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 ، أتمنى لكم التوفيق والنجاح. ورحمة هللا تعالى، أبنائي الطلبةالسالم عليكم        

 املقررة للفصل النحوالخاص بوحدة  أما بعد، ففي هذا امللف جزء من املقرر 

  في األيام املقبلة إن شاء هللا تعالى. بالتتمة وسألحقه ، الثاني

 

 

 

 قبالتوفي                                                                                   
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 معناها وعملها: -1

 الناظم رمحه اهلل تعاىل: يقول

 َكأنَّ َعْكـُس َما ِلَكـاَن مْن َعَمـلْ   إِلنَّ أّن لَْيـَت لِكـنَّ َلَعـلّ 

نَـُه ُذو  َكـإنَّ زَيْـداً َعالِـٌم بِأَنِـّي                 ِضْغـنِ  ُكـْفٌء َولِكـنَّ ابـْ

 

 
 

هذا الباب معقود حلروف تدخل على اجلملة االمسية فتنصب املبتدأ امسا هلا، وترفع اخلرب خربا 

ألنه يرى  ؛املفتوحة (ن  أ  )هلا، وكان "سيبويه" رمحه اهلل تعاىل يسميها األحرف اخلمسة، وذلك بإسقاط 

املؤلف  قد عدهاوكأن ولكن وليت ولعل(،  و  نإأهنا فرع عن املكسورة، فاحلروف عنده مخسة وهي؛ )

ستة حروف وهي؛ )إن  وأن  وليت ولكن ولعل وكأن(، ومساها )ابن هشام( رمحه اهلل تعاىل يف األلفية 

النافية للجنس اليت تعمل عمل )إن(، وزيادة  )ال( زيادةو  ،بع دِّ احلروف املذكورة آنفا ،األحرف الثمانية
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 املبتدأتعمل عملها فتنصب  "، حيثسيبويه"قد تأيت حرفا كـ)لعل( على مذهب اإلمام اليت  ،)عسى(

 :الشاعر ومنه قولامسا هلا وترفع اخلرب خربا هلا. 

 َتَشّكى فآتي َنْحَوها فأُعوُدها   وَعّلها  عساها ناُر كْأس   فـَُقْلتُ               

تنبيها على الفرعية، فلها عطيت عملها معكوسا الناقصة، وأ  ـ)كان( ه بوهذه األحرف هلا شب  

معها   ليكوناوأخواهتا معكوسا  (كان)عطيت عمل شبه هبا  يف لزوم املبتدأ واخلرب واالستغناء هبما، وأ  

وهي عاملة يف املبتدأ واخلرب عند البصريني، أّما ر تنبيها على الفرعية. خِّ كمفعول ق دم وفاعل أ  

هلا يف اخلرب، وإمنا هو باٍق على رفعه الذي كان قبل الكوفيون فهي عاملة عندهم يف املبتدأ وال عمل 

 . دخول إّن، وأخواهتا

وقد مسيت باحلروف املشبهة بالفعل؛ ألهنا تشبه الفعل يف نصبها األمساء، وألهنا كلها مبنية على 

الفتح كاألفعال، ويف وجود نون الوقاية بينها وبني ياء املتكلم، مثل: )إنين، ليتين، لعلين(، وألن 

 انيها إمنا تؤدى باألفعال، وهي:مع

قول:  حنو )إن ، وأن (: معنامها التوكيد، أي: توكيد نسبة اخلرب للمبتدأ، ورفع الشك عنها. -

 حيتمل كان أن بعد اخلرب، هذانفي ) وأزال الشك عن كون القناعة كنـزأثبت   ،"إن القناعة كنـز"

 ".ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ ""القناعة كنز" (، وقوله تعاىل:  :حنو يف والكذب، الصدق

إما لكونه  ؛رجى حصوله)ليت(: تفيد التمين، وهو طلب الشيء احملبوب الذي ال ي   -

َويـَُقوُل اْلَكاِفُر يَا "تعاىل:  وقوله. (ليت الشباب يرجع)أو بعيد املنال. فاألول حنو:  مستحيال
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قَاَل "وكقوله تعاىل:  ،(فأحجَّ منه ليت لي ماال). والثاين كقول منقطع الرجاء: "تـَُرابًاُكْنُت  لَْيَتِني

َيا نـْ  .ِمْثَل َما ُأوِتَي قَاُرونُ  لََنا يَا لَْيتَ  الَِّذيَن يُرِيُدوَن اْلَحَياَة الدُّ

)األصدقاء  )لكن(: تفيد االستدراك. وهو تعقيب الكالم بنفي ما يتوهم ثبوته، حنو:  -

الكتاب رخيص لكن نفعه ). أو إثبات ما يتوهم نفيه حنو: ون، ولكنَّ األوفياء قليلون(كثير 

 .(عظيم

 ".َكأَنَـُّهْم ُحُمر ُمْستَـْنِفَرة: "(. وقوله تعاىل)كأنَّ المعلمين آباء )كأن(: تفيد التشبيه نحو: -

الرتجي واإلشفاق. والرتجي هو طلب الشيء احملبوب الذي يرجى حصوله، تفيد : 1)لعل(-

لعل حنو: ) احلذر من وقوع املكروهواإلشفاق هو  ،"َواتَـُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ " :تعاىلحنو: قوله 

 ."َلَعلَّ السَّاَعَة َقرِيبٌ  َوَما يُْدرِيكَ : "وعال جل قوله و (. العدوَّ قادمٌ 

 

 

 

 
                                                           

ومنه قوله  ،(تنجح لعلك   بجد   واقرأقولنا: )  نحو، كالتعليل في ى أخر  ) الترجي أو اإلشفاق ( إلى أغراض قد تخرج )لعل( عن معنى - 1

قول امرئ ه وجعل النحويون من ،اليوم( أسافر  لعلي : ) نحو قولكأيضا بمعنى الظن،  (لعل  ) وقد تستعمل". ون تعقل لعلكمتعالى: "

ّحة     :القيس  بعَد صِّ
ً
 داميا

ً
ْرحا

 
لت ق ّدِّ

نَّ أْبؤسا    وب 
َ
ول ح 

َ
 لعّل منايانا ت

م   قول  نهم وجعلوا( ھدلعلك أن تجتكقولك: )  (عس ى)معنى  (لعل  )وقد تؤدي  ِّ
م   : نويرة نب ُمت 

َك أْجَدعا              
َ
 عليَك من الالتي َيَدْعن

ٌ
مة لِّ

مَّ م  لِّ
 
 أن ت

ً
َك يوما

ّ
 لعل

( في خبر   .عس ى()  خبر في تدخل كما ھا،بدليل دخول ) أن 
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 مرتبة االسم والخبر: -2

 َكَلْيَت ِفيَها أْو ُهَنا َغْيـَر اْلبَـِذي      ِفي الَِّذي التـَّْرتِيَب إالَّ رَاِع َذا وَ     

ن يتقدم على أأما معمول اخلرب فيجوز  حرف عليها وال على امسها.ال جيوز تقدمي خرب هذه األ

 :الشاعر وقول ،(إّن عندك سعيدا مقيمٌ و جمرورا حبرف جر حنو: )أذا كان ظرفا إاالسم 

  أخاك مصاُب القلِب جمٌّ بالبُلهْ       فال تَلَحني فيها فإّن بُحّبها          

وهو  ،)أخاك( قد تقدم على امسها ،)مصاٌب( فاجلار واجملرور) فيها( وهو معمول خرب إّن املتأخر

 .جائز عند النحويني

ِإنَّ رَبََّك َحِكيٌم "ن يكون مؤخرا عن امسها، حنو قوله تعاىل: أاألصل يف خرب )إن( وأخواهتا و 

  ."ِإنَّ ِفيَها قـَْوًما َجبَّارِينَ "حنو : ما مل يكن متعلقا بظرف أو جبار وجمرور،  ،"َعِليمٌ 

  تقديم الخبر:  -2-1
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 خرب هذه النواسخ نوعان:

لة. وهذا ال جيوز تقدميه على االسم. ولو قدم لبطل عملها. أو مج : أن يكون مفردااألول

 ،(يرحمنالعّل اهلل : )قولنا ومثال اجلملة ،(إّن المجتهَد متفوقٌ ): قولنا وفسد األسلوب. مثال املفرد

إّن )حنو: و . (واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب )لعلّ ، وفاعل ،فـ)يرمحنا( مكونة من فعل مضارع مرفوع

واهلاء يف حمل جر مضاف اليه،  ،: مبتدأ مرفوع بالضمة وهو مضاف(، فـ)أسلوبهأسلوبُه جميٌل( زيدا

 .  : خرب املبتدأ، واجلملة االمسية يف حمل رفع خرب إنّ (مجيل)و

وله من حيث تقدمه على االسم ثالث  ،أن يكون شبه مجلة )وهو الظرف واجملرور( :الثاني

 حاالت:

 (.إن في الفصل طالبَهوجوب تقدميه على االسم إذا وجد ما يوجب التقدمي حنو: ) :األولى

خلرب فيجب تقدمي اخلرب )يف الفصل( ألن يف االسم )طالب ه( ضمريا يعود على بعض اخلرب. فلو أ ِخر  ا

 .ورتبة، وهو ممنوع هنا لعاد الضمري على متأخر لفظا

َنا ِإنَّ " ومن ذلك قوله تعاىل:  "، فيلزم تقدم اخلرب )لدينا( ألن االسم نكرة وال َوَجِحيًما أَنَكااًل  َلَديـْ

ًرا َكَأنَّ ِفيمسوغ له إال تقدم اخلرب. وكذا قوله تعاىل: "  ".فـََبشِّْرُه ِبَعَذاب  أَلِيم    ُأُذنـَْيِه َوقـْ

(. فال لفي العمل الصالح )إن السعادةَ وجوب تأخريه إذا وجد مانع من التقدمي. حنو:  الثانية:

َرارَ  ِإنَّ "جيوز تقدمي اخلرب هنا، لوجود الم االبتداء. ومنه قوله تعاىل:   ".َلِفي نَِعيم   األبـْ

 .(إن العز في طاعة اهلل) جواز الوجهني فيما عدا ذلك. حنو: :الثالثة
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 :خبرالحذف  -2-2

 .جيوز حذف خرب هذه األحرف، وذلك على ضربني: جائز وواجب

بشرط أن يدل  ،من الكلمات اليت يراد هبا معىن خاصا ؛أي ،خاصا كوناحيذف جوازا إذا كان  

أي: إن الذين   "،َوِإنَُّه َلِكَتاٌب َعزِيزٌ  ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا بِالذِّْكِر َلمَّا َجاَءُهمْ " :كقوله تعاىلعليه دليل،  

مجيل فـ)الذين( اسم إن، واخلرب حمذوف. ومنه قول: كذبوا بالذكر معاندون أو هالكون أو معذبون. 

 أََتوني فقالوا يا جميُل تـََبّدَلْت بثينُة أبداالً فُقْلُت: لعّلها  :بثينة

 أي: لعلها تبّدلْت أو لعلها فعلْت ذلك.

من الكلمات اليت تدّل على وجود أو كون مطل ق ني، فال  ؛أي، كان اخلرب كونا عاما  ف وجوبا إذاوحيذ

 :اثنني يفهم منها حدث خاص أو فعل معني، ككائن أو موجود أو حاصل، وذلك يف موضعني

 :ل الشاعركقو ،  بعد )ليت ِشعري( إذا وليها استفهام حنو: ليت شعري هل أنت قادم؟ األول:

  وكيَف ُتراعي ُوْصلَة الُمتَـَغيِّبِ    ؟أاَل لَْيَت ِشْعري َكْيَف جاَدْت ِبَوْصِلها                      

 ر بذلك، أي: أعلمه وأدريه، ومجلةأي: ليت شعري )أي علمي( حاصل، واملعىن: ليتين أشع

 .رشعري( ألنه مصدر شع  االستفهام يف موضع نصب على أهنا مفعول به لـ)

( و  فتح -3
ّ
 :كسرهاهمزة )إن

 فتحها:  -3-1

َتْح ِلَسـدِّ َمْصَدرِ              َمَسـدََّها َوِفي ِسَوى َذاَك اْكِسـرِ   َوَهـْمَز ِإنَّ افـْ

 مهزة )إن( هلا ثالثة أحوال: وجوب الفتح، ووجوب الكسر، وجواز الوجهني.
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 . بالصريح املؤول معموليها باملصدر مع لهاتأوي يصح موضع كل يف (أن) مهزةب فتح جي

. (سرين مواظبتك). أي: (أنك مواظب على الصف األول سرني)يف موضع رفع فاعل حنو:  -

 . ، ألن الفاعل ال يكون إال مفردااأي: إنزالن "؛َأَوَلْم َيْكِفِهْم أَنَّا أَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتابَ "تعاىل:  وقوله

ُأوِحَي  ُقلْ " :، أي: حضورك. قال تعاىل(ُكتب إلّي أنك حاضر)يف موضع رفع نائب فاعل حنو:  -

 ،ك أنك حضرت متقدما(من حرص) أي: استماع. أو مبتدأ حنو: ،"اْلِجنِّ  ِمنَ  ِإَليَّ أَنَُّه اْسَتَمَع نـََفرٌ 

 أي: رؤيتك.  "؛َوِمْن آيَاتِِه أَنََّك تـََرى األْرَض َخاِشَعةً "وقوله تعاىل: . أي: حضورك متقدما

وََكْيَف "يف حمل نصب مفعول به حنو: عرفت أن العلم نافع، أي: نفع العلم. قال تعاىل:  -

فرحت )أي: إشراككم، أو يف موضع جر حنو:  ،"َأَخاُف َما َأْشرَْكُتْم َواَل َتَخاُفوَن أَنَُّكْم َأْشرَْكُتم بِاللَّهِ 

ِلكَ "تعاىل:  وقوله. (بأن جارنا مواظب على الصالة أي: بأحقيته. إىل غري  ،"اللََّه ُهَو اْلَحقُ بَِأنَّ  ذََٰ

 ذلك مما يدخل حتت الضابط املذكور.
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 واملراجع:ر املصاد

  ،محمد تح ه(.967بهاء الدين بن عقيل  )شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك :

 .محيي الدين عبد الحميد

 قطر الندى وبل شرح و  ،املغني اللبيب عن كتب األعاريبو ، شرح شذور الذهب

 .محمد محيي الدين عبد الحميد :تح، هـ( 761 ابن هشام األنصاري ) ،الصدى

  ان على شرح األشموني  ت) .، محمد بن علي الصبانأللفية ابن مالكحاشية الصبَّ

 إبراهيم شمس الدين. تح: ه(.1206

 ( ،هـ 643شرح املفصل في علم العربية، ابن يعيش ). 

  ه(.1345 )ت ، محمد الخضري ابن عقيلرح شحاشية الخضري على 

   لنحو، الشيخ خالد بن عبد لفية ابن مالك في اأشرح التصريح على التوضيح على

  .(ـه905ت) زهري هللا األ 

  (..هـ 720 )املوجز في النحو، أبو بكر بن السراج 

 أحمد عبد الستار الجواري.، نحو التيسير 

 .النحو الوافي، عباس حسن  

  ،مصطفى الغاليينيجامع الدروس العربية 

 التطبيق النحوي، عبده الراجحي. 

 


