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ْحِمِاهللِبِْسمِِ ِحيمِِِنِِالرَّ ِالرَّ

 

ِِِِِلِأمْمِري ْ يمِّسِّ ْدِريِوم ْحِِِلِصم ِاْْشم بِّ ِرم

ًةِِمنِِْ اْحُلْلُِعْقدم ْوِِلِِوم ُهواِقم ْفقم اِِنِيم ِ ِلِسم

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِ(52ِ-52)طه:ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 ـمــــديـــتق

 

لممِِِ"احلمدِهللِ ِبِاْلقم لَّمم ْعلمْمِ*ِِالَِّذيِعم ِْيم اَِلم ِمم انم ْنسم ِاْْلِ لَّمم ِِ"،ِِ"عم انم ْنسم ِاْْلِ لمقم خم

ِ*ِ ِاْلبميمانم ُه لَّمم ِِ"عم ِبلسان ،ِ ِلكلِيشء ِتبياًنا ِالقرآن ِوأنزل عريبِمبنيِغريِذيِ،

عوجِ،ِوالصالةِوالسالمِعىلِأفصحِاخللقِخاتمِاألنبياءِواملرسلنيِسيدناِحممدِ

لهِوصحبهِومنِتبعِهداهمِوسارِعىلِهدهيمِإىلِآوعىلِ،ِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِ

ِيومِالدينِ.ِ

 وبعد :
ِ ِْشَّ ِالكريمِفقد ِالقرآن ِلغة ِجعلها ِبأن ِالعربية ِاللغة ِوجل( ِ)عز ِاهلل ف

ِإعجا ِسبحانهِومكمن ِاحلق ِحيثِيقول ،ِ ِبحفظه ِتعاىل ِاهلل ِبإذن ِحمفوظة ،ِ زه

افُِظونِمِ"وتعاىلِ:ِ اِلمُهِحلمم إِنَّ ِوم ْكرم لْنماِالذِّ زَّ اِنمْحُنِنم (ِ،ِويقولِسبحانه9ِ)احلجرِ:ِِ"إِنَّ

ِ :ِ ِالعزيز ِكتابه ِِ"يف ْعِقُلونم ِتم ُكْم لَّ ِلمعم بِيًّا رم ِعم ُِقْرآمًنا لْنماُه ْنزم ِأم ا ِِ"إِنَّ ،ِِ(5)يوسفِ:

بِيًّاِلِِِ"ويقولِسبحانه:ِ رم اُتُهُِقْرآمًناِعم يم ْتِآم لم ْعلمُمونِمكِتماٌبُِفصِّ ْوٍمِيم ،ِ(3)فصلتِ:ِِ"قم

بِيًّا"ويقولِسبحانهِ:ِ رم ْلنماُهُِقْرآمًناِعم ْنزم ِأم لِكم ذم كم (ِ،ِويقولِسبحانهِ:113ِ)طهِ:ِِ"وم

تَُّقونِمِ" ُهْمِيم لَّ ٍجِلمعم ِِذيِِعوم رْيم بِيًّاِغم رم ًناِعم ِ(ِ.52)الزمرِ:ِِ"ُقْرآم

والِشكِأنِحفظِالقرآنِيتبعهِحفظِلغتهِ،ِوقدِبنيِاحلقِسبحانهِأنِنزولِ

ِ)صىلِاهللِ ِنبينا ِخماطبا ِيقولِسبحانه ،ِ ِترشيفِوتكليفِألهلها القرآنِبالعربية

ُِتْسأمُلونِمِ"عليهِوسلم(ِ:ِ ْوفم سم ِوم ْوِمكم لِقم ِوم ِلمِذْكٌرِلمكم ُه إِنَّ (ِ،44ِ)الزخرفِ:ِِ"وم
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فكانِسيدناِ،ِصحابِسيدناِرسولِاهللِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِذلكِوقدِأدركِأ

ِ ِومرَّ ِدينكم، ِمن ِفإهنا ِالعربية ِتعلموا ِيقول: ِاخلطابِ)ريضِاهللِعنه( ِبن عمر

ِفقالوا:ِ ِفالمهمِعىلِذلك، ِيتعلمونِالرميِفيخطئون، )ريضِاهللِعنه(ِعىلِقوم

ِمتعلمني" ِقوم ِفقالِ)ريضِاهللِعنهِ"إنا ِالرفع، ِحقه ِخلطؤكمِيفِبنصبِما :)

ِمنِخطئكمِيفِرميكمِ،ِوكتبِإليهِسيدناِأبوِموسىِاألشعريِ لسانكمِأشدِعيلَّ

ِ،ِفكتبِإليهِ:ِارضبِكاتبكِسوًطاِ ا ِلغويًّ )ريضِاهللِعنه(ِكتاًباِفوجدِفيهِحلنًا

ِواعزلهِعنِعملكِ.

فاللغةِالعربيةِهيِوعاءِالقرآنِالكريمِ،ِومفتاحِفهمهِ،ِوفهمِالقرآنِالكريمِ

ِا ِيتمِوالسنة ِال ِوما ،ِ ِالعربية ِاللغة ِبتعلم ِإال ِيتم ِوال ،ِ ِفرضِواجب لنبوية

ِأوِ ِالنصِالقرآِن ِفهم عي ِيدَّ ِأن ِلعاَل ِيمكن ِوال ِواجبِ، ِفهو ِبه الواجبِإال

ِاملفتيِ ِيف ِالعلًمء ِاشرتط ِوهلذا ،ِ ِالعربية ِألرسار ِإدراك ِدون ِدقيقا ِفهًًم النبوي

ِوليسِعاملًاِيفِاللغةِفقط.واملفِّسِأنِيكونِمدرًكاِألرسارِاللغةِوفقهِاللغةِ

ويفِهذاِالكتابِنقدمِمنِأساسياتِاللغةِالعربيةِومجالياهتاِماِالِيستغنىِعنهِ

ِعامِ ِحيتمله ِما ِيفِحدود ِغريِمتخصصِ، ِكانِأم ِمتخصًصا باحثِأوِكاتبِ،

ِالربامجِ ِمن ِواحد ِتدريبي ِبرنامج ِأو ِاْلسالمية ِالثقافة ِبمراكز درايسِواحد

ديميةِاألوقافِالدوليةِلتدريبِاألئمةِوالواعظاتِوإعدادِالتدريبيةِاملتكاملةِبأكا

ِاملدربنيِ.

ِاملفصلةوقدِاجتهدناِيفِالنأيِبهِعنِالتفريعاتِواحلوايشِوالنقاشاتِالعلميةِِِِِِ
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بغيةِالتيسريِعىلِاملستهدفنيِهبذاِالكتابِ،ِحيثِعملناِعىلِأنِيكونِيفِمتناولِ

حتدًثاِوكتابةِ،ِمؤملنيِأنِيكونِِأوسعِْشحيةِممكنةِمنِالساعنيِإىلِضبطِلغتهم

ِإضافةِيفِبابهِويفِخدمةِلغةِالقرآنِالكريمِ.

ِواهللِمنِوراءِالقصدِوهوِاملوفقِواملستعانِ،،،

ِ

 

 
                                                                  حممد خمتار مجعة                                                  / أ.د

 وزير األوقاف
 رئيس اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية

 وعضو جممع البحوث اإلسالمية
 باألزهر الشريف
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 املبحث األول
 

 

 القضايا النحوية
 
 
 بقلم

 

 أ.د/ عوض إمساعيل عبد اهلل
 عميد كلية الدراسات اإلسالمية والعربية

 للبنني بالقاهرة
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 تعريف علم النحو

 

ِ . قصدِ،ِواملثلِ،ِوالتشابهالِ: النحو لغة -

ِالعربِ:اصطالحاو - ِكالم ِاستقراء ِمن ِباملقاييسِاملستنبطة ِاملستخرج ِالعلم هو

املوصلةِإىلِمعرفةِأحكامِأجزائهِالتيِائتلفِمنهِ
(1)

ِِ.ِ

 :أقسام الكلمة -

 .االسمِ،ِوالفعلِ،ِواحلرفِ:اعِهيالكلمةِجنسِحتتهِثالثةِأنوِِِِِِِِِِ

الذيِيقعِيفِاللسانِالعريبِ،ِوهوِِمنِغريِاقرتانِبزمانِدلِعىلِمسمىماِ :فاالسم

ِ.ِ،ِالصالةِ،ِالكتابِحممدِ:كِنحوأوِغريِذل،ِِا،ِأوِخربًِِِ،ِمبتدأِأوِمفعواًلِفاعاًلِ

ِواقرأِ.،ِِقرأِ،ِويقرأِ:نحو،ِمنهِِاماِدلِعىلِمعنىِوكانِالزمنِجزءًِِ:والفعل

معناهِالِيظهرِإالِباقرتانهِِحيثِإن،ِماِدلِعىلِمعنىِيفِغريهِالِيفِذاتهِِ:واحلرف

عنىِ،ِمهزةِاالستفهامِ،ِهلِ،ِفهذهِوغريهاِحروفِالِمِنِْمِِِ:بكلمةِأخرىِنحو

ِ.هلاِإالِباقرتاهناِبًمِبعدها

أشارِِ:يتميزِاالسمِعنِقسيميهِالفعلِواحلرفِبخمسِعالمات : عالمات االسم -

 ِِِِ:ِإليهاِابنِمالكِيفِقوله

ِلحصـِسمِمتييزٌِلالوُمْسنمٍدِِِِِِِِِوالتنويِنِوالِنداِوألِرِِّبِاجل

ِ ، اجلرّّّّّ :العالمة األوىل - ِهنا ِباجلّر ِاملقصود ِاالسمِ: ِالتيِحتدثِيفِآخر العالمة

 .ِلدخولِعاملِاجلرِعليهِ،ِسواءِكانتِعالمةِأصليةِأوِفرعيةِنتيجة

                                                           

 .1/55ِ،ِْشحِالصبانِعىلِحاشيةِاألشموِن1/2ِِْشحِاألشموِنِعىلِاأللفيةِ(1)
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أوِإضافةِأوِتبعيةِ.ِوقدِاجتمعتِالعواملِالثالثةِِاوسواءِكانِالعاملِحرفًِِِِ

ِحيِمِِاهللبِْسِمِِ"ِ:ملةيفِالبس ْحـمِنِالرَّ جمرورِبحرفِاجلرِالباءِ،ِِ"اسم"فـِ،ِِ"الرَّ

ِ ِكلمة ِإىل ِبإضافته ِجمرور ِاجلاللة ِِ"اسم"ولفظ ِوكلمة جمرورةِِ"الرحن"،

ِبالتبعيةِللفظِاجلاللةِألنهِنعتِلهِ،ِوكذلكِ)الرحيم(ِ.

 . التنوين:العالمة الثانية -

،ِلغريِتوكيدِااِووقفًِوتفارقهِخطًِِاقِآخرِاالسمِلفظًِهوِنونِساكنةِزائدةِتلحِِِِِِِ

،ِوقدِِحقيقةِنحو:ِعيلِوعباسِاالذيِيلحقهِالتنوينِقدِيكونِآخرًِوآخرِاالسمِ

،ِواخلاءِيفِكلمةِأخِ،ِوامليمِيفِكلمةِِ"بتنوينِالدالِيفِكلمةِيدِاِحكًًمِيكونِآخرًِ

ِال ِالكلًمتِحذفتِمنها ِهذه ِفإن ِأبِ، ِيفِكلمة ِوالباء ،ِ وبقيتِالعنيِِمهادم

ِ.ِأواخرِهلاِحكًًمِ

 . : النداءالعالمة الثالثة -

ِبالندا ِبلِاملراد ِعىلِاالسم ِدخولِحرفِالنداء ِجمرد ِبه ِكونِوليسِاملراد ء

ِأي ِمناداة ِيباْشِالفعلِِامطلوبًِِ:الكلمة ِقد ِالنداء ِحرف ِألن ِوذلك ،ِ إقباهلا

ِِِتعاىل:واحلرفِحنيِحيذفِاالسمِاملنادىِنحوِقولهِ ِلمْيتم ا ِِيم ْعلمُمونم ْوِميِيم ِقم

للتنبيهِالِللنداءِ،ِوقالِبعضهمِِهناوقدِوجهواِذلكِعىلِأنِ)يا(ِِ(،52يس:ِ)

ِقومِليتِقوميِ:هيِللنداءِولكنِاملنادىِحمذوفِتقديره ِيا ومنِشواهدِنداءِ،

ِقِِاالسمِيفِالقرآنِالكريمِقولهِتعاىلِ ِاتَّ اِالنَّبِيه م هيه
اِأم وقولهِِ(،1:األحزاب)اهلليم

الممٍِاىلِتع ِبِسم ِاْهبِْط ُِنوُح ا ِهود)ِيم ِتعاىلِ(،42ِ: ِِجْئتمنماِِوقوله ا ِمم ُِهوُد ا ِيم اُلوْا قم

23ِ:هود)ِبِبميِّنمةٍِ ِتعاىل(، ِوقوله :ِا ِمم كم رْتُ ِنَّ ن
ِأم ْأُمُركم ِتم المُتكم ِأمصم ْيُب ُِشعم ا ِيم اُلوْا قم
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ِ ا اُؤنم ِآبم ْعُبُد ِِ(،28:هود) يم ِاأللفاظِالتيِدخلتِعليها ِِ"فكلِهذه ِ،ِاسمِ"يا

ِ.ِهكذاِكلِمنادىِالبدِأنِيكونِاسًًمِو

 .قبول )أل( :العالمة الرابعة -

ِ ِاالسم ِمميزات ِأنواعهاِ–ِأيًضاِ–من ِبكل ِ)أل( ِاملوصولةِِقبوله ِعدا ما

ِالرجلِ،ِالبيتِ،ِالضيفِ.:،ِتقولواالستفهاميةِ

  . اإلسناد إليه :العالمة اخلامسة -

ِالأي ِتتمِبه ِأنِيسندِإىلِاالسمِما :ِ ِسواء نحوِقولهِِكانِاملسندِفعاًلِفائدة

ِِ:ِتعاىل الم قم ِِاهللوم ِاْثنمنْيِ نْيِ ِإِلـهم تَِّخُذوْا ِتم فـِ)قال(ِفعلِولفظِ،ِ(21:النحل)ِالم

ِاسًًمِ ِأو ،ِ ِإليه ِمسند ِاسم ِِاجلاللة ِتعاىل: ِقوله ِِنحو ُسوُل ِرَّ ٌد ممَّ ِاهللحمه

أوِمجلةِنحوِقولهِِ،ول(سندِإليهِاسمِآخرِهوِ)رسأفـِ)حممد(ِاسمِ،ِ(59:الفتح)

ْكِمهِِِاهللوِمِتعاىل: ِحِلُ قِّبم ُِمعم ِالم ُْكُم أسندِِفـِلفظِاجلاللةِاسم،ِ(41:الرعد)ِِحيم

ِإليهِمجلةِ)حيكم(ِ.

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
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 كل قسم اتأقسام الفعل وعالم

ِالفعلِمنِحيثِاقرتانهِبالزمنِثالثةِأقسامِ:ِِِِِِِ

 وقعِقبلِزمنِالتكلهمِ.ِدلِعىلِحدثِوهوِما،  ماٍض :أحدها -

 الفعل املاضي له عالمتان :: عالمة الفعل املاضي -

ِِ:األوىل - ِتعاىل: ِقوله ِنحو ِأصالة ِالتأنيثِالساكنة ِتاء ماِقبول هيه
ِأم ا ِيم ٌة ْملم ِنم المْت قم

ِ اكِنمُكْم سم ِمم ِاْدُخُلوا ِحتركًِِ،(12:النمل)ِالنَّْمُل ِمتحركة ِعارًضِأو ِقولهِا ِنحو ا

الِمِِتعاىل: قم ِوم لمكم ِوم ِِلِّ نْيٍ ِعم ُت ُِقرَّ ْونم ِفِْرعم أمُت ِاْمرم ِ(9:القصص)ِِت حيثِ،

 حتركتِالتاءِيفِ)قالت(ِللتخلصِمنِالتقاءِالساكننيِ.ِِ

ِأفعالِِ:فاألفعال ِكلها ِكادتِ، ِتولتِ، ِودعتِ، ِقامتِ، ِفحيتِ، أملتِ،

نِىلِالسكوماضيةِبدليلِاتصاهلاِبتاءِالتأنيثِالساكنةِ،ِوهذهِالتاءِحرفِمبنيِع

ِبئستِاملرأةِحالةِاحلطبِ.:ويقال،ِالِحملِلهِمنِاْلعرابِ

نحو:ِقارئةِ،ِِ،ِأماِتاءِالتأنيثِاملتحركةِبحركةِإعرابِفإهناِختتصِباالسم

ِوجالسة،ِإذِإهناِتتحركِبحركاتِاْلعرابِالثالثِالضمةِوالفتحةِوالكِّسةِ.

التِ،ِ:ووأماِتاءِالتأنيثِاملتحركةِبحركةِبناءِفإهناِتدخلِعىلِاحلروفِنح

.ِ ِ،ِوثمتم ِوربَّتم

ِ،ِأوِاملخاطبةِ،ِأماِتاءِالفاعلِقبولِتاءِالفاعلِللمتكلمِ،ِأوِاملخاطبِ:الثانية -

ْرُتِِمنُكْمِملمَّاِِخْفتُُكْمِِللمتكلمِفكقولهِتعاىل: رم فم ِوتاءِالفاعل(،51:الشعراء)ِفم

ِ ِقوله ِِِتعاىل:للمخاطبِنحو كم ْجهم ِوم لِّ وم ِفم ْجتم رم ِخم ْيُث ِحم ِمْن ِاملْمْسِجِدِِوم ْطرم شم
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اِمِ رم ْيِهِِِتعاىل:،ِوتاءِالفاعلِللمخاطبةِكقولهِ(149:البقرة)ِاحْلم لم اِِخْفِتِعم إِذم فم

ِ ِاْليممِّ ِيِف أمْلِقيِه ِمعِِ(8:القصص)ِفم ِالضم ِمبنيِعىل ِضمري ِهذه ِالفاعل ِوتاء ،

لتِوإنِدِ،ِاملتكلمِوعىلِالفتحِمعِاملخاطبِوعىلِالكِّسِمعِاملخاطبةِيفِحملِرفع

ِ:اسمِلوصفِنحوِياملايضِوَلِتقبلِإحدىِالتاءينِفهالكلمةِعىلِمعنىِالفعلِ

ِ،ِوشتانِبمعنىِافرتقِ.:،ِأوِاسمِالفعلِنحوِسِِضاربِأم ِهيهاتِبمعنىِبمُعدم

ِهوِماِيشبهِاالسمِبأحدِحروفِنأيت،  الفعل املضارع : الثاني -
(1)

واملقصودِ،ِ

 الفاعلِمنِجهتيِاللفظِواملعنىِ.ِأنهِيشبهِاسمِ:بمشاهبةِالفعلِاملضارعِاالسم

ِاحلروفِِ ِيفِاحلركاتِوالسكناتِوعدد ِعليه ِاللفظِفلجريانه ِمنِجهة أما

جتريِعىلِمستقيمِِ،ِويستقيمِ.فإهناِجتريِعىلِقائلِ،ِيقولِِ:مطلقاِوذلكِنحو

ِِوهكذا ،ِ ِاملعنى ِجهة ِمن ِوعليهِِ؛وأما ِواالستقبال ِاحلال ِعىل ِيدالن فألهنًم

ِعىلِمعنىِمقرتنِبزمنِاحلالِأوِاالستقبال.ِفاملضارعِهوِلفظِيدل

 :  عالمات الفعل املضارع -

لِِِِتعاىل:قبولهِدخولِ)َل(ِعليهِ،ِقالِ-1ِ ِْيم ُكنِلَُّهِكُِـَلم ِْيم َلم ُِْيولمْدِ*ِوم َلم ُِفًواـْدِوم

ٌدِ ِ.(3ِِ،4ِ:ِاْلخالص)ِأمحم

لِمِِاىل:ـتعقالِ،ِقبولهِدخولِ)لن(ِعليهِ-5ِ ِـنِتِمـوم نِْرضم ِاـعم الِمـْليمهُِكم وُدِوم

تمُهْمِ ِِملَّ تَّبِعم تَّىِتم ىِحم ارم ِ.ِ(151:ِالبقرة)ِالنَّصم

                                                           

 .5ِ/552ِ(ِْشحِالكافية1ِ)
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ِِِتعاىل:قبولهِدخولِالسنيِأوِسوفِعليهِ،ِقالِِ-3ِ اءِِمنم هم فم يمُقوُلِالسه سم

ِ ِِِتعاىل:وقالِِ(،145:البقرة)ِالنَّاِس ْأِِت ِيم ْوفم ِِاهللفمسم ُه حُيِبهونم ِوم ِحُيِبهُهْم ْوٍم ِبِقم

ِ.(24:دةاملائ)

ِيفِ-4ِ ِوهيِاملجموعة ِيفِأوله البدِمنِوجودِحرفِمنِأحرفِاملضارعة

ِرباعيِ:قوهلم ِغري ِمايضِالفعل ِكان ِاألحرفِإن ِوتفتحِهذه ِأنيتِ، نأيتِأو

ِرباعًياأقومِونقومِوتقومِ،ِوجيتمعِونجتمعِ،ِوجيتمعِوجتتمعِ،ِأماِإنِكانِِ:مثل

ِرجِ.رجِ،ُِندحرجِ،ُِأدحرجِ،ُِتدحُيدحِ"فإنهِيضمِمثلِ

ِبأحدِ ِاملقرتن ِاحلدث ِوهو ِاملضارع ِالفعل ِمعنى ِعىل ِالكلمة ِدلت وإذا

ِلوصفِ ِفهيِاسمِإما ِ)َل( ِتقبلِتلكِالكلمة ِوَل الزماننيِاحلالِأوِاالستقبالِ،

ِ ِأو ِنحوِغًداكضاربِاآلن ِفعٍل ِالسم ِوإما ِبمعنىِِ:، ِمضارع ِفعل ِاسم أّوه

ِأتضجرِ.ِ:،ِوأفِاسمِفعلِمضارعِبمعنىِأتوجع

لفظِيدلِعىلِطلبِحـدوثِفعلِبعدِزمنِالتكلمِمنِِ:ِهووِ، األمر :الثالث -

نمِةِِِتعاىل:غريِالمِاألمر،ِِنحوِقولهِ سم امْلمْوِعظمِةِاحْلم ِةِوم ْكمم
ِبِاحْلِ بِّكم بِيِلِرم اْدُعِإىِِلِسم

ُنِ ِأمْحسم مِبِالَّتِيِِهيم اِدهْلُ جم ُمِاْسُكنِِِْتعاىل:وقولهِِ(،152:النحل)ِوم اِآدم ُقْلنماِيم ِوم

ِ نَّةم ِاجْلم ْوُجكم زم ِوم ادعِ،ِوجادهلمِ،ِواسكنِدالةِعىلِِ:فاألفعالِ(،32:البقرة)ِأمنتم

صالتكِ،ِِلتحافظِعىلِ:األمرِبنفسهاِمنِغريِزيادةِعىلِالصيغةِ،ِولكنِإذاِقلنا

ِ  عىلِاألمرِبواسطةِالالمِوهوِفعلِمضارعِ.ِكانِالفعلِ)حتافظ(ِداالًّ

 عالمات فعل األمر: -

 ولهِتعاىل:ِـوِقـعِالداللةِعىلِالطلبِبنفسهِنحـةِمـيقبلِياءِاملخاطبأنهِِ:األوىلِ-
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ِْينًا يِعم رِّ قم يِبِوم اْْشم ُكيِلِوم اِتِِوقولهِتعاىل:ِِ(،52:مريم)فم رم ِالثَّمم ُِكيِلِِمنُِكلِّ ُثمَّ

ِكُِذلُاًلِ بِّ ِرم اْسُلكِيُِسُبلم كيلِ،ِواْشيب،ِوقّريِ،ِوكيلِ:فاألفعالِ(،29:النحل)ِفم

ِقبلتِياءِ)الثاني ِوألهنا ِدلتِعىلِالطلبِبألفاظها ِأفعالِأمرِألهنا ة(ِواسلكيِ،

ِاملخاطبةِ.

ِِ:الثانيةِ- ِالتوكيد ِنون ِنحوِِ–ِأيًضاِ–قبوله ،ِ ِبلفظه ِالطلب ِعىل ِداللته مع

ِالنونِوَلِتدلِ:قولك ِفإنِقبلتِالكلمة ،ِ ِاحلقوقِألصحاهبا ِأدينَّ ،ِ ِاحلقَّ قولنَّ

ِِِتعاىل:هِعىلِاألمرِفهيِفعلِمضارعِنحوِقول نمنَّ ِلميُْسجم ِآُمُرُه آ ِمم ْل ْفعم ِيم ْ َِلَّ لمئِن وم

اِغِرينِم ِالصَّ نم لميمُكوًناِمِّ ِ.(35:يوسف)وم

وإنِدلتِالكلمةِعىلِاألمرِوَلِتقبلِالنونِفهيِاسمِ،ِإماِمصدرِنحوِقولهِِِِ

اِبِِِتعاىل: قم ِالرِّ بم ْ ِأوِاسمِفعلِأمرِ:أيِ(4:حممد)ِفمَضم ِالرقابِ، ،ِارضبوا

،ِاحلقِأحسنِبقبولِ:دركِ.ِأوِفعلِتعجبِنحواِكِأي:ِأنزلِ،ِوأزاِلِودرن:نحو

ِعىلِاألصحِبلِهوِعىلِصورةِاألمر.ِأمًراِفإنهِليسِ

ِ

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
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 رفـاحل
 

ماِدلِِهوأوِِالذيِالِحيسنِفيهِيشءِمنِعالماتِاألفعالِوالِاألسًمء.ِ:وهو

ِ.مةِأخرىِالِيظهرِمعناهِإالِمعِكل:عىلِمعنىِيفِغريهِ،ِأي

 :أنواع احلرف -

1ِ-ِِ ِاألسًمء ِعىل ِخمتصِبالدخول ِحرف ِالتيِ، ِوالنصب ِاجلر كحروف

ِوهيِ)إنِوأخواهتا(ِ.،ِتنصبِاملبتدأِوترفعِاخلربِ

5ِ-ِِ ِاألفعال ِعىل ِبالدخول ِخمتص ِحرف ِالنصبِ، ِأو ِاجلزم كحروف

ِالداخلةِعىلِالفعلِاملضارعِ.

ِيدِ-3ِ ِوعىلِاألفعالِخلِعىلِاألسًمءِحرفِغريِخمتصِألنه ِهل، ،ِنحو:

ِ ِاالستفهام ِومهزة ،ِ ِقوله ِِِتعاىل:نحو اكُِرونم ِشم ِأمنُتْم ْل هم ِاألنبياء)ِفم :21)ِ،

ِ ِِِتعاىل:وقوله ْهِر ِالدَّ نم ِمِّ ِِحنٌي اِن نسم ِاْْلِ ىلم ِعم ِأمتمى ْل ِاْلنسان)هم ِوقولهِ(1: ،

اهِِِتعاىل: ِإِْبرم ا ِيم تِنما ِبِآهِلم ا ذم ِهم ْلتم عم ِفم ِأمأمنتم اُلوا ِقم ِ)يُم ِوقولهِ(25األنبياء: ِتعاىل:،

ِ ىلم ِعم ُقوُلونم تم ِِاهللأم ْعلمُمونم تم اِالِم ِ.ِ(52:األعراف)ِمم

ِ

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
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 املعرب واملبين من األمساء

 املعرب من األمساء : -

،ِبتغريِموقعهِيفِاجلملةِِااِأوِمقدرًِاِظاهرًِماِيتغريِآخرهِتغريًِ : االسم املعرب هو -

ِالعواملِالداخلةِعليهِ،ِويسمىِاملتمكن.ِأوِباختالف

ْلنماُهِِ:ِقالِتعاىل،ِِبِيفِاآلياتِالتاليةولنالحظِكلمةِالكتا اِكِتماٌبِأمنزم ـذم هم وم

ٌكِ اٌتِِِتعاىل:وقالِِ(،122:األنعام)ُِمبمارم ِِمنُْهِآيم ِاْلكِتمابم ْيكم لم ِعم لم ِأمنزم ِالَِّذيم ُهوم

ِاْلكِتماِبِ ُِأمه ٌتُِهنَّ ًمم ْكم حيثِإنناِنراهاِيفِاآليةِاألوىلِمرفوعةِ،ِ(8:آلِعمران) حمه

ِوقعتِ ِِخرًباألهنا ِمرتنيِيفِاألوىلِمنصوبة ِوجدناها ِالثانية ِويفِاآلية ،ِ ألهناِ؛

ِ ِويفِالثانية ،ِ ِمفعولِبه ِجمرورة ِوقعتِمضافًِ؛ ِِاألهنا ِإليه ،ِ ِ–ِأيًضاِ–والحظنا

ِريِالظاهرِ.األثرِاْلعرايبِالظاهرِضمةِوفتحةِوكِّسةِ،ِوهذاِهوِالتغ

ِ ِيفِاآلياتِالتالية ِ)هدى( ِفنالحظهِيفِكلمة ِالتغريِاملقدر ِوأما ِتعاىل:قالِ،

ُِهًدى ا ذم ِِ(،11:اجلاثية)ِهم ِمِْ  :ِتعاىلوقال هبِّ ِرَّ ن ِمِّ ُِهًدى ىلم ِعم كم
ِ ُأْولمـئِ

ىِ ِتعاىل:وقالِِ(،2:البقرة) ُِهدم ِإِنَّ ىِاهللُقْل دم ِاهْلُ حيثِِ(،151:ِالبقرة)ُِِهوم

ِعىلِ)ِكلمةِوردت ِاملقدرة ِالضمة ِرفعها ِاألوىلِوعالمة هدى(ِمرفوعةِيفِاآلية

ِ ِوقعتِِ؛األلفِاملقصورة ِوعالمةِِخرًباألهنا ِوردتِجمرورة ِالثانية ِويفِاآلية ،

ألهناِوقعتِبعدِحرفِاجلرِ،ِويفِاآليةِالثالثةِ؛ِجرهاِالكِّسةِاملقدرةِعىلِاأللفِ

ِألهناِاسم؛ِصبهاِالفتحةِاملقدرةِوردتِمرتنيِيفِاألوىلِكانتِمنصوبةِوعالمةِن

(ِ ِمقدرة ِضمة ِرفعها ِإن(ِومرفوعةِوعالمة ِخرب؛ ِهوِاملقصود)ِألهنا ِإن(ِوهذا

ِبالتغريِاملقدرِ.
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،ِومهًمِِلزومِآخرِالكلمةِحالةِواحدةِمهًمِتغريِموقعهاِيفِاجلملةهو:ِِ، البناء -

ِ،هؤالء()ِارةِلذلكِمنِاسمِاْلشاختلفتِالعواملِالداخلةِعليهاِ،ِولنأخذِمثااًلِ

ِالعواملِ ِاختلفت ِومهًم ِاجلملة ِيف ِمواقعه ِكل ِالكِّسِيف ِعىل ِالبناء ِالزم فإنه

ـُؤالءِِِِ:ِتعاىلعليهِ،ِقالِِةالداخل نُوْاِأمهم ِآمم ُقوُلِالَِّذينم يم ُموْاِبِِِوم ِأمْقسم ِِاهللالَِّذينم ْهدم جم

هِنِمِْ ْيًمم
ءِِِِتعاىل:وقالِِ(،23:املائدة) أم ُؤالم ِهم ةِمحُيِبِهِإِنَّ اِجلم ِاْلعم ِ(،58:اْلنسان)ِونم

ـُؤالءِِِِتعاىل:وقالِ ِهم ِالمِإىِلم لِكم ِذم نْيم ِبم بنِيم ْبذم ذم ِِمه الم ـُؤالءِِِوم ِهم ِ(،143:النساء)ِإىِلم

ِ ِوقعِمبتدأ ِاألوىلِحيثِإنه ِاسمِاْلشارةِيفِاآلية ِالحظنا ِلعلنا ومعِأنِاملبتدأِ،

هوِِ–وهناِنقولِِ-مِالكِّسشارةِبقىِعىلِحالهِمنِلزوحقهِالرفعِإالِأنِاسمِاْل

اسمِإشارةِمبنيِعىلِالكِّسِيفِحملِرفعِمبتدأِ،ِويفِاآليةِالثانيةِوقعِاسمِاْلشارةِ

ولكنِألنهِمبنيِلزمِالكِّسِفهوِمبنيِعىلِالكِّسِيفِِ،ِوكانِحقهِالنصبِْلنَِِّاسًًمِ

ِء(ِمرتنيِمسبوقةِبحرفِاجلّرِيفِاآليةِالثالثةِوقعتِ)هؤالوحملِنصبِاسمِإنِ،ِ

إشارةِمبنيِعىلِالكِّسِيفِحملِِوعليهِفهوِاسم،ِوهذهِالكِّسةِكِّسةِبناءِ،ِِ)إىل(

 ِ.رِّـج

  :وهي،  مساءاملبنيات من األ -

ِِالضًمئر.ِ-

ِاألسًمءِاملوصولةِ،ِعداِاملثنى.ِ-

ِِ،ِعداِاملثنى.ِأسًمءِاْلشارةِ-

ِأسًمءِاألفعال.ِ-

ِِِِِِِِِِِِِِِِِأسًمءِالرشط.ِ-

ِبعضِالظروف.ِ-

ِكناياتِالعددِ.ِ-ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِستفهامِ.أسًمءِاالِ-
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ِاألعدادِاملركبةِ.ِ-ِِِِاسمِالِالنافيةِللجنسِ)املفرد(ِ-

ِبعضِأنواعِاملنادىِ)املنادىِاملعرفةِوالنكرةِاملقصودة(.ِِ-

ِاأل ِهذه ِاحلرفِيف ِمشاهبة ِمن ِسلم ِما ِاسمِوأما ِفهو ِالذكر ِالسالفة شياء

ِوهوِنوعانِمعرب ِعالممِ:، ِعليه ِيظهر ِنقولاتِاْلعرابِكأرضا ِإذ هذهِِ:،

ِ.ِاِجرًِّوِنصًباِوِرفًعا،ِومررُتِبأرٍضِ،ِِأرًضا،ِورأيتِِأرٌضِ

ِعالماتِاْلعرابِنحو ِعليه ِتظهر ِال ِتقولِالفتىِ:وما ِإذ ِالفتىِ:، ،ِجاء

اِمتِعىلِالفتىِ،ِفعالماتِاْلعرابِعىلِآخرهِمقدرةِرفعًِورأيتِالفتىِ،ِوسلِّ

ِِعرابِالتقديري.وهوِماِيعرفِباْل،ِِااِوجرًِّونصبًِ

 :ااألمساء املعربة إعراًبا تقديريًّ -

ِ:نحو،ِقبلهاِفتحةِِاسمِمعربِآخرهِألفِالزمةِ:وهوِ، االسم املقصور – 4

ىِِِ:ِتعاىل،ِقالِ،ِمصطفى،ِاهلدىالفتى ُِهدم لِكم اءِاهللذم شم ْنِيم ِْديِبِِهِمم ِ:الزمر)ِهيم

هُِِِتعاىل:،ِوقالِ(53 ادم ِزم ْوا ِاْهتمدم الَِّذينم ُِهًدىوم ِتعاىل:وقالِ(،18ِِ:ِحممد)ِِْم

ٍِْستمِقيم ِمه ُِهًدى ِلمعمىلم ِِاحلج)ِإِنَّكم :28)ِ ِترىِوردتِيفِ، ِكًم ِ)هدى( فكلمة

وَلِ،ِومنصوبةِيفِالثانيةِ،ِوجمرورةِيفِالثالثةِ،ِاآلياتِالثالثِمرفوعةِيفِاألوىلِ

 تظهرِعليهاِعالماتِاْلعرابِلتعذرِذلكِ.

اسمِمعربِآخرهِياءِالزمةِقبلهاِكِّسةِ،ِوهذاِِ:وهو،  االسم املنقوص – 0

تثقالِاحلركةِـاالسمِتقدرِعىلِآخرهِالضمةِوالكِّسةِيفِحالتيِالرفعِواجلرِالس

ِاىل:ـتعحةِتظهرِعىلِالياءِخلفتهاِ،ِقالِـالةِالنصبِفإنِالفتـعىلِالياءِ،ِوأماِيفِح
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ِاٍد ْوٍمِهم ِقم لُِكلِّ ُِمنِذٌرِوم ِأمنتم ًمم نُِيْضلِِلِِِتعاىل:قالِوِ(،8:الرعد)ِإِنَّ مم ِلمُهِِاهللوم ًمم فم

اٍدِ فِمِِتعاىل:وقالِِ(،33:غافر)ِِمْنِهم كم نمِصرًياوم اِدًياِوم ِهم بِّكم ِ(31:الفرقان)ِىِبِرم

فكلمةِ)هاد(ِوردتِمرفوعةِيفِاآليةِاألوىلِوجمرورةِيفِاآليةِالثانيةِبعالمةِالرفعِ

ِِالياءِ،ِولكنِوردتِيفِاآليةِالثالثةواجلرِاملقدرتنيِعىلِالياءِاملحذوفةِلثقلهاِعىل

 منصوبةِبالفتحةِالظاهرةِخلفتها.

املتكلمِوهوِليسِإذاِأضيفِاالسمِإىلِياءِِ:االسم املضاف على ياء املتكلم – 3

ِجمموعًِ ِوال ِِامثنى ِوال ِساملًا ِمذكٍر ِِمقصوًرامجع ِيعربِِمفتوًحاوال ِفإنه ،

ِاملتكلمِ،بحركاتِ ِقبلِياء ِعىلِما ِالكريمِومنِشواِمقدرة هدِذلكِيفِالقرآن

ِ ِِتعاىل:قوله تمبم ُرُسيِلِِاهللكم ِوم ا نم ِأم مْغلِبمنَّ ِِ(،51:املجادلة)ِألم ِتعاىل:وقوله

ُِهُزًوا ُرُسيِل ِوم اِِت ِآيم ُذوا م اختَّ ِِ(،112:الكهف)ِوم ِبُِرُسيِلِتعاىل:وقوله نُتم آمم ِوم

ِيِ(،15:املائدة) ِإىل ِيفِاآلياتِالثالثِوردتِمضافة ِ)رسيل( ِاملتكلمِفكلمة اء

ِ ِباحلركاتِاملقدرة ِومعربة ،ِ ِاألوىل ِيفِاآلية ِمرفوعة ِالثانيةِ، ِيفِاآلية ومنصوبة

ِاملحلِ ِاشتغال ِالثالث ِاحلركات ِظهور ِمنع ِوالذي ،ِ ِالثالثة ِاآلية ِيف وجمرورة

ِبحركةِاملناسبةِلياءِاملتكلمِ.
ِ

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
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 املبين واملعرب من األفعال

 

ونوعِمعربِ،ِِنوعِمبنيِوهوِاألصلِ:ِبِوالبناءِنوعانالفعلِمنِحيثِاْلعراِِ

ِ.ِ(1)وهوِخالفِاألصل

 :أحوال بناء الفعل املاضي :أوًلا -

َِلِِ–1ِ ِإذا ِهذا ،ِ ِبنيِعيلِالفتحِخلفته ِإنًم ِاألصلِ، ِعىلِالفتحِوهو البناء

ِ.ِأوِناِالفاعلنيِ،يتصلِبآخرهِيشءِ،ِأوِاتصلِبهِتاءِالتأنيثِ،ِأوِألفِاالثننيِ

ِِ:مثال َِلِيتصلِبآخرهِيشءِنحوِقوله ِِالَِّذيِِتعاىل:ما ِاألمْرضم ِلمُكُم لم عم جم

اًشِ جمِِافِرم أمْخرم ِفم اء ِمم ء ًمم ِالسَّ ِِمنم لم نزم
أم ِوم ِبِنماء ء ًمم السَّ ِِرْزقًِِوم اِت رم ِالثَّمم ِِمنم ِلَُّكمِِْابِِه

أخرجِ،ِأفعالِماضيةِمبنيةِعىلِالفتحِوجعلِ،ِوأنزلِ،ِِ:ِفاألفعالِ(،55:ِالبقرة)

ِنهَِلِيتصلِبآخرهاِيشءِ.أل

ِسيماِِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِوماِاتصلِبآخرهِألفِاالثننيِِ ِنم ْينِِهًمم ِبم عم ْمم اِجمم غم لم ِبم ًمَّ لم فم

ِ ًمم ُ ِالفتحِالتصاهلًمِ:ِفالفعالنِ(،21:الكهف)ُِحوهتم ِعىل ِمبنيان ِونسيا ،ِ ِبلغا

ِاالثننيِ.ِبألف

لِِِِ:تعاىلنحوِقولهِ،ِوماِاتصلِبآخرهِتاءِالتأنيثِِِِِ ذم المْتِفم ِالَِّـقم ِذيِملُُْتنَّنِيِـُكنَّ

ِفالفعلِ)قالت(ِمبنيِعىلِالفتحِالتصالهِبتاءِالتأنيثِ.ِ(،35:يوسف)ِفِيهِِ

ِالعارضِ-5ِ ِعىلِالسكون ِالبناء ِاتصلِبهِضمريِرفعِمتحركِ، وذلكِإذا

ِ،ِأوِ)نا(ِالفاعلنيِ،ِكتاءِالفاعلِ ِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِأوِنونِالنسوة دته أمرم أمْنِفم

                                                           

 .39ِِ:1ِ،ِابنِعقيل12ِِِ:1ِاهلمعِِ(ِينظر:1)
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ا فالفعلِ)أراد(ِمبنيِعىلِالسكونِالعارضِالتصالهِبتاءِِ(،89:الكهف)ِأمِعيبمهم

ِِ،الفاعلِللمتكلمِ ِِِتعاىل:وقوله بم أمْقرم ِوم اًة كم ِزم نُْه ِمِّ ا رْيً ِخم ًُمم هبه ِرم ًمم نُِيْبِدهلمُ
ِأم ا ْدنم أمرم فم

ِ ا ِِ(،21:الكهف)ُِرْحً ِ)أراد( ِالعارضِِ–ِأيًضاِ–فالفعل ِالسكون ِعىل مبني

ائُِكمِِْتعاىل:وقولهِ،ِالفاعلنيِالتصالهِبـِ)نا( ِاملْمِحيِضِِمنِنِّسم ِِمنم ئِْسنم ئِيِيم الالَّ ِوم

ِفالفعلِيئسِمبنيِعىلِالسكونِالعارضِالتصالهِبنونِالنسوةِ.ِ(،4:الطالق)

ِ ِاحلالة ِهذه ِاملايضِيف ِالفعل ِسكن ِوإنًم ِأربعِ؛ ِتواِل ِتكره ِالعرب ألن

حدةِ،ِوالفعلِوالفاعلِكالكلمةِالواحدةِلشدةِمتحركاتِفيًمِهوِكالكلمةِالوا

ِباآلخرِ فإذاِِ–أصالِِ–وألنهِالِيمكنِأنِيستغنىِعنِالفاعلِِ؛ارتباطِأحدمها

ألنِِ؛حفظناِاهللِ،َِلِيسكنواِآخرِالفعلِ،ِبلِأبقوهِعىلِفتحهِِ:أرادواِاملفعولِقالوا

ِولوِكانِيفِالكالمِكلمةِو ،ِ ِالواحدة ِكالكلمة احدةِتواىلِالفعلِواملفعولِليسا

وبقرةِفالبدِأنِيكونِهناكِعلةِفإنِِ–كلمةِِ–شجرةِِ:فيهاِأربعِحركاتِنحو

ِهذهِالتاءِعىلِنيةِاالنفصالِوالطرحِفلمِيعتربوهاِمنِحروفِالكلمةِ.

ِاتصلتِبهِواوِاجلًمعةِ،ِنحوِقولهِ-3ِ البناءِعىلِالضمِالعارضِوذلكِإذا

قِمِِتعاىل: اهِنِْمِوم اُلوْاِِْلْخوم ِقم اُِقتُِلواِالَِّذينم اِمم اُعونم ُدوْاِلمْوِأمطم ِِ،(122:آلِعمران)ِعم

ِِ:فاألفعال ِوأطاعوا ،ِ ِوقعدوا ،ِ ِقالوا ِمبنيةِعىلِالضمِالعارضِ، ِكلها ،ِ وقتلوا

ِالتصاهلاِبواوِاجلًمعةِ.

ِيفِِ:أحوال بناء فعل األمر:اثانًي -  ،ِ ِمضارعه ِبه ِجيزم ِما ِعىل ِاألمر ِفعل يبنى

ِاحلاالتِالتاليةِ:

ِىلِالسكونِإذاِكانِصحيحِاآلخرِوَلِيتصلِبآخرهِيشءِأوِاتصلتِبهيبنىِعِ-1
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ِ

ِِ ِقوله ِنحو ِالنسوة نَّةِم ِ:ِتعاىلنون ِاجْلم ْوُجكم زم ِوم ِأمنتم ِاْسُكْن ُم ِآدم ا ِيم ُقْلنما ِ وم

ألنهِصحيحِاآلخرِوَلِيتصلِ؛ِمبنيِعىلِالسكونِِ:فالفعلِاسكنِ(،32:البقرة)

ِ:ِتعاىلوقولهِ،َِلِيسكْنِِ:ِ،ِإذِيقالوألنِمضارعهِجيزمِبالسكونِِ؛بآخرهِيشءِ

ِ أمطِْعنم ِوم اةم كم ِالزَّ آتنِيم ِوم ةم الم ِالصَّ أمقِْمنم ُسولمهُِِاهللوم رم ِ:فاألفعالِ(،33ِ:ِاألحزاب)ِ وم

ِأقمنِ،ِوآتنيِ،ِوأطعنِمبنيةِعىلِالسكونِالتصاهلاِبنونِالنسوةِ.

إذاِ،ِوذلكِِويبنىِعىلِحذفِحرفِالعلةِإذاِكانِمضارعهِجيزمِبذلكِ-5

ِ ِبالياء ِأو ِبالواو ِباأللفِأو ِاآلخر ِمعتل ِكان ِه؛ ِمضارع ِجيزمِألن ِاألفعال ذه

ِِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِِبحذفِحرفِالعلة اْنهم ْأُمْرِبِاملْمْعُروِفِوم ِوم ةم الم ِمِالصَّ
ِأمقِ اُِبنميَّ يم

ِ ابمكم اِأمصم ِمم ىلم ِعم اْصرِبْ ِرِوم نكم
ِنِاملُْ اصربِ،ِأقمِ،ِوأمرِ،ِوِ:فاألفعال(،18ِ:لقًمن)ِعم

ِصح ِعىلِالسكونِألهنا ِمبنية ِيشءأفعالِأمر ِيتصلِبآخرها ِوَل ،ِ ِاآلخر ،ِِيحة

ِالفعلِ)انه(ِفهوِمب نيِعىلِحذفِحرفِالعلةِ،ِألنهِمعتلِاآلخرِباأللفِـوأما

ِعىلِحذفهاِ.ِيتِالفتحةِعىلِاهلاءِدلياًلِوبق

ِِتعاىل:وقولهِ ِآتماكم ِفِيًمم اْبتمِغ ةِمِاهللوم ِاآْلِخرم ارم فالفعلِِ(،88ِ:ِصصالق)ِالدَّ

ِعىلِرةِعىلِالغنيِدلياًلِـوبقيتِالكسِ)ابتغ(ِمبنيِعىلِحذفِحرفِالعلةِ)الياء(ِ

نمةِِِ:ِتعاىلوقولهِ،ِِحذفها سم املْمْوِعظمِةِاحْلم ِةِوم ْكمم
ِبِاحْلِ بِّكم بِيِلِرم ِ:النحل)ِاْدُعِإىِِلِسم

ِدلياًلِِالضمةِوبقيتِمبنيِعىلِحذفِحرفِالعلةِ)الواو(ِ)ادْع(فالفعلِِ،ِ(152

ِعىلِحذفهاِ.
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ِويبنىِعىلِحذفِالنونِإذاِاتصلِبآخرهِألفِاالثننيِ،ِأوِواوِاجلًمعةِ،ِأوِياءِ-3ِ

ِِتعاىل:املخاطبةِ،ِألنِمضارعِهذهِاألفعالِجيزمِبحذفِالنونِ،ِقالِ ِإىِلم بما اْذهم

رُِ كَّ تمذم ِيم ُه لَّ ِلَّعم ِلَّيِّنًا ْواًل ِقم ِلمُه ُقوالم ِطمغمىِ*ِفم ُه ِإِنَّ ْونم ىِِفِْرعم ْشم َِيم ِ(،43،44ِ:ِطه)ِأمْو

ِاذهباِ،ِوقوالِمبنيانِعىلِحذفِالنونِواأللفِفيهًمِفاعلِ.ِ:فالفعالن

ِِِتعاىل:وقالِ ُقوُموْا ِاْلُوْسطمىِوم المِة اِتِوالصَّ لموم ِالصَّ ىلم ِعم افُِظوْا انِتنِيِمِهللحم ِقم

صاهلًمِفالفعالنِ)حافظواِ،ِوقوموا(ِمبنيانِعىلِحذفِالنونِالتِ(،532ِ:ِالبقرة)

ِاجل ِوالواوِيفِحملِرفعِفاعلبواو ،ِ ًِِمعة ِكِِِ:ِتعاىلوقالِ، بِّ ِلِرم ِاْقنُتِي ُم ْريم ِمم ا يم

اكِِعنيِم ِالرَّ عم ِمم ِعي اْركم ِوم اْسُجِدي ِعمران)ِ وم ِ،ِِ:ِفاألفعالِ(،43ِ:ِآل اقنتي

،ِوالياءِيفِِخاطبة،ِواركعيِ،ِمبنيةِعىلِحذفِالنونِالتصاهلاِبياءِاملِواسجدي

ِ.علحملِرفعِفا

 :أحوال بناء الفعل املضارع :ثالثا -

ِيبنىِوتارةِأخرىِيعربِ،ِفيبنىِ املضارعِمنِحيثِالبناءِواْلعرابِ،ِتارة

،ِأوِإذاِِالفعلِاملضارعِإذاِاتصلتِبهِنونِالتوكيدِاملباْشةِثقيلةِكانتِأوِخفيفة

ِ ِاتصلتِبهِنونِالتوكيدِاملباشِ،اتصلتِبهِنونِالنسوة ِإذا ِيبنـأما ِفإنه ِعىلِىرة

ِالفتحِ ،ِ ِِتعاىل:كًمِيفِقوله ِة طممم ِاحْلُ ِيِف نَّ ِلمُينبمذم الَّ 4ِ:اهلمزة)ِكم ،)ِ ِتعاىل:وقوله

تِم لهواُِمْدبِِرينِمِاهللوم ِأمنُِتوم ْعدم ُكمِبم ِأمْصنمامم نَّ مكِيدم وقدِاجتمعتِ(،28ِِ:ِاألنبياء)ِِألم

ْلِِِتعاىل:النونانِالثقيلةِواخلفيفةِيفِقولهِ ْفعم ِْيم نَِلَّ
لمئِ لميمُكوًناِِوم ِوم نمنَّ ِلمُيْسجم آِآُمُرُه مم

اِغِرينِم ِالصَّ نم ِِ،ِ(35ِ:ِيوسف)ِِمِّ ًعاِِِ:ِتعاىلوقوله ِلمنمْسفم نتمِه ِيم ْ َِلَّ ِلمئِن الَّ كم
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12ِ:العلق)ِبِالنَّاِصيمةِِ ِالفعلِ(، ِفإن ِخفيفة ِأو ِثقيلة ِالتوكيد ِكانتِنون فسواء

ِيكونِ ِِمبنًيااملضارعِمعها ِيعنيِالِيفصلِبنيِالنونِعىلِالفتحِبرشطِاملباْشة ،

ِتعاىل:معربِ،ِكًمِيفِقولهِِ–حينئذِِ–والفعلِبفاصلِ،ِفإنِفصلِبينهًمِفالفعلِ

ِِْبلُِكْم ِقم ِِمن ِاْلكِتمابم ُِأوُتوْا ِالَِّذينم ِِمنم ُعنَّ لمتمْسمم ِوم أمنُفِسُكْم ِوم الُِكْم ِأمْموم ِيِف لمُتْبلمُونَّ

ِ ثرًِيا ِكم ِأمًذى ُكوْا ْْشم
ِأم ِالَِّذينم ِمنم ِعمران)ِوم 122ِِ:ِآل ،)ِ،ِ ِ)تبلون فالفعالن

ألنِنونِالتوكيدَِلِتباْشِالفعلِوإنًمِفصلِبينهًمِ؛ِوتسمعن(ِمعربانِالِمبنيانِ

ِالتوكيد ِقبلِنون ِأصلهًم ِإن ِإذ ،ِ ِاجلًمعة ِواو لتبلووِِ:ِوبنيِالفعلِبفاصلِهو

لفعلِبواوينِاألوىلِالمِالفعلِ،ِوالثانيةِواوِاجلًمعةِفاستثقلتِالضمةِعىلِالمِا

فحذفتِالستثقاهلاِفالتقىِساكنانِواوِالفعلِ)المِالكلمة(ِوواوِاجلًمعةِفصارِ

تفعونِ،ِثمِأكدِبالنونِالثقيلةِفصارِلتبلوّنِ،ِفاجتمعِِ:نِعىلِوزنلتبلموُِِ:الفعل

ثالثِنوناتِ،ِفحذفتِنونِالرفعِوبقيتِنونِالتوكيدِالثقيلةِ،ِفالفعلِمرفوعِ

ِثبوتِا ِرفعه ِالرفعِِ؛لنونِاملقدرةِوعالمة ِعالمة ِألهنا ِ:ِ"نتسمعُِ"ِ:ِوأصل،

ِ،ِحذفتِواوِاجلًمعةِختفيفًِلتسم ِفاجتمعِثالثِنوناتِ،ِفحذفتِنونِِاعونّن ،

،ِأوِاملحذوفةِِالرفعِ،ِوالفعلِعىلِهذاِمرفوعِوعالمةِرفعهِثبوتِالنونِاملقدرة

ِ.ِختفيًفا

ِقولِاهللِ ِِِ:ِتعاىلومثلِهذا الم ِوم اْستمِقيًمم تَِِّفم ِتم ِسم آنِّ ِبِعم ِالم ِالَِّذينم ِِبِيلم ْعلمُمونم ِيم

ِ(29ِِ:ِيونس) ،ِ بتخفيفِنونِِ"تتبعانِِ"ِ:نِاألصلِقبلِالتوكيدِوالنهيإإذ

)الِِ:الرفعِ،ِفدخلِعىلِالفعلِ)ال(ِالناهيةِ،ِفحذفتِنونِالرفعِ،ِفصارِالفعل

ِالتوكيدِِ(،تتبعا ِونون ِاأللف ِساكنان ِفالتقى ،ِ ِالثقيلة ِالتوكيد ِبنون ِأكد ثم
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واتِـذفِالنونِلفـَلِجيزِحذفِاأللفِلئالِيلتبسِباملفردِ،ِوَلِجيزِحاملدغمةِ،ِو

ِوهو ِمنها ِتشبيهًِِالقصد ِبالكِّسة ِفحركتِالنون ،ِ ِالواقعةِالتأكيد ِالتثنية ِبنون ا

ِبعدِاأللفِ.

ِِ ِِِتعاىل:قولِاهللِِ–ِأيًضاِ–ونحوِهذا اِت ِآيم ْن ِعم نَّكم ِيمُصده الم ِإِْذِِاهللوم ْعدم بم

ِ ِإِلميْكم ِِ،(28:القصص)ِ ُأنِزلمْت ِالنهيإإذ ِالتوكيد ِقبل ِأصله ،ِِيصدونكِ:ن

ِفصار ،ِ ِاجلازمة ِالناهية ِثمِأكدِِ:حذفتِالنونِبعدِدخولِ)ال( والِيصدوكِ،

ِالواوِ ِفحذفت ،ِ ِاملدغمة ِالتوكيد ِونون ِالواو ،ِ ِساكنان ِفالتقى ِالثقيلة بالنون

ِفصار ،ِ ِعليها ِالضمة ِالتوكيدِوإنِباْشتِِ:لداللة ِفنون نكِ، الفعلِوالِيصده

ِ.ِتقديًراألنِالواوِاملحذوفةِفاصلةِبينهًمِِ؛،ِإالِأهناَِلِتباْشهِيفِاألصلِِلفًظا

بأنِالفعلِاملضارعِإذاِكانِيرفعِبالضمةِفإنهِإذاِأكدِبالنونِِ:ويمكنناِالقول

ِلوجودِ ِيبقىِعىلِإعرابه ِبالنون ِأكد ِفإذا ،ِ ِبثبوتِالنون ِيرفع ِكان ِوإذا يبنىِ،

ِكًمِيفِلتبلونِ،ِولتسمعنِ،ِويصدنكِ.ِتقديًراانِ،ِأوِكًمِيفِتتبعِلفًظاالفاصلِ

ِ،ِكالفعلِاملايض،ِمعهاِعىلِالسكونِىذاِاتصلتِبهِنونِالنسوةِفإنهِيبنأماِإ

ءٍِِتعاىل:كًمِيفِقولهِ ُِقُروم ةم ِثمالمثم ِبِأمنُفِسِهنَّ بَّْصنم م رتم اُتِيم قم طملَّ
املُْ ِ(،552ِ:ِالبقرة)ِوم

ِ ِِِتعاىل:وقوله اُت الِدم اْلوم ِوم ُِيتِمَّ ِأمن ادم ِأمرم مْن
ِملِ نْيِ اِملم ِكم ْولمنْيِ ِحم ُهنَّ ِأمْوالمدم ُيْرِضْعنم

ِ ةم اعم ضم 533ِِ:ِالبقرة)ِالرَّ ،)ِ ٍةِِِتعاىل:وقوله اِحشم ِبِفم ْأتنِيم ِيم ِأمن ِإاِلَّ ُْرْجنم َِيم الم وم

بميِّنمةٍِ ،ِأفعالِِبصنِ،ِويرضعنِ،ِوَيرجنِ،ِويأتنييرتِ:فاألفعال،ِ(1ِِ:الطالقِ)ِمه

ِمضا ِومنِهذا ،ِ ِالنسوة ِبنون ِعىلِالسكونِالتصاهلا ِمبنية قولهِِ–ِأيًضاِ–رعة
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ِِِتعاىل: اِحِِإالَّ ِالنِّكم ُة ُِعْقدم ِالَِّذيِبِيمِدِه ْعُفوم ِيم ِأمْو ْعُفونم ِيم فـِِ(،538ِ:ِالبقرة)ِِأمن

هناِِ–،ِألنِالواوِِعىلِالسكونِالتصالهِبنونِالنسوةِ)يعفون(ِفعلِمضارعِمبني

–ِِ ذِوزنِالفعلِ)يفعلن(ِونونِالنسوةِضمريِمبنيِعىلِالفتحِيفِإ،ِالمِالكلمة

ألنهِِ؛الرجالِيعفونِِ:حملِرفعِفاعلِعائدِعىلِاملطلقاتِ،ِوليسِهذاِيفِقولنا

ِيعفونِ،ِوالنونِهناِعالمةِللرفعِألنِالواوِواوِاجلًمعةِ.ِ:ِعىلِوزن

  :إعراب الفعل املضارع -

،ِفريفعِِمعرًبايكونِالفعلِاملضارعِِاالسابقِذكرمهِوفيًمِعداِهاتنيِاحلالتنيِِِ

ِأداةِ ِتقدمته ِوينصبِإذا ،ِ ِجتردِمنِالناصبِواجلازم ِيرفعِإذا وينصبِوجيزمِ؛

ِ.ِنصبِ،ِوجيزمِإذاِتقدمتهِأداةِجزمِِ

 أنواع اإلعراب وعالماته: -

ِأنِاْلعرابِهوِِِِ ِالكلمةِ:تقدم ِالعاملِيفِآخر ِأوِمقدرِجيلبه ِ،ِأثرِظاهر

ِأرب ِاْلعراب ِِ:ِعةوأنواع ِواجلزم ،ِ ِواجلر ِوالنصبِ، ،ِ ِاألنواعِِ،الرفع وهذه

ِثالثةِأقسامِ:ِإىلربعةِتنقسمِاأل

ِقولهِ-1ِ ِنحو ِوالنصبِ، ِالرفع ِوهو ،ِ ِواألفعال ِاألسًمء ِفيه ِيشرتك قسم

ُِأنثمىِِاهللِِتعاىل: ِمُلُِكله ْ اِحتم ِمم ُم ْعلم ِ(،فلفظِاجلاللةِ،ِولفظِ)كل(،2:الرعد)ِيم

ِوالفعال ضارعانِمرفوعانِألهنًمِمِ–ِأيًضاِ–وحتمُل(ِِنِ)يعلمُِاسًمنِمرفوعان،

ِمنِالناصبِواجلازم ِِجتردا ،ِ ِِِتعاىل:وقوله نمالم ِِاهلللمنِيم ا اُؤهم ِِدمم الم ِوم ا وُمهم ِحُلُ

ِظِـدمِأداةِالنصبِعليهِ،ِوكذلكِلفـفالفعلِ)ينال(ِمنصوبِلتقِ،ِ(38ِ:ِاحلج)
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ِبهِ.ِمفعواًلِاجلاللةِمنصوبِألنهِوقعِ

ِ،ِنحوِقولهِوقسمَِيت-5 اٌتِِتعاىل:صِباألسًمءِوهوِاجلّر ِاأْلمْرِضِآيم يِف وم

ُدونِم ُِتوعم ا مم ِوم ِِرْزُقُكْم ء ًمم ِالسَّ يِف ِوم *ِ ونم ُِتْبِِصُ الم ِأمفم ِأمنُفِسُكْم يِف ِوم *ِ ننِيم
ِلِّْلُموقِ

فالكلًمتِ)األرضِ،ِاملوقننيِ،ِأنفسكمِ،ِالسًمء(ِجمرورةِِ(،55ِ–51:الذاريات)

ِ.ِحرفِجرِّوهيِأسًمءِمسبوقةِب

ُِْيولمْدِ*ِِِتعاىل:وقسمَِيتصِباألفعالِوهوِاجلزمِ،ِنحوِقولهِ-3ِ َلم لِْدِوم ِْيم َلم

ِ ٌد ِأمحم ُِكُفًوا ِيمُكنِلَُّه ْ َلم 3ِِاْلخالص:ِ)وم (ِيولدِ،ِويكن،ِ)ِيلدِِ:فاألفعالِ(،4،

ِأفعالِمضارعةِجمزومةِلتقدمِأداةِاجلزمِعليهاِ.

  :ةاألصليعالمات اإلعراب  -

ِهيوألنوِِِِ ِعليها ِتدل ِأصلية ِعالمات ِاألربعة ِاْلعراب عالمةِِالضمةِ:اع

 .والسكونِعالمةِللجزم،ِِعالمةِللجرِوالكِّسةِ،عالمةِللنصبِوالفتحة،ِللرفع

 :عالمات اإلعراب الفرعية -

ِ:مخسةِيفِاألسًمءِهيِ:العالماتِالفرعيةِلإلعرابِمنحِصةِيفِسبعةِأبوابوِِِِِِ

ِ،مجعِاملؤنثِالساَلِيفِحالةِالنصب،ِوعِاملذكرِالساَلاألسًمءِالستة،ِواملثنى،ِومجِ

ِ:واثنانِيفِاألفعالِمهاِ(،)ألِماَِلِيضفِأوِيقرتنِبـِوماِالِينِصفِيفِحالةِاجلرِّ

ِ.ِالتفصيلِوهاك،ِِ،ِواألفعالِاخلمسةِِحالةِاجلزمالفعلِاملضارعِاملعتلِاآلخرِيف

ِ

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
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 املعرب من األمساء بعالمات فرعية

ِ

ِ،(2)وكـ،ِوهنِوفـوك،ِ(1)ِوكـ،ِوحِوكـوأخ،ِوكِـأبِ:وهيِ: األمساء الستةِ-1ِِِِ

ِ ِاألقوالِعنِوذو ِعنِاحلركاتِيفِأشهر ِتعربِباحلروفِنيابة ِاألسًمء ِوهذه ،

اشرتطِالنحاةِْلعرابِقدِو ،اِجرًِّ،ِوبالياءِنصًباِ،ِوباأللفِِرفًعاالنحاةِ،ِبالواوِ

ِهيِ:ِْشوًطاهذهِاألسًمءِهذاِاْلعرابِ

ِكونِمفردةِ.تأنِِ-1ِ

ِأنِتكونِمكربةِ.ِ-5ِ

ِأنِتكونِمضافةِلغريِياءِاملتكلمِ.ِ-3ِ

ِويشرتطِيفِ)فو(ِْشطِرابعِوهوِأنِختلوِمنِامليمِ.ِ-4ِ

ِكًمِيشرتطِيفِ)ذو(ِْشطانِآخرانِ:ِ-

ِأنِتكونِبمعنىِصاحبِ.ِ:األولِ-

ِظاهرِ.ِأنِتضافِإىلِاسمِجنسٍِِ:الثاِنِ-

ِالرفعِ ِالكريمِومنِشواهد ِالقرآن ِِ:يف ِِِ:ِتعاىلقوله برٌِي ِكم ْيٌخ ِشم ا أمُبونم ِوم

فـِ)أبو(ِمبتدأِمرفوعِوعالمةِرفعهِالواوِألنهِمنِاألسًمءِالستةِِ(،53:القصص)

وقولهِ،ِمضافِ،ِو)نا(ِضمريِمبنيِعىلِالسكونِيفِحملِجرِمضافِإليهِِ:وأبو

                                                           

 اِكانِأوِغريِوالدِ،ِلكنِالعرفِقِصهِعىلِالوالدِ.لًدِكلِقريبِللزوجةِأوِللزوجِ،ِواِ(ِاحلم:1)

 ،ِوكنايةِعنِكلِيشءِيستقبحِالتِصيحِبهِ.،ِوبمعنىِاليشءِاليسريِوالتافهبمعنىِيشءِِاهلن:ِ(5)
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تَِِِّتعاىل: ِتم ِأمُخوُهْمُِنوٌحِأمالم ْم ِهلمُ الم ِقم ِإِْذ فـِ)أخو(ِفاعلِِ(،112:الشعراء)ُِقونم

وِ)هم(ِضمريِمبنيِعىلِالسكونِيفِحملِجرِمضافِ،ِمرفوعِوعالمةِرفعهِالواوِ

ٍةِِ:ِِ،ِوقولهِتعاىلِإليه م ْيِّسم ِمم ٌةِإىِلم نمظِرم ٍةِفم ُِذوُِعِّْسم انم إِنِكم فــِِ،ِ(521:ِالبقرة)ِوم

ِمض ِوهو ِالواو ِرفعه ِوعالمة ِمرفوع ِالتامة ِكان ِفاعل ِ)ذو( ِاف (ِو)عِّسةٍِ،

اِِتعاىل:مضافِإليهِ،ِوقولهِ احِلً اِصم ِأمُبومُهم انم كم )أبو(ِاسمِفـِِ(،25:الكهف)ِوم

)مها(ِضمريِمبنيِعىلِالسكونِ،ِوِكانِمرفوعِوعالمةِرفعهِالواوِوهوِمضافِ

ِ ِوقوله ،ِ ِإليه ِمضاف ِجر ِحمل ِِِتعاىل:يف ىلم ِعم ِلِّلنَّاِس ٍة ْغِفرم ِمم ِلمُذو بَّكم ِرم إِنَّ وم

،ِوهوِمضافِ)ذو(ِخربِإنِمرفوعِوعالمةِرفعهِالواوِفـِ،ِ(2ِ:ِالرعد)ِِهمُِْظْلمِِ

ِ.وِ)مغفرة(ِمضافِإليه

ِ ِالنصبِقوله ِشواهد الُِكمِِِْتعاىل:ومن جم ِرِّ ن ِمِّ ٍد ِأمحم ا بم ِأم ٌد ِحُمممَّ انم ِكم ا ِِمَّ

فـِ)أبا(ِخربِكانِمنصوبِوعالمةِنصبهِاأللفِوهوِمضافِوِِ(،41:األحزاب)

ِ ِمضافِإليه ِ)أحد( ِوقوله ِِِتعاىل:، بِيًّا ِنم اُرونم ِهم اُه ِأمخم تِنما ْحم ِرَّ ِِمن ِلمُه ْبنما هم وم ِوم

ِمضافِِ(،23:مريم) ِاأللفِوهو ِنصبه ِمنصوبِوعالمة ِبه ِمفعول ِ)أخا( فـ

ِواهلاءِضمريِمتصلِيفِحملِجرِمضافِإليهِ.

ِِِتعاىل:وقولهِِِِ ُه قَّ ِاْلُقْربمىِحم ا آِتِذم بهِأولِِ)ذا(ِمفعولفـِِ،(52:اْلرساء)ِوم

ِاأللفِوهوِمضافِ ِنصبه ِمنصوبِوعالمة ِوقولهِِو، ،ِ ِمضافِإليه )القربى(

اهُِِِتعاىل: ِفم ِلِيمْبُلغم ِاملْماء ِإىِلم ْيِه فَّ ِكم بماِسِط ِبهِِ،(14:الرعد)ِ كم ِمفعول ِ)فا( فـ

ِواهلاءِمضافِإليهِ.،ِمنصوبِوعالمةِنصبهِاأللفِوهوِمضافِ
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فِِِتعاىل:ومنِشواهدِاجلّرِقولهِ ِيم ْومم ِاملْمْرُءِِمنِْيم أمبِيهِِِره ِهِوم ُأمِّ ِ،34ِ:عبس)ِأمِخيِهِ*ِوم

ِ32)،ِِ ِمضاف ِوهو ِالياء ِجره ِوعالمة ِجمرور ِاسم ِ)أخيه( ِفـ ِضمريِ، واهلاء

ِ:ِتعاىل)أبيه(ِكذلكِمعطوفِعليهِ،ِوقولهِوِمتصلِيفِحملِجرِمضافِإليهِ،ِ

ِ ِأمبِيُكْم ِإىِلم ِالياءِِفـِ)أبيكم(ِاسمِجمرورِ،(21:يوسف)ِاْرِجُعوْا وعالمةِجره

ِوهوِمضافِ ،ِ ِوقوله ،ِ ِمضافِإليه ِمتصلِيفِحملِجر ِ:ِتعاىلوالضمريِ)كم(

ِِِذي ُِكلِّ ْوقم فم ِوم لِيٌم ِعم فـِ)ذي(ِمضافِإليهِجمرورِوعالمةِِ،(82:يوسف)ِِعْلٍم

ِ(ِمضافِإليهِ.وِ)علمٍِ،ِجرهِالياءِوهوِمضافِ

هذاِاْلعرابِاخلاصِِستةْلعرابِاألسًمءِالِ–سابقاِِ–اشرتطناِ : حمرتزات الشروط

ِفإنِاختلِْشطمعينةِْشوًطا ِأعربتِباحلركاتِ، ِأوِأعربتِمنها بحروفِغريِِ،

ِ ِهبا ِاحلروفِاملعربة ِأعربتِإعرابِ، ِفإنِكانتِمثناة ،ِ ِأنِتكونِمفردة فاشرتطنا

ِ،ِوبالياءِِرفًعااملثنىِباأللفِ ِجرًِّوِنصًبا لِمِِتعاىل:،ِنحوِقولهِِا ِوم ُكنِلَُّه ِْيم َِلَّ إِن ٌدِفم

ِ ِالثهُلُث ِه أُلمِّ ِفم اُه ِأمبموم ُه ِرثم وم ِرفعهِِ،(11:النساء)ِوم ِوعالمة ِمرفوع ِفاعل ِ)أبواه( فـ

ِ ِوقوله ِمثنىِ، ُدُسِِِ:ِتعاىلاأللفِألنه ِالسه نُْهًمم ِمِّ اِحٍد ِوم ِلُِكلِّ ْيِه بموم
ألم ِ:النساء)ِوم

ِ.رورِوعالمةِجرهِالياءِألنهِمثنىفـِ)أبويه(ِاسمِجمِ،(11

ِمجعِتكسريِأعربتِإعراِةًِتِجمموعوإنِكانِِِِِ ِبالضمة ِنصبًِِرفًعابه ِوبالفتحة ِ،ا،

ِجرًِّ ِاوبالكِّسة ِقوله ِنحو ِأِم ِتعاىل:، ِتمْدُرونم ِالم أمبناُؤُكْم ِوم ِلمُكْمِآبمآُؤُكْم ُب ِأمْقرم ْم ُ هيه

ِ(11:النساء)ِانمْفعًِ ِرف، ِوعالمة ِمرفوع ِ)آباؤكم( ِمجعِفـ ِألنه ِالظاهرة ِالضمة عه

ْيِهِآبماءنما :تعاىل،ِوقولهِتكسري لم ْينماِعم اِأمْلفم تَّبُِعِمم ْلِنم اُلوْاِبم نا(ِءفـِ)آبا(،181ِ:البقرة)ِقم

ْعُبُدِِتعاىل:مفعولِبهِمنصوبِوعالمةِنصبهِالفتحةِألنهِمجعِتكسري،ِوقولهِ اُلوْاِنم قم
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ِ ِآبمائِكم إِلمـهم ِوم كم ِوعالمِ،(133:البقرة)ِإِلمـهم ِجمرور ِمضافِإليه ِ)آبائك( ِجرهِفـ ة

ِألنهِمجعِتكسريالكِّس ِِة ِوقوله ِِ :ِتعاىل، يماطنِِي ِالشَّ انم ِإِْخوم اُنوْا ِكم ِرينم ِاملُْبمذِّ ِ إِنَّ

ِمنِ،(58:اْلرساء) ِكان ِخرب ِ)إخوان( ِمجعِصوبـفـ ِألنه ِالفتحة ِنصبه ِوعالمة

تعربِِ-ِذـحينئِ-واشرتطناِأنِتكونِمضافةِ،ِفإنِكانتِغريِمضافةِفإهناِ،ِتكسريِ

اُلواِِْ:ِتعاىل،ِقالِِ،ِوسلمتِعىلِأٍبِِأًباِ،ِورأيتِِأٌبِهذاِِ:باحلركاتِفنقول إِنِِقم

ْبُلِ ِِمنِقم ِأمٌخِلَُّه قم م ْدِرسم قم ْقِفم ِّْسِ فـِ)أخ(ِفاعلِمرفوعِوعالمةِ،ِ(88:يوسف) يم

ًباِِتعاىل:رفعةِالضمةِالظاهرةِألنهِغريِمضافِ،ِوقالِ ِلمُهِأم ِزيُزِإِنَّ اِاْلعم م هيه
اِأم اُلوْاِيم قم

بِِ ِكم ْيًخا ِشم ِ(82:يوسف) رًيا ،(ِ ِفـ ِالفتحةِأًبا ِنصبه ِاسمِإنِمنصوبِوعالمة )

ِ ِوقال ،ِ ِمضاف ِغري ِألنه ِِتعاىل:الظاهرة ِأمبِيُكْم ْن ِمِّ ِلَُّكم ِبِأمٍخ ِاْئُتوِِن الم ِقم

ِفـِ)أخ(ِاسمِجمرورِوعالمةِجرهِالكِّسةِألنهِغريِمضافِ.،ِ(29:ِيوسف)

فإنِأضيفتِإىلِياءِاملتكلمِأنِتكونِمضافةِإىلِغريِياءِاملتكلمِ،ِِ:واشرتطنا

ِ ِقوله ِنحو ِالياء ِقبل ِعىلِما ُِيوُسُفِِِتعاىل:أعربتِباحلركاتِاملقدرة ْا نم ِأم الم قم

ِأمِخيِ ا ـذم هم فـِ)أخي(ِخربِاملبتدأِ)هذا(ِمرفوعِوعالمةِرفعهِ،ِ(91:يوسف) وم

ِمضافِ ِوهو ،ِ ِاملناسبة ِبحركة ِاملحل ِاشتغال ِظهورها ِمن ِمنع ِاملقدرة الضمة

ِضمري ِِوالياء ِوقوله ،ِ ِمضافِإليه ِجر ِحمل ِيف ِِتعاىل:املتكلم ْدُعوكم ِيم ِأميِب إِنَّ

ِ يْتم قم اِسم ِمم ِأمْجرم بِوعالمةِ(ِاسمِ)إن(ِمنصوفـِ)أيبِ،(52ِ:القصص) لِيمْجِزيمكم

ِمن ِاملقدرة ِالفتحة ِظهونصبه ِمن ِاملناسبةع ِبحركة ِاملحل ِاشتغال ِوهوِِرها ،

ِِِتعاىل:يهِ،ِوقولهِمضافِوالياءِضمريِاملتكلمِيفِحملِجرِمضافِإل ِإِِنِّ بِّ ِرم الم قم
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أمِخي ْفِِسِوم ِنم ِإاِلَّ وهوِِ(نفِس)معطوفِعىلِِفـِ)أخي(ِ،(52:املائدة)ِالِأمْملُِك

ِاش ِظهورها ِمن ِمنع ِاملقدرة ِالفتحة ِنصبه ِوعالمة ِاملحـمنصوبِمثله لِـتغال

ِ.مضافِإليهِِرِّـمريِاملتكلمِيفِحملِجـبةِ،ِوهوِمضافِوالياءِضـبحركةِاملناس

ِ ِتضاف ِصاحبِال ِبمعنى ِالتي ِ)ذو( ِأن ِاملعلوم ِِ–ومن ِياءِِ–أصال إىل

ِاأل ِإىلِأسًمء ِدائًم ِبلِإضافتها ،ِ ِغريِالصفاتِكاخللقاملتكلم ،ِجناسِالظاهرة

ِوالعلمِ،ِواحللمِ،ِواملالِ،ِوالرحةِ،ِوماِإىلِذلكِ.

ِ ِامليم ِمن ِتكونِخالية ِأن ِيفِ)فو( ِواشرتطنا ِأعربتِ، ِامليم ِاتصلتِهبا فإن

فُمكِِ:ِ،ِفتقولاِجرًِّ،ِوالكِّسةِنصًباِ،ِوالفتحةِِرفًعابالضمةِ،ِحلركاتِالثالثِبا

ِومن،ِاحلكمةِ،ِواحلكمةِجتريِعىلِفمكِاِبناطقِباحلكمةِ،ِوعلمتِفمكِناطقًِ

ُِخِـلِمِ":ِذلكِقولهِ ِأمْطيمُبِِعنْدم ِم
ائِ ِالصَّ ِم ِِريِحِاملِْسِكِِاهللُلوُفِفم "ِمْن

(1)
 ِ فـِ،

ِوقولِالراجزِ:ِ،وعالمةِجرهِالكِّسةِِمضافِإليهِجمرورِ)فم(

ُمه ُءُِيلهم ْرويِهِيشم ِيم احُلوِتِالم ِويفِالبحرِفُمـهُِيْصبحِِِِِِِِِكم ِظمْمآنم

ِفـِ)فُمه(ِمبتدأِمؤخرِمرفوعِوعالمةِرفعهِالضمةِالظاهرةِ.

 اللغات الواردة يف األمساء الستة : -

ِالستةِهوِأ :اأوًل - شهرِاللغاتِالواردةِماِسبقِمنِاحلديثِعنِإعرابِاألسًمء

ِ ِوأسهلها ِفيها ِفإنِ، ِ)هن( ِكلمة ِإال ،ِ ِاملباركة ِوردتِاآلياتِالقرآنية وعليها

ِختفيًفااألكثرِفيهاِمراعاةِالنقصِيفِآخرهاِ،ِإذِإنِأصلهًمِ)هنو(ِفحذفتِالواوِ

                                                           

 .1249ِ،ِحديثِرقمِِ،ِبابِفضلِالصومِ،ِكتابِالصومِ(ِصحيحِالبخاري1)
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ةِجتريِعىلِالنونِ،ِوهلذهِالكلمةِاألصليعنِالعربِ،ِوصارتِاحلركاتِِسًمًعا

ِوجهانِيفِاْلعرابِ.

 :الوجه األول -

ِاملالِنفعهِقليلِ،ِِ:إعرابِاألسًمءِاخلمسةِفتقول  ِإنِهنا هنوِاملالِنفعهِقليلِ،

ِهلنيِاملالِنفعِقليلِ.

  :الوجه الثاني -

ِباحلركا ِاملالِِ:النونِ،ِنحوِىلتِالظاهرةِعإعراهبا ِاملالِنفعهِقليلِ،ِإنِهنم هُن

ِنفعهِقليلِ،ِوهلِنِاملالِنفعِقليلِ.

ِاللغة ِأي)اْلعرابِباحلِوتسمىِهذه ِالنقصِ، ِلغة ِلغةِركاتِعىلِالنون( :

اِءِاجْلمِ ":ِحذفِالواوِ،ِوعليهِوردِقولِالرسولِ زم ىِبِعم زَّ عم ْنِتم أمْعُضوُهِمم اِهلِيَِّةِفم

نهواِِهِبِنِّ ُِتكم الم بِيِهِوم "أم
(1)

.ِ

  :اثانًي -

سابقةِالِغةِاألوىلـريانِ،ِباْلضافةِإىلِاللـجيوزِيفِ)أبِ،ِوأخِ،ِوحم(ِلغتانِأخ

إثباتِاأللفِيفِِ:،ِأيلغةِالقِصِ:،ِاللغةِاألوىلالذكرِوهيِاْلعرابِباحلروف

ِعىلِتلكِاأللفِ ِباحلركاتِاملقدرة ِمعِإعراهبا ،ِ ِاألسًمء ِهذه ِنصًباِوِرفًعاآخر

ِجرًِّو ِفيقالِا ِاللغةِِ:، ِأباكِ،ِورأيتِأباكِ،ِوسلمتِعىلِأباكِ،ِوعىلِهذه هذا

قولِالشاعرِورد
(2)

:ِ

                                                           

زَِّبابِالنسائي،ِكتابِالسري،ِسننِِ(1) عم ْنِتم اُضِمم اِهلِيَّةِِإِْعضم اِءِاجْلم زم  2213رقمِحديثِ،ىِبِعم

،ِوابن558ِ،ِويفِديوانِأيبِالنجمِالعجيل:122ِِ(ِالبيتِنسبِلرؤبةِوهوِيفِملحقاتِديوانهِ:2ِ)

 .1ِ/32ِيعيش:ِ
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ِأبِم تماهاِِِِِِِِِِاهاِـاِأبِمـهاِوأبِماـإِنَّ ايم لمغاِيِفِاملمْجِدِغم ْدِبم ِقم

ِوإعـقفِِِِ ِثالثِمراتِ، ِ)أبا( ِوردتِكلمة افِإليهِـمضِ:ِأباِ:رابِالثالثةـد

ِمضافِوِجمرور ِوهو ِاأللفِ، ِعىل ِاملقدرة ِالكِّسة ِجره ِضمريِِوعالمة )ها(

ِمتصلِمبنيِعىلِالسكونِيفِحملِجرِمضافِإليهِ.

ِ ِذلكِقول ِعومن ِمعاوية ِأكرهه ِالعاصِحني ِبن ِعىلِمرو ِسفيان ِأيب بن

ِاْلمامِعيلِ ِِ،"اكِالِبطلأخ مكره"ِ:)ريضِاهللِعنه(ِمبارزة خربِِ"مكره"فـ

ِو)أخاك(مقدم ِِ:أخاِ:، ِاملقدرة ِالضمة ِرفعه ِوعالمة ِمرفوع ِمؤخر ِعىلمبتدأ

يِعىلِالفتحِيفِحملِجرِمضافِضمريِمتصلِمبنِ:والكاف،ِوهوِمضافِاأللف

فوعِوعالمةِرفعهِالضمةِاسمِمعطوفِعىلِ)مكره(ِمرِ:،ِبطلِعاطفةِ:،ِالِإليه

ِالظاهرةِ.

ِألفِكلِاسمِدلِعىلِاثننيِأوِاثنتنيِ :هواملثنى  :املثنى وما أحلق به  - 0 ِبزيادة ،

ِ،ِوياءِونونِيفِحالتيِالنصبِواجلرِ.ِونونِيفِحالةِالرفع

ِابةِعنِالضمة،ِوينصبيرفعِاملثنىِوتكونِعالمةِرفعهِاأللفِنيِ:إعراب املثنى -

ِالياءِنيابةِِ وتكونِعالمةِذلكِالياءِنيابةِعنِالفتحةِ،ِوجيرِوتكونِعالمةِجره

ِعنِالكِّسةِ.

ِِ:من شواهد الرفع - ِِِتعاىل:قوله تميمانم ِفم ْجنم ِالسِّ ُه عم ِمم لم دمخم ِ)ِوم فـِِ(32يوسف:

ْينماِنِفِيِتعاىل:)فتيان(ِفاعلِمرفوعِوعالمةِرفعهِاأللفِألنهِمثنىِ،ِوقولهِ ِعم ِهًمم

اِنِ ِريم ْ فِلمبتدأِمؤخرِمرفوعِوعالمةِرفعهِاألِ:ِ)عينان(ِفـ،ِِ(21:ِالرحن)ِجتم
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اكِمِِتعاىل:ألنهِمثنىِ،ِوقولهِ دم ْتِيم مم دَّ ِقم ِبًِمم لِكم يدا(ِفاعلِفـِ)ِ،(11:ِاحلج)ِذم

ِوحذفتِالنونِلإلضافةِ.،ِِلفمرفوعِوعالمةِرفعهِاأل

ِِ:بـواهد النصـومن ش - ِنمْجعِمِِ:تعاىلقوله ْ َلم
ِـأم لِسم ِ*ِوم ْينمنْيِ ِعم *ـلِلَُّه تمنْيِ فم شم ِوم ِاًنا

ِ ْيِن ِالنَّْجدم ْينماُه دم هم ِ)عينني(ِمفعولِبهِمنصوبِ،(11ِ–2ِِ:البلد) وم وعالمةِِفـ

)شفتني(ِمعطوفِعليهِ،ِوِ)النجدين(ِمفعولِبهِثانِِو،ِنصبهِالياءِلـِ)نجعل(ِ

ِِِتعاىل:وقولهِ،ِلـِ)هديناه(ِ ْع اْخلم ِفم ْيكم ْعلم مفعولِِ"نعليكِِ"فـِ(15ِ:طه)ِنم

ْلتمِقيماِنِِتعاىل:بهِمنصوبِوعالمةِنصبهِالياءِألنهِمثنىِ،ِوقولهِ ْيِنِيم ِاْلبمْحرم جم رم ِمم

ِمفعولِبهِمنصوبِوعالمةِنصبهِالياءِألنهِمثنىِ.ِ"البحرين"فـِ(19ِ:الرحن)

بِِِْ:ِتعاىلقولهِِ:ومن شواهد اجلر - تَّىِأم ُحِحم ْبرم ِأم ْيِنِالم ِاْلبمْحرم عم ْمم ِجمم ِ:الكهف)ُِلغم

اءِألنهِمثنى،ِومنهِقولهِي(ِمضافِإليهِجمرورِوعالمةِجرهِالفـِ)البحرين،ِ(21ِ

ِمِمِتعاىل:ِ لم عم ِِاهللاِجم ْلبمنْيِ نِقم ِمِّ ُجٍل ِِ(4:األحزاب)ِلِرم فـِ)قلبني(ِاسمِجمرورِ،

عمجَِِِّتعاىل:هِالياءِألنهِمثنىِ،ِوقولهِوعالمةِجرِّ نِتم المِإِْثمِمفممم ِفم نْيِ ْومم ِيِفِيم ْيهِِِلم لم ِعم

ِ.)يف(ِوعالمةِجرهِالياءِألنهِمثنىفـِ)يومني(ِاسمِجمرورِبـِِ،(513:البقرة)

بالِقيدِِاعرابهِأربعةِألفاظِ،ِلفظنيِمطلقًِأحلقِالنحاةِباملثنىِيفِإِ:ما يلحق باملثنى -

(ِيفِلغةِالتميمنيِ،ِناثنانِ،ِواثنتانِ،ِيفِلغةِاحلجازينيِ،ِو)ثنتاِ:والِْشطِ،ِومها

ِِِتعاىل:فشاهدِاْلفرادِقولهِِ،معِالعرشة(ِا،ِأوِتركيبًِِادًِاسواءِ)إفر اِالَِّذينم م هيه
ِأم يِا

ِصيَِّةِاْثنماِنِ ِاْلوم ُكُمِامْلمْوُتِِحنيم دم ِأمحم م َضم اِحم ْينُِكْمِإِذم ُةِبم ادم هم نُوْاِشم ِ(،112:املائدة)ِآمم

ِو ِإِلِمِِ:ِتعاىلقوله ْلنما ِأمْرسم ِإِْذ ِاْثنمنْيِ ِبهِِ،ِ(14ِ:ِيس)ِْيِهُم ِمفعول ِ)اثنني( فـ

ِمنصوبِوعالمةِنصبهِالياءِألنهِملحقِباملثنىِ.
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ِِِتعاىل:وشاهدِالرتكيبِقولهِِِ ُهوِرِِعندم ِالشه ةم ِِعدَّ ْهًراِاهللإِنَّ ِشم م رشم ِ:التوبة)ِاْثنماِعم

ِباملِ،(32 ِملحق ِاأللفِألنه ِرفعه ِوعالمة ِمرفوع ِخربِ)إن( ِ)اثنا( ثنىِوهوِفـ

ْتِِِتعاىل:وقولهِِ،مضافِوِ)عرش(ِمضافِإليهِ رم جم انفم ْينًِفم ِعم ةم رْشم ِعم ِاْثنمتما ِاِمنُْه

فاعلِمرفوعِوعالمةِرفعهِاأللفِألنهِملحقِباملثنىِوهوِِثنتا(افـِ)ِ،(21:البقرة)

ِ ِوقوله ،ِ ِإليه ِمضاف ِِِتعاىل:مضافِوعرشة ِقيًبا ِنم م رشم ِعم ِاْثنمْي ِِمنُهُم ْثنما عم بم ِوم

ملثنىِ(ِمفعولِبهِمنصوبِوعالمةِنصبهِالياءِألنهِملحقِبايفـِ)اثن،ِ(15:ملائدةا)

ِإليه ِمضاف ِمضافِو)عرش( ِِوهو ،ِ ِِِ:ِتعاىلوقوله ةم رْشم ِعم ِاْثنمتمْي طَّْعنماُهُم قم وم

ِ)اثنتي(ِمفعولِثانِمنصوبِوعال،ِ(121:األعراف)ِأمْسبماًطا ِالياءِفـ مةِنصبه

ِرشة(ِمضافِإليهِ.،ِوهوِمضافِو)عألنهِملحقِباملثنى

مضافنيِِ،ِبرشطِأنِيكوناِتانِأخريانلفظِ– يفِإعرابهِأيًضاِ–ويلحقِباملثنىِِِ

ِكالِ،ِوكلتاِ.ِ:ومهاِ،ِمضمرِإىل

ِ ِقوله ِالرفع اِِ:ِتعاىلفلشاهد ِكاِلممُهم ِأمْو ا ُدمُهم ِأمحم م ِاْلكرِبم كم ِِعندم نَّ ْبُلغم ِيم ا ِإِمَّ

ِمعطوفِعىلِ)أحد(ِ،(53:اْلرساء) ِ)كالمها( ِاأللفِِفـ ِرفعه ِوعالمة مرفوع

رأيتِالرجلنيِِ:ِألنهِملحقِباملثنىِ،ِوهوِمضافِوالضمريِمضافِإليهِ،ِوتقول

كليهًمِ،ِفـِ)كليهًم(ِتوكيدِمعنويِمنصوبِوعالمةِنصبهِالياءِألنهِملحقِباملثنىِ

ِ.ِوهوِمضافِوِ)مها(ِمضافِإليه

عالمةِجرهِسلمتِعىلِكليهًمِ،ِفـِ)كليهًم(ِاسمِجمرورِوِ–ِأيًضاِ–وتقولِ

ِوهوِمضافِوِ)مهـا(ِمضافِإليهِ ِالياءِألنهِملحقِباملثنىِ، ُطبِعْتِِ:ِوتقول،
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الصحيفتانِكلتامهاِ،ِفـِ)كلتامها(ِتوكيدِمعنويِمرفوعِوعالمةِرفعهِاأللفِألنهِ

ملحقِباملثنىِوهوِمضافِوِ)مها(ِمضافِإليهِ،ِوقرأتِالصحيفتنيِكلتيهًمِ،ِفـِ

عالمةِنصبهِالياءِألنهِملحقِباملثنىِ،ِونظرتِ)كلتيهًم(ِتوكيدِمعنويِمنصوبِو

ِباملثنىِوهوِ ِملحق ِألنه ِالياء ِجره ِوعالمة ِاسمِجمرور ِ)كلتيهًم( ِفـ يفِكلتيهًم،

ِمضافِوِ)مها(ِضمريِيفِحملِجرِمضافِإليهِ.

ِأضيفِ)كال ِاملقصورِفإن ِاالسم ِإعراب ِأعربا ِظاهر ِاسم ِإىل ِكلتا( ِأو ،

ِنقول ِاأللف ِعىل ِمقدرة ِكِ:بحركات ِ،ِجاءِن ِالطالبتني ِوكلتا ،ِ ِالطالبني ال

ِوكلتاِ ِالطالبني ِكال ِعىل ِوسلمت ،ِ ِالطالبتني ِوكلتا ،ِ ِالطالبني ِكال ورأيت

اِِتعاىل:الطالبتنيِ،ِقالِ ْتُِأُكلمهم ِآتم نَّتمنْيِ فـِ)كلتا(ِمبتدأِِ،(33:الكهف)ِكِْلتماِاجْلم

ِمرفوعِوعالمةِرفعهِالضمةِاملقدرةِعىلِاأللفِ.

ِفاظِملحقةِباملثنىِ،ِألهناِليستِوإنًمِكانتِهذهِاألل للمتعاطفنيِِاختصاًرا

ِاثنِ،ِوالِاثنةِ،ِوالِثنتِ.ِ:إذِالِمفردِهلاِفالِيقال

والياءِِرفًعامنِأنِاملثنىِوماِأحلقِبهِيكونانِباأللفِِ–سابقاِِ–وماِذكرناهِ

ِ ِجرًِّوِنصًبا هوِاملشهورِمنِلغاتِالعربِا
(1) 

ِ ومنِالعرب،
(2)

املثنىِِمنِجيعلِ

ِباأللفِمطلقًِوامللح ِعىلِاأللفِكاالسمِمعرًباويكونِِاقِبه ِباحلركاتِاملقدرة

ِاِ،ِـمهجاءِالرجالنِكالمهاِ،ِورأيتِالرجالنِكالِ:ِاملقصورِفيقالِعىلِهذهِاللغة

                                                           

 .1/535ِأوضحِاملسالكِِينظر:ِ،ِ(ِهيِلغةِمتيمِوهذيلِوقريش1)

 .1/81ِِْشحِالكافيةِالشافيةِِ،ِ(ِهمِبنوِاحلارثِبنِكعب5)
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ِوسلمتِعىلِالرجالنِكالمها.

وعىلِهذهِاللغةِخّرجتِقراءةِالتشديدِيفِ)إْن(ِوبقاءِاأللفِيفِ)هذان(ِيفِ

ِِِتعاىل:قولهِ ِإِْن اِن اِحرم ِلمسم اِن ذم (23ِ)طه:هم
(1)

ِ ِاللغةِيفِ، ِ)هذان(ِعىلِهذه فـ

وعالمةِنصبهِالفتحةِاملقدرةِعىلِاأللفِ.ِِمنصوًبااآليةِالكريمةِتكونِاسمِ)إّن(ِ

ةٍِ":قولهِِ–ِأيًضاِ–وخرجِعليهاِ اِنِيِفِلمْيلم ِِوْترم "الم
(2)

فـِ)وتران(ِاسمِالِمبنيِ،ِ

ِعىلِالفتحِاملقدرِعىلِاأللفِ.

ِ
ِ

ِِ*ِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ

                                                           

 وهذهِالقراءةِمنسوبةِإىلِالسبعةِغريِابنِكثريِوحفصِوأيبِعمروِ.ِ(1)

 .12592ِ،ِحديثِرقم52ِ/555ِمسندِأحد،ِِ(5)
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 :مجع املذكر السامل وما أحلق به -3

،ِِِبزيادةِواوِونونِيفِحالةِالرفعماِدلِعىلِأكثرِمنِاثننيِ:مجعِاملذكرِالساَلِهو

 أوِياءِونونِيفِحالتيِالنصبِواجلرِ.

إعرابه:ِيرفعِهذاِاجلمعِوتكونِعالمةِرفعهِالواوِنيابةِعنِالضمةِ،ِوينصبِ

ِالياءِن ِالياءِنيابةِوتكونِعالمةِنصبه يابةِعنِالفتحةِ،ِوجيرِوتكونِعالمةِجره

ِعنِالكِّسةِ.

ِمنِشواهدِرفعه:ِقولهِتعاىل:ِ عىلم ِِاهللوم ِلِاملُْْؤِمُنونم كَّ ْليمتموم (،11ِ:إبراهيم)ِفم

ِالواوِنيابةِعنِالضمةِألنهِمجعِمذكرِ ِرفعه ِفاعلِمرفوعِوعالمة ِ)املؤمنون( فـ

ِ ِوقوله ،ِ اِتعاىل:ساَل ِجلمم ا إِنَّ ِوم ُِجُرًزا ِعيًدا ِصم ا ْيهم لم ِعم ا ِمم فـِِ،(2:الكهف)ِعُلونم

ِ)جاعلون(ِخربِ)إن(ِمرفوعِوعالمةِرفعهِالواوِ.

ِِِتعاىل:منِشواهدِنصبه:ِقولهِ افِظنِيم ْيِبِحم اُِكنَّاِلِْلغم مم فـِ(،21ِ:يوسف)ِوم

ِال ِعن ِنيابة ِالياء ِنصبه ِمنصوبِوعالمة ِ)كان( ِخرب ِمجعِ)حافظني( ِألنه فتحة

ِساَل ِِمذكر ِوقوله ِاْلِقتمالِِِِتعاىل:، ىلم ِعم ِاملُْْؤِمننِيم ِض رِّ ِحم ِالنَّبِيه ا م هيه
ِأم ا ِِيم

22ِ:األنفال) )ِ ِعنِ، ِنيابة ِالياء ِنصبه ِمنصوبِوعالمة ِبه ِمفعول ِ)املؤمنني( فـ

ِألنهِمجعِمذكـرِساَلِ.؛ِالفتحةِ

ِجره ِشواهد ِِمن ِقوله ِبِِِتعاىل:: ِأمُعوُذ الم ِاجْلمِِاهللقم ِِمنم ِأمُكونم ِاِهلنِيِمأمْن

بةِعنِالكِّسةِفـِ)اجلاهلني(ِاسمِجمرورِبمنِوعالمةِجرهِالياءِنياِ،(28:البقرة)

اِشِعنيِمتعاىل:،ِوقولهِألنهِمجعِمذكرِساَل ِاخْلم ىلم عم ٌةِإاِلَِّ برِيم ماِلمكم إهِنَّ ِ،(42:البقرة)ِوم
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ِ ِنيابةِعنِالكِّسة ِالياء ِجره ِبعىلِوعالمة ِاسمِجمرور ِ)اخلاشعني( ِفـ ِمجعِ؛ ألنه

ِذكرِساَلِ.م

ِعلمِ،ِأوِصفةِ.ِ:ماِجيمعِهذاِاجلمعِنوعانِِ: اما جيمع مجع مذكِر سامًل -

ِالعلمِ- ِِ:ويشرتطِيف ِيكون ِعاقلٍِِعلًًمِأن ِومنِِاخاليًِِملذكر ِالتأنيثِ، ِتاء من

ِالرتكيب.

أنِتكونِصفةِملذكرِعاقلِخاليةِمنِتاءِالتأنيثِ،ِصاحلةِِ:ِويشرتطِيفِالصفةِ-

وليستِمماِيستويِِ،ِوالِ)فعالنِفعىل(ِ(،)أفعلِفعالءِليستِمنِبابِ،ِلدخوهلا

  فيهاِاملذكرِواملؤنثِ.

 :امللحق جبمع املذكر السامل -

ِ-ويلحقِبجمعِاملذكرِالساَلِيفِإعرابهِبعضِاأللفاظِوهيِعىلِالنحوِالتاِل:

ِوبابهِإىلِالتسعني.ِملونِ،ِوعرشونوعاِأولوِ،ِ:وهيِأمساء مجوعِ:النوع األول -

ِليستِمجعًِِو(أما )أول - ِحقيقيًِّفهي ِِاا ِلفظها ِمن ِمفرد ِليسِهلا ِألهنا ولذلكِ،

ِبهِ.ِإحلاًقاأعربتِإعرابِمجعِاملذكرِالساَلِ

ِ ِشواهدها ِوِرفًعافمن ِنصبًا ِِمنُكْمِِتعاىل:قوله ْضِل ِاْلفم ُِأْوُلوا ِل ْأتم ِيم الم وم

ِةِأمنُِيْؤُتواُِأْوِِلِ عم السَّ مةِرفعهِالواوِفـِ)أولو(ِفاعلِمرفوعِوعالِ،(55:النور)ِوم

(ِمفعولِبهِمنصوبِوعالمةِنصبهِالياءِألنهِملحقِبجمعِاملذكرِالساَلِ،ِوِ)أوِل

ِِألنهِملحقِبجمعِاملذكرِالساَل .ِ ِجرًِّومنِشواهدها ِا ِِِتعاىل:قوله لِكم ِذم ِيِف إِنَّ

ِ اِر ِاألمْبصم ُْوِِل ِألَّ ًة ِ)أوِلِ،(13:آلِعمران)ِلمِعرْبم ِوعالمةِفـ ِبالالم ِاسمِجمرور )

ِألنهِملحقِبجمعِاملذكرِالساَلِ.؛ِهِالياءِجرِّ
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ِِ(وأما )عاملون - ِِ–فهيِاسمِمجعِ)عاَل( ِألنِالعاَلِِمجًعاوليسِِ–بفتحِالالم ،ِ له

ِعقالءِوغريهمِعىلِالصحيحِ.ِمجيًعاأصنافِاخللقِ

ِِِتعاىل:وشاهدهِقولِاهللِ املمنِيم ِلِّْلعم ْحمًة ِرم ِإاِلَّ ْلنماكم ِأمْرسم ا مم ِ(118:األنبياء)ِوم

ِ ِِِ:ِتعاىلوقوله املمنِيم ِاْلعم بِّ ِرم ِهللِّ ْمُد فهيِيفِاآليتنيِجمرورةِِ،(5:الفاحتة)ِاحْلم

ِجمرورةِ ِاألوىل ِيف ِأهنا ِإال ِالساَل ِاملذكر ِبجمع ِملحقة ِألهنا ِالياء ِجرها وعالمة

ِبالالمِويفِالثانيةِجمرورةِباْلضافةِ.

واحدِلهِمنِلفظهِإذِالِِفهوِملحقِبجمعِاملذكرِالساَلِألنهِالِوأما عشرون وبابه -

ِِ)ِعرش(ِ:ِيقال ،ِ ِقوله ِِِ:ِتعاىلوشاهده ابُِرونم ِصم ونم ِِعرْشُ نُكْم ِمِّ ِيمُكن ِإِن

ألنهِِفـِ)عرشون(ِفاعلِ)يكن(ِالتامةِمرفوعِوعالمةِرفعهِالواوِ،(22:األنفال)

ِ ِالساَل ِاملذكر ِبجمع ِملحق ،ِ ِلميِِِْتعاىل:وقوله ِأمْربمِعنيم ِه بِّ ِرم ِِميقماُت تممَّ ِفم ًة ِلم

ِملحقِِ،(145:األعراف) ِألنه ِالياء ِنصبها ِوعالمة ِمنصوبة ِحال ِ)أربعني( فـ

ِالساَل ِِ،ِبجمعِاملذكر ِِِتعاىل:وقوله ِِمْسكِينًا ِِستِّنيم اُم إِْطعم فـِِ،(4:املجادلة)ِفم

ِ)ستني(ِمضافِإليهِجمرورِوعالمةِجرهِالياءِألنهِملحقِبجمعِاملذكرِالساَلِ.

ِومنِذلكمل تستوف شروط مجع املذكر السامل ِحيحمجوع تص :النوع الثاني - ،:ِ

ِ ِوابلون ِاملفردِ؛أهلونِ، ِليسِِ:ِألن ِووابلِ)املطر( ِوألنِِعلًًمِأهلِ، والِصفة

ِ)وابل(ِغريِعاقلِ،ِوقدِجاءِمجعِ)أهل(ِيفِالقرآنِدونِ)وابل(ِ.

ِ ِِمرفوًعاوشاهده اِبِِِ:ِتعاىلقوله ِاأْلمْعرم ِِمنم ُفونم لَّ ِاملُْخم ِلمكم يمُقوُل ْتنماِِسم لم غم شم

أمْهُلونما ِوم اُلنما ِِ،(11:الفتح)ِأمْموم ِالواو ِرفعه ِفاعلِمرفوعِوعالمة ِ)أهلونا( ؛ِفـ

ِملحقِبجمعِاملذكرِالساَلِ.ِألنه



- 44- 

 

ِِمنصوًباو ِِِتعاىل:قوله اًرا ِنم أمْهلِيُكْم ِوم ُكْم ِأمنُفسم ُِقوا نُوا ِآمم ِالَِّذينم ا م هيه
ِأم ا ِِيم

)أنفسكم(ِوهوِمنصوبِوعالمةِنصبهِِفـِ)أهليكم(ِمعطوفِعىلِ،(2:التحريم)

ِألنهِملحقِبجمعِاملذكرِالساَلِ.؛ِالياءِ

ِأمْهلِيِهْمِِِتعاىل:قولهِِجمروًراو ِإىِلم املُْْؤِمُنونم ُسوُلِوم ِالرَّ لِبم نقم نمنُتْمِأمنِلَّنِيم ْلِظم بم

ًدا بم ألنهِملحقِ؛ِءِفـِ)أهليهم(ِاسمِجمرورِبإىلِوعالمةِجرهِالياِ،(15:الفتح)ِأم

ِغمرِالوابلونِاألرضِ.ِ:ِويقالِ،ِاملذكرِالساَلبجمعِ

ِوأعربتِباحلروفِِمجوع تكسري :النوع الثالث - ِالواحد ِبناء ِتغريِفيها ِإحلاًقا،

ِ:ألهناِعىلِصورتهِوهي؛ِبجمعِاملذكرِالساَلِ

ْنيِمِِ:ِتعاىلقولهِِرفًعا،ِوشاهدهاِِبنونِمجعِابنِ- ِالده يماِة ِِزينمُةِاحْلم اْلبمنُونم ِااملْماُلِوم

هِألن؛ِرفوعِوعالمةِرفعهِالواوِفـِ)البنون(ِمعطوفِعىلِ)املال(ِم،ِ(42:الكهف)

ِو ،ِ ِالساَل ِاملذكر ِملحقِبجمع ِنصًبا اِجُكمِِِتعاىل:كقوله ِأمْزوم ْن ِمِّ ِلمُكم لم عم جم وم

ةًِ دم فم حم ِوم ننِيم ِالياءِ،(85:النحل)ِبم ِنصبه ِمنصوبِوعالمة ِمفعولِبه ِ)بنني( ِ؛فـ

ِاملذكر ِبجمع ِملحق ِوِألنه ،ِ ِجرًِّالساَل ِا ِِِ:ِتعاىلكقوله ُِحبه ِلِلنَّاِس نم ُزيِّ

ِ اْلبمننِيم ِوم اء ِالنِّسم ِِمنم اِت وم هم ِعمران)ِالشَّ 14ِِ:ِآل ِمعطوفِعىلِ(، ِ)البنني( فـ

ِ.ِألنهِملحقِبجمعِاملذكرِالساَل؛ِ)النساء(ِجمرورِوعالمةِجرهِالياءِ

والِصفةِلعاقلِِعلًًمِعاقاًلِبفتحِالراءِمجعِأرضِ،ِوهيِليستِِ:أرضونِ-

ِاجلمعِكأهناِمنِالعقالءِ،ِ ْنِ"ِ:ِجاءِيفِاحلديثِالرشيفكًمِوإنًمِمجعتِهذا مم

لِم ِقِيـظم ِطُِـمم ِِشرْبٍ قِمـدم ِـوِّ ِضنيِمـُهِِمْنِسم "ْبِعِأمرم
(1)

ِرورِـهِجمـرضني(ِمضافِإليأفـِ)،ِ

                                                           

ِ،ِحديثِرقمِِ،ِكتابِبدءِاخللقِصحيحِالبخاريِ(1) ِضنيم ْبِعِأمرم ِيِفِسم اءم اِجم  .3192ِ،ِبماُبِمم
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ِوعالمةِجرهِالياءِألنهِملحقِبجمعِاملذكرِالساَلِ.

يِحذفتِالمهِوعوضِعنهاِهاءِالتأنيثِوهوِكلِاسمِثالثِ:سنونِوبابهِ-

باهلاءِ،ِمنِِهعضِ:ِعضةِ:وأصلِ،عضةِوعضنيِِ:ِنحو،ِِوَلِجيمعِمجعِتكسري

هُِ":الكذبِوالبهتانِ،ِويفِاحلديثِ:العضهِ،ِوهو ْعضم ِيم الم ْعًضاِِوم ْعُضُكْمِبم "بم
(1)

ِ.ِ

ِ:ومنهِقولِرؤبةِ،ِ،ِإذاِفرقتهِتهِتعضيةعضيِ:عِضو،ِمنِقوهلمِأصلهِ:وقيل

ِِدينُِولميِْ ّضِاهللِِباملعِسم
(2)

ِاملفّرقِ.ِ:أي،ِ

ِالمهاِواوِ،ِ:وعىلِالثاِن،ِعضيهةِِ:المهاِهاءِ،ِودليلهِتصغريهاِعىلِ:فعىلِاألولِ

ِفالتصغريِواجلمعِيردانِاألشياءِإىلِأصوهلاِ.،ِعضواتِِ:ودليلهِمجعهاِعىل

ِأصلهاِ- ،ِ ِوالِعزة ،ِ ِوعزين ِالنعزيِِ:وِعزة ِمن ِالفرقة ِوهي ،ِ ِياء ،ِاسالمها

ِالفرقِاملختلفةِألنِكلِفرقةِتعتزيِإىلِغريِمنِتعتزيِإليهِاألخرىِ.ِ:والعزين

قالِِوعزةِ.ِ،ِوعضة،ِسنةِِ:ِوقدِجاءِيفِالقرآنِالكريمِمجعِالكلًمتِالثالث

ِِسننِيِمِِتعاىل: دم دم ْمِلمبِْثُتْمِيِفِاأْلمْرِضِعم ِكم الم فـِ)سنني(ِجمرورِِ،(115ِ:ِاملؤمنون)ِِقم

ِ:وقالِالشاعر،ِألنهِملحقِبجمعِاملذكرِالساَل؛ِاءِمةِجرهِاليباْلضافةِوعال

المـمِأحـاِوكأهنـفكأهنِلهاـِِِِِِـِثمِانقضتِتلكِالسنونِوأه
(3)

ِ

                                                           

 .55222ِ،ِحديثِرقم38ِ/314ِِِمسندِأحد،ِِ(1)

 .21ِِ:ِِديوانهرجزِلرؤبةِيفِ(5)

ِِهذاِالبيتِمنِقصيدةِأليبِمتامِوهوِشاعرِالِحيتجِبشعرهِولكنِيستأنسِبهِ،ِوالبيتِمنِالكاملِِ(3)

 .22ِِالشذور:
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ِ ِ)تلك( ِبدلِمنِاسمِاْلشارة ِ)السنون( ِفـ وبدلِاملرفوعِمرفوعِوعالمةِ،

ِرفعهِالواوِألنهِملحقِبجمعِاملذكرِالساَلِ.

ِ لُِِ:ِتعاىلوقال عم ِجم ِِعِضنيِمالَِّذينم ِاْلُقْرآنم ِ)عضني(ِِ،(91:احلجر)ِوا فـ

ِ ِالياء ِنصبه ِمنصوبِوعالمة ِ)جعل( ِلـ ِمفعولِثان ِاملذكرِ؛ ِملحقِبجمع ألنه

ِ ِوقال ،ِ ِنِِِ:ِتعاىلالساَل عم ِوم ِاْليمِمنِي ِن ِعم *ِ ُِمْهطِِعنيم بملمكم
ِقِ ُروا فم ِكم ِالَِّذينم ِل ًمم فم

ِ ِلِِعِزينم ًمم و)مهطعني(ِِ(،ين(ِصفهِلـِ)مهطعنيفـِ)عز(،32ِِ،38ِ:املعارج)ِالشِّ

ألنهِملحقِبجمعِ؛ِوهوِمنصوبِوعالمةِنصبهِالياءِِ(،حالِمنِ)الذينِكفروا

ِاملذكرِالساَل.

ِالنوعِ)سنونِوبابه وكذلكِ)بنني(ِأنِجيريِجمرىِ)حني(ِِ(،وجيوزِيفِهذا

ِفيقال ِالنون ِاْلعرابِعىل ِوجعل ،ِ ِالياء ِلزوم ِسننيِ:يف ِورأيناِ مرتِعلينا ،

ِاسنينًِ ِبسننٍيِبالتنوينِع، ِوجيوزِحذفِالتنغةِبنيِعامرـىلِلواعتربنا وينِعىلِـ،

ِبنيِمتيمِ،ِوالِحتذفِالنونِلإلضافةِ،ِقالِأحدِأبناءِعيلِكرمِاهللِوجههِ.ِلغة

بننيُِِهاِونحنِلاِبرًِّأبًِِِِِِِعيلِِِِِوكانِلناِأبوِحسنٍِ
(1)

ِ

ِفـِ)بننُي(ِخربِاملبتدأِ)نحن(ِمرفوعِوعالمةِرفعهِالضمةِ.

،ِوَلِتسقطِلإلضافةِ،ِوعالمةِنصبهِالفتحةِالِِالروايةِ)سنينه(ِبإثباتِالنونف

ِوإالِلقال ِِ:الياءِ، ِفإنِسنيَّهِبحذفِالنونِلإلضافة ِقولِالرسولِ)ِعليهِ، ومنه

                                                           

ونسبهِالبغداديِإىلِسعيدِبنِِ،ِالعينيِإىلِأحدِأوالدِعيلِكرمِاهللِوجههِهنسبِ،البيتِمنِالوافرِ(1)

 .1/22ِِضحِاملسالك،ِأو3ِ/412ِِاخلزانةِِقيسِاهلمذاِنِ،ِينظر:
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،ِالله"الصالةِوالسالمِ(ِ م ُِمَضم ىلم ِعم ْطأمتمكم ِوم ِاْشُدْد لِماللهمَّ ِعم ا ْلهم ِاْجعم ِمَّ ِِسننِيم ْيِهْم

ُِيوُسِ ِسنِي ِكم "فم
(1)

ِ األوىلِكانتِ:فـِ)سنني(ِكًمِترىِوردتِمرتنيِيفِاحلديث،

بالكافِِجمروًراِاسًًمِوعالمةِنصبهِالفتحةِوالثانيةِكانتِِمنصوًبابهِثانياِِمفعواًلِ

ِهيِ ِوهذه ،ِ ِعىلِالنونِوَلِحتذفِالنونِلإلضافة ِالظاهرة ِالكِّسة ِجره وعالمة

ِا ِهذه ِيطرد ِوبعضهم ،ِ ِوبابه ِ)سنون( ِيف ِالثانية ِالياءِاللغة ِلزوم ِوهي للغة

واْلعرابِعىلِالنونِمنونةِيفِمجعِاملذكرِالساَلِوماِأحلقِبهِ،ِولكنِاملعتمدِهوِ

ِفِلكثرةِالواردِاملشهورِعىلِذلك.إعرابهِباحلرو

  :مما يلحق جبمع املذكر السامل يف إعرابه النوع الرابع -

ِاجلمعِِيفًمِسم :ما مسي به من هذا اجلموع ، وما أحلق به - ،ِزيدونِ:نحوهبذا

ِوحدون ِعىلِأشخاصِِ،ِوخلدونِ، ِأسًمء ِوعبدونِ، ِاجلمعِ، ِأحلقِهبذا وما

ِيعىلِاجلنةِ،ِفًمِسمِعّلّيُونِ،ِفإنهِملحقِهبذاِاجلمعِومسمىِبهِأِ:نحواملسمىِبهِ

حلقِباملسمىِهبذاِاجلمعِيعربانِباحلروفِإجراًءِهلًمِعىلِماِكاناِعليهِأباجلمعِوماِ

ِمفردينِ.ِ–حينئذِِ–ِقبلِالتسميةِ،ِوإنِكانا

ِ ِِِتعاىل:قال يهونم ِِعلِّ ا ِمم اكم ِأمْدرم ا مم ِوم *ِ يِّنيم ِِعلِّ ِلمِفي اِر ِاأْلمْبرم ِكِتمابم ِإِنَّ الَّ ِكم

ِوه(12ِ،19ِِ:ِاملطففني) ِ،ِفهو(ِوزنهِ)فعِِّوِيفِاألصلِمجعِ)ِعيلِّ ِيل(ِمنِالعلّو

ِ:ِونقولِ،ةِغريِعاقلِ،ِوهذاِسببِإحلاقهِبجمعِاملذكرِالساَلِوليسِمنهِحقيق

ِ،ِوسلمتِعىلِزيدينِ،ِوكذلكِيفِأخواهتاِ. ِ،ِورأيتِزيدينم ِهذاِزيدونم

                                                           

لِيِدِ،ِحديثِرقمِِ،ِكتابِاألدبِصحيحِالبخاريِ(1) ْسِميمِةِالوم ،ِوكتابِالدعواتِ،2511ِِ،ِبماُبِتم

كنِيِم ِاملُرْشِ ىلم اِءِعم عم  .2393ِ،ِحديثِرقمِبماُبِالده
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ِواْلعرابِباحلركاتِِِِِِ ِالياء ِلزوم ِيف ِجمرىِ)غسلني( ِجيريا ِأن ِفيهًم وجّوزوا

،ِِاعليينًِوِا،ِورأيتِزيدينًِ هذاِزيدينِ،ِوعلينيِ:الثالثِظاهرةِعىلِالنونِفيقال

ِوعلينيٍِ ِبزيديٍن ِِومررت ِومنهم ِالو، ِلزوم ِيف ِ)عربون( ِجمرى ِجيريه اوِمن

،ِا،ِورأيتِزيدونًِِهذاِزيدونِ:ِالنونِفيقولونِواْلعرابِباحلركاتِالثالثِعىل

ِزيدونٍِ ِِوسلمتِعىل ِفيقول، ِنونه ِويفتح ِالواو ِيلزم ِمن ِزيدونِِ:ومنهم هذا

ِِورأيتِزيدونِوسلمتِعىل ِالكريمِِ،زيدون ِالقرآن ِبه ِجاء ِما ولكنِاملعتمد

ِ.ِعِاملذكرِالساَلِكًمِيفِاآليةِالكريمةوهوِإحلاقهِبجم

 :لف والتاء املزيدتني وما أحلق بهاجلمع باألِِ-1

اثنتنيِبزيادةِألفِوتاءِماِدلِعىلِأكثرِمنِِ:وهو :مجع املؤنث السامل وما أحلق به -

غزاةِ:ِوْشطِزيادةِاأللفِوالتاءَِيرجِماِإذاِكانتِاأللفِأصليةِنحو،ِيفِآخرهِ

ِفإنِ ،ِ ِوسعاة ِوزهناوقضاة ِإذ ِأصلية ِألنِاألصلِ:األلفِفيها لمُة( ِ،ِِ:)ُفعم ة زوم غم

يةِحتركتِالواوِوالياءِوانفتحِماِقبلهًمِ،ِفقلبتاِألفني.  وُقضيمةِ،ِوُسعم

ِنحوِأيًضاِوَيرجِِِ ِأصلية ِكانتِتاؤه ِإذا ِوأقواتِأبياتِ:ما ِوأصواتِ، ،ِِ،

وعليهِفإهناِاِ،ِـوأشتاتِ،ِفإنِهذهِاجلموعِمجوعِتكسريِوليستِمجعِمؤنثِسامل

ِتنصبِوتكونِعالمةِنصبهاِالفتحةِالظاهرةِ.

ِينقاسِهذاِاجلمعِيفِمخسةِأشياءِ:ِ:قياسِهذاِاجلمعِ-

ِكانِمقرونًِِ-1ِ ِسواِاما ِالتأنيثِ، ِبعلمِمؤنثِحقيقيِبتاء ِكانتِمقرونة أوِء

زفرةِِ:قائمةِ،ِأوِبغريِعلمِنحوِوطلحةِ،ِأوِلصفةِنحو:ِاطمةفِ:لفظيِنحو

ِونخلةِوحِّسةِ.
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ِبرشىِوصحراءِ.ِ:نحو،ِماِكانِآخرهِألفِتأنيثِمقصورةِأوِممدودةِِ-5ِ

ِعادِ،ِزينبِ.ـحرِ،ِمريمِ،ِسـسِ:نحو،ِريِالتاءِـملؤنثِبغِعلًًمِماِكانِِ-3ِ

ِ.دراهمِ،ِوجبالِِ:،ِتصغريِدرهيًمتِ،ِجبيالتِ:مصغرِماِالِيعقلِنحوِ-4ِ

ِنحوِ-2ِ ِيعقل ِال ِشـشِ:وصفِما ِيقالـاهقاتِ، ِإذ ،ِ ِِ:اخمات ِالِـجبهذه

ِشاهقاتِ،ِوقصورِشاخماتِ.

 :إعراب مجع املؤنث السامل -

ِوتكونِ ِوينصب ،ِ ِالظاهرة ِالضمة ِرفعه ِعالمة ِوتكون ِيرفع ِاجلمع هذا

ِعالمةِنصبهِالكِّسةِنيابةِعنِالفتحةِ،ِوجيرِوتكونِعالمةِجرهِالكِّسةِ.

ْبعُِِِفمنِشواهدِالرفعِقولهِتعاىل: اُتِالسَّ وم ًمم ِالسَّ بُِّحِلمُه فـِِ،(44:ْلرساءا)ُِتسم

كِتماٌبِِِتعاىل:)السًموات(ِفاعلِمرفوعِوعالمةِرفعهِالضمةِالظاهرةِ،ِوقولهِ

ِ لمْت ُِفصِّ ُِثمَّ اُتُه ِآيم ْت ِوعالمةِِ،(1:هود)ُِأْحكِمم ِنائبِفاعلِمرفوع ِ)آيات( فـ

ِرفعهِالضمةِالظاهرةِ.

ِِِ ِالنصبِقوله ِِِتعاىل:ومنِشواهد لمقم اأْلمرِِْاهللخم ِوم اِت وم ًمم ِالسَّ قِّ ِبِاحْلم ِضم

فـِ)السموات(ِمفعولِبهِمنصوبِوعالمةِنصبهِالكِّسةِنيابةِِ،(44:العنكبوت)

ِ ِوقوله ،ِ ُِثبماٍتِِِتعاىل:عنِالفتحة انِفُروْا ِفم ُكْم ِِحْذرم ُِخُذوْا نُوْا ِآمم ِالَِّذينم ا م هيه
ِأم ا ِيم

وهيِحالِمنصوبةِوعالمةِ،ِ)فرقة(ِأيِ،ِفـِ)ثبات(ِمجعِ)ثبة(ِ،ِ(81ِ:النساء)

ِهاِالكِّسةِنيابةِعنِالفتحة.نصب

ِاملْمِِِتعاىل:ومنِشواهدِاجلرِقولهِِِِِِ الم قم قِمـوم ِبم ْبعم ىِسم ِأمرم اٍتِـلُِكِإِِنِّ ِ:يوسف)ِرم

43)،ِِ ِوقوله ،ِ ِالكِّسة ِجره ِوعالمة ِباْلضافة ِجمرور ِمتييز ِ)بقرات( ِتعاىل:فـ
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ِ اْذُكُروْا اٍتِِاهللوم ْعُدودم اٍمِمَّ يَّ عدودات(ِصفةِلـِ)أيام(ِفـِ)مِ،(513:البقرة)ِيِفِأم

ِجمرورةِوعالمةِجرهاِالكِّسةِ.

ِأشارِابنِمالكِبقولهِ:ِوإىلِإعرابِمجعِاملؤنثِالساَلِ-

ِيكِّسِيفِاجلرِويفِالنصبِمعاِِِِِِدِمجعـاـاِوألِفِقـاِبتـوم

ِ:نحاةِهبذاِاجلمعِيفِإعرابهِشيئنيأحلقِالِ:ما يلحق بهذا اجلمع يف إعرابه -

ِبمعنىِ:األول - ِفمِ:)أوالت( ،ِ ِلفظها ِمن ِمفرد ِليسِهلا ِإذ ردهاِفصاحباتِ،

ِبمعنى ِِصاحبةِ:)ذات( ،ِ ِقوله ِالكريم ِالقرآن ِيف ِمرفوعة ِتعاىل:وشاهدها

ِ لمُهنَّ ْ ِحم ْعنم ِأمنِيمضم ُلُهنَّ ِأمجم ِاأْلمْحماِل ُت ُأْوالم ِمبتدأِِ،(4:الطالق)ِوم ِ)أوالت( فـ

ِالظاهِمرفـــوع ِالضمة ِرفعه ِِرةوعالمة ِ؛ ِبجمع ِملحق ِالساَلألنه ،ِِاملذكر

ِِِتعاىل:وشاهدهاِمنصوبةِقولهِ ْعنم تَّىِيمضم ِحم ْيِهنَّ لم أمنِفُقواِعم ٍلِفم ْ ِتِحم ُِأوالم إِنُِكنَّ وم

ِ ُهنَّ لم ْ ِ؛فـِ)ِأوالت(ِخربِ)كان(ِمنصوبِوعالمةِنصبهِالكِّسةِ،(2:الطالق)ِحم

ِألنهِملحقِبجمعِاملذكرِالساَلِ.

،ِ،ِفرحاتِ،ِوسعاداتِعرفاتِ:،ِنحوِبهِماُِسمّيِهبذاِاجلمعِوماِأحلقِ:الثاني -

ِمكانِبالشامِ.ِ:وبركاتِ،ِونعًمتِ،ِوعناياتِ،ِوأذرعات

ِ

*ِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِ*ِ
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 املعرب من األفعال بعالمات فرعية

 :األمثلة اخلمسة -

ِسميتِبِِِِِِِِِ ،ِ ِاخلمسة ِاألمثلة ِاملعرباتِبالنيابة ِليستِأفعااًلِومن ِذلكِألهنا

ِهِبأعياهنا ِوإنًم ِوهي، ِبمنزلتها ِعنِكلِفعلِكان ِيكنيِهبا كلِفعلِِ:يِأمثلة

ِمضارعِاتصلتِبهِألفِاالثننيِ،ِأوِواوِاجلًمعةِأوِياءِاملخاطبةِ.

أنتًمِتذكرانِياِحممدانِ،ِِ:وألفِاالثننيِتكونِمعِاملثنىِاملخاطبِاملذكرِنحو

املثنىِِأنتًمِتكتبانِياِزينبانِ،ِوتكونِكذلكِمعِ:ومعِاملثنىِاملخاطبِاملؤنثِنحو

الطالبتانِِ:الطالبانِيذكرانِ،ِومعِاملثنىِالغائبِاملؤنثِنحوِ:الغائبِاملذكرِنحو

ِ ِتكتبان ِنحو، ِاملخاطبني ِأو ِالغائبني ِالذكور ِجلًمعة ِتكون ِاجلًمعة همِِ:وواو

ِيكتبونِ،ِوأنتمِتكتبونِ.

أنتِتكتبنيِ،ِفمجموعِاألفعالِِ:والياءِتكونِمعِاملخاطبةِاملؤنثةِاملفردةِنحو

ِمجعِِإذاًِ ِمع ِواثنان ِاملخاطبِ، ِاملثنى ِمع ِواثنان ِالغائبِ، ِاملثنى ِمع ِاثنان سبعة

ِ ،ِ ِالغائبتنيِواملذكر ِعىلِإدراج ِمخسة ِقالوا ِولكنهم ،ِ ِاملؤنثة ِاملخاطبة ِمع واحد

ِحتتِالغائبنيِ،ِواملخاطبتنيِحتتِاملخاطبنيِ.

وجتزمِترفعِهذهِاألفعالِوتكونِعالمةِرفعهاِثبوتِالنونِ،ِوتنصبِ :إعرابها -

ِتعاىل:فمنِشواهدهاِمرفوعةِقولهِ،ِعالمةِنصبهاِوجزمهاِحذفِالنونِِوتكون

ِِِْلتمِقيمان ِيم ْيِن ِاْلبمْحرم جم رم ِمرفوعِ فـِ،(19ِ:ِالرحن)ِمم ِمضارع ِفعل )يلتقيان(

 وعالمةِرفعهِثبوتِالنونِألنهِمنِاألفعالِاخلمسةِ.
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اِنِِتعاىل:وقولهِِِِِِِ ِريم ْ ْينماِنِجتم ِعم فـِ)جتريان(ِفعلِمضارعِِ،(21:الرحن)ِفِيِهًمم

ِ ِوقوله ،ِ ِاخلمسة ِاألفعال ِمن ِألنه ِالنون ِثبوت ِرفعه ِوعالمة ِتعاىل:مرفوع

ْعِقُلونِم ِتم الم ِأمفم ِاْلكِتمابم ْتُلونم ِتم نُتْم أم ِوم ُكْم ِأمنُفسم ْونم تمنسم ِوم ِبِاْلرِبِّ ِالنَّاسم ْأُمُرونم تم ِأم

ِوِ(،44:البقرة) ِمرفوعةِفاألفعالِ)تأمرونِ،ِوتنسونِ، تتلونِ،ِوتعقلون(ِكلها

ِألهناِمنِاألفعالِاخلمسةِ.؛ِوعالمةِرفعهاِثبوتِالنونِ

اءِِتعاىل:منصوبةِقولهِِهاومنِشواهدِِ ِالنِّسم نْيم ِبم ْعِدُلوْا ِأمنِتم ْستمطِيُعوْا لمنِتم وم

ِ ْصُتْم رم ِحم لمْو ِمنصوبانِ(،159:النساء)ِوم ِوتعدلوا( ،ِ ِ)تستطيعوا ِ،فالفعالن

ِ ِ)لن( ِنصبهًمِحذفِالنوناألولِبـ ِ)أن(ِوعالمة ألهنًمِمنِاألفعالِِ؛ِوالثاِنِبـ

ِِِتعاىل:اخلمسةِ،ِوقولهِ َّاِحُتِبهونم تَّىُِتنِفُقوْاِمِم ِحم نماُلوْاِاْلرِبَّ ِ(،95:آلِعمران)ِِلمنِتم

بعدِاملضمرةِاألولِبـِ)لن(ِوالثاِنِبـِ)أن(ِِ،فالفعالنِ)تنالواِوتنفقوا(ِمنصوبان

ِألهنًمِمنِاألفعالِاخلمسةِ.ِ؛ًِمِحذفِالنون)حتى(ِوعالمةِنصبه

ينِمِ:ِتعاىلومنِشواهدهاِجمزومةِقولهِ ِاملُْْخِِّسِ ُكوُنواِِمنم ِتم الم ِوم ْيلم ِأمْوُفواِاْلكم

ِبالِ(،121:الشعراء) ِجمزوم ِ)تكونوا( ِحذفِفالفعل ِجزمه ِوعالمة ِالناهية

قِِِْتعاىل:ألنهِمنِاألفعالِاخلمسةِ،ِوقولهِ؛ِالنون ِتم الم بُِوم ِرم ِاْليمتِيِمِإاِلَّ الم ِمم بِالَّتِيِِوْا

ُنِ ِأمْحسم جزمهِفالفعلِ)تقربوا(ِجمزومِبالِالناهيةِوعالمةِِ،(125:األنعام)ِِهيم

ِالنون ِِحذف ِوقوله ِِنِِتعاىل:، زم ْ ِحتم الم ِوم ايِف م ِختم الم فالفعالنِِ،(8:القصص)ِوم

ِ.الناهيةِوعالمةِجزمهًمِحذفِالنونجمزومانِبالِ
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 :الفعل املضارع املعتل اآلخر يف حالة اجلزم -

َيشىِ،ِ:منِأبوابِاملعرباتِبالنيابةِالفعلِاملضارعِاملعتلِاآلخرِباأللفِنحو

ِأوِبالواوِنحوِييرمِ:أوِبالياءِنحو ِيكونِبحذفِحرفِِ:ِ، ِفإنِجزمهنَّ يدعوِ،

ِ،َِلِيرمِ،َِلِيدُعِ.ِ:ِالعلةِنيابةِعنِالسكونِإذِيقال َِلَِيشم

ِِِتعاىل:قالِ ِإاِلَّ ْشم َِْيم َلم فالفعلِ)َيش(ِجمزومِبلمِوعالمةِِ،(12:التوبة)ِِاهللِوم

ِا ِحذف ِعليهاجزمه ِدليل ِقبلها ِِأللفِوالفتحة ،ِ ِِِ:ِتعاىلوقال ه اِديم ِنم ْليمْدُع ِفم

لضمةِفالفعلِ)يدع(ِجمزومِبالمِاألمرِوعالمةِجزمهِحذفِالواوِواِ،(18:العلق)

ِ ِدليلِعليها ِقبلها ِِِ:ِتعاىلوقالِ، ُه رم ِأممم ا ْقِضِمم ِيم ِملمَّا الَّ فالفعلِِ،(53:عبس)ِكم

ِ)يقض(ِجمزومِبلًمِوعالمةِجزمهِحذفِالياءِوالكِّسةِقبلهاِدليلِعليهاِ.

ِِِتعاىل:وأماِقولهِ يِْصرِبْ تَِّقِوم نِيم بإثباتِالياءِيفِ)يتقي(ِِ،(91:يوسف)ِإِنَُّهِمم

ْن(ِوتسكنيِ)يصرْب(ِيفِقراءةِقنبلِعنِابنِكثريِ،ِفقدِخر موصولةِالِجِعىلِأنِ)مم

ِ)يصرْب(ِمعِأنهِمعطوفِعىلِمرفوعِ،ِوتسكنيِ(ِمرفوعِالِجمزومييتق)ْشطيةِ،ِو

نهِأوِألِ،ِوالفاءِواهلمزةِمنِ)فإن(ِ(،إماِلتواِلِاحلركاتِيفِالباءِ،ِوالراءِمنِ)يصرب

ِ ِنافع ِالوقفِكقراءة ِبنية ماِِتِوصل ممم ِوم ْيمايم حمم ِيبسكوِ،ِ(125ِ:ِاألنعام)ِوم اءِن

ِ.ِ)حمياي(ِوصاًلِ

ِالرشطيةِ ْن( ِ)مم ِبمعنى ِاملوصولة ْن( ِ)مم ِألن ِاملعنى ِعىل ِالعطف ِعىل وإما

ِ:وقيل،ِبعدهِوهلذاِدخلتِالفاءِيفِاخلربِاِملاِِسببًِلعمومها،ِولكونِمدخوهلاِمستقباًلِ

ْن(ِْشطية ،ِوإماِِحذفتِللجازمِ،ِفالمِالفعلِإماِإشباعِ(يتقي)ِ،ِوالياءِيفِإنِ)مم

،ِوَلِيستتبعِحذفهاِِعتلِجمرىِالصحيحِفجزمِبحذفِاحلركةِاملقدرةعىلِإجراءِامل

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِحذفِحرفِالعلةِ.
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ِإعراب الفعل املضارع
ِ

ِاملضارعِِِِِ ِالفعل ِإال ِيعربِمنها ِوَل ،ِ ِمبنية ِتكون ِأن ِاألفعال ِيف األصل

ِمنِهذهِاألمورِ:ِ،ملشاهبتهِاالسمِيفِعدةِأمورِفحملِعليهِيفِإعرابهِ

ِفيقعِِـ1ِ ،ِ ِقلت:حممدِِخرًباأنِاملضارعِيقعِموقعِاالسمِيفِإعرابه كًمِإذا

ويقعِصفةِنحو:هذاِطالبِيذاكرِ،ِِ(،يذاكرِ،ِفـِ)يذاكر(ِوقعتِموقعِ)مذاكر

ِفـِ)يذاكر(ِوقعتِموقعِ)مذاكر(،ِويقعِحاالًِنحو:ِهذاِحممدِيذاكر..ِوهكذا.

ِسمِالفاعلِكذلكِ.أنِاملضارعِيدلِعىلِاحلالِأوِاالستقبال،كًمِأنِاِـ5ِ

تدخلِعىلِالفعلِاملضارعِعواملِالنصبِواجلزمِكًمِأنِاالسمِتدخلِِـ3ِ

ِعليهِعواملِالنصبِواجلرِ.

ِفـِِـ4ِ ِاحلروف ِوعدد ِوالسكنات ِاحلركات ِيف ِالفاعل ِاسم ِمع اتفاقه

ِوِ)مستغفر(ِيتفقِمعِ)يستغفر(ِ...)شارب(ِيتفقِمعِ)يرشب(ِ

ِنائه ؟متى يبنى الفعل املضارع ؟ وما سبب بِ-

ِيبنى الفعل املضارع يف حالتني :ِ-

:يبنىِعىلِالفتحِإذاِاتصلتِبهِنونِالتوكيدِاملباْشةِسواءِكانتِثقيلةِأوِاألوىل -

اِغِرينِمخفيفةِكًمِيفِقولهِتعاىل: ِالصَّ نم لميمُكوًناِمِّ ِوم نمنَّ آِآُمُرُهِلمُيْسجم ْلِمم ْفعم ِْيم نَِلَّ
لمئِ ِوم

ِ،ِوقولهِتعاىل:ِ(35يوسف:) الَّ ةِِِكم طممم ِيِفِاحْلُ نَّ ،ِوقولهِتعاىل:ِ(4اهلمزة:)ِلمُينبمذم

ًِِعاِبِالنَّاِصيمة نتمِهِلمنمْسفم ِْيم نَِلَّ
ِلمئِ الَّ ِ.(12العلق:)ِكم

ِاىل:ـكًمِيفِقولهِتعِمعرًبارةِللفعلِفإنهِيكونِـوكيدِمباشـوإذاَِلِتكنِنونِالتِِِِِِِ
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أمنُفِسُكْمِوِم الُِكْمِوم ِيِفِأمْموم ِلمُتْبلمُونَّ ِمنم ْبلُِكْمِوم ِِمنِقم ُِأوُتوْاِاْلكِتمابم ِالَِّذينم ِِمنم ُعنَّ لمتمْسمم

ِ ثرًِيا ِكم ِأمًذى ُكوْا ْْشم
ِأم ِعمران:)الَِّذينم ِيفِِ،(122آل ِاجلًمعة ِواو ِفصلت فقد

الفعلنيِ)تبلونِوتسمعن(ِبنيِالفعلِوبنيِنونِالتوكيدِ،ِإذِإنِالواوِيفِ)تبلون(ِ

عةِحركتِاللتقاءِالساكننيِ،ِوالضمةِعليهاِليستِالمِالكلمةِإنًمِهيِواوِاجلًم

ِدليلِاملحذوفِ.

ِالفعلِثالثِنوناتِِِ ِاجتمعِيفِآخر ّن( ِوتسمعونم فأصلِالفعلني:)تبلووننم

نونِالرفعِونونِالتوكيدِالثقيلةِفحذفتِنونِالرفعِوبقيتِنونِالتوكيدِالثقيلةِ

فحذفتِواوِِ،يلةواوِاجلًمعةِوالنونِاألوىلِمنِنونِالتوكيدِالثقِ،فالتقىِساكنان

ِ ِدليالِعليهاِ،ختفيًفاِأيًضااجلًمعة ِالتوكيدِوبقيتِالضمة ِنون ِوعىلِذلكِفإن ،

ِمعرًبافظلِالفعلِِ،بلِهناكِفاصلِبينهًمِوهوِواوِاجلًمعة؛ِليستِمباْشةِللفعلِ

لنونِفـِ)تبلونِوتسمعن(ِفعالنِمضارعانِمرفوعانِوعالمةِرفعهًمِاِ،عىلِأصله

ِ.املحذوفةِختفيًفاِ

ِتعاىل:ِومثلِ ِقوله ِالفعلني ِِهذين تَّبِعمآنِّ ِتم الم ِوم اْستمِقيًمم ِفم ِالم ِالَِّذينم بِيلم ِسم

ْعلمُمونِم ِ،ِ،(29يونس:)يم ِنونات ِبثالث ِتتبعاننَّ ِالفعل ِأصل ِإن ِالرفعِِإذ نون

نونِِ،ِفحذفتِنونِالرفعِبسببِ)ال(ِالناهيةِاجلازمةِوبقيتونونِالتوكيدِالثقيلة

ِللف ِوهيِغريِمباْشة ِبألفِاالثننيالتوكيد ِوبينها ِبينه ِالفصل ولذاِِعلِلوجود

ِفهوِمعربِ.

ِاىل:ــولهِتعـسوةِ،ِكًمِيفِقـلتِبهِنونِالنـكونِإذاِاتصـنىِعىلِالسـيبِانية:ـالث -

ِْولِم ِحم ِأمْوالمدمُهنَّ اُتُِيْرِضْعنم الِدم اْلوم امـوم ِكم ِـِنْيِ نْيِ ِهِتعاىل:ـ،ِوقول(533البقرة:)ِلم
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اُتِيِم قم املُْطملَّ ٍءِوم ُِقُروم ةم ِثمالمثم ِبِأمنُفِسِهنَّ بَّْصنم م ،ِفالفعالنِ)يرضعنِ،ِ(552البقرة:)ِرتم

ِويرتبصن(ِمبنيانِعىلِالسكونِالتصاهلًمِبنونِالنسوةِ.

  :املضارع املعرب  -

ِت َِل ِ،ِتويعربِالفعلِاملضارعِإذا ِنونِالنسوة ِأو ،ِ ِنونِالتوكيدِاملباْشة صلِبه

 بِ،ِواجلزمِ.وإعرابهِيرتددِبنيِالرفعِ،ِوالنص

َِلِيسبقهِناصبِوالِجازمِ،ِواختلفوا : أوًلا:الرفع - يفِِِيرفعِالفعلِاملضارعِإذا

ِعىلِأقوال ِوالكوفيونِومعهمِاألخفشِأنِِ:رافعه ِالفراء ِذهبِإليه ِما أصحها

 رافعهِجتردهِمنِالناصبِواجلازمِوإليهِأشارِابنِمالكِبقولهِ.

ارعًِ ضم ْعِمم تسعُدِِِمنِِِِِِِِِإذاِجُيمُردِاارفم ازٍمِكم ِنماصٍبِوجم

،ِعهِموقعِاالسمِحيثِإنهِوقعِخرًباوذهبِالبِصيونِإىلِأنِرافعهِهوِوقوِِِ

ِوبعدِ ِالسنيِوسوفِ، ِبعد ِيقع ِاملضارع ِالرأيِبأن ِهذا ِورد ،ِ ِوحاالً ،ِ وصفة

واالسمِالِيقعِبعدِهذهِ،ِسوفِأذاكرِ،ِوهاّلِتذاكرِأدواتِالتحضيضِفيقال:

،ِوماِذهبِإليهِالكوفيونِمنِأنِالعلةِِمرفوًعارعِاألدواتِ،ِومعِذلكِجاءِاملضا

ِيفِرفعهِهوِجتردهِمنِالناصبِواجلازمِهوِالراجحِلسالمتهِمنِاالعرتاضِ.

 يرفع املضارع بعالمة أصلية وأخرى فرعية : عالمة رفع املضارع : -

،ِوالضمةِتكونِظاهرةِأوِمقدرةِ،ِفتكونِالضمةِظاهرةِإذاِاألصليةِفالضمةأماِ

اِِِ:رعِصحيحِاآلخرِنحوِقولهِتعاىلكانِاملضا ِفِيهم نُِيْفِسُد ِمم ا ُلِفِيهم عم ْ ِأمجتم اُلوْا قم

ِ ِإِِنِّ الم ِقم ُسِلمكم دِّ ُنقم ِوم ْمِدكم بُِّحِبِحم نمْحُنُِنسم اءِوم مم ْسِفُكِالدِّ يم ِأعلمِوم ْعلمُمونم ِتم اِالم ِمم

ِ،(فاألفعال:)جتعل،ِويفسدِ،ِويسفكِ،ِونسبُحِ،ِونقدُسِ،ِوأعلم،ِ(31البقرة:)
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ِوتكونِعالمةِ ِويرفع ،ِ ِالظاهرة ِالضمة ِرفعها ِوعالمة ِمرفوعة أفعالِمضارعة

ِنحوِ ِأوِبالياءِ، ِبالواوِ، ِأو ِكانِمعتلِاآلخرِباأللفِ، ِإذا ِاملقدرة ِالضمة رفعه

ىِِقولهِتعاىل:ِ هَّ لم نُْهِتم ِعم أمنتم ىِ*ِفم ْشم َِيم ُهوم ْسعمىِ*ِوم ِيم اءكم نِجم اِمم أممَّ 2ِِعبس:)ِوم

-ِ11ِ ِوتلهىفاألفعالِ)ي( ِوعالمةِِ(،سعىِ،ِوَيشىِ، ِمرفوعة أفعالِمضارعة

ِرفعهاِالضمةِاملقدرةِمنعِمنِظهورهاِالتعذرِ.

ِِِِِ ِتعاىل: ِقوله اونحو ِهلَّم رٍّ ُْستمقم
ِملِ ِري ْ ِجتم ْمُس الشَّ فالفعلِِ،(32ِيس:)ِوم

ِالضي)جتر ِرفعه ِوعالمة ِمرفوع ِالثقل( ِظهورها ِمن ِمنع ِاملقدرة ِِمة وقولهِ،

نِكِمتعاىل:ِ افممم احِلً اًلِصم مم ْلِعم ْليمْعمم ِهِفم بِّ اءِرم ْرُجوِلِقم ِيم فالفعلِِ(111ِالكهف:)ِانم

ِ)يرجو(ِمرفوعِوعالمةِرفعهِالضمةِاملقدرةِمنعِمنِظهورهاِالثقل.

ِِ،ِ ِاخلمسة ِاألمثلة ِمن ِكان ِإذا ِثبوتِالنون ِفهي ِالفرعية ِرفعه ِعالمة وأما

عةِأوِياءِاملخاطبةِ.ِوهيِكلِفعلِمضارعِاتصلتِبهِألفِاالثننيِأوِواوِاجلًم

ِ ِتعاىل: ِقوله ْلتمِقيمانِِنحو ِيم ْيِن ِاْلبمْحرم جم رم ِِ(،19الرحن:)ِمم ِتعاىل: ِوقوله الَِّذينم

ِ ُِينِفُقونم ْقنماُهْم زم ِرم َّا مِم ِوم الةم ِالصَّ ُيِقيُمونم ِوم ْيِب ِبِاْلغم وقولهِِ،(3البقرة:)ُِيْؤِمنُونم

ِ اذِمتعاىل: ِمم انُظِري ِفم ِإِلمْيِك اأْلمْمُر ْأُمِرينِموم ِتم 33ِالنمل:)ِا فاألفعال:يلتقيان،ِ(،

ويؤمنونِ،ِويقيمونِ،ِوينفقونِ،ِوتأمرينِ،ِمرفوعةِوعالمةِرفعهاِثبوتِالنونِ

ِبألفِاالثننيِيفِاألولِ،ِوواوِاجلًمعةِيفِالثاِنِوالثالثِوالرابعِ،ِوياءِ التصاهلا

ِاملخاطبةِيفِاخلامسِ.

ِوهي:ِداةِمنِأدواتِالنصبِاألربعةينصبِاملضارعِإذاِسبقِبأ : النصب ثانيا: -

ِ،ِولنِ،ِوكيِ،ِوإذن(ِ.ِ)أن
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ِ؛أماِ عالمة نصب املضارع: - ِفرعية ِوأخرى ،ِ ِأصلية ِبعالمة ِاملضارع ينصب

وتكونِالفتحةِظاهرةِإذاِكانِاملضارعِصحيحِ،ِِاألصليةِفالفتحةِظاهرةِومقدرة

ِ ِتعاىل: ِقوله ِنحو ِبالياء ِأو ِبالواو ِمعتلِاآلخر ِأو ،ِ أِمِاآلخر ُهِوم ْأُكلم ِيم ِأمن اُف خم

ْئُبِ ِِمنُِدونِِهِإهِلِمِ،ِوقولهِتعاىل:ِ(13يوسف:)ِالذِّ ْدُعوم ِ(،25:الكهف)اِـًلمنِنَّ

ِ ِتعاىل: ِاهللِوقوله ى ِِفمعمسم ْتِح ِبِاْلفم ْأِِتم ِيم ن
ِفاألفعال:(25املائدة:)ِأم )يأكل،ِ،

 منصوبةِوعالمةِنصبهاِالفتحةِالظاهرةِ.ِ(،،ِويأِتوندعو

ِكانِامل ِتعاىل:وإذا ِ،ِنحوِقوله ِمقدرة ِضارعِمعتلِاآلخرِباأللفِكانتِالفتحة

ِ بِّكم نِرَّ ِمِّ ًة ْحم ِرم ِإاِلَّ ِاْلكِتماُب ْرُجوِأمنُِيْلقمىِإِلمْيكم ِتم ُِكنتم ا مم ِ،(22ِالقصص:)ِوم

 فالفعلِ)يلقى(ِمنصوبِوعالمةِنصبهِالفتحةِاملقدرة.

اِكانِمنِاألمثلةِوينصبِاملضارعِوتكونِعالمةِنصبهِفرعيةِهيِحذفِالنونِإذ

ِ ِتعاىل: ِقوله ِنحو ْنِِاخلمسة ِمِّ اُكم َُِيِْرجم ِأمن اِن ُِيِريدم اِن اِحرم ِلمسم اِن ذم ِهم ِإِْن اُلوا قم

ِ تُِكُمِاملُْْثىلم بماِبِطمِريقم ْذهم يم اِوم ْقًتاِِِ:،ِوقولهِتعاىل(23طه:)ِأمْرِضُكمِبِِسْحِرمِهم ِمم رُبم كم

ِ ُلوِاهللِعندم ْفعم ِتم ِالم ا ِمم ُقوُلوا ِتم ِأمن ِتقوميِِ،(3الصف:)ِنم ِأن وتقول:يِّسِن

منصوبةِوعالمةِ)َيرجاكمِ،ِويذهباِ،ِوتقولواِ،ِوتقومي(ِِبواجباتكِ،ِفاألفعال:

ِنصبهاِحذفِالنونِ.

ِ،ِمصدري:ِوهيِحرفِمصدريِونصبِواستقبال : )أْن( : اأوًل :نواصب املضارع -

ِون ،ِ ِيفِاجلملة ِيعربِحسبِموقعه ِبمصدر ِبعدها ِتؤولِهيِوما :ِصبِألهنا

ِواستقبال ،ِ ِحسبِنوعه ِتنصبِاملضارع ِاملضارعِِ:ِألهنا ِختلصِالفعل ألهنا

ِاِتعملِـوهيِأمِالبابِألهن،ِِالـالِواالستقبـاِللحـأنِكانِصاحللالستقبالِبعدِ
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ِظاهرةِومقدرةِبخالفِأخواهتاِفإهناِالِتعملِإالِظاهرةِ.

ولهِتعاىل:ِوتقدرِ)أن(ِوالفعلِاملضارعِبعدهاِبمصدرِفيعربِمبتدأِنحوِقِِ

ِى ُبِلِلتَّْقوم ِأمْقرم ْعُفوْا أمنِتم فـِ)أن(:حرفِمصدريِونصبِِ(،538ِ:ِالبقرة)ِوم

فعلِمضارعِمنصوبِبـِ)أن(ِوعالمةِنصبهِحذفِالنونِألنهِِواستقبالِوتعفو:

ِتقديره: ِدخلتِعليهِيفِتأويلِمصدرِوقعِمبتدأ ِوأنِوما ،ِ ِاخلمسة ِمنِاألمثلة

ْمِِقولهِتعاىل:كًمِيفِِفاعاًلِ،ِويعربِِعفُوكم ُِقُلوهُبُ عم شم ْ نُواِأمنِختم ِآمم ِذينم ْأِنِلِلَّ ِْيم َلم
أم

ِ 12ِِ:ِاحلديد)ِاهلللِِذْكِر ِتقديرهِ( ِمصدر ِتأويل ِيف ِدخلتِعليه ِوما ِ)أن( فـ

ِ)خشوع(ِيفِحملِرفعِفاعلِ.

اِِكًمِيفِقولهِتعاىل:ِ،ِبهِمفعواًلِويعربِِِِِِ ِأمْنِأمِعيبمهم دته أمرم ِ،ِفـ(89الكهف:)ِفم

ِفـأردتِعيبمهاِ.ِ:ِأي،ِ)أن(ِوماِدخلتِعليهِيفِتأويلهاِمصدرِأعربِمفعوالِبهِ

ِأمنِِ:ِِكًمِيفِقولهِتعاىل،ِبحرفِاجلرِِجمروًراويعربِِ ىلم اِدٍرِعم ِبِقم لِكم ِذم أملمْيسم

ِاملْمْوتمىِ يِيم ِدخلتِعليهِيفِتأويلِمصدرِجمرورِِ،ِ(41القيامة:)ِحُيْ ِ)أن(ِوما فـ

ِ)عىلِإحياء(ِ.بحرفِاجلرِوالتقدير:

بِْلِِباْلضافةِنحوِقولهِتعاىل:ِِجمروًراويعربِِ نِقم ْقنماُكمِمِّ زم اِرم أمنِفُقواِِمنِمَّ وم

ِ ِامْلمْوُت ُكُم دم ِأمحم ْأِِتم ِيم ن
11ِاملنافقون:)ِأم ِتأويلِ( ِيف ِعليه ِدخلت ِوما ِ)أن( فـ

ِ.منِقبلِإتيانِيومِِمصدرِجمرورِباْلضافةِوالتقدير:

ِبعض ِأمهل ِاملـوقد ِ)أن( ِحاًلِـصهم ِأختهاِدرية ِ)ما( املصدريةِِ:ِأيِ،ِعىل

ِِِ:ِبقراءةِابنِجماهدِتدلنيـمس ةم اعم ضم ِِالرَّ ِأمنُِيتِمَّ ادم مْنِأمرم
برفعِ(533ِِ:ِالبقرة)ِملِ

ِالفعلِيتمِ.
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ِنفي: :)لن(ثانيا: - ،ِ ِواستقبال ِونصبِ، ،ِ ِحرفِنفي ِالفعلِوهي ِتنفي ألهنا

ِ ِبعدها ِبِ:ِونصبِ،املضارع ِفيه ِتؤثر ِواستقبالألهنا ِختلصِِ:ِالنصبِ، ألهنا

 للحالِواالستقبالِ.ِاـًحِـضارعِلالستقبالِبعدِأنِكانِصالامل

ْيِهِِكًمِيفِقولهِتعاىل:ِ،ِوالنفيِهباِإماِإىلِغايةِينتهيِإليهاِ لم ِعم حم رْبم اُلواِلمنِنَّ قم

ىِ ِإِلمْينماُِموسم ْرِجعم تَّىِيم ِحم اكِِفنيم رجوعِِ،ِفإنِنفىِالرباحِمستمرِإىل(91طه:)ِعم

ِِ:ِِكًمِيفِقولهِتعاىل،ِموسىِعليهِالسالمِ،ِوإماِإىلِغريِغايةِ ْدُعونم ِتم ِالَِّذينم إِنَّ

ِ ِِاهللِمنُِدوِن ِلمُه ُعوا ِاْجتممم لمِو ِوم اًبا ُِذبم ُْلُقوا ِنفيِاخللقِِ(83ِ:ِاحلج)ِلمنَِيم ِفإن ،

ِللذبابِمستمرِإىلِماِالِهنايةِ.

ِإِنِسيًّاِاىل:ومنِشواهدِ)لن(ِيفِالقرآنِالكريمِقولهِتع ِاْليمْومم لِّمم ْنُِأكم لم ِمريم:)ِِفم

ِألنهِصحيحِِ،(52 ِالظاهرة ِالفتحة ِنصبه فالفعلِ)أكلم(ِمنصوبِبلنِوعالمة

ِ.اآلخرِ

ِ)أن(ِِثالثا:)كي(:ِ- ِبمنزلة ِفهي ،ِ ِواستقبال ِونصب ِمصدري ِحرف وهي

ِاملصدريةِمعنىِوعمالِ.

ِِحوِقولهِتعاىل:ِن،ِوتتعنيِأنِتكونِمصدريةِإذاِكانتِمسبوقةِبالالمِ ْيالم لِكم

اُكْمِ ِآتم ُحواِبًِمم ْفرم ِتم الم ُكْمِوم اتم اِفم ِمم ىلم ْواِعم ْأسم ْيِِِوقولهِتعاىل:ِِ(،53احلديد:)ِتم لِكم

ًرا طم ِوم ِِمنُْهنَّ ْوا ِقمضم ا ِإِذم ِهْم
ْدِعيمائِ ِأم اِج ِأمْزوم ِيِف ٌج رم ِحم ِاملُْْؤِمننِيم ىلم ِعم ُكونم ِيم ِالم

ِ(38ِاألحزاب:) ِتعاىل، ِوقوله :ِِِاهللوِم ِإىِلم ده نُِيرم ِمنُكمِمَّ ِوم اُكْم فَّ تموم ِيم ُِثمَّ ُكْم قم لم خم

ِبمعِْ ْعلممم ِيم ْيِالم ِلِكم ِاْلُعُمِر ِل ْيئًِـأمْرذم ِشم ِِعْلٍم ِـدم ِفـِ)كي(ِيفِاآلياتِ(81النحل:)ِا ،

ِمصدريةِ،ِوالتعليلِمستفادِمنِالالمِوليسِمنِ)كي(ِ.ِالثـالث
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ِتدخلِعىلِمجلةِ ونصب . وهي حرف جواب وجزاء رابعا:)إذن(: - ومعنىِذلكِأهنا

ِمرتًباِعىلِكالمِقبلهِترتبِاجلوابِعىلِالسؤالِ،ِوالقياسًِِباِاتكونِجو وجزاًء

ِاملضارعِ ِالنصبِيف ِلعملها ِاشرتطوا ِثمَّ ِحرفِغريِخمتصِومن ِألهنا إلغاؤها

 ثالثةِْشوطِ:

ِتُِرِْوِزُِماذاِتفعلِلِيفِأولِمجلةِاجلوابِنحو:ِ:أنِتكونِمتصدرةِ،ِأي:األول - ؟ِِكم

كِفـِ)أكرم(ِفعلِمضارعِمنصوبِبـِ)إذنِيكونِاجلواب: ويشرتطِِ(،إذنِأكرمم

ِإذاِ ِما ِبخالف ،ِ ِمثلنا ِكًم ِالالحقة ِوبني ِالسابقة ِاجلملة ِبني ِما ِعالقة وجود

ِإذِالِعالقةِبينهًمِ.ِ؛ِقلت:أناِأقيمِصالِتِِإذنِأقرأِالصحيفة

ِمستقباًلِالثاني - ِبعدها ِالفعل ِيكون ِِ:أن ِفيجب ِقولك، ِنحو ِيف إذنِِ:ِالرفع

ملنسوبِإىلِصاحبكِحاُلِألنِالصدقِاِ،ِإِنِأحبكِ:ِملنِقالِلكًِبااتصدُقِجو

ِ.الِمستقبل

ِفصلِبينهاِِأنِتتصلِ)إذن(ِبالفعلِاملضارعِبعدهاِالثالث: - ،ِألهناِضعيفةِفإذا

ِبينهًمِ ِالفاصل ِكان ِفإذا ،ِ ِفيه ِالتأثري ِتقوىِعىل ِال ِفإهنا ،ِ ِبفاصل وبنيِالفعل

ِسمِجازِإعًمهلا.الق

 ينصب املضارع بـ )أن( مضمرة وجوًبا يف مخسة مواضع: - إضمار )أن( وجوًبا : -

ِاجلحودِأحدها: - ِالم ِوضابطهًمِبعد ِناقصِماضِمنفي،ِِ:ِ، ِبكون ِتسبق أن

ِماضيًِ ِيكون ِواملايضِقد ِومعنىا ِمعنىِفقطِِلفًظا ِأو ،ِ ِذلكِيفِ، ومنِشواهد

اِِالقرآنِالكريمِقولهِتعاىل:ِ مم ِوم انم ِفِيِهْمِِاهللكم أمنتم ْمِوم ُ هبم ذِّ ِ(،33األنفال:)ِلُِيعم

ِ ِمضمرة ِ)أن( ِبـ ِمنصوب ِ)يعذب( ِبكونِِوجوًبافالفعل ِاملسبوقة ِالالم بعد
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ِِومعنىِ،ِومثلهِقولهِتعاىل:ِِلفًظاناقصِمنفيِماضِ انم اِكم ِاملِِْاهللمَّ رم ِـُلِيمذم ْؤِمننِيم

ِ ِميزم ِيم تَّىم ِحم ْيِه لم ِعم ِأمنُتْم آ ِمم ىلم ِـالِْعم انم ِكم ا مم ِوم ِالطَّيِِّب ِِمنم بِيثم ِِاهللخم ىلم ِعم ُكْم لُِيْطلِعم

ْيِبِ ،ِفالفعالنِ)يذر(ِوِ)يطلع(ِمنصوبانِبـِ)أن(ِمضمرةِ(189آلِعمران:)ِاْلغم

ِبعدِالمِاجلحودِ.ِوجوًبا

ِ ِتعاىل: ِبكونِماضِمعنىِفقطِقوله ِمسبوقة ُروْاِِومنِشواهدها فم ِكم ِالَِّذينم إِنَّ

ِْ َِلم لمُموْا ظم ُكِنِِوم ْمِِاهلليم ِهلمُ فالفعلِ)يغفر(ِمنصوبِبـِ)أن(ِ(122ِالنساء:)ِلِيمْغِفرم

ِ ِبكونِماضِمعنىِالِِوجوًبامضمرة ِاملسبوقة ِاجلحود ِألنِ)َل(ِِلفظًابعدِالم ،

ِحولتِالفعلِ)يكن(ِإىلِاملايضِ.

ِتعاىل:ِ ِكًمِيفِقوله ِ)أن( ِوإظهار ِاجلحود وقدِأجازِبعضِالنحوينيِحذفِالم

ِ انم اِكم مم ىِوم م نُِيْفرتم
اِاْلُقْرآُنِأم ـذم أي:لـِ)يفرتي(ِ(38ِيونس:)ِهم

(1)
ِ.ِ

ِ)حتىِالثاني: - ِبمعنى ِالتي ِالعاطفة ِ)أو( ِمعان:ِوهلِ(،بعد ِثالثة ِـ ِحينئذ ِـ ا

ِاالستثناءالغائية ِأو ،ِ ِالتعليل ِأو ،ِِ ِحكمِ؛ ِفتأخذ ِاملعاِن ِهذه ِ)حتى( ِتفيد كًم

،ِمثلِقوهلم:أللزمنكِأوِِاوجوبًِ)حتى(ِيفِنصبِاملضارعِبعدهاِبـِ)أن(ِمضمرةِ

ِتقضينيِحقيِ،ِأي:إىلِأنِتقضينيِ،ِفهيِبمعنىِالغايةِ.

ِِ ِتعاىل: ِالكريمِقوله ِيِفِِومنِشواهدِذلكِيفِالقرآن أمْمِسُكوُهنَّ ِفم ِهُدوْا ِشم إِن فم

ِ لم ْعم ِاملْمْوُتِأمْوِجيم اُهنَّ فَّ تموم ِيم تَّىم بِياًلِِاهللاْلُبُيوِتِحم ِسم نَّ إىلِأنِِي:،ِأ(12النساء:)ِِهلمُ

                                                           

 .5ِ/544ِ(ِْشحِالكافية1ِ)
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اءِجيعل،ِوشاهدهاِبمعنىِاالستثناءِقولهِتعاىل:ِ ْقُتُمِالنِّسم لَّ ْيُكْمِإِنِطم لم ِعم الَُِّجنماحم

ًةِ ِريضم ِفم نَّ ِهلمُ ْفِرُضوْا ِتم ِأمْو وُهنه مسه ِْمتم َِلم ا ِ،ِوقولهِتعاىل:ِ(532البقرة:)ِمم ِِلمْيسم لمكم

ْيِهْمِ لم ِعم ُتوبم ٌءِأمْوِيم ْ ِاألمْمِرِيشم واِ،ِوإالِـإالِأنِتفرضِ،ِأي:(152ران:آلِعم)ِِمنم

أنِيتوبِاهللِعليهمِ.ِومنهِقولِالشاعرِ
(1)

ِ:ِ

نُتِ نـإذاِغمِوكم ِقومٍِـزُتِقم ِِِاةم ــاـكمِّستُِكعوهبم ِاِأوِتمستقيمم

إالِِفقدِنصبِاملضارعِ)تستقيًم(ِبـِ)أن(ِمضمرةِبعدِ)أو(ِالتيِبمعنىِ)إال(ِأي:

الشاعرِوشاهدهاِدالةِعىلِالغايةِقولِِ،ِأنِتستقيم
(2)

ِ:ِ

ِاملُُنمى ِأموُِأدركم عبم ِالصَّ ِانمقادِتِاآلمِألمستسِهلنَّ ًمم ِابِرـإالِلصِاُلِـفم

وجوًباِبعدِ)أو(ِالتيِبمعنىِ)إىلِفقدِنصبِاملضارعِ)أدرك(ِبـِ)أن(ِمضمرةِ

ِأي:إِلِأنِأدركِاملنىِ.ِ،أن(ِ

ستثناءِوقدِوردتِيفِالقرآنِالكريمِدالةِعىلِمعنىِالتعليل،ِأوِالغايةِ،ِأوِاالِ

ِ ِتعاىل: ِقوله ِِيف ُِيْسلُِمونم ِأمْو ُْم اتُِلوهنم ُِتقم ِديٍد ِشم ْأٍس ِبم ُِأْوِِل ْوٍم ِقم ِإىِلم ْونم ُتْدعم ِسم

ِأُِِ(،12الفتح:) بـِ)أن(ِمضمرةِِمنصوًبايبِ،ِوزيدِبنِعيلِ)أوِيسلموا(ِفقدِقرأ

                                                           

بِعِْوب:مجعِكِمعُِوالكُِِ(ِهوِزيادِاألعجمِ،ِوالبيتِمنِالوافرِ،ِوغمزت:عِصتِ،ِوالقناة:الرمح1)

ِأخذِيفِِوهوِماِبنيِكلِعقدتنيِمنِعقدِالرمحِ.ِوتستقيم: ِحالهِإذا تعتدلِبعدِاعوجاجِشبهِ

ِإالِأنِحيصلِ ِفسادهم ِعنها ِالتيِينشأ ِاملواد ِفالِيكفِعنِحسم ِبالفساد ِاتصفوا إصالحِقوم

 صالحهمِبحالهِإذاِغمزِقناةِمعوجةِليقومهاِ.ِ

 .5ِ/532ِنِالطويلِ،ِْشحِالتِصيحِ(َِلِيعرفِقائلهِ،ِوالبيتِم5)
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ىِبعدِ)أو(ِالتيِبمعنىِ)إال(ِأي:إالِأنِيسلمواِفريتفعِالقتالِ،ِأوِبمعنِوجوًبا

ِاجلمهورِ ِ،ِوقرأ ِ،ِأوِبمعنىِالتعليلِ،ِأي:كيِيسلموا الغايةِأي:إىلِأنِيسلموا

)أن(ِوِ،ِتلوهنم(ِأوِعىلِالقطعِواالستئناف)أوِيسلمون(ِبالرفعِعطفاِعىلِ)تقا

والفعلِيفِهذهِاألمثلةِونحوهاِمؤولِبمصدرِمعطوفِعىلِمصدرِمتصيدِمنِ

ِمنكِ ِقضاء ِمنىِأو ِأي:ليكوننِلزوم ِوليكوننِاستسهالِالفعلِاملتقدم حلقيِ،

ِلكعو ِكِّسِمني ِوليكونن ،ِ ِاملنى ِأدرك ِللصعبِأو ِ،ِمني ِمنها ِاستقامة ِأو هبا

ِوهكذاِ.

ِالثالث - ِاملضمرة ِ)أن( ِمن ِاملؤول ِللمصدر ِاجلارة ِ)حتى( والفعلِِوجوًبا:بعد

ِواالستثناءِ ِوالتعليل، ِمعان:الغائية، ِثالثة ِهذه ِ)حتى( ِلـ ِو ،ِ ِبعدها املضارع

ْيِهِِاِصلحِأنَِيلفهاِ)إىل(ِكًمِيفِقولهِتعاىل:ِفتكونِللغايةِإذ لم ِعم حم رْبم ِلمنِنَّ اُلوا قم

ى ِإِلمْينماُِموسم ْرِجعم تَّىِيم ِحم اكِِفنيم ،ِأي:إىلِأنِيرجعِ،ِوتكونِتعليليةِ(91طه:)ِِعم

إذاِكانِماِقبلهاِعلةِوسببًاِفيًمِبعدهاِويصحِأنَِيلفهاِ)كي(ِكًمِيفِقولهِتعاىل:ِ

ِاُلونِم زم يم الِم نِِدينُِكْمِإِِنِاْستمطماُعوْاِِوم وُكْمِعم ُرده ِيم تَّىم اتُِلونمُكْمِحم ،ِ(518البقرة:)ُِيقم

ِأي:يقاتلونكمِكيِيردوكمِ.

وتكونِاستئنائيةِإذاَِلِيصلحِماِبعدهاِللغايةِأوِالتعليلِوعالمتهاِأنِيصلحِِِِِِ

ِمكاهناِ)إالِأن(ِكًمِيفِقولهِتعاىل:ِ ًمم لِّ اُِيعم مم دٍِوم ِِِنِِمْنِأمحم ُقوالم تَّىِيم ِنمْحُنِفِْتنمٌةِِحم ًمم إِنَّ

ْكُفر المِتم إالِأنِيقوالِِ:ِأيِ(،115ِ:ِالبقرة) فم
(1)

ِوزِأنِتكونِيفِاآليةِغائيةـوجي،ِ

                                                           

 .1ِ/331ِاملحيطِِ(ِالبحر1)
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أهنًمِكاناِيشرتطانِتعلمِالسحرِإلــىِأنِيقوالِِإىلِأنِيقوالِ،ِواملعنى:ِأي:
(1)

.ِ

ِوحتتملِ)حتى(ِاملعاِنِالثالثةِيفِقولهِتعاىل:ِِِِِِِِ ِفيءم تَّىِتم ْبِغيِحم ِتم ِالَّتِي اتُِلوا قم فم

ِأمْمِرِ ،ِفإنهِجيوزِأنِيكونِاملعنى:فقاتلواِالفئةِالباغيةِلكيِ(9احلجرات:)ِِاهللإىِلم

ترجعِإىلِأمرِاهللِ،ِفهيِتعليليةِ،ِوحيتملِأنِتكونِغائيةِواملعنى:استمرواِيفِقتالِ

أي:فقاتلواِالفئةِالباغيةِإالِأنِالفئةِالباغيةِإىلِأنِترجعِ،ِوحتتملِمعنىِاالستثناءِ

ِتفئِفكفواِأيديكمِعنها.

ِإىلِزمنِ ِبالنظر ِمستقباًل ِيكون ِأن ِ)حتى( ِبعد ويشرتطِيفِنصبِاملضارع

ِالتكلمِنحو:ألسرينِحتىِأدخلِالبلدِ،ِفدخولِالبلدِبالنسبةِللزمنِالذيِقلُتِ

ِفيهِهذاِالكالمِمستقبلِ،ِولذاِجيبِالنصبِيفِهذهِاحلالةِ.

ِ بالنظرِإىلِماِقبلهاِالِبالنظرِإىلِِنِالفعلِاملضارعِبعدهاِمستقباًلِكاوأماِإذا

إذِجيوزِيفِالفعلِ؛ِجائزِالِواجبِِ-حينئذِِ-لتِفيهِفإنِالنصبِيِْالزمنِالذيِقِِ

ِ ِالرفع ِبعدها ِالبلدِ-ِأيًضاِ-املضارع ِدخول ِقلتِبعد ِإذا رستِحتىِِ:ِكًم

مستقبلِلزمنِالتكلمِ،ِِمستقبلِللسريِولكنهِغريِ-حينئذِِ-أدخلهاِ،ِفالدخـولِ

ِتعاىل ِيفِقوله ْدُخُلوْاِِِ:ِوقدِقرئِبالوجهنيِ)الرفعِوالنصب( ِتم ِأمن ِسْبُتْم ِحم أمْم

ُزْلِزُلوْاِ ِوم اء َّ الَضَّ ِوم اء ِاْلبمأْسم تُْهُم سَّ ِمَّ ْبلُِكم ِقم ِِمن ْوْا لم ِخم ِالَِّذينم ثمُل ِمَّ ْأتُِكم ِيم ملمَّا ِوم نَّةم اجْلم

ا ُسوُلِوم ِالرَّ ُقولم تَّىِيم ِحم تمىِنمِْصُ ُهِمم عم نُوْاِمم ِآمم ِِِ.ِ(514ِ:ِالبقرة)ِاهلللَِّذينم

ِِالتأويلِوقرأِباقيِالسبعةِبالنصبِ،ِفالرفعِعىلِ،ِ(فقدِقرأِنافعِبالرفعِيفِ)يقولِ

                                                           

 .1ِ/22ِِبهِالرحنِنَِّ(ِإمالءِماِمِم1)
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ِمض ِفيًم ِالرسول ِعليها ِكان ِالتي ِاحلال ِعن ِواْلخبار ِغريِِباحلال ِفالزمن ،

،ِوالنصبِعىلِِةِزمنِرسولناِلتِفيهِتلكِاآلييِْمستقبلِبالنسبةِللزمنِالذيِقِِ

إىلِأنِيقولِالرسولِ،ِفقولِالرسولِومنِآمنِمعهِإنًمِهوِِالتأويلِباملستقبلِأي:

ماضيًاِبالنسبةِإىلِزمنِاْلخبارِ،ِوإنِكانمستقبلِبالنظرِإىلِالزلزال
(1)

فالنصبِ،ِ

عىلِاستحضارِصورةِماِحصلِ،ِوالرفعِعىلِأنِذلكِحدثِيفِزمنِسابقِعىلِ

ِنزولِالوحيِ.

يةِألنِماِبعدِفاءِالسببيةِ،ِمسبوقًةِبنفيِأوِطلبِحمضنيِ،ِوسميتِسبب:الرابع -

ُرواِِفمنِشواهدِسبقهاِبالنفيِقولهِتعاىل:ِ،ِبعدهاِمسببِعًمِقبلها فم ِكم الَِّذينم وم

يمُموُتواِ ْيِهْمِفم لم ِعم ُِيْقضم ِالم نَّمم هم اُرِجم ْمِنم ،ِفالفعلِ)يموتوا(ِمنصوبِ(32فاطر:)ِهلمُ

بعدِفاءِالسببيةِاملسبوقةِبحرفِالنفيِ)ال(ِوقولهِتعاىل:ِِوجوًبامضمرةِبـِ)أن(ِ

ِهِبما ُعونم ْسمم ِيم اٌن ِآذم ِأمْو ا ِهِبم ْعِقُلونم ِيم ُِقُلوٌب ْم ِهلمُ تمُكونم ِفم ِاأْلمْرِض ِيِف ِسرُيوا ِيم ْم لم فم ِِأم

ِ(42احلج:) ِ)أن(ِمضمرة ِفالفعلِ)تكون(ِمنصوبِبـ ِالسببيةِِوجوًبا، بعدِفاء

ِقولهِتعاىل:ِ،أمًراِومنِشواهدِوقوعهاِبعدِالطلبِِفِالنفيِ)َل(ِ.املسبوقةِبحر

ِِ ِقمضم ا إِذم ِوم يمُكونُِأمًرا ُِكنِفم ِلمُه ُقوُل ِيم ًمم إِنَّ فم
ِِ(:118البقرة،)ِِِابنِعامر يفِقراءة

وِيكونِ،ِأوِفهِ،ِوقدِقرأِاجلمهورِبالرفعِ)فيكوُن(ِعىلِاالستئنافِأي:ِ(فيكونِم)

ِ ِِ،بالعطفِعىلِ)يقول( ِبلفظِووجه ِجاء ِألنه ِ)كن( ِجوابِلألمر النصبِأنه

ِاألمرِفشبهِباألمرِاحلقيقي
(2)

.ِ

                                                           

 .1ِ/529ِِ(ِالكشف1)

 .1ِ/521ِِ،521ِِاملصدرِالسابقِ(5ِ)
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وقدِخطأِبعضهمِقراءةِابنِعامرِمعِأهناِقراءةِسبعيةِمتواترةِ،ِوقدِوافقهِِ

الكسائيِوهوِإمامِالكوفةِيفِالنحوِوأحدِأئمةِالقراءِالسبعةِيفِبعضِاملواضعِ

بأهناِحلنِخطأِشنيعِوطعنِعىلِِالتيِوردتِفيهاِمنِكتابِاهللِعزِوجلِ،ِفالقول

ِماِعلمِنقلهِبالتواترِمنِكتابِاهللِعزِوجل
(1)

ومنِذلكِقولِالشاعر،ِ
(2)

ِ:ِ

ِـْسِنمِفِمِيًمنِمـلإىلُِسِِِيحـاِسِفِمِاـًقنمِرييِعِمِسِِاُقِياِنِم ِاحيرتم

ِ)ف ِنفالفعل ِمضمرة ِبأن ِمنصوب ِبأمرِِوجوًباسرتحيا( ِاملسبوقة ِالفاء بعد

ِاجتهدِفتتفوقِ.ِ:ِوتقولِ(،)سريي

ِبعدِالطلبِهنيًِ ِِاومنِشواهدها ِتعاىل: ِقوله ىلم ِعم وا ُ ْفرتم ِتم يُْسِحتمُكْمِِاهللالم ِفم ِذًبا كم

اٍبِ ذم ِمضمرةِ،(21طه:)ِبِعم ِ)أن( ِمنصوبِبـ بعدِِوجوًباِفالفعلِ)يسحتكم(

ِوتقول:الِهتملِيفِدروسكِفرتسبِ.ِ،فاءِاملسبوقةِبالنهيِ)الِتفرتوا(ال

ِاستفه ِالطلب ِبعد ِشواهدها ِِاماًِـومن ِتعاىل: ِلَّنمِقوله ل هم عِمـفم ُِشفم ِِمن اءِـا

يمْشِ ِـفم ُعوْا ِمضمرةِِ(،23األعراف:)ِلمنماِفم ِ)أن( ِبـ ِمنصوب ِ)يشفعوا( فالفعل

ِفاِوجوًبا ِبعد ِباستفهام ِاملسبوقة ِالسببية ِوتقول:ِ،ء ِوالديكِفتفلحم ،ِهلِتطيع

ِبالطلبِمتنيًِ ِمسبوقة ِِاومنِشواهدها ِتعاىل: ِمِمِقوله ُِكنُت ِلميتمنِي ا ِيم أمُفوزم ِفم ُهْم عم

ظِيًًمِ ْوًزاِعم بعدِِوجوًبا،ِفالفعلِ)أفوز(ِمنصوبِبـِ)أن(ِمضمرةِ(83النساء:)ِفم

ِفاءِالسببيةِاملسبوقةِبـِ)ليت(ِ.

                                                           

 .1/322ِاملحيطِِ(ِالبحر1ِ)

ناقةِياِِأرادِ:ِوالبيتِمنِالرجزِ،ِوناقِ،ِ(ِهوِالفضلِبنِقدامةِيمدحِسليًمنِبنِعبدِامللك5)

 واسعاِ.ِ:ِارضبِمنِالسريِالِّسيعِ.ِفسيًحِِ:ِقانمِفرخمِبحذفِالتاءِ.ِعِم
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ِ*ِِِقولهِتعاىل:ِِاومنِشواهدهاِمسبوقةِبالطلبِترجيًِِ ْبُلُغِاأْلمْسبمابم ِأم لَّعميلِّ

ِإِلمهِِ ِإىِلم لِعم أمطَّ اِتِفم وم ًمم ِالسَّ ْسبمابم
ىِِأم ،ِفـِ)أطلع(ِمنصوبِ(32ِِ،38غافر:)ُِموسم

ِ ِ)أن(ِمضمرة ِ)لعل(ِوتقول:لعلكِتزورناِِوجوًبابـ ِبـ بعدِفاءِالسببيةِاملسبوقة

كِ. ِفنكرمم

ْمِِومنِشواهدهاِمسبوقةِبالطلبِدعاًءِقولهِتعاىل:ِِِ اهِلِ ِأمْموم ىلم نماِاْطِمْسِعم بَّ رم

ُِيْؤِمنُواِْ ُِقُلوهِبِْمِفمالم ىلم اْشُدْدِعم ِاألملِيمِمِوم ابم ذم ُوْاِاْلعم رم تَّىِيم فالفعلِِِ(،22يونس:)ِِحم

وِ)ال(ِنافيةِ،ِ)يؤمنوا(ِمنصوبِبـِ)أن(ِمضمرةِبعدِفاءِالسببيةِاملسبوقةِبالدعاءِ

ِوالفعلِجمزومًِوحيتملِأ ِناهية ِدعاءِعليهمِِانِتكونِ)ال( ِعىلِأنه ِهبا الِِ:ِأي،

جتعلهمِيؤمنونِ
(1)

ِ.اللهمِوفقناِفنطيعمكِ:ِ.ِونقول

ِبالطلبِحتضيًضِوِِ ِمسبوقة ِتعاىلِامنِشواهدها ِِِ:ِقوله ِإىِلم نِي ْرتم ِأمخَّ لمْوالم

نيِم
احِلِ ِالصَّ نم ِمِّ أمُكن ِوم قم دَّ أمصَّ ِفم ِريٍب ِقم ٍل ِ)أصدق(ِِ(11املنافقون:)ِِأمجم ِفـ ،

ِ ِمضمرة ِ)أن( ِبـ ِاملفيدةِِوجوًبامنصوب ِ)لوال( ِبـ ِاملسبوقة ِالسببية ِفاء بعد

ِكأنهِقيل:،ِكن(ِفإنهِعىلِالعطفِعىلِحملِ)فأصدق(ِوأماِجزمِ)أ،ِللتحضيضِ

كِ. ِإنِأخرتنيِأصدقِوأكنِمنِالصاحلنيِ،ِوتقول:لوالِتزورناِفنكرمم

ِِوقدِاجتمعِالنفيِوالطلبِيفِقولهِتعاىلِ :ُِِم هبَّ ِرم ْدُعونم ِيم ِالَِّذينم ْطُرِد ِتم الم وم

ِمِِ ْيكم لم ِعم ا ِمم ُه ْجهم ِوم ُِيِريُدونم يِشِّ اْلعم ِوم
اةِ دم ِبِاْلغم ابِكم ِِمْنِِحسم ا مم ِوم ٍء ْ نِيشم ِمِّ اهِبِم ْنِِحسم

ِ ِالظَّاملنِِيم ِِمنم تمُكونم ُهْمِفم تمْطُردم ٍءِفم ْ نِيشم ْيِهمِمِّ لم ِ،ِفـِ)تطرد(ِجوابِ(25األنعام:)ِعم

                                                           

 .1ِ/541ِ(ِالبيانِالبنِاألنباري1ِ)
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ِللنفيِ،ِوِ)فتكون(ِجوابِللنهي.

ِالتقريرِنحو:أَلِتزرِنِِِِِ واحرتزِبتقييدِالنفيِباملحضِمنِالنفيِالتاِلِمهزة

عىلِفعلِِيقيِ،ِوكذلكِإذاِكانِالنفيِداخاًلِ،ِإذاَِلِتردِاالستفهامِاحلقِفأكرُمك

ماِتزالِتزورناِفنكرُمكِ،ِِاِنحو:الِنفيًِاِِـِفيكونِالكالمِإثباتًِنفيِـِأصاًلِيفيدِال

ِانتقضِالنفيِبإالِنحو:ماِتزورناِإالِفنكرُمكِ،ِفالفعلِاملضارعِيفِ وكذلكِإذا

ِاِ.هناِـِليسِخالًصِِهذاِكلهِجيبِفيهِالرفعِألنِالنفيِـ

ِلِفنكرُمكِ،ِصهِنزاِوبتقييدِالطلبِباملحضِمنِالطلبِباسمِالفعلِنحو:

أوِباملصدرِنحو:قراءةِالقرآنِفتفوُزِ،ِأوِبًمِوضعِللداللةِعىلِ،ِفنسمُعِاخلطيبِ

ِاخلربِنحو:حسبكِاحلديثِفيناُمِالناسِ.

قعِاملضارعِيةِفإذاِووحيرتزِبتقييدِالفاءِبالسببيةِمنِالعاطفةِ،ِأوِاالستئنافِِِِ

ِالرفع ِفيه ِوجب ِبعدمها ِتعاىل: ِقوله ِيف ِكًم ِعاطفة ِفمثاهلا ،ِِْم ِهلمُ ُن ُِيْؤذم الم ِوم

يمْعتمِذُرونِم اِعاطفةِالِـاءِهنـذارِفالفـمِوالِاعتـالِإذنِهلِ،ِأي:(32املرسالت:)ِِفم

وقدِوردتِاستئنافيةِيفِقولِالشاعر،مرفوًعاسببيةِولذلكِوقعِالفعلِبعدهاِ
(1)

:ِ

يمنطُِقِأِم ِفم الءم ِاخلم بعم ِلِالرم
ِتمسأم ُقَِِِِِِِِِلم ملم ِسم يداءم ِبم نِكِاليمومم لِخُترِبم هم ِوم

ألنِالفاءِليستِسببيةِوإنًمِهيِاستئنافية،ِإذِإنِِمرفوًعافالفعلِ)ينطق(ِوردِ

ِالعطفِيقتيضِاجلزمِ،ِوالسببيةِتقتيضِالنصب.

                                                           

(1ِ ِالعذريِ، ِمجيلِبنِمعمر ِهو )ِ الء ِاخلاِلِ:اخلم ِوالبيداء:ِسملق:، ،ِ ِاألرضِالتيِالِتنبتِشيئا

 هيلك.ِالصحراءِسميتِبذلكِألنِسالكهاِيبيدِأي:
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ِبعدِواوِاملعيةِمسبوقةِبنفيِأوِطلبِحمضنيِ.ِ:اخلامس

ِمِِ:ِِفشاهدِاملسبوقةِبنفيِقولهِتعاىلِِِِ ْعلم ملمَّاِيم ِوم نَّةم ِاجْلم ْدُخُلوْا ِسْبُتْمِأمنِتم أمْمِحم

ابِِرينِمِاهلل ِالصَّ مم ْعلم يم ِِمنُكْمِوم ُدوْا اهم ِجم (ِِفالفعلِ(،145ِ:ِآلِعمران)ِِالَِّذينم )يعلمم

ورودهاِو،ِبعدِالواوِألنهِواقعِيفِجوابِالنفيِِوجوًبامنصوبِبـِ)أن(ِمضمرةِ

بعدِالنهيِكًمِيفِقولِالشاعر
(1)

:ِ

ِمثلمـهِالِتنهِم نُِخلٍقِوتمأِتم ِعظيمُُِِعارٌِِِِِِعم ِعليكِإذاِفمعلتم

ِ،بعدِالواوِيفِجوابِالنهيِوجوًبافالفعلِ)تأِت(ِمنصوبِبـِ)أن(ِمضمرةِ

وورودهاِبعدِاألمرِكًمِيفِقولهِ
(2)

:ِ

ُقلُتِا ِأمندىِفم أمدعوِإِنَّ وٍتِِِِِِِِِِِِِدعيِوم ِانِِـداِعيِأمنُِيناِديِلِصم

ِ.بِاألمرجواِفالفعلِ)أدعو(ِمنصوبِبـِ)أن(ِمضمرةِوجوًباِبعدِواوِاملعيةِالواقعةِيف

ِكِِ ِبعدِاالستفهام ِتعاىلوورودها ُرِِِ:ِقوله ذم ِأمتم ونم ِفِْرعم ْوِم ِِمنِقم ِاملْمأُل الم قم وم

ِ تمكم آهِلم ِوم كم رم ذم يم ِاألمْرِضِوم ِيِف ِلُِيْفِسُدوْا ُه ْومم قم ىِوم فقدِقرأِِ(،158األعراف:)ُِموسم

ِأنِ ِوجيوز ،ِ ِباستفهام ِاملسبوقة ِاملعية ِواو ِبعد ِ)يذرك( ِبنصبِالفعل اجلمهور

ِ(،عىلِ)أتذرِاوقرأِاحلسنِ)ويذُرك(ِبالرفعِعطفًِِ(،عىلِ)ليفسدواِمعطوًفايكونِ

أوِاستئنافِ
(3)

ِومنهِقولِالشاعرِ:،ِ

                                                           

 ِ.4/121الدؤِلِ،ِوالبيتِمنِالكاملِ،ِأوضحِاملسالكِ(ِهوِأبوِاألسود1ِ)

أمرِِدعى:اوالبيتِمنِالوافر،ِوِ،ِأوِالفرزدقِ،ِأوِاحلطيئةِ،ِوقيلِاألعشىِ،ِهوِدثارِبنِشيبانِ(5)

 .4/125ِِأبعدِ،ِأوضحِاملسالكِ:ِالنداءِ،ِوأندىِمنِالدعاءِأي:

 .1/391ِِمعاِنِالفراءِ(ِينظر:3)
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بيُتِرِم تم ىِأم رم ِالكم ِاجُلُفوِنِِمنم انم ِةِاملمْلُسوعِِوأمبِِِِِِِِيَّ ْيلم ِبلم ِيُتِِمنكم

ِ.عدِواوِاملعيةِاملسبوقةِباستفهامبِوجوًبافـِ)أبيت(ِمنصوبِبـِ)أن(ِمضمرةِِِِِِِ

ِتعاىلِِِِ ِالتمنيِكًمِيفِقوله ِبعد ِِوورودها :ِِِالنَّاِر ىلم ِعم ُِوقُِفوْا ِإِْذ ىم ِتمرم لمْو وم

ِ اِت ِبِآيم بم ذِّ ُِنكم الم ِوم ده ُِنرم ِلمْيتمنما ا ِيم اُلوْا قم ِفم ِاملُْْؤِمننِيم ِِمنم نمُكونم ِوم نما بِّ (58ِاألنعام:)ِرم

ِ ِمنصوبانِبأنِمضمرة ِوِ)نكون( ِاملسبوقةِِوجوًبافالفعالنِ)نكذب( بعدِالواو

ِ.ِبتمنٍِّ
ِ

*ِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِ*ِ

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
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 املبتدأ واخلرب

 

لفظيةِاسمِمرفوعِرصيحِأوِمؤولِبالِصيحِ،ِجمردِمنِالعواملِالِ:هوِاملبتدأِ-

ِ.وِوصفِرافعِملستغنيِبهِعنِاخلربِغريِالزائدةِ،ِخمربِعنهِ،ِأ

هوِِ:الِصيحبواملؤولِ،ِِالقرآنِمنهجناِ،ِحممدِنبيناِ:فاالسمِالِصيحِنحوِ

ِاملؤو ِتعاىلاملصدر ِقوله ِنحو ِوالفعل ِ)أن( ِمن ِل :ِِْلَُّكم رْيٌ ِخم ِتمُصوُموْا ن
أم ِوم

ِ)أن(ِ،ِ(124:البقرة) ِتأوِفـ ِيف ِعليه ِدخلت ِمبتدأِوما ِأعرب ِمصدر يل

ِصومكمِخريِلكمِ.:والتقدير

ِِْ:ِتعاىلأوِمنِمهزةِالتسويةِوماِبعدهاِنحوِقولهِ ْمِأمْمَِلم ُ ْرهتم نذم
ْيِهْمِأمأم لم اٌءِعم وم سم

ُيْؤِمنُونِم ِ.سواءِعليهمِإنذارهمِوعدمِإنذارهمِ:والتقديرِ(،2:البقرة)ُتنِذْرُهْمِالِم

ِاللفظيةِ ِالعوامل ِعن ِِ:جمرد ِالداخلة ِالقيدِأي ِوهذا ِفيه ِفتؤثر ِاالسم عىل

َِيرجِالفاعلِ،ِواسمِكانِوخربِإنِ.

ِالزائدةِ:وغريِالزائدةِ ِقدِتدخلِعىلِاالسمِِ؛ِيدخلِالعواملِاللفظية ألهنا

ِكانِ ِإذا ِكًم ِِمقرتًناويعربِمبتدأ ِيفِقوله ِزائدِكًم ِِمْنِِتعاىل:بحرفِجر ْل هم

ِ رْيُ الٍِقِغم مرفوعِوعالمةِرفعهِالضمةِاملقدرةِِفـِ)خالق(ِمبتدأِ،(3:فاطر)ِِاهللخم

ِاشتغالِاملحلِبحركةِحرفِاجلرِالزائدِ،ِوكًمِيفِقولهِ ِتعاىل:منعِمنِظهورها

ِبِأمييُِّكُمِاملْمْفُتوُنِ(2:القلم،)ِِِربهِ.ـخِ:دأِ،ِواملفتونـمبتِ:مـاءِزائدةِ،ِوأيكـفالب

ِِ:ِالسابق أن املبتدأ نوعان ويفهم من تعريف املبتدأ -

ِأِلهِخربِ،ِكًمِيفِالشواهدِالسابقةِ.مبتدِ-1ِ

ِمسدهِ،ِوهوِالوصفِاملكتفيِبمرفوعهِ-5ِ ِمبتدأِلهِمرفوعِأغنىِعنِاخلربِوسدَّ
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أقائمِحممدِ،ِفـِ)حممد(ِِ:كاسمِالفاعلِ،ِواسمِاملفعولِ،ِوالصفةِاملشبهةِنحوِ

ِمسدِاخلربِ،ِونحو نائبِِ:فالدرس،ِِالدرُسِِ أمفهومِ:فاعلِالسمِالفاعلِسدَّ

ماِحسنِاتباُعِاهلوىِفاتباعِفاعلِللصفةِاملشبهةِِ:سدِمسدِاخلربِ،ِونحوفاعلِ

 سدِمسدِاخلربِ.

ِوقدِاشرتطِالنحاةِيفِالوصفِلكيِيكتفيِبمرفوعهِماِيأِتِ:

أنِيعتمدِالوصفِعىلِنفيِأوِاستفهامِنحوِقولِالشاعرِ-1ِ
(1) 

:ِ

هِْ اٍفِبِعم اِوم ِمم لِيميلَّ ِِِديِمـخم ْنُتًمم
ِْتِمِِِِِِِأم اَِلم ِمِمـكُِإِذم ىلم اِِِلِعم اطِعُِـونم ِْنُِأقم

وأنتًمِفاعلِالسمِِ،)ما(بـِِيفعىلِالنِاواف(ِاسمِفاعلِوقعِمبتدأِمعتمًدِفـِ)

ونحوِقولِالشاعرِ،ِِالفاعلِسّدِمسدِاخلربِ
(2)

ِ:ِ

اطِن ْعنماِِِِأمقم واِظم لمْمىِأمْمِنموم ْوُمِسم ِجيٌبِِِِقم عم نُواِفم طِمِإِْنِيمظْعم ْنِقم يُْشِمم ِانمِـعم

فاعلِالسمِ:عىلِاالستفهامِ،ِوقومِا(ِاسمِفاعلِوقعِمبتدأِمعتمًدِقاطنفـِ)

ِالفاعلِسدِمسدِاخلربِ.

اِِِتعاىل:وشاهدِذلكِمنِالقرآنِالعظيمِقولهِ تِيِيم ْنِآهِلم ِعم اِغٌبِأمنتم ِأمرم الم قم

ِ ِمعتمًدِِ(،42ِ:ِمريم)ِإِْبراِهيُم ِمبتدأ ِوقع ِفاعل ِاسم ِ)راغب( ِعىلِمهزةِفـ ا

ِمسدِاخلرب.وأنتِضمريِ،ِاالستفهام ِِمبنيِعىلِالفتحِيفِحملِرفعِفاعل)راغب(ِسدَّ

                                                           

إنكًمِإذاَِلِتكوناِِلِعىلِمنِِ:يقولِلصديقيهِ:ِومعناه،ِيتِمنِالطويلوالب،ِِ(َِلُِيعرفِقائله1)

ِ.1ِِ/129ِِأعاديهِوإذاَِلِتقاطعاِمنِأقاطعِمنِأجيلِفإنكًمِليساِبوفينيِ،ِأوضحِاملسالكِ

 .1/191ِِالبسيطِ،ِأوضحِاملسالكِ:وهوِمنِ،(َِلِيعرفِقائله5)
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ِالوصفِِ ِاعتًمد ِعدم ِالبِصينيِإىلِجواز ِواألخفشِمن وذهبِالكوفيون

املذكورِعىلِنفيِأوِاستفهامِحمتجنيِبقولِالشاعرِ
(1)

ِ:ِ

نُِ برُِيِبم ِتمُكِـْوِهلِِخم الم ِهِلبِيٍِِِِِِِِّاْلِغيًِمٍُِِبِفم الةم قم ـــِمم ِمم اِالطَّرْيُ ِتِإِذم ِـــرَّ

فعىلِمذهبِالكوفينيِواألخفشِاستغنىِبفاعلِ)خبري(ِالذيِهوِ)بنو(ِعنِِ

ِإالِ ِالبِصيون ِويرى ،ِ ِاستفهام ِوال ِنفي ِالوصف ِعىل ِيتقدم َِل ِأنه ِمع اخلرب

ِتطابقِ ِعدم ِوجاز .ِ ِمؤخر ِمبتدأ ِ)بنو( ِو ِخربِمقدم ِ)خبري( ِقوله األخفشِأن

كًمِيفِقولهِ،ِاملصدرِِ)خبري(ِعىلِوزنألنِاخلربِ؛ِِبتدأِواخلربِيفِاْلفرادِوالتثنيةامل

ِهرٌيِِتعاىل: ِظم لِكم ِذم ْعدم ُةِبم كم
ئِ املْمالم ِِِ(ِ.4ِ)التحريم:ِوم

ِمنفصاًلِ،ِأوِضمرًيِِاظاهرًِِاسًًمِأنِيكونِمرفوعهِِ–5ِ كًمِتقدمِ،ِفإذاِرفعِِا

ِمثلِامسترتًِِاالوصفِضمريًِ ِمبتدأ ِيكون ِعيلِ:ال ِفالِ ما ،ِ ِمتخاذل ِوال جبان

ِفاعاًلِِيعربِ)متخاذل( ِاملسترت ِالضمري ِوال ِليسِِمبتدأ ِألنه ،ِ ِاخلرب أغنيِعن

ِلـِ)عىل(ِ.ِخرًباوإنًمِهــوِمعطوفِعىلِ)جبان(ِالواقعِِمنفصاًلِِضمرًيا

ِ:أنِيتمِالكالمِباملرفوعِفإنَِلِيتمِبهِالكالمَِلِيكنِالوصفِمبتدأِمثلِ–3ِ

مِأخوهِحممد نىِبمرفوعهِألنهِالِيستغ؛ِِ؟ِفالِيصحِإعرابِ)مكرم(ِمبتدأِأمكرم

ِاحلالة ِفيعربِالوصفِيفِهذه ،ِ ِعائد ِمن ِله ِالضمريِالبد ِألنَّ ِخرًباِ:)أخوه(

ِوأماِأخوهِفإنهِنائبِفاعلِملكرمِ.ِامبتدأِمؤخرًِِ:اِ،ِوحممدمقدمًِ

                                                           

والعيافةِ،ِإنِبنيِهلبِعاملونِبالزجرِِملعنى:وا،ِِ(ِهوِرجلِطائيَِلِيعينوهِ،ِوالبيتِمنِالطويل1)

فاستمعِإليهِوالِتلغِماِيذكرهِلكِإذاِزجرِ،ِأوِعافِحنيِمترِالطريِعليهِ،ِِافإذاِقالِأحدهمِكالمًِ

 .1ِ/192ِِِِْشحِابنِعقيل
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ِاملِ:اخلرب خرب املبتدأ: - ِمع ِالفائدة ِالذيِحصلتِبه ِاجلزء ِغريِالوصفِهو بتدأ

فاعلِمعِالفعلِ،ِفإنهِليسِمعِاملبتدأِبلِالِ:فخرجِبذكرِاملبتدأ،ِِاملكتفيِبمرفوعه

ِخرًبامعِفاعلِالفعلِ،ِوخرجِبغريِالوصفِنحوِ،ِأناجحِاملجتهُدِ،ِإذِالِيسمىِ

ِمسدِاخلربِ.ِ  وإنًمِهوِفاعلِسدَّ

 مفرد ، ومجلة ، وشبه مجلة . :أنواع اخلرب -

ٌدِِِتعاىل:هوِماِليسِمجلةِوالِشبهِمجلةِنحوِقولهِ:فاخلرب املفرد - ممَّ ُسوُلِِحمه ِاهللرَّ

 فـِ)رسول(ِخربِاملبتدأِوهوِخربِمفردِ.ِ،(59:الفتح)

  :ملةاجلواخلرب  -

اِأنِيكونِمجلةِفعليةِنحوِقولهِ ِِاهللوِمِِتعاىل:إمَّ قِّ ْقيِضِبِاحْلم اِِ(،51:غافر)ِِيم وإمَّ

ِِِتعاىل:أنِيكونِمجلةِاسميةِنحوِقولهِ ُِهوم ِِاهللُقْل ٌد فـِِ(،1:اْلخالص)ِأمحم

ِ،ِولفـأنِيفِحملِرفـمريِالش)هو(ِض ِـعِمبتدأ خربِِ:،ِوأحدثانظِاجلاللةِمبتدأ

ِ.ِلةِيفِحملِرفعِخربِاملبتدأِاألول،ِواجلماملبتدأِالثاِن

 : خرًباشروط اجلملة الواقعة  -

اِأنِتِخرًبااجلملةِالواقعةِِ ِ،ِفإنِكانتِهيكونِنفسِاملبتدأِيفِاملعنىِأوِالإمَّ

نطقيِاهللِحسبيِ،ِِ:عنِرابطِيربطهاِباملبتدأِ،ِنحوِاملبتدأِيفِاملعنىِاستغنتِنفس

،ِواهللِحسبيِهوِِنطقي:مبتدأِوخربِ،ِاجلملةِخربِ:ِ،ِواهللِحسبيِمبتدأِ:فنطقي

ِنطقيِ.ِ:معنى

وإذاَِلِتكنِمجلةِاخلربِهيِنفسِاملبتدأِيفِاملعنىِفالبدِمنِاشتًمهلاِعىلِرابطِِ

ِيربطهاِباملبتدأِ،ِوالرابطِأنواعِ:
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ِِِتعاىل:كًمِيفِقولهِ،ِكورِيعودِعىلِاملبتدأِضمريِمذِ-1ِ بَّْصنم م رتم اُتِيم قم طملَّ
املُْ وم

ٍءِ ُِقُروم ةم ِثمالمثم فجملةِ)يرتبصن(ِهيِاخلربِقدِاشتملتِِ،(552ِ:ِالبقرة)ِبِأمنُفِسِهنَّ

ِ.ِعىلِضمريِيربطهاِباملبتدأِوهوِنونِالنسوة

ِأنِيكونِيفِحملِجرِِّ–5ِ ا فاألولِ،ِنصبِِأوِيفِحملِضمريِمقدرِوهوِإمَّ

ِ ِبِِِِتعاىل:نحوِقوله نم ِآمم ُِكلٌّ املُْْؤِمُنونم ِِاهللوم ُرُسلِِه ِوم ُكُتبِِه ِوم تِِه كم
آلئِ مم ِ:ِالبقرة)ِوم

مبتدأِوِ)كل(ِمبتدأِثانِ،ِومجلةِ)آمنِباهلل(ِيفِموضعِرفعِِ:فـِ)املؤمنون(ِ(،522

خربِاملبتدأِاألولِخربِاملبتدأِالثاِنِواجلملةِمنِاملبتدأِالثاِنِوخربهِيفِموضعِرفعِ

ِكلِمنهمِآمنِباهللِ.ِ:ِوالرابطِضمريِمقدرِيفِحملِجرِتقديره

ِِِ:ِتعاىلكًمِيفِقولهِِ:والثاِنِِِِ اتملم قم ِوم تِْح ِاْلفم بِْل ِِمنِقم قم ِأمنفم ْن ْستمِويِِمنُكمِمَّ ِيم الم

ِ ِأمنفِمـأمْعظِمُِأْولمئِكم ِالَِّذينم نم ًةِمِّ جم رم عِْـقُِـُمِدم اتِمـواِِمنِبم قم ِلُِـُدِوم دم عم ِوم ُكالًّ ْسنمىِِاهللواِوم احْلُ

ِِاهللوِم برِيٌِِبًِمم ِخم ُلونم ْعمم ِِ(،11:احلديد)ِتم ِ)وكلٌّ ِعامر ِابن ِقراءة ِعىل (ِوذلك

عـرفالب
(1)

ِ ،(ِ ِمجلة ِخربه ِمبتدأ ِ)كل( ِفـ دم عم ِوالرابطِفيهاِضمريُِحْسنمىـالِِْاهللوم )

رِواقعِيفِحملِنصبِتقديره:ِوعدهِاهللِاحلسنى ألولِلـ)وعد(ِوهوِاملفعولِا،ِمقدَّ

ِووقرأِالباقونِبالنصبِ) ِ(ِعىلِأنهِاملفعولِاألولِلـِ)وعد(ِمقدمِعليهِ.كالًّ

ىِتعاىل:كًمِيفِقولهِ،ِاْلشارةِإىلِاملبتدأِِ–3ِ لِبماُسِالتَّْقوم رْيٌِِوم ِخم كم
لِ ِ:األعراف)ِذم

ِأولِ(52ِ ِمبتدأ ِ)لباس( ِفـ ِو، ،ِ ِثانِخربهِِو)التقوى(ِمضافِإليه ِمبتدأ )ذلك(

ِواجلملةِخربِاملبتدأِاألولِوالرابطِفيهاِاسمِاْلشارةِوهوِ)ذلك(ِ.،ِ)خري(ِ

                                                           
 .1/324ِيفِالقراءاتِِ(ِالنرش1)
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ُةِ*إعادةِاملبتدأِبلفظهِنحوِقولهِتعاىل:ِ–4ِ اقَّ ةُِِاحْلم اقَّ اِاحْلم ِ(1ِِ،5:احلاقة)ِمم

ةُِِِتعاىل:وقولهِ اِرعم ةُِِاْلقم اِرعم اِاْلقم اُبِِتعاىل:،ِوقولهِ(1،5:القارعة)ِ*ِمم أمْصحم فم

اِ نمِةِمم نمةِِاملْمْيمم اُبِاملْمْيمم ِ.(2ِِ:ِالواقعة)ِأمْصحم

2ِ–ِِ ِقوله ِنحو ،ِ ِبمعناه ِاملبتدأ ِبِاْلكِتماِبِِتعاىل:إعادة ُكونم سَّ ُِيمم الَِّذينم وم

ِاملُْْصلِِحنيِم ُنِضيُعِأمْجرم ِإِنَّاِالِم المةم اُموْاِالصَّ أمقم ،ِفـِ)الذين(ِمبتدأِ(،181:األعراف)وم

ا ِ)إِنَّ ِومجلة ،ِ ِصلته ِ)يمسكون( ِامْلُْصلِِحنيِمِالمِِومجلة ِأمْجرم ِ،ُِنِضيُع ِاملبتدأ ِخرب )

ِوالرابطِبينهًمِإعادةِاملبتدأِبمعناهِ،ِفإنِاملصلحنيِهمِالذينِيمسكونِبالكتابِيف

ِمنهمِ.ِ:ِاِتقديرهحمذوفًِِضمرًيااملعنىِ،ِوحيتملِأنِيكونِالرابطِِ

2ِ–ِِ ِاخلربِعىلِاسمِأعمِمنِاملبتدأ ِوهوِاشتًملِمجلة ِالعموم قولهِكًمِيفِ،

ِِتعاىل: إِنَّ ِفم قمى اتَّ ِوم ْهِدِه ِبِعم ِأمْوَفم ْن ِمم ِاملُْتَِّقنيِمِاهللبمىلم ِعمران)ِحُيِبه فـِِ(،82:آل

ِنِْ)مِم إِنَّ ِاهلل(ِيفِاآليةِحتتملِأنِتكونِموصولةِيفِحملِرفعِمبتدأِ،ِخربهاِمجلةِ)ِفم

ِ ِاملُْتَِّقنيم ِلفظِاملتقنيِ،ِوماِقبلهِوالرابطِهلذهِاجلملةِباملبتدأِالعمومِالذيِيفِ(،حُيِبه

فردِمنِأفرادهِ
(1)

ِ.ِ

 :اخلرب شبه اجلملة -

ِِِِ ِاملبتدأ ِوهيِ–ِأيًضاِ–َيربِعن ِاجلملة ِواملجرورِ:بشبه ِواجلار الظرفِ،

اجلنةِحتتِِ:حيصلِباْلخبارِهبًمِفائدةِ،ِنحوِ:أي،ِويشرتطِفيهًمِأنِيكوناِتامنيِ

ِاألمهات ِالقِأقدام ِيف ِشواهده ِومن ،ِ ِهلل ِواحلمد ،ِ ِقوله ِالكريم ِتعاىل:رآن

ِِِْمنُكم لم ِأمْسفم ْكُب الرَّ ِِ(45ِ:ِاألنفال)ِوم ِمتعلقِ، ِمكان ِظرف ِ)أسفل( فـ

                                                           

 .5ِ/211ِِ(ِالبحرِاملحيط1ِ)
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ِ ِقوله ِونحو ،ِ ِخرب ِِِتعاىل:بمحذوف ْمُد ِاحْلم اُلوْا قم ِِهللوم ا ـذم ِهِلم ا انم دم ِهم ِالَِّذي

ِفـِ)احلمد(ِمبتدأِ،ِو)هلل(ِجارِوجمرورِمتعلقانِبمحذوفِخرب.(43ِ:األعراف)

 : خرًباع الظرف وقو -

ِاسمِذاتِنحوِ- ِسواءِأكانِاملبتدأ ِ:جيوزِاْلخبارِبظرفِاملكانِعنِكلِمبتدأ

ِِِ.ِِِاحلقِمعك،ِواخلريِأمامكِ:،ِأمِكانِاسمِمعنىِنحوحممدِعندك،ِوالقلمِأمامك

اِظرفِالزمانِفالَِيربِبهِإالِعنِأسًمءِاملعاِنِنحوِ- ِالصومِاليومِ،ِوالسفرِ:وأمَّ

ِِغًدا ِوالَِيرب ِالذواتِفالِيقال، ِأسًمء ِعن ِعيلِِحممدِ:ِبه ِأو لعدمِِغًدااليوم

ِيالفائدة ِكأن ِجاز ِعنِالذاتِفائدة ِبه ِفإنِحصلتِباْلخبار ِعامًِّ، ِاملبتدأ ِاكون

ِ اِنحوِقوهلمِِ:نحو،ِِاوالزمانِخاصًّ الليلةِاهلاللِ،ِواليومِمخرِِ:يفِشهرِكذاِ،ِوأمَّ

ِهلاللِ،ِوْشبِاخلمرِ.رؤيةِاِ:فاألصل،ِِفعىلِتقديرِمضافِهوِاسمِمعنى
 

 :االبتداء بالنكرةِ-

بِأنِاألصلِيفِاملبتدأِأنِيكونِمعرفةِألنهِحمكومِعليهِ،ِواملحكومِعليهِجيِ

ِبالنكرةِِاكمِمفيًدِليكونِاحلِايكونِمعلومًِ ألهناِجمهولةِ،ِواْلخبارِ؛ِ،ِوالِيبتدأ

دالةِعىلِِانتعنِاملجهولِالِيفيدِ،ِفإذاِأفادتِالنكرةِجازِاالبتداءِهباِكًمِإذاِك

ِمنِاملعرفةِ،ِوتعميمهاِِ؛اخلصوصِأوِعىلِالعمومِ ِيقرهبا ألنِختصيصِالنكرة

ويتحققِذلكِيفِمواضعِ،ِِيستغرقِكلِأفرادِاجلنسِفتشبهِاملعرفِبألِاجلنسيةِ

ِمنهاِ:

ْؤِمٌنِِتعاىل:نحوِقولهِِلفًظا،ِِتقديًراأوِِلفًظاأنِتكونِموصوفةِ-1ِ ْبٌدِمه لمعم وم

رْشِِ نِمه ِمِّ رْيٌ ِتقديًراو،ِفـِ)عبد(ِنكرةِوصفتِبـِ)مؤمن(ِ،ِ(551ِ:البقرة)ٍِكِخم
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ِ ِِِتعاىل:نحوِقوله ٌك ُِمبمارم ِإِلمْيكم ْلنماُه ِأمنزم ِ(59ِ:ص)ِكِتماٌب ِمبتدأِ، ِ)كتاب( فـ

ِأنزلناهِ.ِعظيمٌِِأي:ِكتاٌبِ،ِوقدِسوغِاالبتداءِبهِوصفهِبصفةِمقدرةِ

نِاملصغرِفيهِمعنىِالوصفِأل؛ِِيلِزارناجمِرُِِ:نحو،ِصغرةِأنِتكونِمُِِ-5ِ

ِرجلِصغريِ.ِ:ِفكأنكُِقلت

ِةِِ":نحوِقولهِ،ِأنِتكونِمضافةِِ-3ِ ْيلم اللَّ اٍتِيِفِاليمْوِمِوم وم لم ُْسِصم "مخم
(1)

.ِ

كًمِيفِقولهِ،ِعىلِاملبتدأِِامتقدمًِِجمروًراأوِِاجار،ِأوِِظرًفاأنِيكونِاخلربِِ-4ِ

ِزيٌدِِِتعاىل: ْينماِمم لمدم دينا(ِظرفِمتعلقِبمحذوفِخربِمقدمِ،ِفـِ)ل،ِ(32ِ:ق)ِوم

ٌةِِ،ِونحوِقولهِتعاىل:ِِوِ)مزيد(ِمبتدأِمؤخرِوهوِنكرة اوم اِرِهْمِِغشم ِأمْبصم ىلم عم ِوم

ِوجمِ،(8:البقرة) ِجار ِأبصارهم( ِ)عىل ِمقدمفـ ِخرب ِبمحذوف ِمتعلقان ،ِرور

ِ)غشاوة(ِمبتدأِمؤخرِوهوِنكرةِ.و

2-ِ ِاستفهام ِأو ِنفي ِبعد ِالنكرة ِتقع ِأن ِق، ِنحو ِِ:ِتعاىلوله عم ِمَّ إِلمٌه ِاهللأم

ِلِعندنا.ُجِوماِرِمِ(،21:النمل)

ِبِِِِتعاىل:كلفظِ)كل(ِيفِقولهِ،ِأنِتكونِالنكرةِمفيدةِللعمومِِ-2 نم ِآمم ِاهللُكلٌّ

ُرُسلِِهِ ُكُتبِِهِوم تِِهِوم كم
آلئِ مم ِ.(522ِ:ِالبقرة)ِوم

ْيٌلِلِّْلُمطمِِنحوِقولهِتعاىل:ِ،ِأنِتكونِمفيدةِللدعاءِ-8 ِفنيِموم ِ.(1:املطففني)ِفِّ

ِأنِتقعِبعدِ)رُِِ-2 ِرُِِ:نحو،ِ(ِبَّ ِأخِلكَِلِتلدهِأمكِ.ِبَّ

ِبالبابِ.ِخرجتِفإذاِأسٌدِِ:نحو،ِجائيةِأنِتقعِبعدِ)إذا(ِالفُِِ-9

                                                           

 .42ِِ،ِحديثِرقمِِاةِمنِاْلسالمصحيحِالبخاريِكتابِاْليًمنِ،ِبابِالزك(1ِ)
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ةٌِتعاىل:نحوِقولهِ،ِأنِيقصدِهباِالتنويع-11 اِشعم ِئٍذِخم ْومم ِِ(.5:الغاشية)ُوُجوٌهِيم

ِ:نحو،ِحلالِأنِيقعِقبلهاِواوِا-11

نمْجمٌِ ْينماِوم م ِفِمِرسم اءم ضم
ْدِأم اِرِقِِِِِْذِبمداِِِمُِقم ِشم ْوُؤهُِكلَّ ىِضم ِأمْخفم ِحُمميَّاكم

(1) 

ِأنِتكونِمعطوفةِعىلِنكرةِموصوفةِِ-15 ،ِ ْعُروٌفِِتعاىل:كًمِيفِقوله ِمَّ ْوٌل قم

ِأمًذى آ ْتبمُعهم ِيم ٍة قم دم نِصم ِمِّ رْيٌ ِخم ٌة ْغِفرم مم ِِ،(523ِ:ِالبقرة)ِوم ِمبتدأ ِ)مغفرة( نكرةِفـ

معطوفةِعىلِ)قول(ِ.
 

ِنحوِ:،ِأنِتقعِبعدِلوالِِ-13

ِامْصطبمارٌِ ِِْلمْوالم ٍةِِِىودِمألم ِِذيِمقَّ ِللظَّْعنِِملُِِِِِِكله اُهنَّ طايم اِاْستمقلَّْتِمم
(2) 

:اخلرب من حيث التقديم والتأخريحوال أ -
 

ِاخلربِوذلكِألنِ ِويتأخر ،ِ ِاملبتدأ ِيتقدم ِأن ِاالسمية األصلِيفِترتيبِاجلملة

 فاستحقِالتأخري.ِ،ِاخلربِوصفِللمبتدأِيفِاملعنى

،ِجائًزا،ِوقدِيكونِِواجًبادِيكونِ،ِوتقديمهِهذاِقِوقدِيتقدمِاخلربِعىلِاملبتدأ

 وعليهِفللخربِمعِاملبتدأِمنِحيثِالتقديمِوالتأخريِثالثِحاالتِ:

 ةِمواضعِ:جيبِتأخريِاخلربِعنِاملبتدأِيفِأربع :وجوب تأخري اخلرب عن املبتدأ  :أوًلا -

                                                           

،ِوَلِيكتفِبذلكِحتىِِااِضمنيًِّوهوِمنِالطويلِ،ِواملعنى:ِاملمدوحِبالبدرِتشبيهًِِ،ِ(َِلُِيعرفِقائله1)

ِ.1ِ/551ِجعلِضوءِوجههِأشدِمنِنورِالبدرِوغريهِمنِالكواكبِاملرشقةِ،ِْشحِابنِعقيلِ

ِعىلِسفرِأحبابهِ،ِربإنهِصِ:ِيقولِ:ِواملعنى،ِحبِِ:ِ(ةوِ)مقِّ،ِالبسيطِِ:وهوِمنِ،ِ(َِلُِيعرفِقائله5)

وجتلدِحنيِاعتزمواِالرحيلِ،ِولوالِذلكِالصربِالذيِأبداهِلظهرِمنهِماِهيلكِبسببهِكلِمنِحيبهِ

 .1ِ/554ِِويعطفِعليهِ،ِْشحِابنِعقيلِ
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أنَِيافِالتباسِاخلربِباملبتدأِ،ِوذلكِإذاِكانِاملبتدأِواخلربِمعرفتنيِأوِِ-1ِ

كلِمنهاِصاحلةِجلعلهاِمبتدأِوالِقرينةِتبنيِ:نكرتنيِمتساويتنيِيفِالتخصيصِأي

أكربِ:حممدِأخوكِ،ِوصديقيِصديقكِ،ِومثالِالنكرتنيِ:املراد،ِفمثالِاملعرفتني

ِفإنِوجدِدليلِيدلِعىلِأنِاملتقدمِخربِجازِكقولكِ:،ِمنكِسنًاِأكثرِمنكِجتربةِ

بوِيوسفِأبوِحنيفةِ،ِفيجوزِتقدمِاخلربِوهوِأبوِحنيفةِألنهِمعلومِأنِاملرادِأ

تشبيهِأيبِيوسفِبأيبِحنيفةِ،ِالِتشبيهِأيبِحنيفةِبأيبِيوسفِورتبةِاملشبهِالتقديمِ

ورتبةِاملشبهِبهِالتأخريِ،ِومنهِقولِالشاعرِ
(1)

ِ:ِ

اِ نُونم ْبنِائنماِبم نُوِأم بِمبم ناوم نُوهُِِناُتم بِِِِِِِِِِْنَِّبم اِعــجمِاُءِالرِّـنمِأم بم ِــــدِِاِلِاألم

ِوهوِ)بنوِأبنائنا(ِمعِاستواءِاملبتدأِ حيثِقدمِاخلربِوهوِ)بنونا(ِعىلِاملبتدأ

ِواخلربِيفِالتعريفِفإنِكالِمنهًمِمضافِإىلِالضمريِ.

ِِاأنِيكونِاخلربِحمصورًِِ-5ِ ِِتعاىل:،ِنحوِقولهًِمِِأوِبإنَِّبإالَّ ِإاِلَّ ٌد ِحُمممَّ ا مم ِوم

ُسوٌلِ اُبِِِ:ِتعاىلونحوِقولهِِ،(144ِ:ِآلِعمران)ِرم األمنصم ِوم املْمْيِِّسُ ْمُرِوم ِاخْلم ًمم إِنَّ

ْيطماِنِ ِلِالشَّ مم ْنِعم األمْزالمُمِِرْجٌسِمِّ ِ.(91:ِاملائدة)ِوم

3ِ-ِِ ِالصدارة ِحق ِله ِاملبتدأ ِيكون ِأن ِواالستفه، ِالرشط ِوماِكأسًمء ام

ِتعاىل:لكونهِاسمِْشطِقولهِِوجوًباالتعجبيةِوِ)كم(ِاخلربيةِ،ِفمثالِتقدمِاملبتدأِ

ِِِِمنُْه لمنُِيْقبملم ِفم ِِدينًا ِاِْلْسالمِم رْيم ْبتمِغِغم نِيم مم (ِاسمِنِْفـِ)مِمِ،(22ِ:ِآلِعمران)ِوم

                                                           

ِ.1ِ/512ِِوالبيتِمنِالطويلِ،ِأوضحِاملسالك،ِموضوعِِ:وقيلِهوِ،ِلفرزدقلسبِ(ِن1ُِ)
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ِوقيل ِمجلةِ)يبتغ(ِعىلِاألصحِ، ِ،ِخربه ِ:جوابِ:ْشطِيفِحملِرفعِمبتدأ خربه

ِ.ِاجلوابِمعًِ،ِوقيلِالرشطِواِالرشط

ِِِتعاىل:مثالِاسمِاالستفهامِقولهِو ُنِِمنم ْنِأمْحسم مم ِِاهللوم نُونم
ْوٍمُِيوقِ ُِحْكًًمِلِّقم

ِ،ِواالستفهامِمعناهِهناِ،(21:املائدة) ِ:فـِ)من(ِاسمِاستفهامِيفِحملِرفعِمبتدأ

مِِتعاىل:ولهِمنِاهللِ،ِومثالِكمِاخلربيةِ،ِقِالِأحدِأحسنِحكًًمِِ:ِالنفيِ،ِأي كم وم

ِ ا ْكنماهم ِأمْهلم ٍة ْريم نِقم ِ)كِمِ،(4:األعراف)ِمِّ ِواجلملةِ(ِخربيةِيفِحممِْفـ لِرفعِمبتدأ

ِ ِخرب ِبعدها ِو، ِقوله ِالتعجبية ِ)ما( ِِِتعاىل:مثال ُه رم ِأمْكفم ا ِمم اُن نسم ِاْْلِ ُِقتِلم

ِيتقِ(،18:عبس) ِـوقد ِاملبتدأ ِاالبتِاـوجوبًِدم ِبالم ِـالتصاله ِداء ِقول، ِهـنحو

ْلِقِالنَّاِسِِتعاىل: ِِمْنِخم ُ ْكربم
اأْلمْرِضِأم اِتِوم وم ًمم ْلُقِالسَّ ِ.(28:غافر)ِخلمم

وذلكِإذاِكانِاخلربِمجلةِفعليةِفاعلهاِ،ِأنَِيافِالتباسِاملبتدأِبالفاعلِِ-4ِ

ِ ِعىلِاملبتدأ ِضمريِمسترتِيعود ِاللتبسِِ:مثل، ِاخلربِهنا ِقدم ِفلو حممدِحَضِ،

ِاملبتدأِبالفاعلِ.

ِأربعةِ وجوب تقدم اخلرب على املبتدأ : :اثاني - ِيف ِاملبتدأ ِاخلربِعىل وجيبِتقديم

 :مواضع

ِنكرةِالِمسوغِهلاِِ-1 ِكانِاخلربِشبهِمجلةِواملبتدأ ،ِِةٌِزَِّللمنابرِهِِِ:مثل،ِإذا

للمنابرِ،ِوالِِةٌِزَِّهِِِ:عندكِشجاعةِ،ِوالِجيوزِتأخريِاخلربِيفِهذهِاحلالةِفالِيقال

ِعندك ِتأخريِ؛ِشجاعة ِخمصصةِألن ِكانتِالنكرة ِفإن ِنعتِ، ِأنه ِيوهم ِاخلرب

ُهِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِبوصفِجازِتقديمِاملبتدأِ ىِِعندم سمًّ ٌلِمه أمجم ِ؛(5:األنعام)ِوم
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ألنِاملبتدأِوهوِلفظِ)أجل(ِقدِوصفِبلفظِ)مسمى(ِفكانِالظاهرِيفِالظرفِ

ِأنهِخربِالِصفةِثانيةِ.

ِِاأنِيكونِاملبتدأِحمصورًِِ-5 ماِيفِاحلديقةِإالِاحلارس،ِِ:نحو،ًِمِنَِِّأوِبإبإالَّ

ِ ِونحوِقوله ِاحلارسِ، ِِتعاىل:وإنًمِيفِاحلديقة ِاملُْبنُِي ُغ ِاْلبمالم ُسولِنما ِرم ىلم ِعم إِنًَّمم ِفم

ِ.(15ِ:التغابن)

أمْمِِِتعاىل:كًمِيفِقولهِ،ِأنِيتصلِباملبتدأِضمريِيعودِعىلِبعضِاخلربِِ-3

ِ ا اهُلم ِأمْقفم ُِقُلوٍب ىلم 54ِ:حممد)ِعم )ِ ِخربِمقدمِفـ، ِوجمرور ِجار ،ِِ)عىلِقلوب(

ِ)أقفاهلا(ِمبتدأِمؤخرِ.و

ِاألسمِ-4 ِمن ِاخلرب ِيكون ِـأن ِبنفسها ِالصدارة ِتالزم ِالتي ِاء كأسًمءِ،

ِاخلربِ ِيكون ِأو ،ِ ِاملكانية ِأو ِالزمانية ِعىلِالظرفية ِالدالة ِلِمقرتًنااالستفهام هِبًم

ِاالستفهامِوهل ِكهمزة ِاخلِ،ِالصدارة وهوِاسمِاستفهامِِاربِوجوبًِفمثالِتقدم

اِدقنِيِمدالِعىلِالظرفيةِالزمانيةِقولهِتعاىل: ْتُحِإِنُِكنُتْمِصم اِاْلفم ذم تمىِهم ِمم ُقوُلونم يم ِوم

ِ(ِ.52:السجدة)

ِال ِمبنيِعىل ِاستفهام ِاسم ِ)متى( ِفـ ،ِوجوًباسكونِيفِحملِرفعِخربِمقدم

وهوِاسمِِوجوًباربِومثالِتقدمِاخل،ِولفظِ)هذا(ِمبتدأِمؤخرِوِ)الفتح(ِبدلِمنهِ

ائِيِمِِتعاىل:عىلِالظرفيةِاملكانيةِقولهِِاستفهامِداّلِ كم ُِْشم يمُقوُلِأمْينم ُِينماِدهيِْمِفم ْومم يم ِوم

،ِحِيفِحملِرفعِخربِمقدمـيِعىلِالفتـتفهامِمبنـفـِ)أين(ِاسمِاسِ،(25:القصص)

ِ)ْشكائي(ِمبتدأِمؤخرِ.و
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ِِِتعاىل:ومثالِتقدمهِالقرتانهِبـِ)هل(ِقولهِ ابم ذم ِاْلعم أمُوا ِرم ِملمَّا ىِالظَّاملنِِيم تمرم وم

بِيٍلِ نِسم ِمِّ دٍّ رم ِمم ْلِإىِلم ِهم ُقوُلونم ِوجوًبافـِ)إىلِمرد(ِخربِمقدمِِ،(44:الشورى)ِيم

ِللتأكيدِ،ِوِ)سبيل(ِمبتدأِمؤخرِ.وِ)من(ِحرفِجرِزائدِِ(،القرتانهِبـِ)هل

ِجواز التقديم والتأخري ::ثالثًا -

أخرهِإذاَِلِيوجدِفيهِماِيوجبِتأخرهِأوِتقدمهِفيرتجحِجيوزِتقدمِاخلربِوت

ِ ِقوله ِيف ِكًم ِاملانع ِلعدم ِتقدمه ِوجيوز ،ِ ِاألصل ِعىل ءِِتعاىل:تأخره ًمم ِالسَّ يِف وم

فاجلارِواملجرورِخربِمقدمِ،ِورزقكمِمبتدأِمؤخرِ،ِِ،(55:الذاريات)ِِرْزُقُكْمِ

ِورزقكمِيفِالسًمءِ.ِ:ِوجيوزِيفِغريِالقرآن
ِ

ِ: اخلرب وأتدأ حذف املب -

ِِِِِِِ ِيكون ِاحلذفِقد ِوهذا ،ِ ِواخلرب ِاملبتدأ ِمن ِِواجًباحُيذفِكل ِأو ،ِِجائًزا،

 والتفصيلِفيًمِييل:

ِاِيفِمواضعِمنهاِ:يكثرِحذفِاملبتدأِجوازًِِ: احذف املبتدأ جواًز :أوًلا -

طِمِِتعاىل:وِقولهِـنحِ،ِامـيفِجوابِاالستفهِ-1 اِاحْلُ ِمم اكم اِأمْدرم مم ُةِ*ـوم ِاهللاُرِـنِمِمم

ُةِ دم بِّئُُكمِِِتعاىل:هيِنارِاهللِ،ِونحوِقولهِِ:ِأيِ،(2ِِ،2ِ:ِاهلمزة)ِاملُْوقم ُأنم فم ُقْلِأم

اِ هم دم عم لُِكُمِالنَّاُرِوم نِذم ِمِّ ٍّ ُرواِِاهللبرِشم فم ِكم ِ.هوِالنارِ:ِأيِ(،85ِ:ِاحلج)ِالَِّذينم

احِلًِِتعاىل:وِقولهِـنح،ِاءِاجلزاءِـبعدِفِ-5 ِصم ِملم ْنِعم لِنمْفِسهِِمم ِ،(42:فصلت)ِاِفم

ِلنفسهِ:أي ِِفعمله ِقوله ِونحو اُنُكمِِْتعاىل:، إِْخوم ِفم الُِطوُهْم ِخُتم إِْن ِ:ِالبقرة)ِوم

ِفهمِإخوانكم.ِ:أيِ،(551

ا تعاىل:نحوِقولهِ،ِبعدِالقولِِ-3 ِاْكتمتمبمهم لنِيم اطرُِيِاأْلموَّ اُلواِأمسم قم ِِ،ِِ(2:الفرقان)ِوم
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ِلقرآنِ.اِ:هوِأساطريِ،ِأيِ:أي

اتعاىل:يفِافتتاحِالسورِنحوِقولهِِ-4 ْضنماهم رم فم ِوم ا ْلنماهم ِأمنزم ٌة ِ:أي(1ِ:النور)ُِسورم

ِِتعاىل:،ِونحوِقولهِهذهِسورة نم اءٌةِمِّ رم ُسولِهِِِاهللبم رم ِ.هذهِبراءة:أيِ،(1:التوبة) وم

ِتعاىل:لهِكًمِيفِقو،ِعليهِدليلِِإذاِدّلِِاحُيذفِاخلربِجوازًِِحذف اخلرب جوازا ::ثانيا -

ا هم ٌمِِوظِله
آئِ اِدم اِاألمهْنماُرُِأُكُلهم تِهم ْ ِريِِمنِحتم ْ ِجتم ِاملُْتَُّقونم نَِّةِالَّتِيُِوِعدم ثمُلِاجْلم ِ:الرعد)ِمَّ

ِِِتعاىل:ونحوِقولهِ،ِوظلهاِدائمِكذلكِ:أيِ،ِ(32 ِاْلكِتمابم ُِأوُتوْا اُمِالَِّذينم عم طم وم

ِهلَُِّ اُمُكْمِِحله عم طم ِلَُّكْمِوم ِامْلُْؤِمنماِتِِحلٌّ نماُتِِمنم املُْْحصم حلِِ:أي(،2ِ:ِاملائدة)ِْمِوم

 وقدِدلِعىلِهذاِاخلربِاملحذوفِماِقبله.،ِلكمِ

 يفِاملواضعِالتاليةِ:ِوجوًباحيذفِاملبتدأِ :احذف املبتدأ وجوًب:ثالثا -

ِ،رتحمـذمِأوِالـدحِأوِالـلغرضِاملِعنهِبنعتِمقطوعِإىلِالرفعِرًباإذاِكانِخمِ-1

ِاملدحكقول ِيف ِاملجتهدِ:ك ِالطالب ِِأحب ِاملجتهد ِبرفع ِحمذوفِِخرًبا، ملبتدأ

كًمِيفِقولهِ،ِِللطالبِمنصوًباِنعتًاقبلِالقطعِِهوِاملجتهدِ،ِوكانِ:ِتقديرهِوجوًبا

ِِِتعاىل: انم ِِاهللُسْبحم ةِ ادم هم الشَّ ْيِبِوم اَِلِِاْلغم ِ*ِعم ِيمِصُفونم ًمَّ ِ،ِ(91،95ِ:املؤمنون)ِعم

وحزةِوالكسائيِوخلفِىلِقراءةِاملدنينيبرفعِ)عاَلِ(ِع
(1)

.ِ

ِ ِفيكون ِانقطع ِقد ِالكالم ِأنَّ ِحمذوفِأيِخرًباعىل ِوقرأِِ:ملبتدأ ،ِ ِعاَل هو

اجلرِأجودِليكونِالكالمِمنِِ:الباقونِباجلرِعىلِأنهِصفةِهللِتعاىلِ،ِقالِاألخفش

رعـعِعنديِأبـرفـ:ِوالِ،ِوقالِابنِعطيةِوجهِواحد
(2)

ِرهِـكأِ:ِذمـوقولكِيفِالِ،

                                                           

 .2ِ/419ِِرِاملحيطِيفِالتفسريِالبحِ(1)

 .5ِ/559ِيفِالقراءاتِالعرشِِ(ِالنرش5ِ)
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ِالكسوُلِ ِِالطالبم ِحمذوف ِملبتدأ ِخرب ِبالرفع ِفالكسوُل ِهوِِوجوًبا، تقديره

ِ.الكسوُلِ

ِ،ِبرفعِاملحرومِِ:ِوقولكِيفِالرتحم ملبتدأِِخرًباأعطفِعىلِالسائلِاملحروُم

ِهوِاملحروُمِ.ِ:ِأي،ِِوجوًباحمذوفِ

ِخمِ-5 ِكان ِنحوِرًباإذا ِوبئس( ِبمخصوصِ)نعم ِبكرِ:عنه ِأبو ِالرجُل ،ِنعم

ِ:ذوفِأيـرِومسيلمةِخربانِواملبتدأِمعهًمِحمـالكذابِمسيلمةِ،ِفأبوِبكِسوبئ

ِاملذمومِمسيلمةِ.ِ:املمدوحِأبوِبكرِ،ِوهوِمسيلمةِ،ِأوِ:بكرِ،ِأوِِأبوِهو

 ،ِوصرب عنهِبمصدرِمرفوعِنائبِعنِفعلهِ،ِنحوِسمعِوطاعةِرًباإذاِكانِخمِ-3ِ

ِوأصلِالكالم ِواصِاأسمعِسمعًِِ:ِمجيل، ،ِ ِبالنصبِعىلِربِصربًِوأطيعِطاعة ا

ِعنِ ِعدل ِثم ،ِ ِعليه ِمصدره ِبداللة ِاكتفاًء ِثمِحذفِالفعل ،ِ ِاملطلقة املفعولية

ِالثبوتِالذيِتفيدهِاجلملةِاالسميةِثم حذفِاملبتدأِيفِِالنصبِإىلِالرفعِْلفادة

ِحال ِالرفع ِوالتقديرِحالة ِالنصبِ، ِحالة ِيف ِحذفِالفعل ِسمعِ:ِعىل ِأمري

ِ ِوأمريِصربِمجيلِ، ،ِ ِوطاعة ِقوله ِالكريم ِالقرآن ِمن ِِِتعاىل:وشاهده رْبٌ فمصم

ِيٌلِ فصربيِصربِمجيلِ،ِوقولِِفأمريِصربِمجيلِ،ِأوِ:ِ:أيِ،(23ِ:ِيوسف)ِمجم

ِالشاعرِ:

املْتِ قم اُِهنمافم ِهم اِأمتمىِبِكم نمانِمم يِِّأمذُِِِِِِِِِِحم ِبِاحلم ٍبِأمْمِأمنَّتم اِرُفِِوِنمسم عم
(1)

ِ

ِتقديرهِأمريِأوِشأِنِحنانِ.ِاوجوبًِفـِ)حنان(ِخربِملبتدأِحمذوفِ

                                                           

ِن1ُِ) ِالتقىِبمحبوبتهِعىلِغريِِ،ِنِالطويل،ِوهوِمسبِإىلِمنذرِبنِدرهمِالكلبي( وقدِوصفِإنه

 ِ.1ِِ/518ِِأوضحِاملسالك.ِترقبِمنهاِفأنكرتهِ
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ِاملظلومِ:نحو،ِيفِاليمنيِِاأنِيكونِاخلربِرصحيًِِ-4ِ ِ:والتقدير،ِِيفِذمتيِألنِصنَّ

ِ.يفِذمتيِيمنيِ

ِخمِ-2 ِكان ِ)ِرًباإذا ِبعد ِواقع ِباسم ِِالسيًمِعنه )ِ ِالسيًمِِ:نحو، أحبِالعلوم

ِالنحوِ.ِهوِ:أيِوجوًبابرفعِ)النحو(ِعىلِأنهِخربِملبتدأِحمذوفِ،ِِالنحوُِ

 : وجوًباحذف اخلرب :رابعا -

 يف مواضع منها : وجوًباُيحذف اخلرب  -

يدلِعىلِجمردِالوجودِالعامِ:أنِيقعِاملبتدأِبعدِ)لوال(ِوخربهِكونِمطلقِأيِ-1

ِمثل ِأوِحاصلِ،ِنحو:منِغريِزيادة ،ِِلوالِاملاءِهللكِكلِذيِروحِ:موجودِ،

ْفُعِِِتعاىل:لوالِاملاءِموجودِ،ِونحوِقولهِِ:أي لمْوالمِدم ُهْمِبِبمْعٍضِِاهللوم ِبمْعضم النَّاسم

ِاألمْرُضِ ِت دم سم ِ:أيِ،(521:البقرة)ِلَّفم ِوقوله ،ِ ِموجود ِاهلل ِدفع ِتعاىل:لوال

ُِمْؤِمننِيِم ِلمُكنَّا نُتْم ِأم ِلمْوالم وا ُ ِاْستمْكربم ِلِلَِّذينم ِاْسُتْضِعُفوا ِالَِّذينم ُقوُل ِ،(31:ِسبأ)ِيم

ِلوالِأنتمِموجودونِ.ِ:أي

ِكانِاخلربِكونًِ ِأيمقيًدِِافإذا ِِ:ا ِدليلِوجبِذكرهِِاخاصًّ ِيدلِعليه ِفإنَِل ،

ِِ:نحو ِقوله ِاحلديثِالرشيفِوهو ِومنه ِتعلمتِ، ِما ِعيلَّ ِأنفق ِالوالد ِلوال

ِ ِريضِاهللِعنها)لعائشة ):"ِِ ْهُدُهْم ِعم ِديٌث ِحم ْوُمِك ِقم ِلمْوالم ُة شم
ائِ ِعم ا ِاْبُنِِ-يم الم قم

ِ رْيِ بم ِلِمِبُِكْفرٍِِ-الزه نْيِِ، ابم ِبم ا ِهلمم ْلُت عم ِفمجم ْعبمةم ِالكم ْدُخُلِِنمقمْضُت ِيم اٌب ِبم اٌبِِ: بم ِوم النَّاُس

ُْرُجونِم "َيم
(1)

ثِالرشيفِ)حديثو(ِففيِاملثالِوجبِذكرِاخلربِ)أنفق(ِويفِاحلديِ،

                                                           

ِااِلِ،ِِ،ِكتابِالعلمِصحيحِالبخاري(1ِ) ِبمْعضم كم رم ْنِتم ْعِضِالنَّاِسِبماُبِمم ْهُمِبم ِفم ْقُِصم ِأمْنِيم ةم مافم ْختِيماِرِخمم

نْهُِ  .152ِحديثِرقمِِ،ِعم
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ِعليهِدليلِجازِذكرهِوحذفهِ،ِألنهِكونِخاصِ لوالِأنصارِاحلقِِ:نحو،ِوإنِدلَّ

؛ِلوالِأنصارِاحلقِلضاعِِ:وجيوزِأنِحيذفِفيقالِ،(أيدوهِلضاعِ،ِفاخلربِ)أيدوه

ِألنِمنِشأنِاألنصارِاحلًميةِوالتأييدِ.ِ

ِ،لعمركِقسميِ:لعمركِألفعلنِأيِ:نحو،ِيفِالقسمِِرصحًياأنِيكونِاملبتدأِِ-5ِ

ُِِِتعاىل:ومنهِقولهِ ِإهِنَّ ْمُركم ِلمفـلمعم هُِـِْم ْعمم ِيم هِتِْم ْكرم ِـيِسم ِ:أيِ،(85:احلجر)ِونم

ِق ِِسميلعمرك ِقلت، ِاهللِألفعلنِ:فإذا ِإثباتِاخلِعهد ِجاز ِلعدمِ، ربِوحذفه

ِيفِالقسم ِليسِِ؛ِالِصاحة ِالعهد ِألن ِكثريًِِانصًّ ِيستعملِيفِغريه ِإذ ِايفِالقسم

ِعهدِاهللِجيبِالوفاءِبه.ِ:نحو

ِِمعطوًفاأنِيكونِاملبتدأِِ-3ِ وهيِالتيِيكونِماِِ،اعليهِاسمِبواوِاملصاحبةِنصًّ

ِ:الزمنيِغريِمفرتقنيِفيستفادِمنهًمِاملعيةِبدونِذكرِاخلربِنحوبعدهاِوماِقبلهاِمت

مالزمةِكلِرجلِوضيعتهِ،ِوكلِصانعِوصنعتهِ،ِوكلِعملِوجزاؤهِ،ِفالضيعةِ

ِمالزملصاحبها ِوالصنعة ِلصانعها، ِللعملِة ِمالزم ِواجلزاء ِذلكِِ، ِكان ِوملا ،

ربِفحذفِحوهباِعنِاخلكذلكِكانتِالواوِظاهرةِيفِاملعيةِفاستغنىِهباِمعِمص

ِوتقديرهِااخلربِوجوبًِ ِِ:ِهلذا ِمقرتنان ِأو ِمصطحبان ،ِ ِالواو ِتكن َِل ِفإن يفِِانصًّ

ِيكنِحذفِاخلربِ َِل ِِواجًبااملصاحبة ِقلتِجائًزابلِيكون ِفإن ِوعيلِِ:، حممود

ِذلكِ ِاخلربِجاز ِبذكر ،ِ ِوكلِامرئِواملوتِمصطحبان ،ِ ِجمتمعان ِالواوِ؛ ألن

ِليستِل  .ِالمعيةِنصًّ

اخلربِوهيِالِتصلحِأنِِ،ِوبعدهِحالِسدتِمسدِاتدأِمصدرًِاملبأنِيكونِِ-4ِ

ِ،ِفـِ)قراءة(ِمبتدأِوهوِمصدرِمضافِاقراءِتِالقرآنِمتوضئًِِ:،ِمثلِاتكونِخربًِ
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ِاملتكِ ِياء ِوهو ِفاعله ِومتوضئًِإىل ،ِ ِبه ِمفعول ِوالقرآن ،ِ ِسدتِمسدِِالم حال

ِخرًباِوسدتِاحلالِمسدهِوهيِيفِالواقعِالِتصلحِوجوًبااخلرب،ِفحذفِاخلربِ

ِ،عنىِ،ِوالقراءةِالِتوصفِبالوضوءِألنِاخلربِوصفِللمبتدأِيفِامل؛ِعنِاملبتدأِ

ِوكًمِيف ِِتعاىل:ِقوله ُسوُل ِرم مم ْريم ِمم ىِاْبُن ِِعيسم ِاملْمِسيُح ًمم ِِاهللإِنَّ ِإىِلم ا اهم ِأمْلقم ُتُه لِمم كم وم

نْهُِ ِمِّ ُروٌح ِوم مم ْريم ِقالِبعضِالعلًمءِ،(181:النساء)ِمم ِ)كِمِ:ِفقد ِ،ِتُِمِملِِإن ِمبتدأ ه(

وكلمتهِإذِكانِِ:ِومجلةِ)ألقاها(ِحالِسدتِمسدِاخلربِ،ِواخلربِحمذوفِتقديره

ِـألق ِاها ،ِ ِاخلرب ِفالظرفِاملحذوفِهو ِالتامةِ، ِ)كان( ِفاعل ِمن ِحال واجلملة

درةـاملق
(1)

ِ.ِ

للمبتدأِاملذكورِوجبِرفعهاِلتكونِِخرًبافإذاِكانتِاحلالِتصلحِأنِتكونِ

ِ ِيصح ِفال ،ِ ِاخلرب ِتقولهي ِالِ:أن ِتقولضيفِعظيًًمِإكرامي ِأن ِيتعني ِبل ،:ِ

ِالض ِعظيـإكرامي ِولـيف ،ِ ِاخلرب ِعىل ِبالرفع ِشـم ِقوهلمـذلك كِـحكمِ:ذ

ِامسمطًِ
(2)

ِ.ِخرًباالقياسِالرفعِلصالحيةِاحلالِأنِيكونِِإذِ؛ِ

ِ،ِجيوزِتعددِاخلربِعىلِاألصحِ تعدد اخلرب : - ُفوُرِِِتعاىل:كًمِيفِقوله ِاْلغم ُهوم وم

ُِيِريُدِاْلوِم ِملِّما اٌل عَّ ْرِشِاملْمِجيُدِ*ِفم ففيِهذهِ،ِِ(12ِ-14ِِ:ِالربوج)ُِدوُدِ*ُِذوِاْلعم

ِ ِواحدِهوِالضمريِ،ِومنِمنعِتعددِاخلربِجعلِكالًّ ِمنِاآليةِمخسةِأخبارِملبتدأ

ِ ِبعده ِوما ِتقديرهاآملبتدِأخباًرا)الودود( ِِتِحمذوفة ِهو :ِ ،ِ ِقوله ِتعاىل:ومنه

                                                           

 .1ِ/514ِ(ِإمالءِماِمنِبهِالرحن1ِ)

 نافذِالِيردِ.ِِأي:ِ:ِ(ِهذاِمثلِعريبِقيلِلرجلِحكموهِعليهمِوأجازواِحكمهِ،ِومسمطا5)
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ِ لُِكُم بِهِاهللذم ِرم ُكونم ُِتْؤفم أمنَّى ِفم ُِهوم ِإاِلَّ ِإِلمهم ِالَّ ٍء ْ ِيشم ُِكلِّ الُِق ِخم ِ(،25:غافر)ُِكْم

ِ(،وِ)ربكمِ(،)اهللِ:فاملبتدأِيفِاآليةِاسمِاْلشارةِ)ذلكم(ِوبعدهِأربعةِأخبارِهي

    .لةِ)الِإلهِإالِهو(و)خالقِكلِيشء(ِومج

 

ِ*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
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 النواسخ

 )كان وأخواتها(

ِ

نسختِِ:ِ،ِيقالِ،ِوهوِيفِاللغةِمنِالنسخِبمعنىِاْلزالةِمجعِناسخِ:ِالنواسخ

ِالشمسِالظلِ،ِإذاِأزالتهِ.

ِ:ِماِيرفعِاحلكمِاْلعرايبِلكلِمنِاملبتدأِواخلربِ.ِويفِاالصطالحِ-

 :أنواع النواسخ  -

كانِ:وهوِلهِ،ِخرًبا،ِوينصبِاخلربِفيكونِِلهِاسًًمِماِيرفعِاملبتدأِفيكونِِ:أوهلا -

ِ.وماِوالِوالتِوإنِاملشبهاتِبليسِهتاِ،ِوكادِوأخواهتاِ،وأخوا

)إن(ِِ:وهو،ِلهِِخرًبالهِويرفعِاخلربِفيكونِِاسًًمِماِينصبِاملبتدأِفيكونِِ:والثاني -

ِوأخواهتاِ،ِوِ)ال(ِالنافيةِللجنسِ.

ِظنِوأخواهتاِ.ِِ:وهو،ِماِينصبِكالِمنِاملبتدأِواخلربِمفعولنيِهبًمِِ:والثالث -

ِِِِ ِ،ِومعنىِناقصةاآلنِعنِ)كان(ِوأخواهتاِمنِاألفعالِالناسخةِالوحديثنا

ِأهناِ:نقصاهنا ِأو ِبمرفوعها ِالِتكتفي ِجمردًِِأهنا ِعىلِالزمان ِعنِاحلدثتدل ِ.ِا

ِتنقسمِمنِحيثِالعملِإىلِثالثةِأقسامِ:ِفعاًلِوهذهِاألفعالِثالثةِعرشِ

،ِِ،ِوأصبحِ:ِكانبالِقيدِوالِْشطِوهوِثًمنيةِأفعالِايعملِمطلقًِِالقسم األول: -

ِ،ِوليس.ِ،ِوصارِ،ِوظلِ،ِوباتِوأضحى

هيِأمِالبابِ،ِوهيِتفيدِاتصافِاملبتدأِباخلربِيفِالزمنِاملناسبِ،ِ كان :معانيها -

ِفاملايضِنحوِقولهِ ،ِ الِِِِتعاىل:لصيغتها ِصم ا ِأمُبومُهم انم كم ِـوم ِ(،25:الكهف)ًِحا



- 92- 

 

ِ ِقوله ِنحو ْلنماُكمِِْتعاىل:واملضارع عم ِجم لِكم ذم كم ِِوم ىلم ِعم اء دم ُِشهم ِلِّتمُكوُنوْا ًطا سم ِوم ًة ُأمَّ

ِهيًداِ ْيُكْمِشم لم ُسوُلِعم ِالرَّ ُكونم يم ِتعاىل:واألمرِنحوِقولهِِ(،143ِ:ِالبقرة)ِالنَّاِسِوم

ُِِِديًداُقلِك ًةِأمْوِحم ارم ِ.(21:اْلرساء)ِوُنوْاِِحجم

ِ ِواالستمرار ِالدوام ِمفيدة ِ)كان( ِوتأِت ،ِ ِقوله ِيف اِِتعاىل:كًم كم ِوم بهكم ِرم نم

ِديًرا إذِالقدرةِصفةِمنِصفاتِالذاتِالعليةِاملقدسةِثابتةِالِ؛ِ(24ِ:الفرقان)ِقم

ِوكذلكِاحلالِيفِسائرِصفاتهِجلِوعالِ.،ِتتغريِوالِتتبدلِ

انمْتِِِتعاىل:كًمِأهناِتأِتِبمعنىِ)صار(ِنحوِقولهِِ كم اِ*ِفم بماُلِبمسًّ ِتِاجْلِ ُبسَّ وم

ُكنُتمِْ ِ*ِوم نبمثًّا بماءِمه ةِِهم ثم ِثمالم اًجا اِِِتعاىل:ونحوِقولهِِ(،8–2ِ:الواقعة)ِأمْزوم إِذم فم

اِنِ هم الدِّ ًةِكم ْردم انمْتِوم كم ءِفم ًمم ِتِالسَّ قَّ ِ–أعلمِواهللِِ–إذِاملعنىِِ،(38:الرحن)ِانشم

ِاِثالثةِ،ِفصارتِوردةِ.فِصتمِأزواًجِِ:فصارتِهباًءِ،ِو

ِباخلربِيفِالصباحِِ:أصبح - ِاتصافِاملبتدأ ِومعناه ،ِ ِِتعاىل:نحوِقوله نْيم ِبم أملَّفم فم

اًناِ تِِهِإِْخوم أمْصبمْحُتمِبِنِْعمم ِِِتعاىل:وقولهِِ(،113ِ:ِآلِعمران)ُِقُلوبُِكْمِفم أمْصبمحم فم

ائًِفا ِخم ِاملْمِدينمِة ِأيِ،(12:القصص)ِيِف ِ)صار( ِبمعنى ِ)أصبح( مفيدةِِ:ِوتأِت

ِفِمِِِتعاىل:التحولِوالصريورةِمنِحالِإىلِحالِقولهِ اِدِمنيم أمْصبمُحواِنم اِفم ُروهم قم ِعم

ِ:أيِ،(128:الشعراء) ِوقوله ،ِ ِِِ:ِتعاىلصاروا اُح يم ِالرِّ ْذُروُه ِتم ِشيًًم ِهم أمْصبمحم ِفم

ِ.صارِهشيًًمِِ:أيِ،(42:الكهف)

ِ.ِاباردًِِأمسىِاجلوِِّ:وهيِتفيدِاتصافِاملبتدأِباخلربِمساًءِ،ِنحوِ: أمسى -

ِأضحتِالشمسِ:نحو،ِخلربِوقتِالضحىِوهيِتفيدِاتصافِاملبتدأِباِ: أضحى -

ِساطعةِ.
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ِْمِِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِِبتدأِباخلربِلياًلِومعناهِاتصافِاملِ:بات - هبِّ ِلِرم بِيُتونم ِيم الَِّذينم وم

يماًماِ
قِ ًداِوم (ِاخلربِ،ِاو)سجًدِِ(،فـِ)واو(ِاجلًمعةِاسمِ)يبيت،ِ(24ِ:)الفرقانُِسجَّ

ِ،ِِاإذاِاعتربناِ)يبيت(ِتامًِِّحااًلِِا(وِ)سجًدِِ،ِفاعاًلِوجيوزِأنِيكونِ)واو(ِاجلًمعةِ

ِقوله ِوسلم(ِومنه ِعليه ِاهلل ِِ":)صىل االًّ ِكم ِبماتم ْن لِهِِِمم مم ِعم ْغُفْورًِِِمْن ِمم ِبماتم اِ،

"لمهُِ
(1)

.ِ

ِباخلربِ:ظل - ِاتصافِاملبتدأ ِأمْصنماًماِِِتعاىل:،ِنحوِقولهِِهناًراومعناه ْعُبُد ِنم اُلوا قم

اكِِفنيِم اِعم ِهلمم نمظمله ِ(،فـِاسمِ)نظل(ِضمريِمسترتِتقديرهِ)نحنِ(،81:الشعراء)ِِفم

ِوعالمة ِمنصوب ِنظل ِخرب ِ)عاكفني( ِالياءِو ِِ؛ِنصبه ِساَل ِمذكر ِمجع ،ِألنه

ِواملعنىِأهنمِكانواِيعكفونِعىلِعبادةِأصنامهمِطيلةِهنارهمِ.

ِِِِ ِبِاألُنثِمِِتعاىل:وقدِتأِتِبمعنىِ)صار(ِنحوِقوله ُدُهْم ِأمحم م ُِبرشِّ ا إِذم ِوم ىِظملَّ

اِ دًّ ْجُهُهُِمْسوم ِحتولِوانتقلِمنِحالِإىلِحالِأخرىِ.ِ:أي(22ِ:النحل)ِوم

ِنحوِ:صار - ِفعلِيدلِعىلِالتحولِواالنتقالِمنِحالِإىلِحالِأخرىِ، ِ:وهو

ِ.صارِالولدِرجاًلِ

ِنحوِ:ليس - ِاملبتدأ ِعىلِنفيِاخلربِعن ِيدل ِفعل ،ِِاًحِمفلِليسِالكسوُلِِ:وهو

ِ ِلميِِِْتعاىل:ونحوِقوله اء وم ِسم ِفعلِماضِِ،(113ِ:آلِعمران)ُِسوْا ِ)ليس( فـ

ِناقصِوالواو ِمِ:ناسخ ِمتصل ِاسمهاضمري ِرفع ِحمل ِيف ِالسكون ِعىل ،ِِبني

ِخربهاِمنصوبِوعالمةِنصبهِالفتحةِ.ِ:ِوسواءِم

                                                           

 ارِالفكرِ.د:ِطِِ،14532ِ،ِحديثِرقم83/112ِِ(ِتاريخِدمشقِالبنِعساكر1ِ)
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يعملِبرشطِأنِيتقدمهِنفيِأوِشبهِنفيِوهوِالنهيِواالستفهامِ،ِِ:القسم الثاني -

،ِوفتئِ،ِوانفكِ،ِوهذهِاألفعالِاألربعةِكلهاِتفيدِزالِ،ِوبرحِ:وهوِأربعةِأفعال

ِاستمرارِاتصافِاملبتدأِباخلربِ.

ِِِتعاىل:وشاهدِتقدمِالنفيِعليهاِقولهِِ ِخُمْتملِِفنيم اُلونم زم المِيم ِ،(112:هود)ِوم

ِ ِِِتعاىل:وقوله اكِِفنيم ِعم ْيِه لم ِعم حم رْبم ِلمنِنَّ اُلوا ِِ(،91:طه)ِقم اُلوْاِِِتعاىل:وقوله قم

ا ِتم ْذُكُرُِيوُسفم ْفتمُأِتم الِتفتأِ،ِ:مقدرِأيِ–هناِِ–فحرفِالنفيِِ،(22:يوسف)ِهللِتم

ِحيثِكانِالفعلِمضارعًِإالِيفِِاوالِيكونِحمذوفًِ ِاحلالة ِواقعًِهذه يفِجوابِِاا

القسم
(4)

ِناقصفِ:ِفتفتأِ، ِناسخ ِمضارع ِواسمهِعل ِتقديرهِِ:، ِمسترت ضمري

ماِانفكِِ:ِحملِنصبِخربهِ،ِوتقول،ِمجلةِفعليةِيفِِومجلةِتذكرِيوسفِ(،)أنت

ِ.املطرِنازاًلِ

نحوِِ،ِهِ)ما(ِاملصدريةِالظرفيةِوهوِ)دام(يعملِبرشطِأنِتتقدمِ:القسم الثالث -

ِ يًّاِتعاىل:قوله ِحم ُِدْمُت ا ِمم
اةِ كم الزَّ ِوم ِة الم ِبِالصَّ اِِن أمْوصم مدةِِ:أيِ،(31:مريم)ِوم

ِحيًِّ ِادوامي ،ِ ِمع ِتؤول ِألهنا ِ؛ ِمصدرية ِ)دواموسميتِ)ما( ِباملصدر ِ(،الفعل

ِهناِتدلِعىلِالظرفيةِوهيِاملدةِ.وظرفيةِ؛ِأل

ِ

*ِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِ*ِ

                                                           

 .1ِ/542ِِ(ِابنِعقيل:1)
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 أفعال املقاربة

 

هذاِهوِالقسمِالثاِنِمنِنواسخِاجلملةِاالسميةِوهوِكادِوأخواهتاِوهذهِ

ِعىلِسبيلِاملجازِاملرسل ِليستِكلهاِِ؛ِاألفعالِتسمىِ)أفعالِاملقاربة( ألهنا

ِلِهيِعىلِثالثةِأقسامِ:للمقاربةِ،ِب

ِكادِ،ِوكربِ،ِوأوشكِ.ِ:ماِدلِعىلِاملقاربةِوهي:أحدها -

ِخلولقِ.اعسىِ،ِوحرىِ،ِوِ:ماِدلِعىلِالرجاءِوهيِ:والثاني -

ِمنها :والثالث - ِوهيِكثرية ِوالرشوعِيفِاخلربِ، ِدلِعىلِاْلنشاء ِ،ِِ:ِما أنشأ

ِ.ِوعلق ِوطِفق ،ِ ِوجعل ،ِ ِوأخذ ،ِ ِوبدأ ِتسمِ، ِذلكِفإن ِبأفعالِوعىل يتها

ِاملقاربةِهوِمنِبابِتسميةِالكلِباسمِالبعضِ.

ِاألفعالِتعملِع ِ،واهتا(ِفتدخلِعىلِاجلملةِاالسمية)كانِوأخِملوهذه

ِ ِوتنصبِاخلربِِاسًًمِوترفعِاملبتدأ ،ِ ِأنِِخرًباهلا ِيشرتطِفيه ِإالِأنِخربها ،ِ هلا

ِقِهباِِ.ن(ِاملصدريةِأوِغريِمسبويكونِمجلةِفعليةِفعلهاِمضارعِمسبوقِبـِ)أ

ِ

*ِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِ*ِ
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 إن وأخواتها

ِ ِواخلربِفتنصبِاملبتدأ ِتدخلِعىلِاملبتدأ ِوترفعِِاسًًمِهيِأحرفِثًمنية ،ِ هلا

ِ ِلتكِخرًبااخلرب ِ)إّن( ِاختريت ِوإنًم .ِ ِأُِهلا ِِامًِّون ِللباب ِدورانًِ؛ ِأكثر يفِِاألهنا

ِ ِاحلديثِمنِأخواهتا ِأخواهتا، ِاختصاصاتِمنِدونِسائر ِهلا ِِوألن فهمزهتاِ،

ِوعىلِمعمولِوجوازًِِوجوًباتفتحِوتكِّسِ ،ِ ِاالبتداءِعىلِخربها ِوتدخلِالم ،ِ ا

ِ.ِوسيأِتِكلِهذاِمفصاًلِِ،عىلِاسمهاِخربهاِ،ِو

ّنِ،ِوليتِ،ِولعّلِ،ِوعسىِيفِإّنِ،ِوأّنِ،ِوكأنِ،ِولكِ:وهذهِاألحرفِهي

ِ،ِو)ال(ِالنافيةِللجنسِ.لغة

ِاخلربِ(، وأنَّ فـ )إنَّ - ِنسبة ِهذهِِلتأكيد ِعن ِاْلنكار ِالشكِأو ِونفي ِاالسم إىل

ِِ،النسبة ِقوله ِالكريم ِالقرآن ِمن ِ)إّن( إِِِِتعاىل:وشاهد ةٍِوم ْغِفرم ِمم ِلمُذو بَّكم ِرم نَّ

اِبِل ِاْلِعقم ِديُد ِلمشم بَّكم ِرم إِنَّ ِوم ُِظْلِمِهْم ىلم ِعم ِاألوىلِِ،(2:الرعد)ِ لنَّاِس ِ)رّب( فـ

د(ِاخلربانِاألولِ،ِوِ)ذو(ِو)شديالمةِنصبهِالفتحةِوالثانيةِاسمِإنِمنصوبِوع

مرفوعِوعالمةِرفعهِالواوِألنهِمنِاألسًمءِالستةِ،ِوالثاِنِمرفوعِوعالمةِرفعهِ

ِِِتعاىل:الضمةِ.ِوشاهدِ)أّن(ِقولهِ ِأمنَّ ُموْا ِِاهللاْعلم أمنَّ اِبِوم ِديُدِاْلِعقم ُفوٌرِِاهللشم غم

ِحيٌمِ ِ.(92:املائدة)ِرَّ

ِيتوهمِثبوتهِأونفيهِمِ:وهو،ِلالستدراكِِ:(لكنَّ) و - نِـتعقيبِالكالمِبرفعِما

ِتفيدِمعِاالستدراكِالتوكيدِ.قالِ ِإىلِأهنا ِوذهبِمجاعة ِالسابقِ، ِتعاىل:الكالم

ِ ِِاهللإِنَّ ِِالم ُهْمِيمظْلُِمونم ِأمنُفسم ِالنَّاسم لمـكِنَّ ْيًئاِوم ِشم ْظلُِمِالنَّاسم فـِِ،(44:يونس)ِيم
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،ِاسمهاِمنصوبِوعالمةِنصبهِالفتحةِ:،ِالناسِحرفِاستدراكِونصب(ِنَِّكِِ)لِم

مضافِإليهِ،ِيظلمون:ِفعلِ:أنفسِ،ِمفعولِبهِمقدمِوهوِمضافِوهمِ:أنفسهم

مضارعِمرفوعِوعالمةِرفعهِثبوتِالنونِ،ِوواوِاجلًمعةِفاعل،ِواجلملةِالفعليةِ

ِ(ِ.نَِّكِِيفِحملِرفعِخربِ)لِم

ِكأنّّّّّ) و - ِاملؤكدِ:( ِللِللتشبيه ِالكافِاملفيدة ِمركبِمن ِألنه ِ؛ ِتشبيه ،ِ) و)أمنَّ

نحوِقولهِ،ِاِجامًدِِاسًًمِوإنًمِتكونِ)كأن(ِللتشبيهِإذاِكانِخربهاِِ،املفيدةِللتأكيدِ

ِِتعاىل: نتمرِشٌ اٌدِمه رم ُْمِجم أمهنَّ اِثِكم ِاأْلمْجدم ِِمنم ُْرُجونم فـِ)كأن(ِحرفِِ،(8:القمر)َِيم

ِخربهاِ.(ِجراد)اسمهاِ،ِو(ِهم)تشبيهِونصبِ،ِو

ِيفِالدارِ،ِوكأنِاكأنِعليًِِّ:ِمشتقاِنحوِاسًًمِهِمجلةِ،ِأوِوإذاِكانِخربهاِشبِِِِ

:ِكأنِِنحو،ِوقدِتأِتِلتقريبِالزمانِأوِاملكانِِ،قادمِ،ِفإهناِتكونِللشكِِاحممًدِ

للتحقيقِإذاِأريدِهباِِ-أيًضاِ-وكأنِاْلسكندريةِقريبةِ،ِوقدِتأِتِِ،الشتاءِقادمِ

ِ.ِفعاًلِيِصافيةِكأنِالسًمءِصافيةِ،ِوهِ:كقولك،ِتأكيدِأمرِواقعِ

ِ:نحوِ:فاألول،ِطلبِماِالِطمعِفيهِ،ِأوِماِفيهِعِّسِِ:وهو،ِللتمنيِِ:(تْيَل) و -

فإنِِ،ِفأحجِليتِِلِمااًلِِ:نحوِقولِمنقطعِالرجاء:ِليتِالشبابِعائدِ،ِوالثاِنِ

ِ،ِ،ِوحصولِاملالِممكنِولكنِفيهِعِّسعودِالشبابِالِطمعِفيهِالستحالتهِعادةِ

قُِِِتعاىل:قالِ يم اًباوم اِلمْيتمنِيُِكنُتُِترم افُِرِيم ِحرفِمتنٍِِّ:(ِليت)فـِ(،41ِ:النبأ)ِوُلِاْلكم

ِ.رفعِخربهاِيفِحملًباِاوكنتِترِاسمها،ِ:والياء،ِوالنونِللوقايةِِ،ِونصب

ِنحوِقولهِ،ِِاِتفيدِالرتجيِيفِاألمورِاملحبوبةـاِأهنـواألشهرِيفِمعناهِ:( لعلَّ) و -
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ِِتعاىل: لَّ ِأمْمًراحُيْدِِِاهلللمعم لِكم ِذم ْعدم ِِِِِِِ(ِ.1:الطالق)ُِثِبم

ِ ِقوله ِنحو ِاملكروهة ِاألمور ِيف ِلإلشفاق ِتأِت اِخٌعِِِتعاىل:وقد ِبم لَّكم عم لم فم

ًفا ِديِثِأمسم ِاحْلم ا ذم ِهِبم ُِْيْؤِمنُوا َِلَّ ِإِن اِرِهْم ِآثم ىلم ِعم كم ْفسم ِفإنِاهللِتعاىلِِ،(2:الكهف) نَّ

ِأنِيقتلِنفسهِوإنًمِيشفقِعليهِ.ِم()صىلِاهللِعليهِوسلِالِيرجوِمنِنبيه

ِ ِوردتِ)لعلَّ ِوقد ِيفِقوله ِالِيمكنِوقوعه ِفيًم اِِِتعاىل:( ِيم ْوُن ِفِْرعم الم قم وم

ِ ْبُلُغِاأْلمْسبمابم ِأم ًحاِلَّعميلِّ ْ اُنِاْبِنِِِلِرصم امم فإنِبلوغِالسًمواتِأمرِِ،(32:غافر)ِ هم

ِ.بالنسبةِلهِأمرِممكنغِالسًمواتِأنِبلوِ-بجهلهِِ-غريِممكنِولكنِفرعونِتوهمِ

ِِخرب )إن( وأخواتها بني التقديم والتأخري : -

توسطهِبينهاِِ-أيًضا-اِوالِجيوزِهنِعليهنِمطلقًِهذهِاألحرفِالِيتقدمِخرب

ِجمروًراوِجاًراأوِِظرًفا(ِواخلربِعسىِ،ِوالوبنيِاسمهاِإالِإذاِكانِاحلرفِغريِ)

جمِِِتعاىل:نحوِقولهِ ااًلِوم ْينماِأمنكم ِلمدم ِإِنَّ ِيِفِوقولهِتعاىلِِ،(15:املزمل)ِِحيًًم إِنَّ

ىِ ْشم ًةِملِّمنَِيم ِلمِعرْبم لِكم ِذلك(ِخربانِمقدمان،ِ)يففـِ)لدنيا(ِوِ،(52ِ:ِالنازعات)ِذم

ِ(ِوِ)عربة(ِاسًمنِمؤخرانِ.وِ)أنكااًلِ

ِإهناِ ِحيث ،ِ ِوالتأثري ِالعمل ِيف ِاألحرفِضعيفة ِهذه ِذلكِألن ِكان وإنًم

ِبالفعلِولذل ِفالِعملتِلشبهها ِتقدمِعليها كِالِتقوىِعىلِالعملِيفِاخلربِإذا

ِ،ِوالِأسٌدِقائمِإنِحممًدِِ:ِيصحِأنِيقال ِ،ِبلِيلزمِترتيبِمعموليهاِكأنِعليًِِّا ا

ِكًمِقلناِ.ِجمروًراوِجاًرااِأوِثمِاخلربِ.ِإالِإذاِكانِظرفًِِأواًلِاالسمِ

ِزةِ)إن(ِيفِجيبِكِّسِمهِ:وجوبِالكِّسِ:أواًلِ : ( بني الكسر والفتحهمزة )إنَّ -

ِمنها:ِ،ِكلِموضعِالِجيوزِأنِتؤولِهيِوماِبعدهاِبمصدرِ،ِوذلكِيفِمواضع
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ِ،ِحقيقةِأيَِلِيسبقهاِيشءِلهِأنِتقعِيفِابتداءِالكالمِحقيقةِ،ِأوِحكًًمِِ-1ِ

ِ ِبتلكِاجلملة ِتعلق ،ِ ِقوله ْدرِِِِتعاىل:نحو ِاْلقم ِة ِلمْيلم ِيِف ْلنماُه ِأمنزم ا ،ِ(1:القدر)ِإِنَّ

بِينًاِِتعاىل:وقولهِ ْتًحاِمه ِفم تمْحنماِلمكم اِفم ِ،ِوحكًًمِ(1:الفتح)ِإِنَّ (ِِكالواقعةِبعدِ)كالَّ

ِ ِقوله ِلميمطْغمىِِتعاىل:نحو انم نسم ِاْْلِ ِإِنَّ الَّ ِاالستفتاحيةِِ،(2:العلق)ِكم ِ)أال( أو

ِ ِقوله ِِِتعاىل:نحو ِأمْولِيماء ِإِنَّ ُنوِاهللأمال ْزم ِحيم ُِهْم الم ِوم ْيِهْم لم ِعم ْوٌف ِخم ِنِمالم

25ِ:يونس) ِِ:أوِ)بىل(ِنحو( ِبمِصرًيا ِبِِه انم ِكم ُه بَّ ِرم ِإِنَّ أوِِ(،12:االنشقاق)ِبمىلم

اِِ:النداءِنحو نم ُهِأم ىِإِنَّ اُِموسم كِيُمِِاهلليم ِزيُزِاحْلم ِ(ِ.9:النمل)ِاْلعم

ِاأنِتقعِجوِ-5ِ ِالالمِفاألولًِبا ِأوِذكرِويفِخربها ِ:لقسمَِلِيذكرِفعلهِ،

اْلكِتماِبِاملُْبنِِيِ*ِحمِِتعاىل:نحوِقولهِ ةٍِِوم كم بمارم ٍةِمه ْلنماُهِيِفِلمْيلم اِأمنزم -1:الدخان) إِنَّ

ْلِفُِِِتعاىل:كقولهِِ:والثاِن(،3ِ حيم ِبِِـوم نكُِِاهللونم اُِهمِمِّ مم ُْمِملمِنُكْمِوم ِ:التوبة)ِْمِـإهِنَّ

ِ*ِوقولهِتعاىلِِ،(22 اْلعمِْصِ ِِوم ِلمِفيُِخِّْسٍ انم نسم ِاْْلِ ِ(ِ.1ِ،5:عِصال)ِإِنَّ

3ِ-ِِ ِبالقول ِحمكية ِتقع ِأن ِتعاىل، ِقوله ِِِ:ِنحو الم قم ُكمِِْاهللوم عم ِمم ِإِِنِّ

ِِِتعاىل:وقولهِِ،(15:املائدة) ِِاهللُقْلِإِنَّ لم ِأمنُِينمزِّ ىلم اِدٌرِعم ًةِِقم ِِ.(38ِ:األنعام)ِآيم

ِاْلكُِِِ:نحوِقولهِتعاىل،ِأنِتقعِيفِصدرِمجلةِالصلةِِِ-4ِ يْنماُهِِمنم آتم ِوم اِإِنَّ نُوِزِمم

ِ ِة ِاْلُقوَّ ُِأوِِل ِبِاْلُعْصبمِة ِلمتمنُوُء ُه احِتم فم ِِ،(82ِ:القصص)ِمم ِموصول ِاسم ِ)ما( ،ِفـ

ِومجلةِ)إنِمفاحته(ِصلتهِ.

واءِكانتِمقرتنةِبالواوِأوِغريِمقرتنةِ،ِـأنِتقعِيفِصدرِمجلةِاحلالِسِ-2ِ

ِأمْخِِِتعاىل:نحوِقولهِِ:فاألول ًمم بِهـكم ِرم كم جم ِمِِـرم ْيتِِكم ِريقًِـنِبم ِفم إِنَّ ِوم قِّ ِبِاحْلم نِمـكم ِاِمِّ

ِ اِرُهونم ِلمكم ِِِ:والثاِنِنحوِ(،2:األنفال)  املُْْؤِمننِيم لنِيم ِاملُْْرسم ِِمنم ْبلمكم ْلنماِقم ماِأمْرسم ِوم
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اِقِ ِيِفِاأْلمْسوم يمْمُشونم ِوم امم ِالطَّعم ُْمِلميمْأُكُلونم ِإهِنَّ ِ.(51:الفرقان)ِإاِلَّ

املِعلقِبالالمِأيِبعدِفعلِمنِأفعالِالقلوبِاملتِصفةِأنِتقعِبعدِعِ-2ِ

ُسوُلُهِِاهللوِمِالناصبةِملفعولنيِنحوِقولهِتعاىل:ِ ِلمرم ُمِإِنَّكم ْعلم فـِِ،(1:املنافقون)ِيم

ِملفعولنيِ ِفعلِمنِأفعالِالقلوبِالناصبة ِ)يعلم( وقدِعلقِعنِالعملِبسببِ،

ِِ(،الالمِيفِخربِ)إن عِِِْتعاىل:ونحوِقوله ِنم ْد ِقم ُقوُلونم ِالَِّذيِيم ِلميمْحُزُنكم ُه ِإِنَّ ُم ِلم

ُمواِِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِأماِإذَِلِتوجدِالالمِفتحتِاهلمزةِ(،33ِ:األنعام) اْعلم وم

ِ ُسولم ِفِيُكْمِرم ِِِ:وقولهِتعاىلِ، (8:احلجرات)ِِاهللأمنَّ ِأمنَّ ُموْا اْعلم ِِاهللوم نْيم ُوُلِبم حيم

ْلبِِهِ قم ِ(ِ.54:األنفال)ِاملْمْرِءِوم

ِتعاىل:حممدِإنهِكريمِ،ِونحوِقولهِِ:نحو،ِعنِاسمِذاتِِخرًباأنِتقعِِ-8ِ

ُِكوا ْْشم
ِأم الَِّذينم ِوم امْلمُجوسم ىِوم ارم النَّصم ِوم ابِئنِيم الصَّ ِوم اُدوا ِهم الَِّذينم ِوم نُوا ِآمم ِالَِّذينم إِنَّ

ِ ةِِِاهللإِنَّ ِاْلِقيمامم ْومم ْينمُهْمِيم ْفِصُلِبم نِاهللِيفصلِبينهم(ِخربِفجملةِ)إِ،(18:احلج)ِيم

(ِوماِعطفِعليهِوهيِأسًمءِذواتِ.ِتعاىل:لقولهِ ِالَِّذينم ِ)إِنَّ

اجلسِحيثِإنِالعاَلِجالسِ،ِوالعلةِيفِذلكِِ:أنِتقعِبعدِحيثِنحوِ-2ِ

ِو)إنَِِّ:أن ِإىلِاجلملِ، ِاْلضافة ِتلزم ِمجلةِ)حيث( ِبعدها ِوما ِاهلمزة ِاملكسورة )

ِهيِوماِبعدهاِيفِتأويلِمصدرِوهوِمفردِ.ف،ِ(ِاملفتوحةِمستقلةِ،ِبخالفِ)أنَِّ

جئتكِإذِإنِاجلوِصحوِ،ِوكِّستِ)إن(ِبعدِ)إذ(ِِ:أنِتقعِبعدِ)إذ(ِنحوِ-9ِ

ِلنفسِالتعليلِالسابقِمعِ)حيث(ِ.

ِ(ِيفِكلِموضعِتؤولِفيهِهيِوماِبعدهاِجيبِفتحِمهزةِ)إنَِِّ: وجوب الفتح:ثانيا -
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ِ:،ِومنِمواقعهوهذاِاملصدرِيعربِحسبِموقعهِيفِاجلملةِِ،بمصدرِ

ِِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِِفاعاًلِأنِيقعِِ-1ِ ِاْلكِتمابم ْيكم لم ْلنماِعم اِأمنزم نَّ ْكِفِهْمِأم ِْيم َلم وم
ِأم

ِ)يكفهم(ِِ،(21:العنكبوت) ِفاعل ِمصدر ِتأويل ِيف ِدخلتِعليه ِوما ِ)أّن( فـ

ِأوَِلِيكفهمِإنزاُلناِ.ِ:والتقدير

ٌرِِْلِـقُِِِاىل:ـتعوِقولهِـنح،ِأنِيقعِنائبِفاعلِِ-5ِ فم ِنم عم ُهِاْستممم نَّ ِأم َّ ِإِِلم ُأوِحيم

ِ نِّ ِاجْلِ نم فـِ)أن(ِوماِدخلتِعليهِيفِتأويلِمصدرِوقعِنائبِفاعلِِ،(1:اجلن)ِمِّ

ِاستًمُعِ.ِ:تقديره

ِمفعواًلِِ-3ِ ِيقع ِأن ِغريِحمكيِبالقول ِِبه ،ِ ِتعاىل: ِقوله ِِنحو اُفونم م ِختم الم وم

ْكُتمِبِِ ْْشم
ِأم ُكْم نَّ ِيفِتأويلِمصدرِِ،(21:األنعام)ِِاهللأم ِدخلتِعليه ِوما ِ)أن( فـ

ِوالِختافونِإْشاككمِ.ِ:والتقدير،ِبهِِمفعواًلِوقعِ

ةًِِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِأنِيقعِمبتدأِِ-4ِ اِشعم ِخم ىِاأْلمْرضم ِتمرم اتِِهِأمنَّكم ِمْنِآيم ِوم

ِتقديرهِ،(39:فصلت) ِمبتدأ ِوقع ِتأويلِمصدر ِيف ِدخلتِعليه ِوما ِ)أن( ِ:ِفـ

ِ.ِومنِآياتهِرؤُيتك

ِِِ:ِتعاىلنحوِقولهِ،ِبحرفِاجلرِِجمروًراأنِيقعِِ-2ِ ِبِأمنَّ لِكم ِِاهللذم قه ِاحْلم ُِهوم

ِاجلرِِ،(25:احلج) ِبحرف ِجمرور ِمصدر ِتأويل ِيف ِعليه ِدخلت ِوما ِ)أن( فـ

ِبكونِاهللِهوِاحلق.ِ:تقديره

اأْلمِ ِ:ِتعاىلنحوِقولهِ،ِباْلضافةِِجمروًراأنِيقعِِ-2ِِِ ءِوم ًمم ِالسَّ بِّ رم وم ُهِفم ْرِضِإِنَّ

ثِْـحلممِ ِمِّ ُكْمِتمنطِقُِـقٌّ نَّ اِأم ِمم ِاِـ(ِومفاملصدرِاملؤولِمنِ)أنَِِّ،(53ِ:ِاتـالذاري)ِِونِمـلم
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ِمثلِنطقكمِ.ِ:ِباْلضافةِتقديرهِدخلتِعليهِيفِحملِجرِّ

ِذكرِ،ِبأنِيكونِِاأنِيقعِاملصدرِتابعًِِ-8ِ ِ،منهِِعليهِأوِبداًلِِمعطوًفاليشءِمما

ِِِ:تعاىلفاألولِنحوِقولهِ أمِنِّ ْيُكْمِوم لم ْمُتِعم ْنعم ِالَّتِيِأم تِيم ِاْذُكُروْاِنِْعمم يلم
ائِ نِيِإرِْسم اِبم يم

ِ املمنِيم ِاْلعم ىلم ِعم ْلُتُكْم ِوخربهاِِ،(48:البقرة)ِفمضَّ ِاملؤولِمنِأنِواسمها فاملصدر

ِ،اذكرواِنعمتيِوتفضيلكمِ:والتقدير،ِفِعىلِ)نعمة(ِالواقعِمفعوالِبهِمعطو

ِِِتعاىل:والثاِنِكقولهِ ِعُدُكُم ِيم إِْذ ِِاهللوم ِلمُكْم ما ِأمهنَّ تنِْيِ ىِالطَّائِفم ِ:األنفال)ِإِْحدم

ِأنَِِّ،(8 ِمن ِاملؤول ِ)إحدى(ِِفاملصدر ِمن ِاشتًمل ِبدل ِوخربها واسمها

ِ.ِِطائفتنيِكوهناِلكمِأوِملكتهاِلكموإذِيعدكمِاهللِإحدىِالِ:والتقدير

ِ)إنَِِّجيوزِ:(لفتحجواز األمرين )الكسر وا :ثالثا - ِمهزة ِكلِكِّسِوفتح ِيف )

ِبمص ِبعدها ِوما ِهي ِتأويلها ِفيه ِجيوز ِمواضعِموضع ِومن ،ِ ِتأويلها ِوعدم در

 :ذلك

1-ِِ ِاجلزاء ِفاء ِبعد ِتقع ِِ،أن ِقوله ُِسوًءاِِِتعاىل:نحو ِِمنُكْم ِملم ِعم ن ِمم ُه أمنَّ

ِحيٌمِ ُفوٌرِرَّ ُهِغم أمنَّ ِفم أمْصلمحم ْعِدِهِوم ِِمنِبم ِتمابم المٍةُِثمَّ هم ِ.(24ِ:األنعام)ِبِجم

ِِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِأنِتقعِموقعِالتعليلِِ-5 ُِهوم ُه ِإِنَّ ْدُعوُه ِنم ْبُل ِِمنِقم ُِكنَّا ا إِنَّ

ِحيُمِ ِالرَّ ه هُِ)ِ:والشاهدِيفِقولهِتعاىلِ(،52ِ:الطور)ِاْلربم ِهُِهوِمِإِنَّ ِ(ِ.اْلربم

ِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِأنِتقعِبعدِواوِمسبوقةِبمفردِصالحِللعطفِعليهِِ-3ِ إِنَّ

ى ْعرم ِتم الم ِوم ا ِفِيهم وعم ُ ِجتم ِأمالَّ ىِلمكم ِتمْضحم الم ِوم ا ِفِيهم ُأ ْظمم ِتم ِالم أمنَّكم ،112ِِ:ِطه)ِ*ِوم

119.)ِ
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ِِِنحوِقولهِتعاىل:،ِأنِتقعِبعدِ)الِجرم(ِوالغالبِالفتحِِ-4 ِِالم ِأمنَّ مم رم ِاهللجم

ِ اُِيْعلِنُونم مم ِوم ونم اُِيِِّسه ُمِمم ْعلم ِ(ِ.53)النحل:ِيم

فالفتحِِ،رهاِـبفتحِاهلمزةِوكس،ِلِـأماِأنكِفاضِ:نحوِ(،أما)عِبعدِأنِتقِ-2ِ

ِ،ِوالكِّسِعىلِأهناِحرفِاستفتاحِبمعنىِ)أال(ِ.ا)أما(ِبمعنىِحقًِِّعىلِأن

لقسمِوليسِيفِخربهاِالالمِ،ِفإنهِجيوزِيفِ)إِن(ِفتحِاهلمزةًِِباِاأنِتقعِجوِـ2ِ

بحرفِِجمروًراِمصدًراأماِالفتحِفعىلِتأويلِ)أن(ِواسمهاِوخربهاِِ،وكِّسهاِ

ِوالتقدير ِأوِحتلفيِعىلِكوِنِِ:اجلر ِالكِّسِفعىلِاعتبارِأًبا ِوأما ِالصبيِ، هلذا

ِ)إن(ِواسمهاِوخربهاِمجلةِمستقلةِالِحملِهلاِمنِاْلعرابِجوابِالقسمِ.

ِ:نحو،ِأنِتقعِبعدِمبتدأِهوِيفِاملعنىِقولِوخربهاِقولِوالقائلِواحدِِ-8ِ

ِيفِتأويلِمصدرِخريِالقولِإِنِأحدِاهللِ،ِف الفتحِعىلِجعلِ)أن(ِوماِبعدها

ِ ِوالكِّسِعىلِِخرًباوقع ،ِ ِاهلل ِحدي ِالقول ِخري ِوالتقدير: ِ)خري( ِاملبتدأ عن

ألهناِنفسِاملبتدأِيفِِ؛ِعنِاملبتدأِوالِحتتاجِإىلِرابطِخرًباجعلهاِمجلةِوقعتِ

نَِلِعلميِأِنِأحدِاهللِ،ِوإِ:نحو،ِعنِقولِفتحتِِخرًباتقعِِفإنَِلِ،املعنىِ

:ِوقوِلِ،ِإِنِمؤمنِ:ِنحو:ِقوِلِِ،ِِاختلفِالقائلِكِّستِأوِاِقواًلِيكنِخربه

ِاِحيمدِاهلل.ِإنِزيًدِ

مرضِعيّلِحتىِإهنمِِ:نحو،ِأنِتقعِبعدِحتىِ،ِوَيتصِالكِّسِباالبتدائيةِِ-2ِ

ِِ.عرفتِأموركِحتىِأنكِفاضلِ:نحو،ِالِيرجونه،ِوالفتحِباجلارةِأوِالعاطفةِ
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نحوِقولِالشاعرِ،ِالفجائيةأنِتقعِبعدِإذاِِ-9ِ
(1)

ِ:ِ

ِهاِزمِِـاِواللـنهِعبُدِالقفإإذِِِِِِِِاِقيلِسيًدِكًماِوكنتُِأرىِزيًدِ

فإذاِأمرهِالعبوديةِ،ِوأماِالكِّسِفعىلِأهناِمجلةِِ:ِفالفتحِعىلِتأويلِمصدرِتقديره

ِمستقلةِعًمِقبلهاِ.ِ

*ِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ*ِ

                                                           

كًمِقيلِفإذاِهوِيتبنيِمنِ،ِاِاِسيدًِكنتِأظنِزيًدِِواملعنى:ِ،ِوالبيتِمنِالطويل،ِِ(َِلِيعرفِقائله1)

 .1ِ/332ِِ،339ِِأمرهِأنهِذليلِخسيسِ.ِأوضحِاملسالكِ
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 الم االبتداء

 

ْبٌدِِِتعاىل:نحوِقولهِِ،ِاألهناِتدخلِعىلِاملبتدأِكثريًِسمِسميتِهبذاِاال       لمعم وم

ِ ٍك رْشِ ِمه ن ِمِّ رْيٌ ِخم ْؤِمٌن ِتعاىلِ(،551:البقرة)ِمه ِيِفِِِ:وقوله ْهبمًة ِرم ده ِأمشم منُتْم ِألم

ِ نم وفائدةِهذهِالالمِتوكيدِمضمونِاجلملةِاملثبتةِِ(،13:احلرش)ِِاهللُصُدوِرِهمِمِّ

؛ِهذهِالالمِباملزحلقةِِ-ِأيًضاِ-وتسمىِ،ِاهاِأوِإنكارهاِوإزالةِالشكِعنِمعن

صدرِالكالمِ،ِلكنِملاِكانتِللتوكيدِ،ِو)إن(ِتفيدِالتوكيدِ،ِِاألصيلِألنِمكاهناِ

ِإىلِ ِوزحلقتِالالم ،ِ ِلعملها ِفقدمتِ)إن( ِاجتًمعِحرفنيِبمعنىِواحد كرهوا

 اخلربِ.

ِهي :( املكسورة يف مواضع وتدخل الم االبتداء بعد )إنَِّ-

ِ.امثبتًِِِ-بِِِِِِِِ.ِِاأنِيكونِمؤخرًِِ-أِِِِ:برشوطِثالثةِ:اخلربِ-1ِ

ِِتعاىل:اخلربِاملفردِ،ِنحوِقولهِِ:ويشملِذلكِ،غريِماٍضِجمردِمنِ)قد(ِ-جـِ إِنَّ

اء عم ِالده ِميُع ِلمسم يبِّ ِنحوِِ(،39:إبراهيم)ِرم ِمضارع ِفعلها ِالتي ِالفعلية واجلملة

ِ ِتعاىل: ِقوله بَّكم ِرم إِنَّ ِِوم ُِيْعلِنُونم ا مم ِوم ُِصُدوُرُهْم ُِتكِنه ا ِمم ُم ِ،(84:النمل)ِلميمْعلم

ِِِتعاىل:نحوِقولهِِواجلملةِاالسمية اِرُثونم نمْحُنِاْلوم ُنِميُتِوم اِلمنمْحُنُِنْحيِيِوم إنَّ ِوم

ِِتعاىل:نحوِقولهِِوالظرفِ،ِ(53:احلجر) إِنَّ ِاملُْْحِسننِيِمِاهللوم ِ:العنكبوت)ِملممعم

ظِيمٍِِ:تعاىلِقولهِنحو ارِواملجرورواجل،ِِ(29 ِلمعمىلُِخُلٍقِعم إِنَّكم ِ.ِ(4:القلم)ِوم

ِفالِتدخلِعىلِخربِِِِ ِاختلِْشطِمنِالرشوطِالثالثةَِلِتدخلِالالمِ، فإذا

ِاسمها)إنِّ ِعىل ِتقدم ِإذا ِتعاىلِ،ِ( ِقوله ِِنحو :ِِحيًًم جم ِوم ااًل ِأمنكم ْينما ِلمدم ِِِإِنَّ
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15ِ:املزمل) ِامل( ِوالِعىلِاخلرب ِنفي ،ِ ِتعاىل: ِقوله ِنحو ِِاهللإِنَّ ِالنَّاسم ْظلُِم ِيم الم

ْيًئا والِعىلِاجلملةِالفعليةِالتيِفعلهاِماضِغريِمقرونِبـِ)قد(ِِ،(44:يونس)ِشم

ِِتعاىل:نحوِقولهِ ُنوًحاِِاهللإِنَّ ِوم مم ىِآدم ِ.(33:آلِعمران)ِاْصطمفم

ِوطِأربعةِ:وتدخلِالمِاالبتداءِعىلِمعمولِاخلربِبرشِ:معمولِاخلربِـ5ِ

ِبِـِكونهِغريِحالِأوِمتييزِ.ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ.أِـِتقدمهِعىلِاخلرب

ِ،ِعليهاِدِـِأالِيكونِاخلربِمشتماًلِِِِ.مِلدخولِالالاِـًجـِـِكونِاخلربِصاحل

ُهونِمِتعاىل:وشاهدِذلكِقولهِ ْعمم هِتِْمِيم ْكرم ُْمِلمِفيِسم ِإهِنَّ ْمُركم ِفـِ،(85:احلجر)لمعم

ِ.)لفيِسكرهتم(ِمعمولِلـِ)يعمهون(

ِمِ)إن(ِبرشطِأنِيتأخرِعنـلِالمِاالبتداءِعىلِاسـ:ِجيوزِأنِتدخِاسمِ)إن(ِ-3ِ

ًةِملِِِِّتعاىل:نحوِقولهِ،ِاخلربِِ ِلمِعرْبم لِكم ِيِفِذم ىـمإِنَّ ْشم وقولهِ،ِ(52ِ:النازعات)ِنَِيم

ىِ*ِِتعاىل: ْينماِلمْلُهدم لم ِعم ِلمنماِلمآْلِخِِإِنَّ إِنَّ ِوم اأْلُوىلم ِوم ةم ِ.ِ(15ِ،13:الليل)ِرم

:ِوتدخلِهذهِالالمِعىلِضمريِالفصلِبالِْشطِأوِقيدِ،ِنحوِضمريِالفصلِ-4

ِ ِلِمِِتعاىل:قوله ا ـذم ِهم ِإِلِمـإِنَّ ِِمْن ا مم ِوم قه ِاحْلم ُص ِاْلقمصم ِـُهوم ِإاِلَّ ِِاهللِـٍه إِنَّ ِـلِمِاهللوم ُِهوم

ِ كِيُم ِاحْلم ِزيُز ِعمران)ِاْلعم ِالقصصوالشاِ،(25:آل ِ)هلو ِاآلية ِيف )هلوِوِ(،هد

حيثِدخلتِالمِاالبتداءِعىلِضمريِالفصلِ،ِفإنِأعربِهذاِالضمريِ،ِالعزيز(ِ

ِبعدهِ ِوما ِواخلربِخربِ)إن(ِخرًبامبتدًأ ِ،الِيكنِضمريِفصلِواجلملةِمنِاملبتدأ

ِ ِالواقعِمجلةِاسمية ِ؛وسميِضمريِفصلِِ،وتكونِالالمِدخلتِعىلِخربِ)إن(

ِاخل ِبني ِيفصل ِألنه ِوالصفة ِرب ِقلت، ِالقائمِ:ِفإذا ِِحممد ِيكونِ، ِأن احتمل
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هوِالقائمِ،ِتعنيِأنِيكونِِ:عنهِ،ِفإذاِقلتِخرًبا)القائم(ِصفةِملحمدِوأنِيكونِ

عنِحممدِخرًباالقائمِ
(1)

ِ.ِ

 :اقرتان )ما( الزائدة بإن وأخواتها -

 

ِبـِ)ما(ِتقرتن ِعنِالعملِوتزيلِاختصاصهاِالزائدة ِفتكفها ِ)إن(ِوأخواهتا

ِيبطلِِسميةِوهتيئهاِللدخولِعىلِاجلملِالفعليةخولِعىلِاجلملِاالبالد ،ِوهبذا

ِلزوالِا إالِ)ليت(ِفإنِ)ما(ِِ،ِألنِالعملِفرعِاالختصاصِ؛ِختصاصهاعملها

ِات ِإذا ِفتعملالزائدة ِتبقىِعىلِاختصاصها ِعىلِِ،ِوجيوزِأنِهتملِحاًلِِصلتِهبا

ِأخواهتاِ.

اُلوْاِِتعاىل:صاهلاِبـِ)ما(ِالزائدةِقولهِفمنِشواهدِإمهالِ)إن(ِاملكسورةِالت قم

ُِمْستمْهِزُؤونِم ِنمْحُن ًمم ِإِنَّ ْكْم عم ِمم ا فـِ)إنًم(ِغريِعاملةِوقدِدخلتِ،ِ(14ِ:البقرة)ِإِنَّ

ُقْلِِِ:عىلِاجلملةِاالسميةِ،ِومنِشواهدِدخوهلاِعىلِاجلملةِالفعليةِقولهِتعاىل

ُكْمِ ِإهِلمُ ًمم نَّ
ِأم َّ ىِإِِلم ُِيوحم اِحٌدِإِنًَّمم ِ.(112:األنبياء)ِإِلمٌهِوم

ِِِِِِ

*ِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِ*ِ

                                                           

 .1ِ/385ِ(ِْشحِابنِعقيل1ِ)
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 )ال( النافية للجنس

ِويرفعِِ ِفينصبِاملبتدأ ِ)إن( ِعمل ِيعمل ِللجنسِحرفِناسخ ِالنافية )ال(

ِاخلرب،ِوإنًمِعملتِ)ال(ِهذهِعملِ)إن(ِملشاهبتهاِهلاِمنِأربعةِأوجه:

ِِ:أحدها - ِةِ.ِمنهًمِيدخلِعىلِاجلملةِاالسميأنِكالًّ

ِِ:الثاني - ِوِ)إن(ِلتأكيدِاْلثباتِ.،ِفـِ)ال(ِلتأكيدِالنفيِِ،ِمنهًمِللتأكيدِأنِكالًّ

ِأنِ)ال(ِنقيضةِ)إن(ِواليشءِحيملِعىلِنقيضهِكًمِحيملِعىلِنظريهِ.ِ:الثالث -

ِأنِكِ:الرابع - ِالكالم ِصدر ِله ِيفِالعملِِ،الِمنهًم ِعىلِ)إن( ِحممولة وألنِ)ال(

ِ:ِمنها،ِةِأمورِكانتِأقلِمنهاِدرجةِيفِعد

ِِ.ااِومضمرًِمِ)إن(ِفإنهِيكونِظاهرًِأماِاس،ِاِاهرًِـأنِاسمِ)ال(ِالِيكونِإالِظِ-1ِ

ِأماِاسمِ)إن(ِفإنهِيكونِنكرةِومعرفةِ.ِ،كرةِـأنِاسمِ)ال(ِالِيكونِإالِنِ-5ِ

اِوأوِِظرًفاهاِإذاِكانِـدمِخربهاِعىلِاسمـ)ال(ِالِجيوزِأنِيتقِ-3 ،ِِجمروًراجارًّ

ِن(ِذلكِ.وجيوزِيفِ)إ

ِواسمِ)إن(ِينونِ.،ِأنِاسمِ)ال(ِالِينونِِ-4ِ

ِوالرفعِيفِاخلربِبالِقيدِأوِْشطِ-2ِ (ِتعملِالنصبِيفِاملبتدأ أماِِ،ِأنِ)إنَّ

ِفإهناِتعملِهذاِالعملِبرشوطِ.ِ)ال(

فإذاِكانِاسمِ)ال(ِ،ِِاِباملضافوشبيهًِِاومضافًِِايأِتِاسمِ)ال(ِمفردًِِ :م ) ال (ـاس -

 اِبهِبنيِعىلِماِكانِينصبِبهِ.مضافِوالِشبيهًِِغريِ:أي،ِاِمفردًِ
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ِمفردًِِِ ِكان ِتكسريفيبنىِعىلِالفتحِإذا ِمجع ِأو ِِ،ا ِِتعاىل:نحوقوله ُِظْلمم الم

ِِ ِإِنَّ اِبِِاهللاْليمْومم سم
يُعِاحْلِ ِ ِِاهللوِمِِتعاىل:وقولهِ،ِ(18ِ:غافر)ِرسم قِّبم ُْكُمِالمُِمعم حيم

ِ ْكِمِه ْينمُهْمِِِتعاىل:وقولهِ،ِ(41ِ:الرعد)ِحِلُ ِبم ابم ِأمنسم الم وِرِفم ِيِفِالصه ُِنِفخم ا ِفإِذم

ِالِرجالِعندناِ،ِالِطالبِفامهون.ِ:ونحو،ِ(111ِ:املؤمنون)

وأماِإذاِكانِاسمِ)ال(ِمجعِمؤنثِساملاِفإنهِجيوزِفيهِالبناءِعىلِالكِّسِأوِِِِ

ِفراقِالشبابِ:ِنحوِقولِسالمةِبنِجندلِيبكيِعىلِ،ِعىلِالفتح

ِ ِالشبابم ْدِإنَّ واُقبهُِِالذيِجمم ِلِلشيبِِِِِِِِِِِعم ِوالِلذاتم فيِهِنملذه
(1)

ِ

إذاِكانِمثنىِِويبنىِعىلِالياء،ِحيثِروىِبفتحِالتاءِوكِّسهاِيفِ)لذات(ِِِ

ِنحوِقولِالشاعرِ:ِ،اـمًِـأوِمجعِمذكرِسال

ادِاملنـولكِِِِِِفالِإلفنِيِبالعيشُِمّتعاِزِّتع تمابُعِـْنِلُورَّ وِنِتم
(2)

ِ

)مّتعا(ِبالبناءِللمفعولِِو،ِتثنيهِ)إلف(ِاسمِ)ال(ِمبنيِعىلِالياءِـِ)إلفني(ِف

ِِِ.ِخربها

وقولِالشاعرِ
(3)

: 

ِوالِآـناُسِالِبنـُرِالـحُيْش نمِـبِِِِنيم ْدِعم قم ِإالِوم  ْتُهْمُِشُئوْنِـاءم

                                                           
 .5ِِ/9ِ(ِالبيتِمنِالبسيطِـِأوضحِاملسالك1ِ)

تكلفِالسلوانِ،ِوتأسِبالذينِوردواِحياضِاملوتِِواملعنى:،ِيعرفِقائلهِ،ِوهوِمنِالطويلِ(َِِل5ِ)

ِولكنِالناسِيتواردونِعىلِاملوتِ.ِْشحِالتِصيح،ِمنِقبلِ،ِفإنكِالِجتدِصديقنيِمتعاِبالبقاءِ

1ِِ/539. 

لقيامةِمعنياِيريدِأنِكلِواحدِسيكونِيفِيومِاِواملعنى:ِ،ِ(َِلِيعرفِقائلهِ،ِوالبيتِمنِاخلفيف3)

 .1ِِ/11ِبشأنهِغريِقادرِعىلِالتفكريِيفِغريهِ.ِأوضحِاملسالكِ
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ِاءِ،ِوِ)آباء(ِمجعِ)أب(ِعطفِعىلِم(ِمجعِ)ابن(ِاسمِالِمبنيِعىلِاليافـِ)بنني

ِقبلهِ.ِ

 :) ال (حذف خرب  -

ومنِِ،ِوجبِذكرهِوالِيمكنِاستنتاجهِأوِختمينهِكانِخربِ)ال(ِجمهواًلِإذاِِِِِ

ِفِيهِِِتعاىل:ذلكِقولهِ ْيبم ِرم ِِتعاىل:،ِوقولهِ(5:البقرة)ِالم ِأمنتم ِلمنماِإِنَّكم ِِعْلمم الم

ِاْلُغُيوِبِ الَُّم 119ِ:املائدة)ِعم )ِ ،ِ ِِِتعاىل:وقوله امم ُِمقم ِالم ْثِربم ِيم ِأمْهلم ا ِيم ِلمُكْم

13ِ:األحزاب) ِوختمينهِ( ِاستنتاجه ِويمكن ِغريِجمهول ِ)ال( ِخرب ِكان ِإذا وأما

ىِِِتعاىل:نحوِقولهِِ،ِفحذفهِكثريِعندِاحلجازينيِوالزمِعندِالتميميني لمْوِتمرم وم

ِ ِفمْوتم الم ِفم ِزُعوا ِفم 21ِ:سبأ)ِإِْذ ِتعاىل:أي( ِوقوله ،ِ ِِِ:هلم رْيم ِضم ِالم اُلوا ِقم

ِلينا.عِ:أي(21ِ:الشعراء)
ِ

*ِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِ*ِ
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 ظن وأخواتها

ِاملبتدأِِِِ ِفيصري ،ِ ِواخلرب ِاملبتدأ ِأصلهًم ِتنصبِمفعولني ِالتي ِاألفعال هي

ِ:ِومهاِنوعانِ،اِثانيًِِمفعواًلِهلاِ،ِواخلربِِأواًلِِمفعواًلِ

 أفعال القلوب . :النوع األول -

،ِوليسِكلِقلبيِأنِمعانيهاِقائمةِبالقلبِِ:ِواملقصودِبكوهناِأفعالِقلوبِِِ

،ِعرفِ،ِوخافِ،ِوكرهِ:نحو،ِواحًداِمفعواًلِبلِمنهِماِينصبِِ،ينصبِمفعولني

واألفعالِالقلبيةِالناصبةِِ،تفكرِ،ِوحزنِ،ِوجبنِِ:وفهمِ،ِومنهاِماِهوِالزمِنحو

ِ:أقسامملفعولنيِأصلهًمِاملبتدأِواخلربِأربعةِ

ِيقينًِِ:أحدها ِاخلرب ِيف ِيفيد ِأفعالما ِأربعة ِوهو ِ،ِ:ا ِوتعلمِِوجد ،ِ وألفى

ِ،ِودرىِ.ِعلمِابمعنىِ

ابًِراِنحوِقولهِتعاىل:ِ،ِوجد:ِبمعنىِعلمِِِ-1ِ اُهِصم ْدنم جم اِوم ،ِ(44:ص)ِإِنَّ

ُمواِأِلمنُفِسُكمِِِتعاىل:مفعولِثانِ،ِوقولهِِ"اصابرًِ"فاهلاءِمفعولِأولِ،ِ دِّ اُِتقم مم وم

ِ ُِدوُهِِعندم ِجتم رْيٍ ْنِخم أمْعظممِمِاهللمِّ اِوم رْيً ِخم فاهلاءِمفعولِأولِ،ِ(،51ِ:املزمل)ِأمْجًراُِهوم

ضمريِفصلِالِحملِلهِمنِاْلعرابِ،ِووجدِهذهِ:مفعولِثانِ،ِوهوِ"اخريًِ"و

ِوقيل ،ِ ِالوجود ِتتعدىِِ،الوجدانِِ:مصدرها ِفإهنا ِبمعنىِ)لقي( وتأِتِ)وجد(

ْسُقونِمِتعاىل:كقولهِ،ِملفعولِواحدِ ِالنَّاِسِيم نم ًةِمِّ ْيِهُِأمَّ لم ِعم دم جم ِ(53:لقصصا)ِوم

ِالوجدانِ،ِوإنِكانتِبمعنىِ)حزن(ِ:فـِ)أمة(ِمفعولِبهِلوجدِومصدرهِحينئذ

ِ.مصدرهاِاملوجدةِِحينئذِِالزمِحقدِ،ِفِ:فمصدرهاِالوجد،ِوإنِكانتِبمعنى

الِّنيِمتعاىل:بمعنىِ)علم(ِنحوِقولهِ:ألفىِ-5 ْواِآبماءُهْمِضم ُْمِأمْلفم ِ:الصافات)ِإهِنَّ



- 112- 

 

29ِ ِأول( ِمفعول ِ)آباء( ِمفِفـ ِ)ضالني( ِو ِأصابِ، ِبمعنى ِوتأِت ،ِ ِثان عول

ِفقدتِالكتابِثمِألفيته.ِ:نحو،ِ؛ِفيتعدىِملفعولِواحدِووجد

نحوِقولِالشاعرِ،ِبمعنىِاعلمِ:تعلمِ-3
(1)

:ِ

لِّ عم ِعِمتم ْهرم ِالنفِسِقم ِبالْغِبلطفِيفِالتحيهلِواملْكـِرفِمِوهــادهِْمِشفاءم

وأماِِ،علمِبمعنىِ)اعلم(فـِ)شفاء(ِمفعولِأولِ،ِوِ)قهر(ِمفعولِثانِ.ِوت

ِبمعنى ِِ:)تعلم( ِينصب ِفإنه ِوأتقن( ِوأحسن ِنحوِواحًداِمفعواًلِ)أجاد ،:ِ

ِ ِقوله ِنحو ،ِ ِاملتِصف ِولكنه ِمفعولني ِينصب ِوقد ،ِ ِالنحو ِتعاىل:تعلمت

ةِم ْكمم
احْلِ ِوم ِاْلكِتمابم ُمُهُم لِّ ُيعم 5ِ:اجلمعة)ِوم ِ)هم(( ِأولِفـ ِوالكتابِِمفعول ،

علم(ِأنهِيتعدىِإىلِمفعولنيِبواسطةِا)ِ)تعلم(ِبمعنىوالغالبِيفِِ،ِمفعولِثان

)أّن(ِنحوِقولِالشاعر
(2)

:ِِ

ُِلـهِْـكِقاتـإنيْعهاِفِمـالِتضوإِِِْمِأنِللصيِدِغــرةًِلَِّقلتِتمعفِم

ِ.)أّن(ِِعلم(ِوعداهاِإىلِمفعوليهاِبواسطةافقدِاستعملِ)تعلم(ِبمعنىِ)ِِِِِِِ

ِ،نِيتعدىِبنفسهِإىلِاملفعولنيوالقليلِيفِهذاِالفعلِأِ،بمعنىِ)علم(ِ:درىِ-4ِ

                                                           

أنهِإنًمِيشفىِنفوسِالرجالِأنِيستطيعواِاعلمِِواملعنى:ِ،والبيتِمنِالطويلِ،سيارِزيادِبنِ:(ِهو1)

ِيلزمكِأنِتبالغِيفِاالحتي،ِقهرِأعدائهمِوالتغلبِعليهمِ الِلذلكِكيِتنالِمنِعدوكِماِولذا

 .تريد

فإنَِلِتضيعِِأنِالصيدِيكونِمغرتااعلمِِواملعنى:ِ،والبيتِمنِالطويلِ،زهريِبنِأيبِسلمىِ:(ِهو5)

 .وصيتيِوطلبتِعزتهِفأنتِالِحمالةِقاتلهِومصيبهِ
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نحوِقولِالشاعر
(1)

:ِ

ِالعهِْ ِالويفَّ ِفاغُدِريتم ِاغتباطاِبالوفاءِحيُدِـتـِِِِِِِِِِِـِدِياُِعروم ِبطِِفإنَّ

ِمفعولِِ ِوالتاء ِللمفعول ِمبني ِنائبِو)دريت( ِرفع ِموضع ِيف ِاألول ه

عليةِ،ِوالعهدِبالرفعِعىلِالفاِ،ِوالويفِمفعولهِالثاِنِوهوِصفةِمشبهةِفاعل،

ِأنِ ِفيه ِواألكثر ،ِ ِاْلضافة ِعىل ِوباجلر ،ِ ِبه ِباملفعول ِالتشبيه وبالنصبِعىل

دريتِبكذاِ،ِفإذاِدخلتِعليهِمهزةِالتعديةِتعدىِلواحدِِ:يتعدىِبالباءِفيقال

ِِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِبنفسهِ اُكمِبِِه ِأمْدرم الم فضمريِاملخاطبنيِِ،(12:يونس)ِوم

ِولِثانِ.،ِواملجرورِبالباءِمفعِمفعولِأول

ِيفيدِيفِاخلربِرجحانًِِ:ِوالثاني ِوعِوحجاِ،ِجعلِ:ِوهوِمخسةِ،ِاما ،ِِّدِـ،

ِ.،ِوزعمِوهْبِ

عِمِِتعاىل:نحوِقولهِِ،ِجعلِبمعنىِظنِ-1 جم ِوم ِالَِّذينم ةم ئِكم ُهْمِِعبماُدُِِلواِامْلمالم

ِ اًثا ِإِنم ِن ْحم 19ِ:الزخرف)ِالرَّ ِمفعولِ(، ِ)إناثا( ِو ِمفعولِأولِ، ِ)املالئكة( فـ

ِِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِانِ،ِوإنِكانتِبمعنىِخلقِتعدتِملفعولِواحدِث لم عم جم وم

ِ النهورم ِتِوم ِ.خلقِِ:ِأي(1ِ:األنعام)ِِالظهُلًمم

بمعنىِظنِ،ِنحوِقولِالشاعرِ:ِحجاِِ-5ِ
(2)

:ِ

                                                           
ِوالبيتِمنِالطويل1ِ) ِيعرفِ، َِل )ِ ِ،ِِواملعنى:، ِعاهد ِالناسِقدِعرفوكِالرجلِالذيِيفيِإذا إن

 لومِعليكِإذاِ؛ِألنِهذاِمنِاملحامدِ.ِفيلزمكِأنِتغتبطِهبذاِوتقربهِعيناِوال

اِيلجأِإليهِكنتِأظنِأباِعمروِصديقًِِ(ِهوِمتيمِبنِأيبِبنِمقبلِأوِأبوِشنبلِاألعرايبِ،ِواملعنى:5)

 اِِلِ.فلًمِنزلتِيبِنازلةِنفرِمنيِوَلِيكنِعونًِ،ِعندِالنوازلِ
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دِ ِملمـاُتِِاْتِبناِيومًِـَّــًةِحتىِأملِِِِِِِـِِِكنُتِأحجوِأباِعمرٍوِأخاِثققم

ِمفعواًلِقصدِ،ِفتنصبِِ:املحاجاةِواجلدلِ،ِأوِبمعنىِغلبِيفِ:وتردِبمعنى

ِقصدتِونويتِ.ِ:حجوتهِبمعنىِغلبتهِ،ِوحجوتِبيتِاهللِأيِ:نحو،ِِواحًدا

بمعنىِ)ظن(ِنحوِقولهِِ:عّدِِِ-3ِ
(1)ِ:ِ

ِددِاملمِعِْالِتِمفِم كِيفِالغِِوىلِْشم ِكنًمِاملمِلِموِمِِِِِِِِِنىيكم ِيُككِيفِالُعْدموىلِْشم

ِ)املوىل(ِمفعولِأولِ، ِبمعنىِ)حسب(ِِفـ ِوترد وِ)ْشيكك(ِمفعولِثانِ،

ِعددتِالنقودِ.ِ:نحوِواحًداِمفعواًلِفتنصبِ

ِوالِيستعملِمنهِِ:بهِ-4ِ ،ِ ِاألمر ِلصيغة ِوهوِفعلِمالزم بمعنىِ)ظن(

ماضِوالِمضارعِهبذاِاملعنىِ،ِوشاهدهِقـولِالشاعر
(2)

ِ:ِ

ُقْلُتِأمجِِ الٍِكِـفم هِمِِِِِِِْرِِنِأباِمم فم ارـْبنِيِامِْـوإالَِّ الِكم ًِأِهم

ِأول ِمفعول ِوِفالياء ِثان"امرأ"، ِ)أن(ِ،ِمفعول ِبـ ِمفعولني ِإىل ِيتعدى ِوقد

فـِ)أن(ِوماِدخلتِِ؛ِاهبِأنِأباناِكانِحارًِِ:كًمِيفِاملسألةِالعمرية،ِِاملصدرية

الفعلِبمعنىِاهلبةِِوإذاِوردِهذاِ،مفعوِلِ)هب(ِمسّدِِتأويلِمصدرِسّدِِعليهِيف

ِلكنِيتعدىِلواحدِبنفسهِوإىلِاآلخرِبالالمِمفعولنيِ-حينئذِ-والتفضلِنصبِ

                                                           

ِبنِبشريِاألنصاري1) ِالنعًمن ِهو ِواملعنى:ِ،( ِالذيِِالِتظنِوالبيتِمنِالطويل، أنِصديقكِهو

ِبكِ ِيلوذ ِالذي ِهو ِاحلق ِالصديق ِفإنًم ،ِ ِحالك ِوصفاء ِويِّسك ِغناك ِأيام ِاملودة يشاطرك

 ويشارككِأيامِفقركِ.

أغثنيِياِأباِمالكِفإنَِلِتفعلِفظنِأِنِرجلِِواملعنى:ِ،ِوالبيتِمنِاملتقاربِ،(ِابنِمهامِالسلوِل5)

 منِاهلالكنيِ.
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ُكورِمِِتعاىل:نحوِقولهِ اءِالذه منِيمشم
مُبِملِ هيم اًثاِوم اءِإِنم مْنِيمشم

مُبِملِ (،49ِ:الشورى)ِهيم

ِِِتعاىل:وقولهِ قم ِإِْسحم ِلمُه ْبنما هم وم وهوِيفِهذهِاحلالةِمتِصفِِ،(85:األنبياء)ِوم

.ِاهبِحممًدِِ:نحوِاواحًدِِمفعواًلِبةِفإنهِينصبِأماِإذاِكانِبمعنىِاهليِ،اتامًِِّاتِصفًِ

ِهتيبهِ.ِ:أي

نحوِقولِالشاعرِِ(،بمعنىِ)ظنِ:زعمِِ-2ِ
(1)

:ِ

ِـاإنًمِالشيخِمنِيدبِدبيبـًِِِخـِِِِِِِِِِِـتِبشيـاِولسنيِشيًخِـزعمت

ِوشيًخِ ،ِ ِأول ِمفعول ِ)الياء( ِإىلِِ:افـ ِتتعدى ِأن ِواألكثر ،ِ ِثان مفعول

ِاملؤكدة ِ)أن( ِبواسطة ِ،ِِمعموليها ِمشددة ِأو ِالثقيلة ِمن ِخمففة ِكانت سواء

ِ ِقوله ِنحو ُثواِتعاىل:فاملخففة ُِيْبعم ِلَّن ِأمن ُروا فم ِكم ِالَِّذينم مم عم ِ،(8:التغابن)ِزم

ِدخلتِعليهِسّدِ ِوما ِمفعوِلِ)زعم(ِِتِمسّدِفاملصدرِاملؤولِمنِ)أن( وقولهِ،

ِِتعاىل: ْمُتْم عم ِزم ِالَِّذينم اءُكُم عم ُِشفم ُكْم عم ِمم ى ِنمرم ا مم اءوم كم ُِْشم ِفِيُكْم ُْم ِأمهنَّ

ِ.زعمِفـِ)أن(ِوماِدخلتِعليهِيفِتأويلِمصدرِسدِمسدِمفعوِلِ،ِ(94:األنعام)

ِبالوجهنيِ:والثالثِِ ِيرد ِوالرجحانِ:ما ِتعنيِِاليقني ِالتي ِهي ِوالقرينة ،

ِرأىِ،ِوعلمِ.ِ:ِ،ِوالغالبِكونهِلليقنيِ،ِوهوِفعالناملراد

اُهِِِتعاىل:ِنحوِقولهِ(،بمعنىِ)علمِأوِظنِ:رأىِ-1 رم نم ِعيًداِ*ِوم ُهِبم ْونم رم ُْمِيم إهِنَّ

ِريًبا ِالِحمالةِ،ِنِالبعثِغريِواقعِ،ِونعلمهِواقعًِأيِيظنوِ،(2ِ،8:املعارج)ِ قم ا

                                                           

ِاحلنفي1) ِأمية ِهوِأبو ِشيًخِِواملعنى:ِ،اخلفيفِوالبيتِمنِ،( ِاملرأة ِظنِخاطئِِ،اظنتنيِهذه وهذا

 ألننيِمازلتِمتكاملِالقوىِوأنِالشيخِهوِالذيِتقاربتِخطاهِغريِقادرِعىلِالسريِ.
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ِلليقنيِفاألوىلِللرجحان ِوالثانية ،ِِ ِوبعيًدِِأوالنِمفعوالنِ:فاهلاء، ِوقريبًِِا، اِ،

ونحوِقـــولِالشاعرِِ،مفعوالنِثانيانِ
(1)

:ِ

ِكّلِشـهللرأيُتِا ِهمِجنـــوداحماولًةِوأكثرِيءِأكربم

ِِ.دالةِعىلِاليقنيِـِهناِـِِِ،ِورأىِربِمفعولِثانـمفعولِأولِ،ِوأكِ:اللةـفلفظِاجلِ

ِتتعدىِإىلِمفعولِواحدِ ِكانتِرأىِبِصيةِفإهنا ِفإذا ،ِ ِِِتعاىل:نحوِقوله ًمَّ لم فم

نَِّ ًباِِجم ْوكم أمىِكم ْيُلِرم ْيِهِاللَّ لم ِ(.82:األنعام)ِعم

-رأىِيفِمنامهِوتسمىِاحُلُلميةِفهيِتنصبِمفعولنيِِ:أيِ(،)حلم:وتردِبمعنى

ِِِتعاىل:نحوِقولهِِ-ِأيًضا ًرا ْ ِمخم اِِنِأمْعِِصُ ِأمرم فالياءِمفعولِِ،(32:يوسف)ِإِِنِّ

ِا(ِيفِحملِنصبِمفعولِثانِ.ومجلةِ)أعِصِمخرًِ،ِأولِ

إهناِتتعدىِملفعولِأوِبمعنىِ)أصاب(ِرئتهِ،ِفِ(،وإذاِكانتِبمعنىِ)اعتقدِِِِ

ِ.ِأصبتِرئتهِ:أي،ِِارأيتِحممًدِ:رأىِأبوِحنيفةِكذاِ،ِوتقولِ:واحدِفيقال

5ِ ِكثريًِـبمعِ:علمـ ِ)تيقن( ِوبمعِانى ِقلياًلِِنىـ، ِقولهِِ)ظن( ِنحو ِفاألول ،

ِعلمِافِمِِتعاىل: ِإاِلَّ ِإِلمهم ِالم ُه ِدخلتِعليهِيفِِ،(19:حممد)ِِاهللأمنَّ ِ)أن(ِوما فـ

ِمست ِسد ِمصدر ِأويل ِ)اعلم( ِمفعوِل ِِ،د ِقوله ِنحو إِْنِِتعاىل:والثاِن فم

ارِِ ِاْلُكفَّ ِإىِلم ْرِجُعوُهنَّ ِتم الم ِفم ُِمْؤِمنماٍت لِْمُتُموُهنَّ ِ)هن(ِِ،(11:املمتحنة)عم فـ

ِ–مفعولِأولِ،ِومؤمناتِمفعولِثانِ،ِوَلِيِصحِباملفعولنيِإالِيفِهذهِاآليةِ

ِِاهللوِمِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِِاواحًدِِمفعواًلِفتنصبِ،ِوتردِبمعنىِ)عرف(ِِ-فقطِ

                                                           

 .5ِ/59ِْشحِابنِعقيلِ،ِوالبيتِمنِالوافر،ِ(ِهوِخداشِبنِزهري1ِ)
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ْيًئاِ ِشم ْعلمُمونم تم اتُِكْمِالِم هم نُِبُطوِنُِأمَّ ُكمِمِّ جم ِ(ِ.82:النحل)ِأمْخرم

ظنِ،ِِ:ِوهوِثالثةِأفعال،ِماِيردِبالوجهنيِ،ِوالغالبِكونهِللرجحانِ:والرابع

ِوحسبِ،ِوخالِ.

ِظن1 ِ ِفمِ:ـ ،ِ ِوالغالبِالرجحان ،ِ ِالرجحان ِأو نِتأِتِبمعنىِاليقنيِ،

ْثُبوًراجميئهاِلليقنيِقولهِتعاىل:ِ وُنِمم اِفِْرعم ِيم مُظنهكم ِألم إِِنِّ ِ(ِ.115:اْلرساء)ِوم

ِ)مثبورًِ ِو ،ِ ِأول ِمفعول ِ)الكاف( ِفـ ِوقوله ،ِ ِثان ِمفعول ِِتعاىل:ا( إِِنِّ

ابِيهِْ ٍقِِحسم ُِمالم نمنُتِأمِنِّ فـِ)أن(ِوماِدخلتِعليهِسدتِمسدِِ،(51:احلاقة)ِظم

ًداِِتعاىل:يئهاِللرجحانِقولهِومنِجمِ(،مفعوِلِ)ظن ِذِهِأمبم ِهم بِيدم ِأمنِتم اِأمُظنه ِمم

ِمفعوِلِِ،(32:الكهف) ِمسد ِسد ِمؤول ِمصدر ِعليه ِدخلت ِوما ِ)أن( فـ

ِحتتملِاألمرينِ(،)ظن ِِ:وقد ِيفِقوله ِكًم ،ِ ِِِتعاىل:اليقنيِوالرجحان الم قم وم

ِرِم ِِعندم ِاْذُكْرِِن نُْهًمم ِمِّ اٍج ِنم ُه نَّ
ِأم ِلِلَِّذيِظمنَّ ِفاعلِِ،(45:يوسف)ِبِّكم ِكان فإذا

فهيِلليقنيِ،ِوحيتملِأنِِ(عليهِالسالم)يعودِعىلِيوسفِِامسترتًِِضمرًيا)ظن(ِ

عىلِعىلِأحدِالفتينيِوهوِالساقيِِاتكونِللرجحانِإذاِكانِالضمريِاملسترتِعائًدِ

ِ ِيوسف ِأن ِالسالم)معنى ِأوَِّملِ(عليه ِأنهِا ِالساقي ِعند ِترجح ِرؤيامها ِهلًم ل

ينجو
(1)

ِ.ِ

،ِفمنِجميئهِللرجحانِِوتأِتِبمعنىِ)تيقن(ِقلياًلِِ(،بمعنىِ)ظنِ:حسبِِ-5

ِ ِِِتعاىل:قوله اء ِمم ِالظَّْمآُن ُبُه ْسم ِو)ماءًِِفاهلاءِ،(39:النور)ِحيم ،ِ ِأول (ِمفعول

                                                           

 .2ِِ/311ِِِ(ِالبحرِاملحيط1ِ)
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ِثان ِِ،ِمفعول ِلليقنيِقوله ِجميئه ْهِفِِتعاىل:ومن ِاْلكم ابم ِأمْصحم ِأمنَّ ِسْبتم ِحم أمْم

اُنواِمِِ قِيِمِكم الرَّ ًباوم جم اتِنماِعم ،ِقالِِواخلطابِيفِاآليةِللرسولِِ(،9:الكهف)ِْنِآيم

)علمت(ِيفِاآليةكذلكِحسبتِبمعنىوالظنِقدِيقامِمقامِالعلمِف:أبوِحيان
(1)

.ِ

كًمِيفِقولِالشاعرِ،ِابمعنىِ)ظن(ِكثريًِِ:خالِِ-3
(2)

:ِ

ِْجدِِيسومكِماِالُِيْستطاُعِمنِالوِمِِِهوًىِِذاَِلِتمْغُضِضِالطَّرفمِِخالكِإنإ

ًمِيفِقولهـِكوتأِتِبمعنىِ)علم(ِقلياًلِِ،ِفالكافِمفعولِأول،ِوذاِمفعولِثان
(3)

:ِِِِِِِ

هنِوِخلِْـدمعاِنِالغ ِأّولِىِبهـُمِ،ِفالُِأْدعـِلِاسُِِِِِِتنِيـواِنِعمَّ ِوْهوم

ِِ ِأول ِمفعول ِفالياء ،ِ ِثان ِمفعول ِاسم( ِ)ِل ِو ،ِ ِفهي ِ)تكرب( ِبمعنى ِ-وتأِت

ِإذاِتكربِ.ِ:خالِفالنِ:يقولون،ِالزمةِِ-حينئذ

 : أفعال التصيري :النوع الثاني -

ِوهي ،ِ ِأخرى ِإىل ِحالة ِمن ِواالنتقال ِالتحويل ِعىل ِتدل ِالتي ِاألفعال ِ:وهي

ِ،ِوردِ،ِوتركِ،ِواختذِ،ِوختذِ،ِوصرّيِ،ِووهبِ.جعل

ِ)صرّي(ِ:جعلِ-1 ِكانتِبمعنى ِإذا ِِ،وينصبِمفعولني ِقوله ِتعاىل:نحو

ِِم ِعم ا ِمم ِإىِلم ِدْمنما قم نُثوًراوم ِمَّ بماء ِهم ْلنماُه عم ِفمجم ٍل مم ِعم ِِمْن فاهلاءِِ،(53:الفرقان)ُِلوا

ِ ِأول ِِ،مفعول ِوقوله ِالثاِنِ، ِمفعوله اُهْمِِِتعاىل:و)هباًء( ْعوم ِدم المتِتِّْلكم ِزم ًمم فم

                                                           

 .2ِ/111ِاملحيطِِ(ِالبحر1ِ)

ِالبي5) ِعينيكِعنِالتطلعِإىلِمفاتنِالغواِنِوحماسنهنِفإِنِِواملعنى:ِ،تِمنِالطويل( إنَِلِتِصفه

 أظنكِتبىلِبعشقِيربحِبكِويكلفكِماِالِتقدرِعىلِاحتًملهِ.

ِبنِتولبِالكعكي3) ِالنمر ِهو )ِِ ِوالبيتِمنِالطويل، ِالغواِنِِ:ِواملعنى، ِيناديه ِالِيرضِأن كأنه

  .ِبعمهن



- 119- 

 

ْلنمِ عم ِجم تَّى ِصيـحم ِحم اِمِدينِمـاُهْم ِخم ِ)فِ،ِ(12:األنبياء)ًِِدا ِأولِِ(همـ مفعول

ِصيًداو) ِثاِنِ.(ِمفعولهِالحم

ِوردتِِ ِوقد ِواحد ِتتعدىِملفعول ِفإهنا ِبمعنىِ)صنع( ِكانتِ)جعل( فإذا

ِِضيماءِِِتعاىل:حمتملةِاملعنينيِيفِقولهِ ْمسم ِالشَّ لم عم ِالَِّذيِجم فإذاِِ،(2:يونس) ُهوم

مفعولِثانِ،ِ(ِضياء)ِو،ِمفعولِأولِ(ِالشمس)ِفـ،ِكانتِجعلِبمعنىِ)صري(ِ

ِوِ)ضياء(ِحالِ.،ِمفعولِبهِِ(الشمسـِ)وإذاِكانتِبمعنىِخلقِأوِصنعِ،ِف

5-ِ دِِّ ْعِدِِتعاىل:نحوِقولهِِ:ِرم نِبم ونمُكمِمِّ ُرده ِيم ِاْلكِتماِبِلمْو ِأمْهِل ْن ِمِّ ثرٌِي ِكم دَّ وم

ارًِ ُِكفَّ نُِكْم ِإِيًمم (ِمفعولِالضمريِ)كم(ِمفعولِأولِ،ِوِ)كفارًِفاِ،119:البقرة)ِا

ِاِمفعولِألجلهِ.ثانِ،ِوحسًدِ

ابٌِلِِِتعاىل:نحوِقولهِِ:ِـِِترك3 ِوم ُه ابم أمصم اٌبِفم ُِترم ْيِه لم اٍنِعم ْفوم ثمِلِصم مم ثمُلُهِكم مم ِفم

ْلًداِ ُهِصم كم م رتم ِفاهلاءِمفعولِأولِ،ِوِ)صلدًا(ِمفعولهِالثاِنِ.،ِ(524:البقرة)ِفم

ِكانتِتركِ ِِتعاىل:نحوِقولهِِ،ِبمعنىِخىّلِوخّلفِ:وإذا ِِ ُِيوُسفم ْكنما رم تم وم

تماِعنماِ ِمم ِ.ِواحًداِمفعواًلِ:ِخليناِ؛ِفإهناِتنصبِِأيِ،(18:يوسف)ِِعندم

اُِأنِذُرواُِهُزًواِاختذ:ِنحوِقولهِتعاىل:ِِ-4 مم اِِتِوم ُذواِآيم م اختَّ ِ،(22:الكهف)ِوم

ِمفعولِأولِ،ِو)هزوا(ِمفعولِثان.ِ(ِآياِت)ِو،ِبمعنىِصريواِِ(اختذواـِ)ف

ِِِ:ونحوِقولهِتعاىلِ ذم م اختَّ لِياًلِِاهللوم ِخم اِهيمم ِ(إبراهيمـِ)فِ،(152:النساء)ِإِْبرم

ِ ِأول ِمفعول ِِو، ِثان ِمفعول ِ)خليال( ِبمعنى، ِ)اختذ( ِِ:وتأِت ِصنع فتنصبِ،

ِِمفعواًلِ ِِواحًدابه ،ِ ِِتعاىل:نحوِقوله ونم ُِينرِشُ ِاأْلمْرِضُِهْم نم ِمِّ ًة ِآهِلم ُذوا م ِاختَّ ِأمِم

ةًِفـِ)ِ،(51ِ:األنبياء) ِِ.اصنعواِوصوروِ:،ِأيِ(اختذواـِ)بهِلِمفعول(ِآهِلم
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نحوِقولِالشاعرِِ:ختذِِ-2
(1)

:ِ

ِإِْثرُهُمِدليــال ِْذُتُِغرازم ِوفّرواِيفِاحلجاِزِلُيْعِجُزونــيِختم

ِمفعولِثان.:ِمفعولِأولِ،ِودلياًلِِ:صريِ،ِوغراز:فـِ)ختذ(ِبمعنىِِ

نحوِقولِالشاعرِِ:صرّيِِِ-2ِ
(2)

:ِ

واِمثلِكعصفِمأكــولِمِأبابيــلهب ريٌِـتِطـلعب ِفُصريَّ

ِمفعولِثانِ.ِ:(ِمثل)ِقعةِنائبِفاعلِمفعولِأولِ،ِوفالواوِالوا

ب8 هم فياءِاملتكلمِ،ِصريِنِِ:وهبنيِاهللِفداءكِ،ِأي:فقدِقالواِيفِالدعاءِ:ـِِوم

ِمفعولِأولِ،ِوفداءكِمفعولِثانِ.

 :ما ينصب ثالثة مفاعيل

ِ،ِ،ِوأرىِ،ِونبأِ،ِوأنبأِ،ِوحّدثِ،ِوخرّبِ،ِوأخربِأعلمِِ:وهيِسبعةِأفعالِِِ

ِشوا ِومن ِقوله ِالكريم ِالقرآن ِيف ِ)أرى( لِِِتعاىل:هد ذم ِكم ُِيِرهيُِم هلِمِاهللكم ْعًمم
ْمِأم

ْيِهْمِ لم اٍتِعم م ِّسم مفعولِِ:فضمريِالغائبنيِمفعولِأولِ،ِوأعًملِ،(128:البقرة) حم

ِِ:ثانِ،ِوحِّسات ِقوله ِأمُروِِنِِِتعاىل:مفعولِثالثِ،ِويمكنِأنِيكونِمنه ُقْل

ِ ْقُتمِبِِهُِْشم ِأمحْلم اءِالَِّذينم مفعولِثانِ،ِِ:مفعولِأولِ،ِوالذينِ:فالياءِ،(58:سبأ)ِكم

ِمفعولِثالث.ِِ:وْشكاء

                                                           

إنهِِ:وقيل،ِغرانِِةِاهلذِلِ،ِوالبيتِمنِالوافرِ،ِوغرازِاسمِواديِوروي:(ِهوِأبوِجندبِبنِمر1)

 اسمِجبلِ.

ِاألبابيل:5) ِوالبيتِمنِالِّسيعِ، ،ِ ِهوِرؤبة ِوالعصفِ( ورقِالنباتِالذيِيبقىِيفِِ:ِاجلًمعاتِ.

 التبنِ.ِ:هو:ِِوقيلِ،األرضِبعدِاحلصادِ
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ِِمنِِِتعاىل:كًمِيفِقولهِ،ِوقدِتعلقِ)أرى(ِعنِالعملِِِِ ْدُعونم اِتم ْيُتمِمَّ أم ُقْلِأمرم

ِ ِِاهللُدوِن ِاأْلمْرِض ِِمنم ُقوا لم ِخم ا اذم ِمم ِ،ِِ،(4:األحقاف)ِأمُروِِن ِأول ِمفعول فالياء

ِسدتِمسدِاملفعولنيِالثاِنِوالثالث.ِِ(ماذاِخلقوا)ِومجلة

إِْذِِتعاىل:كًمِيفِقولهِ،ِإنِ)أرى(ِاحللميةِتتعدىِإىلِثالثةِمفاعيلِِ:وقالِبعضهم

ُهُمِ لِياًلِِاهللُيِريكم ِقم نماِمكم ِشْلتُْمِِيِفِمم ثرًِياِلَّفم ُهْمِكم اكم لمْوِأمرم فالكافِِ،(43:األنفال)ِوم

ْدِِِتعاىل:وقالِ،ِِمفعولِثالثِاِوكثريًِانِ،ِوقلياًلِوهمِمفعولِثِمفعولِأولِ، قم

ِ ا بَّأمنم ِِاهللنم ِأمْخبماِرُكْم 94ِ:التوبة)ِمْن ،)ِ ِاملفعولِِ-هنا-فنبأ تعدتِإىلِمفعولني،

هيِبمعنىِ:ِوقيلِِ(،:ِ)منِأخباركماملتكلمنيِ،ِوالثاِنِقولهِتعاىلِضمريِ:األول

ِِةـاملتعديِإىلِثالثأعلمِ ِالكالمِاالثالثِاختصارًِِولـذفِاملفعـوقدِح، ِلداللة

اوالتقدير:ِمنِأخباركمِكذبًِِعليه
(1)

.ِ

،ِونبأتِاالمتحانِسهاًلِِاأخربتِعليًِِّ:الومنِاألمثلةِالدارجةِعىلِهذهِاألفع

ِالطريقِطوياًلًِدِحمم ِوحدثتِعباًسِِا ِرسيعةِا، ِوأعلمتِحسينًِِاأليام ِالعملِ، ا

ِ.،ِوهكذاِِاْشفًِ
ِ

*ِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِ*ِ

                                                           

 .1ِ/31ِبهِالرحنِِنَِّ(ِإمالءِماِمِم1)
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 ـاعـلالف

ِ

ِهوِمنِأوجدِالفعلِ.ِ:ِالفاعلِلغةِ:تعريفه -

ِيفِِ:اواصطالًحِ ِما ِأو ِمسترتِ، ِأو ِبارز ِمضمر ِأو ،ِ ِاسمِرصيحِظاهر هو

منهِِاعليهِأوِماِيفِتأويلهِواقعًِِسندِإليهِفعلِتامِمتِصفِأوِجامدِمقدمتأويلهِأُِ

ِبهِالفعلِأوِقائًًمِ
(1)

ِِ.ِ

ِِتعاىل:قولهِِ:ِرصحًياِفمثاله الم قم ِاْثنمنْيِِِاهللوم نْيِ تَِّخُذوْاِإِلـهم ِ،(21:النحل)ِالمِتم

ِومثالهِ ِرصيح(، ِظاهر ِ)اسم ِالضمة ِرفعه ِوعالمة ِمرفوع ِفاعل ِاجلاللة فلفظ

ِاملُْْسلِِمنيِمِِتعاىل:قولهِ:ِاِبارزًِِضمرًيا ِِمنم إِِنِّ ِوم ُِتْبُتِإِلميْكم ِ،(12:األحقاف)ِإِِنِّ

ِتعاىل:قولهِِ:ِامسترتًِِضمرًياثالهِفالتاءِضمريِبارزِمتصلِيفِحملِرفعِفاعل،ِوم

ًحا رم ِْشِيِفِاألمْرِضِمم المِمتم ِوجوًباففاعلِ)متش(ِضمريِمسترتِ(،38ِ:اْلرساء)ِوم

ِتقديرهِ)أنت(ِ.

ِِِِ ِِمؤواًلِِمصدًراومثاله :ِ ْمِِتعاىل:قوله ُِقُلوهُبُ عم شم ْ ِأمنِختم نُوا ِآمم ِذينم ِلِلَّ ْأِن ِيم ْ َلم
أم

ِ ِتقديرهِِفـِ،(12:احلديد)ِاهلللِِذْكِر ِمصدر ِتأويل ِيف ِعليه ِدخلت ِوما )أن(

ِنيِّسِنِنجاحكِ:ِرصحًياِمصدًراللفعلِ)يأن(،ِومثالهِِفاعاًلِ)خشوع(ِ ِ:.ِيِّسه

ِالوقايةِحرفِ ِوالنونِنون ،ِ ِالظاهرة ِالضمة ِرفعه فعلِمضارعِمرفوعِوعالمة

ضمريِمتصلِمبنيِعىلِالسكونِِ:مبنيِعىلِالكِّسِالِحملِلهِمنِاْلعرابِ،ِوالياء

ِيفِحم ِلِنصبِمفعولِبه ِالضمةِِ:نجاُحِِ:نجاُحك، ِرفعه فاعلِمرفوعِوعالمة

                                                           

 .5ِ/528ِِ(ِْشحِالتِصيح1)
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الظاهرةِ،ِوهوِمضافِوِ)الكاف(ِضمريِمتصلِبارزِمبنيِعىلِالفتحِيفِحملِجرِ

ِ)نجاح(ِمصدرِرصيحِ.،ِباْلضافةِ

ِِِ ِفعل ِإليه ِيسند ِأن ِإما ِوالفاعل ،ِ ِالفعل ِعمل ِيعمل ِما ِإليه ِيسند ِأن ،ِِوإما

ِِِْتعاىل:منِشواهدِذلكِقولهِ،ِعلِوغريِذلكِدرِوالوصفِواسمِالفكاملص َلم أم

ِ ِأمنَّ رم ءِِاهللتم ًمم ِالسَّ ِِمنم لم نزم
اءأم اهُنماِِمم ْتملًِفاِأمْلوم اٍتِخمه رم ْجنماِبِِهِثممم أمْخرم فـِ(،58ِ:فاطر)ِفم

ِفاعل ِ)خمتلفًِِ)ألواهُنا( ِلفظ ِوهو ِالفاعل ِالسحاُبِِ:أوِ،ِ(االسم ،ِهيهات

ِهاتِ.فالسحابِفاعلِالسمِالفعلِهي

 للفاعل عدة أحكام، وتفصيلها فيما يلي : :أحكام الفاعل -

ِأوِِلفًظاإماِأنِيرفعِِ:وهو،ِ؛ِألنهِعمدةِوالُِيستغنىِعنهِِ)الرفع( :اأوًل - أوِِحمالًّ

ِ.ِتقديًرا

ِ ِِ-أ ِِلفًظارفعه ،ِ ِقوله ْونِمِتعاىل:نحو ِفِْرعم ِآِل ْن ِمِّ ْؤِمٌن ِمه ُجٌل ِرم الم قم ِوم

ِ(ِ.52:غافر)

ِِ،ِاتقديرًِِ–بِ ِقوله ىِِتعاىل:نحو ْكرم ِالذِّ ُه عم تمنفم فالذكرىِِ(،4:عبس)ِفم

ِفاعلِمرفوعِوعالمةِرفعهِالضمةِاملقدرةِ.

ِِ-جـِِِِِِ اِِنحوِقولهِتعاىل:ِِ:حمالًّ ْيتِهم ِيِفِبم ْتُهِالَّتِيُِهوم دم اوم رم ِفـِِ،(53:يوسف)ِوم

ِ)التي(ِاسمِموصولِمبنيِعىلِالسكونِيفِحملِرفعِفاعلِ.

 :يف عدة مواضع لفًظاالفاعل  د جيروق -

ِ:مثالِأوِ)الالم(ِأو)الباء(ِمثل)من(،ِإذاِسبقِالفاعلِبحرفِجرِزائدِِ-1ِ

ىِبِِِِتعاىل:كقولهِ،ِالباءِ فم كم ِهيًداِِاهللوم ِ(ِ.52ِ:ِالفتح)ِشم



- 124- 

 

مرفوعِِلفًظا)اهلل(ِلفظِاجلاللةِجمرورِ،ِوحرفِجرِزائدِللتأكيدِِ:)باهلل(ِالباء

ِ ِِحمالًّ ِمن)ومثالِِ،)كفى(عاملِالرفعِ، ):ِِ ِِمنِتعاىل:قوله ا اءنم ِجم ا ِمم ُقوُلوْا ِتم أمن

19ِ:املائدة)بمِشريٍِ ،)(ِ ِمنفـ )ِ ِللتأكيد ِزائد ِوحرفِجر ِجمرورِ، ِفاعل )بشري(

ِبـِ)من(ِالزائدةِمرفوعِِلفًظا ِتعاىل:قولهِ:ِومثالِالالمِ،ِعاملِالرفعِ)جاء(ِ،ِِحمالًّ

ِِ ُدونم ُِتوعم ما
ِملِ اتم ْيهم ِهم اتم ْيهم ِ)ِهم ِوماِِ،(32املؤمنون ،ِ ِزائدة ِ)ملا( ِيف فالالم

ِاملوصولةِفاعلِ)هيهات(ِ.

ِدِمِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِإذاِأضيفِاملصدرِإليهِِ-5ِِِ لمْوالم ُهمِِاهللْفُعِوم ِبمْعضم النَّاسم

ِ اِمُع وم ْتِصم مم دِّ ِِ،(41:احلج)ِبِبمْعٍضِهلَُّ ِفاعلِاملصدرِجمرور ِلفظًافلفظِاجلاللة

ِمرفوعِ ِ.ِحمالًّ

ِعائشةِ)ريضِاهللِعنها(ِإضافةِاسمِاملصدرِلهِ-3ِِِ ِمْنِِ":،ِنحوِقولِالسيدة

ِ ِالوضوُء ِامرأتمه ِالرجِل "ُقبلِة
(1)

،ِِ ِِ(قبلة)فـ ِمضاف ِمصدر ِاسم والرجلِ،

ِمضافِإليهِجمرورِلفظاِمرفوعِ ِِمنِإضافةِاسمِاملصدرِإىلِفاعله.ِحمالًّ

ِأنِيكونِظاِأنه عمدة فالبد من وجوده :اثانًي ِِاهرًِ،ِوهوِإما نحوِقولهِتعاىل:ِ،

ِ اءِنمِْصُ اِجم ْتُحِِاهللإِذم اْلفم ِوجوًبافيسترت،ِِاأوِجوازًِِوجوًباِامسترتًِِضمرًياأوِِ،وم

ِ:فيًمِيأِت

ْرُهْمِيِفِِاهللُقِلِِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِمعِفعلِاألمرِللواحدِاملخاطبِِ-1ِ ِذم ُثمَّ

ِ ُبونم ْلعم ْوِضِهْمِيم ِرزِـاعةِبـدةِأوِالثننيِأوِجلمـفإنِكانِلواحِ،(91:ِاألنعام)ِخم

                                                           

ةِِِ،كتابِالطهارةِ،ِبابِاْلُوُضوءِللبيهقي(ِمعرفةِالسننِواآلثار1ِ) سم مم ِاملُْالم  .921،ِحديثِِِمنم
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ِ.ِِ:الضمري.ِفيقال ِقوِلِ،ِوقوالِ،ِوقولواِ،ِوُقْلنم

5ِ-ِِ ِباهلمزة ِاملبدوء ِاملضارع ِالفعل ِمع ،ِ ِقوله رِمتعاىل:نحو قم ِسم ُأْصلِيِه ِسم

ِأنا.:ِتقديرهِِوجوًبافـِ)أصليه(ِفعلِمضارعِفاعلهِضمريِمسترتِِِ،(52:املدثر)

ِاملبدوِ-3ِ ِاملضارع ِالفعل ِمع ِبالنون ِء ،ِ ِقوله ِيِفِِِتعاىل:نحو ْم ِهلمُ اِرُع ُنسم

ِ ْشُعُرونم ِيم اِتِبملِالَّ رْيم فعلِمضارعِفاعلهِضمريِِ(نسارعـِ)فِ،(22املؤمنونِ)ِاخْلم

ِتقديرهِ)نحن(ِ.ِوجوًبامسترتِ

ُمِِِتعاىل:نحوِقولهِِ،ِمعِالفعلِاملضارعِاملبدوءِبالتاءِ-4ِ رِّ حُتم ِم َِِل اِالنَّبِيه م هيه
اِأم يم

ِ لَّ ِأمحم ا ِِاهللمم اِجكم ِأمْزوم اتم ْرضم ِمم ْبتمِغي ِتم ِ)حترم(ِِ،(1:التحريم)ِلمكم فالفعالن

ِ.تقديرهِ)أنت(ِوجوًباضمريِمسترتِِو)تبتغي(ِالفاعلِمعهًم

ِِاويسترتِالضمريِجوازًِ ِ،ِمعِالفعلِاملايضِللغائبِأوِالغائبة عليهِ)نحوِقوله

ِثمالمٌث:ِ"ِ:ِ(الصالةِوالسالم ِاملُنمافِِق ُة ِِآيم بم ذم ِكم ثم دَّ اِحم ِِإِذم ِأمْخلمفم دم عم اِوم إِذم اِِ،ِوم إِذم ،ِوم

انِم ِخم "اْؤمُتِنم
(1)

ِهوِخافِ،ِ،ِأخلفِهوِوعدِهوِ،ِهوِكذبِ،ِحدثِهوِ:فالتقديرِ،

ِِ.هوِ:أيِ،ِالسحابِهيهاتِ:نحوِ،ِباسمِالفعلِاملايضِمرفوًعاِضمرًياوإذاِكانِِ،

 :ويطرد حذف الفاعل يف مواضع منها -

ِالِ-1 ِبناء ِعند ِللمفعول ِفعل ،ِ ِقوله ِعيًفاِتعاىل:نحو ِضم اُن ِاِْلنسم ُخلِقم ِوم

 اِ.خلقِاهللِاْلنسانِضعيفًِ:ِإذِاألصلِِ،(52:النساء)

5-ِ ِِ ِبالنون ِاملؤكد ِالفعل ِمع ،ِ ِقوله الُِكْمِِِتعاىل:نحو ِأمْموم ِيِف لمُتْبلمُونَّ

ِمِِ ِاْلكِتمابم ُِأوُتوْا ِالَِّذينم ِِمنم ُعنَّ لمتمْسمم أمنُفِسُكْمِوم ِأمًذىِوم ُكوْا ْْشم
ِأم ِالَِّذينم ِمنم ْبلُِكْمِوم نِقم

                                                           

ِةِاملُنمافِِقِ،ِكتابِاْليًمنِ،ِ(ِصحيحِالبخاري1) الممم  .33ِ،ِحديثِرقمِبماُبِعم
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ِ ثرًِيا ِعمران)ِكم 122ِ:آل ِاألصلِ؛( ِلتبلوونِمِ:إذ ِولتسمعونمنَّ ،ِ ِأسندِِ،نَّ فقد

ِفاجتمعِثالثِنوناتِ ِثمِأكدِبالنونِالثقيلة ِالفعلِإىلِواوِاجلًمعة نونِالرفعِ،

ِالتوكيدِ ثمِ،ِواِلِاألمثالِلكراهةِت؛ِفحذفتِالنونِاألوىلِ)نونِالرفع(ِ،ِونونا

ِحذفتِواوِاجلًمعةِللتخلصِمنِالتقاءِالساكننيِ.

ِ*ِِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِمعِاملصدرِالعاملِِ-3 بمٍة ْسغم ِِذيِمم ْوٍم ِيم ِيِف اٌم ِإِْطعم أمْو

تِيًًمِ ِأوِإطعامِهوِ.ِ:أي،ِ(14ِ،12ِ:البلد)ِيم

ِِ،ِوجوًباوقوعه بعد رافعه  :ثالثا ِقوله ِاأْلمِِِتعاىل:نحو ِت جم أمْخرم ْرُضِوم

ا اهلمم ْثقم ِِِتعاىل:وقولهِِ،(5:الزلزلة)ِأم اُوودم ُنِدم ْيًمم ُِسلم ِرثم وم ِ(ِ.12:النمل)ِوم

اِلقرينةِجوازًِِا،ِوفعلهِيكونِحمذوفًِِاِيفِالكالمأنِيكونِالفاعلِمذكورًِِ-4

ِ ِمقدر ِحمققِأو ِباستفهام ِكأنِجيابِعنه ،ِ ِاملحققِنحوِِ،تدلِعليه فاالستفهام

ِ لمئِنِتعاىل:قوله ِِوم ِلميمُقوُلنَّ ُهْم قم لم ِخم ْن ِمَّ أمْلتمُهم ِفلفظِ(28:الزخرف)ِاهللسم ،

ِفاعلِلفعلِحمذوفِتقديره ِاهللِ:اجلاللة ِأخرىِهيِِخلقنا ِيفِآية ِبدليلِذكره ،

ِزيُزِِتعاىل:ِقوله ِاْلعم ُهنَّ قم لم ِخم ِلميمُقوُلنَّ اأْلمْرضم اِتِوم وم ًمم ِالسَّ لمقم ْنِخم ْلتمُهمِمَّ
أم نِسم

لمئِ وم

لِيمُِ ِ(ِ.9:الزخرف)ِاْلعم

أنِالفعلِالِتلحقهِعالمةِتثنيةِوالِمجعِإذاِكانِِ:ِأيِ:توحيد الفعل له :رابًعا -

ا،ِويأخذِحكمِإسنادهِإىلِاملفرد،ِفكًمِيقالِمعِاملفرد:ِجاءِالفاعلِمثنىِأوِجمموعًِ

إِْذِِتعاىل:جاءِأخواك،ِوجاءِإخوتك،ِقالِِ:معِاملثنىِواجلمعِأيًضايقالِ،ِأخوك

آ َّتِطَّ ِمهم الم ْفشم ِتم ِأمن ِِمنُكْم تماِن فم
ِعمران)ِئِ ِِ(155:آل ْفلِمِِتعاىل:وقول ِأم ْد ِـقم حم

ٌةِيِفِاملْمِدينمِِتعاىل:وقالِ،ِ(1ِِ:املؤمنون)ِاملُْْؤِمنُونِم ِنِْسوم الم قم ِ.(31ِ:يوسف)ِِةِـوم
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فيلحقونِبالفعلِعالمةِالتثنيةِ،ِوأزدِشنوءةِموافقةِالفعلِملرفوعهِِئولغةِطي

ِِاكِ،ِوجاءواِإخوتكِ،ِوقمنِنسوتك.ِوهكذاِ.جاءاِأخو:ولونواجلمعِ،ِفيق

ورأىِأكثرِالنحاةِأنِاأللفِوالواوِوالنونِأحرفِدلواِهباِعىلِالتثنيةِواجلمعِ

ِ ِالسابقة ِالفعلية ِاجلملة ِخربه ِمبتدأ ِبعدها ِما ِويعربون ،ِ ِعليهن ِضًمئر ،ِال

ِبداًلِ أنهِضمريِمنِالضمريِاملتصلِبالفعلِعىلِِوبعضهمِيعربِاالسمِالظاهر

ِبعضهمِلغة ِاللغةِيسميها ِأوِلغةِأكلوِنِالرباغيثِ:ِفاعلِالِحرفِ،ِوهذه ،:ِ

ِوقدِوردتِيفِالتنزيلِشواهدِ ِبالنهارِ، ِبالليلِومالئكة يتعاقبونِفيكمِمالئكة

لمُموْاِِتعاىل:كًمِيفِقولهِ،ِعىلِهذهِاللغةِ ِظم ىِالَِّذينم وْاِالنَّْجوم ه رسم
أم (3ِ:األنبياء)ِوم

ِ:قالِأبدلِالذينِظلمواِمنِ)واو(ِوأرسواِ،ِأوِجاءِعىلِلغةِمنِ:يقالِالزخمرش

ِال ِمبتـاغربأكلوِن ِهو ِأو ِخربهـيثِ، ِعليهِدأ ِمقدم ِوأرسوا ،
(1)

ِقولهِ، ِيف وكًم

نُْهْمِِِتعاىل: ثرٌِيِمِّ وْاِكم مه صم ُموْاِوم ِعم ِ.ِ(81:املائدة)ُِثمَّ

قولِالشاعرِهومن
(2)

:ِِ

لومونمنيِيفِاِشرِتاِءِالنمخيـ عِذُلِِِِِِِِِِِِِِِيم ُهُمِيم ُكله ِـِلِقموميِفم

ِ(ِ.لفعلِ)يلومونني(ِللفاعلِ)أهيلفقدِمجعِا

يؤنثِالفعلِللفاعلِاملؤنثِبتاءِساكنةِ تأنيث الفعل مع فاعله املؤنث : :خامًسا

ِتعاىل:منِشواهدِاألولِقولهِ،ِفيضِوبتاءِمتحركةِيفِأولِاملضارعِيفِآخرِاملا

                                                           

 .3ِِ/115ِِ(ِالكشاف1ِ)

 .5ِِ/25ِِوالبيتِمنِاملتقاربِ.ِْشحِابنِعقيلِِ،ِ(َِلِيعرفِقائله5)
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ِِز ِاْلعم ُة أم ِاْمرم المِت ِقم قه ِاحْلم صم ْصحم ِحم ِاآلنم ومنِشواهدِالثاِنِِ(،21:يوسف)ِيِز

اِِتعاىل:قولهِ مم اُتُِِتْغنِيِوم النهُذرُِِاآْليم نِِْوم ْومٍِِعم ِِقم  (ِ.111:نسيو)ُِِيْؤِمنُونِمِالَّ

  وجيب تأنيث الفعل للفاعل يف حالتني :

وبنيِالفعلِِالتأنيثِوَلِيفصلِبينهِاِحقيقيِّإذاِكانِالفاعلِمؤنثًِِ:احلالةِاألوىلِ-

ِحفظتِهندِالقرآنِ.ِ:فاصل،ِنحو

ْتُهِِِتعاىل:ونحوِقولهِِِِِِ عم ضم وم ُهُِكْرًهاِوم ْتُهُِأمه لم م اًناِحم ْيِهِإِْحسم الِدم ِبِوم انم نسم ْينماِاْْلِ صَّ وم وم

ِِوقولهِتعاىلِ،ِ(12ِ:األحقاف)ُِِكْرًهاِ يِْشُِأْخُتكم ِ(ِ.41:طه)ِإِْذِمتم

ِيعودِعىلِمؤنثِحقيقيِالتأنيثِأوِجمازيِضمرًيافاعلِإذاِكانِالِ:احلالةِالثانية-

قامْت(ِالفاعلِضمريِمسترتِتقديرهِ)هي(ِيعودِعىلِمؤنثِ د)هن:التأنيثِمثال

 هيِ.ِ:أيِ،والشمسِطلعتِِ:ونحوِ،ِحقيقي
 

 وجيوز تأنيث الفعل للفاعل يف مواضع منها : -

كًمِيفِقولهِ،ِِعنهِبالفعلِأوِمنفصاًلِِمتصاًلِِااِجمازيًِّإذاِكانِالفاعلِمؤنثًِِ-1ِ

ِِِتعاىل: ْم هُتُ ارم م تِجتِّ بِحم ِرم ًمم ِللفاعلِِ،(12:البقرة)ِفم فقدِأنثِالفعلِ)ربحت(

ِتعاىل ِوقوله ،ِ ِبالفعل ِاملتصل ِاملجازي ِِاملؤنث :ُِر مم اْلقم ِوم ْمُس ِالشَّ مُجِعم ِوم

ِِ،(9:القيامة) ِفالشمسِنائبِفاعل ِنائبِالفاعلِ، ِمع ِ)مجع( ِالفعل ُِذّكر فقد

ِهِِِ:ِتعاىل،ِقالِِاجمازيًِّاملؤنثِ بِّ نِرَّ ْوِعظمٌةِمِّ اءُهِمم نِجم ِ:فقالِ،(582:البقرة)ِفممم

ِ ِوَلِيقلِجاءتهِ،ِوقدِجاءِتأنيثِ)جاء(ِيفِقوله ْدِِتعاىل:جاءه ِالنَّاُسِقم ا م هيه
ِأم ا يم

ُكْمِ بِّ نِرَّ ْوِعظمٌةِمِّ اءْتُكمِمَّ ِ(ِ.28:يونس)ِجم

ِ،ِعنِالفعلِبغريِ)إال(ِِواًلِـتأنيثِمفصحقيقيِالِاـاعلِمؤنثًِأنِيكونِالفِ-5ِ
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ِاْستِْحيماءِِِتعاىل:كًمِيفِقولهِ ىلم يِْشِعم اِمتم امُهم اءْتُهِإِْحدم ِ(ِ.52:القصص)ِفمجم

ِفصلِبنيِالفعلِ:ِوجيوزِيفِغريِالقرآنِأنِيقالِِِِِ ِإذا ِ،ِأما فجاءهِإحدامها

ِ ْمِِِتعاىل:هِنحوِقول،ِوالتذكريِأوىلِ،ِفإنهِجيوزِالوجهانِ،ِِوالفاعلِبإالَّ هلَُّ ِدم ا مم

ُةِاأْلمْرِضِ ابَّ ِدم ْوتِِهِإاِلَّ ِمم ىلم ِ(ِ.14:سبأ)ِعم

ِِبالفعلِأوِمنفصاًلِأنِيكونِالفاعلِمجعِتكسريِملذكرِأوِملؤنثِمتصاًلِِ-3ِ

ِ ِعنه ،ِ ِقوله ِيف ِرُِِتعاىل:كًم اءْت ِجم ملمَّا ِبِاْلبُِوم اِهيمم ِإِْبرم ِ:العنكبوت)ِشـرىُسُلنما

ِالفعلِفاتصلِالفعلِ)جِ،(31 ِوقدِجاء ِالفعل، ِفأنثِله ِبالفاعلِ)رسلنا( اء(

ْبيِلِِتعاىل:كًمِيفِقولهِ،ِِعنِالفاعلِفذكرِمنفصاًلِ نِقم ُِرُسٌلِمِّ اءُكْم ْدِجم ِقم ُِقْل

ِعمران) ِملؤنثِ،(123ِ:ِآل ِالتكسري ِمجع ِِ،ِوأما ِقوله ِِتعاىل:فنحو لِكم ذم كم

اِ ْبلِهم لمْتِِمنِقم ْدِخم ٍةِقم ِيِفُِأمَّ ْلنماكم ٌمِأمْرسم فقدِأنثِالفعلِ)خلت(ِ،ِ(31:الرعد)ُِأمم

ُبواِِتعاىل:،ِوذكرِالفعلِمعهِيفِقولهِِوالفاعلِ)أمم(ِمجعِتكسريِملؤنث ذِّ إِنُِتكم وم

ْبلُِكْمِ نِقم ٌمِمِّ ُِأمم بم ذَّ ْدِكم قم ِ.(12ِ:ِالعنكبوت)ِفم

ِالف ِتأنيث ِجواز ِيف ِالتكسري ِبجمع ِْلسـويلحق ِوتذكريه ِإليهـعل اسمِِ:ِناده

مِونساءِ،ِواسمِاجلنسِكشجرِوغنمِ،ِفاسمِاجلمعِنحوِقولهِتعاىل:ِاجلمعِكقو

ِ ائِيلم نِيِإرِْسم نِبم ِمِّ ٌة فم
ائِ نمتِطَّ آممم ِِمْنِِِتعاىل:،ِوقولهِ(14:الصف)ِفم ُزوْا رم ِبم ا إِذم فم

ُقوُلِ ِالَِّذيِتم رْيم نُْهْمِغم ِمِّ ٌة فم
آئِ ِطم يَّتم ِبم وذكرِِ(،فأنثِ)آمنت،ِ(21ِ:النساء)ِِعنِدكم

ْوُمُِنوٍحِِِهِتعاىل:ـونحوِقول،ِعِـمعِطائفةِوهوِاسمِمج)بيت(ِ ُهْمِقم بْلم بمْتِقم ذَّ ِكم

ِِِتعاىل:وقولهِ،ِِ(2:غافر) ْوُمكم ِبِِهِقم بم ذَّ كم ِ.(22:األنعام)ِوم
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بأنِكانِفاعلِنعمِأوِبئسِِ،ِاِبهِاجلنساِمرادًِظاهرًِِاسًًمِأنِيكونِالفاعلِِ-4ِ

ِتريبِأبناءهاِ،ِوبئِ:فيقال ِستِالفتاةِتستهرتِبأمرِدينهاِ.نعمِاألمه

ِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِِوجوًبافإنِالفعلِيذكرِلهِ،ِأماِمجعِاملذكرِالساَلِ ْفلمحم ْدِأم قم

ِقولهِ(1ِ:املؤمنون)ِاملُْْؤِمنُونِم ِوأما ِمنِالبِصينيِ، ِهوِرأيِمجهورِالنحاة وهذا

ِتعاىل:ِ ائِيلم نُوِإرِْسم نمْتِبِِهِبم الَِّذيِآمم حيثِأنثِالفعلِمعِمجعِِ(91:ِيونس)ِإاِلَِّ

،ِِبلِتغريِشكلهِ،ِفيجابِعنهِبأنهَِلِيسلمِفيهِلفظِالواحدِ،املذكرِوهوِ)بنو(ِ

ِوماِتغريِفيهِشكلِالواحدِحالِاجلمعِجيوزِفيهِالتذكريِوالتأنيثِ.

ِ:نحوِفاعاًلِأماِمجعِاملؤنثِفريىِأكثرِالنحاةِوجوبِتأنيثِالفعلِلهِإذاِوقعِ

ِِحَضتِالفاطًمُتِ ِإذا ِإال ،ِ ِبفاصل ِوبنيِالفعل ِبينه ِِ-وزيجففصل ِ-حينئذ

،ِااِلهِالفعلِ،ِومرةِأخرىِمذكرًِفقدِجاءِمرةِمؤنثًِ،ِكًمِيفِلفظِ)بينات(ِ،ِالتذكريِ

اءْتُكُمِاْلبميِّنماُتِِِتعاىل:يفِقولهِِ:فاألول اِجم ْعِدِمم نِبم لمْلُتْمِمِّ إِنِزم ِ.(519:البقرة)ِفم

ِِ:ِوالثاِن ِقوله ِهُدواِِْتعاىل:يف شم ِاْلبميِّنماُتِِوم اءُهُم جم ِوم قٌّ ِحم ُسولم ِالرَّ آلِ)ِأمنَّ

ِ(ِ.22:عمران

 :الفاعل بني التقديم والتأخري :دًساسا -

ِثمِجياألص ِقولهِِيءلِيفِالفاعلِأنِيتصلِبفعله ِنحو ،ِ ِبعدمها املفعولِبه

اُوودِمِِتعاىل: ُنِدم ْيًمم ُِسلم ِرثم وم  .ِ(12ِ:النمل)ِوم

ِيعكسِ ِباِوقد ِاملفعول ِفيتصل ِجيذلك ِثم ِيتأخرِِيءلفعل ِوقد ،ِ الفاعل

ِالفعلِوالفاعلِويتقدمهًمِاملفعولِ،ِوكلِذلكِدائرِبنيِاجلوازِوالوجوبِ.

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ*ِ
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 النائب عن الفاعل

 

ِبذلكُسِِِِ ِحِ؛ِمي ِبعد ِالفاعل ِحمل ِحيل ِرفعهألنه ِيف ِعنه ِفينوب ،ِِذفه

تصالِبهِ،ِوتأنيثِالفعلِ،ِووجوبِتأخريهِعنِعاملهِ،ِواستحقاقهِلالِوعمديته

ِونحوِذلك.،ِلهِ

ِاألشياءِحيِ:أغراض حذف الفاعل  - ِأحد ِأو ِبه ِاملفعول ذفِالفاعلِوينوبِعنه

 ،ِومعنويةِ.ِاألخرىِألغراضِلفظية

 من األغراض اللفظية حلذف الفاعل : -

اِِِ:ِتعاىلكًمِيفِقولهِ،ِاْلجيازِِ-1ِ ِبِِمْثِلِمم ُبوْا
اقِ عم ْبُتْمِفم اقم إِْنِعم ِوم ُِعوقِْبُتمِبِِه

ِ(152ِ:ِالنحل)

ِ؛منِطابتِرسيرُتهُِحِدتِسريُتهِِ:ِنحوِقوهلمِ،ِاملحافظةِعىلِالسجعةِ-5ِ

ِمِ:إذِلوِقيل ِدِالناُسِسريتمهِالختلِالسجعِ.حم

ِاملحافظةِعىلِالوزنِ،ِنحوِقولِالشاعرِ:ِ-3ِ

ِالودـاِأنِتُِومًِـوالبدِيِِِِِِِِواألهلونِإالِودائعُِِوماِاملاُلِ دَّ ِعُِـائرم

 ومن األغراض املعنوية :

ِمعلومًِِ-1ِ ِالفاعل ِذكرهِاكون ِإىل ِحيتاج ِال ِِللمخاطبِحتى ِقولهِ، نحو

ِعيًفاِِِتعاىل: اُنِضم ِاِْلنسم ُخلِقم ِوهوِاهللِتعاىل.،ِفالفاعلِمعلومِ،ِ(52:النساء)ِوم

،ِحينًمِيكونِِقالِأنهِعنِرسولِاهللِِيورُِِ:،ِنحوِقوهلمِكونهِجمهواًلِِ-5ِ

ِ.جمهواًلِالراويِ

ِ،ُتُصّدقِبألفِدرهمِ:ِنحوِقولكِ،ِرغبةِاملتكلمِيفِاْلهيامِعىلِالسامعِ-3ِ

ِ ِيفِاألمرِ،ِوأنتِاملتصدقِ،ِوأنتِالناظرِ.ِوُنظِرم
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ِلقِاخلنزيرِ.ُخِِ:نحو،ِتعظيمِالفاعلِبصونِاسمهِعنِمقارنهِاملفعولِبهِِ-4ِ

ُِقتِلِاحلسنيِ.ِ:نحو،ِحتقريِالفاعلِِ-2ِ

ُِصوِدرِماِلِ.ِ:ونح،ِاخلوفِمنهِِ-2ِ

أحوال الفعل املبين للمفعول  -
(1)

 : 

 أوال: الفعل املاضي : -

،ِويكِّسِِمنِالتضعيفِيضمِأولهِالعنيِخاليًِصحيحِاِاإذاِكانِالفعلِماضيًِِ-أِ

ُهِِِتعاىل:نحوِقولهِِ،ِماِقبلِاآلخر رم اِأمْكفم اُنِمم نسم ِاْْلِ ِ.(18:عبس)ُِِقتِلم

ِكانِاملايضِمبدوءًِِ-ب ِبتاءإذا ِقبلِآخرهِِا ِوثانيهِويكِّسِما ِيضمِأوله ،ِ زائدة

رِِِِتعاىل:نحوِقولهِ ِاآلخم ِِمنم بَّْل ُِيتمقم ْ َلم ِوم ا ِدمِهم حم
ِِمنِأم ُتُقبِّلم ِفم ،ِفإذاِ(58:املائدة)ِ

ِألفًِ ِثانيه ِقلبتِاأللفِواوًِكان ِا ِالضمة ِملناسبة ِا ِإذِِ:نحو، جتاهلتِالكّذابِ،

ِوهلِالكذاُبِ.جُتِِ:يقال

ِخرهيضمِأولهِوثالثهِويكِّسِماِقبلِآ،ِاِهبمزةِوصلِيضِمبدوءًِإذاِكانِاملاِ-جـِ

لِمِِتعاىل:نحوِقولهِ ثُلِكم مم بِيثمٍةِاْجُتثَِّـموم ٍةِخم رم جم شم بِيثمٍةِكم ِْوِقِاألمْرضِِـْتِِمنِفِمـٍةِخم

تمُهِِِتعاىل:وقولهِ،ِ(52ِ:إبراهيم) انم ِأممم ِالَِّذيِاْؤمُتِنم دِّ ْلُيؤم ِ.(523ِ:ِالبقرة)ِفم

                                                           

أنهِمهيأِومصوغِعىلِطريقةِِأي:ِ؛اِللفاعلِ(ِاألصلِيفِاجلملةِالفعليةِأنِيكونِالفعلِفيهاِمبني1ًِ)

وقدِحيذفِالفاعلِفينوبِعنهِاملفعولِبهِأوِيشءِِ،ووزنِيستقبلِهباِالفاعلِاحلقيقيِيفِالكالم

ِهتيئةِخاصةِالستقبا ِوهييأ ِيصاغِالفعلِصياغةِجديدة لِمرفوعِجديدِآخرِيفِالكالمِوساعتها

 ويوصفِالفعلِبأنهِمبنيِللمفعولِ.ِ،ِسوىِالفاعلِهذاِاملرفوعِهوِماِيعرفِبنائبِالفاعلِ



- 133- 

 

قالِ،ِوباعِ،ِجازِيفِفائهِالضمِوالكِّسِِ:نحوِ،ِاِأجوفكانِاملايضِثالثيًِّإذاِِ-دِ

قيلِ،ِوقولِ،ِوبيعِ،ِوبوعِ،ِوقدِقرئِبالكِّسِواْلشًممِقولهِِ:فيقالِ،واْلشًمم

ِاملْماءِِ:ِتعاىلِ ِغيضم ءِأمْقلِِعيِوم ًمم اِسم يم اءِكِوم اِأمْرُضِاْبلمِعيِمم ِيم يلم
قِ (،44ِ:هود)ِوم

مِقولِالشاعرِوقدِجاءِبإخالصِالض
(1)

ِ:ِ

ِلِم ِفاشرتيــتِاِـًباليتِشبِِِِِِاِليــُتِنفعِشيئًِوهلِيِمِيتم ُِبوعم

وقولهِ-
(2)

:ِِِِِ

ِِِِِِِِِذِحتاكُِوكتِعىلِنريينِإُِِحِ ِختم ِشـــاكُِوكِوالِتِمتبطِالشَّ

انقادِ،ِواختارِجازِِ:نحو،ِاِأجوفِعىلِوزنِانفعلِأوِافتعلِوإذاِكانِثالثيًِِّ-هـِ

ِاألوجهففِ-أيًضا- ِواْلشًممِِإخالصِالضمِ:ِالثالثةِيه ِوإخالصِالكِّسِ، ،

ِاْلشًممِ.ِ-ِأيًضاِ-انقودِوانقيدِ،ِواختورِواختريِ،ِولكِِ:فيقال

ِهـّدِ،ِوهّدِ،ِجازِيفِفائهِاألوجـرّدِ،ِوشِ:نحوِااِمضعفًِوإذاِكانِاملايضِثالثيًِِّ-وِ

ًممـابقةِ،ِوقدِقرئِبكِّسِالراءِواْلشـالثةِالسـالث
(3)

وْاِِِىل:اـتعيفِقولهِِ لمْوُِرده وم

ِ نُْه ِعم ِهُنُوْا ما
ِملِ اُدوْا ِِ،(52:األنعام)ِلمعم ِإِلميْنماِتعاىل:وقوله ْت ُِردَّ ُتنما اعم ِبِضم ـِذِه ِهم

 .ِ(22:يوسف)

                                                           

 .5ِ/522ِ،ِأوضحِاملسالك181ِِديوانه:ِوالبيتِمنِالرجزِينظر:،ِ(ِهوِرؤبة1)

أنهِيصفُِحلةِبأهناِحمكمةِالنسجِحتىِإهناِإذاِاصطدمتِبالشوكِِواملعنى:ِ،ِ(ِهوِراجزَِلِيعينوه5)

 َلِيؤذهاِوَلِيعلقِهباِ.

 (ِهيِقراءةِعلقمةِوحيييِبنِوثابِ.3)
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عندِبناءِالفعلِاملضارعِللمفعولِيضمِأولهِويفتحِماِقبلِ : الفعل املضارع :ثانيا -

ِ ِآخره ،ِ ِيفِقوله ُِتبمدَِِِّتعاىل:كًم ْومم ِاألمْرضِِيم رْيم ِغم ِاألمْرُض ،ِِ(42:إبراهيم)ُِل

ِ تعاىل:وقولهِ اِسُقونم ِاْلفم ْوُم ِاْلقم لمُكِإاِلَّ ْلِهُيْ هم ِتعاىل:وقولهِِ،(32:األحقاف)ِفم

ُِِْيولمْد َلم لِْدِوم ِْيم  .(3:اْلخالص)َِلم

ِالفاعلِ: ما ينوب عن الفاعل - ِعن ِ،ِِاملفعولِ:ينوب ِواملجرور ِواجلار ،ِ به

 تِصفِ،ِوالظرفِاملختصِاملتِصفِ.املِواملصدر

ماِكانِللفاعلِمنِأحكامِلهِِىينوبِاملفعولِبهِعنِالفاعلِفيعطِاملفعول به : -

،ِوتوحيدِالعاملِلهِإىلِغريِ،ِوالتأخرِعنِرافعهِ،ِوعدمِجوازِحذفهِِمنِالرفع

ِِِتعاىل:نحوِقولهِِ،ذلك ِاألمْمُر ُقيِضم ُِتبِمِِتعاىل:وقولهِ،ِ(44ِ:هود)ِوم ْومم ُلِيم دَّ

اُتِ وم ًمم السَّ ِاألمْرِضِوم رْيم  (ِ.42ِ:إبراهيم)ِاألمْرُضِغم

يفِقولِنيبِاملفعولِاألولِعىلِالصحيحِأُِِ،ِملفعولنيِاوإذاِكانِالفعلِمتعديًِِِِِِِِ

نِِِتعاىل:وقدِينوبِالثاِنِعندِأمنِاللبسِ،ِفمنِإنابةِاألولِقولهِ،ِِالنحاة مم وم

ِ ُِأوِِتم ْد قم ِفم ةم ْكمم
ِاحْلِ ُِيْؤتم ثرًِيا ِكم ا رْيً ِ)يؤت(ِفِ،(529:البقرة)خم ِيف نائبِالفاعل

،ِوكذلكِو)احلكمة(ِاملفعولِالثاِنِ(،،ِوهوِاملفعولِاألولِلـِ)يؤتضمريِمسترت

(ِاملفعولِالثاِنِ،ِوكًمِيفِااحلالِيفِ)أوِت(ِنائبِالفاعلِضمريِمسترتِ،ِوِ)خريًِ

ِالطَّرْيِِِِتعاىل:ِقوله نطِقم ْمنماِمم ،ِ)نا(ِيفِحملِرفعِنائبِالفاعلفـِِ،(12:النمل)ُعلِّ

ِِِِِِِِ)منطق(ِاملفعولِالثاِنِ.و
ِ

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ* 
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 املتعدي والالزم

 

 الفعل ثالثة أنواع : -

ِماِالِيوصفِبتعدِوالِلزومِ،ِوهوِكانِوأخواهتاِ،ِوكادِوأخواهتاِ.ِ:أحدها -

عداهِإىلِمفعولِأوِمفعولنيِبلِيتِ،ِاملتعديِ،ِوهوِماِالِيكتفيِبمرفوعهِ:والثاني -

ِوهلذاِالفعلِعالمتانِ:ِ،أوِثالثةِمفاعيلِ

ِنحوِ:األوىل - ِبه ِاملفعول ِعىل ِتعود ِالتي ِالضمري ِهاء ِبه ِتتصل ِ،ِ:أن رضبته

كالتيِتعودِِ،ِوأكرمتهِ،ِوأخرجتهِ،ِأماِهاءِالضمريِالتيِتعودِعىلِغريِاملفعولِبه

ُِأعِمِعىلِاملصدرِكًمِيفِقولهِتعاىل:ِ إِِنِّ ِفم املمنِيم ِاْلعم نم ِمِّ ًدا ِأمحم ُبُه ذِّ ُِأعم ِالَّ اًبا ذم ِعم ُبُه ِذِّ

فاهلاءِيفِ)أعذبه(ِالثانيةِتعودِعىلِاملصدرِوهوِالعذابِ،ِومثلِِ،(112:املائدة)

ِاجللوسِجلستهِ.:نحو،ِهذهِاهلاءِجيوزِأنِتتصلِبالفعلِالالزمِ

إذِالِِ،ر،ِومردودمأكولِ،ِومنصو:فيقال،ِأنِيصاغِمنهِاسمِمفعولِتامِِ:الثانية -

ِحيتاجِإىلِظرفِأوِجارِوجمرورِبعدهِكًمِيفِالفعلِالالزمِ.

:ِماِالِأي،ِوهوِغريِاملتعديِ،ِصبِمفعوالِبهِماِالِينِ:الفعلِالالزمِ:والثالث -

ِيصحِصوغِاسمِاملفعولِيصحِأنِتتصلِبهِهاءِالضمريِلغريِاملصدرِ،ِأوِماِال

ولزمِالسامعِفهمِمعناهِدونِِهِالِيتعداهِ،ألنهِيلزمِفاعل؛ِ.ِوسميِالزًماِالتامِمنه

ِ.ِحاجة
ِ

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ* 
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 املفعول املطلق

 

ِ.،ِأوِعددهِ،ِأوِبياناِلنوعهِاِلعاملهوِاملصدرِاملنصوبِتوكيًدِهِ:املفعولِاملطلقِِِِ

 أنواعه : -

1-ِِ ِلعامله ِاملؤكد ،ِ ِقوله ِِتعاىل:نحو مم لَّ كم ْكلِيًًمِِاهللوم ِتم ى ِ،(124:لنساءا)ُِموسم

ْسلِيًًمِِِتعاىل:وقولهِ لُِّمواِتم سم ْيِهِوم لم لهواِعم نُواِصم ِآمم اِالَِّذينم م هيه
اِأم ِ.(22:األحزاب)ِيم

ِوهوِقسًمنِ-5ِ ِموصوفًِِ:أحدمهاِ:املبنيِلنوعه ِاملصدر ِأنِيكون ِا ِقولهِ، نحو

ْكِبِِِِتعاىل: نُِيرْشِ مم ِِاهللوم الم ِضم لَّ ْدِضم قم ِعيًدااًلِفم ِتعاىل:وقولهِ،ِ(112ِ:النساء)ِِبم

ِ برًِيا ِكم اًدا ِِجهم ِبِِه اِهْدُهم جم ِوم افِِرينم ِاْلكم ُِتطِِع 25ِ:الفرقان)ِفمالم )ِ أنِِوالثاِن:،

ِمضافًِ ِيكون ِا ِتعاىل:، ِقوله ِاْليمِقنيِِِِنحو ِِعْلمم ْعلمُمونم ِتم ِلمْو الَّ ِ،(2:التكاثر)ِكم

ِبِِِوقولهِتعاىل: ْوءِِِاهللالظَّانِّنيم ِالسَّ ِ(ِ.2:حالفت)ِِظمنَّ

رضبتهِِ:ِنحو،ِاِبتاءِالوحدةِخمتومًِِمصدًراوصورتهِأنِيكونِِ:ِاملبنيِللعددِ-3ِ

ِ ِرضبة ،ِ ِقوله ِيف ةًِِ:ِتعاىلوكًم اِحدم ِوم ًة كَّ ِدم تما ُدكَّ ِفم بماُل اجْلِ ِوم ِاأْلمْرُض ُحِلمِت ِوم

اِبداللةِتثنيةِخمتومًِِمصدًراأوِِ،فـِ)دكة(ِمفعولِمطلقِمبنيِللعددِ،ِ(14ِ:احلاقة)

ِ،اِبمصدراِمميزًِأفدتهِإفادتنيِأوِثالثِإفاداتِ،ِأوِيكونِعددًِِ:عالمةِمجعِنحوأوِ

ِ ِقوله ةًِِِ:ِتعاىلنحو ْلدم ِجم ننِيم ِثمًمم اْجلُِدوُهْم ِِ،ِ(4:النور)ِِفم إِنِِ:ِتعاىلوقوله

ًةِ رَّ ِمم بِْعنيم ْمِسم ْستمْغِفْرِهلمُ ِ.(21:ِالتوبة)ِتم

 العامل يف املفعول املطلق : -

ِ:ِاملفعولِاملطلقِأحدِثالثةِأشياءِالعاملِيفِ-

ُيِريُدِالَِِِّ:ِاىلـتعنحوِقولهِِ،ِالفعلِ-1 تَّبِعُِـوم ِيم ِـِذينم ِالشَّ ِيلُِونم اِتِأمنِمتم وم يِْـهم ِِاًلِـوْاِمم
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ظِيًًمِ ِ.(58:النساء)ِعم

ِِاملصدرِ-5ِ ،ِ ِقوله ْوُفوًراِِ:ِتعاىلنحو ِمَّ اء زم ِجم آُؤُكْم زم ِجم نَّمم هم ِجم إِنَّ ِفم

ِ.(23ِِ:ِاْلرساء)

ْرًواِِِتعاىل:نحوِقولهِِ،ِالوصفِ-3ِ اِتِذم اِريم الذَّ وقولهِِ،(1:الذاريات)ِوم

ْجًراِِتعاىل: اِتِزم اِجرم الزَّ اِ*ِفم فًّ اِتِصم افَّ الصَّ ِ(ِ.1،5:ِالصافات)ِوم

 ينوب عن املصدر أشياء منها : :ما ينوب عن املصدر -

اسمِاملصدرِ-1ِ
(1)

فإنِ،ِاِوسلَّمِسالمًِ،ِوأعطىِعطاًءِ،ِِاغتسلِغساًلِِ:مثل،ِ

ىِِِتعاىل:ومنهِقولهِِ،وتسليمِِ،اغتسالِ،ِوإعطاءِِ:املصادر رْسم
ِالَِّذيِأم انم ُسْبحم

ْبِدهِِ بماًتاِِاهللوِمِِتعاىل:وقولهِ،ِ(1:اْلرساء)ِبِعم ِاأْلمْرِضِنم نم نبمتمُكمِمِّ ِ.(18:نوح)ِأم

ِِتعاىل:نحوِقولهِِ،ِصفةِاملصدرِ-5ِ ُكالم اِرِموم يِِْغًداِِمنْهم ِحم ِ:البقرة)ُِثِِشْئُتًمم

ِ)رغدا(ِمنصوبِعىلِأنهِصفةِملصدرِحمذوفِتقديرهِ،ِ(32 ِ،ِارغًدِِأكاًلِِ:ِفـ

لنَّاِسُِحْسنًِِتعاىل:ومثلهِقولهِ
ُقوُلوْاِلِ ِاِ.ِحسنًِقواًلِِ:ِأي(23ِِ:ِالبقرة)ِاِوم

3ِ-ِِِ ِضمريه ،ِ ِقوله ِِِ:ِتعاىلنحو ِالَّ اًبا ذم ِعم ُبُه ذِّ ُِأعم إِِنِّ ِأِمِفم ُبُه ذِّ ُِأعم نم ِمِّ ًدا حم

املمنِيِم ِاملفعولِِ،(112ِ:ِاملائدة)ِاْلعم ِعن ِالثانية ِ)أعذبه( ِيف حيثِنابِالضمري

ِالِأعذبِهذاِالتعذيبِ.ِ:،ِوالتقديرِاملطلق

ِِ،ِعددهِ-4ِ ةًِِتعاىل:نحوِقوله ْلدم ِجم ننِيم ِثمًمم اْجلُِدوُهْم وقولهِِ،ِ(4:النور)فم

اْجلُِدواِتعاىل: اِِنِفم الزَّ انِيمُةِوم ةِالزَّ ْلدم ِجم ِِمئمةم نُْهًمم اِحٍدِمِّ ِوم ِفـِ)ثًمنني(ِ(5ِ:النور)  ُكلَّ

                                                           

ِفعالهِنحو:أهوِماِجيرىِعىلِاحلدثِبوساطةِاملصدرِوتنقصِحروفهِعنِحروفِِ(ِاسمِاملصدر:1)

 وفعلهِأعطىِ.،ِوفعلهِتوضأِ،ِوعطاءِ،ِوفعلهِاغتسلِ،ِووضوءِ،ِغسلِ
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ِوِ)مائة(ِناباِعنِاملفعولِاملطلقِ.ِ

ِ،ِمصدرِلفعلِآخرِِ-2ِ ِِِتعاىل:نحوِقوله ْبتِياًل ِتم ِإِلمْيِه بمتَّْل تم ِ،(2:املزمل)وم

بتلِ،ِفـِ)تبتيال(ِمصدرِللفعلِبتَّلِ،ِوقدِنابِعنِالتِوتبتلِإليهِتبتالِ:واألصل

ِالذيِهوِمصدرِللفعلِ)تبتل(.

فمالِمِِتعاىل:نحوِقولهِِ،ِكلِأوِبعضِأوِأيِ،ِبرشطِاْلضافةِإىلِاملصدرِ-2ِ

ِ ِاملْمْيِل ُِكلَّ ِيُلوْا ِتعاىل:ِ،ِ(159ِ:ِالنساء)ِمتم ِاْلبمْسطِِِوقوله ُِكلَّ ا بُْسطْهم ِتم الم ِوم

ْينماِبِمِِتعاىل:وقولهِ،ِ(59ِ:اْلرساء) لم ِعم لم وَّ قم ِتم لمْو اِويِلِوم ِاأْلمقم (44ِ:احلاقة)ِْعضم

بلِهوِمجعِاجلمعِأقوالِ،ِوهوِبمثابةِالتقوالتِ؛ِِمصدًراواألقاويلِيفِاآليةِليسِ

ِ ِتقّول ِالفعل ِملصدر ِمجع ِالذيِهو ،ِ ِالَِّذينِمِتعاىل:وقوله ُم يمْعلم سم ِِوم ِأميَّ لمُموا ظم

لُِبونِم نقم لمٍبِيم ِ(ِمصدرِميميِ.ألنِ)منقلبِ؛ِانقالبِ:أي،ِ(558:الشعراء)ُِمنقم

ِأكرمتهِذلكِاْلكرامِ.ِ:نحو،ِاسمِاْلشارةِِ-8ِ

ِميتةِسوءِ.ِماتِاملجرمُِِ:نحوِ،ِهيئتهِ–2ِ

ِاِ.رضبتهِسوطًِِ:نحو،ِآلتهِِ-9ِ

اًراِِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِنوعِمنِأنواعهِِ-11ِ ْمِِجهم ْوهُتُ عم ِدم ِإِِنِّ ِ(2:نوح)ُِثمَّ

ِنوعيِالدعاءِ.ِألنهِأحدِ؛ِا(ِنابِعنِاملفعولِاملطلقفـِ)جهارًِ

ِ

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ* 
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 املفعول له

 

ِ ويسمى ِاملفِأيًضاـ ِواملفعولِمنِأجلهـ ،ِ مصدرِمفهمِعلةِِ:ِوهوِ،ِعولِألجله

 املشاركِلعاملهِيفِالوقتِوالفاعلِ.ِ

ِالنصبِبرشوطِمخسةِ:ِ:حكمه -

ِألنِاملصدرِيشعرِبالعليةِ،ِوالذواتِالِتكونِعلاًلِِ؛ِمصدًراأنِيكونِِ-1ِ

ِ،ِبالنصبِ؛ِألنهِاسمِِجئتكِاللبنِمِ:اِ،ِفالِجيوزِأنِيقاللألفعالِغالبًِ ،ِأوِالعسلم

ِعنيِالِمصدرِ.

؛ِِءًِجئتكِثراِ:فالِجيوزِأنِيقال،ِمنِأفعالِالنفسِالباطنةِِ:ِ،ِأيِاقلبيًِِّ-5ِ

ِ.ِاألنِالثراءِليسِقلبيًِّ

ِللتعليلِ،ِألنهِالباعثِعىلِالفعلِ.ِامفيًدِِِ-3ِ

ِ.ِغًداِاجئتكِاليومِإكرامًِِ:لفعلِيفِالوقتِ،ِفالِيقالاحتادهِمعِاِ-4ِ

ِفالِيقالِ-2ِ ِمعِالفعلِيفِالفاعلِ، ؛ِألنِفاعلِِجئتكِحمبتكِإيايِ:احتاده

ِاملتكلمِ،ِوفاعلِاملحبةِاملخاطب.ِيءاملج

ِ ِفإنُِفقدِْشطِمنِالرشوطِالسابقة ِكأنِيفقدِ، وجبِأنِجيرِبحرفِاجلر

ِتعاىل:ِ،املصدرية ِقوله اأْلمِنحو امِِوم ِلأِْلمنم ا هم عم ضم ِوم فاألنامِِ،(11:الرحن)ِْرضم

ِللتعليلاسمِغريِمصدرِولذ ِاملفيدة ِبالالم ِِ،لكِجر ِنحوِقوله ِالقلبية ِتعاىل:أو

ِِإْمالمٍق ْن ِمِّ ُكم ِأمْوالمدم ْقُتُلوْا ِتم الم ِقلبيِِ،(121:األنعام)ِوم ِغري ِمصدر فإمالق

ِالتعليلِنِولذلكِجرِّ ِإفادة ِأو ِللتعليلِ، ِِأدبتكِلتأديبكِ:حوبمنِاملفيدة ألنِ،
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ِتعاىل:كًمِيفِقولهِِ،ِاليشءِالِيعللِبنفسهِ،ِأوِاحتادهِمعِالعاملِيفِالوقت ْيلم اخْلم وم

ا ُبوهم كم ْ ِلرِتم ِمريم
احْلم ِوم الم اْلبِغم ِ"لرتكبوهاِِ"حيثِجرِاملصدرِاملؤولِِ،(2:النحل)ِوم

ِمعِعاملهِيفِالوقت ِاحليِ؛ِالختالفه واناتِسابقِألنِوقتِخلقِاهللِتعاىلِهلذه

أمقِِمِِتعاىل:كًمِيفِقولهِِ،ِأوِاحتادهِمعِعاملهِيفِالفاعلِ،لوقتِركوبِبنيِآدمِهلاِ

ْمِسِ ِلُِدُلوِكِالشَّ المةم ِبالالمِلفقدهِ،ِ(82ِ:اْلرساء)ِالصَّ فإنِ)دلوك(ِمصدرُِجرَّ

ِالفاعل ِيف ِاالحتاد ِاملخاطبألِ؛ِْشط ِضمري ِ)أقم( ِالفعل ِفاعل ِوفاعلِِن ،

ِ.ِ)الدلوك(ِالشمس

ِ

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ* 
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 املفعول فيه

 ظرًفاوهو املسمى 

 

ِمكانِضمنِمعنىِ)يفِ:الظرف ِاسم ِأو ِزمان ِاسم ِيومِمِسافرُتِ:نحوِ(،هو

)يف(ِخلفِِ:ِأيِ،خلفِمقامِإبراهيمِِ)يف(ِيومِاجلمعةِ،ِوصليُتِِ:أيِ؛اجلمعةِ

ِ.ِاملقام

فالِتسمىِ،ِمكانِفإذاِتضمنتِالكلمةِمعنىِ)يف(ِوَلِتكنِاسمِزمانِأوِاسمِ

ِتعاىل:رغبتِيفِأنِأتفوقِ،ِومنهِقولهِِ:إذِاملعنىِ؛رغبتِأنِأتفوقِ:نحوِظرًفا

َِِّتمنكُِحوُهن ِأمن ُبونم ْرغم تم ِيفِ:أيِ،(158:النساء)ِوم ِيذكر ِوقد ،ِ ِنكاحهن يف

ِ ِيكون ِفال ِ)يف( ِمعنى ِيتضمن ِال ِظرفِولكنه ِِمفعواًلِالعبارة ِفيه ِقولهِ، نحو

ِيِمِِتعاىل: ماُفونم َيم ِولكنهِمفعولِبهِ.ِظرًفافـِ)يوما(ِليسِِ،(8:اْلنسان) ْوًماوم

 ينصب الظرَف أحُد ثالثة أشياء : عامل الظرف : -

ِِ:الفعلِ-1 ِقوله ِِِتعاىل:نحو ِة ِاْلِقيمامم ْومم ِيم ُكْم ُِأُجورم ْونم فَّ ُِتوم ًمم إِنَّ آلِ)ِوم

ِ)توفونِ،(122:عمران ِبـ ِمنصوب ِزمان ِظرف ِ)يوم( ِِ،ِ(فـ ِتعاىل:وقوله

ِ ِاألمْعنماِق ْوقم ِفم ُبوْا ارْضِ ِمنصوبِبـِِ،(15:األنفال)ِفم ِظرفِمكان ِ)فوق( فـ

ِ)ارضبوا(ِ.

ِآِمنُونِمِتعاىل:نحوِقولهِ:املصدرِ-5 ٍذ
ئِ ْومم ِيم ٍع زم نِفم ُهمِمِّ فـِ(29ِ:النمل)ِوم

ِ)يوم(ِظرفِزمانِمنصوبِباملصدرِ)فزع(.

ْسِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِالوصفِ-3 ذمِـيم ِبِاْلعم ِجمِتمْعِجُلونمكم إِنَّ ِملمُِحيطمةٌِـاِبِوم نَّمم ِهم

*ِ افِِرينم اُبِِبِاْلكم ذم اُهُمِاْلعم ْغشم ِيم ْومم ِفـِ)يوم(ِظرفِزمانِ،(24ِِ،22:العنكبوت)ِيم
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ِمنصوبِبـِ)حميطة(ِوهيِاسمِفاعلِ.

 :ما يصلح للظرفية من أمساء الزمان واملكان -

ِ:انتِمبهمةِنحوسواءِأك،ِكلِأسًمءِالزمانِصاحلةِللنصبِعىلِالظرفيةِِ:أوال -

ِ ِخمتصة ِأم ،ِ ِومدة ِحنيِ، ِِ:نحو، ِمعدودة ِأم ،ِ ِرمضان ِوشهر ِاخلميسِ، ،ِيوم

ِيومنيِ،ِوأسبوعنيِ.ِ:نحو

ِنصبِعىلِالظرفيةِمنهاِإالِنوعان:فالِيُِ،ِوأماِأسًمءِاملكانِِ:ثانيا -

املبهمِ،ِوهوِماِافتقرِإىلِغريهِيفِبيانِمعناهِكأسًمءِاجلهاتِالستِِ:أحدمها

وحتتِ،ِويمنيِ،ِوشًملِ،ِوأمامِ،ِوخلفِ،ِوماِأشبههاِيفِالشيوعِفوقِ،ِِ:وهي

وراءِ،ِوجانبِ،ِومكانِ،ِوبدلِ،ِوذاتِاليمنيِ،ِوذاتِالشًملِ،ِوأسًمءِ:نحو

ِميلِوفرسخِوبريدِ.:املقاديرِنحو

ِعىلِِ:والثاِن ِيكون ِأن ِفيه ِويشرتط ،ِ ِاملصدر ِمن ِاملشتق ِاملكان اسم

ْفِعلِ،ِوأنِيكون:وزن ْفعملِ،ِأوِمم اُِكنَّاِِتعاىل:عاملهِمنِلفظهِ،ِنحوِقولهِِمم نَّ أم وم

ْمِعِ ِلِلسَّ اِعدم قم اِمم ْقُعُدِِمنْهم فـِ)مقاعد(ِمنصوبِعىلِالظرفيةِاملكانيةِ،ِ(9ِ:اجلن)ِنم

ِجملسِاألمريِ.ِجلسُتِِ:مقعدِ،ِونقولِ:وهوِمجع

          :نقسم الظرف إىل متصرف وغري متصرفي الظرف املتصرف وغري املتصرف : -

ِفتطرأِعليهِاملواقعِالنحويةِاألخرىِ،وغريِظرف،ِِظرًفاماِيستعملِِ:فاملتصرف - 

،ِ،ِومكان،ِوساعةإليهِكيومِامضافًِِِ،ِأومفعواًلِ،ِأوِفاعاًلِ،ِأوِِخرًباِفيقعِمبتدأِأو

ِِِتعاىل:كًمِيفِقولهِ،ِِظرًفافقدِوقعِ)يوم(ِ ْونم ِفِْرعم ُةِأمْدِخُلواِآلم اعم ُقوُمِالسَّ ِتم ْومم يم وم

ِ ِاْلعِمأمشم اِبِـدَّ ِِهـاِيفِقولـكم،ِِفاعاًلِعِـةِفوقـرجِعنِالظرفيـوخِ،ِ(42:غافر)ِِذم
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ِخالمٌلِِتعاىل: الِم ْيٌعِفِيِهِوم بم ْوٌمِالَِّ ِيم ْأِِتم نِيم
ْبِلِأم نِقم ِ.ِ(31:إبراهيم)ِمِّ

ِِِ ِِخرًباووقع ،ِ ِقوله ِيف ْومٌِِتعاىل:كًم ِيم لِكم ذم ِوم ِالنَّاُس ِلَُّه ُْموٌع ِجمَّ ْوٌم ِيم لِكم ِذم

ْشُهودٌِ ِمفعواًلِووقعِِ،للمبتدأِِخرًبافـِ)يوم(ِيفِاملوضعنيِوقعِِ،(113:هود)مَّ

ارُِِِتعاىل:كًمِيفِقولهِ،ِبهِ اأْلمْبصم لَُّبِفِيِهِاْلُقُلوُبِوم تمقم ْوًماِتم ِيم ماُفونم ِ.(38:النور)َِيم

ِإِذِِِتعاىل:يفِقولهِِظرًفاوقدِوردِلفظِمكانِ مم ْريم اْذُكْرِيِفِاْلكِتماِبِمم ْتِِوم انتمبمذم

يًّا
قِ ْ اًناِْشم كم اِمم ِِتعاىل:يفِقولهِِاووردتِمتييزًِِ(،12:مريم)ِِمْنِأمْهلِهم ٌّ ِأمنُتْمِْشم الم قم

اًنا كم ِ.ِ(88:يوسف)ِمَّ

انٍِِتعاىل:إليهِيفِقولهِِاووردتِمضافًِ كم ِمم اءُهُمِاملْمْوُجِِمنُِكلِّ جم ِ.(55:يونس)ِوم

 وأما غري املتصرف فهو نوعان : -

ِأريدِبهِ:نحو،ِالَِيرجِعنِالظرفيةِألبتةِماِِ-1ِ ْوضِ،ِوسحرِإذا قّطِ،ِوعم

ِسحرِيومِبعينهِ،ِوبيناِ،ِوبينًمِ.ِ

5ِ-ِِ ِ:نحوِ(منـِ)وهوِاجلرِب،ِماَِيرجِعنِالنصبِعىلِالظرفيةِإىلِشبهها

ِ)من(ِالَِيرجهنِعنِعدمِالتِصفِ.ِوبعدِ،ِولدنِ،ِوعندِ،ِفإنِجّرهنِبـ،ِقبلِ

ِ

ِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ*ِِِِِ* 



- 144- 

 

ِاملفعول معه
ِ

اسمِفضلةِمسبوقِبواوِبمعنىِ)مع(ِتاليةِجلملةِذاتِفعلِأوِاسمِفيهِمعنىِِ:هو

ِ،ِوحَضُتِِرسُتِِ:نحوِ،ِالفعلِوحروفه ِالشمس.ِوالنيلم ِعندكِوطلوعم

حتىِوإنِِفعاًلِ،ِفالِيكونِمجلةِوالِِاسًًمِويشرتطِيفِاملفعولِمعهِأنِيكونِ

ِنحوِكانتِالواوِبمعنىِ)مع( ِِشمُسِطالعةوالِحَضُتِِ:، ِفاجلملة ،-ِِ ِ-هنا

ِونحوحال ِبأنِِ:، ِمنصوب ِاملضارع ِفالفعل ِاللبن. ِوترشبم ِالسمك ِتأكل ال

ِبعدِواوِاملعية.ِوجوًبامضمرةِ

،ِملةِ،ِومهاِاملسندِواملسندِإليهمنِركنيِاجلِاليسِركنًِِ:وأنِيكونِفضلةِ،ِأيِِِِِ

ِفنحو ،ِ ِعطفِعىلِأحدمها ِما ِوختِاشرتكِعيلِهِ:أو ،ِ ِ،ِِعيلِهِاصمِموحممد وحممد

بلِالبدِمنِِ؛بالفاعلِِىفالِيكتفِ،ِفالفعالنِيفِهذينِاملثالنيِيدالنِعىلِاملشاركة

ِاملعطوفِبعدهِلتتمِاجلملةِ.

ِِِِِ ِبعدِ،ِوأنِيكونِبعدِمجلةِ،ِفلوِكانِقبلِواوِاملعيةِاسمِمفرد فالِينصبِما

ِ،ِفمعِأنِالواوِتدلِعىلِاملعيةِ:الواوِنحو ِبعدهاِِ،ِكلِطالبِوكتاُبه إالِأنِما

ِمعطوفِعىلِماِقبلهاِ.

ِ:فالِيقالِ،وأنِيسبقِبفعلِأوِشبهِالفعلِلكيِيعملِالنصبِيفِاملفعولِمعهِِِِ

ِهذاِلكِوأباكِ.

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ* 
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 املمنوع من الصرف

 

ِمنونًِِِِِ ِيكون ِأن ِاالسم ِحق ِفيقالِامن ِحممِ:، ِ ِ،ٌِِدِهذا ِورأيتِحممًدا ،

ِحممدٍِ ِ ِعىل ِتنون،ِِوسلمت ِفال ِاحلق ِهذا ِحُترم ِبعضِاألسًمء ِهناك ِولكن ،

منِالتنوين؛ِألنِالتنوينِصوتِيلحقِآخرِِ:ِأيِ؛ِوتسمىِممنوعةِمنِالِصف

ألهناِتشبهِالفعلِيفِالثقلِ،ِإذِإنِِ؛األسًمءِ،ِوإنًمِحرمتِبعضِاألسًمءِالتنوينِ

يلِبحملهِالفعلِثقيلِبداللتهِعىلِاحلدثِوالزمنِمًعاِ،ِواملمنوعِمنِالِصفِثق

علتنيِ،ِأوِعلةِواحدةِتقومِمقامِالعلتنيِ،ِولوجودِهذاِالثقلِيفِكلِمنهًمِ،ِامتنعِ

ِأنِيدخلهًمِالتنوينِوالكِّس.

ِتنوينِِِ ِالِصفِهو ِمن ِاملمنوع ِحيرمه ِالذي ِالتنوين ِأن ِجيبِمعرفته ومما

الذيِيلحقِآخرِاألسًمءِاملعربةِ،ِوالذيِيكونِبهِاالسُمِمتمكنًاِِ:ِأيِ؛ِالتمكني

ِ،ِ ِاملبنية ِبعضِاألسًمء ِيلحق ِالذي ِالتنكري ِتنوين ِأما ،ِ ِاالسمية ِباب ِيف جًدا

ِالساَل ِاملؤنث ِمجع ِيلحق ِالذي ِاملقابلة ِيكونِِوتنوين ِالعوضِالذي ِوتنوين ،

وإىلِ،ِمجلةِ،ِفالِجمالِللحديثِفيهِهناِعوًضاِعنِحرفِأوِعنِكلمةِ،ِأوِعنِ

ِ:هذاِأشارِابنِمالكِبقوله

ِمعنًىِبِهِيُكوُنِاالسُمِأمكنـــاِِِِينًاِِِِأتىِمبِالِصُفِتنوينٌِ

،ِوحيثًمِِفإنِاملمنوعِمنِالِصفِالِينونِ،ِوالِجيرِبالكِّسةِ:وعىلِكلِحال

ِوينصبِوجيرِ ،ِ ِالضمة ِرفعه ِوتكونِعالمة ُِيرفع ِالِصفِفإنه ِمن ِاالسم منع

فإنِأضيفِ،ِوتكونِعالمةِذلكِالفتحةِ،ِماَِلِيضفِأوِيقرتنِبـِ)األلفِوالالم(ِ

اقرتنِباأللفِوالالمِفإنهِجيرِبالكِّسةِ،ِوإنًمِجرِبالكِّسةِـِحينئذِـِألنِشبههِأوِ
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نِالفعلِالِيضافِإحيثِِ؛(بالفعلِقدِزالِباْلضافةِواالقرتانِبـِ)األلفِوالالم

ِوالِيقرتنِباأللفِوالالمِ.

وإنًمِيمنعِاالسمِمنِالِصفِإذاِوجدتِفيهِعلتانِ،ِأوِعلةِواحدةِتقومِمقامِِ-

ِالعلتنيِ.

أعالم ،  :ينقسم إىل قسمنيهو وِ:أوال:ما مينع من الصرف لوجود علتني -

 .وصفات

 أ ـ العلم املمنوع من الصرف وصوره :

 ـ العلمية والتأنيث بغري ألف . 4

،ِسعادِ،ِورحاب:،ِنحوًًِمِملؤنثِزائًداِعىلِثالثةِأحرفأِـِإذاِكانِاالسمِعل

ِنقول ِ:وزينبِ، ِوأكرمتِزينبم ،ِ ِزينُب ِوسلمهذه ،ِ ِزينبم ِبالضمةِِتِعىل ،

ِاْلضافةرفًعا ِعند ِونقول ِوجًرا، ِنصًبا ِوبالفتحة ِوأكرمتِِ:. ِزينبُكم، هذه

ِ،ِوبالكِّسةِجًراِ ِوبالفتحةِنصًبا ،ِ ِبالضمةِرفًعا زينبمكم،ِوسلمتِعىلِزينبِكمِ

ِ ِقال ِمضافة، ئِذٍِِتعاىل:ألهنا ْومم ِيم نَّمم هم ِبِجم ٍذ
ئِ ْومم ِيم ِجيءم فجهنمِِ،(53ِ:الفجر)وم

ِألنهِعلمِملؤنثِزائدِعىلِثالثةِأحرفِ.؛ِورِوعالمةِجرهِالفتحةِاسمِجمر

ِ ِاالسم ِكان ِإذا ر،ِعلًًمِبِـ ِوسحم ر، مم ِسم ِالوسطِنحو: ِملؤنثِثالثيِحمرك

ِتعال ِقوله ِيف ِ)سقر( ِونحو ِوأمل، ِـى: رم قم ِسم ِيِف ُكْم لمكم ِسم ا فـِِ،(45:املدثر)مم

هِممنوعِمنِالِصفِألن؛ِوهوِاسمِجمرورِوعالمةِجرهِالفتحةِ،)سقر(ِاسمِجلهنم

ماِلمظمىِِتعاىل:للعلميةِوالتأنيث،ِوِ)لظى(ِيفِقولهِ ِإهِنَّ الَّ فـِ،ِ(12ِ:املعارج)ِكم

ِوهوِممنوعِمنِالِصف،ِ)لظى(ِخربِ)إن(ِمرفوعِوعالمةِرفعهِالضمةِاملقدرةِ

ِيفِقولهِ ِو)إرم( ِعلمِعىلِجهنمِثالثيِحمركِالوسطِ، ِألنه ِوالتأنيثِ؛ للعلمية
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ِِِْتعاىل: دِِأمَلم اِتِاْلِعًمم ِذم مم ِ*ِإِرم
ادٍ ِبِعم بهكم ِرم لم عم ِفم ْيفم ِكم رم ،ِفـِ)إرم(ِ(2ِِ،8:الفجر)ِتم

ِبدلِأوِعطفِبيانِعًمِقبلهِجمرورِوعالمةِجرهِالفتحةِ؛ِألنهِعلمِعىلِقبيلةِ.

ْعدِ:عىلِمؤنثِوهوِساكنِالوسطِنحوِعلًًمِإماِإذاِكانِاالسمِالثالثيِِ ،ِهنْد،ِودم

ِوزِفيهِالِصفِواملنعِ،ِوقدِمجعِبينهًمِالشاعرِيفِقولهِ:ووْعدِ،ِومّيِ،ِفإنهِجي

فَِّ تملم اِدمعَِْلِْتم َلِم    ٌدِـْعِبِفضِلِِمئزِرهم ِِوم ِِبِــالُعلِمِيفِدمعُدُِِتسقم
(1)

ِ

ِفقدِرصفِ)دعد(ِاألوىلِ،ِومنعِالثانيةِ.

اِبالتاءِمنعِالِصفِمطلًقاِسواًءِكانِعلًًمِملؤنثِ،ِجـِـِوإذاِكانِالعلمِمؤنثًِ

ِ.ِومكةِ،ِوحزةِ،ِوطلحةِ،ِومعاويةِفاطمةِ،ِوعائشةِ،ِ:ملذكرِ،ِنحوأوِعلًًمِ

ًكاِِِتعاىل:قالِِِِِِِِ ُِمبمارم ةم ِلِلنَّاِسِلملَِّذيِبِبمكَّ ِبميٍْتُِوِضعم لم ِأموَّ (،92ِآلِعمرانِ)ِإِنَّ

وقالِِ،علمِمؤنثِبالتاءِِفـِ)بكة(ِاسمِجمرورِبالباءِوعالمةِجرهِالفتحةِ؛ِألنه

ُهوِمتعاىل:ِ ةِمِوم كَّ نُْهمِبِبمْطِنِمم ُكْمِعم ْيِديم أم نُكْمِوم ْمِعم ُ ْيِدهيم
ِأم (،54ِ:الفتح)ِالَِّذيِكمفَّ

ِالِصفِ ِمن ِممنوع ِألنه ِ؛ ِالفتحة ِجره ِوعالمة ِجمرور ِإليه ِمضاف ِ)مكة( فـ

ِللعلميةِوالتأنيثِ.

ماِنقلِعنِلسانِغريِالعربِبأيِِ:واملرادِباألعجمي العلمية والعجمة : ـ 0

 منهاِ:ِ،رفِعجمةِاالسمِبوجوهِوتع،ِلغةِكانتِ

ِنقلِاألئمةِ.ِأِـ

ِإبراهيمِ.ِ:نحو،ِخروجهِعنِأوزانِاألسًمءِالعربيةِِبِـ

                                                           

ِحِ (1) ِ ِاملُنِّْسم  .433ِ،ِص:ِِعىلِألفيةِابنِمالكِوِن،ِْشحِاألشمِالبيتِجلريرِ،ِوهو:ِِمنم
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فِالذالقةِحرأوهوِمخايسِأوِرباعيِ،ِو،ِالذالقةِِأحرفأنِيعرىِعنِِجـِـ

ِبنفلِ.ِرِْمُِِ:ِستةِجمموعةِيفِقوهلم

يمِمعِالقافِأنِجيتمعِفيهِمنِاحلروفِماِالِجيتمعِيفِكالمِالعرب،ِكاجلِدِـ

صوجلانِوهيِالعصاِالتيِحيملهاِامللكِِ:نحو،ِجرموق،ِأوِاجليمِمعِالصاد:نحو

سكّرجةِِ:نحوِ،ِصوالجِوصواجلةِ،ِأوِاجليمِمعِالكافِ:،ِواجلمعِترمزِلسلطانه

ِوكاجتًمعِ ،ِ ِللتشهي ِاألطعمة ِحول ِاملائدة ِاملخلالتِعىل ِفيه ِيوضع ِإناء وهو

ِمهندزِ.ِ:نحو،ِنرجسِ،ِوالزايِبعدِالدالِ:ونحِ،ِالراءِبعدِالنونِيفِأولِالكلمة

ِكانِأكثرِمنِِ والعلمِاألعجميِمثلِاملؤنثِاحلقيقيِيمنعِمنِالِصفِإذا

ِ:نحوِ،ِمتحركِالوسطِا،ِوإسًمعيل،ِأوِكانِثالثيًِِّإبراهيمِ:نحو،ِثالثةِأحرفِ

ِاسمِقلعةِبواليةِأذربيجانِ.ِ:وشرتِ(،حلبِمدينةِبـِ)سوريا

نوحِ،ِوهودِ،ِولوطِ،ِفإنهِمِصوفِِ:نحوِ،ِاِساكنِالوسطاِإذاِكانِثالثيًِّأمَِِّ

ِِِتعاىل:كًمِيفِقولهِ لنِيم ُِنوٍحِاملُْْرسم ْوُم بمْتِقم ذَّ فـِ)نوح(ِيفِِ(،112:الشعراء)ِكم

ُِلوٍطِِِتعاىل:اآليةِمضافِإليهِجمرورِوعالمةِجرهِالكِّسةِ،ِوقولهِ ْوُم بمْتِقم ذَّ كم

ِ لنِيم ِسابقهِ.وهوِك(،121ِ:الشعراء)ِاملُْْرسم

ِعداِِِِِ ِممنوعةِمنِالِصفِما ،ِاـًصاحلِ:ِوأسًمءِاألنبياءِيفِالقرآنِالكريمِكلها

ِهِ.شملِمِنُِْصِِ:ِوشعيًباِ،ِوحممًداِ،ِولوًطاِ،ِوهوًداِجمموعةِيفِقوهلمِ،ونوًحا

فإنهِممنوعِِ،ِمالًكاِ،ِومنكًراِ،ِونكرًياِ،ِأماِرضوانِ:ِوكذاِأسًمءِاملالئكةِماِعدا

ِةِوزيادةِاأللفِوالنونِ.منِالِصفِللعلمي
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ِ،ِاِمنِاْلبالسوإبليسِممنوعِمنِالِصفِللعلميةِوالعجمةِ،ِوإنِكانِمشتقًِِِِِِِِّ

ِ.اِمنِالِصفِللعلميةِوشبهِالعجمةفيكونِممنوعًِ،ِوهوِالطردِمنِرحةِاهللِتعاىلِ

 العلمية والرتكيب املزجي : ـ 3

ِكالكِ ِحتىِصارتا ِ،ِواملركبِاملزجيِهوِكلِكلمتنيِامتزجتا ِالواحدة لمة

ِأي ،ِ ِقبلها ِعًم ِالتأنيث ِتاء ِتنزيل ِاألوىل ِمن ِالثانية ِالثانيةِ:ونزلت ِالكلمة إن

ِفإنِ ِهذا ِوعىل ،ِ ِقبلها ِالكلمة ِالتأنيثِإىل ِأضيفتِتاء ِكًم ِاألوىل أضيفتِإىل

كًمِأنِالكلمةِقبلِتاءِالتأنيثِمفتوحةِ،ِأماِ،ِِدائًًمِالكلمةِاألوىلِتكونِمفتوحةِ

فإنِالسكونِِ،ِمعديِكربِ،ِوقايضِخان:نحوِمعتاًلِاألوىلِِإذاِكانِآخرِالكلمة

ِ ِالِصف ِمن ِاملمنوع ِْلعراب َِيضع ِالذي ِهو ِالثانية ِالكلمة ِوآخر ،ِ ،ِيبقى

ِوينص:أي ،ِ ِبالضمة ِيرفع ِاللغاتأنه ِأشهر ِوهذه ِبالفتحة هذهِ:فيقالِ،بِوجير

.ِ ِ،ِوِلِصديقِيفِبعلبكم ِبعلبُكِ،ِوزرتِبعلبكم

 أخريان : ويف املركب املزجي لغتان -

ِِ:فيقال،ِكًمِيفِمخسةِعرشِ،ِزءينِعىلِالفتحِبناءِاجلِ:إحداهما ِموتم ،ِهذهِحَضم

ِِ.ِ ِموتم ِ،ِوِلِصديقِيفِحَضم ِموتم ِوزرتِحَضم

أنِاْلعرابِيظهرِعىلِاجلزءِ:ِأيِِ؛أنِيعربِإعرابِاملركبِاْلضايفِِ:والثانية

ِوجرًِّ ِونصبًا ِاجلزءِالثاِنِفإنهِجيرِباْلاألولِرفًعا ِأما ،ِ هذهِحَُضِِ:ضافةِفيقالا

ِموتِ،ِوِلِصديقِيفِحَضِموتِ. ِموتِ،ِوزرتِحَضم

ِ:اِ،ِأوِخمتوًماِبـِ)ويه(ِنحوأنِاملركبِاملزجيِإذاِكانِعدديًِِّ:وجديرِبالذكرِِِ

ِفإنهِمبنيِالِمعرب.،ِو)سيبويه(ِِ(،)مخسةِعرش
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 العلمية وزيادة األلف والنون : ـ 1

ِاأللفِوالنونِيفِالعِِِِ ِوتتحققِزيادة ِقبلهًمِاألصليلمِبعدِاكتًملِحروفه ة

ِ.سليًمنِ،ِحدانِ،ِشعبانِ،ِرمضانِغطفانِ،ِزعفرانِ،ِسلًمنِ،:نحو

ِِِِ ِِِتعاىل:قال ِاْلُقْرآُن ِفِيِه ُِأنِزلم ِالَِّذيم انم ضم مم ِرم ْهُر ِ:)ِشم ِفـِ(122البقرة ،

ِ ِالفتحة ِجره ِوعالمة ِجمرور ِإليه ِمضاف ِالِصفِِ؛)رمضان( ِمن ِممنوع ألنه

ِزيادةِاأللفِوالنونِ.للعلميةِو

ِاألصالةِِِِ ِفيه ِالنون ِواحتملت ِونون ِألف ِآخره ِيف ِاألسًمء ِمن ِكان وما

ِالِصفِوعدمهِ.ِ:ففيهِوجهانِ،ِوالزيادة

ِوزيادهتاِااعتبارًِِِِ ِفإذاِحّسِِ:فمنِذلكِ،ِبأصالتها ،ِ ِوسًمن ِوشيطانِ، انِ،

؛ِألنِِمنِاحلسِ،ِوالشيطِ،ِوالسّمِمنعتِمنِالِصفِةكانتِهذهِاألسًمءِمشتق

األلفِوالنونِـِحينئذِـِزائدتانِ،ِوهيِعىلِوزنِفعالنِ،ِوإذاِكانتِمشتقةِمنِ

ِـِأصليةِوالوزنِ ِهنا ِوالشيطنةِ،ِوالسمنِفهيِمِصوفةِ،ِألنِالنونِـ احلسنِ،

 فّعال.:معها

 العلمية ووزن الفعل : ـ 5

ِكانِعىلِوزنِخاصِباملايضِِِ ِإذا ِالنوعِمنِاألعالم نحو:ِِ،ِويتحققِهذا

م(ِعلمِعىلِبئرِزمزمِ،ِو)شّمر(ِعلمِعىلِفرسِ،ِو)خّضم(ِعلمِعىلِمكانِ)زمز

ِرجل ِِأو ِقبيلة ِعىل ِعلم ِو)ُدئل( ،ِ ِباملضارعِِ،متيمي ِخاص ِوزن ِعىل وإما

يزيدِ،ِوتغلبِ،ِويعرب،ِوينبعِ،ِو)تعز(ِمدينةِيفِاليمنِ،ِونحوِ)أحد(ِيفِ:نحو

عِِِْتعاىل:قولهِ ْأِِتِِمنِبم ُسوٍلِيم اِبِرم ً ُمبمرشِّ ُدِوم ،ِفـِ)أحد(ِ(2:الصف)ِِديِاْسُمُهِأمْحم
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،ِتفضيلِألنهِعلمِمنقولِمنِاملضارعِللمتكلمِ،ِأوِأنهِأفعلِ؛ممنوعِمنِالِصفِ

ِويعوق(ِيفِونحوِلفظتيِ)يغوث ِتعاىلِِ، ِِقوله الم ِوم اًعا ُِسوم الم ِوم ا دًّ ِوم ُرنَّ ِتمذم الم وم

اِ نمِّْسً ِوم ُعوقم يم ِوم ُغوثم )والِيغوثِويعوق(ِبغريِِفقدِقرأِاجلمهور(،53ِ:نوح)ِيم

تنوينِ،ِفإنِكاناِعربينيِفمنعِالِصفِللعلميةِووزنِالفعلِ،ِوإنِكاناِأعجمينيِ

فللعلميةِوالعجمة
(1)

نُْهْمِِونحوِلفظةِ)يثرب(ِيفِقولهِتعاىلِ،ِ ٌةِمِّ فم
ائِ المتِطَّ إِْذِقم وم

ِ اْرِجُعوا ِفم ِلمُكْم امم ُِمقم ِالم ْثِربم ِيم ِأمْهلم ا افِإليهِيثرب(ِمضفـِ)ِ(،13:األحزاب)ِيم

ِالفتحة ِجره ِوعالمة ِاجمرور ِمن ِممنوع ِألنه ِالفعلِ؛ ِووزن ِللعلمية لِصف

ِ.املضارع

ِِ: والعدل معناه: العلمية والعدل ـ 6 ِمن ِباالسم ِصيغةِالعدول ِإىل صيغة

ويمنعِاالسمِمنِالِصفِللعلميةِـِأوِشبههاِـِوالعدلِيفِ،ِللخفةِِاأخرىِطلبًِ

 مخسةِمواضعِ:

ِكانِِ:األول  ِبهِمنِوزنِإىلِآخرِ،ِواألغلبِأنِيكونِعىلِوزنِمعدواًلِِلًًمِعإذا

رِ،ِوزفرِ،ِوزحلِ،ِوثعلِِ:بهِعنِوزنِفاعلِ،ِنحومعدواًلِ)ُفعل(ِ بهِِمعدواًلُِعمم

ِ.وزافرِ،ِوزاحلِ،ِوثاعلِ،عامرِ:ِعن

ِيمنعِمنِالِصفِلشبهِ :الثاني ِكانِعىلِوزنِ)ُفعل(ِمنِألفاظِالتوكيدِفإنه ما

ِ،ِِ:ِلكِنحووذِ،ِالعلميةِوالعدل نجحِالطالباتِمجُعِ،ِوأكرمتِالطالباتِمجعم

ِ،ِواألصل عاواتِ؛ِألنِمفردهِ:ِوسلمتِعىلِالطالباتِمجعم مجعاءِ،ِفعدلِِ:ِمجم

                                                           

 .2ِ/345ِِِاملصدرِالسابق(1ِ)
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ِمُجِ ِاملقدرةعنِمجعاواتِإىل ِمعّرفِباْلضافة ِوهو ،ِ ِِ؛ِع ِأي ِفأشبهِ: ،ِ مجعهن

ِتعريفهِتعريفِالعلميةِمنِجهةِأنهِمعرفةِوليسِيفِاللفظِماِيعرفهِ.

ِ)سحمِ :الثالث ِلفظ ِبعينه ِيوم ِسحر ِبه ِأريد ِإذا ِر( ِاجلمعةِ:نحو، ِيوم سافرت

ِالعلسحرِم ِممنوعِمنِالِصفِللعدلِوشبه ِفسحر ِمعدولِعنِ، ِوذلكِأنه ،ِ مية

ِ)أل)السحر( ِبـ ِيكون ِالتعريفِأن ِواألصلِيف ،ِ ِمعرفة ِألنه ِعنِِ(،؛ ِبه فعدل

فِأنهَِلِيلفظِمعهِبمعِإال،ِوصارِتعريفهِكتعريفِالعلميةِذلك ِكانِ،ِرَّ ِإذا أما

ٍرِِِتعاىل:ِفإنهِيِصفِنحوِقولهِلفظِ)سحر(ِمبهًًمِ حم ْينماُهمِبِسم ُِلوٍطِنَّجَّ ِآلم ِإاِلَّ

ِرِأيِيومِ.سحمِِ:أيِ(34:القمر)

ِ)فعاِل(ِ:الرابع ِوزن ِعىل ِكان ِملؤنثِما ِوقطامِِِحذامِِِ:نحوِ،ِعلًًم ِلغةِِ، ِيف ،

أماِاحلجازيونِفإهنمِيبنونهِ،ِفهوِعندهمِمعدولِعنِحاذمة،ِوقاطمة،ِِالتميميني

  عىلِالكِّسِدائًمِ،ِويرىِاملربدِمنعهِمنِالِصفِللعلميةِوالتأنيثِمثلِ)زينب(ِ.

باأللفِِيقرتنِضفِ،ِوَل،ِإذاِأريدِبهِاليومِالذيِيليهِيومكِ،ِوَلِيُِأمس :اخلامس

ِ ِيقع ِوَل ،ِ ِعنِِظرًفاوالالم ِمعدول ِألنه ِالِصفِ؛ ِمتنعه ِمتيم ِبعضِبني ِفإن ،

ِواستشهدواِلذلكِبقولِالشاعرِ:،ِاألمسِ

ًباُِمذِأمســالِم جم أميُتِعم دِرم ِِِقم ِالسَّ جائًزاِمثلم ْسـماعم عماىلِمخم
(1) 

ألفِزائدةِمقصورةِِ:وألفِاْلحلاقِهي العلمية وألف اإلحلاق املقصورة : ـ 7

ِوتلزمه ِبعضِاألسًمء ِتلحق ِممدودة ِآخرِاأو ِاسم ِوزن ِعىل ِاالسم ِليصري ،ِ؛

                                                           

عاِل:ِمجعِِسعالةِوهيِالغولِالبيتِمنِالرجز (1)  .25أرسارِالعربيةِالبنِاألنباري،ِص:ِ.ِ،ِوالسَّ
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ِا ِلبعضِاألحكام ِاآلخرللغويوَيضع ِاالسم ِذلك ِهلا َِيضع ِالتي ومنهاِِ،ِة

،ِاسمِلنبتِتتخذِمنِسيقانهِاملكانسِ:ِ)علقى(ِ:وذلكِنحو،ِالِصفِوعدمهِ

ِوإنًمِكانتِ،ِ(،ِومهاِملحقانِبـِ)جعفرِشجرِلهِنورِوثمرِكالعنابِ:و)أرطى(

 .؛ِألهناِزائدةِالزمةِِهذهِاأللفِمانعةِاالسمِمنِالِصف

نِوجيرِينو:ِأيِِ؛ِحقِالوصفِأنِيكونِمِصوًفاِ:لصرفالوصف املمنوع من ا ب ـ

ِ...،ِوهكذاِ،ِوحممودِوحممودةِرحةرحِوفِم،ِوفِمِنحو:ِقائمِوقائمة،ِبالكِّسةِ

 ولكن قد حيرم الوصف من هذا احلق إذا اجتمعت فيه علتان هما: -

برشطِأنِيكونِاملؤنثِمنِالوصفِعىلِوزنِ :الوصفية وزيادة األلف والنون ـ 4

األلفِالِبالتاءِنحو:ِرّيانِ،ِوعطشانِ،ِوجوعانِ،ِوشبعان،ِوغضبان،ِفإنِىل(ِب)فعِْ

عىِ،ِولذلكِفهيِممنوعةِمنِالِصفِعىِ،ِوشبِْشىِ،ِوجوِْرّياِ،ِوعطِْ:املؤنثِمنها

،ِِجوعانِمِجوعاُنِ،ِوأطعمتِرجاًلِِهذاِرجٌلِِ:فنقول ،ِوعطفتِعىلِرجلِجوعانم

ْوِمِهِِ:وكذاِمعِالباقي.ِومنِشواهدِذلكِيفِالقرآنِالكريم ِقم ىِإىِلم ُِموسم عم جم ملمَّاِرم وم

ِأمِسًفاِ ْضبمانم فـِ)غضبان(ِحالِمنصوبِوعالمةِنصبهِالفتحةِِ(،121:األعراف)ِغم

ِ ِالظاهرة ،ِ ِوقوله ،ِ ِاأللفِوالنون ِوزيادة ِممنوعِمنِالِصفِللوصفية ِتعاىل:وهو

ِِيِف يماطنُِي ِالشَّ ْتُه ِاْستمْهوم الَِّذي انِمِكم رْيم ِحم ِحالِ(81:ماألنعا)ِاألمْرِض ِ)حريان( ِفـ ،

ِ ِالفتحة ِنصبه ِمنصوبِوعالمة ِاأللفِ، ِوزيادة ِمنِالِصفِللوصفية ِممنوع وهو

 ،ِوحريىِ.غضبىِ:اللفظنيكلِمنِومؤنثِِوالنون،

،ِإذِحليان:مثل،ِِنِالِصفِإذاِكانِالِمؤنثِلهِأصاًلِوكذلكِيمنعِالوصفِم

ِ،ِورأيتِيانُِحلِهذاِرجٌلِِ:تقولِ،كثيفِاللحيةِِ:هوِوصفِللمذكرِفقطِومعناه
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.ِرجاًلِ ِ،ِوسلمتِعىلِرجٍلِحليانم ِحليانم

 ـ الوصفية والوزن الغالب يف الفعل : 0

ِِِِ ِالوزن ِالفعلِاغالبًِومعنىِكون ِيفِِئجيِ:ِأيِ؛ِيف ِيغلبِجميئه عىلِوزن

ِ،ِاألفعال ِاملتكلم ِعىل ِالدال ِاملضارع ِمهزة ِتشبه ِمهزة ِأوله ِفيًم ِيكون ِوذلك ،

أحيسنِتصغريِ)أحسن(ِفإنِهذهِالصفاتِأعظمِ،ِوأحسنِ،ِوأفضلِ،ِو:نحو

أقرأ،ِوأسيطرِ،ِأماِإذاِكانِالوزنِغريِغالبِيفِالفعلِكًمِإذاِجاءِِ:يفِالوزنِمثل

الِيعتدِبهِيفِمنعِِمِ،ِوفطِنِ،ِفإنِهذاِالوزنكرُِِ:عىلِوزنِ)فُعل(ِأوِ)فِعل(ِمثل

ِألنهِشائعِيفِاألسًمءِواألفعالِعىلِالسواءِ.ِ؛ِالِصف

الِِاوزنِالفعلِمنِالِصفِأنِيكونِوصفًِفِالذيِعىلِويشرتطِملنعِالوصِ

ِ ِ)فعىل( ِأو ِ)فعالء( ِمؤنثه ِيكون ِوإنًم ِاملؤنثِ، ِيف ِالتاء ِيقبل ،ِِأحسنِ:نحو،

ِ،ِِ:ِفضىلِ،ِوأعرجِمؤنثهِ:ِمؤنثه،ِحسناءِ،ِوحسنىِ،ِوأفضلِِ:مؤنثه عرجاء

ِ،ِتاءوصفِمنهِللمؤنثِبالأماِإذاِكانِال،ِِعلياءِوعلياِ:ِوأعىلِحراءِ،ِ:وأحر

ِأرملةِ.ِ:ِأرملِبمعنىِفقريِ،ِألنِمؤنثهِنحـوِ:ِفإنهِيِصف

،ِبمعنىِأنهَِلِيكنِِوضعهاِبأصلِأنِيكونِوصفًِِويشرتطِيفِالوصفِكذلك

ِ)أربع(ِاسمِللعددِيفِأصلِوضعهِ.ِ:نحو،ِثمِطرأتِعليهِالوصفيةِِاسًًمِ

ِوصفًِِِِِ ِاستعمل ِِافإذا ِيِصف ِأربعٍِعىلِسلمُتِِ:ِقولنفِ،فإنه ،ِِِنسوة

ِ)أرنب(و ِالضعِكذلكِكلمة ِللحيوانِِ؛ِيفوصفِللرجل ِاسم ِ)أرنب( ألن

فنقول:ِهذاِ،ِاِِبأنهِأرنبِفإنِالوصفِيكونِمِصوفًِفإذاِوصفناِرجاًلِِ،ِاملعروف

ِبالِصفِ.ِرجلِأرنٌبِ
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ثمِعرضتِعليهِاالسميةِ،ِفإنِِاوأماِإذاِكانتِالكلمةِيفِأصلِوضعهاِوصفًِ

ِنح ،ِ ِالِصف ِفتمنع ِأصلها ِعىل ِتكون ِ،ِِ:ِأدهمِ:والكلمة ِاحلديد ِلقيد اسم

ِِ:وأسود نِاسمِللحيةِالسوداءِ،ِفإهنًمِيمنعانِمنِالِصفِعىلِالرغمِمنِأهنًمِداالَّ

ِعىلِاالسميةِ.

ِِِِ ِاللفظِداالًّ ِكان ِفيهِوإذا ِجاز ِمعنىِالوصفِ، ِويالحظِفيه ِعىلِاالسمية

ِالوصفِِ:الوجهان ِأن ِالِصفِعىل ِومنع ،ِ ِاألصل ِيف ِاسم ِأنه الِصفِعىل

وهوِ،ِظِفيهِمعنىِاجلدلِ)أجدل(ِِاسمِللصقرِولوحِ:فيهِ،ِوذلكِنحومتخيلِ

اسمِلطائرِفيهِنقطِتشبهِاخلالِوهوِمنِعالماتِاجلًملِِ:،ِو)أخيل(ثنيِاخليوط

ِوأفعى ،ِ ِالتلون ِمعنى ِولوحظِفيه ،ِ ِاجلسم ِمعنىِِ:يف ِولوحظِفيه ِللحية اسم

ِويفِهذاِيقولِابنِمالكِ:،ِاْليذاءِ

قِمروفـمصِِِِِِِِِِِأفعــىيمُلِوـُلِوأمْخِدمِـوأمْجِ ِاملمنعِمـةِوم نملنم ِاـدِيم

قالِالشاعرو
(1)

ِ:ِ

ِالعقيلينيِيومِلقيتهـم أنَّ االقِمِراُخِفِِِِِِكم ازيم ِبم ِأجدلم ِطاِالقنيم

ِ)أجدِِِ ِمنع ِاألصلفقد ِيف ِاسم ِأنه ِمع ِالِصف ِمن ِمنِِل( ِورسِمنعه ،

ِعلِ.الِصفِأنهِضمنهِمعنىِالوصفيةِـِوهيِالقوةِـِفانضمتِإىلِوزنِالف

                                                           

أنِالعقيلينيِيومِالقاهمِالشاعرِيفِ:ِعنىامل،ِوِالقطاميِعمريِبنِشميم،ِوالبيتِمنِالطويلِ:(ِهو1)

ِوهوِطائرِضعيفِلِضعافاحلربِمهازي ِوشبههمِبالفراخِمنِالقطا ،ِ ِ/4ِأوضحِاملسالكِ.

119ِ. 
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ونظريِهذاِالبيتِقولِاآلخرِِِِ
(1)

:ِ

عِِ ِرينِيِوم ِشِذم مًِِِِِِِِيمتِيلِميِبماألُُمِورِوم وم ِطائريِيم ًمم أمْخيمالفم يِكِبم لم ِاِعم

ولكنِملاِملحتِ،ِفقدِمنعِ)أخيل(ِمنِالِصفِمعِأنهِاسمِللطائرِاملعروفِِِِِ

ِفعلِ.منعِالِصفِهلذهِالوصفيةِاملتخيلةِووزنِالِ؛ِفيهِالصفةِوهيِالتلون

ِالِِِ ِومن ِالفعلالشواهد ِووزن ِالِصفِللوصفية ِمن ِالكلمة ِملنع ،ِِقرآنية

اِ:تعاىلِهلوق اِأمْوُِردهوهم ِِمنْهم نم ِبِأمْحسم يهوْا ِفمحم ُِحيِّْيُتمِبِتمِحيٍَّة ا إِذم فـِِ(،22:النساء)ِوم

ِالفتحةِ)أحسن( ِجره ِوعالمة ِبالباء ِجمرور ِممنِ؛ِاسم ِالِصفِألنه ِمن وع

ِِِتعاىل:ِهلووقِ،لفعلللوصفيةِووزنِا لمْيسم املمنِيِمِأعلمِمبِِِاهللأموم ِاْلعم ِيِفُِصُدوِر بًِمم
ِِ

ألنهِممنوعِ؛ِفـِ)أعلم(ِاسمِجمرورِبالباءِوعالمةِجرهِالفتحةِِ(،11:العنكبوت)

ِ ِالِصفِللوصفية ِالفعلمن ِووزن ِِتعاىل:ِوقوله، ُِثمَّ ْلقم ِاخْلم ُأ بْدم ِيم ِالَِّذي ُهوم وم

ِأمهِْ ُهوم ْيهُِِيِعيُدُهِوم لم ُنِعم ِ.ِ(58:الروم)ِوم

 واملعدول يف الوصف نوعان :  :الوصفية والعدل ـ 3

ْفعمل(ِمنِالواحدِإىلِاألربعةِباتفاق،ِويفِ:ِأحدهما - الِ،ِومم ماِكانِعىلِوزنِ)ُفعم

ِ،ِوموِْ:الباقيِعىلِاألصحِ،ِيقال ِومعرشِ.حمِجاءِالطالبِأحادم ارم ِدِ،ِإىلُِعشم

فعدلِعنِهذاِالتكرارِ،ِ،ِأوِعرشةِعرشةِِواحًداِاجاءِالطالبِواحًدِِ:واألصلِِِ

ِ ِومفعل( ِِ،ِاختصاًراإىلِ)فعال ِاأللفاظِتستعمل ِِنعوًتاوهذه ِأو ِأوِِأحوااًلِ، ،

ِ.أخباًرا

                                                           

 .5ِ/514ِِ،ِوالبيتِمنِالطويلِ،ِْشحِالتِصيحِ(ريضِاهللِعنه)(ِهوِحسانِبنِثابت1ِ)
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ِِ ِِ،ِنعوًتافاستعًمهلا ِيفِقوله ِِتعاىل:كًم ْمُد اأْلمْرِضِِهللاحْلم ِوم اِت وم ًمم ِالسَّ اطِِر فم

ِأمْجِ ُِأوِِل ُِرُساًل ِة ئِكم ِاملْمالم اِعِل ُربماعِمجم ِوم ثم ُثالم ِوم ْثنمى ِمَّ ٍة ِفـ(1:فاطر)ِنِحم )مثنىِِ،

ِ ِورباع( ِوثالث ِأسًمء ِالفتحة ِجّرها ِوعالمة ِجمرورة ِألفاظ ِمنِ؛ ِممنوعة ألهنا

ِوعطفِعليهِاآلخرانِ.ِنعتًاالِصفِللوصفيةِوالعدلِ،ِوقدِجاءِلفظِ)مثنى(ِ

ِلِمفِمِِتعاىل:يفِقولهِأحوااًلِوقدِجاءتِِِِ اِطمابم نِمانكُِحوْاِمم ْثنمىُِِكمِمِّ اءِمم النِّسم

اعِم ُربم ِوم ُثالمثم ِ)مثنى(ِحالِ،ِمعطوفِعلي(3:النساء)ِوم ِفـ ،ِهِ)وثالثِورباع(،

ْثنمى":يفِقولهِِخرًباوجاءتِ يِْلِمم ِاللَّ المُة ْثنمىِصم "مم
(1)

،ِفـِ)مثنى(ِاألوىلِخرب،ِ

ِوالثانيةِتوكيدِلفظيِ.

رِ:ثانيهما - ِِ:وهوِمجعِ(،لفظِ)ُأخم ،ِبمعنىِمغايرِ(بفتحِاخلاء)رِ)أخرى(ِأنثىِآخم

ِ ِالكريمِقوله ِمنِالقرآن ٍرِِِتعاىل:وشاهده فم ِسم ىلم ِعم ِأمْو ِريًضا ِمَّ ِِمنُكم انم نِكم فممم

ِ رم اٍمُِأخم يَّ ْنِأم ٌةِمِّ ِعدَّ ِ.(124:البقرة)ِفم

خرِمنِأيامِرمضانِ،ِغريِأفعدةِمنِأيامِ:ِومقتضِالقياسِيفِذلكِأنِيقالِ

خر(ِوهوِمجعِفوافقِاملفضلِ،ِومنِهناِجاءِاملنعِأنهِعدلِعنِذلكِإىلِلفظِ)أُِ

ِ ِوالعدل ِللوصفية ِالِصف ِيفِِ،من ِألن ِ)ُأخر( ِبالذكر ِخصِالنحويون وإنًم

ِألفِالتأنيثِ ِ)أخرى( ِالِصف، ِمنع ِيف ِالعدل ِأوضحِمن ِِوهي ِكانتِ، فإن

سلمتِعىلِِ:تقولِ،ِفهيِمِصوفةِ(بكِّسِاخلاء)خر(ِمجعِ)أخرى(ِأنثىِآخرِ)أُِ

ِِأخرٍِِالباٍتِوطِأولٍِِطالباٍتِ ِبالكِّسة ِبالِصفِواجلر ِ؛ ِهنا ِعدل ِال ألهناِِ؛إذ

ِليستِمنِبابِالتفضيلِ.

                                                           

ِيِفِالِوْتِر،ِحديثِِ(1) اءم اِجم  .993ِصحيحِالبخاري،ِكتابِاجلمعةِ،ِبماُبِمم
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ِأنِواْلضافةِألِمنِجمرًداِكانِإذاِوقياسهِ،ِالتفضيلِاسمِبابِمن:ِوآخر

اُلواِِْإِذِْ:ِتعاىلِقالِ،ِوالتذكريِاْلفرادِفيهِيلتزم أمُخوهُِِلمُيوُسُفِِقم ِِوم به ِِأمحم بِينماِإىِلم ِأم

ِتعاىلِوقالِ،(أحبان)ِيقلِوَل(ِأحب)ِفقالِ،(2:سفيو)ِِِمنَّا :ِِانِمِإِنُِقْل ِكم

اُؤُكمِْ ْبنمآُؤُكمِِْآبم أم اُنُكمِِْوم إِْخوم اُجُكمِِْوم أمْزوم ُتُكمِِْوم ِشريم عم اٌلِِوم أمْموم اِوم ْفُتُموهم م ةٌِِاْقرتم ارم جِتم ِوم

ْونِم شم ْ اِختم هم ادم سم اكِنُِِكم سم مم ماِوم ْوهنم ِِتمْرضم بَّ (ِأحب)ِفقالِ،(54:التوبة)ِِإِلمْيُكمِأمحم

ِ.ِأحبون:ِيقلِوَل

ِ:وهو شيئان، تقوم مقام العلتني   ما مينع من الصرف لعلة واحدة :ثانًياِ-

ِفيهِألفِالتأنيثِمطلقًِ:أحدهما - ِما ِأوِممدودة ِ،ِسواءِكانتِمقصورة ويمنعِِ،ا

ِ.ِعلًًمِاِأوِ،ِوصفًِِمجًعااِأوِرصفِمصحوهباِسواءِكانِنكرةِأوِمعرفةِ،ِمفردًِ

ِِوشواهدِِ ِقوله ِالكريم ِالقرآن ٍةِِِتعاىل:ذلكِمن الِصم ِبِخم ِأمْخلمْصنماُهم ا إِنَّ

ارِِ ىِالدَّ ممنوعِمنِالِصفِجمرورِوعالمةِجرهِاسمِ)ذكرى(ِِفـِ(،42:ص)ِِذْكرم

ِاملقدرة ِِالفتحة ىِ ؛ِألنهِبدلِمنِ)خالصة(ِ.وقولهِتعاىل: ارم ُِسكم ىِالنَّاسم تمرم وم

ى ارم ِبُِسكم ُِهم ا مم ِالفِ(،5:احلج)ِوم ِحرفِجر ِباء ِبالباءِ، وسكارىِاسمِجمرور

ِ ِاملقدرة ِالفتحة ِجره ِوعالمة ِلوجود؛ ِالِصف ِمن ِممنوع ِالتأنيثِِألنه ألف

ىِِتعاىل:وقولهِِ،املقصورةِيفِاجلمعِ عم ْ اِرصم ِفِيهم ْومم ىِاْلقم م وقولهِِ(،8:احلاقة)ِفمرتم

ِعنيٍِِتعاىل: ْأٍسِِمنِمَّ ْيِهمِبِكم لم ةٍُِِيطماُفِعم اءِلمذَّ ْيضم اِربنِيِمِ*ِِبم ،42ِِ:الصافات)ِِلِّلشَّ

ِِِتعاىل:وقولهِ(42ِ ةم ْوِمِاْذُكُروْاِنِْعمم اِقم ْوِمِهِيم ىِلِقم ُِموسم الم إِْذِقم ِِاهللوم عملم ْيُكْمِإِْذِجم لم عم

ْنِأمْشيماءِِتعاىل:،ِوقولهِ(51:املائدة)فِيُكْمِأمنبِيماءِ ْسأمُلوْاِعم نُوْاِالمِتم ِآمم اِالَِّذينم م هيه
اِأم يم
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ِ ِإِن ِتمُسْؤُكْم ِلمُكْم ِ(111:املائدة)ُِتْبدم ِوقوله ادمىِتعاىل:، ُِفرم ا ِِجْئُتُمونم ْد لمقم ِوم

نُِدوِنِ،ِوقولهِتعاىل:(94:األنعام) اِلمُكمِمِّ مم ِ.(113:هود)ِِمْنِأمْولِيماءِاهللوم

ِعىلِ ِزائدة ِممدودة ِكانتِأو ِألفِالتأنيثِمقصورة ِإىلِأن ِباْلشارة وجدير

هيِالتيِمتنعِالكلمةِمنِالِصفِ،ِوإالِفإنِهناكِكلًمتِوهذهِِ،ِأصولِالكلمة

ِليستِللتأنيث ِوهي ِممدودة ِأو ِألفِمقصورة ِمنِِ،ِاشتملتِعىل ِأصل ألهنا

ُِذوْاِِمنِِتعاىل:قالِ،ُِمصىّلِعىلِوزنِ)مفّعل(ِِ:أصولِالكلمةِالِزائدةِمثل اختَّ وم

امِِ قم ِِمَّ ىلًّ ُِمصم اِهيمم ِتعاىل:األلفِأصليةِ،ِوقالِألنِِ،ِ،ِبالِصف(152:البقرة)ِإِْبرم

ِاًش ِفِرم ِاألمْرضم ِلمُكُم لم عم ِجم ِبِنماءالَِّذي ء ًمم السَّ ِوم ِِ،(55:البقرة)ِا ِ(بناء)فكلمة

اءِ،ِـإنشِ:أيًضاومثلِهذاِِ،ِألنِاهلمزةِفيهاِمنقلبةِعنِأصلِالِزائدة،ِمِصوفةِ

ّضاءِ،ِدعاءِ،ِمرمىِ،ِمصطفىِ،ِمستشفى،ِمرعِ،ِالءـاءِ،ِإعـإعط ِىِ.قّراءِ،ِوم

،ِمفاعل،ِأوِمفاعيلِ:ماِكانِعىلِوزنِصيغةِمنِصيغِمنتهىِاجلموعِ:والثاني -

ِوماِيشبههًمِ.

ِمنتهىِاجلموع ِبصيغة ِاملفردةِِ:واملقصود ِيفِاألسًمء ِيرد ِالتيَِل هيِالصيغة

ِسًمعِمنِالعربِإال ِالِِاِشذوذًِعىلِوزهنا ِكًمِأهنا ِفهيِوزنِخاصِباجلمعِ، ،

ثِوبحوثِ،ِوآسادِوأسودِكًمِيفِأبحا،ِآخرِِمجًعاجتمعِ
(1)

ِ.ِ

ِعندِالنحاةِِِ ِأوِهيِكلِمجعِتكسريِبعدِألفِتكسريهِحرِ:وضابطها فانِ،

ِجواربِعىلِوزنِفواعلِ،ِوأساطريِعىلِوزن:،ِنحوثالثةِأحرفِأوسطهاِساكن

                                                           

 .2ِِ(ِالنحوِامليِّس:1)
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ِأفاعيلِ،ِوقواننيِمجعِقانونِعىلِوزنِفواعيلِ،ِوأناملِعىلِوزنِأفاعلِ.

ِالكريم ِالقرآن ِذلكِيف ِشواهد ِِومن :ِ ِِِتعاىل:قوله ِنمصم ْد ِـلمقم ُكُم يِفِِاهللرم

ِ ٍة ثرِيم ِكم اطِنم وم 52ِ:التوبة)ِمم )ِ ِجرهِ، ِوعالمة ِ)من( ِبـ ِجمرور ِاسم ِ)مواطن( فـ

اِِتعاىل:ِقولهوِ،ألنهِممنوعِمنِالِصفِعىلِوزنِ)مفاعل(ِ؛الفتحةِ ِلمُهِمم ُلونم ْعمم يم

وِم اجْلم اٍنِكم ِجفم ِوم ماثِيلم متم ِوم ماِريبم اءِِمنِحمَّ شم ِِتعاىل:ِوقوله،ِ(13:سبأ)ِاِبِيم ْدِِ لمقم وم

ِ ابِيحم صم ِبِمم ْنيما ِالده ء ًمم ِالسَّ نَّا يَّ ِ(2:امللك)ِزم اِِِتعاىل:ِوقوله، رْيً ِطم ْيِهْم لم ِعم لم ْرسم
أم وم

ِ ابِيلم بم ِ.(3:الفيل)ِأم

،ِوَلِتدخلِوًصاـمنقرفِماِجاءِعىلِوزنِ)مفاعل(ِـوكذلكِيمنعِمنِالصِِِِِِِ

)قاضِوداع(ِيفِحذفِيائهِِيفِالرفعِواجلرِجمرىِمِيِمجرفأُِِ)أل(ِوَلِيضف،ِعليه

ِبتنوينِالعوض ِالرفعِِوالتعويضِعنها ِفشاهد ِيفِحالِالنصبِ، ِوتبقىِياؤه ،

ِ ِـلِمِِتعاىل:قوله اٍش وم ِغم ِهْم
ْوقِ ِمنِفم ِوم اٌد ِِمهم نَّمم هم نِجم ِمِّ فـِِ(،41:األعراف)ُِهم

ِاملقدر ِمؤخرِمرفوعِوعالمةِرفعهِالضمة ،ِةِعىلِالياءِاملحذوفةِ)غواش(ِمبتدأ

ِوالتنوينِعوضِعنهاِ.

ِِوشاهدِاجلرِقولهِتعاىلِ رْشٍ لميماٍلِعم ْجِرِ*ِوم اْلفم ،ِفـِ)ليال(ِ(1ِِ،5:الفجر)ِوم

اسمِجمرورِبواوِالقسمِوعالمةِجرهِالفتحةِاملقدرةِعىلِالياءِاملحذوفةِألنهِممنوعِ

ِمنِالِصفِ.

ِتعاىل: ِالنصبِقوله ِلميِموشاهد ا ِفِيهم ِآِمننِيِمِسرُيوا اًما يَّ أم ِوم ِفـِ(12:سبأ)ِاِِلم ،

إذِهوِعىلِِ؛ِ)لياِل(ِمنصوبِعىلِالظرفيةِ،ِوهوِغريِمنونِألنهِممنوعِمنِالِصف

ِصيغةِمنتهىِاجلموعِ.
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ِكانِاحلرفانِاللذانِبعدِألفِالتكسريِمتًمثلنيِواقتضِاْلدغامِاختفاءِ وإذا

،ِوعوامِّدواّبِ،ِِ:نحو،ِفإنِذلكِالِيؤثرِيفِمنعِالِصف،ِكِّسِاحلرفِبعدِاأللف

ِ ِقال ،ِ ِِِتعاىل:وهواّم ِاْسمم اْذُكُروا ِِاهللفم افَّ وم ِصم ا ْيهم لم (32احلج:)ِعم
(1)

ِفـِ ،

وهوِممنوعِمنِالِصفِ،ِ)صواف(ِحالِمنِاهلاءِمنصوبِوعالمةِنصبهِالفتحةِ

يفِِامِاحلرفنيـوَلِيؤثرِإدغ،ِوأصلهاِصواففِ،ِألنهِعىلِصيغةِمنتهىِاجلموعِ

ِ.منعهاِمنِالِصفِ

 :صرف املمنوع من الصرف -

 :قد جيب صرف املمنوع من الصرف ، وقد جيوز ، فيجب صرفه وتنوينه يف حالتني

أنِيكونِأحدِالسببنيِاملانعنيِلهِهوِالعلميةِ،ِثمِزالتِبسببِتنكريهِ،ِ:األوىل -

وبقىِبعدِزواهلاِالعلةِالثانيةِوحدهاِ،ِوهيِالتأنيثِ،ِأوِزيادةِاأللفِوالنونِ،ِأوِ

لفعلِ،ِأوِالعجمةِ،ِأوِالرتكيبِ،ِأوِألفِاْلحلاقِاملقصورةِ،ِوهذهِالعلةِوزنِا

ِبالتنكريِ ِالعلمية ِتزول ِوإنًم ،ِ ِالعلمية ِزوال ِالِصفِبعد ِملنع ِتكفي ِال الباقية

ِبدليلِدخولِ) ِ(ِعليهِ؛ِألنِ)ُربَّ ِِ:فتقول،ِ(ِالِتدخلِإالِعىلِالنكراتُِربَّ ُِربَّ

ِعثًمنِصادقتِ،ِ ِرُِفاطمةِتزوجتِ،ُِربَّ ِيزيدِأكرمتِ،ِِبَّ ِإبراهيمِأحسنتُِربَّ

ِِِالعلميةِ.ِيوه،ِعلتيِاملنعِِىحدإلذهابِِ،ِإليهِ،ِباجلرِبالكِّسةِمعِالتنوين

ِتِإحدىِالعلتنيـرفِ،ِوبتصغريهِزالـإذاِصغرِاالسمِاملمنوعِمنِالصِ:الثانية -

ِ ِ)ُعمر( ِكتصغري ،ِ ِوالعدل ِللعلمية ِالِصف ِمن ِممنوع ِوهو ري،ِِ:فيقال، ُعمم

                                                           

ِقِواملعنى:ِ،ِعِصاّفةمجِ:ِصوافِ(1) ِوهي ِتعقلِالناقة ِعىلِثالثِفتنحرِأن ِوتصفها ائمة

 .كذلك
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ِوتصغري ِِ)أحد( ِالفعلِفيقال، ِووزن ِممنوعِمنِالِصفِللعلمية ِ،ِِ:وهو ُحيد

دلِ،ِووزنِالفعلِوبقيتِالعِ:فبالتصغريِزالتِإحدىِالعلتنيِ،ِتصغريِترخيم

ِالعلميةِ،ِوالعلميةِوحدهاِالِتكفيِملنعِالِصفِ.
ِ

 وجيوز صرف املمنوع من الصرف ومنعه يف حالتني : -

ِالكلـنيِالكلًمتِ،ِكًمِإذاِوقعإرادةِالتناسبِالصوِتِبِ:األوىل ِنوعةـمةِاملمـتِ

ِفحينئ ِلكلًمتِمِصوفة، ِللتجيوزِرصِذٍِـجماورة ِمراعاة ِ،ناسبِبنيِجاراهتاـفها

قراءةِنافعِوالكسائيِِعِالقاعدةِ،ِمنِهذامِاوزِإبقاؤهاِعىلِمنعِالِصفِمتشيًِوجي

ِ ِأمعِِْتعاىل:قوله ا ِْإِنَّ ِسالم الم ِسم افِِرينم ِلِْلكم ا أمغِِْتمْدنم ِعرًياوم سم ِوم اًل ،ِ(4:اْلنسان)ِالم

ِ)أغالال ِلـ ِمناسبة ِأهنا ِعىل ِالقراءة ِوخرجت ِ)سالسل( ِيف وقرأِِ(،بالتنوين

الباقونِبغريِتنوينِعىلِاألصلِيفِمثلِهذهِاجلموعِ
(1)

ِتعاىل:وكقراءهتًمِقولهِ،ِ

ٍِة نِفِضَّ ْيِهمِبِآنِيمٍةِمِّ لم ُيطماُفِعم ْذلِياًلِ*ِوم اِتم ُذلِّلمْتُِقُطوُفهم اِوم اِريرم وم انمْتِقم اٍبِكم أمْكوم وم

ْقِديًرا اِتم ُروهم دَّ ٍةِقم ِِمنِفِضَّ اِريرم وم ،ِبتنوينِ)قوارير(ِاألوىلِ(12ِ-14اْلنسانِ:)ِ*ِقم

ِبعدها،ِ ِالتي ِاجلملة ِآلخر ِومراعاة ،ِ ِقبلها ِالتي ِاجلملة ِآخر ِيف ِالتنوين ملراعاة

ِاألوىل، ِملراعاة ِالثانية ِِونونتِ)قواريرا( ِهناية ِمنونةِاآلوملراعاة ِفإهنا ِالسابقة ية

أيًضا
(2)

ِ.ِ

اِِتعاىل:وكقراءةِاألعمشِيفِالشواذِقولهِِِِِِ دًّ ِوم ُرنَّ ِتمذم الم تمُكْمِوم ِآهِلم ُرنَّ ذم ِتم اُلواِالم قم وم

ا نمِّْسً ِوم ُعوقم يم ِوم ُغوثم ِيم الم اًعاِوم ُِسوم الم ِوقد،ِا(ِويعوقًِِابتنوينِ)يغوثًِِ،ِ(53:نوح)ِوم

                                                           
 .5ِ/325ِِ(ِالكشف1)

 .5ِ/324ِِِملصدرِالسابق(ِا5)
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رصفاِملناسبةِماِقبلهًم
(1)

ِ.ِ

وهيِأنِيضطرِالشاعرِإىلِتنوينِالكلمةِاملمنوعةِِ:ِالَضورةِالشعريةِ:الثانية -

ِالِصف ِالعرويضِللبيتِمن ِالوزن ِيستقيم ِِحتى ِمم؛ ِتركها ِلو ِمنِإذ نوعة

ِ:منِذلكِقولِامرئِالقيس،ِالِصفِالنكِّسِوزنِالبيتِ

يمومِدمخلُتِ ُِعنيزةٍِِوم ِخدرم التِلكِالويالتِإِنَّكِمُِِِِِِِِِْاخِلدرم قم ِجيلرِْفم
(2)

ِ

.ِ؛ِللَضورةِالشعريةِوقيلِلقبها،ِمهِفِصفِ)عنيزة(ِبالتنوينِوهوِاسمِابنةِع

ِاِزينِالعابدين:وقولِالفرزدقِيمدحِعليًِّ

اط اِابُنِفم ذم ِِمةٍِهم هُِإنِكمنتم هِِِِِِِِِِجاِهلم دِّ ُِمواـدُِختِِـاُءِاهللِقِِـأنبيِبِجم

تأنيثِللَضورةِعلميةِوالِللفقدِرصفِ)فاطمة(ِوهيِممنوعةِمنِالِصفِأصاًلِ

ِِـِ:ِأيًضاوقولِامرئِالقيسِـِ،ِالشعريةِ

ِ بمِصَّ لِتمرىِِمنِظمعائٍِنِِتم لييلِهم ِنمقبًِِِِِِخم والِكم ِبِسم بعم عم يِشم زمم ِحم ِاِبمنيم
(3)

ِ

ِالشعريةوهيِعىلِصيغِ(ظعائن)فقدِرصفِ ِمنتهىِاجلموعِللَضورة ومنهِِ،ِة

ِحسانِـِريضِاهللِعنهِـِ:ِقول

                                                           

 .2ِ/345ِِاملحيطِِ(ِالبحر1)

ِماشيةِ.ِْشحِالتِصيحِِإنكِتصريِنِراجلةِأي:ِاهلودجِ،ِومرجيل:ِواخلدر:ِ،ِ(ِالبيتِمنِالطويل5)

5ِ/558ِ. 

ِالبيتِمن3) ِظعائن:ِوتبِص:ِ،الطويلِ( ِِتأملِ، ِِ،مجعِظعينة ِاملسافرة مجعِسالكةِِسوالك:ِ.املرأة

أيِالصعبِمنِاألرضِِمثنىِحزمِوهوِاخلون:ِهوِالطريقِيفِاجلبل،ِحزمْي:ِا:وهيِالسائرة.ِنقبًِ

 .3ِ/339ِاسمِموضعِ.ِْشحِابنِعقيلِِ.ِشعبعب:
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ِجربيٌلِأمم ِلمُهِكِفاءُِِِِِِِِِِِِِاـينفِاهللنُيِـوم روُحِالُقدِسِلميسم ِوم

مثلِكلمةِ)عصائب(ِ،ِوقدِيضطرِالشاعرِإىلِجرِاالسمِبالكِّسةِمنِدونِتنوينهِ

ِيفِقولهِ:

واِباجُليشِِ زم اِغم اِمم همِإذم ائُبِطريِهتتديِبعصائــِبِِِِِِِحلقِفوقم ِعصم

ِاتِ.ِِفقدِجرِالشاعرِكلمةِ)عصائب(ِبالكِّسةِمراعاةِهلاِيفِآخرِاألبي

ِرِوتكونـرفِأوِاقرتنِباأللفِوالالمِفإنهِجيـإذاِأضيفِاملمنوعِمنِالصِ:تنبيه

ْقِويمٍِِِتعاىل:عالمةِجرهِالكِّسةِ،ِكًمِيفِقولهِ ِنِتم ِيِفِأمْحسم انم نسم ْقنماِاْْلِ لم ْدِخم ِِلمقم

ِِ(،4:التني) ِالكِّسة ِ)أحسن(ِجمرورةِوعالمةِجره ِفـ ِوقعِمضافًِ؛ ِ،ِوقالِألنه ا

ِوِمِِ:تعاىل اِجدِِـُتبماِشِِالم ِاملْمسم ِيِف اكُِفونم ِعم أمنُتْم ِوم ِفـِ(128ِ:ِالبقرة)ُِِروُهنَّ ،

ِألنهِمقرتنِباأللفِوالالمِ.ِ؛ِكِّسة)املساجد(ِاسمِجمرورِوعالمةِجرهِال

ِ

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ* 
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 ددــالع

 

بيانِ،ِأوِلاألصيلويقالِلهِالعددِ،ِهوِماِوضعِلبيانِكميةِاليشءِ تعريف العدد:ِ-

،ِوثالثِ،ِورابعِ....ِِنحو:ِأولِ،ِوثانٍِ،ِترتيبِاملعدودِويقالِلهِالعددِالرتتيبيِ

 وهكذا.

ِبينهمِواحدِواثنان:ِـ العددان: 4 ِوما اِـالواحدِواالثنانَِيالفانِالثالثةِوالعرشة

ِيفِحكمني:

اِوِم﴿ِمعِاملؤنثِ،ِكًمِيفِقولهِتعاىلِرانِمعِاملذكرِويؤنثانذكَِّأهنًمِيُِِ: أحدهما - مم

ِ ِإاِلَّ ِإِلمٍه اِحٌدِِمْن ِوم ِ)ِ﴾ِإِلمٌه ِتعاىلِ(،83املائدة: ْأِنِ﴿ِ:وقوله ِالضَّ ِِمنم اٍج ِأمْزوم نِيمةم ثمًمم

ِ)ِ﴾اْثنمنْيِِ ِاْثنمتمنْيِِقِم﴿:تعاىلِوقولهِ(،143األنعام: تَّنما ِأممم نما بَّ ِرم أِمِاُلوا ﴾وم ِاْثنمتمنْيِ ِْحيمْيتمنما

ِ(.11غافر:ِ)

ِِالثاني: - ِهلًم ِالِمتييز ِوبنيِمأهنًم ِبينهًم ِاجلمع ِوكذلكِالِجيوز ِفالِ، ،ِ عدودمها

ِ،ألنِ)رجل(ِتفيدِاجلنسيةِوالوحدةِوذلكِ؛والِاثنانِرجالنِيقال:ِواحدِرجل،ِ

ِو)رجالن(ِتفيدِاجلنسيةِوشفعِالواحدِفالِحاجةِإىلِاجلمعِبينهًم.

ِمنِثالثةِإىلِعرشة:ِـ العدد املفرد: 0

ِاملع ِمع ِويؤنث ،ِ ِاملؤنث ِاملعدود ِمع ِيذكر ِاملذكر ِدود ِتعاىل، ِقوله  :نحو

﴿ِ ُِحُسوًما اٍم يَّ ِأم نِيمةم ًمم ثم ِوم ِلميماٍل ْبعم ِسم ْيِهْم لم ِعم ا هم رم خَّ ِ)ِ﴾سم ِتعاىلِ(،8احلاقة: ِ:وقوله

ِيموِْ﴿ ُهْم ْوقم ِفم بِّكم ِرم ْرشم ِْمُلِعم حيم نِيمةٌِوم ًمم ِثم ٍذ
ئِ ِِ﴿ :عاىلوقولهِت(،18ِاحلاقة:ِ)ِ﴾مم ىلم عم

ٍجِ ِِحجم ِِنم ِِنِثمًمم ْأُجرم ْنِتم
إِنِِْأم اِفم رْشً ِعم مْمتم مْت ِ(.58القصص:ِ)ِ﴾أم
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واملعتربِيفِتذكريِالعددِوتأنيثهِهوِاملفردِيفِاملعدودِالِاجلمعِ،ِفتقول:ِثالثةِ

ِآية.ِ:حاماتِ،ِبالتاءِألنِاملفردِحامِ،ِوثالثِآياتِ،ِمنِغريِتاءِألنِاملفرد

دِوتأنيثهِوإذاِكانتِالكلمةِمذكرةِيفِاللفظِمؤنثةِيفِاملعنىِجازِتذكريِالعد

كرةِيفِاللفظِ،ِمؤنثةِيفِمعهاِفيقال:ِثالثِأنفسِ،ِوثالثةِأنفسِ،ِألنِالنفسِمذ

ونحوِكلمةِ)شخص(ِيقال:ِثالثِشخوصِ،ِوثالثةِشخوصِ،ِكأنكِ،ِاملعنى

ِومنهِ ِواألنثىِ، ِتطلقِعىلِالذكر ِالكلمة ِألن ِرجال؛ ِوثالثة ِثالثِنساء تقول:

ِقولِعمرِبنِأيبِربيعة:

ِِعبانِومعِصاثالثِشخوصِكِِِِِنتِأتقىِفكانِجمنىِدونِِمنِك

يلِقولهِفيًمِفقال:ِثالثِشخوصِمنِغريِالتاءِ؛ِألنهِكنىِبهِعنِالنساءِبدل

ِومنهِقولِالشاعر:،ِعبانِومعِصابعد:ِك

ِرــوأنتِبرئِمنِقبائلهاِالعشِِِِِِِنِــرِأبطـاِهذهِعشـًوإنِكالب

بدليلِقولهِفيًمِِ،ِائل؛ِألنهِكنىِبالبطنِعنِالقبِفقال:ِعرشِأبطنِبغريِالتاء

ِبعد:ِمنِقبائلهاِالعرش.

ِ،اِبًمِيدلِعىلِالتذكريوليسِمسبوقًِ،ِانِاملعدودِاسمِجنس،ِأوِاسمِمجعوإذاِكِِِِ

ِ وثالثِبنفسهِعىلِمذكرِأحلقناهِباملؤنثِ،ِفنقول:ِثالثِمنِاْلبلِ،ِِوَلِيكنِداالًّ

نِداللةِالرهطِتسعةِرهطِ،ِوثالثةِنفرِ،ِفإِ:وأما،ِِمنِالبطِ،ِومخسِمنِالغنم

،ِومعرفةِاسمِاجلنسِاملذكرِواملؤنثِمرجعهاِِولذاِأنثِالعدد؛ِوالنفرِعىلِمذكرِ

ِسبقِبوصفِيدلِعىلِالتذكريِيراع ِوإذا هذاِِىإىلِالسًمعِونصِاملعاجمِعليه،

ِفيقال:ِثالثةِذكورِمنِالبطِ،ِوأربعةِفحولِمنِاْلبل.،ِالوصفِيفِالعددِ
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املفردِمنِثالثةِإىلِعرشةِبجمعِمضافِإىلِالعددِِيميزِالعدد متييز العدد املفرد: -

ِ ِباْلضافة ِجمرور ِفهو ،ِ ِالسابقة ِيفِاألمثلة ِاسمِِدائًًمِكًم ِاملعدود ِكان ِإذا ِوأما ،

ًةِِ﴿ :جنسِ،ِأوِاسمِمجعِفاألكثرِأنِجيرِبــِ)ِمنِ(ِكًمِيفِقولهِتعاىل عم ُخْذِأمْربم فم

ِ ُهنَّ ِفمُِصْ ِالطَّرْيِ ِِمنم باْلضافةِكًمِيفِقولهِِجمروًراوقدِيأِتِِ،(521البقرة:ِ)ِ﴾إِلمْيكم

انِمِ﴿ِ:تعاىل كم ةُِِاملْمِدينمةِِِيِفِِوم ْهطٍِِتِْسعم ِِ":ِِ(صىلِاهللِعليهِوسلم)وقولهِِ،﴾ِرم لميْسم

ِ لمْيسم ٌة،ِوم قم دم اٍقِصم ِْسِأموم ِمخم ُِدونم ِفِيًمم لمْيسم ِاِْلبِِل،ِوم ِِمنم ٌة قم دم ِصم ْوٍد ِْسِذم ِمخم ُِدونم فِيًمم

ِ ْسم ِمخم ُِدونم ةٌِفِيًمم قم دم ِأمْوُسٍقِصم "ِة
(1)

ِ،ِوالذودِمنِاْلبل:ِماِبنيِالثالثةِإىلِالعرشةِ،

 وهيِمؤنثةِالِواحدِهلاِمنِلفظها.

إذاِحذفِاملعدودِمعِالعددِاملفردِفاملعتربِــِحينئذِــِ :احلكم إذا حذف املعدود  -

ِمنِحيثِالتذكريِوالتأنيث ُِصِِ،ِنوعه ِوقِمتِمخسةفيقال: أي:ِِ؛ِتِأربًعام،

عدودِمعِاملِه،ِوقدِالِيراعىِالتذكريِوالتأنيثِفيجوزِتذكريِأيامِوأربعِليالٍِمخسةِ

ِ ِاملذكر ِتعاىل، ِقوله ِيف ِكًم :﴿ِ بَّْصنم م رتم ِيم اًجا ْزوم
ِأم ُرونم ذم يم ِوم ِِمنُْكْم ْونم فَّ ُِيتموم الَِّذينم وم

ِأِم ةم ِأمْربمعم ابِأمْنُفِسِهنَّ رْشً عم ِيفِقولهِوكًمِ،ِوعرشةِأيامِ:أيِ(،534البقرة:ِ)ِ﴾ْشُهٍرِوم

ّوالٍِ"(ِ:ِصىلِاهللِعليهِوسلم) ِِمنِشم ُهِبِِستٍّ ،ِثمِأمتبمعم ِرمضانم ْنِصامم "مم
(2)

أي:ِ،

ِوست(ِحنيِحذفِاملعدود. نِ)عرشديستةِأيامِ،ِفقدِذكرِالعد

ِالتمييزِِـ املائة واأللف ومضاعفاتهما: 3 ِجر ِحيث ِمن ِــ ِاملفرد ِبالعدد يلحق

ِجمروًرا،ِفكًمِكانِمتييزِالعددِاملفردِمجًعاِباْلضافةِــِاملائةِواأللفِومضاعفاهتًمِ

                                                           

رِِ،ِكتابِالزكاةِ،ِ(ِصحيحِالبخاري1) اِةِالوم كم  .1448ِ،ِحديثِرقمِِِقِبماُبِزم

 .5433ِ،ِحديثِرقمِِبابِيفِصومِستِةِأياٍمِِمنِشوال،ِكتابِالصومِ،ِ(ِسننِأيبِداود5)
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إالِأهنًمِالِ،ِباْلضافة،ِفكذلكِاملائةِواأللفِيكونِمتييزهاِمفرًداِجمروًراِباْلضافة

وألفِيتأثرانِبتذكريِاملعدودِِأوِتأنيثهِ،ِفيقال:ِمائةِكتابِ،كًمِيقال:ِمائةِقصةِ،ِ

ِتعاىل ِقال ،ِ ِوألفِامرأة اِِنِ﴿ِ:رجل الزَّ ِوم انِيمُة ِالزَّ ِِمنُْهًمم اِحٍد ِوم ُِكلَّ اْجلُِدوا ِِفم ةم ِِمائم

ٍةِ ْلدم ِعِمِ﴿ِ:وقالِتعاىلِ(،5النور:ِ)ِ﴾جم ةم ِِمائم ْلِلمبِْثتم ِبم الم ِ.(529البقرة:ِ)ِ﴾امٍِقم

ِوقدِشذِمتييزِاملائةِبمفردِمنصوبِكًمِيفِقولِالشاعر:

ِاءـدِذهبِاللذاذةِوالفتـفقِِِِِِِِِِاـإذاِعاشِالفتىِمائتنيِعامًِ

ْهِفِهْمِ﴿ِ:ِكًمِيفِقراءةِحزةِوالكسائيإىلِاجلمعِقلياًلِِوقدِتضاف لمبُِثواِيِفِكم وم

ِوِم ٍةِِسننِيم ِِمائم ثم اُدواِتِْسًعاثمالم ِبإضافةِاملائةِإىلِسنني.ِ(،52الكهف:ِ)ِ﴾اْزدم

ِأحدِعرشِواثناِعرش:ِـ العددان: 1

ِوالتأنيث ِمنِحيثِالتذكري ِالعددين ِهذين ِتذكريًِ:حكم ِاملعدود ِيطابقان اِأهنًم

ِ ِوتأنيًثا ِتعاىل، ًباِ﴿ِ:قال ْوكم ِكم م رشم ِعم دم ِأمحم أمْيُت ِرم ِإِِنِّ بمِت اأم ِيم ِأِلمبِيِه ُِيوُسُف الم ِقم إِْذ

اِجِدينِم ِسم ِِِل ْيُتُهْم أم ِرم رم مم اْلقم ِوم ْمسم الشَّ ِ)ِ﴾وم ِتعاىلِ(،4يوسف: ةمِ﴿:وقال ِِعدَّ إِنَّ

ِ ِِعنْدم ُهوِر ْهًراِيِفِكِتماِبِِاهللالشه ِشم م رشم نِيرِالعددفقدِذكَِِّ(،32التوبة:ِ)ِ﴾اهللاْثنماِعم

ِألنِاملعدودِمذكر.؛ِيفِاآليتنيِالكريمتنيِ

ةمِ﴿ :كًمِيفِقولهِتعاىل،ِعدودِاملؤنثِويؤنثانِمعِامل رْشم ِعم ِاْثنمتما ْتِِمنُْه رم جم اْنفم فم

ِِ(،21البقرة:)ِ﴾ْينًاعِم ِونقول ِسورة: ِِحفظتِإحدىِعرشة ِهوِ، ِكًم ومتييزها

ًا﴿ِ:لهِتعاىل،ِوأماِقوِظِمفردِمنصوبمالح ِأمْسبماًطاُِأممم ةم رْشم طَّْعنماُهُمِاْثنمتمْيِعم قم ِ﴾وم

ِحمذوفِتقديرهِ(،121األعراف:) ِــ ِهنا ِــ ِالتمييز ِ،ِِ:ِفإن ِفرقة ِعرشة اثنتى

ِا(:ِحال.وِ)أممًِ،ِبدلِمنِ)اثنتىِعرشة(ِِ:ا(أسباطًِو)
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ِإعراهبًم ِمبنِ:وأما ِعرش( ِ)أحد ِِيفإن ِدائًًم ِاجلزأين ِفتح ِعىل ِمركبِ؛ ألنه

ِمزجيًِّ ِأحتركيًبا ِجاء ِفأقول: ِبالعوامل؛ ِفالِيتأثر ِِدِعرشِرجاًلِا، ورأيتِأحدِ،

ِ،ِوأماِ)اثناِعرش(ِفإنِاجلزءِاألولِمنهِ،ِوسلمتِعىلِأحدِعرشِرجاًلِعرشِرجاًلِ

ِ،ِنقول:ِدائًًمِعىلِالفتحِِي)اثنا(ِمعربِإعرابِاملثنىِ،ِواجلزءِالثاِنِ)ِعرش(ِمبن

ِ،ِوسلمتِاجلائزةِالثنىِعرشِنجحِاثناِعرشِطالًباِ،ِوكرمتِاثن ىِعرشِمتفوًقا

ِوكذلكِ)اثنتاِعرشة(.ِ،ِمتفوًقا

ِتبنىِعىلِفتحِِداد من: ثالثة عشر إىل تسعة عشر:ـ األع 5 ِاملركبة ِاألعداد هذه

اِللمعدودِ،ِوأماِاجلزءِاجلزأينِ،ِواجلزءِاألولِمنِ)ثالثةِإىلِتسعة(ِيكونِخمالفًِ

ِتذك ِيطابقِاملعدود ِفإنه ِدخلِاالمتحانِثالثةِريًِالثاِنِ)عرشة( ِفنقول: ،ِ ِوتأنيًثا ا

ِ:،ِوسلمتِعىلِتسعةِعرشِطالًبا.ِونقولطالًباعرشِطالًباِ،ِوقابلتِمخسةِعرشِ

ا ﴿ِ:قرأتِمنِالقرآنِمخسِعرشةِسورةِ،ِقالِتعاىل ْيهم لم ةِمِعم ِِتِْسعم م رشم أي:ِ،ِِ﴾ِعم

ِ،ِفــِ)عليها(ِجارِوجمرورِيفِحملِرفعِخربِمقدمِ،ِوِ)تسعةِعرش( مبتدأِِملًكا

أنِالتمييزِمعِالعددِاملركبِِواملالحظِ،رفعِبنيِعىلِفتحِاجلزأينِيفِحملمؤخرِم

ِكًمِيفِأحدِعرشِواثنىِعرش.،ِمفردِمنصوبِ

 من عشرين إىل تسعني: ـ ألفاظ العقود 6

ِإعراهباِ ِوأما ِاملذكرِأوِاملؤنثِ، ِتكونِبلفظِواحدِمعِاملعدود ِاألعداد هذه

ِوبالياءِِرفًعابالواوِِفتعربِإعرابِمجعِاملذكرِالساَل ،ِوأماِمتييزهاِِاِجرًِّوِنصبًا

ِمنصوب ِمفرد ِتعاىلِ،ِفهو ِ﴿ِ:قال ِثمالم اُلُه فِصم ِوم ُلُه ْ حم ْهًراوم ِشم ِاألحقاف:)ِ﴾ُثونم
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بِِّهِ﴿:ِوقالِتعاىل(،12ِ اُتِرم ِِميقم تممَّ ِفم رْشٍ اِبِعم مْمنماهم مْت أم ِوم ًة ِلمْيلم ثنِيم ىِثمالم ْدنماُِموسم اعم وم وم

ِلِمأمْربِم ِِعنيم ًة ِتعاىلِ(،145األعراف:)ِ﴾ْيلم ِ﴿ِ:وقال ْبِعنيم ِسم ُه ْومم ِقم ى ُِموسم اْختمارم وم

ةُِ ْجفم ُمِالرَّ هْتُ ذم خم
ِأم لمًمَّ اتِنماِفم ُجاًلِملِِيقم ْمِ﴿وقالِتعاىل:ِِ(،122األعراف:)ِ﴾رم اْستمْغِفْرِهلمُ

ْمِ ْستمْغِفْرِهلمُ ْمِإِْنِتم ْستمْغِفْرِهلمُ ِتم ًةِأمْوِالم رَّ ِمم ْبِعنيم ِ(ِ.21توبة:ِال)ِ﴾سم

 ـ العدد املعطوف: من واحد وعشرين إىل تسعة وتسعني: 7

ِ،ِ ِبه ِاخلاصة ِقاعدته ِعىل ِجيري ِعليه ِواملعطوف ِاملعطوف ِالعدد ِمن كل

ِ ِاملعدود ِيطابقان ِواثنان ِواحد ِإىلِِتأنيًثاوِتذكرًيافالعددان ِثالثة ِمن ِواألعداد ،

لفظِواحدِب)املعطوف(ِفإنهِ،ِأماِالعقدِنفسهِِتأنيًثاوِتذكرًياالفِاملعدودِختتسعةِ

،ِوإحدىِوعرشونِ،ِأوِِامعِاملذكرِواملؤنثِ،ِنقول:ِنجحِواحدِوعرشونِطالبًِ

ِطالبة ِوعرشون ِوعرشوِواحدة ِواثنان ِطالبًِ، ِواثنتانِان ِطالبةِ، ،ِوعرشون

،ِوستنيِقصةِايفِالنحوِ،ِوتشملِمخًسِِاتضمِمكتبتيِاثننيِوتسعنيِجملًدِِ:ونقول

ِتعاىل ِ﴿ِ:قال ا ذم ِهم ِِلِمإِنَّ ِوم ًة ْعجم ِنم تِْسُعونم ِوم ِتِْسٌع ِلمُه ِخي
ِأم ٌة اِحدم ِوم ٌة ْعجم ص:ِ)ِ﴾ِنم

،ِو)له(ِجارِوجمرورِِ،ِو)تسعون(ِمعطوفِعليهِفــِ)تسع(ِمبتدأِمؤخرِ(،53

ِــِمعِالعددِاملعطوفِمفردِمنصوب.ِأيًضاخربِمقدمِوالتمييزِــِ

فيقال:ِِ(فاعل)وزنِوماِبينهًمِاسمِفاعلِعىلِِـ جيوز أن يصاغ من اثنني إىل عشرة 7

وثالثِورابعِإىلِعاْش،ِويكونِحكمهِمنِحيثِالتذكريِوالتأنيثِاملطابقةِِثانٍِ

ِللمعدودِ ِم؛ ِفإنه ِلفظِ)واحد( ِأما ِعىلِهذاِألنهِوصفِ، وضوعِمنِأولِأمره

ِوماِصيغِمنِالعددِعىلِهذاِالنحوِيأِتِعىلِاألوجهِالتالية:،ِِاللفظ
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الثِ،ِورابعِ،ِوثِثانٍِِ:اِفيقالبمعناهِجمردًِِ،ِليفيدِاالتصافِاـ أن يستعمل مفرًد 4

ِ ِتعاىلِنحو... ذَِّ﴿:قوله ِفمكم ِاْثنمنْيِ ِإِلميِْهُم ْلنما ِأمْرسم ِبِثمالٍِثِإِْذ ا ْزنم زَّ عم ِفم ا يس:ِ)ِ﴾ُبومُهم

أِم﴿:وقولهِتعاىلِ(،14 رم ىِأمفم اْلُعزَّ ِوم تم ِالالَّ مِمِ*ْيُتُم ىوم ِاأْلُْخرم ِالثَّالِثمةم النجم:ِ)ِ﴾نماةم

19ِ،51.ِ)ِ

ِالعددليِـ استعماله مع أصله الذي صيغ منه 0 ِبعضِهذا ِاملوصوفِبه ِأن ،ِفيد

واحدِمنِالثالثةِ،ِويفِِ:أي:ِواحدِمنهًمِ،ِوثالثِثالثةِ،ِأيِ،ِفيقال:ِثاِنِاثنني

ُهِ﴿:نحوِقولهِتعاىل،ِهذهِاحلالةِجيبِإضافتهِإىلِأصلهِ م ْدِنمِصم قم ِفم وُه نُِْصُ ِتم ِاهللإاِلَّ

ِالَّذِِ ُه جم ِأمْخرم ِاْثنمِإِْذ ِثماِِنم ُروا فم ِكم ارِِينم ِاْلغم ِيِف ا ِمُهم ِإِْذ ِ)﴾نْيِ ِقولهِ(41التوبة: ِونحو ،

ِ﴿ِ:تعاىل اُلواِإِنَّ ِقم ِالَِّذينم رم فم ْدِكم ٍةِثِمِاهلللمقم ثم ِ(ِ.83املائدة:ِ)﴾الُِثِثمالم

ِفنقولِليفيد معنى التصيري هـ أن يستعمل مع ما دون 3 ،:ِِ ِرابعِثالثة ِهذا ِ:أي،

ابُِعُهْمِِ﴿:بعةِ،ِومنهِقولهِتعاىللثالثةِأرِاصرّيِمُِ ِرم ُِهوم ٍةِإاِلَّ ثم ىِثمالم ُكوُنِِمْنِنمْجوم اِيم مم

اِدُسُهْمِ ِسم ُِهوم ٍةِإاِلَّ ْسم ِمخم الم فــِ)رابعهمِ،ِوسادسهم(ِأي:ِرابعِِ(،8املجادلة:ِ)﴾وم

،ِوسادسِمخسةِ،ِفقدِجاءِالعددانِيفِاآليةِمضافنيِإىلِالضمريِ،ِوجيوزِأنِِثالثة

ِ ِالعدد ِموصوفِينون ِأو ِحال ِأو ِعنه ِخمرب ِأو ِاستفهام ِأو ِنفي ِعىل ،ِواعتًمده

،ِثالثِ،ِورابعِفيقال:ِهذاِثالثِاثننيِ،ِورابعِثالثةِ،ِوخامٌسِأربعةِ،ِبالتنوينِيف

ِوخامسِ،ِونصب:ِاثننيِ،ِوثالثةِ،ِوأربعةِعىلِاملفعولِبه.

ِرةِ،ِفيقال:ِـاِبمصاحبةِالعشبمعناهِمقيًدِِصافتـ أن يستعمل مع العشرة ليفيد اال 1
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ِبتذكريِ ،ِ ِالسادسِعرش ِاجلزء ِحتى ِوحفظت ،ِ ِعرشة ِالرابعة ِالسورة قرأت

اللفظنيِمعِاملعدودِاملذكرِوتأنيثهًمِمعِاملعدودِاملؤنثِ،ِوالبناءِعىلِفتحِاجلزأينِ

ِفيهًم.
ِ

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ* 

ِ
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 ثانياملبحث ال
  

 ة يالبالغ قضاياال
 
 بقلم
 حممد أ.د/ رمضان 

 
 ناحس

  قسم اللغة العربية ورئيسأستاذ 
  بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية

 للبنني بالقاهرة



- 174- 

 

 البالغة علوم

 

 . علم البيان ا:أوًل -

ِ.ِحايضمعنىِالبيانِيفِاللغة:ِالكشفِواْل :تعريفه  -

كيفيةِالتعبريِعنِاملعنىِالواحدِبطرقِِعلمِيعرفِبهِ:فهوِاه يف االصطالحأما معن -

 ِوضوحِالداللةِعليه.خمتلفةِيف

ِِِِِ ِالواحد ِملمًِِّ"كاجلود"فاملعنى ِكنت ِإذا ِيمكنك ِبـمثاًل ِالفنِا ِهذا مسائل

فتارةِِرقِخمتلفةِيفِوضوحِالداللةِعليه؛بأصولهِوقواعدهِأنِتؤديهِمنِطِاـمًِـعال

ِ ِفتقول: ِالتشبيه ِطريق ِاْلفاضة"من ِيف ِكالبحر ِحممًدِِ"حممد ِبالبحرِفتشبه ا

رأيتِبحًراِعىلِ"وتارةِعنِطريقِاالستعارة،ِفتقول:ِ،ِِعنىقهِبهِيفِهذاِاملوتلح

،ِثمِتستعريِلفظِالبحرِلهِِفتشبهِحممًداِبالبحرِيفِاْلفاضةِ"فرسِيداعبِأقرانه

ِكًمِستعرفهِبعد.

فإنِكثرةِالرمادِتدلِِ"حممدِكثريِالرماد"،ِفنقول:ِِوتارةِعنِطريقِالكناية

ِالطبخ ِإحراقِاحلطبِالدالةِعىلِكثرة ِاألكلة،ِِعىلِكثرة ِتدلِعىلِكثرة ،ِوهذه

ِدليلِاجلود فهذهِالرتاكيبِالثالثةِ،ِِكنايةِعنِاجلودِرةِالرمادِحينئذٍِ،ِفكثِوهذا

ِ.اِهوِاجلودِتؤديِمعنىِواحًدِ

هوِهذاِاْليرادِللمعنىِالواحدِيفِالرتاكيبِاملختلفةِيفِوضوحِِوموضع هذا الفن: -

ِالداللة.

ِ.والكناية،ِواملجازِ،ِهِالتشبيِ:هي، مباحث علم البيان ثالثة  -
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ِاللِّ: تعريفه. التشبيه :أوال - ِعند ِفرق ِوالتمثيلال ِالتشبيه ِمهاِِغويِّنيِبني ِبل ،

 هذاِشبهِهذاِومثيلهِِ.:ِ:ِيقالِبمعنًىِواحدٍِ

الداللةِعىلِمشاركةِأمرِآلخرِيفِصفةِأوِأكثرِ :ويف اصطالح علماء البالغة هو -

ِكلم.بأداةِمذكورةِأوِمقدرةِلغرضِيقصدهِاملت

 هي :، وأركان التشبيه أربعة  -

ِ.حلاقهِبغريهإه:ِهوِاألمرِالذيُِيرادِشبِّـُ(ِامل1)

ِ.هِبه:ِهوِاألمرِالذيِيلحقِبهِاملشبه(ِاملُشب5ِّ)

ِالوصفِاملشرتكِبنيِالطرفني3) ِهو ِالشبه: ِوجه ِويكونِيفِ( ِبه،ِِ، املشبه

ِ.أقوىِمنهِيفِاملشبهِ

ُِدِ(ِأداةِالتشبيه:ِهيِاللفظِالذيِيِم4) ِ،ِويربطِاملشّبهِباملشّبهِبه،ِعىلِالتشبيهِله

 ينقسمِالتشبيهِإىلِعدةِأقسامِهي:ِ: قسام التشبيهأ -

 أوال :من حيث الطرفني : -

ِبإحدىِاحلواسِاخلمسِالظَّاهرةِنيفإماِأنِيكونِطرفاهِحسينيِأي:ِمدرك

التيِهيِ)البِصِوالسمعِوالشمِوالذوقِواللمس(ِ.ِمثالِذلكِفيًمِيدركِبحاسةِ

ِالب ِكالليل"ِص: ِوشعرها ِكالبدر، ِهند ِِوجه ِالذوقِمثل، ِبحاسة ِيدرك ِ:وما

ِلعابهِكالعسل،ِوْشابهِكاحلنظل.

ِ ِاخلياِل ِاحلِسِالتشبيه ِالتشبيه ِيف ِويدخل ِمدركةِِ:وهو، ِكانتِأجزاؤه ما

ِباحلسِولكنِهيئتهِاملركبةِالِوجودِهلاِمثلِقولِالشاعر:

ِقيـِِِـوكأّنِحُمِ ِالشَّ رَّ ْدِِقِإذاِتِمِِِِِِمم ِأوِتصعَّ بم وَّ  صم

ْدِِِِِِِِْرِِـِوتُِنشـأعالُمِياق ْرجم بم ِعىلِِرماٍحِِمنِزم ِنم
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ِعىل ِوهتبط ِتعلو ِوهي ِالنعًمن ِشقائق ِمنِِشبهت ِاخلَضِبأعالم سيقاهنا

ِخيالِيفِالإِهلاِوجودِالِبهِاملشبهِفصورةِ،حرِمنشورةِعىلِرماحِخَضأياقوتِ

ِركِبالبِص.يعةِوتدالطبِيفِموجودةِهاجزاءأِولكنَِِّ،الشاعر

ماِأنِيكونِطرفاهِعقلينيِأي:ِمدركنيِبالعقل،ِكًمِتقولِيفِتشبيهِالعلمِإو

ِفالطرفانِيفِاملثالنيِعقليان.ِ"اجلهلِكاملوت"و،ِِ"العلمِكاحلياة"واجلهل:ِ

كًمِتقولِيفِتشبيهِاخللقِالكريمِِ،ماِأنِيكونِاملشبهِعقليًّاِواملشبهِبهِحسيًّاإو

ِ.ِ"قِالصبحلِْرأيِكفِم"قِالصبحِلِْأيِبفِموِالر،ِِ"خلقِكالعطر":بالعطر

الكريمِِِقِلُِكتشبيهِالعطرِباخُلِِ،ِواملشبهِبهِعقليًّاِ،ِماِأنِيكونِاملشبهِحسيًّاإو

ِ.ِ"عكسِاملثالِالسابق"

ماِالِيدركِهوِوالِمادتهِبيشءِِ:وهوِ،لحقِبالتشبيهِالعقيلِالتشبيهِالومهيويُِ

كرؤوسِِ،ركَِلِيدركِإالِهباِدأُِلعدمِوجودهِولوِِ؛ِاخلمسِالظاهرةِمنِاحلواس

ِتعاىل:ِالشياطني ِيفِقوله يماطنِيِِ﴿ِ، ِالشَّ ُِرُءوُس ُه أمنَّ ِكم ا ْلُعهم ، (22الصافات:)ِ﴾طم

ِ:ِالقيسِامرئِقولِوأنيابِاألغوال

اِجِعيِ ُِمضم يفه املمرْشم ْقُتُلنيِوم ةٌِِِِِِِِِأيم ْسنُونم الِِِومم ُِزْرٌقِكأنياِبِأمْغوم

ِاملمِِِِ ِاملصـالسيِ:يِفِهرْشم ِالشـنف ِمشارف ِيف ِِامـوع ِالدقيقةِـاملشب، ِاحلراب ه

ِلوِِ،ِالِوجودِهلاِيفِاخلارج،ِوهيِِواملشبهِبهِأنيابِاألغوالِ،نونةـاملس ولكنها

ِوجدتِألدركتِبحاسةِالبِص.
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ِهبذاِ، باعتبار إفراد الطرفني وتركيبهما  :التقسيم الثاني - ِالتشبيه وينقسم

ِىلِأربعةِأقسامِهيِ:إاالعتبارِ

،ِومهاِإماِأنِيكوناِمطلقنيِعنِالتقييدِبنحوِوصف،ِكون طرفاه مفردينأن ي -1

،ِأوِيكوناِمقيدينِبيشءِمماِذكر،ِأوِيكونِأحدمهاِإضافة،ِأوِحال،ِأوِظرفِأو

ِمقيًداِواآلخرِمطلًقا.

يدانِكًمِر،ِواملقَِّكالدهِِرٌِغِْكالسهم،ِوثِمِظٌِفاملفردانِاملطلقانِكًمِيفِقولك:ِهلاِحلمِِِِِِِ

نَِلِحيصلِمنِسعيهِعىلِنتيجةِبالناقشِعىلِاملاءِفاملشبهِهوِالساعيِيفِتشبيهِم

نقشهِعىلِصفحةِِدِبأنَِّاملقيَِّواملشبهِبهِهوِالناقشِِ،ِبنتيجةِِتِأِْدِبأنِسعيهَِلِيِماملقيَِّ

،ِواملشبهِبهِمقيدِقولِابنِاملعتزِيصفِِومثالِماِفيهِاملشبهِمطلق،ِالِأثرِلهِِاملاء

ِالشمس:

ِِرآةِِمسِكاملِِوالّشِ ِوقِاجلبلِِـتِفاِبدمِـملاِرأيتهِِِِِِِِِّلِـيفِكفِاألشم

يريدِأنِيشبهِالشمسِيفِحركتهاِالِّسيعةِاملتصلة،ِوإْشاقهاِاملتموجِباملرآةِيفِيدِ

ِ ِوهو ِفاملشبه ِِ"الشمس"املرتعش، ِبيشء ِمقيد ِغري ِمفرد ِوهوِ، ِبه واملشبه

،ِواملشبهِبهِِمقيدومثالِماِفيهِاملشبهِ،ِِدِبكونهِيفِيدِاملرتعشمفردِمقيِِّ"املرآة"

ِبالشمسِ ِكفِاألشل ِيف ِاملرآة ِتشبيه ِالقيد: ِعن ِمطلق ،ِ ِتقول: اللؤلؤِ"وكًم

وهوِِ"بالثغر"ِبكونهِمنظوًماِوهوِمقيدِ"اللؤلؤ"ففيهِتشبيهِ،ِِ"املنظومِكالثغر

ِ.ِمطلق

ِكًمِيفِقولِالشاعر:ِ،ِأن يكون طرفاه مركبني -5
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ِةِقامِفيهاِإمامهاصفوفِصالِِِِِِِهِوراءِمِاًلِوالنجومُِــكأنِسهي

ِم ِوالنجوم ِهيئةِسهيل، ِتشبيه ِقائمِيصيليريد: ِإمام ِهبيئة ِوراءه والناسِِصطفة

،ِواملشبهِِفاملشبهِمركبِمنِسهيلِومنِالنجومِوراءهِ،ِخلفهِصفوفِمرتاصة

ِبهِمركبِكذلكِمنِإمامِقائمِيفِحمرابهِومنِصفوفِاملصلنيِخلفه.

ِ؛ِكقولِالشاعر:ِا،ِواملشبهِبهِمركبًِأن يكون املشبه مفرًدا -3

ِِنَِّأِموكِم ِدبِأوِتصعَِّإذاِتصوَِِِِِِِِِِِِّيِقِقِِحممرِالشَّ

ِدٍِجمِرِْبِمنِزِممِِِاٍحِمِمعىلِرِِِِِِِِِِِِنِمرِشِنُِِياقوٍتِِأعالمُِ

ِعىلِ ِاملنشورة ِالياقوت ِبأعالم ِوتصعده ِتصوبه ِحال ِالزهر ِيشبه ِأن يريد

مركبِمنِواملشبهِبهِ،ِِ"الشقيق"فاملشبهِمفردِوهوِِ،ِرءوسِرماحِمنِزبرجد

ِأعالمِياقوتِورماحِمنِزبرجد.

ِ،ِواملشبهِبهِمفرًدا؛ِكقولِأيبِمتامِيصفِالربيع:أن يكون املشبه مركًبا -4

ِيِم ِقِمتِمِبيَِّاحِِـاِصم ِـكُِيِْرِمظمِياِنِمصَّ ِكِمِوهِاألرضُِِجِياِوُِرِمتِمًِِِِِِِِِمم ِتُِِيفم ِروَِّصم

مِـيرِمتِم ِِْدًِساِقِمـمِِْشِاًراِمُِاِهنم ِرمِِـقِْوِمُِـًمِهُِـَّأنـفكِابِمرِهـهرِالزِمِِِِِِِِِِِهِابِمشم

هِخَضةِالزهرِءيئةِالنهارِاملرشق،ِوقدِخالطتِضويريدِالشاعرِأنِيشبهِه

ِقمرهمتالقا ِبليلِبزغ ِفتضاءلِضوؤه ِتألقتِشمسهِِ،ة، ِمركبِمنِهنار فاملشبه

وتقييدهِبالوصفِ،ِ"الليلِاملقمر"واملشبهِبهِمفردِوهوِ،ِومنِزهرِنابتِيفِالرباِ

ِده.املذكورِالِينايفِإفرا

ِأِيم الثالث باعتبار تعدد الطرفنيالتقس - ِتعدد ِأو ِأىلِإحدمها ِأربعة ِقسام ِ:هي،

ِ:ِومجعِ،ِوتسويةِ،ِ،ِومفروقِملفوف



- 179- 

 

ِبهاتـىِباملشؤتِمثلهِبأنِيُِـمعِكلِطرفِمعِمـ،ِوجيِاهـددِطرفـ:ِأنِيتعفامللفوف -

ِ ِثانيًا ِباملشبهاتِهبا ِثم ِأواًل، ِاص، ِبكثرة ِامرئِالقيسِيصفِعقاًبا طيادِكقول

ِالطيور:

ِلدىِوكرهاِالعنابِواحلشفِالباِلِِِِِِِوبِالطريِرطًباِويابًساِلُِقُِِأنَِّكِم

ِواللونِ ِواملقدار ِالشكل ِبالعنابِيف ِالطري ِقلوب ِمن ِالطري ِالرطب شبه

ِومجعِبنيِاملشبهنيِيفِ ِالثالثة، ِباحلشفِالباِلِيفِهذه ِاليابسِالعتيقِمنها وشبه

ِهب ِاملشبهني ِوبني ِاألول، ًِِماملِصاع ِالثاِن ِاملِصاع ِترى"يف ِ"كًم وسميِ،

أي:ِضمِِ"فيًمِمثلنا"ألنهِمنِاللفِوهوِالضم،ِوقدِلفِاملشبهانِِ"ملفوًفا"

ِبعضهًمِإىلِبعضِكًمِلفِاملشبهانِهبًمِكذلك.

ِكلِِواملفروق: - ِجيمع ِبأن ِمعِصاحبه ِكلِطرفِمنهًم ِوجيمع ِطرفاه، ِيتعدد أن

ِكقولِاملتنبي:،ِمشبهِمعِمشبهِبهِ

ِوفاحتِعنرًباِورنتِغزاالِِِِِِِِومالتِغصنِبانِبدتِقمًراِ

ِبالغزال،ِ ِوطرفها ِبالعنرب، ِورحيها ِبالغصن، ِوقدها ِبالقمر ِوجهها فقدِشبه

وسمىِمفروًقا؛ِألنهَِلِجيمعِفيهِبنيِاملشبهاتِعىلِحدة،ِوالِبنيِاملشبهاتِهباِ

ِ.كذلكِكًمِيفِالقسمِاألولِبلِفرقِبينهًم،ِفوضعِكلِمشبهِبهِبجوارِمشبههِ

ِأنِيتعددِاملشبهِدونِاملشبهِبهِكًمِيفِقولِالشاعر:ِوالتسوية:-

ِاِلــاِكالليــمـكالهِِِِِِِِِِِِِدغِاحلبيبِوحاِلِـص

ِآلِلـالـيِكــعـوأدمِِِِِِِِِِِاءِـفــــرهِيفِصــوثغ
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شبهِالشاعرِيفِالبيتِاألولِحاله،ِوصدغِحبيبهِباللياِلِيفِالسواد،ِوشبهِيفِ

فاملشبهِفيهًمِمتعددِ،ِثغرِحبيبهِبالآللئِيفِالصفاءِوالتألقِالبيتِالثاِنِأدمعه،ِو

ىِفيهِبِوسميِتشبيهِالتسوية،ِدونِاملشبهِبهِ نيِشيئنيِيفِإحلاقهًمِبيشءِ؛ِألنهِسوَّ

ِ.ِواحد

ِأنِيتعددِاملشبهِبهِدونِاملشبهِعكسِتشبيهِالتسوية؛ِكًمِيفِقولِالشاعر:ِواجلمع: -

زيــــِنِإِلميِهِملماِأمصـِـِِِِِِِِاحُلسِستمزادمتِِمنِمذاتُِحسٍنِلموِاِِِِِِ ِداــابمتِمم

القمضيُبِال ًةِوم جم مُسِهبم ِالشم ِهيم جيداـِِِِِِِِِـفم الِرئُمِطمرفًاِوم ِلينًاِوم ِغمضه

ِ ِأشياء: ِبثالثة ِاملرأة ِهذه ِالثاِن ِالبيت ِيف ِالشاعر وهيِِ"الشمس"شبه

ِوِالكوكبِاملعروف ِِ"القضيب"، ِِ"الغصن"وهو ِاِ"الرئم"و، ِ،لغزالوهو

ِ ِهو ِواحد ِيشء ِِ"ذاتِاحلسن"فاملشبه ،ِ ِترى ِكًم ِمتعدد ِبه ِواملشبه وسميِ،

ِتشبيهِاجلمعِالجتًمعِشيئنيِأوِأشياءِيفِمشاهبةِيشءِواحد.
 

 التقسيم الرابع باعتبار وجه الشبه وينقسم بهذا االعتبار إىل أقسام متعددة هي : -

ىلِقسمني:حتقيقي،ِإنقسمِِويِيفِالطرفنيوِمتخياًلِأاِمنِحيثِكونهِِمتحققًِ:اأوًل -

ِكًمِتقول:ِ،بهِفيهِقائًًمِبالطرفنيِحقيقةـيقي:ِأنِيكونِوجهِالشـفالتحق،ِيلـوختيي

يفِِ"اْلْشاق"وجهِهندِكالبدرِوشعرهاِكالليل،ِفوجهِالشبهِبنيِالطرفنيِهوِ

ِوكالِاملعنينيِقائمِبالطرفنيِعىلِوجهِاحلقيقة.،ِيفِالثاِنِِ"والسواد"األولِ

ِيليوالتخي ِإالِختياًل ِبأحدمها ِبالطرفنيِأو ِقائًًم ِأالِيكونِالوجه :ِ وهوِأنِيثبتهِ،

ِكقولِالشاعر:،ِاخليالِبجعلِغريِاملحققِحمقًقاِ

ِاِمِميِم ِصفراقكِأِمرِمنِفِِحيلِمِِميِنِمْسِجِِِِِِِِِدِوِمْسِظيِأِمحمِرِكِمـعِْنِلهِشم
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ِقةوليسِموجوًداِيفِاملشبهِبهِحقيِ،"السواد"بهِبنيِالشعرِواحلظِهوِـفوجهِالش

ِقيل:ِياِمنِلهِحظِكح،ِ؛ِألنِاحلظِليسِمنِذواتِاأللوانِِبلِختياًلِ ظيِـفإذا

ِكانِمثااًلِملاِيكونِفيهِوجهِالشبهِيفِالطرفنيِمتخياًل.ِأسود

،ِِ:ِواحدِإىلِثالثةِأقسامِ-ِأيًضا -ينقسمِالتشبيهِباعتبارِالوجهِ التقسيم الثاني: -

ِ،ِومتعدد.ِِومنزلِمنزلةِالواحد

ِمِ- ِفالواحد: ِتعدد ِوال ِتركيبِفيه ِال ِكالوردِ"كاحلمرة"ا ِخده ِقولك: ِ،يف

ِفوجهِالشبهِيشءِواحدِ.،ِيفِقولك:ِالعلمِكالنورِِ"كاهلداية"و

ِالعقلِمنِعدةِِ- ِانتزعها ِكانِالوجهِفيهِهيئةِمركبة، ِما ِالواحد: واملنزلِمنزلة

ِكقولِالشاعر:،ِأمور،ِبحيثِالِيصلحِواحدِمنهاِعىلِانفرادهِوجهِشبهِ

مٍِوالبد ِدرهم ًمِءِكم ِاجٍةِزرقاءِمـىلِديبـُملقًىِعُِِِِِِِرِيفِكبِدِالسَّ

ِ ِالشبه ِترى"فوجه ِهيِظهورِصورةِِ"كًم ِأشياء ِمنِعدة ِاملركبة ِاهليئة جمموع

ِمستديرة ِمرشقة ِيفِرقعِبيضاء، ِزرقاء، ِمبسوطة ِوالِيصحِِة جعلِ"بالغة"،

ِذهـطرفنيِيفِهبيهِالـتشِ:؛ِألنِالقصدِواحدِمنِهذهِاألشياءِوجهِشبهِعىلِحدة

ِعة.ـئةِاملجتمـاهلي

ِ،ماِكانِوجهِالشبهِفيهِعدةِأمورِجعلِكلِمنهاِوجهِشبهِعىلِحدةِواملتعدد:ِ-

ِو ِواللون، ِالطعم، ِأمسِيف ِأكلناها ِكالتي ِالفاكهة ِهذه ِيفِقولك: ِ،الرائحةكًم

ِعىلِانفراده ِشبه ِيصلحِأنِيكونِوجه ِكلِمنها ِمتعددة ِأمور ِالشبه ِإذِِفوجه ؛

بيهِالطرفنيِيفِهيئةِمركبةِمنِهذهِاألمور،ِبلِيفِكلِواحدِمنهاِليسِالقصدِتش

ِعىلِحدة.
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ِِإىلِثالثةِأقسام:ِ-ِأيًضا -ارِالوجهِينقسمِالتشبيهِباعتب التقسيم الثالث: -

ِباحلسِمفأيما كان وجه الشبه فيه حسيًّا  -4 ِمدرًكا ِأوِ: ِمركًبا، ِأو ِكان رًدا

ِركبـوامل،ِِدرـهِكالبـ:ِلهِوجِقولكيفِِ"راقـشكاْلِ"فاملفردِاحلِسِِ،ِمتعدًدا

ِاحلِس:ِكقولِالشاعر:

ِِِِِِِِاهاِجمِبنيِدُِِومِمـُجِالنَِِّأنَِّكِموِم ِـنسم ِابتداعُِِنَِّهُِـينبِمِحمِنِالم

ِيفِ ِمضيئة ِمرشقة ِأشياء ِوجود ِمن ِاحلاصلة ِاهليئة ِهو ِالشبه ِوجه ِأن نجد

ِجوانبِيشءِمظلم،ِفهناِقدِانتزعِالوجهِاملركبِاحلِسِمنِطرفنيِمركبني.

ماِتقدمِيفِتشبيهِفاكهةِبأخرىِيفِالطعم،ِواللون،ِوالرائحة.ِِواملتعددِاحلِس:ِ-

يدركِاألولِمنهاِ،ِومجيعهاِحِسِ،ِفوجهِالشبهِكلِواحدِمنِهذهِاألمورِالثالثةِ

ِ،ِوالثاِنِبحاسةِالبِص،ِوالثالثِبحاسةِالشم.ِبحاسةِالذوق

ًِباِأوـانِأوِمركـرًداِكـفبالعقلِمِ:ِمدرًكاأيليًّا ـبه فيه عقـأن يكون وجه الش -0

ِمتعدًدا.

ِأِم":ِ(صىلِاهللِعليهِوسلم)يفِقولهِِ"كاهلداية"فاملفردِالعقيلِِ- ِجومِِِكالنُِايِبِصحم

ِبِم ِأهيِّ ِاهتِميتُِدمِاقتِمم "ميتُِدمِم
(1)

ِِ"كاجلرأة"وِ، ِكاألسد ِعمر ِقولك: ِيف فوجهِ،

ِالشبهِيفِهذينِاملثالنيِالِيدركِبيشءِمنِاحلواس،ِوإنًمِيدركِبالعقل.

ِواملركبِالعقيلِكقولِالشاعر:ِ-

                                                           

ِلآلجري1ِ) ِالرشيعة )ِ ِخملوقتان، ِوالنار ِاجلنة ِوالتصديقِبأن ِكتابِاْليًمن ِيِعِ، ِمجم ْضِل ِفم ِِذْكِر اُب بم

ِةِ ابم حم نُْهمِْ)الصَّ ِاهللَُِّعم يِضم  .122ِ،ِحديثِرقمِِ(رم
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تِِهِ ربم ِكم مضاِءِبالنارِِِِِِِِِاملُستجرُيِبعمرٍوِِعندم ِكاملُستمجرِيِِمنِالرَّ

ِهوِأرض؛ِ ِاحلاصلةِمنِااللتجاءِمنِالضارِإىلِما ِفيهِهوِاهليئة ِالشبه فوجه

ِ ِبه ِاالنتفاع ِيف ِطمًعا ِمم، ِاهليئة ِبالعقلوهذه ِيدرك ِالعقيلِكقولك:ِِ،ِا واملتعدد

فوجهِالشبهِكلِواحدِمنِهذهِاألمورِِ،ِأبيهِيفِشجاعته،ِوحلمه،ِوإيًمنهحممدِك

ِالثالثةِواجلميعِمماِالِيدركِبغريِالعقل.

كًمِيفِوجهِالشبهِاملتعددِِ-بعضه حسي وبعضه عقلي -أن يكون الوجه خمتلًفا  -3

ِوجسامته ِيفِطوله ِبآخر ِرجاًل ِِكأنِتشبه ِوشهامته ِوكرمه ،ِ ِكلِ، ِالشبه فوجه

،ِكًمِِ،ِواآلخرينِعقليانِغريِأنِاألولنيِمنهاِحسيان،ِؤالءِاألربعةِواحدِمنِه

ِترى.

ِوغريِمتثيل.،ِ:ِمتثيلِمنيـبيه باعتبار الوجه إىل قسـينقسم التش التقسيم الرابع: -

ِأمورِِ- ِمركبةِمنِعدة ِهيئة ِفيه ِالشبه ِكانِوجه ِما ِفالتمثيل: ِكانِهذاِح، سيًّا

ِر:ومثلهِقولِالشاع،ِِالوجهِأوِعقليًّا

ِأْجِ ِاطِأزرقـىلِبِسـرنِعـدرٌرُِنثِِِِِِِِِِجومِلوامًعارامِالنِهـوكأنَّ

،ِمنثورةِيفِرقعةِِهوِاهليئةِاملركبةِمنِصورِبيضِمرشقةِ-ِأيًضا -فوجهِالشبهِ  

ومثالِالوجهِالعقيلِقولهِتعاىلِيفِِ،ِوكلهاِأشياءِحسيةِكًمِترى،ِمبسوطةِزرقاءِ

ثمِلِمِمِ﴿تشبيهِحالِاليهودِبحالِاحلًمر:ِ مم اِكم ِْمُلوهم ِْحيم َِلم ُِثمَّ اةم ِالتَّْورم ُلوا ُِحِّ ثمُلِالَِّذينم

اًرا ِْمُلِأمْسفم ِرِحيم ًمم
ِِةِمنِأمورِعقليةـئةِمركبـبهِهيـفإنِوجهِالش(،2ِ:اجلمعة)ِ﴾احْلِ
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ِ،ِمعِمعاناةِالكدِيفِحتمله.ِ،ِبأبلغِِنافعِهيِحرمانِاالنتفاع

ئةِمنتزعةِمنِمتعددِبأنِكانِأمًراِواحًداِوغريِالتمثيل:ِماَِلِيكنِالوجهِفيهِهيِ-

ِمتعدًدا ِالنغم"ِ،ِأو ِكحسن ِالبالبل،ِِ"فاألول ِبتغريد ِصوتِحسن ِتشبيه يف

ِبالسيفِِ"كاملضاء"و ِالعزيمة ِيفِتشبيه ِفيهِ، ِالشبه ِيكونِوجه ونحوِذلكِمما

ِفيه ِتركيب ِال ،ِ ِواحًدا ِالطعم،ِِ،ِشيًئا ِيف ِبأخرى ِفاكهة ِتشبيه ِيف ِكًم والثاِن

،ِفإنِوجهِالشبهِكلِواحدِمنِهذهِالثالثةِِالِاهليئةِاملركبةِمنهاِِواللونِ،والرائحة

ِعىلِماِسبقِبيانه.

فهمِالِيفرقونِفيهِ،ِماِتقدمِيفِتشبيهِالتمثيلِهوِمذهبِمجهورِالبيانينيِ تنبيه: -

فاملدارِفيهِعندهمِعىلِأنِيكونِهيئةِمركبةِمنِعدةِأمور،ِ،ِبنيِاحلِسِوالعقيلِ

ِقلية.حسيةِكانتِأوِع

إىل قسمني: مفصل،  - أيًضا -ينقسم التشبيه باعتبار الوجه   التقسيم اخلامس: -

 وجممل.

خالدِكاألسدِشجاعةِِبذكرِوجهِالشبهِعىلِطريقتهِمثل:ماِرصحِفيهِفاملفصل:  -

 .وِيفِالشجاعةِأ

ِوهوِنوعان:،ِماَِلِيِصحِفيهِبذكرِوجهِالشبهِعىلِطريقتهِِواجململ: -

ِِ-أ ِيف ِيستوي ِظاهر ِواخلاصة ِالعامة ِإدراكه ِبالفحم، ِالشعر والقدِِ،ِكتشبيه

ِِ،ِبالغصن ِبالبدر ِوالوجه ِاملثلِمنِالوضوح، ِالشبهِيفِهذه ِبحيثِالِِفأوجه ،

ِ.ِحتتاجِإىلِإعًملِفكر
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مثالهِماِروي:ِأنِفاطمةِبنتِاخلرشبِِ،خفيِحيتاجِيفِفهمهِإىلِتأملِونظرِ-ب

ِأهيمِأفضل ِاألربعة: ِاملفرغةِالِاألنًمريةِسئلتِعنِبنيها ؟ِفقالت:ِهمِكاحللقة

تريدِأنِتقول:ِهمِيفِتناسبهمِيفِالرشفِوالشجاعةِوعدمِ،ِيدرىِأينِطرفاهاِ

تفاوهتمِفيهًم،ِبحيثِيمتنعِتفضيلِأحدهمِعىلِاآلخرِكاحللقةِاملتصلةِاجلوانبِ

،ِيمتنعِتعينيِبعضهاِطرًفاِوبعضهاِوسًطاِفوجهِِفإنِأجزاءهاِمتناسبةِيفِالصورة

ِإًذا ِِ"التناسبِالكيلِاخلاِلِعنِالتفاوت"هوِِالشبه ،ِ ِقوهلا: ِبه الِ"وقدِأشعر

ِ،،ِفوقِمتناولِمداركِالعامةِخفيِدقيقِ"كًمِترى"وهوِ،ِِ"يدرىِأينِطرفاها

ِ.ِوالِيدركهِإالِمنِارتفعِمنهمِإىلِطبقةِاخلاصة

ِالتشبيه الركن الرابع  من أركان التشبيه األداة: - ِمعنى ِعىل ِيدل ِلفظ ِ ِوهي

ِكالبدر:مثلكالكافِ ِِحممد ِواملًمثلةِ، ِاملشاهبة ِمعنى ِيفيد ِما ِالكافِكل ومثل

ِ ِوشبه"كلفظ ِكمًمثل،ِِ"مثل ِالتشبيه ِمعنى ِيفيد ِمما ِاملشتقة ِالفاعل وكأسًمء

ومشابهِوحماك،ِومضاٍه،ِتقول:ِهندِمثلِالغزالِوحممدِشبهِالغًمم.ِوتقول:ِهيِ

هيِالنجمِباْلضافةِيفِ،ِوحماكيِالغيث،ِومضاِمماثلةِالغزال،ِوهوِمشابهِالغًمم

 مجيعها.

وماِشاكلهاِمنِاألسًمءِاملضافةِملاِبعدهاِأنِيليهاِاملشبهِِ"الكاف"واألصلِيفِِِِ

ٌتِ﴿أوِتقديًراِكقولهِتعاىل:ِِ"كًمِمثلنا"بهِلفظاِ ُِظُلًمم ِفِيِه ِء ًمم ِالسَّ يٍِّبِِمنم ْوِكمصم
أم

اهِنِمِْ ُهْمِيِفِآذم ابِعم ِأمصم ُلونم ْعم بمْرٌقِجيم ْعٌدِوم رم فاملشبهِبهِيفِاآليةِقدِوِلِِ،(19)البقرة:﴾وم

ِواألصل:ِأوِكمثلِذويِصيب ِكانِ،ِالكافِتقديًرا وقدِيليهاِغريِاملشبهِبهِإذا

ِاِلكنِــعليهِاِبمفردِداّلِـ:ِهيئةِمنتزعةِمنِأمورَِلِيعربِعنهِأي،ِاملشبهِبهِمركًباِ
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ِ ِاألمورِالتيِانتزعتِمنها ِبعضِهذه تلكِبرشطِأنِيذكرِبعدِالكافِونحوها

ِءِ﴿كًمِيفِقولهِتعاىل:ِ،ِاهليئةِ ًمم ِالسَّ ْلنماُهِِمنم ْنزم
ٍءِأم ًمم ْنيماِكم ِالده يماِة ِاحْلم ثملم ْمِمم ْبِهلمُ ارْضِ وم

اُحِ يم ِالرِّ ْذُروُه ِتم ِشيًًم ِهم أمْصبمحم ِفم ِاأْلمْرِض بماُت ِنم ِبِِه اْختملمطم فليسِِ(،42)الكهف:﴾فم

ِامل ِهذا ِيكون ِحتى ِباملاء ِالدنيا ِحال ِتشبيه ِكافِاملراد ِبه ِاملشبه ِفيه ِوِل ِمما ثال

ِبابتسامتهاِ ِواغرتاره ِاْلنسان ِعىل ِإقباهلا ِيف ِالدنيا ِحال ِتشبيه ِاملراد ِبل التشبيه

ِالكاذب ِوطالئها ِهبجتهاِِاخلادعة ِواحّماء ِنعيمها، ِزوال ِيعقبِذلكِمن ِوما ،

،ِوتبتسمِزهرتهِثمِالِيلبثِِ،ِيغذيهِاملاءِفتنَضِخَضتهِونضارهتاِبحالِالنبات

ِالزهرةِطفئِهذهِالنَضةأنِتن ،ِويتحولِالنباتِالنَضِالبهيجِإىلِِ،ِوتذبلِهذه

ِالشبهِهوِاهليئةِاحلاصلةِمنِ،ِِمِتذروهِعواصفِالرياحِكأنَِلِيكنهشي ووجه

ِوهناء ِوفناءِحسنِوهبجة ِتلفِوشقاء ِيعقبه ،ِِ ِلِ، ِيم َِل ِبه ِاملشبه فأنتِترىِأن

ِِ"املاء"بهِوهوِِلكنِوليهاِيشءِيتعلقِ"اهليئةِاحلاصلة"الكاف؛ِألنهِ إذِهوِ،

ِأحدِأجزاءِاهليئةِاملذكورة.

ِ.يهاِاملشبهِعكسِالكافِوأخواهتاالدالةِعىلِالتشبيهِأنِيلِ"كأن"واألصلِيفِِ-

انُِ﴿ومثلِقولِاهللِتعاىل:ِ املْمْرجم ِاْليماُقوُتِوم ُنَّ أمهنَّ فضمريِالنسوةِِ(،22)الرحن:﴾كم

يفِهذاِحلكمِكلِماِلهِمعموالنِِ"كأن"ومثلِ،ِِهوِاملشبهِوماِبعدهِهوِاملشبهِبه

ا،ِتقول:ِماثلِأوِيًمثلِخالدِأسًدِ،ِمنِاألفعالِأوِاألصنافِاملفيدةِملعنىِالتشبيهِ

ِ ِعيلِحامتًا ِيشابه ِأو ِوشابه ِالطيبِ، ِأبا ِحياكيِشوقي ِوحاكىِأو فالذيِوِلِ،

ِ.ِ"املشبه"األفعالِيفِهذهِاملثلِهوِ
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  : تقسيم التشبيه باعتبار األداة -

 . شبيه بهذا االعتبار إىل قسمني: مرسل، ومؤكدينقسم الت

تِفيهِاألداةِلفظًاِفمثالِماِذكرِ،ماِذكرتِفيهِاألداةِلفًظا،ِأوِتقديًراِفاملرسل: -

آُتِيِفِاْلبمْحِ﴿ِقولهِتعاىل: ِاملُْْنشم اِر وم ِاجْلم لمُه مِِوم اأْلمْعالم ِكم ومثالِماِِ،(54الرحن:ِ)﴾ِر

ِوِم﴿ِقولهِتعاىل:ةِقدرتِفيهِاألدا اِبِِهيم حم ِالسَّ رَّ ِمم ُره وكقولك:ِِ،(22)النمل:ِ﴾متم

إذاِقدرتِيفِنفسكِأنهِعىلِِ"ووشيهِويشِالطاووس"،ِِ"سجعهِسجعِاحلًمم"

ألنهِأرسلِعنِِ؛وسميِمرساًلِ،ِِمعنىِالكاف،ِوأنِاملشبهِمثلِاملشبهِبهِالِعينه

ِدعوىِاحتادِالطرفنيِبذكرِاألداةِاوِتقديرهاِ.

ِاألداِواملؤكد: - ِتركتِفيه ِوُتنُويِسِما ِهبا، ِالتِصيح ِترك ِأي: ِوتقديًرا ِلفًظا ة

ِ ِالكالم ِنظم ِيف ِأيًضاتقديرها ِمبالغة ِبه ِاملشبه ِعني ِاملشبه ِبأن ِإشعاًرا ِ؛ ومنِ،

ِ:التشبيهِاملؤكد:ِماِأضيفِفيهِاملشبهِبهِإىلِاملشبهِومنِذلكِقولِالشاعر

ىِوالّريُحِتِم رم ُبِاألمِصيِِِِِِْعبمُثِبِاْلُغُصوِنِوقدِجم ِاملْماءِِـىلِجُلمِـعِلِِـذمهم ِنْيِ

هِـهِبهِإىلِاملشبـثمِأضافِاملشب،ِاءِـاءِوالصفـاءِبالفضةِيفِالنقـشبهِالشاعرِامل

ألنهِأكدِِ"مؤكًدا"وسميِالتشبيهِ،ِِفِاألداةِوتناسيهاِيفِنظمِالكالمحذِبعد

وأنِاملشبهِهوِاملشبهِبهِالِيتميزِأحدمهاِعنِاآلخرِ،ِوقررِبدعوىِاحتادِالطرفنيِ

ِ.يفِيشء

 :التشبيه البليغ -

ِبالغة  ِوهوِأرقىِأنواعِالتشبيه ِالشبه، ِووجه ِاألداة، ِحذفتِفيه وسببِ هوِما

هذهِالتسمية:ِأنِذكرِ)الّطرفني(ِيوهمِاحتادمها،ِوعدمِتفاضلهًم،ِفيعلوِاملشبهِإىلِ
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داةِفيفيدِضعفِماِذكرِاألأ،ِبالغةِيفِقوةِالتشبيهِمستوىِاملشبهِبه،ِوهذهِهيِامل

ِبهِشبهِوعدمِامل ِباملشبه قييدِالتشبيهِوحِصهِيفِنِذكرِالوجهِيفيدِتأكًمِ،ِحلاقه

ِ:ومنِذلكِقولِاملتنبيِيفِسيفِالدولةِ،ِِجهةِواحدة

ِاملمْجِــفِم ّلمم هُِـُرّبُِغالٍمِعم ِنمْفسم اِِِِِِِِِدم ِوالَْضبم ِكتعليِمِسيِفِالّدْولةِالّطعنم

ْتِبِهِيفُِملِّمٍةِِِِ ْلبماكفاهِِِِِِِإذاِالّدْولمُةِاستكفم ّفِوالقم ِوالكم ِالّسيفم ِاِفكانم
 

شياءِبالسيفِيفِالقطعِوالكفِيفِالتِصفِأشبههِيفِالبيتِالثاِنِبثالثةِِفقد

التيِيدلِِِالتشبيهِداةأمهلِأشاعرِلكنِالِ،والعطاءِوالقلبِيفِالشجاعةِواملضاء

ِعىلِ ِأوجودها ِاملشبه ِبهأن ِمنِاملشبه ِالشبه ِالشبهِأوِ،ضعفِيفِوجه مهلِوجه

ِِمشاركةِاملشبهِللمشبهِبهِيفِمجيعِالصفاتِالِيفِصفةِواحدة.ِليدلِعىل

ِ ِأومن ِما ِالبليغ ِالتشبيه ِأنواع ِبه ِاملشبه ِفيه ِذهبِإضيف ِمثل: ِاملشبه ىل

اِنِيكونِاملشبهِبهِمصدرًِأِ:أيًضاومنِأنواعهِ،ِِالعافيةِورداءِاملاءِوجلنياألصيلِ

ِ.ِسدألاِكإقدامِاقدمًِإِمأقدِيأاِللنوعِمثلِإقدامِاألسدِمبينًِ

ِمنِصورِ: التشبيه الضمين - ِبهِيفِصورة ِواملشبه ِاملشبه ِالِيوضعِفيه هوِتشبيهٌِ

،ِبلِيلمحِاملشبهِواملشبهِبه،ِويفهًمنِمنِاملعنى،ِويكونِاملشبهِبهِِالتشبيهِاملعروفة

ِ:ِالشاعرِقولِمثل،ِمكانِماِأسندِإىلِاملشبهِإبرهانًاِعىلِِدائًًمِ

ُِمِم ِتِإيالمُِميِّاِجُلرٍحِبِِيهِمِمـِِِِِِِِِـِِِـلواُنِعِملِاهلِمهُِْسِنِيِمنِهيم

تأَلِله،ِوليسِهذاِاالدعاءِ،ِوالِيِأيِإنِالذيِاعتادِاهلوان،ِيسهلِعليهِحتّمله

ِيفِغريِرصاحة،ِ؛ِباطاًلِ ِويفِذلكِتلميحِبالتشبيه ،ِ ِجرحِالِيتأَل ِامليتِإذا ألن
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ساوي،ِنهِ)تشابٌه(ِيقتيضِالتَِّإبلِِ؛ِىلِصورةِمنِصورِالتشبيهِاملعروفةوليسِع

ِوأماِ)التشبيه(ِفيقتيضِالتفاوت.

  :التشبيه املقلوب -

فتعودِفائدتهِإىلِاملشبهِ،ِوبالعكسِ–اِبهِقدُِيعكسِالتشبيه،ِفيجعلِاملشبهِمشبهًِ

ِ ِالشبه ِوجه ِيف ِبه ِاملشبه ِمن ِوأظهر ِأتم ِاملشبه ِأن ِالدِّعاء ِذلكِِ-به، ويسمى

ِ:كقولِالشاعر،ِ)بالتشبيهِاملقلوب(

ِ اِالصم دم ُهِباُحِـوبم تم ِغرَّ ْجِ     كأنَّ ليفةِِِهُِـوم ُحِِِحنيِمِاخلم ُِيْمتمدم

ِشبهِغرةِالصباح،ِبوجهِاخلليفة،ِإهيامًاِأنهِأتمِمنهاِيفِوجهِالشبهِ

ِالتش ِمنِمظاهرِاالفتنانِواْلوهذا ِمظهٌر ِتعاىلِحكايةِعنِِبداعبيه ِكقوله ،

اِإِنَِّ}:الكفارِ بم ِاْلبمْيُعِِمْثُلِالرِّ ِأنِالرباِمثلِالبيعِعكسواِيفِمقامِ(،582البقرة:ِ){ًمم

ِالبيع ِمن ِأحّل ِعندهم ِالربا ِأن ِالغرِذلكِْلهيام ِألن ِوه، بح ِأثبُتِـضِالرِّ و

ِ،ِفيكونِأحقِباحللِعندهم.ِيفِالرباِمنهِيفِالبيعِاوجودًِ

 :بالغة التشبيه -

ِإ ِحتركِأن ِالتي ِواألرسار ِاللطائف ِمن ِكثري ِعىل ِينطوي ِالتشبيه سلوب

ِ.واطفِحاسيسِواملشاعرِوهتزِالعاأل

 وتستخلص بالغة التشبيه يف النقاط التالية : -

ِ ِالتأثري ِقوة ِإو، ِاملعقول ِجمسمةبراز ِصورة ِثوبِإوِ،ِيف ِاملعنوي لباس

ستارِعنِورفعِاألِ،ِصابةِاملعنىإوِ،ِواملبالغةِ،ِحيضاواْلِ،ِجيازاْلوِ،املحسوس

ِوتقريبِاملرادِوعرضهِيفِصورةِمشوقةِ.ِ،ِاحلقائق

ِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ*ِِِِِ* 
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ِاجملاز اللغوي

اِبهِاللفظِالذيِنقلِمنِمعناهِسموِجيوزه،ِإذاِتعداهمشتقِمنِجازِاليشءِ:ِاجملاز -

ِ.،ِواستعملِليدلِعىلِمعنىِغريه،ِمناسبِلهاألصيلِ

ِوُضِِويف االصطالح: - عِلهِيفِاصطالحِالتخاطبِهوِاللفظِاملستعملِيفِغريِما

ِ.ِلوضعيةِمنِإرادةِاملعنىِامعِقرينةِمانعِلعالقةٍِ

ِِوالعالقة: -

(ِبنيِاملعنيني،ِهيِاملناسبةِبنيِاملعنىِاحلقيقيِواملعنىِاملجازي،ِقدِتكونِ)املشاهبة

ِتكونِغريها ِِوقد ِ)استعارةإف، ِفاملجاز ِ)املشاهبة( ِكانتِالعالقة الِفهوِإوِ(،ذا

ِ)جمازِمرسل( ِقدِتكونِلفظية،ِ، ِاملعنىِاحلقيقي، ِمنِإرادة ِهيِاملانعة والقرينة:

ِ.ِحاليةِكًمِسيأِتِونوقدِتك

ِباالستعارةِِ:إىل أربعة أقسام وينقسم اجملاز - ِمفرد ِوجماز ِمرسل، ِمفرد جماز

ِوجيريانِيفِالكلمة» ِمركبِب« ِوجماز ِوجمازِمركبِمرسل، وجيريانِ»االستعارة

ِ.ومتىِأطلقِاملجاز،ِانِصفِإىلِ)املجازِالّلغوي(،ِ«ِيفِالكالم

 .« اجملاز العقلي»و (،اللغوي وأنواع اجملاز كثرية: أهمها )اجملاز  -

لمةِيرادِهباِنِكلِكأسنادِبمعنىِنِاملجازِالعقيلِجيريِيفِاْلأِ:والفرقِبينهًم

ِ ِِاألصيلاملعنى ِإلكن ِاألإسنادها ِالكلمة ِالعقلىل ِيمنعه ِعقيل واملجازِِ،خرى

ِيفِاألاللغويِيك ِالكلًمتِألفاظِون ِو ،ِ ِخالفِاملأبمعنى ِبالكلمة ِيراد عنىِنه

ِ.ِاألصيل
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ِبنيِ جملاز املفرد:ا - ِلعالقة ِيفِغريِاملعنىِالذيِوضعتِله ِاملستعملة ِالكلمة هو

ِمعِقرينةِمانعةِمنِإرادةِاملعنىِاألول.،ِاملعنىِاألولِوالثاِنِ

ِهيِاملناسبةِبنيِاملعنىِاملوضوعِلهِباللفظ،ِواملعنىِاملقصود.ِوالعالقة فيه: -

ِعىل :وقرينته - ِدلياًل ِاملتكلم ِجيعله ِالذي ِاألمر ِاملعنىِهي ِغري ِباللفظ ِأراد ِأنه

الرجلِاجلريءِيفِقولك:ِمعنىِاملستعملِيفِِ"األسد"املوضوعِله،ِمثالِذلكِلفظِ

ِفرس ِعىل ِأسًدا ِِ،رأيت ِِ"النبات"وكلفظ ِيف ِاملستعمل ِقولك:ِمعنى ِيف املاء

ِنباًتا ِالسًمء ِِ،أمطرت ِلفظي ِمن ِوالنبات"فكل ِكلمةِِ"األسد ِألنه ِمفرد؛ جماز

ِيفِغريِامل ِلهمستعملة ِِعنىِاملوضوع ِبنيِاملعنيني، مشاهبةِِ"يفِاألول"ِ،والعالقة

والقرينةِاملانعةِمنِإرادةِِ،ِسببيةِاملاءِللنباتِ"ويفِالثاِن"،ِِالرجلِلألسدِيفِاجلرأة

إذِليسِذلكِمنِشأنِاحليوانِ،ِِ"عىلِفرس"املعنىِاحلقيقيِقولكِيفِاملثالِاألول:ِ

ِإذِإنِالنباتِالِيمطر.،ِِ"تأمطر"املفرتس،ِوالقرينةِيفِالثاِنِقولك:ِ

 تقسيم اجملاز املفرد: -

ِاستعارة ِقسمني: ِإىل ِالعالقة ِباعتبار ِاملفرد ِاملجاز ِمرسلِينقسم ِوجماز ،،ِ

ِاللفظِِ،ِالعالقةِعىلِبناءِوذلك ِسمي ِاملشاهبة ِاملعنيني ِبني ِكانتِالعالقة فإن

إنِكانتِو،ِاملستعارِللجريءِيفِاملثالِاألولِِ"األسد"كًمِيفِلفظِِ"استعارة"

ِسميِاللفظِ ِغريِاملشاهبة ِبينهًم ِمرساًلِ"العالقة ِيفِلفظِِ"جماًزا ِ"النبات"كًم

ِِِ.يفِاملثالِالثاِنِ"املاء"املستعملِيفِ

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ* 
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 لــرسـاز املـاجمل

 

ِالكلمةِاملستعملةِيفِغريِاملعنىِالذيِوضعتِلهِلعالقةِغريِاملشاهبة،ِمعِهو - :

ِاملعنىِاملوضوعةِلهِقرينةِمانعةِمن ِِإرادة ِِرعتِاْلبُلِ":ِكًمِيفِقولنا، ِ"الغيثم

إىلِِ"املاء"وهوِاألصيلِجمازِمرسل؛ِألنهِكلمةِنقلتِمنِمعناهاِِ"الغيث"ففيِ

ِ ِوهو ِآخر ِِ"النبات"معنى ِوليستِِ"الرعي"بقرينة ِيرعى، ِال ِالغيث فإن

أنِأحدمهاِسببِيفِِإنًمِالعالقةِبينهًمِهي:وِ،ِالعالقةِبنيِالنباتِواملاءِاملشاهبة

 .اآلخر

ِواحدة ِأطلقِعنِالتقييدِبعالقة ِأرسلِأي: ِألنه ِمرساًل؛ ِوأنِلهِِوسميِجماًزا ،

إذِليستِ،ِعدةِعالقاتِ،ِأوِألنهِأرسلِعنِدعوىِاالحتادِاملعتربةِيفِاالستعارةِ

ِالعالقةِبنيِاملعنينيِيفِاملجازِاملرسلِاملشاهبةِحتىِيدعىِاحتادمها.

 :رسلعالقات اجملاز امل -

 

 أشهرها وأكثرها استعماًلا ما يلي:، للمجاز املرسل عالقات عدة  -

للفظِاملذكورِسبًباِيفِاملعنىِاملرادِمثلِِاألصيلِهيِأنِيكونِاملعنىِ:ِالسببية -4

اِ:قولهِتعاىل يِّئمٌةِِمْثُلهم يِّئمٍةِسم اُءِسم زم جم ِ؛السيئةِسيئةِةسميِعقوب(،41ِ)الشورى:﴾)وم

ويفِتسميةِاجلزاءِوالقصاصِسيئةِترغيبِيفِالعفوِوتنفريِِ،ِألهناِسببِيفِاجلزاء

ِمنِالعقوبةِ ِِىلِالتسامحِمنِجهةإودعوة ِاجلزاءِنأِىلإِشارةإِفيهِذلكِنأِكًم،

ِ.املعصيةِاقرتافِعىلِيرتتبِالذيِثراألِعنِاشديًدِِسيكون
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ِ:املسببية -0

ِ ِاملذكوأوهي ِاللفظ ِيكون ِمسببًِن ِاملرادر ِاملعني ِعن ِأِ،ِا ِهي ِيطلأو ِاسمِن ق

ِ ِالسبب ِعىل ِاملسبب ِتعاىل، ِقوله ِِرْزًقا﴿ِ:مثل ِء ًمم ِالسَّ ِِمنم ِلمُكْم ُل ُينمزِّ ِ﴾وم

فقدِعربِبالرزقِعنِاملطرِألنهِمسببِعنِِ،ِاِيسبِّبِالرزقمطرًِِأي:ِ(،13)غافر:

ويفِالتعبريِبذلكِماَِييلِللسامعِانعدامِالزمنِبنيِنزولِاملطرِوالثًمرِالتيِِ،املطر

ِوفالذيِينزلِليسِمطرًِ،ِخترجِمنِالنباتِ يديكمِويفِأنًمِهوِرزقِيصريِبنيِإا

 ىلِهذاِاملنعمِهبذاِالسخاء.إاخلضوعِواْلنابةِذلكِماِيستدعىِمنِالعبدِ

 :الكلية -3

ِنِيكونِاللفظِاملذكورِكُِأوهيِِ ِِللمعنىِاملرادِالًّ ِاجلزءِعىلِالكلِيطلقِنأِوأ،

اقِْ﴿تعاىل:ِقولهِمثل ِفم ُة اِرقم السَّ ِوم اِرُق السَّ بماوم سم ِكم ِبًِمم اًء زم ِجم ًُمم ْيِدهيم
ِأم ِ)املائدة:ِ﴾طمُعوا

32)ِ ِالبعضِوهوِالرسغأوِ،يديوهوِاألِ،نِالكلآطلقِالقرأفقدِ، ِةونكتِ،راد

ِهيِاملبال ِاملجاز ِوبيان ِالِّسقة ِجريمة ِيفِتصوير ِوشنيعةأغة ِخطرية ِِهنا ولوالِ،

 فِالعقوبةِللسارقِبقطعِاليدِكلهاِ.لطفِاهللِبعبادهِلضعَِّ

ِِ:زئيةاجل -1

ِعىلِالكل ِيطلقِاسمِاجلزء ِتعاىلِقولهِومنهِ،ِوفيها ةٌِ﴿: اِشعم ِخم ٍذ
ئِ ْومم ِيم ِ﴾ُوُجوٌه

ِأجسادِأيِ(،5الغاشية:) ِ﴿:ِوقوله، ِل الم ِاجْلم ُِذو بِّكم ِرم ْجُه ِوم ْبقمى يم امِِوم ْكرم اْْلِ ِ﴾وم

ِ﴿:وقولهِ،يِذاتهأِ(،58الرحن:) هُُِِكله ْجهم ِوم الٌِكِإاِلَّ ٍءِهم ْ ،ِ(22القصص:ِ)ِ﴾يشم

ِأ ِوهوِ،الكلِعىلِالوجهِوهوِاجلزءِاآلياتِههذِيفِالقرآنِأطلقِفقدِ،يِذاته

ِ.ِوأْشفهاِاجلسمِأعضاءِأظهرِهوِالوجهِأنِإىلِشارةاْلِاملجازِونكتةِ،الذات
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ِيُِ :اعتبار ما كان -5 ةِأاملرِكوصفِ،بًمِكانِعليهِيفِاملايضِءوصفِاليشوفيها

ِبِبعد ِأموهتا ِقوله ِيف ِزوجة لمكُِ﴿ِ:ِتعاىلهنا اُجُكمِْوم ِأمْزوم كم رم ِتم ا ِمم ِنِْصُف ِ﴾ْم

ِاْلِ،(15النساء:) ِهي ِاملجاز ِونكتة ِإشارة ِاملأىل ِهي ِالصفة ِهذه ضيةِتقن

ِتعالِوكوصفِ،للمرياث ِيفِقوله مِْ﴿ِ:ىـالبالغنيِباليتم اهلمُ ِأمْموم ى ِاْليمتمامم آُتوا ِ﴾وم

 .(5النساء:ِ)

مثلِقولهِ،ِقبلِِوفيهاِيوصفِاليشءِبًمِيكونِعليهِيفِاملست :اعتبار ما يكون -6

ِِ﴿تعاىل: ًْرا ِمخم ِأمْعِِصُ اِِن ِأمرم ِ)ِ﴾إِِنِّ ِ(32ِيوسف: ِيصريِعِصِعنبًِأيِأ، ىلِمخرِإا

لِيمٍِ﴿ِ:تعاىلِومثلِقوله ٍمِحم اُهِبُِغالم نم ْ بمرشَّ  .ِ(111الصافات:ِ)ِ﴾فم

ِال :احمللية -7 ِيسمى ِاملكِءيشوفيها ِتعاىلباسم ِقوله ِمثل ِفيه ِحيل ِالذي ِ:ان

يِم﴿
ادِ ْليمْدُعِنم طلقِاملكانِوهوِالناديِعىلِأفقدِِ،ِهلِناديهأيِأِ،(18العلق:ِ)ِ﴾هُِفم

ِالذينِحيلونِفيهِأ يِفليدعِِأيبِجهلِ،ِألِحديونكتةِاملجازِاملبالغةِيفِالت،ِهله

ِناديهِ ِأ:ِيأ، ِالناديِهنمِالِينِصونهِحتىِوإف،ِهلِجملسهِلينِصوه لوِكانِمعه

 نهِيتصورِمنهِاحلًميةِوالنِصِ.أنفسهِعىلِفرضِ

ِ :ةاحلاليّّّّّ -8 ِاحلالِعىلِاملحل ِيطلقِاسم ِوفيها ،ِ ِ﴿ِتعاىل:مثلِقوله ِالَِّذينم ا أممَّ وم

ِ ْحمِة ِفيِرم ِفم ْتُِوُجوُهُهْم الُِدونِمِاهللاْبيمضَّ ِخم ا ِفِيهم ِ)﴾ُهْم يفِأيِ(،118ِآلِعمران:

ِنأِهيِاملجازِونكتة،ِِةِعىلِحملهاِوهيِاجلنةةِوهيِحالِّطلقتِالرحأفقدِ،ِاجلنةِ

ِ.ِاجلنةِدخولِمنِاملقصودةِهيِالرحة
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اِ﴿تعاىل:ِقولهِمثل،ِاِاتجِعنهوفيهاِيطلقِاسمِاآللةِويرادِاألثرِالن :ةاآلليّّّّّ -9 مم وم

مِْ ِهلمُ م ِلُِيبمنيِّ ْوِمِه ِقم اِن ِبِلِسم ِإاِلَّ ُسوٍل ِرم ِِمْن ْلنما ِ)ِ﴾أمْرسم ِِ(4إبراهيم: ِأيِ، ِ،ِقومهبلغة

ِِِِ.اللسانِشأنِتعظيمِاملجازِونكتة،ِِذِاللسانِآلتهإرادِاللغةِألسانِوطلقِالأف

ِ

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ* 
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 ارةــاالستع

 

ِِ:هي يف اللغة - ِالعارية ِمن ِمأخوذة ِشخصِ، ِحيازة ِمن ِاليشء ِنقل ىلِإوهي

ِلصاقِبه.ِليهِواْلإشخصِآخرِحتىِتصبحِتلكِالعاريةِمنِخصائصِاملعارِ

ِيفِغريِاملعنىِالذيِِ: ويف االصطالح - ِاملستعملة ِلعالقةِهيِالكلمة وضعتِله

ِمعِقرينةِمانعةِمنِإرادةِاملعنىِاملوضوعِلهِكقولك:ِرأيتِقمًراِيتكلم.،ِاملشاهبةِ

بالقمرِيفِِأنِيقالِيفِهذاِاملثالِوأشباهه:ِشبهِالوجهِالصبوحِوطريقة إجرائها: -

عىِأنِاملشبهِفردِمنِأفرادِاملشبهِبه،ِوداخلِيفِ،ِوادِِّاْلْشاقِثمِتنويسِالتشبيه

للمشبهِوأطلقِعليهِكأنهِموضوعِِ"القمر"ستعريِلفظِاملشبهِبهِوهوِجنسه،ِثمِا

ِالقمر ِأفراد ِأحد ِباعتباره ِيفِكلِكلمةِِ،ِله ِأي: ِيقالِيفِكلِاستعارة، وهكذا

ِاستعملتِيفِغريِماِوضعتِلهِلعالقةِاملشاهبة.

ِ،"املستعارِله"،ِوِوهوِذاتِاملشبهِبه،ِ"منهِاملستعار"ِ:وهيِ، ثالثة أركانها -

،ِللفظِاملوضوعِيفِاألصلِللمشبهِبهوهوِا،ِ"املستعار"وِ،"اتِاملشبهذ"وهوِ

ثمِاستعريِاسمِ،ِفقدِشبهِالرجلِاجلريءِباألسدِ،"رأيتِأسًداِيرمي"فإذاِقيل:

ِللمشبه ِبه ِِ،املشبه ِوهو ِبه ِاملشبه ِاملفرتس"فاملعنى ِألنِِ"احليوان ِمنه؛ مستعار

ِ.ِأخذِمنهِوأعطيِلغريهِ"أسد"وهوِِاللفظِاملوضوعِله

ِاملعنىِِقرينة االستعارة: - ِمانعةِمنِإرادة ِمنِقرينة ،ِاألصيلِالبدِلكلِاستعارة

ِال ِاألمر ِدلياًلِوهي ِاملتكلم ِجيعله ِِذي ِمعناه ِغري ِباللفظ ِأراد ِأنه .ِاألصيلعىل
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ِالتِصحيية ِيفِاالستعارة ِله ِوتكونِمنِمالئًمتِِوتكونِمنِمالئًمتِاملستعار ،

ِاملستعارِمنهِيفِاالستعارةِاملكنية.

 وهذه القرينة نوعان: -

ِاحلقيقي،ِِاألول: - ِمعناه ِإرادة ِعن ِليِصفه ِالكالم؛ ِيف ِيذكر ِلفظ ِوهي لفظية:

ِ ِككلمة: ِاملجازي، ِمعناه ِإىل ِبحرًِِ"يعظ"ويوجهه ِشاهدت ِقولك: ِيعظِيف ا

ِ.ِاالناس،ِتريدِرجاًلِعاملًِ

غريِلفظية:ِوهي:ِأمرِخارجِعنِاللفظِيِصفِالكالمِعنِإرادةِمعناهِِواآلخر: -

 احلقيقي،ِوهيِإماِأنِتكون:

ِقولهِِأ ــ حالية: ِيف ِكًم ِالكالم، ِبمقام ِاملتعلقة ِاألحوال ِتعرفِمن ِالتي وهي

ِيِفِ﴿تعاىل: ثمُلُه ْنِمم مم ِيِفِالنَّاِسِكم ْميِشِبِِه ِيم ُِنوًرا ِلمُه ْلنما عم جم ِوم أمْحيمْينماُه ْيًتاِفم ِمم انم ْنِكم مم أموم

ذمِ ِكم ا ِِمنْهم اِرٍج ِبِخم ِلمْيسم ِت ُلونِمالظهُلًمم ْعمم ِيم اُنوا ِكم ا ِمم افِِرينم ِلِْلكم نم ُِزيِّ سورةِ)﴾لِكم

فقدِ،ِِ"أحييناه"وِ"ميًتا"ففيِاآليةِالكريمةِاستعارتانِيفِِ،(155األنعام:ِاآليةِ

ِيقعِ َِل ِيدلِعىلِأنه ِسياقِالكالم ِإذ ِحالية؛ ِوالقرينة ِللضاللِواهلدى، استعريتا

 إحياءِحقيقيِمليت.ِِ

ِلشاعر:قولِاك: استحالة املعنىب ــ 

ّضِ ِهـاِبـلِبنـاِحــــتِمـليِِِِِِِِِِابِهِِِــُرِبِنمِـّدهِْـنماِالـعم

ِحفِِِِِ ِإيالم بَّه ِبالعّضِـشم ِالدهر ِبجِوادث ِـ، ِكلٍّ ِيف ِالتأثري ِاستعارِِامع ِثّم ،

ِدُثهِالنوائبِ"العّضِ" ِمنهِِلإليالمِالذيِحُتْ ِ"،ِثّمِاشتمقَّ ،ِِ"آَل"بمعنىِِ"عضَّ

ِضِبالزمان.قيامِالعِاستحالةِِوالقرينة
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 الفرق بني االستعارة والكذب: -

هِفرًداِمنِمماِتبنىِعليهِاالستعارةِادعاءِدخولِاملشبهِيفِجنسِاملشبهِبه،ِوعّدِِِِِ

أفراده،ِوهذاِاالدعاءِالِجيعلِاالستعارةِرضًباِمنِالكذب؛ِألهناِتفارقِالكذبِ

ِمنِجهتني:

خولِاملشبهِيفِجنسِاملشبهِأنِاالستعارةِمبنيةِعىلِالتأويل،ِأي:ِتأويلِدِاألوىل: -

ِمبالغة ِأفراده ِأحد ِوجعله ِيتعمدِِبه، ِألنه ِالتأويل؛ ِمن ِفيتربأ ِالكاذب ِأما ،

ِالكذب.

ِمنِِواألخرى: - ِاملعنىِالظاهر ِمنِإرادة ِمانعة ِمنِقرينة ِالِبدِفيها أنِاالستعارة

نىِاللفظ؛ِألهناِنوعِمنِاملجازِاللغوي،ِأماِالكذبِفالِقرينةِفيهِمتنعِمنِإرادةِاملع

ِلريكبِ ِبلِإنه ِفالكاذبِالِينصبِدلياًلِعىلِخالفِزعمه، الظاهرِمنِاللفظ،

ِكلِصعبِلرتويجِظاهره،ِوإظهارِصحةِماِيدعيه.ِ

 :قسام االستعارةأ

 ذكر أحد الطرفني: قسام منها :أىل عدة إتقسيم االستعارة   -

 وتنقسم بهذا االعتبار قسمني: تصرحيية، ومكنية: -

ِرص :التصرحيية هي - ِما ِاملشبه ِدون ِبه ِاملشبه ِبلفظ ِفيها ِح ِبذ، لكِوسميت

ِ﴿كًمِيفِقولهِتعاىل:،ِللتِصيحِفيهاِبلفظِاملشبهِبهِ ِلُِتْخِرجم ْلنماُهِإِلميْكم ْنزم الرِكِتماٌبِأم

ِالنهورِِ ِإىِلم ِت ِالظهُلًمم ِِمنم ِ(1)إبراهيم:﴾النَّاسم ِلفظتي، ِيف الظلًمتِ"فاالستعارة

تِبجامعِعدمِاالهتداءِيفِكل،ِثمِاستعريِحيثِشبهِالضاللِبالظلًم،ِِ"والنور

ِال ِعىلِسبيلِاالستعارة ِللتِصيحِبلفظِاملشبهِلفظِالظلًمتِللضالل، تِصحيية؛
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ِثمِاستعريِلفظِالنورِِ،ِبه ِاهلدىِبالنورِبجامعِاهلدايةِوالرشادِيفِكل، كًمِشبه

،ِللهدى،ِعىلِسبيلِاالستعارةِالتِصحيية؛ِألنِاللفظِاملِصحِبهِهوِلفظِاملشبهِبه

ِا ِعني ِالكالموكأنه ِيف ِواتساًعا ِمبالغة ِِملشبه ِْلخراجهاِ، ِأبلغ ِهنا واالستعارة

املعقولِإىلِاملحسِاملدركِباألبصار،ِوماِيقعِعليهِاحلسِأقوىِأثًراِوتأكيًداِمماَِلِ

ِ.يقعِعليهِ

ِ ِِربِْ":ِ(صىلِاهللِعليهِوسلم)وقوله لمعم ِخم ا ِِشرْبً ةم عم ًمم
ِاجْلم قم ارم ِفم ْن ِمم ْسالم ِاْْلِ ةم ِمِقم

ُِعنُِقهِِ "ِمْن
(1)

ِ ِونواهيه، ِوأوامره ِاْلسالم ِتعاليم ِبربقةِِفشبه ِللمسلم، ولزومها

الدابةِالتيِتربطهاِفتمنعهاِمنِالفرار،ِكًمِمتنعِتعاليمِاْلسالمِاملسلمِمنِاخلروجِ

عليها،ِبجامعِاملنعِمنِالَضرِيفِكلِمنهًم،ِثمِحذفِاملشبه،ِورصحِباملشبهِبهِ

ِة.األصلييةِيلِاالستعارةِالتِصحيعىلِسب
ِ

ذفِفيهاِاملشبهِبهِواكتفيِبذكرِشيئِمنِلوازمهِدليالِعليهِحالتيِ :واملكنية هي

ِتعاىل ِمثلِقوله ِاملشبه ِِ:وبقي بم م رضم اِِاهلل)وم ْأتِيهم ِيم نًَّة
ئِ ُِمْطمم ِآِمنمًة انمْت ِكم ًة ْريم ِقم ثماًل مم

ْتِبِأمْنُعِمِ رم فم اٍنِفمكم كم ِمم ًداِِمْنُِكلِّ غم اِرم أِمِاهللِرْزُقهم اِفم هم اقم اخْلمِِاهللذم وِعِوم ِاجْلُ ِـلِبماسم ِْوِفِبًِمم

) ْصنمُعونم ِيم اُنوا ِ(115:النحل)ِكم ِالقر،ِيفِاآليةِاستعارتانِ، اجلوعِِثرأنِآفقدِشبه

،ِحاطةِيفِكلِمنهًمباللباسِبجامعِاالشتًملِواْلِهبًمِواخلوفِورضرمهاِاملحيط

 يةِ.ثمِاستعارِاملشبهِبهِللمشبهِعىلِسبيلِاالستعارةِالتِصحي

                                                           

 .4822ِ،ِحديثِرقمِِ،ِبابِيفِاخلوارجِ،ِكتابِالسنةِسننِأيبِداودِ(1)
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نسانِعندِاجلوعِواخلوفِمنِْلحيثِشبهِماِغيشِا،ِويفِاآليةِاستعارةِمكنيةِِِِِ

ِأ ِيفِكل ِالكراهية ِبجامع ِالبشع ِاملر ِبالطعم ِالَضر ِثر ِبهِواستعريِلفظِ، املشبه

ذاقةِعىلِسبيلِاالستعارةِمنِلوازمهِوهوِاْلِيشءيهِبلإثمِِحذفهِورمزِ،ِللمشبهِ

ُةُِتْطِفُئِ..":(وسلمصىلِاهللِعليهِ)وقولهِ،ِِاملكنية قم دم الصَّ ِصينمٌة،ِوم ْوُمُِجنٌَّةِحم الصَّ وم

ُِيْطِفُئِاملماُءِالنَّارِم ًمم ِكم طِيئمةم ِ. (1)"..اخلم

ففيِاحلديثِالرشيفِاستعارتانِلطيفتانِيفِالصدقةِواخلطيئة؛ِحيثِشبهتِ

ِثمِاستع ِرماًدا، ِصاحبها ريِّ ُِتصم ِيفِأهنا ِبالنار، ِوشبهتِاخلطيئة ِباملاء، ريِالصدقة

،ِعىلِ"فئتط"لفظِاملشبهِبهِللمشبه،ِثمِحذفهِورمزِإليهِبيشءِمنِلوازمه،ِوهوِ

ِاملكنية ِاالستعارة ِِسبيل ِاخلطيئةِ، ِعىل ِووقوعه ِالصدقة ِإىل ِاْلطفاء وإسناد

ِكقولِأيبِذؤيبِاهلذِل:،ِاستعارةِختييليةِ

ِ إِذاِاملمنِيَُّةِأمنشم هاـوم ٍةِالـأملفِمِِِِِِِبمتِأمظفارم يمم ِمتم ُِكلَّ عُِيتم نفم ِِتم

سدِثمِاستعريِيفِالنفسِلفظِاأل،ِفقدِشبهتِاملنيةِباألسدِيفِاغتيالِالنفوسِ

ِو"للمنية" ِتنايسِالتشبيه، ِقدرِدِّابعد ِثم ِبه ِاملشبه ِأفراد ِمن ِفرد ِاملشبه ِأن عاء

ِ، يةـعارةِاملكنـلِاالستـعىلِسبيِ"ارـاألظف"،ِودلِعليهِبذكرِالزمهِوهوِِحذفه

ِ.يِفيهاِعنِاملشبهِبهِبذكرِالزمهِألنهِكنِ"مكنية"وسميتِاالستعارةِاملذكورةِ

 :ة والتبعيةاألصلياالستعارة  -

ِِ:صليةِوتبعيةأىلِإارةِباعتبارِنوعِاللفظِاملستعارِتنقسمِاالستعِ-

                                                           

ِة،ِحديثِرقمِ(1ِ) الم ْضِلِالصَّ ِيِفِفم اُِذكِرم  .214ِسننِالرتمذيِ،ِأبوابِالسفر،ِبماُبِمم
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وهوِ،ِعارِفيهاِاسمِجنسِجامدوهيِماِكانِاللفظِاملست ة:األصلي: االستعارة أوًلا -

ِكثريي ِعىل ِتصدق ِألن ِصاحلة ِذات ِعىل ِدل ِمنِما ِوصف ِاعتبار ِغري ِمن ن

ًةِ﴿ومنهاِقولهِتعاىل:ِ،فِيفِالداللةِحقيقة،ِأوِتأوياًلِاألوصا ِِِلِبُِكْمُِقوَّ ِلمْوِأمنَّ الم قم

ِديدٍِ ُِرْكٍنِشم ِآِويِإىِلم فقدِشبهِاملعنيِالقويِبالركنِ،ِ(21)سورةِهود:ِاآلية﴾أمْو

ِكل ِيف ِالقوة ِاالسِبجامع ِسبيل ِعىل ِللمشبه، ِبه ِاملشبه ِاستعري ِثم تعارةِ،

ِكانتِاالستعارةِأصليةِالتِصحيية،ِوالركنِاسم ملمَّاِ﴿وقولهِتعاىل:،ِِجامدِلذا وم

ُِهْمِ ِلِلَِّذينم ٌة ْحم رم ِوم ُِهًدى ا تِهم ُِنْسخم يِف ِوم احم ِاأْلمْلوم ذم ِأمخم ُب ِاْلغمضم ى ُِموسم ْن ِعم تم كم سم

ُبونِم ْرهم ِيم ِْم هبِّ ِ﴾لِرم ِناهٍِِ،(124)األعراف: ِالغضبِبإنسان ِاِشبه ِبجامع ألمرِآمر،

ِ ِبه ِثمِحذفِاملشبه ِمنِلوازمه"اْلنسان"والنهيِيفِكل، ِبيشء ِإليه ِورمز ،ِِ،

ِاملكنيةِوهوِالسكوت ِعىلِسبيلِاالستعارة ِكانتِِ، ِلذا ِواْلنسانِاسمِجامد ،

ِ.االستعارةِأصلية

،ِفعاًلِ،ِأوِامشتقًِِّاسًًمِهيِماِكانِاللفظِاملستعارِفيهاِو : االستعارة التبعية:ثانيا -

ِانِالتجوزِفيهاِبطريقِالتبع.،ِوكحرًفاأوِ

لتبعيتهاِالستعارةِأخرى،ِألهناِيفِاملشتقاتِتابعةِللمصادر،ِوألهناِِمسيت تبعية -

طَّْعنماُهْمِيِفِاأْلمْرِضِ﴿يفِمعاِنِاحلروفِتابعةِملتعّلقِمعانيها،ِكًمِيفِقولهِتعاىل: قم وم

لموِْ بم ِوم لِكم ِذم ُِدونم ِمنُْهْم ِوم ونم احِلُ ِالصَّ ِِمنُْهُم ًا ُهْمُِأممم لَّ ِلمعم يِّئماِت السَّ ِوم نماِت سم ِبِاحْلم اُهْم نم

ْرِجُعونِم ِ)ِ﴾يم 122ِاألعراف: )ِ ِبالتقطيع، ِالتفريق ِاالتصالِِشبه ِإزالة ِبجامع ،

ِكل ِيف ِِواالجتًمع ِبه ِاملشبه ِعىل ِالدال ِاللفظ ِاستعري ِثم للمشبهِِ"التقطيع"،
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قناهم،ِعىلِ،ِثمِاشتقِمنِالتقطيعِبمعنىِالتفريقِقطعناهمِبمعنىِفر"التفريق"

 سبيلِاالستعارةِالتِصحييةِالتبعية.ِ

ِ ِتعاىل: ِ﴿وقوله نمفَّسم ِتم ا ِإِذم ْبِح الصه ِخروجِضوءِِ،(12)التكوير:﴾وم ِشبه فقد

ِبالتنفسِ ِقلياًل، خروجِالنفسِأيِالصباحِمنِاملرشقِعندِانشقاقِالفجرِقلياًل

بهِللمشبه،ِِشيًئاِفشيًئا،ِبجامعِالتتابعِعىلِطريقِالتدريج،ِثمِاستعريِلفظِاملشبه

ِالفعلِ ِفشيًئا ِالتنفسِبمعنىِاخلروجِشيًئا ِاشتقِمن بمعنىِخرجِِ"تنفس"ثم

ِ.قلياًلِقلياًل،ِعىلِسبيلِاالستعارةِالتِصحييةِالتبعية

 :تقسيم االستعارة باعتبار املالئم -

ِثالثةِ ِإىل ِذكره: ِوعدم ِطرفيها ِألحد ِاملالئم ِذكر ِباعتبار ِاالستعارة تنقسم

ِ.،ِمرشحةِ،ِمطلقةِأقسام:ِجمردة

وهيِالتيِقرنتِبًمِيالئمِاملستعارِله،ِوسميتِجمردة؛ِ: االستعارة اجملردة: أوًلا -

ِألهناِجردتِمماِيقوهياِمنِترشيحِوإطالق؛ِفخلتِمنِاملبالغة.

ِ ِتعاىل: ِ﴿كقوله ِقيمم ِاْلعم يحم ِالرِّ ْيِهُم لم ِعم ْلنما ِأمْرسم ِإِْذ اٍد ِعم يِف ٍءِِ*وم ْ ِيشم ِِمْن ُر ذم ِتم ا مم

يِْ لم ِميمِِأمتمْتِعم الرَّ ِكم ْتُه لم عم ِجم ِإاِلَّ فقدِشبهِِ،ِ(41ِ،45:اآليتانِ،ِ)سورةِالذاريات﴾ِه

الريحِالذيِليسِفيهِمطرِباملرأةِالتيِالِتلد،ِثمِحذفِاملشبهِبه،ِورمزِإليهِبيشءِ

ِاملكنية،ِوالقرينةِوصفِالريحِِ"العقم"منِلوازمه،ِوهوِ عىلِسبيلِاالستعارة

ِبًم ِاالستعارة ِِبالعقم،ِوقرنتِهذه ُرِِ﴿يالئمِاملستعارِلهِوهوِقولهِتعاىل: ِتمذم ا مم

ِميمِِ الرَّ ْتُهِكم لم عم ِجم ْيِهِإاِلَّ لم ٍءِأمتمْتِعم ْ ؛ِلذاِِفهوِوصفِيالئمِالريحِالِاملرأة،ِِ﴾ِمْنِيشم

 كانتِاالستعارةِجمردة.
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وهيِاالستعارةِالتيَِلِتقرتنِبًمُِيالئمِاملستعارِمنه،ِأوِ ثانًيا: االستعارة املطلقة: -

ِحكًًمِيال ِأو ِحقيقة ِله ِاملستعار ِأوِِئم ِيقوهيا ِعًم ِْلطالقها ِبذلك ِوسميت ،

ِيضعفها،ِوهي:ِنوعان:

وهي:ِماِخلتِمماِيالئمِاملستعارِمنه،ِأوِيالئمِِاالستعارة املطلقة حقيقة األول:-

ْكن﴿،كًمِيفِقولهِتعاىل:ِقةـارِلهِحقيعـاملست رم تم ِـموم ُموُجِيِفِـاِبمْعضم ٍذِيم
ئِ ْومم عُِِْهْمِيم ِضٍِـبم

ًْعا ِمجم ْعنماُهْم مم ِفمجم وِر ِالصه ِيِف ُنِفخم ِ)ِ﴾وم ِِ(99الكهف: ِاضطرابِهؤالءِ، فقدِشبه

ِالتدافعِواالختالطِيفِكلِمنهًم،ِ ِوتدافعهمِبتالطمِاألمواجِبجامعِشدة القوم

ِ ِإسناد ِِ"بعضهم"إىلِضمريِِ"يموج"والقرينة ِتقرنِبًمِيالئمِ، َِل واالستعارة

ِ.ِفهيِمطلقةِحقيقة؛ِِوِاملستعارِلهاملستعارِمنهِأ

:ِماِاقرتنتِبًمِيالئمِاملستعارِمنه،ِوماِيالئمِاملستعارِاملطلقة حكًما:وهيواآلخر: -

 كقولِكثرّيِعزة:،ِءِالقرينة،ِفيتعارضان،ِويتساقطانله،ِبعدِاستيفا

ِ َِضْ ِْيم ْهٍمِِريُشُهِالُكْحُلَِلم ْتنِيِبِسم مم ِجِِِِِِرم ارظمواِهرم ْلِبِجم ُِحِْلِديِوهوِلِْلقم

ِجنسِِحيث ِاسم ِوهو ِالنافذ، ِبالسهم ِفتاته ِهبا ِرمته ِالتي ِالثاقبة ِالنظرة شبه

ِوادِّ ِثمِحذفِاملشبه، ، ِالتأثريِيفِكلٍّ ِمنِِىعبجامعِقوة ِفرد ِبه،ِأنه ِاملشبه أفراد

ِلفظ ِله ِِهفاستعري ِالتِصحيية ِاالستعارة ِسبيل ِحاليةاألصليعىل ِوالقرينة ِ،ِة،

ِ ِقوله ِوهو ِمنه، ِاملستعار ِيالئم ِبًم ِإذاِِ"ريشه"وقرهنا ِراشِالسهم ِقوهلم: من

ًمِيالئمِاملستعارِله،ِوهوِألصقِعليهِالريش؛ِليكونِأحكمِيفِالرماية،ِكًمِقرهناِب

ِقطا؛ِ؛ِلذاِتعارضاِفتساِِيفِبيتهِبنيِالرتشيحِوالتجريدوهكذاِمزجِكثرّيِ،ِِالكحل
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ِ.وكانتِاالستعارةِمطلقةِحكًًمِ

ِقرنتِبًم ثالًثا: االستعارة املرشحة: - ِما ِموهي: ِاملستعار ِيفِقولهِِنهِيالئم ِكًم ،

اُنواِ﴿تعاىل: ِكم ا مم ِوم ْم هُتُ ارم ِجِتم ْت بِحم ِرم ًمم ِفم ى دم ِبِاهْلُ لمةم الم ِالضَّ ُوا م ِاْشرتم ِالَِّذينم كم
ُأولمئِ

هناِاستعارةِتِصحييةِمرشحة؛ِحيثِشبهِ﴾االشرتاء﴿و،ِ(12)البقرة:ِ﴾ُمْهتمِدينِم

ِالفائدة ِرجاء ِبجامع ِباالشرتاء، ِالضاللة ِاالشرتاءِِاختيار ِاستعري ِثم ِ ِكل يف

بمعنىِاختاروا،ِعىلِِ"اشرتوا"لالختيار،ِثمِاشتقِمنِاالشرتاءِبمعنىِاالختيارِ

ِا ِتعلق ِاستحالة ِوالقرينة ِالتبعية، ِالتِصحيية ِاالستعارة ِاحلقيقيِسبيل الشرتاء

ِواهلدى ِِبالضاللة ِتعاىل:، ِبقوله ِالتفريع ِوجه ِعىل ِاملجاز ِهذا ح ُِرشِّ ِ﴿ثم ًمم فم

ِ ْت بِحم هُتُمِْرم ارم م ِبعالقتهِ﴾جتِّ ِالعقيل، ِاملجاز ِسبيل ِعىل ِالتجارة، ِإىل ِالربح أمْسنمدم فم

ِ ِجتارهتمالسببية، ِيف ِربحوا ِفًم ِواملعنى: ِتعاىل:، ِ﴿وقوله اطم م ِالِصِّ اْهِدنما

فقدِشبهِاْلسالمِبالِصاط،ِثمِاستعريِالِصاطِلإلسالم،ِ،(2:الفاحتة)﴾املُْْستمِقيمِم

ِيالئمِاملستعارِمنه،ِوالقرينةِطلبِاهلدايةِمنِاهلل ،ِورشحتِاالستعارةِبذكرِما

ِِِِ.ِ"املستقيم"وهوِقولهِتعاىل:ِ

ِ

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ* 
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ِالكناية
ِ

نميُتِبكذاِعنِكذاِلغة:الكناية  - ِ.إذاِسرتتهِوتركتِالتِصيحِبهِ:ِهيِمصدرِكم

ِ.،ِوتظهرِغريهاألصيلِألهناِتسرتِاملعنىِِومسيت الكناية بهذا االسم؛ -

ِ.لفظِأريدِبهِالزمِمعناه،ِمعِجوازِإرادةِمعناهِحينئذٍِ الكناية يف االصطالح: -

،ِكاالنتقالِمنِِمبنىِالكنايةِعىلِاالنتقالِمنِالالزمِإىلِامللزومِعالقة الكناية: -

ِواحلِّسة ِالندم ِإىل ِيديه ِعىل ِالظاَل ِِعض ِهي ِالكناية ِفعالقة ِالردفِ؛ عالقة

ِ.ِوالتبعيةِأوِاللزوم

ألسلوبِالكنايةِأثرهِاخلاصِالذيِيميزهِمنِغريهِمنِ اية وبالغتها:فضل الكن -

أساليبِالبيان،ِوتكمنِبالغةِالكنايةِيفِكوهناِتعطيكِاحلقيقةِمصحوبةِبدليلها،ِ

ِالشاهدِعليها؛ِفهيِمتتازِباْلقناعِواْل ِبرهاهنا ِويفِطياهتا ِالقضية، متاع،ِوتذكر

ِوتأثرًيابدليلهِكانِأشدِأثِاومتىِماِجاءِاملعنىِمصحوبًِ لذاِ،ِِقوىِإقناًعا،ِوأًِرا

ِاجلميُعِعىلِأنِالكنايةِم ِاْلفصاِحِِأممجعم ُغِمنم ْبلم ُعِمنِالتَِّصيحِ،ِأم ِأمْوقم  .والتعريضم

 ويفرقِبنيِاملجازِوالكنايةِبًمِيأِت: :الفرق بني اجملاز والكناية -

ماِاملجازِفالِأنِالكنايةِجيوزِفيهاِإرادةِاملعنىِاحلقيقيِتبًعاِللمعنىِالكنائي،ِأِ-1

 عمرِبنِأيبِربيعة:،ِقالِنىِاحلقيقي؛ِألنِقرينتهِمتنعِذلكجيوزِفيهِإرادةِاملع

ٍلِ ْهوىِالُقْرِطِإّماِلنْوفم بِدِشمٍسِوهاِشمِِِِِِِِِِبعيدُةِمم ِِأبوهاِوإّماِعم

ِ،مةِاألذنـافةِبنيِشحـرط،ِوهوِاملسـنقِببعدِمهوىِالقـنىِعنِطولِالعـفقدِك

ِالِيمنعِمنِإرادةِاملعنىِاحلقيقي.ِوالكتف،ِوهذاِالرتكيب
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فعمرِبنِأيبِربيعةِقدِأثبتِِ:ـِأنِالكنايةِتثبتِاملعنىِبالدليل،ِبخالفِاملجاز5

طولِعنقِحمبوبته،ِودللِعليهِبًمِيلزمهِوهوِبعدِمهوىِقرطها،ِواألمرِإذاِجاءِ

ِمصحوًباِبالدليلِكانِأشدِإقناًعا،ِوأقوىِتأثرًيا.ِِ

ِثالثة أركان: للكناية -أركان الكناية:ِ-

ِعىلِمرادِاملتكلم.ِةِاللفظِالظاهرةِالتيِتقومِدلياًلِاملكنىِبه:ِِوهوِداللِ:أوهلا -

ِالناطقِِوثانيها: - ِإليه ِيرمي ِالذي ِبه ِللمكنى ِالالزم ِاملعنى ِوهو ِعنه: املكنى

ِبالكناية.

نعِالقرينةِالعقليةِالتيِيفرزهاِسياقِالكالمِلرتشدِإىلِاملكنىِعنه،ِوالِمتِوثالثها: -

ِإرادةِاملعنىِاملكنىِبه.ِِ

 تنقسم الكناية باعتبار املكنى عنه إىل ثالثة أقسام:: أقسام الكناية -

ِكنايةِعنِصفة،ِكنايةِعنِموصوف،ِكنايةِعنِنسبة.

أنِتذكرِاملوصوف،ِوتنسبِإليهِصفة،ِولكنكِالِِوهي أوًلا: الكناية عن صفة: -

ِتريدِهذهِالصفةِوإنًمِتريدِالزمها.

ِشواهِِ ِتعاىل:ومن ِقوله ِصفة ِعن ِالكناية ْيِهِ﴿د دم ِيم ىلم ِعم ُ ِالظَّاَِل عمضه ِيم ْومم يم وم

بِياًلِ ُسوِلِسم ِالرَّ عم ْذُتِمم م اِلمْيتمنِيِاختَّ ُقوُلِيم فعضِالظاَلِعىلِيديهِِ،(58الفرقان:ِ)﴾يم

اِالعضِكنايةِعنِالندمِواحلِّسةِمعِاللومِالشديدِللنفس؛ِألنِالندمِيصاحبهِغالبًِ

فقدِذكرِاملوصوفِوهو)الظاَل(ِونسبتِإليهِصفتهِوهيِعضهِِ،ِعىلِأصابعِاليد

احلِّسةِمعِزمهاِوهوِالندمِولصفةِغريِمرادة،ِوإنًمِاملرادِالعىلِيديه،ِولكنِهذهِا

ِ.ِاللومِالشديدِللنفس
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 وقولِامرئِالقيس:

ِفِراِشهاوُتْضِحيُِفتِي لُِِِِِِِِِِِتِاملِسِكِفوقم ضه فم نتمطِْقِعنِتم ىَِلِتم حم ِنمُؤوُمِالضه

ِإىلِِ ِغريِحمتاجة ِخمدومة، ِمرفهة ِوأهنا ِالثروة ِوكثرة ِاحلظوة ِعنِشدة ِكناية فهو

ِنساءِ ِوقتِسعي ِوقتِالضحى ِوذلكِأن ِاملهًمت. ِيفِإصالح ِبنفسها السعي

وحتصيلِماِحيتاجِإليهِمنِهتيئةِاملتناوالتِ،ِِةِأسبابهالعربِيفِأمرِاملعاش،ِوكفاي

ِمنِيكونِهلاِخدمِينوبونِعنهاِيفِوتدبريِإصالحها،ِفالِينامِفيهِمنِنسائهمِإال

 السعيِلذلك.

ِبالصفة،ِ القسم الثاني: الكناية عن موصوف: - ِفيها ِيِصح ِالتي ِالكناية وهي

وبالنسبة،ِوالِيِصحِباملوصوفِاملطلوبِالنسبةِإليه،ِولكنِيذكرِمكانهِصفةِأوِ

نِْ﴿كًمِيفِقولهِتعاىلِكنايةِعنِالنساء:ِ،  أوصافِختتصِبهِوتدلِعليه مم ُأِِأموم ُينمشَّ

ُِمبنِيٍِ رْيُ ِغم اِم صم
ِاخْلِ ِيِف ُهوم ِوم ْليمِة

ِاحْلِ ِفاللفظِاملكنىِبهِدلِعىل12ِِ)الزخرف:﴾يِف )

،ِوهاتانِالصفتانِهلًمِِ،ِوعدمِالقدرةِعىلِاجلدالِِومهاِالتنشئةِيفِالزينة:ِصفتنيِ

،ِوالغرضِمنِذكرمهاِهوِالداللةِِوهوِالنساءِاختصاصِظاهرِبذلكِاملوصوف

ِ.ِلكِاملوصوفهبًمِعىلِذ

 :وقولِاملتنبيِهيجوِأعداءِسيفِالدولة 

ْنِ مم فِِّوم نماٌةِـيِفِكم مِِِِِِِِِهِِمنُْهْمِقم فِِّـمكم اُبِـْنِيِفِكم ِِهِِمنُْهْمِِخضم

ِكنايةِعنِالرجال؛ِألنِحلِالقناة )الرمح(ِمماَِيتصِبهِِفمنِيفِكفهِمنهمِقناة

ِوكنىِبقوله ِمنهمِخضاب)ِ:ِالرجال، ِألنِاخلضابِ؛ِاءعنِالنسِ(منِيفِكفه
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ِكالنساء؛ِحيثِالِقدرةِهلمِعىلِ ِفالرجالِصاروا ِالنساء، )احلناء(ِمماَِيتصِبه

ِالقتال.ِِ

وهيِأنِيذكرِاملوصوفِوالصفة،ِوالِيِصحِ القسم الثالث: الكناية عن نسبة: -

ِ.يذكرِمكاهناِنسبةِأخرىِتستلزمهاِبالنسبةِبينهًم،ِولكن

ِففيِقولِزيادِاألعجم: 

ِ ِالسَّ ِـإِنَّ ىًمم النَّدم ِوم املْمُروءةم ِوم ةم ِجِِِِِِِِِِِِحم رْشم ِاْبِنِاحلمم ىلم بمْتِعم ِيِفُِقبٍَّةِرُضِ

ِ ِنجدِأنِالشاعرِقدِذكرِاملوصوفِ)ابنِاحلرشج( ِ)السًمحةِ، وذكرِالصفة

واملروءةِوالندى(ِإالِأنهَِلِيِصحِبنسبةِهذهِالصفاتِإىلِذلكِاملوصوف،ِوإنًمِ

جعلهاِيفِقبةِمَضوبةِعليه؛ِوذلكِألنِهذهِذكرِمكاهناِنسبةِأخرىِتستلزمها،ِف

الصفاتِحتتاجِإىلِحملِحتلِفيه؛ِألنهِحمالِأنِتقومِبنفسها،ِففيِإثباهتاِيفِ)قبة(ِ

ِ.تنبيهِعىلِأنِصاحبهاِهوِذوِالقبةِ

ِِِِِ ِتعاىل: ِيفِاْلثباتِقوله ِعنِنسبة ِالكناية يِْهُمِ﴿ومنِشواهد لم ِعم بمْت رُضِ وم

نمةُِ املْمْسكم ِوم لَُّة ِاآليةِ)سو﴾الذِّ ِالبقرة: ِواملسكنة،ِِ،(21ِرة ِالذلة فقدِذكرتِالصفة

ِمباْشة ِتنسبِلصاحبها ِيَضبِالبناءِوَل ِكًم ِعليه ِجعلتِمَضوبة ِوإنًم ؛ِِ،

ِوذلكِللداللةِعىلِديمومةِالذلةِواملسكنةِعليهم.ِِِِ
ِِ

ِ

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ* 
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 مباحث علم البديعمن 

 

ثِاجلديدِحولِاللغةِيفِ"عِ-دِ–ِب"تدورِمادةِ: مفهوم البديع - عِاملحدم م ِاملُْخرتم

ِإنشاءِاليشءِواخرتاعهِعىلِغريِمثالِسبق.ِيقال:ِفالبمْدُع:،ِِسابقِمثالِغريِعىل

ِالِعىلِمثال ِاخرتعه ِاليشء: ِِأبدع ِتعاىل: ِقال اأْلمْرضِِِ﴿، ِوم اِت وم ًمم ِالسَّ ِديُع ِ﴾بم

ِأيِ(،118ِ:البقرة) ىلم ِعم اِالم ُِمْبتمِدُعهاِوُمْبتمِدُئهم بمقم ِ.ِمثماٍلِسم

،ِبعدِرعايةِِهو:ِعلمِيعرفِبهِكيفيةِحتسنيِالكالمِوتزيينه البديع يف االصطالح: -

ِ.ِِتطبيقهِعىلِمقتضِاحلالِووضوحِالداللة

 للمحسنات البديعية نوعان: :  أنواع احملسنات البديعية -

ِعنىِأصالة،اِإىلِاملاملحسناتِاملعنوية:ِوهيِالتيِيكونِالتحسنيِهباِراجعًِِ:األول -

ِ.ويتبعهِحتسنيِاللفظِثانًيا

ِ،التعليلِحسنِ،ِاملزاوجةِ،ِاملشاكلةِ،النظريِمراعاةِاملقابلةالطباقِِ:ومن فنونه -

ِذلكِوغري...ِاملبالغةِ،ِالتوريةِ،ِوعكسهِالذمِيشبهِبًمِاملدحِتأكيد

ِراجعًِِاملحسناتِاللفظيةِواآلخر: - ِالتحسنيِهبا ِيكون ِالتي ِوهي ِاللفظِ: ِإىل ا

ِ.اجلناسِوالسجعِِ:ِومنِاملحسانةِاللفظية،ِاِبعهِحتسنيِاملعنىِثانيًِ،ِويتِالةأص

 :ومنها، احملسنات املعنوية :اأوًل -

 

 : اقـــ الطب4

قه،ِوالتَّطاُبق:ِِالطباق يف اللغة:و اِوافم ًناِإِذم ِفالٌنُِفالم اُل:ِطابمقم قة.ُِيقم املُطابمقُةِواملُوافم

ِ نْيم ْقُتِبم اُق.ِوطابم فم ْذوٍِااِلتِّ ِحم ىلم ِعم ْلتمُهًمم عم ِإِذاِجم
ْيئمنْيِ اِحٍدِوأملزقتهًم.ِِالشَّ  وم
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 ِمعنينيِمتقابلنيِيفِاجلملة.ِ:أي،ِهوِاجلمعِبنيِاملتضادينِِ: ويف االصطالح -

 منها:، قسام أىل عدة إينقسم الطباق  : أقسام الطباق -

ِ باعتبار نوع طرفيه::  التقسيم األول - ِنوع ِباعتبار ِالطباق ِإىلِوينقسم طرفيه

 قسمني:

ِ:ِوهلذاِالقسمِثالثِصورٍِِ،ِماِكانِطرفاهِمنِنوعِواحدِ: القسم األول -

ِتعاىلِ، صورة األوىل: أن يكون بني امسنيال - ِِكقوله بُِ﴿: سم ْ حتم ُهْمِوم ِوم اًظا ْيقم ِأم ُهْم

ِبنيِِفجمعِ،ِ(12ِ:الكهف)ِ﴾ُرُقودٌِ ِالكريمة ِ"اأيقاظًِ"يفِاآلية ،ِ ِ"يقظ"مجع

ظمةُِ،ِوِم"يقظان"بمعنىِ  ِ.بمعنىِنائمِ"راقد"مجعِِ"رقود"،ِوِااِلْسُمِاليمقم

ِاملُْْلِكُِتْؤِِتِاللهُقِلِِ﴿كقولهِتعاىل:ِِ، الصورة الثانية: أن يكون بني فعلني - الِكم ِمم مَّ

ِبِيِم اُء ْنِتمشم ِمم ُتِذله اُءِوم ْنِتمشم ِمم ُتِعزه اُءِوم َّْنِتمشم ِمِم نِْزُعِاملُْْلكم تم اُءِوم ْنِتمشم ِمم ِاملُْْلكم رْيُ ِاخْلم ِدكم

ِديرٌِإِنَِّ ِقم ٍء ْ ِيشم ُِكلِّ ىلم ِعم ِ(52ِ:ِآلِعمرانِ)ِ﴾كم ،ِ"تؤِت"فالطباقِبنيِالفعلنيِ،

ِ "و،ِ"ُِتِعزِه "وبنيِالفعلنيِ،ِ"تنزع"و تِاآليةِعىلِمدىِطالقةِوبهِدلَِّ،ِِ"ُِتِذله

 .ِقدرةِاهللِتعاىلِيفِملكوته

ِكقول :متعلقهماوثة: أن يكون بني حرفني الصورة الثال - ِتعاىل: لُِّفِ﴿ه ُِيكم ِاهللالم

اِ ْيهم لم عم بمْتِوم سم اِكم اِمم اِهلمم هم ْفًساِإاِلَُِّوْسعم بمْتِنم اِاْكتمسم فطوبقِبنيِ،ِِ(522:البقرة)ِ﴾مم

ِِ"و،ِ"هلا"يفِِ"الالمِ"املستفادةِمنِِ"املنفعة"ِ:مهاِ،ِمعنينيِمتقابلني ِ"ةاملَضَّ

ِبتِمنِخري،ِوعليهاِماهلاِماِاكتسأيِ،ِ"عليها"يفِِ"عىل"تفادةِمنِاحلرفِاملس

ِ ِىِبمعصيتهاِأحدِسواها.،ِوالِيتأذَِِّ،ِالِينتفعِبطاعتهااكتسبتِمنِْشٍّ
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 القسم الثاني: ما كان طرفاه من نوعني خمتلفني: -

 وهلذا القسم صورتان: -

ِِأنِيكونِبنيِاسمِوفعل أوالهما: - ِت، أمْحيميْنماهُِ﴿ِعاىل:كقوله ِفم ْيًتا ِمم انم ِكم ْن مم ِ﴾أموم

ِوهوِفعل.ِ،"أحييناِ"و،ِوهوِاسمِِ،"اميتًِ"والطباقِبنيِِ،(155ِ:األنعام)

فكِحتىِِكقولِاحلسنِبنِعيل:ِ)إنَِِّ،ِأنِيكونِبنيِفعلِواسمِ:واألخرى - منِخوَّ

ف"فقدِطوبقِبنيِالفعلِ،ِتبلغِاألمنِخريِممنِيؤمنكِحتىِتبلغِاخلوف( ِ"خوَّ

ِ."اخلوف"واالسمِِ"يؤمن"وبنيِالفعلِِ،"األمن"واالسمِ

وينقسم الطباق بهذا االعتبار إىل  يم الثاني: باعتبار اإلجياب والسلب:التقس -

 قسمني:

ِاتِِّ:القسم األول: طباق اإلجياب - ِما ِِسلًباأوِِإجياًبافقِفيهِالضدانِوهو: فطباقِ،

ِلهِصورتان:ِااْلجيابِإذًِ

ِهدواـ،ِكًمِيفِالشِنيِمًعاـاِمثبتـ؛ِبأنِيكونِابـدانِيفِاْلجيـأنِيتفقِالضِ:األوىل -

ِالِِّاهلل﴿ولهِتعاىل:ـ،ِوكقِالتقسيمِاألولِالسابقة،ِيف ِِله نُِـموم ِآمم ِرُجِـِذينم ِنِمُهْمِمِِّـواَُِيْ

ُمِْ ُرواِأمْولِيماُؤُهُمِالطَّاُغوُتَُِيِْرُجوهنم فم ِكم الَِّذينم ِالنهوِرِوم ِتِإىِلم ِ،(528:البقرة)ِ﴾الظهُلًمم

ِ.ِإجياًباِ"النورِ-الظلًمتِ"فقدِاتفقِالضدانِ

ِِ:خرىواأل - ِأنِيتفقِالضِّ كًمِيفِقولهِتعاىل:ِ،ِِانفينيِمعًِ؛ِبأنِيكوناِمِلبدانِيفِالسَّ

ى﴿ ْشم َِيم ْن ِمم ُر كَّ يمذَّ ِاأْلمْشقمىِ*ِسم ا نَُّبهم تمجم يم ِاْلُكرْبمىِ*ِوم ِالنَّارم ْصىلم ِِ*ِالَِّذيِيم ِالم ُِثمَّ

ْيمى ِحيم الم ِوم ا ِفِيهم ُموُت ِالِ–ِتيموِال"فقدِاتفقِالضدانِِ،(13ِ-11:األعىل)ِ﴾يم

ِِ.سلًباِ"حييى
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ِمثبتِ والقسم اآلخر: طباق السلب: - وهوِاجلمعِبنيِفعيلِمصدرِواحدِأحدمها

ِواآلخرِمنفي،ِأوِأحدمهاِأمرِواآلخرِهني.

  ولطباق السلب صورتان: -

ِمثبتًِِأوالهما: ِالضدين ِأحد ِيكون ِمنفيًِّأن ِواآلخر ِاا ِتعاىل:: ِقوله ِذلك  ومن

﴿ِ ِالنَّاِسِالم ِأمْكثمرم لمكِنَّ ِِوم ْعلمُمونم ِِ*يم ْنيما ِالده يماِة ِاحْلم ِِمنم اِهًرا ِظم ْعلمُمونم ،2ِالروم:ِ)﴾يم

 .اأتىِمثبتًِِ"يعلمونِ"،ِوالضدِاآلخراأتىِمنفيًِِّ"الِيعلمون"فالضدِاألولِِ(،8

ُواِ﴿قولهِسبحانه:يفِِاواآلخرِهنيًِِأمًراِ:ِأنِيكونِأحدِالضدينِواألخرى - شم ْ ِختم فمالم

ْونِِ اْخشم ِوم ِالناس،ِِ(،44ائدة:امل)﴾النَّاسم ِمن ِاخلشية ِفعل ِعن ِبنيِالنهي الطباق

 ِ.ِواألمرِبهِيفِجانبِاهلل

لتنايف بني طريف الطباق ظهور اأي  باعتبار الظهور واخلفاء: -التقسيم الثالث:  -

  : أو خفاؤه

  :نيوينقسم الطباق بهذا االعتبار إىل قسم -

اِالِخفاءِفيه،ِبنيِطرفيهِظاهرًِِماِكانِالتنايفِوهو: الطباق الظاهر:القسم األول:  -

ِ.ِل،ِوالِحيتاجِإىلِتدبرِوفكرِ،كاألمثلةِالسابقةوالِتأوِّ

ِولهِصورتان: :والقسم اآلخر: الطباق اخلفي -

ِاْلحيائي"ِأوالهما: - ِ"الطباق ِولكنِوهو ِمتقابلني، ِغري ِمعنيني ِبني ِجيمع أن

ِيتعلقِباآلخرِنوعِتعلقِ َّاِ﴿قولهِتعاىل:ِِ،ِكًمِيفِكالسببيةِأوِاللزوم،ِأحدمها مِم

ُِدواِلِم ْمِجيم لم اًراِفم ُأْدِخُلواِنم طِيئماهِتِْمُِأْغِرُقواِفم اًراِاهللُهْمِِمْنُِدوِنِـخم ِ.(52:نوح)ِ﴾أمْنصم



- 213- 

 

ِ،رِيستلزمِاْلحراقِاملضادِلإلغراق،ِبيدِأنِإدخالِالناِفالنارِالِتقابلِاْلغراق

ِ.ِ،ِومهاِمتضادان،ِفكأنهِمجعِبنيِاملاءِوالنارِفاْلغراقِمنِصفاتِاملاء

ِواألخرى - ِامهايمعنبلفظنيِيتقابلِأنِجيمعِبنيِمعنينيِغريِمتقابلني،ِعربِعنهًمِ:

،ِوسميِهبذاِاالسم؛ِألنِاملعنينيِذكراِبلفظنيِِويسمىِإهيامِالتضادِ،ِاحلقيقيان

ِكقولِدعبلِاخلزاعي:،ِإىلِالظاهرِنظًرا؛ِِومهانِالتضادي

ُجلٍِ ْلُمِِمنِرم اِسم بِيِيم ْعجم ِتم ىِِِِِِِالم بمكم ْأِسهِفم ِاملمِشيُبِبِرم ِحكم ِضم

؛ِليقابلِبمعناهِِ،ِولكنِعربِعنهِبالضحكِفظهورِاملشيبِالِيقابلِالبكاء

ِ.ِاحلقيقيِالبكاء

ِالنفس اق:ـة الطبـبالغ - ِيف ِاملعنى ِتثبيته ِالطباق ِبالغة ِأقربِِمن ِالضد ِألن ؛

ِببعضِعنِخطورًِ ِبعضه ِيربطِالكالم ِفهو ِذكرِضده، ِبالبالِإذا طريقِعالقةِا

فهوِوسيلةِ،ِِيتضحِاملعنىِويظهر،ِويتأكدِويقوىالتضاد،ِفباملقارنةِبنيِالضدينِ

ِ ِشأن ِشأهنا ِفنية ِأخرىأي ِفنية ِحيسِبه؛ِِوسيلة ِما ِلتصوير ِاملتكلم ِيوظفها ؛

ِيضفيهِعىلِاأللفاظِمنِِ،ِمنِالتناسقِوالتقابلِافتحدثِنوعًِ ِإىلِجانبِما هذا

 .ِاِومؤثرًِاِمجياًلِاِجيعلِهلاِوقعًِجزالةِوفخامة؛ِمم

ِ

 : ـ املقابلة0

لًةِوقِبااًل:ِِاملقابلة يف اللغة:و  ابم ِءُِمقم ْ ِبِاليشَّ ءم ْ ِاليشَّ ابملم املواجهةِواملعارضة،ِيقال:ِقم

ِ، كم ِوِوجاهم كم ُه.ِويقال:ِقعدتُِوجاهم ضم ارم  قبالتك.أيِعم

ِ،ِثمِقةانِمتوافـ،ِأوِمعِِمتوافقنيؤتىِبمعنينيهي:ِأنِيُِِيف االصطالح: املقابلة -

 ِيؤتىِبًمِيقابلهًمِأوِيقابلهاِعىلِالرتتيب.
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 للمقابلة مخس صور: ا:ــصوره -
 

ِ، الصورة األوىل: مقابلة معنيني مبعنيني - ِتعاىل: ِيفِقوله لِياًلِ﴿كًم ِقم ُكوا ْليمْضحم فم

ْكِسُبونِم ِيم اُنوا ِكم ِبًِمم اًء زم ِجم ثرًِيا ِكم ْليمْبُكوا ِبمعنينيِِ،(25:التوبة)ِ﴾وم ِجيء فقد

ِالبكاءِمتواف ِوهو ِالرتتيب ِعىل ِيقابلهًم ِبًم ِجيء ِثم ِوالقلة، ِالضحك ِمها قني

 والكثرة.

ُمِ﴿كًمِيفِقولهِتعاىل: ، بثالثة معاٍن الصورة الثانية: مقابلة ثالثة معاٍن - ِهلمُ حُيِله وم

بمآئِِ ِاخْلم ْيِهُم لم ِعم ُم حُيمرِّ ِوم ِـالطَّيِّبماِت ِقابلـفقِ،(128:األعراف)ِ﴾ثم ِبنيـد ِاآلية ِ:ت

 .ِ(خرىأوحيرمِعليهمِواخلبائثِمنِجهةِ،ِهةِلِوهلمِوالطيباتِمنِجـحي)

ِِ، بأربعة معاٍن الصورة الثالثة: مقابلة أربعة معاٍن - نِِ﴿كًمِيفِقولهِتعاىل: ِمم ا أممَّ فم

قمى اتَّ ْسنمىِ*أمْعطمىِوم ِبِاحْلُ قم دَّ صم ىِ*وم ِلِْلُيِّْسم ُه ُ نُيمِّسِّ اْستمْغنمى.ِِ*فمسم ِوم نِبمِخلم اِمم أممَّ وم

كِم ْسنمىوم ِبِاحْلُ بم ىِ*ذَّ ِلِْلُعِّْسم ُه ُ نُيمِّسِّ سم فقدِقابلِأربعةِبأربعة،ِ(،11ِ-2:الليل)ِ﴾فم

يقابلِِ،"صدق"وِ،"استغنى"يقابلِ"اتقىِ"و،ِِ"بخلِ"يقابلِ"أعطىِ"فإن

باستغنىَِلِيتق،ِأي:ِزهدِفيًمِِواملرادِ،"العِّسى"يقابلِِ"اليِّسى"و،ِكذبِ

 .ِاستغنىِبشهواتِالدنياِعنِنعيمِاجلنةِأو،ِِعندِاهللِكأنهِمستغنِعنهِفلمِيتِقِ

 كقولِاملتنبي:ِ ، خبمسة معاٍن الصورة الرابعة: مقابلة مخسة معاٍن -

ُعِِل اُدِالّلْيِلِيمشفم وم سم يماُضِالّصبِحُِيغريِيبِِِِِِِأُزوُرُهْمِوم بم أنثمنيِوم  وم

ِاأل ِأِ:ولِوهيفألفاظِالشطر ِزورهم ،ِ ِوسواد ِوالليلِ، ،ِ ِويشفع ِِوِل، وهيِ،

ِمعانـسمخ ِِة ِمقابلة ِيف ِأجاءت ِوهي: ِالثاِن ِالشطر ِألفاظ ِنثني ،ِ ،ِوبياض

ِ.ِأيًضاوهيِمخسةِ،ِويبِ،ِِيغرويُِ،ِوالصبحِ
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 كًمِيفِقولِعنرتة:، بستة معاٍن الصورة اخلامسة: مقابلة ستة معاٍن -

ِ ىلم ُِيزِمعم اُجِِعزٍّ ْبٍدِتم ْأِسِعم يِفِِرْجِِِِِِِِِِنُُهِيِِِّرم ِـِلُِحِـوم يُدُِذلٍّ ِقم ِينُهُُِيِشِرٍّ

ِبستةِِ"يزينهِ-عزِ-تاجِ-عبدِ-رأسِ-عىلِ"هيِِفقدِقابلِعنرتةِستةِمعانٍِِِِ

ِ."ِيشينهِ-ذلِ-قيدِ-حرِ-رجلِ-يفِ"هي:ِ

 ه:جأوثالثةِببنيِالطباقِواملقابلةِِيفرق الفرق بني الطباق واملقابلة: -

ِوبغِ،ِأنِالطباقِالِيكونِإالِباألضدادِ:أوهلا - ِتكونِباألضداد، ريها،ِواملقابلة

 ا.وإذاِكانتِباألضدادِفهيِأعىلِرتبةِوأعظمِموقعًِ

أنِالطباقِالِيكونِإالِبنيِضدينِفقط،ِأماِاملقابلةِفالِتكونِإالِبًمِزادِِوثانيها: -

ِعىلِذلك،ِوكلًمِكثرِعددهاِكانتِأوقع.

ِموثالثها- ِمتنافيتني ِصفتني ِبني ِوتوافق ِمجع ِفيه ِحيصل ِالطباق تضادتني،ِ:أن

ِكالضحكِوالبكاء ِأ، ِمتوافقة ِاملعاِن ِفيها ِفتأِت ِاملقابلة ِبينهًمِِأواًلِما ِحيصل ثم

ِوالكثرةِ ِوالبكاء ِمتوافقان، ِوالقلة ِفالضحك ِاجلمع؛ ِبسبب ِوالتضاد التنايف

ِمتوافقان؛ِثمِحصلِبنيِالطرفنيِتناٍفِبعدِاجلمعِبينهًم.ِ
ِ
ِ

 :ـ مـــراعـــاة الـنـظــيـر3

أنِجيمعِيفِالكالمِبنيِِوهي:ِة.ويسمىِالتناسبِواالئتالفِوالتوفيقِواملؤاخا -

 ،ِالِبالتضاد.ِأمرِوماِيناسبه

 ملراعاة النظري ثالث صور: -: صوره -

ِعِيفـبأنِجيم،ِ"ائتالفِاللفظِمعِاللفظ"مراعاةِاللفظِللفظِِ: ورة األوىلـالص -
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ِبعًضِ ِبعضها ِيالئم ِالتي ِاأللفاظ ِبني ِالواحدة ِتعاىل:قك؛ِاالعبارة ِ﴿وله الَِّذينم وم

ْكنُِزونِم ِِيم بِيِل ِسم ِيِف ما ُِينِْفُقوهنم الم ِوم ةم اْلِفضَّ ِوم بم هم ِأملِيمٍِِاهللالذَّ اٍب ذم ِبِعم ُهْم ْ بمرشِّ ِ﴾فم

فجمعِبنيِالذهبِوالفضةِلتناسبهًمِوتقارهنًمِيفِاخليال،ِوكوهنًمِِ،(34:التوبة)

 .ِالنقدينِاألساسنيِيفِالتعامل،ِومنِطبيعةِالنفوسِاقتناؤمها

بأنِيستعملِِ،"ائتالفِاللفظِمعِاملعنى"لفظِللمعنىِمراعاةِالِ: الصورة الثانية -

،ِويستعملِاأللفاظِاجلزلةِِاملتكلمِاأللفاظِالسهلةِالعذبةِيفِمواضعِالرقةِواللني

اِِ﴿:ِ(عليهِالسالم)عىلِلسانِإبراهيمِِ(تعاىل)كقولهِِ،ِِاخلشنةِيفِمواضعِالشدة يم

ِالرَِّ ِِمنم اٌب ذم ِعم كم سَّ ِيممم ْن ِأم اُف ِأمخم ِإِِنِّ بمِت ِفِمأم ِن لِيًّاْحم ِوم ْيطماِن ِلِلشَّ مريمِ)ِ﴾تمُكونم

ِإبراهيمِ،(42: ِالسالم)ِفاستعملِسيدنا ِيفِمقامِِ(عليه ِالرقيقة األلفاظِالسهلة

 .ِدعوتهِألبيه؛ِلتتالءمِمعِأدبهِمعِأبيهِوشفقتهِعليه

بأنِجيمعِيفِ،ِ"ائتالفِاملعنىِمعِاملعنى"مراعاةِاملعنىِللمعنىِِالصورة الثالثة: -

ِالتناُسبِِةِالواحدةِبنيِاملعاِنِالتيِبينهاِتناسٌبِوائتالفِماالعبار ،ِويكونِهذا

وهوِأنَِيتمِالكالمِ،ِ"تشابهِاألطراف"بنيِمعنيمنْيِفأكثر،ِوتسمىِهذهِالصورةِ

ارِم﴿؛ِكقولهِتعاىل:ِِبًمِيناسبِأولهِيفِاملعنى ُِيْدِرُكِاألمْبصم ُهوم اُرِوم ِالُِتْدِرُكُهِاألمْبصم

ِاللَّطِيُفِ ُهوم برِيُِِوم وهوِاللطيفِ"بقولهِتعاىل:ِفختمتِاآليةِ(،113األنعام:ِ)﴾اخْلم

ِفاللِ،"اخلبري ِبدأتِبه؛ ِيناسبِما ِوهذا كِبالبِص؛ ِالُِيدرم ألنِطيفِيناسبِما

ِاليشء ِاألبصارِِاللطفِيفِاألصلِدقة ِالِتدركه ِما ِباللطفِهنا ِاملراد ِولكن ،

ِ،ِِاخلبريِمنِلهِعلمِباخلفيات؛ِفِارـواخلبريِيناسبِإدراكهِتعاىلِاألبصِ،ِاــمطلقًِ
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ِ.ِِأوىلِومنِعلمِاخلفياتِفهوِبعلمِالظواهرالتيِمنهاِاألبصار

ْمِ﴿ومنِخفّيِتشابهِاألطرافِقولهِتعاىل:ِِِِِِ ْغِفْرِهلمُ إِْنِتم ِوم ُْمِِعبماُدكم إهِنَّ ْمِفم هْبُ ذِّ إِْنُِتعم

ِ إِنَّكم كِيمُِِفم ِزيُزِاحْلم ِاْلعم مِْ﴿ِفإنِقوله:ِ،(112:املائدةِ)﴾أمْنتم ْغِفْرِهلمُ إِْنِتم يوهمِأنِ﴾وم

ولكنِإذاُِأنعمِالنظرُِعلمِأنهِجيبِأنِتكونِماِعليهِِ،"الغفورِالرحيم"الفاصلةِ

التالوة؛ِألنهِالِيغفرِملنِيستحقِالعذابِإالِمنِليسِفوقهِأحدِيردِعليهِحكمه؛ِ

ِ ِألن ِالعزيز؛ ِِ"العزيز"فهو ِيفِصفاتِاهللِهو ِمنِقوهلم: ِيعزهِ"الغالب، عزه

ِغلبهِ"اعزًِّ ِِإذا ِاملثل: ِومنه زَِّ"، ِعم زَِِّمن ِمنِغلبِسلبِ"بم ِووجبِأنِِأي: ،

،ِواهللِتعاىلِكذلك،ِِ؛ِألنِاحلكيمِمنِيضعِاليشءِيفِحملهِأيًضايوصفِباحلكيمِ

ِخارجِعنِ ِأنه ِالضعفاء ِفيتوهم ِيفِبعضِأفعاله؛ ِاحلكمة ِقدَِيفىِوجه إالِأنه

ِمعِ–ِهلمِتغفرِوإن:ِيأِحسن،ِاحرتاسِ"احلكيم"احلكمة؛ِفكانِيفِالوصفِبـِ

 .ِفعلتهِماِيفِواحلكمةِذلك،ِيفِألحدِعليكِمعرتضِفالِ-العذابِاستحقاقهم

 إيهام التناسب: -

ِالتناسبِِ     ِإهيام ِفيه ِما ِالنظري ِبمراعاة ِالبالغيون ِالّلفظِِأحلق ِيكون ِكأن ،

مراد،ِِإالَِّأّنهِغريِنماسبِماِجاءِيفِالكالمِمنِمعانٍِاِيُِبنيِمعنيني:ِأحدمهِامشرتكًِ

 .ِواآلخرِالِيناِسُبِوهوِاملراد

ِ ِتعاىل: ِ ﴿كًمِيفِقوله ِالشَّ ِبُِحْسبماٍن ُر مم اْلقم ِِ*ْمُسِوم اِن ْسُجدم ِيم ُر جم الشَّ ِوم النَّْجُم ِ﴾وم

امِاملضيئةِيفِالسًمء،ِِ"النجم"فكلمةِِ(،2،2:الرحن) تأِتِبمعنينيِاألول:ِاألمْجرم

ذاِاملعنىِغريِمرادِـ،ِلكنِهِروهذاِاملعنىُِيالئمِوُينماسبِكلمتيِالشمسِوالقم
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ِالتناسب ِيتبادرِِيفِالنَّّص،ِفكانِاستخدامهِمنِإهيام ِباعتبارِما ِلتخيلِاملناسبة ؛

ِمنِلفظِالنجم.ِأواًلِإىلِالذهنِ

ِاليشُءِوالنباُتِنجًًمِ،ِيقالِلِ:ِالنباتِالذيِالِساقِلهواآلخر - مم ِاونجومًِِغة:ِنمجم

ِوه ِوظهر، ِطلمع ِإذا ِمعنى ِيناسب ِاملعنى ِالشجرذا ِكلمة ِكلمةِ، فناسبت

،ِومهاِالشمسِوالقمر،ِوناسبتِبمعناهاِِبمعناهاِغريِاملرادِماِسبقهاِ"النجم"

ِ.املرادِماِجاءِبعدهاِوهوِالشجر

 بالغة مراعاة النظري: -

ِتآلفتِألفاظهِِِ ِإذا ِالكالم ِوتالءمتِمعانيهِالِشكِأن ِيفِنسقِِ، ِونظم ،

،ِوهذاِأمرِأكدِعليهِالبالغيونِِابليغًِ؛ِكانِِ،ِمتناسقِالدالالتِمتالحمِاألجزاء

ِ.ِوالنقاد

 الــمـــشــــاكلــــة  ـ1

ِاملشاهبةِواملًمثلة.ِ:املَشاَكلة يف اللغة -

ِحتقيِويف االصطالح هي: - ِصحبته؛ ِيف ِلوقوعه ِغريه؛ ِبلفظ ِاليشء ِأوقًِذكر ِا،

ِ.تقديًرا

ِ.مشاكلةِحتقيقية،ِومشاكلةِتقديريةِ-للمشاكلةِنوعان:ِ - أنواعها: -

ِ؛ِغريه؛ِلوقوعهِيفِصحبتهِفظـذكرِاليشءِبلوهي:ِ ، : املشاكلة التحقيقيةأوًلا -

ا﴿:ِ(عزِوجل)وقولهِِ،ِاحتقيقًِ يِّئمٌةِِمْثُلهم يِّئمٍةِسم اُءِسم زم جم فقدِعربِِ،(41:الشورى)﴾وم

ِِ"سيئة"عنِاجلزاءِبالسيئة؛ِلوقوعهِيفِصحبةِكلمةِ ِالتعبريِالتنفريِ، وأفادِهذا

ِ.ااِقاسيًِاجلزاءِعىلِالسيئاتِسيكونِشديًدِِالداللةِعىلِأن،ِوِمنِفعلِالسيئة
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ِ:وقولِعمروِبنِكلثومِ

الِمأ ْهِمالِم يْنمـاـجيم لم ـٌدِعم ِأمحم اِلمـنَّ اِهلِْينـم ْهِلِاجلم ِجم ْوقم ِفم ـلم نمْجهم ِفم

ِ؛ِلوقوعهِيفِصحبةِجهلهمِالسابق؛ِفقدِسمىِردهِاعتداءِاملعتدينِعليهمِجهاًلِِِ

ِ.ِهلمِاردعًِوللمعتدينِمبالغةِيفِشدةِجمازاهتمِ

؛ِلوقوعهِيفِصحبته؛ِِرِاليشءِبلفظِغريهذكِِْوهي: : ثانيًا: املشاكلة التقديرية -

ِ.ِتقديًرا

ِِ﴿يفِقولهِتعاىل:ِ ةم ِِاهللِصْبغم ُنِِمنم ْنِأمْحسم مم ابُِدونِمِاهللوم نمْحُنِلمُهِعم ًةِوم البقرةِ)﴾ِصْبغم

ةِم"فلفظِِ،(132: نَّاِبِِ﴿ِ:ِمصدرِمؤكدِمنتصبِعنِقولهِ"ِِصْبغم ِ:البقرة)ِ﴾اهللآمم

132)،ِِ ِاهلل"واملعنى ِالنفوس"تطهري ِيطهر ِاْليًمن ِألن ِأنِِ؛ ِفيه ِواألصل ،

النصارىِكانواِيغمسونِأوالدهمِيفِماءِأصفرِيسمونهِاملعموديةِويقولون:ِهوِ

ِاهللِباْليًمنِفُأمِِِ،ِتطهريِهلم ِباهللِوصبغنا ِآمنا ِقولوا ِهلم: ِاملسلمونِبأنِيقولوا ر

ِالِمِِ ِتطهريًِصبغة ِبه ِوطّهرنا ِالِمثلِتطهريناثلِصبغتنا، ِيقولِاملسلمون:ِِ،ِا أو

،ِوجيءِبلفظِالصبغةِللمشاكلة،ِِصبغناِاهللِباْليًمنِصبغتهِوَلِيصبغِصبغتكم

ِمنِ ِالتيِهيِسببِالنزول ِاحلال ِقرينة ِألن ِالصبغ؛ ِلفظ ِتقدم ِقد ِيكن َِل وإن

ِدلتِعىلِذلك ِاألصفر ِاملاء ِيف ِبـِفعدِغمسِالنصارىِأوالدهم ِالتعبري ِعن ل

ِ.ِتقديًرالوقوعهِيفِصبغةِالنصارىِِ"صبغةِاهلل"إىلِالتعبريِبـِِ"تطهريِاهلل"

تعدِاملشاكلةِمنِاأللوانِالبديعيةِالتيِتعملِعىلِتالحمِأجزاءِ بالغة املشاكلة: -

كًمِأهناِتعملِعىلِإثارةِانتباهِاملتلقي،ِ،ِِ؛ِملاِفيهاِمنِتناسبِشكيلِوترابطهالكالمِ
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قله؛ِوذلكِلظهورِاملعنىِاملرادِيفِغريِلفظه،ِفإذاِعلمهِبعدِذلكِثبتِوتنشيطِع

ِوتأكدِلديه.

ِك ِنقلِاملعنىِإىلِلباسِجديد ِأن ِحسنًِِغريِمألوفًم ِيضفيِعىلِالكالم اِ،

ِا.ِوطربًِِاوهباء،ِوحيدثِيفِالنفسِعجبًِ

هوِ؛ِإذِيفِالنظرةِاألوىلِيتوهمِأنِاملعنىِالثاِنِِكًمِأهناِتقومِبخداعِاملتلقيِِِ

ِالفكر ِوإعًمل ِالنظر ِإدامة ِبعد ِلكنه ِغريهِاألول، ِأنه ِأدعِيعلم ِوهذا إىلِِى؛

ِاستقرارِاملعاِن،ِورسوخهاِيفِالذهن.ِ

ِ

 ـ حـســن الـتـعـلـيـل5

 أنِيدعىِلوصفِعلةِمناسبةِلهِباعتبارِلطيفِغريِحقيقي.ِهو: -

ِقسامِهيِ:أىلِعدةِإينقسمِحسنِالتعليلِ :قسامهأ -

 يفِنفسهِوقصدِبيانِعلته.ِِايكونِالوصفِثابتًِأنِِالقسم األول: -

ِلهِعلةِغريِالتيِهرـوتظِافِثابتًِـأنِيكونِالوصِ:أوهلما وهلذا القسم نوعان: -

 كًمِيفِقولِاملتنبيِيفِمدحِسيفِالدولة:،ِِادعاهاِاملتكلمِ

تَّقِِ لمكِْنِيم اِديِهِوم ْتُلِأمعم اِبِِهِقم ْرُجوإِْخِِيـِِِِِـِِِِِِِمم اِتم ِمم اُبِالِالمفم ئم ِذِّ

ِالقضاءِ ِوهي ِالعادة ِيف ِالوصفِعلة ِوهلذا ِاألعداء، ِقتل فالوصفِالثابتِهو

عىلِِ-عليهم،ِودفعِمضارهم،ِفاستبعدِاملتنبيِهذهِالعلة،ِوادعىِهلذاِالوصفِ

ه،ِوهيِأنِكرمهِأبىِأالَِييبِرجاءِِعلةِخياليةِتناسبِغرضِ-سبيلِالطرافةِ

ِ،ِالرزقِبًمِتنالهِمنِقتىلِأعدائهِيفالذئابِفيه؛ِحيثِإهناِتعودتِأنِيوسعِعليهاِ
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ِ.ِويفِذلكِداللةِعىلِشجاعةِسيفِالدولةِوجودهِوكرمهِووفائه

ِأنِيكونِالوصفِغريِثابت،ِويريدِاملتكلمِإثباته.ِالقسم الثاني: -

 نوعان: أيًضاوهلذا القسم  -

ِأنِيكونِالوصفِغريِثابت،ِولكنهِممكن.كقولِمسلمِبنِالوليد::ِأوهلما -

اشيًِ اِوم ُتهُِيم اءم ُسنمْتِفِينماِإِسم ِقِِِِِِِِِِاِحم رم ِاْلغم اِِنِِمنم ِإْنسم اُركم ىِِحذم ِنمجَّ

ِ ِوهذاِأيِفالوصفِغريِالثابت، ِالوايش، ِهوِاستحسانِإساءة غريِالواقع،

الوصفِمعِأنهِغريِواقع،ِإالِأنهِممكنِالوقوع،ِلذاِأتىِالشاعرِلهِبعلةِخيالية،ِ

أنِحيذرِالوايش،ِفاتقىِمكرهِوكيده؛ِِوهيِأنِاستحسانِإساءةِالوايشِدفعهِإىل

،ِالذيِيسببهِعدمِحذرهِمنِمكرِِوبذلكِحىِإنسانِعينهِمنِالغرقِيفِالدموع

ِالوايشِوكيده.

ِكقولِعبدِالقاهرِ،ِغريِممكنِالوقوعأنِيكونِالوصفِغريِثابت،ِوهوِِ:واآلخر -

ِِاجلرجاِن:

تمُهِِِ اِءِِخْدمم ْوزم ُكْنِنِيَُّةِاجْلم ِْتم أميِِِِِِِِِْلمْوَِلم يِْـملمماِرم لم ِعم ُِمنْتمطِِقِـتم ِهاِِعْقدم

دمةِاملمدوح،ِـوعِهوِنيةِاجلوزاءِخـفإنِالوصفِغريِالثابتِوغريِاملمكنِالوق

ِو ِعلة ِفالتمسِله ِادعىِثبوته ِحوهلاِهيِرؤيتكِالعقدِمنِالنجوملكنِالشاعر

ِعىلِوسطها،ِوماِذاكِإالِلنيتهاِخدمةِاملمدوح.ِقِقدِشدَِّانطك

ِيلب: التعليل بالغة حسن - ِاللونِالبديعيِأنه ِحسنِهذا سِاملتخيلِومنِوجوه

ِِلباسِاحلقيقي ِلليشنِاأوالِشكِ، ِويعضدهِأِءلتًمسِالعلة وِللوصفِيؤكده
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ِيفِنفسِالسامعِوي ِقويه ِارأوجيعلِالنفسِ، ِكانتِتلكِتياًحِكثر ِحتىِولو ِله ا

 .العلة

 ـ تأكيد املدح مبا يشبه الذم6

هِحسنهِوهباؤه،ِيكسبِالكالمِطرافةِبًمِفيهِمنِاملباغتةِيفِالكالم،ِلِوهو فٌن بديع -

ْأكيدِاْلِفْكرةِبًمُِيْشبُِهِتقريرِضّدها.  واملفاجأة،ِويفيدِتم

 ويأتي تأكيد املدح مبا يشبه الذم على ثالثة أضرب: -

ِاِ- الضرب األول: - ِعن ِمنفية ِذم ِصفة ِمن ِيستثنى ِبتقديرِأن ِمدح ِصفة ليشء

ِفيها ِتعاىل:ِ،دخوهلا ِ﴿ِكقوله ُعونم ْسمم ِيم ْأثِيًًمِالم ِتم الم ِوم ِلمْغًوا ا ًماِإِِِ*ِفِيهم الم ِسم ِقِياًل الَّ

ًما الم 52ِ:الواقعة)﴾سم ،52ِ ِاستثنيِمنهاِ(، ِمنفية، ِذم ِوالتأثيمِصفة ِاللغو فسًمع

ِ.ِالصفتنيِمدحِوتكريمِتا،ِويفِكلِمال،ِوهيِسًمعِالسِصفةِمدح

 قولِالنابغةِالذبياِن:ومنهِِِ

ِفِيِهمِْ ْيبم عم الِم ُهْمِِوم ُِسُيوفم ِأمنَّ رْيم ُِفُلوٌلِمنِقِِِِِِغم تِمـهِبِنَّ اِعِاْلكم ِائِِبِـرم

ِالِِِِ ِهيِالعيبِذمفصفة ِوهيِأنِِاملنفية ِمدح، ِالنابغةِصفة ِوقدِاستثنىِمنها ،

إالِالشجاعةِِأهنمِالِعيبِفيهمِأصاًلِأيِ،ِِسيوفهمِذاتِفلولِمنِقراعِالكتائب

عيبِالوحيدِهلمِيؤكدِالثناءِعليهمِأبلغِرهاِعىلِأهناِهيِال،ِوذكِِْعيًباإنِكانتِ

ِ.ِتأكيد

تليهاِصفةِمدحِأنُِيثبمتِليشءِصفةِمدح،ِوُيعقَّبِبأداةِاستثناءِِالضرب الثاني: -

ُقوُلواِ﴿كًمِيفِقولهِتعاىل:ِ،ِأخرىِله ِأمْنِيم ِإاِلَّ قٍّ ِحم رْيِ اِرِهْمِبِغم ُِأْخِرُجواِِمْنِِديم الَِّذينم
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نماِ به أثبتتِاآليةِالكريمةِصفةِمدحِللمهاجرينِوهيِأهنمِفقدِ،ِ(41:احلج)﴾اهللرم

أومهتِأنهِسيذكرِِ"إال"أخرجواِمنِديارهمِبغريِحق،ِثمِأتبعتهاِبأداةِاستثناءِ

بعدهاِصفةِذم،ِولكنِاملتلقيِفوجئِبذكرِصفةِمدحِأخرى،ِوهيِأهنمِمؤمنونِ

ِاِعىلِمدح.باهلل،ِوالِشكِأنِهذاِمنِصفاتِالكًمل؛ِفيكونِمدًحِ

اِمنِسابقه؛ِوذلكِألنهِيفيدِالتأكيدِمنِجهةِأقلِقوةِوتأكيًدِوهذاِالَضبِ

واحدةِوهي:ِأنِذكرِأداةِاالستثناءِقبلِذكرِاملستثنىِيوهمِإخراجِماِبعدهاِمماِ

 قبلها،ِفإذاِجاءِعىلِخالفِذلكِأفادِالتأكيد.

ِيؤتى الضرب الثالث: - ِمفرغ-أن ِمعنىِاملدحِمعمواًلِِ-يفِاستثناء ِبمستثنىِفيه

ِم ِالذملفعلِفيه ِِعنى ،ِ ِتعاىل: ِملمِ﴿كقوله نما بِّ ِرم اِت ِبِآيم نَّا ِآمم ِأمْن ِإاِلَّ ِِمنَّا نِْقُم ِتم ا مم اِـَّوم

ْتنما اءم ،ِوهذاِالِيقعِإالِعىلِواحدِِتعيبِ"تنقم"ومعنىِ،ِ(152:األعراف)﴾جم

ِوهوِمنِأجلِاملناقبِواملفاخر،ِ ِفلًمِسلطِعىلِاْليًمنِبآياتِاهلل، منِالعيوب،

ًمِيشبهِالذم؛ِألنِاملستثنىِفيهِمعمولِالفعلِالذيِفيهِمعنىِاِللمدحِبكانِتأكيًدِ

ِ.ِِحيثِاألفضليةِيفِالقوةِوالتأكيدِللَضبِاألولِمنِوهذاِالَضبِمساوٍِ،ِالذم

 

ِـ تأكيد الذم مبا يشبه املدح7
 وهو كسابقه يأتي على ثالثة أضرب: -

رِدخوهلاِاليشءِصفةِذمِبتقديأنِيستثنىِمنِصفةِمدحِمنفيةِعنِِالضرب األول: -

ِفيها ،ِ ابًِ﴿كًمِيفِقولهِتعاىل: م ِْشم الم ِوم ْرًدا ِبم ا ِفِيهم ُذوُقونم ِيم اًقاِ*ِاالم سَّ غم ِوم ِيًًم ِحم ِ﴾إاِلَّ

(ِ ِالكريمةِمنِصفةِمدحِمنفيةِ،(54ِ،52:النبأ ِوهيِعدمِِفقدِاستثنتِاآلية ،

ِ،ِوكالمهاِذم.ِ،ِصفةِذمِوهيِإذاقةِاحلميمِوالغساقِإذاقةِالربدِوالرشاب
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ِذمِِالثاني:الضرب  - ِصفة ِتليها ِاستثناء ِوتعقبِبأداة ِذم ِصفة ُِيثبمتِلليشء أن

 كًمِيفِقولِالشاعر:،ِِأخرىِله

ِوُنِعليهِاهلوانُِـجباٌنِهيُِِِِِِِِِِِهِـوىِأنـلئيُمِالطِّبماِعِس

فقدِأثبتِلهِصفةِذم،ِوهيِلؤمِالطباع،ِثمِعقبهاِبأداةِاستثناء،ِتلتهاِصفةِِِِِ

ِ.ِذلةِالنفس،ِفهوِتأكيدِللذمِبًمِيشبهِاملدحِذمِأخرىِله،ِوهيِاجلبنِمع

ِمفرغِِ-أنِيؤتىِالضرب الثالث: - ِمعمواًلِِالذمِمعنىِفيهِبمستثنىِ–يفِاستثناء

ِاملدحِمعنىِفيهِلفعل ،ِ ِإ"كقولك: الِجهله،ِوالِحيمدِمنهِإالِالِيستحسنِمنه

بلِاألداةِفاالستثناءِيفِاملثالنيِمفرغ؛ِإذِاملستثنىِمنهِحمذوف،ِوتفرغِماِقِ،"لؤمه

فيهِمعنىِِ،"حيمدِ"وِ"يستحسنِ"للعملِفيًمِبعدها،ِوهذاِالعاملِأعنيِالفعلِ

أكيدِت؛ِفهوِِفيهِمعنىِالذمِ"لؤمه"وِ"جهله"وهوِِ"املستثنى"ومعمولهِِاملدح،

ِ.ِِِللذمِبًمِيشبهِاملدح

 ـ التورية 8

 .وتسمى اإليهام واملغالطة والتخييل -

ِِ.ءِوالتغطيةالسرتِواخلفاِ: التورية يف اللغة -

ِِ.ِ،ِوبعيدِمرادِأنِيطلقِلفظِمفردِلهِمعنيانِقريبِغريِمرادِ: ويف االصطالح -

 : أقسام التورية -

 ىل قسمني هما :إتنقسم التورية  -

وهيِالتيِقرنتِبًمِيالئمِاملعنىِالقريب،ِوسميتِبذلكِ : التورية املرشحة:أوًلا -

وهذاِالالزمِتارةِيذكرِقبلِلفظِِ،ِاهيامًِ؛ِمماِيزيدهاِإِمِاملورىِبهلتقويتهاِبذكرِالز

ِ؛ِفهيِباعتبارِموضعِالالزمِمنهاِقسًمن:ِالتورية،ِوتارةِيذكرِبعده
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تَّىُِيْعُطواِ﴿ومنِشواهدهِقولهِتعاىل:ِأوهلما: ما ذكر الزمه قبل لفظ التورية:   - حم

اِغُرونِم ُهْمِصم ٍدِوم ْنِيم ِعم ةم ْزيم ارحة،ِوهوِحيتملِاجلِ"يد"فلفظِ،ِ(59ِ:التوبة)﴾اجْلِ

ِمراد ِواالستكانةِقريبِغري ِالذلة ِوحيتمل ِمرادِ، ِبعيد ِوهو ِرشحتِِ، ِوقد ،

ِ.ِِوقدِذكرِقبلِلفظِالتوريةِ"يعطوا"التوريةِبًمِيالئمِاملعنىِالقريب،ِوهوِقوله:ِ

 ومنِذلكِقولِالشاعر:،ِِماِذكرِالزمهِبعدِلفظِالتوريةِواآلخر: -

ْجِديِيفِخاهِلاِ ْتِمنِوم َّ ِوَلِأِصْلِمنهِإىلِاللْثمُِِِِِِِِِِمْذِمهم

ىِ رم ُفواِواستمِمعواِماِجم
يِِِِِِقالْت:ِقِ مِّ ِبهِعم ِخاِلِقدِهامم

،ِوبعيدِمرادِوهوِِ،ِوهوِخالِالنسبِلهِمعنيانِقريبِغريِمرادِ"اخلال"فلفظِِ

ِالوجه ِيف ِالقريبِِاحلسنة ِاملعنى ِلوازم ِمن ِالزم ِبذكر ِالتورية ِرشحت ِوقد ،

ِ.الزمِبعدِلفظِالتوريةوقدِذكرِهذاِال،ِِ"عميِ"وهو

ِثانيها - ِالقريب: ِاملعنى ِيالئم ِمما ِجمردة ِتكون ِاِأن ِمع ِاملعنىِ، ِيالئم ِبًم قرتاهنا

ِومنِشواهدهاِقولِعمرِبنِأيبِربيعة:ِ،ِِالبعيد

اِاملُنْكُِحِ هُيم
يَِِّأم ِِِـاُِسِالثهرم يالم ِيـمْلتمـِقيمانِِِِِِِِِِهم ـيـفم ِاهللِكم ـْمـُركم ِعم

اِميٌَّةِإِذِم ِشم لَِِّهيم اِاْستمقم ِِنِـِِِِِِِـِِِِِاِمم ًمم ِيم لَّ اِاْستمقم اِمم يُلِإِذم ُسهم ِْتِوم

افلفظِ يَّ ،ِوهوِنجمِمشهورِمنِمنازلِالقمرِِقريبِغريِمراد،ِلهِمعنيانِِالثهرم

ِوبعيدِِالشامية ِالشاعرِخفيِمراد، ِِ،ِوهوِاسمِحمبوبة وكذلكِلفظِسهيلِلهِ،

،ِِ،ِوبعيدِمرادِنِالنجومِاليًمنية،ِوهوِنجمِمشهورِمِقريبِغريِمراد،ِمعنيانِ

ِوهوِاسمِرجلِمنِأهلِاليمن.
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لكنِالشاعرِ،ِِوقدِجاءتِالتوريةِيفِاملوضعنيِجمردةِمماِيالئمِاملعنىِالقريب

ِالبعيد ِاملعنى ِيالئم ِبًم ِقولهِأتى ِوهو ِصفاتِِ"املنكحِ"، ِمن ِالنكاح ِألن ؛

ِاْلنسانِالِمنِصفاتِالنجوم.

يالئمِمماِ،ِويشءِآخرِِمماِيالئمِاملعنىِالقريبأنِجيامعِالتوريةِيشءِ:ِثالثها

ِفتساقطا،ِ ِتعارضا ِالشيئني ِوكأن ِكالمها، ِالشيئان ِفيها ِفيجتمع ِالبعيد؛ املعنى

ِ ِالِمنِمالئًمتِاملعنىِالقريب، ِيكنِيفِالكالمِيشء، والِمنِمالئًمتِفكأنَِل

ِومنِذلكِقولِبدرِالدينِالذهني:،ِِاملعنىِالبعيد

ِأسلوِِِِياِعاِذِلِفيِهُِقلِِلِ ِإذاِبداِكيفم

ِوقٍتِـيمُرِيبِك ِحيلوـًمِمـّلـوكِِِِِِلَّ ِرَّ

حيتملِأنِيكونِمنِاملرارة،ِضدِاحلالوة،ِوهذاِاملعنىِالقريبِِ"مر"فلفظِِِِ

ِوحيتملِأنِيكونِمنِاملرورِ ِوقدِِ"السري"غريِمراد، ِاملراد، ِاملعنىِالبعيد وهو

ِقوله: ِاملعنىِالقريبِوهو ِيالئم ِبًم ِيالئمِِ"حيلو"ِقرنتِالتورية ِقرنتِبًم كًم

ِِ"يمرِيبِكلِوقتِ"املعنىِالبعيدِوهوِقوله: ِاملالئًمنِكانتِ، فلًمِاجتمعِفيها

ِ.كأنَِلِجيامعهاِيشءِفهيِجمردة

وللتوريةِأثرِجليلِيفِمتكنيِاملعاِنِوتثبيتها،ِويفِالتوريةِماِفيهاِ :بالغة التورية -

ِواْلثارة ِمنِاحلرِمنِاملفاجأة ِفيها ِما ِوفيها يةِيفِالتعبريِحيالِضغطِالرقيب،ِ،

فالتوريةِِ،ِ،ِوبراعةِالفنِوروحِالفكاهة،ِوالرشاقةِ،ِوفيهاِماِفيهاِمنِالطرافةِ

 .منِأعىلِفنونِاألدبِوأعالهاِ
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 :وهي :ا :احملسنات اللفظيةثانًي -

 :ومنها ،ى ا ويتبع ذلك حتسني املعنوًلأىل اللفظ إ ان التحسني فيها راجًعما كا

وِأذاِاحتدِمعهِيفِاجلنسِإِءاليشِءجانسِاليشِريفِاللغةِمصدِ: وهو،  ـ اجلناس4

ِِ.وصافهأشاكلهِيفِبعضِ

وِتشاهبهًمِيفِالصورةِوالتلفظِمعِاختالفِاملعنىِأاحتادِطرفيهِ : ويف االصطالح -

ِوغريِتام.،ِ:ِتامِِوهوِنوعانِفيهًمِ.

حلروفِوعددها،ِوعِاهوِماِاتفقِفيهِاللفظانِيفِأربعةِأشياء:ِيفِنِ: اجلناس التام -

ِوترتيبها ِِوهيئتها، ،ِ ِتعاىل: ِلمبُِثواِ﴿كقوله ا ِمم ِاملُْْجِرُمونم ُِيْقِسُم ُة اعم ِالسَّ ُقوُم ِتم ْومم يم وم

ةٍِ اعم ِسم رْيم ِِ﴾غم 15ِ)الروم: ،)ِ ِاألشياءِِ"ساعة"فلفظتا ِيفِهذه ِاتفقتا ِقد يفِاآلية

ِيفِاألولِ ِبالساعة ِأريد ِقد ِإذ ِيفِاملعنى؛ ِاختالفهًم ِمع ويفِِ"القيامة"املذكورة

ِ."الساعةِالزمنية"الثاِن:ِ

 ومركب. ، ومستوٍف ، : مماثل وهو أنواع ثالثة -

ِِفاملماثل - ِبأن: ِالكلمة ِنوع ِيف ِاللفظان ِيتفق ِاسمنيِأن ِفعلنيِأوِِيكونا ِأو ،

:ِفالنِجييدِأمرين:ِيَضبِِوالفعالنِكقولك ،ِسًمنِكاآليةِاملتقدمةفاال،ِحرفني

األولِبمعنىِِ،"فيَضب"ِ،ِيفِاهليجاءِفالِيكلِ،ِويَضبِيفِالبيداءِفالِيضل

ِاملسافة ِعىلِقطع ِاحلمل ِبمعنى ِوالثاِن ،ِ ِِاألعداء ِالفعل، ِنوع ِمن ،ِوكالمها

ِ،،ِفالباءِاألوىلِللتعديةِوالثانيةِللتسميةِواحلرفانِكقولك:ِتذرعِبالصربِتظفرِبه

ِوكالمهاِمنِنوعِاحلرف.
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ِِواملستويف - ِالكلم: ِواآلخرِأنَِيتلفِاللفظانِيفِنوع ِاسًًم ِبأنِيكونِأحدمها ة

ِفمثالِاالسمِمعِالفعلِقولِأيبِمتام:،ِمهاِحرًفاِواآلخرِاسًًمِأوِفعاًلِفعاًل،ِأوِأحد

ُهِ اِنِفإنَّ مم ِمِالزَّ رم ِِمْنِكم اتم اِمم ْبِدِاهللِِِِِِِمم ْيمىِْبِنِعم ىِحيم يماِلمدم ْ ِحيم

ومثالِاالسمِ،ِِلمِعىلِاملمدوحوالثاِنِاسمِعِ،ِاألولِفعلِمضارعِ"فيحيا"ِِِِ

ِرُِ"معِاحلرفِقوهلم:ِ األوىلِحرفِِ"فرب"،"رجلِْشبِربِرجلِآخرِبَّ

ومثالِالفعلِمعِاحلرفِقولك:ِ،ِِجرِوالثانيةِاسمِللعصريِاملستخرجِمنِالعنب

األولِفعلِماٍضِِ"ِعال"ِـف،ِعىلِمجيعِاألنامِِ(عليهِالصالةِوالسالم)عالِحممدِ

ِ.ِوالثاِنِحرفِجر،ِبمعنىِارتفعِ

ِأنِيكونِكالِاللفظنيِأوِأحدمهاِمركًبا.:ِركبوامل -

ِِكقولِالشاعر:ِ،ِوهوِماِيكونِاللفظانِمركبنيِ:ِفاألول -

ِشاِن ْدرم ِاِنــفالٌنِقْدِرشِالواــوالِقِِِِِِِِفلمُِتضعِاألعاديِقم

ِومنِِ"قد"فاللفظِاألولِمركبِمنِالقدرِوالشأنِوالثاِنِمركبِمنِ احلرفية

ِيسمىِهذاِالنوعِجناًساِملفًقا.و،ِالفعلِاملشتقِمنِالرشوةِ

ِِوالثاني - ِمركًباِوهو: ِفيه ِاللفظني ِأحد ِيكون ِثالثةِ،ِما ِمرفوِوأنواعه :ِِ،

ِ.ِومتشابه،ِومفروق

أهذاِ":ِِ:ِماِكانِاللفظِاملركبِفيهِمركًباِمنِكلمةِوجزءِكلمةِكقوهلمفاملرفو -

ِصاب ِطعم ِأم ِمفردِ،"مصاب ِاألول ِِفاللفظ ِهو ِإذ ِمفعول"؛ منِِ"اسم

ِبمعنىِالعلقمِوجزءِ"صاب"ظِـهيِلف،ِةِـوالثاِنِمركبِمنِكلمِ،"صابأ"
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ِمنِطعم.ِ"امليم"كلمةِوهوِِ

،ِمعِاتفاقِاللفظنيِيفِِ:ِماِكانِاللفظِاملركبِفيهِمركًباِمنِكلمتنيواملتشابه -

ِاخلطِكقولِالشاعر:

اِمِم ِْيِمـإِذم اِهِِـلٌِكَِلم ْعُهِفِمـفِمِِِِِِِِِِبمةٍِـُكْنِذم ْولمتـدم ِبمةٌِـاهُِِهِذِمـُدم

بمعنىِصاحبِعطيةِِ"هبة"وِ"ذا":ِِفاللفظِاألولِمركبِمنِكلمتنيِمها

ِ.،ِوهوِاسمِفاعلِمنِالذهابِوقدِاتفقِاللفظانِيفِاخلطِأي:ِكريمِوالثاِنِمفرد

ِاءِاألربعةـدِمنِاألشيـانِيفِواحـلفِفيهِاللفظـهوِماِاختِ: اجلناس غري التام -

،ِِيفِنوعِاحلروفِأنِيكونِاالختالفِإما؛ِألنِِأربعة أحوالالسابقة،ِوهوِعىلِ

ِ،ِأوِيفِترتيبها.ِ،ِأوِيفِهيئتهاِأوِيفِعددها

إذاِاختلفِاللفظانِيفِنوعِاحلروفِكانِاجلناسِعىلِنوعني:ِِاالختالف يف النوع: -

ِ،ِوالحق.ِمضارع

ِكانِفيهِاحلرفانِاللذانِوقعِبينهًمِاالختالفِمتقاربنيِيفِاملخرجِِفاملضارع: - ما

ِ:ِبينيِوبنيِفاألولِنحوِقوهلم،ِِ،ِأوِآخرهِأولِاللفظ،ِأوِيفِوسطهِناِيفسواءِأكا

ِ ِطامس ِدامسِوطريق ِليل ِكني ِِفالدال، ِِ"دامس"يف ِيف ِ"طامس"والطاء

ِ؛ِألهنًمِخارجانِمنِاللسان.ِإالِأهنًمِمتقاربانِيفِاملخرجِ،ِخمتلفانِيفِالنوع

نُْهِوِم﴿كقولهِتعاىل:ِِ: والثاني - ِعم ْونم نْهم ُهْمِيم نْهُِوم ِعم نْأمْونم فاهلاءِواهلمزةِخمتلفانِ،ِِ﴾يم

ِ.ِ؛ِإذِمهاِحلقيانِيفِالنوعِإالِأهنًمِمتقاربانِيفِاملخرج

ْوِمِ":ِ(صىلِاهللِعليهِوسلم)كقولهِِ: والثالث - ِيم ِإىِلم رْيُ اِاخلم اِصيهم ْعُقوٌدِيِفِنموم ْيُلِمم ِاخلم
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ِ

ِ

ةِِ "الِقيمامم
(1)

خلروجهًمِ"تقاربِيفِاملخرجِ،ِوِفبنيِالالمِوالراءِاختالفِيفِالنوعِ،

ِ."منِاللسان

ِماِكانِفيهِاحلرفانِاملختلفانِمتباعدينِيفِاملخرجِسواءِأكاناِيفِأولِوالالحق: -

ِ﴿فاألولِنحوِقولهِتعاىل:ِ،ِِيفِآخرهِكذلك،ِأوِِ،ِأوِيفِوسطهِاللفظ ْيٌلِلُِكلِّ ِوم

ةٍِ ٍةِملُمزم زم ِ.ِ،ِوالثانيةِلسانيةِحلقيةِ،ِفاألوىلِفاهلاءِوالالمِمتباعدتانِيفِاملخرج،ِ﴾مُهم

ِهيٌدِ﴿والثاِنِنحوِقولهِتعاىل:ِ- ِلمشم لِكم ِذم ىلم ُهِعم إِنَّ ِِ*ِوم ِلمشم رْيِ ِاخْلم بِّ ُهِحِلُ إِنَّ ،ِ﴾ِديٌدِـوم

ِفبنيِ ِيف ِاملخرجِ"شديد"والدالِيف"شهيد"اهلاء ِيف ِاألوىلِحلقيةِِتباعد ِإذ ؛

ِ.ِوالثانيةِلسانية

ِدِشعراءِالدولةِالعباسية:،ِأحِوالثالث حنو قول أبي عبادة البحرتي-

ِِمنِتمالٍقِتمالٍفِ ِةِشاِفِِِِِِِِِِِأمملِاِفاتم بابم ِالصم ِ؟أممِلِشاٍكِِمنم

ِيف ِمتباعدتانِيفِاملخرجِكًمِِ،"تالقِوتالف"والشاهد ِفيهًم ِالقافِوالفاء فإن

ِترى.

ِأحدِِاالختالف يف العدد: - ِاحلروفِبأنِيكونِعدد ِاختلفِاللفظانِيفِعدد إذا

كًمِِ،ِلنقصانِأحدِاللفظنيِعنِاآلخرِ"اجلناسِالناقص"اِسميِاللفظنيِزائًدِ

                                                           

ِكتابِاجلهادِوالسريِ،ِ(ِصحيحِالبخاري1) ِالقِِ، ْوِم ِيم ِإىِلم رْيُ ِاخلم ا اِصيهم ِنموم ِيِف ْعُقوٌد ِمم ْيُل ةِِبماٌبِاخلم ،ِيمامم

 .5221ِحديثِرقمِ
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ِتِ﴿يفِقولهِتعاىل: اْلتمفَّ اِقِِوم اُقِبِالسَّ اُقِِ*ِالسَّ ٍذِاملْمسم
ئِ ْومم ِيم بِّكم ِرم ِ،59ِِ)القيامة:ِ﴾إىِلم

ِبزيادةِامليمِيفِأولِاللفظِالثاِن.(،31ِ

ِترتيبِاحلروفِسمِاالختالف يف الرتتيب: - ِيف ِاختلفِاللفظان ِإذا جناسِ"ي

ِ.ِ"اللهمِاسرتِعوراتناِوآمنِروعاتنا":مثلِوهوِ"القلب

 :ـ السجع0

ْمُعِ،ِِ،ِأوِمواالةِالكالمِعىلِرويِواحدِالكالمِاملقفىِهو:ِ،ِالسجع يف اللغة - اجْلم وم

ِوأمساِجيعُِ ِِأمسجاع ْجعًِ، ِسم يم ِفمواِصلِهوُسمِّ نماُسِب تم ِوم ِأمواِخره ِاِلْشتِبماِه ِيفِِا ِوملا ،

 ِِ،ِفأشبهِسجعِاحلًمم.ِِى،ِومجالِاملوسيقِمنِحالوةِالتنغيمعِالكالمِاملسجو

أي:ِاتفاقهًم،ِِ،الفاصلتنيِمنِالنثرِعىلِحرفِواحدتواطؤِهو:ِِويف االصطالح: -

؛ِوسميتِفاصلة؛ِألنِالكالمِينفصلِِواملرادِبالفاصلةِالكلمةِاألخريةِمنِالفقرة

ِينقطعِليسـعن ِأي: يفِِومنِذلكِقوهلمِ،ِقطعِآخرـتأنفِبعدِذلكِيفِمـدها،

ادِيخطبةُِقّسِْبنِ يم ةِاْْلِ اِعدم ِسم
(1)

:ِ

اِالنَّاُسِاْجتمِمُعوا"    م هيه
اأم اْستممِِِيم ُعوا،ِوم ُِِعواِوم اتم ِمم اشم ْنِعم ِِ،ِمم ِفماتم اتم ْنِمم مم ،ِِ،ِوم

ِآٍتِآٍتِ اُِهوم ِمم ُكله اِوم ً ربم
ِءِخلمم ًمم ِيِفِالسَّ اِ،ِ،ِإِنَّ ً ِيِفِاأْلمْرِضِلمِعربم إِنَّ ْوُضوعٌِِمهِمِ،ِوم ،ِِاٌدِمم

ْرُفوعٌِ ْقٌفِمم سم ُورُِِ،ِوم ُنُجوٌمِمتم ُغورُِِ،ِوم ِتم اٌرِالم بِحم مًِِوم سم ِقم ُِقسٌّ مم ِـ،ِأمْقسم انم ْنِكم
اِلمئِ قًّ اِحم

                                                           

،ِخطيبِالعربِوشاعرهاِوحكيمهاِوحليمهاِيفِعِصه،ِِ(ِهو:ِقسِبنِساعدةِبنِعمروِاْليادي1)

،ِوأدركهِ)صىلِاهللِِ:ِأماِبعدِ،ِوأولِمنِقالِيفِكالمهِوهوِأولِمنِعالِعىلِْشفِوخطبِعليه

ِنه.ِانظر:ِالوايفِبالوفيات،ِوكانِيؤثرِعنهِكالًماِسمعهِمِ،ِورآهِبعكاظِعليهِوسلم(ِقبلِالنبوة

 ِِ.54/121ِلصفديل
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ِبمعِْ ِلميمُكونمنَّ ِِرًضا ِاأْلمْرِض طٌِـيِف خم ِسم ُه ِهللِلمِدينًِِدم ِإِنَّ ِِدينُِكُمِـ، ِِمْن ِإِلمْيِه به ِأمحم ُِهوم ا

ْنتُِِالَِّذي لِمـأم اِْيهِِْمِعم بُِِ،ِمم ْذهم ِيم ىِالنَّاسم ْرِجعُِـِِلِأمرم ِيم الم ِوم أمقِمِونِمـونم ُضواِفم ِ،ِأمْمِِاُمواـ؟ِأمرم

نمِـُتِركُِ "اُموا؟ـواِفم
(1)

.ِ

ِالقرآِن،ِ :قضية السجع يف القرآن الكريم - ِاْلعجاز ِيفِبيئة ِالقضية نشأتِهذه

ِهاِمذهبان.ِِ،ِوكانِهلمِفيِاواختلفِالعلًمءِفيهاِوكثرِاجلدلِبينهمِفيهاِكثريًِ

ُهونِالقرآنِالكريمِعنِالسجع املذهب األول: - ،ِوهمِِوأصحابِهذاِاملذهبُِينمزِّ

ِ،ِوإنًمِيتحرجِيفِإطالقهِالِينفيِالسجعِأصالةِعنِالقرآنِاألول: يفِذلكِقسًمن:

ِ،ِويرىِأنِاملستحسنِأنِنسميِماِوردِيفِالقرآنِالكريمِمنِهذاِعىلِماِيفِالقرآن

ِ.اجعًِالقبيلِفواصلِالِسِ

ِجاءِفيهِعىلِصورةِِينفيِالسجعِأصالةِعنِالقرآنِالكريمِواآلخر: - ِما ُعده ِويم ،

ِ.ِالسجعِفواصل

ِيفِ املذهب الثاني: - ِورد ِما ِعىل ِالسجع ِإطالق ِاملذهبِجييزون وأصحابِهذا

ِ.ِالقرآنِالكريمِمتفقِالفواصل
 

ِ

*ِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِ*ِ

                                                           

 .15221:ِِ،ِحديثِرقم15ِ/22ِاملعجمِالكبريِللطرباِنِِ(1)
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 علم املعانيمباحث من 

 

ِاللفظِالعريبِالتيِيكونِهباِ :علم املعاني هو - ِأحوال ِيعرفِهبا أصولِوقواعد

ِبحيثِيكونِوفقِالغرضِالذيِسيقِله.؛ِاِملقتضِاحلالِمطابقًِ

 :القصرمبحث  -

ِِ.احلبسِواملنعِ: هو يف اللغة -

ِبطريقِخمصوصِ،ِ:ويف االصطالح - ِبيشء ِ ختصيصِصفةِِ:أيِختصيصِيشء

ِ.ِاالصطالحيةوِموصوفِبصفةِبطريقِمنِطرقِالقِصأِ،ِبموصوف

ِ.أدواتِالقِصِ،ِواملقصورِعليهِ،ِاملقصورِ :وأركانه ثالثة -

 منها:ِ،ِللقِصِأقسامِكثريةِ:قسام القصرأ -

ِالنفيِأوِخصوصهِ:أوًلا - ِعموم ِالقِصِباعتبار ِِتقسيم ِالقِصِباعتبارِ، ينقسم

ِ.وإضايف،ِحقيقيِ:ِعمومِاملنفيِأوِخصوصهِإىلِ

ِِفالقصر احلقيقي: - ِباملقصورِعليهأنَِيتصِفيه ِإىلِغريهِِاملقصور ِوالِيتعداه ،

ِ.مطلًقا،ِبمعنىِأنِالنفيِفيهِمقصودِبهِكلِماِعداِاملقصورِعليه

ِ-سبحانهِوتعاىلِ-،ِفصفةِاخللقِمقصورةِعىلِاهللِ"ماِخالقِإالِاهلل"مثلِ

 ،ِفالنفيِهناِشاملِلكلِماِعداِاملقصورِعليه.ِالِتتعداهِإىلِغريه

ِآخرِأنَِي والقصر اإلضايف: - ِإىلِيشء ِبالنسبة ِعليه ِباملقصور ِفيه تصِاملقصور

،ِوإنًمِِ،ِالِنعنيِأنِننفيِعنهِماِعداِالكتابةِكًمِنقول:ِماِحممدِإالِكاتبِمعني،

،ِفأنتِتثبتِلهِالكتابةِوتنفيِعنهِِنعنيِأنِحممًداِالِيتجاوزِالكتابةِإىلِالشاعرية
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،ِفالقِصِِالتجارةِوغريمهاكاخلطابةِوِ،ِالشعر،ِوهذاِالِينايفِأنِلهِصفاتِأخرى

هلذاِسميِقًِصاِِ،ِباْلضافةِإليهِ:أي،ِِإنًمِهوِبالنسبةِإىلِالشعرِفقطِ-يفِاملثال-

 ا.ـإضافيًِّ

 :ثانًيا: تقسيم القصر باعتبار الطرفني -

ِ ِالطرفني ِباعتبار ِالقِص ِعليهواملقصوِاملقصورِ–ينقسم ِإىلِ-ِر قِصِ:

ِوقِصِصفةِعىلِموصوف.،ِموصوفِعىلِصفةِ

وفِتلكِالصفةِإىلِوهوِقِصِاملوصوفِعىلِالصفة:ِأالِيتجاوزِاملوصِاألول:ف -

ِالقِصِكانِإذاِمعينةِأخرىِصفةِإىلِأوِحقيقيًّاِالقِصِكانِإذا صفةِأخرىِأصاًلِ

ِ"ماِحممدِإالِأديب":ِِمثالِقِصِاملوصوفِعىلِالصفةِقًِصاِحقيقيًّا،ِِإضافيًّا

،ِوهذاِالنوعِمنِِغريهاِمنِالصفات،ِالِيتعداهاِإىلِِتريدِقِصهِعىلِصفةِاألدب

؛ِألنِاْلحاطةِبصفاتِاليشءِحتىِيمكنِإثباتِبعضِمنهاِِالقِصِيتعذرِحتققه

ِ.ِ،ِغريِأنهِيوجدِعىلِقصدِاالدعاءِواملبالغةِونفيِماِعداهِمتعذر

ماِاحلياةِالدنياِإالِ"اِقولك:ِومثالِقِصِاملوصوفِعىلِالصفةِقًِصاِإضافيًِّ

ةِأخرىِـاِإىلِصفـ،ِالِتتعداهِةـحلياةِعىلِهذهِالصفرِاـتريدِقصِ"ميدانِكفاح

ِمعينة،ِهيِكوهناِميدانِهلوِولعب.

وهوِقِصِالصفةِعىلِاملوصوف:ِأالِتتجاوزِالصفةِذلكِاملوصوفِإىلِِوالثاني: -

ِكانِإذاِمعنيِآخرِموصوفِإىلِأوِِْ،ِاحقيقيًِِّالقِصِكانِإذاموصوفِآخرِأصاًلِ

ِمنِ"وصوفِقًِصاِحقيقيًّاِقولناِ:مثالِقِصِالصفةِعىلِامل،ِِاإضافيًِّ الَُِيرجِاحليَّ
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ِاهللُ تعاىلِالِتتجاوزهِإىلِ،ِفإنِصفةِإخراجِاحليِمنِامليتِخمتصةِبهِ"امليِتِإاّل

الِكاتبِ"ومثالِقِصِالصفةِِعىلِاملوصوفِقًِصاِإضافيًّاِقولكِ:،ِِلبتةأغريهِ

ِعيل ِر"إال ِإىل ِتتعداه ِال ِعليه، ِمقصورة ِالكتابة ِصفة ِأن ِتريد ِبعينهِ، جل

 كإبراهيم.

ِالقِصِهبذاِ :ثالًثا: تقسيم القصر احلقيقي باعتبار احلقيقة واالدعاء - وينقسم

 .ِادعائيِوحقيقي، حتقيقيِحقيقيِىلِقسمنيِ:إاالعتبارِ

ِهوِماِكانِالنفيِفيهِجلميعِماِعداِاملقصورِعليهِيفِالواقعِونفسِاألمر،ِفاألول: -

ِقلنا ِيتأتىِيفِالكالمنِقِصِاملوصوفِعىلِالصفإِ:وكًم ِالِيكاد ِمنه ِلتعذرِِة ؛

 اْلحاطةِبصفاتِاليشءِحتىِيمكنِإثباتِبعضهاِونفيِماِعداه.

،ِفكقولك:ِالِرازقِإالِاهلل،ِفصفةِالرزقِِأماِقِصِالصفةِعىلِاملوصوفِمنه

اِشاماًلِيفِمنفيةِعنِمجيعِماِعداهِنفًياِعامًِّوِ-سبحانهِوتعاىلِ-مقصورةِعىلِاهلل

ِمر.احلقيقةِونفسِاأل

ِعليهِوالثاني: ِاملقصور ِعدا ِملا ِالنفيِفيه ِكان ِما ِمنزلةِِ،ِهو ِعداه بتنزيلِما

فقدِقِصتِِ"ماِزيدِإالِخطيب"املعدوم.ِمثالهِيفِقِصِاملوصوفِعىلِالصفةِ:

ِلكنِ ِشاماًل، ا ِعامًّ ِنفًيا ِالصفة ِهذه ِعدا ِما ِونفيتِعنه ِاخلطابة، ِعىلِصفة زيًدا

ِوالواقع ِِليسِيفِاحلقيقة ِلزيدِكثري؛ ِولكنِعىلِِِمنِالصفاتِغريِاخلطابةإذ ،

ومِمبالغةِيفِكًملِهذهِ،ِفهيِكاملعدِمعنىِأنِماِعداِصفةِاخلطابةِفيهِالِاعتدادِهبا

ِفيه ِِالصفة ،:ِ ِاملوصوف ِعىل ِقِصِالصفة ِيف ِإالِ"ومثاله ِالعرب ِيف ِكريم ال
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ِسيبويه"ِ"حاتم ِإال ِبالنحو ِعاَل ِ"وال ِحاتم،ِ، ِعىل ِالكرم ِقِصتِصفة فقد

ِأنِ نِعداهِِمنِكرامِالعربِالِاعتدادِبهمدعًيا ،ِوقِصتِصفةِالعلمِبالنحوِِمم

ِ.،ِمدعًياِأنِمنِعداهِمنِعلًمءِالنحوِالِاعتدادِبهِِعىلِسيبويه

ِالقِصِينقسمِباعتبارِ :رابًعا: تقسيم القصر اإلضايف باعتبار حال املخاطب - وهذا

 املخاطبِواعتقادهِإىلِثالثةِأقسام:

ي:ِعكسِاحلكمِالذيِأثبتهِبهِمنِيعتقدِالعكس،ِأوهوِماَِياطبِ:قصر قلب -

ِِاملتكلم ،:ِ ِقولك ِاملوصوف ِعىل ِقِصِالصفة ِيف ِإالِ"مثاله ِللعروبة ِمعقل ال

ِففيِاملثالِقِصِِ"مِص ِبلدِآخرِغريِمِص، ِعىلِمنِزعمِأنِمعقلِالعروبة ا ردًّ

ِالصفةِعنِبلدِآخرِيعتقدِ ِهلا،ِونفيِهذه صفةِمعقلِالعروبةِعىلِمِصِبإثباهتا

 خاطبِأهناِأوىلِبأنِتكونِمعقاًلِللعروبةِالِمِص.امل

للردِِ"ماِاْلسالمِإالِدينِسًمحة"ومثالهِيفِقِصِاملوصوفِعىلِالصفةِ:ِِِ

،ِونفىِِعىلِمنِزعمِأنهِدينِعِّسِوتزّمت،ِففيهِقِصِاْلسالمِعىلِصفةِالسًمحة

ِاْلسالمِ ِصفة ِاملخاطبِأهنا ِيعتقد ِالعِّسِوالّتزّمتِالتي ِأخرىِهي ِصفة عنه

ِِيستِالسًمحةول ِالنوعِمنِالقِصِ، ِلقلبِاحلكمِ"قِصِقلب"ويسمىِهذا ؛

ِنهِاعتقدِعكسِماِأثبتهِاملتكلم.إإذِ؛ِعىلِاملخاطبِ

ِأي:ِاالشرتاكِيفِاحلكمِدِالرشكةوهوِماَِياطبِبهِمنِيعتق :قصر اإلفراد - ،ِ،

اِِ"الِشاعرِإالِالبارودي"مثالِذلكِيفِقِصِالصفةِعىلِاملوصوفِقولناِ:و ردًّ

،ِففيهِقِصِصفةِالشعرِعىلِِمنِزعمِاشرتاكِالعقادِمعهِيفِصفةِالشاعريةِعىل
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ِمعِ ِالصفة ِيفِهذه ِاملخاطبِاشرتاكه ِالذيِيزعم ِالعقاد ِعن ِونفيها البارودي،

ِالبارودي.

ُسوٌلِِ:ِِصِاملوصوفِعىلِالصفةِقولهِتعاىلومثالهِيفِقِِِِ ٌدِإاِلَِّرم اِحُمممَّ مم آلِ)ِوم

ِعىلِمِ،(144عمران: ا ِفجاءِردًّ ِواخللود، ِجامعِبنيِصفتيِالرسالة ِأنه نِزعم

ِاخللودالقِصِلي ِوينفيِعنه ِالرسالة ِِثبتِله ِالنوعِ، ِ"قِصِإفراد"ويسمىِهذا

ِ،ِوإفرادِاملقصورِعليهِباحلكمِدونِغريه.ِلقطعِالرشكةِالتيِاعتقدهاِاملخاطب

ةِعىلِوهوِماَِياطبِبهِمنِترددِبنيِأمرين،ِومثالهِيفِقِصِالصف :قصر التعيني -

:ِ ِذكيِإالِحممود"املوصوفِقولنا ِوذكاءِعادلِِ"ما ِملنِترددِبنيِذكائه خطاًبا

حمودِوينفيهاِمثاًل،ِوالِيدريِأهيًمِعىلِالتعيني،ِفجاءِالقِصِليثبتِهذهِالصفةِمل

ماِإبراهيمِ"ومثالهِيفِقِصِاملوصوفِعىلِالصفةِقولناِ:،ِِعنِاآلخرِوهوِعادل

ِجاحهِوإخفاقهِوَلِيتعنيِلهِأحدمها.خطاًباِملنِترددِبنيِنِ"إالِناجح

ِاملخاطب.ِنهِيتعنيِبهِماِهوِغريِمعنيِعندألِ؛ِبقِصِتعينيِبويسمىِهذاِالَض

 واملصطلح عليها هي :، طرق القصر كثرية  :طرق القصر -

  ـ " بل ولكن وال"العطف ب -

 النفي واالستثناء. -

 إمنا. -

 التقديم. -

ال،ِ"هيِ:،ِمنِحروفِالعطفِثالثةِأحرفِِاملفيدِللقِص : أوًلا: طريق العطف -

ِولكن ِاملعطوفِ"وبل، ِيغايرِحكم ِاملعطوفِهبا ِأنِحكم ِيفيد ِمنها ِألنِكالًّ ؛
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:ِِيفِقِصِالصفةِعىلِاملوصوفِقًِصاِحقيقيًّاِ(الـِ)فمثاًلِالعطفِبِ:فتقولِعليه،

ِ(بلِولكنـِ)ومثالِالعطفِب،ِمدِخاتمِاألنبياءِالِغريه()اهللِريبِالِغريه(،ِو)حم

ِ.ِ"،ِأوِلكنِسحبانِانبحماِزهريِخطيًباِبلِس"عىلِموصوفِ:يفِِقِصِصفةِ

ِ : ع املقصور عليه يف طريق العطفموق - ِكانتِاألداة ِهوِعليهِفاملقصورِ(ال)إذا

فاملقصورِعليهِفيهًمِهوِماِِ(بلِأوِلكنـِ)وإذاِكانِالعطفِبِ،ِبعدهاِملاِاملقابل

ِ"زهريِخطيًباِبلِسحبان،ِأوِلكنِسحبانِما"،ِففيِاملثالِالسابق:ِاـبعدمهاِدائمًِ

 :ِسحبان.ِاملقصورِعليهِهو

ِالطريقِمطلقِأِواملرادِبالنفي : ثانًيا: طريق النفي واالستثناء - داةِنفي،ِ:ِيفِهذا

ِاستثناء ِأداة ِمطلق ِِوكذا ِتعاىل، ِقوله ِِومنه :﴿ِِ ا نم ِأم نِي اِاهللإِنَّ نم ِأم ِإاِلَّ ِإِلمهم ِ﴾الم

ِِمْنِمِمـلميِِْ":ِ(ِعليهِوسلمِصىلِاهلل)،ِوقولهِ(14)طه: ِلمكم لِْالِِكِإِِـسم اِأمكم ِمم ِـالَّ تم

أمْفنمي ِـْفم ِِأموِِْ،تم ْيتم أمْبلم ِفم ِِلمبِْستم ْيتم أمْمضم ِفم ْقتم دَّ "أمْوِتمصم
(1)

. 

املقصورِعليهِيفِالنفيِواالستثناءِِ: موقع املقصور عليه يف طريق النفي واالستثناء -

ِ."إال"هوِالواقعِبعدِ

إنًمِ"يفِقِصِالصفةِعىلِاملوصوفِقًِصاِحقيقيًّاِ:ِ(إنًم)مثالِ ق إمنا:ثالًثا: طري -

ِربِالتائبني ِِ"يقبلِالتوبة ِتعاىل، ِِوقوله ىِ﴿: ْشم َِيم ءُِِاهللإِنًَّمم ِاْلُعلمًمم ِِعبماِدِه ِ﴾ِمْن

ِ.(52)فاطر:

                                                           

ِبابِِمصنفِابنِأيبِشيبة(1ِ) ِكتابِالزهدِ، ،ِ نما بِيِّ ِنم ْن ِعم ُِذكِرم ا مِم)مم لَّ سم ِوم ْيِه لم ِعم ِاهللُ ىلَّ يِفِ(ِصم

ْهدِِ  .34339ِ،ِحديثِرقمِِالزه
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ِاملؤخرِِ"إنًم"يفِطريقِِاملقصورِعليه: (إمنا)موقع املقصور عليه يف طريق  - هو

ِ.اـدائمًِ

التقديمِالذيِيفيدِالقِصِعندِالبالغينيِهوِتقديمِماِحقهِ : رابًعا: طريق التقديم -

مثالهِيفِقِصِ،ِِ،ِوكتقديمِاملعمولِعىلِالعاملِأالتأخري،ِكتقديمِاخلربِعىلِاملبتد

ِ ِحقيقيًّا ِالصفةِعىلِاملوصوفِقًِصا ِتعاىلِ، ْستمِعنُي﴾كقوله ِنم اكم إِيَّ ِوم ْعُبُد ِنم اكم ِ﴿إِيَّ

(ِ ِعىلِموصوفِِ(،2الفاحتة: ِالعبادة ِقِصِصفة ِاملفعولِعىلِالفعلِْلفادة فقدم

ِبحيثِالِتتعداهِاىلِغريهِ.ِ؛ِوهوِضمريِاملخاطب

املقصورِعليهِيفِطريقِالتقديمِهوِاملقدمِ: موقع املقصور عليه يف طريق التقديمِ-

ِإنًم)عكسِِدائًًمِ ِالعطفِِ،( ِالقِصِهو ِعىل ِداللة ِوأقواها ِالطرق ِهذه وأظهر

الطرقِفاْلثباتِفقطِهوِاملِصحِأماِباقيِِ،ِفيهِبالنفيِواْلثباتِمجيًعاِللتِصيح

ِالنفيِواالستثناءِ،به ِاملنفيِفضمنيِغريِمِصحِبهِثمِيليه ِِثمِ،ِأما ِِ(إنًم) أماِ،

ِ؛ِألنِداللتهِعىلِالقِصِداللةِذوقيةِالِوضعية.ِالتقديمِفإنهِيأِتِيفِآخرها

ِ

*ِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِ*ِ
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 افـر األوقـوزي
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 من مواطن الكمال واجلمال اللغوي

 يف القرآن الكريم

 

 املفردة القرآنية ::أوال

تتميزِلغةِالقرآنِالكريمِبأنِكلِلفظةِأوِمفردةِمنِمفرداهتاِقدِوقعتِموقعهاِ

ونِسواهاِأوِمرادفهاِ،ِفإذاِجاءتِالكلمةِمعرفةِأوِ،ِحيثِيقتيضِاملقامِذكرهاِد

نكرةِكانِالقتضاءِاملقامِذلكِ،ِوإذاِجاءتِمفردةِأوِمجًعاِكانِذلكِلغرضِيقتضيهِ

السياقِ،ِوقدُِيْؤثُِرِالنصِالقرآِنِكلمةِعىلِأخرىِومهاِبمعنىِواحدِ،ِوَيتارِكلمةِ

للمرتوكِأنِيقومِمقامِِويرتكِمرادفهاِالذيِيشرتكِمعهاِيفِأصلِالداللةِ،ِوماِكان

ِ:ماِييلاملذكورِأوِيدانيهِبالغةِلوِذكرِمكانهِ،ِومنِنًمذجِذلكِ

ِ﴿يفِقولهِتعاىل:ِ"إصالح"كلمةِِ-1 رْيٌ ْمِخم ٌحِهلَُّ ىُِقْلِإِْصالم ِنِاْليمتمامم ِعم ْسأمُلونمكم يم وم

ِاملُْْصلِِ ِِمنم ُمِاملُْْفِسدم ْعلم اهللِيم اُنُكْمِوم إِْخوم الُِطوُهْمِفم إِْنِخُتم ِوم مْعنمتمُكْمِإِنَّ ِاهللِألم اءم لمْوِشم ِحِوم

كِيمٌِ ِزيٌزِحم ِ.(551:البقرة)﴾اهللِعم

ِ"يفِموقعِكلمةِِِ-عىلِوجهِالتحديدِ-فلوِتأملناِهذهِاآليةِجيًداِ،ِونظرناِ

ٌحِ ،ِثمِفكرناِيفِبدائلهاِاللغويةِومشتقاهتاِوماِيرادفهاِ،ِوحاولناِأنِنضعِِ"إِْصالم

ِأوِِ-بديلِلغويِأيِ ِرأسيًّا ِأنِالعربيةِعىلِعمقهاِِ-أفقيًّا ِلوجدنا يفِموضعها

ِ ِكلمة ِمقام ِتقوم ِأن ِيمكن ِبكلمة ِمتدنا ِأو ِتوافينا ِأن ِعن ِعاجزة ِ"واتساعها

ٌحِ ِيفِهذاِاملوضعِ.ِ"إِْصالم

اِ ِفاْلصالحِأمرِجامعِملاِحيتاجِإليهِاليتيمِ،ِفقدِحيتاجِإىلِاملالِفيكونِاْلصالحِبرًّ
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ِإ ِوقدِحيتاج ،ِ ا ِماديًّ ِأوِوعطاًء ِعىلِزراعته ِمنِيقوم ِأو ِيفِماله ِله ىلِمنِيتاجر

ِبذلكِ ِالقيام ِهو ِاْلصالح ِفيكون ِاملالصناعته ِإىل ِاليتيم ِالِحيتاج ِوقد ِإنًمِ، ،

ِوقدِالِينقصهِ ،ِ ِرعايةِوتربية ِفيكونِاْلصالحِهنا ،ِ حيتاجِإىلِالتقويمِوالرتبية

ِتكونِإىلِالعطفِواحلنوِ ِوالِذلكِ،ِإنًمِتكونِحاجتهِأشدِما واْلحساسِهذا

وقدِيكونِاْلصالحِيفِتقويمِزيغهِ،ِفيكونِاْلصالحِإشباعِذلكِعندهِباألبوةِ،

تِيِمي؟ِ ِيم ِِمنُْه ُب ِأمرْضِ َّا ِمِم ِاهللِ ُسولم ِرم ا ِيم : الم ِقم ُجاًل ِرم ِأمنَّ ابٍِر، ِجم ْن ِفعم ،ِ ِاعوجاجه أو

لِِ ِبًِمم المكم اٍقِمم ِوم رْيم ِغم كم لمدم اِرًباِِمنُْهِوم ِضم َّاُِكنْتم :ِ)ِمِم الم ِه(قم
(1)

فالنبيِ)صىلِاهللِعليهِ،ِ

ِيصلحهِ ِإىلِما ِفينظر ،ِ ِولده ِيطلبِمنِالسائلِأنِيعاملِاليتيمِمعاملة وسلم(

ِباملرادِ ِتلتقيِالبالغةِالنبويةِيفِإجيازهاِووفائها ويقّومهِويشدِعضدهِ،ِومنِهنا

ِمنِ ِواحد ِجانب ِعىل ِركز ِقد ِالنبوي ِاحلديث ِكان ِوإن ،ِ ِالنصِالقرآِن مع

وهوِالتأديبِوالتقويمِ،ِفإنِاْلصالحِيفِالنصِالقرآِنِهوِِجوانبِاْلصالحِ،

ِالكلمةِاجلامعةِملاِحيتاجِإليهِاليتيمِوماِيصلحه.

نِيٍذِ"كلمةِِ-5 نِيذٍِ﴿ِتعاىل:َفِقولهِِ"حم ِبِِعْجٍلِحم اءم نِجم
ِأم ِلمبِثم ًمم ،ِ(29:هود)﴾فم

ِِ"ِتعاىل:قولهِ ِلمبِثم ًمم هِوإرساعهِيفِيفيدِاعتناءِإبراهيمِ)عليهِالسالم(ِبضيوفِ"فم

ِبِِعْجلٍِ"إعدادِالطعامِوتقديمهِهلمِ،ِوقولهِتعاىل:ِ اءم معِأنِضيوفهِكانواِعىلِِ"جم

ِقالِابنِعباسِوابنِجبري ِاثنيِعرشِعىلِأقىصِعددِِ:ما ِأوِكانوا ِفقطِ، ثالثة

ذكرهِاملفِّسونِ،ِفجاءِإبراهيمِ)عليهِالسالم(ِهلمِبعجلِمعِعلمهِأهنمِالِيأكلونِ

                                                           

 .4225ِ،ِبابِيفِاألماناتِ،ِحديثِرقمِ(ِشعبِاْليًمنِللبيهقي1ِ)
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ِزيادةًِ ِ ِأوِعرشه ِللضيفِفوقِماِِربعه ِيستحبِأنِيقدم ِإذ ِالضيفِ، يفِإكرام

ِيأكلِعادةِحتىِالِيكونَِفِحرجِمنِنفادِماِيقدمِلهِمنِطعام.

ِِِِ ِبأنه ِهنا ِِ"ووصفِالعجل نِيٍذ ِِ"حم ِِ"الذارياتِ"ويف ِأمْهلِِهِ﴿بأنه ِإىِلم اغم رم فم

ِمنيٍِ ِسم ِبِِعْجٍل اءم ِواجلِ(،52:الذاريات)ِ﴾فمجم معِبنيِمنِبابِالتنويعِاألسلويبِ

ِفبنيِكلمتيِ ِِ"الوصفِالعامِوالوصفِاخلاصِ، ِمنٍي ِِ"وِ"سم نِيٍذ عمومِِ"حم

ِفاحلنيذِهو ،ِ ِفكلِحنيذِسمنيِ،ِوليسِكلِسمنيِحنيًذا ِ:وخصوصِمطلقِ،

وقيل:ِالسمنيِاملشويِِبالرضفِِ(،شحمهِودهنهِ:السمنيِالذىِيقطرِودكهِ)أي

إنًمِيدلِعىلِشدةِكرمِأيبِوكلِذلكِِ(،احلجارةِاملحًمةِيفِأخدودِأوِنحوهِِ:)ِأي

 األنبياءِإبراهيمِ)عليهِالسالم(.

ِِ﴿تعاىل:يفِقولهِِ"قائمة"كلمةِِ-3 قم اِبِإِْسحم اهم بمّشـمْرنم تِفم ِحكم ٌةِفمضم ائِمم ُتُهِقم أم اْمرم وم

ِ ْعُقوبم ِيم قم ِإِْسحم اِء رم ِوم ِمن ِ:)﴾وم ِ(81هود ،ِ ِبقوله ِِ"ِتعاىل:واملراد كًمِِ"قائمة

ِاملفِّسينِوأخرجه ِأكثر ِِذكره ِعنِجماهد ِأبىِحاتم ِيفِِ"ابن ِكانتِقائمة أهنا

ِ ،ِ ِالسالمأيِاخلدمة ِ،ِِ(،يفِخدمةِضيوفِإبراهيمِ)عليه ِسنها وذلكِمعِتقدم

ِوذلكِيدلِعىلِ ِوالتسعنيِ، ِكانتِيفِالتاسعة ِبعضِاملفسـرينِأهنا حيثِذكر

رِيافةِواالعتناءِبأمـرمِالضـاَِفِكـًالم(ِمجيعـتِإبراهيمِ)عليهِالسـعلوِمهةِآلِبي

الضيوفِ،ِونذكرِهناِقولِحاتمِالطائي
(1)

:ِِِ

بُْدِالّضيِفِ ِِِِِِِِِِِـايـًامِثاوِِماِدِمِوإِّنِلعم ِإالَّ بـــدِِِوماِيفَّ ِمنِشيمِةِالعم ِتلكم

                                                           

ِ.19ِ:ِصِ،(ِِديوانِحاتمِالطائي1ِ)
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ِكِ:وذكرِبعضِاملفِّسين ِوذكرِبعضهمأنِقيامها ،ِ ِستار ِأنِِانِمنِوراء :

ِالعجائز ِسيًم ِوال ِحتتجب ِال ِكانت ِ)ريضِنساءهم ِكانت ِوقد ِع، نها(ِِاهلل

ِ،ِوغنيِعنِالذكرِأهناِكانتَِفِزيِاملؤمناتِالصاحلات.عجوًزا

أماِضحكهاِفقيل:ِإنهِكانِرسوًراِبإهالكِأهلِالفسادِمنِقومِلوطِ،ِوقيل:ِ

ِمنِإمساكِاألضيافِعنِ ِتعجًبا ِوقيل: ،ِ ِقربِعذاهبم ِلوطِمع ِقوم منِغفلة

ِامنا.عجًباِألضيافناِنخدمهمِبأنفسناِوالِيأكلونِطعِ:األكلِ،ِحيثِقالت

مِم"كلمة-4 اْستمْعـصم ْدُتـهُِ﴿تعاىل:يفِقولـهِِ"فم اوم ـْدِرم لمقم مِمِوم اْستمْعصم ْفِســِهِفم ْنِنم ِ﴾عم

ِ(35:يوسف) ،ِ ِعفةِِ"استعصم"فكلمة ِلتصوير ِاألدق ِاللغوي ِاملعادل هي

ِالسالم ِامرأةِِ(،يوسفِ)عليه ِإغراء ِكاجلبلِالشامخِاألشمِيفِمواجهة ووقوفه

ِبلِاهللِفحسبِ،ِلكنهِاستعصمِ.ِالعزيزِلهِ،ِفهوَِلِيعتصمِبح

ِتارةِ ِإغرائها ِزيادة ِقابل ِقد ِفإنه ِاملعنى ِيف ِزيادة ِاملبنى ِزيادة ِكانت وإذا

ِوهتديدهاِأخرىِبمزيدِمنِاالستعصامِبحبلِاهللِاملتنيِ.

دلِعىلِاالمتناعِالبليغِوالتحفظِيإنِاالستعصامِبناءِمبالغةِِ:يقولِالزخمرشي

ِعصمة ِيف ِكأنه ِ ِجمتهِ،ِالشديد ِيوسفِ)عليهِوهو ِإن ِبل ،ِ ِمنها ِاالستزادة ِيف د

ِعنه ِيِصف ِأن ِوجل( ِ)عز ِربه ِبدعائه ِبالسجن ِله ِهتديدها ِقابل ِقد ِالسالم(

ِ ِقال ِحيث ،ِ ِالسجن ِيف ِبإلقائه ِذلك ِكان ِلو ِحتى ِحتدثِالقرآنِِ-كيدهن كًم

نِيِإِلمْيهِِ﴿:-الكريمِعىلِلسانه ْدُعونم َّاِيم ِمِم َّ ِإِِلم به ْجُنِأمحم ِالسِّ بِّ ﴾رم
(1)

ِ.(33:وسفي)

                                                           

 .بريوتِ،ِدارِالكتابِالعريبِِ:طِِ،5ِ/428ِ(ِتفسريِالكشافِللزخمرشي1ِ)
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ِالعصمةِواستمسكِهباِيفِصالبةِورباطةِجأشِِِِِِِِِ ِالسالم( فقدِطلبِيوسفِ)عليه

بهُهِ﴿ِتعاىل:حتىِاستجابِلهِربهِ،ِوهوِماِيصورهِقولِاحلقِسبحانهِو ِلمُهِرم ابم فماْستمجم

ِميُعِالْعملِيُمِ ِالسَّ ِإِنَُّهُِهوم ُهنَّ يْدم نُْهِكم ِعم فم م ِ.(34:يوسف)ِ﴾فمِصم

2-ِِ ان"كلمة ْتِفم ِِ"تمبمذم ،ِ ِِ"وكلمة ا اءهم أمجم ِ)عليهاِِ"فم ِمريم ِيف ِتعاىل ِقوله يف

ِةِِ﴿:السالم( ِِجْذِعِالنَّْخلم اُضِإىِلم اِامْلمخم هم اءم جم
أم ِصيًّاِ*ِفم اًناِقم كم ْتِبِِهِمم اْنتمبمذم ْتُهِفم لم مم فمحم

ا اهم نمادم نِْسيًّاِ*ِفم ِمم ْسًيا ُكنُْتِنم ِوم ا ذم ِهم ْبلم ِقم ِلمْيتمنِيِِمته ا المْتِيم ْدِِقم ِقم ِِن زم ْ ِحتم ِأمالَّ ا تِهم ْ ِمْنِحتم

نِيًّاِ*ِ ًباِجم ْيِكُِرطم لم ْطِعم
اقِ ِةُِتسم يِإِلمْيِكِبِِجْذِعِالنَّْخلم ُهزِّ اِ*ِوم يًّ ِ تمِكِرسم ْ بهِكِحتم ِرم لم عم جم

ِلِل ْرُت ذم ِنم ِإِِنِّ ُقوِِل ِفم ًدا ِأمحم ِ ِاْلبمرشم ِِمنم يِنَّ رم ِتم ا إِمَّ ِفم ْينًا ِعم ي رِّ قم ِوم يِب اْْشم ِوم ُكيِل ْحمِنِفم رَّ

ِإِْنِسيًّا ِاْليمْومم مم لِّ ْنُِأكم لم ْوًماِفم ِ.ِِ(52-55:مريم)ِ﴾صم
ِ

ِيف هذه اآليات فوائد ونـكات علمية وبالغية كثرية ، منها:  -

ِِ-أ ِبلفظ ْتِانتِم"التعبري ِطلبت"بمذم ِأو ِقصدت ِيقل ِوَل ِالنصِِ، ِاختار ِوإنًم ،

ِاحل ُِيعادل ِلفظًا ِوبنيِقومهاالقرآِن ِكانتِبينها ِالتي ِهلاِالة ِالنبذ ِحالة ِوهي ،ِ،

ِِ﴿ِ:ِوالرفضِملاِبداِعليهاِمنِعالماتِاحلملِ،ِوهوِماِجتىّلِيفِقوهلمِهلا اُِأْختم يم

ِغيًّاِ ِكِبم انمْتُِأمه اِكم مم ْوٍءِوم أمِسم ِأمُبوِكِاْمرم انم اِكم ِمم اُرونم  .(52ِ:ِمريم)﴾هم

ِةِِ﴿ِ-بِِِِِ ِِجْذِعِالنَّْخلم اُضِإىِلم اِاملْمخم اءهم أمجم جاءِالتعبريِبلفظِ،ِ(53مريم:ِ)﴾فم

ِأنِِ"فأجاءها" ِتريد ِكانت ِحيث ،ِ ِاضطراًرا ِواضطرها ِإجلاًء ِأجلأها بمعنى

ِمنِ ِيكون ِالوالدة ِإرهاصات ِاملخاضِوهو ِإن ِثم ،ِ ِالقوم ِأعني ِعن تتوارى

ِال ِعفوية ِحركة ِتتحرك ِفكأهنا ،ِ ِالنفِسِمنِِأصعبِحلظاهتا ِاألَل ِمن إرادية
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نِاْلجلاءِأوِاللجوءِإىلِجذعِالنخلةِِ،ِواألَلِاجلسديِمنِجانبِآخر،ِوكاجانب

ِأوِتستندِإليهِ،ِ حيثِكانتِوحيدةِفريدةِحتتاجِإىلِيشءِقائمُِصلبِمُتسكِبه

اِلمْيتمنِيِِ﴿:حيثِفقدتِمنِتستندِإليهِأوِمنِحينوِعليهاِِمنِعاَلِالبرش،ِفقالت يم

نِسيًّا ْسًياِمَّ ُكنُتِنم اِوم ذم ِهم ْبلم ِقم ِ.(53مريم:ِ)﴾ِمته

2-ِِ ِتعاىل:ِ"احلية"كلمة يٌَّةِ﴿يفِقوله ِحم ِِهيم ا إِذم ِفم ا اهم أمْلقم ى*ِفم ُِموسم ا ِيم ا ْلِقهم ِأم الم قم

ْسعمى اُهِِ﴿:،ِوالثعبانِيفِقولهِ)عزِوجل(ِيفِاألعراف(19،51:طه)﴾تم صم أمْلقمىِعم فم

بنِيٌِ ِمه ُِثْعبماٌن ِِهيم ا إِذم ِ)﴾فم ِ(118األعراف: ِواضحِو، ِوالثعبان ِاحلية ِبني الفارق

ِاحليةِضئيلةِاحلجمِقويةِالسمِ،ِيقولِالنابغةِالذبياِن:ِومعروفِ،ِفإنِِومشاهد

ِ بِته ئيلمةٌِِفم تنيِضم رم أمِّنِساوم ِناقِعُِِِِِِِِِِكم ِالُرقِشِيفِأمنياهِباِالُسمه ِمنم
 (1)

ِ

هاِالقاتلِقدُِيستخفِـأّماِالثعبانِفمعروفِبضخامتهِ،ِغريِأّنِاحليةِمعِشدةِسم

ظنِأنهِقادرِعىلِالفتكِهباِ،ِأّماِِهباِلصغرِحجمهاِ،ِحتىِإنِمنِرأىِحيةِصغرية

الثعبانِالضخمِفإنهِخميفِبطبعهِألولِوهلةِ،ِلكنِقدَِيطرِببالِمنِيراهِأنهِقادرِ

لَّتِ عىلِاهلروبِواْلفالتِمنهِلبطءِحركتهِ؛ِألنِالشـيءِكلًمِضُخمِحجمهِقم

ِ)عليهِ ِموسى ِسيدنا ِتعاىل ِاهلل ِأمر ِبسحرهم ِالسحرة ِجاء ِوعندما ،ِ حركته

ِ ِأن ِمنِالسالم( ِيكون ِما ِكأضخم ِيفِضخامتها ِفصارتِثعباًنا ،ِ ِالعصا يرمي

الثعابنيِالتيَِلِيشهدهاِأحدِمنِقبلِ،ِومعِهذهِالضخامةِكانتِحيةِيفِحركتهاِ

                                                           

،ِوهو:زيادِبنِمعاويةِبنِضبابِبنِجابرِبنِيربوعِبنِمّرةِبن22ِ(ِديوانِالنابغةِالذبياِنِص1ِ)

 م.212ِملتوَفِِعوفِبنِسعد،ِالذبياِن،ِالغطفاِنِا
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وخفتهاِونشاطهاِورسعتهاِ،ِفلوِكانتِثعباًناِضخًًمِبطيءِاحلركةِماِاستطاعِأنِ

ِوكذلكِلوِكانتِحيةِصغ ،ِ ِربًمِيلقفِحباهلمِوعصيهمِيفِحلظاتِيسرية رية

استهانِهباِالسحرةِ،ِفلًمِرأىِالسحرةِهذهِالعصاِيفِرسعتهاِوضخامتهاِعلمواِ

ِ ِيفِبابِالسحرِ، ِ،ِوالِيمكنِأنِيقعِهذا ِليسِسحًرا ُةِ﴿أنِهذا رم حم ِالسَّ ُأْلِقيم فم

ى ُموسم ِوم اُرونم ِهم بِّ نَّاِبِرم اُلواِآمم ًداِقم وهلذاِملّاِنظـرِالنصِالقرآِنِِ(،81طه:ِ)﴾ُسجَّ

ِإ ِعنهاالعظيم ِقال ،ِ ِِ﴿:ىلِجانبِالضخامة بنٌِي ِمه ُِثْعبماٌن ِِهيم ا إِذم األعراف:ِ)ِ﴾فم

يٌَّةِ﴿ِ:ِوملاِنظرِإىلِجانبِاخلفةِوالِّسعةِواحلركةِ،ِقالِعنهـاِ(،118 ِحم اِِهيم إِذم فم

ْسعمى ِ)﴾تم ِِ،(51طه: ِقوله اِِ﴿ِتعاىل:أما م هتم ِِسريم ا نُِعيُدهم ِسم ْف م ِختم الم ِوم ا ُِخْذهم الم قم

ِ  سنردهاِمرةِثانيةِعصاِكًمِكانتِ.:ِأيِِ(،51ِطه:)﴾اأْلُوىلم

ِ﴿ِ:ِيفِقولهِتعاىلِيفِقصةِمريمِ)عليهاِالسالم(ِ"القانتنيِ"كلمةِ-8ِ انمْتِِمنم كم وم

انِتنِيِم إّنِمجعِاملذكرِالساَلِقدِيطلقِعىلِِ:ِيقولِالنّحويون،ِ(15التحريمِ:)﴾اْلقم

ِالنحوينيِواألصوليني ِماِِمجعِاملؤنثِعىلِسبيلِالتغليبِ،ِلكّن يتفقونِعىلِأّن

جاءِعىلِأصلهِالُِيسألِعنِعّلتهِ،ِوماِجاءِعىلِخالفِاألصلِفالِبدِخلروجهِ

ِ.ِِِعىلِهذاِاألصلِمنِعّلة

ِبالغيةِيفِالعدو ِاللفظِنكتةِعلمية ِواختيارِهذا ِاآلية لِعنِونؤكدِأنِهذه

ِوذلكِأّنِخدمةِدورِ"القانتني"إىلِصيغةِاملُذّكرِِ"القانتات"صيغةِمجعِاملؤنثِ

العبادةَِلِتكنِتعهدِإىلِالنساءِقطِ،ِولذاِعندماِوضعتِامرأةِعمرانِابنتهاِمريمِ

ِقالت ِالسالم( اهللِ﴿ِ:ِ)عليها ُِأنثمىِوم ا ْعُتهم ضم ِوم ِإِِنِّ بِّ ِرم ِأعلم لميْسم ِوم ْت عم ضم ِوم بًِمم
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كِم ْيُتهِمـالذَّ مَّ ِسم إِِنِّ اأْلُنثمىِوم ِكم ُِأِعيـُر إِِنِّ ِوم مم ْريم ِمم ُذرِِّـُذهِمـا ِوم ِبِكم تمهِما ْيطِمـيَّ ِالشَّ ِِمنم اِنِـا

ِجيمِِ ،ِفلًّمِقامتِمريمِ)عليهاِالسالم(ِبخدمةِبيتِالربِ(32:آلِعمران)ِ﴾الرَّ

ِالرجالِيفِهذهِاخلدمةِخريِقيامِ،ِوقامت راعىِالنصِالقرآِنِالبعدِِمقامِخرية

ِاِالِيقومِبهِإالِالرجالـالدالِلِاملعنويِللكلمةِ،ِللتأكيدِعىلِأهناِأدتِدوًراِمهمًِّ

األقوياءِاملخلصونِ،ِبلِقدِالِيقوىِعليهِكثريِمنِالرجالِ،ِحيثِيقولِاحلقِ

ِ اأْلُنثمى﴿سبحانه: ِكم ُر كم ِالذَّ لمْيسم ِِ﴾وم ِتتمننيِِ:ِأي، ِكنت ِالذي ِالذكر وليس

ِبّرهاِ ِيف ِالرجال ِمن ِكثري ِمن ِخرٌي ِفهي ،ِ ِهبا ِ)تعاىل( ِرزقكِاهلل ِالتي كاألنثى

ستحقتِمريمِ)عليهاِالسالم(ِأنِتكونِوتقواهاِوخدمتهاِلبيتِاهللِ،ِومنِهناِا

عهدِيفِزماهنمِأنِتقومِ،ِوَلِيِألهناِقامتِبًمِيقومِبهِالرجال؛ِِ"القانتني"يفِعدادِ

ِ.بهِالنساء
ِ

 :بالغة الرتاكيب :ثانيا -

ِالتيِالِنستطيعِأنِ ِاللغوية ِاملفردة ِكانِالقرآنِالكريمِحتدثِعنِبالغة إذا

ِ،ِومنها:أيًضاعنِبالغةِالرتاكيبِكلمةِأخرىِفقدِحتدثِأيِنأِتِمكاهناِب

ِالسالم(ِ-1 ِ)عليه ِإبراهيم ِلسان ِعىل ِتعاىل ِءاِمنًا﴿:قوله ِبملمًدا ا ـمذم ِهم ِاْجعمْل بِّ ِ﴾رم

ِا﴿ِو،ِ(152:البقرة) بِّ ِءاِمنًارم اِالبملمدم ـمذم آليةِاألوىلِففيِا،ِ(32:إبراهيم)ِ﴾ْجعمْلِهم

،ِملكانِقبلِأنِيصبحِبلًدالسالم(ِاحنيِزارِإبراهيمِ)عليهِاِالكالمِعنِواقعِمعني

ِِ"ًداِــبل"اِ،ِفـــًداِوأنِيكونِآمنًِـذاِاملكانِأنِيكونِبلـدعاِ)عليهِالسالم(ِهلـف

ًداِِ"صفةِلــِِ"آمنًاِِ"،ِِوِ"اجعلِ"مفعولِثانِلــــِ لم ِ."بم
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أماِيفِاآليةِالثانيةِفقدِدعاِإبراهيمِ)عليهِالسالم(ِللبلدِأنِيكونِآمنًا،ِوذلكِ

فِوالالمِبدلِمنِاسمِاْلشارةِ،ِباأللِ"البلدِ"،ِفكلمةِِ"لًداِبِ"بعدِأنِصارِ

ِ.ِ"اجعلِ"هيِاملفعولِالثاِنِلــِِ"آمنًاِِ"و

ِ)ع ِإبراهيم ِدعا ِالبقرة ِالسالم(ففيِسورة ِبدعوتنيليه ِأنِِ:للمكان األوىل:

ِ،ِأماِيفِسورةِإبراهيمِ)عليهِالسالم(ِفقدِ يكونِبلًداِ،ِواألخرى:ِأنِيكونِآمنًا

بعدِأنِصارِبلًداِأنِيكونِآمنًاِ،ِتأكيًداِمنهِعىلِمطلبِاألمنِألهلِِدعاِللمكان

ْنِ﴿ِتعاىل:وِ،ِفقالِسبحانهِهذاِالبلد،ِوهوِماِاستجابِلهِربِالعزة كِّ ُِْنمم َلم ...ِأموم

ٍءِ ْ ِيشم اُتُِكلِّ رم بمىِإِلمْيِهِثممم ًماِآِمنًاِجُيْ رم ْمِحم ِ.ِ(28:القصص)﴾...هلَُّ

ِتِمِ﴿يفِقولهِتعاىل:ِِ-5 الم طُِوم لُِكْمِأمْقسم لِِهِذم ِأمجم برًِياِإىِلم ِغرًياِأمْوِكم ْكُتُبوُهِصم ِْسأمُمواِأمْنِتم

اُبوا ْرتم ِتم أمْدنمىِأمالَّ ِةِوم ادم هم ُمِلِلشَّ أمْقوم ِاهللِوم ِِ﴿ِتعاىل:ففيِقولهِ،ِ(525:البقرة)﴾ِعنْدم الم وم

لِِهِ ِأمجم برًِياِإىِلم ِغرًياِأمْوِكم ْكُتُبوُهِصم ْسأمُمواِأمْنِتم مِالصغريِعىلِالكبريِلالهتًممِبهِ،ِقد﴾تم

ولتسامحِالناسِفيهِغالًباِ،ِوعدمِانشغاهلمِبكتابتهِ،ِفإذاِجاءِاألمرِبكتابةِالدينِ

كانتِالعنايةِبكتابةِالكثريِِ،القليلِأوِالصغريِوالنهيِعنِالسآمةِمنِكتابتهِأواًلِ

ِمد ِأم ِكان ِالدينِدائنًا ِيضيقِبكتابة ِأو ِأحد ِوذلكِحتىِالِيضجر ِ،ِأوىلِ، ينًا

ِ ِكبرًيا ِالدينِأم ِكانِهذا ِِ"صغرًيا ُط ِأمْقسم لُِكْم ِ،ِِ:أيِ"ذم ِللشهادة أعدلِوأقوم

ِأوِيفِ ،ِ ِاملدينِللسداد ِأوِيفِنية ِالدينِ، ِيفِقيمة ِالشكِوالريبة وأدعىِإىلِعدم

ِوأدعىِلطمأنينةِ ِاخلالفِ، ِفهوِأقطعِلكلِأوجه ِالدينِ، ِلسداد األجلِاملحدد

لُِكْمِِ"تِاْلشارةِبـِالقلبِلدىِالطرفنيِ،ِوقدِحل ِكلِهذهِاملعاِنِ.ِِ"ذم
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ِاهللِِ ِ)صىل ِنبينا ِيقول ،ِ ِالقصوى ِللَضورة ِإال ْين ِيتجنبِالدَّ ِمن والعاقل

)ِ ِوسلم ِِ﴿:عليه ُِقتِلم ُجاًل ِرم ِأمنَّ ِلمْو ،ِ ِبِيمِدِه ٍد ِحُمممَّ الَِّذيِنمْفُس ِِوم ُِثمَّ ِاهللِ، بِيِل ِسم يِف

ِ اشم بِيِلِاهللِ،ِثُِعم ِيِفِسم ُِقتِلم ِ،ُِثمَّ ْقيِضم تَّىِيم ِحم نَّةم ِاجْلم لم اِدمخم ْيٌنِ،ِمم ِدم ْيِه لم عم ِ،ِوم اشم ِعم مَّ

ْينمُهِ ﴾دم
(1)

ِ. 

ِِ﴿:قولهِتعاىلِعىلِلسانِزكرياِ)عليهِالسالم(ِ-3 ُتكم ِآيم الم ًةِقم ِآيم ِاْجعملِِلِّ بِّ ِرم الم قم

ِ ْمًزا ِرم ِإاِلَّ اٍم يَّ ِأم ةم ثم ِثمالم ِالنَّاسم لِّمم ُِتكم ِويفِ(41:آلِعمران)﴾أمالَّ ِمنِ، ِالعاشـرة اآلية

ِ ِمريم: ِلميماٍلِِ﴿سورة ثم ِثمالم ِالنَّاسم مم لِّ ُِتكم ِأمالَّ ُتكم ِآيم الم ِقم ًة ِآيم ِِلِّ ِاْجعمل بِّ ِرم الم قم

ا ِويًّ ِقمريةِ،ِفالليلِيفِ،ِ(11:مريم)﴾سم ذلكِأنِأيامِالعربِوشهورهمِوسنيَُّهْم

انِ،ِحساهبمِيسبقِالنهارِ،ِففيِالتاسعِوالعرشينِمنِشعبانِنرتقبِهاللِرمض

فإذاِظهرِهاللِرمضانِكانتِأولِليلةِمنِلياِلِرمضانِِثمِيعقبهاِأولِيومِمنه،ِ

ِيف ِوهكذا ِالشهور ِوسائر ِشوال ِِهالل ،ِ ِذكرِِ"مريم"وسورة ِفيها ِجاء التي

ِ ِ ِ،ِوسورة ِِ"آلِعمران"اللياِلِمكية ِ،ِوسورة سابقةِيفِنزوهلاِِ"مريم"مدنية

ِحقِلالحقِ.،ِفجعلِالسابقِللسابقِوالال"آلِعمرانِ"لسورةِ

ِِ﴿ِتعاىل:قولهِِ-2 رْيِ نماٍتِبِغم بم ِوم ننِيم ُقواِلمُهِبم رم خم ُهْمِوم قم لم خم ِوم نَّ ِاجْلِ اءم كم ُلواِهللُِْشم عم جم وم

ِيمِصُفونِم ًمَّ ِعم اىلم عم تم ِوم ُه انم ِ"ْشكاء"كلمةِِ،ِففيِتقديم(111:األنعام)﴾ِعْلٍمُِسْبحم

لذاتهِالِسبيلِإليهِدِيفِهذهِاآليةِفائدةِجليلةِومعنىِمقصوِ"اجلن"عىلِكلمةِ

                                                           

 .55493ِ،ِحديثِرقم38ِِ/123ِِ(ِمسندِأحد1ِ)
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ِيقولِاْلمامِعبدِالقاهـرمعِالتأخري ِاملعنىِِ:، ِنرىِمجلة ِوإنُِكنا وبيانِذلكِأننا

ِاملعنىِ ِهذا ِوكان ِاهللِتعاىلِ، ِمع ِوعبدوهم ِاجلنِْشكاء ِأهنمِجعلوا وحمصوله

ِالتقديمحي ِمع ِالتأخريِحصوله ِمع ِاملعنىِِصل ِهذا ِيفيد ِالرشكاء ِتقديم ِفإن ،

أنهِماِكانِينبغيِأنِيكونِهللِْشيكِالِمنِاجلنِوالِمنِويفيدِمعنىِآخرِ،ِوهوِ

جعلواِاجلنِْشكاءِهللَِلِيفْدِذلكِوَلِيُكنِفيهِيشءِِ:غريِاجلنِ،ِوإذاِأخرِفقيل

،ِوأماِإنكارِأنِيعبدِمعِاهللِِأكثرِمنِاْلخبارِعنهمِبأهنمِعبدواِاجلنِمعِاهللِتعاىل

يكونِيفِاللفظِمعِتأخريِفالِِ،ِغريه،ِوأنِيكونِلهِْشيكِمنِاجلنِوغريِاجلن

ِدليلِعليهِ.ِالرشكاء

ِهللِِِ ِإىلِكونِاجلنِْشكاء ِاْلنكار ِيتوجه ِتقديمِاجلنِعىلِْشكاء ،ِِففيِحالة

اِبذلكِ،ِدونِالتعرضِإىلِوجودِْشكاءِغريِاجلنِالِباْلثباتِوالِ فيكونِخاصًّ

ِإىلِمط ِتقديمِْشكاءِعىلِاجلنِفيكونِاْلنكارِمتوجًها ِيفِحالة ِأما لقِبالنفيِ،

اختاذِْشيكِهللِسواءِمنِاجلنِأمِمنِغريهمِ،ِويدخلِاختاذِْشيكِهللِسواءِمنِ

ِ ِكلمة ِاجلنِبعد ِيأِتِذكر ِثم ،ِ ِاْلنكار ِمنِغريهمِيفِهذا ِ"ْشكاءِ"اجلنِأم

ُِأخرىِعىلِسبيلِاخلصوصِ،ِفيكونِالنصِالقرآِنِقدِ ليتوجهِإليهِاْلنكارِمرًة

ونهِسواءِمنِاجلنِأمِمنِغريهمِِأنكرِعليهمِاختاذهمِهللِ)عزِوجل(ِْشكاءِمنِد

ِأوِتوبيًخِ ِاختاذهمِاجلنِْشكثمِزادهمِإنكاًرا ِتعاىلِاهللِِاءاِعىلِخصوصية هللِ،

اِكبرًيا. ِعنِإفكهمِوْشكهمِعلوًّ

ِ،ِِريكـشأيِهِـونِلـدِعىلِتنزيهِاهللِ)عزِوجل(ِعنِأنِيكـذاِكلهِتأكيـويفِهِِِِ
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ِ ِوحسنِالتوكل ،ِ ِوحده ِعليه ِعىلِاالعتًمد ِوحدهِوتأكيد ِبه ِواالستعانة ،ِ عليه

ِدونِأحدِمنِاخللق.

ِ﴿ويفِقولهِتعاىل:ِ نَّ ِاجْلِ اءم كم ُلواِهللُِْشم عم جم ليسِبخاٍفِأنِِ(111)األنعام:ِ﴾وم

ِأّخرتِ ِإن ِمنه ِشيئًا ِالقلوبِالِجتد ِمن ِومأخًذا ِوروعًة ُِحسنًا ِالرشكاء لتقديم

ِْشكاءِهللِ،ِوذلكِألنكِلوِقدمتِفقلت ِاجلنَّ ِوجعِ:فقلت:ِوجعلوا ِاجلنَّ لوا

ِهلل ِقلتْشكاء ِلو ِأّما ِهللِ، ِاجلنِْشكاء ِيكون ِعىلِأن ِمنصًبا ِاْلنكار ِلكان ،:ِ

ِمرتني ِمؤكًدا ِاْلنكار ِلكان ِهللِاجلنِ، ِْشكاء ِِ:األوىلِ:وجعلوا ِاختاذ ِأيإنكار

إنكارِأنِيكونِِ:واألخرى،ِ)عزِوجل(ِمنِاجلنِأوِمنِغريهمِِْشيكِمعِاهلل

ِْشكاءِهللِمنِبابِذكرِاخل ورهبتهمِِةِتعلقهمِباجلنِِّاصِبعدِالعامِ،ِلشداجلنه

ْشيكِهللِ)عزِوجل(ِسواءِمنِأيِوهذاِاملعنىِأقوىِوأبلغِوأقطعِيفِنفيِ،ِمنهِ

ِاجلنِأمِمنِغريهمِ.

والِمنِغريهِِنِِّوإذاِتيقنِاْلنســـانِأنهِالِْشيــكِهللِ)ِعزِوجلِ(ِالِمنِاجل

والِيعتمدِإالِِ،ِ(اهللِ)ِعزِوجلاجتهِقلبهِوعقلهِإىلِاهللِوحدهِ،ِفالَِيافِإالِمنِ

،ِتهِأنِاألمورِكلهاِبيدِاهللِوحدهعليهِ،ِفالِيغشِ،ِوالِيكذبِ،ِوالَِيادعِ،ِلثق

ِ:،ِيقولِاحلقِسبحانهِوأنِماِأصابهَِلِيكنِليخطئهِ،ِوأنِماِأخطأهَِلِيكنِليصيبه

ْيًئاِأِمِ﴿ ِشم ادم اِأمرم ِأمْمُرُهِإِذم ًمم يمُكونُِإِنَّ ِلمُهُِكْنِفم ُقولم ِ.(25:يس)ِ﴾ْنِيم

اِ﴿ِتعاىل:ويفِقولهِِ-2 مم ِوم ٍةَِِفِاألمْرِضِإاِلَّ ابَّ اِِِمنِدم هم رَّ ُمُِمْستمقم ْعلم يم اِوم ِاهللِِرْزُقهم ىلم عم

َِِفِكِتماٍبُِمبنِيٍِ اُِكلٌّ هم عم ُمْستمْودم هـاِالرزقِمردِّ،ِتأكـيدِعىلِأنِمسألةِ(2هود:ِ)﴾وم
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ِامـولِأبوِمتـامِ،ِيقـاألفهولِوـدهِ،ِالِجتريِعىلِقدرِالعقل(ِوحزِوجإىلِاهللِ)ع

الطائي
(1)

: 

ا ْريِعىلِاحِلجم اُقِجتم هِِِِِِِْولمْوِكانمِتِاألرزم ْنِِمْنِجم ِإذم ِالبِمـهلْكنم ائِمُِـلِهنَّ ِهم

ويقولِاْلمامِالشافعيِ)ِرحهِاهللِ(
 (2)

:ِ

اِءِوحْكِمـهِِ ِالقمضم ىلم ِالدليلِعم ِمنم ِبؤُسِاللبيِبِوطيُبِعيِشِاألحِقِِِِِِِِِوم

سعيِواألخذِباألسبابِمطلوبِومرشوعِفإنِاألمرِكلهِيفِضًمنةِربِومعِأنِال

نكرةِْلفادةِالعمومِ،ِوالنكرةَِِفِسياقِالنفيِِ"دابة"العاملنيِوحدهِِوجاءِلفظِ

ِوهوِعُِتِم ِواالستثناء ِالنفي ِبطريق ِأسلوبِالتوكيد ِالنصِالقرآِن ِواستخدم ،ِ م

ِ ِِ﴿ِتعاىل:أعىلِطرقِالقِصِيفِقوله ٍة ابَّ ِدم ِِمْن ا مم اِوم ِاهللِِرْزُقهم ىلم ِعم ِاأْلمْرِضِإاِلَّ يِف

ِيِفِكِتماٍبُِمبنٍِيِ اُِكلٌّ هم عم ُمْستمْودم اِوم هم رَّ ُمُِمْستمقم ْعلم يم تأكيًداِعىلِأنهِ،ِ(32:األنعام)﴾وم

ماِمنِدابةِيفِالربِوالِيفِالبحرِوالِيفِاألرضِوالِيفِالسًمءِفيًمِنعلمِوفيًمِالِنعلمِ

ِيطمئ ِوهذا ،ِ ِإالِعىلِاهللِرزقها ِإليه ِوسلم(ِِأيًضاننا ِحممدِ)صىلِاهللِعليه نبينا

ْفٌسِ"حيثِيقول:ِ ُوُتِنم ِمتم ُهِالم نَّ ْوِعيِأم ِيِفِرم ثم فم يُلِنم ِِجرْبِ املمنِيم ِاْلعم بِّ ُسوُلِرم اِرم ذم هم

ا هم ِِرْزقم ْستمْكِملم ِتم تَّى اِحم ْيهم لم ِعم ِأمْبطمأم إِْن ِوم ،ِِ ُقوا اتَّ ِفم ِالطَّلمِبِِاهلل، ِيِف أممْجُِلوا ِِوم الم ِوم ،ِ

ِ ْعِصيمِة ِبِمم ْأُخُذوُه ِتم ِأمْن ْزِق ِالرِّ ِاْستِبْطماُء نَُّكُم ِْملم ِِاهللحيم إِنَّ ِِاهللفم ِإاِلَّ ُه ِِعنْدم ا ِمم ُِينماُل الم

تِهِِ ِبِطماعم
(3)

اِتعاىل:،ِوَفِالتتميمِبقولهِ هم رَّ ُمُِمْستمقم ْعلم يم ا(ِفائدةِأخرىِ)وم هم عم ُمْستمْودم ِِ،ِوم

                                                           

 .3ِ/131ِ،ِوِْشحِالديوانِللخطيبِالتربيزي33ِِ،ِصِِلًمورديل(ِأدبِالدنياِوالدين1ِ)

 .82ِ(ِديوانِاْلمامِالشافعيِ،ِص5ِ)

 .5914،ِحديثِرقم8ِ/312ِ(ِمسندِالبزارِ)البحرِالزخار(،3ِ)
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ِعباسِ)ريض ِبن ِاهلل ِعبد ِسيدنا ِعنهًم(ِيقول ِتأويِِ:اهلل ِحيث ِمستقرها إن

ومستودعهاِحيثِمتوتِ،ِوعليهِيكونِاملعنىِيعلمِمستقرهاِحيثِتكونِليسوقِ

ِ ِويعلمِمستودعها ِأمِيفِاجلوِ، ِيفِالبحر ِحيثِكانتِيفِالربِأم ِرزقها أيِإليها

ِمكانِموهتاِ،ِفاملوتِمقدرِزماًناِومكاًناِ،ِولنِمتوتِنفسِحتىِتستويفِأجلهاِ،

ِيفِاملكانِوالزمانِالذيِعلمهِوحددهِربِاخلالئقِكلهاِ.ِويكونِذلك

ِقال ِأنه ِ)ريضِاهللِعنه( ِمسعود ِابن ِومستودعهاِِِ:وعن ِاألرحام مستقرها

ِ ِحتتاجِإىلِأيِحيثِمتوتِ، ِأولِما ِومستقرها ِيعلمِمكاهنا ِوجل( ِاهللِ)عز أن

الرزقِوهيِالِتزالِيفِالرحمِ،ِومستودعهاِحيثِمتوتِ،ِحيثِيساقِإليهاِقبلِ

موهتاِآخرِماِحتتاجِإليهِمنِالرزقِ
(1)

.ِ

ِ"وتنوينِ َِِفِكِتماٍبُِمبنِيٍِ﴿ِيفِقولهِتعاىل:ِ"كلٌّ ،ِللعوضِ،ِ(2)هودِ:﴾ُكلٌّ

كلِذلكِمنِرزقِكلِدابةِ،ِوعلمِمستقرهاِ،ِوسوقِرزقهاِإليهاِفيهِ،ِِ:والتقدير

ِ ،ِ ِمبني ِكتاب ِذلكِيف ِحيثِمتوتِكل ِمستودعها الِ﴿وعلم ِوم يبِّ ِرم ِيمِضله ال

ن ىيم ِ.(25:طه)﴾سم

ُفوٌرِ*ِ﴿قولهِتعاىل:ِِ-2 ُهِلميمُؤوٌسِكم اِِمنُْهِإِنَّ ْعنماهم زم ِنم ًةُِثمَّ ْحم ِِمنَّاِرم انم ْقنماِاِْلْنسم ْنِأمذم
لمئِ وم

ِنمْعمِم ْقنماُه ِأمذم ْن
لمئِ ِـوم ِضم ْعدم ِبم ِلميمقُِـاء ْتُه سَّ ِمم اء ِإِِـولِمـرَّ نِّي ِعم يِّئماُت ِالسَّ بم ِذمهم ِرٌحِنَّ ِلمفم ُه نَّ

*ِ ِِفمُخوٌر برِيٌِِإاِلَّ ِكم أمْجٌر ِوم ٌة ْغِفرم مِمَّ ِهلمُ كم
ُِأْولمـئِ اِت احِلم ِالصَّ ِمُلوْا عم ِوم وْا ُ ربم ِصم ِ﴾الَِّذينم

ِ.(11-9ِ:ِهود)

                                                           

 .18925،ِحديثِرقم12/541ِِِِيِالقرآنِالبنِجريرِالطربي(ِجامعِالبيانِيفِتأويلِآ1)ِِِِِ
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عرّبِالنّصِالقرآِنِيفِجانبِالرحةِوالنعًمءِبلفظِاْلذاقةِللتأكيدِعىلِأّنِالنعمةِِ-أ

منِيفِذلكِأمِقدِوصلتِإىلِاْلنسانِ،ِوذاقِحالوهتاِ،ِواستمتعِهباِ،ِطالِالز

لإلشعارِِ"مّستهِ"قصـرِ،ِأماِيفِجانبِالضـراءِفقدِعربِاحلقِسبحانهِبكلمةِ

ِأدنىِدرجاتِ ِوهو ِمس، ِجمرد ِمّسته ِفقد ،ِ ِكانتِيفِأدنىِدرجاهتا ِالَّضاء بأّن

ِأّنِ ِعىل ِوتأكيد ،ِ ِالَِيفى ِما ِاللطفِاْلهلي ِويفِذلكِمن ،ِ ِاملالقاة ِأو االلتقاء

نُوًعاِ*ِإِِ﴿اْلنسانِخلقِضعيًفاِ،ِوأنهِ ِمم رْيُ ُهِاخْلم سَّ اِمم إِذم ُزوًعاِ*ِوم ِجم ـره ُهِالشَّ سَّ اِمم ذم

ائُِمونِم هِتِْمِدم الم ِصم ىلم ُِهْمِعم ِ*ِالَِّذينم لِّنيم ِاملُْصم ِ.(53ِ-51املعارجِ:)ِ﴾إاِلَّ

يفِإسنادِاْلذاقةِإىلِاهللِ)عزِّوجل(ِتأكيدِعىلِأهناِفضلِنعمةِمساقةِمنِاهللِِ-ب

ِأما ،ِ ِوخلقه ِعباده ِالنعمِِإىل ِالعقابِبإزالة ِألن ِ؛ ِاْلنسان ِإىل ِأسند املسِفقد

إِْذِ﴿:واحلرمانِمنهاِإنًمِيكونِلتقصريِاْلنسانِيفِشكرهاِ،ِيقولِاحلقِسبحانه وم

ِديٌدِ ايِبِلمشم ذم ِعم ْرُتْمِإِنَّ فم لمئِْنِكم ُكْمِوم نَّ مِزيدم ْرُتْمِألم كم ْنِشم
ُكْمِلمئِ به ِرم نم أمذَّ ،ِ(8:إبراهيم)ِ﴾تم

بتالًءِواختباًراِ،ِفمنِريضِفلهِالرضاِومنِسخطِفلهِالسخطِ،ِوقدِيكونِذلكِا

ِامْلُْؤِمنِِِ:ِوهذاِماِيشريِإليهِحديثِنبيناِ)صىلِاهللِعليهِوسلم( ًباِأِلمْمِر جم ِِ)عم ،ِإِنَّ

ِلِْلُمْؤِمنِِ ٍدِإاِلَّ ِأِلمحم اكم ِذم لمْيسم ِ،ِوم رْيٌ ُهِخم ُهُِكلَّ ْمرم
كِمِأم ِفم رم كم اُءِشم َّ ْتُهِرسم ابم اِ،ِإِْنِأمصم رْيً ِخم انم

اِلمُه( رْيً ِخم انم ِفمكم م ربم اُءِصم َّ ْتُهِرضم ابم إِْنِأمصم لمُهِ،ِوم
(1)

.ِ

ِسلبناهاِأوِأزلناهاِأوِِ:دونِغريهِ،ِكنحوِ"نزعناهاِِ"يفِالتعبريِبقولهِتعاىل:ِِ-ج

                                                           

ِ،ِحديثِرقم1ِ) رْيٌ ْمُرُهُِكلهُهِخم
ائِِقِ،ِبماُبِاملُْْؤِمُنِأم قم الرَّ ْهِدِوم  .5999(ِصحيحِمسلمِ،ِكِتماُبِالزه
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أخذناهاِ،ِماِيدلِعىلِشّدةِتعلقِاْلنسانِبالنعمةِوحرصهِعليهاِكًمِهوِاحلالِيفِ

اُءِِ﴿ِتعاىل:هِقولهِشأنِامللك،ِوهوِماِيبين ْنِتمشم ِمم ِامْلُْلِكُِتْؤِِتِاملُْْلكم الِكم ِمم ُقِلِاللهمَّ

ِ ُِكلِّ ىلم ِعم ِإِنَّكم رْيُ ِاخْلم ِبِيمِدكم اُء ِتمشم ْن ِمم ُتِذله ِوم اُء ِتمشم ْن ِمم ُتِعزه ِوم اُء ِتمشم َّْن ِمِم ِاملُْْلكم نِْزُع تم وم

ِديٌرِ ٍءِقم ْ ،ِويفِالنزعِداللةِعىلِِ،ِفاْلتيانِفيهِسهولةِويسـر(52:آلِعمران)ِ﴾يشم

ِشدةِتعلقِاملنزوعِمنهِباملنزوعِ.

ِاملباِ-د ِصيغ ِالنصِالقرآِن ِ:استخدم ِ"يئوس"لغة ِ"كفورِ"، ،"ِِ ،ِ"فِرح

ِالنوعِمنِالبشـرِيفِِ"فخور" للداللةِعىلِشدةِاليأسِوكفرانِالنعمةِعندِهذا

ِا ِبمعنى ِهنا ِوهو ِالفرح ِوشّدة ،ِ ِعنه ِالنعمة ِزوال ِهي ِالتي ِاألوىل لبطرِاحلالة

واألشـرِواالستعالءِعىلِالناسِيفِاحلالةِالثانيةِالتيِهيِسوقِالنعمةِإليهِ،ِإالِ

ِمنِاستثناهِاهللِ)عّزِوجل(ِوهمِالذينِصربواِيفِالَضاءِوشكرواِيفِالنعًمءِ.ِ

الِتمُكنِ﴿ِتعاىل:يفِقولهِِ-8 نماِوم عم ِاْركمبِمم اُِبنميَّ ْعِزٍلِيم َِِفِمم انم كم ادمىُِنوٌحِاْبنمُهِوم نم وم

ْمِرِ ِِمنِأم ِاْليمْومم اِصمم ِالِعم الم ْعِصُمنِىِِمنِاملْماِءِقم بمٍلِيم ِجم آِوىِإىِلم ِسم الم ِ*ِقم افِِرينم ِاْلكم عم مم

قنِيِم ِِمنِاملُْْغرم انم كم ِاملْمْوُجِفم يْنمُهًمم ِبم الم حم ِوم ِحمم نِرم مم ِ.ِ(45ِِ،43:هود)﴾اهللِإاِلَِّ

ِِمْنِ﴿فقدِقالِسبحانهِوتعاىلِعىلِلسانِنوحِ)عليهِالسالم(:ِ ِاْليمْومم اِصمم ِعم الم

ِ ِحمم ْنِرم ِمم الِعاصمِاليومِمنِاملاءِ،ِتأكيًداِعىلِأنِاهللِ)عزِِ:وَلِيقلِ﴾أمْمِرِاهللِإاِلَّ

ِ﴿ِ:فالِمعقبِحلكمهِوالِرادِألمرهِأوِقضائهِ-أمرأيِِ-وجل(ِإذاِأرادِأمًراِ إِنًَّمم

ْيئًِأممِْ ِشم ادم ِأمرم ا ِإِذم يمكُِِاُرُه ِفم ُِكن ِلمُه ُقولم ِيم ِاملاءِ(25:يس)ِ﴾ونُِأمن ِأمر ِفليسِاألمر ،

واجلبلِفقطِ،ِإنًمِهوِمشيئةِاهللِبإهالكِالظاملنيِواخلارجنيِعىلِمنهجهِوْشعتهِ،ِ
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فأرادِنوحِ)عليهِالسالمِ(ِأنِينبهِابنهِعىلِخطئهَِفِتسميتهِماءِوتومههِأنهِكسائرِ

ِجب ِإىلِقمة ِاللجوء ِباهلربِأو ِمنها ِيتخلصِاْلنسان ِالتىِيمكنِأن لِأوِاملياه

ِ ِكلمة ِوذكر ،ِ ِفيهاِِ"اليوم"نحوه ِتقع ِالتي ِاأليام ِليسِكسائر ِأنه ِعىل للتنبيه

ِاألسبابِ ِإىل ِبااللتجاء ِمنها ِيتخلص ِربًم ِالتي ِاملعتادة ِامللًمت ِوتلم الوقائع

ِالكافرينِ ِعن ِمردود ِعذابِغري ِخاصِفيه ِيوم ِهو ِإنًم ،ِ ِالبرشية ِأو العادية

سببِواحدِ؛ِهوِالتعلقِبحبلِاهللِاملتنيِسببِإالِبأيِوالظاملنيِ،ِوالِنجاةِفيهِب

ِواالعتصامِبرحتهِ)عزِوجل(ِووعدهِلعبادهِاملؤمننيِ.

اهِِ﴿يفِقولهِتعاىل:ِِ-2 اءمتُِرُسُلنماِإِْبرم لمقمدِجم المًِوم اُلواِسم ىِقم ِبِاْلبرُْشم الٌمِِايمم ِسم الم قم

نِيذٍِ ِبِِعْجٍلِحم اءم نِجم
ِأم ِلمبِثم ًمم الًماِاُلواقِم "ِتعاىل:يفِقولهِ،ِ(29:هود)﴾فم تعبريِِ"ِسم

ِِ"سلمناِسالماِأوِنسلمِسالماِ،ِأماِقولهِتعاىل:ِأيِباجلملةِالفعليةِ الم المٌِِقم ِ"ِسم

ِوالتعبريِ ،ِ ِعليكمِسالم ِأو ِعليكم ِسالم ِوالتقدير ،ِ ِاسمية ِمجلة ِالقول فمقول

:ِقامِحممدِ،ِفقدِيكونِقامِِباجلملةِاالسميةِيفيدِالثباتِواالستقرارِ،ِفإذاِقلت

ِقلتِثمِجلسِ، ِإذا ِيعنيِأنهِقائمِومست:أما قرَِفِقيامهِمستمرِحممدِقائمِفهذا

ِأحسنِفيه ِحّياهمِبتحية ِأنه ِيفيد ِاالسمية ِباجلملة ِالسالم( ِإبراهيمِ)عليه ِفرد ،

ِتعاىل: ِلقوله ِواستجابة ِوهوِحقِللضيفِ، َِفِذلكِمنِالثباتِ، ِمنِحتيتهمِملا

ِبِأمْحسمِ﴿ يهوا ِفمحم ِبِتمِحيٍَّة ُِحيِّيُتم ا إِذم ِوم ُِكلِّ ىلم ِعم انم ِكم ِاهلل ِإِنَّ ا ُِردهوهم ِأمو ا ِِمنْهم ِنم

ِسيًبا ٍءحم ْ ِ.(22:النساء)ِ﴾يشم

ِالسالم(ِ-9 ِ)عليه ِإبراهيم ِلسان ِعىل ِتعاىل ْنِ﴿:قوله مم ِوم ِِمنِّي ُه إِنَّ ِفم نِي بِعم ِتم ْن فممم

ِحيٌمِ ُفوٌرِرَّ ِغم إِنَّكم اِِنِفم صم ِاقـدمِالنصِالقرآِنِطبــَلِيستخ،ِِ(32ِ:ِإبراهيم)ِ﴾عم
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نِيِ"السلبِفلمِيقابلِ بِعم ِتم ْن مم بمنَِلِيتبعنيِ،ِواستخدمِطباقِاْلجيابِيفِِ"فم

اِِنِِ":قوله صم ْنِعم مم ؛ِألنهِلوِقالِومنَِلِيتبعنيِلشملِاحلكمِمنِبلغتهِدعوتهِِ"وم

ِحنيِقال ِأما ،ِ ِالدعوة ِهذه ِتبلغه َِل ِومن ِالسالم( اِِنِ":)عليه صم ِعم ْن مم فقدِِ"وم

ِال ِعىلِمنِبلغته ِحيثِاقتِصِاألمر ،ِ ِاهللِبعباده ِمنِرحة ِوهذا ِوعىصِ، دعوة

ُسوالِ﴿:يقولِسبحانه ِرم ْبعمثم تَّىِنم ِحم بنِيم ذِّ ُِمعم ُِكنَّا ا مم ِغريِأنهِ(12:اْلرساء)﴾وم ،

ِاألنبياءِ ِخاتم ِرسالة ِاملبنيِوتوصيل ِالبالغ ِيف ِالدعاة ِعىل ِكبرية ِمسئولية تبقى

ِحممدِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِإىلِالعاملني.

01- ِ ِ*ِ﴿ِ:تعاىلقوله ا يًّ ِ ِرسم تمِك ْ ِحتم بهِك ِرم عملم ِجم ْد ِقم ِِن زم ْ ِحتم ِأمالَّ ا تِهم ْ ِحتم ِِمْن ا اهم نمادم فم

ْينًاِ يِعم رِّ قم يِبِوم اْْشم ُكيِلِوم نِيًّاِ*ِفم ًباِجم ْيِكُِرطم لم ْطِعم
اقِ ُِتسم ِة ِالنَّْخلم يِإِلمْيِكِبِِجْذِع ُهزِّ وم

ِ ِإِِنِّ ُقوِِل ِفم ًدا ِأمحم ِ ِاْلبمرشم ِِمنم يِنَّ رم ِتم ا إِمَّ ِفم ِاْليمْومم لِّمم ُِأكم ْن لم ِفم ْوًما ِصم ْحمِن ِلِلرَّ ْرُت ِنمذم

 .(52-54:مريم)﴾إِْنِسيًّا

ِ ّبِكِِ﴿ِتعاىل:فالعطفِبالفاءِيفِقوله ِرم لم عم ِجم ْد ِقم ِِن زم ْ ِحتم ِأمالّ ا تِهم ْ ِِمنِحتم ا اهم نمادم فم

ا يًّ ِ تمِكِرسم ْ يِللتأكيدِعىلُِلْطفِاهللِِ)عزِوجل(ِورحتهِبعبادهِ،ِففِ(54:مريم)﴾حتم

ِاألرضِبًمِ ِعليها ِوضاقت ،ِ ِمداه ِإىل ِعندها ِاألسى ِفيها ِوصل ِالتي اللحظة

اِ﴿رحبتِ،ِكانِاللطفِوالرحةِ يًّ ِ تمِكِرسم ْ بهِكِحتم ِرم لم عم ْدِجم ،ِوُهّزيِهذهِالنخلةِ﴾قم

ِ.ةِيابسةِتساقطِعليكِرطًباِجنيًّاالتيِكانتِجاف

ِأواًلِ ِاملاء ِذكر ِجاء ِوالتمر ِاملاء ِوجود ِاحلديثِعن ْدِ﴿ِ:ويف بهِكِِقم ِرم لم عم جم

اِ يًّ ِ تمِكِرسم ْ ِأوِجدوالِعذًباِ،ِثمِجاءِذكرِالتمرِثانًياِيفِقولهِأيِ،ِ﴾حتم ِتعاىل:هنًرا
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نِيًّا﴿ ِجم ًبا ُِرطم ْيِك لم ِعم ْط
اقِ ُِتسم ِة ِالنَّْخلم ِبِِجْذِع يِإِلمْيِك ُهزِّ ِيفِِ،ِ(52ِ:ِمريم)ِ﴾وم أما

والرشابِِأواًلِامِاحلديثِعنِترتيبِتناولِالطعامِوالرشابِ،ِفقدِجاءِذكرِالطع

ِ اِ﴿ثانًيا ِوم ُكيِل ْينًافم ِعم ي رِّ قم ِوم يِب ِرّسِِ،﴾ِْْشم ِاملاءِفًم ِيفِِتقديم ِوتأخريه ِاألوىل يف

ِ.؟الثانية

ِ ِاملاء ِذكر ِاألوىلِأواًلِجاء ِفهيِِ؛ِيف ،ِ ِوأهم ِأعم ِإليه ِالنفساء ِحاجة ألّن

ِمن ِأن ِكًم ،ِ ِأشد ِللتطهري ِإليه ِوحاجتها ِوالرشابِ، ِوالُغْسل ِللتطهري ِحتتاجه

لتأكلِوهيِِأواًلِيأكلِالُرطمبِحيتاجِيفِالغالبِإىلِاملاءِجانبهِ،ِفكانِوجودِاملاءِ

ِمطمئنةِإىلِوجودِحاجتهاِمنِاملاءِ.

كلِواْشبِ،ِ:فقدمِاألكلِجرًياِعىلِالنسقِالعريبِيفِنحوِقوهلمِ:أماِالثانية

ِو ِِ﴿ِتعاىل:يقولِاحلقِسبحانه ُِتْسـِرُفوا الم ِوم ُبوا اْْشم ِوم ُكُلوا ،ِ(31:عرافاأل)﴾وم

ِ ِيفِاهلضمِِأيًضاوفيه ِللنفساءِلسهولتهِعىلِاملعدة ِبالنسبة ِالتمر تأكيدِعىلِأمهية

ِوفوائدِأخرىِعديدةِ.

ِباألسبابِيفِ ِإىلِاألخذ ِيفِلفتِالنظر ِعلمية ِبعضِأهلِالعلمِنكتة وذكر

إنِمنِأوجدِهلاِجدولِاملاءِوأثمرِهلاِجذعِِ:ِفقالواِ(،قصةِمريمِ)عليهاِالسالم

لُرطمبِاجلنيِكانِقادًراِعىلِأنُِيرسلِإليهاِالتمرِعىلِطبقِمنِذهبِأوِالنخلةِبا

ْيِكِِ﴿ِ:ِفضةِ،ِلكنهِسبحانهِوتعاىلِقالِهلا لم ْطِعم
اقِ ِةُِتسم يِإِلمْيِكِبِِجْذِعِالنَّْخلم ُهزِّ وم

نِيًّاِ ًباِجم ِباألسبابِ،ِفقالِالشاعر:ِِِِعىلِأمهيةِالعملِورضورةِاألخذِِِ،ِتأكيًدا﴾ُرطم

ِألــمِتـ ِِِرم ِتساقطِالرطُبِِِِِأّنِاهللِقـــالِملـريـــــمم ِوهزيِإليِكِاجلذعم



- 261- 

 

ِأْنِجتنيـُهِمنِغريِهّزٍةِ جنتـهِولكــنِكلِيشءِلُهِسبـُبِِِِِِولـــوِشـاءم
(1)

ِ

لمْوِ"سولِاهللِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(:ِكًمِعّلقِبعضِأهلِالعلمِعىلِحديثِر

ِ ىلم ِعم ُلونم كَّ ِتموم ُِكنْتُْم ُكْم نَّ ِمِخماًصاِِاهللأم ْغُدو ِتم ِالطَّرْيُ ُق ُِيْرزم ًمم ِكم ِلمُرِزْقُتْم لِِه كه ِتموم قَّ حم

ِبِطماًنا ُروُح تم "وم
(2)

ِالطريِتأخذِباألسبابِفتغدوِجوعىِوتروحِوقدِ ِإّن ِفقالوا: ،

ِِيفِأوكارهاِأوِأعشاشهاِ،ِفليتناِنتعلمِمنِالطريِ رزقتِلسعيهاِ،ِوَلِمتكثِوتبقم

لسريِيفِأولِالنهارِ،ِوالرواحِهوِالعودةِيفِآخرهِ،ِسعيهاِوتبكريهاِ،ِوالغدوِهوِا

اْمُشواِ﴿:وقدِحثناِاْلسالمِكتاًباِوسنًةِعىلِالسعيِوالعملِ،ِفقالِاحلقِسبحانه فم

ِ ِِمْن ُكُلوا ِوم ا نماكِبِهم ِمم ِالنهُشورُِيِف إِلمْيِه ِوم ِ ِه
ْيِهِ(12:امللك)ِ﴾ِرْزقِ لم ِعم ِاهللُ ىلَّ ِوقالِ)صم ،

) لَّمم سم ِأِمِ:وم لم اِأمكم ِ)مم ،ِخم طه اًماِقم عم ٌدِطم ْأكُِـحم ِِمْنِأمْنِيم ا مِمـرْيً ِِمْنِعم ِدهِِـلم ِِِلِيم بِيَّ ِنم إِنَّ ،ِوم

الممُِِاهلل ْيِهِالسَّ لم ِعم اُودم ِدِه(ِدم ِلِيم مم أُْكُلِِمْنِعم ِيم انم ،ِكم
(3)

. 

11-ِِ نطُِقونِمِ﴿ِتعاىل:قال ِيم اُنوا ِكم ِإِن اْسأمُلوُهم ِيقلِ،(23ِ:ِاألنبياء)ِ﴾ِفم ِ:وَل

،ِألنِاملعاندِهناِيمكنِأنِجيادلَِفِقضيةِالسًمعِ،ِِكانواِيسمعونفاسألوهمِإنِ

ِلكنهِالِ ِالِتريدِأنِجتيبِاآلنِ، ِاآلهلةِتسمعِبلِترىِلكنها فيقولِلكِإنِهذه

الِسبيلِِومنِهناِطلبِمنهمِإبراهيمِدلياًلِِيستطيعِأنِحياجكِفيقولِإهناِتنطقِ،

ِ ِنطق ِوهو ،ِ ِإليه ِكانتِتنفإىلِوصوهلم ِإن ِاآلهلة ِتضـرهذه ِأو ِالِع ِأهنا ِوبًم ،

                                                           

 .982ِ،ِرقم291ِِ(ِثًمرِالقلوبِيفِاملضافِواملنسوبِأليبِمنصورِالثعالبيِصِ:1ِ)

 .5344ِتابِالزهدِ،ِبابِيفِالتوكلِعىلِاهللِ،ِحديثِرقمِ(ِسننِالرتمذيِ،ِك5)

لِِهِبِيمِدِهِ،ِحديثِرقم3ِ) مم عم ُجِلِوم ْسِبِالرَّ  .5185ِ(ِصحيحِالبخاريِ،ِكتابِالبيوعِ،ِبماُبِكم
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ِبيناَِِفِذلكِي،ِوالِيستطيعِأحدِأنِيًمرِتستطيعِأنِتنطق ِصار ِفإنِعجزها ،

 وصارِحقهمَِفِعبادهتاِأبنيِمنهِ.

ِتعاىل:ِ-15 نطُِقونِم﴿ِقوله ِيم اُنوا ِكم ِإِن اْسأمُلوُهم ِفم ا ذم ِهم برُِيُهم ِكم ُه لم عم ِفم ِبمل الم ِ﴾قم

ِ(23:األنبياء) ِتعاىلِيفف، ِ﴿ِ:ِقوله الم برُِيُهمقم ِكم ُه لم عم عىلِِييقفِالكسائِ﴾بملِفم

لمهُِ﴿ عم ،ِوعليهِيكونِاملعنى:ِفعلهِِفعلهِمنِفعلهِ:يِأِ،،ِوجيعلِالفاعلِمقدًراِ﴾فم

ِأصنامكمِالتيَِلِ ِيفِعجز ِبالفاعلِإنًمِعليكمِأنِتفكروا ِفالِتنشغلوا منِفعله

ِعنِنفسها ِتدفع ِأن ِاستأنفِفقالِتستطع ِثم ،ِِ اْسِ﴿: ِفم ا ذم ِهم برُِيُهم ِإِنِكم أمُلوُهم

نطُِقونِم اُنواِيم فعلِكبريهمِعىلِِ:ِإنًمِعّلقِالنصِالقرآِنِ،ِوقالِبعضِاملفِّسين﴾ِكم

ِ ،ِ ِنطقهم ِمجلةِأي ِوجعل ،ِ ِفاسألوهم ِينطقون ِكانوا ِإن ِكبريهم فعله

اْسأمُلوُهم﴿ ِ.ِمجلةِاعرتاضيةِ﴾فم

وقالِبعضِاملفِّسين:ِإنِإبراهيمِ)عليهِالسالم(ِسلكِيفِهذهِاآليةِمسلًكاِِِ

ِوأحسنه،ِت ِألطفِوجه ِعىل ِاحلجة ِإلزامهم ِالذيِهو ِمقصده ِيؤديِإىل عريفيًّا

ِاملحاجةِإىلِتسليمهمِ ِلينتهيِمنِهذه بإسنادِالفعلِإىلِكبريهمِإنِكانِينطقِ،

نطُِقونِمِ﴿بعجزِآهلتهمِ ُؤالِءِيم اِهم ِمم لِْمتم دِعم  .(22:األنبياء)ِ﴾لمقم

بَّهُِ﴿قولهِتعاىل:ِِ-13 اِإِْذِنمادمىِرم ِريَّ كم زم ِ*ِوم اِرثنِيم ِاْلوم رْيُ ِخم ْنتم
أم ْرًداِوم ْرِِنِفم ِتمذم ِالم بِّ ِرم

ِ اُنواُِيسم ُْمِكم ُهِإهِنَّ ْوجم ْحنماِلمُهِزم أمْصلم ْيمىِوم ْبنماِلمُهِحيم هم وم ْبنماِلمُهِوم اْستمجم اِتِـفم رْيم ِيِفِاخْلم ِاِرُعونم

اِشِعنيِم اُنواِلمنماِخم كم ًباِوم هم رم ًباِوم غم نماِرم ْدُعونم يم ِ.ِ(29ِ،91:األنبياء)ِ﴾وم

يمىِ﴿ِ:ِففيِقوله ْ ْبنماِلمُهِحيم هم وم ْبنماِلمُهِوم اْستمجم ِاِ)عليهِـزكريـدِلـةِالولـدمِهبـقِ﴾فم
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السالم(ِعىلِإصالحِزوجهِ،ِعىلِأنِالنظرِيفِترتيبِاألسبابِواملسبباتِالعاديةِ

يقتيضِأنِيتقدمِإصالحِالزوجِعىلِإنجابِالولدِ،ِلكنِالنصِالقرآِنِجاءِعىلِ

ِ:نِقدرةِاهللِ)عزِوجل(ِومشيئتهِالِحتدمهاِأسبابِوالِمسبباتخالفِذلكِ،ِأل

يمُكوُنِِ﴿ ِلمُهُِكْنِفم ُقولم ْيًئاِأمْنِيم ِشم ادم اِأمرم ِأمْمُرُهِإِذم ًمم ،ِفكأنهِ)عزِوجل(ِ(25:يس)ِ﴾إِنَّ

ِسواءِ:يقول ِ؛ ِالولد ِغريه ِأو ِالسالم( ِ)عليه ِهنبِلزكريا ِأن ِعىل ِقادرون نحن

،ِفًمِهوِعجيبِمستغربِعندكمِإنًمِهوِسهلِِأصلحناِلهِالزوجِأمَِلِنصلحها

ِوجل ِاهللِ)عز ِزوجِإبراهيمِِ(،يسريِيفِجانبِقدرة ِاملالئكة ِأجابتِبه ِما وهو

ِ)عليهِالسالم(ِعندماِأبدتِدهشتهاِوتعجبهاِيفِمثلِهذاِاملوقف.

ِ

*ِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِ*ِ
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 بوزارة األوقاف مدير عام التدريب



- 266- 

 

 أنواع اهلمزة

 

ِومهزةِقطعِ.،ِمهزةِوصلِ : اهلمزة نوعان -

بًمِأنِالعربِالِيبتدئونِبساكنِ،ِوالِيقفونِعىلِمتحركِ،ِِ: أوال: همزة الوصل -

 فكانتِمهزةِالوصلِلتسهلِالنطقِبالساكن.

ِمهزٌةِيتوّصلِهباِإىلِالنهطِقِبالّساك : همزة الوصل - ِن،ِ،ِتكتبِوتظهرِيفِالنطقِهيم

ِفالِتظهُرِ إذاِوقعمْتِيفِأّوِلِالكالِمِوتسقطِيفِالدرجِ،ِأّماِإذاُِسبقمْتِبكالٍمِآخرم

ِيفِالّلفِظِ،ِوتكونِيفِاملواضعِاآلتيةِ
(1)

: 

وامرأةِِِ،ِتِ،ِابنِ،ِوابنةِ،ِوابنمِ،ِوامرؤواسِ،اسمِِ:يفِاألسًمءِالعرشةِهيِ-أ

ِاهللِ.ِيما،ِوواثنتانِ،ِومثناهاِ،ِواثنانِ

ِ،ِوقرأِ.املايضِجلسِمنِ،ِاِقرأِِ،:ِاِجلِس،ِِمثُلِِاملايضِالثالثييفِأمِرِ -ب

،ِوأمُرهِمثل:ِاجتِمعِْ،ِومصدُرهِمثل:ِاجتًمع.يفِمايضِاخلًميسِ،ِ-ج ِمثُل:ِاجتمعم

ِمايضِالّسدايسِ-د ِاستثمر،ِ،ِيف ِ،ِمثُل: ِاستثمر ِمثل: ِمثل:ِِوأمُره ومصدُره

ِاستثًمر.

ِ.،ِالقلمِ،ِالضاربِِِالكتابللتعريفِ،ِمثُل:ِِل(أيفِ)ِ-هـِ

ِتلهِ،ِوإذاِكانمهزٌةِتظهُرِيفِالكتابةِوالنطقِ،ِيفِأّوِلِالكالِمِووص : همزة القطع

ِو ِ)أ( ِكتبتِفوقِاأللفِهكذا ِمفتوحة ِأو ِكتبتِإمضمومة ِكانتِمكسورة ذا

 مهزةِالقطعِيفِاملواضعِالتاليةِ:ِونتكوِ(،حتتِاأللفِهكذاِ)إ

                                                           

ِعقيل)1) ِمالكِالبن ِابن ِألفية ِْشح )4/518ِ ِاْلمالء ِقواعد ،)ِ ،ِ ِهارون ِالسالم ِعبد ،2ِِصـ،

ِ.33صـ،ِيلِيعقوبِمعجمِاْلعرابِواْلمالءِد/إيم
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ِالعرْشِِ: ءيف األمسا - ِغريِاألسًمِء ِهبمزة ِمبدوء ِاسٍم تِيفِمهزِةِكّل ُِذكرم ِاّلتي ة

أوائلِ،ِ:ِ)،ِويفِمجعِالتكسريِ،ِمثلِِ)أحدِ–أْشفِِ-ِإبراهيم)،ِمثل:ِِالوصلِِ

 ِ.(إياك)،ِوبعضِالضًمئرِمثلِِ(أركانِ،ِأبواب

ِمثل : يف األفعال - ،ِ ِومصدره ِأصلية ذِأخِ:الفعلِاملايضِالثالثيِاملبدوءِهبمزة

 ِ.اِ،ِأكلِأكاًلًِذِأْخِ

ِمثلالفعلِاملايضِالرباعيِعىلِوزنِأفعِمِ- ،ِ ِمنه ِواألمر ،ِ ِ-أبعمدِ:ِلِومصدره

ِ.  اإكرامًِِ–أكِرمِِ-إبعادِ،ِوأكرمِمِ–أبِعدِ

ِِ،ِوأحسنِ.مثل:ِأعىلِ،ِكلِكلمةِعىلِوزنِأفعلِ-

اِ،ِأم)ِِ:،ِمثلِل(أاألدواتِاملبدوءةِهبمزةِماِعداِ)مجيعِاحلروفِو : يف احلروف -

ِ.ِ(إىل،ِِإن

 :املتوسّّّّّطة كتابة اهلمزة -

ترسمِاهلمزةِمتوسطةِعىلِاأللفِيفِِ : رسم اهلمزة يف وسط الكلمة على ألف:أوال -

 :ِاحلاالتِاآلتية

ِسِ،ِمأوىِ،ِفأسِ.بأِِْ:مثلِ،ِإذاِكانتِساكنةِبعدِفتحِ-1

ِكانتِمفتوحةِبعدِساكنِِ-5 ِ:ِاملرأةِ،ِمسألةِ،ِومنهِقولهِتعاىلِ:مثل،ِإذا

اِءِالِْ﴿ اُنِِمْنُِدعم رْيِِـالِيسأمِاْلْنسم ِ.ِ(41ِ:ِ)فصلتِ﴾خم

ِ :ِ،ِومنهِقولهِتعاىل(رِأسألِ،ِز)ِ:مثلِ،ِإذاِكانتِمفتوحةِبعدِفتحِ-3 ﴿ُهوم

ُِتوُبواِإِلمْيِه﴾ اْستمْغِفُروُهُِثمَّ اِفم ُكْمِفِيهم رم اْستمْعمم ِاأْلمْرِضِوم أمُكْمِِمنم ِ(ِ.21:ِِهود)ِأمْنشم
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ترسمِاهلمزةِعىلِواوِيفِاحلاالتِ : يف وسط الكلمة على الواو رسم اهلمزةثانيا: 

 اآلتية:

ِمثلِ:ِ-1 ،ِ ِبعدِضم ِكانتِساكنة ِِإذا ِالِتؤذ ُِيْؤمنِ، ِقولهِجارك ِومنه ،

ٌةِ﴾ تعاىل: اصم صم ِهِبِْمِخم انم لمْوِكم ْنُفِسِهْمِوم ِأم ىلم ِعم ُيْؤثُِرونم ِِ.ِ(9احلرش:ِ)ِ﴿وم

ٌنِِادِ،ِومنهِقولهِتعاىل:الُفؤِإذاِكانتِمفتوحةِبعدِضمِ،ِمثل:-5 ذِّ ُِمؤم نم ﴿أمذَّ

ْينمُهْم﴾ ِِ(ِ.44األعراف:ِ)بم

ِحرفِمّدِِ-3 ِيقعِبعدها ِبعدِفتحِوَل ِكانتِمضمومة ِيملؤِإذا ِمثلِ: ،ِه،

ويكلؤكم
(1)

ِحرفِمّدِ ِبعدها ِفتحِوجاء ِبعد ِكانتِمضمومة ِإذا ِأما ِمثل:ِِ، ،

ِرءوفِ،ِرءومِ،ِفيجوزِفيهاِوجهان:

ِِ:األول ِأنِترسمِعىلِالسطر ِكراهة ِتواِلِاألمثالِ، ِمثل: ِرءوم،ِ، رءوفِ،

ِمِ.2/1/1921وهوِاختيارِجممعِاللغةِالعربيةِيفِقرارهِالصادرِيفِ

ِرؤوفِ،ِرؤوم.ِ:مثل ،أنِترسمِعىلِواوِِالثاني:

ِِ.ِويرتجحِلديناِرأيِجممعِاللغةِالعربية

:ُِنُؤمِ،ِمثلوالِيتصلِماِقبلهاِبًمِبعدهاِِمضمومةِبعدِضم كانتِإذاِ-4
(1)

ِ،

ِ ِيتصلِبًمِبعدها ِقبلها ِفإنِكانِما ِحرفِمّد ِمثل:ِوكانِاحلرفِالذيِبعدها ،

ِ:ِ،ِوفئوسِ،ِففيهاِوجهانِكئوس

                                                           

 ،ِطِدارِالفكرِ.125ِاملحكمِيفِنقطِاملصاحفِأليبِعمروِالداِنِص:ِِ(1)
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ِوإليهِِ،ِ،ِشؤونِرؤوس،ِِ،ِوكؤوسِأنِترسمِعىلِواوِ،ِمثل:ِفؤوسِاألول:

ذهبِابنِقتيبةِالدينوري
(2)

،ِوابنِجني
(3)

القاعدةِالعامةِلكتابةِاهلمزةِ،ِبناًءِعىلِ

ِاحلرفِالذيِقبلهاِلنظرباِاملتوسطة ِوحركة ِِإىلِحركتِها ِعىلِاحلرفِف، نكتبها

ِ الذيُِيناسبِاحلركةِاألقوى.

وهذاِاختيارِجممعِاللغةِِأنِترسمِعىلِنربةِ،ِمثل:ِفئوسِ،ِوكئوس، : الثاني

ِِ،ِوهوِماِنميلِإليهِ.،كراهةِتواِلِاألمثالِِالعربية

ِرءوسِوإن كان ما قبلها ال يتصل مبا بعدها ِمثل: ،،ِِ ِ-أيًضاِ–ففيها

 وجهان:

يفِصبحِِالقلقشنديأنِترسمِعىلِالسطرِ،ِمثل:ِرءوسِ،ِوإليهِذهبِِاألول:

األعشى،ِِوهوِاختيارِجممعِاللغةِالعربيةِيفِقراره
 (4).

ِ

ِالثاِن:ِأنِترسمِعىلِواوِ،ِمثل:ِرؤوسِِ.

ِويرتجحِلديناِرأيِجممعِاللغةِالعربية.

التفاؤلِِ–شاؤمِالتِمثل:إذاِكانتِمضمومةِبعدِسكونِ،ِِ-2
(5. )

 

                                                                                                                                        

 ،ِطِدارِالكتبِالعلميةِ.3/512ِِصبحِاألعشىِيفِصناعةِاْلنشاءِ(1)

 ،ِطِمؤسسةِالرسالةِ.522ِ،ِصِِِ(ِأدبِالكتابِالبنِقتيبة5)

 ،ِطِدارِالفكرِ.29ِعقودِاهلمزِ،ِص:ِِ(3)

لكراهةِتواِلِِ؛،ِوِهذاِماِأجازهِجممعِاللغةِالعربية3ِ/512ِِصناعةِاْلنشاءِِ(ِصبحِاألعشىِيف4)

 مِ.2ِ/1ِ/1921األمثالِيفِاخلطِ.ِانظر:ِقرارِجممعِاللغةِالعربيةِالصادرِيفِ

ِ.31ص،ِمعجمِاْلعرابِواْلمالءِ:ِ(ِينظر2ِ)
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ِعىلِالياء ترسمِاهلمزةِاملتوسطةِ: املتوسطة على الياء )  النربة ( كتابة اهلمزة :ثالًثا

 )النربة(ِيفِاحلاالتِاآلتيةِ:

ِإذاِكانتِساكنةِبعدِكِّس،ِمثل:ِِِجئتِ،ِِشئتِ. .1

ِالرئِاسةِ،ِالِذئابِ.ِ:إذاِكانتِمفتوحةِبعدِكِّسِ،ِمثل .5

ِِمئونِمجعِمائةِ.ِ:مثلِ،إذاِكانتِمضمومةِبعدِكِّسِ .3

ئيِِ: مثل،ِإذاِكانتِمكسورةِبعدِكِّسِ .4  .هدِّ

ِ،ِمثلِشًمئلِ،ِوقائعِ.ِإذاِكانتِمكسورةِبعدِساكن .2

ِ،ِمثلِزئريِ،ِلئيمِِ.ِإذاِكانتِمكسورةِبعدِفتح .2

ِ،ِمثل:ُِسئلتِ،ُِرئـِيِ.ِإذاِكانتِمكسورةِبعدِضم .8

ِ،ِمثل:ِمشيئةِ،ِبيئةِ.ِإذاِكانتِمفتوحةِبعدِياءِساكنة .2

ِاملتوسطةِعىلِالسطرِ:  كتابة اهلمزة املتوسطة على السطر :رابًعا - تكتبِاهلمزة

 :ِيفِاحلاالتِاآلتية

 ،ِبراءةِ،ِعباءة.ِحلرفِالذيِقبلهاِألفِِمثل:ِقراءةإذاِكانتِاهلمزةِمفتوحةِوا -4

 .مقروءةِ،ِمروءةِِ:إذاِكانتِاهلمزةِمفتوحةِوماِقبلهاِواوِ،ِمثل -0

ِوُتكتُبِِ: آخر الكلمةاهلمزة )املتطرفة( يف - ،ِ ِالكلمِة ِآخِر ِيف ِتأِت ِمهزٌة هيم

ِكًمِيفِاحلاالتِاآلتيةِ:،ِبحسِبِحركِةِاحلرِفِاّلذيِقبلمهاِ

أِِ-1 ِاحلرفِالذيِقبلمهاِمفتوًحاِ،ِمثل:ِقرم ِ.ِ،ِنشأُتكتبِعىلِألفِإذاِكانم

ِالذتُِِ-5 ِاحلرف ِكانم ِإذا ِمنقوطة ِغري ِياء ِمثُل:ِكتبِعىل ،ِ ِمكسوًرا ِقبلمها ي

اطِئ ِ،ُِمستهِزئِ،ُِقِرئِ.ِشم
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ِاحلرفِالذيِقبلمهاِمضموًماِ،ِمثُل:ِتكافؤِ،ِتباُطؤ.ِ-3  ُتكتُبِعىلِواٍوِإذاِكانم

ِاحلرفِالذيِقبلمهاِساكنًاِ،ِمثُل:ِسًمءِ،ِبناء.ِ-4 ُِتكتُبِعىلِالّسطِرِإذاِكانم

 :فإنها تكتب على النحو التالي ، أما إذا جاءت اهلمزة املتطرفة منونة بالفتح -

ِاهلمزِةِإذاُِسبقمتِِ-1 طِرِبدونِألفِبعدهاِ،ِوُيرسُمِالّتنوينِفوقم ُتكتُبِعىلِالسَّ

ِ،ِمثل:ِسًمًءِ،ِبناءًِ ِ.ِِبألِفِمدٍّ

ِمثُل:ِِ-5 ،ِ ِالفصِل ِحروِف ِمن ُِسبقمتِبحرٍف ِإذا ِالّسطِر ِعىل ِاهلمزُة وُتكتُب

ِجزًءاِ،ِبدًءاِ.

ِإِ-3 ِنربةٍ ِعىل ِاهلمزُة ِحروتكتُب ِمن ُِسبقمتِبحرٍف ِالوصلِِذا ِويوصُلِِِف ،

ِ.كفًئا،ِ،ِمثُل:ِعبًئاِحلرُفِاّلذيِقبلِاهلمزِةِباأللِفِا

 يف األفعال )ا( أو طويلة )ى( رسم األلف ممالة -
(1) 

: 

ِماضٍِ ِفعل ِتبًعاِِِكل ،ِ ِممالة ِأو ،ِ ِطويلة ِألًفا ِترسم ِبألفِلينة ِخمتوم ثالثي

ِ:ألصلهاِالواويِأوِاليائيِ،ِويعرفِذلكِباألمورِاآلتية

ِِِِِِ ِمضارعهاأ ،ِ ِشكا ،ِ ِدعا ،ِ ِرجا ِمثل: ِبمضارعِالفعلِ، ِيرجوِ،ِـ :ِِ،ِ يدعو

ِاملايضِ،يشكو ِيف ِطويلة ِألًفا ِفرتسم ِواويِ، ِأصلها ِاملذكورة ،ِ فألفِاألفعال

،ِجيريِفألفِاألفعالِمنقلبةِعنِياءِ،ِِ،ِجرىِمضارعها:ِيقيضقضِواألفعال

ِ.ِاِممالةِيفِاملايضفرتسمِألفًِ

                                                           

رِمنِكتابتهاِحتتِاأللفِينبغيِالتفرقةِبنيِالياءِواأللفِاللينةِبالتأكيدِعىلِوضعِنقطتنيِواحلذِ(1)

ِاللينةِ.



- 272- 

 

ِ،ِعالِ،ِِبِـِبمصدرِالفعل:ِِِِِِِ اِ،ِالعلوِ،ِفرتسمِألفًِِالغزوِدر:صاملمثل:ِغزا

ِمنقلبةِعنِواوِ،ِواألفعال السعيِ،ِِ:ِمصادرهاِ،سعىِ،ِجرىِِ:ِطويلة؛ِألهنا

ِ.فألفهاِمنقلبةِعنِياءِ،ِفرتسمِألًفاِممالةِيفِاملايض،ِاجلريِ

ِ:ِدنوتِ،ِجِــِباتصالِالفعلِبضًمئرِالرفعِاملتحركةِأوِألفِاالثننيِمثل:ِدنا

ِ ،ِ ِواو ِعن ِمنقلبة ِالسابق ِالفعل ِفاأللفِيف ،ِ ِدنوا ،ِ ِدنون ،ِ ِألًفاِدنونا فرتسم

مشيتِ،ِمشيناِ،ِمشنيِ،ِمشياِ،ِألفهِمنقلبةِعنِياءِ،ِِ:ِمشىِ:،ِوالفعلِةـويلـط

وهناكِأشياءِأخرىِيستدلِهباِعىلِأنِاأللفِمنقلبةِعنِياءِيفِِ،ِفرتسمِألفهِممالة

ِ:االسمِوالفعلِمًعاِ،ِوهي

ِ.الورىِ،ِوعىِ:ِيكونِفاءِاالسمِأوِالفعلِحرفِالواوِ،ِنحوـِأن1ِِ

وى.ِ:ِـِأنِيكونِعنيِاالسمِأوِالفعلِحرفِالواوِ،ِنحو5ِ ُِطوىِمنِاجلم

ِ.فعلِاألذىِى:ِأبِأنِيكونِفاءِاالسمِأوِالفعلِحرفِاهلمزةِ،ِنحوِ-3

ِ:ِرأىِ.ِأنِيكونِعنيِاالسمِأوِالفعلِحرفِاهلمزةِ،ِنحوِ-4

ِفرتسمِألفهِاملتطرفةِألًفاِممالةِ،ِِ:ِالفعلِعنِثالثةِأحرفإذاِزادِاالسمِأوِ -2

ِ،ِفإذاِىلـاشرتىِ،ِأعمىِ،ِأعِ:ِدونِالنظرِإىلِأصلهِ،ِماَِلِيكنِقبلِألفهِياءِ،ِمثل

ِفإهن ِياء ِألفه ِقبل ِألفًِِاكان ِطويلةترسم ِاألمثالِا ِتتواىل ِلئال ِمثلِ، ،ِِ،ِ ِأحيا :

ِ.ِا،ِثريَِِّ،ِهداياِاستحيا،ِدنيا
ِ

ِِِِِِِِ*ِ*ِِِِِِِِِ*ِ
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 عالمات الرتقيم

ِالقارئِِِِِِِِِِِِ ِتساعد ِألهنا ِ؛ ِالعِصية ِالكتابات ِيف ِرضورية ِالرتقيم عالمات

ِبكلِسهولةِويِّس،ِولئالِيقعِ ِأوِيسمعِفهًًمِصحيًحا ِيقرأ والسامعِعىلِفهمِما

ِالقاريِيفِعنتِوعناءِيفِفهمها.

ِالكالمِأوِفعدمِمراعاةِعالماتِالرتقيمِيؤديِإىلِغموضِأوِاضطرابِيف

ِكالمِ ِبني ِالتمييز ِعدم ِأو ،ِ ِاملعنى ِتغيري ِإىل ِأو ،ِ ِواجلمل ِاأللفاظ ِتداخل إىل

ِالكاتبِوالكالمِاملنقولِ.

 نعرض أهم عالمات الرتقيم ومواضعها: -

ِ:يفِاملواضعِاآلتيةِوتكونِ،ِ()،ِوترسمِهكذاِ:ِالفصلةِأوِالفاصلة-1

قارئِعىلِرأسِكلِمجلةِوقفةِمعناهاِلتمييزهاِ،ِوليقفِالِبنيِاجلملِاملتصلِ-أ

،ِهوِالفصلِليسِِ،ِمعجزِيفِألفاظهِومعانيهِخفيفةِ،ِمثل:ِالقرآنِكالمِاهللِتعاىل

ِباهلزل.

ِبِـِبنيِاملفرداتِالتيِتُِ ِفصِّ ِ:فيدِالتقسيمِ،ِمثل:ِالعلومِالرشعية،ِأوِتُِِلِاملجملم

ِ،ِتفسري.ِ،ِحديثِفقه

طالتِمجلةِالرشطِِوجوابهِإذاِ،ِأوِبنيِالقسمِجِـِبنيِمجلةِالرشطِومجلةِاجلزاء

ِمثل ِالقسمِ، ِِ:ِأو ِالناسِوالوقوفِبجانبهم ِعىلِمساعدة ِإنِكنتِقادًرا فالِ،

ِترتددِيفِمساعدهتم.

ِ.ِدِـِبعدِالنداءِ،ِمثل:ِياِحممدِ،ِاعبدِربكِ،ِواتقِاهللِحيثًمِكنت
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ـِالفصلةِأوِالفاصلةِاملنقوطةِ،ِوترسمِهكذاِ)ِ؛ِ(ِوتوضعِبنيِمجلتنيِتكون5ِِ

ِسببًِإح ِلألخرىدامها ِنتيجة ِأو ِ،ِِا ِجمتمع ِيفِكل ُِسبَّة ِوآكله ِاحلرام ِإن ِمثل: ،

ِفيذهبِبربكةِالبيوتِوخريها.

ِالنقطة3 ِ)ِـ ِ،ِوتسمىِالوقفةِأوِالقاطعةِ،ِوترسمِهكذا
.

وتوضعِيفِهنايةِِ،ِ(ِ

،ِِ:ِالعلمِنورِاجلملةِالتامةِاملعنىِ،ِالتيِاستوفتِكلِأركاهناِومكمالهتاِ،ِمثل

ِ.الِهيدىِلعاصٍِِونورِاهلل

ِالنقطتانِ،ِوترسمِهكذا4ِ ِبعدها:)ِـ ِتوضيحِما ِِ(ِوالغرضِمنها ًمِع،ِومتييزه

ِ:ِ،ِوأهمِمواضعهاِقبله

ِـِبنيِالقولِواملقولِ،ِمثل:ِق ِاهللاتَِّقِ:ِ)ِ(صىلِاهللِعليهِوسلم)سولِاهللِلِروأ

ِ ُِكنْتم ْيُثًمم (حم
(1)

.ِ

،ِومضارعِ،ِِةِأقسام:ِماضٍِبِـِعندِإرادةِالتقسيمِوالرشحِ،ِمثل:ِالفعلِثالث

ِوأمرِ.

مثل:ِأناِ،ِأنتِ،ِ،ِكقولك:ِالضًمئرِكلهاِمبنيةِِ(،جِـِبعدِلفظيِ)ِمثلِ(ِوِ)نحو

 هو.

مطهرةِللفمِ،ِِ:ِ:ِللسواكِفوائدِكثريةِدِـِلبيانِأنِماِبعدهاِْشحِملاِقبلهاِ،ِمثل

ِمرضاةِللربِِ،ِرائحةِطيبةِ.

ِاِـمِهبـايةِاجلملةِاملستفهـوضعِيفِهنوتِ(،ـِعالمةِاالستفهامِ،ِوترسمِهكذاِ)؟2ِ

                                                           

ِةِالنَّاِسِ،ِحديثِرقمِِ(1) م ِيِفُِمعماْشم اءم اِجم  1928ِسننِالرتمذيِ،ِأبوابِالربِوالصلةِ،ِبماُبِمم
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ِمثل: ،ِ ِقرأتِالقرآنِِعنِيشء ِهل ِتسافر؟ ِمتى ِالبيتِ؟ ِيف ِمن ِ؟ ِهنا أحممد

ِ.ِالكريمِ؟

ـِعالمةِالتعجبِ،ِوترسمِهكذاِ)ِ!ِ(ِوتوضعِبعدِاجلملِالتىِيعربِفيهاِعن2ِِ

،ِِالتعجبِأوِالدهشةِأوِالتأثرِبفرحِ،ِأوِحزنِ،ِأوِتعبِ،ِأوِاستغاثةِ،ِأوِدعاء

ِيالهِمنِأَلِِمثل: ،ِ ِإسالماه! ِوا ،ِ ِعظمىِ! ِلقوة ِإهنا ،ِ ِأحسنِأدبِالرجلِ! ما

ِشديدِ!ِ.

ِوألفاظ8ِِ ،ِ ِاملعرتضة ِاجلملة ِبينهًم ِويوضع ،ِ )ِ (ِ ِوترسًمنِهكذا ،ِ ِالقوسان ـ

ِ.ِحو:ِمِص)ْشفهاِاهلل(ِأمِالدنيااالحرتاسِ،ِوالتفسريِ،ِن

ِـ2ِِ ِالنصوصِِوتوضعِبنيِ،" "عالماتِالتنصيصِ،ِوترسمِهكذا إشارتيها

ِولِ.لِ،ِأوِقِم،ِكآيةِ،ِأوِحديثِ،ِأوِحكمةِ،ِأوِمثِمِايرادِنقلهاِحرفيًِِّيالت

ِ(ِوتوضع9ِ ِــ (ِ ِوترسمِهكذا ،ِ ِالرشطة ِطالِالركنِِـ ِإذا ،ِ بنيِركنيِاجلملة

األولِألجلِتسهيلِفهمهاِ،ِِنحو:ِاملوظفِاألمنيِ،ِالذيِيتقنِعملهِِ؛ِمنِأجلِ

ِ.ِوطنهِودينهِــِِعظيمِالشأن

ِ

*ِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِ*ِ
ِ

ِ
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 امساملبحث اخل
 

 شعريةخمتارات 
 

 من اختيار
 أ.د/ حممد خمتار مجعة

 افـوزير األوق
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 -قصيدة اللغة العربية حلافظ إبراهيم: :أوال

 

ــ ــُتِلنْفِس ْع صــاِِتِـرجم مــُتِحم ِيِفاهتَّ
 

ــْبُتِحيــاِِتِ ِ ــْوِميِفاْحتمسم ِونادْيــُتِقم
 

ــباِبِ ــوِنِبُعقــٍمِيفِالشَّ مم ِوليتمنــيرم
 

ــوِلِِعــداِت ِ ْعِلقم ِقمــُتِفلــمِأجــزم ِعم
 

لمدُتِوملَّاَِلِأِجْدِلعرائسـ ِيِِرجـااًلِـوم
 

ـــــــــاِِتِ ِ أمْدُتِبن ـــــــــاًءِوم ِوأمكف
 

ِاهلل  ِاِوغايــةًِلمفًظــِوِســعُتِكِتــابم
 

ــهِوِعظــاِتِ  ــْقُتِعــنِآٍيِب ــاِِض ِوم
 

صـِفِآلـةٍِ  ِعـنِوم ِفكيفِأِضيُقِاليومم
 

نِْســــيِقِأســــًمٍءِملُْخرت  ِعــــاِتِوتم
 

ــاِ ــامنأن ــدرِك ــائهِال ِالبحــرِيفِأحش
 

ِفهلِساءلواِالغواصِعـنِصـدفاِتِ
 

ــني  اِس ــبىلِحمم ــىلِوتم ــمِأب حيمُك ــاِوم ِفي
 

ِالــّدواُءِأســاِِتِ   ــزَّ ِومــنْكْمِوإْنِعم
 

ــــوِنِللّزمــــاِنِفــــإّنني  ِفــــالِتمكُِل
 

فـــاِت   ِوم ـــنيم ِأخــاُفِعلـــيكمِأنِحتم
 

ــرِبِِعــزًِّ ــةًًِِاأرىِلِرجــاِلِالغم نعم ِومم
 

ـــواٌمِب ِ ِأق ـــزَّ ـــاِتِوكـــمِعم ُِلغ ـــزِّ ِِع
 

ـــم  ُه ـــْواِأهلم ـــِأتم نهنً فم ـــاملُعِجزاِتِتم ِاب
 

ِتِ   ـــالكلًِمم ِب ـــأتونم ـــتمُكْمِت ـــاِلي ِفي
 

ـرِبِناِعـٌبِ  ِأُيطِرُبُكمِمنِجانِـِبِالغم
 

يـــاِت   بيـــِعِحم أديِيفِرم ـــوم ُِينـــاديِبِ
 

ــ  ِيوًم ــريم ِالطَّ ْزُجــرونم لِمــُتمُِِاولــوِتم ِعم
 

ةٍِ  ـــرم ْث ـــْنِعم ـــهِِم ـــًمِحتتم ـــتاِتِِب ِوشم
 

ــقمىِاهللُِيف ِس ــًمم ْعُظ
ــرةِِِأم ــِنِاجلِزي ْط ِِبم

 

ــــاِِتِِ ن ِقم ــــنيم ــــاِأنِتل ِعليه ــــزه ِع ِيم
 

ـــه ِفْظُت ـــبىِلِوحم ِِوداِديِيفِال ِفْظـــنم ِحم
 

ـــ ِ س ـــِمِاحلم ـــٍبِدائ ـــّنِبقل ِراِتِـمهُل
 

ْرِبِوالش ِالغم ْرُتِأمهلم ِرُقُِمْطـِرٌقِـوفاخم
 

ـــراِتِ ِ ـــِمِالنَِّخ ِاألمْعُظ ـــكم ـــاًءِبتل ي ِحم
 

ـــِأرى  ْزلمًق ـــِدِمم
رائِ ـــوٍمِباجلم ِي ـــلَّ ِاك

 

ـــاةِِ  ـــدنينِيِبغـــرِيِأن ـــرِبِي ِالق ـــنم ِِم
 

ُعِللُكّتــاِبِيفِِمصــ  ــّجةًِـوأســمم ِضم ِرم
 

ــــاِت   ــــائِحنيُِنع ُمِأّنِالصَّ ــــأعلم ِف
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ِعفــاِاهللِعــنهمُِ-أمهيُجــرِِنِقــوِمي 
 

ـــــرواةِِ  ـــــِلِب ـــــةٍَِِلِْتّتص ِإىلِلغ
 

ى  م ِرسم نِجِفيهـاِكـًمم ِاالْفرم ُِ ة ْتُِلوثم م ِرسم
 

ــراِتِ   ــيِلُِف س ــاعيِيفِمم ــاُبِاألف ُِلع
 

ِسـبعنيُِرْقعـةًِِ  ـمَّ ْتِكثمْوٍبِضم ِفجاءم
 

ــــاِتِ   ــــواِنِخُمتلف لةِمِاألمل ــــكَّ ِمش
 

 ِ عشم مـُعِحافِـٌلِـإىلِمم ِالُكّتـاِبِواجلم ِِر
 

ـكاِِتِ   ْسـِطِشم ِبم ْطُتِرجائِيِبمعـدم ِبمسم
 

ــبىِل ِيفِال ــتم ــُثِاملمْي ــاةٌِِتبع ي ــاِحم ِفإّم
 

ــاِت ِ ــوِسُِرف ُم ــكِالره ــُتِيفِتل ِوُتنبِ
 

ــــاٌتِالِقي  ــــاِممم هُِوإّم ــــةِمِبمعــــدم ِامم
 

ـــْسِبمـــًمِتِ  ْمـــِريَِلُِْيقم ِممـــاٌتِلمعم
 

 

ِ*ِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
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 حلافظ إبراهيم : " مصر تتحدث عن نفسها "قصيدة: ثانيا :

ــــ يًع ِمجم ــــرونم نُظ ــــُقِيم ل ِاخلم ــــفم قم ِاوم
 

ِاملْجــ  واِعــدم ِأمبنــيِقم يــفم حــديكم ِِدِوم
 

هرِِ ـــدم ـــالِِفِال ـــراِمِيفِس ـــاُةِاألمه ُبن ِوم
 

ِعِِ  ـــالمم ـــوِنِالكم فم ـــّديكم ِالتمحم ـــدم ِن
 

ــ ــِرِقِالشَّ ف ــالِءِيفِمم ــاُجِالعم ــاِت ِرِقِـأمن
 

ُدّرات  ــــُوم ــــُهِفِمــ ــــرائُِدِعِِــ ِقديــ
ِ

ــــأمن ـــــ ِاِْللِمـاِإِنِقم رم ِــــــدَّ ــــُهِممم ِاِتــ
 

ِبمعـدي  أسم ُعِالـرم رفم ِيم قم ِالِتمرىِالرشم
 

مــــــم ِــــــاِرم ِسم راحم ِليًًمِــــــاِنِراٍمِوم
 

ـــدي  ـــُةِاهللمُُِجن ـــديٍمِِعنايم ـــنِقم ِِم
 

ـــكِم غم ولِمـمِبم جـــتِدم ِوم َّ ـيلم تـــٌةِعم ِارم
 

ِزالِم  ـّديـــُثمَّ ُِعقبـىِالتمعم تِلـكم ِتِوم
 

ٌةِكمس نــــيُِحــــرَّ ُِتُِقيــــوديـرِْـــــإِنَّ
 

ــّدي  طَّعــُتِقِ قم ُِرقبــىِالِعــداِوم غــمم ِرم
ِ

ِ ِجمم ــــإِنَّ ــــديِيفِاألولِمـ ـــٌقِـ ري ِياِتِعم
 

ـــمِم  ـــنِلِمـ ــديـ جمم ــاِتِوم ِأولمي ــلم ُِهِِمث
ِ

ـــأمت قِمـ ـــراِنِوم يـ ـــدِطموم ـــُتِحمِـ ِياِتـ
 

ـــيفِمِِ  ــغـ ِأمبُل ُِرشــديِراٍسَِلم ــومم ِاليم
 

ـــاءِم ِامل ـــِردونم ـــمِيم ُ هنَّ
ـــدِلِأم ِالعم ـــنم ِأمِم

 

ـــــــفوًِ  ِِورديِاصم رم ـــــــدَّ أمنُِيكم ِوم
 

ــ ِاألُس ــونم ــمُِيطلِق ُ ِأمهنَّ ــقِّ ِاحلم ــنم ِدمِـأمِم
 

ــــــــــِمنهُِ  أمنُِتقم ُِأسـمِوم ـــــيَّدم ِديـ
 

ظِم ـــنم ِالــ ـــلِمـرم ِـ أمرشم ـــُهِِلِفم ــائيـ ِأمبن ِدم
 

 ِ شم ــــفم ــــّدواِإىِلِالعُِــ ـــدِِّــ ِشم ِالِأميَّ
 

ــ ــًمِال ــّدِـإِنَّ ــوىِال ــنُِق ٌةِِم ــوَّ ُِق قه ِيانِِحم
 

ــ  ــديـأممض ِِهن ــيمضم ِأمب ــلِّ ــنُِك ِىِِم
 

ـــقِم عِمــــ ـــدِوم يِبٍِّـــ
ِأم ــلِّ ــالِبُِك ِدُتِالُع

 

عـديــِمنِِرج  ِوم أمنِجزواِاليمـومم ِاِلِفم
 

ا األمخـالِقِوم ـىلِالِعلـِمِوم ولمتيِعم ِرفمعواِدم
 

ـــالِعلُمِ  ِجُيـــديفم ـــيسم ُهِلم حـــدم ِوم
ِ

ــُنِنمجت ـــنمح ــــ وقًِف ــُرِاآلراءُِِااُزِمم عُث ِتم
ِ

ث  عم ُةِالـــــفيــِهِوم أِيِتُِـــــرم ِرديــــــرم
ِ

ِقف ِاحلمِـــواِفيــفم ـةم قفم اــــِهِوم ِرمـوازِمِوم
 

ـــجانِبمي  ـــِهِبِعِمـــ ِةِاملُْسِــ ـــتِمزمم ِِعدِِّـــ
 

ِ

*ِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِ*ِ
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