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١٠٨٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 التنايف يف النحو العريب

 

 مقدمة 

 داخل  النحو العريب على شبكة من العالقات الرتكيبية اليت حتكم العالمات اللغويةيقوم

ظاهرة ك ،قوة ورصانة تضفي عليهاة يالظواهر الرتكيبمن جمموعة  ه، وحيكمالنص اللغوي

 وهذه الظواهر ،، وداللة السياق، وتنغيم الكالم وغريها، والتضام، واإلعراب، والرتبةربطال

 وال ،جمتمعة هي حمور العملية التواصلية وعن طريقها يكون الفهم الدقيق واالستيعاب للغة

  .ّ من خالل معرفة ظواهرها الرتكيبية كاملةإال فهم اللغة ميكن

 ،ًوكنت مدفوعا للكتابة �ا ألمور كثرية، )التنايف(َّقد خصصت دراسيت هذه لظاهرة و

ُأبرزها أمهية هذه الظاهرة يف فهم جزء مهم من القواعد النحوية اليت بفهمها تفهم اللغة ّ كما  ،ّّ

ّام حسان يف ّ مع إشارات ثرية للدكتور مت،يف كتب النحاةة ّأن التنايف ورد يف مسائل متفرق
ّ مل شتيت هذه الظاهرة من هذه الكتب وإماطة اللثام عن حاال�ا ُ فرغبت،بعض دراساته

ً أحدا من الباحثني تناول احلديث عنها - فيما رجعت إليه –أنين مل أر ّ وخباصة ،وأوجهها

  .ٍيف حبث منفرد

 يل من إماطة اللثام عن هذا املصطلح وما َّالته ال بدوقبل عرض مسائل التنايف وحا

ّ وهنا يرد علينا مصطلحات عدة بعضها يتداخل مع مصطلح التنايف ،جاوره من مصطلحات

 .) التعاقب، التالزم، التوارد، التضاد،التضام( :ولعل أبرزها ،وبعضها يتشابه معه

ُتضام الناس : يقال،مبعىن االجتماع :لغة التضامف َّ ُ؛ اجتمع بعضهم إىل  ُّانضموا :َّ

  .)١(بعض

ورة ألخرى يف االستعمال على صا تطلب إحدى الكلمتني ْوهو يف اصطالح اللغويني أن

كلمة مستقلة وليست  فالياء ،مع املنادىاء النداء  ومثاله ي،جتعل إحدامها تستدعي األخرى

                                                           

 ).١٣٧٠ (» معجم اللغة العربية املعارصة «  )١(



        
 

 

 
 

١٠٨٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 التنايف يف النحو العريب

املضاف إليه كذلك  و،قتضام ال عالقة إلصا الياء واملنادى عالقة  والعالقة بني،جزء كلمة

العالقة بني الكلمتني أن إحدامها تستدعي األخرى وال تقف ّلكن ، وكلمة غري املضاف

 . )١(بدو�ا 

ً لغة فهو مصاحبة الشيء بالشيء دائماالتالزمأما 
ِ ِ

ُلزمه الشيء يلزمه:  يقال،َ
 أي ،َِ

ً تعلقا تعلقا ال:َّالشيئان وتالزم تالزم الشخصان:  ويقال،صحبه َُّ   .)٢( انفكاك فيهَّ

ً هو أن يستلزم أحد العنصرين التحليليني النحويني عنصرا :ويف اصطالح اللغويني
   .)٣(آخر

ً وطلب كال وكلتا مضافا إليه مثىن، وطلب العائد مرجعا، والتالزم ،كتالزم املوصول صلته ً

 ، واملعطوف واملبهم ومتييزه، وواو احلال ومجلة احلال، وحرف العطف،بني حرف اجلر وجمروره

   .)٤( وغريها

 والتوارد يف األفكار أن ،اً يقال توارد القوم املاء وردوه مع، لغة فهو االتفاقأما التوارد

َّ يقال توارد الشاعران،يتفق شخصان أو أكثر يف األفكار من غري نقل أو مساع َ َّ عربا عن :ُ

  .)٥(املعىن ذاته باأللفاظ عينها، بدون أن ينتحل أحدمها اآلخر

   .)٦( صالحية ألفاظ متعددة أن حتل يف موقع حنوي ما:يف اصطالح اللغوينيو

                                                           

 ).٩٤ (» اللغة العربية معناها ومبناها  « )١(

 ).٢٠٠٧ (» معجم اللغة العربية املعارصة «  )٢(

 ).٢١٧ (»لعربية معناها ومبناها   اللغة ا« )٣(

 ).٢١٧ (» اللغة العربية معناها ومبناها  « )٤(

 ).٢٤٢٣ (» معجم اللغة العربية املعارصة «  )٥(

 ).١٠٥ (» التضام وقيود التوارد  « )٦(



        
 

 

 
 

١٠٨٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 التنايف يف النحو العريب

 وصاحب الفضيلة ، وصاحب رسول اهللا رفيقه، صاحب الدار مالكها:كما نقول

 وصاحيب ، وصاحب املعايل الوزير،ّاملثقف يف الشريعة اإلسالمية، وصاحب اجلاللة امللك

   .)١(  وهلم جرا،صديقي

فردات املعجمية اليت تنتظم يف طوائف الكلمات فيتوارد بعضها مع فالتوارد من ظواهر امل

   .)٢(بعض 

ّالضدفهو  لغة التضادّأما  ّضد الشيء أي ،ِّ َّالشيئان ال جيوز اجتماعهما يف : ّ واملتضادان،ِ

َّوقت واحد، كالليل والنهار ٍ)٣(.  

   .)٤( ُأن يطلق اللفظ على املعىن وضدهويف االصطالح 

، واجلملة االمسية واجلملة الفعلية، والعالقة اإلعرابية واحملل اإلعرايب، كاخلرب واإلنشاء

 ،واإلعمال واإلمهال، والعمدة والفضلة، واجلمود واالشتقاق، والتمام والنقص، واللبس وأمنه

  . )٥( وحنوها ،واخلفة والثقل

ُالليل  اقبتع : يقال،فهو أن جييء شيء بعد اآلخر لغة التعاقب وأما
 جاء: ُارَّوالنه َّ

 تتابعت :ُالفصول  عاقبت وت، وتالحقتتتابعت :االنتصارات  اقبت، وتعراآلخ بعد ُأحدمها

  .)٦(بانتظام

 ومثاله .ّني أن حيل أحدمها حمل اآلخرصالحية العنصرين اللغوي :اللغوينيًاصطالحا ويف 

ًبعضا، أي يقع موقعه ويؤدي بعضها  يعاقب أي ،بعضها عن بعضنيابة حروف اجلر 

                                                           

 ).٣٣١ (» اللغة العربية معناها ومبناها  « )١(

 ).٩٠(» البيان يف روائع القرآن  « )٢(

 ).٣٦٠: ٣ (»لغة   مقاييس ال« )٣(

 ).٤٢٣(  »واألدب  اللغة يف املفصل املعجم «  )٤(

 ).٨٦ (» البيان يف روائع القرآن  « )٥(

 ).١٥٢٤ (» معجم اللغة العربية املعارصة «  )٦(



        
 

 

 
 

١٠٨٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 التنايف يف النحو العريب

 ومعاقبة الوصف للفعل، ومعاقبة ،ً وهذا ما نلمحه أيضا يف مفاهيم مثل اإلغناء،تهوظيف

اجلملة ذات احملل للمفرد، واملصدر املؤول للمصدر الصريح، ومعاقبة املفعول معه للفعل 

 ،املضارع املنصوب بعد واو املعية، ومعاقبة املفعول ألجله للمضارع املنصوب بعد الالم

  .)١(وحنوها

  

 فهو ،ًتناىف يتناىف تنافيامن  : لغةفهو -  الذي هو موضوع الدراسة هذه – تنافيالأما 

ٍمتناف
ُتـنافت اآلراءو ،ُ َ

ِ َ ْ تـعارضت:ََ َ َ َ ْتباينتو ،َ َ ْتباعدتو ،َ َ َ ُوتـنافت اجلماعة ،َ ََ َ
ِ َ ْلفت َ ختا:َ ََ

)٢(.  

  

، )٣(» تعرية شيء من شيء وإبعاده منهدل علىي « )ي ف ن( وقال ابن فارس يف مادة

ََ نـفيته فانتفى ونـفى:تقول.  طرده:نفاه « : اجلوهريوقال ََُ َّ هو أيضا، يتعدى وال يتـعدىُْ َ َّ ً« )٤(، 

يقال  « :نشوان احلمريي وقال ،)٥(» ِ ومها يتنافيان،َُ هذا يـنايف ذاك:يقال« :قال ابن منظورو

   .)٦(» ًهذا الشيء ينايف ذلك أي ينفي بعضهما بعضا 

  

 السواد والبياض  كما بني،يف هو اجتماع شيئني يف زمان واحدالتنا « :وقال اجلرجاين

 .)٧(» والوجود والعدم

                                                           

 ).٨٦ (» البيان يف روائع القرآن  « )١(

 ) .نفي( مادة » املعجم الوسيط « )٢(

 ).٤٥٦: ٥ (» معجم مقايس اللغة «) ٣(

 ).٢٥١٤: ٦ (» الصحاح « )٤(

 ).٣٣٧: ١٥ (» لسان العرب «) ٥(

 ).٦٧٠٨: ١٠  (» شمس العلوم «) ٦(

 ).٩٢ (» التعريفات «) ٧(



        
 

 

 
 

١٠٨٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 التنايف يف النحو العريب

التنايف هو يكون باعتبار احتاد احملل مع اختالف احلال،  « :وقال أبو البقاء الكفوي

 أو بطريق املخالفة كالقيام مع القعود، والتباين ،سواء كان بطريق املضادة كاحلركة مع السكون

  .)١(» يف فكل متنافيني متباينان بال عكس أعم من التنا

  

التنايف ال  « :ويف الفرق بني التنايف والتضاد قال أبو هالل العسكري يف الفروق اللغوية

  .» والتضاد يكون بني ما يبقى وبني ما ال يبقى ،يكون إال بني شيئني جيوز عليهما البقاء

اء هلا مسات داللية بعينها ؛ كأن انتقاء األفعال ألمس هو :عند علماء الداللةوالتنافي 

) خدش(ً وأيضا الفعل ، ويتناىف غري ذلك،ًأن يكون عاقال) فهم(يشرتط يف فاعل الفعل 

ًيشرتط يف مفعوله أن يكون ماديا صلبا  وهذا ،)ازعلى احلقيقية وليس ا�( وينتفي غري ذلك ،�

  . موضوع حبثناوهذا ليس .، والسمات االنتقائية لألفعالالتنايف موضعه املعجم

  

 هو التنايف اللفظي يف الرتكيب وليس التنايف الداليل والتنافي الذي سنتحدث عنه

ُالذي يعىن بانتقاء األفعال ألمساء هلا مسات داللية بعينها ؛ كأن يشرتط يف فاعل الفعل 
يشرتط يف مفعوله أن يكون ) خدش(ً وأيضا الفعل ، ويتناىف غري ذلك،ًأن يكون عاقال) فهم(

ًاديا صلبام  ، وهذا التنايف موضعه املعجم،)على احلقيقية وليس ا�از( وينتفي غري ذلك ،�

  .والسمات االنتقائية لألفعال، ولن تناوله بالبحث هنا

« متام حسان بـ. َّ وعرفه د،ٍامتناع شيء لوجود شيء آخرهو  :النحاة اصطالحفي و

  .)٢(» عدم دخول شيء لوجود شيء آخر 

                                                           

 ).٣١١: ١ (» كتاب الكليات « )١(

 ).٨٩ (» البيان يف روائع القرآن «) ٢(



        
 

 

 
 

١٠٨٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 التنايف يف النحو العريب

 كقول ،)ال(وهي قواعد سلبية ال ختلو من وجود  ،ٍتناف لفظي يف الرتكيبوالتنايف هنا 

تنايف دخول النون مع الفعل ( و)١( )العطف  على حرف العطفال يدخل حرف(: النحاة

   .)٢()املاضي

 والتنايف، ، التالزم: وهي،والتنايف أحد أقسام التضام حيث يتفرع التضام إىل ثالثة أفرع

  : يوضح ذلكوهذا الشكل .والتوارد

  
  

  :وتتمثل العالقة يف هذه املصطلحات على النحو اآليت

 وهنا يتفرع التضام من حيث ، أن تطلب إحدى الكلمتني األخرى يف الرتكيبالتضام

 تالزم : فالتضام يف الرتكيب ينقسم إىل قسمني،وروده إىل تضام يف الرتكيب أو يف املفردات

 تضام والتنافي ، الصلة للموصول، والصفة للموصوف تضام إجيايب كافتقارفالتالزم ،وتنايف

  . فيتعلق يف املفرداتالتوارد أما .سليب كعدم جواز دخول احلرف على احلرف

                                                           

: ٣( » أوضح املسالك« ، و)٥٩: ٢(» األصول يف النحو « ، و)٢٧١: ١(» أرسار العربية « ) ١(

 ).٢٣٤: ٣(» رشح ابن عقيل « و) ٣٨٢

 ).٨٩ (» البيان يف روائع القرآن « و،)١٠٥: ٣(» الكتاب «  )٢(



        
 

 

 
 

١٠٨٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 التنايف يف النحو العريب

 يكون يف عدم جواز اجتماع شيء مع فالتنافي ،أما الفرق بني التنايف والتضاد والتعاقب

 اليت تعين عاقبالت وخبالف ، فيعين أسلوب وضدهالتضاد خبالف ،شيء آخر يف الرتكيب

   .عدم اجتماع أسلوبني يف آن واحد

، وأن التنايف نوع من أنواع التضام ً،وهكذا يتضح الفرق بني هذه املصطلحات مجيعا

   .غري أنه تضام سليب

َّ فإن لفظ )كتاب زيد( فإذا قلنا ،وميكن أن يكون التنايف من باب امتناع التعاقب

 إذ ميتنع أن ،إخل.. .داة شرط وال تنفيس وال حتقيقال حيل حمله فعل وال ضمري وال أ) كتاب(

حتل األلفاظ املذكورة يف هذا املوضع، وإذا ختطينا الصورة إىل املعىن فأردنا االحتفاظ بفكرة 

ًاإلضافة احملضة امتنع على الوصف أيضا أن يعاقب لفظ الكتاب، ومن هنا تصبح اإلضافة 
وكذلك متنع معاقبة حرف اجلر ) كتاب زيد (ذات معىن خمتلف عن املعىن يف) قاتل زيد(يف 

  .للكتاب

�ومل يرد التنايف يف كتب النحو مصطلحا حنويا مستقرا �  بالرغم من كثرة ورود مصطلح ،ً

ُّيف تقعيد القواعد النحوية أن ينصوا على ، حيث يلحظ على النحاة تفضيلهم )النفي(

النص على املمتنع يتطلب التطويل يف َّ ويقل يف كالمهم أن ينصوا على املمتنع؛ ألن ،الواجب

  .صياغة القاعدة، واالختصار مطلوب يف ذلك

ال جيتمع «  : وذلك يف قول النحاة،وردت جبالء -  دون املصطلح –ّغري أن الظاهرة 

إذا انتفى شرط من الشروط امتنع  «: وقوهلم،»وال يدخل كذا على كذا« و،»كذا وكذا 

  .ّأن العنصرين املذكورين متنافيانليت تدل على إىل غريها من أقوال النحاة ا» كذا

 ،ٍعدد من كتبهمتام حسان يف . د هو ،وأبرز من أشار إىل هذه الظاهرة من احملدثني

هذه املسائل ما استطعت من ت أن أمجع فأحبب ،)١(» البيان يف روائع القرآن«: ومنها كتابه

  . وأبني أثرها يف التقعيد النحوي- وأناقشها 

                                                           

 ).٨٩(انظر ) ١(



        
 

 

 
 

١٠٩٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 التنايف يف النحو العريب

ًمستدال بأقوال النحاة متبعا املنهج  ،)التضام السليب( حبثي ظاهرة التنايف وسأتناول يف ً

  :الوصفي التحليلي، وقد وزعت مسائله على النحو اآليت

 التنايف بني - ٤.   التنايف يف احلروف-٣. التنايف يف األفعال-٢. التنايف يف األمساء-١

   . التنايف بني احلرف والفعل- ٥ .احلرف واالسم

  .ويل التوفيق واهلادي إىل سواء الصراطواهللا 

 



        
 

 

 
 

١٠٩١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 التنايف يف النحو العريب

 ولاء:اا  ا :  

 دخول العواملمثل تنايف  يف األمساءالعريب  عدة مسائل من التنايف يف النحو رصدت

 وعامل النصب واجلزم ال ،الفعل يف يعمل ال االسم يف يعمل األفعال، وما أمساء على اللفظية

 وال يدخل تأنيث على ،لضم ال يدخل على املنادى املضافيدخل على عامل الرفع، وا

اجتمعا، وفيما يلي تفصيل  إذا املوصوف وال الصفة على تدخل ال الندبة  وألف،تأنيث

   :ذلك

�� ������������������������������������������� �

ذه إال أن هل ،)١(ال تدخل عليه العوامل اللفظية ) اسم الفعل(َّذهب النحاة إىل أن 

ِمساس(الم النافية على اسم فعل األمر اعدة شواذ ومن هذه الشواذ دخول الق ، وقد أشار )َ

ِفعال(ابن هشام إىل أنه مل يقع يف التنـزيل  ِ ﴿ ال مساس ﴾ بفتح :ًأمرا إال يف قراءة احلسن) َ َ
 إذا دعوا النافية على اسم الفعل مبنزلة قوهلم للعاثر) ال(، وهو دخول  الثانيةامليم وكسر السني

ِال مساس(ومن العرب من يقول : ّ، ويف معاين القرآن للفراء)ًَال لعا(عليه  يذهب به إىل ) َ

ِمذهب دراك ونزال َ ِ
َ

ِال مساس: (البن خالويه» ليس «ويف كتاب . )٢( ِمثل نزال هذا من ) َ َ

   .)٣( غرائب اللغة

فعل يف املشهور من النافية دخلت على اسم الفعل، مع أن اسم ال) ال(ووجه غرابته أن 

  .االستعمال العريب ال جيوز أن يدخل عليه عامل يؤثر فيه

) ال( نقله ابن هشام عن الفراء وابن خالويه أ�ما جعال مااين أن وجه غرابة َّقَّوذكر الل

ّالنافية مع ما بعدها امسا واحدا، فزعما أنه ركب من  ً ِمساس(مع ) ال(ً مث أراد منه اإلثبات ال ) َ

                                                           

 ).١٦٣: ٣(» أوضح املسالك « ) ١(

 ).٦١: ٤( » املحرر الوجيز« ) ٢(

 ).١٢٢( » رشح شذور الذهب« ) ٣(



        
 

 

 
 

١٠٩٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 التنايف يف النحو العريب

ال (هنا صارت هي واالسم مبعىن اإلثبات أي على رأي اللقاين أن معىن قوله و. النفي

ِمساس ْامسسين (:)َ ُ(.  

ِباب قطام(ري على أنه من َشَْخمَّري والزَهْوَ اجلومحله   .ّوأنه معدول عن املصدر وهو املس) َ

ِال مساس( بعض العرب يقول إىل أنوأشار الفراء  َدراك ونزا (مذهب إىل   يذهب به) َ ِ
) ِلَ

ِال مهام(ّمبعىن النفي، ويوجد له نظائر وشواهد تؤيد هذا الرأي، منها  قول  يف مبعىن النفي) َ

  : الكميت

َعـــــــــــادال غـــــــــــري ً ـــــــــــاس طـــــــــــِ   �را ُهم مـــــــــــن الن
  

ُ�ــــــــــــــــــــــم   
ِال مهــــــــــــــــــــــام يل ال هـمـــــــــــــــــــــــامِِ َِ َ

 )١(  
  

ِال عباب (:وكذلك قوهلم   .ّأي ال تعب مثل الدواب) َ

 حروف اجلر أو النداء أو غريها دخلت على ّكما تبني أن بعض العوامل األخرى مثل

  :اسم فعل األمر كقول عبيد اهللا بن الربيع

َن حــــــــــذار قــــــــــِ مــــــــــِّينَأَكــــــــــ َتْيــــــــــِبَأ ِ   ِِهائَضَ
  

ـــــــــــــــــــِةَّرَِحبـــــــــــــــــــ       ِاودَســـــــــــــــــــَ األُ ســـــــــــــــــــليمٍادَّ عب
  ج

ِيا نعاء العرب « : وكذلك ياء التنبيه كما جاء يف احلديث
َ «)  ٢(.  

�� ���������������������������������������� �

األفعال املضارعة ترتفع بوقوعها مواقع األمساء مرفوعة كانت األمساء أو منصوبة أو 

خمفوضة، فوقوعها مواقع األمساء هو الذي يرفعها، وال تنتصب إذا كانت األمساء يف موضع 

نصب وال تنخفض على كل حال، وإن كانت األمساء يف موضع خفض فلها الرفع؛ ألن ما 

                                                           

 ).٥٦: ٢ (» املحتسب «، و)٥٠٨(انظر ديوانه ) ١(

ِفعال(نظر بحث ا) ٢( ِفعالل(و) َ ْ يف . دراسة خاصة لكل األلفاظ عىل طرازها، لرشيف حييى األمني) َ

 ذو احلجة - ٢٠٠٩كانون أول / العدد السادس عرش/ رسالة النجف للسنة اخلامسة 

 .هـ١٤٣١
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، فهي مرفوعة حىت يدخل عليها ما ينصبها أو جيزمها، )١(السم ال يعمل يف الفعل يعمل يف ا

وتلك عوامل هلا خاصة ال تدخل على األمساء كما ال تدخل عوامل األمساء عليها فكل على 

  .حياله

ُن تـرضى عنك اليـهود وال ﴿ ول:ومنه قوله تعاىل ُ َ َ َ ٰ َ ْ النصارى حىت تـتبع ملتـهم َْ ُ َََّ ِ َ
ََِّ َّٰ َ ٰ َ َّ ﴾

، ولكنها ال تظهر مع حىت  )يف املشهور من أقوال النحاة( منصوب بأن :تتبع) ١٢٠:البقرة(

) ٥ :القدر( ﴿ حىت مطلع الفجر ﴾ :كقوله،  وذلك أن حىت خافضة لالسم .قاله اخلليل

ًوما خيفض امسا ال ينصب شيئا، وما يعمل يف االسم ال يعمل يف الفعل البتة   وقال .ً

  .)٢() أن(بدل من ) حىت(و، ) حىت(ب بـ منصو:  تتبع:النحاس

�� ��������������������������������������������� �

ّذهب النحاة إىل أن عامل النصب واجلزم ال يدخل على عامل الرفع 
و�ذه  .)٣(

يرتفع بالزوائد اليت يف  الفعل املضارع َّالقاعدة رد النحاة على الكوفيني حيث ذهبوا إىل أن

الكسائي، وهذا ال جيوز ألنه لو كان الزائد يف أوله هو املوجب للرفع؛ لوجب أوله؛ وهو قول 

أال جيوز نصب الفعل، وال جزمه مع وجوده ؛ ألن عامل النصب واجلزم، ال يدخل على 

 على أن الزائد َّعامل الرفع، فلما وجب نصبه بدخول النواصب، وجزمه بدخول اجلوازم؛ دل

  . )٤(ليس هو العامل

                                                           

 ).٥: ٢(» املقتضب « ) ١(

 ).٩٣: ٢(» تفسري القرطبي « ) ٢(

 ).٤٨: ١(» أرسار العربية « ) ٣(

أرسار « ، و٨٠٠: لألسرتاباذي القسم الثاين، املجلد الثاين» رشح الريض عىل الكافية « انظر ) ٤(

 ).٤٨: ١(» العربية 
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�� ����������������������������������� �

، وعللوا بناء املنادى املفرد املعرفة )١( املضافاملنادى يرى النحاة أن الضم ال يدخل على 

 كان ياء املتكلمًعلى الضم لكي يفرق بينه وبني املضاف؛ ألنه إن كان املضاف مضافا إىل 

ْيا ابن أم أقبل( كـ ًمكسورا
َِْ ِّ ِّ ويا ابن عم ال،َ َ  :الزمر( ﴾ ِيا عباد فاتقون ﴿ :وكقوله تعاىل )َّمفر َ

املنادى املفرد  فبين ، )يا غالم زيد(كـ ً كان مفتوحاغري ياء املتكلمً وإن كان مضافا إىل ،)١٦

َّعلى الضم لئال يلتبس باملضاف؛ ألن الضم ال يدخل املضافاملعرفة  َّ)٢(.  

�� ������������������ ���������� ������ �

) غضبان(و) سكران (:التأنيث ال يدخل على التأنيث فال تقول يفَّذهب النحاة إىل أن 

ذكر منه على فعالن وحنوه مما بين امل) سكرى(و) غضىب (:إمنا تقول) غضبانة(وال ) سكرانة(

  .متنعوا أن يقولوا يف محزة محيزتة، كما ا)٣() موتى(و) هلكى(و) مرضى(ومن ذلك 

 رأيت أطرف من أمر النحويني يقولون إن  ما:ومن ذلك احلكاية عن أيب عبيدة وهو قوله

   :وقد قال العجاج) علقاة (:عالمة التأنيث ال تدخل على عالمة التأنيث وهم يقولون

  )٤( ِرْوُكُى ويف مَقْلَ يف عَّرَكَف

                                                           

 ).٢٠٥-٢٠٤( » أرسار العربية« ) ١(

 ).٣٢٦: ١(» اإلنصاف « ) ٢(

: ٢(و) ٢:٨٥(و) ٢٤٢: ١(» األصول يف النحو «  و،)٢٥٩: ٢(و) ٦٤: ١(» املقتضب «  )٣(

: ٢(» رس صناعة اإلعراب « ، و)٣٠٩: ٣(، )٢٧٢: ١(» اخلصائص « ، و)٣٣٥: ٣(، و)٤١٠

٦١٥.( 

« ، و)٧٩٩(» مجهرة اللغة « ، و)٢١٢: ٣(» الكتاب « ، و)٣٦٢: ١(وهو يف ديوان العجاج ) ٤(

 .)٢٧٢: ١(» اخلصائص 
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أي ) علقاة(فلم يصرف للتأنيث، مث قالوا مع هذا ) يف علقى(يريد أبو عبيدة أنه قال 

 كان أبو عبيدة أجفى من أن يعرف هذا وذلك أن :ل أبو عثمانفأحلقوا تاء التأنيث ألفه، قا

حال أ فإذا نزع اهلاء ،)أرطى(فاأللف عنده لإلحلاق بباب جعفر كألف ) علقاة(من قال 

اعتقاده األول عما كان عليه وجعل األلف للتأنيث فيما بعد فيجعلها لإلحلاق مع تاء 

اعاة َكُ وشىَاعَكُاة وشَمْهُ وبـىَمْهَبـ: ي قوهلمالتأنيث وللتأنيث إذا فقد التاء، وهلذا نظائر ه

  .)١(اة َاوَقُ ونـىَاوَقُ وباقالة ونـىِّلِوباق

�� ������������������������������������������������������� �

ُ وا زيد الظريف :ال جيوز أن تلحق ألف الندبة الصفة وال املوصوف إذا اجتمعا حنو ُ

يفاه؛ ألن الظريف غري منادى وليس هو مبنـزلة املضاف  الظر:َوالظريف فال جيوز أن تقول

واملضاف إليه؛ ألن املضاف واملضاف إليه مبنـزلة اسم واحد، وأنت يف الصفة باخليار إن 

ْ وا زيد أنت الفارس البطاله، : شئت وصفت وإن شئت مل تصف، ولو جاز ذلك لقلت َ َ ُ ُ 

  .)٢( قول اخلليل  وهذا

َّ واعبد قيساه ؛ ألن املضاف  : َأمري املؤمنيناه وال مثل وا  : وخيتلف ذلك عن قولك  َ

    . واملضاف إليه مبنـزلة اسم واحد منفرد واملضاف إليه هو متام االسم ومقتضاه ومن االسم

ً عبدا أو أمريا وحنن نريد اإلضافة مل جيز لنا ذلك: قلناولو  هذا زيد :وكذلك إذا قلنا،  ً

َ، ولست يف املضاف إليه  َصفت وإن شئت مل تصفَكنت يف الصفة باخليار إن شئت و
   .)٣(  باخليار ألنه من متام االسم وإمنا هو بدل من التنوين

                                                           

 ).٢٧٢: ١(» اخلصائص « ) ١(

 .)٣٥٧: ١(» األصول يف النحو « و، )٢٢٥: ٢(» الكتاب « انظر ) ٢(

 ).٢٢٥: ٢(» الكتاب « انظر ) ٣(
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ّوأما يونس فيلحق الصفة األلف حيث مسع من عريب فصيح ضاع منه قدحان من 
ّخشب فند�ما وامججميت الشاميتيناه      .ُ وا زيد الظريفاه:، وتقول)١(  ّ

) ما(و) من(يف باب النداء وصفة ) ّأي( بعض املواضع تلزم كصفة َّوكذلك أن الصفة يف

ّ جمرى املضاف إليه وأل�ا توضالنكرتني فجرى   .حّ كما يوضحَّ

    .)٢( وذهب اخلليل إىل أن هذا خطأ 

                                                           

 ).٣٥٧: ١(» األصول يف النحو « و ،)٢٢٥: ٢(» الكتاب « انظر ) ١(

 .)٣٥٧: ١(» األصول يف النحو « و ،)٢٢٦: ٢(» الكتاب « انظر ) ٢(
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ما ل: اا  ا:  

ن اجلملة  حىت تكو النحاة متعلقة باألفعالاستنبطهاهناك جمموعة من القواعد النحوية 

ًمبنية بناء صحيحا تناىف دخول  :هاومنوقواعد أخرى يتناىف وجودها حىت ال خيتل الرتكيب ، ً

املضارع  الفعل على الوصل ًاإلعراب على األفعال إال ما كان مضارعا، وتناىف دخول ألف

  :، وتنايف دخول النون مع الفعل املاضي، وفيما يلي تفصيل ذلكواألمساء

�� �������������������������������������������������� �

 األفعال إال فيما كان على ال يدخل لذلكمن خصائص الفعل املضارع اإلعراب 

 « :قولنااإلعراب دخل فعل األمر وذلك يف النحاة أن َّ ولذلك ظن بعض ،ًمضارعا لألمساء

ص الفعل ألن اإلعراب من خصائ؛ خطأ فاحش  وذلك :قال املربدفهو جمزوم، » ليقم زيد 

املضارع، واألفعال املضارعة هي اليت يف أوائلها الزوائد األربع الياء والتاء واهلمزة والنون وذلك 

فإمنا تدخل عليها العوامل وهي ) نفعل حنن(و) يفعل هو(و) َتفعل أنت(و) أفعل أنا (:قولك

  .على هذا اللفظ

 جيز جزمه إال  ليس فيه شيء من حروف املضارعة، ولو كانت فيه مل)قم( :وقولك

  .)١( حبرف يدخل عليه فيجزمه

�� ����������������������������������������������� �

ِ؛ ألن األفعال إذا )تتكلمون وتدعون(َألف الوصل ال تدخل على الفعل املضارع كـ  َ ََّ

َيـفعل(كانت على  ْ ِوما أشبهه فهي مضارعة لألمساء) َ َ َأل�ا تضارع أمساء الفاعلني ف ؛َ َ َّ تمتنع َ

َوما أشبهه، فكما ال تكون ألف الوصل يف اسم الفاعل كذلك ال تكون فيما ) ِفاعل (:حنو َ

                                                           

 ).١٧٤: ٢(» األصول يف النحو « ، و)١٢٩: ٢(» املقتضب « انظر  ) ١(
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َضارعه إمنا تكون يف األفعال املاضية، حنو َانطلق، واقتدر، وامحررت، واستخرج، واغدودن، : َِّ َ َ
َواحرجنم، أو يف األ َ ْ اضرب، اقتل، استخرج:مر حنوَ ْ ْ )١( .  

�� �������������������������������� �

 واهللا لفعلت،  :إن كان الفعل قد وقع وحلفت عليه مل تزد على الالم وذلك قولك

  .واهللا لكذبت، وواهللا لكذب: ومسعنا من العرب من يقول

  .)٢( الواجب إمنا تدخل على غري ٍفالنون ال تدخل على فعل قد وقع

ًيؤكد �ما الفعل املاضي مطلقا، ولو كان مبعىن االستقوال  َّ   :بال، وأما قول الشاعرُ

َّدامن َ ًسعدك إن رمحت متـيما َ َََّ ُْ َ ْ
ِ ْ ِ َ ُ َ  

  

ُلوالك مل يك َ َْ َ َ َللصبابة جاحن َْ
ِ

َ َ َ
ِ َّ   )٣(ا ِ

  

ًمفيدا للمستقبل معىن؛ لكونه دعاء، وإمنا قرر ) دامن (جميء َّسهلها َّشاذة، فضرورة   ً

ِالنحاة عدم توكيد املاضي؛ ألنه قد فات، وتأكيد الفائت ميت َّ َنع؛ ألنه حدث وانتهىَ َّ.  

                                                           

 .)٣٧٨: ١(» املقتضب « ، و)٤٧٦: ٤ (» الكتاب «) ١(

 ).١٠٥: ٣(» الكتاب « ) ٢(

» الترصيح«، و)٣٤١: ٤، ١٢٠: ١(» العيني « وهو يف . البيت مل يعرف قائله وهو من الكامل) ٣(

 ).٩٩٢: ٢(» الدرر«، و)٤١: ١(



        
 

 

 
 

١٠٩٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 التنايف يف النحو العريب

ا وف:اا  ا :  

�تعد حروف املعاين يف اللغة العربية جزءا أساسي ً د جن لذلك ال ،ا من بناء الرتكيب اللغويُّ

مثل ابن َّ بل خصها بعضهم بالتصنيف  هال القول فيّ النحو إال حتدث عنها وفصًكتابا يف

اجلىن (  مؤلف، واملرادي يفنصف املؤلف لألدواتالذي خص ) مغين اللبيب(هشام يف 

اخلاصة باحلروف وضع النحاة جمموعة من القواعد النحوية  ، وقد)يف حروف املعاينالداين 

ًحىت تكون اجلملة مبنية بناء صحيحا تنايف ي، ومن هذه القواعد ما يتعلق مببحث التنايف، كأن ً

رف االستفهام مع حرف تناىف دخول ح حرف العطف، وعلىدخول حروف العطف 

    :وفيما يلي تفصيل ذلك  مثله،االستفهام، يتناىف دخول احلرف املصدري مع

�� ������������������������������������� �

 ليست )إما(لى أن عواستدلوا بذلك  ،حرف العطف ال يدخل على مثلهذكر النحاة أن 

ميضي  )أو(ألن  ؛ )أو(ن إال أ�ا أقعد يف باب الشك م )أو(ومعناها كمعىن  ،حرف عطف

وأما  ،صدر الكالم معها على اليقني مث يطرأ الشك فيسري الشك من آخر الكالم إىل أوله

 ألن حرف ؛�ا ليست حرف عطفإ  وقالوا،فيبىن الكالم معها من أوله على الشك) اّإم(

ما زيد قام إ :فإذا قلت ،أو مجلة على مجلة ،ا على مفردًالعطف ال خيلو إما أن يعطف مفرد

مث لو كانت حرف عطف ملا جاز  ،ا على مفرد وال مجلة على مجلةًوإما عمرو مل تعطف مفرد

ا ًمث لو كانت أيض ، ألن حرف العطف ال يتقدم على املعطوف عليه؛أن تتقدم على االسم

فلما مجع بينهما دل على أ�ا ليست حرف  ،حرف عطف ملا جاز أن جيمع بينها وبني الواو

  . العطف ال يدخل على مثله ألن حرف؛عطف



        
 

 

 
 

١١٠٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 التنايف يف النحو العريب

ٌ نسق )الواو( )ٌو وال زيدٌمل يقم عمر( :قوهلموقالوا يف  : وكذلك قولك ، توكيد للنفي)وال(َ

ُواهللا ال فعلت مث واهللا ال فعلت( ٌقسم  )الواو(َنسق و) مث ()ُ َ
)١(.  

��� ������������������������������������������ �

 يف قول )هل( وخرجوا ،ل على االستفهامذهب النحاة إىل أن االستفهام ال يدخ

  :الشاعر

ــــــــــوع بــــــــــشدتنا ــــــــــوارس يـرب َِســــــــــائل فـ ِ َِّ ِ ٍ َْ َ
ِ
َ َْ َ  

  

ِأهـــــل رأونـــــا بـــــسفح القـــــف ذي األكـــــم   َ َ ِ ِّ ُ َِ َ َ ََ ْ َ )٢(  
  

َّاستفهاما؛ ألن ) هل(ُقد رأونا، وال جيوز أن جتعل : يأ) قد(بـ   لالستفهام، )اهلمزة(ً

   .)٣( ام ال يدخل على حرف االستفهوحرف االستفهام

  :ومثله

ـــــــــــــــالغريني   )٤( أهـــــــــــــــل عرفـــــــــــــــت الـــــــــــــــدار ب
  

كما يف البيت، فكون قد حرف استفهام إمنا تكون ) قد( على أن هل يف األصل مبعىن 

وقد جاءت على . ً�مزة االستفهام، مث حذفت اهلمزة لكثرة االستعمال إقامة هلا مقامها

  .قد أتى:  أي،)١:اإلنسان ( ﴾ هل أتى على اإلنسان﴿: األصل يف قوله تعاىل

                                                           

: ٣(» أوضح املسالك « ، و)٥٩: ٢(» األصول يف النحو « ، و)٢٧١: ١(» أرسار العربية « ) ١(

 ).٢٣٤: ٣(» رشح ابن عقيل « و) ٣٨٢

» الدرر اللوامع « ، و)٣٤٤(» اجلنى الداين « ، وانظر )١٥٥(البيت لزيد اخليل وهو يف ديوانه ) ٢(

«  ،)٣٨٥(» رشح عمدة احلافظ « ، و)٤٦٣: ٢(» اخلصائص « ، وبال نسبة يف )١٤٦: ٥(

 ).٥٥: ٧، ٤٢٧: ٢ (» األشباه والنظائر

أوضح « ، و)١٩٤- ١٩٣(» ار العربية أرس« و، )٢٤٣ -٢٤٢: ١(» األصول يف النحو «  )٣(

 ).٣٧٥: ٣(» املسالك 

 .)٢٦١: ١١ (»خزانة األدب  «البيت يف ) ٤(



        
 

 

 
 

١١٠١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 التنايف يف النحو العريب

 أل�ا ال تقع إال يف ؛ف قبلها، إال أ�م تركوا األل)قد( مبعىن )هل(أن  )١(وعند سيبويه 

  . ستفهاماال

هذا هو الظاهر من كالم سيبويه، وذلك أنه قال عند : )٢( قال ابن يعيش يف شرحه

ذ كانت ، ولكنهم تركوا األلف إ)قد(زلة ـ إمنا هي مبن)هل(وكذلك ، الكالم على من ومىت

، واالستفهام فيها بتقدير )قد( إمنا تقع يف االستفهام، كأنه يريد أن هل تكون مبعىن )هل(

ر استعماهلا يف ألف االستفهام، كما كان ذلك يف من ومىت، واألصل أمن، أمىت، وملا كث

  .لف وتضمنت معناهااالستفهام حذفت األ

��� ���������������������������������� �

 :، واستدلوا بقوله تعاىل)٣(  احلرف املصدري ال يدخل على مثلهىل أنذهب النحاة إ

ُ﴿يـوم جتد كل نـفس ما عملت من خري حمضرا وما عملت من سوء تـود لو أن بـيـنـها وبـيـنه  َ َ ْْ ْ ََ َ ْ َ ْ َ ََ ََ ََّ َ ْ َْ ُّ ََ َ َ
ٍ

ُ
ِ ِ ِ

ْ َ َْ َِ ِ
َ ْ ًَ ُ ٍ ٍ ْ ُّ ُ ُ

ُأمدا بعيدا وحيذركم الله نـفسه والله رء َ َ َُ ُ ُ ََّ َّ
َ ْ َُ ُ ُُ

ِّ ً ًِ
َ ِوف بالعباد ﴾ ََ

َ
ِ ْ ِ  )لو(َّحيث إن ) ٣٠: آل عمران(ٌ

 ألن احلرف املصدري ال يدخل على مثله، )َّود(حرف امتناع المتناع، وليست مصدرية بعد 

َُّلسرت:  حمذوف أي)لو(ًثبت مقدرا، وجواب  وما بعدها فاعل ي)َّأن(واملصدر املؤول من  َ.  

 ومينع ذلك االستعمال، ويقولون يف مصدرية، )لو(  ال يثبت استعمالوأكثر النحويني

ُيـود أحدهم لو يـعمر﴿ :حنو َّ َ ُ َ ََْ ْ ُ ُ َ ُّ ُّيـود(ومفعول  ، شرطية)َْلو(إن : )٩٦: البقرة(  ﴾َ  )َْلو( وجواب )ََ

يود أحدهم التعمري، لو يعمر ألف سنة لسره ذلك، وال خفاء مبا يف : حمذوفان، والتقدير

  .ذلك من التكلف

                                                           

 ).١٨٩: ٣(» الكتاب « ) ١(

 ).١٥٢: ٨(البن يعيش » رشح املفصل « ) ٢(

 ).٣٨٠: ١(و) ٣٧٣: ١(» رشح شذور الذهب « ، و)٢٤٢: ١(» األصول يف النحو « ) ٣(



        
 

 

 
 

١١٠٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 التنايف يف النحو العريب

 مجاعة من املتقدمني؛ منهم الفراء وأبو علي الفارسي، وقد أجاز استعماهلا مصدرية

ومجاعة من املتأخرين؛ منهم أبو البقاء العكربي وأبو زكريا التربيزي، وتبعهم من احملققني ابن 

  .)١( مالك وابن هشام

، حبذف  ﴾ودوا لو تدهن فيدهنوا﴿ : ويشهد للمثبتني قراءة بعضهم: قال ابن هشام

فهو من : ، أي)٢( أن تدهن:  ملا كان معناه)تدهن(لنصب على  با)يدهنوا(النون، فعطف 

ْوما عملت ﴿ :  يف حنو)َّأن(ويشكل عليهم دخوهلا على : باب العطف على املعىن، مث قال َ ِ َ َ َ
ًمن سوء تـود لو أن بـيـنـها وبـيـنه أمدا بعيدا ًِ ِ

َ َ َ َ َْ َُ َ َْ َْ َ َّ َْ ُّ َ َ
ٍ

  .)٣٠: آل عمران(  ﴾ُ

تود لو ثبت أن :  تقديره)َْلو(ى فعل حمذوف مقدر بعد  إمنا دخلت عل)َْلو(أن : وجوابه

  .)٣( ؛ ألن احلرف املصدري ال يدخل على مثله)َّأن( بينها؛ وإمنا أشكل عليهم دخوهلا على

  :َّوجوز بعضهم ذلك يف الشعر كقول الشاعر

  فقالــــــت أكــــــل النــــــاس أصــــــبحت ماحنــــــا
  

  )٤( لـــــــسانك كيمـــــــا أن تغـــــــر وختـــــــدعا  
  

 

                                                           

  ).٢٦٦-٢٦٥(» مغني اللبيب « انظر ) ١(

 ).٢٦٦(» مغني اللبيب « انظر  )٢(

 .هاجر مجال حسن /إعداد » )لو(الرشط االمتناعي وغري االمتناعي وأقسام « انظر بحث ) ٣(

« ، و)١٨٣(» مغني اللبيب « ، و)١٦-١٤: ٩(البن يعيش » رشح املفصل « انظر البيت يف ) ٤(

« ، و)٢٣٠، ٣: ٢(» ضيح الترصيح بمضمون التو« ، و)٣٧٩: ٤، ٢٤٤: ٣(» العيني 

، )٤٨١: ٨(» خزانة األدب « ، و)٥: ٢(» مهع اهلوامع « ، و)٢٠٤: ٢، و٢٧٩: ١(» األشموين 

 ).٢٥(» ديوان مجيل بثينة « و



        
 

 

 
 

١١٠٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 التنايف يف النحو العريب

اا ا:ا ف واا  .  

يتناىف : حيث نص النحاة على مواضع ميتنع فيها دخول احلرف على االسم، ومنها

  :إال غري النكرة، وتفصيل ذلك ما يلي) َّرب(دخول حرف النداء مع فيه أل، ويتناىف دخول 

�� ����������������������������������� �

 معللني ذلك )أل(م احمللى بـ ّذهب البصريون إىل أن حرف النداء ال يدخل على االس

ٍ وال جيوز اجتماع تعريفني يف معرف واحد ،تعريف) أل( و،بأن النداء تعريف َِّ ُ
)١( .  

 ألنك إذا ؛فالنداء على رأي البصريني ختصيص، والتخصيص ضرب من التعريف

َخصصت شيئا فقد عرفته، ألنك إمنا قصدته بعينه، وأنت ال تنادي إال من قد عرفت،  ْ ً

ًتكسب االسم النكرة تعريفا فكرهوا اجلمع بني تعريفني، فقالوا بعدم جواز اجتماعهما ) أل(و

ًفضال عن أن النداء خطاب . ًمعا؛ ألن يف كل واحد منهما كفاية عن صاحبه يف التعريف

َّتفيد تعريف العهد وهو معىن الغيبة؛ ألن العهد يكون بني متكلم ) أل(موجه حلاضر، و

ً فلو مجعت بينهما لتناىف التعريفان، وهلذا صار حرف النداء بدال وخماطب يف ثالث غائب،

َيف املنادى فاستغين به عنها وصارت كاألمساء اليت هي لإلشارة حنو) أل(من 
ِ   . هذا وشبهه: ُ

 أن األلف والالم إمنا منعهما أن يدخال يف -  رمحه اهللا - وزعم اخلليل « : قال سيبويه

ٌلنداء مرفوع معرفة، وذلك أنه إذا قالالنداء من قبل أن كل اسم يف ا ُيا رجل، ويا فاسق : ٍ ُ
ُيا أيها الفاسق (:فمعناه كمعىن

ً، وصار معرفة ألنك أشرت إليه وقصدت )ُيا أيها الرجل(، و)ِ ّ
َقصده، واكتفيت �ذا عن األلف والالم، وصار كاألمساء اليت هي لإلشارة حنو هذا وما : َ

                                                           

أوضح « ، و)٣٣٥: ١ (»اإلنصاف « ، و)٢٣٩: ٤ (»املقتضب « ، و)١٩٧: ٢(»  الكتاب« انظر ) ١(

 ).٣١: ٤(» املسالك



        
 

 

 
 

١١٠٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 التنايف يف النحو العريب

ٍأشبه ذلك، وصار معرفة بغري ألف ٍ والم ؛ ألنك إمنا قصدت قصد شيء بعينه، وصار هذا ً
َ

  .)١(» ًبدال يف النداء عن األلف والالم

ًواعلم أنه ال جيوز لك أن تنادي امسا فيه األلف والالم « : وقال سيبويه يف موضع آخر
ُ، وذلك من قبل أنه اسم يلزمه األلف والالم ال)يا اهللا اغفر لنا: (البتة، إال أ�م قد قالوا ٌ 

ِيفارقانه، وكثر يف كالمهم فصار كأن األلف والالم فيه مبنـزلة األلف والالم اليت من نفس  ِ ُ
  . )٢(»  احلروف 

َّواعلم أن « : ّوتابعهما املربد يف عدم جواز اجتماع تعريفني على املعرف الواحد فقال

ًّاالسم ال ينادى وفيه األلف والالم ؛ ألنك إذا ناديته فقد صار معرفا با إلشارة مبنـزلة هذا، ُ

َيا الرجل تعال : وذاك، وال يدخل تعريف على تعريف ؛ فمن مث ال تقول َ «)٣(.   

 ؛ أل�م ويا الغالم ، يا الرجل: األلف والالم حنوهّأما الكوفيون فقد جوزوا نداء ما في

داء  فالتعريف حادث بالن، مث تكون معارف بالنداء،ُيرون أن املعارف كلها تنكر عند النداء

َّال تعريف علمية ََ.  

   :لسماع ذلك يف كالم العرب من حنو قول الشاعر من الرجزو

َّفيا الغالمان اللذان فرا ِ ِّ  

َّإياكما أن تكسبانا شرا  َ ِ ْ ُ ْ ّ
)٤(  

، ومنه قول )الغالمان(وهو قوله ) أل(ّعلى االسم املعرف بـ) يا(حيث دخل حرف النداء 

  : اآلخر

                                                           

 .)١٩٧: ٢(»  الكتاب« انظر ) ١(

 .)١٩٥: ٢(»  الكتاب« انظر ) ٢(

 .)٢٣٩: ٤(»  املقتضب« انظر ) ٣(

» رشح عمدة احلافظ« ، و)٣٣٦: ١(» اإلنصاف« ، و)٢٣٠ (»أرسار العربية « الرجز يف ) ٤(

 ).١٩٤: ٢(»  خزانة األدب« و ،)٢١٥: ٤(» املقاصد النحوية« ، و)٢٩٩(



        
 

 

 
 

١١٠٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 التنايف يف النحو العريب

ِفديتك يا اليت تيمت قليب
ْ َّ

ِ ّوأنت خبيلة بالود عين   ُ ِّ ٌ ِ)١(  

، ومنه قول )اليت(وهو قوله ) أل(على االسم احمللى بـ) يا(حيث دخل حرف النداء 

  : اآلخر

ُعباس يا امللك املتوج والذي        عرفت له بيت العال عدنان  ُ ْ ُ ّ ُ
ِ

ُ َّ
)٢(  

  .)يا امللك(وهو قوله ) أل(ّعلى االسم املعرف بـ) يا(حيث دخل حرف النداء 

واأللف والالم فيه زائدتان؛ ) يا اهللا اغفر لنا (:واستدلوا كذلك جبواز أن تقول يف الدعاء

  .َّفدل ذلك على صحة ما ذهبوا إليه

وقد أجاب البصريون على ما ذهب إليه الكوفيون أنه على حذف املوصوف وإقامة 

  :الصفة مقامه فيصبح التقدير

ّفيا أيها الغالمان، يا أيتها اليت تيمت  ُّقليب، عباس يا أيها امللكُّ ّ.  

  : فاجلواب عنها من ثالثة أوجه)يا اهللا(وأما قوهلم أ�م يقولون يف الدعاء 

،  فتنزلت منزلة حرف من نفس الكلمة)إله(َّ أن األلف والالم عوض عن مهزة :أحدها

  .)٣(وإذا تنـزلت منـزلة حرف من نفس الكلمة جاز أن يدخل حرف النداء عليه 

ُهذه الكلمة كثر استعماهلا يف كالمهم فال يقاس عليها أن : الثاين َ
)٤(.  

                                                           

« ، و)٣٣٦: ١(»  اإلنصاف« ، و)٢٣٠(»  العربيةأرسار « ، و)١٩٧: ٢(»  الكتاب« البيت يف ) ١(

« ، و)١٧٩: ٢(» األشباه والنظائر« ، و)٢٤٥(»  اجلنى الداين« و ،)٢٩٩(» رشح عمدة احلافظ

 .)٢٩٣: ٢(»  خزانة األدب

» رشح الترصيح« و ،)٢٤٥: ٤(»  املقاصد النحوية« ، و)٤٤٩: ٢(» رشح األشموين« البيت يف ) ٢(

)١٧٣: ٢(. 

 ،)٣٥٦ -٣٤٧: ١ (»اإلنصاف « ، و)١١٧(» درة الغواص« ، و)٢٤٠: ٤(»   املقتضب«انظر ) ٣(

 .)٤٦٦: ٣ (»رشح التسهيل « ، و)٨: ٢(البن يعيش  »رشح املفصل « و

 .)٣٥٦ -٣٤٧: ١(»  اإلنصاف« انظر ) ٤(



        
 

 

 
 

١١٠٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 التنايف يف النحو العريب

ّأن هذا االسم علم غري مشتق أتى على هذا املثال من البناء من غري أن يرد إىل : الثالث

ََُّأصله، فيـنـزل منزلة سائر األمساء األعالم، وكما جيوز دخول حرف النداء على سائر األمساء 
  .)١(األعالم فكذلك ها هنا 

  .اجح هو الوجه األولوالر

من الشذوذ يف القياس ) الذي(و) اليت(ّعد دخول حرف النداء على فقد وأما ابن يعيش 

يا : (ميكن أن ينادى موصوفهما وينوى �ما صفتني كقولك) الذي واليت(َّواالستعمال، ألن 

َ﴿ يـأيـها : ُّ، ويقع صفة أليها، حنو قوله تعاىل)يا هند اليت أكرمتين(و) زيد الذي يف الدار ُّ َ
ْالذين ءامنوا﴾  َُ َ َ

ِ ُ و﴿ يـأيـها الذي نـزل عليه الذكر ﴾ ،)١٠٤:بقرةال(َّ ْ ُِّّ ِ
ََْ َ ُِّ ِ َّ َ ، ويعضد )٦: احلجر(ََ

  .)٢(قول ابن يعيش أنه شاذ يف االستعمال انتفاء وجود مثيل له 

  :هي اآلتية) أل(واستثىن البصريون أربع صور جيوز فيها اجتماع حرف النداء و

  .)يا أهللا: (نداء لفظ اجلاللة: الصورة األوىل

: حنو) أل(وهي اجلمل املسمى �ا املبدوءة بـ : ّنداء اجلمل احملكية: الصورة الثانيةو

يا املنطلق زيد أقبل، على طريق احلكاية، : فيمن مسي بذلك، فإذا ناديته قلت) املنطلق زيد(

�وأما الرجل منطلق، فبمنـزلة تأبط شرا، ألنه ال يتغري عن « : ّنص على ذلك سيبويه وقال

   .)٣(» نه قد عمل بعضه يف بعضحاله، أل

ً يا أخلليفة هيبة، ويا أملأمون ذكاء : كقولك: نداء اسم اجلنس املشبه به:والصورة الثالثة
يا مثل اخلليفة، ويا مثل املأمون، وقد استحسن ابن مالك : ًوبراعة أحسن حماكاته، وتقديره

دى يف احلقيقة حمذوف وقد  فاملنا.)أل(عليها أل�ا يف التقدير داخلة على غري) أل(دخول 

ّحل حمله املضاف إليه فصار هو املنادى بعد حذف املضاف ّ .  

                                                           

 .)٣٥٦ -٣٤٧: ١ (»اإلنصاف « انظر ) ١(

 .)٨: ٢( البن يعيش »رشح املفصل« ، و)٤٦٣: ٣(» األصول يف النحو« انظر ) ٢(

 .)٣٣٣: ٣ (»الكتاب« انظر ) ٣(



        
 

 

 
 

١١٠٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 التنايف يف النحو العريب

  : نداء الضرورة، كقول الشاعر:والصورة الرابعة

ِعباس يا امللك املتوج والذي  َِّ
ُ َّ ُ ُعرفت له بيت العال عدنان   ّ ُ ْ

)١(  

 بالسماع يف الشعر ضرورة، والكوفيون جييزون ذلك حمتجني) أل(و) يا(فقد مجع بني 

  .)٢(والقياس

  

�� �������������������������� �������� �

دخل إال على نكرة تكون للتقليل، ومن خصائصها أ�ا ال ت) َّرب(ذكر النحاة أن 

ّرب شاة وسخلتها، ورب رجل : ، وجيوز عطف املعرفة عليها، حنو)٣(ظاهرة أو مضمرة ّ
، ومنه )٤() رب أخيه(، وال ) سخلتهارب(ال تدخل على معرفة، فال جيوز ) ّرب(وأخيه، ألن 

ًعطفا على التمييز، وإن ) نساؤهم(فأجاز النحاة هنا نصب ) كم رجال ونساؤهم: (قوهلم

  .)٥(» الثواين ما ال جيوز يف األوائلألنه جيوز يف«  كان املعطوف عليه نكرة؛

� �

                                                           

املقاصد النحوية « ، و)١٧٣: ٣(» رشح الترصيح « ، و)٤٤٩: ٢(» رشح األشموين « البيت يف ) ١(

 «)٢٤٥: ٤.( 

 .)٣٣: ٤ (»أوضح املسالك  «انظر ) ٢(

 ). ٢٨٢: ١(» املفصل «  و،)١٦٩: ٢(و) ٤١٩: ١(» األصول يف النحو «  )٣(

 ).٣٩٠: ١(» األشباه والنظائر « ، و)٧٩٩: ٢(» املغني « ، و)٥٥: ٢(» كتاب ال« ) ٤(

 ). ٣٩١: ١(» األشباه والنظائر «  و،)٢٩٤: ٤(» رشح الريض عىل الكافية « )٥(



        
 

 

 
 

١١٠٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 التنايف يف النحو العريب

 ا ا:ف واا  ا .   

  

: تنايف فيها وجود احلرف مع الفعل، ومن تلك املواضعفقد نص العلماء على مواضع ي

 دخول الم وتنايفاملستقبل،  إال بعدها يكون وال احلال فعل على دخول النواصبتنايف 

املصدرية على اجلملة ) ما(، وتنايف دخول  دخول اجلر على األفعالوتنايفاملعرفة على الفعل، 

  :االمسية، وفيما يلي تفصيل ذلك ملةاجل على الفجائية )إذا(، وتنايف دخول الفعلية

�� ��������� ����� �������������������������� �����������

��������� �

 أن :فال جيوز أن يقال ،)١(ال تدخل على فعل احلال وال يكون بعدها إال املستقبل ) أن(

  .ًأظنك كاذبا

�� ���������������������������������� �

 :قولكفهذه الالم قد صارت من نفس االسم َّفعل ؛ ألن على الالم املعرفة ال تدخل 

وهي مبنـزلة املضاف إليه الذي يصري مع ) الرجل(يدلك على غري ما كان يدل عليه ) رجل(

مل يدل ) امللك(من ) ًعبدا(ولو أفردت ) عبد امللك (:املضاف مبنـزلة اسم واحد حنو قولك

  .)٢ ()عبد امللك(على ما كان عليه 

 خصائص االسم، أل�ا منًال تدخل على الفعل إطالقا، ) أل(حاة إىل أن ذهب النوقد 

 مبجموعة من التأويالت والتفسريات ميكن تلخيصها فيما وعللوا دخوهلا على بعض األفعال

  :يلي

                                                           

 ).٢٩٠: ١(» أرسار العربية « ) ١(

 ).٥٦: ١(» األصول يف النحو « ) ٢(



        
 

 

 
 

١١٠٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 التنايف يف النحو العريب

 :الضرورة - أ

   :يف قول الشاعر) اليجدع، واليتقصع(ومن ذلك 

ًيقــــــــول اخلــــــــىن وأبغــــــــض العجــــــــم ناطقــــــــا ِ ُ  
  

ُإىل ربنـــــا صـــــوت ا   ُحلمـــــار اليجـــــدع ِّ َّ َ ُ ِ)١(  
  

   :وقوله

ــــــــــــه ــــــــــــوع مــــــــــــن نافقائ   ويــــــــــــستخرج الريب
  

  )٢(ومــــــــن جحــــــــره بالــــــــشيحة اليتقــــــــصع   
  

املسائل  «أبو علي الفارسي يف وإليه ذهب ا دخلت ضرورة �إ: حيث قالوا

ملا احتاج إىل رفع القافية قلب :  حيث قالابن السراج وإىل ذلك ذهب .)٣(»العسكريات
ّ

  . )٤( أقبح ضرورات الشعر ًاالسم فعال وهو من

  :يف بيت الفرزدق» ابن هشام « قال  ؛ ضرورة قبيحة يفضل تركهاعدهمنهم من بل 

  ما أنت باحلكم الرتضى حكومته
  

  .....................................  

  هـ. ذلك ضرورة قبيحة، وإن استعمال مثل ذلك يف النثر خطأ بإمجاع ا

 : الشذود - ب

 : ، مع شذوذ ذلكعلتها للمشتق من الفشا�على الفعل مل) أل(ل حيث رأوا أن دخو

                                                           

» جواهر األدب «  و،)٧٦(» ف املباين رص«  و،)٣٦٨: ١(» رس صناعة اإلعراب « البيت يف ) ١(

: ١(» خزانة األدب « ، و)٤٦٧: ١(» املقاصد النحوية « ، و)٣٧(» تذكرة النحاة «، و)٣٢٠(

٤٨٢: ٥، ٣١  .( 

» املقاصد النحوية« ، و)٣٦٨: ١(» رس صناعة اإلعراب « ، و)٦٧(» نوادر أيب زيد « البيت يف ) ٢(

 ). ٣٢٠(» خزانة األدب « ، و)١٧٨: ٢(» األشباه والنظائر « و،)٤٦٧: ١(

 ).٥٢: ١(» خزانة األدب « ، و)١١٢، ٧٣(» املسائل العسكريات « انظر ) ٣(

 .)٥٢: ١ ( »خزانة األدب « ، و)٧٢ (»اللبيب مغني  « )٤(



        
 

 

 
 

١١١٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 التنايف يف النحو العريب

اسم موصول دخل على ) اليجدع(يف ) أل(ن إ: حيث قالوا يف قول الشاعر السابق

 هأورد صريح الفعل ملشا�ته السم املفعول، وهو مع ذلك شاذ قبيح ال جييء إال يف ضرورة

  .ابن هشام

  :قوله على الفعل يف )أل(أن دخول يف شرح شافية ابن احلاجب وجاء 

  ويـــــــــــــستخرج الريبـــــــــــــوع مـــــــــــــن نافقائـــــــــــــه
  

  ومــــــــــــــن جحــــــــــــــره بالــــــــــــــشيحة اليتقــــــــــــــصع  
  

  .)١( شاذ خمالف للقياس واالستعمال

  :  باملضارع، يف قول الشاعر- يعين أل– وشذ وصلها :)٢(وقال املرادي 

  ما أنت باحلكم الرتضى حكومته
  

  ........................................  
  

  

إمنا تدخل ف - أي غري مبين للمجهول–إذا دخلت على مضارع مبين للفاعل أما 

  :ملشا�ته السم الفاعل كقوله

ــــــرى ــــــرى للخــــــل مثــــــل الــــــذي يـ َولــــــيس اليـ ََ َِّ ِ ْ  
  

ًلــــــــــه اخلــــــــــل أهــــــــــال أن يـعــــــــــد خلــــــــــيال    ًَّ َ ُ ْ َ ُّ ِ)٣(  
  ج

  :وقوله

ـــــــــا فرحـــــــــا ًمـــــــــا كـــــــــاليـروح ويـغـــــــــدو الهي ً َ َْ ُ ُ  

  

ِمـــــــــــشمرا يـــــــــــستدمي احلـــــــــــزم ذو رشـــــــــــد  
َ َ َ ْ َُ ًُ ِّ َ )٤(  

  

  :وقوله

ُال تبعــــــــــثن احلـــــــــــرب إين لــــــــــك الينـــــــــــذر
ِ

ُ  
  

  )٥(ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نريا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتق   
  

                                                           

 ).٣٠١: ١ (» رشح الكافية الشافية«  انظر) ١(

 ).٢٠٢ (»اجلنى الداين «  )٢(

 .)٣٢: ١(»  خزانة األدب «، و)٣٢٠(»  جواهر األدب «البيت يف ) ٣(

 .)٣٢: ١ (» خزانة األدب «، و)٣٢١(»  جواهر األدب «البيت يف ) ٤(

 .)٣٢: ١(»  خزانة األدب «البيت يف ) ٥(



        
 

 

 
 

١١١١  
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  :وقوله

  فــــــــذو املــــــــال يــــــــؤيت مالــــــــه دون عرضــــــــه
  ج

ُملـــــــــــــــــا نابـــــــــــــــــه والطـــــــــــــــــارق اليتعمـــــــــــــــــل    ّ ََ
)١(  

  ج

  :وقوله

  أحـــــــــني اصـــــــــطباين أن ســـــــــكت وإنـــــــــين
  

ــــــــــع     )٢(لفــــــــــي شــــــــــغل عــــــــــن دخلــــــــــي اليتتب
  

  :حلكاية، أو االختصاص وابأ�ا اسم موصول) أل( تأويل - ج

تريد  )أل يضربك(كما تقول هو  )الذي جيدع (:أن املرادحيث يرى األخفش وهو قول 

  .)٣(  وهو غري خمتص بالشعر،الذي يضربك

العرب تدخل األلف والالم على الفعل املستقبل على جهة  أن :نباري ابن األويرى

  :االختصاص واحلكاية، وأنشد للفرزدق

ـــــــه ـــــــاحلكم الرتضـــــــى حكومت ـــــــت ب   مـــــــا أن
  

  )٤(وال األصـــــــــــيل وال ذي الـــــــــــرأي اجلـــــــــــدل  
  

  :زائدة) أل( أن -د

 واجلملة بعدها صفة أو حال لالسم قبلها، كما يف بيت ،زائدة) أل(حيث رأوا أن 

  .يف احلمار جنسية) أل(اجلملة صفة احلمار أو حال منه ألن الشعر املشار إليه؛ ف

  :يف ألفيته» ابن مالك « وأما قول 

  وصـــــــــــــــــفة صـــــــــــــــــرحية صــــــــــــــــــلة أل... 
  

  وكو�ـــــــــــــــــــــا مبعـــــــــــــــــــــرب األفعـــــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــــل  
  

باملضارع ) أل(ما ليس للشاعر عنه مندوحة فوصل على الفعل ) أل(فريى أن دخول 

ًوغريه عنده جائز اختيارا لكنه قليل ألن مثل هذا غري خمصوص بالضرورة إلمكان أن يقول 
يالحظ من قول ابن و). املتقصع( و) من يرى للخلليس( و،)صوت احلمار جيدع(الشاعر 

                                                           

 .)٣٢: ١(»  خزانة األدب «البيت يف ) ١(

 .)٣٢: ١(»  خزانة األدب«البيت يف ) ٢(

 .)٥٢: ١ ( »خزانة األدب « و، )٦١ :١ (»الدرر اللوامع  «و ،)٧٢(» مغني اللبيب « ) ٣(

 ).٣٣٢: ١٥ (»هتذيب اللغة «  )٤(
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يعين بدون ) ًاختيارا(جيوز دون ضرورة، وهذا مقصوده من كلمة ) أل(أن إدخال : مالك

واستدل على ذلك بأنه يستطيع الشاعر أن يتـرك إدخاهلا ولكنه أدخلها مما يدل  .)١(ضرورة 

ّ ولكنه قول باطل كما نص على ذلك الشاطيب وأبطله من .على جوازه ضرورة وغري ضرورة
خمتصة باألمساء على مجيع ) أل(َّأن » شرح ألفية ابن مالك « يف :عدة أوجه؛ حيث يقول

وجوهها، من كو�ا لتعريف العهد، أو اجلنس، أو زائدة، أو موصولة، أو غري ذلك من 

  .  ألن اإلمجاع على أنه ال جيوز إال ضرورة؛أقسامها

مع رع  على الفعل املضا)أل( دخول جوازفقد رأينا من تضافر األقوال وتعددها  :وبعد

  :مراعاة التايل

  .على الفعل) أل( جيوز دخول -١

ًوال جيوز إتيانه اختيارا ،  ال يكون إال يف ضرورة الشعر فقطعلى الفعل) أل( دخول -٢
  .كما هو رأي اجلمهور وهو املعتمد

ا السم ًال تدخل على األفعال إال على الفعل املضارع وذلك لكونه مشا�) أل( أن -٣

ًفاعل، وال جيوز أن تدخل على املاضي وغريه إطالقا، وكل ما ورد من أدلة الاملفعول أو اسم 

  . فحسب.وشواهد كله يف املضارع

 لكون أل من عالمات .على الفعل ضرورة ينبغي االحرتاز عنها) أل( أن إدخال -٤

  .ضرورة قبيحة ذلك  أن ُكما نص على .االسم

�� ���������������������������� �

، وأجاب )٢( اجلر ألزم لألمساء من الرفع ألنه ال يدخل على الفعل َّنأإىل ذهب النحاة 

  :الكوفيون عن قول حسان بن ثابت

                                                           

 .)١٥٧: ١(»  الدرر «، و)٢٠٢ – ٢٠١: ١(»  رشح التسهيل«  انظر) ١(

 ).٦٦: ١(» أرسار العربية « ) ٢(
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ُألست بنعم اجلار يؤلف بيته َ ُ َ ُ ِ ُ  
  

َأخا قلة أو معدم املال مصرما    ُ ُِ ْ
ِ ٍَِّ)١(  

  ج

يف البيت السابق اسم مبعىن املمدوح بدليل دخول حرف اجلر عليه؛ وحروف ) َمْعِن (َّأن

  . )٢(جلر ال تدخل إال على األمساء ا

ِّوحكي عن بعض العرب أنه بشر مبولودة، فقيل ُ ُ
  : ِنعم املولودة مولودتك؛ فقال: ِ

: ي عن بعض العرب أنه قالِكُ، وح»ها سرقة ُّبرِر�ا بكاء، وْصُواهللا ما هي بنعم املولودة، ن« 

وىل ويا نعم النصري، وذهب  يا نعم امل: قول العرب:ومنه» ئس العري ِنعم السري على ب« 

بعضهم على أ�ما ليسا بفعلني، أنه ال حيسن اقرتان الزمان �ما كسائر األفعال، أال ترى أنه 

فلما مل حيسن اقرتان » ًبئس الرجل غدا « وال » نعم الرجل أمس « :   ال حيسن أن تقول

  .َّالزمن �ما؛ دل على أ�ما ليسا بفعلني

فاسد؛ ألن حرف اجلر إمنا دخل عليهما على تقدير احلكاية، وأجاب البصريون عنه بأنه 

فال يدل على أ�ما امسان؛ ألن حروف اجلر قد تدخل على تقدير احلكاية على ما هو فعل 

  : يف احلقيقة؛ كقوله

ْواهللا مــــــــــــــا ليلــــــــــــــي بنــــــــــــــام صـــــــــــــــاحبه ُ َ
ِ ِ

َ َ َِ
ِ
َْ َ  

  

ْوال خمـــــــــــــــــــــالط الليـــــــــــــــــــــان جانبـــــــــــــــــــــه   ُ َ َ
ِ ِ َّ ُ ِ

َُ َ َ )٣(   
  

إمنا هو اسم لدخول حرف اجلر : عل ماض، وال جيوز أن يقالف) نام(وال خالف أن 

نعم، وبئس، : ّ ولوال تقدير احلكاية، مل حيسن دخول حرف اجلر على- ههنا-عليه، فكذلك 

نعم : ألست جبار مقول فيه: (»ألست بنعم اجلار يؤلف بيته « : ونام؛ والتقدير يف قوله

                                                           

خزانة « و ،)١٢٧: ٧(» رشح املفصل « ، و)٩٧: ١(» اإلنصاف « ، ويف )١٢٨(وهو يف ديوانه ) ١(

 ).٣٨٩: ٩(» األدب 

 ).١٢٦-٩٧: ١(» اإلنصاف « ) ٢(

: ١ (» اللباب «، و)٤٠٥: ٢ (» أمايل ابن الشجري «، و)٣٦٦: ٢ (» اخلصائص «البيت يف ) ٣(

: ٢، ٢٢٠: ١( البن عصفور » رشح اجلمل «، و)١١٠: ٢ (» رشح الكافية الشافية «و ،)١٨١

  ).٣٨٨: ٩ (» خزانة األدب «، و)١٢٠: ٢، ٦: ١ (» مهع اهلوامع «، و)٥٨٩
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واهللا ما هي  (:»هللا ما هي بنعم املولودة وا« : ، وكذلك التقدير يف قول بعض العرب)اجلار

نعم السري على « : وكذلك التقدير يف قول اآلخر» نعم املولودة  « :، فيقال فيها)مبولودة

 :»واهللا ما ليلي بنام صاحبه « : ، وكذلك التقدير يف قول الشاعر»َعري مقول فيه بئس العري 

م حذفوا املوصوف، وأقاموا الصفة مقامه؛ إال أ�) واهللا ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه(

ٍ﴿ أن اعمل سابغات ﴾ : كقوله سبحانه وتعاىل َِ َ ْ َ ْ
ِ ًدروعا سابغات؛ فصار : أي) ١١: سبأ(َ

َنعم اجلار، وما هي مبقول فيها: ألست مبقول فيه: (التقدير فيه
نعم السري (؛ و) نعم املولودة:ِ

: مث حذفوا الصفة اليت هي) نام صاحبه: ما ليلي مبقول فيه(، و)على مقول فيه بئس العري

  .مقول فيه، فأوقعوا احملكي �ا

�� ��������������������������������������������� �

ْ ﴿ ودوا ما عنتم﴾ :املصدرية ال تدخل إال على الفعل حنو) ما(ذهب النحاة إىل أن  ُّ
ِ
َ َ ْ ُّ َ

 . )١(وإذا دخلت على غري ذلك فهي ليست مصدرية  ) ١١٨ :آل عمران(

�� ��������������������������������������������� �

َ﴿ فألقاها فإذا هي حية تسعى﴾ : وإذا الفجائية ال تدخل إال على اجلملة االمسية، حنو ْ َ ٌََّ َ َ
ِ َ َِ ََ َْ

  .)٢ ()٢٠طه (

                                                           

« و سورة األعراف،) ٨١: ١٠(» التحرير والتنوير « و، )٣٤٠: ١(» رشح شذور الذهب «  )١(

 ).٥٤٣: ١(» حاشية الصبان 

 ). ٥٨٧، ٢٣٢(» املغني «  و،)١٩٦(» رشح قطر الندى « ) ٢(
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ا  

النحو العريب يقوم على شبكة من العالقات الرتكيبية اليت حتكم العالمات اللغوية داخل 

ًللغوي، وحيكمه جمموعة من الظواهر الرتكيبية تضفي عليها قوة ورصانة ومجاال، ومن النص ا

  . عدم دخول مؤثر لوجود مؤثر آخرويقصد بها ،)التنايف(هذه الظواهر ظاهرة 

تنايف دخول : ، ومنهالتنافي في األسماء: ورصد البحث عدة صور للتنافي وهي

 وعامل النصب ،الفعل يف يعمل ال االسم يف مليع األفعال، وما أمساء على اللفظية العوامل

 وال يدخل تأنيث ،واجلزم ال يدخل على عامل الرفع، والضم ال يدخل على املنادى املضاف

والتنافي في . اجتمعا إذا املوصوف وال الصفة على تدخل ال الندبة  وألف،على تأنيث

ًان مضارعا، وتناىف دخول تناىف دخول اإلعراب على األفعال إال ما ك: ، ومن ذلكاألفعال

والتنافي  .املضارع واألمساء، وتنايف دخول النون مع الفعل املاضي الفعل على الوصل ألف

يتناىف دخول حرف تنايف دخول حروف العطف على حرف العطف، و: ، ومنهفي الحروف

والتنافي بين  االستفهام مع حرف االستفهام، يتناىف دخول احلرف املصدري مع مثله،

إال غري ) َّرب(يتناىف دخول ، ويتناىف دخول حرف النداء مع فيه أل: ، مثلرف واالسمالح

 وال احلال فعل على  دخول النواصبتنايف: ، ومنهالتنافي بين الحرف والفعلً وأخريا .النكرة

تنايف دخول اجلر على  وتنايف دخول الم املعرفة على الفعل، واملستقبل، إال بعدها يكون

 على الفجائية )إذا( تنايف دخول ، واملصدرية على اجلملة الفعلية) ما(ايف دخول األفعال، وتن

  .االمسية اجلملة

ويفيدنا هذا البحث يف االطالع على لغات العرب وهلجا�م، ويدلنا على أ�ا لغة 

واسعة، و�ا ميكن ختريج ما جاء من القراءات القرآنية واألحاديث النبوية وشعر العرب 

  .ى حسن السبك والتماسك اللغوي يف الرتاكيب العربيةونثرهم، وعل
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اا  

جواهر األدب في معرفة كالم  . عالء الدين بن علي بن بدر الدين بن حممدلي،اإلرب- 

  .م١٩٩١ بريوت –، دار النفائس ١إميل بديع يعقوب، ط:  صنعه.العرب

  : خالد بن عبد اهللا،  األزهري- 

Oمصر- سى البايب احلليب  ط عي. التصريح بمضمون التوضيح .  

Oلخالد األزهري، وبهامشه حاشية يس بن زين :  شرح التصريح على التوضيح

   . القاهرة–) عيسى البايب احلليب وشركاه(دار إحياء الكتب العربية : العابدين، ط

حممد نبيل . مجع وحتقيق د. ديوان الكميت بن زيد األسدي. األسدي، الكميت بن زيد- 

  . م٢٠٠٠ بريوت –، دار صادر ١:ط. الطريفي

 :، طشرح األشموني، وبأسفله حاشية الصبان .علي بن حممد بن عيسى األمشوين، - 

  .دار إحياء الكتب العربية

ِفعال(حبث .  األمني، شريف حيىي-  ِفـعالل(و) َ
ْ . دراسة خاصة لكل األلفاظ على طرازها) َ

 ذو احلجة - ٢٠٠٩كانون أول / العدد السادس عشر/ يف رسالة النجف للسنة اخلامسة 

  .هـ١٤٣١

 فخـر قـدارة، ط. دقيق حت .أسرار العربية .عبد الرمحن حممد بن عبيد اهللا،  األنباري- 

  .    هـ١٤١٥ بريوت  - دار اجليل األوىل،

ِّحتقيق سيد حنفي . ديوان حسان بن ثابت األنصاري. األنصاري، حسان بن ثابت-

  . م١٩٧٧ مصر –دار املعارف : حسنني، ط

 دار الكتاب العريب ١ط . مجع وحتقيق إميل يعقوب. ديوان جميل بثينة. بثينة، مجيل- 

  .  م١٩٩٢ بريوت –

   :عبد الرمحن بن حممداألنباري،  أبو الربكات - 

O دار الفكر :  ط.اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين والبصريين والكوفيين
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 التنايف يف النحو العريب

  . بريوت- 

:  وشرححتقيق . ولب لباب لسان العربخزانة األدب .عمرعبد القادر بن ، البغدادي- 

  .هـ١٣٨٧  القاهرة  - دار الكتاب العريب  :عبد السالم حممد هـاروون ط

  .م ١٩٨٥مكتبة لبنان، بريوت  . كتاب التعريفات.  اجلرجاين، علي بن حممد الشريف- 

دار الكتب : ط. النشر في القراءات العشر .ابن اجلزري حممد بن حممد الدمشقي - 

  . بريوت–العلمية 

  :أبو الفتح عثمان، ابن جين -

O بريوت- ، دار اهلدى الثانية حممد علي النجار، ط قيق حت.الخصائص .  

Oهـ١٤٠٥، دار القلم ١: حسن هنداوي، ط.  حتقيق د. سر صناعة اإلعراب.  

دار العلم ، ٣أمحد عبد الغفور عطار ، ط : ، ت الصحاح  . اجلوهري، إسامعيل بن محاد - 

  .هـ ١٤١٤بريوت  - للماليني 

حممد أبو الفضل : ، تدرة الغواص في أوهام الخواص. احلريري، القاسم بن علي- 

  . القاهرة–دار �ضة مصر للطبع والنشر : إبراهيم، ط

  : حسان، متام- 

O م٢٠٠٧  القاهرة- الكتب، عامل ١ ط .اجتهادات لغوية  

Oم٢٠٠٠- هـ١٤٢٠الكتب ، دار ٢ ط . البيان في روائع القرآن.  

O م١٩٩٤الدار البيضاء   - دار الثقافة١ط . اللغة العربية مبناها ومعناها.  

O جملة املنهل تصدرها وزارة الدولة املكلفة بالشؤون الثقافية .التضام وقيود التوارد 

  .١٩٧٦ ـ يوليو ١٣٩٦ املغرب، العدد السادس، السنة الثالثة، رجب –الرباط 

جملة  .»الشرط االمتناعي وغري االمتناعي وأقسام لو « حبث . ل حسن، هاجر مجا- 

  .٦٩العدد . جامعة املدينة العاملية لعلوم اللغة العربية

. د.أ: ت. شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم. احلمريي، نشوان بن سعيد- 



        
 

 

 
 

١١١٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 التنايف يف النحو العريب

، ١يوسف حممد عبد اهللا، ط. د.مطهر بن عيل اإلرياين وأ. حسني بن عبد اهللا العمري وأ

 .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠دار الفكر املعارص، بريوت 

، ١: عفيف عبد الرمحن، ط: حتقيق. تذكرة النحاة. أبو حيان، حممد بن يوسف الغرناطي

  . م١٩٨٦ بريوت، –مؤسسة الرسالة 

 جملس دائرة املعارف األوىل،ط  .جمهرة اللغة .ر حممد بن احلسنأبو بك،  ابن دريد- 

  .هـ١٣٤٥ أباد حيدر –العثمانية 

.  دقيق حت.شرح الرضي لكافية ابن الحاجب . حممد بن احلسن،اإلسرتاباذيالرضي  - 

 هـ ١٤١٧ الرياض، -، مطابع جامعة اإلمام ١ط .حيىي بشري مصري. حسن احلفظي و د

  .م١٩٩٦ - 

  .بريوت - دار اجليل  : ط.المفصل في صنعة اإلعراب .وحممود بن عمر، ي الزخمشر- 

   .م١٩٦٧، دار الكتاب العريب ٢ طالنواد في اللغة،. سعيد بن أوس. أبو زيد- 

عبد احلسني الفتلي، ط .د  حتقيق.األصول في النحو .حممد بن سهل،  ابن السراج- 

  . هـ١٤٠٥ بريوت، - ، الرسالة األوىل

اهليئة  : عبد السالم هارون، ط حتقيق.الكتاب .و بشر عمرو بن عثمانأب، سيبويه -

  . هـ١٣٩٥املصرية، 

  . عبد الرمحن بن أيب بكر،  السيوطي- 

O بريوت، -، الرسالة األوىلعبد العال سامل مكرم، ط .  دحتقيق، األشباه والنظائر

  .هـ١٤١٦

O بريوت-  ط دار املعرفة .همع الهوامع .  

، دار املعرفة الثانيةط .  الدرر اللوامع على همع الهوامع . بن األمني أمحد الشنقيطي،-

  .هـ١٣٩٣ بريوت، - 

دار :  صنعه أمحد خمتار الربزه، ط شعر زيد الخيل الطائي،.زيد بن مهلهل. الطائي -



        
 

 

 
 

١١١٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 التنايف يف النحو العريب

  .املأمون للرتاث، دمشق

  .م١٩٨٤ ،ط. د،ّالدار التونسية: تونس. التحرير والتنوير. حممد الطاهر، ابن عاشور- 

حتقيق وليم بن الورد الربوسي، ط  .ديوان رؤبة بن العجاج. العجاج، رؤبة بن عبد اهللا -

  . هـ١٤٠٠ بريوت -الثانية، دار اآلفاق اجلديدة 

  : ابن عصفور، أبو احلسن علي- 

Oهـ ١٤٠٢ط املوصل . صاحب أبو جناح. حتقيق د.  شرح جمل الزجاجي  - 

  . م١٩٨٢

Oبغداد،  - العاين ، ١ ط .د الستار اجلواري وعبد اهللا اجلبوري أمحد عب حتقيق. المقرب

  .هـ١٣٩١

. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .عبد احلق بن غالبابن عطية األندلسي،  - 

 -هـ١٤١٣ لبنان، العلمية الكتب دار ،١ ط .حممد الشايف عبد السالم عبد: حتقيق

  . م١٩٩٣

 ومعه ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .محن ابن عقيل، عبد اهللا بن عبد الر- 

  .منحة اجلليل بتحقيق شرح ابن عقيل حملمد حميي الدين عبد احلميد

 غازي قيقحت .للباب في علل البناء واإلعراب . عبد اهللا بن احلسني  العكربي،- 

  .م١٩٩٥دمشق، - ، دار الفكر األوىلطليمات، ط 

 - هـ ١٤٢٩. عامل الكتب ، ١ ط.  المعاصرةمعجم اللغة العربيةأمحد خمتار عمر، - 

  .م  ٢٠٠٨

المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية  .حممود بن أمحد بن موسى، العيين -

  . دار صادر، بريوت، حباشية خزانة األدب:ط. )الشواهد الكبرى(

: ط. عبد السالم حممد هارون: ، تمعجم مقاييس اللغة. ابن زكريا، أمحد بن فارس- 

  .  دار الكتب العلمية



        
 

 

 
 

١١٢٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 التنايف يف النحو العريب

 حتقيق إمساعيل عمايرة، .المسائل العسكريات .احلسن بن أمحد،  أبو علي الفارسي- 

   .م١٩٨١ األردن - الوطنية : ط

، دار الثانية أمحد الربدوين، ط قيقحت. الجامع ألحكام القرآن . القرطيب، حممد بن أمحد- 

  . هـ١٣٧٢ القاهرة - الشعب  

الكليات معجم في المصطلحات . احلسيين موسى بن أيوب البقاء أبوالكفوي، - 

 -   الرسالة مؤسسة، ٢ط. عدنان الدرويش وحممد املصري. د: ، توالفروق اللغوية

  .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩ -  بريوت

أمحد .  حتقيق د.المباني في شرح حروف المعانيرصف  . أمحد بن عبد النورياملالق -

   . م١٩٧٥بية بدمشق ، مطبوعات جممع اللغة العر١اخلراط، ط

  :حممد بن عبد اهللابن مالك، - 

 O١حممد بدوي املختون، ط. عبد الرمحن السيد و د.  دقيقحت.  شرح التسهيل، 

  .هـ١٤١٠هجر،  

Oجلنة إحياء الرتاث ١رشيد العبيدي ط : حتقيق.  شرح عمدة الحافظ وعدة الالقظ ،

  . م١٩٧٧يف وزارة األوقاف يف اجلمهورية العراقية، 

O جامعة أم القرى ،١ط .  عبد املنعم أمحد هريديحتقيق. شرح الكافية الشافية - 

  .مكة املكرمة

 حممد عبد اخلالق عضيمة، ط وزارة قيق حت.المقتضب .أبو العباس حممد بن يزيد، املربد - 

  .هـ١٣٩٩األوقاف بالقاهرة، 

   . .هـهـ١٣٩٣١٣٩٣ مرص ،  مرص ، --   دار املعارف دار املعارف٢٢ ، ط  ، ط   املعجم الوسيطاملعجم الوسيط. جممع اللغة العربية املرصي  --

فخر الدين : حتقيق. الجنى الداني في حروف المعاني.  املرادي، احلسن بن قاسم- 

  .م١٩٨٣ بريوت، - ، دار اآلفاق اجلديدة ٢ط . قباوة وحممد نبيل فاضل

ط دار صادر . لسان العرب . حممد بن مكرم بن عىل، أبو الفضل، مجال الدينابن منظور، - 



        
 

 

 
 

١١٢١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية ثنيوالثال الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 التنايف يف النحو العريب

   .هـ١٣٧٤بريوت ،  - 

   : األنصاريعبد اهللا،  ابن هشام- 

O ط . حممد حميي الدين عبد احلميدقيق حت.أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 

  . هـ١٣٩٩، دار اجليل،  اخلامسة

O حممد حمىي الدين عبد احلميدحتقيق . شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب.  

  .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦ بريوت -، املكتبة العصرية صيدا ١ط

O١٢: ط. حممد حمي الدين عبد احلميدحتقيق .  شرح قطر الندى وبل الصدى، 

  .هـ١٣٨٦السعـادة، مصر، 

O مازن املبارك، وحممد علي محد اهللا، ط .  دقيق حت.مغني اللبيب عن كتب األعاريب

  . بريوت- ، دار الفكر اخلامسة

  :بريوت . واألدب اللغة في المفصل المعجم عاصي، وميشال ، بديع إميل. يعقوب- 

    ص .األول اجللد م، ١٩٨٧ للماليني، العلم دار

  .املنريية.  ط.شرح المفصل. يعيش بن علي،  ابن يعيش- 
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