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 مبطالت العمل النحوي

 هادي أمحد فرحان الشجريي

  أستاذ مساعد يف النحو والرصف، قسم اللغة العربية، كلية الرتبية،

 بغداد -اجلامعة العراقية 

 

 (ـه2/11/1437يف  للنرش هـ،   وقبل25/3/1437)قدم  للنرش يف  

 

 .اإللغاءالنحو، اإلعراب، العمل، العوامل، اإلبطال، :الكلامت املفتاحية

تعّددت العلُل التي من أجلها ُأبطِل عمُل العوامل، فهناك علٌل تتعلق بالعامل وما يطرأ   :البحث ملخص

 عليه من تغيري، وهناك علل أخرى تتعلق بنظم الكالم وترتيبه، وقد ُيبطِل عمَل العامل أكثُر من علة.

 وقد توزعت املادة العلمية يف ثالثة مباحث: 

هو بعنوان: العمُل النحوّي والعوامُل املُبطَلُة، وقد تناولت فيه فكرة العمل النحوي، املبحث األول: و

 وتعداد العوامل التي أثبَت البحث واالستقصاء إبطال عملها.

واملبحث الثاين: وهو بعنوان: العلل الذاتّية املُبطِلة للعمل النحوّي، وقد فّصلت فيه العلل التي طرأْت عىل 

 وّي فأبطلت عمله. ذات العامل النح

واملبحث الثالث: وهو بعنوان العلل النظمّية املُبطِلة للعمل النحوّي، وتناولت فيه العلل الطارئة عىل نظم 

 .الكالم، وأبطلت َعَمَل العوامل النحوّية
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Abstract: Numerous ills for which invalidated the work of factors , there is a factor related 
to the ills and hardly changed , and there are other ills related to speech and ranking 
systems , has invalidated a worker works more than a bug. 
The nature of this research has required that article is organized with an introduction , and 
three sections: 
First topic: It is entitled: Work grammar factors revoked , has dealt with the idea of 
grammar work , and enumerate the factors that proved to invalidate the research and survey 
work. 
The second topic: It is entitled: ills self revoked to work grammar , has separated the ills 
that have occurred on the same factor grammar Vibtalt work. 
The third section , entitled systemic ills revoked to work grammar , and dealt with the 
emergency speech systems ills, and overturned entering the work grammatical factors.  
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 مقدمة 

احلمدهلل الذي عّلق املثوبة والعطايا بالعمل، ورصف 

التكاليف والّرزايا بالعلل، سبحانه املعظم ذي املالئك 

 والظلل.

والصالة والسالم عىل نبّينا حممد الناطق باحلكم 

وجوامع الكلم، وعىل آله وأصحابه والسائرين عىل 

 ألثر من كّل األمم.ا

هلل دّر العربية ما أوسعها من لغة شغلت الناس عىل 

تطاول أيام عمرها، وما أدّق نظامها وأحكم بناءها، 

فنُِسَج بنظم حروفها قرآننا، هلل دّر العقول التي عاشت 

من أجل تبيان أحكامها، فمألت األوراق بحسنات 

 حروفها وألفاظها.

ة عىل نظرية العامل، وبعد، فقد ُبنَِي نحُو العربي

فكان لّبه وأساسه اإلعراب الذي يلحق أواخر الكلم، 

فبّّيَ َما يطرُأ عليها من تغيري كان له أثره يف تغيري 

املعنى، ويف زمحة الدراسات النحوية الكثرية التي 

دارت عن العامل، تناثر كالم األئمة يف أبواب متفرقة 

وتنزع  عن بعض العلل التي تبطل عمل هذا العامل،

منه أثره الذي عرف له فيام بعده من الكلم، فكان هذا 

البحث حماولة جلمع ذلك الشتات ونسجه يف نظام 

واحد، والبحث بعد ذلك عن داللة هذه الظاهرة 

النحوية؛ فالعامل النحوي إن كان بأثره الظاهر واملقدر 

من حركات اإلعراب ترمجانًا للمعاين الكامنة يف نفس 

داللة إبطاله عن العمل؟ هل يبطل معه املتكلم، فام 

يه بحركاته فيام بعده أم هو تنوع يف  معناه الذي كان يؤدِّ

 األسلوب للتعبري عن معاٍن أخرى؟

من بداهة القول َأْن نجيَب أنَّ معنى الرتكيب الذي 

كان فيه العمل هو غري معناه عندما بطل فيه تأثري 

فقدانه العامل، ولكن فقدان العامل عمله ال يعني 

ملعناه؛ فلأللفاظ معاٍن ذاتّية مشهورة، والطارئ اجلديد 

الذي أبطل تأثريها قد أحدث فيها معنى جديدًا دقيقًا 

يف غالب األحوال، وهذا ما سنكشف عنه يف قابل 

 الصفحات. 

 

  موضوع البحث

ا من يف مظاّن  النحويةَ  العوامَل  د البحُث يرتّص 

العوامل التي بطل ينتقي منها  مَّ الكتب املعتمدة، ثُ 

ف تلك العوامل عىل حسب العلل عملها؛ ثم يصنّ 

التي أبطلت عملها، ويقدمها للقارئ جمموعة منظمة 

  يف صفحات حمدودة.

وقد تعددت العلل التي من أجلها ُأبطِل عمُل 

العوامل، فهناك علل تتعلق بالعامل وما يطرأ عليه من 

وترتيبه، تغيري، وهناك علٌل أخرى تتعلق بنظم الكالم 

وقد ُيبطِل عمَل العامل أكثُر من علة، لذا فقد يتكرر 

 ذكره يف أكثر من موضع تبًعا لنوع العلة التي نذكرها.

ويف أثناء حديثي عن إبطال عمل العوامل ربام 

طرق سمع القارئ الكريم ألفاظ تبدو مرادفة ملعنى 

هذا املصطلح مثل: اإلمهال، واإللغاء، والَكّف، واملنع 
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عمل، والعْزل، ولكني آثرت أْن يكوِن عنوان من ال

البحث مصطلح )املبطالت(؛ ألنِّ كّل مفردة من 

ا لعدم  املفردات املتقدمة ال متثل ما أنشده بدقة، إمَّ

شهرهتا يف باب االصطالح النحوّي، مثل )العزل( 

و)املنع(، أو لشهرهتا يف أبواب خاصة، مثل: )اإللغاء( 

ا(، أو )الكّف( املشهور املشهور يف باب )ظن وأخواهت

يف باب )إّن وأخواهتا(، أو أنَّ معناها اللغوي يتجاوز 

حدود البحث مثل )اإلمهال( الذي يدّل عىل ترك 

العمل تارة، أو عىل عدم االستعامل تارة ُأخرى، وهو 

أشهر معنييه. )ينظر: اإلمهال يف النحو: د. جهاد 

 (.57م، 2007يوسف العرجا، 

 

  الدراسات السابقة

قد سبق هذا البحث بدراسات تناولت بعض 

أطرافه بطريقة معينة يراها كاتبها، ومن تلك 

  :(1)الدراسات

األسامء العاملة عمل الفعل، رسالة دكتوراه  -1

للطالب: نواف بن جزاء احلارثي، كلية اللغة العربية، 

هـ، 1418اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، سنة 

عامل من األسامء العاملة تناول فيها رشوط عمل كل 

                                                 
( أفادين هبذه العناوين بتفاصيلها أحد حمكمي البحث، وقد 1)

جهدت يف احلصول عليها، وقد وفقت يف احلصول عىل 

ن الفرق بّي دراستي وتلك بعضها، فأفدت منها يف بيا

 الدراسات.

 عمل الفعل، ويبطل عملها بتخلف هذه الرشوط.

القواعد الكلية للعوامل النحوية، رسالة  -2

ماجستري للطالبة: وفاء بنت عبداإلله بن قاسم 

اجلحديل، كلية اللغة العربية، جامعة اإلمام حممد بن 

هـ، تناولت فيها القواعد 1436سعود اإلسالمية، سنة 

مل النحوية التي تتصل باإلعامل واإلبطال الكلية للعوا

 مع التطبيق عليها.

علة إمهال االسم العامل يف النحو العريب،  -3

د.منرية بنت حممود احلَمد، بحث منشور يف جملة 

، 152اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، العدد 

ويتناول هذا البحث أسباب إبطال العامل، وقرصت 

 إلمهال األسامء العاملة. الباحثة عملها يف التعليل

اإلمهال يف النحو، د.جهاد يوسف العرجا،  -4

بحث منشور يف جملة اجلامعة اإلسالمية بفلسطّي، 

م، 2007املجلد اخلامس عرش، العدد الثاين، سنة 

استوفت الباحثة فيه الكالم عىل إمهال مجيع العوامل 

 من األفعال واحلروف واألسامء.

ا بأينِّ عمدُت إى وقد متيزت دراستي عن سابقاهت

استنباط عناوين جامعة ملبطالت العمل النحوي من 

خالل التأمل يف العوامل املبطلة، وترتيبها بطريقة مل 

يتطرق إليها باحث ممن سبق، فالدراسة تتجه إى 

 تشخيص مبطالت العمل ال إى العوامل النحوية.

يف حّي أنَّ الدراسات السابقة قد تناولت جزئية 

ا ركزت  خاصة كام يف الدراسة األوى والثالثة، أو أنَّ
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عىل العوامل أو قواعد العمل النحوي كام يف 

الدراستّي الثانية والرابعة، مع قصور هاتّي الدراستّي 

 عن استيفاء مجيع مبطالت العمل النحوي.

 

   حدود البحث

العوامل النحوية التي أبطل عملها يف الرتكيب، 

لت العمل النحوي الذاتية والعلل املتنوعة التي أبط

 منها والرتكيبية.

 

  أهداف البحث

 هيدف البحث إى:

مجع العوامل النحوية املبَطلة ِمن مظانا  -1

 وترتيبها عىل َوْفق مباحث اخلطة.

ل الذاتية التي هبا يبطل عمل لالتعريف بالع -2

العوامل النحوية، ورشحها وتوضيحها بالشواهد 

 العربية الفصيحة.

ل النظمية التي تطرأ عىل التعريف بالعل -3

الرتكيب فتبطل عمل العوامل التي تدخل عليها، 

 وتوضيحها بالشواهد العربية الفصيحة.

  منهج البحث

الذي يقوم عىل  الوصفّي يعمد البحث إى املنهج 

استنباط العوامل  مَّ استقراء الكتب النحوية املختلفة، ثُ 

 مَّ ، ثُ النحوية التي طرأ عليها تغري يف عملها لعلة ما

 ترتيب تلك العلل حسب قرهبا يف مباحث مستقلة.

  خطة البحث

اشتملت خطة البحث عىل مقدمة تضمنت: 

موضوع البحث، وحدوده، وأهدافه، واملنهجية املتبعة 

 يف عرض مادته.

 مَ سَّ قَ تُ  نْ اقتضت طبيعة البحث بعد هذه املقدمة أَ  مَّ ثُ 

 ته عىل ثالثة مباحث:مادَّ 

بعنوان: العمُل النحوّي : وهو املبحث األول

امُلبطَلُة، وقد تناولُت فيه فكرة العمل  والعوامُل 

النحوي وقواعده الكلية، وتعداد العوامل التي أثبَت 

 البحث واالستقصاء إبطال عملها.

: وهو بعنوان: العلل الذاتّية امُلبطِلة واملبحث الثاين

لُت فيه العلل التي طرَأت  للعمل النحوّي، وقد فصَّ

 ذات العامل النحوّي فأبطلت عمله. عىل 

: وهو بعنوان العلل النظمّية امُلبطِلة واملبحث الثالث

للعمل النحوّي، وتناولُت فيه العلل الطارئة عىل نظم 

 الكالم، وأبطلت َعَمَل العوامل النحوّية.

وختمُت البحث بأهمِّ النتائج التي أسفر عنها، ُثمَّ 

عليها يف نسج بفهرس ألهم املصادر التي اعتمدت 

مادة هذا البحث، ويف اخلتام أسأله تعاى التوفيق 

 والسداد، والنفع بام قدمُت، إنَّه ويلُّ ذلك والقادر عليه.

 

 املبحث األول: الَعَمُل النحوّي والعوامُل امُلْبطََلة

 العمل النحوي:

ألواخر األلفاظ يف العربية نغامت متنوعة تتغري تبًعا 

فرداته، ولكلِّ نغمة داللتها لنظم الكالم وطبيعة م
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النحوية، ونسج املفردات وانتقاؤها تابع لقصد املتكلم 

ومبتغاه؛ لذا كان هو املؤثر احلقيقّي يف تغريُّ هذه 

النغامت وتغريُّ داللتها، فنسب إليه األوائل ما اصطلح 

 قال اموإنَّ "عليه النُّحاة بالعمل النحوّي، قال ابن جني: 

وكَ ؛ معنوّي  وعامل ،ظّي لف عامل: النحوّيونَ   أنَّ  لرُيُ

 كمررت، يصحبه لفظ عن امسبّبً  يأيت العمل بعض 

 ةمصاحب نمِ  اعاريً  يأيت وبعضه، قائمٌ  اعمرً  وليت، بزيد

 الفعل ورفع، باالبتداء املبتدأ كرفع، به يتعلق لفظ

 صفحة وعليه، األمر ظاهر هذا، االسم موقع قوعهول

  .القول

 من فالعمل ،احلديث ولوحمص احلقيقة يف امَّ فأَ 

 ال نفِسه للمتكّلم هو امإنَّ  واجلزم واجلرّ  والنصب الرفع

 آثار ظهرت املَّ  ومعنوّي  لفظّي  ":قالوا اموإنَّ ، غريه ءليش

 املعنى باشتامل أو، للفظ اللفظ بمضاّمة املتكلم فعل

 (.110-1/109: ، )د.ت(اخلصائص. )"اللفظ عىل

عىل قصده  ولكون هذا العامل احلقيقي قد دلَّ 

بربطه تغريُّ احلركات الدالة عىل تغريُّ املعاين باأللفاظ 

ز النُّحاة فنسبوا إليها العمل  املصاحبة هلا، جتوَّ

فاملوجد، كام ذكرنا، هلذه املعاين هو املتكلم، واآللة "

العامل، وحمّلها االسم، وكذا املوجد لعالمات هذه 

ا هي املعاين هو املتكلم، لكن النُّحاة جعلوا اآل لة كأنَّ

املوجدة للمعاين ولعالماهتا، كام تقدم، فلهذا سميت 

، رشح الريض عىل الكافية. )"اآلالت عوامل

 (.1/60: هـ1421

وبقيت هلم بعض املفردات، ظهر فيها أثر العامل، 

ومل يلحظوا هلا عاماًل لفظيًا واضًحا فآثروا إبقاءها يف 

ا أحدَث سياق نظرية العامل، واصطلحوا عىل تسمية م

اإلعراَب فيها بالعوامل املعنوية، كاالبتداء الذي رفعوا 

 به املبتدأ، وكالتجرد الذي رفعوا به الفعل املضارع. 

إنَّ كلَّ كلمة يف اجلملة هلا داللتها اللغوية التي 

يشرتك يف معرفتها أبناء العربية عموًما، وهي متحّصلة 

يدركها من طبيعة حروفها وترتيبها، وهلا داللة أخرى 

َمْن َفِقه لغة العرب، وهي داللة وظيفية ُتَؤدَّهيا 

بارتباطها بام معها من ألفاظ، وهي متحّصلة ِمْن 

 حركتها اإلعرابية.

ا بأخرى،  فكّل كلمة شعرت بأنَّ هلا تعلًقا معنويًّ

ة عمٌل نحوّي بينهام؛ ففي   عامل، جاء( زيدٌ  جاءين)َفَثمَّ

( ازيدً  رأيُت ) ويف ...زيد يف الفاعلية معنى حصل به إِذْ 

.. زيد يف املفعولية معنى حصل به إِذْ  عامل،: يُت رأَ 

 معنى حصل به إِذْ  عامل: الباء( بزيد مررُت ) ويف

 اجلمل يف العامل يمِّ ُس  وهكذا ..زيد، يف اإلضافة

 (.والباء ،ورأى ،جاء) بألفاظ متثل هألنَّ  ؛الفظيً  الثالث

، بمعناه عمل اموإنَّ  بلفظه يعمل ملْ  العامل هذا لكن

 هذا أصبَح  حتى املعمول يف معناه أثر من أحدثه بام: أْي 

دراسات يف . )ذلك غري أو، به مفعواًل  أو، فاعاًل 

 (.69: ، )د.ت(النحو

إنَّ فكرة العمل النحوّي هي التي تربط مكونات 

اجلملة يف العربية، وُتبّيِّ معناها بوضوح، إِْذ هبا نتبّيَّ 
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ملة، واجلملة مكونة يف الغالب وظيفة كّل مفردة يف اجل

من أقسام مفردات الكلم، التي هي األسامء واألفعال 

واحلروف، وهي ألفاظ تتوزع داللتها بّي احلدث 

والذات، ومعاٍن ُمكّملة للحدث، وهي روابط اجلملة 

 التي متثلها احلروف. 

واألحداث هي حلقة الوصل بّي املفردات؛ لذا 

لفظ دلَّ عىل حدث حّقه كانت أصيلة يف العمل، فكّل 

أْن يعمَل، ويلحقه يف العمل كّل لفظ اقرتب من داللة 

احلدث مبتعًدا عن الداللة االسّمية، وهبذا عملت 

األوصاف العاملة من أسامء الفاعلّي واملفعولّي 

 وغريها.

ها َأْن تتلبَس بالذوات واملعاين، فال  واألسامء حقَّ

ال ت احلدث حّظ هلا يف العمل، واحلروف من مكمِّ

فهي التي تبّيِّ معاين األحداث أو توصلها إى األسامء، 

لذا كان حّقها َأْن تعمَل إِْذا اختصت بقبيل واحد من 

 األلفاظ.

 من أصول العمل النحوي: 

نثر النُّحاة يف مؤلفاهتم بعض أصول نظرية العمل 

النحوّي التي استنبطوها من تتبع املفردات يف 

وتعلق بعضها ببعض، وداللتها استعامالهتا املختلفة، 

عىل املعنى، وليس غرضنا استقصاءها، ولكن نحيطك 

ا القارئ ببعضها؛ لتكوَن عىل بيِّنة من فكرة  علاًم أهيُّ

 العمل النحوّي يف اللغة العربية.

 

 العمل أصٌل يف األفعال فرٌع يف األسامء واحلروف: 

 يكونَ  أنْ  اإمَّ  العامل أنَّ  علمأ"يقول السّكاكي: 

 أو فعاًل  أو اساًم  يكونَ  أنْ  اإمَّ  واللفظ، معنى أو الفظً 

 ومن، ترى كام أنواع أربعة يف العامل فينحرص، احرفً 

 يف أصل األلفاظ يف الفعل أنَّ  أصحابنا من كثري حكم

 أنَّ  عىل ذلك منهم بناءً ، واحلرف االسم دون العمل

 أقوى والفعل ،املتأثر من أقوى يكونَ  نْ أَ  يلزم راملؤثِّ 

 عىل لداللته فائدة أكثر لكونه املناسبة حيث من األنواع

 نَّ أَ  هذا تقريرهم يف وعندهم الزمان وعىل املصدر

 فيقدمونَ ، به بتقوهيام إالَّ  يعمالنِ  ال واحلرف االسم

: هـ1407، مفتاح العلوم. )"العمل باب يف الفعل

86.) 

األصل يف العمل لألفعال، "ويقول العكربي: 

اللباب يف علل البناء . )"عنهاواألسامء نائبة 

(. ويقول أبو الربكات 1/140: هـ1422، واإلعراب

. "وأمجعنا عىل أنَّ الفعل له تأثرٌي يف العمل"األنباري: 

 (.85: م1975، أرسار العربية)

 األصل عدم عمل الفعل يف الفعل: 

األصل يف الفعل أالَّ "يقول أبو الربكات األنباري: 

م: 1975)أرسار العربية،  "يكون عاماًل يف الفعل

 الفعل يف الفعلِ  عمَل  إنَّ "(، ويقول العكربي: 339

 عمَل  وال، الفعَل  يقتيض ال الفعَل  ألنَّ ؛ سائغٍ  غريُ 

)اللباب يف علل . "للمعمول العاملِ  اقتضاء بدون

 (.2/52هـ: 1422البناء واإلعراب، 
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 األصل يف األسامء أَّلا تعمل:  

األصل يف األسامء "ي: يقول أبو الربكات األنبار

، 86، 76م: 1975)أرسار العربية،  "أالَّ تعمَل 

(، 45: م2002، وينظر: اإلنصاف يف مسائل اخلالف

األسامء املحضة ال حّظ هلا يف "ويقول اخلرضي: 

 (.2/492: م1998، حاشية اخلرضي. )"العمل

 يعمل احلرف إِْذا كان خمتًصا: 

رف إنَّام يعمل إنَّ احل"يقول أبو الربكات األنباري: 

)اإلنصاف يف مسائل اخلالف،  "إِْذا كان خمتًصا

العامل إنَّام كان "(، ويقول أيًضا: 323، 69م: 2002

، فإِْذا بطل االختصاص بطل هعاماًل الختصاص

م: 2002)اإلنصاف يف مسائل اخلالف، . "العمل

465.) 

إنَّ هذا التأصيل للعمل النحوي يدعونا إى التأّمل، 

السبب الرئيس الذي يّمكن العامل النحوي الستنباط 

من العمل، وأحسب أنَّ وفرة احلدث يف اللفظ فعاًل 

كان أو اساًم هو مرتكز العمل النحوي؛ ألنَّ احلدث 

يطلب متعلقه من املحِدث، وامُلحَدث فيه، والوقت، 

واملكان وغريها من املتعلقات؛ لذا فالذي يعمل من 

أو معنى احلدث، أو ألفاظ العربية هو ما فيه حدث، 

وإليك بعض النصوص النحوية التي  نيابة عن احلدث.

 تؤيد هذا األمر:

يقول ابن الرساج مبينًا ضعف ترصف بعض 

 من كان وما"العوامل لضعف معنى احلدث فيها: 

 العمل من لهُ  َأبعدُ  فهو الفاعلّي أسامء يشبه ال الصفات

 وال لٍ بفع وليَس  فعل معنى فيه كان ما وكّل ، والتقديم

. "عليه فيه َعِمَل  ما يتقدمِ  أنْ  جيوزُ  فال فاعلٍ  اسم

 (.2/229: م1987، األصول يف النحو)

 نْ أَ )ـب تقديره صحَّ  مصدر كّل "ويقول العكربي: 

 ؛كذلك كان وإنَّام؛ منه املشتّق  فعله َل عمَ  َل عمِ ( والفعل

 يف يشاركه وأنَّه، فيه حروفه أنَّ  يف الفعل يشبه ألنَّه

 مل نْ إَ ف، الثالثة لألزمنة يكون وأنَّه، احلدث ىلع الداللة

 يف األصل ألنَّ ؛ يْعمل مل والفعل نْ بأَ  تقديره نْ حيس

 بطل بالفعل االسم تقدير يصح مل وإِْذا، للفعل العمل

)اللباب يف علل البناء واإلعراب، . "به ههبش

 (.1/448هـ: 1422

 بناءً ، املضاف عمل املراد: وقيل"ويقول الصبان: 

 احلدث عىل دلَّ  إِْذا هو امإنَّ  العمل اقتضاءه أنَّ  عىل

 العمل اقتضائه من املتبادر أنَّ  عىل بناءً ، كاملصدر

 معنى فيه فيام إالَّ  ذلك يمكن وال ،لذاته ذلك اقتضاؤه

، حاشية الصبان عىل رشح األشموين. )"احلدث

 (.2/730: هـ1419

 من املصدر يمنع والتصغري"ويقول الريض: 

 معنى لضعف واملفعول، الفاعل اسم يمنع كام العمل،

 ومن األفعال، يدخل ال الذي التصغري بسبب الفعل

)رشح الريض . "العمل من ثالثتها الوصف يمنع ةَ مَّ ثَ 

 (.385/ 4هـ: 1421عىل الكافية، 
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 العوامل التي يبطل عملها: 

لقد مّهد النُّحاة إلبطال عمل العوامل بأفكار 

  سبق، ومنها:  بعضها قد تقدم ضمنًا فيام

: فهناك عوامل أصلّية، وهناك عوامل فرعية العمل

فرعّية، تعمل إِْذا شاهبت العوامل األصلية بوجٍه ما، 

ُثمَّ تتخلف عن العمل إِْذا ختلفت تلك املشاهبة أو 

 ختلف بعضها.

: فكّل العوامل التي تعمل ضعف العاملومنها 

ل الضعيفة بحملها عىل غريها يعّدها النُّحاة من العوام

التي ال حيسن هلا الترصف كام هو احلال يف األصل؛ لذا 

 فمثل هذه العوامل يبطل عملها بأدنى علة.

وذكر النُّحاة أنَّ بعض العوامل النحوية األصلّية 

والفرعيّة قد يعرض هلا يف الرتكيب     ما يبطل عملها، 

فيزول األثر اإلعرايب الذي كان هلا قبل ذلك فيام بعدها 

املفردات، ومن عباراهتم التي تدل عىل إبطال أثر من 

العامل قوهلم: مل يعمْل، أو بطل عمله، أو عامل 

 مهمل، أو ُأْلِغَي عمله ونحو ذلك.

ُد يف هذا املوطن العوامل التي ذكر النُّحاة  وسُأَعدِّ

َأنَّ عملها قد َبُطَل لعلة من العلل، التي سأتوسع فيها 

 ك العوامل: يف املبحثّي القادمّي، فإلي

 أوًَّل: من العوامل املعنوية:

 االبتداء.-أ

 التجرد.-ب

 

 ثانًيا: من العوامل اللفظية: 

 من األفعال: -أ

 ظنَّ وأخواهتا. -1

 قلَّ وأخواهتا.-2

 ليس.-3

 من األسامء: -ب

 املصدر.-1

األوصاف العاملة )أسامء الفاعلّي، واملفعولّي  -2

 وما أحلق هبا(.

 من احلروف: -ج

 ْن.إِذَ -1

2-.  إالَّ

 إنَّ وأخواهتا.-3

 حتَّى.-4

5-.  ُربَّ

 ال النافية للجنس.-6

 ال العاملة عمل ليس. -7

 ما النافية للَوْحَدة. -8

وغريض من هذا العرض َأْن أتبّّيَ طبيعة هذه  

العوامل وقوهتا يف العمل النحوي، ُثمَّ أضع السامت 

العامة للعوامل التي يمكن أْن يبطَل عملها، فأقول 

معتمًدا عىل ما قدمُت فيام سبق من عناوين هذا 

 املبحث: 
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: ما كان أصاًل يف العمل فحّقه أْن ال يبطل أوًَّل  

عمله إالَّ إَِذا فارق أصله؛ وما كان فرًعا يف العمل يقوى 

عمله كلامَّ بقي مشاهًبا ألصله، ويدخله اإلبطال بأيِّ 

 طارئ جيعله خمالًفا ألصله.

املشبهة بغريها يف العمل تكون  : إنَّ العواملثانًيا

أكثر عرضة إلبطال عملها من التي تعمل أصالة، 

 عليها اعرتض اإِذَ  هأنَّ  اأيًض  ذلك عىل يدّل  والذي"

اإلنصاف يف مسائل . )"عملها بطل يشء بأدنى

 (.154:م2002، اخلالف

: كلَّاَم قرب العامل من الداللة عىل االسمية ثالًثا

ام اقرتب من الداللة عىل بطل عمله بأدنى سبب، وكلّ 

 احلدث قوي يف بابه. 

: إنَّاَم مُحَِلت األسامء واحلروف يف العمل عىل رابعاً 

األفعال، وكّل العوامل األصلية واملحمولة عليها قد 

اشرتط النُّحاة يف عملها داللتها عىل احلدث، وظهور 

ا يف احلروف  ذلك يف األفعال واألسامء واضح، أمَّ

يلوا فيها معاين األحداث، مثل ختيلهم العاملة فقد خت

 ،) (، ومعنى التشبيه يف )كأنَّ ، وأنَّ معنى التوكيد يف )إنَّ

 ،) ومعنى التمني يف )ليت(، ومعنى الرتجي يف )لعلَّ

 ومعنى النفي يف )ما، وال(، وغري ذلك.

 

 املبحث الثاين: العلُل الذاتّية امُلبطَِلة للعمل النحوي

لل التي هلا تعلق مبارش سأذكر يف هذا املبحث الع

بالعامل النحوي، وكانت سببًا يف إبطال عمله، وهذه 

 العلل هي: 

 التخفيف:-أوًَّل 

 ومن العوامل التي يبطلها التخفيف: 

( املكسورة -أ  :(1))إنا

( العمل يف املبتدأ واخلرب، فإِذا  فاألصل يف )إنَّ

فت بطل عملها، وهي إنَّام ُنِصبت ملضارعتها الفعل  ُخفِّ

فًظا ومعنى، فحروفها ثالثة، كام هو احلال يف غالب ل

األفعال، ومعناها التوكيد، وهو من املعاين التي ُتَؤدِّهيا 

فت زال وجه من هذه املشاهبة فبطل  األفعال، فإذا ُخفِّ

 عملها.

 امإِنَّ  فقالوا هبا رفعوا الذين اوَأمَّ "يقول املربد: 

 عن نقصت امَّ فل ،املعنى يف ال اللفظ يف الِفْعل َأشبهت

 إِى الكالم رجع الفعل َأشبهت به الذي اللفظ ذاك

 إِنَّ : قولك َأنَّ  ترى َأال، االبتداءُ  إِنَّ  موضع ألَنَّ ؛ َأصله

 بطل اوملَّ ، املعنى يف منطلق زيد: هو إِنَّام، ملنطلق زيًدا

، بإِنَّ  ال رفعته فباالبتداء، االبتداء إِى الكالم عاد عملها

 (.1/189: ، )د.ت(املقتضب) ."خربه بعده وما

فإَِذا بطل عملها، تغريَّ باهبا فدخلت عىل غري عادهتا 

عىل األفعال، وقد تلتبس لفقدها العمل الذي يميزها 

بغريها من احلروف التي تطابقها لفًظا وتفارقها معنى 

كـ)إن( النافية؛ لذا التزم العرب لتمييزها إيراد الالم 

 الفارقة يف خربها.

                                                 
ملْ أذكر املفتوحة املخففة، وإْن كان هناك من يرى إمهاهلا،   (1)

ولكنَّها عاملة يف املضمر عند اجلمهور؛ لعلل ذكروها تطلب 

 (.1/453هـ: 1418يف مظاّنا.) ينظر: مهع اهلوامع، 
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( املثقلة من يقول الزج اج مبينًا ما يطرأ عىل )إنَّ

َفت:   وهو، رابعٌ  وجهٌ -أي إن-وهلا"التغيري إِذا ُخفِّ

 من خمففة تكونَ  نْ أَ  وذلك، الباب هذا يف قصدناه الذي

 أكثر يف عملها ويبطل ،خربها يف الالم فتلزمها، الثقيلة

 زيًدا إنَّ : واملعنى، لقائمٌ  زيدٌ  إنْ : كقولك، اللغات

، باالبتداء ازيدً  رفعت (إنّ ) فتفِّ ُخ  لامَّ ف، لقائمٌ 

 األنَّ ؛ إنَّ  عمل وبطل، االبتداء خرب قائاًم  وجعلَت 

 نقص فلامَّ ، الفعل وملضارعتها، بلفظها تعمل كانت

 .اخلرب يف الالم ولزمتها، عملها زال بناؤها

 الأَ ، النافية تشبه اللئَ  اخلرب يف الالم حذف جيز وملْ 

 مل اإلجياب تريد وأنت، قائمٌ  زيدٌ  إن: َت لْ قُ  لو كأنَّ  ىرَ تَ 

 اخلرب يف الالم متلزِ فأُ ، فرق النافية وبّي بينها يكن

 يف بالالم اإلتيان يف اخمريً  َت كنْ  (إنَّ ) لَت ثقَّ  فإِذا، لذلك

 ؛قائمٌ  ازيدً  وإنَّ ، لقائمٌ  ازيدً  إنَّ : كقولك، وحذفها اخلرب

 هلا كني مل ثقلت إِذا اأنَّ  وذلك، زال قد اللبس ألنَّ 

 .ذلك فافهم النفي يف معنى

ڭ  ڭ    چ  :وجل عز اهلل قول ذلك ومن

ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   

 وقوع وجاز، الثقيلة من خمففة هي، (األعراف)  چۋ

 ووقع، عملها بطل خففت إِذا األنَّ ؛ بعدها الفعل

 .واألفعال، واخلرب االبتداء بعدها

 يف الالم لزوم الثقيلة من خمففة اأنَّ  عىل والدليل

ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  : تعاى اهلل قول ذلك ومثل ،اخلرب

 ومثله ؛( 3يوسف: )   چۋ   ۋ  ۅ  ۅ  

الصافات: )   چٹ  ڤ  ڤ  ڤ          ڤ  ڦ  چ  :قوله

، ماتالالَّ ) "الثقيلة من فخمفّ  هذا كل؛ ( 56

، ، وينظر: اجلنى الداين119-117: هـ1412

 (،1/451: هـ1418، مهع اهلوامع، و168: م1976

 هذه الالم الم إالّ، وجيعلون إنَّ  وأهل الكوفة يسمونَ 

ۆ   چ هاهنا بمنزلة ما يف اجلحد، قالوا: ومعنى قوله:

 . (فاألعرا)  چۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ

َمت يف العنوان )عند عاّمة العرب(؛ ألنَّ  وإنَّام ُقدِّ

، هبا وينصبونَ  (إنَّ ) فونخيفّ  العرب من اقومً "

 ألنَّ ؛ الالم من اخلرب يف بدّ  وال .لقائمٌ  زيًدا إنْ : فيقولون

 .التخفيف مع عملها إبطال من لك ذكرُت  ما األصل

 نصبت امإنَّ : قال هأنَّ  خمففة هبا نصب من وحجة

 فتفِّ ُخ  اإِذَ  افإنَّ  ا،ولفظً  معنى الفعل ملضارعتها (إنَّ )

، عملها يزيل ال لفظها وختفيف، يزل مل قائم فمعناها

، عمله يزول وال بعضه فذَ حُي  ما األفعال من أنَّ  كام

 زيدٌ  ويدعو، قائاًم  زيدٌ  يُك  ومل، قائاًم  زيدٌ  يكن مل: كقولك

 1412،الالمات. )"اأحدً  زيدٌ  يدعُ  ملْ : تقول مَّ ثُ  ،هربَّ 

 (.1/189املقتضب، )د.ت(:  ، وينظر:122:هـ

 )لكن(: -ب

فة  كاد النُّحاة جيمعون عىل عدم إعامل)َلكِن( املخفَّ

لكْن: "واألخفش، يقول املرادي: لوال خمالفة يونس 

 تكونَ  أنْ : األول: قسامنِ  له حرف، النون بتخفيف

 اخالفً  ت،فَ فِّ ُخ  اإِذَ  هلا عمل وال، الثقيلة لكنَّ  نمِ  خمففة

 غري هبأنَّ  وردَّ . ذلك أجازا امفإنَّ ، واألخفش ليونس
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 ،العرب عن حكاه هأنَّ  يونس عن كيُح  وقد ،مسموع

. "اوخربً  مبتدأ بعدها ما يكون اجلمهور مذهب وعىل

 (.533م: 1976)اجلنى الداين، 

)لكْن( فوالتخفيف الطارئ ملْ يغريِّ معنى املثقلة، 

)األصول يف . "خفيفة وثقيلة ُتوجب هبا بعد نفي"

 :، )د.ت(، وينظر: الكتاب2/218م: 1987النحو، 

ولكنَّه غري بنيتها واستعامهلا، يقول  (،4/232

 فال (لكنْ ) ختفف"هلا: السيوطي يف علة عدم إعام

 للفظ لفظها بمباينة َل لِّ وعُ ، سامعه لعدم؛ أصاًل  تعمل

 إِذْ ؛ االختصاص وهو ،إعامهلا موجب وبزوال ،الفعل

)مهع اهلوامع، . "والفعل االسم يليها صارت

 (.1/457هـ: 1418

(: -ج  )كَأنا

حرف عامٌل إَِذا كان مشدًدا عند مجيع العرب، 

ختالفهم يف إعامله وإمهاله، ولكن ختفيفه يدخل إليه ا

فكثري منهم ُيْعِمُله برشوط يف االسم واخلرب، وطائفة 

مهع  ينظر:) منهم يرى إمهاله، وعليه الكوفيوَن.

حه ابن 1/456هـ: 1418اهلوامع،  (، وهو ما صحَّ

 فتلغى وختفف، للتشبيه، ك،كأنَّ "احلاجب إِْذ يقول: 

: هـ1421)رشح الريض عىل الكافية،. "األصح عىل

6/131.) 

وهو احلق، عىل ما يرى الغالييني؛ إِْذ ال تكلف فيه، 

ا( نرى ما عىل) فاحلقُّ  ،(كأن) فتفِّ ُخ  اإِذَ "فـ  ُمهَملٌة، أنَّ

 َف تكلُّ  ال قوٌل  وهو. الكوفيونَ  هذا وعىل. هلا عمل ال

-2/331:هـ1405، جامع الدروس العربية. "فيه

332.) 

  الرتكيب:-ثانًيا

ديًدا يف املفردات، وهلذا الرتكيب يوجب بناء ج

البناء اجلديد َأحكام واستعامالت تفارق أصوله التي 

ب منها؛  ، أصوهلا عن األشياء يزيل الرتكيب ألنَّ "تركَّ

، الكليات) "ورسومها أوضاعها عن هايوخيلّ 

 مع أحدمها بكِّ رُ  حرفّي كلُّ "(، فـ482: هـ1419

 بْ يُ  هفإنِّ ، اآلخر
 يف عليه كان عامَّ  منها واحد كّل  حكم لطِ

 وصار .آخر حكم بالرتكيب هلام وحيدث، اإلفراد حالة

. "خمتلفة أشياء من املركبة األدوية بمنزلة هذا

 (.230م: 2002)اإلنصاف يف مسائل اخلالف، 

وممَّا أبطله الرتكيب دخول )ما( عىل بعض العوامل 

، وهي قسم من أقسام )ما(، وقد (1)اآليت تفصيلها 

ها النُّحاة )م وها من الزوائد مع سامَّ ْ يعدُّ ا( الكافة، ومَل

ْ "فقدها ملعنى واضح؛ لقوة تأثريها، يقول الريض:   ومَل

؛ الزوائد من، معنى هلا يكنْ  مل وإنْ  الكافة،( ما) وايعدُّ 

 وهتيئته، العمل من العامل منع وهو، اقويً  اتأثريً  اهل ألنَّ 

ْ  ما لدخول )رشح الريض عىل  ."يدخله أنْ  له يكن مَل

 (.6/207هـ: 1421افية، الك

 

                                                 
ا تكف )كي( عن العمل، ولكْن مل ( 1) وذكر بعض النحاة أنَّ

كْرها؛ ألنَّ الراجح فيها أنَّ ما فيها مصدرية. )ينظر: أذ

 (.277م: 1976اجلنى الداين، 
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وحّق )ما( الكافة أْن ُتكَتَب موصولة بام أبطلت 

عمله؛ ليكون متييًزا خطيًّا هلا عن أخواهتا املشاهبة هلا من 

هـ: 1419الكليات،  ينظر:املصدرية واملوصولة )

 (، والعوامل املبطلة برتكبها مع )ما( هي: 586

 قلا وطال وكُثر: -أ

يف األفعال، يقرب معنى الفعل يف سابقة ليس هلا نظري 

من االسم برتكبه مع )ما(، وذلك يف أفعال معدودة نحو: 

، وطال، وكثُر؛ إِْذ يتناسى املعنى الفعيل املتجدد املقرتن  قلَّ

بالزمن هلذه األفعال لتصبَح دالًة عىل املعاين املجردة 

كالنفي يف: قلَّام، وامتداد املّدة يف طاملا، والكثرة يف كثُرما. 

ودليل السالك إى  ،482هـ: 1419الكليات،  ينظر:)

 (.1، هامش 1/318: م1999، ألفية ابن مالك

 ونحومها، وقلام، طاملا"قال أبو عيل الفاريس: 

 املَّ  الكالم ألنَّ ؛ امظهرً  وال امضمرً  هلا فاعل ال أفعال

، إليه حيتاج ال أنْ  ذلك غسوَّ  النفي عىل حممواًل  كان

)املسائل . "الفاعل عن اعوًض  دخلْت  (ما)و

الكليات، ، وينظر: 1/257: هـ1424، الشريازيات

 (.586هـ: 1419

 بعد اأيًض  الكافة (ما) جاءت وقد"ويقول املرادي: 

 ."أحد ذلك يقوُل  امقلَّ : نحو، فيالنَّ  به دَ يْ رِ أُ  اإِذَ ، قلَّ 

 (.332م: 1976)اجلنى الداين، 

 وتغري املعنى الذي أوجبه تركيب هذه األفعال مع

)ما( أحدث هلا استعاماًل جديًدا، فال يليها يف االختيار 

 إالَّ األفعال.

 فال، الكافة( ما)ـب عنه ويكف"يقول السيوطي: 

 جمرى إلجرائها هلا فاعل وال، ااختيارً  فعل غري يليها

 .زيد قام امقلَّ  نحو، النفي حرف

 :  كقوله رضورة االسم يليها وقد

 الصدود طول عىل وصاٌل **  اموقلَّ )........... 

مهع اهلوامع، ، وينظر: 480الديوان: ) "يدومُ 

: م1987، وينظر: مغني اللبيب ،3/13هـ: 1418

1/306.) 

  إنا وأخواهتا:-ب

 الكافة ما وتلحقها"وهي حروف مشبهة باألفعال 

 اهلل قال .الكالم بعدها ويبتدأ، العمل عن فتعزهلا

اَم إهَِلُُكُم اهللَُّ : تعاى اَم َينَْهاُكُم  :وقال(،  98 طه:) إِنَّ إِنَّ

ينِ  ِذيَن َقاَتُلوُكْم يِف الدِّ (. 9املمتحنة: ) اهللَُّ َعِن الَّ

، وينظر: املسائل 8/54: ، )د.ت(املفصل رشح)

 (.2/497: هـ1424، الشريازيات

إنَّ ِمن أسباب عمل )إنَّ وأخواهتا(، كام يرى 

ا أشبهت )كان( يف االختصاص با ملبتدأ النُّحاة، أنَّ

واخلرب، وتركبها مع )ما( أفقدها هذا االختصاص 

 هذه عمل كان املَّ "فأبطل عملها، يقول ابن مالك: 

 يف بكان شبهها جلألَ ، املخصوص العمل احلروف

 مفقوًدا االختصاص وكان، واخلرب باملبتدأ االختصاص

 الفعل عىل الدخول جائزة فتصري (ما) مع برتكيبها

، املهملة باحلروف حينئذٍ  هالشبه؛ عملها بطل واالسم

: هـ1402، رشح الكافية الشافية) ."اختصاصها لعدم



 مبطالت العمل النحوي: هادي أمحد فرحان الشجريي 158

 (.2/8: هـ1410، ، وينظر: رشح التسهيل1/479

هذا هو املشهور يف باب )إنَّ وأخواهتا(، وقد أجاز 

النُّحاة اإلعامل واإلمهال يف )ليت( وهلم عىل ذلك 

 شواهد مبثوثة يف مؤلفاهتم. ومذهب مجاعة منهم أنَّ 

 هذه األحرف قد تعمل قلياًل مع دخول )ما(.

 املوصولة غري (ما) اتصلت اإِذَ "يقول ابن عقيل: 

 فيها جيوز هفإنَّ ، ليت إالَّ  العمل عن كفتها وأخواهتا بإنَّ 

 اهلل رمحه، املصنف كالم وظاهر.. .واإلمهال اإلعامل

 عن كفتها األحرف هبذه اتصلت إن (ما) أنَّ ، تعاى

 من مجاعة مذهب وهذا .قلياًل  لتعم وقد، العمل

 األخفش وحكى، الرساج وابن، كالزجاجي النحويّيَ 

، األول املذهب والصحيح .قائم ازيدً  امإنَّ  والكسائي

 حكاه ما اوأمَّ ، ليت إالَّ  (ما) مع منها يعمل ال هأنَّ  وهو

، رشح ابن عقيل. )"اذفش لكسائياو األخفش

 (.343-1/342: م1980

 امإنَّ : يف وحده احلسن أبو وروى"ويقول الريض: 

 لضعف فيهام قليل عاملواإل ،واإللغاء عاملاإل ،اموأنَّ 

 معنامها هو الذي التأكيد ألنَّ  ؛فيهام الفعل معنى

 سامع وعدم، متجدد آخر معنى ال لثابت،ا تقوية

 يف وقياسها ام،ولكنَّ  ام،ولعلَّ  ام،كأنَّ : يف عاملاإل

 النُّحاة، وأكثر ئيالكسا عند سائغ ليتام،: عىل اإلعامل

 مع (امإنَّ ): يف عَ مِ ُس  اوإِذَ  ليتام، وبّي بينها فرق ال إِذْ 

 احلروف، هبذه كظنُّ  فام فيه، الفعل معنى ضعف

 وفوات، السامع لعدم باالتفاق، أوى اإللغاء لكن

)رشح الريض عىل الكافية، . "ما بسبب االختصاص

 .(6/97هـ: 1421

: -ج  ُربا

ض حروف اجلر فتكفها عن تتصل )ما( الكافة ببع

، والباء، والكاف،  العمل، ومن هذه احلروف )ربَّ

 .(1)ومن(

؛ ألنَّ  وملْ أختْذ يف العنوان من هذه احلروف إالَّ ربَّ

)ما( مع غريها، عىل ما يراه املحققون من النُّحاة، 

ليست كافة وإنَّام هي مصدرية، فاحلروف باقية عىل 

ينظر: ) ، وما بعدها.عملها يف املصدر املؤول من )ما(

، ومغني اللبيب، 332م: 1976اجلنى الداين، 

 (.1/310م: 1987

ا ربَّ فهي من حروف اجلر املختصة بالنكرة  أمَّ

املوصوفة، وعملها اجلر، وال يليها إالَّ االسم أو 

بنكرة منصوبة، وإَِذا اتصلت هبا )ما(  (2)املضمر املفرس

                                                 
ا تتصل ببعض الظروف فتكفها عن  (1) وذكر ابن هشام أنَّ

اإلضافة، وملْ أتطرق لذكرها؛ ألنَّ الراجح عند النحاة َأنَّ 

)ما( معها ليست كافة، ويف بعض الظروف حتدث هلا 

زم كام يف حيثام. )ينظر: مغني عماًل جديًدا، وهو اجل

 (.309/ 1م: 1987اللبيب، 

جعل أبو اهليثم هذا املضمر اساًم جمهواًل، وبه بطل عمل   (2)

قال أبو اهليثم: العرب  "ربَّ فيام بعدها. قال األزهري: 

تزيد ربَّ هاء، وجتعل اهلاء اساًم جمهواًل ال ُيعرف، ويبطل 

( فال خْيفض هبا ما . )هتذيب "بعد اهلاء معها عمل ) ُربَّ

 (.15/184اللغة، )رّب(:
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ت حكمها، ووليها الفعل. ) ينظر: املسائل الكافة غريَّ

، والكليات، 498/ 2هـ: 1424الشريازيات، 

 (.482هـ: 1419

ِذيَن َكَفُروا َلْو َكاُنوا ومنه قوله تعاى:  ُرَباَم َيَودُّ الَّ

 وأدخل"(، قال األخفش:  2احلجر: ) ُمْسلِِمّيَ 

، معاين القرآن. )"بعدها بالفعل ملَّ تكَ ليُ ؛ (ما) ُربَّ "مع

 (ما)و"سمّي احللبي: (، وقال ال1/411: هـ1411

 أنَّ : بمعنى، املهيَِّئةُ  اأنَّ : أظهُرمها، وجهّيِ  حتتمل امُربَّ  يف

 دخوهَلا َهيَّأت (ما) جاءت فلامَّ ، باألسامء خمتصةٌ  ُربَّ 

ها ...األفعال عىل  نَّ أَ : والثاين ...العمل عن اأيًض  وَتُكفُّ

الدر . )"بعدها الواقعة باجلملة موصوفةٌ  نكرةٌ  ما

 (.7/139: هـ1407 ،املصون

 ثالًثا: التكرار:

 )إَّلّ( اَّلستثنائية املؤكدة: -أ

( االستثنائية للتأكيد، وذلك يف بايب  إَِذا تكررت )إالَّ

العطف والبدل، ُأْلِغيََت، وكانت زائدة للتوكيد، ومعنى 

ا   غري فدتُ  وملْ ، اشيئً  عليه دخلت فيام تؤثر مل "إلغائها أنَّ

 (.1/550م: 1980عقيل،  )رشح ابن. "األوى توكيد

( "يقول ابن هشام:   كان فإنْ إَِذا تكررت )إالَّ

 اسمٌ  تالها أو، اعاطفً  َتَلت اإِذَ  وذلك، للتوكيد التكرار

 .تيَ غِ لْ أُ ، قبلها املَِ  مماثل

 بعد فاَم ، عمروٌ  وإالَّ  زيدٌ  إالَّ  جاء ماو: نح فاألول

 زائدة (إالَّ )و، قبلها ما عىل بالواو معطوٌف  الثانية (إالَّ )

 .للتوكيد

 : كقوله والثاين

 ...(اْلَعاَل  إالَّ  الَفَتى إالَّ  هبِمْ  مَتُْررْ  الَ )

، بالباء املجرور الضمري من ُمْسَتْثنًى فاْلَفَتى

ه يف له اتابعً  كوُنه واألْرَجُح   امنصوبً  كوُنه وجيوز، َجرِّ

؛ كل   من كل   بدل، الفتى من بدٌل  والَعاَل ، االستثناء عىل

ى امألنَّ   .مؤكدة الثانية وإالَّ ، واحد ملَسمَّ

 : قوله يف والبدل العطف اجتمع وقد

    ُلهْ ـــَعمَ  إَّلّ  َشيِْخَك  ِمنْ  َماَلَك  

  هْ ــــــَُرَمل َوإَّلا  يُمهُ ـــــــَرِس  إَّلا   

 بكلِّ  املقرتنة (إالَّ ) و، معطوف َرَمُله و، بدل رسيمهف

، ملسالكأوضح ا. )الرجز بال نسبة، "مؤكدة منهام

وينظر: مهع اهلوامع،  ،68-2/67: م1980

 (.2/198هـ: 1418

 ما احلجازية: -ب

 بطل)ما( احلجازية العاملة عمل ليس  تكررت إَِذا

وذلك ، إثبات النفي نفي ألنَّ ؛ لبطالن معناها عملها

، النفي نفت والثانية نافية فاألوى، قائم زيد ما ما: نحو

ينظر: . )اإلثبات يف تعمل ال النافية( ما)و، اإثباتً  فبقي

، وحاشية 1/282م: 1980رشح ابن عقيل، 

 (.1/233:م1998، اخلرضي

وقد عدَّ كثري من النُّحاة عدم تكرار )ما( رشًطا 

ينظر: رشح ابن عقيل، ) من رشوط عملها.

 :هـ1418، ، ومهع اهلوامع1/282م: 1980

، وحاشية الصبان عىل رشح األشموين، 1/393
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: ، )د.ت(النحو الوايف، و1/383هـ: 1419

1/596.) 

وقد مَحَل مجع من النُّحاة تكرارها عىل التوكيد ال 

عىل تأسيس نفي جديد ينقض به نفي األوى فَأجاز 

 زيد ما ما: نحو، دتأكَّ  فإن"إعامهلا، يقول املرادي: 

 عامة عند: أصبغ ابن قال. الرفع وجب قائم،

 .الكوفيّي من مجاعة وأجازه ،النحويّيَ 

، الصورة هذه يف، بعملها مالك ابن ورصح: قلت

 قول، العمل عىل، وأنشد، اخالفً  ذلك يف حيُك  ومل

 :الراجز

          فام ،اً يَ تأس   سىاألَ  َك ِس نْ يُ  َّل

 اَم تِص ــعمُ  أحٌد  ام  مِح  نْ مِ  امَ 

الرجز ). "عملها وأبقى ا،توكيدً  النافية (ما) فكرر

 (.329م: 1976اجلنى الداين، بال نسبة، 

 لألوى مؤكدة نافية كانت إن اأمَّ "ل اخلرضي: ويقو

 التسهيل، رشح يف كام العمل فيبقى ،مؤسسة ال

م: 1998)حاشية اخلرضي، . "الدماميني واعتمده

هـ: 1410رشح التسهيل،  ، وينظر:1/233

1/371.) 

 احلذف:-رابًعا

من البداهة املنطقية بطالن العمل بذهاب عامله، 

نحوية حُيَْذُف العامل ولكن يف كثري من األبواب ال

وجوًبا أو جواًزا ويبقى عمله؛ من ذلك: باب املصادر 

املنصوبة، وباب اإلغراء والتحذير، وباب 

االختصاص، وباب نصب املضارع بَأنَّ املضمرة بعد 

عدد من احلروف، وباب النعت املقطوع، وغريها، وملَّا 

كان ذلك خمالًفا لقاعدة العمل النحوي َكُثَرت اآلراء 

 والتأويالت، واختلفت أقوال النُّحاة يف هذه األبواب.

غ اخلروج عىل هذه القاعدة املنطقية أنَّ  والذي سوَّ

ا  عوامل النحو، وإن ُأْسنَِد إليها العمل يف الظاهر إالَّ أنَّ

يف احلقيقة أمارات من العامل احلقيقي، الذي هو 

َر ذ لك يف املتكلم، فإْن دلَّ السياق عىل غرض املتكلم أثَّ

اللفظ، وإن مل يكن مقرتًنا بعامل لفظي؛ لذا جلَأ النُّحاة 

يف هذه األبواب إى االعتامد عىل قصد املتكلم، وتقدير 

ما يناسبه من العوامل؛ لتفسري اآلثار اإلعرابية يف هذه 

 األبواب.

وإينِّ إنَّام طرقت هذا العنوان ليكون دلياًل عىل 

يف احلكم بشذوذ  إبطال العمل، ألعضد توجه النُّحاة

ال جيوز حذف "إبقاء العمل بعد حذف العامل، فـ

، املصباح املنري) ."العامل، وإبقاء عمله إال شذوًذا

، ، وينظر: رشح األشموين1/408: )د.ت(

 (.1/404: هـ1419

وانطالًقا من هذه القاعدة ُأُؤيِّد مذهب النُّحاة يف 

نَّ هو القياس، أل"القول بالنصب بنزع اخلافض، فهذا 

)رشح . "احلرف عامل ضعيف، فإَِذا حذف بطل عمله

، وينظر: حاشية ه1403/ 3هـ: 1419األشموين، 

 (.2/742م: 1998اخلرضي، 
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ومنها أيًضا أرى قوة مذهب من رأى أنَّ نصب 

 املضارع بأنَّ املضمرة يف غري املواضع املشهورة شاذ.

 ،448م: 2002ينظر: اإلنصاف يف مسائل اخلالف، )

، وحاشية 2/333م:1980ن عقيل، ورشح اب

 (.2/742م: 1998اخلرضي، 

ومنها أرى ضعف مذهب الكوفيَّي القائل بأنَّ 

أصل فعل األمر هو الفعل املضارع املجزوم، فليس 

أصل )قم( )ليقم(، ُثمَّ حذف منه حرف اجلزم، ألنَّ 

ينظر: اللباب ) ذلك خالف األصل يف عمل العوامل.

، وينظر: 2/17هـ: 1422يف علل البناء واإلعراب، 

، والتبيّي 414م: 2002اإلنصاف يف مسائل اخلالف، 

 (.176: م2000، عن مذاهب النحويّي

 خامًسا: ضعف معنى احلدث واَّلقرتاب من اَّلسمية: 

ويكون ذلك بدخول بعض خصائص األسامء عىل 

العوامل كالتعريف، والتصغري، والوصف... وممَّا 

 تبطله هذه العلة: 

 املصدر: -أ

وهو اسم دالٌّ عىل احلدث، وملَِا فيه من معنى 

احلدث عِمل عَمل الفعل؛ لذا اشرتط مجهور النُّحاة 

لعمله أْن يكوَن مقدًرا بالفعل وحده، أو به مع حرف 

مصدري نحو )أن، أو ما( ولقوة معنى الفعل فيه عمل 

رًفا، ومضاًفا، ومنوًنا مع كون هذه الثالثة من  معَّ

ر: رشح الكافية الشافية، ينظخصائص األسامء. )

 (.2/1012هـ: 1402

وممَّا يبّي قوة املصدر يف العمل عمله مع كونه 

مسنًدا إليه، يقول الريض مبينًا متيَّز املصدر يف العمل 

 الفعل عمل العاملة واألسامء"عن األوصاف العاملة: 

 ضارٌب  زيد: تقول فال العمل، عن تلَ زَ عَ انْ  تفَ ِص وُ  اإِذَ 

 وذلك ،الزيدانِ  عظيم أضارب وال، اعمرً  عظيمٌ 

 دنَ ْس يُ  نْ أَ  عىل وضعه إِذْ  الفعل، مشاهبة عن نْ إِذَ  لبعدها

 يف هذا الصفة، إليه يسند واملوصوف إليه، يسند وال

 والصفة املفعول واسم الفاعل اسم أعنى الصفات،

 .املشبهة

 إليه، امسندً  كونه العمل عن يعزله فال املصدر اأمَّ  

 هو الذي، الفعل يعمل ال إِذْ  فيه، الفعل معنى لقوة

 معنى نهلتضمُّ  إالَّ  املفعول يف وال الفاعل يفاألصل، 

، 1/292: هـ1402، رشح الشافية. )"املصدر

 (.2/1011هـ: 1402وينظر: رشح الكافية الشافية، 

وإنَّام بطل عمل املصدر املصّغر؛ ألنَّ التصغري أّثر يف 

بإضافة الياء،  املصدر لفًظا ومعنى، فتأثريه اللفظي

دْت املصدر  وزيادة الياء كان هلا أثرها املعنوي، إِْذ بعَّ

بته من الوصف؛ ألنَّ التصغري  من داللة احلدث وقرَّ

 يمنع والتصغري"وصف يف املعنى، يقول الريض: 

 واملفعول، الفاعل اسم يمنع كام العمل، من املصدر

 يدخل ال الذي التصغري بسبب الفعل معنى لضعف

. "العمل من هاثالثتَ  الوصُف  يمنع ةَ مَّ ثَ  نْ ومِ  ل،األفعا

، 4/385هـ: 1421)رشح الريض عىل الكافية، 

 (.1/292هـ: 1402وينظر: رشح الشافية، 
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 يعمل ملْ  املصدرُ  ُصّغر وإِْذا"ويقول العكربي: 

 أنَّه والثاين، كالوصف التصغري أنَّ  أحُدمها لوجهّيِ 

رت ال األفعال إِذْ  الفعل شبه من يبعد )اللباب يف . "صغَّ

 (.1/449هـ: 1422علل البناء واإلعراب، 

وللعلة املتخيلة يف التصغري، التي هي الوصف، ملْ 

يعمل املصدر املوصوف قبل متام متعلقاته وهذا 

اإلبطال من باب أوى؛ ألَنَّ الوصف يقربه من الذوات 

 ويبعده عن األحداث.

 عمولامل قبل املصدر َف ِص وُ  نْ إف"يقول العكربي: 

 ال الفعل ألنَّ ؛ الفعل من يبعده الوصَف  نَّ ألَ  ؛يعمل ملْ 

، وصلته املوصول بّي يفصل الوصَف  نَّ وألَ ، يوصف

)اللباب يف . "صلته من ومعموله موصول واملصدر

، وينظر: 1/449هـ: 1422علل البناء واإلعراب، 

 (.196: هـ1410، اإلرشاد

الوصف العامل )اسم الفاعل واسم املفعول، -ب

 الصفة املشّبهة(: و

حقُّ األسامء َأالَّ تعمل، ولكن اسم الفاعل واسم 

، إنَّام عمال يف (1)املفعول، ونحومها من األسامء العامل ة

                                                 
األسامء العاملة عمل الفعل أربعة أنواع: نوع عمل ملشاهبة (  1)

يف العدة واحلركات وغريها، وهو: اسم الفاعل واملفعول، 

ونوع محل عىل اسم الفاعل، وهو الصفة املشبهة، ونوع 

 عمل عىل رشيط أْن يكوَن بتقدير أْن والفعل؛ لكونه أصاًل 

للفعل، وهو املصدر، ونوع عمل نيابة عن الفعل 

واختصاًرا، وهو اسم الفعل. ينظر:)البديع يف علم 

 .2/504/م1هـ: ج1420العربية، 

الفاعل واملفعول وغريمها من املعموالت اللفظية، ملَِا 

فيهام من معنى احلدث الذي هو أحد مدلويل الفعل؛ 

 شبهه لقوة يعمل امإنَّ  فالوصف"يقول اخلرضي: 

 (.1/168:م1998، حاشية اخلرضي). "بالفعل

لذا كان الوصف عاماًل إَِذا اقرتن باأللف  

ا حرف موصول حيتاج إى صلة، وحق  والالم؛ ألَنَّ

الصلة َأْن تكوَن مجلة فعلية دالة عىل احلدث، فلامَّ وقع 

الوصف موقع الفعل عمل عمله من غري احتياج إى 

 أيِّ رشط آخر.

فإَِذا كان فيه األلف والالم "ور: يقول ابن عصف

َعِمل عَمَل فعله قواًل واحًدا كان ماضًيا أو بمعنى 

احلال واإلقبال، وذلك َأنَّ األلف والالم من 

 ."املوصوالت، وال يوصل املوصول إالَّ باجلمل

/ 1: هـ1419، رشح مجل الزجاجي )الرشح الكبري()

562.) 

ا إن قيل: إنَّ )ال( الداخلة عىل ا لوصف حرف أمَّ

تعريف، فهي عندئٍذ من خصائص األَسامء، فتكون من 

ا ستكون مبعدة له عن شبه  موانع عمل الوصف؛ ألَنَّ

 من حينئذٍ  األنَّ "الفعل ومقربة له من اجلوامد؛ 

 أصل ألنَّ ؛ اجلمود فيها األصل التي األسامء خصائص

)حاشية الصبان عىل رشح . "للذوات وضعها

 (.1/244هـ: 1419األشموين، 

ا إن كان الوصف جمرًدا عن األلف والالم  وأمَّ

فاشرتطوا له عدة رشوط منها: االعتامد عىل نفي، أو 
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استفهام، أو موصوف، أو ذي حال، أو اسم مبتدأ، 

وأرى أنَّ كلَّ هذه الرشوط من أجل إحياء داللة 

م يقربه من الفعل،  الوصف عىل احلدث، فكّل ما تقدَّ

 اة.وهذا ما نّص عليه النُّح

 عىل يعتمد حتى يعمل مل اموإنَّ "يقول ابن عصفور: 

 فيه قوى ذكرنا مما ءيش عىل اعتمد إِذا هألنَّ  ؛ذكر ما

رشح مجل الزجاجي )الرشح . )"الفعلية جانب

، وينظر: تاج علوم 1/565 :هـ1419، الكبري(

 (.2/868: هـ1425، األدب

إال إَِذا اعتمد "ويعلق اخلرضي عىل قول ابن عقيل: 

)حاشية . "ليقربه من الفعل": بقوله: "يشء عىل

 (.2/541م: 1998اخلرضي، 

 وما الفاعل اسم يعمل وإنَّام"ويقول العكربي: 

  عىل اعتمد اإِذَ  الفعل عمل عليه محل
ٍ
 أنْ  مثل قبله يشء

 حرف معه كان أو صلةً  أو صفةً  أو حااًل  أو اخربً  يكونَ 

 افرعً  نهلكو العمل يف ضعيف ألنَّه ؛االستفهام أو النفي

رشح مجل الزجاجي )الرشح . )"باالعتامد فقوي

، وينظر: تاج علوم 1/565: هـ1419، الكبري(

 (.2/868هـ: 1425األدب، 

وإنَّام مل يعمل اسم الفاعل إْن كان بمعنى املايض، 

 كام أشار إى ذلك ابن مالك بقوله:

 م فاعل يف العمل     ـــكفعله اس

 يه بمعزل ـــــإن كان عن مض 

 

(؛ ألنَّه َفَقَد عنرص 30: ، )د.ت(ألفية ابن مالك)

احلدث، وأصبح يف داللته أقرب إى الداللة االسمية 

الذاتية، وإضافته أقرب إى اإلضافة احلقيقية التعريفية، 

 تريد، زيدٍ  ضارب هذا: قلت افإِذَ "يقول ابن الرساج: 

 .زيدٍ  غالمُ : بمعنى وفه امليض معنى به

، زيدٍ  ضاربا ومها، أمس زيدٍ  ضارب هذا: وتقول

 اإِذَ  ذلك كّل ، أخيك ضاربات نَّ وه، زيدٍ  ضاربو موه

 اإِلضافة يعني، هذا إالَّ  فيه جيزْ  مل، امليض معنى به أردَت 

 وأخو، عبداهلل غالمُ : قولك بمنزلة هألنَّ ؛ واخلفض

 ،حماالً  كان زيًدا غالمٌ : قلت لو كأنَّ  ترى زيد.أال

، اسم هنَّ ألَ ؛ اماضيً  كان اإِذَ  الفاعل اسم فكذلك

 وإنَّ ، اإِلضافة لتحقيق للفعل مضارعة فيه وليست

ف األول   .بالثاين يتعرَّ

 كام وتضيفه، والالم األلف عليه تدخَل  أنْ  جيوز وال

 الذي الفاعل اسم يعمل اموإنَّ (، الغالم) يف ذلك جيزْ  مل

م: 1987)األصول يف النحو، . "َيفَعل يضارع

1/125.) 

ُب الوصَف من االسميِّة فإنَّه يبطله وكلُّ أمر يقرِّ 

عن العمل؛ لذا اشرتط النُّحاة للوصف العامل أْن ال 

 يصّغر وال يوصف، بْل ُمنَِع من كلِّ ما ُيْمنَُع منه الفعُل.

 كان اإِذَ  االسم رحتقّ  ال كأنَّ  واعلم"قال سيبويه: 

، زيًدا ٌب رِ يْ وَ ُض  هو :قبيح هأنَّ  ترى أال، الفعل بمنزلة

 وإنْ  .التنوين زيدٍ  بضارِب  أردت اإِذَ  زيدٍ  يرُب ضو وهو

، الكتاب. )"دجيِّ  فتصغريه مىض املَِ  زيدٍ  ضارُب  كان
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، وينظر: رشح مجل الزجاجي 3/480:)د.ت(

، وتاج علوم األدب، 1/565)الرشح الكبري(:

 (.869/ 2هـ: 1425

 مقامَ  قائمٌ  الوصف هذا مَّ ثُ "وقال السيوطي:  

 منه عُ نَ مْ يُ  ما عَ نِ مُ  ذلك جلوأل؛ به شبهه لشدة؛ الفعل

 ٌب رِ يْ وَ أُض : يقال فال، رُ صغّ يُ  وال، عنه رَبُ خُي  فال، الفعُل 

 عاقٌل  أضارٌب : يقال فال، يوصف وال، الزيدان

 وال، أخواك القائمُ : يقال فال، بأل ُف عرّ يُ  وال الزيدان

 وأقائمونَ ، أخواك أقائامنِ : يقال فال، عمَ جُيْ  وال، ىثنَّ يُ 

 لغة عىل إالَّ  فاعل وإخوتك أخواك أنَّ  عىل إخوتك

. "ذلك من اشيئً  الفعل يقبل ال كام، الرباغيث أكلوين

، ، وينظر: املقرب1/310هـ: 1418)مهع اهلوامع، 

 (.2/588م: 1987ومغني اللبيب،  ،137: م1971

 

 املبحث الثالث

 العلُل النظمّيُة امُلبطَِلُة للعمل النحويّ  

لتي تعود إى ترتيب سيتضمن هذا املبحث العلل ا

الكالم ونظمه، وكان هلا أثرها يف إبطال عمل العوامل 

 النَّحوية، وهذه العلل هي: 

 أوًَّل: تأّخر ما له صدر الكالم:

يف العربية حروف وأسامء هلا صدر الكالم، 

وصدارهتا تعني أنَّ الكالم ُيبنى عليها ابتداء فال يسبقها 

فإن جاء يف يف اللفظ يشء، وجيب تأخري معموهلا، 

ظاهر اللفظ ما يشري إى َفْقدها هذه الصدارة عمدنا إى 

اإلشارة إى صدارهتا املعنوية بتعليق العامل السابق هلا 

عن أنَّ يعمل فيها لفًظا، وإمضاء لقاعدة العمل 

النحوي، فال بدَّ هلذا العامل السابق من العمل؛ ألنَّ له 

الصدارة، وتقدم تعلًقا معنوًيا بام بعده؛ فالتعارض بّي 

العامل املقتيض ملعموله أوجد عند النُّحاة باب التعليق 

اللفظي للعامل، والقول باإلعراب املحيل للمعمول 

 املعلق عنه.

 وإبقاؤه الفظً  العمل إبطالفالتعليق عندهم هو: 

ينظر: رشح الريض ) .الكالم صدر له ما ؛ ملجيءحماًل 

سالك، ، وأوضح امل5/166هـ: 1421عىل الكافية، 

 (.316/ 1م: 1980

ووجه دخول التعليق يف مبطالت العمل النحوي، 

أنَّ العامل يفقد تأثريه اللفظي يف معموله، فال أثر 

 إعرايّب للعامل فيام يعمل فيه. 

 عامل ا،لفظً  العمل من ممنوع املعلق فالعامل"إَِذًا 

 علمُت  قائم، لزيد علمُت : معنى ألنَّ ؛ اوتقديرً  معنى

 مَّ ثَ  نْ فمِ  اجلزأين، انتصاب عند كذا كان كام زيد، قيامَ 

 املعلق اجلملة عىل ،املنصوبّيِ  اجلزأينِ  عطف جاز

رشح ) ."اقاعدً  اوبكرً  قائم، لزيد علمُت : نحو عنها،

 (.5/169:هـ1421، الريض عىل الكافية

 تأويل يف التعليق مع فاجلملة"يقول الريض: 

 قبل كذلك نكا كام ق،املعلَّ  للفعل به مفعواًل  املصدر،

 منصوبة أخرى مجلة عطف من منع فال التعليق،

 علمُت : نحو الفعل، عنها قاملعلَّ  اجلملة عىل اجلزأين
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 ."اخلشاب ابن قال ما عىل ،فاضاًل  اوبكرً  قائم، لزيد

 (.5/166هـ: 1421)رشح الريض عىل الكافية، 

ا التعليق فبابه عند أكثر النُّحاة خمتّص باألفعال  أمَّ

 .ترصفة، وما جرى جمراها يف املعنىالقلبية امل

، ورشح 1/318م: 1980ينظر:أوضح املسالك، )

، والكليات، 5/164هـ: 1421عىل الكافية،  الريض

م: 1987، ومغني اللبيب، 255هـ: 1419

2/416). 

ا املعلقات عن العمل فهي:   وأمَّ

ۀ  ۀ  چ  الم االبتداء، نحو قوله تعاى: :-أ

ے     ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے

 (. 103) البقرة    چۓ   ۓ  

: الم القسم، نحو قول لبيد:    ولقد علمت -ب

 (.308لتأتّيَّ منيتي،  )ديوانه: 

ڑ  ک  ک   چ  : ما النافية، نحو قوله تعاى:-ج

  چک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  

(، وكذا )ال، وإْن النافية( يف جواب قسم 65)األنبياء 

 ملفوظ به أو مقدر.

م، ويكون باالسم واحلرف، نحو : االستفها-د

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  چ  قوله تعاى:

ھ  چ (، وقوله تعاى: 12)الكهف  چے  ۓ  

األنبياء: )    چھ  ھ  ھ    ے     ے  ۓ  ۓ   

/ 1م: 1980ينظر: أوضح املسالك، )(،  109

316). 

 تعريف املعمول يبطل عمل العامل:  -ثانًيا

 مل العوامل اآلتية: وتعريف املعمول يبطل به ع

 َّل النافية للوحدة: -أ

من املشبهات بليس يف العمل )ال( النافية، وإنَّام 

عملت مقيدة؛ لفرعيتها يف العمل، ومن قيود عملها 

 تنكري معموليها عند من قال بعملها، وهم البرصيوَن.

 (.1/440هـ: 1402ينظر: رشح الكافية الشافية، )

يعمل عمل ليس،  وكذا، أي ما"يقول ابن هشام: 

 ال النافية يف الشعر، برشط تنكري معموليها، نحو:

       اباقيً  األرض عىل يشءٌ  فال تعزّ 

 اواقيً  اهللُ ىضـــــق اما  وزرٌ  وَّل 

 (.144: هـ1383، رشح قطر الندى) 

ا إَِذا دخلت عىل معرفة فاألصل فيها أالَّ تعمل،  أمَّ

ض النُّحاة. وإعامهلا يف املعرفة شاذ، وقد أجازه بع

، ومغني اللبيب، 302م: 1976ينظر: اجلنى الداين، )

هـ: 1419، ورشح األشموين، 1/240م: 1987

 (.3/337: هـ1409، ، وخزانة األدب1/392

 َّل النافية للجنس: -ب

( املشبهة بالفعل، من باب  محلوها يف العمل عىل )إنِّ

 ) محل النقيض عىل نقيضه؛ ألَنَّ )ال( للنفي، و)إنَّ

ثبات، كام أعملوها عمل )ليس( من باب محل لإل

 عمل (ال) تعمل"النظري عىل نظريه. يقول السيوطي: 

 عىل والدخول، التصدير يف هلا ملشاهبتها؛ هبا اإحلاقً  (إنَّ )

 لتوكيد (إنَّ ) أنَّ  كام النفي لتوكيد اوألنَّ ؛ واخلرب املبتدأ

 قياس (ليسـ)ب وإحلاقها، نقيض قياس فهو، اإلثبات

 لكن ،القياس يف أقوى فهو، مثلها نافية األنَّ  ؛نظري
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)مهع . "االستعامل يف وأكثر، أفصح (إنَّ ) عمل عملها

 (.1/463هـ: 1418اهلوامع، 

فا بطل  ومن رشوط عملها تنكري معموليها، فإْن ُعرِّ

عملها، وذلك للمناقضة املتحّصلة من تعريف املعمول 

والتعريف  مع معنى العامل، إِْذ النفي يقتيض العموم،

يقتيض اخلصوص، وإيضاحه: أنَّ معنى )ال( النافية 

ا  يقيض بنفي اجلنس، وهو من العموم بمكان، أمَّ

تعريف املعمول فينقض معناها، إِْذ التعريف ختصيص 

 املعنى وتقييده. 

: أقسام ثالثة فلها النافية (ال) افأمَّ "يقول املرادي: 

 وال. للجنس النافية ال وهي. إنَّ  عمل العاملة: األول

، 300:م1976، اجلنى الداين. )"...نكرة يف إالَّ  تعمل

 (.1/651هـ: 1425وينظر: تاج علوم األدب، 

 أنْ "ويقول السيوطي عن رشوط عملها، ومنها: 

 بإمجاع معرفة يف تعمل فال، نكرة مدخوهلا يكونَ 

 وخالف .فيها يتصور ال النفي عموم ألنَّ ؛ البرصيّيَ 

 العلم يف إعامهلا الكسائي فأجاز، طالرش هذا يف الكوفيونَ 

 أو، حممد أبا ال: نحو لكنية واملضاف، زيد ال: نحو املفرد

، عبدالرمحن وال، عبداهلل ال: نحو والعزيز الرمحن أو هللا

 هألنَّ : قال، عبداهلل ال: عىل الفراء ووافقه، عبدالعزيز وال

 يف وخالفه، عبداهلل: أحد لكل يقال مستعمل حرف

 ،عبداهلل لزم كام هامـــفي يلزمْ  مل االستعامل ألنَّ ؛ األخريينِ 

 .عليه امقاسه والكسائي

 واسم، الغائب ضمري يف إعامهلا الفراء زوجوَّ 

 وال، لك هذين وال، هي وال، هو ال: نحو اإلشارة

مهع . )"البرصيّيَ  عند خطأ ذلك وكل، لك هاتّي

 (.1/463:هـ1418، اهلوامع

 النكرة، نحو: قضية وال فام جاء ما ظاهره إعامهلا يف

لوه باعتقاد تنكريه، بجعل االسم العلم  أبا حسن هلا، أوَّ

واقًعا عىل مسامه، وعىل كلِّ من أشبهه، فصار نكرًة 

رشح مجل  ينظر:) لعمومه، أو بتقدير حمذوف مناسب.

، ومهع 2/276هـ: 1419الزجاجي )الرشح الكبري(، 

 (.464- 1/463هـ: 1418اهلوامع، 

 ول العوامل: دخ-ثالًثا

النواسخ، ونواصب الفعل املضارع وجوازمه، -أ

 ويبطل هبا:

 العوامل املعنوية:

ذهب مجهور النُّحاة إى القول بَأنَّ املبتدأ، والفعل 

املضارع العاري عن العوامل اللفظية، ُرفِعا بعوامل 

معنوية، اصطلحوا عىل تسمية ما يعمل يف املبتدأ 

 املضارع بالتجرد أو باالبتداء، وتسمية ما يعمل يف

 .(1) بقيامه مقام االسم

وهذه العوامل إنَّام صنعها فكر النُّحاة، وأسندوا  

إليها العمل؛ لتكتمَل عندهم نظرية العامل النحوي، 

 فال يبقى معمول بال عامل.

                                                 
أرسار حاة جعل اخلرب مرفوًعا باالبتداء أيًضا. ينظر: وبعض النُّ  (1)

م: 2002، و)اإلنصاف يف مسائل اخلالف، 66، 28العربية:

، 1/221هـ: 1421الكافية،  )رشح الريض عىلو 438، 40

، و)مهع 1/299هـ: 1419، و)رشح األشموين، 5/23و

 (.309-1/307هـ: 1418اهلوامع، 
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ومن أصول نظرية العمل النحوي أنَّ هذه العوامل 

املعنوية ضعيفة، فال يسند إليها العمل مع وجود 

العوامل اللفظية، إِْذ العامل املعنوي يف كالم العرب 

يعدل إى جعل "بالنسبة للفظي كالشاذ والنادر، فال 

. "العامل معنوًيا إالَّ إَِذا تعذر العامل اللفظي الصالح

 (.1/511هـ: 1418)مهع اهلوامع، 

واألوى إحالة العمل إى العامل "يقول الريض: 

)رشح الريض عىل  ."وييضطر إى املعن اللفظي ما ملْ 

 (.2/34هـ: 1421الكافية، 

ولضعفها أبطلتها كلُّ العوامل اللفظية التي تدخل 

عىل معموالهتا، فاالبتداء يبطله النواسخ بأنواعها، فعلية 

كانت أو حرفية، ككان وأخواهتا، وظنَّ وأخواهتا، وكاد 

وأخواهتا، وإنَّ وأخواهتا، وما شاهبها يف العمل، والتجرد 

 ه دخول أدوات النصب، واجلزم.يبطل

 دخول حرف اجلر: -ب 

 يبطل به عمل )ال( النافية للجنس: 

فِمن رشوط عمل )ال( النافية للجنس َأنَّ ال يدخل 

عليها حرف اجلر، إِْذ دخوله جيعلها حشًوا بّي العامل 

 واملعمول، فيبطل عملها.

 ت،يَ غِ لْ أُ  جارٌّ  عليها دخل وإنْ "يقول اخلرضي: 

 زاد، بال ُت ئْ كجِ  جمروره وبّي بينه ضةمعرت وكانت

 بمعنى حينئذٍ  الكوفيونَ  وجعلها يشء، ال من غضبُت 

)حاشية . "هلا جار واحلرف للنكرة، مضافة غري

 (.1/280م: 1998اخلرضي، 

 الزمن:-رابًعا

ركن ركّي من عنارص احلدث، فال خيلو منه حدث؛ 

ولكنَّه لذا كان جزًءا مالزًما يف داللة األفعال بأنواعها، 

يف بعض املواضع قد يكون سبًبا يف إبطال بعض 

العوامل النَّحوية، وذلك عندما يكون سبًبا يف إبطال 

داللة اللفظ أو الرتكيب عىل جتدد احلدث، ومن 

 العوامل التي أبطل الزمن عملها: 

 إَِذْن: -أ

من رشوط عملها النصب يف املضارع بعدها أْن  

 احلال بطل عملها، ورفع يكوَن مستقباًل، فإْن دلَّ عىل

ينظر:  ما بعدها فخرجت بذلك من حروف النصب

تاج علوم األدب، و، 3/18)الكتاب، )د.ت(: 

 تعمل ال النواصب سائر ألنَّ "؛(1/476هـ: 1425

 فيه تعمل فال، كاألسامء الوجود يف لتحققه؛ غريه يف

م: 1998)حاشية اخلرضي، . "األفعال عوامل

2/728). 

أْي يبطل ، وكذلك"ت األنباري: يقول أبو الربكا

 نْ إِذَ : قولك نحو احلال فعل عىل دخلت اإِذَ عملها، 

 ألنَّ  وذلك؛ الظن حال يف كأنَّ  أردَت  إِْذا، ابً ذِ اك َك أظنُّ 

 تدخل ال (أنْ )و( أنْ ) أشبهت األنَّ  ؛عملت امإنَّ  (نْ إِذَ )

 افإِذَ ، املستقبل إالَّ  بعدها يكون وال، احلال فعل عىل

م: 1975أرسار العربية،  ) ."العمل بطل الشبه زال

331 ). 
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 حتى:-ب

ينتصب املضارع بعد )حتى(، وبّيَّ النُّحاة خالًفا يف 

ناصبه، فقد نسب للبرصيّي القول بَأنَّه منصوب بأنَّ 

مضمرة وجوًبا، ونسب للكوفيَّي القول بأنَّه منصوب 

 .(1)بـ)حتى( 

والذي وجدته عند إمام البرصيّي يف الكتاب 

ترصيح بأنَّ )حتى( هي الناصبة للفعل، كام هو ال

 .(2)مذهب الكوفيَّي 

                                                 
إى أّنا حرف جّر، والفعل بعدها منصوٌب  ذهب البرصّيونِ  (1)

واالسم بعدها جمروٌر هبا، واختلف  بتقدير )َأْن(،

ت : فذهب الفّراء إى أّنا ناصبة بنفسها وليسالكوفيُّونَ 

ام هو لنياَبتِها َمناب )إى(. اجلر بعدها إنَّ  اجلاّرة، وعنده أنَّ 

إى أّنا ناصبة بنفسها أيًضا، وإذا جاء  لكسائّي وذهب ا

اجلّر يف االسم بعدها فبإِْضامر )إى(؛ وجيوز عنده 

وذهب بعُض الكوفّيّي إى أّنا ناصبة بنفسها  إظهاُرها.

ى(، وأجازوا إظهاَر جاّرٌة بنفسها لشبهها بـ)إوكـ)أن(، 

ينظر: اإلنصاف يف مسائل اخلالف، ))َأْن( بعدها توكيًدا.

، واجلنى 7/19، ورشح املفصل، )د.ت(: 477 م:2002

 2:هـ1418ع اهلوامع، ، مه498م: 1976 ،الداين

 .(3/1376 هـ:1419رشح األشموين، و  ،300/

)حتى( تنصب  اعلم أنَّ "(: 17-3/16)جاء يف الكتاب ( 2)

واعلم أنَّ )حتى( ُيرَفع الفعل بعدها عىل  هّي....عىل وج

وجهِّي، تقول: رسُت حتى أدخلها، تعني أنَّه كان دخوٌل 

فحتى صارت ههنا ... كاتصاله به بالفاء متصٌل بالسري

جتيء  ا ملْ ألنَّ ؛ ا وما أشبهها من حروف االبتداءبمنزلة إذَ 

   =    ن(، وال معنى )كي(،  فخرجت منإى أَ )عىل معنى 

والذي هيّمنا يف املسألة رشط هذا النصب، بغض 

النظر عن الناصب، وهو َأْن يكوَن الفعل بعدها دااًل 

 عىل االستقبال. 

اَل يقول ابن مالك:  بِِه      َوتِْلَو َحتَّى َحااًل اْو ُمَؤوَّ

    مُلْستَْقَباَل اْرَفَعنَّ َواْنِصِب ا

 .(47: ، )د.ت(ألفية ابن مالك) 

َأي ال ينصب الفعل بعد "يقول األشموين معلًقا: 

)رشح األشموين، . "حتى إالَّ إَِذا كان مستقباًل 

، وينظر: رشح الريض عىل 3/1378هـ: 1419

، ، ومغني اللبيب5/54 هـ:1421الكافية، 

هـ: 1418، ومهع اهلوامع، 1/126:م1987

2/301). 

ل باحلال وجب الرفع  فإن دلَّ عىل احلال، أو ما ُيَؤوَّ

وبطل النصب، فبطل تقدير )أْن( بعد حتى عند من 

ا هي الناصبة، وبطل عمل )حتى( إْن كانت  قال بأنَّ

هي العاملة، وهي يف احلالّي ستكون حرًفا من حروف 

، واجلنى 3/17ينظر: الكتاب، )د.ت(: االبتداء. )

 .(355م: 1976الداين، 

أقول: إنَّ املضارع حيتمل الداللة عىل احلال 

واالستقبال، وهذه االحتاملية كانت سبًبا يف إعرابه كام 

                                             
 نْ ( منها يف قولك: إذَ نْ إذَ )حروف النصب، كام خرجت  =

ا ، فهذا نص رصيح بنسبة العمل حلتى"كأظنُّ  ، وأمَّ

تفسريه بإى َأْن،أو كي فهو تفسري معنى ال يلزم منه تقدير 

 َأنَّ بعدها ناصبة.
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 األسامء أكثر"يرى مجهور النُّحاة، قال ابن خروف: 

 األفعال من واملعرب. مبنّي  األفعال وأكثر، معرب

 فقال، إعرابه علة يف فلِ تُ اْخ  نكِ لَ ؛ باإلمجاع املضارع

، إهبامه يف االسم ملشاهبته َب رِ عْ أُ  امنَّ إ: البرصيونَ 

 وقال ...،واالستقبال للحال يصلح هفإنَّ ؛ وختصيصه

، املختلفة املعاين تدخله هألنَّ ؛ برِ عْ أُ  امإنَّ : الكوفيونَ 

 هأنَّ  وذلك: البديع صاحب قال. الطويلة واألوقات

)مهع . "واالستقبال احلال من املختلفة لألزمنة يصلح

، وينظر: البديع يف 67-1/66 :هـ1418اهلوامع، 

 .(1/29/م1ج: هـ1420، علم العربية

فإَِذا أبطل سياق احلال داللة الفعل عىل االستقبال 

مل يبَق فيه إالَّ داللة واحدة عىل احلال، فكأنَّه استغنى هبا 

يه َأن  عن النصب الذي هو ترمجان االستقبال الذي تؤدِّ

ا، عىل املضمرة بعد حتى، أو حروف النصب عمومً 

 رأي من يرى َأنَّ حتى هي الناصبة.

 الزيادة: -خامًسا

 زيادة إْن بعد ما:  -أ

أعمل احلجازيون )ما( إعامل ليس لقوة مشاهبتها 

 إِذْ "هلا يف املعنى، وأمهلها التميميوَن، وهو األصل 

 من فيه تعمل الذي بالقبيل ختتَص  أنْ  العوامل قياس

، مركزها يف وهتابثب متمكنة لتكونَ  الفعل، أو االسم،

)رشح الريض عىل . "والفعل االسم بّي مشرتكة( ما)و

، وينظر: اجلنى الداين، 2/247هـ: 1421الكافية، 

 (.325م: 1976

فلامَّ كان قياس إعامهلا ضعيًفا انعزلت ألدنى "

 عزلتها، امإنَّ عارض، فمن ذلك جميء )إْن( بعدها، و

 ا،لفظً  النافية( إنْ ) تشابه هالكنَّ  زائدة، كانت وإنْ  األنَّ 

 دخل اإِذَ  والنفي نفي، عىل دخلت النافية( ما) نَّ فكأَ 

 الناقضة الَّ إك( إنْ ) فصارت ،اإلجياب أفاد النفي عىل

: َل اْ قَ يُ  نْ أَ  وجيوز، منطلق إالَّ  زيد ما: نحو يف( ما) لنفي

 ."الظرف بغري معموهلا وبّي بينها للفصل انعزلت امإنَّ 

 (.2/247هـ: 1421)رشح الريض عىل الكافية، 

وجعل الوّراق إبطال )إْن( عمل )ما(، كأنَّه 

(، قال يف علله:  اقتصاص إلبطال )ما( عمل )إنَّ

 تدخل قد األلف املكسورة اخلفيفة( إنْ ) نَّ أَ  واعلم"

، عملها بطل عليها دخلت متى اأنَّ  إالَّ ، زائدة( ما) عىل

، افً ضعي احرفً  كانت إِذْ ، فيه تعمل ما وبّي بينها للفصل

 جمرى عليها( إنْ ) دخلت اإِذَ  عملها بطالنِ  يف وجرت

، قائمٌ  زيدٌ  امإنَّ : نحو، عليها( امَ ) دخلت اإِذَ ( إنَّ )

 امإنَّ : قولك يف( إنَّ ) مع( ماـ )ك( ما) مع( إنْ ) فصارت

 (.258: هـ1420، علل النحو. )"قائمٌ  زيدٌ 

زيادة )إْن( بعد )ما( توهّي حلاهلا  مالك ابن وعدَّ 

 اقياًس  ال ااستحسانً  (ما) عمل كان املَّ "، فقال: األصيل

تأخر اخلرب، وتأخر معموله، وبقاء النفي،  فيه طرتشا

ها من مقارنة )إْن(؛  واحد من هذه  كلَّ  ألنَّ وخلوِّ

 عنها والتخيل، تقوية عليها فالبقاء، صيلّ أَ  ٌل اح األربعة

 .توهّيٌ  بعضها عن أو
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 اخللوّ  عدمه عند الوهن بلزوم األربعة هذه وأحق

 شبهها تزيل نته لـ)ما(مقار ألنَّ ، (إنْ ) مقارنة من

 يف اتباينً  (ما) وليت افإِذَ ، (إنْ ) يليها ال ليس ألنَّ ؛ بليس

رشح . )"دون خالف اإلعامل وبطل، االستعامل

، وينظر: مهع اهلوامع، 1/369هـ: 1410التسهيل، 

 (.1/391هـ: 1418

بزيادة  وهبذه القاعدة، أعني: إبطال عمل )ما(

َب ابن بري رواية اجلوهري لقول الشاعر:   )إْن(، تعقَّ

 اَذَهبً  مُ ــــَُأنت إنْ  ما ُغداَنةَ  نيب

 خَزُف  َأنُتمُ  ولكن اََصيفً  وَّل

 زيادة ألَن؛ َذهٌب  َأْنُتمُ  إِنْ  ما: إنشاده صواب": قالف

)البيت من البسيط، وهو بال  ."ما) عمل ُتْبطِل (إنْ )

 (.3/375، 2009ح: نسبة، التنبيه واإليضا

 زيادة ضمري الشأن:-ب

مبطٌل غريٌب قال به ابن الطراوة، ومال إليه أبو 

حيان. وضمري الشأن: ضمري غائب يأيت يف صدر 

اجلملة اخلربية دااًل عىل قصد املتكلم استعظام السامع 

حديثه، ويسميه البرصيوَن: ضمري الشأن واحلديث إَِذا 

كان مؤنًثا، ويسميه كان مذكًرا، وضمري القصة إَِذا 

الكوفيوَن: ضمري املجهول؛ ألنَّه ال يدري عندهم ما 

يعود عليه، وال خالف بينهم يف أنَّه اسم حيكم عىل 

ينظر: )رشح ) موضعه باإلعراب عىل حسب العامل

: م1987، ، ومغنى اللبيب3/114املفصل، )د.ت(: 

إالَّ ما ذهب إليه ابن الطراوة من زعمه أنَّه "(، 2/490

 كام، العمل عن هاكفَّ  (إنَّ ) عىلف، فإنَّه إَِذا دخل حر

 ،هاكفَّ  الناسخة األفعال عىل دخل اإِذَ  وكذا(، ما) هايكفُّ 

 إى حيان أبو ومال، نَّ ظَ  باب ىغَ لْ يُ  كام وتلغى

 (.1/224هـ: 1418)مهع اهلوامع،  ."موافقته

ه ابن الطراوة مبطاًل للعامل النَّحوي قد  وما عدَّ

لجُأ إى تقديره مجهور النُّحاة؛ لتأويِل عمل كان وسيلًة ي

ا غري عاملة، يقول ابن  بعض العوامل التي ظاهرها أنَّ

 ضمري وهوأي كان، ، اسمها فيها يضمر وقد"جني: 

: تقول عنها اأخبارً  بعدها اجلمل فتقع واحلديث الشأن

 قال .قائمٌ  زيدٌ  واحلديث نالشأَ  كان: ْي أَ ، قائمٌ  زيدٌ  كان

 :الشاعر

   ْذا ُمتُّ َكاَن النااُس ِصنَْفاِن َشاِمٌت إِ 

 ُت َأْصنَعُ ـــــوآَخُر ُمثْن  بِالاِذي ُكنْ 

. )البيت "نصفان الناُس  واحلديث نُ الشأَ  كان: أي 

، اللمع يف العربيةمن الطويل، وهو للعجري السلويل، 

م: 1975، وينظر: أرسار العربية، 38: هـ1409

 (.535، 461م: 1976، واجلنى الداين، 135

أْي ظنَّ أو إحدى ، تقدمت وإنْ "ويقول ابن عقيل: 

 ظننُت : تقول فال، البرصيّيَ  عند اإللغاء امتنعأخواهتا، 

، قائاًم  ازيدً  ظننُت : فتقول اإلعامل جيب ْل بَ ، قائمٌ  زيدٌ 

 َل وِّ أُ  متقدمةً  هاإلغاءَ  يوهم ما العرب لسان من جاء فإنْ 

 : كقوله نالشأَ  ضمري إضامر عىل

 مودهتا دنوَ ــــت أنْ  وآمل أرجو

 تنويل كــــمن لدينا إخال وما 
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 ضمري فاهلاء، تنويل منك لدينا إخاله وما :فالتقدير

 مجلة، تنويل منك ولدينا، األول املفعول وهي، الشأن

)رشح . "إلغاء فال، وحينئذٍ ، الثاين املفعول موضع يف

، والبيت لكعب 398-1/396م: 1980ابن عقيل، 

 (.62م، 1987انه،بن زهري، ديو

 الفصل:-سادًسا

العوامل الضعيفة، كام يقول النُّحاة، وهي التي 

تعمل تبعية لغريها، إنَّام تعمل إَِذا بقيت قريبة من 

معموالهتا وبقيت معموالهتا عىل نسقها األول دون 

تقديم وتأخري، فكأنَّ إبعاد املعمول األول املبارش عنها، 

ان بغري األجنبي، والفصل بينه وبّي عامله، ولو ك

ا أبًدا تنحط  يزيدها ضعًفا ووهنًا، فيبطل عملها؛ ألنَّ

عن رتبة األصول التي شاهبتها، فال تترصف ترصفها 

 يف العمل.

فيدخل يف هذا املوضوع ما تقدم فيه املعمول الثاين، 

 ويدخل فيه أيًضا الفصل بمعمول معموالهتا.

وامل فإَِذا ُخْولَِف هذا األصل بطل عمل تلك الع

فعادت املعموالت إى أصلها قبل دخول هذه 

العوامل، ومما يبطل بتقديم ما حقه التأخري من 

 معموالته: 

 إَِذْن: -أ

يبطل عملها يف نصب املضارع إَِذا فصل بينها وبينه، 

 ألنَّ ؛ خاصة النافية (الـ)وب بالقسمويغتفر الفصل "

 يف ةفاصل هبا يعتدْ  مل( ال)و، نْ إِذَ  لربط تأكيد القسم

هـ: 1418)مهع اهلوامع، . "نْ إِذَ  يف فكذا، (أنْ )

2/249.) 

وأجاز بعض النُّحاة الفصل بغري ما ذكر من النداء، 

ل يف كل  والدعاء، والظرف، ومعمول الفعل، واملعوَّ

 يقدمَ  أنْ  ينبغي وال"ذلك عىل السامع، قال أبو حيان: 

)مهع اهلوامع، . "العرب من بسامع إالَّ  ذلك عىل

 (.1/466: هـ1418

 َّل النافية للجنس: -ب

من رشوط عملها أْن ال يفصل بينها وبّي اسمها 

بفاصل، فإْن ُفِصل، كَأْن يتقدم خربها، بطل عملها يف 

نفي اجلنس، ووجب تكرارها، وُرفع االسم بعدها بام 

ينظر: )البديع يف علم العربية، كان مرفوًعا قبلها. )

، ورشح ابن عقيل، 2/581/م1هـ: ج1420

 (.1/281م: 1980

ويعلل الريض سبب عدم عملها مع الفصل 

 وكذا،"بضعف عملها، والبعد يزيدها ضعًفا، فيقول: 

 ضعف من ذكرنا املَِ  وبينها، بينه املفصول يف تعمْل  مل

رشح ) ."عنها البعيد يف العمل عىل تقدر فال عملها،

 (.2/218ه: 1421 ،الريض عىل الكافية

ة أخرى ُتضاف لعلة ولبطالن العمل مع الفصل عل

إَِذا فصلت بّي )ال( "ضعفها، يقول ابن األثري: 

واسمها بطل عملها، تقول: ال لك غالٌم، وال عندك 

ا مبنية معها كخمسَة عرَش، فإَِذا فككت  جاريٌة؛ ألنَّ

البناء بالفصل بطل العمل، ووجب تكرير)ال( مع 
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ېئ  ىئ    ىئ  ىئ    ی  ی  ی  چ  الفصل، كقوله تعاى:

)البديع يف علم العربية، (. 47)الصافات   چی  

 (.2/581/م1هـ: ج1420

 ما احلجازية: -ج

 الزمن يف اخلرب عن املعنى نفي يفيد حرف( ما)

 لغة( ليس) عمل وإعامهلا، اإلطالق عند احلايل

ڤ  ڤ  چ  :تعاى قال التنزيل، جاء وهبا احلجازيّيَ 

ٿ  ٹ     چ  : تعاى وقال، (31)يوسف  چڤ

ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ٹ  ٹ  ٹ  

املسائل  ينظر:) .(2املجادلة ) چڇ     ڄڄ  

، رشح قطر الندى، و2/502هـ: 1424الشريازيات، 

 (.143:هـ1383

 اموإنَّ ، اشيئً  تعمل الَّ أ( ما) يف األقيَس  أنَّ  اعلمو"

، والفعل االسم عىل تدخل األنَّ  ؛هذا فيها األقيس كان

 العامل يعمل اموإنَّ ، يهاعل االستفهام حروف تدخل كام

 يف أصل وهذا، غريه دون به استبد اإِذَ  اجلنس يف

 منها أوى باألسامء ليست هذا يف( ما)و، العوامل

(، ليس) بمعنى اهَ وْ رأَ  املَّ  احلجاز أهل نَّ كِ ولَ ، باألفعال

 .العمل يف جمراها أجروها، واملستقبل احلال يف ما تنفي

 قبل فاعلها نَ يكو أنْ  األفعال عمل موضع وأصل

 منصوهبا عىل فقدم، فيه عملت ما فرفع، مفعوهلا

 افإِذَ ، األفعال عمل موضع أصل عىل( ليس) ـب تشبيها

 ورجعت، عملها بطل األصل ترتيب عن (ما) زالت

( ما) يف كافية العلة وهذه، القياس من تستحقه ما إى

هـ: 1420علل النحو، ". "العمل عن وانرصافها

257-258)(1). 

؛ اخلرب بتقديم عملها بطل وإنَّام"ل العكربي: يقو

ف التقديم ألنَّ  ف وال، ترصُّ  وألنَّ ، (ما) ـل ترصُّ

. "فرعّي بّي جيمع فال، فرع( ما)و، عمل فرع التقديم

هـ: 1422)اللباب يف علل البناء واإلعراب، 

1/176.) 

واستكاماًل لضعفها يف الترصف أبطلوا عملها 

ما مل يكن ظرفا أو جاًرا كذالك بتقديم معمول اخلرب 

وجمروًرا، إِْذ توسعوا فيهام فأجازوا اإلعامل واإلمهال 

معهام. فيجُب رفع اخلرب يف نحو: ما طعاَمك زيٌد أكٌل، 

وجيوز الرفع والنصب يف مثل: ما يف الرش أنت راغٌب 

ينظر: اللباب يف علل البناء أو راغًبا. )

 :م1998، وحاشية اخلرضي ،1/177واإلعراب:

1/232.) 

 فوات التصدير:  -سابًعا

كل ما "من القواعد املقررة التي ختدم عنواننا أنَّ 

يغري معنى الكالم، وُيَؤثِّر يف مضمونه، وإْن كان حرًفا 

)رشح الريض عىل الكافية، . "فمرتبته الصدر

                                                 
إبطال عمل ما بتقديم اخلرب هو مذهب اجلمهور، وأجاز  (1)

م اخلرب إذا كان ظرًفا أو بعض النحويّي إعامهلا مع تقد

جاًرا وجمروًرا، وأجاز آخروَن إعامهلا مع التقديم مطلًقا. 

، و)رشح األشموين، 325م: 1976ينظر: )اجلنى الداين، 

 (.1/382هـ: 1419
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، ، وينظر: األشباه والنظائر6/94هـ: 1421

 (.270/ 1  :م1996

لفكره، وتسلسل وعبارات املتكلم صورة مطابقة 

نظام مفرداته يرتجم تسلسل املعاين يف ذهنه، فام سبق 

يف لفظه قد سبق يف ذهنه، وبنى املتكلم عليه بقية 

كالمه؛ لَِذا كان حقُّ الكلم امللفوظ أْن يتأثَر بام يف فكر 

صاحبه تقدياًم وتأخرًيا، لذا قد يتأخر العامل عن 

ه مع تأخره؛ معموله، فيسبقه املعمول متأثًرا بعمل عامل

 ألنَّ الكالم أسس عليه يف الذهن، وإْن تأخر يف اللفظ.

ا العوامل التي تتأخر يف اللفظ، فال تعمل؛ ألنَّ  أمَّ

الكالم مل ُيْبَن عليها ابتداًء، وإنَّام كان إدخاهلا يف 

الرتكيب يف وسطه أو آخره قد جاء عرًضا واستدراًكا، 

وها أثرها فألجل ذلك ميزوها عامَّ سبق بَأْن أفقد

اإلعرايب، فكان )باب إلغاء العمل( العنوان البارز 

 الدالَّ عىل هذا النوع من التأخري.

وفوات التصدير قد أبطَل به النُّحاة عمل بعض 

 العوامل، وهي: 

 ظنا وأخواهتا: -أ

متّيزت األفعال القلبية املترصفة ِمْن أخوات ظنَّ 

ا جيوز إلغاؤها إَِذا توسطت أو تَأخ رت، فاإللغاء بأنَّ

راجح عىل اإلعامل مع التأخر ومساٍو له مع التوسط، 

د النُّحاة لعمل هذه  وممتنٌع أو قبيٌح مع التقدم، هكذا قعَّ

م: 1987ينظر: األصول يف النحو، ) األفعال.

 :هـ1421، ، ورشح الريض عىل الكافية1/181

، 1/318م: 1980أوضح املسالك، ، و5/164

، ومهع اهلوامع، 1/394م: 1980ورشح ابن عقيل، 

 (.1/489هـ: 1418

أقول: إنَّ هذه األفعال قلبيٌة، أي أنَّ معانيها من 

، قد تأيت طارئًة كاخلاطر يمرُّ  ، والشكِّ العلم، والظنِّ

عىل القلب يف أثناء احلديث، فام كان من هذا القبيل ال 

يظهر أثره؛ حلدوثه يف الكالم، وعدم أصالته يف  بناء 

 اخلرب.

 إنَّام ألنَّه؛ ىأقو التأخري كان وإنَّام"بويه: يقول سي

 ما بعد أو، اليقّي عىل كالمه يميض ما بعد بالشك جيُئ 

، الكتاب. )"الشك يدركه مَّ ثُ ، اليقّي يريد وهو، يبتدئ

م: 1975، وينظر: وأرسار العربية، 1/120:)د.ت(

162.) 

 وإنَّام امتنع أو َقُبَح إمهاهلا مع التقديم، ألنَّ اليشء ال

يف الوقت ذاته، إِْذ تقديمه يدلُّ  ارًح طّ مبه يكون معنًيا 

عىل العناية به وبناء الكالم عليه، وإبطال عمله يدل 

ينظر: أرسار العربية، ) عىل إمهاله وعدم االعتداد به.

 (.160م: 1975

وأرى أنَّ ميزان عمل هذه األفعال هو قصد 

سبق املتكلم، املدلول عليه بموقع هذه األفعال، فام 

منها دليل عىل بناء الكالم عليها فحقه العمل، وما 

تأخر منها دليل عىل ُطُروِّ هذه األفعال وعدم بناء 

الكالم عليها؛ فحقه اإللغاء والتوسط منزلة بينهام 

 يتجاذبه األمراِن.
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وجتويز النُّحاة لإلعامل مع التأخر أو التوسط هو 

هلذه احرتاز منهم لقصد املتكلم، فقد يكون تأخريه 

األفعال عن الصدارة، وتقديم غريها؛ لغرض بالغي 

 معانيها عىل 
ِ
من أغراض التقديم املعروفة ال لطروء

َط أو  خربه، فام كان من هذا الباب فحقه أْن يعمَل، توسَّ

َر، وإى ذلك أشار سيبويه بقوله:   كالَمه ابتدأ افإِذَ "تأخَّ

ر أو مقدَّ  ،الفعَل  َأْعمَل  الشَك  من تهنيَّ  يف ما عىل  كام أخَّ

 .ازيدً  ورَأيُت ، رأيُت  ازيدً : قال

؛ أعملَت  اإِذَ  التأخريُ  ضُعَف  الكالمُ  طال وكلَّام

 كام ضعيف فهذا، أظنُّ  أخاك زيًدا :قولك وذلك

 الفعُل  يكونَ  أنْ  احلدَّ  ألنَّ ؛ رضبُت  قائاًم  زيًدا: يضعف

 (.1/120)الكتاب، )د.ت(: . "َعِمَل  اإِذَ  مبتدأً 

 إَِذْن: -ب

وممَّا يبطله  .جواب وجزاء ونصب للمضارع حرف

عن العمل فوات تصديره؛ إِْذ عدم التصدير يوحي بأنَّ 

الكالم ملْ يبْن عىل معنى هذا احلرف، فرتجم ذلك 

َر. َط أو تأخَّ ، ينظر: الكتاب) بإلغاء عمله، إْن توسَّ

م: 1987، واألصول يف النحو، 4/234)د.ت(: 

 (.1/20م: 1987، ومغني اللبيب، 2/148

إَِذْن: حرف "يقول املرادي يف بيان هذا الرشط: 

 أنْ : الثاينينصب الفعل املضارع، بثالثة رشوط:... 

 .مصدرة تكونَ 

 نْ إو. اإِذً  َك مُ رِ كْ أُ : نحو ،حتاًم  ْت يَ لغِ أُ  تأخرت نْ فإِ 

 بّي تتوسطَ  أن مثل بعدها املَِ  قبلها ما وافتقر توسطت،

 القسم بّيو وجزائه، الرشط وبّي وخربه، املبتدأ

)اجلنى  ."كاملتأخرة أيًضا إلغاؤها، وجب-وجوابه

، وينظر: أرسار العربية، 355م: 1976الداين، 

 (.331م: 1975

 ، ويشبهها املربد يف العمل واإللغاء بباب ظنَّ

 يف نُت كظنَ  األفعال عوامل يف (نْ إِذَ ) أنَّ  علما"فيقول: 

 ."كظننُت  ىلغَ وتُ  تعمل األنَّ ؛ األسامء عوامل

 (.2/10ملقتضب، )د.ت(: )ا

 يف (نْ إِذَ )"ويبّي العكربي وجه هذا الشبه فيقول: 

 ألنَّ ؛ األسامء عواملِ  يف (ظننتـ )ك األفعال عوامل

 ْت ُأزيلَ  اإِذَ  ىوُتلغَ  رتبتها يف وقعت اإِذَ  تعمل (ظننت)

ا (؛نإِذَ ) وكذلك، نهاعَ   عليها الفعل اعتمد اإِذَ  ألنَّ

: القائل كقول، رتبتها يف عتوق اجلواب يف هبا واْبُتِدَئ 

 أنا: َت لْ قُ  افإِذَ ، َك مَ رِ ُأكْ  نْ إِذَ : اجميبً ، فتقول أزوُرك أنا

، وخربه املبتدأ بّي (نإِذَ ) وقعت فقد، أكرُمك نْ إِذَ 

 إنْ  وكذلك، أنا عىل الفعُل  ويعتمد، عملها فيبطُل 

)اللباب يف علل البناء  ."نإِذَ  أكرُمك انَ أَ  :قلَت 

 (.36-2/35هـ: 1422واإلعراب، 

 نقض معنى العامل: -ثامنًا

بعض العوامل محلت يف العمل عىل نظرياهتا يف 

املعنى، وقد يطرأ يف نظم الكالم     ما يغريِّ معنى 

له إى نقيضه، فالعبارة  العامل يف الرتكيب، بْل حيوِّ

املنفية إَِذا ما دخلتها أداة االستثناء انقلبت إى اإلثبات، 

رص والتوكيد، فإَِذا بطل معنى َبْل إى احلرص والق
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العامل الذي عمل ِمْن أجله احلرف، فِمْن باب أوى أْن 

 يبطَل عمله.

ومن هذا املنطلق بطل عمل بعض العوامل الدالة 

 عىل النفي إَِذا دخل يف الكالم ما ُينِْقُض معناها، وهي: 

 ليس: -أ

فِمَن العرب َمْن يبطل عمل )ليس(، بانتقاض نفيها 

ا بـ )إالَّ  (، وهم بنو متيم، ومجهورهم يبقيها عاملة؛ ألنَّ

م: 1987ينظر: مغني اللبيب، األصل يف العمل. )

 (.2/366هـ: 1418، ، ومهع اهلوامع1/294

 لزوال( إالَّ ) بدخولأْي: ما ، عملها بطل اموإنَّ "

 ومل، اإلثبات إى يعود الكالم كان إِذْ ( ليس) ـب شبهها

)اللباب يف . "أصل األنَّ (؛ إالَّ ـ)ب( ليس) عمل يبطْل 

 (.1/175هـ: 1422علل البناء واإلعراب، 

ا َمْن أبطل عملها فجعله من احلمل املعكوس، إِذ  أمَّ

محلوا األصل عىل الفرع يف إبطال العمل، فاَم احلجازية، 

وهي فرع يف العمل، عملت لشبهها يف النفي بـ)ليس(، 

 و)ليس( محلوها عىل )ما( يف إبطال عملها بدخول

( عىل خربها.   )إالَّ

ا"قال العكربي:   نْ مَ  البرصيَّّيَ  فمن( ليس) وأمَّ

 لشبهها هبا اتَّصل الضمري وإنَّ ، حرف هي: قال

 يف قال من لغة عىل( ها)ـب الضمري اتَّصل كام، باألفعال

 إليه يشري عيلّ  وأبو .(هاؤوا) اجلمع ويف، (هاءا: )التثنية

ي .اكثريً  كتبه يف ا ذلك ويقوِّ ا، زمان عىل تدلُّ  ال أنَّ  وأنَّ

م(، ما) تنفي كام تنفي  إبطال يف( ما) ـب شبَّهوها وأنَّ

 الطيُب  ليس: قوهلم يف اخلرب عىل( إالَّ ) بدخول عملها

)اللباب يف علل البناء . "فيهام بالرفع، املسُك  إالَّ 

وينظر: األصول يف ، 1/165هـ: 1422واإلعراب، 

 (.1/90م: 1987النحو، 

 ازية: ما احلج-ب

عملت ما احلجازية كام أسلفُت، ملشاهبة معناها، 

الذي هو النفي، ملعنى الفعل )ليس(، وكان ممَّا اشرتطه 

 النّفي انتقض ومتىالنُّحاة لعملها َأْن ال ينتقض نفيها، 

ڄ  ڄ    ڄ    چ  :تعاى قوله نحوء، االستثنا بحرف

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  

ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑڑ    ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ

(؛ 144آل عمران: )  چک  ک  ک  ک  

ينظر: اجلنى الداين، . )معناها لُبطالنِ  عملها بطل

 (.1/389هـ: 1418، ومهع اهلوامع، 326م: 1976

 الذي فام: قائل قال نْ فإِ "قال الوراق يف علله: 

 ـب واخلرب االسم بّي فصلْت  اإِذَ  عملها إبطال أوجب

 (؟إالَّ )

(، ما) معنى فبطل، اخلرب ُب جِ وْ تُ ( إالَّ ) ألنَّ  :له قيل

، اللفظ ال املعنى جهة من( ليس) ـب مشبهة هي امفإنَّ 

 فرجعت زال قد الشبه ألنَّ  ؛عملها بطل املعنى زال افإِذَ 

، وينظر: 257هـ: 1420)علل النحو،  ."أصلها إى

 (.145م: 1975أرسار العربية، 

ها، ويؤول لنقض وممَّا زاده النُّحاة يف إبطال عمل

َأن ال يبدل من  "معناها أيًضا، ما عربوا عنهم بقوهلم:   
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خربها موجب، فإن أبدل بطل عملها، نحو: ما زيد 

 يف ء(بيش)و مبتدأ (زيدـ )فبيشء إالَّ يشء ال يعبأ به، 

 موضع يف يكونَ  نأَ  جيوز وال، خربه رفع موضع

م يف ، إِِذ املعنى: زيد يشء ال يعبأ به، فعاد الكالنصب

، ينظر: اجلنى الداين) ."مثل هذا الرتكيب إى اإلثبات

، 1/390هـ: 1418، ومهع اهلوامع، 329م: 1976

هـ: 1419وحاشية الصبان عىل رشح األشموين، 

1/383.) 

 

 اخلامتة

ل إليه البحث يف  يمكن أْن ُأوِجَز أهمَّ ما توصَّ

 النتائج اآلتية:

ه ملعناه؛ إنَّ فقداِن العامل لعمله ال يعني فقدان -1

فاأللفاظ هلا معان ذاتية مشهورة، والطارئ اجلديد 

الذي أبطل تأثريها قد أحدث فيها معنى جديًدا دقيًقا 

 يف غالب األحوال.

تعددت العلل التي من أجلها ُأبطِل عمُل  -2

العوامل، فهناك علل تتعلق بالعامل وما يطرأ عليه من 

رتيبه، تغيري، وهناك علل ُأَخرى تتعلق بنظم الكالم وت

 وقد ُيبطِل عمَل العامل أكثُر من علة.

العمل النحوي ترمجان للمعنى، فكّل كلمة  -3

َة عمل نحوّي  ا بأخرى فثَمَّ شعرُت بأنَّ هلا تعلًقا معنويًّ

 بينهام.

 

 

إنَّ فكرة العمل النحويِّ هي التي تربط   -4

ُ معناها بوضوح، إِْذ  مكونات اجلملة يف العربية، وُتبّيِّ

 ظيفة كّل مفردة يف اجلملة.هبا نتبّيَّ و

قد تبّيَّ يِل بعد البحث والتدقيق َأنَّ مبطالِت  -5

العمل النحوي الذاتية هي: التخفيف، والرتكيب، 

والتكرار، واحلذف، وضعف املعنى، وقد فصلت كل 

 هذه العناوين يف البحث املتقدم.

َ يل أنَّ العلل النظمية املبطلة للعمل  -6 قد تَبّيَّ

م والتأخري، والتعريف، ودخول النحوي هي: التقدي

العامل عىل العامل، والزمن، والزيادة، والفصل، 

وفوات التصدير، ونقض املعنى، وقد فصلت كل هذه 

 العناوين بأمثلتها يف ثنايا هذا البحث.

وختاًما أرجو َأْن أكوَن قد ُوفِّْقُت يف مجع مادة هذا  

 البحث وعرضه، وآمل أْن يكوَن لبنًة نافعًة يف رصح

عربِيَّتِنَا الشامخ، وأسأله تعاى َأْن يوفَقنا للعمل 

بمرضاته، ويبطل عنا آثار ذنوبنا وخمالفاته، وآخر 

 دعوانا َأِن احلَمد هلل رب العاملّي.

 

 املصادر واملراجع

ابن األثري، أبو السعادات املبارك بن حممد الشيباين، 

: حتقيق: ج البديع يف علم العربية .هـ(606)ت

صالح  : د.2حي أمحد عيل الدين، جفت : د.1

جامعة أم القرى، مكة  ،1حسّي العايد، ط

 .هـ.1421-هـ1420املكرمة، 
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األخفش األوسط، أبو احلسن سعيد بن مسعدة، 

هدى  : حتقيق: د.معاين القرآن هـ(.215)ت

، مكتبة اخلانجي، القاهرة، 1حممود قراعة، ط

 م.1990هـ = 1411

 هـ(.905عبداهلل، )تخالد زين الدين بن  ،األزهري

: حتقيق: د.عبد الترصيح بمضمون التوضيح

، القاهرة، 1الفتاح بحريي إبراهيم، ط

 م.1992هـ= 1413

: هتذيب اللغة هـ(.370األزهري، حممد بن أمحد، )ت

حتقيق جمموعة من العلامء، الدار املرصية 

 م.1967-م1964للتأليف والرتمجة، القاهرة، 

الرمحن بن حممد، أبو الربكات األنباري، عبد

: حتقيق: حممد أرسار العربية هـ(.577)ت

اإلنصاف يف و م.1975هبجة البيطار، دمشق، 

مسائل اخلالف بّي النحويّي البرصيّي 

جودة مربوك  : حتقيق ودراسة: د.والكوفيّي

حممد مربوك، راجعه: د.رمضان بعد التواب، 

 مكتبة اخلانجي بالقاهرة.

التنبيه  هـ(.582ابن بري، عبداهلل بن بري، )ت

( 3: حتقيق: )جواإليضاح عام وقع يف الصحاح

د. رجب عبداجلواد إبراهيم، ومصطفى 

، جممع اللغة العربية، القاهرة، 1حجازي، ط

 م.2009هـ=1430

 
 

خزانة  هـ(.1093البغدادي، عبدالقادر بن عمر، )ت

 ،3: حتقيق: عبدالسالم حممد هارون، طاألدب

 م.1989هـ=1409مكتبة اخلانجي بالقاهرة، 

: اخلصائص .هـ(392)ت ،عثامن بن جني ابن جني:

 ،دار الكتاب العريب ،حتقيق: حممد عيل النجار

: حتقيق: اللمع يف العربيةو )د.ت(.، بريوت

دار األمل ومكتبة الكندي،  ،1فائز فارس، ط

 م.1988هـ=1409األردن، 

حاشية  هـ(.1287)ت ،حممد بن مصطفى ،اخلرضي

 ،دار الفكر ،1، طن عقيلاخلرضي عىل رشح اب

 م.1998 ،بريوت

اخلوارزمي، صدر األفاضل القاسم بن احلسني، 

 :ترشيح العلل يف رشح اجلمل هـ(.617)ت

إعداد عادل حمسن سامل العمريي، جامعة أم 

 م.1998هـ=1419مكة املكرمة،  القرى

، ، حممد بن احلسناألسرتاباديريض الدين 

بن رشح الريض عىل كافية ا هـ(.686)ت

، 1: حتقيق د.عبدالعال سامل مكرم، طاحلاجب

 م.2000هـ=1421عامل الكتب، القاهرة، 

: حتقيق: حممد نور احلسن، رشح شافية ابن احلاجبو

وحممد الزفزاف، وحممد حميي الدين عبد 

لبنان، احلميد، دار الكتب العلمية، بريوت

 م.1982هـ=1402
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اج ت هـ(.1205حممد مرتىض احلسيني، ) ،الزبيدي

: املجلس العروس من جواهر القاموس

، 1الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ط

 م.2001هـ=1422الكويت، 

الزجاجي، أبو القاسم عبدالرمحن بن إسحاق، 

مازن  : حتقيق: د.الالمات هـ(.337)ت

بريوت،  دار صادر ،2املبارك، ط

 م.1992هـ=1412

نسخة ، دراسات يف النحو .الزعبالوي صالح الدين

  ملكتبة الشاملة.ا

األصول يف  هـ(ـ316)ت ،حممد بن سهل ،ابن الرساج

 ،2ط ،عبد احلسّي الفتيل د. : حتقيق:النحو

 م. 1987 ،بريوت ،مؤسسة الرسالة

كاكي، أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر حممد، الّس 

: ضبطه: نعيم مفتاح العلوم هـ(.626)ت

، دار الكتب العلمية، بريوت، 2زرزور، ط

 م.1987هـ=1407لبان، 

الدر  .هـ( 756السمني احللبي، أمحد بن يوسف، )ت

 : حتقيق: د.املصون يف علوم الكتاب املكنون

دمشق،  ،، دار القلم1أمحد حممد اخلراط، ط

 م.1987هـ=1407

 .هـ(180سيبويه، أبو برش عمرو بن عثامن، )ت

: حتقيق: عبدالسالم حممد هارون، عامل الكتاب

 بريوت. الكتب

 .هــ(911بدالرمحن بن أيب بكر،)تع ،السيوطي

فائز  د.   : راجعه: األشباه والنظائر يف النحو

 ،بريوت ،دار الكتاب العريب ،3ط ،ترحيني

: مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامعو م.1996

، دار الكتب 1حتقيق: أمحد شمس الدين، ط

 م.1998هـ=1418لبنان، العلمية، بريوت

حاشية الصبان  (.هـ1206الصبان، حممد بن عيل، )ت

، 1: طعىل رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك

 م.1999هـ=1419دار الفكر، بريوت، 

 : دارالنحو الوايف .هـ(1398، )تعباس حسن

 )د.ت(. ،مرص ،املعارف

حتقيق:  الديوان، هـ(،41)ت، العامري، لبيد بن ربيعة

، نرش وزارة اإلعالم يف 2إحسان عباس، ط

 م.1984الكويت، 

، جملة اإلمهال يف النحو، : د. جهاد يوسفالعرجا

اجلامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات 

، العدد الثاين، يونيه 15اإلنسانية(، م/

 م.2007

 هــ(.669األشبييل )ت ،عيل بن مؤمنر، ابن عصفو

: حتقيق: رشح مجل الزجاجي )الرشح الكبري(

، عامل الكتب، 1صاحب أبو جناح، ط د.

: املقربو م.1999هـ=1419بريوت، لبنان، 

وعبد اهلل  ،حتقيق: أمحد عبد الستار اجلواري

 م.1971 ،بغداد ،مطبعة العاين ،1اجلبوريط



 179                         (هـ1438م/2017جامعة امللك سعود، الرياض )،  1ع، 29مجملة اآلداب، 

 ،عبداهلل بن عبدالرمحن القريش ،ابن عقيل

رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن  (.هـ769)ت

 ،تعليق: حممد حميي الدين عبد احلميد :مالك

 م.1980، القاهرة ،مكتبة الرتاث، 20ط

التبيّي  هــ(.616)ت، عبداهلل بن احلسني، العكربي

: عن مذاهب النحويّي البرصيّي والكوفيّي

مكتبة  ،1ط ،عبد الرمحن العثيمّي د. حتقيق:

 م.2000 ،العبيكان

: حتقيق: غازي خمتار اللباب يف علل البناء واإلعرابو

طليامت، دار الفكر املعارص، بريوت، ودار 

 م.2001هـ=1422الفكر، دمشق، 

جامع الدروس . م(1944، )تييني مصطفىالغال

، 18: راجعه: د.عبد املنعم خفاجة، طالعربية

بريوت، املكتبة العرصية، صيدا

 م. 1985هـ=1405

 هـ(.377أبو عيل احلسن بن أمحد، )ت ،الفاريس

: حتقيق: حسن بن حممود املسائل الشريازيات

، كنوز إشبيليا، اململكة العربية 1هنداوي، ط

 م.2004هـ=1424السعودية، 

، طبع ضمن شعراء الديوان، الفقعيس، املرار بن سعيد

، 1أمويون، حتقيق: نوري محودي القييس، ط

عامل الكتب بريوت، ومطبعة النهضة، بغداد، 

 م.1985

 
 

دليل السالك إى ألفية ابن  عبداهلل بن صالح. ،الفوزان

 م.1999: دار املسلم للنرش والتوزيع، مالك

املصباح املنري يف  .هـ(770حممد، )تالفيومي، أمحد بن 

 : املكتبة العلمية، بريوت.غريب الرشح الكبري

حتقيق ورشح: ، الديوانهـ(، 26كعب بن زهري، )ت

، دار الكتب العلمية، بريوت، 1عيل فاعور، ط

 .م1987

: الكليات .هـ(1094أيوب بن موسى، )ت الكفوي:

 ،وحممد املرصي ،أعده للطبع: عدنان درويش

 ،بريوت ،سة الرسالةمؤس، 2ط

 م.1998هـ=1419

 هـ(.695شمس الدين حممد بن أمحد، )ت ،الكييش

: حتقيق: د.عبد اهلل اإلرشاد إى علم اإلعراب

حمسن سامل  عيل احلسيني الربكايت، ود.

، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 1العمريي، ط

 م.1989هـ=1410

ابن مالك، مجال الدين حممد بن عبداهلل الطائي 

رشح التسهيل البن  هـ(.672ندليس، )تاأل

حممد  : حتقيق: د.عبد الرمحن السيد، د.مالك

، هجر للطباعة، 1بدوي املختون، ط

 م. 1990هـ=1410

: حتقيق: د.عبد املنعم أمحد رشح الكافية الشافيةو

مكة املكرمة، ، جامعة أم القرى1هريدي، ط

 م.1982هـ=1402
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: حتقيق: ملقتضبا هــ(.285املربد، حممد بن يزيد، )ت

 بريوت.حممد عبداخلالق عضيمة، عامل الكتب

 هـ(.749بدر الدين احلسن بن قاسم، )ت ،املرادي

توضيح املقاصد واملسالك برشح ألفية ابن 

، املكتبة 1: حتقيق: أمحد حممد عزوز، طمالك

 م. 2005هـ=1426العرصية، بريوت، لبنان، 

 ،طه حمسن د. : حتقيق:اجلنى الداين يف حروف املعاينو

 م.1976، املوصل

تاج علوم  .هـ(840أمحد بن حييى، )ت ،املرتىض

نوري  : حتقيق: د.األدب وقانون كالم العرب

ياسّي حسّي اهليتي، إصدارات وزارة الثقافة 

والسياحة، صنعاء، اجلمهورية اليمنية، 

 م.2004هـ=1425

ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن أيب العز 

لسان  .هـ(711فريقي املرصي، )تمكرم، اإل

املطبعة املريية، ببوالق مرص،  ،1: طالعرب

 هـ.1301

 

ابن هشام، أبو حممد عبداهلل بن يوسف، األنصاري، 

أوضح املسالك إى ألفية ابن  (.هـ761)ت

: حتقيق: حممد حميي الدين عبداحلميد، مالك

لبنان، ، ، دار الندوة اجلديدة، بريوت6ط

 م.1980

: حتقيق: حممد حميي لندى وبل الصدىرشح قطر او

 ،، مطبعة السعادة11الدين عبد احلميد، ط 

 م.1963هـ=1383مرص، 

حممد حميي  : حتقيق:مغني اللبيب عن كتب األعاريبو

 ،صيدا ،املكتبة العرصية ،الدين عبداحلميد

 م.1987

 .هـ(325الوراق، أبو احلسن حممد بن عبداهلل، )ت

جاسم حممد  حممود : حتقيق: د.علل النحو

، مكتبة الرشد، الرياض، 1الدرويش، ط

 م.1999هـ=1420

رشح  هـ(.643)ت ،يعيش بن عيل ،ابن يعيش

)د.ت(. ،: عامل الكتب بريوتاملفصل

 




