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Abstract 

Operating tools and its grammatical characteristics 

Awad Nafiea Zanyot Al Selami 
Mu'tah university 2010  

 

This study examines the tools in the Arabic language, active of it, with 
the Statement of its influences in the Arabic words individually and 
complex, this study has been made in the introduction, preface, and two 
chapters, conclusion and references. 

The boot talks about the concept of language tools and idiomatically, 
and the types of tools in the Arabic language. 

The first chapter discusses: operating tools in the names, and the 
talking was under four sections: the first: What is respect of the work of the 
traction. 

Secondary: What regard to the work of lifting only. Third: What is 
respect of the work of the monument only. Fourth: What is respect of the 
work of the monument and uploaded. 

The second chapter, in operating tools in the acts, and involves two 
sections: First: factors say for sure. II: Factors of monument. 

Conclusion, and in it the highlights of the findings of the research. 
And the research ends with a list of sources and references. 
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  :المقدمة

قد كَثُر ورودها، وبعد غَورها، فعـزتْ علـى         "في اللغة العربية    ) األدوات(إن  
، ولذلك اهتم بها العلماء بمختلف      )1("األذهان معانيها، وأبِت اإلذعان إال لمن يعانيها      

صنفاتهم، فتجد أقوالهم عنها وبيانهم فيها منثـوراً بـين   اتجاهاتهم، فنبهوا عليها في م   
. طيات كتب التفسير، وشروح الدواوين، والمصنفات النحوية، واللغوية، والبالغيـة         

ولهذه األهمية أفرد بعض علماء اللغة كتباً خاصة بها، تبـسط أصـولها وأبوابهـا               
منـازل الحـروف    : وشواهدها والمذاهب المختلفة فيها، ومن أشهر هذه المؤلفـات        

للرماني، ورصف المباني في حروف المعاني للمالقي، والجنى الداني في حـروف            
  . المعاني للمرادي، ومغني اللبيب البن هشام األنصاري

غير أن المطّلع على مثل هذه المؤلفات سيقف على معاني هذه األدوات الكثيرة، 
لة، ومنها أدوات عاملة، مع مالحظة اختالف أنواعها، فمنها أدوات مهملة غير عام

  . وقد رتِّبتْ جميعها ترتيباً ألفبائياً، تسهيالً للوصول إلى موطن األداة
أما الذي يروم الكشف عن أدوات لها تأثيراتها النحوية في البيان العربي فال 

 مجموعةً في سلك ينظمها، أو مبحث يضمها، فاستخرت -بحسب علمي–يكاد يجدها 
–الى، واستشرت بعض أساتذتي الفضالء في القيام ببحث علمي ربي سبحانه وتع

يسد هذه الثغرة، فشجعوني على ذلك، ومن هنا -للحصول على درجة الماجستير
؛ ليطابق »األدوات العاملة وخصائصها النحوية «:آثرتُ أن يكون عنوان البحث

  .   االسم المسمى
  :ا الموضوع ما يليومن أبرز األسباب التي دفعتني إلى اختيار هذ

 إيماني بأن االشتغال بهذه األدوات ونحوها من دقائق العربية مما يساعد -1
  .-صلى اهللا عليه وسلم-على فهم كتاب اهللا وسنة نبيه 

                                  
فخر الدين قباوة، ومحمد : ، تحقيق3ص: الجني الداني: المرادي الحسن بن القاسم:  ينظر)1(

 .م1992= هـ1/1413نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط
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 إغناء المكتبة العربية واإلسالمية ببحث علمي يتضمن الحديث عن األدوات -2
  . العاملة مع ذكر خصائصها

 .دم تناوله بالدراسِة من ِقبِل الباحثين فيما أعلمِجدةُ الموضوع وع-3
  :منهج البحث

سلكت في إخراج هذا البحث المنهج المتبع في البحوث العلمية، ويمكن إجماله 
  :في الخطوات التالية

بالرجوع إلى أمهات الكتب النحوية كالكتاب لسيبويه،  جمع هذه األدوات، -1
  .ى الداني وغيرهوغيره، وإلى كتب معاني الحروف، كالجن

  . ترتيب األدوات ترتيباً هجائيا تحت المبحث الذي يضمها-2
 اإلكثار من االستشهاد بالقرآن الكريم؛ ألنه المصدر األول الستنباط معاني -3

األدوات، ثم قمت بعزو اآليات القرآنية إلى سورها مع كتابتها بالرسم 
  .العثماني

  .ونسبتها إلى قائليها إن أمكن توثيق النصوص والشواهد الشعرية -5
  . االلتزام بعالمات الترقيم، وضبط ما يحتاج إلى ضبط-6
  . وضع فهارس في ذيل الرسالة؛ تسهيالً للقارئ-7

 على إكمـال هـذا البحـث،        -إذ كان منه العون   -هذا وأحمد ربي وأشكر له      
من التّوفيق والقبول وتسهيل صعوباته، إلى َأن َأينَعتْ ثماره؛ فإن كان قد رِزق بشيء   

  . فذلك من فضل اهللا، وله الحمد والمنّة، وما توفيقي إال باهللا، عليه توكلت وإليه أنيب
وفي ختام هذه المقدمة أشكر أستاذي المشرف على هذه الرسالة، فضيلة األستاذ            
الدكتور عادل البقاعين؛ الذي أفضل علي باإلشراف على البحث، وكان حريصاً أيما            

لى أن يخرج هذا البحث بصورة مرضية طيبة، بارك اهللا له في عمره وفي   حرص ع 
  .ذريته، ورزقه العفو والعافية في الدين والدنيا واآلخرة

 كما أتوجه بخالص الدعاء وجزيل الشُّكر لكلِّ من قدم لي عوناً أو نصحاً أو 
لهم بالعرفان توجيهاً من أساتذتي الفضالء وإخواني الزمالء وغيرهم ممن أدين 
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  .والوفاء
  :األدوات: التمهيد

  :مفهومها اللغوي واالصطالحي

أي مـا يـستعان بهـا       . اآللة: أداة، ومعنى األداة في اللغة    : أدوات جمع، مفرده  
للوصول إلى تحقيق بعض األمور، كآالت الحرب من سالح وغيره يـستعان بهـا              

ابة، ونحو ذلـك، فيقـال لهـذه        للقتال، والسكين للقطع، واإلبرة للخياطة، والقلم للكت      
، ويشمل ذلك أيضاً العلوم التي يستعان بها على إنـشاء الرسـائل             )1(اآلالت أدوات 

األدبية، أو فهم النصوص، فيطلق عليها علوم اآلالت أو علوم األدوات، كما قال أبو              
 وآالت جمـة  أدوات إلـى  تحتاج الجيدة الكتابة أن تعلم أن ينبغي: "هالل العسكري 

 وعلـم  الحـساب  وإلـى  المعاني وإصابة األلفاظ لتصحيح العربية معرفة من كثيرة
 هـذا  عملنـا  إنما ألنا .... ذلك وغير واألهلة والشهور باألزمنة والمعرفة المساحة
 المعرفـة  عليـه  وبقى كلها اآلالت هذه استكمل لمن ]يعني كتاب الصناعتين   [الكتاب
  .)2("وأشدها أصعبها وهي الكالم ةبصنع

   :مها االصطالحيومفهو
ال يبعد كثيراً عن الداللة اللغوية لهذه الكلمة، ولذلك عرفَتْ بأنَّها مجموعة من 

وقد استعمل علماء اللغة هذا . )3(بين الجمل لربطالكلمات العربية يستعان بها على ا
                                  

 المعجم الوسيط -امد والنجار محمد مصطفى إبراهيم، والزيات أحمد، وعبدالقادر ح:  ينظر)1(
 . الدعوة دار: النشر دار، العربية اللغة مجمع / تحقيق) أدو(

: ، تحقيق154ص  : والشعر الكتابة الصناعتين العسكري أبو هالل، الحسن بن عبداهللا،كتاب )2(
 - هـ1406 ، بيروت، العصرية المكتبة، إبراهيم الفضل أبو ومحمد البجاوي محمد علي

 . م1986
األدوات النحوية وتعدد معانيها : وينظر). أدو( المعجم الوسيط -مصطفى وآخرون:  ينظر)3(

دار . م1/1989الشاذلي أبو السعود ط.  وما بعدها11ص : الوظيفية دراسة تحليلية تطبيقية
 =، محمد 7ص : واألدوات النحوية ودالالتها في القرآن الكريم. المعرفة الجامعية، اإلسكندرية
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 به مسقْوالم مسوللقَ: "في مصنفاتهم، ومن ذلك ما قاله سيبويه) األدوات(المصطلح 
 ثم ،به محلوف كلِّ على يدخالن الباء، ثم الواو، وأكثرها الجر، حروف في واتٌأد

، وكذلك استخدمه من جاء بعده من العلماء الذين )1("واحد في إال تدخل وال التاء،
  .)2(تناولوا بعض هذه األدوات في كتبهم

رف ، وال يقصدون بها الح)الحروف( بـ-أحياناً-) األدوات(ويسمى مصطلح 
االصطالحي الذي هو قسيم الفعل والحرف، وإنما يعنون به األداة؛ ألن األداة قد 

عدا وخال، وقد تكون حرفاً : تكون اسماً كأسماء االستفهام، وقد تكون فعالً نحو
على مصنفاتهم التي في ) اسم الحروف(كحروف الجر، ومن األدلة على ذلك إطالق 

 واألزهية في علم الحروف للهروي، والجنى فن األدوات،ككتاب الحروف للفارسي،
الداني في حروف المعاني للمرادي، وغيرها، وإنك تجد في األدوات التي في هذه 

ولعّل إطالق اسم . الكتب منها ما هو اسم ومنها ما هو فعل ومنها ما هو حرف
الحرف على األداة، وإن كان اسماً أو فعالً، من باب التغليب، أو من باب تسمية 

أفعال (لكل باسم الجزء، وهو أمر شائع معروف عند النحاة، ومن ذلك إطالقهم على ا
أنّها أفعال المقاربة، وأفعال المقاربة ثالثة )  أفعال الشروع- أفعال الرجاء-المقاربة

  . )3(ثالثة في بابها
                                                 

 .القاهرة.  مكتبة األنجلو المصريةخضير،  =

عبد السالم : تحقيق وشرح . 496/ 3:  الكتاب-سيبويه عمر بن عثمان قنبر  :  ينظر)1(
 . م1983= هـ1403، 3عالم الكتب، ط. هارون

والعكبري  أبو البقاء . 143، 31، 3ص:  الجنى الداني-المرادي : على سبيل المثال:  ينظر)2(
، 2/50، و375، 1/302: اللباب في علل البناء واإلعراب: الحسينمحب الدين عبداهللا بن 

الخطيب القزويني .هـ1995. دمشق - الفكر  دار/1، ططليمات مختار غازي: تحقيق، 53
 – العلوم إحياء دار. 264ص : اإليضاح في علوم البالغة-جالل الدين بن محمد القاضي

 . م1998 ،4/ طبيروت

 =مطبعة عيسى . 1/499:  حاشية الصبان على شرح األشموري–الصبان محمد علي :  ينظر)3(
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وعلى كلِّ حال فإنه ال يضير شيئاً لو سميتْ أدوات أو حروفاً؛ ألنه ال مشاحة 
وإن كان فيما يظهر لي أن التعبير باألدوات أدقّ من التعبير . االصطالحفي 

بالحرف، لشمول األدوات أنواع الكلمة الثالثة، بخالف الحرف، ولئال تتداخل 
  .المصطلحات بعضها في بعض فيتطلب ذلك أمراً آخر للتمييز بينها

  أنواع األدوات

العاملة في مؤلفاتهم؛ ألهمية  األدوات العاملة وغير - رحمهم اهللا-جمع العلماء 
 وسبعون ثالثة األدوات جملةهذه األدوات، ودالالتها العميقة في إبراز المعاني، و

   ). 1(المائة على الحروف عدة ترتقيوقد  ،حرفاً وتسعين نيفاً بعضهم وذكر ،حرفاً
 - لَو : حروف العطف، وبعض أدوات الشرط مثل: فمن األدوات غير العاملة

 َأما، وقد، وال النافية، وسين التنفيس، ونون التوكيد، ولكن، ولَما - لَوما  -لَوالَ 
  .الحينية، وغيرها

أما األدوات العاملة فهي كذلك كثيرة، وتتميز بتأثيرها وعملها في ما بعدها من 
  . الكلمات العربية بتغيير أواخرها

فقط، ومنها ما يختص واألدوات العاملة منها ما يختص بالعمل في األسماء 
  :وللحديث عنها عقدت الفصلين التاليين. بالعمل في األفعال فقط

                                                 
 . الحلبي، مصر  =

 .  3ص :  الجنى الداني-المراد :  ينظر)1(
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  الفصل األول

  األدوات العاملة في االسم  

األدوات العاملة في االسم، منها ما يختص بعمل الجر فقط وهي حروف الجر، 
 ، ومنه ما يعمل النصب فقط وهي بعض)لوال(ومنها ما يعمل عمل الرفع فقط وهو 

وجعلت . أدوات االستثناء، ومنها  ما يعمل النصب والرفع معاً وهي إن وأخواتها
  :للحديث عن هذه األدوات المختصة باالسم

  
1-1ما يختص بعمل الجر  :  

في هذا الفصل؛ ألن الجر هو من خصائص االسم، قال ابن ) مبحث الجر(وقُدم 
  :مالك

  )1(الفعل بأن ينجزماواالسم قد خُصص بالجر كما      قد خصص 
من، إلى، : (وهذه األدوات التي تختص بجر االسم وصلت إلى عشرين أداة، هي

عن، على، في، رب، الباء، الكاف، الالم، وواو القسم، وباؤه، وتاؤه، مذ، منذ، حتى، 
  .)2 ()خال، حاشا، عدا، لعل، متى

أنها أحادية، : ويالحظ أن هذه األدوات منها ما هو مكون من حرٍف واحد أعني
  .ومنها ما هو أكثر من ذلك

، )باء الجر، وكاف التشبيه، والم الجر، وحروف القَسم الثالثة( فاألحادية 
الباء والكاف والالم، بخالف الحرف : وينطق به كما ينطق بحروف الهجاء فيقال

ن، فينطق بلفظه، فال يقال الميم والنو) عن(و) ِمن(المؤلَّف من حرفين فأكثر نحو 
                                  

: -  ألفية ابن مالك  بشرح الناظم-ابن مالك أبي عبداهللا بدر الدين بن جمال الدين :  ينظر)1(
ن، محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت لبنا: ، تحقيق16ص 

 .   م2000=هـ1/1420ط

باسل = ، تحقيق محمد 1/630:  شرح التصريح على التوضيح-األزهري خالد :  ينظر)2(
 .   هـ1/1421عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط
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 حرف من مكَونَة كانت إذا الكلمة أن هي: ذلك في القاعدة ألنوال العين والنون؛ 
 واحد، حرف فأصله ؛ وغيرهما والصاد العين كحرف مسماها، ال باسمها نُطق واحد
 فإنه حرف، من أكثر من المكَونَة للكلمة خالفاً ،)وصاد عين (فقيل باسمه نُطق ولكن
  .)1(حرفين من مكَونَة فهي) ال: (كنحو باسمها، ال بمسماها ينطق

اُألحادية، مرتبةً بحسب ترتيب الحروف ) حروف الجر(وفيما يلي الحديث عن 
  .ثم الحديث عن حروف الجر غير األحادية مرتبة فيما بينها كذلك. الهجائية
  

  : حروف الجر األحادية1.1.1

  ).  والواو، والالم، كافوال، والتاء، الباء (هذه الحروف تنحصر في
  .)2(الباء تأتي تارةً زائدةً، وتارةً غير زائدة :الباء

الحرف الـذي دخولـه كخروجـه فـي أصـل           : ويعنى بالزائد ،  :الباء الزائدة 
وترد الباء الزائدة في ستة مواضع، وتؤثِّر في مـدخولها بحيـث تجـره       . )3(الكالم
   -:)4(لفظاً
  :)5(دخل على الفاعل، وهي معه لها ثالث حاالتزيادتها مع الفاعل، أي ت: األول

  . تالزم الفاعل وذلك في أفعل التعجب نحو َأحِسن بزيٍد-أ
                                  

، دار إحياء 14 شرح الكفراوي على متن اآلجرومية، ص–الكفراوي حسن بن علي :  ينظر)1(
 . لبابي الحلبيالكتب العربية، عيسى ا

. هـ1327،  مصر، 14/51 المخصص -أبي الحسن علي بن إسماعيل / ابن سيدة :  ينظر)2(
 . محمد نديم –تحقيق فخر الدين قباوه .  36ص :  الجنى الداني-والمرادي 

. 220:  رصف المباني في شرح حروف المعاني–احمد بن عبد النور : المالقي:  ينظر)3(
= هـ1405/ 2 دار القلم للطباعة والنشر والتّوزيع ، دمشق، طأحمد الخراط،: تحقيق
 .   م 1985

 .    48ص :  الجني الداني–المرادي :  ينظر)4(
، تحقيق المبارك 106ص :  مغني اللبيب–ابن هشام أبي محمد عبداهللا جمال الدين :  ينظر)5(

 .م1964حمد اهللا، بيروت، 
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، )é ê ë l)1 ﴿ : جواز اإلتيان بها وعدمه، فوردت في قوله تعالى-ب
  . )q r s tu  l)2 ﴿ :ولم ترد في قوله تعالى

  :؛ كقوله)3( اإلتيان بها للضرورة الشعرية-ج
  )4(ألنباء تنمي         بما القت لبون بني زيادألم يأتيك وا

  . )6(Ð Ñ l ﴿ :، نحو)5(دخولها على المفعول: الثاني
، قال )7(بحسِبك زيد: دخولها على المبتدأ، ومثل لها النحويون بنحو قولك: الثالث

 )8("وال نعلم مبتدأ دخل عليه حرف الجر في اإليجاب غير هذا الحرف: "ابن يعيش
جعل بعض المتأخرين الباء في : قلت: "وتعقَّبه المرادي بقوله).  حسب(لفظ : يعني
  .)9("كيف أنت، وكيف نحن: كيف بك، وكيف بنا، زائدة مع المبتدأ، واألصل: قولهم

   :دخولها على الخبر: الرابع
وخبر، )t u v  wx l)10﴿ :وتنقاس زيادة الباء في خبر ليس نحو

                                  
  .79: سورة النساء من اآلية  )1(
  .25: رة األحزاب من اآليةسو  )2(
 .  51ص : المرادي الجنى الداني:   ينظر)3(

 . 2/125: الشعر والشعراء:  البيت من بحر الوافر، وهو لقيس بن زهير، ينظر)4(

 . 51المرادي الجنى الداني ص :  ينظر)5(

  .25 /مريم  )6(
  عراب،  المفصل في صنعة األ–الزمخشري جار اهللا أبي القاسم محمود :  ينظر)7(

 .  م1993 /1،  طبيروت ،الهالل مكتبة، بوملحم علي: تحقيق. 381ص 

إميل بديع : تحقيق. 2/152: شرح المفصل- أبو البقاء يعيش بن علي –ابن يعيش /  ينظر )8(
 .   م2001= هـ 1/1422دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط. يعقوب

 .    53ص :  الجنى الداني- ينظر المرادي )9(

  .36 /الزمر   )10(
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   .)1(é ê ë ìl ﴿: الحجازية، نحو) ما(
  : التي تعمل عمل ليس، كقوله) ال(وقد وردت زيادتها في خبر 

  )2(وكن لي شفيعاً، يوم ال ذو شفاعة      بمغن فتيالً، عن سواد بن قارب
  :وفي خبر فعل ناسخ منفي، كقول الشاعر

         وإن مدت األيدي إلى الزاد لم أكن     
  )3(           بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل    
، )4( العرب زيادتها في مواضع أخرى كثيرة لكنها ال يقاس عليهاوسمع عن

  : في قوله) هل(ومن ذلك زيادتها بعد 
  )5(أال هل أخو عيش لذيذ بدائم

: واألصل. جاء زيد بنفسه، وبعينه: يقال. النفس والعين في باب التوكيد: الخامس
  ).6(جاء زيد نفسه وعينه

         :واستدل بقول الشاعر. الخبرالحال المنفية، ألنها شبيهة ب: السادس
  )7( حكيم بن المسيب منتهاها       فما رجعت، بخائبة، ركاب     

  
                                  

  .46 /فصلت ) 1(
: ، تحقيق2/23:  الشعر والشعراء–ابن قتيبه أبي محمد عبداهللا بن مسلم :  من الطويل، ينظر)2(

 .م1998-هـ1418، 2أحمد محمد شاكر، دار الحديث بالقاهرة، ط

 نبيل محمد :يقتحق. 4/249:  من الطويل، منسوب للشنفرى، في خزانة األدب للبغدادي)3(
 .م1998 ، بيروت،العلمية الكتب دار، يعقوب بديع ميل، وإطريفي

 ، الخامسة الطبعة، بيروت – الجيل دار .2/209:  أوضح المسالك-ابن هشام :   ينظر)4(
 .م1979

 . 97 البيت من الطويل، وهو للفرزدق في ديوانه ص )5(

 .حمد نديم  م– تحقيق فخر الدين قباوه – 55ص :  الجنى الداني-المرادي :   ينظر)6(

 .55ص :  البيت من الوافر، وهو للقحيف العقيلي، في خزانة األدب)7(
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  : )1(ولها عدة معان:  الباء غير الزائدة
   .)2(اإللزاق: اإللصاق، ويجوز لغة أن يقال: األول

 لإللزاق هي إنما :الجر وباء: "فاإللصاق هو المعنى األصلي للباء، قال سيبويه
 ضربك ألزقت: بالسوط وضربته به، ودخلت بزيٍد، خرجت: قولك وذلك واالختالط،

أن اإللصاق ال : ، بمعنى)3("أصله فهذا الكالم في هذا من اتسع فما ،بالسوط إياه
  .يفارق الباء مهما كان المعنى

مررت : ومجازي، نحو. أمسكت الحبل بيدي: حقيقي نحو: واإللصاق ضربان
، فذكروا أنه إما أن يكون )مررتُ بزيٍد(لغة معنى المجاز في نحو بزيد، وبين أهل ال

التَصقَ مروري بموضع : وإما أن يكون معناه. )4(به المرور ألصقت كأنك: المعنى
  .  )5(يقرب منه ذلك الرجل

 :، كما في قوله تعالى)على(مررت بزيد، بمعنى : وقد تأتي الباء في نحو
﴿q r s l)6(

  .  )7()رون بهملتم: (ولم يقل  
  

                                  
 .    221ص:  رصف المباني-المالقي :  ينظر)1(

 دار/1ط). لزق: (لسان العرب:  رضوان بن أحمد بن أبي القاسم –ابن منظور :  ينظر)2(
 . لبنانبيروت – صادر

 .    1/356:  الكتاب- سيبويه – ينظر )3(

. أميل بديع يعقوب، ود. د: تحقيق). الباء: ( الصحاح-الجواهري حماد بن نصر :  ينظر)4(
 .م1999-هـ1420، 1محمد نبيل طريفي،دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط

). فصل الباء( تاج العروس، -، والزبيدي مرتضى 381ص : ابن يعيش المفصل:  ينظر)5(
 .    حكومة، وزارة اإلعالم، الكويتتحقيق عبد الكريم الغرباوي، مطبعة ال

  .137/ الصافات  )6(
، 2/420: الجوامع جمع شرح في الهوامع همع -السيوطي عبدالرحمن جالل الدين :  ينظر)7(

 . التوفيقية المكتبة، هنداوي الحميد عبد :قيقتح
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  :  التعدية:الثاني
باء التعدية هي القائمة مقام الهمزة، في إيصال معنى الالزم إلى المفعول 

  .)3( l لذهب بسمعهم ﴿ :وقوله، )2(J K L l﴿ :، نحو)1(به
: صككت الحجر بالجر، ونحو: وكذلك تأتي باء التعدية مع الفعل المتعدي، نحو

أن باء التعدية هي الداخلة على :  هذا لو قيلوبناء على. دفعت بعض الناس ببعض
  ).4(الفاعل فتصيره مفعوالً، لكان أولى في نظري؛ لكي يشمل الالزم والمتعدي

  : االستعانة: الثالث
كتبت بالقلم، وضربت : ، نحو)5(باء االستعانة هي الداخلة على آلة الفعل

  . )6(بالسيف، وعلى هذا ذهب كثير من النحاة
كر أن األفضل في باء االستعانة أن تدخل في مسمى باء لكن ابن مالك ذ

باء السببية هي الداخلة على صالح لالستغناء به عن : "السببية، وشرح ذلك بقوله
فلو قصد إسناد اإلخراج ، )l)7 § ¦ ¥  ¤ ﴿ نحو. فاعل معداها مجازاً

: ن؛ فإنه يقالكتبت بالقلم، وقطعت بالسكي: ومنه.... إلى الماء لحسن، ولكنه مجاز
ِت السكينوقطع ،وآثرت . والنحويون يعبرون عن هذه الباء باالستعانة. كتب القلم

على ذلك التعبير بالسببية، من أجل األفعال المنسوبة إلى اهللا، تعالى؛ فإن استعمال 
  .)8("السببية فيها يجوز، واستعمال االستعانة ال يجوز

                                  
 .220ص :  رصف المباني-المالقي :  ينظر)1(

  .17 /البقرة) 2(
  .20 /البقرة) 3(
  . محمد نديم–تحقيق فخر الدين قباوه . 37ص :  الجنى الداني-المرادي : ظرين) 4(
 .   221ص :  رصف المباني-المالقي :  ينظر)5(

 .     381ص :  المفصل-ابن يعيش :  ينظر)6(

    . 22 /البقرة  )7(
 .     م1968القاهرة، /، ط2/145): تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد( التسهيل –ابن مالك :  ينظر)8(
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   :التعليل: الرابع
إنكم ظلمتم  ﴿ى ـال، كقوله تع)1(اً في موضعها الالمهي التي تصلح غالب

 f gl)2(،﴿ ¡ ¢ £ ¤  ¥ l)3(،﴿ P Q أنفسكم
RS l )4( . واحتزر بقوله غالباً؛ ألنه من غير الغالب أن تأتي الباء في موضع

غضبت لفالن، وغضبت : الالم، وال تكون الباء للتعليل، مثال ذلك قول العرب
) غضبت بفالن(و. إذا غضبت من أجله وهو حي: أي) غضبت لفالن(بفالن، يقال 

  .)5(إذا غضبت من أجله وهو ميت
واستغنى بعض النحاة بباء السببية عن باء التعليل، ألن التعليل والسبب واحد، 
ولذلك مثلوا لباء السببية بمثل هذه الشواهد القرآنية، وكذلك جعلوا من السببية تلك 

:  حيث مثلوا له بنحو-)6(ها من باب التجريدالباء التي يقول عنها البالغيون إن
: لقيت رجالً شجاعاً، ونحو: أي لقيت بسبب لقيه األسد، والمقصود) لقيت به األسد(
قابلت رجالً وسيماً، : واجهت بسبب مواجهته الهالل يعني: أي) واجهت به الهالل(

                                  
 .       2/145:  التسهيل-ابن مالك :  ينظر)1(

    . 160/النساء   )2(
    . 54 /البقرة   )3(
    . 40/العنكبوت )4(
عبد الفتاح : تحقيق. 6ص : الرماني أبو الحسن علي بن عيسى، معاني الحروف:   ينظر)5(

 .م1981= هـ1401شلبي، دار الشرق جده، 

  . تَزع من أمر ذي صفٍة، آخر مثلَه فيها، مبالغة في كمالها فيههو أن ينْ:  التجريد البالغي)6(
: تحقيق، 1/410: والشاعر الكاتب أدب في السائر مثللا: ابن األثير عز الدين أبي الحسن: ينظر

واإليضاح في علوم . م1995 بيروت، ،العصرية المكتبة، الحميد عبد الدين محيي محمد
 قمحية مفيد: تحقيق،  7/130: األدب فنون  فيب األر-، والنويري 339ص : البالغة
 . م2004 /هـ 1424 /1، طلبنان/ بيروت ،العلمية الكتب دار ،وجماعة
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لمقصود سألت أي لتسألن بسببه البحر، وا) لئن سألت فالناً لتسألن به البحر: ونحو
  . )1(رجالً في غاية الكرم

  : المصاحبة: الخامس

). مع(إحداهما أن يحسن في موضعها : وللباء التي تأتي للمصاحبة عالمتان
 «﴿ :ىـه تعالـومن ذلك قول. الـا وعن مصحوبها الحـواألخرى أن يغني عنه

¼  ½ ¾l )2( مع الحق، أو محقاً، وقوله تعالى: أي :﴿ r   s 
t l)3( ومن أجل صالحية وقوع الحال موقع .  مع سالم، أو مسلماً عليك:أي

  .الباء، أطلق عليها النحويون باء الحال
 :، نحو)في(أن يصلح في موضعها حرف الجر : وضابطها: الظرفية: السادس

﴿ O P Q R l)4( ،وهي كثيرة في الكالم.  
المقابلة، : امنالث. )5()بدل(أن يحسن في موضعها لفظ : وضابطها :البدل: السابع

اشتريت : نحو. )6(وهي الباء الداخلة على األثمان واألعواض: وتسمى باء العوض
  .)7(وقد تسمى باء العوض. الفرس بألف، وكافأت اإلحسان بضعف

  
  

                                  
مجموعة خمسة كتب، للقزويني، . 4/39: شروح التلخيص) وآخرون(القزويني :  ينظر)1(

 .نانوالتفتازاني، وابن يعقوب المغربي، والبهاء السبكي، دار الكتب العلمية، بيروت لب

    . 170/النساء   )2(
    . 48 /هود   )3(
    . 123 /آل عمران   )4(
 .41ص :  الجنى الداني-المرادي :  ينظر)5(

 .       هـ1310، إستانبول، 3/25:  شرح الكافية-الرضي محمد حسن :  ينظر)6(

 .41ص :  الجنى الداني-المرادي :   ينظر)7(
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 نحـو. ، وذلك كثير بعد السؤال)عن(المجاوزة، أي تأتي موافقة لـ : التاسع
﴿t u  vl)1( .  

، ومنه قوله جل )على(ي الباء موافقة لمعنى االستعالء، أي أن تأت: العاشر
)l m n o p q  r l)2 ﴿ :ثناؤه

 على قنطار، كما قال: أي  
﴿ B C Dl )3 .( ومنها﴿ Ë Ì Í l)4( عليهم، كما قال:  أي 
﴿ q r s l)5( .   

 كقوله )6(التبعيضية) ِمن(التبعيض، أي أن تأتي الباء بموافقة : الحادي عشر
   .)8(منها:  أي)B C D E l)7  ﴿تعالى 

، ولذلك )9(باهللا ألفعلن، وهي أصل حروف القسم: باء القَسم، نحو: الثاني عشر
  : بما يلي) واو القسم، وتاء القسم(امتازت على أختيها 

  . أقسم باهللا: نحو. أنها ال يجب حذف الفعل معها، بل يجوز إظهاره 1
 . بك ألفعلن: نحو. أنها تدخل على المضمر 2
الطلب وغيره، بخالف واو القسم وتاء القسم، فإن الفعل معهما أنها تستعمل في  3

  .  ال يظهر، وال يجران المضمر، وال يستعمالن في الطلب
                                  

    . 59/الفرقان  )1(
    . 75/آل عمران  )2(
    . 64/يوسف  )3(
    . 30/المطففين  )4(
  .137 /الصافات  )5(
 .43ص :  الجنى الداني-المرادي :  ينظر)6(

    . 6/اإلنسان   )7(
 .       43ص :  الجنى الداني-المرادي :  ينظر)8(

 .224ص :  رصف المباني-المالقي :  ينظر)9(
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: أي )1(n o pl ﴿ نحو قوله تعالى) إلى(أن تكون بمعنى : الثالث عشر
2(إلي(.   

  :التاء
 إذا كان عالمة غير عامليكون  و إذا كان للقَسم فقط،حرف يكون عامالً

تاء (فـ. ويهمنا هنا األداة العاملة وهي تاء القسم). 3( الخطابأو ضميرلتأنيث، ل
  نحومن خصائصها أنها ال تجر إال لفظ الجاللة فقط، من حروف الجر، و): القسم
﴿¾ ¿ À Ál)4( .  

وحكي . ) الكعبةبرتَ(: قالواف؛  مضافاً إلى الكعبةبالروحِكي دخولها على لفظ 
  ، )تحيات(، ولفظ )الرحمن(لى لفظ أيضاً دخولها ع

  .)5(وهذا موقوف على السماع؛ فهو شاذ ال يقاس عليه. تالرحمن، وتحياتك: فقالوا

  :الكاف
هذه األداة إذا كانت حرف خطاب فهي غير عاملة، أما إذا كانت حرف جر فهي 

  . ، تكون زائدة، وغير زائدة)حرف الجر(وهذه الكاف . )6(عاملة
  : ائدةالكاف غير الز

  : )7(فالكاف غير الزائدة لها معنيان
   .التشبيه وهو األصل، نحو زيد كاألسد: األول

                                  
    . 100: سورة يوسف من اآلية  )1(
 .45ص : نى الداني الج-المرادي :   ينظر)2(

 .   234ص :  رصف المباني-المالقي :  ينظر)3(

    . 85: سورة يوسف من اآلية  )4(
 . 1/235:  شرح الكافية-الرضي :  ينظر)5(

 .       3/54:  أوضح المسالك-ابن هشام :  ينظر)6(

 .       234ص :  مغني اللبيب -، وابن هشام 78ص : الجنى الداني-المرادي:  ينظر)7(
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     v w﴿ :التعليل، وورودها للتعليل كثير، كقوله تعالى :الثاني
x l)1(وقوله تعالى ، ﴿ g h i j l)2(أعجب ألنه ال : ، أي

  . )3(يفلح الكافرون
 Q ﴿ رآن الكريم قوله تعـالىومن أشهر شواهدها في الق: الكاف الزائدة

R ST l)4(  ، فالكاف هنا زائدة، عند أكثر العلماء، وفائدة زيادتها في اآلية
 مقام قائم فهو العرب كالم في زيد حرف كل"أن : ، والقاعدة)5(توكيد نفي المثل

  .)6("أخرى مرة الجملة إعادة
 بعض وذكر. )7(ليس مثله شيء، ليس مثله شيء: وعلى هذا فمعنى اآلية

: البالغيين أن دخول الكاف في مثل هذه اآلية من باب الكناية؛ ألن العرب تقول
، قال )8(، فنفوا الفعل عن مثله، وهم يريدون نفيه عن ذاته)مثلك ال يفعل(

 شيء، كاهللا ليس: قوله بين فرق يقع لم الكناية باب من أنه علم فإذا: "الزمخشري
                                  

    . 198 /البقرة   )1(
    . 82/القصص   )2(
 .       234ص :  مغني اللبيب-ابن هشام :  ينظر)3(

    . 11 /الشورى   )4(
 .       87ص :  الجنى الداني-المرادي :  ينظر)5(

: تحقيق، 1584ص : يالكفو البقاء ألبى ،)اللغوية والفروق المصطلحات في عجمم (الكليات )6(
 . م1998 =هـ1419 ،بيروت، الرسالة مؤسسة، المصري محمدو ،درويش عدنان

 . محمد نديم – تحقيق فخر الدين قباوه –. 87ص :  الجنى الداني-المرادي :  ينظر)7(

 عبدالقادر عمر با لبغدادي، وا307، 66ص :  اإليضاح في علوم البالغة–القزويني :  ينظر)8(
 الكتب دار، يعقوب بديع ميل، وإفيطري نبيل محمد :يق، تحق8/583:  خزانة األدب–يزيد 
 . م1998 ، بيروت،العلمية
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 وكأنهما فائدتها، من الكناية تعطيه ما إال )Q R ST l)1 ﴿ :قوله وبين
    .)2("ذاته عن المماثلة نفي وهو: واحد معنى على معتقبتان عبارتان
منها العاملة، ومنها غير العاملة كالم االبتداء، والالم الموطئة للقسم، والم : الالم
  . )3(التعريف

جارة، : عوالبحث هنا يختص بالعوامل فقط، والالم التي تكون عاملة ثالثة أنوا
أما الجازمة والناصبة فسيأتي الحديث عنهما . وجازمة، وناصبة للفعل المضارع

  .في الفصل الثاني الخاص باألفعال إن شاء اهللا تعالى
  : منها. )4(أما هنا فسيقتصر الحديث عن الجارة فقط، ولها معان كثيرة

  .الجنة للمؤمنين:  االختصاص، نحو-1
  . هللالحمد :  االستحقاق، نحو-2
  . المال لزيد:  الملْك، نحو-3

والظاهر : "ومعنى االختصاص هو األصل من بين هذه المعاني، يقول المرادي
أن أصل معانيها االختصاص، وأما الملك فهو نوع من أنواع االختصاص، وهو 

وكذلك االستحقاق، ألن من استحق شيئاً فقد حصل له به نوع . أقوى أنواعه
الثة هي أبرز معاني الالم، وثمة معاٍن أخرى استنبطها وهذه الث. )5("اختصاص

: ، منها)6(النحاة من الشواهد القرآنية وكالم العرب، أوصلوها إلى ثالثين معنى
ِهللا : وهبت لزيٍد ديناراً، والقسم نحو: زرتك لشرفك، والتمليك، نحو: التعليل نحو

                                  
    . 11/الشورى   )1(
: التأويل وجوه في األقاويل وعيون يلِزنْالتَّ الكشاف عن حقائق –الزمخشري :  ينظر)2(

 .بيروت – العربي التراث إحياء  دار،المهدي الرزاق عبد : تحقيق، 4/218

 .95 ص : الجنى الداني-المرادي :  ينظر)3(

 .   1/642:  شرح التصريح-حالف عبدالوهاب  :  ينظر)4(

  محمد نديم –فخر الدين قباوه : تحقيق . 96ص :  الجنى الداني-المرادي :  ينظر)5(

 .السابق نفسه:  ينظر)6(
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 ،)1(م العاقبة والصيرورة والمآل، وال!يا ِللماِء، ويا ِللعشِب: ألفعلن، والتعجب نحو
  : كقوله

  )2(ِلدوا للموت، وابنوا للخراب
سقناه لبلد  ﴿ :النتهاء الغاية نحو) إلى(أذنتُ لزيٍد، وبمعنى : والم التبليغ نحو

  بالقسط ليوم ] ونضع ﴿ الظرفية كقوله تعالى) في(، وبمعنى )l )3ميت
)l)4القيامة

)5(s tl﴿  كقوله تعالى)على(وبمعنى . في يوم القيامة: أي  
  

. عند خمس: كتبته لخمس خلون، أي: كقولهم) عند(وبمعنى . على األذقان: أي
)6(l` _ ^ أقم ﴿كقوله تعالى ) بعد(وبمعنى 

وبمعنى التبعيض، .  
وعند التحقيق أن هذه المعاني وغيرها مما ذكرها النحاة . )7(الرأس للحمار: نحو

وأنواع االختصاص متعددة؛ أال ترى أن "ختصاص، لمعنى الالم فإنها راجعة إلى اال
وهو راجع إلى معنى االختصاص، ألنك : من معانيها المشهورة التعليل، قال بعضهم

إذ كان اإلكرام . جئتك لإلكرام، دلت الالم على أن مجيئك مختص باإلكرام: إذا قلت
  .)8("واهللا أعلم. فتأمل ذلك. سببه، دون غيره

                                  
 .   1/645:  شرح التصريح-خالف :  ينظر)1(

 في جمهرة أشعار - عنهرضي اهللا- البيت من الوافر، منسوب لسيدنا علي بن أبي طالب )2(
 . ، دار الكتب العلمية بيروت 1406/ علي قاعود، ط: تحقيق. 26ص : العرب

    . 57 /األعراف  )3(
    . 57/األنبياء   )4(
    . 109 /اإلسراء   )5(
    . 78 /اإلسراء   )6(
 .253ص :  رصف المباني-المالقي :  ينظر)7(

  محمد نديم –فخر الدين قباوه : تحقيق . 109ص :  الجنى الداني- المرادي )8(
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واِهللا، وحينئذ تكون حرف جر : ا كانت للقَسم فقط، نحوتكون عاملة إذ: الواو
   .)1(مختص بالدخول على االسم الظاهر، وال تدخل على المضمر

وهي التي يقع االسم بعدها مجروراً عند حذف ) بر(التي يقال لها واو واو الوأما 
  : كقوله، )رب(كلمة 

  )2(سدولَه َأرخَى الْبحِر كَموِج ولَيٍل
) رب(فالصواب أنها ليست بعاملة؛ فهي من حروف العطف، أما العامل فهـي       

ـ ) 3(ولـم يختلفـوا فـي أن الجـر بعـدهما          ":  قال ابن مالك   المحذوفة؛  )بر(ـب
  . )4("المحذوفة

   :كقوله ، )5(كثيراً الفاء بعد عملُها ويبقى) رب (تُحذَفو
  )6(رِضعوم طَرقْتُ قَد حبلَى فَِمثِْلِك

وليل : (، كما تقدم قبل قليل في قول امرئ القيس)7(أكثر الواو بعدحذفها و
     ).كموج البحر

حروف الجر غير : وهذا آخر الكالم على حروف الجر اُألحادية، ويليها
  .األحادية
  
 

                                  
 .3/523:  همع الهوامع-السيوطي :   ينظر)1(

 دار -هـ 2/1383تحقيق محمـد أبو الفضل إبراهيـم، ط .5ص:  ديوان امرئ القيس)2(
 . القاهرة –المعارف 

 .يعني بعد الواو، وبعد الفاء): بعدهما: ( قوله)3(

 .2/235:  التسهيل- ابن مالك )4(

 .2/235:  التسهيل-وابن مالك . 3/75: أوضح المسالك- هشام ابن:  ينظر)5(

 .2ص :  ديوان امرئ القيس)6(

 .  3/76:  أوضح المسالك-ابن هشام :  ينظر)7(
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  :حروف الجر غير األحادية 2.1.1

  : تيب الهجائييتألَّف هذا النوع من حرفين أو ثالثة، وسأوردها بحسب التر
  )إلى( 

  :لهذه األداة ثمانية معاٍن
  . )1(انتهاء الغاية في الزمان، والمكان، وغيرهما، واالنتهاء هو أصل معانيها: األول
مـع  : أي. )2(Ú Û Ü   ÝÞ l ﴿ :، كقوله تعالى)مع(أن تكون بمعنى  : الثاني

ما تجعـل إلـى     وإن: "، ثم قال  )4(، واستحسن هذا الفراء   )3(اهللا، كما ذكر المفسرون   
   .)5()الذَّود إلى الذود إبل: (، إذا ضممت شيئاً إلى شيء، كقول العرب)مع(كـ

: ، فال يقال في مع فالن مال كثير)مع(كـ) إلى(فإن لم يكن ضم لم تكن :  قال
  .)6("إلى فالن مال كثير

هي المتعلقة، في تعجب أو تفضيل، بحـب أو بغـض، مبينـة              .التبيين: الثالث
  .)7(حوبهالفاعلية مص

                                  
 .   166ص:  رصف المباني-المالقي :  ينظر)1(

 .14:  سورة الصف، من اآلية)2(

، 3/214: البحر المحيطتفسير : األندلسي أبو حيان أثير الدين محمد بن يوسف :  ينظر)3(
وتفسير . م2002= هـ 1/1423تحقيق عبد الرازق المهدي، دار إحياء التراث العربي، ط

 .هـ1424-م1/2003الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط دار، 1/323: البيضاوي

إبراهيم شمس : تحقيق. 1/154:  معاني القرآن-الفراء أبي زكريا يحيى بن زياد :  ينظر)4(
 .م2002= هـ 1423، 1لبنان، ط–الكتب العلمية، بيروت الدين، دار 

. بيروت ،العلمية الكتب دار. 1/322: العرب أمثال في ستقصى الم- ينظر الزمخشري )5(
 .الحميد عبد الدين محيى محمد : تحقيق، 1/277: ومجمع األمثال للميداني. هـ2/1987ط
 . لبنانبيروت – المعرفة دار

 . 1/154: ني القرآن  معا-الفراء :  ينظر )6(

 .2/323:  شرح الكافية-الرضي :  ينظر)7(
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  .)l )1{ | } رب ﴿:  كقوله تعالى
 Ø Ù  Ú Û Ü ﴿ :ىـو قوله تعالـنح. )2(ة الالمـموافق: الرابع

Ýl )3( .  

 يـوم  G H﴿ :، ومن هـذا قولـه تعـالى   )4 ()في(موافقة  : الخـامس 
Jl)5(.  

  .)6 ()ِمن(موافقة : السادس
  .)7()عند(موافقة : السابع
ال تكون ) إلى(اء، وخالفه الجمهور، بأن وهو رأي الفر. أن تكون زائدة: الثامن

  .)8(زائدة
  ):حاشا(

من أدوات النصب، أما هنا فتكون حرف ) حاشا(سيأتي في الفصل الثاني أن 
إنها جارة وليست : جر، وعملها الجر أكثر من عملها النصب، حتى قال سيبويه

  .)9(بناصبة
  

                                  
 .33/ يوسف )1(

 .2/324:  شرح الكافية-الرضي :  ينظر)2(

 .25/ يونس )3(

 .169ص :  رصف المباني-والمالقي . 2/364:  التسهيل-ابن مالك :  ينظر)4(

 . 87/  النساء)5(

 .388ص :  الجنى الداني-المرادي :  ينظر)6(

 .389ص : السابق: ر ينظ)7(

 ..1/154:  معاني القرآن للفراء-الفراء :  ينظر)8(

 . 1/377:  الكتاب–سيبويه :  ينظر)9(
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   .)1(في كونها حرف جر). حاشا(مثل  ):خال(
 )بر:(  

هل هي حرف أو اسم؟ فذهب البصريون إلى أنها ) رب(اختلف النحاة في نوع 
2(وذهب الكوفيون إلى أنها اسم. حرف جر( .  

  
، قال بعضهم إنها للتقليل، وهو مذهب أكثر )رب(وكذلك اختلفوا  في معنى 

  . )3(النحويين
 اآلراء النحوية وغير ذلك من. )4(وقال آخرون إنها للتكثير كثيراً وللتقليل قليالً

  . )5(، وقد بينها المرادي)رب(التي قيلت في معنى 
والذي تميل إليه النفس من بين هذه اآلراء هو مذهب الجمهور، القائلين بأنها 

في مواضع ال تحتمل فيها إال التقليل، وفي مواضع "حرف تقليل، وذلك ألنها تجيء 
فتعين أن تكون . رب من التأويلظاهرها التكثير، وهي محتملة إلرادة التقليل، بض

لها ) رب(ومما تجدر اإلشارة إليه أن . )6("حرف تقليل، ألن ذلك هو المطرد فيها
  .)7(لغات عديدة، يقال رب، ورب، وربت، وربتَا وغير ذلك

 أما خصائصها النحوية فتتمثل في كونها تجر االسم الظاهر، وتجر المضمر 
  . )8(م الظاهر البد أن يكون نكرةشذوذاً، وأن االس

                                  
 .   262ص :  رصف المباني-، والمالقي 8/47، 2/84:  شرح المفصل-ابن يعيش :  ينظر)1(

 . 439ص :  الجنى الداني-المرادي :  ينظر)2(

 . 258ص : ، وشرح ابن الناظم على األلفية4/293:  شرح الكافية-الرضي :  ينظر)3(

 . 1/657:  شرح التصريح-خالف :  ينظر)4(

 .  وما بعدها439ص:  الجنى الداني-المرادي :  ينظر)5(

 . 440ص :  السابق)6(

 .269ص : رصف المباني-، والمالقي 4/293:  شرح الكافية-الرضي :  ينظر)7(

 .  258ص : بشرح الناظم  ألفية ابن مالك –ابن الناظم :  ينظر)8(
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أنه يجب أن يؤتى بصفة لالسم الظاهر المجرور :  ومن خصائصها أيضاً
فلقيته جملة في موضع . رب رجل لقيته: رب رجل صالح، ونحو: ، نحو)رب(بـ

  . )1(خفض، على الصفة
. أن الفعل الذي تتعلق به يجب أن يكون ماضياً: أيضاً) رب(ومن خصائص 

  . )2(وال يجوز سأقابل. رب رجل كريم قابلت: تقول
  . )3(أنه يلزم أن تكون في بداية الجملة: ومن خصائصها أيضاً

وال يكون ذلك في غيرها إال . أنها قد تحذف، ويبقى عملـها:  ومن خصائصها
  . نادراً

أكثر، ) الواو(كثيراً، وبعد ) الفاء(يجر برب محـذوفة بعد : "وذكر ابن مالك أنه
  .)4("أقل، ومع التجرد أقل) بل (وبعد

بعد رب، فتدخل على االسم،  وتدخل ) ما(أنها قد تزاد : ومن خصائصها أيضاً
   ).J  K Ll )5  ربما ﴿ الفعل أيضاً كقوله تعالى على

وسبق أن أشرت إلى أن الفعل معها يكون ماضياً، ولكن ظاهر اآلية هنا 
، جِعَل فيه المستقبل بمعنى )بما ودر(االستقبال، وقد أوله النحويون على تقدير 

  . )6(الماضي، لصدق الموعود به، ولقصد التقريب لوقوعه
 )ربما( وَأما االسِم، غير يِليِه ال )رب( َأن: "وقد أشار األزهري إلى ذلك بقوله

 ورب ،جاءِني وربما ،يجاءِن رجٍل رب تقوُل ، الِفعُل ِليِليها )رب( مع ما ِزيدت فِإنه
                                  

 .258ص : وشرح ابن الناظم.  4/299:  شرح الكافية-الرضي :  ينظر)1(

 . 451:  الجنى الداني-المرادي :  ينظر)2(

 . 4/299:  شرح الكافية-الرضي :  ينظر)3(

، سليمان علي الرحمن عبد: تحقيق. 2/777: توضيح المقاصد والمسالك: المرادي: ظر ين)4(
 .  م2008 - هـ1/1428ط. لعربيا الفكر دار

  .2: سورة الحجر من اآلية  )5(
 . 4/302:  شرح كافية ابن الحاجب–ابن الحاجب عثمان بن عمر :  ينظر)6(
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 زيد، حضرِني وربما فالن جاءِني ربما: وتقول شَِربتُها، خَمرٍة ورب فيه، بكَّرتُ يوٍم
ِليِه ما وَأكْثَرليه وال الماضي، يا ِإالَّ الغابِر ِمن يم قَناً، كانتَيسربما ﴿ :كقوله م  J  
K Ll )1( دعوقٌّ، اللَِّه وى، ما بمعنى فهو كان، قد كََأنَّه حضكان وِإن م 
  .)2("ربتَما وكذلك اَألسماء ربما تَِلي وقد ،مستَقْبالً لفظُه
وسيأتي مزيد بيان عنها في . في كونها حرف جر. أيضاً) حاشا(مثل  )عدا( 

  .الفصل الثاني إن شاء اهللا تعالى
  )على(

  : ، منها)3(وف الجر، وذُِكر لها عدة معانهي حرف من حر
  D﴿ ، أو معنى كقوله)o p q r l )4 ﴿ االستعالء حساً، كقوله تعالى - 1

E  على  GHl )5.(   
  ).T  U  V  Wl )6 ﴿ المصاحبة، كقوله تعالى - 2
  . )7(رضي علي فالن، أي رضي عني: المجاوزة، يقال - 3
  .)µ´ ¶l)8 ³² ﴿ التعليل، كقوله تعالى - 4

                                  
  .2 /الحجر   )1(
، علي الهاللي: تحقيق .5/123: تهذيب اللغة: األزهري أبي منصور محمد بن أحمد :  ينظر)2(

 .الدار المصرية للتأليف والترجمة 

  . 433ص :  رصف المباني-والمالقي . 263ص :  شرح ابن الناظم-ابن النظام : ينظر )3(
  .26 /الرحمن  )4(
  .253 /البقرة   )5(
  .177 /البقرة   )6(
 .  477ص :  الجنى الداني-المرادي :  ينظر)7(

  .185 /البقرة   )8(
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  وما  GH ملك B C D E واتبعوا ﴿ ، كقوله تعالى)1(الظرفية - 5
J  Kl )2.(   

  . )ª  ¬ ® ¯l)3» © ﴿ موافقة ِمن، كقوله تعالى - 6
. ، أي بأال أقول)B  C D E l )4 حقيق ﴿موافقة الباء، كقوله تعالى  - 7

  .باسم اهللا: اركب على اسم اهللا، أي: ومنه قولهم
  )عن(

، )5( ذكر العلماء لها عدة معاٍنهي حرف من حروف التي تجر األسماء، وقد
  :منها
  .رميت السهم عن القوس: المجاوزة، وهو أشهر معانيها، نحو 1
  Â﴿ :حج فـالن عن أبيه، أي بـدل أبيه، ونحو قوله تعـالى: البدل، نحو 2

Ã  Ä Å  Æ  Ç  È Él )6(.  
  . ومنه بخل عنه، واألصل عليه: قال ابن مالك. االستعالء 3
. )7(رميت بالقوس: أي. رميت عن القوس: ن مالك بقولهمثله اب. االستعانة- 4

 عن رميت: يقال أن والصواب بالقوس، رميت: يقولون كذلك: "قال الحريري
  .)8("القوس على أو القوس

                                  
      .264ص :  شرح ابن الناظم-ابن الناظم : ينظر) 1(
  .102 /البقرة   )2(
  .2 /المطففين   )3(
  .105 /األعراف   )4(
     .429ص :  رصف المباني-المالقي : ينظر  )5(
  .48 /البقرة   )6(
 . 246ص :  الجنى الداني-المرادي :  ينظر)7(

 . 206ص : درة الغواص: الحسين الوزير الهادي بين إبراهيم:  ينظر )8(
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  n إال l استغفار إبراهيـم  h i﴿ ه تعالىـكقول: لـالتعلي 5
ol )1.(  

  ).3( ª  « l ©  ¨ ﴿ ، كقوله تعالى)2(أن تكون بمعنى بعد 6
  )في(

  :)4(حرف يختص بجر األسماء كذلك، وله معان عديدة
ــة :األول ــو . الظرفي ــه، نح ــل في ــي األص  B C D E ﴿ وه
   ).Gl)5معدودات
  .مع أمم: أي) B  C  D l )6  قل ﴿ المصاحبة، نحو: الثاني
  ).É  Ê  Ë l )7 ﴿ التعليل، نحو: الثالث
  ).l)8¦§ ¥ £¤﴿ المقايسة، نحو: الرابع
على : أي) w x y  zl )9 ﴿ بمعنى على، نحوأن تكون : الخامس

  .جذوع النخل
  

                                  
  .114 /التوبة   )1(
 .    430ص : المباني رصف -المالقي :  ينظر)2(

  .19/االنشقاق   )3(
 .     250ص :  الجنى الداني-المرادي :  ينظر)4(

  .203 /البقرة   )5(
  .38 /األعراف   )6(
  .68 /األنفال   )7(
  .185 /آل عمران   )8(
  .71/طه   )9(
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، بمعنى )N  OPl )1 ﴿ أن تكون بمعنى الباء، كما في قوله تعالى: السادس
  .يكثركم به: باء االستعانة، أي

: ، أي)qpo  rl )2 ﴿ :أن تكون بمعنى إلى، كقوله تعالى: السابع
  .إلى أفواههم

   .)4(، أي اركبوها)l )3اركبوا فيها﴿  تعالىهـكما في قول. أن تكون زائدة: الثامن

  ):منذ(و) مذ( 

واتحاد  جعلت الكالم على هاتين األداتين في موضع واحد لتشابههما،
  .خصائصهما النحوية

اختلف العلماء في نوع هاتين األداتين، فقال بعضهم هما اسمان، وقال آخرون 
  . )5(هما حرفان

فحذفت ) منذ(هي ) مذ(ور إلى أن ، فذهب الجمه)مذ(كما اختلفوا في أصل 
برد النون؛ ألن ) منَيذ(إذا صغرت يقال فيها ) مذ(ومن األدلة على ذلك أن . النون

  .)6(أصلها منذ
؛ ألن الحذف )منذ(أداة مستقلة، وكذلك ) مذ( فقال إن )7(وخالفهم ابن ملكون

  . والتصريف ال يكون في الحروف
                                  

  .11/الشورى   )1(
  .9 /إبراهيم   )2(
  .41 /هود   )3(
 .    252ص : ني الجنى الدا-المرادي :  ينظر)4(

 .  304ص : السابق:  ينظر)5(

 .  385ص :  رصف المباني-المالقي :  ينظر)6(

 = هو إبراهيم بن عبد اهللا منذر بن سعيد بن ملكون الحضرمي اإلشبيلي أبوإسـحاق، نحـوي                 )7(
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إذا كان اسماً فهو مقتطع من منذ، وأما إذا أنه "وقد فصل المالقي في ذلك فذكر 
  .)1("كان حرفاً فهو لفظ قائم بنفسه

 من العوامل التي إذا دخلت على االسم عملت فيه ) مذ ومنذ(وعلى أية حال فإن
ما رأيته مذ يوِم الجمعة، : الجر؛ وال بد أن يكون هذا االسم من ظروف الزمان، نحو

  . ه مذ يومين، أو منذ يومينأو منذ يوِم الجمعة، أو ما رأيت
2(وبناء على عملها حكم النحويون عليهما بأنهما حرفان من حروف الجر(.  

فيكون من سياق الجملة، فإن كان الفعل في جملتيهما فعالً ماضياً  أما معناهما
ما رأيته مذ يوم الجمعة، أو منذ يوم الجمعة، فإنهما : وكان المجرور معرفة، نحو

وإن كان معرفة حاال نحو ما رأيته مذ الليلِة أو منذ الليلة، . )3( االبتدائية)ِمن(بمعنى 
، فيدخالن على )من وإلى(فهما بمعنى "وإن كان المجرور نكرة ). في(فهما بمعنى 

  . )4("ما رأيته مذ أربعة أيام: نحو. الزمان الذي وقع فيه ابتداء الفعل وانتهاؤه
ى الزمان، ويكون مرفوعاً كذلك، لكن في عل) مذ ومنذ(هذا ويجوز أن تدخل 
أو مذ . ما رأيته مذ يوم الجمعة، أو منذ يوم الجمعة: تقول. هذه الحالة يكونان اسمين

  . يومان، أو منذ يومان
                                                 

بغية : انظر. هـ584جليل، ألف شرح الحماسة، والنكت على تبصرة الصيمري، توفي سنة             =
أبو الفضل إبراهيم، المكتبـة     : ، تحقيق 1/431: اللغويين والنحاة للسيوطي   الوعاة في طبقات  

 .  العصرية، صيدا، بيروت

 . 387ص :  رصف المباني- ينظر المالقي )1(

 علي: تحقيق. 14ص : حروف المعاني: الزجاجي أبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق:  ينظر)2(
  .م1984 ،1ط. بيروت ،الرسالة  مؤسسة.الحمد توفيق

 الدين محيي محمد : تحقيق. 3/31شرح ابن عقيل : ابن عقيل بهاء الدين عبداهللا :  ينظر)3(
 .  م1985 ،2ط. دمشق - الفكر دار، الحميد عبد

 . 3/31: شرح ابن عقيل: وينظر. 304ص :  الجنى الداني-المرادي :  ينظر )4(
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: إنهما ظرفان، وقيل: وتعددت اآلراء في إعرابهما، فقيل إنهما مبتدآن، وقيل
مذ (والمختار أن : "بهما بقوله، ولخص المرادي إعرا)1(إنهما خبر لمبتدأ محذوف

وإن وليهما . إن وليهما مرفوع، أو جملة، فهما ظرفان مضافان إلى الجملة) ومنذ
  .)2("مجرور فهما حرفان

)ِمن:(  
، وكلٌّ منهما يختص بجر )3(زائد وغير زائداً، يكون : وهو نوعانجر، حرف

  . ما يقع بعده من أسماء
)الزائدة) ِمن :  

، وفائدة ذكرها توكيد النفي، )4(لتي دخولها كخروجها في الكالموالزائدة هي ا
 نكرة كل وهي للعموم، الموضوعة األسماء على الداخلة وهي" :قال المرادي

 نِم قام ما( ألن ؛التوكيد لمجرد هنا مزيدة فهي ،أحد من قام ما: نحو بالنفي، مختصة
  ).5("مالاحت دون العموم، إفهام في سيان )أحد قام ما(و )أحٍد

  : وزيادتها عند الجمهور تكون زائدة بشرطين
 a `  _ ^ ﴿ : أن يتقدمها نفي أو نهي أو هل، نحو قوله تعالى-1
  ). 7(l اهللا  Ê  Ë  Ì  Í ﴿ :، وقوله)l)6غيري
  .)1 (نكرة مجرورها يكون  أن-2

                                  
 . 2/766: توضيح المقاصد: المرادي :  ينظر)1(

 .  504ص :  الجنى الداني-دي المرا:  ينظر)2(

 .   2/766:  توضيح المقاصد-المرادي :  ينظر)3(

، هنداوي حسن : تحقيق، 1/135: سر صناعة اإلعراب: ابن جني أبو الفتح عثمان :  ينظر)4(
 .   220ص : ورصف المباني. م1985 ،1، طدمشق – القلم دار

  محمد نديم –فخر الدين قباوه تحقيق . 316ص :  الجنى الداني-المرادي :   ينظر )5(

  .59 /األعراف   )6(
  .3 /فاطر   )7(
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 من كان قد ":نحو ، فقط مجرورها تنكير بشرط زيادتها الكوفيين بعض وأجاز
لثبوت السماع  ،شرط بال وهشام والكسائي األخفش  زيادتهاازـوأج ".مطٍر
  .)2(بذلك

)غير الزائدة( األصلية) ِمن:(   
وهذه ترد كثيراً في اللغة العربية، وتتعلَّق بما بعدها لتعطي معنى من المعاني، 

، وتفهم )3(معنى عشر أربعةوقد ذكر لها العلماء معاني عديدة، أوصلها بعضهم إلى 
، وفيما يلي بيانها بإيجاز مع االستشهاد )4(لمعاني من خالل سياقها وضوابطهاهذه ا

  :بالقرآن الكريم
     إلى G  H  من ﴿ :نحو ،الغاية ابتداء، أن تكون ابتدائية :األول
J  Kl)5(  

 االستغناء جواز :وضابطها. )7(J K LM l منهم ﴿ نحو ،)6(التبعيض: الثاني
  ).8(كثير للتبعيض ومجيئها. ببعض عنها

. )l)9 ¾  ½ ¼  « ﴿ :نحو الجنس، بيان: الثالث
 هو الذي الرجس فاجتنبوا: المعنى ألن مكانها، )الذي( جعل يحسن أن: وضابطها

  . وثن
                                                 

 .   2/750: توضيح المقاصد والمسالك:  ينظر)1(  =

 .  1/360: الهمع: وينظر. السابق نفسه:  ينظر)2(
 .    308ص: الجنى الداني:  ينظر)3(
 .2/462:  همع الهوامع-السيوطي :  ينظر)4(
  .1 /اإلسراء   )5(
 .2/462:  همع الهوامع-لسيوطي ا:  ينظر)6(
  .253 /البقرة   )7(
 .   309ص :  الجنى الداني-المرادي :  ينظر)8(
  .30 /الحج   )9(
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      b c d e fو ﴿ : ومنه قوله تعالى،)1(التعليل: الرابع
g l)2(.  

 بدل: أي)l )3أرضيتم بالحياة الدنيا من اآلخرة ﴿ نحو البدل،: الخامس
   .)4(اآلخرة

الذي أطعمهم من  ﴿تعالى كقوله عن، بمعنى فتكون. اوزةـالمج: السادس
  . جوع عن: أي ،)l )5جوع

 تقربت: لقولك مساو فإنه. منه قربت: بقوله مالك ابن مثله. االنتهاء: السابع
  ). 6(إليه

 المتأخرين، بعض ذكره. الصندوق من أخذت: نحو للغاية، تكون أن: الثامن
 رؤيتك، غاية تجعله الموضع، ذلك من رأيته: وتقول": يقولسيبويه  كالم عليه وحمل
  ).  7("االبتداء أردت حين غاية جعلته كما

 قال كذا. القوم على: أي) l )8ونصرناه من القوم ﴿ نحو االستعالء،: التاسع
  . األخفش

  ).9(القوم من بالنصر منعناه: أي آخر، فعل معنى الفعل يضمن أن واألحسن
                                  

 .2/462:  همع الهوامع-السيوطي :  ينظر)1(
  .38 /التوبة   )2(
  .19 /البقرة   )3(
 .3/18:  شرح ابن عقيل–ابن عقيل :  ينظر)4(

  .4 /قريش   )5(
 .312ص :   الجنى الداني-ي المراد:  ينظر)6(

 .1/388:  الكتاب-سيبويه :  ينظر )7(

  .77 /األنبياء   )8(
 .50ص :  حروف المعاني-الزجاجي :   ينظر)9(
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يميز الخبيث من  ﴿ :قولهو ،)l )1 واهللا يعلم المفسد من المصلح ﴿ نحو الفصل،: شرالعا
   .)l )2الطيب

: أي. )l )3ينظرون من طرف خفي ﴿ نحو الباء، موافقة: عشر الحادي
  ). 4(خفي بطرف

ماذا خلقوا من  ﴿ :ىـتعال هـقول كما. يـف بمعنى تكون أن: عشر الثاني
   . )6(األرض في: أي ،)l )5 األرض

  ). 7(بر موافقة تكون أن: عشر الثالث
 ربي نِم: فيقال ،)بر(لفظ  على إال تدخل وال. للقسم تكون أن: عشر الرابع

  ). 8(ألفعلن
 ابتداء إلىنجد أنها تؤول ) ِمن(وعند التأمل في هذه المعاني التي استُنِْبطَتْ من 

 البصرة من سرت: كقولك اية،الغ البتداء معناها) نِم(ـف" :قال الزمخشري ،الغاية
فاجتنبوا ﴿ نحو في نةيومب الدراهم، من أخذت: نحو في مبعضة وكونها. إلى الكوفة

                                  
  .220/البقرة   )1(
  .179 /آل عمران   )2(
  .45 /الشورى   )3(
 .2/462:  همع الهوامع-السيوطي :  ينظر)4(

  .4 /األحقاف   )5(
 .76ص :  حروف المعاني-الزجاجي :  ينظر)6(

 .315ص :  الجنى الداني-المرادي :  ينظر)7(

 .315ص :  الجنى الداني-المرادي :  ينظر)8(
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  .)2("هذا إلى راجع أحد، من جاءني ما: نحو في ومزيدة ،)l )1الرجس من األوثان
  
  ما يختص بعمل الرفع فقط 2.1

، فهي )لوال(دة وهي ليس في الكالم العربي حرف يعمل الرفع فقط غير أداة واح
  ).3(تعمل الرفع فيما يقع بعدها من اسم، وهو مذهب الفراء

 ا عند البصريين فإنلوال(أم ( ليست بعاملة أصالً، فهي حرف ابتداء، وأن
لوال : اسم ظاهر نحو) لوال(ي ـوقد يل. المرفوع بعدها يعرب مبتدأ مرفوعاً باالبتداء

لوال أنتم لكنا ﴿ :ـىو قوله تعالـنح، )4(ر منفصلـضمي ك، أوـزيد ألكرمت
  .)l )5 مؤمنين

وذهب الكوفيون إلى أن االسم المرفوع بعد لوال ليس بمبتدأ، وإنما هو مرفوع 
  .لوال وجد زيد: بفعل مقدر، تقديره

التي هي حرف امتناع المتناع، وال ) لو(في األصل هي مركبة من ) لوال(و
ها، من المعنى الموضوعة له قبل وكل واحدة منهما باقية على باب. النافية

  ).6(التركيب
فإن كانت الجملتان بعدها . بحسب الجمل التي تدخل عليها"يكون  :)لوال(ومعنى 

فاإلحسان . لوال زيد ألحسنت إليك: موجبتين فهي حرف امتناع لوجوب، نحو قولك
 لوال عدم: وإن كانتا منفيتين فهي حرف وجوب المتناع، نحو. امتنع، لوجود زيد

                                  
  .30 /الحج   )1(
  .379ص : المفصل -ابن يعيش :  ينظر)2(
 
    .602ص :  الجنى الداني-المرادي : ينظر )1(
 .361ص :   رصف المباني-المالقي :  ينظر)4(

  .31 /سبأ   )5(
     .361ص :  رصف المباني-المالقي : ينظر) 6(
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: وإن كانتا موجبة ومنفية فهي حرف وجوب لوجوب، نحو. قيام زيد لم أحسن إليك
: وإن كانتا منفية وموجبة فهي حرف امتناع المتناع، نحو. لوال زيد لم أحسن إليك

  ).  1"(لوال عدم قيام زيد ألحسنت إليك
قد تدخل على األفعال كذلك، فتكون مهملة ) لوال(ه أن ـومما تجدر اإلشارة إلي

فلوال ﴿ :ا المضارع، نحوـا تفيد معنى التحضيض، فيليهـبال خالف، إال أنه
  ). 3(وإذا وليها الماضي كان فيها معنى التوبيخ).l )2 تشكرون

  
  ما يختص بعمل النصب في االسم 3.1

، )إالّ، حاشا، خال، عدا(األدوات التي تنصب االسم هي بعض أدوات االستثناء 
  :حويةوفيما يلي بيان خصائصها الن

  ) إالَّ( 

، والمشهور في معناها أنها حرف )إالَّ: (األداة التي تعمل النصب في االسم هي
قام القوم إالَّ زيداً، ولهذه األداة أحكام كثيرة باعتبار المستثنى منه، : استثناء، نحو

ويهمنا هنا ما تختص به هذه األداة من عمل النصب في . )4(والمستثنى، ونحو ذلك
ذي يقع بعدها ويقال له المستثنى، ويكون منصوباً في إحدى حاالته، االسم ال

  .)5(، وهذا ما ذهب إليه ابن مالك)إالَّ(والناصب له أداة االستثناء 
                                  

    .361ص  :  رصف المباني-المالقي : ينظر) 1(
  .70/الواقعة   )2(
   محمد نديم – تحقيق فخر الدين قباوه –  .606ص :   الجنى الداني-المرادي : ينظر) 3(
ا  وم337ص : ، البن هشامالعرب كالم معرفة في الذهب شذور شرح -ابن هشام :  ينظر)4(

: والمرادي. م1/1984، طدمشق ،للتوزيع المتحدة الشركة، الدقر الغني عبد: تحقيقبعدها، 
 510ص : الجنى الداني

 .3/125: المقاصد توضيح -المرادي :  ينظر)5(
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وذكر فريق آخر من النحاة أن األداة ليست هي الناصبة، وإنما الناصب هو ما 
  . )1(قبل إال من فعل أو غيره، بتعدية إالَّ

 في عامل النصب في -غير ما سبق- أخرى كثيرة وذكر آخرون أقواالً
وهذه : "المستثنى، وهي بعيدة عن الصواب كما يفهم من كالم المرادي، حيث يقول

: ، ويعني باألول والثاني)2("أقوال، أكثرها ظاهر البعد، وأظهرها األول والثاني
  .القولين اللذين أشرت إليهما في ناصب المستثنى

  ):حاشا( 

قام القوم حاشا : هنا هي التي تعد من أدوات االستثناء، نحو) حاشا(المقصود بـ
  .زيداً

فهي تنصب ما بعدها على أنه مفعول بها، وتكون هي حينئٍذ فعالً ال حرفاً، 
اللهم، اغفر لي ولمن يسمع، حاشا الشيطان : (ويؤيد ذلك ما ورد عن بعض العرب

  . )3(بنصب ما بعد حاشا) وأبا اإلصبع
: لو قلت: "قال سيبويه. المصدرية) ما(أنها ال تسبقها ) حاشا(ومن خصائص 

  . )4("، لم يكن كالماً)أتوني ما حاشا زيداً(
ولها ثالث . وهي فعل غير متصرف؛ ألنها واقعة موقع إال، ومؤدية معناها

وبعضهم خص هذه اللغات في . )5 ()حاشى، حشى، حاش(لغات ذكرها ابن مالك  
  . )6(ه نحو حاش هللالتي للتَّنِْزي) حاشا(

  
                                  

 . 510ص :  الجنى الداني-المرادي :  ينظر)1(

 . 516ص :  الجنى الداني-المرادي :  ينظر)2(

 . 165ص : اللبيب مغني -ابن هشام  :  ينظر)3(

  .1/161:  الكتاب- سيبويه – ينظر )4(

 .2/520:  شرح الكافية-الرضي :  ينظر)5(

 .567ص :  الجنى الداني-المرادي :  ينظر)6(
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  ):خَالَ( 

وهذه األداة أيضاً تكون فعالً فتنصب ما بعدها، وتكون حرف جر أيضاً مثل 
قام : فتقول. التي تقدمت معنا قريباً، وهي، في الحالتين، من أدوات االستثناء) حاشا(

بعد ما المصدرية) خال(وهذا الكالم إذا لم تقع . القوم خال زيداً أو زيد.  
ما(ا إذا وقعت بعد  أم (ن فعليتها، نحوفـ. قام القوم ما خال زيداً: فتتعي)خال (

  . )1(هنا فعل ال غير، ألن ما المصدرية ال توصل بحرف الجر، وإنما توصل بالفعل
  )عدا( 

، أنها لفظ مشترك بين الفعلية والحرفية، )خال(مثل الكالم في ) عدا(والكالم في 
قام القوم عدا زيداً أو زيٍد، بالنصب والجر، وإذا : حون. وهي من أدوات االستثناء

  .)2(المصدرية تعينت فعليتها، فوجب النصب بها) ما(وقعت بعد 
  ما يختص بعمل النصب والرفع في االسم

األدوات التي ترد معنا في هذا المبحث تعمل عملين في وقت واحد، تنصب 
ورتبتها على . )3(" لَيتَ– لعلَّ - لكن–  كََأن-  أن–إن : االسم وترفع الخبر، وهي

  :وفيما يلي بيانها. حسب ترتيب الهجاء
) إن:(  

وقد تخفَّف . إن زيداً ذاهب: ، نحو)4(حرف توكيد، ينصب االسم ويرفع الخبر
)إن(المخففة من الثقيلة: ، فتكون ساكنة النون، ويقال لها إن)وحينئذ يجوز أن )5 ،

. إن عمراً لمنطلقٌ: النصب والرفع معاً نحو: يضاً، أعنيتعمل هذين العملين أ
                                  

 .2/293:  أوضح المسالك-ابن هشام :  ينظر)1(

 .2/293:  أوضح المسالك-ابن هشام :  ينظر)2(

 عدنان تحقيق ،1/218: الالّفظ وعدة الحافظ عمدة شرح: ابن مالك أبو عبداهللا مالك :  ينظر)3(
  .هـ1397 بغداد، العاني، مطبعة الدوري،

 .199 -198ص :  رصف المباني-المالقي :  ينظر)4(

 . 208ص :  الجنى الداني-المرادي :  ينظر)5(
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ما الزائدة، فيبطل ) إن(وقد تتصل بـ . )1(إن عمر لمنطلقٌ: ويجوز أن تهمل فتقول
لكنها تعطي معنى آخر وهو الحصر، لذلك عدها . )2(عملها تماماً، فتكون مهملة

  .)3(ورةالبالغيون أنها طريقة من طرائق القصر األربعة المشه
قل إنما يوحى إلي (( :عند تفسيره لقوله تعالى-أما أبو حيان األندلسي فيقول 

 ،نأك مع كهي ،نإ مع وإنما للحصر، تكون ال أنها:"... )4()) أنما إلهكم إله واحد
 ال فكذلك الترجي في الحصر وال التشبيه في الحصر تفيد ال أنها فكما لعل، ومع
 إليه يوح لم إنه :يقال أن لزم الحصر على دالة )إنما( انتك ولو ... .نإ مع تفيده
 ،التوحيد غير أشياء له أوحى قد إذ ؛فيه الحصر يصح ال وذلك. التوحيد إالّ شيء
 ما في ويجوز التوحيد، طريقي أحد النقل وأن للمعقول المنقول على دليل اآلية وفي
) إنما( إليه البالغيون بأن ويترجح عندي ما ذهب).5("موصولة تكون أن )ِإنَّما( من

أنه لم يجد أي شاهد : تفيد القصر حيث وردت، وقد ذكر بعض الباحثين أيضاً
إال وهو يفيد القصر، غير أنه تختلف المقامات التي ترد فيها هذه األداة من ) إنما(لـ

  .)6(تعليل، أو استغراب، أو تعريض، أو اعتذار أو غير ذلك
؛ وألنها )7())إالَّ((و)) ما((القصر؛ ألنّها تتضمن معنى ) إنما(والسبب في إفادة 

) إنما(وحدها كافية في تحقيق ذلك فإن ) إن(تفيد التأكيد لمضمون الجملة، فإذا كانت 
                                  

 .190ص :  رصف المباني-المالقي :  ينظر)1(

 .1/232:  شرح عمدة الحافظ-ابن مالك  :  ينظر)2(

 .126ص :  اإليضاح في علوم البالغة-القزويني :  ينظر)3(

   .  108/  األنبياء)4(

  .6/344:  تفسير البحر المحيط-التوحيدي : ينظر ) 5(
مكتبة العلوم والحكم، . 2/681: أساليب القصر في أحاديث الصحيحين: بيتي عامرالث: ينظر) 6(

  .هـ1425، المدينة المنورة، 1ط
 الكتاب دار، التنجي محمد.د: تحقيق. 328دالئل اإلعجاز، : جاني عبدالقاهرالجر: ينظر) 7(

 =:  مفتاح العلوم–والسكاكي أبي يعقوب يوسف بن محمد . م1/1995، طبيروت –العربي
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)) ما((و)) إن(( :تفيد ذلك؛ بل التأكيد فيها أقوى؛ لتركيبها من حرفي التأكيد، هما
ل في الجملة االسمية، وهيأتها للدخول على الزائدة الداخلة عليها؛ وقد كفّتها عن العم

عليها، وهذا الحكم )) ما((الجملة الفعلية، وأعطتها حكماً زائداً لم يكن لها قبل دخول 
  . )1(هو القصر واالختصاص الذي يكسب األسلوب قوةً وإيجازاً

قد يكون لها معنى آخر غير التوكيد في بعض ) إن(وأشار النحاة إلى أن 
ومن شواهد ذلك في كالم . نعم:  أي أنها تكون حرف جواب، بمعنىالحاالت،
. لعن اهللا ناقة حملتني إليك: بين رجلين منهم، فقال أحدهماالحوار الذي دار : العرب

  .)2(ولَعن راكبها! نَعم: إن وراكبها، أي: فأجابه اآلخر
)المفتوحة الهمزة): أن  

وهناك . المكسورة) إن(لخبر، مثل هي كذلك حرف توكيد، تنصب االسم وترفع ا
مواطن يجب فيها أن يؤتى بأن المفتوحة، وال يؤتى بإن المكسورة، وهذه المواطن 

  :هي
م أن أنزلنا عليك ـأولم يكفه( ، نحو)3(لـي موضع الفاعـع فـأن تق: األول
  .)4( )الكتاب

  
                                                 

، 1عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط: تحقيق. 292-291ص  =
  .م2000-هـ 1420

  .203:  رصف المباني- ، والمالقي 354 ، 327: اإلعجاز  دالئل -الجرجاني : ينظر) 1(
 .   1/510: همع الهوامع: ، والسيوطي56ص :  حروف المعاني-الزجاجي :  ينظر)2(

حسن حمد، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، : تحقيق. 1/142: شرح األشموني:  ينظر)3(
 .   م1998= هـ1419، 1ط

  .51 /العنكبوت   )4(
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  ).2()استمعقل أوحي إلي أنه ( ، نحو)1(أن تقع في موضع نائب الفاعل: الثاني
ويجب تقديم خبرها، . في ظني أنك فاضل: أن تقع في موضع مبتدأ، نحو: الثالث

  .)3(ألن المفتوحة ال تقع في ابتداء الكالم
  .)4(كان في ظني أنك فاضل: أن تقع اسم كان، نحو: الرابع
وكذا باقي . إن عندي أنك فاضل: أن تقع اسم إن مفصولة بالخبر، نحو: الخامس

  . )5(أخواتها
  .)6(أمرك أنك ذاهب: أن تكون خبر اسم معنى، نحو: السادس
 تخافون ولوالأن تقع في موضع منصوب، غير خبر، نحو قوله تعالى : السابع

  ). 7() أنكم أشركتم باهللا
 اهللا هو ذلك بأن( وـي موضع مجرور، بحرف، نحـع فـأن تق: نـالثام

   ).8( )الحق
إنه لحق مثل ما أنكم ( ، نحو)9(وإما أن تقع في موضع مجرور بإضافة

  ).10( )تنطقون
                                  

 .1/337:  أوضح المسالك-ابن هشام :   ينظر)1(

  .1 /الجن   )2(
 .1/337:   أوضح المسالك-ابن هشام :  ينظر)3(

 .نفسهالمصدر :   ينظر)4(

 .408ص :  الجنى الداني-المرادي :  ينظر)5(

 .السابق نفسه:  ينظر)6(

  .81 /األنعام   )7(
  .6 /الحج   )8(
 .409ص :  الجنى الداني-المرادي :  ينظر)9(

  .23/الذاريات    )10(



  

  40

ولو أنهم ( ،)2()فلوال أنه كان من المسبحين( ، نحو)1(أن تقع بعد لوال: التاسع
  ).3()صبروا

وهناك مواضع يجوز فيها الوجهان أعني فتح همزة إن وكسرها، وال أريد أن 
  .)4(أطيل بشرحها، وأكتفي بما هو من خصوصيات أن المفتوحة

، )إن(الزائدة فتكفها عن العمل، وتفيد الحصر مثل ) ما(ن بأن المفتوحة وقد تقتر
على رأي الجمهور، وال تفيد شيئاً على رأي أبي حيان األندلسي، وقد تقدم تفصيل 

  .، ومثلها َأن المفتوحة)5(المكسورة) إن(هذا الخالف في موضع 
حاالت وهو أن تكون المفتوحة معنى آخر غير التوكيد في بعض ال) أن(ولـ

وما يشعركم أنها إذا جاءت ( :بمعنى لعّل، واستشهدوا له بقراءة من قرأ قوله تعالى
  .أي لعلّها). 6( )ال يؤمنون

 )كأن:(  

. )7(كأن زيداً األسد: نحو. حرف، ينصب االسم، ويرفع الخبر، من أخوات إن
م : وأصل الكالم. )8(فهذه األداة مركبة من كاف التشبيه وأنإن زيداً كاألسد، ثم قُد

الكاف، اهتماماً بالتشبيه، ففتحت همزة أن، ألن المكسورة ال يدخل عليها حرف 
                                  

 .1/232:  شرح عمدة الحافظ-ابن مالك :  ينظر)1(

  .143: سورة الصافات اآلية  )2(
  .5: سورة الحجرات من اآلية  )3(
  . 1/228:  شرح عمدة الحافظ-ابن مالك : ينظر) 4(
  .57ص :  هذا البحث: ينظر) 5(
  .109: سورة األنعام من اآلية  )6(
محمد : ، تحقيق5/108، 1/150:  المقتضب – محمد بن يزيد المبرد أبو العباس:  ينظر)7(

 .8/81: وشرح المفصل. عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت لبنان

 المستقصي في معاني –وزياد بن مسعد . 1/303: سر صناعة اإلعراب: ابن جني :  ينظر)8(
 .هـ1/1430، ط187ص : األدوات النحوية وإعرابها
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أنك ههنا بان كالمك على : والفصل بينه وبين األصل: "قال الزمخشري. الجر
والقول بأنها مركبة ". )1(وثَم بعد مضي صدره على اإلثبات. التشبيه، من أول األمر

مركبة، من أن ) كأن(ال خالف في أن : ، حتى قال ابن هشام)2(لجمهورهو قول ا
  .)3(وكاف التشبيه

  .)4(بسيطة غير مركبة) كأن(وذهب بعضهم إلى أن 
  . )5(هي التشبيه، والتحقيق، والشك، والتقريب) كأن(أما المعاني التي تدّل عليها 

  
  .)6(الها، وحينئذ يجوز إعمالها وإهم)كأن(وقد تخفَّف 

 )لكن:(  

تنصب االسم، وترفع الخبر، وإذا اقترنت بما الزائدة يبطل عملها، وكذلك لو 
  .)7(خُفِّفت يبطل عملها أيضاً

بسيطة غير مركبة، بناؤها نادر، ال مثال له في األسماء، وال في ) لكن(و
  . )8(األفعال

                                  
  . 8/81:  شرح المفصل:ينظر ابن يعيش ) 1(
 .208 مغني اللبيب ص –، وابن هشام 1/303: سر صناعة اإلعراب: ابن جني:   ينظر)2(

  . 208ص :  مغني اللبيب-ابن هشام ) 3(
  : رصف المباني-المالقي :  ينظر) 4(
 .187ص : زياد  المستقصى في معاني األدوات النحوية:  ينظر)5(

 - ، وأبو الحسن علي بن مؤمن الحضري األشبيلي 1/480:  الكتاب-سيبويه :   ينظر)6(
 .1/101: المقرب

 المستقصى في معاني -وزياد بن مسعد . 1/381: أوضح المسالك: ابن هشام :  ينظر)7(
 .229، 228ص : األدوات النحوية

 .139ص :  المفصل-ابن يعيش :  ينظر)8(
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ب؛ فمنهم من وذهب بعض النحاة إلى أنها مركبة، واختلف في أصل هذا التركي
، )ال وإن(وقيل من ). لكن(، فطرحت الهمزة ونون )لكن َأن(قال إنها ركِّبت من 

، والكاف للتشبيه، وأن على )ال وكأن(وقيل من . والكاف زائدة، والهمزة محذوفة
  .)1(أصلها

: ، وقد شرح هذا المعنى المرادي بقوله)2(فهو االستدراك): لكن(أما معنى 
كأنك لما . تدراك أن تنسب حكماً السمها، يخالف المحكوم عليه قبلهاومعنى االس"

أخبرت عن األول، بخبر، خفت أن يتوهم من الثاني مثل ذلك، فتداركت بخبره، إن 
  . )3("ولذلك ال يكون إال بعد كالم، ملفوظ به، أو مقدر. سلباً، وإن إيجابياً

  ):لعلَّ(

) لعلَّ(حاة إلى أنه حرف بسيط، ووذهب جمهور الن. تنصب االسم، وترفع الخبر
  : لها عدة معان
والترجي يكون في الشيء المحبوب، وهو األشهر واألكثر في . الترجي: األول

  .لعل اهللا يرحمنا: ، نحو)لعّل(معنى 
  . )4(لعل العدو يقـدم: اإلشفـاق، ويكون في الشيء المكـروه، نحو: الثاني
، )6()لعلكم تهتدون(  ،) 5()لكم تشكرونلع( :نحو قوله تعالى. التعليل: الثالث

   .)7(لتشكروا، ولتهتدوا: أي
  

                                  
  .618 – 617ص :  الجنى الداني-المرادي :  ينظر)1(

 .348ص :  رصف المباني-، والمالقي 4/107:  المقتضب-المبرد :  ينظر)2(

   محمد نديم – تحقيق فخر الدين قباوه –   .615:   الجنى الداني-المرادي :  ينظر )3(
 .1/219:  شرح عمدة الحافظ-اين مالك :  ينظر)4(

  .52 /البقرة   )5(
  .53 /البقرة   )6(
 .1/220:  شرح عمدة الحافظ-ابن مالك :   ينظر)7(
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  .)1()وما يدريك لعله يزكى( :وهو معنى، ومنه قوله تعالى. االستفهام: الرابع
) لعّل(، تستعل )عقَيل(وبقي أن أشير إلى أن هناك لغة من لغات العرب وتدعى 

    .)2(لعل زيٍد قائم: دها، يقولونحرفاً حروف الجر، فتجر بها االسم الذي يقع بع

  )ليت( 

) لَتَّ: (هي آخر األدوات في هذا المبحث، تنصب االسم وترفع الخبر، ويقال
  .  )3(بالواو) لوت(و. باإلدغام

لتمني األمر المستحيل أو ما فيه عسر، وال يتمنى بها ما يمكن ) ليت(وتستعمل 
  . )4(ليت غداً يجيء: وقوعه، فال يقال

الَّتي تُستَعمل للتَّمنّي، قد تستعمل بالغياً في األمر غير البعيد وال " لَيتَ"فكلمة 
، كأن )5(المتعذّر، لِإلشعار مثالً برفعة منزلة الشخص الذي يوجه لَه المطلوب بها

مع أن الشيخ من " لَيتَك تَزورني في داِري: "يقول التلميذ الذي يِحب شيخه ويعظمه
  .)6(عادته أن يزور أصغَر تالميذه

وبهذا أكون قد أتينا إلى نهاية الفصل األول الذي شمل األدوات العاملة الخاصة 
  .أما الفصل التالي فهو في األدوات العاملة الخاصة بالفعل. باالسم

  
                                  

  .3 /عبس   )1(
 .436ص :  رصف المباني-المالقي :  ينظر)2(

 .492ص:  الجنى الداني-السابق نفسه، والمرادي :  ينظر)3(

 .1/328: أوضح المسالك: ، وابن مالك130ص: اإليضاح: القزويني :  ينظر)4(

 .130ص : القزويني اإليضاح:   ينظر)5(

. 1/359: سها وعلومها وأفنانهاالبالغة العربية، أس : الميداني عبد الرجمن حبنكة: ينظر) 6(
  .م1996= هـ1/1416ط. ، دار القلم، دمشق، بيروت.د
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  الفصل الثاني

  األدوات العاملة في الفعل

  

، ولذلك عقدت لهذا الفصل عوامل الجزم، وعوامل النصب: وهي تنقسم قسمين
  :مبحثين
  

  : عوامل الجزم2-1 

 مت مبحث الجوازم على النواصب خالف ما عليه المصنفات النحوية؛ ألنقد
  .الجوازم من خصائص الفعل، أما النصب فيشترك فيه الفعل مع االسم

  .  ما يجزم فعالً واحداً، وما يجزم فعلين: وأدوات الجزم تنقسم قسمين
  .)1()لم ، ولما ، والم الطلب، وال الطلبية(أربعة أدوات : عالً واحداًما يجزم ف

  )لم ولما(

 مضارع بجزم مختص. نفي حرف منهما كال أن: منها أمور، في يشتركان
 وقد الماضي، الزمن إلى واالستقبال الحال من زمنه وبقلب معناه، وبنفي واحد،
  ). 2(عمله تغير فال الحرف، ذاه على - التقريري سيما وال- االستفهام همزة تدخل

ال يلزم اتصاله ) لم(أن المنفي بـ: منها: في أمور) لما(عن ) لم(لكن تفترق 
هل أتى على اإلنسان حين من الدهر لم يكن ( ، نحو)3(بالحال، بل قد يكون منقطعاً
                                  

. 2/268: ، وشرح ابن طولون على ألفية ابن مالك2/393:  شرح التصريح-خالف : ينظر) 1(
  .   م2002= هـ1/1423عبد الحميد جاسم، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط. د: تحقيق

، آل 2/395: شرح التصريح: ، وخالف351 -350ص :  رصف المباني-المالقي :  ينظر)2(
م، 2007= هـ1/1428دار القبس، ط. 2/901:  اإلقناع في النحو-برجل أحمد سيد حامد
  .الرياض، السعودية

  . 2/396:  شرح التصريح-خالف : ينظر) 3(
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، )3()ولم أكن بدعائك رب شقيا( ، نحو)2(وقد يكون متصالً ،)1()  شياً مذكورا
يجوز ) لما(أن الفعل بعد : وثانيها. ، فإنه يجب اتصال نفيها بالحال)مال(بخالف 

. ) 4 (...إال في الضرورة الشعرية) لم(وال يجوز حذفه بعد .... حذفه اختياراً
  .)5()لما(بخالف . إن لم، ولولم: تصاحب أدوات الشرط، نحو) لم(أن : وثالثها

  الطلب الم

اخلة على المضـارع تفيد فيه معنى ، وهي الالم الد)6()الم األمر(وتسمى 
لينفق ذو سعة ( :، قال تعالىلـفاص بينهما لـيفص أال بشرطـه، تجزمالطلب، ف
  ).7()من سعته
 الم: "سميت منه أقل هو من إلى درجة أعلى هو ممن صادرا الطلب كان فإن
: سميت مساٍو من كان وإن". الدعاء الم: "سميت ألعلى أدنى من كان وإن ،"األمر

   ). 8"(االلتماس مال"
قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا ( :ىـه تعالـ كقولعملها ويبقى تحذف قدو
  ).10(ليقيموا: أي )9( )الصالة

                                  
  .1 /اإلنسان   )1(
  . 2/397ص :  شرح التصريح-خالف : ينظر) 2(
  .4/ مريم   )3(
  . 2/397: شرح التصريح: خالف : ينظر) 4(
  . 269ص :  الجنى الداني-المرادي : ينظر) 5(
  .2/900:  اإلقناع في النحو-آل برجل : ينظر) 6(
  .7 /الطالق   )7(
  .  2/393:  شرح التصريح-خالف : ينظر) 8(
  .31/إبراهيم   )9(
  .2/229: شرح ابن طولون: الدمشقي: ينظر) 10(
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 سبقها فإن". مثُ أو الفاء، أو الواو، "يسبقها لم إذاوحركة هذه الالم هي الكسرة، 
 التسكين لكن ،الكسر على وتحريكها تسكينها جاز المذكورة الثالثة األحرف أحد
  ). 1(أكثر

  :ال الطلبية

، )2(وهي حرف يجزم الفعل المضارع، ويخلصه لالستقبال) ال الناهية(وتسمى 
 من غيرها أو" الشرطية إن "تسبقها أالويشترط ). 3( )وال تخافي وال تحزني( نحو

  . )4(تجزم ال نافية صارت بذلك سبقت فإن ،الشرط أدوات
 أدنى من كان وإن ،"الناهية ال "سميت  لألدنىاألعلى من هاموج الطلب كان فإن
 التي ال: "سميت نظيره إلى مساو من كان وإن" الدعائية ال: "سميت ألعلى

  .)5"(لاللتماس
 أو منهما، كل محل يحل ما أوالتي تجزم مضارعين معاً : أما األدوات العاملة

  :أحدهما محل

 إن، "،)6(ى عشرة كلمة إحدوهي الجازمة، الشرطيةبأدوات  األدواتهذه  تسمى
 إن، "عدا ما أسماء؛ وكلها" أي حيثما، أنى، أين، أيان، متى، مهما، ما، ،نم إذما،
  : في بيتين فقالمالك ابن، ونظمها )7(حرفان فهما" وإذما
  
  

                                  
   .2/229: شرح ابن طولون:  ينظر)1(
  .300ص :  الجنى الداني-المرادي : ينظر) 2(
  .7 /القصص   )3(
  .2/394:  شرح التصريح-خالف : ينظر) 4(
  .2/393: السابق: ينظر) 5(
  .2/232: شرح ابن طولون: ، والدمشقي2/398:شرح التصريح: خالف: ينظر) 6(
  .2/398: شرح التصريح:  خالف: ينظر) 7(
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  ما إذ أين، أيان، متى، أي،     ومهما وما، ومن، بإن، واجزم

  )1(أسما األدوات يوباق" كإن"   " اــم إذ "وحرف أنى، وحيثما،  

  :وفيما يلي بيان هذه األدوات
 )الشرطية) إن:  

إن يقم زيد يقم عمرو، وقد : حرف يجزم فعلين، قد يجزم المضارع لفظاً نحو
إن قام زيد قام عمرو، ويجوز أن يكون فعل الشرط : يجزم الماضي محال نحو

  .)2(مضارعاً، والجواب ماضياً، والعكس كذلك
  .)3(التي تقدمت) لم(لشرطية الفعَل لالستقبال، عكس ا) إن( وتقلب 

الشرطية غالباً في األمر المشكوك في وقوعه مستقْبالً، أو هو " إن"ويستعمل 
نادر الوقوع، أما إذا كان األمر متَحقِّقَ الوقوع، أو مرجو الوقوع فيجب استعمال 

 إلى أهمية استعمال هذه األداة في ولذا نبه البالغيون). إن(الشرطية بدالً من ) إذا(
يِزيع كثير من الخاصة عن الصواب ) إذا(و) إن(وللْجهِل بمواقع : "األسلوب فقالوا

غْلَطُون4("في( .  
  :الشرطية) ما(

؛ كما فـي قولـه      )5(وهي موضوعة لما ال يعقل، ثم ضمنت معنى الشرط فجزمت          
  .)6()نها أو مثلهاما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير م(: تعالى

  
  

                                  
  .2/232: شرح ابن طولون على األلفية: الدمشقي: ينظر) 1(
  .2/903:  اإلقناع في النحو-السابق نفسه، وآل برجل : ينظر) 2(
   .186ص : رصف المباني: المالقي:  ينظر)3(
  .90ص : اإليضاح -القذويني :  ينظر)4(
   .2/399:  شرح التصريح-خالف :  ينظر)5(
  .106 /البقرة   )6(
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)نالشرطية) م:  
، كقوله )1(وهي في األصل موضوعة لمن يعقل، ثم ضمنت معنى الشرط فجزمت

  ).2( )من يعمل سوءا يجز به( :تعالى
  )مهما(

وضمنت معنى الشرط ) ما(وهي في األصل موضوعة لما ال يعقل، فهي مثل 
تسحرنا بها فما نحن لك وقالوا مهما تأتنا به من آية ل(: قال تعالى. )3(فجزمت
  ).4( )بمؤمنين

  )إذما( 

  . )5(وهي موضوعة للداللة على تعلق الجواب على الشرط
)أي(  

إذا أضيفت إلى العاقل ) أي(أن : وهي في األصل بحسب ما تضاف إليه، أي
فهي للعاقل، وإذا أضيفت إلى غير العاقل فهي له، وإذا أضيفت إلى ظرف زمان أو 

آياً ما تدعوا ( :، نحو قوله تعالى)6(ضمنت معنى الشرط فجزمتثم . مكان فهي له
وهي في اآلية بمعنى أي اسم؛ ألن تنوينها عوض عن . )7( )فله األسماء الحسنى

  .)8(المضاف إليه
  

                                  
   .2/399: شرح التصريح: خالف: نظر ي)1(
  .123 /النساء   )2(
  .2/399: شرح التصريح: خالف: ينظر) 3(
  .132 /األعراف   )4(
  .52ص : ، وشرح الكفراوي508ص :  الجنى الداني-المرادي : ينظر) 5(
  .52ص : شرح الكفراوي: الكفراوي: ينظر) 6(
  .110/اإلسراء   )7(
   .2/233: ولونشرح ابن ط: الدمشقي:  ينظر)8(
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  )متى(

، ولذلك جزمت، نحو )1(هي في األصل ظرف زمان، ثم ضمنت معنى الشرط
  :قول الشاعر

  )2(متى أضع العمامة تعرفونيأنا ابن جال وطالع الثنايا      
  )أيان( 

  .)3(، ثم ضمنت معنى الشرط فجزمت)متى(هي في األصل ظرف زمان، مثل 

  )أين( 
هي في األصل موضوعة للداللة على المكان، ثم ضمنت معنى الشرط؛ 

  .)5( ) تكونوا يدرككم الموتأينما( :، كقوله تعالى)4(فجزمت
  )أنَّى (

،  ثم ضمنت معنى )أين(ة على المكان مثل وهي في األصل موضوعة للدالل
  .)6(الشرط فجزمت

  )حيثما (

أي تدل على المكان، ثم ضمنت الشرط، ) أين وأنَّى(وهي في األصل مثل 
  :، قال الشاعر)7(فصارت من الجوازم

  )1(    حيثما تستقم يقدر لك اهللا نجاحاً في غابر األزمان
                                  

   .السابق نفسه:  ينظر)1(
 . 2/643: البيت منسوب إلى سحيم بن وثيل الرياحي، في الشعر والشعراء) 2(

  .2/656 : همع الهوامع-السيوطي :  ينظر)3(
   .2/399: شرح التصريح: خالف:  ينظر)4(
  .78 /النساء   )5(
   .2/235: شرح ابن طولون: الدمشقي:  ينظر)6(
   .2/399:  شرح التصريح-خالف :  ينظر)7(
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  :عوامل النصب 2.2

 حروف، وكلها ، الفعلتنصب التي األدوات على للكالم معقود المبحث هذا
 أما ،)2(مباشرة بنفسها المضارع تنصب األربعةوهذه  ،"كي إذن، لن، أن،" :وهي
 الذي وإنما بنفسها، تنصبه فال  التي يذكرها النحاة لنصب المضارعاألحرف بقية

 ولذلك .والمضارع األحرف تلك من حرف كل بين وجوبا المضمرة" أن: "هو ينصبه
  :  اقتصرت على العوامل األربعة فقط، وفيما يلي بيانها

 )المصدرية) أن:  

المصدرية، والمخففة من : )3(الحرفية عشرة أقسام) أن(ذكر النحويون أن 
أما أنت منطلقاً : الثقيلة، والمفسرة، والزائدة، والشرطية التي تفيد المجازاة نحو

، والتي )إذْ(، والتي بمعنى )لئال(بمعنى ، والتي )ال(انطلقت،  والنافية التي بمعى 
  . )4(المخففة من الثقيلة،  والعاشرة هي الجازمة لدى الكوفيين) إن(بمعنى 

التي هي إحدى نواصب الفعل المضارع، بل هي أم ) المصدرية(لكن يعنينا هنا 
  . )5(الباب
 وال لفظا، تنصبه ال الماضي على دخلت إذاف ،والمضارع الماضي على تدخلو
 تتركه وإنما. زمنه تغير وال -مطلقا ينصب ال الماضي ألن- ؛محال وال تقديرا،
  ).6(أهله إلى الحق عاد بأن فرحت: نحو حاله؛ على

                                                 
   .2/235: ، وشرح ابن طولون7/20: البيت بال نسبة في خزانة األدب:  ينظر)1(  =
   .2/357:  شرح التصريح-خالف :  ينظر)2(
  .  216ص :  الجنى الداني-المرواني :  ينظر)3(
  .  السابق نفسه:  ينظر)4(
  .  217ص : الجنى الداني: المرادي :  ينظر)5(
    .2/362: شرح التصريح: خالف : ر ينظ)6(
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 محال، أو تقديرا، أو لفظا، وجوبا؛ فتنصبه المضارع على دخلت إذاأما 
  ).1(لالستقبال زمنه وخلصت

ـ  الجملـة  مـع  )أن (تـسبك  أن البدوكذلك أنه     وغيـر  المـضارعية - ةالفعلي
 عن يغني مؤول، مصدر إيجاد إلى يؤدي اًخاص سبكا عليها تدخل التي -المضارعية

 أو فـاعال،  يكـون  فقـد : "الجملة حاجة حسب على ويعرب ؛"عليه دخلت وما أن"
  .)2(ونحو ذلك خبرا، أو مبتدأ، أو مفعوال،

  )لن( 

 ؛)3(غالبا ضالمح للمستقبل زمنه ويخلص بنفسه، ينصبه بالمضارع، مختص
   .)4( )لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون( :تعالى قوله نحو

 فإذا. عنه خارجة بقرينة إال تأييد وال دوام بغير النفيمعنى  يفيد حرف وهو
 تاقمؤ نفيا - غالبا- المحض المستقبل الزمن في معناه ىنف المضارع على دخل
 أشرب، لن: أو أسافر، لن: يقول فمن ويستمر، يدوم أن غير من يطول أو يقصر

 يعود معينة، مدة األزمنة قابل في -غيره أو- السفر نفي يريد فإنما ،...هذا نحوو
 إال المستقبل، في  المستمر الدائم النفي يريد وال شاء، إن ونحوه، السفر إلى بعدها
، وهذا ما ذهب إليه )5(واالستمرار الدوام على تدل" لن "الحرف مع قرينة وجدت إن
  .)7(تأبيد النفي: خالفاً للزمخشري حيث يرى أنها تفيد التأبيد، يعني. )6(لجمهورا

                                  
    .السابق تفسه:  ينظر)1(
  .2/884: اإلقناع في النحو: آل برجل:  ينظر)2(
  . 355ص : رصف المباني: المالقي :  ينظر)3(
  .92 /آل عمران   )4(
  . 2/357: شرح التصريح: خالف:  ينظر)5(
  . المصدر السابق نفسه:  ينظر)6(
. سامي بن حمد المنصور: تحقيق. 102ص : ذج في النحواألنمو: الزمخشري:  ينظر)7(

  . م1999=هـ1/1420ط
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قال ( :موسى لسان على تعالى قوله ومنه أحيانا؛ الدعاء النفي مع يتضمن قدو
 ربه، مع المتكلم أدب ألن"  )1( ) ظهيراً للمجرمينرب بما أنعمت علي فلن أكون

 يكون ألمر القاطع النفي ال الدعاء، متضمنا الكالم يكون أن يقتضيان بالغيب؛ وجهله
  .)2(..." ؟حاسم برأي فيه يقطع فكيف شيئا؛ عنه المتكلم يدري ال المستقبل، في

  )كي( 

 المختص المحض، المصدري النوع: منها يعنينا األنواع؛ متعدد حرف وهو
  المضارعزمن وتخلص مباشرة، بنفسه وجوبا وبنصبه المضارع، على بالدخول
  .)3(بلللمستق

 بعده المصدرية" أن "وقوع عدم مع الجر الم بعد وقوعه :مصدريته وعالمة
  .)4(جئت لكي أتعلَّم العلم: نحو

 معنى، المصدرية" أن: "مثل وهو". المصدرية كي: "باسم النوع هذا ويشتهر
 .الضرورة حالة في إال بعده،" المصدرية أن "وقوع يصح ال ولهذا ،وسبكا وعمال،
 من قبلها لما علة بعدها ما ألن" التعليل ال: "باسم" كي "قبل التي )الجر مال( وتسمى
  ).5(مثبت كالم

  )إذن( 

إذن (نحو قولك  ،)6(والجزاء الجواب على تنصب المضارع بنفسها، وتدّل
  :)7(وتعمل النصب في الفعل المضارع بشروط. سأزورك: جواباً لمن قال) ُأكرمك

                                  
  .17 /القصص   )1(
  .م، دار المعارف، مصر3/1966ط.  4/300: النحو الوافي:  ينظر حسن عباس)2(
  . 2/205: شرح ابن طولون: الدمشقي:  ينظر)3(
  . 290ص : رصف المباني: المالقي:  ينظر)4(
  . 2/359: تصريحشرح ال: خالف:  ينظر)5(
  .2/312:  الكتاب-سيبويه : ينظر )6(
  . 2/367: اإلقناع في النحو:  ، وآل برجل2/209:  شرح ابن طولون-الدمشقي :  ينظر)7(
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   .محضا مستقبال ابعده المضارع زمن يكون أن -1
 إن بالقسم الفصل ويجوز ،بينهما فاصل بغير مباشرة بالمضارع اتصالها -2
  . الوالدين أغضب ال واهللا إذن: بهما الفصل ومثال. معا بهما أو النافية،". ال "أو وجد

- اإلعراب في قبلها بما بعدها ما يرتبط فال جملتها؛ صدر في تقع أن -3
 لت،مأه آخرها إلى جملتها صدر عن تأخرت فإن - لمعنىا في ارتباطهما من بالرغم
  .كلماتها بين حشوا وقعت إن وكذلك

وإذا تحدث النحاة عن عمل هذه األداة، فإنهم يذكرون بعض المسائل المهمة التي 
، فقد اختلفوا في ذلك، فذهب )إذن(تتعلق بها، ومن ذلك كيفية الوقف على نون 

  . ، لشبهها بالمنون المنصوب)إذاْ(لف الجمهور إلى أنها يوقف عليها باأل
وذهب بعضهم إلى أنها يوقف عليها بالنون، ألنها بمنزلة أن ولن، ألن آخرها 

  . )1(نون ساكتة
  : )2(وكذلك اختلفوا في رسمها، على ثالثة مذاهب

وصحح هذا ابن هشام، . أنها تكتب باأللف وكذلك رسمت في المصحف: أحدها
 هو هذا )إذاً( إحداها مسائل ثالث في ألفا الساكنة النون قلب الوقف في يجب: " فقال

 أنه أبدا إذا تفلحوا ولن نحو على الوقف في القراء تختلف وال ...الصحيح
  . )3("باأللف

ونسب إلى المبرد أنه قال يجب أن تكتب بالنون، . أنها تكتب بالنون:  الثاني
ي يد من يكتب إذن باأللف، أشتهى أن أكو: "وهو الصواب، ونسب إليه أيضاً أنه قال

  . )4("ألنها مثل أن ولن، وال يدخل التنوين في الحروف
                                  

  .  89ص : ، والكليات1/214: حاشية الصبان: الصبان:  ينظر)1(
  .  366ص : الجنى الداني: المرادي:  ينظر)2(
. الحميد عبد الدين محيى محمد : تحقيق. 327ص : لندىشرح قطر ا: ابن هشام:  ينظر)3(

  .القاهرة. هـ1383 ، 11ط
 =. 3/171، اإلنشا صناعة  فيصبح األعشى: أبو العباس شهاب الدين أحمد: القلقشندي:  ينظر)4(
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التفصيل، فإن ألغيت كتبت باأللف، لضعفها، وإن عملت كتبت : والثالث

  . )1(بالنون
  خاتمةال

بحمد اهللا وبنعمته تتم الصالحات، والصالة والـسالم علـى أشـرف األنبيـاء              
  .وبعد. ينوالمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمع

 إلى نهاية ما أردت تحريره في هذا البحث الذي كان           -بتوفيق من اهللا  -فقد أتيت   
وبدأته بمقدمة اشـتملت علـى      ،  )األدوات العاملة وخصائصها النحوية    (:موضوعه

إبراز أهمية األدوات ودوافع اختيار البحث فيها، ثم مهدتُ للبحـث ببيـان مفهـوم               
 عقدت فصلين لهذه الدراسة، وكان الفصل األول        األدوات لغة واصطالحاً، وبعد ذلك    

عن األدوات العاملة في االسم فقط، واستغرق هذا الفصُل ثلثـي الرسـالة؛ لكثـرة               
  . األدوات العاملة المختصة باالسم، ولذا كانت مباحثه أربعة

أما الفصل الثاني فهو في األدوات الخاصة بالفعل، وكان الحديث عنها في 
  ).، والنواصبالجوازم(مبحثين 

  :وقد توصل البحث إلى بعض النتائج، وأهمها ما يلي
 أن لألدوات فنّاً خاصاً بها، وتعرف مصنفاته بكتب معاني الحروف، كمعاني -1

الحروف للزجاجي، ورصف المباني للمالقي، والجنى الداني في حروف 
  .  المعاني للمرادي، وغيرها

يع الفنون العربية واإلسالمية والسيما  أن فن األدوات فن دقيق، يرتبط بجم-2
  .تفسير القرآن الكريم
                                                 

  .   م1987 /1ط. دمشق ،الفكر دار، طويل علي يوسف: تحقيق  =
  .  366ص : الجنى الداني: المرادي:  ينظر)1(
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 أنه ال مناص لمن يريد فهم دقائق العربية أن يلم بمعرفتها ومعرفة -3
  .خصائصها؛ ألنها بمثابة المسمار لألشياء المترابطة

 علم األدوات علم يجمع ما تشتَّت وتفرق في بطون كتب النحو، فينظمها في -4
  . شكل معجم، فيسهل اإلحاطة بكل ما يتعلق باألداةسلك واحد، على

 األداة العاملة هي التي اختصت بنوع من أنواع الكلمة، فإذا اختصت باالسم -5
أما . فتعمل فيه، كحروف الجر، وإن اختصت بالفعل عملت فيها، كالجوازم

العوامل المشتركة في الدخول على االسم والفعل فإنها ال تعمل؛ ألنها ال 
  .الحجازية) ما(ص بنوع دون نوع، ما عدا أداة واحدة هي تخت

وأخيراً أود أن ألفت نظر الباحثين إلى أن هناك موضوعات في مجال البحث 
الزوائد من : (، ونحو)األدوات المهملة وخصائصها النحوية: (في األدوات، ومن ذلك

حو ذلك من ون) أدوات النفي في القرآن الكريم(، و)األدوات في اللغة العربية
واهللا أسأل . الموضوعات التي لم تتطرق إليها أيدي الباحثين بحسب علمي المحدود

  .والحمد هللا رب العالمين. التوفيق والسداد
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  المراجع 
 

 – دار المعارف -2، ط،ديوان امرئ القيس  ) هـ  1383: (و الفضل محمد  إبراهيم أب 
  .القاهرة 

 الكاتـب  أدب في السائر مثللا )م1995 (:ابن األثير أبي الحسن عز الدين بن علي       

  .بيروت ،العصرية المكتبة، الحميد عبد الدين محيي محمد  تحقيق ،والشاعر
شرح ابن الناظم على ألفيـة ابـن       )م2000 (:ابن الناظم أبي عبداهللا بدر الدين محم      

 1العلمية، بيروت لبنان، ط   محمد باسل عيون السود، دار الكتب       : تحقيقمالك،  
 .هـ1420

  القلم دار،  هنداوي حسن : تحقيقسر صناعة اإلعراب،    :  بن جني أبي الفتح عثمان    ا
  . م1985 ،1، طدمشق
 . مصر ،المخصص )هـ1327(  أبي الحسن علي بن اسماعيلابن سيده،

 عبـد  الـدين  محيي محمد: تحقيق،  عقيل ابن شرح )م1985 (:ابن عقيل بهاء الدين   
 .2ط. دمشق .الفكر دار. الحميد

أحمـد  : ، تحقيـق  الشعر والشعراء  )م1998 (:بة أبي محمد عبداهللا بن مسلم     ابن قتي 
  .هـ1418، 2دار الحديث بالقاهرة، طمحمد شاكر، 

لتـسهيل الفوائـد    (التسهيل   )م1968 (:ابن مالك أبي عبداهللا جمال الدين بن محمد       

  .القاهرة/، ط)وتكميل المقاصد
 وعـدة  الحـافظ  عمـدة  شرح )هـ1397 (:ابن مالك أبي عبداهللا جمال الدين محمد      

 .بغداد العاني، مطبعة الدوري، عدنان تحقيق ،الالّفظ

  . لبنانبيروت – صادر دار/1، طلسان العرب )ت.د(ابن منظور رضوان بن أحمد
 بـن ا ألفيـة  إلى المسالك أوضح )م1979(ابن هشام أبو محمد عبداهللا جمال الدين،      

  . لخامسةا الطبعة، بيروت – الجيل دار: الناشر - مالك
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إميـل بـديع    : ، تحقيق شرح المفصل  )م2001 (:ابن يعيش أبو البقاء يعيش بن علي      
 .هـ 1/1422دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط. يعقوب

األدوات النحوية وتعـدد معانيهـا الوظيفيـة        )م  1989(أبوالسعود حسنين الشاذلي،    

  . سكندريةدار المعرفة الجامعية، اإل/. 1 طدراسة تحليلية تطبيقية،
، علـي الهاللـي   : ، تحقيق تهذيب اللغة ) ت.د(منصور محمد بن أحمد   األزهري أبي   

  .الدار المصرية للتأليف والترجمة 
، تحقيق محمـد باسـل      شرح التصريح على التوضيح    )هـ1421 (:األزهري خالد 

 .1 الكتب العلمية، بيروت لبنان، طعيون السود، دار

حسن حمد، دار : ، تحقيقشرح األشموني )م1998(األشموري أبو الحسن نور الدين،
 .هـ1419، 1لعلمية، بيروت لبنان، طالكتب ا

دار القـبس،   . 2/901،  اإلقنـاع فـي النحـو      )م2007(آل برجل أحمد سيد حامد،    
  .، الرياض، السعودية/هـ1/1428ط

ـ 745ت (تفسير البحر المحيط  : األندلسي أثير الدين محمد بن يوسف بن حيان         ،)هـ
إحيـاء التـراث العربـي،      قيق عبـد الـرازق المهـدي، دار          تح )م2002(
  .هـ 1/1423ط

 وبل الندى قطر شرح )هـ1383(األنصاري بن هشام أبو محمد عبداهللا جمال الدين       

 .القاهرة. 11ط. الحميد عبد الدين محيى محمد: تحقيق ،الصدى

قيـق  ، تح مغني اللبيب )م  1964(: األنصاري بن هشام أبو محمد عبداهللا جمال الدين       
  .المبارك حمد اهللا، بيروت

 في الذهب شذور شرح )م1984 (:األنصاري بن هشام أبو محمد عبداهللا جمال الدين       

، دمشق ،للتوزيع المتحدة الشركة،  الدقر الغني عبد: تحقيق،  العرب كالم معرفة
 .1ط

 ،العرب لسان لباب ولبخزانة األدب  )م1998 (:البغدادي عبدالقادر بن عمر با يزيد
  .، بيروتالعلمية الكتب دار، يعقوب بديع ميل، وإطريفي نبيل محمد :يقتحق
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، أنوار التَّنْزيـل وأسـرار التأويـل      (تفسير البيضاوي المسمى    : البيضاوي القاضي 
الكتـب العلميـة،      دار  منشورات محمد علي بيضون،    )م2003 ()هـ791ت(

  .هـ1424،/1بيروت لبنان، ط
أساليب القصر في أحاديث الصحيحين ودالالتها  )هـ1425(الثبيتي عامر بن عبداهللا،

  .، المدينة المنورة1لوم والحكم، ط مكتبة العالبالغية،
 : تحقيـق ،  دالئل اإلعجـاز   )م1995 (:الجرجاني أبي بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن     

  .1، طبيروت – العربي الكتاب ار، دالتنجي محمد
تاج اللغة  (الصحاح   )م1999 (،)هـ393ت( :الجوهري أبو إسماعيل حماد بن نصر     

أميل بديع يعقوب، ومحمد نبيل طريفي، دار الكتـب         : تحقيق) وصحاح العربية 
 .هـ1420، 1لعلمية، بيروت لبنان، طا

  .، دار المعارف، مصر3،  طالنحو الوافي ) م1966(حسن عباس
، مكتبة األنجلـو    األدوات النحوية ودالالتها في القرآن الكريم      )ت.د(خضير محمد، 
  .القاهرة. ريةالمص
 .، استانبولشرح الكافية) هـ1310 :(د بن حسنالرضي محم

تـاح  عبد الف : ، تحقيق معاني الحروف )م  1981(: الرماني أبو الحسن علي بن عيسى     
  .هـ1401شلبي، دار الشرق جده، 

، تاج العروس من جـواهر القـاموس       )ت.د(الزبيدي مرتضى بن محمد بن محمد     
  .مطبعة الحكومة، وزارة اإلعالم، الكويتتحقيق عبد الكريم الغرباوي، 

: تحقيـق ،  المعـاني  حروف )م1984 (:الزجاجي أبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق     
  .1، طبيروت – الرسالة سسة مؤ، الحمد توفيق علي

 حقـائق  عـن الكـشاف    )م1983 (:بن عمر بن محمد   محمد  الزمخشري أبو القاسم    

  دار ،المهـدي  الرزاق عبد: تحقيق،  يلالتأو وجوه في األقاويل وعيون يلِزنْالتَّ
  .بيروت – العربي التراث إحياء
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، اإلعـراب  صـنعة  فـي  المفصل )م1993 (:الزمخشري أبو القاسم محمد بن عمر     
  .1،  طبيروت ،الهالل مكتبة، بوملحم علي: تحقيق

، العـرب  أمثال في ستقصىالم )هـ1987 (:الزمخشري أبو القاسم محمد بن محمد     
  .2ط. بيروت ،ميةالعل الكتب دار

سامي : ، تحقيق األنموذج في النحو   )م1999(الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر،     
  .هـ1/1420ط. بن حمد المنصور

  .1 األدوات النحوية وإعرابها، طالمستقصى في معاني) هـ 1430(: زياد مسعد
ـ 626ت( :السكاكي أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي        مفتـاح   )م2000 (،  )هـ

، 1علمية، بيروت لبنـان، ط    عبد الحميد هنداوي، دار الكتب ال     : تحقيق،  العلوم
  .هـ 1420

ـ   : ، تحقيقالكتـاب  )م1983 (:سيبويه عمر بن عثمان بن قنبر  د عبـد الـسالم محم
 .هـ1403، 3هارون، عالم الكتب، ط

 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحـاة،       )ت.د(السيوطي عبدالرحمن جالل الدين   
 .  أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت: قللسيوطي، تحقي

، الجوامـع  جمـع  شرح في الهوامع همع )ت.د(:السيوطي عبدالرحمن جالل الدين   
  .التوفيقية المكتبة، هنداوي الحميد عبد :قيق، تح2/420

، والـشعر  الكتابة الصناعتينكتاب   )م1986(العسكري الحسن بن عبداهللا بن سهل       
، العـصرية  المكتبـة ،  إبراهيم الفضل أبو ومحمد البجاوي حمدم علي: تحقيق

  .هـ1406 بيروت، 
اللباب فـي علـل      )هـ1995 (:العكبري أبو البقاء مجيب الدين عبداهللا بن الحسين       

  .دمشق - الفكر  دار/1، ططليمات مختار غازي: تحقيق البناء واإلعراب،
إبراهيم شـمس   : ، تحقيق رآنمعاني الق  )م  2002(: الفراء أبي زكريا يحيى بن زياد     

  .هـ 1423، 1لبنان، ط–الدين، دار الكتب العلمية، بيروت 
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: ، تحقيق جمهرة أشعار العرب   )هـ1406 (:القرشي أبي زين محمد بن أبي الخطاب      
 .، دار الكتب العلمية بيروت علي قاعود ط

اإليـضاح فـي علـوم       )م1998 (:القزويني الخطي جالل الدين محمد بن القاضي      

  .4/ طبيروت ،العلوم إحياء ، دارالغةالب
  دار   شروح التلخيص، مجموعة خمسة كتب،     )ت.د(:القزويني جالل الدين وآخرون   

  .الكتب العلمية، بيروت لبنان
 :تحقيـق  ،اإلنـشا  صـناعة  في األعشى صبح )م1987 (:القلقشندي أحمد بن علي   

  .1ط. دمشق – الفكر دار، طويل علي يوسف
، للشيخ حـسن  شرح الكفراوي على متن اآلجرومية  )ت.د(الكفراوي حسن بن علي  

 .الكفراوي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي

 المـصطلحات  فـي  عجـم م (الكليات )م1998 (:الكفوي أبي البقاء أيوب بن موسى     

 مؤسـسة  ،المـصري  محمـد و ،درويـش  عدنان: تحقيق ،)اللغوية والفروق
  .هـ1419 ،بيروت ،الرسالة

 رصف المباني في شرح حـروف المعـاني،        ) م1985(: قي أحمد بن عبدالنور   المال
/ 2، ط  القلم للطباعة والنـشر والتّوزيـع، دمـشق        أحمد الخراط، دار  : تحقيق
 .هـ 1405

محمـد عبـد الخـالق      : ، تحقيق المقتضب )ت.د(:المبرد أبو العباس محمد بن يزيد     
 عضيمة، عالم الكتب، بيروت لبنان

، مطبعة عيسى الحلبـي،     على شرح األشموني   حاشية الصبان ) ت.د( ، علي ،محمد
  .مصر

 ابن ألفية بشرح والمسالك المقاصد توضيح )هـ1428 (:المرادي الحسن بن قاسم   

  .1، طالعربي الفكر دار، سليمان علي الرحمن عبد: تحقيق، مالك
  
 



  

  61

 فخر: ، تحقيق الجنى الداني في حروف المعاني     )م1992 (:المرادي الحسن بن قاسم   
العلميـة، بيـروت لبنـان،      الدين قباوة، ومحمد نـديم فاضـل، دار الكتـب           

  .هـ1/1413ط
المعجـم   )ت.د(:النجار محمـد   مصطفى إبراهيم والزيات أحمد وعبدالقادر حامد و      

  .الدعوة دار، العربية اللغة مجمع :تحقيقالوسيط، 
ي الـدين    تحقيق محمد محي   ،األمثال مجمع) ت.د(: الميداني أحمد بن محمد بن محمد     

  .بيروت – المعرفة دار .عبد الحميد
، دار  البالغة العربية، أسسها وعلومها وأفنانها     )م1996(الميداني عبدالرحمن حنبك  
  .هـ1/1416ط. القلم، دمشق، بيروت

 فنـون  فـي  األربنهايـة    )م2004(ن عبدالوهاب، ـن أحمد ب  ـالنويري شهاب الدي  

 /1، ط لبنـان / بيروت ،العلمية بالكت دار ،وجماعة قمحية مفيد: تحقيق،  األدب
  .هـ 1424

  
  
  
  

                    


