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ْْحَنِِِاهللِبِْسمِِ ِحيمِِِالرَّ ِالرَّ
 

َِِِِِِلِأ ْ ْحِِِلَِصْدِريَِوَيِّسِّ ِاْْشَ ِْمِريَربِّ

ِ ِلَِساِِنَِيْفَقُهواَِقْوِِلَِِواْحُلْلُِعْقَدًةِِمنِِْ
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِ(52ِ-52)طه:ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
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 ن الرحيمبسم اهلل الرمح
 

 ـمــــديـــتق

 

َمِبِاْلَقَلمِِِ"احلمدِهللِ ْنَساَنَِماََِلَِْيْعَلْمِ*ِِالَِّذيَِعلَّ َمِاْْلِ ْنَساَنِِ"،ِِ"َعلَّ َخَلَقِاْْلِ

ِ*ِ ِاْلَبَياَن َمُه ِبلسانِعريبِمبنيِغريِذيِِ"َعلَّ ،ِ ِلكلِيشء ِتبياًنا ِالقرآن ِوأنزل ،

ألنبياءِواملرسلنيِسيدناِحممدِعوجِ،ِوالصالةِوالسالمِعىلِأفصحِاخللقِخاتمِا

لهِوصحبهِومنِتبعِهداهمِوسارِعىلِهدهيمِإىلِآوعىلِ،ِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِ

ِيومِالدينِ.ِ

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

ِسبحانهِ ِاحلق ِحيثِيقول ،ِ ِبحفظه ِتعاىل ِاهلل ِبإذن ِحمفوظة ،ِ ِإعجازه ومكمن

افُِظونَِِ"اىلِ:ِوتع اَِلُهِحَلَ ْكَرَِوإِنَّ ْلنَاِالذِّ اَِنْحُنَِنزَّ :ِ(ِ،ِويقولِسبحانه9)احلجرِ:ِِ"إِنَّ

ُِقْرآِ" َِأْنَزْلنَاُه ا ِإِنَّ َِتْعِقُلوَن ُكْم ِلََعلَّ َِعَربِيًّا ِِ"ًنا :ِ ِسبحانه:ِِ(5)يوسف ِويقول ،

"ِ
َلْتَِآَياُتُهُِقْرآكِ ،ِويقولِسبحانهِ:ِ(3)فصلتِ:ِِ"َلُمونََِقْوٍمَِيعًِْناَِعَربِيًّاِلَِِتاٌبُِفصِّ

ِِ"(ِ،ِويقولِسبحانهِ:113ِ)طهِ:ِِ"ًناَِعَربِيًّاَوَكَذلَِكَِأْنَزْلنَاُهُِقْرآ" ُقْرَآًناَِعَربِيًّاَِغرْيَ

ُهْمَِيتَُّقونَِ ِ(ِ.52)الزمرِ:ِِ"ِذيِِعَوٍجَِلَعلَّ

لِوالِشكِأنِحفظِالقرآنِيتبعهِحفظِلغتهِ،ِوقدِبنيِاحلقِسبحانهِأنِنزو

ِ)صىلِاهللِ ِنبينا ِخماطبا ِيقولِسبحانه ،ِ ِترشيفِوتكليفِألهلها القرآنِبالعربية

َِلِذْكٌرَِلَكَِولَِقْوِمَكَِوَسْوَفُِتْسَأُلونَِِ"عليهِوسلم(ِ:ِ ُه (ِ،44ِ)الزخرفِ:ِِ"َوإِنَّ
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فكانِسيدناِ،ِوقدِأدركِأصحابِسيدناِرسولِاهللِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِذلكِ

ِاخلطابِ)ريضِاهلل ِبن ِعمر ِومرَّ ِدينكم، ِمن ِفإاها ِالعربية ِتعلموا ِيقول: ِعنه(

ِفقالوا:ِ ِفالمهمِعىلِذلك، ِيتعلمونِالرميِفيخطئون، )ريضِاهللِعنه(ِعىلِقوم

ِمتعلمني" ِقوم ِخلطؤكمِيفِِ"إنا ِفقالِ)ريضِاهللِعنه(: ِالرفع، ِحقه بنصبِما

ِمنِخطئكمِيفِرميكمِ،ِوكتبِإليهِسيدناِأبوِموسىِاألشعر يِلسانكمِأشدِعيلَّ

ِ،ِفكتبِإليهِ:ِارضبِكاتبكِسوًطاِ ا ِلغويًّ )ريضِاهللِعنه(ِكتاًباِفوجدِفيهِحلنًا

ِواعزلهِعنِعملكِ.

فاللغةِالعربيةِهيِوعاءِالقرآنِالكريمِ،ِومفتاحِفهمهِ،ِوفهمِالقرآنِالكريمِ

ِيتمِ ِال ِوما ،ِ ِالعربية ِاللغة ِبتعلم ِإال ِيتم ِوال ،ِ ِفرضِواجب ِالنبوية والسنة

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

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

ِواملفِّسِأنِيكونِمدرًكاِألرسارِاللغةِوفقهِاللغةِوليسِعاملًاِيفِاللغةِفقط.

ماِالِيستغنىِعنهِِويفِهذاِالكتابِنقدمِمنِأساسياتِاللغةِالعربيةِومجالياهتا

ِعامِ ِحيتمله ِما ِيفِحدود ِغريِمتخصصِ، ِكانِأم ِمتخصًصا باحثِأوِكاتبِ،

ِالربامجِ ِمن ِواحد ِتدريبي ِبرنامج ِأو ِاْلسالمية ِالثقافة ِبمراكز درايسِواحد

التدريبيةِاملتكاملةِبأكاديميةِاألوقافِالدوليةِلتدريبِاألئمةِوالواعظاتِوإعدادِ

ِاملدربنيِ.

ِاملفصلةيفِالنأيِبهِعنِالتفريعاتِواحلوايشِوالنقاشاتِالعلميةِوقدِاجتهدناِِِِِِ
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بغيةِالتيسريِعىلِاملستهدفنيِهبذاِالكتابِ،ِحيثِعملناِعىلِأنِيكونِيفِمتناولِ

أوسعِْشحيةِممكنةِمنِالساعنيِإىلِضبطِلغتهمِحتدًثاِوكتابةِ،ِمؤملنيِأنِيكونِ

ِإضافةِيفِبابهِويفِخدمةِلغةِالقرآنِالكريمِ.

ِمنِوراءِالقصدِوهوِاملوفقِواملستعانِ،،،واهللِ

ِ

 

 
                                                                  حممد خمتار مجعة                                                  / أ.د

 وزير األوقاف
 رئيس اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية

 وعضو جممع البحوث اإلسالمية
 زهر الشريفباأل
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 القضايا النحوية
 
 
 بقلم

 

 أ.د/ عوض إمساعيل عبد اهلل
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 تعريف علم النحو

 

ِ . القصدِ،ِواملثلِ،ِوالتشابهِ: النحو لغة -

ِباملقاييسِاملس:اصطالحاو - ِاملستخرج ِالعلم ِالعربِهو ِكالم ِاستقراء ِمن تنبطة

املوصلةِإىلِمعرفةِأحكامِأجزائهِالتيِائتلفِمنهِ
(1)

ِِ.ِ

 :أقسام الكلمة -

 .االسمِ،ِوالفعلِ،ِواحلرفِ:اعِهيالكلمةِجنسِحتتهِثالثةِأنوِِِِِِِِِِ

الذيِيقعِيفِاللسانِالعريبِ،ِوهوِِدلِعىلِمسمىِمنِغريِاقرتانِبزمانماِ :فاالسم

ِ.ِ،ِالصالةِ،ِالكتابِحممدِ:كِنحوأوِغريِذل،ِِا،ِأوِخربًِِ،ِمبتدأِِأوِمفعواًلِفاعاًلِ

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

حيثِإنِمعناهِالِيظهرِإالِباقرتانهِ،ِماِدلِعىلِمعنىِيفِغريهِالِيفِذاتهِِ:واحلرف

عنىِ،ِفهذهِوغريهاِحروفِالِمِ،ِمهزةِاالستفهامِ،ِهلِنِْمِِِ:بكلمةِأخرىِنحو

ِ.هلاِإالِباقرتااهاِبًمِبعدها

ِالفعلِواحلرفِبخمسِعالمات : عالمات االسم - ِقسيميه ِعن ِاالسم ِ،ِيتميز

 ِِِِ:ِأشارِإليهاِابنِمالكِيفِقوله

ِلحصـِسمِمتييزٌِلالوُمْسنٍَدِِِِِِِِِوالتنويِنِوالِنداِوألِرِِّبِاجل

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

 .ِلدخولِعاملِاجلرِعليهِ،ِسواءِكانتِعالمةِأصليةِأوِفرعيةِنتيجة

                                                           

 .1/55ِِن،ِْشحِالصبانِعىلِحاشيةِاألشمو1/2ِِْشحِاألشموِنِعىلِاأللفيةِ(1)
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أوِإضافةِأوِتبعيةِ.ِوقدِاجتمعتِالعواملِالثالثةِِاوسواءِكانِالعاملِحرفًِِِِ

ِحيِمِِاهللبِْسِمِِ"ِ:يفِالبسملة ْْحـَِنِالرَّ رِالباءِ،ِجمرورِبحرفِاجلِ"اسم"فـِ،ِِ"الرَّ

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

ِبالتبعيةِللفظِاجلاللةِألنهِنعتِلهِ،ِوكذلكِ)الرحيم(ِ.

 . التنوين:العالمة الثانية -

،ِلغريِتوكيدِااِووقفًِوتفارقهِخطًِِاهوِنونِساكنةِزائدةِتلحقِآخرِاالسمِلفظًِِِِِِِِ

،ِوقدِِحقيقةِنحو:ِعيلِوعباسِاقهِالتنوينِقدِيكونِآخرًِالذيِيلحوآخرِاالسمِ

،ِواخلاءِيفِكلمةِأخِ،ِوامليمِيفِكلمةِِ"بتنوينِالدالِيفِكلمةِيدِاِحكًًمِيكونِآخرًِ

ِال ِالكلًمتِحذفتِمنها ِهذه ِفإن ِأبِ، ِيفِكلمة ِوالباء ،ِ ِوبقيتِالعنيِدم مها

ِ.ِأواخرِهلاِحكًًمِ

 . : النداءالعالمة الثالثة -

ِبالنداوليسِاملرا ِبلِاملراد ِعىلِاالسم ِدخولِحرفِالنداء ِجمرد ِبه ِكونِد ء

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

ِِِتعاىل:واحلرفِحنيِحيذفِاالسمِاملنادىِنحوِقولهِ َِلْيَتَِقْوِميَِيْعَلُموَن َِيا

هِالِللنداءِ،ِوقالِبعضهمِللتنبيِهناوقدِوجهواِذلكِعىلِأنِ)يا(ِِ(،52يس:ِ)

ِقومِليتِقوميِ:هيِللنداءِولكنِاملنادىِحمذوفِتقديره ِيا ومنِشواهدِنداءِ،

ِقِِاالسمِيفِالقرآنِالكريمِقولهِتعاىلِ ِاتَّ اِالنَّبِيه َ وقولهِِ(،1:األحزاب)اهللَياَِأهيه

ِبَِسالَمٍِتعاىلِ ِاْهبِْط ُِنوُح ِهود)َِيا ِتعاىلِ(،42ِ: ِيَِِوقوله ِِجْئَتنَاَِقاُلوْا َِما ُِهوُد ا

23ِ:هود)ِبَِبيِّنَةٍِ ِتعاىل(، ِوقوله :َِِما َك رْتُ ِنَّ َِأن َِتْأُمُرَك َِأَصاَلُتَك ُِشَعْيُب َِيا َقاُلوْا
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ِ ِآَباُؤَنا ِِ(،28:هود) َيْعُبُد ِاأللفاظِالتيِدخلتِعليها ِِ"فكلِهذه ِ،ِاسمِ"يا

ِ.ِبدِأنِيكونِاسًًمِِهكذاِكلِمنادىِالو

 .ول )أل( قب:العالمة الرابعة -

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

ِالرجلِ،ِالبيتِ،ِالضيفِ.:،ِتقولواالستفهاميةِ

  . اإلسناد إليه :العالمة اخلامسة -

ِسواءِأي ِالفائدة ِتتمِبه ِأنِيسندِإىلِاالسمِما نحوِقولهِِكانِاملسندِفعاًلِ:

ِِ:ِتعاىل َِتتَِِّاهللَوَقاَل ِالَ ِاْثننَْيِ ِإِلـَهنْيِ فـِ)قال(ِفعلِولفظِ،ِ(21:النحل)ِِخُذوْا

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

أوِمجلةِنحوِقولهِِ،سندِإليهِاسمِآخرِهوِ)رسول(أفـِ)حممد(ِاسمِ،ِ(59:الفتح)

ْكمِِِاهللوَِِتعاىل: ُِمَعقَِّبِحِلُ ِالَ أسندِِفـِلفظِاجلاللةِاسم،ِ(41:الرعد)ِِهِِحَيُْكُم

ِإليهِمجلةِ)حيكم(ِ.

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
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 كل قسم اتأقسام الفعل وعالم

ِالفعلِمنِحيثِاقرتانهِبالزمنِثالثةِأقسامِ:ِِِِِِِ

 دلِعىلِحدثِوقعِقبلِزمنِالتكلهمِ.ِوهوِما،  ماٍض :أحدها -

 ن :الفعل املاضي له عالمتا: عالمة الفعل املاضي -

ِِ:األوىل - ِتعاىل: ِقوله ِنحو ِأصالة ِالتأنيثِالساكنة ِتاء اِقبول َ َِأهيه َِيا َِنْمَلٌة َقاَلْت

ِ َِمَساكَِنُكْم ِاْدُخُلوا ِحتركًِِ،(12:النمل)ِالنَّْمُل ِمتحركة ِعارًضِأو ِقولهِا ِنحو ا

َِوَلَكِِِتعاىل: ِِلِّ ُتَِعنْيٍ حتركتِِحيث،ِ(9:القصص)َِوَقاَلِتِاْمَرَأُتِفِْرَعْوَنُِقرَّ

 .ِيقال:بئستِاملرأةِْحالةِاحلطب،ِالتاءِيفِ)قالت(ِللتخلصِمنِالتقاءِالساكننيِ

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

ىلِالسكونِماضيةِبدليلِاتصاهلاِبتاءِالتأنيثِالساكنةِ،ِوهذهِالتاءِحرفِمبنيِع

ِ.الِحملِلهِمنِاْلعرابِ

نحو:ِقارئةِ،ِِ،ِثِاملتحركةِبحركةِإعرابِفإاهاِختتصِباالسمأماِتاءِالتأني

ِوجالسة،ِإذِإاهاِتتحركِبحركاتِاْلعرابِالثالثِالضمةِوالفتحةِوالكِّسةِ.

التِ،ِ:وأماِتاءِالتأنيثِاملتحركةِبحركةِبناءِفإاهاِتدخلِعىلِاحلروفِنحو

ِوربََّتِ،ِوثمَتِ.

ِ،ِأوِاملخاطبةِ،ِأماِتاءِالفاعلِطبقبولِتاءِالفاعلِللمتكلمِ،ِأوِاملخاِ:الثانية -

ِوتاءِالفاعل(،51:الشعراء)َِفَفَرْرُتِِمنُكْمِملََّاِِخْفتُُكْمِِللمتكلمِفكقولهِتعاىل:

ِ ِقوله ِاملَْْسِجِدِِِتعاىل:للمخاطبِنحو َِشْطَر َِوْجَهَك َِفَولِّ َِخَرْجَت َِحْيُث َوِمْن
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َراِمِ َفإَِذاِِخْفِتَِعَلْيِهِِِتعاىل:ولهِ،ِوتاءِالفاعلِللمخاطبةِكق(149:البقرة)ِاحْلَ

ِ ِاْلَيمِّ ِيِف ِمعِِ(8:القصص)َِفَأْلِقيِه ِالضم ِمبنيِعىل ِضمري ِهذه ِالفاعل ِوتاء ،

وإنِدلتِِ،ِاملتكلمِوعىلِالفتحِمعِاملخاطبِوعىلِالكِّسِمعِاملخاطبةِيفِحملِرفع

ِ:اسمِلوصفِنحوِياملايضِوَلِتقبلِإحدىِالتاءينِفهالكلمةِعىلِمعنىِالفعلِ

ِهيهاتِبمعنىَِبُعَدِ،ِوشتانِبمعنىِافرتقِ.ِ:لفعلِنحو،ِأوِاسمِِسِِضاربِأم

ِهوِماِيشبهِاالسمِبأحدِحروفِنأيت،  الفعل املضارع : الثاني -
(1)

واملقصودِ،ِ

 أنهِيشبهِاسمِالفاعلِمنِجهتيِاللفظِواملعنىِ.ِ:بمشاهبةِالفعلِاملضارعِاالسم

ِيفِاحلرِ ِعليه ِاللفظِفلجريانه ِمنِجهة ِاحلروفِأما كاتِوالسكناتِوعدد

جتريِعىلِمستقيمِِ،ِويستقيمِ.فإاهاِجتريِعىلِقائلِ،ِيقولِِ:مطلقاِوذلكِنحو

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

ِفاملضارعِهوِلفظِيدلِعىلِمعنىِمقرتنِبزمنِاحلالِأوِاالستقبال.

 :  عالمات الفعل املضارع -

ُِفًواـْدَِوََلُِْيوَلْدِ*َِوََلَِْيُكنِلَُّهِكُِـََلَِْيلِِِِتعاىل:بولهِدخولِ)َل(ِعليهِ،ِقالِق-1ِ

ِ.(3ِِ،4ِ:ِاْلخالص)َِأَحٌدِ

ِوُدَِواَلِـَكِاْلَيهُِـَعنِْرَضِـنِتَِـَولَِِِاىل:ـتعقالِ،ِقبولهِدخولِ)لن(ِعليهِ-5ِ

َتُهْمِ ِ.ِ(150:ِالبقرة)ِالنََّصاَرىَِحتَّىَِتتَّبَِعِِملَّ

                                                           

 .5ِ/552ِ(ِْشحِالكافية1ِ)
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َفَهاءِِمَنِِِتعاىل:قبولهِدخولِالسنيِأوِسوفِعليهِ،ِقالِِ-3ِ َسَيُقوُلِالسه

ِ ِِِتعاىل:وقالِِ(،145:البقرة)ِالنَّاِس َِيْأِِت ِِاهللَفَسْوَف َِوحُيِبهوَنُه ِحُيِبهُهْم ِبَِقْوٍم

ِ.(24:املائدة)

بدِمنِوجودِحرفِمنِأحرفِاملضارعةِيفِأولهِوهيِاملجموعةِيفِِالِ–4ِ

ِرباعيِ:قوهلم ِغري ِمايضِالفعل ِكان ِاألحرفِإن ِوتفتحِهذه ِأنيتِ، نأيتِأو

ِرباعًياأقومِونقومِوتقومِ،ِوجيتمعِونجتمعِ،ِوجيتمعِوجتتمعِ،ِأماِإنِكانِِ:مثل

ِرجِ،ُِندحرجِ،ُِأدحرجِ،ُِتدحرجِ.ُيدحِ:فإنهِيضمِمثلِ

ِبأحدِ ِاملقرتن ِاحلدث ِوهو ِاملضارع ِالفعل ِمعنى ِعىل ِالكلمة ِدلت وإذا

ِلوصفِال ِفهيِاسمِإما ِ)َل( ِتقبلِتلكِالكلمة ِوَل زماننيِاحلالِأوِاالستقبالِ،

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

ِأتضجرِ.ِ:،ِوأفِاسمِفعلِمضارعِبمعنىِأتوجع

لفظِيدلِعىلِطلبِحـدوثِفعلِبعدِزمنِالتكلمِمنِِ:ِهووِ، األمر :الثالث -

َسنَِةِاْدُعِإىَِلِِِتعاىل:مر،ِِنحوِقولهِغريِالمِاأل ْكَمِةَِوامْلَْوِعَظِةِاحْلَ
َِسبِيِلَِربَِّكِبِاحْلِ

مِبِالَّتِيِِهَيَِأْحَسُنِ َِياِآَدُمِاْسُكْنِِِتعاىل:وقولهِِ(،152:النحل)َِوَجاِدهْلُ َوُقْلنَا

نََّةِ واسكنِدالةِعىلِِادعِ،ِوجادهلمِ،ِ:فاألفعالِ(،32:البقرة)َِأنَتَِوَزْوُجَكِاجْلَ

صالتكِ،ِِلتحافظِعىلِ:األمرِبنفسهاِمنِغريِزيادةِعىلِالصيغةِ،ِولكنِإذاِقلنا

ِ  عىلِاألمرِبواسطةِالالمِوهوِفعلِمضارعِ.ِكانِالفعلِ)حتافظ(ِداالًّ

 عالمات فعل األمر: -

 ولهِتعاىل:ِـوِقـعِالداللةِعىلِالطلبِبنفسهِنحـةِمـأنهِيقبلِياءِاملخاطبِ:األوىلِ-



- 16- 

 

َِيَِعْينًاِف يِبَِوَقرِّ ِالثََّمَراِتِِوقولهِتعاىل:ِِ(،52:مريم)ُكيِلَِواْْشَ ُِكيِلِِمنُِكلِّ ُثمَّ

ِكُِذلُاًلِ كيلِ،ِواْشيب،ِوقّريِ،ِوكيلِ:فاألفعالِ(،29:النحل)َِفاْسُلكِيُِسُبَلَِربِّ

ِقبلتِياءِ ِوألاها ِدلتِعىلِالطلبِبألفاظها ِأفعالِأمرِألاها )الثانية(ِواسلكيِ،

ِخاطبةِ.امل

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

ِالنونِوَلِتدلِ:قولك ِفإنِقبلتِالكلمة ،ِ ِاحلقوقِألصحاهبا ِأدينَّ ،ِ ِاحلقَّ قولنَّ

ِ ِِِتعاىل:عىلِاألمرِفهيِفعلِمضارعِنحوِقوله َِليُْسَجنَنَّ ِآُمُرُه َِمآ َِيْفَعْل ْ َِلَّ َوَلئِن

اِغِرينََِوَلَيُكو َنِالصَّ ِ.(35:يوسف)ًناِمِّ

وإنِدلتِالكلمةِعىلِاألمرِوَلِتقبلِالنونِفهيِاسمِ،ِإماِمصدرِنحوِقولهِِِِ

َقاِبِِِتعاىل: َبِالرِّ ِأوِاسمِفعلِأمرِ:أيِ(4:حممد)َِفََضْ ِالرقابِ، ،ِارضبوا

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

ِعىلِاألصحِبلِهوِعىلِصورةِاألمر.ِأمًراِليسِِفإنه

ِ

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
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 رفـاحل
 

ماِدلِِهوأوِِالذيِالِحيسنِفيهِيشءِمنِعالماتِاألفعالِوالِاألسًمء.ِ:وهو

ِ.مةِأخرىِالِيظهرِمعناهِإالِمعِكل:عىلِمعنىِيفِغريهِ،ِأي

 :أنواع احلرف -

1ِ-ِِ ِاألسًمء ِعىل ِخمتصِبالدخول ِحرف ِاجل، ِالتيِكحروف ِوالنصب ر

ِوهيِ)إنِوأخواهتا(ِ.،ِتنصبِاملبتدأِوترفعِاخلربِ

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

ِالداخلةِعىلِالفعلِاملضارعِ.

ِيدِ-3ِ ِخلِعىلِاألسًمءِوعىلِاألفعالِحرفِغريِخمتصِألنه ِهل، ،ِنحو:

ِ ِاالستفهام ِومهزة ،ِ ِقوله ِأَِِِتعاىل:نحو َِفَهْل َِشاكُِروَن ِاألنبياء)ِنُتْم :20)ِ،

ِ ِِِتعاىل:وقوله ْهِر ِالدَّ َن ِمِّ ِِحنٌي نَساِن ِاْْلِ َِعىَل َِأَتى ِاْلنسان)َهْل ِوقولهِ(1: ،

ِِتعاىل: ِإِْبَراِهيُم َِيا تِنَا ِبِآهِلَ َِهَذا َِفَعْلَت َِأَأنَت ِ)َقاُلوا ِوقولهِ(25األنبياء: ِتعاىل:،

ِْعَلُموَنَِماِالَِتَِِاهللَأَتُقوُلوَنَِعىَلِ(52:األعراف)ِ.ِ

ِ

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
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 املعرب واملبين من األمساء

 املعرب من األمساء : -

،ِبتغريِموقعهِيفِاجلملةِِااِأوِمقدرًِاِظاهرًِماِيتغريِآخرهِتغريًِ : االسم املعرب هو -

ِأوِباختالفِالعواملِالداخلةِعليهِ،ِويسمىِاملتمكن.

َوَهـَذاِكَِتاٌبَِأنَزْلنَاُهِِ:ِقالِتعاىل،ِِالتاليةبِيفِاآلياتِولنالحظِكلمةِالكتا

ُهَوِالَِّذَيَِأنَزَلَِعَلْيَكِاْلكَِتاَبِِمنُْهِآَياٌتِِِتعاىل:وقالِِ(،122:األنعام)ُِمَباَرٌكِ

ِاْلكَِتاِبِ ُِأمه َْكًَمٌتُِهنَّ حيثِإنناِنراهاِيفِاآليةِاألوىلِمرفوعةِ،ِ(8:آلِعمران) حمه

ِوقعتِ ِِخرًباألاها ِمرتنيِيفِاألوىلِمنصوبة ِوجدناها ِالثانية ِويفِاآلية ،ِ ألاهاِ؛

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

ِاألثرِاْلعرايبِالظاهرِضمةِوفتحةِوكِّسةِ،ِوهذاِهوِالتغريِالظاهرِ.

ِيفِاآلياتِالتالي ِ)هدى( ِفنالحظهِيفِكلمة ِالتغريِاملقدر ِوأما ِة ِتعاىل:قالِ،

ُِهًدى ِِ(،11:اجلاثية)َِهَذا ِمِْ  :ِتعاىلوقال هبِّ ِرَّ ن ِمِّ ُِهًدى َِعىَل َك
ِ ُأْوَلـئِ

ُِهَدىِ ِتعاىل:وقالِِ(،2:البقرة) ِإِنَّ َدىِاهللُقْل ِاهْلُ حيثِِ(،150:ِالبقرة)ُِِهَو

ِعىلِ)ِوردتِكلمة ِاملقدرة ِالضمة ِرفعها ِاألوىلِوعالمة هدى(ِمرفوعةِيفِاآلية

ِاأل ِوقعتِِ؛لفِاملقصورة ِوعالمةِِخرًباألاها ِوردتِجمرورة ِالثانية ِويفِاآلية ،

ألاهاِوقعتِبعدِحرفِاجلرِ،ِويفِاآليةِالثالثةِ؛ِجرهاِالكِّسةِاملقدرةِعىلِاأللفِ

ِألاهاِاسم؛ِوردتِمرتنيِيفِاألوىلِكانتِمنصوبةِوعالمةِنصبهاِالفتحةِاملقدرةِ

(ِ ِمقدرة ِضمة ِرفعها ِخربِ؛إن(ِومرفوعةِوعالمة ِهوِاملقصود)ِألاها ِإن(ِوهذا

ِبالتغريِاملقدرِ.
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،ِومهًمِِلزومِآخرِالكلمةِحالةِواحدةِمهًمِتغريِموقعهاِيفِاجلملةهو:ِِ، البناء -

ِ،هؤالء()ِِلذلكِمنِاسمِاْلشارةاختلفتِالعواملِالداخلةِعليهاِ،ِولنأخذِمثااًلِ

ِ ِومهًم ِاجلملة ِيف ِمواقعه ِكل ِالكِّسِيف ِعىل ِالبناء ِالزم ِالعواملِفإنه اختلفت

َجْهَدِِاهللالَِّذيَنَِأْقَسُموْاِبَِِِوَيُقوُلِالَِّذيَنِآَمنُوْاَِأَهـُؤالءِِِِ:ِتعاىلعليهِ،ِقالِِةالداخل

َِهُؤاَلءِِِِتعاىل:وقالِِ(،23:املائدة) َأْيًَماِهِمِْ ِ(،58:اْلنسان)ِحُيِبهوَنِاْلَعاِجَلةَِِإِنَّ

ِذَِمُِِِتعاىل:وقالِ ِ(،143:النساء)ِإىَِلَِهـُؤالءَِِِواَلِِلَِكِالَِإىَِلَِهـُؤالءَِِذْبَذبنَِيَِبنْيَ

ِ ِوقعِمبتدأ ِاألوىلِحيثِإنه ِاسمِاْلشارةِيفِاآلية ِالحظنا ِلعلنا ومعِأنِاملبتدأِ،

هوِِ–وهناِنقولِِ-عىلِحالهِمنِلزومِالكِّسِيشارةِبقحقهِالرفعِإالِأنِاسمِاْل

ِاآليةِالثانيةِوقعِاسمِاْلشارةِاسمِإشارةِمبنيِعىلِالكِّسِيفِحملِرفعِمبتدأِ،ِويف

ولكنِألنهِمبنيِلزمِالكِّسِفهوِمبنيِعىلِالكِّسِيفِِ،ِوكانِحقهِالنصبِْلنَِِّاسًًمِ

ِء(ِمرتنيِمسبوقةِبحرفِاجلّرِيفِاآليةِالثالثةِوقعتِ)هؤالوحملِنصبِاسمِإنِ،ِ

إشارةِمبنيِعىلِالكِّسِيفِحملِِوعليهِفهوِاسم،ِوهذهِالكِّسةِكِّسةِبناءِ،ِِ)إىل(

 ِ.رِّـج

  :وهي،  مساءاملبنيات من األ -

ِِالضًمئر.ِ-

ِاألسًمءِاملوصولةِ،ِعداِاملثنى.ِ-

ِِ،ِعداِاملثنى.ِأسًمءِاْلشارةِ-

ِأسًمءِاألفعال.ِ-

ِِِِِِِِِِِِِِِِِأسًمءِالرشط.ِ-

ِبعضِالظروف.ِ-

ِكناياتِالعددِ.ِ-ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِأسًمءِاالستفهامِ.ِ-
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ِاألعدادِاملركبةِ.ِ-ِِِِفرد(اسمِالِالنافيةِللجنسِ)املِ-

ِبعضِأنواعِاملنادىِ)املنادىِاملعرفةِوالنكرةِاملقصودة(.ِِ-

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

ِوهوِنوعانِمعرب ِعالماتِاْلعرابِكأرضمِ:، ِعليه ِيظهر ِنقولا ِإذ هذهِِ:،

ِ.ِاِجرًِّوِنصًباِوِارفعًِ،ِومررُتِبأرٍضِ،ِِأرًضا،ِورأيتِِأرٌضِ

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

اِمتِعىلِالفتىِ،ِفعالماتِاْلعرابِعىلِآخرهِمقدرةِرفعًِورأيتِالفتىِ،ِوسلِّ

ِِوهوِماِيعرفِباْلعرابِالتقديري.،ِِااِوجرًِّونصبًِ

 :ااألمساء املعربة إعراًبا تقديريًّ -

ِ:نحو،ِقبلهاِفتحةِِاسمِمعربِآخرهِألفِالزمةِ:وهوِ، راالسم املقصو – 4

ِ:الزمر)ِهَيِْديِبِِهَِمْنَِيَشاءِاهللَذلَِكُِهَدىِِِ:ِتعاىل،ِقالِ،ِمصطفى،ِاهلدىالفتى

ِ:ِتعاىلالِـوق(،18ِِ:ِحممد)َِِوالَِّذيَنِاْهَتَدْواَِزاَدُهْمُِهًدىِِتعاىل:،ِوقالِ(53

َِِْست َكَِلَعىَلُِهًدىِمه رىِوردتِـاِتـدى(ِكمـفكلمةِ)ه،ِ(28:ِِاحلج)ِِِقيمٍِإِنَّ

وَلِ،ِومنصوبةِيفِالثانيةِ،ِوجمرورةِيفِالثالثةِ،ِيفِاآلياتِالثالثِمرفوعةِيفِاألوىلِ

 تظهرِعليهاِعالماتِاْلعرابِلتعذرِذلكِ.

اسمِمعربِآخرهِياءِالزمةِقبلهاِكِّسةِ،ِوهذاِِ:وهو،  االسم املنقوص – 0

تثقالِاحلركةِـالضمةِوالكِّسةِيفِحالتيِالرفعِواجلرِالساالسمِتقدرِعىلِآخرهِ

ِاىل:ـتعحةِتظهرِعىلِالياءِخلفتهاِ،ِقالِـالةِالنصبِفإنِالفتـعىلِالياءِ،ِوأماِيفِح
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َِِقْوٍمَِهاٍد ًَمَِأنَتُِمنِذٌرَِولُِكلِّ َفًَمِلَُهِِاهللَوَمنُِيْضلِِلِِِتعاىل:وقالِِ(،8:الرعد)ِإِنَّ

ِ(31:الفرقان)ِىِبَِربَِّكَِهاِدًياَِوَنِصرًياَوَكفَِِِتعاىل:وقالِِ(،33:غافر)ِِمْنَِهاٍدِ

فكلمةِ)هاد(ِوردتِمرفوعةِيفِاآليةِاألوىلِوجمرورةِيفِاآليةِالثانيةِبعالمةِالرفعِ

ِواجلرِاملقدرتنيِعىلِالياءِاملحذوفةِلثقلهاِعىلِالياءِ،ِولكنِوردتِيفِاآليةِالثالثة

 تها.منصوبةِبالفتحةِالظاهرةِخلف

املتكلمِوهوِليسِإذاِأضيفِاالسمِإىلِياءِِ:االسم املضاف على ياء املتكلم – 3

ِجمموعًِ ِوال ِِامثنى ِوال ِساملًا ِمذكٍر ِِمقصوًرامجع ِيعربِِمفتوًحاوال ِفإنه ،

ِاملتكلمِ،بحركاتِ ِقبلِياء ِعىلِما ِالكريمِِمقدرة ومنِشواهدِذلكِيفِالقرآن

ِ ِِتعاىل:قوله ِِاهللَكَتَب َِوُرُسيِلِأَلَْغلَِبنَّ ِِ(،51:املجادلة)َِأَنا ِتعاىل:وقوله

ُِهُزًوا َِوُرُسيِل ِآَياِِت ُذوا َ ِِ(،102:الكهف)َِواختَّ ِبُِرُسيِلِتعاىل:وقوله َِوآَمنُتم

ِاملتكلمِِ(،15:املائدة) ِياء ِإىل ِيفِاآلياتِالثالثِوردتِمضافة ِ)رسيل( فكلمة

ِ ِباحلركاتِاملقدرة ِومعربة ،ِ ِاألوىل ِيفِاآلية ِمرفوعة ِالثانيةِو، ِيفِاآلية منصوبة

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

ِبحركةِاملناسبةِلياءِاملتكلمِ.
ِ

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
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 املبين واملعرب من األفعال

 

ونوعِمعربِ،ِِنوعِمبنيِوهوِاألصلِ:ِالفعلِمنِحيثِاْلعرابِوالبناءِنوعانِِ

ِ.ِ(1)وهوِخالفِاألصل

 :أحوال بناء الفعل املاضي :أوًلا -

1ِ–ِِ َِلِوالبناءِعىلِالفتحِوهوِاألصلِ، ِإذا ِهذا ،ِ إنًمِبنيِعيلِالفتحِخلفته

ِ.ِاملفعولنيأوِناِِ،يتصلِبآخرهِيشءِ،ِأوِاتصلِبهِتاءِالتأنيثِ،ِأوِألفِاالثننيِ

ِِ:مثال َِلِيتصلِبآخرهِيشءِنحوِقوله ِِالَِّذيِِتعاىل:ما َِلُكُم األَْرَضَِجَعَل

َِفَأْخَرَجِِافَِراًشِ َِماء ًَمء ِالسَّ ِِمَن َِوَأنَزَل ِبِنَاء ًَمء ِِرْزقًَِِوالسَّ ِالثََّمَراِت ِِمَن ِلَُّكمِِْابِِه

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

ِألنهَِلِيتصلِبآخرهاِيشءِ.

َِبَلَغاِجَمَْمَعَِبْينِِهًَمَِنِسيَاِِِتعاىل:هِنحوِقول،ِوماِاتصلِبآخرهِألفِاالثننيِِ َفَلًمَّ

ِ ًَم ِالفتحِالتصاهلًمِ:ِفالفعالنِ(،21:الكهف)ُِحوهَتُ ِعىل ِمبنيان ِونسيا ،ِ ِبلغا

ِاالثننيِ.ِبألف

ِالَِّـَقاَلْتَِفَذلِِِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِوماِاتصلِبآخرهِتاءِالتأنيثِِِِِ ِذيِملُُْتنَّنِيِـُكنَّ

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

ِاملفعولنيِ،ِنحوِقولكِ:َِرَزقنَاِاهللُِ.ناِوماِاتصلِبآخرهِ

ِالعارضِ-5ِ ِعىلِالسكون ِالبناء ِاتصلِبهِضمريِرفعِمتحركِ، وذلكِإذا

ِ،ِأوِ)نا(ِالفاعلنيِ،ِكتاءِالفاعلِ َِأنِِْتعاىل:نحوِقولهِ،ِأوِنونِالنسوة َِفَأَردته

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

ِِ،الفاعلِللمتكلمِ َِوَأْقَرَبِِِتعاىل:وقوله َِزَكاًة نُْه ِمِّ ا َِخرْيً ًَم ُ َِرهبه ًَم َِأنُِيْبِدهَلُ َفَأَرْدَنا

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

َسائُِكمِِْتعاىل:وقولهِ،ِالفاعلنيِصالهِبـِ)نا(الت ئِيَِيئِْسَنِِمَنِاملَِْحيِضِِمنِنِّ َِوالالَّ

ِفالفعلِيئسِمبنيِعىلِالسكونِالعارضِالتصالهِبنونِالنسوةِ.ِ(،4:الطالق)

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

،ِوالفعلِوالفاعلِكالكلمةِالواحدةِلشدةِِمتحركاتِفيًمِهوِكالكلمةِالواحدة

ِباآلخرِ فإذاِِ–أصالِِ–وألنهِالِيمكنِأنِيستغنىِعنِالفاعلِِ؛ارتباطِأحدمها

ألنِِ؛حفظناِاهللِ،َِلِيسكنواِآخرِالفعلِ،ِبلِأبقوهِعىلِفتحهِِ:أرادواِاملفعولِقالوا

ِولوِكانِيفِالكالمِكلمةِواحد ،ِ ِالواحدة ِكالكلمة ةِتواىلِالفعلِواملفعولِليسا

بدِأنِيكونِهناكِعلةِفإنِِفال،ِوبقرةِِ–كلمةِِ–شجرةِِ:فيهاِأربعِحركاتِنحو

ِهذهِالتاءِعىلِنيةِاالنفصالِوالطرحِفلمِيعتربوهاِمنِحروفِالكلمةِ.

ِاتصلتِبهِواوِاجلًمعةِ،ِنحوِقولهِ-3ِ البناءِعىلِالضمِالعارضِوذلكِإذا

ِِ،(122:آلِعمران)َِعُدوْاَِلْوَِأَطاُعوَناَِماُِقتُِلواِالَِّذيَنَِقاُلوْاِِْلْخَوااِهِْمَِوقَِِِتعاىل:

ِِ: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 نَّةَِ ِ:ِتعاىلنون ِاجْلَ َِوَزْوُجَك َِأنَت ِاْسُكْن ِآَدُم َِيا ِ َوُقْلنَا

ألنهِصحيحِاآلخرِوَلِيتصلِ؛ِمبنيِعىلِالسكونِِ:فالفعلِاسكنِ(،32:البقرة)

ِ:ِتعاىلوقولهِ،َِلِيسكْنِِ:ِ،ِإذِيقالوألنِمضارعهِجيزمِبالسكونِِ؛بآخرهِيشءِ

َِكاَةَِوَأطِْعَن اَلَةَِوآتنَِيِالزَّ ِ:فاألفعالِ(،33ِ:ِاألحزاب)ِ َوَرُسوَلهُِِاهللَوَأقِْمَنِالصَّ

ِأقمنِ،ِوآتنيِ،ِوأطعنِمبنيةِعىلِالسكونِالتصاهلاِبنونِالنسوةِ.

إذاِ،ِوذلكِِويبنىِعىلِحذفِحرفِالعلةِإذاِكانِمضارعهِجيزمِبذلكِ-5

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

َِوْأُمْرِبِاملَْْعُروِفَِواْنَهِِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِِبحذفِحرفِالعلة اَلَة ِمِالصَّ
َِأقِ َياُِبنَيَّ

َِعىَلَِماَِأَصاَبَكِ نَكِرَِواْصرِبْ
اصربِ،ِأقمِ،ِوأمرِ،ِوِ:فاألفعال(،18ِ:لقًمن)َِعِنِاملُْ

ِصح ِعىلِالسكونِألاها ِمبنية ِيشءأفعالِأمر ِيتصلِبآخرها ِوَل ،ِ ِاآلخر ،ِِيحة

ِالفعلِ)انه(ِفهوِمب نيِعىلِحذفِحرفِالعلةِ،ِألنهِمعتلِاآلخرِباأللفِـوأما

ِعىلِحذفهاِ.ِيتِالفتحةِعىلِاهلاءِدلياًلِوبق

ِِتعاىل:وقولهِ ِآَتاَك ِفِيًَم ِاآْلِخَرةَِِاهللَواْبَتِغ اَر فالفعلِِ(،88ِ:ِصصالق)ِالدَّ

ِعىلِرةِعىلِالغنيِدلياًلِـوبقيتِالكسِ)ابتغ(ِمبنيِعىلِحذفِحرفِالعلةِ)الياء(ِ

َسنَةِِِاْدُعِإىَِلِِ:ِتعاىلوقولهِ،ِِحذفها ْكَمِةَِواملَْْوِعَظِةِاحْلَ
ِ:النحل)َِسبِيِلَِربَِّكِبِاحْلِ

ِدلياًلِِالضمةِوبقيتِمبنيِعىلِحذفِحرفِالعلةِ)الواو(ِ)ادْع(فالفعلِِ،ِ(152

ِعىلِحذفهاِ.
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ِويبنىِعىلِحذفِالنونِإذاِاتصلِبآخرهِألفِاالثننيِ،ِأوِواوِاجلًمعةِ،ِأوِياءِ-3ِ

ِإىَِلِِتعاىل:املخاطبةِ،ِألنِمضارعِهذهِاألفعالِجيزمِبحذفِالنونِ،ِقالِ اْذَهَبا

رُِ َِيَتَذكَّ ُه ِلََّعلَّ ِلَّيِّنًا َِقْواًل َِلُه َِطَغىِ*َِفُقواَل ُه ِإِنَّ ََِيَْشىِِفِْرَعْوَن ِ(،43،44ِ:ِطه)َِأْو

ِاذهباِ،ِوقوالِمبنيانِعىلِحذفِالنونِواأللفِفيهًمِفاعلِ.ِ:فالفعالن

ِِِتعاىل:وقالِ ِاْلُوْسَطىَِوُقوُموْا اَلِة َلَواِتِوالصَّ َِعىَلِالصَّ َِقانِتنِيَِِهللَحافُِظوْا

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

ِاجل ِوالواوِيفِحملِرفعِفاعلبواو ،ِ ًِِمعة ِكِِِ:ِتعاىلوقالِ، ِلَِربِّ ِاْقنُتِي َِمْرَيُم َيا

اكِِعنيَِ ِالرَّ َِمَع َِواْرَكِعي ِعمران)ِ َواْسُجِدي ِ،ِِ:ِ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 َطَمِة ِاحْلُ ِيِف َِلُينَبَذنَّ 4ِ:اهلمزة)َِكالَّ ،)ِ ِتعاىل:وقوله

ََِِأْصنَاَمُكمَِبْعَدَِأنُِتَولهواُِمْدبِِرينَِِاهللَوت وقدِاجتمعتِ(،28ِِ:ِاألنبياء)ِِأَلَكِيَدنَّ

َِْيْفَعْلِِِتعاىل:النونانِالثقيلةِواخلفيفةِيفِقولهِ نَِلَّ
َِوَلَيُكوًناَِِوَلئِ َِلُيْسَجنَنَّ َمآِآُمُرُه

اِغِرينَِ ِالصَّ َن ِِ،ِ(35ِ:ِيوسف)ِِمِّ َِلنَْسَفًعاِِِ:ِتعاىلوقوله َِينَتِه ْ َِلَّ َِلئِن َكالَّ
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خفيفةِفإنِالفعلِِمكانتِنونِالتوكيدِثقيلةِأأفسواءِ(،12ِِ:ِالعلق)ِبِالنَّاِصَيةِِ

ِيكونِ ِيعنيِالِيفصلِبنيِالنونِعىلِالفتحِبرشطِاملباْشِمبنًيااملضارعِمعها ،ِ ة

ِتعاىل:معربِ،ِكًمِيفِقولهِِ–حينئذِِ–والفعلِبفاصلِ،ِفإنِفصلِبينهًمِفالفعلِ

َِِِقْبلُِكْم ِِمن ِاْلكَِتاَب ُِأوُتوْا ِالَِّذيَن ِِمَن َِوَلَتْسَمُعنَّ َِوَأنُفِسُكْم َِأْمَوالُِكْم ِيِف َلُتْبَلُونَّ

َِكثرِيًِ َِأًذى ُكوْا َِأْْشَ ِالَِّذيَن َِوِمَن ِعمران)ِا 122ِِ:ِآل ،)ِ،ِ ِ)تبلون فالفعالن

ألنِنونِالتوكيدَِلِتباْشِالفعلِوإنًمِفصلِبينهًمِ؛ِوتسمعن(ِمعربانِالِمبنيانِ

ِالتوكيد ِقبلِنون ِأصلهًم ِإن ِإذ ،ِ ِاجلًمعة ِواو لتبلووِِ:ِوبنيِالفعلِبفاصلِهو

مِالفعلِبواوينِاألوىلِالمِالفعلِ،ِوالثانيةِواوِاجلًمعةِفاستثقلتِالضمةِعىلِال

فحذفتِالستثقاهلاِفالتقىِساكنانِواوِالفعلِ)المِالكلمة(ِوواوِاجلًمعةِفصارِ

،ِفاجتمعِِنَِّنَِتفعونِ،ِثمِأكدِبالنونِالثقيلةِفصارِلتبلوِ:نِعىلِوزنلتبَلوُِِ:الفعل

ثالثِنوناتِ،ِفحذفتِنونِالرفعِوبقيتِنونِالتوكيدِالثقيلةِ،ِفالفعلِمرفوعِ

ِثبوتِا ِرفعه ِلنونِاملوعالمة ِقدرة ِالرفعِ؛ ِعالمة ِألاها ِ:ِ"نتسمعُِ"ِ:ِوأصل،

ِ،ِحذفتِواوِاجلًمعةِختفيفًِلتسم ِفاجتمعِثالثِنوناتِ،ِفحذفتِنونِِاعونّن ،

،ِأوِاملحذوفةِِالرفعِ،ِوالفعلِعىلِهذاِمرفوعِوعالمةِرفعهِثبوتِالنونِاملقدرة

ِ.ِختفيًفا

ِقولِاهللِ َِواَلِِِ:ِتعاىلومثلِهذا ِاَلِبَِعآَتتََِِّفاْسَتِقيًَم ِالَِّذيَن َِسبِيَل ِِنِّ َِيْعَلُموَن

ِ(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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واتِـذفِالنونِلفـمةِ،ِوَلِجيزِحذفِاأللفِلئالِيلتبسِباملفردِ،ِوَلِجيزِحاملدغ

ِوهو ِمنها ِتشبيهًِِالقصد ِبالكِّسة ِفحركتِالنون ،ِ ِالواقعةِالتأكيد ِالتثنية ِبنون ا

ِبعدِاأللفِ.

ِِ ِِِتعاىل:قولِاهللِِ–ِأيًضاِ–ونحوِهذا ِآَياِت َِعْن نََّك َِيُصده ِإِْذِِاهللَواَل َبْعَد

ِإِلَِ ِِ،(28:القصص)ِ يَْكُِأنِزَلْت ِ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 ِِ:لداللة ِالتوكيدِوإن ِفنون نكِ، باْشتِالفعلِوالِيصده

ِ.ِتقديًراألنِالواوِاملحذوفةِفاصلةِبينهًمِِ؛،ِإالِأاهاَِلِتباْشهِيفِاألصلِِلفًظا

بأنِالفعلِاملضارعِإذاِكانِيرفعِبالضمةِفإنهِإذاِأكدِبالنونِِ:ويمكنناِالقول

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

ِكًمِيفِلتبلونِ،ِولتسمعنِ،ِويصدنكِ.ِتقديًراِتتبعانِ،ِأوِكًمِيفِلفًظاالفاصلِ

ِ،ِكالفعلِاملايض،ِمعهاِعىلِالسكونِىذاِاتصلتِبهِنونِالنسوةِفإنهِيبنأماِإ

ُِقُرَوءٍِِتعاىل:كًمِيفِقولهِ َِثاَلَثَة بَّْصَنِبَِأنُفِسِهنَّ َقاُتَِيرَتَ َطلَّ
ِ(،552ِ:ِالبقرة)َِواملُْ

ِ َِواْلَوالِِِِتعاىل:وقوله ُِيتِمَّ َِأن َِأَراَد َْن
ِملِ َِكاِمَلنْيِ َِحْوَلنْيِ َِأْوالََدُهنَّ ُِيْرِضْعَن َداُت

ِ َضاَعَة 533ِِ:ِالبقرة)ِالرَّ ،)ِ ِبَِفاِحَشٍةِِِتعاىل:وقوله َِيْأتنَِي َِأن ِإاِلَّ ََِيُْرْجَن َواَل

َبيِّنَةٍِ الِ،ِأفعِبصنِ،ِويرضعنِ،ِوَيرجنِ،ِويأتنييرتِ:فاألفعال،ِ(1ِِ:الطالقِ)ِمه

ِ ِومنِهذا ،ِ ِالنسوة ِبنون ِعىلِالسكونِالتصاهلا ِمبنية قولهِِ–ِأيًضاِ–مضارعة
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ِِِتعاىل: ِالنَِّكاِحِِإالَّ ُِعْقَدُة ِالَِّذيِبِيَِدِه َِيْعُفَو َِأْو َِيْعُفوَن فـِِ(،538ِ:ِالبقرة)َِِأن

هناِِ–،ِألنِالواوِِعىلِالسكونِالتصالهِبنونِالنسوةِ)يعفون(ِفعلِمضارعِمبني

إذِوزنِالفعلِ)يفعلن(ِونونِالنسوةِضمريِمبنيِعىلِالفتحِيفِ،ِمةِالمِالكلِ–

ألنهِِ؛الرجالِيعفونِِ:حملِرفعِفاعلِعائدِعىلِاملطلقاتِ،ِوليسِهذاِيفِقولنا

ِونِ،ِوالنونِهناِعالمةِللرفعِألنِالواوِواوِاجلًمعةِ.عيفِ:ِعىلِوزن

   :إعراب الفعل املضارع -

،ِفريفعِِمعرًبايكونِالفعلِاملضارعِِقِذكرمهاالسابِوفيًمِعداِهاتنيِاحلالتنيِِِ

ِأداةِ ِتقدمته ِوينصبِإذا ،ِ ِجتردِمنِالناصبِواجلازم ِيرفعِإذا وينصبِوجيزمِ؛

ِ.ِنصبِ،ِوجيزمِإذاِتقدمتهِأداةِجزمِِ

 أنواع اإلعراب وعالماته: -

ِأنِاْلعرابِهوِِِِ ِالكلمةِ:تقدم ِالعاملِيفِآخر ِأوِمقدرِجيلبه ِ،ِأثرِظاهر

ِاْلع ِِ:ِرابِأربعةوأنواع ِواجلزم ،ِ ِواجلر ِوالنصبِ، ،ِ ِاألنواعِِ،الرفع وهذه

ِثالثةِأقسامِ:ِإىلربعةِتنقسمِاأل

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

ُِأنَثىِِاهللِِتعاىل: ِمُلُِكله ِحَتْ َِما ِ(،فلفظِاجلاللةِ،ِولفظِ)كل(،2:الرعد)َِيْعَلُم

ضارعانِمرفوعانِألاهًمِمِ–ِأيًضاِ–وحتمُل(ِِوالفعالنِ)يعلمُِِاسًمنِمرفوعان،

ِمنِالناصبِواجلازم ِِجتردا ،ِ ِِِتعاىل:وقوله ِِاهللَلنَِينَاَل ِِدَماُؤَها َِواَل وُمَها ِحُلُ

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

ِ،ِنحوِقولهِو-5 ِاأْلَْرِضِآَياٌتِِتعاىل:قسمَِيتصِباألسًمءِوهوِاجلّر َويِف

ُِتوَعُدونَِ َِوَما ِِرْزُقُكْم ًَمء ِالسَّ َِويِف *ِ وَن ُِتْبِِصُ َِأَفاَل َِأنُفِسُكْم َِويِف *ِ ِلِّْلُموقِننَِي

فالكلًمتِ)األرضِ،ِاملوقننيِ،ِأنفسكمِ،ِالسًمء(ِجمرورةِِ(،55ِ–50:الذاريات)

ِ.ِسبوقةِبحرفِجرِّوهيِأسًمءِم

ََلَِْيلِْدَِوََلُِْيوَلْدِ*ِِِتعاىل:وقسمَِيتصِباألفعالِوهوِاجلزمِ،ِنحوِقولهِ-3ِ

ِ َِأَحٌد ُِكُفًوا َِيُكنِلَُّه ْ 3ِِاْلخالص:ِ)َوََل (ِيولدِ،ِويكن،ِ)ِيلدِِ:فاألفعالِ(،4،

ِأفعالِمضارعةِجمزومةِلتقدمِأداةِاجلزمِعليهاِ.

  :ةاألصليعالمات اإلعراب  -

ِهيِِِِ ِعليها ِتدل ِأصلية ِعالمات ِاألربعة ِاْلعراب عالمةِِالضمةِ:وألنواع

 .والسكونِعالمةِللجزم،ِِعالمةِللجرِوالكِّسةِ،عالمةِللنصبِوالفتحة،ِللرفع

 :عالمات اإلعراب الفرعية -

ِ:مخسةِيفِاألسًمءِهيِ:العالماتِالفرعيةِلإلعرابِمنحِصةِيفِسبعةِأبوابوِِِِِِ

ِ،مجعِاملؤنثِالساَلِيفِحالةِالنصب،ِونى،ِومجعِاملذكرِالساَلاألسًمءِالستة،ِواملثِ

ِ:واثنانِيفِاألفعالِمهاِ(،)ألِماَِلِيضفِأوِيقرتنِبـِوماِالِينِصفِيفِحالةِاجلرِّ

ِ.ِالتفصيلِوهاك،ِِ،ِواألفعالِاخلمسةِِحالةِاجلزمالفعلِاملضارعِاملعتلِاآلخرِيف

ِ

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
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 ت فرعيةاملعرب من األمساء بعالما

ِ

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

ِ ِاألقوالِعنِوذو ِعنِاحلركاتِيفِأشهر ِتعربِباحلروفِنيابة ِاألسًمء ِوهذه ،

اشرتطِالنحاةِْلعرابِقدِو ،اِجرًِّ،ِوبالياءِنصًباِ،ِوباأللفِِرفًعاالنحاةِ،ِبالواوِ

ِهيِ:ِْشوًطاِهذهِاألسًمءِهذاِاْلعراب

ِكونِمفردةِ.تأنِِ-1ِ

ِأنِتكونِمكربةِ.ِ-5ِ

ِأنِتكونِمضافةِلغريِياءِاملتكلمِ.ِ-3ِ

ِويشرتطِيفِ)فو(ِْشطِرابعِوهوِأنِختلوِمنِامليمِ.ِ-4ِ

ِكًمِيشرتطِيفِ)ذو(ِْشطانِآخرانِ:ِ-

ِأنِتكونِبمعنىِصاحبِ.ِ:األولِ-

ِظاهرِ.ِأنِتضافِإىلِاسمِجنسٍِِ:الثاِنِ-

ِالكريمومنِشواهِ ِالقرآن ِالرفعِيف ِِ:د ِِِ:ِتعاىلقوله َِكبرٌِي َِشْيٌخ َِوَأُبوَنا

فـِ)أبو(ِمبتدأِمرفوعِوعالمةِرفعهِالواوِألنهِمنِاألسًمءِالستةِِ(،53:القصص)

وقولهِ،ِمضافِ،ِو)نا(ِضمريِمبنيِعىلِالسكونِيفِحملِجرِمضافِإليهِِ:وأبو

                                                           

 اِكانِأوِغريِوالدِ،ِلكنِالعرفِقِصهِعىلِالوالدِ.كلِقريبِللزوجةِأوِللزوجِ،ِوالًدِِ(ِاحلم:1)

 ،ِوكنايةِعنِكلِيشءِيستقبحِالتِصيحِبهِ.،ِوبمعنىِاليشءِاليسريِوالتافهبمعنىِيشءِِاهلن:ِ(5)
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َِأُخوُهْمُِنوٌحَِأاَلِِِتعاىل: ْم ِهَلُ َِقاَل فـِ)أخو(ِفاعلِِ(،102:الشعراء)َِِتتَُّقوَنِإِْذ

وِ)هم(ِضمريِمبنيِعىلِالسكونِيفِحملِجرِمضافِ،ِمرفوعِوعالمةِرفعهِالواوِ

ٍةِِ:ِِ،ِوقولهِتعاىلِإليه ٍةَِفنَظَِرٌةِإىَِلَِمْيَِّسَ فــِِ،ِ(520:ِالبقرة)َِوإِنَِكاَنُِذوُِعِّْسَ

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

اِِتعاىل:مضافِإليهِ،ِوقولهِ اَِصاحِلً )أبو(ِاسمِفـِِ(،25:الكهف)َِوَكاَنَِأُبومُهَ

)مها(ِضمريِمبنيِعىلِالسكونِ،ِوِكانِمرفوعِوعالمةِرفعهِالواوِوهوِمضافِ

ِ ِوقوله ،ِ ِإليه ِمضاف ِجر ِحمل َِعىَلِِِتعاىل:يف ِلِّلنَّاِس َِمْغِفَرٍة ِلَُذو َك َِربَّ َِوإِنَّ

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

ِ.وِ)مغفرة(ِمضافِإليه

ِ ِالنصبِقوله ِشواهد َجالُِكمِْمَِِِتعاىل:ومن ِرِّ ن ِمِّ َِأَحٍد َِأَبا ٌد ِحُمَمَّ َِكاَن ِِا

فـِ)أبا(ِخربِكانِمنصوبِوعالمةِنصبهِاأللفِوهوِمضافِوِِ(،40:األحزاب)

ِمضاف ِِ)أحد( ِوقوله ،ِ ِِِتعاىل:إليه َِنبِيًّا َِهاُروَن َِأَخاُه تِنَا ْْحَ ِرَّ ِِمن َِلُه َِوَوَهْبنَا

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

ِواهلاءِضمريِمتصلِيفِحملِجرِمضافِإليهِ.

ِِِتعاىل:وقولهِِِِ ُه ِاْلُقْرَبىَِحقَّ مفعولِبهِأولِِ)ذا(فـِِ،(52:اْلرساء)َِوآِتَِذا

ِاأللفِوهوِمضافِ ِنصبه ِمنصوبِوعالمة ِوقولهِِو، ،ِ ِمضافِإليه )القربى(

َِفاهُِِِتعاىل: ِلَِيْبُلَغ ِاملَْاء ِإىَِل ْيِه َِكفَّ ِبهِِ،(14:الرعد)ِ َكَباِسِط ِمفعول ِ)فا( فـ

ِواهلاءِمضافِإليهِ.،ِمنصوبِوعالمةِنصبهِاأللفِوهوِمضافِ
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ِاملَْْرُءِِمنَِْيوِِْتعاىل:ومنِشواهدِاجلّرِقولهِ ِهَِوَأبِيهَِِِمَِيِفره ِ،34ِ:عبس)َِأِخيِهِ*َِوُأمِّ

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

ِ:ِتعاىل)أبيه(ِكذلكِمعطوفِعليهِ،ِوقولهِوِمتصلِيفِحملِجرِمضافِإليهِ،ِ

ِ َِأبِيُكْم ِإىَِل ِالياءِِفـِ)أبيكم(ِاسمِ،(21:يوسف)ِاْرِجُعوْا جمرورِوعالمةِجره

ِوهوِمضافِ ،ِ ِوقوله ،ِ ِمضافِإليه ِمتصلِيفِحملِجر ِ:ِتعاىلوالضمريِ)كم(

ِِِذي َِوَفْوَقُِكلِّ َِعلِيٌم فـِ)ذي(ِمضافِإليهِجمرورِوعالمةِِ،(82:يوسف)ِِعْلٍم

ِ(ِمضافِإليهِ.وِ)علمٍِ،ِجرهِالياءِوهوِمضافِ

هذاِاْلعرابِاخلاصِِسًمءِالستةْلعرابِاألِ–اِسابقًِِ–اشرتطناِ : حمرتزات الشروط

ِفإنِاختلِْشطمعينةِْشوًطا ِأعربتِباحلركاتِ، ِأوِأعربتِمنها بحروفِغريِِ،

ِ ِهبا ِاحلروفِاملعربة ِأعربتِإعرابِ، ِفإنِكانتِمثناة ،ِ ِأنِتكونِمفردة فاشرتطنا

ِ،ِوبالياءِِرفًعااملثنىِباأللفِ ِجرًِّوِنصًبا َِْيُكنِلَِِِّتعاىل:،ِنحوِقولهِِا َِلَّ َِوَلٌدَِفإِن ُه

ِ ِالثهُلُث ِه َِفأُلمِّ َِأَبَواُه ِرفعهِِ،(11:النساء)َِوَوِرَثُه ِوعالمة ِمرفوع ِفاعل ِ)أبواه( فـ

ِ ِوقوله ِمثنىِ، ُدُسِِِ:ِتعاىلاأللفِألنه ِالسه نُْهًَم ِمِّ َِواِحٍد ِلُِكلِّ ِ:النساء)َِوألََبَوْيِه

ِ.رورِوعالمةِجرهِالياءِألنهِمثنىفـِ)أبويه(ِاسمِجمِ،(11

ِمجعِتكسريِأعربتِإعراِةًِوإنِكانتِجمموعِِِِِ ِبالضمة ِنصبًِِرفًعابه ِوبالفتحة ِ،ا،

ِجرًِّ ِاوبالكِّسة ِقوله ِنحو ِأَِ ِتعاىل:، َِتْدُروَن ِالَ َِوَأبناُؤُكْم َِلُكْمِآَبآُؤُكْم َِأْقَرُب ْم ُ هيه

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

نا(ِءفـِ)آبا(،180ِ:البقرة)َِقاُلوْاَِبْلَِنتَّبُِعَِماَِأْلَفْينَاَِعَلْيِهِآَباءَنا تعاىل:هِ،ِوقولتكسري

َقاُلوْاَِنْعُبُدِِتعاىل:مفعولِبهِمنصوبِوعالمةِنصبهِالفتحةِألنهِمجعِتكسري،ِوقولهِ
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ِآَبائَِكِ َِوإَِلـَه ِوعالمِ،(133:البقرة)ِإَِلـَهَك ِجمرور ِمضافِإليه ِ)آبائك( ِجفـ رهِة

ِألنهِمجعِتكسري ِِالكِّسة ِوقوله ِِ :ِتعاىل، َياطنِِي ِالشَّ ِإِْخَواَن َِكاُنوْا ِريَن ِاملَُْبذِّ ِ إِنَّ

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

تعربِِ-ِذـحينئِ-واشرتطناِأنِتكونِمضافةِ،ِفإنِكانتِغريِمضافةِفإاهاِ،ِتكسريِ

إِنَِِقاُلواِِْ:ِتعاىل،ِقالِِ،ِوسلمتِعىلِأٍبِِأًباِ،ِورأيتِِهذاِأٌبِِ:لباحلركاتِفنقو

ِِمنَِقْبُلِ َقَِأٌخِلَُّه ْقَِفَقْدِرَسَ فـِ)أخ(ِفاعلِمرفوعِوعالمةِ،ِ(88:يوسف) َيِّْسِ

َِلُهَِأًباِِتعاىل:رفعةِالضمةِالظاهرةِألنهِغريِمضافِ،ِوقالِ اِاْلَعِزيُزِإِنَّ َ َقاُلوْاَِياَِأهيه

َِشْيًخِ َِكبرًِيا ِ(82:يوسف) ا ،(ِ ِفـ ِالفتحةِأًبا ِنصبه ِاسمِإنِمنصوبِوعالمة )

ِ ِوقال ،ِ ِمضاف ِغري ِألنه ِِتعاىل:الظاهرة َِأبِيُكْم ْن ِمِّ ِلَُّكم ِبَِأٍخ ِاْئُتوِِن َِقاَل

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

تكلمِ،ِفإنِأضيفتِإىلِياءِاملتكلمِأنِتكونِمضافةِإىلِغريِياءِاملِ:واشرتطنا

ِ ِقوله ِنحو ِالياء ِقبل ِعىلِما ُِيوُسُفِِِتعاىل:أعربتِباحلركاتِاملقدرة َِأَنْا َقاَل

َِأِخيِ ِ)هذا(ِمرفوعِوعالمةِرفعهِ،ِ(90:يوسف) َوَهـَذا ِ)أخي(ِخربِاملبتدأ فـ

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

ِوالي ِوقوله ،ِ ِإليه ِمضاف ِجر ِحمل ِيف ِاملتكلم ِضمري َِيْدُعوَكِِتعاىل:اء َِأيِب إِنَّ

َِسَقْيَتِ َِما َِأْجَر ِ)أيبِ،(52:القصص) لَناِلَِيْجِزَيَك ِمنصوفـ ِ)إن( ِاسم بِ(

،ِوهوِِرهاِاشتغالِاملحلِبحركةِاملناسبةعِمنِظهووعالمةِنصبهِالفتحةِاملقدرةِمن

ِِِتعاىل:جرِمضافِإليهِ،ِوقولهِمضافِوالياءِضمريِاملتكلمِيفِحملِ ِإِِنِّ َقاَلَِربِّ
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َِنْفِِسَِوَأِخي ِإاِلَّ ِ)أخي(ِ،(52:املائدة)ِالَِأْملُِك وهوِِ(نفِس)معطوفِعىلِِفـ

ِاش ِظهورها ِمن ِمنع ِاملقدرة ِالفتحة ِنصبه ِوعالمة ِمثله ِاملحـمنصوب لِـتغال

ِمضافِإليهِ.ِّرِـمريِاملتكلمِيفِحملِجـبةِ،ِوهوِمضافِوالياءِضـبحركةِاملناس

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

ِاأل ِإىلِأسًمء ِدائًم ِبلِإضافتها ،ِ ِغريِالصفاتِكاخللقاملتكلم ،ِجناسِالظاهرة

ِوالعلمِ،ِواحللمِ،ِواملالِ،ِوالرْحةِ،ِوماِإىلِذلكِ.

ِ ِامليم ِمن ِتكونِخالية ِأن ِيفِ)فو( ِواشرتطنا ِاملي، ِاتصلتِهبا ِأعربتِفإن م

فُمكِِ:ِ،ِفتقولاِجرًِّ،ِوالكِّسةِنصًباِ،ِوالفتحةِِرفًعابالضمةِ،ِباحلركاتِالثالثِ

ِومن،ِاحلكمةِ،ِواحلكمةِجتريِعىلِفمكِاِبناطقِباحلكمةِ،ِوعلمتِفمكِناطقًِ

ُِخِـلَِِ":ِذلكِقولهِ َِأْطَيُبِِعنَْد ِم
ائِ ِالصَّ ِِريِحِاملِْسِكِِاهللُلوُفَِفِم "ِمْن

(1)
 ِ فـِ،

ِوقولِالراجزِ:ِ،إليهِجمرورِوعالمةِجرهِالكِّسةِمضافِِ)فم(

َِظْمآَنِويفِالبحرِفُمـهُِيْصبحَِِِِِِِِِكاحُلوِتِاَلَِيْرويِهِيَشُءُِيلَهُمه

ِفـِ)فُمه(ِمبتدأِمؤخرِمرفوعِوعالمةِرفعهِالضمةِالظاهرةِ.

 اللغات الواردة يف األمساء الستة : -

ِ :اأوًل - الستةِهوِأشهرِاللغاتِالواردةِماِسبقِمنِاحلديثِعنِإعرابِاألسًمء

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

ِختفيًفااِ)هنو(ِفحذفتِالواوِعاةِالنقصِيفِآخرهاِ،ِإذِإنِأصلهاألكثرِفيهاِمرا

                                                           

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

ِعرابِ.وجهانِيفِاْل

 :الوجه األول -

هنوِاملالِنفعهِقليلِ،ِإنِهناِاملالِنفعهِقليلِ،ِهلنيِِ:ةِفتقولتإعرابِاألسًمءِالس 

ِاملالِنفعِقليلِ.

  :الوجه الثاني -

ِباحلركا ِاملالِِ:النونِ،ِنحوِىلتِالظاهرةِعإعراهبا ِاملالِنفعهِقليلِ،ِإنِهَن هُن

ِنفعهِقليلِ،ِوهلِنِاملالِنفعِقليلِ.

ِ)اْلعرابِباحلوتسمىِه ِاللغة ِأيذه ِالنقصِ، ِلغة ِلغةِركاتِعىلِالنون( :

ىِبَِعَزاِءِاجْلَِ ":ِحذفِالواوِ،ِوعليهِوردِقولِالرسولِ اِهلِيَِّةَِفَأْعُضوُهَِمْنَِتَعزَّ

"َأبِيِهَِواَلُِتَكنهواِِهِبِنِّ
(1)

.ِ

  :اثانًي -

سابقةِالِاألوىلِغةـريانِ،ِباْلضافةِإىلِاللـجيوزِيفِ)أبِ،ِوأخِ،ِوحم(ِلغتانِأخ

إثباتِاأللفِيفِِ:،ِأيلغةِالقِصِ:،ِاللغةِاألوىلالذكرِوهيِاْلعرابِباحلروف

ِعىلِتلكِاأللفِ ِباحلركاتِاملقدرة ِمعِإعراهبا ،ِ ِاألسًمء ِهذه ِنصًباِوِرفًعاآخر

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

قولِالشاعرِورد
(2)

:ِ

                                                           

اِهلِيَّةِِبابِالنسائي،ِكتابِالسري،ِسننِِ(1) ىِبَِعَزاِءِاجْلَ  2213رقمِحديثِ،إِْعَضاُضَِمْنَِتَعزَّ

،ِوابن558ِ،ِويفِديوانِأيبِالنجمِالعجيل:122ِِ(ِالبيتِنسبِلرؤبةِوهوِيفِملحقاتِديوانهِ:2ِ)

 .1ِ/32ِيعيش:ِ
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َِقْدَِبَلغاِيِفِاملَْجِدَِغاَيَتاهاِِِِِِِِِِاهاِـاِأبَِـاهاِوأبَِـأبَِِإِنَِّ

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

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

ِِمتصلِمبنيِعىلِالسكونِيفِحملِجرِمضافِإليهِ.

بنِأيبِحنيِأكرههِمعاويةِ(ِعنهِاهللِريض)عمروِبنِالعاصِذلكِقولِومنِ

اكِالِأخ مكره"ِ:)ريضِاهللِعنه(ِعىلِمبارزةِاْلمامِعيلِ)ريضِاهللِعنه(ِسفيانِ

ِِ،"بطل ِمقدمِ"مكره"فـ ِو)أخاك(خرب ِوعالمةِِ:أخاِ:، ِمرفوع ِمؤخر مبتدأ

يِعىلِمبنضمريِمتصلِِ:والكاف،ِوهوِمضافِِاأللفعىلرفعهِالضمةِاملقدرةِ

ِمضافِإليه ِالِالفتحِيفِحملِجر ِبطلِعاطفةِ:، اسمِمعطوفِعىلِ)مكره(ِِ:،

ِِفوعِوعالمةِرفعهِالضمةِالظاهرةِ.مر

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

ِ،ِوياءِونونِيفِحالتيِالنصبِواجلرِ.ِونونِيفِحالةِالرفع

،ِوينصبِِيرفعِاملثنىِوتكونِعالمةِرفعهِاأللفِنيابةِعنِالضمةِ:ىإعراب املثن -

ِالياءِنيابةِِنصبهوتكونِعالمةِ الياءِنيابةِعنِالفتحةِ،ِوجيرِوتكونِعالمةِجره

ِعنِالكِّسةِ.

ِِ:من شواهد الرفع - ِِِتعاىل:قوله َِفتََياَن ْجَن ِالسِّ َِمَعُه ِ)َِوَدَخَل فـِِ(32يوسف:

فِيِهًَمَِعْينَاِنِِتعاىل:ألنهِمثنىِ،ِوقولهِ؛ِرفعهِاأللفِِ)فتيان(ِفاعلِمرفوعِوعالمة

ِرَياِنِ فِلمبتدأِمؤخرِمرفوعِوعالمةِرفعهِاألِ:ِ)عينان(ِفـ،ِِ(20:ِالرْحن)ِجَتْ
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َمْتَِيَداكَِِِتعاىل:ألنهِمثنىِ،ِوقولهِ َِقدَّ ِبًَِم يدا(ِفاعلِفـِ)ِ،(10:ِاحلج)َِذلَِك

ِونِلإلضافةِ.وحذفتِالن،ِِلفمرفوعِوعالمةِرفعهِاأل

ِِ:بـواهد النصـومن ش - َِنْجعَِِِتعاىل:قوله ْ ِ*َِولَِسِـَأََل َِعْيننَْيِ *ـلِلَُّه َِوَشَفَتنْيِ ِاًنا

ِ ِالنَّْجَدْيِن ِ)عينني(ِمفعولِبهِمنصوبِ،(10ِ–2ِِ:البلد) َوَهَدْينَاُه وعالمةِِفـ

ثانِ)شفتني(ِمعطوفِعليهِ،ِوِ)النجدين(ِمفعولِبهِِو،ِنصبهِالياءِلـِ)نجعل(ِ

َِنْعَلْيَكِِِتعاىل:وقولهِ،ِلـِ)هديناه(ِ مفعولِِ"نعليكِِ"فـِ(15ِ:طه)َِفاْخَلْع

َِمَرَجِاْلَبْحَرْيِنَِيْلَتِقَياِنِِتعاىل:بهِمنصوبِوعالمةِنصبهِالياءِألنهِمثنىِ،ِوقولهِ

ِمفعولِبهِمنصوبِوعالمةِنصبهِالياءِألنهِمثنىِ.ِ"البحرين"فـِ(19ِ:الرْحن)

ِ:الكهف)ِاَلَِأْبَرُحَِحتَّىَِأْبُلَغِجَمَْمَعِاْلَبْحَرْيِنِِِ:ِتعاىلقولهِِ:جلرومن شواهد ا -

اءِألنهِمثنى،ِومنهِقولهِي(ِمضافِإليهِجمرورِوعالمةِجرهِالفـِ)البحرين،ِ(20ِ

ِمَِِتعاىل:ِ َِجَعَل ِِاهللا نَِقْلَبنْيِ ِمِّ ِِ(4:األحزاب)ِلَِرُجٍل فـِ)قلبني(ِاسمِجمرورِ،

َِفاَلِإِْثمَِِِتعاىل:ياءِألنهِمثنىِ،ِوقولهِهِالوعالمةِجرِّ َلِيِفَِيْوَمنْيِ َِعَلْيهَِِِفَمنَِتَعجَّ

ِ.)يف(ِوعالمةِجرهِالياءِألنهِمثنىفـِ)يومني(ِاسمِجمرورِبـِِ،(503:البقرة)

بالِقيدِِاعرابهِأربعةِألفاظِ،ِلفظنيِمطلقًِأحلقِالنحاةِباملثنىِيفِإِ:ما يلحق باملثنى -

نيِ،ِي(ِيفِلغةِالتميماثنانِ،ِواثنتانِ،ِيفِلغةِاحلجازينيِ،ِو)ثنتانِ:والِْشطِ،ِومها

اِالَِّذيَنِِِتعاىل:فشاهدِاْلفرادِقولهِِ،معِالعرشة(ِا،ِأوِتركيبًِِادًِاسواءِ)إفر َ َِأهيه يِا

َِأَحَدُكُمِامْلَْوُتِِحنَيِاْلَوِصيَِّةِاْثنَاِنِ ِ(،102:ةاملائد)ِآَمنُوْاَِشَهاَدُةَِبْينُِكْمِإَِذاَِحََضَ

ِو ِِِ:ِتعاىلقوله ِاْثننَْيِ ِإَِلْيِهُم َِأْرَسْلنَا ِبهِِ،ِ(14ِ:ِيس)ِإِْذ ِمفعول ِ)اثنني( فـ

ِمنصوبِوعالمةِنصبهِالياءِألنهِملحقِباملثنىِ.
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ُهوِرِِعنَدِِِتعاىل:وشاهدِالرتكيبِقولهِِِ َةِالشه ِِعدَّ َِشْهًراِاهللإِنَّ ِ:التوبة)ِاْثنَاَِعرَشَ

ِخربِ،(32 ِ)اثنا( ِباملِفـ ِملحق ِاأللفِألنه ِرفعه ِوعالمة ِمرفوع ثنىِوهوِ)إن(

َِعْينًَِفانَفَجَرْتِِِتعاىل:وقولهِِ،مضافِوِ)عرش(ِمضافِإليهِ َة َِعرْشَ ِاْثنََتا ِاِمنُْه

فاعلِمرفوعِوعالمةِرفعهِاأللفِألنهِملحقِباملثنىِوهوِِثنتا(افـِ)ِ،(20:البقرة)

ِ ِوقوله ،ِ ِإليه ِمضاف َِوبَِِِتعاىل:مضافِوعرشة َِنِقيًبا َِعرَشَ ِاْثنَْي ِِمنُهُم َِعْثنَا

ملثنىِ(ِمفعولِبهِمنصوبِوعالمةِنصبهِالياءِألنهِملحقِبايفـِ)اثن،ِ(15:املائدة)

ِإليه ِمضاف ِمضافِو)عرش( ِِوهو ،ِ َةِِِ:ِتعاىلوقوله َِعرْشَ ِاْثنََتْي َوَقطَّْعنَاُهُم

ِ)اثنتي(ِمفعولِثانِمنصوبِوعال،ِ(120:األعراف)َِأْسَباًطا ِالياءِمفـ ةِنصبه

ِ،ِوهوِمضافِو)عرشة(ِمضافِإليهِ.ألنهِملحقِباملثنى

مضافنيِِ،ِبرشطِأنِيكوناِتانِأخريانلفظِ– يفِإعرابهِأيًضاِ–ويلحقِباملثنىِِِ

ِكالِ،ِوكلتاِ.ِ:ومهاِ،ِمضمرِإىل

ِ ِقوله ِالرفع ِكاَِلمُهَِِِ:ِتعاىلفلشاهد َِأْو ا َِأَحُدمُهَ ِاْلكرَِبَ ِِعنَدَك َِيْبُلَغنَّ ا ِاإِمَّ

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

رأيتِالرجلنيِِ:ِألنهِملحقِباملثنىِ،ِوهوِمضافِوالضمريِمضافِإليهِ،ِوتقول

كليهًمِ،ِفـِ)كليهًم(ِتوكيدِمعنويِمنصوبِوعالمةِنصبهِالياءِألنهِملحقِباملثنىِ

ِ.ِوهوِمضافِوِ)مها(ِمضافِإليه

سلمتِعىلِكليهًمِ،ِفـِ)كليهًم(ِاسمِجمرورِوعالمةِجرهِِ–ِأيًضاِ–وتقولِ

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

ِكلتيهًمِ،ِفـِملحقِباملثنىِوهوِمضافِوِ)مها(ِمضافِإليهِ،ِوقرأتِالصحيفتني

)كلتيهًم(ِتوكيدِمعنويِمنصوبِوعالمةِنصبهِالياءِألنهِملحقِباملثنىِ،ِونظرتِ

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

ِمضافِوِ)مها(ِضمريِيفِحملِجرِمضافِإليهِ.

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

ِنقول ِاأللف ِعىل ِمقدرة ِ،ِِ:بحركات ِالطالبتني ِوكلتا ،ِ ِالطالبني ِكال جاءِن

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

ِآَتْتُِأُكَلَهاِِتعاىل:الطالبتنيِ،ِقالِ نََّتنْيِ فـِ)كلتا(ِمبتدأِِ،(33:الكهف)ِكِْلَتاِاجْلَ

ِلضمةِاملقدرةِعىلِاأللفِ.مرفوعِوعالمةِرفعهِا

ِوإنًمِكانتِهذهِاأللفاظِملحقةِباملثنىِ،ِألاهاِليستِ للمتعاطفنيِِاختصاًرا

ِاثنِ،ِوالِاثنةِ،ِوالِثنتِ.ِ:إذِالِمفردِهلاِفالِيقال

والياءِِرفًعامنِأنِاملثنىِوماِأحلقِبهِيكونانِباأللفِِ–سابقاِِ–وماِذكرناهِ

ِ ِجرًِّوِنصًبا لعربهوِاملشهورِمنِلغاتِاِا
(1) 

ِ ومنِالعرب،
(2)

املثنىِِمنِجيعلِ

ِباأللفِمطلقًِ ِعىلِاأللفِكاالسمِمعرًباويكونِِاوامللحقِبه ِباحلركاتِاملقدرة

ِاِ،ِـمهجاءِالرجالنِكالمهاِ،ِورأيتِالرجالنِكالِ:ِاملقصورِفيقالِعىلِهذهِاللغة

                                                           

 .1/535ِأوضحِاملسالكِِينظر:ِ،ِ(ِهيِلغةِمتيمِوهذيلِوقريش1)

 .1/81ِِْشحِالكافيةِالشافيةِِ،ِ(ِهمِبنوِاحلارثِبنِكعب5)
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ِوسلمتِعىلِالرجالنِكالمها.

وبقاءِاأللفِيفِ)هذان(ِيفِوعىلِهذهِاللغةِخّرجتِقراءةِالتشديدِيفِ)إْن(ِ

ِ ِِِتعاىل:قوله َِلَساِحَراِن َِهَذاِن (23ِ)طه:إِْن
(1)

ِ ِاللغةِيفِ، ِ)هذان(ِعىلِهذه فـ

وعالمةِنصبهِالفتحةِاملقدرةِعىلِاأللفِ.ِِمنصوًبااآليةِالكريمةِتكونِاسمِ)إّن(ِ

ِ ِِ–ِأيًضاِ–وخرجِعليها َِلْيَلةٍِ":قوله ِيِف ِِوْتَراِن "اَل
(2)

ِ ِ)وتران(ِاس، ِ(ال)مِفـ

ِمبنيِعىلِالفتحِاملقدرِعىلِاأللفِ.

ِ
ِ

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ

                                                           

 وهذهِالقراءةِمنسوبةِإىلِالسبعةِغريِابنِكثريِوحفصِوأيبِعمروِ.ِ(1)

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

،ِِِبزيادةِواوِونونِيفِحالةِالرفعماِدلِعىلِأكثرِمنِاثننيِ:مجعِاملذكرِالساَلِهو

 أوِياءِونونِيفِحالتيِالنصبِواجلرِ.

يابةِعنِالضمةِ،ِوينصبِإعرابه:ِيرفعِهذاِاجلمعِوتكونِعالمةِرفعهِالواوِن

ِالياءِنيابةِ ِالياءِنيابةِعنِالفتحةِ،ِوجيرِوتكونِعالمةِجره وتكونِعالمةِنصبه

ِعنِالكِّسةِ.

ِلِاملُْْؤِمُنوَنِِاهللَوعىَلِمنِشواهدِرفعه:ِقولهِتعاىل:ِ (،11ِ:إبراهيم)َِفْلَيَتَوكَّ

ِالواوِنيابةِعنِالضمةِألن ِرفعه ِفاعلِمرفوعِوعالمة ِ)املؤمنون( هِمجعِمذكرِفـ

ِ ِوقوله ،ِ ِِتعاىل:ساَل ُِجُرًزا َِصِعيًدا َِعَلْيَها َِما اِعُلوَن ِجَلَ ا فـِِ،(2:الكهف)َوإِنَّ

ِ)جاعلون(ِخربِ)إن(ِمرفوعِوعالمةِرفعهِالواوِ.

فـِ(،21ِ:يوسف)َِوَماُِكنَّاِلِْلَغْيِبَِحافِظنَِيِِِتعاىل:منِشواهدِنصبه:ِقولهِ

ِالياءِنيابةِعنِال)حافظني(ِخربِ)كان(ِمنصوبِوعالمةِ ألنهِمجعِ؛ِفتحةِنصبه

ِساَل ِِمذكر ِوقوله ِاْلِقَتالِِِِتعاىل:، َِعىَل ِاملُْْؤِمننَِي ِض َِحرِّ ِالنَّبِيه ا َ َِأهيه َِِيا

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

ِألنهِمجعِمذكـرِساَلِ.؛ِالفتحةِ

ِجره ِشواهد ِِمن ِقوله ِبِِِىل:تعا: َِأُعوُذ اِهلنِيَِِاهللَقاَل ِاجْلَ ِِمَن َِأُكوَن َِأْن

بةِعنِالكِّسةِفـِ)اجلاهلني(ِاسمِجمرورِبمنِوعالمةِجرهِالياءِنياِ،(28:البقرة)

اِشِعنيَِتعاىل:،ِوقولهِألنهِمجعِمذكرِساَل َعىَلِاخْلَ َاِلََكبرَِيٌةِإاِلَِّ ِ،(42:البقرة)َِوإاِهَّ
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ِبع ِاسمِجمرور ِ)اخلاشعني( ِفـ ِنيابةِعنِالكِّسة ِالياء ِجره ِمجعِ؛ِىلِوعالمة ألنه

ِمذكرِساَلِ.

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

ِالعلمِ- ِِ:ويشرتطِيف ِيكون ِعاقلٍِِعلًًمِأن ِومنِِاخاليًِِملذكر ِالتأنيثِ، ِتاء من

ِالرتكيب.

ليةِمنِتاءِالتأنيثِ،ِصاحلةِأنِتكونِصفةِملذكرِعاقلِخاِ:ِويشرتطِيفِالصفةِ-

وليستِمماِيستويِِ،ِوالِ)فعالنِفعىل(ِ(،ليستِمنِبابِ)أفعلِفعالءِ،ِلدخوهلا

  فيهاِاملذكرِواملؤنثِ.

 :امللحق جبمع املذكر السامل -

ِ-ويلحقِبجمعِاملذكرِالساَلِيفِإعرابهِبعضِاأللفاظِوهيِعىلِالنحوِالتاِل:

ِوبابهِإىلِالتسعني.ِملونِ،ِوعرشونوعاِ،أولوِِ:وهيِأمساء مجوعِ:النوع األول -

ِليستِمجعًِِأما )أولو( - ِحقيقيًِّفهي ِِاا ِلفظها ِمن ِمفرد ِليسِهلا ِألاها ولذلكِ،

ِبهِ.ِإحلاًقاأعربتِإعرابِمجعِاملذكرِالساَلِ

ِ ِشواهدها ِوِرفًعافمن ِنصبًا ِِمنُكْمِِتعاىل:قوله ِاْلَفْضِل ُِأْوُلوا َِيْأَتِل َواَل

َعِةَِأنُِيْؤتُِ فـِ)أولو(ِفاعلِمرفوعِوعالمةِرفعهِالواوِِ،(55:النور)ِواُِأْوِِلَِوالسَّ

(ِمفعولِبهِمنصوبِوعالمةِنصبهِالياءِألنهِملحقِبجمعِاملذكرِالساَلِ،ِوِ)أوِل

ِِألنهِملحقِبجمعِاملذكرِالساَل .ِ ِجرًِّومنِشواهدها ِا َِذلَِكِِِتعاىل:قوله ِيِف إِنَّ

ِ ِاألَْبَصاِر ُْوِِل ِألَّ ًة ِ)أوِلِ،(13:عمرانآلِ)َِلِعرْبَ ِوعالمةِفـ ِبالالم ِاسمِجمرور )

ِألنهِملحقِبجمعِاملذكرِالساَلِ.؛ِهِالياءِجرِّ



- 43- 

 

ِِ(وأما )عاملون - ِِ–فهيِاسمِمجعِ)عاَل( ِألنِالعاَلِِمجًعاوليسِِ–بفتحِالالم ،ِ له

ِعقالءِوغريهمِعىلِالصحيحِ.ِمجيًعاأصنافِاخللقِ

َِأْرَسْلنَاَكِِِتعاىل:وشاهدهِقولِاهللِ َِوَما ِلِّْلَعاملنََِي َِرْْحًَة ِ(108:األنبياء)ِإاِلَّ

ِ ِهللِِِ:ِتعاىلوقوله ْمُد ِِاحْلَ ِاْلَعاملنََِي فهيِيفِاآليتنيِجمرورةِِ،(5:الفاحتة)َِربِّ

ِجمرورةِ ِاألوىل ِيف ِأاها ِإال ِالساَل ِاملذكر ِبجمع ِملحقة ِألاها ِالياء ِجرها وعالمة

ِبالالمِويفِالثانيةِجمرورةِباْلضافةِ.

فهوِملحقِبجمعِاملذكرِالساَلِألنهِالِواحدِلهِمنِلفظهِإذِالِِعشرون وبابهوأما  -

ِِ)ِعرش(ِ:ِيقال ،ِ ِقوله ِِِ:ِتعاىلوشاهده َِصابُِروَن وَن ِِعرْشُ نُكْم ِمِّ َِيُكن ِإِن

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

ِ ِالساَل ِاملذكر ِبجمع ِملحق ،ِ ِِِاىل:تعوقوله َِلْيَلًة َِأْرَبِعنَي ِه َِربِّ ِِميَقاُت َِفتَمَّ

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

ِالساَل ِِ،ِبجمعِاملذكر ِِِتعاىل:وقوله ِِمْسكِينًا ِِستِّنَي فـِِ،(4:املجادلة)َِفإِْطَعاُم

ِحقِبجمعِاملذكرِالساَلِ.)ستني(ِمضافِإليهِجمرورِوعالمةِجرهِالياءِألنهِمل

ِومنِذلكمل تستوف شروط مجع املذكر السامل ِمجوع تصحيح :النوع الثاني - ،:ِ

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

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

ِ ِِمرفوًعاوشاهده َِشَغَلْتنَاَِسِِ:ِتعاىلقوله ِاأْلَْعَراِب ِِمَن ُفوَن ِاملَُْخلَّ َِلَك َيُقوُل

َِوَأْهُلوَنا ِ)أهلونا(ِِ،(11:الفتح)َِأْمَواُلنَا مرفوعِِمعطوفِعىلِ)أموالنا(ِوهوفـ

ِملحقِبجمعِاملذكرِالساَلِ.ِألنه؛ِوعالمةِرفعهِالواوِ
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ِِمنصوًباو َِأنفُِِِتعاىل:قوله ُِقوا ِآَمنُوا ِالَِّذيَن ا َ َِأهيه َِيا َِناًرا َِوَأْهلِيُكْم َِِسُكْم

فـِ)أهليكم(ِمعطوفِعىلِ)أنفسكم(ِوهوِمنصوبِوعالمةِنصبهِِ،(2:التحريم)

ِألنهِملحقِبجمعِاملذكرِالساَلِ.؛ِالياءِ

ُسوُلَِواملُْْؤِمُنوَنِإىَِلَِأْهلِيِهْمِِِتعاىل:قولهِِجمروًراو َبْلَِظنَنُتْمَِأنِلَّنَِينَقلَِبِالرَّ

ألنهِملحقِ؛ِءِفـِ)أهليهم(ِاسمِجمرورِبإىلِوعالمةِجرهِالياِ،(15:الفتح)َِأَبًدا

ِغمرِالوابلونِاألرضِ.ِ:ِويقالِ،ِبجمعِاملذكرِالساَل

ِوأعربتِباحلروفِِمجوع تكسري :النوع الثالث - ِالواحد ِبناء ِتغريِفيها ِإحلاًقا،

ِ:ألاهاِعىلِصورتهِوهي؛ِبجمعِاملذكرِالساَلِ

ْنيَاِِ:ِتعاىلقولهِِرفًعا،ِوشاهدهاِِبنونِمجعِابنِ- ِالده َياِة ِاملَْاُلَِواْلَبنُوَنِِزينَُةِاحْلَ

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

ِو ،ِ ِالساَل ِاملذكر ِملحقِبجمع ِنصًبا َِأْزَواِجُكمِِِتعاىل:كقوله ْن ِمِّ ِلَُكم َوَجَعَل

َِوَحَفَدةًِ ِالياءِ،(85:النحل)َِبننَِي ِنصبه ِمنصوبِوعالمة ِمفعولِبه ِ)بنني( ِ؛فـ

ِو ،ِ ِالساَل ِاملذكر ِبجمع ِملحق ِجرًِّألنه ِا ِِِ:ِتعاىلكقوله ُِحبه ِلِلنَّاِس َن ُزيِّ

ِ َِواْلَبننَِي ِالنَِّساء ِِمَن َهَواِت ِعمران)ِالشَّ 14ِِ:ِآل ِمعطوفِعىلِ(، ِ)البنني( فـ

ِ.ِذكرِالساَلألنهِملحقِبجمعِامل؛ِ)النساء(ِجمرورِوعالمةِجرهِالياءِ

والِصفةِلعاقلِِعلًًمِعاقاًلِبفتحِالراءِمجعِأرضِ،ِوهيِليستِِ:أرضونِ-

ِاجلمعِكأاهاِمنِالعقالءِ،ِ َمْنِ"ِ:ِجاءِيفِاحلديثِالرشيفكًمِوإنًمِمجعتِهذا

ِطُِـَمِقِيـَظلَِ قَِـَدِِشرْبٍ "ْبِعَِأَرِضنيَِـُهِِمْنَِسِـوِّ
(1)

ِرورِـهِجمـرضني(ِمضافِإليأفـِ)،ِ

                                                           

 .3192ِ،َِباُبَِماَِجاَءِيِفَِسْبِعَِأَرِضنَيِ،ِحديثِرقمِِ،ِكتابِبدءِاخللقِصحيحِالبخاريِ(1)
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ِلياءِألنهِملحقِبجمعِاملذكرِالساَلِ.وعالمةِجرهِا

وهوِكلِاسمِثالثيِحذفتِالمهِوعوضِعنهاِهاءِالتأنيثِِ:سنونِوبابهِ-

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

"َبْعُضُكْمَِبْعًضاَِِواَلَِيْعَضهُِ":الكذبِوالبهتانِ،ِويفِاحلديثِ:العضهِ،ِوهو
(1)

ِ.ِ

ِ:ومنهِقولِرؤبةِ،ِ،ِإذاِفرقتهِتهِتعضيةعضيِ:عِضو،ِمنِقوهلمِصلهأِ:وقيل

ّضِاهللِِباملعِوَلْيَسِِدينُِ
(2)

ِاملفّرقِ.ِ:أي،ِ

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

ِفالتصغريِواجلمعِيردانِاألشياءِإىلِأصوهلاِ.،ِعضواتِِ:ودليلهِمجعهاِعىل

ِأصلهاِ- ،ِ ِوالِعزة ،ِ ِوعزين ِالناسعزيِِ:وِعزة ِمن ِالفرقة ِوهي ،ِ ِياء ،ِالمها

ِالفرقِاملختلفةِألنِكلِفرقةِتعتزيِإىلِغريِمنِتعتزيِإليهِاألخرىِ.ِ:والعزين

قالِِوعزةِ.ِ،ِوعضة،ِسنةِِ:ِوقدِجاءِيفِالقرآنِالكريمِمجعِالكلًمتِالثالث

فـِ)سنني(ِجمرورِِ،(115ِ:ِاملؤمنون)َِِعَدَدِِسننِيََِِقاَلَِكْمَِلبِْثُتْمِيِفِاأْلَْرضِِِِتعاىل:

ِ:وقالِالشاعر،ِألنهِملحقِبجمعِاملذكرِالساَل؛ِاءِباْلضافةِوعالمةِجرهِالي

المـمِأحـاِوكأاهـفكأاهِلهاـِِِِِِـِثمِانقضتِتلكِالسنونِوأه
(3)

ِ

                                                           

 .55222ِ،ِحديثِرقم38ِ/314ِِِمسندِأْحد،ِِ(1)

 .21ِِ:ِرجزِلرؤبةِيفِديوانهِ(5)

ِوالبيتِمنِِ(3) ،ِ ِيستأنسِبه ِولكن ِبشعره ِحيتج ِال ِشاعر ِوهو ِمتام ِأليب ِقصيدة ِالبيتِمن هذا

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

ِلواوِألنهِملحقِبجمعِاملذكرِالساَلِ.رفعهِا

فـِ)عضني(ِمفعولِِ،(91:احلجر)ِالَِّذيَنَِجَعُلواِاْلُقْرآَنِِعِضنيَِِ:ِتعاىلوقالِ

ألنهِملحقِبجمعِاملذكرِالساَلِ،ِوقالِ؛ِثانِلـِ)جعل(ِمنصوبِوعالمةِنصبهِالياءِ

َِعنِِِِ:ِتعاىل *ِ ُِمْهطِِعنَي ِقَِبَلَك َِكَفُروا ِالَِّذيَن َِِفًَمِل ِِعِزيَن ًَمِل ِالشِّ َِوَعِن ِاْلَيِمنِي

و)مهطعني(ِحالِمنِ)الذينِِ(،فـِ)عزين(ِصفهِلـِ)مهطعني(،32ِِ،38ِ:املعارج)

ِألنهِملحقِبجمعِاملذكرِالساَل.؛ِوهوِمنصوبِوعالمةِنصبهِالياءِِ(،كفروا

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

ِالياء ِلزوم ِفيقالِيف ِالنون ِاْلعرابِعىل ِوجعل ِسننيِ:، ِورأيناِ مرتِعلينا ،

ِبسننٍيِبالتنوينِعاسنينًِ ِواعتربنا ِوجيوزِحذفِالتنغةِبنيِعامرـىلِل، وينِعىلِـ،

ِ.ِ)ريضِاهللِعنه(بنيِمتيمِ،ِوالِحتذفِالنونِلإلضافةِ،ِقالِأحدِأبناءِعيلِِلغة

نيُِـبنِهاِونحنِلرًِّــاِبـأبًِِِِِِِِِِِِِعيلِِِِِوِحسنٍِـوكانِلناِأب
(1)

ِ

ِفـِ)بننُي(ِخربِاملبتدأِ)نحن(ِمرفوعِوعالمةِرفعهِالضمةِ.

ِالقشرييِ:ِاهللِعبدِبنِلصمةوقالِا

ادًِرِْمُِِانَِنَِبِْوشيَِِّاشيبًِِبناِلعبنِِِِِِهـسنينِفإنِدٍِـنجِمنِدعاِن
(2)

ِ

ِوهوِاسمِإنِمنصوبِ،ِ،ِوَلِتسقطِلإلضافةِ،ِِفالروايةِ)سنينه(ِبإثباتِالنون

                                                           

ونسبهِالبغداديِإىلِسعيدِبنِِ،ِالعينيِإىلِأحدِأوالدِعيلِكرمِاهللِوجههِهنسبِ،لوافرالبيتِمنِاِ(1)

 .1/22ِِ،ِأوضحِاملسالك3ِ/412ِِاخلزانةِِقيسِاهلمذاِنِ،ِينظر:

 .القاهرةِ،ِدارِالرتاث،1/22ِِِمالكِابنِألفيةِعىلِعقيلِابنْشحِِينظر:ِ(5)
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ومنهِ،ِفإنِسنيَّهِبحذفِالنونِلإلضافةِِ:نصبهِالفتحةِالِالياءِ،ِوإالِلقالِوعالمة

ِوالسالمِ(ِ ِالله"قولِالرسولِ)ِعليهِالصالة ، ُِمََضَ َِوْطَأَتَكَِعىَل ِاْشُدْد ِاللهمَّ مَّ

"ُيوُسَفِِِسننَِيَِكِسننِيَِاْجَعْلَهاِ
(1)

ِ:فـِ)سنني(ِكًمِترىِوردتِمرتنيِيفِاحلديث،ِ

ِِمفعواًلِاألوىلِكانتِ ِاسًًمِوالثانيةِكانتِ،ِوعالمةِنصبهِالفتحةِِمنصوًبابهِثانيا

ِعِجمروًرا ِالظاهرة ِالكِّسة ِجره ِوعالمة ِالنونِبالكاف ِحتذف ِوَل ِالنون ىل

ِاللغةِلإلضافة ِهذه ِيطرد ِوبعضهم ،ِ ِوبابه ِيفِ)سنون( ِالثانية ِهيِاللغة ِوهذه ،

ِالسا ِالياءِواْلعرابِعىلِالنونِمنونةِيفِمجعِاملذكر ِ،ِوهيِلزوم ِأحلقِبه َلِوما

ِفِلكثرةِالواردِاملشهورِعىلِذلك.ولكنِاملعتمدِهوِإعرابهِباحلرو

  :مما يلحق جبمع املذكر السامل يف إعرابه النوع الرابع -

ِاجلمعِنحوِيفًمِسم :ما مسي به من هذا اجلموع ، وما أحلق به - ،ِزيدونِ:هبذا

ِوْحدون ِعىلِأشخاصِِ،ِوخلدونِ، ِأسًمء ِوعبدونِ، ِأحل، ِاجلمعِوما قِهبذا

ِيعىلِاجلنةِ،ِفًمِسمِعّلّيُونِ،ِفإنهِملحقِهبذاِاجلمعِومسمىِبهِأِ:نحواملسمىِبهِ

حلقِباملسمىِهبذاِاجلمعِيعربانِباحلروفِإجراًءِهلًمِعىلِماِكاناِعليهِأباجلمعِوماِ

ِمفردينِ.ِ–حينئذِِ–قبلِالتسميةِ،ِوإنِكاناِ

ِ ِاأْلَْبرَِِِتعاىل:قال ِكَِتاَب ِإِنَّ َِكالَّ يهوَن ِِعلِّ َِما َِأْدَراَك َِوَما *ِ يِّنَي ِِعلِّ َِلِفي ِاِر

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

ِ:ِونقولِ،غريِعاقلِ،ِوهذاِسببِإحلاقهِبجمعِاملذكرِالساَلِوليسِمنهِحقيقةِ

ِيفِأخواهتاِ.ِهذاِزيدوَنِ،ِورأيتِزيديَنِ،ِوسلمتِعىلِزيدينِ،ِوكذلك

                                                           

 ِ.ِالرسالةِمؤسسةِ:ِطِ،10824ِ:ِرقمِحديثِ،12ِ/439،ِِأْحدِمسندِ(1)
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ِواْلعرابِباحلركاتِِِِِِ ِالياء ِلزوم ِيف ِجمرىِ)غسلني( ِجيريا ِأن ِفيهًم وجّوزوا

،ِِاعليينًِوِا،ِورأيتِزيدينًِ هذاِزيدينِ،ِوعلينيِ:الثالثِظاهرةِعىلِالنونِفيقال

ِوعلينيٍِ ِبزيديٍن ِالوِومررت ِلزوم ِيف ِ)عربون( ِجمرى ِجيريه ِمن ِومنهم اوِ،

،ِا،ِورأيتِزيدونًِِهذاِزيدونِ:ِالنونِفيقولونِواْلعرابِباحلركاتِالثالثِعىل

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

ِِورأيتِزيدونِوسلمتِعىل ِالكريمِِ،زيدون ِالقرآن ِبه ِجاء ِما ولكنِاملعتمد

ِ.ِوهوِإحلاقهِبجمعِاملذكرِالساَلِكًمِيفِاآليةِالكريمة

 :املزيدتني وما أحلق بهلف والتاء اجلمع باألِِ-1

اثنتنيِبزيادةِألفِوتاءِماِدلِعىلِأكثرِمنِِ:وهو :مجع املؤنث السامل وما أحلق به -

غزاةِ:ِوْشطِزيادةِاأللفِوالتاءَِيرجِماِإذاِكانتِاأللفِأصليةِنحو،ِيفِآخرهِ

ِوزاها ِإذ ِأصلية ِفإنِاأللفِفيها ،ِ ِوسعاة ِألنِاألصلِ:وقضاة ِ،ِِ:)ُفَعَلُة( َغزَوة

 ةِ،ِوُسَعيةِحتركتِالواوِوالياءِوانفتحِماِقبلهًمِ،ِفقلبتاِألفني.وُقضيَِ

ِنحوِأيًضاِوَيرجِِِ ِأصلية ِكانتِتاؤه ِإذا ِوأقواتِأبياتِ:ما ِوأصواتِ، ،ِِ،

اِ،ِوعليهِفإاهاِـوأشتاتِ،ِفإنِهذهِاجلموعِمجوعِتكسريِوليستِمجعِمؤنثِسامل

ِتنصبِوتكونِعالمةِنصبهاِالفتحةِالظاهرةِ.

ِينقاسِهذاِاجلمعِيفِمخسةِأشياءِ:ِ:اجلمعقياسِهذاِِ-

ِ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 ،ِ ِجبِ:اخمات ِالِـهذه

ِشاهقاتِ،ِوقصورِشاخماتِ.

 :إعراب مجع املؤنث السامل -

ِا ِوتكونِهذا ِوينصب ،ِ ِالظاهرة ِالضمة ِرفعه ِعالمة ِوتكون ِيرفع جلمع

ِعالمةِنصبهِالكِّسةِنيابةِعنِالفتحةِ،ِوجيرِوتكونِعالمةِجرهِالكِّسةِ.

ْبعُِِِفمنِشواهدِالرفعِقولهِتعاىل: ًَمَواُتِالسَّ ِالسَّ فـِِ،(44:اْلرساء)ُِتَسبُِّحَِلُه

كَِتاٌبِِِتعاىل:،ِوقولهِ)السًموات(ِفاعلِمرفوعِوعالمةِرفعهِالضمةِالظاهرةِ

ِ َلْت ُِفصِّ ُِثمَّ ِآَياُتُه ِوعالمةِِ،(1:هود)ُِأْحكَِمْت ِنائبِفاعلِمرفوع ِ)آيات( فـ

ِرفعهِالضمةِالظاهرةِ.

ِِِ ِالنصبِقوله ِِِتعاىل:ومنِشواهد ِِاهللَخَلَق قِّ ِبِاحْلَ َِواأْلَْرَض ًَمَواِت ِالسَّ

ةِنصبهِالكِّسةِنيابةِفـِ)السموات(ِمفعولِبهِمنصوبِوعالمِ،(44:العنكبوت)

ِ ِوقوله ،ِ ُِثَباٍتِِِتعاىل:عنِالفتحة َِفانِفُروْا ِِحْذَرُكْم ُِخُذوْا ِآَمنُوْا ِالَِّذيَن ا َ َِأهيه َِيا

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

ِنصبهاِالكِّسةِنيابةِعنِالفتحة.

َِأَرىَِسْبَعَِبقَِـَقاَلِاملَِْوَِِِتعاىل:ومنِشواهدِاجلرِقولهِِِِِِ ِ:يوسف)َِراٍتِـلُِكِإِِنِّ

43)،ِِ ِوقوله ،ِ ِالكِّسة ِجره ِوعالمة ِباْلضافة ِجمرور ِمتييز ِ)بقرات( ِتعاىل:فـ
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ِ ْعُدوَداٍتِِاهللَواْذُكُروْا اٍمِمَّ فـِ)معدودات(ِصفةِلـِ)أيام(ِِ،(503:البقرة)ِيِفَِأيَّ

ِجمرورةِوعالمةِجرهاِالكِّسةِ.

ِأشارِابنِمالكِبقولهِ:ِمجعِاملؤنثِالساَلوإىلِإعرابِِ-

ِ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

ِ َلُهنَّ َِْحْ َِأنَِيَضْعَن َِأَجُلُهنَّ ِاأْلَْْحَاِل ِمبتدأِِ،(4:الطالق)َِوُأْواَلُت ِ)أوالت( فـ

ِالظاهِمرفـــوع ِالضمة ِرفعه ِِرةوعالمة ِ؛ ِبجمع ِملحق ،ِِالساَلِاملؤنثألنه

ُِأواَلِِِتعاىل:وشاهدهاِمنصوبةِقولهِ َِحتَّىَِيَضْعَنَِوإِنُِكنَّ ٍلَِفَأنِفُقواَِعَلْيِهنَّ ِتَِْحْ

ِ َلُهنَّ ِ؛فـِ)ِأوالت(ِخربِ)كان(ِمنصوبِوعالمةِنصبهِالكِّسةِ،(2:الطالق)َِْحْ

ِالساَلِ.ِاملؤنثألنهِملحقِبجمعِ

،ِ،ِفرحاتِ،ِوسعاداتِعرفاتِ:،ِنحوِماُِسمّيِهبذاِاجلمعِوماِأحلقِبهِ:الثاني -

ِمكانِبالشامِ.ِ:وأذرعاتِوبركاتِ،ِونعًمتِ،ِوعناياتِ،

ِ

*ِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِ*ِ
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 املعرب من األفعال بعالمات فرعية

 :األمثلة اخلمسة -

ِسميتِبِِِِِِِِِ ،ِ ِاخلمسة ِاألمثلة ِاملعرباتِبالنيابة ِليستِأفعااًلِومن ِذلكِألاها

ِوهيِبأعيااها ِبمنزلتها ِعنِكلِفعلِكان ِيكنيِهبا ِهيِأمثلة ِوإنًم كلِفعلِِ:،

ِبهِألفِاالثننيِ،ِأوِواوِاجلًمعةِأوِياءِاملخاطبةِ.ِمضارعِاتصلت

أنتًمِتذكرانِياِحممدانِ،ِِ:وألفِاالثننيِتكونِمعِاملثنىِاملخاطبِاملذكرِنحو

أنتًمِتكتبانِياِزينبانِ،ِوتكونِكذلكِمعِاملثنىِِ:ومعِاملثنىِاملخاطبِاملؤنثِنحو

الطالبتانِِ:املؤنثِنحوالطالبانِيذكرانِ،ِومعِاملثنىِالغائبِِ:الغائبِاملذكرِنحو

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

ِيكتبونِ،ِوأنتمِتكتبونِ.

أنتِتكتبنيِ،ِفمجموعِاألفعالِِ:والياءِتكونِمعِاملخاطبةِاملؤنثةِاملفردةِنحو

ِواثن ِاملخاطبِ، ِاملثنى ِمع ِواثنان ِالغائبِ، ِاملثنى ِمع ِاثنان ِسبعة ِمجعِإذًا ِمع ان

ِ ،ِ ِالغائبتنيِواملذكر ِعىلِإدراج ِمخسة ِقالوا ِولكنهم ،ِ ِاملؤنثة ِاملخاطبة ِمع واحد

ِحتتِالغائبنيِ،ِواملخاطبتنيِحتتِاملخاطبنيِ.

ترفعِهذهِاألفعالِوتكونِعالمةِرفعهاِثبوتِالنونِ،ِوتنصبِوجتزمِ :إعرابها -

ِتعاىل:ولهِفمنِشواهدهاِمرفوعةِق،ِعالمةِنصبهاِوجزمهاِحذفِالنونِِوتكون

َِِِِيْلَتِقَيان ِاْلَبْحَرْيِن ِمرفوعِ فـِ،(19ِ:ِالرْحن)َِمَرَج ِمضارع ِفعل )يلتقيان(

 وعالمةِرفعهِثبوتِالنونِألنهِمنِاألفعالِاخلمسةِ.
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ِرَياِنِِتعاىل:وقولهِِِِِِِ فـِ)جتريان(ِفعلِمضارعِِ،(20:الرْحن)ِفِيِهًَمَِعْينَاِنِجَتْ

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

ََِِتْعِقُلون َِأَفاَل ِاْلكَِتاَب َِتْتُلوَن َِوَأنُتْم َِأنُفَسُكْم َِوَتنَسْوَن ِبِاْلرِبِّ ِالنَّاَس َِأَتْأُمُروَن

ِمرفوعةِِ(،44:البقرة) فاألفعالِ)تأمرونِ،ِوتنسونِ،ِوتتلونِ،ِوتعقلون(ِكلها

ِاألفعالِاخلمسةِ.ِألاهاِمن؛ِوعالمةِرفعهاِثبوتِالنونِ

ِالنَِّساءِِتعاىل:منصوبةِقولهِِهاومنِشواهدِِ َِبنْيَ َِأنَِتْعِدُلوْا َوَلنَِتْسَتطِيُعوْا

ِ َِحَرْصُتْم ِمنصوبانِ(،159:النساء)َِوَلْو ِوتعدلوا( ،ِ ِ)تستطيعوا ِ،فالفعالن

ِنصبهًمِحذفِالنون ِ)أن(ِوعالمة ِ)لن(ِوالثاِنِبـ ألاهًمِمنِاألفعالِِ؛ِاألولِبـ

َّاِحُتِبهوَنِِِتعاىل:مسةِ،ِوقولهِاخل َِحتَّىُِتنِفُقوْاِمِم ِ(،95:آلِعمران)َِِلنَِتنَاُلوْاِاْلرِبَّ

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

ِألاهًمِمنِاألفعالِاخلمسةِ.ِ؛ِ)حتى(ِوعالمةِنصبهًمِحذفِالنون

ينَِِ:ِتعاىللهِومنِشواهدهاِجمزومةِقو َِأْوُفواِاْلَكْيَلَِواَلَِتُكوُنواِِمَنِاملُْْخِِّسِ

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

َِتقِِِْتعاىل:ألنهِمنِاألفعالِاخلمسةِ،ِوقولهِ؛ِالنون َِوالَ َِماَلِاْلَيتِيِمِإاِلَّ بِالَّتِيَِِرُبوْا

جزمهِفالفعلِ)تقربوا(ِجمزومِبالِالناهيةِوعالمةِِ،(125:األنعام)ِِهَيَِأْحَسُنِ

ِالنون ِِحذف ِوقوله َزِِنِِتعاىل:، ِحَتْ َِواَل ايِف ِخَتَ فالفعالنِِ،(8:القصص)َِواَل

ِ.ألاهًمِمنِاألفعالِاخلمسةِ؛ِالناهيةِوعالمةِجزمهًمِحذفِالنونجمزومانِبالِ
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 :جلزمالفعل املضارع املعتل اآلخر يف حالة ا -

َيشىِ،ِ:منِأبوابِاملعرباتِبالنيابةِالفعلِاملضارعِاملعتلِاآلخرِباأللفِنحو

ِأوِبالواوِنحوِييرمِ:أوِبالياءِنحو ِيكونِبحذفِحرفِِ:ِ، ِفإنِجزمهنَّ يدعوِ،

ِ،َِلِيدُعِ.َِلَِيَشِ،َِلِيرمِِِ:ِالعلةِنيابةِعنِالسكونِإذِيقال

ِِِتعاىل:قالِ فالفعلِ)َيش(ِجمزومِبلمِوعالمةِِ،(12:وبةالت)ِِاهللَِوََلََِْيَْشِإاِلَّ

ِا ِحذف ِعليهاجزمه ِدليل ِقبلها ِِأللفِوالفتحة ،ِ ِِِ:ِتعاىلوقال َِناِدَيه َِفْلَيْدُع

لضمةِفالفعلِ)يدع(ِجمزومِبالمِاألمرِوعالمةِجزمهِحذفِالواوِواِ،(18:العلق)

ِ ِدليلِعليها ِقبلها َِأَمَرهُِِِ:ِتعاىلوقالِ، َِما َِيْقِض ِمَلَّا فالفعلِِ،(53:عبس)َِِكالَّ

ِ)يقض(ِجمزومِبلًمِوعالمةِجزمهِحذفِالياءِوالكِّسةِقبلهاِدليلِعليهاِ.

ِِِتعاىل:وأماِقولهِ بإثباتِالياءِيفِ)يتقي(ِِ،(90:يوسف)ِإِنَُّهَِمنَِيتَِّقَِويِْصرِبْ

موصولةِالِوتسكنيِ)يصرْب(ِيفِقراءةِقنبلِعنِابنِكثريِ،ِفقدِخرجِعىلِأنِ)َمْن(ِ

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

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

ِ ِنافع ِالوقفِكقراءة ِبنية َِومَمَاِِتِوصل ِياءِبسكوِ،ِ(125ِ:ِاألنعام)َِوحَمَْياَي ن

ِ.ِ)حمياي(ِوصاًلِ

ِع ِالعطف ِعىل ِالرشطيةِوإما ِ)َمْن( ِبمعنى ِاملوصولة ِ)َمْن( ِألن ِاملعنى ىل

ِ:وقيل،ِبعدهِوهلذاِدخلتِالفاءِيفِاخلربِاِملاِِسببًِلعمومها،ِولكونِمدخوهلاِمستقباًلِ

،ِوإماِِحذفتِللجازمِ،ِفالمِالفعلِإماِإشباعِ(يتقي)ِ،ِوالياءِيفِإنِ)َمْن(ِْشطية

،ِوَلِيستتبعِحذفهاِِملقدرةعىلِإجراءِاملعتلِجمرىِالصحيحِفجزمِبحذفِاحلركةِا

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِحذفِحرفِالعلةِ.
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ِإعراب الفعل املضارع
ِ

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

ِمنِهذهِاألمورِ:ِ،ملشاهبتهِاالسمِيفِعدةِأمورِفحملِعليهِيفِإعرابهِ

ِفيقعِأنِاملضارعِيقعِموقعِاالسمِيفِإعراِـ1ِ ،ِ ِقلت:حممدِِخرًبابه كًمِإذا

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

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

ِأنِاملضارعِيدلِعىلِاحلالِأوِاالستقبال،كًمِأنِاسمِالفاعلِكذلكِ.ِـ5ِ

املضارعِعواملِالنصبِواجلزمِكًمِأنِاالسمِتدخلِِتدخلِعىلِالفعلِـ3ِ

ِعليهِعواملِالنصبِواجلرِ.

ِفـِِـ4ِ ِاحلروف ِوعدد ِوالسكنات ِاحلركات ِيف ِالفاعل ِاسم ِمع اتفاقه

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

ِمتى يبنى الفعل املضارع ؟ وما سبب بنائه ؟ِ-

ِني :يبنى الفعل املضارع يف حالتِ-

:يبنىِعىلِالفتحِإذاِاتصلتِبهِنونِالتوكيدِاملباْشةِسواءِكانتِثقيلةِأوِاألوىل -

اِغِرينَِخفيفةِكًمِيفِقولهِتعاىل: َنِالصَّ َِوَلَيُكوًناِمِّ َِْيْفَعْلَِمآِآُمُرُهَِلُيْسَجنَنَّ نَِلَّ
َِوَلئِ

َطَمةِِ،ِوقولهِتعاىل:ِ(35يوسف:) ِيِفِاحْلُ َِلُينَبَذنَّ ،ِوقولهِتعاىل:ِ(4مزة:اهل)َِكالَّ

َِِِْينَتِهَِلنَْسَفًعاِبِالنَّاِصَية نَِلَّ
َِلئِ ِ.(12العلق:)َِكالَّ

ِاىل:ـكًمِيفِقولهِتعِمعرًبارةِللفعلِفإنهِيكونِـوكيدِمباشـوإذاَِلِتكنِنونِالتِِِِِِِ
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ِِمَنِالَِّذيَنُِأوُتو ِيِفَِأْمَوالُِكْمَِوَأنُفِسُكْمَِوَلتَْسَمُعنَّ ْاِاْلكَِتاَبِِمنَِقْبلُِكْمَِوِمَنَِلُتْبَلُونَّ

ِ َِكثرًِيا َِأًذى ُكوْا َِأْْشَ ِعمران:)الَِّذيَن ِيفِِ،(122آل ِاجلًمعة ِواو ِفصلت فقد

الفعلنيِ)تبلونِوتسمعن(ِبنيِالفعلِوبنيِنونِالتوكيدِ،ِإذِإنِالواوِيفِ)تبلون(ِ

عليهاِليستِالمِالكلمةِإنًمِهيِواوِاجلًمعةِحركتِاللتقاءِالساكننيِ،ِوالضمةِ

ِدليلِاملحذوفِ.

ِالفعلِثالثِنوناتِوتسمعوَننَِِّنَِّفأصلِالفعلني:)تبلوونَِِِ ِاجتمعِيفِآخر )

نونِالرفعِونونِالتوكيدِالثقيلةِفحذفتِنونِالرفعِوبقيتِنونِالتوكيدِالثقيلةِ

فحذفتِواوِِ،واوِاجلًمعةِوالنونِاألوىلِمنِنونِالتوكيدِالثقيلةِ،فالتقىِساكنان

ِ ِدليالِعليهاِ،يًفاختفِأيًضااجلًمعة ِالتوكيدِوبقيتِالضمة ِنون ِوعىلِذلكِفإن ،

ِمعرًبافظلِالفعلِِ،بلِهناكِفاصلِبينهًمِوهوِواوِاجلًمعة؛ِليستِمباْشةِللفعلِ

لنونِفـِ)تبلونِوتسمعن(ِفعالنِمضارعانِمرفوعانِوعالمةِرفعهًمِاِ،عىلِأصله

ِ.املحذوفةِختفيًفاِ

ِتعاىل:ِ ِقوله ِالفعلني ِهذين َِفاْسِِومثل َِتتَّبَِعآنِّ َِوالَ ِاَلِتَِقيًَم ِالَِّذيَن َِسبِيَل

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

نونِِ،ِفحذفتِنونِالرفعِبسببِ)ال(ِالناهيةِاجلازمةِوبقيتونونِالتوكيدِالثقيلة

ِبألفِ ِوبينها ِبينه ِالفصل ِللفعلِلوجود ِوهيِغريِمباْشة ولذاِِاالثننيالتوكيد

ِفهوِمعربِ.

ِاىل:ــولهِتعـسوةِ،ِكًمِيفِقـلتِبهِنونِالنـكونِإذاِاتصـنىِعىلِالسـيبِانية:ـالث -

ََِِِحْول َِكامـَواْلَوالَِداُتُِيْرِضْعَنَِأْوالََدُهنَّ ِـِنْيِ ِهِتعاىل:ـ،ِوقول(533البقرة:)َِلنْيِ
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ََِِثال بَّْصَنِبَِأنُفِسِهنَّ َقاُتَِيرَتَ َطلَّ
،ِفالفعالنِ)يرضعنِ،ِ(552البقرة:)َِثَةُِقُرَوٍءَِواملُْ

ِويرتبصن(ِمبنيانِعىلِالسكونِالتصاهلًمِبنونِالنسوةِ.

  :املضارع املعرب  -

ِت َِل ِ،ِتويعربِالفعلِاملضارعِإذا ِنونِالنسوة ِأو ،ِ ِنونِالتوكيدِاملباْشة صلِبه

 وإعرابهِيرتددِبنيِالرفعِ،ِوالنصبِ،ِواجلزمِ.

َِلِيسبقهِناصبِوالِجازمِ،ِواختلفوايرف : أوًلا:الرفع - يفِِِعِالفعلِاملضارعِإذا

ِعىلِأقوال ِوالكوفيونِومعهمِاألخفشِأنِِ:رافعه ِالفراء ِذهبِإليه ِما أصحها

 رافعهِجتردهِمنِالناصبِواجلازمِوإليهِأشارِابنِمالكِبقولهِ.

ِِمنَِناصٍبِوَجازٍمَِكتسعُدِِِِِِِِِِإذاِجُيَُردِاارَفْعَِمَضارعًِ

،ِعهِموقعِاالسمِحيثِإنهِوقعِخرًباالبِصيونِإىلِأنِرافعهِهوِوقووذهبِِِِ

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

واالسمِالِيقعِبعدِهذهِ،ِسوفِأذاكرِ،ِوهاّلِتذاكرِأدواتِالتحضيضِفيقال:

ونِمنِأنِالعلةِ،ِوماِذهبِإليهِالكوفيِمرفوًعااألدواتِ،ِومعِذلكِجاءِاملضارعِ

ِيفِرفعهِهوِجتردهِمنِالناصبِواجلازمِهوِالراجحِلسالمتهِمنِاالعرتاضِ.

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

،ِوالضمةِتكونِظاهرةِأوِمقدرةِ،ِفتكونِالضمةِظاهرةِإذاِاألصليةِفالضمةأماِ

ِفِيَهاِِِ:كانِاملضارعِصحيحِاآلخرِنحوِقولهِتعاىل َِمنُِيْفِسُد َعُلِفِيَها َِأجَتْ َقاُلوْا

ِ ُسِلََكَِقاَلِإِِنِّ َماءَِوَنْحُنُِنَسبُِّحِبَِحْمِدَكَِوُنَقدِّ َِتْعَلُموَنِأعلمَِوَيْسِفُكِالدِّ َِماِالَ

ِ(،فاألفعال:)جتعل،ِويفسدِ،ِويسفكِ،ِونسبُحِ،ِونقدُسِ،ِوأعلم،ِ(30البقرة:)
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ِرفع ِوعالمة ِمرفوعة ِوتكونِعالمةِأفعالِمضارعة ِويرفع ،ِ ِالظاهرة ِالضمة ها

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

ىِِقولهِتعاىل:ِ اَِمنَِجاءَكَِيْسَعىِ*َِوُهَوََِيَْشىِ*َِفَأنَتَِعنُْهَِتَلهَّ 2ِِعبس:)َِوَأمَّ

-ِ10ِ ِوتلهى( ِوعالمةِأفعالِمضارِ(،فاألفعالِ)يسعىِ،ِوَيشىِ، ِمرفوعة عة

ِرفعهاِالضمةِاملقدرةِمنعِمنِظهورهاِالتعذرِ.

ِِِِِ ِتعاىل: ِقوله اونحو ِهلََّ ُْسَتَقرٍّ
ِملِ ِري ِجَتْ ْمُس فالفعلِِ،ِ(32ِيس:)َِوالشَّ

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

ِ َِفلِْتعاىل: ِه َِربِّ ِلَِقاء َِيْرُجو َِكاَن اَفَمن َِصاحِلً َِعَماًل ،ِِ(110ِ:ِالكهف)َِيْعَمْل

ِفالفعلِ)يرجو(ِمرفوعِوعالمةِرفعهِالضمةِاملقدرةِمنعِمنِظهورهاِالثقل.

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

وهيِكلِفعلِمضارعِاتصلتِبهِألفِاالثننيِأوِواوِاجلًمعةِأوِياءِاملخاطبةِ.ِ

ِقول ِنحو ِتعاىل: َِيْلَتِقَيانِِه ِاْلَبْحَرْيِن ِِ(،19الرْحن:)َِمَرَج ِتعاىل: الَِّذيَنِوقوله

ِ ُِينِفُقوَن َِرَزْقنَاُهْم َّا َِومِم الَة ِالصَّ َِوُيِقيُموَن ِبِاْلَغْيِب وقولهِِ،(3البقرة:)ُِيْؤِمنُوَن

ِ َِتْأُمِرينَِتعاىل: َِماَذا َِفانُظِري ِإَِلْيِك 33ِالنمل:)َِواأْلَْمُر األفعال:يلتقيان،ِف(،

ويؤمنونِ،ِويقيمونِ،ِوينفقونِ،ِوتأمرينِ،ِمرفوعةِوعالمةِرفعهاِثبوتِالنونِ

ِبألفِاالثننيِيفِاألولِ،ِوواوِاجلًمعةِيفِالثاِنِوالثالثِوالرابعِ،ِوياءِ التصاهلا

ِاملخاطبةِيفِاخلامسِ.

ِهي:وِينصبِاملضارعِإذاِسبقِبأداةِمنِأدواتِالنصبِاألربعة : النصب ثانيا: -

ِ،ِولنِ،ِوكيِ،ِوإذن(ِ.ِ)أن



- 58- 

 

ِ؛ عالمة نصب املضارع: - ِفرعية ِوأخرى ،ِ ِأصلية ِبعالمة أماِِينصبِاملضارع

وتكونِالفتحةِظاهرةِإذاِكانِاملضارعِصحيحِ،ِِاألصليةِفالفتحةِظاهرةِومقدرة

ِ ِتعاىل: ِقوله ِنحو ِبالياء ِأو ِبالواو ِمعتلِاآلخر ِأو ،ِ َِيْأُكَلُهِِاآلخر َِأن َوَأَخاُف

ئِْ ْدُعَوِِمنُِدونِِهِإهِلَِِ،ِوقولهِتعاىل:ِ(13يوسف:)ُِبِالذِّ ِ(،25:الكهف)اِـًَلنِنَّ

ِ ِتعاىل: ِاهللِوقوله َِِفَعَسى ِبِاْلَفْتِح َِيْأِِتَ ِفاألفعال:(25املائدة:)َِأن )يأكل،ِ،

 منصوبةِوعالمةِنصبهاِالفتحةِالظاهرةِ.ِ(،،ِويأِتوندعو

ِكانِاملضارعِمعتلِاآلخرِباأللفِكانت ِتعاىل:ِوإذا ِ،ِنحوِقوله ِمقدرة ِالفتحة

ِبَِّك نِرَّ ِمِّ ًة َِرْْحَ ِإاِلَّ ِاْلكَِتاُب َِتْرُجوَِأنُِيْلَقىِإَِلْيَك ُِكنَت ِ،(22ِالقصص:)َِوَما

 فالفعلِ)يلقى(ِمنصوبِوعالمةِنصبهِالفتحةِاملقدرة.

وينصبِاملضارعِوتكونِعالمةِنصبهِفرعيةِهيِحذفِالنونِإذاِكانِمنِاألمثلةِ

ِنحو ِِاخلمسة ِتعاىل: ْنِِقوله ِمِّ َُِيِْرَجاُكم َِأن ُِيِريَداِن َِلَساِحَراِن َِهَذاِن ِإِْن َقاُلوا

اَِوَيْذَهَباِبَِطِريَقتُِكُمِاملُْْثىَلِ َِمْقًتاِِِ:،ِوقولهِتعاىل(23طه:)َِأْرِضُكمِبِِسْحِرمِهَ َكرُبَ

ِ ِِاهللِعنَد َِتْفَعُلوَن ِاَل َِما َِتُقوُلوا ِِ،(3الصف:)َِأن ِتقوميِوتقول:يِّسِن أن

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

ِنصبهاِحذفِالنونِ.

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

ِونصبِ ،ِ ِيفِاجلملة ِيعربِحسبِموقعه ِبمصدر ِبعدها ِتؤولِهيِوما :ِألاها

ِحسب ِتنصبِاملضارع ِواستقبالِألاها ،ِ ِاملضارعِِ:ِنوعه ِختلصِالفعل ألاها

ِاِتعملِـوهيِأمِالبابِألاه،ِِالـالِواالستقبـاِللحـأنِكانِصاحللالستقبالِبعدِ
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ِظاهرةِومقدرةِبخالفِأخواهتاِفإاهاِالِتعملِإالِظاهرةِ.

وتقدرِ)أن(ِوالفعلِاملضارعِبعدهاِبمصدرِفيعربِمبتدأِنحوِقولهِتعاىل:ِِِ

َِْأْقَرُبِلِلتَّْقَوىَِِوَأنَِتْعُفواِ(538ِ:ِالبقرة،)ِِفـِ)أن(:حرفِمصدريِونصب

فعلِمضارعِمنصوبِبـِ)أن(ِوعالمةِنصبهِحذفِالنونِألنهِِواستقبالِوتعفو:

ِتقديره: ِدخلتِعليهِيفِتأويلِمصدرِوقعِمبتدأ ِوأنِوما ،ِ ِاخلمسة ِمنِاألمثلة

َِْيْأِنِِكًمِيفِقولهِتعاىل:ِفاعاًلِ،ِويعربِِعفُوكم ْمَِأََل َشَعُِقُلوهُبُ ِذيَنِآَمنُواَِأنِخَتْ لِلَّ

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

ِ)خشوع(ِيفِحملِرفعِفاعلِ.

َِأْنَِأِعيبََهاِِكًمِيفِقولهِتعاىل:ِ،ِبهِمفعواًلِويعربِِِِِِ ِ،ِفـ(89الكهف:)َِفَأَردته

ِفـأردتِعيَبهاِ.ِ:ِأي،ِهاِمصدرِأعربِمفعوالِبهِ)أن(ِوماِدخلتِعليهِيفِتأويل

َأَلْيَسَِذلَِكِبَِقاِدٍرَِعىَلَِأنِِ:ِِكًمِيفِقولهِتعاىل،ِبحرفِاجلرِِجمروًراويعربِِ

ِاملَْْوَتىِ يَِي ِدخلتِعليهِيفِتأويلِمصدرِجمرورِِ،ِ(40القيامة:)ِحُيْ ِ)أن(ِوما فـ

ِبحرفِاجلرِوالتقدير:)عىلِإحياء(ِ.

نَِقبِْلِِباْلضافةِنحوِقولهِتعاىل:ِِاجمرورًِويعربِِ اَِرَزْقنَاُكمِمِّ َوَأنِفُقواِِمنِمَّ

ِ ِامْلَْوُت َِأَحَدُكُم َِيْأِِتَ 10ِاملنافقون:)َِأن ِتأويلِ( ِيف ِعليه ِدخلت ِوما ِ)أن( فـ

ِ.منِقبلِإتيانِيومِِمصدرِجمرورِباْلضافةِوالتقدير:

ِبعض ِأمهل ِاملصـوقد ِ)أن( ِْحاًلِـهم ِأختهِدرية ِ)ما( املصدريةِِ:ِأيِ،ِاعىل

َضاَعَةِِِ:ِبقراءةِابنِجماهدِتدلنيـمس ِِالرَّ َْنَِأَراَدَِأنُِيتِمَّ
برفعِ(533ِِ:ِالبقرة)ِملِ

ِالفعلِيتمِ.
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ِنفي :)لن(ثانيا: - ،ِ ِواستقبال ِونصبِ، ،ِ ِحرفِنفي ِالفعلِ؛وهي ِتنفي ألاها

ِ ِبعدها ِواستقبالِ؛ِونصبِ،املضارع ِبالنصبِ، ِفيه ِتؤثر ِختِ؛ِألاها لصِألاها

 للحالِواالستقبالِ.ِاـًحِـضارعِلالستقبالِبعدِأنِكانِصالامل

َحَِعَلْيِهِِكًمِيفِقولهِتعاىل:ِ،ِوالنفيِهباِإماِإىلِغايةِينتهيِإليهاِ رْبَ َقاُلواَِلنِنَّ

الرباحِمستمرِإىلِرجوعِِي،ِفإنِنف(91:ِطه)َِعاكِِفنَيَِحتَّىَِيْرِجَعِإَِلْينَاُِموَسىِ

ِالَِّذيَنَِتْدُعوَنِِ:ِِكًمِيفِقولهِتعاىل،ِوإماِإىلِغريِغايةِِ،ِ(عليهِالسالم)موسىِ إِنَّ

ِ ِِاهللِمنُِدوِن َِلُه ِاْجَتَمُعوا َِوَلِو ُِذَباًبا ِنفيِاخللقِِ(83ِ:ِاحلج)َِلنََِيُْلُقوا ِفإن ،

ِللذبابِمستمرِإىلِماِالِاهايةِ.

َمِاِومنِشواهدِ)لن(ِيفِالقرآنِالكريمِقولهِتعاىل: ِمريم:)ِِْلَيْوَمِإِنِسيًّاَفَلْنُِأَكلِّ

ِبِ،(52 ِمنصوب ِ)أكلم( ِ)فالفعل ِلنـ )ِ ِالظاهرة ِالفتحة ِنصبه ِوعالمة ألنهِ؛

ِ.صحيحِاآلخرِ

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

ِاملصدريةِمعنىِوعمالِ.

َكْياَلِلِِِنحوِقولهِتعاىل:ِ،ِوتتعنيِأنِتكونِمصدريةِإذاِكانتِمسبوقةِبالالمِ

لَِكْيِِِوقولهِتعاىل:ِِ(،53احلديد:)َِتْأَسْواَِعىَلَِماَِفاَتُكْمَِواَلَِتْفَرُحواِبًَِمِآَتاُكْمِ

َِوَطًرا ِِمنُْهنَّ َِقَضْوا ِإَِذا ِهْم
َِأْدِعَيائِ َِأْزَواِج ِيِف َِحَرٌج ِاملُْْؤِمننَِي َِعىَل َِيُكوَن ِاَل

ِ(38ِاألحزاب:) ،ِ ِتعاىل: ِإىَِلَِخَلَقكُِِاهللوَِِوقوله نُِيَرده َِوِمنُكمِمَّ اُكْم َِيَتَوفَّ ُِثمَّ ْم

َِبعِْ َِيْعَلَم ِلَِكْيِالَ ِاْلُعُمِر َِشْيئًِـَأْرَذِل ِِعْلٍم ِـَد ِفـِ)كي(ِيفِاآلياتِ(80النحل:)ِا ،

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

ِمرتًباِعىلِكالمِقبلهِترتبِاجلوابِعىلِالسؤالِ،ِوالقياسًِِباِاتكونِجو وجزاًء

ِاملضارعِ ِالنصبِيف ِلعملها ِاشرتطوا ِثمَّ ِحرفِغريِخمتصِومن ِألاها إلغاؤها

 ثالثةِْشوطِ:

؟َِِكِتُِرِْماذاِتفعلِلوِزُِِيفِأولِمجلةِاجلوابِنحو:ِ:أنِتكونِمتصدرةِ،ِأي:األول -

ويشرتطِِ(،إذنِأكرَمكِفـِ)أكرم(ِفعلِمضارعِمنصوبِبـِ)إذنِاجلواب:يكونِ

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

ِإذِالِعالقةِبينهًمِ.ِ؛ِقلت:أناِأقيمِصالِتِِإذنِأقرأِالصحيفة

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

ملنسوبِإىلِصاحبكِحاُلِألنِالصدقِاِ،ِإِنِأحبكِ:ِملنِقالِلكًِبااتصدُقِجو

ِ.الِمستقبل

ِفصلِبينهاِِأنِتتصلِ)إذن(ِبالفعلِاملضارعِبعدهاِالثالث: - ،ِألاهاِضعيفةِفإذا

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

ِالقسمِجازِإعًمهلا.

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

ِاجلحودِأحدها: - ِالم ِوضابطهِبعد ِناقصِماضِمنفي،ِِ:ِا، ِبكون ِتسبق أن

ِماضيًِ ِيكون ِواملايضِقد ِومعنىا ِمعنىِفقطِِلفًظا ِأو ،ِ ِذلكِيفِ، ومنِشواهد

ِِالقرآنِالكريمِقولهِتعاىل:ِ ْمَِوَأنَتِفِيِهْمِلُِيَعذِِِّاهللَوَماَِكاَن ِ(،33األنفال:)ِهَبُ

ِ ِمضمرة ِ)أن( ِبـ ِمنصوب ِ)يعذب( ِبكونِِوجوًبافالفعل ِاملسبوقة ِالالم بعد
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ِمَِِومعنىِ،ِومثلهِقولهِتعاىل:ِِلفًظاناقصِمنفيِماضِ َِكاَن ِاملِِْاهللا ْؤِمننَِيِـُلَِيَذَر

ِالِْ َِيِميَز َِحتََّى َِعَلْيِه َِأنُتْم َِمآ ِالطَِّـَعىَل ِِمَن َِخبِيَث َِكاَن َِوَما َِعىَلِِاهلليِِّب لُِيْطلَِعُكْم

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

ِبعدِالمِاجلحودِ.ِوجوًبا

ِ ِتعاىل: ِبكونِماضِمعنىِفقطِقوله ِمسبوقة َِكَفُروْاِِومنِشواهدها ِالَِّذيَن إِنَّ

َِْيُكِنِ ََِل ْمِلَِيْغفِِِاهللَوَظَلُموْا فالفعلِ)يغفر(ِمنصوبِبـِ)أن(ِ(122ِالنساء:)َِرِهَلُ

ِ ِبكونِماضِمعنىِالِِوجوًبامضمرة ِاملسبوقة ِاجلحود ِألنِ)َل(ِِلفظًابعدِالم ،

ِحولتِالفعلِ)يكن(ِإىلِاملايضِ.

ِتعاىل:ِ ِكًمِيفِقوله ِ)أن( ِوإظهار ِاجلحود وقدِأجازِبعضِالنحوينيِحذفِالم

َِىَِوَماَِكاَنَِهـَذاِاْلُقْرآُنِأ أي:لـِ)يفرتي(ِ(38ِيونس:)ِنُِيْفرَتَ
(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

كِأوِ،ِمثلِقوهلم:أللزمنِوجوًبا)حتى(ِيفِنصبِاملضارعِبعدهاِبـِ)أن(ِمضمرةِ

ِتقضينيِحقيِ،ِأي:إىلِأنِتقضينيِ،ِفهيِبمعنىِالغايةِ.

ِِ ِتعاىل: ِالكريمِقوله ِيِفِِومنِشواهدِذلكِيفِالقرآن َِفَأْمِسُكوُهنَّ َِشِهُدوْا َفإِن

َعَلِ ِاملَْْوُتَِأْوِجَيْ اُهنَّ َِسبِياًلِِاهللاْلُبُيوِتَِحتََّىَِيَتَوفَّ نَّ إىلِأنِِ،ِأي:(12النساء:)ِِهَلُ

                                                           

 .5ِ/544ِ(ِْشحِالكافية1ِ)
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ْقُتُمِالنَِّساءِِاَلِدهاِبمعنىِاالستثناءِقولهِتعاىل:ِجيعل،ِوشاه ُجنَاَحَِعَلْيُكْمِإِنَِطلَّ

ِ َِفِريَضًة نَّ ِهَلُ َِتْفِرُضوْا َِأْو وُهنه ِْمَتَسه ََِل َلَكَِِلْيَسِ،ِوقولهِتعاىل:ِ(532البقرة:)َِما

ٌءَِأْوَِيُتوَبَِعَلْيِهْمِ واِ،ِوإالِـتفرضإالِأنِِ،ِأي:(152آلِعمران:)ِِمَنِاألَْمِرِيَشْ

أنِيتوبِاهللِعليهمِ.ِومنهِقولِالشاعرِ
(1)

ِ:ِ

ِاِأوَِتستقيَمــاـَكِّستُِكعوهَبِِِاَةِقومٍِـزُتَِقنـإذاِغمِوَكنُتِ

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

وشاهدهاِدالةِعىلِالغايةِقولِالشاعرِِ،ِأنِتستقيم
(2)

ِ:ِ

عَبَِأوُِأدرَكِاملُُنَىألَستسهِِ ِالصَّ ِابِرـإالِلصِاُلِـَفًَمِاَنقادِتِاآلمِلنَّ

فقدِنصبِاملضارعِ)أدرك(ِبـِ)أن(ِمضمرةِوجوًباِبعدِ)أو(ِالتيِبمعنىِ)إىلِ

ِأي:إِلِأنِأدركِاملنىِ.ِ،أن(ِ

وقدِوردتِيفِالقرآنِالكريمِدالةِعىلِمعنىِالتعليل،ِأوِالغايةِ،ِأوِاالستثناءِِ

ِتعاىل ِقوله ِيف :ِِ ُِيْسلُِموَن َِأْو ُِتَقاتُِلواَهُْم َِشِديٍد َِبْأٍس ُِأْوِِل َِقْوٍم ِإىَِل َِسُتْدَعْوَن

ِأُِِ(،12الفتح:) ِيبِ،ِوزيدِبنِعيلِ)أوِيسلموا(ِمنصوًباِبـِ)أن(ِمضمرةفقدِقرأ

                                                           

ِوالبيتِمن1ِ) ِاألعجمِ، ِزياد ِهو ِ،ِصِ( 101ِِديوانه ِمنِالبحر ِوغمزت، ،ِ عِصتِ،ِِ:ِالوافر

تعتدلِِبِوهوِماِبنيِكلِعقدتنيِمنِعقدِالرمحِ.ِوتستقيم:عِْمجعِكَِِوب:عُِالرمحِوالكُِِ:ِوالقناة

تصفواِبالفسادِفالِيكفِعنِحسمِاملوادِالتيِشبهِحالهِإذاِأخذِيفِإصالحِقومِا،ِبعدِاعوجاجِ

 ينشأِعنهاِفسادهمِإالِأنِحيصلِصالحهمِبحالهِإذاِغمزِقناةِمعوجةِليقومهاِ.ِ

 .5ِ/532ِْشحِالتِصيحِينظرِ:ِ(َِلِيعرفِقائلهِ،ِوالبيتِمنِالطويلِ،5ِ)



- 64- 

 

إالِأنِيسلمواِفريتفعِالقتالِ،ِأوِبمعنىِِبعدِ)أو(ِالتيِبمعنىِ)إال(ِأي:ِوجوًبا

كيِيسلمواِ،ِوقرأِاجلمهورِِسلمواِ،ِأوِبمعنىِالتعليلِ،ِأي:الغايةِأي:إىلِأنِي

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

والفعلِيفِهذهِاألمثلةِونحوهاِمؤولِبمصدرِمعطوفِعىلِمصدرِمتصيدِمنِ

ِوليكوننِاستس ِمنكِحلقيِ، ِقضاء ِمنىِأو ِأي:ليكوننِلزوم هالِالفعلِاملتقدم

ِ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

َحَِعَلْيِهِِ(ِكًمِيفِقولهِتعاىل:ِفتكونِللغايةِإذاِصلحِأنَِيلفهاِ)إىل رْبَ َِلنِنَّ َقاُلوا

ُِموَسى ،ِأي:إىلِأنِيرجعِ،ِوتكونِتعليليةِ(91طه:)َِِعاكِِفنَيَِحتَّىَِيْرِجَعِإَِلْينَا

إذاِكانِماِقبلهاِعلةِوسببًاِفيًمِبعدهاِويصحِأنَِيلفهاِ)كي(ِكًمِيفِقولهِتعاىل:ِ

ِِوُكْمَِعنِِدينُِكْمِإِِنِاْستََطاُعوْاَِوالََِيَزاُلوَنُِيَقاتُِلوَنُكْمَِح ،ِ(518البقرة:)ِتََّىَِيُرده

ِأي:يقاتلونكمِكيِيردوكمِ.

وتكونِاستئنائيةِإذاَِلِيصلحِماِبعدهاِللغايةِأوِالتعليلِوعالمتهاِأنِيصلحِِِِِِ

ًَمِمكااهاِ)إالِأن(ِكًمِيفِقولهِتعاىل:ِ ًَمَِنْحُنِفِْتنٌَةِإِِِِنِِمْنَِأَحٍدَِحتَّىَِيُقواَلَِوَماُِيَعلِّ نَّ

إالِأنِيقوالِِ:ِأيِ(،105ِ:ِالبقرة) َفاَلَِتْكُفر
(1)

ِوزِأنِتكونِيفِاآليةِغائيةـوجي،ِ

                                                           

 .1ِ/330ِاملحيطِِ(ِالبحر1)
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أاهًمِكاناِيشرتطانِتعلمِالسحرِإلــىِأنِيقوالِِإىلِأنِيقوالِ،ِواملعنى:ِأي:
(1)

.ِ

ِالَّتِيوحتتملِ)حتى(ِاملعاِنِالثالثةِيفِقولهِتعاىل:ِِِِِِِِ َتْبِغيَِحتَّىَِتِفيَءَِِفَقاتُِلوا

،ِفإنهِجيوزِأنِيكونِاملعنى:فقاتلواِالفئةِالباغيةِلكيِ(9احلجرات:)ِِاهللإىَِلَِأْمِرِ

ترجعِإىلِأمرِاهللِ،ِفهيِتعليليةِ،ِوحيتملِأنِتكونِغائيةِواملعنى:استمرواِيفِقتالِ

باغيةِإالِأنِالفئةِالباغيةِإىلِأنِترجعِ،ِوحتتملِمعنىِاالستثناءِأي:فقاتلواِالفئةِال

ِفكفواِأيديكمِعنها.َِتِفيءَِ

ِإىلِزمنِ ِبالنظر ِمستقباًل ِيكون ِأن ِ)حتى( ِبعد ويشرتطِيفِنصبِاملضارع

ِالتكلمِنحو:ألسرينِحتىِأدخلِالبلدِ،ِفدخولِالبلدِبالنسبةِللزمنِالذيِقلُتِ

ِفيهِهذاِالكالمِمستقبلِ،ِولذاِجيبِالنصبِيفِهذهِاحلالةِ.

ِ بالنظرِإىلِماِقبلهاِالِبالنظرِإىلِِبعدهاِمستقباًلِِكانِالفعلِاملضارعوأماِإذا

إذِجيوزِيفِالفعلِ؛ِجائزِالِواجبِِ-حينئذِِ-لتِفيهِفإنِالنصبِيِْالزمنِالذيِقِِ

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

تكلمِ،ِمستقبلِللسريِولكنهِغريِمستقبلِلزمنِالِ-حينئذِِ-أدخلهاِ،ِفالدخـولِ

ِتعاىل ِيفِقوله َِتْدُخُلوْاِِِ:ِوقدِقرئِبالوجهنيِ)الرفعِوالنصب( َِأن َِحِسْبُتْم َأْم

َِوُزْلِزُلوْاِ اء َّ َِوالَضَّ ِاْلبَأَْساء تُْهُم سَّ ِمَّ َِقْبلُِكم ِِمن َِخَلْوْا ِالَِّذيَن َثُل ِمَّ َِيْأتُِكم َِوملََّا نََّة اجْلَ

ُسوُلَِوالَِّذيَنِآَمنُو َِحتَّىَِيُقوَلِالرَّ ِِِ.ِ(514ِ:ِالبقرة)ِاهللْاَِمَعُهَِمَتىَِنِْصُ

ِِالتأويلِوقرأِباقيِالسبعةِبالنصبِ،ِفالرفعِعىلِ،ِ(فقدِقرأِنافعِبالرفعِيفِ)يقولِ

                                                           

 .1ِ/22ِِبهِالرْحنِنَِّ(ِإمالءِماِم1َِ)
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ِالرسولِ ِفالزمنِغريِِفيًمِمضِباحلالِواْلخبارِعنِاحلالِالتيِكانِعليها ،

،ِوالنصبِعىلِِلتِفيهِتلكِاآليةِزمنِرسولناِيِْمستقبلِبالنسبةِللزمنِالذيِقِِ

إىلِأنِيقولِالرسولِ،ِفقولِالرسولِومنِآمنِمعهِإنًمِهوِِالتأويلِباملستقبلِأي:

ماضيًاِبالنسبةِإىلِزمنِاْلخبارِ،ِوإنِكانمستقبلِبالنظرِإىلِالزلزال
(1)

فالنصبِ،ِ

عىلِاستحضارِصورةِماِحصلِ،ِوالرفعِعىلِأنِذلكِحدثِيفِزمنِسابقِعىلِ

ِنزولِالوحيِ.

يةِألنِماِفاءِالسببيةِ،ِمسبوقًةِبنفيِأوِطلبِحمضنيِ،ِوسميتِسببِبعد:الرابع -

َوالَِّذيَنَِكَفُرواِِفمنِشواهدِسبقهاِبالنفيِقولهِتعاىل:ِ،ِبعدهاِمسببِعًمِقبلها

ْمَِناُرَِجَهنََّمِاَلُِيْقَضَِعَلْيِهْمَِفَيُموُتواِ ،ِفالفعلِ)يموتوا(ِمنصوبِ(32فاطر:)ِهَلُ

بعدِفاءِالسببيةِاملسبوقةِبحرفِالنفيِ)ال(ِوقولهِتعاىل:ِِوجوًبابـِ)أن(ِمضمرةِ

ِهِبَا َِيْسَمُعوَن ِآَذاٌن َِأْو ا ِهِبَ َِيْعِقُلوَن ُِقُلوٌب ْم ِهَلُ َِفَتُكوَن ِاأْلَْرِض ِيِف َِيِسرُيوا َِِأَفَلْم

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

ِقولهِتعاىل:ِ،أمًراِومنِشواهدِوقوعهاِبعدِالطلبِِ.املسبوقةِبحرفِالنفيِ)َل(ِ

َِِِقَض َِوإَِذا ُِكنَِفيَُكونُِأمًرا َِلُه َِيُقوُل ًَم ِابنِعامرِِ(،118البقرة:)َِِفإِنَّ يفِقراءة

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

ِ ِجواِ،بالعطفِعىلِ)يقول( ِالنصبِأنه ِبلفظِووجه ِجاء ِألنه ِ)كن( بِلألمر

ِاألمرِفشبهِباألمرِاحلقيقي
(2)

.ِ

                                                           

 .1ِ/529ِِ(ِالكشف1)

 .1ِ/520ِِ،521ِِاملصدرِالسابقِ(5ِ)
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ِوقدِوافقهِِ ،ِ ِقراءةِسبعيةِمتواترة ِابنِعامرِمعِأاها ِبعضهمِقراءة وقدِخطأ

ِالقراءِالسبعةِيفِبعضِاملواضعِ ِيفِالنحوِوأحدِأئمة ِالكوفة الكسائيِوهوِإمام

طأِشنيعِوطعنِ،ِفالقولِبأاهاِحلنِخ(عزِوجل)التيِوردتِفيهاِمنِكتابِاهللِ

(عزِوجل)عىلِماِعلمِنقلهِبالتواترِمنِكتابِاهللِ
(1)

ومنِذلكِقولِالشاعر،ِ
(2)

ِ:ِ

ِاحيرَتِـْسِنَِفَِِيًمنَِـلإىلُِسِِِيحـاِسِفَِِاـًقنَِرييِعَِِسِِاُقِياِنَِ

ِ)ف ِنفالفعل ِمضمرة ِبأن ِمنصوب ِبأمرِِوجوًباسرتحيا( ِاملسبوقة ِالفاء بعد

ِاجتهدِفتتفوقِ.ِ:ِوتقولِ(،)سريي

ِبعدِالطلبِاهيًِومنِشواهده ِِاا ِتعاىل: ِقوله َِعىَل وا َِتْفرَتُ َِفيُْسِحَتُكْمِِاهللاَل َكِذًبا

ِمضمرةِ،(21طه:)ِبَِعَذاٍبِ ِ)أن( ِمنصوبِبـ بعدِِوجوًباِفالفعلِ)يسحتكم(

ِوتقول:الِهتملِيفِدروسكِفرتسبِ.ِ،فاءِاملسبوقةِبالنهيِ)الِتفرتوا(ال

ِاستفه ِالطلب ِبعد ِشواهدها ِتعاىلـومن ِقوله ِامًا :َِِلَّن ُِشَفعَِـَفَهل ِِمن اءِـا

ِـَفَيْشِ ِمضمرةِِ(،23األعراف:)َِلنَاَِفُعوْا ِ)أن( ِبـ ِمنصوب ِ)يشفعوا( فالفعل

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

ِبالطلبِمتنيًِ ِمسبوقة ِِاومنِشواهدها ِتعاىل: َِفأَِِقوله َِمَعُهْم ُِكنُت َِليَتنِي ُفوَزَِيا

بعدِِوجوًبا،ِفالفعلِ)أفوز(ِمنصوبِبـِ)أن(ِمضمرةِ(83النساء:)َِفْوًزاَِعظِيًًمِ

ِفاءِالسببيةِاملسبوقةِبـِ)ليت(ِ.

                                                           

 .1/322ِاملحيطِِ(ِالبحر1ِ)

ياِناقةِِأرادِ:ِوالبيتِمنِالرجزِ،ِوناقِ،ِ(ِهوِالفضلِبنِقدامةِيمدحِسليًمنِبنِعبدِامللك5)

 واسعاِ.ِ:ِارضبِمنِالسريِالِّسيعِ.ِفسيًحِِ:ِقانَِفرخمِبحذفِالتاءِ.ِعَِ
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َِأْبُلُغِاأْلَْسَباَبِ*ِِِقولهِتعاىل:ِِاومنِشواهدهاِمسبوقةِبالطلبِترجيًِِ لََّعيلِّ

لَِعِإىَِلِإَِلِهُِموَسىِ ًَمَواِتَِفَأطَّ ،ِفـِ)أطلع(ِمنصوبِ(32ِِ،38غافر:)َِأْسَباَبِالسَّ

لعلكِتزورناِِوتقول:،ِبعدِفاءِالسببيةِاملسبوقةِبـِ)لعل(ِِوجوًبابـِ)أن(ِمضمرةِ

ِفنكرَمكِ.

ْمِِومنِشواهدهاِمسبوقةِبالطلبِدعاًءِقولهِتعاىل:ِِِ نَاِاْطِمْسَِعىَلَِأْمَواهِلِ َربَّ

ُِيْؤِمنُوْاَِحتَّىِ فالفعلِِِ(،22يونس:)َِِيَرُوْاِاْلَعَذاَبِاألَلِيمََِواْشُدْدَِعىَلُِقُلوهِبِْمَِفالَ

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

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

جتعلهمِيؤمنونِ
(1)

ِاللهمِوفقناِفنطيَعك.ِ:ِ.ِونقول

ِبالطلبِحتضيًضِمنِوِِ ِمسبوقة ِتعاىلِاشواهدها ِإىَِلِِِ:ِقوله ْرَتنِي َِأخَّ َلْواَل

نيَِ احِلِ ِالصَّ َن ِمِّ َِوَأُكن َق دَّ َِفَأصَّ َِقِريٍب ِ)أصدق(ِِ(10املنافقون:)َِِأَجٍل ِفـ ،

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

ِكأنهِقيل:،ِعىلِالعطفِعىلِحملِ)فأصدق(ِِوأماِجزمِ)أكن(ِفإنه،ِللتحضيضِ

ِإنِأخرتنيِأصدقِوأكنِمنِالصاحلنيِ،ِوتقول:لوالِتزورناِفنكرَمكِ.

ِِوقدِاجتمعِالنفيِوالطلبِيفِقولهِتعاىلِ :ُِِم َِرهبَّ َِيْدُعوَن ِالَِّذيَن َِتْطُرِد َوالَ

َِعَلْيَكِِمْنِِحَسا َِما َِوْجَهُه ُِيِريُدوَن َِواْلَعيِشِّ ِِمْنِِحَسابَِكِبِاْلَغَداةِ َِوَما ٍء نِيَشْ ِمِّ هِبِم

ٍءَِفَتْطُرَدُهْمَِفتَُكوَنِِمَنِالظَّاملنَِِيِ نِيَشْ ِ،ِفـِ)تطرد(ِجوابِ(25األنعام:)َِعَلْيِهمِمِّ

                                                           

 .1ِ/540ِ(ِالبيانِالبنِاألنباري1ِ)
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ِللنفيِ،ِوِ)فتكون(ِجوابِللنهي.

ِالتقريرِنحو:أَلِتزرِنِِِِِ واحرتزِبتقييدِالنفيِباملحضِمنِالنفيِالتاِلِمهزة

عىلِفعلِِيقيِ،ِوكذلكِإذاِكانِالنفيِداخاًلِِتردِاالستفهامِاحلقفأكرُمكِ،ِإذاَِل

ماِتزالِتزورناِفنكرُمكِ،ِِاِنحو:الِنفيًِاِِـِفيكونِالكالمِإثباتًِنفيِـِأصاًلِيفيدِال

ِانتقضِالنفيِبإالِنحو:ماِتزورناِإالِفنكرُمكِ،ِفالفعلِاملضارعِيفِ وكذلكِإذا

ِاِ.يسِخالًصِهذاِكلهِجيبِفيهِالرفعِألنِالنفيِـِهناِـِل

ِلِفنكرُمكِ،ِصهِنزاِوبتقييدِالطلبِباملحضِمنِالطلبِباسمِالفعلِنحو:

أوِباملصدرِنحو:قراءةِالقرآنِفتفوُزِ،ِأوِبًمِوضعِللداللةِعىلِ،ِفنسمُعِاخلطيبِ

ِاخلربِنحو:حسبكِاحلديثِفيناُمِالناسِ.

قعِاملضارعِووحيرتزِبتقييدِالفاءِبالسببيةِمنِالعاطفةِ،ِأوِاالستئنافيةِفإذاِِِِِ

ِالرفع ِفيه ِوجب ِبعدمها ِتعاىل: ِقوله ِيف ِكًم ِعاطفة ِفمثاهلا ،ِِْم ِهَلُ ُِيْؤَذُن َِواَل

اِعاطفةِالِـاءِهنـذارِفالفـمِوالِاعتـالِإذنِهلِ،ِأي:(32املرسالت:)َِِفَيْعتَِذُرونَِ

وقدِوردتِاستئنافيةِيفِقولِالشاعر،مرفوًعاسببيةِولذلكِوقعِالفعلِبعدهاِ
(1)

:ِ

نِكِالَيوَمَِبيداَءَِسمَلُقَِِِِِِِِِأِلِالَربَعِاخَلالَءَِفيَنطُِقَِأََلَِتس َِوَهلِخُترِبَ

ألنِالفاءِليستِسببيةِوإنًمِهيِاستئنافية،ِإذِإنِِمرفوًعافالفعلِ)ينطق(ِوردِ

ِالعطفِيقتيضِاجلزمِ،ِوالسببيةِتقتيضِالنصب.

                                                           

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

 هيلك.ِالصحراءِسميتِبذلكِألنِسالكهاِيبيدِأي:
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ِبعدِواوِاملعيةِمسبوقةِبنفيِأوِطلبِحمضنيِ.ِ:اخلامس

َِوملََّاَِيْعَلِمِِ:ِِاملسبوقةِبنفيِقولهِتعاىلفشاهدِِِِِ نََّة ِاجْلَ َأْمَِحِسْبُتْمَِأنَِتْدُخُلوْا

ابِِرينَِِاهلل ِِمنُكْمَِوَيْعَلَمِالصَّ )يعلَم(ِِفالفعلِ(،145ِ:ِآلِعمران)ِِالَِّذيَنَِجاَهُدوْا

ِ ِمضمرة ِ)أن( ِبـ ِِوجوًبامنصوب ِالواو ِبعد ِ؛ ِالنفي ِجواب ِيف ِواقع ،ِألنه

بعدِالنهيِكًمِيفِقولِالشاعرِوورودها
(1)

:ِ

ِعليكِإذاَِفعلَتِعظيمُُِِعارٌَِِِِِِعنُِخلٍقِوَتأَِتِمثَلـهِالِتنهَِ

ِ،بعدِالواوِيفِجوابِالنهيِوجوًبافالفعلِ)تأِت(ِمنصوبِبـِ)أن(ِمضمرةِ

ِالشاعرِقولوورودهاِبعدِاألمرِكًمِيفِ
(2)

:ِ

َِأندىَِفُقلُتِا ِانِِـداِعيَِأنُِيناِديِلَِصوٍتِِِِِِِِِِِِِدعيَِوَأدعوِإِنَّ

ِ.بِاألمرجواِفالفعلِ)أدعو(ِمنصوبِبـِ)أن(ِمضمرةِوجوًباِبعدِواوِاملعيةِالواقعةِيف

ِك ِاالستفهام ِبعد ِتعاىلوورودها َِأَتَذُرِِِ:ِقوله ِفِْرَعوَن َِقْوِم ِِمن ِاملَْأُل َوَقاَل

َتَكِ َِوآهِلَ ِاألَْرِضَِوَيَذَرَك ِيِف ِلُِيْفِسُدوْا فقدِقرأِِ(،158األعراف:)ُِموَسىَِوَقْوَمُه

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

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

أوِاستئنافِ
(3)

ومنهِقولِالشاعرِ،ِ
(4)

:ِ

                                                           
 ِ.4/121(ِهوِأبوِاألسودِالدؤِلِ،ِوالبيتِمنِالكاملِ،ِأوضحِاملسالك1ِ)

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

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

 .1/391ِِمعاِنِالفراءِ(ِينظر:3)

 .الرضِبالرشيفِاملعروف،ِ الكاظمِموسىِبنِحممدِبنِموسىِبنِاحلسنيِبنِحممدِهو(4ِ)
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اَنِاجُلُفوِنِِمَنِالَكَرىَِأَتبيُتِرَِ بيُتِِمنَكِبَلْيَلِةِاملَْلُسوعِِوأَِِِِِِِِِيَّ
(1)

ِ

ِ.عدِواوِاملعيةِاملسبوقةِباستفهامبِوجوًبافـِ)أبيت(ِمنصوبِبـِ)أن(ِمضمرةِِِِِِِ

ِتعاىلِِِِ ِالتمنيِكًمِيفِقوله ِبعد ِِوورودها :ِِِالنَّاِر َِعىَل ُِوقُِفوْا ِإِْذ َِتَرَى َوَلْو

ِبِآيَِ َب ُِنَكذِّ َِوالَ ُِنَرده َِلْيَتنَا َِيا َِفَقاُلوْا ِاملُْْؤِمننَِي ِِمَن َِوَنُكوَن نَا َِربِّ (58ِاألنعام:)ِاِت

ِ ِمنصوبانِبأنِمضمرة ِوِ)نكون( ِاملسبوقةِِوجوًبافالفعالنِ)نكذب( بعدِالواو

ِ.ِبتمنٍِّ
ِ

*ِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِ*ِ

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

  

                                                           
 .ِدمشقِ،ِالفكرِدار،282ِِ،ِصِِِهشامِبنالِاللبيبِمغني،ِانظرِالكاملِمنِالبيت(1ِ)
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 املبتدأ واخلرب

 

املِاللفظيةِاسمِمرفوعِرصيحِأوِمؤولِبالِصيحِ،ِجمردِمنِالعوِ:هوِاملبتدأِ-

ِ.وِوصفِرافعِملستغنيِبهِعنِاخلربِغريِالزائدةِ،ِخمربِعنهِ،ِأ

هوِِ:الِصيحبواملؤولِ،ِِالقرآنِمنهجناِ،ِحممدِنبيناِ:فاالسمِالِصيحِنحوِ

ِاملؤو ِتعاىلاملصدر ِقوله ِنحو ِوالفعل ِ)أن( ِمن ِل :ِِْلَُّكم َِخرْيٌ َِتُصوُموْا َِوَأن

ِ)أن(ِ،ِ(124:البقرة) ِِفـ ِعليه ِدخلت ِمبتدأِوما ِأعرب ِمصدر ِتأويل يف

ِصومكمِخريِلكمِ.:والتقدير

ْمَِأْمََِلِِْ:ِتعاىلأوِمنِمهزةِالتسويةِوماِبعدهاِنحوِقولهِ َسَواٌءَِعَلْيِهْمَِأَأنَذْرهَتُ

ِ.سواءِعليهمِإنذارهمِوعدمِإنذارهمِ:والتقديرِ(،2:البقرة)ُتنِذْرُهْمِالَُِيْؤِمنُونَِ

ِاللفظيةِ ِالعوامل ِعن ِالِ:جمرد ِالقيدِأي ِوهذا ِفيه ِفتؤثر ِاالسم ِعىل داخلة

َِيرجِالفاعلِ،ِواسمِكانِوخربِإنِ.

ِالزائدةِ:وغريِالزائدةِ ِقدِتدخلِعىلِاالسمِِ؛ِيدخلِالعواملِاللفظية ألاها

ِكانِ ِإذا ِكًم ِِمقرتًناويعربِمبتدأ ِيفِقوله ِزائدِكًم ِِمْنِِتعاىل:بحرفِجر َهْل

ِ مبتدأِمرفوعِوعالمةِرفعهِالضمةِاملقدرةِِفـِ)خالق(ِ،(3:فاطر)ِِاهللَخالٍِقَِغرْيُ

ِاشتغالِاملحلِبحركةِحرفِاجلرِالزائدِ،ِوكًمِيفِقولهِ ِتعاىل:منعِمنِظهورها

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

ِِ:ِالسابق أن املبتدأ نوعان ويفهم من تعريف املبتدأ -

ِمبتدأِلهِخربِ،ِكًمِيفِالشواهدِالسابقةِ.ِ-1ِ

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

ِمسدِاخلربِ،ِونحو ِنائبِ:فالدرس،ِِالدرُسِِ أمفهومِ:فاعلِالسمِالفاعلِسدَّ

ماِحسنِاتباُعِاهلوىِفاتباعِفاعلِللصفةِاملشبهةِِ:فاعلِسدِمسدِاخلربِ،ِونحو

 سدِمسدِاخلربِ.

ِوقدِاشرتطِالنحاةِيفِالوصفِلكيِيكتفيِبمرفوعهِماِيأِتِ:

أنِيعتمدِالوصفِعىلِنفيِأوِاستفهامِنحوِقولِالشاعرِ-1ِ
(1) 

:ِ

َِماَِواٍفِبَِعهِْ َِِِِِِِِْأْنُتًَمِِِديَِـَخلَِييلَّ ِْنُِأَقاطِعُِـوَناِِِلَِعىَلِمَِـَِتكُِإَِذاََِل

وأنتًمِفاعلِالسمِِ،)ما(بـِِيفعىلِالنِاواف(ِاسمِفاعلِوقعِمبتدأِمعتمًدِفـِ)

ونحوِقولِالشاعرِ،ِِالفاعلِسّدِمسدِاخلربِ
(2)

ِ:ِ

ِانَِـَعيُْشَِمْنَِقطَِِإِْنَِيظَْعنُواَِفَعِجيٌبَِِِِقْوُمَِسَلْمىَِأْمَِنَوواَِظْعنَاَِِِِأَقاطِن

فاعلِالسمِ:عىلِاالستفهامِ،ِوقومِاقاطن(ِاسمِفاعلِوقعِمبتدأِمعتمًدِ)ِفـ

ِالفاعلِسدِمسدِاخلربِ.

تِيَِياِِِتعاىل:وشاهدِذلكِمنِالقرآنِالعظيمِقولهِ َقاَلَِأَراِغٌبَِأنَتَِعْنِآهِلَ

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

ِمسدِاخلرب.وأِ،ِاالستفهام ِنتِضمريِمبنيِعىلِالفتحِيفِحملِرفعِفاعل)راغب(ِسدَّ

                                                           

إنكًمِإذاَِلِتكوناِِلِعىلِمنِِ:يقولِلصديقيهِ:ِومعناه،ِوالبيتِمنِالطويل،ِِ(َِلُِيعرفِقائله1)

ِ.1ِِ/129ِِأعاديهِوإذاَِلِتقاطعاِمنِأقاطعِمنِأجيلِفإنكًمِليساِبوفينيِ،ِأوضحِاملسالكِ

 .1/190ِِالبسيطِ،ِأوضحِاملسالكِ:وهوِمنِ،(َِلِيعرفِقائله5)
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ِالوصفِِ ِاعتًمد ِعدم ِالبِصينيِإىلِجواز ِواألخفشِمن وذهبِالكوفيون

املذكورِعىلِنفيِأوِاستفهامِحمتجنيِبقولِالشاعرِ
(1)

ِ:ِ

ِتِِإَِذاِالطَّرْيَُِِمَقالَةِهِلبِيٍِِِِِِِِّاْلِغيًِمٍُِِبَِفاَلَِتُكِـْوِهلَِِخبرُِيَِبنُِ َِمــــــرَّ

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،ِاملصدرِِاخلربِ)خبري(ِعىلِوزنألنِ؛ِِبتدأِواخلربِيفِاْلفرادِوالتثنيةامل

ِِِ(ِ.4ِ)التحريم:َِواملَْاَلئَِكُةَِبْعَدَِذلَِكَِظِهرٌيِِتعاىل:

ِمنفصاًلِ،ِأوِضمرًيِِاظاهرًِِاسًًمِأنِيكونِمرفوعهِِ–5ِ كًمِتقدمِ،ِفإذاِرفعِِا

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

ِفاعاًلِِخاذل(يعربِ)مت ِاملسترت ِالضمري ِوال ِليسِِمبتدأ ِألنه ،ِ ِاخلرب أغنيِعن

ِلـِ)عىل(ِ.ِخرًباوإنًمِهــوِمعطوفِعىلِ)جبان(ِالواقعِِمنفصاًلِِضمرًيا

ِ:أنِيتمِالكالمِباملرفوعِفإنَِلِيتمِبهِالكالمَِلِيكنِالوصفِمبتدأِمثلِ–3ِ

ِيستغنىِبمرفوعهِألنهِال؛ِِ؟ِفالِيصحِإعرابِ)مكرم(ِمبتدأِأمكَرمِأخوهِحممد

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

ِوأماِأخوهِفإنهِنائبِفاعلِملكرمِ.ِامبتدأِمؤخرًِِ:اِ،ِوحممدمقدمًِ

                                                           

والعيافةِ،ِإنِبنيِهلبِعاملونِبالزجرِِواملعنى:،ِِ(ِهوِرجلِطائيَِلِيعينوهِ،ِوالبيتِمنِالطويل1)

فاستمعِإليهِوالِتلغِماِيذكرهِلكِإذاِزجرِ،ِأوِعافِحنيِمترِالطريِعليهِ،ِِافإذاِقالِأحدهمِكالمًِ

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

الفاعلِمعِالفعلِ،ِفإنهِليسِمعِاملبتدأِبلِِ:دأفخرجِبذكرِاملبت،ِِاملكتفيِبمرفوعه

ِخرًبامعِفاعلِالفعلِ،ِوخرجِبغريِالوصفِنحوِ،ِأناجحِاملجتهُدِ،ِإذِالِيسمىِ

ِمسدِاخلربِ.ِ  وإنًمِهوِفاعلِسدَّ

 مفرد ، ومجلة ، وشبه مجلة . :أنواع اخلرب -

ُسوُلِحُمَِِِتعاىل:هوِماِليسِمجلةِوالِشبهِمجلةِنحوِقولهِ:فاخلرب املفرد - ٌدِرَّ ِاهللمَّ

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

  :ملةاجلواخلرب  -

ِ ِأنِيكونِمجلةِفعلية ا ِإمَّ ،ِ ِِاهللوَِِِتعاىل:نحوِقوله قِّ َِيْقيِضِبِاحْلَ ِ(،50:غافر)ِ

اِأنِيكونِمجلةِاسميةِ ِ(،1:اْلخالص)َِأَحٌدِِاهللُقْلُِهَوِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِوإمَّ

خربِِ:،ِوأحدثانظِاجلاللةِمبتدأِـعِمبتدأِ،ِولفـأنِيفِحملِرفـ)هو(ِضمريِالشِفـ

ِ.ِلةِيفِحملِرفعِخربِاملبتدأِاألول،ِواجلماملبتدأِالثاِن

 : خرًباشروط اجلملة الواقعة  -

اِأنِتِخرًبااجلملةِالواقعةِِ ِ،ِفإنِكانتِهيكونِنفسِاملبتدأِيفِاملعنىِأوِالإمَّ

نطقيِاهللِحسبيِ،ِِ:استغنتِعنِرابطِيربطهاِباملبتدأِ،ِنحوِاملبتدأِيفِاملعنىِنفس

،ِواهللِحسبيِهوِِنطقيِ:مبتدأِوخربِ،ِاجلملةِخربِ:ِ،ِواهللِحسبيِمبتدأِ:فنطقي

ِنطقيِ.ِ:معنى

بدِمنِاشتًمهلاِعىلِرابطِِوإذاَِلِتكنِمجلةِاخلربِهيِنفسِاملبتدأِيفِاملعنىِفالِ

ِيربطهاِباملبتدأِ،ِوالرابطِأنواعِ:
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بَّْصَنِِِتعاىل:كًمِيفِقولهِ،ِضمريِمذكورِيعودِعىلِاملبتدأِِ-1ِ َقاُتَِيرَتَ َطلَّ
َواملُْ

َِثالََثَةُِقُرَوٍءِ فجملةِ)يرتبصن(ِهيِاخلربِقدِاشتملتِِ،(552ِ:ِالبقرة)ِبَِأنُفِسِهنَّ

ِ.ِعىلِضمريِيربطهاِباملبتدأِوهوِنونِالنسوة

ِأنِيكونِيفِحملِجرِِّ–5ِ ا ِأوِيفِحملِنصبِِضمريِمقدرِوهوِإمَّ فاألولِ،

ِ ِبِِِِتعاىل:نحوِقوله ِآَمَن ُِكلٌّ ِِاهللَواملُْْؤِمُنوَن َِوُرُسلِِه َِوُكُتبِِه ِ:ِالبقرة)َِوَمآلئَِكتِِه

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

ِ ِالثاِن ِاملبتدأ ِخرب ِيف، ِالثاِنِوخربه ِاملبتدأ ِمن ِاملبتدأِواجلملة ِخرب ِرفع ِموضع

ِكلِمنهمِآمنِباهللِ.ِ:ِاألولِوالرابطِضمريِمقدرِيفِحملِجرِتقديره

َِوَقاَتَلِِِ:ِتعاىلكًمِيفِقولهِِ:والثاِنِِِِ ِاْلَفتِْح ِِمنَِقبِْل َِأنَفَق ْن َِيْسَتِويِِمنُكمِمَّ اَل

َنِالَِّذيَنَِأنفَِـَأْعظَُِِأْوَلئَِكِ َِوَعَدِـَوَقاتَُِِدِـواِِمنَِبعِْـقُِـُمَِدَرَجًةِمِّ ْسنَىِِاهللُلواَِوُكالًّ احْلُ

َِخبرِيٌِِبًَِمِِاهللوَِ ِِ(،10:احلديد)َِتْعَمُلوَن ِ)وكلٌّ ِعامر ِابن ِقراءة ِعىل (ِوذلك

عـرفالب
(1)

ِ ،(ِ ِمجلة ِخربه ِمبتدأ ِ)كل( ِفـ ِوالرابطِفيهاِضمريُِحْسنَىـالِِْاهللَوَعَد )

رِواقعِيفِحملِنصبِتقديره:ِوعدهِاهللِاحلسنى وِاملفعولِاألولِلـ)وعد(ِوه،ِمقدَّ

ِووقرأِالباقونِبالنصبِ) ِ(ِعىلِأنهِاملفعولِاألولِلـِ)وعد(ِمقدمِعليهِ.كالًّ

ِ:األعراف)َِذلَِكَِخرْيٌَِِولَِباُسِالتَّْقَوىِتعاىل:كًمِيفِقولهِ،ِاْلشارةِإىلِاملبتدأِِ–3ِ

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

ِواجلملةِخربِاملبتدأِاألولِوالرابطِفيهاِاسمِاْلشارةِوهوِ)ذلك(ِ.،ِ)خري(ِ

                                                           
 .1/324ِيفِالقراءاتِِ(ِالنرش1)
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ُةِ*إعادةِاملبتدأِبلفظهِنحوِقولهِتعاىل:ِ–4ِ اقَّ ةُِِاحْلَ اقَّ ِ(1ِِ،5:احلاقة)َِماِاحْلَ

َفَأْصَحاُبِِتعاىل:،ِوقولهِ(1،5:القارعة)ِ*َِماِاْلَقاِرَعةُِِاْلَقاِرَعةُِِِتعاىل:وقولهِ

ِ.(2ِِ:ِالواقعة)َِمنَِةَِماَِأْصَحاُبِاملَْْيَمنَةِِاملَْيِْ

2ِ–ِِ ِقوله ِنحو ،ِ ِبمعناه ِاملبتدأ ِبِاْلكَِتاِبِِتعاىل:إعادة ُكوَن ُِيَمسَّ َوالَِّذيَن

اَلَةِإِنَّاِالَُِنِضيُعَِأْجَرِاملُْْصلِِحنيَِ ،ِفـِ)الذين(ِمبتدأِ(،180:األعراف)َوَأَقاُموْاِالصَّ

ِومج ،ِ ِصلته ِ)يمسكون( ِالَِومجلة ا ِ)إِنَّ ِامْلُْصلِِحنيَِِلة َِأْجَر ِ،ُِنِضيُع ِاملبتدأ ِخرب )

ِوالرابطِبينهًمِإعادةِاملبتدأِبمعناهِ،ِفإنِاملصلحنيِهمِالذينِيمسكونِبالكتابِيف

ِمنهمِ.ِ:ِاِتقديرهحمذوفًِِضمرًيااملعنىِ،ِوحيتملِأنِيكونِالرابطِِ

ِاخلربِعىلِاسمِأعمِمنِاملبتدِ–2ِ ِوهوِاشتًملِمجلة ِالعموم ِأ كًمِيفِقولهِ،

ِِتعاىل: َقىَِفإِنَّ َِواتَّ ِبَِعْهِدِه َِأْوََف َِمْن ِاملُْتَِّقنيَِِاهللَبىَل فـِِ(،82ِ:ِآلِعمران)ِحُيِبه

ِنِْ)مَِ ِاهلل(ِيفِاآليةِحتتملِأنِتكونِموصولةِيفِحملِرفعِمبتدأِ،ِخربهاِمجلةِ)َِفإِنَّ

ِاملُْتَِّقنَيِ العمومِالذيِيفِلفظِاملتقنيِ،ِوماِقبلهِوالرابطِهلذهِاجلملةِباملبتدأِِ(،حُيِبه

فردِمنِأفرادهِ
(1)

ِ.ِ

 :اخلرب شبه اجلملة -

ِِِِ ِوهيِ–ِأيًضاِ–َيربِعنِاملبتدأ ِاجلملة ِواملجرورِِ:بشبه ِواجلار الظرفِ،

اجلنةِحتتِِ:حيصلِباْلخبارِهبًمِفائدةِ،ِنحوِ:أي،ِويشرتطِفيهًمِأنِيكوناِتامنيِ

ِاألمهات ِومنِأقدام ،ِ ِهلل ِواحلمد ،ِِ ِقوله ِالكريم ِالقرآن ِيف ِتعاىل:شواهده

ِِِْمنُكم َِأْسَفَل ْكُب ِِ(45ِ:ِاألنفال)َِوالرَّ ِمتعلقِ، ِمكان ِظرف ِ)أسفل( فـ

                                                           

 .5ِ/201ِِ(ِالبحرِاملحيط1ِ)
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ِ ِقوله ِونحو ،ِ ِخرب ِِِتعاىل:بمحذوف ْمُد ِاحْلَ ِِهللَوَقاُلوْا ـَذا ِهِلَ َِهَداَنا ِالَِّذي

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

 : خرًباوقوع الظرف  -

ِاسمِذاتِنحوِ- ِسواءِأكانِاملبتدأ ِ:جيوزِاْلخبارِبظرفِاملكانِعنِكلِمبتدأ

ِِِ.ِِِاحلقِمعك،ِواخلريِأمامكِ:،ِأمِكانِاسمِمعنىِنحوحممدِعندك،ِوالقلمِأمامك

اِظرفِالزمانِفالَِيربِبهِإالِعنِأسًمءِاملعاِنِنحوِ- ِالصومِاليومِ،ِوالسفرِ:وأمَّ

ِالذواتِفالِيقالِاغًدِ ِأسًمء ِعن ِوالَِيربِبه ِعيلِِحممدِ:ِ، ِأو لعدمِِغًدااليوم

ِيالفائدة ِكأن ِجاز ِعنِالذاتِفائدة ِبه ِفإنِحصلتِباْلخبار ِعامًِّ، ِاملبتدأ ِاكون

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

ِرؤيةِاهلاللِ،ِوْشبِاخلمرِ.ِ:فاألصل،ِِفعىلِتقديرِمضافِهوِاسمِمعنى
 

 :االبتداء بالنكرةِ-

بِأنِاألصلِيفِاملبتدأِأنِيكونِمعرفةِألنهِحمكومِعليهِ،ِواملحكومِعليهِجيِ

ِبالنكرةِِاكمِمفيًدِليكونِاحلِايكونِمعلومًِ ألاهاِجمهولةِ،ِواْلخبارِ؛ِ،ِوالِيبتدأ

دالةِعىلِِهباِكًمِإذاِكانتِعنِاملجهولِالِيفيدِ،ِفإذاِأفادتِالنكرةِجازِاالبتداء

ِمنِاملعرفةِ،ِوتعميمهاِِ؛اخلصوصِأوِعىلِالعمومِ ِيقرهبا ألنِختصيصِالنكرة

ويتحققِذلكِيفِمواضعِ،ِِيستغرقِكلِأفرادِاجلنسِفتشبهِاملعرفِبألِاجلنسيةِ

ِمنهاِ:

ْؤِمٌنِِتعاىل:نحوِقولهِِلفًظا،ِِتقديًراأوِِلفًظاأنِتكونِموصوفةِ-1ِ َوَلَعْبٌدِمه

ٍكَِخِ رْشِ نِمه ِمِّ ِتقديًراو،ِفـِ)عبد(ِنكرةِوصفتِبـِ)مؤمن(ِ،ِ(551ِ:البقرة)ِرْيٌ
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ِ ِِِتعاىل:نحوِقوله ُِمَباَرٌك ِإِلَْيَك َِأنَزْلنَاُه ِ(59ِ:ص)ِكَِتاٌب ِمبتدأِ، ِ)كتاب( فـ

ِأنزلناهِ.ِعظيمٌِِأي:ِكتاٌبِ،ِوقدِسوغِاالبتداءِبهِوصفهِبصفةِمقدرةِ

ألنِاملصغرِفيهِمعنىِالوصفِ؛ِِيلِزارناَجِرُِِ:نحو،ِصغرةِأنِتكونِمُِِ-5ِ

ِرجلِصغريِ.ِ:ِفكأنكُِقلت

ْيَلِةِِ":نحوِقولهِ،ِأنِتكونِمضافةِِ-3ِ "مَخُْسَِصَلَواٍتِيِفِالَيْوِمَِواللَّ
(1)

.ِ

كًمِيفِقولهِ،ِعىلِاملبتدأِِامتقدمًِِجمروًراأوِِاجار،ِأوِِظرًفاأنِيكونِاخلربِِ-4ِ

فـِ)لدينا(ِظرفِمتعلقِبمحذوفِخربِمقدمِ،ِ،ِ(32ِ:ق)َِوَلَدْينَاَِمِزيٌدِِِتعاىل:

َِوَعىَلَِأْبَصاِرِهْمِِغَشاَوٌةِِ،ِونحوِقولهِتعاىل:ِِوِ)مزيد(ِمبتدأِمؤخرِوهوِنكرة

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

ِ)غشاوة(ِمبتدأِمؤخرِوهوِنكرةِ.و

ِا-2 ِأو ِنفي ِبعد ِالنكرة ِتقع ِأن ِستفهام ،ِ ِقوله ِِ:ِتعاىلنحو َع ِمَّ ِاهللَأإَِلٌه

ِلِعندنا.ُجِوماِرَِِ(،20:النمل)

ِآَمَنِبِِِِتعاىل:كلفظِ)كل(ِيفِقولهِ،ِأنِتكونِالنكرةِمفيدةِللعمومِِ-2 ِاهللُكلٌّ

ِ.(522ِ:ِالبقرة)َِوَمآلئَِكتِِهَِوُكُتبِِهَِوُرُسلِِهِ

ِفنيَِوَِِنحوِقولهِتعاىل:ِ،ِأنِتكونِمفيدةِللدعاءِ-8 ِ.(1:املطففني)ِْيٌلِلِّْلُمطَفِّ

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

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

                                                           

 .42ِِ،ِحديثِرقمِِصحيحِالبخاريِكتابِاْليًمنِ،ِبابِالزكاةِمنِاْلسالم(1ِ)
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ِِ(.5:الغاشية)ُوُجوٌهَِيْوَمِئٍذَِخاِشَعةٌِتعاىل:نحوِقولهِ،ِأنِيقصدِهباِالتنويع-10

ِ:نحو،ِحلالِاِأنِيقعِقبلهاِواو-11

ْينَاَِوَنْجمٌِ َِشاِرِقِِِِِْذَِبداِِِمَُِقْدَِأَضاَءِفَِِرَسَ ِحُمَيَّاَكَِأْخَفىَِضْوُؤهُِكلَّ
(1) 

ِأنِتكونِمعطوفةِعىلِنكرةِموصوفةِِ-15 ،ِ ْعُروٌفِِتعاىل:كًمِيفِقوله ِمَّ َقْوٌل

َِأًذى َِيْتَبُعَهآ نَِصَدَقٍة ِمِّ َِخرْيٌ ِِ،(523ِ:ِالبقرة)َِوَمْغِفَرٌة ِنكرةِفـ ِمبتدأ )مغفرة(

معطوفةِعىلِ)قول(ِ.
 

ِنحوِ:،ِأنِتقعِبعدِلوالِِ-13

ٍةِِِىودَِأَلَِِْلْواَلَِاْصطَبارٌِ ِِذيِمقَّ ِللظَّْعنِِملُِِِِِِكله اِاْسَتقلَّْتَِمطاَياُهنَّ
(2) 

:اخلرب من حيث التقديم والتأخريحوال أ -
 

ِا ِويتأخر ،ِ ِاملبتدأ ِيتقدم ِأن ِاالسمية خلربِوذلكِألنِاألصلِيفِترتيبِاجلملة

 فاستحقِالتأخري.ِ،ِاخلربِوصفِللمبتدأِيفِاملعنى

،ِجائًزا،ِوقدِيكونِِواجًبادِيكونِ،ِوتقديمهِهذاِقِوقدِيتقدمِاخلربِعىلِاملبتدأ

 وعليهِفللخربِمعِاملبتدأِمنِحيثِالتقديمِوالتأخريِثالثِحاالتِ:

 ملبتدأِيفِأربعةِمواضعِ:جيبِتأخريِاخلربِعنِا :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:،ِرِمنكِجتربةِمنكِسنًاِأكث

بوِيوسفِأبوِحنيفةِ،ِفيجوزِتقدمِاخلربِوهوِأبوِحنيفةِألنهِمعلومِأنِاملرادِأ

تشبيهِأيبِيوسفِبأيبِحنيفةِ،ِالِتشبيهِأيبِحنيفةِبأيبِيوسفِورتبةِاملشبهِالتقديمِ

ورتبةِاملشبهِبهِالتأخريِ،ِومنهِقولِالشاعرِ
(1)

ِ:ِ

ِــــدِِاِلِاأَلَباِعــَجِاُءِالرِّـنََِأبِِِِِِِِِِْنََِّبنُوهُِِناَُتناَوبََِبنُوَناَِبنُوَِأْبنِائنَاِ

ِوهوِ)بنوِأبنائنا(ِمعِاستواءِاملبتدأِ حيثِقدمِاخلربِوهوِ)بنونا(ِعىلِاملبتدأ

ِواخلربِيفِالتعريفِفإنِكالِمنهًمِمضافِإىلِالضمريِ.

ِِاأنِيكونِاخلربِحمصورًِِ-5ِ ِِأوِبإنَِّبإالَّ ِِتعاىل:ًمِ،ِنحوِقوله ِإاِلَّ ٌد ِحُمَمَّ َِوَما

َِواألَنَصاُبِِِ:ِتعاىلونحوِقولهِِ،(144ِ:ِآلِعمران)َِرُسوٌلِ ْمُرَِواملَْْيِِّسُ ًَمِاخْلَ إِنَّ

ْيَطاِنِ ْنَِعَمِلِالشَّ ِ.(90:ِاملائدة)َِواألَْزالَُمِِرْجٌسِمِّ

3ِ-ِِ ِالصدارة ِحق ِله ِاملبتدأ ِيكون ِأن ،ِ ِوماِكأسًمء ِواالستفهام الرشط

ِتعاىل:لكونهِاسمِْشطِقولهِِوجوًباالتعجبيةِوِ)كم(ِاخلربيةِ،ِفمثالِتقدمِاملبتدأِ

َِِِفَلنُِيْقَبَلِِمنُْه ِِدينًا ِاِْلْساَلِم (ِاسمِنِْفـِ)مَِِ،(22ِ:ِآلِعمران)َِوَمنَِيْبَتِغَِغرْيَ

                                                           

ِ.1ِ/502ِِالبيتِمنِالطويلِ،ِأوضحِاملسالكو،ِموضوعِِ:وقيلِهوِ،ِلفرزدقلسبِ(ِن1ُِ)
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ِوقيل ِمجلةِ)يبتغ(ِعىلِاألصحِ، ِ،ِخربه ِ:جوابِخرب:ْشطِيفِحملِرفعِمبتدأ ه

ِ.ِاجلوابِمعًِالرشطِ،ِوقيلِالرشطِوا

ُِحْكًًمِلَِّقْوٍمُِيوقِنُوَنِِاهللَوَمْنَِأْحَسُنِِمَنِِِتعاىل:مثالِاسمِاالستفهامِقولهِو

ِ،ِواالستفهامِمعناهِهناِ،(20:املائدة) ِ:فـِ)من(ِاسمِاستفهامِيفِحملِرفعِمبتدأ

َوَكمِِتعاىل:كمِاخلربيةِ،ِقولهِمنِاهللِ،ِومثالِِالِأحدِأحسنِحكًًمِِ:ِالنفيِ،ِأي

ِ َِأْهَلْكنَاَها نَِقْرَيٍة ِ)كَِِ،(4:األعراف)ِمِّ ِواجلملةِ(ِخربيةِيفِحممِْفـ لِرفعِمبتدأ

ِ ِخرب ِبعدها ِو، ِقوله ِالتعجبية ِ)ما( ِِِتعاىل:مثال َِأْكَفَرُه َِما نَساُن ِاْْلِ ُِقتَِل

ِيتقِ(،18:عبس) ِـوقد ِاملبتدأ ِاالبتِاـوجوبًِدم ِبالم ِدـالتصاله ِاء ِقول، هِـنحو

ِِمْنَِخْلِقِالنَّاِسِِتعاىل: ًَمَواِتَِواأْلَْرِضَِأْكرَبُ ْلُقِالسَّ ِ.(28:غافر)ِخَلَ

وذلكِإذاِكانِاخلربِمجلةِفعليةِفاعلهاِ،ِأنَِيافِالتباسِاملبتدأِبالفاعلِِ-4ِ

ِ ِعىلِاملبتدأ ِضمريِمسترتِيعود ِاللتبسِِ:مثل، ِاخلربِهنا ِقدم ِفلو حممدِحَضِ،

ِلفاعلِ.املبتدأِبا

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

 :مواضع

ِنكرةِالِمسوغِهلاِِ-1 ِكانِاخلربِشبهِمجلةِواملبتدأ ،ِِةٌِزَِّللمنابرِهِِِ:مثل،ِإذا

للمنابرِ،ِوالِِةٌِزَِّهِِِ:عندكِشجاعةِ،ِوالِجيوزِتأخريِاخلربِيفِهذهِاحلالةِفالِيقال

ِع ِخمصصةِِ؛ِندكشجاعة ِكانتِالنكرة ِفإن ِنعتِ، ِأنه ِيوهم ِاخلرب ِتأخري ألن

ىِِعنَدُهِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِبوصفِجازِتقديمِاملبتدأِ سمًّ ِ؛(5:األنعام)َِوَأَجٌلِمه
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ألنِاملبتدأِوهوِلفظِ)أجل(ِقدِوصفِبلفظِ)مسمى(ِفكانِالظاهرِيفِالظرفِ

ِأنهِخربِالِصفةِثانيةِ.

ِِاأنِيكونِاملبتدأِحمصورًِِ-5 ماِيفِاحلديقةِإالِاحلارس،ِِ:نحو،ًِمِِأوِبإنَِّبإالَّ

ِ ِونحوِقوله ِاحلارسِ، ِِتعاىل:وإنًمِيفِاحلديقة ِاملُْبنُِي ِاْلَباَلُغ َِرُسولِنَا َِعىَل ًَم َِفإِنَّ

ِ.(15ِ:التغابن)

َأْمِِِتعاىل:كًمِيفِقولهِ،ِأنِيتصلِباملبتدأِضمريِيعودِعىلِبعضِاخلربِِ-3

َِأْقفَِ ُِقُلوٍب َِعىَل ا 54ِ:حممد)ِاهُلَ )ِ ِ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 ِاخلربِوجوبًِِ،ِالصدارة وهوِاسمِاستفهامِِافمثالِتقدم

َِوَيُقوُلوَنَِمَتىَِهَذاِاْلَفْتُحِإِنُِكنُتْمَِصاِدقنِيَِدالِعىلِالظرفيةِالزمانيةِقولهِتعاىل:

ِ(ِ.52:السجدة)

ِال ِمبنيِعىل ِاستفهام ِاسم ِ)متى( ِفـ ،ِوجوًباسكونِيفِحملِرفعِخربِمقدم

وهوِاسمِِوجوًباومثالِتقدمِاخلربِِ،ولفظِ)هذا(ِمبتدأِمؤخرِوِ)الفتح(ِبدلِمنهِ

َكائِيَِِِتعاىل:عىلِالظرفيةِاملكانيةِقولهِِاستفهامِداّلِ َِوَيْوَمُِينَاِدهيِْمَِفَيُقوُلَِأْيَنُِْشَ

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

ِ)ْشكائي(ِمبتدأِمؤخرِ.و
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ِاْلَعَذاَبِِِتعاىل:قولهِِومثالِتقدمهِالقرتانهِبـِ)هل( َِرَأُوا ِمَلَّا َوَتَرىِالظَّاملنَِِي

نَِسبِيٍلِ ِمِّ ِوجوًبافـِ)إىلِمرد(ِخربِمقدمِِ،(44:الشورى)َِيُقوُلوَنَِهْلِإىَِلَِمَردٍّ

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

ِجواز التقديم والتأخري ::ثالثًا -

تقدمِاخلربِوتأخرهِإذاَِلِيوجدِفيهِماِيوجبِتأخرهِأوِتقدمهِفيرتجحِِجيوز

ِ ِقوله ِيف ِكًم ِاملانع ِلعدم ِتقدمه ِوجيوز ،ِ ِاألصل ِعىل ًَمءِِتعاىل:تأخره ِالسَّ َويِف

فاجلارِواملجرورِخربِمقدمِ،ِورزقكمِمبتدأِمؤخرِ،ِِ،(55:الذاريات)ِِرْزُقُكْمِ

ِ.ِورزقكمِيفِالسًمءِ:ِوجيوزِيفِغريِالقرآن
ِ

ِ: اخلرب وأحذف املبتدأ  -

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

 والتفصيلِفيًمِييل:

ِاِيفِمواضعِمنهاِ:يكثرِحذفِاملبتدأِجوازًِِ: احذف املبتدأ جواًز :أوًلا -

طََِوَماَِأْدَراَكَِماِِِتعاىل:وِقولهِـنحِ،ِامـيفِجوابِاالستفهِ-1 ِاهللاُرِـَمُةِ*ِنَِـاحْلُ

ُقْلَِأَفُأَنبِّئُُكمِِِتعاىل:هيِنارِاهللِ،ِونحوِقولهِِ:ِأيِ،(2ِِ،2ِ:ِاهلمزة)ِاملُْوَقَدُةِ

نَِذلُِكُمِالنَّاُرَِوَعَدَهاِ ِمِّ ِ.هوِالنارِ:ِأيِ(،85ِ:ِاحلج)ِالَِّذيَنَِكَفُرواِِاهللبرَِشٍّ

اَِفلِنَْفِسهِِمَِِتعاىل:وِقولهِـنح،ِاءِاجلزاءِـبعدِفِ-5 ِ،(42:فصلت)ِْنَِعِمَلَِصاحِلً

ِلنفسهِ:أي ِِفعمله ِقوله ِونحو َِفإِْخَواُنُكمِِْتعاىل:، الُِطوُهْم ِخُتَ ِ:ِالبقرة)َِوإِْن

ِفهمِإخوانكم.ِ:أيِ،(550

لنَِيِاْكَتَتَبَها تعاىل:نحوِقولهِ،ِبعدِالقولِِ-3 ِِ،ِِ(2:الفرقان)َِوَقاُلواَِأَساطرُِيِاأْلَوَّ
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ِالقرآنِ.ِ:أساطريِ،ِأيهوِِ:أي

َِوَفَرْضَناَهاتعاىل:يفِافتتاحِالسورِنحوِقولهِِ-4 َِأنَزْلنَاَها ِ:أي(1ِ:النور)ُِسوَرٌة

َنِِتعاىل:،ِونحوِقولهِهذهِسورة ِ.هذهِبراءة:أيِ،(1:التوبة) َوَرُسولِهِِِاهللَبَراءٌةِمِّ

ِتعاىل:كًمِيفِقولهِ،ِيلِعليهِدلِإذاِدّلِِاحُيذفِاخلربِجوازًِِحذف اخلرب جوازا ::ثانيا -

َها تَِهاِاألاَْهَاُرُِأُكُلَهاَِدآئٌِمِِوظِله ِريِِمنِحَتْ نَِّةِالَّتِيُِوِعَدِاملُْتَُّقوَنِجَتْ َثُلِاجْلَ ِ:الرعد)ِمَّ

َوَطَعاُمِالَِّذيَنُِأوُتوْاِاْلكَِتاَبِِِتعاىل:ونحوِقولهِ،ِوظلهاِدائمِكذلكِ:أيِ،ِ(32

ِلَُّكْمَِوَطَعاُمكُِ ْمَِواملُْْحَصنَاُتِِمَنِامْلُْؤِمنَاِتِِحلٌّ ِهلَُّ حلِِ:أي(،2ِ:ِاملائدة)ِْمِِحله

 وقدِدلِعىلِهذاِاخلربِاملحذوفِماِقبله.،ِلكمِ

 يفِاملواضعِالتاليةِ:ِوجوًباحيذفِاملبتدأِ :احذف املبتدأ وجوًب:ثالثا -

ِ،رتحمـالِذمِأوـدحِأوِالـلغرضِاملِعنهِبنعتِمقطوعِإىلِالرفعِرًباإذاِكانِخمِ-1

ِاملدح ِيف ِاملجتهدِ:كقولك ِالطالب ِِأحب ِاملجتهد ِبرفع ِحمذوفِِخرًبا، ملبتدأ

كًمِيفِقولهِ،ِِللطالبِمنصوًباِنعتًاقبلِالقطعِِهوِاملجتهدِ،ِوكانِ:ِتقديرهِوجوًبا

ِِاهللُسْبَحاَنِِِتعاىل: َهاَدةِ َِيِصُفوَنِ*َِعاَِلِِاْلَغْيِبَِوالشَّ ِ،ِ(91،95ِ:املؤمنون)َِعًمَّ

وْحزةِوالكسائيِوخلفِبرفعِ)عاَلِ(ِعىلِقراءةِاملدنيني
(1)

.ِ

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

اجلرِأجودِليكونِالكالمِمنِِ:الباقونِباجلرِعىلِأنهِصفةِهللِتعاىلِ،ِقالِاألخفش

رعـعِعنديِأبـرفـ:ِوالِ،ِوقالِابنِعطيةِوجهِواحد
(2)

ِرهِـأكِ:ِذمـكِيفِالوقولِ،

                                                           

 .2ِ/419ِِالبحرِاملحيطِيفِالتفسريِِ(1)

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

ِ.الكسوُلِ

ِ،ِبرفعِاملحرومِِ:ِوقولكِيفِالرتحم ملبتدأِِخرًباأعطفِعىلِالسائلِاملحروُم

ِهوِاملحروُمِ.ِ:ِأي،ِِوجوًباحمذوفِ

ِخمِ-5 ِكان ِنحوِرًباإذا ِوبئس( ِبمخصوصِ)نعم ِالرجُلِِ:عنه ِبكرِنعم ،ِأبو

ِبكِوبئس ِفأبو ،ِ ِحمـالكذابِمسيلمة ِمعهًم ِواملبتدأ ِخربان ِومسيلمة ،ِذوفِـر

ِاملذمومِمسيلمةِ.ِ:املمدوحِأبوِبكرِ،ِوهوِمسيلمةِ،ِأوِ:بكرِ،ِأوِِأبوِهوِ:أي

 ،ِوصرب عنهِبمصدرِمرفوعِنائبِعنِفعلهِ،ِنحوِسمعِوطاعةِرًباإذاِكانِخمِ-3ِ

ِوأصلِالكالم ِواصربِصربًِِاأسمعِسمعًِِ:ِمجيل، ،ِ ِبالنصبِعىلِوأطيعِطاعة ا

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

حذفِاملبتدأِيفِِثم،ِالنصبِإىلِالرفعِْلفادةِالثبوتِالذيِتفيدهِاجلملةِاالسميةِ

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

،ِ ِِوطاعة ِقوله ِالكريم ِالقرآن ِمن ِوشاهده ِِِتعاىل:وأمريِصربِمجيلِ، َفَصرْبٌ

فصربيِصربِمجيلِ،ِوقولِِفأمريِصربِمجيلِ،ِأوِ:ِ:أيِ،(23ِ:ِيوسف)ِمَجِيٌلِ

ِالشاعرِ:

َعاِرُفَِِتِبِاحَليِِّوَِنَسٍبَِأْمَِأنَِْأذَُِِِِِِِِِِحنَانَِماَِأَتىِبَِكَِهاُِهنَاَفَقَالْتِ
(1)

ِ

ِأمريِأوِشأِنِحنانِ.:ِتقديرهِِوجوًباملبتدأِحمذوفِفـِ)حنان(ِخربِ

                                                           

ِن1ُِ) ِالتقىِبمحبوبتهِعىلِغريِِ،ِنِالطويل،ِوهوِمسبِإىلِمنذرِبنِدرهمِالكلبي( وقدِوصفِإنه

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

ِ.يفِذمتيِيمنيِ

ِكانِخمِ-2 ِ(ِِسيًمِالِعنهِباسمِواقعِبعدِ)ِرًباإذا سيًمِِأحبِالعلومِالِ:نحو،

ِهوِالنحوِ.ِ:أيِوجوًباأِحمذوفِبرفعِ)النحو(ِعىلِأنهِخربِملبتد،ِِالنحوُِ

 : وجوًباحذف اخلرب :رابعا -

 يف مواضع منها : وجوًباُيحذف اخلرب  -

يدلِعىلِجمردِالوجودِالعامِ:أنِيقعِاملبتدأِبعدِ)لوال(ِوخربهِكونِمطلقِأيِ-1

ِمثل ِأوِحاصلِ،ِنحو:منِغريِزيادة ،ِِلوالِاملاءِهللكِكلِذيِروحِ:موجودِ،

النَّاَسَِبْعَضُهْمِبَِبْعٍضِِاهللَوَلْوالََِدْفُعِِِتعاىل:،ِونحوِقولهِلوالِاملاءِموجودِِ:أي

ِاألَْرُضِ ِ:أيِ،(521:البقرة)ِلََّفَسَدِت ِوقوله ،ِ ِموجود ِاهلل ِدفع ِتعاىل:لوال

َُِِمْؤِمننِي ِلَُكنَّا َِأنُتْم َِلْواَل وا ِاْستَْكرَبُ ِذيَن ِلِلَّ ِاْسُتْضِعُفوا ِالَِّذيَن ِ،(31:ِسبأ)َِيُقوُل

ِلوالِأنتمِموجودونِ.ِ:أي

ِكانِاخلربِكونًِ ِأيمقيًدِِافإذا ِِ:ا ِدليلِوجبِذكرهِِاخاصًّ ِيدلِعليه ِفإنَِل ،

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

ِ ِريضِاهللِعنها)لعائشة ):"ِِ َِعْهُدُهْم َِحِديٌث َِقْوُمِك َِلْوالَ َِعائَِشُة ِاْبُنِِ-َيا َقاَل

ِالزِه َِباَبنْيِِِبُِكْفرٍِِ-َبرْيِ ا ِهَلَ َِفَجَعْلُت ِالَكْعَبَة َِلنََقْضُت َِيْدُخُلِِ، َِباٌب َِوَباٌبِِ: النَّاُس

"ََيُْرُجونَِ
(1)

ِاحلديِ، ِويف ِ)أنفق( ِاخلرب ِذكر ِوجب ِاملثال ِالرشيفِففي ث

                                                           

َِفْهُمَِبْعِضِالنَّاِسِ،ِِ،ِكتابِالعلمِبخاريصحيحِال(1ِ) َباُبَِمْنَِتَرَكَِبْعَضِااِلْختَِياِرِخَمَاَفَةَِأْنَِيْقُِصَ

 .152ِحديثِرقمِِ،َِعنْهُِ
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ِعليهِدليلِجازِذكرهِوحذفهِ،ِ(ِألنهِكونِخاصَِحِديٌثِ) لوالِِ:نحو،ِوإنِدلَّ

لوالِأنصارِِ:وجيوزِأنِحيذفِفيقالِ(،هِلضاعِ،ِفاخلربِ)أيدوهأنصارِاحلقِأيدو

ِألنِمنِشأنِاألنصارِاحلًميةِوالتأييدِ.ِ؛ِاحلقِلضاعِ

ِ،لعمركِقسميِ:لعمركِألفعلنِأيِ:نحو،ِيفِالقسمِِرصحًياأنِيكونِاملبتدأِِ-5ِ

ُِِِتعاىل:ومنهِقولهِ َِلفـَلَعْمُرَكِإاِهَّ َِيْعَمهُِـِْم ِ:أيِ،(85:احلجر)ِوَنِـيَِسْكَرهِتِْم

ِقسمي ِِلعمرك ِقلت، ِاهللِألفعلنِ:فإذا ِإثباتِاخلِعهد ِجاز ِلعدمِ، ربِوحذفه

ِيفِالقسم ِليسِِ؛ِالِصاحة ِالعهد ِألن ِكثريًِِانصًّ ِيستعملِيفِغريه ِإذ ِايفِالقسم

ِعهدِاهللِجيبِالوفاءِبه.ِ:نحو

ِِمعطوًفاأنِيكونِاملبتدأِِ-3ِ نِماِوهيِالتيِيكوِ،اعليهِاسمِبواوِاملصاحبةِنصًّ

ِ:بعدهاِوماِقبلهاِمتالزمنيِغريِمفرتقنيِفيستفادِمنهًمِاملعيةِبدونِذكرِاخلربِنحو

مالزمةِكلِرجلِوضيعتهِ،ِوكلِصانعِوصنعتهِ،ِوكلِعملِوجزاؤهِ،ِفالضيعةِ

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

حوهباِعنِاخلربِفحذفِىِهباِمعِمصكذلكِكانتِالواوِظاهرةِيفِاملعيةِفاستغن

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

ِيكنِحذفِاخلربِ َِل ِِواجًبااملصاحبة ِقلتِجائًزابلِيكون ِفإن ِوعيلِِ:، حممود

ِذلكِ ِاخلربِجاز ِبذكر ،ِ ِوكلِامرئِواملوتِمصطحبان ،ِ ِجمتمعان ِالواوِ؛ ألن

ِلمعيةِنليستِل  .ِاصًّ

اخلربِوهيِالِتصلحِأنِِ،ِوبعدهِحالِسدتِمسدِااملبتدأِمصدرًِأنِيكونِِ-4ِ

،ِفـِ)قراءة(ِمبتدأِوهوِمصدرِمضافِِاـقراءِتِالقرآنِمتوضئًِِ:،ِمثلِاتكونِخربًِ
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حالِسدتِمسدِاخلرب،ِِالمِ،ِوالقرآنِمفعولِبهِ،ِومتوضئًِإىلِفاعلهِوهوِياءِاملتك

ِ ِمسدِوجوًبافحذفِاخلرب ِتصلحِوسدتِاحلال ِال ِالواقع ِيف ِوهي عنِِخرًباه

وكًمِِ،عنىِ،ِوالقراءةِالِتوصفِبالوضوءِألنِاخلربِوصفِللمبتدأِيفِامل؛ِاملبتدأِ

ِِتعاىل:ِقولهِيف َِرُسوُل َِمْرَيَم ِِعيَسىِاْبُن ِاملَِْسيُح ًَم َِمْرَيَمِِاهللإِنَّ ِإىَِل َِأْلَقاَها َوَكلَِمُتُه

نْهُِ ِمِّ ِومجلةِتُِمَِلِِإنِ)كَِِ:ِلِبعضِالعلًمءفقدِقاِ،(181:النساء)َِوُروٌح ،ِ ِمبتدأ ه(

ِتقديره ِحمذوف ِواخلرب ،ِ ِاخلرب ِمسد ِسدت ِحال ِكانِِ:ِ)ألقاها( ِإذ وكلمته

ِاهاـألق ،ِ ِاخلرب ِهو ِاملحذوف ِفالظرف ِالتامةِ، ِ)كان( ِفاعل ِمن ِحال واجلملة

درةـاملق
(1)

ِ.ِ

ونِللمبتدأِاملذكورِوجبِرفعهاِلتكِخرًبافإذاِكانتِاحلالِتصلحِأنِتكونِ

ِتقول ِأن ِيصح ِفال ،ِ ِاخلرب ِالِ:هي ِتقولضيفِعظيًًمِإكرامي ِأن ِيتعني ِبل ،:ِ

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

ِامسمطًِ
(2)

ِ.ِخرًباالقياسِالرفعِلصالحيةِاحلالِأنِيكونِِإذِ؛ِ

ِ،ِجيوزِتعددِاخلربِعىلِاألصحِ تعدد اخلرب : - ِاْلَغُفوُرِِِتعاىل:كًمِيفِقوله َوُهَو

ُِيِريُدِ ِملَِّا اٌل ففيِهذهِ،ِِ(12ِ-14ِِ:ِالربوج)ِاْلَوُدوُدِ*ُِذوِاْلَعْرِشِاملَِْجيُدِ*َِفعَّ

ِ ِواحدِهوِالضمريِ،ِومنِمنعِتعددِاخلربِجعلِكالًّ ِمنِاآليةِمخسةِأخبارِملبتدأ

ِ ِبعده ِوما ِتقديرهاآملبتدِأخباًرا)الودود( ِِتِحمذوفة ِهو :ِ ،ِ ِقوله ِ:تعاىلومنه

                                                           

 .1ِ/504ِ(ِإمالءِماِمنِبهِالرْحن1ِ)

 نافذِالِيردِ.ِِأي:ِ:ِ(ِهذاِمثلِعريبِقيلِلرجلِحكموهِعليهمِوأجازواِحكمهِ،ِومسمطا5)
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ِ ِِاهللَذلُِكُم ُِتْؤَفُكوَن َِفأَنَّى ُِهَو ِإاِلَّ ِإَِلَه ِالَّ ٍء ِيَشْ ُِكلِّ َِخالُِق ُكْم ِ(،25:غافر)َِربه

ِ(،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،ِاخربًِ،ِوينصبِاخلربِفيكونِِلهِاسًًمِماِيرفعِاملبتدأِفيكونِِ:أوهلا -

ِ.وماِوالِوالتِوإنِاملشبهاتِبليسِوأخواهتاِ،ِوكادِوأخواهتاِ،

(ِ)إنَِِّ:وهو،ِلهِِخرًبالهِويرفعِاخلربِفيكونِِاسًًمِماِينصبِاملبتدأِفيكونِِ:والثاني -

ِوأخواهتاِ،ِوِ)ال(ِالنافيةِللجنسِ.

ِوأخواهتاِ.ِِظنِ:وهو،ِماِينصبِكالِمنِاملبتدأِواخلربِمفعولنيِهبًمِِ:والثالث -

ِاآلنِعنِ)كان(ِوأخواهتاِمنِاألفعالِالناسخةِالِِِ ِ،ِومعنىِناقصةوحديثنا

ِأاهاِ:نقصااها ِأو ِبمرفوعها ِالِتكتفي ِجمردًِِأاها ِعىلِالزمان ِعنِاحلدثتدل ِ.ِا

ِتنقسمِمنِحيثِالعملِإىلِثالثةِأقسامِ:ِفعاًلِوهذهِاألفعالِثالثةِعرشِ

ِ،ِ،ِوأصبحِوالِْشطِوهوِثًمنيةِأفعال:ِكانبالِقيدِِايعملِمطلقًِِالقسم األول: -

ِ،ِوليس.ِ،ِوصارِ،ِوظلِ،ِوباتِوأضحىِوأمسىِ،

هيِأمِالبابِ،ِوهيِتفيدِاتصافِاملبتدأِباخلربِيفِالزمنِاملناسبِ،ِ كان :معانيها -

ِفاملايضِنحوِقولهِ ،ِ َِصالِِِِتعاىل:لصيغتها ا َِأُبومُهَ ِـَوَكاَن ِ(،25:الكهف)ًِحا
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ِقوله ِنحو َِعىَلِِتعاىل:ِواملضارع ُِشَهَداء ِلِّتَُكوُنوْا َِوَسًطا ًة ُِأمَّ َِجَعْلنَاُكْم َوَكَذلَِك

ُسوُلَِعَلْيُكْمَِشِهيًداِ ِتعاىل:واألمرِنحوِقولهِِ(،143ِ:ِالبقرة)ِالنَّاِسَِوَيُكوَنِالرَّ

ُِِوُنوْاِِحَجاَرًةَِأْوَِحِديًداُقلِكِ(20:اْلرساء).ِ

ِواالستم ِالدوام ِمفيدة ِ)كان( ِوتأِت ِرار ،ِ ِقوله ِيف َِربهَكِِِتعاىل:كًم َوَكاَن

إذِالقدرةِصفةِمنِصفاتِالذاتِالعليةِاملقدسةِثابتةِالِ؛ِ(24ِ:الفرقان)َِقِديًرا

ِ.ِ(جلِوعال)وكذلكِاحلالِيفِسائرِصفاتهِ،ِتتغريِوالِتتبدلِ

اِ*َِفَكاِِتعاىل:كًمِأاهاِتأِتِبمعنىِ)صار(ِنحوِقولهِِ َباُلَِبسًّ ِتِاجْلِ َنْتَِوُبسَّ

َِثاَلَثةِ َِأْزَواًجا ِ*َِوُكنُتْم نَبثًّا َفإَِذاِِِتعاىل:ونحوِقولهِِ(،8–2ِ:الواقعة)َِهَباءِمه

َهاِنِ ًَمءَِفَكاَنْتَِوْرَدًةَِكالدِّ ِتِالسَّ ِ–أعلمِواهللِِ–إذِاملعنىِِ،(38:الرْحن)ِانَشقَّ

ِاِثالثةِ،ِفصارتِوردةِ.فِصتمِأزواًجِِ:فصارتِهباًءِ،ِو

ِباخلربِيفِالصباحِومعنِ:أصبح - ِاتصافِاملبتدأ ِاه ،ِ ِِتعاىل:نحوِقوله َِبنْيَ َفَألََّف

َفَأْصَبَحِِِتعاىل:وقولهِِ(،103ِ:ِآلِعمران)ُِقُلوبُِكْمَِفَأْصَبْحُتمِبِنِْعَمتِِهِإِْخَواًناِ

َِخائًِفا ِاملَِْدينَِة ِأيِ،(12:القصص)ِيِف ِ)صار( ِبمعنى ِ)أصبح( مفيدةِِ:ِوتأِت

َِفَعَقُروَهاَِفَأْصَبُحواَِناِدِمنَيِِِِتعاىل:ةِمنِحالِإىلِحالِقولهِالتحولِوالصريور

ِ:أيِ،(128:الشعراء) ِوقوله ،ِ ِِِ:ِتعاىلصاروا َياُح ِالرِّ َِتْذُروُه َِهِشيًًم َِفَأْصَبَح

ِ.صارِهشيًًمِِ:أيِ،(42:الكهف)

ِ.ِاباردًِِأمسىِاجلوِِّ:وهيِتفيدِاتصافِاملبتدأِباخلربِمساًءِ،ِنحوِ: أمسى -

ِأضحتِالشمسِ:نحو،ِوهيِتفيدِاتصافِاملبتدأِباخلربِوقتِالضحىِِ: أضحى -

ِساطعةِ.
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ِْمِِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِِبتدأِباخلربِلياًلِومعناهِاتصافِاملِ:بات - َوالَِّذيَنَِيبِيُتوَنِلَِرهبِّ

ًداَِوقَِياًماِ (ِاخلربِ،ِاو)سجًدِِ(،فـِ)واو(ِاجلًمعةِاسمِ)يبيت،ِ(24ِ:)الفرقانُِسجَّ

ِ،ِِاإذاِاعتربناِ)يبيت(ِتامًِِّحااًلِِا(،ِوِ)سجًدِِفاعاًلِوزِأنِيكونِ)واو(ِاجلًمعةِوجي

ِقوله ِوسلم(ِومنه ِعليه ِاهلل ِِ":)صىل َِكاالًّ َِباَت َِعَملِهَِِِمْن َِمْغُفْورًِِِمْن َِباَت اِ،

"َلهُِ
(1)

.ِ

ِباخلربِ:ظل - ِاتصافِاملبتدأ َِأْصِِِتعاىل:،ِنحوِقولهِِاهاًراومعناه َِنْعُبُد نَاًماَِقاُلوا

اَِعاكِِفنَيِ ِهَلَ ِ(،فـِاسمِ)نظل(ِضمريِمسترتِتقديرهِ)نحنِ(،81:الشعراء)َِفنََظله

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

ِواملعنىِأاهمِكانواِيعكفونِعىلِعبادةِأصنامهمِطيلةِاهارهمِ.

ِِِِ ِوَِِِتعاىل:وقدِتأِتِبمعنىِ)صار(ِنحوِقوله ِبِاألُنَثىَِظلَّ َِأَحُدُهْم َ ُِبرشِّ إَِذا

اِ ِحتولِوانتقلِمنِحالِإىلِحالِأخرىِ.ِ:أي(22ِ:النحل)َِوْجُهُهُِمْسَودًّ

ِنحوِ:صار - ِفعلِيدلِعىلِالتحولِواالنتقالِمنِحالِإىلِحالِأخرىِ، ِ:وهو

ِ.صارِالولدِرجاًلِ

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

ِ ِِِتعاىل:ونحوِقوله َِسَواء ِفعلِماضِِ،(113ِ:آلِعمران)َِلْيُسوْا ِ)ليس( فـ

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

ِخربهاِمنصوبِوعالمةِنصبهِالفتحةِ.ِ:ِوسواءَِ

                                                           

 دارِالفكرِ.:ِطِِ،14532ِ،ِحديثِرقم83/102ِِدمشقِالبنِعساكرِِ(ِتاريخ1)
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فهامِ،ِيعملِبرشطِأنِيتقدمهِنفيِأوِشبهِنفيِوهوِالنهيِواالستِ:القسم الثاني -

زالِ،ِوبرحِ،ِوفتئِ،ِوانفكِ،ِوهذهِاألفعالِاألربعةِكلهاِتفيدِ:وهوِأربعةِأفعال

ِاستمرارِاتصافِاملبتدأِباخلربِ.

ِ،(112:هود)َِوالََِيَزاُلوَنِخُمَْتلِِفنَيِِِتعاىل:وشاهدِتقدمِالنفيِعليهاِقولهِِ

ِ ِِِتعاىل:وقوله َِعاكِِفنَي َِعَلْيِه َح رْبَ َِلنِنَّ ِِ(،91:هط)َِقاُلوا َقاُلوْاِِِتعاىل:وقوله

الِتفتأِ،ِ:مقدرِأيِ–هناِِ–فحرفِالنفيِِ،(22:يوسف)َِتاهللَِتْفَتُأَِتْذُكُرُِيوُسَفِ

ِحيثِكانِالفعلِمضارعًِإالِيفِِاوالِيكونِحمذوفًِ ِاحلالة ِواقعًِهذه يفِجوابِِاا

القسم
(4)

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

ماِانفكِِ:ِ،ِمجلةِفعليةِيفِحملِنصبِخربهِ،ِوتقولِومجلةِتذكرِيوسفِ،()أنت

ِ.املطرِنازاًلِ

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

ِ َِحيًّاِتعاىل:قوله ُِدْمُت َِما
َكاةِ َِوالزَّ اَلِة ِبِالصَّ مدةِِ:أيِ،(31:مريم)َِوَأْوَصاِِن

ِحيًِّ ِادوامي ِ)دوام، ِباملصدر ِالفعل ِمع ِتؤول ِألاها ِ؛ ِمصدرية ِ(،وسميتِ)ما(

ِاهاِتدلِعىلِالظرفيةِوهيِاملدةِ.وظرفيةِ؛ِأل

ِ

*ِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِ*ِ

                                                           

 .1ِ/542ِِ(ِابنِعقيل:1)
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 أفعال املقاربة

 

وهذهِ،ِهذاِهوِالقسمِالثاِنِمنِنواسخِاجلملةِاالسميةِوهوِكادِوأخواهتاِ

ِعىلِسبيلِاملجازِا ِليستِكلهاِِ؛ِملرسلاألفعالِتسمىِ)أفعالِاملقاربة( ألاها

ِللمقاربةِ،ِبلِهيِعىلِثالثةِأقسامِ:

ِكادِ،ِوكربِ،ِوأوشكِ.ِ:ماِدلِعىلِاملقاربةِوهي:أحدها -

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

ِ :والثالث - ِ،ِِ:ِمنها،ِماِدلِعىلِاْلنشاءِوالرشوعِيفِاخلربِ،ِوهيِكثرية أنشأ

ِِوعلق ،ِ ِوبدأ ،ِ ِوطِفق ،ِ ِوجعل ،ِ ِبأفعالِِ،وأخذ ِتسميتها ِذلكِفإن وعىل

ِاملقاربةِهوِمنِبابِتسميةِالكلِباسمِالبعضِ.

ِاألفعالِتعملِع ِ،واهتا(ِفتدخلِعىلِاجلملةِاالسمية)كانِوأخِملوهذه

ِ ِوتنصبِاخلربِِاسًًمِوترفعِاملبتدأ ،ِ ِأنِِخرًباهلا ِيشرتطِفيه ِإالِأنِخربها ،ِ هلا

ِن(ِاملصدريةِأوِغريِمسبوقِهباِِ.ارعِمسبوقِبـِ)أيكونِمجلةِفعليةِفعلهاِمض

ِ

*ِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِ*ِ
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 إن وأخواتها

ِ ِواخلربِفتنصبِاملبتدأ ِتدخلِعىلِاملبتدأ ِوترفعِِاسًًمِهيِأحرفِثًمنية ،ِ هلا

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

ِ ِِ،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

ِهذهِِ(، وأنَّ فـ )إنَّ - ِعن ِاْلنكار ِالشكِأو ِونفي ِاالسم ِإىل ِاخلرب ِنسبة لتأكيد

ِِ،النسبة ِقوله ِالكريم ِالقرآن ِمن ِ)إّن( َِمْغِفَرةٍَِوإِِِِتعاىل:وشاهد ِلَُذو َِربََّك نَّ

ِاْلِعَقاِبِل َِلَشِديُد َِربََّك َِوإِنَّ ُِظْلِمِهْم َِعىَل ِاألوىلِِ،(2:الرعد)ِ لنَّاِس ِ)رّب( فـ

د(ِاخلربانِاألولِالمةِنصبهِالفتحةِ،ِوِ)ذو(ِو)شديثانيةِاسمِإنِمنصوبِوعوال

مرفوعِوعالمةِرفعهِالواوِألنهِمنِاألسًمءِالستةِ،ِوالثاِنِمرفوعِوعالمةِرفعهِ

ِِِتعاىل:الضمةِ.ِوشاهدِ)أّن(ِقولهِ َِأنَّ ِِاهللاْعَلُموْا َغُفوٌرِِاهللَشِديُدِاْلِعَقاِبَِوَأنَّ

ِحيٌمِ ِ.(92:دةاملائ)ِرَّ

نِـنفيهِمِتعقيبِالكالمِبرفعِماِيتوهمِثبوتهِأوِ:وهو،ِلالستدراكِِ:(لكنَّ) و -

ِتعاىل:قالِ،ِأاهاِتفيدِمعِاالستدراكِالتوكيدِالكالمِالسابقِ،ِوذهبِمجاعةِإىلِ

ِ ِالنَّاَسَِأنُفَسُهْمَِيظْلُِموَنِِاَلِِاهللإِنَّ فـِِ،(44:يونس)َِيْظلُِمِالنَّاَسَِشْيًئاَِوَلـكِنَّ
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،ِاسمهاِمنصوبِوعالمةِنصبهِالفتحةِ:،ِالناسِحرفِاستدراكِونصب(ِنَِّكِِ)لَِ

ِ(يظلمون)مضافِإليهِ،ِ(ِهم)وهوِمضافِو،ِأنفسِ،ِمفعولِبهِمقدمِِ:أنفسهم

ِواجلملةِ ِفاعل، ِاجلًمعة ِوواو ،ِ ِثبوتِالنون ِرفعه ِوعالمة ِمرفوع فعلِمضارع

ِ(ِ.نَِّكِِالفعليةِيفِحملِرفعِخربِ)لَِ

ِكأنّّّّّ) و - ِاملؤكدلِ:( ِِلتشبيه ِللتشبيه ِالكافِاملفيدة ِمركبِمن ِألنه ِ؛ ،ِ) و)َأنَّ

نحوِقولهِ،ِاِجامًدِِاسًًمِوإنًمِتكونِ)كأن(ِللتشبيهِإذاِكانِخربهاِِ،املفيدةِللتأكيدِ

ِِتعاىل: نترَِشٌ ُْمَِجَراٌدِمه فـِ)كأن(ِحرفِِ،(8:القمر)ََِيُْرُجوَنِِمَنِاأْلَْجَداِثَِكَأاهَّ

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

ِيفِالدارِ،ِوكأنِاكأنِعليًِِّ:ِمشتقاِنحوِاسًًمِوإذاِكانِخربهاِشبهِمجلةِ،ِأوِِِِِ

:ِكأنِِنحو،ِوقدِتأِتِلتقريبِالزمانِأوِاملكانِِ،قادمِ،ِفإاهاِتكونِللشكِِاحممًدِ

للتحقيقِإذاِأريدِهباِِ-أيًضاِ-وكأنِاْلسكندريةِقريبةِ،ِوقدِتأِتِِ،الشتاءِقادمِ

ِ.ِفعاًلِكأنِالسًمءِصافيةِ،ِوهيِصافيةِِ:كقولك،ِتأكيدِأمرِواقعِ

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

فإنِِ،ِفأحجِليتِِلِمااًلِِ:نحوِقولِمنقطعِالرجاء:ِليتِالشبابِعائدِ،ِوالثاِنِ

ِ،ِاملالِممكنِولكنِفيهِعِّس،ِوحصولِعودِالشبابِالِطمعِفيهِالستحالتهِعادةِ

ِحرفِمتنٍِِّ:(ِليت)فـِ(،40ِ:النبأ)َِوَيُقوُلِاْلَكافُِرَِياَِلْيَتنِيُِكنُتُِتَراًباِِتعاىل:قالِ

ِ.رفعِخربهاِيفِحملًباِاوكنتِترِاسمها،ِ:والياء،ِوالنونِللوقايةِِ،ِونصب

ِهِـنحوِقول،ِِةـحبوباِتفيدِالرتجيِيفِاألمورِاملـاِأاهـواألشهرِيفِمعناهِ:( لعلَّ) و -
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ِِتعاىل: ِِِِِِِ(ِ.1:الطالق)ِحُيِْدُثَِبْعَدَِذلَِكَِأْمًراِاهللَلَعلَّ

ِ ِاملكروهة ِوقدِتأِتِلإلشفاقِيفِاألمور ِـنح، َِباِخٌعِِِتعاىل:وِقوله َفَلَعلََّك

ِديِثَِأَسًفا ِاحْلَ َذا ِهِبَ ُِْيْؤِمنُوا َِلَّ ِإِن ْفَسَكَِعىَلِآَثاِرِهْم ِفإنِاهللِتعاىلِِ،(2:الكهف) نَّ

ِأنِيقتلِنفسهِوإنًمِيشفقِعليهِ.ِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِالِيرجوِمنِنبيه

ِ ِوردتِ)لعلَّ ِوقد ِيفِقوله ِالِيمكنِوقوعه ِفيًم َِياِِِتعاىل:( ِفِْرَعْوُن َوَقاَل

َِأْبُلُغِاأْلَْسَباَبِ ًحاِلََّعيلِّ فإنِبلوغِالسًمواتِأمرِِ،(32:غافر)ِ َهاَماُنِاْبِنِِِلِرَصْ

ِ.غِالسًمواتِبالنسبةِلهِأمرِممكنأنِبلوِ-بجهلهِِ-ِممكنِولكنِفرعونِتوهمِغري

ِِخرب )إن( وأخواتها بني التقديم والتأخري : -

توسطهِبينهاِِ-أيًضا-اِوالِجيوزِهنِعليهنِمطلقًِهذهِاألحرفِالِيتقدمِخرب

ِاجمرورًِوِجاًراأوِِظرًفا(ِواخلربِعسىِ،ِوالوبنيِاسمهاِإالِإذاِكانِاحلرفِغريِ)

ِِِتعاىل:نحوِقولهِ َِأنَكااًلَِوَجِحيًًم َِلَدْينَا ِيِفِوقولهِتعاىلِِ،(15:املزمل)ِإِنَّ إِنَّ

ًةِملَِّنََِيَْشىِ ِذلك(ِخربانِمقدمان،ِ)يففـِ)لدنيا(ِوِ،(52ِ:ِالنازعات)َِذلَِكِلَِعرْبَ

ِ(ِوِ)عربة(ِاسًمنِمؤخرانِ.وِ)أنكااًلِ

ِيف ِاألحرفِضعيفة ِهذه ِذلكِألن ِكان ِإاهاِِوإنًم ِحيث ،ِ ِوالتأثري العمل

ِفالِ ِتقدمِعليها ِبالفعلِولذلكِالِتقوىِعىلِالعملِيفِاخلربِإذا عملتِلشبهها

ِ،ِوالِأسٌدِقائمِإنِحممًدِِ:ِيصحِأنِيقال ِ،ِبلِيلزمِترتيبِمعموليهاِكأنِعليًِِّا ا

ِكًمِقلناِ.ِجمروًراوِجاًرااِأوِإالِإذاِكانِظرفًِِ،ثمِاخلربِِأواًلِاالسمِ

ِجيبِكِّسِمهزةِ)إن(ِيفِِ:وجوبِالكِّسِ:أواًلِ : ( بني الكسر والفتحهمزة )إنَّ -

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

ِ ِبتلكِاجلملة ِتعلق ،ِ ِقوله َِأنَزْلنَاِِتعاىل:نحو ا ِاْلَقْدرِِإِنَّ ِلَْيَلِة ِيِف ،ِ(1:القدر)ُِه

بِينًاِِتعاىل:وقولهِ اَِفَتْحنَاَِلَكَِفْتًحاِمه ِ،ِوحكًًمِ(1:الفتح)ِإِنَّ (ِِكالواقعةِبعدِ)كالَّ

ِ ِقوله ِلََيطَْغىِِتعاىل:نحو نَساَن ِاْْلِ ِإِنَّ ِاالستفتاحيةِِ،(2:العلق)َِكالَّ ِ)أال( أو

ِ ِقوله َِأْولِيَِِِتعاىل:نحو ِإِنَّ َِأال ِحَيَْزُنونَِِاهللاء ُِهْم َِوالَ َِعَلْيِهْم َِخْوٌف ِالَ

25ِ:يونس) ِِ:أوِ)بىل(ِنحو( َِبِصرًيا ِبِِه َِكاَن ُه َِربَّ ِإِنَّ أوِِ(،12:االنشقاق)َِبىَل

ُهَِأَناِِ:النداءِنحو كِيُمِِاهللَياُِموَسىِإِنَّ ِ(ِ.9:النمل)ِاْلَعِزيُزِاحْلَ

نحوِِ:أوِذكرِويفِخربهاِالالمِفاألولِلقسمَِلِيذكرِفعلهِ،ًِباِاأنِتقعِجوِ-5ِ

َباَرَكةٍَِِواْلكَِتاِبِاملُْبنِِيِ*ِ*ِحمِِتعاىل:قولهِ اَِأنَزْلنَاُهِيِفَِلْيَلٍةِمه (،3ِ-1:الدخان)ِإِنَّ

لِفُِِِتعاىل:كقولهِِ:والثاِن نكُِِاهللوَنِبِِـَوحَيْ ِمَلِنُكْمَِوَماُِهمِمِّ ُْم ِ،(22ِ:التوبة)ِْمِـإاِهَّ

ِ*ِوقولهِتعاىلِ َِِواْلَعِْصِ نَساَنَِلِفيُِخِّْسٍ ِاْْلِ ِ(ِ.1ِ،5:العِص)ِإِنَّ

3ِ-ِِ ِبالقول ِحمكية ِتقع ِأن ِتعاىل، ِقوله ِِِ:ِنحو َِمَعُكمِِْاهللَوَقاَل ِإِِنِّ

ِِِتعاىل:وقولهِِ،(15:املائدة) َلِِاهللُقْلِإِنَّ ِِ.(38ِ:األنعام)ِآَيًةَِِقاِدٌرَِعىَلَِأنُِينَزِّ

ِِِ:نحوِقولهِتعاىل،ِلةِالصلةِأنِتقعِيفِصدرِمجِِ-4ِ َوآَتيْنَاُهِِمَنِاْلُكنُوِزَِماِإِنَّ

ِ ِة ِاْلُقوَّ ُِأوِِل ِبِاْلُعْصَبِة َِلَتنُوُء ُه ِِ،(82ِ:القصص)َِمَفاحِتَ ِموصول ِاسم ِ)ما( ،ِفـ

ِومجلةِ)إنِمفاحته(ِصلتهِ.

واءِكانتِمقرتنةِبالواوِأوِغريِمقرتنةِ،ِـأنِتقعِيفِصدرِمجلةِاحلالِسِ-2ِ

َِفِريقًِـَكِِمنَِبْيتِِـَرَجَكَِربِهـَكًَمَِأْخِِِتعاىل:نحوِقولهِِ:ولفاأل َِوإِنَّ قِّ نَِـَكِبِاحْلَ ِاِمِّ

َِوماَِأْرَسْلنَاَِقْبَلَكِِمَنِاملُْْرَسلنَِيِِِ:والثاِنِنحوِ(،2:األنفال)  املُْْؤِمننَِيَِلَكاِرُهوَنِ
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ُْمِلََيْأُكُلوَنِالطََّعاَمَِوَيْمُشو ِإاِهَّ ِ.(50:الفرقان)َِنِيِفِاأْلَْسَواِقِإاِلَّ

أنِتقعِبعدِعاملِعلقِبالالمِأيِبعدِفعلِمنِأفعالِالقلوبِاملتِصفةِِ-2ِ

َكِلََرُسوُلُهِِاهللوَِِالناصبةِملفعولنيِنحوِقولهِتعاىل:ِ فـِِ،(1:املنافقون)َِيْعَلُمِإِنَّ

ِملفعولنيِ ِفعلِمنِأفعالِالقلوبِالناصبة ِ)يعلم( بسببِِوقدِعلقِعنِالعمل،

ِِ(،الالمِيفِخربِ)إن ِِِتعاىل:ونحوِقوله ِالَِّذيَِيُقوُلوَن َِليَْحُزُنَك ُه ِإِنَّ َِنْعَلُم َِقْد

َواْعَلُمواِِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِأماِإذَِلِتوجدِالالمِفتحتِاهلمزةِ(،33ِ:األنعام)

ِفِيُكْمَِرُسوَلِ ِِِ:وقولهِتعاىلِ، (8:احلجرات)ِِاهللَأنَّ َِأنَّ ِِاهللَواْعَلُموْا حَيُوُلَِبنْيَ

ِ(ِ.54:األنفال)ِاملَْْرِءَِوَقْلبِِهِ

ِتعاىل:حممدِإنهِكريمِ،ِونحوِقولهِِ:نحو،ِعنِاسمِذاتِِخرًباأنِتقعِِ-8ِ

ُِكوا َِوالنََّصاَرىَِوامْلَُجوَسَِوالَِّذيَنَِأْْشَ ابِئنَِي َِوالصَّ َِوالَِّذيَنَِهاُدوا ِالَِّذيَنِآَمنُوا إِنَّ

ِ فجملةِ)إنِاهللِيفصلِبينهم(ِخربِِ،(18:احلج)َِبْينَُهْمَِيْوَمِاْلِقَياَمةَِِِيْفِصُلِِاهللإِنَّ

ِالَِّذيَن(ِوماِعطفِعليهِوهيِأسًمءِذواتِ.ِتعاىل:لقولهِ ِ)إِنَّ

اجلسِحيثِإنِالعاَلِجالسِ،ِوالعلةِيفِذلكِِ:أنِتقعِبعدِحيثِنحوِ-2ِ

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

ِفهيِوماِبعدهاِيفِتأويلِمصدرِوهوِمفردِ.،ِ(ِاملفتوحةِمستقلةِ،ِبخالفِ)أنَِّ

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

ِلنفسِالتعليلِالسابقِمعِ)حيث(ِ.

ِبعدهاِ(ِيفِكلِموضعِتؤولِفيهِهيِوماِجيبِفتحِمهزةِ)إنَِِّ: وجوب الفتح:ثانيا -
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ِ:وهذاِاملصدرِيعربِحسبِموقعهِيفِاجلملةِ،ِومنِمواقعهِ،بمصدرِ

َِعَلْيَكِاْلكَِتاَبِِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِِفاعاًلِأنِيقعِِ-1ِ اَِأنَزْلنَا َِْيْكِفِهْمَِأنَّ َِأَوََل

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

ِناِ.أوَِلِيكفهمِإنزالُِِ:والتقدير

ُهِاْسَتَمَعَِنَفٌرِـقُِِِاىل:ـتعوِقولهِـنح،ِأنِيقعِنائبِفاعلِِ-5ِ َِأنَّ ْلُِأوِحَيِإَِِلَّ

ِ نِّ َنِاجْلِ فـِ)أن(ِوماِدخلتِعليهِيفِتأويلِمصدرِوقعِنائبِفاعلِِ،(1:اجلن)ِمِّ

ِاستًمُعِ.ِ:تقديره

ِمفعواًلِِ-3ِ ِيقع ِأن ِغريِحمكيِبالقول ِِبه ،ِ ِتعاىل: ِقوله ِخَتَِِنحو اُفوَنَِوالَ

ْكُتمِبِِ َِأْْشَ ُكْم ِيفِتأويلِمصدرِِ،(21:األنعام)ِِاهللَأنَّ ِدخلتِعليه ِوما ِ)أن( فـ

ِوالِختافونِإْشاككمِ.ِ:والتقدير،ِبهِِمفعواًلِوقعِ

َِوِمْنِآَياتِِهَِأنََّكَِتَرىِاأْلَْرَضَِخاِشَعةًِِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِأنِيقعِمبتدأِِ-4ِ

ِدخلتِعلِ،(39:فصلت) ِوما ِ)أن( ِتقديرهفـ ِمبتدأ ِوقع ِتأويلِمصدر ِيف ِ:ِيه

ِومنِآياتهِرؤُيتكِ.

ِِِ:ِتعاىلنحوِقولهِ،ِبحرفِاجلرِِجمروًراأنِيقعِِ-2ِ ِِاهللَذلَِكِبِأَنَّ قه ُِهَوِاحْلَ

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

ِبكونِاهللِهوِاحلق.ِ:تقديره

ُهِ ِ:ِتعاىلنحوِقولهِ،ِافةِباْلضِجمروًراأنِيقعِِ-2ِِِ ًَمءَِواأْلَْرِضِإِنَّ ِالسَّ َفَوَربِّ

ثِْـحَلَِ ِمِّ ُكْمَِتنطِقُِـقٌّ ِاِـ(ِومفاملصدرِاملؤولِمنِ)أنَِِّ،(53ِ:ِاتـالذاري)ِِونَِـَلَِماَِأنَّ
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ِمثلِنطقكمِ.ِ:ِباْلضافةِتقديرهِدخلتِعليهِيفِحملِجرِّ

ِذكرِ،ِبأنِيِاأنِيقعِاملصدرِتابعًِِ-8ِ ِ،منهِِعليهِأوِبداًلِِمعطوًفاكونِليشءِمما

ِِِتعاىل:فاألولِنحوِقولهِ يَلِاْذُكُروْاِنِْعَمتَِيِالَّتِيَِأْنَعْمُتَِعَلْيُكْمَِوَأِنِّ
ائِ َياَِبنِيِإرِْسَ

ِ ِاْلَعاملنََِي َِعىَل ْلُتُكْم ِوخربهاِِ،(48:البقرة)َِفضَّ ِاملؤولِمنِأنِواسمها فاملصدر

ِ،اذكرواِنعمتيِوتفضيلكمِ:والتقدير،ِبهِفِعىلِ)نعمة(ِالواقعِمفعوالِمعطو

ِِِتعاىل:والثاِنِكقولهِ َِيِعُدُكُم ِِاهللَوإِْذ َِلُكْم َا َِأاهَّ ِ:األنفال)ِإِْحَدىِالطَّائَِفتنِْيِ

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

ِ.ِِهاِلكمطائفتنيِكواهاِلكمِأوِملكتوإذِيعدكمِاهللِإحدىِالِ:والتقدير

ِ)إنَِِّ:(لفتحجواز األمرين )الكسر وا :ثالثا - ِمهزة ِكِّسِوفتح ِكلِجيوز ِيف )

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

 :ذلك

1-ِِ ِاجلزاء ِفاء ِبعد ِتقع ِِ،أن ِقوله ُِسوًءاِِِتعاىل:نحو ِِمنُكْم َِعِمَل َِمن ُه َأنَّ

َِتاَبِمِِ ِحيٌمِبَِجَهاَلٍةُِثمَّ ُهَِغُفوٌرِرَّ ِ.(24ِ:األنعام)ِنَِبْعِدِهَِوَأْصَلَحَِفَأنَّ

ُِهَوِِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِأنِتقعِموقعِالتعليلِِ-5 ُه ِإِنَّ َِنْدُعوُه ِِمنَِقْبُل ُِكنَّا ا إِنَّ

ِحيُمِ ِالرَّ هُِ)ِ:والشاهدِيفِقولهِتعاىلِ(،52ِ:الطور)ِاْلرَبه ِ(ِ.اْلرَبِهُِهوَِِإِنَّ

ِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِواوِمسبوقةِبمفردِصالحِللعطفِعليهِأنِتقعِبعدِِ-3ِ إِنَّ

َِتْعَرى َِواَل ِفِيَها وَع ِجَتُ َِأالَّ َِتْضَحىَِلَك َِواَل ِفِيَها َِتْظَمُأ ِاَل َك ،112ِِ:ِطه)ِ*َِوَأنَّ

119.)ِ
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ِِاَلِِِنحوِقولهِتعاىل:،ِأنِتقعِبعدِ)الِجرم(ِوالغالبِالفتحِِ-4 ِاهللَجَرَمَِأنَّ

وَنَِوَماُِيْعلِنُوَنَِيْعَلُمَِماِيُِ ِ(ِ.53)النحل:ِِِّسه

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

ِ،ِوالكِّسِعىلِأاهاِحرفِاستفتاحِبمعنىِ)أال(ِ.ا)أما(ِبمعنىِحقًِِّعىلِأن

ِ:(1)نحوِقولِالشاعرِلقسمِوليسِيفِخربهاِالالمِ،ًِِباِاأنِتقعِجوِـ2ِ

الَِكِِأبوِأنىِِِِِِِِِِِِِيلِِّـالعِبربكِيحتلفِأو بِيَِِِّذيَّ ِالصَّ

ِ ِالفتحِفعىلِتأويلِ)أن(ِواسمهاِِ،فإنهِجيوزِيفِ)إِن(ِفتحِاهلمزةِوكِّسها أما

ِ ِوالتقديرِجمروًراِمصدًراوخربها ِِ:بحرفِاجلر ِكوِن ِعىل ِحتلفي ِأو هلذاِأًبا

ستقلةِالِحملِهلاِالصبيِ،ِوأماِالكِّسِفعىلِاعتبارِ)إن(ِواسمهاِوخربهاِمجلةِم

ِمنِاْلعرابِجوابِالقسمِ.

ِ:نحو،ِأنِتقعِبعدِمبتدأِهوِيفِاملعنىِقولِوخربهاِقولِوالقائلِواحدِِ-8ِ

ِيفِتأويلِمصدرِ خريِالقولِإِنِأْحدِاهللِ،ِفالفتحِعىلِجعلِ)أن(ِوماِبعدها

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

ألاهاِنفسِاملبتدأِيفِِ؛ِعنِاملبتدأِوالِحتتاجِإىلِرابطِخرًبامجلةِوقعتِجعلهاِ

علميِأِنِأْحدِاهللِ،ِوإنَِلِِ:نحو،ِعنِقولِفتحتِِخرًباتقعِِفإنَِلِ،املعنىِ

                                                           

ِخالفةِيفِمات،ِاملقدمنيِِوفصحائهمِاْلسالمِرجازِأحد، رؤبةِِبنِاهللِعبدِبنِاجلحافِأبوِهو(1ِ)

 .البقاعيِحممدِالشيخِيوسف،ِحتقيقِ:330ِِِِ،45ِِ/1ِِ.ِأوضحِاملسالكِهـ142:ِسنةِاملنصور
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:ِوقوِلِ،ِإِنِمؤمنِ:ِنحو:ِقوِلِِ،ِِاختلفِالقائلِكِّستِأوِاِقواًلِيكنِخربه

ِاِحيمدِاهلل.ِإنِزيًدِ

مرضِعيّلِحتىِإاهمِِ:نحو،َِيتصِالكِّسِباالبتدائيةِأنِتقعِبعدِحتىِ،ِوِ-2ِ

ِِ.عرفتِأموركِحتىِأنكِفاضلِ:نحو،ِالِيرجونه،ِوالفتحِباجلارةِأوِالعاطفةِ

نحوِقولِالشاعرِ،ِأنِتقعِبعدِإذاِالفجائيةِ-9ِ
(1)

ِ:ِ

ِهاِزمِِـاِواللـنهِعبُدِالقفإإذِِِِِِِِاِقيلِسيًدِكًماِوكنتُِأرىِزيًدِ

فإذاِأمرهِالعبوديةِ،ِوأماِالكِّسِفعىلِأاهاِمجلةِِ:ِتقديرهِفالفتحِعىلِتأويلِمصدر

ِمستقلةِعًمِقبلهاِ.ِ

*ِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ*ِ

                                                           

كًمِقيلِفإذاِهوِيتبنيِمنِ،ِاِاِسيدًِكنتِأظنِزيًدِِواملعنى:ِ،ِوالبيتِمنِالطويل،ِِ(َِلِيعرفِقائله1)

 .1ِ/332ِِ،339ِِأمرهِأنهِذليلِخسيسِ.ِأوضحِاملسالكِ
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 الم االبتداء

 

َوَلَعْبٌدِِِتعاىل:نحوِقولهِِ،ِاألاهاِتدخلِعىلِاملبتدأِكثريًِسميتِهبذاِاالسمِ      

ِ ٍك رْشِ ِمه ن ِمِّ َِخرْيٌ ْؤِمٌن ِتِ(،551:البقرة)ِمه ِيِفِِِ:عاىلوقوله َِرْهَبًة َِأَشده ِأَلَنُتْم

َنِ وفائدةِهذهِالالمِتوكيدِمضمونِاجلملةِاملثبتةِِ(،13:احلرش)ِِاهللُصُدوِرِهمِمِّ

؛ِهذهِالالمِباملزحلقةِِ-ِأيًضاِ-وتسمىِ،ِوإزالةِالشكِعنِمعناهاِأوِإنكارهاِ

دِالتوكيدِ،ِصدرِالكالمِ،ِلكنِملاِكانتِللتوكيدِ،ِو)إن(ِتفيِاألصيلِألنِمكااهاِ

ِإىلِ ِوزحلقتِالالم ،ِ ِلعملها ِفقدمتِ)إن( ِاجتًمعِحرفنيِبمعنىِواحد كرهوا

 اخلربِ.

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

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

ِِتعاىل:فردِ،ِنحوِقولهِاخلربِاملِ:ويشملِذلكِ،غريِماٍضِجمردِمنِ)قد(ِ-جـِ إِنَّ

َعاء ِالده َِلَسِميُع ِنحوِِ(،39:إبراهيم)َِريبِّ ِمضارع ِفعلها ِالتي ِالفعلية واجلملة

ِ ِتعاىل: ِقوله ُِيْعلِنُوَن َِوَما ُِصُدوُرُهْم ُِتكِنه َِما َِليَْعَلُم َِربََّك ِ،(84:النمل)َِوإِنَّ

اَِلنَْحُنِِِتعاىل:نحوِقولهِِواجلملةِاالسمية ُِنْحيِيَِوُنِميُتَِوَنْحُنِاْلَواِرُثوَنَِوإنَّ

ِِتعاىل:نحوِقولهِِوالظرفِ،ِ(53:احلجر) ِاملُْْحِسننِيَِِاهللَوإِنَّ ِ:العنكبوت)ِملَََع

ِ.ِ(4:القلم)َِوإِنََّكِلََعىلُِخُلٍقَِعظِيمٍِِ:تعاىلِقولهِنحو واجلارِواملجرور،ِِ(29

ِاختلِْشطِمنِالرشوطِالثالثةَِلِتدخلِالِِِ ِفالِتدخلِعىلِخربِفإذا المِ،

ِاسمها)إنِّ ِعىل ِتقدم ِإذا ِتعاىلِ،ِ( ِقوله ِِنحو :َِِوَجِحيًًم َِأنَكااًل َِلَدْينَا ِِِإِنَّ
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15ِ:املزمل) )ِ ِاملنفي ِوالِعىلِاخلرب ،ِ ِتعاىل: ِقوله ِنحو ِالنَّاَسِِاهللإِنَّ َِيْظلُِم الَ

قرونِبـِ)قد(ِوالِعىلِاجلملةِالفعليةِالتيِفعلهاِماضِغريِمِ،(44:يونس)َِشْيًئا

ِِتعاىل:نحوِقولهِ ِ.(33:آلِعمران)ِاْصَطَفىِآَدَمَِوُنوًحاِِاهللإِنَّ

ِوتدخلِالمِاالبتداءِعىلِمعمولِاخلربِبرشوطِأربعةِ:ِ:معمولِاخلربِـ5ِ

ِبِـِكونهِغريِحالِأوِمتييزِ.ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ.أِـِتقدمهِعىلِاخلرب

ِ،ِعليهاِدِـِأالِيكونِاخلربِمشتماًلِِِِ.مِلِالاللدخواِـًجـِـِكونِاخلربِصاحل

ُْمَِلِفيَِسْكَرهِتِْمَِيْعَمُهونَِِتعاىل:وشاهدِذلكِقولهِ ِفـِ،(85:احلجر)َلَعْمُرَكِإاِهَّ

ِ.)لفيِسكرهتم(ِمعمولِلـِ)يعمهون(

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

ًةِملِِِِّتعاىل:ولهِنحوِق،ِاخلربِِ ِيِفَِذلَِكَِلِعرْبَ وقولهِ،ِ(52ِ:النازعات)ِنََِيَْشىـَإِنَّ

َِعَلْينَاَِلْلُهَدىِ*ِِتعاىل: َِلنَاَِلآْلِخَرَةَِواأْلُوىَلِِإِنَّ ِ.ِ(15ِ،13:الليل)َِوإِنَّ

:ِوتدخلِهذهِالالمِعىلِضمريِالفصلِبالِْشطِأوِقيدِ،ِنحوِضمريِالفصلِ-4

ِ ِلَِإِِِِتعاىل:قوله َِهـَذا ِإِلَِـنَّ ِِمْن َِوَما قه ِاحْلَ ِاْلَقَصُص ِـُهَو ِإاِلَّ ِِاهللِـٍه ُِهَوِـلَِِاهللَوإِنَّ

ِ كِيُم ِاحْلَ ِعمران)ِاْلَعِزيُز ِالقصصِ،(25:آل ِ)هلو ِاآلية ِيف )هلوِوِ(،والشاهد

حيثِدخلتِالمِاالبتداءِعىلِضمريِالفصلِ،ِفإنِأعربِهذاِالضمريِ،ِالعزيز(ِ

ِبعدهِ ِوما ِواخلربِخربِ)إن(ِاخربًِمبتدًأ ِ،الِيكنِضمريِفصلِواجلملةِمنِاملبتدأ

ِ ِالواقعِمجلةِاسمية ِ؛وسميِضمريِفصلِِ،وتكونِالالمِدخلتِعىلِخربِ)إن(

ِ ِوالصفة ِاخلرب ِبني ِيفصل ِألنه ِقلت، ِالقائمِ:ِفإذا ِِحممد ِيكونِ، ِأن احتمل
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أنِيكونِهوِالقائمِ،ِتعنيِِ:عنهِ،ِفإذاِقلتِخرًبا)القائم(ِصفةِملحمدِوأنِيكونِ

عنِحممدِخرًباالقائمِ
(1)

ِ.ِ

 :اقرتان )ما( الزائدة بإن وأخواتها -

 

ِبـِ)ما(ِتقرتن ِعنِالعملِوتزيلِاختصاصهاِِالزائدة ِفتكفها )إن(ِوأخواهتا

ِيبطلِِسميةِوهتيئهاِللدخولِعىلِاجلملِالفعليةخولِعىلِاجلملِاالبالد ،ِوهبذا

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

ِات ِإذا ِفتعملالزائدة ِتبقىِعىلِاختصاصها ِعىلِِ،ِوجيوزِأنِهتملِْحاًلِِصلتِهبا

ِ.،ِنحوِ)ليتًمِزيًداِجمتهٌد(ِباْلعًملِ،ِوجيوزِ)ليتًمِزيٌدِجمتهًدا(ِباْلمهالأخواهتاِ

َقاُلوْاِِتعاىل:منِشواهدِإمهالِ)إن(ِاملكسورةِالتصاهلاِبـِ)ما(ِالزائدةِقولهِو

ُِمْستَْهِزُؤونَِإِِ َِنْحُن ًَم ِإِنَّ َِمَعْكْم ا فـِ)إنًم(ِغريِعاملةِوقدِدخلتِ،ِ(14ِ:البقرة)ِنَّ

ُقْلِِِ:عىلِاجلملةِاالسميةِ،ِومنِشواهدِدخوهلاِعىلِاجلملةِالفعليةِقولهِتعاىل

ُكْمِإَِلٌهَِواِحٌدِ ًَمِإهَِلُ َِأنَّ ًَمُِيوَحىِإَِِلَّ ِ.(102:األنبياء)ِإِنَّ

ِِِِِِ

ِِِِِِ*ِِِِ*ِِِِِِِِِ*ِ

                                                           

 .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 - ِِمنهًمِيدخلِعىلِاجلملةِاالسميةِ.أنِكالًّ

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

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

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

ِ:ِمنها،ِكانتِأقلِمنهاِدرجةِيفِعدةِأمورِ

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

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

اِوأوِِظرًفاهاِإذاِكانِـدمِخربهاِعىلِاسمـ)ال(ِالِجيوزِأنِيتقِ-3 ،ِِجمروًراجارًّ

ِوجيوزِيفِ)إن(ِذلكِ.

ِنونِ.واسمِ)إن(ِي،ِأنِاسمِ)ال(ِالِينونِِ-4ِ

ِوالرفعِيفِاخلربِبالِقيدِأوِْشطِ-2ِ (ِتعملِالنصبِيفِاملبتدأ أماِِ،ِأنِ)إنَّ

ِفإاهاِتعملِهذاِالعملِبرشوطِ.ِ)ال(

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

 اِبهِبنيِعىلِماِكانِينصبِبهِ.مضافِوالِشبيهًِِغريِ:أي،ِاِمفردًِ
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ِمفردًِِِ ِكان ِتكسريفيبنىِعىلِالفتحِإذا ِمجع ِأو ِِ،ا ُِظْلَمِِتعاىل:نحوقوله اَل

ِِ َساِبِِاهللاْلَيْوَمِإِنَّ يُعِاحْلِ حَيُْكُمِالَُِمَعقَِّبِِاهللوَِِِتعاىل:وقولهِ،ِ(18ِ:غافر)ِرَسِ

ِ ْكِمِه َِفاَلَِأنَساَبِبَِِِتعاىل:وقولهِ،ِ(41ِ:الرعد)ِحِلُ وِر ُِنِفَخِيِفِالصه ِْينَُهْمِفإَِذا

ِالِرجالِعندناِ،ِالِطالبِفامهون.ِ:ونحو،ِ(101ِ:املؤمنون)

وأماِإذاِكانِاسمِ)ال(ِمجعِمؤنثِساملاِفإنهِجيوزِفيهِالبناءِعىلِالكِّسِأوِِِِ

ِفراقِالشبابِ:ِنحوِقولِسالمةِبنِجندلِيبكيِعىلِ،ِعىلِالفتح

ِالشباَبِالذيِجَمْد ِوالَِِِِِِِِِِعواُقبهُِِإنَّ لِلشيبِِلذاتِفيِهَِنلذه
(1)

ِ

إذاِكانِمثنىِِويبنىِعىلِالياء،ِحيثِروىِبفتحِالتاءِوكِّسهاِيفِ)لذات(ِِِ

ِنحوِقولِالشاعرِ:ِ،اـمًِـأوِمجعِمذكرِسال

ادِاملنـولكِِِِِِفالِإلفنِيِبالعيشُِمّتعاِزِّتع وِنَِتَتابُعِـْنِلُورَّ
(2)

ِ

بالبناءِللمفعولِِ)مّتعا(ِو،ِـِ)إلفني(ِتثنيهِ)إلف(ِاسمِ)ال(ِمبنيِعىلِالياءِف

ِِِ.ِخربها

وقولِالشاعرِ
(3)

: 

 ْتُهْمُِشُئوْنِـاَءِإالَِوَقْدَِعنَِـبِِِِنَيِوالِآـناُسِالِبنـُرِالـحُيْش

                                                           
 .5ِِ/9ِ(ِالبيتِمنِالبسيطِـِأوضحِاملسالك1ِ)

تكلفِالسلوانِ،ِوتأسِبالذينِوردواِحياضِاملوتِِى:واملعن،ِ(َِِلِيعرفِقائلهِ،ِوهوِمنِالطويل5ِ)

ِولكنِالناسِيتواردونِعىلِاملوتِ.ِْشحِالتِصيح،ِمنِقبلِ،ِفإنكِالِجتدِصديقنيِمتعاِبالبقاءِ

1ِِ/539. 

يريدِأنِكلِواحدِسيكونِيفِيومِالقيامةِمعنياِِواملعنى:ِ،ِ(َِلِيعرفِقائلهِ،ِوالبيتِمنِاخلفيف3)

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

ِقبلهِ.ِ

 :حذف خرب ) ال ( -

ومنِِ،ِوجبِذكرهِستنتاجهِأوِختمينهوالِيمكنِاِكانِخربِ)ال(ِجمهواًلِإذاِِِِِ

َِرْيَبِفِيهِِِتعاىل:ذلكِقولهِ ِإِنََّكَِأنَتِِتعاىل:،ِوقولهِ(5:البقرة)ِالَ ِِعْلَمَِلنَا الَ

ِاْلُغُيوِبِ 109ِ:املائدة)َِعالَُّم )ِ ،ِ ِِِتعاىل:وقوله َِلُكْم ُِمَقاَم ِاَل َِيْثِرَب َِأْهَل َِيا

13ِ:األحزاب) ِغري( ِ)ال( ِخرب ِكان ِإذا ِوختمينهِِوأما ِاستنتاجه ِويمكن جمهول

َوَلْوَِتَرىِِِتعاىل:نحوِقولهِِ،ِفحذفهِكثريِعندِاحلجازينيِوالزمِعندِالتميميني

ِ َِفْوَت َِفاَل َِفِزُعوا 21ِ:سبأ)ِإِْذ ِتعاىل:أي( ِوقوله ،ِ ِِِ:هلم َِضرْيَ ِاَل َِقاُلوا

ِعلينا.ِ:أي(20ِ:الشعراء)
ِ

*ِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِ*ِ
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 ظن وأخواتها

ِاملبتدأِهِِِ ِفيصري ،ِ ِواخلرب ِاملبتدأ ِأصلهًم ِتنصبِمفعولني ِالتي ِاألفعال ي

ِ:ِومهاِنوعانِ،اِثانيًِِمفعواًلِهلاِ،ِواخلربِِأواًلِِمفعواًلِ

 أفعال القلوب . :النوع األول -

أنِمعانيهاِقائمةِبالقلبِ،ِوليسِكلِقلبيِِ:ِواملقصودِبكواهاِأفعالِقلوبِِِ

،ِعرفِ،ِوخافِ،ِوكرهِ:نحو،ِواحًداِواًلِمفعبلِمنهِماِينصبِِ،ينصبِمفعولني

واألفعالِالقلبيةِالناصبةِِ،تفكرِ،ِوحزنِ،ِوجبنِِ:وفهمِ،ِومنهاِماِهوِالزمِنحو

ِ:أقسامملفعولنيِأصلهًمِاملبتدأِواخلربِأربعةِ

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

ِ،ِودرىِ.ِعلمِابمعنىِ

اَِوَجْدَناُهَِصابًِراِنحوِقولهِتعاىل:ِ،ِمعنىِعلمِوجد:ِبِِ-1ِ ،ِ(44:ص)ِإِنَّ

ُمواِأِلَنُفِسُكمِِِتعاىل:مفعولِثانِ،ِوقولهِِ"اصابرًِ"فاهلاءِمفعولِأولِ،ِ َوَماُِتَقدِّ

ِجَتُِدوُهِِعنَدِ ْنَِخرْيٍ اَِوَأْعَظَمَِأْجًراِاهللمِّ فاهلاءِمفعولِأولِ،ِ(،50ِ:املزمل)ُِهَوَِخرْيً

ضمريِفصلِالِحملِلهِمنِاْلعرابِ،ِووجدِهذهِ:مفعولِثانِ،ِوهوِ"اخريًِ"و

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

َنِالنَّاِسَِيْسُقونَِِتعاىل:كقولهِ،ِملفعولِواحدِ ًةِمِّ ِ(53:القصص)َِوَجَدَِعَلْيِهُِأمَّ

ِلوجدانِ،ِوإنِكانتِبمعنىِ)حزن(اِ:فـِ)أمة(ِمفعولِبهِلوجدِومصدرهِحينئذ

ِ.مصدرهاِاملوجدةِِحينئذِِالزمِحقدِ،ِفِ:فمصدرهاِالوجد،ِوإنِكانتِبمعنى

ُْمَِأْلَفْواِآَباءُهْمَِضالِّنيَِتعاىل:بمعنىِ)علم(ِنحوِقولهِ:ألفىِ-5 ِ:الصافات)ِإاِهَّ
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29ِ ِأول( ِمفعول ِ)آباء( ِمفِفـ ِ)ضالني( ِو ِأصابِ، ِبمعنى ِوتأِت ،ِ ِثان عول

ِفقدتِالكتابِثمِألفيته.ِ:نحو،ِتعدىِملفعولِواحدِتف؛ِووجد

نحوِقولِالشاعرِ،ِبمعنىِاعلمِ:تعلمِ-3
(1)

:ِ

ِبالْغِبلطفِيفِالتحيهلِواملْكـِرفَِِوهــادهِْمِشفاَءِالنفِسَِقْهَرِعََِتَعلِّ

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

ِبمعنى ِوأحسِ:)تعلم( ِ)أجاد ِينصب ِفإنه ِوأتقن( ِنحوِواحًداِمفعواًلِن ،:ِ

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

َِْكَمة َِواحْلِ ِاْلكَِتاَب ُمُهُم 5ِ:اجلمعة)َِوُيَعلِّ ِ)هم(( ِأولِفـ ِوالكتابِِمفعول ،

ةِعلم(ِأنهِيتعدىِإىلِمفعولنيِبواسطا)ِوالغالبِيفِ)تعلم(ِبمعنىِ،ِمفعولِثان

)أّن(ِنحوِقولِالشاعر
(2)

:ِِ

ُِلـهِْـكِقاتـإنيْعهاِفَِـالِتضوإِِِْمِأنِللصيِدِغــرةًِلَِّقلتَِتعفَِ

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

ِ،والقليلِيفِهذاِالفعلِأنِيتعدىِبنفسهِإىلِاملفعولنيِ،بمعنىِ)علم(ِ:درىِ-4ِ

                                                           

أنهِإنًمِيشفىِنفوسِالرجالِأنِيستطيعواِاعلمِِواملعنى:ِ،والبيتِمنِالطويلِ،سيارِزيادِبنِ:(ِهو1)

ِيلزمكِأنِتبالغِيفِاالحتي،ِقهرِأعدائهمِوالتغلبِعليهمِ الِلذلكِكيِتنالِمنِعدوكِماِولذا

 .تريد

فإنَِلِتضيعِِأنِالصيدِيكونِمغرتااعلمِِواملعنى:ِ،لطويلوالبيتِمنِاِ،زهريِبنِأيبِسلمىِ:(ِهو5)

 .وصيتيِوطلبتِعزتهِفأنتِالِحمالةِقاتلهِومصيبهِ
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نحوِقولِالشاعر
(1)

:ِ

ِالعهِْ ِاغتباطاِبالوفاءِْحيُدِـتـِِِِِِِِِِِـياُِعرَوِفاغِدُدِريَتِالويفَّ ِبطِِفإنَّ

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

والعهدِبالرفعِعىلِالفاعليةِ،ِِ،ِوالويفِمفعولهِالثاِنِوهوِصفةِمشبهةِفاعل،

ِ ِوباجلر ،ِ ِبه ِباملفعول ِالتشبيه ِأنِوبالنصبِعىل ِفيه ِواألكثر ،ِ ِاْلضافة عىل

دريتِبكذاِ،ِفإذاِدخلتِعليهِمهزةِالتعديةِتعدىِلواحدِِ:يتعدىِبالباءِفيقال

ِِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِبنفسهِ َِأْدَراُكمِبِِه فضمريِاملخاطبنيِِ،(12:يونس)َِوالَ

ِ،ِواملجرورِبالباءِمفعولِثانِ.ِمفعولِأول

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

ِ.،ِوزعمِوهْبِ

ُهْمِِعَباُدُِِلواِامْلَاَلئَِكَةِالَِّذيَنَِوَجعَِِِتعاىل:نحوِقولهِِ،ِجعلِبمعنىِظنِ-1

ِ ِإَِناًثا ِن ْْحَ 19ِ:الزخرف)ِالرَّ ِمفعولِ(، ِ)إناثا( ِو ِمفعولِأولِ، ِ)املالئكة( فـ

َوَجَعَلِِِتعاىل:ولهِنحوِق،ِثانِ،ِوإنِكانتِبمعنىِخلقِتعدتِملفعولِواحدِ

ِ.خلقِِ:ِأي(1ِ:األنعام)ِِالظهُلًَمِتَِوالنهوَرِ

بمعنىِظنِ،ِنحوِقولِالشاعرِ:ِحجاِِ-5ِ
(2)

:ِ

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

 .فيلزمكِأنِتغتبطِهبذاِوتقربهِعيناِوالِلومِعليكِإذاِ؛ِألنِهذاِمنِاملحامدِ

اِيلجأِإليهِكنتِأظنِأباِعمروِصديقًِِ(ِهوِمتيمِبنِأيبِبنِمقبلِأوِأبوِشنبلِاألعرايبِ،ِواملعنى:5)

 اِِلِ.فلًمِنزلتِيبِنازلةِنفرِمنيِوَلِيكنِعونًِ،ِعندِالنوازلِ
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ِملمـاُتِِاْتِبناِيومًِـَّــًةِحتىِأملِِِِِِِـِِِكنُتِأحجوِأباِعمرٍوِأخاِثقَقدِ

ِمفعواًلِقصدِ،ِفتنصبِِ:غلبِيفِاملحاجاةِواجلدلِ،ِأوِبمعنىِ:وتردِبمعنى

ِقصدتِونويتِ.ِ:حجوتهِبمعنىِغلبتهِ،ِوحجوتِبيتِاهللِأيِ:نحو،ِِواحًدا

ِالشاعرِقولبمعنىِ)ظن(ِنحوِِ:عّدِِِ-3ِ
(1)ِ:ِ

ِيُككِيفِالُعْدموىلَِْشِكنًمِاملَِلَِوَِِِِِِِِِِنىيَككِيفِالغِِوىلَِْشِددِاملَِعِْالِتَِفَِ

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

ِعددتِالنقودِ.ِ:نحوِواحًداِمفعواًلِنصبِفت

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

ماضِوالِمضارعِهبذاِاملعنىِ،ِوشاهدهِقـولِالشاعر
(2)

ِ:ِ

َفهَِِِِِِِِْرِِنِأباَِمالٍِكِـَفُقْلُتَِأجِِ ِرًأَِهالَِكاـْبنِيِامِْـوإالَِّ

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

فـِ)أن(ِوماِدخلتِِ؛ِاهبِأنِأباناِكانِْحارًِِ:كًمِيفِاملسألةِالعمرية،ِِاملصدرية

الفعلِبمعنىِاهلبةِِوإذاِوردِهذاِ،مفعوِلِ)هب(ِمسّدِِتأويلِمصدرِسّدِِعليهِيف

مفعولنيِلكنِيتعدىِلواحدِبنفسهِوإىلِاآلخرِبالالمِِ-حينئذِ-والتفضلِنصبِ

                                                           

ِبنِبشريِاألنصاري1) ِالنعًمن ِهو ِواملعنى:ِ،( ِالذيِِوالبيتِمنِالطويل، الِتظنِأنِصديقكِهو

ِأيا ِاملودة ِبكِيشاطرك ِيلوذ ِالذي ِهو ِاحلق ِالصديق ِفإنًم ،ِ ِحالك ِوصفاء ِويِّسك ِغناك م

 ويشارككِأيامِفقركِ.

أغثنيِياِأباِمالكِفإنَِلِتفعلِفظنِأِنِرجلِِواملعنى:ِ،ِوالبيتِمنِاملتقاربِ،(ِابنِمهامِالسلوِل5)

 منِاهلالكنيِ.
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ُكورَِِِتعاىل:نحوِقولهِ َْنَِيَشاءِإَِناًثاَِوهَيَُبِملَِنَِيَشاءِالذه
(،49ِ:الشورى)ِهَيَُبِملِ

ِِِتعاىل:وقولهِ ِإِْسَحَق َِلُه وهوِيفِهذهِاحلالةِمتِصفِِ،(85:األنبياء)َِوَوَهْبنَا

ِينصبِِ،ِاتامًِِّاتِصفًِ ِفإنه ِكانِبمعنىِاهليبة ِإذا ِِاواحًدِِمفعواًلِأما هبِِ:نحو،

ِهتيبهِ.ِ:أيِ،ِاًدِحمم

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

:ِ

ِـاإنًمِالشيخِمنِيدبِدبيبـًِِِخـِِِِِِِِِِِـتِبشيـاِولسنيِشيًخِـزعمت

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

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

ِ ِقوله ِنحو ُِيْبَعُثواِتعاىل:فاملخففة ِلَّن َِأن َِكَفُروا ِالَِّذيَن ِ،(8:التغابن)َِزَعَم

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

َكاءِتعاىل: ُِْشَ ِفِيُكْم ُْم َِأاهَّ َِزَعْمُتْم ِالَِّذيَن ُِشَفَعاءُكُم َِمَعُكْم َِنَرى َِوَما

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

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

ِرأىِ،ِوعلمِ.ِ:ِفعالنِا،ِوالغالبِكونهِلليقنيِ،ِومهاملراد

ُْمَِيَرْوَنُهَِبِعيًدِِِتعاىل:نحوِقولهِِ(،بمعنىِ)علمِأوِظنِ:رأىِ-1 اِ*َِوَنَراُهِإاِهَّ

ِالِحمالةِ،ِنِالبعثِغريِواقعِ،ِونعلمهِواقعًِأيِيظنوِ،(2ِ،8:املعارج)ِ َقِريًبا ا

                                                           

ِاحلنفي1) ِأمية ِهوِأبو ِِواملعنى:ِ،والبيتِمنِاخلفيفِ،( ِاملرأة ِظنِخاطئِِ،اشيًخِظنتنيِهذه وهذا

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

ونحوِقـــولِالشاعرِِ،مفعوالنِثانيانِ
(1)

:ِ

ِنـــوداهمِجحماولًةِوأكثرِيءِأكرَبِكّلِشـرأيُتِاهلل

ِِ.دالةِعىلِاليقنيِـِهناِـِِِ،ِورأىِربِمفعولِثانـمفعولِأولِ،ِوأكِ:اللةـفلفظِاجلِ

ِتتعدىِإىلِمفعولِواحدِ ِكانتِرأىِبِصيةِفإاها ِفإذا ،ِ ِِِتعاىل:نحوِقوله َفَلًمَّ

ْيُلَِرَأىَِكْوَكًباَِِجنَِّ ِ(.82:األنعام)َِعَلْيِهِاللَّ

-وتسمىِاحُلُلميةِفهيِتنصبِمفعولنيِرأىِيفِمنامهِِ:أيِ(،)حلم:وتردِبمعنى

ِِِتعاىل:نحوِقولهِِ-ِأيًضا ًرا ِمَخْ َِأَراِِنَِأْعِِصُ فالياءِمفعولِِ،(32:يوسف)ِإِِنِّ

ِا(ِيفِحملِنصبِمفعولِثانِ.ومجلةِ)أعِصِمخرًِ،ِأولِ

أوِبمعنىِ)أصاب(ِرئتهِ،ِفإاهاِتتعدىِملفعولِِ(،وإذاِكانتِبمعنىِ)اعتقدِِِِ

ِ.ِأصبتِرئتهِ:أي،ِِارأيتِحممًدِ:وِحنيفةِكذاِ،ِوتقولرأىِأبِ:واحدِفيقال

5ِ ِكثريًِِ:علمـ ِ)تيقن( ِوبمعنىِابمعنى ِقليِ، ِقولهِِاًلِـ)ظن( ِنحو ِفاألول ،

ِعلمِافَِِِتعاىل: ِإاِلَّ ِإَِلَه ِاَل ُه ِدخلتِعليهِيفِِ،(19:حممد)ِِاهللَأنَّ ِ)أن(ِوما فـ

ِت ِ)اعلم( ِمفعوِل ِمسد ِسد ِمصدر ِِ،أويل ِقوله ِنحو َفإِْنِِ:ِاىلتعوالثاِن

ارِِ ِاْلُكفَّ ِإىَِل َِتْرِجُعوُهنَّ َِفاَل ُِمْؤِمنَاٍت ِ)هن(ِِ،(10:املمتحنة)َعلِْمُتُموُهنَّ فـ

ِ–مفعولِأولِ،ِومؤمناتِمفعولِثانِ،ِوَلِيِصحِباملفعولنيِإالِيفِهذهِاآليةِ

ِِاهللوَِِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِِواحًداِمفعواًلِفتنصبِ،ِوتردِبمعنىِ)عرف(ِِ-فقطِ

                                                           

 .5ِ/59ِْشحِابنِعقيلِ،ِوالبيتِمنِالوافر،ِ(ِهوِخداشِبنِزهري1ِ)
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َهاتُِكْمِالََِتْعَلُموَنَِشْيًئاَِأْخرَِ نُِبُطوِنُِأمَّ ِ(ِ.82:النحل)َِجُكمِمِّ

ظنِ،ِِ:ِوهوِثالثةِأفعال،ِماِيردِبالوجهنيِ،ِوالغالبِكونهِللرجحانِ:والرابع

ِوحسبِ،ِوخالِ.

ِظن1 ِ ِفمنِِ:ـ ،ِ ِوالغالبِالرجحان ،ِ ِالرجحان ِأو تأِتِبمعنىِاليقنيِ،

ِجميئهاِلليقنيِقولهِتعاىل:ِ ِ(ِ.105:اْلرساء)ِِأَلَُظنهَكَِياِفِْرَعوُنَِمْثُبوًراَوإِِنِّ

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

ُِماَلٍقِِحَسابِيهِْ فـِ)أن(ِوماِدخلتِعليهِسدتِمسدِِ،(50:احلاقة)َِظنَنُتَِأِنِّ

َِأنَِتبِيَدَِهِذِهَِأَبًداَماَِأظُِِِتعاىل:ومنِجميئهاِللرجحانِقولهِِ(،مفعوِلِ)ظن ِنه

ِمفعوِلِِ،(32:الكهف) ِمسد ِسد ِمؤول ِمصدر ِعليه ِدخلت ِوما ِ)أن( فـ

ِحتتملِاألمرينِ(،)ظن ِِ:وقد ِيفِقوله ِكًم ،ِ َوَقاَلِِِتعاىل:اليقنيِوالرجحان

ِ َِربَِّك ِِعنَد ِاْذُكْرِِن نُْهًَم ِمِّ َِناٍج ُه َِأنَّ ِفاعلِِ،(45:يوسف)ِلِلَِّذيَِظنَّ ِكان فإذا

فهيِلليقنيِ،ِوحيتملِأنِِ(عليهِالسالم)يعودِعىلِيوسفِِامسترتًِِضمرًيان(ِ)ظ

عىلِعىلِأحدِالفتينيِوهوِالساقيِِاتكونِللرجحانِإذاِكانِالضمريِاملسترتِعائًدِ

ِ ِيوسف ِأن ِالسالم)معنى ِأوَِّملِ(عليه ِأنهِا ِالساقي ِعند ِترجح ِرؤيامها ِهلًم ل

ينجو
(1)

ِ.ِ

،ِفمنِجميئهِللرجحانِِ)تيقن(ِقلياًلِوتأِتِبمعنىِِ(،بمعنىِ)ظنِ:حسبِِ-5

ِ ِِِتعاىل:قوله َِماء ِالظَّْمآُن ِو)ماءًِِفاهلاءِ،(39:النور)ِحَيَْسُبُه ،ِ ِأول (ِمفعول

                                                           

 .2ِِ/311ِِِ(ِالبحرِاملحيط1ِ)
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ِثان ِِ،ِمفعول ِلليقنيِقوله ِجميئه ِاْلَكْهِفِِتعاىل:ومن َِأْصَحاَب َِأنَّ َِحِسْبَت َأْم

قِيِمَِكاُنواِِمْنِآَياتِنَاَِعَجًبا ،ِقالِِخلطابِيفِاآليةِللرسولِواِ(،9:الكهف)َِوالرَّ

)علمت(ِيفِاآليةكذلكِحسبتِبمعنىوالظنِقدِيقامِمقامِالعلمِف:أبوِحيان
(1)

.ِ

كًمِيفِقولِالشاعرِ،ِابمعنىِ)ظن(ِكثريًِِ:خالِِ-3
(2)

:ِ

ِيسومكِماِالُِيْستطاُعِمنِالَوْجدِِِِِهوًىِِذاَِلَِتْغُضِضِالطَّرَفِِخالكِإنإ

ًمِيفِقولهـِكوتأِتِبمعنىِ)علم(ِقلياًلِِ،ِنفالكافِمفعولِأول،ِوذاِمفعولِثا
(3)

:ِِِِِِِ

هنِوِخلِْـَدعاِنِالغ ِوْهَوِأّولِىِبهـُمِ،ِفالُِأْدعـِلِاسُِِِِِِتنِيـواِنِعمَّ

ِِ ِ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

َِهَبا َِفَجَعْلنَاُه َِعَمٍل ِِمْن َِعِمُلوا َِما ِإىَِل نُثوًراَوَقِدْمنَا ِمَّ فاهلاءِِ،(53:الفرقان)ِء

ِ ِأول ِِ،مفعول ِوقوله ِالثاِنِ، ِمفعوله َِدْعَواُهْمِِِتعاىل:و)هباًء( ْلَك َِزاَلتِتِّ َفًَم

                                                           

 .2ِ/101ِاملحيطِِ(ِالبحر1ِ)

ِالبيتِمنِالطويل5) ِعِواملعنى:ِ،( ينيكِعنِالتطلعِإىلِمفاتنِالغواِنِوحماسنهنِفإِنِإنَِلِتِصفه

 أظنكِتبىلِبعشقِيربحِبكِويكلفكِماِالِتقدرِعىلِاحتًملهِ.

ِبنِتولبِالكعكي3) ِالنمر ِهو )ِِ ِوالبيتِمنِالطويل، ِالغواِنِِ:ِواملعنى، ِيناديه ِالِيرضِأن كأنه

  .ِبعمهن
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َِجَعْلنَِ َِحِصيـَحتَّى َِخاِمِدينَِـاُهْم ِ)فِ،ِ(12:األنبياء)ًِِدا ِأولِِ(همـ مفعول

ِ(ِمفعولهِالثاِنِ.َحِصيًداو)

وقدِوردتِ،ِفإاهاِتتعدىِملفعولِواحدِفإذاِكانتِ)جعل(ِبمعنىِ)صنع(ِِ

ْمَسِِضَياءِِِتعاىل:حمتملةِاملعنينيِيفِقولهِ فإذاِِ،(2:يونس) ُهَوِالَِّذيَِجَعَلِالشَّ

مفعولِثانِ،ِ(ِضياء)ِو،ِمفعولِأولِ(ِالشمس)ِفـ،ِكانتِجعلِبمعنىِ)صري(ِ

ِوِ)ضياء(ِحالِ.،ِمفعولِبهِِ(الشمسـِ)وإذاِكانتِبمعنىِخلقِأوِصنعِ،ِف

5-ِ نَِبْعِدِِتعاىل:نحوِقولهِِ:َِردِِّ وَنُكمِمِّ َِيُرده ِاْلكَِتاِبِلَْو َِأْهِل ْن ِمِّ َِكثرٌِي َودَّ

ارًِ ُِكفَّ ِوِ)كفارًِفاِ،109:البقرة)َِِحَسًداِاإِيًَمنُِكْم ِمفعولِأولِ، (ِالضمريِ)كم(

ِاِمفعولِألجلهِ.مفعولِثانِ،ِوحسًدِ

َِكَمثَِِِتعاىل:نحوِقولهِِ:ِـِِترك3 َِوابٌِلَِفَمَثُلُه ُِتَراٌبَِفَأَصاَبُه َِعَلْيِه ِِلَِصْفَواٍن

َكُهَِصْلًداِ ِ(ِمفعولهِالثاِنِ.افاهلاءِمفعولِأولِ،ِوِ)صلًدِ،ِ(524:البقرة)َِفرَتَ

ِكانتِتركِ ِِتعاىل:نحوِقولهِِ،ِبمعنىِخىّلِوخّلفِ:وإذا ُِيوُسَفِِ َوَتَرْكنَا

ِ.ِواحًداِمفعواًلِبِ:ِخليناِ؛ِفإاهاِتنصِأيِ،(18:يوسف)ِِعنَدَِمَتاِعنَاِ

ُذواِآَياِِتَِوَماُِأنِذُرواُِهُزًواِاختذ:ِنحوِقولهِتعاىل:ِِ-4 َ ِ،(22:الكهف)َِواختَّ

ِمفعولِأولِ،ِو)هزوا(ِمفعولِثان.ِ(ِآياِت)ِو،ِبمعنىِصريواِِ(اختذواـِ)ف

َذِِِ:ونحوِقولهِتعاىلِ َ ِ(مإبراهيـِ)فِ،(152:النساء)ِِإِْبَراِهيَمَِخلِياًلِِاهللَواختَّ

ِ ِأول ِمفعول ِِو، ِثان ِمفعول ِ)خليال( ِبمعنى، ِ)اختذ( ِِ:وتأِت ِصنع فتنصبِ،

ِِمفعواًلِ ِِواحًدابه ،ِ ِِتعاىل:نحوِقوله وَن ُِينرِشُ ِاأْلَْرِضُِهْم َن ِمِّ ًة ِآهِلَ ُذوا َ ِاختَّ َِأِم

ةًِفـِ)ِ،(51ِ:األنبياء) ِِ.ِصنعواِوصورواِ:،ِأيِ(اختذواـِ)بهِلِمفعول(ِآهِلَ
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اعرِنحوِقولِالشِ:ختذِِ-2
(1)

:ِ

ِوفّرواِيفِاحلجاِزِلُيْعِجُزونــيِخَتِْذُتُِغراَزِإِْثرُهُمِدليــال

ِمفعولِثان.:ِمفعولِأولِ،ِودلياًلِِ:صريِ،ِوغراز:فـِ)ختذ(ِبمعنىِِ

نحوِقولِالشاعرِِ:صرّيِِِ-2ِ
(2)

:ِ

واِمثلِكعصفِمأكــولِمِأبابيــلهب ريٌِـتِطـلعب ِفُصريَّ

ِمفعولِثانِ.ِ:(ِمثل)ِ،ِوفالواوِالواقعةِنائبِفاعلِمفعولِأولِ

فياءِاملتكلمِ،ِصريِنِِ:وهبنيِاهللِفداءكِ،ِأي:فقدِقالواِيفِالدعاءِ:ـَِِوَهب8

ِمفعولِأولِ،ِوفداءكِمفعولِثانِ.

 :ما ينصب ثالثة مفاعيل

ِ،ِ،ِوأرىِ،ِونبأِ،ِوأنبأِ،ِوحّدثِ،ِوخرّبِ،ِوأخربِأعلمِِ:وهيِسبعةِأفعالِِِ

ِالكري ِالقرآن ِيف ِ)أرى( ِشواهد ِومن ِقوله َِكَذلِِِتعاىل:م ُِيِرهيُِم ْمَِأْعًَمهلَِِاهللَك

اٍتَِعَلْيِهْمِ مفعولِِ:فضمريِالغائبنيِمفعولِأولِ،ِوأعًملِ،(128:البقرة) َحَِّسَ

ِِ:ثانِ،ِوحِّسات ِقوله َِأُروِِنِِِتعاىل:مفعولِثالثِ،ِويمكنِأنِيكونِمنه ُقْل

َكاءِ ْقُتمِبِِهُِْشَ مفعولِثانِ،ِِ:مفعولِأولِ،ِوالذينِ:ءفالياِ،(58:سبأ)ِالَِّذيَنَِأحْلَ

ِمفعولِثالث.ِِ:وْشكاء

                                                           

إنهِِ:وقيل،ِغرانِِاسمِواديِوروي:ِ(ِهوِأبوِجندبِبنِمرةِاهلذِلِ،ِوالبيتِمنِالوافرِ،ِوغراز1)

 اسمِجبلِ.

ِاألبابيل:5) ِوالبيتِمنِالِّسيعِ، ،ِ ِهوِرؤبة ِوالعصفِ( ورقِالنباتِالذيِيبقىِيفِِ:ِاجلًمعاتِ.

 التبنِ.ِ:هو:ِِوقيلِ،األرضِبعدِاحلصادِ
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اَِتْدُعوَنِِمنِِِتعاىل:كًمِيفِقولهِ،ِوقدِتعلقِ)أرى(ِعنِالعملِِِِ ُقْلَِأَرَأْيُتمِمَّ

ِ ِِاهللُدوِن ِاأْلَْرِض ِِمَن َِخَلُقوا َِماَذا ِ،ِِ،(4:األحقاف)َِأُروِِن ِأول ِمفعول فالياء

ِفعولنيِالثاِنِوالثالث.ِسدتِمسدِاملِ(ماذاِخلقوا)ومجلةِ

إِْذِِتعاىل:كًمِيفِقولهِ،ِإنِ)أرى(ِاحللميةِتتعدىِإىلِثالثةِمفاعيلِِ:وقالِبعضهم

فالكافِِ،(43:األنفال)َِوَلْوَِأَراَكُهْمَِكثرًِياِلََّفِشْلتُْمِِيِفَِمنَاِمَكَِقلِياًلِِاهللُيِريَكُهُمِ

َقْدِِِتعاىل:وقالِ،ِِولِثالثمفعِاِوكثريًِوهمِمفعولِثانِ،ِوقلياًلِِمفعولِأولِ،

ِ ِِاهللَنبََّأَنا َِأْخَباِرُكْم 94ِ:التوبة)ِمْن ،)ِ ِاملفعولِِ-هنا-فنبأ تعدتِإىلِمفعولني،

هيِبمعنىِ:ِوقيلِِ(،:ِ)منِأخباركماملتكلمنيِ،ِوالثاِنِقولهِتعاىلِضمريِ:األول

ِِةـاملتعديِإىلِثالثأعلمِ ِِاولِالثالثِاختصارًِـذفِاملفعـوقدِح، ِالكالملداللة

اوالتقدير:ِمنِأخباركمِكذبًِِعليه
(1)

.ِ

،ِونبأتِاالمتحانِسهاًلِِاأخربتِعليًِِّ:الومنِاألمثلةِالدارجةِعىلِهذهِاألفع

ِالطريقِطوياًلًِدِحمم ِوحدثتِعباًسِِا ِرسيعةِا، ِوأعلمتِحسينًِِاأليام ِالعملِ، ا

ِ.،ِوهكذاِِاْشفًِ
ِ

*ِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِ*ِ

                                                           

 .1ِ/30ِبهِالرْحنِِنَِّ(ِإمالءِماِم1َِ)
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 الفـاعـل

ِ

ِهوِمنِأوجدِالفعلِ.ِ:ِلغةالفاعلِِ:تعريفه -

ِيفِِ:اواصطالًحِ ِما ِأو ِمسترتِ، ِأو ِبارز ِمضمر ِأو ،ِ ِاسمِرصيحِظاهر هو

منهِِاعليهِأوِماِيفِتأويلهِواقعًِِسندِإليهِفعلِتامِمتِصفِأوِجامدِمقدمتأويلهِأُِ

ِبهِالفعلِأوِقائًًمِ
(1)

ِِ.ِ

ِاْثننَْيِِالََِتتَِّخُذوْاِإِلـهَِِاهللَوَقاَلِِتعاىل:قولهِِ:ِرصحًياِفمثاله ِ،(21:النحل)ِنْيِ

ِومثالهِ ِرصيح(، ِظاهر ِ)اسم ِالضمة ِرفعه ِوعالمة ِمرفوع ِفاعل ِاجلاللة فلفظ

ِِمَنِاملُْْسلِِمنيَِِِتعاىل:قولهِ:ِاِبارزًِِضمرًيا ُِتْبُتِإَِليَْكَِوإِِنِّ ِ،(12:األحقاف)ِإِِنِّ

ِتعاىل:لهِقوِ:ِامسترتًِِضمرًيافالتاءِضمريِبارزِمتصلِيفِحملِرفعِفاعل،ِومثالهِ

َوالَِمَتِْشِيِفِاألَْرِضَِمَرًحاِ(38ِ:اْلرساء،)ِِوجوًباففاعلِ)متش(ِضمريِمسترت

ِتقديرهِ)أنت(ِ.

ِِِِ ِِمؤواًلِِمصدًراومثاله :ِ ْمِِتعاىل:قوله ُِقُلوهُبُ َشَع َِأنِخَتْ ِآَمنُوا ِذيَن ِلِلَّ َِيْأِن ْ َأََل

ِ ِتِ،(12:احلديد)ِاهلللِِذْكِر ِيف ِعليه ِدخلت ِوما ِ)أن( ِتقديرهِفـ ِمصدر أويل

ِنيِّسِنِنجاحكِ:ِرصحًياِمصدًراللفعلِ)يأن(،ِومثالهِِفاعاًلِ)خشوع(ِ ِ:.ِيِّسه

ِالوقايةِحرفِ ِوالنونِنون ،ِ ِالظاهرة ِالضمة ِرفعه فعلِمضارعِمرفوعِوعالمة

ضمريِمتصلِمبنيِعىلِالسكونِِ:مبنيِعىلِالكِّسِالِحملِلهِمنِاْلعرابِ،ِوالياء

ِالضمةِِ:نجاُحِِ:نجاُحك،ِيفِحملِنصبِمفعولِبهِ ِ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

َأََلِِِْتعاىل:لكِقولهِمنِشواهدِذ،ِدرِوالوصفِواسمِالفعلِوغريِذلكِكاملص

ِ ًَمءِِاهللَتَرَِأنَّ َْتلًِفاَِأْلَوااُهَاَِِماءَأنَزَلِِمَنِالسَّ فـِ(،58ِ:فاطر)َِفَأْخَرْجنَاِبِِهَِثَمَراٍتِخمه

ِفاعل ِ)خمتلفًِِ)ألوااُها( ِلفظ ِوهو ِالفاعل ِالسحاُبِِ:أوِ،ِ(االسم ،ِهيهات

ِفالسحابِفاعلِالسمِالفعلِهيهاتِ.

 فاعل عدة أحكام، وتفصيلها فيما يلي :لل :أحكام الفاعل -

ِأوِِلفًظاإماِأنِيرفعِِ:وهو،ِ؛ِألنهِعمدةِوالُِيستغنىِعنهِِ)الرفع( :اأوًل - أوِِحمالًّ

ِ.ِتقديًرا

ِ ِِ-أ ِِلفًظارفعه ،ِ ِقوله ِفِْرَعْونَِِتعاىل:نحو ِآِل ْن ِمِّ ْؤِمٌن ِمه َِرُجٌل َِوَقاَل

ِ(ِ.52:غافر)

ِِ،ِاتقديرًِِ–بِ ِقوله ْكَرىفَِِِتعاىل:نحو ِالذِّ فالذكرىِِ(،4:عبس)َِتنَفَعُه

ِ.،ِمنعِمنِظهورهاِالتعذرِفاعلِمرفوعِوعالمةِرفعهِالضمةِاملقدرةِ

ِِ-جـِِِِِِ ِفـِِ،(53:يوسف)َِوَراَوَدْتُهِالَّتِيُِهَوِيِفَِبْيتَِهاِِنحوِقولهِتعاىل:ِِ:حمالًّ

ِ)التي(ِاسمِموصولِمبنيِعىلِالسكونِيفِحملِرفعِفاعلِ.

 :يف عدة مواضع لفًظاالفاعل د جير وق -

ِ:مثالِأوِ)الالم(ِأو)الباء(ِمثل)من(،ِإذاِسبقِالفاعلِبحرفِجرِزائدِِ-1ِ

ِ(ِ.52ِ:ِالفتح)َِشِهيًداِِاهللَوَكَفىِبِِِِتعاىل:كقولهِ،ِالباءِ
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مرفوعِِلفًظا)اهلل(ِلفظِاجلاللةِجمرورِ،ِوحرفِجرِزائدِللتأكيدِِ:)باهلل(ِالباء

ِ ِِحمالًّ ِمن)ومثالِِ،كفى(عاملِالرفعِ)، ):ِِ ِِمنِتعاىل:قوله َِجاءَنا َِما َِتُقوُلوْا َأن

19ِ:املائدة)َبِشريٍِ ،)(ِ ِمنفـ )ِ ِللتأكيد ِزائد ِوحرفِجر ِجمرورِ، ِفاعل )بشري(

ِبـِ)من(ِالزائدةِمرفوعِِلفًظا ِتعاىل:قولهِ:ِومثالِالالمِ،ِعاملِالرفعِ)جاء(ِ،ِِحمالًّ

ِِ ُِتوَعُدوَن ِملَِا َِهْيَهاَت ِ)َِهْيَهاَت ِوماِِ،(32املؤمنون ،ِ ِزائدة ِ)ملا( ِيف فالالم

ِاملوصولةِفاعلِ)هيهات(ِ.

النَّاَسَِبْعَضُهمِِاهللْفُعَِوَلْواَلِدَِِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِإذاِأضيفِاملصدرِإليهِِ-5ِِِ

ِ َِصَواِمُع َمْت دِّ ِِ،(40:احلج)ِبَِبْعٍضِهلَُّ ِفاعلِاملصدرِجمرور ِلفظًافلفظِاجلاللة

ِمرفوعِ ِ.ِحمالًّ

ِعائشةِ)ريضِاهللِعنها(ِإضافةِاسمِاملصدرِلهِ-3ِِِ ِمْنِِ":،ِنحوِقولِالسيدة

ِ ِالوضوُء ِامرأَته ِالرجِل "ُقبلِة
(1)

،ِِ ِِ(قبلة)فـ ِمضاف ِمصدر ِاسم والرجلِ،

ِمضافِإليهِجمرورِلفظاِمرفوعِ ِِمنِإضافةِاسمِاملصدرِإىلِفاعله.ِحمالًّ

نحوِقولهِتعاىل:ِ،ِِاهرًِ،ِوهوِإماِأنِيكونِظاِبد من وجوده أنه عمدة فال :اثانًي

ِ ِوجوًبافيسترت،ِِاأوِجوازًِِوجوًباِامسترتًِِضمرًياأوِِ،َواْلَفْتُحِِاهللإَِذاَِجاءَِنِْصُ

ِ:فيًمِيأِت

َِذْرُهْمِيِفِِاهللُقِلِِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِمعِفعلِاألمرِللواحدِاملخاطبِِ-1ِ ُثمَّ

ِرزِـاعةِبـدةِأوِالثننيِأوِجلمـفإنِكانِلواحِ،(91:ِاألنعام)َِخْوِضِهْمَِيْلَعُبوَنِ

                                                           

 .921،ِحديثِِِمَنِاملُْاَلَمَسةِِِ،كتابِالطهارةِ،ِبابِاْلُوُضوءِبيهقيلل(ِمعرفةِالسننِواآلثار1ِ)
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ِقوِلِ،ِوقوالِ،ِوقولواِ،ِوُقْلَنِ.ِِ:الضمري.ِفيقال

5ِ-ِِ ِباهلمزة ِاملبدوء ِاملضارع ِالفعل ِمع ،ِ ِقوله َِسَقرَِتعاىل:نحو َِسُأْصلِيِه

ِأنا.:ِتقديرهِِوجوًبافـِ)أصليه(ِفعلِمضارعِفاعلهِضمريِمسترتِِِ،(52:املدثر)

ِاملبدوِ-3ِ ِاملضارع ِالفعل ِمع ِبالنون ِء ،ِ ِقوله ِيِفِِِتعاىل:نحو ْم ِهَلُ ُنَساِرُع

َِيْشُعُروَنِ اِتَِبلِالَّ رْيَ فعلِمضارعِفاعلهِضمريِِ(نسارعـِ)فِ،(22املؤمنونِ)ِاخْلَ

ِتقديرهِ)نحن(ِ.ِوجوًبامسترتِ

ُمِِِتعاىل:نحوِقولهِِ،ِمعِالفعلِاملضارعِاملبدوءِبالتاءِ-4ِ رِّ َِِلَِحُتَ اِالنَّبِيه َ َياَِأهيه

ِ َِأَحلَّ َِأْزَواِجَكِِاهللَما َِمْرَضاَت َِتْبَتِغي ِ)حترم(ِِ،(1:التحريم)َِلَك فالفعالن

ِ.تقديرهِ)أنت(ِوجوًباضمريِمسترتِِو)تبتغي(ِالفاعلِمعهًم

ِِاويسترتِالضمريِجوازًِ ِ،ِمعِالفعلِاملايضِللغائبِأوِالغائبة عليهِ)نحوِقوله

َِثاَلٌث:ِ"ِ:ِ(الصالةِوالسالم ِاملُنَافِِق َثَِكَذَبِِآَيُة َِوَعَدَِأْخَلَفِِإَِذاَِحدَّ ،َِوإَِذاِِ،َِوإَِذا

"اْؤمُتَِنَِخانَِ
(1)

ِهو،ِنخاِ،ِ،ِأخلفِهوِوعدِهوِهو،ِكذبِ،حدثِهوِ:فالتقديرِ،

ِِ.هوِ:أيِ،ِالسحابِهيهاتِ:نحوِ،ِباسمِالفعلِاملايضِمرفوًعاِضمرًياوإذاِكانِ

 :ويطرد حذف الفاعل يف مواضع منها -

ِالفعلِ-1 ِبناء ِِعند ِللمفعول ،ِ ِقوله َِضِعيًفاِتعاىل:نحو ِاِْلنَساُن َِوُخلَِق

 اِ.خلقِاهللِاْلنسانِضعيفًِ:ِإذِاألصلِِ،(52:النساء)

5-ِ ِِ ِبالنون ِاملؤكد ِالفعل ِمع ،ِ ِقوله َِأْمَوالُِكْمِِِتعاىل:نحو ِيِف َلُتْبَلُونَّ

ِِمَنِالَِّذيَنُِأوُتوْاِاْلكَِتاَبِِمنِ َِأًذىَِوَأنُفِسُكْمَِوَلتَْسَمُعنَّ ُكوْا َقْبلُِكْمَِوِمَنِالَِّذيَنَِأْْشَ

                                                           

 .33ِ،ِحديثِرقمَِباُبَِعاَلَمِةِاملُنَافِِقِ،ِكتابِاْليًمنِ،ِ(ِصحيحِالبخاري1)
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ِ ِعمران)َِكثرًِيا 122ِ:آل ِاألصلِ؛( ِلتبلوونَِِ:إذ ِولتسمعوَننَّ ،ِ ِأسندِِ،نَّ فقد

ِفاجتمعِثالثِنوناتِ ِثمِأكدِبالنونِالثقيلة ِالفعلِإىلِواوِاجلًمعة نونِالرفعِ،

ِالتوكيدِ ثمِ،ِِاألمثالِلكراهةِتواِل؛ِفحذفتِالنونِاألوىلِ)نونِالرفع(ِ،ِونونا

ِحذفتِواوِاجلًمعةِللتخلصِمنِالتقاءِالساكننيِ.

ِ*ِِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِمعِاملصدرِالعاملِِ-3 ِِذيَِمْسَغَبٍة َِيْوٍم ِيِف ِإِْطَعاٌم َأْو

ِأوِإطعامِهوِ.ِ:أي،ِ(14ِ،12ِ:البلد)َِيتِيًًمِ

ِِ،ِوجوًباوقوعه بعد رافعه  :ثالثا ِقوله ِاأْلَِِِتعاىل:نحو ْرُضَِوَأْخَرَجِت

ا ِ(ِ.12:النمل)َِوَوِرَثُِسَلْيًَمُنَِداُووَدِِِتعاىل:وقولهِِ،(5:الزلزلة)َِأْثَقاهَلَ

اِلقرينةِجوازًِِا،ِوفعلهِيكونِحمذوفًِِاِيفِالكالمأنِيكونِالفاعلِمذكورًِِ-4

ِ ِمقدر ِحمققِأو ِباستفهام ِكأنِجيابِعنه ،ِ ِاملحققِنحوِِ،تدلِعليه فاالستفهام

ِ َِسِِتعاىل:قوله َِوَلئِن ِلََيُقوُلنَّ َِخَلَقُهْم ْن ِمَّ ِفلفظِ(28:الزخرف)ِاهللَأْلَتُهم ،

ِفاعلِلفعلِحمذوفِتقديره ِاهللِ:اجلاللة ِأخرىِهيِِخلقنا ِيفِآية ِبدليلِذكره ،

ِاْلَعِزيُزِِتعاىل:ِقوله َِخَلَقُهنَّ ًَمَواِتَِواأْلَْرَضَِلَيُقوُلنَّ ِالسَّ َِخَلَق ْن نَِسَأْلتَُهمِمَّ
َوَلئِ

ِ(ِ.9:الزخرف)ِاْلَعلِيمُِ

أنِالفعلِالِتلحقهِعالمةِتثنيةِوالِمجعِإذاِكانِِ:ِأيِ:توحيد الفعل له :رابًعا -

ا،ِويأخذِحكمِإسنادهِإىلِاملفرد،ِفكًمِيقالِمعِاملفرد:ِجاءِالفاعلِمثنىِأوِجمموعًِ

إِْذِِتعاىل:جاءِأخواك،ِوجاءِإخوتك،ِقالِِ:معِاملثنىِواجلمعِأيًضايقالِ،ِأخوك

آئِفَِ ِمَهَّتِطَّ َِتْفَشاَل َِأن ِِمنُكْم ِعمران)َِتاِن ِِ(155:آل َِأْفلَِِِتعاىل:وقول َحِـَقْد

ِ.(30ِ:يوسف)ِِةِـَوَقاَلِنِْسَوٌةِيِفِاملَِْدينَِِتعاىل:وقالِ،ِ(1ِِ:املؤمنون)ِاملُْْؤِمنُونَِ
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فيلحقونِبالفعلِعالمةِالتثنيةِ،ِوأزدِشنوءةِموافقةِالفعلِملرفوعهِِئولغةِطي

ِِاكِ،ِوجاءواِإخوتكِ،ِوقمنِنسوتك.ِوهكذاِ.جاءاِأخو:نواجلمعِ،ِفيقولو

ورأىِأكثرِالنحاةِأنِاأللفِوالواوِوالنونِأحرفِدلواِهباِعىلِالتثنيةِواجلمعِ

ِ ِالسابقة ِالفعلية ِاجلملة ِخربه ِمبتدأ ِبعدها ِما ِويعربون ،ِ ِعليهن ِضًمئر ،ِال

ِبداًلِ ضمريِِمنِالضمريِاملتصلِبالفعلِعىلِأنهِوبعضهمِيعربِاالسمِالظاهر

ِبعضهمِلغة ِاللغةِيسميها ِأوِلغةِأكلوِنِالرباغيثِ:ِفاعلِالِحرفِ،ِوهذه ،:ِ

ِوقدِوردتِيفِالتنزيلِشواهدِ ِبالنهارِ، ِبالليلِومالئكة يتعاقبونِفيكمِمالئكة

وْاِالنَّْجَوىِالَِّذيَنَِظَلُموْاِِتعاىل:كًمِيفِقولهِ،ِعىلِهذهِاللغةِ (3ِ:األنبياء)َِوَأرَسه

ِ:قالِأبدلِالذينِظلمواِمنِ)واو(ِوأرسواِ،ِأوِجاءِعىلِلغةِمنِ:قالِالزخمرشي

ِال ِمبتـاغربأكلوِن ِهو ِأو ِخربهـيثِ، ِعليهِدأ ِمقدم ِوأرسوا ،
(1)

ِقولهِ، ِيف وكًم

نُْهْمِِِتعاىل: وْاَِكثرٌِيِمِّ َِعُموْاَِوَصمه ِ.ِ(81:املائدة)ُِثمَّ

قولِالشاعرِهومن
(2)

:ِِ

ُهُمَِيعِذُلَِِِِِِِِِِِِِِِيلوموَننيِيفِاِشرِتاِءِالنَخيـ ِـِلَِقوميَِفُكله

ِ(ِ.َقوميلفعلِ)يلومونني(ِللفاعلِ)فقدِمجعِا

يؤنثِالفعلِللفاعلِاملؤنثِبتاءِساكنةِ تأنيث الفعل مع فاعله املؤنث : :خامًسا

ِتعاىل:منِشواهدِاألولِقولهِ،ِفيضِوبتاءِمتحركةِيفِأولِاملضارعِيفِآخرِاملا

                                                           

 .3ِِ/105ِِ(ِالكشاف1ِ)

 .5ِِ/25ِِوالبيتِمنِاملتقاربِ.ِْشحِابنِعقيلِِ،ِ(َِلِيعرفِقائله5)
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ِِِاْلَعِزيز ِاْمَرَأُة َِِقاَلِت قه َِحْصَحَصِاحْلَ ومنِشواهدِالثاِنِِ(،21:يوسف)ِاآلَن

َِِقْومٍَِِعنَِِْوالنهُذرُِِاآْلَياُتُِِتْغنِيَِوَماِِتعاىل:قولهِ  (ِ.101:نسيو)ُِِيْؤِمنُونَِِالَّ

  وجيب تأنيث الفعل للفاعل يف حالتني :

بنيِالفعلِالتأنيثِوَلِيفصلِبينهِوِاِحقيقيِّإذاِكانِالفاعلِمؤنثًِِ:احلالةِاألوىلِ-

ِحفظتِهندِالقرآنِ.ِ:فاصل،ِنحو

ُهُِكْرًهاَِوَوَضَعْتُهِِِتعاىل:ونحوِقولهِِِِِِ َلْتُهُِأمه نَساَنِبَِوالَِدْيِهِإِْحَساًناَِْحَ ْينَاِاْْلِ َوَوصَّ

ِ(ِ.40:طه)ِإِْذِمَتيِْشُِأْخُتَكِِوقولهِتعاىلِ،ِ(12ِ:األحقاف)ُِِكْرًهاِ

ِيعودِعىلِمؤنثِحقيقيِالتأنيثِأوِجمازيِضمرًياعلِإذاِكانِالفاِ:احلالةِالثانية-

قامْت(ِالفاعلِضمريِمسترتِتقديرهِ)هي(ِيعودِعىلِمؤنثِ د)هن:التأنيثِمثال

 هيِ.ِ:أيِ،والشمسِطلعتِِ:ونحوِ،ِحقيقي
 

 وجيوز تأنيث الفعل للفاعل يف مواضع منها : -

كًمِيفِقولهِ،ِعنهِِبالفعلِأوِمنفصاًلِِمتصاًلِِااِجمازيًِّإذاِكانِالفاعلِمؤنثًِِ-1ِ

ِِِتعاىل: ْم اَرهُتُ َ َِربَِحتِجتِّ ِللفاعلِِ،(12:البقرة)َِفًَم فقدِأنثِالفعلِ)ربحت(

ِتعاىل ِوقوله ،ِ ِبالفعل ِاملتصل ِاملجازي ِِاملؤنث :َِِواْلَقَمُر ْمُس ِالشَّ َِومُجَِع

ِِ،(9:القيامة) ِفالشمسِنائبِفاعل ِنائبِالفاعلِ، ِمع ِ)مجع( ِالفعل ُِذّكر فقد

ِهِِِ:ِتعاىل،ِقالِِاازيًِّاملؤنثِجم بِّ نِرَّ ِ:فقالِ،(582:البقرة)َِفَمنَِجاءُهَِمْوِعَظٌةِمِّ

ِ ِوَلِيقلِجاءتهِ،ِوقدِجاءِتأنيثِ)جاء(ِيفِقوله ِالنَّاُسَِقْدِِتعاىل:جاءه ا َ َِأهيه َيا

ُكْمِ بِّ نِرَّ ْوِعَظٌةِمِّ ِ(ِ.28:يونس)َِجاءْتُكمِمَّ

ِ،ِعنِالفعلِبغريِ)إال(ِِواًلِـنيثِمفصحقيقيِالتأِاـاعلِمؤنثًِأنِيكونِالفِ-5ِ
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اِمَتيِْشَِعىَلِاْستِْحَياءِِِتعاىل:كًمِيفِقولهِ ِ(ِ.52:القصص)َِفَجاءْتُهِإِْحَدامُهَ

ِفصلِبنيِالفعلِ:ِوجيوزِيفِغريِالقرآنِأنِيقالِِِِِ ِإذا ِ،ِأما فجاءهِإحدامها

ِ ْمِِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِوالتذكريِأوىلِ،ِفإنهِجيوزِالوجهانِ،ِِوالفاعلِبإالَّ َِدهلَُّ َما

ُةِاأْلَْرِضِ َِدابَّ ِ(ِ.14:سبأ)َِعىَلَِمْوتِِهِإاِلَّ

ِِبالفعلِأوِمنفصاًلِأنِيكونِالفاعلِمجعِتكسريِملذكرِأوِملؤنثِمتصاًلِِ-3ِ

ِ ِعنه ،ِ ِقوله ِيف ِرُِِتعاىل:كًم َِجاءْت ِبِاْلبَُِوملََّا ِإِْبَراِهيَم ِ:العنكبوت)ِشـرىُسُلنَا

ِالفعلِفاتصلِالفعلِ)جاءِ،(31 ِوقدِجاء ِالفعل، ِفأنثِله ِبالفاعلِ)رسلنا( )

نَِقْبيِلِِتعاىل:كًمِيفِقولهِ،ِِعنِالفاعلِفذكرِمنفصاًلِ ُِرُسٌلِمِّ َِقْدَِجاءُكْم ُِقْل

ِعمران) ِملؤنثِ،(123ِ:ِآل ِالتكسري ِمجع ِِ،ِوأما ِقوله َكَذلَِكِِتعاىل:فنحو

ٍةَِقْدَِخَلْتِِمنَِقْبلَِهاِأُِ فقدِأنثِالفعلِ)خلت(ِ،ِ(30:الرعد)َِمٌمَِأْرَسْلنَاَكِيِفُِأمَّ

ُبواِِتعاىل:،ِوذكرِالفعلِمعهِيفِقولهِِوالفاعلِ)أمم(ِمجعِتكسريِملؤنث َوإِنُِتَكذِّ

نَِقْبلُِكْمِ َبُِأَمٌمِمِّ ِ.(12ِ:ِالعنكبوت)َِفَقْدَِكذَّ

ِالف ِتأنيث ِجواز ِيف ِالتكسري ِبجمع ِْلسـويلحق ِوتذكريه ِإليهـعل اسمِِ:ِناده

ونساءِ،ِواسمِاجلنسِكشجرِوغنمِ،ِفاسمِاجلمعِنحوِقولهِتعاىل:ِاجلمعِكقومِ

ِائِيَل نَِبنِيِإرِْسَ ِمِّ َفٌة
ائِ ِِمْنِِِتعاىل:،ِوقولهِ(14:الصف)َِفَآَمنَتِطَّ َِبَرُزوْا َفإَِذا

ِالَِّذيَِتُقوُلِ َِغرْيَ نُْهْم ِمِّ َفٌة
َِبيََّتَِطآئِ وذكرِِ(،فأنثِ)آمنت،ِ(21ِ:النساء)ِِعنِدَك

َبْتَِقبَْلُهْمَِقْوُمُِنوٍحِِِهِتعاىل:ـونحوِقول،ِعِـطائفةِوهوِاسمِمجِ)بيت(ِمع َِكذَّ

َبِبِِهَِقْوُمَكِِِتعاىل:وقولهِ،ِِ(2:غافر) ِ.(22:األنعام)َِوَكذَّ
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بأنِكانِفاعلِنعمِأوِبئسِِ،ِاِبهِاجلنساِمرادًِظاهرًِِاسًًمِأنِيكونِالفاعلِِ-4ِ

ِتريبِأبناءهاِ،ِوبئستِ:فيقال ِالفتاةِتستهرتِبأمرِدينهاِ.ِنعمِاألمه

َقْدَِأْفَلَحِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِِوجوًبافإنِالفعلِيذكرِلهِ،ِأماِمجعِاملذكرِالساَلِ

ِقولهِ(1ِ:املؤمنون)ِاملُْْؤِمنُونَِ ِوأما ِمنِالبِصينيِ، ِهوِرأيِمجهورِالنحاة وهذا

ائِيَلِتعاىل:ِ الَِّذيِآَمنَْتِبِِهَِبنُوِإرِْسَ حيثِأنثِالفعلِمعِمجعِِ(90:ِيونس)ِإاِلَِّ

،ِِبلِتغريِشكلهِ،ِفيجابِعنهِبأنهَِلِيسلمِفيهِلفظِالواحدِ،املذكرِوهوِ)بنو(ِ

ِوماِتغريِفيهِشكلِالواحدِحالِاجلمعِجيوزِفيهِالتذكريِوالتأنيثِ.

ِ:نحوِفاعاًلِأماِمجعِاملؤنثِفريىِأكثرِالنحاةِوجوبِتأنيثِالفعلِلهِإذاِوقعِ

ِفصِحَضتِالفاطًمُتِ ِإذا ِإال ،ِ ِبفاصل ِوبنيِالفعل ِبينه ِِ-وزيجفل ِ-حينئذ

،ِااِلهِالفعلِ،ِومرةِأخرىِمذكرًِفقدِجاءِمرةِمؤنثًِ،ِكًمِيفِلفظِ)بينات(ِ،ِالتذكريِ

نَِبْعِدَِماَِجاءْتُكُمِاْلَبيِّنَاُتِِِتعاىل:يفِقولهِِ:فاألول ِ.(509:البقرة)َِفإِنَِزَلْلُتْمِمِّ

ِِ:ِوالثاِن ِقوله ِأَِِتعاىل:يف ِاْلَبيِّنَاُتَِوَشِهُدوْا َِوَجاءُهُم َِحقٌّ ُسوَل ِالرَّ آلِ)ِنَّ

ِ(ِ.22:عمران

 :الفاعل بني التقديم والتأخري :دًساسا -

ِثمِجياألص ِقولهِِيءلِيفِالفاعلِأنِيتصلِبفعله ِنحو ،ِ ِبعدمها املفعولِبه

 .ِ(12ِ:النمل)َِوَوِرَثُِسَلْيًَمُنَِداُوودَِِِتعاىل:

ِيعكسِ ِبالفِوقد ِاملفعول ِفيتصل ِجيذلك ِثم ِيتأخرِِيءعل ِوقد ،ِ الفاعل

ِالفعلِوالفاعلِويتقدمهًمِاملفعولِ،ِوكلِذلكِدائرِبنيِاجلوازِوالوجوبِ.

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ*ِ
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 النائب عن الفاعل

 

ِبذلكُسِِِِ ِحِ؛ِمي ِبعد ِالفاعل ِحمل ِحيل ِرفعهألنه ِيف ِعنه ِفينوب ،ِِذفه

صالِبهِ،ِوتأنيثِالفعلِ،ِووجوبِتأخريهِعنِعاملهِ،ِواستحقاقهِلالتِوعمديته

ِونحوِذلك.،ِلهِ

ِاألشياءِحيِ:أغراض حذف الفاعل  - ِأحد ِأو ِبه ِاملفعول ذفِالفاعلِوينوبِعنه

 ،ِومعنويةِ.ِاألخرىِألغراضِلفظية

 من األغراض اللفظية حلذف الفاعل : -

ِبِِمْثِلَِماِعُِِِ:ِتعاىلكًمِيفِقولهِ،ِاْلجيازِِ-1ِ َِوإِْنَِعاَقْبُتْمَِفَعاقُِبوْا ِوقِْبُتمِبِِه

ِ(152ِ:ِالنحل)

ِ؛منِطابتِرسيرُتهُِْحِدتِسريُتهِِ:ِنحوِقوهلمِ،ِاملحافظةِعىلِالسجعةِ-5ِ

ِدِالناُسِسريَتهِالختلِالسجعِ.َْحَِِ:إذِلوِقيل

ِاملحافظةِعىلِالوزنِ،ِنحوِقولِالشاعرِ:ِ-3ِ

ِالوداـاِأنِتُِومًِـبدِيِوالِِِِِِِِواألهلونِإالِودائعُِِوماِاملاُلِ ِعُِـئَردَّ

 ومن األغراض املعنوية :

ِمعلومًِِ-1ِ ِالفاعل ِذكرهِاكون ِإىل ِحيتاج ِال ِِللمخاطبِحتى ِقولهِ، نحو

ِوهوِاهللِتعاىل.،ِفالفاعلِمعلومِ،ِ(52:النساء)َِوُخلَِقِاِْلنَساُنَِضِعيًفاِِِتعاىل:

،ِحينًمِيكونِِقالِأنهِعنِرسولِاهللِِيورُِِ:،ِنحوِقوهلمِكونهِجمهواًلِِ-5ِ

ِ.هواًلِالراويِجم

ِ،ُتُصّدقِبألفِدرهمِ:ِنحوِقولكِ،ِرغبةِاملتكلمِيفِاْلهيامِعىلِالسامعِ-3ِ

ِيفِاألمرِ،ِوأنتِاملتصدقِ،ِوأنتِالناظرِ.ِوُنظَِرِ
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ِلقِاخلنزيرِ.ُخِِ:نحو،ِتعظيمِالفاعلِبصونِاسمهِعنِمقارنهِاملفعولِبهِِ-4ِ

ُِقتِلِاحلسنيِ.ِ:نحو،ِحتقريِالفاعلِِ-2ِ

ُِصوِدرِماِلِ.ِ:نحو،ِاخلوفِمنهِِ-2ِ

أحوال الفعل املبين للمفعول  -
(1)

 : 

 أوال: الفعل املاضي : -

،ِويكِّسِِمنِالتضعيفِيضمِأولهِالعنيِخاليًِصحيحِاِاإذاِكانِالفعلِماضيًِِ-أِ

نَساُنَِماَِأْكَفَرُهِِِتعاىل:نحوِقولهِِ،ِماِقبلِاآلخر ِ.(18:عبس)ُِِقتَِلِاْْلِ

ِكانِاملايضِمبدوءًِِ-ب ِإذا ِبتاء ِقبلِآخرهِا ِوثانيهِويكِّسِما ِيضمِأوله ،ِ زائدة

ِاآلَخرِِِِتعاىل:نحوِقولهِ ِِمَن ُِيَتَقبَّْل ْ َِوََل ا ِِمنَِأَحِدمِهَ َِفُتُقبَِّل ،ِفإذاِ(58:املائدة)ِ

ِألفًِ ِثانيه ِقلبتِاأللفِواوًِكان ِا ِالضمة ِملناسبة ِا ِإذِِ:نحو، جتاهلتِالكّذابِ،

ِوهلِالكذاُبِ.جُتِِ:يقال

ِ،خرهيضمِأولهِوثالثهِويكِّسِماِقبلِآ،ِاِهبمزةِوصلِِمبدوءًِإذاِكانِاملايضِ-جـِ

ِْوِقِاألَْرضِِـْتِِمنِفَِـٍةَِخبِيَثٍةَِكَشَجَرٍةَِخبِيَثٍةِاْجُتثَِّـََوَمثُلَِكلِمِِتعاىل:نحوِقولهِ

ِالَِّذيِاْؤمُتَِنَِأَماَنَتُهِِِتعاىل:وقولهِ،ِ(52ِ:إبراهيم) ِ.(523ِ:ِالبقرة)َِفْلُيَؤدِّ

                                                           

أنهِمهيأِومصوغِعىلِطريقةِِأي:ِ؛اِللفاعلِةِأنِيكونِالفعلِفيهاِمبنيًِ(ِاألصلِيفِاجلملةِالفعلي1)

وقدِحيذفِالفاعلِفينوبِعنهِاملفعولِبهِأوِيشءِِ،ووزنِيستقبلِهباِالفاعلِاحلقيقيِيفِالكالم

ِهتيئةِخاصةِالستقبالِمرفوعِجديدِ ِوهييأ ِيصاغِالفعلِصياغةِجديدة آخرِيفِالكالمِوساعتها

 ويوصفِالفعلِبأنهِمبنيِللمفعولِ.ِ،ِهوِماِيعرفِبنائبِالفاعلِِسوىِالفاعلِهذاِاملرفوع
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قالِ،ِوباعِ،ِجازِيفِفائهِالضمِوالكِّسِِ:نحوِ،ِاِأجوفكانِاملايضِثالثيًِّإذاِِ-دِ

قيلِ،ِوقولِ،ِوبيعِ،ِوبوعِ،ِوقدِقرئِبالكِّسِواْلشًممِقولهِِ:فيقالِ،واْلشًمم

(،44ِ:هود)َِوقِيَلَِياَِأْرُضِاْبَلِعيَِماءِكَِوَياَِسًَمءَِأْقلِِعيَِوِغيَضِاملَْاءِِ:ِتعاىلِ

مِقولِالشاعرِوقدِجاءِبإخالصِالض
(1)

ِ:ِ

ُِبوَعِفاشرتيــتِاِـًباليتِشبِِِِِِاِليــُتِنفعِشيئًِوهلِيَِِيَتِلَِ

وقولهِ-
(2)

:ِِِِِ

ِخَتِِِِِِِِِذِحتاكُِوكتِعىلِنريينِإُِِحِ ِشـــاكُِوكِوالِتَِتبطِالشَّ

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 َوَلْوُِرده

ِ َِعنُْه ِاُهُوْا ِملَِا ِِ،(52:األنعام)َِلَعاُدوْا ِإَِليْنَاِتعاىل:وقوله ْت ُِردَّ ِبَِضاَعُتنَا َِهـِذِه

 .ِ(22:يوسف)

                                                           

 .5ِ/522ِ،ِأوضحِاملسالك181ِِ:ِديوانهِوالبيتِمنِالرجزِينظر:،ِِ(ِهوِرؤبة1)

أنهِيصفُِحلةِبأاهاِحمكمةِالنسجِحتىِإاهاِإذاِاصطدمتِبالشوكِِواملعنى:ِ،ِ(ِهوِراجزَِلِيعينوه5)

 َلِيؤذهاِوَلِيعلقِهباِ.

 بنِوثابِ.ِاءةِعلقمةِوحيي(ِهيِقر3)
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عندِبناءِالفعلِاملضارعِللمفعولِيضمِأولهِويفتحِماِقبلِ : الفعل املضارع :ثانيا -

ِ ِآخره ،ِ ِيفِقوله ُِتَبدَِِِّتعاىل:كًم ِاألَْرضَِِيْوَم َِغرْيَ ِاألَْرُض ،ِِ(42:إبراهيم)ُِل

ِ تعاىل:وقولهِ ِاْلَفاِسُقوَن ِاْلَقْوُم َلُكِإاِلَّ ِتعاىل:وقولهِِ،(32:األحقاف)َِفَهْلِهُيْ

ََِلَِْيلِْدَِوََلُِْيوَلْدِ(3:اْلخالص). 

ِالفاعلِ: ما ينوب عن الفاعل - ِعن ِ،ِِاملفعولِ:ينوب ِواملجرور ِواجلار ،ِ به

 تِصفِ،ِوالظرفِاملختصِاملتِصفِ.املِواملصدر

ماِكانِللفاعلِمنِأحكامِلهِِىينوبِاملفعولِبهِعنِالفاعلِفيعطِاملفعول به : -

،ِوتوحيدِالعاملِلهِإىلِغريِ،ِوالتأخرِعنِرافعهِ،ِوعدمِجوازِحذفهِِمنِالرفع

ِِِتعاىل:نحوِقولهِِ،ذلك ِاألَْمُر ُِتبَِِِتعاىل:وقولهِ،ِ(44ِ:هود)َِوُقيِضَ ُلَِيْوَم دَّ

ًَمَواُتِ ِاألَْرِضَِوالسَّ  (ِ.42ِ:إبراهيم)ِاألَْرُضَِغرْيَ

يفِقولِنيبِاملفعولِاألولِعىلِالصحيحِأُِِ،ِملفعولنيِاوإذاِكانِالفعلِمتعديًِِِِِِِِ

َوَمنِِِتعاىل:وقدِينوبِالثاِنِعندِأمنِاللبسِ،ِفمنِإنابةِاألولِقولهِ،ِِالنحاة

ِ ُِأوِِتَ َِفَقْد ْكَمَة
ِاحْلِ ُِيْؤَت َِكثرًِيا ا ِ)يؤت(ِفِ،(529:البقرة)َخرْيً ِيف نائبِالفاعل

،ِوكذلكِو)احلكمة(ِاملفعولِالثاِنِ(،،ِوهوِاملفعولِاألولِلـِ)يؤتضمريِمسترت

(ِاملفعولِالثاِنِ،ِوكًمِيفِااحلالِيفِ)أوِت(ِنائبِالفاعلِضمريِمسترتِ،ِوِ)خريًِ

ْمنَاَِمنطَِقِالطَّرْيِِِِتعاىل:ِقوله ،ِ)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

ِِكًمِيفِقولهِتعاىل:ِ،ِعىلِاملصدرِ َنِاْلَعاملنََِيَِفإِِنِّ ُبُهَِأَحًداِمِّ ُبُهَِعَذاًباِالَُِّأَعذِّ ُِأَعذِّ

فاهلاءِيفِ)أعذبه(ِالثانيةِتعودِعىلِاملصدرِوهوِالعذابِ،ِومثلِِ،(112:املائدة)

ِاجللوسِجلستهِ.ِ:نحو،ِهذهِاهلاءِجيوزِأنِتتصلِبالفعلِالالزمِ

إذِِ،ِ،ِومردودِومنصورِمأكولِ،ِ:ِفيقال،ِأنِيصاغِمنهِاسمِمفعولِتامِِ:الثانية -

ِكًمِيفِالفعلِالالزمِ.،ِالِحيتاجِإىلِظرفِأوِجارِوجمرورِبعدهِ

:ِماِالِأي،ِوهوِغريِاملتعديِ،ِصبِمفعوالِبهِماِالِينِ:الفعلِالالزمِ:والثالث -

ِيصحِصوغِاسمِاملفعولِيصحِأنِتتصلِبهِهاءِالضمريِلغريِاملصدرِ،ِأوِماِال

ولزمِالسامعِفهمِمعناهِدونِِيلزمِفاعلهِالِيتعداهِ،ِألنه؛ِ.ِوسميِالزًماِالتامِمنه

ِ.ِحاجة
ِ

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ* 
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 املفعول املطلق

 

ِ.،ِأوِعددهِ،ِأوِبياناِلنوعهِاِلعاملهوِاملصدرِاملنصوبِتوكيًدِهِ:املفعولِاملطلقِِِِ

 أنواعه : -

1-ِِ ِلعامله ِاملؤكد ،ِ ِقوله ِِتعاىل:نحو َم َِتكِِْاهللَوَكلَّ ِ،(124:النساء)ِلِيًًمُِموَسى

اِالَِّذيَنِآَمنُواَِصلهواَِعَلْيِهَِوَسلُِّمواَِتْسلِيًًمِِِتعاىل:وقولهِ َ ِ.(22:األحزاب)َِياَِأهيه

ِوهوِقسًمنِ-5ِ ِموصوفًِِ:أحدمهاِ:املبنيِلنوعه ِاملصدر ِأنِيكون ِا ِقولهِ، نحو

ْكِبِِِِتعاىل: َِضاَلِِاهللَوَمنُِيرْشِ ِتعاىل:وقولهِ،ِ(112ِ:النساء)َِِبِعيًدااًلَِفَقْدَِضلَّ

ِ َِكبرًِيا ِِجَهاًدا ِبِِه َِوَجاِهْدُهم ِاْلَكافِِريَن ُِتطِِع 25ِ:الفرقان)َِفاَل )ِ أنِِوالثاِن:،

ِمضافًِ ِيكون ِا ِتعاىل:، ِقوله ِاْلَيِقنيِِِِنحو ِِعْلَم َِتْعَلُموَن َِلْو ِ،(2:التكاثر)َِكالَّ

نَيِبِِِوقولهِتعاىل: وِِْاهللالظَّانِّ ِالسَّ ِ(ِ.2:الفتح)ِِءَِِظنَّ

رضبتهِِ:ِنحو،ِاِبتاءِالوحدةِخمتومًِِمصدًراوصورتهِأنِيكونِِ:ِاملبنيِللعددِ-3ِ

ِ ِرضبة ،ِ ِقوله ِيف َِواِحَدةًِِ:ِتعاىلوكًم ًة َِدكَّ َتا َِفُدكَّ َباُل َِواجْلِ ِاأْلَْرُض َِوُْحَِلِت

تثنيةِِاِبداللةخمتومًِِمصدًراأوِِ،فـِ)دكة(ِمفعولِمطلقِمبنيِللعددِ،ِ(14ِ:احلاقة)

ِ،اِبمصدراِمميزًِأفدتهِإفادتنيِأوِثالثِإفاداتِ،ِأوِيكونِعددًِِ:أوِعالمةِمجعِنحو

ِ ِقوله َِجْلَدةًِِِ:ِتعاىلنحو َِثًَمننَِي ِِ،ِ(4:النور)َِِفاْجلُِدوُهْم إِنِِ:ِتعاىلوقوله

ًةِ ْمَِسبِْعنَيَِمرَّ ِ.(20:ِالتوبة)َِتْسَتْغِفْرِهَلُ

 العامل يف املفعول املطلق : -

ِ:ِاملفعولِاملطلقِأحدِثالثةِأشياءِالعاملِيفِ-

ِـِذيَنَِيتَّبِعُِـَوُيِريُدِالَِِِّ:ِاىلـتعنحوِقولهِِ،ِالفعلِ-1 ِِاًلِـوْاَِميِْـَهَواِتَِأنِمَتِيلُِوَنِالشَّ
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ِ.(58:النساء)َِعظِيًًمِ

ِِاملصدرِ-5ِ ،ِ ِقوله ْوُفوًراِِ:ِتعاىلنحو ِمَّ َِجَزاء َِجَزآُؤُكْم َِجَهنََّم َِفإِنَّ

ِ.(23ِِ:ِرساءاْل)

اِرَياِتَِذْرًواِِِتعاىل:نحوِقولهِِ،ِالوصفِ-3ِ وقولهِِ،(1:الذاريات)َِوالذَّ

اِجَراِتَِزْجًراِِتعاىل: اِ*َِفالزَّ اِتَِصفًّ افَّ ِ(ِ.1،5:ِالصافات)َِوالصَّ

 ينوب عن املصدر أشياء منها : :ما ينوب عن املصدر -

اسمِاملصدرِ-1ِ
(1)

فإنِ،ِاِىِعطاًءِ،ِوسلَّمِسالمًِ،ِوأعطِاغتسلِغساًلِِ:مثل،ِ

ىِِِتعاىل:ومنهِقولهِِ،وتسليمِِ،اغتسالِ،ِوإعطاءِِ:املصادر ِالَِّذيَِأرْسَ ُسْبَحاَن

َنِاأْلَْرِضَِنَباًتاِِاهللوَِِِتعاىل:وقولهِ،ِ(1:اْلرساء)ِبَِعْبِدهِِ ِ.(18:نوح)َِأنَبَتُكمِمِّ

ِ:البقرة)َِحْيُثِِشْئُتًَمِِغًدارَِِِمنَْهاَِوُكاَلِِتعاىل:نحوِقولهِِ،ِصفةِاملصدرِ-5ِ

ِ)رغدا(ِمنصوبِعىلِأنهِصفةِملصدرِحمذوفِتقديرهِ،ِ(32 ِ،ِارغًدِِأكاًلِِ:ِفـ

لنَّاِسُِحْسنًِِتعاىل:ومثلهِقولهِ
ِاِ.ِحسنًِقواًلِِ:ِأي(23ِِ:ِالبقرة)ِاَِوُقوُلوْاِلِ

3ِ-ِِِ ِضمريه ،ِ ِقوله ِِِ:ِتعاىلنحو ِالَّ َِعَذاًبا ُبُه ُِأَعذِّ َنُِأعََِِفإِِنِّ ِمِّ َِأَحًدا ُبُه ذِّ

ِاملفعولِِ،(112ِ:ِاملائدة)ِاْلَعاملَنِيَِ ِعن ِالثانية ِ)أعذبه( ِيف حيثِنابِالضمري

ِالِأعذبِهذاِالتعذيبِ.ِ:،ِوالتقديرِاملطلق

ِِ،ِعددهِ-4ِ َِجْلَدةًِِتعاىل:نحوِقوله َِثًَمننَِي وقولهِِ،ِ(4:النور)َفاْجلُِدوُهْم

اِِنِفَِِتعاىل: انَِيُةَِوالزَّ نُْهًَمِِمَئَةَِجْلَدةالزَّ َِواِحٍدِمِّ ِفـِ)ثًمنني(ِ(5ِ:النور)  اْجلُِدواُِكلَّ

                                                           

ِفعالهِنحو:أهوِماِجيرىِعىلِاحلدثِبوساطةِاملصدرِوتنقصِحروفهِعنِحروفِِ(ِاسمِاملصدر:1)

 وفعلهِأعطىِ.،ِوفعلهِتوضأِ،ِوعطاءِ،ِوفعلهِاغتسلِ،ِووضوءِ،ِغسلِ
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ِوِ)مائة(ِناباِعنِاملفعولِاملطلقِ.ِ

ِ،ِمصدرِلفعلِآخرِِ-2ِ ِِِتعاىل:نحوِقوله َِتْبتِياًل ِإَِلْيِه ِ،(2:املزمل)َوَتَبتَّْل

نابِعنِالتبتلِ،ِفـِ)تبتيال(ِمصدرِللفعلِبتَّلِ،ِوقدِِوتبتلِإليهِتبتالِ:واألصل

ِالذيِهوِمصدرِللفعلِ)تبتل(.

َفالَِِِتعاىل:نحوِقولهِِ،ِكلِأوِبعضِأوِأيِ،ِبرشطِاْلضافةِإىلِاملصدرِ-2ِ

ِ ِاملَْْيِل ُِكلَّ ِتعاىل:ِ،ِ(159ِ:ِالنساء)ِمَتِيُلوْا ِاْلَبْسطِِِوقوله ُِكلَّ َِتبُْسطَْها َِوالَ

َلِعَِِِتعاىل:وقولهِ،ِ(59ِ:اْلرساء) َِتَقوَّ َِبْعَضِاأْلََقاِويِلَِوَلْو (44ِ:احلاقة)َِلْينَا

بلِهوِمجعِاجلمعِأقوالِ،ِوهوِبمثابةِالتقوالتِ؛ِِمصدًراواألقاويلِيفِاآليةِليسِ

ِ ِتقّول ِالفعل ِملصدر ِمجع ِالذيِهو ،ِ ِالَِّذينَِِتعاىل:وقوله َِِوَسَيْعَلُم َِأيَّ َظَلُموا

ِألنِ)منقلب(ِمصدرِميميِ.ِ؛ِانقالبِ:أي،ِ(558:الشعراء)ُِمنَقَلٍبَِينَقلُِبونَِ

ِأكرمتهِذلكِاْلكرامِ.ِ:نحو،ِاسمِاْلشارةِِ-8ِ

ِميتةِسوءِ.ِماتِاملجرمُِِ:نحوِ،ِهيئتهِ–2ِ

ِاِ.رضبتهِسوطًِِ:نحو،ِآلتهِِ-9ِ

ْمِِجَهاًراِِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِنوعِمنِأنواعهِِ-10ِ َِدَعْوهُتُ ِإِِنِّ ِ(2:نوح)ُِثمَّ

ِألنهِأحدِنوعيِالدعاءِ.ِ؛ِا(ِنابِعنِاملفعولِاملطلقفـِ)جهارًِ

ِ

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ* 
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 املفعول له

 

ِ ويسمى ِاملفِأيًضاـ ِواملفعولِمنِأجلهـ ،ِ مصدرِمفهمِعلةِِ:ِوهوِ،ِعولِألجله

 املشاركِلعاملهِيفِالوقتِوالفاعلِ.ِ

ِالنصبِبرشوطِمخسةِ:ِ:حكمه -

ِتكونِعلاًلِِألنِاملصدرِيشعرِبالعليةِ،ِوالذواتِالِ؛ِمصدًراأنِيكونِِ-1ِ

،ِأوِالعسَلِ،ِبالنصبِ؛ِألنهِاسمِِجئتكِاللبنَِِ:اِ،ِفالِجيوزِأنِيقاللألفعالِغالبًِ

ِعنيِالِمصدرِ.

؛ِِءًِجئتكِثراِ:فالِجيوزِأنِيقال،ِمنِأفعالِالنفسِالباطنةِِ:ِ،ِأيِاقلبيًِِّ-5ِ

ِ.ِاألنِالثراءِليسِقلبيًِّ

ِللتعليلِ،ِألنهِالباعثِعىلِالفعلِ.ِامفيًدِِِ-3ِ

ِ.ِغًداِاجئتكِاليومِإكرامًِِ:حتادهِمعِالفعلِيفِالوقتِ،ِفالِيقالاِ-4ِ

ِفالِيقالِ-2ِ ِمعِالفعلِيفِالفاعلِ، ؛ِألنِفاعلِِجئتكِحمبتكِإيايِ:احتاده

ِاملتكلمِ،ِوفاعلِاملحبةِاملخاطب.ِيءاملج

ِ ِفإنُِفقدِْشطِمنِالرشوطِالسابقة ِكأنِيفقدِ، وجبِأنِجيرِبحرفِاجلر

ِتعاىلِ،املصدرية ِقوله ِلأِْلََنامِِ:نحو َِوَضَعَها فاألنامِِ،(10:الرْحن)َِواأْلَْرَض

ِللتعليلاسمِغريِمصدرِولذ ِاملفيدة ِبالالم ِِ،لكِجر ِنحوِقوله ِالقلبية ِتعاىل:أو

ِِإْماَلٍق ْن ِمِّ َِأْوالََدُكم َِتْقُتُلوْا ِقلبيِِ،(121:األنعام)َِوالَ ِغري ِمصدر فإمالق

ِإفادةِولذلكِجرِّ ِأو ِللتعليلِ، ِِأدبتكِلتأديبكِ:التعليلِنحوِبمنِاملفيدة ألنِ،
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ْيَلِتعاىل:كًمِيفِقولهِِ،ِاليشءِالِيعللِبنفسهِ،ِأوِاحتادهِمعِالعاملِيفِالوقت َواخْلَ

َكُبوَها ِمرَيِلرَِتْ
ِ"لرتكبوهاِِ"حيثِجرِاملصدرِاملؤولِِ،(2:النحل)َِواْلبَِغاَلَِواحْلَ

ِمعِعاملهِيفِالوقت ِاحليواناتِسابقِِألنِوقتِخلقِاهللِتعاىلِ؛ِالختالفه هلذه

َأقِِمِِتعاىل:كًمِيفِقولهِِ،ِأوِاحتادهِمعِعاملهِيفِالفاعلِ،لوقتِركوبِبنيِآدمِهلاِ

ْمِسِ ِلُِدُلوِكِالشَّ اَلَة ِبالالمِلفقدهِ،ِ(82ِ:اْلرساء)ِالصَّ فإنِ)دلوك(ِمصدرُِجرَّ

ِالفاعل ِيف ِاالحتاد ِاملخاطبألِ؛ِْشط ِضمري ِ)أقم( ِالفعل ِفاعل ِوفاعلِِن ،

ِلوك(ِالشمسِ.)الد

ِ

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ* 
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 املفعول فيه

 ظرًفاوهو املسمى 

 

ِمكانِضمنِمعنىِ)يفِ:الظرف ِاسم ِأو ِزمان ِاسم ِيومَِِسافرُتِ:نحوِ(،هو

)يف(ِخلفِِ:ِأيِ،خلفِمقامِإبراهيمِِ)يف(ِيومِاجلمعةِ،ِوصليُتِِ:أيِ؛اجلمعةِ

ِ.ِاملقام

فالِتسمىِ،ِانِأوِاسمِمكانِفإذاِتضمنتِالكلمةِمعنىِ)يف(ِوَلِتكنِاسمِزم

ِتعاىل:رغبتِيفِأنِأتفوقِ،ِومنهِقولهِِ:إذِاملعنىِ؛رغبتِأنِأتفوقِ:نحوِظرًفا

ََِِّتنكُِحوُهن َِأن ِيفِ:أيِ،(158:النساء)َِوَتْرَغُبوَن ِيذكر ِوقد ،ِ ِنكاحهن يف

ِ ِيكون ِفال ِ)يف( ِمعنى ِيتضمن ِال ِظرفِولكنه ِِمفعواًلِالعبارة ِفيه ِقولهِ، نحو

ِولكنهِمفعولِبهِ.ِظرًفافـِ)يوما(ِليسِِ،(8:اْلنسان) اُفوَنَِيْوًماَوََيَِِِتعاىل:

 ينصب الظرَف أحُد ثالثة أشياء : عامل الظرف : -

ِِ:الفعلِ-1 ِقوله ِِِتعاىل:نحو ِاْلِقَياَمِة َِيْوَم ُِأُجوَرُكْم ْوَن ُِتَوفَّ ًَم آلِ)َِوإِنَّ

ِ)توفونِ،(122:عمران ِبـ ِمنصوب ِزمان ِظرف ِ)يوم( ِوقولِ،ِ(فـ ِتعاىل:ه

ِ ِاألَْعنَاِق َِفْوَق ُبوْا ِمنصوبِبـِِ،(15:األنفال)َِفارْضِ ِظرفِمكان ِ)فوق( فـ

ِ)ارضبوا(ِ.

ِآِمنُونَِِتعاىل:نحوِقولهِ:املصدرِ-5 َِيْوَمئٍِذ نَِفَزٍع فـِ(29ِ:النمل)َِوُهمِمِّ

ِ)يوم(ِظرفِزمانِمنصوبِباملصدرِ)فزع(.

َِجِِتَْعِجُلوَنَكِـَيْسِِتعاىل:نحوِقولهِ،ِالوصفِ-3 َِهنََّمِملَُِحيَطةٌِـبِاْلَعَذاِبَِوإِنَّ

ِفـِ)يوم(ِظرفِزمانِ،(24ِِ،22:العنكبوت)َِيْوَمَِيْغَشاُهُمِاْلَعَذاُبِِبِاْلَكافِِريَنِ*
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ِمنصوبِبـِ)حميطة(ِوهيِاسمِفاعلِ.

 :ما يصلح للظرفية من أمساء الزمان واملكان -

ِ:سواءِأكانتِمبهمةِنحو،ِِكلِأسًمءِالزمانِصاحلةِللنصبِعىلِالظرفيةِ:أوال -

ِ ِخمتصة ِأم ،ِ ِومدة ِحنيِ، ِِ:نحو، ِمعدودة ِأم ،ِ ِرمضان ِوشهر ِاخلميسِ، ،ِيوم

ِيومنيِ،ِوأسبوعنيِ.ِ:نحو

ِنصبِعىلِالظرفيةِمنهاِإالِنوعان:فالِيُِ،ِوأماِأسًمءِاملكانِِ:ثانيا -

املبهمِ،ِوهوِماِافتقرِإىلِغريهِيفِبيانِمعناهِكأسًمءِاجلهاتِالستِِ:أحدمها

فوقِ،ِوحتتِ،ِويمنيِ،ِوشًملِ،ِوأمامِ،ِوخلفِ،ِوماِأشبههاِيفِالشيوعِِ:هيو

وراءِ،ِوجانبِ،ِومكانِ،ِوبدلِ،ِوذاتِاليمنيِ،ِوذاتِالشًملِ،ِوأسًمءِ:نحو

ِميلِوفرسخِوبريدِ.:املقاديرِنحو

ِعىلِِ:والثاِن ِيكون ِأن ِفيه ِويشرتط ،ِ ِاملصدر ِمن ِاملشتق ِاملكان اسم

اُِكنَّاِِتعاىل:،ِوأنِيكونِعاملهِمنِلفظهِ،ِنحوِقولهَِمْفَعلِ،ِأوَِمْفِعلِ:وزن َوَأنَّ

ْمِعِ فـِ)مقاعد(ِمنصوبِعىلِالظرفيةِاملكانيةِ،ِ(9ِ:اجلن)َِنْقُعُدِِمنَْهاَِمَقاِعَدِلِلسَّ

ِجملسِاألمريِ.ِجلسُتِِ:مقعدِ،ِونقولِ:وهوِمجع

          :نقسم الظرف إىل متصرف وغري متصرفي الظرف املتصرف وغري املتصرف : -

ِفتطرأِعليهِاملواقعِالنحويةِاألخرىِ،وغريِظرف،ِِظرًفاماِيستعملِِ:فاملتصرف - 

،ِ،ِومكان،ِوساعةإليهِكيومِامضافًِِِ،ِأومفعواًلِ،ِأوِفاعاًلِ،ِأوِِخرًباِفيقعِمبتدأِأو

اَعُةَِأْدِخُلواِآَلِفِرِِِْتعاىل:كًمِيفِقولهِ،ِِظرًفافقدِوقعِ)يوم(ِ َعْوَنَِوَيْوَمَِتُقوُمِالسَّ

ِاْلعَِ ِِهـاِيفِقولـكم،ِِفاعاًلِعِـةِفوقـرجِعنِالظرفيـوخِ،ِ(42:غافر)َِِذاِبِـَأَشدَّ
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َبْيٌعِفِيِهَِوالَِِخاَلٌلِِتعاىل: َِيْوٌمِالَِّ نَِقْبِلَِأنَِيْأِِتَ ِ.ِ(31:إبراهيم)ِمِّ

ِِِ ِِخرًباووقع ،ِ ِقوله ِيف َِوذَِِتعاىل:كًم ِالنَّاُس ِلَُّه ُْموٌع ِجمَّ َِيْوٌم َِيْوٌمَِذلَِك لَِك

ْشُهودٌِ ِمفعواًلِووقعِِ،للمبتدأِِخرًبافـِ)يوم(ِيفِاملوضعنيِوقعِِ،(103:هود)مَّ

ِ.(38:النور)ََِيَاُفوَنَِيْوًماَِتَتَقلَُّبِفِيِهِاْلُقُلوُبَِواأْلَْبَصارُِِِتعاىل:كًمِيفِقولهِ،ِبهِ

ْرَيَمِإِِذِانَتَبَذْتَِواْذُكْرِيِفِاْلكَِتاِبِمَِِتعاىل:يفِقولهِِظرًفاوقدِوردِلفظِمكانِ

يًّا
قِ ِِتعاىل:يفِقولهِِاووردتِمتييزًِِ(،12:مريم)ِِمْنَِأْهلَِهاَِمَكاًناَِْشْ َقاَلَِأنُتْمَِْشٌّ

َكاًنا ِ.ِ(88:يوسف)ِمَّ

َِمَكانٍِِتعاىل:إليهِيفِقولهِِاووردتِمضافًِ ِ.(55:يونس)َِوَجاءُهُمِاملَْْوُجِِمنُِكلِّ

 : وأما غري املتصرف فهو نوعان -

ِأريدِبهِ:نحو،ِماِالَِيرجِعنِالظرفيةِألبتةِِ-1ِ قّطِ،ِوَعْوضِ،ِوسحرِإذا

ِسحرِيومِبعينهِ،ِوبيناِ،ِوبينًمِ.ِ

5ِ-ِِ ِ:نحوِ(منـِ)وهوِاجلرِب،ِماَِيرجِعنِالنصبِعىلِالظرفيةِإىلِشبهها

ِ)من(ِالَِيرجهنِعنِعدمِالتِصفِ.ِوبعدِ،ِولدنِ،ِوعندِ،ِفإنِجّرهنِبـ،ِقبلِ

ِ

ِِِِِِِِِ*ِِ*ِِِِِِِِِِِِ* 
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ِاملفعول معه
ِ

اسمِفضلةِمسبوقِبواوِبمعنىِ)مع(ِتاليةِجلملةِذاتِفعلِأوِاسمِفيهِمعنىِِ:هو

ِعندكِوطلوَعِالشمس.ِوالنيَلِ،ِوحَضُتِِرسُتِِ:نحوِ،ِالفعلِوحروفه

حتىِوإنِِفعاًلِ،ِفالِيكونِمجلةِوالِِاسًًمِويشرتطِيفِاملفعولِمعهِأنِيكونِ

ِِشمُسِطالعةوالِحَضُتِِ:نحوِ،ِكانتِالواوِبمعنىِ)مع( ِفاجلملة ،-ِِ ِ-هنا

ِونحوحال ِبأنِِ:، ِمنصوب ِاملضارع ِفالفعل ِاللبن. ِوترشَب ِالسمك ِتأكل ال

ِبعدِواوِاملعية.ِوجوًبامضمرةِ

،ِملةِ،ِومهاِاملسندِواملسندِإليهمنِركنيِاجلِاليسِركنًِِ:وأنِيكونِفضلةِ،ِأيِِِِِ

ِفنحو ،ِ ِعطفِعىلِأحدمها ِما ِوختاصمَِِاشرتكِعيلِهِ:أو ،ِ ِ،ِِعيلِهِوحممد وحممد

بلِالبدِمنِِ؛بالفاعلِِىفالِيكتفِ،ِفالفعالنِيفِهذينِاملثالنيِيدالنِعىلِاملشاركة

ِاملعطوفِبعدهِلتتمِاجلملةِ.

ِِِِِ ِبعدِ،ِوأنِيكونِبعدِمجلةِ،ِفلوِكانِقبلِواوِاملعيةِاسمِمفرد فالِينصبِما

ِ،ِفمعِأنِالواوِتدلِعِ:الواوِنحو ِبعدهاِِ،ِىلِاملعيةكلِطالبِوكتاُبه إالِأنِما

ِمعطوفِعىلِماِقبلهاِ.

ِ:فالِيقالِ،وأنِيسبقِبفعلِأوِشبهِالفعلِلكيِيعملِالنصبِيفِاملفعولِمعهِِِِ

ِهذاِلكِوأباكِ.

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ* 
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 املمنوع من الصرف

 

ِمنونًِِِِِ ِيكون ِأن ِاالسم ِحق ِفيقالِامن ِحممِ:ِ، ِ،ٌِِدِهذا ِورأيتِحممًدا ،

،ِولكنِهناكِبعضِاألسًمءِحُترمِهذاِاحلقِفالِتنون،ِوتسمىِِعىلِحممدٍِوسلمتِ

منِالتنوين؛ِألنِالتنوينِصوتِيلحقِآخرِاألسًمءِ،ِِ:ِأيِ؛ِممنوعةِمنِالِصف

ِالتنوينِ ِالفعلِِ؛وإنًمِحرمتِبعضِاألسًمء ِإن ِإذ ِالفعلِيفِالثقلِ، ِتشبه ألاها

الِصفِثقيلِبحملهِعلتنيِ،ِِثقيلِبداللتهِعىلِاحلدثِوالزمنِمًعاِ،ِواملمنوعِمن

ِامتنعِأنِ ،ِ ِالثقلِيفِكلِمنهًم ِهذا ِولوجود ِالعلتنيِ، ِمقام ِتقوم ِواحدة ِعلة أو

ِيدخلهًمِالتنوينِوالكِّس.

ِتنوينِِِ ِالِصفِهو ِمن ِاملمنوع ِحيرمه ِالذي ِالتنوين ِأن ِجيبِمعرفته ومما

متمكنًاِِالذيِيلحقِآخرِاألسًمءِاملعربةِ،ِوالذيِيكونِبهِاالسمُِِ:ِ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

ِمعنًىِبِهِيُكوُنِاالسُمِأمكنـــاِِِِأتىِمبينًاِِِِِنٌِالِصُفِتنوي

،ِوحيثًمِِفإنِاملمنوعِمنِالِصفِالِينونِ،ِوالِجيرِبالكِّسةِ:وعىلِكلِحال

ِوينصبِوجيرِ ،ِ ِالضمة ِرفعه ِوتكونِعالمة ُِيرفع ِالِصفِفإنه ِمن ِاالسم منع

أضيفِِفإن،ِوتكونِعالمةِذلكِالفتحةِ،ِماَِلِيضفِأوِيقرتنِبـِ)األلفِوالالم(ِ

أوِاقرتنِباأللفِوالالمِفإنهِجيرِبالكِّسةِ،ِوإنًمِجرِبالكِّسةِـِحينئذِـِألنِشبههِ
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نِالفعلِالِيضافِإحيثِِ؛(بالفعلِقدِزالِباْلضافةِواالقرتانِبـِ)األلفِوالالم

ِوالِيقرتنِباأللفِوالالمِ.

وإنًمِيمنعِاالسمِمنِالِصفِإذاِوجدتِفيهِعلتانِ،ِأوِعلةِواحدةِتقومِمقامِِ-

ِلعلتنيِ.ا

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 ِوأكرمتِزيِ:وزينبِ، ،ِ ِزينُب ِهذه ِوسلمتِعىلِزينَبِنَب ِبالضمةِِ، ،

ِوجرًِِّ،ِرفًعا ِنصًبا ِاْلضافةِاوبالفتحة ِعند ِونقول ِزينُبكمِ:ِ، ِوأكرمتِِهذه ،

ِجرًِّ ِوبالكِّسة ،ِ ِنصًبا ِوبالفتحة ،ِ ِرفًعا ِبالضمة ِوسلمتِعىلِزينبِكم اِزينَبكم،

َِيْوَمئِذٍِِ:ِتعاىل،ِقالِِألاهاِمضافة ِبَِجَهنََّم ٍذ
َِيْوَمئِ فجهنمِِ،(53ِ:الفجر)َوِجيَء

ِألنهِعلمِملؤنثِزائدِعىلِثالثةِأحرفِ.؛ِاسمِجمرورِوعالمةِجرهِالفتحةِ

ِ ِاالسم ِكان ِإذا ِوسَحر،ِعلًًمِبِـ َِسَمر، ِالوسطِنحو: ِملؤنثِثالثيِحمرك

ِتعال ِقوله ِيف ِ)سقر( ِونحو ِوأمل، ِـى: َِسَقَر ِيِف َِسَلَكُكْم فـِِ،(45:املدثر)َما

ألنهِممنوعِمنِالِصفِ؛ِةِجرهِالفتحةوهوِاسمِجمرورِوعالمِ،)سقر(ِاسمِجلهنم

َِلظَىِِتعاىل:للعلميةِوالتأنيث،ِوِ)لظى(ِيفِقولهِ َا ِإاِهَّ فـِ،ِ(12ِ:املعارج)َِكالَّ

ِوهوِممنوعِمنِالِصف،ِ)لظى(ِخربِ)إن(ِمرفوعِوعالمةِرفعهِالضمةِاملقدرةِ

ِعلمِعىلِجهنمِثالثيِحمركِال ِألنه ِوالتأنيثِ؛ ِيفِقولهِللعلمية ِو)إرم( وسطِ،
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،ِفـِ)إرم(ِ(2ِِ،8:الفجر)َِأََلَِْتَرَِكْيَفَِفَعَلَِربهَكِبَِعادٍِ*ِإَِرَمَِذاِتِاْلِعًَمدِِِِتعاىل:

ِبدلِأوِعطفِبيانِعًمِقبلهِجمرورِوعالمةِجرهِالفتحةِ؛ِألنهِعلمِعىلِقبيلةِ.

،ِهنْد،ِوَدْعدِ:عىلِمؤنثِوهوِساكنِالوسطِنحوِعلًًمِإماِإذاِكانِاالسمِالثالثيِِ

ِووْعدِ،ِومّيِ،ِفإنهِجيوزِفيهِالِصفِواملنعِ،ِوقدِمجعِبينهًمِالشاعرِيفِقولهِ:

ِِبِــالُعلَِِيفَِدعُدُِِتسَقَِِوَلَِ    ٌدِـْعِبِفضِلِِمئزِرَهاَِدعَِْلَِْتَتَلفَِّ
(1)

ِ

ِفقدِرصفِ)دعد(ِاألوىلِ،ِومنعِالثانيةِ.

ًقاِسواًءِكانِعلًًمِملؤنثِ،ِاِبالتاءِمنعِالِصفِمطلجـِـِوإذاِكانِالعلمِمؤنثًِ

ِ.ِومكةِ،ِوْحزةِ،ِوطلحةِ،ِومعاويةِفاطمةِ،ِوعائشةِ،ِ:أوِعلًًمِملذكرِ،ِنحو

َةُِمَباَرًكاِِِتعاىل:قالِِِِِِِِ َلَِبيٍْتُِوِضَعِلِلنَّاِسَِللَِّذيِبِبَكَّ َِأوَّ (،92ِآلِعمرانِ)ِإِنَّ

وقالِِ،علمِمؤنثِبالتاءِِفـِ)بكة(ِاسمِجمرورِبالباءِوعالمةِجرهِالفتحةِ؛ِألنه

ةَِتعاىل:ِ ْمَِعنُكْمَِوَأْيِدَيُكْمَِعنُْهمِبِبَْطِنَِمكَّ َِأْيِدهَيُ (،54ِ:الفتح)َِوُهَوِالَِّذيَِكفَّ

ِالِصفِ ِمن ِممنوع ِألنه ِ؛ ِالفتحة ِجره ِوعالمة ِجمرور ِإليه ِمضاف ِ)مكة( فـ

ِللعلميةِوالتأنيثِ.

عنِلسانِغريِالعربِبأيِِماِنقلِ:واملرادِباألعجمي العلمية والعجمة : ـ 0

 منهاِ:ِ،وتعرفِعجمةِاالسمِبوجوهِ،ِلغةِكانتِ

ِنقلِاألئمةِ.ِأِـ

ِإبراهيمِ.ِ:نحو،ِخروجهِعنِأوزانِاألسًمءِالعربيةِِبِـ

                                                           

ِحِ (1)  .433ِ،ِص:ِِعىلِألفيةِابنِمالكِ،ِْشحِاألشموِنِالبيتِجلريرِ،ِوهو:ِِمَنِاملُنَِّْسِ
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فِالذالقةِحرأوهوِمخايسِأوِرباعيِ،ِو،ِالذالقةِِأحرفأنِيعرىِعنِِجـِـ

ِبنفلِ.ِرِْمُِِ:ِستةِجمموعةِيفِقوهلم

حلروفِماِالِجيتمعِيفِكالمِالعرب،ِكاجليمِمعِالقافِأنِجيتمعِفيهِمنِاِدِـ

صوجلانِوهيِالعصاِالتيِحيملهاِامللكِِ:نحو،ِجرموق،ِأوِاجليمِمعِالصاد:نحو

سكّرجةِِ:نحوِ،ِصوالجِوصواجلةِ،ِأوِاجليمِمعِالكافِ:،ِواجلمعِترمزِلسلطانه

ِوكاجتًم ،ِ ِللتشهي ِاألطعمة ِحول ِاملائدة ِاملخلالتِعىل ِفيه ِيوضع ِإناء عِوهو

ِمهندزِ.ِ:نحو،ِنرجسِ،ِوالزايِبعدِالدالِ:نحوِ،ِالراءِبعدِالنونِيفِأولِالكلمة

ِكانِأكثرِمنِِ والعلمِاألعجميِمثلِاملؤنثِاحلقيقيِيمنعِمنِالِصفِإذا

ِ:نحوِ،ِمتحركِالوسطِا،ِوإسًمعيل،ِأوِكانِثالثيًِِّإبراهيمِ:نحو،ِثالثةِأحرفِ

ِيةِأذربيجانِ.اسمِقلعةِبوالِ:وشرتِ(،حلبِمدينةِبـِ)سوريا

نوحِ،ِوهودِ،ِولوطِ،ِفإنهِمِصوفِِ:نحوِ،ِاِساكنِالوسطاِإذاِكانِثالثيًِّأمَِِّ

ِِِتعاىل:كًمِيفِقولهِ ُِنوٍحِاملُْْرَسلنَِي َبْتَِقْوُم فـِ)نوح(ِيفِِ(،102:الشعراء)َِكذَّ

ُِلوٍطِِِتعاىل:اآليةِمضافِإليهِجمرورِوعالمةِجرهِالكِّسةِ،ِوقولهِ َبْتَِقْوُم َكذَّ

ِوهوِكسابقهِ.(،120ِ:الشعراء)ِاملُْْرَسلنَِيِ

ِعداِِِِِ ِممنوعةِمنِالِصفِما ،ِاـًصاحلِ:ِوأسًمءِاألنبياءِيفِالقرآنِالكريمِكلها

ِهِ.شملَِِنُِْصِِ:ِوشعيًباِ،ِوحممًداِ،ِولوًطاِ،ِوهوًداِجمموعةِيفِقوهلمِ،ونوًحا

فإنهِممنوعِِ،ِماِرضوانمالًكاِ،ِومنكًراِ،ِونكرًياِ،ِأِ:ِوكذاِأسًمءِاملالئكةِماِعدا

ِمنِالِصفِللعلميةِوزيادةِاأللفِوالنونِ.
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ِ،ِاِمنِاْلبالسوإبليسِممنوعِمنِالِصفِللعلميةِوالعجمةِ،ِوإنِكانِمشتقًِِِِِِِِّ

ِ.اِمنِالِصفِللعلميةِوشبهِالعجمةفيكونِممنوعًِ،ِوهوِالطردِمنِرْحةِاهللِتعاىلِ

 العلمية والرتكيب املزجي : ـ 3

ِ،ِواملركبِاملزجِ ِالواحدة ِكالكلمة ِحتىِصارتا يِهوِكلِكلمتنيِامتزجتا

ِأي ،ِ ِقبلها ِعًم ِالتأنيث ِتاء ِتنزيل ِاألوىل ِمن ِالثانية ِالثانيةِ:ونزلت ِالكلمة إن

ِفإنِ ِهذا ِوعىل ،ِ ِقبلها ِالكلمة ِالتأنيثِإىل ِأضيفتِتاء ِكًم ِاألوىل أضيفتِإىل

تأنيثِمفتوحةِ،ِأماِكًمِأنِالكلمةِقبلِتاءِال،ِِدائًًمِالكلمةِاألوىلِتكونِمفتوحةِ

فإنِالسكونِِ،ِمعديِكربِ،ِوقايضِخان:نحوِمعتاًلِإذاِكانِآخرِالكلمةِاألوىلِ

ِ ِالِصف ِمن ِاملمنوع ِْلعراب َِيضع ِالذي ِهو ِالثانية ِالكلمة ِوآخر ،ِ ،ِيبقى

ِوينص:أي ،ِ ِبالضمة ِيرفع ِاللغاتأنه ِأشهر ِوهذه ِبالفتحة هذهِ:فيقالِ،بِوجير

ِيفِبعلبَكِ.بعلبُكِ،ِوزرتِبعلبَكِ،ِوِلِصديقِ

 ويف املركب املزجي لغتان أخريان : -

،ِهذهِحََضِموَتِِ:فيقال،ِكًمِيفِمخسةِعرشِ،ِزءينِعىلِالفتحِبناءِاجلِ:إحداهما

ِوزرتِحََضِموَتِ،ِوِلِصديقِيفِحََضِموَتِ.ِِ

أنِاْلعرابِيظهرِعىلِاجلزءِ:ِأيِِ؛أنِيعربِإعرابِاملركبِاْلضايفِِ:والثانية

ِو ِونصبًا ِاجلزءِالثاِنِفإنهِجيرِباْلضافةِفيقالجرًِّاألولِرفًعا ِأما ،ِ هذهِحَُضِِ:ا

ِموتِ،ِوزرتِحََضِموتِ،ِوِلِصديقِيفِحَضِموتِ.

ِ:اِ،ِأوِخمتوًماِبـِ)ويه(ِنحوأنِاملركبِاملزجيِإذاِكانِعدديًِِّ:وجديرِبالذكرِِِ

ِفإنهِمبنيِالِمعرب.،ِو)سيبويه(ِِ(،)مخسةِعرش
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 العلمية وزيادة األلف والنون : ـ 1

ِِِِِ ِاأللفِوالنونِيفِالعلمِبعدِاكتًملِحروفه ِقبلهًمِاألصليوتتحققِزيادة ة

ِ.سليًمنِ،ِْحدانِ،ِشعبانِ،ِرمضانِغطفانِ،ِزعفرانِ،ِسلًمنِ،:نحو

ِِِِ ِِِتعاىل:قال ِاْلُقْرآُن ِفِيِه ُِأنِزَل ِالَِّذَي َِرَمَضاَن ِ:)َِشْهُر ِفـِ(122البقرة ،

ِا ِجره ِوعالمة ِجمرور ِإليه ِمضاف ِ)رمضان( ِالِصفِِ؛لفتحة ِمن ِممنوع ألنه

ِللعلميةِوزيادةِاأللفِوالنونِ.

ِاألصالةِِِِ ِفيه ِالنون ِواحتملت ِونون ِألف ِآخره ِيف ِاألسًمء ِمن ِكان وما

ِالِصفِوعدمهِ.ِ:ففيهِوجهانِ،ِوالزيادة

ِوزيادهتاِااعتبارًِِِِ ِفإذاِحّسِِ:فمنِذلكِ،ِبأصالتها ،ِ ِوسًمن ِوشيطانِ، انِ،

احلسِ،ِوالشيطِ،ِوالسّمِمنعتِمنِالِصفِ؛ِألنِِمنِةكانتِهذهِاألسًمءِمشتق

األلفِوالنونِـِحينئذِـِزائدتانِ،ِوهيِعىلِوزنِفعالنِ،ِوإذاِكانتِمشتقةِمنِ

ِـِأصليةِوالوزنِ ِهنا ِوالشيطنةِ،ِوالسمنِفهيِمِصوفةِ،ِألنِالنونِـ احلسنِ،

 فّعال.:معها

 العلمية ووزن الفعل : ـ 5

ِإذِِِ ِالنوعِمنِاألعالم ِكانِعىلِوزنِخاصِباملايضويتحققِهذا نحو:ِِ،ِا

)زمزم(ِعلمِعىلِبئرِزمزمِ،ِو)شّمر(ِعلمِعىلِفرسِ،ِو)خّضم(ِعلمِعىلِمكانِ

ِرجل ِِأو ِقبيلة ِعىل ِعلم ِو)ُدئل( ،ِ ِباملضارعِِ،متيمي ِخاص ِوزن ِعىل وإما

يزيدِ،ِوتغلبِ،ِويعرب،ِوينبعِ،ِو)تعز(ِمدينةِيفِاليمنِ،ِونحوِ)أْحد(ِيفِ:نحو

ُدِوَِِِتعاىل:قولهِ اِبَِرُسوٍلَِيْأِِتِِمنَِبْعِديِاْسُمُهَِأْْحَ ً ،ِفـِ)أْحد(ِ(2:الصف)ُِمَبرشِّ
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،ِتفضيلِألنهِعلمِمنقولِمنِاملضارعِللمتكلمِ،ِأوِأنهِأفعلِ؛ممنوعِمنِالِصفِ

ِويعوق(ِيفِونحوِلفظتيِ)يغوث ِتعاىلِِ، َِواَلِِقوله ُِسَواًعا َِواَل ا َِودًّ َِتَذُرنَّ َواَل

اَِيُغوَثَِوَيُعوَقِ فقدِقرأِاجلمهورِ)والِيغوثِويعوق(ِبغريِ(،53ِ:نوح)َِوَنِّْسً

تنوينِ،ِفإنِكاناِعربينيِفمنعِالِصفِللعلميةِووزنِالفعلِ،ِوإنِكاناِأعجمينيِ

نُْهمِِْونحوِلفظةِ)يثرب(ِيفِقولهِتعاىلِ،ِِفللعلميةِوالعجمة ِمِّ َفٌة
ائِ َِقاَلتِطَّ َِوإِْذ

َِلكُِ َِيْثِرَبِاَلُِمَقاَم َِأْهَل َِيا َِفاْرِجُعوا افِإليهِفـِ)يثرب(ِمضِ(،13:األحزاب)ِْم

ِالفتحة ِجره ِوعالمة ِاجمرور ِمن ِممنوع ِألنه ِالفعلِ؛ ِووزن ِللعلمية لِصف

ِ.املضارع

ِِ: والعدل معناه: العلمية والعدل ـ 6 ِمن ِباالسم ِصيغةِالعدول ِإىل صيغة

لِيفِويمنعِاالسمِمنِالِصفِللعلميةِـِأوِشبههاِـِوالعد،ِللخفةِِاأخرىِطلبًِ

 مخسةِمواضعِ:

ِكانِِ:األول  ِبهِمنِوزنِإىلِآخرِ،ِواألغلبِأنِيكونِعىلِوزنِمعدواًلِِعلًًمِإذا

بهِِمعدواًلُِعَمرِ،ِوزفرِ،ِوزحلِ،ِوثعلِِ:بهِعنِوزنِفاعلِ،ِنحومعدواًلِ)ُفعل(ِ

ِ.وزافرِ،ِوزاحلِ،ِوثاعلِ،عامرِ:ِعن

ِيمن :الثاني ِكانِعىلِوزنِ)ُفعل(ِمنِألفاظِالتوكيدِفإنه عِمنِالِصفِلشبهِما

نجحِالطالباتِمجُعِ،ِوأكرمتِالطالباتِمجَعِ،ِِ:ِوذلكِنحوِ،ِالعلميةِوالعدل

مجعاءِ،ِفعدلِِ:ِمَجعاواتِ؛ِألنِمفردهِ:ِوسلمتِعىلِالطالباتِمجَعِ،ِواألصل
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ِمُجِ ِاملقدرةعنِمجعاواتِإىل ِمعّرفِباْلضافة ِوهو ،ِ ِِ؛ِع ِأي ِفأشبهِ: ،ِ مجعهن

ِأنهِمعرفةِوليسِيفِاللفظِماِيعرفهِ.تعريفهِتعريفِالعلميةِمنِجهةِ

ِ)سَحِ :الثالث ِلفظ ِبعينه ِيوم ِسحر ِبه ِأريد ِإذا ِر( ِاجلمعةِ:نحو، ِيوم سافرت

ِالعلسحرَِ ِممنوعِمنِالِصفِللعدلِوشبه ِفسحر ِمعدولِعنِ، ِوذلكِأنه ،ِ مية

ِ)أل)السحر( ِبـ ِيكون ِالتعريفِأن ِواألصلِيف ،ِ ِمعرفة ِألنه ِعنِِ(،؛ ِبه فعدل

فِِإالريفِالعلميةِ،ِوصارِتعريفهِكتعذلك ِكانِ،ِأنهَِلِيلفظِمعهِبمعرَّ ِإذا أما

ْينَاُهمِبَِسَحٍرِِِتعاىل:ِفإنهِيِصفِنحوِقولهِلفظِ)سحر(ِمبهًًمِ ِآَلُِلوٍطِنَّجَّ ِإاِلَّ

ِرِأيِيومِ.سَحِِ:أيِ(34:القمر)

ِ)فعاِل(ِ:الرابع ِوزن ِعىل ِكان ِملؤنثِما ِوقطامِِِحذامِِِ:نحوِ،ِعلًًم ِلغةِِ، ِيف ،

فهوِعندهمِمعدولِعنِحاذمة،ِوقاطمة،ِأماِاحلجازيونِفإاهمِيبنونهِِ،ِالتميميني

  عىلِالكِّسِدائًمِ،ِويرىِاملربدِمنعهِمنِالِصفِللعلميةِوالتأنيثِمثلِ)زينب(ِ.

باأللفِِيقرتنِضفِ،ِوَل،ِإذاِأريدِبهِاليومِالذيِيليهِيومكِ،ِوَلِيُِأمس :اخلامس

ِ ِيقع ِوَل ،ِ ِمتِظرًفاوالالم ِمتيم ِبعضِبني ِفإن ِعنِ، ِمعدول ِألنه ِالِصفِ؛ نعه

ِواستشهدواِلذلكِبقولِالشاعرِ:،ِاألمسِ

َِِِقدَِرَأيُتَِعَجًباُِمذِأمســالَِ َعاىلِمَخْسـَاَعجائًزاِمثَلِالسَّ
(1) 

ألفِزائدةِمقصورةِِ:وألفِاْلحلاقِهي العلمية وألف اإلحلاق املقصورة : ـ 7

ِوتلزمه ِبعضِاألسًمء ِتلحق ِممدودة ِعىلِاأو ِاالسم ِليصري ِآخر؛ ِاسم ،ِِوزن

                                                           

عاِل:ِمجعِِسعالةِوهيِالغولِالبيتِمنِالرجز (1)  .25أرسارِالعربيةِالبنِاألنباري،ِص:ِ.ِ،ِوالسَّ
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ِاللغوي ِلبعضِاألحكام ِاآلخروَيضع ِاالسم ِذلك ِهلا َِيضع ِالتي ومنهاِِ،ِة

،ِاسمِلنبتِتتخذِمنِسيقانهِاملكانسِ:ِ)علقى(ِ:وذلكِنحو،ِالِصفِوعدمهِ

ِوإنًمِكانتِ،ِ(،ِومهاِملحقانِبـِ)جعفرِشجرِلهِنورِوثمرِكالعنابِ:و)أرطى(

 .ائدةِالزمةِ؛ِألاهاِزِهذهِاأللفِمانعةِاالسمِمنِالِصف

نِوجيرِينو:ِأيِِ؛ِحقِالوصفِأنِيكونِمِصوًفاِ:الوصف املمنوع من الصرف ب ـ

ِ...،ِوهكذاِ،ِوحممودِوحممودةِرحةرحِوفَِ،ِوفَِِنحو:ِقائمِوقائمة،ِبالكِّسةِ

 ولكن قد حيرم الوصف من هذا احلق إذا اجتمعت فيه علتان هما: -

نِاملؤنثِمنِالوصفِعىلِوزنِبرشطِأنِيكو :الوصفية وزيادة األلف والنون ـ 4

ىل(ِباأللفِالِبالتاءِنحو:ِرّيانِ،ِوعطشانِ،ِوجوعانِ،ِوشبعان،ِوغضبان،ِفإنِ)فعِْ

عىِ،ِولذلكِفهيِممنوعةِمنِالِصفِعىِ،ِوشبِْشىِ،ِوجوِْرّياِ،ِوعطِْ:املؤنثِمنها

،ِوعطفتِعىلِرجلِجوعاَن،ِِجوعانَِِجوعاُنِ،ِوأطعمتِرجاًلِِهذاِرجٌلِِ:فنقول

َِقْوِمِهِِ:ي.ِومنِشواهدِذلكِيفِالقرآنِالكريموكذاِمعِالباق َِرَجَعُِموَسىِإىَِل َوملََّا

فـِ)غضبان(ِحالِمنصوبِوعالمةِنصبهِالفتحةِِ(،120:األعراف)َِغْضَباَنَِأِسًفاِ

ِ ِالظاهرة ،ِ ِوقوله ،ِ ِاأللفِوالنون ِوزيادة ِممنوعِمنِالِصفِللوصفية ِتعاىل:وهو

َِِياط ِالشَّ ِاْسَتْهَوْتُه ِيِفَِكالَِّذي انَِِنُي َِحرْيَ ِحالِ(81:األنعام)ِاألَْرِض ِ)حريان( ِفـ ،

ِ ِالفتحة ِنصبه ِمنصوبِوعالمة ِاأللفِ، ِوزيادة ِمنِالِصفِللوصفية ِممنوع وهو

 ،ِوحريىِ.غضبىِ:اللفظنيكلِمنِومؤنثِِوالنون،

،ِإذِحليان:مثل،ِِنِالِصفِإذاِكانِالِمؤنثِلهِأصاًلِوكذلكِيمنعِالوصفِم

ِ،ِورأيتِحليانُِِهذاِرجٌلِِ:تقولِ،كثيفِاللحيةِِ:اههوِوصفِللمذكرِفقطِومعن
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ِحلياَنِ،ِوسلمتِعىلِرجٍلِحلياَن.ِرجاًلِ

 ـ الوصفية والوزن الغالب يف الفعل : 0

ِِِِ ِيفِِجييءِ:ِأيِ؛ِيفِالفعلِاغالبًِومعنىِكونِالوزن عىلِوزنِيغلبِجميئه

ِاملاألفعال ِعىل ِالدال ِاملضارع ِمهزة ِتشبه ِمهزة ِأوله ِفيًم ِيكون ِوذلك ،ِ،ِ تكلم

أعظمِ،ِوأحسنِ،ِوأفضلِ،ِوأحيسنِتصغريِ)أحسن(ِفإنِهذهِالصفاتِ:نحو

أقرأ،ِوأسيطرِ،ِأماِإذاِكانِالوزنِغريِغالبِيفِالفعلِكًمِإذاِجاءِِ:يفِالوزنِمثل

الِيعتدِبهِيفِمنعِِمِ،ِوفطِنِ،ِفإنِهذاِالوزنكرُِِ:عىلِوزنِ)فُعل(ِأوِ)فِعل(ِمثل

ِفعالِعىلِالسواءِ.ألنهِشائعِيفِاألسًمءِواألِ؛ِالِصف

الِِاوزنِالفعلِمنِالِصفِأنِيكونِوصفًِويشرتطِملنعِالوصفِالذيِعىلِِ

ِ ِ)فعىل( ِأو ِ)فعالء( ِمؤنثه ِيكون ِوإنًم ِاملؤنثِ، ِيف ِالتاء ِيقبل ،ِِأحسنِ:نحو،

ِ،ِِ:ِفضىلِ،ِوأعرجِمؤنثهِ:ِمؤنثه،ِحسناءِ،ِوحسنىِ،ِوأفضلِِ:مؤنثه عرجاء

ِ،ِوصفِمنهِللمؤنثِبالتاءأماِإذاِكانِال،ِِاعلياءِوعليِ:ِوأعىلِْحراءِ،ِ:وأْحر

ِأرملةِ.ِ:ِأرملِبمعنىِفقريِ،ِألنِمؤنثهِنحـوِ:ِفإنهِيِصف

،ِبمعنىِأنهَِلِيكنِِوضعهاِبأصلِأنِيكونِوصفًِِويشرتطِيفِالوصفِكذلك

ِ)أربع(ِاسمِللعددِيفِأصلِوضعهِ.ِ:نحو،ِثمِطرأتِعليهِالوصفيةِِاسًًمِ

ِوصفًِِِِِ ِاستعمل ِيِصِافإذا ِفإنه ِأربعٍِعىلِسلمُتِِ:ِقولنفِ،ف ،ِِِنسوة

ِ)أرنب( ِالضعِوكذلكِكلمة ِللحيوانِِ؛ِيفوصفِللرجل ِاسم ِ)أرنب( ألن

فنقول:ِهذاِ،ِاِِبأنهِأرنبِفإنِالوصفِيكونِمِصوفًِفإذاِوصفناِرجاًلِِ،ِاملعروف

ِبالِصفِ.ِرجلِأرنٌبِ
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ثمِعرضتِعليهِاالسميةِ،ِفإنِِاوأماِإذاِكانتِالكلمةِيفِأصلِوضعهاِوصفًِ

ِنحوال ِالِصفِ، ِفتمنع ِعىلِأصلها ِتكون ِ،ِِ:ِأدهمِ:ِكلمة ِاحلديد ِلقيد اسم

ِِ:وأسود نِاسمِللحيةِالسوداءِ،ِفإاهًمِيمنعانِمنِالِصفِعىلِالرغمِمنِأاهًمِداالَّ

ِعىلِاالسميةِ.

ِ ِداالًّ ِاللفظ ِكان ِفيهِوإذا ِجاز ِالوصفِ، ِمعنى ِفيه ِويالحظ ِاالسمية ِعىل

ِاألصِ:الوجهان ِيف ِاسم ِأنه ِالوصفِالِصفِعىل ِأن ِالِصفِعىل ِومنع ،ِ ل

وهوِ،ِظِفيهِمعنىِاجلدلِ)أجدل(ِِاسمِللصقرِولوحِ:متخيلِفيهِ،ِوذلكِنحو

اسمِلطائرِفيهِنقطِتشبهِاخلالِوهوِمنِعالماتِاجلًملِِ،ِو)أخيل(ثنيِاخليوط

ِوأفعى ِمعنىِالتلونِ، ِولوحظِفيه ِمعنىِِ:ِيفِاجلسمِ، ِولوحظِفيه ِللحية اسم

ِابنِمالكِ:ويفِهذاِيقولِ،ِاْليذاءِ

ِاـدَِينَلَنِاملَنعَِـةَِوقَِروفـمصَِِِِِِِِِِِيُلِوأفعــىـُلِوَأْخَِدِـوَأْجِ

قالِالشاعرو
(1)

ِ:ِ

ِالعقيلينيِيومِلقيتهـم ِطاِالقنَيِأجدَلَِبازَياالقَِِراُخِفَِِِِِِكأنَّ

ِ)أجدِِِ ِمنع ِاألصلفقد ِيف ِاسم ِأنه ِمع ِالِصف ِمن ِمنِِل( ِورسِمنعه ،

ِةِـِوهيِالقوةِـِفانضمتِإىلِوزنِالفعلِ.الِصفِأنهِضمنهِمعنىِالوصفي

                                                           

أنِالعقيلينيِيومِالقاهمِالشاعرِ:ِعنىامل،ِوِ،ِوالبيتِمنِالطويلِالقطاميِعمريِبنِشميمِ:(ِهو1)

ِ/4أوضحِاملسالكِ.ِ،ِوشبههمِبالفراخِمنِالقطاِوهوِطائرِضعيفِيفِاحلربِمهازيلِضعاف

119ِ. 
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ونظريِهذاِالبيتِقولِاآلخرِِِِ
(1)

:ِ

ِاَِعَليِكَِبَأْخَيالَفًَمِطائريَِيَومًِِِِِِِِيمتِيلِميَِباألُُمِورَِوِشَِذِرينِيَِوعِِ

ولكنِملاِملحتِ،ِفقدِمنعِ)أخيل(ِمنِالِصفِمعِأنهِاسمِللطائرِاملعروفِِِِِ

ِلِصفِهلذهِالوصفيةِاملتخيلةِووزنِالفعلِ.منعِاِ؛ِفيهِالصفةِوهيِالتلون

ِالِِِ ِومن ِالفعلالشواهد ِووزن ِالِصفِللوصفية ِمن ِالكلمة ِملنع ،ِِقرآنية

ِبَِأْحَسَنِِمنَْهاَِأْوُِردهوَهاِ:تعاىلِهلوق َِفَحيهوْا ُِحيِّْيُتمِبِتَِحيٍَّة فـِِ(،22:النساء)َِوإَِذا

ِالفتحةِ)أحسن( ِجره ِوعالمة ِبالباء ِجمرور ِممنِ؛ِاسم ِالِصفِألنه ِمن وع

ِاْلَعاملنَِيَِِأعلمَِبِِِاهللَأَوَلْيَسِِِتعاىل:ِهلووقِ،للوصفيةِووزنِالفعل ِيِفُِصُدوِر ِِبًَِم

ألنهِممنوعِ؛ِفـِ)أعلم(ِاسمِجمرورِبالباءِوعالمةِجرهِالفتحةِِ(،10:العنكبوت)

ِ ِالِصفِللوصفية ِالفعلمن ِووزن ِاخْلَِِتعاىل:ِوقوله، َِيبَْدُأ ِالَِّذي َِوُهَو ُِثمَّ ْلَق

ِ.ِ(58:الروم)ُِيِعيُدُهَِوُهَوَِأْهَوُنَِعَلْيهِِ

 واملعدول يف الوصف نوعان :  :الوصفية والعدل ـ 3

ماِكانِعىلِوزنِ)ُفَعالِ،ِوَمْفَعل(ِمنِالواحدِإىلِاألربعةِباتفاق،ِويفِ:ِأحدهما -

ِرشِ.دِ،ِإىلُِعَشاَرِومعَحِجاءِالطالبِأحاَدِ،ِوموِْ:الباقيِعىلِاألصحِ،ِيقال

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 َِواأْلَْرِضِِهللاحْلَ ًَمَواِت ِالسَّ َفاطِِر

َِوُرَباعََِِجاِعلِِ َِوُثاَلَث ْثنَى ِمَّ َِأْجنَِحٍة ُِأوِِل ُِرُساًل َكِة
ِفـ(1:فاطر)ِاملَْاَلئِ )مثنىِِ،

ِ ِورباع( ِوثالث ِأسًمء ِالفتحة ِجّرها ِوعالمة ِجمرورة ِألفاظ ِمنِ؛ ِممنوعة ألاها

ِوعطفِعليهِاآلخرانِ.ِنعتًاالِصفِللوصفيةِوالعدلِ،ِوقدِجاءِلفظِ)مثنى(ِ

نَِفَِِِتعاىل:ِيفِقولهأحوااًلِوقدِجاءتِِِِ النَِّساءَِمْثنَىِِانكُِحوْاَِماَِطاَبَِلُكمِمِّ

ِ)مثنى(ِحالِ،ِمعطوفِعلي(3:النساء)َِوُثاَلَثَِوُرَباعَِ ِفـ ،ِهِ)وثالثِورباع(،

يِْلَِمْثنَى":يفِقولهِِخرًباوجاءتِ ِاللَّ "َمْثنَىَِصاَلُة
(1)

،ِفـِ)مثنى(ِاألوىلِخرب،ِ

ِوالثانيةِتوكيدِلفظيِ.

،ِبمعنىِمغايرِ(بفتحِاخلاء))أخرى(ِأنثىِآَخرِِ:وهوِمجعِ(،ظِ)ُأَخرلفِ:ثانيهما -

ِ ِالكريمِقوله ِمنِالقرآن َِسَفٍرِِِتعاىل:وشاهده َِعىَل َِأْو ِريًضا ِمَّ ِِمنُكم َفَمنَِكاَن

اٍمُِأَخَرِ ْنَِأيَّ ٌةِمِّ ِ.(124:البقرة)َِفِعدَّ

نِ،ِغريِخرِمنِأيامِرمضاأفعدةِمنِأيامِ:ِ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،ِةفهيِمِصوفِ(بكِّسِاخلاء)خر(ِمجعِ)أخرى(ِأنثىِآخرِ)أُِ

ِِأخرٍِِوطالباٍتِِأولٍِِطالباٍتِ ِبالكِّسة ِبالِصفِواجلر ِ؛ ِهنا ِعدل ِال ألاهاِِ؛إذ

ِليستِمنِبابِالتفضيلِ.

                                                           

 .993ِصحيحِالبخاري،ِكتابِاجلمعةِ،َِباُبَِماَِجاَءِيِفِالِوْتِر،ِحديثِِ(1)
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ِأنِواْلضافةِألِمنِجمرًداِكانِإذاِوقياسهِ،ِالتفضيلِاسمِبابِمن:ِوآخر

ِأََِِوَأُخوهَُِِلُيوُسُفَِِقاُلواِِْإِذِْ:ِتعاىلِقالِ،ِوالتذكريِاْلفرادِفيهِيلتزم َِأبِينَاِإىَِلَِِحبه

ِتعاىلِوقالِ،(أحبان)ِيقلِوَل(ِأحب)ِفقالِ،(2:يوسف)ِِِمنَّا :َِِِكانَِِإِنُِقْل

ْفُتُموَهاَِوَأْمَواٌلَِِوَعِشرَيُتُكمَِِْوَأْزَواُجُكمَِِْوإِْخَواُنُكمَِِْوَأْبنَآُؤُكمِِْآَباُؤُكمِْ اَرةٌِِاْقرَتَ َِوجِتَ

َشْونَِ ِِاَهَاَتْرَضوَِِْوَمَساكِنَُِِكَساَدَهاِخَتْ (ِأحب)ِفقالِ،(54:التوبة)ِِإَِلْيُكمَِأَحبَّ

ِ.ِأحبون:ِيقلِوَل

ِ:وهو شيئان، تقوم مقام العلتني   ما مينع من الصرف لعلة واحدة :ثانًياِ-

ِفيهِألفِالتأنيثِمطلقًِ:أحدهما - ِما ِأوِممدودة ِ،ِسواءِكانتِمقصورة ويمنعِِ،ا

ِ.ِعلًًمِاِأوِ،ِوصفًِِمجًعاِاِأورصفِمصحوهباِسواءِكانِنكرةِأوِمعرفةِ،ِمفردًِ

ِِِ ِقوله ِالكريم ِالقرآن ِذلكِمن ِبَِخالَِصٍةِِِتعاىل:وشواهد َِأْخَلْصنَاُهم ا إِنَّ

ارِِ ممنوعِمنِالِصفِجمرورِوعالمةِجرهِاسمِ)ذكرى(ِِفـِ(،42:ص)ِِذْكَرىِالدَّ

ِاملقدرة ِِالفتحة َوَتَرىِالنَّاَسُِسَكاَرىِ ؛ِألنهِبدلِمنِ)خالصة(ِ.وقولهِتعاىل:

ِبُِسَكاَرىوَِ ُِهم ِفِ(،5:احلج)َِما ِحرفِجر ِالباء ِبالباءِ، وسكارىِاسمِجمرور

ِ ِاملقدرة ِالفتحة ِجره ِوعالمة ِلوجود؛ ِالِصف ِمن ِممنوع ِالتأنيثِِألنه ألف

َعىِِتعاىل:وقولهِِ،املقصورةِيفِاجلمعِ ىِاْلَقْوَمِفِيَهاِرَصْ وقولهِِ(،8:احلاقة)َِفرَتَ

ِعنيٍُِيَطاُفَِعَلْيِهمِبَِكأِِْتعاىل: اِربنِيٍَِِسِِمنِمَّ ةٍِلِّلشَّ ،42ِِ:الصافات)ِِ*َِِبْيَضاءِلَذَّ

َعَلْيُكْمِإِْذَِجَعَلِِاهللَوإِْذَِقاَلُِموَسىِلَِقْوِمِهَِياَِقْوِمِاْذُكُروْاِنِْعَمَةِِِتعاىل:وقولهِ(42ِ

اِالَِّذيَنِآَمنُوْاِِتعاىل:،ِوقولهِ(50:املائدة)فِيُكْمَِأنبَِياءِ َ الََِتْسَأُلوْاَِعْنَِأْشَياءَِياَِأهيه



- 159- 

 

ِ َِتُسْؤُكْم ِلَُكْم ُِتْبَد ِ(101:املائدة)ِإِن ِوقوله ُِفَراَدىِتعاىل:، ِِجْئُتُموَنا َِوَلَقْد

نُِدوِنِ،ِوقولهِتعاىل:(94:األنعام) ِ.(113:هود)ِِمْنَِأْولَِياءِاهللَوَماَِلُكمِمِّ

ِمم ِكانتِأو ِألفِالتأنيثِمقصورة ِإىلِأن ِباْلشارة ِعىلِوجدير ِزائدة دودة

وهذهِهيِالتيِمتنعِالكلمةِمنِالِصفِ،ِوإالِفإنِهناكِكلًمتِِ،ِأصولِالكلمة

ِليستِللتأنيث ِوهي ِممدودة ِأو ِألفِمقصورة ِمنِِ،ِاشتملتِعىل ِأصل ألاها

ُِذوْاِِمنِِتعاىل:قالِ،ُِمصىّلِعىلِوزنِ)مفّعل(ِِ:أصولِالكلمةِالِزائدةِمثل َواختَّ

َقامِِ ِإِْبَراِهيَمُِمَصِِمَّ ِتعاىل:ألنِاأللفِأصليةِ،ِوقالِِ،ِ،ِبالِصف(152:البقرة)ِىلًّ

ِِفَِراًش ِاألَْرَض َِلُكُم َِجَعَل ِبِنَاءالَِّذي ًَمء َِوالسَّ ِِ،(55:البقرة)ِا ِ(بناء)فكلمة

اءِ،ِـإنشِ:أيًضاومثلِهذاِِ،ِألنِاهلمزةِفيهاِمنقلبةِعنِأصلِالِزائدة،ِمِصوفةِ

ِدعاءِ،ِمرمىِ،ِمصطفىِ،ِمستشفى،ِمرعىِ.ِقّراءِ،َِوّضاءِ،ِ،ِالءـاءِ،ِإعـإعط

،ِمفاعل،ِأوِمفاعيلِ:ماِكانِعىلِوزنِصيغةِمنِصيغِمنتهىِاجلموعِ:والثاني -

ِوماِيشبههًمِ.

ِمنتهىِاجلموع ِبصيغة ِاملفردةِِ:واملقصود ِيفِاألسًمء ِيرد ِالتيَِل هيِالصيغة

ِسًمعِمنِالعربِإال ِأاهِاِشذوذًِعىلِوزاها ِكًم ِفهيِوزنِخاصِباجلمعِ، ِالِ، ا

كًمِيفِأبحاثِوبحوثِ،ِوآسادِوأسودِ،ِآخرِِمجًعاجتمعِ
(1)

ِ.ِ

ِعندِالنحاةِِِ ِأوِهيِكلِمجعِتكسريِبعدِألفِتكسريهِحرِ:وضابطها فانِ،

ِجواربِعىلِوزنِفواعلِ،ِوأساطريِعىلِوزن:،ِنحوثالثةِأحرفِأوسطهاِساكن

                                                           

 .2ِِ(ِالنحوِامليِّس:1)
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ِلِ.أفاعيلِ،ِوقواننيِمجعِقانونِعىلِوزنِفواعيلِ،ِوأناملِعىلِوزنِأفاع

ِ ِالكريم ِالقرآن ِذلكِيف ِشواهد ِومن :ِ َِنَصِِِتعاىل:قوله ِـَلَقْد يِفِِاهللَرُكُم

ِ َِكثرَِيٍة 52ِ:التوبة)َِمَواطَِن )ِ ِجرهِ، ِوعالمة ِ)من( ِبـ ِجمرور ِاسم ِ)مواطن( فـ

َيْعَمُلوَنَِلُهَِماِِتعاىل:ِقولهوِ،ألنهِممنوعِمنِالِصفِعىلِوزنِ)مفاعل(ِ؛الفتحةِ

َاِري َواِبَِيَشاءِِمنِحمَّ ِِتعاىل:ِوقوله،ِ(13:سبأ)َِبَِومَتَاثِيَلَِوِجَفاٍنَِكاجْلَ َولََقْدِِ

ِ ِبَِمَصابِيَح ْنيَا ِالده ًَمء ِالسَّ نَّا ِ(2:امللك)َِزيَّ اِِِتعاىل:ِوقوله، َِطرْيً َِعَلْيِهْم َوَأْرَسَل

ِ.(3:الفيل)َِأَبابِيَلِ

،ِوَلِتدخلِوًصاـمنقرفِماِجاءِعىلِوزنِ)مفاعل(ِـوكذلكِيمنعِمنِالصِِِِِِِ

)قاضِوداع(ِيفِحذفِيائهِِيفِالرفعِواجلرِجمرىَِِيَِجر)أل(ِوَلِيضف،ِفأُِِعليه

ِبتنوينِالعوض ِالرفعِِوالتعويضِعنها ِفشاهد ِيفِحالِالنصبِ، ِوتبقىِياؤه ،

ِ ِـلَِِِتعاىل:قوله َِغَواٍش َِوِمنَِفْوقِِهْم ِِمَهاٌد َِجَهنََّم ن ِمِّ فـِِ(،41:األعراف)ُِهم

ِم ِاملقدرةِعىلِالياءِاملحذوفةِ)غواش(ِمبتدأ ،ِؤخرِمرفوعِوعالمةِرفعهِالضمة

ِوالتنوينِعوضِعنهاِ.

ِِوشاهدِاجلرِقولهِتعاىلِ ،ِفـِ)ليال(ِ(1ِِ،5:الفجر)َِواْلَفْجِرِ*َِوَلَياٍلَِعرْشٍ

اسمِجمرورِبواوِالقسمِوعالمةِجرهِالفتحةِاملقدرةِعىلِالياءِاملحذوفةِألنهِممنوعِ

ِمنِالِصفِ.

ِالن ِتعاىل:وشاهد ِآِمننِيَِصبِقوله اًما َِوَأيَّ َِلَياِِلَ ِفِيَها ِفـِ(12:سبأ)ِِسرُيوا ،

إذِهوِِ؛ِألنهِممنوعِمنِالِصف؛ِ)لياِل(ِمنصوبِعىلِالظرفيةِ،ِوهوِغريِمنونِ

ِعىلِصيغةِمنتهىِاجلموعِ.
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ِكانِاحلرفانِاللذانِبعدِألفِالتكسريِمتًمثلنيِواقتضِاْلدغامِاختفاءِ وإذا

،ِوعوامِّدواّبِ،ِِ:نحو،ِفإنِذلكِالِيؤثرِيفِمنعِالِصف،ِأللفكِّسِاحلرفِبعدِا

ِ ِقال ،ِ ِِِتعاىل:وهواّم ِاْسَم ِِاهللَفاْذُكُروا َِصَوافَّ (32احلج:)َِعَلْيَها
(1)

ِفـِ ،

وهوِممنوعِمنِالِصفِ،ِ)صواف(ِحالِمنِاهلاءِمنصوبِوعالمةِنصبهِالفتحةِ

يفِِامِاحلرفنيـثرِإدغوَلِيؤ،ِوأصلهاِصواففِ،ِألنهِعىلِصيغةِمنتهىِاجلموعِ

ِمنعهاِمنِالِصفِ.

 :صرف املمنوع من الصرف -

 :قد جيب صرف املمنوع من الصرف ، وقد جيوز ، فيجب صرفه وتنوينه يف حالتني

أنِيكونِأحدِالسببنيِاملانعنيِلهِهوِالعلميةِ،ِثمِزالتِبسببِتنكريهِ،ِ:األوىل -

ثِ،ِأوِزيادةِاأللفِوالنونِ،ِأوِوبقىِبعدِزواهلاِالعلةِالثانيةِوحدهاِ،ِوهيِالتأني

وزنِالفعلِ،ِأوِالعجمةِ،ِأوِالرتكيبِ،ِأوِألفِاْلحلاقِاملقصورةِ،ِوهذهِالعلةِ

ِبالتنكريِ ِالعلمية ِتزول ِوإنًم ،ِ ِالعلمية ِزوال ِالِصفِبعد ِملنع ِتكفي ِال الباقية

ِبدليلِدخولِ) ِ(ِعليهِ؛ِألنِ)ُربَّ ِِ:فتقول،ِ(ِالِتدخلِإالِعىلِالنكراتُِربَّ ُِربَّ

ِعثًمنِصادقتِ،ِ ِفاطمةِتزوجتِ،ُِربَّ ِيزيدِأكرمتِ،ُِِربَّ ِإبراهيمِأحسنتُِربَّ

ِِِالعلميةِ.ِيوه،ِعلتيِاملنعِِىحدإلذهابِِ،ِإليهِ،ِباجلرِبالكِّسةِمعِالتنوين

ِتِإحدىِالعلتنيـرفِ،ِوبتصغريهِزالـإذاِصغرِاالسمِاملمنوعِمنِالصِ:الثانية -

ِ ِ)ُعمر( ِكتصغري ِل، ِالِصف ِمن ِممنوع ِوهو ِوالعدل ِلعلمية ُعَمري،ِِ:فيقال،

                                                           

ِقِواملعنى:ِ،ِمجعِصاّفةِ:ِصوافِ(1) ِوهي ِتعقلِالناقة ِعىلِثالثِفتأن ِوتصفها نحرِائمة

 .كذلك
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ِ ِوتصغريِ)أْحد( ِالفعلِفيقال، ِووزن ِممنوعِمنِالِصفِللعلمية ِ،ِِ:وهو ُْحيد

دلِ،ِووزنِالفعلِوبقيتِالعِ:فبالتصغريِزالتِإحدىِالعلتنيِ،ِتصغريِترخيم

ِالعلميةِ،ِوالعلميةِوحدهاِالِتكفيِملنعِالِصفِ.
ِ

 تني :وجيوز صرف املمنوع من الصرف ومنعه يف حال -

ِوقعِ:األوىل ِالكلـإرادةِالتناسبِالصوِتِبنيِالكلًمتِ،ِكًمِإذا ِنوعةـمةِاملمـتِ

ِفحينئ ِلكلًمتِمِصوفة، ِللتجيوزِرصِذٍِـجماورة ِمراعاة ِ،ناسبِبنيِجاراهتاـفها

قراءةِنافعِوالكسائيِِعِالقاعدةِ،ِمنِهذامِاوزِإبقاؤهاِعىلِمنعِالِصفِمتشيًِوجي

ِ َِأعِِْتعاىل:قوله ا َِساَلِساَلَِْتْدِإِنَّ ِلِْلَكافِِريَن َِوَسِعرًياَِنا ،ِ(4:اْلنسان)َِوَأْغاَلاًل

ِ)أغالال ِلـ ِمناسبة ِأاها ِعىل ِالقراءة ِوخرجت ِ)سالسل( ِيف وقرأِِ(،بالتنوين

الباقونِبغريِتنوينِعىلِاألصلِيفِمثلِهذهِاجلموعِ
(1)

ِتعاىل:وكقراءهتًمِقولهِ،ِ

ٍةَِوَأْكَواٍبَِكاَنْتَِقَواِريَراَِوُذلَِّلْتُِقُطوُفَهاَِتْذلِياًلِ*َِوُيَطا نِفِضَّ ُفَِعَلْيِهمِبِآنَِيٍةِمِّ

ُروَهاَِتْقِديًرا ٍةَِقدَّ ،ِبتنوينِ)قوارير(ِاألوىلِ(12ِ-14اْلنسانِ:)ِ*َِقَواِريَرِِمنِفِضَّ

ِبعدها،ِ ِالتي ِاجلملة ِآلخر ِومراعاة ،ِ ِقبلها ِالتي ِاجلملة ِآخر ِيف ِالتنوين ملراعاة

ِالثاني ِاألوىل،ونونتِ)قواريرا( ِملراعاة ِِة ِاهاية ِمنونةِوملراعاة ِفإاها ِالسابقة اآلية

أيًضا
(2)

ِ.ِ

اِِتعاىل:وكقراءةِاألعمشِيفِالشواذِقولهِِِِِِ َِودًّ َتُكْمَِواَلَِتَذُرنَّ ِآهِلَ َوَقاُلواِاَلَِتَذُرنَّ

ا ِوقد،ِِا(ويعوقًِِابتنوينِ)يغوثًِِ،ِ(53:نوح)َِواَلُِسَواًعاَِواَلَِيُغوَثَِوَيُعوَقَِوَنِّْسً

                                                           
 .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

ِجيلرَِْفَقالتِلكِالويالتِإِنَّكِمُِِِِِِِِِْاخِلدَرِخدَرُِعنيزةٍَِِوَيومَِدخلُتِ
(2)

ِ

.ِ؛ِللَضورةِالشعريةِوقيلِلقبها،ِمهِفِصفِ)عنيزة(ِبالتنوينِوهوِاسمِابنةِع

ِاِزينِالعابدين:وقولِالفرزدقِيمدحِعليًِّ

هِِِِِِِِِِجاِهَلهُِإنَِكنَتِِمةٍَِهَذاِابُنَِفاط ُِمواـدُِختِِـاُءِاهللِقِِـأنبيِبَِجدِّ

علميةِوالتأنيثِللَضورةِِللهيِممنوعةِمنِالِصفِأصاًلِفقدِرصفِ)فاطمة(ِو

ِِـِ:ِأيًضاوقولِامرئِالقيسِـِ،ِالشعريةِ

ِ ِاَِبنَيَِحزَميَِشَعبَعِبَِسوالَِكَِنقبًَِِِِِِخلييلَِهلَِترىِِمنَِظعائٍِنَِِتَبِصَّ
(3)

ِ

ِالشعريةوهيِعىلِصيغِ(ظعائن)فقدِرصفِ ِمنتهىِاجلموعِللَضورة ومنهِِ،ِة

ِهللِعنهِـِ:حسانِـِريضِاِقول

                                                           

 .2ِ/345ِِاملحيطِِ(ِالبحر1)

ِماشيةِ.ِْشحِالتِصيحِِإنكِتصريِنِراجلةِأي:ِاهلودجِ،ِومرجيل:ِواخلدر:ِ،ِ(ِالبيتِمنِالطويل5)

5ِ/558ِ. 

ِالبيتِمنِالطويل3) ِظعائن:ِوتبِص:ِ،( ِِتأملِ، ِِ،مجعِظعينة ِاملسافرة مجعِسالكةِِالك:سوِ.املرأة

ِنقبًِ ِالطريقِيفِاجلبلِ:ِاوهيِالسائرة. ِحزميِِْهو ِاخلونِ:ِ، منِأيِالصعبِِ:ِمثنىِحزمِوهو

 .3ِ/339ِاسمِموضعِ.ِْشحِابنِعقيلِِ.ِشعبعب:األرض
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َِوروُحِالُقدِسَِليَسَِلُهِكِفاءُِِِِِِِِِِِِِاـفينِاهللنُيِـَوِجربيٌلَِأم

مثلِكلمةِ)عصائب(ِ،ِوقدِيضطرِالشاعرِإىلِجرِاالسمِبالكِّسةِمنِدونِتنوينهِ

ِيفِقولهِ:

ِعَصائُبِطريِهتتديِبعصائــِبِِِِِِِحلقِفوَقهمِإَذاَِماَِغَزواِباجُليشِِ

ِائب(ِبالكِّسةِمراعاةِهلاِيفِآخرِاألبياتِ.ِِفقدِجرِالشاعرِكلمةِ)عص

ِرِوتكونـرفِأوِاقرتنِباأللفِوالالمِفإنهِجيـإذاِأضيفِاملمنوعِمنِالصِ:تنبيه

نَساَنِيِفَِأْحَسِنَِتْقِويمٍِِِتعاىل:عالمةِجرهِالكِّسةِ،ِكًمِيفِقولهِ ِاْْلِ َِِلَقْدَِخَلْقنَا

ِِ(،4:التني) ِالكِّسة ِ)أحسن(ِجمرورةِوعالمةِجره ِفـ ِوقعِمضافًِ؛ ِ،ِوقالِألنه ا

ِاملََْساِجدِِـُتَباِشَِِواَلِِِ:تعاىل ِيِف َِعاكُِفوَن َِوَأنُتْم ِفـِ(128ِ:ِالبقرة)ُِِروُهنَّ ،

ِألنهِمقرتنِباأللفِوالالمِ.ِ؛ِكِّسة)املساجد(ِاسمِجمرورِوعالمةِجرهِال

ِ

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ* 
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 ددــالع

 

،ِأوِلبيانِاألصيلويقالِلهِالعددِ،ِاليشءِِهوِماِوضعِلبيانِكمية تعريف العدد:ِ-

،ِوثالثِ،ِورابعِ....ِِنحو:ِأولِ،ِوثانٍِ،ِترتيبِاملعدودِويقالِلهِالعددِالرتتيبيِ

 وهكذا.

ِبينهمِواحدِواثنان:ِـ العددان: 4 ِوما اِـالواحدِواالثنانَِيالفانِالثالثةِوالعرشة

ِيفِحكمني:

َوَماِ﴿ِمعِاملؤنثِ،ِكًمِيفِقولهِتعاىلِانرانِمعِاملذكرِويؤنثذكَِّأاهًمِيُِِ: أحدهما -

ِ ِإاِلَّ ِإَِلٍه َِواِحٌدِِمْن ِ)ِ﴾ِإَِلٌه ِتعاىلِ(،83املائدة: ْأِنِ﴿ِ:وقوله ِالضَّ ِِمَن َِأْزَواٍج َثًَمنَِيَة

ِ)ِ﴾اْثننَْيِِ ِاْثنََتنْيِِقَِ﴿:تعاىلِوقولهِ(،143األنعام: َِأَمتَّنَا نَا َِربَّ ﴾َوأَِِاُلوا ِاْثنَتنَْيِ ِْحَيْيَتنَا

ِ(.11ِغافر:)

ِوبنيِمِالثاني: - ِبينهًم ِاجلمع ِوكذلكِالِجيوز ،ِ ِهلًم ِالِمتييز ِفالِأاهًم ،ِ عدودمها

ِ،ألنِ)رجل(ِتفيدِاجلنسيةِوالوحدةِوذلكِ؛والِاثنانِرجالنِيقال:ِواحدِرجل،ِ

ِو)رجالن(ِتفيدِاجلنسيةِوشفعِالواحدِفالِحاجةِإىلِاجلمعِبينهًم.

ِمنِثالثةِإىلِعرشة:ِـ العدد املفرد: 0

ِيذ ِاملذكر ِاملعدود ِمع ِويؤنث ،ِ ِاملؤنث ِاملعدود ِمع ِكر ِتعاىل، ِقوله  :نحو

﴿ِ ُِحُسوًما اٍم َِأيَّ َِوَثًَمنَِيَة َِلَياٍل َِسْبَع َِعَلْيِهْم َرَها ِ)ِ﴾َسخَّ ِتعاىلِ(،8احلاقة: ِ:وقوله

َِيوِْ﴿ َكَِفْوَقُهْم َِعْرَشَِربِّ َِثًَمنَِيةٌَِوحَيِْمُل ىَلِعَِِ﴿ :عاىلوقولهِت(،18ِاحلاقة:ِ)ِ﴾َمئٍِذ

ِِحَجٍجَِفإِنِْ اَِأْنَِتْأُجَرِِنَِثًَمِِنَ ِ(.58القصص:ِ)ِ﴾َأمْتَْمَتَِعرْشً



- 166- 

 

واملعتربِيفِتذكريِالعددِوتأنيثهِهوِاملفردِيفِاملعدودِالِاجلمعِ،ِفتقول:ِثالثةِ

ِآية.ِ:ْحاماتِ،ِبالتاءِألنِاملفردِْحامِ،ِوثالثِآياتِ،ِمنِغريِتاءِألنِاملفرد

اللفظِمؤنثةِيفِاملعنىِجازِتذكريِالعددِوتأنيثهِوإذاِكانتِالكلمةِمذكرةِيفِ

كرةِيفِاللفظِ،ِمؤنثةِيفِمعهاِفيقال:ِثالثِأنفسِ،ِوثالثةِأنفسِ،ِألنِالنفسِمذ

ونحوِكلمةِ)شخص(ِيقال:ِثالثِشخوصِ،ِوثالثةِشخوصِ،ِكأنكِ،ِاملعنى

ِومنهِ ِواألنثىِ، ِتطلقِعىلِالذكر ِالكلمة ِألن ِرجال؛ ِوثالثة ِثالثِنساء تقول:

ِمرِبنِأيبِربيعة:قولِع

ِِكاِعبانُِِِشخوصٍَِِثالُثَِِِِِِِأتَّقيُِكنُتَِِمنِدونَِِجِمَنّيَِفكانَِ َِوُمعِِصُ

يلِقولهِفيًمِفقال:ِثالثِشخوصِمنِغريِالتاءِ؛ِألنهِكنىِبهِعنِالنساءِبدل

ِومنهِقولِالشاعر:،ِعبانِومعِصابعد:ِك

ِرــالعشمنِقبائلهاِِيءوأنتِبرِِِِِِِنِــأبطِرُِـاِهذهِعْشِـًوإنِكالب

بدليلِقولهِفيًمِِ،ِ؛ِألنهِكنىِبالبطنِعنِالقبائلِفقال:ِعرشِأبطنِبغريِالتاء

ِبعد:ِمنِقبائلهاِالعرش.

ِ،اِبًمِيدلِعىلِالتذكريوليسِمسبوقًِ،ِانِاملعدودِاسمِجنس،ِأوِاسمِمجعوإذاِكِِِِ

ِ ِوثالثبنفسهِعىلِمذكرِأحلقناهِباملؤنثِ،ِفنقول:ِثالثِمنِاْلبلِ،ِِوَلِيكنِداالًّ

تسعةِرهطِ،ِوثالثةِنفرِ،ِفإنِداللةِالرهطِِ:وأما،ِِمنِالبطِ،ِومخسِمنِالغنم

،ِومعرفةِاسمِاجلنسِاملذكرِواملؤنثِمرجعهاِِولذاِأنثِالعدد؛ِوالنفرِعىلِمذكرِ

ِسبقِبوصفِيدلِعىلِالتذكريِيراع ِوإذا هذاِِىإىلِالسًمعِونصِاملعاجمِعليه،

ِبطِ،ِوأربعةِفحولِمنِاْلبل.فيقال:ِثالثةِذكورِمنِال،ِالوصفِيفِالعددِ
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يميزِالعددِاملفردِمنِثالثةِإىلِعرشةِبجمعِمضافِإىلِالعددِ متييز العدد املفرد: -

ِ ِباْلضافة ِجمرور ِفهو ،ِ ِالسابقة ِيفِاألمثلة ِاسمِِدائًًمِكًم ِاملعدود ِكان ِإذا ِوأما ،

ْرَبَعًةَِفُخْذِأَِِ﴿ :جنسِ،ِأوِاسمِمجعِفاألكثرِأنِجيرِبــِ)ِمنِ(ِكًمِيفِقولهِتعاىل

ِ ُهنَّ َِفُِصْ باْلضافةِكًمِيفِقولهِِجمروًراوقدِيأِتِِ(،520البقرة:ِ)ِ﴾إَِلْيَكِِمَنِالطَّرْيِ

َليَْسِِ":ِِ(صىلِاهللِعليهِوسلم)وقولهِِ،﴾َِرْهطٍِِتِْسَعةُِِاملَِْدينَةِِِيِفَِِوَكانَِِ﴿ِ:تعاىل

ِِمَنِاِْلبِلِِ ُِدوَنِمَخِْسَِأَواٍقَِصَدَقٌة،َِوَلْيَسِ،َِوَلْيَسِفِيًَمِِفِيًَمُِدوَنِمَخِْسَِذْوٍدَِصَدَقٌة

َِأْوُسٍقَِصَدَقةٌِ ِمَخَْسِة ُِدوَن "فِيًَم
(1)

ِ،ِوالذودِمنِاْلبل:ِماِبنيِالثالثةِإىلِالعرشةِ،

 وهيِمؤنثةِالِواحدِهلاِمنِلفظها.

إذاِحذفِاملعدودِمعِالعددِاملفردِفاملعتربِــِحينئذِــِ :احلكم إذا حذف املعدود  -

ِمنِحيثِا ُِصِِ،ِلتذكريِوالتأنيثنوعه ِوقِمتِمخسةفيقال: أي:ِِ؛ِتِأربًعام،

عدودِمعِاملِه،ِوقدِالِيراعىِالتذكريِوالتأنيثِفيجوزِتذكريِمخسةِأيامِوأربعِليالٍِ

ِ ِاملذكر ِتعاىل، ِقوله ِيف ِكًم بَّْصَنِ﴿: َِيرَتَ َِأْزَواًجا َِوَيَذُروَن ِِمنُْكْم ْوَن ُِيَتَوفَّ َوالَِّذيَن

َِأْربَِ ِأَِبَِأْنُفِسِهنَّ اَعَة وكًمِيفِقولهِِ،ِوعرشةِأيامِ:أيِ(،534البقرة:ِ)ِ﴾ْشُهٍرَِوَعرْشً

ِِمنَِشّوالٍِ"(ِ:ِصىلِاهللِعليهِوسلم) "َمْنِصاَمِرمضاَن،ِثمَِأتَبَعُهِبِِستٍّ
(2)

أي:ِ،

ِوست(ِحنيِحذفِاملعدود. نِ)عرشديستةِأيامِ،ِفقدِذكرِالعد

ِاملفردِـ املائة واأللف ومضاعفاتهما: 3 ِبالعدد ِالتمييزِِيلحق ِجر ِحيث ِمن ــ

ِجمروًراباْلضافةِــِاملائةِواأللفِومضاعفاهتًمِ،ِفكًمِكانِمتييزِالعددِاملفردِمجًعاِ

                                                           

 .1448ِ،ِحديثِرقمَِِباُبَِزَكاِةِالَوِرِقِ،ِكتابِالزكاةِ،ِ(ِصحيحِالبخاري1)

 .5433ِ،ِحديثِرقمِِصومِستِةِأياٍمِِمنِشوالبابِيفِ،ِكتابِالصومِ،ِ(ِسننِأيبِداود5)
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إالِأاهًمِالِ،ِباْلضافة،ِفكذلكِاملائةِواأللفِيكونِمتييزهاِمفرًداِجمروًراِباْلضافة

وألفِصةِ،ِكًمِيقال:ِمائةِقِيتأثرانِبتذكريِاملعدودِِأوِتأنيثهِ،ِفيقال:ِمائةِكتابِ،

ِِمنُْهًَمِ﴿ِ:وألفِامرأةِ،ِقالِتعاىل،ِرجلِ َِواِحٍد ُِكلَّ َِفاْجلُِدوا اِِن َِوالزَّ انَِيُة ِِماَئَةِالزَّ

ِ.(529البقرة:ِ)ِ﴾امٍَِقاَلَِبْلِلَبِْثَتِِماَئَةِعَِِ﴿ِ:وقالِتعاىلِ(،5النور:ِ)ِ﴾َجْلَدٍةِ

ِوقدِشذِمتييزِاملائةِبمفردِمنصوبِكًمِيفِقولِالشاعر:

ِاءـدِذهبِاللذاذةِوالفتـفقِِِِِِِِِِاـالفتىِمائتنيِعامًِإذاِعاشِ

َوَلبُِثواِيِفَِكْهِفِهْمِ﴿ِ:ِكًمِيفِقراءةِْحزةِوالكسائيوقدِتضافِإىلِاجلمعِقلياًلِ

ِبإضافةِاملائةِإىلِسنني.ِ(،52الكهف:ِ)ِ﴾اْزَداُدواِتِْسًعاَثاَلَثِِماَئٍةِِسننَِيِوَِ

ِأحدِعرشِواثناِعرش:ِـ العددان: 1

ِه ِوالتأنيثحكم ِمنِحيثِالتذكري ِالعددين ِتذكرًياِ:ذين ِاملعدود ِيطابقان أاهًم

ِ ِوتأنيثًا ِتعاىل، َِيا﴿ِ:قال ِأِلَبِيِه ُِيوُسُف َِقاَل َِكْوَكًباِِإِْذ َِعرَشَ َِأَحَد َِرَأْيُت ِإِِنِّ َأَبِت

َِساِجِدينَِ ِِِل َِرَأْيُتُهْم َِواْلَقَمَر ْمَس ِ)ِ﴾َوالشَّ ِتعاىلِ(،4يوسف: ِِعدَِّ﴿:وقال َةِإِنَّ

ِِعنَْدِ ُهوِر َِشْهًراِيِفِكَِتاِبِِاهللالشه َِعرَشَ نِيرِالعددفقدِذكَِِّ(،32التوبة:ِ)ِ﴾اهللاْثنَا

ِألنِاملعدودِمذكر.؛ِيفِاآليتنيِالكريمتنيِ

َةِ﴿ :كًمِيفِقولهِتعاىل،ِعدودِاملؤنثِويؤنثانِمعِامل َِعرْشَ ِاْثنََتا َفاْنَفَجَرْتِِمنُْه

ِِ(،20البقرة:)ِ﴾ْينًاعَِ ِونقول ِسورة: ِِحفظتِإحدىِعرشة ِهوِ، ِكًم ومتييزها

َةَِأْسَباًطاُِأمَمًا﴿ِ:،ِوأماِقولهِتعاىلِظِمفردِمنصوبمالح ِ﴾َوَقطَّْعنَاُهُمِاْثنََتْيَِعرْشَ

ِحمذوفِتقديرهِ(،120األعراف:) ِــ ِهنا ِــ ِالتمييز ِ،ِِياثنتِ:ِفإن ِفرقة عرشة

ِا(:ِحال.وِ)أممًِ،ِعرشة(ِِيبدلِمنِ)اثنتِ:ا(أسباطًِو)
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ِ ِمبنِ:إعراهبًموأما ِعرش( ِ)أحد ِِيفإن ِدائًًم ِاجلزأين ِفتح ِعىل ِمركبِ؛ ألنه

ِمزجيًِّ ِأحتركيًبا ِجاء ِفأقول: ِبالعوامل؛ ِفالِيتأثر ِِدِعرشِرجاًلِا، ورأيتِأحدِ،

ِ،ِوأماِ)اثناِعرش(ِفإنِاجلزءِاألولِمنهِ،ِوسلمتِعىلِأحدِعرشِرجاًلِعرشِرجاًلِ

ِ،ِنقول:ِدائًًمِعىلِالفتحِِي(ِمبن)اثنا(ِمعربِإعرابِاملثنىِ،ِواجلزءِالثاِنِ)ِعرش

ِ،ِوسلمتِاجلائزةِالثنىِعرشِ نجحِاثناِعرشِطالًباِ،ِوكرمتِاثنىِعرشِمتفوًقا

ِوكذلكِ)اثنتاِعرشة(.ِ،ِمتفوًقا

ِتبنىِعىلِفتحِِداد من: ثالثة عشر إىل تسعة عشر:ـ األع 5 ِاملركبة ِاألعداد هذه

اِللمعدودِ،ِوأماِاجلزءِالفًِاجلزأينِ،ِواجلزءِاألولِمنِ)ثالثةِإىلِتسعة(ِيكونِخم

ِتذكريًِ ِيطابقِاملعدود ِفإنه ِدخلِاالمتحانِثالثةِالثاِنِ)عرشة( ِفنقول: ،ِ ِوتأنيًثا ا

ِ:،ِوسلمتِعىلِتسعةِعرشِطالًبا.ِونقولطالًباعرشِطالًباِ،ِوقابلتِمخسةِعرشِ

ِِتِْسَعةََِِعَلْيَها ﴿ِ:قرأتِمنِالقرآنِمخسِعرشةِسورةِ،ِقالِتعاىل أي:ِ،ِِ﴾َِعرَشَ

ِ،ِفــِ)عليها(ِجارِوجمرورِيفِحملِرفعِخربِمقدمِ،ِوِ)تسعةِعرش(ِمبتدأِم لًكا

أنِالتمييزِمعِالعددِاملركبِِواملالحظِ،رفعِبنيِعىلِفتحِاجلزأينِيفِحملمؤخرِم

ِكًمِيفِأحدِعرشِواثنىِعرش.،ِمفردِمنصوبِ

 من عشرين إىل تسعني: ـ ألفاظ العقود 6

ِتكونِبلفظِواحدِمعِاملعد ِاألعداد ِإعراهباِهذه ِوأما ِاملذكرِأوِاملؤنثِ، ود

ِوبالياءِِرفًعافتعربِإعرابِمجعِاملذكرِالساَلِبالواوِ ،ِوأماِمتييزهاِِاِجرًِّوِنصبًا

ِمنصوب ِمفرد ِتعاىلِ،ِفهو َِثاَلِ﴿ِ:قال َِوفَِصاُلُه ُلُه َِشْهًراَوَْحْ ِاألحقاف:)ِ﴾ُثوَن
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ِهَِوَواَعْدَناُِموَسىَِثاَلثنَِيَِلْيَلًةِ﴿:ِوقالِتعاىل(،12ِ ِِميَقاُتَِربِّ َِفَتمَّ َوَأمْتَْمنَاَهاِبَِعرْشٍ

َِأْربَِ َِلْيَلًة ِتعاىلِ(،145األعراف:)ِ﴾ِعنَي َِسْبِعنَيِ﴿ِ:وقال َِقْوَمُه ُِموَسى َواْخَتاَر

ْجَفةُِ ُمِالرَّ َِأَخَذهْتُ ْمِ﴿وقالِتعاىل:ِِ(،122األعراف:)ِ﴾َرُجاًلِملِِيَقاتِنَاَِفَلًمَّ اْسَتْغِفْرِهَلُ

ْمَِأْوِاَلَِتْسِ ْمِإِْنَِتْستَْغِفْرِهَلُ ًةِتَْغِفْرِهَلُ ِ(ِ.20التوبة:ِ)ِ﴾َسْبِعنَيَِمرَّ

 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 ِمنِتأنيًثاوِتذكرًيافالعددان ِواألعداد ِإىلِِ، ثالثة

لفظِواحدِب،ِأماِالعقدِنفسهِ)املعطوف(ِفإنهِِتأنيًثاوِتذكرًياالفِاملعدودِختتسعةِ

،ِوإحدىِوعرشونِ،ِأوِِامعِاملذكرِواملؤنثِ،ِنقول:ِنجحِواحدِوعرشونِطالبًِ

ِطالبة ِوعرشون ِوعرشوِواحدة ِواثنان ِطالبًِ، ِواثنتانِان ِطالبةِ، ،ِوعرشون

،ِوستنيِقصةِايفِالنحوِ،ِوتشملِمخًسِِالًدِتضمِمكتبتيِاثننيِوتسعنيِجمِ:ونقول

ِتعاىل َِوِِلَِ﴿ِ:قال َِنْعَجًة َِوتِْسُعوَن ِتِْسٌع َِلُه َِأِخي َِهَذا ِإِنَّ َِواِحَدٌة ص:ِ)ِ﴾َِنْعَجٌة

،ِو)له(ِجارِوجمرورِِ،ِو)تسعون(ِمعطوفِعليهِفــِ)تسع(ِمبتدأِمؤخرِ(،53

ِصوب.ــِمعِالعددِاملعطوفِمفردِمنِأيًضاخربِمقدمِوالتمييزِــِ

فيقال:ِِ(فاعل)وماِبينهًمِاسمِفاعلِعىلِوزنِِـ جيوز أن يصاغ من اثنني إىل عشرة 7

وثالثِورابعِإىلِعاْش،ِويكونِحكمهِمنِحيثِالتذكريِوالتأنيثِاملطابقةِِثانٍِ

ِللمعدودِ ِم؛ ِفإنه ِلفظِ)واحد( ِأما ِعىلِهذاِألنهِوصفِ، وضوعِمنِأولِأمره

ِحوِيأِتِعىلِاألوجهِالتالية:وماِصيغِمنِالعددِعىلِهذاِالن،ِِاللفظ
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الثِ،ِورابعِ،ِوثِثانٍِِ:اِفيقال،ِليفيدِاالتصافِبمعناهِجمردًِِاـ أن يستعمل مفرًد 4

ِ ِتعاىلِنحو... َِفَكذَِّ﴿:قوله ِاْثننَْيِ ِإَِليِْهُم َِأْرَسْلنَا ِبَِثالٍِثِإِْذ ْزَنا َِفَعزَّ ا يس:ِ)ِ﴾ُبومُهَ

َتَِوالَِْأَفَرأَِ﴿:وقولهِتعاىلِ(،14 ِالالَّ ىِْيُتُم ِاأْلُْخَرىَومَِِ*ُعزَّ ِالثَّالَِثَة النجم:ِ)ِ﴾نَاَة

19ِ،50.ِ)ِ

ِالعددليِـ استعماله مع أصله الذي صيغ منه 0 ِبعضِهذا ِاملوصوفِبه ِأن ،ِفيد

واحدِمنِالثالثةِ،ِويفِِ:أي:ِواحدِمنهًمِ،ِوثالثِثالثةِ،ِأيِ،ِفيقال:ِثاِنِاثنني

ُهِ﴿:نحوِقولهِتعاىل،ِهذهِاحلالةِجيبِإضافتهِإىلِأصلهِ َِفَقْدَِنَِصَ وُه َِتنُِْصُ ِاهللإاِلَّ

ِاْثنَِ َِثاِِنَ َِكَفُروا ِالَِّذيَن َِأْخَرَجُه ِاْلَغارِِإِْذ ِيِف ا ِمُهَ ِإِْذ ِ)﴾نْيِ ِقولهِ(40التوبة: ِونحو ،

ِ﴿ِ:تعاىل ِ(ِ.83املائدة:ِ)﴾الُِثَِثاَلَثٍةِثَِِاهللَلَقْدَِكَفَرِالَِّذيَنَِقاُلواِإِنَّ

ِفنقولِفيد معنى التصيريلي هـ أن يستعمل مع ما دون 3 ،:ِِ ِرابعِثالثة ِهذا ِ:أي،

ُِهَوَِرابُِعُهْمِِ﴿:لثالثةِأربعةِ،ِومنهِقولهِتعاىلِاصرّيِمُِ َماَِيُكوُنِِمْنَِنْجَوىَِثاَلَثٍةِإاِلَّ

ُِهَوَِساِدُسُهْمِ فــِ)رابعهمِ،ِوسادسهم(ِأي:ِرابعِِ(،8املجادلة:ِ)﴾َواَلِمَخَْسٍةِإاِلَّ

قدِجاءِالعددانِيفِاآليةِمضافنيِإىلِالضمريِ،ِوجيوزِأنِ،ِوسادسِمخسةِ،ِفِثالثة

ِموصوفِ ِأو ِحال ِأو ِعنه ِخمرب ِأو ِاستفهام ِأو ِنفي ِعىل ِواعتًمده ِالعدد ،ِينون

،ِ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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 البالغة علوم

 

 . علم البيان ا:أوًل -

ِ.ِحايضمعنىِالبيانِيفِاللغة:ِالكشفِواْل :تعريفه  -

لتعبريِعنِاملعنىِالواحدِبطرقِكيفيةِاِعلمِيعرفِبهِ:فهوِاه يف االصطالحأما معن -

 خمتلفةِيفِوضوحِالداللةِعليه.

ِِِِِ ِالواحد ِملمًِِّ"كاجلود"فاملعنى ِكنت ِإذا ِيمكنك ِبـمثاًل ِالفنِا ِهذا مسائل

فتارةِِرقِخمتلفةِيفِوضوحِالداللةِعليه؛بأصولهِوقواعدهِأنِتؤديهِمنِطِاـمًِـعال

ِ ِفتقول: ِالتشبيه ِطريق ِاْلفاضة"من ِيف ِكالبحر ِحممًدِفتشِ"حممد ِبالبحرِبه ا

رأيتِبحًراِعىلِ"وتارةِعنِطريقِاالستعارة،ِفتقول:ِ،ِِقهِبهِيفِهذاِاملعنىوتلح

،ِثمِتستعريِلفظِالبحرِلهِِفتشبهِحممًداِبالبحرِيفِاْلفاضةِ"فرسِيداعبِأقرانه

ِكًمِستعرفهِبعد.

فإنِكثرةِالرمادِتدلِِ"حممدِكثريِالرماد"،ِفنقول:ِِوتارةِعنِطريقِالكناية

ِالطبخعىلِك ِإحراقِاحلطبِالدالةِعىلِكثرة ِاألكلة،ِِثرة ِتدلِعىلِكثرة ،ِوهذه

ِدليلِاجلود فهذهِالرتاكيبِالثالثةِ،ِِكنايةِعنِاجلودِرةِالرمادِحينئذٍِ،ِفكثِوهذا

ِ.اِهوِاجلودِتؤديِمعنىِواحًدِ

هوِهذاِاْليرادِللمعنىِالواحدِيفِالرتاكيبِاملختلفةِيفِوضوحِِوموضع هذا الفن: -

ِالداللة.

ِ.والكناية،ِواملجازِ،ِالتشبيهِِ: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 -

ِبأداةِمذكورةِأوِمقدرةِلغرضِيقصدهِاملتكلم.

 هي :، وأركان التشبيه أربعة  -

ِ.حلاقهِبغريهإه:ِهوِاألمرِالذيُِيرادِشبِّـُ(ِامل1)

ِ.هِبه:ِهوِاألمرِالذيِيلحقِبهِاملشبه(ِاملُشب5ِّ)

ِالوصفِاملشرتكِبنيِالطرفني3) ِهو ِالشبه: ِوجه ِويكونِيفِ( ِبه،ِِ، املشبه

ِ.أقوىِمنهِيفِاملشبهِ

ُِدِ(ِأداةِالتشبيه:ِهيِاللفظِالذيِي4َِ) ِ،ِويربطِاملشّبهِباملشّبهِبه،ِعىلِالتشبيهِله

 ينقسمِالتشبيهِإىلِعدةِأقسامِهي:ِ: قسام التشبيهأ -

 :من حيث الطرفني : التقسيم األول -

ِبإحدىِاحلواسِاخلمسِالظَّاهرةِنيفإماِأنِيكونِطرفاهِحسينيِأي:ِمدرك

والذوقِواللمس(ِ.ِمثالِذلكِفيًمِيدركِبحاسةِِالتيِهيِ)البِصِوالسمعِوالشم

ِِ"وجهِهندِكالبدر،ِوشعرهاِكالليل"البِص:ِ ِيدركِبحاسةِالذوقِمثل، ِ:وما

ِ."لعابهِكالعسل،ِوْشابهِكاحلنظل"

ِ ِاخلياِل ِاحلِسِالتشبيه ِالتشبيه ِيف ِويدخل ِمدركةِِ:وهو، ِكانتِأجزاؤه ما

ِشاعر:باحلسِولكنِهيئتهِاملركبةِالِوجودِهلاِمثلِقولِال

ِقيـِِِـوكأّنِحُمِ ِالشَّ ْدَِِِِِِِمرَّ َبِأوِتصعَّ  ِقِإذاَِتَصوَّ

َِنِعىلِِرماٍحِِمنَِزَبْرَجْدِِِِِِِِْرِِـِوتُِنشـأعالُمِياق
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ِعىل ِوهتبط ِتعلو ِوهي ِالنعًمن ِشقائق ِمنِِشبهت ِاخلَضِبأعالم سيقااها

ِخيالِيفِالإِهلاِوجودِالِبهِاملشبهِفصورةِ،ْحرِمنشورةِعىلِرماحِخَضأياقوتِ

ِيعةِوتدركِبالبِص.الطبِيفِموجودةِهاجزاءأِولكنَِِّ،الشاعر

ماِأنِيكونِطرفاهِعقلينيِأي:ِمدركنيِبالعقل،ِكًمِتقولِيفِتشبيهِالعلمِإو

ِفالطرفانِيفِاملثالنيِعقليان.ِ"اجلهلِكاملوت"و،ِِ"العلمِكاحلياة"واجلهل:ِ

يفِتشبيهِاخللقِالكريمِكًمِتقولِِ،ماِأنِيكونِاملشبهِعقليًّاِواملشبهِبهِحسيًّاإو

ِ.ِ"قِالصبحلِْرأيِكفَِ"قِالصبحِلِْوِالرأيِبفَِ،ِِ"خلقِكالعطر":بالعطر

الكريمِِِقِلُِكتشبيهِالعطرِباخُلِِ،ِواملشبهِبهِعقليًّاِ،ِماِأنِيكونِاملشبهِحسيًّاإو

ِ.ِ"عكسِاملثالِالسابق"

بيشءِماِالِيدركِهوِوالِمادتهِِ:وهوِ،لحقِبالتشبيهِالعقيلِالتشبيهِالومهيويُِ

كرؤوسِِ،دركَِلِيدركِإالِهباِأُِلعدمِوجودهِولوِِ؛ِاخلمسِالظاهرةِمنِاحلواس

ِتعاىل:ِالشياطني ِيفِقوله يَاطنِيِِ﴿ِ، ِالشَّ ُِرُءوُس ُه َِكَأنَّ ، (22الصافات:)ِ﴾َطْلُعَها

ِ:ِالقيسِامرئِقولِوأنيابِاألغوال

ُِمَضاِجِعيِ يفه ِكأنياِبَِأْغَوالُِِِزْرٌقِِوَمْسنُوَنةٌِِِِِِِِِأَيْقُتُلنيَِواملرَْشَ

ِاملَِِِِ ِاملصنـالسيِ:يِفِهرْشَ ِالشـف ِمشارف ِيف ِِامـوع ِالدقيقةِـاملشب، ِاحلراب ه

ِلوِِ،ِالِوجودِهلاِيفِاخلارج،ِوهيِِواملشبهِبهِأنيابِاألغوالِ،نونةـاملس ولكنها

ِوجدتِألدركتِبحاسةِالبِص.
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ِا، باعتبار إفراد الطرفني وتركيبهما  :التقسيم الثاني - ِهبذاِوينقسم لتشبيه

ِىلِأربعةِأقسامِهيِ:إاالعتبارِ

،ِومهاِإماِأنِيكوناِمطلقنيِعنِالتقييدِبنحوِوصف،ِأن يكون طرفاه مفردين -1

،ِأوِيكوناِمقيدينِبيشءِمماِذكر،ِأوِيكونِأحدمهاِإضافة،ِأوِحال،ِأوِظرفِأو

ِمقيًداِواآلخرِمطلًقا.

يدانِكًمِر،ِواملقَِّكالدهِِرٌِغِْلسهم،ِوثَِكاِظٌِفاملفردانِاملطلقانِكًمِيفِقولك:ِهلاِحَلِِِِِِِ

يفِتشبيهِمنَِلِحيصلِمنِسعيهِعىلِنتيجةِبالناقشِعىلِاملاءِفاملشبهِهوِالساعيِ

نقشهِعىلِصفحةِِدِبأنَِّاملقيَِّواملشبهِبهِهوِالناقشِِ،ِبنتيجةِِتِأِْدِبأنِسعيهَِلِيَِاملقيَِّ

مقيدِقولِابنِاملعتزِيصفِ،ِواملشبهِبهِِومثالِماِفيهِاملشبهِمطلق،ِالِأثرِلهِِاملاء

ِالشمس:

ِوقِاجلبلِِـتِفاِبَدِـملاِرأيتهِِِِِِِِِّلِـيفِكفِاألَشِِرآةِِمسِكاملِِوالّشِ

يريدِأنِيشبهِالشمسِيفِحركتهاِالِّسيعةِاملتصلة،ِوإْشاقهاِاملتموجِباملرآةِيفِيدِ

ِ ِوهو ِفاملشبه ِِ"الشمس"املرتعش، ِبيشء ِمقيد ِغري ِمفرد ِوهوِ، ِبه واملشبه

،ِواملشبهِبهِِومثالِماِفيهِاملشبهِمقيد،ِِدِبكونهِيفِيدِاملرتعشمقيِِّمفردِ"املرآة"

ِبالشمسِ ِكفِاألشل ِيف ِاملرآة ِتشبيه ِالقيد: ِعن ِمطلق ،ِ ِتقول: اللؤلؤِ"وكًم

وهوِِ"بالثغر"ِبكونهِمنظوًماِوهوِمقيدِ"اللؤلؤ"ففيهِتشبيهِ،ِِ"املنظومِكالثغر

ِ.ِمطلق

ِاعر:كًمِيفِقولِالشِ،ِأن يكون طرفاه مركبني -5
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ِصفوفِصالةِقامِفيهاِإمامهاِِِِِِِهِوراءَِِاًلِوالنجومُِــكأنِسهي

ِم ِوالنجوم ِهيئةِسهيل، ِتشبيه ِقائمِيصيليريد: ِإمام ِهبيئة ِوراءه والناسِِصطفة

،ِواملشبهِِفاملشبهِمركبِمنِسهيلِومنِالنجومِوراءهِ،ِخلفهِصفوفِمرتاصة

ِِخلفه.بهِمركبِكذلكِمنِإمامِقائمِيفِحمرابهِومنِصفوفِاملصلني

ِ؛ِكقولِالشاعر:ِ،ِواملشبهِبهِمركًباأن يكون املشبه مفرًدا -3

ِِنَِّأَِوكَِ ِدبِأوِتصعَِّإذاِتصوَِِِِِِِِِِِِّيِقِقِِحممرِالشَّ

ِدٍَِجِرِْبَِنِزَِمِِِاٍحِمَِعىلِرِِِِِِِِِِِِنَِرِشِنُِِياقوٍتِِأعالمُِ

ِعىلِ ِاملنشورة ِالياقوت ِبأعالم ِوتصعده ِتصوبه ِحال ِالزهر ِيشبه ِأن يريد

واملشبهِبهِمركبِمنِ،ِِ"الشقيق"فاملشبهِمفردِوهوِِ،ِنِزبرجدرءوسِرماحِم

ِأعالمِياقوتِورماحِمنِزبرجد.

ِ،ِواملشبهِبهِمفرًدا؛ِكقولِأيبِمتامِيصفِالربيع:أن يكون املشبه مركًبا -4

ِقَِتَِِبيَِّاحِِـاَِصِيَِ ِروََِّصِتُِِيَفِكَِِوهِاألرضُِِجِياِوُِرَِتًََِِِِِِِِِِمِـكُِيِْرَِظَِياِنَِصَّ

ِرمِِـقِْوِمُِـًمِهُِـَّأنـاِفكبَِرِهـهرِالزَِِِِِِِِِِِِهِابََِشِِْدًِساِقَِـمِِْشِمُِِاًرااِاَهَِـيرَِتَِ

هِخَضةِالزهرِءيئةِالنهارِاملرشق،ِوقدِخالطتِضويريدِالشاعرِأنِيشبهِه

ِقمرهمتالقا ِبليلِبزغ ِفتضاءلِضوؤه ِتألقتِشمسهِِ،ة، ِمركبِمنِاهار فاملشبه

وتقييدهِبالوصفِ،ِ"ليلِاملقمرال"واملشبهِبهِمفردِوهوِ،ِومنِزهرِنابتِيفِالرباِ

ِاملذكورِالِينايفِإفراده.

ِأِيم الثالث باعتبار تعدد الطرفنيالتقس - ِتعدد ِأو ِأىلِإحدمها ِأربعة ِقسام ِ:هي،

ِ:ِومجعِ،ِوتسويةِ،ِ،ِومفروقِملفوف
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ِبهاتـىِباملشؤتَِثلهِبأنِيُِـمعِكلِطرفِمعِمـ،ِوجيِاهـددِطرفـ:ِأنِيتعفامللفوف -

ِباملشبهات ِثم ِِأواًل، ِثانيًا ِهبا ِاصطيادِ، ِبكثرة ِامرئِالقيسِيصفِعقاًبا كقول

ِالطيور:

ِلدىِوكرهاِالعنابِواحلشفِالباِلِِِِِِِوبِالطريِرطًباِويابًساِلُِقُِِأنَِّكَِ

ِواللونِ ِواملقدار ِالشكل ِبالعنابِيف ِالطري ِقلوب ِمن ِالطري ِالرطب شبه

ِومجعِ ِالثالثة، ِباحلشفِالباِلِيفِهذه ِاليابسِالعتيقِمنها بنيِاملشبهنيِيفِوشبه

ِهب ِاملشبهني ِوبني ِاألول، ِاملِصاع ِالثاِن ِاملِصاع ِيف ِترى"ًم ِ"كًم وسميِ،

أي:ِضمِِ"فيًمِمثلنا"ألنهِمنِاللفِوهوِالضم،ِوقدِلفِاملشبهانِِ"ملفوًفا"

ِبعضهًمِإىلِبعضِكًمِلفِاملشبهانِهبًمِكذلك.

ِجيِواملفروق: - ِبأن ِمعِصاحبه ِكلِطرفِمنهًم ِوجيمع ِطرفاه، ِيتعدد ِكلِأن مع

ِكقولِاملتنبي:،ِمشبهِمعِمشبهِبهِ

ِوفاحتِعنرًباِورنتِغزاالِِِِِِِِبدتِقمًراِومالتِغصنِبانِ

وقدهاِبالغصن،ِورحيهاِبالعنرب،ِوطرفهاِبالغزال،ِ،ِفقدِشبهِوجههاِبالقمرِ

وسمىِمفروًقا؛ِألنهَِلِجيمعِفيهِبنيِاملشبهاتِعىلِحدة،ِوالِبنيِاملشبهاتِهباِ

ِ.األولِبلِفرقِبينهًم،ِفوضعِكلِمشبهِبهِبجوارِمشبههِكذلكِكًمِيفِالقسمِ

ِأنِيتعددِاملشبهِدونِاملشبهِبهِكًمِيفِقولِالشاعر:ِوالتسوية:-

ِاِلــاِكالليــمـكالهِِِِِِِِِِِِِدغِاحلبيبِوحاِلِـص

ِآلِلـالـيِكــعـوأدمِِِِِِِِِِِاءِـفــــرهِيفِصــوثغ
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هِـ،ِوشبِوادـهِباللياِلِيفِالسدغِحبيبـشبهِالشاعرِيفِالبيتِاألولِحالهِوص

فاملشبهِفيهًمِمتعددِ،ِيفِالبيتِالثاِنِأدمعهِوثغرِحبيبهِبالآللئِيفِالصفاءِوالتألقِ

ىِفيهِبِوسميِتشبيهِالتسوية،ِدونِاملشبهِبهِ نيِشيئنيِيفِإحلاقهًمِبيشءِ؛ِألنهِسوَّ

ِ.ِواحد

ِكًمِيفِقولِالشاعر:أنِيتعددِاملشبهِبهِدونِاملشبهِعكسِتشبيهِالتسوية؛ِِواجلمع: -

ِداــاَبتَِمزيــــِنِإَِليِهِملَاَِأصـِـِِِِِِِِسَتزاَدتِِمَنِاحُلسذاتُِحسٍنَِلوِاِِِِِِ

ِلينًاَِوالِرئُمَِطرفًاَِوجيداـِِِِِِِِِـَفِهَيِالَشمُسِهَبَجًةَِوالَقضيُبِال َِغضه

ِ ِأشياء: ِبثالثة ِاملرأة ِهذه ِالثاِن ِالبيت ِيف ِالشاعر وهيِِ"الشمس"شبه

ِوِكوكبِاملعروفال ِِ"القضيب"، ِِ"الغصن"وهو ِالغزالِ"الرئم"و، ِ،وهو

ِ ِهو ِواحد ِيشء ِِ"ذاتِاحلسن"فاملشبه ،ِ ِترى ِكًم ِمتعدد ِبه ِواملشبه وسميِ،

ِتشبيهِاجلمعِالجتًمعِشيئنيِأوِأشياءِيفِمشاهبةِيشءِواحد.
 

 هي : وينقسم بهذا االعتبار إىل أقسام متعددة، التقسيم الرابع باعتبار وجه الشبه  -

ىلِقسمني:حتقيقي،ِإنقسمِِيفِالطرفنيِويوِمتخياًلِأاِمنِحيثِكونهِِمتحققًِ:اأوًل -

ِكًمِتقول:ِ،بهِفيهِقائًًمِبالطرفنيِحقيقةـيقي:ِأنِيكونِوجهِالشـفالتحق،ِيلـوختيي

يفِِ"اْلْشاق"وجهِهندِكالبدرِوشعرهاِكالليل،ِفوجهِالشبهِبنيِالطرفنيِهوِ

ِوكالِاملعنينيِقائمِبالطرفنيِعىلِوجهِاحلقيقة.ِ،يفِالثاِنِِ"والسواد"األولِ

ِيوالتخي ِإالِختياًل ِبأحدمها ِبالطرفنيِأو ِقائًًم ِأالِيكونِالوجه ِيل: وهوِأنِيثبتهِ،

ِكقولِالشاعر:،ِاخليالِبجعلِغريِاملحققِحمقًقاِ

ِصفراقكِأَِرَِنِفِِحيلِمِِميِنَِْسِجِِِِِِِِِدِوَِْسِظيِأََِحِرِكَِـعِْنِلهَِشِاِمَِيَِ
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ِوليسِموجوًداِيفِاملشبهِبهِحقيقةِ،"السواد"الشعرِواحلظِهوِِبهِبنيـفوجهِالش

ِقيل:ِياِمنِلهِحظِكح،ِ؛ِألنِاحلظِليسِمنِذواتِاأللوانِِبلِختياًلِ ظيِـفإذا

ِكانِمثااًلِملاِيكونِفيهِوجهِالشبهِيفِالطرفنيِمتخياًل.ِأسود

،ِومنزلِِحد:ِواِإىلِثالثةِأقسامِ-ِأيًضا -ينقسمِالتشبيهِباعتبارِالوجهِ :اثانًي -

ِ،ِومتعدد.ِِمنزلةِالواحد

-ِِ ِتعدد ِوال ِتركيبِفيه ِال ِما ِكالوردِ"كاحلمرة"فالواحد: ِخده ِقولك: ِ،يف

ِفوجهِالشبهِيشءِواحدِ.،ِيفِقولك:ِالعلمِكالنورِِ"كاهلداية"و

ِالعقلِمنِعدةِِ- ِانتزعها ِكانِالوجهِفيهِهيئةِمركبة، ِما ِالواحد: واملنزلِمنزلة

ِكقولِالشاعر:،ِدِمنهاِعىلِانفرادهِوجهِشبهِأمور،ِبحيثِالِيصلحِواح

ًمِءَِكِدرَهمٍِ ِاجٍةِزرقاءَِـىلِديبـُملقًىِعِِِِِِِوالبدُرِيفِكبِدِالسَّ

ِ ِالشبه ِترى"فوجه ِهيِظهورِصورةِِ"كًم ِأشياء ِمنِعدة ِاملركبة ِاهليئة جمموع

ِمستديرة ِمرشقة ِيفِرقعِبيضاء، ِزرقاء، ِمبسوطة ِوالِيصحِِة جعلِ"بالغة"،

ِذهـبيهِالطرفنيِيفِهـتشِ:؛ِألنِالقصدِاألشياءِوجهِشبهِعىلِحدةِواحدِمنِهذه

ِعة.ـئةِاملجتمـاهلي

ِ،ماِكانِوجهِالشبهِفيهِعدةِأمورِجعلِكلِمنهاِوجهِشبهِعىلِحدةِواملتعدد:ِ-

ِو ِواللون، ِالطعم، ِأمسِيف ِأكلناها ِكالتي ِالفاكهة ِهذه ِيفِقولك: ِ،الرائحةكًم

ِيصل ِكلِمنها ِمتعددة ِأمور ِالشبه ِعىلِانفرادهفوجه ِشبه ِإذِِحِأنِيكونِوجه ؛

ليسِالقصدِتشبيهِالطرفنيِيفِهيئةِمركبةِمنِهذهِاألمور،ِبلِيفِكلِواحدِمنهاِ

ِعىلِحدة.
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ِِإىلِثالثةِأقسام:ِ-ِأيًضا -ارِالوجهِينقسمِالتشبيهِباعتب :اثالًث -

ِباحلسِمفأيما كان وجه الشبه فيه حسيًّا  -4 ِمدرًكا ِأوِ: ِمركًبا، ِأو ِكان رًدا

ِركبـوامل،ِِدرـهِكالبـ:ِلهِوجِيفِقولكِ"راقـشكاْلِ"فاملفردِاحلِسِِ،ِتعدًدام

ِاحلِس:ِكقولِالشاعر:

ِابتداعُِِنَِّهُِـينبََِِحِنِاَلِـنَسِِِِِِِِاهاَِجِبنيِدُِِومَِـُجِالنَِِّأنَِّكَِوَِ

ِيفِ ِمضيئة ِمرشقة ِأشياء ِوجود ِمن ِاحلاصلة ِاهليئة ِهو ِالشبه ِوجه ِأن نجد

ِعِالوجهِاملركبِاحلِسِمنِطرفنيِمركبني.جوانبِيشءِمظلم،ِفهناِقدِانتز

ماِتقدمِيفِتشبيهِفاكهةِبأخرىِيفِالطعم،ِواللون،ِوالرائحة.ِِواملتعددِاحلِس:ِ-

يدركِاألولِمنهاِ،ِومجيعهاِحِسِ،ِفوجهِالشبهِكلِواحدِمنِهذهِاألمورِالثالثةِ

ِ،ِوالثاِنِبحاسةِالبِص،ِوالثالثِبحاسةِالشم.ِبحاسةِالذوق

ًِباِأوـانِأوِمركـرًداِكـبالعقلِمفِ:ِمدرًكاأيليًّا ـبه فيه عقـالشأن يكون وجه  -0

ِمتعدًدا.

ِجومِِِكالنُِايِبِصَحِأَِ":ِ(صىلِاهللِعليهِوسلم)يفِقولهِِ"كاهلداية"فاملفردِالعقيلِِ-

ِبَِ ِأهيِّ ِاهتَِيتَُِدِاقتَِم "ميتَُِدِم
(1)

ِِ"كاجلرأة"وِ، ِكاألسد ِعمر ِقولك: ِيف فوجهِ،

ِكِبيشءِمنِاحلواس،ِوإنًمِيدركِبالعقل.الشبهِيفِهذينِاملثالنيِالِيدر

ِواملركبِالعقيلِكقولِالشاعر:ِ-

                                                           

ِلآلجري1ِ) ِالرشيعة )ِ ِخملوقتان، ِوالنار ِاجلنة ِوالتصديقِبأن ِكتابِاْليًمن ِمَجِيِعِ، َِفْضِل ِِذْكِر َباُب

َحاَبِةِ ِاهللََُِّعنُْهمِْ)الصَّ  .122ِ،ِحديثِرقمِِ(َريِضَ
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مضاِءِبالنارِِِِِِِِِاملُستجرُيِبعمرٍوِِعنَدَِكرَبتِِهِ ِكاملُسَتجرِيِِمنِالرَّ

ِهوِأرض؛ِ ِاحلاصلةِمنِااللتجاءِمنِالضارِإىلِما ِفيهِهوِاهليئة ِالشبه فوجه

ِ ِبه ِاالنتفاع ِيف ِطمًعا ِمم، ِاهليئة ِيدركوهذه ِالعقيلِكقولك:ِِ،ِبالعقلِا واملتعدد

فوجهِالشبهِكلِواحدِمنِهذهِاألمورِِ،ِحممدِكأبيهِيفِشجاعته،ِوحلمه،ِوإيًمنه

ِالثالثةِواجلميعِمماِالِيدركِبغريِالعقل.

كًمِيفِوجهِالشبهِاملتعددِِ-بعضه حسي وبعضه عقلي -أن يكون الوجه خمتلًفا  -3

ِوجسامته ِيفِطوله ِبآخر ِرجاًل ِِكأنِتشبه ،ِ ِوشهامته ِوكرمه ِكلِ، ِالشبه فوجه

،ِكًمِِ،ِواآلخرينِعقليانِغريِأنِاألولنيِمنهاِحسيان،ِواحدِمنِهؤالءِاألربعةِ

ِترى.

ِوغريِمتثيل.،ِ:ِمتثيلِمنيـبيه باعتبار الوجه إىل قسـينقسم التش :ارابًع -

ِأمورِِ- ِمركبةِمنِعدة ِهيئة ِفيه ِالشبه ِكانِوجه ِما ِفالتمثيل: ِكانِهذاِح، سيًّا

ِومثلهِقولِالشاعر:،ِِجهِأوِعقليًّاالو

ِأْجِ ِاطِأزرقـىلِبِسـرنِعـدرٌرُِنثِِِِِِِِِِجومِلوامًعارامِالنِهـوكأنَّ

،ِمنثورةِيفِرقعةِِهوِاهليئةِاملركبةِمنِصورِبيضِمرشقةِ-ِأيًضا -فوجهِالشبهِ  

ومثالِالوجهِالعقيلِقولهِتعاىلِيفِِ،ِوكلهاِأشياءِحسيةِكًمِترى،ِمبسوطةِزرقاءِ

ِْحَيِْمُلوَهاَِكَمَثِلِِ﴿بيهِحالِاليهودِبحالِاحلًمر:ِتش ََِل ُِثمَّ ِالتَّْوَراَة ُلوا َمَثُلِالَِّذيَنُِْحِّ

ًَمِرِحَيِْمُلَِأْسَفاًرا
ِِةِمنِأمورِعقليةـئةِمركبـبهِهيـفإنِوجهِالش(،2ِ:اجلمعة)ِ﴾احْلِ
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ِ،ِمعِمعاناةِالكدِيفِحتمله.ِ،ِبأبلغِِنافعِهيِحرمانِاالنتفاع

التمثيل:ِماَِلِيكنِالوجهِفيهِهيئةِمنتزعةِمنِمتعددِبأنِكانِأمًراِواحًداِوغريِِ-

ِمتعدًدا ِالنغم"ِ،ِأو ِكحسن ِالبالبل،ِِ"فاألول ِبتغريد ِصوتِحسن ِتشبيه يف

ِبالسيفِِ"كاملضاء"و ِالعزيمة ِيفِتشبيه ِفيهِ، ِالشبه ِيكونِوجه ونحوِذلكِمما

ِتركيبِفيه ِال ،ِ ِواحًدا ِتشبيهِ،ِشيًئا ِيف ِكًم ِالطعمِوالثاِن ِبأخرىِيف ،ِِفاكهة

،ِفإنِوجهِالشبهِكلِواحدِمنِهذهِالثالثةِالِاهليئةِاملركبةِمنهاِِواللونِ،ِوالرائحة

ِعىلِماِسبقِبيانه.

فهمِالِيفرقونِفيهِ،ِماِتقدمِيفِتشبيهِالتمثيلِهوِمذهبِمجهورِالبيانينيِ تنبيه: -

ركبةِمنِعدةِأمور،ِفاملدارِفيهِعندهمِعىلِأنِيكونِهيئةِم،ِبنيِاحلِسِوالعقيلِ

ِحسيةِكانتِأوِعقلية.

 إىل قسمني: مفصل، وجممل. - أيًضا -ينقسم التشبيه باعتبار الوجه   :اخامًس -

خالدِكاألسدِشجاعةِِبذكرِوجهِالشبهِعىلِطريقتهِمثل:ماِرصحِفيهِفاملفصل:  -

 .وِيفِالشجاعةِأ

ِنوعان:وهوِ،ِماَِلِيِصحِفيهِبذكرِوجهِالشبهِعىلِطريقتهِِواجململ: -

ِِ-أ ِواخلاصة ِالعامة ِإدراكه ِيف ِيستوي ِظاهر ِبالفحم، ِالشعر والقدِِ،ِكتشبيه

ِِ،ِبالغصن ِبالبدر ِوالوجه ِاملثلِمنِالوضوح، ِالشبهِيفِهذه ِبحيثِالِِفأوجه ،

ِ.ِحتتاجِإىلِإعًملِفكر
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مثالهِماِروي:ِأنِفاطمةِبنتِاخلرشبِِ،خفيِحيتاجِيفِفهمهِإىلِتأملِونظرِ-ب

:ِأهيمِأفضل؟ِفقالت:ِهمِكاحللقةِاملفرغةِالِِبنيهاِاألربعةاألنًمريةِسئلتِعنِ

:ِهمِيفِتناسبهمِيفِالرشفِوالشجاعةِوعدمِِتريدِأنِتقول،ِيدرىِأينِطرفاهاِ

،ِبحيثِيمتنعِتفضيلِأحدهمِعىلِاآلخرِكاحللقةِاملتصلةِاجلوانبِِتفاوهتمِفيهًم

ِيفِالصورة ِمتناسبة ِأجزاءها ِوِفإن ِطرًفا ِتعينيِبعضها ِيمتنع ،ِ ِوسًطا ،ِبعضها

وقدِأشعرِبهِقوهلا:ِ،ِِ"التناسبِالكيلِاخلاِلِعنِالتفاوت"فوجهِالشبهِإًذاِهوِ

ِِ"الِيدرىِأينِطرفاها" ِفوقِمتناولِمداركِِخفيِدقيقِ"كًمِترى"وهوِ، ،

ِ.ِوالِيدركهِإالِمنِارتفعِمنهمِإىلِطبقةِاخلاصةِ،العامة

ِ : الركن الرابع من أركان التشبيه األداة - ِلفظ ِالتشبيهوهي ِمعنى ِعىل ِيدل

ومثلِالكافِكلِماِيفيدِمعنىِاملشاهبةِواملًمثلةِ،ِِحممدِكالبدرِ:مثلِ،ِكالكاف

ِ ِوشبه"كلفظ ِكمًمثل،ِِ"مثل ِالتشبيه ِمعنى ِيفيد ِمما ِاملشتقة ِالفاعل وكأسًمء

،ِتقول:ِهندِمثلِالغزالِوحممدِشبهِالغًمم.ِوتقول:ِهيِِ،ِومضاهٍِِومشابهِوحماك

،ِومضاهيِالنجمِباْلضافةِيفِِ،ِوحماكيِالغيثِمشابهِالغًممِ،ِوهوِمماثلةِالغزال

 مجيعها.

وماِشاكلهاِمنِاألسًمءِاملضافةِملاِبعدهاِأنِيليهاِاملشبهِِ"الكاف"واألصلِيفِِِِ

ُِظُلًَمٌتِ﴿أوِتقديًراِكقولهِتعاىل:ِِ"كًمِمثلنا"بهِلفظاِ ِفِيِه ًَمِء َِكَصيٍِّبِِمَنِالسَّ َأْو

فاملشبهِبهِيفِاآليةِقدِوِلِِ،(19)البقرة:﴾ُلوَنَِأَصابَِعُهْمِيِفِآَذااِهِمَِْوَرْعٌدَِوَبْرٌقِجَيْعَِ

وقدِيليهاِغريِاملشبهِبهِإذاِكانِ،ِِالكافِتقديًراِواألصل:ِأوِكمثلِذويِصيب

ِاِلكنِــعليهِاِبمفردِداّلِـ:ِهيئةِمنتزعةِمنِأمورَِلِيعربِعنهِأي،ِاملشبهِبهِمركًباِ
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ِتلكِبرشطِأنِيذكرِبعدِالكافِونح ِاألمورِالتيِانتزعتِمنها ِبعضِهذه وها

ْبِلَِ﴿كًمِيفِقولهِتعاىل:ِ،ِاهليئةِ ًَمِءِـَوارْضِ ْنيَاَِكًَمٍءَِأْنَزْلنَاُهِِمَنِالسَّ َياِةِالده ُهْمَِمَثَلِاحْلَ

َياُحِ ِالرِّ َِتْذُروُه َِهِشيًًم َِفَأْصَبَح ِاأْلَْرِض َِنَباُت ِبِِه فليسِِ(،42)الكهف:﴾َفاْخَتَلَط

ِتش ِكافِاملراد ِبه ِاملشبه ِفيه ِوِل ِمما ِاملثال ِهذا ِيكون ِحتى ِباملاء ِالدنيا ِحال بيه

ِبابتسامتهاِ ِواغرتاره ِاْلنسان ِعىل ِإقباهلا ِيف ِالدنيا ِحال ِتشبيه ِاملراد ِبل التشبيه

ِالكاذب ِوطالئها ِهبجتهاِِاخلادعة ِواحّماء ِنعيمها، ِزوال ِيعقبِذلكِمن ِوما ،

،ِوتبتسمِزهرتهِثمِالِيلبثِِخَضته،ِيغذيهِاملاءِفتنَضِِونضارهتاِبحالِالنبات

ِالزهرةِأنِتنطفئِهذهِالنَضة ،ِويتحولِالنباتِالنَضِالبهيجِإىلِِ،ِوتذبلِهذه

ِالشبهِهوِاهليئةِاحلاصلةِمنِ،ِِمِتذروهِعواصفِالرياحِكأنَِلِيكنهشي ووجه

ِوهناء ِوفناءِحسنِوهبجة ِتلفِوشقاء ِيعقبه ،ِِ َِيِلِ، َِل ِبه ِاملشبه فأنتِترىِأن

ِِ"املاء"لكنِوليهاِيشءِيتعلقِبهِوهوِِ"اهليئةِاحلاصلة"ِالكاف؛ِألنه إذِهوِ،

ِأحدِأجزاءِاهليئةِاملذكورة.

ِ.يهاِاملشبهِعكسِالكافِوأخواهتاالدالةِعىلِالتشبيهِأنِيلِ"كأن"واألصلِيفِِ-

ِاْلَياُقوُتَِواملَْْرَجانُِ﴿ومثلِقولِاهللِتعاىل:ِ ُنَّ فضمريِالنسوةِِ(،22)الرْحن:﴾َكَأاهَّ

يفِهذاِحلكمِكلِماِلهِمعموالنِِ"كأن"ومثلِ،ِِبهِوماِبعدهِهوِاملشبهِبههوِاملش

ا،ِتقول:ِماثلِأوِيًمثلِخالدِأسًدِ،ِمنِاألفعالِأوِاألصنافِاملفيدةِملعنىِالتشبيهِ

ِ ِعيلِحامتًا ِيشابه ِأو ِوشابه ِالطيبِ، ِأبا ِحياكيِشوقي ِوحاكىِأو فالذيِوِلِ،

ِ.ِ"املشبه"األفعالِيفِهذهِاملثلِهوِ
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  : تقسيم التشبيه باعتبار األداةسيم اخلامس : التق -

 . ينقسم التشبيه بهذا االعتبار إىل قسمني: مرسل، ومؤكد

تِفيهِاألداةِلفظًاِفمثالِماِذكرِ،ماِذكرتِفيهِاألداةِلفًظا،ِأوِتقديًراِفاملرسل: -

ِاملُْْنَشآُتِيِفِاْلَبْحِ﴿ِقولهِتعاىل: َواِر ِاجْلَ َِكاأْلَْعاَلمَِِوَلُه ومثالِماِِ،(54ن:ِالرْح)﴾ِر

َحاِبِوَِ﴿ِقولهِتعاىل:ةِقدرتِفيهِاألدا ِالسَّ َِمرَّ وكقولك:ِِ،(22)النمل:ِ﴾ِهَيِمَتُره

إذاِقدرتِيفِنفسكِأنهِعىلِِ"ووشيهِويشِالطاووس"،ِِ"سجعهِسجعِاحلًمم"

ألنهِأرسلِعنِِ؛وسميِمرساًلِ،ِِمعنىِالكاف،ِوأنِاملشبهِمثلِاملشبهِبهِالِعينه

ِوِتقديرهاِ.أبذكرِاألداةِِدعوىِاحتادِالطرفني

ِوُتنُويِسِِواملؤكد: - ِهبا، ِالتِصيح ِترك ِأي: ِوتقديًرا ِلفًظا ِاألداة ِتركتِفيه ما

ِ ِالكالم ِنظم ِيف ِأيًضاتقديرها ِمبالغة ِبه ِاملشبه ِعني ِاملشبه ِبأن ِإشعاًرا ِ؛ ومنِ،

ِ:التشبيهِاملؤكد:ِماِأضيفِفيهِاملشبهِبهِإىلِاملشبهِومنِذلكِقولِالشاعر

ِاملَْاءِِـىلِجُلَِـِلِعـَذَهُبِاألَِصيِِِِِِْعَبُثِبِاْلُغُصوِنِوقدَِجَرىِوالّريُحِتَِ ِنْيِ

هِـهِبهِإىلِاملشبـثمِأضافِاملشب،ِاءِـاءِوالصفـاءِبالفضةِيفِالنقـشبهِالشاعرِامل

ألنهِأكدِِ"مؤكًدا"وسميِالتشبيهِ،ِِفِاألداةِوتناسيهاِيفِنظمِالكالمحذِبعد

أنِاملشبهِهوِاملشبهِبهِالِيتميزِأحدمهاِعنِاآلخرِو،ِوقررِبدعوىِاحتادِالطرفنيِ

ِيفِيشء.

 :التشبيه البليغ -

ِبالغة  ِوهوِأرقىِأنواعِالتشبيه ِالشبه، ِووجه ِاألداة، ِحذفتِفيه وسببِ هوِما

هذهِالتسمية:ِأنِذكرِ)الّطرفني(ِيوهمِاحتادمها،ِوعدمِتفاضلهًم،ِفيعلوِاملشبهِإىلِ
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داةِفيفيدِضعفِماِذكرِاألأ،ِيفِقوةِالتشبيهِبالغةِمستوىِاملشبهِبه،ِوهذهِهيِامل

رهِـيدِالتشبيهِوحصـقيدِتـنِذكرِالوجهِيفيأكًمِ،ِهِباملشبهِبهِـدمِحلاقـشبهِوعامل

ِ:ومنِذلكِقولِاملتنبيِيفِسيفِالدولةِ،ِِيفِجهةِواحدة

َِباكتعليِمِسيِفِالّدْولةِالّطعَنِوالَْضَِِِِِِِِِِدَِنْفَسهُِـُرّبُِغالٍمَِعّلَمِاملَْجِــفَِ

ِاـاِفكاَنِالّسيَفِوالَكّفِوالَقْلبَِـكفاهِِِِِِِِِإذاِالّدْوَلُةِاستكَفْتِبِهِيفُِملِّمٍةِِِِ
 

شياءِبالسيفِيفِالقطعِوالكفِيفِالتِصفِأشبههِيفِالبيتِالثاِنِبثالثةِِفقد

التيِيدلِِِالتشبيهِداةأمهلِأشاعرِلكنِالِ،والعطاءِوالقلبِيفِالشجاعةِواملضاء

ِعىلِ ِِنأوجودها ِبهأاملشبه ِمنِاملشبه ِالشبه ِالشبهِأوِ،ضعفِيفِوجه مهلِوجه

ِليدلِعىلِمشاركةِاملشبهِللمشبهِبهِيفِمجيعِالصفاتِالِيفِصفةِواحدة.ِ

ِ ِأومن ِما ِالبليغ ِالتشبيه ِأنواع ِبه ِاملشبه ِفيه ِذهبِإضيف ِمثل: ِاملشبه ىل

اِبهِمصدرًِِنِيكونِاملشبهأِ:أيًضاومنِأنواعهِ،ِِالعافيةِورداءِاملاءِوجلنياألصيلِ

ِ.ِسداألِكإقدامِاقدمًِإِمأقدِيأاِللنوعِمثلِإقدامِاألسدِمبينًِ

ِمنِصورِ: التشبيه الضمين - ِبهِيفِصورة ِواملشبه ِاملشبه ِالِيوضعِفيه هوِتشبيهٌِ

،ِبلِيلمحِاملشبهِواملشبهِبه،ِويفهًمنِمنِاملعنى،ِويكونِاملشبهِبهِِالتشبيهِاملعروفة

ِ:ِالشاعرِقولِمثل،ِدِإىلِاملشبهِمكانِماِأسنإبرهانًاِعىلِِدائًًمِ

ِتِإيالمُِميِّاِجُلرٍحِبِِيهِمَِـِِِِِِِِِــِِِلواُنِعَِلِاهلَِهُِْسِنِيَِنِهَيُِمَِ

تأَلِله،ِوليسِهذاِاالدعاءِ،ِوالِيِأيِإنِالذيِاعتادِاهلوان،ِيسهلِعليهِحتّمله

ِيفِغريِرصاحة،ِ؛ِباطاًلِ ِويفِذلكِتلميحِبالتشبيه ،ِ ِجرحِالِيتأَل ِامليتِإذا ألن
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نهِ)تشابٌه(ِيقتيضِالتَّساوي،ِإبلِِ؛ِىلِصورةِمنِصورِالتشبيهِاملعروفةيسِعول

ِوأماِ)التشبيه(ِفيقتيضِالتفاوت.

  :التشبيه املقلوب -

فتعودِفائدتهِإىلِاملشبهِ،ِوبالعكسِ–اِبهِ،ِفيجعلِاملشبهِمشبهًِِقدُِيعكسِالتشبيه

ِالشب ِوجه ِيف ِبه ِاملشبه ِمن ِوأظهر ِأتم ِاملشبه ِأن ِالدِّعاء ِبه، ِذلكِِ-ه ويسمى

ِ:كقولِالشاعر،ِ)بالتشبيهِاملقلوب(

َتُهِـوَبَداِالَصِ ِغرَّ ُِيْمَتَدُحِِِحنيَِِاخَلليفةِِِهُِـَوْجِ     باُحِكأنَّ

ِشبهِغرةِالصباح،ِبوجهِاخلليفة،ِإهيامًاِأنهِأتمِمنهاِيفِوجهِالشبهِ

ِالتش ِواْلوهذا ِاالفتنان ِمظاهر ِمن ِمظهٌر ِِبداعبيه ِكقوله ِعنِ، ِحكاية تعاىل

َباإِنَِّ﴿ِ:فارالك ِيفِمقامِأنِالرباِمثلِالبيعِعكسواِ(،582البقرة:ِ)ِ﴾ًَمِاْلَبْيُعِِمْثُلِالرِّ

ِالبيع ِمن ِأحّل ِعندهم ِالربا ِأن ِالغرِذلكِْلهيام ِألن ِوه، بح ِأثبُتِـضِالرِّ و

ِ،ِفيكونِأحقِباحللِعندهم.ِيفِالرباِمنهِيفِالبيعِاوجودًِ

 :بالغة التشبيه -

ِإ ِعأن ِينطوي ِالتشبيه ِحتركِسلوب ِالتي ِواألرسار ِاللطائف ِمن ِكثري ىل

ِ.حاسيسِواملشاعرِوهتزِالعواطفِاأل

 وتستخلص بالغة التشبيه يف النقاط التالية : -

ِ ِالتأثري ِقوة ِإو، ِاملعقول ِجمسمةبراز ِصورة ِثوبِإوِ،ِيف ِاملعنوي لباس

ستارِعنِورفعِاألِ،ِصابةِاملعنىإوِ،ِواملبالغةِ،ِحيضاواْلِ،ِجيازاْلوِ،املحسوس

ِوتقريبِاملرادِوعرضهِيفِصورةِمشوقةِ.ِ،ِقائقاحل

ِِِِِِِ*ِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِ* 
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ِاجملاز اللغوي

اِبهِاللفظِالذيِنقلِمنِمعناهِسموِجيوزه،ِإذاِتعداهمشتقِمنِجازِاليشءِ:ِاجملاز -

ِ.،ِواستعملِليدلِعىلِمعنىِغريه،ِمناسبِلهاألصيلِ

ِوِويف االصطالح: - عِلهِيفِاصطالحِالتخاطبُِضِهوِاللفظِاملستعملِيفِغريِما

ِ.ِةِمنِإرادةِاملعنىِالوضعيمعِقرينةِمانعِلعالقةٍِ

ِِوالعالقة: -

(ِبنيِاملعنيني،ِهيِاملناسبةِبنيِاملعنىِاحلقيقيِواملعنىِاملجازي،ِقدِتكونِ)املشاهبة

ِتكونِغريها ِِوقد ِ)استعارةإف، ِفاملجاز ِ)املشاهبة( ِكانتِالعالقة الِفهوِإوِ(،ذا

ِ)جمازِمرسل( ِقدِتكونِلفظية،ِوا، ِاملعنىِاحلقيقي، ِمنِإرادة ِهيِاملانعة لقرينة:

ِ.ِحاليةِكًمِسيأِتِوقدِتكون

ِباالستعارةِِ:إىل أربعة أقسام وينقسم اجملاز - ِمفرد ِوجماز ِمرسل، ِمفرد جماز

ِوجيريانِيفِالكلمة» ِمركبِب« ِوجماز ِوجمازِمركبِمرسل، وجيريانِ»االستعارة

ِ.انِصفِإىلِ)املجازِالّلغوي(ومتىِأطلقِاملجاز،ِ،ِ«ِيفِالكالم

 .« اجملاز العقلي»و (،وأنواع اجملاز كثرية: أهمها )اجملاز اللغوي  -

لمةِيرادِهباِنِكلِكأسنادِبمعنىِنِاملجازِالعقيلِجيريِيفِاْلأِ:والفرقِبينهًم

ِ ِِاألصيلاملعنى ِإلكن ِاألإسنادها ِالكلمة ِالعقلىل ِيمنعه ِعقيل واملجازِِ،خرى

ِيفِاألاللغويِيك ِالكلًمتِألفاظِون ِو ،ِ ِخالفِاملأبمعنى ِبالكلمة ِيراد عنىِنه

ِ.ِاألصيل
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ِبنيِ اجملاز املفرد: - ِلعالقة ِيفِغريِاملعنىِالذيِوضعتِله ِاملستعملة ِالكلمة هو

ِمعِقرينةِمانعةِمنِإرادةِاملعنىِاألول.،ِاملعنىِاألولِوالثاِنِ

ِواملعنىِاملقصود.هيِاملناسبةِبنيِاملعنىِاملوضوعِلهِباللفظ،ِِوالعالقة فيه: -

ِاملعنىِ :وقرينته - ِغري ِباللفظ ِأراد ِأنه ِعىل ِدلياًل ِاملتكلم ِجيعله ِالذي ِاألمر هي

الرجلِاجلريءِيفِقولك:ِمعنىِاملستعملِيفِِ"األسد"املوضوعِله،ِمثالِذلكِلفظِ

ِفرس ِعىل ِأسًدا ِِ،رأيت ِِ"النبات"وكلفظ ِيف ِاملستعمل ِقولك:ِمعنى ِيف املاء

ِنباًتا ِالسًمء ِفكِ،أمطرت ِلفظي ِمن ِوالنبات"ل ِكلمةِِ"األسد ِألنه ِمفرد؛ جماز

ِله ِيفِغريِاملعنىِاملوضوع ِِمستعملة ِبنيِاملعنيني، مشاهبةِِ"يفِاألول"ِ،والعالقة

والقرينةِاملانعةِمنِإرادةِِ،ِسببيةِاملاءِللنباتِ"ويفِالثاِن"،ِِالرجلِلألسدِيفِاجلرأة

إذِليسِذلكِمنِشأنِاحليوانِ،ِِ"عىلِفرس"املعنىِاحلقيقيِقولكِيفِاملثالِاألول:ِ

ِإذِإنِالنباتِالِيمطر.،ِِ"أمطرت"املفرتس،ِوالقرينةِيفِالثاِنِقولك:ِ

 تقسيم اجملاز املفرد: -

ِاستعارة ِقسمني: ِإىل ِالعالقة ِباعتبار ِاملفرد ِاملجاز ِمرسلِينقسم ِوجماز ،،ِ

ِاللفظِ،ِالعالقةِعىلِبناءِوذلك ِسمي ِاملشاهبة ِاملعنيني ِبني ِكانتِالعالقة ِفإن

وإنِكانتِ،ِاملستعارِللجريءِيفِاملثالِاألولِِ"األسد"كًمِيفِلفظِِ"استعارة"

ِسميِاللفظِ ِغريِاملشاهبة ِبينهًم ِمرساًلِ"العالقة ِيفِلفظِِ"جماًزا ِ"النبات"كًم

ِِِ.يفِاملثالِالثاِنِ"املاء"املستعملِيفِ

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ* 
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 لــرسـاز املـاجمل

 

ِهو - ِالكلمةِاملستعملة يفِغريِاملعنىِالذيِوضعتِلهِلعالقةِغريِاملشاهبة،ِمعِ:

ِاملعنىِاملوضوعةِله ِ"الغيَثِِرعتِاْلبُلِ":ِكًمِيفِقولنا،ِِقرينةِمانعةِمنِإرادة

إىلِِ"املاء"وهوِاألصيلِجمازِمرسل؛ِألنهِكلمةِنقلتِمنِمعناهاِِ"الغيث"ففيِ

ِ ِوهو ِآخر ِِ"النبات"معنى ِولِ"الرعي"بقرينة ِيرعى، ِال ِالغيث يستِفإن

ِأنِأحدمهاِسببِيفِوِ،ِالعالقةِبنيِالنباتِواملاءِاملشاهبة إنًمِالعالقةِبينهًمِهي:

 .اآلخر

ِواحدة ِأطلقِعنِالتقييدِبعالقة ِأرسلِأي: ِألنه ِمرساًل؛ ِوأنِلهِِوسميِجماًزا ،

إذِليستِ،ِعدةِعالقاتِ،ِأوِألنهِأرسلِعنِدعوىِاالحتادِاملعتربةِيفِاالستعارةِ

ِيفِاملجازِاملرسلِاملشاهبةِحتىِيدعىِاحتادمها.ِالعالقةِبنيِاملعنيني

 :عالقات اجملاز املرسل -

 

 أشهرها وأكثرها استعماًلا ما يلي:، للمجاز املرسل عالقات عدة  -

ِالسببية -4 ِمثلِاألصيلِهيِأنِيكونِاملعنىِ: ِيفِاملعنىِاملراد للفظِاملذكورِسبًبا

ِتعاىل ِمِِ﴿ِ:ِقوله َِسيَِّئٌة َِسيَِّئٍة ِِ(40)الشورى:ِ﴾ْثُلَهاَوَجَزاُء السيئةِِةسميِعقوب،

ويفِتسميةِاجلزاءِوالقصاصِسيئةِترغيبِيفِالعفوِِ،ِألاهاِسببِيفِاجلزاءِ؛سيئة

ِِىلِالتسامحِمنِجهةإودعوةِوتنفريِمنِالعقوبةِ ِنأِىلإِشارةإِفيهِذلكِنأِكًم،

ِ.ِاملعصيةِاقرتافِعىلِيرتتبِالذيِثراألِعنِاشديًدِِسيكونِاجلزاء
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ِ:يةاملسبب -0

ِ ِاملذكوأوهي ِاللفظ ِيكون ِمسببًِن ِاملرادر ِاملعني ِعن ِأِ،ِا ِهي ِاسمِأو ِيطلق ن

ِ ِالسبب ِعىل ِاملسبب ِتعاىل، ِقوله ِِرْزًقا﴿ِ:مثل ًَمِء ِالسَّ ِِمَن ِلَُكْم ُل ِ﴾َوُينَزِّ

فقدِعربِبالرزقِعنِاملطرِألنهِمسببِعنِِ،ِاِيسبِّبِالرزقمطرًِِأي:ِ(،13)غافر:

يلِللسامعِانعدامِالزمنِبنيِنزولِاملطرِوالثًمرِالتيِويفِالتعبريِبذلكِماَِيِ،املطر

ِوفالذيِينزلِليسِمطرًِ،ِخترجِمنِالنباتِ يديكمِويفِأنًمِهوِرزقِيصريِبنيِإا

 ىلِهذاِاملنعمِهبذاِالسخاء.إاخلضوعِواْلنابةِذلكِماِيستدعىِمنِالعبدِ

 :الكلية -3

ِنِيكونِاللفظِاملذكورِكُِأوهيِِ ِِللمعنىِاملرادِالًّ ِاجلزءِعىلِالكلِيطلقِنأِوأ،

َِكَسَبا﴿تعاىل:ِقولهِمثل ِبًَِم َِجَزاًء َِأْيِدهَيًَُم َِفاْقَطُعوا اِرَقُة َِوالسَّ اِرُق ِ)املائدة:ِ﴾َوالسَّ

32)ِ ِالبعضِوهوِالرسغأوِ،يديوهوِاألِ،نِالكلآطلقِالقرأفقدِ، ِةونكتِ،راد

ِهيِاملبال ِاملجاز ِوبيان ِالِّسقة ِجريمة ِيفِتصوير ِوشنيعةأغة ِخطرية ِِاها ولوالِ،

 فِالعقوبةِللسارقِبقطعِاليدِكلهاِ.بعبادهِلضعَِّتعاىلِلطفِاهللِ

ِِ:اجلزئية -1

ِعىلِالكل ِيطلقِاسمِاجلزء ِتعاىلِقولهِومنهِ،ِوفيها َِخاِشَعةٌِ﴿: َِيْوَمئٍِذ ِ﴾ُوُجوٌه

ِعىلِالوجهِوهوِاجلزءِاآليةِههذِيفِالقرآنِأطلقِفقد،ِِأجسادِأيِ(،5الغاشية:)

ِاجلسمِأعضاءِأظهرِهوِالوجهِأنِإىلِاْلشارةِاملجازِتةونكِاجلسدِ،ِوهوِ،الكل

أطلقِالرقبةِوأرادِيِأِ(،95:ِالنساء)ِ﴾ُمْؤِمنَةٍَِِرَقَبةٍَِِفَتْحِريرُِ﴿:ِوقوله،ِِوأْشفها

ْيَلُِِقمِِ﴿:وقولهِ،العبدِ ِِاللَّ ِ.ِأطلقِالقيامِوأرادِالصالةِيِ،ِأ(5:ِاملزمل)ِ﴾َقلِياًلِِإاِلَّ
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ِيُِ :اعتبار ما كان -5 ةِأاملرِكوصفِ،بًمِكانِعليهِيفِاملايضِءفِاليشوصوفيها

ِبِبعد ِأموهتا ِقوله ِيف ِزوجة َِأْزَواُجُكمِْ﴿ِ:ِتعاىلاها َِتَرَك َِما ِنِْصُف ِ﴾َولَُكْم

ِاْلِ،(15النساء:) ِهي ِاملجاز ِونكتة ِإشارة ِاملأىل ِهي ِالصفة ِهذه ضيةِتقن

ِتعالِوكوصفِ،للمرياث ِيفِقوله ِاْلَيَتامَِ﴿ِ:ىـالبالغنيِباليتم مَِْوآُتوا َِأْمَواهَلُ ِ﴾ى

 .(5النساء:ِ)

مثلِقولهِ،ِوفيهاِيوصفِاليشءِبًمِيكونِعليهِيفِاملستقبلِِ :اعتبار ما يكون -6

ِِ﴿تعاىل: ِمَخًْرا َِأْعِِصُ َِأَراِِن ِ)ِ﴾إِِنِّ ِ(32ِيوسف: ِيصريِعِصِعنبًِأيِأ، ىلِمخرِإا

َناُهِبُِغاَلٍمَِحلِيمٍِ﴿ِ:تعاىلِومثلِقوله ْ  .ِ(101الصافات:ِ)ِ﴾َفَبرشَّ

ِال :احمللية -7 ِيسمى ِاملكِءيشوفيها ِتعاىلباسم ِقوله ِمثل ِفيه ِحيل ِالذي ِ:ان

طلقِاملكانِوهوِالناديِعىلِأفقدِِ،ِهلِناديهأيِأِ،(18العلق:ِ)ِ﴾َفْلَيْدُعَِنادَِيهُِ﴿

ِالذينِحيلونِفيهِأ يِفليدعِِأيبِجهلِ،ِألِحديونكتةِاملجازِاملبالغةِيفِالت،ِهله

ِناديهِ ِالناديِاهمِالِينِصونهِحتىِوإف،ِهِهلِجملسهِلينِصوأ:ِيأ، لوِكانِمعه

 نهِيتصورِمنهِاحلًميةِوالنِصِ.أنفسهِعىلِفرضِ

ِ :ةاحلاليّّّّّ -8 ِاحلالِعىلِاملحل ِيطلقِاسم ِوفيها ،ِ ِالَِّذيَنِ﴿ِتعاىل:مثلِقوله ا َوَأمَّ

ِ َِفِفيَِرْْحَِة ْتُِوُجوُهُهْم َِخالُِدونَِِاهللاْبَيضَّ ِفِيَها ِ)﴾ُهْم يفِأيِ(،108ِآلِعمران:

ِنأِهيِاملجازِونكتة،ِِةِعىلِحملهاِوهيِاجلنةةِوهيِحالِّطلقتِالرْحأفقدِ،ِاجلنةِ

ِ.ِاجلنةِدخولِمنِاملقصودةِهيِالرْحة
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َوَماِ﴿تعاىل:ِقولهِمثل،ِاِاتجِعنهوفيهاِيطلقِاسمِاآللةِويرادِاألثرِالن :ةاآلليّّّّّ -9

َِ ِلُِيَبنيِّ َِقْوِمِه ِبِلَِساِن ِإاِلَّ َِرُسوٍل ِِمْن مَِِْأْرَسْلنَا ِ)ِ﴾هَلُ ِِ(4إبراهيم: ِأيِ، ِ،ِقومهبلغة

ِِِِ.اللسانِشأنِتعظيمِاملجازِونكتة،ِِذِاللسانِآلتهإرادِاللغةِألسانِوطلقِالأف

ِ

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ* 
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 ارةــاالستع

 

ِِ:هي يف اللغة - ِالعارية ِمن ِمأخوذة ِشخصِ، ِحيازة ِمن ِاليشء ِنقل ىلِإوهي

ِلصاقِبه.ِليهِواْلإخصائصِاملعارِشخصِآخرِحتىِتصبحِتلكِالعاريةِمنِ

ِلعالقةِِ: ويف االصطالح - ِيفِغريِاملعنىِالذيِوضعتِله ِاملستعملة هيِالكلمة

ِمعِقرينةِمانعةِمنِإرادةِاملعنىِاملوضوعِلهِكقولك:ِرأيتِقمًراِيتكلم.،ِاملشاهبةِ

ِبالقمرِيفِأنِيقالِيفِهذاِاملثالِوأشباهه:ِشبهِالوجهِالصبوحِوطريقة إجرائها: -

عىِأنِاملشبهِفردِمنِأفرادِاملشبهِبه،ِوداخلِيفِ،ِوادِِّاْلْشاقِثمِتنويسِالتشبيه

للمشبهِوأطلقِعليهِكأنهِموضوعِِ"القمر"جنسه،ِثمِاستعريِلفظِاملشبهِبهِوهوِ

ِالقمر ِأفراد ِأحد ِباعتباره ِيفِكلِكلمةِِ،ِله ِأي: ِيقالِيفِكلِاستعارة، وهكذا

ِشاهبة.استعملتِيفِغريِماِوضعتِلهِلعالقةِامل

ِ،"املستعارِله"،ِوِوهوِذاتِاملشبهِبه،ِ"منهِاملستعار"ِ:وهيِ، ثالثة أركانها -

،ِِللفظِاملوضوعِيفِاألصلِللمشبهِبهوهوِا،ِ"املستعار"وِ،"ذاتِاملشبه"وهوِ

ثمِاستعريِاسمِ،ِِفقدِشبهِالرجلِاجلريءِباألسدِ،"رأيتِأسًداِيرمي"فإذاِقيل:

؛ِألنِِمستعارِمنهِ"احليوانِاملفرتس"هِبهِوهوِفاملعنىِاملشبِ،ِاملشبهِبهِللمشبه

ِ.ِأخذِمنهِوأعطيِلغريهِ"أسد"وهوِِاللفظِاملوضوعِله

ِاملعنىِِالِقرينة االستعارة: - ،ِاألصيلِبدِلكلِاستعارةِمنِقرينةِمانعةِمنِإرادة

ِال ِاألمر ِدلياًلِوهي ِاملتكلم ِجيعله ِِذي ِمعناه ِغري ِباللفظ ِأراد ِأنه .ِاألصيلعىل
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ِالتِصحييةوتكونِمنِمال ِيفِاالستعارة ِله ِوتكونِمنِمالئًمتِِئًمتِاملستعار ،

ِ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

ِ.ِا،ِتريدِرجاًلِعاملًِالناس

غريِلفظية:ِوهي:ِأمرِخارجِعنِاللفظِيِصفِالكالمِعنِإرادةِمعناهِِواآلخر: -

 احلقيقي،ِوهيِإماِأنِتكون:

ِقولهِِأ ــ حالية: ِيف ِكًم ِالكالم، ِبمقام ِاملتعلقة ِاألحوال ِتعرفِمن ِالتي وهي

ِنُِ﴿تعاىل: َِلُه َِوَجَعْلنَا َِمْيًتاَِفَأْحَيْينَاُه ِيِفَِأَوَمْنَِكاَن َِمَثُلُه ِيِفِالنَّاِسَِكَمْن َِيْميِشِبِِه وًرا

َِيْعَمُلونَِ َِكاُنوا َِما ِلِْلَكافِِريَن َن ُِزيِّ َِكَذلَِك ِِمنَْها ِبَِخاِرٍج َِلْيَس سورةِ)﴾الظهُلًَمِت

فقدِ،ِِ"أحييناه"وِ"ميًتا"ففيِاآليةِالكريمةِاستعارتانِيفِِ،(155األنعام:ِاآليةِ

ِوالق ِللضاللِواهلدى، ِيقعِاستعريتا َِل ِيدلِعىلِأنه ِسياقِالكالم ِإذ ِحالية؛ رينة

 إحياءِحقيقيِمليت.ِِ

ِقولِالشاعر:ك: استحالة املعنىب ــ 

ِهـاِبـلِبنـاِحــــتِمـليِِِِِِِِِِابِهِِِــُرِبِنَِـّدهِْـنَاِالـَعّضِ

ِحفِِِِِ ِإيالم ِبالعّضِـَشبَّه ِالدهر ِبجِوادث ِـ، ِكلٍّ ِيف ِالتأثري ِاستعارِِامع ِثّم ،

ِدُثهِالنوائبلإلِ"العّضِ" ِمنهِِيالمِالذيِحُتْ ِ"،ِثّمِاشَتقَّ ،ِِ"آَل"بمعنىِِ"عضَّ

ِقيامِالعضِبالزمان.ِاستحالةِِوالقرينة
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 الفرق بني االستعارة والكذب: -

هِفرًداِمنِمماِتبنىِعليهِاالستعارةِادعاءِدخولِاملشبهِيفِجنسِاملشبهِبه،ِوعّدِِِِِ

اِمنِالكذب؛ِألاهاِتفارقِالكذبِأفراده،ِوهذاِاالدعاءِالِجيعلِاالستعارةِرضبًِ

ِمنِجهتني:

أنِاالستعارةِمبنيةِعىلِالتأويل،ِأي:ِتأويلِدخولِاملشبهِيفِجنسِاملشبهِِاألوىل: -

ِمبالغة ِأفراده ِأحد ِوجعله ِيتعمدِِبه، ِألنه ِالتأويل؛ ِمن ِفيتربأ ِالكاذب ِأما ،

ِالكذب.

ِاِواألخرى: - ِمنِإرادة ِمانعة ِمنِقرينة ِالِبدِفيها ِمنِأنِاالستعارة ملعنىِالظاهر

اللفظ؛ِألاهاِنوعِمنِاملجازِاللغوي،ِأماِالكذبِفالِقرينةِفيهِمتنعِمنِإرادةِاملعنىِ

ِلريكبِ ِبلِإنه ِفالكاذبِالِينصبِدلياًلِعىلِخالفِزعمه، الظاهرِمنِاللفظ،

ِكلِصعبِلرتويجِظاهره،ِوإظهارِصحةِماِيدعيه.ِ

 :قسام االستعارةأ

 ذكر أحد الطرفني: منها : قسامأىل عدة إتقسيم االستعارة   -

 وتنقسم بهذا االعتبار قسمني: تصرحيية، ومكنية: -

ِ :التصرحيية هي - ِاملشبه ِدون ِبه ِاملشبه ِبلفظ ِفيها ِرصح ِما ِبذ، لكِوسميت

الرِكَِتاٌبَِأْنَزْلنَاُهِإَِليَْكِلُِتْخِرَجِ﴿كًمِيفِقولهِتعاىل:،ِللتِصيحِفيهاِبلفظِاملشبهِبهِ

ِالظهُلًَمِ ِِمَن ِالنهورِِالنَّاَس ِإىَِل ِ(1)إبراهيم:﴾ِت ِلفظتي، ِيف الظلًمتِ"فاالستعارة

حيثِشبهِالضاللِبالظلًمتِبجامعِعدمِاالهتداءِيفِكل،ِثمِاستعريِ،ِِ"والنور

؛ِللتِصيحِبلفظِاملشبهِِتِصحيية،ِعىلِسبيلِاالستعارةِالِلفظِالظلًمتِللضالل
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ِاهلدىِبالنورِبجامعِاهلدايةِوالرشادِيفِكلِ،ِبه ِثمِاستعريِلفظِالنورِكًمِشبه ،

للهدى،ِعىلِسبيلِاالستعارةِالتِصحيية؛ِألنِاللفظِاملِصحِبهِهوِلفظِاملشبهِبه،ِ

ِا ِعني ِالكالموكأنه ِيف ِواتساًعا ِمبالغة ِِملشبه ِْلخراجهاِ، ِأبلغ ِهنا واالستعارة

املعقولِإىلِاملحسِاملدركِباألبصار،ِوماِيقعِعليهِاحلسِأقوىِأثًراِوتأكيًداِمماَِلِ

ِ.ليهِيقعِع

ِ ِِربِْ":ِ(صىلِاهللِعليهِوسلم)وقوله َِخَلَع ا ِِشرْبً ًَمَعَة
ِاجْلَ َِفاَرَق ْساَلِمَِمْن ِاْْلِ َقَة

ُِعنُِقهِِ "ِمْن
(1)

ِ ِونواهيه، ِوأوامره ِاْلسالم ِتعاليم ِبربقةِِفشبه ِللمسلم، ولزومها

الدابةِالتيِتربطهاِفتمنعهاِمنِالفرار،ِكًمِمتنعِتعاليمِاْلسالمِاملسلمِمنِاخلروجِ

يها،ِبجامعِاملنعِمنِالَضرِيفِكلِمنهًم،ِثمِحذفِاملشبه،ِورصحِباملشبهِبهِعل

ِة.األصلييلِاالستعارةِالتِصحييةِعىلِسب
ِ

منِلوازمهِدليالِعليهِِءذفِفيهاِاملشبهِبهِواكتفيِبذكرِيشحالتيِ :واملكنية هي

ِتعاىل ِمثلِقوله َبِ﴿ِ:وبقيِاملشبه ِآِمنَِِاهللَورَضَ َِكاَنْت َِقْرَيًة َِيْأتِيَهاَِمَثاًل نًَّة
ُِمْطَمئِ ًة

َِمَكاٍنَِفَكَفَرْتِبَِأْنُعِمِ َخْوِفِـُجوِعَِوالِْـلَِباَسِالِِْاهللَفَأَذاَقَهاِِاهللِرْزُقَهاَِرَغًداِِمْنُِكلِّ

َِيْصنَُعونَِِبًَِمِ ِ(115:النحل)ِ﴾َكاُنوا ،ِ ِاستعارتان ِاآلية ِيف ِالقر، ِشبه ِآفقد ِثرأن

حاطةِيفِكلِللباسِبجامعِاالشتًملِواْلباِهبًمِاجلوعِواخلوفِورضرمهاِاملحيط

 ثمِاستعارِاملشبهِبهِللمشبهِعىلِسبيلِاالستعارةِالتِصحييةِ.،ِمنهًم

                                                           

 .4822ِ،ِحديثِرقمِِ،ِبابِيفِاخلوارجِ،ِكتابِالسنةِسننِأيبِداودِ(1)
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نسانِعندِاجلوعِواخلوفِمنِْلحيثِشبهِماِغيشِا،ِويفِاآليةِاستعارةِمكنيةِِِِِ

ِأ ِيفِكل ِالكراهية ِبجامع ِالبشع ِاملر ِبالطعم ِالَضر ِثر ِبهِواستعريِلفظِ، املشبه

ذاقةِعىلِسبيلِاالستعارةِمنِلوازمهِوهوِاْلِيشءيهِبلإثمِِحذفهِورمزِ،ِللمشبهِ

َدَقُةُِتْطِفُئِ..":(صىلِاهللِعليهِوسلم)وقولهِ،ِِاملكنية ْوُمُِجنٌَّةَِحِصينٌَة،َِوالصَّ َوالصَّ

ِ. (1)"..اخَلطِيَئَةَِكًَمُِيْطِفُئِاملَاُءِالنَّارَِ

واخلطيئة؛ِحيثِشبهتِِففيِاحلديثِالرشيفِاستعارتانِلطيفتانِيفِالصدقة

ِثمِاستعريِ ِرماًدا، ِصاحبها ُِتَصريِّ ِيفِأاها ِبالنار، ِوشبهتِاخلطيئة ِباملاء، الصدقة

،ِعىلِ"فئتط"لفظِاملشبهِبهِللمشبه،ِثمِحذفهِورمزِإليهِبيشءِمنِلوازمه،ِوهوِ

ِاملكنية ِاالستعارة ِِسبيل ِاخلطيئةِ، ِعىل ِووقوعه ِالصدقة ِإىل ِاْلطفاء وإسناد

ِكقولِأيبِذؤيبِاهلذِل:،ِِاستعارةِختييلية

ِمَتيَمٍةِالَِتنَفعُِـَألفَِِِِِِِِبَتَِأظفاَرهاـَوإِذاِاملَنِيَُّةَِأنَشِ ِيَتُِكلَّ

سدِثمِاستعريِيفِالنفسِلفظِاأل،ِفقدِشبهتِاملنيةِباألسدِيفِاغتيالِالنفوسِ

ِو"للمنية" ِتنايسِالتشبيه، ِقدرِدِّابعد ِثم ِبه ِاملشبه ِأفراد ِمن ِفرد ِاملشبه ِأن عاء

ِ، يةـعارةِاملكنـلِاالستـعىلِسبيِ"ارـاألظف"،ِودلِعليهِبذكرِالزمهِوهوِِحذفه

ِ.يِفيهاِعنِاملشبهِبهِبذكرِالزمهِألنهِكنِ"مكنية"وسميتِاالستعارةِاملذكورةِ

 :ة والتبعيةاألصلياالستعارة  -

ِِ:صليةِوتبعيةأىلِإارةِباعتبارِنوعِاللفظِاملستعارِتنقسمِاالستعِ-

                                                           

اَلِة،ِحديثِرقمِ(1ِ)  .214ِسننِالرتمذيِ،ِأبوابِالسفر،َِباُبَِماُِذكَِرِيِفَِفْضِلِالصَّ
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وهوِ،ِعارِفيهاِاسمِجنسِجامدوهيِماِكانِاللفظِاملست ة:األصلي: االستعارة أوًلا -

ِمنِ ِوصف ِاعتبار ِغري ِمن ِكثريين ِعىل ِتصدق ِألن ِصاحلة ِذات ِعىل ِدل ما

ًةِ﴿ومنهاِقولهِتعاىل:ِ،فِيفِالداللةِحقيقة،ِأوِتأوياًلِاألوصا ِِِلِبُِكْمُِقوَّ َقاَلَِلْوَِأنَّ

ُِرْكٍنَِشِديدٍِ ِآِويِإىَِل فقدِشبهِاملعنيِالقويِبالركنِ،ِ(20ية)سورةِهود:ِاآل﴾َأْو

ِكل ِيف ِالقوة ِاالستعارةِِبجامع ِسبيل ِعىل ِللمشبه، ِبه ِاملشبه ِاستعري ِثم ،

ِكانتِاالستعارةِأصليةِالتِصحيية،ِوالركنِاسم َوملََّاِ﴿وقولهِتعاىل:،ِِجامدِلذا

َِوَرْْحَِ ُِهًدى ُِنْسَختَِها َِويِف ِاأْلَْلَواَح َِأَخَذ ِاْلَغَضُب ُِموَسى َِعْن ُِهْمَِسَكَت ِذيَن ِلِلَّ ٌة

َِيْرَهُبونَِ ِْم ِ﴾لَِرهبِّ ِالغضبِبإنسانِناهٍِِ،(124)األعراف: ِبجامعِاألمرِِآمرِشبه ،

ِِوالنهيِيفِكل ِبه ِثمِحذفِاملشبه ِإليهِبيشءِمنِلوازمه"اْلنسان"، ِورمز ،ِِ،

ِاملكنيةِوهوِالسكوت ِعىلِسبيلِاالستعارة ِكانتِِ، ِلذا ِواْلنسانِاسمِجامد ،

ِ.االستعارةِأصلية

،ِفعاًلِ،ِأوِامشتقًِِّاسًًمِهيِماِكانِاللفظِاملستعارِفيهاِو : االستعارة التبعية:ثانيا -

ِ،ِوكانِالتجوزِفيهاِبطريقِالتبع.حرًفاأوِ

لتبعيتهاِالستعارةِأخرى،ِألاهاِيفِاملشتقاتِتابعةِللمصادر،ِوألاهاِِمسيت تبعية -

َوَقطَّْعنَاُهْمِيِفِاأْلَْرِضِ﴿اىل:يفِمعاِنِاحلروفِتابعةِملتعّلقِمعانيها،ِكًمِيفِقولهِتع

ُهْمِ َِلَعلَّ يَِّئاِت َِوالسَّ َسنَاِت ِبِاحْلَ َِوَبَلْوَناُهْم َِذلَِك ُِدوَن َِوِمنُْهْم وَن احِلُ ِالصَّ ِِمنُْهُم ُأمَمًا

ِ)ِ﴾َيْرِجُعونَِ 122ِاألعراف: )ِ ِبالتقطيع، ِالتفريق ِاالتصالِِشبه ِإزالة ِبجامع ،

ِكل ِيف ِاللفظِواالجتًمع ِاستعري ِثم ،ِِ ِبه ِاملشبه ِعىل للمشبهِِ"التقطيع"الدال
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،ِثمِاشتقِمنِالتقطيعِبمعنىِالتفريقِقطعناهمِبمعنىِفرقناهم،ِعىلِ"التفريق"

 سبيلِاالستعارةِالتِصحييةِالتبعية.ِ

ِ َسِ﴿وقولهِتعاىل: َِتنَفَّ ِإَِذا ْبِح فقدِشبهِخروجِضوءِِ،(12)التكوير:ِ﴾َوالصه

ِبالتنفسِالصباحِمنِاملرشقِعندِانشقاقِالفجرِقلياًلِ خروجِالنفسِأيِِقلياًل،

شيًئاِفشيًئا،ِبجامعِالتتابعِعىلِطريقِالتدريج،ِثمِاستعريِلفظِاملشبهِبهِللمشبه،ِ

ِالفعلِ ِفشيًئا ِالتنفسِبمعنىِاخلروجِشيًئا ِاشتقِمن بمعنىِخرجِِ"تنفس"ثم

ِ.قلياًلِقلياًل،ِعىلِسبيلِاالستعارةِالتِصحييةِالتبعية

 :املالئم تقسيم االستعارة باعتبار -

ِثالثةِ ِإىل ِذكره: ِوعدم ِطرفيها ِألحد ِاملالئم ِذكر ِباعتبار ِاالستعارة تنقسم

ِ.،ِمرشحةِ،ِمطلقةِأقسام:ِجمردة

وهيِالتيِقرنتِبًمِيالئمِاملستعارِله،ِوسميتِجمردة؛ِ: االستعارة اجملردة: أوًلا -

ِألاهاِجردتِمماِيقوهياِمنِترشيحِوإطالق؛ِفخلتِمنِاملبالغة.

ِتعاىل: ِ﴿ِكقوله ِاْلَعِقيَم يَح ِالرِّ َِعَلْيِهُم َِأْرَسْلنَا ِإِْذ َِعاٍد ٍءِِ*َويِف ِيَشْ ِِمْن َِتَذُر َما

ِميمِِ َِكالرَّ َِجَعَلْتُه ِإاِلَّ فقدِشبهِِ،ِ(41ِ،45:اآليتانِ،ِ)سورةِالذاريات﴾َأَتْتَِعَلْيِه

الريحِالذيِليسِفيهِمطرِباملرأةِالتيِالِتلد،ِثمِحذفِاملشبهِبه،ِورمزِإليهِبيشءِ

ِاملكنية،ِوالقرينةِوصفِالريحِِ"العقم"لوازمه،ِوهوِِمن عىلِسبيلِاالستعارة

ِبًمِيالئمِاملستعارِلهِوهوِقولهِتعاىل:ِ ِاالستعارة َِتَذُرِِ﴿بالعقم،ِوقرنتِهذه َما

ِميمِِ َِجَعَلْتُهَِكالرَّ ٍءَِأَتْتَِعَلْيِهِإاِلَّ ؛ِلذاِِفهوِوصفِيالئمِالريحِالِاملرأة،ِِ﴾ِمْنِيَشْ

 ارةِجمردة.كانتِاالستع
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وهيِاالستعارةِالتيَِلِتقرتنِبًمُِيالئمِاملستعارِمنه،ِأوِ ثانًيا: االستعارة املطلقة: -

ِحكًًمِ ِأو ِحقيقة ِله ِاملستعار ِأوِِيالئم ِيقوهيا ِعًم ِْلطالقها ِبذلك ِوسميت ،

ِيضعفها،ِوهي:ِنوعان:

يالئمِوهي:ِماِخلتِمماِيالئمِاملستعارِمنه،ِأوِِاالستعارة املطلقة حقيقة األول:-

ِضٍِـَبعُِِْهْمَِيْوَمئٍِذَِيُموُجِيِفِـاَِبْعَضِـََوَتَرْكن﴿،كًمِيفِقولهِتعاىل:ِقةـارِلهِحقيعـاملست

ِمَجًْعا َِفَجَمْعنَاُهْم وِر ِالصه ِيِف ِ)ِ﴾َوُنِفَخ ِِ(99الكهف: ِاضطرابِهؤالءِ، فقدِشبه

ِالتدافعِواالختالطِيفِكلِمنهًم،ِ ِوتدافعهمِبتالطمِاألمواجِبجامعِشدة القوم

ِو ِإسناد ِِ"بعضهم"إىلِضمريِِ"يموج"القرينة ِتقرنِبًمِيالئمِ، َِل واالستعارة

ِ.ِ؛ِفهيِمطلقةِحقيقةِوِاملستعارِلهاملستعارِمنهِأ

:ِماِاقرتنتِبًمِيالئمِاملستعارِمنه،ِوماِيالئمِاملستعارِاملطلقة حكًما:وهيواآلخر: -

 عزة:كقولِكثرّيِ،ِءِالقرينة،ِفيتعارضان،ِويتساقطانله،ِبعدِاستيفا

ِ ُِحِْلِديِوهوِلِْلَقْلِبَِجارَظواِهَرِجَِِِِِِرَمْتنِيِبَِسْهٍمِِريُشُهِالُكْحُلََِلَِْيَِضْ

ِجنسِ ِاسم ِوهو ِالنافذ، ِبالسهم ِفتاته ِهبا ِرمته ِالتي ِالثاقبة ِالنظرة ِشبه حيث

ِوادِّ ِثمِحذفِاملشبه، ، ِالتأثريِيفِكلٍّ ِمنِِىعبجامعِقوة ِفرد ِبه،ِأنه ِاملشبه أفراد

ِلف ِله ِِهظفاستعري ِالتِصحيية ِاالستعارة ِسبيل ِحاليةاألصليعىل ِوالقرينة ِ،ِة،

ِ ِقوله ِوهو ِمنه، ِاملستعار ِيالئم ِبًم ِإذاِِ"ريشه"وقراها ِراشِالسهم ِقوهلم: من

ًمِيالئمِاملستعارِله،ِوهوِألصقِعليهِالريش؛ِليكونِأحكمِيفِالرماية،ِكًمِقراهاِب

ِقطا؛ِ؛ِلذاِتعارضاِفتساِيدِيفِبيتهِبنيِالرتشيحِوالتجروهكذاِمزجِكثرّيِ،ِِالكحل



- 214- 

 

ِ.وكانتِاالستعارةِمطلقةِحكًًمِ

ِم ثالًثا: االستعارة املرشحة: - ِاملستعار ِيالئم ِقرنتِبًم ِما ِيفِقولهِِنهوهي: ِكًم ،

َِكاُنواِ﴿تعاىل: َِوَما ْم اَرهُتُ ِجِتَ َِربَِحْت َِفًَم َدى ِبِاهْلُ اَلَلَة ِالضَّ ُوا ِاْشرَتَ ِالَِّذيَن َك
ُأوَلئِ

؛ِحيثِشبهِِهناِاستعارةِتِصحييةِمرشحة(ِاالشرتاء)ِو،ِ(12رة:ِ)البق﴾ُمْهَتِدينَِ

ِ ِكل ِيف ِالفائدة ِرجاء ِبجامع ِباالشرتاء، ِالضاللة ِاالشرتاءِِ،اختيار ِاستعري ثم

،ِعىلِِبمعنىِاختارواِ"اشرتوا"لالختيار،ِثمِاشتقِمنِاالشرتاءِبمعنىِاالختيارِ

ِالتبعية ِالتِصحيية ِاالستعارة ِِسبيل ِاستحالة ِوالقرينة ِا، ِاحلقيقيِتعلق الشرتاء

ِواهلدى ِِبالضاللة ِتعاىل:، ِبقوله ِالتفريع ِوجه ِعىل ِاملجاز ِهذا ح ُِرشِّ َفًَمِ﴿ثم

اَرهُتُمِْ َ ِالربحِإىلِالتجارةِ﴾َربَِحْتِجتِّ ِالعقيلَِفَأْسنََد ِبعالقتهِِ،ِعىلِسبيلِاملجاز ،

ِِالسببية ِجتارهتمِواملعنى، ِيف ِربحوا ِفًم :ِِ ِتعاىل، ِ﴿ِ:ِوقوله َ ِالِصِّ اَطِاْهِدَنا

ِِ،ِثمِاستعريِالِصاطِلإلسالمِفقدِشبهِاْلسالمِبالِصاطِ،(2:الفاحتة)ِ﴾املُْْسَتِقيمَِ

،ِورشحتِاالستعارةِبذكرِماِيالئمِاملستعارِمنه،ِِوالقرينةِطلبِاهلدايةِمنِاهلل

ِِِِ.ِ"املستقيم"وهوِقولهِتعاىل:ِ

ِ

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ* 
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ِالكناية
ِ

ِ.إذاِسرتتهِوتركتِالتِصيحِبهِ:َِكنَيُتِبكذاِعنِكذاِهيِمصدرِلغة:الكناية  -

ِ.،ِوتظهرِغريهاألصيلِألاهاِتسرتِاملعنىِِومسيت الكناية بهذا االسم؛ -

ِ.لفظِأريدِبهِالزمِمعناه،ِمعِجوازِإرادةِمعناهِحينئذٍِ الكناية يف االصطالح: -

،ِكاالنتقالِمنِِممبنىِالكنايةِعىلِاالنتقالِمنِالالزمِإىلِامللزوِعالقة الكناية: -

ِواحلِّسة ِالندم ِإىل ِيديه ِعىل ِالظاَل ِِعض ِهي ِالكناية ِفعالقة ِالردفِ؛ عالقة

ِ.ِوالتبعيةِأوِاللزوم

نِغريهِمنِعألسلوبِالكنايةِأثرهِاخلاصِالذيِيميزهِ فضل الكناية وبالغتها: -

أساليبِالبيان،ِوتكمنِبالغةِالكنايةِيفِكواهاِتعطيكِاحلقيقةِمصحوبةِبدليلها،ِ

ِالشاهدِعليها؛ِفهيِمتتازِباْلقناعِواْلوتذ ِبرهااها ِويفِطياهتا ِالقضية، متاع،ِكر

ِوتأثرًياِاومتىِماِجاءِاملعنىِمصحوبًِ لذاِ،ِِقوىِإقناًعا،ِوأِبدليلهِكانِأشدِأثًرا

 .والتعريَضَِأْوَقُعِمنِالتَِّصيحِ،َِأْبَلُغِمَنِاْلفصاِحَِِأمجَعِاجلميُعِعىلِأنِالكنايةَِ

 ويفرقِبنيِاملجازِوالكنايةِبًمِيأِت: :از والكنايةالفرق بني اجمل -

أنِالكنايةِجيوزِفيهاِإرادةِاملعنىِاحلقيقيِتبًعاِللمعنىِالكنائي،ِأماِاملجازِفالِِ-1

 عمرِبنِأيبِربيعة:،ِقالِنىِاحلقيقي؛ِألنِقرينتهِمتنعِذلكجيوزِفيهِإرادةِاملع

ِِوإّماَِعبِدِشمٍسِوهاِشمِِأبوهاِِِِِِِِِبعيدُةَِمْهوىِالُقْرِطِإّماِلنْوَفٍلِ

ِ،مةِاألذنـافةِبنيِشحـرط،ِوهوِاملسـنقِببعدِمهوىِالقـنىِعنِطولِالعـفقدِك

ِوالكتف،ِوهذاِالرتكيبِالِيمنعِمنِإرادةِاملعنىِاحلقيقي.
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فعمرِبنِأيبِربيعةِقدِأثبتِِ:ـِأنِالكنايةِتثبتِاملعنىِبالدليل،ِبخالفِاملجاز5

يلزمهِوهوِبعدِمهوىِقرطها،ِواألمرِإذاِجاءِِطولِعنقِحمبوبته،ِودللِعليهِبًم

ِمصحوًباِبالدليلِكانِأشدِإقناًعا،ِوأقوىِتأثرًيا.ِِ

ِللكناية ثالثة أركان: -أركان الكناية:ِ-

ِعىلِمرادِاملتكلم.ِةِاللفظِالظاهرةِالتيِتقومِدلياًلِاملكنىِبه:ِِوهوِداللِ:أوهلا -

ِللمكِوثانيها: - ِالالزم ِاملعنى ِوهو ِعنه: ِالناطقِاملكنى ِإليه ِيرمي ِالذي ِبه نى

ِبالكناية.

القرينةِالعقليةِالتيِيفرزهاِسياقِالكالمِلرتشدِإىلِاملكنىِعنه،ِوالِمتنعِِوثالثها: -

ِإرادةِاملعنىِاملكنىِبه.ِِ

 تنقسم الكناية باعتبار املكنى عنه إىل ثالثة أقسام:: أقسام الكناية -

ِ.كنايةِعنِصفة،ِكنايةِعنِموصوف،ِكنايةِعنِنسبة

أنِتذكرِاملوصوف،ِوتنسبِإليهِصفة،ِولكنكِالِِوهي أوًلا: الكناية عن صفة: -

ِتريدِهذهِالصفةِوإنًمِتريدِالزمها.

ِتعاىل:ِِ ِقوله ِصفة ِعن ِالكناية ِشواهد َِيَدْيِهِ﴿ومن َِعىَل ُ ِالظَّاَِل َِيَعضه َوَيْوَم

ُسوِلَِسبِياًلِ ْذُتَِمَعِالرَّ َ فعضِالظاَلِعىلِيديهِِ،(58ِالفرقان:)﴾َيُقوُلَِياَِلْيَتنِيِاختَّ

اِالعضِكنايةِعنِالندمِواحلِّسةِمعِاللومِالشديدِللنفس؛ِألنِالندمِيصاحبهِغالبًِ

فقدِذكرِاملوصوفِوهو)الظاَل(ِونسبتِإليهِصفتهِوهيِعضهِ،ِِعىلِأصابعِاليد

احلِّسةِمعِزمهاِوهوِالندمِولصفةِغريِمرادة،ِوإنًمِاملرادِالعىلِيديه،ِولكنِهذهِا

ِ.ِديدِللنفساللومِالش
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 وقولِامرئِالقيس:

لُِِِِِِِِِِِتِاملِسِكِفوَقِفِراِشهاوُتْضِحيُِفتِي َحىَِلَِتنَتطِْقِعنَِتَفضه َِنُؤوُمِالضه

ِإىلِِ ِغريِحمتاجة ِخمدومة، ِمرفهة ِوأاها ِالثروة ِوكثرة ِاحلظوة ِعنِشدة ِكناية فهو

ِنساءِ ِوقتِسعي ِوقتِالضحى ِوذلكِأن ِاملهًمت. ِيفِإصالح ِبنفسها السعي

وحتصيلِماِحيتاجِإليهِمنِهتيئةِاملتناوالتِ،ِِةِأسبابهعربِيفِأمرِاملعاش،ِوكفايال

وتدبريِإصالحها،ِفالِينامِفيهِمنِنسائهمِإالِمنِيكونِهلاِخدمِينوبونِعنهاِيفِ

 السعيِلذلك.

ِبالصفة،ِ القسم الثاني: الكناية عن موصوف: - ِفيها ِيِصح ِالتي ِالكناية وهي

وفِاملطلوبِالنسبةِإليه،ِولكنِيذكرِمكانهِصفةِأوِوبالنسبة،ِوالِيِصحِباملوص

ُأِ﴿كًمِيفِقولهِتعاىلِكنايةِعنِالنساء:ِ،  أوصافِختتصِبهِوتدلِعليه َأَوَمْنُِينَشَّ

ُِمبنِيٍِ َِغرْيُ َصاِم
ِاخْلِ ِيِف َِوُهَو ْلَيِة ِاحْلِ ِفاللفظِاملكنىِبهِدلِعىل12ِِ)الزخرف:﴾يِف )

،ِوهاتانِالصفتانِهلًمِِالقدرةِعىلِاجلدالِ،ِوعدمِِومهاِالتنشئةِيفِالزينة:ِصفتنيِ

،ِوالغرضِمنِذكرمهاِهوِالداللةِِوهوِالنساءِاختصاصِظاهرِبذلكِاملوصوف

ِ.ِهبًمِعىلِذلكِاملوصوف

 :وقولِاملتنبيِهيجوِأعداءِسيفِالدولة 

ِِهِِمنُْهْمِِخَضاُبِـْنِيِفَِكفِِّـََكمِِِِِِِِِهِِمنُْهْمَِقنَاٌةِـيِفَِكفَِِّوَمْنِ

ِكنايةِعنِالرجال؛ِألنِْحلِالقناةِفمنِيف )الرمح(ِمماَِيتصِبهِِكفهِمنهمِقناة

ِوكنىِبقوله ِمنهمِخضاب)ِ:ِالرجال، ِألنِاخلضابِ؛ِعنِالنساءِ(منِيفِكفه
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ِكالنساء؛ِحيثِالِقدرةِهلمِعىلِ ِفالرجالِصاروا ِالنساء، )احلناء(ِمماَِيتصِبه

ِالقتال.ِِ

ذكرِاملوصوفِوالصفة،ِوالِيِصحِوهيِأنِي القسم الثالث: الكناية عن نسبة: -

ِ.يذكرِمكااهاِنسبةِأخرىِتستلزمهاِبالنسبةِبينهًم،ِولكن

ِففيِقولِزيادِاألعجم: 

ِ ِالسَّ ِجًَِِِِِِِِِِِِمَحَةَِواملَُْروءَةَِوالنََّدىـإِنَّ رْشَ َبْتَِعىَلِاْبِنِاحَلَ ِيِفُِقبٍَّةِرُضِ

ِ ِنجدِأنِالشاعرِقدِذكرِاملوصوفِ)ابنِاحلرشج( ِ)السًمحةِوذكرِالص، فة

واملروءةِوالندى(ِإالِأنهَِلِيِصحِبنسبةِهذهِالصفاتِإىلِذلكِاملوصوف،ِوإنًمِ

ذكرِمكااهاِنسبةِأخرىِتستلزمها،ِفجعلهاِيفِقبةِمَضوبةِعليه؛ِوذلكِألنِهذهِ

الصفاتِحتتاجِإىلِحملِحتلِفيه؛ِألنهِحمالِأنِتقومِبنفسها،ِففيِإثباهتاِيفِ)قبة(ِ

ِ.ذوِالقبةِتنبيهِعىلِأنِصاحبهاِهوِ

ِِِِِ ِتعاىل: ِيفِاْلثباتِقوله ِعنِنسبة ِالكناية َِعَليِْهُمِ﴿ومنِشواهد َبْت َورُضِ

لَُّةَِواملَْْسَكنَةُِ الذلةِواملسكنة،ِ:ِفقدِذكرتِالصفةِِ،(21ِ)سورةِالبقرة:ِاآليةِ﴾الذِّ

ِمباْشة ِتنسبِلصاحبها ِيَضبِالبناءِوَل ِكًم ِعليه ِجعلتِمَضوبة ِوإنًم ؛ِِ،

ِديمومةِالذلةِواملسكنةِعليهم.ِِِِِوذلكِللداللةِعىل
ِِ

ِ

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ* 



- 219- 

 

 مباحث علم البديعمن 

 

عِاملحَدثِاجلديدِحولِاللغةِيفِ"عِِدِِب"تدورِمادةِ: مفهوم البديع - ِعىلِاملُْخرَتَ

أبدعِِإنشاءِاليشءِواخرتاعهِعىلِغريِمثالِسبق.ِيقال:ِفالبَْدُع:،ِِسابقِمثالِغري

ًَمَواِتَِواأْلَْرضِِِ﴿،ِقالِتعاىل:ِِالِعىلِمثالِاليشء:ِاخرتعه ِ:البقرة)ِ﴾َبِديُعِالسَّ

ِ.ُمْبَتِدُعهاِوُمْبَتِدُئَهاِاَلَِعىَلِِمَثاٍلَِسَبَقِأيِ(،118ِ

،ِبعدِرعايةِِهو:ِعلمِيعرفِبهِكيفيةِحتسنيِالكالمِوتزيينه البديع يف االصطالح: -

ِ.ِِتطبيقهِعىلِمقتضِاحلالِووضوحِالداللة

 للمحسنات البديعية نوعان: :  نواع احملسنات البديعيةأ -

ِاِإىلِاملعنىِأصالة،املحسناتِاملعنوية:ِوهيِالتيِيكونِالتحسنيِهباِراجعًِِ:األول -

ِ.ويتبعهِحتسنيِاللفظِثانًيا

ِِ:ومن فنونه - ِالطباق ِِاملقابلة، ِحسنِ،ِاملزاوجةِ،ِاملشاكلةِ،النظريِمراعاة،

ِ.ِذلكِوغريِ...ِاملبالغةِ،ِالتوريةِ،ِوعكسهِالذمِيشبهِبًمِاملدحِتأكيدِ،التعليل

ِراجعًِِاملحسناتِاللفظيةِواآلخر: - ِالتحسنيِهبا ِيكون ِالتي ِوهي ِاللفظِ: ِإىل ا

ِ.والسجعِ،ِاجلناسِِ:ِومنِاملحسانةِاللفظية،ِاِبعهِحتسنيِاملعنىِثانيًِ،ِويتِأصالة

 :ومنها، احملسنات املعنوية :اأوًل -

 

 : اقـــ الطب4

املُطاَبقُةِواملُواَفقة.ُِيَقاُل:ِطاَبَقِفالٌنُِفاَلًناِإَِذاِواَفقه،ِوالتَّطاُبق:ِِباق يف اللغة:الطو

ِإِذاَِجَعْلَتُهًَمَِعىَلَِحْذوٍِ ْيئنَْيِ ِالشَّ َفاُق.ِوطاَبْقُتَِبنْيَ  َواِحٍدِوَألزقتهًم.ِِااِلتِّ
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 ِيفِاجلملة.ِمعنينيِمتقابلنيِ:أي،ِهوِاجلمعِبنيِاملتضادينِِ: ويف االصطالح -

 منها:، قسام أىل عدة إينقسم الطباق  : أقسام الطباق -

ِإىلِ باعتبار نوع طرفيه::  التقسيم األول - ِطرفيه ِنوع ِباعتبار ِالطباق وينقسم

 قسمني:

ِ:ِوهلذاِالقسمِثالثِصورٍِِ،ِماِكانِطرفاهِمنِنوعِواحدِ: القسم األول -

ِتِ، صورة األوىل: أن يكون بني امسنيال - ِِعاىلكقوله َسبُِ﴿: َِوُهْمَِوحَتْ َِأْيَقاًظا ُهْم

ِبنيِِفجمعِ،ِ(12ِ:الكهف)ِ﴾ُرُقودٌِ ِالكريمة ِ"اأيقاظًِ"يفِاآلية ،ِ ِ"يقظ"مجع

 ِ.بمعنىِنائمِ"راقد"مجعِِ"رقود"،ِوِ،َِوااِلْسُمِالَيَقَظةُِ"يقظان"بمعنىِ

َِمالَِكِاللهُقِلِِ﴿كقولهِتعاىل:ِِ، الصورة الثانية: أن يكون بني فعلني - املُْْلِكُِتْؤِِتِمَّ

ِ رْيُ ِبَِيِدَكِاخْلَ َِمْنَِتَشاُء َِمْنَِتَشاُءَِوُتِذله َِوُتِعزه َّْنَِتَشاُء َِوَتنِْزُعِاملُْْلَكِمِم املُْْلَكَِمْنَِتَشاُء

َِقِديرٌِإِنَِّ ٍء ِيَشْ ُِكلِّ َِعىَل ِ(52ِ:ِآلِعمرانِ)ِ﴾َك ،ِ"تؤِت"فالطباقِبنيِالفعلنيِ،

ِ "و،ِ"ُِتِعزِه "وبنيِالفعلنيِ،ِ"تنزع"و تِاآليةِعىلِمدىِطالقةِوبهِدلَِّ،ِِ"ُِتِذله

 .ِقدرةِاهللِتعاىلِيفِملكوته

ِ :متعلقهماوثة: أن يكون بني حرفني الصورة الثال - ِتعاىل: ُِيَكلُِّفِ﴿كقوله ِاهللالَ

اَِماَِكَسبَْتَِوَعَلْيَهاِ فطوبقِبنيِ،ِِ(522:البقرة)ِ﴾َماِاْكَتَسَبْتَِنْفًساِإاِلَُِّوْسَعَهاِهَلَ

ِِ"و،ِ"هلا"يفِِ"الالمِ"املستفادةِمنِِ"املنفعة"ِ:مهاِ،ِعنينيِمتقابلنيم ِ"ةاملَضَّ

ِهلاِماِاكتسبتِمنِخري،ِوعليهاِماأيِ،ِ"عليها"يفِِ"عىل"تفادةِمنِاحلرفِاملس

ِ ِىِبمعصيتهاِأحدِسواها.،ِوالِيتأذَِِّ،ِالِينتفعِبطاعتهااكتسبتِمنِْشٍّ
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 تلفني:القسم الثاني: ما كان طرفاه من نوعني خم -

 وهلذا القسم صورتان: -

ِِأنِيكونِبنيِاسمِوفعل أوالهما: - ِت، َِفَأْحَييْنَاهُِ﴿ِعاىل:كقوله َِمْيًتا َِكاَن ِ﴾َأَوَمْن

ِوهوِفعل.ِ،"أحييناِ"و،ِوهوِاسمِِ،"اميتًِ"والطباقِبنيِِ،(155ِ:األنعام)

فكِحتِكقولِاحلسنِبنِعيل:ِ)إنَِِّ،ِأنِيكونِبنيِفعلِواسمِ:واألخرى - ىِمنِخوَّ

ف"فقدِطوبقِبنيِالفعلِ،ِتبلغِاألمنِخريِممنِيؤمنكِحتىِتبلغِاخلوف( ِ"خوَّ

ِ."اخلوف"واالسمِِ"يؤمن"وبنيِالفعلِِ،"األمن"واالسمِ

وينقسم الطباق بهذا االعتبار إىل  التقسيم الثاني: باعتبار اإلجياب والسلب: -

 قسمني:

ِاتِِّ:القسم األول: طباق اإلجياب - ِما ِِسلًباأوِِإجياًبافقِفيهِالضدانِوهو: فطباقِ،

ِلهِصورتان:ِااْلجيابِإذًِ

ِواهدـ،ِكًمِيفِالشِنيِمًعاـاِمثبتـ؛ِبأنِيكونِابـدانِيفِاْلجيـأنِيتفقِالضِ:األوىل -

ِالِِّاهلل﴿ولهِتعاىل:ـ،ِوكقِالتقسيمِاألولِالسابقة،ِيف ِرُجِـِذيَنِآَمنُِـََوِِله ِنَُِهْمِمِِّـواَُِيْ

ِ،(528:البقرة)ِ﴾الَِّذيَنَِكَفُرواَِأْولَِياُؤُهُمِالطَّاُغوُتَُِيِْرُجواَهُمِْالظهُلًَمِتِإىَِلِالنهوِرِوَِ

ِ.ِإجياًباِ"النورِ-الظلًمتِ"فقدِاتفقِالضدانِ

ِِ:واألخرى - ِأنِيتفقِالضِّ كًمِيفِقولهِتعاىل:ِ،ِِانفينيِمعًِ؛ِبأنِيكوناِمِلبدانِيفِالسَّ

ََِيَْشى﴿ َِمْن ُر كَّ ِاأْلَِِ*َِسَيذَّ ِاْلُكرْبَىِ*ِْشَقىَوَيتََجنَُّبَها ِالنَّاَر ِاَلِِ*ِالَِّذيَِيْصىَل ُِثمَّ

ِحَيَْيى َِواَل ِفِيَها ِالِ–ِيموتِال"فقدِاتفقِالضدانِِ،(13ِ-10:األعىل)ِ﴾َيُموُت

ِِ.سلًباِ"حييى
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ِمثبتِ والقسم اآلخر: طباق السلب: - وهوِاجلمعِبنيِفعيلِمصدرِواحدِأحدمها

ِواآلخرِمنفي،ِأوِأحدمهاِأمرِواآلخرِاهي.

  ولطباق السلب صورتان: -

ِمثبتًِِأوالهما: ِالضدين ِأحد ِيكون ِمنفيًِّأن ِواآلخر ِتعاىل:ِ،ِاا ِقوله ِذلك  ومن

َِيْعَلُموَنِ﴿ ِالنَّاِسِاَل َِأْكَثَر ِِ*َوَلكِنَّ ْنَيا ِالده َياِة ِاحْلَ ِِمَن َِظاِهًرا ،2ِالروم:ِ)﴾َيْعَلُموَن

 .اأتىِمثبتًِِ"يعلمونِ"،ِوالضدِاآلخراأتىِمنفيًِِّ"الِيعلمون"فالضدِاألولِِ(،8

ِواألخرى - ِالضدين ِأحد ِيكون ِأن :ِ ِاهيًِِأمًرا ِِاواآلخر ،ِ ِسبحانه:يف َفاَلِ﴿قوله

َِواْخَشْونِِ ِالنَّاَس َشُوا ِمنِِ(،44املائدة:)﴾خَتْ ِاخلشية ِفعل ِعن ِالنهي ِبني الطباق

 ِ.تعاىلِالناس،ِواألمرِبهِيفِجانبِاهلل

لتنايف بني طريف الطباق ظهور اأي  باعتبار الظهور واخلفاء: -التقسيم الثالث:  -

  : أو خفاؤه

  :نيوينقسم الطباق بهذا االعتبار إىل قسم -

اِالِخفاءِفيه،ِماِكانِالتنايفِبنيِطرفيهِظاهرًِِوهو: الطباق الظاهر:القسم األول:  -

ِ.ِل،ِوالِحيتاجِإىلِتدبرِوفكرِ،كاألمثلةِالسابقةوالِتأوِّ

ِصورتان:ولهِ :والقسم اآلخر: الطباق اخلفي -

ِاْلحيائي"ِأوالهما: - ِ"الطباق ِولكنِوهو ِمتقابلني، ِغري ِمعنيني ِبني ِجيمع أن

ِيتعلقِباآلخرِنوعِتعلقِ َّاِ﴿،ِكًمِيفِقولهِتعاىل:ِِكالسببيةِأوِاللزوم،ِأحدمها مِم

ِ.(52:نوح)ِ﴾َأْنَصاًراِاهللُهْمِِمْنُِدوِنِـَخطِيَئاهِتِْمُِأْغِرُقواَِفُأْدِخُلواَِناًراَِفَلْمِجَيُِدواِلَِ
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ِ،رِيستلزمِاْلحراقِاملضادِلإلغراق،ِبيدِأنِإدخالِالناِفالنارِالِتقابلِاْلغراق

ِ.ِ،ِفكأنهِمجعِبنيِاملاءِوالنار،ِومهاِمتضادانِفاْلغراقِمنِصفاتِاملاء

ِواألخرى - ِامهايمعنبلفظنيِيتقابلِأنِجيمعِبنيِمعنينيِغريِمتقابلني،ِعربِعنهًمِ:

،ِوسميِهبذاِاالسم؛ِألنِاملعنينيِذكراِبلفظنيِِتضادويسمىِإهيامِالِ،ِاحلقيقيان

ِكقولِدعبلِاخلزاعي:،ِإىلِالظاهرِنظًرا؛ِِومهانِالتضادي

َِضِحَكِاملَِشيُبِبَِرْأِسهَِفَبَكىِِِِِِاَلَِتْعَجبِيَِياَِسْلُمِِمنَِرُجٍلِ

؛ِليقابلِبمعناهِِ،ِولكنِعربِعنهِبالضحكِفظهورِاملشيبِالِيقابلِالبكاء

ِ.ِبكاءاحلقيقيِال

ِالنفس اق:ـة الطبـبالغ - ِيف ِاملعنى ِتثبيته ِالطباق ِبالغة ِأقربِِمن ِالضد ِألن ؛

ِببعضِعنِطريقِعالقةِخطورًِ ِبعضه ِيربطِالكالم ِفهو ِذكرِضده، ِبالبالِإذا ا

فهوِوسيلةِ،ِِيتضحِاملعنىِويظهر،ِويتأكدِويقوىالتضاد،ِفباملقارنةِبنيِالضدينِ

ِ ِشأن ِشأاها ِفنية ِأخرىأي ِفنية ِحيسِبه؛ِِ؛ِوسيلة ِما ِلتصوير ِاملتكلم يوظفها

ِيضفيهِعىلِاأللفاظِمنِِ،ِمنِالتناسقِوالتقابلِافتحدثِنوعًِ ِإىلِجانبِما هذا

 .ِاِومؤثرًِاِمجياًلِاِجيعلِهلاِوقعًِجزالةِوفخامة؛ِمم

ِ

 : ـ املقابلة0

ِواملعارضةِاملقابلة يف اللغة:و  ُِمَقاَبلِاملواجهة ِء ْ ِبِاليشَّ َء ْ ِاليشَّ َِقاَبَل ِيقال: ًةِ،

 قبالتك.أيِوقِبااًل:َِعاَرَضُه.ِويقال:ِقعدتُِوجاَهَكِوِوجاَهَك،ِ

ِ،ِثمِانِمتوافقةـ،ِأوِمعِِمتوافقنيؤتىِبمعنينيهي:ِأنِيُِِيف االصطالح: املقابلة -

 ِ.ِيؤتىِبًمِيقابلهًمِأوِيقابلهاِعىلِالرتتيب
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 للمقابلة مخس صور: ا:ــصوره -
 

ِ، الصورة األوىل: مقابلة معنيني مبعنيني - ِتعاىل: ِيفِقوله َِقلِياًلِ﴿كًم َفْلَيْضَحُكوا

َِيْكِسُبونَِ َِكاُنوا ِبًَِم َِجَزاًء َِكثرًِيا ِبمعنينيِِ،(25:التوبة)ِ﴾َوْلَيْبُكوا ِجيء فقد

ِالبكاءِ ِوهو ِالرتتيب ِعىل ِيقابلهًم ِبًم ِجيء ِثم ِوالقلة، ِالضحك ِمها متوافقني

  والكثرة.

ُمِ﴿كًمِيفِقولهِتعاىل: ، معاٍن بثالثة الصورة الثانية: مقابلة ثالثة معاٍن - ِهَلُ َوحُيِله

َبآئِِ ِاخْلَ َِعَلْيِهُم ُم َِوحُيَرِّ ِقابلـفقِ،(128:األعراف)ِ﴾َثِـالطَّيَِّباِت ِبنيـد ِاآلية ِ:ت

 .خرىِأمنِجهةِِ(وحيرمِعليهمِاخلبائث)،ِهةِمنِجِ(لِهلمِالطيباتـحي)

َِمنِِ﴿ِقولهِتعاىل:ِكًمِيفِ، بأربعة معاٍن الصورة الثالثة: مقابلة أربعة معاٍن - ا َفَأمَّ

َقى ْسنَىِ*َأْعَطىَِواتَّ َقِبِاحْلُ ىِ*َوَصدَّ ِلِْلُيِّْسَ ُه ُ اَِمنَِبِخَلَِواْسَتْغنَى.ِِ*َفَسنَُيِّسِّ َوَأمَّ

ْسنَى َبِبِاحْلُ ىِ*َوَكذَّ ِلِْلُعِّْسَ ُه ُ فقدِقابلِأربعةِبأربعة،ِ(،10ِ-2:الليل)ِ﴾َفَسنَُيِّسِّ

يقابلِِ،"صدق"وِ،"استغنى"يقابلِ"ىاتقِ"و،ِِ"بخلِ"يقابلِ"أعطىِ"فإن

باستغنىَِلِيتق،ِأي:ِزهدِفيًمِِواملرادِ،"العِّسى"يقابلِِ"اليِّسى"و،ِكذبِ

 .ِأوِاستغنىِبشهواتِالدنياِعنِنعيمِاجلنة،ِِعندِاهللِكأنهِمستغنِعنهِفلمِيتِقِ

 كقولِاملتنبي:ِ ، خبمسة معاٍن الصورة الرابعة: مقابلة مخسة معاٍن -

 َوأنثَنيَِوَبَياُضِالّصبِحُِيغريِيبَِِِِِِِواُدِالّلْيِلَِيشَفُعِِلأُزوُرُهْمَِوَسِ

ِاأل ِأِ:ولِوهيفألفاظِالشطر ِزورهم ،ِ ِوسواد ِوالليلِ، ،ِ ِويشفع ِِوِل، وهيِ،

ِمعانـمخس ِِة ِمقابلة ِيف ِأجاءت ِوهي: ِالثاِن ِالشطر ِألفاظ ِنثني ،ِ ،ِوبياض

ِ.ِأيًضاوهيِمخسةِ،ِويبِ،ِِيغرويُِ،ِوالصبحِ
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 كًمِيفِقولِعنرتة:، بستة معاٍن مسة: مقابلة ستة معاٍنالصورة اخلا -

ُِيزََِعىَلِ ُِيِشِـِلُِحِـَويِفِِرْجِِِِِِِِِِنُُهِيَِِِّرْأِسَِعْبٍدَِتاُجِِعزٍّ َِقيُدُِذلٍّ ِينُهُِرٍّ

ِبستةِِ"يزينهِ-عزِ-تاجِ-عبدِ-رأسِ-عىلِ"هيِِفقدِقابلِعنرتةِستةِمعانٍِِِِ

ِ."ِيشينهِ-ذلِ-قيدِ-حرِ-رجلِ-يفِ"هي:ِ

 ه:جأوثالثةِببنيِالطباقِواملقابلةِِيفرق الفرق بني الطباق واملقابلة: -

ِوبغريها،ِِ،ِأنِالطباقِالِيكونِإالِباألضدادِ:أوهلا - ِتكونِباألضداد، واملقابلة

 ا.وإذاِكانتِباألضدادِفهيِأعىلِرتبةِوأعظمِموقعًِ

كونِإالِبًمِزادِأنِالطباقِالِيكونِإالِبنيِضدينِفقط،ِأماِاملقابلةِفالِتِوثانيها: -

ِعىلِذلك،ِوكلًمِكثرِعددهاِكانتِأوقع.

ِموثالثها- ِمتنافيتني ِصفتني ِبني ِوتوافق ِمجع ِفيه ِحيصل ِالطباق تضادتني،ِ:أن

ِكالضحكِوالبكاء ،ِ ِمتوافقة ِاملعاِن ِفيها ِفتأِت ِاملقابلة ِبينهًمِِأواًلِأما ِحيصل ثم

ِوالبكا ِمتوافقان، ِوالقلة ِفالضحك ِاجلمع؛ ِبسبب ِوالتضاد ِوالكثرةِالتنايف ء

ِمتوافقان؛ِثمِحصلِبنيِالطرفنيِتناٍفِبعدِاجلمعِبينهًم.ِ
ِ

ِ

 :ـ مـــراعـــاة الـنـظــيـر3

أنِجيمعِيفِالكالمِبنيِِوهي:ِويسمىِالتناسبِواالئتالفِوالتوفيقِواملؤاخاة. -

 ،ِالِبالتضاد.ِأمرِوماِيناسبه

 ملراعاة النظري ثالث صور: -: صوره -

ِعـبأنِجيم،ِ"ظـظِمعِاللفـالفِاللفـائت"ةِاللفظِللفظِمراعاِ: ورة األوىلـالص -
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َوالَِّذيَنِ﴿ولهِتعاىل:قك؛ِاالعبارةِالواحدةِبنيِاأللفاظِالتيِيالئمِبعضهاِبعًضِِيف

ِ َِسبِيِل ِيِف ُِينِْفُقواَهَا َِواَل َة َِواْلِفضَّ َهَب ِالذَّ َِألِيمٍِِاهللَيْكنُِزوَن ِبَِعَذاٍب ُهْم ْ ِ﴾َفَبرشِّ

،ِوكواهًمِِنيِالذهبِوالفضةِلتناسبهًمِوتقاراهًمِيفِاخليالفجمعِبِ،(34:التوبة)

 .ِ،ِومنِطبيعةِالنفوسِاقتناؤمهاِالنقدينِاألساسنيِيفِالتعامل

بأنِيستعملِِ،"ائتالفِاللفظِمعِاملعنىِ"مراعاةِاللفظِللمعنىِِ: الصورة الثانية -

لفاظِاجلزلةِ،ِويستعملِاألِاملتكلمِاأللفاظِالسهلةِالعذبةِيفِمواضعِالرقةِواللني

ِـكقولِ،ِِاخلشنةِيفِمواضعِالشدة ِالسالم)عىلِلسانِإبراهيمِِ(تعاىل)ه :ِِ(عليه

ْْحَِنِفَِ﴿ َكَِعَذاٌبِِمَنِالرَّ َِأَخاُفَِأْنَِيَمسَّ يَْطاِنَِولِيًّاَياَِأَبِتِإِِنِّ مريمِ)ِ﴾َتُكوَنِلِلشَّ

ِإبراهيمِ،(42: ِالسالم)ِفاستعملِسيدنا ِالرقيقِ(عليه ِيفِمقامِاأللفاظِالسهلة ة

 .ِ؛ِلتتالءمِمعِأدبهِمعِأبيهِوشفقتهِعليهِدعوتهِألبيه

عِـبأنِجيم،ِ"الفِاملعنىِمعِاملعنىـائت"مراعاةِاملعنىِللمعنىِِالصورة الثالثة: -

ِما ِوائتالف ِتناسٌب ِبينها ِالتي ِاملعاِن ِبني ِالواحدة ِالعبارة ِهذاِِيف ِويكون ،

ِالصورة ِوتسمىِهذه ِفأكثر، ِاألطراف"ِالتناُسبِبنيِمعنَينْي ِ"تشابه وهوِأنِ،

ِبًمِيناسبِأولهِيفِاملعنى َِِيتمِالكالم ِتعاىل: ِكقوله َِوُهَوِ﴿؛ ِاألَْبَصاُر الُِتْدِرُكُه

ِاألَْبَصارَِ برِيُُِِيْدِرُك ِاخْلَ ِاللَّطِيُف ِ)﴾َوُهَو ِاآليةِ(،103األنعام: بقولهِِفختمت

اسبِماِالِطيفِين؛ِفاللِوهذاِيناسبِماِبدأتِبهِ،"وهوِاللطيفِاخلبري"تعاىل:

،ِولكنِاملرادِباللطفِهناِماِالِِألنِاللطفِيفِاألصلِدقةِاليشءُيدَركِبالبِص؛ِ

ِهـ؛ِفاخلبريِمنِلِارـواخلبريِيناسبِإدراكهِتعاىلِاألبصِ،اــمطلقًِارِـتدركهِاألبص
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ِ.ِِأوىلِ،ِومنِعلمِاخلفياتِفهوِبعلمِالظواهرالتيِمنهاِاألبصارِعلمِباخلفيات

ْمِ﴿األطرافِقولهِتعاىل:ِومنِخفّيِتشابهِِِِِِ ُْمِِعَباُدَكَِوإِْنَِتْغِفْرِهَلُ ْمَِفإاِهَّ هْبُ إِْنُِتَعذِّ

كِيمَُِِفإِنََّكِ مِْ﴿فإنِقوله:ِِ،(112:املائدةِ)﴾َأْنَتِاْلَعِزيُزِاحْلَ يوهمِأنِ﴾َوإِْنَِتْغِفْرِهَلُ

ِولكنِإذاُِأنعمِالنظرُِعلمِأنهِجيبِأنِتكونِماِعليهِ،"الغفورِالرحيم"الفاصلةِ

التالوة؛ِألنهِالِيغفرِملنِيستحقِالعذابِإالِمنِليسِفوقهِأحدِيردِعليهِحكمه؛ِ

ِ ِألن ِالعزيز؛ ِِ"العزيز"فهو ِيفِصفاتِاهللِهو ِمنِقوهلم: ِيعزهِ"الغالب، عزه

ِغلبهِ"اعزًِّ ِِإذا ِاملثل: ِومنه َِعزَِّ"، ِمنِغلبِسلبِ"َبزَِِّمن ِووجبِأنِِأي: ،

،ِواهللِتعاىلِكذلك،ِِليشءِيفِحمله؛ِألنِاحلكيمِمنِيضعِاِأيًضايوصفِباحلكيمِ

ِخارجِعنِ ِأنه ِالضعفاء ِفيتوهم ِيفِبعضِأفعاله؛ ِاحلكمة ِقدَِيفىِوجه إالِأنه

ِمعِ-ِهلمِتغفرِوإن:ِأيِحسن،ِاحرتاسِ"احلكيم"احلكمة؛ِفكانِيفِالوصفِبـِ

 .ِفعلتهِماِيفِواحلكمةِذلك،ِيفِألحدِعليكِمعرتضِفالِ-العذابِاستحقاقهم

 إيهام التناسب: -

ِالتناسبِِ     ِإهيام ِفيه ِما ِالنظري ِبمراعاة ِالبالغيون ِالّلفظِِأحلق ِيكون ِكأن ،

إالَِّأّنهِغريِمراد،ِِنَاسبِماِجاءِيفِالكالمِمنِمعانٍِاِيُِبنيِمعنيني:ِأحدمهِامشرتكًِ

 .ِواآلخرِالِيناِسُبِوهوِاملراد

ِ ِتعاىل: ِ ﴿كًمِيفِقوله ِالشَّ ِبُِحْسَباٍن ِِ*ْمُسَِواْلَقَمُر َِوالنَّْجُم َِيْسُجَداِن َجُر ِ﴾َوالشَّ

تأِتِبمعنينيِاألول:ِاألَْجَرامِاملضيئةِيفِالسًمء،ِِ"النجم"فكلمةِِ(،2،2:الرْحن)

ذاِاملعنىِغريِمرادِـ،ِلكنِهِوهذاِاملعنىُِيالئمِوُينَاسبِكلمتيِالشمسِوالقمر
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ِالتناسب ِيتبادرِِيفِالنَّّص،ِفكانِاستخدامهِمنِإهيام ِباعتبارِما ِلتخيلِاملناسبة ؛

ِمنِلفظِالنجم.ِأواًلِإىلِالذهنِ

ِاونجومًِِغة:َِنَجَمِاليشُءِوالنباُتِنجًًمِ،ِيقالِلِ:ِالنباتِالذيِالِساقِلهواآلخر -

ِوظهر ِطَلع ِوهِإذا ِالشجر، ِكلمة ِمعنى ِيناسب ِاملعنى ِِذا ِكلمةِ، فناسبت

،ِومهاِالشمسِوالقمر،ِوناسبتِبمعناهاِِبمعناهاِغريِاملرادِماِسبقهاِ"النجم"

ِ.جاءِبعدهاِوهوِالشجرِاملرادِما

 بالغة مراعاة النظري: -

ِتآلفتِألفاظهِِِ ِإذا ِالكالم ِوتالءمتِمعانيهِالِشكِأن ِيفِنسقِِ، ِونظم ،

،ِوهذاِأمرِأكدِعليهِالبالغيونِِا؛ِكانِبليغًِِ،ِمتناسقِالدالالتِمتالحمِاألجزاء

ِ.ِوالنقاد

 الــمـــشــــاكلــــة  ـ1

ِواملًمثلة.املشاهبةِِ:املَشاَكلة يف اللغة -

ِحتقيِويف االصطالح هي: - ِصحبته؛ ِيف ِلوقوعه ِغريه؛ ِبلفظ ِاليشء ِأوقًِذكر ِا،

ِ.تقديًرا

ِ،ِومشاكلةِتقديرية.ِمشاكلةِحتقيقيةِ-للمشاكلةِنوعان:ِ - أنواعها: -

ِ؛ِ؛ِلوقوعهِيفِصحبتهِغريهِفظـذكرِاليشءِبلوهي:ِ ، : املشاكلة التحقيقيةأوًلا -

فقدِعربِِ،(40:الشورى)﴾َوَجَزاُءَِسيَِّئٍةَِسيَِّئٌةِِمْثُلَها﴿:ِ(عزِوجل)وقولهِِ،ِاحتقيقًِ

ِِ"سيئة"عنِاجلزاءِبالسيئة؛ِلوقوعهِيفِصحبةِكلمةِ ِالتعبريِالتنفريِ، وأفادِهذا

ِ.ااِقاسيًِاجلزاءِعىلِالسيئاتِسيكونِشديًدِِ،ِوالداللةِعىلِأنِمنِفعلِالسيئة
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ِ:وقولِعمروِبنِكلثومِ

َِأَحِـجَيْهَِالَِالَِأ َِفنَْجَهـَلَِفْوَقَِجْهِلِاجَلاِهلِْينَـاِـٌدَِعَليْنَـاَلـنَّ

ِ؛ِلوقوعهِيفِصحبةِجهلهمِالسابق؛ِفقدِسمىِردهِاعتداءِاملعتدينِعليهمِجهاًلِِِ

ِ.ِهلمِاردعًِومبالغةِيفِشدةِجمازاهتمِللمعتدينِ

؛ِلوقوعهِيفِصحبته؛ِِرِاليشءِبلفظِغريهذكِِْوهي: : ثانيًا: املشاكلة التقديرية -

ِ.ِاتقديرًِ

البقرةِ)﴾ِصْبَغًةَِوَنْحُنَِلُهَِعابُِدونَِِاهللَوَمْنَِأْحَسُنِِمَنِِاهللِصْبَغَةِِ﴿يفِقولهِتعاىل:ِ

ِ:البقرة)ِ﴾اهللآَمنَّاِبِِ﴿:ِِمصدرِمؤكدِمنتصبِعنِقولهِ"ِِصْبَغةَِ"فلفظِِ،(132:

132)،ِِ ِاهلل"واملعنى ِالنفوس"تطهري ِيطهر ِاْليًمن ِألن ِأنِِ؛ ِفيه ِواألصل ،

كانواِيغمسونِأوالدهمِيفِماءِأصفرِيسمونهِاملعموديةِويقولون:ِهوِالنصارىِ

ِاهللِباْليًمنِفُأمِِِ،ِتطهريِهلم ِباهللِوصبغنا ِآمنا ِقولوا ِهلم: ِاملسلمونِبأنِيقولوا ر

ِتطهريًِ ِبه ِوطّهرنا ِالِِمثلِصبغتنا، ِالِمثلِتطهريناصبغة ِيقولِاملسلمون:ِِ،ِا أو

،ِوجيءِبلفظِالصبغةِللمشاكلة،ِِغتكمصبغناِاهللِباْليًمنِصبغتهِوَلِيصبغِصب

ِمنِ ِالتيِهيِسببِالنزول ِاحلال ِقرينة ِألن ِالصبغ؛ ِلفظ ِتقدم ِقد ِيكن َِل وإن

ِدلتِعىلِذلك ِاألصفر ِاملاء ِيف ِبـِِغمسِالنصارىِأوالدهم ِالتعبري ِعن فعدل

ِ.ِتقديًرالوقوعهِيفِصبغةِالنصارىِِ"صبغةِاهلل"إىلِالتعبريِبـِِ"تطهريِاهلل"

تعدِاملشاكلةِمنِاأللوانِالبديعيةِالتيِتعملِعىلِتالحمِأجزاءِ لة:بالغة املشاك -

كًمِأاهاِتعملِعىلِإثارةِانتباهِاملتلقي،ِ،ِِ؛ِملاِفيهاِمنِتناسبِشكيلِوترابطهالكالمِ
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وتنشيطِعقله؛ِوذلكِلظهورِاملعنىِاملرادِيفِغريِلفظه،ِفإذاِعلمهِبعدِذلكِثبتِ

ِوتأكدِلديه.

ِنقلِاملعنىِإىلِلباسك ِأن ًِِم ِحسنًِِغريِمألوفجديد ِيضفيِعىلِالكالم اِ،

ِا.ِوطربًِِاوهباء،ِوحيدثِيفِالنفسِعجبًِ

؛ِإذِيفِالنظرةِاألوىلِيتوهمِأنِاملعنىِالثاِنِهوِِكًمِأاهاِتقومِبخداعِاملتلقيِِِ

ِالفكر ِوإعًمل ِالنظر ِإدامة ِبعد ِلكنه ِغريهِاألول، ِأنه ِأدعِيعلم ِوهذا إىلِِى؛

ِلذهن.ِاستقرارِاملعاِن،ِورسوخهاِيفِا

ِ

 ـ حـســن الـتـعـلـيـل5

 أنِيدعىِلوصفِعلةِمناسبةِلهِباعتبارِلطيفِغريِحقيقي.ِهو: -

ِقسامِهيِ:أىلِعدةِإينقسمِحسنِالتعليلِ :قسامهأ -

 يفِنفسهِوقصدِبيانِعلته.ِِاأنِيكونِالوصفِثابتًِِالقسم األول: -

ِالوصِ:أوهلما وهلذا القسم نوعان: - ِغريِالتيِِلهِهرـوتظِافِثابتًِـأنِيكون علة

 كًمِيفِقولِاملتنبيِيفِمدحِسيفِالدولة:،ِِادعاهاِاملتكلم

َئاُبِِاَلَفَِماَِتْرُجوإِْخِِيـِِِِِـَِِِِِِِماِبِِهَِقْتُلَِأَعاِديِهَِوَلكِْنَِيتَّقِِ ِالذِّ

ِقتلِاألعداء ِوهيِالقضاءِِفالوصفِالثابتِهو ِيفِالعادة ِالوصفِعلة ِوهلذا ،

عىلِِ-عدِاملتنبيِهذهِالعلة،ِوادعىِهلذاِالوصفِ،ِفاستبِ،ِودفعِمضارهمِعليهم

،ِوهيِأنِكرمهِأبىِأالَِييبِرجاءِِعلةِخياليةِتناسبِغرضهِ-سبيلِالطرافةِ

ِ،ِالرزقِبًمِتنالهِمنِقتىلِأعدائهِ؛ِحيثِإاهاِتعودتِأنِيوسعِعليهاِيفِالذئابِفيه
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ِ.ِويفِذلكِداللةِعىلِشجاعةِسيفِالدولةِوجودهِوكرمهِووفائه

ِعلةِالعادةِيفِلهِتظهرِوالِثابتاِالوصفِيكونِأن:ِواآلخر ِلهِاملتكلمِفيدعيِ

ِأيبِكقول،ِِوغريهِكاملدحِالكالمِهلاِيساقِالتيِاألغراضِمنِلغرضِمناسبةِعلة

ِ:العزيزِعبدِبنِهارونِيمدحِاملتنبيِالطيب

ِالرحضاءِفصبيبهاِبهِْحتِِ...ِِِوإنًمِالسحابِنائلكِحيكَِل

ِعلةِالعادةِيفِالوصفِهلذاِيظهرِوالِ،ِطراملِنزولِهوِالثابتِفالوصف

ِأمطرتِقدِالّسحابِأنِِّوهيِ،ِطريفةِعلةِلهِاملتنبيِفادعىِالناس؛ِعندِملحوظة

ىِاِمنِأصاهباِماِبسبب ِ.ِممدوحهِجودِحسدتِذِإِهباِنزلتِالتيِحلمَّ

ِالِماِفذلكِ؛ِجودهِيفِاملمدوحِحماكاةِهذاِالدائمِبإمطارهاِتقصدِالِفهي

ِ.احلمىِبسببِعرقهاِإالِمطرهاِوماِ،ِلهِاوحسًدِِمنهِاكمًدِِْحتِوإنًمِبه،ِهلاِطاقة

ِ،ِويريدِاملتكلمِإثباته.ِأنِيكونِالوصفِغريِثابتِالقسم الثاني: -

 نوعان: أيًضاوهلذا القسم  -

ِأنِيكونِالوصفِغريِثابت،ِولكنهِممكن.كقولِمسلمِبنِالوليد::ِأوهلما -

ىِِحَذاُرَكِإْنَساِِنِِمَنِاْلَغَرِقِِِِِِِِِِهُِاَِحُسنَْتِفِينَاِإَِساَءتَُِياَِواشيًِ َِنجَّ

،ِوهذاِِغريِالواقع،ِهوِاستحسانِإساءةِالوايشأيِ،ِِفالوصفِغريِالثابت

،ِلذاِأتىِالشاعرِلهِبعلةِخيالية،ِِ،ِإالِأنهِممكنِالوقوعِالوصفِمعِأنهِغريِواقع

مكرهِوكيده؛ِوهيِأنِاستحسانِإساءةِالوايشِدفعهِإىلِأنِحيذرِالوايش،ِفاتقىِ

،ِالذيِيسببهِعدمِحذرهِمنِمكرِِوبذلكِْحىِإنسانِعينهِمنِالغرقِيفِالدموع

ِالوايشِوكيده.
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ِثابتِ:واآلخر - ِالوصفِغري ِيكون ِِأن ِوهو ِالوقوع، ِِغريِممكن ِعبدِ، كقول

ِِالقاهرِاجلرجاِن:

ْوَزاِءِِخْدَمَتُهِِِ ِهاِِعْقَدُِمنَْتطِِقِـَليَِْتِعَِـملََاَِرَأيَِِِِِِِِِْلْوََِلَِْتُكْنِنِيَُّةِاجْلَ

دمةِاملمدوح،ِـوعِهوِنيةِاجلوزاءِخـفإنِالوصفِغريِالثابتِوغريِاملمكنِالوق

ِو ِعلة ِفالتمسِله ِادعىِثبوته ِحوهلاِهيِرؤيتكِالعقدِمنِالنجوملكنِالشاعر

ِعىلِوسطها،ِوماِذاكِإالِلنيتهاِخدمةِاملمدوح.ِقِقدِشدَِّانطك

ِحسن: بالغة حسن التعليل - ِيلبِومنِوجوه ِاللونِالبديعيِأنه سِاملتخيلِهذا

ِِلباسِاحلقيقي ِلليشنِاأوالِشكِ، ِويعضدهِأِءلتًمسِالعلة وِللوصفِيؤكده

ِيفِنفسِالسامعِوي ِقويه ِارأوجيعلِالنفسِ، ِكانتِتلكِتياًحِكثر ِحتىِولو ِله ا

 .العلة

 ـ تأكيد املدح مبا يشبه الذم6

كالمِطرافةِبًمِفيهِمنِاملباغتةِيفِالكالم،ِلهِحسنهِوهباؤه،ِيكسبِالِوهو فٌن بديع -

 واملفاجأة،ِويفيدَِتْأكيدِاْلِفْكرةِبًمُِيْشبُِهِتقريرِضّدها.

 ويأتي تأكيد املدح مبا يشبه الذم على ثالثة أضرب: -

ِاِ- الضرب األول: - ِعن ِمنفية ِذم ِصفة ِمن ِيستثنى ِبتقديرِأن ِمدح ِصفة ليشء

ِفيها ِِ،دخوهلا ِتعاىل: ِ﴿كقوله َِيْسَمُعوَن َِتْأثِيًًمِفِيهَِاَل َِواَل َِلْغًوا َِساَلًماِإِِِ*ِا ِقِياًل الَّ

52ِ:الواقعة)﴾َساَلًما ،52ِ ِاستثنيِمنهاِ(، ِمنفية، ِذم ِوالتأثيمِصفة ِاللغو فسًمع

ِ.ِالصفتنيِمدحِوتكريمِتا،ِويفِكلِمال،ِوهيِسًمعِالسِصفةِمدح
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 قولِالنابغةِالذبياِن:ومنهِِِ

ُِسُيوَفهُِ َِأنَّ ُِفُلوٌلِمنِقِِِِِِْمَِوالََِعْيَبِفِيِهْمَِغرْيَ ِائِِبِـَراِعِاْلَكتَِـهِبِنَّ

ِالِِِِ ِهيِالعيبِذمفصفة ِوهيِأنِِاملنفية ِمدح، ِالنابغةِصفة ِوقدِاستثنىِمنها ،

إالِالشجاعةِِأاهمِالِعيبِفيهمِأصاًلِأيِ،ِِسيوفهمِذاتِفلولِمنِقراعِالكتائب

ثناءِعليهمِأبلغِرهاِعىلِأاهاِهيِالعيبِالوحيدِهلمِيؤكدِال،ِوذكِِْعيًباإنِكانتِ

ِ.ِتأكيد

تليهاِصفةِمدحِأنُِيثبَتِليشءِصفةِمدح،ِوُيعقَّبِبأداةِاستثناءِِالضرب الثاني: -

َِأْنَِيُقوُلواِ﴿كًمِيفِقولهِتعاىل:ِ،ِأخرىِله ِإاِلَّ َِحقٍّ الَِّذيَنُِأْخِرُجواِِمْنِِدَياِرِهْمِبَِغرْيِ

نَاِ ةِمدحِللمهاجرينِوهيِأاهمِفقدِأثبتتِاآليةِالكريمةِصف،ِ(40:احلج)﴾اهللَربه

أومهتِأنهِسيذكرِِ"إال"أخرجواِمنِديارهمِبغريِحق،ِثمِأتبعتهاِبأداةِاستثناءِ

بعدهاِصفةِذم،ِولكنِاملتلقيِفوجئِبذكرِصفةِمدحِأخرى،ِوهيِأاهمِمؤمنونِ

ِاِعىلِمدح.باهلل،ِوالِشكِأنِهذاِمنِصفاتِالكًمل؛ِفيكونِمدًحِ

بقه؛ِوذلكِألنهِيفيدِالتأكيدِمنِجهةِاِمنِساوهذاِالَضبِأقلِقوةِوتأكيًدِ

واحدةِوهي:ِأنِذكرِأداةِاالستثناءِقبلِذكرِاملستثنىِيوهمِإخراجِماِبعدهاِمماِ

 قبلها،ِفإذاِجاءِعىلِخالفِذلكِأفادِالتأكيد.

ِيؤتى الضرب الثالث: - ِمفرغ-أن ِمعنىِاملدحِمعمواًلِِ-يفِاستثناء ِبمستثنىِفيه

ِالذم ِمعنى ِِلفعلِفيه ِتعاىل، ِكقوله ِملَِ﴿: نَا َِربِّ ِبِآَياِت ِآَمنَّا َِأْن ِإاِلَّ ِِمنَّا َِتنِْقُم اِـََّوَما

،ِوهذاِالِيقعِإالِعىلِواحدِِتعيبِ"تنقم"ومعنىِ،ِ(152:األعراف)﴾َجاَءْتنَا
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،ِوهوِمنِأجلِاملناقبِواملفاخر،ِِ،ِفلًمِسلطِعىلِاْليًمنِبآياتِاهللِمنِالعيوب

ملستثنىِفيهِمعمولِالفعلِالذيِفيهِمعنىِ؛ِألنِاِاِللمدحِبًمِيشبهِالذمكانِتأكيًدِ

ِ.ِِحيثِاألفضليةِيفِالقوةِوالتأكيدِللَضبِاألولِمنِوهذاِالَضبِمساوٍِ،ِالذم

 

ِـ تأكيد الذم مبا يشبه املدح7
ِ

 وهو كسابقه يأتي على ثالثة أضرب: -

اليشءِصفةِذمِبتقديرِدخوهلاِأنِيستثنىِمنِصفةِمدحِمنفيةِعنِِالضرب األول: -

ِفيها ِِكًم، ابًِ﴿يفِقولهِتعاىل: َِْشَ َِواَل َِبْرًدا ِفِيَها َِيُذوُقوَن اًقاِ*ِااَل َِوَغسَّ َِْحِيًًم ِ﴾إاِلَّ

(ِ ِالكريمةِمنِصفةِمدحِمنفيةِ،(54ِ،52:النبأ ِوهيِعدمِِفقدِاستثنتِاآلية ،

ِ،ِوكالمهاِذم.ِ،ِصفةِذمِوهيِإذاقةِاحلميمِوالغساقِإذاقةِالربدِوالرشاب

ُِيثَبتِِالضرب الثاني: - ِذمِأن ِصفة ِتليها ِاستثناء ِوتعقبِبأداة ِذم ِصفة لليشء

 كًمِيفِقولِالشاعر:،ِِأخرىِله

ِوُنِعليهِاهلوانُِـجباٌنِهيُِِِِِِِِِِِهِـوىِأنـلئيُمِالطَِّباِعِس

فقدِأثبتِلهِصفةِذم،ِوهيِلؤمِالطباع،ِثمِعقبهاِبأداةِاستثناء،ِتلتهاِصفةِذمِ

ِ.ِدِللذمِبًمِيشبهِاملدح،ِفهوِتأكيِ،ِوهيِاجلبنِمعِذلةِالنفسِأخرىِله

ِمفرغِِ-أنِيؤتىِالضرب الثالث: - ِمعمواًلِِالذمِمعنىِفيهِبمستثنىِ–يفِاستثناء

،ِوالِحيمدِمنهِإالِِالِجهلهالِيستحسنِمنهِإ"كقولك:ِ،ِِاملدحِمعنىِفيهِلفعل

،ِوتفرغِماِقبلِاألداةِِفاالستثناءِيفِاملثالنيِمفرغ؛ِإذِاملستثنىِمنهِحمذوفِ،"لؤمه

فيهِمعنىِِ،"حيمدِ"وِ"يستحسن"،ِوهذاِالعاملِأعنيِالفعلِِيًمِبعدهاللعملِف
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أكيدِت؛ِفهوِِفيهِمعنىِالذمِ"لؤمه"وِ"جهله"وهوِِ"املستثنى"ومعمولهِِاملدح،

ِ.ِِِللذمِبًمِيشبهِاملدح

 ـ التورية 8

 .وتسمى اإليهام واملغالطة والتخييل -

ِِ.ِالسرتِواخلفاءِوالتغطيةِ: التورية يف اللغة -

ِِ.ِ،ِوبعيدِمرادِأنِيطلقِلفظِمفردِلهِمعنيانِقريبِغريِمرادِ: يف االصطالحو -

 : أقسام التورية -

 ىل قسمني هما :إتنقسم التورية  -

،ِوسميتِبذلكِِوهيِالتيِقرنتِبًمِيالئمِاملعنىِالقريب : التورية املرشحة:أوًلا -

لالزمِتارةِيذكرِقبلِلفظِوهذاِاِ،ِا؛ِمماِيزيدهاِإهيامًِِمِاملورىِبهلتقويتهاِبذكرِالز

ِ:ِ؛ِفهيِباعتبارِموضعِالالزمِمنهاِقسًمنِ،ِوتارةِيذكرِبعدهِالتورية

َحتَّىُِيْعُطواِ﴿ومنِشواهدهِقولهِتعاىل:ِأوهلما: ما ذكر الزمه قبل لفظ التورية:  -

ْزَيَةَِعْنَِيٍدَِوُهْمَِصاِغُرونَِ ،ِوهوِِحيتملِاجلارحةِ"يد"فلفظِ،ِ(59ِ:التوبة)ِ﴾اجْلِ

ِمرادقر ِواالستكانةِيبِغري ِالذلة ِوحيتمل ِمرادِ، ِبعيد ِوهو ِرشحتِِ، ِوقد ،

ِ.ِِِوقدِذكرِقبلِلفظِالتورية"يعطوا"،ِوهوِقوله:ِالتوريةِبًمِيالئمِاملعنىِالقريب

 ومنِذلكِقولِالشاعر:،ِِماِذكرِالزمهِبعدِلفظِالتوريةِواآلخر: -

ْتِمنَِوْجِديِيفِخاهلِِ ِمنهِإىلِاللْثمِِِوَلِأِصْلِِِِِِِِِاِـُمْذِمَهَّ

يِِِِِِقالْت:ِقُِفواِواسَتِمعواِماَِجَرىِ ِخاِلِقدِهاَمِبهَِعمِّ

ِ،ِوبعيدِمرادِوهوِ،ِوهوِخالِالنسبِلهِمعنيانِقريبِغريِمرادِ"اخلال"فلفظِِِِ

ِِريبـوازمِاملعنىِالقـرِالزمِمنِلـوريةِبذكـدِرشحتِالتـ،ِوقِهـاحلسنةِيفِالوج
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ِ.زمِبعدِلفظِالتوريةوقدِذكرِهذاِالال،ِِ"عميِ"وهو

ِثانيها - ِالقريب: ِاملعنى ِيالئم ِمما ِجمردة ِتكون ِاِأن ِمع ِاملعنىِ، ِيالئم ِبًم قرتااها

ِومنِشواهدهاِقولِعمرِبنِأيبِربيعة:ِ،ِِالبعيد

اِاملُنْكُِحِ َِعـْمـُرَكِاهللَِكـيـَفِيـَْلتَـِقيَانَِِِِِِِِِِهياَلِِِـاُِسِالثهَريََِِّأهُيَ

َِيًَمِِنِـِِِِِِِـَِِِِِماِاْسَتَقلَِِّهَيَِشاِميٌَّةِإَِذاِ ِْتَِوُسَهيُلِإَِذاَِماِاْسَتَقلَّ

افلفظِ ،ِوهوِنجمِمشهورِمنِمنازلِالقمرِِقريبِغريِمراد،ِلهِمعنيانِِالثهَريَّ

ِوبعيدِِالشامية ِالشاعرِخفيِمراد، ِِ،ِوهوِاسمِحمبوبة وكذلكِلفظِسهيلِلهِ،

،ِِ،ِوبعيدِمرادِالنجومِاليًمنية،ِوهوِنجمِمشهورِمنِِقريبِغريِمراد،ِمعنيانِ

ِوهوِاسمِرجلِمنِأهلِاليمن.

لكنِالشاعرِ،ِِوقدِجاءتِالتوريةِيفِاملوضعنيِجمردةِمماِيالئمِاملعنىِالقريب

ِالبعيد ِاملعنى ِيالئم ِبًم ِقولهِأتى ِوهو ِصفاتِِ"املنكحِ"، ِمن ِالنكاح ِألن ؛

ِاْلنسانِالِمنِصفاتِالنجوم.

يالئمِمماِ،ِويشءِآخرِِاِيالئمِاملعنىِالقريبأنِجيامعِالتوريةِيشءِمم:ِثالثها

ِفتساقطا،ِ ِتعارضا ِالشيئني ِوكأن ِكالمها، ِالشيئان ِفيها ِفيجتمع ِالبعيد؛ املعنى

ِ ِالِمنِمالئًمتِاملعنىِالقريب، ِيكنِيفِالكالمِيشء، والِمنِمالئًمتِفكأنَِل

ِومنِذلكِقولِبدرِالدينِالذهني:،ِِاملعنىِالبعيد

ِإذاِبداِكيَفِأسلوِِِِياِعاِذِلِفيِهُِقلِِلِ

ِوقٍتِـيمُرِيبِك ِحيلوـًمِمـّلـوكِِِِِِلَّ ِرَّ
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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 ِمنِاحلريةِمنِاملفاجأة ِفيها ِما ِوفيها يفِالتعبريِحيالِضغطِالرقيب،ِِ،

فالتوريةِِ،ِ،ِوبراعةِالفنِوروحِالفكاهة،ِوالرشاقةِ،ِوفيهاِماِفيهاِمنِالطرافةِ

 .منِأعىلِفنونِاألدبِوأعالهاِ

 :وهي :ا :احملسنات اللفظيةثانًي -

 :ومنها ،ى ا ويتبع ذلك حتسني املعنوًلأىل اللفظ إ ان التحسني فيها راجًعما كا

وِأذاِاحتدِمعهِيفِاجلنسِإِءاليشِءجانسِاليشِريفِاللغةِمصدِ: ووه،  ـ اجلناس4

ِِ.وصافهأشاكلهِيفِبعضِ

وِتشاهبهًمِيفِالصورةِوالتلفظِمعِاختالفِاملعنىِأاحتادِطرفيهِ : ويف االصطالح -

ِوغريِتام.،ِ:ِتامِِوهوِنوعانِفيهًمِ.

ِنوعِ: اجلناس التام - ِيف ِأشياء: ِأربعة ِيف ِاللفظان ِفيه ِاتفق ِما ِاِهو ،ِحلروف

ُِيْقِسُمِاملُْْجِرُموَنِ﴿كقولهِتعاىل:ِ،ِِوعددها،ِوهيئتها،ِوترتيبها اَعُة َوَيْوَمَِتُقوُمِالسَّ

َِساَعةٍِ َِغرْيَ َِلبُِثوا ِِ﴾َما 15ِ)الروم: ،)ِ ِيفِهذهِِ"ساعة"فلفظتا ِاتفقتا ِقد يفِاآلية

ِ"القيامةِ"؛ِإذِقدِأريدِبالساعةِيفِاألولِاألشياءِاملذكورةِمعِاختالفهًمِيفِاملعنى
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ِ."الساعةِالزمنية"ويفِالثاِن:ِ

 ومركب. ، ومستوٍف ، : مماثل وهو أنواع ثالثة -

ِِفاملماثل - ِبأن: ِالكلمة ِنوع ِيف ِاللفظان ِيتفق ِاسمنيِأن ِفعلنيِأوِِيكونا ِأو ،

:ِفالنِجييدِأمرين:ِيَضبِِوالفعالنِكقولك ،ِسًمنِكاآليةِاملتقدمةفاال،ِحرفني

األولِبمعنىِِ،"فيَضب"ِ،ِبِيفِاهليجاءِفالِيكل،ِويَضِيفِالبيداءِفالِيضل

ِاملسافة ِعىلِقطع ِاحلمل ِبمعنى ِوالثاِن ،ِ ِِاألعداء ِالفعل، ِنوع ِمن ،ِوكالمها

ِ،،ِفالباءِاألوىلِللتعديةِوالثانيةِللتسميةِواحلرفانِكقولك:ِتذرعِبالصربِتظفرِبه

ِوكالمهاِمنِنوعِاحلرف.

ِِواملستويف - ِالكل: ِواآلخرِأنَِيتلفِاللفظانِيفِنوع ِاسًًم ِبأنِيكونِأحدمها مة

ِفمثالِاالسمِمعِالفعلِقولِأيبِمتام:،ِمهاِحرًفاِواآلخرِاسًًمِأوِفعاًلِفعاًل،ِأوِأحد

ُهِ َماِنِفإنَّ َياِلََدىِحَيَْيىِْبِنَِعْبِدِاهللَِِِِِِِماَِماَتِِمْنَِكَرِمِالزَّ ِحَيْ

ومثالِاالسمِ،ِِحلمِعىلِاملمدووالثاِنِاسمِعِ،ِاألولِفعلِمضارعِ"فيحيا"ِِِِ

ِرُِ"معِاحلرفِقوهلم:ِ األوىلِحرفِِ"فرب"،"رجلِْشبِربِرجلِآخرِبَّ

ومثالِالفعلِمعِاحلرفِقولك:ِ،ِِجرِوالثانيةِاسمِللعصريِاملستخرجِمنِالعنب

األولِفعلِماٍضِِ"ِعال"ِـف،ِعىلِمجيعِاألنامِِ(عليهِالصالةِوالسالم)عالِحممدِ

ِ.ِوالثاِنِحرفِجر،ِبمعنىِارتفعِ

ِأنِيكونِكالِاللفظنيِأوِأحدمهاِمركًبا.:ِركبوامل -

ِِكقولِالشاعر:ِ،ِوهوِماِيكونِاللفظانِمركبنيِ:ِفاألول -
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ِاِنــفالٌنِقْدِرشِالواــوالِقِِِِِِِِفلمُِتضعِاألعاديَِقْدَرِشاِن

ِومنِِ"قد"فاللفظِاألولِمركبِمنِالقدرِوالشأنِوالثاِنِمركبِمنِ احلرفية

ِويسمىِهذاِالنوعِجناًساِملفًقا.،ِالفعلِاملشتقِمنِالرشوةِ

ِِوالثاني - ِأحِوهو: ِيكون ِمركبًِـما ِاللفظنيِفيه ِثالثِ،ِاـد ِمرفوِةـوأنواعه :ِِ،

ِ.ِ،ِومفروقِومتشابه

أهذاِ":ِِ:ِماِكانِاللفظِاملركبِفيهِمركًباِمنِكلمةِوجزءِكلمةِكقوهلمفاملرفو -

ِصاب ِطعم ِأم ِمفردِ،"مصاب ِاألول ِهوِفاللفظ ِإذ ِمفعول"؛ نِمِ"اسم

ِبمعنىِالعلقمِوجزءِ"صاب"ظِـهيِلف،ِةِـوالثاِنِمركبِمنِكلمِ،"أصاب"

ِمنِطعم.ِ"امليم"كلمةِوهوِِ

،ِمعِاتفاقِاللفظنيِيفِِ:ِماِكانِاللفظِاملركبِفيهِمركًباِمنِكلمتنيواملتشابه -

ِاخلطِكقولِالشاعر:

َِبةٌِـَذاهِِِهُِـَُدْولَتـَدْعُهِفَِـفََِِِِِِِِِِِبةٍِـُكْنَِذاِهِِـإَِذاَِملٌِكََِلِْيَِ

بمعنىِصاحبِعطيةِِ"هبة"وِ"ذا":ِِفاللفظِاألولِمركبِمنِكلمتنيِمها

وقدِاتفقِاللفظانِيفِ،ِ،ِوهوِاسمِفاعلِمنِالذهابِِوالثاِنِمفرد،ِأي:ِكريمِ

ِ.اخلط

ِكلِجيمعِبأنِصاحبهِمعِمنهًمِطرفِكلِوجيمعِ،ِطرفاهِيتعددِأن:ِواملفروق

ِ:املتنبيِكقول،ِِبهِمشبهِمعِمشبه

ِغزاالِورنتِعنرًباِوفاحت...ِِبانِغصنِومالتِمًراقِبدت
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ِبالغزال،ِوطرفهاِبالعنرب،ِورحيهاِبالغصن،ِوقدها،ِبالقمرِوجههاِشبهِفقد

ِهباِاملشبهاتِبنيِوالِ،ِحدةِعىلِاملشبهاتِبنيِفيهِجيمعَِلِألنهِ؛ِمفروًقاِوسمى

ِههِ.مشبِبجوارِبهِمشبهِكلِفوضعِ،ِبينهًمِفرقِبلِاألولِالقسمِيفِكًمِكذلك
ِ

ِاءِاألربعةـدِمنِاألشيـانِيفِواحـلفِفيهِاللفظـهوِماِاختِ: اجلناس غري التام -

،ِِيفِنوعِاحلروفِأنِيكونِ؛ِألنِاالختالفِإماِأربعة أحوالالسابقة،ِوهوِعىلِ

ِ،ِأوِيفِترتيبها.ِ،ِأوِيفِهيئتهاِأوِيفِعددها

جلناسِعىلِنوعني:ِإذاِاختلفِاللفظانِيفِنوعِاحلروفِكانِاِاالختالف يف النوع: -

ِ،ِوالحق.ِمضارع

ِكانِفيهِاحلرفانِاللذانِوقعِبينهًمِاالختالفِمتقاربنيِيفِاملخرجِِفاملضارع: - ما

ِ:ِبينيِوبنيِفاألولِنحوِقوهلم،ِِآخرهِم،ِأِيفِوسطهِمأولِاللفظ،ِأِسواءِأكاناِيف

ِ ِطامس ِدامسِوطريق ِليل ِكني ِِفالدال، ِِ"دامس"يف ِيف ِ"طامس"والطاء

ِ؛ِألاهًمِخارجانِمنِاللسان.ِإالِأاهًمِمتقاربانِيفِاملخرجِ،ِالنوعِخمتلفانِيف

فاهلاءِواهلمزةِخمتلفانِ،ِِ﴾َوُهْمَِينَْهْوَنَِعنُْهَِوَينَْأْوَنَِعنْهُِ﴿كقولهِتعاىل:ِِ: والثاني -

ِ.ِ؛ِإذِمهاِحلقيانِيفِالنوعِإالِأاهًمِمتقاربانِيفِاملخرج

ِإىَِلَِيْومِِ":ِ(صىلِاهللِعليهِوسلم)كقولهِِ: والثالث - ِاخَلْيُلَِمْعُقوٌدِيِفَِنَواِصيَهاِاخَلرْيُ

"الِقَياَمةِِ
(1)

خلروجهًمِ"،ِوتقاربِيفِاملخرجِِفبنيِالالمِوالراءِاختالفِيفِالنوعِ،

ِ."منِاللسان

                                                           

ِالِقَياَمةِِ،ِكتابِاجلهادِوالسريِ،ِِ(ِصحيحِالبخاري1) َِيْوِم ِإىَِل ،َِِباٌبِاخَلْيُلَِمْعُقوٌدِيِفَِنَواِصيَهاِاخَلرْيُ

 .5220ِحديثِرقمِ
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ِماِكانِفيهِاحلرفانِاملختلفانِمتباعدينِيفِاملخرجِسواءِأكاناِيفِأولِوالالحق: -

ِ﴿فاألولِنحوِقولهِتعاىل:ِ،ِِآخرهِكذلكيفِِم،ِأِيفِوسطهِم،ِأِاللفظ َِوْيٌلِلُِكلِّ

َزٍةِملََُزةٍِ ِ.ِ،ِوالثانيةِلسانيةِ،ِفاألوىلِحلقيةِفاهلاءِوالالمِمتباعدتانِيفِاملخرج،ِ﴾مُهَ

ُهَِعىَلَِذلَِكَِلَشِهيٌدِ﴿والثاِنِنحوِقولهِتعاىل:ِ- َِلَشِِ*َِوإِنَّ رْيِ ِاخْلَ بِّ ُهِحِلُ ،ِ﴾ِديٌدِـَوإِنَّ

ِيففبنيِ ِاملخرجِ"شديد"والدالِيف"شهيد"ِاهلاء ِيف ِاألوىلِحلقيةِِتباعد ِإذ ؛

ِ.ِوالثانيةِلسانية

ِ،ِأحدِشعراءِالدولةِالعباسية:ِوالثالث حنو قول أبي عبادة البحرتي-

ِ؟َأمِلِشاٍكِِمَنِالَصباَبِةِشاِفَِِِِِِِِِِِأملِاِفاَتِِمنَِتالٍقَِتالٍفِ

ِيف ِفيهًمِ،"تالقِوتالف"والشاهد ِالقافِوالفاء ِمتباعدتانِيفِاملخرجِكًمِفإن

ِترى.

ِأحدِِاالختالف يف العدد: - ِاحلروفِبأنِيكونِعدد ِاختلفِاللفظانِيفِعدد إذا

كًمِِ،ِلنقصانِأحدِاللفظنيِعنِاآلخرِ"اجلناسِالناقص"اللفظنيِزائًداِسميِ

ِتِ﴿يفِقولهِتعاىل: اِقَِِواْلَتفَّ اُقِبِالسَّ َكَِيْوَمئٍِذِاملََْساُقِِ*ِالسَّ ِ،59ِِ)القيامة:ِ﴾إىَِلَِربِّ

ِبزيادةِامليمِيفِأولِاللفظِالثاِن.(،30ِ

ِِاالختالف يف الرتتيب: - ِترتيبِاحلروفِسمي ِيف ِاختلفِاللفظان جناسِ"إذا

ِ.ِ"اللهمِاسرتِعوراتناِوآمنِروعاتنا":مثلِوهوِ"القلب

 :ـ السجع0

ْمُعِوَِ،ِِ،ِأوِمواالةِالكالمِعىلِرويِواحدِالكالمِاملقفىِهو:ِ،ِالسجع يف اللغة - اجْلَ

َيَِسْجعًِ،ِِعُِـَأسجاعِوَأساِجي ِاِيفـ،ِوملِاِهَِأواِخرهَِوَتنَاُسِبَِفواِصلِهـاِاِلْشتِبَِـوُسمِّ
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 ِِ،ِفأشبهِسجعِاحلًمم.ِِى،ِومجالِاملوسيقِمنِحالوةِالتنغيمالكالمِاملسجوعِ

أي:ِاتفاقهًم،ِِ،الفاصلتنيِمنِالنثرِعىلِحرفِواحدتواطؤِهو:ِِويف االصطالح: -

؛ِوسميتِفاصلة؛ِألنِالكالمِينفصلِِدِبالفاصلةِالكلمةِاألخريةِمنِالفقرةواملرا

ِينقطعِليسـعن ِأي: يفِِومنِذلكِقوهلمِ،ِقطعِآخرـتأنفِبعدِذلكِيفِمـدها،

َيادِيخطبةُِقّسِْبنِ َِساِعَدةِاْْلِ
(1)

:ِ

اِالنَّاُسِاْجَتِمُعواَِيا"    َ ،َِِوَمْنَِماَتَِفاَتِِ،ِ،َِمْنَِعاَشَِماَتُِِعواَِوُعوا،َِواْسَتمَِِِأهيه

َِماُِهَوِآٍتِآٍتِ اَِوُكله رَبً
ًَمِءِخَلَ ِيِفِالسَّ اِ،ِ،ِإِنَّ ِيِفِاأْلَْرِضَِلِعرَبً ،ِِِمَهاٌدَِمْوُضوعٌِِ،َِوإِنَّ

َِقَسمًَِِوبَِحاٌرِاَلَِتُغورُِِ،َِوُنُجوٌمِمَتُورُِِ،َِوَسْقٌفَِمْرُفوعٌِ اَِلئِْنَِكاَنِـ،َِأْقَسَمُِقسٌّ اَِحقًّ

ِاأْلَرِْ َِبعِْيِف ِلََيُكوَننَّ ِِرًضا َِسَخطٌِـِض ِهللَِلِدينًَِِدُه ِإِنَّ ِِدينُِكُمِـ، ِِمْن ِإَِلْيِه َِأَحبه ُِهَو ا

ِ،َِأمِِْاُمواـ؟َِأَرُضواَِفَأقَِِونَِـوَنَِواَلَِيْرِجعُِـِِلَِأَرىِالنَّاَسَِيْذَهبُِِ،َِماِْمَِعَلْيهِِـَأْنتُِِالَِّذي

"اُموا؟ـواَِفنَِـُتِركُِ
(2)

.ِ

ِالقرآِن،ِ :القرآن الكريمقضية السجع يف  - ِاْلعجاز ِيفِبيئة ِالقضية نشأتِهذه

ِ،ِوكانِهلمِفيهاِمذهبان.ِِِاواختلفِالعلًمءِفيهاِوكثرِاجلدلِبينهمِفيهاِكثريًِ

ُهونِالقرآنِالكريمِعنِالسجع املذهب األول: - ِ،ِوهمِوأصحابِهذاِاملذهبُِينَزِّ

                                                           

،ِخطيبِالعربِوشاعرهاِوحكيمهاِوحليمهاِيفِعِصه،ِِادي(ِهو:ِقسِبنِساعدةِبنِعمروِاْلي1)

،ِوأدركهِ)صىلِاهللِِ:ِأماِبعدِ،ِوأولِمنِقالِيفِكالمهِوهوِأولِمنِعالِعىلِْشفِوخطبِعليه

ِ،ِوكانِيؤثرِعنهِكالًماِسمعهِمنه.ِانظر:ِالوايفِبالوفياتِ،ِورآهِبعكاظِعليهِوسلم(ِقبلِالنبوة

 ِِ.54/120ِلصفديل

 .15221:ِِ،ِحديثِرقم15ِ/22ِبريِللطرباِنِاملعجمِالكِ(5)
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ِ،ِوإنًمِيتحرجِيفِإطالقهِالِينفيِالسجعِأصالةِعنِالقرآنِاألول: يفِذلكِقسًمن:

ِ،ِويرىِأنِاملستحسنِأنِنسميِماِوردِيفِالقرآنِالكريمِمنِهذاِعىلِماِيفِالقرآن

ِ.االقبيلِفواصلِالِسجعًِِ

ِجاءِفيهِعىلِصورةِِينفيِالسجعِأصالةِعنِالقرآنِالكريمِواآلخر: - ِما ِوَيُعده ،

ِ.ِالسجعِفواصل

ِإ املذهب الثاني: - ِاملذهبِجييزون ِيفِوأصحابِهذا ِورد ِما ِعىل ِالسجع طالق

ِ.ِالقرآنِالكريمِمتفقِالفواصل
 

ِ

*ِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِ*ِ
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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

ِ.وِموصوفِبصفةِبطريقِمنِطرقِالقِصِاالصطالحيةأِ،ِبموصوف

ِ.أدواتِالقِصِ،ِواملقصورِعليهِ،ِاملقصورِ :وأركانه ثالثة -

 منها:ِ،ِللقِصِأقسامِكثريةِ:قسام القصرأ -

ِالقِصِباعتبِ:أوًلا - ِالنفيِأوِخصوصهتقسيم ِعموم ِِار ِالقِصِباعتبارِ، ينقسم

ِ.وإضايف،ِحقيقيِ:ِعمومِاملنفيِأوِخصوصهِإىلِ

ِباملقصورِعليهِفالقصر احلقيقي: - ِاملقصور ِإىلِغريهِِأنَِيتصِفيه ِوالِيتعداه ،

ِ.مطلًقا،ِبمعنىِأنِالنفيِفيهِمقصودِبهِكلِماِعداِاملقصورِعليه

ِ-سبحانهِوتعاىلِ-مقصورةِعىلِاهللِِ،ِفصفةِاخللق"ماِخالقِإالِاهلل"مثلِ

 ،ِفالنفيِهناِشاملِلكلِماِعداِاملقصورِعليه.ِالِتتعداهِإىلِغريه

ِآخرِ والقصر اإلضايف: - ِإىلِيشء ِبالنسبة ِعليه ِباملقصور ِفيه أنَِيتصِاملقصور

،ِوإنًمِِ،ِالِنعنيِأنِننفيِعنهِماِعداِالكتابةِكًمِنقول:ِماِحممدِإالِكاتبِمعني،

،ِفأنتِتثبتِلهِالكتابةِوتنفيِعنهِِمًداِالِيتجاوزِالكتابةِإىلِالشاعريةنعنيِأنِحم
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،ِفالقِصِِكاخلطابةِوالتجارةِوغريمهاِ،ِالشعر،ِوهذاِالِينايفِأنِلهِصفاتِأخرى

هلذاِسميِقًِصاِِ،ِباْلضافةِإليهِ:أي،ِِإنًمِهوِبالنسبةِإىلِالشعرِفقطِ-يفِاملثال-

 ا.ـإضافيًِّ

 :اعتبار الطرفنيثانًيا: تقسيم القصر ب -

ِ ِالطرفني ِباعتبار ِالقِص ِعليهواملقصوِاملقصورِ–ينقسم ِإىلِ-ِر قِصِ:

ِوقِصِصفةِعىلِموصوف.،ِموصوفِعىلِصفةِ

وفِتلكِالصفةِإىلِوهوِقِصِاملوصوفِعىلِالصفة:ِأالِيتجاوزِاملوصِفاألول: -

ِِصالقِكانِإذاِمعينةِأخرىِصفةِإىلِأوِحقيقيًّاِالقِصِكانِإذا صفةِأخرىِأصاًلِ

ِ"ماِحممدِإالِأديب":ِِمثالِقِصِاملوصوفِعىلِالصفةِقًِصاِحقيقيًّا،ِِإضافيًّا

،ِوهذاِالنوعِمنِِ،ِالِيتعداهاِإىلِغريهاِمنِالصفاتِتريدِقِصهِعىلِصفةِاألدب

؛ِألنِاْلحاطةِبصفاتِاليشءِحتىِيمكنِإثباتِبعضِمنهاِِالقِصِيتعذرِحتققه

ِ.ِقصدِاالدعاءِواملبالغة،ِغريِأنهِيوجدِعىلِِونفيِماِعداهِمتعذر

ماِاحلياةِالدنياِإالِ"اِقولك:ِومثالِقِصِاملوصوفِعىلِالصفةِقًِصاِإضافيًِّ

ةِأخرىِـاِإىلِصفـ،ِالِتتعداهِةـرِاحلياةِعىلِهذهِالصفـتريدِقصِ"ميدانِكفاح

ِمعينة،ِهيِكواهاِميدانِهلوِولعب.

كِاملوصوفِإىلِوهوِقِصِالصفةِعىلِاملوصوف:ِأالِتتجاوزِالصفةِذلِوالثاني: -

ِكانِإذاِمعنيِآخرِموصوفِإىلِأوِِْ،ِاحقيقيًِِّالقِصِكانِإذاموصوفِآخرِأصاًلِ

ِمنِ"مثالِقِصِالصفةِعىلِاملوصوفِقًِصاِحقيقيًّاِقولناِ:،ِِاإضافيًِّ الَُِيرجِاحليَّ
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ِاهللُ تعاىلِالِتتجاوزهِإىلِ،ِفإنِصفةِإخراجِاحليِمنِامليتِخمتصةِبهِ"امليِتِإاّل

الِكاتبِ"ومثالِقِصِالصفةِِعىلِاملوصوفِقًِصاِإضافيًّاِقولكِ:ِ،ِلبتةأغريهِ

ِعيل ِبعينهِ"إال ِرجل ِإىل ِتتعداه ِال ِعليه، ِمقصورة ِالكتابة ِصفة ِأن ِتريد ،

 كإبراهيم.

ِالقِصِهبذاِ :ثالًثا: تقسيم القصر احلقيقي باعتبار احلقيقة واالدعاء - وينقسم

 .ِائيادعِوحقيقي، حتقيقيِحقيقيِىلِقسمنيِ:إاالعتبارِ

ِهوِماِكانِالنفيِفيهِجلميعِماِعداِاملقصورِعليهِيفِالواقعِونفسِاألمر،ِفاألول: -

ِقلنا ِيتأتىِيفِالكالمإِ:وكًم ِالِيكاد ِمنه ِلتعذرِِنِقِصِاملوصوفِعىلِالصفة ؛

 اْلحاطةِبصفاتِاليشءِحتىِيمكنِإثباتِبعضهاِونفيِماِعداه.

زقِإالِاهلل،ِفصفةِالرزقِ،ِفكقولك:ِالِراِأماِقِصِالصفةِعىلِاملوصوفِمنه

اِشاماًلِيفِمنفيةِعنِمجيعِماِعداهِنفًياِعامًِّوِ-سبحانهِوتعاىلِ-مقصورةِعىلِاهلل

ِاحلقيقةِونفسِاألمر.

ِعليهِوالثاني: ِاملقصور ِعدا ِملا ِالنفيِفيه ِكان ِما ِمنزلةِِ،ِهو ِعداه بتنزيلِما

دِقِصتِفقِ"ماِزيدِإالِخطيب"املعدوم.ِمثالهِيفِقِصِاملوصوفِعىلِالصفةِ:

ِلكنِ ِشاماًل، ا ِعامًّ ِنفًيا ِالصفة ِهذه ِعدا ِما ِونفيتِعنه ِاخلطابة، ِعىلِصفة زيًدا

ِوالواقع ِِليسِيفِاحلقيقة ِلزيدِكثريِمنِالصفاتِغريِاخلطابة؛ ِولكنِعىلِِإذ ،

ومِمبالغةِيفِكًملِهذهِ،ِفهيِكاملعدِمعنىِأنِماِعداِصفةِاخلطابةِفيهِالِاعتدادِهبا

ِفيه ِِالصفة ِقِص، ِيف ِ:ومثاله ِاملوصوف ِعىل ِإالِ"ِالصفة ِالعرب ِيف ِكريم ال
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ِسيبويه"ِ"حاتم ِإال ِبالنحو ِعاَل ِ"وال ِحاتم،ِ، ِعىل ِالكرم ِقِصتِصفة فقد

ِأنَِمنِعداهِِمنِكرامِالعربِالِاعتدادِبه ،ِوقِصتِصفةِالعلمِبالنحوِِمدعًيا

ِ.،ِمدعًياِأنِمنِعداهِمنِعلًمءِالنحوِالِاعتدادِبهِِعىلِسيبويه

ِالقِصِينقسمِباعتبارِ :القصر اإلضايف باعتبار حال املخاطب رابًعا: تقسيم - وهذا

 املخاطبِواعتقادهِإىلِثالثةِأقسام:

ي:ِعكسِاحلكمِالذيِأثبتهِوهوِماَِياطبِبهِمنِيعتقدِالعكس،ِأ:قصر قلب -

ِِاملتكلم ،:ِ ِقولك ِاملوصوف ِعىل ِقِصِالصفة ِيف ِإالِ"مثاله ِللعروبة ِمعقل ال

ِعىلِمنِزعمِأنِمِ"مِص ا عقلِالعروبةِبلدِآخرِغريِمِص،ِففيِاملثالِقِصِردًّ

ِالصفةِعنِبلدِآخرِيعتقدِ ِهلا،ِونفيِهذه صفةِمعقلِالعروبةِعىلِمِصِبإثباهتا

 املخاطبِأاهاِأوىلِبأنِتكونِمعقاًلِللعروبةِالِمِص.

للردِِ"ماِاْلسالمِإالِدينِسًمحة"ومثالهِيفِقِصِاملوصوفِعىلِالصفةِ:ِِِ

،ِونفىِِوتزّمت،ِففيهِقِصِاْلسالمِعىلِصفةِالسًمحةعىلِمنِزعمِأنهِدينِعِّسِ

ِاْلسالمِ ِصفة ِاملخاطبِأاها ِيعتقد ِالعِّسِوالّتزّمتِالتي ِأخرىِهي ِصفة عنه

ِِوليستِالسًمحة ِالنوعِمنِالقِصِ، ِلقلبِاحلكمِ"قِصِقلب"ويسمىِهذا ؛

ِنهِاعتقدِعكسِماِأثبتهِاملتكلم.إإذِ؛ِعىلِاملخاطبِ

ِأي:ِاالشرتاكِيفِاحلكمِدِالرشكةبهِمنِيعتقوهوِماَِياطبِ :قصر اإلفراد - ،ِ،

اِِ"الِشاعرِإالِالبارودي"مثالِذلكِيفِقِصِالصفةِعىلِاملوصوفِقولناِ:و ردًّ

،ِففيهِقِصِصفةِالشعرِعىلِِعىلِمنِزعمِاشرتاكِالعقادِمعهِيفِصفةِالشاعرية
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ِمعِ ِالصفة ِيفِهذه ِاملخاطبِاشرتاكه ِالذيِيزعم ِالعقاد ِعن ِونفيها البارودي،

ِبارودي.ال

ٌدِإاِلََِّرُسوٌلِِ:ِِصِاملوصوفِعىلِالصفةِقولهِتعاىلومثالهِيفِقِِِِ آلِ)َِوَماِحُمَمَّ

ِفجاءِِ،(144عمران: ِواخللود، ِجامعِبنيِصفتيِالرسالة ِأنه ِعىلِمنِزعم ا ردًّ

ِاخللودالقِصِلي ِوينفيِعنه ِالرسالة ِِثبتِله ِالنوعِ، ِ"قِصِإفراد"ويسمىِهذا

ِ،ِوإفرادِاملقصورِعليهِباحلكمِدونِغريه.ِهاِاملخاطبلقطعِالرشكةِالتيِاعتقد

وهوِماَِياطبِبهِمنِترددِبنيِأمرين،ِومثالهِيفِقِصِالصفةِعىلِ :قصر التعيني -

:ِ ِذكيِإالِحممود"املوصوفِقولنا ِوذكاءِعادلِِ"ما ِملنِترددِبنيِذكائه خطاًبا

حمودِوينفيهاِملِمثاًل،ِوالِيدريِأهيًمِعىلِالتعيني،ِفجاءِالقِصِليثبتِهذهِالصفة

ماِإبراهيمِ"ومثالهِيفِقِصِاملوصوفِعىلِالصفةِقولناِ:،ِِعنِاآلخرِوهوِعادل

ِخطاًباِملنِترددِبنيِنجاحهِوإخفاقهِوَلِيتعنيِلهِأحدمها.ِ"إالِناجح

ِاملخاطب.ِنهِيتعنيِبهِماِهوِغريِمعنيِعندألِ؛ِبقِصِتعينيِبويسمىِهذاِالَض

 ملصطلح عليها هي :وا، طرق القصر كثرية  :طرق القصر -

  ـ " بل ولكن وال"العطف ب -

 النفي واالستثناء. -

 إمنا. -

 التقديم. -

ال،ِ"هيِ:،ِاملفيدِللقِصِمنِحروفِالعطفِثالثةِأحرفِ : 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

ِ"ماِزهريِخطيًباِبلِسحبان،ِأوِلكنِسحبان"،ِففيِاملثالِالسابق:ِاـبعدمهاِدائمًِ

 :ِسحبان.ِاملقصورِعليهِهو

ِالطريقِمطلقِأِواملرادِبالنفي : ثانًيا: طريق النفي واالستثناء - ِن:ِيفِهذا في،ِداة

ِاستثناء ِأداة ِمطلق ِِوكذا ِتعاىل، ِقوله ِِومنه :﴿ِِ َِأَنا نِي َِأَناِاهللإِنَّ ِإاِلَّ ِإَِلَه ِ﴾اَل

َِماَِأَكلِْالِِكِإِِـَسَِلَكِِمْنِمَِـَليِِْ":ِ(ِصىلِاهللِعليهِوسلم)،ِوقولهِ(14)طه: َتِـالَّ

ْقَتَِفَأْمَضْيَتَِِلبِْسَتَِفأَْبَلْيَتَِِأوِِْ،َتِـَْفَأْفنَي "َأْوَِتَصدَّ
(1)

. 

املقصورِعليهِيفِالنفيِواالستثناءِِ: موقع املقصور عليه يف طريق النفي واالستثناء -

ِ."إال"هوِالواقعِبعدِ

إنًمِ"يفِقِصِالصفةِعىلِاملوصوفِقًِصاِحقيقيًّاِ:ِ(إنًم)مثالِ ثالًثا: طريق إمنا: -

ِربِالتائبني ِِ"يقبلِالتوبة ِتعاىل، ِِوقوله ََِيَْشىِ﴿: ًَم ِعِِِاهللإِنَّ ِاْلُعَلًَمءُِِمْن ِ﴾َباِدِه

ِ.(52)فاطر:

                                                           

ِبابِِمصنفِابنِأيبِشيبة(1ِ) ِكتابِالزهدِ، ،ِ َنا َِنبِيِّ َِعْن ُِذكَِر مَِ)َما َِوَسلَّ َِعَلْيِه ِاهللُ يِفِ(َِصىلَّ

ْهدِِ  .34339ِ،ِحديثِرقمِِالزه
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ِاملؤخرِِ"إنًم"يفِطريقِِاملقصورِعليه: (إمنا)موقع املقصور عليه يف طريق  - هو

ِ.اـدائمًِ

التقديمِالذيِيفيدِالقِصِعندِالبالغينيِهوِتقديمِماِحقهِ : رابًعا: طريق التقديم -

مثالهِيفِقِصِ،ِِل،ِوكتقديمِاملعمولِعىلِالعامِأالتأخري،ِكتقديمِاخلربِعىلِاملبتد

ِ ِحقيقيًّا ِالصفةِعىلِاملوصوفِقًِصا ِتعاىلِ، َِنْسَتِعنُي﴾كقوله اَك َِوإِيَّ َِنْعُبُد اَك ِ﴿إِيَّ

(ِ ِعىلِموصوفِِ(،2الفاحتة: ِالعبادة ِقِصِصفة ِاملفعولِعىلِالفعلِْلفادة فقدم

ِبحيثِالِتتعداهِاىلِغريهِ.ِ؛ِوهوِضمريِاملخاطب

املقصورِعليهِيفِطريقِالتقديمِهوِاملقدمِ: مموقع املقصور عليه يف طريق التقديِ-

ِإنًم)عكسِِدائًًمِ ِالعطفِِ،( ِالقِصِهو ِعىل ِداللة ِوأقواها ِالطرق ِهذه وأظهر

الطرقِفاْلثباتِفقطِهوِاملِصحِأماِباقيِِ،ِللتِصيحِفيهِبالنفيِواْلثباتِمجيًعا

ِالنفيِواالستثناءِ،به ِاملنفيِفضمنيِغريِمِصحِبهِثمِيليه ِِثمِ،ِأما ِِ(إنًم) أماِ،

ِ؛ِألنِداللتهِعىلِالقِصِداللةِذوقيةِالِوضعية.ِالتقديمِفإنهِيأِتِيفِآخرها

ِ

*ِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِ*ِ
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 املبحث الثالث

 
 مناذج تطبيقية لبالغة القرآن الكريم

 
 بقلم

 

  أ.د/ حممد خمتار مجعة 
 افـر األوقـوزي
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 من مواطن الكمال واجلمال اللغوي

 يف القرآن الكريم

 

 املفردة القرآنية ::أوال

،ِفردةِمنِمفرداهتاِقدِوقعتِموقعهاتتميزِلغةِالقرآنِالكريمِبأنِكلِلفظةِأوِم

ِأوِ ِمعرفة ِجاءتِالكلمة ِفإذا ،ِ ِأوِمرادفها ِدونِسواها ِذكرها حيثِيقتيضِاملقام

نكرةِكانِالقتضاءِاملقامِذلكِ،ِوإذاِجاءتِمفردةِأوِمجًعاِكانِذلكِلغرضِيقتضيهِ

ثُِرِالنصِالقرآِنِكلمةِعىلِأخرىِومهاِبمعنىِواحدِ،ِوَيتارِكلمةِالسياقِ،ِوقدُِيؤِْ

ويرتكِمرادفهاِالذيِيشرتكِمعهاِيفِأصلِالداللةِ،ِوماِكانِللمرتوكِأنِيقومِمقامِ

ِ:ماِييلاملذكورِأوِيدانيهِبالغةِلوِذكرِمكانهِ،ِومنِنًمذجِذلكِ

َِوَيْسَأُلوَنَكَِعِنِاْليَِ﴿يفِقولهِتعاىل:ِ"إصالح"كلمةِِ-1 ْمَِخرْيٌ تَاَمىُِقْلِإِْصاَلٌحِهلَُّ

ِ الُِطوُهْمَِفإِْخَواُنُكْمَِواهللَِيْعَلُمِاملُْْفِسَدِِمَنِاملُْْصلِِحَِوَلْوَِشاَءِاهللِأَلَْعنََتُكْمِإِنَّ َوإِْنِخُتَ

ِ.(550:البقرة)﴾اهللَِعِزيٌزَِحكِيمٌِ

ِ ِونظرنا ،ِ ِجيًدا ِاآلية ِهذه ِتأملنا ِالتحديدعِ-فلو ِ-ىلِوجه عِكلمةِيفِموقِ

"ِ ِأنِِ"إِْصاَلٌح ِ،ِوحاولنا ِيرادفها ِوما ِومشتقاهتا ِاللغوية ِيفِبدائلها ِثمِفكرنا ،

ِ ِلغويِأيِنضع ِِ-بديل ِأفقيًّا ِأو ِعىلِِ-رأسيًّا ِالعربية ِأن ِلوجدنا يفِموضعها

عمقهاِواتساعهاِعاجزةِعنِأنِتوافيناِأوِمتدناِبكلمةِيمكنِأنِتقومِمقامِكلمةِ

ِعِ.يفِهذاِاملوضِ"إِْصاَلٌحِِ"

اِ ِفاْلصالحِأمرِجامعِملاِحيتاجِإليهِاليتيمِ،ِفقدِحيتاجِإىلِاملالِفيكونِاْلصالحِبرًّ
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ِأوِ ِعىلِزراعته ِمنِيقوم ِأو ِيفِماله ِله ِيتاجر ِوقدِحيتاجِإىلِمن ،ِ ا ِماديًّ وعطاًء

ِبذلكِ ِالقيام ِهو ِاْلصالح ِفيكون ِاملالصناعته ِإىل ِاليتيم ِالِحيتاج ِوقد ِإنًمِ، ،

ِوقدِالِينقصهِحيتاجِإىلِالتقويمِو ،ِ ِرعايةِوتربية ِفيكونِاْلصالحِهنا ،ِ الرتبية

ِتكونِإىلِالعطفِواحلنوِواْلحساسِ ِوالِذلكِ،ِإنًمِتكونِحاجتهِأشدِما هذا

وقدِيكونِاْلصالحِيفِتقويمِزيغهِ،ِفيكونِاْلصالحِإشباعِذلكِعندهِباألبوةِ،

ِ َِرُسوَل َِيا َِقاَل: َِرُجاًل َِأنَّ َِجابٍِر، ِفَعْن ،ِ ِاعوجاجه َِيتِيِمي؟ِأو ِِمنُْه ُب َِأرْضِ َّا ِمِم اهللِ

َِواٍقَِماَلَكِبًَِملِِه( َّاُِكنَْتَِضاِرًباِِمنُْهَِوَلَدَكَِغرْيَ َقاَل:ِ)ِمِم
(1)

فالنبيِ)صىلِاهللِعليهِ،ِ

ِيصلحهِ ِإىلِما ِفينظر ،ِ ِولده ِيطلبِمنِالسائلِأنِيعاملِاليتيمِمعاملة وسلم(

ِتلتقيِالبالغة ِباملرادِِويقّومهِويشدِعضدهِ،ِومنِهنا النبويةِيفِإجيازهاِووفائها

ِمنِ ِواحد ِجانب ِعىل ِركز ِقد ِالنبوي ِاحلديث ِكان ِوإن ،ِ ِالنصِالقرآِن مع

جوانبِاْلصالحِ،ِوهوِالتأديبِوالتقويمِ،ِفإنِاْلصالحِيفِالنصِالقرآِنِهوِ

ِالكلمةِاجلامعةِملاِحيتاجِإليهِاليتيمِوماِيصلحه.

،ِ(29:هود)﴾َِلبَِثَِأنَِجاَءِبِِعْجٍلَِحنِيذٍَِفًَمِ﴿ِتعاىل:َفِقولهِِ"َحنِيٍذِ"كلمةِِ-5

يفيدِاعتناءِإبراهيمِ)عليهِالسالم(ِبضيوفهِوإرساعهِيفِِ"َفًَمَِلبَِثِِ"ِتعاىل:قولهِ

معِأنِضيوفهِكانواِعىلِِ"َجاَءِبِِعْجلٍِ"إعدادِالطعامِوتقديمهِهلمِ،ِوقولهِتعاىل:ِ

ِقالِابنِعباسِوابنِجبري ِاِ:ما ِأوِكانوا ِفقطِ، ثنيِعرشِعىلِأقىصِعددِثالثة

ذكرهِاملفِّسونِ،ِفجاءِإبراهيمِ)عليهِالسالم(ِهلمِبعجلِمعِعلمهِأاهمِالِيأكلونِ

                                                           

 .4225ِ(ِشعبِاْليًمنِللبيهقيِ،ِبابِيفِاألماناتِ،ِحديثِرقم1ِ)
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ِللضيفِفوقِماِ ِيستحبِأنِيقدم ِإذ ِالضيفِ، ِيفِإكرام ِزيادًة ِ ِأوِعرشه ربعه

ِيأكلِعادةِحتىِالِيكونَِفِحرجِمنِنفادِماِيقدمِلهِمنِطعام.

ِِِِ ِبأنه ِهنا ِِ"ووصفِالعجل ِِ"َحنِيٍذ ِِ"الذارياتِ"ويف َِأْهلِِهِ﴿بأنه ِإىَِل َفَراَغ

َِسِمنيٍِ ِبِِعْجٍل ِواجلمعِبنيِِ(،52:الذاريات)ِ﴾َفَجاَء منِبابِالتنويعِاألسلويبِ

ِفبنيِكلمتيِ ِِ"الوصفِالعامِوالوصفِاخلاصِ، ِِ"وِ"َسِمنٍي عمومِِ"َحنِيٍذ

ِفاحلنيذِهو ،ِ ِفكلِحنيذِسمنيِ،ِوليسِكلِسمنيِحنيًذا ِ:وخصوصِمطلقِ،

وقيل:ِالسمنيِاملشويِِبالرضفِِ(،شحمهِودهنهِ:منيِالذىِيقطرِودكهِ)أيالس

وكلِذلكِإنًمِيدلِعىلِشدةِكرمِأيبِِ(،احلجارةِاملحًمةِيفِأخدودِأوِنحوهِِ:)ِأي

 األنبياءِإبراهيمِ)عليهِالسالم(.

إِْسَحَقَِواْمَرَأُتُهَِقائَِمٌةَِفَضِحَكتَِفَبّشـَْرَناَهاِبِِِ﴿تعاىل:يفِقولهِِ"قائمة"كلمةِِ-3

ِ َِيْعُقوَب ِإِْسَحَق َِوَراِء ِ:)﴾َوِمن ِ(81هود ،ِ ِبقوله ِِ"ِتعاىل:واملراد كًمِِ"قائمة

ِ ِعنِجماهد ِأبىِحاتم ِابن ِاملفِّسينِوأخرجه ِأكثر ِيفِِ"ذكره ِكانتِقائمة أاها

ِ ،ِ ِالسالمأيِاخلدمة ِ،ِِ(،يفِخدمةِضيوفِإبراهيمِ)عليه ِسنها وذلكِمعِتقدم

ِكا ِبعضِاملفسـرينِأاها ِوذلكِيدلِعىلِحيثِذكر ِوالتسعنيِ، نتِيفِالتاسعة

يافةِواالعتناءِبأمرِـرمِالضـاَِفِكـًالم(ِمجيعـتِإبراهيمِ)عليهِالسـعلوِمهةِآلِبي

الضيوفِ،ِونذكرِهناِقولِحاتمِالطائي
(1)

:ِِِ

ِِِِِِِِِِِـايـًامِثاوِِماِدَِِوإِّنِلَعبُْدِالّضيِفِ ِإالَّ ِتلَكِمنِشيمِةِالَعبـــدِِِوماِيفَّ

                                                           

ِ.19ِ:ِصِ،يِ(ِِديوانِحاتمِالطائ1)
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ِكِ:املفِّسينوذكرِبعضِ ِوذكرِبعضهمأنِقيامها ،ِ ِستار ِأنِِانِمنِوراء :

ِالعجائز ِسيًم ِوال ِحتتجب ِال ِكانت ِ)ريضِنساءهم ِكانت ِوقد ِعنها(ِ، ِاهلل

ِ،ِوغنيِعنِالذكرِأاهاِكانتَِفِزيِاملؤمناتِالصاحلات.عجوًزا

أماِضحكهاِفقيل:ِإنهِكانِرسوًراِبإهالكِأهلِالفسادِمنِقومِلوطِ،ِوقيل:ِ

ِقوم ِمنِإمساكِاألضيافِعنِِمنِغفلة ِتعجًبا ِوقيل: ،ِ ِقربِعذاهبم لوطِمع

ِعجًباِألضيافناِنخدمهمِبأنفسناِوالِيأكلونِطعامنا.ِ:األكلِ،ِحيثِقالت

ِ﴾َعْنَِنْفِســِهَِفاْستَْعَصمََِِوَلَقـْدَِراَوْدُتـهُِ﴿تعاىل:يفِقولـهِِ"َفاْسَتْعـَصمَِ"كلمة-4

ِ(35:يوسف) ،ِ ِاللغوِ"استعصم"فكلمة ِاملعادل ِعفةِهي ِلتصوير ِاألدق ي

ِالسالم ِامرأةِِ(،يوسفِ)عليه ِإغراء ِكاجلبلِالشامخِاألشمِيفِمواجهة ووقوفه

ِالعزيزِلهِ،ِفهوَِلِيعتصمِبحبلِاهللِفحسبِ،ِلكنهِاستعصمِ.ِ

ِتارةِ ِإغرائها ِزيادة ِقابل ِقد ِفإنه ِاملعنى ِيف ِزيادة ِاملبنى ِزيادة ِكانت وإذا

ِِاملتنيِ.وهتديدهاِأخرىِبمزيدِمنِاالستعصامِبحبلِاهلل

دلِعىلِاالمتناعِالبليغِوالتحفظِيإنِاالستعصامِبناءِمبالغةِِ:يقولِالزخمرشي

ِعصمة ِيف ِكأنه ِ ِيوسفِ)عليهِِ،ِالشديد ِإن ِبل ،ِ ِمنها ِاالستزادة ِيف ِجمتهد وهو

ِعنه ِيِصف ِأن ِوجل( ِ)عز ِربه ِبدعائه ِبالسجن ِله ِهتديدها ِقابل ِقد ِالسالم(

ِالسج ِيف ِبإلقائه ِذلك ِكان ِلو ِحتى ِكيدهن ِقال ِحيث ،ِ ِحتدثِالقرآنِِ-ن كًم

َّاَِيْدُعوَننِيِإَِلْيهِِ﴿:-الكريمِعىلِلسانه ِمِم ِإَِِلَّ ْجُنَِأَحبه ِالسِّ ﴾َربِّ
(1)

ِ.(33:يوسف)

                                                           

 .بريوتِ،ِدارِالكتابِالعريبِِ:طِِ،5ِ/428ِ(ِتفسريِالكشافِللزخمرشي1ِ)
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ِالعصمةِواستمسكِهباِيفِصالبةِورباطةِجأشِِِِِِِِِ ِالسالم( فقدِطلبِيوسفِ)عليه

َفاْستََجاَبِلَُهَِربهُهِ﴿ِتعاىل:حتىِاستجابِلهِربهِ،ِوهوِماِيصورهِقولِاحلقِسبحانهِو

ِميُعِالَْعلِيُمِ ِالسَّ ِإِنَُّهُِهَو َفَِعنُْهَِكيَْدُهنَّ ِ.(34:يوسف)ِ﴾َفَِصَ

2-ِِ ِِ"َفانَتَبَذْتِ"كلمة ،ِ ِِ"وكلمة ِ)عليهاِِ"َفَأَجاءَها ِمريم ِيف ِتعاىل ِقوله يف

َخاُضِإىَِلِِجْذِعِالنَّْخَلِةَِفَحَمَلْتُهَِفاْنَتَبَذْتِبِِهَِمَكاًناَِقِصيًّاِ*َِفَأَجاَءَهاِاملَِِْ﴿:السالم(

َِقْدِ َزِِن ِحَتْ َِأالَّ تَِها ِحَتْ ِِمْن َِمنِْسيًّاِ*َِفنَاَداَها َِوُكنُْتَِنْسًيا َِهَذا َِقْبَل َِلْيَتنِيِِمته َقاَلْتَِيا

يِإِلَْيِكِبِِجْذِعِالنَّْخَلِةُِتَساقِْطَِعَلْيِكُِرَطًباَِجِ اِ*َِوُهزِّ يًّ َتِكِرَسِ نِيًّاِ*َِجَعَلَِربهِكِحَتْ

ْْحَِنِ ِلِلرَّ َِنَذْرُت ِإِِنِّ َِفُقوِِل َِأَحًدا ِاْلَبرَشِ ِِمَن َِتَريِنَّ ا َِفإِمَّ َِعْينًا ي َِوَقرِّ يِب َِواْْشَ َفُكيِل

َمِاْلَيْوَمِإِْنِسيًّا ِ.ِِ(52-55:مريم)ِ﴾َصْوًماَِفَلْنُِأَكلِّ
ِ

ِيف هذه اآليات فوائد ونـكات علمية وبالغية كثرية ، منها:  -

ِالتعبريِ-أ ِطلبت"َبَذْتِانتَِ"ِبلفظ ِأو ِقصدت ِيقل ِوَل ِالنصِِ، ِاختار ِوإنًم ،

ِاحل ُِيعادل ِلفظًا ِوبنيِقومهاالقرآِن ِكانتِبينها ِالتي ِهلاِالة ِالنبذ ِحالة ِوهي ،ِ،

َياُِأْخَتِِ﴿ِ:ِوالرفضِملاِبداِعليهاِمنِعالماتِاحلملِ،ِوهوِماِجتىّلِيفِقوهلمِهلا

ِكَِبِغيًّاَِهاُروَنَِماَِكاَنَِأُبوِكِاْمَرَأَِسوِْ  .(52ِ:ِمريم)ِ﴾ٍءَِوَماَِكاَنْتُِأمه

جاءِالتعبريِبلفظِ،ِ(53مريم:ِ)﴾َفَأَجاءَهاِاملََْخاُضِإىَِلِِجْذِعِالنَّْخَلِةِِ﴿ِ-بِِِِِ

ِأنِِ"فأجاءها" ِتريد ِكانت ِحيث ،ِ ِاضطراًرا ِواضطرها ِإجلاًء ِأجلأها بمعنى

ِالوال ِإرهاصات ِاملخاضِوهو ِإن ِثم ،ِ ِالقوم ِأعني ِعن ِمنِتتوارى ِيكون دة

ِال ِعفوية ِحركة ِتتحرك ِفكأاها ،ِ ِالنفِسِمنِِأصعبِحلظاهتا ِاألَل ِمن إرادية
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،ِواألَلِاجلسديِمنِجانبِآخر،ِوكانِاْلجلاءِأوِاللجوءِإىلِجذعِالنخلةِِجانب

ِ،ِ ِأوِتستندِإليه حيثِكانتِوحيدةِفريدةِحتتاجِإىلِيشءِقائمُِصلبِمُتسكِبه

َياَِلْيَتنِيِِ﴿:عليهاِِمنِعاَلِالبرش،ِفقالتحيثِفقدتِمنِتستندِإليهِأوِمنِحينوِ

نِسيًّا َِقْبَلَِهَذاَِوُكنُتَِنْسًياِمَّ ِ.(53مريم:ِ)﴾ِمته

2-ِِ ِتعاىل:ِ"احلية"كلمة َِحيٌَّةِ﴿يفِقوله ِِهَي َِفإَِذا ُِموَسى*َِفَأْلَقاَها َِيا َِأْلِقَها َقاَل

َأْلَقىَِعَصاُهِفَِِ﴿:،ِوالثعبانِيفِقولهِ)عزِوجل(ِيفِاألعراف(19،50:طه)﴾َتْسَعى

بنِيٌِ ِمه ُِثْعَباٌن ِِهَي ِ)﴾َفإَِذا ِ(108األعراف: ِواضحِو، ِوالثعبان ِاحلية ِبني الفارق

ِومعروفِ،ِفإنِاحليةِضئيلةِاحلجمِقويةِالسمِ،ِيقولِالنابغةِالذبياِن:ِِومشاهد

ِ ِناقِعَُِِِِِِِِِِكَأِّنِساَوَرتنيَِضئيَلةٌَِِفبِته ِمَنِالُرقِشِيفَِأنياهِباِالُسمه
 (1)

ِ

هاِالقاتلِقدُِيستخفِـأّماِالثعبانِفمعروفِبضخامتهِ،ِغريِأّنِاحليةِمعِشدةِسم

هباِلصغرِحجمهاِ،ِحتىِإنِمنِرأىِحيةِصغريةِظنِأنهِقادرِعىلِالفتكِهباِ،ِأّماِ

الثعبانِالضخمِفإنهِخميفِبطبعهِألولِوهلةِ،ِلكنِقدَِيطرِببالِمنِيراهِأنهِقادرِ

ركتهِ؛ِألنِالشـيءِكلًمِضُخمِحجمهَِقلَّتِعىلِاهلروبِواْلفالتِمنهِلبطءِح

ِ)عليهِ ِموسى ِسيدنا ِتعاىل ِاهلل ِأمر ِبسحرهم ِالسحرة ِجاء ِوعندما ،ِ حركته

ِمنِ ِيكون ِما ِكأضخم ِيفِضخامتها ِفصارتِثعباًنا ،ِ ِالعصا ِيرمي ِأن السالم(

الثعابنيِالتيَِلِيشهدهاِأحدِمنِقبلِ،ِومعِهذهِالضخامةِكانتِحيةِيفِحركتهاِ

                                                           

،ِوهو:زيادِبنِمعاويةِبنِضبابِبنِجابرِبنِيربوعِبنِمّرةِبن22ِ(ِديوانِالنابغةِالذبياِنِص1ِ)

 م.202ِعوفِبنِسعد،ِالذبياِن،ِالغطفاِنِاملتوَفِِ
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اِورسعتهاِ،ِفلوِكانتِثعباًناِضخًًمِبطيءِاحلركةِماِاستطاعِأنِوخفتهاِونشاطه

ِربًمِ ِوكذلكِلوِكانتِحيةِصغرية ،ِ يلقفِحباهلمِوعصيهمِيفِحلظاتِيسرية

استهانِهباِالسحرةِ،ِفلًمِرأىِالسحرةِهذهِالعصاِيفِرسعتهاِوضخامتهاِعلمواِ

ِ ِيفِبابِالسحرِ، ِ،ِوالِيمكنِأنِيقعِهذا ِليسِسحًرا َحَرُةَِفُألِْ﴿أنِهذا ِالسَّ ِقَي

َِهاُروَنَِوُموَسى ًداَِقاُلواِآَمنَّاِبَِربِّ وهلذاِملّاِنظـرِالنصِالقرآِنِِ(،80طه:ِ)﴾ُسجَّ

ِعنها ِقال ،ِ ِإىلِجانبِالضخامة ِِ﴿:العظيم بنٌِي ِمه ُِثْعبَاٌن ِِهَي األعراف:ِ)ِ﴾َفإَِذا

اِِهَيَِحيٌَّةَِفإِذَِ﴿ِ:ِوملاِنظرِإىلِجانبِاخلفةِوالِّسعةِواحلركةِ،ِقالِعنهـاِ(،108

ِ)﴾َتْسَعى ِِ،(50طه: ِقوله اِِ﴿ِتعاىل:أما ِِسرَيهَتَ َِسنُِعيُدَها ْف ِخَتَ َِواَل ُِخْذَها َقاَل

 سنردهاِمرةِثانيةِعصاِكًمِكانتِ.:ِأيِِ(،51طه:ِ)﴾اأْلُوىَلِ

َوَكاَنْتِِمَنِ﴿ِ:ِيفِقولهِتعاىلِيفِقصةِمريمِ)عليهاِالسالم(ِ"القانتنيِ"كلمةِ-8ِ

إّنِمجعِاملذكرِالساَلِقدِيطلقِعىلِِ:ِيقولِالنّحويون،ِ(15حريمِ:الت)﴾اْلَقانِتنِيَِ

ِماِ ِالنحوينيِواألصولينيِيتفقونِعىلِأّن مجعِاملؤنثِعىلِسبيلِالتغليبِ،ِلكّن

جاءِعىلِأصلهِالُِيسألِعنِعّلتهِ،ِوماِجاءِعىلِخالفِاألصلِفالِبدِخلروجهِ

ِ.ِِِعىلِهذاِاألصلِمنِعّلة

ِواختيا ِاآلية ِبالغيةِيفِالعدوونؤكدِأنِهذه ِاللفظِنكتةِعلمية لِعنِرِهذا

وذلكِأّنِخدمةِدورِِ"القانتني"إىلِصيغةِاملُذّكرِِ"القانتات"صيغةِمجعِاملؤنثِ

العبادةَِلِتكنِتعهدِإىلِالنساءِقطِ،ِولذاِعندماِوضعتِامرأةِعمرانِابنتهاِمريمِ

ِقالت ِالسالم( ُِأنَثىَِواهللِ﴿ِ:ِ)عليها َِوَضْعُتَها ِإِِنِّ ِأَربِّ َِوَليَْسِعلم َِوَضَعْت بًَِم



- 249- 

 

كَِ ْيُتهَِـالذَّ َِسمَّ َِوإِِنِّ َِكاأْلُنَثى ُِأِعيـُر َِوإِِنِّ َِمْرَيَم تَهَِـُذهَِـا يَّ َِوُذرِّ ِبَِك ْيطَِـا ِالشَّ ِِمَن اِنِـا

ِجيمِِ ،ِفلًّمِقامتِمريمِ)عليهاِالسالم(ِبخدمةِبيتِالربِ(32:آلِعمران)ِ﴾الرَّ

ِالرجالِيفِِخريِقيامِ،ِوقامت راعىِالنصِالقرآِنِالبعدِِهذهِاخلدمةمقامِخرية

اِالِيقومِبهِإالِالرجالِـالدالِلِاملعنويِللكلمةِ،ِللتأكيدِعىلِأاهاِأدتِدوًراِمهمًِّ

األقوياءِاملخلصونِ،ِبلِقدِالِيقوىِعليهِكثريِمنِالرجالِ،ِحيثِيقولِاحلقِ

ِ َِكاأْلُنَثى﴿سبحانه: َكُر ِالذَّ ِِ﴾َوَلْيَس ِتِ:ِأي، ِكنت ِالذي ِالذكر تمننيِوليس

ِبّرهاِ ِيف ِالرجال ِمن ِكثري ِمن ِخرٌي ِفهي ،ِ ِهبا ِ)تعاىل( ِرزقكِاهلل ِالتي كاألنثى

وتقواهاِوخدمتهاِلبيتِاهللِ،ِومنِهناِاستحقتِمريمِ)عليهاِالسالم(ِأنِتكونِ

عهدِيفِزمااهمِأنِتقومِ،ِوَلِيِألاهاِقامتِبًمِيقومِبهِالرجال؛ِِ"القانتني"يفِعدادِ

ِ.بهِالنساء
ِ

 :الرتاكيب بالغة :ثانيا -

ِالتيِالِنستطيعِأنِ ِاللغوية ِاملفردة ِكانِالقرآنِالكريمِحتدثِعنِبالغة إذا

ِ،ِومنها:أيًضاكلمةِأخرىِفقدِحتدثِعنِبالغةِالرتاكيبِأيِنأِتِمكااهاِب

ِالسالم(ِ-1 ِ)عليه ِإبراهيم ِلسان ِعىل ِتعاىل ِءاِمنًا﴿:قوله َِبَلًدا َِهـََذا ِاْجَعْل ِ﴾َربِّ

ِ﴿ِو،ِ(152:البقرة) آليةِاألوىلِففيِا،ِ(32:إبراهيم)ِ﴾ْجَعْلَِهـََذاِالبََلَدِءاِمنًااَربِّ

،ِلسالم(ِاملكانِقبلِأنِيصبحِبلًداحنيِزارِإبراهيمِ)عليهِاِالكالمِعنِواقعِمعني

ِِ"ًداِــبل"اِ،ِفـــًداِوأنِيكونِآمنًِـذاِاملكانِأنِيكونِبلـدعاِ)عليهِالسالم(ِهلـف

ِ."َبَلًداِِ"صفةِلــِِ"اِآمنًِِ"،ِِوِ"اجعلِ"مفعولِثانِلــــِ
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أماِيفِاآليةِالثانيةِفقدِدعاِإبراهيمِ)عليهِالسالم(ِللبلدِأنِيكونِآمنًا،ِوذلكِ

فِوالالمِبدلِمنِاسمِاْلشارةِ،ِباأللِ"البلدِ"،ِفكلمةِِ"بلًداِِ"بعدِأنِصارِ

ِ.ِ"اجعلِ"هيِاملفعولِالثاِنِلــِِ"آمنًاِِ"و

ِ)ع ِإبراهيم ِدعا ِالبقرة ِالسالففيِسورة ِبدعوتنيم(ليه ِأنِِ:للمكان األوىل:

ِ،ِأماِيفِسورةِإبراهيمِ)عليهِالسالم(ِفقدِ يكونِبلًداِ،ِواألخرى:ِأنِيكونِآمنًا

دعاِللمكانِبعدِأنِصارِبلًداِأنِيكونِآمنًاِ،ِتأكيًداِمنهِعىلِمطلبِاألمنِألهلِ

ْنِ...َِأَوََلِْنُِ﴿ِتعاىل:وِ،ِفقالِسبحانهِهذاِالبلد،ِوهوِماِاستجابِلهِربِالعزة َمكِّ

ٍءِ ِيَشْ ْمَِحَرًماِآِمنًاِجُيَْبىِإَِلْيِهَِثَمَراُتُِكلِّ ِ.ِ(28:القصص)﴾...هلَُّ

َِواَلَِتْسَأُمواَِأْنَِتْكُتُبوُهَِصِغرًياَِأْوَِكبرًِياِإىَِلَِأَجلِِهَِذلُِكْمَِأْقَسطُِِ﴿يفِقولهِتعاىل:ِِ-5

َِترِْ َهاَدِةَِوَأْدَنىَِأالَّ َواَلِِ﴿ِتعاىل:ففيِقولهِ،ِ(525:البقرة)﴾َتاُبواِعنَْدِاهللَِوَأْقَوُمِلِلشَّ

قدمِالصغريِعىلِالكبريِلالهتًممِبهِ،ِ﴾َتْسَأُمواَِأْنَِتْكُتُبوُهَِصِغرًياَِأْوَِكبرًِياِإىَِلَِأَجلِِهِ

ولتسامحِالناسِفيهِغالًباِ،ِوعدمِانشغاهلمِبكتابتهِ،ِفإذاِجاءِاألمرِبكتابةِالدينِ

كانتِالعنايةِبكتابةِالكثريِِ،السآمةِمنِكتابتهِأواًلِالقليلِأوِالصغريِوالنهيِعنِ

ِ،ِ ِمدينًا ِأم ِكان ِالدينِدائنًا ِيضيقِبكتابة ِأو ِأحد ِوذلكِحتىِالِيضجر أوىلِ،

ِ ِكبرًيا ِالدينِأم ِكانِهذا ِِ"صغرًيا َِأْقَسُط ِ،ِِ:أيِ"َذلُِكْم ِللشهادة أعدلِوأقوم

ِامل ِأوِيفِنية ِالدينِ، ِيفِقيمة ِالشكِوالريبة ِأوِيفِوأدعىِإىلِعدم ،ِ دينِللسداد

ِوأدعىِلطمأنينةِ ِاخلالفِ، ِفهوِأقطعِلكلِأوجه ِالدينِ، ِلسداد األجلِاملحدد

ِكلِهذهِاملعاِنِ.ِِ"َذلُِكْمِِ"القلبِلدىِالطرفنيِ،ِوقدِْحلتِاْلشارةِبـِ
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ِاهللِِ ِ)صىل ِنبينا ِيقول ،ِ ِالقصوى ِللَضورة ِإال ْين ِيتجنبِالدَّ ِمن والعاقل

)ِ ِوسلم ُِقتَِلَِوالَِّذيَِنفِِْ":عليه َِرُجاًل َِأنَّ َِلْو ،ِ ِبَِيِدِه ٍد ِحُمَمَّ ُِِس ُِثمَّ ِاهللِ، َِسبِيِل يِف

َِعاَشِ َِحتَّىَِيْقيِضَ نََّة َِدَخَلِاجْلَ َِدْيٌنِ،َِما َِعاَشِ،َِوَعَلْيِه ِيِفَِسبِيِلِاهللِ،ُِثمَّ ُِقتَِل ،ُِثمَّ

"َدْينَُهِ
(1)

ِ. 

ِآَيًةَِقاَلِآَيُتَكَِقاَلِرَِِ﴿:قولهِتعاىلِعىلِلسانِزكرياِ)عليهِالسالم(ِ-3 ِاْجَعلِِلِّ بِّ

ِ َِرْمًزا ِإاِلَّ اٍم َِأيَّ ِالنَّاَسَِثاَلَثَة َم ُِتَكلِّ ِمنِ(41:آلِعمران)﴾َأالَّ ِالعاشـرة ِويفِاآلية ،

ِ ِمريم: َِليَاٍلِِ﴿سورة َِثاَلَث ِالنَّاَس َم ُِتَكلِّ َِأالَّ ِآَيُتَك َِقاَل ِآَيًة ِِلِّ ِاْجَعل َِربِّ َقاَل

ا ِقمريةِ،ِفالليلِيفِِذلك،ِ(10:مريم)﴾َسِويًّ أنِأيامِالعربِوشهورهمِوسنيَُّهْم

حساهبمِيسبقِالنهارِ،ِففيِالتاسعِوالعرشينِمنِشعبانِنرتقبِهاللِرمضانِ،ِ

فإذاِظهرِهاللِرمضانِكانتِأولِليلةِمنِلياِلِرمضانِِثمِيعقبهاِأولِيومِمنه،ِ

ِيف ِوهكذا ِالشهور ِوسائر ِشوال ِِهالل ،ِ ِذِ"مريم"وسورة ِفيها ِجاء كرِالتي

ِ ِ ِ،ِوسورة ِِ"آلِعمران"اللياِلِمكية ِ،ِوسورة سابقةِيفِنزوهلاِِ"مريم"مدنية

ِ،ِفجعلِالسابقِللسابقِوالالحقِلالحقِ."آلِعمرانِ"لسورةِ

ِِ﴿ِتعاىل:قولهِِ-2 َِوَخَلَقُهْمَِوَخَرُقواَِلُهَِبننَِيَِوَبنَاٍتِبَِغرْيِ نَّ َكاَءِاجْلِ َوَجَعُلواِهللُِْشَ

َِوتَِ ُِسْبَحاَنُه َِيِصُفونَِِعْلٍم ِ"ْشكاء"كلمةِِ،ِففيِتقديم(100:األنعام)﴾َعاىَلَِعًمَّ

دِلذاتهِالِسبيلِإليهِيفِهذهِاآليةِفائدةِجليلةِومعنىِمقصوِ"اجلن"عىلِكلمةِ

                                                           

 .55493ِ،ِحديثِرقم38ِِ/123ِِ(ِمسندِأْحد1ِ)
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ِيقولِاْلمامِعبدِالقاهـرمعِالتأخري ِاملعنىِِ:، ِنرىِمجلة ِوإنُِكنا وبيانِذلكِأننا

ِاهلل ِمع ِوعبدوهم ِاجلنِْشكاء ِأاهمِجعلوا ِاملعنىِوحمصوله ِهذا ِوكان ِتعاىلِ،

ِالتقديمحي ِمع ِالتأخريِحصوله ِمع ِاملعنىِِصل ِهذا ِيفيد ِالرشكاء ِتقديم ِفإن ،

ويفيدِمعنىِآخرِ،ِوهوِأنهِماِكانِينبغيِأنِيكونِهللِْشيكِالِمنِاجلنِوالِمنِ

جعلواِاجلنِْشكاءِهللَِلِيفْدِذلكِوَلِيُكنِفيهِيشءِِ:غريِاجلنِ،ِوإذاِأخرِفقيل

،ِوأماِإنكارِأنِيعبدِمعِاهللِِبارِعنهمِبأاهمِعبدواِاجلنِمعِاهللِتعاىلأكثرِمنِاْلخ

فالِيكونِيفِاللفظِمعِتأخريِِ،ِغريه،ِوأنِيكونِلهِْشيكِمنِاجلنِوغريِاجلن

ِدليلِعليهِ.ِالرشكاء

ِهللِِِ ِإىلِكونِاجلنِْشكاء ِاْلنكار ِيتوجه ِتقديمِاجلنِعىلِْشكاء ،ِِففيِحالة

اِبذلكِ،ِدونِا لتعرضِإىلِوجودِْشكاءِغريِاجلنِالِباْلثباتِوالِفيكونِخاصًّ

ِإىلِمطلقِ ِتقديمِْشكاءِعىلِاجلنِفيكونِاْلنكارِمتوجًها ِيفِحالة ِأما بالنفيِ،

اختاذِْشيكِهللِسواءِمنِاجلنِأمِمنِغريهمِ،ِويدخلِاختاذِْشيكِهللِسواءِمنِ

ِ ِكلمة ِاجلنِبعد ِيأِتِذكر ِثم ،ِ ِاْلنكار ِمنِغريهمِيفِهذا ِ"ءْشكاِ"اجلنِأم

ُِأخرىِعىلِسبيلِاخلصوصِ،ِفيكونِالنصِالقرآِنِقدِ ليتوجهِإليهِاْلنكارِمرًة

أنكرِعليهمِاختاذهمِهللِ)عزِوجل(ِْشكاءِمنِدونهِسواءِمنِاجلنِأمِمنِغريهمِِ

ِأوِتوبيًخِ ِاختاذهمِاجلنِْشكثمِزادهمِإنكاًرا ِتعاىلِاهللِِاءاِعىلِخصوصية هللِ،

اِكبرًيا. ِعنِإفكهمِوْشكهمِعلوًّ

ِ،ِِريكـشأيِهِـونِلـدِعىلِتنزيهِاهللِ)عزِوجل(ِعنِأنِيكـذاِكلهِتأكيـويفِهِِِِ
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ِوحدهِ ِبه ِواالستعانة ،ِ ِوحسنِالتوكلِعليه ،ِ ِوحده ِعليه ِعىلِاالعتًمد وتأكيد

ِدونِأحدِمنِاخللق.

ِ﴿ويفِقولهِتعاىل:ِ نَّ َكاَءِاجْلِ ليسِبخاٍفِأنِِ(100)األنعام:ِ﴾َوَجَعُلواِهللُِْشَ

ُِحِ ِالرشكاء ِأّخرتِلتقديم ِإن ِمنه ِشيئًا ِالقلوبِالِجتد ِمن ِومأخًذا ِوروعًة سنًا

ِْشكاءِهللِ،ِوذلكِألنكِلوِقدمتِفقلت ِاجلنَّ ِِ:فقلت:ِوجعلوا ِاجلنَّ وجعلوا

ِ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

ِْشكاءِهللِمنِبابِذكرِاخلاصِبعدِالعامِ،ِلشد ورهبتهمِِةِتعلقهمِباجلنِِّاجلنه

ْشيكِهللِ)عزِوجل(ِسواءِمنِأيِوهذاِاملعنىِأقوىِوأبلغِوأقطعِيفِنفيِ،ِمنهِ

ِاجلنِأمِمنِغريهمِ.

والِمنِغريهِِنِِّقنِاْلنســـانِأنهِالِْشيــكِهللِ)ِعزِوجلِ(ِالِمنِاجلوإذاِتي

والِيعتمدِإالِِ،ِ(اجتهِقلبهِوعقلهِإىلِاهللِوحدهِ،ِفالَِيافِإالِمنِاهللِ)ِعزِوجل

،ِتهِأنِاألمورِكلهاِبيدِاهللِوحدهعليهِ،ِفالِيغشِ،ِوالِيكذبِ،ِوالَِيادعِ،ِلثق

ِ:،ِيقولِاحلقِسبحانهِماِأخطأهَِلِيكنِليصيبهوأنِماِأصابهَِلِيكنِليخطئهِ،ِوأنِ

ًَمَِأْمُرُهِإَِذاَِأَراَدَِشْيًئاِأَِِ﴿ ِ.(25:يس)ِ﴾ْنَِيُقوَلَِلُهُِكْنَِفَيُكونُِإِنَّ

َِوَماِ﴿ِتعاىل:ويفِقولهِِ-2 ٍةَِِفِاألَْرِضِإاِلَّ َهاِِِمنَِدابَّ َعىَلِاهللِِرْزُقَهاَِوَيْعَلُمُِمْستََقرَّ

ِ هـاِالرزقِمردِّ،ِتأكـيدِعىلِأنِمسألةِ(2هود:ِ)﴾َِفِكَِتاٍبُِمبنِيٍَِِوُمْسَتْوَدَعَهاُِكلٌّ
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ِامـولِأبوِمتـامِ،ِيقـولِواألفهـدهِ،ِالِجتريِعىلِقدرِالعقل(ِوحزِوجإىلِاهللِ)ع

الطائي
(1)

: 

ِالبَِـهلْكَنِإَذْنِِمْنَِجهِِِِِِِْوَلْوِكاَنِتِاألرَزاُقِجَتْريِعىلِاحِلَجا َِهائِمُِـلِهنَّ

الشافعيِ)ِرْحهِاهللِ(ِويقولِاْلمام
 (2)

:ِ

ِبؤُسِاللبيِبِوطيُبِعيِشِاألْحِقَِِِِِِِِِوِمَنِالدليلَِعىَلِالَقَضاِءِوحْكِمـهِِ

ومعِأنِالسعيِواألخذِباألسبابِمطلوبِومرشوعِفإنِاألمرِكلهِيفِضًمنةِربِ

نكرةِْلفادةِالعمومِ،ِوالنكرةَِِفِسياقِالنفيِِ"دابة"العاملنيِوحدهِِوجاءِلفظِ

ِعُِتَِ ِوهوِم ِواالستثناء ِالنفي ِبطريق ِأسلوبِالتوكيد ِالنصِالقرآِن ِواستخدم ،

ِ ِاهللِِرْزُقَهاِِ﴿ِتعاىل:أعىلِطرقِالقِصِيفِقوله َِعىَل ِاأْلَْرِضِإاِلَّ ِيِف ٍة َِدابَّ ِِمْن َوَما

ِيِفِكَِتاٍبُِمبنٍِيِ َهاَِوُمْسَتْوَدَعَهاُِكلٌّ نهِتأكيًداِعىلِأ،ِ(32:األنعام)﴾َوَيْعَلُمُِمْسَتَقرَّ

ماِمنِدابةِيفِالربِوالِيفِالبحرِوالِيفِاألرضِوالِيفِالسًمءِفيًمِنعلمِوفيًمِالِنعلمِ

ِ ِإليه ِيطمئننا ِوهذا ،ِ ِوسلم(ِِأيًضاإالِعىلِاهللِرزقها ِحممدِ)صىلِاهللِعليه نبينا

ُهِاَلِمَتُوُتِ"حيثِيقول:ِ يُلَِنَفَثِيِفَِرْوِعيَِأنَّ ِاْلَعاملَنَِيِِجرْبِ َنْفٌسَِِهَذاَِرُسوُلَِربِّ

ِِرْزَقَها َِتْسَتْكِمَل َِعَلْيَهاَِحتَّى َِأْبَطَأ َِوإِْن ،ِِ ُقوا َِفاتَّ ِالطََّلِبِِاهلل، ِيِف َِواَلَِِوَأمْجُِلوا ،

ِ ِبَِمْعِصَيِة َِتْأُخُذوُه َِأْن ْزِق ِالرِّ ِاْستِبَْطاُء ِِاهللحَيِْمَلنَُّكُم ِِاهللَفإِنَّ ِإاِلَّ ِِعنَْدُه َِما ُِينَاُل اَل

ِبَِطاَعتِهِِ
(3)

َهاِتعاىل:َفِالتتميمِبقولهِ،ِو ِِ،َِوُمْستَْوَدَعَها(ِفائدةِأخرىِ)َوَيْعَلُمُِمْستََقرَّ

                                                           

 .3ِ/131ِ،ِوِْشحِالديوانِللخطيبِالتربيزي33ِِ،ِصِِلًمورديل(ِأدبِالدنياِوالدين1ِ)

 .82ِ(ِديوانِاْلمامِالشافعيِ،ِص5ِ)

 .5914،ِحديثِرقم8ِ/312ِ(ِمسندِالبزارِ)البحرِالزخار(،3ِ)
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ِعنهًم( ِ)ريضِاهلل ِعباس ِبن ِاهلل ِعبد ِسيدنا ِتأويِِ:يقول ِحيث ِمستقرها إن

ومستودعهاِحيثِمتوتِ،ِوعليهِيكونِاملعنىِيعلمِمستقرهاِحيثِتكونِليسوقِ

ِيفِالبح ِحيثِكانتِيفِالربِأم ِرزقها ِإليها ِويعلمِمستودعها ِأمِيفِاجلوِ، أيِر

ِمكانِموهتاِ،ِفاملوتِمقدرِزماًناِومكاًناِ،ِولنِمتوتِنفسِحتىِتستويفِأجلهاِ،

ِويكونِذلكِيفِاملكانِوالزمانِالذيِعلمهِوحددهِربِاخلالئقِكلهاِ.

ِقال ِأنه ِ)ريضِاهللِعنه( ِمسعود ِابن ِومستودعهاِِِ:وعن ِاألرحام مستقرها

ِ ِاهللِأيِحيثِمتوتِ، ِحتتاجِإىلِأن ِأولِما ِومستقرها ِيعلمِمكااها ِوجل( )عز

الرزقِوهيِالِتزالِيفِالرحمِ،ِومستودعهاِحيثِمتوتِ،ِحيثِيساقِإليهاِقبلِ

موهتاِآخرِماِحتتاجِإليهِمنِالرزقِ
(1)

.ِ

ِ"وتنوينِ َِِفِكَِتاٍبُِمبنِيٍِ﴿ِيفِقولهِتعاىل:ِ"كلٌّ ،ِللعوضِ،ِ(2)هودِ:﴾ُكلٌّ

ابةِ،ِوعلمِمستقرهاِ،ِوسوقِرزقهاِإليهاِفيهِ،ِكلِذلكِمنِرزقِكلِدِ:والتقدير

ِ ،ِ ِمبني ِكتاب ِذلكِيف ِحيثِمتوتِكل ِمستودعها َِوالِ﴿وعلم َِريبِّ َِيِضله ال

ِ.(25:طه)﴾َينَسى

ُهَِلَيُؤوٌسَِكُفوٌرِ*ِ﴿قولهِتعاىل:ِِ-2 َِنَزْعنَاَهاِِمنُْهِإِنَّ ًةُِثمَّ ْنَِأَذْقنَاِاِْلْنَساَنِِمنَّاَِرْْحَ
َوَلئِ

ِأَِ َِنْعمََِوَلئِْن َِضِـَذْقنَاُه َِبْعَد َِلَيقُِـاء ْتُه َِمسَّ اء ِإِِـولَِـرَّ َِعنِّي يَِّئاُت ِالسَّ َِذَهَب َِلَفِرٌحِنَّ ُه نَّ

ِ ِ*ِإاِلَّ َِكبرِيٌَِِفُخوٌر َِوَأْجٌر ْغِفَرٌة مِمَّ ِهَلُ َك
ُِأْوَلـئِ اِت احِلَ ِالصَّ َِوَعِمُلوْا وْا َِصرَبُ ِ﴾الَِّذيَن

ِ.(11-9ِ:ِهود)

                                                           

 .18925،ِحديثِرقم12/541ِِِِ(ِجامعِالبيانِيفِتأويلِآيِالقرآنِالبنِجريرِالطربي1)ِِِِِ
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جانبِالرْحةِوالنعًمءِبلفظِاْلذاقةِللتأكيدِعىلِأّنِالنعمةِِعرّبِالنّصِالقرآِنِيفِ-أ

قدِوصلتِإىلِاْلنسانِ،ِوذاقِحالوهتاِ،ِواستمتعِهباِ،ِطالِالزمنِيفِذلكِأمِ

لإلشعارِِ"مّستهِ"قصـرِ،ِأماِيفِجانبِالضـراءِفقدِعربِاحلقِسبحانهِبكلمةِ

ِوه ِمس، ِجمرد ِمّسته ِفقد ،ِ ِكانتِيفِأدنىِدرجاهتا ِالَّضاء ِأدنىِدرجاتِبأّن و

ِأّنِ ِعىل ِوتأكيد ،ِ ِالَِيفى ِما ِاللطفِاْلهلي ِويفِذلكِمن ،ِ ِاملالقاة ِأو االلتقاء

َِمنُوًعاِ*ِ﴿اْلنسانِخلقِضعيًفاِ،ِوأنهِ رْيُ ُهِاخْلَ َِجُزوًعاِ*َِوإَِذاَِمسَّ ـره ُهِالشَّ إَِذاَِمسَّ

ِاملَُْصلِّنَيِ*ِالَِّذيَنُِهْمَِعىَلَِصاَلهِتِْمَِدائُِمونَِ ِ.(53ِ-50املعارجِ:)ِ﴾إاِلَّ

يفِإسنادِاْلذاقةِإىلِاهللِ)عزِّوجل(ِتأكيدِعىلِأاهاِفضلِنعمةِمساقةِمنِاهللِِ-ب

ِالنعمِ ِالعقابِبإزالة ِألن ِ؛ ِاْلنسان ِإىل ِأسند ِاملسِفقد ِأما ،ِ ِوخلقه ِعباده إىل

َوإِْذِ﴿:واحلرمانِمنهاِإنًمِيكونِلتقصريِاْلنسانِيفِشكرهاِ،ِيقولِاحلقِسبحانه

َنِرَِ َِعَذايِبَِلَشِديٌدَِتَأذَّ ُكْمَِوَلئِْنَِكَفْرُتْمِإِنَّ ْنَِشَكْرُتْمِأَلَِزيَدنَّ
ُكْمَِلئِ ،ِ(8:إبراهيم)ِ﴾به

وقدِيكونِذلكِابتالًءِواختباًراِ،ِفمنِريضِفلهِالرضاِومنِسخطِفلهِالسخطِ،ِ

ِامْلُْؤِمنِِِ:ِوهذاِماِيشريِإليهِحديثِنبيناِ)صىلِاهللِعليهِوسلم( ِِ،ِ)َعَجًباِأِلَْمِر إِنَّ

ِلِْلُمْؤِمنِِ ِ،َِوَلْيَسَِذاَكِأِلََحٍدِإاِلَّ ُهَِخرْيٌ اَِِأْمَرُهُِكلَّ اُءَِشَكَرَِفَكاَنَِخرْيً ،ِإِْنَِأَصاَبْتُهِرَسَّ

اَِلُه( َِفَكاَنَِخرْيً اُءَِصرَبَ َلُهِ،َِوإِْنَِأَصاَبْتُهِرَضَّ
(1)

.ِ

ِاهاِأوِأزلناهاِأوِسلبنِ:دونِغريهِ،ِكنحوِ"نزعناهاِِ"يفِالتعبريِبقولهِتعاىل:ِِ-ج

                                                           

ِ،ِحديثِرقمِ(ِص1) ُهَِخرْيٌ َقائِِقِ،َِباُبِاملُْْؤِمُنَِأْمُرُهُِكله ْهِدَِوالرَّ  .5999حيحِمسلمِ،ِكَِتاُبِالزه
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أخذناهاِ،ِماِيدلِعىلِشّدةِتعلقِاْلنسانِبالنعمةِوحرصهِعليهاِكًمِهوِاحلالِيفِ

َِمالَِكِامْلُْلِكُِتْؤِِتِاملُْْلَكَِمْنَِتَشاُءِِ﴿ِتعاىل:شأنِامللك،ِوهوِماِيبينهِقولهِ ُقِلِاللهمَّ

ِوَِ َِتَشاُء َِمْن َِوُتِعزه َِتَشاُء َّْن ِمِم ِاملُْْلَك َِوَتنِْزُع ُِكلِّ َِعىَل ِإِنََّك رْيُ ِاخْلَ ِبِيَِدَك َِتَشاُء َِمْن ُتِذله

ٍءَِقِديٌرِ ،ِفاْلتيانِفيهِسهولةِويسـرِ،ِويفِالنزعِداللةِعىلِ(52:آلِعمران)ِ﴾يَشْ

ِشدةِتعلقِاملنزوعِمنهِباملنزوعِ.

ِاملباِ-د ِصيغ ِالنصِالقرآِن ِ:استخدم ِ"يئوس"لغة ِ"كفورِ"، ،"ِِ ،ِ"فِرح

ِالنوعِمنِالبشـرِيفِللداللةِعىلِشدِ"فخور" ةِاليأسِوكفرانِالنعمةِعندِهذا

ِالبطرِ ِبمعنى ِهنا ِوهو ِالفرح ِوشّدة ،ِ ِعنه ِالنعمة ِزوال ِهي ِالتي ِاألوىل احلالة

واألشـرِواالستعالءِعىلِالناسِيفِاحلالةِالثانيةِالتيِهيِسوقِالنعمةِإليهِ،ِإالِ

ِيفِالنعًمءِ.ِِمنِاستثناهِاهللِ)عّزِوجل(ِوهمِالذينِصربواِيفِالَضاءِوشكروا

ِاْرَكبَِمَعنَاَِوالَِتُكنِ﴿ِتعاىل:يفِقولهِِ-8 َوَناَدىُِنوٌحِاْبنَُهَِوَكاَنَِِفَِمْعِزٍلَِياُِبنَيَّ

َمَعِاْلَكافِِريَنِ*َِقاَلَِسآِوىِإىَِلَِجَبٍلَِيْعِصُمنِىِِمنِاملَْاِءَِقاَلِالَِعاِصَمِاْلَيْوَمِِمنَِأْمِرِ

َمنَِرِحَمَِوَحاَلِ ِ.ِ(45ِِ،43:هود)﴾َبيْنَُهًَمِاملَْْوُجَِفَكاَنِِمنِاملُْْغَرقنِيَِِاهللِإاِلَِّ

اَلَِعاِصَمِاْلَيْوَمِِمْنِ﴿فقدِقالِسبحانهِوتعاىلِعىلِلسانِنوحِ)عليهِالسالم(:ِ

َِمْنَِرِحَمِ الِعاصمِاليومِمنِاملاءِ،ِتأكيًداِعىلِأنِاهللِ)عزِِ:وَلِيقلِ﴾َأْمِرِاهللِإاِلَّ

إِنًََّمِ﴿ِ:فالِمعقبِحلكمهِوالِرادِألمرهِأوِقضائهِ-أمرأيِِ-وجل(ِإذاِأرادِأمًراِ

َِشْيئًَِأمِْ َِأَراَد ِإَِذا َِفَيُكونُِِاُرُه ُِكن َِلُه َِيُقوَل ِاملاءِ(25:يس)ِ﴾َأن ِأمر ِفليسِاألمر ،

واجلبلِفقطِ،ِإنًمِهوِمشيئةِاهللِبإهالكِالظاملنيِواخلارجنيِعىلِمنهجهِوْشعتهِ،ِ
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ينبهِابنهِعىلِخطئهَِفِتسميتهِماءِوتومههِأنهِكسائرِفأرادِنوحِ)عليهِالسالمِ(ِأنِ

ِجبلِأوِ ِإىلِقمة ِاللجوء ِباهلربِأو ِمنها ِيتخلصِاْلنسان ِالتىِيمكنِأن املياه

ِ ِكلمة ِوذكر ،ِ ِفيهاِِ"اليوم"نحوه ِتقع ِالتي ِاأليام ِليسِكسائر ِأنه ِعىل للتنبيه

ِإىل ِبااللتجاء ِمنها ِيتخلص ِربًم ِالتي ِاملعتادة ِامللًمت ِوتلم ِاألسبابِالوقائع

ِالكافرينِ ِعن ِمردود ِعذابِغري ِخاصِفيه ِيوم ِهو ِإنًم ،ِ ِالبرشية ِأو العادية

سببِإالِبسببِواحدِ؛ِهوِالتعلقِبحبلِاهللِاملتنيِأيِوالظاملنيِ،ِوالِنجاةِفيهِب

ِواالعتصامِبرْحتهِ)عزِوجل(ِووعدهِلعبادهِاملؤمننيِ.

ىَِقاُلواَِسالمًَِوَلَقدَِجاَءتُِرُسُلنَاِإِْبَراهِِ﴿يفِقولهِتعاىل:ِِ-2 َقاَلَِسالٌمِِايَمِبِاْلبرُْشَ

تعبريِِ"َِسالًماَِقاُلوا "ِتعاىل:يفِقولهِ،ِ(29:هود)﴾َفًَمَِلبَِثَِأنَِجاَءِبِِعْجٍلَِحنِيذٍِ

ِ"َِسالمٌَِِقاَلِِ"سلمناِسالماِأوِنسلمِسالماِ،ِأماِقولهِتعاىل:ِأيِباجلملةِالفعليةِ

ِسالم ِوالتقدير ،ِ ِاسمية ِمجلة ِالقول ِوالتعبريِِفمقول ،ِ ِعليكمِسالم ِأو عليكم

:ِقامِحممدِ،ِفقدِيكونِقامِِباجلملةِاالسميةِيفيدِالثباتِواالستقرارِ،ِفإذاِقلت

ِقلت ِإذا ِيعنيِأنهِقائمِومست:ثمِجلسِ،ِأما قرَِفِقيامهِمستمرِحممدِقائمِفهذا

ِأحسنِفيه ِحّياهمِبتحية ِأنه ِيفيد ِاالسمية ِباجلملة ِالسالم( ِإبراهيمِ)عليه ِفرد ،

ِتعاىل:ِمن ِلقوله ِواستجابة ِوهوِحقِللضيفِ، َِفِذلكِمنِالثباتِ، ِحتيتهمِملا

﴿ِ ُِكلِّ َِعىَل َِكاَن ِاهلل ِإِنَّ ُِردهوَها َِأو ِِمنَْها ِبَِأْحَسَن َِفَحيهوا ِبَِتِحيٍَّة ُِحيِّيُتم َِوإَِذا

ٍءَحِسيًبا ِ.(22:النساء)ِ﴾يَشْ

ِالسالم(ِ-9 ِ)عليه ِإبراهيم ِلسان ِعىل ِتعاىل َِتبِِ﴿:قوله َِوَمْنَِفَمْن ِِمنِّي ُه َِفإِنَّ َعنِي

ِحيٌمِ ِاقـدمِالنصِالقرآِنِطبــَلِيستخ،ِِ(32ِ:ِإبراهيم)ِ﴾َعَصاِِنَِفإِنََّكَِغُفوٌرِرَّ
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َِتبَِعنِيِ"السلبِفلمِيقابلِ بمنَِلِيتبعنيِ،ِواستخدمِطباقِاْلجيابِيفِِ"َفَمْن

منِبلغتهِدعوتهِ؛ِألنهِلوِقالِومنَِلِيتبعنيِلشملِاحلكمِِ"َوَمْنَِعَصاِِنِِ":قوله

ِحنيِقال ِأما ،ِ ِالدعوة ِهذه ِتبلغه َِل ِومن ِالسالم( َِعَصاِِنِ":)عليه فقدِِ"َوَمْن

ِحيثِ ،ِ ِاهللِبعباده ِمنِرْحة ِوهذا ِوعىصِ، ِالدعوة ِعىلِمنِبلغته اقتِصِاألمر

َِرُسوالِ﴿:يقولِسبحانه َِحتَّىَِنْبَعَث بنَِي ُِمَعذِّ ُِكنَّا ِغريِأنهِ(12:اْلرساء)﴾َوَما ،

ِمسئولي ِاألنبياءِتبقى ِخاتم ِرسالة ِاملبنيِوتوصيل ِالبالغ ِيف ِالدعاة ِعىل ِكبرية ة

ِحممدِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِإىلِالعاملني.

01- ِ ِ*ِ﴿ِتعاىل:قوله ا يًّ ِرَسِ َتِك ِحَتْ َِربهِك َِجَعَل َِقْد َزِِن ِحَتْ َِأالَّ تَِها ِحَتْ ِِمْن َفنَاَداَها

ُِتَساقِْطَِعلَِ ِالنَّْخَلِة يِإَِلْيِكِبِِجْذِع يَِعْينًاَِوُهزِّ يِبَِوَقرِّ َِجنِيًّاِ*َِفُكيِلَِواْْشَ ْيِكُِرَطًبا

ِاْلَيْوَمِ َم ُِأَكلِّ َِفَلْن َِصْوًما ْْحَِن ِلِلرَّ َِنَذْرُت ِإِِنِّ َِفُقوِِل َِأَحًدا ِاْلَبرَشِ ِِمَن َِتَريِنَّ ا َفإِمَّ

 .(52-54:مريم)﴾إِْنِسيًّا

ِ تِهَِِ﴿ِتعاىل:فالعطفِبالفاءِيفِقوله ِِمنِحَتْ َِرّبِكَِفنَاَداَها َِجَعَل َِقْد َزِِن ِحَتْ َِأالّ ا

ا يًّ َتِكِرَسِ للتأكيدِعىلُِلْطفِاهللِِ)عزِوجل(ِورْحتهِبعبادهِ،ِففيِِ(54:مريم)﴾حَتْ

ِاألرضِبًمِ ِعليها ِوضاقت ،ِ ِمداه ِإىل ِعندها ِاألسى ِفيها ِوصل ِالتي اللحظة

اِ﴿رحبتِ،ِكانِاللطفِوالرْحةِ يًّ َتِكِرَسِ يِهذهِالنخلةِ،ِوُهزِّ﴾َقْدَِجَعَلَِربهِكِحَتْ

ِ.ةِيابسةِتساقطِعليكِرطًباِجنيًّاالتيِكانتِجاف

ِأواًلِ ِاملاء ِذكر ِجاء ِوالتمر ِاملاء ِوجود ِاحلديثِعن َِربهِكِ﴿ِ:ويف َِجَعَل َقْد

ِ ا يًّ َتِكِرَسِ ِأوِجدوالِعذًباِ،ِثمِجاءِذكرِالتمرِثانًياِيفِقولهِأيِ،ِ﴾حَتْ ِتعاىل:اهًرا
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ِالنَّْخلَِ﴿ ِبِِجْذِع يِإِلَْيِك َِجنِيًّاَوُهزِّ ُِرَطًبا َِعَلْيِك ْط
ُِتَساقِ ِيفِِ،ِ(52ِ:ِمريم)ِ﴾ِة أما

والرشابِِأواًلِاحلديثِعنِترتيبِتناولِالطعامِوالرشابِ،ِفقدِجاءِذكرِالطعامِ

ِ َِواِ﴿ثانًيا َِعْينًاَفُكيِل ي َِوَقرِّ يِب ِرّسِِ،﴾ِْْشَ ِاملاءِفًم ِيفِِتقديم ِوتأخريه ِاألوىل يف

ِ.؟الثانية

ِ ِاملاء ِذكر ِاِأواًلِجاء ِفهيِِ؛ِألوىليف ،ِ ِوأهم ِأعم ِإليه ِالنفساء ِحاجة ألّن

ِمنِ ِأن ِكًم ،ِ ِأشد ِللتطهري ِإليه ِوحاجتها ِوالرشابِ، ِوالُغْسل ِللتطهري حتتاجه

لتأكلِوهيِِأواًلِيأكلِالُرَطبِحيتاجِيفِالغالبِإىلِاملاءِجانبهِ،ِفكانِوجودِاملاءِ

ِمطمئنةِإىلِوجودِحاجتهاِمنِاملاءِ.

كلِواْشبِ،ِ:ًياِعىلِالنسقِالعريبِيفِنحوِقوهلمفقدمِاألكلِجرِ:أماِالثانية

ِو ِِ﴿ِتعاىل:يقولِاحلقِسبحانه ُِتْسـِرُفوا َِواَل ُبوا َِواْْشَ ،ِ(31:األعراف)﴾َوُكُلوا

ِ ِيفِاهلضمِِأيًضاوفيه ِللنفساءِلسهولتهِعىلِاملعدة ِبالنسبة ِالتمر تأكيدِعىلِأمهية

ِوفوائدِأخرىِعديدةِ.

ِيف ِعلمية ِبعضِأهلِالعلمِنكتة ِباألسبابِيفِِوذكر ِإىلِاألخذ لفتِالنظر

إنِمنِأوجدِهلاِجدولِاملاءِوأثمرِهلاِجذعِِ:ِفقالواِ(،قصةِمريمِ)عليهاِالسالم

النخلةِبالُرَطبِاجلنيِكانِقادًراِعىلِأنُِيرسلِإليهاِالتمرِعىلِطبقِمنِذهبِأوِ

يِإَِلْيِكِبِِجْذِعِالنَّْخلَِِ﴿ِ:ِفضةِ،ِلكنهِسبحانهِوتعاىلِقالِهلا ِةُِتَساقِْطَِعَلْيِكَِوُهزِّ

ِباألسبابِ،ِفقالِالشاعر:ِِِِعىلِأمهيةِالعملِورضورةِاألخذِِِ،ِتأكيًدا﴾ُرَطًباَِجنِيًّاِ

ِوهزيِإليِكِاجلذَعِتساقطِالرطُبِِِِِأّنِاهللِقـــالِملـريـــــَمِِِألــمِتـَرِ
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جنتـهِولكــنِكلِيشءِلُهِسبـُبِِِِِِولـــوِشـاَءِأْنِجتنيـُهِمنِغريِهّزٍةِ
(1)

ِ

َلْوِ"سولِاهللِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(:ِكًمِعّلقِبعضِأهلِالعلمِعىلِحديثِر

ِ َِعىَل ُلوَن َِتَوكَّ ُِكنْتُْم ُكْم ِمِخَاًصاِِاهللَأنَّ َِتْغُدو ِالطَّرْيُ ُِيْرَزُق َِكًَم َِلُرِزْقُتْم لِِه َِتَوكه َحقَّ

ِبَِطاًنا "َوَتُروُح
(2)

ِالطريِتأخذِباألسبابِفتغدوِجوع ِإّن ِفقالوا: ىِوتروحِوقدِ،

رزقتِلسعيهاِ،ِوَلِمتكثِوتبَقِِيفِأوكارهاِأوِأعشاشهاِ،ِفليتناِنتعلمِمنِالطريِ

سعيهاِوتبكريهاِ،ِوالغدوِهوِالسريِيفِأولِالنهارِ،ِوالرواحِهوِالعودةِيفِآخرهِ،ِ

َفاْمُشواِ﴿:وقدِحثناِاْلسالمِكتاًباِوسنًةِعىلِالسعيِوالعملِ،ِفقالِاحلقِسبحانه

َِمنَاكِبِهَِ ِيِف ِِمْن َِوُكُلوا ِالنهُشورُِا َِوإَِلْيِه ِ ِه
َِعَلْيِهِ(12:امللك)ِ﴾ِرْزقِ ِاهللُ ِوقالِ)َصىلَّ ،

َم( ،َِخِِ"ِ:َوَسلَّ اِِمْنَِأْنَِيْأكُِـَماَِأَكَلَِأَحٌدَِطَعاًماَِقطه ِِِلَِيِدهِِـَلِِمْنَِعمَِـرْيً َِنبِيَّ ،َِوإِنَّ

اَلمُِ)َداُوَدِِاهلل "ْنَِعَمِلَِيِدهَِِكاَنَِيْأُكُلِمِِِ(َعَلْيِهِالسَّ
(3)

. 

11-ِِ َِينطُِقونَِِ﴿ِتعاىل:قال َِكاُنوا ِإِن ِيقلِ،(23ِ:ِاألنبياء)ِ﴾َِفاْسَأُلوُهم ِ:وَل

،ِألنِاملعاندِهناِيمكنِأنِجيادلَِفِقضيةِالسًمعِ،ِِفاسألوهمِإنِكانواِيسمعون

ِلكنهِالِ ِالِتريدِأنِجتيبِاآلنِ، ِاآلهلةِتسمعِبلِترىِلكنها فيقولِلكِإنِهذه

الِسبيلِِومنِهناِطلبِمنهمِإبراهيمِدلياًلِِعِأنِحياجكِفيقولِإاهاِتنطقِ،يستطي

ِ ِنطق ِوهو ،ِ ِإليه ِتضـرإىلِوصوهلم ِأو ِكانتِتنفع ِإن ِاآلهلة ِالِهذه ِأاها ِوبًم ،

                                                           

 .982ِ،ِرقم290ِِ(ِثًمرِالقلوبِيفِاملضافِواملنسوبِأليبِمنصورِالثعالبيِصِ:1ِ)

 .5344ِ(ِسننِالرتمذيِ،ِكتابِالزهدِ،ِبابِيفِالتوكلِعىلِاهللِ،ِحديثِرقم5ِ)

ُجِلَِوَعَملِِهِبَِيِدِهِ،ِحديثِرقمِ(3ِ)  .5085ِصحيحِالبخاريِ،ِكتابِالبيوعِ،َِباُبَِكْسِبِالرَّ



- 262- 

 

ِبيناَِِفِذلكِي،ِوالِيستطيعِأحدِأنِيًمرِتستطيعِأنِتنطق ِصار ِفإنِعجزها ،

 وصارِْحقهمَِفِعبادهتاِأبنيِمنهِ.

ِتعاىلِ-15 َِينطُِقونَِ﴿ِ:قوله َِكاُنوا ِإِن َِفاْسَأُلوُهم َِهَذا َِكبرُِيُهم َِفَعَلُه َِبل ِ﴾َقاَل

ِ(23:األنبياء) ِتعاىلِيفف، َِكبرُِيُهم﴿ِ:ِقوله َِبلَِفَعَلُه عىلِِييقفِالكسائِ﴾َقاَل

،ِوعليهِيكونِاملعنى:ِفعلهِِفعلهِمنِفعلهِ:يِأِ،،ِوجيعلِالفاعلِمقدًراِ﴾َفَعَلهُِ﴿

ِ ِفالِتنشغلوا ِأصنامكمِالتيَِلِمنِفعله ِيفِعجز بالفاعلِإنًمِعليكمِأنِتفكروا

ِعنِنفسها ِتدفع ِأن ِاستأنفِفقالِتستطع ِثم ،ِِ ِإِنِ﴿: َِفاْسَأُلوُهم َِهَذا َكبرُِيُهم

فعلِكبريهمِعىلِِ:ِإنًمِعّلقِالنصِالقرآِنِ،ِوقالِبعضِاملفِّسين﴾َِكاُنواَِينطُِقونَِ

ِ ،ِ ِنطقهم ِفاسألوهأي ِينطقون ِكانوا ِإن ِكبريهم ِمجلةِفعله ِوجعل ،ِ م

ِ.ِمجلةِاعرتاضيةِ﴾َفاْسَأُلوُهم﴿

وقالِبعضِاملفِّسين:ِإنِإبراهيمِ)عليهِالسالم(ِسلكِيفِهذهِاآليةِمسلًكاِِِ

ِوأحسنه،ِ ِألطفِوجه ِعىل ِاحلجة ِإلزامهم ِالذيِهو ِمقصده ِيؤديِإىل تعريفيًّا

ِاملحاجةِإىلِتسليمهمِ ِلينتهيِمنِهذه بإسنادِالفعلِإىلِكبريهمِإنِكانِينطقِ،

 .(22:األنبياء)ِ﴾لََقدَِعلِْمَتَِماَِهُؤالِءَِينطُِقونَِِ﴿بعجزِآهلتهمِ

ِاْلَواِرثنَِيِ*﴿قولهِتعاىل:ِِ-13 ِاَلَِتَذْرِِنَِفْرًداَِوَأْنَتَِخرْيُ ُهَِربِّ اِإِْذَِناَدىَِربَّ َِوَزَكِريَّ

ُِ اِتِـْمَِكاُنواُِيَسَِفاْسَتَجْبنَاَِلُهَِوَوَهْبنَاَِلُهِحَيَْيىَِوَأْصَلْحنَاَِلُهَِزْوَجُهِإاِهَّ رْيَ ِاِرُعوَنِيِفِاخْلَ

ِ.ِ(29ِ،90:األنبياء)ِ﴾َوَيْدُعوَننَاَِرَغًباَِوَرَهًباَِوَكاُنواَِلنَاَِخاِشِعنيَِ

ِاِ)عليهِـزكريـدِلـةِالولـدمِهبـقِ﴾َفاْسَتَجْبنَاَِلُهَِوَوَهْبنَاَِلُهِحَيَْيىِ﴿ِ:ِففيِقوله
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يفِترتيبِاألسبابِواملسبباتِالعاديةِالسالم(ِعىلِإصالحِزوجهِ،ِعىلِأنِالنظرِ

يقتيضِأنِيتقدمِإصالحِالزوجِعىلِإنجابِالولدِ،ِلكنِالنصِالقرآِنِجاءِعىلِ

ِ:خالفِذلكِ،ِألنِقدرةِاهللِ)عزِوجل(ِومشيئتهِالِحتدمهاِأسبابِوالِمسببات

ًَمَِأْمُرُهِإَِذاَِأَراَدَِشْيًئاَِأْنَِيُقوَلَِلُهُِكْنَِفيَُكوُنِِ﴿ ،ِفكأنهِ)عزِوجل(ِ(25:يس)ِ﴾إِنَّ

ِسواءِ:يقول ِ؛ ِالولد ِغريه ِأو ِالسالم( ِ)عليه ِاهبِلزكريا ِأن ِعىل ِقادرون نحن

أصلحناِلهِالزوجِأمَِلِنصلحهاِ،ِفًمِهوِعجيبِمستغربِعندكمِإنًمِهوِسهلِ

ِوجل ِاهللِ)عز ِزوجِإبراهيمِِ(،يسريِيفِجانبِقدرة ِاملالئكة ِأجابتِبه ِما وهو

ِهاِوتعجبهاِيفِمثلِهذاِاملوقف.)عليهِالسالم(ِعندماِأبدتِدهشت

ِ

*ِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِ*ِ
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 أنواع اهلمزة

 

ِومهزةِقطعِ.،ِمهزةِوصلِ : اهلمزة نوعان -

والِيقفونِعىلِمتحركِ،ِِبًمِأنِالعربِالِيبتدئونِبساكنِ،ِ: أوال: همزة الوصل -

 فكانتِمهزةِالوصلِلتسهلِالنطقِبالساكن.

هَيِمهزٌةِيتوّصلِهباِإىلِالنهطِقِبالّساكِن،ِ،ِتكتبِوتظهرِيفِالنطقِ : همزة الوصل -

إذاِوقَعْتِيفِأّوِلِالكالِمِوتسقطِيفِالدرجِ،ِأّماِإذاُِسبَقْتِبكالٍمِآخَرِفالِتظهُرِ

ِاآلتيةِِيفِالّلفِظِ،ِوتكونِيفِاملواضع
(1)

: 

وامرأةِِِ،ِتِ،ِابنِ،ِوابنةِ،ِوابنمِ،ِوامرؤواسِ،اسمِِ:يفِاألسًمءِالعرشةِهيِ-أ

ِاهللِ.ِيماواثنتانِ،ِو،ِومثناهاِ،ِواثنانِ

ِ،ِوقرأِ.املايضِجلسِمنِ،ِاِقرأِِ،:ِاِجلِس،ِِمثُلِِاملايضِالثالثييفِأمِرِ -ب

ِعِْ،ِومصدُرهِمثل:ِاجتًمع.مثُل:ِاجتمَع،ِوأمُرهِمثل:ِاجتمِِيفِمايضِاخلًميسِ،ِ-ج

ِمايضِالّسدايسِ-د ِاستثمر،ِ،ِيف ِ،ِمثُل: ِاستثمر ِمثل: ِمثل:ِِوأمُره ومصدُره

ِاستثًمر.

ِ.،ِالقلمِ،ِالضاربِِِالكتابل(ِللتعريفِ،ِمثُل:ِأيفِ)ِ-هـِ

ِتلهِ،ِوإذاِكانمهزٌةِتظهُرِيفِالكتابةِوالنطقِ،ِيفِأّوِلِالكالِمِووص : همزة القطع

ِمفتوح ِأو ِومضمومة ِ)أ( ِكتبتِفوقِاأللفِهكذا ِكتبتِإة ِكانتِمكسورة ذا

 مهزةِالقطعِيفِاملواضعِالتاليةِ:ِونتكوِ(،حتتِاأللفِهكذاِ)إ

                                                           

ِعقيل)1) ِمالكِالبن ِابن ِألفية ِْشح )4/508ِ ِاْلمالء ِقواعد ،)ِ ،ِ ِهارون ِالسالم ِعبد ،2ِِصـ،

ِ.33صـ،ِمعجمِاْلعرابِواْلمالءِد/إيميلِيعقوبِ
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ِالعرْشِِ: يف األمساء - ِغريِاألسًمِء ِهبمزة ِمبدوء ِاسٍم ُِذكَرتِيفِمهزِةِكّل ِاّلتي ة

،ِأوائلِ:ِ)،ِويفِمجعِالتكسريِ،ِمثلِِ)أْحدِ–أْشفِِ-ِإبراهيم)،ِمثل:ِِالوصلِِ

 ِ.(إياك)،ِوبعضِالضًمئرِمثلِِ(أركانِ،ِأبواب

ِمثل : يف األفعال - ،ِ ِومصدره ِأصلية أخذِِ:الفعلِاملايضِالثالثيِاملبدوءِهبمزة

 ِ.اِ،ِأكلِأكاًلًِذِأْخِ

ِمثلالفعلِاملايضِالرباعيِعىلِوزنِأفعَِِ- ،ِ ِمنه ِواألمر ،ِ ِ-أبَعدِ:ِلِومصدره

ِ.  إكرامِ–أكِرمِِ-إبعادِ،ِوأكرمَِِ–أبِعدِ

ِِ،ِوأحسنِ.مثل:ِأعىلِ،ِلِكلمةِعىلِوزنِأفعلكِ-

أماِ،ِ)ِِ:،ِ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،ِكانتِساكنةِبعدِفتحإذاِِ-1

ِكانتِمفتوحةِبعدِساكنِِ-5 ِ:ِاملرأةِ،ِمسألةِ،ِومنهِقولهِتعاىلِ:مثل،ِإذا

ِ.ِ(41ِ:ِ)فصلتِ﴾َخرْيِِـاْلْنَساُنِِمْنُِدَعاِءِالِِْأمُِْسِِيَِاَلِ﴿

﴿ُهَوِ :ِ،ِومنهِقولهِتعاىل(رِأسألِ،ِز)ِ:مثلِ،ِإذاِكانتِمفتوحةِبعدِفتحِ-3

ُِتوُبواِإَِلْيِه﴾َأْنَشِ ِ(ِ.21:ِِهود)َِأُكْمِِمَنِاأْلَْرِضَِواْسَتْعَمَرُكْمِفِيَهاَِفاْستَْغِفُروُهُِثمَّ
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ترسمِاهلمزةِعىلِواوِيفِاحلاالتِ : رسم اهلمزة يف وسط الكلمة على الواوثانيا: 

 اآلتية:

ِمثلِ:ِ-1 ،ِ ِبعدِضم ِكانتِساكنة ِِإذا ِالِتؤذ ُِيْؤمنِ، ِقولهِجارك ِومنه ،

ِِ.ِ(9احلرش:ِ)ِ﴿َوُيْؤثُِروَنَِعىَلَِأْنُفِسِهْمَِوَلْوَِكاَنِهِبِْمَِخَصاَصٌةِ﴾ :تعاىل

ٌنِِالُفؤادِ،ِومنهِقولهِتعاىل:ِإذاِكانتِمفتوحةِبعدِضمِ،ِمثل:-5 َنُِمَؤذِّ ﴿َأذَّ

ِِ(ِ.44األعراف:ِ)َبْينَُهْم﴾

ِحرفِمّدِِ-3 ِيقعِبعدها ِبعدِفتحِوَل ِكانتِمضمومة ِيملؤِإذا ِمثلِ: ،ِه،

ؤكمويكل
(1)

ِحرفِمّدِ ِبعدها ِفتحِوجاء ِبعد ِكانتِمضمومة ِإذا ِأما ِمثل:ِِ، ،

ِرءوفِ،ِرءومِ،ِفيجوزِفيهاِوجهان:

ِِ:األول ِكراهة ،ِ ِتواِلِاألمثالِأنِترسمِعىلِالسطر ِمثل: ِرءوم،ِ، رءوفِ،

ِمِ.2/1/1920وهوِاختيارِجممعِاللغةِالعربيةِيفِقرارهِالصادرِيفِ

ِفِ،ِرؤوم.رؤوِ:مثل ،أنِترسمِعىلِواوِِالثاني:

ِِ.ِويرتجحِلديناِرأيِجممعِاللغةِالعربية

ِضم كانتِإذاِ-4 ِبعد ِِمضمومة ِبعدها ِبًم ِقبلها ِما ِيتصل ِمثلوال ،ِِ:

رؤوس
(2)

ِبمِ، ِيتصل ِقبلها ِما ِكان ِبعدهـفإن ِـا ِبعدهـاا ِالذي ِاحلرف ِوكان

ِ:ِ،ِوفئوسِ،ِففيهاِوجهانِ،ِمثل:ِكئوسحرفِمّدِ

                                                           

 ،ِطِدارِالفكرِ.125ِِنِص:ِاملحكمِيفِنقطِاملصاحفِأليبِعمروِالداِ(1)

 ،ِطِدارِالكتبِالعلميةِ.3/502ِِصبحِاألعشىِيفِصناعةِاْلنشاءِ(5)
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ذهبِِوإليهِِ،ِشؤون،ِِ،ِوكؤوسِأنِترسمِعىلِواوِ،ِمثل:ِفؤوسِاألول:

ِالدينوري ِقتيبة ابن
(1)

ِجني ِوابن ،
(2)

ِ ِعىل ِبناًء ِاهلمزةِ، ِلكتابة ِالعامة القاعدة

ِاحلرفِالذيِقبلهاِبالنظرِاملتوسطة ِوحركة ِِإىلِحركتِها ِعىلِاحلرفِف، نكتبها

ِ الذيُِيناسبِاحلركةِاألقوى.

تيارِجممعِاللغةِوهذاِاخِأنِترسمِعىلِنربةِ،ِمثل:ِفئوسِ،ِوكئوس، : الثاني

ِِ،ِوهوِماِنميلِإليهِ.،كراهةِتواِلِاألمثالِِالعربية

ِرءوسِوإن كان ما قبلها ال يتصل مبا بعدها ِمثل: ،ِ ِففيها ِ-أيًضاِ–،

 وجهان:

يفِصبحِِالقلقشنديأنِترسمِعىلِالسطرِ،ِمثل:ِرءوسِ،ِوإليهِذهبِِاألول:

األعشى،ِِوهوِاختيارِجممعِاللغةِالعربيةِيفِقراره
 (3).

ِ

ِالثاِن:ِأنِترسمِعىلِواوِ،ِمثل:ِرؤوسِِ.

ِويرتجحِلديناِرأيِجممعِاللغةِالعربية.

التفاؤلِِ–التشاؤمِِمثل:إذاِكانتِمضمومةِبعدِسكونِ،ِِ-2
(4. )

 

                                                           

 ،ِطِمؤسسةِالرسالةِ.522ِ،ِصِِِ(ِأدبِالكتابِالبنِقتيبة1)

 ،ِطِدارِالفكرِ.29ِعقودِاهلمزِ،ِص:ِِ(5)

لكراهةِتواِلِِ؛ِ،ِوِهذاِماِأجازهِجممعِاللغةِالعربية3ِ/502ِ(ِصبحِاألعشىِيفِصناعةِاْلنشاء3ِ)

 مِ.2ِ/1ِ/1920األمثالِيفِاخلطِ.ِانظر:ِقرارِجممعِاللغةِالعربيةِالصادرِيفِ

ِ.30ص،ِمعجمِاْلعرابِواْلمالءِ:ِ(ِينظر4ِ)
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ِعىلِالياء ترسمِاهلمزةِاملتوسطةِ: املتوسطة على الياء )  النربة ( كتابة اهلمزة :ثالًثا

 )النربة(ِيفِاحلاالتِاآلتيةِ:

ِتِساكنةِبعدِكِّس،ِمثل:ِِِجئتِ،ِِشئتِ.إذاِكان .1

ِاسةِ،ِالِذئابِ.الرئِ:إذاِكانتِمفتوحةِبعدِكِّسِ،ِمثل .5

ِِمئونِمجعِمائةِ.ِ:مثل،ِإذاِكانتِمضمومةِبعدِكِّسِ .3

 .،ِناشئنيِمتَّكئنيِِ: مثل،ِإذاِكانتِمكسورةِبعدِكِّسِ .4

ِ،ِمثلِشًمئلِ،ِوقائعِ.ِإذاِكانتِمكسورةِبعدِساكن .2

ِريِ،ِلئيمِِ.،ِمثلِزئِإذاِكانتِمكسورةِبعدِفتح .2

ِ،ِمثل:ُِسئلتِ،ُِرئـِيِ.ِإذاِكانتِمكسورةِبعدِضم .8

ِ،ِمثل:ِمشيئةِ،ِبيئةِ.ِإذاِكانتِمفتوحةِبعدِياءِساكنة .2

ِاملتوسطةِعىلِالسطرِ:  كتابة اهلمزة املتوسطة على السطر :رابًعا - تكتبِاهلمزة

 :ِيفِاحلاالتِاآلتية

 ،ِبراءةِ،ِعباءة.ِمثل:ِقراءةحلرفِالذيِقبلهاِألفِِإذاِكانتِاهلمزةِمفتوحةِوا -4

 .مقروءةِ،ِمروءةِِ:إذاِكانتِاهلمزةِمفتوحةِوماِقبلهاِواوِ،ِمثل -0

ِوُتكتُبِِ:اهلمزة )املتطرفة( يف آخر الكلمة - ،ِ ِالكلمِة ِآخِر ِيف ِتأِت ِمهزٌة هَي

ِكًمِيفِاحلاالتِاآلتيةِ:،ِبحسِبِحركِةِاحلرِفِاّلذيِقبَلهاِ

ِ.ِ،ِنشأفِالذيِقبَلهاِمفتوًحاِ،ِمثل:ِقَرأُِتكتبِعىلِألفِإذاِكاَنِاحلرِ-1

ِالذتُِِ-5 ِاحلرف ِكاَن ِإذا ِمنقوطة ِغري ِياء ِمثُل:ِكتبِعىل ،ِ ِمكسوًرا ِقبَلها ي

ِ،ُِمستهِزئِ،ُِقِرئِ.َِشاطِئ
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 ُتكتُبِعىلِواٍوِإذاِكاَنِاحلرفِالذيِقبَلهاِمضموًماِ،ِمثُل:ِتكافؤِ،ِتباُطؤ.ِ-3

ِالذيِقبَلهاِساكنًاِ،ِمثُل:ِسًمءِ،ِبناء.ُتكتُبِعىلِالّسطِرِإذاِكاَنِاحلرفِِ-4

 فإنها تكتب على النحو التالي: ، أما إذا جاءت اهلمزة املتطرفة منونة بالفتح -

طِرِبدونِألفِبعدهاِ،ِوُيرسُمِالّتنوينِفوَقِاهلمزِةِإذاُِسبَقتِِ-1 ُتكتُبِعىلِالسَّ

ِ،ِمثل:ِسًمًءِ،ِبناءًِ ِ.ِِبألِفِمدٍّ

ِالِ-5 ِعىل ِاهلمزُة ِمثُل:ِوُتكتُب ،ِ ِالفصِل ِحروِف ِمن ُِسبَقتِبحرٍف ِإذا ّسطِر

ِجزًءاِ،ِبدًءاِ.

ِإِ-3 ِنربةٍ ِعىل ِاهلمزُة ِالوصلِِتكتُب ِحروِف ِمن ُِسبَقتِبحرٍف ِويوصُلِِذا ،

ِ.كفًئا،ِ،ِمثُل:ِعبًئاِحلرُفِاّلذيِقبلِاهلمزِةِباأللِفِا

 يف األفعال )ا( أو طويلة )ى( رسم األلف ممالة -
(1) 

: 

ِماضٍِ ِفعل ِتبًعاِِِثالثيِكل ،ِ ِممالة ِأو ،ِ ِطويلة ِألًفا ِترسم ِبألفِلينة خمتوم

ِ:ألصلهاِالواويِأوِاليائيِ،ِويعرفِذلكِباألمورِاآلتية

ِمضارعهاِِِِِ ،ِ ِشكا ،ِ ِدعا ،ِ ِرجا ِمثل: ِبمضارعِالفعلِ، ِـ ِ،ِأ ِيرجو :ِِ،ِ يدعو

ِاملايضِ،يشكو ِيف ِطويلة ِألًفا ِفرتسم ِواويِ، ِأصلها ِاملذكورة ،ِ فألفِاألفعال

،ِجيريِفألفِاألفعالِمنقلبةِعنِياءِ،ِِ،ِجرىِمضارعها:ِيقيضقضِواألفعال

ِ.ِاِممالةِيفِاملايضفرتسمِألفًِ

                                                           

ينبغيِالتفرقةِبنيِالياءِواأللفِاللينةِبالتأكيدِعىلِوضعِنقطتنيِواحلذرِمنِكتابتهاِحتتِاأللفِِ(1)

ِاللينةِ.
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ِ،ِعالِ،ِِِِِِِِ اِ،ِالعلوِ،ِفرتسمِألفًِِالغزوِدر:صاملبِـِبمصدرِالفعل:ِمثل:ِغزا

ِمنقلبةِعنِواوِ،ِواألفعال السعيِ،ِِ:ِمصادرهاِ،سعىِ،ِجرىِِ:ِطويلة؛ِألاها

ِ.بةِعنِياءِ،ِفرتسمِألًفاِممالةِيفِاملايضفألفهاِمنقل،ِاجلريِ

:ِدنوتِ،ِِجِــِباتصالِالفعلِبضًمئرِالرفعِاملتحركةِأوِألفِاالثننيِمثل:ِدنا

ِ ،ِ ِواو ِعن ِمنقلبة ِالسابق ِالفعل ِفاأللفِيف ،ِ ِدنوا ،ِ ِدنون ،ِ ِألًفاِدنونا فرتسم

اءِ،ِمشيتِ،ِمشيناِ،ِمشنيِ،ِمشياِ،ِألفهِمنقلبةِعنِيِ:ِمشىِ:،ِوالفعلِةـويلـط

وهناكِأشياءِأخرىِيستدلِهباِعىلِأنِاأللفِمنقلبةِعنِياءِيفِِ،ِفرتسمِألفهِممالة

ِ:االسمِوالفعلِمًعاِ،ِوهي

ِ.الورىِ،ِوعىِ:ِـِأنِيكونِفاءِاالسمِأوِالفعلِحرفِالواوِ،ِنحو1ِ

ُِطوىِمنِاجَلوى.ِ:ِـِأنِيكونِعنيِاالسمِأوِالفعلِحرفِالواوِ،ِنحو5ِ

ِ.فعلِاألذىِى:ِأبِالفعلِحرفِاهلمزةِ،ِنحوِأنِيكونِفاءِاالسمِأوِ-3

ِ:ِرأىِ.ِأنِيكونِعنيِاالسمِأوِالفعلِحرفِاهلمزةِ،ِنحوِ-4

ِفرتسمِألفهِاملتطرفةِألًفاِممالةِ،ِِ:ِإذاِزادِاالسمِأوِالفعلِعنِثالثةِأحرف -1

ِ،ِفإذاِىلـاشرتىِ،ِأعمىِ،ِأعِ:ِدونِالنظرِإىلِأصلهِ،ِماَِلِيكنِقبلِألفهِياءِ،ِمثل

ِقب ِفإاهكان ِياء ِألفه ِألفًِِال ِطويلةترسم ِاألمثالِا ِتتواىل ِلئال ِمثلِ، ،ِِ،ِ ِأحيا :

ِ.ِا،ِثريَِِّ،ِهداياِاستحيا،ِدنيا
ِ

*ِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِ*ِ
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 عالمات الرتقيم

ِالقارئِِِِِِِِِِِِ ِتساعد ِألاها ِ؛ ِالعِصية ِالكتابات ِيف ِرضورية ِالرتقيم عالمات

ِأوِيسمعِفهًًمِصح ِيقرأ ِبكلِسهولةِويِّس،ِولئالِيقعِوالسامعِعىلِفهمِما يًحا

ِيفِعنتِوعناءِيفِفهمها.ِئالقار

فعدمِمراعاةِعالماتِالرتقيمِيؤديِإىلِغموضِأوِاضطرابِيفِالكالمِأوِ

ِكالمِ ِبني ِالتمييز ِعدم ِأو ،ِ ِاملعنى ِتغيري ِإىل ِأو ،ِ ِواجلمل ِاأللفاظ ِتداخل إىل

ِالكاتبِوالكالمِاملنقولِ.

 ا:نعرض أهم عالمات الرتقيم ومواضعه -

ِ:يفِاملواضعِاآلتيةِوتكونِ،ِ()،ِوترسمِهكذاِ:ِالفصلةِأوِالفاصلة-1

معناهاِلتمييزهاِ،ِوليقفِالقارئِعىلِرأسِكلِمجلةِوقفةِِبنيِاجلملِاملتصلِ-أ

،ِهوِالفصلِليسِِ،ِمعجزِيفِألفاظهِومعانيهِخفيفةِ،ِمثل:ِالقرآنِكالمِاهللِتعاىل

ِباهلزل.

ِبِـِبنيِاملفرداتِالتيِتُِ ِ:فيدِالتقسيمِ،ِمثل:ِالعلومِالرشعية،ِأوِتُِِجمَلِلِاملفصِّ

ِ،ِتفسري.ِ،ِحديثِفقه

طالتِمجلةِالرشطِِ،ِأوِبنيِالقسمِوجوابهِإذاِجِـِبنيِمجلةِالرشطِومجلةِاجلزاء

ِمثل ِالقسمِ، ِِ:ِأو ِالناسِوالوقوفِبجانبهم ِعىلِمساعدة ِإنِكنتِقادًرا فالِ،

ِترتددِيفِمساعدهتم.

ِ.ِمدِ،ِاعبدِربكِ،ِواتقِاهللِحيثًمِكنتدِـِبعدِالنداءِ،ِمثل:ِياِحم
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ـِالفصلةِأوِالفاصلةِاملنقوطةِ،ِوترسمِهكذاِ)ِ؛ِ(ِوتوضعِبنيِمجلتنيِتكون5ِِ

ِسببًِ ِلألخرىإحدامها ِنتيجة ِأو ِ،ِِا ِجمتمع ِيفِكل ُِسبَّة ِوآكله ِاحلرام ِإن ِمثل: ،

ِفيذهبِبربكةِالبيوتِوخريها.

ِالنقطة3 ِ)،ِوتسمىِالوقفةِأوِالقاطعةِ،ِوترسمِِـ ِهكذا
.

وتوضعِيفِاهايةِِ،ِ(ِ

،ِِ:ِالعلمِنورِاجلملةِالتامةِاملعنىِ،ِالتيِاستوفتِكلِأركااهاِومكمالهتاِ،ِمثل

ِ.ونورِاهللِالِهيدىِلعاصٍِ

ِالنقطتانِ،ِوترسمِهكذا4ِ ِبعدها:)ِـ ِتوضيحِما ِِ(ِوالغرضِمنها ًمِع،ِومتييزه

ِ:ِ،ِوأهمِمواضعهاِقبله

ِقِ" :ِِ(صىلِاهللِعليهِوسلم)سولِاهللِلِروأِـِبنيِالقولِواملقولِ،ِمثل:ِق ِاهللاتَّ

"َحْيُثًَمُِكنَْتِ
(1)

.ِ

،ِومضارعِ،ِِبِـِعندِإرادةِالتقسيمِوالرشحِ،ِمثل:ِالفعلِثالثةِأقسام:ِماضٍِ

ِوأمرِ.

مثل:ِأناِ،ِأنتِ،ِ،ِكقولك:ِالضًمئرِكلهاِمبنيةِِ(،جِـِبعدِلفظيِ)ِمثلِ(ِوِ)نحو

 هو.

مطهرةِللفمِ،ِِ:ِ:ِللسواكِفوائدِكثريةِبلهاِ،ِمثلدِـِلبيانِأنِماِبعدهاِْشحِملاِق

ِمرضاةِللربِِ،ِرائحةِطيبةِ.

ِاِـمِهبـايةِاجلملةِاملستفهـوتوضعِيفِاهِ(،ـِعالمةِاالستفهامِ،ِوترسمِهكذاِ)؟2ِ

                                                           

ِةِالنَّاِسِ،ِحديثِرقمِسننِالرتمذيِ،ِأبوابِاِ(1)  .1928ِلربِوالصلةِ،َِباُبَِماَِجاَءِيِفُِمَعاَْشَ
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ِمثل: ،ِ ِقرأتِالقرآنِِعنِيشء ِهل ِتسافر؟ ِمتى ِالبيتِ؟ ِيف ِمن ِ؟ ِهنا أحممد

ِ.ِالكريمِ؟

اِ)ِ!ِ(ِوتوضعِبعدِاجلملِالتىِيعربِفيهاِعنِـِعالمةِالتعجبِ،ِوترسمِهكذ2ِ

التعجبِأوِالدهشةِأوِالتأثرِبفرحِ،ِأوِحزنِ،ِأوِتعبِ،ِأوِاستغاثةِ،ِأوِدعاءِ،ِ

ِيالهِمنِأَلِِمثل: ،ِ ِإسالماه! ِوا ،ِ ِعظمىِ! ِلقوة ِإاها ،ِ ِأحسنِأدبِالرجلِ! ما

ِشديدِ!ِ.

ِاملعرت8ِ ِاجلملة ِبينهًم ِويوضع ،ِ )ِ (ِ ِوترسًمنِهكذا ،ِ ِالقوسان ِوألفاظِـ ،ِ ضة

ِ.ِحو:ِمِص)ْشفهاِاهلل(ِأمِالدنيااالحرتاسِ،ِوالتفسريِ،ِن

ِـ2ِِ ِالنصوصِِ،" "عالماتِالتنصيصِ،ِوترسمِهكذا وتوضعِبنيِإشارتيها

ِولِ.لِ،ِأوِقَِ،ِكآيةِ،ِأوِحديثِ،ِأوِحكمةِ،ِأوِمثَِِايرادِنقلهاِحرفيًِِّيالت

ِ(ِوتوضع9ِ ِــ (ِ ِوترسمِهكذا ،ِ ِالرشطة ِطالِالركنِِبنيِركنيِاجلملةِـ ِإذا ،

األولِألجلِتسهيلِفهمهاِ،ِِنحو:ِاملوظفِاألمنيِ،ِالذيِيتقنِعملهِِ؛ِمنِأجلِ

ِوطنهِودينهِــِِعظيمِالشأنِ.

ِ

*ِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِ*ِ
ِ

ِ
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 ام املبحث اخل
 

 شعريةخمتارات 
 

 من اختيار
 أ.د/ حممد خمتار مجعة

 افـوزير األوق
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 -راهيم:قصيدة اللغة العربية حلافظ إب :أوال

 

ــ ــُتِلنْفِس مــُتَِحصــاِِتِـرَجْع ِيِفاهتَّ
 

ِونادْيــُتَِقــْوِميِفاْحَتَســْبُتِحيــاِِتِ ِ
 

ــباِبِوليَتنــي َِرَمــوِنِبُعقــٍمِيفِالشَّ
 

َِعِقمــُتِفلــمِأجــَزْعِلَقــوِلِِعــداِت ِ
 

ِيِِرجـااًلِـَوَلدُتِوملَّاَِلِأِجْدِلعرائسـ
 

ـــــــــاِِتِ ِ ـــــــــاًءَِوَأْدُتِبن ِوَأكف
 

ِاِوغايــةًَِلفًظــِوِســعُتِكِتــاَبِاهلل 
 

ــهِوِعظــاِتِ  ــْقُتِعــنِآٍيِب ــاِِض ِوم
 

ِفكيفِأِضيُقِاليوَمِعـنَِوصـِفِآلـةٍِ 
 

ِعــــاِتِوَتنِْســــيِقِأســــًمٍءِملُْخرت 
 

ــامن ــدرِك ــائهِال ــاِالبحــرِيفِأحش ِأن
 

ِفهلِساءلواِالغواصِعـنِصـدفاِتِ
 

ــني  ــبىلِحَماِس ــىلِوَت ــمِأب ــاَِوحَيُك ِفي
 

ِالــّدواُءِأســاِِتِ   ِومــنْكْمِوإْنَِعــزَّ
 

ُِلــــوِنِللّزمــــاِنِفــــإّننيفــــالَِتكِِ 
 

ِأخــاُفِعلـــيكمِأنِحَتـــنَيَِوفـــاِت  
 

ِوَمنَعــةًًِِاأرىِلِرجــاِلِالَغــرِبِِعــزًِّ
 

ـــاِتِ ِ ُِلغ ـــزِّ ـــواٌمِبِع ِأق ـــزَّ ِوكـــمَِع
 

ـــم  ـــْواِأهَلُه ـــِأَت ـــاملُعِجزاِتَِتَفنهنً ِاب
 

ـــالكلًَِمِتِ   ـــأتوَنِب ـــَتُكْمِت ـــاِلي ِفي
 

ِأُيطِرُبُكمِمنِجانِـِبِالَغـرِبِناِعـٌبِ 
 

ـــ   ـــاِتُينـــاديِبِ َِوأديِيفَِربيـــِعَِحي
 

ــ  ــرَيِيوًم َِعلِمــُتمُِِاولــوَِتْزُجــروَنِالطَّ
 

ـــَرةٍِ  ـــْنَِعْث ـــهِِم ـــًمِحتَت ـــتاِتِِب ِوَش
 

ــًَمِ ــرةَِِِأْعُظ ــِنِاجلِزي ــَقىِاهللُِيفَِبْط ِس
 

ــــاِِتِِ ــــنَيَِقن ــــاِأنِتل ِعليه ــــزه َِيِع
 

ـــه ـــبىِلِوَحِفْظُت َِحِفْظـــَنِِوداِديِيفِال
 

ـــ ِ ـــِمِاحَلس ـــٍبِدائ ـــّنِبقل ِراِتِـَهُل
 

ِرُقُِمْطـِرٌقِـْرُتَِأهَلِالَغْرِبِوالشوفاَخِ
 

ـــراِتِ ِ ـــِمِالنَِّخ ـــَكِاألَْعُظ ـــاًءِبتل َِحي
 

ـــِأرى  ـــِدَِمْزَلًق ـــوٍمِباجَلرائِ ِي ـــلَّ ِاك
 

ـــاةِِ  ـــدنينِيِبغـــرِيِأن ـــرِبِي ـــَنِالق ِِم
 

َِرَِضــّجةًِـوأســَمُعِللُكّتــاِبِيفِِمصــ 
 

ــــاِت   ــــائِحنيُِنع ــــأعَلُمِأّنِالصَّ ِف
 



- 279- 

 

ِهمُِعفـــاِاهللِعـــنَِأهيُجـــرِِنِقـــوِمي 
 

ـــــرواةِِ  ـــــِلِب ـــــةٍَِِلِْتّتص ِإىلِلغ
 

ى  ِاالْفَرنِجِفيهـاِكـًَمِرَسَ ُِ ْتُِلوَثة ِرَسَ
 

ــراِتِ   ــيِلُِف ــاعيِيفَِمس ــاُبِاألف ُِلع
 

ِسـبعنيُِرْقعـةًِِ  ِفجاَءْتِكَثْوٍبَِضـمَّ
 

ــــاِتِ   ــــواِنِخُمتلف لةَِِاألَل ــــكَّ ِمش
 

ِالُكّتـاِبِواجَلمـُعِحافِـٌلِـإىلَِمعَشِ  ِِر
 

َِبْسـِطَِشـكاِِتَِبَسْطُتِرجائِيَِبعـَدِ  
 

ــبىِل ــَتِيفِال ــُثِاملَْي ــاةٌِِتبع ــاَِحي ِفإّم
 

ــاِت ِ ــوِسُِرف ُم ــكِالره ــُتِيفِتل ِوُتنبِ
 

ــــةََِِبعــــَدهُِ  ــــاٌتِالِقياَم ــــاِمَم ِوإّم
 

ِممـــاٌتَِلَعْمـــِريَِلُِْيَقـــْسِبمـــًمِتِ 
 

 

ِ*ِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
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 حلافظ إبراهيم : " مصر تتحدث عن نفسها "قصيدة: ثانيا :

ــــُقِيَِ ــــَفِاخَلل ــــَوَق ــــروَنِمَجيًع ِانُظ
 

ِِدَِوحــديَكيــَفَِأبنــيَِقواِعــَدِاملْجــ 
 

ـــَدهرِِ ـــالِِفِال ـــراِمِيفِس ـــاُةِاألَه َِوُبن
 

ـــّدي  ـــَدِالَتَح ـــالَمِِعن ـــوِنِالَك َِكَف
 

ــ ــِرِقِالشَّ ــالِءِيفَِمف ــاُجِالَع ــاِت ِرِقِـَأن
 

ــــَُوُدّرات  ــــُهِفَِــ ــــرائُِدِعِِــ ِقديــ
ِ

ــــَأن ـــــ َرِاِْللَِـاِإِنَِق ــــُهِمَمِــــــدَّ ِاِتــ
 

َِِترىِالرَشَقَِيرَفُعِالـَرأَسَِبعـديال 
 

ِليًًمِــــــاِنِراٍمَِوراَحَِسِــــــاَِرمــــــم
 

ـــدي  ـــُةِاهللَُُِجن ـــديٍمِِعناَي ـــنَِق ِِم
 

َِوجـــتَِدولَِـمَِبَغـــكَِ ِاَرتـــٌةَِعـيَلَّ
 

ِزالَِ  ِتَِوتِلـَكُِعقبـىِالَتَعـّديـــُثمَّ
 

ٌةَِكس نــــيُِحــــرَّ ُِتُِقيــــوديـرِْـــــإِنَّ
 

ــّديَرغــَمُِرقبــىِالِعــداَِوَقطَِّ  ِعــُتِقِ
ِ

ِجَمِ ــــإِنَّ ــــديِيفِاألولَِـ ـــٌقِـ ِياِتَِعري
 

ـــمَِ  ـــنِلَِـ ــديـ ــاِتَِوجَم ــَلِأوَلي ُِهِِمث
ِ

ـــَأت ـــراِنَِوقَِـ ـــدَِطَويـ ـــُتَِحِـ ِياِتـ
 

ـــيفِمِِ  ــغـ ــوَمُِرشــديِراٍسََِلَِأبُل ِالَي
 

ـــاءَِ ـــِردوَنِامل ـــمَِي ُ ـــدِلَِأاهَّ ـــَنِالَع َِأِم
 

ـــــــفوًِ  َرِِورديِاَص ـــــــدَّ َِوَأنُِيَك
 

ِأَِ ــقِّ ــَنِاحَل ــَأِم ــوَنِاألُس ــمُِيطلِق ُ َِدِـاهَّ
 

ــــــــــِمنهُِ  ـــــيََّدُِأسـمَِوَأنُِتَق ِديـ
 

ـــَنظَِ ـــلَِـَرِالــ ـــُهِِلَِفَأرَشِـ ــائيـ َِدَِأبن
 

ــــَفَشِ  ــــّدواِإىِلِالعُِــ ـــدِِّــ َِش ِالَِأيَّ
 

ــ ــًمِال ــّدِـإِنَّ ــوىِال ــنُِق ٌةِِم ــوَّ ُِق ِيانَِِحقه
 

ــ  ــديـَأمض ــَيَضِِهن َِأب ــلِّ ــنُِك ِىِِم
 

ـــقَِ ـــدَِوعَِــــ ــالـــ َِأيِبٍِِّدُتِالُع ــلِّ ِبُِك
 

ِاِلَِفَأنِجزواِالَيـوَمَِوعـديــِمنِِرج 
 

ِرَفعواَِدوَلتيَِعـىلِالِعلـِمَِواألَخـالِقَِوا
 

ـــيَسِجُيـــدي  ـــالِعلُمَِوحـــَدُهَِل َِف
ِ

ــُنَِنجت ـــَنح ــــ ــُرِاآلراءُِِااُزَِموقًِف َِتعُث
ِ

ِرديــــــَرأِيِتُِـــــَرُةِالـــــفيــِهَِوَعث 
ِ

ِرمـواَواِزمِِــــِهَِوقَفـَةِاحَلِـــواِفيــَفِقف
 

ـــجانَِبي  ـــِهِبِعَِـــ ـــتَِزَمِةِاملُْسِــ ِِعدِِّـــ
 

ِ

*ِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِ*ِ
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