلة نرمز إلیها في الكتابة العربیة بحـرف الیـاء والـدّ

ة ما نقول عدم سقوطها في المضارع المسبوق بحرف    :مثل) لن  (صحّ

  " َ ت الیاء ألنها لم تقع بین علتین متماثلتین " لن یقضي   )2(. فقد صحّ

ومــن هنــا فإننــا ال نســتطیع أن نــردد مــا قالــه القــدماء بــأنّ عــدم ظهــور الحركــة 

اإلعرابیـــــة فـــــي آخـــــر الفعـــــل المعتـــــل اآلخـــــر للتعـــــذر أو الثقـــــل ، إال إذا أخـــــذنا 

باالعتبار األصل االفتراضي غیر المستعمل قیاسًا علـى الصـحیح مـن األفعـال 

لــم تظهــر الحركــة ال مــا آل إلیــه الفعــل بعــد حــذف المــه كمــا نــرى ألن العــرب 

وألن الفعـل منتـهِ بحركـة والحركـة ال تقبـل  )3(اإلعرابیـة كمـا أشـار عبـاس حسـن 

ـــذلك فإننـــا نـــرى أنّ آخـــر الفعـــل المضـــارع المعتـــل  الحركـــة كمـــا أشـــرنا ســـابقا فل

اآلخــر هــو حركــة طویلــة ووزن األفعــال مثــل یقضــي ویــدعو ویخشــى هــو علــى 

ل الجـازم علـى هـذه األفعـال فـإن التوالي یفعي ، ویفعو ، ویفعى وفي حالة دخو 

الحركــة الطویلــة تختصــر إلــى حركــة قصــیرة مــن جنســها توضــع علــى الحــرف 

  . الذي قبلها 

   :حذف النون في األفعال الخمسة

" الزیـدان لـم یفعـال" تجزم األفعال الخمسة بحذف النون نیابة عن السـكون مثـل 

فهـذه كلهـا " وأنـت لـم تفعلـي" " تفعلـواوأنـتم لـم " " لـم یفعلـوا" والزیـدون " لـم تفعـال" وأنتما 

  .أفعال مضارعة مجزومة بلم وعالمة جزمها حذف النون نیابة عن السكون 

                                                 

 35ة ، مؤسسة الصباح ، الكویت ، صعبده ، داود ، دراسات في علم أصوات العربی )1(

انظــر البكــوش ، الطیــب ، ، التصــریف العربــي مــن خــالل علــم األصــوات الحــدیث ، مؤسســة  )2(
 164، ص1978، 3عبد الكریم بن عبداهللا ، تونس ، ط

 1، هامش 183،ص1حسن ، عباس ، النحو الوافي ، ج )3(
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 :)1(ویعلـل سـیبویه ســبب جعـل عالمــة جـزم األفعــال الخمسـة حــذف النـون بقولــه

اإلعـــراب یـــدخل علـــى آخـــر حـــرف فـــي الكلمـــة وهـــو النـــون، فلـــو جعلـــت النـــون حرفـــا 

ة الرفـع وفتحهـا فـي حالـة النصــب وكـان یلـزم مـن ذلــك لإلعـراب لوجـب ضـمها فـي حالــ

ألن الجـازم  ،أن تسكن، لذا فإن النون جاءت عالمة للرفع، لذا وجب حذفها في الجـزم

جعلــت النــون محذوفــة لســكونها  ع فــإن كــان فــي حالــة الرفــع یحــذف مــا یثبــت فــي الرفــ

  .كذلك نلحظ أن الجزم في األفعال نظیر الخفض في األسماء

  

  

                                                 

 . 499ص ،3ج، الكتاب، سیبویه )1(
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  الرابعالفصل 
  بناء الفعل المضارع

  
یبنــى الفعــل المضــارع عنــد اتصــاله بنــوني التوكیــد الثقیلــة والخفیفــة  علــى الفــتح 

  سناده إلى نون النسوة یبنى على السكونإوعند 

ة ّ   :نون التوكید الثقیلة والخفیفة من حیث القو

مــــن النــــون  یــــرى جمهــــور النحــــاة أن نــــون التوكیــــد الثقیلــــة أقــــوى وأكثــــر تأكیــــداً 

  الخفیفة، ومما ذكره النحاة في كتبهم ما یلي 

 ،فــإذا جئــت بالخفیفــة فأنــت مؤكــد"  )1(ذكــر ســیبویه فــي كتابــه عــن الخلیــل قولــه

ذا جئت بالثقیلة فأنت أشد توكیدا  ٕ   "وا

  من الخفیفة  فالثقیلة أشدّ توكیداً "  :)2(نحوه حیث یقول وقد ذكر ابن جني

  تفاق في الرأي بین سیبویه وابن جني ونرى اال

خالصــه  ،وكلتاهمــا لتأكیــد الفعــل: " )3(ویقــول األنبــاري  ٕ خراجــه عــن الحــال وا ٕ وا
  " لالستقبال، والثقیلة آكد في هذا المعنى من الخفیفة 

وبالخفیفــة  ،النــون الشــدیدة وهــي بمنزلــة ذكــر الفعــل ثــالث مــرات"  :)4(ویقــول الزركشــي

  "فهي بمنزلة ذكره مرتین 

ــغ فــي التأكیــد مــن المخففــة؛ ألن تكــرار : " )5(ویــرى ابــن یعــیش  أنّ المشــددة أبل

  النون بمنزلة تكرار التأكید 

  

                                                 

 . 509،ص3ج،الكتاب،سیبویه )1(

 ،دار الكتـــب الثقافیـــة ،اللمـــع فـــي العربیـــة،تحقیق فـــائز فـــارس أبـــو الفـــتح عثمـــان، ،ابـــن جنـــي )2(

 . 198ص،1972الكویت، 

 . 653،ص2ج،اإلنصاف ،األنباري )3(

تحقیـق محمـد أبـو ،فـي علـوم القرانالبرهـان الزركشي، بدر الدین محمد بـن عبـداهللا بـن بهـادر،  )4(
 . 419،ص2ج،1988،لبنان،بیروت،دار الجیل ،الفضل إبراهیم

 . 37،ص9شرح المفصل ج ابن یعیش، )5(
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  نون التوكید الثقیلة والخفیفة من حیث األصالة 
  اختلف العلماء في أصالة كل من النون الخفیفة والثقیلة 

لتخــــالف بعــــض  ؛فیــــرى البصــــریون أن نــــون التوكیــــد الثقیلــــة والخفیفــــة أصــــالن

  )1(أحكامهما 

إن الثقیلـة  :حیـث قـال الكوفیـون ،)2(ویرى الكوفیـون أن الخفیفـة فـرع عـن الثقیلـة

   )3(أصل ومعناها التوكید

اعلـم أن كـل شـيء دخلتـه الخفیفـة  :)4(ویرى سیبویه أن كـالّ منهمـا أصـل، فقـال

  .فقد تدخله الثقیلة، كما أن كل شيء تدخله الثقیلة تدخله الخفیفة

ـــة أزیـــد فـــي اللفـــظ والمعنـــىعـــدّ بعـــض النحـــاة الخفیفـــة أصـــالً  وقـــد  ،؛ ألن الثقیل

   )5(والخالي من الزیادة هو األصل ،والزیادة عارضة طارئة

إن  :أمــا قــولهم :وردّ األنبــاري قــول الكــوفیین بــأن الخفیفــة فــرع عــن الثقیلــة بقولــه

م :قلنــا ،الخفیفــة مخففــة مــن الثقیلــة ل فــي نفســه غیــر بــل كــل واحــد منهمــا أصــ ،ال نســّل

ن اشــتركا فـي التوكیــد.....،مـأخوذ مــن صـاحبه ٕ فهمـا متغــایران فـي الحقیقــة، والثقیلــة  ،وا

  )6(آكد في المعنى من الخفیفة 

  
  
  
  

                                                 

، ابــــن مالــــك، شــــرح 299،ص2ج،شــــرح التصــــریح،، األزهري141ص،الجنــــى الــــداني،المرادي )1(
 . 212،ص3ج،، حاشیة الصبان26،ص1ج،التسهیل

شــــــــرح  ،،األزهــــــــري493،ص4ج،الرضي،شــــــــرح الرضــــــــي ،141الجنــــــــى الــــــــداني ص،المرادي )2(

 .  212،ص3ج،،حاشیة الصبان300،ص2ج،التصریح

 2،ص2ج،1،2002، ط القاهرة، ر السالم، داحاشیة الدسوقي،مصطفى محمد ،الدسوقي )3(

 .  580،ص3ج،الكتاب ،سیبویه )4(

 . 40،ص2ج،شرح الرضيالرضي،  )5(

 . 653،ص2ج،نصاف،اإلاألنباري )6(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 81

  بناء الفعل المضارع على الفتح 1.4
 نون التوكید الثقیلة 1.1.4

واختلفــت أحكــام التوكیــد ، لقــد تعــددت صــور تأكیــد الفعــل المضــارع عنــد العــرب

فمواضـع یجـب أن یؤكـد بهـا الفعـل المضـارع بـالنون، ومواضـع یكـون فیهـا ، ومواضعها

  . )1( وقلیالً  إلى جانب مواضع یكون فیها التوكید نادراً  ،التوكید قریبا من الوجوب

هــــا واجبــــاً  :الموضــــع األول ، فیجــــب توكیــــد الفعــــل أن یكــــون توكیــــد الفعــــل المضــــارع ِب

   )2(جوابا لقسم غیر مفصول من المه بفاصل قبالً مست المضارع بالنون إذا كان مثبتاً 

ولــو أمعنــا النظــر فیمــا ســبق وجــدنا أنــه لوجــوب تأكیــد الفعــل المضــارع بــالنون 

  :أربعة شروط

   اإلثبات -1

  االستقبال -2

 في جواب القسم أن یكون الفعل واقعاً  -3

أال یفصل بین الفعل وال القسم فاصل                                                                                             -4

رع بــــالنون مثــــل قولــــه فــــإذا انطبقــــت هــــذه الشــــروط وجــــب توكیــــد الفعــــل المضــــا

ْ ( )3(تعالى م ُ نَّه دَ تَجِ َل َ َ  و َص ر ْ ى النَّاسِ  َأح َل ٍ  عَ اة َ ی َ َ ( )4(وقوله) ح نَّك َ لِّی َ و ُن َل ةً  َف َل ْ ب ا قِ اهَ ضَ ْ   )تَر

فإذا فقد شرط من الشروط السابقة ال یجوز توكیده، كأن یكون الفعـل المضـارع 
وا( )5(كقولــه تعــالى منفیــاً  ــاُل ِ  َق ــه ــأُ  تَاللَّ تَ ُ  تَْف كُر ــْذ َ  تَ ــف ُ ُوس منفــي ال یؤكــد،  )تفتــأ(فالفعــل ) ی

  .) تاهللا ال تفتأ(وتقدیره 

علـــى وجـــه  بـــالنون رغـــم أنـــه جـــاء منفیـــاً  وقـــد ورد المضـــارع فـــي الشـــعر مؤكـــداً 

   :الشذوذ ومنه قول الشاعر

                                                 

 ،، األزهــــري85،ص4ج،أوضــــح المســــالك، ،ابــــن هشــــام232،ص2ج،المقتضــــب،انظــــر المبرد )1(

 . 300،ص2ج،شرح التصریح

 . 185، ص4ج،شرح المفصل ،ابن یعیش )2(

 . 96البقرة آیة سورة )3(

 . 144آیة البقرة  سورة )4(

 . 85یوسف آیة  سورة )5(
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ببا  َ رى ص َ اقَ الو رامِ ولو فَ ل الكِ ْ ع تَنبا            فِ جْ ُ ء م ْ ر َ نّ الم دَ مِ   )1(حْ

  فالفعل یحمدنّ جاء مؤكدا بالنون شذوذا رغم مجیئه منفیا 

ــد مــن عدمــه أن توكیــد الفعــل یــرى البصــریون : آراء النحــاة فــي وجــوب التأكی

ومـــن مواضـــعها الفعـــل " :)2(یقـــول ســـیبویهالمضـــارع المســـتوفي للشـــروط بـــالنون واجـــب 

لزمــه ذلــك  ،لــةفــذلك ال تفارقــه الخفیفــة أو الثقی ،الــذي دخلتــه الم القســم ،الــذي لــم یجــب

  "كما لزمته الالم في القسم

  :رأي الكوفیین
لیقـــومنّ ولیقـــوم ویقـــوم وقـــد  :فنقـــول )3(یـــرى الكوفیـــون أنّ الـــالم والنـــون یتعاقبـــان

  :)4(استدلّ الكوفیون على هذا الرأي بقول الشاعر  

و أنَّ  َل َ تَحلِ و ْ س ُ تُ م ئْ ا شِ ني                 لمِ وقنّ أنّ لمى ألَ َ لُ كِ یا س تْ   ه القَ

  والشاهد ألوقنّ حیث یجیز الكوفیون تعاقب الم التوكید بعد النون

فالكوفیون یجیزون مثل هذا وربما علـى لهجـة خاصـة بقبیلـة عربیـة لـم یـذكروها 

  )5(أو أنها قبیلة من البادیة تحذف لسرعتها في الكالم 

  :الموضع الثاني
  )6(من الواجب  أن یكون توكید الفعل المضارع قریباً 

ویكون الفعل المضارع قریبا من الواجـب بعـد إمـا الشـرطیة، واألصـل فـي اللفـظ 

لـزم الفعـل النـون الثقیلـة  ،ولكنهـا مدغمـة فـإذا ضـمت إن إلـى مـا ،مفصولة)  ما+ ن إ(

                                                 

 . 3525،ص3ج،حاشیة الصبانالصبان،  )1(

 . 509،ص3ج ،الكتاب،سیبویه )2(

 . 319،ص3ج،حاشیة الصبانالصبان،  )3(

 . 361ص،  شواهد العربیة، معجم نظر هارونا البیت من الطویل )4(

،تحقیـق عـادل أحمـد عبـد البحـر المحیط أبو حیان األندلسي ، محمد بـن یوسـف ،تفسـیر نظرا )5(
،  1الموجـــــــــــــــود وعلـــــــــــــــي معـــــــــــــــوض ، دار الكتـــــــــــــــب العلمیـــــــــــــــة ، بیـــــــــــــــروت ، لبنـــــــــــــــان ، ط

 .142،ص3ج،2001

، 315،ص3ج،حاشـــــــیة الصـــــــبان، ، الصـــــــبان86ص ،4ج، أوضـــــــح المســــــالك، ابــــــن هشـــــــام )6(
 . 216،ص3ج،شرح األشموني، األشموني

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 83

وأكثـر النحـاة یؤیـدون هـذا الـرأي ألنهـا بمعنـى المجـازاة وشـبیه بـالم القسـم  )1(أو الخفیفة

بــالم ) مــا(كأنــه یفیــد زیــادة عمــوم فلشــبیه ، معنــى المجــازاة إمــا تفعلــنّ لتأكیــد :فــي قــولهم

  )2(القسم في كونها مؤكدة

ومــن مواضــعها  :)3(حیــث یقــول ،فســیبویه یــرى فــي ذلــك أنهــا قریبــة مــن الواجــب

وذلــك ألنهــم شــبهوا مــا بــالالم  ؛حــروف الجــزاء إذا وقعــت بینهــا وبــین الفعــل مــا للتوكیــد

  هذه الالم  فعل ألزموا النون آخره كما ألزموال اللما وقع التوكید قب ،التي في لتفعلنّ 

 ،ب مـن الواجـبقریـ_ الجـزاء  –وهذا یدل علـى أن توكیـد الفعـل المضـارع بعـد الطلـب 

ن شــئت لــم تقحــم النــون كمــا أنــك : )4(یقــول ســیبویه  ،وقــد یتــرك التوكیــد بهــا نــادراً  ٕ إن وا

  .بها جئت

وقد سار الفراء علـى نهـج سـیبویه وجمهـور النحـاة مـن أنهـا قریبـة مـن الواجـب، 

وال تكـــاد العـــرب تـــدخل النـــون الشـــدیدة وال : " )5(حیـــث یقـــول فـــي كتابـــه معـــاني القـــران 

  . لیعلم به تفرقة بینهما ،الخفیفة في الجزاء حتى یصلوها بـ إما من التخییر

مــا حرفــا تو  ٕ كیــد وهــذا مــا وضــحه ابــن یعــیش فــي وكــأني بقــول الفــراء أن الــالم وا

، مشـبهة بـالالم فـي لـتفعلن) أمـا(و) ما(فإنما دخلت النون حیث دخلت " )6(شرحه بقوله

  ".للتأكید  ، ووجه الشبه بینهما أنها حرفلتفعلن

ولهمــا علــى والــالم حــین دخ، التــي بعــد الطلــب أو الجــزاء )مــا(فوجــه الشــبه بــین

  .توكید احرف الفعل المضارع أنهما

                                                 

عرابه، الزجاج )1( ٕ  . 334،ص2ج،معاني القران وا

 . 186،ص4ج، شرح المفصل ،ابن یعیش )2(

 . 515-514،ص3ج ،الكتاب ،سیبویه )3(

 . 515،ص3ج،الكتاب،سیبویه )4(

أحمـــد یوســـف معـــاني القـــران، تحقیـــق  ،الـــدیملي أبـــو زكریـــا یحیـــى بـــن زیـــاد بـــن منظــور الفــراء، )5(

دار المصــــــــریة للتــــــــألیف  ،نجــــــــاتي ومحمــــــــد علــــــــي نجــــــــار وعبــــــــد الفتــــــــاح اســــــــماعیل شــــــــلبي
 . 414،ص1ج،مصر،والترجمة

 . 41،ص9ج،شرح المفصل ،ابن یعیش )6(
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لـم لزمـت النـون فعـل "  :)1(واجب حیث یقـول) ما(أن التوكید بعد ویرى الزجاج 

إذا  ،دون سائر أخواتها ؟ وهال لزمت سـائر فعـل الشـرط) ما(الشرط مع إن إذا لحقتها 

أن النـون لـم   :؟ الجواب فـي ذلـك)إن(كما لزمته مع ) ما(أدخلت على حرف المجازاة 

) مـا(؛ الخـتالف موضـعي )نإ(تلحق الشروط مع سائر حروف الجزاء كما لحقـت مـع 

وال یؤكــد الفعــل، ولــه مــن الرتبــة والمزیــة  ،وذلــك أنــه اســتقبح أن یؤكــد الحــرف، المؤكــدة

منـه قـبح تـرك  فمـا أكـد الحـرف والحـرف أشـد تمكنـاً  ،على الحرف ما لالسم على الفعل

ألنهــا أســماء  ؛ولــیس ســائر الحــروف إن فــي هاهنــا الموضــع ،تأكیــده مــع تأكیــد الحــرف

أال تـرى أن لالسـم مـن القدمـة مـا  ،فال تنكر أن تؤكـد هـي دون شـروطها ،وهي حروف

كمـا قـبح تـرك توكیـده مـع  ،فیقبح لذلك ترك توكید الفعل مع االسم ،للفعل على الحرف

  "الحرف 

وال یحـذف إال فـي  ،وهناك بعض النحاة من نسـب للمبـرد أن التوكیـد عنـده الزم

 :ن النحـوي والسـیوطي فیقـول ابـن یعـیشالشعر ومن هـؤالء النحـاة ابـن یعـیش وأبـو حیـا

؟ فــذهب المبـــرد إلــى أنهـــا  هــذه هـــل تقــع الزمـــة أوالً ) إمـــا(وقــد اختلفـــوا فــي النـــون مــع "
  .2"باألمر والنهي  الزمة وال تحذف إال في الشعر تشبیهاً 

ومـن ثـم قـال المبـرد " ویذكر السیوطي ذلك أیضا ومعه بیت مـن الشـعر فیقـول 

  :)3(كقوله" وز حذفها إال في الضرورة والزجاج إنها الزمة ال یج

 ِ ل محِ ُ ح كالثُّغام الم َ طا فأصب َ م   إما ترى رأسي تغیّر لونه                   شَ

  )4(ویرى أبو علي الفارسي أنه ال یلزم التوكید في هذا الموضع 

ــــ ) إن(وخالصـــة القـــول فـــي هـــذه المســـألة أن توكیـــد الفعـــل المضـــارع إذا كـــان ب

ن كـان بعـض النحـاة  ،وهـذا مـا علیـه معظـم النحـاة ،من الواجـب قریب) ما(المؤكدة بـ ٕ وا
  بالوجوب كالزجاج والمنع كالفارسي قد خالف ذلك أحیاناً 

                                                 

دار  ،تحقیـق إبـراهیم اإلبیـاريإعـراب القـران،  ،أبو إسـحاق إبـراهیم بـن سـرى بـن سـهل، الزجاج )1(
 . 606،ص2ج ،ه1420،القاهرة ،الكتب المصري

 41، ص 9ابن یعیش ، شرح المفصل ، ج) 2(

  248،ص11ج، البغدادي ،خزانة األدب،184ص حسان بن ثابت دیوانهالبیت من الكامل ل )3(

 319،ص3ج،، الصبان، حاشیةالصبان41،ص9ج،ابن یعیش، شرح المفصل )4(
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  أن یكون توكید الفعل المضارع بالنون كثیرا  :الموضع الثالث
إذا وقــع بعــد أداة طلــب وهــي النهــي  ویكــون توكیــد الفعــل المضــارع بــالنون كثیــراً 

  )1(واألمر والعرض واالستفهام والتمني والتحضیض والدعاء 

ومــن "  :فقــد أشــار ســیبویه إلــى بعــض هــذه األغــراض كاالســتفهام حیــث یقــول

وذلـك ألنــك تریـد أعلمنــي إذا  ؛مواضـعها النـون غیــر الواجبـة التــي تكـون بعـد االســتفهام

فـــأن شـــئت  ،ارت بمنزلـــة أفعـــال األمـــر والنهـــيصـــ ،اســـتفهمت وهـــي أفعـــال غیـــر واجبـــة

ن شئت تركتها ،أقحمت النون ٕ   )2(كما فعلت ذلك في األمر والنهي ، وا

فیقـول الزمخشـري عـن تشـبیه االسـتفهام  ،فاالستفهام هنـا یشـبه األمـر فـي معنـاه

واالســتفهام شــبه األمــر  ،بــاألمر وكــذلك األمــر والنهــي ألن الحاجــة تشــتد إلــى توكیــدهما

  )3(ه أخبرني ألن معنا

وزعـــم  :)4(أمـــا بالنســـبة للتحضـــیض والعـــرض والتمنـــي فقـــد ذكرهـــا ســـیبویه بقولـــه

ال تقولنّ  ،هال تقولنّ  :یونس أنك تقول ٕ افعـل  :فكأنـك قلـت ،وهذا أقـرب ألنـك تعـرض ،وا

  " لوال تقولنّ ألنك تعرض :ألنه استفهام فیه معنى العرض ومثل ذلك

  )5(أن یكون توكید الفعل المضارع بالنون قلیال  :الموضع الرابع
فجمهور النحاة ال یجیزون دخول نون التوكید علـى الفعـل المضـارع  :بعد ال النافیة-1

  )6( بعد ال النافیة وأن ما جاء من شواهد وأدلة على ذلك یعد ضرورة ونادراً 

وا( )7(ومن ذلك اختالفهم في تأویل قوله تعالى اتَُّق َ تْنَةً  و َنَّ  الَ  فِ یب ینَ  تُصِ ـوا الَّذِ ُ م َل ْ  َظ م ـنْكُ  مِ
 ْ نْكُم ةً  مِ اصَّ    .)خَ

                                                 

 315،ص3ج،،الصبان، حاشیة الصبان99،ص4ج،أوضح المسالك ،ابن هشام )1(

 513،ص3ج،الكتابسیبویه،  )2(

 185،ص4شرح المفصل جابن یعیش،  )3(

   514،ص3ج،الكتاب،سیبویه )4(

 .102،ص4ج،أوضح المسالك،ابن هشام )5(

 . 657-656،ص2ج،ارتشاف الضرب،أبو حیان األندلسي )6(

 . 25 :األنفال سورة)7(
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ه بنفـي المسـبوق المضـارع الفعـل علـى التوكیـد نون دخول أجاز جني فابن  وعـدّ

   )1(بالنهي له وتشبیهاً  قیاساً 

 إال بــالنون یؤكــد لــم منفیــاً  القســم بــه المجــاب المضــارع كــان إن مالــك ابــن ویــرى

  )2( بها یؤكد قد فحینئذ بال نفیه كان إن

 وجهــان فیــه النافیــة ال بعــد بــالنون المضــارع الفعــل توكیــد أن هشــام ابــن وذكــر

  )3( شاذا یكون أن یعني النهي على قیاسي واآلخر نافیة كانت إذا سماعي األول

 ؛النفـي بعـد المضـارع الفعـل علـى النـون دخـول فیـرفض الفارسـي علـي أبـو وأما
 تجــيء ال علــي أبــي وعنــد"  )4(الكافیــة صــاحب فیقــول الطلــب معنــى مــن تجــردت ألنهــا

ه ،اختیاراً  النفي بعد ده الطلب معنى من لعریّ ّ    األول في المؤكدة ما من وتجر

   بإن تسبق التي الزائدة ما بعد بالنون المضارع الفعل توكید -2

 التـي الواجـب غیـر أفعـال مواضـعهما ومن: )5( قائال كتابه في سیبویه ذلك بیّن

   وأشباهه ،تبلغنّ  ما بجهد:قولك في التي

   الجزاء بمثابة ألنه جائزا؛ الزائدة ما بعد المضارع الفعل توكید سیبویه جعل فقد

   وحیثما أینما مثل الفعل وبین بینها ما وقعت التي الجزاء حروف بعد -3
 فـي یقصـد وكأنه"  أین بمنزلة وحیث وما"  )6( قائالً  كتابه في ذلك سیبویه ذكر

   أین مثل جزاء حرف أنها في

ــــي ســــیبویه رأي هــــو وهــــذا ــــد جــــواز ف ــــه الجــــزاء حــــروف بعــــد التأكی  ومــــن"  قول

 شـبهوا ألنهـم وذلـك ،للتوكیـد) مـا( الفعـل وبـین ابینهـ وقعت إذا الجزاء حروف اضعهامو 

                                                 

 . 657،ص2ج،ارتشاف الضرب أنظر بو حیان األندلسي، )1(

 . 210،ص3ج،شرح التسهیل ،ابن مالك )2(

 . 324مغني اللبیب  ،،ابن هشام األنصاري102،ص4أوضح المسالك،ج،ابن هشام )3(

الكافیــة فــي النحــو النحــوي المــالكي ،جمــال الــدین أبــي عمــرو عثمــان بــن عمر ،ابــن الحاجــب )4(
 ،دار الكتــــب العلمیــــة،االســــترباذيشـــرحه الشــــیخ رضــــي الــــدین محمــــد بــــن الحســــن ) 646(ت

 .  404-402ص،2ج 1995بیروت 

 .516،ص3ج،الكتاب،سیبویه )5(

 . 518،صالمصدر السابق )6(
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 ألزمـوا كمـا آخـره النـون ألزمـوا الفعـل قبـل التوكیـد وقـع لمـا ،لـتفعلنّ  فـي التي بالالم) ما(

ن، الالم هذه ٕ   )1( بها تجي لم شئت إن أنك كما النون قحمت لم شئت وا

 القســـم بـــالم لهـــا تشـــبیهاً  الواجـــب مـــن قریبـــاً  بحیثمـــا التوكیـــد یعـــیش ابـــن جعـــل وقـــد

  .)2( المؤكدة

 )        لما ،لن،لم( بعد المضارع الفعل توكید-4

  )3( التوكید أنواع أقل لم بعد بالنون التوكید أن هشام وابن مالك ابن ذكر حیث

 المفسـرون ذكرهـا بـل النحـاة لهـا یتعـرض فلـم لمـا بعد المضارع الفعل توكید أما

 )4(تعــالى قولــه فــي الشــاذة القــراءات إحــدى فــي لمــا بعــد التوكیــد جــاء فقــد القــراءات فــي

ـــا( مَّ َل َ ِ  و ـــم َل ْ ع َ ـــهُ  ی َ  اللَّ ین ـــذِ وا الَّ ـــدُ اهَ ْ  جَ م كُ ْ ـــن ـــم قرئـــت)  مِ َ  ول  النـــون أراد وقیـــل المـــیم بفـــتح یعلـــم

 الـالم لفتحة إتباع الفتحة أن على خرجها حیان أبا ولكنّ  )5(فحذفها یعلمن ولما الخفیفة

  )6( الالم

  :الثقیلة بالنون المضارع الفعل توكید امتناع :الخامس الموضع

    منفي لفعل جوابا كان إذا المضارع الفعل توكید یمتنع-1

 جوابــاً  كــان إذا المضــارع الفعــل توكیــد یمتنــع أنــه النحــاة وجمهــور ســیبویه یــرى

ذا"  )7(ســیبویه وقــال .المنفــي للفعــل ٕ  التــي حالــه عــن تغیــره لــم منفــي فعــل علــى حلفــت وا

وا( )8(تعــالى قولــه ذلــك ومــن أفعــل ال واهللا :قولــك وذلــك ،تحلــف أن قبــل علیهــا كــان ــاُل  َق
 ِ تَأُ  تَاللَّه ُ  تَْف كُر ـْذ َ  تَ ـف ُ ُوس   لفعـل جـواب ألنـه) تفتـأ( المضـارع عـلالف توكیـد عـدم والشـاهد) ی

  )تفتأ ال تاهللا( منفي

                                                 

 . 515-514،ص3جالمصدر السابق  )1(

 . 40،ص9ج،نظر ابن یعیش، شرح المفصلا )2(

 . 106،ص4ج،أوضح المسالك ،ابن هشام )3(

 . 16آیة  :التوبة سورة)4(

 . 448،ص1ج،الكشافالزمخشري،  )5(

 . 72،ص3ج،البحر المحیط )6(

 . 105،ص3ج،الكتاب،سیبویه )7(

 . 85آیة  :یوسف سورة  )8(
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   الحالیة أو الماضي على دلّ  إذا بالنون المضارع الفعل توكید یمتنع -2

 علـــى یـــدل ولـــم ،الحالیـــة أو الماضـــي علـــى دلّ  إذا بـــالنون الفعـــل توكیـــد یمتنـــع

 أنــه البصــریون فیــرى الحالیــة وأمــا ،توكیــده یمتنــع فالماضــي بقســم المســبوق االســتقبال

 علــى یــدل الــذي الفعــل أن الكوفیــون یــرى بینمــا ،)1(لقســم جوابــا الحــال فعــل وقــوع یمتنــع

  )2( تأكید إلى یحتاج ال والثابت ثابت الحال

 علــى لداللتــه القســم بعــد بــالنون مؤكــد غیــر المضــارع ورود علــى األمثلــة ومــن

  :)3(الشاعر قول الحال

ُ ألَ  یمینا لَّ  بغض ٍ  كُ رِفُ        امرىء خْ َ ز ُ لُ  وال قَوال ی َ فع َ   ی

 بقــد مفصــوالً  ومســتقبالً  لقســم وجوابــاً  مثبتــاً  المضــارع الفعــل كــان إذا التوكیــد یمتنــع -3

 علـــى یــدلّ  والــذي للقســـم والجــواب المثبــت ،بــالنون المضـــارع الفعــل توكیــد یمتنــع

   بقد فعله عن مفصوالً  كان ولكنه ،االستقبال

  )4( أذهبن لقد واهللا :یقال أن یجوز وال أذهب لقد واهللا :نحو

   :التوكید نون إلى المسندة الخمسة األفعال
 كــان إن الرفــع نــون حــذفت التوكیــد نــون إلــى اآلخــر الصــحیح الفعــل أســند إذا 

ة وأبقیــت ،الســاكنین التقــاء مــن للــتخلص ؛الجماعــة واو تحــذف ثــم ،مرفوعــاً  ّ  قبــل الضــم

 المحـذوف أن علـى للداللـة اآلخـر واألمـر والجمع الواو بین للتفریق وذلك ؛لتوكیدا نونا

  .)5( واو

                                                 

) 471(المقتصــد فـــي شــرح اإلیضـــاح ت عبــد القـــاهر بــن عبـــد الــرحمن بــن محمـــد، الجرجــاني،)1(
 .  1129،ص2،ج1982 ،العراق ،دار الرشید للنشر ،تحقیق كاظم بحر المرجان

 . السابقالمصدر  )2(

، 95،ص4ج،أوضـــــح المســـــالك ،ابن مالـــــك،انظـــــر ،البیـــــت مـــــن المتقـــــارب ،الكمیـــــت بـــــن زیـــــد )3(
 ،هـــارون 215،ص3ج ،حاشـــیة الصـــبان ،، الصـــبان301،ص2شـــرح التصـــریح ج ،األزهـــري

 . 389ص،معجم شواهد العربیة

 . 665،ص2ج،شرح التسهیل ،ابن مالك )4(

 . 496،ص4ج،الرضي، شرح الرضي نظرا )5(
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 أو الخفیفـة النـون فیـه أدخلـت ثم،مرفوعـا الجمیـع فعل كان إذا" :)1(سیبویه یقول

نّ  :قولك وذلك ،الرفع نون حذفت الثقیلة نّ  ،ذاك لتفعُل ُ  ثـالث فیـه اجتمعـت ألنـه ؛ولتـذهب

  ".استثقاال فحذفوها ،نونات

نَّ ( )2(وجل عز قوله ذلك ومن ُل خُ تَدْ َ  َل د جِ ْ س َ م َ  اْل ام َ ر حَ  الرفـع نون حذف والشاهد) اْل

نَّ ( المضــارع الفعــل مــن ُل خُ ــدْ تَ  التــي النــون فحــذفت لتــدخلوننّ  واألصــل األمثــال لتــوالي) َل

 وبقیـت الـواو فتفحـذ ،التوكیـد ونـون الجماعـة واو بـین علیـه دلـیال الضمة وبقیت للرفع

  .علیه دلیال الضمة

 ،تحـذف االثنـین نون فإن الرفع في االثنین فعل إلى النون أسندت حالة في أما

 وأدخلــت ،مرفوعــاً  االثنــین فعــل كــان إذا" :)4(ســیبویه یقــول حیــث )3(األلــف تحــذف ولــم

 ؛النــون لسـكون األلـف تحـذف ولـم النونـات، الجتمــاع االثنـین نـون حـذفت الثقیلـة النـون
  " االثنین ترید أنك یعلم لم ذهبتهماا ولو المدغم الساكن قبل تكون األلف ألن

الَ  ( )5(تعـــالى قولـــه ومنـــه َ ـــانِّ  و َ ع یلَ  تَتَِّب ـــِب َ ینَ  س ـــذِ ـــونَ  الَ  الَّ ُ م َل ْ ع َ  وال( والشـــاهد )ی
 الحالــة هــذه فــي النــون فحــذف ،االثنــین ألــف بعــد ،بــالنون مؤكــدا الفعــل جــاء )تتبعــان

  . األمثال توالي من للتخلص

 ال النســوة نــون فــإن التوكیــد نــون إلــى النســاء جماعــة فعــل أســند حــال فــي أمــا

 اجتمــــاع كراهیــــة ،التوكیــــد نــــون وبــــین بینهمــــا فاصــــلة تــــزاد ولكــــن ،تبقــــى بــــل ،تحــــذف

  . )6(بالمفرد اللبس خشیة تحذف ال وأیضا ،النونات

ذا ":)7( ســیبویه قـال ٕ  یــا اضــربنانّ  :قلـت النســاء جمیـع فعــل فـي الثقیلــة أدخلـت وا

؟ وهــل نســوة ّ  فــأرادوا ،النونــات كراهیــة األلــف هــذه ألحقــت فإنمــا ،ولتضــربنانّ   تضــربنان

                                                 

 . 519،ص3ج،الكتاب ،سیبویه )1(

 . 27آیة  :الفتح سورة)2(

 . 37،ص9ج،انظر ابن یعیش، شرح المفصل )3(

 . 519،ص3ج،الكتاب ،سیبویه )4(

 . 89آیة :یونس سورة)5(

 . 38،ص9ج،شرح المفصل ،ابن یعیش )6(

 . 526،ص3ج،الكتاب،سیبویه )7(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 90

 كراهیــة النســاء نــون یحــذفوا ولــم للنونــان، الجمیــع نــون حــذفوا كمــا ،اللتقائهــا یفصــلوا أن

  " .الواحد وفعل فعلهن یلتبس أن

ن ٕ  التوكیــد نــون علیــه دخلــت الــذي بالســكون المجــزوم المضــارع الفعــل حركــت وا

  . اللبس ألمن بالفتح وحرك ، الحالین في ساكنة النون ألن ؛ بالفتحة حركته

 فلحقتـه ، مجزومـاً  كـان إذا الواحـد فعـل أن اعلـم: "  بقولـه سیبویه ذلك ویوضح

 الخفیفـــة ألن ؛ للجـــزم أســـكنت الـــذي الحـــرف وهـــو ، المجـــزوم حركـــت والثقیلـــة الخفیفـــة

 فیلتـــبس یكســـروا ولـــم ، فتحـــة والحركـــة ، ســـاكنة منهـــا األولـــى نونـــان والثقیلـــة ، ســـاكنة

لمــن:  قولــك وذلــك ، بــالجمیع الواحــد فیلتــبس یضــموا ولــم ، بالمؤنــث المــذكر  ، ذلــك اعْ

ا ، زیداً  وأكرمنّ  ّ م ٕ ه وا   .)1(" أكرمه تُكرمنّ

   :نون التوكید الخفیفة2.1.4

  :دخول الخفیفة على فعل االثنین بین المنع والجواز

  : البصریون ال یجوز عندهم أن تدخل نون التوكید الخفیفة في موضعین 

نــون رفــع فعــل االثنــین التــي هــي لإلعــراب ؛ ألن نــون التوكیــد عنــدما : الموضــع األول 

تــدخل علــى الفعــل المعــرب تــرده إلــى أصــله ، وهــو البنــاء ، فــإن ســقطت النــون بقیــت 

  :2"األلف ،فإذا أدخلنا نون التوكید الخفیفة یحدث واحدة من اآلتي 

ْ  تحذف األلف وعندها یلتبس فعل االثنین بالواحد مثل -1 ربان ضْ َ َ  –ی ن َ رِب ضْ َ  ی

تكســــر نــــون التوكیــــد ، وعنــــدها ال یعــــرف هــــل هــــي نــــون اإلعــــراب أم نــــون  -2

ضرِبان  َ  التوكید مثل ی

تبقـــــى ســـــاكنة ، وعنـــــدها یجمـــــع بـــــین ســـــاكنین مظهـــــرین فـــــي اإلدراج مثـــــل  -3

ضرِبان  َ  ی

وهــو فعــل جماعــة النســوة ال یخلــو مــن أمــور إذا لحقتــه نــون : الموضــع الثــاني 

  :3"التوكید الخفیفة 
                                                 

 . 519-518،ص3ج،الكتاب،سیبویه )1(

، ابـــــن هشـــــام ، 492، 4، الرضـــــي ، شـــــرح الرضـــــي ،ج652، ص2جاألنبــــاري ، اإلنصـــــاف  )2(
 . 101-99، ص4أوضح المسالك ، ج

 . 38، ص9، ابن یعیش ، شرح المفصل ، ج652، ص2األنباري ، اإلنصاف ،ج )3(
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1-  ْ ن َ ن ْ ضرِب َ  أن تبقى النونان مظهرتین ، یؤدي ذلك إلى اجتماع المثلین مثل ی

إدغام أحدهما في اآلخر یؤدي إلى تسكین الم الفعل فیلتقـي سـاكنان یـؤدي  -2

 ْ ن َ ن ْ ضـــرِب َ نَّ  –إلــى تحـــرك الــالم فیحـــدث اللـــبس بفعــل الواحـــد مثــل ی ْ ضـــرِب َ  –ی
 َ ن ْ ن ْ ضرِب َ نَّ  –ی َ رِب ضْ َ  ی

ْ  تلحق األلف یؤدي أن -3 نان ْ رِب ضْ َ   تكسر النون منعًا لاللتقاء الساكنین مثل ی

أمــا یــونس بــن حبیــب فقــد رفــض دخــول نــون التوكیــد الخفیفــة علــى فعــل االثنــین 

  أو جماعة النسوة 

وأمــا مــن أجــاز دخــول نــون التوكیــد الخفیفــة علــى فعــل االثنــین وجماعــة النســوة 

  :وحجتهم في ذلك )1( فهم الكوفیون ما عدا الكسائي

ألن النـون الخفیفـة مخففـة مـن الثقیلـة  ؛نون الثقیلة تدخل هذین الموضعینأن ال .1

وعلــى رأي الكــوفیین فإنــه یجــوز دخــول الخفیفــة فــي هــذین الموضــعین فالثقیلــة 

ولكــن الخفیفــة مختلــف  ،تــدخل علــى فعــل االثنــین وجماعــة النســوة دون خــالف

لـــى فعـــل فیجـــوز عنـــدهم دخولهـــا ع، فیهـــا فهـــي عنـــد الكـــوفیین فـــرع عـــن الثقیلـــة

  .االثنین وجماعة النسوة

ــــد الفعــــل المســــتقبل .2 ــــى كــــل فعــــل  ،أن النــــون تــــدخل لتوكی فیجــــوز أن تــــدخل عل

 .مستقبل وقع في هذه المواضع 

  :الوقف على نون التوكید الخفیفة

نـــون التوكیـــد الخفیفـــة ســـاكنة وال بـــدّ أن یســـبقها إحـــدى الحركـــات الثالثـــة وهـــي 

 :2"یقـول سـیبویه قبلها فتحة ووقفت علیهـا قلبـت ألفـاً الفتحة والضمة والكسرة فإذا كانت 

كمـا فعلـت  ،ثم وقفـت جعلـت مكانهـا ألفـاً ،كان الحرف الذي قبلها مفتوحـاً  إذا اعلم أنه" 

وذلك ألن النـون الخفیفـة والتنـوین فـي موضـع  ؛ذلك في األسماء المنصرفة حین وقفت

التنـوین سـاكن  وهـي عالمـة والنون الخفیفـة سـاكنة كمـا أن  ،وهما حرفان زائدان، واحد

أجریـــت _ النـــون الخفیفـــة  –فلمـــا كانـــت كـــذلك ، توكیـــدها أن التنـــوین عالمـــة المـــتمكن

  .اضربا إذا أمرت الواحد وأردت الخفیفة :وذلك قولك -التنوین –مجراها في الوقف 
                                                 

 . 650،ص2ج،اإلنصاف ،األنباري )1(

 . 521،ص3ج ،الكتاب، سیبویه )2(
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فـــالنون فـــي هـــذه الحالـــة تشـــبه التنـــوین فهنـــاك تشـــابه كبیـــر بـــین النـــون الخفیفـــة 

مثلـة ذلـك علـى الوقـف علـى الخفیفـة المفتـوح مـا قبلهـا مـن القـرآن قولـه والتنوین، ومـن أ

ّ وجل  اً (عز َ ع َف ْ نَس ِ  َل ة َ ی النَّاصِ   وقف الجمیع علیها باأللف ) ِب

  :)1(ومن ذلك قول النابغة الجعدي

َثَْأرا اقِصاتِ ألَ ّ ربِّ الر َ هِ              فإنّي و ْ بَأعراضِ قَوِم ثَْأر َ ْ ی م   ْ یكُ َل

عنــد الوقــف،  أبــدل نــون التوكیــد الخفیفــة المفتــوح مــا قبلهــا ألفــاً ) ألثــأرا(والشــاهد 

 ْ   واألصل أثأرن

أبــدلت النــون  وخالصــة القــول أنــه إذا كــان مــا قبــل نــون التوكیــد الخفیفــة مفتوحــاً 

هـــو التفریـــق بـــین النـــون األصـــلیة فـــي الكلمـــة  ، وكـــأن القصـــدعنـــد الوقـــف الخفیفـــة ألفـــاً 

  ل الكلمة والنون الزائدة الالحقة لكما

بعـد إبـدالها ألفـًا  أما خالف الكوفیین فقد روي عنهم  كتابة نون التوكیـد الخفیفـة

،  ٌ ٌ  أما في حال سبق نون التوكید الخفیفـة مضـموم فإنهـا تحـذف كمـا یحـذف  أو مكسـور
ْ یـــا قـــوم واألصـــل اضـــربون :التنـــوین فـــي حالـــة الرفـــع والجـــر، فالمضـــموم نحـــو ن ُ اضـــرب

ن یا هندُ واألصل اضرِبین  وحذف التنوین في الرفع أما   )2(في المكسور فنحو اضرِب

  :حذف نون التوكید الخفیفة

ة مواضع منها    وتحذف نون التوكید الخفیفة في عدّ

، بــــل )3(وعنــــدها ال نحركهــــا اللتقــــاء الســــاكنین  ،تحــــذف مــــع التقــــاء الســــاكنین -1

ذا  :یقـول سـیبویه عـن ذلـك ،ألنها تختلف عن التنـوین فـي هـذه الحالـة؛تحذف ٕ وا
ذهبت كما تذهب واو یقل اللتقـاء  ،أو ألف الوصل ،كان بعد الخفیفة ألف والم

وكان فـي االسـم  ،فرقوا بین االسم والفعل ،ولم یجعلوها كالتنوین هنا ،الساكنین

  . ألن االسم أقوى من الفعل وأشد تمكناً ؛ أقوى

                                                 

،  1جمــع واضــح الصــمد ، دار صــادر ، ط، فــي دیوانــه ،البیــت مــن الطویــل لنابغــة الجعــدي )1(

 . 29ص ،1998

 .  2/650األنباري ، اإلنصاف )2(

 . 659،ص2ج،اإلنصاف،،األنباري523،ص3ج،الكتاب،سیبویه )3(
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ـلْ ( )1(فالتنوین ال یحذف بل یحرك بدلیل أنه قرأ بعض القـراء قولـه تعـالى َ  ُق ـو  هُ
 ُ ٌ  اللَّــه ــد َ ُ  )1( َأح ُ  اللَّــه د َ ــم ُ (بحــذف التنــوین  )الصَّ اللتقــاء الســاكنین والســبب حـــذف ) أحــد

النـون الخفیفــة عنــد التقــاء الســاكنین بینمــا حركــوا التنــوین لتمییــز االســم عــن الفعــل وألن 

  .)2(األسماء أقوى من األفعال 

ن یــا زیــدون  تحــذف النــون الخفیفــة فــي الوقــف بعــد ضــمة أو كســرة نحــو -2 ُ اضــرب

ْ یـــــا هنـــــد فلــــو أردت الوقـــــف علـــــى الفعــــل فتقـــــول وا واضـــــرِبي   :واضــــرِبن ُ ـــــرِب اضْ

  .)3(فتحذف نون التوكید الخفیفة للوقف

حــذف النــون تخفیفــا وهــو نــادر ولكنــه یكثــر فــي الشــعر إذا دلّ علیــه دلیــل قــال  -3

ن لـــم یكـــن بعـــدها ســـاكن علـــى تـــوهم  ،وربمـــا حـــذفت فـــي الشـــعر :ابـــن یعـــیش ٕ وا
وكانــت الفتحــة  ،إذا كــان حــذفها ال یخــلّ بــالمعنى فهــي تحــذف تخفیفــاً  الســاكن

 .)4(علیها  قبلها دلیالً 

ّ وجــل  -4 ِٕنَّ ( )5(ومــن ذلــك قولــه عــز ا َ ا و ً یــر ثِ ــنَ  كَ ِ  مِ ــاء َط َل خُ ــي اْل غِ ْ ب َ ی ْ  َل م ُ ــه ضُ ْ ع َ قــرئ )ب

ْ علـى تقـدیر ، لیبغي بفـتح الیـاء علـى تقـدیر حـذف النـون الخفیفـة وأصـله لیبغـین

 .)6(قسم محذوف 

  : )7(ومن ذلك قوله علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه

                             ْ ّ من الموتِ أفر   في أيِّ یومي

                             ْ ر قدر أم یوم قُدِ ُ   أیوم لم ی

                                                 

 .2-1آیة  :اإلخالص سورة)1(

 . 496،ص4ج،نظر الرضي، شرح الرضيا )2(

 . 102،ص4ج،أوضح المسالك ،نظر ابن هشاما )3(

 . 79،ص2ج،همع الهوامع،السیوطي )4(

 . 24آیة : سورة ص )5(

 . 377،ص7ج،البحر المحیطأبو حیان ،  ،370،ص3ج،الكشافالزمخشري،  )6(

، وبــــال نســــبة فــــي خزانــــة األدب 43البیــــت مــــن الرجــــز لعلــــي بــــن أبــــي طالــــب فــــي دیوانــــه ص )7(
4/589. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 94

ْ (واألصــل  ،أفــر حیــث حــذف النـون الخفیفــة تخفیفــاً  :والشـاهد قولــه  وأیضــاً ) أفــرن

  .واألصل لم یقدرا) لم یقدر(زم من قوله حذف نون التوكید بعد الج

  :إعراب الفعل المضارع المتصل بنون التوكید
 ةإنّ األفعال الصـحیحة المتصـلة بنـون التوكیـد تبنـى علـى الفـتح واختـاروا الفتحـ

  .)1(ألنها أخف الحركات

 كَالَّ (ویستوي في ذلك إسناده إلى المفرد المذكر الغائب أو الغائبة كقوله تعالى 
نَّ  َذ َ ب نْ ُ ی   .)2() َل

كانت مرفوعة أو منصوبة أو مجزومـة فهـي مبنیـة علـى الفـتح اعلم أنّ األفعال 

األولـى مـن الثقیلـة السـاكنة والخفیفـة ســاكنة  ،فـالنون الخفیفـة والثقیلـة نونـان ،ولـم تسـكن

وقد حركت لتجعل مع النون كالشيء الـذي یضـم إلـى غیـره فـیجعالن  ؛فیجتمع ساكنان

  .)3( واحداً  شیئاً 

  :االختالف في بناء الفعل المضارع المتصل بنون التوكید

  )4(یرى المبرد وابن السراج أن الفتحة حركة بناء للتركیب 

أن الفتحـــة عارضـــة للســـاكنین حیـــث یقـــول  :ویـــرى ســـیبویه والزجـــاج والســـیرافي

 كـان الفعـل أو بل الحركة للساكنین معرباً  ،وقال الزجاج والسیرافي"  )5(صاحب الكافیة

 ،فعـاد إلــى أصـله مـن البنــاء ،ألنـه یلحـق النــون بعـد الفعـل عــن شـبه األسـماء ؛مبنیـاً  أو

  .، فحرك بالفتح صیانة من الكسرفلزم تحریكه للساكنین ،واألصل في البناء السكون

لــى ذلــك أشــار ســیبویه أي وجــوب مخافــة الوقــوع فــي اللــبس ٕ ذا" :وا ٕ كــان فعــل  وا

لئال یلتـــبس الواحـــد ؛ثـــم لحقتـــه النـــون صـــیّرت الحـــرف المرفـــوع مفتوحـــا ،الواحـــد مرفوعـــاً 

ْ  :بالجمیع وذلك قولك علن فْ ْ یا زید  ،هل تَ جن ُ ر   .)6("وهل تَخْ

                                                 

 .19، ص3ج ،المقتضب ،المبرد )1(

 .4آیة  :الهمزة سورة)2(

 .19،ص3ج،المقتضب،المبرد )3(

 . 662، ص4ج ،ارتشاف الضرب،أبو حیان األندلسي )4(

 . 405،ص2ج،الكافیةشرح ،ابن الحاجب )5(

 . 519،ص3ج،الكتاب ،سیبویه: نظرا   )6(
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   :إعراب الفعل المضارع المعتل المسند إلى نون التوكید

  :فعل المضارع المعتل باأللف

وأردت  ،طبــــةأســــند إلــــى واو الجماعــــة أو یــــاء المخا إذا كــــان آخــــر الفعــــل ألفــــاً 

 :فتقـول ،فإنك تحذف آخر الفعـل وتثبـت الـواو مضـمومة والیـاء مكسـورة ؛توكیده بالنون

ین" ون ویا هند اخشَ   .ف آخر الفعل وهو حرف العلة األلفوذلك بحذ )1(" یا قوم اخشَ

أما عند إسناد فعل آخره ألف إلـى غیـر واو الجماعـة أو یـاء المخاطبـة فإننـا ال 

ــینّ ســعدنحــذف آخــره بــل نقلبــه یــا  ،ء مفتوحــة مــع المفــرد المــذكر والمثنــى، كقولــك لیخشَ

نان یــا  :وســاكنة مـع نـون النســوة نحـو ،ولتخشــیانّ یـا سـعدان ،ولتخشـینّ یـا سـعد ْ ـی ولتخشَ

  .)2(هندات 

ــــاء ــــف ی نمــــا وجــــب جعــــل األل ٕ ــــالنون؛وا ــــي الفعــــل المؤكــــد ب وهــــو  ،ألن الكــــالم ف

، )یسـعى(وال تكون األلف فیهما إال منقلبة عـن یـاء غیـر مبدلـة مثـل  ،المضارع واألمر

  .)3(والیاء منقلبة عن واو مثل یرضى  ،أو مبدلة من یاء

  :المضارع المعتل بالیاء أو الواو

، إذا الــواو التــي هــي بمنزلتهــا، و اعلــم أن الیــاء التــي هــي الم  :)4(یقــول ســیبویه

أخرجتهـا كمـا تخرجهـا إذا جئـت بـاأللف  ،قیلةفي الجزم ثم ألحقت الخفیفة أو الث حذفت

ومــا قبلهــا مفتــوح كمــا  ،ألن الحــرف یبنــى علیهــا كمــا یبنــى علــى تلــك األلــف ؛لالثنــین

ینّ زیدا :وذلك قولك ،یفتح ما قبل األلف ِم ْ نّ زیدا ،ار َ ی نّ  ،واخشَ َ و ْ ز   وأغُ

ن كانــت الــواو والیــاء  ٕ ثــم ألحقــت الخفیفــة أو الثقیلــة  ،محــذوفتین ســاكنتینغیــر وا

والتفســیر فــي ذلــك كالتفســیر فــي المحــذوف وذلــك  ،حركتهــا كمــا تحركهــا أللــف االثنــین

نّ  :قولك َ و نّ ألدعُ َ ی ضَ ْ   ".، وألر

                                                 

تحقیـق محمـد  ،شرح األشموني أبو الحسن نور الدین علي بن محمد بن عیسى، ،األشموني  )1(

 . 223،ص3ج3ط،تحاد العربي، مصردار اال ،ي الدین عبد الحمیدیمح

 . 1415،ص3ج،شرح الكافیة الشافیةابن الحاجب،    )2(

 . 329،ص3ج،حاشیة الصبانالصبان،    )3(

 .  529-528،ص3ج،الكتاب،سیبویه   )4(
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أو  فـإن كـان مـع آخـره واواً  ،ویفتح آخر الفعل المضارع مع النون لتركیبـه معهـا

نّ ولتقــ :ویــاء بعــد حركــة مجانســة حــذفت نحــو ضــمیراً  ُ ن یــا هنــدلتقــوم أمــا إذا كانــت  ،وِم

ن یا قوم بضـم الـواو  ُ و شَ بعد حركة غیر متجانسة وهي الفتحة تثبت محركة بها نحو اخْ

ن یا هند بكسر الیاء  ِی شَ   .)1(واخْ

  
  بناء الفعل المضارع على السكون 2.4

  :نون النسوة

وهــي إحــدى ضــمائر الرفــع المتصــلة التــي تلحــق أواخــر األفعــال الصــادرة إلــى 

ــاتُ ( )2(وذلــك نحــو قولــه تعــالى،اإلنــاث وتكــون مفتوحــة ســاكن مــا قبلهاجماعــة  لََّق َط ُ م اْل َ  و
نَ  ْ بَّص َ تَر َ   فالنون ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل  )ی

وذهــب جمهـــور النحــاة إلـــى أن نــون النســـوة اســم، فـــي حــین یـــرى المــازني أنهـــا 

  . )3(حرف وبذلك خالف جمهور النحاة 

أو  ، فیبنــى علــى الســكونتصــل بــه نــون نســوةوالفعــل المضــارع معــرب مــا لــم ت

علــى  وهــذا مــذهب ســیبویه وذلــك حمــالً  تباشــره نــون التوكیــد وعنــدها یبنــى علــى الفــتح

علـى  ویكـون الفعـل معهـا مبنیـاً  )5(واألصـل فـي البنـاء السـكون)4(الماضي المتصل بهـا 

 َ ن ْ رِب ضْ َ   .)6(السكون نحو الهندات ی

نمــــا بنــــي المتصــــل بنــــون اإلنــــاث كـــــ :یقــــول ابــــن مالــــك ٕ َ " وا ن ْ علــــى  حمــــالً "یســــر

وعروض حركة البنـاء فـي  ،ألنهما مستویان في أصالة السكون ،الماضي المتصل بها

                                                 

 . 402،ص4ج ،همع الهوامع،السیوطي )1(

 . 228آیة  :البقرة سورة )2(

 . 284، ص4ج،مغني اللبیب ،ابن هشام األنصاري )3(

 . 177-1/176 ،انظر شرح الكافیة الشافیة ابن الحاجب، )4(

 . 402، ص4،جهمع الهوامع،السیوطي )5(

 . 1/39 ،شرح ابن عقیل، ابن عقیل )6(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 97

وقـــد روجـــع األصـــل بـــالنون فـــي الماضـــي  ،وحركـــة اإلعـــراب فـــي المضـــارع ،الماضـــي

  .)1(فروجع األصل بها في المضارع

فعـل المضـارع علـى السـكون عنـد اتصـاله وقد ذكر النحاة ثالثـة أسـباب لبنـاء ال

  :بنون اإلناث وهي

 وذلـك ألن المضـارع والماضـي یتشـابهان فـي أصـالة ؛الحمل على الماضي -1

  .الحركة السكون وعروض

 .؛ ألن النون من خصائص األفعالنقصان شبهه باالسم -2

 .)2(أن النون فاعل وهي جزء من فعله -3

وهذا تعلیـل للحمـل علـى الماضـي فـي كـون  :)3(ویعلله الصبان في شرحه بقوله

وهمـــا أي المضـــارع والماضـــي  ،ال فـــي البنـــاء علـــى الســـكون كمـــا عرفـــت اآلخـــر لفظـــاً 

ّ مــن أن األصــل األصــیل فــي  مســتویان فــي أصــالة الســكون وعــروض الحركــة لمــا مــر

إذا كـان الماضـي والمضـارع مسـتویین  :فـإن قلـت ،وفي المبني السـكون ،األفعال البناء

المــراد باالســتواء  :قلــت ،ة الســكون فــال معنــى لحمــل المضـارع علــى الماضــيفـي أصــال

ولمـا خـرج المضـارع عـن أصـله وأعـرب ضـعفت  ،االشتراك، ولو مع التفـاوت فـي القـوة

أصالة السكون فیه، فحمـل علـى الماضـي الـذي لـم یخـرج فلـم تضـعف أصـالة السـكون 

  . فیه

بنـــــون اإلنـــــاث معربـــــة، ویـــــرى ابـــــن درســـــتویه والســـــهیلي أن األفعـــــال المتصـــــلة 

  .)4(. واإلعراب عندهم مقدر منع من ظهورها ما عرض فیه من الشبه بالماضي

واتصلت به نـون النسـوة فعنـدها  ،أما إذا سبق الفعل المضارع بناصب أو جازم

ألنـــه لـــو  ؛ولـــم تظهـــر التأنیــث فـــي الفعـــل ،ألنهـــا عالمــة إعـــراب ؛ال تحــذف منـــه النـــون

ــــون" :حــــوســــقطت النــــون الشــــتبه بالمــــذكر ن ْ تَعفُ ــــن ین ،َل ِم ْ ــــر َ فجمــــع المؤنــــث فــــي " ولــــم ی

                                                 

 . 177-1/176 ،شرح الكافیة الشافیة ابن الحاجب، )1(

 . 1/73 ،همع الهوامع ،السیوطي )2(

 . 1/6 ،انظر الصبان، حاشیة الصبان )3(

 ،حاشــیة الصــبان،، الصبان1/65 ،شــرح التصــریح ،،األزهــري1/73همــع الهوامــع  ،الســیوطي) 4(
1/92-93  . 
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المضــارع علــى حالــة واحــدة فــي الرفــع والنصــب والجــزم، فــال تحــذف نــون النســوة فــي 

وحتـى یـتم التفریـق بـین  ،ألنها بمثابة الشيء الواحد في جماعـة اإلنـاث ؛جمیع األحوال

  .)1(أو لجماعة النساء ،إسنادها لألفعال الخمسة

ألنــك  ؛نــون جمیــع المؤنــث لــم تســقط فــي حــال النصــب والجــزمو  :"یقــول الخلیــل

ني :إذا أسقطت هذه النون ذهب الضـمیر وكـذلك نقـول َ ون ـدعُ َ ني ،هـنَّ لـم ی َ ون  ،وهـنَّ یـدعُ

  2""استوى الرفع والنصب والجزم

ویعلــــل الفــــراء مالزمــــة نــــون النســــوة للفعــــل المضــــارع المســــند إلیهــــافي جمیــــع  

للنصب أو الجـزم لـم  ،اإلناث من الفعل المضارعاألحوال، بأنك لو أسقطت نون جمع 

نمـا قـال " حیث یقول.ولیس حال النون في األفعال الخمسة هكذا، یستبن لهنّ تأنیث  ٕ وا
الَّ ( ْ  ِإ ونَ  َأن ُف ْ ع َ ْ  ی َ  َأو و ُف ْ ع َ ي ی ِ  الَّذِ ه دِ َ ی ةُ  ِب دَ ْق ـاحِ  عُ وفعـل  ،بـالنون ألنـه فعـل النسـوة  )3( )النِّكَ

َ  :النسـوة بــالنون فـي كــل حــال یقـال ضــرِبن َ ، ألنــك لـو أســقطت النــون  ،هــنّ ی َ ضــرِبن َ ولـم ی
نمــا قالــت العــرب  ،مــنهن للنصــب أو الجــزم لــم یســتبن لهــنّ تأنیــث ٕ ْ یعفــ(وا ــن  ،للقــوم) واَل

فــإذا أســقطوا نــون االثنــین  ،ونونــاً  ولــن یعفــوا للــرجلین ألنهــم زادوا لالثنــین فــي الفعــل ألفــاً 
ـت األلـف علـى االثنـین وكـذلك واو للجزم أو  تـدلّ علـى الجمـع إذا  )یفعلـون(النصـب دّل

  )4(". أو نصباً  أسقطت النون جزماً 

ورأى أن الفعــــل المضــــارع المســــند إلــــى نــــون جمــــع  ،وذهـــب الزجــــاج إلــــى ذلــــك

للـزوم  ،معنى أنه مالزم للبناء على السـكونیستوي فیه الرفع والنصب والجزم بالمؤنث 

إال أنّ جمــع  ،وموضــع أن یعفــون نصــب بــأن : )5(حیــث یقــول، یــهنــون جمــع المؤنــث ف

  .رع تستوي في الرفع والنصب والجزم المؤنث في الفعل المضا

                                                 

 . 125ص ،همع الهوامع ،السیوطي )1(

، 1الفراهیــدي ، الخلیــل بــن أحمــد ، الجمــل ، تحقیــق فخــر الــدین قبــاوة ، مؤسســة الرســالة ، ط )2(
 . 1985بیروت ، 

 .  237 :البقرة سورة )3(

 . 1/155 ،معاني القرانالزجاج، الفراء،  )4(

عرابه الزجاج، )5( ٕ  . 1/319 ،معاني القران وا
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 ،وأمـــا إذا كـــان الم الفعـــل نونـــاً  :مجـــيء الم الفعـــل نونـــا والتقاؤهـــا مـــع نـــون النســـوة

 نونــاً لنسـوة، فاألصــل أن تــدغم نـون الفعــل مــع نـون النســوة فیصــیران ا واتصـلت بــه نونــا

الَ ( :)1(مشددة  نحو قوله تعالى َ وا و ِ  تَنْكِحُ ات رِكَ شْ ُ م تَّى اْل َ نَّ  ح ِم ؤْ ُ   .)ی

الَ (  )2(واألصـــل یـــؤمنن وقولـــه َ ٌ  و ـــاء َ ْ  نِس ـــن ٍ  مِ ـــاء َ ـــى نِس َ س ْ  عَ ـــنَّ  َأن كُ َ ا ی ً ـــر ْ ی نَّ  خَ ُ ـــنْه ) مِ

فأصــبح بعــد إدغــام التنــوین یكــن،  ،واألصــل یكــونن ثــم حــذفت األلــف اللتقــاء الســاكنین

واتصـــلت بـــه نـــون النســـوة وجـــب إدغـــام النـــونین بحیـــث  ،واألصـــل إذا كـــان المـــه نونـــاً 

  . األولى نون الفعل األصلیة والثانیة نون النسوة ،واحدة مشددة تصیران نوناً 

  :حذف نون النسوة عند التقائها بنون الوقایة

اإلنــــاث تحــــذف مــــن الفعــــل إذا یــــرى ســــیبویه وابــــن مالــــك وابــــن هشــــام أن نــــون 

  :اتصلت به نون الوقایة وذلك كقول الشاعر

كًا              ْ س علُّ مِ ُ ُ كالنُّعامِ ی   تَراه

ُ ال                                         سوء َ یني فالی َل   )3(یاتِ إذًا فَ

وهي نون األنـاث التـي للفاعـل ولـیس  ،فسیبویه یرى أن المحذوف النون األولى

 فقد عدّ هذا الحذف ألجل كراهیـة اجتمـاع ثـالث نونـات فحـذفوها اسـتثقاالً  ،الوقایة نون

  )4(لها فالمحذوف عند سیبویه النون األولى أي نون اإلعراب 

ولمـــا كـــان الفعــل بهـــذه النـــون  : )5(واختــاره ابـــن مالـــك فــي التســـهیل حیـــث یقــول

ذا دعــت الحاجــة  ،إذا لقیهــا مثلهــا صــونًا ووقایــًة ممــا ذكــر حــوفظ علــى بقائهــا مطلقــاً  ٕ وا
  .إلى الحذف فهي الباقیة عند سیبویه

  

  

                                                 

 . 221 :البقرةسورة )1(

 . 11 :الحجرات سورة)2(

، مجمــع 2، دیوانــه ، تحقیــق مطــاع الطرابیشــي ، طبــن معــد یكــرب وعمــر  ،البیــت مــن الــوافر )3(

 . 180،ص1985اللغة العربیة ، دمشق ، 

 . 2/450،شرح الرضى 1/140مالك شرح التسهیل ،ابن 520-3/519الكتاب  سیبویه )4(

 . 1/140 ،ابن مالك شرح التسهیل) 5(
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ورفض معظم النحاة أن یكون الحذف للنون األولى؛ ألن الفاعل ال یحذف أصًال 

  .)1(وأن المحذوف عندهم هي نون الوقایة 

والثانیـة للوقایـة ) أي أنها فاعـل(ألن األولى علم الرفع : )2(ورجحه ابن جني بقوله

نما جيء بها في الواحد، لیسلم حرف اإلعراب من الكسر ویقع الكسر علیها فتركت في إ

الجمع على حد ما كانـت علیـه فـي الواحـد، فلمـا اضـطر الشـاعر فـي الجمـع حـرك النـون 

التــي هــي علــم الرفــع بالكســر، ولــم یمتنــع مــن ذلــك ألنهــا لــیس حــرف اإلعــراب فیكــره فیهــا 

یني(الكسر، وأما  َل ر بن معد یكرب، فحـذف األولـى منـه أبعـد فـي الجـواز؛ في بیت عم) فَ

ألن األولــى ضــمیر : )3(ألنهــا عالمــة األســماء المضــمرة ، واختــاره الســیوطي حیــث یقــول

ولــم یجــز : )4(فاعــل فــال تحــذف وهــذا هــو المختــار عنــدي، وبهــذا أخــذ المبــرد حیــث یقــول 

  حذف الفاعل؛ ألن الفعل ال یكون إال بفاعل 

  :ى األفعال المؤكدة بنوني توكیددخول نون النسوة عل

ــإن نــون النســوة ال تحــذف بــل  إذا باشــر فعــل جمــع النســاء نــون التوكیــد الثقیلــة، ف

: كراهیــة اجتمــاع النونــات فتقــول تبقــى ولكــن تــزاد ألــف فاصــلة بینهــا وبــین نــون التوكیــد؛

ّ بنـــون مشـــددة مكســـورة قبلهـــا ألـــف، قصـــدا للتخفیـــف، وأیضـــا ال تحـــذف األلـــف  نان ْ ـــرِب اضْ

  .)5(خشیة اللبس بالمفرد 

  

  

  

  

  

                                                 

 .1/262 ،همع الهوامع السیوطي، )1(

تحقیــق إبــراهیم مصــطفى وعبــداهللا  ،المنصــف لكتــاب التصــریف ،أبــو الفــتح عثمــان ،ابــن جنــي )2(

 . 338،ص 2ج،1960، 1مصر ط ،إحیاء التراث القدیم ،وزارة المعارف ،أمین

 . 1/157 ،همع الهوامع،السیوطي )3(

 .1/157 ،المقتضبالمبرد،  )4(

الجنــى الــداني  ،المــرادي2/203،، األصــول فــي النحــو9/38 انظــر ابــن یعــیش شــرح المفصــل )5(
 .  1/92 ،، حاشیة الصبان4/99،أوضح المسالك،، ابن هشام176
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ذا أدخلـــت الثقیلـــة فـــي فعـــل جمیـــع النســـاء قلـــت: )1(قـــال ســـیبویه  ٕ نانِّ یـــا : وا ْ ـــرِب اضْ

، فإنمــا نانِّ ْ ــرٍب لتَضْ َ نانِّ و ْ ــرٍب ألحقــت هــذه األلــف كراهیــة النونــات فــأرادوا أن  نســوة، وهــل تَضْ

یفصــلوا اللتقائهــا، كمــا حــذفوا نــون الجمیــع للنونــات، ولــم یحــذفوا نــون النســاء كراهیــة أن 

  .یلتبس فعلهن وفعل الواحد

ــــرٍبنانّ زیــــدا زدت ألفــــا  :وقــــال المبــــرد فــــإذا أوقعتهــــا فــــي جمــــع النســــاء قلــــت اضْ
، "آأنـت فعلـت ذاك:" كما زدت في قول من قـال ،ففصلت بها بینهن ،الجتماع النونات

نان زیـدالَ : كان التقاؤهـا مكروهـا وكـذلك ، إذفتجعلها بین الهمزتین ْ ـرِب وكسـرت هـذه  ،تضْ

تفعل بالنون بعدها ما تفعل بهـا بعـد  ،ألنها أشبهت ألف االثنین ؛النون بعد هذه األلف

ال تفـــرق بـــین االثنـــین وألنـــك كنـــت إن حـــذفتها  ،ألنهـــا عالمـــة ؛ألـــف التثنیـــة ال تحـــذف

  .)2(والواحد

بــین النونــات فــي نحــو  ومــن ذلــك لحاقهــا فصــالً  :)3(ویقــول ابــن جنــي فــي ذلــك

رٍبنانّ یا نسوة نانّ بكراً  ،قولك للنساء اضْ ْ تُم وأصل هذا أن تدخل نون التوكیـد وهـي  ،واشْ

ن :فكـان یلـزم أن یقـال ،فیجتمع ثالث نونـات ،مشددة على نون جماعة المؤنث َ ن ْ  اضـرب

  فكرهوا اجتماعهن ففصلوا بینهن باأللف

لى ذلك یشیر ابن مالك ٕ    :)4(وا

دا             فعال إلى نونِ اإلناثِ ُأسنِدا   ؤكِّ ُ فا زد قَبلها م ألِ َ   و

نان(فــال نقــول  ،)1(وأمــا نــون التوكیــد الخفیفــة فــال یــدخلها األلــف  ْ ــرٍب بنــون ) اضْ

نانّ بنــون مشــددة مكســورة ،بــل یجــب التشــدید ،خفیفــة ْ ــرٍب فإنــه  ،لیــونس خالفــاً  ،فتقــول اضْ
  .أجاز وقوع الخفیفة بعد األلف ویجب عنده كسرها

                                                 

 . 3/526 ،الكتاب ،سیبویه )1(

 . 3/23 ،المقتضب ،المبرد )2(

 . 722-2/721 ،سر صناعة اإلعراب جني، ابن )3(

ألفیــة ابــن أبــو عبــداهللا جمــال الــدین علــي بــن عبــداهللا بــن مالــك الطــائي األندلســي،  :ابــن مالــك )4(
 . 1989،لبنان ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،49ص ،مالك
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عبـد تحقیـق األصـول فـي النحـو،  ،أبـو بكـر محمـد بـن سـهل بـن السـراج البغـدادي ،ابن السراج )1(
، المــــرادي الجنــــى الــــداني 2/203 1988، 3ط ،بیــــروت ،مؤسســــة الرســــالة ،تلــــيفحســــین الال

 . 486مغني اللبیب  ،،ابن هشام األنصاري4/99أوضح لمسالك  ،،ابن هشام176
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ذا أردت الخفیفة في: )1(وقال سیبویه أیضا عن الخفیفة مع نون النسوة  ٕ فعل  وا

ـرِبن زیـدا :جمیع النساء، قلت في الوقـف والوصـل ـرِبن زیـدا ،اضْ ضْ َ یكـون بمنزلتـه ف ،ولی

ـرِبنانّ  :وتحذف األلف التي في قولـك ،إذا لم ترد الخفیفة ألنهـا لیسـت باسـم كـألف  ؛اضْ

نما جئت بها كراهیة النونات ،اضربا ٕ فلمـا أمنـت النـون لـم تحـتج إلیهـا فتركتهـا، كمـا  ،وا

وذلـــك ألنهـــا لـــم تكـــن لتثبـــت مـــع نـــون  ؛أثبـــت نـــون االثنـــین فـــي الرفـــع إذا أمنـــت النـــون

  وال بعد األلف كما لم تثبت في االثنین فلما استغنوا عنها تركوها  ،الجمیع التقائهما

فلــم " النونــات"التــي ادخلتهــا للفصــل بــین  وأمــا األلــف: )2(وقــال المبــرد فــي ذلــك

وأحــرك  ،فــأجيء بهــا :ألن الخفیفــة إنمــا تقــع فــي موقــع الثقیلــة فــإن قلــت ؛تكــن لتحــذفها

وأنـــت إذا  ،النـــون لیســـت بواجبـــة كـــان ذلـــك غیـــر جـــائز؛ ألن ،النـــون اللتقـــاء الســـاكنین

ن تركتها على سـكونها جمعـت بـین  ،فهذا ممتنع ،وأحدثت لها حركة ،جئت بها زائدة ٕ وا
  للتخلص من المقطع الثقیل، وتحریك النون بالكسر " ساكنین

  )صص ح ح ص (

: )4(، قـال سـیبویه )3(فیجیزون وقـوع الخفیفـة بعـد األلـف، وأما یونس والكوفیون 

فهـذا لـم تقلـه  ،اضـربان زیـدا واضـربنان زیـداً  :ونـاس مـن االنحـویین فیقولـونوأمـا یـونس 

  .ولیس له نظیر في كالمها وال تقع بعد األلف ساكن إال أن یدغم ،العرب

ثباتهمـا فـي فعـل االثنـین وجماعـة إوكـان یـونس بـن حبیـب یـرى : )5(وقال المبـرد

وال یوجــد  ،مــع بــین ســاكنینفیج ،اضــربنان زیــدا :وللنســاء ،اضــربان زیــدا :النســوة فیقــول

  . واألول حرف لین مثل هذا في كالم العرب إال أن یكون الساكن الثاني مدغماً 

  
  
  

                                                 

 . 3/526 ،الكتاب، سیبویه )1(

 .  3/23 ،المقتضب ،المبرد )2(

 .  3/1418 ،، شرح الكافیة الشافیة2/203 ،ابن السراج، األصول في النحو )3(

 .  3/527 ،الكتاب ،سیبویه )4(

 .  3/23 ،المقتضب ،المبرد) 5(
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  :المضارع المضعف ودخول نون النسوة علیه

یــرى ابــن عقیــل أن الفعــل المضــارع الصــحیح إذا أســند إلــى نــون النســوة وجــب 

 -وذلك نون النسـوة–فإن أسند إلى ضمیر بارز متحرك  :عنده فك اإلدغام حیث یقول
شْ : وجب فك اإلدغام تقول َ َ وی ن ْل مَل َ فْنِ النساء ی فِ َ ویخْ ن دْ   .)1(دُ

  

الفــك وهــي لغــة أهــل الحجــاز  :وأمــا إذا أدخلــت علیــه الجــازم فیجــوز فیــه أمــران
ْ ( )3(لــم یحلـــل ومنــه قولـــه تعــالى :نحــو)2 ـــن َ م َ ْ  و د ـــدِ تَ ْ ر َ ْ  ی م ــنْكُ ْ  مِ ـــن َ ِ  ع ـــه ینِ واآلخــر جـــواز ) دِ

ْ ( )4(لــم یحــلّ وقولــه تعــالى :اإلدغــام نحــو ــن َ ــدَّ  م تَ ْ ر َ ْ  ی م ــنْكُ ْ  مِ ــن ِ  عَ ــه ینِ ذا أســند الفعــل ، )دِ ٕ وا
   :المضارع المضعف المكسور العین أو األمر منه إلى نون النسوة جاز فیه وجهان

َ  :األول ن ْ ر رِ قْ َ   اإلتمام نحو ی

قـــرن ومنـــه قـــراءة الجمهـــور قولـــه حـــذف عینـــه ونقـــل حركتهـــا إلـــى الفـــاء ن :الثـــاني َ حـــو ی
نَ ( )5(تعـالى ْ ـر َق َ ـي و كُنَّ  فِ ــوِت ُ ی ُ ـرن مــن الوقـار بینمـا قرأهـا عاصـم ونــافع )ب بكسـر القـاف وِق

رن من قار كما تقول وأما إذا كـان  )6(أو بمعنى قر بالمكان  ،خفن من خاف:بالفتح وِق

ومنــه قولــه )7(كــان الفعــل المضــارع المضــعف مفتــوح العــین فــال یجــوز فیــه إال اإلتمــام 

ْ ( )8(عز وجل ن أْ  ِإ َشَ كِنِ  ی ْ ُس یحَ  ی نَ  الرِّ ْل َل ْظ َ َ  َفی د اكِ َ و َ ى ر َل رِهِ  عَ ْ ه   )َظ

  األفعال المعتلة ودخول نون النسوة علیها 
                                                 

 .  4/273 ،شرح ابن عقیل ،ابن عقیل )1(

 . 4/492 ،، حاشیة الصبان2/160 ،، شرح األشموني4/252 ،شرح ابن عقیل، ابن عقیل )2(

 .  217 :البقرة سورة)3(

 . 54 :المائدة سورة)4(

 . 33: األحزاب سورة)5(

حجـة القـراءات، تحقیـق سـعید األفغـاني،  ،انظر أبـي زرعـة، عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن زنجلـة )6(

عـن حقـائق التأویـل وعیـون الكشـاف ،، الزمخشري577 1982، 2ط،بیـروت ،مؤسسة الرسـالة
شـرح ابـن  ،، ابن عقیـل4/347أوضح المسالك ،، ابن هشام5/66األقاویل في وجوه التنزیل  

 . 4/246،عقیل

 . 4/924شرح ابن عقیل  ،،ابن عقیل4/347أوضح المسالك  ،ابن هشام )7(

 . 33 :الشورىسورة  )8(
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تقـول  :أو یـاء سـلمتا فـإن كانـت المـه واواً  ،إذا أسندنا المضارع إلى نون النسـوة

َ "النســـــوة  ن ُ ـــــرو ْ س َ َ  ،ی ون عُ ـــــدْ َ َ  ،وی ون ُ ـــــز غْ َ َ " وتقـــــول النســـــوة" وی ین ـــــرِم َ َ  ،ی ســـــرِین َ َ  ،وی ـــــین عطِ ُ  ،وی

 َ ین ــتَدعِ ْ س َ الَّ ( )1(قــال تعــالى "  وینــادین  ،وی ْ  ِإ ــونَ  َأن ُف ْ ع َ ن كانــت المــه ألفــاً ) ی ٕ قلبــت یــاء  وا

ذا أســـند المضـــارع إلـــى یـــاء . ویتـــداعین ویتنـــاجین  ،ویخشـــین ،یرضـــین :نحـــو ،مطلقـــاً  ٕ وا
وبقــي مــا قبــل األلــف  كانــت أو یــاء أو ألفــاً  واواً  حــذفت الــالم مطلقــاً  ،المؤنثــة المخاطبــة

وكســر مــا قبــل الــواو أو الیــاء لمناســبة یــاء  ،مفتوحــا لإلیــذان بــنفس الحــرف المحــذوف

ــــة َ یــــا زینــــب :تقــــول ،المخاطب ن ْ ــــی َ  ،تَخشَ ــــین طِ ْ َ وتَع نــــین ْ ب َ وتَ ین ــــرِم َ وتــــدعین  وتَ ــــین ضَ ْ وتَر
 َ ین ضِ ْ تَر ْ   )2( .وتَس

إال إذا أســند إلــى نــون  ،المضــارع المجــزوم وفـي األمــر أیضــاً  وتحـذف المــه فــي

ن :النسوة أو ألف االثنین تقول عِی َ ین ،النسوة لم ی ین  وتقول أیضا یا نسوة عِ ِه َ ـین  ،وی وِن

ین   )3(وهِ

                                                 

 . 237 :البقرةسورة    )1(

 . 303-4/302 ،شرح ابن عقیل ،ابن عقیل  )2(

 .المصدر السابق    )3(
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  الخاتمة 

  :توصلت إلیها الدّراسة وفي نهایة هذا البحث أقدم خالصة ألهم النتائج التي 

القدامى وعلمـاء اللغـة المعاصـرین فـي إعـراب الفعـل اضطراب علماء اللغة  -1

 .المضارع وبخاصة الفعل المضارع المعتل اآلخر 

یــرى علمــاء اللغــة القــدامى أن الفعــل المضــارع المعتــل اآلخــر یرفــع بضــمة   -2

مقدرة على آخر الفعل ، ویرى علماء اللغة المعاصرین أن الفعـل المضـارع 

والمعوضـــة بإشـــباع حركـــة مـــا  مرفـــوع بضـــمة ظـــاهرة علـــى الـــالم المحذوفـــة

 . قبلها

أن ( یرى علماء اللغـة القـدامى أن الفعـل المضـارع المعتـل اآلخـر فـي مثـل  -3

ـــــرى علمـــــاء اللغـــــة )  یســـــعى  ینصـــــب بحركـــــة مقـــــدرة علـــــى الم الفعـــــل، وی

المعاصــرین أن الفعــل المضــارع المعتــل اآلخــر ینصــب بحركــة مقــدرة علــى 

طویلــة، فالحركـة ال تقـدر علــى الم الفعـل المحذوفـة، وأن هــذه األلـف حركـة 

 .الحركة 

َ (یــرى علمــاء اللغــة القــدامى أنّ الفعــل المضــارع المجــزوم فــي مثــل  -4 ) لــم یســع

مجـــزوم بحـــذف حـــرف العلـــة ، وعـــوض عـــن الحـــرف المحـــذوف حركـــة مـــن 

جنسـه ، فـي حـین یـرى علمـاء اللغـة المعاصـرین أن الفعـل مجـزوم بتقصـیر 

ن حــذفت واحــدة بســبب الجــزم الحركــة الطویلــة ، فــاأللف عبــارة عــن حــركتی

  .وبقیت األخرى 
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  المراجع

تحقیق محمد  ،شرح التصریح على التوضیح ).م2000(،خالد بن عبداهللا ،األزهري

  .1ط ،لبنان ،دار الكتب العلمیة بیروت ،عیون السود باسل

شرح  ).ت. د(األشموني، أبو الحسن نور الدین علي بن محمد بن عیسى، 

تحاد العربي، الي الدین عبد الحمید، دار ایمحمد مح تحقیق، األشموني

  .3مصر،ط

، تحقیق فوزي عطوي، الشركة اللبنانیة للطباعة دیوان األعشى ).ت. د(األعشى، 

  والنشر، بیروت، لبنان 

تحقیق محمد  أسرار العربیة ).1997(األنباري، عبد الرحمن محمد بن عبداهللا،ابن 

  .1لبنان، ط بیروت، حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة،

األنباري، كمال الدین أبي البركات عبد الرحمن بن أبي الوفاء بن عبید 

اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین الكوفیین  ).1998(اهللا،

  .، تحقیق محمد محیي الدینوالبصریین

  .، دار المعارف، القاهرة2، طعلوم اللغة دراسات في ).1971(بشر، كمال محمد،

، تحقیق عبد خزانة األدب ولب لباب لسان العرب). م1997(البغدادي، عبد القادر،  

  .4السالم هارون، مكتبة الخانجي، ط

بن أبي شنب، ، صححه االجمل في النحو ).م1926(الزجاجي،أبو القاسم إسحاق، 

  .جول كربونل بالجزائر

، مفهوم القوة والضعف في أصوات العربیة). 2006(الجبوري، محمد یحیى سالم، 

   .1ط ،دار الكتب العلمیة بیروت لبنان

المقتصد في  ).1982(،)471ت( عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني،

  .تحقیق كاظم بحر المرجان، دار الرشید للنشر، العراق شرح اإلیضاح

  .، دار صادر للطباعة والنشر، بیروتدیوان جریر ).1986(جریر، بن عطیة، 

 .1، تحقیق واضح الصمد، دار صادر بیروت، طدیوانه ).1998(الجعدي، نابغة،

 ،تحقیق فائز فارس، داراللمع في العربیة ).1972(ابن جني، أبو الفتح عثمان،

  .الثقافیة، الكویت الكتب
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، تحقیق إبراهیم لكتاب التصریفالمنصف  ).1960( ابن جني، أبو الفتح عثمان،

  .1رف، إحیاء التراث القدیم، مصر طمصطفى وعبداهللا أمین، وزارة المعا

حسن  ، تحقیق محمدسر صناعة اإلعراب ).2000(أبو الفتح عثمان، ابن جني،

  .حمد رشدي شحاته، بیروتأإسماعیل و 

القراءات المحتسب في تبیین وجوه شواذ ).1999(ابن جني، أبو الفتح عثمان،

  .، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیةواإلیضاح عنها

  .، تحقیق محمد علي النجار، بغدادالخصائص).1990( أبو الفتح عثمان،جني،ابن 

، تحقیق نواف بن جزاء شرح شذور الذهب ).2004(الجوهري، محمد عبدالمنعم،

   .1الحارثي، ط

،تحقیق فخر صالح سلیمان الحاجباألمالي البن  ).1989(الحاجب، أبو عمرو،ابن 

   .، دار الجیلقدارة

الكافیة ).1995() 646ت( عمرو عثمان بن عمر، أبو ابن الحاجب، جمال الدین

دار  شرحه الشیخ رضي الدین محمد بن الحسن االسترباذي،في النحو 

  .الكتب العلمیة، بیروت

  .صادر ، دار1، تحقیق ولید عرفان، طدیوان حسان ).2006(حسان بن ثابت،

التعلیل الصوتي عند العرب في ضوء علم ).ت. د(،الحساني،عادل نذیر بیري

  .1العراق،ط الصوت الحدیث قراءة في كتاب سیبویه،

تقدیر الحركات اإلعرابیة رؤیة في ضوء التفكیر  ).2006(حسیني، أبو بكر،

، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، مجلة األدب واللغة، الصوتي الصرفي

   .، مارس5عدد

 ، شرحه محمد أحمد قاسم،العرف في فن الصرف شذا).م2001(، الحمالوي، أحمد 

  .المكتبة المصریة،بیروت لبنان

،تحقیق رجب عثمان ارتشاف الضرب من لسان العرب). ت. د(أبو حیان األندلسي، 

  . محمد ورمضان عبد التواب، القاهرة

أحمد عبد الموجود  ، تحقیقتفسیر البحر المحیط ).م2001(أبو حیان األندلسي،

  .1وعلي معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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الحجة في القراءات ).ه1401(،أبو عبداهللا الحسن بن أحمد بن خالویهخالویه، ابن 

  .، دار الشروق، بیروت،تحقیق عبد العالم سالم مكرمالسبع

محمد دیاب، ، تحقیق فایز زكي توجیه اللمع ).م2002(الخباز، أحمد بن الحسین،

  .1دار السالم للطباعة، ط

، دار الكتب تحقیق تركي فرحان المصطفى ).ت. د(،حاشیة الخضريالخضري، 

   1العلمیة، ط

، تحقیق شرح المفصل في صناعة اإلعراب ).1990(،الخوارزمي،القاسم بن الحسین

   .دار الغرب اإلسالمي، بیروت لبنان ،1عبدالرحمن بن سلیمان العثیمین،ط

   .1، دار السالم، القاهرة، طحاشیة الدسوقي ).2002(الدسوقي، مصطفى محمد،

تصحیح  شرح الرضى على الكافیة ).1996(محمد حسن، الرضي االسترباذي،

  .2وتعلیق یوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاریونس، بتغازي، ط

مؤتة إعراب الفعل المضارع المعتل اآلخر المجزوم، ). 1997(الروابدة، محمد، 

  .50-49، ص ـ المجلد الثاني عشر للبحوث والدراسات

، جمعه ونسقه، مطاع الطرابیشي، دیوانه ).م1985(الزبیدي، عمرو بن معدي كرب،

  .2ط مع اللغة العربیة، دمشق،مطبوعات مج

  .1، دار المعارف،طالواضح في علم العربیة ).1975(الزبیدي،

تحقیق ، إعراب القران).ه1420(الزجاج،أبو إسحاق إبراهیم بن سرى بن سهل، 

  .یاري، دار الكتب المصري، القاهرةإبراهیم اإلب

ق مازن ، تحقیاإلیضاح في علل النحو ).م1979(أبو القاسم إسحاق، الزجاجي،

  .3المبارك، دار النفائس، ط

، صححه ابن أبي شنب، الجمل في النحو ).م1929(الزجاجي، أبو القاسم إسحاق،

  .الجزائر

، تحقیق حجة القراءات ).م1982( عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة،أبو زرعة، 

  .2، طسعید األفغاني، مؤسسة الرسالة، بیروت

في علوم البرهان  ).1988(الزركشي، بدر الدین محمد بن عبداهللا بن بهادر،

  .،تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الجیل، بیروت، لبنانالقران
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  .15دار العلم للمالتیین، ط ،األعالم ).ت. د(الزركلي، خیر الدین،

الكشاف عن حقائق  ).هـ1407(القاسم محمود بن عمر، والزمخشري جار اهللا أب

 ، دار الكتاب العربي، بیروت،التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل

  .3ط

المفصل في  ).م1992(الزمخشري،أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمرو بن أحمد،

بیروت،  تحقیق محیي الدین عبد الحمید،المكتبة العصریة، ،صنعة اإلعراب

  .لبنان

األنموذج في ). ت. د(الزمخشري، أبو القاسم جار اهللا أبو القاسم محمود بن عمر، 

  ، تحقیق حسن عبدالجلیل یوسف، مكتبة اآلداب، القاهرة النحو

یروت ، مؤسسة الرسالة، بالفعل زمانه وأبنیته ).1983(السامرائي، إبراهیم، 

  .3لبنان،ط

األصول في  ).1988(ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل بن السراج البغدادي،

  .3فتلي، مؤسسة الرسالة، بیروت، طحسین الال عبد تحقیق، النحو

تحقیق عبدالسالم هارون، الهیئة  ،الكتاب ).م1977(،أبو بشر بن عثمان ،سیبویه

  .المصریة العامة للكتاب، القاهرة

شرح أبیات سیبویه، تحقیق محمد  ).م1976( أبو محمد یوسف بن سعید،السیرافي، 

  . علي سلطاني، مطبعة الحجاز، دمشق

، تحقیق همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ).1992(السیوطي، جالل الدین، 

  .عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة

لبنان، دار  بیروتالمنهج الصوتي للبنیة العربیة، ).1980(شاهین، عبد الصبور

  .الرسالة

حاشیة الصبان شرح األشموني على ). 1997(الصبان، أبو العرفان محمد بن علي،

 ،دار الكتب العلمیة بیروت ،تحقیق طه عبد الرؤوف سعدألفیة ابن مالك، 

  .1ط

التهذیب في الوسیط في النحو، ). م1991( ،محمد بن علي بن أحمد ،الصغاني

   .دار الجیل، بیروت ،صالح قدارة تحقیق فخر
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التحفة البهیة  ).ت. د (الصنهاجي، ألبي عبداهللا محمد المعروف بابن آجروم،

  .، تألیف عبد الرحمن هنداوي، دار الكتب العلمیةبشرح المقدمة األجرومیة

تحقیق مهدي محمد ناصر الدین، دار الكتب  ).2002(طرفة بن العبد، دیوان طرفة،

  .3العلمیة، ط

النحو الوافي مع ربطه باألسالیب الرفیعة والحیاة اللغویة  ).ت. د (حسن، ،عباس

  .5ط القاهرة، دار المعارف، المتجددة

ر النحوي مظاهره وعلله وقوانینه،).1983( ،عبد التواب، رمضان ّ دار  التطو

  .الرفاعي، الریاض

، مكتبة الخانجي، القاهرة، فصول في فقه اللغة ).1978(عبد التواب، رمضان، 

  .3ط

  ، مؤسسة الصباح الكویت دراسات في علم أصوات العربیة ).ت. د (عبده، داود،

، تصحیح ولیم بن الورد البروسي، دار ابن دیوان رؤبة ).ت. د (ابن العجاج، رؤبة،

  قتیبة للطباعة والنشر والتوزیع، الكویت 

، تحقیق فخر الدین قباوة، الممتع في التصریف ).م1997(ابن عصفور، اإلشبیلي،

  .دار المعرفة، بیروت، لبنان

، تحقیق إبراهیم محمد، دار األندلس ضرائر الشعر ).1980(ابن عصفور، اإلشبیلي،

  ، 1للطباعة والنشر، ط

، 1، دار الكتب العلمیة، طشرح جمل الزجاج ).1998(ابن عصفور، اإلشبیلي،

  تحقیق فواز الشعار 

عقیل على ألفیة ابن  شرح ابن). 1998( أبو الوفاء علي بن عقیل،عقیل، ابن 

 .الحمید،مكتبة دار التراث،القاهرة، محمد محیي الدین عبد مالك

تحقیق  ،اللباب في علل البناء واإلعراب ).ت. د (العكبري، أبو عبداهللا بن الحسن،

  .عبد اإلله نبهان، دار الفكر المعاصر،بیروت، لبنان

  .1العزیز الكریم،طمع وترتیب عبد ، جدیوانه ).1988(بن أبي طالب، علي
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، تحقیق معاني القران ).ت. د (الدیملي، الفراء،أبو زكریا یحیى بن زیاد بن منظور

أحمد یوسف نجاتي ومحمد علي نجار وعبد الفتاح اسماعیل شلبي، دار 

  .المصریة للتألیف والترجمة،مصر

، تحقیق فخر الدین قباوة، مؤسسة الجمل ).م1985(الفراهیدي، الخلیل بن أحمد،

  .1الرسالة، ط

  .1ي فاعور، دار الكتب العلمیة، طتحقیق عل ،دیوانه ).1987(الفرزدق،

تور عبد ، تعریب الدكالعربیة الفصحى نحو بناء لغوي جدید ).1983( ،فلیش،هنري

  .2الصبور شاهین، بیروت، ط

تحقیق  البلغة في تاریخ أئمة اللغة).1972(أبو طاهر مجد الدین،الفیروز آبادي، 

  .محمد المصري،دمشق

البذور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من  ).2002(القاضي، عبد الفتاح،

  .1ط ،مكتبة أنس بن مالك، مكة المكرمة،طریقي الشاطبیة

  .1، المجلد2العدد، البصرة، مجلة آداب ذي قار).2010(قویدر، 

، ترجمة صالح القرمادي، دروس في علم أصوات العربیة ).م1966( كانتنیو، جان،

  .وث األقتصادیة واإلجتماعیة، تونسلدراسات والبحالكمیت لمركز 

، تحقیق إحسان عباس، دار الثقافة للنشر، دیوان كثیر عزة ).م1971(كثیر، عزة،

  .بیروت، لبنان

، دار الغریب للطباعة والنشر، 1، طالنحو والسیاق الصوتي ).م2010(كشك، أحمد،

  .1ط

، ، تحقیق أحمد بن محمد الخراطرصف المباني ).م1985(د عبد النور،المالقي، أحم

  .2دار القلم، دمشق، ط

ألفیة ابن  ).م1989( ،جمال الدین بن عبداهللا الطائي الجیاني األندلسي مالك،ابن 

  .بد الرؤوف سعد، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، تحقیق طه عمالك

شرح ). 1990(مالك، جمال الدین بن عبداهللا الطائي الجیاني األندلسي، ابن 

  .1من السید ومحمد بدوي المختون، ط، تحقیق عبدالرحالتسهیل
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شرح الكافیة ).ت. د(ابن مالك،جمال الدین بن عبداهللا الطائي الجیاني األندلسي، 

تحقیق عبد المنعم أحمد هریدي، جامعة أم القرى، مركز البحث  ،الشافیة

حیاء التراث اإلسالمي، مكة المكرمة ٕ   .العلمي وا

 عبد الخالق، تحقیق محمد المقتضب ).ه1399(المبرد، أبو العباس محمد بن یزید،

  .ضیمة، القاهرةع

  .، القاهرةبین العربیة ولهجاتها والعبریة ).1980( محمد بحر عبد الحمید،

الرائد العربي، ، دار في النحو العربي نقد وتوجیه ).1986(المخزومي، مهدي،

  .2بیروت، لبنان، ط

،تحقیق فخر الجنى الداني في حروف المعاني ).ت. د (،الحسین بن قاسم المرادي،

  الدین قباوة وندیم فاضل، دار اآلفاق الجدیدة، بیروت،لبنان

اللغویة دراسة في أصوات المد  في األاصوات ).1984(،المطلبي، غالب فاضل

  .ر الشؤون الثقافیة للنشر، العراق، داواللین

 ).2000(الناظم،أبو عبداهللا بدر الدین محمد بن جمال الدین محمد بن مالك، ابن 

 باسل عیون السود، بیروت لبنان،، تحقیق محمد شرح ابن الناظم لأللفیة

  . 1ط

  .، الكویتالعربیةمن قضایا اللغة ).1995( النحاس، مصطفى،

دار الشؤون الثقافیة أبحاث في أصوات العربیة،  ).1989(النعیمي، حسام سعید،

  .1العامة، بغداد، ط

   .، مكتبة الخانجي القاهرةمعجم شواهد العربیة). 2002(عبد السالم،  هارون،

، تحقیق المحرر في النحو).1081(الهرمي، عمر بن عیسى بن اسماعیل،  

  .عبد السمیع، دار السالم للطباعة والنشرمنصور علي محمد 

شرح شذور الذهب  ).1984(ابن هشام،أبو محمد جمال الدین عبداهللا بن یوسف، 

  .1الشركة المتحدة للتوزیع، دمشق، ط ،في معرفة كالم العرب

مغني اللبیب عن كتب  ).1992(ابن هشام،أبو محمد جمال الدین عبداهللا بن یوسف،

  .، صیدا، بیروتاألعاریب
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). ت. د(محمد عبداهللا جمال الدین بن یوسف بن محمد بن عبداهللا،  ابن هشام أبو

ي الدین عبد ی، تحقیق محمد محأوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك

  .الحمید، منشورات المكتبة العصریة، صیدا بیروت

   .دار الكتب القومیة للطباعة والنشر، القاهرة ،دیوان الهذلیین ).1965(الهذلیون،

، صححه وعلق علیه جماعة من شرح المفصل ).ت. د(موفق الدین،ابن یعیش، 

، مكتبة العلماء بعد مراجعته على أصول خطیة بمعرفة مشیخة األزهر

  المتنبي، القاهرة 
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