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 الباحث



ج  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 :المقدمة 
الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد بـن              

، عبد اهللا العربي المسلم األمين ، وعلى أنبيائه ورسله دعاة الهدى أجمعين وبعد 

ـ              ون وترجـع علـوم     فهذا بحث في علم النحو دعامة العلوم العربية ، إذ منه تستمد الع
العربية قاطبة إليه في جليل مسائلها وفروع آرائها ، ولن نجد علماً من العلوم يستغنى عنـه أو                  

 :يسير بغير هداه ، بعنوان 
 أساليب النفي والتوكيد في شعر رثاء شهداء انتفاضة األقصى دراسة وصفية تحليلية

ألشتات المبعثرة في كتب    بصورة مفصلة جامعاً ا   " النفي والتوكيد   " يتناول موضوعي   
النحويين واللغويين ، مردفاً كل ذلك بدراسة تطبيقية شاملة في شعر رثاء شـهداء انتفاضـة                

 .األقصى 
لم يكن اختيار هذا الموضوع عمالً سهالً وميسوراً بالنظر لكثرة األبحاث فـي أسـاليب         

تار الدراسة التطبيقية لهـذين  النفي أو التوكيد وغيرها من األبواب اللغوية ، إال أن الباحث قد اخ      
على آخـر فـي ظـل الدراسـة         وترجيحاً لرأي   ،  البابين درءاً للخالفات النحوية الكثيرة فيهما       

، إضافة إلى حرص الباحث على توظيف المنهج التطبيقي الذي يعد مطلباً رئيساً لكـل               التطبيقية
وشـاع  األعجميـة   نة  الدارسين المتخصصين في الدراسات اللغوية في وقت لحنت فيـه األلـس           

 .التصحيف في الكالم العربي الحديث 
 اختيار شعر رثاء شهداء انتفاضة األقصى عبثاً وإنما لتحقيق أهداف           – كذلك   –ولم يكن   

والتأريخ لشهداء فلسطين فـي   ،  وتمجيد البطوالت الفلسطينية    ،  متنوعة أهمها دعم القيم الوطنية      
ن يستحقون أن نخلد ذكراهم في دراسـاتنا التاريخيـة          الذي" مرحلة التحرير   " مرحلة االنتفاضة   

 .والسياسية واللغوية 
إن هذه الدراسة تكتسب أهميتها وجدتها ال لكونها دراسة تطبيقية ترفد المكتبة الفلسطينية          
بإثراءات نوعية حول أساليب النفي والتوكيد فحسب ، وإنما ألنها توظـف النظريـة التوليديـة                

تكشف عن النواحي الجمالية واإلبداعية في شعر رثـاء شـهداء انتفاضـة        التحويلية من ناحية و   
األقصى من ناحية ثانية ، وتعزز القيم الوطنية الفلسطينية من ناحية ثالثة وهذا مما دعا الباحـث      

ضمن المثال  يتيماً ، ضائع المعنى ، مبتور السياق بل تقديم          المثال  إلى عدم االقتصار على ذكر      
 .ح معناه وداللته المتنوعة مقطوعته التي توض

 



د  

 :وقد اعتمد الباحث على المصادر التراثية الرئيسة في النحو وأهمها 
 .الكتاب لسيبويه  -
 .المقتضب للمبرد  -

 .شرح المفصل البن يعيش  -

 .شرح الكافية للرضى  -

 .معاني الحروف للرماني وغيرها  -
 :والمراجع الحديثة وأهمها 

 .بية للدكتور خليل عمايرة أسلوبا النفي واالستفهام في العر -

 .أساليب النفي في القرآن للدكتور أحمد البقري  -

 .من أساليب القرآن للدكتور إبراهيم السامرائي  -
وال يفوتني أن أذكر الدراسات النحوية السابقة حديثة كانت أم قديمة في هذين األسلوبين              

 :وأهمها 
 .لبقري أساليب النفي في القرآن الكريم للدكتور أحمد ماهر ا -

 .من أساليب القرآن للدكتور إبراهيم السامرائي  -

 .أساليب التأكيد في اللغة العربية ، إلياس ديب  -

 .نوال فرحات . أدوات النفي وأساليبه في العربية الفصحى ، رسالة دكتوراه ، د -

 .حسام البهنساوي . القواعد التحويلية في ديوان حاتم الطائي ، د -

 .حمدان أبو عاصي . وان الحطيئة ، رسالة دكتوراه ، دالقواعد التحويلية في دي -
 :ودواوين الشعراء الفلسطينيين وأشهرها 

 . محمد البع الدكتورأناشيد المقاومة ،  -

 .مفردات فلسطينية ، صالح عمر فروانة  -

 .مواجهات ، أحمد إسحاق الريفي  -

 .وهكذا نطق الحجر ، سليم الزعنون  -

 .لعف االدكتور عبد الخالق شدو جراح ،  -

 .كمال غنيم الدكتور جرح ال تغسله الدموع ،  -

 .المراجع صفحة المصادر ووغيرها مما دونته في 
وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يتناسب وموضوع الدراسة ، ألنه يهتم             
برصد المسائل التي تندرج تحت كل أسلوب من أساليب النفي والتوكيد مـن خـالل دراسـتها                 

يدية التحويلية على شعر رثاء شهداء انتفاضة األقـصى، ملتزمـاً     لا وتطبيق النظرية التو   وتحليله
 :باألسس التالية 



ه  

ترتيب فصلي البحث بصورة تتفق وموضوع أساليب النفي والتوكيد كما تذكرها المـصادر           -
 .والمراجع النحوية 

 .إتباع الدراسة النظرية بدراسة تطبيقية  -

 .لية في ضوء النظرية التوليدية التحويلية إثراء الدراسة بدراسة تحلي -

 .ذلك باألدلة اللغوية والمعنوية مؤيداً  رأي على رأي آخر في المسائل الخالفية ، ترجيح -

 .شرح بعض المفردات الصعبة  -

 .االستشهاد كثيراً بالقرآن الكريم توكيداً على رأينا باعتباره منبع الفصاحة ومصدر البالغة  -

 .بشواهد الشعراء األقدمين االستشهاد أحياناً  -

 .اإلشارة أحياناً إلى صفحة سابقة أو الحقة  -
 :النفي، ويتضمن ثالثة مباحث هيأساليب : يتكون من فصلين جاء األول بعنوان والبحث

 .أساليب النفي في كتب النحاة  -

 .دراسة تطبيقية على شعر رثاء شهداء انتفاضة األقصى  -

 .في ضوء النظرية التوليدية التحويلية دراسة تحليلية لشعر أساليب النفي  -

 :أساليب التوكيد ، ويتضمن ثالثة مباحث : والثاني بعنوان 
 .أساليب التوكيد في كتب النحاة  -

 .دراسة تطبيقية على شعر رثاء شهداء انتفاضة األقصى  -

 .دراسة تحليلية لشعر أساليب التوكيد في ضوء النظرية التوليدية التحويلية  -

أسـاليب  : الفصل األول والذي جاء بعنـوان  وقد تناولنا في من فصلين ،    يتكون البحث   
 : ، وتضمن ثالثة مباحث هي النفي

 :أساليب النفي في كتب النحاة : المبحث األول 
 :ويشتمل على الموضوعات اآلتية 

 .معناه . أسلوب النفي  -
 .أدواته  -

 .أنواعه  -

 :النفي الصريح وفيه  -1
 .لزمن النفي في الحال ، أو لمطلق ا •
 .النفي في الماضي  •

 . النفي في المستقبل  •

 :النفي الضمني وفيه  -2

 .اإلضراب واالستدراك والردع  •



و  

 .في االستبعاد  •

 .االستثناء  •

 .في التنزيه واالستعاذة  •

 :وقد تناولت فيه : المبحث الثاني 
 .دراسة تطبيقية ألساليب النفي على شعر رثاء شهداء انتفاضة األقصى 

 :واشتمل على : المبحث الثالث 
 .الجوانب األساسية في النظرية التوليدية التحويلية  -
 .مكونات القواعد التوليدية والتحويلية  -

 .طرق تحليل الجملة العربية في ضوء النظرية التوليدية والتحويلية  -

 .دراسة تحليلية لشعر أساليب النفي في ضوء النظرية التوليدية والتحويلية  -
 :أساليب التوكيد ، وفيه ثالثة مباحث : الفصل الثاني بعنوان 

 :أساليب التوكيد في كتب النحاة : المبحث األول 
 :ويشتمل على 

 .معناه . أسلوب التوكيد  -
 .التوكيد اللفظي  -

 .التوكيد المعنوي  -

 .التوكيد بالقصر  -

 .التوكيد بالتقديم  -

 .التوكيد بالقسم  -

 .التوكيد والقصر بضمير الفصل  -

 .اء التوكيد ببعض األسم -

 .التوكيد بالمصدر  -

 .التوكيد بالم التوكيد  -

 .التوكيد بنون التوكيد  -

 وقد تناولت فيه دراسة تطبيقية ألساليب التوكيد على شـعر رثـاء شـهداء               :المبحث الثاني   
 .انتفاضة األقصى 

واشتمل على دراسة تحليلية لشعر أساليب التوكيـد فـي ضـوء النظريـة              : المبحث الثالث   
 .ويلية التوليدية التح



ز  

/ وفي هذا المقام أتقدم بالشكر الجزيل للمشرف على هذه الرسـالة األسـتاذ الـدكتور      
محمود محمد العامودي الذي كان نعم العون إلتمام هذه الدراسة إذ كـان لتوجيهاتـه النّيـرة                
وآرائه السديدة الفضل الكبير في إتمامها على الوجه األكمل ، وأتقدم أيـضاً بـوافر الـشكر                 

نبيل أبو علي على تقديم النصح واإلرشاد باستمرار والذي فـتح           / ن ألستاذي الدكتور  والعرفا
لي بيته وأمدني بما احتجته من مراجع ومنحني وقته وجهده فجزاه اهللا خيراً عني وعن العلـم        
والعلماء ، وكذلك الدكتور خليل حماد الذي كان له مساهمة في هذا البحث والـدكتور محمـد            

بد الخالق العف والدكتور كمال غنيم الذين كان لهم الفضل بإمدادي بـدواوين             البع والدكتور ع  
 :شعرهم ، وأتقدم بالشكر الجزيل للمناقشين لهذه الرسالة 

 .كرم زرندح : الدكتور 
 .محمد البع : الدكتور 

ثم إني أشكر الجامعة اإلسالمية حاضنة الدراسات العليا على مجهودها ونشاطها فـي            
أخص بالذكر قسم اللغة العربية والدراسات العليا على تقديم العـون والمـساعدة     هذا المجال و  

 .فجزاهم اهللا عني خير الجزاء 
وأخيراً ُأقر بحقيقة أنني طالب للعلم أنتظر التوجيه واإلرشاد من لجنة المناقـشة ألن              

 .النقص سمة البشر والكمال هللا وحده 
 .نجاح واهللا أسأل أن يسدد خطاي ويكتب لعملي ال

 .وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب 
 

 الباحث



ح  

 شكر وعرفان
 

الحمد هللا رب العالمين ، والصالة والسالم على سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم قائد               
 .الغر الميامين 

من منطلق هذا الحديث ، أتقـدم بعـد شـكر اهللا            " من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا        " 
محمود محمد العامودي عميد كلية     /  واالمتنان وعظيم العرفان لألستاذ الدكتور     بخالص الشكر 

اآلداب بالجامعة اإلسالمية الذي كان نعم السند والعون في إشرافه علـى بحثـي ، وإمـدادي     
بمراجع البحث ، وإرشادي بفكره الساطع ، فقد ذلل لي الكثير من الصعوبات وتـرك بـصمة      

 .رجت هذه الدراسة بصورتها الحالية عظيمة في سجل العطاء حتى خ
كرم زرندح األستاذ المشارك في النحو والصرف في        / وأتقدم بالشكر والعرفان للدكتور   

محمد البع األستاذ المشارك في اللغويات في الجامعة اإلسـالمية          / الجامعة اإلسالمية ، والدكتور   
 .دامهما اهللا ورعاهما على جهودهما في قراءة الرسالة ، وإثرائها من فيض خبرتهما أ

مازن هنية عميد الدراسـات العليـا بالجامعـة اإلسـالمية ،       / وأتقدم بالشكر للدكتور  
/ عبد الهادي برهوم ورئيس القسم السابق الـدكتور      / ورئيس قسم اللغة العربية الحالي الدكتور     

العليـا  جهاد العرجا والدكتور كمال غنيم مشرف الدراسات العليا الحالي ومشرف الدراسـات      
 .عبد الخالق العف / السابق الدكتور

كما أتقدم بعظيم امتناني وخالص شكري وعرفاني ألساتذتي في الجامعـة اإلسـالمية     
الذين درست على أيديهم مساقات الماجستير في قسم اللغة العربية وأخـص بالـذكر مـنهم                 

ن والسند فـي مـشواري      نبيل خالد أبو علي الذي كان نعم العو       / األستاذ الدكتور النيل الكبير   
 .حتى النهاية أدامه اهللا ذخراً وسنداً للباحثين 

وأتقدم بالشكر الجزيل إلى إخواني موظفي مكتبة الجامعة اإلسالمية حيث كانوا عونـاً   
 .لي في البحث واالستعارة أدامهم اهللا وحفظهم ورعاهم 

 .ه الرسالة كما وأشكر األخ الفاضل رامز نسمان لما بذله من جهد في طباعته هذ
وأخيراً أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إتمام هذه الرسـالة ولـو بكلمـة أو                 

 .نصيحة 
 

 الباحث
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 الفصل األول
 أساليب النفي

 
 .أساليب النفي في كتب النحاة  -
 .دراسة تطبيقية على شعر رثاء شهداء انتفاضة األقصى  -

ظريـة التوليديـة    دراسة تحليلية لشعر أساليب النفي في ضوء الن        -
 .والتحويلية 
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 المبحث األول
 أساليب النفي في كتب النحاة

 
 :النفي معناه لغة واصطالحاً 

في المعاجم نجد أن الحبس أو العزل شيء ال تفيـده  " نفى  " باستعراض ما تعنيه مادة     
ى ويلـزم ،   ، وهو يتعـد )1("نفاه أي نَحاه وينفوه أيضاً : " الكلمة في أصلها اللغوي ، إذ يقال        

ذهـب ،   : ويقال انتفى الشجر من الوادي      "  ،   )2("نفى شَعر فالن إذا ثار واشْعان       : " فقد ورد   
 فـي كالمـه أي سـقطة    – بالـضم  – ، وما جربت عليه نفيـه  )3("وهذه نفاية المتاع ونفيته  

يـت  وفضيحة ، وهذا نفي الريح لما يبقى من التراب الذي تأتي به في أصول الحيطـان ؛ ونف     
 فهي إذن تفيد معنى الطرد واإلخـراج        )4("وكل ما رددته فقد نفيته      " الدراهم أثرتها لالنتقاد ،     

:  في قوله تعـالى    )5(في القرآن معناه اإلخراج من البلد     " ينفوا  " والطرح جانباً ، وكذلك الفعل      
 اْ ِمننفَوي ِخالٍف َأو نم ملُهجَأرو ِديِهمَأي تُقَطَّع ِضَأواَألر )6(.  

فقد عـرف   " الجحد  " استعمال كلمة   " النفي  " وفي االصطالح النحوي تستعمل كلمة      
 وهـذه   )7(ما انجزم بلم لنفي الماضي وهو اإلخبار عن ترك الفعل في الماضـي            : الجحد بأنه   

 .صورة من صور الجحد أو النفي وهي الدالة على الزمن الماضي 
يهدف به المتكلم إخراج الحكم في تركيب لغوي مثبـت          والنفي باب من أبواب المعني      " 

إلى ضده وتحويل معنى ذهني فيه اإليجاب والقبول إلى حكم يخالفه إلى نقيضه ، وذلك بـصيغة          
تحتوي على عنصر يفيد ذلك ، أو بصرف ذهن السامع إلى ذلك الحكم عن طريق غير مباشـر                  

  .)8( " ما فيقترن بضد اإليجاب واإلثباتمن المقابلة أو ذكر الضد ، أو بتعبير يسود في مجتمع

                                                
  .4/396) نفي (القاموس المحيط) 1(
  .5/101 والنهاية 15/336) نفي(لسان العرب ) 2(
  .982) نفي(أساس البالغة ) 3(
  .15/338) نفي(لسان العرب ) 4(
  .5/101النهاية ) 5(
  .5/33سورة المائدة ) 6(
  .51التعريفات ) 7(
  .154في التحليل اللغوي منهج وصفي تحليلي ) 8(
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والنفي أسلوب لغوي تحدده مناسبات القول وهو أسلوب نقض وإنكار يستخدم لـدفع             " 
 ، وهو كثير الدوران على األلسن ولم يهتم النحاة في كتـبهم             )1("ما يتردد في ذهن المخاطب      

فرقـة ضـمن موضـوعات    ومصنفاتهم به وأنماطه المختلفة ، وإنما جاءت أدواته مبثوثة ومت    
النحو المتشعبة ، تلحق كل منها بالباب الذي تترك على أواخر الكلم التي تليها حركة مشتركة                
مع بقية أدوات ذلك الباب ، وال غرابة في ذلك فقد قامت تلك الدراسة على نظريـة العامـل                   

 .وهو بحث في تبرير وجود الحركات اإلعرابية على أواخر الكلم في الجمل 

في المرفوعات أو في المنصوبات ، فإن نـصب         ) إن(و) ما(و) ال(الباحث مثالً   فيجد  
ألحقت بأن التي هي لتوكيد اإلثبات ، وإن رفع ألحقت بليس التي هي في بـاب          ) ال(االسم بعد   

ألحقت بليس وهي الحجازية وإن لم ينصب بقيـت         ) ما(كان وأخواتها ، وإن نصب الخبر بعد        
فإنه يجد القول فيها في باب إن المشددة التـي تخفـف            ) ِإن(، وأما   مهملة تميمية غير عاملة     

فتشير أحياناً إلى معنى النفي ، وتلحق بليس التي تجمع في باب واحد مع كان وأخواتها التـي              
، وال  .. منها ما يشير إلى الزمن الماضي ومنها إلى الحال ومنها ما يفيد التحول والصيرورة               

فإنها إن دخلت على اسـم      ) ما(ترك أثراً إعرابياً متماثالً على الخبر ، أما         رابط بينها إال أنها ت    
 أما إن لم تترك أثراً فهي التي ال تعملهـا  – كما ذكرنا –فأثرت فيه فهي العاملة الملحقة بليس    

القبيلة التي تستعملها مع أنها ترمي بها إيصال معنى النفي ، أما إن دخلت على الفعـل فهـي                
) لـم ( ال تجد الحديث عنها مستقالً في كتب التراث ، في حين تجد الحديث عـن           المهملة التي 

في باب واحد ، أبرز ما يجمع بينها أنها تتـرك الـسكون علـى الفعـل             ) الم األمر (و) لما(و
المضارع ، أو حذف حرف العلة ، أو تبقيه بال نون إن كان من األفعال الخمـسة ، ويتـصل       

سكون على الفعـل  ) لم(فتحة ومع ) لن(عنى النفي ألن الحركة مع      التي تفيد م  ) لن(بينها وبين   
 .المضارع 

ولو أنها جمعت في باب وقرنت أسـاليبها ووزن      : " )2(يقول األستاذ إبراهيم مصطفى   
بينها وبين ما ينفي الحال وما ينفي االستقبال وما ينفي الماضي وما يكون نفياً لمفـرد ، ومـا                

 االسم وما يخص الفعل ، وما يتكرر ألحطنـا بأحكـام النفـي              يكون نفياً لجملة ، وما يخص     
وفقهنا أساليبها ، ولظهر لنا من خصائص العربية ودقتها في األداء شيء كثير أغفلـه النحـاة    

 " .وكان علينا أن نتتبعه ونبينه 

                                                
  .246ه في النحو العربي نقد وتوجي) 1(
 .5إحياء النحو ) 2(
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.. هذا باب نفي الفعل     : "  تقسيماً لنفي الفعل فقال      – رحمه اهللا    – )1(وقد رصد سيبويه  
واهللا : لقد فعل فإن نفيه ما فعل ألنه كأنـه قـال   : وإذا قال .. فعل فإن نفيه لم يفعل  : ل  إذا قا 

.. وإذا قال هو يفعل ، أي هو في حال فعل ، فإن نفيه ما يفعل              .. واهللا ما فعل    : لقد فعل فقال    
ل ، كأنـه    وإذا قال ليفعلن فنفيه ال يفع     . وإذا قال هو يفعل ولم يكن الفعل موافقاً فنفيه ال يفعل            

 " .وإذا قال سوف يفعل فإن نفيه لن يفعل . واهللا ال يفعل : قال 

إن هذا التقسيم كما ورد ، ال نجد فيه مادة مشبعة ، إذ يبدو لنا مثالً أن ثمة فرقاً بـين               
، ) لـيفعلن (األخرى التي ذكر سيبويه أنها فـي        ) ال يفعل (وبين  ) هو يفعل (نفياً لـ   ) ال يفعل (

لنفـي  ) لـن (إذ فحوى عبارة سـيبويه أن      ) لن يفعل (األخيرة وبين   )  يفعل ال(وفرق آخر بين    
نفياً ) ما فعل ( دون التعرض للتوكيد وعدمه ، ولعله يقصد بـ          )2()سوف يفعل (البعيد إذ إثباتها    

 .نفى الماضي البعيد كذلك دون التعرض لمعنى التوكيد أيضاً ) لقد فعل(لـ 
 

 :أنواع النفي 
 : النفي الصريح -1

 :سم هذا القسم إلى أبواب تبعاً لزمن النفي وفق األغلب واألعم من االستعمال نق
 .ال ، ليس ، ما ، إن ، الت : وأدواته : النفي في الحال  -أ 

 – كما قيـل     –) ليس(لكثرة الحديث فيها وتشعبه ، وألن حملها على         ) ال(وقد بدئ بـ    " 
إعطاؤه أحكامها ال القيـاس ألن      بعدها ، ثم ما حمل عليها بمعنى        ) ليس(قليل ، ثم كانت     

في نفي الحال والجمـود ، والـدخول علـى        ) ليس(اللغة ال تثبت بالقياس ، وهي تشابه        
  .)3("الجمل االسمية 

 .لم ، لما : ومن أدواته : النفي الماضي  -ب  
 .لن : النفي في المستقبل ومن أدواته  -ج 

 
 

                                                
  .3/117الكتاب ) 1(
في المستقبل القريب ، أما الكوفيون وكذلك ابن        ) السين(في المستقبل البعيد و   ) سوف(البصريون على أن    ) 2(

  .1/138مغنى اللبيب .. أضيق منها مع سوف ) السين(هشام فال يرون أن مدة االستقبال مع 
  .2/16حاشية العدوي ) 3(
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 :النفي في الحال : أوالً 
 :ال 

 ، وقبيح دخولها على الماضي لئال تشبه الـدعاء ، أتـرى       )1("نفي للمستقبل والحال    " 
 .ال قام زيد ، جرت كأنك دعوت عليه : أنك لو قلت 

 ، ويظهـر أن     ))2لَا ُأقِْسم ِبيوِم الِْقيامةِ    : وتزاد مع اليمين وتطرح ، كقوله تعالى        
على ما يليها من األسماء،     هذه األداة لتعدد األنماط التي تأتي فيها ، ولتنوع الحركة اإلعرابية            
وثالثـة  ) بليس(ومرة  ) بإن(درست من قبل النحاة في أكثر من موضع ، فنراهم مرة يلحقونها             

  .)3(تدخل على الفعل ، ورابعة حرف جواب ، وخامسة حرف مهمل ، وسادسة حرف عطف

كة لكن من يدقق النظر في هذه األداة يجد بأنها عنصر نفي ليس غير ، وال قيمة للحر               
فتارة تقتضي ضمة ، وأخرى فتحة بحسب لهجات العـرب          . اإلعرابية على االسم الذي يليها      

التي كانوا يستعملونها، أما المعنى فواحد تقريباً على الرغم مما يقوله النحاة في مصطلحاتهم،              
بأنها تكون مع االسم المرفوع للوحدة ومع االسم المنصوب للجنس ، ومعناهـا هـو النفـي                 

، وقد وردت في القرآن الكريم مع االسم المنصوب بكثرة ، ومع االسم المرفوع فـي                المطلق  
  .))4الَّ بيع ِفيِه والَ خُلَّةٌ والَ شَفَاعةٌ : قراءة ثانية لبعض اآليات يقول تعالى 

 بالنصب بغير تنوين فيها كلها ، وقرأ الباقون بـالرفع           )5(فقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو     
 واحد ، هو مطلق النفي ، وقد قرأ بهما مـن ال        – فيما نقدر ونرى     –، ولكن المعنى    والتنوين  

 أن  )6(يشك في سلسلة أخذه عن الصادق األمين ، فقد صرح أبو زرعة في حجـة القـراءات                
أما إن لم تكرر فإن الوجه فيها الفتح وهذا يشير إلـى       ) ال(الرفع والنصب جائزان إذا تكررت      

اللغة السائدة بفتح االسم النكرة بعدها وهو ما عليه كثير من اآليات في             أنه أعمل القياس على     
 :القرآن الكريم ، يقول تعالى 

                                                
  .248 ؛ 243المغنى :  وانظر 309صاحبي ال) 1(
  .75/1سورة القيامة ) 2(
 ومعـاني الحـروف   1/104 والمقـرب  1/109 وشرح المفـصل    30 والمفصل   2/296الكتاب  : انظر) 3(

 والمقتضب 1/199 وشرح التصريح   1/125 والهمع   315 ومغنى اللبيب    292والجني الداني    83 للرماني
4/382.  

  .2/254سورة البقرة ) 4(
  .141حجة القراءات ) 5(
  .142 ، 141حجة القراءات ) 6(
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 لَه الَ شَِريك)1(.  
 ِر اللِّهَأم ِمن موالْي اِصمالَ ع)2(.  
 لَى الظَّاِلِمينِإالَّ ع انودفَالَ ع)3(.  

 .لكريم وأمثلة هذا النمط كثيرة في القرآن ا
 : وقد ورد عدد من اآليات بالرفع ، يقول تعالى 

 نُونزحي مالَ هو ِهملَيفٌ عالَ خَو )4(.  
 ِليٍنِغس ِإلَّا ِمن املَا طَعو)5(.  
 اِراِبقُ النَّهُل سال اللَّيو رالْقَم ِركا َأن تُدِغي لَهنبي سال الشَّم)6(.  

 .ين تفيد معنى النفي المطلق ليس غير وهي في النمط
 
 :النافية للجنس : ال ) 1

 :بشروط هي ) إن(تعمل عمل 
 . ال غائب في الفصل أي ال من غائبمثل) ِمن(نصاً بدليل صحة تقدير  أن تنفي الجنس كله -
  .)7("أخذتُه بال ذنب وغضبت من ال شيء " أالّ تقترن بحرف جر كقولنا  -

تصالً بها ، فإن كان معرفة أو فصل بينهما لم تعمـل ووجـب              أن يكون اسمها نكرة وم     -
 .تكرارها 

ولَـا  *ولَا َأنَا عاِبد ما عبـدتُّم  *ولَا َأنتُم عاِبدون ما َأعبد     : فمثاله معرفة قوله تعالى     
دبا َأعم وناِبدع َأنتُم )8( .  

  .)10( ا ِفيها غَوٌل ولَا هم عنْها ينزفُونلَ :  قوله تعالى )9("ومثاله مفصوالً عنها " 

                                                
  .36/43سورة يس ) 1(
  .11/43سورة هود ) 2(
  .2/193سورة البقرة ) 3(
  .10/62سورة يونس ) 4(
  .69/36سورة الحاقة ) 5(
  .36/40سورة يس ) 6(
  .2/302الكتاب ) 7(
  .5-109/3سورة الكافرون ) 8(
  .2/299الكتاب ) 9(
  .37/47 سورة الصافات )10(
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 . وهي معظم حاالته في القرآن الكريم )1(واسمها مبني في محل نصب إذا جاء مفرداً

  .))2 قَاَل الَ تَثْريب علَيكُم الْيوم يغِْفر اللّه لَكُم : كقوله تعالى 

ال فاعـَل خيـر     : (ضاف ، فالمضاف كقولنا     وهو منصوب إذا جاء مضافاً أو شبيهاً بالم        -
ال فاعالً خيراً مذموم: (، والشبيه بالمضاف كقولنا ) مذموم. ( 

 .أكثر ورود خبرها في القرآن الكريم ظرفاً أو جاراً ومجروراً  -
 .ولم يرد خبرها مفرداً في القرآن الكريم بل ورد مفرداً في الحديث النبوي وفي الشعر -

  .)3()ال أحد أغْير من اهللا: (نبوي قوله صلى اهللا عليه وسلم فمثاله في الحديث ال
فَمن فَرض ِفيِهن الْحج فَالَ رفَثَ والَ فُسوقَ والَ          : فقد تكرر ال مع اسمها كقوله تعالى        

جاَل ِفي الْحِجد )4(.  
 

 :العاملة عمل ليس بشروط هي ) ال) (2
 " .ال أحد غائباً : " ولنا أن يكون اسمها وخبرها نكرتين كق -
 ) .ال غائب أحد(أال يتقدم الخبر على االسم ، فإن تقدم لم تعمل مثل  -

 .ال أحد إالّ غائب : أال ينتقض نفيها بإالّ كقولنا  -
 

 :نافية ال عمل لها ) ال) (3
 زيتُوِنـٍة لَّـا    : فمن دخولها على األسماء قوله تعـالى        : فتدخل على األسماء واألفعال      -

  .))5 شَرِقيٍة ولَا غَرِبيٍة
  .))6 فَلَا صدقَ ولَا صلَّى : دخولها على الفعل الماضي قوله تعالى ومن  -

 ولَا يحـض  *ِإنَّه كَان لَا يْؤِمن ِباللَِّه الْعِظيِم       : ومن دخولها على المضارع قوله تعالى        -
  .))7 علَى طَعاِم الِْمسِكيِن

: يقـول اهللا تعـالى  . إلى المستقبل بقرائن لفظية أو عقليـة    ) ال(نسحب النفي بـ    وقد ي 
ارَأم ِصي لَكالَ َأعا واِبرص ِني ِإن شَاء اللَّهتَِجدقَاَل س )8(.  

                                                
 .أي ليس مضافاً وال شبيهاً بالمضاف ) 1(
  .12/92سورة يوسف ) 2(
  .960 ص 4634أخرجه البخاري في صحيحه ق ) 3(
  .2/197سورة البقرة ) 4(
  .24/35سورة النور ) 5(
  .75/31سورة القيامة ) 6(
  .69/34سورة الحاقة ) 7(
  .18/69سورة الكهف ) 8(
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ولن (وهو يريد أن يقول أيضاً      ) ستجدني(ففي هذه اآلية يتضح لنا معنى المستقبل في         
ليبين إلى أي مدى هو مائل للطاعة كأنمـا  ) لن(بدالً من ) ال(ولكنه عبر بـ    ) أعصي لك أمراً  

 .الخصلة فيه حاضرة اآلن ومستقبالً 
 

  :)1(ليس
هذا مذهب الجمهور ، ودليل فعليتها اتصال الـضمائر المرفوعـة           . فعل ال يتصرف    

. يـف   بكسر العين ، فخففت ، ولزم التخف      " فَِعَل  " البارزة بها ، واتصال تاء التأنيث ، ووزنها         
بالـضم  " فَعل  " وال  . الس  : بالفتح ، ألنه ال يخفف ، فكاِن يقال         " فَعل  " وال يجوز أن تكون     

إذ لو كان كذلك لزم ضم المها ، مع ضمير المتكلم والمخاطب ، وكان قياسها كسر الالم فـي       
 .وسبب ذلك عدم تصرفها . ِلستُ ، وقد حكاه الفراء عن بعضهم واألكثر الفتح : نحو 

بـضم العـين    " فَعل  " بضم الالم ، وهو يدل على بنائها على         " لَستَ  " وقد سمع فيها    
فَِعَل ، وفَعَل ، والقائلون بأنهـا       : حسنت هيئته ، فيكون في أصلها لغتان        : بمعنى  " هيَؤ  " كـ  

 . وعندهم أنها )2(حرف فألن معناها ال يفهم إال بذكر متعلقها
 :قد قيل إن و) ما( حرف نفي بمنزله -1
) لـيس (فعالً ، وهذا باطل فذاك باطل ، بيان لمالزمة أن    ) ما(لو كان فعالً لكان     ) ليس( -أ 

لو كان فعالً لكان ذلك لداللته على حصول معنى السلب مقروناً بزمان مخصوص وهو              
فعالً ، فلما لم يكن هـذا فعـالً   ) ما(فوجب أن يكون ) ما(الحال ، وهذا المعنى قائم في      

كلمة جامدة وضـعت لنفـي الحـال        ) ليس: (ول في ذلك ، بعبارة أخرى نقول        فكذا الق 
 .في نفي الفعلية ) ما(فأشبهت 

) مـا (ما أحسن زيـد وال يجـوز أن تـصل    : باألفعال الماضية فتقول  ) ما(إنك تصل    -ب  
  .)3(ما ليس زيد يذكرك: فال تقول ) ليس(بـ

 

                                                
  .494-493داني الجني ال) 1(

، 4/87 والمقتضب 1/93 وأصول ابن السراج 347 ، 2/37 ،   1/57الكتاب  : وفي هذا الموضوع انظر     
 1/114 والهمـع  1/186 وشـرح التـصريح   387 ومغنى اللبيب 7/111 وشرح المفضل 406 ،  190

  .204 واألزهية 268والمفصل 
  .1/186شرح التصريح ) 2(
  .2/94تفسير الرازي ) 3(
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ي إال وقد أخطأ أو هم بخطيئـة لـيس        ما من نب  " ومنه الحديث   " إالّ  "  حرف استثناء مثل     -2
  .)1("يحيى بن زكريا 

كالهما لنفي  ) ليس(و) ما(في إفادتها الزمن وعند النحاة أن       ) ما(إن ليس أقرب إلى     " 
  .)2("الحال ، والحق أنهما لمطلق النفي 

لَّيس علَـى    : يقول اهللا   . وفي اعتقادي أنها لنفي الحال أحياناً ولمطلق النفي أخرى          
الضعفَاء والَ علَى الْمرضى والَ علَى الَِّذين الَ يِجدون ما ينِفقُـون حـرج ِإذَا نَـصحواْ ِللّـِه                   

ِحيمر غَفُور اللّهِبيٍل وِمن س ِسِنينحلَى الْما عوِلِه مسرو )3(.  

ح عليهم فـي كـل      أول اآلية ، ألن الضعفاء وذوي العوز ال جنا        ) ليس(فقد استعمل   
وكل ما يطلب إليهم أال يكونوا أشراراً فعليهم النصح هللا والرسول،           .. ماض وحاضر   : زمان  

) ما(فاستعمل  " ما على المحسنين من سبيل      : " وقد سماهم اهللا بذلك بشرط محسنين ، ثم قال          
 .وهو حرف يفيد إطالق النفي ) ليس(ليتفق مع 

 
 :ما 

الختصاصها بنفي الحـال ، ولـذلك       ) ال(من  ) ليس(حرف نفي أوغل في الشبه بـ       " 
  .)4("فال تدخل إال على نكرة ) ال(كانت داخلة على المعرفة والنكرة جميعاً ، أما 

على الجملة الفعلية وال تترك أثراً على الفعل ، وتـدخل علـى الجملـة               ) ما(وتدخل  
لحجاز تغير حركة الخبـر     االسمية فتحولها من اإلثبات إلى النفي ، وكانت بعض القبائل في ا           

عليها ، في حين أهملت تميم هذه الحركة في لغتها ، وقـد عـد               ) ليس(كما تغيره عند دخول     
وتلك التـي تقتـضيها     ) ما( ولتماثل بين الحركة التي تقتضيها       )5(سيبويه هذا القياس في اللغة    

 .على المسند ، فقد ألحقت ما بليس ) ليس(
 
 

                                                
  .4/285النهاية ) 1(
  .1/362شرح الكافية ) 2(
  .2/301الكشاف :  وانظر 9/91سورة التوبة ) 3(
 .فتدخل على نكرة ) ليس(المشبهة بـ ) ال( ، وذلك باستثناء 1/92المفصل ) 4(
  .1/57الكتاب ) 5(
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 ) :ليس(و) ما(بين 
 )1(فأهل الحجاز وتهامة ونجد) ما(أسبق لنفي الحال من     القدامى إحساس في )ليس( أن يبدو

  .)2(في بعض المواضع) الت(إذا كان معناها كمعناها ، كما شبهوا بها ) ليس(بـ) ما(يشبهون 

، ولم تقع في كل مواضعها ألن أصـلها  ) ليس(لم تقو قوة  ) ما(والنحاة ينصون على أن     
  .)3(دأأن يكون ما بعدها مبت

ما سمعته في شيء من : " ينقل السيرافي عن األصمعي قوله  ) ما(وفي نصب الخبر بـ     
  .)4("أشعار العرب 

ـ      في الكثير من اآليات يقول  )5()ليس(هو إعمالها عمل    ) ما(غير أن االستعمال القرآني ل
 :اهللا تعالى 

 كَِريم لَكـذَا ِإالَّ مه ا ِإنشَرـذَا با هم )6( . 
 لُونما تَعمِبغَاِفٍل ع ا اللّهمو )7(.  

  :)8(عمل ليس شروطاً أهمها) ما(ويشترط النحاة إلعمال 
 .أن يتقدم اسمها على خبرها ، فلو تقدم الخبر أهملت ولم تعد مما يلحق بليس  -1
 .بطل العمل ) إال(فلو انتقض النفي بـ . بقاء النفي  -2

 .الزائدة ) ِإن(أال يفصل بينها وبين اسمها بـ  -3

أالّ يتقدم غير ظرف أو جار ومجرور ، من معمول خبرها فإن تقدم غيرهما بطل العمل              -4
 .ما طعامك زيد آكٌل : نحو 

 .ما ما زيد قائم ، وجب الرفع : أال تؤكد بمثلها فإن أكدت ، نحو  -5

 .ما زيد شيء إال شيء ال يعبأ به : نحو ) إال(أال يبدل من الخبر بدل مصحوب بـ -6

                                                
  .1/303مغنى اللبيب ) 1(
  .15 والحروف للرماني 1/8وذلك مع الحين خاصة الكتاب ) 2(
  .1/133الكتاب ) 3(
  .1/215شرح كتاب سيبويه ) 4(
  .1/98اإلنصاف ) 5(
  .12/31سورة يوسف ) 6(
  .140 ، 85 ، 2/74سورة البقرة ) 7(
 وشـرح المفـصل     82 والمفصل   88 ومعاني الحروف    4/188 والمقتضب   122-1/57الكتاب  : انظر  ) 8(

 ومعاني الفراء 1/123 والهمع  1/196 وشرح التصريح    399 ومغنى اللبيب    322 والجني الداني    1/108
1/139 ، 2/42 ، 3/139.  
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1(إن(:  
فالعاملة ترفع االسم وتنصب الخبـر  . عاملة ، وغير عاملة   : إن ، النافية وهي ضربان      

، ابن السراج والفارسي  ، وأكثر الكوفيين و   وفي هذا خالف منعه أكثر البصريين، وأجازه الكسائي       
 . إال بالعافية وإن أحد خيراً من أحد.. وأبو الفتح ، والصحيح جواز إعمالها ، لثبوته نظماً ونثراً 

 ))2ِإِن الْكَاِفرون ِإلَّا ِفي غُرورٍ    : كثير وجودها في الكالم كقوله تعالى       : وغير العاملة   
 .أي ما الكافرون 

ولعل أقرب النحاة إلى القول الفصل في هذه األداة ما ذهب إليه الفراء والفارسـي مـن          
 فهي )4("فهي للنفي ) إالّ(بعدها ) إن( أن كل من: "  ، وما يقوله الرماني )3(بعده أنها لمطلق النفي

وحدة لغِوية قائمة لمعنى داللي معين ، فإذا ما دخلت على جملة معينة قامت بتحويل معناها من                 
 .اإلثبات إلى معنى النفي ، أو لتوكيد معنى النفي 

 

  :)5(الت
هـذا  "  ربت   "و" ثمتَ  " ثم زيدت عليها التاء كما زيدت في        " ال  " حرف نفي ، أصله     (

 ) .والتاء" ال " هي مركبة من : مذهب الجمهور ، وقيل 
وذلـك مـع    في بعض المواضع ، ولم تتمكن تمكنها        " بليس  " الت تشبيه   : قال سيبويه   

في المخاطبة واإلخبار " ليس " ، ولم يستعملوها إالّ مضمراً فيها ، ألنها ليست كَـ           الحين خاصة   
قـال اهللا   . ال يكون فيها ذاك     " الت  "  ، ولَيسوا ، وليس هو ، و       لَستَ: قولك  بعن غائب ، ألنك     

 )8( ، وقد خفض بهـا )7(، وهي قليلة" ليس "  ، فرفع ألنها بمنزلة )6(" منَاٍصولَاتَ ِحين : تعالى  
 :قال أبو زبيد 

                                                
  .210 ، 209الجني الداني ) 1(
  .67/20سورة الملك ) 2(
  .2/231 والكافية 2/56معاني الفراء ) 3(
  .75معاني الحروف الرماني ) 4(
  .485الجني الداني ) 5(
  .38/3سورة ص ) 6(
بفـتح التـاء   " والتَ حين مناص "  وقراءة الجمهور 453خفش  ومعاني القرآن لأل 1/58الكتاب  : انظر  ) 7(

 ).384، 7/383تفصيل فيها في البحر المحيط : انظر (والنون ، وقرأ أبو السمال بضم التاء والنون 
ال ) الت(ألن  ) أوان(وحذف وأضمر الحين ، وأضافه إلى       ) فجر أوان : ( ، قال    454معاني القرآن لألخفش    ) 8(

 .1/224 وما بعدها واإلتقان 485 والجني 254 والمغني 2/398الحين ومعاني القرآن للفراء تكون إال معين 
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 )1(طَلَبوا صلْحنا والتَ أواٍن        فََأجبنا َأن لَيس حين بقاِء
  .)2("مع األخبار وتعمل فيها ، فإذا جاوزتها فليس لها عمل " الت " وإنما تكون 

هو الحركة اإلعرابية علـى     " الت  " ولعل الذي جعل النحاة يذهبون مذاهب متعددة في         
التـي  ) الت(االسم الذي يليها ، فتارة يكون منصوباً ، فيخرجون حركة النصب على أنها خبـر       

 .عل محذوف تعمل عمل ليس ، وقيل هو مفعول به لف
اسم مرفوع فهو مبتدأ خبره محذوف وهي ملغاة ، ال عمل لها ، أما            ) الت(وإن كان بعد    

  .)3(إن جاء االسم بعدها مجروراً فإنه خفض على اإلضافة كما يرى الفراء
 

 ) :لَم ، لَما(النفي في الماضي 
 وقد ذكر ،)4(المضي حرف نفي في الماضي تدخل على المضارع فتصرف معناه إلى   : لم

واالستقبال، وإذا دخلت   الحال على يدل لمضارعوا )5("لم" أن عالمة المضارع أن يقبل دخول     النحاة  
، وتارة يكون مستمراً تصالً بالحال، وتارة يكون م  يكون انتفاؤه منقطعاً   تارة بها يالمنف فإن "لم" عليه
ولَـم َأكُـن ِبـدعاِئك رب       ثم كان بعد ذلك ،        أي )7( لَم يكُن شَيًئا مذْكُورا   : ، يقول اهللا  )6(أبداً
 . شأنه سبحانه أبداً فذلك)9(ولَم يكُن لَّه كُفُوا َأحد*لَم يِلد ولَم يولَد، لآلن وما زلت  أي))8شَِقيا

)10(المضي إال الفصحى العربية في يفيد ال نفي حرف كذلك ولما
 .)11(الزم ال غالب فيها والتوقع 

                                                
ـ  2/151من قصيدة أورد منها البغدادي في الخزانة  ) هـ62ت  (البيت ألبي زبيد الطائي     ) 1( واهد والبيت من ش

 2/377 والخـصائص    2/143 واألصـول    453 ومعـاني القـرآن لألخفـش        2/398معاني القرآن للفراء    
الهمع و 2/157 والمقاصد النحوية 490 والجني 681 ، 255 والمغني   9/32 وشرح المفصل    109واإلنصاف  

 . 1/256األشموني وشرح  1/126
  .70 ، 69حروف المعاني للزجاجي ) 2(
  .2/397معاني الفراء ) 3(
  .176شرح المكودي ) 4(
  .24شذور الذهب ) 5(
  .177 وحاشية الملوي 26شذور الذهب ) 6(
  .76/1سورة اإلنسان ) 7(
  .19/4سورة مريم ) 8(
  .4 ، 112/3سورة اإلخالص ) 9(
 سـورة   فَفَررتُ ِمنكُم لَما ِخفْتُكُم فَوهب ِلي ربـي حكْمـا          : وتأتي بمعنى حين كما في قوله تعالى        ) 10(

 سـورة   ما جِميع لَّدينَا محضرون   وِإن كُلٌّ لَّ   : كما في قوله تعالى     " إال  "  ، وبمعنى    26/21الشعراء  
  .4/177) لمم(سألتك لما فعلت أي إال فعلت ، القاموس المحيط :  ، وتقول 36/32يس 

  .4/7 وشرح األشموني 1/286حاشية الدسوقي ) 11(
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السـتحالة  " لما يجتمـع الـضدان      : " يغلب عليها التوقع ال يقال      " لما  " من أجل أن    
  .)1(اجتماعهما

 )3(بْل لَما يذُوقُوا عذَابِ   :  يقول اهللا    )2(إال متصالً بالحال  " لما"وال يكون المنفي بـ     
 .أي إلى وقت التكلم لم يذوقوا العذاب وسيذوقونه 

 
 :حكمها اإلعرابي 

اب المخـتص بالفعـل فهـو علـى      إما ألنه اإلعر)4(على المضارع فتجزمه) لم(تدخل  
مشابهتها بقلب زمان ما دخلت عليه إلى ضده ، فـإن     لالشرطية  ) ِإن(، وإما حمالً له على      القياس

الشرطية تقلب زمان الفعل الماضي إلى االستقبال ولم تقلب زمان المضارع وهـو الحـال             ) إن(
  .)5(واالستقبال إلى المضي

وعالمة الجزم السكون إذا كان الفعل صحيحاً ، وحذف حرف العلة إذا كـان معـتالً ،                 
 .وحذف النون إذا كان من األفعال الخمسة 

 

 :النفي في المستقبل 
 :لن 

  .)6(حرف نفي ، ينصب الفعل المضارع ، ويخلصه لالستقبال
 تنـصب  رصدها سيبويه ضمن الحـروف التـي  .. فهو حرف نفي ونصب واستقبال  

: ، ولكنهم حذفوا لكثرته في كالمهـم كمـا قـالوا    ) ال أن(المضارع ، فأما الخليل فزعم أنها    
وكما قالوا يومئذ ، وجعلت بمنزلة حرف واحد ، كما جعلـوا هـال           ) وي المه (ويلمه يريدون   

  .)7()هل ، ال(بمنزلة حرف واحد فإنما هي 

                                                
  .3/247شرح التصريح ) 1(
  .1/173 واإلتقان 471شرح ابن عقيل ) 2(
  .38/80سورة ص ) 3(
  .8/110مفصل شرح ال) 4(
 ، وإنما وجب لحرف الشرط أن يعمل الجزم ألنه يقتضي جملتين فلطول ما يقتضيه               124جواهر األدب   ) 5(

في النقـل وكـان محمـوالً    ) لم( اختير له الجزم ألنه حذف وتخفيف فبمنزلة – كما قيل  –حرف الشرط   
  .132أسرار العربية . عليه

 .1/174 واإلتقان 60 وغاية الوصول 136 والصاحبي 252 وأوضح المسالك 270الجني الداني ) 6(
  .165 والصاحبي 3/5الكتاب ) 7(
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 الفعل خاصة ، وهـي لنفـي        من الحروف العوامل ، وعملها النصب في      ) لن(أي أن   
  .)1(ستقوم: فهذا جواب من قال : لن تقوم : المستقبل نحو ذلك قولك 

 

 :حاالت لن 
 .هي حرف نصب ونفي واستقبال  -أ 
 :فرقين في داللتها على النفي غير أن بينهما ) ال(تشبه  -ب 

 ) . زيداًأنا لن أقابل(و) أنا ال أقابل زيداً: (فنقول ) ال(أشد توكيداً للنفي من ) لن(أن  -1
فتنفي المستقبل البعيد غير أنـه لـيس   ) لن(تنفي الحال والمستقبل القريب ، أما     ) ال(أن   -2

 *فَتَمنَّواْ الْموتَ ِإن كُنتُم صاِدِقين       : المستقبل األبدي بدليل ذكر األبد في قوله تعالى         
     ِديِهمتْ َأيما قَدا ِبمدَأب هنَّوتَملَن يو )2(  حديد هذا المستقبل ، كقوله      أننا نستطيع ت    ، كما

  .))3 فَلَن ُأكَلِّم الْيوم ِإنِسيا : تعالى

استعملت للدعاء في القرآن الكريم فـي قولـه        ) لن(وتأتي بمعنى الدعاء ، ذكر الفراء أن         -ج 
فقد تكـون   : "  فقال الفراء     رب ِبما َأنْعمتَ علَي فَلَن َأكُون ظَِهيرا لِّلْمجِرِمين        : تعالى  

  .)4("اللهم لن أكون لهم ظهيراً فيكون دعاء: على هذا المعنى دعاء من موسى ) لن أكون(

َألَن يكِْفيكُم َأن يِمدكُم ربكُم ِبثَالَثَِة آالٍَف        : ويدخل عليها االستفهام اإلنكاري كقوله تعالى        -د 
  ِليننزآلِئكَِة مالْم نم )5( ،      فيقرر النفي على سبيل اإلنكار )وإنمـا  "  وجاء في الكشاف     )6

جيء بلن الذي هو لتأكيد النفي لإلشعار بأنهم لقلتهم وضعفهم وكثـرة عـددهم وشـوكته              
  .)7("كاآليسين من النصر 

 

 :النفي الضمني 
لى هذا النوع من النفي لم يلق االهتمام الكبير من النحاة القدامى ، ولسنا بالئمي النحاة ع          

ذلك ، ألن النفي الضمني اتجاه في البحث ليس من الالزم أن يطرقه كل كاتب ، فضالً عن أهم                   

                                                
 وشـرح   307 والمفـصل    10 ومعاني الحروف    2/152األصول في النحو    :  وانظر   8-2/6المقتضب  ) 1(

  .2/235 والكافية 202 والمرتجل 8/111المفصل 
  .95 ، 2/94سورة البقرة ) 2(
  .19/26سورة مريم ) 3(
  .2/304عاني القرآن للفراء م) 4(
  .3/124سورة آل عمران ) 5(
  .3/384الدر المصون ) 6(
  .1/215الكشاف للزمخشري ) 7(
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وظيفة للنحو هي النظر في أواخر الكلمات وعلل ضبطها ، كما أن النفي الضمني قد تدل عليـه               
 .كلمة في سياق ما وال تدل عليه الكلمة نفسها أو مشتقاتها في سياق آخر 

 ضمناً من األسلوب أو الكالم الصادر من المتكلم دون أن تعبر عنـه  كذلك قد يفهم النفي  
 .كلمة بعينها 

وقد يدل على النفي الضمني أفعال الظن ولهذا يجيء الفعل منصوباً بعدها بفاء الـسببية             
والمعنى أنه لو   )  عليه – بالنصب   –حسبته شتمني فأثب    (إلحاقاً لها بالنفي كما في حكاية سيبويه        

بتُ عليه فلم يكن إذن وثوب ولم يكن شتم ، وإن كان الوثوب قد وقع فليس إال الرفـع              شتمني لوثَ 
 فالفعل وجوابه همـا اللـذان   )1(ألست قد فعلت فأفعل ؟ بالرفع : ألن هذا بمنزلة قوله     ) فأثب(في  

 .يحددان داللة األسلوب على نفي وقوع الجواب أو إثباته 
كأنك وال علينـا    : ( غير أنك تقول     )2(لتشبيهفي غالب استعماله يفيد ا    ) كأن(والحرف  

  .)3(ما أنت وال ، فإن قصد منه التشبيه الحقيقي فال نصب: فتنصب إن أردت ) فتشتمنا
إثباتها نفي ، ونفيها إثبات ولـيس بـصواب     ) كاد(وتشتبه المقاربة بالنفي فقد اشتهر أن       

 فإذا  )4(، وثابت إذا لم يصحبها    فحكمها حكم سائر األفعال ومعناها منفي إذا صحبها حرف منفي           
لم : كاد زيد يبكي فمقاربة البكاء ثابتة أما البكاء فمنتف ، وإذا قيل لم يكد يبكي فمعناه : قيل مثالً 

  .)5(يقارب البكاء ، فمقاربة البكاء منتفية والبكاء نفسه منتف انتفاء أبعد من ثبوت المقاربة
المقاربة ، والغالب أن يكون خبرها جملة       أفعال  ) كرب(و) أوشك(والفعل  ) كاد(وتسمى  

كاد يفعل إذا لم يكن قد فعل ، وإذا كـان  ( ، وتحمل معنى النفي كما في مفردات الراغب   )6(فعلية
لَقَد ِكـدتَّ تَـركَن      : معه حرف نفي يكون لما وقع ويكون قريباً من أال يكون نحو قوله تعالى               

  .))7 ِإلَيِهم شَيًئا قَِليالً
  .)8(أو متأخراً" كاد "  فرق بين أن يكون حرف النفي متقدماً على وال

الكود المنع ، وكاد يفعل وكيد كوداً ومكاداً ومكادة قارب ولـم يفعـل ،        : وفي القاموس   
مجردة تنبئ عن نفي الفعل ، ومقرونة بالجحد تنبئ عن وقوعه وقد تكون صلة للكالم ومنها لـم            

  .)9(يكد يراها أي لم يرها

                                                
  .1/422الكتاب ) 1(
  .1/191مغنى اللبيب ) 2(
 . وما بعدها 2/118حاشية العدوي ) 3(
  .2/198الطراز ) 4(
  .2/16حاشية العدوي ) 5(
  .58أوضح المسالك ) 6(
 . أي لم تَركَن 17/74 اإلسراء سورة) 7(
  .459) كيد(مفردات الراغب ) 8(
  .1/334) كيد(القاموس المحيط ) 9(
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 )1(فإنـه ال يكـون  " كادوا " أو " كاد " أجل ذلك قال ابن عباس كل شيء في القرآن   من  
  .)2( "وقيل إنها تفيد الداللة على وقوع الفعل بعسر" هذا المعنى الذي قصده ابن عباس 

 . بينما ال تفيده في استعمال آخراستعمالها تفيد النفي ضمناً بعض في "كاد" أن يتبين هذا من
فَـذَبحوها ومـا    أن رأي صاحب القاموس مناسب ، ويكون معنى اآلية    وفي اعتقادي   

 لُونفْعواْ يكَاد)3(         أنهم ذبحوها فعالً ولم يكادوا يفرغون من هذا الفعل حتى سألوا موسى ما الذي 
 اللّـه  فَقُلْنَا اضـِربوه ِببعـِضها كَـذَِلك يحِيـي      يقومون به بعد ذلك فصدر إليهم األمر اإللهي         

  .))4... الْموتَى
فَقَِليالً مـا   وكذلك قد يوصف الشيء بالقلة والمعنى فيه نفي جميعه كما قيل في تفسير     

ْؤِمنُوني )5(أي وهم بالجميع كافرون )6(.  
مررت بـبالد   " وقد روى عنها سماعاً منها      " فلما رأيت مثل هذا قط      : " وتقول العرب   
 ، والنفي هنا إنما يستفاد مـن فحـوى          )7(يعني ما تنبت غيرهما   " البصل  فلما تنبت إال الكراث و    

 .الكالم ألن الفعل يحتمل اإلثبات والنفي في معناه األصلي 
 

 :بل 
 .رأيت زيداً بل عمراً : تأتي لتدارك كالم غُِلظَ فيه ، تقول 

ر ، قال    وهي في القرآن بهذا المعنى كثي      )8(وتكون لترك شيء من الكالم وأخٍذ في غيره       
 ، فتـرك األول     ))9 وِشقَاٍق  بِل الَِّذين كَفَروا ِفي ِعزةٍ     *ص والْقُرآِن ِذي الذِّكِْر      : اهللا تعالى   

َأُأنِزَل علَيِه الذِّكْر ِمن بيِننَا بـْل       : وأخذ ببل في كالم ثان ، ثم قال تعالى حكاية عن المشركين             
  .)11( فترك ، وأخذ ببل في كالم آخر))10 هم ِفي شَك من ِذكِْري

                                                
  .2/219تفسير الطبري ) 1(
  .1/168اإلتقان ) 2(
  .2/71سورة البقرة ) 3(
تَلْتُم نَفْساً  وِإذْ قَ  عائد على النفس القتيلة في اآلية قبلها        " اضربوه  " والضمير في    . 2/73سورة البقرة   ) 4(

ونتَكْتُم ا كُنتُمم خِْرجم اللّها وِفيه ْأتُمارفَاد .  
  .2/88سورة البقرة ) 5(
  .1/48تفسير النسفي ) 6(
  .2/331تفسير الطبري ) 7(
  .4/223 ، 2/80 وما بعدها 1/430الكتاب ) 8(

، والكوفيـون ال    .. اختلف فيه أهل العربية     أنها إضراب عن األول وإثبات للثاني ، و       : وذكر ابن فارس     
تقع لإلضراب ، وكنا نضرب عـن  " بل " لما كانت : ، والبصريون يقولون  ... ينسقون ببل إال بعد نفي      

الصاحبي (مثلها  " ال بل   " اإليجاب كما نضرب عن النفي ، وقعت بعد اإليجاب ، كوقوعها بعد النفي ، و              
  .112 والمغنى 228واألزهية ) 146 ، 145

 ).535فقه اللغة (ألن القسم ال بد له من جواب " إن"أنها هنا بمعنى  الثعالبي ذكر ،38/2،1 ص سورة) 9(
  .38/8سورة ص ) 10(
  .15حروف المعاني ) 11(
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 . وخفض بها )1(وإذا كانت مبتدأه ووليت اسماً شبهت برب
 :يقول الشاعر 

هاِج قَتَمالِفج لٍَد ِملءْل بب 
همرهجو كتَّانُه ىشْتَر2(ال ي( 

بل رب بلد موصوف بهذا الوصف قطعته ، وهم بعضهم فزعم أنها تستعمل             : التقدير  
ثم .  وإن تال بل مفرداً فهي عاطفة        )3(فهي ليست جارة بل هي حرف ابتداء ال عاطفة        جارة ،   

 .)5( وتثبت الحكم لمـا بعـدها  )4(إيجاب فيكون ما قبلها في حكم المسكوت عنه     وأمر أ إن تقدمها   
ـ  : وإن تقدمها نهي أو نفي فيثبت ضده لما بعدها          ه يمـن  قُل لَّا تَمنُّوا علَي ِإسلَامكُم بـِل اللَّ

اِدِقينص اِن ِإن كُنتُمِللِْإيم اكُمده َأن كُملَيع )6( يقول ابن مالك في األلفية ، : 

 كَلَم َأكُن في مربـٍع بـْل تيهـا          بعد مصحوبيها ) لكن(كـ) بل(و
 )7(في الخَبِر الْمثْبِت واَألمِر الْجلي      وانقل بهـا للثـان حكْـم اَألول       

ما زيد قائماً بل قاعداً     : وأجيز أن تكون ناقلة معنى النفي والنهي إلى ما بعدها فتقول            
بل قاعـد ويختلـف المعنـى ، ومنـع          :  ، وتقول أيضاً     )8( أي بل ما هو قاعد     – بالنصب   –

 ، ويعقـب  )9(الكوفيون أن يعطف بها بعد غير النهي وشبهه ، كما ال يعطف بها بعد االستفهام       
  .)10("ومنعهم ذلك من سعة روايتهم دليل على قلته : " قوله ابن هشام ب

 .لتوكيد اإلضراب بعد اإليجاب ، ولتوكيد ما قبلها بعد النفي ) بل(قبل ) ال(وقد تأتي 
 :قول الشاعر : ومثال األول 

كهجو ،ردالْب     لَم لَو سل الشَّملُ       ال؛ بُأفُـو فَةٌ َأوِس ِكسِللشَم قْض11(ي( 

 

                                                
  .112 والمغنى 228األزهية ) 1(
ح  وشـر 1/245 وشرح ابن عقيـل  1/113 ومغنى اللبيب   150 ص   55/34البيت لرؤبة في ديوانه ق      ) 2(

  .2/529 وبال نسبه في اإلنصاف 2/176األشموني 
  .3/113شرح األشموني ) 3(
  .1/67) بل( والمعجم الوسيط 55غاية الوصول ) 4(
 .كافئ عمراً بل محموداً ، ونجح سعيد بل أخوه : كقولك ) 5(
  .49/17سورة الحجرات ) 6(
 .45 المكودي وشرح 447 الذهب شذورو 210 المسالك وأوضح 41 عقيل ابن  وشرح48مالك  ابن ألفية) 7(
  .1/250حاشية الصبان ) 8(
  .3/113فال يقال ضربت زيداً بل إياك أو أضربت زيداً بل عمراً ؟ شرح األشموني ) 9(
  .1/112مغنى اللبيب ) 10(
  .1/112البيت بال نسبة في مغنى اللبيب ) 11(
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 :والثاني 
 وما هجرتُِك، ال، بْل زادني شَغَفَّاً     

 
 )1(هجر وبعد تَراخَى ال ِإلى َأجلِ      

 
  :)2(أم

 :حرف مهمل ، له أربعة أقسام 

سـواء علَـيِهم    : أم المتصلة ، وهي المعادلة لهمزة التسوية ، نحو قوله تعـالى   : " األول  
مـا  " أم "  ، أو لهمزة االستفهام ، التي يطلب بهـا وبــ         ))3 رهمَأَأنذَرتَهم َأم لَم تُنذِ   

 أقام زيد أم قعد ؟: ، نحو " أي " يطلب بـ 

المنقطعة ، وهي التي ال يكون قبلها إحدى الهمزتين ، واختلف فـي معناهـا ،             " أم  : " الثاني  
بل " ها تقدر بـ    إن: والهمزة مطلقاً ، وقال قوم      " بل  " إنها تقدر بـ    : فقال البصريون   

وذكر ابن مالك أن األكثر أن تدل على اإلضراب مع االستفهام ، وقد تـدل               . مطلقاً  " 
ولكونها قد تخلو من االستفهام ، دخلت على أدوات االستفهام ،           . على اإلضراب فقط    

َأمـاذَا   )4(   ،  َأم هْل تَستَِوي الظُّلُماتُ والنُّور     : نحو قوله تعالى    . ما عدا الهمزة    
لُونمتَع كُنتُم )5( وأرى أنه فصيح كثير ، . 

المغاربـة  : المنقطعة هل هي عاطفة أو ليست بعاطفـة ؟ قلـت   " أم  " فـ  : فإن قلت    
وذكر ابن مالك أنهـا قـد   . إنها ليست عاطفة ، ال في مفرد ، وال في جملة           : يقولون  

هنـا لمجـرد    " أم  " فــ   : قـال   . اء  إنَّها ِإلبٌل َأم ش   : كقول العرب   . تعطف المفرد   
. فإنهـا بمعناهـا   " بـل  " اإلضراب عاطفة ما بعدها على ما قبلها ، كما يكون بعـد          

: والهمزة ، وأن التقـدير      " بل  " ومذهب الفارسي ، وابن جني ، في ذلك أنها بمنزلة           
 بل أهي شاء. 

                                                
  .1/113البيت بال نسبة في مغنى اللبيب ) 1(
 . وما بعدها 204داني الجني ال) 2(
  .2/6سورة البقرة ) 3(
  .13/16سورة الرعد ) 4(
  .27/84سورة النمل ) 5(
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 ))1ير من هذَا الَِّذي هو مِهين وال يكَاد يِبـين         َأم َأنَا خَ   *َأفَال تُبِصرون ... الزائدة  " أم: "الثالث  
أم أنتم " أفال تبصرون " فمخرجها مخرج المنقطعة ، ومعناها معنى المعادلة ألنها بمنزلة         

 .)4(مستأنفة" أم" بمعنى أن الجملة االسمية بعد )3(زائدة" أم" وقد قيل فيها إن )2(بصراء
رف تعريف ، فتقطع همزتها في االبتداء ، وتسقط في الدرِج مثـل             التي هي ح  " أم  : " الرابع  

، )5("لَيس ِمن امِبر أمِصيام في امـسفَرِ      : "ألف الم التعريف فمن ذلك قوله عليه السالم       
  .)6(ليس من البر الصيام في السفر ، إال أنه ال يقاس على ذلك لقلته: المعنى 

 
  :)7()أم(معنى النفي الضمني في 

نـا  في األصل همزة أو لم تكن كذلك فإن) أم(وسواء كانت ) أم(رأينا الصلة بين الهمزة و  
) بل(غير أن ما بعد     تفيد اإلضراب ، وتفيد النفي ضمناً       ) بل(، و )بل(المنقطعة بمعنى   ) أم(نرى  

) بل( فما بعد )8( ...مقَالُوا بْل َأنتُم لَا مرحبا ِبكُ : مشكوك فيه فمثالً  ) أم(وما بعد    ،متيقن الوقوع 
وَأنَّا ال نَدِري َأشَر ُأِريد ِبمن ِفي       : لوقوع، ألنهم قرروا عدم الترحيب، أما في قوله تعالى        متيقن ا 

 .ولهذا فهي هنا لطلب التعيين) أم( فواضح الشك بعد ))9اَألرِض َأم َأراد ِبِهم ربهم رشَدا

   قَالُوا َأِجْئتَنَا ِبالْح      اللَّاِعِبين َأنتَ ِمن ِض الَِّذي        *قِّ َأمالَْأراِت واومالس بر كُمبل رقَاَل ب 
الشَّاِهِدين نلَى ذَِلكُم مَأنَا عو نهفَطَر )10(.  

                                                
  .52 ، 43/51سورة الزخرف ) 1(
  .24الحروف للرماني ) 2(
  .1/48 ومعنى اللبيب 3/105شرح األشموني ) 3(
 نفسه وأن موسـى      يكثر من الحديث عن    – ككل مغرور    – ويسوغها أن فرعون     1/50حاشية الدسوقي   ) 4(

 .أنا خير من هذا : فيسكت هنيهة فتعاوده الرغبة في الحديث عن نفسه فيستأنف 
ق " ليس من البر الصوم في السفر       " ليس في البخاري ومسلم حديث بالنص السابق ، وإنما في البخاري            ) 5(

  .511 ص 1115ق " ليس من البر أن تصوموا في السفر "  ومسلم 400 ص 1946
 وشـرح  394 والممتـع  1/47 وحاشية األمير 1/51 وحاشية الدسوقي   48 والمغني   96 المباني   رصف) 6(

  .10/34المفصل 
  .166 ، 165أساليب النفي في القرآن ) 7(
  .38/60سورة ص ) 8(
  .72/10سورة الجن ) 9(
  .56 ، 21/55سورة األنبياء ) 10(
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فيجيبهم الرسول  ) أم(فاستفهامهم قد يدل على الحيرة والشك في أمر الرسالة فاستخدموا           
) أم( فما بعـد     وَأنَا علَى ذَِلكُم من الشَّاِهِدين    : يدل على ذلك قوله   ) بل(ماً   مستخد بكلمة قاطعة 

المنقطعة ) أم(طبعاً فإنما هو درجة بين النفي واإليجاب أما بعد     النفي ليس وهو ،الشك يفيد المتصلة
 . أي ليس لهم آلهة تمنعهم ))1 َأم لَهم آِلهةٌ تَمنَعهم من دوِننَا: فمعنى النفي يتضمن العبارة 

 
 :أو 

حرف عطف ، وضع في األصل لتساوي شيئين فصاعداً في الشك عند البعض ، ثـم           
 : ولها عدة معان منها )2(استعيرت لمجرد التساوي

 : الشك واإلبهام -1
وفي الشك يكون المتكلم غير عالم بالحقيقة على وجه اليقين ، أما في اإلبهام فالمتكلم               

  .)3(هم على المخاطب ، أو يخفي مرادهيعلمها ويب
 ٍموي ضعب ا َأوموقَالُوا لَِبثْنَا ي )4( الشك . 
 ِبيٍنلَاٍل مِفي ض ى َأودلَى هلَع اكُمِإي ِإنَّا َأوو )5( اإلبهام . 
 : التخيير -2

 أو أختها   تزوج هنداً "  أي طلب شيء من شيئيين أو أشياء         )6(وهي الواقعة بعد الطلب   
 " .وخذ من مالي ديناراً أو درهماً " 
 

 : التقسيم والجمع المطلق -3
الكلمة :  نحو   )7(وهي تشبه الواو ، غير أن الواو في هذا المعنى آصل وأكثر استعماالً            

 التقسيم بالتفريق المجـرد ، يعنـي مـن المعـاني     )8(اسم أو فعل أو حرف ، وأبدل ابن مالك       
                                                

  .21/43سورة األنبياء ) 1(
  .1/21تفسير النسفي ) 2(
 ، ويقـال    4/82) بهم( ، استبهم األمر أي اشتبه القاموس        1/65 وحاشية الدسوقي    143شرح المكودي   ) 3(

ال مأتي له ، واألسماء المبهمة عند النحاة هي أسماء اإلشـارات مختـار              : َأبِهم الباب أغلقه ، وأمربهم      
  .68 ، 67) بهم(الصحاح 

  .23/113سورة المؤمنون ) 4(
  .34/24سورة سبأ ) 5(
  .88 ، 87مغنى اللبيب ) 6(
  .88مغنى اللبيب ) 7(
  .176التسهيل ) 8(



 21

 قال والتعبير عـن هـذا       ))1 وقَالُواْ كُونُواْ هودا َأو نَصارى     :  تعالى   السابقة، ومثّله بقوله  
بالتفريق أولى من التعبير عنه بالتقسيم ، ألن استعمال الواو فيما هو تقسيم أجود من استعمال                

  .)2("قلت وعبر بعضهم عن هذا المعنى بالتفصيل ) . أو(
       لَاو جرى حملَى الَْأعع سلَـى          لَيلَا عو جرِريِض حلَى الْملَا عو جرِج حرلَى الَْأعع

َأنفُِسكُم َأن تَْأكُلُوا ِمن بيوِتكُم َأو بيوِت آباِئكُم َأو بيوِت ُأمهاِتكُم َأو بيوِت ِإخْـواِنكُم َأو بيـوِت          
 َأو اِتكُمثم تقول اآلية... َأخَو ... لَيع سَأشْتَاتًالَي ا َأوِميعَأن تَْأكُلُوا ج نَاحج كُم )3(.  
إال أنها تحمل معنى التقسيم أيضاً حيث إنهـم لـن           ) الواو(وإن أفادت معنى    ) أو(فـ  

يأكلوا من هذه البيوت مجتمعة في وقت واحد ، وال يجوز أن يكونوا بذواتهم جميعاً في وقـت        
 .واحد هم فيه متفرقون بذواتهم أيضاً 

ليس على األعمـى حـرج أو علـى    : عندما نرجع إلى صدر اآلية نجد أن المعنى        و
إال فـي   ) أو(وال يعطف بـ    . لتوكيد النفي   ) ال(وإنما جيء بـ    ... األعرج أو على المريض     

جاء زيد أو عمـرو ، فـال يقـال          : الموضع الذي يجوز فيه االقتصار على المعطوف نحو         
  .)4(في مثل ذلك قدرت بالواواختصم زيد أو عمرو ، فإن استعملت 

 

 : اإلضراب -4
آصل منهـا فـي   ) بل(غير أن إفادتها اإلضراب مختلف فيه بين النحاة فـ        ) بل(وتشبه  

 ،  )5( وَأرسلْنَاه ِإلَى ِمَئِة َألٍْف َأو يِزيـدون      : " يقول اهللا تعالى    ) . أم(إفادتها اإلضراب ، وكذلك     
أخبـر  : " و يحيى زكريا األنصاري      ، ويقول أب   )6()بل( بمعنى   هنا) أو(يقول بعض الكوفيين إن     

عنهم أوالً بأنهم مائة ألف نظراً لغلط الناس مع علمه تعالى بأنهم يزيدون عليها ، ثم أخبر عنهم                  
  .)7("ثانياً بأنهم يزيدون نظراً للواقع ضارباً عن غلط الناس 

" ائة ألف ، ومن هذا المنطلق فإن        فهنا بل تفيد اإلضراب ذلك أن العدد فعالً يزيد عن م          
 .تفيد النفي الضمني " أو 

                                                
  .2/135سورة البقرة ) 1(
  .229 ، 228الجني الداني ) 2(
  .24/61سورة النور ) 3(
  .101جواهر األدب ) 4(
  .37/147سورة الصافات ) 5(
  .1/157 واإلتقان 354اإلنصاف ) 6(
  .53غاية الوصول ) 7(
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إلى ما يفيد في مجـال  ذكرت سابقاً لكني تطرقت في بحثي معان عدة غير ما   ) أو(ولـ  
  .)1(النفي الضمني

 ؟" بل " بمعنى " أو " لكن هل ثمة شروط لتكون 
 :اإلضراب شرطين هما " أو " يشترط النحاة لتفيد 

  .تقدم نفي أو نهي -1
 .إعادة العامل معهما  -2

ولَـا تُِطـع    : وفي قوله تعالى . مثالً ما قام زيد أو ما قام عمرو أي بل ما قام عمرو  
ال تطع منهم آثماً أو ال تطع كفوراً ألصبح المعنـى إضـراباً   :  لو قيل ))2 ِمنْهم آِثما َأو كَفُورا  

: والمعنى" الواو  " ن بمعنى   وبعد الجحد تك  ) أو( ، فـ    )3(عن النهي األول، ونهياً عن الثاني فقط      
  .)4(وال تطع منهم آثماً وال كفوراً

رهان أنها تـأتي لإلضـراب بـدون شـرط     ب وابن جني وابن    يوعن الكوفيين والفارس  
 :احتجاجاً بقول جرير 

 لَـم تُحــص ِعــدتُهم ِإالّ ِبعــدادِ   ماذا تَرى في ِعياٍل قَد بِرمتُ ِبهم      
 )5(لَوالَ رجاُؤك قد قتَّلـتُ أوالدي        ثَمـاِنين أو زادوا ثَمانيـةً      كانوا

 
 : االستثناء -5

ينتـصب المـضارع    ) أو(وهما لالستثناء ، وهنا     " حتى  " و" إال  " بمعنى  " أو  " تأتي  
 . يعني ألقتلنه إال أن يسلم )6("َألقتُلَنَّه أو يسِلم " بعدها بإضمار أن كقولك 

الَّ جنَاح علَيكُم ِإن طَلَّقْتُم النِّساء ما لَم تَمـسوهن َأو تَفِْرضـواْ              : وله تعالى   وفي ق 
  .))7 لَهن فَِريضةً

                                                
 وأمـالي الـشجري     115 واألزهية   3/75 والمقتضب   569 ،   1/499الكتاب  : في  " أو  " لحرف  انظر ا ) 1(

  .54 والمخصص 2/10 والهمع 64 والمغني 90 والجني الداني 1/230 والمقرب 2/314
  .76/24سورة اإلنسان ) 2(
  .1/64 ومغنى اللبيب 3/107شرح األشموني ) 3(
  .123جزء تبارك تفسير المغربي ) 4(
 73 وشـواهد الـسيوطي   2/70 وشرح ابن عقيل 745 ص 50 ، 257/49البيتان لجرير في ديوانه ق      ) 5(

  .1/68وحاشية الدسوقي 
  .1/66مغنى اللبيب ) 6(
  .1/82 والقرطين 1/288تفسير ابن كثير :  وانظر 2/236سورة البقرة ) 7(
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فالمـضارع تفرضـوا    .. )1(المعنى إال أن تفرضوا لهن فريضة أو حتـى تفرضـوا        
 " .تمسوهن " منصوب بإضمار أن وليس مجزوماً بالعطف على 

 واألول  )2(حتى ، وبمعنى الـواو    : في هذه اآلية بمعنى إال ، وبمعنى        " أو  "  إن   وقد قيل 
 )3("غيـر  " تفيد االستثناء ، ولكنها ليست بمعنى    " حتى  " قريب في المعنى من الثاني ، إذ كانت         

 .ال تَِبعةَ عليكم في مهور النساء إال وقت فرضكن لهن مهراً مسمى وقمتم بتطليقهن : فالمعنى 
 

 " :حتى " بمعنى : أو 
أو (ففي اآلية السابقة يكون المعنى ليس عليكم جناح إلى أن تفرضوا فريـضة فــ                

  .)4(غاية لنفي الجناح ال لنفي المسيس) تفرضوا
 

 :لكن 
 :للعرب في لكن لغتان 

ركُم ِللْحقِّ  لَقَد ِجْئنَاكُم ِبالْحقِّ ولَِكن َأكْثَ     تشديد النون ، ويؤثرونه إذا أدخلوا الواو عليها          -
ونكَاِره )5(.  

تخفيف النون بحذف إحدى النونين المدغمتين ، ويؤثرونه إذا ألقوا منهـا الـواو ألنهـا                 -
 ، وبـل ال يـصلح فيهـا         )6(في الرجوع عما أصاب أول الكالم     ) بل(بالتخفيف أشبه بـ    

  .)8( لَّـِكِن اللّه يشْهد ِبما َأنزَل ِإلَيك ... )7(الواو

حرف استدراك لتوسطها بين كالمين متغايرين نفياً وإيجاباً ، فتستدرك بهـا            : " ولكن  
استدراكاً لغلـط   ) لكن( ، ولما كان المتكلم إنما يستعمل        )9("النفي بإإليجاب ، واإليجاب بالنفي      

                                                
  .1/94تفسير النسفي ) 1(
  .103نيل المرام ) 2(
  .1/70حاشية الدسوقي ) 3(
  .1/67مغنى اللبيب ) 4(
  .43/78سورة الزخرف ) 5(
  .13/390) لكن(لسان العرب ) 6(
  .1/465معاني القرآن ) 7(
  .4/166سورة النساء ) 8(
  .2/193شرح المفصل ) 9(
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ويـصحب التوكيـد معنـى      ) إن( ، أو دفعاً لتوهم فقد قيل لذلك إنها للتوكيد مثل            )1(أو نسيان 
 ، ومعنى االستدراك أن تنسب حكماً السمها ، يخالف المحكوم عليه قبلها كأنـك               )2(دراكاالست

لما أخبرت عن األول بخبر خفت أن يتوهم من الثاني مثل ذلك ، فتداركت بخبره ، إن سلباً ،                   
لكـن  : " وقـال بعـضهم     . وإن إيجاباً ولذلك ال يكون إال بعد كالم ملفوظ بـه ، أو مقـدر                

 " .وكيد لالستدراك والت

: إال بين متنافيين ، بوجه ما ، فإن كان ما قبلها نقيضاً لما بعدها نحو              " لكن  " وال تقع   
نحو ما هذا أحمر لكنه أصفر ، جـاز بـال خـالف ،              : قام زيد لكن عمراً لم يقم ، أو ضداً          

  .)3(والظاهر الجواز وإن كان وفاقاً لم يجز بإجماع

ـ    سطها بين كالمين متغايرين نفيـاً وإيجابـاً ،         لالستدراك لتو ) لكن(وعود على بدء ف
فيستدرك بها في النفي باإليجاب ، واإليجاب بالنفي ، وذلك قولك ما جاءني زيد لكـن عمـراً         
جاءني ، وجاءني زيد لكن عمراً لم يجئ ، والتغاير في المعنى بمنزلته فـي اللفـظ كقولـك                   

ولَـو   : ائـب ، وقولـه تعـالى    فارقني زيد لكن عمراً حاضر ، وجاءني زيد لكن عمراً غ   
        لَّمس اللّه لَـِكنِر وِفي اَألم تُمعلَتَنَازو ا لَّفَِشلْتُمكَِثير ماكَهَأر )4(       على معنى النفي ، وتـضمن 

 .)5(ما أراكهم كثيراً

وال يليهـا   ) إن(مشددة تنصب المبتدأ وترفع الخبر كإحدى أخوات        ) لكن(وإذا كانت   " 
ما في اآلية السابقة ، أما إذا كانت مخففة ساكنة ال تعمل في اسم أو فعل ، وكـان                   لذلك فعل ك  

  .)6( "الذي يعمل في االسم بعدها ما معه مما ينصبه أو يرفعه أو يخفضه

 *رضواْ ِبَأن يكُونُواْ مع الْخَواِلِف وطُِبع علَى قُلُوِبِهم فَهم الَ يفْقَهـون   : قال تعالى  
 ... .مبتدأ مرفوع ، وهكذا ) الرسول( فـ))7 ِن الرسوُل والَِّذين آمنُواْ معه جاهدواْلَـِك

 
 

                                                
  .2/258اإلنصاف ) 1(
  .1/293حاشية الدسوقي ) 2(
 . وما بعدها 615الجني الداني ) 3(
  .8/43سورة األنفال ) 4(
  .80 ، 8/79 وشرحه 139المفصل ) 5(
  .13/390) لكن(لسان العرب ) 6(
  .88 ، 9/87سورة التوبة ) 7(
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 :كال 
 :وتأتي على ضربين 

  .))1  كَلَّا*لِّيكُونُوا لَهم ِعزا  : أن تكون ردعاً ونفياً كقوله تعالى  -1
  .))2 ن الِْإنسان لَيطْغَىكَلَّا ِإ : أن تكون بمعنى قولك حقاً ، ومنه قوله تعالى  -2

مـصدر ، ومـا   ) حقاً(حرف و) كال(إال أنك تكسر بعدها إن بخالف قولك حقاً ، ألن        
  .)3(بعد كال مستأنف مبتدأ وأصلها الردع والزجر على ما ذكر

َأيطْمع كُلُّ امِرٍئ مـنْهم َأن يـدخََل         :  قال تعالى    )4(ردع وزجر : وقال بعضهم كال    
كَلَّا*نَّةَ نَِعيٍم ج   أي ال يدخل . 

وال مانع من توسيع الدائرة وأنها للزجر عما قبلها أو بعدها أو مـا              : " يقول الدسوقي   
  .)5("عهد من المخاطب وإن لم يفده الكالم 

وفي اعتقادي أنها وردت في القرآن أحياناً       ) الزجر(ولنتجاوز قليالً في استعمال كلمة      
 قبلها ، أو ما عهد من المخاطب وإن لم يفده الكالم ، ولم تأِت للزجر عما                 وأفادت الزجر عما  

بعدها إال ضمناً ، إذ األصل أنها لنفي ما قبلها ، ونقول ضمناً ألن ما بعدها عـادة إنمـا هـو       
 .سبب الرفض أو الزجر 

ـ    َأسـاِطير   قَـالَ ِإذَا تُتْلَـى علَيـِه آياتُنَـا   : قال تعالى. أحياناً) بل(ويكون مسبوقاً ب
ِلينلَى قُلُ     *الَْأوع انْل ركَلَّا ب      ونكْـِسبا كَـانُوا يِئـٍذ           *وِبِهم مموي ِهـمبـن رع ـمكَلَّـا ِإنَّه 

ونوبجحلَّم)6(    فمعنى ، )بـل ران    (ليست اآليات أساطير ثم تقف هنيهة لتكمـل         ) كال (... ،
 .ا أساطير وهو السبب الذي من أجله زعم الزاعم أنه

                                                
  .82 ، 19/81سورة مريم ) 1(
  .96/6سورة العلق ) 2(
  .122معاني الحروف ) 3(
 والجني  188 وتفصيله في المغني   325 والمفصل   162 والصاحبي   122 ومعاني الحروف    4/35الكتاب  ) 4(

  .245 والتسهيل ، 1/221 واإلتقان 577اني الد
  .1/200حاشية الدسوقي ) 5(
  .15-83/13سورة المطففين ) 6(
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واتَّخَذُوا ِمن دوِن اللَّـِه آِلهـةً        : وكثيراً ما يجيء الفعل بعدها داالً على االستقبال         
  .))1  كَلَّا سيكْفُرون ِبِعبادِتِهم ويكُونُون علَيِهم ِضدا*لِّيكُونُوا لَهم ِعزا 

 .فهو رد لما قبله وإثبات لما بعده في المستقبل 

إلى أربعة أنواع من حيث الوقف عليها واالبتداء بها ، فمنها ما            ) كال(م المرادي   ويقس
يوقف عليه وال يبتدأ به ، ومنها ما يبتدأ به وال يوقف عليه ، ومنها ما يجوز فيـه األمـران                     

  .)2(ومنها ما ال يوقف عليه وال يبتدأ به
 

 :في االستبعاد 
  .)3(نفيحرف يدل على النفي الضمني أو شبه ال: لو 

ولَو يَؤاِخذُ اللَّه النَّاس ِبما كَسبوا ما تَرك علَى ظَهِرها ِمن دابٍة ولَِكن              : قال تعالى   
 فقد امتنع الجـواب   ))4 يَؤخِّرهم ِإلَى َأجٍل مسمى فَِإذَا جاء َأجلُهم فَِإن اللَّه كَان ِبِعباِدِه بِصيرا           

  .)5( ، ولو وجد السبب لكان الجواب فاالمتناع إذن ليس مطلقاً في كل حاللفقد السبب
ولَو عِلم اللّه ِفيِهم خَيرا لَّأسمعهم ولَو َأسمعهم لَتَولَّـواْ وهـم             : أما اآلية الكريمة    

ونِرضعم )6(    ولـوا وال    يقتـضي أنهـم مـا ت       – كما يقول ابن أبي األصبع       – فظاهر اللفظ
أعرضوا والواقع منهم خالفه ، وإنما قلنا إن الظاهر يدل على أنهم ما تولوا وال أعرضوا ألن                 

في العربية أن يمتنع بها الشيء المتناع غيره في الموجب دون المنفى ، وعلـى               " لو  " قاعدة  
ـ                نهم هذا يكون إسماع هؤالء الكفار ممتنعاً المتناع علم الخير فيهم والتـولي واإلعـراض ع

ممتنعين المتناع اإلسماع ، وباطن الكالم الذي يصح به المعنـى يقتـضي وقـوع التـولي                  
 أن هؤالء لـو  –واهللا أعلم–واإلعراض منهم ، وكذلك كان ، وإنما كان ذلك كذلك ألن التقدير     

  .)7(أسمعهم اهللا لتولوا وأعرضوا فكيف وهو سبحانه لم يسمعهم ؟
 

                                                
  .82 ، 19/81سورة مريم ) 1(
  .578الجني الداني : انظر ) 2(
  .89 ، 86الدرر اللوامع ) 3(
  .35/45سورة فاطر ) 4(
  .2/137حاشية الخضري ) 5(
  .8/23سورة األنفال ) 6(
  .153ديع القرآن ب) 7(
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 : لو 
 :لها استعماالت و

  .)1(الفعل المضارع ردته إلى معنى الماضي" لو " قع بعد  إذا و-أ
                   شَـِديد اللّـه َأنِميعـاً وةَ ِللّـِه جالْقُو َأن ذَابالْع نورواْ ِإذْ يظَلَم ى الَِّذينري لَوو

 ، ويكـون جوابهـا      )3( ، ذلك أن إخبار اهللا عن المستقبل باعتبار صدقه كالماضي          ))2الْعذَاِب
: " يقـول الـرازي      . )4( وال يكون مستقبالً   – مضارعاً منفياً بلم     –فعالً ماضياً لفظاً أو معنى      

للماضي قلنـا   " إذ  " و.. " إذ يرون   " وهو مستقبل مع قوله     .. " ولو يرى   : " كيف جاء قوله    
وكل ما كان قريـب الوقـوع يجـري    .. إنما جاء على لفظ المضي ألن وقوع الساعة قريب       

  .)5("وقع وحصل مجرى ما 
 
 . إذا وقع بعدها المضي ردته إلى المستقبل -ب

 .. ولْيخْشَ الَِّذين لَو تَركُواْ ِمن خَلِْفِهم ذُريةً ِضعافًا خَـافُواْ علَـيِهم     : قال تعالى   
) لو(وجواب  "  ،   ))6 فَلْيتَّقُوا اللّه ولْيقُولُواْ قَوالً سِديدا     .. ويؤيد هذا صيغة األمر من بعد       

  .)7("إذا كان مثبتاً فاألكثر اقترانه بالالم 
     اربا الَْأدلَّووا لَوكَفَر الَِّذين قَاتَلَكُم لَوو ...)8(       الم التـسويف    "  ، وتسمى هذه الـالم "

ألنها تدل على تأخير وقوع الجواب عن الشرط وتراخيه عنه ، كما أن إسـقاطها يـدل علـى                   
التي ال تعمل من الناحيـة اإلعرابيـة ،          )9( أي أن الجواب يقع عقيب الشرط بال مهملة        التعجيل

  .)10( ")ما( الجواب بـيفوأكثر ما يسقط الالم إذا نُ"

                                                
  .181 والمكودي 8/155شرح المفصل ) 1(
  .1/97 ومعاني القرآن 2/165سورة البقرة ) 2(
  .1/68تفسير النسفي ) 3(
  .483شرح ابن عقيل :  وانظر 1/209حاشية األمير ) 4(
 " .إنما جاء على معنى المضي "  والظاهر أن الرازي يريد أن يقول 2/74تفسير الرازي ) 5(
  .58غاية الوصول :  وانظر 4/9 سورة النساء )6(
  .130 وجواهر األدب 265أوضح المسالك ) 7(
  .48/22سورة الفتح ) 8(
  .3/260شرح التصريح ) 9(
  .483شرح ابن عقيل ) 10(
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         واابتَجا اسوا مِمعس لَوو اءكُمعوا دعمسلَا ي موهعِإن تَد )1(       وقد يحـذف جـواب ، 
و يخوف منه أو لعلم المستمع به اسـتغناء عنـه واسـتخفافاً فـي     إذا جاء فيما يشوق إليه أ    " لو"

 *كَلَّا لَو تَعلَمون ِعلْم الْيِقـيِن        :  كقوله تعالى    )3(، وشرط الحذف مضي فعل الشرط     )2(كالمهم
 ِحيمالْج نولَتَر )4(   فس كل مذهب في تصور الدار اآلخرة محذوف لكي تذهب الن   " لو  "  فجواب ،

 .فجملة مستأنفة " ون الجحيم لتر" أما 
 

 :يا ليت 
 ، ويـذكر    )5( "لتمني ما هو بعيد المنال غالباً ، أو قريب اإلمكان قليالً          ) ليت(تستعمل  " 

ليت غداً يجيء ، أما قولـه       : بعض النحاة كاألشموني أنها ال تستعمل لما هو واجب ، فال يقال             
 ، لكننـي  )7( مع أنه واجب فالمراد تمنيه قبل وقته    ))6 ِدِقينفَتَمنَّواْ الْموتَ ِإن كُنتُم صا    : تعالى  

لست مع األشموني في رأيه ، ألنه قد تنتاب اإلنسان حالة نفسية معينة كأن يتشهى طلب شـيء                  
 .غداً فيقول ليت غداً يجيء ، وال بأس من االستعمال 

 الحياة األخرى ال    إذ إنهم وهم في شغل عن     " قبل وقته   : " أما اآلية ففي غناء عن تقدير       
يتمنون الموت أبداً بل ال يطيقون أن تطرق آذانهم كلمة الموت وهم عنه غافلون فساء عندهم في                 
الكراهية أن يكون قبل أوانه أو في أوانه أو بعد أواه بألف سنة ولهذا عرف ابن األثيـر التمنـي     

 ، ويقـول    )8(يكـون حصول األمر المرغوب فيه ، وحديث النفس بما يكـون وال            ) تشهي(بأنه  
  .)9( "وليس من شرط المتمني أن يكون ممكناً بل يقع في الممكن وغير الممكن" صاحب الطراز 

 بمعنى ال يوجد ، فالنفي قاطع فيها ، وإذ يقال إنها للتمني              "ليس" وليت أقرب شبهاً من     
نـي توقـع    ويجب أال يكـون للتم    " فإنما ذلك بشيء من التسمح ، وقد نقل الشمني عن المطول            

  .)10( "وطماعية في وقوعه وإال صار ترجياً

                                                
  .35/14سورة فاطر ) 1(
  .9/319 والقرطبي 2/337تفسير الطبري :  وانظر 1/331مجاز القرآن ) 2(
  .1/318مغنى اللبيب ) 3(
  .6 ، 102/5سورة التكاثر ) 4(
  .1/222 وحاشية األمير 346شرح الكافية ) 5(
  .2/94سورة البقرة ) 6(
  .1/271شرح األشموني ) 7(
  .4/367النهاية ) 8(
  .3/291الطراز ) 9(
  .1/288الدسوقي ) 10(
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 يقُوُل يا   *وِجيء يومِئٍذ ِبجهنَّم يومِئٍذ يتَذَكَّر الِْإنسان وَأنَّى لَه الذِّكْرى           : قال تعالى   
نـى البعيـد     ، أي أنه لم يقدم لحياته ما يشفع له في أخراه ، فهو يتم              ))1 لَيتَِني قَدمتُ ِلحياِتي  

 ! . أي بعد فوات األوان ؟ وَأنَّى لَه الذِّكْرى : المحال بدليل قوله تعالى 
ولَِئن َأصابكُم فَضٌل من اهللا لَيقُولَن كََأن لَّم تَكُن بينَكُم وبينَه مـودةٌ يـا                : وقال تعالى   

 .)3( فهو يقر ضمناً بأنه لم يفز لعدم اشتراكه في القتال))2 يمالَيتَِني كُنتُ معهم فََأفُوز فَوزا عِظ
 

 :هيهات هيهات 
وهيهات ، عندنا رباعية مكررة ، فاؤها والمها األولى هاء ، وعينهـا             " يقول ابن جنى    

: فكان قياسها إذا جمعت أن تقلب الالم ياء ، فيقـال            : " ويستطرد قائالً    . )4("والمها الثانية ياء    
 آخرهـا آخـر األسـماء      إال أنهم حذفوا الالم ألنها في آخر اسم غير متمكن ليخالف           .. هيهيات

عوض " هيهات"كن أن يقال إن األلف والتاء في        ، فعلى هذا قد يم    حان، وموليان ري: المتمكنة نحو 
  .)5(" صيغ للجمع بمنزلة الذين وهؤالءمن الم الفعل في هيهاه، ألن هذا ينبغي أن يكون اسماً

 :الستبعاد مظنة وقوع حدث ما ، وقد تتكرر توكيداً ، يقول جرير" هيهات " ل وتستعم
 )6(وهيهاتَ ِخلٌّ ِبالْعقَيِق نُواِصـلُه      فَهيهاتَ هيهاتَ الْعقَيقُ ومن ِبـهِ     

هيهـاتَ هيهـاتَ ِلمـا    : وقد تفيد النفي التام كما في قوله تعالى حكاية عن المشركين        
 .))7وعدونتُ
 

 :أبى 
– وهو مقبول بشيء من التجوز ، ذلك أنه قيل          )8(لقد ذكرت المعاجم أن اإلباء هو الكره      

  .)9("التي تعاف الماء والتي ال تريد عشاء ، واإلبل ضربت فلم تلقح: " األبية–ولعله األصل

                                                
  .24 ، 89/23سورة الفجر ) 1(
  .4/73سورة النساء ) 2(
  .5/73روح المعاني ) 3(
  .2/297الخصائص ) 4(
  .3/42 ، 2/298الخصائص ) 5(
  .236وفي أوضح المسالك " فأيهات أيهات  " 965 ص 38/22البيت لجرير في ديوانه ق ) 6(
  .23/41سورة المؤمنون ) 7(
  .2/296) أبي(القاموس المحيط ) 8(
  .10/3) أبي(تاج العروس ) 9(
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انيـة فـال   والفرق بين اإلباء والكره في األولى معنى التصميم على الرفض ، أما في الث 
كَفَرواْ ِباللِّه وِبرسوِلِه والَ يْأتُون الصالَةَ ِإالَّ وهـم   نكاد نحس تصميماً ، فقد تحدث اهللا عن قوم      

ونكَاِره مهِإالَّ و نِفقُونالَ يالَى وكُس )1(.  

: قـال اهللا  لما أنفقوا كمـا  ) أبوا(فهم وإن كانوا كارهين اإلنفاق إال أنهم ينفقون ، ولو   
      الْكَاِفِرين ِمن كَانو رتَكْباسى وَأب ِليسواْ ِإالَّ ِإبدجفَس)2(    فهو أبى ورفـض ولـم يـسجد هللا 

 .سبحانه وتعالى ، فكل إباء كراهية وال عكس 
 

 :االستثناء 
 :إالَّ 

 ، فقد نفيـت  اًسار الناس إال زيد: تكون تحقيقاً بعد النفي ، ونفياً بعد التحقيق ، كقولك    " 
 .)3("، فقد أثبت المسير لزيد من بين اإلخوةما سار إخوانك إال زيد: وتقول. مسير زيد مع الناس

وتكـون  .. ، وتكون محققة لفعل منفي عن اسم قبلها .. وتكون استثناء لقليل من كثير  
ـ  )4( ...وتكون بمعنـى لكـن   " ... بل " ، وتكون بمعنى .. بمعنى واو العطف     اً  ، وتقـع نفي

لـو كـان   :  معناه ))5 لَو كَان ِفيِهما آِلهةٌ ِإلَّا اللَّه لَفَسدتَا     : للنكرات العامة ، كقوله تعالى      
  .)6(فيهما آلهة غيره

 
 :عملها 

وإن كانت حرفاً ال تعمل الجر ألن عمل الجر بحروف تضيف معاني األفعـال              ) إالَّ(
  .)7(إلى االسم بعدها شيئاً بل تخرجه من النسبةال تنسب ) إال(إلى األسماء وتنسبها إليها و

 .وهي لهذا تعمل حسبما تكون من وجهي استعمالها 

                                                
  .9/54سورة التوبة ) 1(
  .2/34 سورة البقرة) 2(
  .7حروف المعاني للزجاجي ) 3(
  .135الصاحبي ) 4(
  .21/22سورة األنبياء ) 5(
  .7حروف المعاني ) 6(
  .2/144شرح األشموني ) 7(
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، وبالتالي نتعرف موقع    ) إال(ففي االستثناء المفرغ نحذف أداة النفي وشبهه مع حذف          
مة قليل بدل مـن      فكل ))1 ما فَعلُوه ِإالَّ قَِليٌل منْهم     : ما بعدها من اإلعراب ففي قوله تعالى        

 ) .فعلوه(واو 

وفي االستثناء المتصل وهو أن يكون المستثنى بعضاً مما قبله يجـوز نـصبه علـى          
 )2(االستثناء أو اتباعه لما قبله في اإلعراب وهو المختار والمشهور بأنه بـدل مـن متبوعـه               

 .ما قام أحد إال زيد أو زيداً : فيصح أن تقول 
 نصبه وإبداله والنصب أرجح ، إذا وقع بعد نفي أو شـبهه  وفي االستثناء المنقطع يجوز   

ما لَهم ِبِه ِمـن ِعلْـٍم ِإالَّ اتِّبـاع           : بشرط أن يصح إغناؤه عن المستثنى منه نحو قوله تعالى           
الظَّن)3(     بني تميم جواز نصبه وإبدالهلغة الحجازيين أن نصبه واجب ، ولغة        :  فهذا فيه لغتان ،
ِإالَّ اتِّبالظَّن اع 4( بالرفع ، وإن لم يصح إغناؤه عن المستثنى منه تعين نصبه عند الجميع(.  

ومنها أن الناصب مـا قبـل   " إال " وناصب المستثنى فيه أقوال كثيرة منها أن ناصبه        
" من فعل أو غيره بتعدية إال ، ومنها أن الناصب ما قبل إال مستقالً ، ومنها أن الناصب                   " إال"

والتقدير إال أن زيداً    " إال  " مقدرة بعد   " أن  " ، ومنها أن الناصب     " إال  " مضمراً بعد   " استثنى  
ومنها أن  " إال  " : " ال  " المكسورة المخففة مركباً منها ومن      " إن  " لم يقم ، ومنها أن الناصب       
 .الناصب له مخالفته لألول 

ي ، وقد ذكر بعض المتأخرين      وهذه أقوال أكثرها ظاهر البعد ، وأظهرها األول والثان        
قوالً آخر وهو أن المستثنى ينتصب عن تمام الكالم فالعامل فيه ما قبله مـن الكـالم بـدليل                   

وهـو مـذهب    : قـال   . وليس ههنا فعل ، وال ما يعمل عمله         . القوم أخوتك إال زيداً     : قولهم
  .)5(سيبويه وهو الصحيح

 
 :غير 

                                                
  .4/66سورة النساء ) 1(
  .238شرح ابن عقيل ) 2(
  .4/157سورة النساء ) 3(
  .515الجني الداني ) 4(
  .517 ، 516الجني الداني ) 5(
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" إالَّ"وقد تحمل   . أن تكون صفة    " غير  " ، وأصل   أن تكون استثناء    " إال  " اعلم أن أصل    
" إال"وللموصوف بـ   .  بها   يفاستثن" إال  " على  " غير  " فيوصف بها ، كما حملت      " غير  " على  

ـ    .أحدهما أن يكون جمعاً أو شبهه       : شرطان   الجنـسية  " ال" واآلخر أن يكون نكرة أو معرفاً بـ
" إال  " كيف يوصـف بــ      :  فإن قلت    ))1 ةٌ ِإلَّا اللَّه لَفَسدتَا   لَو كَان ِفيِهما آِله    : كقوله تعالى   

 .التحقيق أن الوصف إنما هو بها وبتاليها ، ال بها وحدها : وهي حرف ؟ قلت 

ولذلك ظهر اإلعراب في تاليها ، وإنما صح أن يوصف بها وبتاليها ألن مجموعهمـا               
 .يؤدي معنى الوصف ، وهو المغايرة 

أحدهما أن موصـوفها ال   : التي يوصف بها تفارق غيراً من وجهين         " إال" واعلم أن   
واآلخر أنها ال يوصـف  " . غير " جاءني إال زيد بخالف : يحذف وتُقام هي مقامه ؛ فال يقال  

  .)2("غير " عندي درهم إال جيد ، بخالف : بها إال حيث يصح االستثناء ؛ فال يجوز 

 ما قبلها ، وإن استثنيت بها أعربتهـا إعـراب           إن وصفت بها اتبعتها إعراب    ) غير(و
 )4()مغاير(صفة لما فيه من معنى اسم الفاعل أي         ) غير( ذلك أن أصل     )3(االسم الواقع بعد إال   

" وما جاءني أحد غير علـي       " بالنصب ،   " جاء القوم غير علي     : " واالستثناء عارض فتقول    
 .بالنصب والرفع 

 
 :دون 

دنا أي اقترب ومنه الدنيا ألنها قبـل        : " ن الغاية من الفعل     أداة تفيد معنى التقصير ع    
إذا كـان مـن     " أدنى  " و" دنى دنا ودناية ، والصفة دنيء أي ساقط ضعيف          : اآلخرة أو من    

  .)5(الخسة والعرب يقولون إنه لدانئ خبيث إذا كان ماجناً
:  ، ويقال    )6( أي صار خسيساً أو ضعيفاً     – بالضم   –وكذا الفعل دان يدون دونا وأدين       

 أي األقرب له أن يقطع شوك القتاد وال يصل إلى األمر ، فهـو تعبيـر                 )1("دونه خرط القتاد  "
 .يدل على النفي ضمناً 

                                                
  .21/22ة األنبياء سور) 1(
  .518 ، 517الجني الداني ) 2(
  .66ملحة اإلعراب ) 3(
  .5/39) غير( ولسان العرب 1/36 وشرح التصريح 127أوضح المسالك ) 4(
  .1/21معاني القرآن ) 5(
  .179) دون(مفردات الراغب ) 6(
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 ، واتخـذت    )3( من دون أن يفعل أي من غير أن يفعل         )2()غير(وقيل إن دون بمعنى     
قـام القـوم   : قول من دونك صديقاً فالذي يفهم من هذا أنه اتخذ من شخص غيره صديقاً ، وت          

  .)4(غير أن هذا ال يطرد) غير(دون زيد فالمعنى أن زيداً لم يقم فداللتها داللة 
 

 ) :حاش هللا(في التنزيه واالستعاذة 
نالحظ دخول الم الجر بعدها على لفظ الجاللة وحسب ، وذلك للعوض عـن األلـف        

 حـسن الحـذف كثـرة        وقد )5(وهي األصل على أرجح األقوال    ) حاشا(المحذوف تخفيفاً من    
  .)7( والتخفيف لطول الكلمة)6(االستعمال

هـو  ) حاش( ذلك أن األصل في مادة       )8(براءة من السوء وتنزيها   " حاش هللا   " وتعني  
 فهـي  )10(تنحـوا :  وتحوش عني القـوم  )9(احتوشوه ، أحاطوا به   : اإلحاطة والتجميع ، يقال     

 .تجمع من جهة أخرى 
ال (، و ) لـيس (آصل من االستثناء وكمـا أن       ) حاشا( في   النفي ، والنفي  ) حاش(وتفيد  

في باب االستثناء لما فيها مـن معنـى النفـي فكـذلك أدخلـت                أدخلت) عدا(و) خال(و) يكون
 .)11()حاشا(

وحاشا االستثنائية ضابطها أن يتقدمها كالم تام يخرج منه شيء ومعناها اإلخـراج             " 
  .)12("وهي مفيدة للتنزيه أيضاً 

                                                                                                                                     
  .289) دون(أساس البالغة ) 1(
  .1/103 والقرطين 1/35 وتفسير النسفي 1/361) دون(ارد  أقرب المو1/305) دون(المعجم الوسيط ) 2(
  .229) دون(المنجد ) 3(
  .1/469البحر المحيط ) 4(
  .84أسرار العربية ) 5(
  .6/290) حوش( ولسان العرب 2/53 وإمالء ما من به الرحمن 1/164اإلنصاف ) 6(
  .8/49شرح المفصل ) 7(
) حـوش ( والقـاموس المحـيط      61 والمكرر   145ة الطالب    وغني 1/161 واإلتقان   211جواهر األدب   ) 8(

2/281.  
  .206) حوش(أساس البالغة ) 9(
  .289) حوش(مقاييس اللغة ) 10(
  .8/47شرح المفصل ) 11(
  .1/132حاشية الدسوقي ) 12(
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ضربت القوم حاشا زيد ،     :  االستثناء فيما ينزه عنه المستثنى ، كقولك         وحيث يكون " 
) عـدا (فحاشا عندهم كــ  ... لفوات معنى التنزيه    " صلى القوم حاشا زيد     " ولذلك ال يحسن    

  .)1("إن جر ما بعدها كانت حرف جر ، وإن نصب كانت فعالً وهذا هو الحق ) خال(و

َأكْبرنَه وقَطَّعن َأيِديهن وقُلْن حاشَ ِللِّه ما هـذَا بـشَرا ِإن           فَلَما رَأينَه    : قال تعالى   
كَِريم لَكـذَا ِإالَّ مه )2(.  

فتعبير حاش هللا يفيد النفي ضمناً إذ المعنى اإلحاطة التامة الكاملة هللا ، أما نحن فال ،                 
شاملة اهللا جـل وعـال ونحـن ال    الذي يعرف قدر يوسف ويحيط به إحاطة      : أو بتعبير آخر    

 هل هو بشر ؟ هل هو ملَك ؟.. نعرفه بمثل تلك اإلحاطة والشمول 
 

 :سبحان اهللا 
مفرد ظاهر أو مضمر وهو مما       إلى واإلضافة النصب الزم التسبيح بمعنى مصدر )سبحان(

 .هم مصدر أو اسمب عنها، وقال بعضما ينو وأالجاللة  لفظ مع إال تقال ال العلماء قال .)3(فعله أميت

 ، وال يخفـى أن التعجـب     )4(بمعنى التنزيه فتفيد النفي أو التعجب     " سبحان"وفي القرآن   
 فيكون المتعجب منـه فـي   )5("مما خفي سببه ولم يعلم     " قريب الشبه من النفي إذا كان التعجب        

 .نظر المتعجب في حكم المستنكر 

 وردت بعـد كـالم      )6(  اللّه ولَدا سـبحانَه    وقَالُواْ اتَّخَذَ  : في قوله تعالى    ) سبحانه(و
: المشركين وقولهم أن هللا بنين وبنات ، فأغنت هذه الكلمة عن دحض شبهاتهم ، وقول اهللا تعالى            

                َُأق ِلي َأن كُونا يم انَكحبوِن اللِّه قَاَل سِن ِمن ديِإلَـه يُأمـا   َأَأنتَ قُلتَ ِللنَّاِس اتَِّخذُوِني ووَل م
على نفي الشرك باهللا وأن يكون صدر من المسيح         ) سبحانك( ، فقد دلت كلمة      ))7 لَيس ِلي ِبحقٍّ  

 .قول مثلما زعموا 

                                                
  .1/132حاشية الدسوقي ) 1(
  .12/31سورة يوسف ) 2(
  .1/164اإلتقان ) 3(
  .1/256تفسير الرازي ) 4(
  .3/184 النهاية )5(
  .2/116سورة البقرة ) 6(
  .5/116سورة المائدة ) 7(
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ولعل مما يوضح الصلة بينها وبين النفي أن الجملة المصدرة بها تكـون عقـب نفـي                 
: ا في قولـه تعـالى   صريح أو ضمني أحياناً ، أو يعطف عليها هي بنفي أيضاً أحياناً أخرى كم   

      شِْركُونا يمالَى عتَعاللَِّه و انحبةُ سرالِْخي ملَه ا كَانم )1( ،  "     ـا َأنَـاْ ِمـنماللّـِه و انحبسو
شِْرِكينالْم )2(.  

 سبحان الَِّذي َأسرى ِبعبِدِه لَـيالً      : تدل على التعجب أيضاً ففي قوله تعالى        ) سبحان(و
 فسبحان إشارة إلى األمر العظيم بعدها الـذي قـد      ))3 من الْمسِجِد الْحراِم ِإلَى الْمسِجِد اَألقْصى     

يكون فتنة للناس من فرط ما يتعجبون منه وقد ينكره البعض صراحة ، لكننـا ال نـستطيع أن                   
 ))4 ان اللَِّه رب الْعـالَِمين    وسبح : نفصل فصالً تاماً بين النفي والتعجب مثالً في قوله تعالى           

تعجب لموسى عليه السالم من ذلك وإيذان بأن ذلك األمر مريده ومكونه رب العالمين تنبيهاً على   
  .)5(أن الكائن من جالئل األمور وعظائم الشئون

 

 :تبارك اهللا 
) بـارك اهللا ت( ، و )6(يقال بارك اهللا فيه وله وعليه وباركه وبرك عليه أي دعا له بالبركة            

  .)7(ال يتعدى ذلك ما تذكره المعاجم) تفاعل(يتعدى و) فاعَل(أي بارك مثل قاتل وتقاتل إال أن 
صفة ) تبارك(أما في القرآن فتخصص   )8(به تفاءل :تبارك بالشيء : وفي غير القرآن يقال   

 .)9(ل إنه اسم فاعلقي تصرفه ولعدم الماضي بلفظ إال يستعمل وال ،وتنزه تقدس بمعنى تعالى هللا صليةأ
        الْخَاِلِقين نسَأح اللَّه كارفَتَب خَلْقًا آخَر َأنشَْأنَاه ثُم )10(     أي فتعالى أمره في قدرتـه ، 

 .علوه على كل شيء :  إذ يقال بركة اهللا )11(وعلمه
فمنبع البركة والنماء هو اهللا جل وعال غير أنه قد يستعمل الفعل مبنياً للمجهـول مـع                  

فال يفيد الدعاء وإنما يفيد الرد والدفع ، أو بتعبير آخر يفيد النفي الضمني فـ               ) في(ف الجر   حر
                                                

  .28/68سورة القصص ) 1(
  .12/108سورة يوسف ) 2(
  .17/1سورة اإلسراء ) 3(
  .27/5سورة النمل ) 4(
  .2/138الكشاف ) 5(
  .43) برك(أساس البالغة ) 6(
  .10/396) برك(لسان العرب ) 7(
  .3/293) ركب(القاموس المحيط ) 8(
  .1/161اإلتقان ) 9(
  .23/14سورة المؤمنون ) 10(
  .2/70الكشاف ) 11(



 36

كالم تقوله العرب للسائل تقصد به الرد عليه ال الدعاء ، وقد كثر في كالمهم حتى                ) بورك فيك (
 .جعلوه اسماً للرد والدفع 

رك ، وفيه معنيـان تزايـد      البركة كثرة الخير وزيادته ، ومنها تبا      " : يقول الزمخشري   
 فالكلمـة إذا تحمـل      )1( "خيره وتكاثره ، أو تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله            

 .اإلثبات من جهة والنفي من جهة أخرى أي أن غيره من المخلوقات ال يبلغون مبلغه 
 
 :معاذ اهللا 

 .كالم سبق نفي بها ويقصد مشتقاتها أو )2(-المعاجم في كما– لجأ أي )عاذ( كلمة تأتي
:  ، ويقـول الـرازي       )3( "اللجأ من متخوف لكاف يكفيه    " : وقد ذكر القاسمي أن العوذ      

  .)4("أعوذ باهللا يتناول دفع جميع الشرور الروحانية والجسمانية"
معاذَ اللِّه ِإنَّه ربي َأحسن      : وداللة معاذ اهللا على النفي الضمني تتضح في قوله تعالى           

مايثْو )5(    د ، ونفيه أن يأتي سلوكاً قبيحاً فقولة يوسف عليه السالم هذه تعبير عن رفضه الشدي ،
ولو قالها لقالت المرأة ، بل نعم وألف نعم وإنما استعصم باهللا لكيال تقهـره               ) ال(وهي أقوى من    

 .بسلطانها وهي الملكة األنثى 
 

 :برأ 
 الشيء ومزايلته أو بعبارة أخرى انفصال شيء        الباء والراء والهمزة ، التباعد من     : برأ  

 بروءاً أي شـفى ،      – بضم الراء    – ، ومنه برأ المريض برءاً أو يبرؤ         )6(عن شيء وتميزه عنه   
  .)7(وهو برئ إليك من حقك براءة وبروا وتبرؤا

اْ الْعـذَاب وتَقَطَّعـتْ ِبِهـم     ِإذْ تَبرَأ الَِّذين اتُِّبعواْ ِمن الَِّذين اتَّبعـواْ ورَأو         : يقول تعالى   
 اببُؤواْ ِمنَّا*اَألسرا تَبكَم مَأ ِمنْهرةً فَنَتَبلَنَا كَر َأن واْ لَوعاتَّب قَاَل الَِّذينو  ... )8(.  

                                                
  .2/102الكشاف ) 1(
  .352) عوذ( ومفردات الراغب 1/356) عوذ(القاموس المحيط ) 2(
  .2/153محاسن التأويل ) 3(
  .1/47تفسير الرازي ) 4(
  .12/23سورة يوسف ) 5(
  .1/54الفتوحات اإللهية ) 6(
  .1/23) برأ( لسان العرب )7(
  .167 ، 2/166سورة البقرة ) 8(
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 فإذا ما أخبر عن اهللا      )1(فتبرؤ التابعين هو انفصالهم عن متبوعيهم والندم على عبادتهم        
ِإنِّـي  : وقـال تعـالى   . دلنا ذلك على ما يحمله اللفظ من معنى التنزه          ) برئ(ه  عز وجل بأن  

      نوا الَ تَرى مِإنِّي َأر نكُمم ِريءب)2(   أي لست منكم وال أعمل عملكم، وكذلك ال يتخلى عنـا ،
) بـرأ (إحساسنا بداللتها على النفي الضمني حين استعمل القرآن اسم المفعـول مـن الفعـل               

 أي ليس فيهم ما     ))3ُأولَِئك مبرُؤون ِمما يقُولُون لَهم مغِْفرةٌ وِرزقٌ كَِريم        ديد في اآلية    بالتش
 .يقال عنهم من سوء وخبث 

                                                
  .1/473البحر المحيط ) 1(
  .8/48سورة األنفال ) 2(
  .24/26سورة النور ) 3(
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 المبحث الثاني
 دراسة تطبيقية على شعر رثاء شهداء انتفاضة األقصى

 
.  انتفاضة األقصى    سنحاول في هذه الدراسة أن نستشهد بنماذج من شعر رثاء شهداء          

 .ونبدأ بأساليب النفي حسب التدرج الذي أوردناه في الباب األول من هذه الدراسة 
 

 :النفي الصريح : أوالً 
 :ال 

ومعناها هو النفي المطلق ، ويأتي بعدها األفعال وكذلك األسماء فهـي مـع الفعـل                
سـماء ، فتـارة تكـون    المضارع تكون مهملة أي ال تعمل فيه وكذا الماضي ويأتي بعدها األ           

" ال"للجنس فتعمل في االسم النكرة بعدها مثل عمل إن بشروط كما وضحنا سابقاً ، وقد تعمل                 
عمل ليس بشروط كأن يكون اسمها وخبرها نكرتين ، وأال يتقدم الخبر على االسم وإن تقـدم                 

 .ال تعمل فيه ، وأال ينتقض نفيها بإال 
 :مهمل لنفي الجملة الفعلية قول أبي دجانة ومن أمثلة استعمالها في صورة حرف 

 َأنَا الَ ُأصدقُ َأن ِمثْلَك قَد يموتْ
  )1(َأنَا الَ ُأصدقُ َأن يعم الصمتُ فينا والسكُوتْ

 :وكذلك إذا دخلت على األسماء وتكررت فأيضاً تهمل كقول صالح فروانة 
 وروِحي لَم تَكَد تَشْدو

 دْلَأغَاِريى اَألوواله 
 فَتُهنَا في دروب األرض

 - كُلِّ اَألرِض -
 )2(الَ سيفٌ والَ ِمعوْل

 :بحرف الجر ، قال الدكتور محمد البع " ال " وتهمِل أيضاً إذا اقترنت 
ارذا عِحيِد هةَ التَّوتْ ِبال خجٍل          يا ُأمِكباُؤنَا سِدم3(و( 

                                                
  .1/12اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء ) 1(
  .1/16مفردات فلسطينية ) 2(
  .13أناشيد المقاومة ) 3(
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 :ية للجنس قول الدكتور جابر قميحة ومن أمثلة ورودها ناف
ــراً مياِمينَــا  يا ِفتْيةٌ رصـدوا ِللَّـِه َأنْفُـسهم         فبــايعوا ربهــم غُ
       سبيٌل ال بـديَل لَـه ادتُ  قَالوا الِجهونَا والْماِنيى َأممَأس 1(في اهللا ِمن( 

 :وقد تأتي زائدة كما في قول سليم الزعنون  
 )2(الَ لَيس ِفيـه تَـَأخْر وتَخَلُّـفٌ         ثٌ ِباَألرِض منْـزِرع بهـا     متَشَب

 :وأيضاً يبقى معناها لمطلق النفي كما يقول رامي سعد " ال " وقد تتكرر 
وممِه الْهتْ ِفياظَمتَع كلَيِني عزح 

الْغَشُوم عجلَقَ الْومتَعو 
 موبقَيتَ في الْموِت الْمعلِّ

  .)3(الَ عزاء وال ِلقَاء وال نُواح
 

 :ليس 
تستخدم لنفي الحال أو لمطلق النفي أي للنفي في جميع األزمنة وذلك حسب الجملـة               

 :الواقعة بعدها ، يقول الدكتور محمد البع 
 نم سِعيداً فـي ِجـواِر اَألنِْبيـاء         سوفَ تَبقَـى يـا شَـِهيداً بينَنَـا        

ــ ــك جنَّ ــةٌلَ ــستْ جنَّ لَياتٌ و        اءماً في الـسيِن حيالْع رقَِري 4(نَم( 

هنـا لمطلـق النفـي      " ليست  " ينفي أن تكون للشهيد جنة واحدة بل جنات كثيرة ، و          
 : وكذلك في قول الدكتور جابر قميحة 

 )5( ِرثَـاء  شَاِمخٌ عـز َأن يِفيـه       فَهو عـالَء  " ياِسين  " لَستُ َأرثي   
 :ويقول سليم الزعنون 
حوو ِمنْه رمتَس مالِْجس نقْتُلُوي 
نُوحِكي يبي نم مونَا الْيِفي س6(لَي(.  

                                                
  .1/26سين في عيون الشعراء اإلمام الشهيد أحمد يا) 1(
  .125نجوم في السماء ) 2(
  .69تراتيل ) 3(
  .66أناشيد المقاومة ) 4(
  .1/28اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء ) 5(
  .145نجوم في السماء ) 6(
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فهو مرتبط بـذكر اليـوم ،   " اليوم " وهي هنا لنفي الحال بدليل قول الشاعر ليس فينا   
 .الحال فجاءت اليوم مع ليس للتعبير عن الغير من النفي في 

 :ويقول أحمد الريفي 
 ِمنْه وسوفَ يِسيُل ِمن فَِمك الـدم        ستَذُوقُ طَعم الْموِت لَستَ ِبهاربٍ    
ــالً  ــلَّ مجلَّ ــاك ذُال َأن تَظَ  )1(ِبالْعاِر لَيتَك يـا مغَفَّـُل تَفْهـم         وكَفَ

 

 :ما 
 على الجمل الفعلية وال تترك أثراً علـى   وهي تشبه ليس في النفي ، وهي أيضاً تدخل        

األفعال ، وتدخل على الجمل االسمية واعتبرها البعض بأنها تعمل عمل ليس إذا كان معناهـا            
  .)2(كمعناها ولكن بشروط

على الجملة الفعلية وال تعمل فيها سوى النفي كقـول الـدكتور         " ما"ومن أمثلة دخول    
 :محمد البع

ـ     ضَأر ـروا نُطَهماً  قُوـرمنَا ز         والْكَِلـم عمـِدي الـدجي ادا عم 
ــا   ــود ِعزتَن ــد يقُ ــذا الْقَِعي ــم    ه ــم لَم ــوك فَكُلُه ــا المل َأم 
 )3(هالّ عموا وَأصـابهم صـمم       ِللْقَصِف ما نَظَروا ومـا سـِمعوا   

 :لدكتور جابر قميحة أما دخولها على الجملة االسمية وعملها عمل ليس قول ا
 )4(مــا ِلجــرٍح ِبميــٍت ضــراء  من يهن يـسهُل الهـوان عليـه       

 

 :الت 
كثيراً " الت  " وهي أيضاً من حروف النفي ، وتشبه ليس أحياناً في العمل ، ولم تذكر               

 .في شعر رثاء شهداء انتفاضة األقصى 
 :قال الدكتور جابر قميحة 

 )5(ِفي هنَاٍء فـالتَ ِحـين نجـاء      ن فَاجُئوكُم ِنيامـاً   فَاحذَروهم ، إِ  

 .وهي لمطلق النفي " ليس " والت هنا بمعنى 

                                                
  .1/84مواجهات ) 1(
 . من هذا البحث 9في في ص " ما : " انظر ) 2(
  .9أناشيد المقاومة ) 3(
  .1/29اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء ) 4(
  .1/29اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء ) 5(
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 :وقال سليم الزعنون 
ــد   واُهللا يحِمي معـشَراً صـبروا      ــصامه لُ ــدوُ خَ ــذَا الع ه 
 )1(غَابِت اُألسد . .تَْأِتي الثَّعاِلب     ِإنِّى صبرتُ والَتَ مـصطَِبراً    

 .بمعنى ليس " الت " أي إني صبرت ولست مصطبراً وهنا 
 

 " :لم ، لما : " النفي في الماضي 
 .حرف نفي يقلب زمن المضارع إلى الماضي لذلك يقال حرف نفي وجزم وقلب  : لم
  .)2(كذلك حرف نفي ال يفيد في العربية إال المضي ، والتوقع فيه غالب ال الزم : لما

كثيرة في شعر رثاء شهداء انتفاضة األقصى كقـول         " لم  " واألمثلة التي وردت فيها     
 :عبد الكريم العسولي 

 يرِمي فَريستَه ِبشَر ولَظَا
 متَلَذََذَاً في قتل فَرٍخ
 لم يغرد في الفضاء

ِطرولم ي 
 بسام كُنْتَ كَشَمعٍة

 كأمومٍة
 )3(.كحمامة 

 : أيمن العتوم ويقول المهندس
 )4(روحك لم تُغْتَْل ولم تُصبِ     ِبَأن  وِإن كَفَّاً قَِد اغتَالَتْك ما عرفَـتْ     

 :فلم ترد إال قليالً كقول خليل عمرو " لَما " أما  
 ِليزِينُوا أمـراً فكُنْـتَ الْحـاِذرا      ومشَى والةُ الغَم كُـلٌّ واِعظـاً     

ـ     ا تُباِل ِلمِلنـاً    لَمعم تَكَالَـب اً      نكَـاِبرِللِْقتاِل م درِب جر5(ِللْح( 

 
 

                                                
  .44وهكذا نطق الحجر ) 1(
  .1/286حاشية الدسوقي ) 2(
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 :وقال الدكتور سعد الغامدي 
 هم قَتَلُوِك يا سارة
 ولَما تَبلُِغي العاميِن

 حالمةً
 الَماَألح فَكطَر ه.. تُالَِزمارنَو 
 ولما تُدِركي َأن اَألذَى

لْعِض يمفي اَألرنُه 
 )1(فهم ضاعفُوا ِفي الناِس َأوزاره

فهنا جاءت لما مع الفعل المضارع فحولت زمنه إلى الماضي لما تبلغي أي لما تبلغ بعد                
 .وكذلك لَما تدركي أي لما تدرك بعد 

 

 :لن 
تنفـي  " ال  " حيـث إن    " ال  " حرف نفي ونصب واستقبال ، وهي أشد توكيداً للنفي من           

 .تنفي المستقبل البعيد " لن " قبل القريب ، أما الحال والمست
 :قال األرفادي 

 )2(ِفي الدجى الظُّلُماتُ  ادلَهمتْ مهما  جلَّ المصاب ولن تَِلـين قَنَاتُنَـا      

 :ويقول صالح فروانة  
 لَن يفِْلح اجِتياحكُم َألرِضنَا

 لَن تَشْطُبوا وجودنَا
 صدوِركُمفِإنَّنا علَى 

 )3(ستَخْرجون ِمن ِبالِدنا
 .وكما أسلفنا لنفي المستقبل البعيد " لن " وهنا يؤكد الشاعر على النفي باستخدامه 

 .في موضع واحد وذلك لتأكيد النفي " لن " و" ال " وقد تستخدم 
 :قال سليم الزعنون 

 سحاباً َأمطَرتْ حجرا  .. ها  َأما تَرا   والْكُلُّ يحِمُل َأحجـاراً تُزلِْزلُـه     
     مهاِعبدي أعداء كِْسفَ الشمسي ا      لَنرخِْسفُوا القَمي اللئيِم وال لَن 4(ِحقْد( 
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 :بل 
وقد وضعت ضمن النفي الضمني ، أي تتضمن معنى النفي ويفهم من خالل السياق أي               

 .ون لترك شيء من الكالم وأخذ غيرهط فيه وتكتأتي لتدارك كالم غل" بل " ليس نفياً صريحاً ، و
 :نفي فيثبت ضده لما بعدها، ويؤكد نفي ما قبلها كقول حمد بني عودة" بل"وقد يتقدم 

 )1(بل ماتَ كلَّ مـداِهٍن متَـواِني        ما ماتَ من ضحى لعـزِة ِديِنـهِ       

الحكم لما بعدها ،    وقد يتقدمها إيجاب فيكون ما قبلها في حكم المسكوت عنه ، ويثبت             
 :قال خضر أبو جحجوح 

      األنـوار ـكهجياسين زانَـتْ و   ارــر اِإلصو ــان ــز واإليم  والِع
 )2(والْفَجر تَنْشُقُ ِعطْره األسـحار      بْل َأنْتَ ِزدتَ النُّور نُوراً يزدِهي      

 :وقال الدكتور كمال غنيم 
ينالنَّاِئح عومفَّتْ دٍةجمسِبب  

 سكَبتْ يقيناً؛
 )3(بْل عِبيراً مْؤِمنَاً

 .في حكم المسكوت عنه ، وما بعدها ثبت الحكم له " بل " فكان ما قبل 
 

 :أم 
وهي نوعان المتصلة والمنقطعة ، فالمتصلة هي المعادلة لهمـزة التـسوية أو لهمـزة               

التي " بل " لها إحدى الهمزتين وتكون بمعنى المنقطعة هي التي ال تكون قب" أم " االستفهام ، لكن  
مـشكوك  " أم  " متيقن الوقوع وما بعد     " بل  " تفيد اإلضراب ، وتفيد النفي ضمناً غير أن ما بعد           

 .فيه وهو ليس النفي طبعاً لكنه درجة بين النفي واإليجاب 
 :قال عبد الرحمن العشماوي 

ــا ؟  هْل أََبصرتْ َأجفَان َأمريكا الْلَظَى     ــك اَألجفَانَ  )4(َأم َأنَّهــا ال تَمِل

التي لإلضراب ، فالشاعر يستفهم استفهاماً إنكارياً ويقـول هـل           " بل  " بمعنى  " فأم  " 
أم أنها أي بل أنها ال تملك األجفانا ، فهو يؤكد أنها            : أبصرت أجفان أمريكا اللظى ؟ ثم يقول        

 " .بل " التي بمعنى " أم " الضمني في ال تملك األجفان ويحمل ذلك في طياته النفي 
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 :ويقول صالح العمري 
 )1(!أم هل خُِلقْنَا ِلتَفْريٍخ وتَسِميِن ؟       ما بالُنَا ما حِفظْنَا عهـد خَاِلِقنَـا       

، وتـدل علـى     " بل هل خلقنا لتفريخ وتـسمين       " أي  " بل  " بمعنى  " أم  " وهنا أيضاً   
هل خلقنا لتفريخ وتـسمين    " بل  " أي  " أم  " حفظ عهد خالقنا    اإلضراب ، ففي قول الشاعر لم ت      

 .وفيها النفي الضمني 
 

 :أو 
آصل منها " بل " غير أن إفادتها اإلضراب مختلف فيه بين النحاة فـ      " بل  " تشبه  " أو  " 

معان عدة منها كما ذكرنا اإلضراب ، والـشك         " أو  " ولـ  " . أم  " في إفادتها اإلضراب وكذلك     
بمعنى حتـى ،    " أو  " م ، والتخيير ، والتقسيم والجمع المطلق ، واالستثناء وتكون أحياناً            واإلبها

 " .أو " لكن ذلك كله حسب العبارة التي ترد فيها 
ولن نتطرق لجميع المعاني السابقة لكن سنأخذ منها ما يفيد معنى النفي الضمني كما ورد 

 .في شعر رثاء شهداء انتفاضة األقصى 
 :عمرو قال خليل 

        هـُل اإللَـِه وِسـرالَ َأتَـى َأجا        لَوغَـاِدر كِّنمأو ي حمسا كَان ي2(م( 

والمعنى ما كان يسمح وما كان يمكن غادراً        " الواو  " بعد الجحد تكون بمعنى     " أو  " فـ  
 .في طياتها النفي الضمني " أو " فحملت 

 :ويقول أيضاً خليل عمرو 
 )3(َأوعاهةٌ قَعدتْ وكُنْتَ القَـاِهرا      اِطر ِبـك َأحـدقَتْ    ما َأقْعدتْك مخَ  

أضرب عما قبلها ويؤكد نفي ما قبلها ، وثبـت ضـده لمـا              " بل  " بمعنى  " أو  " فهنا  
. بعدها لكنه بالرغم من ذلك كان الشيخ اإلمام أحمد ياسين القاهر لهذه العاهة بصبره وجلـده                 

 .والواو أداة واسعة المعاني ففيها مطلق الجمع " او الو" بمعنى " أو " وقد تكون 
 :وقال سليم الزعنون 
  سطِفَئ الشّمي لَن  تْهبصوع اكأو  باَر غِْلبي رحا الْبا موِر من شَادز4(الج( 
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فهنا لن يطفئ الشمس باراك وعصبته إال أن يغلـب          " حتى  " و" إال  " بمعنى  " أو  " فهنا  
 . حتى يغلب البحر ما شادوا البحر أو

لنفي إطفاء الشمس من قبـل بـاراك        " أو يغلب البحر    " فحتى هنا تفيد االستثناء ، فهنا       
 .وعصبته 

 :عبد الخالق العف . ومن ذلك قول د
 لم يبقَ شَيء يخْسروه

 ِسوى الْمتَاه
 )1(َأو َأن تُذَلَّ ِبساحِة السلِْم الْجباه

 :بهام كما في قول الشاعر الذي أطلق على نفسه ابن خان يونس تفيد اإل" أو " و
 )2(أو يقْلَع الزيتُون َأصـِلي البلَـد        !هل يقْتُُل اَألطْفاَل شعب منْتَقَى؟     

 " .أو " وهنا المتكلم يعلم ذلك لكنه يبهمه على المخاطب باستخدامه 
 

 " :لكن " النفي بـ 
بين كالمين متغايرين نفياً أو إيجاباً ، ويعنـي ذلـك أن            وهو حرف استدراك لتوسطها     

تنسب حكماً السمها ، يخالف المحكوم عليه قبلها ، كأنك لما أخبرت عن األول بخبر خفـت أن                  
 .يتوهم من الثاني مثل ذلك ، فتداركت بخبره ، إن سلباً ، وإن إيجاباً 

بتدأ وترفع الخبر ، وتـأتي      فتنصب الم " إن وأخواتها   " تأتي مشددة وتعمل عمل     " لكن  " 
في الرجوع " بل " أيضاً مخففة بحذف إحدى النونين المدغمتين ، وتكون في هذه الحالة أشبه بـ        

 .عما أصاب أول الكالم 
 :يقول صالح بن محمد الصملة 

      ـهمزع لكن بالَه الشَّيع نا        يا ماراألشْـر ِعـبرـاً يماً قَِويزع 
  ــشَي ــاً ِل بجع ــه ــٍد لَِكنَّ قْعا        ٍخ مارـصاَألم لِْهـبـٍه يجالِل وِبج 
 )3(ِبالشَّيِب لكـن هيبـةً ووقَـارا        نَفْسي الِْفـداء ِلطَلْعـٍة ِمبيـضةٍ       

فيهما تفيد االستدراك ، فالحكم على ما بعـدها يخـالف           " لكن  " البيتان األول والثاني    
 اعتالء الشيب رأس اإلمام الشهيد أحمد ياسين ، لكن عزمه           المحكوم عليه قبلها ، فبالرغم من     
 .وإصراره يرعب الكفار واألشرار 

 .يلهب البالد  لكنه بوجهه الوضاءفالشاعر يتعجب من شيخ مقعٍد: في البيت الثانيوكذلك 
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:  أصاب أول الكالم حيث قال الشاعر      الرجوع عما " بل  " معنى  " لكن"الثالث تفيد   والبيت  
 .هيبة ووقار " بل " أي " لكن "  أضرب عن ذلك ألنه قد يكون غير محمود فقال يا لشيب ثم

 
 :المخففة " لكن " 

أيضاً قد يأتي بعدها أفعال ولم تعمل شيئاً فيها من الناحية اإلعرابيـة ، يقـول غـازي                  
 :القصيبي 
 ما الْقَوهتْنَا! َأيم نحن 

اءرنَا الْغَبمأِنفَتْ أن تَض لِكنو 
 قُْل آلياِت يا عروس الْعوالي

قْلَِتِك الِْفداءٍن ِلمس1(كُلُّ ح( 
أي رفـضت أي  " أنفت " لكن تحمل في طياتها النفي الضمني ، وأكد ذلك بقول الشاعر      

 .بل رفضت 
 :ويقول خالد الوقيت 

     طُـهحيي سِخ لَـينَا ِبالشَّيابصمنِْطـقُ ا      ومِب وُل الْخَِطياءِ قَورلـشَّع 
       ـهجوَؤاُل مـأُل والـســاِء  لَكنِّي َأس َؤسادِة الرــس ــا وال  )2(ِلملُوِكنَ

من الخطباء والـشعراء أن يفيـه   فهنا بعد أن استشهد اإلمام أحمد ياسين لم يستطع أحد           
 ، ثم يستدرك الشاعر بالسؤال الموجه للزعماء والرؤساء ماذا فعلوا ؟حقه

 

  " :كال" النفي بـ 
وهي من ضمن ما يستعمل للنفي الضمني ، وتفيد الردع والزجر والنفي ولم تأت للزجر              
عما بعدها إال ضمناً ، واألصل أنها تنفي ما قبلها وأقول ضمناً ألن ما بعدها عادة إنما هو سبب                   

 .الرفض أو الزجر 
 :يقول خالد الوقيت 

 ِهـين اَألرجـِل الـشَّالَّءِ     أمسى ر   َأيسر شَـارون ِبمقْتَـِل َأشْـيبٍ      
      هـرمع ِددمف يوتي سوم ظُناءِ       َأيحمِة الـسعالـشِّر بر3(كَالَّ و( 
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أفادت الردع والزجر وأنها نفت ما قبلها ، ألن موت الشيخ اإلمـام أحمـد               " كال  " فـ
 .ياسين لن يمدد عمر شارون 

ها ، وكأن التقدير بعدها كال لم يمدد عمر شارون          أفادت النفي ضمناً لما بعد    " كال  "فـ
 .بمقتل الشيخ ورب الشرعة السمحاء وهو توكيد للنفي الضمني بالقسم 

 
 :النفي باالستبعاد 

 ) :لو(النفي بـ 
الفعل الماضي ردتـه إلـى   " لو " وهو حرف يدل على النفي الضمني ، فإذا وقع بعد        

 .لمضارع ردته إلى معنى المضي الفعل ا" لو " المستقبل ، وإذا وقع بعد 
 :يقول خالد الوقيت 

 ورسمتُها فـي لَوحـِة الـشُّهداءِ        ِإنِّي بذَلْتُ ِلكَي تُعـزي مهجِتـي      
 )1(فَتَقَبِلي إهـدائي  .. كَي تَسعِدي     لو كنت أملك َألْفَ نَفْـٍس ِبعتُهـا        

ـ          نفي لالستبعاد أي أنني ال أملك       " لو" لو كنت أملك ألف نفس ، هذا بعيد ومستحيل ف
 .ألف نفس ، فالشاعر يتمنى أمنية بعيدة الحصول 

 :وقال رامي سعد 
 لَو تَصرخُ الجدران ِمن فَرِط اَألذَى

 ِمِن َألَِم الْقَذَىاَألجفَان لو تَنْطقُ 
 لَكَان َأصبر ِمنْهما

 الْقَاِئمةسحقَاً ِلِتلْك الْموِبقَاِت 
حلْمسالس وا ِسالحفَعقَاً ِلمن ر 

 )2(َأو باعوا الدماء مساِومة
لو تصرخ الجـدران    : فجاءت لو مع المضارع فردته إلى الماضي ، ففي البيت األول            

وجاء الجواب مقترنـاً بـالالم      .. طبعاً هذا نفي ضمني يفيد االستبعاد وكذلك لو تنطق األجفان           
 .على تأخير وقوع الجواب عن الشرط وتراخيه عنه وتسمى الم التسويف وتدل 

 

 
 

                                                
  .1/30اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء ) 1(
  .71تراتيل ) 2(
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 " :يا ليت " النفي بـ 
من ضمن األدوات التي تستخدم للنفي الضمني وتفيد االستبعاد ، أي بعد المنال             ) ليت(

 .والوصول إلى ما يراد 
 :قال الدكتور محمد البع 

ــد كُلُّــ   وقَفَ الزمـان ِلِفعِلـِه عجبـاً      خٌ قَِعيــي ــممشَ  ه شَ
        اِن لَـهـدِري ال يتَ ِشعيا لَي         مِشي لـه قَـدلُو ، والَ تَم1(تَع( 

ينفي الشاعر ضمناً أن شعره ينفع شيئاً ، ألن الشيخ مشلول اليدين والرجلين فال تعلو له                
 .يد ، وال تمشي له قدم 

 :وقال أحمد الريفي 
     مغْـرمو ـشْتَاقٌ ِإلْيـكغَ   ِإنِّي لَم ِبك    غَرقَاِمك ًأصم نَأنِّي م ري 

 في الخُلِْد جارك يا َأِخي  لَيتَِني يا 
 

 ِعنْد    َأنْظُر ِهكجو وِة نَح2(اَألِحب( 

فالشاعر يقر ضمناً أن مراده وأمنيته بعيدة الحصول والحدوث حتى يجتمع مع الـشهيد               
 .وتعالى في الجنة ألن ذلك ال يكون إال بإذن اهللا سبحانه 

 

 :هيهات هيهات 
 .بعد، أو الستبعاد مظنة وقوع حدث ما، وقد تكرر للتوكيد وتعني للنفي الضمني، تستعمل

 :قال خالد يحيى 
  قُودِر  وياٍس فـي    سما حِتهرـِسيم 

 
ــارِ    راٍر وَأطْهــَأح ــور ب  دم طه

 َأحـصرها  لَستُ فيها النَّماذج هِذي 
 

 )3(َأشْعاِري اُألسِد جِميع تَحِوي هيهاتَ 

استعمل الشاعر هيهات للنفي ضمناً ، واستبعاد مظنة الحدوث أي ال يستطيع أحـد أن         
 .يشمل بشعره جميع القادة ، وفرسان القتال والمقاومة 

 :وتقول الشاعرة منال درويش 
 يد ِبقَاِتـٍل مغْتَابـا    تَدعو الـشَّهِ    هيهاتَ يا من تَستَِغلُّ ِدماءنَـا     

 يا ُأمةَ الِْملْياِر هْل ِمن رجفَـةٍ       
 

 )4(الضِمير وتُشِْعُل اَأللْبابا   تُحيي 

وهيهات أيضاً هنا للنفي الضمني وتعني بعد الحصول على المراد في اسـتغالل دمـاء                
 .الشهداء للمساومة والتنازل 

                                                
  .8أناشيد المقاومة ) 1(
  .1/9 ومواجهات 1/14اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء ) 2(
  .2/26اسين في عيون الشعراء اإلمام الشهيد أحمد ي) 3(
  .1/382مختارات من شعر انتفاضة األقصى المباركة ) 4(
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 :ل هارون الرشيد وقد تكرر هيهات للتوكيد كما في قو
 دمحم ..كاءرِضي وفَ تَموالُنَا سيَأج 

 تَمِضي وراءك زحفاً ومداً إلى الْقُدِس
 تُقِسمو ..ِضعي الَ لَن كثَْأر 

 )1(هيهاتَ يهدا.. وحقُك ، هههاتَ 
 

 :َأبى 
 .وهي بمعنى الرفض ، واستعملت ضمن النفي الضمني 

 :ل سليم الزعنون يقو
 َأحالمنَا ال نُـولِّي مطْلَقـاً دبـرا         ذُدنَا عِن اَألرِض جباِرين تَحِملُنَا    

ــذَِكرنَا  ــراء تُ ــشِّجاِعيةَ الغَ  ِإن ال
 

 )2(والخَورا الْيْأس تَْأبى الشَّجاعةُ ِفيها 
 .ى أي ترفض بشدة تأبى اليأس والخورا ، أي ترفض اليأس والضعف ، وتأب

 :ويقول الدكتور كمال غنيم 
 الْوضيَئةَ في مضاء   بسمتَك فَرسمتَ  كم لَهفَـتْ علَيـك قُلُوبنَـا      ! اَهللا  

ــطُراً  ل َأسجــس ــتَ ِإالَّ أن تُ يوَأب 
 

    ـاءِم اَألنِْبيزا ِفي ِسفِْر عتَخُطَّه3(و( 

 .في وأبيت هنا تحمل أيضاً الرفض والن
 

 :االستثناء 
 :إال 

فيوصف بها ، وإال تكون تحقيقـاً       " غير  " أن تكون استثناء فقد تحمل على       " إال  " أصل  
 .بعد النفي ، ونفياً بعد التحقيق 

 :قال حسن الباش 
 إلى الصدِر الحنُوِن وِصيِتيضمي 

 قُوِمي اهِتِفي في كُلِّ زاِويٍة زحفَ
رالشَّر 
 هِتِفي نَطَقَ الشَجرقُومي ا

رَأشَْأ إال الْقَد 4(َأنَا لَم( 
                                                

  .69قصائد فلسطينية ) 1(
  .137نجوم في السماء ) 2(
  .101 ، 100جرح ال تغسله الدموع ) 3(
  .1/80مختارات من شعر انتفاضة األقصى المباركة ) 4(
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فقد أثبت الحدث بعد النفي فالشاعر أثبت المشيئة للقدر أي هللا سبحانه وتعالى ، فهذا من                
 .ضرب التحقيق بعد النفي 

 :خالد حماش الدكتور أما النفي بعد التحقيق كقول 
     هِفي نتَ مكَيوقد َأب ابصلَّ الْمــا  اج هنَاِعي ــكنِْعيِإذَا ي 1(إالّ اللئــام( 

وهنا قد تكـون وصـفاً ألن       " إال اللئام   " فهنا نفي بأن اللئام لم يبكوا بدليل قول الشاعر          
 .مقامه " إال " موصوفها لم يحذف بل قامت 

 فهنا حملـت إال   . ألن مجموعهما يؤدي معنى المغايرة    " إال اللئام "والوصف بإال وبتاليها    
 .على غير 

 

 :غير 
فيستثنى بها ، وإن وصفت بها أتبعتها " إال " أصل غير أن تكون صفة ، وقد تحمل على        

 " .إال " إعراب ما قبلها وإن استثنيت بها أعربتها إعراب االسم الواقع بعد 
 :قال هشام غانم 

نح     دعي اِد ولَمإلى الِْجه اصصالر  
 

 )2(ِس تُواِصـلُ  غير البناِدِق بالْحما   

 :ويقول الدكتور عبد الخالق العف 
 ما حك جلْدك غير ظُفِْرك يا َأِخي      

 
 )3(فَاعمد إلى نَاٍر تُثَـار بَأزنُـِدي       

 .وكذلك هنا غير ظفرك أي إال ظفرك وتفيد االستثناء وهي من ضمن النفي الضمني 
 :كمال غنيم الدكتور ويقول 

 إنَّا نَراك! 
 ظُلْمِة الْلَيل الْبِهيِم يحِِيطُنَافي 

 والْماء جفَّ ِبداِرنَا
 )4(إذْ لَيس يوِمض غَير ناٍر حِريقَنَا

 أي ال تضيء الحريق إال النار. 
 

 :دون 
وتأتي ضمن النفي الضمني والذي يفيد التقصير عن الغاية من الفعل ، وأيـضاً تـأتي                

 " .غير " بمعنى 

                                                
  .1/33اء اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعر) 1(
  .1/366مختارات من شعر انتفاضة األقصى المباركة ) 2(
  .85شدو جراح ) 3(
  .92جرح ال تغسله الدموع ) 4(
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 :عودة قال حمد بني 
 وشَِربتُ ِعلْم الديِن فـي َأوطَاِنـه      

 
 ِمن دوِن تشتيٍت ِمـن الـشَّيطَانِ       

         لُـهَأه ـارـٍت ِخييتَ في بزهج 
 

 عين اإللَـه رعتْـك فـي ِإتْقَـانِ         
ــلٍ   ــاِء دون تَواك لْيــتَ ِللْع طُِلبو 

 
 )1(عزام قَادك في ذَرى اَألفَغَـانِ      

 .أي من غير تشتيت من الشيطان " دون تشتيت "  األول من فالبيت
 .للعلياء بغير تواكل طُلب وكذا البيت الثالث بأن الشهيد 

 :ويقول صالح فروانة 
 ينْدر َأن تَذْكُرك اُألمةُ

 في َأياِم شَداِئِدها
عزاء نود 

شْفَعطٍْف ال يٍل من عقِليو 
 )2(وبعِض رثاء
 .أي بال عزاء " دون عزاء " تحمل في طياتها النفي الضمني " دون " فـ

 

 :حاش هللا 
وتعني براءة من السوء وتنزيهاً ، وحاشا االستثنائية يتقدمها كالم تام يخرج منه شـيء               

 .ومعناها اإلخراج وهي مفيدة للتنزيه أيضاً 
 :يقول هشام غانم 

 يا قُدس ال ِللْيأِس حاشَا واسـلَِمي      
 

  ا دقَاِتـلُ    مِذي الْـِبالِد مفي ه 3(ام( 

أي حاشا أن يتسرب اليأس إلى النفوس وتحمل في طياتها النفي الضمني ، أي ينفـي                
 .الشاعر أن يتسرب اليأس إلى النفوس ما دام في البالد مقاتل 

                                                
  .1/81مختارات من شعر انتفاضة األقصى المباركة ) 1(
  .1/22مفردات فلسطينية ) 2(
  .1/366مختارات من شعر انتفاضة األقصى المباركة ) 3(
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 المبحث الثالث
دراسة تحليلية ألساليب النفي في شعر رثاء شهداء انتفاضة 

 ظرية التوليدية التحويليةاألقصى في ضوء الن
 

 :الجوانب األساسية في النظرية التوليدية التحويلية 
 أن يبنـي نظريـة   Noam CHomskeyلقد استطاع العالم اللغوي نعوم تشومسكي 

 Transformationalلغوية علميـة ، اشـتهرت باسـم النظريـة التوليديـة والتحويليـة       

Generative Grammar ويرمز لها بالحرفين )T.G. ( 

نظام من القوانين تتعهد وصف تركيب جمل لغة ما بطريقة          : " والقواعد التوليدية هي    
  .)1(" وهذا الوضوح هو المزية الرئيسة لمثل هذه القواعد Explicitneesغاية في الوضوح 

بكلمـة  " وقد يظن البعض أن كلمة توليد تعني اإلنتاج المادي للجمل ، ولكن المقصود   
 وبعبـارة   )2("ه ، الذي نقصده حين نتكلم عن اآللة الحاسبة على سبيل المثال             توليد المعنى نفس  

أوضح التوليد هو القدرة على إنتاج ما ال يحصى من الجمل وفقاً لقواعد التركيب في اللغـة ؛             
  .)3(لتمييز الصحيح من غيره من الجمل

يباً باطنياً وتركيباً   أية قواعد تعطى لكل جملة في اللغة ترك       " أما القواعد التحويلية فهي     
ظاهرياً ، وتربط بين التركيبين بنظام خاص يمكن أن تكون قواعد تحويلية ، ولو لم تـصف                  

  .)4("نفسها بهذا الوصف 

والجدير بالذكر أن كل قاعدة تحويلية تعتبر توليدية ولكن ليس من الضرورة أن تكون              
 .)5(دية تحويلية ، وربما ال تكون كذلككل قاعدة توليدية هي تحويلية ، فقد تكون القاعدة التولي

                                                
  .23غة العربية قواعد تحويلية لل) 1(
  .85-83 ونظرية تشومسكي اللغوية 102) النظرية األلسنية(األلسنية التوليدية التحويلية ) 2(
  .10" رسالة دكتوراه " القواعد التحويلية في ديوان الحطيئة ) 3(
  .22قواعد تحويلية للغة العربية ) 4(
  .22قواعد تحويلية للغة العربية ) 5(
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يعد المنهج التوليدي التحويلي ، من أشهر مناهج البحث اللغوي الحديث ، وبخاصـة              
في مجال دراسة الجمل النحوية ، فالنحو من وجهة نظر هذا المـنهج هـو قمـة الدراسـات        

 .لماء اللغة ويعد الوصول إلى وصف دقيق للجملة ، هو الهدف الذي يصبو إليه ع. اللغوية 

لقد استطاع علماء هذا المنهج ، أن يقدموا مجموعة من األسس والقواعد التي تـصلح   
أن تكون أساساً جيداً للوصف اللغوي الدقيق ، سواء من خالل القواعد التوليدية أم من خـالل          

وبالتالي يصعب على الباحث في مجال اللغـة إهمـال هـذه النظريـة               . )1(القواعد التحويلية 
 .مال تأثيرها بشكل عام  في مجال البحث اللغوي وإه

 

 :الكفاءة واألداء : المطلب األول 
انتهج تشومسكي المذهب العقلي في دراسـة اللغـة ، ويـصف النظريـة التوليديـة          

  .)2(والتحويلية بأنها نظرية لغوية ذهنية ؛ ألنها تختص باكتشاف الحقيقة الكامنة وراء السلوك

 عند تشومسكي إلى قدرة المـتكلم أو        Competenceاللغوية  ويشير مصطلح الكفاءة    
المستمع على الجمع بين األصوات اللغوية ، ومعانيها الضمنية في تنسيق وثيق مـع قواعـد                
لغته ، أو هو معرفة اإلنسان الضمنية بقواعد لغته التي تقود عملية التكلم ، أو هي القدرة التي                  

لتعبير عن نفسه واإلتيان بعدد ال نهائي مـن الجمـل ،            تتكون لدى الفرد المتكلم وتمكنه من ا      
وأهم مقومات هذا التمكن تتمثل في القواعـد    . المعرفة اللغوية ، أو القدرة الفطرية       : ويسميها  

 .)3(النحوية والصرفية التي تمكنه من ذلك

استعمال اللغـة فـي     :  فهو يعني    Performanceأما المصطلح الثاني ، وهو األداء       
يقية ، أي استعمال اللغة ضمن سياق معين ، وفيه يعود متكلم اللغة بصورة طبيعية               مواقف حق 

إلى القواعد الكامنة ضمن كفاءته اللغوية التي تقود عملية التكلم ، فهو التحقيق العيني للكفـاءة         
الكالم المنطوق أو المكتوب الذي قد يختلف أو يتفق وقواعد اللغـة بـشكل أو           : اللغوية ؛ أي    

 تبعاً لظروف الكالم والمتكلم ، والكالم هو الشيء المنطـوق أو المكتـوب ، واللغـة                 بآخر ، 
  .)4(قواعد ومعايير هذا الكالم

                                                
  .71ية في ديوان حاتم الطائي القواعد التحويل) 1(
 .79-77 والقواعد التحويلية في ديوان الحطيئة رسالة دكتوراه 23انظر النحو العربي والدرس الحديث ) 2(
  .46 ، 2أصول تراثية في علم اللغة ) 3(
  .69أصول تراثية في علم اللغة ) 4(
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 الكفـاءة واألداء    –أن استعمال تشومسكي لهذين المصطلحين       " )1(ويرى جون ليونز    
لـى   إنما هو دليل واضح على تطور فكر تشومسكي من مرحلة اإليمان بالمذهب التجريبي إ   –

 " .مرحلة االلتزام بالمذهب العقلي 

ويبدو أن هذين المصطلحين أصبحا حجر الزاوية في النظرية التوليدية والتحويلية بعد            
لتشومسكي ، وهو من أهم الكتب التي أسهمت فـي          " مظاهر النظرية النحوية    " ظهور كتاب   

  .)2(لوقتشيوع أمر هذه النظرية ، وانتشارها بين العلماء والدارسين في ذلك ا

إن الكفاءة اللغوية عند اإلنسان الطبيعي تنشأ في مرحلة الطفولة من خـالل عمليـة     " 
اكتساب اللغة ، إذ يتمكن من اكتساب قواعد وقوانين ضمنية تجعله قادراً على التصرف فـي                
لغته نطقاً وفهماً ، كما تجعله قادراً على معرفة الجمل الصحيحة من غيرها ، فالطفل عنـدما                 

لم ال يعتمد على السماع والمحاكاة فقط ، وإنما يضع ما يسمعه في إطار القواعـد العامـة                  يتك
  .)3("لجميع اللغات ، وهذا ما يطلق عليه تشومسكي بالقدرة الفطرية 

ومما سبق يتضح أن تشومسكي يرى أنه ال يجب على اللغوي أن يكتفي ببحث جانب               
ل يجب أن يتخطى ببحثه إلى جانب اللغة أو الـتمكن  الكالم إزاء األداء اللغوي عند األفراد ، ب  

اللغوي الذي يكمن وراء كل أداء فردي ، وهنا تظهر قيمة النحو التحويلي الذي يتمثـل فـي                  
إنشاء نموذج للتمكن اللغوي يكون بمثابة ضرب من اآللة الميكانيكية تـساعدنا علـى وضـع     

العبارات الممكنة في اللغـة ، وال بـد   نظام دقيق أو تسن من القواعد ما يسمح بتوليد الجمل و  
العنصر التركيبي، والعنصر الداللي، والعنـصر   : )4(لهذا النظام أن يشتمل على ثالثة عناصر  
 .الصوتي ، وهذا ما سنوضحه فيما بعد 

 
 :البنية العميقة والبنية السطحية : المطلب الثاني 

 تم تحليل الجملة اللغوية من خالل بعد اعتبار اللغة عمالً عقلياً عند تشومسكي وتالميذه ،  
أحدهما يعبر عن الفكرة أو المعنى ، وتتقارب فيه جميع اللغات الطبيعية ، واصطلح              : مستويين  

 ، واآلخر يعبر عن الشكل الفيزيائي للجملة مـن  Deep Structureعلى تسميته بالبنية العميقة 

                                                
  .35 الحطيئة  والقواعد التحويلية في ديوان78-77نظرية تشومسكي اللغوية ) 1(
  .35القواعد التحويلية في ديوان الحطيئة ) 2(
  .70أصول تراثية ) 3(
  .69أصول تراثية ) 4(
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 ، Surface Structureلبنية الـسطحية  خالل توالي الكلمات التي ينطقها المتكلم ويعرف باسم ا
  .)1("هي البنية المجردة والضمنية التي تعين التفسير الداللي " والبنية العميقة عند تشومسكي 

ترتيب الوحدات السطحية الذي يحدد التفسير الصوتي والـذي  " أما البنية السطحية فهي    
  .)2(دركيرجع إلى شكل الكالم الفيزيائي ، وإلى شكله المقصود والم

 ولكن  – الجانب المادي للغة     –ووفقاً لذلك فإن البنية السطحية ال تمثل سوى الصوت          
عندما تصدر اإلشارة مع بنيتها السطحية يحصل تحليل ذهني مقابل لما يمكن أن نسميه البنية               

  .)3(العميقة ، وهي ما ترتبط ارتباطاً مباشراً بالمعنى وليس بالصوت
ليدية ترتبط بالبنية السطحية وهذه ترتبط بالمعنى القريب وتخضع         وإذا كانت الجملة التو   

لقواعد األطر الرئيسة في البناء الجملي أو في بناء الجملة ، والتي نسميها قواعد التوليد ، فـإن                  
الجملة بعد أن يدخلها عنصر من التحويل تصبح جملة تحويلية وترتبط بالبنية العميقـة ، وهـذه         

ود المتكلم أن يصرف بناء الجملة له وتخضع لقواعد التحويل التي تبرز فيها الذي ي بالمعنى ترتبط
ذلك فإن الجملة في  وعلى ،)4(بدرجة رئيسة وصف الحركة اإلعرابية ذات المعنى وذات االقتضاء      

النظرية التحويلية تملك سلسلة من األبنية التسلسلية وليس بنية واحدة ، فإذا نتج عن ذلك شـجرة   
 القاعدة التأسيسية للنحو ، فإن هذه الشجرة تحتوي على التتابع المطلوب على أنه     عن طريق ) ما(

 .)5(للجملة قبل أن تتحول إلى البنية العميقة للجملة) البنية السطحية(أوراقها ، تلك الشجرة تسمى 
 

 :مكونات القواعد التوليدية والتحويلية 
 من ثالثة مكونات مترابطة وهـذه       – كما أسلفنا    –تتكون القواعد التوليدية والتحويلية     

 :المكونات هي 
  :)6(المكون التركيبي: أوالً 

وهو المكون الوحيد المسئول عن توليد البنى العميقة للجمل وتكوينها ، ويتألف هـذا              
 " .المكون التحويلي " واآلخر " المكون األساس " المكون من مكونين ، يسمى األول منهما 

                                                
  .38 وفي علم اللغة التقابلي 112 ، 111 ومباحث في النظرية األلسنية 46-42اللغة والعقل ) 1(
  .46-42اللغة والعقل ) 2(
  .164 ، 163) نظرية األلسنيةال( واأللسنية التوليدية 27اللغة والعقل ) 3(
  .34 ، 33في التحليل اللغوي منهج وصفي تحليلي ) 4(
  .146) التطور والصراع(المدارس اللغوية ) 5(
النظرية ( واأللسنية التوليدية 134، 12 وجوانب من نظرية النحو 139-136تشومسكي اللغوية   نظرية :انظر) 6(

  .60 والقواعد التوليدية في ديوان الحطيئة 115نية وتعليم اللغة  ومباحث في النظرية األلس145) األلسنية
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 :المكون األساس ) 1
واآلخـر  " تكوين " أحدهما عبارة عن قواعد بناء أو : تألف هذا المكون من جزأين     وي

 :معجم يشتمل على المداخل المعجمية 
 : قواعد التكوين -أ

ووظيفتها تكوين المعلومات الالزمة لتوليد الجمل الصحيحة والمحتملة الـصوغ فـي            
  :)1(عد كما عرضها تشومسكي هياللغة ، وتتخذ هذه القواعد شكل إعادة الكتابة ، وهذه القوا

 .مركب فعلي + مركب اسمي  الجملة  -1
 .مركب اسمي + فعل  المركب الفعلي   -2
 مركب اسمي مفرد  المركب االسمي -3

 مركب اسمي جمع  

 .اسم + أداة تعريف  مركب اسمي مفرد   -4
 .عالمة جمع + اسم + أداة تعريف  مركب اسمي جمع -5
 .أل  أداة تعريف  -6
 .جل ، كرة ، إلخ ر االسم  -7
 .فعل + فعل مساعد  الفعل  -8
 ...) .ضرب ، أخذ ( الفعل  -9

 .صيغ الفعل  المساعد  -10
وهذه القواعد ال تناسب اللغة العربية ، مما دفع التحويليين العرب إلى وضع قواعـد               

 .تكوين تتالءم مع بناء الجملة العربية سنتحدث عنها فيما بعد 

يل الجملة إلى مؤلفاتها المباشرة بشكل مجرد بـين         ويوضح الرسم الشجري التالي تحل    
مختلف العالقات القائمة بين عناصر التركيب ، بعد التعديل الذي أحدثه تشومـسكي فجعـل                

مركـب  + مركب مسند ، والمركب المسند من فعل مساعد + الجملة تتكون من مركب اسمي     
 .وهكذا ... فعلي 

                                                
  .60 والقواعد التوليدية في ديوان الحطيئة 136نظرية تشومسكي اللغوية ) 1(

} { 
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التحويليين العرب لم يروا في ذلك البناء مناسـبة للجملـة    وبالرغم من التعديل إال أن      
 .العربية مما سيجبرهم على التغيير كما سنرى فيما بعد 

 

 : المعجم -ب
وهو مجموعة من المفردات المعجمية مع خصائصها النحوية والصوتية والداللية وكذلك           

  .)1(قوانين إلدراج هذه المفردات في السلسلة النحوية
  :)2(ية عمل المعجم أمثل بما يليولتوضيح أهم

 .أكل الولد التفاحةَ  -1
2-  َأكلِت التفاحةُ الولد. 

الجملتان مركبتان تركيباً جيداً ، إال أن الجملة الثانية غير مقبولة ، ألن الفعل أكل فاعله                
غير حي ، وهذا ما أخبرنا به المعجم لكل فرد ، فعند تطبيق السمات المعجمية نحـصل علـى                   

 : التالية المعلومات
 .إلخ ] ... عمل[+ ، ] نشاط[+ ، ] مستمر[+ ، ] متعدي[+ ، ] فعل: [+ أكل 
 .إلخ ] ... مفرد[+ ، ] مذكر[+ ، ] متحرك[+ ، ] إنسان[+ ، ] عام[+ ، ] اسم: [+ الولد 

 .إلخ ] ... مفرد[+ ، ]  مذكر-[، ] ثابت[+ ، ]  إنسان-[، ] عام[+ ، ] اسم: [+ التفاحة 
 :)مؤشر أركان الجملة(بالمشجر ) حةأكل الولد التفا(ذلك يمكن تمثيل جملة  لىع واعتماداً

                                                
  .61 والقواعد التحويلية في ديوان الحطيئة 12جوانب من نظرية النحو ) 1(
 .63 ،62 والقواعد التحويلية في ديوان الحطيئة 152-148) النظرية األلسنية(األلسنية التوليدية :  انظر) 2(

 مركب مسند

 #) جملة(# 

NP) مركب اسمي( 

 )مساعد (Aux ) فعليمركب (VP  تعريفDet )N(اسم 

NP )مركب اسمي(V) فعل( 

  تعريفN( Det(اسم 

Mوجه  

Mayقد  
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 :ويتضح من الرسم الشجري السابق أن المكون األساس يشتمل على قواعد تكوين مثل
مركب + المركب اإلسنادي       مركب فعلي           ] [مركب التكملة + الجملة       مركب إسنادي          [

وهكذا ، ويشمل أيضاً على معجم تتدرج تحته السمات الفونولوجية ،           ] ... ب اسمي مرك+ اسمي  
] اسـم [+ و] نشاط[+ و] مستمر[+ و] نشاط[+ و] متعد[+ و] فعل: [+ والتركيبية ، والداللية مثل     

 .وهكذا ] ...  مذكر-[و] مذكر[+ و
 
 :المكون التحويلي ) 2

لة بمؤشر آخر ، كما أنها قوانين تدرس  وهو عبارة عن قوانين يبدل كل منها مؤشر الجم        
 وهي تحول التركيب الباطني المجرد ، الذي يحتوي على معنـى            )1(العالقات القائمة بين الجمل   

  .)2(الجملة إلى التركيب الظاهري المحسوس ، الذي يجسد مبنى الجملة وشكلها النهائي

                                                
  .152) النظرية األلسنية(األلسنية التوليدية والتحويلية ) 1(
  .38قواعد تحويلية للغة العربية ) 2(

 مركب اإلسناد

 #) جملة(# 

 مركب التكملة

 مركب اسمي مركب اسمي مركب فعلي

 فعل
 أكل

 زمن

 فعل+ 
 متعد+ 
 مستمر+ 
 نشاط+ 
 عمل+ 

 االسم
 ولد

 تعريف

 اسم+ 
 عام+ 
 إنسان+ 
 مذكر+ 
 متحرك+ 

 مفرد+ 

 أل
 تعريف+ 
 محدود+ 
 مفرد+ 
 مذكر+ 

 اسمي
 تفاحة

 تعريف

 اسم+ 
 عام+ 
 إنسان+ 
 مذكر+ 
 متحرك+ 

 أل
 تعريف+ 
 محدود+ 
 مفرد+ 
 مذكر+ 
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 ، فاإلجباريـة  )1(ن اختياريةوتنقسم القوانين التحويلية إلى قوانين إجبارية ، وإلى قواني        
هي التي ال بد من تطبيقها على كل جملة في اللغة لتصبح صحيحة نحوياً كأن تصنف عالمة                 

أما القوانين االختيارية فيكون تطبيقهـا      . جمع المذكر السالم ، أو جمع المؤنث السالم للمفرد          
كنية إلى جملة اسـتفهامية أو  جوازاً كتحويل المبني للمعلوم إلى مبني للمجهول ، أو الجملة الر    

 .إلخ ... منفية 
 :ومن القوانين التحويلية ما يلي 

إلى ) ب+ أ  (فتحولت الجملة من عنصرين     ) ب       ب       + أ  (مثالً  ) Deletion(الحذف   -1
مثل حذف الفاعل في الجملـة المبنيـة        . فقط  ) ب(جملة تحتوي على عنصر واحد وهو       

 .م للمجهول المحولة من المبنية للمعلو
وهو قانون إجباري ) أ       ب   ( مثالً   Replacement) إحالل عنصر محل آخر   (التعويض   -2

 ) .أ(بالرمز ) ب(إذ يتم تعويض الرمز 
 قانون تعويض المكان ويمثل لذلك      )2( كما يرى الدكتور الخولي    –ومن أمثلته في العربية     
 " .هناك كتاب على الطاولة : " بالبنية السطحية التالية 

حيـث  ) 2ب+      أ 1ب+ أ (، أو ) ج+ أ     ب : (، مثالExpansionًمدد أو التوسع   الت -3
؛ لتـصبح عـن    " علمت شـيئاً    : " ومن أمثلة ذلك في العربية       " 1ب" هي توسيع    " 2ب"

  .)3("علمت أن زيداً مسافر : " طريق هذا القانون 
) ب+ أ ( فيتقلص الرمـزان  ،) ب     ج  + أ  : ( ، مثالً    Reductionالتقلص أو االختصار     -4

وهو عكس ما حدث في القاعدة السابقة ، ومن أمثلة ذلـك            ) ج(ويصبحان رمزاً واحداً وهو     
 .في العربية اختصار الجملة الطويلة بجملة قصيرة تحمل المعنى نفسه 

علـى  ) ب(، فيتم زيادة العنصر     ) ب+ أ     أ       : ( ، فمثالً    Additionالزيادة أو اإلضافة     -5
التفاحةُ َأكلها الرجُل تم زيادة الضمير العائـد إلـى     : أكل الرجُل التفاحةَ تصبح      : مثل) أ(

  .)4(التفاحة بعد تقديمها على الجملة

                                                
النظريـة  ( واأللسنية التوليديـة والتحويليـة       219 وفقه اللغة وعلم اللغة      40قواعد تحويلية للغة العربية     ) 1(

  .101القواعد التحويلية في ديوان حاتم الطائي  و16) األلسنية
  .65 والقواعد التحويلية في ديوان الحطيئة 128-127قواعد تحويلية للغة العربية : انظر ) 2(
  .155) النظرية األلسنية(األلسنية التوليدية والتحويلية : انظر ) 3(
 65الحطيئـة    ديـوان  فـي  التحويلية واعدالقو 156 )النظرية األلسنية (األلسنية التوليدية والتحويلية    : انظر  ) 4(

 .99 الطائي حاتم  التحويلية في ديوانالقواعدو
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ومن أمثلة ذلـك    ) . أ+ ب     ب       + أ  : ( ، مثالً    Permutation) التبادل(إعادة الترتيب    -6
في السنة  : ة ، تتحول    سافر يوسف إلى بيروت في السنة الماضي      : في اللغة العربية جملة     

  .)1(الماضية سافر يوسف إلى بيروت
 

 Semantic Component: المكون الداللي : ثانياً 
، يقة التي تتولد من المكون األساسوهو مكون تفسيري توضيحي ، يعمل على البنية العم   

 .فيربط بين معاني الكلمات وتمثيلها الداللي 
 ردات اللغة ، وعلى قـوانين اإلسـقاط  مة من مفويحتوي هذا المكون على المعجم أو قائ    

Projection Rules)2(.  
) كرسـي (وهو ما يحدد داللة معنى المفردة ضمن السياق العام للجملة مثل كلمة   : المعجـم  -1

  .)3(إلخ... شيء ، فيزيائي ، جامد ، مصنوع ، متاع : تعطي السمات المعجمية التالية 
عني على بنية معينة ، أي تقوم بتعداد القراءات التـي           وهي التي تسقط الم    : قواعد اإلسقاط  -2

تسند إلى مختلف مفردات الجملة وتوضيحها في ضوء البنية العميقة التي تولدت من المكون            
أكَل الولد التفاحةَ ، وتمنع ظهـور جملـة   : التركيبي ، فهي تعطي التراكيب الصحيحة مثل    

 عن طريق مزج قواعد اإلسـقاط بقواعـد         أكلت التفاحةُ الولد ، وذلك    : غير صحيحة مثل    
  .)4(المعجم في المكون الداللي ، وبقواعد المعجم في المكون التركيبي

 

 Phonological Component: المكون الفونولوجي ) 3

ويشمل مجموعة من القوانين الصوتية والصرفية تعطـي البنيـة الـسطحية شـكلها              
ال يأتي إال بعد االنتهاء من عمـل المكـون          الصوتي والصرفي النهائي ، وعمل هذا المكون        

  .)5(التركيبي والمكون الداللي ، وال ينصب إال على البنية السطحية
 

 :طرق تحليل الجملة العربية في ضوء النظرية التوليدية والتحويلية 
إن العلماء العرب اختلفوا في أخذهم أو تركهم لنظرية النحو التحويلي ، وهناك من تبني            

رية لكن بإضافة بعض التعديالت التي تالئم النحو العربي وهذا ما نؤيده ، ألن نظريـة             هذه النظ 
                                                

  .155) النظرية األلسنية(األلسنية التوليدية : انظر ) 1(
  .140) النظرية األلسنية(األلسنية التوليدية : انظر ) 2(
  .140) النظرية األلسنية(األلسنية التوليدية ) 3(
  .67عد التحويلية في ديوان الحطيئة القوا) 4(
  .67القواعد التحويلية في ديوان الحطيئة ) 5(
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تحتويـه مـن   مـا  النحو التحويلي ال نستطيع أن نطبقها تطبيقاً كامالً في الدرس النحوي بكـل           
معطيات أو معلومات نحوية ، وال نستطيع أن نتخذها خطاً واضحاً ندرس على أساسه األبـواب           

 .ليدية في مدارسنا وجامعاتنا النحوية التق
وسنحاول بشيء من االختصار بيان أقسام الجملة وتكوينها في النحو التحـويلي ثـم              

 :آراء النحاة منها 
  :)1(تنقسم الجملة في النحو التحويلي إلى ما يلي: أوالً 

 .جملة بسيطة ، وتتكون من مسند إليه ومسند  -
 .ربط بينها أداة ربط كالعطف مثالً جملة مركبة ، وتتكون من جملتين بسيطتين ت -

، وتؤدي إلـى    ) مستقلة(وتتكون من جملتين إحداهما جملة رئيسة       ) معقدة(جملة تركيبية    -
أو أكثر ، وهذه ال يمكـن       ) غير مستقلة (المعنى كامالً بمفردها ، واألخرى جملة فرعية        

 .أن تؤدي معنى كامالً بمفردها 
 

 :ة في ضوء النظرية التحويلية قواعد تحليل الجملة العربي: ثانياً 
إن القواعد التي وضعها تشومسكي وزمالؤه ال تتالءم في كثير من األحيان مع بنـاء               
الجملة العربية ، لذلك لجأ التحويليون العرب إلى وضع قوانين خاصة بالجملة العربية ، غير                

 .أنهم اختلفوا في طريقة صوغ هذه القوانين 
 :عدلة  المFillmorفرضية فلمور ) 1

لقد اختارها الدكتور علي الخولي من بين عدة فرضـيات وضـعت أساسـاً لـشرح                
، ) العموميـة (البساطة والعالمية : العالقات بين تراكيب اللغة اإلنجليزية ، وذلك ألسباب منها      

 من غيرها للغة العربية وذلك بعـد إجـراء التعـديل            – حسب زعمه    –وكونها أكثر مالءمة    
 :ذلك لألسباب التالية  و)2(الالزم عليها

، يفتقر إلى صبغة العالمية) مسند+ مركب اسمي  جملة    (سكي مإن القانون األول عند تشو -1
وهو خاص باللغة اإلنجليزية الذي يسبق فيها االسم غالباً الفعل ، وهو ال ينطبق على اللغـة      

 .العربية 

ـ     ) المسند إليه (يركز تشومسكي على الفاعل      -2 ذان يتـصالن بالبنيـة     ، وعلى المسند ، وه
 .السطحية أكثر من اتصالها بالتراكيب العميقة 

                                                
  .155-153نظرية تشومسكي اللغوية ) 1(
  .79-77القواعد التحويلية في ديوان الحطيئة :  وانظر 62-61قواعد تحويلية للغة العربية ) 2(
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يضع تشومسكي فرقاً بين المركب االسمي ، والجار والمجرور فـي حـين أن فلمـور                 -3
 .استطاع أن يثبت أن جميع المركبات االسمية هي أساساً جار ومجرور في البنية العميقة

  :)1(قوانين تركيبية وهي من خمسة – قبل التعديل –وتتكون فرضية فلمور 
 .جوهر + مساعد ) + مشروطية(الجملة     : القانون األول  -1

 الروابط الخارجية المشروطية : القانون الثاني  -2

 ظرف الزمان 
 أدوات االستفهام 
 أدوات النفي 

 .فاعل)+ أداة+ (مكان)+ ل به غير مباشرمفعو+ ()محور( +     فعلالجوهر  :الثالث القانون -3

 محور :قانون الرابع ال -4

 مفعول به غير مباشر 
 )مركب اسمي(عبارة اسمية  مكان 
 أداة 
 فاعل  

) جملة+ ()معرف(+ حرف جر )    المركب االسمي ( العبارة االسمية    -: القانون الخامس  -5
 .اسم + 

 
 :توضيحات لبعض المصطلحات السابقة 

 .الجانب األيسر من السهم يعني أن الجملة تعوض بما يتبع على (      ) السهم  -
 على كلمات تربط بـين   – في أولها غالباً     –هي الجملة التي تشتمل     : الجملة المشروطية    -

 ... .لهذا ، بناء على ذلك : الجملة والجملة السابقة مثل 

 .ويقصد به صلب الجملة الذي يحمل معناها الرئيس : الجوهر  -

 .وهو الكلمة محور التركيز : المحور  -

أعطيـت  " ويشير إلى المفعول به األول في العربية ففي قولنـا           : ه غير مباشر    مفعول ب  -
هو المفعول به غير المباشر ، ألن الفعل وقع أول ما وقع            " سميراً  " يكون  " سميراً كتاباً   

 .على الكتاب الذي هو المفعول به الثاني وهو المفعول به المباشر 

 .ة مثل أل التعريف وضمائر اإلضاف: المعرف  -

                                                
  .81-77التحويلية في ديوان الحطيئة القواعد :  وانظر 63-62قواعد تحويلية للغة العربية ) 1(
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 .وهو االسم وتوابعه ) المركب االسمي(العبارة االسمية  -

 .يطابق ظرف المكان في العربية ويقصد به مكان وقوع الفعل : مكان  -
وقد قام الدكتور الخولي بتعديل فرضية فلمور لتتناسب مع اللغة العربية على النحـو              

 :التالي 
 .شمل الفعل والصفة ، لي) فعلية أي مركب فعلي(إلى عبارة ) فعل(تحويل عنصر  -
 .من موقعه قبل االسم إلى موقعه بعد االسم ) جملة(تغير وضع عنصر  -

 :وبناء على ذلك يصير األمر كالتالي 
) مكان) + (مفعول به غير مباشر   ) + (محور+ (الجوهر       عبارة فعلية          ) : 3(قانون رقم   

 ) .فاعل+ (
 ) .جملة+ (اسم ) + معرف+ (رور العبارة االسمية       جار ومج) : 5(قانون رقم 

 
 :الدكتور ميشال زكريا ) 2

  :)1(يرى الدكتور ميشال زكريا أن قوانين التكوين تصلح للجملة العربية هي
 .ركن التكملة + جملة       ركن اإلسناد  -
 .ركن حرفي + ركن اسمي + ركن اسمي + ركن اإلسناد       ركن فعلي  -
 يركن حرف ركن التكملة  -

 ركن اسمي 

 .فعل + ركن فعلي       زمن  -
 .اسم + ركن اسمي       تعريف  -
 .ركن اسمي + ركن حرفي       حرف جر  -

 :تصبح كالتالي " أكل الرجُل التفاحة " فجملة 
 

                                                
عند الدكتور ميشال يعـادل     ) ركن( ، مع مالحظة أن مصطلح       129-127مباحث في النظرية األلسنية     ) 1(

 ) .مركب(مصطلح 
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فالجملة عنده تتكون من ركن إسناد وركن تكملة ، ويقصد باإلسناد هنا الفعل والفاعل              
 .ما يتبع الفعل من جار ومجرور أو ظرف والمفعول به ، و

ويتكون الركن الفعلي من زمن وحدث فقط ، أما الفاعل والمفعول فكل منهمـا ركـن      
اسمي مستقل ، ومرتبط بالفعل تحت ركن اإلسناد وليس الركن الفعلي ، أما ركن التكملة فهو                

 .عليه ركن اإلسناد السلسلة اللغوية التي توجد في الجملة ، وال تتصل بالفعل الذي يشرف 
 
 :الدكتور محمد فتيح ) 3

  :)1(ويتبنى فرضية تشومسكي ويرى أن المكون للجملة العربية هو
 .مركب اسمي + جملة       مسند  -
 .اسم + مركب اسمي       أداة تعريف  -
 .مسند        مركب فعلي  -

 .فعل + ركن فعلي       زمن  -
 .مركب اسمي + مركب فعلي       فعل  -
 .مركب وصفي + مركب اسمي       مركب اسمي  -

 :ويمثلها الرسم الشجري التالي 

                                                
  .84-82القواعد التحويلية في ديوان الحطيئة ) 1(

 ركن اإلسناد

 جملة

 ركن التكملة

 ركن اسمي ركن اسمي مركب فعلي

 فعل

 أكل

 اسم زمن

 الرجل

 تعريف

 أل

 اسم

 التفاحة

 تعريف

 أل

 ركن حرفي

 حرف جر ركن اسمي

 اسم اسم تام 
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شـرب  (ويرى الدكتور فتيح أن هذه القوانين تولد عدداً من الجمل من بينهـا جملـة               
 :ويمثلها الرسم الشجري التالي ) الطفل اللبن في البيت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مسند

 جملة

 مركب اسمي

 والمجرور الجار مركب مركب فعلي

 اسمي مركب

 أل

 فعل

 شرب

 أداة تعريف اسم

 لبن

 اسمي مركب

 أل

 حرف جر

 في

 أداة تعريف اسم

 بيت

 أداة تعريف اسم

 طفل أل

 مسند

 جملة

 مركب اسمي

 مركب فعلي

 فعل مركب اسمي

مركب وصفي

 وصف

 مركب اسمي

 أداة تعريف اسم

 أداة تعريف اسم
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القواعد هي األنسب لتحليل البنـاء الطبقـي للجملـة    ويخلص الدكتور فتيح إلى أن هذه      
  .)1(العربية البسيطة المتعدية إلى مفعول واحد

وسنعتمد في البحث تلك الفرضية في تحليل البناء الطبقي الواردة في شعر رثاء شهداء              
 .انتفاضة األقصى أساليب النفي والتوكيد بإذن اهللا تعالى 

حاشى األخطاء التي وقع فيها سابقوه ، ومع ذلك فال          ومن المالحظ أن الدكتور فتيح قد ت      
إذا كان لصالح التحليل اللغوي   ) فرضية تشومسكي (بأس من إجراء أي تعديل على هذه الفرضية         

للجملة العربية كأن يجعل المركب الفعلي مكوناً من الفعل والفاعل وليس من الفعل والمفعـول ،                
ب اإلسناد ، ألنه يشمل المسند والمـسند إليـه ، وأن            إلى تركي ) مسند(باإلضافة إلى تغير كلمة     

 .نجعل الفعل مكوناً من زمن وحدث كما هو الشأن في التحليل النحوي القديم 
 :وعلى ذلك يمكننا تحليل مكونات الجملة العربية على النحو التالي 

 .المركب الفعلي ، وهو الفعل والفاعل والمفعول ، أو الزمن والحدث  -1
 .ي ، وهو أداة التعريف واالسم ، وقد يكون المفعول به أو الفاعل المركب االسم -2

... ، مركب الجار والمجـرور، المركـب اإلضـافي    مركبات أخرى مثل المركب الوصفي  -3
 .وغير ذلك 

 :وخالصة القول 
 .إن اللغة العربية لها بعض الخصوصيات التي تميز كل لغة عن غيرها  -
خصائص المميزة لها عند النظرية التحويليـة وعـدم         يجب مراعاة بناء الجملة العربية وال      -

 .االنسياق وراء القواعد النظرية التي وضعت أصالً للغة اإلنجليزية 

إن من أفضل الطرق للوصول إلى قواعد توليدية وتحويلية للعربية هو تطبيق هذه النظرية               -
ط الدراسـة  على األعمال الشعرية األدبية العربية ، وبخاصة في عصور االحتجاج ، فـرب          

اللغوية باألعمال األدبية والشعرية ، يعتبر أمراً ذا بال ، ويجب األخذ به ، لما يمثل ذلـك                  
  .)2(من عالقة بين النظرية والتطبيق

 

 :المصطلحات والرموز الواردة في البحث وما تشير إليه 
 .ى نهايتهايشير إل) #(يشير إلى بداية الجملة والثاني ) #(األول ) #جملة # (يشير الرمز  -1
يشير إلى أن العنصر الموجود فوق قاعدة الـسهم ينتقـل بالتقـديم إلـى               (        ) الرمز   -2

 .الموضع الذي يشير إليه رأس السهم 

                                                
  .30-27المعرفة اللغوية ) 1(
 . 85القواعد التحويلية في ديوان الحطيئة ) 2(
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يشير إلى أن ما عاله من عناصر تتحول إلى ما تحته من  (  ) السهم المتجه رأسه إلى أسفل       -3
 .عناصر محولة 

 .موجود في العنصر أعاله يعني السمة المصاحبة (+ ...) الرمز  -4
 .  يشير الخط المتقطع أن أسفله هو عنصر تحويلي يضاف عن طريق قاعدة الزيادة  -5
أن العنصر الـذي يعلـوه     ) #(يعني أن العنصر الذي يعلوه محذوف ، والرمز         ) ∅(الرمز   -6

 .غير موجود أصالً في الجملة ، وقد يوجد في جمل أخرى مشابهة 
 

 :يب النفي في ضوء النظرية التوليدية والتحويلية دراسة تحليلية لشعر أسال
تكاد جميع أساليب النفي الواردة في شعر رثاء شهداء انتفاضـة األقـصى بمختلـف               
األدوات العاملة والمهملة تسير على صورة واحدة في التحليل التحويلي لذلك سنقتـصر فـي               

 . تم جمعها فيما سبق هذه الدراسة على تحليل بعض النماذج المختارة من األشعار التي
 

جملة ) بال(النفي  ) مركب حرف مهمل  (نموذج تحليلي لتركيب النفي من الجملة البسيطة        ) 1
 :فعلية 

 :قال أبو دجانة 
 َأنَا ال ُأصدقُ َأن ِمثْلَك قَد يموتْ

 )1(َأنَا ال ُأصدقُ أن يعم الصمتُ ِفينَا والسكُوتْ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .1/12اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء ) 1(

 مركب فعلي

 #ال ُأصدقُ# التركيب 

 مركب اسمي

 مركب حرفي فعل
 أنا
∅ 

 مسند إليه+ 
 ضمير+ 
 عاقل+ 
 محذوف+ 

 ال
 حرف+ 

نفي لالسم +
 والفعل

 مهمل+ 

 ثحد
 أصدق

زمن 
 مضارع+

 صحيح+ 
 مسند+ 
 مرفوع+ 
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ل تركيب النفي السابق من البنية العميقة إلى البنية الـسطحية عـن طريـق               تم تحوي 
 :القواعد التحويلية اآلتية 

 .ليفيد مدلول النفي ) ال(تم زيادة المركب الحرفي المهمل  : الزيادة -1

 .ضمير المتكلم ) المسند إليه( تم حذف المركب االسمي :الحذف  -2
 

 :جملة اسمية ) بال(النفي ) 2
 : جابر قميحة قال الدكتور

 )1(قَالُوا الِْجهاد سِبيٌل الَ بِديَل لَه          والْموتُ ِفي اِهللا ِمن َأسمى َأماِنينَا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :القواعد التحويلية للتركيب السابق 
 .)بديل له(أي للجهاد إلى ) جود لهبديل مو( من التقلص طريق عن الجملة تحولت حيث :التقلص -1
فتحولت من تركيب اإلخبار المثبت إلى تركيب النفـي         ) ال(تم زيادة مركب النفي     : الزيادة   -2

 .الدال على الجنس 

                                                
  .1/26اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء ) 1(

 مركب اسمي

 #الَ بِديَل لَه# تركيب النفي الضمني 

 مركب المسند

 بديل
 اسم+ 
 مفرد+ 

 مسند إليه+ 

 اسم نكرة+ 
 مفرد+ 

 مبني على الفتح+ 

 مركب اسمي مركب الجار والمجرور

 مسند إليه+ 

 مركب النفي

 ال
 حرف+ 
  نفي+

 تقليص+ 

 جنس+ 
 عاملة+ 

 بديَل

 موجود
∅ 

 اسم+ 
 وصف+ 

 له
 جار ومجرور

 جار ومجرور+ 
 مسند+ 

 متعلق بمحذوف+ 

 له



 69

بـديل  (هو تركيب محول من جملة توليدية نـواة أصـلها           ) ال بديل (إذن فتركيب النفي    
دخـل  ، ثم   ) بديل له (إلى  ) التقلص(، ثم تحولت الجملة عن طريق القاعدة التحويلية         ) موجود له 

ال (عليها مركب النفي عن طريق قانون الزيادة ؛ فتحولت إلى تركيب النفي الدال على الجـنس                 
تشتمل على النفي والجنس والعمـل ،       ) ال(، ويالحظ أن السمات الذاتية لمركب النفي        ) بديل له 

ليه ، سمة الجنس والمسند إ: وكذلك االسم الذي يليها تندرج سمات ذاتية اكتسبها من السياق مثل        
وهذه السمات باإلضافة إلى مكونات التركيب هي العامل الرئيس في التفريق بين صـورة األداة               

بنوعيها الداخلة على الجملة االسمية والداخلة علـى        ) ال(الواحدة التي تأتي ألكثر من وجه مثل        
 .الجملة الفعلية 

 

 ) :ليس(نموذج تحليلي لتركيب النفي باألداة ) 3
  :قال أحمد الريفي

مالد فَِمك ُل ِمنِسيفَ يوسو اِرٍب       ِمنْهتَ ِبهِت لَسوالْم مقُ طَعتَذُو1(س( 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :القواعد التحويلية للتركيب السابق 

) الباء(، كما تم زيادة مركب حرف الجر الزائد ) ليس(حيث تم زيادة مركب النفي      : الزيادة -1
فتحولت الجملة من البنية العميقة الدالة علـى اإلخبـار          ) ليس(راً لـ   على المسند الواقع خب   

                                                
  .1/84مواجهات ) 1(

 مركب اسمي

 #لَستَ ِبهاِرٍب ِمنْه # التركيب 

 مركب المسند

 مركب فعلي مركب اسمي

 الباء
 حرف

 جر زائد+ 
 توكيد+ 

 ليس
 فعل+ 
 ماض+
 جامد+ 
 ناسخ+ 
 عامل+ 
 نفي+ 

 التاء
 اسم+ 
 ضمير+ 
 مخاطب+ 
 مسند إليه+ 

 مبني+ 
 عاقل+ 

الجار والمجرور مركب  مركب اسمي
 هارب

 اسم+ 
 وصف+

 مسند+ 

 منه
 جار ومجرور+ 
 متعلق بهارب+ 
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أنت هارب  (فتحولت الجملة االسمية    . المثبت إلى البنية السطحية الدالة على اإلخبار المنفي         
 ) .لست بهارب منه(من اإلخبار المثبت إلى اإلخبار المنفي ) منه أي من الموت

 .)المجاهد( االسمي محل المركب) اءالت(مير المتصل حيث تم إحالل الض :والتعويض اإلحالل -2
المتحركة بني  ) للتاء(ألن الفعل إذا أسند     ) ليس(حيث تم حذف ياء الفعل      : الحذف اإلجباري    -3

 ) .لست(فحذفت الياء لذلك فأصبحت ) الياء والسين(على السكون فيصبح التقاء ساكنين 
 

 ) :لم(نموذج تحليلي لتركيب النفي بالحرف ) 4
 :ول عبد الكريم العسولي يق

 يرِمي فَِريستَه بشٍَر ولَظا
 متلذَذاً في قَتِْل فَرٍخ
اءِفي الْفَض دغَري 1(لَم( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

تم تحويل تركيب النفي السابق من البنية العميقة إلى البنية السطحية عن طريق القواعد              
 :التحويلية اآلتية 

 .إلفادة مدلول النفي في التركيب الفعلي ) لم(ب النفي الحرفي تم زيادة مرك: الزيادة  -1

                                                
  .1/274مختارات من شعر انتفاضة األقصى المباركة ) 1(

 مركب فعلي

 #لَم يغَرد ِفي الْفَضاء# التركيب 

 مركب الجار والمجرور

 فعل اسميمركب 

زمن 
 مضارع

 حدث

 يغرد
 فعل+ 
 ثالثي+ 
 مجزوم+ 
 مجرد+ 
 مسند+ 

 لم
 حرف+ 

 نفي+ 
 عامل+ 
 الجزم+ 

 هو
∅ 

 ضمير+ 
 مسند إليه+ 
 محذوف+ 

 في الفضاء
جار ومجرور+ 
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بسبب حرف ) يغرد(محل الضمة في ) السكون(تم إحالل عالمة الجزم    : اإلحالل والتعويض    -2
 ) .لم(النفي العامل 

 ) .يغرد(مع المركب الفعلي ) هو(تم حذف الضمير المنفصل : الحذف  -3
 

 " : لن "نموذج تحليلي لتركيب النفي بالحرف ) 5
 :قال صالح فروانة 

 لَن تَشْطُبوا وجودنَا
ِركُمودلى صفإنَّنَا ع 

 )1(ستَخْرجون ِمن ِبالِدنَا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
  .1/87مفردات فلسطينية ) 1(

 مركب فعلي

 #لن تشطبوا وجودنا # التركيب 

 مركب اسمي

 حدث
 تشطب

 زمن
 مضارع+

 فعل+ 
 ثيثال+ 
 صحيح+ 
 مجرد+ 
 منصوب+ 

 مركب اسمي
 وجودنا

 مركب اسمي

 اسم+ 
 مفعول به+
 منصوب+ 

 إضافي تركيب+

 هم
 اسم+ 
 ضمير+ 
 مبني+ 
 جماعة+ 

 مسند+ 
 عاقل+ 

 الجماعة واو
 اسم+ 
 ضمير+ 
 مبني+ 
 جماعة+ 
 عاقل+ 
 مسند+ 

 النفي مركب
 لن

 أداة نفي+ 
 عاملة+ 
 نصب+ 
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 :التاليتين القاعدتين طريق عن السطحية البنية إلى العميقة البنية من السابق النفي تركيب تحويل تم
لتتحول من اإلثبات إلى    إلفادة مدلول النفي في التراكيب      ) لن (تم زيادة مركب النفي   : الزيادة -1

 .النفي
محـل المركـب    ) واو الجماعـة  (حيث تم إحالل الضمير المتـصل       : اإلحالل والتعويض    -2

بـسبب  ) يـشطبوا (كما تم إحالل حذف النون محل الضمة في المركب الفعلـي            ) األعداء(
 ) .لن(النصب بالمركب الحرفي 

 

 :بين جملتين فعليتين بالعطف النفي ) 6
 :قال عمر خليل 

 )1(ولَن نَنْسى لَنَا داراً.. فَلَن نَنْسى لَنَا ثَْأراً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .1/301مختارات من شعر انتفاضة األقصى المباركة ) 1(

 مركب مستقل

 #ولَن نَنْسى لَنَا داراً .. فَلَن نَنْسى لَنَا ثَْأراً # تركيب 

 مركب اسمي رابطة الواو

 ننسى

 مركب فعلي

 فعل+ 
 ثالثي+ 
 معتل+ 
 ناقص+ 
 مسند+ 

 مركب النفي

 الفاء
 حرف+ 
 ابتداء+ 

 سابقة
 لن

 حرف+ 
 نفي+ 
 عامل+ 

 زمن حدث
 مضارع+

 ننح

∅ 
 ضمير+ 
 منفصل+ 

 فاعل+ 
 مبني+ 

 لنا
 ومجرور جار+

 ثأراً
 مفعول به+ 

مركب الجار 
 والمجرور

 مركب
 اسمي

 جمع+ 
 مسند إليه+ 
 محذوف+ 

 حرف+ 
 عطف+ 

 و

 مستقل غير مركب

 مركب اسمي

 ننسى

 مركب فعلي

 فعل+ 
 ثالثي+ 
 معتل+ 
 ناقص+ 
 مسند+ 

 مركب النفي

 لن
 فحر+ 

 نفي+ 
 عامل+ 

 مضارع+زمن حدث

 نحن

∅ 
 ضمير+ 
 منفصل+ 

 فاعل+ 
 مبني+ 

 لنا
 ومجرور جار+

 داراً
 مفعول به+ 

مركب الجار 
 والمجرور

 مركب
 اسمي

 جمع+ 
 مسند إليه+ 
 محذوف+ 
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 :القواعد التحويلية للتركيب السابق 
في التركيب المستقل األول المسبوق بحرف مهمـل        ) لن(تم زيادة مركب النفي      : الزيادة -1

في التركيب المستقل الثاني ، كما تم زيـادة المركـب         ) لن(في  ، وكذلك مركب الن   ) الفاء(
 .للربط بين التركيبين ، فتحوال إلى تركيب واحد ) واو العطف(الحرفي 

) ننـسى (مع المركب الفعلـي  ) نحن(حيث تم حذف المركب االسمي ، الضمير      : الحذف -2
 .ليستتر فيه 

فـي  ) نحـن (ر المنفـصل     حيث حل الضمير المستتر محل الضمي      :اإلحالل والتعويض    -3
) الضمة المقـدرة  (محل  ) الفتحة المقدرة (كما تم إحالل عالمة اإلعراب      ) ننسى(التركيب  

 ) .ننسى(في المركب الفعلي 
 

 ) :يا ليت(نموذج تحليلي لتركيب النفي الضمني ) 7
 :قال أحمد الريفي 

 )1(بِة نَحو وجِهك اَنظُريا لَيتَِني ِفي الْخُلِْد جارك يا َأِخي         ِعنْد اَألِح
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
  .1/9مواجهات ) 1(

 مركب اسمي

 #يا لَيتَِني ِفي الْخُلِْد جارك # تركيب النفي الضمني 

 مركب اسمي

 أنا
 اسم+ 
 ضمير+ 
 متحول+ 

 ي
 ضمير+ 
 متصل+ 

 اسم والمجرور الجار مركب

 مسند إليه+ 

 سابقة
 يا

 حرف+ 
 تنبيه+ 
 مهمل+ 

 الضمني النفي مركب

 ليت
 حرف+ 

 نفي ضمني+ 
 عامل+ 

 ن
 حرف+ 
 وقاية+ 
 مهمل+ 

 جار
 اسم+ 
 خبر+ 
 مرفوع+ 

 مسند+ 

 ك
 ضمير+ 
 متصل+ 

 مضاف إليه+

 في الخلد
 جار ومجرور+ 

 يا ليتني في الخلد جارك
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تم تحويل التركيب السابق من البنية العميقة إلى البنية السطحية عن طريـق القواعـد     
 :التحويلية التالية 

) أنا جارك في الخلـد    (على الجملة االسمية    ) ليت(تم زيادة مركب النفي الضمني       : الزيادة -1
 ) .ليت(قبل مركب النفي الضمني ) اي(كما تم زيادة حرف التنبيه 

الذي يالئم حالة النـصب محـل     ) ياء المتكلم ( حل الضمير المتصل     :اإلحالل والتعويض    -2
 ) .أنا(الضمير المنفصل 
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 الثانيالفصل 
 التوكيدأساليب 

 
 .في كتب النحاة التوكيد أساليب  -

 .دراسة تطبيقية على شعر رثاء شهداء انتفاضة األقصى  -

في ضوء النظرية التوليديـة     التوكيد  ليلية لشعر أساليب    دراسة تح  -
 .التحويلية 
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 المبحث األول
 أساليب التوكيد في كتب النحاة

 
إن النحويين قد بحثوا التوكيد ضمن التوابع بحثاً موجزاً مختصراً ، وابن جني عنـد               

  .)1(بحثه التوكيد ال يتعدى حدود التوكيد اللفظي أو التوكيد المعنوي
الزمخشري وجدوى التوكيد ، أنني إذا كررت فقد قررت المؤكد وما علـق بـه     وقال  

في نفس السامع ، ومكنته في قلبه ، وأمطت شبهة ربما خالجته ، أو توهمت غفلة ، أو ذهابـاً        
: عما أنت بصدده فأزلته ، وكذلك إذا جئت بالنفس والعين ، فإن لظاٍن أن يظن حـين قلـت                    

ليه تجوز أو سهو أو نسيان وكـل وأجمعـون يجـديان الـشمول      فعل زيد ، أن إسناد الفعل إ      
  .)2(واإلحاطة

  .)3(تأكيد وتوكيد بالهمزة وبالواو الخالصة: وفي التوكيد لغتان يقال 
 : )5(قـال الزبيـدي   " وكد  "  وفي مادة    )4(والتوكيد مصدر وكَد ، والتأكيد مصدر َأكَّد      

يقال وكدت اليمين والهمز فـي العقـد أجـود ،           بالهمز و ) أفصح من التأكيد  (بالواو  " التوكيد"
كلمة تدل على شـد    ) وكد : ()6(وتقول إذا عقدت فأكد ، وإذا حلفت فوكد وقال أحمد بن فارس           

وكـد  : حبل تشد به البقرة عند الحلب ، ويقولـون          : وإحكام ، وأوكد عقدك أي شده والوكاد        
 .وكده إذا أمه وعنى به 

  :)8(، وقال ابن منظور)7(ال أكد الشيء ووكده والواو أفصح     والتأكيد لغة في التوكيد، ويق    
وكد العقد والعهد أوثقه والهمزة فيه لغة ، ويقال أوكدته وأكدته وآكدته إيكاداً ، وبالواو أفصح                

                                                
  .104-3/101الخصائص ) 1(
  .112 ، 111المفصل ) 2(
 3/39 وشـرح المفـصل   1/328 وشرح الرضى على الكافيـة  186التوطئة :  وانظر 1/238المقرب  ) 3(

  .3/20 وأوضح المسالك 289 وقطر الندى 428وشذور الذهب 
  .92 ، 2/91األشباه والنظائر :  وانظر 1/122همع الهوامع ) 4(
  .8/220) وكد(تاج العروس ) 5(
  .1103) وكد(معجم مقاييس اللغة ) 6(
  .20) أكد(مختار الصحاح ) 7(
  .3/466) وكد(لسان العرب ) 8(
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وكدت اليمين والهمز فـي العقـد أجـود ،          : ويقال  . أي شددته ، وتوكد األمر وتأكد بمعنى        
 .ت فوكّد إذا عقدت فأكد وإذا حلف: وتقول 

ودرسها وقـال أحمـد بـن       ) داسها: أكد الحنطة    : ()1(قال الزبيدي " أكد  " وفي مادة   
 .ليست أصالً ، ألن الهمزة مبدلة من واو يقال وكدت العقد ) أكد : ()2(فارس

إنما يـؤتى   : والتوكيد يؤتى به لحاجة وله دواعيه وأسبابه ومراتبه وقال بعضهم فيها            
ر ما ال فائدة له ، فإن كان المخاطب خالي الذهن ألقى إليه الكـالم               به للحاجة للتحرز عن ذك    

  .)3(بدون تأكيد ، وإن كان متردداً فيه حسن تقويته بمؤكد ، وإن كان منكراً وجب تأكيده
ويراعى في التوكيد القوة والضعف بحسب حال المنكر ، كما في قوله تعـالى عـن                

 ،  ))4  وما علَينَا ِإالَّ الْـبالَغُ الْمِبـين       * ِإنَّا ِإلَيكُم لَمرسلُون     قَالُوا ربنَا يعلَم   : رسل عيسى   
 ،  ))5ما َأنتُم ِإالَّ بـشَر مثْلُنَـا        : " أحدها قولهم   : وذلك أن الكفار نفوا رسالتهم بثالثة أشياء        

 )7(ِإن َأنتُم ِإالَّ تَكِْذبون    : لهم  ، والثالث قو  ))6وما َأنزَل الرحمن ِمن شَيءٍ    : والثاني قولهم 
 ووجه التأكيد فيه أنه فـي       ))8ربنَا يعلَم    : أحدها قولهم   : فقوبلوا على نظيره بثالثة أشياء      

ومـا علَينَـا ِإالَّ    :  ، والثالث قـولهم  ))9ِإنَّا ِإلَيكُم لَمرسلُون  : معنى قسم، والثاني قولهم  
: ، وقد ينزل المنكر كغير المنكر وعكسه ، وقد اجتمعا في قولـه تعـالى              ))10  الْمِبين الْبالَغُ

      تُونيلَم ذَِلك دعب ِإنَّكُم ثُم*     ثُونعِة تُبامالِْقي موي ِإنَّكُم ثُم  )11(   أكدت اإلماتة تأكيدين وإن لمن 
 منزلة من ينكر المـوت ، وأكـد إثبـات           –  لتماديهم في الغفلة   –ينكروا ، لتنزيل المخاطبين     

البعث تأكيداً واحداً وإن كان أكثر ، ألنه لما كانت أدلته ظاهرة كان جديراً بأال يتكرر ويتردد                 
  .)12(فيه ، حثاً لهم على النظر في أدلته الواضحة

                                                
  .7/391) أكد(تاج العروس ) 1(
  .83) أكد(معجم مقاييس اللغة ) 2(
  .56 ، 55علم المعاني :  وانظر 2/390البرهان ) 3(
  .17 ، 36/16سورة يس ) 4(
  .36/15سورة يس ) 5(
  .36/15سورة يس ) 6(
  .36/15سورة يس ) 7(
  .36/16سورة يس ) 8(
  .36/16سورة يس ) 9(
  .36/17سورة يس ) 10(
  .16 ، 23/15سورة المؤمنون ) 11(
  .391-2/390البرهان ) 12(
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 : التوكيد -1
" زيد نَفْسه   جاءِني  : وهو تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول ؛ فاألول نحو             

والعين كـالنفس ،    " الهندات أنفسهن   " و" الزيدون أنفسهم   " و" الزيدان أو الهندان أنفسهما     " و
" العبيد كلهم " و" واشتريت العبد كله    " الهندان كلتاهما   " و" جاء الزيدان كالهما    " والثاني نحو   

األمة كلها   " و "قاً ، وتؤكد بإعادة اللفظ أو مرادفه نحو        وال تؤكد نكرة مطل   " . اإلماء كلهن   " و
 اكا دكد و  لًابا ساجِفج)1(.  

فإنه لوال قولك نفسه لجـوز      " جاء زيد نفسه    " ومثال المقرر ألمر المتبوع في النسبة       
 . أي أمره ))2 وجاء ربك : السامع كون الجائي خيره أو كتابه بدليل قوله تعالى 

 ))3 فَسجد الْمآلِئكَةُ كُلُّهم َأجمعون   :  ألمره في الشمول قوله عز وجل      ومثال المقرر 
 .إذ لوال التأكيد لجوز السامع كون الساجد أكثرهم 

اعلم أن التوكيد لفظ يتبع االسم المؤكد في إعرابه لرفع اللبس ، وإزالة االتـساع ،                " 
:  واألسماء المؤكد بها تسعة وهـي        وإنما تؤكد المعارف دون النكرات مظهرها ومضمرها ،       

  .)4("نفسه ، وعينه ، وكله ، وأجمع ، وأجمعون ، وجمعاء ، وجمع ، وكال ، وكلتا 

                                                
  .428شرح شذور الذهب ) 1(
  .89/22سورة الفجر ) 2(
  .15/30سورة الحجر ) 3(
 ، تحدث ابن جني في هذا الباب عن التوكيد المعنوي ، ولم يذكر شيئاً عن التوكيد        169 في العربية    اللمع) 4(

اللفظي ، ولعل دافعه إلى ذلك أن تبعية الثاني لألول في التوكيد اللفظي تبعية في لفظه حيث إنـه إعـادة             
واعلـم أن العـرب إذا       " األول بلفظه ، وقد أشار إلى التوكيد اللفظي في كتاب الخصائص باب اإلحاطة            

أرادت المعنى مكنته واحتاطت له فمن ذلك التوكيد وهو على ضربين أحدهما تكرير األول بلفظه وهـو                 
قام زيد قام زيد ، ضربت زيداً ضربت زيداً ، وقد قامت الصالة قد قامـت الـصالة ، واهللا         : نحو قولك   

.. والثاني تكرير األول بمعناه     ... واآلحاد جميعاً   وهذا الباب كثير جداً وهو في الجمل        ... أكبر اهللا أكبر    
 ) .3/101الخصائص (

التوكيد بالنفس والعين يدفع اللبس والتوهم في إسناد الفعل إلى فاعله ، والتوكيد المعنوي بغير النفس                 -
 .جاء القوم : والعين يدفع االتساع المفهوم من مجيء البعض في قولنا 

رف والنكرات ، أما في التوكيد المعنوي فما قال به ابـن جنـى هـو                في التوكيد اللفظي تؤكد المعا     -
مذهب البصريين ما عدا األخفش الذي يرى مع الكوفيين أن النكرات المقيدة يجوز توكيدها ولم تؤكد           

 .النكرات عند البصريين ؛ ألنها ال تخص شيئاً بعينه فلم تحتج إلى توكيد 
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، قام أخوك عينهقام زيد نفسه ، ورأيت زيداً نفسه ، ومررت بزيد نفسه ، وكذلك : تقول 
أجمع ، ومررت به وتقول جاء الجيش كله أجمع ، ورأيته كله         . ورأيته عينه ، ومررت به عينه       

. وجاء القوم كلهم أجمعون ، ورأيتهم كلهم أجمعين ، ومررت بهم كلِّهـم أجمعـين                . كله أجمع   
وجاء القبيلة كلُّها جمعاء ، ورأيتها كلها جمعاء ، ومررت بها كلها جمعاء ، وجاء النساء كلهـن                

  .)1(جمع ، ورأيتهن كلهن جمع ، ومررت بهن كلهن جمع

  أكتع بصعاء ، ويتبع أجمع كتعاء ويتبع أجمعين أكتعون أبصعون ، ويتبع جمعاء ، أبصع
  .)2(ويتبع جمع كتع بصع

ومعنى هذه التوابع كلها شدة التوكيد ، وال يجوز تقديم بعضها على بعض ، وكذلك لـو                 
جاء القوم أجمعون كلهم لم يجز أن تقدم أجمعين على كل لضعفها وقوة كل عليها ، وتقول      : قلت  
قام الرجالن كالهما ، ورأيتهما كليهما ، ومررت بهما كليهمـا وقامـت المرأتـان               : التثنية  في  

 .كلتاهما ، ومررت بهما كلتيهما ، ورأيتهما كلتيهما 

وكال وكلتا متى أضيفتا إلى المضمر كانتا في الرفع باأللف ، وفي النـصب والجـر                " 
جاءني كـال   : األلف على كل حال تقول      بالياء على ما مضى ، وإن أضيفتا إلى المظهر كانتا ب          

أخويك ، ورأيت كال أخويك ، وجاءتني كلتا أختيك ، ومررت بكلتا أختيـك ، ألن كـال وكلتـا             
  .)3( "اسمان مفردان غير مثنيين ، وإن أفادا معنى التثنية

 
 : التوكيد اللفظي -2

م ضميراً أم فعالً أم     يكون بإعادة المؤكد بلفظه أو بمرادفه ، سواء أكان اسماً ظاهراً ، أ            
" حـن   نجئت أنت وقمنا    : " والضمير نحو   " جاء محمد محمد    " فالظاهر نحو   . حرفاً ، أم جملة     

جـاء  : " والجملة نحو   . والحرف نحو ال ، ال أقول إال الحق         " جاء جاء محمد    : " والفعل نحو   
ربيع ، وتكرير الجملة    والمرادف أقبل جاء ال   " د ، ومحمد نشيط ، محمد نشيطٌ        ممحمد ، جاء مح   

 .بمعناها ال بلفظها نحو انهزم الباطل ، انتصر الحق 
                                                

 ".كل" وأجمعون ، وجمع عن كل فتقع توكيداً غير مسبوقة بكلمة من الجائز أن تستقل أجمع ، وجمعاء ،) 1(
ألفاظ أخرى للتوكيد تجيء بعد أجمع وجمعاء وتفيد فائدتهما فـي           " أبتع  " أكتع وأبصع ، وتأخذ حكمهما      ) 2(

تقوية معنى كل أو إزالة االحتمال عن شمولها ، وأكتع ردف ألجمع ال يفرد منه ، وال يقدم على أجمـع                     
 ، وأبصع تابع ألكتع وإنمـا جـاءوا بأبـصع ،            10/180) كتع(لسان العرب   . د ، ألنه تبع له      في التأكي 

وأكتع، وأبتع اتباعاً ألجمع ، ألنهم عدلوا عن إعادة جميع حروف أجمع إلى إعادة بعضها وهـو العـين                  
  .9/357) بصع(تحامياً من اإلطالة بتكرير الحروف كلها ، لسان العرب 

  .172 ، 171 ، 170ة اللمع في العربي) 3(
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وفائدة التوكيد اللفظي تقرير المؤكد في نفس السامع وتمكينه في قلبه ، وإزالة ما فـي           
 .نفسه من الشبهة فيه 

فإن اعتقد المخاطب أن الجائي هو ال غيـره اكتفيـت           " جاء محمد   : " فإنك إن قلت    
دفعـاً إلنكـاره ، أو   " محمد " أنكر ، أو ظهرت عليه دالئل اإلنكار ، كررت لفظ وإن . بذلك  

فإنما تقـول ذلـك إذا      " جاء محمد ، جاء محمد      : " وإن قلت   . إزالة للشبهة التي عرضت له      
 .أنكر السامع مجيئه ، أو الحت عليه شبهة فيه ، فتثبت ذلك في قلبه وتميط عنه الشبهة 

تكرار معنى المؤكَّد بإعادة لفظه أو تقويتـه  "  بأنه )1( ابن الناظم  التوكيد اللفظي قد حده   
: " ، وذلك أن نقول   " بمرادفه؛ لقصد التقرير ، خوفاً من النسيان أو عدم اإلصغاء أو االعتناء             

   ناسياً أن المجيء قد تم مـن    " زيد  " ، فيحتمل السامع أن المتكلم قد أسند الفعل إلى          " جاء زيد
جاء زيـد  : " قد فعل شيئاً آخر غير المجيء ، فنكرر اللفظ ونقول        " زيداً  " و أن   ِقبل غيره ، أ   

فنؤكد أن مـا وقـع   " جاء جاء زيد " ، أو نقول " زيد " ؛ لنؤكد أن المجيء قد وقع من        " زيد  
 .ومثله يكون إذا توهم المتكلم غفلة السامع عن أحد اللفظين . هو المجيء " زيد " من 

هو تكرار اللفظ بما يوافقه     " أو تقويته بمرادفه    : " د بقول ابن الناظم     علماً بأن المقصو  
 " .أنت بالخير حقيقٌ قَِمن : " في معناه مثل 

 
 :الغرض من التوكيد اللفظي أمور أهمها 

تمكين السامع من تدارك لفظ لم يسمعه ، أو سمعه ولكنه لـم يتبينـه ، وقـد يكـون             
 ثُم كَلَّـا  *كَلَّا سوفَ تَعلَمون   : اب المعاندين بالباطل    الغرض التهديد ، كقوله تعالى في خط      

 ونلَمفَ تَعوس )2(         وقد يكون التهويل ، كقوله تعالى ،  :       يِنالد موا يم اكرا َأدما   *وم ثُم 
  .))3 َأدراك ما يوم الديِن

مـا  !! الصحة الصحة : " ب ، نحو وقد يكون التلذذ بترديد لفظ مدلوله محبوب مرغو  
  .)4("أعذب لفظ ينطق به الفم !! األم األم " ، " أسعد من يفوز بها 

 
 

                                                
  .199شرح األلفية ) 1(
  .4 ، 102/3سورة التكاثر ) 2(
  .18 ، 82/17سورة االنفطار ) 3(
  .3/526النحو الوافي ) 4(
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 هل تؤكد النكرات تأكيداً لفظياً ؟
ويـستثنى  . فوصف النكرة لتتميز عن غيرها أولى من تأكيدها          : )1(قال الشيخ الرضى  

هو جواز تأكيدها ، إذا كانـت النكـرة       من الحكم المذكور ، أعني تأكيد النكرات شيء واحد ، و          
 " .حكماً ال محكوماً عليه 

  .))2 دكَِّت الَْأرض دكا دكا : واستشهد باآلية الكريمة 
 

 هل تؤكد النكرات تأكيداً معنوياً ؟
 :يمنع البصريون تأكيد النكرات تأكيداً معنوياً لسببين 

فة ، فينبغي أن ال تفتقر إلى تأكيد ، ألن تأكيـد  إن النكرة شائعة ليس لها عين ثابتة ، كالمعر      -1
  .)3 (...ما ال يعرف ال فائدة فيه 

لتوكيد يدل على التخصيص والتعيين، وكـل واحـد         ، وا كرة تدل على الشياع والعموم    أن الن  -2
ذلك لكنا قد صـيرنا الـشائع   ، ولو جوزنا منهما ضد صاحبه، فال يصلح أن يكون مؤكِّداً له        

، وهذا تغيير ، ولهذا     بتأكيد بل هو ضد ما وضع له، ألن التأكيد تقرير         ا ليس   ، وهذ مخصصاً
المعنى امتنع أن يجوز وصف النكرة بالمعرفة ، أو المعرفة بالنكرة ، ألن كل واحد منهمـا                 

، ة ، والصفة في المعنى هي الموصوف ضد صاحبه ، ألن النكرة شائعة والمعرفة مخصوص       
  .)4 (...فكذلك هاهنا .  مخصوصاً في حالة واحدة ويستحيل أن يكون الشيء الواحد شائعاً

، إذا دلت على مقـدار معلـوم ،       وأخواتها  " كل  " أما الكوفيون فيجيزون تأكيدها بلفظة      
ويحتجـون بـأن    . يوم ، ليلة ، شهر      : أو على وقت محدد مثل      ... دينار ، قنطار ، ميل      : مثل

 .النقل والقياس : الدليل على أن تأكيدها جائز 
وأما القياس فألن اليوم مؤقت يجوز أن يقعد في بعضه ، والليلة مؤقتة يجوز أن يقوم                " 

 كُلَّها صح معنى التوكيد فدّل على صحة ما          ليلةً قعدتُ يوماً كُلَّه ، وقمتُ    : في بعضها ، فإذا قلت      
  .)5("ذهبنا إليه 

إالَّ النكـرات ،    ويجوز تأكيد األسماء كلها إذا احتيج إلى ذلـك ،           : " وقال ابن عصفور    
  .)6("فإنها ال تؤكَّد 

                                                
  .1/235شرح الكافية ) 1(
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اعلم أن النكرات ال تؤكد بالتأكيد المعنوي ، وإنما تؤكد بالتوكيـد            : " وقال ابن يعيش    
: أكلت رغيفاً كُلَّه ، أو قرأت كتاباً أجمع ، لم يجز ، وإنما تقـول                : لو قلت   . اللفظي ال غير    

ما لم تؤكد النكرات بالتأكيد المعنوي ، ألن النكرة         أكلت رغيفاً رغيفاً ، أو قرأت كتاباً كتاباً وإن        
لم يثبت لها حقيقة والتأكيد المعنوي ، إنما هو لتمكين معنى االسم وتقرير حقيقته وتمكين مـا                 

فأما التوكيد اللفظي فهو أمر راجع إلى اللفظ وتمكينه من ذهن المخاطـب  . لم يثبت في النفس  
وهم غفلة عن استماعه ، فاللفظ هـو المقـصود فـي            وسمعه ، خوفاً من توهم المجاز ، أو ت        

. ولذلك أعيد المعنى في غير ذلك اللفظ      . التأكيد اللفظي ، فأما المعنى فإنما المراد منه الحقيقة          
وأمر آخر أن األلفاظ التي يؤكد بها في المعنى معارف ، فال تتبع النكرات توكيداً لهـا ، ألن                   

 .التوكيد كالصفة 

 جواز تأكيد النكرة بالتأكيد المعنوي ، إذا كانت النكرة محدودة ،            وذهب الكوفيون إلى  
 .)1(يوم ، وشهر ، فرسخ ، وميل ، وضربة ، وأكلة ، ونحو ذلك: معلومة المقدار ، نحو : أي
 

 :تعليق وشرح 
أما ابن . يرى الشيخ الرضى أنه ال يجوز تأكيد النكرات تأكيداً لفظياً إال إذا كانت مسنداً      

 .يرشح من كالمه ما يدل على امتناع تأكيد الكلمات تأكيداً لفظياً إذا كانت مسنداً إليه يعيش فال 
 :وفي اعتقادي أنه يجوز تأكيد النكرات بتكرير لفظها ، سواء أكانت مسنداً أم مسنداً إليه 

جاءني رجـل  " ألن البصريين والكوفيين أجمعوا على جواز تأكيد النكرات بلفظها نحو            -أ 
وما منعه البصريون   . ، وما أشبه    "  رجالً رجالً ، ومررت برجٍل رجل        رجل ، ورأيت  

  .)2(هو توكيد النكرة توكيداً معنوياً
والفاعـل ونائـب    " ضمن شروط معينـة     " ألن النكرات قد تأتي مسنداً إليه ، كالمبتدأ          -ب  

ـ       . إلخ  ... الفاعل   ين فتأكيدها تأكيداً لفظياً جائز ، ألن من أغراض التأكيد اللفظـي تمك
واستناداً إلـى ذلـك يـصح    . السامع من تدارك لفظة فاته سماعها ، أو لم يتبينها جيداً     

نعم ، نعم ، ال ، ال ، والغالب تكريـر   : تأكيد الحرف تأكيداً لفظياً ، بإعادة لفظه ، نحو          
 .نعم وال : الحرف مع الكلمة التي يدخل عليها ، إال إذا كان من أحرف الجواب ، مثل 

                                                
  .3/44شرح المفصل ) 1(
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وأخواتهـا إذا  " كل "  بلفظة – خالفاً للبصريين   –النكرة تأكيداً معنوياً فجائز     أما تأكيد   
لكن ال يجـوز    . صمت شهراً كُلَّه أجمع     : كانت النكرة محدودة ، أي معروفة المقدار ، نحو          

 .ألن هاتين اللفظتين ال تؤكدان إال المعارف " عين " أو " نفس : " تأكيد هذه النكرة بلفظتي 
 .تأكيداً معنوياً" فال خالف على امتناع تأكيده" بمعلوم المقدار من النكرات أما ما ليس

 
 :التوكيد بالقصر 

 :التأكيد بالقصر أسلوب يعتمد على 
 .أداة القصر  -
 .المقصور  -

 .المقصور عليه  -
 .المسبوقة غالباً بضمير الفصل أو العماد " أل التعريف : " أدوات القصر هي 

 .، هل المستعملة للنفي ، لن ، ليسما ، ال ، إن : أحد أحرف النفي ، المسبوقة بإنما، إالّ
هو اسم يقصر على عمل أو مهنة ، أو صفة ، أو حالة معينة ، يخـتص                 : المقصور  

. المحصور: لذلك سمي أيضاً    . بها، أو يتفرغ لها، أو يحصر فيها ، دون غيرها مما يخالفها             
" ما نـزار إال شـاعر ، حـصرنا    : زار شاعر ، أو نزار هو الشاعر ، أو إنما ن   : ففي جملة   

: " فهو مقـصور ، أو محـصور ، وكلمـة         . في صفة واحدة اشتهر بها، هي الشعر        " نزاراً  
فهـي  " إال  " و" إنما  " ، و " أل التعريف   " أما  . هي المقصور عليه أو المحصور فيه       " شاعر  

 .أدوات قصر أو حصر 

فالمقصور عليه هو الواقع بعدها مباشـرة وإذا        " إال  ) " الحصر(إذا كانت أداة القصر     
 .فالمقصور عليه هو المتأخر في جملتها " إنما " كانت األداة 

 ".وِفي: " والمقصور عليه " رفيق " ما رفيق إال وفي ، يكون المقصور هو : ففي جملة 

 ."ي وف: "والمقصور عليه" رفيق: "و كذلك، يكون المقصور هإنما رفيق وفي: وفي جملة

إذا كان المقصور اسماً كان من قبيل قصر الموصوف على عمل، أو على حال معينين،               
ما محمـد  : أو حصرهما في أحدهما دون غيره مما يخالف هذا العمل أو تلك الحالة ، ففي جملة              

 .الشرف : في صفة واحدة اختص بها هي " محمد " إال شريف ، حصرنا المقصور ، وهو 

" محمـد   " إال محمد حصرنا الشجاعة في شخص واحد اسـمه          وفي جملة ما شجاع     
 .ونفينا عنه أية صفة مخالفة للصفة التي يتحلى بها 
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ليس من الضروري أن يكون الشخص المتصف بالشجاعة ، أو المتفرغ لمهنة معينـة   
متفرداً  في هذه الصفة أو تلك المهنة ، أو ذلك العمل ، بصورة مطلقة تشمل العالم كلَّه ، بـل              
يكون ذلك ضمن نطاق معين ال يتعدى دائرة محدودة ، تشمل مكان وجود هذا الشخص مـع                 

 .أشخاص آخرين ، يمتاز عنهم بصفة أو مهنة معينتين 

" ما محمد إال قـائم  : " وقد تنحصر هذه الصفة بالشخص نفسه دون غيره ، فإذا قلت        
 .نفيت عنه القعود واالضطجاع وأثبت له القيام 

مد إال قائم ، فتوجب له كل حال إال القيام ، إذ مـن المحـال اجتمـاع    مح: وال تقول  
  .)1(لذلك ساغ البدل في المنفي ، ولم تسغْ في الموجب. القعود واالضطجاع 

 ، ))2 ِإياك نَعبد وِإيـاك نَـستَِعين   : يتم القصر كذلك بتقديم ما حقه التأخير ، نحو         
بعد النفي نحو سامي شـاعر ال       " لكن  " و" بل  : " ت ، وبلفظتي    بعد اإلثبا " ال  " وبالعطف بـ   

 .ما أنا معلم بل عامل ، أو لِكن عامل . رسام 
 :للقصر " إال " وتكون 

 .بل بعدها " إال "  ال يتم معناها قبل )3(إذا وقت في جملة منفية -أ 
ما كاتب مجيد   تب مجيد ،    إذا دلت هذه الجملة المنفية على اإليجاب ، نحو ما سمير إال كا             -ب 

.  على اإليجاب وهو سمير كاتب مجيد، ففي كلتا هاتين الجملتين يدل المعنى العامإال سمير 
فاإلخبـار  " وهذا المعنى اإليجابي مغلّف بغاللة من التأكيد خلعها عليه النفي والقصر معاً             

  .)4(" زيد قام: ما قام إال زيد أوكد من قولك : أال ترى أن قولك . بالنفي أقوى ألنه أوكد 

 .جزءاً أو بعضاً مما قبلها " إال " إذا لم يكن ما بعد  -ج 

 .إذا لم تدل على استثناء ما بعدها من حكم ما قبلها  -د 
 :بناء على ما تقدم نستطيع القول 

 ، وفـي هـذه   هللقصر أي للحصر ، في كل جملة اسمية مسبوقة بنفي أو بشبه " إال  " تكون   -1
ما أصله مبتدأ وخبر ، نحو ما عمر إال حـاكم           : والخبر ، أو    بين المبتدأ   " إال  " الحالة تقع   

 .ما كان في البيت إال نبيل. ما كان عمر إال حاكماً عادالً . ما في البيت إال نبيل . عادل 

                                                
  .2/82شرح المفصل ) 1(
  .1/5سورة الفاتحة ) 2(
 .النهي واالستفهام اللذين يتضمنان معنى النفي : يشمل النفي هنا ) 3(
  .1/86شرح المفصل ) 4(
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التي للقصر  " إال  " ، و " إال  " في كل جملة فعلية مصدرة بنفي أو بشبهه ال يتم معناها قبل              -2
 لكن قد يقع بعدها جملة اسمية أو فعليـة مؤولـة            )1(ألسماءمختصة من الناحية المبدئية با    

ما الموظـف   . ما الكريم إال يعمل الخير      . ما من حي إال له أجل محتوم        : بمفرد ، نحو    
  .)2(األمين إال قد قام بالواجب

 
 ) :إنما(التوكيد بـ

ها كـأداة   ضمن أدوات التوكيد ، وإنما بحثو     " إنما  " لم يبحث البالغيون والنحاة القدامى      
هي فيما زعم الخليل بمنزلة فعل ملغي إال أنهـا ال           (قصر من جهة وكأداة ملغاة من جهة أخرى         

  . )3()تعمل فيما بعدها وال تكون إال مبتدأة

وكما تدخل على الجملة االسمية فهي تدخل على الجملـة          " ما  " و" إن  " وهي تتألف من    
وهي تفيـد  ... )4(وقوع األفعال ولتكفها عن عملها   ليصلح بعدها   " إن"زيدت على   ) ما(و... الفعلية

أي النفي واإلثبات وهي تحقيق هذين المعنيين دفعة        .. الكالم إيجاب الفعل بشيء ونفيه عن آخر        
 .)6( ومن معانيها الحصر وقصر ما يتلوها على المتأخر)5(واحدة كما تفيد التوكيد

كيد ، وكان األفـضل أن توضـع        ويرى الباحث أن هذه األداة تدل داللة ظاهرة في التو         
 .بنوعيها ضمن أدوات توكيد الجملة 

 

 :التوكيد بالتقديم 
اعلم أن الشيء إذا قدم على غيره فإما أن يكون في النية مؤخراً وهو كخبر المبتدأ إذا                 " 

قدم عليه ، والمفعول إذا قدم على الفاعل ، وإما أن ال يكون على نية التأخير ولكن على أن ينقل                    
ء من حكم إلى حكم آخر مثل أن تجيء إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما أن يكون مبتـدأ                   الشي

ويكون اآلخر خبراً له ، فتقدم مرة هذا على ذاك ، وأخرى ذاك على هذا مثل ما تصنعه بزيـد                    
  .)7( "المنطلق زيد: زيد المنطلق ، وأخرى : والمنطلق حيث تقول تارة 
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كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم       : " ل والمفعول    عندما ذكر الفاع   )1(وقال سيبويه 
والنحاة مثلوا ذلـك بـأن النـاس إذا تعلـق           . ببيانه أعنى وإن كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم        

غرضهم بقتل إنسان خارجي ولم يتعلق غرضهم بصدوره عن شخص معين فإذا قتل ثـم أراد   
قتـل الخـارجي زيـد ، وال        : رجي فيقول   أحد أن يخبر عن ذلك فإنه يقدم ذكر المقتول الخا         

قتل زيد الخارجي ، ألن الغرض متعلق بإضافة القتل إلى الخارجي ال بـصدوره عـن       : يقول
زيد ، وأما إذا كان رجل يبعد في االعتقاد إقدامه على القتل ، فإذا صدر عنـه القتـل وأراد                     

القتل من ذلك الـشخص  المخبر أن يخبر بذلك ، قدم ذكر القاتل ، ألن موضع التعجب صدور      
 " .ال وقوعه على المفعول فهذا جملي في فائدة التقديم والتأخير 

فالتقديم في التركيب الجملي في اللغة العربية ال يكون إال عندما يقصد المتكلم المدرك              
والعرب إن أرادت   : ألساليب هذه اللغة أن يؤكد موضع االهتمام والعناية أو كما يقول سيبويه             

وللوصول إلى المعنى الذي يكمن في تقديم وحدة من وحدات المبنـى ،             . بشيء قدمته   العناية  
أوفي تقديم ممثل صرفي إشارة إلى تقديم الباب النحوي في الذهن لغرض يكمن فـي الـذهن                 

  .)2(ويقف هذا التقديم رمزاً له

ال يتصور أن تعرف للفظ موضعاًمن غير أن تعرف معنـاه ،             : " )3(يقول الجرجاني 
ال أن تتوخى في األلفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيباً ونظماً ، وإنـك تتـوخى الترتيـب فـي               و

 وحدات تمثل األبواب النحويـة  – كما ذكرنا –فالمباني الصرفية   " المعاني وتعمل الفكر هناك     
التي يتم بها تجسيد المعنى الذي يكون في الذهن قبل النطق به ، يقول الجرجاني في موضـع                 

علم أن ليس النظم إال أن تضع كلماتك الوضع الذي يقتضيه علم النحو ، وتعمـل                وا " )4(آخر
على قوانينه وأصوله ، وتعرف مناهجه التي نهجت فال تزيغ عنها وتحفـظ الرسـوم التـي                 
رسمت لك ، فال تخل بشيء منها ، وذلك أنا ال نعلم شيئاً يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظـر                    

 ." في وجوه كل باب وفروقه 

بل ليس من فضل ومزيـة إال بحـسب الموضـع ،             " ... )5(ويقول الجرجاني أيضاً  
 " .وبحسب المعنى الذي تريد والغرض الذي تؤم 
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  .212في التحليل اللغوي ) 2(
  .93دالئل اإلعجاز ) 3(
  .64دالئل اإلعجاز ) 4(
  .69دالئل اإلعجاز ) 5(



 87

إذ إن منه ما يكون     . ولنعرف المعنى يجب أن نعرف األسس التي يقوم عليها التقديم           
يه التقديم واجباً أو هـو      واجباً ومنه ما يكون جائزاً ، فال أثر لقيمة معنى التوكيد في ما كان ف              

نمط من أنماط جرت عليها العربية في بنائها فالفعل أوالً ، يليه الفاعل ثم المفعـول بـه فـي          
 .الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدي 

أما إن كان المفعول ضميراً فنمط البناء أن يلتصق المفعول بالفعل وأن يليهما الفاعـل،               
فإن كانت على غير . تدأ المعرفة أو الخبر شبه الجملة يتقدم المب الجملة االسمية فاألصل أن    في أما

 .)1(المتقدم  االسمية أو الفعلية فإن ذلك يبقي الجملة على تسميتها ويحولها إلى توكيد  السابقة  األنماط

زيد قد فعل ، وأنا فعلت اقتـضى        : فإذا قدمت االسم فقلت      : " )2(يقول الفخر الرازي  
 : إلى الفاعل يقتضي وجهين : القصد : ، وقولي أن يكون القصد الفاعل 

أن يكون الغرض تخصيص ذلك الفعل بذلك الفاعل ، كقولك أنا كتبـت فـي معنـى                 : األول  
األمر الفالني ، وأنا شقيت في بابه ، والمراد أن تدعي االنفراد بذلك وترد علـى مـن                  

 .زعم أنه كان ذلك من غيرك
تخصيص بل ألجل أن يتقدم ذكر المحدث عنه بحـديث          أن ال يكون المقصود هو ال     : والثاني  

هو يعطي الجزيل ، فال تريد الحصر ، بـل أن           : آكد إلثبات ذلك الفعل له ، مثل قولهم         
تحقق على السامع أن إعطاء الجزيل دأبه ، وتمكن هذا الحـديث فـي نفـس المـستمع       

 .وتقرره عليه 

لكن الفعل قـد تخـصص بـه       وهذا يشير إشارة واضحة إلى أن الفاعل يبقى فاعالً و         
واللّه جعَل لَكُم مـن     : بالتقديم ، وكان بذلك آكد وأكثر تحقيقاً وتمكناً من النفس فقوله تعالى             

  .))3 َأنفُِسكُم َأزواجا

جعل اهللا لكم من أنفسكم أزواجـاً  : يعلو في بالغته وقوة تخصيصه بالفعل على القول    
ي القول والجملة فعلية فهي فاعل في اآلية والجملة فعليـة ولكـن             فإذا كانت كلمة اهللا فاعالً ف     
  .)4(الفاعل مقدم لغرض التوكيد
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وبذلك ، فإن االسم الذي يلي أداة شرط مما يعده النحاة فاعالً لفعل محـذوف يفـسره              
المذكور بعده ، هو فاعل حقاً ولكنه للفعل الالحق ، وقد تقدم عليه للتوكيد في سياق الـشرط ،    

ذهب الكوفيون إلى أنه إذا تقـدم       : " ا كان هذا ما أشار إليه األنباري عن الكوفيين بقوله           وربم
 .)1("الشرطية فإنه يرتفع بما عاد عليه من الفعل من غير تقدير فعل ) إن(االسم المرفوع بعد 

وما ينطبق على الفاعل وتقديمه في هذين البندين يمكن القول به تمامـاً فـي تقـديم                 
 ، فيكون مفعوالً به مقدماً لغرض التوكيد ، سواء كان بعد أداة شرط أم لـم تتقـدم    المفعول به 

  .))2 وِإِذ ابتَلَى ِإبراِهيم ربه ِبكَِلماٍت فََأتَمهن : عليه أداة كما في قوله تعالى 

 :ويكون القول في تقديم الفاعل والمفعول هو القول في تقديم قيد التحديد والتخصيص              
  .))3 وعلَى اللِّه فَلْيتَوكَِّل الْمتَوكِّلُون : الجار والمجرور والظرف ، يقول تعالى 

في اآلية ؛ ليؤكد موضع التخصيص الشخصي الذي يتم له الحدث           ) على اهللا (فقد تقدم   
  .)4(وينصرف المسند إليه إلنجازه مستنداً عليه

تقديم الكلمة التي لها حق التقديم ، أصالً،        لكن ليس كل تقديم يفيد الحصر والتوكيد ، ف        
فالتأكيد يكون بتقديم ما حقه أن يتأخر كتقديم الخبر علـى           . ال يتضمن معنى الحصر والتأكيد      

 والفـضلة  – كما أوضحنا من قبل –أو الفاعل على الفعل     " في منزلنا ضيوف    : " المبتدأ مثل   
 .ال على الفعل والفاعل أفاد الحصر والتأكيدظافراً عاد الجيش ، فتقديم الح: على العمدة نحو 

 
 :التوكيد بالقسم 

القسم توكيد لكالمك ، فإذا حلفت على فعل غير منفي لزمته الالم ولزمت الالم النون               
  .)5(الخفيفة أو الثقيلة في آخر الكلمة

وللقسم والمقسم به أدوات في حروف الجر ، وأكثرها الواو ثم الباء يدخالن علـى                " 
إنما تجيء بهذه الحروف ، ألنك تضيف حلفك إلى المحلوف به           : قال الخليل   . لوف به كل مح 

  .)6("كما تضيف مررت به بالباء ، إال أن الفعل يجيء مضمراً في هذا الباب والحلف توكيد 
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وال بد للقسم من جواب ألنه به تقع الفائدة ، ويتم الكالم ، وألنه هو المحلـوف عليـه    
  .)1( محلوف عليهومحال ذكر حلف بغير

 
 :أركان القسم 

 :أجزاء صيغة القسم ثالثة  : )2(قال مناع القطان
 .الفعل الذي يتعدى بالباء  -1
 .المقسم به  -2

 .المقسم عليه  -3
 :في القسم ثالثة أمور  : )3(وقال الدكتور بكري شيخ أمين

 .أداة القسم  -1
 .المقسم به  -2

 .المقسم عليه  -3
 .وجملة جوابه جملة القسم : ويتضمن القسم جملتين 
 :تتألف جملة القسم من 

) البـاء (فعل القسم الظاهر أو المقدر ومن فاعله ، ومن المقسم به مسبوقاً بحرف القـسم    -
 بربك هل أقدم على إنقاذ الغريق ؟. نحو أقسم باهللا ألدافعن عن المظلوم 

 أو من فعل القسم المقدر حل محله ودل عليه حرف من أحرف القسم يذكر فـي جملـة                  -
واهللا ألتـبعن خُطـى     : القسم ، ومن رابط خاص بالقسم يذكر في جملة الجواب نحـو             

. أقسم: فواو القسم في هذه الجملة دلت على فعل القسم المحذوف ، وتقديره             . الصالحين  
وفي جملة الجواب رابطان يدالّن على القسم ويربطان جملته بجملة الجواب هما الـالم              

لما كان القسم يكثر في الكالم ، اختصر فـصار فعـل           : )4(يمقال ابن الق  . ونون التوكيد   
القسم يحذف ويكتفى بالباء ، ثم عوض من الباء والواو في األسماء الظاهرة ، والتاء في                

أو " التـاء  " أو " الواو : " وتحذف جملة القسم وجوباً ، إن كان حرف القسم . أسماء اهللا   
 " .الباء  " ، وجوازاً إذا كان حرف القسم" الالم " 

                                                
  .78الالمات للزجاجي ) 1(
  .300مباحث في علوم القرآن ) 2(
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تتضمن جملة الجواب المعني األساسي الذي لواله لما كان القسم ، ويربطها بجملة القسم               -
" إن"و" ال " و" مـا  : " الالم ، ونون التوكيد ، وإن ، وأحرف النفي : أحد الروابط التالية   

واهللا  . واهللا إن سعيداً عاد من الـسفر      . واهللا ألساعدنك بكل ما أملك من إمكانات        : نحو  
 .واهللا ال يصل إلى ذروة المجد إالّ الطموح . ما توانيت في مساعدة الفقير 

ولكنهـا قـد    . أما جملة الجواب فخبرية وغير تعجبية       . جملة القسم هي جملة إنشائية       -3
: كما يشترط معظـم النحـاة ، نحـو          " الباء  " تأتي إنشائية ، إذا كانت أداة القسم هي         

 .تيم البائس ؟ ويسمى هذا النوع األخير من القسم استعطافاً بحياتك هل عطفت على الي

تنفرد بأنها تدل علـى     " الالم  " الباء ، التاء ، الواو ، الالم ، إال أن           : أحرف القسم هي     -4
بجر لالسم وللضمير ، بينما ال تجر أحرف القسم         " الباء  " وتنفرد  . التعجب والقسم معاً    

ضمير ، كما تنفرد بجواز حذف جملة القسم بعدها ،          األخرى ، إال االسم الظاهر دون ال      
هـي  : إنشائية أو خبرية ، والبـاء       : أو إظهارها ، وجواز ورود جملة الجواب بعدها         

  .)1(وغيرها محمول عليها أو نائب عنها. أصل حروف القسم 

 .يكون المقسم به غالباً إما اسم الجاللة ، أو إحدى صفاته ، أو مخلوقاته  -5
: معاً ، نحو" الم القسم ، وقد " ب القسم فعالً ماضياً مثبتاً يستحسن اقترانه بـ  إذا كان جوا   -6

 .ونادراً ما يكتفي بالالم وحدها . واهللا لقد نجحت 

" نون التوكيد" و" الم القسم " بـ إذا كان جواب القسم فعالً مضارعاً مثبتاً يستحسن اقترانه    -7
 . واهللا ألكرمنك : معاً نحو 

 القسم فعالً ماضياً أو مضارعاً منفيين ، أو جملة اسمية منفية ال يزاد عليه    وإذا كان جواب   -8
. واهللا ما سافر حميد: ، نحو " إن " أو " ال " أو " ما : " شيء إال أحد أحرف النفي الثالثة   

 . واهللا إن فريد إال كاتب مجيد . واهللا ال أكذب 

" الم االبتـداء "وإدخال " إن " رانها بـ إذا كان جواب القسم جملة اسمية مثبتة يستحسن اقت      -9
" الم االبتداء" وإدخال " إن " ف واهللا إن الكبرياء ألقبح الرذائل أو حذ  : على خبرها ، نحو     

 .واهللا لَلْكبرياء أقبح الرذائل : على المبتدأ نحو 

 :تحذف جملة جواب القسم وجوباً في إحدى الحاالت التالية  -10

تزدهر البالد أو تـشقى  : لة تغني عن جوابه لداللتها عليه، نحومإذا تأخر القسم وتقدمته ج    -أ 
ولو ذكرناها ألصبحت  . قبل القسم نفسها   الواردة الجملة هي المحذوفة والجملة –واهللا– بأبنائها

 ) .تزدهر البالد أو تشقى بأبنائها (– واهللا –تزدهر البالد أو تشقى بأبنائها : الجملة هكذا 
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فجواب .  نقيصة شائنة – واهللا –الكذب : ني عن الجواب ، مثل إذا وقع في وسط جملة تغ -ب 
القسم في هذه الحالة محذوف ، ال يجوز ذكره ، لوجود جملة لها المعنى نفسه، فال داعي                 

 ) . الكذب نقيصة شائنة( نقيصة شائنة – واهللا –الكذب : لتكرار القول نفسه 

 :تحذف جملة جواب القسم جوازاً  -11

فجملة الجـواب هنـا   .  أقسم باهللا -أتقسم على أنك لم تكذب ؟ :  مثل  إذا دل عليه دليل ،     -أ 
 .أقسم باهللا على أني لم أكذب : ويجوز ذكرها ، فيقال . إني لم أكذب : محذوفة وتقديرها 

أتقسم باهللا على مساعدة الفقراء؟     : إذا كان القسم مسبوقاً بحرف جواب عن سؤال سابق           -ب  
 بلى  -أليس هذا القادم أخاك ؟      .  على مساعدة الفقراء     إني أقسم باهللا  : أي  .  إي واهللا    -

 . بلى واهللا إنه أخي : أي .. أو نعم واهللا .. أو أجل واهللا . واهللا 

أقـسم إن   : يجوز حذف أداة القسم والمقسم به معاً لوضوحهما بكثرة االستعمال ، نحو              -12
أشـهد  . ن الوطن لعزيز أقسم باهللا إ: والتقدير . أشهد إن الحرية لغالية    . الوطن لعزيز   

سألت الخليل عن قولـه لـتفعلن ، إذا جـاءت            : )1(قال سيبويه . باهللا إن الحرية لغالية     
إنما جاءت على نية اليمين، وإن لم يتكلم بالمحلوف         : ليس قبلها ما يحلف به فقال      مبتدأة،

 .لالم على نية اليمين  ، وإنما دخلت ا))2 لَّمن تَِبعك ِمنْهم َألمألن : به وذلك مثل 
لكن يجوز استخدام أفعال مشابهة له في المعنـى ، أو    . أقسم  : إن فعل القسم األصلي هو       -13

. شَِهد. حلَف : في المعنى ، مثل إحدى الكلمات المشتقة من هذه األفعال ، أو المرادفة لها      
ولـيس مـن    . )3(عمر. َأيم . أيمن . أمانة  . حلفة يمين   . أخذ عليه ميثاقاً    . أعطى عهداً   

َأقْسم وحلَف، فهناك ألفاظ    : الالزم أن يكون فعل القسم صريحاً في داللته على القسم مثل            
ألفاظ القسم غير الصريح ، ال يعرف السامع أن الناطق بها حالف بـدون              " أخرى تسمى   

علم اهللا ، ويعلم    تألَّيت، و أشهد باهللا، وآليت باهللا، و    : ومن هذه األلفاظ أفعال، مثل    . )4(قرينة
،  ، وأخذت عليه عهد اهللا وميثاقه  ، وعاهدت اهللا ، وأعطيت عهداً ، وأخذت عليك ميثاقاً         اهللا
ورمأسـتحلفتك  : ك اهللا ، وقعدك اهللا ، ونشدتك ، وأنشدتك ، وناشدتك اهللا وبـاهللا ، أي             ع

، ونشدتك اهللا أالّ وأقسمت عليه باهللا وذكَّرتُك به ، واستعطفتك ، أو سألتك به مقسماً عليك           
 .)5(ما طلبت منك شيئاً من األشياء إال فعلت: فعلت ، أي
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 :اقتران القسم بالشرط 
واهللا إن تأتني آتك ، لم يجز ، ولو قلت واهللا مـن يـأتني              : لو قلت    : " )1(قال سيبويه 

يمنع اآلخر  آته ، كان محاالً ، واليمين ال تكون لغواً ، ألن اليمين آلخر الكالم ، وما بينهما ال                   
...  إن تأتني ال آتك ؛ ألن الكالم مبني على أنا            – واهللا   –أنا  : وتقول  . أن يكون على اليمين     

: فالقسم هاهنا لغو ، فإذا بدأت بالقسم لم يجز إال أن يكون الكالم عليه ، أال ترى أنك تقـول                     
ي ال أفعل ؛ ألن اآلخر      لئن أتيتني ال أفعل ذاك ، ألنها الم قسم ، وال يحسن في الكالم لئن تأتن               

القسم والشرط يدخل كل منهما على اآلخر فـإن          : " )2(ولهذا يقول الزركشي  . ال يكون جزماً    
تقدم القسم ، ودخل الشرط بينه وبين الجواب كان الجواب للقسم ، وأغنى عن جواب الشرط،                

 " .وإن عكس فالعكس ، فأيهما تصدر كان االعتماد عليه والجواب له 

واهللا لـئن لـم     :  تقـديره    ))3 لَِئن لَّم تَنتَِه لََأرجمنَّك   :  القسم قوله تعالى     ومن تقدم 
فالالم الداخلة على الشرط ليست بالم القسم ، ولكنها زائدة ، وتسمى الموطئة للقـسم ،         ... تنته

تنظر ، أي الشرط ال يصلح أن يكون جواباً ؛ ألن           مويعنون بذلك أنها مؤذنة بأن جواب القسم        
  .)4(الجواب ال يكون إال خبراً

 
 :أغراض القسم 

 : )6(إيراد القسم للتأكيد المحض كما هو عادة العرب ، وقال ابن القيم            : )5(قال الرازي 
 " .قد يراد بالقسم توكيده وتحقيقه ، وقد يراد به تحقيق المقسم عليه " 

الدكتورة عائشة عبـد  أما " إنما جيء بالقسم لتوكيد المقسم عليه      : " )7(وقال الزركشي 
" . أن القسم يأتي في مقام التوثيق لما يـسبق إنكـاره أو اإلقـرار بـه                 : "  فترى   )8(الرحمن

                                                
  .3/84الكتاب ) 1(
  .3/46البرهان ) 2(
  .19/46سورة مريم ) 3(
 .بحث أسلوب القسم في رثاء الياسين األستاذ الدكتور محمود العامودي. مؤتمر اإلمام الشهيد أحمد ياسين) 4(
  .26/103مفاتيح الغيب ) 5(
  .46التبيان في أقسام القرآن ) 6(
  .3/44البرهان ) 7(
  .226اإلعجاز البياني للقرآن ) 8(
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، والـدكتور عبـد اهللا محمـود        " القسم أفضل المؤكـدات      : " )1(والدكتور بكري شيخ أمين   
لـدكتور  وا" . القسم من المؤكدات المشهورة التي تمكن الشيء في النفس وتقويـه        " )2(شحاتة

أسلوب القسم في اللغة طريق من طرق توكيد الكالم وإبراز معانيـه             " )3(محمد بكر إسماعيل  
ومقاصده على النحو الذي يريده المتكلم ، إذ يؤتى به لدفع إنكار المنكـرين أو إزالـة شـك                   
الشاكين ، وإذا كان المتكلم قد رأى أن المخاطب يشك في كالمه ، أكد له القول بنـوع مـن                    

 " .ع التوكيد وأهمها القسم أنوا
 .بق إنكاره من أمور أو اإلقرار بهأن القسم يؤتى به للتأكيد والتحقيق لما يس اعتقادي وفي

 

 :التوكيد والقصر بضمير الفصل 
 : ضمير الفصل -1

 :سمى النحاة هذا الضمير 
الثـاني  ما أصله مبتدأ وخبر ، ويوضح أن        : ألنه يفصل بين المبتدأ والخبر ، أو        : فصالً   -أ 

 " .ظن : " خبر ، ال تابع ، أو أنه مفعول به في باب 
حافظاً  لكونه أو ،)4(تابع ، الألنه يعتمد عليه في الفائدة، إذ به يتبين أن الثاني خبر  : أو عماداً  -ب 

  .)5(لما بعده ، حتى ال يسقط عن الخبرية ، كالعماد في البيت الحافظ للسقف من السقوط

، )6("والتأكيد من فوائد مجيئه     .  به الكالم ، أي يقَوى به ويؤكَّد         ألنه يدعم : " أو دعامة    -ج 
يؤكده ويقويه بتوضيح المراد منه ، وتخصيصه ، وتحقيـق          : أو ألنه يدعم األول ، أي       

أمره ، بتعيين الخبر له ، وإبعاد الصفة وباقي التوابع وغيرها ، إذ تعيين الخبر يوضح                
  .)7(ر هو المبتدأ في المعنىالمبتدأ أو يبين أمره ، ألن الخب

 .)8("كالصفة فصار به للتوكيد والتوضيحألنك جئت "ويسمي سيبويه التأكيد صفة : وصفاًأو  -د 
 :فمن خالل هذه التسميات نكتشف أن لهذا الضمير وظيفتين 
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 .وهو تمييز الخبر ، أو ما أصله خبر ، من التابع : الفصل  -أ 
 فاستعمال هذا الضمير يعـادل     )1(" زيد نفسه القائم     :زيد هو القائم    : ألن معنى   : " التأكيد   -ب 

ورأى الشيخ رضى الدين أن     . إلخ  ... النفس والعين   : إذن استعمال إحدى كلمات التأكيد      
" إذ وليه اسم معرف " المفيد للتأكيد: "القصر أو الحصر : لهذا الضمير وظيفة خاصة هي      

  .)2("بأل 

، وذكر ين يقتصر عليهالختصاص وكثير من البيانيا"ثالثة وهي   وظيفة  وذكر ابن هشام     هذا -ج 
 فقال فائدته الداللة على أن الوارد ))3وُأولَِئك هم الْمفِْلحون   الزمخشري الثالثة في تفسير   

  .)4( "بعده خبر ال صفة ، والتوكيد ، وإيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره

التي شاء النحاة أن يخصوا بهـا هـذا         " الفصل  " يفة  ومن خالل ما تقدم نتعرف أن وظ      
 :الضمير ليست وحيدة ، حتى يكون هذا الضمير للفصل يجب 

 .أن يكون من ضمائر الرفع المنفصلة  -أ 
 .ما أصله مبتدأ وخبر ، نحو كان محمد هو الناجح : أن يقع بين المبتدأ والخبر أو  -ب 

، ، والتأنيث، واإلفراد ، والتثنية ، والجمع      في التذكير : يطابق المبتدأ، أو ما أصله مبتدأ     أن   -ج 
الجندي هو الحـارس األمـين ، الجنـديان همـا           : والغيبة ، والخطاب ، والتكلم ، نحو        

 .كانوا هم المخلصين . أنتم أنتم األوفياء . التلميذات هن المهذبات ... الحارسان األمينان 

. فة وما يقاربها مـن النكـرات  أو بين معر. سعيد هو الوفي : أن يقع بين معرفتين، نحو     -د 
واإلضـافة ، وبعـده    " أل التعريـف    " وما يقارب المعرفة هو أفعل التفضيل المجرد من         

 .محمد هو أطول من محمود : نحو " من " حرف الجر 
 

 :كيد واستعمال ضمير الفصل للحصر والت -2
ات مـن   والقصر نفسه ينفح الجملة بنسم    ) . أو الحصر (من وظائف هذا الضمير القصر      

 .التأكيد واالختصاص 
ويتضح لنا من " أل " وحتى يفيد هذا الضمير معنى القصر يجب أن يليه اسم معرف بـ       

" إال"و" إنمـا   : " األمثلة التالية أنه قد يتفوق في هذا المضمار على أداتي القـصر األصـليتين               
  :هالمسبوقة بنفي أو بشبه

                                                
  .1/24شرح الكافية ) 1(
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 .ا هذه الصفة عليه أكدنا بطولة سعيد وقصرن: إنما سعيد بطٌَل  -أ 
أكدنا بطولة سعيد وقصرنا هذه الصفة عليه ، ونفينا عنه كل صـفة             : ما سعيد إال بطٌل      -ب  

 .مخالفة لها 

أكدنا بطولة سعيد وقصرنا هذه الصفة عليه ، وجعلناه يتربع وحـده            : سعيد هو البطل     -ج 
 .بِقمة هذه الصفة 

الداخلة على الخبر   " لتعريف  أل ا " ويشبه الشيخ رضى الدين في شرحه لكتاب الكافية         
ألنـه  " بـالالم  " كان حق الخبر الذي بعد الفصل أن يكون معرفَاً : " قال " إال " بأداة الحصر   

فالمبتـدأ المخبـر    . إذا كان كذا ، أفاد الحصر المفيد للتأكيد فناسب ذلك تأكيد المبتدأ بالفصل              
:  مقصور على الخبر ، كقوله عليه الـسالم          عنه بذي الالم إن كان معرفاً بالم الجنس ، فهو         

أي ال كرم إال بـالتقوى ، وال حـسب إال           " الكرم التقوى ، والحسب المال ، والدين النصيحة       "
وإن لم يكن في المبتدأ الم الجنس فـالخبر المعـرف بـالالم             . المال ، وال دين إال النصيحة       

: أي  " أنت العزيز الحكيم    : "  نحو   مقصور على المبتدأ ، سواء كان الالم في الخبر للجنس ،          
أنت الرجل كل الرجل ، أو للعهـد ، نحـو رأيـت             : فهو للمبالغة كقولك    . ال عزيز إال أنت     

: أنت ذلك الكريم ال غيرك ، وسواء كان الالم موصوالً ، نحـو              : الكريم وأنت الكريم ، أي      
  .)1("ال كذا أنت الذي ق: أنت القائم ، أو زائداً داخالً في الموصول ، نحو 

 
 هل لضمير الفصل محل من اإلعراب ؟

زعم البصريون أنه ال محل له ، ثم قـال   : " )2(وهنا يسارع ابن هشام إلى اإلجابة بقوله 
اسم ، ونظيره على هذا القول أسـماء األفعـال          : إنه حرف ، فال إشكال وقال الخليل        : أكثرهم  

: له محل ، ثم قال الكـسائي      : قال الكوفيون   فيمن يراها غير معمولة لشيء، وأل الموصولة ، و        
بحسب ما قبله ، فمحله بين المبتدأ والخبـر رفـع وبـين             : محله بحسب ما بعده ، وقال الفراء        

معمولي ظن نصب ، وبين معمولي كان رفع عند الفراء ، ونصب عند الكسائي وبين معمـولي                 
شيء الواحد ، فوجـب أن يكـون   ألن الكسائي يرى أن محله بحسب ما بعده كال   "،  " أن بالعكس   

فيكون مرفوعاً ، إذا كان ما بعده مرفوعاً ويكون منصوباً إذا كـان مـا          . )3("حكمه بمثل حكمه    
بعده منصوباً ، لكن رأيه مردود عليه ، ألننا لم نر اسماً يتبع ما بعده في اإلعراب كمـا يقـول                     

                                                
  .1/24شرح الكافية ) 1(
  .497 ، 2/496مغنى اللبيب ) 2(
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مير الفصل ، فيذكر ما يحتمله من        ، ويختم ابن هشام كالمه فيما يتعلق بض        )1(الشيخ رضى الدين  
كُنتَ َأنتَ  يحتمل في نحو : " أوجه اإلعراب موضحاً هذا الجانب بأسلوب علمي واسع ، فيقول   

 ِهملَيع ِقيبالر )2(   ونحو ،    الْغَـاِلِبين ـنِإن كُنَّا نَح )3(    الفـصلية والتوكيـد دون االبتـداء 
، وإن عمـراً    "زيد هو العالم    "  ونحو   ))4 ا لَنَحن الصافُّون  وِإنَّ النتصاب ما بعده ، وفي نحو       

هو الفاضل ، الفصلية واالبتداء ، دون التوكيد لدخول الالم في األولى ولكون ما قبله ظاهراً في                 
 .وال يؤكد الظاهر بالمضمر ألنه ضعيف والظاهر قوي . الثانية ، والثالثة 

 الضميران مبتدأ وخبر والجملة خبـر        "نت أنت قد جربتك فكنت أ   " ومن مسائل الكتاب    
َأن  : والضمير في قوله تعـالى      " . أنت إياك   " كان، ولو قدرت األول فصالً أو توكيداً لقلت         

 . مبتدأ ألن ظهور ما قبله يمنع التوكيد ، وتنكيره يمنع الفصل))5تَكُون ُأمةٌ ِهي َأربى ِمن ُأمٍة
لد على الفطرة حتى يكون أبواه همـا اللـذان يهودانـه أو             كل مولود يو  " وفي الحديث   

إما مبتدأ ثان وخبـره  " هما " ضمير لكل فأبواه مبتدأ ، وقوله    " يكون  "  إن قدر في     )6("ينصرانه  
اللذان والجملة خبر أبواه ، وإما فصل ، وإما بدل من أبواه إذا أجزنا إبدال الضمير من الظاهر ،     

مبتـدأ أو  " همـا "خالياً من الضمير فأبواه اسم يكـون ، و " يكون " قدر واللذان خبر أبواه ، وإن  
  .)7(فصل أو بدل ، وعلى األول فاللذان باأللف وعلى األخيرين هو بالياء

 

 :التوكيد ببعض األسماء 
1- بسح : 

. كافيك:  يقال مررت برجٍل حسبك من رجل     .حاء وتسكين السين اسم بمعنى كافٍ     بفتح ال 
يكفيك أن تسمعه لتشمئز : حسبك من شر سماعه   "و. اكتِف به : حسبك هذا : يقال. فعلوحسب اسم   

 .زائدة " الباء " مبتدأ ، و: فحسب. بحسِبك عشرون جنيهاً :  وتزاد عليها الباء ، فيقال )8("منه 

                                                
  .2/27افية شرح الك) 1(
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ليس من مولود يولد إال : " لم رواية أخرى هي   ، على أن في صحيح مس      1308 ومسلم كتاب القدر     285
  .1309 ص 6654مسلم ق " على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه 

  .498 ، 2/497مغنى اللبيب ) 7(
  .1/171) حسب(المعجم الوسيط ) 8(



 97

 مع  نعت ويلزم لفظاً واحداً   " فحسب  " هذا رجٌل حسبك ِمن رجٍل      : وقد تأتي نعتاً ، نحو      
 .الجميع ألنه مصدر 

حـاالً  " حسب  " بنصب كلمة   (هذا زيد حسبك من رجل      : وقد تأتي حاالً لمعرفة ، نحو       
 .أي كافياً لك ) من زيد

ولكنها ال تُـسِبغ  . هذا حسب ، يا أخي   : وقد تأتي غير مضافة فتبنى على الضم ، نحو          
محمـود صـديقي    : تزييناً للفظ ، نحـو      " اء  الف" على الجملة معنى التوكيد إال إذا دخلت عليها         

  .)1(فَحسب ، أي يكفيني عن غيره
 

 " :غير  " -2
جاء القوم غير محمد ، معناه إال محمداً ، ويعرب حينئذ           : يكون اسماً بمعنى إالّ ؛ تقول       

 .إعراب االسم الواقع بعد إال ، فهو هنا منصوب على االستثناء 
وبمعنـى  . أي بسواك ، وهذا غيرك      : و مررت بغيرك    ويكون اسماً بمعنى سوى ، نح     

 .أي ليس بمفهوم ، ويعرب هنا على حسب العوامل : ليس ، نحو كالمك غير مفهوم 
 كأنـه تعـالى   ))2 فَمِن اضطُر غَير باٍغ والَ عاٍد: واسماً بمعنى ال ، نحو قوله تعالى     

غَيـر مِحلِّـي    و))3 غَير نَاِظِرين ِإنَـاه : ونحو . فمن اضطر جائعاً ال باغياً وال عادياً   : قال
 . وهي منصوبة فيها جميعاً على الحال ))4 الصيِد

 وتعرب حينئذ إعـراب     ))5 غَيِر المغضوِب علَيِهم   : وتكون صفة ، نحو قوله تعالى       
 .الموصوف وهو في اآلية مجرور ألنه صفة للذين 

، " ال " أو " لـيس  "  ؛ وقد يقطع عنها إن فُهم معناه وسـبقه       وهذا اللفظ مالزم لإلضافة   
 أو ال غير نحو قبضت عشرةً ليس غير. 

  .)6(أي بأكاذيب: جاء ببناِت غيٍر : ويقال 
وليس . وفي المثال السابق يحتمل أن يكون الضم ضم بناء أو إعراب ، والبناء أصح               

  رها،    : ، وكذلك تقول    ) نصببتنوين ال (، وليس غيراً    ) بتنوين الرفع (غَيقبضت عشرةً ال غير
 وال غير وال غير ، تدل على التأكيد " ال " أو بـ " ليس " وعندما تسبق بـ . وال غير. 
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 :التوكيد بالمصدر 
هـو  : والمصدر من حيث معناه " من مؤكدات بعض الجملة المصدر المؤكد لعامله ،  

. من غير ارتباط بزمان أو مكان أو بذات أو بعلمية         االسم الذي يدل غالباً على الحدث المجرد        
: أمر معنوي محض يدل عليه اللفظ المعروف وال بد من ناحيته اللفظيـة              : ومدلوله الحقيقي   

أن يشتمل على جميع الحروف األصلية والزائدة في فعله لفظاً أو تقديراً ، وقد يزيـد عنهـا                   
 .كأكرمه إكراماً ، وال يمكن أن ينقص 

 :لمفعول المطلق ويؤتى با
لتأكيد معنى فعله أو عامله تأكيداً لفظياً فيزيده قوة ، ويقرره ، أي يبعـد عنـه الـشك                    -أ 

واحتمال المجاز ، ويتحقق ذلك بالمصدر المنصوب المبهم الذي يقتصر علـى معنـاه              
المجرد ، دون أن تجيء له زيادة معنوية من ناحية أخرى ، كإضافة أو وصـف ، أو                  

 . نحو أكرمت الضيف إكراماً ، فهو لمجرد التأكيد )1(تي للعهدال" أل " عدد أو 
" بـأل   " ويتم ذلك بإضافة المصدر المنصوب أو بوصفه أو بتعريفه          : لبيان نوع عامله     -ب  

ابتـسم نزيـه    : العهدية ، أو الجنسية ، ولكن هذا النوع األخير قليل االستعمال ، نحو              
ستقبلت زياداً استقباالً حـاراً ، سأسـتقبلك       ابتسامة الرضا ، نجح سامي نجاحاً باهراً ، ا        

 .وهو نادر االستعمال كما قلنا . االستقبال أي المذكور أو المعهود 

سجدت هللا سجدة واحدة ، قرأت الدرس قـراءتين ،          : نحو  : لبيان كمية عامله أو عدده       -ج 
 .ضرب خصمه ضربات موجعة 

أكـان المـصدر    . لتأكيـد   وفي جميع الحاالت السابقة يتضمن المفعول المطلق معنى ا        
فالمبين يتضمن توكيد عامله باإلضافة إلى بيـان نوعـه أو عـدده أو         . مؤكداً أم مبيناً    

ففائدة المصدر المعنوية قد تقتصر على التوكيد وحده ، ولكنها ال تقتـصر       . بيانهما معاً   
 التوكيد في   إذ ال بد من إفادة    . على بيان النوع وحده أو بيان العدد وحده أو بيانهما معاً            

  . )2(كل حالة من هذه الحاالت

 .سقياً لك ، أي سقاك اهللا سقياً : للنيابة عن فعله المحذوف أو المقدر نحو  -د 
أما اسم المصدر فهو كالمصدر في معناه ، من حيث داللته على الحـدث المجـرد ،                 

  .)3(ويكون على جنس ويخالفه في لفظه بنقص حروفه عن حروف فعله

                                                
  .2/196النحو الوافي ) 1(
  .2/170النحو الوافي ) 2(
  .3/3ضياء السالك ) 3(
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فَـِإن   : إما مصدر مثله نحـو  :  المفعول المطلق مصدراً ، وعامله     وأكثر ما يكون  
وكَلَّم اللّـه موسـى      : من فعل نحو    :  ، أو ما اشتق منه       ))1 جهنَّم جزآُؤكُم جزاء موفُورا   

 وزعم بعض البصريين أن الفعل أصـل      ،  )3( والصافَّاِت صفا  :  أو وصف نحو   ))2 تَكِْليما
)4(للوصف

 .)6( والصحيح أن المصدر أصل للفعل والوصف)5(أن الفعل أصل لهما الكوفيون وزعم 
:  ما يدل على المـصدر  –وينوب عن المصدر في االنتصاب على المفعول المطلق  " 

 وضربته ضرب األمير اللـص ، إذ        – )7( واشتمل الصماء  –من صفة ، كسرت أحسن السير       
: أو ضميره نحو  . ر اللص ، فحذف الموصوف ثم المضاف        ضرباً مثل ضرب األمي   : األصل  

  .))8 الَّ ُأعذِّبه َأحدا : عبد اهللا أظنه جالساً ، ونحو 
شنئته بغضاً وأحببته حقه ، : كضربته ذلك الضرب ، أو مرادف له نحو : أو إشارة إليه 

 .وفرحت جذالً 

لفعل  ومصدر ،تقدم، واسم عيناسم مصدر كما : ه وهو ثالثة أقسام أو مشارك له في مادت    
 .إنباتاً وتبتالً:  واألصل)10( وتَبتَّْل ِإلَيِه تَبِتيلًا ، و))9واللَّه َأنبتَكُم من الَْأرِض نَباتًاآخر نحو 

 .أو دال على نوع منه ، كقعد القرفصاء ، ورجع القهقري 

 ، أو آلته ،     ))11 ثَماِنين جلْدةً فَاجِلدوهم   أو دال على عدده ، كضربته عشر ضربات         
 . أو عصاً –كضربته سوطاً 

  .)13("كضربته بعض الضرب "  أو بعض ))12 فَالَ تَِميلُواْ كُلَّ الْميِل : أو كل نحو 

                                                
  .17/63سورة اإلسراء ) 1(
  .4/164سورة النساء ) 2(
  .37/1سورة الصافات ) 3(
  .2/116ضياء السالك . لفرع الذي زعم هذا هو الفارسي واختاره عبد القاهر فيكون فرع ا) 4(
  .2/33أوضح المسالك ) 5(
  .2/116ضياء السالك : انظر ) 6(
 .ألقى طرف الرداء األيمن على العاتق األيسر : اشتمل الصماء ، أي ) 7(
  .5/115سورة المائدة ) 8(
  .71/17سورة نوح ) 9(
  .73/8سورة المزمل ) 10(
  .24/4سورة النور ) 11(
  .4/129سورة النساء ) 12(
  .34-2/33أوضح المسالك ) 13(
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 –المصدر المؤكد ال يثنى وال يجمع باتفاق ، فال يقال ضربين وال ضروباً ، ألنه كماء      " 
 بعكسه باتفاق ، فيقال ضربتين وضربات ، ألنه كثمرة        – كضربة   وعسل ، والمختوم بتاء الوحدة    

 .وكلمة ، واختلف في النوع فالمشهور الجواز ، وظاهر مذهب سيبويه المنع ، واختاره الشلوبين 

 حذف عامل المصدر غير المؤكد ، كـأن  –واتفقوا على أنه يجوز لدليل مقالي أو حالي       
 – أبو بلى جلستين وكقولك لمن قدم من سـفر           –طويالً  بلى جلوساً   : ما جلست ؟ فتقول     : يقال  

 .قدوماً مباركاً 

وأما المؤكد ، فزعم ابن مالك أنه ال يحذف عامله ، ألنه إنما جيء به لتقويته وتقريـر                  
ووجوباً في  . أنت سيراً   : ورده ابنه بأنه قد حذف جوازاً في نحو         .  لهما   معناه ؛ والحذف منافٍ   
  .)1("سقياً ورعياً : نحو أنت سيراً سيراً ، وفي 

ولكن ابن مالك هو الصحيح وهو الذي تطمئن إليه النفس ، ألنه إنما جيء بـه لتقويتـه       
 .)2( من النظرحظ لهما ، وليس كل خالف جاء معتبراً إال الذي له وتقرير معناه ، والحذف مناٍف

 

 :التوكيد بالم التوكيد 
به ، فالالم في الخبر تؤكد الخبر كمـا أن          إن الالم تؤكد من الجملة الجزء الذي تلتصق         

)(اعلم أن    : " )3(تؤكد الجملة بكاملها ، يقول الزجاجي     ) إن تدخل مؤكدة للخبـر ، كمـا       ) الم إن
دخلت الالم في الخبر مؤكدة     . وإن زيداً لقائم    . إن زيداً قائم    : تدخل إن مؤكِّدة للجملة في قولك       
ِإن هُؤلَـاء    و . ))4 فَِإن اللّـه لَغَِنـي     : كما قال تعالى    . له ، كما دخلت إن مؤكدة للجملة        

 ةٌ قَِليلُونِذملَِشر*     لَنَا لَغَاِئظُون مِإنَّهو *   وناِذرح ِميعِإنَّا لَجو  )5(   ونالحـظ  ".  هذا مذهب سيبويه
 .أن الالم هنا مفتوحة وال تعمل فيما بعدها 

 االسمية ، ويقال بأنها الالم المزحلقة ، وهي الم توكيـد            فترد الالم مع إن في الجملة     
 فأفادت الالم توكيد الجملة بتوكيـد  ))6 لََأنتُم َأشَد رهبةً : الخبر وتأتي من غير إن ، فتقول  

  .)1(المسند إليه
                                                

  .36 ، 2/35أوضح المسالك ) 1(
  .321أساليب التوكيد في القرآن الكريم ) 2(
  .60الالمات ) 3(
  .14/8سورة إبراهيم ) 4(
  .56-26/54سورة الشعراء ) 5(
  .59/13سورة الحشر ) 6(
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 :على أربعة أشياء " إن المكسورة " وتدخل الم االبتداء بعد 
ِإن ربي لَسِميع   ونه مؤخراً ، ومثبتاً ، وغير ماٍض ، نحو          ك: الخبر ، وذلك بثالثة شروط       -1

  .)3( ِإنَّك لَعلى خُلٍُق عِظيٍم  ، و))2 الدعاء
تقدمه على الخبر ، وكونه غير حال ، وكـون          : معمول الخبر ، وذلك بثالثة شروط أيضاً         -2

 " .إن زيداً لعمراً ضارب " الخبر صالحاً لالم نحو 
 أو عـن  ))4 ِإن ِفي ذَِلك لَِعبـرةً     شرط واحد ، وهو أن يتأخر عن الخبر ، نحو           االسم ، ب   -3

 " .إن في الدار لزيداً جالس " معموله ، نحو 
 .)6(مبتدأ" هو" يعرب لم إذ ))5ِإن هـذَا لَهو الْقَصص الْحقُّ، نحو بال شرط وذلك الفصل، -4

. أو اسمها المتأخرين عنها" إن"تدخل على خبر    وهي الم ابتداء    : وسميت الالم بالمزحلقة  
 كرهوا اجتماع حرفين للتأكيد في صدر الكالم ،         – كما يزعم النحاة     –وسميت كذلك ألن العرب     

دحرجوها من مركز   : أي  " الالم  " االبتداء ، فزحلقوا    " الم  " و" المكسورة الهمزة   " إن  : " وهما  
 :في ذلك المركز لسببين " ِإن " وأبقوا على كلمة " ن إ: " الصدارة إلى ما تأخر من معمولي 

. االبتداء مهملة ال تعمل فيما بعـدها      " الم  " ألنها عاملة، تنصب االسم وترفع الخبر ، بينما          -1
 .والحرف العامل أهم من الحرف المهمل وأولى منه بالصدارة 

عاملة في  " إن  " ى ألن   أول" الالم  " إنه لما وجب تأخير أحدهما للفصل بينهما كان تأخير           -2
 –فلو أخرت إلى الخبر ، والخبر يكون اسماً وفعالً وجملـة            . االسم ، فال تدخل إال عليه       

فكان يؤدي إلى إبطال عملها ، ألن العامل ينبغي أن يكون اختصاصه بالمعمول ، ولـيس       
  .)7(...ألنها غير عاملة ، فيجوز دخولها على االسم والفعل والجملة " الالم " كذلك 

 .الالم المزحلقة : لذلك زحلقت ، وبسبب تزحلقها سماها النحاة 
 :أما دخولها على الفعل فإنه يكون على أنماط أهمها 

 :الالم الداخلة على الفعل مباشرة في جواب لو  -1
ة فـي   فالجملة قبل الالم مؤكـد     . ))8 لَو كَان ِفيِهما آِلهةٌ ِإلَّا اللَّه لَفَسدتَا       : يقول تعالى   

معناها بما جاء في معنى لفسدتا ، فالفساد لم يحصل ، إذاً ، فالذي فيهما هو إله واحد هـو                

                                                                                                                                     
  .243 ، 242في التحليل اللغوي ) 1(
  .14/39سورة إبراهيم ) 2(
  .68/4سورة القلم ) 3(
  .79/26سورة النازعات ) 4(
  .3/62سورة آل عمران ) 5(
  .249-1/247أوضح المسالك : انظر ) 6(
  .26 ، 9/25شرح المفصل ) 7(
  .21/22سورة األنبياء ) 8(
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اهللا ، ولما كان فيهما إله واحد هو اهللا ، فأنهما لم تفسدا ولن تفسدا ، وهذا توكيد للفعل ذاته،   
َألَن الَِّذين ُأرِسـَل  فَلَنَس: ومن ذلك أيضاً لتوكيد الفعل قوله تعالى      . فالالم لفسدتا تفيد توكيده   
ِلينسرالْم َألَنلَنَسو ِهمِإلَي )1(.  

 :الالم الداخلة على سوف  -2

 ، فإنهـا  )3( لَسوفَ ُأخْرج حيا  ، و))2 ولَسوفَ يعِطيك ربك فَتَرضى: يقول تعالى   
 اكتسب درجة مـن التوكيـد       تفيد مزيداً من التوكيد لتوكيد الحدث في المستقبل الذي قد         

فإن قلت مـا هـذه الـالم        : " يقول صاحب الكشاف    ) . سوف(باستعمال أداة المستقبل    
 .الداخلة على سوف ؟ قلت هي الم المبتدأ المؤكدة لمضمون الجملة 

وألنت سوف يعطيك ، وذلك أنه ال يخلو مـن أن تكـون الم              : والمبتدأ محذوف تقديره    
م ال تدخل على المضارع إال مع نون التوكيد ، فبقي أن تكـون  قسم أو ابتداء ، فالم القس   

الم االبتداء ، والم االبتداء ال تدخل إال على الجملة من المبتدأ والخبر ، فال بد من تقدير               
  .)4(وألنت سوف يعطيك: مبتدأ وخبر ، وأن يكون أصله 

ة التي تلتصق بهـا     ونرى كما يرى عمايرة أن هذه الالم هي الالم المؤكدة لمضمون الجمل           
 أن الالم ال تدخل على المضارع إال        )6( ، فيرى المرادي   )5(وليست هناك حاجة لتقدير مبتدأ    

مع نون التوكيد ليس على إطالقه ، بل هو مشروط عند البصريين بأالّ يفصل بين الفعـل                 
 .النونيجيزون تعاقب الالم ووالالم بحرف تنفيس أو قد ، أو بمعموله ، أما الكوفيون فإنهم 

 :الالم الداخلة مع القسم أو موطئة له  -3

  . ))7 وتَاللَِّه لََأِكيدن َأصنَامكُم : يقول تعالى 
فالسياق سياق توكيد إذ إن أصل الجملة أكيد أصنامكم ، ثم دخلت عليهـا نـون التوكيـد             
الثقيلة لتوكيد الحدث ، ولكن السياق يحتاج إلى مزيد من التوكيد فأدخل الالم التي تـسمى           
واقعة في جواب القسم ، ثم جاء القسم ليكون عنصر توكيد لمضمون الجملـة بكاملهـا ،               

ا كبيرة ، والمتكلم يحتاج إلى درجة عالية من التوكيد ليؤكـد الخبـر      فالحقيقة المقسم عليه  

                                                
  .7/6سورة األعراف ) 1(
  .93/5سورة الضحى ) 2(
  .19/66سورة مريم ) 3(
  .4/264الكشاف ) 4(
  .244التحليل اللغوي في ) 5(
  .127-126الجني الداني ) 6(
  .21/57سورة األنبياء ) 7(
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فأتى بالقسم بعد أن أكد الجملة بالنون والالم ، وهذا يماثل في الجملة االسمية القسم مـع                 
)الالم المزحلقة(والالم المسماه ) إن ( كما في  ِرصالْعٍر*ولَِفي خُس اناِإلنس ِإن  )1(.  

 :لية على قد الالم الداخ -4
ومثلها في هذه الحالة مثل الالم المؤكدة للفعل بعد توكيده بالنون فهي عنصر توكيد يحتـاج                

 .إليه المتكلم ليؤكد خبراً في الجملة مؤكداً بقد 
جملة فعلية غير مؤكدة ولكن قد حضر محمد جملة فعلية مؤكدة         . حضر محمد   : فعندما نقول 

ل لقد حضر محمد مؤكدة بمؤكدين الالم وقـد ، وقولنـا            ولكن عندما نقو  " قد  " بمؤكد واحد   
 .واهللا لقد حضر محمد مؤكدة بثالثة مؤكدات القسم والالم ، وقد التي أفادت التحقيق والتأكيد 

  .)2(من الفعل كمنزلة األلف والالم من االسم) قد(منزلة : ويعتبر السيرافي 
قد قامـت   (وقع فمنه قول المؤذن     مختصة بالفعل ومعناها الت   : وهي من الحروف الهوامل     

  .)3(وإذا دخلت على الماضي قربته من الحال) الصالة
وتدخل على المضارع المجرد من ناصب وجـازم        : على الماضي الجامد    ) قد(ال تدخل   

  .)4(ومن حروف التفسير
  .)5(كما أنه ال تقع بعدها الجملة الدعائية

  .)6(ويرى ابن مالك أنها تدخل على ماٍض
  .)7(ابن هشام فهو يرى أنها ال تفيد التوقع أصالًأما 

 

 :التوكيد بنوني التوكيد 
 :نون التوكيد قسمان 

 .وهي المشددة المتحركة : الثقيلة  -أ 
 .وهي المسكنة : الخفيفة  -ب 

 .وهما حرفان من حروف المعاني ال محل لهما من اإلعراب 
                                                

  .245 وفي التحليل اللغوي 103/1سورة العصر ) 1(
  .2/335 ، 1/42المقتضب :  وانظر 3/115هامش الكتاب ) 2(
ف  ورص 255-253 والجني الداني    8/147 والمفصل   99-98معاني الحروف   :  وانظر   2/191الكتاب  ) 3(

  .293-292المباني 
  .1/147 والمغنى 242التسهيل ) 4(
  .3/9المقتضب ) 5(
  .1/172مغنى اللبيب ) 6(
  .2/7همع الهوامع :  وانظر 1/172مغنى اللبيب ) 7(
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خفيفة فأنت مؤكد ، وإذا جئـت       فإذا جئت بال  .. زعم الخليل أنهما توكيد      " )1(قال سيبويه 
 " .بالثقيلة فأنت أشد توكيداً 

  .))2 لَيسجنَن ولَيكُونًا : وقد جمعهما قوله تعالى 
وخالصة آراء النحاة عنهما من حروف المعاني يلحقـان بـآخر المـضارع واألمـر               

رهما من األسـماء    فتخلصهما للمستقبل وال يلحقان بالفعل الماضي وال بأسماء األفعال ، وال بغي           
  .)3("والحروف كما يمتنع إلحاقهما بالمضارع إذا كان للحال أو للمضي 

 .لالستقبال المضارع زمن وتخليص لفظ، بأقصر وتقويته المعنى تأكيد معناهما يكون هذا وعلى
ولهذين الحرفين آثار لفظية هي بناء الفعل المضارع على الفتح بـشرط اتـصال نـون      

كما يجوز بناء األمر    .. وبناء األمر على الفتح كذلك بنفس الشرط        ..  مباشراً   التوكيد به اتصاالً  
 .بهما في جميع األحوال بدون شروط 

 :وأما توكيد المضارع فشروطه أربعة 
 .أن يكون مثبتاً  -أ 
 .أن يكون داالً على االستقبال  -ب 

 .أن يكون جواب قسم  -ج 

 . وال يفصل بينه وبين هذه الالم فاصل..تدخل على جواب القسم التي بالالم مبدوءاً يكون أن -د 
 وإذا فقد شـرط مـن هـذه         )4(وفي هذه الحاالت مجتمعة يجب دخول النون على الفعل        

فالفعـل المـضارع    . واهللا لسوف أقوم بواجبي كامالً      : الشروط امتنع دخول النون عليه ، نحو        
واهللا ال ) . سوف( التسويف القسم بحرف" الم  " لم يؤكد بنون التوكيد ألنه فصل بينه وبين         " أقوم"

. فالفعل المضارع تفعل لم يؤكد بنون التوكيد بعد القسم ألنه منفي . تفعل إال ما يرضي ضميرك    
لم يقترن بنون التوكيد بعد القسم ألنـه ال         " ينفذ  " فالفعل المضارع   . واهللا لينفذ سليم أمرك اآلن      

 .يدل على المستقبل 
 :ومما تقدم نالحظ 

 جاءتا لتوكيد الفعل غير الماضي ، ألنهما ال تدخالن إال على ما لـم يجـب وال   كلتا النونين  -1
 .يكونان إال في الفعل الذي يؤكد ليقع 

  .)5(بناء الفعل معها على الفتح ، ألن الفعل والنون كشيء واحد -2

                                                
  .3/11 والمقتضب 3/509الكتاب ) 1(
  .12/32سورة يوسف ) 2(
  .2/339مغنى اللبيب ) 3(
  .105 ، 3/104الكتاب ) 4(
  .2/208 في النحو األصول) 5(
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 :المشددتين " أن " كيد الجملة االسمية بإن ووت
 : ِإن المكسورة المشددة -أ

 ،  )1(أن تكون حرف توكيد ، تنصب االسم وترفع الخبـر         : أحدهما  : هين  تأتي على وج  
 لمن -رضي اهللا عنه-أن تكون حرف جواب بمعنى نعم، ويستدل عليه بقول ابن الزبير   : والثاني
  .)2(أي نعم ولعن راكبها" إن وراكبها : " لعن اهللا ناقة حملتني إليك : قال له 

إن زيداً قـائم ، نـاب منـاب         : ة ، فإن قول القائل      التأكيد لمضمون الجمل  " وفائدتها  
زيد قائم زيد قائم ، مـع       : إن زيداً قائم أوجز من قولك       : تكرير الجملة مرتين ، إال أن قولك        

إن زيداً لقائم ، ازداد معنى التأكيـد ،         : حصول الغرض من التأكيد ، فإن أدخلت الالم وقلت          
  .)3("وكأنه بمنزلة تكرار اللفظ ثالث مرات 

، )5(ِإنَّا َأنزلْنَاه أن تقع في االبتداء نحو      :  وهي )4(وتكسر همزتها في عشرة مواضع    
  .))6 َأال ِإن َأوِلياء اللِّه الَ خَوفٌ علَيِهم والَ هم يحزنُون ومنه 

 جئتـك إذ إن زيـداً  " أو إذ مثل  " جلست حيث إن زيداً جالس      : " أو تاليه لحيث نحو     
 بخالف الواقعة في حشو الـصلة نحـو         ))7 ما ِإن مفَاِتحه لَتَنُوء   أو لموصول نحو    " أمير  

 ))8 ِإنَّا َأنزلْنَاه  * والِْكتَاِب الْمِبيِن    *حم   أو جواباً لقسم ، نحو      " جاء الذي عندي إنه فاضل      "
كَما َأخْرجك ربك ِمـن بيِتـك        الً نحو    أو حا  ))9 قَاَل ِإنِّي عبد اللَّهِ    أو محكية بالقول نحو     

     ونلَكَاِره ْؤِمِنينالْم نفَِريقاً م ِإنقِّ وِبالْح )10( أو " مررت برجل إنه فاضـل  :  أو صفة نحو
 أو  ))11ين لَكَاِذبون واللَّه يعلَم ِإنَّك لَرسولُه واللَّه يشْهد ِإن الْمنَاِفقِ        بعد علم علِّق بالالم نحو      
  .))12 ِإن اللَّه يفِْصُل بينَهم ومنه " زيد إنه فاضل " خبراً عن اسم ذات نحو 

                                                
  .1/37المغني : قيل وقد تنصبهما في لغة، وقد يرتفع بعدها المبتدأ فيكون اسمها ضمير شأن محذوفاً، انظر ) 1(
 . بتصرف 38 ، 1/37المغني ) 2(
  .8/59شرح المفصل ) 3(
  .1/241أوضح المسالك ) 4(
  .97/1سورة القدر ) 5(
  .10/62سورة يونس ) 6(
  .28/76سورة القصص ) 7(
  .3-44/1سورة الدخان ) 8(
  .19/30سورة مريم ) 9(
  .8/5سورة األنفال ) 10(
  .63/1سورة المنافقون ) 11(
  .22/17سورة الحج ) 12(
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 :المفتوحة المشددة " أن  " -ب
 .فهي تنصب االسم وترفع الخبر ومعناها التأكيد " إن " تعمل عمل 

المكسورة أصل والمفتوحـة    وإن  " األصح أن   " واختلف النحويون فيها ، قال السيوطي       
فرع عنها ألن الكالم مع المكسورة جملة غير مؤولة بمفرد ، ومع المفتوحة مؤولة بمفرد وكون                
المنطوق به جملة من كل وجه أو مفرداً من كل وجه أصل لكونه جملة من وجه ومفـرداً مـن                    

 زيادة والمجـرد    وجه ، وألن المكسورة مستغنية بمعولها عن زيادة ، والمفتوحة ال تستغني عن            
من الزيادة أصل ، وألن المفتوحة تصير مكسورة بحذف ما تتعلق بـه وال تـصير المكـسورة                  
مفتوحة إال بزيادة والمرجوع إليه بحذف أصل المتوصل إليه بزيادة ، وألن المكسورة تفيد معنى               

بالفعل إذ هي عاملة  واحداً وهو التأكيد ، والمفتوحة تفيده وتعلق ما بعدها بما قبلها ، وألنها أشبه               
غير معمولة ، والمفتوحة عاملة ومعمولة ، وألنها مستقلة والمفتوحة كبعض اسم إذ هـي ومـا                 

 .)1("، وقال آخرون كل واحدة أصل برأسها وقال قوم المفتوحة أصل المكسورةعملت فيه بتقديره

ادة وتقلب معنى الجملة إلى اإلفراد وتصير في مذهب المـصدر المؤكـد ، ولـوال إر           " 
بلغني قيام زيد ، : بلغني أن زيداً قائم : التوكيد لكان المصدر أحق بالموضع ، وكنت تقول مكان  

والذي يدل أنها تقع موقع المفردات أنها تفتقر في انعقادها جملة إلى شيء يكون معها ويضم إليها  
اً مع الصلة إال   ألنها مع ما بعدها من منصوبها ومرفوعها بمنزلة االسم الموصول فال يكون كالم            

  .)2("بشيء آخر من خبر يأتي به أو نحو ذلك 
وإذا ثبت أنها في مذهب المفرد فهي تقع فاعلة ومفعولة ومبتدأة ومجرورة مثال كونها              " 

وما بعدها رفع بأنه فاعل ، كأنك قلت بلغنـي   " أن  " بلغني أن زيداً قائم ، فموضع       : فاعلة قولك   
ومثال كونهـا مبتـدأة     . كرهت أنك خارج أي خروجك      :  قولك   ومثال كونها مفعولة  . قيام زيد   

عنـدي غالمـك ، وتقـول فـي         : عندي أنك خارج ، أي عندي خروجك ، كما تقول           : قولك  
  .)3( "عجبت من أنك قادم ، أي من قدومك: المجرورة 
: )4(مفتوحة الهمزة مكسورتها في كل موضع وجب فيه فتح أن وهي ثمانية           " أن"فارق  وت

والَ تَخَـافُون  ، نحـو   أو مفعولة غير محكية))5 َأولَم يكِْفِهم َأنَّا َأنزلْنَا  : فاعلة ، نحو    أن تقع   
، نحو  أو مبتدأ)1( قُْل ُأوِحي ِإلَي َأنَّه استَمع نَفَر  :  أو نائبة عن الفاعل ، نحو        ))6َأنَّكُم َأشْركْتُم 

                                                
  .1/138الهمع ) 1(
  .8/59شرح المفصل ) 2(
  .8/59شرح المفصل ) 3(
  .1/242أوضح المسالك ) 4(
  .29/51سورة العنكبوت ) 5(
  .6/81سورة األنعام ) 6(
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    َى الْأتَر اِتِه َأنَّكآي ِمنوضر )2(   ،      ِحينبسالْم ِمن كَان لَا َأنَّهفَلَو )3(       أو خبراً عـن اسـم 
" قولي أنه فاضـل    " بخالف  " اعتقادي أنه فاضل    " معنى غير قول وال صادق عليه خبرها نحو         

جرورة  أو م  ))4 ذَِلك ِبَأن اللَّه هو الْحقُّ     أو مجرورة بالحرف ، نحو      " اعتقاد زيد أنه حق     " و
اذْكُرواْ   أو معطوفة على شيء من ذلك نحو  ))5ِإنَّه لَحقٌّ مثَْل ما َأنَّكُم تَنِطقُون     باإلضافة نحو   

     لْتُكُمَأنِّي فَضو كُملَيتُ عمالَِّتي َأنْع ِتيمِنع )6(         أو مبدله من شيء من ذلك نحو     اللّـه كُمِعدِإذْ يو
  .))7 ِتيِن َأنَّها لَكُمِإحدى الطَّاِئفَ

 

  :)8(مفرد وجملة" إن " الفتح والكسر فيما إذا تقدم 
مفرد وجملة جاز فتح الهمزة وكسرها ، الفتح عطف على المفرد والكسر            " ِإن  " إذا تقدم   

 :عطف على الجملة أو على االستئناف ، وقد قرئ بالفتح والكسر في بعض اآليات 
1- ِبِن ونِشرتَبسيْؤِمِنينالْم رَأج ِضيعالَ ي اللّه َأنٍل وفَضاللِّه و نٍة ممع)9(.  

  .)10(والكسر على االستئناف) نعمة(قرئ في السبع بفتح الهمزة للعطف على 

2- ىرلَا تَعا وِفيه وعَألَّا تَج لَك ى*ِإنحلَا تَضا وُأ ِفيهلَا تَظْم َأنَّكو )11(.  

 .)12(األولى أو على االستئناف) إن(والكسر عطف على ) أال تجوع(الهمزة عطف على فتح 
 

 :بعد ال جرم " أن " موقع 
  .))13 الَ جرم َأن لَهم الْنَّار وَأنَّهم مفْرطُون : قال تعالى 

 :خالصة توجيه فتح همزة أن وكسرها بعد ال جرم كما يأتي 
                                                                                                                                     

  .72/1سورة الجن ) 1(
  .41/39سورة فصلت ) 2(
  .37/143سورة الصافات ) 3(
  .22/62سورة الحج ) 4(
  .51/23سورة الذاريات ) 5(
  .2/74سورة البقرة ) 6(
  .8/7سورة األنفال ) 7(
  .192أساليب التوكيد في القرآن الكريم ) 8(
  .3/171سورة آل عمران ) 9(
  .3/116 والبحر المحيط 1/230الكشاف :  وانظر 1/247معاني القرآن ) 10(
  .119 ، 20/118سورة طه ) 11(
  .2/343 والمقتضب 6/284البحر المحيط :  وانظر 2/449الكشاف ) 12(
  .16/62سورة النحل ) 13(
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فعل ماض بمعنى وجب وحق عند سـيبويه        " جرم  " أو زائدة ، و   رد لكالم سابق ،     " ال  "  -أ 
جرم بمعنى كسب ، والفاعـل مـستتر        : والمبرد ، والمصدر المؤول فاعل للفعل ، وقيل         

 .والمصدر المؤول مفعول به ، أي كسب فعلهم أو قولهم أن لهم النار 
ون النار ال انقطاع    والمعنى أنهم يستحق  " ال بد "نظير  " جرم ال"ف القطع، بمعنى مصدر "جرم" -ب 

 .الجارة المحذوفة" من"النافية للجنس على تقدير " ال"ستحقاقهم والمصر المؤول خبر لـ ال

 .فكانت بمعنى حقاً ، والمصدر المؤول فاعل وهو رأي الفراء" جرم " مع " ال " ركبت  -ج 

عهـا  لوقو" إن " بمنزلة القسم فكسرت همزة " ال جرم " أما توجيه كسر الهمزة فعلى أن   
  .)1(في جواب القسم

 

 :المخففتين " َأن " و" إن " الجملة االسمية بـ توكيد 
أما عملهما فيختلف يبقى معناهما كما هو ،وهو التأكيد ،      : المخففتين  " أن  " و" إن  " حكم  

، والمكسورة بطل عملهما ومن العرب من يعملهما وتخففان في  ")2(، قال الزمخشري  عنهما مشددتين 
فعال الداخلة الً ، ويقع بعدها االسم ، والفعل الواقع بعد المكسورة يجب أن يكون من األ         أكثر إعما 

، والمفتوحة يعوض   ز الكوفيون غيره، وتلزم المكسورة الالم في خبرها       ، وجو على المبتدأ والخبر  
، إن زيد لمنطلق: حرف النفي، وقد، وسوف، والسين، تقول   : أحد األحرف األربعة   منها عما ذهب 

 )4(وِإن كُـال لَّما لَيوفِّينَّهم     ، وقرئ    ))3 وِإن كُلٌّ لَّما جِميع لَّدينَا محضرون      : ل تعالى   وقا
على اإلعمال وعلمت أن ال يخرج زيد، وأن قد خرج ، وأن سوف يخرج ، وأن سيخرج ، وقال                 

  .)6( عِلم َأن سيكُون ِمنكُم مرضى : ل تعالى ، وقا))5َأيحسب َأن لَّم يره َأحد : تعالى 

يريد ظاهراً إال أن المفتوحة ال يبطل عليه جملة عملها     " وتخففان فيبطل عملهما    " قوله  " 
  .)7("بالكلية فإذا ألغي عملها في الظاهر كانت معملة في الحكم والتقدير 

أحدها أنها ال تعمل شيئاً ال في       : مذاهب  وفي إعمالها حينئذ    " المفتوحة ،   " َأن  " وتخفف  
ظاهر وال في مضمر ، وتكون حرفاً مصدرياً مهمالً كسائر الحروف المصدرية وعليه سـيبويه               

                                                
 . من كالم المحقق بتصرف 2/352المقتضب ) 1(
  .8/71شرح المفصل ) 2(
  .36/32سورة يس ) 3(
  .11/111سورة هود ) 4(
  .90/7سورة البلد ) 5(
  .73/20سورة المزمل ) 6(
  .8/73شرح المفصل ) 7(
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: أنها تعمل في المضمر وفي الظاهر ، نحو علمت أن زيداً قائم ، وقـرئ          : والكوفيون ، الثاني    
أنها تعمل جوازاً في مضمر ، وعليـه    : الثالث  َأن غَِضب اُهللا عليها ، وعليه طائفة من المغاربة          

فإذا كانت كذلك لزمتها الالم فـي خبرهـا لـئال    " مخففة من الثقيلة  " إن  "  ، وتكون    )1(الجمهور
 .إن زيد لمنطلقٌ : تلتبس بالنافية ، وذلك قولك 
 بها لـم تحـتج    فإذا نصبت  " ))2 ِإن كُلُّ نَفٍْس لَّما علَيها حاِفظٌ      وقال اهللا عز وجل     

، ألن النصب قد أبان ، وجاز النصب بهـا إذا كانـت             " إن زيداً منطلق    : " إلى الالم ، نحو     
مخففة من الثقيلة ، وكانت الثقيلة إنما نصبت لشبهها بالفعل فلما حـذف منهـا صـار كفعـل      

 .ماً لم يك زيد منطلقاً ، وكقولك ِع كال: محذوف ، فعمل الفعل واحد وإن حذف منه ، كقولك 
إنما أشبهت الفعل في اللفظ ، ال فـي المعنـى ، فلمـا              : وأما الذين رفعوا بها فقالوا      

االبتداء " إن  " نقصت عن ذاك اللفظ الذي به أشبهت الفعل رجع الكالم إلى أصله ألن موضع               
إن زيداً لمنطلق ، إنما هو زيد منطلق في المعنى ، ولما بطل عملها عـاد  : أال ترى أن قولك     

 .)3("كالم إلى االبتداء، فباالبتداء رفعته ال بإن وما بعده خبره، وهذا القول الثاني هو المختارال
 
  :)4("إنما " 

التي تكفها عن العمل ، لذلك تسمى كافة ومكفوفـة          " ما  " ، و " إن  " وهي مركبة من    
مـن إن وحـدها   وتدخل على الجملتين االسمية والفعلية ، وهي تفيد التوكيد لكن بدرجة أقوى     

ألن زيادة المبنى زيادة في المعنى وغالباً ما تكون في سياق إنكار يحتاج إلى درجة كبيرة من                 
 أما  ))5 ِإنَّما الحياةُ الدنْيا لَِعب ولَهو     توكيد الخبر ، ومن أمثلة دخولها على الجملة االسمية          

  .))6 ِإن ما تُوعدون آلٍت الجملة الفعلية 
 

 " :لكن " كيد الجملة االسمية بـ وت

                                                
  .1/142الهمع ) 1(
  .86/4سورة الطارق ) 2(
  .1/50المقتضب ) 3(
 .8/4 وشرح المفصل 2/363 والمقتضب 1/281 واألصول في النحو 4/216، 2/138الكتاب : انظر ) 4(
  .47/36سورة محمد ) 5(
  .6/134نعام سورة األ) 6(
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ولكن حرف تأكيد واستدراك وال بد فيـه مـن نفـي            " لكن  " قال القرطبي فيما تفيده     
  .)1(وإثبات ، إن كان قبله نفي كان بعده إيجاب ، وإن كان قبله إيجاب كان بعده نفي

 ولكن لالستدراك يتوسط بين كالمين متغـايرين معنـى وتخفـف          " قال ابن الحاجب    
  .)2(فتلغي، ويجوز معها الواو

  .)3()إن(ويرى سيبويه أنها مثقلة في جميع الكالم بمنزلة 
لكن اهتمام النحاة انصب على األثر الذي تتركه هذه األداة على الجملة التـي تـدخل                
عليها فتدخل على الجملة االسمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبر ، ويسمى المبتدأ اسمها والخبر              

 .خبرها 
 يبدو التوكيد فيما بعدها إذا قابلنـاه        ))4 ولَِكن عذَاب اللَِّه شَِديد    : فمثالً قوله تعالى    

بما قبلها ، يقول تعالى مصوراً يوم الزلزلة ، وكيف يكون الناس في ذهـول شـديد وفـزع                   
واضح حتى لتذهل المرضع عن ولدها، وهو أعز من تحرص على التمسك به في أي وقـت                 

 .ي ظرفوتحت أ

 يـوم   *يا َأيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم ِإن زلْزلَةَ الساعِة شَـيء عِظـيم              : يقول تعالى   
تَرونَها تَذْهُل كُلُّ مرِضعٍة عما َأرضعتْ وتَضع كُلُّ ذَاِت حمٍل حملَها وتَرى النَّاس سكَارى وما               

  . ولَِكن عذَاب اللَِّه شَِديدهم ِبسكَارى 

مخففة فالجمهور على أنها مهملة ، فال تؤثر في المبتدأ وال فـي             ) لكن(وعندما تكون   
، وأجـاز   ) الخبـر (ومـسند   ) مبتدأ(الخبر ، وتبقى الجملة كما كانت ، مكونة من مسند إليه            

 .يما بعدها بمقابلته فيما قبلها المخففة والمشددة يفيدان التوكيد ف" لكن "  ، )5(بعضهم اإلعمال
 

  :)6("بل " 

                                                
  .1/204تفسير القرطبي ) 1(
  .4/369شرح الكافية ) 2(
  .146 ، 2/145الكتاب ) 3(
  .22/2سورة الحج ) 4(
 ) .الفراء (1/465معاني القرن ) 5(
  .8/79 وشرح المفصل 383 ومغنى اللبيب 615 والجني الداني 2/145الكتاب : انظر ) 6(
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: في توكيد ما بعدها مقابالً بما قبلها يقول تعـالى           " لكن  " حرف يفيد التوكيد وتشبه     " 
            ـاآب كَـان لَواءنَا َأوِه آبلَينَا عا َألْفَيم ْل نَتَِّبعقَالُواْ ب َل اللّها َأنزوا ماتَِّبع مِإذَا ِقيَل لَهالَ و مُؤه

ونتَدهالَ يئاً وشَي ِقلُونعي )1(.  

هناك ربط بين لكن وبل مع االختالف في ما بينهما من جواز العطـف بلكـن فـي                  
فتثبـت  " ما جاءني زيد لكن عمرو     " اإليجاب ووقوع الثانية موقع أو يقول أال ترى أنك تقول           

فتثبت المجـيء للثـاني     " د لكن عمرو    المجيء للثاني دون األول ، كما لو قلت ما جاءني زي          
فتثبت المجـيء للثـاني دون األول ،   " ما جاءني زيد بل عمرو : " دون األول ، كما لو قلت       

  .)2("فإذا كان في معنى واحد ، وقد اشتركا في العطف بهما في النفي فكذلك في اإليجاب 

لم بـأي منهمـا أن   وفي الحقيقة ليس هناك من عطف ببل وال بلكن ، وإنما يريد المتك  
يعرض عن خبر ذكره ، أو أن يضرب عنه ، وقد ورد في جملة تقدمت عليها ، أو رده هـو                     
ذاته ليبرز الخبر الذي جاء في الجملة بعدها مقابالً بالمتقدم ليؤكد الثاني ، أو ليلفـت االنتبـاه                

فقـدم  ) مروع(ما حضر زيد بل عمرو ، فهو يريد أن يلفت االنتباه إلى حضور             : تقول  . إليه  
  .)3(له بعدم حضور زيد

                                                
  .2/170سورة البقرة ) 1(
  .68 ، 67في المسألتين اإلنصاف ) 2(
  .240 ، 239في التحليل اللغوي ) 3(
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 المبحث الثاني
 دراسة تطبيقية على شعر رثاء شهداء انتفاضة األقصى

 

 حسب مـا    – تطبيقاً ألساليب التوكيد     – بعون اهللا تعالى     –سنعرض في هذه الدراسة     
 . على نماذج من شعر رثاء شهداء انتفاضة األقصى المباركة –وردت في المبحث األول 

 :لتوكيد اللفظي ا: أوالً 
ويكون بإعادة المؤكَّد بلفظه أو بمرادفه سواء أكان اسماً ظاهراً، أم ضميراً ، أم فعالً، أم             

وذلك لتقرير المؤكَّد في نفس السامع وتمكينه في قلبه وإزالة ما في قلبه مـن               . حرفاً ، أم جملة     
 .وبالتالي فالتوكيد اللفظي راجع إلى اللفظ . الشبهة فيه 

 :مد الباسل يقول أح
 ..بلِّغ ُأميةَ َأن راِمي لَم يمتْ 

 ما ماتَ من عزفَ النَِّشيد ِلحبِه
 ...ما ماتَ طَيرِك يا ُأميِةَ إنَّما 
 ..قَد عاشَ حراً ِفي فَُؤاٍد ِللْبلَِد 

 قد عاشَ ِمفْتاح الرسوِم وما زوى
اشَ في عيِن الشَّبع م قَدهحِرياِب ي.. 

 ..َأو ِمثَْل دمٍع ِحين تَشْتَد الِْمحن 
 قَد عاشَ في عين الْوجوِد ينَيرها

 أو فَاِرساً ِضد غاراِت الرمد
" قـد  " وكذلك " مات " ومعه الفعل " ما  " فنجد الشاعر كرر في األبيات السابقة الحرف        

 .بلفظه ، وذلك للتوكيد فقد أعيد المؤكد " عاش " والفعل 
 :ونرى الشاعر أيضاً في نهاية قصيدته يكرر جملة تبدأ بحرف النفي فيقول 

 ..الَ لَم يمتْ 
 ..الَ لَم يمتْ 

لَداِمي يا باتَ را م1(م(.  
 :ومثال توكيد األسماء قول محمد المقرن 

 "  ناِسينَا   " ياِئمزا عيقد َأح تُكونَ  مادزانَـا      ومِر إيِغ النَّـصا ِبِبلُـو 
 )2(ِبنَا العروق ولن ننسى ضحايانا      واِهللا واِهللا لن نَنْساك ما نَبـضتْ      

 
                                                

  .102 ، 101تراتيل ) 1(
  .2/69اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء ) 2(
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 .وذلك إلزالة الشك عن السامع " واهللا واهللا " هنا تأكيد للقسم 
 :ويجوز تأكيد النكرة بلفظها كما يلي 

 :يقول صالح فروانة 
اءدشُه 

 ي حتى آخر رقٍَم في ِسلِْسلَِة القَساِميينيعِرفُهم شَيخ
 )1(َأحسبه بدَأ يقَبلُهم فَرداً فَرداً

 :كمال غنيم . وقد يؤكد الضمير أيضاً كما أسلفنا ومثال ذلك قول د
 هو فَقْرنَا

 هو عجزنا
 هو موتُنَا

 لَمستْ يداك أنينه
 )2(وضممتَنَا

عبارة عن تأكيد هذا الضمير الذي يدل علـى الغائـب المـذكر           " هو   " فتكرار الضمير 
 " .اإلمام الشهيد أحمد ياسين " والمقصود هنا 

 

 :التوكيد المعنوي 
هو تمكين معنى االسم وتقرير حقيقته وتمكين ما لم يثبت في النفس ويتبع االسم المؤكَّد                

 .المعنى في غير ذلك اللفظ في إعرابه ، وبالتالي فإن التوكيد المعنوي فيه يعاد 
 :يقول محمد المقرن 

 راموا الشَّهادةَ شَدوا الْعزم فُرسانَا      هِذي ِنهايةُ َأبطَاِل الِْجهـاِد ؛ إذا      
 وَأطْلَقُوا في ِحياِض الْموِت َأنْفُسهم     

 
 )3(برهانَاالحوِر   مهر الروح وقَدموا 

إال أنها أفادت معنى التوكيد المعنوي ، " أطلق "  وإن وقعت معمولة للعامل      "أنفسهم  " فـ 
 .وهو تأكيد على بذل النفس رخيصة في سبيل اهللا والوصول إلى الجنة 

 :محمد البع الدكتور ويقول 
ــا ــن قَادتُن ــروءةُ ؛ أي ــن الْم؟          َأيى لَهـمـرـاذَا جم ـمهحيا وي 

  ي ــد ــذَا الْقَِعي ــا ه ــود ِعزَتَنَ ــم   قُ ــم لَم فَكُلُّه كــو ــا الْملُ 4(َأم( 

                                                 
  .2/48اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء ) 1(
  .82جرح ال تغسله الدموع ) 2(
  .2/68ء اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعرا) 3(
  .9أناشيد المقاومة ) 4(
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تأكيداً معنوياً لتمكـين معنـى      " الملوك  " أكدت المعرفة قبلها وهي كلمة      " كلهم  " فـ  
 .االسم وتقرير حقيقته 

أو " نفـس   " وأخواتها باستثناء   " كل  " وقد تؤكد النكرة المحدودة توكيداً معنوياً بلفظة        
 . هاتين اللفظتين ال توكدان إال المعارف ألن" عين"

 :يقول الدكتور محمد البع 
وا إنركُم    تَنْصرنْصفَ يوقَّاً ساَهللا ح 
 

 دوماً وتَرتَِفع الراياتُ في اُألفْـقِ      
   ــم ــا ِحكَ ــاتٌ كُلُّه ــِذِه كَِلم فَه 

 
 )1(قَد تَستَِفيقُ بها يا شَعب فاستَِفقِ      

ألنها كلمات معروفة ومحددة وبالتالي جاز تأكيدها تأكيداً        " كلمات  " د للنكرة   وهنا تأكي  
 .معنوياً 

 :وفي مثل ذلك قال سليم الزعنون 
ــرفٌ   ــه شَ ــاد كُلُّ ــذَا ِجه ه  ــد ــا الوقْ هــذِْكي نَار ي ــار  والنَّ
ــارٍة  ِهي ِوحدةٌ قامـت علـى ُأسـسٍ        بج ــلْد ــا ص هارج2( َأح( 

 . الجهاد معروف ومحدد وهو الجهاد في سبيل اهللا ضد أعداء اهللا يهود وهنا
 :وقد أكد بلفظ جميع توكيداً معنوياً كقول عبد الرحمن بارود 

 صارتْ حماس الْمسِلمين جِميِعِهم   
 

 وغَدا لَها في الساِح َأعظَم جحفَـلِ       
 ِلو كُلُّ صـهيوِنيٍة عِلمـتْ ِبمـا        

 
 )3(ستَرى غَداً ِهي وابنُها ِلم تَحبلِ      

ألنه ال يؤكد بها إال ما يتبعض أو يتجزأ وهنا مـثالً   " جميعهم  " فقد أكد الشاعر بكلمة      
 .صارت حماس المسلمين جميعهم أو بعضهم ، فجاءت توكيداً معنوياً 

 
 :التوكيد بالقصر 

: صور عليه، وأدوات القصر هي    وهو أسلوب يعتمد على أداة القصر والمقصور والمق       
المسبوقة غالباً بضمير الفصل أو العماد ، إنما ، إال المسبوقة بأحـد أحـرف               " أل التعريف   " 

 .النفي ما ، ال ، إن ، هل المستعملة للنفي ، لن ، ليس 
يختص بها أو يحـصر  ، ... هو اسم يقصر على عمل أو مهنة ، أو صفة        : والمقصور  

 .ذلك المقصور عليه يكون مبتدًأ ، أو خبراً ، أو فاعالً ، أو مفعوالً به ، وك، وقدفيها دون غيرها

                                                
  .26أناشيد المقاومة ) 1(
  .40وهكذا نطق الحجر ) 2(
  .2/55اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء ) 3(
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فالمقصور عليه هو الواقع بعدها مباشرة وإذا       " إال  ) " الحصر(وإذا كانت أداة القصر     
 .فالمقصور عليه هو المتأخر في جملتها " إنما " كانت األداة 

 :يقول عبد الرحمن العشماوي 
 وشُموخَ صبٍر َأعجـز الْعـدوانَا       ةً وعزيمــةًمــا كُنْــتَ إالّ ِهمــ

     كُني لَم كهجو سيالكُر ــا  يا فَاِرس ــدى مزدانَ ــاً ِبالْه  )1(إال رِبيع

نجد أن البيتين السابقين دلت فيهما الجملة المنفية على اإليجاب فقول الشاعر ما كنت              
 إال ربيعاً أي وجهك كان ربيعاً وهذا المعنـى          وكذلك وجهك لم يكن   .. إال همة أي كنت همة      

وهنـا  . اإليجابي مغلف بغاللة من التأكيد خلعها عليه النفي والقصر معاً واإلخبار بالنفي أوكد  
 .استعمل الشاعر في البيت األول ما وإال ، والبيت الثاني لم وإال 

 :وقد يستعمل مع إال هل المستعملة للنفي يقول سهيل أبو زهير 
 قَادِتنَافي ِمثِْل    وهْل ؟ذَاك ينْسى  هْل
 

 إالّ الْمنَاِكيد واَألغْـالُل والْخَبـلُ      
     هاِحبكُنْتَ ص قَد نم بت بالْحرَأس 

 
 )2(وظَلْتَ تَدعو حتى َأسلَم الْخَطَلُ     

ى اإليجـاب   تدل عل " هل في مثل قادتنا إال المناكيد       " فالجملة المنفية في قول الشاعر      
 .وكأنه يقول في مثل قادتنا المناكيد ، طبعاً قادة العرب المتخاذلين 

 :واستعمال ليس مع إال يقول عبد العزيز العزاز 
ــاِم إالَّ اَألي ــع ى مــر ــستَ تَ  وِل

 
 جراحاً داِميـاٍت فـي اجتيـاحِ       

 فَما يخِْطْئ فُـَؤادك ِمـن ِسـهامٍ       
 

 )3( الرمـاحِ  تُِصبه الالِّهباتُ مـن    

 .توكيد عن طريق النفي فقول الشاعر لست ترى إال جراحاً أي ترى جراحاً أيضاً فهنا
 :واستعمال ال مع إال يقول أبو لجين إبراهيم 

 )4(ال يغْسُل الذُّلُّ إالَّ بالدِم القـاني        َأما مصاب بِني قَـوِمي فَواَأسـفَا   

فهنا قصر الدم القـاني     . يجاب أي يغسل الذل بالدم القاني       فاستخدام النفي هنا يفيد اإل    
 .أي أن دماء الشهداء هي التي تغسل الذل وتزيله . على غسل الذل 

 :واستعمال لن مع إال يقول وليد الغرير 
    ِتكُمى ُإلماَألقْص ِجدسالْم جعري ــاقُ  لَن ــاتٌ وإنْفَ وآي ــاد 5(إالّ الِْجه( 

                                                
  .59 ، 1/58اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء ) 1(
  .2/34اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء ) 2(
  .1/237من شعر انتفاضة األقصى المباركة مختارات ) 3(
  .2/2اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء ) 4(
  .1/374مختارات من شعر انتفاضة األقصى المباركة ) 5(
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اعر بأن المسجد األقصى ال يحرر وال يرجع إلى المسلمين إال بالجهاد            وهنا يؤكد الش  
 .والتضحية 

والتي يكون في جملتها المقصور عليه هو المتأخر فـي جملتهـا       " إنما  " أما استعمال   
 .وهي بذلك أيضاً تفيد التوكيد 
 :يقول الميمان النجدي 

 ُل مكْلُوٍم ِمـن الْقُـدِس زلْـزال     َأفَاِعي  فَما عادتَ اَألمجـاد تُـروى وإنَّمـا     
ــا ــٌل فإنَّم ــاِر ِطفْ جِباَألح ــام  )1(هاجتْ على الْكُفِْر في العالَ  قَد أباِبيُل  إذا قَ

فالبيت األول قصر الزلزلة على أفاعيل المكلوم أي المجروح وهنا قصرنا هذه الصفة              
العال قصره على الطير األبابيل ، وكذلك       عليهم ، والبيت الثاني قصر الهيجان على الكفر في          
 .هنا قصرنا هذه الصفة عليهم وهذا من باب التوكيد 

 :ويقول هشام غانم 
ــا  الَِم فِإنَّمــس ــدعونَا بال  ِســلْم الْيهــوِد مذَلَــةٌ ومهــازُل  الَ تَخْ
ــُل  والسلْم تَـصنَعه عمالقـةُ الِفـدا       ــب وجحاِف ــاِء كَتَاِئ  )2(األقوي

وهنا أيضاً قصر الشاعر الذلة والمهازل على سلم اليهود ومن سالمهم ، وفيه تأكيـد                
على أن الذلة والمهانة تلحق من سالم اليهود واعتقد أن السلم ينفع معهم ، والقصر بإنما يـنفح      

 .الجملة بنسمات من التأكيد 
 

 :التوكيد بالتقديم 
وتوكيده ، فقد يتقدم الفاعل علـى المفعـول         ويكون بتقديم الذي بيانه أهم والعناية به        

لغرض التوكيد ، وقد يتقدم الفاعل على فعله ، والفعل يتخصص به بالتقديم ، ويكـون بـذلك                  
 .أكثر تحقيقاً وتمكناً من النفس ، ويكون فاعالً حقاً لكنه للفعل الالحق 

يم يفيد  وكذلك قد يتقدم الجار والمجرور ليؤكد موضع التخصيص ، ولكن ليس كل تقد            
وكذلك قد يتقدم الحال علـى الفعـل        . الحصر والتأكيد ، فالتأكيد يكون بتقديم ما حقه التأخير          

 .والفاعل ويفيد ذلك الحصر والتأكيد 
 .على فعله إلفادة التوكيد ) المبتدأ(وقد يتقدم الفاعل 
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 :يقول أحمد الريفي 
 ِفداءيا َأيه ا الشُّهداء يا فُرسان ملْحمِة الْ

اءمِكي الستَب ِلكُمنَا وَألجه نَكُمضتَح ض1(اَألر(.  
 .وهي الفاعل على الفعل إلفادة التوكيد ) المبتدأ" (األرض " هنا قدمت 

 ) .المبتدأ(وقد يتقدم الخبر على االسم 
 :ومن ذلك قول أحمد الريفي 

ــان  )2(تَاُل ِفيـه الـدعاةُ    ِفي زماٍن يغْ    لَــيس ِللــسلِم والــسالِم مكَ

 .إلفادة التوكيد ) مكان(خبر ليس على اسمها ) للسلم(فتقدم الجار والمجرور  
 :ومنه قول خضر أبو جحجوح 

 )3(ُوتَعــاظُم وتــَألُقٌ ووقَــار    فَعلى جِبينـك بهجـةٌ وضـاءةٌ      

 .تقدم الخبر على المبتدأ للتوكيد  
 : به على الفاعل يقول سليم الزعنون ومن أمثلة تقديم المفعول

 )4(ِحقْد الْلَئيِم وال لَن يخِْسفُوا الْقَمرا      لَن يكِْسفَ الشمس أعداء يداِعبهم    

وهنا قدم الشاعر المفعول به على الفاعل لغرض التوكيد ، وأن األعداء لن يستطيعوا               
 " .لن يكسف الشمس أعداء : " حجب الشمس ، وقال 

 : يتقدم الجار والمجرور ليؤكد موضع التخصيص ، قال الدكتور كمال غنيم وقد
 وفَجر يرفِْرفُ دوماً ِبوعٍد حميٍم 

ٍر كَِبيرنَصو 
 علَى الدرِب ساروا
 علَى الدرِب ِسرنَا

ِثيرالْم ي الْكَِبيردقَى التَّحبي5( !و( 
ب تقديمه على الفعل والفاعـل ، أفـادت التوكيـد           وتقديم الجار والمجرور على الدر    

 ...والتخصيص بأننا سائرون على الدرب 
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 :وقال صالح العمري 
 فَما.. ِفي ِذمِة اِهللا يا روح الشَِّهيد     

 
 )1(ممنُوِن غَير فَضالً نَاَل وقَد ..ماتَتْ 

كيد بأن روح الشهيد في ذمة      وهنا أيضاً الجار والمجرور المقدم يفيد التخصيص والتو        
 .اهللا العظيم 
 :الفعل والفاعل ويفيد أيضاً الحصر والتوكيد، قال الدكتور كمال غنيم على الحال يتقدم وقد
 ..ولَِكن محمد 

 بِريَئاً مضيتَ ، بريئاً ستَمِضي ،
 )2(تُداِعب قَلْبك روح الطُّفُولَةَ

ى الفعل والفاعل ليدل ذلك على التوكيد بأن محمداً كان بريئاً           عل" بريئاً  " فتقديم الحال   
 .عند استشهاده 

 :ومن ذلك أيضاً قول الدكتور سعد الغامدي 
 وكَم قَتَلْتَ مِقيماً في الزوايا

 عاِكفاً ِهللا يعبده
  .)3(ويتلو ثم َأذْكَاره
 .وكيد على فعله وفاعله إلفادة الحصر والت" عاكفاً " فتقدم 

 
 :التوكيد بالقسم 

يعتبر القسم من ضمن أساليب التوكيد وبه يتم تأكيد شيء ما للـسامع عـن طريـق                 
 :الحلف أو اليمين وهو ما يعرف بالقسم ، ومما يؤكد ذلك قول عبد الكريم العسولي 

لَمى بالْعجسلَدي الْماتُ يا وحفَر 
مالِهم مزم عتُهعضةٌ َأرُأخْو لَك 
ملَفُوا الْقَسم حهعِميِستَّةٌ وج م4(ه( 

 :وفي القسم ثالثة أمور هي 
 .أداة القسم  -1
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 .المقسم به  -2

 .المقسم عليه  -3
جملة القسم وجملة جوابه ، وقد فصلنا القول فـي الفـصل            : ويتضمن القسم جملتين    

 " .المبحث األول " الثاني 
 

 " :أقسم " لفظ القسم األصلي 
ام أفعال مشابهة له في المعنى أو إحدى الكلمات المشتقة مـن هـذه             لكن يجوز استخد  

وهناك ألفاظ تـشعر    ... حلَف ، شهد ، أعطى عهداً       : األفعال أو المرادفة لها في المعنى مثل        
أشهد باهللا ، وآليـت بـاهللا ،        : بالقسم ال يعرف السامع أن الناطق بها حالف بدون قرينه مثل            

 ...عاهدت اهللا 
 :قسم ، يقول الدكتور محمد البع ومن صيغ ال

 ما عـاد يـربطُكُم ِبنَـا رِحـم          َأين الضِمير ؟ وَأين نَخْـوتُكُم ؟      
 )1(قَــسماً ِبموالَنــا ســنَنْتَِقم    فَـــِدماِء قَاِئـــدنا تُطـــاِردكم

 :ويقول محمد بن عبد الرحمن المقرن 
 )2(يوماً ستُلْقَون ِفيِه الذَُّل خُسرانَا      لَكُمأن  " شارون  " َأقْسمتُ باهللا يا    

" ،  " قـسماً بموالنـا     " طبعاً األمر واضح وجلي في األبيات السابقة بأن الصيغة هي           
 .وهما للتوكيد " أقسمت 

 :ولكن قد تأتي صيغ مشعرة بالقسم ومن ذلك يقول سليم الزعنون 
 )3(قد َأقْسموا َأن الَ يكُون تَوقُـفُ        اِتِهموالْعهد كُلُّ الْعهِد في صـرخَ     

والمقصود هنا بالعهد أي القسم فهي مشعرة بالقسم بدليل أنه في الشطر الثـاني أكـد                
 " .قد أقسموا : " الشاعر ذلك وقال 

 :ويؤكد القول السابق الدكتور محمد البع حين قال 
 )4( ِللْمــولَى هــو الْقَــسمالْعهــد  يا فَـاِرس الفُرسـاِن قُلْـتَ لنـا       
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 :ومما نشعر بالقسم أيضاً قول عبد الوهاب القطب 
 ــم َأذاه ــن ــي ِم ــهد اُهللا إنَِّن  )1(ِبرْأِسي شَعِري وشَاب جرِحي زاد  شَ

 .تشعر بالقسم " شهد اهللا : " فقول الشاعر 
 :ويقول الميمان النجدي 

    تْ ِمن الِْجسا نَدم ِركمةٌ لَعلها الِبلَى       ِم قَطْر بِم إالّ فَالذُّنُو2(ِمن الد( 

 :تشعر بالقسم كقول الدكتور محمد البع ... فكلمة عمر ، عمري ، عمرك 
 )3(ِفلَسِطين السِليبةُ سوفَ تَـسلَم      لَعمــِري َأقْــسم الْقَــسام عهــداً

 

 :أدوات القسم 
م التاء ثم الالم التي تدل على التعجب والقـسم معـاً ، وإليـك              أكثرها الواو ثم الباء ث    

 .بعض النماذج 
 :يقول الدكتور عبد الغني التميمي 

الَحالـــس عنـــد واِهللا لَـــن  ـــعأو نَِبي اِومنُـــس لَـــن4(و( 

 .قد عوض بالواو عن فعل القسم 
 :ويقول حامد العلي 

 )5(هذا وعدنا الْمنْشُود  " شارون  "   اتــاِهللا نَقْطَــع رْأســهم ِبــسيوِفنَ

 .فقد عوض عن فعل القسم بالتاء مع لفظ الجاللة 
 :ويقول براء ريان 

 َأضحى على أكتـاِفكُم محمـوالَ       يا لَهفَ نَفِْسي ويحكُم من ذَا الَِّذي      
ــم   ِباِهللا َأسـَألُكُم َأحـقٌ مـا َأرى ؟         ــه حلْ ــيالََأم َأنَّ  )6( َأراه ثَِق

وهنـا  . بين التوكيد واالستفهام اإلنكاري لتوضيح هول ما حـدث          مزج  وهنا القسم فيه    
 .وقد يؤتى بالقسم للتوكيد والتعجب معاً. أيضاً استغنى عن فعل القسم بالباء مع لفظ الجاللة

 :يقول عبد اهللا بن مسلم 
 )7(ما صنَعوه في الِْعباِد َألعجب    ِب  عِجيب لَعمِري ما يدور وِإنَِّنـي     
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 :الم القسم 
 :وقد يؤتى بالالم في الكالم على نية اليمين وليس قبلها ما يحلف به ومن أمثلة ذلك 

 :يقول فرج البرعي 
 فَالْيوم قَد غَـدت الْحيـاةُ ِسـباقَا         ِبالعزِم واإلصراِر َأمِضي واِثقَـاً    

 )1(ضاء الرجـاء ِلقَلِْبـي اآلفَاقَـا       النُّور في عيني لقـد     فَلَِئن فَقَدتُ 

 :ويقول أحمد الريفي 
ــا  ــا وحيفَ ــي يافَ ــتِحمن ف ــسادِ   َألق ــار الْفَ ــب ِأوكَ ــلَّ َأبي  وتَ
 )2(سَأجعُل ِمن جماِجِمِهم حصاِدي     غَداً سيرى الـصهاِينَةُ انِْتقَـاِمي     

 
 :عض الحروف على المقسم به زيادة ب

 .وال تأتي إال قبل اليمين وتكون لزيادة التوكيد 
 :يقول رمضان عمر 

ِعدواِهللا حان الْمو قَد 
كِْفي َأني ا كَانم 

الَءنَةَ النَّجالطَّع دنَص 
 )3(بالكفِّ الْبِريَئِة

 :وقال الميمان النجدي 
 )4(منَازلُه العلْياء قَد طَاب منْـِزالَ       احـلٌ بلَى واِهللا ما ماتَ ر    ! َأماتَ  

جاءت للتأكيد مع القسم ، وكذلك النفي في البيـت األخيـر جـاء              " قد  " وواضح أن   
 .للتحقيق واإليجاب والتأكيد 

 
 :حذف المقسم به 

قد يحذف المقسم به ، وقد يحذف هو وأداة القسم وال يدل علـى القـسم إال جوابـه                   
 .ضوحهما بكثرة االستعمال ويحذفان لو

                                                
  .29حديث الوجدان ) 1(
  .1/26مواجهات ) 2(
  .1/45اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء ) 3(
  .1/114اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء ) 4(



 122

 :ومن أمثلة حذف المقسم به يقول أسعد أبو زهير 
 )1(كُنَّا نُعاِقر روحاً سمتُها الرسلُ      فَلْيشْهِد الْكَون َأنَّا ِحين غَـضبِتنَا     

 :ميعبد الغني التمي الدكتور قول جوابه إال القسم على يدل وال القسم وأداة به المقسم حذف أما
ـــرتَكَبم غَاِلـــب ـــرـا       اُهللا َأكْبالغَالَّب غالَـب نم نمزهلْي2(و( 

 :وقال صالح بن علي العمري 
 )3(وَأن ُأصلِّي صالِة اآلِمِن اَألِنفِ      آمنْتُ يا قُدس أن تَغْشَاِك َألْـِويِتي      

 

 :حذف المقسم عليه 
 :لعلم بالمحذوف كقول مغترب قديم يحذف المقسم عليه أحياناً لالختصار ول

ــستَِجيب   فَصبراً يا حمـاةَ الـديِن صـبراً     ي ــب قَِري بــم ر  لَكُ
 )4(وقَد ِبتْنَـا نَـراه لنـا قَريـب          سينْصركُم ورب البيـِت نـصراً     

بـه  فجواب القسم هنا محذوف لوجود قرينة مقالية وهي تقدم الجواب علـى المقـسم       
 .والتقدير ورب البيت سينصركم نصراً 

 :ويقول حامد العلي 
 )5(يـد زعم لَعمِري في الضالَِل بع      زعم الِْعدى َأنَّا سـنَخْذُُل قُدسـنَا      

 .والتقدير لعمري إننا لن نخذل قدسنا  
 

 " :جواب القسم " بعض األشكال التي يأتي عليها المقسم عليه 
 :دة  َأن الشدي-1

 :تقول ابتسام صايمة 
 نُلْمِلم دمعنَا والجرح واَألشْالَء ِفي

 ..خَيمة 
 ...ونُقِْسم َأنَّنا نَبقَى 

 )6( ..ولَن نَمِضي 
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 : أن الخفيفة -2
 :يقول سليم الزعنون 

     خَاِتِهمـرِد في صهكُلُّ الْع دهتَ        والْع نكُـوالَ ي وا َأنمقُـفُ قد َأقْسو 
       ِلقَـاِئهم ِعنْـد فَاءالـشُّر مَأقْس ِحـفُ        قَدٌل تُجلُوبهم ح رالَ تَم 1(َأن( 

 
 : إن الشديدة -3

 :يقول محمد طه 
داً بَأنَّا شَاِمخُونتََأِكي ْأسالر نواِفعالر 
نَخُون اِهللا ِإنَّا لَنو ملَهلُوح نواِفض2(الر( 

 
 :ضارع المثبت  الم-4

 :كقول براء ريان 
 
 
 : المضارع المنفي بلن -5

 :قال أبو لجين إبراهيم 
 

 
 :ضارع المنفي بما  الم-6

 :كقول الدكتور عبد الغني التميمي 
        فِإنّـه وـدـا نَـشْكُو الْعا        تَاِهللا مابـباَألس ِلـنعيو اءـددي الْعبي 
ــا  ــةَ قَوِمنَ ــشْكُو ِخيانَ ــا نَ ــا   لَِكنَّنَ ابِحراً وــاِجر ــاِتلين خَنَ  )5(الْقَ
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ــيال    ِباِهللا َأسـَألُكُم َأحـقٌ مـا َأرى ؟         ــم َأراه ثَِق ــه حلْ  )3(َأم َأنَّ

       قَكُمتَـذْهبوا حتـى نُـِذي اً ِبكَْأٍس وإثْخَانـاً ِبإثْخَـانِ       واِهللا لَن4(كَْأس( 
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 : الماضي المنفي بما -7
 :النجدي كقول الميمان 

 )1(ِمن الدِم إالَّ فَالذُّنُوب لَها الِْبلى       لَعمرك ما نَدتْ ِمن الِْجسِم قَطْرةٌ     

 
 : الالم المفتوحة -8

 :يقول خالد الوقيت 
 عينَــاي ِمــن إكْــراِم ِذي اَآلالَِء  واِهللا لَو تَدرون مـاذَا شَـاهدتْ      

 احواَألر ــتُم ــملَحملْ ــوقَ َأكُِفكُ ــاِء  فَ مــةَ الْكُر ــذَلْتُموها ِفعلَ ب2(و( 

 
 : الجملة االسمية -9

 :كقول موسى أبو جليدان 
 موفَاز كُفَّ عِن النَِّعيِق فَلَيس يرِهبنَا الْوِعيد والَ التَّغَوْل

 )3(تَاِهللا غَدرتُك الْجبانَةُ َأدحضتْ حجج الْهِزيمِة
 

 : القسم من ركني الجملة االسمية -10
 :كقول األرفادي 

 كُمــي ــج نَِب ــِر اِهللا نَه مــذَا لَع ـاتُ      هاجح ى لَكُمكُوا تُقْضس4(فَتَم( 

 
 :اقتران القسم بالشرط 

أن القسم والشرط يدخل كل منهما علـى        " قد فصلنا الحديث في ذلك من قبل وذكرنا         
م ودخل الشرط بينه وبين الجواب كان الجواب للقسم ، وأغنى عن جواب             اآلخر فإن تقدم القس   

  .)5("الشرط ، وإن عكس فبالعكس ، فأيهما تصدر كان االعتماد عليه والجواب له 
 

                                                
  .1/115اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء ) 1(
  .1/30اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء ) 2(
  .1/113حمد ياسين في عيون الشعراء اإلمام الشهيد أ) 3(
  .2/13اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء ) 4(
  .3/46البرهان ) 5(
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 :ومما جاء موافقاً لتلك القاعدة قول حامد العلي 
ــاً ــين مباركَ ــتَ لَتَبقَ قَيــِئن ب  )1(عن الْجـيال  ولَِئن رحلْتَ لَتَصنَ    فَلَ

حيث جاء الجواب للقسم مضارعاً مثبتاً مقترناً بالالم ومؤكداً بالنون وجواب الـشرط             
  .)2(محذوف دل عليه جواب القسم

 
 :أما قول صالح العمري 

 !!وعقُولُها عار علَى اَألجـساِم        فَلَِئن نَحلْتَ فكم جـسوم ُأتِْخمـتْ   
 )3(ِعمالَقُها قَـزم ِمـن اَألقْـزامِ        فقد شَـلَلْتَ زِعيمـةً    ولَِئن شُِللْتَ   

فقد جاء الجواب للشرط وليس للقسم وهذا خرق للقاعدة السابقة ، ففـي البيـت األول            
الجواب جملة طلبية مقترنة بالفاء ، وفي البيت الثاني فالجواب سبق بقـد فـاقترن بالفـاء ،                  

  .)4(وكالهما جواب الشرط
 

 :د والقصر بضمير الفصل التوكي
ينبغي أن يكون الضمير من ضمائر الرفع المنفصلة ، ويقع بين المبتدأ والخبر أو مـا          
أصله مبتدأ وخبر ويطابقهما في النوع والعدد ، وأن يقع بين معرفتين ، أو بين معرفة وأفعـل   

و أطـول   نحو محمود ه  " من  " التفضيل المجرد من أل التعريف واإلضافة وبعده حرف الجر          
ومن وظائف هذا الضمير القصر أو الحصر ، والقصر يفيد التأكيد واالختصاص،            . من محمد 

 .التعريف " أل " ولكي يفيد هذا الضمير ذلك ينبغي أن يليه اسم معرف بـ 
 :بسيسو قول إيهاب ومن أمثلة وقوع الضمير بين معرفتين ويطابقهما في النوع والعدد

الوقوفُ َأم وُل هالنَّاِفذَةاللَّي ام 
 ددتَج؟: ِبسؤاٍل ي اججا الزهأي كاءرماذا تُخِْفي و 

 اللَّيُل هو النَّوم على قَاِرعِة اَألرقْ
 ...ِبعيوٍن تُبِصر الْعتْمة 

 ِمسهٍد يسجو: 

                                                
  .2/23اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء ) 1(
  .441أسلوب القسم في رثاء الياسين ) 2(
  .2/44اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء ) 3(
  .441 القسم في رثاء الياسين أسلوب) 4(



 126

  .)1(ما زال الِفراشُ يحتفظُ بدفئي
خبر في قول الشاعر الليـل هـو الوقـوف ،           وقع بين المبتدأ وال   " هو  " فهنا الضمير   

والليل هو النوم وهنا تأكيد على الوقوف أمام النافذة في الليل ، وكذلك أكدنا النـوم وقـصرنا                
الليـل  : هذه الصفة على الليل ، وجعلنا الليل وحده يتربع على قمة هذه الصفة ، وكأننا نقول                 

الـنفس أو   : ل إحـدى كلمـات التوكيـد        فاستعمال هذا الضمير يعادل استعما    ... نفسه النوم   
 .الخ ... العين

 :وقال الدكتور محمد البع 
 )2(الْعهــد ِللْمــولَى هــو الْقَــسم  يا فَـاِرس الفُرسـاِن قُلْـتَ لنـا       

أكد الشاعر القسم وقصره على العهد للمولى أي هللا وكأن الشاعر يقول العهد للمـولى        
 .نفسه القسم 

 :بر عنه بالالم فهو مقصور على الخبر وكذلك المبتدأ المخ
 :قال سليم الزعنون 

ــِضيةً ــاِفظُون قَ الْح نوــاِتح  )3(يوم انِْطالٍَق والدِليُل الْمصحفُ     الْفَ

 .أي ال دليل إال المصحف 
 .وإن لم يكن في المبتدأ الالم فالخبر المعرف بالالم مقصور على المبتدأ 

 :البع يقول الدكتور محمد 
ــا  ــا وُأمتُن ــشُّجاع بن ــتَ ال ــِد انْهزمــوا  َأنْ  ِللغَــرِب قَادتُهــا قَ

ــم  َأنْــتَ الــذَِّكي فَــِزدتَ دعوتَنَــا ــك الْحكَ ــك ، وقَولُ ــاً ِإلي بح 
ــاً  ــا خُلُق ــي ِجيلُنَ برــتَ الْم ــسم   َأنْ ــتَ تَبتَ ــِبالد وكُنْ ــم الْ ع 

ــامفاًَأنْــتَ اِإلمِرنا شَــرــصِلع        ـمجوالْع بـرالع كو ِإِليع4(تَد( 

والمبتدأ هنا جاء خالياً من الالم والخبر جاء معرفاً بالالم فهو مقصور على المبتـدأ ،              
... أنت ذلك الشجاع ال غيرك ، وأنت ذلك الذكي ال غيرك          : ويفيد التوكيد وكأن الشاعر يقول      

 .وهكذا ... ذكي إال أنت أو ال شجاع إال أنت ، وال 
 

                                                
  .19نورس الفضاء الضيق ) 1(
  .9أناشيد المقاومة ) 2(
  .124نجوم في السماء ) 3(
  .8أناشيد المقاومة ) 4(
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 " :حسب ، غير " التوكيد ببعض األسماء 
 :حسب 

أي يكفيني عـن غيـره ،       " فحسب  " حسب ال تكون للتوكيد إال إذا دخلت عليها الفاء          
 :قال الدكتور محمد البع 

 ويستَِعيد ِحمى قَد ضاع في اُألفْقِ       لَبى ِنـداء فَتَـاٍة تَـستَِغيثُ بـه        
 )1(سِكروا بالِْعطِْر والعرقِ   وقَد ِفسقَاً  عم فَحسبك في اللَّذَاِت قَد ِغِرقُوا     نَ

 .أي يكفيني غيرك  
وقد تأتي بدون الفاء وتكون اسم فعل بمعنى اكتِف بِـ ، لكن يرى الباحث أنهـا تفيـد      

 :التوكيد بالفاء وغيره ، مثل قول سليم الزعنون 
 ا َأهَل الْخَِليليحفَظُ اُهللا لَنَ

 قَاتَلُوا ال يعِرفُون المستَحيْل
ِجِدِهمسةَ في مموا الِْقسفَضر 

 )2(حسبنَا اُهللا ويا ِنعم الوِكيْل
 .وهي توكيد على ذلك . أي كافينا اهللا " حسبنا اهللا " فـ 

 :ومن ذلك قول خالد يحيى 
       هـذْكُرفـاُهللا ي هتُ َأذْكُـرلَس نارِ       مج ِمناٍع ود اُهللا ِمن كبسح3(و( 

 .وهي بمعنى كافيك اهللا وتفيد التوكيد بأن اهللا هو كافيك وحسبك  
 

 :غير 
 :لها حاالت في التأكيد 

 :تكون اسماً بمعنى سوى ، قال سهيل أبو زهير  -
    تَهبغُر بانَى الشَّعطَاَل وع دالْقَيو     رغَيو ، تَملُ  والذُُّل قَادعقِّ ي4( الح( 

 .أي وسوى الحق هو المعمول به " سوى " بمعنى " غير " فهنا و 
  
 

                                                
  .25أناشيد المقاومة ) 1(
  .146نجوم في السماء ) 2(
  .2/27اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء ) 3(
  .2/34سين في عيون الشعراء اإلمام الشهيد أحمد يا) 4(
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 :قال سليم الزعنون : اسماً بمعنى ليس  -

 )1(ذَاك الصِبي شَِهيداً غَير منْتِظرِ      ويا محمد يا خَيـر اَألنَـاِم َأتَـى       

 .أي ليس منتظراً  
 

 : كمال غنيم تورالدكقال : اسماً بمعنى إال  -

 !ِإنَّا نراك 
 ِفي ظُلْمِة الليل الْبِهيِم يِحيطُنَا

 والْماء جفَّ ِبداِرنَا
 ِإذْ لَيس يوِمض غَير نَاِر حِريقَنا

 )2(فَتَظَلُّ بدراً باِسماً يحنُو علَينَا
ليس يومض إال نار " أي " إال " وهنا إذ ليس يومض غير نار حريقنا جاءت غير بمعنى       

 " .حريقنا 
 

 :قال الشاعر عمر خليل : اسماً بمعنى ال  -

عجسى وما يورِك ما ينَاتُ اَأليغَنَّتْ ب وِإن 
عمسالَ ي خْرالص ِك بأنِق واَأليرفَقُْل ِللْو 

 وَأن الباب ال يقْرع... وَأن الحقَّ الَ يْؤتى 
الِحِن الربغيِر مكَعنَر ولَن ، 3(شَاِش والِْمدفَع( 

 ..أي بال مالحن الرشاش وصوته " بال " فكلمة بغير أي 
 

 :التوكيد بالمصدر 
المصدر هو االسم الذي يدل غالباً على الحدث المجرد من غير ارتبـاط بزمـان أو                

 . مكان أو بذات أو بعلمية 
 : قديم يقول مغترب.  ومنه ما يأتي مؤكداً لعامله أو لفعله -

ــستَِجيب   فَصبراً يا حمـاةَ الـديِن صـبراً     ي ــب قَِري بــم ر  لَكُ
 )4(وقَد ِبتْنَـا نَـراه لنـا قَريـب          سينْصركُم ورب البيـِت نـصراً     

 " .ينصر " مفعول مطلق مؤكد لفعله " نصراً " فالمصدر 
                                                

  .33وهكذا نطق الحجر ) 1(
  .93جرح ال تغسله الدموع ) 2(
  .1/301مختارات من شعر انتفاضة األقصى المباركة ) 3(
  .1/356مختارات من شعر انتفاضة األقصى المباركة ) 4(



 129

  :كقول عبد الرحمن بارود:  لبيان نوع عامله -
  ِجسم ميتٌ  –الْقُدِسشَيخَ  –بوِركْتَ  

 
 )1(والروح تَغِْلي ِفيك غَلْي الِمرجلِ     

 .مبين لنوع الفعل " غلي المرجل "  
 

 :مثل قول سهيل أبو زهير :  لبيان كمية أو عدد عامله -
 ِإنَّا نُِحبك يا شهيد

 )2(فانظر إلينا نَظرةًَ أو نظرتين
 .ظرة واحدة أو نظرتين فهو مفعول مطلق مبين للعدد وهنا المقصود ن

 

 :كقول موسى أبو جليدان :  للنيابة عن فعله المحذوف أو المقدر -
 )3(واثْبتُوا الَ تَستَِكينُوا ِللْقَالِقْل يأيها اإلخْوان صبراً

عـل  صبراً ، فكلمة صبراً جـاءت مفعـوالً مطلقـاً لف          " اصبروا  " فالفعل المقدر هو    
 .نيابة عن فعله المحذوف وهو للتوكيد " صبراً " ، فالمصدر " اصبروا " محذوف تقديره 

 :يقول عمر خليل عمر : قد يكون عامل المفعول المطلق مصدراً قبله 
       كُمـدهـذَا عا قَاِتَل اَألطْفَـاِل هي 

 
       ـاحنُبـةً وعيِد خَدـوهالْي ده4(ع( 

 " .عهدكم " مطلقاً وعامله المصدر قبله وهو فجاءت كلمة عهد مفعوالً  
وينوب عن المصدر في االنتصاب على المفعول المطلق ما يدل على المـصدر مـن         

 :كقول عبد الرحمن بارود : صفة 
 قفزت حماس الْيوم َأعظَـم قَفْـزةٍ      

 
 )5(بركاتُ من َأبوابـه لَـم تُقْفَـلِ        

 : المطلق مرادفه، كقول فارس عودة على المفعولوقد ينوب عن المصدر في االنتصاب 
ــدٍر ــاَل ب ِرجــداً و مــى َأح ــد   فَيلْقَ ِجيم بــالَ ر الع ِكنُهــس وي 
 )6(ويهِتفُ ِإخْوِتي ِإنـي الـسِعيد       ِليمرح في ربا الِْفـردوِس جـذْالً   

 .ناب عن المصدر ) جذالً(فـ 
 .طلق مصدراً لفعل آخر وقد يجيء المفعول الم

                                                
  .2/53اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء ) 1(
  .110تراتيل ) 2(
  .1/112اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء ) 3(
  .9سنظل ندعوه الوطن ) 4(
  .2/55اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء ) 5(
  .1/78اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء ) 6(



 130

 :يقول سليم الزعنون 
 ما ضرهم َأعمـارهم تَتَقَـصفُ       يتَسابقُ الشُّهداء في دفْـِع اَألذَى     
     ِهـمبانَـةُ رى َأمِجِد اَألقْصسداً    ما  فَالْمهوا عداهعوا َأخْلَفُوا واد1(ع( 

وهو مصدر للفعـل عِهـد      " عهداً  " بيات  وجاء في األ  " معاهدة  " فمصدر الفعل عاهد     
 .وبالتالي فالمفعول المطلق في األبيات السابقة جاء مصدراً لفعل آخر 

 :ومنه قول عبد الرحمن بارود 
 عن ثُلَِّة األصحاِب لَيس ِبمعـِزلِ       َأنْزلَه ربي في ِجـواِرك منْـزالً      

    َأح عرصم َأن لُمتَح نويهـدٍ صِوي  مهفَلِ  يِض اَألسِضيالْح و2(ِبنَا نَح( 

بدالً منها بالرغم من    " منزالً  " ولكن الشاعر جاء بكلمة     " إنزاالً  " فمصدر الفعل أنزل     
 .المشاركة في أصل المادة للكلمتين 

 :وقد يقع اسم المصدر مفعوالً مطلقاً كقول صالح فروانة 
 !يا بْؤس الْقَلِْب 

ْل يهنفْتُوم قَلْب قِْدر 
 َأن يحِمَل عينَاً

 )3(َأحياها اُهللا حياةً َأبِدية
فاسـم  . ولـيس حيـاة     " إحيـاء   " اسم مصدر ألن المصدر من أحيا       " حياة  " فكلمة  

 .جاء مفعوالً مطلقاً " حياة " المصدر 
 :يكون العامل في المفعول المطلق اسماً مشتقاً كقول رفيق علي 

ــتَرى َأ ــتْالً س ــل قَ ــا القات هانَـا          يقَ ِدمـاً فَـومدقَتْـٍل و دعب 
َأســى ــتَ قَــتْالَك  )4(ونُحيي نَحـن فَخْـراً شُـهدانَا       وســتَبكي َأنْ

 " .القاتل " جاءت بعد العامل وهو اسم الفاعل " قتالً " فالمفعول المطلق 
 
 
 

                                                
  .124نجوم في السماء ) 1(
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 :التوكيد بالم التوكيد 
 :تؤكد الخبر كما تؤكد إن الجملة " إن " داخلة على خبر الالم ال

 :يقول فرج البرعي 
      ـمهكُم والمس ِإن اءدا اَألعها َأيالُل  يلَــــض كمدــــوهع ِإنو 
ــالَلُ    لَم يثِْن شَعباً ثَـاِئراً عـن حقِّـهِ         ــد والَ َأغْ وال قَي ــم  ظُلْ

 )1(زالَتْ وِإن مـِصيركُم لَـزوالُ       ي في الـدنْيا عتَـتْ   كَم دولَةً ِللبغْ  

" وإن مـصيركم لـزوال   " " وإن عهودكم لـضالل  " مؤكداً بالالم في   " إن  " فجاء خبر   
 .فالخبر مؤخر ومثبت وهذا من مسوغات دخول الالم على خبر إن 

 

 :يضاً التوكيد وتكون لالبتداء وتفيد أ" إن " وقد تأتي الالم من غير 
 :يقول المهندس أيمن العتوم 

 وظُلْمتُهِسجٍن  يا من صبرتَ على     
 

 النَّوِبتَعلَّم ِمنْك الصبر ِفي  حتَى 
 )2(ومرتَِعِب ٍشفَلَيس ِفيهم سوى خَا     َألنْتَ حر وهم ِفي رعِبِهم سِجنُوا     

 :ع مبتدأ وأفادت التوكيد ، ومنه قول محمد أبو هدوانفدخلت الالم على الضمير الواق 
 فَلَنَحن شَعب صاِمد مهما جـرى     

 
 انــد جوالْو كــِدي ــا نُه  )3(َأرواحنَ

  

 :وقد تدخل الالم على الفعل وتفيد التوكيد وتكون على أنماط أهمها 
 : الداخلة على الفعل مباشرة في جواب لو -

 :ي مثل قول حامد العل
 ِمن بين أمـِة َأحمـد وجِمـيِعِهم       

 
 َأنْتَ الذَّي شَـقَّ الِْجهـاد سـِبيالَ        

ــيالَ   والْمجد لَو كَـان وروداً تُجتَبـى        ــا إكِْل لْتُهعــا فَج 4(لَقَطَفْتُه( 
 .وأفادت التوكيد " لقطفتها " فالالم دخلت على جواب لو في كلمة 

 

 :وتفيد التوكيد " سوف " ى وقد تدخل الالم عل
 :كقول حامد العلي 

 فَلَسوفَ يزهو ِفي جِبينَـك عاِليـاً      
 

 الَ يبتَِغـــي حاِلـــِه التَّبـــِديال 
 )5(ولَسوفَ يرقُص بكْرةً وَأِصيالَ     ولَسوفَ يضحك تَاِئهاً متَبخِْتـراً     

 .قبال فأكدتها فدخلت الالم على سوف التي تفيد االست
                                                

  .45حديث الوجدان ) 1(
  .2/9اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء ) 2(
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 :الالم الداخلة مع القسم 
 :يقول أحمد الريفي 

ــي بر ــام َأم نــي ــسمتُ الْيِم  وَأقْ
 

 َألقْـــتَِلعن َأفِْئـــدةَ اَألعـــاِدي 
ــا   ــا وحيفَ ــي ياف ــتَِحمن ف  )1 (وتَلَّ َأبيـب ِأوكَـار الْفَـسادِ        َألقْ

وأقتحم في يافـا    " " أقتلع أفئدة األعادي    " ة  وهنا السياق سياق توكيد إذ إن أصل الجمل       
ثم دخلت نون التوكيد الثقيلة لتوكيد الحدث ، ولكن السياق يحتاج إلى مزيـد مـن        ... " وحيفا  

التوكيد فأدخل الالم التي تسمى واقعة في جواب القسم ، ثم جاء بالقسم ليكون عنصر توكيـد                 
 .للجملة بكاملها 

 

 :الالم الداخلة على قد 
 :الدكتور محمد البع قال 

ــا ِد ِبمــو هالْي ــام ــح حكَّ يــا و ي 
 

ــوا  مزــا ع مو ِهمــاِدي ــتْ َأي  فَعلَ
ــِتنَا  خَ انِْتفَاضــي ــتِْلِهم شَ ــن قَ ــوا   ِم ظَلَم ــد ــِسِهم لَقَ ــاً َألنْفُ  حقَّ

 )2(حـرم والْقُدس تَبِكي اَألهَل والْ     فَالصخْرةُ الْعظْمى لَقَـد نَزفَـتْ     
حرف يفيد التوكيد إال أنه أيضاً دخلت عليه الالم لتزيـد مـن             " قد  " فبالرغم من أن    

 " .لقد نزفت " ، " لقد ظلموا " توكيد الفعل في قول الشاعر 
 

 :التوكيد بنوني التوكيد 
 :التوكيد بنون التوكيد الثقيلة 

 :قال حامد العلي 
اربم نــي ــتَ لَتَبقَ قَيــِئن ب ــاًفَلَ  )3(ولَِئن رحلْتَ لَتَصنَعن الْجـيال      كَ

أكدتا بنون التوكيد الثقيلة ألنهما دال      " تصنعن  " وكذلك  " تبقين  " فالفعالن المضارعان   
على االستقبال وهما مثبتان ، ووقعا في جواب القسم ، وفي بدايتهما الالم التي تـدخل علـى                  

م فاصل ، لذلك كان الفعالن مؤكدين بـالنون الثقيلـة           جواب القسم ولم يفصل بينهما وبين الال      
 .لتوافر الشروط السابقة الذكر 

 

                                                
  .1/26مواجهات ) 1(
  .9 ، 8أناشيد المقاومة ) 2(
  .2/23اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء ) 3(
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 :وما ينطبق على النون الثقيلة نفسه ينطبق على النون الخفيفة وهي المسكنة 
 :يقول الدكتور عبد الغني التميمي 
ـــرتَكَبم غَاِلـــب ـــرـ       اُهللا َأكْب الغَالَّب غالَـب نم نمزهلْي1(او( 

 .أكد بالالم والنون الخفيفة الستيفاء الشروط السابقة الذكر " يهزم " فالفعل المضارع 
 

 :الجملة االسمية بإن وَأن توكيد 
 :ِإن : أوالً 

 :تؤكد مضمون الجملة وتكسر الهمزة في مواضع كثيرة منها قول سليم الزعنون وهي
ودمالص ِن في ذَاكمحآيةُ الر 

 ه شَعب قَِوي وعِنيدِإنَّ
 باتَ طَعم الْموِت ِفيِه ساِئغَاً

 )2(صاِبر بين جِريٍح وشَهيد
 .وقعت في االبتداء وبالتالي كسرت وأفادت التوكيد " إنه " فهنا 

 

 :وقد تقع إن وما بعدها حاالً ، مثل قول فرج البرعي 
    نْيفي الـد غْيلَةً ِللبود تَـتْ كَمالُ       ا عولَـز كُمرـِصيم ِإنالَتْ و3(ز( 

 :كمال غنيم . وتأتي إن مكسورة بعد القول ، مثل قول د
 :كُلَّما ضاقَتْ الدنَا قَاَل 

 !ِإني هنَا َأجوب 
ذُوبي انَا َأندتَحِن الَِّذي يز4(خَلْفَ ثَلِْج الْح( 

 :ل عمر وأيضاً بعد القسم ، قال عمر خلي
ــا  ــام عيونُنَ ــن تن ــا لَ  )5(حتى يِرفَّ علَى الربوِع جناح      واِهللا إنَّ
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 :وقد تأتي خبراً بعد اسم ، قال هارون هاشم رشيد 
 أبي ،

الرصاص طِْلقُونإنهم ي 
 )1(غَِزيراً غَِزيراً

 :وقد تأتي صفة ، قال أحمد الريفي 
ادِبالــشَّه ــمَأنْع ــكلَيعــاوِة ِإنَّه      رَأنْداِتبِِ في الِْجنَاِن ورلَى الْم2(َأع( 

 :وقد تأتي خبراً عن اسم ذات ، قال حامد العلي  
 ــد ــك واِح ــين ِإنَّ ــذْراً ياِس ع         ـبَأذْه ِتـكوـِد معب لَكِّنَِّني ِمن 
ـ     وَأتَيه فـي هـم وغَـم وكُربـةٍ          )3(صبوأنوح نوحاً أستغيث وأنْ

 :، قال محمد طه " إذ " وتأتي إن مكسورة الهمزة أيضاً بعد 
ونِفزتَحاِدقاً إذْ ِإنَّنَا مالً صِميراً جبص 

ِسكُونتَمسِلنا موسراُأللَى ِبكتَاِبنَا و 4(نَحن( 
 :وأيضاً بعد عامل علق بالالم ، كقول محمد طه 

لَقَد ا شَِهيدي راُهللا َأكْبِن الظُّنُونتَ عومس  
 )5(َأبِشر َأِخي ِإنّا علَى درِب الِْجهاِد لَساِئرون

 

 :ّأن : ثانياً 
المفتوحة الهمزة تزيد عنهـا  " َأن " المكسورة الهمزة لكن " إن " وتفيد التوكيد أيضاً مثل     

 .بتعلق ما بعدها بما قبلها 
 :ا بعدها فاعل ، كقول سليم الزعنون وقوعها هي وم: ولها حاالت منها مثالً 

       فُـهـَل طَيـاُل َأقْبمج اُل ثُممجـفُ         وحـا تَزنَايالْم َأن ـهاعا رم 
 )6(عرساً وجاء الْكُلُّ ِمنْها يهِتـفُ       وجنَازةٌ خَرج الْجميـع وحولَـتْ     

" أن "  راعه زحف المنايـا ، فــ      أي ما " ما راعه أن المنايا تزحف      " فقول الشاعر   
 .ومعمولها في محل رفع فاعل 
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 :قد تأتي مجرورة بحرف الجر ، مثل قول الدكتور عدنان النحوي 
       ـمهحيـا وي ـدقْعم وا ِبَأنَّكمعز        ـامِني ـعمجو ـمدون هقْع1(الْم( 

  :عبد الغني التميميالدكتور وتأتي أيضاً مبتدأ ، كما في قول 
ونقُصري نووآخَر 

 ِفي الْغُرِف الْمجاِورة
 مقَدس إالّ الكُره

 ومدعون َأنَّنَا
 )2(جماعةٌ منْتَِحرة

 :وقد تأتي مفعولة ، كما في قول تسنيم المحروق 
 هذي الـشَّموس وِللْفَنَـاِء مآلُهـا        حِسبوك َأحمد قَد قُِتلْتَ وُأطِْفْئـتَ     
 )3(نَادى تَِغيب وفي الضحى ِإقْبالُها      لم يعلَموا أن الشُّموس إذا الْمـسا      

 :وقد تأتي خبراً ، قال محمد صيام  
ونمتَنْعون وا تَخْلُدهنَّاِت الخُلِْد ِفيفإلَى ج 
ِرفُونعي نا ملَهوةَ حالْقَِضي اُؤنَا َأنزع4(و( 

 

 :إنَّما 
. فيد التوكيد أيضاً لكن بدرجة أقوى من إن وحدها وقد تدخل على الجملة االسـمية                ت

 :قال فرج البرعي 
 )5(ِعشْقُ الدياِر يفُـوقُ كـلَّ ودادِ        ُأماه حبِك فـاقَ روحـي إنَّمـا       

 :ويقول الدكتور عبد الغني التميمي  
ــا ــصِريع وِإنَّمـ ــستَ الـ ــرفُ الزعا  لَـ ــصريعشَ ــاِت ال م 
  وــد ــا الْع ــتَبد ِبنَ ــا اس مهم    ــعالْقَتْــَل الْفَِظي ســارم6(و( 

فإنما هنا تفيد التوكيد والقصر ، وإنما تفوق إن فإنها تدل على شـدة التوكيـد ، فلمـا       
 .كانت في سياق إنكار يحتاج إلى توكيد الخبر بدرجة كبيرة جيء بإنما لتؤكد بقوة 

 
                                                

  .2/59اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء ) 1(
  .164ملحمة القدس ) 2(
  .2/17اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء ) 3(
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 :عبد الرحمن العشماوي . دخل على الجملة الفعلية وأيضاً تفيد التوكيد كقول دوقد ت
دعِن تَصمحٍق إلى الرِديص حوإال ر الحر دا الشَِّهيم 

 َأيها الْباكُون ِمن حزٍن علَينَا
َأخْلَدِللذّلِّ و لَمتَسكي الذي اسبا ي1(ِإنَّم( 

 :ريفي ومنه قول أحمد ال
 في الدرِب خَلْفَـك َأيهـا الْجبـلُ         ماضون يا عبـد الْعزيـِز معـاً       
ــوا   ــا قَتَلَ وإنَّم كــو ــم يقْتُّلُ ــشَلُ   لَ ــاحهم فَ ــامهم فَنَج ه2(َأو( 

  

 " :لكن " كيد الجملة االسمية بـ وت
ن كان قبله نفي كان بعـده   حرف تأكيد واستدراك وال بد فيه من نفي وإثبات ، إ          " لكن  " 

إيجاب ، وإن كان قبله إيجاب كان بعده نفي وتأتي مشددة النون وتكون عاملة فيما بعدها وتكون                 
 .مخففة فتهمل ، على أية حال فإنها تفيد التوكيد فيما بعدها بمقابلته فيما قبلها 

 :قال أبو لجين إبراهيم 
 مصاب ُأمِتنَا يـا ِخـلُّ أنْـساِني         ماِلي ولَلِْغيِد ِلي شُغٌْل ِبـَأحِزاِني     
ــا   فتْنَتَه ــن ــةٌ لَِك ــد فَتَانْ فَـاِني        الِْغيـتُ أجُل إذا فَتَحوزي لْم3(ح( 

التي تفيـد االسـتدراك     " لكن  " يد فتانة لكن الشاعر يؤكد باستخدامه       غفبالرغم من أن ال    
وما بعدها  " إيجاب  " فما قبل لكن    " ا حلم يزول    لكن فتنته " عندما قال   " فتنتها حلم   " والتوكيد بأن   

، وقد أفادت التوكيد فيما بعدها بمقابلته فيما قبلها ، وإذا كان قبلها نفـي يكـون بعـدها               " نفي  " 
 :إيجاب كقول عبد الرحمن العشماوي 

 ةً ِمنْكُملَى ِهمتَ َأعونَا الْملَِكنَّا لَِقينُقْتََل و لَم ننَحدجَأمو 
 نَحن لَم نَحزن ولَكَنَّا فَِرحنَا ورضينَا فَافْرحوا

دلَبالْم مهالْو نْكُملْنَا عَأنَّا غَس 
 )4(َأوهامكُم ِإنَّا نَرى الْغَايةَ َأبعدطَلِّقُوا 

 :وقد تخفف لكن ويجوز معها الواو كقول عبد الكريم العسولي 
 فَاسحقُوا لَحِمي

 ِشْئتُمإذَا 
                                                

  .1/214 األقصى المباركة مختارات من شعر انتفاضة) 1(
  .1/13مواجهات ) 2(
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 ولَكن لَن تَمروا
 واطْحنُوا عظِْمي

 إذا ِشْئتُم
 )1(ولَكن لَن تَمروا

يد ما بعدها بمقابلتـه فيمـا       هنا بالرغم من تخفيفها إال أنها أفادت التوكيد ، توك         " لكن  " 
ولكـن الـشاعر   " اسحقوا لحمي ، واطحنوا عظمـي  " ، فما قبلها إيجاب وهو قول الشاعر      قبلها
 .رك ويؤكد بأن األعداء لن يمروا ولن يحققوا أهدافهم بالرغم من ذلك فما بعدها يستد

 :كذلك قول شحدة البهبهاني 
كدحو كْنَاكٍل تَرقَِلي دعبو 

 وعدنَا كََأنَّا تَركْنَاك منْذُ ِسِنين طَِويلٍَة
اءشَتَّى النِّس افسنَا نُعدعو 

 كعمفَّ دا جمولَِكنو دعب 
قَاءالْب بقُ ِلحساً تَتُو2(نُفُو( 

 .يفيد التوكيد " إيجاب " نفي وما بعدها " ولكن " فما قبل 
 

 " :بل " كيد الجملة بـ تو
 .وهو حرف يفيد توكيد ما بعدها مقابالً بما قبلها فهي بذلك تشبه لكن 

 :عبد الغني التميمي . قال د
 كَانَتْ منَـاِبرك اَألعـز ِخطَابـا        ِجهـاِد ورمـزه   ياِسين يا شَيخَ الْ   

 )3(بْل كَان سهماً ِفي الصِميم َأصابا       ما كَان فَقْدك فَقْـد شَـيٍخ مقْعـدٍ        

ويؤكد ما بعدها ، أي أن فقد الشيخ كان سهماً          " بل  " فالشاعر يضرب عن المعنى قبل       
 . ، وليس مجرد فقد كبير في السن ومقعد في القلب وأصابه في الصميم

 :وقال زين الدين مهيدات 
        ـيْل َأنْـتَ حتَّ با مداً ما شَِهيـاءِ       ييفـي اَألح ـدعٍع يِريص 4(كَم( 

التـي  " بـل   " فالشاعر يلفت االنتباه بأن الشهيد حي عند ربه ، ويؤكد ذلك باستخدام              
 " .يا شهيداً ما مت " بالً بما قبلها مقا" بل أنت حي " أكدت ما بعدها 

 

                                                
  .76انتفاضة ثقافية ) 1(
  .1/158مختارات من شعر انتفاضة األقصى المباركة ) 2(
  .129ملحمة القدس ) 3(
  .2/31شهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء اإلمام ال) 4(
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 المبحث الثالث
 التوكيد في ضوء النظرية التوليدية والتحويلية أساليب لشعر تحليلية دراسة

 

 ) :مبتدأ( التوكيد بتقديم الفاعل -1
 :يقول أحمد الريفي 

اءِة الِْفدملْحم انسيا فُر اءدا الشُّهها َأيي 
  .)1(كُم هنَا وَألجِلكُم تَبِكي السماءاَألرض تَحضنَ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .1/83مواجهات ) 1(

 #اَألرض تَحضنَكُم هنَا # 

 مركب اسمي مركب اإلسناد

 مركب الظرف مركب فعلي

 مركب اسمي

 األرض

 فعل

 اسم+ 
 مسند إليه+ 

 متقدم+ 

 حدث
 تحضن

 فعل+ 
 صحيح+ 
 مجرد+ 
 مسند+ 

 زمن
 مضارع+ 

 هنا
 ظرف+ 
 مكان+ 

 أنتم
 ضمير+ 
 منفصل+ 

 أنتم هنا تحضن األرض
 متحول+ 

 كم

 اَألرض تَحضنَكُم هنَا

 متقدم+ 
 توكيد+ 

 #اَألرض تَحضنَكُم هنَا # 

 جملة فعلية
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تحول التركيب السابق من البنية العميقة إلى البنية السطحية عـن طريـق القاعـدتين               
 :التحويليتين التاليتين 

وترك أثره في موقعه األصـلي      ) تحضن(على الفعل   ) األرض(حيث تقدم الفاعل    : التقديم   -1
 .لمستتر في الفعل وهو الضمير ا

فأصـبح  ) أنتم(محل الضمير المنفصل   ) كم(حيث حل الضمير المتصل     : اإلحالل والتعويض  -2
كما حل اإلخبار المؤكد محل اإلخبار المحتمل    ) تحضن أنتم (بعد أن كان    ) تحضنكم(المركب  

 .الشك 
 

 : التوكيد بتقديم المفعول به على الفاعل -2
 :قال سليم الزعنون 

 )1(ِحقْد الْلَئيِم وال لَن يخِْسفُوا الْقَمرا       الشمس أعداء يداِعبهم   لَن يكِْسفَ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .138نجوم في السماء ، ) 1(

 مركب فعلي

 #لَن يكِْسفَ الشمس أعداء # تركيب 

 مركب اسمي

 فعل  مركب اسمي

 لن
 حرف+ 

 نفي+ 
 عامل+ 
 نصب+ 

أعداء 
 فاعل+ 
 نكرة+ 

 مسند إليه+ 

 يكسف
 فعل+ 
 ثالثي+ 
 صحيح+ 

 مسند+ 

 زمن
 مضارع+ 

أعداء كِْسفَ الشمسي لَن 

 حدث
 الشمس

 مفعول به+
 تعريف+ 
 منصوب+ 

 تقديم+ 

 تقديم+ 
 للتأكيد+ 
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 :القواعد التحويلية في التركيب السابق 
؛ ) يكسف الشمس أعـداء   (على الجملة الفعلية    ) لن(حيث تم زيادة مركب النفي       : الزيادة -1

 .لتتحول من اإلثبات إلى النفي 

علـى المركـب االسـمي     ) الشمس( حيث تم تقديم المركب االسمي المفعول به         : التقديم -2
والشاعر هنا يؤكد أن شمس الحرية لـن تكـسف        . للتخصيص واالهتمام   ) أعداء(الفاعل  

بالرغم من ممارسات األعداء لحجبها عن الشعب الفلسطيني ، فغرض النفي هنا للتوكيـد              
 .ة في التوكيد وكذلك تقديم المفعول به على الفاعل زياد

 
 " :قد "  تركيب التوكيد بزيادة المركب الحرفي -3

 :قال الدكتور محمد البع 
 )1(والْقُدس تَبِكي اَألهَل والْحـرم      فَالصخْرةُ الْعظْمى لَقَـد نَزفَـتْ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .9أناشيد المقاومة ) 1(

 #لَقَد نَزفَتْ# التركيب 

 ب اسميمرك مركب فعلي

 زمن  الحقة
 نزف ماض+ 

 فعل+ 
 صحيح+ 
 مجرد+ 
 مسند+ 

 حرف+ 
 توكيد+ 
 مهمل+ 
 ابتداء+ 

 الصخرة
∅ 

 اسم+ 
 مسند إليه+ 
 محذوف+ 

 حدث
 التاء

 حرف+ 
 قد تأنيث+ 

 مركب حرفي
 لقد

 الالم
 حرف+ 
 مهمل+ 
 توكيد+ 

  الصخْرةُلَقَد نَزفَتْ

 قَد نَزفَتْلَ

 جملة فعلية
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 القاعـدتين   تحول التركيب السابق من البنية العميقة إلى البنية السطحية عن طريـق           
 :التحويليتين اآلتيتين 

على الجملة الفعلية إلفادة اإلخبار المؤكد ،       ) لقد(حيث تم زيادة المركب الحرف       : الزيادة -1
 .بعد أن كانت الجملة تفيد اإلخبار غير المؤكد 

 .لداللة السياق عليه ) الصخرة( حيث تم حذف المركب االسمي :الحذف  -2
 
  : التوكيد بزيادة كلمة معينة-4

ويكون ذلك بتكرار كلمة معينة سواء أكانت هذه الكلمة اسماً أم فعالً أم حرفاً ، وذلك                 
لغرض توكيدها وقد يكون التكرار لجملة سواء أكانت اسمية أم فعلية بنفس اللفظ وهـذا مـا                 

 .يعرف بالتوكيد اللفظي 
 :قال صالح فروانة 

ِلمتَسستُ وال يومتُ يومي ر1(والْح( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .1/13مفردات فلسطينية ) 1(

 مركب فعلي

 #والْحر يموتُ يموتُ وال يستَسِلم # تركيب 

 مركب اسمي

 زمن 
 يموت مضارع+ 

 فعل+ 
 ثالثي+ 
 معتل+ 
 أجوف+ 

 حرف+ 
 مهمل+ 

 الحر
 اسم+ 

 مرفوع+ 
 مسند إليه+ 

 تقديم+ 

مركب  حدث
 و

 سابقة

 مسند+ 

 يموت
 فعل+ 
 مكرر+ 

 توكيد لفظي+

 جملة فعلية

 هو
 

 ضمير+ 
 مفرد+ 
 عامل+ 

 تركيب مستقل

 نفي+ 
 مهمل+ 

 مركب النفي
 ال

 حرف+ 

 مركب اسمي مركب فعلي

 زمن 
 يستسلم مضارع+ 

 فعل+ 
 سداسي+ 

 مزيد+ 

 حدث

 مبني+ 
 مسند إليه+ 
 محذوف+ 

∅ 
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تحول التركيب السابق من البنية العميقة إلى البنية السطحية عـن طريـق القواعـد               
 :التحويلية اآلتية 

 .على الجملة إلفادة التوكيد اللفظي ) يموت(حيث تم زيادة المركب الفعلي  : الزيادة -1

ـ  ) يموت(على الفعل ) الحر( تم تقديم المركب االسمي الفاعل      :التقديم   -2 راً فـي  وتـرك أث
 ) .هو(موقعه األصلي وهو الضمير المستتر وتقديره 

 ) .يستسلم( تم حذف المركب االسمي ، الضمير المنفصل مع المركب الفعلي :الحذف  -3
 
 ) :كلّه( التوكيد بزيادة لفظه -5

 :يقول سليم الزعنون 
ــرفٌ   ــه شَ ــاد كُلُّ ــذَا ِجه ه        قْـدـا الوهـذِْكي نَاري 1(والنَّار( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :القواعد التحويلية في التركيب السابق 

 .للتأكيد على الجهاد) جهاد(السمي على المركب ا) كله(زيادة مركب التوكيد  تم حيث :الزيادة -1

جهاد (محل المركب االسمي    ) هذا( حيث تم إحالل المركب االسمي       :اإلحالل والتعويض    -2
 ) .المخلصين

 
                                                

  .40وهكذا نطق الحجر ) 1(

 مركب اسمي

 #هذَا ِجهاد كُلُّه شَرفٌ# تركيب 

 هذا
 اسم+ 
 إشارة+ 
 مبني+ 

 مسند إليه+ 

جهاد 
 اسم+ 

 مرفوع+ 
 نكرة+ 
 مسند+ 

 جملة اسمية

 شرف
 اسم+ 

 نكرة+ 
 مرفوع+ 

 صفة+ 

 مركب اسمي

 مضاف إلى ضمير+ 
 توكيد معنوي+

 مركب التوكيد
 كله

 اسم+ 
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 :ي شعر رثاء شهداء انتفاضة األقصىواردة فلتراكيب القسم ال  تحليلية   نماذج-6
األول مركب التوكيد أو مركب القسم أو جملـة القـسم   : يقسم تركيب القسم إلى قسمين      
  .المؤكَّدوالثاني مركب جملة الجواب أو مركب 

يتكون مركب التوكيد من أداة القسم والمقسم به ، أو من فعل يدل على القسم أو أي لفظ                  
م وهو عنصر توكيدي ال غير ويحول الجملة التي يدخل عليها إلـى جملـة               آخر يدل على القس   

وحركة الكسرة على المقسم به حركة اقتضاء، ولـيس         ) اسمية أو فعلية  (مؤكدة في بابها األصل     
 .ر ج وبهذا فإن حرف القسم في المفهوم التحويلي أداة توكيد وليس حرف )1(بعامل

ملة الجواب فيكـون جملـة اسـمية أو فعليـة ،     د أو ج  أما المركب الثاني مركب المؤكَّ    
 .فتكون مجرد عناصر توكيد في التحليل التحويلي ) إن والالم وقد وغيرها(والزيادات مثل 

 

 : نموذج تحليلي لتركيب القسم بالفعل -أ
 :يقول محمد بن عبد الرحمن المقرن 

 )2(ون ِفيِه الذَُّل خُسرانَا   يوماً ستُلْقَ   أن لَكُم " شارون  " َأقْسمتُ باِهللا يا    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
في التحليل اللغوي منهج وصفي تحليلي وتطبيقه على التوكيد اللغـوي والنفـي اللغـوي وأسـلوب      : انظر  ) 1(

  .248الستفهام ا
  .2/68اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء ) 2(

 مركب القسم

 #َأقْسمتُ# تركيب 

 زمن
 ماض+ 

 حدث
 أقسم

 فعل+ 
 ثالثي+ 
 صحيح+ 

 مركب المقسم به باهللا

 مركب اسميمركب فعلي

 مسند+ 

 أنا
 ضمير+ 

 منفصل+ 
 مفرد+ 
 عامل+ 
 مسند إليه+ 

 محول+ 

 مركب حرفي

 اهللا

∅ 
 اسم+  

 معرف+ 
 مجرور+ 

 ب

∅ 

 حرف+ 
 عامل+ 
 الجر+ 

الجاللة لفظ+ 
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تم تحويل التركيب السابق من البنية العميقة إلى البنية السطحية عـن طريـق القواعـد     
 :التحويلية اآلتية 

 .بجميع عناصره إلفادة مدلول القسم ) أقسمت(تم زيادة القسم مركب الفعل  : الزيادة -1

 .)أنا(الضمير  االسمي المركب محل )الفاعل تاء( االسمي بالمرك إحالل تم :والتعويض اإلحالل -2
 

 : نموذج تحليلي لتركيب القسم باالسم -ب
 :يقول الميمان النجدي 

 )1(ِمن الدِم إالّ فَالذُّنُوب لها الِبلَى       لَعمِرك ما نَدتْ ِمن الِْجسِم قَطْرةٌ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .1/115اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء ، ) 1(

 مركب القسم

 # ِمن الدِم لَعمِرك ما نَدتْ ِمن الِْجسِم قَطْرةٌ# تركيب القسم 

 مركب اسمي مركب اسمي
 عمر

 اسم+ 
 حياة+ 
 مضاف+ 

 مركب جواب القسم

 أداة القسم

 أنت

 مسند+ 
 ك

 ضمير+ 

 محول+ 
 مضاف إليه+ 
 مسند إليه+ 

 المقسم به

 الالم

 أداة+ 

 قسم+ 

 جرورالمو الجار مركب مركب اسمي مركب فعلي

حرفي مركب
 ما

 حرف+ 
 نفي+ 
 مهمل+ 

 مركب فعلي

 زمن
 ماض+ 

 الحقة حدث
 ندت

 فعل+ 
 ماض+ 
 معتل+ 
 مسند+ 

 ت

 حرف+ 
 تأنيث+ 
 ساكنة+ 
 مهمل+ 

 قطرة
 اسم+ 

 مفرد+ 
 فاعل+ 
 مرفوع+ 
 مسند إليه+ 

 من الجسم
جار ومجرور+

 تقديم+ 

 من الدم
مجرورجار و+

 ما نَدتْ ِمن الِْجسِم قَطْرةٌ ِمن الدِم

 لَعمِرك ما نَدتْ ِمن الِْجسِم قَطْرةٌ ِمن الدِم



 145

 : السابق القواعد التحويلية للتركيب
والمقسم بـه   ) " الالم(أداة القسم   " بجميع عناصره   ) لعمرك(تم زيادة مركب القسم      : الزيادة -1

فتحول التركيب من اإلخبـار     ) ندت من الجسم قطرة من الدم     (على الجملة الفعلية    ) عمِري(
 المحايد إلى تركيب قسم مكون من مركب القسم ، ومركب المقسم عليه ، كما تم زيادة حرف

 ) .ندت(على المركب الفعلي ) ما(النفي المهمل 
محل الضمير المنفـصل    ) كاف المخاطب (تم إحالل الضمير المتصل     : اإلحالل والتعويض    -2

وحل معنى التوكيد بالقـسم محـل   ) لعمرك(في مركب القسم   ) أنت(محل الضمير المنفصل    
على الجملـة   ) الالم(د  اإلخبار المحايد ، وذلك بعد زيادة مركب القسم وعنصر التوكي         معنى  

 ) .ندت من الجسم قطرة من الدم(
 .للتوكيد )قطرة( الفاعل االسمي كبالمر على )الجسم من( والمجرور الجار مركب تقديم تم :التقديم -3

 

 ) :واهللا( نموذج تحليلي لتركيب القسم بلفظ الجاللة -ج
 :قال الدكتو عبد الغني التميمي 

الَحالـــس عنـــد واِهللا لَـــن  ـــعاِوم أو نَِبينُـــس لَـــن1(و( 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .127ملحمة القدس ) 1(

 مركب النفي

 #واِهللا لَن ندع السالَح# تركيب 

 مركب اسمي

 أداة القسم
 و

 حرف+ 
 قسم+ 

 المقسم به

 اهللا
 لفظ الجاللة+
 مقسم به+ 

 جملة فعلية

 مركب فعلي

 فعل مركب اسمي

 زمن حدث
 ندع مضارع+ 

 فعل+ 
 معتل+ 
 منصوب+ 

 مسند+ 

 نحن
∅ 

 ضمير+ 
 مسند إليه+ 
 محذوف+ 

 السالح
 معرفة+ 

 مفعول به+

 لن
 حرف+ 

 نفي+ 
 عامل+ 
 نصب+ 

 مركب القسم التوكيد
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 :القواعد التحويلية للتركيب السابق 
إلفادة التوكيد السلبي وكذلك مركب القسم المكون مـن        ) لن(تم زيادة مركب النفي      : الزيادة -1

، ليتحول التركيب الـسابق     ) لن ندع السالح  (أداة قسم ومقسم به على الجملة الفعلية المنفية         
ومن مركب المقسم ) واهللا(تركيب إخباري منفي إلى تركيب قسم مكون من مركب القسم        من  

 ) .لن ندع السالح(عليه 

واستتر فيه بعـد  ) ندع(من المركب الفعلي ) نحن(حيث حذف الضمير : الحذف اإلجبـاري     -2
 .تحوله إلى صبغة المضارع 

النافية ) لن(يجاب بعد دخول  حيث حل اإلخبار بالنفي محل اإلخبار باإل      : اإلحالل والتعويض    -3
على الجملة الفعلية ، كما حل معنى التوكيد بالقسم محل اإلخبار بالنفي وذلك بعـد دخـول                 

 .مركب القسم المكون من مركب األداة ومن مركب المقسم به 
 

 ) :مركب القسم( نموذج تحليلي لتركيب القسم محذوف األداة والمقسم به -د
 :قال أحمد الريفي 

ــتِح ــا َألق ــا وحيفَ ــي يافَ  )1(وتَــلَّ َأبيــب ِأوكَــار الْفَــساِد  من ف
 

                                                
  .1/26مواجهات ) 1(
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 #ِأوكَار الْفَساِد ....  َألقتِحمن# تركيب 

 سميمركب ا

 و

 حرف+ 
 قسم+ 

 اهللا
 لفظ الجاللة+

  مقسم به+
 واهللا

 جملة اسمية

 مركب اإلسناد

 مركب فعلي مركب اسمي

 زمن حدث
 أنا اقتحم ماض+ 

∅ 

أوكار 

 مركب القسم التوكيد

∅ 

 مركب قسم+
 محذوف+ 

 الفساِد

الفساد أوكار أقْتَِحم 
 مركب فعلي+

 )دالمؤكَّ( عليه مركب المقسم

 مركب اإلسناد مركب اسمي

 فعل مركب اسمي
 أنا أقتحم ن

∅ 

 أوكار الفساِد

 عنصر توكيد

 محذوف

 عنصر توكيد
 ل

ناِد....  َألقتِحمالْفَس كَارِأو 

 #ناِد ....  َألقتِحمالْفَس كَارِأو# 
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تحول تركيب القسم السابق من البنية العميقة إلى البنية السطحية عن طريق القواعـد              
 :التحويلية التالية 

محل المركـب   ) مأقتح(حيث حل المركب الفعلي بصيغة المضارع        : اإلحالل والتعويض  -1
) غير الطلبي (، كما حل مركب المقسم عليه اإلنشائي        ) أقتحم أنا (الفعلي بصيغة الماضي    

) ألقـتحمن (محل الجملة الفعلية الدالة على اإلخبار المحايد ، وحل أيضاً المركب الفعلي             
 .غير المؤكد ) أقتحم(المؤكد بالالم والنون الثقيلة محل المركب الفعلي 

، ) أوكار الفـساد .. أقتحم (على الجملة الفعلية   ) واهللا(قد تم زيادة مركب القسم       ف :الزيادة   -2
) أقـتحم (على المركب الفعلي    ) الالم ونون التوكيد الثقيلة   (كما تم زيادة عنصري التوكيد      

 .، وهذه الزيادة من مقتضيات دخول مركب القسم على الجملة الفعلية ) ألقتحمن(ليصبح 

حـذفاً  ) أقـتحم أنـا   (من المركب الفعلي    ) أنا(المركب االسمي    حيث تم حذف     :الحذف   -3
، ودلت همزة المضارعة على الـضمير       ) أقتحم(إجبارياً بعد تحوله إلى صيغة المضارع       

 . المحذوف 

حـذفاً اختياريـاً    ) واهللا(أداة القسم والمقسم بـه      : كما تم حذف مركب القسم بنوعيه       
الـالم  (مقتضيات القسم ، وهما عنصرا التوكيد لغرض بالغي ، ويدل على هذا الحذف وجود      

 .الواقع جواباً للقسم محذوف األداة والمقسم به ) ألقتحمن(في المركب الفعلي ) والنون الثقيلة
 
 نماذج تحليلية لتراكيب المفعول المطلق ونائبه الواردة في شعر رثاء شهداء انتفاضـة              -7

 :األقصى 
 :طلق المؤكد لعامله  نموذج تحليلي لتركيب المفعول الم-أ

 :قال مغترب قديم 
 )1(وقَد ِبتْنَـا نَـراه لنـا قَريـب          سينْصركُم ورب البيـِت نـصراً     

 
 
 
 
 
 

                                                
  .1/356مختارات من شعر انتفاضة األقصى المباركة ) 1(
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 #نصراً ... سينْصركُم # تركيب 

 مركب فعلي

 زمن فعل
 مضارع+ 

 حدث

 س
 حرف+ 

 مركب اسمي فعل

 استقبال+ 
 مهمل+ 

 ينصر
 فعل+ 

 ثالثي

 صحيح+ 

 مسند+ 

 ينصر
 فعل+ 

توكيد لفظي+ 

 تحويل+ 

 نصراً

 اهللا
∅ 

 اسم+ 
 لفظ الجاللة+

 ضمير مستتر+
 مسند إليه+ 

 محذوف+ 

 أنتم
 ضمير+ 
 منفصل+ 

 تحويل+ 

 كم

 ضمير+ 

 تركيب مصدري تصلم+ 

 سينصر اهللا أنتم نصراً
 حذف+ 

 سنصركم نصراً

 مصدر+ 

  مفعول مطلق+
 توكيد لفظي+ 

 مؤكد للفعل+ 
 منصوب+ 

 # كُمرنْصينصراً اهللاس # 
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 :القواعد التحويلية في التركيب السابق 
 .للتوكيد اللفظي ) سينصركم نصراً(زيادة المركب الفعلي  : الزيادة -1

سينـصركم  (محل المركب الفعلي    ) نصراً( حل المركب المصدري     :الل والتعويض   اإلح -2
) أنـتم (محل الضمير المنفـصل     ) كم(كما حل المركب االسمي الضمير المتصل       ) نصراً

 ) .سينصركم أنتم(بعد أن كان ) سينصركم(فأصبح المركب 

 ) .ينصر(واستتر في الفعل ) اهللا( حيث تم حذف لفظ الجاللة :الحذف  -3

وتقديره لفظ الجاللـة    ) هو(وكذلك الضمير المستتر    ) كم( تقديم المركب االسمي     :لتقديم  ا -4
 .لكي ال يفصل بينه وبين فعله فاصل أجنبي ، تقدما على التوكيد اللفظي ) اهللا(

حيث إن تركيب المفعول المطلق في البنية العميقة هو توكيد لفظـي بتكـرار الفعـل              
الذي يفيد التوكيد اللفظي إلى تركيـب مـصدري         ) ينصر(ل  ثم تحول الفع  ) ينصر ينصر اهللا  (
 ).المفعول المطلق(عن طريق قاعدة اإلحالل والتعويض، ثم انتصب على المصدرية ) نصراً(
 
 : نموذج تحليلي لتركيب المفعول المطلق المبين للنوع -ب

 :يقول عبد الرحمن بارود 
  ِجسم ميتٌ  –الْقُدِسشَيخَ  –بوِركْتَ  

 
 )1(الروح تَغِْلي ِفيك غَلْي الِمرجلِ    و 

  

                                                
  .2/53اء اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعر) 1(
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  #تَغِْلي ِفيك غَلْي الِمرجِل# تركيب 

 زمن فعل
 مضارع+ 

 حدث

 مركب التكملة مركب اإلسناد

 تغلي
 فعل+ 

 معتل اآلخر+ 
 مجرد+ 
 مسند+ 

 تغلي كالمرجل
 فعل+ 

جار ومجرور+
 توكيد لفظي+ 

 تحويل+ 

 الروح
∅ 

 اسم+ 
  تعريف+
  مرفوع+
 ضمير مستتر+ 

 تحويل+ 

 تركيب مصدري

 تغلي الروح فيك غلي المرجل
 حذف+ 

 تغلي فيك غلي المرجل

 مصدر+ 

  مفعول مطلق+
 توكيد لفظي+ 

 ليهمضاف ومضاف إ+ 
 مبين لنوع العامل+ 

 منصوب+ 

 مركب اسمي

 مركب فعلي

∅ 
 ضمير+ 
  منفصل+

  مبني+
 مؤنث+ 

 حذف+ 
 تقديم+ 

 غلى المرجل

 #تَغِْلي ِفيك غَلْي الِمرجِل # 

 فيك
جار ومجرور+ 

 متقدم+ 
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 :القواعد التحويلية في التركيب السابق 
 .)تغلي( الفعلي المركب في ليستتر )هي( المنفصل الضمير االسمي المركب حذف تم حيث :الحذف -1
 .كيداً لفظياً وليبين نوعه تو) تغلي(ليؤكد الفعل ) غلي المرجل(زيادة تركيب : الزيادة  -2
) تغلي كالمرجل (محل التركيب   ) المرجل غلي( المصدري التركيب إحالل :اإلحالل والتعويض  -3

 .بعد حذفه ) الروح(محل المركب االسمي ) تغلي(كما حل الضمير المستتر في الفعل 
 .بأجنبي علهوفا ال يفصل بين الفعلليتصل بفعله حتى ) الروح(المركب االسمي  تقديم :التقديم -4
 

 : نموذج تحليلي لتركيب المفعول المطلق النائب عن فعله -ج
 :يقول موسى أبو جليدان 

 )1(واثْبتُوا الَ تَستَِكينُوا ِللْقَالِقل يأيها اإلخْوان صبراً
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .1/112اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء ) 1(

  #صبراً# تركيب 

 نزم فعل
 مضارع+ 

 حدث

 مركب فعلي

 يصبر
 فعل+ 
 مجرد+ 
 صحيح+ 

 يصبر
 فعل+ 

 توكيد لفظي+ 
 تحويل+ 

 األمر
 اسم+ 
 معرف+ 
  فاعل+

 فعل مركب اسمي

 األمر صبراً يصبر
 تقديم+  مركب مصدري+ 

 يصبر
∅ 

 فعل+ 
 مضارع +

 صبراً األمر

 مسند+ 
 محذوف+ 

∅ 
 

∅ 
 اسم+ 
 معرف+ 

  إليهمسند+ 
 محذوف+ 

∅ 
 

مصدر منصوب+ 
 مفعول مطلق+ 
 نائب عن فعله+ 

 توكيد لفظي+ 
 محذوف+ 

 صبراً

 #صبراً # 



 153

يب السابق من البنية العميقة إلى البنية السطحية عـن طريـق القواعـد              تحول الترك 
 :التحويلية التالية 

 .لتأكيد الفعل األصلي تأكيداً لفظياً ) يصبر(حيث تم زيادة الفعل : الزيادة  -1

الواقع فاعالً تقدم علـى المـصدر لكـي ال    ) األمر( حيث تقدم المركب االسمي    :التقديم   -2
 .بأجنبي يفصل بين الفعل وفاعله 

 ).يصبر(محل الفعل المكرر ) صبراً( حيث أحل التركيب المصدري :اإلحالل والتعويض -3

 .نائباً عنه ) صبراً(وبقي المصدر ) يصبر األمر( حيث حذف المركب الفعلي :الحذف  -4
 
 : التوكيد بزيادة حرف -8

 " :بإن " نموذج تحليلي لتركيب التوكيد 
 :قال سليم الزعنون 

محآيةُ الرودمالص ِن في ذَاك 
دِنيعو قَِوي بشَع 1(ِإنَّه( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .146نجوم في السماء ) 1(

 مركب اسمي

 #ِإنَّه شَعب قَِوي # تركيب 

 مركب التكملة

إن 
 حرف+ 
 توكيد+ 
 عامل+ 
 نصب+ 

 شعب
 اسم+ 
 نكرة+ 
 مرفوع+ 

 مسند+ 

 قوي
 اسم+
 نكرة+ 
 مرفوع+ 

 صفة+ 

 الشعب
∅ 

 معرف+  
 مسند إليه+ 
اسم منصوب+ 

 الهاء
 ضمير+ 
 متصل+ 
 عاقل+ 

 مركب التوكيد
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 :القواعد التحويلية في التركيب السابق 
إلفادة التوكيد ، ليتحول المعنى من اإلخبـار        ) إن(حيث تم زيادة مركب التوكيد      : الزيادة   -1

 .المحتمل الشك إلى اإلخبار المؤكد الذي ال شك فيه 

) الـشعب (محل المركب االسمي ) الهاء( حيث حل الضمير المتصل    :والتعويض  اإلحالل   -2
 .عليه ) إن(وأيضاً اسم إن أصبح منصوباً بعد أن كان مرفوعاً قبل دخول 

 .وبذلك تحولت الجملة من البنية العميقة إلى البنية السطحية 
كتفيت بذكر النموذج   مفتوحة الهمزة المشددة النون ، ولهذا ا      ) أن(وهكذا يتم األمر مع     

 .السابق 
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  ونتائج البحثالخاتمة
 

بعد عرض النقاط التي تناولها البحث ينبغي أن نعرض أهم النتائج وهي على النحـو               
 :اآلتي 

حبذا لو تم جمع شعر رثاء شهداء انتفاضة األقصى المباركـة فـي دواويـن خاصـة                 -1
 .ثناء للشعراء، ليتسنى للدارس التعرف على جميع الشهداء دون است

إن كثرة استعمال الشعراء ألساليب النفي والتوكيد في شعر الرثاء تدل علـى رفـضهم            -2
 .وتحديهم للمحتل رغم ما يصيبهم وكثرة شهدائهم التي تزيدهم إصراراً وثباتاً وعزة 

قام البحث بالتعرف إلى القواعد من خالل األساليب والتراكيب اللغوية ال التعرف إليهـا     -3
 .ساليب والتراكيب مجردة عن تلك األ

التفت البحث إلى عرض نماذج من التراث العربي ألساليب النفي والتوكيد ، وبعد ذلك               -4
تم عرض النماذج الحديثة من شعر رثاء شهداء انتفاضة األقـصى ، وتطبيقهـا علـى         

والكشف عن النواحي الجمالية واإلبداعية ، وتعزيز القـيم         " النفي والتوكيد   " األسلوبين  
 . الفلسطينية الوطنية

استعرض البحث آراء النحاة ، ومعربي القرآن ، ومفسريه في هذه األساليب وناقش ما               -5
هو جدير بالمناقشة ، وتم ترجيح بعض اآلراء النحوية درءاً للخالفات الكبيرة في هذين              

 ) .النفي والتوكيد(البابين 

ة االطالع علـى  دراسة النحو في كتب التراث دراسة دقيقة ومحكمة وعلمية ، وضرور    -6
التطور في الدرس اللغوي الحديث ، وعقد مقارنة بين الدراستين ، ومواكبـة التطـور               
الذي يتمشى مع التراث واألخذ به ونبذ واستبعاد كل ما يعكـر صـفو كتـب التـراث          
النحوية ودعم ذلك باألدلة والبراهين والشواهد ، خاصة وأن النظرية التحويلية وضعت            

 .يزية أصالً للغة اإلنجل
إن التحليل التوليدي التحويلي في مجمله يناسب وصف الجمل العربية وتحليلهـا ، مـع     -7

 .ضرورة توحيد المصطلحات التوليدية والتحويلية بما يتالءم مع التراث 

إن تصور تشومسكي عن التركيب السطحي ، والتركيب العميق ، يقترب مـن فكـرة                -8
 .لغويين العرب التركيب الظاهر ، والتركيب المضمر عند ال

 العربيـة مـع إجـراء بعـض         ةلجمللتم اعتماد فرضية الدكتور محمد فتيح في التحليل          -9
التعديالت، حيث تم تغيير كلمة مسند إلى مركب اإلسناد ، وجعل الفعل يتكون من زمـن                
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وحدث ، باإلضافة إلى جعل المركب االسمي التابع للمركب الفعلي هـو الفاعـل ولـيس       
 . المركب االسمي قسيم مركب اإلسناد هو المفعول به وليس الفاعل المفعول به ، وجعل

اعتمد البحث على الرسم الشجري بجميع مكوناته األساسية لكل تركيـب عميـق ومـا      -10
: يتحول عنه من بنية سطحية ، وذكر السمات الذاتية للمفردات على جميع المـستويات       

 .ة وشرحها بالتفصيل تركيبية ، وداللية ، بعد ذلك ذكر القواعد التحويلي

معظم أساليب النفي الواردة في شعر رثاء شهداء انتفاضة األقـصى بمختلـف األدوات       -11
العاملة والمهملة تسير على صورة واحدة في التحليل التحويلي لـذلك اقتـصرنا علـى     

) التوليدي التحـويلي المعـدل    (تحليل بعض النماذج المختارة من األشعار وفق المنهج         
 فيه المعنى ولم أغفل فيه المبنى فالمباني ما جاءت إال لتتضمن المعـاني              والذي اتبعت 

 .التي تنقل من المتكلم إلى السامع بواسطة اللغة 

اشتملت الدراسة على عشرين رسماً شجرياً يشتمل كل رسم علـى البنيتـين العميقـة                -12
 .والسطحية لكل جملة ثم تحليلها 
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 الفهارس الفنية
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 س آيات القرآن الكريمفهر: أوالً 
 

 الصفحة السورة رقم اآلية
 )1(سورة الفاتحة 

5   تَِعيننَس اكوِإي دبنَع اكِإي  84 
7  لَيِهموِب عغضغَيِر الم  98 
   

 )2(سورة البقرة 
254  ٌةالَ شَفَاعالَ خُلَّةٌ وِفيِه و عيالَّ ب   5 
193   انودفَالَ علَى الظَّاِلِمينِإالَّ ع   6 
197  جاَل ِفي الْحالَ ِجدوقَ والَ فُسفَثَ وفَالَ ر جالْح ِفيِهن ضن فَر7  "فَم 

74 ،85 ،140  لُونما تَعمِبغَاِفٍل ع ا اللّهمو  10 
94 ، 95 واْ الْمنَّوفَتَماِدِقينص لَن *تَ ِإن كُنتُمو يِديِهمتْ َأيما قَدا ِبمدَأب هنَّوتَم 14 

71  لُونفْعواْ يا كَادما ووهحفَذَب  16 
73  تَىوالْم ِيي اللّهحي ا كَذَِلكِضهعِبب وهِربفَقُلْنَا اض  16 
88  ْؤِمنُونا ي16  "فَقَِليالً م 
6  تَهَأَأنذَر ِهملَياء عوسمهتُنِذر لَم َأم م  18 

135  ىارنَص ا َأوودقَالُواْ كُونُواْ هو  21 
236 َّال نَاحج كُملَيِإن ع اء طَلَّقْتُما النِّسم لَم نوهستَم ةً َأوفَِريض نواْ لَهتَفِْرض 22 

165         نورواْ ِإذْ يظَلَم ى الَِّذينري لَوو       َأنِميعـاً وةَ ِللِّه جالْقُو َأن ذَابالْع
  اللّه شَِديد الْعذَاِب

27 

94  اِدِقينص تَ ِإن كُنتُموا الْمنَّوفَتَم  28 
34  الْكَاِفِرين ِمن كَانو رتَكْباسى وَأب ِليسواْ ِإالَّ ِإبدجفَس  30 

116  قَالُواْ اتَّخَذَ الوانَهحبا سلَدو لّه  34 

166 ، 167           و ـذَاباْ الْعَأورواْ وعاتَّب الَِّذين واْ ِمناتُِّبع َأ الَِّذينرِإذْ تَب    ـتْ ِبِهـمتَقَطَّع
اببُؤو*اَألسرا تَبكَم مَأ ِمنْهرةً فَنَتَبلَنَا كَر َأن واْ لَوعاتَّب قَاَل الَِّذينِمنَّا اْ و  36 

124  نهاٍت فََأتَمِبكَِلم هبر اِهيمرتَلَى ِإبِإِذ ابو  88 
5  ونفِْلحالْم مه لَـِئكُأوو  94 



 159

173  اٍدالَ عاٍغ وب رغَي طُرِن اضفَم  97 
74  ََأنِّي فو كُملَيتُ عمالَِّتي َأنْع ِتيمواْ ِنعاذْكُرالَِمينلَى الْعع لْتُكُمض  108 

170           ـِهلَينَـا عـا َألْفَيم ْل نَتَِّبعقَالُواْ ب َل اللّها َأنزوا ماتَِّبع مِإذَا ِقيَل لَهو
ونتَدهالَ يئاً وشَي ِقلُونعالَ ي ماُؤهآب كَان لَواءنَا َأوآب  

111 

   
 )3(سورة آل عمران 

124  ِليننزآلِئكَِة مالْم نكُم ِبثَالَثَِة آالٍَف مبر كُمِمدَأن ي كِْفيكُمَألَن ي  14 
62  ُّقالْح صالْقَص وـذَا لَهه ِإن  101 

171  ْؤِمِنينالْم رَأج ِضيعالَ ي اللّه َأنٍل وفَضاللِّه و نٍة ممِبِنع ونِشرتَبسي 108 
   

 )4(سورة النساء 
166  ... كَل ِإلَيا َأنزِبم دشْهي لَّـِكِن اللّه  23 

9  ... اِديدالً سقُولُواْ قَولْيو تَّقُوا اللّهفَلْي   27 

73            نَهيبو نَكُميتَكُن ب كََأن لَّم قُولَناهللا لَي نٌل مفَض كُمابَأص لَِئنةٌ   ودـوم 
  يا لَيتَِني كُنتُ معهم فََأفُوز فَوزا عِظيما

29 

66  منْهِإالَّ قَِليٌل م لُوها فَعم  31 
157  الظَّن اعِعلٍْم ِإالَّ اتِّب م ِبِه ِمنا لَهم  31 
164  اى تَكِْليموسم اللّه كَلَّمو 99 
129  ِْلفَالَ تَِميلُوايكُلَّ الْم   100 

 
 )5(سورة المائدة 

33  ِضاَألر اْ ِمننفَوي ِخالٍف َأو نم ملُهجَأرو ِديِهمَأي تُقَطَّع َأو  2 

116                وِن اللّـِه قَـاَلِن ِمـن ديِإلَــه يُأمَأَأنتَ قُلتَ ِللنَّاِس اتَِّخذُوِني و
ِلي َأن كُونا يم انَكحبقٍّسِلي ِبح سا لَيَأقُوَل م   

34 

117  ِهملَيع ِقيبكُنتَ َأنتَ الر  96 
1  ِديِحلِّي الصم رغَي  97 

115  ادَأح هذِّبالَّ ُأع  99 
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 )6(سورة األنعام 
81  كْتُمَأشْر َأنَّكُم الَ تَخَافُونو  107 

134   وندا تُوعم آلٍتِإن  110 
   

 )7(سورة األعراف 
113  الْغَاِلِبين نِإن كُنَّا نَح  96 
6  ِلينسرالْم َألَنلَنَسو ِهمِسَل ِإلَيُأر الَِّذين َألَنفَلَنَس  102 
   

 )8(سورة األنفال 
43  ِفي تُمعلَتَنَازو ا لَّفَِشلْتُمكَِثير ماكَهَأر لَوولَّمس اللّه لَـِكنِر واَألم   24 
23 لَوو ِلمع ونِرضعم مهلَّواْ ولَتَو مهعمَأس لَوو مهعما لَّأسرخَي ِفيِهم اللّه 26 
48  نوا الَ تَرى مِإنِّي َأر نكُمم ِريءِإنِّي ب  37 
5  ِمن ب كبر كجا َأخْركَمونلَكَاِره ْؤِمِنينالْم نفَِريقاً م ِإنقِّ وِبالْح ِتكي 106 
7  ا لَكُمِن َأنَّهى الطَّاِئفَِتيدِإح اللّه كُمِعدِإذْ يو  108 
   

 )9(سورة التوبة 
87 ، 88  فَه لَى قُلُوِبِهمع طُِبعاِلِف والْخَو عكُونُواْ مواْ ِبَأن يضرونفْقَهالَ ي م 24 

54           َالالَى وكُـس ـمهالَةَ ِإالَّ والـص ـْأتُونالَ يوِلِه وسِبرواْ ِباللِّه وكَفَر
ونكَاِره مهِإالَّ و نِفقُوني  

30 

   
 )10(سورة يونس 

62  نُونزحي مالَ هو ِهملَيفٌ عالَ خَو  6 
62  َأو َأال ِإننُونزحي مالَ هو ِهملَيفٌ عاء اللِّه الَ خَوِلي  106 
   

 )11(سورة هود 
43  ِر اللِّهَأم ِمن موالْي اِصمالَ ع  6 

111  منَّهفِّيوا لَيلَّم كُـال ِإنو  109 
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 )12(سورة يوسف 
92  موالْي كُملَيع يبقَاَل الَ تَثْرلَكُم اللّه غِْفري   7 
31  كَِريم لَكـذَا ِإالَّ مه ا ِإنشَرـذَا با هم  10 

31               ا ِإنـشَرـذَا با هاشَ ِللِّه مح قُلْنو نهِديَأي نقَطَّعو نَهرَأكْب نَهَأيا رفَلَم
كَِريم لَكـذَا ِإالَّ مه  

34 

108  انحبسوشِْرِكينالْم ا َأنَاْ ِمنماللِّه و   35 
23  ايثْوم نسي َأحبر اذَ اللِّه ِإنَّهعم  36 
32  كُونًالَيو نَنجسلَي  104 
   

 )13(سورة الرعد 
16  النُّوراتُ وتَِوي الظُّلُمْل تَسه َأم  18 
   

 )14(سورة إبراهيم 
83  َلعوكِّلُونتَوكَِّل الْمتَوى اللِّه فَلْي  88 
8  لَغَِني اللّه فَِإن  101 
39  اءعالد ِميعي لَسبر ِإن  101 
   

 )15(سورة الحجر 
30  ونعمَأج مآلِئكَةُ كُلُّهالْم دجفَس  78 
   

 )16(سورة النحل 
72  َل لَكُم معج اللّهاواجوَأز َأنفُِسكُم ن  87 
92  ٍةُأم ى ِمنبَأر ةٌ ِهيُأم َأن تَكُون  96 
62  طُونفْرم مَأنَّهو الْنَّار ملَه َأن مرالَ ج  108 
   

 )17(سورة اإلسراء 
74  ًًئا قَِليالشَي ِهمِإلَي كَنِكدتَّ تَر لَقَد  15 
1 احبسى الَِّذي نرِدِه َأسبالً ِبعلَي نى مِجِد اَألقْصساِم ِإلَى الْمرِجِد الْحسالْم 35 
63  افُورواء مزج آُؤكُمزج نَّمهج فَِإن  99 



 162

 )18(سورة الكهف 
69  ارَأم ِصي لَكالَ َأعا واِبرص ِني ِإن شَاء اللَّهتَِجدقَاَل س  7 
   

 )19(سورة مريم 
4  اشَِقي بر اِئكعَأكُن ِبد لَمو  12 
26  اِإنِسي موالْي ُأكَلِّم فَلَن  14 

81 ، 82   اِعز مكُونُوا لَهكَلَّا*لِّي   25 26 ؛ 
46  نَّكمجتَنتَِه لََأر لَِئن لَّم  92 
66  ايح جفَ ُأخْرولَس  102 
30  اللَِّه دبقَاَل ِإنِّي ع  106 
   

 )20(سورة طه 
118 ، 119   ىرلَا تَعا وِفيه وعَألَّا تَج لَك ى*ِإنحلَا تَضا وُأ ِفيهلَا تَظْم َأنَّكو  108 

   
 )21(سورة األنبياء 

55 ، 56     ا َأنتَ ِمن قِّ َأمقَالُوا َأِجْئتَنَا ِبالْح  للَّـاِعِبين*    بر كُـمبـل رقَـاَل ب 
الشَّاِهِدين نلَى ذَِلكُم مَأنَا عو نهِض الَِّذي فَطَرالَْأراِت واومالس  

19 

43  وِننَان دم مهنَعةٌ تَمآِله ملَه َأم  20 
22  تَادلَفَس ةٌ ِإلَّا اللَّها آِلهِفيِهم كَان لَو  30102؛32؛ 
57  كُمنَامَأص نتَاللَِّه لََأِكيدو  103 

 
 )22(سورة الحج 

17  منَهيفِْصُل بي اللَّه ِإن  106 
62  ُّقالْح وه اللَّه ِبَأن ذَِلك  107 
2  اللَِّه شَِديد ذَابع لَِكنو  111 
   

 )23(سورة المؤمنون 
113   ٍمقَالُواوي ضعب ا َأومولَِبثْنَا ي  20 
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41  وندا تُوعاتَ ِلمهياتَ ههيه  29 
14  الْخَاِلِقين نسَأح اللَّه كارفَتَب خَلْقًا آخَر َأنشَْأنَاه ثُم  35 

15 ، 16   تُونيلَم ذَِلك دعب ِإنَّكُم ثُم* موي ِإنَّكُم ثُم ثُونعِة تُبامالِْقي  76 
   

 )24(سورة النور 
35  ٍةِبيلَا غَرٍة وِقيتُوِنٍة لَّا شَريز  7 

61 

     ـِريِضلَى الْملَا عو جرِج حرلَى الَْأعلَا عو جرى حملَى الَْأعع سلَي
كُم َأو بيوِت آباِئكُم َأو بيوِت      حرج ولَا علَى َأنفُِسكُم َأن تَْأكُلُوا ِمن بيوتِ       

             َأو ـاِمكُممـوِت َأعيب َأو اِتكُموِت َأخَويب َأو اِنكُموِت ِإخْويب َأو اِتكُمهُأم
            هفَاِتحلَكْتُم ما مم َأو وِت خَالَاِتكُميب َأو اِلكُموِت َأخْويب َأو اِتكُمموِت عيب

ص َأشْتَاتًاَأو ا َأوِميعَأن تَْأكُلُوا ج نَاحج كُملَيع سلَي ِديِقكُم  

21 

26  قٌ كَِريمِرزةٌ وغِْفرم ملَه قُولُونا يِمم ُؤونربم لَِئكُأو  37 
4  ًةلْدج اِنينثَم موهِلدفَاج  100 
   

 )26(سورة الشعراء 
54-56 ُؤلَاء لَهةٌ قَِليلُونِذمِشر*لَنَا لَغَاِئظُون مِإنَّهو *وناِذرح ِميعِإنَّا لَجو  101 

   
 )27(سورة النمل 

84  لُونمتَع اذَا كُنتُمَأم  18 
5  الَِمينالْع باللَِّه ر انحبسو  35 

 
 )28(سورة القصص 

68  ُةرالِْخي ملَه ا كَانمشِْركُونا يمالَى عتَعاللَِّه و انحبس   35 
76  لَتَنُوء هفَاِتحم ا ِإنم  106 
   

 )29(سورة العنكبوت 
51  لْنَاَأنَّا َأنز كِْفِهمي لَمَأو  107 
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 )33(سورة األحزاب 
53  ِإنَاه نَاِظِرين رغَي  97 

 
 )34(سورة سبأ 

24  ِبيٍنولَاٍل مِفي ض ى َأودلَى هلَع اكُمِإي ِإنَّا َأو  20 
   

 )35(سورة فاطر 

45               لَِكنٍة وابا ِمن دِرهلَى ظَهع كا تَروا مبا كَسِبم النَّاس َؤاِخذُ اللَّهي لَوو
  26 ن اللَّه كَان ِبِعباِدِه بِصيرايَؤخِّرهم ِإلَى َأجٍل مسمى فَِإذَا جاء َأجلُهم فَِإ

14  واابتَجا اسوا مِمعس لَوو اءكُمعوا دعمسلَا ي موهعِإن تَد  27 
   

 )36(سورة يس 
43  لَه الَ شَِريك  6 
40   ُاِبقُل سال اللَّيو رالْقَم ِركا َأن تُدِغي لَهنبي ساِرال الشَّمالنَّه  6 

16 ، 17   لُونسرلَم كُمِإنَّا ِإلَي لَمعنَا يبقَالُوا ر*ِبينالَغُ الْمنَا ِإالَّ الْبلَيا عمو   77 
15  ثْلُنَام شَرِإالَّ ب ا َأنتُمم  77 
15  ٍءمن ِمن شَيحَل الرا َأنزمو  77 
15   َِّإال َأنتُم ِإنونتَكِْذب  77 
16  لَمعنَا يبر  77 
16  لُونسرلَم كُمِإنَّا ِإلَي  77 
17  ِبينالَغُ الْمنَا ِإالَّ الْبلَيا عمو  77 
32  ونرضحنَا ميلَّد ِميعا جِإن كُلٌّ لَّمو  109 
   

 )37(سورة الصافات 
47  ٌل وا غَولَا ِفيهفُوننزا ينْهع ملَا ه  6 

147  ونِزيدي ِإلَى ِمَئِة َألٍْف َأو لْنَاهسَأرو  21 
165  افُّونالص نِإنَّا لَنَحو  96 
1  افافَّاِت صالصو  99 

143  ِحينبسالْم ِمن كَان لَا َأنَّهفَلَو  107 
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 )38(سورة ص 
3   َلَاتنَاٍصوم ِحين  11 
80  ذَاِبذُوقُوا عا يْل لَمب  13 

1 ، 2   آِن ِذي الذِّكِْرالْقُرٍة*ص ووا ِفي ِعزكَفَر ِل الَِّذينب   16 
8  ن ِذكِْريم ِفي شَك مْل هِننَا بيِمن ب ِه الذِّكْرلَيَأُأنِزَل ع  16 
60  َل ْل َأنتُمقَالُوا با ِبكُمبحرا م  19 
   

 )41(سورة فصلت 
39  ضى الَْأرتَر اِتِه َأنَّكآي ِمنو  107 
   

 )43(سورة الزخرف 
51 ، 52  ونِصرَأفَال تُب*ِبيني كَادال يو ِهينم وذَا الَِّذي هه نم رَأنَا خَي َأم  19 

78  ِجْئنَاكُم ِبالْح لَقَدونقِّ كَاِرهِللْح كُمَأكْثَر لَِكنقِّ و  23 
   

 )44(سورة الدخان 
1-3   ِبيِن *حمالِْكتَاِب الْمو *لْنَاهِإنَّا َأنز   106 

   
 )47(سورة محمد 

36  ولَهو ا لَِعبنْياةُ الديا الحِإنَّم  110 
   

 )48(سورة الفتح 
22  َقَات لَوواربا الَْأدلَّووا لَوكَفَر الَِّذين لَكُم  27 
   

 )49(سورة الحجرات 

17               اِن ِإنِللِْإيم اكُمده َأن كُملَيع نمي ِل اللَّهكُم بلَامِإس لَينُّوا عقُل لَّا تَم
اِدِقينص كُنتُم  

17 
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 )51(سورة الذاريات 
23  َل ِإنَّهتَنِطقُون ا َأنَّكُمثَْل مقٌّ مح  108 
   

 )59(سورة الحشر 
13  ًةبهر َأشَد لََأنتُم  101 
   

 )63(سورة المنافقون 
1  ونلَكَاِذب نَاِفِقينالْم ِإن دشْهي اللَّهو ولُهسلَر ِإنَّك لَمعي اللَّهو  106 
   

 )67(سورة الملك 
20  وٍرِإلَّا ِفي غُر ونِإِن الْكَاِفر  11 
   

 )68(سورة القلم 
4  ِظيٍملى خُلٍُق علَع ِإنَّك  101 
   

 )69(سورة الحاقة 
36  ِليٍنِغس ِإلَّا ِمن املَا طَعو  6 

33 ، 34   ِظيِمِباللَِّه الْع ْؤِمنلَا ي كَان لَ*ِإنَّهع ضحلَا يِكيِن واِم الِْمسى طَع  7 
   

 )71(سورة نوح 
17  اتًاِض نَبالَْأر نتَكُم مَأنب اللَّهو  100 
   

 )72(سورة الجن 
10  اشَدر مهبر ِبِهم ادَأر ِض َأمن ِفي اَألرِبم ُأِريد ِري َأشَرَأنَّا ال نَدو  19 
1  َأ ِإلَي قُْل ُأوِحينَفَر عتَماس نَّه  107 

 
 )73(سورة المزمل 

8  ِتيلًاِه تَبتَّْل ِإلَيتَبو  100 
20  ىضرِمنكُم م كُونيَأن س ِلمع  109 
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 )75(سورة القيامة 
1  ِةامِم الِْقيوِبي لَا ُأقِْسم  5 
31  لَّىلَا صقَ ودفَلَا ص  7 
   

 )76(سان سورة اإلن
1  اذْكُورًئا مكُن شَيي لَم  12 
24  اكَفُور ا َأوآِثم مِمنْه لَا تُِطعو  22 
   

 )79(سورة النازعات 
26  ًةرلَِعب ِفي ذَِلك ِإن  101 
   

 )82(سورة االنفطار 
17 ، 18   يِنالد موا يم اكرا َأدمو*را َأدم يِن ثُمالد موا يم اك  80 

   
 )83(سورة المطففين 

13-15          ِلينالَْأو اِطيراتُنَا قَاَل َأسِه آيلَيلَـى        *ِإذَا تُتْلَى عع انـْل ركَلَّـا ب 
 ونكِْسبا كَانُوا يقُلُوِبِهم م*ونوبجحِئٍذ لَّمموي ِهمبن رع مكَلَّا ِإنَّه   

25 

   
 )86(سورة الطارق 

4  ٌاِفظا حهلَيا عِإن كُلُّ نَفٍْس لَّم  109 
   

 )89(سورة الفجر 

23 ، 24            ىالذِّكْر َأنَّى لَهو انالِْإنس تَذَكَّرِئٍذ يموي نَّمهِئٍذ ِبجموي ِجيءقُوُل  *وي 
  يا لَيتَِني قَدمتُ ِلحياِتي

28 

22  وكباء رج  78 
21   اكا دكد ضكَِّت الَْأركَلَّا ِإذَا د 81 
   

 )90(سورة البلد 
7  دَأح هري َأن لَّم بسحَأي  109 
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 )93(سورة الضحى 
5  ىضفَتَر كبر ِطيكعفَ يولَسو  102 
   

 )96(سورة العلق 
6  االِْإنس طْغَىكَلَّا ِإنلَي ن  25 
   

 )97(سورة القدر 
1  لْنَاهِإنَّا َأنز  106 
   

 )102(سورة التكاثر 
5 ، 6   ِقيِنالْي ِعلْم ونلَمتَع كَلَّا لَو*ِحيمالْج نولَتَر   28 
3 ، 4   ونلَمفَ تَعوكَلَّا س*ونلَمفَ تَعوكَلَّا س ثُم  80 

   
 )103(ة العصر سور

1 ، 2   ِرصالْعٍر*ولَِفي خُس اناِإلنس ِإن  103 
   

 )109(سورة الكافرون 

3-5        دبا َأعم وناِبدع لَا َأنتُمو*     ـدتُّمبـا عم اِبدلَا َأنَا عو*   لَـا َأنـتُمو
دبا َأعم وناِبدع  

6 

 
 )112(سورة اإلخالص 

3 ، 4  لَم ولَدي لَمو ِلدي  *دا َأحكُفُو كُن لَّهي لَم  12 
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 فهرس القوافي: ثانياً 
 

49 الدكتور كمال غنيم كامل األنبياء 
اءم138 ؛ 117 أحمد الريفي مجزوء الكامل الس 
اءم39 الدكتور محمد البع رمل الس 
39 الدكتور جابر قميحة خفيف رثاء 
اءر40 الدكتور جابر قميحة فخفي ض 
اء40 الدكتور جابر قميحة خفيف نَج 

 46 خالد الوقيت كامل الرؤساِء
 47 خالد الوقيت كامل السمحاِء
 47 خالد الوقيت كامل إهداِئي
 124 خالد الوقيت كامل الكُرماِء
 12 أبو زبيد الطائي خفيف بقاِء

 137 زين الدين مهيدات خفف اَألحياِء
 133 ؛ 122 الدكتور عبد الغني التميمي كامل الغَالَّبا
 123 الدكتور عبد الغني التميمي كامل وِحرابا
 137 الدكتور عبد الغني التميمي كامل أصابا
 49 منال درويش كامل اَأللْبابا
بج120 عبد اهللا بن مسلم طويل َألع 
ب148  ؛128 ؛ 122 مغترب قديم وافر قَِري 

ب134 حامد العلي كامل وَأنْص 
 41 المهندس أيمن العتوم بسيط تُصِب

 131 المهندس أيمن العتوم بسيط ومرتَِعِب
 42 األرفادي كامل الظُّلُماتُ
 124 األرفادي كامل حاجاتُ
 117 أحمد الريفي خفيف الدعاةُ
نَاح133 عمر خليل عمر كامل ج 
نُباح129 خليل عمرعمر  كامل و 
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 115 عبد العزيز العزاز وافر الرماِح
لَد45 ابن خان يونس رجز الْب 

دِعي129 فارس عودة وافر الس 
د41 سليم الزعنون كامل اُألس 
لْد114 سليم الزعنون كامل ص 
دِعي122 حامد العلي كامل ب 
قْد142 سليم الزعنون كامل الْو 

دنْشُو120 حامد العلي لكام الم 
 22 جرير بسيط َأوالِدي
 121 أحمد الريفي وافر حصاِدي
 146 ؛ 132 أحمد الريفي وافر الفَساِد
 50 الدكتور عبد الخالق العف كامل بَأزنُِدي
 135 فرج البرعي كامل وداِد
 139 ؛ 117 ؛ 43 سليم الزعنون بسيط الْقَمرا

 49 نسليم الزعنو بسيط والخَورا
 41 خليل عمرو كامل مكَاِبرا
 44 خليل عمرو كامل غَاِدرا
 44 خليل عمرو كامل الْقَاِهرا
 45 صالح بن محمد الصملة كامل ووقَارا
ار38 الدكتور محمد البع كامل ع 

ارح43 خضر أبو جحجوح كامل األس 
73 ؛ 48 أحمد الريفي كامل اَنْظُر 
قَارو117 أبو جحجوحخضر  كامل و 
ر134 أحمد الريفي كامل وَأنْد 
 45 سليم الزعنون بسيط الجزِر
 48 خالد يحيى بسيط أشْعاِري
 127 خالد يحيى بسيط جاِر

 128 سليم الزعنون بسيط منْتَِظِر
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 120 عبد الوهاب القطب خفيف بِرْأِسي
135 الدكتور عبد الغني التميمي مجزوء الكامل الْفَظَيع 
145 ؛ 120 الدكتور عبد الغني التميمي مجزوء الكامل نبيع 
 39 سليم الزعنون كامل وتَخْلُفُ
 119 سليم الزعنون كامل تَوقُفُ
 123 سليم الزعنون كامل تُجِحفُ
 126 سليم الزعنون كامل الْمصحفُ
 130 سليم الزعنون كامل َأخْلَفُوا
 134 سليم الزعنون كامل يهِتفُ
 122 صالح بن علي العمري بسيط اَألِنِف
 121 فرج البرعي كامل اآلفَاقَا
 115 وليد الغرير بسيط وإنْفَاقُ
 127 الدكتور محمد البع بسيط والعرِق
 114 الدكتور محمد البع بسيط فاستفِق
 116 الميمان النجدي طويل العالَ
 144 ؛ 124 ؛ 120 الميمان النجدي طويل الِْبلَى

121 الميمان النجدي طويل نِْزالَم 
 123 ؛ 120 براء ريان كامل ثَِقيال
 132 ؛ 125 حامد العلي كامل الِْجيالَ
 131 حامد العلي كامل إكِْليال

 131 حامد العلي كامل وأِصيالَ
اِصلُه29 جرير طويل  نُو 
 115 سهيل أبو زهير بسيط الْخَطَُل
 122 يرأسعد أبو زه بسيط الرسُل
 127 سهيل أبو زهير بسيط يعتَمُل
 50 هشام غانم كامل تُواِصُل
 51 هشام غانم كامل مقَاِتُل

 116 هشام غانم كامل وجحاِفُل
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 133 ؛ 131 فرج البرعي كامل لَزواُل
 136 أحمد الريفي كامل فَشَُل
 17 -- خفيف ُأفُوُل
 18 -- بسيط َأجِل

 114 د الرحمن بارودعب كامل لم تَحبِل
 150 ؛ 129 عبد الرحمن بارود كامل المرجِل
 129 عبد الرحمن بارود كامل لم تُقْفَِل
 130 عبد الرحمن بارود كامل اَألسفَِل
لَم120 الدكتور محمد البع وافر تَس 

همرهج17 رؤبة بن العجاج رجز و 
م40 أحمد الريفي كامل تَفْه 
مم40 لدكتور محمد البعا كامل ص 
م113 أحمد الريفي كامل الد 
م113 الدكتور محمد البع كامل لَم 

نَنْتَِقم119 الدكتور محمد البع كامل س 
م126 ؛ 119 الدكتور محمد البع كامل الْقَس 
مج126 الدكتور محمد البع كامل والْع 
مر140 ؛ 132 الدكتور محمد البع كامل والْح 

 135 الدكتور عدنان النحوي كامل يامِن
م48 الدكتور محمد البع سريع قَد 

 125 صالح العمري كامل اَألقْزاِم
اندج131 محمد أبو هدوان كامل والْو 
123 محمد طه مجزوء الكامل نَخُون 

تَمِسكونس134 محمد طه مجزوء الكامل م 
اِئرون134 محمد طه مجزوء الكامل لَس 
 68 ؛ 39 الدكتور جابر قميحة بسيط َأماِنينَا

 112 محمد المقرن بسيط ضحايانَا
 113 محمد المقرن بسيط برهانَا
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 143 ؛ 119 عبد الرحمن المقرن بسيط خُسرانَا
 43 عبد الرحمن العشماوي كامل األجفَانَا
 115 عبد الرحمن العشماوي كامل مزدانَا
 130  عليرفيق رمل شهدانَا
 44 صالح العمري بسيط وتَسِميِن
 115 أبو لجين إبراهيم بسيط الْقَاِني
 118 صالح العمري بسيط ممنُوِن
 123 أبو لجين إبراهيم بسيط ِبإثْخَاِن
 136 أبو لجين إبراهيم بسيط َأجفَاِني
 51 حمد بني عودة كامل اَألفَغَاِن
 50 شالدكتور خالد حما بسيط نَاِعيها
 135 تسنيم المحروق كامل إقْبالُها
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 مصادر البحث ومراجعه: ثالثاً 
 

 .القرآن الكريم : أوالً 
 :الكتب العربية المطبوعة : ثانياً 

 .هـ 1368 القاهرة - حجازي -اإلتقان في علوم القرآن ، لجالل الدين السيوطي  -1

 .م 1973ة والنشر  لجنة التأليف والترجم-إحياء النحو ، إلبراهيم مصطفى  -2

 تحقيـق   -) هـ415ت  (األزهية في علم الحروف ، لعلي بن محمد النحوي الهروي            -3
 .م 1981-هـ1401 دمشق - مجمع اللغة العربية -عبد المعين الملوحي 

 دار  - تحقيق عبـد الـرحيم محمـود         -) هـ538ت  (أساس البالغة ، للزمخشري      -4
 .م 1960 بيروت ، والشعب -المعرفة

 - الطبعة األولى  - دار الفكر اللبناني     -كيد في اللغة العربية ، إللياس ديب        أساليب التأ  -5
 .م 1984بيروت لبنان 

ماهيريـة للنـشر    الدار الج-أساليب التوكيد في القرآن الكريم ، لعبد الرحمن المطردي          -6
 .م1986-هـ1395ليبية  الجماهيرية ال- مصراتة - الطبعة األولى -والتوزيع واإلعالن

 الطبعـة  - دار المعـارف     -النفي في القرآن ، للدكتور أحمد ماهر البقـري          أساليب   -7
 .م 1985-هـ1405 القاهرة -الثانية

أسرار العربية ، ألبي البركات عبد الرحمن بن محمـد بـن أبـي سـعيد األنبـاري             -8
 مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمـشق       - تحقيق محمد بهجة البيطار      -) 577ت(

 .م 1957-هـ1377
 . عمان األردن ، دون تاريخ-دار الفكر-ب التوكيد اللغوي، للدكتور خليل عمايرة أسلو -9

 - جامعـة اليرمـوك   -أسلوبا النفي واالستفهام في العربية ، للدكتور خليل عمـايرة       -10
 .عمان األردن 

 مكتبـة   - تحقيق طه عبد الرؤوف سعد       -) هـ911ت  (األشباه والنظائر ، للسيوطي      -11
 .م 1975-هـ1395قاهرة  ال-الكليات األزهرية 

 .م1985 مكتبة األنجلو المصرية -، لكريم زكي حسام الدينفي علم اللغة تراثية أصول -12

 مطبعـة النعمـان     - تحقيق عبد الحسين الفتلـي       -األصول في النحو، البن السراج       -13
 .م 1973بالنجف 
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رة  القـاه  - دار المعـارف     -اإلعجاز البياني للقرآن ، للدكتورة عائشة عبد الرحمن          -14
 .م 1971-هـ1391

، للدكتور ميشال   ) النظرية األلسنية (األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية        -15
 .م 1982 بيروت -زكريا 

 –ألفية ابن مالك في النحو والصرف ، للعالمة محمد بن عبد اهللا بن مالك األندلـسي                  -16
 .م 1930-هـ1328 القاهرة – الطبعة الثانية –مطبعة دار الكتب المصرية 

أمالي ابن الشجري ، لهبة اهللا بن علي بـن محمـد بـن حمـزة الحـسني العلـوي                     -17
 - مكتبة الخـانجي     - تحقيق ودراسة الدكتور محمود محمد الطناحي        -) هـ542ت(

 .م 1992-هـ1413 القاهرة -الطبعة األولى 

لطبعـة   ا- من إصدارات كلية اآلداب     -اإلمام الشهيد أحمد ياسين في عيون الشعراء         -18
 .م 2004-هـ1425 غزة - الجامعة اإلسالمية -األولى 

إمالء ما من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في جميع القرآن ، ألبي البقاء                -19
 .م 1961 مصر - الحلبي -عبد اهللا بن الحسين بن عبد اهللا العكبري 

 - والفكـر الحـر    جمعية الثقافة-انتفاضة ثقافية من فكرة المتراس إلى فضاء الكلمة     -20
 .م 2002 خان يونس حي األمل -مركز ثقافة الطفل الفلسطينية 

 -كات عبد الرحمن بن محمد األنباري     ، لكمال الدين أبو البر    اإلنصاف في مسائل الخالف    -21
 . بيروت -م ودار الفكر 1961 القاهرة -تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 

 ي محمد عبد اهللا جمال الـدين بـن يوسـف           أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، ألب        -22
 - مطبعة صـبيح   -تعليق عبد المتعال الصعيدي   -) هـ761ت  (ابن هشام األنصاري    

 .م 1966 بيروت - الطبعة الخامسة -م ، ودار إحياء التراث العربي 1956

 مصر  - السعادة   -البحر المحيط ، ألبي عبد اهللا محمد بن يوسف بن حيان األندلسي              -23
 . الرياض -طبعة النصر الحديثة هـ ، وم1328

 نهـضة   - تحقيق حنفي محمـد شـرف        -بديع القرآن ، البن أبي اإلصبع المصري         -24
 .م 1957مصر بالفجالة 

ـ 794ت (البرهان في علوم القرآن ، لمحمد بن عبد اهللا بن بهادر الزركـشي        -25  -) هـ
 إحياء   ، ودار  1972 بيروت   - طبعة دار المعرفة     -تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم      

 .م 1958-هـ1377 القاهرة - الطبعة األولى -الكتب العربية 

 . بيروت- دار الحياة -تاج العروس من جواهر القاموس ، لمحمد مرتضي الزبيدي  -26
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ـ 751(التباين في أقسام القرآن ، لإلمام شمس الدين أبي عبد اهللا بن قيم الجوزية                -27  -)هـ
 .م1982-هـ1402 بيروت -علمية دار الكتب ال-صححه وعلق عليه طه يوسف شاهين

 نـشر  - تحقيق محمد كامـل بركـات    -تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، البن مالك         -28
 .م 1968 القاهرة -وزارة الثقافة 

 - الطبعة الثانية  - دار الشروق    -التعبير الفني في القرآن ، للدكتور بكري شيخ أمين           -29
 .م 1982-هـ1402بيروت 

 .هـ 1321 الحميدية المصرية -لجرجاني التعريفات ، لعلي بن محمد ا -30

 .م 1957 الشعب -تفسير جزء تبارك ، لعبد القادر المغربي  -31

 دار الكتـاب  -تفسير النسفي ، ألبي البركات عبد اهللا بن أحمد بن محمـود النـسفي                -32
 .م 1982 بيروت -العربي 

 - دار التراث العربـي      - تحقيق يوسف المطوع     -) هـ645ت  (التوطئة ، للشلوبين     -33
 .م 1973القاهرة 

 تحقيـق   -جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ألبي جعفر محمد بن جرير الطبـري                -34
 .هـ 1374 مصر - دار المعارف -محمود محمد شاكر وأحمد شاكر 

 دار  -الجامع ألحكام القرآن ، ألبي عبد اهللا محمد بن أحمـد األنـصاري القرطبـي                 -35
 . القاهرة - األولى  الطبعة- ، أو الشعب 1952الكتب المصرية 

ـ 749ت (الجني الداني في حروف المعاني ، ألبي قاسـم المـرادي     -36   تحقيـق  -) هـ
 - الطبعة الثانية- دار اآلفاق الجديدة     -فخر الدين قباوة واألستاذ محمد نديم فاضل        . د

 .م 1983-هـ1403بيروت 

ارة  وز - ترجمة مرتضي جواد بـاقر       -جوانب من نظرية النحو ، لنعوم تشومسكي         -37
 .م 1985 العراق - جامعة البصرة -التربية والتعليم العالي والبحث العلمي 

جواهر األدب في معرفة كالم العرب ، لعالء الدين علي بن محمد بن علي اإلربلـي                 -38
 مكتبة النهـضة    - تحقيق الدكتور حامد أحمد نيل       -) هـ741ت  (الموصلي البغدادي   

 .م 1984-هـ1404 القاهرة -المصرية 

 . مصر - التجارية -ة الخضري على شرح ابن عقيل ، للشيخ محمد الخضري حاشي -39

 .هـ 1356 مصر - التجارية -حاشية الشيخ محمد األمير على مغنى اللبيب  -40

 .حاشية الشيخ محمد عبادة العدوي على شذور الذهب ، الحلبي ، دون تاريخ  -41

 الحميدية  -لبيب  متن مغنى ال  : حاشية الشيخ مصطفى محمد عرفة الدسوقي وبهامشه         -42
 .هـ 1358 مصر -
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حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح شواهد العيني ،                -43
 . مصر - الحلبي -) هـ1206ت(لمحمد بن علي الصبان 

 الطبعـة  - مؤسسة الرسـالة  - تحقيق سعيد األفغاني -حجة القراءات ، ألبي زرعة      -44
 .م 1982 -الثالثة 

 تحقيق الدكتور محمود حسني محمـود والـدكتور     -لحسين المزني   الحروف ، ألبي ا    -45
 .م 1983-هـ1403 عمان األردن -محمد حسن عواد 

ـ 340ت  (حروف المعاني ، ألبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجـاجي             -46  -) هـ
 - الطبعة األولى  - دار األمل    - مؤسسة الرسالة    -علي توفير الحمد    . تحقيق وتقديم د  

 .م 1984-هـ1404بيروت 
  .1960 مصر - دار المعارف - تحقيق عبد السالم هارون -خزانة األدب ، للبغدادي  -47

 - تحقيق محمد علي النجار      -) هـ391ت  (الخصائص ، ألبي الفتح عثمان بن جني         -48
 .دار الكتب المصرية ، دون تاريخ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، ألحمد بـن يوسـف الحلبـي ، المعـروف         -49
ـ 1406 دمشق   - دار القلم    -أحمد الخراط   .  تحقيق د  -) هـ756ت  (مين  بالس -هـ

 .م 1986

 الطبعـة   - دار المنـار     -دراسات في علوم القرآن ، للدكتور محمد بكر إسـماعيل            -50
 .م 1991-هـ1411 القاهرة -األولى

الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع ، ألحمد بن األمـين الـشنقيطي                 -51
 .هـ 1328 القاهرة - الطبعة األولى -) هـ1331ت (

 مكتبـة  -بـد المـنعم خفـاجي     تحقيق محمد ع-دالئل اإلعجاز، لعبد القاهر الجرجاني    -52
 .م1978 بيروت - دار المعرفة -م وتحقيق محمد رشيد رضا1969 القاهرة -القاهرة

 .ديوان أناشيد المقاومة ، للدكتور محمد رمضان البع ، دون تاريخ  -53

 - إصدار الرابطة األدبية مركز العلم والثقافـة         - ، لرامي خضر سعد      ديوان تراتيل  -54
 .م 2002 غزة -دار األمل للطباعة والنشر 

 - مؤسـسة فلـسطين للثقافـة        -ديوان جرح ال تغسله الدموع ، للدكتور كمال غنيم           -55
 .م 2006الطبعة األولى 

 محمـد   تحقيق الدكتور نعمـان -) هـ245ت (ديوان جرير ، شرح محمد بن حبيب         -56
 .م 1986-هـ1406 القاهرة - الطبعة الثالثة - دار المعارف -أمين طه
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 سلسلة إبداعات فلسطينية بالتعاون مع اتحـاد   -ديوان حديث الوجدان ، لفرج البرعي        -57
 .م 2005 غزة - مطبعة األمل التجارية -الكتاب الفلسطينيين 

ـ  –ديوان رؤبة بن العجاج      -58  دار –ورد البروسـي   اعتنى بتصحيحه وترتيبه وليم بن ال
 .م 1980-هـ1400 بيروت – الطبعة الثانية –اآلفاق الجديدة 

 .م 2001 -ديوان سنظل ندعوه الوطن ، لعمر خليل عمر  -59

 . غزة - مكتبة آفاق -ديوان شدو جراح ، للدكتور عبد الخالق العف  -60

 -وي دار مجدال  - دائرة المكتبة الوطنية   -ديوان قصائد فلسطينية، لهارون هاشم رشيد      -61
 .م 2003-هـ1423 عمان -الطبعة األولى 

 -، لـصالح عمـر فروانـة        ) الجزء األول (ديوان مفردات فلسطينية انتفاضة األقصى       -62
 .م 2004 غزة - الطبعة األولى - مطابع الجراح -منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين 

 الطبعـة  -ي  مركز اإلعالم العرب-ديوان ملحمة القدس ، للدكتور عبد الغني التميمي    -63
 .م 2005 مصر - الجيزة - الهرم -األولى 

 - من إصدارات منتـدى أمجـاد الثقـافي    -ديوان مواجهات ، ألحمد إسحاق الريفي   -64
 .م 2004 غزة – الطبعة األولى -مكتبة آفاق 

 الطبعـة   - دار الكرمل للنشر والتوزيـع       -ديوان نجوم في السماء ، لسليم الزعنون         -65
  .2001 عمان األردن -األولى 

 المؤسسة العربيـة للدراسـات      -ديوان نورس الفضاء الضيق ، إليهاب ياسر بسيسو          -66
 .م 2004 بيروت - الصنايع - الطبعة األولى -والنشر 

 دار الكرمـل للنـشر      -ديوان وهكذا نطق الحجر انتفاضة األقصى ، لسليم الزعنون           -67
 .م 2001 عمان األردن - الطبعة األولى -والتوزيع 

ـ 702 ت( في شرح حروف المعاني، ألحمد بن عبد النور المالقي         رصف المباني  -68  -)هـ
 .م1975-هـ1395غة العربية بدمشق  مطبوعات مجمع الل-تحقيق أحمد محمد الخراط

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، ألبي الفضل شهاب الدين السيد               -69
 . بيروت ، دون تاريخ -ث العربي  دار إحياء الترا-محمود شكري األلوسي البغدادي 

شرح أبيات سيبويه ، ألبي محمد يوسف بن أبي سـعيد الحـسن بـن عبـد اهللا بـن           -70
 مكتبة الكليـات    - تحقيق محمد علي الريح هاشم       -) هـ385ت  (المرزبان السيرافي   

 .م 1975-هـ1395 القاهرة -األزهرية ودار الفكر 
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حسن نور الدين علي بـن محمـد بـن          شرح األشموني على ألفية ابن مالك ، ألبي ال         -71
 مكتبـة  - تحقيق محمد محيي الدين عبـد الحميـد     -) هـ900ت  (عيسى األشموني   
 .م 1970 -النهضة المصرية 

) هـ807ت  (شرح ألفية بن مالك ، ألبي زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي                -72
  .م1936-هـ1355 القاهرة - الطبعة العلمية -حاشية الملوي : وبهامشه 

شرح ألفية بن مالك ، ألبي عبد اهللا بدر الدين محمد بن جمال الدين محمد عبد اهللا ابن                -73
 - تحقيق عبد الحميد السيد محمد عبد الحميـد    -) هـ672ت  (مالك الطائي األندلسي    

 . بيروت ، دون تاريخ -دار الجيل 

ـ 686ت  (شرح ألفية ابن مالك ، ألبي عبد اهللا بدر الدين محمد بـن النـاظم                 -74  -) هـ
 .هـ 1312 بيروت - دار السرور -تصحيح وتنقيح محمد بن سليم اللبابيدي 

شرح التصريح على التوضيح ، لخالد بن عبد اهللا بن أبي بكر بن محمد الجرجـاوي                 -75
 .هـ 1358 - مطبعة مصطفى حمد -) هـ905ت (األزهري 

لدين بـن   شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ، ألبي محمد عبد اهللا بن جمال ا               -76
 تحقيق محمـد محيـي      -) هـ761ت  (يوسف بن أحمد عبد اهللا بن هشام األنصاري         

 .م 1957 مصر - السعادة -الدين عبد الحميد

 -)هـ911ت  (لإلمام الحافظ جالل الدين عبد الرحمن السيوطي         شرح شواهد المغنى،   -77
 . دون تاريخ - بيروت لبنان –منشورات دار مكتبة الحياة 

 - المكتبة التجارية الكبرى     -تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد        -شرح ابن عقيل     -78
 .م 1964مصر 

 طبعـة   مصور عن  -) هـ686ت  (، لمحمد بن حسن الرضي االستراباذي       شرح الكافية  -79
 .م1979 بيروت -هـ ودار الكتب العلمية1310 بيروت -الشركة الصحافية العثمانية

ـ 643ت  (عـيش   شرح المفصل ، لموفق الدين يعيش بن علي بـن ي           -80  مكتبـة   -) هـ
 . بيروت - القاهرة ، وعالم الكتب -المتنبي

 وتحقيق  -م  1910-هـ1328 - المؤيد   -الصاحبي في فقه اللغة ، ألحمد بن فارس          -81
 .م 1963 بيروت -مصطفى الشويحي 

 -) هـ398ت  (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، إلسماعيل بن حماد الجوهري            -82
 .م 1956 القاهرة -طا تحقيق أحمد عبد الغفور ع
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النيـسابوري  القشيري بن الحجاج لإلمام الحافظ أبي الحسين مسلم صحيح اإلمام مسلم ،      -83
 – الطبعـة األولـى      – دار الفكر    –عني بترتيبه صدقي جميل العطار       –) هـ261ت  (

 .م 2003-هـ1424بيروت 

يم بـن   صحيح البخاري ، لإلمام شيخ الحفاظ البخاري محمد بن إسماعيل بن إبـراه             -84
    هبِدزرمكتبة اإليمان    - تحقيق طه عبد الرؤوف سعد       -) هـ256ت  (المغيرة ابن ب - 

 .م 2003-هـ1423المنصورة 

 مطبعـة الفجالـة     -ضياء السالك إلى أوضح المسالك، لمحمد عبد العزيـز النجـار             -85
 .م 1998 القاهرة - الطبعة األولى -الجديدة

، ليحيى بن حمـزة ابـن       )  حقائق اإلعجاز  المتضمن ألسرار البالغة وعلوم   (الطراز   -86
 .م 1914-هـ1332 مصر - المقتطف -علي بن إبراهيم العلوي اليمني 

 - دار النهضة العربيـة للطباعـة والنـشر     -علم المعاني ، للدكتور عبد العزيز عتيق         -87
 .م 1974بيروت 

لعامـة   الهيئـة المـصرية ا  -علوم القرآن والتفسير ، للدكتور عبد اهللا محمود شـحاتة          -88
 .م 1975 القاهرة - 316 العدد - سلسلة المكتبة الثقافية -للكتاب

 مطبعـة   -غاية الوصول شرح لب األصول ، ألبي يحيى زكريا األنصاري الـشافعي              -89
 .م 1936 -الحلبي 

 .هـ 1288 مطبعة الجوانب -غنية الطالبة ومنية الراغب ، ألحمد فارس الشدياق  -90

لجاللين للدقائق الخفية ، لسلمان بن عمـر العجيلـي          الفتوحات اإللهية بتوضيح تفسير ا     -91
 .، دون تاريخ  القاهرة - مطبعة حجازي -الشافعي الشهير بالجمل 

 طبعـة   -، للدكتور محمود سليمان يـاقوت       ) نصوص ودراسات (فقه اللغة وعلم اللغة      -92
 .م 1994اإلسكندرية 

 تقـديم سـلمان   -يرة في التحليل اللغوي منهج وصفي تحليلي ، للدكتور خليل أحمد عما     -93
 .م1987-هـ1407 الزرقاء األردن - الطبعة األولى - مكتبة المنار-حسن العاني

 صيدا بيـروت    - المكتبة العصرية    -في النحو العربي نقد وتوجيه ، لمهدي المخزومي          -94
 .م 1964

 - دار المعرفـة الجامعيـة       -في علم اللغة التقابلي ، للدكتور أحمد سـليمان يـاقوت             -95
 .م 1985ة اإلسكندري

 .م 1984 جدة - عالم المعرفة -في نحو اللغة العربية وتراكيبها ، لخليل عمايرة  -96
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ـ 817ت  (بادي  آالقاموس المحيط ، لمجد الدين الفيروز      -97  ومعـه شـرح ديباجـة      -) هـ
 .م 1913 - التجارية -القاموس للعالمة نصر الهوريني 

ـ 454ت  (كنـاني   ، البن مطـرف ال    ) أو كتابي مشكل القرآن وغريبه    (القرطين   -98  -) هـ
 .هـ 1355مطبعة الخانجي 

 تحقيق محمد محيـي     -) هـ761ت  (قطر الندى وبل الصدى ، البن هشام األنصاري          -99
 . مطبعة السعادة بمصر -الدين عبد الحميد 

 مكتبـة الثقافـة     -القواعد التحويلية في ديوان حاتم الطائي ، للدكتور حسام البهنساوي            -100
 .م 1992الق  بو- دار المناهل -الليبية 

 -القواعد التحويلية في ديوان الحطيئة رسالة دكتوراه ، لحمدان رضوان أبـو عاصـي          -101
 .م 2001-هـ1422غزة 

 - دار المـريخ بالـسعودية   -قواعد تحويلية للغة العربية ، للدكتور محمد علي الخولي           -102
 .م 1981 الرياض -الطبعة األولى 

 الـدوني المعـروف بـابن الحاجـب         الكافية في النحو ، ألبي عمرو عثمان بن عمـر          -103
 الطبعـة  - مكتبـة دار الوفـاء   - تحقيق الدكتور طارق نجم عبـد اهللا         -) هـ646ت(

 .م 1986-هـ1407 جدة -األولى

شـرح أبـي سـعيد      : وبهامشه  ) سيبويه(الكتاب ، ألبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر           -104
 طبعة  -الشنتمري  شرح الشواهد ، ليوسف بن سليمان       : وأسفله  ) هـ368ت  (السيرافي  
 .م 1966مطبعة دار القلم وهـ 1316 بوالق -األميرية 

 تحقيق  -) هـ180ت  (الكتاب ، ألبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه             -105
 القـاهرة   - الطبعة الثانية    - الهيئة المصرية العامة للكتاب      -وشرح عبد السالم هارون     

 .م 1977-هـ1397

التنزيل وعيون األقاويل في وجـوه التأويـل ، لجـار اهللا            الكشاف عن حقائق غوامض      -106
محمود بن عمر الزمخشري ، وبهامشه االنتصاف ، لناصر الدين أحمد بن محمـد بـن                

م ، أو دار الكتاب     1925البهية المصرية   . هـ أو ط  1354 التجارية   -المنير السكندري   
 .م 1966 القاهرة -م ، أو مطبعة الحلبي 1947 بيروت -العربي 

 تحقيـق الـدكتور مـازن    -) هـ337ت (الالمات ، للزجاجي عبد الرحمن بن إسحاق         -107
 .م 1969-هـ1389 دمشق - مجمع اللغة العربية -المبارك 

 بـوالق   - األميرية   -) هـ711ت  ) (ابن منظور (لسان العرب، لجمال الدين بن مكرم        -108
 .م 1960 بيروت - صادر -هـ ، أو 1300
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 دار الـشئون الثقافيـة      - ، ترجمة بيداء على العلكاوي       اللغة والعقل ، لنعوم تشومسكي     -109
 .م 1996 بغداد -العامة 

الـدكتور حـسين    تحقيق -) هـ391ت (اللمع في العربية ، ألبي الفتح عثمان بن جني   -110
ـ 1399 القـاهرة  - األولـى   الطبعـة - عالم الكتب  -محمد محمد شرف      م1979-هـ
 .ويت  الك- دار الكتب الثقافية -وتحقيق فايز فارس 

 بيـروت  – الطبعة الرابعة - مؤسسة الرسالة -مباحث في علوم القرآن ، لمناع القطان         -111
 .م 1976-هـ1396

 المؤسسة الجامعيـة    -مباحث في النظرية األلسنية وتعليم اللغة ، للدكتور ميشال زكريا            -112
 .م 1985 بيروت - الطبعة الثانية -للدراسات والنشر والتوزيع 

 دار الفكـر    - مكتبة الخانجي    - تحقيق محمد فؤاد سزكين      -بيدة  مجاز القرآن ، ألبي ع     -113
 .م1970

 .م 1957 مطبعة الحلبي -محاسن التأويل ، لمحمد جمال الدين القاسمي  -114

 - ترتيب محمود خـاطر  -مختار الصحاح ، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي           -115
  .1973 مصر -دار المعارف 

، جمع ودراسـة الـدكتور   ) الجزء األول( المباركة  مختارات من شعر انتفاضة األقصى     -116
 .م2004-هـ1425 الطبعة الثانية - المركز الدولي للنشر -يوسف شحدة الكحلوت 

ـ 458ت  (المخصص في اللغة، ألبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة األندلسي             -117  -)هـ
 .هـ 1316بوالق 

ـ  -، لجيفري سامبـسون   )التطور والصراع (المدارس اللغوية    -118 ة الـدكتور أحمـد      ترجم
 بيـروت   - الطبعة األولـى   - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع     -الكراعين

 .م 1993

 .م 1972 دمشق - تحقيق علي حيدر -المرتجل ، البن الخشاب  -119

الدكتور  تحقيق وتعليق -معاني الحروف ، ألبي الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي          -120
 .م 1973 القاهرة -ر  دار نهضة مص-عبد الفتاح شلبي 

 تحقيق أحمد يوسـف     -) هـ207ت  (معاني القرآن ، ألبي زكريا يحيى بن زياد الفراء           -121
 .م 1955 دار الكتب المصرية -نجاتي ومحمد علي النجار 

 - الطبعة األولى  - المطبعة العصرية  -معاني القرآن لألخفش ، تحقيق فائز فارس الحمد          -122
 .م 1979-هـ1400الكويت 

 –اللبنـاني  ، لسعيد الخوري الشرتوني   في فصح العربية والشوارد     لموارد  معجم أقرب ا   -123
 . طهران ، دون تاريخ –مؤسسة النصر 
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 تحقيـق   -) هـ395ت  (معجم مقاييس اللغة ، ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا             -124
 .م1998-هـ1418لبنان  بيروت -الثانية  الطبعة -الفكر  دار -شهاب الدين أبو عمرو

دار  -أشرف على طبعه عبد الـسالم هـارون      –لوسيط ، مجمع اللغة العربية      المعجم ا  -125
 . بيروت لبنان -إحياء التراث العربي 

 - ترجمة محمـد فتـيح       -لتشومسكي  ) طبيعتها وأصولها واستخدامها  (المعرفة اللغوية    -126
 .م 1993القاهرة 

وسف بن أحمـد   مغنى اللبيب عن كتب األعاريب ، ألبي محمد عبد اهللا جمال الدين بن ي              -127
 . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد -) هـ761ت (بن عبد اهللا بن هشام األنصاري 

ـ 761ت (مغنى اللبيب عن كتب األعاريب ، لجمال الدين بن هشام األنـصاري       -128  –) هـ
 – دار الفكر–تحقيق الدكتور مازن المبارك ومحمد علي حمد اهللا وراجعه سعيد األفغاني      

 .م 1985بيروت  –الطبعة السادسة 

تفسير : ، لمحمد فخر الدين الرازي ، وبهامشه        ) المشتهر بالتفسير الكبير  (مفاتيح الغيب    -129
 بيـروت   -هـ ودار الكتـب العلميـة       1324 مصر   - الحسينية   -العالمة أبي السعود    

 .م 1990-هـ1411

المفردات في غريب القرآن ، ألبي القاسم الحسين بـن محمـد بـن الفـضل الرغـب                   -130
 . بيروت لبنان ، دون تاريخ –دار المعرفة  –) هـ502ت  (نياألصفها

المفصل في علم العربية ، ألبي القاسم جار اهللا محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي               -131
 .هـ 1323 بيروت - الطبعة الثانية - دار الجيل -) هـ538ت (

 العينـي   المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية ، ألبي محمد محمود بن أحمد             -132
 . بيروت - الطبعة األولى - دار صادر -) هـ855ت (

 . بيروت - عالم الكتب - تحقيق عبد الخالق عضيمة -المقتضب ، للمبرد  -133

 - الطبعة األولى  - تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وزميله        -المقرب ، البن عصفور      -134
 .م 1971

 عمر بن قاسم ابن محمـد       المكرر فيما تواتر من القراءات العشر وتحرر ، ألبي حفص          -135
القول المعتبر في األوجـه التـي بـين         : المصري األنصاري المشهور بالنشار ، ويليه       
الكافي أبو عبد اهللا محمـد بـن شـريح    : السور ، لعلي بن محمد الصباغ ، وبهامشهما        

 .م 1935 مصر - مطبعة الحلبي -الرعيني األندلسي 

 ،   مصر - التقدم العلمية  -الحريري البصري ملحة اإلعراب، ألبي محمد القاسم بن علي         -136
 .دون تاريخ 
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 - دار اآلفـاق الجديـدة     - تحقيق فخر الدين قباوة    -الممتع في التصريف، البن عصفور     -137
 . ، دون تاريخ بيروت

 - الطبعة العشرون – المطبعة الكاثوليكية    –دار المشرق    –المنجد ، لألب لويس معلوف       -138
 . 1986لبنان بيروت 

 بيروت - دار النهضة العربية   -لدرس الحديث، للدكتور عبده الراجحي      النحو العربي وا   -139
 .م 1979

 .م 1980 بيروت لبنان - دار المعارف -النحو الوافي ، لعباس حسن  -140

 طبعـة  - ترجمة وتعليق الدكتور حلمي خليل -نظرية تشومسكي اللغوية ، لجون ليونز      -141
 .م 1995اإلسكندرية 

 تحقيـق إبـراهيم الـسامرائي    - ، لفخر الدين الرازي     نهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز     -142
 .م 1985 دار الفكر للنشر والتوزيع -ومحمد بركات أبو علي 

النهاية في غريب الحديث واألثر ، لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري               -143
 .م 1963 الحلبي - تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي -ابن األثير 

 .م 1963 التجارية -ن تفسير آيات األحكام ، لمحمد صديق خان نيل المرام م -144

ـ 911ت  (همع الهوامع شرح جمع الجوامع، لجالل الدين عبد الرحمن السيوطي            -145 -)هـ
 .، دون تاريخ  بيروت - دار المعرفة -تصحيح محمد بدر الدين النعساني 
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 فهرس الموضوعات: رابعاً 
 

 الصفحة الموضوع
 أ اإلهداء

 ب شكر وتقدير
 ج المقدمة

 74-1 أساليب النفي: الفصل األول 
 2 أساليب النفي في كتب النحاة: المبحث األول 

 2 معناه لغة واصطالحاً.  النفي -
 4 : أنواع النفي -
 4 :النفي الصريح * 
 5 )ال( النفي في الحالي -1
 6  ال النافية للجنس-
 7  ال العاملة عمل ليس-
 7 ل لهانافية ال عم) ال (-
 8  ليس -
 9  ما-
 10 )ليس(و) ما( بين -
-11  إن 
 11  الت-
 12 )لم ، لما( النفي في الماضي -2
 13 )لن( النفي في المستقبل -3

 14 النفي الضمني* 
 16  بل -
 18  أم-
 20  أو-
 23  لكن-
 25  كال-
 26 )لو( في االستبعاد -
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 28  يا ليت-
 29  هيهات هيهات-
 29  أبي-
 30 )إال( االستثناء -
 31  غير-
 32  دون-
 33 )حاش هللا( في التنزيه واالستعاذة -
 35  تبارك اهللا-
 36  معاذ اهللا-
 36  برأ-

 38 انتفاضة األقصىشهداء دراسة تطبيقية على شعر رثاء : المبحث الثاني 
 38 )ال( النفي الصريح -1
 39  ليس-
 40  ما-
 40  الت-
 41 )لم ، لما( النفي في الماضي -2
 42  لن-
 43 )بل ، أم( النفي الضمني -3
 44  أو-
 45  لكن-
 46  كال-
 47 )لو( النفي باالستبعاد -4
 48  يا ليت-
 48  هيهات هيهات-
 49  أبى-
 49 )إال( االستثناء -
 50  غير-
 51  دون-
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انتفاضة شهداء  النفي في شعر رثاء     ة ألساليب   يدراسة تحليل : المبحث الثالث   
 األقصى في ضوء النظرية التوليدية والتحويلية

52 
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 54 البنية العميقة والبنية السطحية:  المطلب الثاني -
 55 :حويلية  مكونات القواعد التوليدية والت-
 55  المكون التركيبي-1
 60  المكون الداللي-2
 60  المكون الفونولوجي-3

 60 طرق تحليل الجملة العربية في ضوء النظرية التوليدية والتحويلية* 
 67 دراسة تحليلية لشعر أساليب النفي في ضوء النظرية التوليدية والتحويلية* 
  

 154-75 أساليب التوكيد: الفصل الثاني 
 76 أساليب التوكيد في كتب النحاة: المبحث األول 

 78  التوكيد المعنوي-
 79  التوكيد اللفظي-
 83  التوكيد بالقصر-
 85  التوكيد بالتقديم-
 88  التوكيد بالقسم-
 93  التوكيد والقصر بضمير الفصل-
 96  التوكيد ببعض األسماء-
 98  التوكيد بالمصدر-
 100  بالم التوكيد التوكيد-
 103  التوكيد بنوني التوكيد-
 105  توكيد الجملة االسمية بإن وأن المشددتين-
 108  توكيد الجملة االسمية بإن وأن المخففتين-
 109 )لكن( توكيد الجملة االسمية بـ -
 110  بل-

 112 دراسة تطبيقية على شعر رثاء شهداء انتفاضة األقصى: المبحث الثاني 
 112  التوكيد اللفظي-
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 114  التوكيد بالقصر-
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 127  التوكيد ببعض األسماء-
 128  التوكيد بالمصدر-
 131  التوكيد بالم التوكيد-
 132  التوكيد بنوني التوكيد-
-وأن 133  توكيد الجملة االسمية بإن 
 136 )لكن( توكيد الجملة االسمية بـ -
 137 )بل( توكيد الجملة بـ -
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Abstract 
 
Techniques of negation and emphasis in the elegy poetry of 

Alaqsa Intifada martyrs 
 
Introduction: 

This research in grammar is the pillar of the Arab studies as it 
supports assistance and a reference for all Arabic studies because of it's 
importance. 
 
The importance of the study: 

The importance of this study is to enrich the Palestinian book store 
with the techniques of negation and emphasis in addition to that it 
employs the transformative and generative theory and reveals the aspect 
of ethics and creativity in the poetry, also it promotes the national 
Palestinian values. 
 
Study subject: 

This research consists of two sectaries. The first entitled: 
techniques of negation and in cludes three streams. 

1. Negation techniques in the books of grammarians. 
2. Empliementary study on the elegy poetry of the Alaqsa Intifada 

martyrs. 
3. Analytical study on the techniques of emphasis in the light of the 

generative and transformative theory. 
The second entitled: techniques of emphasis and includes three 

streams. 
1. emphasis techniques in the books of grammarians. 
2. Empliementary study on the elegy poetry of the Alaqsa Intifada 

martyrs. 
3. Analytical study on the techniques of emphasis in the light of the 

generative and transformative theory. 
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The study approach: 
The researcher adopted the descriptive and analytical method. 

 
Research results: 

The study concentrated on presenting examples of the Arab 
heritage for the techniques of negation and emphasis and then presenting 
the modern examples from the elegy poetry of the Alaqsa Intifada 
martyrs and applying it for both techniques of negation and emphasis in 
order to discover the beauty sides and promoting the Palestinian national 
values. 
 
Recommendations: 

We recommend that we gather all the poems of the Alaqsa 
Intifada martyrs in special books for poets in order to facilitate this issue 
to the researcher to identify all the martyrs. 

 
 

 

 


