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ُص الَبْحثِ   : ُملَخَّ
 

ٌهدُف البحث إلى معالجِة ظاهرِة االختصاِص فً الّنحِو العرِبً  من  خنِِ  نوِننِي ٌكنترُ         
ٌَّة تكمُ  نن َّ  ٌِّة فً بٌاِ  ثوابِت اللغِة وقوانٌِنها , والفرُق بٌنُهما أ َّ القاعدَة النحو َمع القاعدِة النحو

ختصنناُص لٌقننَف علننى وصننِف نثٌننر  منن  هنن ِ  جوانننِ  اللَّغننِة  صننغٌِرها ونبٌِرهننا ,بٌنمننا ٌنن ِتً اال
ٌِّة  ونن ل  اتنتعماُ  الّنحناِة لهن ا المصنفلِ  فنً  ٓالقواعِد لٌضٌَف نماالً على أوجِي القواعِد الّنحو

ٌِّة م  جهِتً التنظٌر والتفبٌق , ف ّما التنظٌُر فٌ ِتً فً موضوعاِت أصنوِ   معظِم المتائِ  الّنحو
اللغِة والتقعٌد ِ, وعلٌها ُتبنى القواعُد والقوانٌُ  , وأّما التفبٌُق فٌ ِتً  الّنحِو , ألّنها تعدُّ هً أتاسُ 

   ٓفً أثناِء معالجِة الّنصوِص والمتائِ  الّنحوٌِة على جانِبً الّترنٌِ  والّداللةِ 
نُف علنى صنٌ               ٌّ ٌُّد لفنُظ االختصناِص بجننس  واحند  ,أو بمعًننى واحند  , وإّنمنا ٌتن وال ٌتق

لفننة  وبمعننا   متعننددة , لتننتِءَم مننَع جمٌننِع المواضننِع التننً ٌننرُد فٌهننا , ولنن ل  تتنننّوُ  ألفنناُظ مخت
االختصنناِص لتتناتننَ  مننع التننٌاقاِت التننً تتننتعم  فٌهننا , وقننْد ٌفلننُق الّنحنناةُ مصننفلحات   ٌننَر 

ً الّتنٌاِق االختصاِص فً  اِت المواضِع , ولنّنها تتفُق معَها فً الّداللِة , وله ا التبِ  وظفنت فن
 ٓنفتِي , ألنَّها ت ِتً م  ِظِِ  لفِظ االختصاِص 

 

 المقدمةُ 
 

ًِّ األمنننٌِ   , وعلنننى  لنننِي الفٌبنننٌَ         الحمنننُد ِر ر ِّ العنننالمٌَ  , والصنننِةُ والتنننُِم علنننى النبننن
 ٓوصحابِتِي أجمعٌ َ 

 وبعُد :
مصننننفلِ    تننننتعمالهمفننننً ا ؛إلظهاِر  دقننننِة النحنننناةِ واضننننحةً  جنننناَء هنننن ا البحننننُث  محاولننننةً       

االختصنناِصِ  فننً جمٌننِعِ  الموضننوعاِت والمتننائِ ِ  النحوٌننِة تننواءي أننناَ   لننَ  فننً الجانننِ  
التنظٌري,أْم فً الجانِ  التفبٌقً, إْ  إ َّ النحاَة  هبوا إلى تحلٌِ  نثٌنِر منِ  المتنائِ  النحوٌنِة بعنَد 

 ٓي بما ٌِئُم متلماِت النحِو العربًتوظٌِفهم لهِ   النلمِة أو مكتقاِتها فً تقرٌِ  الدرِس النحو
ٌَّر فنً ثِثنِة محناوَر:صفً أصنوِ  النحنِو ,وفنً منهجنا لبحِث اولغرِض إعفاِء             فاّننُي ُصن

الترنٌِ  النحوي ,ثّم فً الداللِة النحوٌِة(؛ وإّنما جاَء على هن ا الترتٌنِ  اعتمناداً علنى المعفٌناِت 
النتنِ  النحوٌنِة وَمتنِحها,المفّولِة منهنا والمختصنرِة, ومعاٌننِة   الّتً تحّصلْت بعنَد قنراءة  ,لمعظنمِ 

   ٓالنصوِص الّتً ورَد فٌها مصفلُ  االختصاِص فً ثناٌا ه ِ  النتِ  
ولتعٌٌِ  نقفِة بداٌة  منهجٌة  نودُّ اإلكارَة إلى مصفلِ  االختصاِص فً اللّغِة واالصفِِح            

تّص فِ ي باألمِر وَتخّصَص لُي إ ا انفرَد , وَخّص  ٌنَر ُ , واختّصنُي : فهو فً اللّغِة :" ٌقاُ  : اخ
,أي خناصٌّ بنِي " ِ  وٌقاُ : فِ ي ُمِخصٌّ بفِ   نا  (ٔصِببرِّ , ونن ا ٌقناُ :" َخّصنُي  بالكنًِء ٌَخّصنُي خّصً

 أّمنا فننً االصنفِِح فهننو:" تفننّردُ  ٓ(ٕصوخصوًصنا , وخّصَصننُي واختّصنُي :أفننرَد ُ بني دوَ   ٌننِرِ  "
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وعلنى هن ِ  الرةٌنِة تنوَف تتنٌُر خفنواُت البحنِث لتبٌنٌِ  (ٖصالكًِء بما ٌكنارنُي فٌنِي جملُتنُي" بعِض 
أتباِ  التفرِد فً بعِض المتنائِ  علنى بعنِض من  خنِِ  النكنِف عن  المٌن ِة التنً بنر ْت فٌهنا ؛ 

    (ٗصٓء مَع  ٌِرِ  "ىو لَ  أل َّ "  الكًَء إ ا اختصَّ بكًء  لم ٌج
ه ِ  النلمِة فً تقرٌِ  المنادِة العلمٌنِة ِمن  جنانبٌ : األّوُ  ؛ ِمن   أثرِ ُ  أهمٌُة البحِث فً وتنم      

,  تحدٌنِد منا ٌحتنا  خِِ  فصِ  المكنترناِت النحوٌنِة و  َّ منا اخنتَص بني كنًءي ٌننوُ  ألإلنى تقٌٌند 
ربٌَة اختصْت بحنرِف " أ َّ الععلىبارً ا ِم  ال ي ال اختصاَص فٌِي نما فً اتفاِق علماِء العربٌِة 

أما الجانُ  الثانً ,فِمن  خنِِ  التوافنِق النبٌنر بنٌَ  هن ا المصنفلِ  والقاعندِة النحوٌنِة ٓ(٘صالضاِد "
 (ٙصٓالتً ِهً:"قضٌةي نلٌةي منضبفةي على جمٌِع ج ئٌاِتها"

 
كنترُ  فنً أْي هً عبارةي َعْ  فنرة  منثفة  ٌمنُ  تفبٌقُها على نحو  مفرد  فً المفرداِت التً ت    

صحٌُث وإ ا( ال بدَّ أْ  تضافا إلى الجمن ِ   (7ص صفة  واحدة  فً الحنِم؛و لَ  نحو اتفاِق النحاِة على أ َّ
والمعنى أّنهما مختصتاِ  باإلضافِة إلى الجم  ,ف فادْت ه ِ  القاعدةُ اإلٌجاَ  واالختصاَر , نما أ َّ 

             ٓ(8صاالختصاَص ن ل  ٌفٌُد اإلٌجاَ  واالختصارَ 
     

وِم  هنا ٌظهُر أ َّ الفرَق بٌَ  القاعدِة واالختصاِص أ َّ القاعدَة توضُع للوصوِ  إلى ثوابِت         
 ٓاللغِة , أّما االختصاُص فهَو ٌكمُ  وصَف ما اختصْت بي الثوابُت عنَد تحلٌِ  ه ِ  القواعدِ 

      
النحِو والترنٌ  ِفً النحِو العربً ,فإّنما  وله ا عندما نتنلُم على االختصاِص م  جهِة أصو ِ     

ًَ متلماتي نحوٌةي توصّ  َ  علمناُء نتنلُم على الثوابِت التً ال تتغٌُر وال تتجدُد وال تتفوُر ,وإّنما ه
النحِو إلٌها بعَد اتتقراِئهم لمادِة اللغِة العربٌِة ,وه ا هَو الجانُ  األهمُّ فً اللغنِة  لوصنِف القواعنِد 

أّمنا من  جهنِة اختصناِص الداللنِة فإّننُي ٌبقنى فنً دائنرِة التجنندِد  ٓبٌناِ  منا اختصنْت بهناالنحوٌنِة ,و
    ٓوالتفوِر بتفوِر اللغِة ودالالِتها

        
وِم  مقتضٌاِت ه ا البحِث ل وُم اإلكارِة إلى أّ  المراَد بـصاالختصاِص(هو منا  ٌكنمُ  نن َّ        

ٌهننا اتننتعماَ  هن ا المصننفلِ  ,ولنٌَس موضننوَ  االختصنناِص ج ئٌناِت النحننِو التنً وّظننَف النحناةُ ف
  ٓالمعروَف والمتناوَ  فً باِ  النداِء حت ُ 

 

 المبحُث األوُ :االختصاُص فً أصوِ  النحوِ 
==================================================      

 ظنا ِ فنً مَ  تْ التنً اتنتقرّ  النحوٌنةِ  المتائ ِ  جمٌعِ  لتحلٌ ِ  الرئٌسَ  المدخ َ  النحوِ  أصو ُ  دّ عَ تُ        
ًَ ال األصننو َ  هنن  ِ  النحننوي؛ أل َّ  والنندرسِ  النحوٌننةِ  المصنننفاتِ  فٌهننا  النحنناةُ  قُ حّقننالنن ي ٌُ  مرجننعُ هنن
 المتعلقناتِ  جمٌنعِ  دِ ْصن  رَ مِ  األمرِ  نوا فً نهاٌةِ ٌتمنّ هم , لِ ترانٌبَ    خِليِ مِ  هم, وٌوا نو َ نصوصَ 
 ناننتِ  الفننرةِ    هن  ِ ِمن وانفِقاً ٓالنحوي والبناءُ  األتاسُ  ٌص َّ لِ  هاصولِ ها إلى أُ وإرتالِ , والفرو ِ 
 تحدٌندِ لِ  فنتْ ظِّ وُ  أ ْ  بعندَ  االختصناِص  فٌهنا ألفناظُ  تً وردتْ الّ  النحوِ  صو ِ أُ  موضوعاتِ  معَ  البداٌةُ 
  ٓ ه ا اللفظُ  ٌيِ  ي ٌةدّ الّ  الغرِض 
 لغٌنرِ  والننو ِ  األلنفِ   ٌنادةُ   تنمعْ ٌُ لنم  يُ ( أّنن هنـ8ٓٔتنٌبوٌيصت  ٌن نرُ  السمما ِ  ففً بنا ِ          
 نحنوَ  ,و لن َ  وال نننرة   فنً معرفنة   ٌنصنرفْ  فلنمْ  ألنف   بعندَ  نو ي  يُ ما لحقتْ  :"ه ا با ُ ,إ  قا َ الم نرِ 
 ,نن لفِ  ألنف   بعندَ  جناءتْ  حٌنثُ  جعلنوا الننو َ  هنمْ أنّ  ها ,و لن َ وأكباهِ  ,وعجِ َ  ,وتنرا َ  عفكا َ 
 قند اخنتصّ  ال ائندتا ِ  ,وهاتنا ِ  والتننو ِ   ِ والتحنرّ  الحنروفِ  ةِ هنا فنً عندّ ها علنى مثالِ ,ألنّ  حمراءَ 
 لمنن نرِ  نمننا أ ّ  ة  دَ علننى ِحنن بننناءي  تنننرا َ  ,ولمةنننثِ  ,والمةنننثِ  الت نٌننثِ  عِمننةُ  يُ ,وال تلحْقننبالمنن نرِ 

ٓ" ة  دَ على حِ  بناءي  حمراءَ 
(9) 
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 لمن نرِ با مفلقناً   ائندتٌ ِ ال والنو ِ  األلفِ  اختصاِص  فً إثباتِ  العر ِ  تٌبوٌي إلى لغةِ  اتتندَ  إ ْ     
  ٓالصرفِ  علٌها فً عدمِ  وم  ثّم البناءُ  , ومعرفةً  ننرةً 
 علنى فعنِ َ  صفة   " ن ُّ  :هـ(7ٕٙصت  مال    اب ُ  ما قاليُ     ل َ فمِ  النحاةِ  عندَ  فَ رِ عُ  وه ا أمري     
ا " ,وإّمن " ,و" ضنبا َ  َ غنً بي ننـ"تنرالى" فاتتُ عْ على "فَ  لها مةنثاً  ا أل ّ إمّ  ت نٌث   ها تاءُ قُ لحَ ال ٌَ 
 , ٓ(ٓٔ)" حٌةِ اللِّ  " وهو النثٌرُ ٌا َ حْ لها نـ"لَ  ال مةنثَ  ها صفةً لنونِ 
هنا علنى فنً تثبٌتِ  االعتمنادُ  ننا َ  بمٌن ات   خنتصّ تل تتفنردُ  اللغنةِ  جوانن ِ  لبعِض  وه ا اتصافي       

 ٓع  العر ِ  المتمو ِ 
ٌّ َ  ون ل َ         علنى   َ :"وٌندلّ  ا, إ  قا َ وضعً  فً النداءِ  ختصتْ ا معٌنةً  أتماءً  هنا َ  تٌبوٌي أ ّ  ب

منا ,فإنّ  قُ َتنوال فُ  عُ َننوال لُ  ننا ِ ولَ  بناثِ ً خَ جناءتنِ  :الننداءِ  فً  ٌنرِ  هم ال ٌقولو َ للمنادى أنّ  اتمي  يُ أنّ 
المنادى  بها االتمُ  اختصّ  أتماءي    ه ا النحوِ ومِ ٓٓٓٓ معرفةي  االتمَ  أ ّ  به ا االتمِ  النداءُ  اختصّ 
  (ٔٔ)ٓ", وٌا ف ُ ,وٌا هناءُ ٌا نوما ُ  :نحو النداءِ  فً  ٌرِ  منها كًءي  ال ٌجو ُ 
 الترنٌ ِ  على جهةِ  م  الصرفِ  ها ممنوعةي , ونلُّ  فً اللغةِ  ه ا الموضعَ  ل متْ  األتماءُ  فه  ِ      

 ٓ واألحنامِ  المواضعِ  ها به  ِ الختصاصِ  , خر فً منا    دُ رِ , وال تَ  النداءِ  فً با ِ 
فنً  تنردُ  األتنماءَ  هن  ِ  ا ؛ أل ّ تنٌبوٌي تناقًضن فنً قنو ِ  إلنى أ ّ  (ٕٔ) أحُد المحندثٌ   ه َ  وقد          

ا تناقًضن فً  لن َ  ال نجدُ  ؛ ونح ُ  نما تقدمَ  بالنداءِ  ها مختصٌّ تٌبوٌي : إنّ  ٌقو ُ  , فً حٌ  و ٌر ِ  النداءِ 
,  فً اللغةِ  المواضعِ  تغٌرِ  بحت ِ  تغٌرُ ت , واألحنامُ فٌيِ  الواردةِ  ما ٌنبنً على األحنامِ إنّ  نِم   ن َّ  أل ّ ,

 ٓمختلفة   فً موضوعات   األتماءِ  ه  ِ  فً تناو ِ  وجٌيي  تب ي  األحنامِ  فتغٌرُ 
عنن   ى لننو خرجننتْ حّتنن األتننماءَ  هنن  ِ  أ َّ  هننـ(88ٙص ت الرضننً قننو ُ  علننى  لنن َ  دلٌنن    وخٌننرُ      
ها فنً ها تنتبقى علنى أصنلِ , ف نّ (ٖٔ)ها فٌ التً ال تقٌٌدَ  فً العلمٌةِ  اتتعملتْ  ب  ْ  ها م  النداءِ متارِ 
ال   ُ َعنبهنا فُ  ٌتَ إ ا تنمّ   َ أّنن فّرعوا علٌيِ  بالنداءِ  فَُعُ  ,المختصُ ٓٓٓ" : بقوليِ  و ل َ  الصرفِ  عدمِ 

فنً  فنً المجنًءِ  مكنترنةي  األتنماءُ  فهن  ِ  (ٗٔ)ٓ" والعلمٌةِ  ا ,للعد ِ لمً " عَ قُ تَ ا نحو"فُ اتفاقً  ٌنصرفُ 
التنً  اللغوٌنةَ  وهو ال ٌنافً الفبٌعنةَ ,(٘ٔ)ا ا واختصاصً وضعً  ي ال ٌنصرفُ ال  واالتمِ  النداءِ  با ِ 

 الصنرفِ  وهنً مننعُ  , األصنلٌةَ  القاعندةَ  ال تخنالفَ  أ ْ  كرٌفةَ  ,ولن ْ  به ا الو  ِ  التتمٌةَ  ال تمنعُ 
     ٓا:اتفاقً  م  قوليِ  نما هو واض ي  النحاةِ  بٌ َ  إجما    محفُّ  ه ا األمرَ  ,أل َّ 

 والقيماسِ  السما ِ ٌ تً االختصاُص تبًٌِ إلثباِت قاعدة  نحوٌة  ؛و لَ  اعتماًدا على  وقدْ           
نِة صعتنى( , إ   77٘,إْ  وقَع  لَ  عنَد ابِ  االنباريص ت  ٌّ هـ( حٌَ   هَ  إلى االتنتدالِ  علنى فعل

ا والدلٌُ  على  لَ  أّنُي ٌتصُ  بي تناُء الضنمٌِر ,وألفنُي ,وواو ُ,نحنو :ٓٓٓقاَ  :   " ٌَ عتنٌُت ,وعتن
فلّما دخلُتي ه ِ  الضمائِر نما تدخُ  على (ٙٔ),وعَتوا ,قاَ  هللاُ تعالى :﴿   َفَهْ  َعَتٌُتم إْ  َتولٌُّتم  ﴾ 

الفعِ  نحو قمُت ,وقاما ,وقاُموا ,وقمُتم ,دّ  على أّنُي فع ي,ون لَ  أًٌضا تلحْقُي تاُء الت نٌِث التناننِة 
, فقنْد (1ٔ)ٓالمرأةُ,نما تقوُ  :قامْت وقعدْت ,فدّ  على أّنُي فع ي " التً تختُص بالفعِ  نحو :عتْت 

نِة ععتنىك ننو  أّ   ٌّ اتتد َّ بالّتماِ  م  خِِ  القر ِ  النرٌِم , وقاَس على الفعِ  صقاَم( إلثباِت فعل
 ٓه ِ  النلمِة قبلْت ما تختُص بي الفع ِ 

 
ٌَّ   هـ ( على ُخفى 9ٖٙوقْد تاَر ابُ  الخباِ ص ت         ابِ  األنباري فً تحقٌِق هن ا األمنِر ,وبن

تبَ  عدِم التصرِف فً ه ا الفعِ  ,بٌَد أّنُي اعتمَد إلى دلٌ   معنوي ,وهو االختصناُص بالمتنتقبِ  
,إْ  قنناَ  : " عتننى , وهننً فعنن ي لقولِننَ  : عتننٌُت , وعتننْت , وال ٌصننّرُف , ألّ  معنننا ُ الفمننُع 

  (1ٔ)ٌٓحتْج إلى التصّرِف " والرجاُء المختُص بالمتتقبِ  فلمْ 
وفً أثناِء الحدٌِث ع  "الَت" ٌ نُر النحاةُ أّنها اختصْت بح ِف اتِمها أو خبِرها ,ولنّ  النثٌَر         

هـ( : " وأّما "الَت" فهً ال النافٌِة  7ٙ9فً المتموِ  ح ُف اتِمها وبقاُء خبِرها ,قاَ  ابُ  عقٌ   ص ت 
مفتوحننًة, ومنن هُ  الجمهننوِر أّنهننا تعمننُ  عمننَ  لننٌَس فترفننُع االتننَم وتنصننُ   ٌنندْت علٌهننا تنناُء الت نٌننِث 
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ٌُن نُر معهنا أحنُدهما ,والنثٌنُر فنً  الخبَر,لنْ  اختّصْت ب ّنها ال ٌ نُر معها االتُم والخبُر مًعنا بنْ  إّنمنا 
 (9ٔ)ٓلتاِ  العرِ  ح ُف اتِمها وبقاُء خبِرها "

ص ت       ّني وإْ  نانْت هناَ   راُء متعددةي فً ه ِ  المت لِة إالّ أّنُي هـ ( أ7ٙٔوقد أوضَ  ابُ  هكام 
" علنى ننن ِّ قننو   فنِ ٌنن نُر بعننَدها إالّ أحنُد المعمولٌَِ ,والغالننُ  أْ  ٌنننوَ  المحن وُف هننو المرفننوَ  

ٌُحننن َف أحننُد المعمنننولٌِ  , وإْ  ننناَ  األرجنننُ  أْ  ٌحننن َف    (ٕٓ)ٓ" فالنن ي اّتفنننَق علٌننِي النحننناةُ أْ  
نُي األكمونًص ت المرف ٌّ هـ ( 9ٕ9وُ  , ولنّ  األهّم فً ه ِ  المت لِة هو اختصاُص " الَت " نما ب

, إْ  قاَ  : " واختّصْت " الَت " ب ّنها ال ٌ نُر معها معموالها مًعا , بْ  إّنمنا ٌن نُر معهنا أحنُدهما 
"ٓ(ٕٔ)  

متنموِ  أًٌضنا اختصناُص وِم  أننواِ  االختصناِص الن ي انبننى علنى المتنمو  فنً ال            
ِ " ,والمراُد بِي أّ  النلماِت تتقٌُد بصٌِغها التً ال تتغٌُر م  حٌُث جنُتها ,إ  لو ناَ  جائً ا البِنية"

لْت النلمُة م  جنِتها إلنى جننس   خنر, وهن ا ٌعننً خلًفنا ألتاتنٌاِت اللغنِة ,ومن  ثنّم تنداخًِ  لتحوَّ
  ٓنفُق اللغويّ للقواعِد والصٌِ  وه ا أمري ال ٌقبلُُي الم

ي ؛ ألّنُي لنٌَس فنً األتنماِء ٓٓٓفِم   لَ  ما أكاَر إلٌِي تٌبوٌي ,إْ  قاَ  : "         وثباُت الواِو خف 
  (ٕٕ)ٓواوي قبلَها حرفي مضمومي ؛ وإّنما ه ا بناءي اختّص بِي األفعاُ  "

هـ ( أّ  النلمنَة ال ٌمننُ   أْ  8ٕ٘وٌبدو أّ  ه ا موضُع اتفاق  بٌَ  النحاِة إْ  ٌ نُر المبّرُدصت       
تخرَ  ع  كنلِها لتنتقَ  إلنى كنن    خنر  ٌخالفُهنا فنً الصنفاِت والعِمناِت إْ  إّ  نن َّ صنٌغة  تقنوُم 
بوظٌفة  معٌنة  ولها و ُنها التً ترُد فً اللغِة ,إْ  قاَ  : " ون لَ  فُِعن  ال ٌننوُ  فنً األتنماِء ,إّنمنا 

ٌُتمَّ فاعلُي نحو: ُضِرَ  وقُِتَ  " هو بناءي مختصي بي الفعُ  ال ي                                              (ٖٕ)ٓلم 
وله ا نجنُد الّرضنً قند أّصنَ  لمثنِ  هن ا الننِِم ,إْ  قناَ : " أصنُ  نن ِّ ننو   أالّ ٌننوَ  فٌنِي          

 (ٕٗ)ٓالو ُ  المختُص بنو    ٌرِ  "

هننـ (  لننَ  ضننابًفا ,إ  قنناَ  : " ال ٌوجننُد فننً األتننماِء 9ٔٔوقننْد جعننَ  التننٌوفًصت             
 المعربِة اتمي  خر ُ واوي قبلَها ضمةي ,ألّنهم أرادوا تخصٌَص الفعِ  بكًء  ال ٌوجُد 

فً االتِم ,نما خّصوا االتَم بكًء  ال ٌوجُد فً الفعِ  ,وألّننُي لنو نناَ  ألّدى إلنى اجتمناِ  منا      
,فل لَ  ُرِفَض وأّما "الّتمندو"ص*( فاتمي أعجمنً ,وأّمنا  "هنو" فمبننً  ٌتتثقُ  فً النتبِة واإلضافةِ 

  (ٕ٘)ٓ,وأّما األتماُء التتُة فالواُو فٌها بمن لِة الحرنِة "
وال كّ  أّ  لفنَظ االختصناِص قند جناَء متنانًدا إلثبناِت هن ا التقعٌنِد من  خنِِ  بٌناِ  أّ  هنناَ       

ٌِي , أّي أّني متى أُفلَِق فنً الننِِم , فإّننُي ال ٌننوُ  المقصنوُد ِصًٌغا تختّص فً الجنِس ال ي ترُد ف
  ٓمنُي إالّ ما ُوِضَع لُي فً اللغِة , وتختصُّ فً الجنِس ال ي ترُد فٌِي 

وبمننا أّ  النننَِم جننار  علننى اختصنناص وضننِع األلفنناِظ َتننماعا,فقد أخننرَ  النحنناةُ ألفاظنناً بعٌِنهننا     
 محدد  , وفٌما ٌ تً بعُض النصوص لبٌاِ   ل : لنوِنها مختّصًة بوضع  لغوي  

 
 ٕٓ/ٔـ أج : تختص بالخبر                                               مغنً اللبٌ   

 ٖٕٗـ أي: حرف بمعنى" نعم " لننها مختصة بالقتم                      الجنى الدانً   
 ٓٓٔ/ٔمغنً اللبٌ                     ـ أٌم : المختص بالقتم اتم ال حرف             
 ـ بات:لها معنٌا  اكهرهما اختصاص الفع  باللٌ ,

  ٖٗ/ٖنما اختص الفع  "ظ " بالنهار                                :خ انة األد           
 ٖٔٔ/ٔـ بلى: حرف جوا  ٌختص بالنفً وتفٌد إبفالي                      مغنً اللبٌ   

 ": موصولة مختص بفً , ـ " ي
 ٕٔٗ/ٕولم ٌنق  اختصاص ه ا االتتعما  عنهم                                 =          

 ٓ٘ٔ/ٔـ عوض: ظرف التتغراق المتتقب  إال أني مختص بالنفً                   =     
 ٗٙ٘/ٕ=                                                      ٓـ نافة : مختص بم  ٌعق 
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 7ٕٖ/ٖـ ن : مختص بالننرات                                             كرح الرضً  
 ٖٖٕ/ٗـ نم: الخبرٌة تختص بالماضً                                      أوض  المتال  

 7ٕٕالعربٌة:   أترار                ـ منذ ومذ: مبنيتين,وهما مختصتان بابتداء الغاية في الزمان ,
 كما أّن "من" تختص بابتداء الغاية في الزمان    

 7ٔ/ٔـ ه : مختصة بفل  التصدٌق , وبقٌة األدوات مختصة بفل  التصور  مغنً اللبٌ  
 ٖٔ٘ـ وا: حرف نداء مختص ببٌا  الندبة                                 الجنً الدانً    

 حوـ ومنها بٌا  كهرة اختصاص الفع  ن
 ٔٓٔأترار النحو                                   7ٖ﴿ُخلَِق اإلْنَتاُ  َضِعٌفاً﴾األنبٌاء:      
 

وقرًٌبا ِم  ه ا الباِ  ٌتناوُ  النحاةُ االختصاَص فً المتائِ  التً" اختّصْت بالضرورِة            
 ٓ",أو جعلِها على تبٌ  اإلفِِق" بنفً االختصاِص" عْنَها 

: ما  نر ُ الّرِضً فً حدٌثِي َع  المعفوِف على الجملِة الكرفٌِة فً مثنِ  قنولِِهم :  ِ األوّ   فمِ    
فعنَد النحاِة الّرفُع فنً  لنَ  الجنواِ  ألحنِد وجهنٌِ  ُٓٓٓتحمْد إْ  ت مْر بالمعروِف وُتكنُر  قائًِ: "

نِة الفناِء قبنَ  الفعنِ  ,وف ٌّ ِة التقندٌِم ,وإّمنا لن ٌّ ٌنِي نظنري ؛ألّ  هن ٌ  النوجهٌِ  مختصناِ  إّما لنونِي فً ن
ِة التقدٌِم أو علنى الوقنوِ  بعنَد الفناِء  ,(ٕٙ)ٓبالضرورِة " ٌّ فقْد عّد الرفَع فً صُتكنُر( إ ا ناَ  على ن

ٌُلج  إلٌِي فً االختٌارِ   (1ٕ)ٓمختصٌّ بالضرورِة , ومتى أُفلَِق ه ا الحنُم فإّ  المراَد أّني ال 

هكام  التوظٌنَف نفَتني فنً بناِ  صأْ  المخففنة(, أّ  اتنَمها ٌننوُ  ضنمًٌرا  وقد اتتعمَ  اب ُ          
ًَ مصندرٌةي أًٌضنا ,وتنصنُ  االتنَم وترفنُع الخبنَر  مح وًفا إْ  قناَ : " وأّ  هن ِ  ثِثٌنُة الوضنِع,وه

ا َثبَت خًِفا للنوفٌٌِ  , عُموا أّنها ال تعمُ  كًٌئا , وكرُف اتِمها أْ  ٌنوَ  ضمًٌرا مح وًفا , ورّبم
 ,نقولِي :

وِم الّرخاِء َت ْلِتِنً       َفَِقِ  لَْم أْبَخْ  وأْنِت َصِدٌقُ               ٌَ َفلَْو أْنـِ  ِفً 
(ٕ1) 

 (9ٕ)ٓوهَو مختصٌّ بالضرورِة "

فالحصُر ال ي ٌعفٌِي لفُظ :مخنتصٌّ هنَو تقعٌندي ؛ بن ّ  نن َّ منا ٌنرُد فنً هن ا البناِ  ,وقند ظهنَر      
هننـ( قولَننُي : مخننتصٌّ  8ٕ8,فهننَو مخننتصٌّ بالضننرورِة , وقنند فّتننر الننّدمامٌنًص ت  الضننمٌُر فٌننيِ 

  (ٖٓ)ٓ"بالضرورِة على أّنُي " ال ٌتتعمُ  فً َتعِة النِِم على األص ِّ 
 
: منا جناَء فنً أثنناِء ننِِم النحناِة علنى تننوٌِ  التنرّنِم بن ّ  هن ِ  العِمنَة ال تخنتصُّ الّثناِنًومثاُ     

 ّٓنما لَها الحرٌُة فً الدخوِ  على االتِم والفعِ  والحرِف على حد  تواءباالتِم, وإ
فقد أورَد ابُ  هكام        

ًَ اختصاِص ه ا التننوٌِ  باالتنِم  ِبقولِنِي: " (ٖٔ) وال ٌخنتّص هن ا ٓٓٓنف
 التنوٌُ  باالتِم , بدلٌِ  قولِي : 

َوقُولًِ إْ  أَصْبُت لََقْد أَصاَبْ     أَِقلًّ الّلْوَم َعاِ َ  واْلِعَتاَبْ                   
   (ٕٖص

وبنفننً االختصنناِص هنن ا خننرَ  تنننوٌُ  التننرّنِم بخننِِف أقتنناِم التنننوٌِ  األربعننِة ص التمننننٌِ       
ولننّ  إفنَِق      (ٖٖ)ٓ,والتننٌِر, والمقابلنِة , والعنوِض ( فنإّ  هن   األقتناَم " مختّصنةي باالتنِم "

ال ٌعنً أّنُي  لَ  التنوٌُ  المختصُّ باالتِم إْ  نجُد الُخضري قْد حّقَق ه    التنوٌِ  على ه ِ  العِمةِ 
,فِ    المت لَة, بقولِي :" قْد علمَت أّ  تتمٌَتها تنوًٌنا مجا ي
ٌَنصرُف لحقٌقتِي "  (ٖٗ)ٌٓكملُُهما ؛ألّ  الكًَء إ ا أفلَق إّنما 

ضمٌِر( إْ  َنرى ابَ  عقٌ   وهَو ٌتحدُث معّقًبا وِم   لَ  أًٌضا عدُم اختصاِص صٌاُء ال               
على نِِم ابِ  مال   ب ّ  ِم  عِمِة الفعِ  صٌاافعلً (, إ  قاَ : " وإّنما قاَ  المصّنُف "ٌناافعلً"ولْم 

ًَ ال تختصُّ بالفعِ  ب  تنوُ  فٌِي" , (ٖ٘)ٌٓقْ  : ٌاُء الضمٌِر؛ ألّ  ه   تدخُ  فٌها ٌاُء المتنلِم , وه
الختصاِص هنا أفاَد أّ  فً ٌاِء الضمٌِر عموَما , وفً مجٌئِي مع الفعِ  خصوًصنا , والٌناُء فنفً ا

وفننً هنن ا قنناَ  ,(ٖٙ)ٓفننً افعلننً فننً الحقٌقننة ٌنناُء المخافبننِة " وٌنناُء المخافبننِة مختصننةي باألفعنناِ  "
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رناِ  فنً لحوِقِهمنا هـ(:"وإّنما لنْم ٌقْ :ٌناُء الضنمٌِر أو ٌناُء المتنلِّم؛ألّنُهَمنا ٌكنت97ٔٔالّتجاِعًصت
 (1ٖ)ٓاالتَم والفعَ  والحرَف,نحو:مّر بً أخً ف ْنَرَمِنً "

والمعنى أّ  ه ا الضمٌَر ال ٌتقٌُد مَع جننِس الفعنِ  بن  ٌتنو ُ  فنً الندخوِ  علنى االتنِم والفعنِ     
       ٓوالحرِف أًٌضا
ً أصِ  الوضنِع وإّمنا ِفنً أصنِ  ,ال ي ٌنوُ  إّما ف الحالِ  باستصحابِ أّما االتتدالُ                 

 القاعننننننننننننندِة أو  ٌِرهمنننننننننننننا مننننننننننننن  األقتننننننننننننناِم المعروفنننننننننننننِة فنننننننننننننً هننننننننننننن ا البننننننننننننناِ  

فقْد َوَجْدنا أّ  النحاَة وّظفُوا مصفلَ  االختصاِص تحَت قتِم أصِ  الوضِع , إْ  اتتدلّوا على  ,(1ٖ)
ًَ األصنُ  أّنهن ا َتندخُ  علنى المضنمِر أّ  " الباَء هً األصنُ  فنً الَقَتنِم ,والن ي ٌندّ  علنى أّنهنا هن

والمظهِر,والواُو تدخُ  علنى المظهنِر دوَ  المضنمِر,والتاُء تخنتصُّ بنـ اتنِم هللِا تعنالى دوَ   ٌنِر  
,فلّما دخلْت الباُء على المظهِر والمضمِر ,واختّصْت الواُو بالمظهِر ,والتاُء بـ اتِم هللِا تعالى ,َدّ  

ًَ األصُ  "  (9ٖ)ٓعلى أّ  الباَء ه

فالُحنُم على أّ  الباَء أصن ي فنً الَقَتنِم دو  النواِو والتناِء إّنمنا جناَء لعمنوِم االتنتعماِ  منَع          
والبنّد أّ  فرعٌنَة  ٓالظاهِر والمضمِر,واختّصْت الواُو بالظاهِر ,نَما اختّصْت التاُء بلفِظ الجِلنِة 

ًَ تبُ  االختصاِص  ه ٌِ  القتمٌِ  ه
, وفً الفرعٌِة تفرداً , وبه ا  ًألّ  فً األصالِة كموال ؛(ٓٗ)

ولهن ا ٓكملْت الباُء باألصالِة الواَو والتناَء,وتفّردْت النواُو بالظناهِر , وتفنّردْت التناُء بلفنِظ الجِلنةِ 
هـ( إّ  تاَء الَقَتِم: " مختّصةي : أْي أّ  التاَء ال تدخُ  على جمٌِع األتماِء ٌٕٗ٘ٔقوُ  الّنودِهً صت

ًَ نلمُة "هللا"المظهرِة ب  على نلمة      (ٔٗ)ٓواحدة  فقْف وه
هـ( مَع ه ا الندلٌِ  , إْ  قناَ : " إّ  األصنَ  فنً "هنْ " أْ  88ٕٔنَما وقَف الُخَضريصت           

ًَ فً:﴿  ْهرِ  ِمن  َهْ  أَتى َعلَى اإلِنَتناِ  ِحنٌ ي تختصَّ بالفعِ  لنوِنها بمعنى صقد( نما ه  (ٕٗ)﴾الندَّ

, ومجًُء صه ( بمعنى قد  (ٗٗ)هـ( ه ا الّرأَي لل مخكري 7٘ٙحلَبًصتوقد َنتَ  الّتمٌُ  ال(ٖٗصٓ"
 (٘ٗ)ٓال إكناَ  فٌِي, وإّنما اإلكناُ  فً نوِ  أصلها بمعنى قد  ؛ ألّ  المرادي ٌجعُ   لَ  بعًٌدا

وٌرُد االختصاُص فً العامِ  الّنحوي ,والّتعلٌِ  الّنحوي , وقد تّم تناولُُهما فنً هن ا  المقناِم        
  ٓالّنٌرِ  ينظًرا؛ ألّ  النحاَة ٌروَ  أّنهما ٌرجعاِ  إلى أصوِ  النحِو العربً, والفنِر الّنحو

بنناقً   بنحننو  أظهننَر ِمنن النحممو  العاممملِ وٌمنننُ  القننوُ :إّ  لفننَظ االختصنناِص ٌننرُد فننً بنناِ        
" أّ  االختصاَص موج ي للعمِ    (ٙٗ)ٓ"المتائِ  ؛ألّ  النحاَة ٌتحدثوَ  على نحو  مباكر 

و لننَ  فننً تقتننٌِم العامننِ  علننى مخننتص  ,و ٌننِر مخننتص  ,وأّ  المخننتصَّ هننَو النن ي ٌعمننُ  ,        
 ٓو ٌُر المختصِّ ال ٌعم ُ 

؟ قٌَ         ر,قاَ  ابُ  االنباري : " إْ  قاَ  قائ ي :لَِم عملْت ه ِ  الحروُف الجرَّ ِم   لَ  حروُف الجِّ
ألتننماِء ,والحننروُف متننى نانننْت مختّصننًة وجننَ  أْ  تنننوَ  عاملننًة :إّنمننا عِملننْت ,ألّنهننا اختّصننْت با

"ٓ(ٗ1)         
نِة اللّغنِة          ٌّ وقْد عّد الدنتوُر ُمحّمد خٌِر الحلوانً أّ  فً اختصناِص العامنِ  داللنةي علنى منفق

ِة , إْ  قاَ  : " لقْد وجَد النحاةُ فً اتتقراِء العربٌِة ظناهرًة ال تخلنو من   ٌّ نِة الَعَرِب ٌّ داللنة  علنى منفق
ًَ الحننروُف التننً تخننتصُّ باألتننماِء , فننِ تباكننُر  هنن   اللغننِة , وهننً أّ  هنن ِ  الحننروَف العاملننَة هنن
َ  لَُهنم أّ  الحنرَف الن ي ال اختصناَص لنُي  ٌّ األفعاَ  , أو تختصُّ باألفعاِ  فِ تباكُر األتماَء , وتبن

   (1ٗ)ٓب حِد القبٌلٌِ  ال عمَ  لُي "
هنناَ  منا هنَو مخنتصٌّ ولنّننُي   َّ البد فًّ  اختصناِص العامنِ  من  التفصنٌِ  والتمٌٌنِ  إ ولن        

لٌَس بالضرورِة أْ  ٌنوَ  عامًِ نـ اختصناِص "قند ,والتنٌِ  ,وتنوَف ,وأ  التعرٌنِف " إ  وقنَف 
ْ  متتعملٌَ  إل الِة ه ا التداخِ  فً نوِنِي مختّصاً, ولْم ٌعم ِص النحاةُ أماَم ه ا النوِ  ِم  االختصا

ا ,وهَو إ ا ناَ  المختُص نالج ِء م  النلمِة لْم ٌعمْ  وعّدوا ه ِ  العِماِت نالج ءِ  ًٌ  ٓأتلوًبا منفّق
هننـ ( لهنن ا التننداخِ  وعالََجننُي بنحننو  دقٌننق  حننٌَ  قّتننَم الحننرَف 7ٗ9وقنند انتبننَي الُمننراديصت        

الحننرِف فثِثننةي : مخننتصٌّ باالتننِم ,ومخننتصٌّ  المخننتصَّ علننى ثِثننِة أقتننام  ,إْ  قنناَ : " وأّمننا أقتننامُ 
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َ  منننُي     ٓٓبالفعنِ  , ومكننتر ي بننٌَ  االتننِم والفعنن ِ  ف ّمننا المخنتصُّ باالتننِم فننِ ٌخلننو ِمننْ  أْ  ٌتننن َّ
من لَة الج ِء أو ال ,فاْ  تنّ َ  منُي من لَة الج ِء لْم ٌعمْ  "نـ الِم التعرٌنِف "وإْ  لنْم ٌتننّ ْ  من لنَة 

واّمنا المخنتصُّ ُٓٓٓي أْ  ٌعمَ  ,ألّ  ما ال َم كًٌئا ,ولْم ٌنْ  نالج ِء منُي أّثَر فٌنِي  الًبناالج ِء فحقّ 
بالفعِ  ,فا َّ تن َ  منُي من لَة الج ِء لنْم ٌعمنْ  نحنرِف التنفنٌِس ,وإْ  لنْم ٌتننّ ْ  مننُي من لنَة الجن ِء 

, ومعننى " أْ  ُتننّ َ  (9ٗ)ٓتصاصنِي "وإّما المكترُ  ,فحّقُي أالّ ٌعمنَ  لعندِم اخٓٓٓ,فحّقي أْ  ٌعم َ 
منُي من لَة الج ِء" فنإّ  هن ا ٌعنوُد إلنى القاعندِة الّنحوٌنِة التنً منهنا : " جن ُء الكنًِء ال ٌعمنُ  فٌنِي 

"ٓ(٘ٓ)  
وعلى ه ِ  القاعدِة النحوٌنِة ٌتنتنُد النحناةُ لبٌناِ  عندِم العمنِ  فنً هن ِ  المختّصناِت التنً تحمنُ       

   ٓلمِة صفِة الج ِء م  الن

فقد أخَ  جانًبا ملفًتا للنظنِر؛ و لنَ  عننَد البحنِث عن  أتنباِ  االختصناِص فنً  التعليلُ وأّما          
 ٓبعِض المتائِ  النحوٌِة والعلِّة فً اختٌاِر اللفِظ له ا المتلِ  دوَ   ٌر ِ 

( هن ا الكنبَي هنـ 8ٖ٘ففً باِ  اتِم "ما"و"ال" المكنبهتٌِ  بنـصلٌَس( تنناوَ  ال مخكنري صت        
ٌَّ  أ َّ هناَ  تقارًبا بٌَ  صما( ,وصلٌَس( أنثَر مني منع صال( وعلّنَ   لن  بقولنِي : " إالّ أ َّ ٓٓٓولنّنُي ب

ٌَّ  ابنُ  ٌعنٌَب تنبَ  هن ا  (ٔ٘)ٓ"ما" أو ُ  فً الكبِي بـصلٌَس (؛الختصاِصنها بنفنً الحناِ " , وقند بن
  ٌُر وصال( قند ٌننوُ  لنفنً الماضنً نحنو قولنِي أل َّ صما( لنفً الحاِ  الٓٓاالختصاِص بقولِي : " 

َق َوالَ َصلَّىتعالى:﴿  ٌُصن ِّ 7٘﴾ صالقٌامنة: َفَِ َصدَّ ق , ولَنْم  فلّمنا ناننت صمنا( ٓٓٓ(أْي لَنْم ٌصندِّ

أل َم لنفً ما فً الحاِ  نانْت أو َ  فً الكبِي بـص لٌَس( ِمْ  صال( ,فلن لَ  قن َّ اتنتعماُ  صال( بمعننى 
فاختصناُص  (ٕ٘)ٓاتتعماُ  صما( , فنانْت أعمَّ تصّرًفا فعملْت فً المعرفِة والّنننرِة " لٌَس , وَنُثرَ 

             ٓصما( بنفً الحاِ  فقْف جعلَْتُي أقرَ  لـصلٌَس( م  صال( أل َّ صال(تنفً الماضً أًٌضا
النلمنِة هنـ( موضنًحا علّنَة اختصناِص اإلعنراِ  فنً  خنِر ٙٓٙنما وقَف الّرا يصت               

بقولِي: " إّنما اختصَّ اإلعراُ  بالحرِف األخٌِر م  النلمِة لوجهٌِ  ,األوُ  :أ َّ األحواَ  العارضَة 
لل اِت ال توجُد إالّ بعَد وجوِد ال اِت ,واللفُظ ال ٌوجُد إالّ بعنَد وجنوِد الحنرِف األخٌنِر مننُي ,فوجنَ  

 ِٓة المعنوٌننِة ال تحصننُ  إالّ بعننَد تمنناِم النلمننِة أْ  تنننوَ  العِمنناُت الداخلننُة علننى األحننواِ  المختلفنن
الثانً : أ َّ اختَِف حناِ  الحنرِف األّوِ  والّثناِنً ِمن  النلمنِة للداللنِة علنى اخنتِِف أو اِ  النلمنِة 

 (ٖ٘)ٓاإلعرابٌِة إالّ الحرُف األخٌُر م  النلمِة "  ِ ,فلْم ٌبَق ,لقبوِ  األحوا

نً فنً  ةِ اِص اإلعراِ  فً  خِر النلمإْ  نظَر الّرا ي  إلى اختص      ِم  الجانِ  الترنٌِبً والحتِّ
 النلمِة المعربِة ,         

هننـ ( ٌقننُف علننى الجانننِ  المعنننوي فننً علّننِة اختصنناِص 7٘ٔفنً حننٌِ  نجننُد ابننَ  القننٌِم صت         
ِنً الِحقننِة اإلعننراِ  بنناألواخِر ,إ  قنناَ  :" اخننتّص اإلعننراُ  بنناألواخِر؛ ألّنننُي دلٌنن ي علننى المعننا

للمعرِ  وتلَ  المعناِنً ال تلحقُنُي إالّ بعنَد تحصنٌلِي , وحصنوِ  العلنِم بحقٌقِتني , فوجنَ  أ  ٌترتنَ  
 (ٗ٘)ٓاإلعراُ  بعَد  نما ترتَ  مدلولُي ال ي هو الوصُف فً المعرِ  "

 هـ (علَّة اختصاِص الحرناِت فً صالتاِء( الضمٌرِ ٖٗٙون ل   نَر ابُ  ٌعٌَب ص ت        
 وإّنما ٓٓالمتصِ  للمتنلِّم صبالضِم( والمخافِ  صبالفتِ ( , والمخافبِة صبالنتِر( إ  قاَ  : " 

ًَ أوُ  الحرناِت        ُخصَّ بالضمِّ دوَ   ٌِر  ألمرٌِ  ,أحُدهما : أ َّ المتنلَّم أّو ي قبَ   ٌِر  ف ُعِف
ًَ الضمُة ,واألمُر اآلخُر: أّنهم أراُدوا الفرَق بٌَ  ضمٌ ري المنتنلِّم والمخاَفنِ  فنّ لُنوا المنتنلِّم وه

من لَة الفاعِ  ونّ لوا المخاَفَ  من لَة المفعوِ  م  حٌُث ناَ  ه ا مخاِفبا و ا  مخاَفبا ,فضنّموا 
تاَء المتنلِّم لتنوَ  حرنَتها مجانتًة لحرنِة الفاعِ  وفتُحوا تاَء المخافِ  لتنوَ  حرنُتها م  جننِس 

ا المةنننَث بالنتننِر أل َّ النتننرَة منن  الٌنناِء والٌنناُء ّممننا ُتةنننُث ِبهننا فننً نحننو حرنننِة المفعوِ ,وخّصننو
"تفعلٌَ  " وفً " ي" ,ولّما اختّصْت الضمُة بالمتنلِّم لَِما  نرنا ُ والنتنرةُ بالمةننِث المخاَفنِ  لنْم 

 (٘٘)ٌٓبَق إالّ الفتحُة ,فُخصَّ بها المخاَفُ  الم ّنُر "
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ًَ مضنمومةي وقد أكاَر التُ               ٌوِفً إلى ه ِ  المت لِة أًٌضا, إ  قاَ  : " التاُء المفنردةُ ,وهن
للمتنلِّم , مفتوحةي للمخاَفبِة , منتورةي للمخاَفبِة , وفُِعَ   لَ  للفرِق , وخّص المتنلُّم بالّضمِّ ألّنني 

إ ا أُخِبَر ال ٌنوُ  إالّ  أّوُ  عِ  المخافِ  , فناَ  حّضُي ع  الحرناِت الحرنَة األوَ  , وِقٌَ  : ألّنيُ 
واحًدا , وإ ا خافَ  فقْد ٌخافُ  أنثَر م  واحد  , ف لَ َم الحرنَة الثقٌلنَة منع اتنمِي , والخفٌفنَة منَع 
عِفنُف بعَضني علنى بعنض  , ونَتنُروا المةننَث أل َّ النتنرَة من  عِمنِة  ٌَ الِخفاِ  , ألّنُي أنثنُر , و

  (ٙ٘)ٓةي  ٌُرها "الت نٌِث ,وقٌَ  : ألّنُي لْم ٌبَق حرن
وأ لُ  ه ِ  التعلٌِِت ترُد على كنِ  جوا   ,ون ّنها جوا ي ع  تةا   مقّدر  ,والنصوُص         

فً  لَ  نثٌرةي ,فِمْ   لَ  قوُ  بعِض النحاِة: " فاْ  قٌَ : فلَِم اختّصْت الواُو بالمظهِر دوَ  المضمِر 
لباُء تندخُ  علنى المظهنِر والمضنمِر انحّفنْت عن  درجنِة ؟ قٌَ :ألّنها لّما نانْت فرًعا على الباِء,وا

ًَ األصُ  ,واختّصْت بالمظهِر دوَ  المضمِر؛ألّ  الفرَ  أبًدا ٌنحفُّ ع  درجِة األصِ   الباِء التً ه
"ٓ(٘1)                                     

نِم واحًدا ,فقد علَّ  الّرِضنً تنبَ  وقْد تتباٌُ  أوجُي التعلٌِ  على الّر ِم ِم  نوِ  الحُ                
وإّنمنا اخنتصَّ الجنرُّ باالتنِم ؛ألّنهنم قصنُدوا أْ  ٌوّفنوا االتنَم ٓٓاختصاِص الجِر باالتنِم بقولنِي : "

ٌُنِقصنوا من  المضنارِ  الن ي هنو فرُعنُي واحنًدا ِمنَهنا  ألصالِتِي فً اإلعراِ  بالحرنناِت النثِِث ,و
وإّنماعملنْت ٓٓاِ  إلى تعلٌِ   خر  فنً  اِت الُحننِم ,إْ  قناَ  : ", فً حٌ    هَ  صاحُ  اللّب(1٘)ٓ"

وعملْت الجرَّ دوَ   ٌِر  أّ  الفعَ  َعِمَ  الّرفَع والّنصنَ  ,فلنْم ٌبنَق ٓٓه ِ  الحروُف الختصاِصها 
؟ألّ   , ونجُد تعلًٌِ  خراً ٌقوُ  : " لِما ا اختّص االتُم بالجرّ  (9٘)ٓللحرِف ما ٌنفرُد بي إالّ الجرُّ "

ٌُخبُر إالّ ع  االتِم " يُ المجروَر مخبري عن       (ٓٙ)ٓفً المعنى,وال 
وِمنن  هنننا ٌتبننٌُ  أّ  معظننَم التعلننٌِِت ال تنفلننُق ِمنن  منبننع  واحنند  وال تقننوُم علننى أمننور  ثابتننة ,      

لدى النحاِة,ولهن ا وقوانٌَ  متلّمة  ,وإّنما هَو أمري ٌرجُع إلى المقدرِة والمعرفِة فً الدقائِق النحوٌِة 
    ٌٓ هبوَ  إلى بٌاِ  أتراِر العلِ  واألتباِ  بما ٌناتُ  معفٌاِت الّدرِس النحوي

 

  :االختصاُص فً التَّرنٌِ  النَّحويًالمبحُث الّثان
============================================== 

ًّ عننَد ا         ناِت علمناِء النحنِو العربن ٌّ لت تنٌِس للقواعنِد النحوٌنِة العناٌنَة بصنّحِة إ َّ ِم  أهِم أولو
الترانٌنِ  النحوٌنِة إعرابننا وبنناًء ؛  لن  أل َّ الترنٌننَ  هنو اللبنننُة األولنى التنً ٌقنناُس علٌهنا جمٌننُع 
األنواِ  التً تعوُد فً كبِهَها إلى ه ا الترنٌِ   ,والمراُد هنا الترنٌُ  المفٌُد نحو الجملِة االتنمٌِة 

 ٌُٓفلُق علٌِي فً النحِو العربً بـ صالنِم( المتضمِ  المتنَد والمتنَد إلٌيِ والفعلٌِة , وال ي 
وٌتناوُ  ه ا المبحُث دراتَة " االختصاِص " فً الترنٌِ  الّنحوي بعَد تقتٌِم ما ورَد م           

ٌما متائَ   فً ه ا الباِ  على المرفوعاِت والمنصوباِت والمجروراِت ومتائَ  متفرقة  ال تدخُ  ف
 ٓتبَق 

ففننً بنناِ  الضننمٌِر ٌنن نُر النحنناةُ " االختصنناَص" بنحننو  واضنن   , وصننرٌ   ؛ و لننَ  أل َّ           
النحنناَة ٌقّتننموَ  الضننمٌَر علننى مننا هننَو : متصنن ي مخننتصي , ومنفصنن ي مخننتصي , والضننمٌُر النن ي 

نا فً ه ا المقاِم الضمائُر المختصنُة بمحن ِّ ال رفنِع والن ي ٌكنترُ  فنً اختصَّ باالتتتاِر , وما ٌهمُّ
 ٓه ِ  األقتاِم الثِثةِ 

وفنً هن ا قناَ  ابنُ  هكننام  : " وٌنقتنُم المتصنُ  بحتنِ  مواقنِع اإلعننراِ  إلنى ثِثنِة أقتنام  :مننا     
ٌختصُّ بالّرفِع , وهَو خمتةي :ص التاُء( نـ قمُت , وصاأللُف ( نـ قاَما وصالواُو( نـ قاُموا , وصالنوُ ( 

 (ٔٙ)ٓ"ٓٓٓالمخافبِة نـ قُوِمً  نـ قُْمَ  , وٌاءُ 

 فاالحتناُم إلى مواقِع اإلعراِ  هَو ال ي ٌنوُ  أقتاَم الضمٌِر المتصِ  المختصِّ ؛ و لَ  أل َّ     
 النظَر إلى مح ِّ مجًِء ه ِ  النلماِت , ولٌَس إلى الحرناِت اإلعرابٌِة , أل َّ الضمائَر نلَّها    

ٌّةي؛" التتغنائِي ع                     (ٕٙ)ٓاإلعراِ  باختِِف صٌغِي "مبن
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وٌرى النحاةُ أّ  الضمٌَر المتتتَر قرٌ ي م  الضمٌِر المتصِ  المرفنوِ  , ولن لَ  أراَد                  
الكٌُخ ٌاتٌُ  أْ  ٌمٌَ  بنٌَ  الموضنعٌِ  , إْ  قناَ  : " إْ  قلنَت : المتنتتُر علنى منا تقنّدر متصن ي , وهنَو 

ٌُنردُّ علنى حصنِر المخنتصِّ بنالرفِع فٌهنا قُلنُت : المنحصنُر فٌهنا هنَو  مرفو ي فقْف لٌسَ  من  الخمتنِة , َف
  (ٖٙ)ٓالمختصُّ م  المتصِ  الواقِع فً التقتٌِم , وهَو المتصُ  البارُ  ال المتصُ  المفلُق "

فنً  وه ا النُِم هو فص ي بٌَ  الضنمٌرٌِ  المتصنِ  والمتنتتِر المكنترنٌِ  , والمختّصنٌ ِ          
مح ِّ الّرفِع م  حٌُث إ َّ الفارَق بٌَنُهَما هَو الظهوُر وعدُمُي ,وب لَ  ٌخرُ  المتتتُر لعدِم ظهورِ  , 

 ٓفٌتحّقُق الفصُ  بٌَنُهَما
 

 (ٗٙ)ٓوله ا ٌقوُ  النحاةُ : " وٌختصُّ االتتتاُر بـ ضٌِر الّرفِع "      

 وقد ورَد ه ا فً نظِم ابِ  مال   , إ  قاَ  : 
ْتَتِتُر        ناْفَعْ  أَُواِفْق َتْغَتِبْف إِْ  َتْكُنرُ             ٌَ ْفِع َما  وِمْ  َضِمٌِر الرَّ

(ٙ٘)  
َ  التنبَ  فنً  لنَ , إ  قناَ  : " أفناَد بنـ تقندٌِم         ٌَّ وقد الحنَظ الُخضنري هن ا االختصناَص , وبن

عمدةي , فِ بدَّ منُي لفظاً أو تقندٌراً ,  الخبِر]ِم  ضمٌِر الّرفِع[ اختصاَص المتتتِر بالمرفوِ  ؛ ألنَّي
ًَ إلى تقدٌرِ  إِ ا ُعِدَم م  اللفِظ إالّ لربِف الخبِر ونحِوِ  " ا  ٌُر ُ , فـ فضلةي ال داع وأمَّ
 ,وهن  ِ  (ٙٙ)ٓ

إكارةي دقٌقةي إلى الجانِ  الّترِنٌبً الُمتنامنِ  لفلبنِي العمندَة فنً الجملنِة دوَ  الفضنلِة التنً حّتنى لنو 
 ٓم  النِِم لم ٌةثْر فً الترنٌِ   الباً  َتقفتْ 
أّما الضمٌُر المنفصُ  , فلُي ما للمّتصِ  ِمْ  اختصاص  فً الّرفِع , وعلى هن ا الَمقصنِد جناَء       

 قوُ  ابِ  الناظِم : " أّما الضمٌُر المنفصُ  فهو ضرباِ  : 
َنحُ ( لُي : مكارًنا , أو تعظٌمناً , صوأننَت , أحُدُهما : مختصٌّ بالّرفِع , وهَوصأََنا(  للمتنلِِّم , صو    

وأنِت , وأنُتما , وأنُتم , وأْنتّ  ( للمخاَفِ  بحتِ  أحوالِي , صوهَو , وِهً , وُهم , وه َّ ( للغائِ  
 ٓبحتِ  أحوالِِي 

ٌّا ( مردًفا بمنا ٌند ُّ علنى المعننى نحنَو ص إٌناّي( للمنتن     لِّم , والّثانً : مختصٌّ بالّنصِ  , هَو ص إ
ٌّا ( للغائِ  , وفروِ  اإلفراِد والت نٌِر ظاهرًة " ٌّا ( للمخاَف  , صوإ  (1ٙ)ٓصوإ

ولننن َّ الّنحنناَة ٌننروَ  أْ  الضننمٌَر المنفصننَ  المخننتصَّ بننالّرفِع هننَو أصنن ي علننى للمنفصننِ           
حوالنِي االبتنداِء , المنصوِ  , إ  نجُدهم ٌقولوَ  : " أصُ  الضمٌِر المنفصنِ  للمرفنوِ  ؛أل َّ أّوَ  أ

وعامُ  االبتداِء لٌَس بلفِظ ,فإ ا أُضنمَر فِبندَّ أْ  ٌننوَ  ضنمٌُر  منفصنًِ والمنصنوُ  والمجنروُر 
          (1ٙ)ٓال ٌنوُ  إال لفًظا ,فإ ا أضِمرا اّتَصِ بِي ,فصاَر المرفوُ  مختّصاً باالنفصاِ  " اعاملُُهم

ننُي ِمننْ  خننِِ  منن             ا تقننّدَم ِمننْ  الّنصننوِص َنننرى أ َّ جمٌننَع الضننمائِر المختّصننِة ص ولهنن ا فإنَّ
المتصلِة , والمنفصلِة ( المرفوعِة , والمنصنوبِة , نناَ  االعتمناُد فنً الُحْننِم علٌهنا بهن ِ  األحنناِم 
َننًة , لُتنةّدي وظٌفنًة ثابتنًة فنً اللّغنةِ  ٌّ  ُوِضنَعْت وْضنًعا بصنٌ   مع

ًَ فً حقٌقِة األمِر أنَّهنا ألفناظي ,  ه
  ٓوالت مْت بمواِضِعها مّما تّهَ  على النَّحاِة معرفَتها , وبٌاَ  االختصاِص فٌها

            
ُي ال بدَّ أْ  ٌنوَ  المبتدأُ إ ا ناَ  ننرًة أْ  ٌننوَ  مختّصناً ,وٌن تً هن ا                ٌَ نُر النحاةُ أنَّ و

وِمثلُُي َما خ ٌّ لَنا , أو ٌختصُّ ٓٓٓنحو قولِهم : "فً أثناِء الحدٌِث َعْ  متّو اِت االبتداِء بالننرِة ,

نري ِمنْ  ُمْكنِر   فٌقرُ  م  المعرفِة,إّما بوصف  نحنو﴿  ٌْ ومثلنُي رجن ي ِمن  (9ٙ)﴾  َولََعْبندي ُمنْةِم ي َخ

ٓالنراِم ِعنَدنا "
(1ٓ)           

إكراَ  المتنلِّم فً إنماِ   وقد  هَ  الّرِضً إلى الّتحِقٌِق فً اخِتصاِص الُمبتدأ ِعندما أل مَ         
معنى الّترنٌِ  فضنًِ عن  المخافنِ ,إ  قناَ : " إ َّ المحننوَم علٌنِي إ ا اخنتّص بعنٌِ  الحننِم ف ننَت 
حانمي  على  ٌِر المختصِّ ,فِ ٌتمُّ قولُهم إ ْ  فً تعلٌِ  نوِ  المبتدأ معرفًة أو مختّصاً ,أ َّ الحنَم 

فى االختصاُص الحاصُ  م  الخبِر ,لجاَ  االبتداُء ب يِّ ننرة  ٌنبغً أْ  ٌنوَ  على مختص  ,ولو ن
نانننْت ,تننواءي تقننّدَم الخبننُر علٌهننا أو تنن خَر ؛أل َّ المخّصننَص فننً الصننورتٌِ  حاصنن ي علننى الجملننِة 
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َم ,لننٌَس  ,فظهننَر بمننا  نرنننا أ َّ قننوَ  المصنننِِّف نحننو :فننً الننّداِر رجنن ي ,أ َّ المبتنندأَ ٌخّصننُص المتقنندِّ
,وأمّ  ني بكًء  ا قولُُي فً نحنِو :أرجن ي فنً النداِر أْم امنرأةي ,أ َّ التخصنٌَص حاصن ي عننَد المنتنلِّم ,ألنَّ

ٌعلُم نوَ  أحِدهما فً الداِر ,فنقوُ  :لو نَفى االختصناُص الحاصنُ  عننَد المنتنلِّم فنً جنواِ  تننٌنِر 
ِم بننن  إّنمنننا ٌفلنننُ  المبتننندأ,لجاَ  االبتنننداُء بننن يِّ نننننرة  ناننننْت ,إ ا ناننننْت مخصوصنننًة عنننند المنننتنلّ 

  (1ٔ)ٓاالختصاُص فً المبتدأ عنَد المخافِ  "
ًَ فقْف التنً تعِفنً المعناِنً , والندالالِت            ًّ هنا أ َّ األلفاَظ لٌتْت ِه ض وحاصُ  نِِم الرَّ

نناَ  المبتندأُ  ِمَ  اللّغِة , وإنَّما للمتنلِّم والمخافِ  أثري نبٌري فً إتماِم ه ِ  المعاِنً والدالالِت , َفلَنو
ننرًة ولن َّ المتنلَّم قصَد  , فقد خرَ  ع  التننٌِر ودخَ  ِفنً التعرٌنِف لوجنوِد القصنِد , ولنو نناَ  
ٌُرِد المتنلُّم الُحْننَم علٌنِي , فنِ ٌجنوُ  البنناُء علٌنِي ننـ جملنة  متناملنة   المبتدأُ معرفًة م  وجي  , ولم 

           ِٓم ,أو لعدِم وصوِ  المراِد إلى المخاف ِ تامِة المعَنى ؛ لعدِمِ  القصِد م  المتنلّ 
ٌُّ  النحنناةُ أّ  نائننَ  الفاعننِ   منن  بننٌِ  مننا ٌنننوُ  عْنننُي المصنندُر المخننتصُّ ,والظننرُف      وننن لَ  ٌبنن

َفنإَ ا الثالنُث: مصندري مخنتصٌّ ,نحنو﴿ٓٓٓالمتصّرُف المختصُّ ,وقد فّصَ   لَ  ابُ  هكام  بقولِي: "
ننوِر  ْمَتِنننُع: ِتننٌَر ِتننٌري  (1ٕ)﴾ نْفَخننةي واِحننَدةي ُنِفننَخ فننً الصُّ ٌَ والرابننُع :ظننرفي ٓٓٓلعنندِم الفائنندةِ  –و

عننَدَ  ومعنَ   –متصّرفي مختصٌّ ,نحو "ِصٌَم رمضاُ  ,وُجلَِس أمناُم األمٌِر"وٌمتننُع نٌابنُة نحنو 
ٌَّدا "-مناًنا و ماًنا-المتناِ  رفعه َّ ,ونحو–وثمَّ  َق ٌُ                                               (1ٖ)ٓإ ا لْم 
 

ومعَنى عدِم التقٌٌِد هَنا أْ  ٌنوَ  مفلًقا بخروجِي َع  التعرٌِف ,أو تقرٌبِي مْنُي بالوصِف            
, وقد وقَف ابُ  الوراِق على ه ِ  المت لِة , إْ  قناَ  : " وأّمنا الظنروُف والمصنادُر فتننوُ  معرفنًة 

َمها مقاَم الفاعِ  , وإ ا لم ُتتمِّ الفاعَ  فً األفعاِ   ٌِر المتعدٌنِة , أقمنَت وننرًة , فله ا جاَ  أْ  نقٌ
المصنندَر والظننرَف منن  ال منناِ  أو المننناِ  مقنناِم الفاعننِ  , واألحتننُ  إ ا أقمننَت هنن ِ  األكننٌاَء مقنناَم 

معِة , ولو قلنت الفاعِ  أْ  تنوَ  معرفًة أو منعوتًة نقولَِ  : " ُ ِهَ   ها ي حت ي , وُ ِهَ  ٌوُم الج
ٌَحُتْ  ؛ ألّنُي ال فائدَة فً  لَ  , إ ا ناَ  الفعُ  ٌد ُّ على وقنوِ   : ُ ِهَ   ها ي , أو ُ ِهَ  وقتي ,لم 

    (1ٗ)ٓ ها   فً وقت  "
 ,وعلى ه ا فالنحاةُ ال ٌجوِّ وَ    (1٘)فاالختصاُص هنا لتتمٌِم الفائدِة            

,وال اُعتِنننَف منننا ي ؛ لعنندِم اختصاِصننها ,فننإْ  قلننَت :ُضننِرَ   " ُضننِرَ  َضننر ي ,وال ِصننٌَم  منن ي 
َم  م ي فوٌ ي ,واُْعُتِنَف مننا ي حتن ي  ٌْ جاَ ؛لحصنوِ  االختصناِص بالوصنِف  –َضْر ي كدٌدي وِص

"ٓ(1ٙ) 
وٌجُد االختصاُص مجناالً رحًبنا فنً المنصنوباِت ,وأُولنى هن ِ  المجناالِت نجنُدها فنً               

ٌِّما "لٌننَت" ؛و لننَ  ألّنهننا اختلفننْت عنن  بقٌننِة أخواِتهننا فننً بقنناِء موضننوِ  "إّ  و أخواِتهننا" ,والتنن
 ٓاختصاِصها على الّر ِم م  دخوِ  "ما" علٌها التً ُتْبِفُ  عملَها

وفنً هنن ا الجانننِ  قناَ  ابننُ  مالنن   : " لمناّ ننناَ  عمننُ  هن ِ  الحننروِف العمننَ  المخصننوَص           
وننناَ  االختصنناُص مفقننوًدا بترنٌِبهننا  ٓاالختصنناِص بالمبتنندأ والخبننرِ  ننناَ " فننًب",ألجننِ  كننبِهَها 

َبُفَ  عملُها لكنبِهها حٌنئن   بنالحروِف المهملنِة ٓمع"ما" فتصٌُر جائ َة الدخوِ  على الفعِ  واالتِم 
ها لعدِم اختصاِصها,إالّ "لٌتما " فإ َّ اختصاَصها بالمبتدأ والخبِر باق  ,ف عملْت وأهملْت ,فَمْ  أعَمل

وٌتوقُف على ه ِ  المتن لِة نثٌنري ِمن     (11)ٓ,فلبقاِء االختصاِص ,وَمْ  أهملَها .فإلحاًقا ب خواِتها "
لٌننَت " ,أّمننا اإلهمنناُ  فأّنهننم أبقُننوا لهننا ب"؛و لننَ  خنناصي ٓٓالنحنناِة وِمنن   لننَ  قننوُ  ابننِ  هكننام  : " 

  (11)ٓاالختصاَص بالجملِة االتمٌِة "
وتجعنُ  ٓٓنحاِة مرجَع ه ا األمِر إلى المتنموِ  َعنِ  العنرِ  بقنولِِهم : " وقد جعَ  بعُض ال       

 صما( ملغاًة ؛ و لَ  متمو ي فً صلٌَت( لبقاِء اختصاِصها نـ قولِي :
َتَما َه ا الَحَماَمُ  لََنا        إلى َحَماَمِتَنا أْو ِنْصَفُي َفَقدِ               ٌْ  (19)َقالَْت لَ

ٌُروى بنصِ  الحمامِ   (1ٓ)ٓعلى اإلعماِ ,ورفعِي على اإلهماِ  " و



 لمدراسات اإلنسانية                           مجــمة جـامعــــة كـركوك                

  

 0212الخامسة / السنة  5 : / المجلد  1:  عددال 11

ٌِّة , وبعَد دخوِ          وِفً ه ا إكارةي إلى أ َّ ص إ َّ وأخواِتها( فً األصِ  مختّصةي بالجملِة االتم
ٌِّة والفعلٌنِة وهنً  ٌَص ُّ لي الدخوُ  على الجملِة االتم ٌُهمُ  و صما( علٌها تنقتُم على قتمٌِ  : قتمي 

  ٓوقتمي ٌبقى لُي العمُ ً  , وهَو مختصي بـ صلٌَت(  ما َعدا صلٌَت( ,
, وق              نَرها  دْ ولَِنً َتنصَ  "ال" النافٌِة للجنِس وتعمَ  عمَ  "إّ " البّد أْ  تختّص ب مور 

صاحُ  اللباِ  , إْ  قاَ  : " وتعمُ  النصَ  فً االتِم عنَد الجمٌِع نما عملْت صإّ ( ؛ وإّنمنا تعملُنُي 
ًَ االتننَم منن   ٌننِر فصنن   , والثانٌننِة :أْ  تنننوَ  داخلننًة علننى ننننرة   بننثِثِ  كننرائَف إحننَداها : أْ  تلنن

,والثالثِة : أْ  تنوَ  تلَ  الننرةُ جنًتا ؛ وإّنما عملْت به ِ  الكنرائِف ,ألّنهنا اختّصنْت بهن ِ  األكنٌاِء 
 (1ٔ)ٓها "إّ " ",ون ُّ مختص  ٌجُ  أْ  ٌعمَ  ,وعملْت النصَ  لما  نرَنا م  مكاَبهتِ 

وٌرى نحاةي  خروَ  أّ  قصَد التنصٌَص علنى العمنوِم ُهنَو تنبُ  االختصناِص فنً                  
صال( النافٌِة للجنِس , إْ  قالُوا : " صال( ه ِ  لماّ قُِصَد ِبها التنصٌَص علنى العمنوِم اختّصنْت باالتنِم 

"ٓ(1ٕ) 
ّنها ال تدخُ  على معرفة  التً تدّ  علنى التحدٌنِد والتعٌنٌِ  والمقصوُد ُهَنا االتُم الننرةُ ؛ أل        

ٌُ ٌُ  أهنمَّ منا اختَصنْت بني صال( النافٌنِة للجننِس , وهنو الندخوُ  علنى النننرِة التنً ال تفٌنُد  وهو ما 
 (1ٖ)ٓالتعٌٌَ  وال التحدٌَد ؛ وإّنما تفٌُد معَنى االتتغراِق والعمومِ 

بالمفعوِ  المفلِق ؛و لَ  عنَد بٌاِ  أقتامِي ,قناَ  األكنموِنً : وٌرتبُف االختصاُص                  
وتقٌٌُد المفعوِ  المفلِق به ٌ  القتمٌِ     (1ٗ)ٓ" فالمفعوُ  المفلُق على قتمٌِ : مبهمي ,ومختصٌّ "

ةننِد ؛ إّنما جاَء على اعتبار أّ  األوَ  مجّردي والّثاِنً لُي متعلنقي , وٌتنّموَ  األوَ  بنالمبهِم , أو الم
ٌِِّ  للنوِ  , وهو المختُص ,   لعاملِي , والثاِنً المب

وُهننَو مننا  نننَر ُ الفننانهً أّ  االختصنناَص هنننا إّمننا اختصنناصي بإضننافة  نننـ ضننربُت ضننرَ         
األمٌننِر , أو اختصنناصي بوصننف  نننـ ضننربُت ضننرباً ألٌمنناً , أو اختصنناصي "بنن   " نننـ ضننربُتي ُ 

 (1٘) ٓالضرَ  , أي الضرَ  المعهودَ 
ًنا للنوِ  أْي لنونِي مضاًفا أو           ٌّ َوَقْد وقَف الُخضِري على ه ا التقتٌِم محقًِّقا , إْ  قاَ  : " مب

موصوفاً أو محلّى صب ْ ( نـص ترُت التٌَر ( أْي المعهوَد بٌَن  وبٌَ  مخاِفب  , فهَو ثِثُة أقتام  , 
حقٌنُق أّ  المعندوَد مخنتّص أًٌضنا , لتحدٌنِد  وٌتّمى المختصُّ أٌضاً ؛ الختصاِصي بما ُ ِننر , والت

بالعنندِد المخصننوِص , ولنن ا جعننَ  فننً التتننهٌِ  المفعننوَ  المفلننَق قتننمٌِ  : مننبهمي وهننو المةنننُد 
 (1ٙ)ٓومختصٌّ وهو قتماِ  : معدودي ونوعً "

 لنتا ِ َنَما ٌتناوُ  النحاةُ االختصاَص فً موضوِ  المفعوِ  فٌِي ِم   لَ  ما ورَد فً ا           
 ِم  تمٌٌِ  المنصوِ  فً نوِني مفعوالً بي أو نوِني ظرَف منا   ,إْ  قاَ : " ه ا باُ  ما كبَي ِم   
 (11)ٓاألمانِ  المختّصِة بالمناِ   ٌِر المختصِّ ,كبَّهَت بِي إْ  نانْت تقُع على األمانِ  "  

 ال ماِ  , وفً ظرِف المناِ ( َوٌ تً االختصاُص فً المفعوِ  فٌِي صفً ظرِف                   
ٌّا  صت          ا ظرُف ال ماِ  فٌقُع المختصُّ أحَد أنواِعِي ِم   لَ  ما قالَُي أبو ح  هـ(:" 7ٗ٘أمَّ

نُها , والمنبهُم ِمنهنا منا  والّصحٌَ  أ َّ الفعَ  ٌتعدى إلى جمٌِع أنواِ  الظروِف الّ مانٌِة مبَهِمَهنا ومختصِّ
نحو: وقت  , و ما   وحٌ   , والمختّص معدودي و ٌُر معدود  , والمعدوُد :  دّ  م  ال ماِ   ٌِر معٌ   

ٌّ   نحو: تنة  وكهر  وٌومٌِ   والمختصُّ  ٌُر المعدوِد أتماُء األٌاِم ننـ ٓٓٓما لَُي مقداري م  ال ماِ  مع
, وربٌنُع  التبِت واألحِد , ومنا أضنافْت إلٌنِي العنرُ  لفظنَة كنهر  ِمن  أعنِِم الكنهوِر , وهنو رمضنا ُ 

   (11)ٓوما ٌختصُّ "ب ْ  " وبالصفِة , واإلضافِة "ٓٓاألّوِ  
وتحنندَث ابننُ  هكننام  فننً  اِت الموضننوِ , إْ  قنناَ   : " واعلننْم أ َّ جمٌننَع أتننماِء ال منناِ  تقبننُ            

ٌِّة , وال فرَق فً  لَ  بٌ  المختصِّ منها والمعدوِد والمبهِم ,ونعِنً ب : ما الّنصَ  على الظرف المختصِّ
ٌقُع جواًبا لـ" َمتى ,نـ ٌوِم الخمٌِس , وبالمعدوِد: ما ٌقنُع جواًبنا لنـ"نْم ,ناألتنبوِ  والكنهِر والحنوِ  , 

(19)ٓوبالمبهِم :ما ال ٌقُع جواًبا لكًء  منهما نالحٌِ  والوقِت "
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منناهَو مخننتصٌّ , فننإفُِق المخننتصِّ جنناَء للفصننِ  بننٌَ  مننا هننو مننبهمي  ٌننُر مخننتص  , وبننٌَ           
 ٓواختصاُصي جاَء إّما م  خِِ  نوِني محدوداً وإّما ِم  خِِ  نوِني معدوداً 

وأّما ظرُف المناِ  المختصِّ , فقْد  ننَر ابنُ  ٌعنٌَب أّ  : " المخنتصَّ من  ظنرِف المنناِ  : منا     
 (9ٓ)ٓناَ  لَُي حدي ونهاٌةي نحو: الداُر , والمتجُد , والجامُع , والتوُق "

صت            هننـ( ظننرَف المننناِ  المخننتصِّ و لننَ  حننٌَ  قّتننَم ظننرَف 9َٙٙنَمننا  نننَر ابننُ  عصننفور 
المناِ ,إْ  قاَ :" وظرُف المناِ  ٌنقِتم على ثِثِة أقتام  " مبهم  , ومختص  , ومعدود  " فنالمبهُم : 

ثناِ   لن  .والمخنتصُّ ما لنٌَس لنُي أقفناري تحصنُر ,وال نهاٌناتي تحنٌُف بني,نحو خلفنَ  , وقّداَمنُي وأم
عنُتُي : وهو ما لُي أقفاري تحصُر  ,ونهاٌاتي تحٌُف بي ,نحو : الداُر, المتجُد , والمعدوُد : منا لني 

  (9ٔ)ٓمقداري معلومي م  المتافِة نحو : مٌ ي , وفرتخي , وبرٌدي " 
ا أ َّ  ٌننَر المخننتصِّ        َولَننْو أمعَنننا النظننَر فننً جمٌننِع مننا اخننتصَّ فننً بنناِ  المفعننوِ  فٌننِي لوجنندنَ         

 دائماً هو خُِف المحدوِد أو المحصوِر أو المعروِف , وأّ  دوَر االختصاِص هَنا أخَ  جانباً 
مهّماً ,  لَ  ألّنُي ٌمثُ  رنناً ِم  أرناِ  المفعنوِ  فٌنِي , ولِن ا فنإ َّ مجٌئنُي مختّصناً لنُي دوري ترنٌِبنً      

ٌُّ   فٌما لو لْم ٌنْ  مختّصاً ٌُضاُف إلى ه ِ  األنواِ  بحٌُث  ًة تم ٌّ  ٓتةّدي وظٌفًة دالل
ٌَظهُر لفُظ االختصاِص بنحو  مباكر  لمصفل   محّدد  كبٌي  بالمنادى لفظاً, ومثالُي عنَد النحاِة "         و

َنحننُ  العننرَ  أتننخى الّننناِس "ونحننو" نحننُ  معاكننَر األنبٌنناِء ال ُنننوَرُث ومننا ترننننا ُ صنندقًة" إْ  َنجننُدهم 
" ٌقولوَ :إّ  نلمَة "العر ",و"معاكَر األنبٌاِء "منصوباِ  بفع   مضمر  تقدٌر ُ "أخصُّ
 ٓ(9ٕص

وَن لَ  ٌرُد االختصاُص فً المجروراِت , ِم   لَ  ما جاَء فً نتاِ  المقتصنِد ,إْ  قناَ  : "            
 معرفِة فاختّصْت وال تضٌُف المعارَف ,وإنَّما تضاُف الننراُت ,فإ ا أضفَت الننرَة إلى ال

باإلضافِة انتَتبْت م  المعرفِة التعرٌَف ال ي فٌها نحو: ُ ُِم َ ٌد  ,ولْو أضفَت معرفًة إلى ننرة  
,فقلَت :ه ا  ٌُد رج   ,تنّنَر ,وإ ا أضفَت ننرًة اختّصْت باإلِضافِة ,وإْ  لْم تتعرْف نحو:رانُ  

, و ُِم رج   " حمار 
ٓ(9ٕ)

   
حاِة أ َّ إضافَة ننرة ِ  إلى ننرة  تتتوجُ  اختصاصاً فه ا بعَد اإلِضافِة أل َّ نن َّ وَقوُ  النّ           

كًء  د َّ على األصِ  و ٌادة  فهَو أخصُّ م  األصِ  , ودلٌُ   لَ  ما  نُر  ٌاتنٌُ  الحمصنً صت 
" أخُص هـ( أ َّ المراَد باالختصاِص هنا , ال ي لْم ٌبلْ  درجَة التعرٌِف , فإ َّ " َِم ٔٙٓٔ رج  

 (9ٖ)ِٓم  " ِِم " لنّني لْم ٌتمٌْ  بعٌنِي 
ٌَعوُد ه ا النوُ  م  اإلِضافِة إلى" اإلِضافِة المحضِة " التنً تفٌنُد التخصنٌَص إ ا أضنٌفْت         و

ننا  ٌننُر المحضننِة والتننً تتننمى  اإلِضننافِة ب"إلننى الّننننرِة ,أو التعرٌننَف إِ ا أُضننٌفْت إلننى المعرفننِة ,أمَّ
ٌِّة"  ال تفٌُد ه ٌِ  المعنٌٌِ  ,وإّنما تفٌُد التخفٌَف ,قاَ  ابُ  هكام  : " والدلٌُ  علنى أَّنهنا ال تفٌنُد اللّفظ

تخصٌصاً أ َّ أصَ  قولِ  :ضارُ   ٌد  ,ضار ي  ًٌدا ,فاالختصاُص موجودي قبَ  اإلضافِة ,وإّنمنا 
   (9ٗ)ٓتفٌُد ه ِ  اإلِضافُة التخفٌَف ,أو رفَع القبِ  "

وقَف األ هنرّي عننَد قولِني " االختصناُص " موضنحاً أ َّ المنراَد بنِي هنَو االختصناُص  وَقدْ         
ٌّ ي فننً  بنالمعموِ  أْي: أ َّ المعمننوَ  ص ٌند( لننْم ٌخنرْ  عنن  نوِنننِي معمنوالً فننً الحنالتٌِ  نمننا هنَو مبنن

          ٓ(9٘)ٓتمثٌليِ 
" واعلنْم أ َّ النِ َم  :لإِلضنافِة بقولنِي  َنَما تناوَ  األكموِنً األتنماَء المختّصنَة المِ منةَ           

لإلضافِة علنى ننوعٌِ  :منا ٌخنتصُّ باإلِضنافِة إلنى الُجمنِ  وتنٌ تً,وما ٌخنتصُّ بنالمفرداِت :وهنَو 
,ومنا ٓٓٓثِثُة أنوا   ,ما ٌضناُف للظناهِر والمضنمِر و لنَ  نحنو:ِنِ وِنلتنا وعننَد ولنَدى وتنَوى

وه ا النوُ  ِٓٓٓتِ  وِ ي وَ اَت ,وما ٌختصُّ بالمضمِر ٌختصُّ بالظاهِر ؛و لَ  نحو:أولَى وأوال
على قتمٌِ  :قتمي ٌضاُف إلى جمٌنِع الضنمائِر صنوحنَد(نحو :جئنُت وحنِدي ,وجئنَت وحنَد  وجناَء 
وحَد  ,وقتمي ٌخنتصُّ بضنمٌِر المخاَفنِ  نحنوصلّبى ودوالنً ( وصتنعِدي( وحنناِنً وهن ا ي ,تقنوُ  

 ,ٓٓٓه ا ٌ َ وٓٓوحنانٌَ  ٓٓودوالٌَ  ٓٓ:لّبٌَ  
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لإِلضافِة ,وهَو ما ٌختصُّ بالُجمِ  على قتمٌِ  : ما ٌختصُّ بنو   من الالزِم  الّثاِنً والنَّو ُ         
 م  الُجمِ   ,وما ال ٌختُص ,وإلٌِي اإلكارةُ بقولِي:  

 ٓٓٓٓوأْلَ ُموا إضافًة إلى الُجمْ      حٌُث إ ْ 
االتننمٌَة والفعلٌنَة ,فاالتنمٌُة نحننو :جلتنُت حٌننُث  ٌندي جننالسي َفَكنِمَ  إفِقُنُي الُجَمننَ  ,الجملنَة       

ٌْ ي ﴿ ْمُنُر ِب َ ﴿ٓٓوالفعلٌُة نحو:جلتُت حٌُث جلتتَ (9ٙ)﴾ واْ ُنُروا إْ  أَْنُتم َقلِ ٌَ  الِّ ٌَ  َنَفنُروا وإْ  

    (91)ٓ" ٓٓٓوأل مُوا"إ ا"الظرفٌَة إضافًة إلى ِجمِ  األَفعاِ  خاصة ٓٓٓ(91)﴾
نجُد أ َّ ن َّ ما اختصَّ هنا تواءي أنناَ  ٌخنتصُّ بنالمفرِد الظناهِر أو ٌخنتصُّ بنالمفرِد  َوَنْح ُ         

المضمِر أو ٌختّص بالجملِة  هَو اختصناصي وضنِعً ترِنٌِبنً ننتَج عن  اإلضنافِة , والمِحنُظ أّ  
ًَ نلمات  محدودة  معروفة  ناَ  االعتمناُد علنى المندخو الِت إلٌهنا جمٌَع ما اختصَّ فً ه ا الباِ  ِه

  ٓفً معرفِة نوِ  االختصاِص , وله ا ظهَر ما هَو مختصٌّ بالظاهِر أو بالمضمِر أو بالجملِة 
 (99)ٓوقد عّبَر بعُض النحاِة ع  االختصاِص فً ه ا الموضِع بـ" المِ مِة         

 وناَ  قْد تقّدَم فً الّنِص قوُ  الناظِم :
ٌُْحَتَم ْ وأْلَ ُمُوا إَِضاَفًة إلى ا          ٌَُنوَّ   ُث وإْ  وإْ   ٌْ لُجَمْ    َح

(ٔٓٓ) 
وٌبدو أّ  هناَ  تقارًبا بٌَ  الل وِم واالختصاِص , نظًرا ألّنُهما ٌقوماِ  بالعمِ  نفتِي , وهو    

االلت اُم والتخصٌُص بوظٌفة  واحدة  , وأّما أتباُ  ل وِم بعِض األتماِء واختصاِصها بالجملِة فقْد 
خضري , إْ  قاَ  : " وإّنما ل مْتَها لتضمِنها معَنى الكرِف  الًبا , وإْ  خالفْت الكروَف علَّ   لَ  ال

فً أّنها ال َتْجِ ُم اختٌاًرا , أو فً اختصاِصها بالمتٌقِ  , والمظنوِ  بخِِف باقً األدواِت فإّنها 
  (ٔٓٔ)ٓللمكنوِ  والمتتحٌِ  "

عَة بٌَ  "حٌُث" , و"إْ " تبًبا فً وجوِ  اإلضافِة هـ( المضار8ٖٔوقْد عّد ابُ  الوراِق صت     
,إ  قاَ  : " وأّما "حٌُث" فوجَ  إضافُتها إلى الجمِ  ألّنها ضارعْت "إ " بتبِ  أّنها مبهمةي فً 
المناِ  نإبهاِم "إ " فً ال ماِ  الماِضً , فنما وجَ  أْ  تضاَف " إ " إلى الجمِ  أوَجُبوا إضافَة 

 (ٕٓٔ)ٓال ي بٌَنهما والمضارعِة " " حٌُث" إلٌها للكبيِ 
َهنا               ٌَ ًَ " إ ا َولِ ٌَرى الّنحاةُ أّ  "لوال" مختصةي بجِر الضنمٌِر فنً إحندى حاالِتهنا ,وِهن و

ضمٌري  ٌُر مرفو   نحو:لوالَي ,ولوالَ  ,ولوال ُ عنَد تنٌبوٌِي والجمهنوِر ,فنإّنهم قالوا:إنَّهنا جنارةي 
,وموضُع المجروِر بها للضمٌِر مختّصةي بي نما اخت ّصْت حّتى والناُف بالظاهِر ,وال تتعلُّق بكًء 

 (ٖٓٔ)ُٓرِفَع باالبتداِء والخبُر مح وفي "
" ولوال " ال تختصُّ بالضمٌِر فً محن ِّ جنر  مفلًقنا؛ وإّنمنا ُهنَو وجنيي من  أننواِ  "لنوال " ,        

, إْ  قا َ  ًُّ على ابِ  هكام  : " قولُي : مختّصةي بِي " أْي حالَة    نوِنها  وله ا التبِ  اتتدرَ  الدتوق
 (ٗٓٔ)ٓمختّصةي بِي "

وِفً ه ِ  المت لِة خنِفي ولننْ  منا ننروُم اإلكنارَة إلٌنِي هنو اختصناُص " لنوال " فنً هن ا 
ٌّما أّ  هناَ  كواهَد على  لَ  وِمْنَها قولُُهم :  الموضِع بالضمٌِر المجروِر ,والت

 (٘ٓٔ)َي ِفْحَت َنما َهَوى       ب ْجراِمِي ِم  قُلَِّة الِنٌِق َمْنَهِويوَنْم َمْوِف   لَْوال    
    
وهناَ  متائُ  نثٌرةي ناَ  لِختصاِص فٌها أثري نبٌري فً التمٌٌِ  بٌَ  المكترناِت ,فِم   لَ         

ص ( :ص َتنفننرُد "تننوَف" َعنن  "التننٌِ  " ٙٓٔاختصنناُص تننوَف بننالِِّم دوَ  الّتننٌِ , قنناَ  ابننُ  هكننام 

َ  َفَتْرَضىبدخوِ  الِِّم علٌها ,نحو:﴿  َ  َربُّ ٌْ ٌُْعِف   ٓ" (1ٓٔص﴾ َولََتْوَف 

ٌُتنِنُد هن ا الننَِم منا         إ  َعّبَر ع  االختصاِص بنالّتفّرِد وهنَو مّمنا ٌتصنُف بنِي منا ٌخنتصُّ , و
أورَد ُ الّتٌوِفً, إ  قاَ : " "توَف" أكبُي باألتماِء م  الّتٌِ  لنوِنها على ثِثِة أحنُرف  ,والتنٌُ  

تّصنْت تنوَف بجنواِ  دخنوِ  الّنِِم علٌهنا أقعُد فً كنبِي الحنروِف ,لنوِنهنا علنى حنرِف واحند  ,فاخ
   (1ٓٔ)ٓبخِِف الّتٌِ  "



 لمدراسات اإلنسانية                           مجــمة جـامعــــة كـركوك                

  

 0212الخامسة / السنة  5 : / المجلد  1:  عددال 14

وهنن ا ٌعِنننً أ َّ المخننتصَّ المكننترَ  فننً كننًء  ٌمنننُ  أ  ٌنفننرَد عّمننا اكننترَ  مَعننُي ,فالتننٌُ         
  ٓ لَ  مَع التٌ ِ   ُ وتوَف مختّصتاِ  بالفعِ  ,ولنْ  اختّصْت توَف بدخوِ  الِِّم ,وال ٌجو

ا ٌكٌُر النحاةُ إلى االختصاِص فً أفعاِ  المقاربِة , و لَ  حنٌَ   ننُروا أنَّهنا اختّصنْت نمَ           
: " وتخنتصُّ عَتنى , واخلولنَق , وأوكنَ  ,  (9ٓٔ)ببعِض األمنوِر , وِمن   لنَ  منا قالَنُي ابنُ  هكنام  

ئاً َوَعَتننى أْ  َتنْ بجننواِ  إتننناِدِه َّ إلننى " أْ  ٌفعننَ  " متننتغنًى بنني عنن  الخبننِر نحننو ﴿  ٌْ  َرُهننوا َكنن

﴾ٓ(ٔٔٓ) 
ٌُّ  أ َّ عَتنى تخنتصُّ دوَ  أخواِتهنا           وه ا ال ي قصد ُ اختصاصي عنامي ؛ أل َّ ابنَ  عقٌن   ٌبن

َم علٌها اتمي  بمٌ ة  , و لَ  بقولِي : "  اختّصْت "عَتى" ِم  بٌِ  تائِر أفعاِ  ه ا الباِ  ب ّنها إ ا تقدَّ
لى االتِم التابِق ,وه ِ  لغُة تمٌم  ,وجاَ  تجرٌُدها ع  الضمٌِر جاَ  أْ  ٌضمَر فٌها ضمٌري ٌعوُد ع

,وه ِ  لغُة الحجاِ  ,و لَ  نحو" ٌدي عَتنى أْ  ٌقنوَم "فعلنى لغنِة تمنٌَم ٌننوُ  فنً "عَتنى " ضنمٌري 
متتتري ٌعوُد على " ٌد" ,وأْ  ٌقوَم "فً موضِع نصِ  بعتى ,وعلى لغنة الحجنا  ال ضنمٌر فنً 

         (ٔٔٔ)ٓموضع رفع بعتى " عتى ,و"أ  ٌقوم " فً
هنننـ( إلنننى أ َّ هننن ا ال ٌخنننتصُّ بعتنننى ,وإّنمنننا ٌكنننترُ  هننن ا 8ٓٔوقننند  هنننَ  الَمُننننوِدي صت           

وأوكَ " ,وله ا قناَ : " وظناهُر ُ أ َّ هن ٌِ  االتنتعمالٌِ   قَ االختصاُص بقٌَة أخواِتها التً هً "أخلو ل
الصننواُ  أ َّ  لننَ  فننً األفعنناِ  الثِثننِة المنن نورِة ال فننرَق خاّصنناِ  بعَتننى القتصنناِرِ  علننى  نِرَهننا ,و

"ٓ(ٕٔٔ)  
ثمَّ ٌضٌُف الكٌُخ ٌاتٌُ  فعنًِ  خنراً , وهنَو "حنَرى " و لنَ  حنٌَ  عّقنَ  علنى قنوِ  ابنِ             

ٌُْكَنُ  علنى االختصناِص قنوُ  الّرضنً , و ٌنِر  , ٓٓهكام  ,إ  قاَ  : " قولُُي تختصُّ عَتى  الخ, 
: أٌضا "هو حَريي أْ  ٌفعَ  " بفتِ  الراِء والتنوٌِ  على أّننُي مصندري بمعَننى الوصنِف , فنِ  وٌقا ُ 

 (ٖٔٔ)ٌُٓثَنى وال ٌجمُع نحو " هّ  حَرى أْ  ٌفعلَ  "
فه ِ  اختصاصاتي بترانٌَ  معٌنة  وردْت فً ه ِ  األفعاِ  بٌَد أ َّ النحناِة ٌختلفنوَ  فٌهنا علنى       

الّنحاِة ٌعتبروَ  أّ  "َعَتى " اختّصْت ِم  دوِ  األفعاِ  األخنَرى بحّرٌنِة التقندٌِر أقوا   , فقتمي م  
ٌُ نُر قبلَُي أو تجرٌُد ه ا الضمٌِر , فً حٌ   ٌَرى نحناةي  خنروَ  أ َّ  بضمٌر  ٌعوُد على االتِم ال ي 

ه ٌِ  القتمٌِ  فإّ   ه ا ال ٌختصُّ بـ"عَتى" , وإنَّما ٌكترُ  معُي أفعا ي أخَرى ,وبغضِّ الّنظِر ع 
   ٓفً اختصاِص عَتى أو بعِض أخواِتها فٌها  ٌادَة فائدة  لبٌاِ  ج ئٌاِت ه ِ  المت لةِ 

وننن لَ  ٌتحنندُث الّنحنناةُ فننً موضننوِ  الممنننوِ  منن  الّصننرِف أ َّ أحننَد أتننباِ  المنننِع              
ُي أْ  ٌختصَّ بالفعِ  نـصكّمَر , و االختصاَص بو ِ  الفعِ , قاَ  ابُ  الحاجِ  : " و ُ  الفعِ  كرف

هنننن ا الننننو ُ  لننننْم  قاَ  الّرِضً : "  قولُُي : ٌختصُّ بالفعِ  نحَو " كّمَر , فإ َّ  ُٓٓضِرَ  ( , 
نناً نحو"بقََّم",ونحننو" كننلََّم" لبٌننِت المقنندِس, ونُِمنننا فننً نننِِم العننرِ   ٌّ ٌنن ِت فننً األتننماِء إال أعجم

ٓٓ"ٓ(ٔٔٗ)  
ي ال ٌكترُف أْ  ٌنوَ  مختّصاً بو    معٌ   ِم  الفعِ  بِ  , الكرُف أْ  ٌنوَ  ه ا وه ا ٌعِنً أنَّ       

الو ُ   ٌَر متواجد  فً االتِم , وما ٌدّ  على هن ا الننِِم منا  ننَر ُ ابنُ  عقٌن   بقولنِي : " والمنراُد 
,  َ فنإْ  ٓٓٓوفُِعنَ  "  بالو ِ  ال ي ٌخُص الِفعَ  : ما ال ٌوجُد فً  ٌرِ  إال نندوًرا , و لن  ننـ"فعَّ

ٌُمَننْع ِمن  الصنرِف , فتقنوُ  : فنً رجن    –ناَ  الو ُ   ٌنَر مخنتص  بالفعنِ  , وال  الن   فٌنِي  لنْم 
 , ٌُوجنُد فنً االتنِم ننـ"َحَجر  اتُمُي َضَرَ  : " ه ا َضَر ي , رأٌُت ضرباً , َمررُت بضر   " ألّنني 

  (٘ٔٔ)ٓوفً الفعِ  نـ"َضَرَ  "
 ُ ابُ  نما   باكا, إْ  قاَ  : " وو ُ  الفعنِ  :كنرُفُي فنً مننِع الصنرِف أّ  ٌننوَ  وهَو ما أّندَ        

نة باألفعناِ   ا بالفعِ  ,نفّع  بالتكدٌِد والتخفٌِف وانفعَ  وافتعَ  واتتفعَ  ,ه ِ  األبنٌنُة مختصٌّ مختّصً
ا ",وال ٌوجُد و    منها فً االتِم إال منقوالً م  الفعِ  أو مرتجًِ للعلمٌِة أو  ًٌ ,وهن ا  (ٙٔٔ)ٓأعجم

ًَ كًءي مْنها مجنّرًدا ِعن  فاعلنِي ُمِننَع من  الصنرِف للنو ِ   أمري متلّمي عنَد النحاِة , وله ا إ ا " ُتّم
 (1ٔٔ)ٓالمختصِّ "
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ِة التً اختّصْت بنو ِ  الفعنِ  أل َّ فنً              ٌّ ومرِجُع ه ا األمِر نلِّي إلى َتبِ  المنِع فً العلم
خرجْت ِعن  الِجننِس الن ي البنّد أْ  تنرَد فٌنِي وهنَو االتنُم وِمن  ُهَننا تتحنوُ  القاعندةُ ه ِ  الصفِة قد 

نُة  ٌّ النحوٌُة ِم  نوِ  االتِم معرًبا متمنَناً أمن  إلى اتم  ُمِنَع م  الّصرِف لوجنوِد علّتنٌِ  ُهمنا العلم
   ٓواختصاُص و ِ  الفع ِ 

ٌِّة ", وأثِرها فنً  وألجِ  إعفاِء صورة  واضحة  ع  العِقِة بٌ       " االختصاِص , والقاعدِة الّنحو
بناِء الّترنٌِ  الّنحوي نورُد بعَض المتائِ  مرتبًة على تارٌخ المصادر التً تثبُت أهمٌَة االختصاِص 

  -إلى جانِ  القاعدِة النحوٌِة, لَِما لها صلةي نبٌرةي به ا المبحِث :
 
 

 ٕٙ/ٔالخصائص :                                      ٓـ الجمُع ٌختصُّ باالتم
  ٕٖٔأترار العربٌة :                  ٓـ قامْت المرأةُ , وه   التاء تختص باألفعا 

 9ٖٓ/ٕكرح النافٌة الكافٌة :  ٓـ اختصْت الُِم بجوا  إقحامها بٌ  المضاف والمضاف إلٌي
ٌُّة توى ما لم ٌتصرف منها ,  ـ تختصُّ األفعاُ  القلب

 ٘ٗٔكرح اب  الناظم :                      ٓهو صه  وتعلم( باإللغاء والتعلٌقو    
 ٕٕ/ٕكرح الرضً :                   ٓـ ٌجوُ  تننٌُر  ي الحا  إ ا اختص بوصف

   ٕٗٗ/ٗ=           :                              ٓـ هاُء التنبٌِي مختصي باتم اإلكارة 
 ٔٗٔالجنى الدانً :  ٓتماِ  :ثقٌلة وخفٌفة ونِهما مختص بالفع ـ نوُ  التونٌِد ,وهً ق

 9ٓٙ=       :               ٓـ لوما:أْ  ٌنوَ  حرَف امتنا  لوجو  , فٌختص باألتماء
 ٕٕٙ/ٔأوض  المتال  :                           ٓـ تختصُّ ناِ  ب مور  منها جوا   ٌادتها

  8ٖٓ/ٖ=          :                               ٓالصلة ـ تختصُّ الفاُء ب نها تعفف على
 ٔٓٔ/ٔحاكٌة ٌاتٌ  على التصرٌ  :            ٓـ النترةُ فً نحِو متلمات  مختص باالتم

  ٕٖٙ/ٔ=                :                          ٓـ إ ا الكرفٌُة مختصةي بالجملة الفعلٌة
 7ٕٔ/ٔحاكٌة الصبا  على األكمونً :            ٌٓختصُّ بالفع ـ تاُء الت نٌِث المتحرنِة ال 

 ـ نائُ  الفاعِ  أقٌَم مقاَم الفاع  أي فً 
 7ٕٔ/ٔحاكٌة العدوي على الك ور :              ٓأحنامي المختصة بي نالرفع بالمتند    
 8ٕٔ/ٔ:        =                 ٓٓٓالفاعُ  ٌختّص ب ّني ٌرفعي الفع  الجامد واتم الفع   -

 9ٕٔ/ٔ=                 :                               ٓـ الفعُ  ال ٌدّ  على االختصاص
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اللة النَّحوٌِة:  المبحُث الّثالُث: االختصاُص فً الدَّ

============================================
== 

ُة الّداللِة بعَد األلفاِظ والّتر        ٌَّ ًَ َت ِتً أهم انٌِ  اللّغوٌِة مباكرًة , فإَِ ا نانْت النلماُت والُجمُ  ِه
ًَ التنً تنقنُ  الَوظٌفنَة  وتٌلُة التواصِ  بٌَ  األلُتِ  ,فإّ  الّدالالِت التً فنً ِظنِِ  هن ِ  النلمناِت ِهن

 ٓالتً ِم  أَجلَها تفلُق ألفاُظ اللّغِة وترانٌِبها 
البحنُث عنند معناِنً االختصناِص التنً أورَدهنا الّنحناةُ فنً  َواْعِتَماداً َعلى ه ا الّتصنوِر وقنفَ      

تحلٌِ  نثٌِر ِم  المتائِ  الّنحوٌِة التً أتْت ِم  َداللِة االختصاِص , ولنّننا َقبَ  الخوِض فً تحلٌِ  
لنةي لمنادِة البحنِث ومتمِّ  ِ  فً ه ا المبحنِث , لهمنا صنلةي منمِّ ٌْ منة ه ِ  المتائِ  نودُّ اإلكارَة إلى َمْعلَم

 ٓللفائدِة 
األّوُ  : بٌنناُ  داللننِة االختصنناِص ِمنن  ِخننِِ  بعننِض النُّصننوِص التننً  نَرهننا الّنحنناةُ وقَصننُدوا     

 ٓإظهاَر داللِة االختصاِص فٌَها
ِة َداللِة االختصاِص ِم  ِخِِ  أقواِ  بعِض العلماِء     ٌّ  ٓالّثاِنً:بٌاُ  أهم

َكاءُ ا  عنَد قولِي تعالى:﴿ فِم  األّوِ :ما وقَف علٌِي أبو حٌّ        ٌَ ْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِي َمْ   ٌَ ﴾ٓ(ٔٔ1)  

ْفَرُد ِبها , وِضُد االختصناِص االكنتراُ  " ٌُ وَنن لَ  منا أورَد ُ الكنٌُخ ٌاتنٌُ  ,إْ  ,(9ٔٔ)ٓ,إِْ  قاَ  : " 
لبناُء داخلنةي قاَ   : "  قولُُي : أو مختصٌّ بالظاهِر , أْي مقصوري علٌِي ال ٌتجاو  ُ إلى الضنمٌِر , فا

ٌِّد فً حواِكً النّكاِف : االختصاُص , وَنَ ا التخصٌُص , والُخصوُص  على المقصوِر , قاَ  الت
ًِّ أْ  تدخَ  الباُء على المقصوِر علٌنِي , فٌقناُ :اختّص الجنوُد ب ٌند   ٌقتضً بحتِ  مفهومِي األصل

 (ٕٓٔ)ٓأْي صاَر مقصوًرا علٌِي ال ٌتجاو  ُ إلى  ٌرِ  "
ُد , واالقتصاُر , والَحصُر , ومِ        فرُّ ًَ : التَّ اً أّ  ِم  أهمِّ معاِنً االختصاِص ِه ٌّ ٌَظهُر جل   ُهنا 

والُمَِ مُة , وِخِف االكتراِ  , وَتَنرى نٌَف أّ  هِ   المعاِنً تتحّرُ  فً جمٌِع النصوِص التً 
 ٓتت تً قٌَد التحلٌِ  

ٌَّ  أّ  فً داللِة االختصاِص قوًة وت ثًٌرا و لَ  بقولِي وم  الّثاِنً : ما  نر ُ الُعْنُبِري       عنَدما ب
: " واختصاُص الكًِء بالكًِء دلٌ ي َعلَى قُّوة  , وت ثٌرِ  فٌِي , فإِ ا أّثَر فً المعَنى أّثَر فً اللّفِظ , 

  (ٕٔٔ)ٓلٌنوَ  اللّفُظ على حتِ  المعَنى "
نِة داللنِة االختصناِص , عننَدما تحنّدَث عن  َنَما ٌكٌُر الدنتوُر فاض ي التنامرائ          ٌّ ًُّ إلنى أهم

اختصاِص األدواِت , إْ  قاَ  : " وجعُ  ن ِّ أداة  ِم  ه ِ  األدواِت مختّصةي بكًء  هَو األقرُ  إلنى 
ي معاِنً مختلفًة " ِة أْ  تنوَ  األدواُت المختلفُة تةدِّ ٌّ فبٌعِة اللّغِة ؛ أل َّ ِم  ِحْنَمِة العَرِب
ٓ(ٕٕٔ) 

نِة لَِمنا لَهنا ِمن  أَثنر  ِفنً إبنراِ          ٌّ َوِفً ه ا َداللنةي واضنحةي علنى َمناننِة االختصناِص فنً الَعَرِب
المعاِنً , وإخراِجها ِم  الُعموِم ال ي ٌكنترُ  فٌنِي النثٌنُر إلنى الّتفنرِد واالختصناِص الن ي ٌْنجلِنً 

ٌَكنُ  َمعُي ,  لنوِ  المختصِّ نـ" الَجبِ  ا  لَمنظوِر على األَرِض الُمنبِتفِة "عنِي جمٌُع ما 
وانفِقاً ِم  هِ   المعاِنً والّدالالِت تٌظهُر بنحنو  دقٌنق  توظٌنُف الّنحناِة لِختصناِص ِفنً        

المتنننائِ  والنُّصنننوِص , بٌنننَد أّنننننا تننننّتخُ  منهجننناً فنننً هننن ا المبحنننِث وهنننَو أتنننلو ي الفصنننِ  بنننٌَ  
ٌِّة , وبنٌَ  االختصناِص الن ي عن  أثنِر االختصاِص ال ي أُِثَر ع  الّنحاِة فً مَ  ظاِ  المتائِ  الّنحو

 ٓفً تحلٌِ  اآلٌاِت القر نٌِة التً أفصَ  النُّحاة ِفٌها دوَر االختصاِص 
 

فِمنن  هنن   المتننائِ  الّنحوٌننِة مننا  هننَ  إلٌننِي تننٌبوٌِي ِمنن  أ َّ أصننَ  األكننٌاِء أْ  ٌنننوَ   ٌننَر         
المةنُث بهِ   المن لِة ولْم ٌننْ  نالمن ّنِر ,أل َّ األكنٌاَء نلّهنا أصنلُها  مختص  ,إْ  قاَ  : " وإّنما نا َ 

نُر ,فالتن نٌُر ,وهنَو أكنُد تمنًننا, نمنا أّ   الت نٌُر, ثم تختصُّ بعنُد ,فنن ُّ مةننث  كنًءي ,والكنًُء ٌن َّ
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ًَ أكُد تمنًنا ِم  المعرفِة ؛ألّ  األكٌاَء إنَّما تنوُ  ننرًة ثّم تعرُف فال ت نٌُر قبُ  وهنَو أكنُد الننرَة ِه
تمنًنننا عنننَدهم ,والننننرةُ تعننّرُف بنناأللِف والننِِم واإلِضننافِة ,وبنن ْ  ٌنننوَ  علمنناً ,والكننًُء ٌخننتصُّ 

 (ٖٕٔ)ٓبالت نٌِث فٌخرُ  ِم  الت نٌِر نما ٌخرُ  المننوُر إلى المعرفِة"
نظننراً الختصاِصننهما  وهنن ا ربننفي لفٌننفي بننٌَ  التننٌننِر والتعرٌننِف , والتنن نٌِر والت نٌننثِ            

باألتنماِء ,ولننً ٌخنتصُّ اتننمي دوَ  اتنم  ِمن  جهننِة األصنِ  فنإّ   لن  ٌنننوُ  إّمنا بنالتعرٌِف , وإّمننا 
بالت نٌِث فالمحصلُة أّ  فً التننٌِر والت نٌِر عموماً , وفً التعرٌِف والت نٌِث اختصاًصنا وهنو منا 

 (ٕٗٔ)ْٓعِرفَة تد ُّ على َكًء  ُمْخَتص  "أكاَر إلٌِي ابُ  األنباري أٌضاً بقولِي: " أل َّ المَ 
نِة أو اإلضنافِة أو               ٌّ ٌُ ٌُ  ه ا االكتراَ  نحنو :عن  فرٌنِق العلم فاالختصاُص ُهَو ال ي 

" فإ َّ لفَظ رج   موضو ي للمفرِد البالِ  ِم  بنً  دَم ,وال : ٌرِهَما وِم  ه ا القبٌِ  قوُ  النفراوّي 

ٌُفلُق علٌِي رج ي" ٌختصُّ بكخص  معٌ    ب  ن ُّ فرد  م  أفراِد البالغٌَ  ِم  بنً  دم 
 ٓ(ٕٔ٘)  

نى تخنتَص      ٌِِّة مفلقة  فً فضناِئها , حتَّ ِبمعَنى أ َّ األلفاَظ تعٌُب فً متاِر اللّغِة , وتتحّرُ  بحر
 بالتعرٌِف , أو بالت نٌِث نَما تقّدَم 

ٌَّ  ابُ  األنبار        ِة االختصاِص عندَما عقَد مقارنًة فً الّتكنابِي الموجنوِد بنٌَ  فائدَة دالل يَنَما ب
ٌُكننابُي أخننا ُ ,ووجننُي  ًَ الضننرُ  ضننرعاً ,ألّنننُي  الفعننِ  المضننارِ  واالتننِم, إْ  قنناَ  : " وِمنهننا تننمِّ

أْ  ٌنننوَ  كننائعاً فٌتخّصننُص ,نَمننا أ َّ االتننَم ٌنننوُ  كننائعاً ٓٓٓالمكننابهِة بننٌَ  هنن ا الفعننِ  واالتننِم 
,أالَ َترى أّنَ  تقوُ  :ٌقوُم ,فٌصلُ  للحاِ  واالتتقباِ  فإِ ا أدخلَت علٌِي الّتٌَ  أو توَف  فٌتخّصصُ 

اختصَّ باالتتقباِ  ,نما أّنَ  تقوُ  :رج ي فٌصلُ  لجمٌِع الرجاِ  ,فنإِ ا أدخلنَت علٌنِي األلنُف والنُِم  
االتَم اختّص بعَد كٌاعِي فقْد كابهُي أختّص برج   بعٌنِي فلّما اختصَّ ه ا الفعُ  بعَد كٌاعِي نما أّ  

 (ٕٙٔ)ٓم  ه ا الوجِي"
 

ٌِ  أو تنوَف ,        فانقفاُ  الفعِ  ع  عمومِي إلى االختصاِص فً داللِتي ع  فرٌِق قرٌننِة الّتن
 ٓهو نفُس االنقفاِ  والخروِ  فً االتِم عنَد اختصاصِي باأللِف والِمِ 

هنـ( ,إْ  قناَ  : " الفعنُ  ٌَٙٔٙ  ومنُهم العنبنرّي صتوه ِ  المقارنُة تنّررْت عنَد نحاة   خر
المضارُ  أُعِرَ  لكبهِي باالتِم ِم  أوجي  , أحِدها أْ  ٌنوَ  كائعاً فٌتخّصُص بالحرِف , نقولَِ  : 
ٌُصلًِّ   ٌدي ٌصلًّ , فٌحتمُ  أْ  ٌنوَ  كرَ  فً الصِِة , وأْ  ٌنوَ  لْم ٌكرْ  فٌها , وإ ا قلَت: ت

ما أ َّ رجًِ ٌحتمُ   ٌَر واحد  , ثمَّ ٌختصُّ بواحد  باأللِف والِِم ". اختصَّ ,نَ 
ٓ(ٕٔ1)  

 
وَقْد َ َنَر ابُ  مال    لَ  ِم  ِخِ  قرائَ  أُخَرى , إْ  قاَ : " ومنها االختصاُص بعَد اإلبهناِم        

فنإ ا قلنَت :"اآلَ " أو  نداً ثبنَت الحتماِ  الحاِ  واالتنتقباِ  ’,فإِّنَ  إِ ا قلَت :ٌصلًِّ  ٌدي ناَ  مبهًما 
االختصاُص وارتفَع اإلبهاُم, فناَ   لَ  بمن لنِة االتنِم فإّننُي منبهمي ِفنً تننٌنرِ  مخنتصٌّ ِفنً تعرٌفنِي 

"ٓ(ٕٔ1) 

 
ٌ  , واالتُم         َفه ا جمعي بٌَ  عِقَتٌِ  تكترناِ  فً االتِم والفعِ  , فالفعُ  العاُم ٌختصُّ بـ التِّ

نرى  العاُم ٌختصُّ  ٌَ َة التعرٌِف فً االتِم ,مّما ٌعِنً أّنُي  ٌّ بالتعرٌِف , بٌَد أ َّ ابَ  مال   لْم ٌ نْر نوع
أ َّ أيَّ تعرٌنف  فننً االتننِم فٌننِي داللننةي علَننى االختصنناِص , بخننِِف مننا ُ ِنننَر ِفننً الّنصننٌِ  الّتننابقٌِ  

  ٓباختصاِرِهما على األلِف والِِّم فقفْ 
تحّدُث الّنحاةُ        ٌَ نرِد : " وإِ ا قلنَت  َو َعِ  االختصاِص فً فاعِ  ِنعَم و بئَس و لَ  نحو قوِ  المبِّ

:بئَس الّرجاُ  ,فمعنا ُ م مومي فً الّرجاِ  ,فالّرجُ  وَما  نرُت لَ  مّما فٌِي األلُف والنُِم دا ي علَنى 
 (9ٕٔ)ٓ"الجنِس ,والم نوُر بعَد هَو المختصُّ بالحمِد والّ ِم 

لفاعَ  هَو المفلُق ِبنِ تقٌٌند  لِجننِس الّرجناِ  , أّمنا االتنُم المخنتصُّ فهنَو الن ي ٌخنتصُّ أْي أ َّ ا    
بالمدِح أو ال ِم , فهاهنا أمراِ  ٌل ُم  نُرُهما ,وهما العموُم فً فاعِ  نعَم وبئَس , والخصوُص ِفً 
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ننُي االتننِم المننراِد بالمنندِح والنن ِم , فالّنحنناةُ ٌننروَ  أ َّ االتننَم المحلّننى بنناأل لِف والننِِم , الننراجُ  فٌننِي أنَّ
, َوهننَو ال ٌخننتصُّ مفلقنناً ؛ وإِّنمننا االختصنناُص ِفننً االتننِم النن ي ٌنننوُ  مخصوصنناً (ٖٓٔ)للجنننِس 

 ٓبالمدِح أو الّ ِم 
وِفً ه ا ٌقوُ  الدنتوُر فاض ي التامرائً : " وال ي ٌبُدو أّ  القوَ  : ب ّ  صأْ ( تفٌُد الجننَس        

أنََّ  تقوُ  : ِنعَم الفانهُة التفاُح , فالفانهُة جنسي عامي , والّتفاُح خاصي منُي "أرجُ  , َو لَ  
ٓ(ٖٔٔ)            

ٌُّ  أّ  االتَم المختصَّ ُهو بعضي ِم  االتِم العاِم , وال ٌنو ُ    َوِم  ه ا القوِ  ٌتب
       ِٓم   ٌِر  , والعِقُة بٌنهما قائمةي م  ِجهِة العموِم والخصوِص         
 

نننرى الّنحننناةُ أّ  إحنننَدى معننناِنً الّنننِِم الرئٌتنننِة االختصننناُص , نحنننو قنننولِهم : " الّنننُِم        ٌَ َو
َ رُ   لِختصاِص , نحنو الجّننُة للمنةمنٌَ  , وهن ا الحصنٌُر للمتنجِد , والِمنبنُر للخفٌنِ  , والنسِّ

ًّ االختصنن       ٓ(ٕٖٔ)للداّبننِة , والقمننٌُص للعبننِد " تننوق ًَ , وفّتننَر الدَّ اَص ُهنننا ,بقولننِي : " أْي هنن
الداخلُة بٌَ   اتٌِ  ال ٌص ُّ أَْ  ٌنوَ  الداخلُة علٌها الُِم منهمنا مالننًة لأخنَرى تنواءي صن َّ ُملُنهنا 

  (ٖٖٔ)ٓلغٌِرها أو ال "
والَمعَنننى أَّنننُي اخننتصَّ لننُي َفننِ ٌنننوُ  لغٌننِر  , وإالّ ال قٌمننَة لهنن ا االختصنناِص ِمنن  الكننًِء         
تصِّ لننُي , فننإ ا لننْم تنننْ  هننِ   المعنناِنً موجننودًة فننِ تعنندُّ الننُِم لِختصنناِص َنَمننا وّضننَ   لننَ  المخنن

هـ( ِفً قولِهم : " للنافرٌَ  الّناُر أي ع اُبها , إّنما لَْم ٌبَق علَى ظناهرِ  ِمن  أّنهنا ٕٖٕٔاألمٌُرصت 
الّنناَر لٌتنْت مختصنًة بالنفاِر,بنْ  بٌَ   اتٌِ  ال تملُ  إحداُهما األخَرى,فتننوُ  لِختصناِص ؛ أل َّ 

اً " ٌّ ٌُجعَ  االختصاُص نتب  (ٖٗٔ)ٓتنوُ  لَمْ  كاَء هللاُ تعالَى ِم  العصاِة إالّ أْ  
وِبهنن ا َتتحّقننُق القاعنندةُ التننً تقنندمْت بنن  َّ ٌنننوَ  االختصنناُص بننٌَ   اتننٌِ  ال تملننُ  إحننداُهما         

ٌُحتَ  اً ,ألّنُي ال مفرَّ للنّفاِر ِم  الّناِر إالّ َما األخَرى , وإِْ  ناَ  ِم  الممنِ  أْ   ٌّ مَ  االختصاُص نتب
 ٌٓكاُء هللاُ 
ٌُّر َداللُة الفعِ  الماِضً مَع دخوِ  "َقْد " علٌِي ِم  المعَنى المفلِق إلى الماِضً القرٌِ  ,       َوَتتغ

نبنِري : " وإّنمنا اخنتصَّ قنْد وت تً ه ِ  الداللنُة بعنَد أْ  اختّصنْت " قنْد " بني فنً الوضنِع , قناَ  العُ 
هننا ُوِضننَعْت لمعَنننى ال ٌصنن ُّ إالَّ فٌننِي , وهننَو تقرٌننُ  الماِضننً ِمنن  الحنناِ  , وتقلٌننُ   بالفعننِ  , ألنَّ

 (ٖ٘ٔ)ٓالمتتقَبِ  , نـ قولَِ  :قْد قاَم  ٌدي , أْي َع  قرٌ   "
ِضً أٌضاً, إْ  قاَ  : " وإِّنَمنا اخنت         َد  لَ  الرَّ نُي موضنو ي لِتحقٌنِق َوَقْد أنَّ صَّ "قند" بالفعنِ  ألنَّ

نُة     (ٖٙٔ)ٓالفعِ  مَع التقرٌِ  والّتوقِع ِفً الماِضنً , ومنَع التقلٌنِ  ِفنً المضنارِ  " ٌَّ وتنمنُ  األهم
     (1ٖٔ)ِٓم  ه ا االختصاِص ِفً تحقٌِق معَنى الفعِ  , وهَو تقرٌُ  الّ مِ  المفتوِح إِلَى  مِ  التَّنلُّمِ 

 
هـ( 79ٗوِ  االتتثناِء ٌتحّقُق معَنى االختصاِص ِم   لَ  ما نقلَُي الّ رنِكًصتوِفً موض
ِ ِم لَها , االختصناُص بالكنًِء دوَ   ٌنِر  , 8ٖٗع  الّرماِنًصت هـ( ِم  أ َّ : " َمعَنى" إالّ " الَِّ

 ا قلَت : منا َجناءِنً إالّ فإِ ا قلَت : جاَءِنً القوُم إالّ  ٌداً , فقْد اختصْصَت  ٌداً ب ّنُي لْم ٌجًْء , وإ
 ٌدي , فقد اختَصصَتُي بالمجًِء, وإِ ا قلَت :جاَءِنً  ٌدي إالّ رانباً,فقد اختصصنَت هن ِ  الحناَ  دوَ  

 (1ٖٔ)ٓ ٌِرها م  الَمِكً,والعدِو ونحِو  "
"  َوٌ هُ  إلَى ه ا الرأي الدنتوُر فاض ي التامرائً بعَد أْ  نقَ  النَّص المتقّدَم ,إ  قاَ :   

والحقٌقُة أ َّ "إالّ" تواءي نانْت ِفً الّتفرٌِ  أْم ِفً  ٌِر  تفٌُد االختصاَص , فإ ا قلَت : قناَم الرجناُ  
إال خالًدا , فقد أثبّت القٌاَم لجمٌِع الّرجاِ  ونفٌَتُي ع  خالد  حصراً , وإ ا قلَت : منا قناَم إال خالندي , 

 (9ٖٔ)ٓخالد  حصراً " فقد نفٌَت القٌاَم ع  ن ِّ أحد  , وأثبّتي لـ
ولَنا أَْ  نقوَ  : إِّني ال ٌخلو فً موضنوِ  االتنتثناِء من  فنرفٌِ  : فنرف  ال بنّد أْ  ٌننوَ           

, وهننَو المخننَرُ  منن  هنن ا المتعنندِد , فننالمخرُ  هنننا هننَو  متعنندداً ,ولننو فننً المعنننى , وفننرف   خننر 
 ٓالمقصوُد باالختصاِص 
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ٌُظهروا أثَر هنِ    وأّما داللُة االختصاِص          ٌِّة , فقْد وقَف الّنحاةُ على بعِضها , ل ِفً اآلٌاِت القر ن

 ٓالّداللِة فً النتِق القر ِنً م  خِِ  الجمِع بٌ  داللِة االختصاِص , والنحِو 
  

 ِم   لَ  ما َ هَ  إلٌِي بعُض الّنحناِة , أ َّ "ضنمٌَر الفصنِ  " ٌفٌنُد االختصناَص , فقند  ننَر ابن         
هكام  أ َّ ِم  معاِنً" ضمٌِر الفصِ " األتاتٌِة , االختصاُص ,إْ  قاَ  " ونثٌنري ِمن  البٌنانٌٌَ  ٌقتصنُر 

ا عدا ُ " (ٓٗٔ)ٓعلٌِي " ٌُي عمَّ   (ٔٗٔ)ٓ, وأّما معنا ُ فهَو " قصُر الُحنِم علَى الم نوِر ونف

ْتنتَ ثنمَّ ٌن ِتً الّتنٌوِفً لٌِقنَف علَنى " قولنِي تعنالَى :﴿ ال      ننِة ٌَ ناِر َوأَْصنَحاُ  الَجنَّ ِوي أَْصنَحاُ  النَّ
ننِة ُهننُم الَفنناِئُ و َ  ْحُتننُ  إالّ أْ  (ٕٗٔ)﴾  أَْصننَحاُ  الَجنَّ ٌَ , فإّننني ُ ِنننر, لتبٌننٌِ  عنندِم االتننتواِء , و لننَ  ال 

  (ٖٗٔ)ٌٓنوَ  الضمٌُر لِختصاِص "
ِة وُهَو الفَ        وُ  ,بعَد الّت نٌِد علَى الَبوِ  النبٌنِر بنٌَ  َفه ا اختصاصي خّصُي هللاُ تعالَى ألصحاِ  الَجنَّ

نحَبتٌِ   اَ  ما بٌَ  الصُّ ِة , وبٌَ  َمْ  ختَر وخ َي بدخولِي إِلى الّناِر , فكتَّ  َٓمْ  أنَرمُي هللاُ بالفوِ  بالجنَّ
, إْ  قاَ  : " وضمٌُر الفصِ  لِختصاِص أي ُهُم الفائ وَ  , ال أنُتم "           (ٗٗٔ)ٓوَن ا َ َنَر ابُ  عاكور 

وبناًء علَى ه ا النِِم ٌمنُ  القوُ  : إ َّ ه ِ  الداللَة أتْت ِم  خِِ  ما تقّدم على ضمٌَر الفصِ          
, ومننا تنن خَر عْننني , ال ِمنن   اِت الضننمٌِر ,  أل َّ الضننمٌَر هننَو رابننفي بننٌَ  جنن أَي الجملننِة , أْي " أ َّ 

َفنـ َوظٌفنُة  (٘ٗٔ)ٓ َّ الجملنَة المعّرفنَة بنالفرفٌِ  تفٌنُد الحصنَر"الحصَر جناَء ِمن  تعرٌنِف الفنرفٌِ  ؛ أل
  (ٙٗٔ)ٓالضمٌُر" إّنما جاَء لتونٌِد التخصٌِص الموجوِد "

َفقُْلَننا ُنوْننوا َنَما ترَ  االختصاُص أثراً مهماً ِفً بٌاِ  المعَنى المراِد م  قولِني تعنالَى: ﴿          
قاَ  ابُ  جّنً : " ٌنبِغً أْ  ٌنوَ  خاتئٌَ  خبنراً  خنراً لنوُننوا ,واألوُ  ,إْ   (1ٗٔ)﴾ ِقَرَدًة َخاِتئٌ َ 

ْ  جعلَتي وصفاً لـ  قردًة َصنُغَر معننا ُ ,أالَ تنَرى أ َّ القنرَد إقردًة ,فهَو نقولِ  :ه ا حلوي حامضي ,و
ثانٌاً حتنَ  وأفناَد  ل لِّي وِصغارِ  خاتئي أبداً فٌنوُ  إ اً صفًة  ٌَر مفٌدًة ,وإ ا جعلَت خاتئٌَ  خبًرا

,حّتى ن َني قاَ  :نوُنوا قردًة ونوُنوا خاتئٌَ  ,أالَ َتنرى أْ  لنٌَس ألحنِد االتنمٌِ  ِمن  االختصناِص 
ِة إالَّ ما لصاحبِي ,ولٌَس ن لَ  الصفُة بعَد الموصوِف ,إنَّما اختصاُص العامِ  بالموصوِف  ٌّ بالخبر

,ثمَّ الّصفة ِم  بعد تابعةي لُي "
ٓ(ٔٗ1) 

َفَقْد رّجَ  ابُ  جنًِّ نوَ  قنردًة وخاتنئٌَ  خبنرٌِ  الختصناِص نن ِّ واحند  منُهمنا بمعننًى ال          
ٌمنُ  الوصوُ  إلٌِي فً حالِة جعِ  الثاِنً صفًة لأّوِ  ؛ أل َّ ظَِ  الخاتْئ موجودي ِفنً القنرِد وال 

اختصَّ بداللة   منهما ن ُّ واحد   ٌحتاُ  إِلى وصفِي به ا الوصِف ,وإّنما جاءْت اآلٌُة لتعِفً وصفٌ ِ 
  ٌِر األولى ,

هـ(:" وٌةَنُس ب لَ  أَّنُي لو نانْت خاتئٌَ  صفًة لـ قردًة,لنناَ  األخلنُق أْ  8٘ٗوقاَ  ابُ  تٌدَةص     
ٌُقرأ ب لَ  البّتَة داللةي على أّنُي لٌَس بوصف  "  (9ٗٔ)ٌٓنوَ  قردًة خاتئًة,فإْ  لَْم 

                                         
ٌّاَ  أٌضاً               وإِلى ه ا اإلعراِ  َ هَ  أبو ح

هنـ( : " قنردًة 7٘ٙ, وقاَ  الّتمٌُ  صت (ٓ٘ٔ)
الّثاِنً : أْ  ٌنوَ  خاتئٌَ  نعتاً لـ قردًة ٓٓٓخاتئٌَ  فٌِي أربعُة أوجي  , أحُدهما : أْ  ٌنوَ  خبرٌِ  

الّرابننِع : وهننَو األجننوُد أْ  ٌنننوَ  ِمنن  الضننمٌِر ُٓٓٓنننوا الثالننِث : أْ  ٌنننوَ  حنناالً ِمنن  اتننِم نوٓٓ
,أْي نوُنوا ممتوِخٌَ  ِفً هِ   الحالِة "  (ٔ٘ٔ)ٓالمتتنِ  ِفً قردًة ,ألّنُي ِفً معَنى المكتقِّ

وقوُ  الّنحاِة إّنُهمنا خبنراِ  هنَو األقنرُ  ,أوالً : أل َّ معظنَم الّنحناِة  هُبنوا إلٌنِي نمنا تقنّدم ,          
اِنً : وهَو األهمُّ أ َّ المعَنى ٌتحقُق بنحو  ٌحنٌُف بنالمراِد ِمن  جهنِة تحقٌنِق وصنفٌِ  ِفنً هنةالِء والث

القوِم , وهَو جعلِهم قردًة وجعلهم خاتئٌ , ومثالُي إ ا قلنا: ُنوُنوا صادِقٌَ  ُنَرماُء  فإ  "صادقٌ " 
   ٓهما , ال ٌختصُّ باآلخِر خبر ٌختلف فً المعنى "نرماء" , فد  ه ا على أ  هناَ  خبرٌِ  أحدُ 
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ٌّاً ﴾   َف ُنَنلُِّم َمْ  َناَ  ِفً الَمَهِد َصبِ ٌْ وِفً قولِي تعالَى :﴿ َن
ٌَرى الّنحاةُ أ َّ " ناَ  " ال  (ٕ٘ٔ)  ,

ٌجوُ  أْ  تنوَ  الفعَ  الناقَص , وإالّ ال ٌنوُ  هناَ  اختصاصي لـ ِعٌتى صعلٌِي التُِم( ِفً النِِم, 
ٌّاً ﴾, أْي " َوجَد , َحدَث " , قاَ  ابُ  األ َف ُنَنلُِّم َمْ  َناَ  ِفً الَمَهِد َصِب ٌْ نباري : " وقا  تعالى :﴿ َن

وصبٌاً منصوباً على الحاِ  , وال ٌجوُ  أْ  تنوَ  ههنا الناقصُة ؛ ألّنها ال اختصاَص لـ ِعٌتى فً 
ٌِم م  ناَ  فٌما مضى فً حاِ  الصبً ,  لَ  , أل َّ نًِ قْد ناَ  ِفً المهِد صبٌاً , وال عجَ  فً تنل

وإّنما العجُ  فً تنلٌِم م  هو فً المهِد فً حاِ  الصِبً , فد َّ على أّنها ههنا بمعنى َوَجَد 
 (ٖ٘ٔ)ٓ,وَحَدَث"
 

ٌّاَ  الفعَ  الناقَص توجٌهاً  خراً , إ  قاَ  : " والصحٌُ  أ َّ "َمْ " ِفً معَنى  َي أبو ح َووجَّ
اً , فنٌَف ننلّمُي ؟ نما تقوُ  : نٌَف الج اِء , وناَ  ب ٌّ معَنى ٌنْ  , والتقدٌُر : َمْ  ٌنْ  ِفً المهِد صب

ٌُ نُر بمعَنى المتتقبِ  فً الج اِء,  أُعِفً َمْ  ناَ  ال ٌقبُ  عفًٌة , أْي َمْ  ٌنْ  ال ٌقبُ  , والماِضً قد 

ات  َتْجِري ِمْ  َتْحِتِ َها َتَباَرَ  الِّ ي إِْ  َكاَء َجَعَ  لََ  َخٌْ نقولِي تعالَى: ﴿  راً ِمْ  َ لَِ  َجنَّ
ْجعْ  لَ  قُُصوَراً  ٌَ  (٘٘ٔ)ٓأْي إْ  ٌك ْ ٌجعْ  " (ٗ٘ٔ)﴾  األَنهاُر و

َواْنتَفى صاحُ  الخ انِة باإلكارِة : إِلى أ َّ "ناَ  " لٌتْت الّناقصنَة ,إ  قناَ  : " ولنو أُِرٌنَد فٌهنا    
ُي ال اختصاَص لُي ب لَ  الُحنِم دوَ  المِضً لم ٌنْ  لـ عٌتى صعلٌِي التِ ُم ( فً  لَ  معج ًة , ألنَّ

  (ٙ٘ٔ) ٓتائِر الّناِس "
ناَ  ٌن هُ  إلَنى أ َّ "نناَ "           ٌّ ٌَرى أ َّ "ناَ " بمعَنى :حدَث , ووجَد , وأبو ح فابُ  األنباِري 

نُي انتَفنى بنِفن  ًٓ أْ  ٌننوَ  " نناَ " الناقصنةَ بمعَنى : ٌنْ  المضارُ  المج وُم , وأّما البغندادّي فإنَّ
ٌِّما أّنُي اتتد َّ ب دلّة  واضحة  إلثباِت  لَ  ,فلَْو أُِرٌَد بـ"ناَ "  وتوجٌُي أِبً حٌاَ  هَو األقرُ  , وال ت
ُهَنا الفعُ  الماِضً الناقُص لخرَ  المعَنى َع  مَتنارِ  الصنحٌِ  , أل َّ الجمٌنَع ٌكنترنوَ  فنً هن ا 

على النِِم , لِ ا ٌل ُم خروُ  "ناَ " عْ  تلَ  الوظٌفِة حّتى ٌنوَ  هناَ  انفرادي  العمِر بعدِم المقدرةِ 
    ٓواختصاصي لـِ عٌَتى صعلٌِي التُِم( عْ  تائِر ِم  ٌكترُ  معُي , وِم  ُهنا ت ِتً الُمْعِج ةِ 

 

ِ تًَوَن لَ  قولُي تعالَى :﴿     ًْ ّ َرا َب ِة إلَى توجٌنِي اإلِضنافِة , إْ   هَ  بعُض الّنحا (1٘ٔ)َ  ﴾ َفيِّ

ًَ , وخنصَّ المنةمنٌَ   ًَ " بقولِهم : " إ َّ هللاَ خنصَّ النعبنَة بإضنافِتها إلٌنِي ِفنً قولنِي : َبٌتن ِفً " َبٌت
نُي تعنالَى قناَ  : ٌنا  نِة إلٌنِي , وِنلتنا اإلِضنافتٌِ  للتخصنٌِص والتننرٌِم , فن نَّ ٌّ بإِضافِتهم بصفِة العبود

ُة بٌِتننً , والصننِةُ ِخنندمِتً , فاقبننْ  بوجهننَ  ِفننً ِخنندمِتً إلننى بٌِتننً مننةمُ  أنننَت عبننِدي , والنعبنن
" ًَّ  (1٘ٔ)ٓ,وبقلبَ  إل
 

ٌّاَ , إْ  قاَ  : " هن ِ  إضنافُة تكنرٌف  , ال أ َّ منانناً محن ي ِر تعنالَى ,  َنَما  نَر  لَ  أبو ح
صاَر لُي ب لَ  اختصناصي , فَحُتننْت ولنْ  لّما أمَر ببنائِي وتفهٌرِ  , وإٌفاِد الناِس ِم  ن ِّ فج  إلٌِي 

ِمن  َحٌنُث إ َّ  (ٓٙٔ)﴾  ُرْوِح هللاِ , و ﴿ (9٘ٔ)﴾ َناَقَة هللاِ إضافُتُي إلى هللِا ب لَ  وصاَر نظٌَر قولنِي : ﴿ 

ًٌّة ال ُتوجُد ِفً  ٌِرِ  "  (ٔٙٔ)ِٓفً ن ِّ مْنُهَما خصوص

 
هننا م َم ِفننً َوهننِ ِ  اإلِضننافِة ُتفٌننُد التعرٌننَف واالختصنناَص ؛ ألنَّ ضننافةي إلَننى معرفننة  َنَمننا تقنندَّ

ٌِِّة , ف ّما الّنتبُة , فقْد جاءْت للتكرٌِف  مبحِث الّترنٌِ  , والمت لُة ُهَنا لَها عِقةي بالنِّتبِة , والمنان
ِة أْ  ٌنوَ  هنناَ  لنُي محن ي أل َّ هللاَ تعنالَى ال  ٌّ والتنرٌِم واالختصاِص , وأّما المناُ  , فلنِفً المنان

منا ي فـ " هللاَ تعالَى ناَ  وال مناَ  , ثمَّ خلَق المنناَ  , وهنَو اآلَ  علنى منا نناَ  قبنَ  خلنِق  ٌحوٌيِ 
  ٓ؛ وإّنما هَو اختصاُص كًء  ِم  أكٌاَء , وتكرٌُف كًء  ِم  أكٌاءَ  (ٕٙٔ)المناِ  " 
ٌُّ  ابُ  مال   داللنَة الٌنوِم واختصاصنِي وعمومنِي بنالخروِ               عن  االختصناِص َون لَ  ٌب

ون ا الٌوُم ,أل َّ الٌوَم عنَد العرِ  ال ٌختصُّ بالنهاِر إالّ بقرٌنة  مثِ  أْ  ٌقناَ  ٓٓٓ,و ل  بقولِي: " 
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" ب :ال  تٌَ  فً ٌوم  وال لٌلة  ,فإْ  قُلنا :ال  تٌَ  ٌوماً ولْم ُتْقِرْنُي  " و"حنٌ   "لٌلة  "ناَ  بمعَننى "وقنت 

ْوَمِئ   الَمَتاقُ إِلَى َربِّ قاَ  هللاُ تعالَى :﴿  ٌَ , َوه ا ال ٌختصُّ بلٌ   ,وال نهار  ,أل َّ المراَد  (ٖٙٔ)﴾  َ  

  (ٗٙٔ)ٓبِي وقُت االحتضاِر والّن ِ  "
 

َفإِ ا اقترَ  الٌوُم عنَد العرِ  ناَ  مختّصاً وإاِلّ فِ ّننُي ٌخنرُ  إِلنى معَننى  خنر  ٌقتضنٌِي المقناُم,       
   ٌّ جاَء لعدِم وجوِد قرٌننة  , ولنن َّ هن ا ال ٌمننُع أ َّ هنناَ  داللنًة أخنَرى  فعدُم االختصاِص لٌوم  مع

ٌَّ  أّ  الٌنوَم هنَو تحدٌنًدا وقنَت  ٌُنرى من  خنِِ  التنٌاِق الن ي تنرُد فٌنِي نمنا تبن تحّدُد معننًى إضنافٌاً 
  ٓاالحتضاِر 

 
ٌََرى بعُض الّنحاِة أ َّ إْ  تحمُ  داللَة اإلبهاِم فً الجمٌِع , وِمنْ       ُي حٌَ  تقترُ  ,إِ  بـ ٌوم  , قاَ  و

ابُ  ٌعٌَب : " ف ّما" إْ " فمبهمةي فً جمٌِع ال ماِ  الماِضً ال اختصاَص لها ب ما   منُي دوَ   خر  
ًَ مبهمةي فً الجمٌِع " بْ  ه
, والفرُق بٌ  األمرٌِ  أّ  داللَة الٌوِم تحتاُ  إلى قرٌنة  للوصوِ   (٘ٙٔ)

بٌنما "إ " ِهً ِفنً نفِتنها مبهمنةي ِفنً الجمٌنِع , وال اختصناَص لهنا بن م   إلى المعَنى المقصوِد , 
   ٌّ  ٓمع
 

َوَقْد تابَع الُخَضرّي ابَ  مال   ِفً  اِت الّرأي ,إْ  قاَ  : " قولُي  ٌنَر محندود  أي لنٌَس لني       
ما رأٌُتي ٌومناً وال اختصاصي أصًِ , وِمنُي ٌومي ألّنُي ال ٌختُص بالنهاِر إال بقرٌنِة ن ْ  ٌقاُ  : 

لٌلًة,وإالّ ناَ  بمعَنى وقت  و حٌ   فِ ٌختُص بلٌ   و ال نهار  "
ٓ(ٔٙٙ) 

 
 

لْت إلٌِي الّدراتُة :         وِفً إٌجا   ألهمِّ النتائِج التً توصَّ
 ـ ظهَر أ َّ أقرَ  معَنًى لِختصاِص فً الّدرِس الّنحوّي هَو " الّتفرُد " , فن ُّ كًء  اختصَّ 

 ًء  فهَو متفرد  بِي , ناختصاِص صلَْم( بج ِم الفعِ  المضارِ  , واختصاِص حروِف الجرِّ بك  
 ٓباألتماِء   
 

ٌِّة والمٌ ةِ  قتصُر على موضوعة  واحدة  ؛ وإّنما لها ِم  األهم ٌَ  ـ إِ َّ موضوَ  االختصاِص ال 
 ا , لٌِظهَر ما ٌختصُّ ب ْ  ٌكمَ  موضوعات  نثٌرًة , ومتائَ  متعددة  تتفاضُ  فٌما بٌَنه   
 ٓوٌنفرُد , وٌترُ   ٌَر  للعموِم لعدِم كمولِي    
 

ـنن إِ َّ ِمنن  أَهننِم أتاتننٌاِت اللّغننِة أْ  تقننوَم علننى قواعننَد ال تتغٌننُر منن  جهننة الترنٌنن  , وِمنن  ُهنننا ٌنن ِتً 
ِتها اختصاصاً االختصاُص ج ءاً مرتبفاً بالقواعِد التً وضَعها النَّحوٌوَ  , فن ُّ قاعدة  تحمُ  فً فٌا

      ٓنظًرا لتكابِي الوظٌفِة التً تتَّتُم بها القاعدة واالختصاص
 

 ـ لَْم ٌنْ  اتتعماُ  مصفلِ  " االختصاِص " متفقاً علٌِي عنَد النحاِة , لِ ا فقْد وجدَنا نلمات  ِعّدةً 
 بِ  الّنحاِة جاَء فً, إِّما مرادفًة لُي , أو قرٌبًة منُي , نَما أّ  االهتماَم باالختصاِص م  ق   
 عصِر الكروحاِت والحواِكً نظراً أل َّ الدرَس باَت قرٌباً م  المنِفِق ,وتحدٌِد المتائ ِ    
 ٓوتصفٌِتِي , وهَو أمري ٌتٌُر مَع ما جاَء بِي لفُظ " االختصاُص "    
 

 , فِمْنُي :ـ َوِمْ  ِخِِ  نظرة  كاملة  لمادِة البحِث ٌمنُ  تقتٌُم االختصاُص على أنواِ  
 االختصاُص المكترُ  , ناختصاِص الّرفِع بالفاعِ  , ولنّنُي ال ٌنفرُد به ا االختصاِص ,   
 نلُّها مختّصةي بالّرفِع , ون ا الحاُ  فً المنصوباِت,ٓٓفالمبتدأُ ,واتُم ناَ  , ونائُ  الفاع ِ    
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ٌ  وَتوَف بالفع ِ واختصاُص المِ مِة , أي االلت اُم فً الدخوِ  , وهَو مثُ  د     خوِ  التِّ
 المضارِ  , واختصاُص الِبنٌِة , ناختصاِص ص فُِعَ  ( بنائِ  الفاعِ  , واختصاُص العِمِة ,   
     ٓناختصاِص الفعِ  الماِضً بالتاِء    

ْحِرمنا ِم  رةٌتِي إّنُي ِنعَم المولَ        ٌَ ى ونِعَم وختاماً نت َلُُي تعالَى أْ  ٌختّصَنا برحمتِي , وال 
 الّنصٌُر                         
 ٓوالحمُد ِر أوالً و خراً                                

 
 ثبت المصادر والمراجع      
 
 هـ( , تحقٌق9ٔٔـ اإلتقا  فً علوم القر   : أبو بنر عبد الرحم  التٌوفً صت ٔ

  ٓم7ٌٕٓٓة , بٌروت ـ لبنا  , :محمد تالم هاكم , الفبعة األولى , دار النت  العلم    

 ـ ارتكاف الضر  ع  لتا  العر  : أبً حٌا  أثٌر الدٌ  محمد ب  ٌوتف النحوي ٕ
 ٓم98ٗٔهـ(تحقٌق:مصففى أحمد النماس مفبعة المدنً,القاهرة ,7ٗ٘األندلتًصت     

 هـ(77٘: أبو البرنات نما  الدٌ  عبد الرحم  اب  االنباريصت ةـ أترار العربٌ ٖ
 ,تحقٌق : محمد بهجة البٌفار ,المجمع العلمً العربً ,مفبعة الترقً ,دمكق     
                                                         ٓم 9٘7ٔـه 77ٖٔ,     
 هـ( , تحقٌق : أحمد حتٌ  حامد , منكورات9ٗٓـ أترار النحو: اب  نما  باكا صت ٗ

 ٓدار الفنر , عّما  صد.ت(       
 األكبا  والنظائر فً النحو : أبو بنر عبد الرحم  التٌوفً , الفبعة األولى, وضع ـ ٘

 ٓمٕٔٓٓ-ه ٕٕٗٔلبنا  , -حواكٌي : رٌد الكٌخ ,دار النت  العلمٌة ,بٌروت         
 ـ األصو  ـ دراتة أبٌتتمولوجٌة ألصو  الفنر اللغوي العربً : الدنتور تمام حتا  ٙ

  ٓم98ٔٔهـ ـ ٔٓٗٔرنة الجدٌدة , دار الثقافة البٌضاء ,,الفبعة األولى , الك     
 ـ أصو  النحو العربً : الدنتور محمد خٌر الحلوانً , الفبعة األولى , مفبعة 7

    ٓم979ٔالكرق, حل  ,       
 ـ أصو  النحو العربً فً نظر النحاة ورأي اب  مضاء فً ضوء علم اللغة الحدٌث: 8

 ٓم97ٖٔناكر : عالم النت  , القاهرة , الدنتور محمد عٌد , ال     
 هـ( , القتمٕٗ٘ٔـ األعما  الناملة للكٌخ معروف النَّوَدهً البر نجً النرديصت 9    

 الثانً المجموعة النحوٌة والصرفٌة : دراتة وتحقٌق : التٌد بابا علً ب  الكٌخ          
 98٘ٔٓعمر القردا ً , و خرو , مفبعة العانً , بغداد,         

 هـ( , بخف : ٌحٌى تلوم7ٕٙـ ألفٌة اب  مال  , محمد ب  عبد هللا ب  مال  صتٓٔ   
   ٓم98ٗٔالعباتً , منتبة النهظة , بغداد ,         

 ـ اإلنصاف فً متائ  الخِف بٌ  النحوٌٌ  البصرٌٌ  والنوفٌٌ  : أبو البرنات اب  ٔٔ   
 الحمٌد ,الفبعة الرابعة ,دار إحٌاء االنباري ,تحقٌق : محمد محًٌ الدٌ  عبد       
 ٓم9ٙٔٔـه 8ٖٓٔالتراث العربً ,المنتبة التجارٌة النبرى ,مصر ,       

 هـ(,7ٙٔـ أوض  المتال  إلى ألفٌة اب  مال  : أبو محمد اب  هكام األنصاري صت ٕٔ   
 تحقٌق محمد محًٌ  الدٌ  عبد الحمٌد ,فبع بمفابع العبور الحدٌثة ,        
  ٓمٕٗٓٓدار الفِئع للنكر والتو ٌع والتصدٌر , القاهرة ,        
 هـ( : اعتنى بي7٘ٔـ بدائع الفوائد : أبو بنر كمس الدٌ  اب  القٌم الجو ٌة صت ٖٔ

 وراجعي : محمد عبد القادر الفاضلً, والدنتور : أحمد عوض أبو الكبا  , كرنة       
 والتو ٌع , المنتبة العصرٌة للفباعةأبناء كرٌف األنصاري للفباعة والنكر        
 ٓمٖٕٓٓهـ ـ ٕٗٗٔوالنكر , صٌدا ـ بٌروت        
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 هـ(77ٗـ البرها  فً علوم القر   : بدر الدٌ  محمد ب  عبد هللا ال رنكً صت ٗٔ    
 , تحقٌق : مصففى عبد القادر عفا , الفبعة األولى , دار النت  العلمٌة , بٌروت       
    ٓم988ٔهـ ـ 8ٓٗٔ لبنا  , -       
 هـ( , الفبعة األولى ,8ٕٗٔـ التحرٌر والتنوٌر: محمد الفاهر اب  عاكورصت ٘ٔ

 ٓمٕٓٓٓهـ ـ ٕٓٗٔمةتتة الت رٌخ , بٌروت ـ لبنا  ,        
 هـ(8ٔٙـ التعرٌفات : أبو الحت  علً ب  محمد التٌد الكرٌف الجرجانًصت ٙٔ

 ٓم9ٙ8ٔـ ه ٙٓٗٔكةو  الثقافٌة ,بغداد ,مفلو  ,دار ال د,تحقٌق:الدنتور أحم       
 ٓف( -ـ تفتٌر البحر المحٌف:أبو حٌا  األندلتً,مفابع النصر الحدٌثة ,الرٌاض,صد 7ٔ
 هـ( الفبعة الثانٌةٙٓٙـ التفتٌر النبٌرصمفاتٌ  الغٌ ( : محمد ب  عمر الرا ي صت 8ٔ

 ٓت(ٓ, دار النت  العلمٌة , فهرا  , صد       
 مات التعارٌف : محمد عبد الرةوف المناوي , تحقٌق : الدنتورـ التوقٌف فً مه 9ٔ

    ٓهـٓٔٗٔمحمد رضوا  الداٌة , الفبعة األولى , الناكر : دار الفنر المعاصر ,        
 هـ( ,تحقٌق7ٗ9ـ الَجَنى الدانً  فً حروف المعانً : الحت  ب  قاتم المراديصت ٕٓ

   محمد ندٌم فاض  , الفبعة األولى , منكورات : الدنتور فخرالدٌ  قباوة ـ األتتا       
                                                                                                    ٓم99ٕٔهـ ـ ٖٔٗٔلبنا   –محمد علً بٌضو  , دار النت  العلمٌة , بٌروت         
 لبٌ  على هامب المغنً , الفبعة األولى هـ( على مغنً الٕٖٕٔـ حاكٌة األمٌرصت ٕٔ

   ٓهـ7ٖٔٔالمفبعة األ هرٌة , مصر ,        
 هـ(على كرح اب  عقٌ  : محمد الخضري ,مفبعة88ٕٔـ حاكٌة الخضري صت ٕٕ

 ٓم9ٗٓٔالبابً الحلبً القاهرة  ,         
 ٌة ,هـ( على كرح اب  عقٌ  , المفبعة العامرة العثمان97ٔٔـ حاكٌة التجاعً صت ٖٕ

   ٓهـ  7ٖٓٔ       
 هـ( ومعي الكواهد9ٕ9هـ(على كرح األكمونً صتٕٙٓٔـ حاكٌة الصبا  صت ٕٗ

 مٕٕٓٓ-هٖٕٗٔ, منتبة الصفا ,القاهرة ,ٔللعٌنً :محمود اب  الجمٌ  , ف        
 هـ( على كرح ك ور ال ه  , دار النت  العربٌةٕٖٕٔـ حاكٌة العدوي صت ٕ٘

   ٓت(ٓدللحلبً , مصر , ص          
    
 هـ( على مغنً اللبٌ  , ضبفيٖٕٓٔـ حاكٌة مصففى محمد عرفة الدتوقًصت ٕٙ

 وصححي ووضع حواكٌي : عبد التِم محمد أمٌ  , الفبعة الثانٌة , دار النت       
       ٓم7ٕٓٓهـ ـ 8ٕٗٔالعلمٌة , بٌروت ـ لبنا  ,       
 مال  , الفبعة األولى , المفبعة  ـ حاكٌة الملوي على كرح المنودي على ألفٌة اب  7ٕ

             ٓهـ ٖ٘ٓٔالخٌرٌة , المنك  بحوب عفى بجمالٌة مصر المحمٌة ,        
 هـ( على مت 97ٕـ حاكٌة ٌاتٌ  على كرح أحمد ب  الجما  عبد هللا  الفانهًصت 8ٕ

 ت ( -قفر الندى : مفبعة التقدم العلمً , مصر ,صد      
 هـ( على كرح التصرٌ  علىٔٙٓٔ ٌ  الدٌ  الحمصً صتـ حاكٌة ٌاتٌ  ب   9ٕ
 هـ( , راجعي : اتماعٌ  عبد الجواد عبد الغنً ,9ٓ٘التوضٌ : خالد األ هري صت     
 ت(    ٓحقق وكرح كواهد :أحمد التٌد تٌد أحمد,المنتبة التوفٌقٌة,القاهرة ـ مصر صد     
 هـ(تحقٌق وكرح :عبد9ٖٓٔديصـ خ انة األد  ول  لبا  العر :عبد القادر البغدا ٖٓ

 ٓم989ٔ-ه9ٓٗٔالتِم هارو  ,الفبعة األولى ,نكر :منتبة الخانجً ,القاهرة ,       
 هـ( : تحقٌق : محمد علً النجار9ٕٖـ الخصائص : أبو الفت  اب  جنً صت ٖٔ

 ٓم9ٕ٘ٔ-ه7ٖٔٔ,مفبعة دار النت  المصرٌة ,        
 نو  , كها  الدٌ  أبً العباس المعروفـ الّدر المصو  فً علوم النتا  المن ٕٖ
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 هـ( تحقٌق :علً محمد مّعوض :,الفبعة األولى, دار النت 7٘ٙبالتمٌ  الحلبًصت      
 م . 99ٗٔهـ  ـ ٗٔٗٔالعلمٌة بٌروت لبنا ,       
 ٓم9ٙ9ٔـ دٌوا  جرٌر , تحقٌق : نعما  أمٌ  في , دار المعارف بمصر ,  ٖٖ
 ٓم9ٖ٘ٔ, تحقٌق : نرٌم البتتانً , منتبة صادر, بٌروت, ـ دٌوا  النابغة ال بٌانً  ٖٗ

 م9٘ٗٔ,مصر, ـ تر صناعة اإلعرا  , اب  جنً ,تحقٌق : مصففى التقا,و خرٌ ٖ٘    
 هـ( ,تحقٌق7ٙ9اب  عقٌ صت ـ كرح اب  عقٌ  على ألفٌة اب  مال  :أبو عبد هللا ٖٙ    

 بعة عكر ,دار الفنر ,المنتبة التجارٌة:محمد محًٌ الدٌ  عبد الحمٌد ,الفبعة الرا           
 ٓم9ٙٗٔ-ه8ٖٗٔالنبرى مفبعة التعادة ,مصر ,            
 اب  مال  , تحقٌق : هـ( على ألفٌة اب  مال : أبو عبد هللا8ٙٙـ كرح اب  الناظمصت 7ٖ

 عٌو  التود ,الفبعة األولى ,منكورات محمد علً بٌضو  ,دار محمد بات          
 ٓمٕٓٓٓ-هٕٓٗٔلبنا   -العلمٌة ,بٌروت  النت        
ًّ ص ت  8ٖ ًّ , اب  عصفور االكبٌل  هـ ( تحقٌق : الدنتور 9ٙٙـ كرح جم  ال جاج

 صاح  أبو جناح , الفبعة األولى , إحٌاء التراث اإلتِمً,  و ارة األوقاف       
   ٓم98ٕٔوالكةو  الدٌنٌة,        
  نً رهـ( , دراتة وتحقٌق : الدنتو97ٕـ كرح الحدود النحوٌة , الفانهً صت9ٖ

 ٓم988ٔفهمً اآللوتً , مفبعة جامعة الموص  ,         
 هـ( على مت  اآلجرومٌة : الناكر دارٕٕٓٔـ كرح حت  النفراوي صت ٓٗ     

   ٓمٕ٘ٓٓهـ ـ ٕٙٗٔمصر , –البصٌرة , اإلتنندرٌة        
 هـ ( 8ٕ8ر الّدمامٌنً ,ص ت ـ كرح الدمامٌنً على مغنً اللبٌ  ,محمد ب  أبً بن ٔٗ

 م .  7ٕٓٓ -هـ   8ٕٗٔالفبعة األولى, مةتتة الت رٌخ العربً ,        
 ـ كرح ك ور ال ه  فً معرفة نِم العر  : اب  هكام األنصاري ,تحقٌق : محمد  ٕٗ

 محًٌ الدٌ  عبد الحمٌد , دار الفِئع للنكر والتو ٌع والتصدٌر,القاهرة ـ مصر            
   ٓمٕٗٓٓ,            
 هـ(:محمد خلٌ  هراس7ٕ8ـ كرح العقٌدة الواتفٌة ,أبو العباس أحمد اب  تٌمٌةصت ٖٗ    

  ٓم99ٕٔهـ ـ ٖٔٗٔ,الناكر : الرئاتة العامة إلدارات البحوث العلمٌة , ٔ,ف             
 بعةـ كرح قفر الندى : اب  هكام ,تحقٌق محمد محًٌ الدٌ  عبد الحمٌد , الف ٗٗ    

 ٓت ( -الثالثة عكرة دار الفنر ,ص د             
 هـ(,رضً الدٌ  ب  الحت  االتترابا ي صتٙٗٙـ كرح نافٌة اب  الحاج صت ٘ٗ

   ٓهـ(تحقٌق: احمد التٌد احمد , الفبعة األولى,المنتبة التوفٌقٌة ,ص د. ت (88ٙ        
 تور عبد المنعم هرٌدي ,الفبعةـ كرح النافٌة الكافٌة : اب  مال  ,تحقٌق : الدن ٙٗ    

 ٓم97ٕٔاألولى التعودٌة ,        
 بٌروت , منتبة المتنبً , -ـ كرح المفص  : موفق الدٌ  اب  ٌعٌب , عالم النت   7ٗ

 ٓت ( -القاهرة صد       
 هـ(على ألفٌة أب  مال  : أبو  ٌد المنودي ,مصر دار8ٓٔـ كرح المنودي صت 8ٗ

 ٓت ( -صدالعهد الجدٌد ,         
 هـ( , تحقٌق : محمود8ٖٔـ عل  النحو , أبو الحت  محمد ب  عبد هللا الوراق صت 9ٗ    

 لبنا  ,  –محمد محمود نصار , الفبعة األولى , دار النت  العلمٌة , بٌروت              
 ٓمٕٕٓٓهـ ـ ٕٕٗٔ             

 هـ( , تحقٌق : حامد9ٖٙا  صت ـ الغرة المخفٌة فً كرح الدرة األلفٌة , اب  الخب ٓ٘    
 ٓم99ٔٔهـ ـ ٔٔٗٔمحمد العبدلً , الفبعة األولى , مفبعة العانً , بغداد ,            

 هـ( ,دار8ٔ7ـ القاموس المحٌف , محمد الدٌ  محمد ب  ٌعقو  الفٌرو   بادي صت ٔ٘    
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  ٓم98ٖٔالفنر للفباعة والنكر والتو ٌع , بٌروت ,             
 هـ( , علق علٌي8ٓٔتا  : عمرو ب  عثما  ب  قنبر الملق  بــ تٌبوٌي صتـ الن ٕ٘

 ووضع حواكٌي وفهارتي : الدنتور إمٌ  بدٌع ٌعقو  , الفبعة األولى منكورات         
  ٓم999ٔهـ ـ ٕٓٗٔمحمد علً بٌضو  , دار النت  العلمٌة , بٌروت , لبنا            

 هـ( ,تحقٌق :ٙٔٙرا  : أبو البقاء العنبريصتـ  اللبا  فً عل  البناء واإلع ٖ٘ 
 ٓم99٘ٔ ا ي مختار فلٌمات ,الفبعة األولى , دار الفنر دمكق ,       

 هـ( , فبعة7ٔٔـ لتا  العر  , أبو الفض  جما  الدٌ  محمد ب  منظور صت  ٗ٘ 
 المصرٌةمصورة ع  فبعة بوالق , المةتتة العامة للت لٌف واألنباء والنكر , الدار          
 ٓللت لٌف والترجمة , مفابع نوتتا توماس وكرنا  , القاهرة ,صد.ت(         

 هـ( , تحقٌق8٘ٗـ المحنم والمحٌف األعظم فً اللغة , علً ب  إتماعٌ  ب  تٌد صت ٘٘  
 : مصففى التقا  , والدنتور حتٌ  نصار , الفبعة األولى , مفبعة البابً الحلبً         
 ٓم9٘8ٔهـ ـ 77ٖٔ  , القاهرة , وكرنا          

 ـ  معانً النحو : الدنتور فاض  صال  التامرائً , مفبعة التعلٌم العالً فً ٙ٘  
   ٓم989ٔالموص  , تاعدت جامعة بغداد على نكر  , بغداد ,             

 ـ مغنً اللبٌ  ع  نت  األعارٌ  : اب  هكام  ,تحقٌق :محمد محًٌ الدٌ  عبد 7٘  
 ٓت ( -لحمٌد مفبعة المدنً , القاهرة ,صدا       

 هـ( ,الفبعة8ٖ٘ـ المفص  فً علم العربٌة : محمود ب  عمر ال مخكري صت 8٘  
 ٓت( -الثانٌة , دار الجٌ  ,بٌروتصد        

 هـ(,تحقٌق :7ٔٗـ المقتصد فً كرح اإلٌضاح : أبو بنر عبد القاهر الجرجانًصت 9٘ 
 لمرجا  ,الجمهورٌة العراقٌة ,و ارة الثقافة واإلعِمالدنتور ناظم محمد بحر ا       
 ٓم98ٕٔ,دار الركٌد للنكر ,المفبعة الوفنٌة , عما  ,       

 هـ( ,تحقٌق : محمد عبد8ٕ٘ـ المقتض  : أبو العباس محمد ب  ٌ ٌد المبردصت ٓٙ

 م 9ٖٙٔالخالق عضٌمة ,عالم النت  , بٌروت ,        
 ح اب  عقٌ  : محمد محًٌ الدٌ  عبد الحمٌد , الفبعة الرابعةـ منحة الجلٌ  بتحقٌق كر  ٔٙ

     ٓم9ٙ٘ٔهـ ـ 8ٖ٘ٔعكر , مفبعة التعادة , مصر ,          
 -ـ  النحو الوافً : عباس حت  , الفبعة األولى , الناكر منتبة المحمدي , بٌروت ٕٙ 

    ٓم7ٕٓٓهـ ـ 8ٕٗٔلبنا  ,             
 ( تحقٌق: 9ٔٔجمع الحوامع ,جِ  الدٌ  التٌوفً ص ت  ـ همع الهوامع فً كرح ٖٙ 

 عبد الحمٌد هنداوي المنتبة التوفٌقٌة ص د. ت ( .          

 
 الهوامش

 لتا  العر  : مادةصخص( .ٔ
 خص((مادة:المحنم والمحٌف األعظم  .ٕ
 78ٔالتوقٌف فً مهمات التعارٌف : .ٖ
 ٕٓ/ٔمنحة الجلٌ  بتحقٌق كرح اب  عقٌ  :  .ٗ
 ٕٕٕ/ٔ: تر صناعة اإلعرا  .٘
 ٗ٘التعرٌفات :  .ٙ
 ٕٓٗ/ٕمغنً اللبٌ  :  .7
 87ٖأترار العربٌة :  .8
 8ٖٕ/ ٖالنتا  :  .9
  8ٖٗٔ/ ٖ.كرح النافٌة الكافٌة : ٓٔ
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 99ٔ/ٕ.النتا  : ٔٔ    
  7ٖٕٔ/ ٗ.المقتض  : ٕٔ
 77ٔ/ ٗ.الدر المصو  : ٖٔ
  ٗٔٔ/ٗ.كرح الرضً على النافٌة: ٗٔ
 ٘ٓٔ/ٔ.همع الهوامع : ٘ٔ
 ٕٕ.تورة محمد / ٙٔ
 ٕ٘ٔ.أترار العربٌة : 7ٔ

 7ٖٗ/ ٕ.الغرة المخفٌة : 8ٔ
 9ٖٔ/ ٔ.كرح اب  عقٌ  : 9ٔ
 ٕٗٓ/ ٔ.مغنً اللبٌ  : ٕٓ
 ٖٓٗ/ ٔ.حاكٌة الصبا  على كرح االكمونً : ٕٔ
 ٖٔ٘/ ٖ.النتا  : ٕٕ
 ٕٓٔ/ ٔ.المقتض  : ٕٖ
  ٙٓٔ/ٔ.كرح الرضً على النافٌة: ٕٗ
 8ٕ/ٕ.األكبا  النظائر فً النحو: ٕ٘

 لروم : القاموس المحٌف : مادة صتمند(ص*( قلعة با
 ٗٔٔ/ٗ.كرح الرضً على النافٌة : ٕٙ
 8ٙ/ٔ. ٌنظر: حاكٌة الدتوقً على مغنً اللبٌ  : 7ٕ
 7ٕٗ-ٕٙٗ/٘,وخ انة األد  : ٕ٘ٓ/ٔ.البٌت فً اإلنصاف : 8ٕ
 ٖٔ/ٔ.مغنً اللبٌ  : 9ٕ
 7ٕٔ/ٔ.كرح الدمامٌنً على مغنً اللبٌ  : ٖٓ
 ٕٖٗ/ٕ. مغنً اللبٌ  :ٖٔ
 9ٙ/ٔ, وخ انة األد  :  ٕٕٖ/ٗ, والنتا  :  8ٖٔ. البٌت لـ جرٌر فً دٌواني : ٕٖ
 ٕٖٓ/ٕ. ٌنظر : حاكٌة الدتوقً على مغنً اللبٌ  : ٖٖ
 ٕٔ/ٔ. حاكٌة الخضري على كرح اب  عقٌ  : ٖٗ
 ٕ/ ٔ. كرح اب  عقٌ  : ٖ٘

 (ٕٖص
                                     ٖٗ.كرح اب  الناظم : ٖٙ
 9/ٔكٌة التجاعً على كرح اب  عقٌ  : .حا7ٖ
 ٕ٘ٔ. األصو  : 8ٖ
 7ٕٙ. أترار العربٌة : 9ٖ
 79ٗ/ٕ. همع الهوامع : ٓٗ

. األعما  الناملة للكٌخ معروف النودهً : القتم الثانً المجموعة النحوٌة والصرفٌة : ٔٗ    
ٕ9ٓ 
 ٔٗ. تورة اإلنتا  : ٕٗ    

 ٕ٘/ٔ.حاكٌة الخضري على كرح اب  عقٌ  : ٖٗ
 ٖٙٗ/ ٙ. ٌنظر : الدر المصو  : ٗٗ
 ٖ٘ٗ-ٖٗٗ. الجنً الدانً : ٘ٗ
 ٖٖ٘. أصو  النحو العربً : ٙٗ
  ٖٕ٘. أترار العربٌة : 7ٗ
 ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ. أصو  النحو العربً : 8ٗ
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 ٕٙ-ٕ٘. الجنً الدانً : 9ٗ
 9ٔ/ٔ. حاكٌة الصبا  على كرح االكمونً : ٓ٘
 ٖٓ.المفص  : ٔ٘
 9ٓٔ/ٔ. كرح المفص  : ٕ٘
 ٓٗ/ٌٔر الرا ي : . تفتٖ٘
 ٙٗ/ٔ. بدائع الفوائد : ٗ٘
 8ٙ/ ٖ. كرح المفص  : ٘٘
 ٖٕٕ/ٔ. همع الهوامع : ٙ٘
 7ٕٙ. أترار العربٌة :7٘
  ٗٗ/ٔ. كرح الرضً على النافٌة : 8٘
  ٕٖ٘/ٔ.اللبا  فً عل  البناء واإلعرا  : 9٘

 ٖ٘ٔ.حاكٌة الخضري على كرح اب  عقٌ  : ٓٙ    
 78/ٔاب  مال  :  .أوض  المتال  إلى ألفٌةٔٙ
 ٙٔ/ٔ.حاكٌة الملوي على كرح المنودي : ٕٙ
 9ٕٖ/ٔ.حاكٌة ٌاتٌ  على كرح التصرٌ  : ٖٙ
 8ٓ/ٔ.أوض  المتال  إلى ألفٌة اب  مال  : ٗٙ
 7.مت  ألفٌة اب  مال  :٘ٙ
 ٘٘/ٔ.حاكٌة الخضري على كرح اب  عقٌ  : ٙٙ
   7ٖ.كرح اب  الناظم : 7ٙ
 7ٖ/ٕ.األكبا  والنظائر : 8ٙ
 ٕٕٔ.البقرة :9ٙ
  ٗٗ.كرح اب  الناظم : 7ٓ
 ٖٖٕ/ٔ.كرح الرضً على النافٌة : 7ٔ

 (ٖٖص
 ٖٔ.الحاقة :7ٕ
 ٕٓٔ-9ٔٔ/ٕ.أوض  المتال  إلى ألفٌة أب  مال  : 7ٖ
 9ٖٓ.عل  النحو: 7ٗ
 8ٙ٘/ٔ.ٌنظر همع الهوامع : 7٘
 ٖٕٙ.كرح قفر الندى : 7ٙ
 8ٓٗ/ٔ.كرح النافٌة الكافٌة : 77
 ٖٖٓ.كرح ك ور ال ه  : 78
-ٕٔ٘/ٓٔ, خ انة األد  :  79ٗ/ٕ, اإلنصاف :  ٕٗ.البٌت  للنابغة ال بٌانً فً دٌواني :79
ٕٖ٘  
 ٗٗٗ-ٖٗٗ/ٔ.حاكٌة الصبا  على كرح األكمونً :8ٓ
 7ٕٕ/ٔ.اللبا  فً عل  البناء واإلعرا  : 8ٔ
 9ٕٔ.الجنً الدانً فً حروف المعانً : 8ٕ
 ٕٙ٘/ٔ.ٌنظر, النحو الوافً : 8ٖ
 ٗٙٔ/ٕبا  على كرح األكمونً : .حاكٌة الص8ٗ
 ٘ٓٔ.كرح الحدود النحوٌة : 8٘
 87ٔ/ٔ.حاكٌة الخضري على كرح اب  عقٌ  : 8ٙ
 8ٓٗ/ٔ.النتا  : 87
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 ٕٕٙ/ٕ.ارتكاف الضر  :88
 ٕٖٔ.كرح قفر الندى : 89
 ٖٗ/ٕ.كرح المفص  : 9ٓ
 7ٕٕ/ٔ.كرح جم  ال جاجً :9ٔ
  87ٕ/ٕ.المقتصد فً كرح اإلٌضاح : 9ٕ
 97ٕ/ٕح اب  عقٌ  : .ٌنظر : كر9ٕ
 7ٕٔ/ٕ.حاكٌة ٌاتٌ  على كرح الفانهً : 9ٖ
 77/ٖ.أوض  المتال  إلى ألفٌة اب  مال  : 9ٗ
 9٘/ٖ.ٌنظر, حاكٌة ٌاتٌ  على كرح التصرٌ  : 9٘
 9ٙ.األنفا  : 9ٙ
 ٖٓ.األنفا  : 97
 88ٖ-77ٖ/ٕ.حاكٌة الصبا  على كرح األكمونً : 98
 9ٖ739ٖٗ/ٕ.ٌنظر, كرح النافٌة الكافٌة : 99
 8ٕ.مت  ألفٌة اب  مال  : ٓٓٔ
 ٔٔ/ٕ.حاكٌة الخضري على كرح اب  عقٌ  : ٔٓٔ
 ٓٓٙ.عل  النحو :ٕٓٔ
 7ٕٗ/ٔ.مغنً اللبٌ  : ٖٓٔ
 ٘٘ٔ/ٕ.حاكٌة الدتوقً على مغنً اللبٌ  : ٗٓٔ
, وخ انة األد  : 9ٔٙ/ٕ,اإلنصاف : 9ٖ٘/ٕ.البٌت لـ ٌ ٌد اب  الحنم , النتا  : ٘ٓٔ
ٔ/ٗ9٘ 

 9ٖٔ/ٌٔ  : .مغنً اللبٙٓٔ
                     ٘.الضحى : 7ٓٔ
 ٕٔ٘/ٕ.األكبا  والنظائر : 8ٓٔ
 8ٕٗ/ٔأوض  المتال  إلى ألفٌة اب  مال  :9ٓٔ
 ٕٙٔ.البقرة :ٓٔٔ
 ٖٖٗ/ٔ.كرح اب  عقٌ  : ٔٔٔ
 ٓٗ.كرح المنودي : ٕٔٔ
 ٔ٘/ٔ.حاكٌة ٌاتٌ  على كرح التصرٌ  : ٖٔٔ
 ٔٗٔ/ٔ.كرح الرضً على النافٌة : ٗٔٔ
 ٖٖٖ/ٕرح اب  عقٌ  : .ك٘ٔٔ
 9ٔ.أترار النحو : ٙٔٔ
 ٘ٓٔ/ٕ.حاكٌة الخضري على كرح اب  عقٌ  : 7ٔٔ
 7ٗ.   عمرا  :8ٔٔ
 ٗٗٗ/ٔ.تفتٌر البحر المحٌف : 9ٔٔ
 8ٔٔ/ٕ.حاكٌة ٌاتٌ  على كرح الفانهً : ٕٓٔ
 7ٕٓ/ٔ.اللبا  فً عل  البناء واإلعرا  : ٕٔٔ
 8ٕٓ/ٔ.معانً النحو : ٕٕٔ
 ٕ٘ٙ/ٖ.النتا  : ٖٕٔ
 7ٕٔ.أترار العربٌة : ٕٗٔ
 ٕٔ٘.كرح النفرواي على األجرومٌة : ٕ٘ٔ
 ٕٙ-ٕ٘.أترار العربٌة : ٕٙٔ
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 8ٕٕ/ٔ.اللبا  فً عل  البناء واإلعرا  : 7ٕٔ
 7ٓٔ/ٔ.كرح النافٌة الكافٌة : 8ٕٔ
 ٕٗٔ/ٕ.المقتض  : 9ٕٔ
 ٕٗ/ٖ.حاكٌة الصبا  على كرح األكمونً : ٖٓٔ
 7ٖٙ/ٗ.معانً النحو : ٖٔٔ
 8ٕٓ/ٔللبٌ  : .مغنً إٖٔ
 ٘/ٕ.حاكٌة الدتوقً على مغنً اللبٌ  : ٖٖٔ
 7٘ٔ/ ٔحاكٌة األمٌر على مغنً اللبٌ  : ٖٗٔ
 9ٗ/ٔ.اللبا  فً عل  البناء واإلعرا  : ٖ٘ٔ
 ـ ندٙ/ٗ.كرح الرضً على النافٌة : ٖٙٔ
  7ٗ/ٔ.ٌنظر, حاكٌة الدتوقً على مغنً اللبٌ  : 7ٖٔ
 ٕٔٗ/ٗ.البرها  فً علوم القر   : 8ٖٔ
 79ٙ/ٕ.معانً النحو : 9ٖٔ
 9ٙٗ/ٕ.مغنً اللبٌ  : ٓٗٔ
 8ٓٔ/ٖ.حاكٌة الدتوقً على مغنً اللبٌ  : ٔٗٔ
 ٕٓ.الحكر : ٕٗٔ
 88ٕ/ٔ.اإلتقا  فً علوم القر   : ٖٗٔ

  
 7ٔٗ/9.التحرٌر والتنوٌر : ٗٗٔ
 8ٓٔ/ٔ.حاكٌة الدتوقً على مغنً اللبٌ  : ٘ٗٔ
 ٖ٘/ٔ.معانً النحو : ٙٗٔ
 ٘ٙ.البقرة : 7ٗٔ
 8٘ٔ/ٔلخصائص : .ا8ٗٔ
 ٕ٘/ٖ.المحنم والمحٌف األعظم : 9ٗٔ
 8ٖٔ/ٔ.تفتٌر البحر المحٌف : ٓ٘ٔ
 ٕٕ٘/ٕ.الدر المصو  :ٔ٘ٔ
 9ٕ.مرٌم : ٕ٘ٔ
 ٖ٘ٔ-ٖٗٔ.أترار العربٌة : ٖ٘ٔ
 ٓٔ.الفرقا  : ٗ٘ٔ
 ٕٓٔ/ٔٔ.تفتٌر البحر المحٌف : ٘٘ٔ
 8ٖٖ/ٖ.خ انة األد  : ٙ٘ٔ
 ٕ٘ٔ.البقرة : 7٘ٔ
 8ٖٙ/ٕ.تفتٌر الرا ي : 8٘ٔ
 7ٖ.األعراف : 9٘ٔ
 87.ٌوتف : ٓٙٔ
 ٔٔٙ/ٔ.تفتٌر البحر المحٌف : ٔٙٔ
 ٙٙٔ/ٔ.كرح العقٌدة الواتفٌة : ٕٙٔ
 ٖٓ.القٌامة : ٖٙٔ
 9ٕٗ-9ٗٔ/ٖ.كرح النافٌة الكافٌة : ٗٙٔ
 8ٔ/ٖ.كرح المفص  : ٘ٙٔ
 ٓٔ/ٕ.حاكٌة الخضري على كرح اب  عقٌ  : ٙٙٔ



 لمدراسات اإلنسانية                           مجــمة جـامعــــة كـركوك                

  

 0212الخامسة / السنة  5 : / المجلد  1:  عددال 31

 



 لمدراسات اإلنسانية                           مجــمة جـامعــــة كـركوك                

  

 0212الخامسة / السنة  5 : / المجلد  1:  عددال 31

 
 

 

Abstract 
  

 

        The research is a clear attempt to show the skillfulness of the 

grammarians in using of the specification term in all subject and grammar 

issues whether theoretically or practically . so the grammarians aimed to 

analyze many grammatical issues after applying this term and its derivation 

to bring the grammatical lesson to suite the Arabicgrammer                            

        The research curriculum is three section : (origin of grammar , in 

grammatical compositing and in grammatical semantic) and it came in this 

other depending on what is given as an outcome after reading of most 

simplified and prolonged grammatical books and checking the forms in 

which specification term comes throughout this book.                               
                                         

 
     The importance of the research is in the role of this term by making the 

scientific item nearer in two ways , first : through separating grammatical 

combinations and to remove the abs lute which needs restriction. Second : 

through great cooperation between this term and grammatic rule.                   

                                                                       

      The difference between rule and specification ,The rule is used to get at 

the basic element of language while specification includes a description of 

what basic element specified with in analyzing these rules.                             
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