
 املقدمة أ

 من( ال) أن ىلع واللغويون انلحاة اتفق
 األدلة لورود وذلك االسم، عالمات أهم

 بعض هناك ولكن. ذلك ىلع تدل الفصيحة
 األفعال ىلع دخوهلا ىلع تدل الشعرية األدلة

 جوهر وهذا. ذكره سيأيت ما حنو ىلع والظروف
 يف انلحاة فاختلف. املقالة هذه يف املوضوع

 بقبوهلا قال من فمنهم األدلة، تلك توجيه
 الشواذ ىلع حبملها قال نم ومنهم واختيارها

 .وانلدور والقلة
 هو املقالة هذه يف ابلاحث فمنهج

 آراء واختالف األدلة هذه بني واملقارنة بلةاملقا
 خالل من وانلظريات الشواهد وعرض انلحاة

 اتلوضيح ملزيد( ال) مفهوم يف وانلقد اتلحليل

( ال) أن إىل انلتيجة وانتهت. املوضوع هذا ىلع
 ترد فلم املضارع، ىلع إال األفعال من تدخل ال

 قليل ولكنه األمر، أو املايض ىلع تدخل أنها
 رأي وأن. واالستعمال القياس يف شاذ رناد

 موصوال اسما تكون( ال) بأن القائلة اجلمهور
 الفعل أو الرصحية الصفة ىلع دخوهلا عند

 من أقوى فيه الواردة انلصوص يف كما املضارع
 .حبرفيتها قال اذلي الرأي

 عالمات بمبحث املوضوع هذا يتعلق
 وهذا واحلروف، األفعال عن الفارقة األسماء

 من املحض انلحو مباحث أهم من ملوضوعا
 الفكر عليه ينبين اذلي األساس إنه حيث

( ال) دخول االسم عالمات أهم فمن. اإلعرايب

 الفعلىلع(ال)دخول

 

 ىلع برهان
 بكالوجنان اجلامعة اإلسالمية احلكومية

 

Abstract. Many linguists agree that (أل) belongs to important articles in Arabic language. ألis 

usually used in isim  (noun), but sometimes it also can be used in fi’il (act). This condition usually 

can be found in some poems. This study aims to describe the position of أل in fi’il (act). The 

conclusion of this article is that أل can be used in fi’il butonly in fi’il mudhari’. However, it belongs 
to rarely used words in Arabic language, so that it cannot be used as formal standard in supporting 

theory of language.        

 

Keywords: articles, position ofأل , fi’il , Arabic language 
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 تدخل ولم اتلنكري تلعريف أصلها ألن.  عليه
 من مسموعة قليلة نادرة حالة يف إال الفعل ىلع

 القواعد ضبط يف عليها يقاس ال العرب
 انلحاة بعض أجاز االتفاق هذا ومع. اثلابتة
 املضارع الفعل ىلع دخوهلا مالك ابن ومنهم

 املشرتكة املوصولة األسماء من ويه. اختيارا
 أن ىلع وذلك اذلي، عىنبم وتكون أيضا

 واختلف. الرصحية الصفة ىلع دخوهلا يكون
 مضارع فعلها الفعلية باجلملة وصلها يف انلحاة
 .وماض

 :نقاط أربع املوضوع هذا دراسة ويف
 (ال)األصل يف مدخول  أ 
ىلع ( ال)الشواهد اليت تدل ىلع دخول  ب 

 األفعال وأقوال العلماء فيه
كمها من عند انلحاة وح( ال)نوع  ج 

 حيث اإلعراب وابلناء
ىلع ( ال)خالصة القول يف دخول  د 

 .الفعل

 
 
 

                                                           

بهاء ادلين عبد اهلل بن عقيل ابن عقيل،  
. رشحابنعقيلىلعالفيةابنمالك. العقييل املرصي 

. ص 791 , دار الرتاث الطبعة العرشون: القاهرة  جز
1  

 .(ال)األصليفمدخول ب 

 األسماء، هو( ال) مدخول يف األصل
 عالمة هو األسماء ىلع دخوهلا إماكن ألن وذلك

 اليت األسماء وهذه. االسمية العالمات أهم من
 الوجه ىلع األسماء لك شملت عليها يه دخلت

 أم مفردا مؤنثا، أم ذكرا اكنت سواء أي مالعا
 أم مبنية جامدة، أم مشتقة مجعا، أم مثىن

 اكلضمائر، املعينة األسماء عدا ما معربة
 املنرصفة، غري واألسماء ، اإلشارة وأسماء

 ولم األسماء هذه ىلع التدخل فإنها واإلضافة
 . شاذا نادرا قليال إال العرب من ذلك يسمع

( ال) دخلت اليت ماءاألس من فاملواضع
 :(1)ييل ما ويه ستة عليها
االسم ىلع معىن العهد ( ال)أن تعر ِّف  . 

ين الرجل فإنما ختاطب بهذا كقولك جاء
 من بينك وبينه عهد برجل تشري إيله،

تلعريف اجلنس وذلك ( ال)وقد تدخل  .1
أن تدخل ىلع اسم واحد من جنس 
فتكون تعريفا جلميعه ال لواحد منه 

 بعينه،

                                                           

(ال)دخولاعمر مهدي صالح العلواين ، (. 1)
بمعىناذليىلعالفعلاملضارعدراسةحنويةنقديةيف

الرضورة ، مقالة منشورة يف جملة لكية املعارف معىن
 .م1119جامعة األنبار سنة 
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لرضب ثالث من ( ال)وقد تدخل  .3
اتلعريف وذلك أن تدخل ىلع نعت 
خمصوص مقرون بمنعوت ثم ال يطرد 

هلا ىلع من اكن بتلك الصفة مطلقا إدخا
إال معلقا بما خيرجه عن العموم 
واألشاكل وذلك قوهلم املؤمن لاكفر 

 والفاسق واملنافق والفاجر،

ىلع صفات شهر بها قوم ( ال)تدخل  .4
حىت صارت تنوب عن أسمائهم ثم 
غلبت عليهم فعرفوا بها دون أسمائهم 
كقوهلم الفضل واحلارث والعباس 

 ا أشبه ذلك،والقاسم وم

ىلع نعت خمصوص وقع ( ال)تدخل  .5
لواحد بعينه مشتقا ثم لم يستعمل يف 
جنسه وال فيما شاركه يف تلك الصفة 
وال نقل إىل غريه فسيم به وذلك حنو 

 قوهلم

للتعريف ىلع بعض ( ال)وتدخل  .6
األسماء ثابتة غري منفصلة ولم تسمع 
قط معراة منها كدخوهلا ىلع اليت 

ين واللتني واذلين والاليت واذلي والذل
والاليئ وما أشبه ذلك فإن إمجاع 
انلحويني لكهم ىلع أن األلف والالم يف 
أوائل هذه األسماء للتعريف ولم تعر 

 .قط منها

 ما حنو ىلع – األفعال ىلع دخوهلا أما
 عدم فيها فاألصل - بعد فيما ابلحث سيأيت
 حيث عليه تدل الىت األدلة الحنصار الورود

 وىلع القليل الوجه ىلع املضارع ىلع تدخل إنها
 أنها يرد ولم ،(3)ذلك من األقل ىلع املايض
 ىلع تدخل ال والالم األلفف. األمر ىلع دخلت
 أجلها من اليت املعاين تعتورها ال ألنه األفعال
 قدمنا اليت األسماء ىلع والالم األلف تدخل
 األسماء ىلع والالم األلف دخلت فلما رشحها
 اتلنوين عن فاستغين األفعال شبه فارقت
 .(4)فأسقط ودالتله

 

ال)دخولىلعتدلاليتالشواهد ج ىلع(
 .هفيالعلماءوأقوالاألفعال

 الفعلية اجلملة ىلع( ال) دخول ىلع يدل ومما
 : الشعرية الشواهد من

 :قول ذي اخلرق الطهوييف شعره .1
ْبَغُض  اخلىَن َيُقْوُل 

َ
قا   الُعْجم   َوأ  َ  إىل  نَاط 

عُ  احل َمار   َصوُْت  ربِّنا  (5)ايُلَجدَّ
                                                           

اخلالف, األنبارى( 3) مسائل ىف اإلنصاف
والكوفيني ابلرصيني انلحويني : دمشق ) 1جز  ,بني

 513.ص, (دار النرش

 ...دخولالاعمر مهدي صالح العلواين، (4)

األدب,ابلغدادى ( 5) : القاهرة), .ج خزانة
األداب, اإلربىل,  3.ص(  مكتبة اخلانىج ) ,جواهر

. 311ص, (794 , مكتبة انلهضة املرصية: القاهرة
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ن الريبوعَ  ويْستَْخرجُ  ه   م     ناف َقائـ 
نْ  يْخة ُحجر ه   َوم  ـعُ  ب الشَّ  ايلُتََقصَّ

 قول الفرزدق خطابا من بين عذرة .2
 :هجاه حبرضة عبد امللك بن مروان

نَْت  َما
َ
 ُحُكْوَمتُه الرُتَْض  ب احلََكم   أ

يْل    ص 
َ
أي َوالَذ ي َواَلاأل  (6)َواجلََدل   الرَّ

 :قول الشاعر .3
ثَْل  ل لَْخلِّ  رَيَىال َولَيَْس     يََرى اذلي م 

ْهال   اخلَـل   َلُ 
َ
نْ  أ

َ
دَّ  أ  (9)َخل ياْل   يُع 

 :قول اآلخر .4

            فَر حا   الهيا   ويغدو اكلريوح ما
را   (9)رشد   ذو العزمَ  يستديم مشم ِّ

 

 :قول اآلخر .5
ي ا َوَيْغُدوْ  َمااَكلرَيُْوحُ  ا اَله    فـر ح 

ر   ْيمُ  مشمِّ  (7)رََشد   ُذوْ  احلزمَ  يَْستَد 

السيوىط اجلوامع, مجع رشح ىف اهلوامع   .ج  همع
 . 95. ص(. املكتبة اتلوفيقية: مرص)

.  51. ص. 1.ج... اإلنصاف, األنبارى(6)
األدب, اإلربىل  خزانة, ، ابلغدادى7 3ص.... جواهر

 . 31.ص.   .ج...األدب

األدب, اإلربىل (9) ، 311. ص.... جواهر
 .31. ص  .ج....خزانةاألدب, ابلغدادى

 .95.ص  .ج, ....همعاهلوامع, السيوىط (9)

األدب, اإلربىل( 7) ،  31.ص.... جواهر
األدب, ابلغدادى  .  31. ص.  . ج.... خزانة

 .95. ص  .ج....همعاهلوامع,السيوىط

 :قول اآلخر .6

 ايُلنْـ لَك إ ينِّ  احلَْرَب  الَتبَْعَثَّ 
رُ   نْ  ذ  َها م  ق   ن يْـَرانـ 

 َفـاتَّ
 :قول اآلخر .7

ه   ُدْونَ  َمالُ  يُْؤيت الَمال فَُذو ْرض  ع 
ُق  نَابَهُ  ل َما  ار  ُل  َوالطَّ  ايلََتَعمَّ

 : (1 )قول اآلخر .8
نْيَ  ح 

َ
نْ  اصطباين أ

َ
َوإ نَّين   َسَكت   أ

 ايلُتَتَبَّعُ  َدْخيل   َعنْ  ُشْغل   ليَف 
 —( ال) أى — وتكون: "سيبويه قال

. األسماء به تعرف اذلي احلرف يف موصولة
 احلرف هو ماءاألس به تعرف اذلي واحلرف

 هما وإنما وانلاس والرجل القوم قولك يف اذلي
 . وسوف قد قولك بمزنلة حرف

 رواية أي - وسبيلها: الزجايج قالو
(  ال) فيه ما ىلع انلداء دخول جواز يف الكوفيني

 والالم األلف بعضهم إدخال سبيل الشذوذ يف -
 .(  )الفعل ىلع

                                                           

نسب األستاذ عبد السالم هارون هذا ( 1 )
من كتاب  193ية صابليت يف معجمه لشواهد العرب

خزانة, ابلغدادى, 199الرضائر البن عصفور ص
 . ص.  . ج, ....األداب

أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق (   )
الالمات, الزجايج , دار الفكر:دمشق. ) . ، جكتاب

 .53.ص(795 
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 حىك وقد: الفاريس يلع أبو وقال
 والالم األلف فدخل أخر أحرف يف( ايلجدع)

 ومن: أيضا وقال ،(1 )نادر وذلك الفعل ىلع
 الم وإخاهلم( ايلجدع) قوهلم سالقيا يف الشاذ

 القياس، عن شاذ فهذا الفعل ىلع فيه اتلعريف
 اتلخصيص، خالف ىلع الفعل موضوع ألن

 . (3 )أيضا االستعمال يف وشاذ
 ىلع دخوهلا الفاريس ىلع أبو وقرص

( ايلتقصع) و( ايلجدع) ىلع املضارع الفعل
 الطهوي قاخلر ذي شعر من بعده جاء اذلي
 الفعل ىلع( ال) دخول إن:  (4 )فقال هذا

( ايلتقصع و ايلجدع) يف إال يوجد لم املضارع
 قول حنو الظرف ىلع دخوهلا عن وسكت
 :الشاعر

ا اَليََزال َمنْ   الَمَعهْ  ىلَعَ  َشاك ر 
يَْشة   َحر   َفْهوَ   (5 )َسَعهْ  َذات   ب ع 

 

                                                           

املسائل,  أيب يلع الفاريس(1 )
، (791 مركز األهرام للرتمجة : القاهرة)،العسكرية

 .71ص

 .51 املرجع السابق ص (3 )

 .51 ، و ص 7املرجع السابق ص (4 )

, اإلربىل( 5 ) ،  31ص.... األدبجواهر
همع,السيوىط. 31.ص  .ج..... خزانةاألدب, ابلغدادى

 .95.ص.  .ج, اهلوامع

 أي - هذا فإن: اخلفايج سنان ابن وقال
 وتشديد الفعل، ىلع والالم األلف إدخال
 قبلها تقع اليت  ايلاء وحتريك املخففة، اللكمة
 الزيادة باب يف داخل لكه - واجلر الرفع يف كرسة

 ما ىلع مكروهة ويه إيلها وأرشنا ذكرناها اليت
 .    (6 )تقدم

 ىلع وأمجعنا: "األنباري الرباكت أبو وقال
 لالفع ىلع( ال) دخول أي — هذا استعمال أن
 إنما وقال واستعماال، قياسا لشذوذه خطأ —
 . (9 )الشعر لرضورة هذا جاء

 أي — هو ذهب وقد: حيان أبو وقال 
 وصل أن إىل تصانيفه بعض يف — مالك ابن

 يف ذلك أجاز وهنا قليل املضارع ب( ال)
 .(9 )االختيار

 
 

 

                                                           

أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن سعيد بن ( 6 )
الفصاحةسناناخلفايج ،  دار : بريوت. )  .، جرس

 .94. ص, (791 , دار الكتب العلمية : النرش

. ص, .....يف مسائل  اإلنصافاألنباري، (9 )
 51. 

ييلواتلكميلاتلذأبو حيان األندليس، ( 9 )
ج التسهيل، كتاب رشح , دار النرش: دمشق) .3.يف

 .65. ص(.  1111, دار القلم
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منحيث(ال)نوع .د عندانلحاةوحكمها
اإلعرابوابلناء

 حول انلحاة من مذاهب أربعة هناك
 أبو ذكر العرب الكم يف وردت اليت( ال) نوعية
 اتلعليل مع باتلبسيط اآلراء هذه بعض حيان

 األربعة املذاهب وهذه (7 )اتلذييل يف والرتجيح
 :ييل ما يه

أن  ( 1)واألخفش (11)مذهب سيبويه .1
ادلاخلة ىلع املضارع يه حرف ( ال)

اتلعريف وليس اسما موصوالواستدل 
ىلع ذلك بأن العامل يتخطاها مع االسم 
اجلامد مثل الرجل، ولو اكنت اسما لاكن 
هلا موضع إعرايب، واستحق الصفة اليت 
بعدها اإلهمال، ألن الصلة ال يسلط 
عليها اعمل املوصول، وقال يف 

أراد اذلي جيدع كما تقول (:ايلجدع)
 . هو ايلرضبك تريد اذلي يرضبك

 أن ىلع مبين انلحاة من املذهب فهذا
 أن بد فال موصوال اسما اكنت إذا( ال)

                                                           

 57.ص....أبو حيان اتلذييل (7 )

سيبويهسيبويه، ( 11) : بريوت. )4.ج, كتاب
 .49 .ص, (دار النرش

حممد . 57.ص....أبو حيان اتلذييل( 1)
اخلرضي, اخلرضى إحياء : القاهرة. ) .ج,وحاشية

 .94. ص( بيةالكتب العر

 سواء اإلعراب من موضع هلا يكون
 جمرورا أو منصوبا أو مرفواع اكنت

 يف ولكنها. اجلملة يف وقوعه حبسب
 بينهم خالف وال حرف، الوقت نفس

 بل اإلعراب من ل موضع ال فاحلر أن
 .عليها دخل اليت اللكمة هو املعرب

إن : مذهب املازين كما نقله الريض قال .2
عند دخوهلا ىلع املضارع يكون  ( ال)

حرفا موصوال الاسما بتجطي العامل 
عمله إىل صلتها ال إيلها حنو مررت 

 :واحتج ىلع حرفيتها بما ييل. بالضارب  
ء لاكنت من  لو اكنت من األسما) أ 

األسماء الظاهرة، وال يكون اسم 
أحدهما الف . ظاهر ىلع حرفني

وصل فيكون االسم يف احلقيقة 
 .حرفا واحدا

 —أن همزة الوصل يف الضارب  )ب
مفتوحة  —كما يف املثال السابق 

إذا ابتدأت، وال تكون همزة وصل 
يف االسم إال مكسورة إال ما شذ 

ت وإذا اكن( أيمن اهلل)من قوهلم 
حرفا اكنت مفتوحة فيه كحاهلا يف 

 .الرجل والغالم
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أن اهلمزة لو اكنت اسما جلاز أن  )ج
يفصل بينها وبني صلتها بمعمول 

 .ضارب الزيدا جاءين فتقول الصلة
 (13)والفاريس (11)قول ابن الرساج .3

إنها اسم موصول، واستدلوا : واألكرثون
تقول جاءتين . بعود الضمري إيلها

(. ال)الضاربها زيد، فالضمري اعئد ىلع 
واحتجوا ىلع اسميتها بأنه لم يوجد يف 
الكمهم حرف موصول إال وهو مع ما 
بعده بمزنلة املصدر، وهذا ال يتقدر 

 . دل ىلع أنه اسمبمصدر ف
 قد اإلعراب بأن األخفش قول ىلع وردوا    

 صورة ىلع لكونها بعدها ما إىل نقل
 الفعل عطف جواز وكذلك, (14)احلروف

 وإن اجلملة ىلع ودخوهلا مدخوهلا ىلع
 امليض بمعىن ولواكن يعمل معها لوصفا

 فاكن األسماء خواص من حينئذ أنها مع

                                                           

انلحو,ابن رساج ابلغدادى(11) يف , األصول
 .  5. ص, (799 , دار النرش: بريوت. ) .ج

العسكرية ,و ىلع الفارىسأب(13) , ....املسائل
 .71ص

حاشيةالصبانىلع ,حممد بن ىلع الصبان(14)
األشموين , (املكتبة اتلوفيقية: القاهرة. ) . ج, رشح

 .  15.ص

 وحنوه اكتلصغري عمله إبطاهلا ينبيغ
 .(15)الفعل شبه عن بلعده

موقف ابن هشام يف املغىن يف هذه   .4
تنقسم ىلع ثالثة ( ال)إن : املسالة فقال
تكون اسما موصوال  أن: أوجه أحدها

بمعىن اذلي وفروعه ويه ادلاخلة ىلع 
أسماء الفاعلني واملفعولني باتفاق 

مع  —اجلمهور وىلع الصفات املشبهات 
اخلالف يف جواز اعتباره اسما موصوال 

ألنها للثبوت فال تؤول  —حينئذ
 . بالفعل

يظهر من انلقطة السابقة أن حكم 
من حيث اإلعراب وابلناء، فيه ( أل)
ما أن تكون حرف تعريف أوحرفا إ

زائدا، وحينئذ فيه ال تكون إال مبنية 
وهذا  —ألن احلروف لكها مبنية 

وإما أن  —باتفاق مجهور انلحاة 
تكون اسما موصوال، فإنها عند من 
قال إنها حرف تعريف إذا دخلت ىلع 
الفعل املضارع وليس اسما موصوال 
ألن العامل يتخطاها مع االسم اجلامد 

ولو اكنت اسما لاكن هلا  —الرجل، مثل 
موضع إعرايب، واستحقت الصفة اليت 

                                                           

اخلرضي,اخلرضى   (15) .  .ج...... حاشية
 .94.ص
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ألن الصلة ال يسلط  —بعدها اإلهمال 
عليها اعمل املوصول فإنها يف هذه 

وابلناء هنا . احلالة تكون مبنية أيضا
 .ىلع السكون كما هو األصل فيه

واختلف انلحاة أيضا يف حكمها من 
ت حيث اإلعراب وابلناء ما إذا اكن

فيه اسما موصوال سواء دخلت ( أل)
ىلع الصفات الرصحية اكدلاخلة ىلع 
أسماء الفاعلني واملفعولني والصفة 
املشبهة أم دخلت ىلع اجلملة االسمية 
أو الفعلية فعلها مضارع كما سبق 
مثال أتكون يه مبنية ىلع السكون يف 
حمل رفع، أو نصب، أو جر، ىلع حسب 

اكت مقدرة مجلتها؟ أم اكنت معربة حبر
وليست مبنية؟ وما إعراب الصفة 
الرصحية اليت بعدها يف لكتا احلاتلني؟ 

 .وما نوع هذه الصلة؟
 هذه عن حسن عباس ادلكتور أجاب

 مع أنها انلحاة إيله انتىه ما خري بأن املسألة
 وصفا بعدها ما اكن إن — بعدها الصفة
 فاكنهما الواحد، اليشء بمزنلة — رصحيا
 األخري اجلزء ىلع إعرابه يظهر املزيج، املركب

 يف إدخاهلا (16)اختاروا فقد صلتها وأما منه،
 وليست منه واعتبارها باجلملة، الشبيه نوع
 من جديدا نواع تكون فبهذا اجلملة نوع من

 إذ وحدها( أل) بصلة خاص اجلملة، شبه
 وهما فقط نواعن اجلملة شبه أن املعروف
 إذا ولكن (19)جمروره مع واجلار الظرف
 اسما صارت الصفة هذه ىلع االسمية غلبت
 اسم عليها ادلاخلة( أل) تكن ولم جامدا،
 من واملتولك واملأمون، املنصور، مثل موصول

 ملا احلاجب ومثل العباسيني، اخللفاء أسماء
 أسماء من واملنصورة والقاهرة العني، فوق

 .(19)ملرصيةا ابلالد

أما إذا دخلت ىلع اجلملة املضارعية 
 —كما يف الشواهد اليت حنن فيها  —

                                                           

بسط الشيخ حممد اخلرضي هذه املسألة (. 16)
، طبعة عيىس ابلايب 99/ يف حاشيته ىلع ابن عقيل 

احلليب ونقل عن ادلماميين أنه أثبت ملحلها اعراب 
املفرد اذلي يه يف موضعه أي ينتقل اعراب العارية 

وال حاال وال صفة وال مضافا  ملحلها، وليست خربا
 .إيلها، وقال وهذا غريب

الوايف( . 19) الطبعة الرابعة  359/  انلحو
 .عرشة دار املعارف

 .397/  انلحوالوايف. (19)
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فتكون هذه اجلملة يه الصلة مع 
إذا دخلت ىلع تاء ( أل)مالحظة أن 

املضارع جيوز إداغمها يف اتلاء وعدم 
احلرفية فإنها ( ال)إداغمها، خبالف 

ا عليها يف تدغم يف  اتلاء عند دخوهل
وغريها من ... مثل اتلمر، الرتاب، اتلرب

األسماء واألفعال، كدخوهلا ىلع مضارع 
 .(17)مبدوء باتلاء ، وقد صار علما جمردا

 
.الفعلىلع(ال)دخوليفالقولخالصة.ه

 انلحاة من األراء هذه ذكر بعد فاخلالصة
 والالم أللفا حول — وحديثهم قديمهمم —

 فعال أم اكنت اسما — اللكمة ىلع دخوهلا عند
 :قسمني إىل تنقسم إنها أقول — مضاراع

 األسماء ىلع دخوهلا _أوال
 اكنت إنها حيث وضعه أصل هو وهذا

 أنها ىلع عليها دخلت اليت اللكمة تلدل عالمة
 واألفعال األسماء بني وللتميزي األسماء من

 وغري الكتاب ،الطالب العالم، مثل واحلروف
 . ذلك

 عليها( ال) دخلت اليت األسماء وهذه 
 :قسمني إىل تنقسم
ويه اسم الفاعل : الصفة الرصحية .1

واملفعول وحينئذ قد تكون دلاللة 
                                                           

 .399/ املرجع  السابق . (17)

معىن اتلعريف إذا قصد به معىن 
غلبت االسمية عليها صارت اثلبوت و

ادلاخلة ( ال)اسما جامدا، ولم تكن 
ر، عليها اسم موصول مثل املنصو

واملأمون، واملتولك من أسماء اخللفاء 
العباسيني، ومثل احلاجب ملا فوق 
العني، والقاهرة واملنصورة من أسماء 

فأما ادلاخلة ىلع . ابلالد املرصية
الصفات املشبهة ففيه خالف بني 
انلحاة  أيه حرف اتلعريف واسم 
املوصول أم أنها حرف اتلعريف فقط 

ف دون املوصول، فالصحيح أنها حر
اتلعريف فقط دون اسم املوصول ألنها 

 .للثبوت فال تؤول بالفعل
ويه بقية األسماء  :  األسماء اجلامدة .2

والصفات الرصحية اليت تدل ىلع معىن 
اثلبوت وغلبت عليها االسمية مثل 
األسماء السابق ذكرها وكذلك الصفات 
املشبهة لعدم تمكن تأويله بالفعل 

ينئذ ال مثل جاء زيد احلسن الوجه فح
فيها إال حرف أو أداة ( ال)تكون 

اتلعريف وال تكون من األسماء 
املوصولة الحتياجها إىل الصلة وإماكن 
تأويلها بالفعل ألن اسم املوصول ما هو 
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إال من األسماء املبهمة حتتاج دائما إىل 
 .اجلملة اليت توضحها تسىم صلة

 بأن اجلمهور رأي أن ابلاحث ورأى
 ىلع دخوهلا عند صوالمو اسما تكون( ال)

 يف كما املضارع الفعل أو الرصحية الصفة
 قال اذلي الرأي من أقوى السابقة انلصوص
 :أتية ألمور وذلك حبرفيتها

لورود الشواهد وانلصوص السابقة اليت  .1
تدل ىلع جواز وقوعها داخلة ىلع 

مع  —املضارع يف الكم العرب ولكنها 
نادرة وشاذة جاءت  —هذا اجلواز 

موعة من العرب وال يقاس عليها مس
ويكاد يكون حمصورا ىلع تلك 

 .انلصوص فقط قديما وحديثا
اليت اكنت أداة اتلعريف ال ( ال)ألن  .2

تدخل إال ىلع األسماء ، سواء اكنت 
اعرضة مثل املسجد، والكتاب، وانلهر 
وغري ذلك، أو مركبة مع ما بعدها تركيبا 

سم ا) مزجيا مثل اذلي، اليت، املدينة 
ملدينة رسول اهلل صىل اهلل عليه 

، وإذا دخلت ىلع الصفات (وسلم 
الرصحية فإنها تكون أداة اتلعريف ىلع 
تلك الصفة يف نفس الوقت اكنت اسما 
موصوال أيضا خلصوصية الصفة 
الرصحية عن بقية األسماء اجلوامد 

باشتقاقها من الفعل وتضمن الفاعل أو 
 . احتياجها إىل املفعول

 ال فإنها املضارع ىلع دخلت إذا أما
 حينئذ ألنها موصوال اسما إال تكون
 اليت اجلملة إىل وحتتاج مبهمة تكون

 شأن هو كما صلة تسىم توضحها
 يطلق أن يمكن وال املوصولة، األسماء

 يف دخوهلا خلصوصية حرفا عليها
 .األسماء ىلع األصل

ادلاخلة ىلع ( ال)بأن يرد القول  .3
ريف وليس املضارع يه حرف اتلع

اسما موصوالمع استدالل بأن العامل 
يتخطاها مع االسم اجلامد مثل الرجل، 
ألنها لو اكنت اسما لاكن هلا موضع 
إعرايب، واستحق الصفة اليت بعدها 
اإلهمال، ألن الصلة ال يسلط عليها 

يرد هذا القول جبواز . اعمل املوصول
عطف الفعل ىلع مدخوهلا ودخوهلا ىلع 

الوصف معها يعمل ولو اكن اجلملة، وأن 
بمعىن امليض مع انها حينئذ من خواص 

فاكن ينبيغ إبطاهلا عمله . األسماء
 .اكتلصغري وحنوه بلعده عن شبه الفعل

كما يرد ىلع القول بأنها حرف موصول  .4
بأنه لم يوجد موصول حريف إال وهو 

 .مؤول باملصدر



 الفعل ىلع( ال) دخول -ىلع برهان 

  ألسنتنا

~  16 ~ 

 

( ال)نوع جديد يف إعراب ظهور  .5
ن اسما موصوال وصلتها عندما تكو

إن اكن  —أنها مع الصفة بعدها وهو 
يعترب شيئا  —ما بعدها وصفا رصحيا 

يظهر واحدا، فاكنهما املركب املزيج، 
إعرابه ىلع اجلزء األخري منه شأنها شأن 

 .تماما يف إعرابها املركب املزيج
 الشبيه نوع يف تدخل فإنها صلتها أما 

 اجلملة نوع من وليست منه واعتبارها باجلملة،
 اجلملة، شبه من جديدا نواع تكون فبهذا
 شبه أن املعروف إذ وحدها( ال) بصلة خاص
 مع واجلار الظرف وهما فقط نواعن اجلملة
 الصلة فهذه املضارع ىلع دخلت إذا أما. جمروره
 تقع اليت الفعلية اجلملة ويه واضحة تكون
 .بعدها
 .بالصواب أعلم واهلل

 

املراجع
 ،العثمايناخلطىلعملصحفا الكريم، القرآن

 العربية اململكة املنورة املدينة طبعة
 .السعودية

 بن سهل بن حممد بكر أبو الرساج، ابن
.  799 . ابلغدادي انلحوي الرساج
: النرش دار: بريوت. انلحويفاألصول

: حتقيق اثلاثلة،: الطبعة الرسالة مؤسسة
 .فتيلال احلسني عبد.  د

 عقيل بن اهلل عبد ادلين بهاء عقيل، ابن
عقيلابنرشح.  791 .  املرصي العقييل

 الرتاث دار: القاهرة ،مالكابنالفيةىلع
  العرشون الطبعة

 ابن اهلل عبد بن حممد ادلين مجال مالك، ابن
التسهيلرشح.   111. الطايئ مالك

 ،املقاصدوتكميلالفوائدتسهيل
 وطارق عطا القادر عبد حممد حتقيق
 الكتب دار: بلنان بريوت السيد، فتيح

  العلمية

. 791  ،الشافيةالاكفيةرشح -----------
 الطبعة للرتاث املأمون دار: النرش دار

  األوىل
لسان.  سنة دون. مكرم بن حممد منظور، ابن

 النرش دار: بريوت. العرب
 يلع يعيش ابلقاء أيب ادلين موفق يعيش، ابن

املفصلرشح.   111.املوصيل شيعي بن
 الكتب: بلنان بريوت. للزخمرشي

 العلمية

 1111.األندليس حيان أبو واتلكميلاتلذييل.
 دار: دمشق. التسهيلكتابرشحيف

  األوىل الطبعة القلم دار, النرش
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جواهر.  794 . اإلربيل ادلين عالء اإلربيل،
: القاهرة. العربالكممعرفةيفاألدب
  املرصية هضةانل مكتبة

.  األزهرى اهلل عبد بن خادل الشيخ األزهري،
 دار: القاهرة,اتلوضيحبمضموناتلرصيح

 . العربية الكتب إحياء دار النرش

. احلسن بن حممد ادلين رض االسرتاباذي،
.  طبعة, احلاجبابناكفيةرشح.773 
 حممد اإلمام جامعة: العايل اتلعليم وزارة

  اإلسالمية سعود بن

ألنباري، أبو الرباكت عبد الرمحن بن حممد بن ا
اإلنصافيفمسائلاخلالف.أيب سعيد 

والكوفيني ابلرصيني انلحويني . بني
 دار الفكر: دار النرش: دمشق

األدبخزانة. عمر بن القادر عبد. ابلغدادي
 طبعة: ،القاهرةالعربلسانبلابولب

  اخلانىج مكتبة

ييلواتلكميليفاتلذ. 1111.أبو حيان, األندليس
 دار النرش: ، دمشقرشحكتابالتسهيل

حاشيةيلع، اخلرضى حممد الشيخ اخلرضي،
 إحياء: القاهرة ،عقيلبنىلعاخلرضى

 .العربية الكتب

اخلفايج، أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن سعيد 
791 .بن سنان، احلليب الفصاحة. . رس

 .دار الكتب العلمية: بريوت

, سم عبد الرمحن بن إسحاقالزجايج، أبو القا
 دار الفكر : دمشق.795 .كتابالالمات

 قنرب بن عثمان بن عمرو البرش أبو سيبويه،
 دار:  بريوت. سيبويهكتاب. سيبويه
 . دار,النرش

 أيب بن الرمحن عبد ادلين جالل السيويط،
مجعرشحيفاهلوامعهمع. السيويط بكر

 املكتبة: النرش دار: مرص. اجلوامع
 .يقيةاتلوف

الصبانحاشية.الصبان ىلع بن حممد الصبان،
 املكتبة: القاهرة. األشموينرشحىلع

 . اتلوفيقية
بمعىن(ال)دخول. العلواين، اعمر مهدي صالح

حنوية دراسة املضارع الفعل ىلع اذلي
الرضورة معىن يف ، مقالة منشورة نقدية

يف جملة لكية املعارف جامعة األنبار سنة 
 .م1119

. . العسكريةاملسائل.   791 . يلع أيب ريس،الفا
 أمحد الشاطر حممد ادلكتور ودراسة حتقيق
  أمحد حممد

معجم. 795 .جنيب سري حممد. د. اللبدي
 طبعة .والرصفيةانلحويةاملصطلحات

 الطبعة الفرقان، ودار الرسالة مؤسسة
 . األوىل
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 دون. املاليق انلور عبد بن حممد اإلمام املاليق،
حروفرشحيفاملباينرصف. سنة

 اللغة جممع مطبواعت: دمشق. املعاين
 . العربية

األساسية.  دون سنة. أمحد, اهلاشيم القواعد
 .دار الكتب العلمية : بريوت.للغةالعربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


