
 
 
 
 
 

  
  ...إلى الوالدين العزيزين -

اللذين ربياني صغيرا ونّشآني في جو نضر من التقوى والمروءة وحب 

العلم وأحفظاني القرآن العظيم أجمعه وأنا دون سن الرشد، ولم يزل الوالد 

 تعهده بالتالوة ابتغاء المثوبة –خاصة يوصيني بتعهد الكتاب الكريم 

  .من ذاآرتي، حتى اصطفاه اهللا لجوارهواألجر ودفعا لنسيانه وتفلته 

  ...عمر زآور: وإلى المجاهد الشهيد  -

الذي دفعني إلى السير في طريق العلم، مسهال لي تحصيله واآتسابه ولم 

ذه الكثير، دون توان وال هيزل يبذل لي العون من أجل ذلك منفقا من ذات 

طيب العزيز، من، حتى أآملت التعلم في المراحل الثالث بتونس البلد ال

وعقب إآمالي التعلم، اجتباه اهللا واصطفاه ألن يكون في المإل األعلى عنده، 

حيث استشهد، فكتب في سجل الخالدين، رفيقا للمصطفين األخيار من 

  .من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين: عباده

  : وإلى الشعب العراقي العظيم، شعب اهللا المختار  _

لى جامعة بغداد، أيما إآرام، فأوسع معارفي وعمقها الذي أآرم وفادتي إ

وصقل ذهني وملكتي، وأعدني وعلمني منهج التفكير، وألهمني طريق 

  .البحث العلمي المستقيم الصحيح

فإلى روح الثالثة األوائل، أهدي هذا البحث فهو ثمرة جهدهم، اعترافا مني 

مبتهال إلى اهللا أن رضوان اهللا ورحمته لثالثتهم و: ببعض حقهم علي، سائال

لصوص : ينصر الشعب العراقي العزيز، على غزاته العلوج المتوحشين

المحيط، وشذاذ اآلفاق، وقتله األنبياء نصرا قريبا مؤزرا، نظيرا النصر 

  .الذي أنعم به عليه في ماضي التاريخ وأمسه، وما ذلك على اهللا بعزيز
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  : مية الموضوع ومبرر دراستهأه - 1

 بأساليب -السيما في العصور المتأخرة- ني الباحثون في الدراسات اللغويةع  

لمتعاقبة، فدرسوا أساليب اللغة في اتركيب الكالم، وتطور هذه األساليب عبر العصور 

جمل بعضا ببعض والعالقات بينها وبين ما يقابلها من الربط عناصر الجملة، وربط 

الدالالت والمفاهيم  وارتباط هذه المفاهيم في أذهان أهل اللغة وهو ما يطلق عليه في لغتنا 

 العربية بين علم ينظم الكالم، ومجموع المباحث المتعلقة بالنظم، موزعة ف: "العربية 

أسلوب (النحو وعلم المعاني؛ فبحث تقديم الخبر على المبتدأ، فمبحث الجمل الشرطية

، ومبحث استعمال صيغة الماضي )صلة الموصول(، ومبحث الجمل الموصولة)الشرط

للمضارع، والماضي للمستقبل من مباحث النحو تدخل في هذا الباب، ومبحث التقديم 

وأساليبهما والقصر وضروب استعمال , عاني، واإلطناب واإليجازوالتأخير في علم الم

االستفهام ألغراض متنوعة، ومواطن الذكر والحذف، وغيرها من األبحاث، تندرج في 

  .باب نظم الكالم

عني النقاد وأهل الفن في عصرنا أيضا بنظم الكالم وأساليب تأليفه، وكان هدفهم و  

ألدبي في تلك األساليب ونشدان التراكيب التي اوغرضهم من ذلك، تلمس الجمال الفني 

رس والمقابلة أو الموازنة بين أصوات والحروف لجتحقق لهم، حالوة النغمة وجمال ا

والمدود في تأليفها، وبين الموضوع الذي تدل عليه بحيث يقابل الجرس اللفظي القوي، 

 والجرس الهادئ ذي ةوالنغم الشديد، شدة الصورة أو الفكرة والنغمة الناعمة المنساب

المشهد الحلو الجميل والصورة الجميلة، والفكرة العذبة اللطيفة، والتأمل الهادي العميق 

وكل ذلك مشهور عند النبهاء والمختصين الحذاق من أهل الصناعة، ونظرا إلى أن 

ال يتعارض مع أي بحث سابق عليه، قد ) الجملة االسمية وأنماطها(عنوان بحثي هذا 

ى  قضايا كالتي  سأعرض لها، أو مخالفة لها؛ ذلك ألن موضوعي أو بحثي هذا تطرق إل

يمتاز بتفريعات كثيرة شتى لها دور مهم في كشف أسرار الجملة االسمية العربية في 

جزء مهم من أجزاء القرآن الكريم واختالف المدارس النحوية واللغوية، في طائفة غير 

لوب، األمر الذي يجعل بحثي ذا صبغة نحوية لغوية قليلة من قضايا اللغة والنحو واألس
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أدبية، وهذا أمر قلما يحصل مثله في المواضع  والبحوث التي تقدم لنيل دكتوراه دولة في 

  . أغلب  الجامعات العربية

انت صلتي بهذا الموضوع قد بدأت أوائل التسعينيات من القرن الماضي وذلك ك  

خذت أبحث عن موضوع أدرسه لنيل شهادة أعقب انتهائي من رسالة الماجستير، ف

واضيع جميعها ذات صلة أكيدة لمدكتوراه دولة في اللغة والنحو، وسنحت لي جملة من ا

ولكنها تستأهل البحث والدراسة، وبعد حين رأيت أن » اللغة واألدب«بمادة اختصاصي

دراسة لوآثرته با, أختار هذا الموضوع الذي درسته وأقدمه اليوم، فشددت يدي عليه

والبحث دون سواه من المواضيع السانحة، وكان الذي ظاهرني على اختيار هذا 

الموضوع، أن رسالتي في الماجستير، كانت أقرب إلى الفنية في العرض والغرض 

هذا » موقف النحاة من القراءات القرآنية«: والموضوع معا، والرسالة تلك كانت 

تملك أهلية مطلوبة من اإلعداد العلمي باإلضافة إلى رغبتي في التخصص العميق و

الكامل في مجال االختصاص والذي يقتضي الدارس الطامع أو الطامح إلى ذلك أن يتفتح 

كي ينضج النضوج العلمي الثقافي -ويمارس في حياته المقبلة ألوانا من الدراسات ال بد له

  . ن من أن يكون على تمرس بها ومعاناتها قدر الطاقة واإلمكا-المطلوب

فمن جملة هذه البواعث التي تشابكت فيها النواحي الشخصية والثقافية والعلمية،    

  . تمازجت  فيها الذاتية والموضوعية، تم  اختيار الموضوعي والت

  :داد البحث ومصادره إع-2

وأعقب اختيار الموضوع إعداده، ومر اإلعداد بمراحل مختلفة، وكانت قراءتي     

عة بين الكتب النحوية التي وضعها الرعيل األول من النحاة زفي المرحلة األولى مو

ابن جني، والمبرد، ومن جاء بعد هؤالء، : أمثالم الخليل، وسيبويه، ومن خلفه: أمثال

واللذين كان من أبرزهم وأنبغهم ابن هشام صاحب المغني، وبين اإلطالع والوقوف على 

غوية التي أنجزها لفيف من النحاة لما أمكن من تلك المؤلفات والدراسات النحوية وال

والدارسين المحدثين رغبة مني في توفير وجمع قدر من المعارف النحوية واللغوية التي 

أقرب إلى الدقة , من شأنها أن تساعد على معالجة الموضوع معالجة أوسع وأعمق

من والكمال من جهة، وبغية الوقوف واإلطالع على ما قد يكون أضافه أولئك األوائل 
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الكمال من جهة، وبغية الوقوف واإلطالع على ما قد يكون أضافه أولئك الدارسون 

المحدثون إلى الدراسة النحوية من إضافات السيما منها ما يتصل بالجملة االسمية هذه 

وبعد الوقوف على تلك الدراسات المنجزة بشأن الجملة .. التي جعلتها محور بحثي

ن نقصان وخلو الدراسات المنجزة من كثير من المسائل والمشار إليها، وعقب التأكد م

وذلك كالفرق بينها وبين الجملة الفعلية : والقضايا، التي هي من أساسيات الجملة االسمية

وقضية الداللة على الزمن النحوي بالنسبة .. من حيث الحقيقة والمدلول اللغوي لكل منهما

إلى تحرير الكالم بشأنها، تحريرا دقيقا للجملة االسمية، وهي  قضية قد بقيت في حاجة 

  .واضحا، وقد قمت بذلك في مكانه من هذا البحث

  :نهج البحث م-3

لذلك رأيت أنه البد من معالجة الموضوع معالجة مزدوجة قائمة على النظر و  

والتطبيق، األمر الذي اقتضى أن أجد هامشا واسعا من النصوص النموذجية الصحيحة 

قديما -ى صحة وصدق ما كان قد قيل وقرر من مقررات وقواعد لالفصيحة الشاهدة ع

 بشأن الجملة االسمية في مختلف أوضاعها، أو على عدم صحة ذلك إطالقا -وحديثا

فيترك االعتماد عليه، ويتفادى اإللتفات إليه فكان أن فتحت المصحف الشريف المقدس، 

البقرة، (السور السبع الطوال : ففقطفت منه باقة معتبرة من اآلي الكريمة، وقد شمل القط

  ). آل عمران، النساء، المائدة، األنعام، األعراف، األنفال

وأقربها إلى الصحة والصدق وأدناها إلى , المنهج أن يكون أمثل المناهجا لعل هذو  

الكمال والجمال معا، ذلك ألن الرجوع إلى تلك النصوص التنزيلية الحكيمة، هو رجوع 

 الصحيح والجميل، الذي ولدت به واستقرت عليه قواعد العربية يإلى األصل الطبيع

عموما بما فيها الجملة االسمية، ومن ثم فإنه ليس في وسع أحد أو من حقه من النحاة 

القدامى والمحدثين على حد سواء أن يعترض على قاعدة لغوية أو نحوية وردت بها هذه 

الكالم ومقامات التعبير، وإنما له النصوص، ودرجت على استعمالها في مختلف مواقف 

الحق في احتذائها واعتمادها أسلوبا للتعبير والكالم، ثم بذل الجهد في التعرف على 

الحكمة والسر والمغزى من ورود تلك القاعدة، على الوجه واألسلوب الذي وردت عليه، 

  .    دون سواه من األساليب عساه أن يكشف ذلك السر ويعرفه



  v  

ارف النحوية النظرية البارزة، الهامة الواردة في أهم وأشهر ععد جمعي للموب

تها من الدراسات النحوية الحديثة، يرالمؤلفات النحوية، مضافا إليها ما ورد في نظ

استقام -ودراسة كل منها وتصنيفه ثم عرضه على النصوص التنزيلية واآليات الكريمة 

يكل والصورة على المشرف هفي ذهني هيكل البحث وصورته التأليفية، فعرضت ال

وافق على ذلك دون تحفظ أو تردد، حاثا إياي على فامي الكناني سالفاضل، الدكتور 

العجلة واإلسراع في إنجازه في أقل أمد زماني ممكن، فكان أن أعانني اهللا عز وجل فولد 

البحث على صورته المرسومة على الصفحات وبأجزائه التي تألف منها، وبعد فلست 

أو أنني أحطت علما بكل جوانبه، , أنني قلت الكلمة األخيرة الفاصلة في الموضوع أدعي

فتلك دعوى ال تتفق مع اإلخالص للعلم الذي نؤمن به، وال مع االجتهاد الدائم الذي 

نخلص له وندعو إليه وإنما حسبنا أن نذكر أن هذا البحث محاولة حاولنها فقط، فإن تكن 

تمنّيناها ورجونا بلوغها، فما نبالي باألتعاب والمشقات التي أوصلتنا إلى الغاية التي 

عانيناها، وإن تكن قد قصرت بنا عن بلوغها، فلنتذكر قول شاعر الكوفة الكبير أبي 

  :العتاهية 

  .تجرى  الرياح  بما ال تشتهي السفن      كل  ما يتمني المرء يدركه ما

  : شكر األستاذ الدكتور المشرف  -4

 دينا ليس أكرم علي من هذه اللحظات ألن أشيد به وأثني عليه، يوأجد في عنق   

را عريضا من النفع من توجيه قدفأنا لم انتفع بقراءتي وجهودي وحدها، ولكنما أصبت 

أستاذي الفاضل المشرف ومن اهتمامه ولذلك كنت سعيدا أن وجدت عند أستاذي المشرف 

تجيب دائما لكل نأمة، ويرد على كل سمثل الذي كنت أتمناه إشرافا عريضا واسع المدى ي

سؤال وشبهة، ويصب عقله كله ونفسه كلها لصاحبه الذي ورد يستقي من منهله ويبدي 

في كل ذلك ويعيد في صور وألوان، حتى يطمئن إلى أنه استثار كل ما عند الطالب من 

  .قدرة على التقبل واالستجابة أو على النقد واإلشارة

 بجميع إشاراته ودفعاته، بكل ما كان في أحاديثه علقد حرصت على أن أنتفو  

 متمهال كاستطالة الشمس انالشفوية أو تعاليقه الكتابية، ما كان خاطفا كلمع البرق، وما ك

  .في نهار صائف
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لى جانب العلم إ–أبرز ما يمتاز به أستاذي المشرف من خلق نبيل وسنة حميدة و  

 بتقنيات البحث العلمي، هو أنه ال يحاول ة والخبرة العريض-الغزير المتعلق باختصاصه

الشخصي ه أن يصهر من يشرف عليه في قواليبه الشخصية الذاتية، وأن ال يشده إلى رأي

  .   وإنما يتيح له أن يخالفه في التمثيل والمنهج والرأي أحيانا

من هنا لم يكن بيني وبين أستاذي شيء يمكن أن يسمى خالفا، وإنما هو شيء و  

التوازي مرة أو افتراق في المنطلق ينتهي بعد االفتراق إلى االتفاق في النتائج  أقرب إلى

  . مرة أخرى

شديدة أيضا إلى أن أزجي الشكر الجزيل واالمتنان الكثير إلى الأنا أشعر بالحاجة و

 الذي كان بجانبي طوال الفترة ،ألستاذ الوردي زقادة أستاذ الحديثا: األخ الفاضل 

 خاللها بصدد القيام باالجراءات اإلدراية الطويلة التي قمت بها لتحويل تالطويلة التي كن

  .ملفي إلى جامعة باتنة، فجزاه اهللا أحسن الجزاء

  .خيرا أسأل اهللا مزيدا من فضله وفيوضه، وأن يتقبل عملي هذا فهو منه وإليهوأ

  

  حمد ابن بوزة أ                    
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  الجمǂة عند النحاة  والبƷǘيين الƾدماء

  و النحاة المحدƙين

  ...تمهيد
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  :تمهيد

 قبل عرض الجهود التي بذلها القدماء و المحدثون من الفريقين –لعل من المفيد   

د لى إلى معناها عنج أن أشير إشارة ع– مفهومها  وتأليفا و داللة : لدراسة الجملة النحوية

   : اللغويين فأقول

 ويقال جمل الشيء جمعه »بضم الميم « الجماعة من الناس»الجمل«من :الجمǂة لƸة  

واحدة الجمل والجملة جماعة الشيء   :وقيل لكل جماعة غير منفصلة جملة والجملة

 جماعة كل شيء بكماله من الحساب و غيره :  والجملة.وأجمل الشيء جمعه عن تفرقة

  .)1(الحساب و الكالمو يقال أجملت له 

 :عن تفريق والحساب جمع أعداده ورده إلى الجملة و قيل  جمال جمعه-    وجمل الشيء

،  )3( وقيل أجمل الكالم وفيه ساقه موجزا)2(أجملت الشيء أجماال جمعته من غير تفصيل

هو زوƚ  : بمعان مختلفة طبقا لضبطها والجمل بالفتح قال الفراء »جمل« وجاءت كلمة

  :  وتأتي جمعها كناية عن النخل أنشد أبو حنيفة عن ابن األعرابي)4(ةالناق

    االøøينتجن كل نشوة إجم   االøøøن لنا من مالنا جمإ

 جملت الشحم وأذبته والجميل الشحم : ويقال  )5(نما عنى بالجمال هنا النخلإ

  .)6(المذاب

  :  في قوله عز وجل)7(ووردت في القران الكريم بمعنى الجمع

   .)8() ًةَداِح َوًةَلْم ُجُنَآْر الُقِهْيَل َعَلَز َنَالْووا َلًرَف َآيَنل الِذَاوَق(
  الجمǂة اصǘƯحا 

الكالم المركب من  «النحاة فهي كما قال الزمخشري اصطالحا عند أما الجملة 

 , زيد أخوك:كلمتين أسندت إحداهما إلى األخرى و ذاك ال يأتي إال في اسمين كقولك

   ». ضرب زيد وانطلق بكر و تسمى الجملة: وفى فعل واسم نحو قولكوبشر صاحبك أ

                                                 
)1  (

 .503-501ص»الجيم«،1Ɵلسان العرب، دار لسان العرب،المجلد):أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم(نظور ابن م
 .المرجع نفسه)  2(
 .المرجع نفسه) 3(
 .المرجع نفسه )4(
 .نفسهالمرجع ) 5(
 .المرجع نفسه )6(
 .المرجع نفسه)  7(
 .32 سورة الفرقان، آية )8(
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  نشƉته وتƯوره: مصƞǂƯ الجمǂة عند عǂماء النحو الƾدامǍأوال 

الجملة لديهم ينبغي أن نتساءل عمن أطلق منهم هذا مصطلح      وقبل الكالم على 

عرض  يناالمصطلح بعد اختراعه وفي أي فترة تم االختراع و االستعمال وهذا يقتض

  .الجهود المشكورة التي بذلوها إليجاد هذا المصطلح واستعماله

     فالباحث الناظر في الدراسات النحوية القديمة يالحظ عدم وجود أبواب أو فصول 

تتناول الجملة بالدراسة أو تهتم بما يتعلق بدراستها من حيث التأليف أو التركيب وعالقة 

يفة كل عنصر منها عند ارتباطه بالعناصر األخرى العناصر المؤلفة لها ببعضها ووظ

وهذا ال يعني أن الدراسات النحوية القديمة خالية من أي إشارة إلى الجملة و إنما مرد ذلك 

إلى أن القوم ربطوا دراسة الجملة بدراسة المفردات بحيث لم يكترثوا لها إال عندما تكون 

اتهم في مجال الجملة متناثرة في ثنايا بديال عن المفرد حالة محله وهذا ما جعل مالحظ

 بعناصر ىمن الفائدة أحيانا، فإنها ال تدل على نظرة شاملة تعن عن كانت ال تخلو, مؤلفا

الجملة من حيث وحدتها  وانتظامها في تركيب خاص سبق ألداء وظيفة تعبيرية خاصة 

اصر والمفردات ألن اهتمامهم لم ينصب على الجملة ذاتها و إنما تركز جميعه في العن

التي تتألف منها كل على حدة فان وجدوا الجملة تخدم المفرد عنوا بها على قدر الحاجة 

 ودرج النحاة القدامى على هذا المنوال في العناية ،التي تتطلبها دراسة المفرد و إال فال

بالجملة ودراستها دراسة مجزأة لعناصره التي تتألف منها طيلة قرون إلى أن جاء ابن 

 فأراد تدارك ما قد فات من – هù 761-708 جمال الدين عبد اهللا بن يوسف –هشام 

سبقه من النحاة في مجال دراسة الجملة فعقد بابا في كتابه مغنى اللبيب ألم فيه بكل ما 

يتعلق بها من الناحية اإلعرابية و جمع فيه أيضا كل ما قاله النحاة بشأنها إيمانا واعتقادا 

 الجملة من فائدة إذ هي الصورة اللفظية الصغرى للكالم المفيد في أي لغة دراسةلمنه بما 

من اللغات وهي المركب الذي يبين به المتكلم عن صورة ذهنية كانت قد تألفت أجزاؤها 

، )1(في ذهنه ثم هي الوسيلة الفضلى التي تنقل كل ما جال في ذهن المتكلم إلى ذهن السامع

دراسة ولو كان تناوله وبحثه لها ممزوجا باآلراء النحوية لذلك فهي األجدر واألحق بال

المتباينة والمنازعات اإلعرابية ومع هذا فإن تخصصه للجملة جزءا من اهتمامه يعتبر 

   .بادرة نحوية فضلى يحمد عليها و تحسب له و لو دار في فلك من سقوه من النحاة

                                                 
 .40-3/39 نظر النحاة أعرب، حوليات الجامعة التونسية، الجملة في: محمد مزالى: أنظر  )1(
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لم تحظ بالحظ األوفر –ن أهميتها الجملة على الرغم م: نإ       و إلى هنا يمكن القول 

من البحث والدراسة التي حظيت به طائفة من الموضوعات النحوية مثل الفاعل والمبتدأ 

ا من مباحث النحو األخرى، أما من حيث المصطلح فقد كثرت موسواه، والخبر

 فمن النحاة من استعمل مصطلح الكالم بدال :المصطلحات و تنوعت بصدد مفهوم الجملة

 ومنهم من فرق بينهما  ،ومنهم من استخدمهما معا دون تفريق بينهما، صطلح الجملةمن م

ضنا اناه عند استعرظهذا ما الحو ،مصطلحات في البدايةالومرد هذا إلى عدم استقرار 

  :ألراء لفيف من النحاة القدماء

  مشيرا إلى ما بينهما من،فقد تحدث سيبوبه في الكتاب عن المسند والمسند إليه   

 دون تسمية ،تالزم بحيث ال يمكن ألحدهما االستغناء بنفسه عن وجود اآلخرالتحام واللا

 وهما ال يستغني ،هذا باب المسند والمسند إليه«: هذه التراكيب بالجملة أو الكالم حيث قال

 فمن ذلك االسم المبتدأ أو المبني عليه ، وال يجد المتكلم منه بدا،واحد منهما عن اآلخر

 فال بد للفعل من االسم كما البد لالسم ،لك عبد اهللا أخوك ومثل ذلك يذهب عبد اهللاوهو  قو

  .)1(»األول من اآلخر في االبتداء

      كما أنه لم يشر إلى تعريف خاص بالكالم ولكنه في مواضع متعددة يستعمل 

،      مهذا باب االستقامة من الكال«:  عند الحديث عن الجملة فيقول مثال،مصطلح الكالم

.  وما هو محال كذب، ومستقيم  قبيح، ومستقيم كذب، ومحال،واإلحالة فمنه مستقيم حسن

 وأما المحال فأن تنقض أول ،»سƉتيك غدا«و» أتيتك أمس«: فأما المستقيم الحسن فقولك

، وهكذا استعمل سيبوبه مصطلح الكالم )2(»أتيتك غدا وسƉتيك أمس« :كالمك بƉخره فتقول

 ن لم يذكرها بدليل تمثيله للكالم عند الحديث عنه بجمل اسمية أو فعليةإ و،لةمريدا به الجم

 وهذا أثناء كالمه على المبتدأ ،أن يكون مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها«: فيههواشتراط

هؤالء « و،»هذا عبد اهللا منطلقا«: فأما المبني على األسماء المبهمة فقولك: أو الخبر قائال

 فهذا اسم مبتدأ يبنى ،»هذا عبد اهللا معروفا« و،»ك عبد اهللا ذاهبالذ«و ،»قومك منطلقين

 ولم يكن ليكون هذا كالما حتى يبنى عليه أو يبنى على ما ، وهو عبد اهللا،عليه ما بعده

  .)3(» فالمبتدأ مسند و المبنى عليه مسند إليه،قبله

                                                 
 .1/23 هù،1317، المطبعة األميرية ببيوالق، الكتاب، )ه183ùأبو بشر عثمان بن قنبر ت (سيبويه : أنظر )1(
 .1/25نفسه )  2(
 .2/78نفسه  )3(
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وكان كالما  ،أال ترى أنك لو قلت فيها عبد اهللا حسن السكوت«: و قوله أيضا  

ر فيما كتبه سيبوبه في ظوالنا ،)1(»هذا عبد اهللا«:  كما حسن واستغنى في قولك،مستقيما

 يجده قد تكلم على طائفة من أساسيات ومبادئ الجملة ،مجال دراسة الكالم أو الجملة

 فيها الفائدة التي يحسن السكوت ه واشتراط،وعناصر تكوينها،  وأسلوب تأليفها،كمفهومها

مصطلح الجملة واستعمل مصطلح الكالم بدال منها، وجاء المبرد  لكنه لم يستعمل ،عليها

 وبذلك )2(المقتضبفذكر مصطلح الجملة صراحة في مواضع من كتابه )  ه208ùت (

يكون المبرد أول من استعمل مصطلح الجملة من النحاة العرب وذلك أثناء كالمه على 

جلس «و، »اهللاام عبد ق«:  وذلك قولك، رفع وهو،هذا باب الفاعل«: الفاعل حيث قال

وتجب بها ،  ألنه هو والفعل جملة يحسن السكوت عليها،وإنما كان الفاعل رفعا؛ »زيد

  .»إذا قلت قام زيد، فالفاعل بمنزلة االبتداء والخبر، الفائدة للمخاطب

: كما تحدث عن أنواع الجملة االسمية والفعلية وكذلك الشرطية التي أطلق عليها

،  على أن النحاة الذين خلفوا سيبوبه والمبرد قد استخدموا مصطلح الجملة.مصطلح الجزاء

 بل استعمل معظمهم ،نهم لم يهملوا مصطلح الكالمإومع هذا ف، وتوسعوا في استخدامه

 أولها كتاب الجمل ،هرت في هذه األثناء كتب تحمل أسماء الجملظ وقد ،المصطلحين معا

 لعبد ، وكتاب الجمل،كتاب الجمل البن خالوية، و)3(ع الشهرة وهو كتاب واس،للزجاجي

 ،وقد ذهب أصحابها فيها إلى التفسير اللغوي لمعنى الجملة، القاهر الجرجاني وغيرها

ما عدا كتاب الجرجاني الذي ألمع في آخره ، بعيدا كل البعد عن المعنى االصطالحي لها

ن الواحد من االسم والفعل والحرف يسمى علم أأ«:إلى المعنى االصطالحي للجملة، إذ قال

  .)4(» كالما وسمي جملةسمي ،خرج زيد:  منها اثنان فأفادا نحوفلمة فإذا ائتل

 حيث يبدو من تعاريفهم ،بين مصطلح الكالم والجملةيفرقون ونحاة هذه الفترة ال يكادون 

: حات التالية كما يتضح لك من استعراض لتعاريف بعضهم في الصف،نهما مترادفتانألها 

 مستقل ظأما الكالم فكل لف«: عرف الكالم بقوله) ù ه395 (»أبو الفتح عثمان" فابن جني

،  وقام محمد،زيد أخوك:  وهو الذي يسميه النحويون الجمل نحو،بنفسه مفيدا لمعناه
                                                 

 .2/88نفسه ) 1(
 ،108، ص 1 الخالق عظيمة، جالمقتضب، تحقيق عبد:)أبو العباس محمد بن يزيد(، المبرد انظر)2(
 .2/68/69/70/74/82ج
، )الجزائري(، الجمل، نشر وتحقيق وشرƟ محمد أبي شنب،)أبو القاسم عبد الرحمان بن إسحاق(الزجاجي : انظر)  3(
 .40، ص 1957، باريس، 2ط
 .نفسه  )4(
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 فكل لفظ استقل بنفسه وجنيت ، وحس، وأف، ومه، و صه، في الدار أبوك،وضرب سعيد

لفظ مذل به اللسان تاما كان أو إنه كل   فهو كالم، وأما القول فاصله منه ثمرة معناه

 . ومه، صه: وما كان في معناها من نحو،ناقصا فالتام هو المفيد، أعني به الجملة

إذا كانت كان الزمانية   وكان أخوك،زيد ومحمد وإنŇ«: ما كان بضد ذلك نحو :والناقص

 ثم أشار إلى أن الكالم قد يزاد عليه ،)1(» كالم وليس كل قول، فكل كالم قول،ال الحادثة

فعلى :  ثم قال موضحا ذلك.فيرجع بالزيادة إلى النقصان فيدخل في دائرة القول ومفهومه

 رجع بهذه دت إنńزف، » قام زيدإنń«:  فإن قلت مشارطا،كالما» قام زيد«: هذا يكون قولنا

.  ناقصا ومنتظرا للتمام بجواب الشرطال تراهأ ،الزيادة إلى النقصان فصار قوال ال كالما

، و من هذه )2(»و أما الجملة فهي كالم مفيد مستقل بنفسه«: ثم عرف الجملة صراحة قائال

  : النصوص السابقة القيمة البن جني يستخلص ما يأتي

  .الكالم والجملة مترادفان و أنهما يؤديان معا معنى مفيدا مستقال بنفسه -

 .األول غير مشروط فيه الفائدةالقول أعم من الكالم ألن  -

 . القول متى أفاد سمي كالما وجملة-         

الكلمات المفردة والمركبات غير المتضمنة معنى مستقال ال تسمى كالما أو جملة   

المركب من كلمتين أسندت إنه «: وعرف الزمخشري الكالم بقوله.وإنما تسمى قوال

بشر صاحبك، أو و ،زيد أخوك: ي اسمين كقوله وذلك ال يتأتى إال ف،إحداهما إلى األخرى

   ).3(» ويسمى جملة، وانطلق بكر،ضرب زيد: فعل أو اسم  نحو قولك

إن الكالم عبارة عن الجمل المفيدة وهو جنس «: و ابن يعيƫ عرف الكالم بقوله   

  .)4(» يصدق إطالقه عليها، نوع له،مية والفعليةس االةلها فكل واحدة من الجمل

هي الجملة االسمية والفعلية والشرطية :الزمخشري الجمل إلى أربعة أقساموقد قسم    

 وإن الجملة في الحقيقة ترجع إلى .يظ غير أن ابن يعيƫ رأى إن هذا التقسيم لف،والظرفية

 فيرى أنها مكونة من جملتين ، الجملة االسمية والجملة الفعلية، أما الجملة الشرطية:قسمين

                                                 
 .              1/17، 1983 محمد علي النجار، بيروت،: ، الخصائص، تحقيق)أبو الفتح عثمان بن جني(ابن جني)1(

 .1/18 نفسه )2(
 . 6، ص1، ج2المفصل في علوم العربية، بيروت، ط): محمود بن عمر (لزمخشريا: انظر  )3(
 .1/21نفسه ) 4(
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 والجزاء فعل وفاعل، كما أن الظرفية في رأيه تتألف من فعل ،علالشرط فعل وفا: فعليتين

   .)1( و ذلك بتقدير الفعل فيها وهو استقر،وفاعل

-600أبو عبد اهللا محمد جمال الدين(و قد درج على نهج هؤالء النحاة ابن مالك   

672ùرأى أن الكالم هو ف ،صاحب األلفية المشهورة في استعمال مصطلح الكالم)  ه

 وأنه يتألف عادة من طرفين مسند ، الدال على معنى يحسن السكوت عليه، المفيد،اللفظ

 وقد قام زيد، : أو اسم وفعل نحو،زيد قائم: نحواسمين  : وهما أحد شيئين،ومسند إليه

 :  أوجز هذا في ألفيته النحوية المشهورة قائال

  .)2(يد كاستǃƾ            اسǃ وƴƺل ǃƙ حرف الكǃǂفكǘمنا لفư م   

استئناسا منه باستعمال أئمة ، ثر استعمال مصطلح الكالم على مصطلح الجملةآحيث       

بحيث يغني ذكر ، بان المصطلحين مترادفان نحويا، اعتقادا منه مثلهم، النحو السابقين

 إذ ،أحدهما عن ذكر اآلخر، وهناك أيضا من اللغويين من ذهب إلى أن الكالم هو الجملة

 ،)يأبو الحسن عل( ة وهذا ما أورده صاحب لسان العرب نقال عن ابن سيد،ال فرق بينهما

 الكالم ما كان مكتفيا بنفسه وهو :وقيل«:  حيث يقول،صاحب كتاب المخصص في اللغة

 .)3(»الجملة

أما النحاة المتأخرون فقد درجوا على التفريق بين مصطلحي الكالم والجملة وعملوا    

 وفي  الدين محمد بن الحسين تيرض( يالرض: مقدمتهم وفي ،على وضع حد لكل منهما

688ùكافية ، ه Ɵوابن هشام صاحب كتاب المغني حيث نجد أن )بن الحاجبا شار 

  : عموما وخصوصا فيقول  يفرق بين الكالم والجملة و يرى أن بينهمايالرض

 ذاتها أو سواء أكانت مقصودة ل،فالفرق بين الكالم أن الجملة ما تضمنت اإلسناد األصلي«

 والكالم ما تضمن اإلسناد ؛ كالجملة التي هي خبر المبتدأ وسائر ما ذكر من الجمل:ال

  .  فكل كالم جملة وال ينعكسلذاته، وكان مقصودا ،األصلي

،  فكل كالم جملة عنده وال ينعكس،ففي هذا التفريق فصل واضح بين المصطلحين  

على حين أن ، ون مقصودة وقد ال تكونألن الجملة في رأيه أعم من الكالم ألنها قد تك

 آخر اف شرطي ولكن يض،الكالم ما كان مقصودا لذاته فهما يشتركان في اإلسناد األصلي

                                                 
)1(  ƫانظر ابن يعي)ƫبن علي بن يعي ƫالمفصل، القاهرة، ): موفق الدين يعي Ɵ18 ص1، ج1931- 1930شر. 
 .فية، البيت األول منهامتن األل: انظر ابن مالك )2(
 .502ص ) حرف الكاف(،1لسان العرب، المجلد: انظر ابن منظور )3(
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وذلك «:ثم يعود بعد ذلك ويشرƟ معنى اإلسناد قائال  أن تكون مستقلة،: وهو،إلى الجملة

 مسند  :من طرفينا له أي اإلسناد الذي هو رابطة والبد ،الن أحد أجزاء الكالم هو الحكم

 :، لكنه يستعمل مصطلح الكالم فيما بعد في كالمه دون الجملة فيقول)1(»و مسند إليه

 واالسم مع الحرف ال ، لكون أحدهما مسند واآلخر مسند إليه،فاالسمان يكونان كالما«

  .)2(»يكون كالما

الكالم والجملة   ففرق هو أيضا بين ي،     و أيد ابن هشام هذا االتجاه الذي سلكه الرض

 ويتجلى هذا في تحديده لكل من ،وأن الجملة أعم من الكالم، ورأى أنهما ليسا مترادفين

ما دل على معنى ،  والمراد بالمفيد،الكالم هو القول المفيد بالقصد «:المصطلحين قائال

 والمبتدأ وخبره  ،قام زيد:  نحو،والجملة عبارة عن الفعل وفاعله، يحسن السكوت عليه

كان زيد و- م الزيدان ئ وما كان بمنزلة أحدهما نحو ضرب اللص وأقا، زيد قائم:نحو

  .)3(»وظننته قائما-قائما

 وهو ظاهر قول ،توهم كثير من الناسي كما ،وبهذا يظهر لك أنهما ليسا مترادفين  

 أنها أعم :ويسمى جملة والصواب«: فإنه بعد أن فرƷ من حد الكالم قال، صاحب المفصل

 جملة ، جملة الجواب، ولهذا تسمعهم يقولون جملة الشرط،ذ شرطه اإلفادة بخالفها إ،منه

 إذا ي، ومعنى هذا الكالم أن المركب اإلسناد)4(»وكل ذلك ليس مفيدا فليس بكالم، الصلة

قولك :  نحو، كالما وجملةيكان مستقال بنفسه ومفيدا فائدة يحسن السكوت عليها سم

ال » والمطر منهمر«:  فقولك،»سرت والمطر منهمر«: ، أما إذا قلت»المطر منهمر«

 ألنك ال تريد اإلخبار بانهمار ،يسمى كالما ألنه غير مستقل بنفسه و غير مقصود لذاته

في كان جزءا  وبعبارة أوجز وأوضح أن المركب اإلسنادي إذا ، ويسمى ذلك جملة،المطر

 وليس كل جملة كالما، ثم  ،ملة فكل كالم ج، وال يسمى كالما،تركيبه أكبر منه سمي جملة

ية التي ترد عليها واألنواع ظقسم الجملة في العربية إلى ثالثة أنواع بحكم الصورة اللف

  : هي

                                                 
من استراباذان، إحدى قرى طبرستان، شرƟ كافية ) رضي الدين بن محمد بن الحسن، االسترباذي(الرضي : انظر)1(

 .33، ص1، ج1973ابن الحاجب، تعليق وشرƟ يوسف حسن عمر، الناشر، جامعة قاريونس، ليبيا، مايو 
 .المرجع نفسه) 2(
 .490،  ص 3 بيروت، ط-مازن المبارك، محمد علي حمد اهللا، دار الفكر. مغني اللبيب، تحقيق د): ه761ùجمال الدين (ابن هشام انظر ) 3 (
 .المرجع نفسه ) 4 (
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   : الجمǂة االسمية

، »ما كانت مبدوءة بفعل«:والجملة الفعلية وهي،           وهي ما كانت مبدوءة باسم

أفي « و،»أعندك زيد«:  مثل، مجرورهي ما كانت مبدوءة بظرف أو«: والجملة الظرفية

وال مبتدأ مخبرا ، ال باالستقرار المحذوف، ، فاعال بالظرف والجار والمجرور»الدار زيد

الزمخشري عدها  على حين ،الجملة الشرطية من قبيل الجملة الفعليةعد  وقد ،عنه بهما

صغرى : لىإوسبق أن أشرت إلى هذا، كما قسم الجملة من حيث تركيبها ، نوعا رابعا

زيد «و، »زيد قام أبوه«:  نحوجملة، هي الجملة االسمية التي خبرها :وكبرى، فالكبرى

هي المبنية على المبتدأ كالجملة المخبر بها في المثالين «:  والصغرى»أبوه قائم

أبوه  زيد«:نحو،  كما رأى أن الجملة قد تكون صغرى وكبرى باعتبارين»المذكورين

صغرى ال » غالمه منطلقو« ،هذا الكالم جملة كبرى ال غيرفمجموع ، »غالمه منطلق

 وصغرى باعتبار ،»غالمه منطلق«كبرى باعتبار » أبوه غالمه منطلق«و، غير ألنها خبر

  .)1(جملة الكالم جميعه

ذات الوجهين  «: فقال، وذات وجه واحد، كما قسم الجملة الكبرى إلى ذات وجهين   

 وينبغي أن يزاد عكس ؛كذا قالوا» زيد يقوم أبوه«: حون،  اسمية الصدر وفعلية العجز:هي

ومثله ، »زيد أبوه قائم«:  وذات الوجه الواحد نحو،» أبوه قائماظننت زيد«: ذلك نحو

  .)2(»ظننت زيدا يقوم أبوه«:نحو

ي  قبل ابن هشام في مغن، بالجملة وأنواعها وأقسامهايو ال يعلم أحد من النحاة عن   

 علما بأن ،لوظائف التي يمكن أن تؤديها بدل المفردبابا لل من أفرد ذا يعد أوه ول،اللبيب

  . موزعة على أبواب شتى عند من سبقه من النحاة،دراسة هذا الموضوع

 وفكرة العامل ، بظاهرة اإلعراب وتفسيرهااأن القوم قد عنو«:و سبب ذلك   

لكلمات العربية هر في الجملة كما يظهر في اظومعلوم أن أثر العامل ال ي، والمعمول

إلى المعرب « و،» وحرف، وفعل،اسم«: ولذلك بحثوا في تقسيم الكلمة إلى، المعربة

أما الجملة فلم يعنوا بها ولم يعرضوا لبحثها في ، »والمبني على أساس علمهم ومباحثهم

  . بل لم يشيروا إليها إال حين يعرضون للخبر الجملة،ثنايا الفصول و األبواب

                                                 
 .497المعني، ص: ابن هشام)  1 (
 .500-499، صنفسهالمرجع )2 (



 10

جملة « :وموضوع الشرط الذي يبنى على جملتين، والحال الجملة، والنعت الجملة   

، فاألصل في )1(وهناك وسواها من الموضوعات المتفرقة هنا، » وجملة الجواب،الشرط

، وتقوم فإذا أمكن للجملة أن تحل محل المفرد، نظرهم أن الجمل ال تحل محل المفرد

المفرد وعلى هذا األساس قسموا ك؛ عنه فانه يصبح لها محل إعرابي، وتنوب، بوظيفته

، ألنها تقوم بوظيفة المفرد وتنوب عنه، جمل لها محل من اإلعراب: لى نوعينإالجمل 

  .)2(وجمل ال محل لها من اإلعراب ألنها ال تقوم بوظيفة المفرد

حيث أيضا،      أما فيما يتعلق بدراسة الجملة عند البالغيين فقد القت اهتماما من جانبهم 

 وذلك عند حديثهم عن ،ا عن نظام الجملة العربية في مواضع متناثرة في كتبهمتحدثو

وال سيما مبحث التقديم ، وحين عرضوا األحوال المسند والمسند إليه، الفصاحة في الكالم

 وعن الوصل والفصل وكذلك عن ،وأحوال متعلقات الفعل، و التأخير والتعريف والتنكير

ومن جاءوا بعده أمثال ، عبد القاهر الجرجاني: غيينالبوعلى رأس أولئك ال؛ القصر

فقد درس عبد القاهر الجرجاني ، وسواهم من أئمة البالغة، والسبكي، والقزويني، السكاكي

والذي ، الجملة دراسة واسعة قائمة على المعاني مع المحافظة على التنظيم النحوي لها

 إال أن تضع كالمك الوضع الذي واعلم أن ليس النظم«:جعله مهما في تركيبها حين قال

 التي نهجت فال تزيƸ ،يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه

وذلك أنا ال نعلم شيئا يبتغيه ، فال تخل بشيء منها لك وتحفظ الرسوم التي رسمت، عنها

جوه فتنظر في الخبر إلى الو،  كل باب و فروقههغير أن ينظر من وجو، الناظم بنظمه

زيد «و، »منطلق زيد«و، »ينطلق زيد«و، »زيد ينطلق« و،»زيد منطلق«: التي في قولك

  .)3(»كإلى غير ذل، »زيد هو المنطلق«و، »المنطلق زيد«و، »المنطلق

وتحدث ، وشدة ارتباطها، وتداخل بعضها في بعض،       كما تحدث عن أجزاء الكالم

واعلم أن مما هو أصل في أن : ل بنائها فقال وحا،كذلك عما تحتاجه الجملة أثناء تكوينها

، اء الكالمز أجحدأن تت،  ويغمض المسلك في توخي المعاني التي عرفت،يدق النظر

لى أن إحتاج في الجملة توأن ، منها بأول ويشتد ارتباط ثان، ويدخل بعضها في بعض

                                                 
، 1964، 1، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، طنقد وتوجيه، في النحو العربي: مهدي المخزومي. د: أنظر) 1 (

 .34-33ص
 . ومابعدها500ص، اللبيبمعني : ابن هشام:  أنظر) 2 (
تعليق وشرƟ محمد (دالئل اإلعجاز، ): أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني: (انظر الجرجاني ) 3 (

 .64، ص 1969، مكتية القاهرة، 1، ط)عبد المنعم الخفاجي
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ه في حال ما  يضع بيمين،وأن يكون حالك فيها حال الباني، تضعها في النفس وضعا واحدا

يرى أنه ال نظم في ، وعندما يتكلم على تعلق الكلم بعضها ببعض، )1(يضع بيساره هناك

وأن يجعل كل بناء منها بسبب ، حتى يعلق بعضها ببعض، وال ترتيب فيما بينهما، الكلم

ن ال ، ألى نفسك علمت علما ال يعترضه الشكإواعلم أنك إذا رجعت «: فيقول، من اآلخر

وتجعل ، ويبنى بعضها على بعض، حتى يعلق بعضها ببعض، وال ترتيب، لمنظم في الك

وحين  ،)2(» وال يخفى على أحد من الناس،هذا ما ال يجهله عاقل، هذه بسبب من تلك

متعلقا ،  يجعل منه كالما واحدا،في نظام أو تركيب معين، لف الكالم وتناسقهƉيتحدث عن ت

بمن يأخذ ، ضع الكالماو يشبه هو في هذاو، داال على معنى كلي واحد، بعضه ببعض

واعلم «:  فيذيب بعضها في بعض لتصير قطعة واحدة فيقول،قطعا من الذهب أو الفضة

فيذيب بعضها في بعض ، أن مثل واضع الكالم مثل من يأخذ قطعا من الذهب أو الفضة

يدا ضرب زيد عمرا يوم الجمعة ضربا شد«: وذلك أنك إذا قلت، حتى تصير قطعة واحدة

لى مفهوم هو معنى واحد ال عدة  ، ع فانك تحصل من مجموع هذه الكلم كلها،»تأديبا له

وإنما جئت ، وذلك ألنك لم تأت بهذه الكلم لتفيده أنفس معانيها، كما يتوهمه الناس، معان

واألحكام ، و بين ما عمل فيه) ربض(بها لتفيده وجوه التعلق التي بين الفعل الذي هو 

  .)3(»ل التعلقالتي هي محصو

، وأحوال متعلقات الفعل،        كما تحدث أيضا في دالئل اإلعجاز عن التقديم و التأخير

ورأى ،  فقد ركز في دراسته على التركيب، أما السكاكي؛وسائر ما يتعلق بأجزاء الجملة

 وأن قوانين النحو جيء بها، هو معرفة كيفية التركيب لتأدية أصل المعنى«: أن علم النحو

إن علم النحو هو أن تنحو معرفة «: فقال، »لالحتراز من الخطأ عند التركيب للكلمات

بمقاييس مستنبطة من استقراء ، لتأدية أصل المعنى مطلقا، كيب فيما بين الكلماكيفية التر

من حيث تلك الكيفية ، وقوانين مبنية عليها ليحترز بها من الخطأ في التركيب، كالم العرب

ورعاية ما يكون من الهيƉت إذ ، تقديم بعض الكلم على بعض:  التركيبوأعني بكيفية

  .)4(»ذاك

                                                 
 .73، صنفسه)   1 (
 .44المرجع السابق، ص   ) 2 (
 .316صنفسه، المرجع   )3 (
 .75، ص 1983، مفتاƟ العلوم، تحقيق نعيم زرزور، بيروت، )أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر(   انظر السكاكي )4 (
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: وقرروا، كما قسم البالغيون الكالم على أساس المعنى الذي يؤديه إلى خبر وإنشاء   

ويحتمل الكذب إذا كان غير ، أن الكالم الخبري يحتمل الصدق متى كان مطابقا للواقع«

كما تحدثوا عن ؛ م عن هذين االحتمالين فانه يصبح إنشاءومتى خرج الكال، مطابق للواقع

  . »وعن أحوال المسند و المسند إليهه، الخبر وأقسامه وعن اإلسناد ومتعلقات

وإن لم ، الكالم إذا احتمل الصدق والكذب فهو خبر«: وعن أقسام الكالم قال أحد البالغيين

  .)1(»يحتملها فهو إنشاء

اعلم أن معاني الكالم كلها «:  عن معاني الخبر فقالو قد تصدى الجرجاني للحديث   

وإذا أحكمت العلم بهذا المعنى ، واألصل األول الخبر، معان ال تتصور إال فيما بين شيئين

أنه ال يكون خبر حتى ، والقائم في النفوس، ومن الثابت في العقول، عرفته في الجميع، فيه

واإلثبات يقتضي مثبتا ، لى إثبات ونفيإ ألنه ينقسم، و مخبر عنه، يكون هناك مخبر به

فلو حاولت أن تتصور إثبات معنى أو نفيه  ، منفيا ومنفيا عنه: والنفي يقتضي، ومثبتا له

وال يقع في ، حاولت ما ال يصح في عقل، ومنفي عنه من دون أن يكون هناك مثبت له

لى شيء إإسناده لى فعل من غير أن تريد إامتنع أن يكون لك قصد ، ومن أجل ذلك، وهم

 .)2(»وصوت تصوته سواء، وكان لفظك إذا لم ترد ذلك، مضمر أو مقدر

وأركان الجملة ، وعن المتعلقات، يتكون منه وعما، وتحدث أحدهم عن الخبر   

والخبر ال بد له من مسند إليه «: واإلسناد فقال، المسند والمسند إليه: وهي، األساسية

من مصدر ، له متعلقات إذا كان فعال أو ما في معناهالمسند قد تكون ، ووإسناد ومسند

  .)3(»به ذلكاشما و، واسم مفعول، واسم فاعل

تأليفها : لجملةاعند دراستهم ، ذه صورة عجلى مقتضبة عن منهج البالغيينه   

لف الكالم Ɖوهذه الصورة على وجازتها تعكس مدى اهتمامهم بت؛ ومتعلقاتها، ومكوناتها

اعتقادا منهم بأن الجملة تمثل الوحدة ، كيان كلي واحد هو الجملةفي ، وانتظام أجزائه

وأنها الوسيلة الكالمية ، الكالمية الصغرى للتعبير واإلفصاƟ في أية لغة من لغات األمم

  .وتساعد المتكلم على نقل كل ما جال أو يجول في ذهنه إلى السامع، المثلى التي تسمح

                                                 
عبد :  شرƟ التلخيص في علوم البالغة، ضبط وشرƟ):جالل الدين محمد بن عبد الرحمن (لقزوينيأنظر ا  )1 (

 .16الرحمن البرقوقي، دار الفكر العربي، بال تاريƣ، ص
 .405المصدر السابق، ص: الجرجاني)  2 (
  .17شرƟ التلخيص، ص: انظر القزويني)  3 (
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طالما أنها ألفاظ لغوية مفردة لكل منها ، بالغيينأما المفردات فال قيمة لها عند ال   

إال في إطار تركبها ، ومن هنا فانهم لم يكادوا يهتمون بها، معنى معجمي خاص بها

لمعرفة معانيها ووظائفها اللغوية التركيبية التي أدتها في ذلك ، وتألفها في تركيب عام

  . وليس لمعرفة معانيها منفردة، التركيب الذي وردت فيه

وهي بعيدة ، وهذا ما فقدته دراسة الجملة عند عموم النحاة حيث اهتموا بالمفردات   

وعن معناها الذي يمكن لها أداؤه في إطار ، وعن حركتها، كل البعد عن كيانها الكلي

و هذا ما جعلهم ال يكادون يهتمون بالجملة إال إذا كانت مؤدية لوظيفة المفرد أو ، الجملة

منها ويرجعون  ينطلقون، علوا دراسة الجملة رهينة دراسة المفرداتوبهذا ج، نائبة عنه

ن الجملة في نظرهم إطار ومصنفاتهم أل، فندرت عنايتهم بالجملة في كافة أبحاثهم، إليها

  .)1(ولكن ال تسند إليه وظيفة، يتألف من كلمات ذات وطائف معنوي

 هو الذي أضعف –هموخرهم ومتأومتقدم–هذا المنهج الذي دأب عليه عامة نحاتنا و   

وال ، ال تشرƟ غامضا، هزيلة، وجعلها دراسة كسيحة، الدراسة النحوية التي وصلتنا عنهم

، إذا أغضينا النظر عن بعض اللمحات، هذا وال تتصل باللغة بأية صلة، تفسر أسلوبا

شارƟ ي الشيƣ الرض، وأمثال ابن جني، والخواطر التي عرض لها دارسون نابهون

   .)2(بن هشامالكافية وا

وإجماال لما سبق من الكالم على الجملة من حيث مفهومها اللغوي ثم االصطالحي    

  : عند النحاة و البالغيين أقول

  :   الجمǂة  لƸة-أ-

والكالم ساقه ، والحساب جمع أعداده، جمعه عن تفرق، جمل الشيء جمال، تعني من قولهم

  .)3(يلفصموجزا من غير ت

ه ْيًل َعزَلا ُن َلْووا َلُرَف َآ الذيَناَلوَق: (قال تعالى، ريم بهذا المعنى في القران الكءتوجا

  .)4()ةاحَد َوةًَُلْم ُجُنآْرالُق

                                                 
، 1980 للكتاب، ليبيا، تونس،الشرط في القرآن، الدار العربية: انظر المسدي عبد السالم، ومحمد الهادي الطرابلسي) 1 (

 .143ص 
 .38، صنقد وتوجيه، في النحو العربي: انظر المخزومي)  2 (
 .، بال تاري503ƣ، ص )جمل(، مادة 1، لسان العرب، دار لسان العرب، بيروت، مجلد)محمد بن مكرم(ابن منظور : انظر  )3 (
 .32:آية، سورة الفرقان)  4 (
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-ƒ-حاǘƯة  اصǂالجم   :  

، وذاك ال يأتي إال في اسمين، لى األخرىإأسندت إحداهما ، هي الكالم المركب من كلمتين

  رب ùض«: ل واسم نحو قولكùùفي فع أو، »بشر صاحبك«و» زيد أخوك«: ولكùùكق

  .)1(ويسمى الجملة» انطلق بكر«و، »زيد

، حتى المشار إليه، لم يستعمل سيبوبه في الكتاب الجملة بمعناها االصطالحي   

المسند والمسند إليه : واستعمل بدال منها مصطلح الكالم عند كالمه على أركان الجملة

ما لم يشر فيه إلى تعريف مستقل للكالم ك، وطبيعة العالقة التي تربط كال منهما باآلخر

  .)2(على الرغم من ذكره ذلك في مواضع متعددة منه

هذا «:وال سيما عندما يريد أن يتحدث عن الجملة فيعبر عنها بمصطلح الكالم  قائال  

، »أتيتك أمس«: فقولك، فأما المستقيم الحسن، »الباب االستقامة من الكالم واإلحالة

استشهد ، )) ه183ù(أبو بشر عثمان بن قنبر( المالحظ أن سيبوبه و. )3(»وسƉتيك غدا«

ومثل بجمل نحوية تامة قد روعي فيها المعنى إذا نرى أنها جميعا جمل تامة وقد عبر 

  .)4(بمصطلح الكالم، وظهور الجملة بعناها االصطالحي النحوي كان عند المبردعنها 

ند المبرد، ويبدو أنه أول من  بمعناه االصطالحي النحوي كان ع»الجملة«ظهور   

وقد استعمله مرات عديدة في . استعمله بقطع النظر عن وضعه إياه أو نقله عن غيره

هذا باب الفاعل، وهو رفع، وذلك «: منها قوله»المقتضب«مواضع محددة من كتابه 

فعا، ألنه هو والفعل جملة يحسن ر، وإنما كان الفاعل »جلس زيد«و، » اهللاقام عبد«:قولك

        .)5(»...السكوت عليها، وتجب بها الفائدة للمخاطب

مترادفين، : دون تفريق واضح ثابت بينهما، أعني) الكالم والجملة(استعمال المصطلحين -

، )6(للداللة على اللفظ المفيد الذي يحسن السكوت عليه، من قĉبłلĉ كل من ابن جنى

 .)7(والزمخشري

                                                 
 .06، ص2، ج1، الطبعة بيروتم العربية، المفصل في علو: الزمخشري)  1 (
 .، طبعة بوالق1/8الكتاب، : سيبويه  )2 (
 .، طبعة بوالق123-114-18-12المرجع نفسه، ص  ) 3 (
 .1/8، 1979، المقتضب، تحقيق عبد الخالق عضيمة، القاهرة، )محمد بن يزيد المبرد(المبرد : انظر  )4 (
 .1/8المقتضب، : المبرد )5(
 .1،17، ج1956الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، ): أبو الفتح عثمان (ابن جني )6(
 .1/6 في علوم اللغة، المفصل: الزمخشري )7(
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 التفريق بينهما على أساس العموم والخصوص، استعمال المصطلحين معا، ومحاولة-

إن الكالم أخص من الجملة، ألنه عبارة عن كل تركيب لغوي تضمن اإلسناد : حيث قيل

على ..... جزءŅا من تركيب آخر، الاألصلي من جانب، وكان مقصودا لذاته مستقال بنفسه

كان ذلك أسناد، سواءŅ أن الجملة أعم منه، ألنها عبارة عن التركيب المشتمل على اإل: حين

  .اإلسناد مقصودا لذاته أم غير مقصود

ابن هشام صاحب المŃغنى والشيƣ : وأبرز من قاموا بالتفريق بين المصطلحين    

  .)1 (الرضى شارƟ الكافية

وإنما وصفت تفريقهما ذلك بعدم الوضوƟ والثبات، ألن التركيب المتضمن لǘسناد   

 للمبتدأ ونحوها، تسمى ا، أو صلة للموصول أو خبرالتابع لغيره، كالجمل الواقعة حاال

  . جمال وال تسمى كالما إال إذا أصبحت مستقلة بنفسها، غير تابعة لغيرها

أنه إذا اشتملت الجملة على إسناد وكان مقصودا لذاته، أصبحت هي : ومعنى هذا  

ينهما ال يعبر عن ال فرق بينهما، فالمقياس المتبع في التمييز ب، والكالم شيئا واحدا متحدا

ألنه يقتصر فيه على مالحظة الصورة اللفظية التي ورد عليها ، الفرق الجوهري بينهما

  ...التركيب أو التعبير، والغرض المرجو منها في حد ذاتها

) الكالم(لم يتطرق نحاتنا األوائل عموما في الدراسة النحوية للكالم العربي، من كونه   

كس النظام اللغوي المتأصل في ذهن من يتكلمون اللغة، كونه ظاهرة اجتماعية إنسانية تع

 يمثل التحقق العملي للغة بواسطة الوحدات الصغرى المصطلح عليها بالجمل والقابلة احدث

: للدراسة والتحليل، كما هو مقرر في علم اللغة الحديث، وإنما انطلقوا في دراستهم من

  .نا كما ألمحنا آنفاكون الكالم مرادفا للجملة موازيا لها أحيا

 أقرب إلى المفهوم الحديث للكالم -بن يعيƫ أحد النحاة المتأخرين اوربما كان 

إن الكالم عبارة عن الجمل المفيدة، وهو «:  تعريفه للكالم قائالدالمشار إليه، وذلك عن

   .)2(»اجنس لها، فكل واحدة من الجمل الفعلية واالسمية نوع له يصدق إطالقه عليه

ل محققة للكالم دالة عليه، والكالم جنس لها، فهذا التعريف للكالم من قبله فالجم

قريب من كون الكالم داال على الحدث اللغوي العام، وكون الجمل تجسيد وتحقيق لذلك 

                                                 
 . 9-8ص ، 1/8ة، شرƟ الكافي: الرضي )1(
)2( ƫالمفصل، ج: انظر ابن يعي Ɵ4حسن عباس، النحو الوافي، دار المعارف، ط. ، وانظر د21، ص1شر ،

ùùأبو السعود حسنين المركب االسمي اإلسنادي وأنماطه من خالل القرآن الكريم، دار المعرفة : ، وانظر1/15ر، مص
 ، 1990، 1الجامعية،ط
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 .   كل جملة كالم، وليس كل كالم جملة: الحدث، وبهذا يمكن القول أن

أ به، فإذا بدأت باسم فهي اسمية ولو فيه على ما تبد صوص تقسيم الجملة اعتمدوا وبخ-

 بظرف فهي ظرفية، أو بشرط فهي وتضمنت فعال، وإن بدأت بفعل فهي فعلية، أ

  . احرصا منهم على مراعاة الواقع اللغوي للتراكيب ووصفه.. شرطية

يم سوهذا المبدأ المعتمد في تقسيم الجملة مبدأ صوري لفظي ال يكاد يعبر عن التق

واء عند من قسمها إلى اسمية وفعلية، أم عند من أضافوا إلى القسمين س، الحقيقي للجملة

، األمر الذي جعل النحاة يدرجون الجمل الفعلية التي تقدم فيها )1(الجملة الشرطية والظرفية

عدها جال الفاعل على الفعل ضمن الجمل الفعلية، على الرغم من كون صدرها اسما، ألن 

اعتبار االسم المتقدم مبتدأ ال «: تقدير ثقيل يتمثل فييؤدي إلى تكلف تأويل و، اسمية

فاعال، وإذا أصبح الفاعل مبتدأ خال الفعل من الفاعل، واضطر الدارس إلى تقدير فاعل 

  .)2(»..عائد على المبتدأ، واعتبار تلك الجملة البسيطة جملة مركبةر،ضمي

والتعبير عن ، لةوبهذا يتضح لك عدم دقة المبدأ الشكلي المعتمد في تقسيم الجم

  . من األقسامهأقسامها تعبيرا دقيقا، يجعل كل قسم من أقسامها متميزا عما عدا

أما فيما يتعلق بتقسيم الجملة على أساس اإلسناد، فقد الحظوا أن هناك نوعين من  -

 فيه بعملية إسنادية واحدة، والثاني اشترك في تكوينه أكثر من عملية يهما اكتفاحدإالجمل، 

ية واحدة، فقسموا الجمل بناء على ذلك إلى جمل صغرى وجمل كبرى، فالصغرى ما إسناد

اشتملت على عملية إسنادية واحدة، وهذه قد تستقل بذاتها، وقد تكون تابعة مندرجة في 

 .تركيب جملة أخرى

، أو بعبارة )3(ما دخل في تكوين أحد أجزائها جملة أخرى: أما الجمل الكبرى فهي

 أجزائها المباشرة يمثل عملية إسنادية مستقلة، وهذا ما يوازي تقسيم أخرى ما كان أحد

  .)4(لى بسيطة ومركبةإالمحدثين للجمل من حيث تركيبها 

عناصر المفهوم اإلسناد واإلفادة في الكالم، و: وقد توفر النحاة جميعا على شرƟ كل من -

بين تلك األركان، وأوضحوا أو األركان التي تتألف منها الجملة، ونوع العالقة التي تربط 

نوع ال يمكن للجملة االستغناء عنه، بحيث ال يتم : أن العناصر المكونة للجملة نوعان

                                                 
 .1/88شرƟ المفصل : ابن يعيƫ:  انظر)1(
 .42نقد وتوجيه، ص، النحو العربيفي : المخزومي:  انظر)2(
 .497اللبيب، صمغني : ابن هشام:  انظر)3(
 .1988عفيفي أحمد الدكتور، ومحمد حماسة الدكتور، بناء الجملة االسمية، مطبعة الشباب، القاهرة،:ر انظ)4(
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بها عليه، ونوع يتأليفها إال به وال يحذف إال بدليل، فسموه بالعمدة، العتماد الجملة في ترك

ول به والحال المفع: يمكن لها أن تستغني عنه في بعض األحوال فسموه فضلة، وذلك مثل

  ...والجار والمجرور

اعلم أنه قدم الكالم في اإلعراب على المرفوعات، ألنها اللوازم «:بن يعيƫاقال 

  .)1(»والتي ال تخلو منها، وما عداها فضلة يستقل الكالم دونها، للجملة والعمدة فيها

الجملة وسار بعض البالغيين في ركب علماء النحو األوائل، فعنوا مثلهم في دراسة  -

السيما ما يتعلق بأسلوب تأليفها، حيث عرضوا له وتحدثوا عنه في مواضع عديدة من 

مؤلفاتهم، وذلك عند الحديث عن فصاحة الكالم وأحوال المسند والمسند إليه وما يعتريهما 

وتأخير،وما إلى ذلك من المباحث ، وتقديم، وحذف، وذكر، تعريف وتنكير: من

عبد القاهر : أولئك شيƣ البالغة العربية وأستاذ أساتذتهارأس والموضوعات القيمة، وعلى 

 .والسبكي، والقزويني، الجرجاني ثم السكاكي

والبد من اإلشارة إلى أن دراسة البالغيين للجملة دراسة قائمة على المعاني 

والدعوة إلى المحافظة على التنظيم النحوي لها ومراعاته وجعله مبدءŅا مهما في تركيبها، 

فة وقرروا أنه عبارة عن توخي معاني النحو، وأن علم النحو هو معر" النظم"لموا على وتك

  .كيفية التركيب في الكالم لتأدية أصل المعنى القائم في ذهن المتكلم

واعلم أن ليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم «:قال الجرجاني

اهجه التي نſهجت فال تزيƸ عنها، وتحفظ وتعرف من: النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله

هذا هو السبيل، فلست بواجد شيئا .. .« .)2(»الرسوم التي رسمت لك، فال تخل بشيء منها

إال وهو معنى من معاني .. يرجع صوابه إن كان صوابا وخطؤه إن كان خطأ إلى النظم

فأزيل عن ، هذه المعاملة ووضع في حقه، أو عومل بخالف، قد أصيب به موضعه، النحو

موضعه، واستعمل في غير ما ينبغي له، فال ترى كالما قد وصف بصحة نظم أو فساده، 

ت تجد موضع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية نأو وصف بمزية أو فضل فيه، إال وأ

إلى معاني النحو وأحكامه، ووجدته يدخل في أصل من أصوله، راجع وذلك الفضل 

  .)3(»ويتصل بباب من أبوابه

                                                 
)1( ƫالمفصل: ابن يعي Ɵ1/74، شر. 
 . 94، صدالئل اإلعجاز: الجرجاني )2(
 .95، صنفسه المرجع )3(
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فهو يرى أن معاني النحو أو وظائفه وقواعده هي األساس في تحديد صحة تأليف أي   

كالم أو خطئه، وهو بهذا يكون قد سبق أو مهد التجاه هو اليوم مشهور معمول به في 

ي ùùانب األسلوبùùإن الج«:ذلك االتجاه الذي يقول الدراسات األسلوبية والنقدية الحديثة،

مبني على مقومات السالمة اللسانية، وامتداد ، البليƸ النص األدبيالصياغي ومكوناته في 

  .)1(»لها

   المحدƙين وأنواعهاالجمøǂة عنøد النحøøاة: ƙانيøا

اهتم النحاة المحدثون بدراسة الجملة لكونها موضوع الدرس النحوي، وأنها الوحدة 

 بها وفيها أهم اللفظية الصغرى للكالم المفيد في أية لغة من اللغات، والتي يتجلى

تأليف الكلمات في كل لغة يجرى على نظام خاص بها، ال « خصائص اللغة، ذلك ألن 

تكون العبارات مفهمة، وال مصورة لما يراد حتى تجرى عليه وال تزيƸ عنه، والقوانين 

التي تمثل هذا النظام وتحدده تستقر في نفوس المتكلمين وملكاتهم، وعنها يصدر الكالم، 

 ودونت فهي علم النحو، ولو عرضت عليك جملة من لغة ال تعرفها، وبينت لك فإذا كشفت

مفرداتها كلمة كلمة، ما كان ذلك كافيا في فهمك معنى الجملة، وإحاطتك بمدلولها، حتى 

  .)2(»تعرف نظام هذه اللغة في تأليف كلماتها وبناء جملها

ه ينبغي االنطالق منها ومادامت الجملة هي وحدة الكالم في كل لغة من اللغات، فان

ورصد معالمها من استعماالت المتكلمين بهذه اللغة، ومما تواضعوا على استقالله بالمعنى 

فالجملة اصطالƟ لغوي يجدر بنا أن نستقل به عن «:واإلفادة في الكالم ال من المنطق

 في لغة المنطق العقلي العام، وذلك ألن العادات اللغوية في كل بيئة هي التي تحدد الجمل

  .)3(»البيئة

ومعنى هذا أن صرامة المنطق العقلي العام ال تكاد تثبت أمام اللغة بجريانها 

المستمر ومرونتها التي ال تعرف الجمود والثبات، وذلك ألن العادات اللغوية ليست 

، ففي اللغة نماذج )4(متجمدة وال مغلقة، ومن هنا تصبح الدقة العظيمة في تناولها دقة زائفة

كيبية يمكن تصنيفها في مجموعة خاصة، وفيه أيضŅا نماذج تخرج عن التصنيف والنظام تر

                                                 
 .93-42، ص 1991، تقديم علي أبو زقية، دالئل اإلعجاز: الجرجاني: انظر)1(
 .2ص، 1959لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، إحياء النحو، : راهيم مصطفى إب)2(
 .88، ص 1966، 3، المكتبة األنجلومصرية، القاهرة، طمن أسرار اللغة: إبراهيم أنيس. د)3(
ي، الكويùت   دار الفكر العربù   العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم والحديث،      : محمد حماسة عبد اللطيف   . د:  انظر )4(

 .42ص، 1983
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المطرد «المعهود، األمر الذي تنبه له نحاتنا األوائل، فأطلقوا على النماذج األولى مصطلح 

ويؤكد هذه الفكرة أحد الدارسين الغربيين " الشاذ" وعلى النموذج الثاني مصطلح »المقيس

  : فيقول)هوكت(

كل اللغات المعروفة بها مبان لكل النماذج التركيبية التي يمكن أن تصنف، وقليل «

هي الوحدة «فكون الجملة .)1(»منها به مبان لها أهمية أساسية، ولكنها تشذ عن التصنيف

الكالمية التي تتجلى فيها خصائص اللغة وتفادي تحكيم المنطق العقلي العام في دراستها 

 على منطق اللغة المرن النابع من ألسن متكلميها وعاداتهم اللغوية والتركيز في الدراسة

ج عليها النحاة رالتي ال تعرف االنغالق والتجمد، ثالثتها تشكل المبادئ األساسية التي د

  .»المحدثون في دراسة الجملة

وقبل أن أعرض بعض وجهات نظرهم في مجال دراسة الجملة، أود أن أذكر بأن 

تصنيفها، وشرƟ طريقة بنائها، وإيضاƟ العالقات بين  «:تتمثل فيمهمة الدارس لها 

عناصر هذا البناء، وتحديد الوظيفة التي يؤديها كل عنصر من عناصرها، والعالقات 

اللغوية الخاصة بكل وظيفة منها، ثم تعيين النموذج التركيبي الذي ينتمي إليه كل نوع من 

  .)2(»أنواع الجمل

 عند الدارسين والمحدثين، فسنجد الدكتور »الكالم« و»جملةال«وإذا بدأنا بمفهومي 

هي أقل قدر من الكالم ، إن الجملة في أقصر صورها «: يعرف الجملة قائالسإبراهيم أني

  . )3(»..يفيد السامع معنى مستقال بنفسه، سواء أتركب هذا القدر من كلمة واحدة أم من أكثر

السامع معنى مستقال بنفسه بقطع النظر كل تركيب لغوي يفهم : فالجملة عنده تعني

 من كلمات، فالتعريف سليم مستقيم ألن الواقع اللغوي وعن كونه مؤلفا من كلمة واحدة أ

يقره حيث أن في اللغة تراكيب تألفت من كلمة واحدة فأفادت فائدة تامة مستقلة بنفسها 

 اإلفادة ونحو األوائل إنما هوألن المعتبر في الكالم عند أئمة ال. )4(أفŭ، صłهń، مłهń: نحو

  ...المستقلة التامة، ال وحدانية األلفاظ فيه أو تعددها

ثم واصل الحديث عن الكالم وما يتألف منه في كل لغة، وعن الجملة في أقصر 

فحين نحلل الكالم في أية لغة نرى أنه يمكن أن  «:صورها، وما تتعقد وما تطول به، فقال

                                                 
 .42المرجع السابق، ص)1(
 .23ص، 1988الناشر مكتبة الشباب، القاهرة، ، االسمية بناء الجملة :محمد حماسة وأحمد عفيفي. د )2(
 .277ص، 3، ط1966المكتبة األنجلومصرية، من أسرار اللغة، : إبراهيم أنيس. د )3(
 .17، ص1 تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، ج،الخصائص): أبو الفتح عثمان (ابن جنى:  انظر)4(
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ها معنى يكتفي به السامع ويطمئن إليه، وتشتمل كل كتلة منها ينقسم إلى كتل، يفيد كل من

في غالب األحيان على ما يسمى بالمسند والمسند إليه وحدهما، وتلك هي الجملة القصيرة 

لجملة في األعم األغلب أمورا أخرى وتعتري ا... التي اكتفى فيها بركنيها األساسيين

  .)1(»تطول بها الجملة وتتعقد

ن الجملة اصطالƟ لغوي البد أن يستقل به عن المنطق العام، ذلك كما ذهب إلى أ

ألن العادات اللغوية في كل بيئة لغوية هي التي تتولى تحديد الجمل في لغة تلك البيئة، 

وهو يشير بهذا إلى موقف الفصائل اللغوية من تحديدها ألركان الجملة، فالفصيلة الهندية 

 إليه ومسند، وفعال من اتكون مفيدة، أن تتضمن مسند تشترط في الجملة ل-مثال–األوربية 

  .)2(أفعال الكينونة يربط بينهما على حين أن الفصيلة السامية تكتفي بالمسند والمسند إليه

 كانت تتضمن في استعماالتها -فيما يبدو–الجملة العربية  «:وأغلب الظن أن

 ولكنه انقرض في االستعمال القديمة لفظا يدل على اإلسناد، معبرا عنه بفعل الكينونة،

) كان(الشائع، وبقيت له آثار احتفظت بها الشواهد التي يستشهد بها النحاة على زيادة 

  :كقول الشاعر

  لøøل بǂيƒƉ شمøøإذا ته    لøøøøدŅ نبيøøأنƖ تكون ماج

 فعل الكينونة الذي يدل -فيما أزعم–عند النحاة زائدة هنا وهي ) تكون(فالكلمة 

  :كقول الشاعرو .على اإلسناد

   .)3(أƢاƿ إذا لǃ تǂŽفه لƿ مłنجدا    وما كل من يبدي البشاشة كاƏنا

ùاستعملت لتؤدي الغرض الذي أشرت إليه، وليس -فيما أزعم– هنا »كائنا«ف 

وما : ، ولو قيل)أخاك: (في نصبها الخبر) كان(لوجودها فائدة أخرى، وإن جرت مجرى 

  .»فقد الكالم داللته أو معناهكل من يبدي البشاشة أخوك أو أخ لك لما 

الكينونة للداللة على تحقق اإلسناد، فعل وإذا أخذت العربية تستغني عن استخدام 

الذي يسميه البصريون فصال، في حين يسميه ) هو: (استعاضت عنه باستعمال الضمير

يكون المسند إليه التي وذلك في الجمل االسمية غالبا، وفي الجمل ) عمادا(الكوفيون 

، وهاتان الجملتان تامتان، »خالد الفقيه«، و»محمد الشاعر« :المسند فيها معرفة، كقولهمو

                                                 
 .277من أسرار اللغة، ص: إبراهيم أنيس. د )1(
 .276، صنفسهالمرجع )2(
 .112، ص 1البيت في شرƟ ابن عقيل، جزء )3(



 21

مستوفيتان كل المتطلبات التي يقتضيها اإلسناد، لكن األمر فيهما قد يكتنفه الغموض 

، فإذا جƐ بهذا الضمير زال اللبس ال مسنداننعتان ) الفقيه(و) الشاعر(واللبس، فيظن أن 

  .افي اإلسنادوكان الكالم نص

 اُءَرَق الُفْمُتْن َأاُسا الَنَهُيا َأَي(: وقد جاء االستعماالن في القرآن الكريم في قوله تعالى
، ِهِسْف َنْن َعُلَخْبا َيَمنَِّإ َفْلَخْب َيْنَمَو(:، وفي قوله تعالى)1()يدِم الَحُيِن الَغه، واهللا هَوى الَلإَل

  . )2()اُءَرَق الُفُمُت وأْنُينِّواهللا الَغ
  

  :التحǂيل

استخدم للداللة على تحقق اإلسناد، بدال من فعل الكينونة الذي كان ) هو(فالضمير 

  .يقوم بهذه الوظيفة في فترة سابقة من تاريƣ اللغة

ولكن الجملة العربية في أكثر حاالتها تتضمن شيئا آخر يشير إلى اإلسناد دائما، 

وقد ثبت باالستقراء أن الضمة ... لضمةشيئا ألحق بالمسند إليه وألصق به وهو صوت ا

  . )3(»دائما علم اإلسناد، تلحق المسند إليه، أو صفة المسند إليه التابعة له

وأسهم برجشتراسر في دراسة الجملة ووضع حد للكالم في العربية، فرأى أن 

ومن الكالم « :ولكنه ليس بجمل، حيث قال، ، ولكن يوجد نوع منه يشبه الجمل جملأكثره

أو عطفية غير ، أو إضافية،  أو تركيبات وصفية، ليس بجملة، بل هو كلمات مفردةما

حسن ليس بجملة، وال قسم من جملة، وهو مع ذلك يا (النداء، فإن :  مثال ذلك؛إسنادية

، )4(»مظهرا كان أو مقدرا، كالم، ويشبه الجملة في أنه مستقل بنفسه ال يحتاج إلى غيره

ومع ذلك ليس بجملة، ، ه، ويؤدي معنى كامال، وهو كالم مفيدفأسلوب النداء مستقل بنفس

فالجملة عند برجشتراسر مصطلح يطلق على كل التراكيب التي يتحقق فيها اإلسناد 

 اإلسناد شرطا دبطرفيه، وأما التراكيب المفيدة غير اإلسنادية فال تسمى جملة عنده، فهو يع

 مركبة من مسند ومسند إليه، فإن كان الجملة «:يقولفضروريا لوصف التركيب بالجملة، 

كالهما اسما أو بمنزلة االسم، فالجملة اسمية، وإن كان المسند فعال أو بمنزلة الفعل، 

  .، وهو بهذا التعريف متفق تمام االتفاق مع النحاة القدماء)5(»فالجملة فعلية

                                                 
 .15:  سورة فاطر، آية)1(
 .38 سورة محمد، آية )2(
 .33-32نقد وتوجيه، ص، العربيفي النحو : ، المخزومي انظر)3(
 .81ص، 1929،  للغة العربية، مطبعة السماƟالتطور النحوي:  برجشتراسر)4(
 .81، صنفسهالمرجع )5(
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 االسمية باحثا لغويا معنيا بأصول التراكيب وتطورها، فقد رأى أن الجملةوصفه وب

ومبهمة من جهة .. كثيرة االستعمال في اللغات السامية بوجه عام، وأنها مبهمة األوقات

كانت الجملة االسمية المحضة من أقدم تركيبات «... طبيعة العالقة بين المبتدأ والخبر

اللغات، والعربية مع احتوائها على وسائط التخصيص والتعيين، قد حافظت على هذا 

، وقد وجد بين نحاتنا من عد الجملة االسمية أصال للجملة )1(»ي المبهم أيضاالتركيب األول

ألن االسم بسيط والفعل مركب، والبسيط مقدم على المركب، فالجملة « :قائالالفعلية 

  .)2(»...االسمية يجب أن تكون أقدم من الجملة الفعلية

الكالم «:قول في»الجملة«و» الكالم«ونجد الدكتور ريمون طحان يعرف كال من 

الصورة :  والجملة هي،ما تركب من مجموعة متناسقة من المفردات لها معنى مفيد: هو

اللفظية الصغرى أو الوحدة الكتابية الدنيا للقول أو الكالم الموضوع للفهم واإلفهام، وهي 

تبين أن صورة ذهنية كانت قد تألفت أجزاؤها في ذهن المتكلم الذي سعى لنقلها حسب 

عينة وأساليب شائعة إلى ذهن السامع، وال يكون الكالم تاما والجملة مفيدة إال إذا قواعد م

روعيت فيهما شروط خاصة، منها ما يعود إلى المنطق ومنها ما يعود إلى متطلبات اللغة 

  .)3(»وقيودها

كما ذهب إلى أن الجملة من الناحية الداللية هي أقل قدر من الكالم، ومن الناحية 

المسند والمسند إليه واإلسناد، وقد تضاف : تتركب من ثالثة عناصر أساسية هيالتركيبية 

عناصر أخرى إلى العناصر األساسية الثالثة، وذلك عند عدم اكتفاء العملية اإلسنادية 

  .)4(بذاتها وتطلبها عنصرŅا آخر يكملها كالمفعول مثال

 في تركيب الجملة على شرطا أساسيا ثالثا" اإلسناد"د والدكتور في هذا التعريف يع

من عدم وجوده في الظاهر وإنما هو نتيجة لذلك التالزم والترابط بين عنصري ، الرغم

فهذا الترابط بينهما هو ما يعبر عنه باإلسناد، ويعد ) المسند والمسند إليه(الجملة األساسيين 

 أما في »يةالهندوأورب«بمثابة التعويض لفعل الكينونة كما هو الحال في فصيلة اللغات 

  .)5 (اللغة العربية فهو غير ظاهر وتعبر عنه فيها العملية اإلسنادية

                                                 
 .81المرجع السابق، ص)1(
 . 47-46، ص 1، ج1985، 3، التفسير الكبير، در الفكر، ط)محمد بن عمر بن الحسين(الرازي :  انظر)2(
 .44، ص 2، ج1981ت، الدكتور ريمون طحان، األلسنية العربية، بيرو )3(
 .نفسهالمرجع )4(
 . بتصرف قليل33-32-31مهدي المخزومي، في النحو العربي، نقد وتوجيه، ص . د )5(
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واشتراط اإلسناد وكونه جزءا أساسيا في الجملة أو الكالم ليس بجديد في نحونا 

من قال به واشترطه في الكالم من النحاة –فقد وجد منذ بداية الدرس النحوي ، العربي

 كما عدوه رابطة على غرار ما فعل الرضى -ءاألوائل والمتأخرين على حد سوا

أي : وذلك ألن أحد أجزاء الكالم هو الحكم... «:االسترباذى شارƟ الكافية، حيث قال

  .)1(»مسند ومسند إليه: اإلسناد الذي هو رابطة، والبد له من طرفين

أما فندريس فقد قرن بين الجملة والصورة اللفظية، والصورة اللفظية عنده 

، وال خالف بين )2(»رة التي أعطاها الفكر وفقا للعوائد اللغوية المكتسبةالصو«:هي

الصورة اللفظية والجملة، إال أن الجملة حقيقة مشخصة لذا فهي معرضة لكل العوارض 

التي يستلزمها التحقق الواقعي، فالخزاف الذي يضع في فرنه فنجانا من الخزف ال يمكنه 

ألنه يخشى دائما من نار عادية ، عليها بعد الحريقأن يقطع بالنتيجة التي سوف يحصل 

تحيل الطين فحما، أو من نار ضعيفة ال تقوى على إبراز اللون، كذلك الصورة اللفظية، 

حداث ǖوقد حضرت في المراكز العصبية ال تستطيع المرور باألعضاء دون التعرض ل

آه «:Ɵ قائالافص ر عامدأتخيل جاراŹ لي وخزني غي« :ثم يضرب مثال توضيحيا لذلك قائال

من اليسير أن تستعيد تتابع األفعال التي تمت، فهناك  «: ثم يشرƟ ذلك فيقول»لقد وخزتني

إحساس بالوخزة نقل إلى المراكز العصبية، واستدعاء مفاجƐ لصورة لفظية ترجمت على 

 الوخزة الفور في اللغة بالجملة اآلنفة الذكر، وكان التتابع من السرعة بحيث تبعت الصيحة

مباشرة، وتختلف الصورة اللفظية في لغة ليس فيها أفعال متعدية أو تعبر عن الحدث في 

، واختالف الصورة اللفظية كثيرا ما يكون » منكƷودأنا مل«: صيغة الفعل المبني للمجهول

ويرى فندريس أن الصورة اللفظية يعرض لها ما . االختالف الوحيد الموجود بين اللغات

 فإن الصورة »آه لقد وخزتني«إذا نطقت الجملة السابقة : جزائها، فمثاليغير بعض أ

لم تتحقق إال تحققا ناقصا، فهذا الخطأ قد عرض في التنفيذ، أنها اللفظية هنا لم تتغير، و

  .)3(ويرى أن الصورة اللفظية والجملة كلتيهما تتألفان من عناصر واحدة هي الكلمات

لفظية عند فندريس هي تلك الصورة التي يؤلفها أن الصورة ال: وبوسعنا أن نقول

ما يمثل ، العقل، أي هي النظام المخزون في عقل الجماعة اللغوية الذي يستمد منه المتكلم

                                                 
 .8، ص1، ج1973منشورات جامعة قاريونس، ليبيا، : ) ه688ùرضي الدين محمد بن الحسين، ت  ( الرضى)1(
 .102صي، والدكتور محمد القصاص، المكتبة النجلومصرية، ترجمة عبد الحميد الدواخلاللغة، : )فندريس. ج (فندريس )2(
 .103 -102 -101ص، نفسهالمرجع )3(
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  .رد فعل لغويا في المواقف المختلفة

والجملة هي الصورة اللفظية المنطوقة، أو هي التنفيذ العملي للصورة الذهنية، لذا 

بالصيغة التي يعبر بها عن الصورة اللفظية والتي تſدرك بواسطة «يعرف فندريس الجملة 

 والجملة هي عنصر الكالم األساسي، فبالجمل يتبادل المتكلمان الحديث بينهما، »األصوات

وبالجمل نحصل لغتنا، وبالجمل نتكلم، وبالجمل نفكر أيضا، ومن أجل هذا يمكن أن تكون 

فهي «جملة تقبل بمرونتها أكثر العبارات تنوعا الصورة اللفظية شديدة التعقيد، لكن ال

  .»عنصر مطاط

 كل »صه« و»وأسفاه« و»ال« و»تعال«: وبعض الجمل يتألف من كلمة واحدة

  .)1(واحدة من هذه الكلمات تؤدي معنى كامالŹ يكتفي بنفسه

التعبير عن عدد ما من : أوال: وكل جملة تشتمل على نوعين من العناصر المتميزة

اإلشارة إلى بعض العالقات التي بين هذه األفكار، : لتي تمثل أفكارا، وثانياالمعاني ا

 ففي ذهني فكرة الحصان وفكرة الجري، »الحصان يجري«فإذا قلت : ويوضح هذا قائال

 وقد سمى فندريس »الحصان يجري«وقد جمعت بين االثنين في هذا اإلثبات الذي هو 

 وهي تلك العناصر اللغوية التي تعبر عن »دوال الماهية«النوع األول من العناصر 

 النوع ىماهيات التصورات، ففي المثال المشار إليه ماهية الحصان وماهية الجري، وسم

 وهي العناصر التي تعبر عن النسب التي »دوال النسبة«الثاني من عناصر تأليف الجملة 

صوت أو (نصر صوتي يقيمها العقل بين دوال الماهية، ودوال النسبة في غالب األحيان ع

يشير إلى النسب النحوية التي تربط األفكار الموجودة في الجملة  )مقطع أو عدة مقاطع

وقد أكد فندريس أنه يجب أن نأخذ األحداث كما يقدمها لنا الكالم، أي أن . بعضها ببعض

  .)2(ننظر إلى الصورة اللفظية في نفس الصورة التي تظهر عليها في الكالم

منشأĄ وتحققا وتأليفŹا، وصورها اللفظية، «:  هذا عن الجملةوحديث فندريس

ي يراد تحقيقه بها غاية في الدقة والوضوƟ والكمال، وإن كان قد شاركه فيه ذوالغرض ال

من النحاة المتأخرين، وأستاذنا ، )4(والزمخشري، )3(في بعض الجوانب كل من ابن جنى

                                                 
 .101نفس المرجع السابق، ص  )1(
 .105-104ص: نفسهالمرجع )2(
 .1/17الخصائص، : ابن جني )3(
 .1/6المفصل : الزمخشري )4(
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  .)1 ( المحدثينمن النحاة) رحمه اهللا(الدكتور مهدي المخزومي 

أما فيما يتعلق بتقسيم الجملة، فإن فندريس يقرر أن جميع اللغات تتفق في التمييز 

بين الجملة االسمية والفعلية، حتى تلك اللغات التي ال تشمل على صيغة متميزة لكل من 

    .)2 (االسم والفعل

  :وأقسام الجملة عنده ثالثة

ا عن الحدث مسند إلى زمن منظور إليه يعبر به"الجملة الفعلية وهي التي : أوال

فموضوع ...إلى مفعول إذا لزم األمر  موجه،باعتبار مدة استغراقه منسوبا إلى فاعل

ويمكن أن تتكون هذه » ...أن تأمر بحدث أو تقرر حدثا أو أن تتخيل حدثا «الجملة الفعلية

د هذا العالم اللغوي ، ولما كان التقسيم عن»قالوا« أو »خذ«: الجملة من كلمة واحدة، مثل

غير قائم على الشكل وإنما على مضمون الجملة، فقد رأى أن الجملة الفعلية قد تكون 

.. »سكوت« أو »نار«:  فعندما نقول»اسم«مؤلفة من كلمة واحدة وهذه الكلمة الواحدة 

وال يعبر عن الحدث ، »تعالوا« أو »خذ«: بتنفيذ حدث بالضبط كما لو كنا نقولنقوم ترانا 

  .)3(» الفعلرفي اللغة المنطقية غي

فهي تعبر عن «الجملة االسمية، وهي تختلف كل االختالف عن الفعلية : ƙانيøا

والجملة االسمية .. البيت جديد، الغذاء حاضر، الدخول على اليمين: نسبة صفة إلى شيء

  .»المسند والمسند إليه، وكالهما من فصيلة االسم: تتضمن طرفين

االسمية الفعلية، وهي التي تجمع بين خصائص النوعين السابقين، الجملة : ƙالøƙا

وهي في الواقع جمل اسمية، غير أنه أدخل فيها فعل، وعلى العكس من ذلك جمل فعلية 

 بدال »إنه يكون لي رأي«: اسمية، وهي التي يستعاض فيها عن الفعل بعبارة اسمية مثل

  .)4 ()أرى(من 

محاكمة فندريس على اتجاهه، هذا الذي اتبعه في وهنا البد لنا من وقفة نقفها ل

الصورة «نحن على اتفاق تام معه بخصوص كون فكرة  «:محاولته تصنيف الجملة فنقول

 مطابقة للجملة، وقد تحدث بعض العوارض الحقيقية -كما قرر- يجب أن تكون »اللفظية

اوزها، بحيث يوجد هناك  تنفيذا تاما، ولكنها ال تتج»الصورة اللفظية«التي تنقص من تنفيذ 

                                                 
 .31نقد وتوجيه، ص، النحو العربيالمخزومي، .د:  انظر)1(
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تفاوت كبير بين الصورة اللفظية والجملة، بيد أننا إذا حاولنا تطبيق مبدأ المضمون الذي 

اعتمد عليه في تقسيم الجملة، فسوف نلغي جانبا مهما ينبغي أن يكون هو األساس في 

التقسيم، طالما أن فندريس يعول في التقسيم على جانب مضمون الجملة وحده ويهمل 

، »األسد«، »خالد يقوم«، »يقوم خالد«: انب الشكل، ومن ثم تصبح مثل هذه الجملج

، كل هذه الجمل وما شاكلها ال تكون إال »صبرا في مجال الموت صبرا«، »الخير الخير«

جمال فعلية، ضرورة أنها تعبر عن الحدث، والتعبير عن الحدث ال يكون إال باألفعال كما 

ية إال كل جملة مؤلفة من مبتدأ وخبر، والبد أن يكون الخبر قال، ثم ال يكون جملة اسم

الغذاء «، »البيت جديد«: اسما ال شبهة للحدث فيه، كما في األمثلة التي ذكرها

بن هشام ذات ا، أما الجملة االسمية الفعلية فقريبة من الجملة التي سماها »...حاضر

لى خلط والتباس بين الجمل نتيجة الفعلية االسمية يؤدي تصنيفها إالجمل و، )1(الوجهين

: ألن، االعتماد على المضمون وحده في تقسيم الجمل، لذا فنحن على خالف معه في هذا

 على أساس من االعتبارين مجتمعين، فيبنى -بين الجمل–أمثل الطرق أن يتم التفريق «

  .)2(»على طائفة من المباني، ومعها جنبا إلى جنب فال تنفك عنها طائفة من المعاني

كما ال : فالبد من اعتبار المضمون والشكل كليهما وجعله األساس في تقسيم الجملة

نتابع فندريس في اعتبار الصورة اللفظية هي األساس في تصنيف الجمل، وإنما نتابعه 

 معبرة عن معنى يحسن السكوت -الصورة اللفظية–ونتفق معه في ذلك من حيث كونها 

 مؤلفة من كلمة واحدة من غير ما لجوء إلى تقدير شيء أو عليه، ولو كانت تلك الصورة

 ùهو الذي جر النحاة القدماء إلى »الصورة اللفظية«افتراضه، وهذا الذي سماه فندريس ب 

، وذلك باهتمامهم بالجانب الشكلي )3(»ارتكاب ما تهمهم به نفر من الدارسين المحدثين

 عندهم تعبير عن صورة لفظية » عبد اهللايا«وحده في دراستهم الجملة وتصنيفها، فعبارة 

 وبذلك يكونون قد عاملوا الجملة المنطوقة معاملة »أنادي عبد اهللا« أو »أدعو عبد اهللا«هي 

أنادي عبد « إنشاء، وعبارة »يا عبد اهللا«الصورة الذهنية، وشتان ما بينهما، ألن عبارة 

  ... مدلول اإلخبار إخبار بوقوع النداء، وواضح أن مدلول اإلنشاء غير»اهللا

                                                 
 .499المغنى، ص: ابن هشام )1(
 .87، ص1973معناها ومبناها، الهيأة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، اللغة العربية : تمام حسان. د)2(
 .37نقد وتوجيه، ص، في النحو العربي: ، د مهدي المخزومي انظر)3(
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ولم يشر إليه عند ، والمالحظ أن فندريس لم يشترط اإلسناد عند تعريفه الجملة

وإنما اكتفى باشتراط كون الصورة اللفظية للجملة مطابقة لصورتها ، تعرضه ألقسامها

الذهنية، عكس ما فعل النحاة القدماء، وكثير من الدارسين المحدثين الذين ذهبوا إلى 

 »صه«سناد في الجملة، وهو يعترف بالجملة المكونة من كلمة واحدة مثل اشتراط اإل

ألن كل واحدة من هذه الكلمات تؤدي معنى كامال يكتفي بنفسه من غير ما ... »تعال«و

  .حاجة إلى تأويل أو تقدير

 بالدراسة الدكتور عبد »الجملة العربية«ومن الدارسين المحدثين الذين تناولوا 

 أو »الحدث اللغوي«هل يقصد بها : لذي بدأ بتحديد داللة الجملة، وتساءلالرحمان أيوب ا

،  الذي تأتي على مثاله األحداث اللغوية، ورأى أن من األهمية بمكان»النموذج التركيبي«

التمييز بين هذين األمرين تمييزا كامال حتى ال يحدث خلط بين المثال والواقع، ألن علم 

كيبية، وجميع التأويالت النحوية تفسير لواقع الجملة، أي للحدث علم النماذج التر:النحو هو

 النحو بل بعلم المعاني الذي هو تفسير لمعاني األحداث ماللغوي، وهي بهذا ال تتصل بعل

  :اللغوية الواقعية من ناحية والنماذج التركيبية من ناحية أخرى، فهو يقول

عدد من ، ى جانب ذلكليست الجملة مجرد مجموعة من الكلمات، بل هي إل«

Þ نموذج لتركيب الكلمات »هل قال«النماذج التركيبية المتداخلة، ففي الجملة الواحدة مثل 

ونموذج ) نغم مرتفع هابط+نغم متوسط(ونموذج للنغم هو ) فعل ماض+أداة استفهام(هو 

افة وتطبيق هذا العدد من النماذج المجتمعة باإلض. الƣ...)نبر شديد+نبر خفيف(للنبر هو 

إلى النطق بالكلمات، هو ما يكون الجملة الواقعية التي تفيد فائدة يحسن السكوت عليها، 

يصح أن تنطق بحيث تفيد النداء، كما يصح أن تنطق بشكل آخر يفيد ) محمد(وكلمة 

اإلخبار والتعجب أو االستفهام، والفرق بينهما في حالة وأخرى ينحصر في الفرق بين 

والبد لدراسة قواعد لغة من .  التي يستعملها المتكلم عند النطق بهانماذج النبر أو النغم

. )1(»اللغات من دراسة هذه النماذج التركيبية المتداخلة لكل نوع من أنواع الجمل فيها

 ùقرائن الجملة«وهذا الذي أشار إليه الدكتور أيوب هنا هو الذي اصطلح على تسميته ب«.  

ساس اإلسناد فيها وعدمه إلى نوعين وقسم الدكتور أيوب الجملة على أ

إسنادية، وغير إسنادية، والجمل اإلسنادية : فعندنا أن الجمل في العربية نوعان«:قائال

                                                 
، 1957مكتبة األنجلومùصرية، القùاهرة،      دراسات نقدية في النحو العربي،      ،  )عبد الرحمن أيوب  . د(أيوب  انظر،   )1(

 .127، 126ص



 28

جملة النداء، :  اإلسنادية فهير  أما الجمل غي؛الجمل االسمية والجمل الفعلية: تنحصر في

ر من الجمل الفعلية ال يمكن أن تعتب) الثالث(وجملة نعم وبئس، وجملة التعجب، وهذه 

، ونحن نوافق الدكتور على هذا التقسيم لكونه )1(»لمجرد تأويل النحاة لها بعبارات فعلية

  . من واقع اللغةاتقسيما نابع

 بالدراسة أستاذنا الدكتور »الجملة العربية«ومن النحاة المحدثين الذين تناولوا 

جديدا للجملة فعرفها بأنها قدم تصورا ي وقد حاول أن -)رحمه اهللا(مهدي المخزومي 

الوحدة «وبأنها ، )2(»الصورة اللفظية الصغرى للكالم المفيد في أية لغة من اللغات«

، واعتمادا منه على فهمه هذا للجملة تصدى لمناقشة ابن هشام في )3(»الكالمية الصغرى

ألن النداء أسلوب خاص يؤدي وظيفته «بعض ما عرض له من الجمل كأسلوب النداء، 

، وعلى الرغم من )4(»مركب لفظي خاص، وله داللة خاصة يحس بها المتكلم والسامعب

ه داستقالل هذا األسلوب بأداء معنى معين خاص مستقل بنفسه، فإن الدكتور مهدي لم يع

، )5(»كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه« بعضهم بأنها هاالقدماء حين عرفعده جملة كما 

، وال جمùلة غير إسناديùة كما سماه الدكتور عبد )6(شتراسرجوال شبه جملة كما سماه بر

 إنما تقوم على أساس من إسناد يؤدي -في نظره-ألن الجمل «، وذلك )7(الرحمان أيوب

على مثل ذلك األساس، وال يؤدي ) يا عبد اهللا(إلى إحداث فكرة تامة، وال يقوم مثل قولهم 

عدو وأن يكون أداة تنبيه ولفت نظر المنادي وال يا عبد اهللا ال ي: مثل تلك الفكرة، وألن مثل

) أال(يختلف عن أمثاله من األدوات التي تؤدي ما يؤديه مثل هذا التعبير من وظيفة مثل 

التي للتنبيه أيضا وغيرهما، إال في أنه مركب لفظي ال يرتفع إلى ) ها(التي للتنبيه، و

  .)8(»منزلة الجملة، وال يصح تسميته بالجملة أيضا

 مقوما من مقومات الجملة، »اإلسناد«كذا نجد أستاذنا المخزومي قد اشترط وه

 حيث »المركب اللفظي« كالنداء الذي سماه »أسلوب خاص«فالتركيب الذي ال إسناد فيه 

إن النداء ليس جملة فعلية، وال جملة غير : وخالصة القول «:قال بخصوصه ما نصه
                                                 

 .نفسه المرجع )1(
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ء األصوات، يستخدم إلبالƷ المنادى حاجة، أو إسنادية وإنما هو مركب لفظي بمنزلة أسما

  .»لدعوته إلى إغاثة أو نصرة أو نحو ذلك

ونحن نوافق األستاذ تمام الموافقة على عدم اعتبار النداء جملة فعلية على تقدير 

أنادي عبد اهللا، مغاير : قولنا«بمعنى أنادي كما فعل بعض النحاة القدماء، وذلك ألن ) يا(

ا يا عبد اهللا، ألن األول كالم محتمل للتصديق والتكذيب، وقولنا يا عبد اهللا في المداول لقولن

  .)1(»ال يحتملهما

وعلى أساس هذا الفرق ال يمكن تسمية النداء جملة فعلية، أما بخصوص عدم 

فذلك مسألة اصطالƟ، وال .. »المركب اللفظي«تسميته بجملة غير إسنادية، وتسميته 

 بشبه الجملة »أسلوب النداء«ونحن ال نمانع في تسمية . المشاحة في االصطالƟ كما يق

كما سماه برجشتراسر أو بجملة غير إسنادية كما سماه الدكتور عبد الرحمان أيوب، طالما 

  .أن النداء تركيب مستقل بنفسه ويؤدي معنى تاما يحسن السكوت عليه

ئي المشهور الذي أما تقسيم الجملة، فقد التزم الدكتور المخزومي بالتقسيم الثنا

الجملة االسمية والجملة الفعلية، بناء على فكرة اإلسناد : يرجعها إلى نوعين أساسيين هما

  .)2(التي ال تتحقق إال في االسم والفعل وما شابههما

قال بعد انتقاده النحاة القدماء في تحديدهم الجملة االسمية والفعلية، ووصف هذا 

في أنهم « وتتمثل السذاجة »على أساس من التفريق اللفظيتحديد ساذج يقوم «التحديد بأنه 

، ألن الجملة الفعلية » جملة اسمية وهو يعدها جملة فعلية»البدر طلع«عدوا جملة مثل 

   )3(»الجملة التي يدل فيها المسند على التجدد أو التي يكون فيها المسند فعال«عنده هي 

تعسف وارتباك، وتمشيا مع ما ومن أجل تصحيح ما وقع فيه القدماء من «:قال–

الفعلية واالسمية، وأن الجملة يقتضيه األسلوب اللغوي، يحسن بنا أن نعيد النظر في تحديد 

نحاول الوصول إلى تفريق يŃدخل في كال القسمين ما هو منه، ويخرج من كليهما ما ليس 

  : ثم حدد الجملة الفعلية قائال»منه

دل فيها المسند على التجدد، أو التي يتصف فيها الجملة الفعلية، هي الجملة التي ي«

ألن ، المسند إليه بالمسند اتصافا متجددا، وبعبارة أوضح، هي التي يكون فيها المسند فعال

                                                 
 . 47-46، ص1، المجلدالتفسير الكبير: الرازيانظال،  )1(
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يص عند ذكر أحوال لخالداللة على التجدد إنما تستمد من األفعال وحدها، وقد جاء في الت

بأحد األزمنة الثالثة على أخصر وجه، مع  فعال فللتقييد -يعني المسند–أما كونه «: المسند

  . )1(»إفادة التجديد

إن موضوع االسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن «: وقال الجرجاني

يقتضي تجدده شيئا بعد شيءĆ، وأما الفعل فموضوع على أن يقتضي تجدد المعنى المثبت 

، »عمرو قصير«، و»زيد طويل«:به شيئĄا فشيئĄا، بل يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك

هاهنا إلى أن نجعل الطول أو القصر يتجدد ويحدث، بل توجبها وتثبتها  فكما ال نقصد

 ألكثر من »زيد منطلق«وتقضي بوجودها على اإلطالق، كذلك ال تتعرض في قولك 

» زيد هو ذا ينطلق«: فإذا قلت، وأما الفعل فإنه يقصد فيه إلى ذلك. إثبات االنطالق لزيد

وإن شئت أن تحس الفرق ، وجعلته يزاوله، فقد زعمت أن االنطالق يقع منه جزءŅا فجزءŅا

  : فتأمل هذا البيت، بينهما من حيث يلطف

  )2(».... لكن يمر عǂيها وهو منƼǂƯ∴ال يƉلف الدرهǃ المضروƒ صرŉتنا 

على فهي التي يدل فيها المسند : أما الجملة االسمية«:ثم حدد الجملة االسمية قائال

الدوام والثبوت، أو التي يتصف فيها المسند إليه بالمسند، اتصافا ثابتا غير متجدد، أو 

  ...هي التي يكون فيها المسند اسما: بعبارة أوضح

طلع البدر، والبدر طلع، جملة فعلية، أما األولى : ومعنى هذا أن كال من قولنا

ما الثانية فاسمية في نظر القدماء، وليس لنا خالف فيها مع القدماء، وأواضح، فاألمر فيها 

وفعلية في نظرنا، ألنه لم يطرأ عليها جديد إال تقديم المسند إليه فيها، وتقديم المسنŽد إليه ال 

  .)3(»يغير من طبيعة الجملة ألنه إنما قدم لالهتمام به

أن الفاعل يجوز أن يتقدم على فعله، وقد قال بهذا الكوفيون : وهو يريد بكالمه

أن الجملة : من البصريين حين قرروا) سعيد بن مسعدة(هم عليه األخفƫ األوسط ووافق

زيد قام «: التي تقدم فيها المسند إليه في الجملة الفعلية هي فعلية وذلك في نحو قولهم

 كما أنه لم يمانع بعض النحاة من غير الكوفيين في اعتبار الجملة فعلية في المثال »أبوه

 قبل االسم المبدوء به، ومن هؤالء المبرد، وابن مالك، »فعل«ير المذكور، على شرط تقد
                                                 

في علوم البالغة، شرƟ وتعليùق عبùد الùرحمن          تلخيص  ال: )جالل الدين محمد بن عبد الرحمن      ( الخطيب القزويني  )1(
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بن هشام فقد رجح فعلية الجملة المعطوفة االنحاة فقد قالوا باسميتها، وأما من أما الجمهور 

بين الجمليتين ) في الفعلية(وذلك لتحقيق التناسب " قعد عمرو وزيد قام: "في نحو

    .)1(جب ذلكالمتعاطفتين، وهو أمر الزم عند من يو

جملة فعلية، ) البدر طلع(ونحن نوافق النحاة الكوفيين ونرى رأيهم في أن جملة 

وأن االسم المتقدم فيها فاعل للفعل المذكور بعده، وتقديم بعض مكونات الجملة على بعض 

أمر يصححه واقع اللغة ويقرره في أكثر من مثال واحد سواء أكان المقدم من العناصر 

ا أم من العناصر المتممة لها، ونخالف تمام المخالفة كال من المبرد ومن اتبعه األساسية فيه

  :في القول باسمية الجملة المشار إليها ألن ذلك يدفعنا إلى

اعتبار االسم المتقدم مبتدأ ال فاعال، وإذا أصبح مبتدأ خال الفعل من الفاعل، وعندئذ 

عود على المبتدأ، ويدفعنا إلى اعتبار يضطر الدارس إلى تقدير فاعل، وقد قدروه ضميرا ي

هذه الجملة البسيطة مركبة ألنها صارت بموجب هذا االعتبار وذلك التقدير مكونة من 

جملتين المسند إليه في األولى هو البدر، والمسند إليه في الثانية هو الضمير العائد على 

مبتدأ إلى كونه فاعال متى فنحوله من كونه إليه، المبتدأ، ويدفعنا إلى الرجوع مرة ثانية 

في الشرط ال ) إذا( ألن »إذا البدر طلع«: كأن يقال، دخلت عليه أداة من أدوات الشرط

ولكن ال للفعل الملفوظ به، وإنما هو فاعل ،  حينئذ فاعالريليها إال جملة فعلية، ويكون البد

ال يذكر في حال للفعل الذي يدل عليه الفعل الملفوظ به، ويكون هذا الفعل واجب الحذف 

لكان هذا الكالم من سخف القول ، كان كذا وكذا، »إذا طلع البدر طلع«: ولو ذكر فقيل

ومرذوله، وال ريب أن اللغة العربية الفصحى الجميلة ودارسيها الراغبين في تحصيلها هم 

 جميعا في غنى تام، عن هذه العمليات الذهنية المعقدة العقيمة التي لم تكد توضح معنى وال

طلع البدر نفسها، ولم يطرأ : فإن جملة البدر طلع، هي الجملة الفعلية: فسرت أسلوبا وإال

عليها تغيير سوى تقديم المسند إليه المسمى في الجملة الفعلية فاعال، ولكن النحاة وعلى 

رأسهم المبرد منعوا تقديم الفاعل، وعابوا على من يرى جواز تقديمه وأمعنوا في العيب 

ياه بالجهل بالعربية، أو بإفساد النحو، وقد ذهبوا في تعليل منع تقديم الفاعل متهمين إ

                                                 
نصاف فùي مùسائل الخùالف،       إلا):أبو البركات (ابن األنباري   : ، وانظر 497-496، ص المغني: ابن هشام :  انظر )1(

 .  620-615ص، 2، ج1961، 4المكتبة التجارية الكبرى، ط
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، لم يملها عليهم سوى منهجهم العقلي الذي اعتمدوه في الدرس النحوي، )1(مذاهب شتى

وهو منهج غريب ليس من طبيعة اللغة في شيء، وبذلك أبعدوا الدراسة النحوية عن جو 

  .)2(البحث اللغوي

فعلية يŃغنينا عن تقدير ضمير، كما يغنينا عن كل ) البدر طلع(ملة فالقول بأن ج

تأويل وتقدير، أيضا عند اقتران الجملة بأداة الشرط، ألن الجملة ما تزال على حالها فعلية، 

  .وإن تقدم المسند إليه فيها، وبهذا نتجنب الوقوع في تأويالت وتقديرات ال فائدة منها

ف في طبيعتها وداللتها اللغوية عن الجملة الفعلية، ومادامت الجملة االسمية تختل

فإنه ينبغي أن نفرق بين المسند إليه في األولى والمسند إليه في الثانية، فنسمي األول مبتدأ 

  . )3(»...ونسمي الثاني فاعال سواء أكان الفعل مبنيا للمعلوم أم مبنيا للمجهول

مفهوم الجملة العربية، : وهذا الذي ذكره الدكتور مهدي المخزومي بخصوص

على –تباعه عند تصنيفها، ووجوب تحديد الجملة االسمية والفعلية اوالمبدأ الواجب 

هذا كله مستقى من ..  تحديدا قائما على مالحظة المدلول اللغوي لكل منهما-الخصوص

 آراء النحاة القدماء والمتأخرين ومن مالحظات عدد من النحاة المحدثين الذين أشرنا آنفا

  .إلى طائفة منهم وذلك أثناء تناولهم للجملة العربية بالدراسة

ولعل أوفى وأدق وأوضح ما قيل في الفرق بين الجملة الفعلية واالسمية في المعنى 

  : حين قال ما نصه- »دالئل اإلعجاز«هو ما قاله وشرحه لنا صاحب -

غير المشعر إن كان الغرض من اإلخبار اإلثبات المطلق : وإذا عرفت ذلك فنقول«

وَآْلُبُهْم َباِسٌط ِذَراَعْيــِه [:بزمان، وجب أن يكون اإلخبار باالسم كقوله تعالى

،ألنه ليس الغرض إال إثبات البسط، فأما تعريف زمان ذلك فليس بمقصود، )4(]ِباْلَوِصيــِد

ه وأما إذا كان الغرض من اإلخبار اإلشعار بزمان ذلك الثبوت، فالصالح له هو الفعل كقول

فإن تمام المقصود ال يحصل ، )5(]  اِهللا َيْرُزُقُكْم ِمَن السََّماِءَهْل ِمْن َخاِلٍق َغْيرَُ [: تعالى

 ألن )6(» معطيا للرزق، بل بكونه معطيا للرزق في كل حين وأوانĆاŶ"بمجرد كونه 

                                                 
: ؛ والمبùرد  74 ص ، ؛ وشرƟ المفùصل    36-35ص) العربيةأسرار  (أبو البركات ابن األنباري في      :  انظر في ذلك   )1(

 ".باب الفعل والفاعل"األلفيùة، : ؛ وابن مالك4/128المقتضب ج
 .43نقد وتوجيه، ص،النحو العربي: مهدي المخزومي. د )2(
 .44نقد وتوجيه، ص، النحو العربيفي : المخزومي. د )3(
 .18:  سورة الكهùف، آيùة)4(
 .3:  سورة فùاطر، آيùة)5(
 .156دالئل اإلعجاز، ص:  عبد القاهر الجرجاني)6(
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... انهاوأما الفعل فله داللة على الحقيقة وزم.. االسم له داللة على الحقيقة دون زمانها«

وكل ما كان زمانيا فهو متغير، والتغير مشعر بالتجدد، فإذŹا اإلخبار بالفعل يفيد أصل 

الثبوت من جهة، وكون الثابت قابال للتجدد من جهة أخرى، واالسم ال يفيد إال الثبوت 

   .)1(المطلق غير الدال على زمان
دلى بها كل من وال شك أن هذه المجموعة من اآلراء والمالحظات التي قدمها وأ

النحاة القدماء والمحدثين والتي عرضها الدكتور المخزومي، جميعها جديرة باالهتمام، 

ألنها أكثر انسجاما مع واقع اللغة لكونها ال تقتصر على الجانب الشكلي للتراكيب اللغوية، 

 وإنما تتعداها إلى الجانب المعنوي الذي يبرز العالقات بين عناصر الجملة وترابطها،

 في واقع الدراسة للجملة العربية فإنها فذومتى قدر لكل أولئك المالحظات واآلراء أن تن

ستسهم في إيجاد حل لكثير من التعقيدات واإلشكاالت التي أثقلت ومازالت تثقل كاهل 

الجملة العربية، كما أنها سوف تسهم في إعطاء تصور جديد لها في الشكل والمضمون 

  .معŅا

ة المحدثين من رأى أن التصنيف الحالي للجملة العربية ما يزال على أن في النحا

بحاجة إلى نظرة جديدة أوسع وأعمق، ألن التصنيف يحصر الجملة العربية في الجملة 

االسمية والفعلية، وهذا أمر غير مستقطب لمختلف نماذج التركيب في الكالم العربي، كما 

  . )2(أنه غير واف بمقتضيات الواقع اللغوي

:  في العربية ثالث، تمثلهاياإلنسانالكالم إلى جانب هؤالء نفر رأوا أن صور و

الجملة : "الجملة االسمية، والفعلية، والوصفية زاعما أنه قد أضاف إلى القسمين المشهورين

، والواقع أن هذه التي أسماها بالجملة الوصفية موجودة ثابتة في الدراسة النحوية "الوصفية

االسمية والفعلية، وهي ما عرفت في : ها لم تشتهر كما اشتهرت نظيرتاها أن، بيدالعربية

 ùأو المسند إلى فاعل أو ،  المشتق الرافع لمكتفى به عن الخبر»الوصف«النحو العربي ب

Þ »أقائم زيد«:  اسم مفعول، والمعتمد على نفي أو استفهام، مثل»الوصف«نائبه متى كان 

  .  )3( سد مسد الخبر فاعال»زيد«فيعرب 

                                                 
 .156، صنفسهالمرجع )1(
 .175-174صالدار العربية للكتاب، الشرط في القرآن، : المسدي عبد السالم، ومحمد الهادي الطرابلسي ، انظر)2(
 .83، ص2، ط1939، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، طبعة الحلبي، القاهرة، األلفية، شرƟ األشمولي على نظر ا)3(
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 تقدم الجملة الوصفية نفي أو استفهام صارت جملة أصيلة، حيث نجد جملة ىومت

، وإذا تقدمها مبتدأ أو موصوف فإنها تبدو »أيقوم زيد«تضاهي جملة – مثال »أقائم زيد«

 »زيد قائم أبوه« من جملة »قائم أبوه«وفي صورة الجملة الفرعية، وذلك في مثل جملة 

 وبهذا الشرƟ والتحليل زعم هذا »زيد يقوم أبوه«ر الذي لجملة كما أن لها نفس المظه

الجملة «الدارس أنه كشف وأضاف نوعا ثالثا إلى أنواع الجملة العربية، فأسماه 

  .)1(»الوصفية

والحق أن هذا النوع من الجمل موجود في العربية لم يجهله أئمة النحو بل عرفوه 

 ùلمسند إلى فاعل أو نائبه سد مسد الخبر، الوصف المشتق ا«واصطلحوا على تسميته ب

 كما لم يجهلوا أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل المضارع »والمعتمد على نفي أو استفهام

  . )2(ويجري مجراه في العمل والمعنى

أنه نوع منها : وقصارى القول ومنتهاه بشأن هذا النوع من الجمل في العربية هو

لفعلية، األمر جعله مصدر خالف بين نحاة البصرة يتنازعه كل من الجملة االسمية وا

 من قبيل الجملة االسمية، اعتبرها نحاة -من نحاة البصر–والكوفة، فبينما عدها ابن هشام 

عناه كما كان األمر فيما م، و)3(الكوفة من الجملة الفعلية، ألن الوصف عندهم بمنزلة الفعل

ا، كان مرة وصفا مشتقا ومرة فعال،  التي قدروا لها محذوف»الجملة الظرفية«ùسمي ب

فكان أن غلبت عليها االسمية حينا والفعلية حينا آخر، وصارت في منزلة وسطى بين 

  ).الجملة االسمية والجملة الفعلية(النوعين المشهورين 

الجملة « و»الجملة الوصفية«بإمكان رد كل من : والمحققون من النحاة القدماء قالوا

 االسمية وحدها، وبذلك تصبح الجملة العربية محصورة في الجملة  إلى الجملة»الظرفية

  :االسمية والفعلية، وال حاجة إلضافة قسم آخر إليهما، وبيان ذلك هو

سواء أتقدم عليه نفي ، أن الوصف المتقدم على االسم قائم مقام الفعل عند الكوفيين-

ابن هشام قسما ثالثا من أقسام ألن الجملة الظرفية التي عدها «و. أو استفهام أم لم يتقدم

الجملة مستقال بنفسه، إن كان الظرف فيها معتمدا فجدير بها أن تكون من قبيل الجملة 

الفعلية باتفاق النحويين البصريين، وإن لم يكن معتمدŅا لزم أن تكون من قبيل الجملة 

                                                 
 .159ص، )1978تونس –ندوة اللسانيات  (،إعادة وصف العربية ألسنيا: تمام حسان. د انظر)1(
 .1/78ابن يعيƫ، شرƟ المفصل،:  انظر)2(
 .40، صالمغنى:  ابن هشام)3(
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  .)1(»االسمية عندهم، فال حاجة بنا إلى تكثير األقسام

 من رأوا أن الدراسات -منهم صاحب هذا البحث–لمحدثين وهناك من النحاة ا

الخاصة بالجملة العربية قد نضجت وبلغت القمة عند البالغيين، أما النحاة فلم يعطوها 

اهتماما بالقدر الذي أعطوه للمفرد، بحيث أن دراساتهم انطلقت من دراسة المفردات 

ن النحو العربي تقعيدا ألبواب ورجعت إليها وال وظيفة عندهم إال للمفرد، ومن هنا كا

المفردات، على الرغم من كون الحاجة ماسة لدراسة أبواب الجمل، ومن هنا كانت دراسة 

النحاة تحليلية ال تركيبية، ضرورة أنها قد عنيت بمكونات التركيب أكثر من عنايتها 

نفسها، على حين تناول البالغيون الدارسون للجملة تراكيب اللغة . )2(بالتركيب نفسه

وفقا للمعاني التي تؤديها في حالتي اإلخبار والطلب، والنفي ) الجملة(فحددوا أنواعها 

واإلثبات والتقديم والتأخير، والحذف والذكر، والفصل والوصل، وما إلى ذلك مما يتعلق 

بالتراكيب الجملية في مختلف أوضاعها، فدراسة البالغيين للجملة دراسة وظيفية في 

شك أن النحو العربي أحوج ما يكون إلى أن ينسب إليه ويمزج به ذلك القسم صميمها، وال 

 ùعلى حد ما قرر عبد – ألن هذا العلم »علم المعاني«من أقسام البالغة المعروف ب

 ليس إال تطبيقا عمليا دقيقا لمعاني أصول النحو - القاهر الجرجاني في دالئل اإلعجاز

  .)3(وقواعده

Ņا لم يرتضوا المزج وال التقارب بين البالغة والنحو، على أن في الدارسين ناس

فرأوا أن ما جاء به البالغيون من دراسة تتصل بالجملة ووصلها بقسم المعاني، ليس إال 

بحثا أدبيا قائما على الذوق، وهو إن ساƷ وصح وأفاد في مادة النقد البالغي، فليس ذا 

لبحث الحديث في علم النحو مادة ال جدوى وفائدة في النحو، وأنه ال ينبغي أن يتخذ ا

  :تتجانس مع طبيعة منهجه، حيث قالوا

ا فال يصح أن يتخذ البحث الحديث في علم النحو مادة ال تتالءم مع طبيعته ذوعلى ه«  

ومنهجه، وهي مستعارة من علم آخر، كما استعار النحاة القدماء األسلوب المنطقي العقلي 

ناه على األقدمين حصل مثيله عند نفر من بńها، والذي عĉفي دراسة مادتهم النحوية فأفسدو

                                                 
 .52-51قد وتوجيه، صن،في النحو العربي: ، المخزومي انظر)1(
 .95-94دالئل اإلعجاز، ص: ، الجرجاني انظر)2(
 .95-94صالمرجع السابق،  )3(
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  .)1(»الباحثين المحدثين

فقد رأى عدد من النحاة  :أما بخصوص الكالم على اإلسناد في الجملة العربية

المحدثين استبعاد بعض أنواع الجمل، وعدم احتسابها ضمن الجمل العربية ذات العملية 

 متوفرة على اإلسناد، فهي من حيث اإلفادة مفيدة فائدة اإلسنادية، طالما أن تلك الجمل غير

  :تامة يحسن السكوت عليها، ولكنها ال تعد جمال إسنادية، وهذا النوع من الجمل تمثله

النهي : والجمل التي تخلص أفعالها إلى معنى الطلب مثل) عند بعضهم(جملة األمر -

جمل وبين المخاطب، فليست بعالقة وأما ما يوجد من عالقة بين أفعال مثل هذه ال. واألمر

إسنادية، وال يمكن أن يكون الفاعل فيها ضميرا مستترا، وأما ما يظهر فيها ويلحق بƉخرها 

المثنى والجمع والمفردة المؤنثة، والمخاطبات، فتلك العالمات ال : من عالمات في حاالت

وعية المخاطب، تعبر عن الفاعل، كما أنها ليست ضمائر وإنما هي إشارات تدل على ن

األلف، والواو، والياء، فكما ال : وهي تشبه عالمات المثنى والجمع المذكر السالم، وهي

يقال هاهنا في مثل هذه العالمات أنها ضمائر، كذلك ال يقال في مثل ما يظهر مع األفعال 

  .في الحاالت المذكورة إنه ضمائر

النداء، : لنحوية الدالة علىكما دعا ممثل وجهة النظر هذه إلى إخراج األساليب ا

وقد سبق أن وجدنا في الدارسين . )2(والمدƟ، والذم، والتعجب من الجمل الفعلية اإلسنادية

من صنف الجمل ... المحدثين للجملة من سلك هذا االتجاه فاستبعد بعض األساليب النحوية

أشباه «ت اسم وما شابهه من التراكيب الخالية من اإلسناد، مدرجا إياها تح" كالنداء"

 لعدم اقتناعه بجملية هذه التراكيب »الجمل« وامتنع من وضعها تحت مصطلح »الجمل

على الرغم من أن هذه التراكيب أو األساليب تشبه الجمل من .. لعدم توفرها على اإلسناد

   .)3 (استقاللها بنفسها وعدم احتياجها لغيرها إلتمام الفائدة: حيث

، فأفرد قسما خاصا )4(هذه أحد كبار النحاة المحدثينوقد أيد وطبق وجهة النظر 

 الذي كان يطلق على اسم الفعل »الخالفة«لمثل هذه األساليب النحوية، واستعار لها اسم 

هي  «:عند بعض النحاة، فأسماه بها، وقد صرƟ بذلك عند حديثه عن هذه األساليب قائال

ف مبني كل منها عن مباني عناصر معينة وزعها النحاة بين أقسام الكالم الختال

                                                 
 .203ص، 1966مكتبة العاني، بغداد،  الفعل زمانه وأبنيته، ، الدكتور إبراهيم السامرائي، انظر)1(
 .203، صالمرجع نفسه )2(
 .89-88في اللغة العربية معناها ومبناها، ص : تمام حسان. ؛ وأيضا د125التطور النحوي للغة العربية، ص: ، برجسشتراسرانظر )3(
 .89-88اللغة العربية معناها ومبناها، ص : تمام حسان.  د انظر)4(
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ا جميعا ماألخريات، واختالف معنى كل منها عن معانيهن، ولكنهم غفلوا عما يجمع بينه

من عناصر يرجع بعضها إلى المبنى نفسه، ويرجع بعضها اآلخر إلى المعنى، فهي جميعا 

 تستعمل في امستعصية عن الدخول في جدول إسنادي أو تصريفي ما، وهي جميع

، وتلك AFFECT: F.LANGAGE: فصاحي اإلنشائي التأثيري المسمىاألسلوب اإل

اإلخالة، والصوت، والتعجب، والمدƟ، والذم، وربما ألحقنا بها على المستوى النحوي : هي

ة، واالستغاثة، والنداء، وقد استعرت اسم الخالفة ألدل بكالند: ال الصرفي، أساليب أخرى

  .)1(»بها على هذه العبارات

علق بالجملة من حيث البساطة والتركيب، ومن حيث كونها صغرى وأما ما يت

كما اصطلح عليها النحاة، فإن من النحاة المحدثين من ارتضى تقسيم النحاة لها –وكبرى 

جملة كبرى وجملة صغرى، وأضاف إلى هذين : من هذا الجانب، وهو تقسيمها إلى

  .)2(»الجملة البسيطة«المصطلحين مصطلح 

ما تكونت من جملتين أو أكثر، إحداهما مبتدأ أو :  الكبرى هيورأى أن الجملة

ƣا . فاعل أو خبر أو مفعول به ثان لفعل ناسŅوأما الجملة الصغرى، فهي ما كانت جزء

  .متممŅا للجملة الكبرى، كأن تكون أحد األنواع المذكورة في الجملة الكبرى

لمتصلة بأخرى اتصاال وأما الجملة البسيطة فهي الجملة المستقلة بذاتها غير ا

   .)3 (إسناديا أصليا أو فرعيا

هذا وقد اقترƟ بعض النحاة المحدثين في مجال تسمية الجملة، أن يستخدم عند 

من (الجملة البسيطة التي تتألف « بمفهومه اللغوي المعاصر مصطلح »الكالم«تحليل 

ا جملة أخرى وذلك في ما لم يŃدخل في تركيبه: وهي) المبتدأ مع الخبر(أو ) الفاعل+الفعل

  ).الجملة الصغرى(مقابل 

للجملة التي يدخل في تكوين أحد أجزائها ) الجملة المركبة(وأن يستخدم مصطلح 

كما ) الجملة الكبرى( في بنائها وذلك في مقابل »ما«جملة أخرى لتقوم بوظيفة وغرض 

  .)4 (سماها النحاة

                                                 
 .89-88 صالمرجع نفسه، )1(
  .27-24، ص 1983، 4إعراب الجمل وأشباه الجمل، دار اآلفاق الجديدة، ط: فخر الدين قباوة. ، د انظر)2(
 .27-24ع السابق، صالمرج)3(
 .  41ص، الكويت، 1981مكتبة الشباب، ط ، االسميةبناء الجملة : ، عبد اللطيف حماسة وأحمد عفيفي انظر)4(
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نموذج للبنية األساسية التي تتولد : ويرى أن الجملة البسيطة طبقا لهذا المفهوم هي

نوعي الجملة األصليين، فبناء الجملة له : عنها أشكال نحوية متنوعة ومتعددة في كل من

دخول النواسƣ المختلفة وما تحمله من معاني التحديد الزمني، : عوارض متعددة تتمثل في

بناء الجملة الفعلية أو النفي، أو التوكيد، أو الرجاء، والشروع والمقاربة وغير ذلك، ول

  : األساسية عوارضها المتنوعة كذلك من

   .)1 (النفي، واالستفهام، والتأكيد، والتقييد، والشرط وغيرها من األشكال النحوية

بسيطة أو مركبة : إن الجملة من حيث تركيبها ال تتعدى في أكثر الحاالت أن تكون

يطة فإنها تتضمن عملية إسنادية فإذا كانت بس : -حسب االصطالƟ اللغوي المعاصر لها–

مسند إليه، ومسند، ومستقلة عن غيرها في تركيبها، وفيما تؤديه من : واحدة تتكون من

تألفت في عملية ، غرض إبالغي، وإذا كانت مركبة فإنها تتضمن أكثر من عملية إسنادية

سنادية الوحدة اإل: تعرف بالجملة المركبة، أو أن الجملة المركبة هي، إسنادية كبرى

العملية : الكبرى التي تتعاضد في بنائها وحدات إسنادية صغرى، أو بمعنى آخر، هي

  .اإلسنادية التي يكون أحد مؤلفاتها المباشرة جملة

وإلى هنا نكون قد استعرضنا طائفة من آراء ووجهات نظر مجموعة من النحاة 

على قصره –العرض والدارسين المحدثين في الصفحات الماضية، آملين أن يكون هذا 

 قد قدم فكرة موجزة مركزة ألشهر وأبرز الجهود اللغوية التي بذلت في سبيل -وعجلته

دراسة الجملة العربية، ابتغاء إثراء الدراسات اللغوية العربية عامة، وإعطاء الجملة 

مكانتها الالئقة بها في الدراسات اللغوية المعاصرة خاصة واألمل كبير في استثمار هذه 

مجموعة من الجهود التي عرضتها لكل من النحاة القدماء والمحدثين في مجال دراسة ال

الجملة من أجل الوصول إلى منهج متكامل قادر على استيعاب كل ما يتصل بدراسة 

الجملة العربية، السيما وأن الجملة أداة لتنفيذ وتطبيق النظام اللغوي المخزون في الذهن، 

الكالم الحي الذي به يتم التفاهم وبه يقع التفكير، وعن طريق فهم وأن تنفيذ هذا النظام هو 

الصغرى وفهم نظامها وتحليلها نستطيع تحصيل لغة من الكالم الجملة التي هي وحدة 

اللغات ونستطيع فهم هذه اللغة، فبالجملة نتكلم وبالجملة نفكر على حد تعبير فندريس 

  .    وبالجملة نبني صرƟ اللغة

                                                 
 .42-41، صالمرجع نفسه )1(
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  :تعریفها •
المبتدأ : هي الجملة االسمية التي توفر لها ركناها وتحقق فيها اإلسناد بطرفيه  

  .والخبر، وبعبارة أشهر وأوضح، هي جملة المبتدأ والخبر

كل اسم ابتدئ : فالمبتدأ«: بقوله)  هù 183أبو بشر عثمان بن قنبر (وقد شرحها سبويه 

يه رفع، فاإلبتداء ال يكون إال بمبنى عليه؛ عليه كالم، والمبتدأ أو المبني علليبنى به 

  .)1(»فالمبتدأ األول والمبنى ما بعده عليه، فهو مسند إليه

الجملة التي  «: بأنها)  هù 761جمال الدين بن هشام األنصاري      (وعرفها ابن هشام    

، عند من جوزه وهùو      »قائم الزيدان «، و   »هيهات العقيق «، و   »كزيد قائم «صدرها اسم،   

  ƫاألوسط، أحد نحاة البصرة، والكوفيون         س(األخف ƫ2 ()عيد بن مسعدة، المشهور باألخف( ،

... المسند أو المسند إليه؛ فال عبرة بما تقدم عليهما من الحùروف           : مرادنا بصدر الجملة  «

  .)3 (».....والمعتبر أيضا ما هو صدر في األصل

 في شرƟ )5(ام وابن هش)4(ولم يخرج النحاة القدامى عما قاله سيبويه وابن جني

  )...المبتدأ والخبر وطبيعة العالقة بينهما(الجملة وبيان ركنيها 

وقد رفض النحاة المحدثون تعريف ابن هشام للجملة االسمية الذي ألمعنا إليه آنفا،             

ألنه قائم أساسا على التفريق اللفظي المحض بينها وبين الجملة الفعلية، فعرفهùا بعùضهم             

  .)6(» فيها المسند إليه اسما، والمسند وصفا مشتقاالجملة التي يكون«بأنها 

التي يدل فيها المسند على الدوام والثبوت، أو التي «هي الجملة : وبعضهم قال

التي يكون فيه : يتصف فيها المسند إليه اتصافا ثابتا غير متجدد، أو بعبارة أوضح هي

  .)7(»المسند اسما

لجملة االسمية والتفريق بينهما وبين     وكال التعريفين جيد حسن يساعد على معرفة ا       

نظيرتها الجملة الفعلية شكال ومضمونا؛ فكل جملة يكون فيها المسند وصفا مشتقا أو اسما              
                                                 

  .2/126كتاب سبويه،  ) 1(
  492مغني اللبيب، ص :  انظر، ابن هشام) 2(
  .493 نفسه، ص ) 3(
  .108، ص1، ط1979عالم الكتب، القاهرة، ) تحقيق محمد حسين محمد شرف(اللمع في العربية :  انظر ابن حني) 4(
  .492 المغنى، ص ) 5(
  .47إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، ص . د:  أنظر) 6(
  .39مهدي المخزومي، في النحو العربي، نقد وتوجيه، ص .  انظر د) 7(
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أن األول شكلي لفظي، والثاني تعريف      : جامدا تعد جملة اسمية، والفرق بين التعريفين هو       

ملة االسمية، فكل جملùة     معنوي أعتمد فيه على المعنى اللغوي الذي تؤديه وتدل عليه الج          

اتصافا ثابتا غير قابل للتجدد، هي      ) الخبر(بالمسند  ) المبتدأ(تدل على اتصاف المسند إليه      

  على اتصاف المسند إليه بالمùسند        - أساسا –جملة اسمية، عكس الجملة الفعلية التي تدل        

  .اتصافا قابال للحدوث والتجدد، حاال بعد حال

المبتدأ الذي له خبر، أما المسند فيها فيمثلùه         : سمية يمثله والمسند إليه في الجملة اال    

الفاعل، ونائبه، والمùسند فيهùا      : خبر المبتدأ، في حين يمثل المسند إليه في الجملة الفعلية         

يمثله كل من الفعل التام، واسم الفعل، والوصف المشتق الذي يقع أحيانا مبتدأ رافعا السم               

  .)1(سƣ، والمصدر النائب عن الفعلمستغن به عن الخبر، وأخبار النوا

 باإلسناد الùذي بùه      -أسوة منهم بزمالئهم النحاة القدامى    –واهتم النحاة المحدثون    

لكل جملة خبرية كانùت أو      «يتضح معنى الجملة ووظيفتها، حيث يرى الجمهور منهم أن          

  .)2(»...مسند ومسند إليه: انشائية، ركنين، هما

يقين في تعميم شرط اإلسناد وركنيه في كل جملة         ونحن ال نوافق الجمهور من الفر     

             ùجملة القسم  «كما قرروا، علما أن في اللغة العربية جمال لم يتحقق فيها اإلسناد، وذلك ك

  .فالجملتان خاليتان من اإلسناد قطعا وهذا واضح» وجملة النداء

ر اإلقرار بأنهما من قبيل الجمل غير اإلسنادية كما قر: وكان حقا على الجميع

المحققون من علماء العربية، بدال من إدعاء نفر من الفريقين أن هناك لكلتا الجملتين 

صورة إسنادية ذهنية وتقدير وفرض تلك الصورة عليهما، وذلك ألن تكلف اإلسناد فيهما 

  .)3(وفي نظائرهما، من شأنه إخراج العبارة عن ظاهر وجهها، من غير فائدة وراء ذلك

 تنقسم إلى جملة كبرى وجملة -في لغتا العربية–جملة هذا، والمعروف أن ال

وزيد أبوه «، »زيد قام أبوه«: صغرى، فالكبرى، هي االسمية التي خبرها جملة، نحو

  .)4(، والصغرى هي المبنية على المبتدأ، كالجملة المخبر بها في المثالين»قائم

                                                 
  .147، ص 1960 أحمد الهاشمي، جواهر البالغة، المكتبة التجارية، مصر، ) 1(
  .71، ص 1962علم المعاني، مكتبة نهضة مصر، الطبعة الثالثة، : درويƫ الجندي.  د) 2(
  .497بن هشام، مغني اللبيب، ص  ا) 3(
  . المرجع نفسه) 4(
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 المؤلفة من وعلى ضوء هذا التعريف المقتضب، فإن الجملة الكبرى؛ هي الجملة

  : جملتين أو أكثر، إحداهما مبتدأ، أو فاعل، أو خبر، أو مفعول ثان لفعل ناسƣ نحو

  .)1 ()َسَواٌء َعَلْيُكْم َأَدَعْوُتُموُهْم َأْم َأْنُتْم َصاِمُتوَن (-
-) Ƽصاد ƿبدا لي أن(   
  .)2 () َیذَّآَُّروَنَوِلَباُس التَّْقَوى َذِلَك َخْيٌر َذِلَك ِمْن آَیاِت اللَِّه َلَعلَُّهْم (-
  )زيد ظننته عالما (-
  .)3 ()ِإنَّ الَِّذیَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ِعَباٌد َأْمَثاُلُكْم (-
    : التحǂيل

فهي التي تكون جزءا متمما للجملة الكبرى، بات تكون مبتدأ فيها أو : أما الصغرى

  .فاعال، أو خبرا أو مفعوال ثانيا

جمل األخريات التي تستقل بنفسها وال تتصل بغيرها اتùصاال          أما ما عداهما من ال      

اسناديا، فهي جمل بسيطة ال تعد جمال صغرى وال كبرى، وإنما هي تركيب لغوي بسيط               

 جملùة ممتùدة     -قائم بذاته، نادرة الوجود في القرآن الكريم سواء أكانت فعلية أم اسùمية            

 بمبتدأ ثم تتفرع فيها الجملة من اسùمية         متفرعة، تتداخل فيها أنماط الجمل، فقد تبدأ اآلية       

إلى إنشائية إلى شرطية، وهذا طبقا لمقتضيات الموقف االجتماعي وطبيعة القضية التùي             

  : أريد تقريرها وإدارة الكالم حولها، فلنالحظ هذا في اآليات الكريمة التالية

  .)4 ()اْدُعوُهْم َفْلَيْسَتِجيُبوا َلُكْم ِإْن ُآنُتْم َصاِدِقيَنالَِّذیَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ِعَباٌد َأْمَثاُلُكْم َف (-
  .)5 ()َواْلَوْزُن َیْوَمِئٍذ اْلَحقُّ َفَمْن َثُقَلْت َمَواِزیُنُه َفُأْوَلِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن (-

وفي . ففي اآلية األولى تجد جملة إنŇ أعقبتها جملة طلبية شرطية جوابها فعل أمر  

ية جملة اسمية أعقبتها جملة شرطية خبرها جملة اسمية مبتدؤها اسم إشارة، إلى اآلية الثان

ما هناك من أنماط الجمل المتداخلة على نحو ما ذكرت ومثلت، أو على العكس، وأيا كان 

الحال، فإن الذي يعنيني من شؤون الجملة القرآنية وأنواعها إنما هي الجملة االسمية 

                                                 
  .193:  سورة األعراف، اآلية ) 1(
  .26 نفسها، اآلية ) 2(
  .194 نفسها، اآلية ) 3(
  .193 سورة األعراف، اآلية ) 4(
  .08:  نفسها، اآلية) 5(



الجملة االسمية                     الفصل األول 

  األصلية

 42

ص هي تلك الواردة في السبع الطوال، فهي التي أتبعتها الخبرية خاصة، وعلى وجه أخ

  .في دراستي هذه

 فإنما يراد بها الجملة التي يجوز -وهذه تسمية بالغية–وعندما يقال الجملة الخبرية   

  .، سواء أكانت فعلية أم اسمية)1(على قائلها التصديق والتكذيب

بدون النطùق بùه،     ) واقعال(الخبر ما يتحقق مدلوله في الخارج       «: وإن أردت فقل    

عùدم مطابقتùه    : مطابقته للواقع ونفس األمùر، والمùراد بكذبùه        : والمراد بصدق الخبر  

  .)2(»للواقع

 أن يحترز لǖمر، فبعد أن عرف الجملة -في مجال الجملة–وقد أرد أحد الباحثين   

وأرى أن نضيف إلى هذا «: الخبرية بأنها التي تحتمل الصدق والكذب، أضاف قائال

  .)3(»احترازا من الخبر الذي يخرج على خالف ظاهره» غالبا«تعريف كلمة ال

ونرى أن صاحب هذا الرأي محق في تحرزه، فهناك طائفة من اآليات الكريمة   

وłالƅمŃطŽلŮقŽاتſ يłتŽرłبŊصńنł : (تساق في أسلوب الخبر، والمراد بها اإلنشاء، مثال ذلك قوله تعالى

ſق ŽةŽاثŽلŽث ŊنĉهĉسſنفćأĉبĆوءŃ4 ()ر(.  

ما يتحقق مدلوله في الخارج بدون النطق به، هو أدق : على أن تعريف الخبر بأنه  

وأحسن تحديدا من التعريف األول، وال سيما إذا كان البحث في إطار القرآن الكريم أو 

أن الخبر الصادق هو ما يمكن أن يكون : الحديث الشريف، ذلك أن هذا التعريف يعني

 ال يمكن أن يكون وإن لم ينطق به إنسان، فهذا التعريف يخرجنا من وأن نقيضه هو ما

إن هذا صادق أو كاذب، ضرورة أنه ال يجوز إطالقا وصف كالم اهللا أو : حرج القول

كالم رسوله بالكذب، وإنما قصاراه أن يقال بشأنه أنه يطابق القول؛ وهو قول يتحقق بال 

 المستقيم، الذي أراده اهللا عزوجل للبشر، شك في حال ما إذا سارت األمور على المنهج

  .وهو التزام أوامر اإلسالم

                                                 
  .89، ص 3المقتضب، ج:  انظر، المبرد) 1(
  .53 جواهر البالغة، ص: أحمد الهاشمي:  انظر) 2(
  .76عودة خليل أبو عودة، بناء الجملة في الحديث الشريف، ص . د:  انظر) 3(
، مدارك التنزيل، هامƫ على تفسير الخازن، حمدالنسفى أبو البركات عبد اهللا بن أ: وانظر. 228:  سورة البقرة، آية) 4(

  .161، ص 1المطبعة الخيرية، بال تاريƣ، ج
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  : نưاǃ تƉليفها

وضع المبتدأ أول الكالم، ثم الخبر بعده ثم : والنظام التأليفي العادي لهذه الجملة هو  

العام «و» األدب فن جميل«و » العلم سالƟ الشعوب«: ما يتعلق به من متعلقات، كقولنا

 أول الكالم، ثم تاله الخبر، -  العلم، األدب، العام– فقد وضع المبتدأ ،»اثنا عشر شهرا

  .وتمييز ونعت إليه مضاف :من به تعلق ما أعقبه ثم عشر، اثنا فن، ،سالƟ: وهو

 :من تقديمه يقتضي ما الخبر على يطرأ فقد ثابت، غير النظام هذا يعلم أن وينبغي  

به، أو غير ذلك مما سنعرفه في موضعه  )1(وعنايته المتكلم باهتمام حظوة أو ضرورة،

  .المخصص له في هذه الدراسة

  :داللتها

: أن الجملة االسمية تدل على الثبات و الدوام، أي–الشائع عند النحاة والبالغيين   

اتصاف المبتدأ فيها بالخبر اتصافا ثابتا غير قابل للتجدد والحدوث حينا بعد حين، يقول 

موضوع االسم على أن يثبت المعنى للشيء من غير أن إن «: عبد القاهر الجرجاني

يقتضي تجدده شيئا بعد شيء، وأما الفعل فموضوع على أن يقتضي تجدد المعنى المثبت 

، »زيد طويل«: كالمعنى في قولك) في االسم(به شيئا فشيئا، بل يكون المعنى فيه 

تجدد ويحدث بل ، فأنت ال تقصد هاهنا إلى أن تجعل الطول والقصر ي»عمرو قصير«و

، »زيد منطلق«: توجبها وتقضي بوجودهما على اإلطالق، كذلك ال تتعرض في قولك

زيد هو ذا «: ألكثر من إثبات االنطالق لزيد، وأما الفعل فإنه يقصد فيه إلى ذلك، فإذا قلت

  .)2 (»...، فقد زعمت أن االنطالق يقع منه جزءا فجزءا، وجعلته يزاوله ويزجيه»ينطلق

أن الجملة االسمية تدل على الثبات والدوام، ألن االسم موضوع : كالمه هذاومعنى   

في حين أن الجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد، أي ثبوت مضمونها . إلفادة ذلك

 موضوع للداللة على -لغويا–ووقوعه من جهة، وتكرره وتجدده آنا بعد آن، ألن الفعل 

  .ذلك التجدد

                                                 
  .42لعربي، نقد وتوجيه، ص في النحو ا:  د مهدي المخزومي) 1(
  .134-133 عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص ) 2(
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، ال يمكن   )الثبات والدوام (أن الداللة اللغوية للجملة االسمية      وما قرره الجرجاني بش     

األخذ به وقبوله على إطالقه، وذلك ألن األسماء ليست جميعها موضوعة إلفùادة الثبùات    

  .والدوام، وإنما بعضها فقط يفيد ذلك، وبعضها يفيد الحدوث والتجدد آنا بعد آن

ما تدل على الثبات والدوام، أي  عمو- الدالة على الذات فقط-فاألسماء الجامدة  

و » محمد أخوك«: اتصاف المبتدأ بالخبر اتصافا دائما غير قابل للتجدد، وذلك كقولنا

اسمان جامدان يدالن على الثبات والدوام، ألن » معدن«و» أخوك«، فù »الحديد معدن«

ي وصف التي ه» المعدنية«صفة ثابتة لمحمد بحيث ال تتغير وال تجدد، وكذلك » األخوة«

  .)1(ثابت للحديد ال ينفك عنه وال يصير من حال إلى حال

، والتùي ال    )2(وهكذا األمر بالنسبة للصفة المشبهة الدالة على الثبوت واالسùتمرار           

الطويل، والقùصير،   : حول وال حيلة للمتصف بها باالنفصال عنها ومفارقتها، وذلك مثل         

  .واألعمى والبصير، والحكيم واألحمق، ونحوها

إفادة الجملة االسمية الحدوث والدوام؛ أما مùع        : هاهنا يصدق قول الجرجاني في    ف  

األخرى، وال سيما منها اسم الفاعل وأمثلة المبالغة التي هي          ) المشتقة(األسماء األوصاف   

، فإن الجملة االسمية التي تدل على الحدوث والثبوت من جهة، والتجدد مùن              )3(بديل منه 

ن، ألن اسم الفاعل وما كان بمنزلته يدل على الحدوث والتجدد كما            جهة ثانية، حينا بعد حي    

  .)5(، وكذلك األمر عندما تدخل على الجملة االسمية بعض األدوات الناسخة)4(يقول النحاة

ففي الحالتين المشار إليهما، تصبح الجملة االسمية دالة على الحùدوث والتجùدد،               

ي زمن نحوي معين، وسنشير إلى هùذا فùي      ويكون وصف المبتدأ بالخبر، منظورا إليه ف      

  .مكانه من هذا البحث

                                                 
  .144مهدي المخزومي، في النحو العربي، ص .  د) 1(
  .3/431شرƟ الكافية، :  الرضي) 2(
  .598 السابق نفسه، ومغني اللبيب، ص ) 3(
  .130-128تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص .  د) 4(
  .130-128 نفسه، ص ) 5(
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  : أقسامهاÛ أنماƯها وƺروع كل منها

التقسيمات األصلية التي جعلها النحاة لكل ركن من ركني : والمراد باألقسام هنا  

المبتدأ نكرة، المبتدأ الرافع للخبر، المبتدأ الوصف , المبتدأ معرفة: الجملة االسمية، فمثال

الرافع لمكنى به عن الخبر، المبتدأ المؤول بالصريح، الخبر المفرد، الخبر ) شتقالم(

  .الجملة، الخبر شبه الجملة

 -لغة–أما األنماط، فهي تلك النماذج واألنواع التابعة لكل قسم، علما أن النمط   

خير الناس «: جماعة من الناس الذين أمرهم واحد، ففي الحديث النبوي الشريف: يعني

: الطريقة، يقال: النمط هو: قال أبو عبيدة. ، كما يعني أحينا الطريقة» النمط األوسطهذا

الضرب من الضروب والنوع من : لزم هذا النمط، أي، أي هذه الطريقة، والنمط أيضا

  .)1(ليس هذا من ذاك النمط، أي من ذلك الضرب والنوع: األنواع، يقال

خليل عودة «ي مثل ما استخدمه الدكتور في هذه الدراسة ف) النمط(وقد استخدمته   

إنه «: بناء الجملة في الحديث الشريف، في الصحيحين، حين قال: في دراسته » أبو عودة

القالب الذي يجمع تركيب متشابهة لها داللة وخصائص تركيبية وإعرابية ) نمط(

  .)2(»واحدة

دة تندرج جميعها   وأردت بفروع كل نمط ما ينقسم إليه النمط من تراكيب لغوية عدي             

 .في إطار تركيبه العام

  .المبتدأ معرفة والخبر نكرة:  فالنمط األول في الجملة االسمية التامة مثال-

على أن . المبتدأ معرفة والخبر معرفة:  والنمط الثاني في الجملة االسمية التامة مثال-

بر نكرة، والمبتدأ المبتدأ معرف بأل والخ: منها) صور(النمط األول ينحل إلى ستة فروع 

، والمبتدأ معرف باإلضافة والخبر اسم نكرة، )اسم تفضيل(معرف بأل والخبر نكرة 

 .وهكذا، كما سيتبين في التفاصيل اآلتية بعد قليل

وبعد الوقوف على الجملة االسمية والتعرف على مختلف أوضاعها التي وردت 

نساء، المائدة، األنعام، األعراف، البقرة، آل عمران، ال: (عليها في السور السبع الطوال
                                                 

مجمل اللغة، دراسة وتحقيق زهير أبو المحسن ):  ه395ùأبو حسين أحمد ابن فارس، توفي سنة ( انظر ابن فارس ) 1(
، بيروت 2، ط)ت- د(هù، الجمهورية العراقية 15سلطان، مؤسسة الرسالة، طبع اللجنة الوطنية لالحتفال بمطلع القرن 

  .686، ص4، ج1986
  .164بناء الجملة في الحديث الشريف في الصحيحين، ص: استه انظر در) 2(
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ارتسمت في ذهني صورة الجملة االسمية األصلية، وفقا لǖقسام واألنماط ) األنفال

    : والفروع اآلتية

   المبتدأ مƴرƺة والƢبر مفرد:الƾسǃ األول

   المبتدأ معرفة والخبر نكرة :النمƯ األول

  : فروعه

  .، الخبر نكرة)ضمير(المبتدأ معرفة  - 1

 .، الخبر نكرة)اسم إشارة(عرفة المبتدأ م - 2

 .، الخبر نكرة)اسم موصول(المبتدأ معرفة  - 3

 .، الخبر نكرة)معرف بأل(المبتدأ معرفة  - 4

 ).اسم تفضيل(المبتدأ معرف بأل، الخبر نكرة  - 5

 ).اسم صريح(المبتدأ معرف باإلضافة، الخبر نكرة  - 6

 ).اسم تفضيل(، الخبر نكرة )مصدر مؤول مضاف(المبتدأ معرفة  - 7

Ưانيالنمƙالمبتدأ معرفة والخبر معرفة:  ال  

  : فروعه

  .، الخبر معرفة)ضمير(المبتدأ معرفة  - 1

 .، الخبر معرفة)علم(المبتدأ معرفة  - 2

 .، الخبر معرفة)اسم إشارة(المبتدأ معرفة  - 3

 ، الخبر معرفة)اسم موصول(المبتدأ معرفة  - 4

 .المبتدأ معرف بأل، الخبر معرفة - 5

 .المبتدأ معرف بأل، الخبر مصدر مؤول - 6

 .المبتدأ معرفة باإلضافة، الخبر معرفة - 7

 .، الخبر معرفة)اسم تفضيل مضاف(المبتدأ معرفة  - 8

 .المبتدأ معرف باإلضافة، الخبر مصدر مؤول - 9
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  المبتدأ معرفة والخبر جملة: الƾسǃ الƙاني

   المبتدأ معرفة والخبر جملة اسمية :النمƯ األول

  : فروعه

  .ة، الخبر جملة اسمي)ضمير(المبتدأ معرفة  - 1

 .، الخبر جملة اسمية)اسم إشارة(المبتدأ معرفة  - 2

  )فعل ماض(المبتدأ معرفة والخبر جملة فعلية : النمƯ الƙاني

  .، الخبر فعل ماض)اسم موصول(المبتدأ معرفة  -

  )فعل مضارع(المبتدأ معرفة والخبر جملة فعلية : النمƯ الƙالث

  : فروعه

  .، الخبر فعل مضارع)ضمير(المبتدأ معرفة  - 1

 .، الخبر فعل مضارع)اسم إشارة(دأ معرفة المبت - 2

 .، الخبر فعل مضارع)اسم موصول(المبتدأ معرفة  - 3

 .، الخبر فعل مضارع)اسم ظاهر(المبتدأ معرفة  - 4

 .المبتدأ معرفة، الخبر فعل مضارع مبني للمجهول - 5

Ʋالراب Ưالمبتدأ معرفة والخبر جملة فعلية : النم)ƣفعل ناس.(  

ƧامƢال Ưوالخبر جملة شرطيةالمبتدأ معرفة: النم   

  : فروعه

  .، الخير جملة شرطية)اسم إشارة(المبتدأ معرفة  - 1

 .، الخبر جملة شرطية)اسم ظاهر(المبتدأ معرفة  - 2

Ƨالساد Ưالمبتدأ معرفة والخبر تركيب جملي وصفي:النم .  

Ʋالساب Ưالمبتدأ معرفة والخبر متعدد:النم.  
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  المبتدأ مƴرƺة والƢبر مفرد: الƾسǃ األول

   المبتدأ مƴرƺة والƢبر نكرة :ألولالنمƯ ا

لùدى النحùاة، وأن     » النكùرة «و» المعرفة«من المفيد أن أشير إلى مفهوم كل من         

  .أعطي فكرة عن ترتيب المعارف لديهم، ورأيهم في أعرفها ثم ما يليه

؛ فالتعيين إنما يكون في حال »االسم الذي وضع ليستعمل في معين«: فالمعرفة هي  

 ضميران - مثال–) أنت(أو ) أنا( حال الوضع؛ ومعنى ذلك أن االستعمال، ال في

، وضع ليستعمل في حالة التكلم، أيا كان »أنا«والضمائر من المعارف، فحين وضع 

  .)1(تكون قد استعملته في متكلم معين» أنا مجتهد«: المتكلم، لكن حين تقول

:  عباس حسن، بقولهوقد شرحها الدكتور. )2(ما شاع في جنس موجود أو مقدر: والنكرة

اسم يدل على شيء واحد، لكنه غير معين بسبب شيوعه بين أفراد كثيرة من نوعه "

  .)3("تشابهه في حقيقته، ويصدق على كل منها اسمه

وابن هشام ذهب إلى أن النكرة أصل والمعرفة فرع، لذا فهو يقدم النكرة ويؤخر   

 الضمير القسم األول منها، ألنه أعرف كما قسم المعرفة إلى ستة أقسام، جاعال. )4(المعرفة

  .)5(المعارف الستة

والواقع أن قضية ترتيب المعارف شغلت النحاة، فتحدثوا عنها وأدلوا بشأنها بƉراء،   

أنا وأنت، ثم هو، ثم زيد، ثم هذا، هذا مذهب سيبويه، : وأعرف المعارف«: قال الزجاجي

كما ناقƫ أبو البركات هذه . )6(يد وعمروز: هذا، أعرف من االسم العلم نحو: وقال الفراء

  : فقال» االتصاف«القضية في كتابه 

                                                 
  .129محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، ص :  ابن هشام األنصاري، شرƟ قطر الندى وبل الصدى، تحقيق) 1(
  .128 المرجع السابق، ص ) 2(
  .208، ص 1عباس حسن، النحو الوافي،ج. د) 3(
  .129مد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، ص  شرƟ قطر الندى وبل الصدى، تحقيق مح) 4(
  . المرجع نفسه) 5(
. ، تحقيق د)ه669ù-597(كتاب الجمل في النحو، شرƟ ابن عصفور اإلشبيلي، :  أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي) 6(

  .2، ص2، ط1999صاحب أبو جنح، عام الكتب، 
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 نحو هذا وذاك، - يريد به هنا اسم اإلشارة–ذهب الكوفيون إلى أن االسم المبهم «

وذهب البصريون إلى االسم العلم أعرف من .  زيد وعمرو: أعرف من االسم العلم نحو

  .رفاالسم المبهم واختلفوا في مراتب المعا

فذهب سيبويه إلى أن المعارف، االسم المضمر، ألنه ال يضمر إال وقد عرف ولهذا 

ال يفتقر إلى أن يوصف كغيره من المعارف، ثم االسم العلم، ألن األصل فيه أن يوضع 

على شيء ال يقع على غيره من أمته، ثم االسم المبهم، ألنه يعرف بالعين وبالقلب، ثم ما 

  .)1(نه يعرف بالقلب فقط، ثم ما أضيف إلى أحد هذه المعارفعرف باأللف والالم، أل

أسرار العربية، عرض أبو البركات ابن األنباري لهذه القضية بتفصيل : وفي كتابه

اختلف النحويون في ذلك، : فما أعرف هذه المعارفÞ قيل: فإن قيل«: أوسع وأعمق، فقال

االسم العلم، ثم االسم المبهم ثم فذهب بعضهم إلى أن االسم المضمر أعرف المعارف؛ ثم 

بخالف غيره من سائر المعارف، والذي يدل على أن الضمائر . ما فيه األلف والالم

أعرف المعارف، أنها ال تفتقر إلى أن توصف كغيرها من المعارف، وهو قول سيبويه، 

 وذهب بعضهم إلى أن االسم المبهم أعرف المعارف، ثم المضمر، ثم العلم، ثم ما فيه

: األلف والالم، وهو قول أبي بكر بن سراج، وذهب آخرون إلى أن أعرف المعارف

االسم العلم، ألنه في أول وضعه ال يكون له مشارك، ثم المضمر، ثم المبهم، ثم ما عرف 

باأللف والالم، وهو قول أبي سعيد السيرافي، فأما ما عرف باإلضافة، فتعريفه بحسب ما 

لعلم، والمبهم، وما فيه األلف والالم، على اختالف المضمر، وا: يضاف إليه من

  .)2(»األقوال

  : والترتيب الشائع المألوف للمعارف أن

ضمير المتكلم، ثم المخاطب، ثم العلم وهو : وضميره، هو) اهللا(بعد لفظ الجاللة –أقواها «

سم درجات متفاوتة القوة في درجة التعريف، ثم ضمير الغائب الخالي من اإلبهام، ثم ا

وهما في درجة واحدة، ألن التعريف في كل منهما، ) النكرة المقصودة(اإلشارة، والمنادى 

                                                 
، مسألة رقم 4، ط1961 المكتبة التجارية الكبرى، مصر، االتصاف في مسائل الخالف،:  كمال الدين أبو البركات) 1(

  .707، ص 101
أسرار العربية، تحقيق محمد بهجت البطار، ): أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن سعيد(ابن األنباري :  انظر) 2(

  .187مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق، ص
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إما بالقصد الذي يعنيه المشار إليه، وإما بالتخاطب، ثم الموصوف والمعرف بأل، وهما 

في درجة واحدة، أما المضاف إلى معرفة، فإني في درجة المضاف، إال إذا أضيف 

بعد اسم الجاللة –رجة العلم على الصحيح، وأقوى األعالم للضمير، فإنه يكون في د

 أسماء األماكن، لقلة االشتراك فيها، ثم أسماء الناس، ثم أسماء األجناس، وأقوى -»اهللا«

  .)1(»أسماء اإلشارة ما كان للقريب، ثم ما كان للوسط، ثم ما كان للبعيد

يهما األحق أو األحسن بتصدر أما بخصوص قضية اجتماع المعرفة والنكرة في الكالم، وأ

الجملة االسمية، فذهب النحاة إلى أنه متى اجتمع المعرفة والنكرة في الكالم، فالمعرفة 

إذا اجتمع نكرة ومعرفة، أن يبدأ ) الكالم(وأحسنه «: مبتدأ والنكرة خبر لها؛ قال سيبويه

 .)2(»باألعرف، وهو أصل الكالم

 أو الخبر من جهة معرفتهما أو نكرتهما وأعلم أن المبتدأ« : وقال ابن السراج

عمرو منطلق، وهو الذي ينبغي : أن يكون المبتدأ معرفة والخبر نكرة، نحو: األول: أربعة

  .)3(»أن يكون عليه أصل الكالم

فإذا اجتمع في الكالم معرفة ونكرة، جعلت المبتدأ هو المعرفùة،       « : وقال ابن جني  

  .)4(»والخبر هو النكرة

كثر أنماط الجملة االسمية ورودا في السبع الطوال، حيث بلƸ وروده وهذا النمط أ

لذلك جعلناه أول األنماط، وقد مثلته فروع رتبناها هي األخرى طبقا لنسبة )  مرة36(فيها 

  : شيوعها، والفروع هي

  .والƢبر نكرة) اسǃ الجǘلة اŶ(المبتدأ مƴرƺة : الفرع األول

  : التحǂيل

  :مرة، ويمكن التمثيل له باآليات التالية) 40(ورد نحوا من أربعين 

  .)5 ()َواللَُّه ُمِحيٌط ِباْلَكاِفِریَن (-
  .)1 ()َواللَُّه َبِصيٌر ِباْلِعَباِد (-

                                                 
 .212، ص 1 عباس حسن، النحو الوافي، ج) 1(
 .328، ص 1يبويه، الكتاب، ج س) 2(
 .65، ص 1985، مؤسسة الرسالة، 4، ط1عبد الحسن الفتلى، ج: األصول في النحو، تحقيق:  أبو بكر بن السراج) 3(
 .110، ص 1، ط1979اللمع في العربية، تحقيق حسين محمد شرف، عالم الكتب، القاهرة، :  انظر ابن جني) 4(
 .19: سورة البقرة، آية) 5(
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  .)2 ()َواللَُّه َعِليٌم َحِليٌم (-
  .)3 ()َواللَُّه َعِزیٌز َحِكيٌم (-

  : التحǂيøøøøل

؛ والخبر نكرة، )4(اهللا عز وجلوهو علم خاص ب) اهللا(المبتدأ في اآليات جميعا هو 

وصف مشتق يدل على صفة من صفات المولى سبحانه، ذكر مرة واحدة في اآليتين 

األوليين ومعه جار ومجرور بغية تخصيصه، وتكرر في اآليتين األخيرتين مرتين بدون 

  .عطف، وقصد بالتكرار لفت االنتباه وتثبيت المعنى في ذهن السامع وتذكيره به

اآليات كلها، ذات داللة مطلقة غير مقيدة بزمن نحوي، فالمبتدأ والجمل في 

موصوف بالخبر وصفا ثابتا دائما، كما هو الشأن في الجملة االسمية الدالة على األحكام 

  .المطلقة أو األوصاف الثابتة

  : وباقي شواهد هذا الفرع تجدونه في

، 271،  268،  265،  261،  256،  247،  246،  72،  29،  19 :البøƾرة
282 ،283. 

  .Ɔ:  20 ،29 ،30 ،121 ،153 ،154 ،156 ،189ل عمران
  .176، 26، 12  :النسøاء
  .74، 71، 40، 38، 17  :الماøƏدة
ǃاøøƴ102، 101  :األن.  
  .72، 71، 67، 48، 47، 41  :األنفøøال

  

  .والƢبر مفرد نكرة) ضمير منفصل( المبتدأ مƴرƺة :الفرع الƙاني  

  : مرة، ومن اآليات الممثلة له) 27: (طوالبلƸ وروده في السبع ال

  .)5 ()ُهنَّ ِلَباٌس َلُكْم َوَأْنُتْم ِلَباٌس َلُهنَّ (-
  .)6 ()َوَنْحُن َأْغِنَياُء (-

                                                                                                                                                         
 .20: رة آل عمران، آية سو) 1(
 .12:  سورة النساء، آية) 2(
 .27:  سورة األنفال، آية) 3(
 .169، ص1، ج)260-544(تفسير الفخر الرازي، :  محمد بن عمر الرازي) 4(
 .187:  سورة البقرة، آية) 5(
 .181:  سورة آل عمران، آية) 6(
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  .)1 ()َوَلا الَِّذیَن َیُموُتوَن َوُهْم ُآفَّاٌر (-
  .)2 ()َوَلا الَِّذیَن َیُموُتوَن َوُهْم ُآفَّاٌر (-
  .)3 ()َتْضَعُفوَنَأْنُتْم َقِليٌل ُمْس (-
  .)4 ()َفِإَذا ِهَي ُثْعَباٌن ُمِبيٌن (-

  :التحøøøøǂيل

المبتدأ ورد ضميرا منفصال مرفوعا محال، للمخاطب والمتكلم المذكر الجمع، 

وللجمع الغائب المؤنث والمذكر، وللمفرد المؤنث الغائب، وداللة الضمير على ذلك، داللة 

  .)5(صرفية

د مرة، ووصفا مشتقا مرة أخرى، وكان مفردا ومكررا، الخبر جاء نكرة، اسم جام  

) أنتم قليل(معربا بالحركات وبالحروف حينا، وطابق المبتدأ في النوع والعدد ما عدا اآلية 

وهذه » صيغة فعيل«فيها لم يجيء مطابقا للمبتدأ ألنه جاء على ) قليل(فإن الخبر األول 

 والمراد بù .)6( ما سبقها في العدد والنوعالصيغة في العربية، غير مطلوب فيها أن تطابق

عند النحاة في باب المبتدأ، أن الخبر هنا، ليس جملة وال شبهها، سواء » الخبر المفرد«

  .أكان اسما مفردا أم مثنى أم جمعا

  والشواهد الباقية تجدونها،   

، ƺ: 25  ،51  ،83  ،92  ،132  ،136  ،138  ،139  ،184  ،187  ،216ي البƾرة
217 ،271. 

  .Ɔ:  23 ،84 ،102 ،163 ،180 ،181ل عمران
  .125، 124، 92، 18، 12  :النسøøاء
  .80، 55، 45  :الماøƏدة
ǃاøƴ117، 102، 101، 17  :األن.  

                                                 
 .18:  سورة النساء، آية) 1(
 .68:  سورة األعراف، آية) 2(
 .26:  سورة األنفال، آية) 3(
 .107:  سورة األعراف، آية) 4(
، القاهرة، ص 1977فاضل مصطفى الساقي، أقسام الكالم العربي، من حيث الشكل والوظيفة، مكتبة الخانجي .  د) 5(

244. 
:  بين المبتدأ والخبر من سورة األعراف، التي ترك فيها التطابق في التأنيث56:  باإلضافة إلى اآلية المذكورة، انظر) 6(
 .56، سورة األعراف، آية "إن رحمة اهللا قريب من المحسنين"
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  .201، 193، 152، 108، 107، 97، 81، 68، 45، 04  :األعøراف
  .23، 19  :األنفøال

  

ن وظيفتها لغوية وهذا اإلحصاء لم يشمل ضمائر الفصل الواردة في السور، أل  

  .)1(محضة ال نحوية

  والƢبر نكرة) اسǃ إشارة(المبتدأ مƴرƺة : الفرع الƙالث

مرة، وقبل أن أعرض اآليات التي مثلته، ينبغي أن أذكر بأسلوب ) 11(ورد   

  .اإلشارة في العربية ممثال في لغة التنزيل

في فحينا يشار إلى شيء محسوس مشاهد يراه المخاطب، وهذا هو األصل   

 وحينا يشار إلى غير مشاهد، بيد أنه متصور مستحضر في ذهن كل من .)2(اإلشارة

المتكلم والمخاطب، بناء على أحوال وصفات، كان المشار إليه متصفا بها، وأصبحت 

متصوره معروفة عندهما، فيشير المتكلم في كالمه على هذا األساس، إلى تلك الصفات 

، ومعظم اإلشارة في القرآن الكريم وردت )3(صف بهاالمعهودة مستغنيا عن مشاهدة المت

  .على هذا األسلوب

  : ويمكن التمثيل لهذا الفرع بمايلي  

  .)4 ()ِتْلَك َعَشَرٌة َآاِمَلٌة (-
  .)5 ()َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم (-

  : التحǂيل

عاقال : ، األول خاص باإلشارة إلى البعيد مطلقا)هذا(، )تلك: (المبتدأ اسم إشارة  

  كان أو غيره، المفرد المؤنث والجمع المؤنث على حد سواء، بقطع النظر عن كونه مؤنثا 

  

                                                 
: ، انظر تفسير الرازي...الداللة على أن الوارد بعده خبر ال صفة، حصر الخبر في المبتدأ: " وهي تتمثل في شيئين ) 1(
 .38، ص2ج
 .472، ص 2شرƟ الرضي على الكافية، ج: يوسف حسن عمر.  د) 2(
 .241، ص 2تفسير التحرير والتنوير،ج: أنظر ابن عاشور ) 3(
 .196:  سورة البقرة، آية) 4(
 .51:  سورة آل عمران، آية) 5(
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  .)1(تأنيثا حقيقيا أو لفظيا أو هما معا، وقد ورد بصدد هذا طائفة من اآليات

خاص باإلشارة إلى المفرد القريب عاقال كان أو غيره والمشار إليه ) هذا(والثاني   

 السبعة، والثالثة التي أوجب المشرع صومها على المعتمر هي األيام: في اآلية األولى

والمشار إليه  عقب انقضاء العمرة وقبل الدخول في الحج، عندما يتعذر عليه القيام بالهدي

  .في الثانية، هو المنهج األمثل الواجب اتباعه في عبادة اهللا عزوجل، أعني عبادته وحده

  : ق، ونعت جامد وباقي الشواهد فيوالخبر جاء مفردا نكرة موصوفا بوصف مشت  

 .282، 232، 202 :البøƾرة

  .Ɔ:  128ل عمران

  .3  :النسøاء

  .33، 3  :المøاƏدة

ǃاøƴ155، 138، 92  :األن.  

  .203  : األعøراف

  

Ʋة : الفرع الرابƺرƴل(المبتدأ مƉرف بƴبر نكرة) مƢوال  

  .)3(ساء واثنتان في سورة الن.)2(مرات، ثالث في سورة البقرة) 05(ورد 

  : منها قوله تعالى

  .)4()اْلَحجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت (-
  : التحǂيل

المبتدأ معرف بأل والخبر مفرد نكرة موصوفة بمشتق في األول، وصيغة مبالغة   

شوال، وذو القعدة، وذو : في الثاني، واألشهر المعلومة التي تؤدي غيها فريضة الحج هي

                                                 
 . من سورة األنعام83:  من سورة النساء، و13:  من سورة آل عمران، و140: من سورة البقرة، وآية141: أنظر آية ) 1(
 .229، 197:  سورة البقرة، آية) 2(
 .34:  النساء، آية سورة) 3(
 .197:  سورة البقرة، آية) 4(
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من يقوم على شأن شيء ويشرف : قوام، وهو: ، مفردهجمع» قوامون« و.)1(الحجة ال غير

عليه ليحفظه ويصلحه، مشتق من القيام، ألنه من عادة الذي يتولى اإلشراف على شيء 

وقوامة الرجال على النساء تتمثل في قدرتهم . للعناية به، أن يقف ليدير أمره، إدارة كاملة

جة النساء إلى الرجال في هذه على الذب عنها، وحراستها لبقاء ذاتها، وال شك أن حا

الناحية مستمرة، وإن كانت تقوى وتضعف على مر العصور واألجيال، والمراد من 

  .)2(صنف اإلناث من النوع اإلنساني، ال األزواج فقط: النساء

  : وبقية الشواهد في  

  .22، 194: البƾرة

  .34: النساء

ƧامƢة : الفرع الƺرƴل(المبتدأ مƉرف بƴم ( بر نكرةƢوال)تفضيل ǃاس(  

، وواحùدة   )4(وواحدة في سورة األنعام    )3(اثنتان في سورة البقرة   : مرات) 04(ورد    

  : ، ومن ذلك قوله تعالى )5(في سورة األعراف

  .)6 ()َواْلِفْتَنُة َأَشدُّ ِمْن اْلَقْتِل (-
  .)7 ()َوَللدَّاُر اْلآِخَرُة َخْيٌر ِللَِّذیَن َیتَُّقوَن (-

  : التحǂيل

األولى » أل«؛ و »الدار«بدل أو عطف بيان على » اآلخرة«عرفة بأل، والمبتدأ م  

لتعريف الجنس، تدل على استغراق وشمول كل أنواع الفتنة، سواء أكانت حربا أم قتاال، 

الدار : الثانية للعهد بمعنى» أل«أم اضطرابا واختالال عاما في نظام الحياة االجتماعية؛ و 

د باالنتقال إليها بعد انقضاء الحياة في الدار الدنيا، ونعتت المعهودة عند المخاطب، الموعو

» الفتنة«، و! على معنى أنها الباقية الدائمة بحيث ال دار بعدها» اآلخرة«بù » الدار«

                                                 
 .197 نفسها، آية ) 1(
 .232، ص 2التحرير والتنوير، ج:  ابن عاشور) 2(
 .217 + 191:  آية) 3(
 .32:  آية) 4(
 .169:  سورة األعراف، آية) 5(
 .191:  سورة البقرة، آية) 6(
 .32:  سورة األنعام، آية) 7(
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وفي اآلية الثانية » من القتل«، هو »المفضل عليه في اآلية األولى«مفضل، و » الدار«و

  .تخصيص للخبر» للذين يتقون«و » خير من الحياة الدنيا«محذوف تقديره 

والخبر نكرة اسم تفضيل، مرفوع بالضمة الظاهرة، والجملتان تذليل للكالم السابق،             

وجيء بهما اسميتين مطلقتين خاليتين من الزمن النحوي، للداللة على الثبات والدوام، الذي 

  .مرا ال انقطاع فيهاتصاف المبتدأ بالخبر، اتصاف المبتدأ بالخبر، اتصافا ثابتا مست: يعني

  .وباقي الشواهد أشرت إليها في هامƫ الصفحة السابقة  

Ƨة : الفرع السادƺرƴة(المبتدأ مƺضاǕبا ( بر نكرةƢوال)يرهƷ أو Ûتفضيل ǃاس(  

  : مرات، نسوق منها للتمثيل) 08(ومرات وروده 

  .)1 ()َوِإْثُمُهَما َأْآَبُر ِمْن َنْفِعِهَما (-
  .)2 ()ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْمَوَطَعاُم الَِّذیَن  (-

   :التحøøøøǂيل

معرفة باإلضافة للضمير ثم السم الموصول، ومعاد الضمير، ) طعام(، )إثم(المبتدأ   

إتباع دين موسى وعيسى من اليهود والنصارى، " : الذين أوتوا الكتاب"الخمر والميسر، و

  .التوراة واإلنجيل: »الكتاب«و

» الطعام«حالل، و: بمعنى» حل«ومصدر ) أكبر(سم تفضيل والخبر مفرد نكرة ا  

كل ما يأكلونه لحما كان أو غيره، وهذا خاص بالطعام الذي لم يرد بخصوصه في شريعة 

  .)4 ()ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم اْلَمْيَتُة: ( مثل)3(اإلسالم  نص يقتضي بتحريمه 

 تقرير حلية تناول والجملتان معطوفتان على ما سبق، مفاد الثانية واضح، وهو  

أطعمة أهل الكتاب، تيسيرا لمخالطتهم واالحتكاك بهم في شتى ميادين الحياة، ومفاد 

لفت نظر المتعاطين للقمار والخمر، إلى ما يشتمل عليه كل منهما من خطر : األولى

وضرر كبير يكبر ويفوق كثيرا المنفعة التي توجد فيهما، والمتمثلة في االنتشاء والتلذذ من 

هة، والكسب والربح للمال الكثير أحيانا في وقت قصير، من جهة ثانية، هذا الربح وذلك ج

                                                 
 .219:  سورة البقرة، آية) 1(
 .05:  سورة المائدة، آية) 2(
 .126، ص 6، ج1984تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، ): محمد الطاهر( ابن عاشور ) 3(
 .03:  سورة المائدة، آية) 4(
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االنتشاء، ال يساويان شيئا إذا وزنا وقدرنا بذلك الضرر الذي تلحقه الخمرة والقمار بعقل 

إضعاف العقل، وضياع المال، لذا يجب ترك تعاطيهما، : ومال متعاطيهما، والمتمثل في

 العقل، والمال، وهما شيƉن أجمعت كافة الشرائع على وجوب حفظهما حفاظا على سالمة

  : كليهما، في نطاق جملة األشياء الخمسة الواجب حفظهما وهي

   ƒماال نس ǃƙ دينا ưواحف    ƒقد وج ƭل وعرƾها عǂƙ1(وم(.  

  .والجملتان اسميتان، تفيدان الثبات والدوام بالمعنى الذي ألمعت إليه آنفا

  : بقية الشواهد في

 .228، 217، 116 :البøøƾرة
ǃاøøøƴ81  :األن.  
  .11  :النسøøøاء
  .85  :المøاøƏدة

  

Ʋة : الفرع السابƺرƴول مضاف(المبتدأ مƊمصدر م ( بر نكرةƢوال)ل تفضيلƴƺ(  

  .)3(، وواحدة في سورة النور)2(مرات في سورة البقرة) 03(ورد   

  : ومثلته اآلية الكريمة  

  .)4 ()ُب ِللتَّْقَوىَوَأْن َتْعُفوا َأْقَر (-

  : التحǂيل

المصدرية والفعل الذي دخلت عليه » أن«المبتدأ معرفة هو المصدر المسبوك من   

هذا هو الرأي األصوب الذي درج عليه النحاة، ولم أقف على » عفوكم«المؤول بù) تعفوا(

آلية خالفه ألحدهم، لكن أحد الباحثين المعاصرين ذهب إلى أن المصدر المؤول في هذه ا

                                                 
الفقه  علق بذهني من أمد بعيد، هذا البيت ولم أكد أقف على مصدره، واألشياء الخمسة هي المعروفة في أصول ) 1(

 ùالتي تواردت وتوافقت عليها الشرائع" الكليات التشريعية"االسالمي ب.  
 .339، ص 2أنظر التحرير والتنوير، السابق، ج

 .237:  سورة البقرة، آية) 2(
 .60:  سورة النور، آية) 3(
 .237:  سورة البقرة، آية) 4(
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، ال يتعين إعرابهما مبتدأ، بل يجوز أن يعربا خبرا مقدما، »وأن تصوموا«واآلية األخرى 

  .)1(خير لكم الصيام، واقرب للتقوى العفو: ويكون المبتدأ في اآليتين معا، هو المؤخر، أي

والسياق والمعنى الداللي لǔيتين يأبى هذا الرأي ويجافيه، ذلك ألن المعنى المراد   

هما، هو اإلخبار عن الصوم بأنه خير من اإلفطار المرخص به للمسافر، واإلخبار من كلي

 -المراد به التنازل عن أخذ واسترجاع نصف المدفوع للمطلقة قبل الدخول بها–عن العفو 

هذا العفو نفسه هو أقرب للتقوى من المطالبة بإرجاع نصف المهر المدفوع، ألن عمل 

  .لمكارمة واإلحسان، ال على المحاسبة والمشاحنةالزواج مبني على المسامحة وا

تخصيص له،  ) للتقوى(والجار والمجرور   ) أقرب(والخبر مفرد نكرة أفعل تفضيل        

من أخذ نصف المهر المدفوع للمطلقة غيùر        : والمفضل عليه محذوف ألنه معلوم، تقديره     

  .المدخول بها

لدوام، لكونها اسمية خاليùة     والجملة تذييل للكالم السابق، وهي تدل على الثبات وا          

  .من الزمن النحوي

  المبتدأ مƴرƺة والƢبر مƴرƺة: النمƯ الƙاني

  والƢبر مƴرƺة) عǃǂ(المبتدأ مƴرƺة : الفرع األول

  .مرة) 11(ورد   

وقبل التمثيل له، أشير إلى أنه لم يرد في السبع الطوال، من األعالم الدالة على   

:  إال علمان- على مثرتها–عنه بخبر معرفة مفرد األشخاص والذوات، ما هو مبتدأ مخبر 

الذي هو علم لقب للنبي عيسى عليه » المسيح«الذي هو علم على الذات المقدسة، و) اهللا(

السالم، وقد ورد مرة فقط، وكان بأسلوب الحصر، وهذا لبيان حقيقته وهويته المتمثلة في 

وال ابنا له، شأن من ) اهللا( هو  وليس.)2(أنه بشر رسول من عند اهللا لبني إسرائيل خاصة

  : ويمكن التمثيل بمايلي. سبقه أو جاء بعده من األنبياء والرسل

  .)3 ()َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم (-

                                                 
 الفنية، القاهرة، نشر وتوزيع مؤسسة الصباƟ، النحو الوصفي من خالل القرآن، المطبعة: محمد صالƟ بكر.  د) 1(

 . 38، هامƫ صفحة 2، ج)ت-د(الكويت، 
 .06:  أنظر، سورة الصف، آية) 2(
 .105:  سورة البقرة، آية) 3(
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  .)1 ()ِإنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَیَم َرُسوُل اللَِّه َوَآِلَمُتُه (-

  : التحǂيل

علم لقب للنبي عيسى » المسيح«باهللا عز وجل، وعلم خاص ) اهللا(المبتدأ معرفة   

» مريم«نعت له وهو مضاف، و» بن«بدل منه أو عطف بيان، و» عيسى«عليه السالم، و

مضاف إليه مجرور بالفتحة النائبة عن الكسرة، ألنه من األعالم الممنوعة من الصرف 

  .)2(ير عربيغ) وهي كون االسم العلم(للعلمية والعجمة ) التنوين والجر بالكسرة(

   ùاهللا(وإلى العلم » أل«والخبر معرفة باإلضافة إلى المعرف ب.(  

والجملة األولى معطوفة على ما سبق، والثانية استئنافية، قصد بها أبطال زعم من   

  .زعموا أن المسيح هو اهللا، أو أنه ابنه

تقييد بالزمن والجملتان تفيدان الثبات والدوام ألنهما اسميتان مطلقتان خاليتان من ال  

  .ماضيا كان أو مستقبال: النحوي

  : باقي الشواهد في

 .202 :البøøƾرة
 .Ɔ: 54 ،68 ،122 ،150 ،152 ،195ل عمران
 .171 :النسøøاء
ǃاøøƴ62 :األن. 
  .48، 30، 29  :األنفøøال

  

  .والƢبر مƴرƺة) ضمير( المبتدأ مƴرƺة : الفرع الƙاني

في كافة سور القرآن الكريم، نظرا لما في شاع إيراد المبتدأ المعرفة ضميرا   

الضمير من االختصار وإمكان االستغناء به عن ألفاظ وكلمات كثيرة بحيث يحل محلها 

  .)3(ويكفي عنها مع سالمة المعنى وتمامه

                                                 
 .171:  سورة النساء، آية) 1(
ى الحلبي، ، مصطف1940شرƟ ألفية ابن مالك، الطبعة األخيرة، ): عبد اهللا بن عبد الرحمن(ابن عقيل :  انظر) 2(

 .97، هامƫ صفحة 2القاهرة، ج
 .!  كلمة، لو جيء بها مظهرة20 من سورة األحزاب، تجد الضمير فيها قد قام مقام 35:  أنظر مثال، آية) 3(
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ومن هنا كثرت اآليات الواردة به على اختالف ألفاظه وأنواعه، وقد ورد منه   

  ).23(بصدد هذا الفرع نيفا وعشرين آية 

  : نسوق منه مايلي

  .)1 ()َوُهَو اْلَحقُّ ُمَصدًِّقا ِلَما َمَعُهْم (-
  .)2 ()َقاَل اْلَحَواِریُّوَن َنْحُن َأْنَصاُر اللَِّه آَمنَّا ِباللَِّه َواْشَهْد ِبَأنَّا ُمْسِلُموَن (-

  : التحøøǂيل

) أل(رفة بù المبتدأ معرفة ضمير للمفرد الغائب، وللجمع المتكلم، والخبر مفرد مع  

الذي هو من » أفعال«وباإلضافة إلى العلم، وكان مصدرا ثم جمع تكسير جامد على وزن 

الذي هو مصدر » الحق«حال مشتقة، صاحبها » مصدقا«أوزان هذا الجمع المفيدة للقلة، و

  .ومعاد الضمير هو الوحي المنزل من عند اهللا، والمطلوب اإليمان به وتصديقه واتباعه

مùن  : ( إحداهما معطوفة على ما قبلها، والثانية جواب عن سؤال سùبق           والجملتان  

  .Þ وهما تدالن على الثبات والدوام)أنصاري إلى اهللا

  : باقي الشواهد في

 .286، 255 : البøøƾرة
 .Ɔ: 52 ،139 ،150ل عمران
 .142 :النسøøاء
 .114، 18 :المøاøƏدة
ǃاøøƴ163، 114 ،103، 73، 66، 63، 61، 57، 18، 13 : األن. 
 .155، 143، 89، 87 : األعøراف
 .30 :األنفøøال

  

  والƢبر مƴرƺة) اسǃ إشارة( المبتدأ مƴرƺة :الفرع الƙالث

  . مرة، بمختلف ألفاظه وعلى اختالف درجات المشار إليه20ورد   

  : نمثل له منها بقوله تعالى

                                                 
 .91:  سورة البقرة، آية) 1(
: العربية بأنهانه اسم معرب من النبطية، وفسره علماء : جمع مفرده حواري، قيل: الحواريون. 52:  آل عمران، آية) 2(

فإن الحواريين لقب ألصحاب عيسى المؤمنين به : من يكون من خاصة من يضاف إليه ومن قرابته، ومهما يكن
 .255، ص 3تفسير التحرير والتنوير، ج: ابن عاشور: والمالزمين له، أنظر
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  .)1 ()ِتْلَك ُحُدوُد اللَِّه (-
  .)2 ()ُمْسَتِقيًماَوَهَذا ِصَراُط َربَِّك  (-

  : التحǂيل

، أشير باألول إلى األحكام المذكورة المبينة )هذا(و) تلك(والمبتدأ معرفة اسم إشارة   

للتحريم واإلباحة والفاصلة بين الحق والباطل، وبالثاني إلى المعلوم من السياق وهو هدي 

من يتبعه ومن القرآن الموصوف بصراط اهللا المستقيم الذي ال اعوجاج فيه وال يتعب 

  .يعمل به

وعطفت هذه الجملة على سابقتها مع أنها بمثابة توضيح بها، لتكون بهذا العطف   

 .)3( بالخطاب- صلى اهللا عليه وسلم–) محمد(مقصودة باإلخبار، وهو إقبال على النبي 

  .حال مشتقة، ثابتة» مستقيما«و

  .والخبر مفرد معرفة باإلضافة  

  : باقي الشواهد في

 .253، 229، 187، 2 :البøøƾرة
  .Ɔ:  10 ،94 ،104ل عمران
  .151، 13  :النسøøاء
  .119، 29  : الماøøƏدة
ǃاøøƴ157، 126، 102، 95، 16  :األن.  

  .179، 73  :األعøøراف
  .37، 4  :األنفøøال

  

Ʋة :الفرع الرابƺرƴل( المبتدأ مƉة ) بƺرƴبر مƢوال  

 والثالثة في .)5(انية في سورة األنعام والث.)4(مرات، إحداهما في سورة البقرة) 03(ور 

  : األعراف، وبها نمثل

  .)1 ()َواْلَوْزُن َیْوَمِئٍذ اْلَحقُّ (-
                                                 

 .187:  سورة البقرة، آية) 1(
 .126:  سورة األنعام، آية) 2(
 .62، ص 8وير، ج تفسير التحرير والتن) 3(
 .253:  سورة البقرة، آية) 4(
 .93: سورة األنعام، آية) 5(



الجملة االسمية                     الفصل األول 

  األصلية

 62

  : التحøøǂيøøل

مثله، وهو مفرد مصدر، وإنما جيء ) الحق(معرف بأل، والخبر ) الوزن(المبتدأ   

يه وال به مصدرا قصد المبالغة في وصف الوزن بأنه الحق نفسه، وإنه عادل ال إجحاف ف

وزن أعمال الناس وتقدير ما تستحقه من الثواب : غبن على أحد، والمقصود به هنا هو

» فلنسألن«والعقاب، يوم الحساب، والتنوين في يومئذ عوض عن مضاف إليه، دل عليه 

  : المتقدم، والتقدير

  .)2 ()ویوم نسأل الناس عن أعمالهم (-

  .منة العلم بحسنات الناس وسيƉتهمالمتض" فلنقصن"والجملة معطوفة على سابقتها   

  : والشاهدان اآلخران في

 .253 :البøøøƾرة
ǃاøøøƴ93 :األن. 

  

ƧامƢة :الفرع الƺرƴة) مضاف( المبتدأ مƺرƴبر مƢوال  

  : آيات، منها) 09(ورد عليه 

  .)3 ()َوَقاُلوا َحْسُبَنا اللَُّه َوِنْعَم اْلَوِآيُل (-
  : التحǂيل

اإلضافة إلى ضمير المتكلم الجمع، والخبر معرفة اسم علم         معرفة ب ) حسبنا(المبتدأ    

  .خاص بالمولى عز وجل، لم يشاركه فيه أحد) اهللا(

ليس له فعل من لفظه، ) اسم فاعل(كاف، وهو وصف : اسم جامد بمعنى) حسب(و   

: قبل وبعد، ويستعمل أحيانا بمعنى، ال غير، كقولك: ومن األسماء الالزمة لǘضافة مثل

  ارين فحسب، وإضافته ال تكسبه تعريفا، ومن هنا توصف به النكرة، وهو مالزم أعطه دين

  .)4(لǖفراد والتذكير، فال يثنى وال يجمع وال يؤنث، شأنه شأن المصدر

                                                                                                                                                         
 .08:  سورة األعراف، آية) 1(
 .29-28، ص 9تفسير التحرير والتنوير، ج:  ابن عاشور) 2(
 .173:  سورة آل عمران، آية) 3(
 .170، ص 4المرجع نفسه، ج:  ابن عاشور) 4(
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وقصد بها إنشاء المدƟ والثناء » حسبنا اهللا«معطوفة على » ونعم الوكيل«وجملة   

تها التي هي جملة خبرية، يعد من هللا عز وجل، فهي جملة إنشائية، وعطفها على سابق

عطف اإلنشاء على الخبر، الذي يشترط فيه وجود المناسبة والصلة بين الجملتين، نظرا 

لتباين مدلولها، علما بأن مدلول الخبرية هو تأرجح معناها بين الصدق والكذب، على حين 

  .)1(»علم المعاني«تفيد اإلنشائية ثبوت الشيء أو عدم ثبوته، كما قرر علماء 

الناصر والكافي : » الوكيل«والمخصوص بالمدƟ والثناء، محذوف لتقدم ذكره، و  

  .)2(والمدافع

  : باقي الشواهد في

 .185، 24 :البøøƾرة
  .Ɔ:  45 ،173ل عمران
  .104، 89، 55  :الماøøƏدة
ǃاøƴ73  :األن.  

  

Ƨة  :الفرع السادƺرƴة(المبتدأ مƺضاǕول) باƊبر مصدر مƢوال.  

  : ية واحدة في سورة المائدة نمثل بهاوردت به آ  

ِإنََّما َجَزاُء الَِّذیَن ُیَحاِرُبوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوَیْسَعْوَن ِفي اْلَأْرِض َفَساًدا َأْن ُیَقتَُّلوا َأْو  (-
  .)3 ()ُیَصلَُّبوا
  : التحǂيل

معرفة باإلضافة إلى اسم موصول، والخبر معرفة مصدر ) جزاء الذين(المبتدأ   

  .التقتيل، والتصليب: مقدر بù) يقتلوا، يصلبوا(عرف بأل، مسبوك من أن والفعلين م

 نظرا الشتمالها على المركب -  تفيد الحدوث والتجدد–والجملة وإن كانت اسمية   

الفعلي، وإن كان شكليا وصوريا، والمراد بالمحاربين هللا والرسول، والساعين في نشر 

                                                 
 .129عجاز، ص دالئل اإل:  عبد القاهر الجرجاني) 1(
 .170، ص 4تفسير التحرير والتنوير، ج:  ابن عاشور) 2(
 .33:  سورة المائدة، آية) 3(
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قطاع الطرق، الذين تجب محاربتهم بكل شدة، وقتلهم أهل الحرابة و: الفساد في األرض

  .)1(عند القبض عليهم، أو صلبهم، أو تغريبهم، خاصة إذا قبض عليهم متلبسين بالحرابة

: هذا ويتضح من األمثلة التي مثلنا بها للخبر المفرد في اآليات السابقة أنه نوعان  

محمد : ألول ال يتحمل ضميرا نحوإن ا«: جامد، ومشتق، وذكر النحاة فرقوا بينهما فقالوا

إنه يحتمل الضمير، والتقدير عندهما : أخوك، وخالفهم الكسائي والروماني في ذلك، فقاال

اسم فاعل، اسم : (أما الثاني المشتق، وهو ما كان ) محمد أخوك هو: (في المثال المذكور

تحمل الضمير فإنه ي) مفعول، صيغة مبالغة، الصفة المشبهة باسم الفاعل، اسم تفضيل

  .)2(»، ففي الخبر ضمير تقديره هو»الحق منتصر«: نحو

أن فكرة تقدير الضمير : والذي ينبغي اعتماده انطالقا من الواقع اللغوي القرآني هو  

في الخبر المفرد المشتق غير مقبولة في حالة اإلفراد، على حين هي مقبولة ومستساغة 

ة الضمير، هي الربط بين عنصري الجملة في حالتي التثنية والجمع، طالما أن وظيف

وهاكم باقة من آي القرآن بخصوص الخبر . وضمان المطابقة والتوافق بينهما عددا ونوعا

  : المفرد

  »الخبر مفرد جامد« )3 ()َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرُة (-
  »الخبر مفرد مشتق« )4 ()َواللَُّه ُمِحيٌط ِباْلَكاِفِریَن (-
  »الخبر مفرد مشتق «)5 () َأْعَلُم ِبَما َوَضَعْتَواللَُّه (-
  »الخبر مفرد جامد «)6 ()الطََّلاُق َمرََّتاِن (-
  »الخبر مفرد مشتق «)7 ()الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء (-

أما بخصوص تعدد الخبر المفرد، فذكروا أن له صورتين، صورة اجمعوا على   

  .جوازها وأخرى اختلفوا فيها

                                                 
، 6، ج1984التحرير والتنوير، المؤسسة التونسية للنشر، تونس، والمؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، :  ابن عاشور) 1(

 .182-180ص 
 . المرجع نفسه) 2(
 .24:  سورة البقرة، آية) 3(
 .19:  سورة البقرة، آية) 4(
 .36:  سورة آل عمران، آية) 5(
 .229:  سورة البقرة، آية) 6(
 .34:  سورة النساء، آية) 7(
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أن يتعدد في اللفظ دون المعنى، وقرينة ذلك عندهم، هي عدم صحة : الصورة األولى

فالخبر ) الرمان حلو حامض: (اإلخبار بكل واحد منهما على انفراده، ومثلوا له بقولهم

فالخبر إن ) الرمز(اللتين هما في قوة كلمة واحدة هي ) حلو حامض(مؤلف من الكلمتين 

  ...في معنى خبر واحد

  : م أحكام هذه الصورةوأه  

  .امتناع عطف أحد الخبرين على اآلخر، الن العطف يدل على المغايرة -

 .عدم صحة توسط المبتدأ بينهما -

 .عدم جواز قدمهما على المبتدأ -

أن يتعدد في اللفظ والمعنى كليهما، وهذه محل الخالف بين النحاة، : الصورة الثانيةو

  : ى انفراده، كقوله تعالىوضابطها صحة اإلخبار بكل واحد منها عل

   .)1 ()َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد، ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيُد، َفعَّاٌل ِلَما ُیِریُد (-
وهو : التقدير: ففريق منهم منع هذه الصورة وقدر لما عدا الخبر األول مبتدآت قائال

اجة ولوا فائدة الودود، هو ذو العرƫ، هو فعال، وفريق أجاز هذه الصورة ورأى أن ال ح

  .)2(إلى تقدير تلك المبتدآت

إذا استوى التقدير وعدم التقدير في مجال «: أخذ بالقاعدة المشهورة عندهم وهي  

أحدهما كون الخبر في :  والباحث يرجح هذا الرأي لسببين.)3(»المعنى، فعدم التقدير أولى

ك في جواز وصف الشيء حقيقته بمثابة الحكم على المبتدأ والوصف له في المعنى، وال ش

  .بأكثر من صفة واحدة

أن الواقع اللغوي قد أثبت ذلك وأجازه وجاء به في القرآن وفي غيره من : والثاني

النصوص الفصيحة المأثورة، وقد رصدت تعدد الخبر المفرد في طائفة من آي القرآن من 

بعضها بالغا السور في السبع الطوال، التي هي محور هذا البحث فوجدته قد تكرر في 

  .أحيانا أربع مرات

                                                 
 .16، 14:  سورة البروج، آية) 1(
 .49،50،51 ص1990، دار المعرفة الجامعية، 1المركب االسمي اإلسنادي وأنماطه، ط: أبو السعود حسنين الشاذلي.  د) 2(
 .لقت بذهني هذه القاعدة منذ حين، ولم أقف على مصدرها ع) 3(
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  . )1()َوَهَذا ِآَتاٌب َأنَزْلَناُه ُمَباَرٌك ُمَصدُِّق الَِّذي َبْيَن َیَدْیِه: (كقوله تعالى  
، »مبارك«، »أنزلناه«، »كتاب«: حيث ذهب المعربون إلى إعراب كل من

بار بعد هذا ، فال اعت)2(»هذا«، على أنها أربعتها أخبار متكررة لمبتدأ واحد هو »مصدق«

النص لمنع من منع تعدد الخبر لمبتدأ واحد، وال التفات أيضا إلى تقدير من قدروا لتلك 

األخبار المتكررة المتعددة، مبتدآت محذوفة سواء في هذه اآلية أو في غيرها من اآليات 

 األخريات المماثلة لها، وال بد أن أشير أيضا إلى عدم اعتبار األخبار المتكررة المعطوف

بعضها على بعض بحرف العطف، هذه األخبار ال تعتبر من قبيل تعدد الخبر، ألن 

 .العطف يمنع ذلك لكونه يفيد المغايرة واالختالف بين المعطوف والمعطوف عليه

   المبتدأ مƴرƺة والƢبر جمǂة:الƾسǃ الƙاني

 بد  يكون جملة أحيانا وأنه ال-كما يكون مفردا–أجمع النحاة على أن خبر المبتدأ   

 على رابط يربطها بالمبتدأ حتى ال تكون أجنبية -اسمية كانت أو فعلية–أن تشتمل الجملة 

عنه، ألن الجملة أصال في حد ذاتها تمثل كالما مستقال بذاته، فمتى أريد جعلها جزءا مما 

  .)3(سبق، لزم ربطها به برباط ما، وقد يحذف

  : والرابط أنواع أشهرها وأكثرها استعماال   

  .، وهو أصل الروابط الموضوعة للربط، لما فيه من اختصار)4(ميرالض - 1

 فù .)5 ()وłلĉبłاسŃ التŮقƅوłى ذŽلĉكł خŽيńرņ: (يشار به إلى المبتدأ، كقوله تعالى: اسم إشارة - 2

مبتدأ ثان، وخير خبر للمبتدأ الثاني، وجملة المبتدأ ) ذلك(مبتدأ أول، و ) لباس(

بتدأ األول، هذا هو المشهور في إعراب اآلية، الثاني وخبره في محل رفع خبر الم

 .)6(وهناك وجهان آخران لǘعراب

 : إذا كان المقام مقام تهويل، أو تعظيم، أو تحقير، كقوله تعالى :إعادة المبتدأ بلفظه - 3

                                                 
 .92:  سورة األنعام، آية) 1(
إمالء ما من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في ): ه616ù-538أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين( العكبري ) 2(

 .252، ص2، ج1، ط1979جميع القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .340-339-338-337، ص 1ضي على الكافية، ج شرƟ الر) 3(
 .337، ص 1ج:  نفسه) 4(
 .26:  سورة األعراف، آية) 5(
 .650، ثم المغنى، ص1، هامƫ رقم 204، ص 1شرƟ ابن عقيل، ج:  انظر) 6(
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  .)1 ()اْلَحاقَُّة، َما اْلَحاقَُّة (-
  .)2()َفَأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة َما َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة (-
  .)3 ()َوَأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة َما َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة (-

  :التحǂيل

في اآليتين األخيرتين، ) أصحاب(في اآلية األولى و) الحاقة(فخبر المبتدأ الثاني   

هذان الخبران هما المبتدأ السابق نفسه، فال حاجة لتوفير الرابط المطلوب نحويا بينهما 

  .وبين المبتدأ األول

  : النسبة للجملة ذاتها فقد اشترط النحاة فيها ثالثة شروط هيأما ب  

  أال تكون ذاتية  - 1

 ).لكن، بل، حتى(أال تكون مصدرة بأحد الحروف  - 2

 .)4 ()طلبية(أال تكون إنشائية  - 3

 أن -في شرƟ الكافية–وهذا الشرط األخير محل اختالف بينهم، حيث ذكر الرضي 

ما احتمل الصدق والكذب، ثم :  ألن الخبربعض الكوفيين منع مجيء الخبر جملة طلبية،

  .)5(رد عليهم ما ذهبوا إليه

جواز وقوع الجملة : والمعتمد في هذه القضية هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو

اإلنشائية الطلبية خبرا عن المبتدأ، ألن الواقع اللغوي أثبت ذلك وأجازه، في أكثر من 

  : آية من ذلك قوله تعالى

  .)6 ()ْأِتيَن اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم َفاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ َأْرَبَعًة ِمْنُكْمَواللَّاِتي َی (-
  .)7 ()َواللََّذاِن َیْأِتَياِنَها ِمْنُكْم َفآُذوُهَما (-
  .)8 ()...َواللَّاِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ (-
    :التحǂيل

                                                 
 .2-1:  سورة الحاقة، آية) 1(
 .08:  سورة الواقعة، آية) 2(
 .09:  نفسها، آية) 3(
 .، هامƫ الصفحة203، ص 1جشرƟ ابن عقيل، :  انظر) 4(
، 1، ج1973الرضي، شرƟ الكافية، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس، مايو، :  انظر) 5(

 .91ص 
 .15:  سورة النساء، آية) 6(
 .16:  نفسها، آية) 7(
 .34:  نفسها، آية) 8(
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فاستشهدوا، : ( هو- على الترتيب–، والخبر )الالتي، اللذان والالتي(فالمبتدأ هو 

وواضح أنها ثالثتها جملة فعلية طلبية إنشائية في محل رفع خبر ) فƉذوهما، فعظوهن

  !  فال اعتبار يمنع من منع ذلك، ولو كان جميع الكوفيين.)1(للمبتدأ

هذا ويحسن بي أن أذكر بأن الجملة التي ترد خبرا للمبتدأ المعرفة تكون اسمية   

  .تارة أخرى، وشبه جملة أحيانا كما سيأتي قريبا) ماضية أو مضارعة(ارة وفعلية ت

وإليكم عرضا تفصيليا لǖنماط والفروع الخاصة بهذا القسم، بدءا بالخبر الوارد فيه              

جملة اسمية، ثم فعلية، ثم شبه جملة، على أن أشير عقب االنتهاء من التحليل إلى الùسور                 

كل نوع من أنواع الخبر، المشار إليها، مع التنبيه علùى مميùزات             وأرقام آياتها الخاصة ب   

  .وخصائص كل نوع على حده، خدمة للقراء و الباحثين

  المبتدأ مƴرƺة والƢبر جمǂة اسمية: النمƯ األول

  .Û الƢبر جمǂة اسمية)اسǃ إشارة(المبتدأ مƴرƺة : الفرع األول

مرة، من ذلك قوله ) 30(ل هذا التركيب كثير االستعمال، ورد في السبع الطوا  

  : تعالى

  .)2 ()َوُأْوَلِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن(... -
  :التحǂيøøøل

مبتدأ ثان ) هم(مبتدأ أول معرفة النه اسم إشارة و) أولئك(الواو حرف عطف،   

خبر المبتدأ الثاني، والثاني وخبره، خبر األول، فالخبر جملة اسمية ويجوز ) المفلحون(و

 .)3()أولئك(مير فصل ال محل له من اإلعراب، والمفلحون خبر ض) هم(أن يعرب 

  .»المتقون«والمشار إليه هم 

  : وبقية اآليات الشواهد في  

 .177، 217، 257، 121، 82، 81، 27، 5 :سورة البƾرة
  .199، 136، 116، 104، 90، 10  :سورة Ɔل عمران
  .121، 97  :سورة النساء

                                                 
 .171-1/170إمالء ما من به الرحمن، :  العكبري) 1(
 .05: بقرة، آية سورة ال) 2(
 .14، ص1، ج1إمالء ما من به الرحمن، ط:  العكبري) 3(
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   .47، 45، 44، 41، 33  :سورة الماƏدة
ǃاƴ102، 70  :سورة األن.  

  .179، 178، 157، 42، 36، 8  :سورة األعراف
  .72، 37، 4  : سورة األنفال

  

  .وهو مكرر» ال«Û الƢبر جمǂة اسمية منسوƢة بø )اسǃ إشارة( المبتدأ مƴرƺة :الفرع الƙاني

  : قليل االستعمال، منه قوله تعالى  

  .)1 ()ًدى ِلْلُمتَِّقيَنَذِلَك اْلِكَتاُب َلا َرْیَب ِفيِه ُه (-

  : التحǂيل

هو » ال ريب فيه«عطف بيان و » الكتاب«مبتدأ معرفة اسم إشارة، و» ذلك«  

النافية للجنس التي هي من أخوات » ال«، وهو جملة اسمية منفية منسوخة بù )2(الخبر

مبتدأ وخبر، جملة اسمية في محل رفع خبر ثان للمبتدأ األول » هدى المتقين«و» إن«

  .كرر بدون عطفم

  Û الƢبر جمǂة اسمية)بƉل( المبتدأ مƴرƺة :الفرع الƙالث

  : وردت فيه بعض اآليات منها  

  .)3 ()َواْلَكاِفُروَن ُهْم الظَّاِلُموَن(... -
خبره، والمبتدأ الثاني وخبره خبر » الظالمون«مبتدأ ثان » هم«مبتدأ، و» الكافرون«  

  .عن المبتدأ، وواضح أنه خبر جملة اسمية

Ʋة : الفرع الرابƺرƴموصول(المبتدأ م ǃرونة بالفاء)اسƾية مƯة اسمية شرǂبر جمƢال Û  

  : هذا التركيب قليل االستعمال، ومنه قوله تعالى  

  .)4 ()...الَِّذیَن ُینِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِباللَّْيِل َوالنََّهاِر ِسرًّا َوَعَلاِنَيًة َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم (-
  : التحǂيل

                                                 
 .2:  سورة البقرة، آية) 1(
 .1/10إمالء ما من به الرحمن، :  انظر العكبري) 2(
 .254:  سورة البقرة، آية) 3(
 .274:  سورة البقرة، آية) 4(
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جملة اسمية في موضع » فلهم أجرهم«الموصول وصلته مبتدأ، » الذين ينفقون«  

بالشرط في إبهامه واتصاله ) الذين(الخبر، ودخلت الفاء على الجملة هنا، لتشبه الموصول 

  .)1(بالفعل

  جدول رقمي بالحمل االسمية المƢبر بها عن المبتدأ * 

إلخبار عن المبتدأ بالحملة االسمية في  ا-بوجه عام- شاع في القرآن الكريم   

مواضيع كثيرة، وهي المواضيع التي اقتضى السياق والموقف الخطابي فيها إخبار 

المخاطبين وإعالمهم باتصاف المتحدث عنه بشيء أو بصفة ما، أو عدم اتصافه بذلك، 

  .على سبيل الحدوث والثبات واالستمرار، ال على سبيل الحدوث والتجدد

ي جدول رقمي بتلك الجمل، مشفوعا باإلشارة إلى أهم السمات والخصائص وفيمايل  

التي تتسم بها، وبشرƟ موجز لكل خاصية في ظل أمثلة وشواهد في السبع الطوال 

  : خاصة

، 175،  121،  112،  85،  82،  81،  71،  39،  26،  5،  2،  1 :البøƾرة
158  ،161  ،174  ،177  ،178  ،197  ،202  ،203  ،217 ،
229 ،239 ،255 ،257 ،261 ،262 ،274 ،275 ،285. 

، Ɔ:  2  ،10  ،14  ،77  ،82  ،87  ،90  ،91  ،94  ،97  ،104  ،105ل عمøران
107 ،116 ،136 ،166 ،172 ،175 ،195 ،198 ،199.  

  .162، 152، 146، 134، 121، 89، 70، 40، 18  :النسøاء
  .95، 76، 69، 66، 60، 45، 44، 41، 39، 34، 10، 3  :الماøƏدة

                                                 
 .1/267، وشرƟ الكافية للرضي، 1/116العكبري، :  انظر) 1(
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ƴاألنǃاø:  3  ،12  ،20  ،39  ،48  ،54  ،70  ،72  ،92  ،102  ،126  ،139 ،

145 ،160.  
  .179، 178، 170، 157، 92، 42، 36، 35، 26، 9، 8  :األعøøراف
  .75، 74، 73، 72، 37، 4  :األنفøøال

  

  : أبرز ما تتسǃ به الجمل االسمية المƢبر بها عن المبتدأ ما يƉتي* 

  .تصدرها باسم ظاهر) 1

  )...ضمير فصل(ضمير يمكن اعتباره فصال تصدرها ب) 2

  تصدرها بأحد األحرف الناسخة) 3

  اقترانها بالفاء في خبر الموصول) 4

  تصدرها باسم استفهام) 5

  وقوعها خبرا بعد خبر) 6

  .في االستثناء المفرƷ) إال(مجيئها بعد ) 7

  .وقوعها خبرا لضمير الشأن) 8

  :التحǂيل

  : عالىمن ذلك قوله ت: تصدرها باسư ǃاهر

  .)1 ()...ُأْوَلِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمٌة (-
  .)2 ()...ُأْوَلِئَك َعَلْيِهْم َلْعَنُة اللَِّه (-
  .)3 ()...ُأْوَلِئَك َلُهْم َنِصيٌب ِممَّا َآَسُبوا (-
  .)4 ()َواللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب (-
  .)5 ()َهنَُّم َوَساَءْت َمِصيًراَفُأْوَلِئَك َمْأَواُهْم َج (-

  :التحǂيل

                                                 
 .157: رة البقرة، آية سو) 1(
 .161:  نفسها، آية) 2(
 .202:  نفسها، آية) 3(
 .14:  سورة آل عمران، آية) 4(
 .97:  سورة النساء، آية) 5(
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  ùب(، )نصيب مما كسبوا(، )صلوات من ربهم(فƉمأواهم (، )وعنده حسن الم

، خمستها جمل اسمية مصدرة باسم ظاهر، في موضع الرفع على )عليهم لعنة اهللا(، )جهنم

  .الخبر للمبتدأ قبلها

2(ǘصƺ من ذلك قوله تعالى: تصدرها بضمير بمكن عده  :  

  .)1 ()َوُأْوَلِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن... (-
  .)2 ()ُأْوَلِئَك ُهْم اْلَخاِسُروَن... (-
  .)3 ()َوُأْوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن... (-

  : التحǂيل

ثالثتها جمل اسمية، تصدرها ) هم المفلحون، هم الخاسرون، هم فيها خالدون(  

 فال يكون له - أو عمادا كما يسميه النحاة–الضمير ضمير فصل ، لك أن تعد )هم(ضمير 

محل من إعراب، وحينئذ يكون المفلحون خبر أولئك، ولك أن تعربه مبتدأ ثانيا خبره 

المفلحون، الجملة االسمية خبر أولئك، ولك أن تعربه مبتدأ ثانيا خبره المفلحون، والجملة 

  .)4(االسمية خبر أولئك

  :حرف الناسƢةتصدرها بƉحد األ) 3

   ù(النافية للجنس أو أختها ) ال(من ذلك تصدرها بŇكقوله تعالى)إن ، :  

  .)5 ()...َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم (-
  .)6 ()ِإنَّا َلا ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْصِلِحيَن... َوالَِّذیَن ُیَمسُِّكوَن ِباْلِكَتاِب (-

                                                 
 .05:  سورة البقرة، آية) 1(
 .27:  نفسها، آية) 2(
 .217:  نفسها، آية) 3(
 . أنظر كتب إعراب القرآن) 4(
 .255:  سورة البقرة، آية) 5(
 .170:  األعراف، آية سورة) 6(



الجملة االسمية                     الفصل األول 

  األصلية

 73

  : التحǂيل

 -وهي من النواسƣ–النافية للجنس ) ال(جملة اسمية تصدرتها ..) .ال إله إال هو (  

) ال(خبرها، والجملة من » هو الحي القيوم«بها على أنه اسمها، و» إله«بدليل نصب 

  .المبتدأ) اهللا(واسمها وخبرها، خبر السم الجاللة 

 أم الحروف –وهي ) إن(جملة اسمية مثل األولى، تصدرها ...) إنا ال نضيع (و   

  ).الذين( وجملة إن واسمها وخبرها خبر المبتدأ الموصول -لنواسƣا

  : اقترانها بالفاء ƺي Ƣبر الموصول) 4

  : من ذلك قوله تعالى   

  .)1 ()...َفَمْن َتَطوََّع َخْيًرا َفُهَو َخْيٌر َلُه... (-
  .)2 ()...َفَمْن َفَرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفَلا َرَفَث (-

  : التحǂيل

 يحوز فيها أن تكون في - ونظائرهما–مية المقترنة بالفاء في اآليتين الجملة االس  

 ùشرطا، ويجوز أن تكون في ) من(التي هي المبتدأ على اعتبار ) من(موضع الخبر ل

موصوال، وهذا أمر وارد مشهور في ) من(موضع الخبر على تقدير زيادة الفاء، باعتبار 

  .)3(لغة القرآن

5 (ǃاستفها ǃتصدرها باس:  

  : ومنه قوله تعالى  

  .)4 ()َوَأْصَحاُب اْلَيِميِن َما َأْصَحاُب اْلَيِميِن (-
  .)5 ()َوَأْصَحاُب الشَِّماِل َما َأْصَحاُب الشَِّماِل (-
  .)6 ()اْلَحاقَُّة، َما اْلَحاقَُّة (-
  .)7 ()اْلَقاِرَعُة، َما اْلَقاِرَعُة (-
  : وقوعها Ƣبرا بƴد Ƣبر) 6

                                                 
 .184:  سورة البقرة، آية) 1(
 .197:  نفسها، آية) 2(
 . من سورة النساء34، 16، 15اآليات :  انظر) 3(
 .27:  سورة الواقعة، آية) 4(
 .41:  نفسها، آية) 5(
 .2-1:  سورة الحاقة، آية) 6(
 .01:  سورة القارعة، آية) 7(
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  : ومنه قوله تعالى  

  .)1 ()ُقْل اللَُّه َأْعَلُم ِبَما َلِبُثوا َلُه َغْيُب السََّماَواِت َواْلَأْرِض (-
    :التحǂيل

 ùوالخبر األول له )اهللا(في موضع الخبر الثاني السم الجاللة ...) له غيب (ف ،

  .أعلم: هو

7 (Ƶناء المفرƙي االستƺ د إالƴها بƏمجي:  

  : ومنه قوله تعالى  

  .)2 ()... ِإلَّا ِعْنَدَنا َخَزاِئُنُهَوِإْن ِمْن َشْيٍء (-
  .)3 ()...َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اْلَأْرِض َوَلا َطاِئٍر َیِطيُر ِبَجَناَحْيِه ِإلَّا ُأَمٌم َأْمَثاُلُكْم (-

  : التحǂيل

هو » من شيء«جملة اسمية في موضع رفع على الخبر، و) إال عندنا خزائنه(  

 .)4(خبر ثان) خزائنه(المبتدأ، و

جملة اسمية في موضع رفع على أنها خبر ثان، والخبر األول ...) اسم أمثالكم(و 

  ).في األرض(

  : وقوعها Ƣبرا لضمير الشƉن) 8

  : ومنه قوله تعالى

  .)5 ()...ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد (-

                                                 
 .26:  سورة الكهف، آية) 1(
 .21: الحجر، آية سورة ) 2(
 .38:  سورة األنعام، آية) 3(
 .73، ص2إمالء ما من به الرحمن، ج:  انظر، العكبري) 4(
 .01:  سورة اإلخالص، آية) 5(
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    :التحǂيل

وهو جملة اسمية وقعت ) اهللا أحد(كونه ضمير الشأن، خبره قوله ) هو(الظاهر في 

بدال منه، أو خبر مبتدأ ) أحد(خبرا أول، و ) اهللا(د ضمير الشأن، ويجوز أن يكون بع

  .)1(محذوف

والمالحظ أن الجملة االسمية الواردة خبرا للمبتدأ المعرفة في السبع الطوال أقل من   

 جملة، والفعلية 108، حيث كان عدد االسمية )الماضية والمضارعة(الجملة الفعلية 

  . جملة400 بنوعيها نحوا من

  )ƴƺل ماƭ(المبتدأ مƴرƺة والƢبر جمǂة ǂƴƺية : النمƯ الƙاني

  Û الƢبر ƴƺل ماƭ)اسǃ إشارة(المبتدأ مƴرƺة : الفرع األول

التعريف باإلشارة كثير باستعمال في القرآن العظيم، فكثرت التراكيب اللغوية التي             

رع طائفة من اآليùات،     تبدأ به، ثم توزع بعد حسب طبيعة الخبر، وقد وردت في هذا الف            

  : منها قوله تعالى

  .)2 ()...ُأْوَلِئَك َأْعَتْدَنا َلُهْم َعَذاًبا َأِليًما (-
  : التحǂيل

وهو جملة فعلية ماضية، والمشار إليه ) اعتدنا(اسم إشارة مبتدأ، والخبر ) أولئك(

أنا، قلبت فيه هي): أعددنا(لغة في » اعتدنا«هم الذين كفروا باإلسالم وماتوا على الكفار، و

–الدال األولى تاء، نظرا لتقارب الحرفين في المخرج، وإنما جيء بالجملة الخبرية هنا 

 فعلية، بدال من االسمية، وبالصيغة الماضية بدال من -وفي نظائرها من اآليات األخرى

الصيغة المضارعة المفيدة للمستقبل، وذلك لتنزيل العذاب الموعود بوقوعه مستقبال بدون 

منزلة الشيء الواقع فعال، لكونه وعد اهللا، واهللا ال يخلف وعده، ومثل هذا األسلوب – شك

 - وإن كانت اسمية– والجملة مفيدة للحدوث والتجدد .)3(معتمد كثيرا في القرآن الكريم

  !)اعتدنا(نظرا الشتمالها على العنصر الفعلي 

  : وباقي اآليات الشواهد في  
                                                 

 .297، ص 1العكبري، إمالء ما من به الرحمن، ج:  انظر ) 1(
 .18:  سورة النساء، آية) 2(
 . من سورة اإلنسان4ة الكهف، و  من سور29 من سورة النحل، و1:  انظر، مثال اآلية) 3(
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 .153،175، 134، 86، 25، 16 :البƾرة
  .Ɔ:  22 ،38 ،66ل عمران
  .99، 63، 52  :النساء
  .53  :الماƏدة
ǃاƴ153، 152، 151، 90، 70، 38  :األن.  

  .38  :األعراف
  .14  :األنفال 

  

  Û الƢبر ƴƺل ماƭ مبني لǂمجهول)باǕشارة(المبتدأ المƴرƺة :الفرع الƙاني

  : وردت فيه آية واحدة هي قوله تعالى  

  .)1 ()ْلُكْم اْلَجنَُّة ُأوِرْثُتُموَها ِبَما ُآنُتْم َتْعَمُلوَنَوُنوُدوا َأْن ِت (-

  : التحǂيل

الخبر وهو جملة فعلية ماضية، ) أورثتموها(اسم إشارة مبتدأ، الجنة بدل منه ) تلكم(  

بسبب عملكم ) بما كنتم تعلمون(استحققتموها ): أورثتموها(وقد بني الفعل فيها للمجهول، و

  .)2(موهالذي كنتم قد عملت

  ) ƴƺل مضارع(المبتدأ مƴرƺة والƢبر جمǂة ǂƴƺية : النمƯ الƙالث

  المبتدأ مƴرƺة لفư الجǘلةÛ الƢبر ƴƺل مضارع: الفرع األول

  : آية، نمثل له بقوله تعالى) 19(كثير االستعمال، بلغت آياته   

  .)3 ()...اللَُّه َیْسَتْهِزُئ ِبِهْم(... -

  : التحǂيل
):  ه75ù( وهو علم خاص باهللا تعالى؛ قال الخليل بن أحمد مبتدأ معرفة،) اهللا(  

  .)4(»...مخصوص باهللا عز وجل» اهللا«أطبق العلماء على أن قولنا «

جار ومجرور متعلق به، والمراد ) بهم(وهو جملة مضارعة، و) يستهزئ: (والخبر

المتمثل في –نين المنافقين المستهزئين باإليمان والمؤم:  هو-بالنسبة هللا تعالى–باالستهزاء 

                                                 
 .43:  سورة األعراف، آية) 1(
 .274، ص1، ج1إمالء ما من به الرحمن، ط:  انظر، العكبري) 2(
 .15:  سورة البقرة، آية) 3(
 .93، ص 1التفسير الكبير، ج:  انظر، الرازي) 4(
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إيقاعهم في ارتباك وحيرة، مبالغة في التنكيل بهم، وإنما سمى اهللا تعالى ذلك التنكيل 

بهم، مشاكلة من باب تسمية الشيء باسم ما يكون سببا في وقوعه وحصوله، » استهزاء«

 والجملة دالة على .)1(وهذا أسلوب بالغي مستفيض االستعمال في كل سور القرآن

أن استهزاء اهللا تعالى بهم شيء متجدد ومستمر، وقتا بعد : جدد، على معنىالحدوث والت

  .)2(وقت، وحاال بعد حال

  : باقي اآليات الشواهد في

 .268، 261، 254، 245، 222، 221، 220، 212 :البƾرة
  .Ɔ:  146 ،147 ،148 ،156ل عمران
  .181، 176، 166، 127  :النساء
ǃاƴ64  :األن.  
  .67  :األنفال

  

  والƢبر ƴƺل مضارع) ضمير(المبتدأ مƴرƺة : فرع الƙانيال

  : آية منها) 22(وردت علية   

  .)3 ()...َوُهْم َیْنَهْوَن َعْنُه َوَیْنَأْوَن َعْنُه (-
  : التحǂيل -

معرفة، وهو ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع على ) هم(المبتدأ   

  :ة على سابقتهاوالواو حرف عطف، عطفت به هذه الجمل. االبتداء

جملة فعلية مضارعية من فعل وفاعل، ) ينهون( والخبر .)4()إن هذا إال أساطير األولين(

والضميران المجروران عائدان إلى القرآن المشار غليه . في محل رفع خبر عن المبتدأ

هم : النأي عن استماعه، أي: وكذلك النأي عنه. في أي حالة من أحواله يعنيها المقام

  .)5(الناس عن استماعه، ويبتعدون هم أنفسهم عن استماعهينهون 

  : باقي اآليات في

                                                 
 . من سورة البقرة194 من سورة الشورى، و40:  من ذلك، اآلية) 1(
 .39، ص 1، ج2، ط1983محي الدين الدرويƫ، إعراب القرآن وبيانه، مؤسسة الديمان، .د:  انظر) 2(
 .26:  سورة األنعام، آية) 3(
 .25:  نفسها، آية) 4(
 .183-102، ص7التحرير والتنوير، ج:  ابن عاشور) 5(
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 .44، 30 :البƾرة
  .Ɔ:  70 ،71 ،75 ،101 ،143ل عمران

ǃاƴ150، 103، 72، 26، 2  :األن.  
  .191، 135، 46  :األعراف
  .34، 33، 30، 6  :األنفال

  

  والƢبر ƴƺل مضارع) اسǃ موصول(المبتدأ مƴرƺة : الفرع الƙالث

  : آيات، منها) 10(وردت عليه 

  .)1 ()َوالَِّذیَن َآذَُّبوا ِبآَیاِتَنا َیَمسُُّهْم اْلَعَذاُب ِبَما َآاُنوا َیْفُسُقوَن (-
  : التحǂيل

حرف عطفن والمعطوف عليه هو : معرفة اسم موصول، والواو) الذين(المبتدأ   

فعلية مضارعية من جملة ) يمسهم العذاب( والخبر .)2(»...انظر كيف نصرف اآليات«

يصيبهم؛ » يمسهم العذاب«فعل ومفعول به وفاعل، في محل رفع خبر للمبتدأ، ومعنى 

مباشرة الجسد باليد، وهو مرادف اللمس، والجس؛ ويستعار أحيانا : والمس حقيقته لغة

  .إلصابة جسم جسما آخر، كما في هذه اآلية

الخروج عن حد : والفسق حقيقتهمصدرية، أي بسبب فسقهم، ) ما(الباء سببية، و): بما(

الكفر وتجاوز حدود اهللا : الخير، وقد شاع استعماله في القرآن الكريم في معنى

  .)3(وأحكامه

لǘشارة إلى أن فسقهم حدث وتجدد ) يفسقون(جملة مضارعية ) كان(وجيء بخبر   

 ùن أيضا للداللة على تجدد الحدوث وتكراره، أل) كان(حدوثه حاال بعد حال، وعبر ب

إذا لم يقصد بها انقضاء معنى خبرها في الماضي فإنها تدل على استمرار معنى ) كان(

  : الخبر بالقرينة، نحو قوله تعالى

  .)4 ()...آمنفمن (-
  .)1 (..."فمن آمن " والجملة المعطوفة على 

                                                 
 .49:  سورة األنعام، آية) 1(
 .46:  نفسها، آية) 2(
 .239-238، ص 7ر، جالتحرير والتنوي:  ابن عاشور) 3(
 .239 المرجع نفسه، ص ) 4(
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  : باقي الشواهد في
 .234، 146، 121 :البƾرة
  .76، 72، 57  :النساء

  .182  :األعراف
  .ƴ:  20 ،49 ،93اǃاألن

  

Ʋة  : الفرع الرابƺرƴل(المبتدأ مƉل مضارع) بƴƺ برƢوال  

  : آيات منها) 06(مثلته 

  .)2 ()َواْلَمَلاِئَكُة َیْشَهُدوَن... (-

  : التحǂيل

معرفة بأل، والواو حرف عطف، عطفت به الجملة على جملة ) المالئكة(المبتدأ   

لة فعلية مضارعية من فعل وفاعل، في جم) يشهدون(؛ والخبر »اهللا يشهد«سابقة هي 

إخبار لتصديق مخبر وتكذيب مخبر آخر، وتطلق : وحقيقة الشهادة. محل رفع خبر للمبتدأ

على الخبر المحقق الذي ال يتطرق إليه الشك، وعطفت شهادة المالئكة على شهادة اهللا 

؛  ومتعلق )3(تعني العلملزيادة تأكيد تلك الشهادة وتقويتها بتعدد الشهود، على أن شهادة اهللا 

 في دعواه الرسالة، وصحة -عليه السالم–اإلعالم بتصديق الرسول محمد : الشهادتين معا

نسبة القرآن إلى اهللا عز وجل الذي أنزله على محمد، ألن اهللا أنزله عليه بعلمه، وقد 

  .)4(احصلت الشهادتان معا، بعد امتناع أهل الكتاب عن اإلقرار باألمرين والتصديق بهم

  : باقي الشواهد في

 .268، 233، 228 :البøøƾرة

  .Ɔ:  7ل عمران

  .162  :النساء
  

ƧامƢة : الفرع الƺرƴإشارة(المبتدأ م ǃل مضارع) اسƴƺ برƢوال.  

                                                                                                                                                         
 .48:  سورة األنعام، آية) 1(
 .166:  سورة النساء، آية) 2(
 .44، ص 6 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج) 3(
 .44، ص6 نفسه، ج) 4(
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  : آيات منها) 05(وردت عليه   

  .)1 ()...َوِتْلَك اْلَأیَّاُم ُنَداِوُلَها َبْيَن النَّاِس (-
  :التحǂيل

جملة ) نداولها(صفة أو عطف بيان و ) األيام( اسم إشارة، ومعرفة) تلك(المبتدأ   

تلك األيام مبتدأ وخبر، : فعل وفاعل ومفعول به، خبره، ويصح أن يقال: مضارعية من

إشارة إلى جميع أيام الوقائع العجيبة » تلك األيام«هي األيام تبلى كل جديد، و: كما تقول

ا دول تكون على الرجل حينا وله حينا، ألن أنه: العظيمة؛ وقد بين عز وجل في هذه اآلية

نقل الشيء من واحد إلى آخر، والمعنى أن أيام الدنيا دول بين الناس فيوم : المداولة هي

  .)2(يحصل فيه السرور له والغم لغيره؛ ويوم آخر بالعكس من ذلك

  : باقي الشواهد في  

 .159، 252، 218 :البƾرة
 .124 :النساء

  

Ƨة الم: الفرع السادƺرƴبتدأ م)Ưشر ǃمجهول) اسǂل مضارع مبني لƴƺ برƢوال  

الموضوعة » من«آيتان، إحداهما كان فيها المبتدأ لفظ ) 02(وردت به في السبع   

الموضوعة أصال للداللة على غير العاقل، ثم » ما«أصال للداللة على العاقل، واألخرى 

ب والشرط اإلحدى عشرة، ضمنت كل منهما معنى الشرط، فصارتا أداتين من أدوات أسلو

الجازمة للفعلين اللذين يتألف منهما هذا األسلوب اللغوي، الذي يبنى من عبارتين ال 

استقالل إلحداهما على األخرى، لكونهما بمثابة السبب والمسبب، العبارة األولى تسمى 

  .)3(شرطا، والثانية جوابا أو جزاء؛ وقد أجمع النحاة على اسمية هاتين األداتين

  : ونمثل له باآلية الكريمة التالية  

  .)4 ()...َمْن َیْعَمْل ُسوًءا ُیْجَز ِبِه (-

                                                 
 .140:  سورة آل عمران، آية) 1(
 .16-15، ص 9التفسير الكبيرج:  محمد الرازي فخر الدين) 2(
 محمد محي الدين ،  شرƟ ،   شذور الذهب في معرفة كالم العرب)ه761ù-708أبو محمد عبد اهللا جمال الدين بن يوسف ( هشام  ابن) 3(

 .335-334عبد الحميد، ، ص 
 .123:  سورة النساء، آية) 4(



الجملة االسمية                     الفصل األول 

  األصلية

 81

  : التحǂيل

الذي مبني : معرفة اسم شرط يدل على العاقل ويستعمل له ومعناه) من(المبتدأ   

فعل شرط :  يجزم فعلين-على األصح–على السكون في محل رفع على االبتداء، وهو 

) سوءا(بالسكون والفاعل ضمير مستتر، و) من(لشرط مجزوم به فعل ا) يعمل (.)1(وجوابه

جار ) به(جواب الشرط مجزوم بحذف األلف في آخره، و) سيجز(مفعول به والخبر 

ومجرور متعلق به، وهو جملة فعلية مضارعية من فعل ونائب فاعل في محل رفع خبر 

  .المبتدأ

  .60 :سورة األنفال: واآلية الثانية في  

  المبتدأ مƴرƺة والƢبر جمǂة ǂƴƺية ǂƴƺها ناسơ: ثالنمƯ الƙال

  .والƢبر ƴƺل ماƭ ناسơ) مضاف(المبتدأ مƴرƺة : له ƺرع واحد

 واألخرى في سورة .)2(آيتان إحداهما في سورة آل عمران) 02(وردت به   

  .)3(األنفال

  : ونمثل له باآلية الكريمة  

  .)4 ()...َلُآلُّ الطََّعاِم َآاَن ِحلًّا ِلَبِني ِإْسَراِئي (-

                                                 
 .235المرجع نفسه، ص :  ابن هشام) 1(
 .93:  سورة آل عمران، آية) 2(
 .54:  سورة األنفال، آية) 3(
 .93:  سورة آل عمران، آية) 4(
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  : التحǂيل

جملة ) كان حال(مضاف إليه، والخبر ) الطعام(معرفة باإلضافة، و) كل(المبتدأ   

 ƣحال(والضمير المستتر فيه الذي هي اسمه، و) كان(فعلية ماضوية مؤلفة من فعل ناس (

مضاف ومضاف إليه، ) بني إسرائيل(خبره، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ، و 

» الجر بالكسرة«مجرور بالفتحة بدال من الكسرة، ألنه ممنوع من الصرف ) إسرائيل(و

 وهو مؤلف من -عليه السالم–علم لقب للنبي يعقوب » إسرائيل«لكونه علما أعجميا، و

  .)1(عبد اهللا: وهو اهللا، ومجموعهما» إيل«وهو العبد و» إسرا«: كلمتين عبريتين

كانوا في المدينة المنورة، أيام بعثة هم جماعة من اليهود الذين » بنو اسرائيل«و  

األسباط؛ المراد بهم أبناء أبنائه :  وهم المسمون-عليه الصالة والسالم–الرسول محمد 

  .)2(اإلثني عشر

وسوف أدرس الجملة االسمية المنسوخة في مكانها المعد لها في هذه الدراسة   

  .بشيء من التفصيل

Ʋالراب Ưالنم :ǂبر جمƢة والƺرƴيةالمبتدأ مƯة شر  

  والƢبر جمǂة شرƯية) اسǃ موصول(المبتدأ مƴرƺة : الفرع األول

  : آيات، ثالثتها في سورة النساء، منها) 03(وردت عليه   

  .)3 ()...َواللََّذاِن َیْأِتَياِنَها ِمْنُكْم َفآُذوُهَما (-
  :التحǂيل

داء الذي، مرفوع على االبت: معرفة اسم موصول مثنى، مفرده) اللذان(المبتدأ   

جملة ) يأتيانها(باأللف النائبة عن الضمة مبني على السكون في محل رفع ألنه مبتدأ 

) ها(مضارعية من فعل وفاعل ومفعول به صلة الموصول ال محل لها من اإلعراب، و

 المذكورة في الجملة السابقة -المراد بها الزنا–ضمير متصل يعود على الفاحشة 

جار ومجرور متعلق ) منكم(جار، ) من نسائكم) (الفاحشةوالالتي يأتين (المعطوف عليها 

ùذوهما(والخبر . وهو تخصيص ووصف للموصول المذكور» يأتينها«بƉجملة فعلية ) ف
                                                 

 .31، ص 3المرجع السابق، ج): فخر الدين( انظر الرازي ) 1(
 .91 المرجع نفسه، ص ) 2(
 .16:  سورة النساء، آية) 3(
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فعل وفاعل ومفعول به في محل رفع الخبر للمبتدأ؛ وهي جملة شرطية، : طلبية من

ة اسم الشرط؛ المنزل منزل) اللذان(شرطية لوقوعها بعد المبتدأ الموصول : جوابية

) فƉذوهما(والفاء في » من آتيا الفاحشة فƉذوهما«: وجوابية، ألنها جواب عنه، ألن التقدير

الشرط مضارع (رابطة ربطت بين الشرط وجوابه نظرا الختالفهما في الصيغة الفعلية 

 .)1(»والفاء للشرط"، وقد ذكرها ابن الحاجب في الكافية واختصرها بقوله )والجواب أمرا

  .)2(الجملة جملة شرط وجواب) 208محمد بن يزيد (د أبي العباس المبرد وعن

 .)3(شتم أو ضرب، أو جلد، متى زنيا: عاقبوهما بما يستحقان من) آذوهما: (ومعنى  

وإنما جيء بخبر المبتدأ هنا جملة طلبية أمرية، لǘعالم بوجوب معاقبة ممارسي جريمة 

خ وال تساهل، والمأمورون بالعقوبة وتنفيذها هم الزنا بالعقوبة التي يستحقانها بال ترا

  .القائمون على أمور األمة وشؤونها االجتماعية، حفاظا على تماسك األمة وصالحها

  .34-15: النساءاآليتان الباقيتان في سورة   

  والƢبر جمǂة شرƯية) بƉل(المبتدأ مƴرƺة : الفرع الƙاني 

  : ورد عليه آية واحدة هي قوله عز وجل  

  .)4 ()اللََّذاِن َیْأِتَياِنَها ِمْنُكْم َفآُذوُهَماَو (-
  : التحǂيل

معطوف عليه، وقصد بالعطف ) السارقة(اسم معرفة بأل، و ) والسارق(المبتدأ   

النص على وجوب تطبيق عقوبة السرقة على كل من الرجل والمرأة دفعا لتوهم أن يكون 

االهتمام بالمرأة، ومن ) أو عديمي(يلي المعنى بالعقوبة للرجل وحده؛ ألن العرب كانوا قل

، والعطف في العربية يفيد اشتراك المعطوفين في شيء )5(ثم فال يجرون عليها الحدود

  .يذكر بعدها

، ودخلت الفاء في الخبر، لتضمن »فاقطعوا أيديهما«والخبر عند المبرد هو جملة   

سرقت، والموصول إذا والذي سرق والتي : المبتدأ الموصول معنى الشرط، ألن تقديره
                                                 

 .190-189، ص 6تفسير التحرير والتنوير، ج:  ابن عاشور) 1(
 . المرجع نفسه) 2(
 . المرجع نفسه) 3(
 .38:  سورة المائدة، آية) 4(
 .190، ص 6 ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج) 5(
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 أما عند سيبويه .)1(فيه اسم موصول) أل(يجعل : أريد منه التعميم ينزل منزلة الشرط أي

مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا : فإن الخبر محذوف والتقدير عنده

 تكلف محض من سيبويه ال طائل تحته وال داعي إليه؛ -في رأيي– وهذا .)2(أيديهما

ما قرره المبرد وذهب إليه، وهو مذهب سليم وافق فيه منهج علماء اللغة والصحيح 

فهم نظامها وطرق تأليفها : المحدثين القائم على دراسة اللغة دراسة وصفية تتمثل في

وإبراز العالئق بين أجزائها، ومثل هذه المذهب الوصفي، يساعد على فهم الخصائص 

صيلها وتعلمها، وهذه هي مهمة الدارس اللغوية المدروسة، وبعين باألحرى على تح

ال أن تفرض » هو أن تنحو معرفة كيفية الترتيب فيما بين الكلم«:النحوي، ألن النحو

 لتعبير كان ينبغي أن يكون - ذهنيا–صورا عقلية على بعض التراكيب، وتجعلها موازية 

تأخرين، أحسن خالفا للذي كان، على مثال ما صنع سيبويه وكثير من النحاة القدامى والم

  .اهللا إليهم

ƧامƢال Ưة : النمƺرƴل(المبتدأ مƉة) بƸمبالǂوصفي ل ƒبر تركيƢوال  
  : وردت عليه آية واحدة هي 

  .)3 ()الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء (-
  : التحǂيل

مرفوع بالواو، تركيب وصفي على ) قوامون(معرفة بأل والخبر ) الرجال(المبتدأ   

وصف المبتدأ بمعنى الخبر :  أو بعبارة أوضح.)4(فادة المبالغة والتكثيرإل» فعال«وزن 

اسم لمن يكون مبالغا في القيام بالشيء الذي » القوام«وصفا غاية في القوة والكمال، ألن 

  .)5(يقوم بأمره ويهتم بحفظه من غير ما توان أو تقصير

ة الواقعة خبرا للمبتدأ، بقطع إليكم ثبتا بأرقام اآليات التي اشتملت على الجمل الفعلي  

  : النظر عن كونها ماضية أو مضارعية، في السبع الطوال

                                                 
 . المرجع نفسه) 1(
 .41مفتاƟ العلوم للسكاكي، ص : ، وانظر38:  سورة المائدة، آية) 2(
 .34:  سورة النساء، آية) 3(
 .392، ص : ، شذور الذهب ، شرƟ  محمد محي الدين)761-708( انظر، ابن هشام ) 4(
 .90، ص10التفسير الكبير، ج: ن انظر الرازي فخر الدي) 5(
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، 75،  69،  62،  55،  50،  49،  48،  44،  42،  38،  30،  26،  22،  18،  16،  6،  5  :البøƾرة
78  ،81  ،84  ،85  ،86  ،91  ،97  ،100  ،102  ،105  ،108  ،112  ،113  ،114 ،

121  ،123  ،126  ،142  ،143  ،146  ،150  ،158  ،159  ،160  ،162  ،171 ،
، 206،  205،  203ن  203،  196،  194،  185،  184،  182،  181،  178،  175
211  ،212  ،213  ،216  ،217  ،221  ،228  ،229  ،230  ،231  ،232  ،233 ،
234  ،240  ،245  ،249  ،252  ،255  ،257  ،258  ،261  ،262  ،264  ،268 ،
269 ،271 ،272 ،274 ،277 ،275 ،276 ،281 ،283 ،285.  

، 61،  58،  57،  56،  51،  48،  47،  44،  40،  30،  20،  19،  13،  12،  11،  3   عمøرانƆل
66  ،70  ،71  ،75  ،76  ،77  ،78  ،81  ،85  ،86  ،88  ،92  ،93  ،94  ،97  ،101 ،

108  ،113  ،115  ،119  ،134  ،136  ،140  ،143  ،146  ،148  ،151  ،153 ،
154 ،156 ،161 ،162 ،166 ،168 ،169 ،170 ،173 ،175 ،192 ،197.  

، 57،  50،  49،  38،  33،  30،  27،  25،  24،  17،  16،  15،  14،  13،  11،  6  النسøøøاء
58  ،63  ،69  ،76  ،77  ،80  ،81  ،85  ،87  ،88  ،91  ،92  ،93  ،95  ،97  ،99 ،

100  ،105  ،110  ،111  ،112  ،113  ،114  ،116  ،119  ،121  ،122  ،123 ،
124 ،128 ،134 ،136 ،141 ،152 ،166 ،173 ،175 ،176.  

Əاøøدةالمø  3  ،4  ،5  ،17  ،32  ،38  ،39  ،41  ،45  ،50  ،51  ،53  ،54  ،57  ،61  ،62  ،63 ،
64  ،65  ،66  ،67  ،69  ،71  ،78  ،79  ،93  ،95  ،99  ،103  ،106  ،107  ،108 ،

109 ،110.  
ǃاøøƴ54،  53،  49،  48،  46،  39،  36،  31،  26،  25،  21،  20،  16،  14،  12،  3،  1  :األن ،

55  ،61  ،63  ،64  ،88  ،91  ،92  ،102  ،103  ،104  ،109  ،111  ،114  ،116 ،
125 ،136 ،145 ،148 ،150 ،151 ،152 ،153 ،154 ،158 ،160  

: األعøøراف 4  ،8  ،12  ،16  ،18  ،28  ،32  ،35  ،37  ،38  ،42  ،46  ،48  ،49  ،92  ،95  ،98 ،
100  ،101  ،117  ،132  ،135  ،140  ،147  ،182  ،183  ،191  ،196  ،197 ،
198 ،202.  

  .67، 60، 56، 54، 52، 50، 40، 36، 34، 33، 27، 21، 16، 14، 6  :األنفøøøال

  

  : وأهم خصائص الجملة الفعلية الواقعة خبرا عن المبتدأ في السبع الطوال  

  تصدرها بمضارع )1

 أو بماض متصرف أو جامد )2

 اقترانها بالفاء في خبر الموصول  )3

 كونها جملة إنشائية  )4

 في االستثناء المفرƷ ) إال(مجيئها بعد  )5
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 السين أو سوف تصدرها بحرف  )6

 الشرط واالستفهام : وقوعها خبر االسمي )7

 وقوعها خبرا بعد خبر )8

وكون هذه الدراسة ذات طابع تطبيقي تحليلي، وتوفيرا لǘفادة منها للزمالء القراء            

  .والباحثين، رأيت أن أشرƟ بإيجاز الخصائص المشار إليها أعاله

  : تصدرها بفعل مضارع )1

  : من ذلك قوله تعالى

  .)1 ()اْلآِخَرِة ُهْم ُیوِقُنوَنَوِب... (-
  .)2 ()َوَلا َتْلِبُسوا اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموا اْلَحقَّ َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن (-
  .)3 ()َوَأْنُتْم َتْتُلوَن اْلِكَتاَب َأَفَلا َتْعِقُلوَن(... -
  .)4 ()َوَلا َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَلا ُهْم َیْحَزُنوَن (-

      :التحǂيل

يوقنون، تعلمون، : (، والجمل المخبر بها عنه هي)هم وانتم(الضمائر : المبتدأ  

  ).تعقلون، يحزنون

  : تصدرها بماض متصرف أوجامد )2

  : فمن الفعل المتصرف قوله تعالى

  .)5 ()...ُأْوَلِئَك َما َآاَن َلُهْم َأْن َیْدُخُلوَها ِإلَّا َخاِئِفيَن (-
  .)6 ()... النَّاِس َما َولَّاُهْم َعْن ِقْبَلِتِهْم الَِّتي َآاُنوا َعَلْيَهاَسَيُقوُل السَُّفَهاُء ِمْن (-

  : التحǂيل

ومثال الفعل ) أولئك، ما(، والمبتدأ المخبر به عنه )كان، ولى(الفعل المتصرف   

  : الجامد، قوله تعالى

  .)1 ()ُثمَّ َأْضَطرُُّه ِإَلى َعَذاِب النَّاِر َوِبْئَس اْلَمِصيُر... (-

                                                 
 .04:  سورة البقرة، آية) 1(
 .42:  نفسها، آية) 2(
 .44:  نفسها، آية) 3(
 .62:  نفسها، آية) 4(
 .114:  سورة البقرة، آية) 5(
 .142:  نفسها، آية) 6(
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  ùالمخصوص بالذم هنا محذوف وهو مبتدأ، خبره الجملة : » وبئس المصير«ف

  ...الفعلية المتقدمة 

  : ومنه قوله تعالى  

  .)2 ()...ِإْن ُتْبُدوا الصََّدَقاِت َفِنِعمَّا ِهَي (-
في موضع رفع على االبتداء، والجملة الفعلية في موضع الخبر، وهو ) هي(قوله   

    .)3(خبر مبتدأ محذوفالظاهر، ويجوز أن يكون 

  : اقترانها بالفاء الزائدة )3

  : ومنه قوله تعالى

  .)4 ()الَِّذیَن َتَتَوفَّاُهْم اْلَمَلاِئَكُة َظاِلِمي َأنُفِسِهْم َفَأْلَقْوا السََّلَم (-

  :في قوله» للكافرين«أن يكون في موضع النعت ...) الذين تتوفاهم : (الظاهر في  

  ).َم َوالسُّوَء َعَلى اْلَكاِفِریَنِإنَّ اْلِخْزَي اْلَيْو (-

فألقوا (ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف، وأجاز ابن عطية أن يكون مبتدأ خبره   

على زيادة الفاء في الفعل الماضي، عمال بقول األخفƫ المجيز دخول الفاء على ) السلم

  .)5 (....الماضي المتصرف
يادة الفاء في الجملة الفعلية الواقعة وقد أجاز الفراء واألعلم الشنتمري وآخرون ز  

  : خبرا للموصول نحو قوله تعالى

الَِّذیَن َآذَُّبوا ِباْلِكَتاِب َوِبَما َأْرَسْلَنا ... َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن ُیَجاِدُلوَن ِفي آَیاِت اللَِّه َأنَّى ُیْصَرُفوَن (-
  .)6 ()ِبِه ُرُسَلَنا َفَسْوَف َیْعَلُموَن

   ùعلى زيادة » فسوف يعلمون«يجوز أن يكون مبتدأ خبره » ...ن كذبوا الذي«ف

  .)7 (...الفاء في خبر الموصول

  : كونها قسمية )4

  ): في غير السبع الطوال(من ذلك قوله تعالى 

                                                                                                                                                         
 .126:  سورة البقرة، آية) 1(
 .271:  نفسها، آية) 2(
 .447، ص2،ج)ت-د(البحر المحيط، القاهرة، المطبعة السلفية :  ه1338ùأبي حيان األندلسي :  أنظر ) 3(
 .27:  سورة النحل، آية) 4(
 .220-219المغنى ، ص : ابن هشام:  انظر) 5(
 .70- 69:  سورة غافر، آية) 6(
 .2/447البحر المحيط، :  انظر أبي حيان) 7(
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  .)1 ()...َوالَِّذیَن َهاَجُروا ِفي َسِبيِل اللَِّه ُثمَّ ُقِتُلوا َأْو َماُتوا َلَيْرُزَقنَُّهْم اللَُّه (-
  .)2 ()َوالَِّذیَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَینَُّهْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِنيَن( -

  : التحǂيل

جملتان قسميتان أخبر بكل منهما عن المبتدأ وهو » لنهدينهم«و» ليرزقنهم«قوله   

  .والقسم فيها محذوف دلت عليه الالم الداخلة عليها) الذين(الموصول 

: وقوع الجملة القسمية خبرا للمبتدأ) أبو العباس أحمد بن يحيى(نع ثعلب وقد م  

 علما بأن الجملة القسمية جملة إنشائية غير محتملة .)3(نظرا لتناقص مدلولها اللغوي

للصدق والكذب، على حين أن الجملة الخبرية تدل أصال على الصدق والكذب وتحتملها، 

  : رآن الكريم منها زيادة على هاتين اآليتين قوله تعالىويرد هذا الزعم الباطل آيات من الق

 وتحليل هذه الجملة هو .)4 ()...َوالَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلُنْدِخَلنَُّهْم ِفي الصَّاِلِحيَن (-

نفسه تحليل نظيرتيها السابقتين سواء بسواء، فال مانع من وقوع الجملة القسمية خبرا 

 الجملة االسمية، متى أريد بها تنبيه المخاطب ودعوته إلى االعتقاد بصدق للمبتدأ في

  ! مدلولها وكونه أمرا وشيئا واقعا ال محالة، لكونه وعدا من اهللا، واهللا ال يخلف وعده

                                                 
 .58:  سورة الحج، آية) 1(
 .69:  سورة العنكبوت، آية) 2(
 .مدلول الجملة الخبرية بمع ) 3(
 .7 وتلحق بها اآلية 09:  سورة العنكبوت، آية) 4(
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  : كونها إنشائية) 5  

  : ومنه قوله تعالى

  .)1 ()...ًحاَفَمْن َآاَن َیْرُجوا ِلَقاَء َربِِّه َفْلَيْعَمْل َعَمًلا َصاِل (-

  : التحǂيل

: على أن الخبر الجملة الطلبية) بمعنى الذي(كونها موصولة ) من(يجوز في   

 هذه الزيادة للفاء في خبر الموصول وال معنى لهذا المنع .)2(ومنع ابن األنباري) فليعمل(

  : لتوفر شواهد قرآنية عليه في السبع الطوال منها
  .)3 ()...َشَة ِمْن ِنَساِئُكْم َفاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ َأْرَبَعًة ِمْنُكْمَواللَّاِتي َیْأِتيَن اْلَفاِح (-
  .)4 ()َواللََّذاِن َیْأِتَياِنَها ِمْنُكْم َفآُذوُهَما َفِإْن َتاَبا َوَأْصَلَحا َفَأْعِرُضوا َعْنُهَما (-
  .)5 ()...َواللَّاِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ (-

والخبر هو الجمل اإلنشائية الثالث ) اللذان، الالئي، الالتي(اسم موصول : المبتدأ  

وثالثتها مقرونة بالفاء، فزيادة الفاء جائزة في الموصول ) فاستشهدوا، فƉذوهما، فعظوهن(

غالبا ال سيما إذا نزل منزلة الشرط، وذلك لربط الجملة اإلنشائية المخبر بها بالمبتدأ 

  .)6(المخبر عنه

  : في االستثناء المفرƷ) إال( بعد مجيئها )5

  : من ذلك قوله تعالى

  .)7 ()َوِمْنُهْم ُأمِّيُّوَن َلا َیْعَلُموَن اْلِكَتاَب ِإلَّا َأَماِنيَّ َوِإْن ُهْم ِإلَّا َیُظنُّوَن (-
  .)8 ()َوِإْن َأْنُتْم ِإلَّا َتْخُرُصوَن (-

                                                 
 .110:  سورة الكهف، آية) 1(
 . 14، صƟ2) عبد العال سالم مكرم .تحقيق د(همع الهوامع ،) : ه911ùجالل الدين ( السيوطي:  انظر) 2(
 .15:  سورة النساء، آية) 3(
 .16:  نفسها، آية) 4(
 .34:  نفسها، آية) 5(
عالم : صاحب أبو جناƟ.، تحقيق د)ه669ù-567(البن عصفور ) الشرƟ الكبير(شرƟ جمل الزجاجي :  أنظر) 6(

 .354، ص1، مج1، ط1999الكتب، بيروت، 
 .78:  سورة البقرة، آية) 7(
 .148:  سورة األنعام، آية) 8(
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  : التحǂيل

والجملة المخبر بها عنه هي ) هم، أنتم (بالجملة هو) إالّ(المبتدأ المخبر عنه بعد   

  .غير عامل في المستثنى المذكور بعده ألنه فعل: واالستثناء مفرƷ) يظنون، تخرصون(

  :  تصدرها بحرف السين أو سوف -7

  : من ذلك قوله تعالى   

  )1( )َوالَِّذیَن َآذَُّبوا ِبآَیاِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث َلا َیْعَلُموَن (-
  )2()َوالَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر (-
  )3() َوالَِّذیَن آَمُنوا ِباللَِّه َوُرُسِلِه َوَلْم ُیَفرُِّقوا َبْيَن َأَحٍد ِمْنُهْم ُأْوَلِئَك َسْوَف ُیْؤِتيِهْم ُأُجوَرُهْم(-

  :التحǂيل

..) سنستدرجهم، سندخلهم، سوف نوتهم(جمل الفعلية المصدرة بالسين وسوف هي ال

وإنما قرنت بالسين وسوف لتخصيص : ثالثتها في موضع رفع للمبتدأ الموصول قبلها

  .وتحقق مدلولها ووقوعه مستقبال ال محالة ألنه وعد غير مكذوب 

8- ǃأو االستفها Ưبرا السمي الشرƢ وقوعها :  

  : را السم الشرط، قوله تعالىفمن وقوعها خب

  .)4()َفَمْن ُیِرْد اللَُّه َأْن َیهِدَیُه َیْشَرْح َصْدَرُه ِلْلِإْسَلاِم(-
   .)5()َمْن َیَشْأ اللَُّه ُیْضِلْلُه َوَمْن َیَشْأ َیْجَعْلُه َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم(-

  : التحǂيل

ثالثتها ) يضلل، يجعل(هي يشرƟ، ) من(الجمل الواقعة خبرا السم الشرط المبتدأ 

  .في محل فع على الخبر السم الشرط

  : ومما وقع خبرا السم استفهام مبتدأ قوله تعالى  

                                                 
  .182اآلية  :سورة األعراف )1(
  .57اآلية: سورة النساء )2(
  .152ية اآل: نفسها )3(
  .125اآلية : سورة األنعام )4(
  .39اآلية : نفسها) 5(
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  .)1()َما َولَّاُهْم َعْن ِقْبَلِتِهْم الَِّتي َآاُنوا َعَلْيَها(-

  :التحǂيل

  ùجملة فعلية ماضية في » والهم«اسم استفهام مبني على السكون، مبتدأ، و : »ما«ف

  ..فع خبرهمحل ر

  : وقوعها Ƣبرا بƴد Ƣبر-9

  : ومن ذلك قوله تعالى

  .)2()ِتْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض(-
   .)3()َوِتْلَك ُحجَُّتَنا آَتْيَناَها ِإْبَراِهيَم َعَلى َقْوِمِه(-
  .)4()َوالدَّاُر اْلآِخَرُة َخْيٌر ِللَِّذیَن َیتَُّقوَن َأَفَلا َتْعِقُلوَن(-

  : التحǂيل 

  .»خير«والخبر األول » الدار«خبرا ثانيا لù» تعقلون«يتعين أن تكون الجملة 

تلك، (فالظاهر فيهما أن تكونا خبرا ثانيا السم اإلشارة » آتيناها«و« فضلنا«أما الجملتان 

بدال »  حجتنا«و» الرسل«ويجوز أن يكون » حجتنا«و» الرسل«، والخبر األول هو )تلك

والسياق يرجح كونهما خبرا ثانيا أو . ان السم اإلشارة، والجملتان بعدهما خبرأو عطف بي

اإلخبار بأن المتحدث عنهم هم الرسل، فضل : خبرا بعد خبر للمبتدأ، ألن المراد باآليتين

بعضهم على بعض، وبأن ما آتاه اهللا إبراهيم على قومه هو حجة أعطاه اهللا إياها، تأييدا 

  .منه له

  المبتدأ مƴرƺة والƢبر شبه جمǂة : ثالƾسǃ الƙال

ظرفا تارة، وجارا ومجرورا : كما ورد خبر المبتدأ مفردا وجملة، ورد شبه جملة

الظرف : تارة أخرى، وال خالف في هذا بين النحاة، و إنما اختلفوا في تعيين الخبر، أهو

أو الجار والجار والمجرور نفسه، أو هو االسم المقدر المحذوف الذي يتعلق به الظرف 

 Þوالمجرور..  

                                                 
  .142: سورة البقرة )1(
  .253اآلية :  نفسها )2(
  .83اآلية : األنعام )3(
  .169اآلية : سورة األعراف )4(
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الخبر شيء محذوف تعلق به : فابن السراج والزمخشري وابن جني وآخرون قالوا  

ù1(»كائن«أو » مستقر«الظرف أو الجار والمجرور، وقدروه ب(.  

وذهب ابن هشام إلى أن الظرف والجرار والمجرور هو الخبر ذاته وال حاجة إلى 

  .)2(تقدير أو تفسير

أنه يمكن اعتبار الظرف أو الجار والمجرور هو الخبر : يوطيورأى ابن معط والس  

  .)3(إذا كانت الفائدة قد تحققت بذكرهما دون حاجة إلى تقدير أو تفسير

  : ووقف النحاة المحدثون من هذه القضية أيضا موقفين  

حيث دافع حسن عباس عن الموقف القديم القائل باعتماد فكرة التعلق، دفاعا قويا 

أيهم في وجوب تعلق الخبر شبه الجملة صواب، وحجتهم في تحتيم ذلك ر«: ورأى أن

 عن فكرة إلغاء التعلق، ورأى - مهدي المخزومي–في حين دافع أستاذنا . )4(»التعلق قوية

أن اعتبار شبه الجملة خبرا، هو أقرب إلى الموقف اللغوي وانه خطوة في سبيل 

 . )5(التيسير

فاقترƟ األخذ ) االعتماد واإللغاء: (ن الموقفينوتوسط أحد الباحثين المحدثين بي 

بفكرة التعلق المشار إليها عندما يكون المجال مجال الدراسة، والبحث المختص، واألخذ 

بتعطيل فكرة التعلق نفسها، عندما يكون المجال مجال التدريس والتعليم، اعتبارا منه بما 

 على المتعلم البادئ، فال داعي تدعو إليه الدراسات الحديثة من ضرورة وجوب التيسير

إلى إرهاقه بإعراب مفصل دقيق للخبر شبه الجملة، ولفت نظره إلى أن الخبر ظرف أو 

كان أو : استقر أو مستقر و: جار ومجرور متعلق بفعل أو وصف مشتق محذوف تقديره

،  ، ولكن ينبغي أن يعرب الظرف والجار والمجرور خبرا من غير تفسير أو تقدير)6(كائن

  .علميا وتربويا: وهذا اقتراƟ وجيه

                                                 
، والزمخشري 11، وابن جني،  اللمع في العربية ص37أبو اسحاق الزجاجي ، كتاب الجمل في النحو، ص : انظر )1(

  .24المفصل في العربية ، ص
  .166ابن هشام،  شرƟ قطر الندى :انظر )2(
السيوطي جالل الدين، همع الهوامع في شرƟ جمع الجوامع في العربية، تصحيح محمد بدر الدين النعساني : انظر )3(

  .99 -1/98دار المعرفة،  بيروت، 
  .النحو الوافي، دار المعارف، مصر:  حسن عباس. د )4(
  .181، ص 1،  ط1966في النحو العربي، قواعد وتطبيق، : المخزومي.  د )5(
  .191-190، ص 1981عودة خليل أبو عودة،  بناء الجملة في الحديث الشريف، دمشق، دار البشير، . د:  انظر )6(



الجملة االسمية                     الفصل األول 

  األصلية

 93

وفي ما يلي عرض ألنماط هذا القسم وفروعها مع اإلشارة إلى مواقعها في السبع 

  .الطوال، والتنبيه على خصائص ومميزات الخبر شبه الجملة

  المبتدأ مƴرƺة والƢبر شبه الجمǂة  : النمƯ األول

وردت في ) ظرف(ه الجملة المبتدأ معرفة لفظ الجاللة، والخبر شب: الفرع األول

 : هذا الفرع بعض اآليات منها

  .)1()َآْم ِمْن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َآِثيَرًة ِبِإْذِن اللَِّه َواللَُّه َمَع الصَّاِبِریَن (
   :التحǂيل 

مبتدأ معرفة علم على ذات اهللا عز : الواو استئنافية، اهللا): واهللا مع الصابرين(

وهو مضاف، : »موجود«رف مكان متعلق بمحذوف تقديره ظ: »مع«وجل، 

مضاف إليه، وشبه الجملة الظرف في محل رفع خبر المبتدأ، ونلحق بها : »والصابرين«

  ).واهللاĈ عĉنƅدĄłهŃ حŃسńنŃ المćƉłبĉ: ( من سورة آل عمران14: اآلية الكريمة رقم

  .)ظرف(والخبر شبه جملة ) ضمير( المبتدأ معرفة : الفرع الƙاني

  : وردت فيه آيتان

  .)2 ()َقاَل َفاْشَهُدوا َوَأَنا َمَعُكْم ِمْن الشَّاِهِدیَن(-
  .)3 ()ُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد اللَِّه َواللَُّه َبِصيٌر ِبَما َیْعَمُلوَن(-

  : التحǂيل 

هما ) عĉنƅدł اهللاĉ(، )ومłعłكſمń(، معرفتان وهما ضميران منفصالن، )هم(،)أنا(المبتدأ 

  . الجملة، وكالهما ظرف مكان، مبني على الفتح في محل رفعالخبر شبه

وردت فيه آية ) ظرف(والخبر شبه جملة ) بأل( المبتدأ معرفة : الفرع الƙالث

  : واحدة، هي قوله تعالى 

  .)4() َوالرَّْآُب َأْسَفَل ِمْنُكْم(-

  :التحǂيل 

                                                 
  .249:  سورة البقرة، آية  )1(
  81آية :  سورة آل عمران  )2(
  .163:  نفسها، آية  )3(
  .42:، آية  سورة األنفال )4(
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كان شبه جملة ظرف م) أسفل(وهو معرف بأل، والخبر ) الركب(المبتدأ هو

والركب في مكان : منصوب على الظرفية المكانية في محل رفع على الخبرية، على معنى

  .)1(أسفل من مكانكم الذي أنتم نازلون فيه 

 Ʋوالخبر شبه جملة ظرف وردت عليه ) باإلشارة( المبتدأ معرفة : الفرع الراب

  : آيتان واحدة هي

  .)2 () َعَلْيِهْم ِمْن النَِّبيِّيَنَفُأْوَلِئَك َمَع الَِّذیَن َأْنَعَم اللَُّه( -
  .)3 ()َفُأْوَلِئَك َمَع اْلُمْؤِمِنيَن َوَسْوَف ُیْؤِت اللَُّه اْلُمْؤِمِنيَن َأْجًرا َعِظيًما(-

ƧامƢوالخبر ظرف وردت عليه آية واحدة )باإلضافة(المبتدأ معرفة : الفرع ال ،

  : هي

  .)4()ِذیَن َآَفُرواَوَجاِعُل الَِّذیَن اتََّبُعوَك َفْوَق الَّ( -
  : التحǂيل 

مضاف » الذين«صłيŇر وهو مضاف، : ، بمعنى)جعل(اسم فاعل من ) جłاعĉلą(المبتدأ 

صلة الموصل ال محل لها من ): اتŮبłعŃوكł(إليه من باب إضافة اسم الفاعل إلى مفعول، 

خبر شبه منصوب على الظرفية المكانية في محل رفع، على انه ) فŽوńقŽ(اإلعراب، والخبر 

  .الجملة للمبتدأ

  )جار ومجرور(والƢبر شبه الجمǂة ) ضمير(المبتدأ مƴرƺة : النمƯ الƙاني

  : وردت فيه بضع آيات منها

  المبتدأ معرفة ضمير منفصل، والخبر شبه جملة: الفرع األول

  .)5()ًةُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكْم ِمْن َبْعِد َذِلَك َفِهَي َآاْلِحَجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَو(-

  .)6()َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِإنَّ اللََّه َیْرُزُق َمْن َیَشاُء ِبَغْيِر ِحَساٍب(-
   .)1()َوُهَو اللَُّه ِفي السََّماَواِت َوِفي اْلَأْرِض(-

                                                 
، إمالء ما من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في جميع القرآن، دار الكتب )أبو البقاء(العكبري :  أنظر )1(

  .7، ص2، ج1979العلمية، بيروت، 
  .69:  سورة النساء، آية  )2(
، على قراءة من )ادقين صدقهمهذا يوم ينفع الص(، من سورة المائدة 119: ، وتلحق بهما اآلية146:  نفسها ، آية  )3(

  .118، ص 7ابن عاشور، التحرير والتنوير ،ج: انظر. قرأ يوم برفع الميم على أنه خبر هذا 
  .56اآلية :  سورة آل عمران )4(
  . 74اآلية :  سورة البقرة )5(
  .38اآلية :  سورة آل عمران )6(
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  .)2()ُقْل ِهَي ِللَِّذیَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َخاِلَصًة َیْوَم اْلِقَياَمِة(-
   .) 3()... َأْنُتْم ِباْلُعْدَوِة الدُّْنَيا َوُهْم ِباْلُعْدَوِة اْلُقْصَوىِإْذ(-

  : التحǂيل

المبتدأ هو الضمير المنفصل في اآليات الخمس، والخبر هو شبه الجملة المذكورة 

بعده والمؤلف من الجار والمجرور، وإعراب اآليات الشواهد واضح ومعاد الضمائر فيها 

  : على الترتيب هو

قلوب اليهود المخاطبين، ورزق اهللا لمريم، واهللا جل جالله، وزينة اهللا التي أخرجها 

  .لعباده، ثم مسئولو جيƫ المشركين القريشيين بزعامة أبي سفيان 

الجهة أو الناحية القريبة من وادي بدر التي عسكر فيها الجيƫ : »العدوة الدنيا«و

  . عنه التي نزل فيها جيƫ قريƫ أو مر بهاالجهة البعيدة: »العدوة القصوى«و. اإلسالمي

  )جار ومجرور(والƢبر شبه جمǂة  ) اسǃ إشارة(المبتدأ مƴرƺة : الفرع الƙاني

 : وردت فيه طائفة من اآليات منها

   )4()...ُأْوَلِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن َربِِّهْم(-
   )5()...َذِلَك ِمْن أْنَباِء اْلَغْيِب ُنوِحيِه ِإَلْيَك(-

                                                                                                                                                         
  . 3اآلية :  سورة األنعام )1(
    .32اآلية :  سورة األعراف )2(
  .  42اآلية :  سورة األنفال )3(
  .  5اآلية :  سورة البقرة )4(
  .  44اآلية :  سورة آل عمران )5(
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   : التحǂيل

 –في األصùùل-معرفة وكالمها اسم إشارة، األول يستعمل ) أولئك، ذلك: (المبتدأ

 )1(عاقال كان أو غيره، ومذكرا كان أو مؤنثا: لǘشùùارة إلى الجمع المذكر البعيد مطلقا

  .والثاني لǘشارة إلى المفرد المذكر البعيد مطلقا

  .شبه الجملة المؤلف من جار ومجرور: والخبر

، 78، سورة المائدة44: سورة آل عمران. 196، 176، 175: سورة: يات في باقي اآل

  .75، 51، 13: ، سورة األنفال26: سورة األعراف

  ) جار ومجرور(والƢبر شبه جمǂة  ) باǕضاƺة(المبتدأ مƴرƺة : الفرع الƙالث 

  : وردت فيه بضع آيات منها

   .)2 ()..َمَثُلُهْم َآَمَثِل الَِّذي اْسَتْوَقَد َناًرا(-
   :التحǂيل 

معرفة باإلضافة إلى ضمير الجمع المذكر الغائب، والخبر شبه ) مثلهم(المبتدأ 

الجملة مؤلف من جار ومجرور، ومضاف ومضاف إليه الذي هو الموصول، وصلته 

  .مفعول به، وشبه الجملة في محل رفع على الخبرية لمبتدأ) نارا(و) استوقد(

زائدتان لغرض تأكيد اإليقاد و المبالغة ) ن والتاءالسي(أوقد، و ) استوقد(ومعنى 

فيه، والحرفان يزدان في الفعل في العربية، وذلك لتضمينه طلب شيء مرغوب في 

» استغفر اهللا«حصوله أو تحصيله، للحاجة الملحة إليه من قبل الطالب، نحو قولنا 

  .»أستسمحك«و

ه، ثم خص استعماله وإطالقه النظير والمشاب: لغة) بفتح الميم والثاء(وأصل المثل 

على كل قول يقال في حادثة أو حال غريبة، فيشيع في الناس ويحفظ ثم ال يزالون 

 . )3(يذكرونه ويتمثلون به متى حدثت لهم حادثة شبيهة بالتي قيل فيها المثل األصلي

 بدليل ذكر أداة) المثل( التشبيه والتمثيل، وليس - كما هو واضح-والمراد به في اآلية

وقد أكثر اهللا عز وجل في كتابه العزيز من ضرب األمثال، ألنها . التشبيه والمشبه به
                                                 

  .1/13العبكري ، إمالء ما من به الرحمان، :  انظر )1(
  .  17اآلية :  سورة البقرة )2(
  303-1/302ابن عاشور، التحرير والتنوير، :  انظر )3(
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تؤثر في القلوب ما ال يؤثره وصف الشيء وصفا شكليا مجردا من التمثيل الذي به يتأكد 

وقوف المخاطب على ماهية الشيء المتحدث عنه، فيصير الحس مطابقا للعقل، فيحصل 

  .)1(الفعل بعد االنفعال

  .265، 261، 171: سورة البقرة: اقي آيات هذا الفرع فيب

  .44: سورة األعراف . 117: سورة آل عمران

 Ʋجار ومجرور(والخبر شبه جملة ) بأل(المبتدأ معرف: الفرع الراب (  

  : آيات، منها قوله تعالى) 08(وردت على هذا الفرع سبع 

   )2()الشَّْهُر اْلَحَراُم ِبالشَّْهِر اْلَحَراِم(-
  : التحǂيل 

وهو شبه جملة مؤلف من جار )بالشهر(والخبر . الشهر، والحرام نعت له: المبتدأ

ومجرور، مرفوع المحل على الخبرية للمبتدأ، والجار والمجرور متعلقتان بمحذوف خبر، 

وقد حذف مضاف في اآلية، والتقدير هتك حرمة الشهر الحرام، وهو ذو القعدة من السنة 

قابلة بهتك حرمة الشهر الحرام هو ذو القعدة من السنة السادسة السابعة الهجرية م

الهجرية، حيث قاتلت قريƫ الرسول وأصحابه عام الحديبية، فقيل لهم حين خروجهم 

  :     لعمرة القضاء في ذي القعدة من السنة السابعة وكراهيتهم القتال فيه

والمراد . شر مثلههذا الشهر مقابل بهذا الشهر، وهتكه بهتكه، وجزاء كل شر، 

أحد األشهر الحرم المحرم فيها القتال، لوقوع الحج فيها ذهابا وإيابا، أداء : بالشهر الحرام

وواحد مفرد . ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم: وهي أربعة، ثالثة متوالية هي. ورجوعا

  :  باقي الشواهد في. )3(رجب : هو

 .178، 147 :البقرة
 .93، 1 : األنعام 

 43 : عرافاأل
 .1 : األنفال

  

Ʋالراب ǃسƾبر  : الƢال ǃديƾالنظام اللغوي الغالب والمعتاد في تأليف الجملة االسمية هوت:  

                                                 
  2/80التفسير الكبير ، :  الرازي )1(
  .  194اآلية :  سورة البقرة )2(
  ..  2/211تفسير التحرير والتنوير، :  ابن عاشور  )3(
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، غير أن المقام )1(وضع المبتدأ أولها، ثم الخبر بعده، ثم ما يتعلق به من متعلقات

نظام، فيقدم الخبر اللغوي أو الموقف الخطابي قد يبيح للمتكلم أو يفرض عليه مخالفة هذا ال

  .ويؤخر المبتدأ، والمعتمد عليه في التقديم  والتأخير هو كون المقدم أهم من المؤخر

وقد ناقƫ النحاة قضية التقديم والتأخير لركني الجملة االسمية مناقشة تفصيلية، 

  :وتمكنوا من ضبطها في ثالث حاالت 

- Ǎجواز تأخير المبتدأ وتقديم الخبر: األول .  

  .دأ يجوز أن يتقدم ويتأخر، وكذلك األمر بالنسبة للخبر ما لم يمنع من ذلك مانعفكل مبت

  . وجوب تقديم الخبر وهي نفسها وجوب تأخير المبتدأ: الƙانية-

  .وجوب تقديم المبتدأ وهي نفسها وجوب تأخير الخبر : الƙالƙة-

في ظل آيات وفي الصفحات اآلتية سأعالج قضية تقديم الخبر جوازا وجوبا في نمطين و

  .قرآنية كريمة

  تقديم الخبر جوازا : النمƯ األول 

  .وضابط ذلك هو عدم وجود سبب يوجب تأخير الخبر أو تقديمه

وقد وردت آيات كثيرة في السبع الطوال، قدم فيها الخبر جوازا من ذلك قوله عز 

  : وجل

  )2()َوَلُهْم ِفيَها َأْزَواٌج ُمَطهََّرٌة(-

  )3()اٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظيٌمَوِفي َذِلُكْم َبَل(-

  )4()َوَلَنا َأْعَماُلَنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم(-

  )5()ِمْنُه آَیاٌت ُمْحَكَماٌت(-

                                                 
  .  36في النحو العربي نقد وتوجيه ص : مهدي المخزومي . د:  انظر )1(
  .  25اآلية :  سورة البقرة )2(
  .  49اآلية :  نفسها )3(
  .  139اآلية :  نفسها )4(
  .  7 اآلية:  سورة آل عمران )5(
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  )1()لِلرِّجَالِ َنصِيبٌ مِمَّا َتَركَ اْلوَالِدَانِ وَالْأَْقرَُبونَ وَلِلنِّسَاءِ َنصِيبٌ مِمَّا َتَركَ اْلوَالِدَانِ وَاألَْقرَُبوَن(-

  )2()ْم َداُر السََّلاِم ِعْنَد َربِِّهْمَلُه(-

  )3()َلُهْم ِمْن َجَهنََّم ِمَهاٌد(-

  )4()َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب(-

  :التحǂيل

الخبر في اآليات المذكورة كان جارا ومجرورا وظرفا في اآلية األخيرة والمبتدأ   

لك قدم الخبر فيها فيها كان نكرة مخصصة بالوصف تارة، وباإلضافة تارة ومن أجل ذ

 أن تأخر المبتدأ هنا كان جوازا أيضا، وإنما جاز -بداهة–على المبتدأ جوازا، وهذا يعني 

تقديم الخبر عليه ألنه ال يلتبس هنا بشيء، وهكذا الشأن في جميع اآليات الواردة على هذا 

ثل هذه المنوال، وال اعتبار بما نسب للكوفيين من منع تقدم الخبر على المبتدأ في م

  .)5(الصورة ألن الواقع اللغوي أثبت جواز ذلك

  . تقديم الخبر وجوبا: النمƯ الƙاني

  : واهم المواضع التي يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأ هي التالية

  . إذا كان الخبر مما له الصدارة كأسماء االستفهام- 1

خبر عليه وهو ظرف أو جار  إذا كان المبتدأ نكرة وال مسوƷ لالبتداء بها إال تقديم ال- 2

ومجرور، ألنه لو أخر الخبر في مثل هذه الحالة اللتبس بالصفة، ألن النكرة أشد احتياجا 

  .إلى الصفة الموضحة لها، من حاجتها إلى الخبر

 إذا اشتمل المبتدأ على ضمير يعود على جزء من الخبر، وجب تقديم الخبر على - 3

  .أخر لفظا ورتبةالمبتدأ حتى ال يعود الضمير على مت

4 - ùأو النفي واالستثناء، ألن المحصور فيه أو المقصور " إنما"إذا كان المبتدأ محصورا ب

فمتى كان المقصور عليه مبتدأ فمعناه وجوب تأخيره، وهذا يعني . عليه يجب تأخيره

                                                 
  .  7اآلية :  سورة النساء )1(
  .  127اآلية :  سورة األنعام )2(
  .  40اآلية :  سورة األعراف )3(
  .  59اآلية :  سورة األنعام )4(
محمد محي الدين ، مطبعة : اإلنصاف في مسائل الخالف بين الكوفيين والمصريين ، تحقيق : ابن األنباري:  انظر )5(

  ).70، 65(، وانظر ذلك في المسألتين 1955السعادة، القاهرة، 



الجملة االسمية                     الفصل األول 

  األصلية

 100

قصر ( وجوب تقديم الخبر عليه، وهو ما اصطلح علماء البالغة على تسميته بù-ضرورة

  ) . موصوفصفة على

  : ونستطيع التطبيق على ما سبق باآليات الكريمة اآلتية

  : قال اهللا عز وجل- 1

  )1()َوُزْلِزُلوا َحتَّى َیُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذیَن آَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصُر اللَِّه(-

  )2()َیْسَأُلوَنَك َعْن السَّاَعِة َأیَّاَن ُمْرَساَها(-

  )3()ِميًعا ُثمَّ َنُقوُل ِللَِّذیَن َأْشَرُآوا َأْیَن ُشَرَآاُؤُآْم الَِّذیَن ُآنُتْم َتْزُعُموَنَوَیْوَم َنْحُشُرُهْم َج(-

  :التحǂيل

فوجب تقديمه على ) متى، أيان، أين(فالخبر في اآليات الثالث جاء اسم استفهام   

، فلو المبتدأ، لن أدوات االستفهام تقتضي الصدارة حتى يعم معناها جميع أجزاء الجملة

  ! تقدم على االستفهام شيء لكان خارجا عن معناها

  :  وقال عز وجل- 2

  .)4()ِلُكلِّ َنَبٍإ ُمْسَتَقرٌّ َوَسْوَف َتْعَلُموَن(-
  .)5()َقاَل ِلُكلٍّ ِضْعٌف َوَلِكْن َلا َتْعَلُموَن(-
  .)6()َوَبْيَنُهَما ِحَجاٌب( -
  

  

  :التحǂيل

ثالثتها نكرة محضة ) مستقر، ضعف، حجاب(و     المبتدأ في اآليات الكريمة الثالث ه

وساƷ االبتداء بها، لتقدم الخبر عليها، وهو جار ومجرور في اآليتين األوليين، وظرف في 

اآلية األخيرة، ولو تأخر الخبر في مثل هذه الحال لظن أنه صفة للنكرة، ذلك ألن النكرة 

                                                 
  .  214اآلية:  سورة البقرة )1(
  .  187اآلية :  سورة األعراف )2(
  .  22اآلية :  سورة األنعام )3(
  .  67اآلية :  نفسها )4(
  .  38اآلية :  سورة األعراف )5(
  .  46اآلية :  نفسها )6(
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بد أن يكون الخبر المقدم تحتاج إلى صفة توضحها، أكثر من احتياجها إلى الخبر، وال

  .مختصا

 لم أقف في السبع الطوال على شاهد يمثل مبتدءا اشتمل على ضمير يعود على شيء - 3

  .في الخبر، وقدم فيه الخبر وجوبا لهذا السبب 

خبر » على التمرة«؛ فù»على التمرة مثلها زبد«: وقد مثل النحاة لهذه الحالة بقولهم

لضمير المتصل به راجع إلى التمرة، وإنما قدم الخبر هنا مبتدأ مؤخر وا) مثلها(مقدم، و

وجوبا، وأخر المبتدأ وجوبا أيضا، حتى ال يعود الضمير الذي اتصل به على متأخر لفظا 

  ...  وهو أمر غير جائز في علم العربية)1(ورتبة

4 -ùإنما(إذا كان المبتدأ محصورا ب (ùأو ب)ر علما بأن المحصور فيه أو المقصو) ما وإال

  .)2(عليه يجب تأخيره كما أشرنا آنفا

كنت قد ودعت باإلشارة إلى أهم الخصائص أو الميزات التي يمتاز بها الخبر شبه   

الجملة المخبر به عن المبتدأ، مع التنبيه على أرقام اآليات التي ورد فيها في السبع الطوال 

  .خاصة مع الشرƟ والتمثيل الموجز لكل خاصية 

  :  خبر شبه الجملة هي فأهم ما يمتاز به

  .وقوعه جارا ومجرور كثيرا- 1

  .وقوعه ظرفها- 2

  .تقدمه على المبتدأ وجوبا وتأخره عنه كذلك- 3

 .تعدده- 4

  . شيوعه في جملة الجزاء- 5

  . وقوعه خبرا لمبتدأ محذوف- 6

  .وقوعه تابعا- 7

  .)1()َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم: (فمن وقوعه جارا ومجرور قوله تعالى) 1(

                                                 
، الطبعة 1 على شرƟ عبد اهللا ابن عقيل أللفية ابن مالك، ج، حاشية)المشهور بالخضري(محمد الدمياطي :  انظر )1(

  .04، ص1940األخيرة، مصر ،  
  . نفسه  )2(
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  .)2()َفَأْیَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه اللَِّه: ( ومن وقوعه ظرفا قوله تعالى)2(
  : والظروف التي جاءت خبرا في السبع الطوال هي

  .63، 37، 14، 165، 37 :آل عمران
 .164 :أل عمران) بين(
  .108  : النساء) مع(
  .61، 18  : األنعام) فوق(
  .42  : األنفال) أسفل(

  

دمه على المبتدأ وجوبا وتأخره عنه كذلك كون الخبر ظرفا فيه معنى ومن تق) 3(
   )3 ()ُقْلُتْم َأنَّى َهَذا: (االستفهام، من ذلك قوله تعالى

  . )4()َوَبْيَنُهَما ِحَجاٌب: (ومن تقدمه وجوبا لتصحيح االبتداء بالنكرة
  .)5()َك اْلَبَلاُغَفِإنََّما َعَلْي: (ومن تأخره عنه وجوبا اقتران المسند بأداة الحصر

   .)6()َوِفي َذِلُكْم َبَلاٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظيٌم: (ومن تعدده قوله تعالى) 4(
  : ومن شيوعه في جملة الجزاء قوله تعالى) 5(
   )7()َفِإْن ُآنَّ ِنَساًء َفْوَق اْثَنَتْيِن(
   .)8()ِسُكْمَوَما ُتنِفُقوا ِمْن َخْيٍر َفِلَأنُف:( ومن وقوعه خبر المبتدأ محذوف) 6(
  ).أي فهو ألنفسكم(
   )9()َوُهَو اْلَقاِهُر َفْوَق ِعَباِدِه:( ومن وقوعه تابعا) 7(

  :التحǂيل

ويجوز كونه في موضع الخبر ) القاهر(أن يكون خبرا ظرفا ) فوق(فالظاهر في 

  .الثاني له

  : وأرقام اآليات التي ورد فيها في السبع الطوال هي 

، 96، 90، 79، 78، 74، 62، 61، 49، 28، 26، 25 ،17، 10، 8، 7، 5 البƾرة
102 ،104 ،106 ،107 ،112 ،114 ،115 ،116 ،120 ،134 ،136 ،137 ،
139 ،147 ،148 ،157 ،161 ،165 ،168 ،171 ،174 ،178 ،179 ،181 ،

                                                                                                                                                         
   .  10اآلية :  سورة البقرة )1(
  .  115اآلية :  نفسها )2(
  .  165آية :  سورة آل عمران )3(
  .46آية :  سورة األعراف )4(
  . 20آية : سورة آل عمران) 5(
  .  49ة آي:  سورة البقرة )6(
  .  11آية :  سورة النساء )7(
  .272آية :  سورة البقرة )8(
  .  18آية :  سورة األنعام )9(
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184 ،194 ،196 ،200 ،201 ،202 ،204 ،207 ،212 ،214 ،215 ،217 ،
219 ،226 ،228 ،232 ،233 ،236 ،237 ،244 ،248 ،249 ،253 ،254 ،
255 ،261 ،262 ،264 ،266 ،272 ،274 ،275 ،277 ،279 ،282 ،284 ،
285 ،286. 

، Ɔ 4 ،7 ،14 ،15 ،20 ،22 ،28 ،30 ،34 ،37 ،40 ،44 ،47 ،55 ،56 ،58ل عمران
60 ،64 ،66 ،75 ،77 ،78 ،81 ،85 ،91 ،97 ،101 ،105 ،109 ،110 ،

113 ،114 117 ،119 ،126 ،154 ،162 ،165 ،166 ،169 ،170 ،172 ،
176 ،177 ،178 ،179 ،180 ،182 ،189 ،192 ،195 ،198 ،199. 

، 75، 70، 69، 57، 55، 53، 46، 39، 36، 32، 25، 17، 14، 12، 11، 7 النساء
77 ،78 ، 79 ،88 ،90 ،92 ،94 ،108 ،121 ،126 ،127 ،134 ،146 ،

157 ،171 ،176. 
، 52، 48، 45، 44، 43، 41، 40، 37، 36، 32، 18، 17، 14، 9، 6، 5 الماƏدة

69 ،72 ،84 ،89 ،90 ،92 ،94 ،99 ،105 ،106 ،119 ،120  . 
ǃاƴ61، 60، 59، 57، 56، 54، 52، 50، 48، 25، 22، 18، 13، 12، 2، 1  األن ،

62 ،67 ،69 ،70 ،71 ،73 ،79 ،82 ،85 ،93 ،99 ،104 ،108 ،109 ،
119 ،122 ،127 ،132 ،136، 148 ،149 ،159 ،160 ،164.  

، 53، 49، 46، 44، 43، 40، 38، 37، 35، 34، 32، 24، 18، 10، 8، 3  األعراف
59 ،65 ،73 ،85 ،105 ،128 ،131 ،139 ،141 ،148 ،154 ،158 ،159 ،

168 ،176 ،179 ،181 ،182 ،184 ،187 ،195.  
  75، 74، 72، 66، 49، 42، 34، 33، 28، 10، 4، 1  األنفال

  

  . ي الفصل الثاني سأتحدث عن المبتدأ النكرةوف
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  : تمøهيøøد 

  المبتدأ نكرة موصوفة : النمط األول

  النكرة المفصلة : النمط الثاني

  النكرة المعطوفة على موصوف : النمط الثالث

  النكرة العامة : النمط الرابع

  النكرة المسبوقة بنفي أو استفهام : النمط الخامس

 النكرة المراد بها الدعاء: النمط السادس

   إذا الفجائية النكرة بعد: النمط السابع

  النكرة أول جملة حالية : النمط الثامن

  النكرة المراد بها النوع أو التعظيم : النمط التاسع

  النكرة المخبر عنها بشبه الجملة : النمط العاشر
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   : تمهيد 

األصل في المبتدأ أن يكون معرفة ال نكرة، ألنه محكوم عليه فال بد أن يكون   

على المجهول ال يفيد فالسبب في منع االبتداء بالنكرة كونها معلوما للسامع، ألن الحكم 

أنها مجهولة لدى المخاطب، فال يتحقق معها الغرض من الكالم؛ : شائعة غير محدودة أي

  .فالقانون العام الذي أجمع عليه النحاة هو أن النكرة يجوز االبتداء بها متى أفادت وإال فال

  : ما نصه » شارƟ الكافية«: قال الرضي

 وما أحسن ما قال إذا حصلت الفائدة فأخبر عن أي نكرة فئة ألن - قال ابن الدهان«  

الغرض من الكالم إفادة المخاطب، فإذا حصلت الفائدة جاز الحكم سواء تخصص المحكوم 

عليه بشيء أم ال فضابط تجويز اإلخبار عن المبتدأ أو عن الفاعل سواء أكانا معرفتين أم 

ه أو نكرتين غير مختصتين، شيء واحد وهو عدم علم المخاطب نكرتين مختصتين بوج

بحصول ذلك الحكم للمحكوم عليه، فلو علم في المعرفة ذلك كما لو علم قيام زيد مثال 

فقلت زيد قائم، عد لغوا ولو لم يكن يعلم كون رجل ما من الرجال قائما في الدار، جاز لك 

  .ص النكرة بوجه، وإن لم تتخص»رجل قائم في الدار«: أن تقول

 )2()ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِضَرٌة: (، قال اهللا عز وجل)1(وكذلك تقول كوكب انقض الساعة  

وبهذا يتضح تمام الوضوƟ أن االبتداء بالنكرة يشترط فيه حصول الفائدة من الكالم، غاية 

: األمر أن وقوع المبتدأ معرفة أكثر من وقوعه نكرة في التراث اللغوي العربي عامة

  .شعرا ونثرا، حديثا وقرآنا، ويمكن تبين ذلك ومالحظتها لمن يتصفح تراثنا اللغوي

أما المواضيع التي تحصل فيها الفائدة، فقد اختلف وتباين حولها االجتهاد وعالجها   

فمن مقل «النحاة خاصة المتأخرين منهم عالجا مستفيضا في كتبهم وتتبعوها في مصنفاتهم 

  .) 3(.»اال ال يصلح، أو معدد ألمور متداخلةمخل، ومن مكثر مورد م

                                                 
  231، ص1، شرƟ الكافية، ج) ه688ùرضي الدين محمد ابن الحسين، ت (الرضي : انظر)  1(
  .22آية : سورة القيامة)  2(
  .608، المغني ، ص)1961جمال الدين،  ت (ابن هشام:  انظر ) 3(
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ومن هنا كثر كالم النحاة على مسوغات االبتداء بالنكرة واسترسل فازدادت على   

  .)1(مر الزمن وتقدمه، حتى أوصلها بعضهم إلى أربعين موضعا

ولكون هذه المواضيع كما ذكر ابن هشام متداخلة تارة وغير صحيحة وصحيحة   

 أتخير منها أهمها وأشهرها وأكثرها استعماال، فأعرض اآليات تارة أخرى رأيت أن

الواردة في السبع الطوال بصددها مشيرا إلى نوع المسوƷ في ظل التمثيل والتحليل 

  .والتفسير والتعليل، عارضا كل موضوع في نمط خاص به

  : المبتدأ نكرة موصوفة وردت عليه آيات منها:النمƯ األول 

  .)2()ِعْنَدُه ُثمَّ َأْنُتْم َتْمَتُروَنَوَأَجٌل ُمَسمًّى (-
  : التحǂيل

، »مŃسłمŊى«نكرة، وجاز االبتداء بها لكونها نكرة موصوفة بما بعدها ) أجل(المبتدأ   

ومن شأن الوصف للنكرة أنه يقلل من عمومها وغموضها، ويجعلها قريبة من فلك 

لكالم الذي يسمعه، فائدة يقتنع المعرفة ودائرتها، األمر الذي يجعل المخاطب مستفيدا  من ا

  .بها

  .154 ، وسورة آل عمران 221، 103باقي اآليات في سورة البقرة   

  : وردت عليه اآلية الكريمة ) مفصلة(المبتدأ نكرة : النمƯ الƙاني

   .)3()ِفَئٌة ُتَقاِتُل ِفي َسِبيِل(-
  :التحǂيل

بيان لǘجمال الحاصل في نكرة مرفوعة على االبتداء، ألنها تفصيل و) فئة(المبتدأ   
  .)4()َقْد َآاَن َلُكْم آَيٌة ِفي ِفَئَتْيِن اْلَتَقَتا: (التقسيم الواقع في الجملة قبلها

  

لي «: والتفصيل نوع من التعريف يقرب النكرة من المعرفة على مثال قولك

 الجماعة من الناس خاصة مشتقة من ألفي) الفئة(و. »وأحد للربيع، وآخر للصيف: منزالن

                                                 
  .440، ص1النحو الوافي، ج: عباس حسن: انظر )  1(
  .3اآلية : سورة األنعام )  2(
  .13اآلية : سورة آل عمران )  3(
  .نفسها)  4(



المبتدأ النكرة                     الفصل  الثاني

 وأنماطه

 107

ƫفئة، ألنه يفيء : بمعنى الرجوع، ألن بعضهم يرجع إلى بعض ومنه سميت مؤخرة الجي

  .)1 (إليها

  : وردت به آيات منها) معطوف على موصوف(المبتدأ نكرة : النمƯ الƙالث

  .) 2()َوَمْغِفَرٌة َخْيٌر ِمْن َصَدَقٍة(
  : التحǂيل

قول (فة على موصف نكرة، صح االبتداء بها إما ألنها معطو) مغفرة(المبتدأ   

 واألرجح الرأي )3(أو بصفة مقدرة، على معنى ومغفرة كائنة من المسؤول) معروف

تجاوز المتصدق وعفوه عن : األول؛ ألنه ال فائدة في هذا التقدير، والمغفرة هنا يراد بها

أعطني من حق اهللا الذي «: إساءة بعض السائلين الملحين في السؤال من مثل قولهم

   .)4(»عليك

  .154، 15: ، سورة آل عمران217: باقي اآليات في سورة البقرة  

Ʋالراب Ưالمبتدأ نكرة عامة : النم  

نكرة النحاة العموم مسوغا لالبتداء بالنكرة وأشار إلى األلفاظ أو الكلمات الدالة   

  : عليها وأهمها

  .)5(وغيرها مما يقع مبتدأ، وأسماء االستفهام) من، ما، أيŇ(كل وأسماء الشرط   

فإن داللتها على العموم جاءتها من كونها اسما موضوعا أصال الستغراق :  أما كل-أ

  .)6(جميع أفراد ما تدخل عليه من األسماء، منكرة كانت أو معرفة

وقد استشهد بها النحاة واقعة أول الجملة مبتدأ، منكرة مفصولة عن اإلضافة لفظا،   

  يب الكالمي وظائف نحوية مختلفة أشار إليها وهي من الصيƸ اللغوية التي تؤدي في الترك

                                                 
  .499، ص2تفسير التحرير والتنوير، ج: ابن عاشور)  1(
  .263اآلية : سورة البقرة)  2(
، تفسير أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا كتاب اهللا )ه951ùت : أبو السعود محمد العماري (تفسير )  3(

  .300، ص 1العظيم، دار الفكر، بيروت،  ج
  .47، ص3تفسير التحرير والتنوير، ج: ابن عشور)  4(
  .96، ص1991ريم، دار المعرفة الجامعية، مصر شرف الدين الراجحي، االبتداء بالنكرة في القرآن الك. د: انظر)  5(
  .، فما بعدها 255المغني، ص:  ابن هشام) 6(
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  . )1(هù في كتابه المغنى761ت : وضبطها ابن هشام األنصاري

  .) 2()ُآلٌّ َلُه َقاِنُتوَن:  (وردت فيها آيات كثيرة منها
  : التحǂيل

 اسم نكرة، صح االبتداء بها لكونها من الكلمات الدالة بنفسها على - المبتدأ كل

  : يالعموم قال العبكر

تقديره، كل أحد منهم أو كلهم، ألن األصل فيها أن تستعمل مضافة ولذا ذهب ) كل له (

جمهور النحاة إلى منع دخول األلف والالم عليها، ألن تخصيصها بالمضاف إليه، فإن لم 

فجمع في قوله ) كل(يكن ملفوظا كان في حكم لملفوظ به وحمل خبرها على معنى 

  .)3(األفراد، جاز حمال له على لفظ كلب) قانت(ولو قيل ) قانتون(

ƖياǑباقي ا :  

 285 :سورة البقرة
 7 : سورة أل عمران

 78 :سورة النساء 
 54 : سورة األنفال

  

ƒ-ǃموƴال Ǎǂالدالة ع Ưأسماء الشر  :  

  ).ما(و ) من: (وهي كثيرة نقتصر على ما كثر استعماله وهما  

قل، وقد تستعمل لما ال يعقل، والثانية  للداللة على من يع-وضعت أصال) من(األولى 

للداللة على ما ال يعقل من األشياء والجمادات، وقد تستعمل لما يعقل تنزيال له منزلة 

وجعلتا عنصرا من عناصر أسلوب الشرط . )4(العاقل، ثم ضمنت كلتاهما معنى الشرط

  : النحوي العادي، والذي يتألف من كلمتين

لثانية جوابه، على معنى أن وجود الجزاء معلق على وجود فعل الشرط، وا: األولى تسمى

الشرط، فمتى وجد أحدهما وجد اآلخر، ومتى انعدم الشرط انعدم الجزاء، فكال األمرين 

                                                 
   .258نفسه، ص)  1(
  . 116اآلية : سورة البقرة)  2(
  .59، ص1إمالء ما من به الرحمن، ج: العكبري)  3(
  .334-333شرƟ شذور الذهب، ص: ابن هشام)  4(
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بحيث يجوز الوقوع وعدمه وأن زمن الوقوع . )1(محتمل ال رجحان ألحدهما على اآلخر

  .وعدم الوقوع كالهما مبهم

 استعمالها للداللة على الشرط والعموم، فمن اآليات وقد أكثر القرآن الكريم من  

 ùالشرطية العامة قوله عز وجل) من(الممثلة ل :  

   .)2()َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأْو اْعَتَمَر َفَلا ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوََّف ِبِهَما(-
  : التحǂيل

فعل ) حłجŊ(البتداء به، اسم الشرط جازم دال على العموم بنفسه، فساƷ ا) مłنń(المبتدأ   

مفعول به ) الƅبłيńتŽ) (من(ماض في محل جزم فعل شرط، وفاعله ضمير مستتر يعود على 

)łرłمŽتń(»حج«فعل ماض معطوف على » اعتمر«:حرف عطف و: أو) أو اع .Ɵفال جنا :(

اسمها مبني ): جŃنŽاƟŽ(نافية للجنس، ) ال(الفاء رابطة لجواب الشرط، لنه جملة اسمية، و

حرف نصب : ، أنń)أćنć ńيطćŮوŊفŽ(جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ال ): عłلŽيńهĉ(على الفتح، 

في أنń يطوف : أي) في(ومصدر، وما بعدها في تأويل مصدر منصوب على حذف الجار 

في محل جزم جواب ) فال جناƟ(، وجملة )يطوف(جار ومجرور متعلق بù ): بهما(و

  .)3 ()من( محل رفع خبر المبتدأ الشرط، وفعل الشرط وجوابه في

  : ƆياƖ أƢرى ƺي   

 .178، 121، 112 :سورة البقرة
 .97، 85، 82، 76 : سورة أل عمران

 .30، 25، 14، 13 :سورة النساء 
 .44، 39، 32، 5 : سورة المائدة
  .104، 54، 48، 46  : سورة األنعام
  .49، 16  : سورة األنفال

  

الشرطية العاملة ) ما( المائة على حين قلت شواهد على) من(وقد أربت شواهدها   

  : نظيرتها، ولم أجد لها في السبع الطوال إال شاهدا واحدا يمثلها في

                                                 
  .288-287وتطبيق، صفي النحو العربي، قواعد : المخزومي)  1(
  . 158اآلية : سورة البقرة)  2(
)3  (ƫ219، 218، ص 1983، مؤسسة اإليمان، 1إعراب القرآن وبيانه، ج: محي الدين دروي.  



المبتدأ النكرة                     الفصل  الثاني

 وأنماطه

 110

  : هو قوله عز وجل) كونها مبتدأ(الشرطية والعموم واالبتدائية، 

   .)1()َفَما اْسَتْمَتْعُتْم ِبِه ِمْنُهنَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفِريَضًة(-
  : ǂيلالتح

اسم شرط مبتدأ مراد به االستمتاع، لبيان انه ال يجوز خلو ) ما(لك أن تجعل   

على اعتبار أنه جواب ) فćƉتſوهŃنŊ أĈجŃورłهŃنŊ(النكاƟ من المهر، ولهذا قرن بالفاء في قوله 

  .للشرط 

، ويكون دخول الفاء في خبرها لمعاملتها )بمعنى اللواتي(موصولة ) ما(أو تجعل   

ألن المراد جنس النساء ال القصد إلى ) مłنń(بدال من ) ما(الشرط، وإنما عبر بù معاملة 

حال من ) فŽرĉيضłةŻ(تجيء للعاقل قليال، ولغيره كثيرا و) ما(امرأة واحدة، ومعلوم أن 

  .)2(، أي مفروضة)أجورهن(

أن وقد أوجب النحاة اقتران خبر المبتدأ الشرط، وما نزل منزلته بالفاء إذا لم يصلح   

  : يكون شرطا إلنń أو غيرها، وأشار ابن  مالك لذلك في ألفيته قائال

   ĊلĈƴłج ŃوŻل ÛاŁابŁوŁا جłمƃتŁا حŻبف ŃنĈرƃواق    ĊلĈƴŁجƃنŁي ŃǃŻل ÛاŁهĈرŃيŻƷ أو ŃنǕ اŷƯŃرŻ3(ش(.  

  .فالضابط عندهم في الجملة الواجب اقترانها بالفاء، حال وقوعها للشرط 

ها لتكون شرطا لها، وقفوا عند هذا الحد، ثم لم هو أال تصلح أن تلي إن أو غير

  .)4(يتقدموا بتوضيح يقرب المسألة من ذهن الدارس ويجعله بصيرا بها

على أن بعض الدارسين ضبط لنا جملة المواضيع التي يجب فيها اقتران جواب 

 : الشرط المبتدأ بالفاء فقال

  .)5(وبŻƾĈدŃ وبالتنفيƧوبماÛ ولŻنÛŃ       اسŃمĈيŉةŻǂŻƯ ÛŽبĈيøŁةŹ وبĈجøøøŁامĈد

جملة اسمية، أو فعال طلبيا، أو فعال جامدا، أو فعال مقترنا بù : بأن تكون الجملة

  ).السين أو سوف(، أو فعال مقترنا بù)قد(في النفي، أو فعال مقترنا بù ) لن(أو ) ما(

                                                 
  . 24اآلية : سورة النساء)  1(
  . 50، ص10تفسير التحرير والتنوير، وانظر أيضا الرازي، التفسير الكبير، ج)   2(
  .Ɵ ألفية ابن مالك، وقد طبع هذا الشرƟ هامشا مع حاشية الخضري عليهابن عقيل، شر: انظر)  3(
  . 288، 287في النحو العربي، ص : المخزومي)  4(
  .421، ص 3انظر محي الدين درويƫ، إعراب القرآن وبيانه، ج)  5(
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والسبب في عدم صالحية هذه الجمل جميعا، ألن تكون جوابا معلقا تحققه على 

رط، هو مغايرة المدلول اللغوي لكل منها، للمدلول اللغوي لجملة الشرط، ومن تحقق الش

اجل هذا يؤتى بالفاء لتجعل الجمل جوابا مرتبطا بالشرط فهذه الفاء أداة ربط بين الشرط 

ترتيب ما بعدها على ما قبلها ترتيبا مطلقا مبهما من حيث ) لغويا( وهي تفيد )1(والجواب

  .)2( الزمن، خصوصا بالنسبة ألسلوب الشرط الوقوع وعدمه، ومن حيث

ƚ- بنفسها ǃموƴال Ǎǂع ǃأسماء االستفها   

وردت هذه األسماء دالة على العموم في آيات كثيرة بصيƸ مختلفة ولكثرتها نقتصر   

  : على عرض اثنين منها كثر استعمالها وهما

الواقعة مبتدأ ) من (إليهما فمن شواهد) ذا(وقد جاءتا مركبتين أحيانا بإضافة ) ما) (من(
  .)3()َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن اْفَتَرى َعَلى اللَِّه َآِذًبا: (قوله تعالى 

  : التحǂيل 

في موضع رفع باالبتداء، وهي استفهام بمعنى ) من: (قال مكي بن أبي طالب  

ال أحد أظلم ممن افترى على اهللا كذبا، : التوبيƣ واللوم، متضمنة معنى النفي تقديره

)ŽاłوŃمŽلƅتمام » ممن افترى على اهللا كذبا«: خبر االبتداء، إال أنه يحتاج إلى تمام؛ ألن ) ظ

  .)4(»وما بعدها من تمام أفعلت) مĉنń(أظلم، وكذلك أفعل من كذا، حيث وقع 

وما دام السياق هنا يمنع أن يكون االستفهام مرادا به معناه األصلي الذي هو   

فالواجب أن يكون المعنى المراد » لسائل المستفهمطلب معرفة شيء غير معروف عند ا«

به هو التوبيƣ، فلماذا عبر عن الخبر بصيغة االستفهام، بدال من صيغة أخرى غيرها تفيد 

 Þمع النفي ،ƣاللوم والتوبي.  

قيل ألن صيغة االستفهام من شأنها أن تهيƐ نفس السامع الطالب للجواب للتأهب   

  .)5(! بعدهواالستعداد لتلقي وفهم ما يرد

                                                 
  .288نفسه، ص: المخزومي)  1(
   .9، ص5التحرير والتنوير، ج: ابن عاشور)  2(
  .21 اآلية :سورة األنعام)  3(
حاتم . د: مشكل إعراب القرآن، تحقيق ): هù،437أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي، ت(مكي بن أبي طالب)  4(

  .247، ص 1،ج3، ط1987الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
  . 437، ص7التحرير والتنوير، ج: ابن عاشور: انظر)  5(
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   ùفال بد من االعتماد على السياق لمعرفة المعنى المراد من االستفهام، سواء أكان ب

  .)1(ألنهما تؤديان وظائف نحوية، ولغوية مختلفة، غير قارة) ما(أم بù ) من(

  :شواهد أخرى في   

 .140، 114 : سورة البقرة
 .162، 135 : سورة آل عمران

 .122، 78 : سورة النساء
 .93، 35، 21 : سورة األنعام

 .37، 32 : سورة األعراف
  

من الموصلية إلى الشرطية، إلى االستفهامية، عن طريق ) من(وكما تطور معنى   

) ما(إليها، والتطور نفسه جرى لù ) ذا(بإضافة ) من ذا(التضمين، تطور لفظها فصارت 

االستفهامية ) من(قد وردت  و)2(إليها،) ذا(بإضافة ) ماذا(االستفهامية نظيرتها فصارت 

  : مبتدأ في آيتين قوله تعالى) من ذا(بصيغتها الثانية 

   )3()َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإلَّا ِبِإْذِنِه(
  : التحǂيل 

  : إلعراب اآلية وجهان   

اسم إشارة في ) ذا(اسم استفهام معناه النفي في محل رفع مبتدأ و ) من(أحدهما   

اسم موصول بدل ) الذي(و.. على معنى من هذا الذي يشفع عنده إال بإذنهمحل رفع خبر 

  .منه

كلها اسم استفهام مبتدأ والذي هو الخبر  يشفع فعل مضارع ) من ذا(والثاني جعل 

  .)4(وفاعله مستتر تقديره  وهو،  والجملة ال محال لها من اإلعراب ألنها صلة الموصول

  : وله تعالى ومن شواهد ما االستفهامية مبتدأ ق

                                                 
  .132، ص 1، ط1989جامعية، اإلسكندرية، أبو السعود حسنين الشاذلي، دار المعرفة ال)  1(
  .437، ص7التحرير والتنوير، ج)  2(
  .، من السورة نفسها245: ، وتلحق بها آية255سورة البقرة  اآلية )  3(
)4  (ƫ102، 101، ص 1إمالء ما من به الرحمن، ج: ، والعكبري382، ص3إعراب القرآن وبيانه، ج: دروي.  
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  .)1()َما ِهَي ِإنَّ اْلَبَقَر َتَشاَبَه َعَلْيَنا (-
  :التحǂيل

ضمير ) هي(اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع على االبتداء ) ما(

  ).2 (منفصل مبني على الفتح في محل رفع خبره

  : ومن شواهد ماذا االستفهامية مبتدأ، قوله تعالى

   .)3()ُينِفُقوَنَوَيْسَأُلوَنَك َماَذا (
  : التحǂيل 

  : مذهبان) ماذا(للنحاة في : قال الرازي  

نصبا ينفقون ) ماذا(كلها بمنزلة اسم واحد، ويكون عند ذاك موضع ) ماذا(جعل : أحدهما

  ).ذا(رفعا باالبتداء، خبرها ) ما(بمعنى الذي، تكون )  ذا(والثاني أن يجعل 

من ذا الذي : من ذا يقول ذاك، أي: نبمعنى الذي فيقولو) ذا(والعرب يستعملون 

  .)4(ما الذي ينفقون: يقول ذاك، فعلى هذا يكون تقدير اآلية يسألونك

  :باقي الشواهد في سورة

 .39 : سورة النساء
 . 4 : سورة المائدة

  

 ƧامƢال Ưالنم : ǃالنكرة المسبوقة بنفي أو استفها  

وبذلك تحصل الفائدة في اإلخبار ألن النفي واالستفهام يتعلقان أو يشمالن كل فرد،   

   )5 (.بالنكرة

  : ومن شواهد ذلك في النفي قوله عز وجل

   )6().َوَما ِمْن ِإَلٍه ِإلَّا ِإَلٌه َواِحٌد(
  : التحǂيل 

                                                 
  .69لحق بها آية وت70اآلية : سورة البقرة)  1(
  . من سورة األنعام109، وتلحق بها آية212، ص1 إعراب القرآن وبيانه، ج) 2(
  .219اآلية : سورة البقرة)  3(
  .24، ص6التفسير الكبير، ج: الرازي)  4(
، طبع عيسى الحلبي، 1حاشية على شرƟ التصريح، لخالد األزهاري، ج: ياسين بن زين الدين العلمي الحمصي)  5(

  .168 صمصر،
  .73اآلية : سورة المائدة)  6(
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ما من أحد إال : خبره، كما تقول) إال اهللا(مبتدأ ) إله(قال مكي بن أبي طالب   

وإال (زائدة للتوكيد و) من) (إال اهللاو(شاكرك، فأحد في موضع رفع باالبتداء محذوفا 

بدال من ) وإال اهللا(خبر االبتداء، يجوز أن يكون خبر أن يكن خبر االبتداء محذوفا )شاكرك

   ).1(ما إله معبود أو موجود إال اهللا: على الموضع تقديره) إله(

  :باقي الشواهد في  

 .270، 107 : سورة البقرة
 .73 : سورة المائدة
 .65 : عرافسورة األ

  

  : ومن شواهد هذا االستفهام في غير السبع الطوال قوله تعالى  

   )2().َوَيْسَتْنِبُئوَنَك َأَحقٌّ ُهَو ُقْل ِإي (-
  : التحǂيل

)  أحق(مبتدأ و) هو(مرفوع به، ويجوز أن يكون ) هŃوł(مبتدأ ) أćحłقŬ: (قال العكبري  

 ùالخبر، وموضع الجملة نصب ب)łكŽونĈئĉبƅنŽتńسłفي القسم خاصة، )3(»نعم«بمعنى) إي(و ) وي 

على جهة اإلنكار ) هنا(في االستفهام خاصة واالستفهام » قد«: بمعنى» هل«كما كان 

   .)4 (واالستهزاء

Ƨالساد Ưالنكرة للدعاء : النم  

وبعضها اآلخر دعاء ) على المدعو له(وردت عليه آيات بعضها كان دعاء عليه   

  : له تعالىومن شواهد الدعاء عليه قو. له

  .)5()َفَوْيٌل ِللَِّذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب ِبَأْيِديِهْم(

                                                 
  .161، ص1مشكل إعراب القرآن، ج: مكي بن أبي طالب)  1(
  .53اآلية : سورة يونس)  2(
  .29، ص 2إمالء ما من به الرحمان، ج: العكبري)  3(
  .352 ، ص1987، 3، دار الكتاب، ط2الكشاف، ج)  ه528ù –محمود بن عمر (الزمخشري )  4(
  .79اآلية : سورة البقرة)  5(
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  : التحǂيل 

ابتداء وخبر لو نصب لكان له وجه، على أن ): فويل للذين يكتبون: (قال العكبري  

   .)1 (ألزمهم اهللا ويال: يكون التقدير

تداء به، لكونه نكرة ويل مبتدأ وجاز االب: فويل للذين يكتبون: وقال السمين الحلبي  

   أو )2 ()سالم عليكم(ألنه دعùاء عليهم، والدعاء من المسوغات، سواء أكان دعاء له نحو 

  .)3(عليه كهذه اآلية والجار بعده الخبر فيتعلق بمحذوف

  .)4 (مرة واحدة» طوبى«كثيرا، وبلفظ » سالم«أما الدعاء له فورد بلفظ 

  : له عز وجل قو-في غير السبع الطوال–ومن شواهده   

  . )5()َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسُلَنا ِإْبَراِهيَم ِباْلُبْشَرى َقاُلوا َسَلاًما َقاَل َسَلاٌم(-
  : التحǂيل 

، فأما السالم األول فقول يقال فينصب »قالوا سالما قال سالم«وقوله : قال الفراء  

سالم «ه جاء فيه نحن فإن) قال سالم(وأما قوله . قلت كالما: لوقوع الفعل عليه، كأنك قلت

  .)6(»وانتم قوم منكرون

وأما  : المسألة قائال)  ه581ù: عبد الرحمان بن عبد اهللا تù(وقد أوضح السهيلي   

معنى الدعاء فابتدئ به وهو نكرة فال يكون إال في األحداث ) األسماء النكرة(ما أدخله 

  : فإنما يرتفع لوجهين) لą لŽهŃوłيń(و ) سłالŽمņ عłلŽيńكſمń(والمصادر، فما ارتفع منه، نحو 

 أنك لما كنت داعيا وكان االسم المبتدأ النكرة هو المطلوب بالدعاء صار : أحدهما

» ويال للكافرين«أسأل اهللا سالما عليك، أو اطلب منه : كالمفعول ووقع موقعه كأنك قلت 

 بالخبر، ألنك تريد أن تشوب الدعاء...سقيا ورعيا، وسحقا: ولكنك لم تنصبه كما نصبت

                                                 
  .46، ص 1ج: العبكري نفسه)  1(
  .24اآلية : سورة الرعد)  2(
، دار 2، ط1هù ، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ج756السمين الحلبي، الشهاب الحلبي، : أحمد بن يوسف)  3(

  . 449، السعودية، ص1984الرياض للنشر والتوزيع 
  .29اآلية : سورة الرعد)  4(
  .69اآلية : ودسورة ه)  5(
  .1970، تحقيق محمد علي النجار الهيأة المصرية للكتاب 40،  ص 1معاني القرآن، ج):  ه207ùأبو زكريا يحي بن زياد ت، (الفراء، )  6(
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فقوي الرفع » مني«سالم مني عليكم، فصار السالم في حكم المنعوت بقولك : كأنك تريد 

  .)1 (تفيه على االبتداء، ألن النكرة المنعوتة يبتدأ بها

فالنكرة المقصود بها الدعاء يسوƷ االبتداء بها لما فيها من معنى الفعل ألن الدعاء   

فعلية الدعائية ال يشترط في فاعلها أال يكون نكرة، معنى خاص بالفعل ومعلوم أن الجملة ال

فكذلك األمر بالنسبة للجملة االسمية الدعائية القائمة مقامها بحيث يجوز أن يكون المبتدأ 

فيها نكرة منونة مرفوعة على االبتداء إذا أريد بالجملة معنى الخبر، وعبر ابن هشام عن 

 ùب Ʒ2(»الفعلكون النكرة دالة على معنى «هذا المسو(.  

 Ʋالساب Ưالنكرة بعد إذا الفجائية : النم.  

  : ومن شواهدها قوله تعالى 

   )3()َفَلمَّا ُآِتَب َعَلْيِهْم اْلِقَتاُل ِإَذا َفِريٌق ِمْنُهْم َيْخَشْوَن النَّاَس (-
  :التحǂيل

  : قوله): ه756ù–أبو العباس أحمد بن يوسف : (قال السمين الحلبي  

وأنها جواب ) ظرف مكان(إنها فجائية مكانية : جائية، وقد قيلإذ هنا ف» إذا فريق«

ùأنها خبر : وعلى هذا ففيها وجهان، أحدهما» فلما كتب عليهم القتال« : في قوله» لما«ل

صفته وكذلك يخشون، ويجوز يكون يخشون حاال » ومنهم«مبتدأ مؤخر، » فريق«مقدم، و 

ة فريق كائن منهم، خاشون أو فبالحضر: من فريق لالختصاصه بالوصف، والتقدير

  . خاشين

» يخشون«صفته وهو المسوƷ لالبتداء به، و » منهم«مبتدأ و» فريق« أن يكون :والƙاني 

   .)4(»إذا«جملة خبرية، وهو العامل في 

على هجوم الشيء بعدها ووقوعه بغتة « بهذا االسم لداللتها » إذا الفجائية«وسميت   

   .)5(»وفجأة، للشيء الذي قبلها

                                                 
  .1984 السعودية، ، الرياض2، تحقيق محمد إبراهيم البناء، ط412نتائج الفكر في النحو، ص ): أبو القاسم عبد الرحمان بن عبد اهللا : (السهيلي)  1(
  612المغني، ص: ابن هشام )  2(
  .77آية : سورة النساء)  3(
زكريا عبد الحميد وآخرون،دار . ، تحقيق د396، ص2الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ج: السمين الحلبي)  4(

  .، بيروت1994 1الكتب العلمية، ط
  .508،ص 01، هامƫ رقم 1النحو الوافي، ج: عباس حسن)  5(
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وقد عرض ابن هشام في المغني للفروق الشكلية والداللية بينها وبين إذا الشرطية   

   .)1 (فراجعها

  النكرة أول جملة حالية : النمƯ الƙامن 

  : ومثله قوله تعالى  

   .)2()َوَطاِئَفٌة َقْد َأَهمَّْتُهْم (-
  :التحǂيل 

مبتدأ نكرة، »طائفة«):  ه616ù-538 –أبو البقاء عبد اهللا الحسين (قال العكبري   

، والمسوƷ لالبتداء بالنكرة )4(، والجملة في موضع نصب على الحال)3(خبره» قد أهمتهم«

هنا هو وقوعها أول جملة حالية؛ ومعلوم أن مثل هذه الجملة متصلة معنويا بالجملة لسابقة 

  . بيانا وتوضيحا لها، فال يضر ابتداؤها باسم نكرةاعليها باعتباره

إما اعتماد الجملة على واو الحال، أو وقوعها : ين جعل المسوƷ هناوبعض المفسر  

ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة : (موقع التفصيل للجملة المتقدمة؛ ألن النص الكامل لǔية

) نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم  يظنون باهللا غير الحق ظن الجاهلية

Ʒ هنا هو وصف النكرة بصفة مقدرة محذوفة في اآلية، وبعض النحاة ذهب إلى أن المسو

وبالتالي اعتبر » قد أهمتهم أنفسهم« والخبر )5(»وطائفة من غيركم«: والتقدير عنده هو

الشاهد من قبيل النكرة الموصوفة؛ وهذا التوجيه األخير متكلف ضعيف إذ ال فائدة من 

  .صفة المقدرة المزعومةتقدير الصفة طالما أن معنى اآلية قد كمل وتم بدون ال

 Ʋالتاس Ưالنكرة المراد بها النوع أو التعظيم: النم .  

  : ويمكن التمثيل لها بقوله عز وجل

   .)6()ِآَتاٌب ُأنِزَل ِإَلْيَك َفَلا َيُكْن ِفي َصْدِرَك َحَرٌج ِمْنُه(

                                                 
األدوات النحوية وتعدد معانيها الوظيفية،  :  أبو السعود حسنين الشاذلي: ، وانظر أيضا 613المغني، ص: بن هشام)  1(

  .71ص. ، االسكندرية 1989دار المعرفة الجامعية1ط 
  .154آية : سورة آل عمران)  2(
  .154، ص1إمالء ما من به الرحمان، ج)  3(
  .177، ص 1اب القرآن، جمكي بن أبي طالب، مشكل إعر)  4(
، وابن هشام مغني 154، ص1إمالء ما من به الرحمن، ج: ،، العكبري434، ص 1تفسير أبي السعود، ج: راجع )  5(

  .614-613اللبيب، ص 
  .01: سورة األعراف)  6(
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  : التحǂيل

 ال الفرد، فلم إما ألنها أريد بها النوع: مبتدأ نكرة، وساƷ االبتداء بالنكرة» كتاب«  

وتمرة خير من «، »رجل جاءني أي ال إمرأة«: يكن في الحكم عليها إبهام، وذلك كقولهم

أن القرآن كتاب من نوع الكتب التي أنزلها :  فالتنكير تنكير نوعية، على معنى)1(»جرادة

اهللا تعالى على األنبياء، فكما نزلت صحف إبراهيم، وتوراة موسى، وزبور داود، وإنجيل، 

   .)2 (عيسى، أنزل القرآن  على محمد

أن تكون النكرة مراد «: وقد أشار صاحب المغني إلى هذا النمط معنونا إياه بقوله  

  . يريد مرادا بها النوع)3 (»...بها الحقيقة من حيث هي

، أي شر عظيم، »شر أهر ذا ناب«: وأما أن التنكير للتعظيم، على حد قولهم  

. ؛ ألن الوصف أعم من أن يكون ظاهرا أو مقدرا)الصفة(صف فالتنكير حينئذ بمنزلة الو

  .)4(داخال في قسم ما جاز االبتداء به لكونه موصوفا) اآلية(وعلى هذا يكون الشاهد 

على أنه » كتاب«يجوز أن يكون هو الخبر، أو صفة لù » أنزل إليك«: وقوله  

  . )5 (مسوƷ ثان لالبتداء بالنكرة

خبرا » كتاب«تقدير مبتدأ محذوف في اآلية، وجعل ومن المفسرين من ذهب إلى   

، )6(المعتبر في رأيه مبتدأ» ألمص«خبرا لù ) كĉتŽابņ(عنه، أي هذا كتاب، وبعضهم جعله 

مبتدأ » كتاب «جعل : والباحث يرى أن المالئم واألليق بأسلوب القرآن الفخم السامي، هو

نا في هذه اآلية الكريمة، هو مستقال بنفسه وإطراƟ كل تأويل وتقدير، ألن المراد ه

  .األخبار بأن الكتاب منزل

                                                 
  11، ص8التحرير والتنوير، ج: ابن عاشور)  1(
  .نفسه )  2(
  .612المغني، ص: ابن هشام)  3(
  .98، ص1بن عقيل أللفية ابن مالك، جشرƟ ا)  4(
  .11-10نفسه، ص: التحرير والتنوير)  5(
  .12ص: نفسه)  6(
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  ) ظرف أو مجرور( النكرة المخبر عنها بشبه الجملة : النمƯ الƴاشر

شريطة أن يكون الظرف والمجرور كالهما مختصين عند تقديمهما على نكرة 

  . )1 (أخرى

   .)2()َوَعَلى َأْبَصاِرِهْم ِغَشاَوٌة: (ومما مثل هذا النمط، قوله تعالى  

   .)3()َوَبْيَنُهَما ِحَجاٌب: (وقوله 
  : التحǂيل 

مبتدأ نكرة، وسوƷ االبتداء بها هنا، تقديم شبه الجملة من الجار » غشاوة«  

وهو مختص باإلضافة إلى الضمير، فلو قدم شبه الجملة ) على أبصارهم(والمجرور عليها 

، لم يصح، ألن مثل »وةوعلى أبصار غشا«: على النكرة، وكان غير مختص، بأن يقال

هذه العبارة مبهمة، ال يكاد المخبر المخاطب بها أن يستفيد منها أي فائدة فال فائدة في 

  .إخباره بها

، ساƷ االبتداء به لتقدم شبه »مبتدأ نكرة«في كونه » غĉشŽاوłةŻ«مثل » حĉجłابąņ«و

  .آلية الجملة عليه، وباقي ما قيل في اآلية السابقة، يقال بتمامه في هذه ا

  :  فال بد لصحة هذا النمط وجوازه نطقا وكتابة من شرطين اثنين

 تقديم شبه الجملة على النكرة المنوي االبتداء بها، وكونه مختصا تارة باإلضافة :أحدهما

  : كما مثلنا، وتارة باأللف والالم، كما في قوله تعالى

 . )4()َوَعَلى اْلَأْعَراِف ِرَجاٌل (-
  

  نكرة  تأخير ال:واƢǑر

أن المسوƷ هنا شبه الجملة مختصا، أما تقديمه فال دخل له في : ويرى ابن هشام  

  .)5 ( لدفع توهم أن يكون صفة للنكرة-كما قال-تسويƸ االبتداء؛ وإنما هو

                                                 
  .611أال يكونا نكرتين، ص: نفسه، والمراد باختصاص الظرف والمجرور هو: مغني اللبيب)  1(
  .، من السورة نفسها179، 148: ، وانظر اآليتين7اآلية : سورة البقرة )  2(
  .46اآلية : فسورة األعرا)  3(
  .نفسها)  4(
  .611مغني اللبيب ، ص: ابن هشام)  5(
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واألصح هو ما قرره الباحث، تأسيسا على األسلوب والنسق الذي وردت عليه 

ذلك بين السبع الطوال وغيرها من سور جملة اآليات الممثلة لهذا النمط، ال فرق في 

  : التنزيل العزيز

متى ) جار ومجرور أو ظرف(هذا وكالم النحاة في قضية تقديم الخبر شبه الجملة   

 غير محرر وغير واضح وضوحا تاما، وتحرير -كان المبتدأ نكرة، لتسويƸ االبتداء بها

  : الكالم في ذلك أن يقال

 : دأ النكرة المؤخر، هذا التقدم على ثالثة أنواعإن تقديم شبه الجملة على المبت  

أن يكون شبه الجملة مقدما وبعده مبتدأ نكرة مؤخر بال وصف، واغلب :  النوع األول -أ

الشواهد ورد شبه الجملة فيها مكررا وبعده مبتدأ مؤخر بال وصف، وهذا النوع هو الذي 

لنكرة، والتقديم في هذا النوع تحدث عنه النحاة، وجعلوه واحدا من مسوغات االبتداء با

واجب، ألنه لو لم يقدم شبه الجملة في هذه الصورة لظن انه صفة أو تخصيص للمبتدأ 

النكرة، علما بأن النكرة أحوج ما تكون إلى شيء يعرفها ويخصصها، من احتياجها إلى 

  : شيء يكون خبرا عنها، وبناء على هذا األصل نقول

لة، ومبتدأ نكرة مؤخر غير موصوف يجب تقديم إنŇ كل جملة اسمية تتألف جم  

الخبر شبه الجملة فيها على المبتدأ النكرة، ومن الشواهد على ذلك باإلضافة إلى الشاهد 

  : السابق قوله تعالى

  

   .)1()ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض (-

   .)2()َوِفي آَذاِنَنا َوْقٌر َوِمْن َبْيِنَنا َوَبْيِنَك ِحَجاٌب (-

  

                                                 
  .10اآلية : البقرة)  1(
  .5اآلية : فصلت )  2(
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ƒ-اني النوع اƙأن يكون شبه الجملة مقدما أيضا وبعده مبتدأ نكرة، لكنه موصوف، :ل 

وłلŽهŃمń : (وهذا النوع حر الرتبة أو جائز التقديم، بتعبير آبائنا النحاة، ومن شواهد هذا النوع

ņيمĉلćأ ņابŽذł1()ع(.   

   .)2()َوَلُهْم ِفيَها َأْزَواٌج ُمَطهََّرٌة َوُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن (-

أن المقام الكالمي والسياق قد يوجبان حتى في هذا النوع تقديم الخبر شبه غير 

الجملة على المبتدأ النكرة الموصوف خاصة إذا قصد بالتقديم تعظيم المقدم أو جعله 

   .)3(مقصورا على المتحدث عنه بحيث ال يتعداه إلى غيره، كما يقول علماء البالغة

ƚ- الثƙوبعده نكرة موصوفة) من الناس(أو ) منهم(ة أن يكون شبه الجمل: النوع ال.  

وهذا النوع له داللة في تركيب الجملة القرآنية، تتمثل في إرادة التبعيض، لǘشارة 

  : إلى كثرتهم كقوله تعالى

   .)4()َوِمْنُهْم ُأمِّيُّوَن َلا َيْعَلُموَن اْلِكَتاَب ِإلَّا َأَماِنيَّ (-
   .)5()نَّا ِباللَِّهَوِمْن النَّاِس َمْن َيُقوُل آَم (-

  :التحǂيل

وواضح أن ال دخل للنحو وال سلطة له على هذا النوع من التراكيب والتعابير 

  ).علم المعاني(وإنما الدخل كله والسلطة للبالغة خاصة منها 

هذه هي أهم وأبرز المواضع التي وقع االبتداء فيها بالنكرة والتي قال بها وأقرها   

 إن لم –حظ أن أهمية االبتداء فيها بالنكرة في مجموع هذه المواضعوالمال  جمهور النحاة،

 ترجع بالدرجة األولى إلى تحقيق طائفة من األغراض الداللية المعنوية –نقل في جميعها

جزالة المعنى وفخامة التركيب وجاللته وأهميته في السياق، بدليل ورودها : التي تتمثل في

 بصور ونماذج غير التي ذكرها النحاة نظرا لالرتباط - كما أشرنا أثناء تحليل الشواهد

الوثيق القائم بين تلك النماذج والصور بين الجمل والتراكيب القرآنية السامية البالغة حد 

اإلعجاز، على حين كانت األهمية النحوية في االبتداء بالنكرة ضعيفة وبالدرجة األخيرة، 

                                                 
  .10اآلية : البقرة)  1(
  .25اآلية : نفسها)  2(
  .82تقديم المسند في الجملة االسمية، ص «عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، بخصوص : انظر)  3(
  .75اآلية : ة سورة البقر)  4(
  .8اآلية : سورة البقرة)  5(
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تعريف والتنكير والتقديم والتأخير، الذي  أن ال- ويجب أن نعرف–و السيما إذا عرفنا 

ال يكاد يتصل بالنحو ومسائله،  يحصل في أجزاء الجملة العربية كثيرا وألغراض كثيرة

  .وإنما هو متصل بعلم المعاني وقضاياه 
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  : تمهيøøد

حذف المبتدأ، أو الخبر فيها وقد تحدث عن هذا : المراد بالحذف في الجملة االسمية  

هو باب دقيق «: عبد القاهر الجرجاني، فقال: الحذف وأهميته أستاذ البالغة العربية

المسلك، لطيف المأخذ، عجيب األمر، شبيه بالسحر، فإنك، ترى به ترك الذكر أفصح من 

 اإلفادة أزيد عنه لǘفادة، أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما يكون الذكر والصمت عن

بيانا إذا لم تبن، وهذه جملة قد تنكرها حتى تخبر، وتدفعها حتى تنظر وأنا أكتب لك أمثلة 

مما عرض فيها الحذف، ثم أنبهك على صحة ما أشرت إليه، وأقيم الحجة من ذلك 

  .)1(»عليه

وتفادي . بالشعر، موضحا سحره وبالغته وجمالهومثل الجرجاني لهذا الحذف   

التمثيل له بالقرآن الكريم، على الرغم مما يتوفر عليه الكتاب العزيز من شواهد شاهدة 

  .على سحر التعبير وجمال القول، وأساليب لغوية دونها كل أسلوب

وتحدث النحاة عن حذف المبتدأ أو الخبر في الجملة االسمية، وأجازوه متى وجد   

إما جوازا أو : ، وتحدثوا أيضا عن حذف كل منهما)2(ي الكالم ما يدل على المحذوفف

ونستطيع أن نعرض هذا الحذف فيما يلي في نمطين وفرعين لهما، مع اإلشارة . وجوبا

 .إلى أهم واشهر المواضع الخاصة بكل نوع من نوعي الحذف

  حذف المبتدأ : النمƯ األول

  ازاحذف المبتدأ جو: الفرع األول 

  :فيحذف المبتدأ جوازا في إحدى الحاالت اآلتية  

  :إذا كان جوابا الستفهام، كقوله تعالى) أ(

َوِإْذ َقاَلْت ُأمٌَّة ِمْنُهْم ِلَم َتِعُظوَن َقْوًما اللَُّه ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعذُِّبُهْم َعَذاًبا َشِدیًدا َقاُلوا َمْعِذَرًة ِإَلى  (-
   .)3 ()تَُّقوَنَربُِّكْم َوَلَعلَُّهْم َی

                                                 
عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز في علم المعاني، تصحيح الشيƣ محمد عبده، والشنقيطي، مكتبة :  انظر)1( (

  .94، ص1961القاهرة، 
  .4/129، والمقتضب، 114: ،  واللمع2/129: كتاب سيبويه)  2(
  164آية : سورة األعراف)  3(
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  : التحǂيل 

 وإنما جاز حذفه )1(موعظتنا معذرة،: خبر لمبتدأ محذوف تقديره» معذرة«فقولهم   

  ).تعظون(لوجود قرينة  لفظية تغني عنه وتدل عليه وهي 

  : وهناك آيات كثيرة خارج السبع الطوال، بخصوص هذا السياق نسوق منها ما يلي

   .)2()َناٌر َحاِمَيٌةَوَما َأْدَراَك َما ِهَيْه  (-
   .)3()َوَما َأْدَراَك َما اْلَعَقَبُة َفكُّ َرَقَبٍة (-
   .)4()َوَما َأْدَراَك َما اْلُحَطَمُة َناُر اللَِّه اْلُموَقَدُة (-
   .)5()َوَأْصَحاُب اْلَيِميِن َما َأْصَحاُب اْلَيِميِن ِفي ِسْدٍر َمْخُضوٍد (-

  :التحǂيل

:  كالتالي-على الترتيب-ى المعنى من سياق هذه اآليات هووالتقدير المعتمد فيه عل

  .هي نار ، هي فكù رقبة، هي نار اهللا، هم في سدر

  :  إذا كان بعد فاء الجزاء كقوله- )ب(

  ) 6()َوِإْن ُتَخاِلُطوُهْم َفِإْخَواُنُكْم (-

  ) 7()َوِإْن ُآنُتْم َعَلى َسَفٍر َوَلْم تِجُدوا َآاِتًبا َفِرَهاٌن َمْقُبوَضٌة (-
َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْیِن ِمْن ِرَجاِلُكْم َفِإْن َلْم َیُكوَنا َرُجَلْيِن َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن ِممَّْن َتْرَضْوَن ِمْن  (-

  ).8()الشَُّهَداِء

    :التحǂيل

  : واعتمادا على السياق والمقام في اآليتين يكون التقدير كاآلتي

، فقد حذف المبتدأ في كل من اآليتين »جل وامرأتانر«والمستشهد به «، و»فهم إخوانكم«

جوازا للعلم به من جهة، وداللة فاء الجواب المشيرة إلى كون الجملة اسمية وقد حذف 

  .أحد ركينها من جهة أخرى

  . )9()فƉŽمĉنſوا بĉاللŮهĉ وłرŃسŃلĉهĉ وłلŽا تŽقſولſوا ثŽلŽاثŽةŻ:(  إذا وقع المبتدأ بعد القول، كقوله تعالى-)ج(

                                                 
  .287، 1العكبري، امالء ما من به الرحمن، ج: ر انظ) 1(
  .11-10آية : سورة القارعة)  2(
  .12آية : سورة البلد)  3(
   .6 ، 5آية : سورة الهمزة )  4(
  .27آية : سورة الواقعة)  5(
  .220آية، : سورة البقرة)  6(
  .273: نفسها)  7(
  .282 نفسها آية ) 8(
  .171آية : سورة النساء)  9(
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ùاإلله ثالثة، وحذف لوقوعه بعد القول، : خبر مبتدأ محذوف، والتقدير» ثالثة«ف

خبر مبتدأ محذوف، فإن صحت » ثالثة«: قال الزمخشري محمود بن عمر، في الكشاف

: جوهر واحد وثالثة أقانيم فتقديره) اهللا(هو : إنهم يقولون) عن النصارى(الحكاية عنهم 

  :  ومثل هذا قوله تعالى)1(»آللهة ثالثةا«: اهللا ثالثة، وإال فتقديره

   )2()َبْل َقاُلوا َأْضَغاُث َأْحَلاٍم (-
  .)3()َسَيُقوُلوَن َثَلاَثٌة َراِبُعُهْم َآْلُبُهْم (-
  )4()َآَذِلَك َما َأَتى الَِّذیَن ِمْن َقْبِلِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإلَّا َقاُلوا َساِحٌر َأْو َمْجُنوٌن (-

  :التحǂيل

هي أضغاث أحالم، :   هو-على الترتيب–تدأ المحذوف في اآلي الثالث وتقدير المب

  .هم ثالثة، هو ساحر 

أجاز .  إذا كان المبتدأ ضميرا مستترا يعود إلى مذكور في سياق الكالم السابق -)د(

  : ، وذلك عند إعرابه قوله تعالى)5(الفراء حذف المبتدأ إذا كان ضميرا لمتكلم أو مخاطب

-) ſلŽخłد ƅذĉإ ńمſكńاحŽف Ćضńعłى بŽلłا عŽنŃضńعłى بŽغłب ĉانłمńصŽخ ƅفŽخŽا تŽوا لſالŽق ńمŃهƅنĉم łعĉزŽفŽف łودŃاوłى دŽلłوا ع

ĉاطłرŎالص ĉاءłوłى سŽلĉا إŽنĉدńاهłو ƅطĉطƅشſا تŽلłو Űقłحƅالĉا بŽنŽنńيł6()ب(.   

  .نحن : فكلمة خصمان خبر مرفوع مبتدأ محذوف تقديره

  :  قوله تعالى وقد ورد مثل هذا الترتيب في

   )7 ()َوُأْمِلي َلُهْم ِإنَّ َآْيِدي َمِتيٌن (-

  : التحǂيل

خبر، جملة فعلية مضارعية مشتملة على ضمير يعود على متكلم هو ) أملي(فكلمة 

  .وهو مبتدأ وحذف للعلم به» أنا«

  حذف المبتدأ وجوبا : الفرع الƙاني

                                                 
  .6/54نظر التحرير والتنوير ، ا)  1(
  .5آية : سورة األنبياء)  2(
  .22آية : سورة الكهف)  3(
  .22آية : سورة الذريات)  4(
  .معاني القرآن للفراء: انظر)  5(
  .22آية ): ص(سورة )  6(
  . من سورة القلم 45، ومثلها، آية 183آية : سورة األعراف)  7(
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: قولهم: م، وأمثلة ذلك على الترتيب في النعت المقطوع إلى الرفع، لمدƟ أو ذم أو ترح- 1

»Ńيدĉمłهللا الح Ńدńمłو»الح ،»Ńيمĉجłالر ĉانŽطńيŽالش łنĉباهللا م ſوذŃعćأ« ،»Ńينĉكńسĉالم łكłدńبłع ńمłحńار ŊمŃهŮاللłو «

  ).الحميد(و) الرجيم(، و)المسكين(برفع  

وصùف  فرأى النحاة أن المبتدأ في هذه األمثلة محذوف وجوبا، نظرا لعدم تبعية ال            

  ) .هĈņوł الحłمĉيدŃ، وهŃوł الرŇجĉيمŃ، وهŃوł المĉسńكĉينŃ: (في األمثلة للموصوف والتقدير

  :ومن ذلك قوله تعالى 

َلْيَس اْلِبرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم  (-
  .)1()اْلآِخِر

  .)2()َواْلُمِقيِميَن الصََّلاَة َواْلُمْؤُتوَن الزََّآاَة َواْلُمْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْلآِخِر (-

   :التحǂيل

ùف»łنłمćآ ńنłو » م»łونſوتŃكالهما خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره في اآلية » الم

نما حذف وجوبا لغرض وهŃمń المŃوتſونł، وإ: هو بر من آمن باهللا، وفي الثانية: األولى

  .»كما فعلوا ذلك في النعوت المتتالية سواء أكانت بعطف أم بدونه«االهتمام بهما 

باب ما ينتصب في التعظيم والمدƟ، وإن شئت جعلته صفة فجرى «: قال سيبويه في كتابه

فŽلŽوń «حن فيه هذه اآلية، فقال ما نوذكر من قبيل » على األول، وإن شئت قطعته فابتدأته

Žا، ومثلهكŅدŇيłج łانŽا كŅعƅفłر Ńهůلſك łان) : ĉاءłسċأłبƅي الĉف łينĉرĉابŊالصłوا وŃدłاهłا عŽذĉإ ńمĉهĉدńهłعĉب łونſوفŃمƅالłو

ĉاءŊرŊالضł3()و(.  

االسم الذي يوجه إليùه     : والمقصود به ) بئس(أو  ) نعم( إذا كان الخبر هو مخصوص       -2

  : لفاعل أو قبلهما كقولنا مثالالمدƟ أو الذم في الجملة، ويجƐ بعد الفعل وا

)Ćرƅكłو بŃأب ĉولĈŃسŊالر ſيقĉدłص łمńعĉفي ) وبئس الصديق أبو لهب(و ) ن Ɵفالمخصوص بالمد

 أبو بكر، وقد أعربه جمهور نحاة البصرة على انه خبر لمبتدأ محذوف :المƙال األول

بالذم في الممدوƟ أبو بكر، والمخصوص : أبو بكر على معنى » هو«: وجوبا والتقدير

  .المذموم أبو جهل : أبو لهب  على معنى: المƙال الƙاني

  : وقد خضع المخصوص المشار إليه لعدة وجوه إعرابية فقيل 

                                                 
  .177اآلية :  سورة البقرة  )1(
  160اآلية : سورة النساء  ) 2(
  .177اآلية :  سورة البقرة  )3(
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  .إنه مبتدأ، خبره الجملة الفعلية المتقدمة عليه-

  .خبر لمبتدأ محذوف -

  .مبتدأ  لخبر محذوف -

ألخذ بهذا الرأي ينجم    وأصوب اآلراء وأصحها، الرأي األول، وبه قال سيبويه، وا          

أو بئس بكونه أحùد     ) نعم(عنه إلغاء الحذف والتقدير، وبالتالي عدم االعتداد بمخصوص         

نعم الرجل عمر، أو بئس الرجل       : المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا، ذلك ألن قولنا        

يث  صحيح غاية الصحة، وتام غاية التمام بح       - هذا القول أو الكالم وحده وكما هو       -عمر

متى سمعه المخاطب فهم المعنى المراد منه واكتفى به، وما دام األمر كذلك فلماذا القùول                

 Þبالحذف ثم اللجوء بالتالي إلى تقدير المحذوف وتفسيره  

: ال داعي  لذلك، وال معنى للقيام به إال مخالفة األصل المشهور المتفق عليه القائل              

  .»أحسن مما يحتاج إليهإن ما ال يحتاج إلى تأويل وتقدير أولى و«

رأى بعض الباحثين أن    -ومن أجل هذا ولتفادي الحذف والتقدير والقديم الموروث           

وبهذا أيùضا   ) الممدوƟ أو المذموم  (يعرب المخصوص بالمدƟ أو الذم عطف بيان للفاعل         

نتفادى الحذف أو القول به، وهو رأي وجيه لموافقته المعنى الداللي، ألن وظيفة عطùف               

هي توضيح المبهم، وتخصيص العام، وهذا الغرض يتحقق بإعراب المخùصوص           البيان  

اإلعراب المذكور، وال أحد من األئمة صرƟ بلزوم ذكر المخصوص، فيمكن حذفه مادام             

  .المعنى واضحا والسياق مفهوما، أو ال فينبغي ذكره

 Ɵأو الذم، ودونكم باقة من النصوص القرآنية الكريمة، استغنى فيها عن المخصوص بالمد  

  : نظر لكونه مفهوما من السياق، من ذلك قوله تعالى

  )1()َوَلَداُر اْلآِخَرِة َخْيٌر َوَلِنْعَم َداُر اْلُمتَِّقيَن (-

   )2()ِبْئَس الشََّراُب َوَساَءْت ُمْرَتَفًقا (-
  : التحǂيل

   Ɵولنعم الدار، كما :  في اآلية األولى والتقدير-الدار–حذف المخصوص بالمد

  . بالذم في اآلية الثانية نظرا لعدم الحاجة إليهما ألن المعنى واضححذف

                                                 
  .30اآلية :  سورة النحل )1(
  .29اآلية :  سورة الكهف )2(
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  :  ومتى توقف المعنى على المخصوص لزم ذكره كما في اآليتين التاليتين

   )1()ِبْئَس َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذیَن َآذَُّبوا ِبآَیاِت اللَِّه (-
  )2()ِبْئَسَما اْشَتَرْوا ِبِه َأنُفَسُهْم (-

  :التحǂيل

  .لتوقف المعنى عليه هنا ) ما(و ) مثل(كر المخصوص بالذم في اآليتين فذ

إذا كان الخبر صريحا في القسم، فرأى النحاة أن المبتدأ يحذف وجوبا إذا كان خبره - 3

في ذمتي «: نصا صريحا في القسم، نحو قول العرب الذي حكاه أبو علي الفارسي 

  ) .في ذمتي يمين: (، والتقدير »ألفعلن

   .)3(ا وجب حذف المبتدأ هنا، لوجود ما يدل عليه وهو جواب القسموإنم

  : إذا كان الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل ويمكن التمثيل لهذا بقوله تعالى-4

   )4()َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجًَّدا َوُقوُلوا ِحطٌَّة (-
   )ą()5َوُآُلوا ِمْنَها َحْيُث ِشْئُتْم َوُقوُلوا ِحطَّة (-

  :التحǂيل

فعلة من الحط، كالجلسة والركبة، وهي خبر مبتدأ ) حطة: (قال الزمخشري   

حط عنا ذنوبنا حطة، : مسألتنا حطة أو أمرنا حطة، واألصل النصب بمعنى: محذوف أي

صبرا : واألصل» صبر جميل فكالنا مبتلى«:وإنما رفعت لتعطي معنى الثبات، كقوله

  .)6(اصبر صبرا جميال: جميال، تقديره

Ưانيالنمƙحذف الخبر :  ال  

  حذف الخبر جوازا : الفرع األول

يجوز حذف الخبر إذا دل عليه دليل، سواء أكان مفردا أم جملة، وذلك ألن   

المقصود من الكالم هو إعالم المخاطب وإبالغه شيئا ما، فّإذا كان أحد عناصر الكالم 

قام الخطابي، فنظام الحذف التي يراد إبالغه مفهوما واضحا عنده، فإن حذفه هو المالئم للم

                                                 
  .5اآلية :  سورة الجمعة )1(
  .90اآلية :  سورة البقرة )2(
  .1/387النحو الوافي، : انظر: عباس حسن.  د )3(
  .58اآلية :  سورة البقرة  )4(
  .161 اآلية : سورة األعراف )5(
  ..95، ص 2المجلد:  الفخر الرازي )6(
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والتقدير  في العربية محكوم بالسياق، والمقام الكالمي أو الغرض الذي يساق من اجله 

  .الكالم

  : ومواضع حذف الخبر جوازا في الجملة االسمية محدودة منها قوله تعالى  

  .)1()َأَأْنُتْم َأْعَلُم َأْم اللَُّه (-
َتاَب ِحلٌّ َلُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ َلُهْم َواْلُمْحَصَناُت ِمْن اْلُمْؤِمَناِت َوَطَعاُم الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِك (-

   .)2()َواْلُمْحَصَناُت ِمْن الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب
  :التحǂيل

في اآلية األولى، مبتدأ حذف خبره جوازا لوجود ما يدل عليه وهو  » اهللا«كلمة   

في اآلية الثانية فهي مبتدأ حذف » المحصنات«مثلها كلمة أم اهللا أعلم، و: ، والتقدير)أعلم(

  .والمحصنات حل لكم: والتقدير» حĉلŬ لŽكſمń«خبره جوازا أيضا لوجود ما يدل عليه وهو 

                                                 
  .140اآلية :  سورة البقرة  )1(
  .5اآلية :  سورة المائدة )2(
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  حذف الخبر وجوبا : الفرع الƙاني 

  : االمتناعية) لوال(بعد -1

ة من المعاني والوظائف أداة من األدوات اللغوية التي تستعمل في الكالم  ألداء طائف: لوال

وظيفة الربط وتعليق  أجزاء الكالم بعضها ببعض، وهي في هذه : ، يهمنا منها)1(اللغوية

امتناع : أي) حرف امتناع لوجود(اسمية، ولهذا سميت : األولى: الحال تقتضي جملتين

وهي حرف شرط غير جازم ولها في الكالم صور تركيبية : وجود جوابها، لوجود شرطها

   : ثالث

  .الربط والتعليق) = جواب( جملة فعلية ) + شرط(جملة اسمية +  لوال -أ

) حسب السياق والقرينة(التخصيص أو العرض  = )*(المضارع أ ما في تأويله= لوال-ب

  .والموقف الكالمي

   .)**(التوبيƣ = الماضي =  لوال -ج

بن هشام في كتابه أما بخصوص االسم المرفوع بعدها، وكذا نوع الخبر، فقد عالجهما ا

مرفوعا بفعل محذوف، ) لوال(وليس االسم المرفوع بعد «: عالجا تفصيليا قائال » المغني«

خالفا لزاعمي ذلك، بل رفعه باالبتداء، ثم : لكونها نائبة عنه، وال بها أصالة) بلوال(وال 

يد محذوفا، فإذا أريد الكون المق) عاما(أكثرهم يوجب كون الخبر كونا مطلقا «:قال

و ال أن تحذفه بل تجعل مصدره هو المبتدأ ) لوال زيد قائم: (لم يجز أن تقول) الخاص(

  .»لوال قيام زيد ألتيتك«فتقول 

وذهب الرماني وابن الشجري والشلوبين وابن مالك إلى أن الخبر يكون كونا مطلقا   

، كالقيام ، وكونا مقيدا)للعلم به وسد جواب لوال مسده(كالوجود والحصول، فيجب حذفه 

  .)3(، وإن دل دليل عليه، جاز ذكره وحذفه)2 (»...والقعود فيجب ذكره

  : وخالصة ما سبق هي

   ùمرفوع باالبتداء، وليس بها وال بغيرها) لوال(أن االسم المرفوع الموالي ل.  

                                                 
  .119األدوات النحوية وتعدد معانيها الوظيفية، ص : انظر : حسين الشاذلي.  د )1(
  .46اآلية : سورة النمل ) لŽوńلŽا تŽسńتŽغƅفĉرŃونł اللŮهł( كقوله تعالى ) *(
  .13اآلية : سورة النور ) لŽوńلŽا جłاءŃوا عłلŽيńهĉ بĉأćرńبłعłةĉ شſهłدłاءł( كقوله تعالى ) **(
  .361-360 المغهني ص  )2(
  1/250شرƟ ابن عقيل ، :  انظر )3(
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وأن للخبر بعدها حالة واحدة هي وجوب الحذف، وأنه ال يكون إال كونا عاما، وهذا 

وإنما حذف عندهم وجوبا لقيام جواب لوال مقامه، أما عند غيرهم فللخبر مذهب الجمهور، 

  : ثالثة أحوال هي

  . وجوب الحذف، ووجوب الذكر، وجواز األمرين

  .ونحن مع المذهب الثاني بتفصيله وحيثياته، ألن الواقع اللغوي يؤيده ويشهد له  

  : تعالىأما الشواهد الخاصة بحذف الخبر وجوبا بعد لوال، فمنها قوله 

  .)1()َفَلْوَلا َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َلُكنُتْم ِمْن اْلَخاِسِریَن (-
   .)2()َوَلْوَلا َدْفُع اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلَفَسَدْت اْلَأْرُض (-
   .)3() َأْن ُیِضلُّوَكَوَلْوَلا َفْضُل اللَِّه َعَلْيَك َوَرْحَمُتُه َلَهمَّْت َطاِئَفٌة ِمْنُهْم (-
  .)4()اَوَلْوَلا َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َلاتََّبْعُتْم الشَّْيَطاَن ِإلَّا َقِليًل (-

  : التحǂيل

تلتها جملة اسمية، » لوال«األسلوب في اآليات األربع أسلوب شرطي، تكون من   

ن الجملتين، حيث ربطت امتناع هي الرابطة بي» لوال«بعدها جملة فعلية أخرى كل آية، و

  : ، على معنى)فضل اهللا، دفاع اهللا(بوجود الجملة األولى ...) لكنتم(وجود الجملة الثانية 

كونهم من الخاسرين، وفساد األرض، ووقوع الهم بإظاللهم من قبل الكافرين : انه امتنع

 الجمل األربع وهو ما عبرت عنه(األعداء، واتباع الشيطان من قبل أكثرية المخاطبين 

وأما الخبر فقد ) فضل، دفاع(، لوجود الجمل االسمية األوائل المؤلفة من المبتدأ )الثواني

حذف في جميعها وجوبا، لقيام جواب لوال مقامه وال شك أن الخبر كون عام فوجب حذفه 

: للوضوƟ المعنى بدونه وقيام جواب لوال مقامه، طبقا للمبدأ النحوي المشهور القديم القائ

  : بعدم جواز الجمع بين العوض والمعوض عنه، وتقدير  الخبر المحذوف في اآلي جميعا

  .لوال فضل اهللا موجود، لكنتم من الخاسرين، والحال كذلك في اآليات الباقيات

وال ريب أن فهم المستمع للجملة وتقديره للخبر فيها، ليس إال ألن الخبر كون عام فمتى 

عد لوال االمتناعية هذه وورد خبره فيها كونا عاما وجب حذف ورد المبتدأ في الجملة ب

  .الخبر

                                                 
  .64اآلية :  سورة البقرة )1(
  .251اآلية :  نفسها )2(
  .113اآلية :  سورة النساء )3(
  .83اآلية :  سورة النساء )4(
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ومتى ورد الخبر فيها كونا خاصا، وهناك دليل عليه جاز ذكره وجاز حذفه، من 

  ): ه449ùت (ذلك قول أبي العالء المعري 

     ƒمنه كل عض ƒالرع ƒمد يمسكه لساال    يذيƸوال الǂƺ)1(.  

  : وقول اهللا تعالى 

   )2()َتاٌب ِمْن اللَِّه َسَبَق َلَمسَُّكْم ِفيَما َأَخْذُتْم َعَذاٌب َعِظيٌمَلْوَلا ِآ (-
  :التحǂيل

جوازا ألنه كون » سبق«وفي اآلية وهو » يمسكه«ذكر الخبر في البيت وهو   

Ɵخاص وثم دليل عليه لغرض البسط واإلطالة في الكالم لزيادة اإليضا.  

2-ƞالصري ǃسƾد الƴب:  

يمين يقسم بها الحالف، ليؤكد بها شيئا أراد اإلخبار  : - واللغويينعند النحاة–القسم   

  : عنه إثباتا أو نفيا، وهو جملة تؤكدها جملة أخرى

فالجملة المؤكدة هي المقسم عليه، والجملة المؤكدة لها هي القسم، واالسم الذي   

إن «: وقولك، »أحلف باهللا إن زيدا قائم«:يدخل عليه حرف القسم هو المقسم به مثال ذلك

إن «هي الجملة المقسم عليها، وقولك أحلف باهللا هو المقسم الذي وكدت به » زيدا قائم

   .)3(»زيدا قائم، والمقسم به اسم اهللا عز وجل

وللقسم والمقسم به أدوات «: أما أدوات القسم فتحدث عنها سيبويه في كتابه قائال  

على كل محلوف به، ثم التاء وال من حروف الجر، وأكثرها الواو، ثم الباء، يدخالن 

وتاهللا ألكيد «، »وباهللا ألفعلن«، »واهللا ألفعلن«: تدخل إال في واحد، وذلك قولك

   .)4(»أصنامكم

هذا باب ما عمل «: وعن األلفاظ التي هي نص في القسم وال تستعمل إال فيه قال  

لعمر : ، كأنه قال "لعمر اهللا ألفعلن: "فيه بعضه في بعض، وفيه معنى القسم، وذلك قولك

  .)5(»أيم اهللا وأيمن اهللا"اهللا المقسم به، وكذلك 

                                                 
  .229السيوطي، شرƟ شواهد المغني، ص :  البيت ألبي العالء المعري، أنظر )1(
  .68اآلية :  سورة األنفال )2(
  .110، ص13: ، السفر4: ، المجلد 1978المخصص ، دار الفكر، بيروت ) ألبي الحسن علي (بن سيدة   :  انظر  )3(
  .57اآلية  :  ، سورة األنبياء 3/496:  كتاب سيبويه )4(
  .2/333، وشرƟ الكافية 318: ، نفسه2/328، وأيضا المقتضب 502، 503ص :  نفسه  )5(
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على أن الذي يعنينا من أمر القسم هنا إنما هو جملة القسم االسمية المؤلفة من اسم   

إنه ال يستعمل إال فيه وهذا النوع من التعبير لم يرد في : مبتدأ هو نص في اليمين بمعنى

رد في غيرها مرة كواحدة وعلى وجه التحديد والتعيين في السبع الطوال إطالقا، وإنما و

  :  منها، ونصها هو قوله تعالى72سورة الحجر، اآلية رقم 

   .)1()َلَعْمُرَك ِإنَُّهْم َلِفي َسْكَرِتِهْم َیْعَمُهوَن (-
   : التحǂيل

الذي ال يستعمل إال في القسم لذلك ) لعمرك(جملة اسمية مؤلفة من مبتدأ ) لعمرك(  

 الخبر فيها وجوبا ألن المستمع ال يحتاج إليه من جهة، وألنه ال يجمع بين العوض حذف

إذا كان : ومعنى هذا أنه. »قسمي« من جهة أخرى، وقد قدر الخبر بù )2(والمعوض عنه

  .المبتدأ نصا في اليمين وجب حذف الخبر 

وقد مثل النحاة في ) الواو الدالة على المصاحبة(إذا وقع المبتدأ مباشرة بعد واو المعية - 3

  .»كل رجل وضيعته«: هذه الحال بقولهم

تدل على المصاحبة أو » واو«في هذا المثال المذكور وقع بعد المبتدأ مباشرة   

عطف االسم الواقع بعدها على المبتدأ، : المعية، ووظيفتها هي»واو«المعية، ولذلك سميت 

 أجل ذلك كان التقدير في ومن: على معنى أن كال منهما مصاحب لǔخر وفي معيته

مقترنان فوجب حذف الخبر، لوجود ما يدل عليه وهو ) حرفته(كل رجل وضيعته : المثال

  : مع وإذا أعربنا الجملة كان اإلعراب كما يأتي : التي معناها: »الواو«

  . كل مبتدأ مرفوع بالضمة، رجل مضاف إليه مجرور بالكسرة

  : حرف عطف مفيد للمعية، صنعته: الواو

  .مقترنان: مضاف إليه، والخبر محذوف وجوبا، تقديره ) هù(و » كل«معطوف على 

أما إذا كان لم تكن الواو والمشار إليها مفيدة للمعية فإن الخبر ال يحذف وجوبا 

  .)3(»زيد وعمرو قائمان«: نحو

  .لم أقف على آية واردة في السبع على منوال هذا التركيب النحوي 

                                                 
  .72اآلية :  سورة الحجر )1(
  .107، ص1، ج253، هام1ƫابن عقيل، شرƟ ألفية ابن مالك، ج:  انظر )2(
  . المرجع نفسه )3(
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صدرا، وبعده اسم مفعول به لذلك المصدر، وبعده اسم وقع حاال وهي إذا كان المبتدأ م- 4

  .»ضرب اللصة سارقا«: غير صالحة ألن تكون خبرا عن المبتدأ وقد مثلوا لذلك بقولهم

  : التحǂيل 

مفعول » اللص«ضمير متصل مضاف إليه وهو فاعل » ى«مصدر و » ضربي«

 ال يجوز أن تكون خبرا عن حال منصوب، وهذه الحال» سارقا«به منصوبا بالفتحة 

ألن الضرب ال يحكم عليه بأنه سارق، فيجب عندئذ أن يحذف الخبر، وتقوم » ضربي«

الحال مقامه، وتصير الجملة الحالية مفيدة مع المبتدأ فائدة تامة يحسن السكوت عليها، 

وصاحب الحال في الجملة الحالية ضمير في  الخبر المحذوف، على أن يكون التقدير 

  .سارقا، حاصل أو واقع، وهو الخبر المحذوف ) إذا كان(ي اللص ضرب
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Ƽøøøحǂم  

  : ƢارƯة إحصاƏية لǂجمǂة االسمية الواقƴة Ƣبرا عن المبتدأ ƺي السبƲ الƯوال: أوال

Û2 Û5 Û26 Û39 Û71 Û81 32 Û85 Û112 Û121 Û157 Û158 Û161 Û174 Û177Û 1البƾرة
178 Û197 Û202 Û203 Û217 229 Û255 Û257 Û261 Û262 Û274 Û275 Û285.

Ɔ2 Û10 Û14 Û77 Û82 Û87 Û90 Û91 Û94 Û97 Û104 Û105 Û107 Û116 Û136Ûل عمران
166 Û172 Û175 Û195 Û198 Û199.

 .Û40 Û87 Û109 Û121 Û134 Û146 Û152 Û162 18النساء
 .Û10 Û34 Û39 Û41 Û44 Û45 Û60 Û66 Û69 Û76 Û95 3الماƏدة
ǃاƴ3األنÛ12 Û20 Û39Û 48 Û54 Û70 Û72 Û92 Û102 Û136 Û139 Û145 Û160.
.Û9 Û26 Û35 Û36 Û42 Û92 Û157 Û170 Û178 Û179 8األعراف
 .Û37 Û73 Û74 Û75 4األنفال

  

  : الجمǂة الفǂƴية الواقƴة Ƣبرا عن المبتدأ ƺي السبƲ الƯوال: ƙانيا 

Û15 Û16 Û18 Û22 Û26 Û30 Û38 Û42 Û44 Û48 Û49 Û50 Û55 Û62 Û69 Û75Û 6البقرة 
78 Û81 Û84 Û85 Û86 Û61 Û67 Û100 Û102 Û105 Û108 Û112 Û113 Û114Û

121 Û123 Û126 Û130 Û134 Û136 Û142 Û143 Û146 Û150 Û158 Û159 Û160Û
162 Û171 Û157 Û178 Û181 Û182 Û184 Û185 Û194 Û196 Û203 Û205 Û206Û
211 Û212 Û213 Û216  Û217 Û218 Û221 Û228 Û229 Û230 Û231 Û232 Û233Û

234 Û240 Û245 Û247 Û249 Û252 Û255 Û257 Û258 Û261 Û262 Û264 Û268Û
269 Û271 Û272 Û274 Û277 Û275 Û276 Û281 Û283 Û285.

Û11 Û12 Û13 Û19 Û20 Û30 Û40 Û44 Û47 Û48 Û51 Û56 Û58 Û61 Û66 Û70Û 3آل عمران 
71 Û75 Û76 Û77 Û78 Û81 Û85 Û86 Û88،92 Û93 Û94 Û97 Û101 Û108 Û113Û
115 Û119 Û134 Û136 Û140 Û143 Û146 Û148 Û151 Û153 Û154 Û156 Û161Û

162 Û166 Û168 Û169 Û170 Û173 Û175 Û192 Û197.
Û30 Û33 Û38 Û49 Û50 Û57 Û58Û 27، 25، 24، 17، 16، 15، 14، 13، 11، 6النساء 

69 Û76 Û77 Û80 Û81 Û85 Û87 Û88 Û91 Û92 Û93 Û95 Û97 Û99 Û100 Û109Û
110 Û111 Û112 Û113 Û114 Û116 Û119 Û121 Û122 Û123 Û124 Û128 Û134Û

136 Û141 Û152 Û166 Û173 Û175 Û176.
Û4 Û5 Û17 Û32 Û38 Û39 Û41 Û45 Û50 Û51 Û53 Û54 Û56 Û61 Û62 Û63 Û64Û 3المائدة 

65 Û66 Û67 Û69 Û71 Û79 Û93 Û95 Û99 Û103 Û106 Û107 Û108 Û109 Û110.
Û3 Û12 Û14 Û16 Û20 Û21 Û25 Û26 Û31 Û36 Û39 Û46 Û49 Û53 Û54 Û55Û 1األنعام 

61 Û63 Û64 Û88 Û91 Û92 Û102Û  103 Û104 Û109 Û111 Û114 Û116 Û125Û
136 Û145 Û148 Û150 Û151 Û153 Û154 Û158 Û160. 

Û8 Û9 Û12 Û18 Û28 Û32 Û35 Û37 Û38 Û42 Û46 Û48 Û92 Û95 Û98 Û100Û 4األعراف 
101 Û117 Û132 Û135 Û140 Û147 Û150 Û154 Û156 Û157 Û158 Û169 Û176Û

177 Û182 Û183 Û191 Û196 Û197 Û198 Û202.
.Û14 Û16 Û21 Û27 Û33 Û34 Û36 Û40 Û50 Û52 Û54 Û56 Û57 Û60 Û67 6األنفال 
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Û7 Û8 Û10 Û17 Û25 Û26 Û28 Û49 Û61 Û62 Û74 Û78 Û79 Û90 Û96 Û102Û 5البƾرة
104 Û106 Û107 Û112 Û114 Û115 Û116 Û120 Û134 Û136 Û137 Û139 Û147Û
148 Û157 Û161 Û165 Û168 Û171 Û174 Û178 Û179 Û181 Û184 Û194 Û196Û
200 Û201 Û202 Û204 Û207 Û212 Û214 Û215 Û217 Û219 Û226 Û228 Û232Û
233 Û236 Û237 Û244 Û248 Û249 Û253 Û254 Û255 Û261 Û262 Û264 Û266Û

272 Û274 Û275 Û277 Û279 Û282 Û284 Û285 Û286.
Ɔ4 Û7 Û14 Û15 Û20 Û22 Û28 Û30 Û34 Û37 Û40 Û44 Û47 Û55 Û56 Û58 Û60Ûل عمران

64 Û66 Û75 Û77 Û78 Û81 Û85 Û91 Û97 Û101 Û105 Û109 Û110 Û113 Û114Û
117 Û119 Û126 Û154 Û162 Û165 Û166 Û169 Û170 Û172 Û176 Û177 Û178Û

179 Û180 Û182 Û189 Û192 Û195 Û198 Û199
Û11 Û12 Û14 Û17 Û25 Û32 Û36 Û39 Û46 Û53 Û55 Û57 Û69 Û70 Û75 Û77Û 7النساء

78 Û79 Û88 Û90 Û92 Û94 Û108 Û121 Û126 Û127 Û134 Û146 Û157 Û171Û
176.

Û6 Û9 Û14 Û17 Û18 Û33 Û36 Û37 Û40 Û41 Û43 Û44 Û45 Û48 Û52 Û69 Û72Û 5الماƏدة
84 Û89 Û90 Û92 Û94 Û99 Û105 Û106 Û119 Û120.

ǃاƴ1األن Û2 Û3 Û12 Û13 Û18 Û22 Û25 Û48 Û50 Û52 Û54 Û56 Û57 Û59 Û60 Û61 Û62Û
67 Û69 Û70 Û71 Û73 Û79 Û82 Û85 Û93 Û99Û 104 Û108 Û109 Û119 Û122Û

127 Û132 Û148 Û149 Û159 Û160 Û164.
3Û8 Û10 Û18 Û24 Û32 Û34 Û35 Û37 Û38 Û40 Û43 Û44 Û46 Û49 Û53 Û59 Û69Ûاألعراف

73 Û85 Û105 Û128131 Û139 Û141 Û148 Û154 Û158 Û159 Û168 Û176 Û179Û
181 Û182 Û184 Û187 Û195.

.Û4 Û10 Û28 Û33 Û34 Û42 Û49 Û66 Û72 Û74 Û75 1األنفال
  



                     تمهيـــــــد 
 

 137

  :تمهيد

ل على جملة المبتدأ و الخبر فتزيل حالتها اإلعرابية خهناك أفعال وأدوات خاصة تد  

 واإلزالة،  من النسƣ بمعنى التغير)1(»نواسƣ«إلى حالة إعرابية أخرى، و لذلك سميت 

خل على المبتدأ دوبعضها حروف، واألفعال منها ما ي، وهي أنواع مختلفة، بعضها أفعال

كان وأخواتها، و المشبهات بليس، و أفعال  :ألول و ينصب الثاني، وهيفيرفع ا، و الخبر

  : لشروع، ومنها ما ينصب المبتدأ و يرفع الخبر، وهياالمقاربة، والرجاء، و

ظن : التي نفي الجنس، و منها ما ينصب المبتدأ و الخبر كليهما وهي) ال(و  إن وأخواتها،

ار الجملة التي تدخل عليها كان أو إحدى عتبا قدماء النحاة على درجقد ، وو أخواتها

، أظن وأخواتها، جملة فعلية، ولم يوافقهم النحاة المحدثون على هذا التصنيفو أخواتها،

سمية، لعدة اعتبار الجملة التي تدخل عليها النواسƣ بجميع أنواعها، جملة اوأصروا على 

  : أسباب وجيهة أهمها

محمد «:إذا قلتف: أو خالية من الزمن النحويسمية مبهمة الزمن ن الجملة اال إ:أوال

 أو »كان« دون  تحديد زمن معين، فإذا أدخلت ،نت تثبت الكرم لمحمد مطلقاأ ف»كريم

اإلثبات، أو تنفيه عنه متى أدخلت ليس على الجملة، ا ذ زمن هدنت تحد، فأإحدى أخواتها

داللة لها على   والإنها لمجرد الزمان «:األدوات هذه قال بعض النحاة بصددومن هنا 

  .)2(»الحدث

خوة، وأدخلت ألخبر عن ات فإنما أردت أن ،كان عبد اهللا أخاك: تقول«  :وقال سيبويه

  .)3(» لتجعل ذلك فيما مضى»كان«

، ألنها )4(إنها في وزن الفعل و تصرفه، و ليست فعال على الحقيقة«: و يقول المبرد عنها

 ،»ر أن ذلك فيما مضىبلتخ «تدأ و الخبر،وألنها دخلت على المب ية من الحدث ،الخ

  .)5(»وليست بفعل وصل منك إلى غيرك

                                                 
  .328 -231، ص 1ج: ، وأوضح المسالك البن هشام131، ص 1سيبويه، الكتاب، ج:  أنظر) 1(

  .165، ص 2همع الهوامع، ج:  السيوطي) 2(
  .21، ص 1سيبويه، الكتاب، ج:  أنظر) 3(

  .23، ص 3المقتضب، ج:  المبرد) 4(
  .86، ص 4، ج67، ص 2 المرجع السابق، نفسه، ج) 5(
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 وهذه ال تعتبر مسندا في جملتها، و إنما ،»مسندا « الفعل في الجملة الفعلية يعتبر:ثانيا

فاإلسناد وقع بين اسمها وخبرها، ، سمهااوالمسند إليه هو ، »الخبر «المسند في جملتها هو

  .ة إلفادة الزمن فهي أدا»كان«وأما 

سراج وثعلب حرفية البن ا لم يتفق النحاة على فعليتها مع أخواتها، حيث يرى :ثالثا

ستنادا إلى عدم ا »ليس«الفارسي، و ابن شقير على حرفية  ويتفق ابن السراج، و»عسى«

فال يأتي منها مضارع وال أمر وال مصدر وال غير ذلك، وذهب الزجاجي إلى  تصرفها؛

  .)1( خواتها حروف وأ»كان«أن 

 أو إحدى أخواتها عن »نإ« لم يخرج النحاة جملة المبتدأ والخبر المنسوخة بù:رابعا

 »كان« بùبتداء والخبر المنسوخةالسمية، ومن أجل ذلك يجب أال تخرج جملة االالجملة ا

  .سمية كذلكالأو إحدى أخواتها عن الجملة ا

سمية المنسوخة بجميع أنواع الملة ااز لنا أن نعد الج، ج)2(سباب وغيرهالهذه األ  

ولعلنا بهذا   النحاة، وأن نقدم على معالجتها جميعا في هذا الفصل،دالنواسƣ المشهورة عن

علما بأن فريقا من  سمية المنسوخة ومفهومها؛الالجمع نكون قد وسعنا نطاق الجملة ا

 قصروا هذا المفهوم قد سمية في األعمال األدبية المشهورة،الثين في مجال الجملة احالبا

 فحولتها إلى ، أو إحدى أخواتها»كان «سمية التي دخلت عليهاالالمشار إليه على الجملة ا

  .)3(جملة فعلية

  كما صرƟ ،يفقيدت مدلولها المطلق بزمن نحو :هكذا قالوا، والصواب أن يقال

النواسƣ مبهم سمية التي لم يتصدرها ناسƣ من ال ألن الزمن النحوي في الجملة ا،)4(سيبويه

  . بإجماع النحاة واللغويين، كما مثلث وأشرت إلى ذلك آنفا،و غير مالحظ

سمية المنسوخة وألنماطها وفروعها في الو فيما يلي عرض لمختلف أقسام الجملة ا  

  .ظل التمثيل والتحليل والتعليل

                                                 
  .10، ص 1همع الهوامع، ج: السيوطي:  انظر) 1(

  .127ص بناء الجملة االسمية، : حماسة وأحمد عفيفي.د:  أنظر) 2(
  . المرجع نفسه) 3(

  .21، ص 1 سيبويه، الكتاب، ج) 4(
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  تƾييد الجمǂة االسمية بƴƺƉال المƾاربةÛ الرجاء والشروع: المبحث الƙاني* 

  تمهøøøيد

 زيادة على التقييد بالزمن -)فعلية كانت أو اسمية(من المعاني التي تعرض للجملة 

والتي يقتضيها مقام الخطاب والكالم، ويتعين على المتكلم  –والنفي، والتوكيد، واالستفهام 

  :إلفصاƟ عنها، بأدوات معينة خاصة بها هياالستجابة لها وا

  )أƴƺال المƾاربة (تøƾييدها بما يدل عǍǂ قرƒ حدوث الƢبر -أ

،  ويطلق مصطلح »كاد، أوشك، كرب«:  وقد وضع إلفادة هذا المعنى ثالثة أفعال

) كان وأخواتها(في كتب النحو على طائفة من األفعال التي تعمل عمل » أفعال المقاربة«

ج معها في باب واحد، ألن هذه األفعال ينبغي أن يكون خبرها جملة فعلية دون أن تدر

ùالمصدرية أو غير مسبوق» أن«مضارعية قد يكون مسبوقا ب.  

ƒ- برƢحدوث ال Ʋرجاء و توق Ǎǂال الرجاء (أو بما يدل عƴƺأ(  

  .وتسمى أفعال الرجاء . عسى، اخلولق، حرى: والموضوع لهذا ثالثة أفعال هي

ƚ- برأو بما يƢي الƺ الشروع Ǎǂال الشروع (دل عƴƺأ(  

  .أنشأ، جعل، طفق، أخذ، وتسمى أفعال الشروع: ومن هذه األفعال  

منها للشروع في الفعل طفق وطبق، وجعل، «:وعد ابن مالك هذه األفعال فقال  

هلهل، وكاد، وكرب، وأوشك، وألّم، وأولى، : وعلق، وأنشأ، وهبŇ وقام، ولمقاربته

رى، واخلولق، و قد ترد عسى إشفاقا، و يالزمهن لفظ المضي، إال، عسى، وح: ولرجائه

  .)1(»كاد، وأوشك ، وجعل

كاد، من أفعال المقاربة، وعسى : لم يرد في السبع الطوال من هذه األفعال سوى   

  .من أفعال الرجاء، و طفق من أفعال الشروع

                                                 
  .59ص تسهيل الفوائد،: ابن مالك ) (1
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  كاد  -أ

ووردت . ير منفية تارة أخرىتارة، وغ» ما«هكذا ماضيه، منفية بù» كاد«      وردت 

   )ال(في السبع الطوال مثبتة، وفي غير السبع منفية مسبوقùة بù) يكاد(بصيغة المضارع 

كاد المطر «: ، ومدلولها اللغوي هو اإلشعار بقرب وقوع مدلول الخبر ومعناه، نحو)1(

  .، أي قرب نزول المطر»ينزل

ه ينبغي في االستعمال اللغوي الفصيح،          والمحققون من أئمة النحو واللغة على أن

تدل على وقوع الفعل في » أن«، ألن »أن«مقرونا بù» كاد«أن ال يكون خبرها 

  .)2(تدل على قرب الوقوع في الحال) كاد(المستقبل، و

  .       وهاكم فروع التراكيب اللغوية التي وردت فيها كاد وما اشتق منها

وهو نادر صلÛ الƢبر ƴƺل مضارع مƢƊرÛ كادÛ اسمها ضمير مت  :الفرع األول 

  :– على لسان هارون ألخيه موسى –ومثله قوله تعالى ). ماضيا ومضارعا(االستعمال 

  .)3()َقاَل اْبَن ُأمَّ ِإنَّ اْلَقْوَم اْسَتْضَعُفوِني َوَآاُدوا َيْقُتُلوَنِني (-
ع مƢƊر اسمها ضمير متصل لǂجمƲ المذكرÛ الƢبر مضار+ كاد+ ما :الفرع الƙاني

  :ومثله قوله تعالى

  .)1()َفَذَبُحوَها َوَما َآاُدوا َيْفَعُلوَن( -
  :التحǂيل

في حال اإلثبات تدل على ) كاد(ال خالف وال إشكال عند أئمة اللغة والنحو، أن 

  :قرب وقوع معنى الخبر، أما في حال النفي فهناك خالف وإشكال بينهم

يدل على نفي مقاربة الفعل، وهو دليل ) كاد(إلى أن نفيها: فذهب قوم منهم الزجاجي« -

: على انتفاء وقوع الفعل باألحرى، فيكون إثبات كاد نفيا لوقوع الخبر، الذي في قولك

أي قارب، فإنه ال يقال إال إذا قارب ولم يفعل، ونفيها نفي للفعل بطريق » كاد يقوم«

ل بأن ذلكم فحوى الخطاب فهو كالمنطوق، وأن ما ورد مما يوهم خالف ذلك مؤو

  :باعتبار وقتي، فيكون بمنزلة كالمين، ومنه قوله تعالى

                                                 
  .»ال يكادون يفقهون قوال«، 93:  سورة الكهف، آية ) (1
  .123، ص1، ج أللفية ابن مالكشرƟ ابن عقيل: انظر) (2

  .150: آية  سورة األعراف،) (3



 ان وأخواتهاجملة آ  الفصل  األول                                                                 

 156

  . )2()َوَما َآاُدوا َيْفَعُلوَن (-
  : التحǂيل

فذبحوها اآلن، وما كادوا يفعلون قبل اآلن، ولعلهم يجعلون : في هذه اآلية، أي

ب الجمع بين خبرين متنافيين في الصورة، قرينة على قصد زمانين، وإلى هذا الرأي ذه

  :ابن مالك في ألفيته إذ قال

  وحين ينفǍ كاد ذلƿ أجدر  وبƙبوƖ كاد ينفǍ الƢبøøر   

  وƷير ذا عǍǂ كǘمين يرد       كولدƖ هند ولǃ تكøøد تǂد

أن : ابن جني، وعبد القاهر وابن مالك في التسهيل إلى أن أصل كاد:  و ذهب قوم منهم -

قد يستعمل نفيها للداللة ) كاد(، إال أنها يكون نفيها نفي للفعل باألولى كما قال الجمهور

: قال في التسهيل...على وقوع الفعل بعد بطء وجهد، وبعد أن كان بعيدا في الظن أن يقع

 .)3(»وتنفى كاد إعالما بوقوع الفعل عسيرا، أو بعدمه وعدم مقاربته«

 في معنى أن نفيها: وعندي أن الحق هو المذهب الثاني وهو«: -  ابن عاشور–قال أستاذنا 

اإلثبات، وذلك ألنهم لما وجدوها في حالة اإلثبات مفيدة للنفي، جعلوا نفيها بالعكس، ولعل 

كاد ما «: ما كاد يفعل، و لم يكد يفعل بمعنى: ذلك من قبيل القلب المطرد، فيكون قولهم

، وال يبعد أن يكون هذا االستعمال من بقايا لغة قديمة عربية تجعل حرف النفي »يفعل

  .)4(»ي حقه التأخير مقدماالذ

  اسمها مƴرف بƉلÛ الƢبر مضارع مƢƊر+ يكاد   :الفرع  الƙالث

  : ومثله قوله تعالى  

  . )5 ()َيَكاُد اْلَبْرُق َيْخَطُف َأْبَصاَرُهْم( -
 ƒ– Ǎعس  

عسى أن يفعل، وعسى أن يفعلوا، وعسى أن يفعال، وعسى : وتقول«: قال سبويه

تفيد ) عسى(، وهذا النص يدل على أن )1(دنا أن يفعلوا: كما تقول) أن(محمولة عليها 

                                                                                                                                                         
  .71: آية سورة البقرة، ) (1
  .71: آية ،نفسها ) (2
  .558-557، ص 1، جالتحرير و التنوير: البن عاشور ، ظر ان) (3
  .559، ص1نفسه، جالمرجع  ) (4
  .20:آية  سورة البقرة،) (5
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، والنحاة أجمعوا على أنها فعل، ماعدا )2(المقاربة، وابن عقيل اعتبرها من أفعال الرجاء

 ووافقهم على ذلك ابن -حرف) عسى( فإنهم رأوا أنها – الكوفيين وعلى رأسهم ثعلب

  .)3(»السراج

غالبا، وذلك " أن"لة جاء خبرها مقرونا بوردت عسى في السبع الطوال في آيات قلي

الطمع والرجاء في تحقق معنى خبرها مستقبال، ومعلوم : اللغوي هو) عسى(ألن مدلول 

  .تخلص الفعل وترشحùه للمستقبل» أن«أن 

» أن«تامة وناقصة، والتامة هي التي وليها فعل مضارع مقرونا بù) عسى(وجاءت 

والفعل الموالي » أن«ن فاعلها مصدرا مؤوال من وفي هذه الحال تستغني عن الخبر ويكو

، »أن«والناقصة هي التي يليها اسم ظاهر معرفة، ثم خبرها مضارعا مقرونا بù. لها

  .(*)وربما جاء اسمها ضمير متصال

  :ويظهر ذلك في الفرعين التاليين

ǃالفرع األول التا:  Ǎول بفاعل + أن+ عسƊم Ûل مضارعƴƺ  

  : ومنه قوله عز وجل

  .)4()...َعسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخْيٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن ُتِحبُّوا َشْيًئا َوُهَو َشرٌّ َلُكْمَو( -
  

ƫاني الناقƙالفرع ال: Ǎعس +ǃǂة عƺرƴم ǃاس )Ŷا + ( øرون بƾل مضارع مƴƺ

  :و منه قوله عز وجلƢبرÛ " أن"

  .)5()... َأْمٍر ِمْن ِعْنِدِهَفَعَسى اللَُّه َأْن َيْأِتَي ِباْلَفْتِح َأْو( -
  .)6()َعَسى اللَُّه َأْن َيُكفَّ َبْأَس الَِّذيَن َآَفُروا َواللَُّه َأَشدُّ َبْأًسا َوَأَشدُّ َتنِكيًلا( -

                                                                                                                                                         
  .338، ص2ج،الكتاب:  سيبويه) (1
  .277، ص1ج انظر شرƟ ابن عقيل،) (2
  .162المغني، ص: ابن هشام: انظر) (3

  ).تم إن توليتم أن تفسدوا في كاألرضفهل عسي( 22: ، آية )الذين كفروا: (أنظر سورة محمد   (*)
  .216 سورة البقرة ، آية ) (4
  .52آية : المائدةسورة  ) (5
  .84آية : النساءسورة  ) (6
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ƚ- ƼفƯ :  من أفعال الشروع، ومدلولها اللغوي هو حصول معنى الخبر في الحال، حال

، نادر االستعمال جدا، ولم »في الفعلطفق أخذ : معنى«: البدء في الفعل، قال الزجاج

  :يستعمل منه في القرآن إال الماضي، و الصورة التي وردت عليها يوضحها الفرع التالي

مستند " أن"ƴƺل مضارع مجرد من+ اسمها ضمير متصل لǂمƙنǍ الƸاƯ +ƒƏفƼ   :الفرع

 ÛبرهاƢ ÛǍنƙمǂومثلته اآلية الكريمة ل :  

  .)1()ِهَما ِمْن َوَرِق اْلَجنَِّةَوَطِفَقا َيْخِصَفاِن َعَلْي (-

                                                 
يضعان على جسمهما الورق بعضه على بعض سترا : يخصفان " معنى: ، قال الزجاج 22 سورة األعراف آية ) (1

الشجرة التي " الجنة"ùوالمراد ب، الخصاف: ضع الجلد على الجلد يوللرجل الذي يرقع األحذية "ومنه قيل ، "لعورتهما
  .، المجلد الخاص بسورة األعراف) مفاتح الغيب(التفسير الكبير:الرازي :أنظر،  من ثمرتها)آدم وحواء (أكال
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  : تمهيøøøøøد

 الجملة االسمية المنسوخة، الذي يمن قسمالثالث القسم ، إن وأخواتهاتمثل جملة   

إن وأخواتها، على غرار تقييد : أريد تفييد مدلولها اللغوي بأحد المعاني التي تفيده كل من 

بالزمن النحوى الخاص الذي تدل عليه  مدلولها اللغوي المطلق الخالي من الزمن النحوى ،

  . في الفصل السابقذلك و أوضحناهقررنا ان و أخواتها و كان و أخواتها كما سبق أن ك

وإن وأخواتها حروف تدخل على الجملة االسمية من المبتدأ أو الخبر، فتنصب   

وهذه وظيفتها النحوية، و لذا سماها ، وترفع الثاني ويسمى خبرها، يسمى اسمهاواألول 

معنى اإلزالة والتغيير، حيث أزالت الحكم اإلعرابي ، من النسƣ ب»النواسù«ƣاة بحالن

  .النحوي لهذه الجملة، وغيرته بحكم آخر

أجمعوا . وقد أجمع النحاة واللغويون المحققون على أنها تنصب االسم وترفع الخبر

بالمعاني اللغوية ها إنما هو لغرض تقييد) الجملة االسمية(هذه الجملة أن إدخالها على على 

والجمهور على أنها ستة أحرف، لكل تي يفيدها كل واحد من تلك الحروف، المختلفة ال

  .منها معنا

 ، وتوكيدهالجملة في ذهن السامعمعنى  به تقريروالمراد : للتوكيد تفيد » أن«و  »إن»-

  . إثباتا أو نفيا

  .»ا أسددكان زي«:  وتشبيه بالخبر ، نحو ، )المبتدأ (هو تمثيل االسمو: للتشبيه » كƉن «-

-» ņأو الحكم أو المعنى المفاد بالكالم، بحكم آخر يفيد ثبوته وهو تعقيب : لالستدراك »لكن

  .»خالد أعرج لكنه جميل القوام» و،»زيد شجاع لكنه ضعيف«: نفيه، نحو

طلب حصول شيء محبوب ومعنى : )الترجي ( ومعنى األول:للترجى واإلشفاق »لƴل «-

   .»لعل العدو قادم«:  مكروه مخيف، نحوطلب عدم حصول شيء: )اإلشفاق (الثاني

-» Ɩوتحققه، أو ما في حصوله عسر والمراد به ما ال طمع في حصوله :  للتمنى»لي

  .)1(ومشقة

جملة (لمنهج الذي انتهجته في طبقا لوسأعرض جملة إن وأخواتها في هذا الفصل، 

المؤلفة لهذه من الحروف كل حرف لجاعال ، في الفصل السابق على هذا، )كان وأخواتها

                                                            
  .، وانظر حاشية الخضري عليه128، ص1ألفية ابن مالك، ج: شرƟ ابن عقيل:  انظر) 1(
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على أن  ،أنماط وفروعكل قثسم منها إلى مفرعا أقساما من التراكيب اللغوية، الجملة، 

،  الواردة بشأنهالتحليل والتمثيل له بطائفة من اآليات الكريمة: في ظلعرض جميع ذلك أ

  .السبع الطوالوعلى صورته في السور 

1- ņبكسر الهمزة وتشديد النون (إن(  

  اسمها ưاهرƢ Ûبر ưاهر مفرد Ûنņإ  :الƾسǃ األول

  .مƴرƺةƢبرها مفرد  اسمها ưاهر مƴرƺةÛ إنÛ :النمƯ األول

  :التاليةهذا النمط هي المشكلة لوالفروع 

  Ƣ Ûبرها نكرة)اŶ( لفư الجǘلة ااسمه إنÛ  :الفرع األول

  :منها)  آية27(، بلغت كثيرة رد هذا التركيب في آيقد وو

  .)1()ِلْلَكاِفِريَنَفِإنَّ اللََّه َعُدوٌّ (-

  .)2()...َلَقْد َسِمَع اللَُّه َقْوَل الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ اللََّه َفِقيٌر( -
  .)3()ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم(-
  .)4()ِإنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌم(-

  Ƣبرها مصدر مƊول  اسمها مƴرف باǕضاƺةÛ نÛإ :الفرع الƙاني

  :  في السبع الطوال، إال قوله تعالىلم يرد فيه نادر اإلستعمال،

  .)5()...ِإنَّ آَيَة ُمْلِكِه َأْن َيْأِتَيُكْم التَّاُبوُت ِفيِه َسِكيَنٌة ِمْن َربُِّكْم(-

                                                            
  .98:آية سورة البقرة، )1(
  .181:آية  سورة آل عمران،)2(
  .39:آية  سورة المائدة،)3(
  .10:آية  سورة األنفال،)4(
  .248:آية  سورة البقرة،)5(
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  : التحǂيل

مصدر هو الوخبرها ، )ملكه(وهو مضاف إلى  ،ااسم إن منصوب به) آية(فكلمة 

  .)لتابوت اكمإتيان(على تقدير) يأتيكم (والفعل) أن(مؤول من ال

  Ƣبرها نكرة مƊكد بالÛǃǘ )اشارةاسǃ  ( مƴرƺةاسمها إنÛ :الفرع الƙالث

 : والثانية  بالالم،االخبر فيها مؤكدكان : نادر اإلستعمال وردت فيه آيتان إحداهما

  : ، األولى هي قوله تعالىتأكيدبدون 

  .)1()…ا َلَمْكٌر َمَكْرُتُموُه ِفي اْلَمِديَنِةَقاَل ِفْرَعْوُن آَمنُتْم ِبِه َقْبَل َأْن آَذَن َلُكْم ِإنَّ َهَذ(-
  .)2()ِإنَّ َهُؤَلاِء ُمَتبٌَّر َما ُهْم ِفيِه(-

Ʋالفرع الراب:Ûإن   ÛةƺضاǕرف باƴبرها نكرةاسمها مƢ .  

  :كثير االستعمال، ومنه قوله تعالى

  .)3()ِإنَّ َرْحَمَة اللَِّه َقِريٌب ِمْن اْلُمْحِسِنيَن(-
  : التحǂيل

ùخبرها مرفوع »قريب»، و باإلضافةةوهو معرف  اسم إن منصوب،»ة اهللارحم»ف 

  .المطر: ألنه بمعنى) قريبة (وإنما ترك تأنيثه، وهو مفرد نكرة

  Ƣبرها مƴرƺة اسمها مƴرƺةÛ  إنÛ:النمƯ الƙاني

وقفت منه فيها على وقد  ، خاصةوهو أقل استعماال من سابقة في السبع الطوال

 منها نموذجا من نماذج تأليف الجملة االسمية في القرآن يمثل كل) صور(عدة فروع 

  :كمايليالكريم، وهي 

  )اŶ( لفưها لفư الجǘلة Ƣبر اسمها مƴرƺة باǕضاƺةÛ إنÛ  :الفرع األول

  :قوله تعالىمنه و قليل االستعمال،

  .)4()يَّاٍمإنَّ َربَُّكْم اللَُّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَض ِفي ِستَِّة َأ ( -
  : التحǂيل

ùخبرها مرفوع، وهو ) اهللا( معرفة باإلضافة، ووهو اسم إن منصوب،) ربكم(ف

  . أعرف المعارف المشهورةاسم علم خاص باهللا عز و جل، وهو
                                                            

  .123:آية عراف، سورة األ)1(
  .139: آية  نفسها،)2(
  .56:آية ،نفسها )3(
  .54:آية  نفسها،)4(
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   Ƣبرها مƴرƺة اسǃ موصول مƊكد بالÛǃǘاسمها مƴرف باǕضاƺة إنÛ :الفرع الƙاني

  : ومنه قوله عز وجل

  .)1()...اِس ِبِإْبَراِهيَم َللَِّذيَن اتََّبُعوُهِإنَّ َأْوَلى النَّ(-
  .)2()ِإنَّ َأوََّل َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس َللَِّذي ِبَبكََّة ُمَباَرًآا َوُهًدى ِلْلَعاَلِميَن(-

  : التحǂيل

ùوهو معرفة   كالهما اسم إن منصوب بها،»أول بيت»و» أولى الناس»ف

وكالهما خبر   كالهما خبر إن مرفوع محال،»كةللذي بب»و» للذين اتبعوه»و .باإلضافة

، وهو مؤكد بالالم، وتلحق بهاتين اآليتين اآليتان معرفة ألنه اسم موصوللها، ومفرد 

  :الكريمتان التاليتان

  .)3()ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اللَِّه الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن َلا َيْعِقُلوَن(-

  .)4() ِعْنَد اللَِّه الَِّذيَن َآَفُروا َفُهْم َلا ُيْؤِمُنوَنِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ(-

  : التحǂيل

 بيد أنه في اآلية الثالثة معرف الخبر في اآلية األخيرة هو نفسه في الثانية والثالثة،

  .»لبكم االصم«بالالم 

                                                            
  .68:آية  سورة آل عمران،)1(
  .96: آية  نفسها،)2(
  .22:اآلية  سورة األنفال،)3(
  .55:يةاآل  نفسها،)4(
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  اسمها ưاهرƢ Ûبرها جمǂة إنÛ  :الƾسǃ الƙاني

  .ا جمǂة اسميةإنÛ اسمها مƴرƺةƢ Ûبره  :النمƯ األول

وفي ، »اهللا« جاء اسم إن في بعضها لفظ الجاللة ،وردت فيه طائفة من اآليات  

 وفي بعضها اآلخر معرف وفي بعض معرف بالموصول، بعضها معرفة باإلضافة،

  :والفروع اآلتية توضح كل ذلك، اإلشارةب

  Ƣبرها جمǂة اسمية مƊكدة بالǃǘ اسمها لفư الجǘلةÛ إنÛ  :الفرع األول

  :نادر اإلستعمال، ومنه قوله تعالى

   .)1()وَما ِمْن ِإَلٍه ِإلَّا اللَُّه َوِإنَّ اللََّه َلُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم(-
  : التحǂيل

 جملة اسمية »لهو العزيز الحكيم»و ، بها لفظا لفظ الجاللة اسم منصوب»اهللا«

وتعريف الخبر » هو«، »ضمير«وبمؤكدين آخرين هما  قرنت بالالم المؤكدة إنماو .خبرها

إلزالة الشك القوي الكامن في نفوس المخاطبين بها المنكرين إنكارا قويا، » العزيز«بالالم 

  .أن يكون اإلله الحقيقي هو العزيز الحكيم

مصدرة بضمير الفصل اسمها مƴرف باǕضاƺةƢÛبرها جمǂة اسمية  إنÛ  :الفرع الƙاني

  . لƢبر اتصاƺا مستǘƾ ال يشاركه أحد ƺيهلǂتƉكيد وإƙباƖ اتصاف المبتدأ با» هو«

  : ومثله قوله تعالىنادر االستعمال،

  .)2()َوَمْن َيَتَولَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا َفِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهْم اْلَغاِلُبوَن(-
  : التحǂيل

 »من الشرطية»بالفاء لكونها جوابا لù » ...اهللاإن حزب ... «وقرنت جملة 

  .»يتول«، وفعل الشرط هو »...ومن يتول «الجازمة التي صدرت بها اآلية 

ùجملة »وهم الغالبون «،معرفة باإلضافةبها وهو اسم إن منصوب » حزب اهللا»ف 

  .خبرهااسمية 

  Ƣبرها جمǂة اسمية  اسمها مƴرƺة موصولÛ إنÛ :الفرع الƙالث

  :: وردت فيه طائفة قليلة من اآليات منها

                                                            
  .62:آية  سورة آل عمران،)1(
  .56:آية  سورة المائدة،)2(
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  .)1()...ِذيَن َآَفُروا َوَماُتوا َوُهْم ُآفَّاٌر ُأْوَلِئَك َعَلْيِهْم َلْعَنُة اللَِّهِإنَّ الَّ(-
  .)2()...ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسِبيِل اللَِّه(-

  :التحǂيل

ùكئأول»و اسم موصول،ألنه وهو معرفة   اسم إن منصوب بها محال،»الذين«ف «

  .اآليتين معا، خبرها جملة اسمية في محل رفعفي 

Ʋالفرع الراب: Ûإن Ûإشارة ǃاسمها اس ǃǘكدة بالƊة اسمية مǂبرها جمƢ  

  :مثلته اآلية نادر اإلستعمال،

  .)3()ِإنَّ َهَذا َلُهَو اْلَقَصُص اْلَحقُّ(-

  :التحǂيل

،  جملة اسمية»هو القصص الحق»و،  اسم إشارة اسم إن منصوب بها محال»هذا«

  . نعت له، وهي خبر إن مرفوع بها»حقال»و» القصص»وخبر» هو«من مبتدأ 

  :بأربعة مؤكدات هي» إن «زيادة على، وقد أكدت هذه الجملة

 وذلك ،ثم تعريف الخبر بأل، »هو» ثم الالم، ثم الضمير»هذا«تعريف اسم إن باإلشارة 

 الوحيد الذي يقص  هو الكتاب- مراد بالقصص هناال– إلبطال إنكار من أنكر أن يكون

  !صحيحا تاما غير منقوص وال مكذوب يرويه لكافة البشر، الحق و

  إن Ûاسمها مƴرƺةƢÛبرها جمǂة ǂƴƺية ماضية   :النمƯ الƙاني

  :مثلتها الفروع اآلتية، على تراكيب لغوية نحوية مختلفة وردت به آيات كثيرة،

   ماƢ ƭبرها ƴƺلÛ »اŶ«إنÛاسمها لفư الجǘلة    :الفرع األول

  :مثلته عدة آيات منها قوله تعالى

  .)4()...ِإنَّ اللََّه اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َبْسَطًة ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم(-
  .)5()ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى آَدَم َوُنوًحا َوآَل ِإْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِميَن(-

   Ƣبرها ƴƺل ماÛƭ رƺة بƉلاسمها مƴ إنÛ  :الفرع الƙاني

                                                            
  .162:آية  سورة البقرة،)1(
  .218:آية ،نفسها )2(
  .62:آية ،سورة آل عمران )3(
  .247:  سورة البقرة، آية)4(
  .33:آية  سورة آل عمران،)5(
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  : منها قوله تعالى  نادرة،ااآليات الشواهد فيه

  . فعل ماض خبرها»تشابه«،  اسم إن»البقر« .)1(...)إĉنŊ الƅبłقŽرł تŽشŽابłهł عłلŽيńنŽا(...-

  إنÛ اسمها مƴرف موصولƢÛبرها ƴƺل ماƭ   :الفرع الƙالث

  :نادر، منه اآلية الكريمة 

   .)2()َقْوا ِإَذا َمسَُّهْم َطاِئٌف ِمْن الشَّْيَطاِن َتَذآَُّروا َفِإَذا ُهْم ُمْبِصُروَنِإنَّ الَِّذيَن اتَّ(-

  :التحǂيل

 خبرها فعل »تذكروا «الذين اسم إن منصوب بها محال، وهو اسم موصول معرف،

  .ماض

Ʋالفرع الراب:  Ûلةǘالج ưاسمها لف Ûإن ơناس ƭل ماƴƺ برهاƢ» كان«.  

 من ذلك .وخبرها فعل ماض ناسƣ كان اسم إن لفظ الجاللة، وردت به بضع آيات،  

  :قوله تعالى

  .)3()ِإنَّ اللََّه َآاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا(-
     .)4()ِإنَّ اللََّه َآاَن َعِليًما َحِكيًما(-
  .)5()ِإنَّ اللََّه َآاَن َتوَّاًبا َرِحيًما(-
  .)6()ِإنَّ اللََّه َآاَن َغُفوًرا َرِحيًما(-
  .)7() اللََّه َآاَن َعَلى ُآلِّ َشْيٍء َشِهيًداِإنَّ(-

  :التحǂيل

 عليها في اآليات جميعا ت وما دخل»كان»و  لفظ جاللة،، اسم إن منصوب»اهللا«

 في الجمل خمستها »كان «وقد أدخلت .اهجملة فعلية ماضية ناسخة في اآليات جميع

اهللا تعالى وأسماءه ثابتة ألن صفات  للداللة على اتصافا ثابتا في الماضي والمستقبل،

  .ومستمرة في كل األوقات

                                                            
  .70: آية  سورة البقرة،)1(
  .201: آية  سورة األعراف،)2(
  .1:آية ء، سورة النسا)3(
  .11:آية  نفسها،)4(
  .16:آية  نفسها،)5(
  .23:آية  نفسها،)6(
  .33:آية  نفسها،)7(
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هذا وقد وقفت على بضع آيات أخرى على منوال هذا التركيب اللغوي والنحوي     

أن الفعل الماضي فيها جاء  د بيجاء فيها اسم إن معرفة وخبرها فعل ماض، السابق،

ùأعرض بعضها في الفروع التاليةيوها أن، »قد»مؤكدا ب :  

Ƣالفرع الƧام: Ûلةǘالج ưة لفƺرƴكد إن اسمها مƊم ƭل ماƴƺ برهاƢøقد» ب«  

  :آلية الكريمةاومنه 

  .)1(...)ِإنَّ اللََّه َقْد َبَعَث َلُكْم َطاُلوَت َمِلًكا(...-
Ƨالفرع الساد:  ÛلƉة بƺرƴاسمها مÛكد ب إنƊم ƭبرها ماƢø«قد«  

  :ومنه قوله تعالى وهو نادر االستعمال كسابقه،  

  .)2()َقاَل َلُهْم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْمالَِّذيَن (-
Ʋالفرع الساب: Ûبرها ما إنƢ ن متصلƉة ضميرالشƺرƴاسمها مƭƒ كدƊقد( م(  

    :ومنه اآلية الكريمة  يضا،أوهو نادر الورود 
  .)3()... اْلَجنََّةِإنَُّه َمْن ُيْشِرْك ِباللَِّه َفَقْد َحرََّم اللَُّه َعَلْيِه...(-

                                                            
  .147:آية  سورة البقرة،)1(
  .173:آية  سورة آل عمران،)2(
  .72:  سورة المائدة، آية) 3(
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  :التحǂيل

 ùإن «خبرثالثتها أفعال ماضية، كل منها » حرم اهللا«، »جمعوا«، »بعث«ف« 

 »قد «وهي هن السامع،ذلتحقيق معنى الجملة الفعلية وتثبيته في ) قد(ùمرفوع مؤكد ب

  .)1( في ذهن المخاطب  في تحقيق معنى الجملة االسمية وتقريره»أنù»Ňشبيهة ب

وقد  آياته كثيرة،ƴƺ« Ûل مضارع«Ƣبرها جمǂة ǂƴƺية إنÛاسمها مƴرƺةÛ :لث النمƯ الƙا

ا حينا تحيث جاء الخبر فعال مضارعا مثب، تنوعت التراكيب الغوية التي جاءت عليها

  : خرى،وتوضح ذلك كله الفروع التاليةأومنفيا حينا آخر،مؤكدا مرة بالالم وغير مؤكد مرة 

  .Ƣبرها ƴƺل مضارع مƙبƖ لفư جǘلةÛاسمها مƴرƺة  إنÛ  :الفرع األول

  :  وردت به آيات كثيرة منها قوله تعالى    
  .)2()ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ التَّوَّاِبيَن َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهِِّريَن(-
  .)3()ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن(-
  .)4()ِإنَّ اللََّه َيْحُكُم َما ُيِريُد(-
  .)5()...ِإنَّ اللََّه َيْأِتي ِبالشَّْمِس ِمْن اْلَمْشِرِق َفْأِت ِبَها ِمْن اْلَمْغِرِبَقاَل ِإْبَراِهيُم َف(-

  Ƣبرها ƴƺل مضارع اسمها مƴرف بƉلÛ إنÛ  :الفرع الƙاني

  :ومنه قوله تعالى نادر االستعمال،  
  .)6()ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن ُيَخاِدُعوَن اللََّه َوُهَو َخاِدُعُهْم(-

  . مƙبƖ مƾرون بالسينƢبرها مضارع اسمها مƴرƺة موصولÛ إنÛ :الفرع الƙالث

  :منها قوله تعالى ،كثيرة قليلةورد في آيات   

  .)7()َوَذُروا َظاِهَر اْلِإْثِم َوَباِطَنُه ِإنَّ الَِّذيَن َيْكِسُبوَن اْلِإْثَم َسُيْجَزْوَن ِبَما َآاُنوا َيْقَتِرُفوَن(-

Ʋالفرع الراب:  Ûل إنƉرف بƴاسمها مÛ  ǃǘكد بالƊبرها مضارع مƢ  

  :منها قوله تعالى آياته قليلة،  

  .)8()َوِإنَّ الشََّياِطيَن َلُيوُحوَن ِإَلى َأْوِلَياِئِهْم ِلُيَجاِدُلوُآْم(-
  :التحǂيل

                                                            
  .197-196ص ،7التحريرو التنوير،ج ابن عاشور، : انظر)1(
  .222: آية  سورة البقرة،)2(
  .195:آية ، نفسها)3(
  .1:آية  سورة المائدة،)4(
  .258:آية  سورة البقرة ،)5(
  .142: آية  سورة النساء،)6(
  .120:آية  سورة األنعام،)7(
  .121:آية  نفسها،)8(
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  .مرفوع» إن«وهو خبر  فعل مضارع والالم فيه للتوكيد،» ليوحون»ùف

ƧامƢالفرع ال:  Ûإن Ûلةǘج ưبرها مضارع م اسمها لفƢنفي.  

  :ومن آياته قوله تعالى قليل االستعمال،  

  .)1()ِإنَّ اللََّه َلا َيْظِلُم ِمْثَقاَل َذرٍَّة(-
  .)2()ِإنَّ اللََّه َلا َيْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه(-
  .)3()ِإنَّ اللََّه َلا ُيِحبُّ َمْن َآاَن َخوَّاًنا َأِثيًما(-
  .)4() َمَثًلا َما َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَهاِإنَّ اللََّه َلا َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب(-

Ʋالراب Ưالنم:  Ûإن Ûةƺرƴية اسمها مǂƴƺ ةǂبرها جمƢ» ơل ناسƴƺ«.  

  :وردت فيه آيات قليلة، منها قوله تعالى  

  .)5()ِإنَّ اللََّه َآاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا(-
  .)6()ِإنَّ َآْيَد الشَّْيَطاِن َآاَن َضِعيًفا(-
  .)7()َآاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيًراِإنَّ اللََّه (-
  .)8()...ِإنَّ الَِّذيَن َفرَُّقوا ِديَنُهْم َوَآاُنوا ِشَيًعا َلْسَت ِمْنُهْم ِفي َشْيٍء(-

  : التحǂيل

ثالثتها جملة فعلية فعلها ناسƣ ، »لست منهم» و»فايكان ضع» و»كان عليكم»ùف

  .»إن «في محل رفع خبر» لست «+» كان«

تقييد معنى الجملة االسمية : هو» إن «دخال الفعل الناسƣ في خبروالغرض من إ  

  . إذا كان الفعل يفيد النفي،إثباتا أو نفيا بزمن نحوي معين،، )9()إن(المحقق بواسطة 

  .Ƣبرها شبه جمǂة اسمها ưاهرÛ إنÛ  :الƾسǃ الƙالث

 بعضها جاء فيها اسم إن معرفة وخبرها شبه وردت فيه تراكيب لغوية متنوعة،

وقد أكد االسم في كال  وأخرى كان فيها اسم إن نكرة وخبرها شبه جملة أيضا، جملة،

  .النوعين بالالم

                                                            
  .40: آية  سورة النساء،)1(
  .48:آية  نفسها،)2(
  .107:آية  نفسها،)3(
  .26:آية،  سورة البقرة)4(
  .1:آية  سورة النساء،)5(
  .76:آية فسها، ن)6(
  .94:آية  نفسها،)7(
  .159:آية  سورة االنعام،)8(
  .197-196ص، 7ج التحرير والتنوير،ابن عاشور، : انظر)9(
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  Ƣبرها شبه جمǂة  اسمها مƴرƺةÛ إنÛ   :النمƯ األول

وقد غلب في شبه الجملة كونه جارا ومجرورا وقل مجيئه  وردت عليه آيات قليلة،

  .ظرفا

  رها ưرفƢب اسمها لفư جǘلةÛ إنÛ  :الفرع األول

  :منه قوله تعالى قليل االستعمال،    

  .)1()ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّاِبِريَن...(-

  : التحǂيل

ùوهو ظرف مكان مرفوع بها،»إن»خبر» مع الصابرين»ف .   

  بالƢǃǘبرها جارومجرور مƊكد  اسمها مƴرƺة اسǃ موصولÛ إنÛ  :الفرع الƙاني

      :نادر االستعمال،منه قوله تعالى

  .)2()ِإنَّ الَِّذيَن اْخَتَلُفوا ِفي اْلِكَتاِب َلِفي ِشَقاٍق َبِعيٍدَو(-

                                                            
  .153: آية  سورة البقرة،)1(
  .176:آية  نفسها،)2(
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  : التحǂيل

 شبه اخبره» لفي شقاق«، نصوب بها محالمعرفة موصول م» إن« اسم» لذين«

  .مرفوع محال بها» جارومجرور«جملة 

  . مƾدǃ»جارومجرور «Ƣبرها شبه جمǂة اسمها مƴرƺة موصول مƢƊرÛ إنÛ  :الفرع الƙالث

  :مثلته اآلية  نادر،    

  .)1()َوإّن مْنُكم لَمْن يبطَئّن/ َوِإنَّ ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلَمْن ُيْؤِمُن ِباللَِّه َوَما ُأْنِزَل ِإَلْيُكْم(-
  : التحǂيل

 »أن»مرفوع محال بù مقدم،» جار ومجرور«شبه جملة : »من أهل الكتاب»ùف

  .منصوب محال بها  بالالم، مؤخر مؤكد موصولاسمها معرفة ،»لمن يؤمن»و

  .Ƣبرها شبه جمǂة اسمها نكرةÛ إنÛ  :النمƯ الƙاني

وقل ،  جارا ومجرورا»إن «وردت عليه طائفة من اآليات، غلب فيها مجيء خبر  

  .مجيء الخبر ظرفا، وهاكم عرضا لفروع هذا النمط في السبع الطوال

  كد بالǃǘ اسمها نكرة مƊ إنƢ Ûبرها جار ومجرور مƾدÛǃ  :الفرع األول

  :نادر االستعمال، ومنه اآليتان الكريمتان    

  .)2()َوِإنَّ ِمْنُهْم َلَفِريًقا َيْلُووَن َأْلِسَنَتُهْم(-
  :التحǂيل

ùاسمها نكرة مؤخر »لفريقا» جار ومجرور مرفوع محال، و»إن « خبر»منهم»ف 

  : كقوله تعالى.و الالم فيه للتوكيد منصوب،

                                                            
  . من سورة النساء72، ونلحق بها آية 199:آية  سورة آل عمران،)1(
  .78:آية  سورة آل عمران،)2(
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  .)1()ْبَرًة ِلُأْوِلي اْلَأْبَصاِرِإنَّ ِفي َذِلَك َلِع(-

  .Ƣبرها نكرة مƊكد بالǃǘ اسمها نكرةÛ إنÛ  :الفرع الƙاني

  :وهو قليل االستعمال ومنه قوله تعالى    

  .)2()َوِإنَّ َفِريًقا ِمْن اْلُمْؤِمِنيَن َلَكاِرُهوَن(-
  : التحǂيل

م مرفوع  خبرها نكرة مؤكدة بالال»ونهلكار». منصوب بها»إن« اسم »فريقا«

  .بالواو النائبة عن الضمة ألنه جمع مذكر سالم

Ʋالراب ǃسƾال:  Ûإن Ûبرها مفرد اسمها ضميرƢ Ûةǂأو جم Ûةǂأو شبه جم  

طبقا  وقد رأيت أن أرتب جملة إن، التي ورد اسمها في السبع الطوال ضميرا،

لذلك . ئبفالغا ضمير المتكلم، فالمخاطب، :وهو للترتيب الذي درج عليه السادة النحاة،

  :في هذا القسم ستكون على المنوال اآلتي فإن األنماط

  .اسمها ضمير إنÛ  :النمƯ األول

  :استعماال، ونعرضه في الفروع اآلتية وهو أكثر أنماط جملة إن

  Ƣبرها نكرة مفرد  إنÛ اسمها ضمير متكǃǂ مفردÛ  :الفرع األول

  : من آياته قوله تعالى،نادر االستعمال    

  .)3()اَل َربَُّك ِلْلَمَلاِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اْلَأْرِض َخِليَفًةَوِإْذ َق(-

  .)4()َوِإْذ َزيََّن َلُهْم الشَّْيَطاُن َأْعَماَلُهْم َوَقاَل َلا َغاِلَب َلُكْم اْلَيْوَم ِمْن النَّاِس َوِإنِّي َجاٌر َلُكْم(-

  .)5() اْلَعاَلِميَنَوَقاَل ُموَسى َياِفْرَعْوُن ِإنِّي َرُسوٌل ِمْن َربِّ(-

  .مƴرƺة باǕضاƺةƢبرها Û اسمها ضمير نÛ  إ:الفرع الƙاني

    :نادر االستعمال، من آياته قوله تعالى  

  .)6()َقاَل اللَُّه ِإنِّي ُمَنزُِّلَها َعَلْيُكْم(-

                                                            
  . من سورة البقرة164: وتلحق بهما اآلية. 190: آية ومثلها ،13: آية آل عمران، سورة )1(
  .5:آية  سورة األنفال،)2(
  .30: آية  سورة البقرة،)3(
  .43:آية  سورة األنفال،)4(
  .104:آية  سورة األعراف،)5(
  . من سورة البقرة124:آية وتلحق بها، ،115:آية  سورة المائدة،)6(
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  : التحǂيل

ùخبر إن، معرفة باإلضافة مرفوع»منزلها«ف .  

  .»قد»Ƣøبرها ƴƺل ماƭ مƊكد ب د متكÛǃǂاسمها ضمير متصل مفر إنÛ  :الفرع الƙالث

  :ومنه قوله عز وجل نادر االستعمال في السبع الطوال ،

  .)1()َوَرُسوًلا ِإَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنِّي َقْد ِجْئُتُكْم ِبآَيٍة ِمْن َربُِّكْم(- 

Ʋالفرع الراب:  Ûلاسمها ضمير متصل  إنǃǂمتك Ûل مضارع  مفردƴƺ برهƢ  

  :ا قوله تعالىآياته كثيرة منه

  .)2()َقاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما َلا َتْعَلُموَن...(-
  .)3()َأنِّي َأْخُلُق َلُكْم ِمْن الطِّيِن َآَهْيَئِة الطَّْيِر(-
  .)4()َوِإنِّي ُأِعيُذَها ِبَك َوُذرِّيََّتَها ِمْن الشَّْيَطاِن الرَِّجيِم(-
  .)5()للََّه َواللَُّه َشِديُد اْلِعَقاِبِإنِّي َأَرى َما َلا َتَرْوَن ِإنِّي َأَخاُف ا(-

ƧامƢالفرع ال: Ûإن Ûمفرد ǃǂبرها جارومجرور  اسمها ضمير متصل متكƢ  

  : منه اآلية الكريمة،نادر االستعال

  .)6()َوَقاَسَمُهَما ِإنِّي َلُكَما َلِمْن النَّاِصِحيَن(-

                                                            
  .49:آية ن، سورة آل عمرا)1(
  .30:آية  سورة البقرة،)2(
  .49: آية  سورة آل عمران،)3(
  .36:آية  نفسها،)4(
  .48:آية  سورة األنفال،)5(
  .21:  آية، سورة األعراف)6(
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Ƨالفرع الساد:  Ûمفرد ǃǂاسمها ضمير متصل متكÛرف مكا إنư برهاƢن  

  :نادر منه قوله عز وجل    

  .)1()َوَقاَل اللَُّه ِإنِّي َمَعُكْم(-

   إنا:النمƯ الƙاني

  فùùروعùùه

  إنƢ Ûبرها اسǃ مفرد نكرة  :الفرع األول

  :آياته قليلة منها

  .)2()َوِمْن الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّا َنَصاَرى(-
  .)3()َفِإْن َيْخُرُجوا ِمْنَها َفِإنَّا َداِخُلوَن(-

  : ǂيل التح

  . مفرد نكرة مرفوع بها»إن«، خبر»داخلون «،»نصاري«

  Ƣبرها ƴƺل ماÛ  ƭاإن  :الفرع الƙاني

  :كسابقه، منه قوله تعالى  

  .)4()ِإنَّا َأنَزْلَنا التَّْوَراَة ِفيَها ُهًدى َوُنوٌر(-
  .)5()…َكْيا إَلَنْد ُهإنَّ(-

  :التحǂيل

  . فعالن ماضيان مرفوع وهما»إن « كالهما خبر»هدنا« و»أنزلنا«و

  .إنا ƴƺل مضارع منفي  :الفرع الƙالث

  :ورد بقلة في السبع الطوال، من ذلك قوله تعالى

  .)6()َوِإنَّا َلْن َنْدُخَلَها َحتَّى َيْخُرُجوا ِمْنَها َفِإْن َيْخُرُجوا ِمْنَها َفِإنَّا َداِخُلوَن(-
  .)7()َلاَة ِإنَّا َلا ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْصِلِحيَنَوالَِّذيَن ُيَمسُِّكوَن ِباْلِكَتاِب َوَأَقاُموا الصَّ(-

  

                                                            
  .12: آية  سورة المائدة،)1(
  .14:آية  نفسها،)2(
  .22:آية  نفسها،)3(
  .44:آية  نفسها،)4(
  .تبنا ورجعنا إليك): ناهد(ومعنى، 156: آية  سورة األعراف،)5(
  .22: آية  سورة المائدة،)6(
  .170:آية  سورة األعراف،)7(
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  إنكø  :النمƯ الƙالث

  إنكƢ Ûøبرها مفرد مƴرƺة بƉل  :الفرع األول

  :وردت فيه بضع آيات منها قوله تعالى    

  .)1()َقاُلوا ُسْبَحاَنَك َلا ِعْلَم َلَنا ِإلَّا َما َعلَّْمَتَنا ِإنََّك َأْنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم(-
  .)2()َوُتْب َعَلْيَنا ِإنََّك َأْنَت التَّوَّاُب الرَِّحيُم(-
  .)3()َوَهْب َلَنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة ِإنََّك َأْنَت اْلَوهَّاُب(-
  .)4()ِإْن ُتَعذِّْبُهْم َفِإنَُّهْم ِعَباُدَك َوِإْن َتْغِفْر َلُهْم َفِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم(-

  إنƢ Ûƿبرها مفرد مƴرƺة باǕضاƺة   :يالفرع الƙان

  :وردت عليه آية واحدة هي قوله تعالى    

  .)5()َربََّنا ِإنََّك َجاِمُع النَّاِس ِلَيْوٍم َلا َرْيَب ِفيِه(-
  .برها جمǂة شرƯيةƢ  إنÛƿ :الفرع الƙالث

  :وعليه قوله تعالى قليل االستعمال كسابقه،    

  .)6() النَّاَر َفَقْد َأْخَزْيَتُهَربََّنا ِإنََّك َمْن ُتْدِخْل(-
Ʋالفرع الراب:  Ûƿإن ǃǘكد بالƊبره جار ومجرور مƢ  

  :نادر االستعمال، منه قوله تعالى    

  .)7()ِتْلَك آَياُت اللَِّه َنْتُلوَها َعَلْيَك ِباْلَحقِّ َوِإنََّك َلِمْن اْلُمْرَسِليَن(-

Ʋالراب Ưالنم: ǃøإنك  

سابقيه في السبع الطوال، حيث لم ترد به إال آيات قليلة هذا النمط أقل ورودا من   

  :انتظمت الفروع التالية

  Ƣبرها مفرد نكرة موصوƺة  إنكÛǃ :الفرع األول

  : ومنه قوله تعالى   

  .)8()َقاُلوا َياُموَسى اْجَعل َلَنا ِإَلًها َآَما َلُهْم آِلَهٌة َقاَل ِإنَُّكْم َقْوٌم َتْجَهُلوَن(-

                                                            
  .32: آية  سورة البقرة،)1(
  .128:آية  نفسها،)2(
  .8:آية  سورة آل عمران،)3(
  .118: آية  سورة المائدة،)4(
  .9:آية  سورة آل عمران،)5(
  .192:آية  نفسها،)6(
  .252: آية  سورة البقرة،)7(
  .138:آية رة األعراف، سو)8(
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  إنكƢ Ûǃبرها مفرد نكرة مƊكد بالǃǘ :الفرع الƙاني

  :ومنه قوله تعالى    

  .)1()َلِئْن اتََّبْعُتْم ُشَعْيًبا ِإنَُّكْم ِإًذا َلَخاِسُروَن(-
  إنكƢ Ûǃبرها مضارع مƊكد بالǃǘ :الفرع الƙالث

  :ومثله قوله تعالى    

  .)2() َأْنُتْم َقْوٌم ُمْسِرُفوَنِإنَُّكْم َلَتْأُتوَن الرَِّجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النَِّساِء َبْل(-
ƧامƢال Ưه :النمøøإن  

  :اآليات الكريمات الواردة فيه كثيرة، وقد تفرعت إلى الفروع التالية    

  إنهƢ Ûبرها مفرد نكرة مكرر  :الفرع األول

  : ومنه قوله تعالى قليل االستعمال،    

  .)3()ْم َعُدوٌّ ُمِبيٌنَوَلا َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن ِإنَُّه َلُك(-
  .)4()َوَلا َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن(-

  »جار ومجرور«Ƣبرها شبه جمǂة  إنهÛ :الفرع الƙاني

  :ومنه قوله عز وجل قليل كاألول،    

  .)5()ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَنَوَمْن َيَتَولَُّهْم ِمْنُكْم َفِإنَُّه ِمْنُهْم ِإنَّ اللََّه َلا َي(-
  إنهƢÛبرها ƴƺل مضارع مƾرون بالǃǘ لǂتوكيد  :الفرع الƙالث

  :ومنه اآلية الكريمة قليل االستعمال،    

  .)6()َقْد َنْعَلُم ِإنَُّه َلَيْحُزُنَك الَِّذي َيُقوُلوَن(-
Ʋالفرع الراب: Ûل مضارع إنهƴƺ برهاƢ  

  :ه تعالىومنه قول قليل االستعمال،    

  .)7()ِإنَُّه َيَراُآْم ُهَو َوَقِبيُلُه ِمْن َحْيُث َلا َتَرْوَنُهْم(-
ƧامƢبره :الفرع الƢÛاإنه øرونة بƾية مƯة شرǂتوكيد»قد« جمǂل   

                                                            
  .90:آية  نفسها،)1(
  .81:آية  نفسها،)2(
  .208: آية  سورة البقرة،)3(
  .142:آية  سورة األنعام،)4(
  .51:آية  سورة المائدة،)5(
  .33: سورة األنعام آية)6(
  .27:آية  سورة األعراف،)7(
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  :ومثلته اآلية الكريمة كسابقه،    

  .)1()اُه النَّاُرِإنَُّه َمْن ُيْشِرْك ِباللَِّه َفَقْد َحرََّم اللَُّه َعَلْيِه اْلَجنََّة َوَمْأَو(-
  : التحǂيل

  :القرآن، ويمكن إعرابها على الوجه اآلتيإعراب لم أقف على إعراب هذه اآلية في كتب 

إذ ال يوجد  ضمير الشأن في محل نصب اسمها،) ùهŃ(اعتبار الضمير المتصل بأن  -

  .السم سابق حتى يعود عليه هذا الضمير

ه نزل منزلة اسم الشرط الجازم غير أن» الذي« اسم موصول عام بمعنى »من«و -

 على اعتبار كونه فعل »يشرك« : ومن ثم جزم بالسكون الفعل الذي بعده»من«المشهور 

  .شرطال

ء جيء بها لربط فعل الشرط بجوابه ا جواب الشرط، والف»فقد حرم اهللا عليه الجنة «-

وجوب الربط وذلك طبقا لما تقرر في علم العربية من  نظرا الختاللفها من حيث الزمن،

متى كانا مختلفين في الصيغة ،)2(»إذا الفجائية«بين الشرط وجوابه إما بالفاء أو بغيرها 

  .كما هنا فظ،لوال

لتوكيد حصول معنى » قد«وإنما قرنت بù » إن «والجملة الشرطية في محل رفع خبر -

   .شركاوال سيما إذا مات م وهو حرمان المشرك قطعا من دخول الجنة، السمها،» إن«خبر

     إنهøøا:لنمƯ السادƧا

 قليلة في السبع الطوال،  فيها ضميرا للمؤنث الغائب،»إن «اآليات التي ورد اسم

كما  مكررا، مؤكد بالالم، وبعضها جاء مفردا نكرة  نكرةا مفرد الخبر فيهابعضها جاء

  :يوضح ذلك الفرعان التاليان

  Ƣبرها مفرد نكرة مƊكد إنهاÛ  :لفرع األولا

  :ومثلته اآلية الكريمة در،نا    

  .)3()َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّْبِر َوالصََّلاِة َوِإنََّها َلَكِبيَرٌة ِإلَّا َعَلى اْلَخاِشِعيَن(-
  )متƴدد(Ƣبرها مفرد نكرة مكرر  إنهاÛ  :الفرع الƙاني

                                                            
  .72:آية: سورة المائدة)1(
  .36:آية سورة الروم،، )ا قدمت أيديهم إذا هم يقنطونوإن تصبهم سيئة بم (: كما في قوله تعالى)2(
  .45:آية  سورة البقرة،)3(



           جملة إن وأخواتها  الفصل  الثاني                                                                 

  

  177

  :ومنه قوله تعالى نادر كسابقه،    

  .)1()...ِرٌض َوَلا ِبْكٌر َعَواٌن َبْيَن َذِلَكَقاَل ِإنَُّه َيُقوُل ِإنََّها َبَقَرٌة َلا َفا(-

  .)2()َيُقوُل ِإنََّها َبَقَرٌة َصْفَراُء َفاِقٌع َلْوُنَها َتُسرُّ النَّاِظِريَن(...-

  .)3()َهاَقاَل ِإنَُّه َيُقوُل ِإنََّها َبَقَرٌة َلا َذُلوٌل ُتِثيُر اْلَأْرَض َوَلا َتْسِقي اْلَحْرَث ُمَسلََّمٌة َلا ِشَيَة ِفي(-

                                                            
  .68:آية  نفسها،)1(
  .69:آية  نفسها،)2(
الصغير في السن : البكر)./ الكبيرة في العمر والسن(المسنة :رضاالف/. ثقيلة، صعبة، متعبة: لكبيرة ، 71: نفسها،آية)3(

قوية :…الذلول تثير األرض/ .صفراء قوية الصفرة: صفراء فاقع لونها/ .الصغيرةالمتوسطة بين الكبيرة و: العوان/ 
من قبيل توكيد األلوان : فاقع لونها /.ونها لون آخر لخالصة اللون بحيث ال يخالط: مسلمة الشية فيها /.والذات البنية

 تفسير الرازي، ../أخضر ناظرو،  وأحمر قان،وأبيض ناصح أو يقق  وأسود حالك،،صفراء فاقع: فيقال بعضها ببعض،
  .128ص  ،3مجلد
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Ʋالساب Ưالنم:   ǃøøإنه  

  :ها الفروع اآلتيةتمثل وردت فيه بضع آيات، اشتملت على عدة تراكيب لغوية،  

  إنهƢ Ûǃبرها مفرد مƴرƺة بƉل :الفرع األول

  :ومثله قوله تعالى

  .)1()َأَلا ِإنَُّهْم ُهْم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن َلا َيْشُعُروَن(-
  .)2()َفَهاُء َوَلِكْن َلا َيْعَلُموَنَأَلا ِإنَُّهْم ُهْم السُّ(-

  : التحǂيل

ùفي اآليتين »هم« كالهما خبر مفرد معرف بأل و»السفهاء« و»المفسدون«ف 

  :وجيء به فيهما لتحقيق غرضين ضمير فصل ال محل له من اإلعراب،

وهذا  الداللة على أن االسم الوارد بعده خبر لالسم المتقدم عليه، وليس صفة له، - 1

  . لغويغرض

حصر معنى الخبر في اإلسم السابق وتخصيصه به دون غيره، وهذا غرض بالغي  - 2

  . )3(بياني

  Ƣبرها ƴƺل ماƭ     إنهÛǃ  :الفرع الƙاني

  :نادر االستعمال، ومنه قوله تعالى

  .)4()َتُدوَنِإنَُّهْم اتََّخُذوا الشََّياِطيَن َأْوِلَياَء ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَيْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُمْه(-

  »ال»Ƣبرها ƴƺل مضارع منفي بø إنهÛǃ :الفرع الƙالث

  :   نادر كسابقه، ومنه قوله تعالى

  .)5()َوَلا َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َآَفُروا َسَبُقوا ِإنَُّهْم َلا ُيْعِجُزوَن(-

  مƊكد بالư( ǃǘرف مكان(إنهƢÛǃبرها شبه جمǂة   :رابƲالفرع ال

  :ومنه قوله تعالى ورد بقلة،

  .)1()...َوَيُقوُل الَِّذيَن آَمُنوا َأَهُؤَلاِء الَِّذيَن َأْقَسُموا ِباللَِّه َجْهَد َأْيَماِنِهْم ِإنَُّهْم َلَمَعُكْم(-

                                                            
  .12:آية  سورة البقرة،)1(
  .13:آية  نفسها،)2(
  .152ص  ،6التحرير والتنوير ،ج: ، ابن عاشور38، ص1التفسير الكبير ج: ، الرازيانظر )3(
  .30:آية  سورة األعراف،)4(
  .59:آية  سورة األنفال،)5(
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  نņأ - 2

  : تمهيøøد 

حرف من حروف التوكيد التي تدخل على الجملة   بفتح الهمزة وتشديد النون،»أن«  

 . ظن وشك مخالف لمنطوق الجملة ومعناهاوذلك عندما يكون للسامع االسمية لتوكيدها،

المكسورة الهمزة ) إنŇ( من  واستعماال في التراث اللغوي العربيا أقل ورود»أن«وهي

كما  وتراكيب مختلفة، وفروع عديدة، التي وردت على أقسام كثيرة،...، المشددة النون

  .رأينا آلفا

أن معظم كتب النحو ويؤيد ذلك ، )2( حرف واحد»إن«و» أن «وجمهور النحاة على

مما يدل على أنهما حرف » باب كسر همزة إن وفتحها«: درجت على عقد باب بعنوان

وتحتها تارة أخرى   تارة،»إن« وقد درج الكاتبون على وضع همزة قطع فوق ألف. واحد

  .لتمييز المفتوحة الهمزة من مكسورتها

كسر الهمزة أنها جملة مستقلة ب» إن«والمالحظ في الجملة االسمية التي تدخل عليها      

 بفتح الهمزة ليست جملة »أن« نحويا، في حين أن ما تدخل عليه الالعما سبقها استق

: وإنما هي مصدر مؤول بمفرد يؤدي وظائف نحوية مختلفة في تلك الجملة من مستقلة،

 أن واسمها »أنك ناجح«، و»يسرني أنك ناجح «:فإذا قلت...، ومفعول وغير ذلك فاعل،

 »أعرف أنك صادق«: يسرني نجاحك، وإذا قلت :والتقدير، خبرها مصدر مؤول فاعلو

  .وهكذا ،»أعرف صدقك «: واسمها وخبرها مصدر مؤول مفعول به على تقديرنŇأف

  : وفروعها فإليكموها فيمايلي»أن«أما أنماط 

                                                                                                                                                                                          
  .53:آية  سورة المائدة،)1(
  .277ص،1ج،وال صاال: وابن سراج ،107ص، 4ج، المقتضب: ، والمبرد131ص ،2ج  ،الكتاب: يبويه، س انظر)2(
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  أنÛņ اسمها ưاهر  :النمƯ األول

  :وية توضحها الفروع التاليةوردت فيه طائفة من اآليات تمثل عدة تراكيب لغ

  ƢÛبرها مفرد نكرة)اŶ(نÛاسمها ưاهر لفư الجǘلة أ  :األولالفرع 

كان الخبر فيها مفردا نكرة غير مكرر ومكرر أحيانا من ذلك قوله  ورد في آيات قليلة،   

  :تعالى

  .)1()يٌرَفَلمَّا َتَبيََّن َلُه َقاَل َأْعَلُم َأنَّ اللََّه َعَلى ُآلِّ َشْيٍء َقِد(-
  .)2()َفِإْن َزَلْلُتْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُكْم اْلَبيَِّناُت َفاْعَلُموا َأنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌم(-
  .)3()َواْعَلْم َأنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌم(-
  .)4()َوَقاِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم(-

ƙانيالفرع ال:  Ûة  أنƺرƴموصول(اسمها م(Û øكدة بƊة اسمية مǂبرها جمƢ « ņأن»  

  :منه في السبع الطوال قوله تعالى نادر االستعمال،   

  .)5()َواْعَلُموا َأنََّما َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء َفَأنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه(-
  :التحǂيل

ùبمعنى الذي وهو اسم »ما«ف ،Ňية خبر  جملة اسم»فأن اهللا خمسه« وأنŇمؤكد أن 

  .)6( من معنى المجزاة أو الجزاء»الذي«نما قرن الخبر بالفاء لما في إبأن و

   Ƣبرها جمǂة مضارعيةÛ»اŶ«اسمها لفư جǘلة  Ûأنņ  :الفرع الƙالث

  :ورد بقلة منه قوله تعالى    

  .)7()َأَوَلا َيْعَلُموَن َأنَّ اللََّه َيْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما ُيْعِلُنوَن(-
  .)8()َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َيُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء َوَقْلِبِه َوَأنَُّه ِإَلْيِه ُتْحَشُروَن(-

Ʋالفرع الراب:  ņأنÛ رƢƊة مƺضاǕة باƺرƴاسمها م Ûǃدƾبرها جارومجرور مƢ  

  :منه قوله تعالى قليل االستعمال،    

  .)9()َذاَب النَّاِرَذِلُكْم َفُذوُقوُه َوَأنَّ ِلْلَكاِفِريَن َع(-
                                                            

  .259:آية  سورة البقرة،)1(
  .209:آية  نفسها،)2(
  .260:آية  نفسها،)3(
  .244:آية  نفسها،)4(
  .41:آية  سورة األنفال،)5(
  .7ص ،2ج، 1طإمالء مامن به الرحمان، ،: ، العكبري أنظر)6(
  .77: رة البقرة،آية سو)7(
  .24: سورة األنفال،آية)8(
  .14: نفسها،آية)9(
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  : التحǂيل

ùاسم »عذاب النار«ف »Ňوتقديم ما حقه التأخر أسلوب لغوي كثير ، مؤخر» أن

  . وفيما عداه من األبواب النحوية األخرى»أنŇ«الورود في العربية، في باب 

ƧامƢالفرع ال:  Ňية ،أنǂƴƺ ةǂبرها جمƢ Ûǃǂاسمها ع» ơل ناسƴƺ«ب ǃمنفي مجزو ø«Ńǃل«  

  :وعليه قوله تعالى االستعمال،نادر     

  .)1()...َذِلَك ِبَأنَّ اللََّه َلْم َيُك ُمَغيًِّرا ِنْعَمًة َأْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبَأنُفِسِهْم(-
  : التحǂيل

 ومجزوم بها بحذف الواو »لم«ù منفي ب»كان « فعل مضارع ناسƣ من»يكù»Ńف

، واسمها »أنŇ» في محل رفع خبر،ه جملة فعلية منسوخة بهوهو واسمه وخبر والنون منه،

  ).اهللا:( الذي هو علم على الذات العلية»اهللا«هو 

  Û اسمها ضمير أنņ   :النمƯ الƙاني

وقد تنوع خبرها في تلك  ، التي اسمها ضمير كثيرة،أنŇاآليات الواردة بخصوص جملة    

  :اآلتيةطبقا للفروع  اآليات بين االسم المفرد والجملة،

  Ƣبرها ƴƺل ماƭ اسمها ضمير المتكǃǂ المفردÛ Ûأنņ  :الفرع األول

  :منه قوله عز وجل نادر االستعمال،    

  .)2()َياَبِني ِإْسَراِئيَل اْذُآُروا ِنْعَمِتي الَِّتي َأْنَعْمُت َعَلْيُكْم َوَأنِّي َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِميَن(-

  »قد»Ƣøبرها ƴƺل ماƭ مƊكد ب المتكǃǂ المفردÛأنÛاسمها ضمير   :الفرع الƙاني

  :منه قوله تعالى نادر كسابقه،    

  .)3()...َوَرُسوًلا ِإَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنِّي َقْد ِجْئُتُكْم ِبآَيٍة ِمْن َربُِّكْم(-
  :التحǂيل

                                                            
  .53: نفسها،آية)1(
  .47: سورة البقرة،آية)2(
 وبني اسرائيل هم ذرية النبي يعقوب وفيهم انحصرت األمة اليهودية دون سواهم ،أما 49: سورة آل عمران، آية)3(

وال يسمون هم  بمتبعا دين اليهودية من غير بني اسرائيل ال يعتدوألن من كان  اليهود فهو اسم الديانة التي يتبعونها،
: بمعنى» إسرا«معناه عبد اهللا، ألن :، قال ابن عباسلقب يعقوب بن اسحاق ابن ابراهيم عليه السالم» إسرائل»يهودا، و
، التنويرالتحرير و: ابن عاشور:  انظر، »إبل» و»إسرا«من كلمتين اسم نه أ: أي  اهللا،ى بمعن» إيل»عبد و

  .450-449ص،1ج
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 وتوكيد أنŇ،والجملة في محل رفع خبر  ،»قد«ù فعل ماض مؤكد ب» قد جئتكم«ùف

 يراد به مايراد من توكيد نظيرتها »قد«ù ب»ماضية كانت أو مضارعة«علية الجملة الف

 ùالجملة االسمية، ب» ŇأوأنŇتقرير معنى الجملة وتثبيته في المخاطب وإعالمه ، وهو» إن 

  !بأنه أمر محقق الوقوع و الوجود ال محالة

   مشتƢ Ƽبرها مفرد  Û اسمها ضمير المتكǃǂ الجمÛƲأنņ :الفرع الƙالث 

  :ومنه قوله تعالى د بقلة، ور

  .)1()َفِإْن َتَولَّْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا ِبَأنَّا ُمْسِلُموَن(-
  : التحǂيل

تنصب االسم » إنŇ«بفتح الهمزة وتشديد النون حرف توكيد من أخوات » أنŇ«): أنا(

ة بكسر الهمزة تعد جمل) إنŇ(أن الجملة التي تدخل عيها : وترفع الخبر، والفرق بينهما هو

بفتح الهمزة تكون مصدرا ) أن(مستقلة بمعناها النحوي، على حين أن ما تدخل عليه 

مؤوال وليست بجملة مستقلة، والمصدر المؤول يؤدي وظائف نحوية مختلفة في الجملة 

  .وقد أشرنا إلى هذا آنفا في بداية الكالم... فاعل ومفعول وغير ذلك: من

م الجمع، اسمها منصوب بها محال، ضمير المتكل) نا(والضمير المتصل بها   

خبرها مرفوع بها مبني على الضم ألنه متصل بواو الجماعة، وهو مشتق ) مسلمون(و

  ...انقاد وأطاع ورضي: بمعنى ) أسلم(اسم فاعل من 

3- ņنƉك 

  : تمهيøøد

 »أنŇ«و  الذي هو من أدوات التشبيه،»الكاف«لتركيبها من ،)2(وتفيد التشبيه المؤكد

ويقال أن .  الحكم النحوي للجملة التي تدخل عليهاهاوكيد، هذا باإلضافة إلى تغييرالمفيد للت

الصيغة اللغوية التي كانت عليها ثم انتقلت منها وتطورت وصارت كلمة واحدة إلفادة 

، حيث قدمت الكاف إلفادة التشبيه ابتداء، ثم »إنŇ زيدŅا كأسد«: التشبيه المؤكد، هي التالية

                                                            
  .64:آية:  سورة آل عمران)1(
، 1، جمصر عيسى البابي الحلبي،، لفية ابن مالكألموني شعلى شرƟ األ الصبان حاشية: محمد علي الصبان،  انظر)2(

  .271ص
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كلمة واحدة إلفادة التشبيه : أن+ كù : ول الكاف عليها، ثم أصبحافتحت الهمزة لدخ

  .)1(المؤكد

  :ناستعماال،نونهاعند تخفيف وتستعمل 

  :كقول الشاعر  بقاء اسمها وجعل خبرها مفردا،:أولهما 

  .)2(انøه حƉøƾن ƙدييøوصدر مشرƼ النحر       ك

  .وهذا قليل

  : كقول الشاعر»قد«منها بùجعل خبرها جملة مفصولة   حذف اسمها،:وƙانيهما

  .)3(ال يهولنƿ اصǘƯء الحر        ƺ ƒمحذورها كƉن قد ألما

  : كقوله تعالى»لم«ùأو ب

  .)4()َأَتاَها َأْمُرَنا َلْيًلا َأْو َنَهاًرا َفَجَعْلَناَها َحِصيًدا َآَأْن َلْم َتْغَن ِباْلَأْمِس (-

ولم » أنŇ« و»إنŇ«ختيها السابقتين وهي أقل شيوعا واستعالما في السبع الطوال، من أ   

  :يرد من أنماطها في تلك السور إال نمطان اثنان

  Ƣبرها مفرد كƉنÛاسمها ضميرÛ  :النمƯ األول

  :ورد في آية واحدة هي قوله تعالى  

  .)5()َوِإْذ َنَتْقَنا اْلَجَبَل َفْوَقُهْم َآَأنَُّه ُظلٌَّة(-
 Ƣبرها جمǂة مضارعية منفية Ûذكر الƸاƒƏاسمها ضمير الجمƲ الم ÛكƉنņ  :النمƯ الƙاني

 øال«ب« Û،ومثله قوله تعالى نادر:  

َوَلمَّا َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُهْم َنَبَذ َفِريٌق ِمْن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِآَتاَب (-
  .)6()اللَِّه َوَراَء ُظُهوِرِهْم َآَأنَُّهْم َلا َيْعَلُموَن

اسمها محذوفƢ Ûبرها جمǂة مضارعية مفصولة عنها  فة النونÛ مƢفƁكƉنŃ  :النمƯ الƙالث

 øب»ǃل«øة بƢيكن» وهي مجزومة بها ومنسو«Û ،ومثله قوله تعالى نادر كسابقه:  

  .)1()...دٌَّةَوَلِئْن َأَصاَبُكْم َفْضٌل ِمَن اللَِّه َلَيُقوَلنَّ َآَأْن َلْم َتُكْن َبْيَنُكْم َوَبْيَنُه َمَو(-
                                                            

  .151، ص3، جكتاب، السيبويه :  انظر)1(
شرƟ محمد محي الدين عبد الحميد، دار الثقافة، شرƟ شذور الذهب في معرفة كالم العرب، تحقيق و: انظر ابن هشام)2(

  .286القاهرة، ص 
غير ) ال يهولنك(، والبيت الثاني 285غير معروف القائل، وهو في شرƟ شذور الذهب، ص ...) وصدر(البيت  )3(

  . من شذور الذهب286معروف القائل ايضا، وهو في ص 
  .24: آية  سورة يونس،)4(
  .رفعنا): نتفنا( .171:  سورة األعراف،آية)5(
  .101: سورة البقرة،آية)6(
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  : التحǂيل

أي :  واسمها محذوف»كأنŇ« مخففة من الثقيلة »كأن«هي «: قال العكبري»كأن لم«

ويقرأ بالتاء على  ألن المودة والود بمعنى واحد، وألنه قد فصل بينهما، كأنه لم يكن بالياء،

  .)2(»لفظ المودة

من ذلك ، املة غير ع»كأنما« ،»ما«ùفي السبع الطوال مقرونة ب) كأن(ووردت   

  : قوله تعالى

  .)3()ُيَجاِدُلوَنَك ِفي اْلَحقِّ َبْعَد َما َتَبيََّن َآَأنََّما ُيَساُقوَن ِإَلى اْلَمْوِت َوُهْم َينُظُروَن(-

  لكøøن -4

وقبل عرض  ،»لكن« وثقيلتها »لكن« مخففة النون ،وردت في السبع الطوال

ير إلى أن النحاة اختلفوا في المعنى اللغوي  أش،غوية المختلفة التي وردت عليهالنماط الألا

وابن يعيƫ، وابن مالك  والسكاكي، المبرد، :منهم –فالجمهور من النحاة  :الذي تدل عليه

: إنها تدل على التوكيد دائما مثل«: وابن هشام ،)4(»إنها تدل على اإلستدراك فقط «:قالوا

  .)5(» ويصحب التوكيد االستدراك»إن«

  :وأنماطها هي التالية : لكن الƾƙيǂة -أ

  اسمها ظاهر   لكن،:النمƯ األول

  :وردت فيه بضع آيات تضمنت فروعا في التركيب اللغوي أبرزها مايلي

  Ƣبرها مفرد مƴرƺة باǕضاƺة اسمها مƴرف بƉلÛ لكنÛ  :الفرع األول

  :ومنه قوله عزوجل نادر االستعمال،  

 ى عل). ĉَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِباللَّهَلْيَس اْلِبرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِق(-
  .)6()ولكن البر بر من آمن باهللا (:تقدير

                                                                                                                                                                                          
  .73آية   سورة النساء،)1(
  .186ص ،1امالء مامن به الرحمان ،ج: العكبري:  انظر)2(
  .6:آية  سورة األنفال،)3(
 وابن ،103، ص1جشرƟ المفصل :ابن يعيƫ ،53مفتاƟ العلوم، ص: والسكاكي ،4/107المقتضب : المبرد: انظر)4(

  .1، ص6جد،تسهيل الفوائ:مالك
  ].384-383المغني، ص:ابن هشام [،]1/106المقرب : ابن عصفور[: انظر)5(
   .177سورة البقرة، آية  )6(
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 نادر االستعمال،، ǂة ǂƴƺية ماضيةمجƢبرها  اسمها مƴرف بƉلÛ لكنÛ  :الفرع الƙاني 

  :ومنه قوله عز وجل

  .)1()اِطيَن َآَفُروا ُيَعلُِّموَن النَّاَس السِّْحَرَوَما َآَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّي(-
  لكنÛاسمها مƴرف بƉلƢ Ûبرها جمǂة ǂƴƺية مضارعية   :الفرع الƙالث

  :مثل سابقه، ومنه قوله تعالى  

   .)2()َفِإنَُّهْم َلا ُيَكذُِّبوَنَك َوَلِكنَّ الظَّاِلِميَن ِبآَياِت اللَِّه َيْجَحُدوَن(-
Ʋا  :الفرع الرابÛرف بلكنƴسمها مƉÛل øة مضارعية منفية بǂبرها جمƢ«ال« Û منه قوله

  :تعالى

  .)3()َوَلِكنَّ َأْآَثَر النَّاِس َلا َيْشُكُروَن(-

                                                            
  .102:آية ،نفسها )1(
  .33:آية  سورة األنعام،)2(
  .243: أية  سورة البقرة،)3(
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  Ƣبرها مفرد مضاف  اسمها لفư الجǘلةÛ لكنÛ   :النمƯ الƙاني

  :ومنه قوله عزوجل ورد بقلة،  

  .)1()َوَلِكنَّ اللََّه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِميَن(-
  Ƣبرها جمǂة ماضية اسمها لفư الجǘلةÛ لكنÛ  :النمƯ الƙالث

  :ومنه قوله تعالى قليل االستعمال،  

  .)2()َفَلْم َتْقُتُلوُهْم َوَلِكنَّ اللََّه َقَتَلُهْم َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ اللََّه َرَمى(-
Ʋالراب Ưالنم:  Ûلكن Ûلةǘج ưة مضارعية اسمها لفǂبرها جمƢ   

  :ومنه قوله عز وجل ورد بقلة،  

  .)3()َوَلْو َشاَء اللَُّه َما اْقَتَتُلوا َوَلِكنَّ اللََّه َيْفَعُل َما ُيِريُد(-
ƧامƢال Ưاسمها ضمير   :النم Ûلكن  

وللمفرد  فكان للمفرد المتكلم تارة، ورد في بضع آيات تنوع فيها اسم لكن الضمير،  

  خبرها بين خبر مفرد، وبين خبر جملة ماضية،كما تنوع المذكر الغائب تارة آخرى،

  :حسب الفرعين اآلتيين

  وƢبر مفرد موصوف اسمها ضمير المتكÛǃǂ لكنÛ   :ولألالفرع ا

  :هذا التركيب نادر جدا ومنه قوله عزوجل  

   .)4()َقاَل َياَقْوِم َلْيَس ِبي َسَفاَهٌة َوَلِكنِّي َرُسوٌل ِمْن َربِّ اْلَعاَلِميَن(-

ƙانيالفرع ال:  Ûية ماضية لكنǂƴƺ ةǂبرها جمƢو ÛƒƏاƷ اسمها ضمير مذكر  

  :نادر أيضا ومنه قوله عز وجل   

  .)5()َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَها َوَلِكنَُّه َأْخَلَد ِإَلى اْلَأْرِض َواتََّبَع َهَواُه(-

ƒ- ة «لكنǂيƾƙففة من الƢالم«:  

  :  تمهيøøد

                                                            
  .251:آية  نفسها،)1(
  .17: آية  سورة األنفال،)2(
  .253:آية  سورة البقرة،)3(
  . من السورة نفسها104، وتلحق بها اآلية 67: األعراف،آلية سورة)4(
  .176:  السورة نفسها،آية)5(
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 وثالث من أخواتها »إنŇ«تخفيف  ي، أجاز النحاة،اعتمادا على الواقع اللغوي العرب

 ،كأنń ،أنń: النطق بها ساكنة النون:  والمراد بتخفيفها أربعتها.لكنŇ ،كأنŇ ،أنŇ: التي هي

ńلكن.  

وقد تم التعرف على الحكم النحوي الذي يترتب على هذا التخفيف فيما سبق بالنسبة   

 ùل»Ňإ«:لنسبة للثالث الباقيةعرف على هذا الحكم هنا بات وبقي ال،»كأنŇنŇأن،، Ňلكن« ،

ùفالحكم بالنسبة ل:  

1 - »ņهو»إن :   

ختصاصها بهذا الحكم مع األن  أي ترك إعمالها النصب لالسم والرفع للخبر،: إهمالها* 

ùالم االبتداء«الجملة االسمية قد زال بتخفيفها، ويلزم مع إهمالها أن يؤتي بعدها ب« 

، النافية» إنŇ« المؤكدة و»إنŇ« ألنها تفرق بين »رقةا الفالالم« بù- عند النحاة -المسماة

  : قوله عز وجل - في غير السبع الطوال-ومن شواهد ذلك

  .)1()َوِإْن ُآلٌّ َلمَّا َجِميٌع َلَدْيَنا ُمْحَضُروَن(-
 على الجملة الفعلية، مع كثرة مجيء ذلك الفعل فعال -  عند تخفيفها-ويكثر دخولها

  :قوله تعالىناسخا مضارعا تارة ك

  .)2()َوِإْن َيَكاُد الَِّذيَن َآَفُروا َلُيْزِلُقوَنَك ِبَأْبَصاِرِهْم َلمَّا َسِمُعوا الذِّْآَر(-
  :أوماضيا كقوله تعالى

  .)3()َوَما َوَجْدَنا ِلَأْآَثِرِهْم ِمْن َعْهٍد َوِإْن َوَجْدَنا َأْآَثَرُهْم َلَفاِسِقيَن(-
  .)4()لَّا َعَلى الَِّذيَن َهَدى اللَُّهَوِإْن َآاَنْت َلَكِبيَرًة ِإ(-

     

                                                            
  .22: آية سورة يس، )1(
  .51:آية  سورة القلم،)2(
  .102:آية  سورة األعراف،)3(
  .143:آية  سورة البقرة،)4(
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  ùوبالنسبة ل:   

2- ņأن   

فعلية ماضية  خبرها جملة  محذوفا،اووجوب كون اسمها ضمير بقاء عملها، :هو

: من الفواصل أهمها وأشهرها فاصلب وجملة الخبر »أنń «مع الفصل بين ومضارعية،

ùومن شواهد ذلك في السبع الطوال، »عسى« : أو بفعل جامد مثل»لو«، »ال«قد،النفي ب 

  :قوله عز وجل

  .)1()َوَنْعَلَم َأْن َقْد َصَدْقَتَنا َوَنُكوَن َعَلْيَها ِمْن الشَّاِهِديَن( -
  .)2()َوَحِسُبوا َألَّا َتُكوَن ِفْتَنٌة َفَعُموا َوَصمُّوا ُثمَّ َتاَب اللَُّه َعَلْيِهْم(-
  .)3()وِبِهْمَأْن َلْو َنَشاُء َأَصْبَناُهْم ِبُذُن(-
   .)4()َوَأْن َعَسى َأْن َيُكوَن َقْد اْقَتَرَب َأَجُلُهْم(-

  ùوبالنسبة ل:  

 عند جمهور –فالحكم النحوي في حال تخفيفها ،  التي نحن بصدد الكالم عليها»لكن «- 3

 زيد إنń «:علم أنهم يقولونأو «: هو إلغاؤها، قال سيبويه ما نصه–سيبويه من النحاة بدءا 

في  .)5(»حين خففها» لكنń« ، لما خففها جعلها بمنزلة»إن عمرو لخير منك«، و»لذاهب

ومعنى . )6(»وتخفف هذه األربعة فيبطل عملها في االستعمال الشائع «:حين قال السكاكي

  :المخففة من الثقيلة قسمان» لكن« لùو .كالمه هذا انه ال يقطع بإلغائها

النفي دائما، و تفيد معنى اإلستدراك، وتدخل على لكن العاطفة، وهي التي يتقدمها : أولهما

  .االسم والفعل

لكن، التي تتبعها الجملة االسمية وحدها، وهي المخففة التي يبطل عملها، ولم يرد : والثاني

  .لها عمل عند التخفيف

وقد وردت في السبع الطوال طائفة من اآليات شملت كال من القسمين سأعرضها 

  .الواردة فيه» لكن«ه في عرض أخواتها، مع التنبيه على نوع على المنهج الذي اتبعت

                                                            
  .113:آية ،المائدة سورة )1(
  .71:آية  سورة المائدة،)2(
  .100:آية،  سورة األعراف)3(
  .185:آية  نفسها،)4(
  .139، ص2الكتاب،ج: هسيبوي)5(
  .53مفتاƟ العلوم، ص: السكاكي )6(
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  :وأنماطها هي اآلتية

  لكنÛ جمǂة اسمية   :النمƯ األول

  :و من اآليات الواردة عليه قوله عز وجل

  .)1() ِمْن َقْبِلَكَلِكِن الرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم ِمْنُهْم َواْلُمْؤِمُنوَن ُيْؤِمُنوَن ِبَما ُأنِزَل ِإَلْيَك َوَما ُأنِزَل(-
  .)2()َلِكْن اللَُّه َيْشَهُد ِبَما َأنَزَل ِإَلْيَك َأنَزَلُه ِبِعْلِمِه َواْلَمَلاِئَكُة َيْشَهُدوَن(-

  : التحǂيل

ال   االبتدائية، وهي التي يتبعها ويليها المبتدأ وهي مخففة،»لكن«هنا هي » لكن«ùف

  .االستدراك: عمل لها، ومعناها 

معطوف » المؤمنون«مبتدأ، و» الراسخون« : إعراب اآلية األولىقال العكبري في

أولئك «: وهو الصحيح، و الثاني هو قوله»يؤمنون«: عليه، وفي الخبر وجهان، أحدهما

  .)3(»سنوتيهم

  لكنÛ جمǂة ǂƴƺية   :النمƯ الƙاني

وردت فيه طائفة من اآليات، جاء الخبر في بعضها فعال ماضيا ناسخا مسبوقا 

  .و في بعض آخر فعال ماضيا مبنيا للمجهول» ال«ùمضارعا منفيا ببالنفي، و

  :و هاكم بعض اآليات التي مثلت ذلك كله

  لكنƴƺ Ûل ماƭ ناسơ  :الفرع األول

  :نادر ومثلته اآلية الكريمة

  .)4() ِمنْ اْلُمْشِرآِيَنما آَانَ إِْبرَاهِيمُ َيُهودِيًّا وَلَا َنْصرَانِيًّا وََلِكنْ آَانَ حَنِيفًا ُمسِْلمًا َومَا آَاَن(-
  

  .االستدراك وقد سبقها نفي» لكن« وواضح أن معنى  :التحǂيل

  »ال»øلكنÛ الƢبر ƴƺل مضارع منفي ب :الفرع الƙاني

 في كل منها االستدراك وعطف »لكن«وردت في هذا التركيب آيات قليلة، أفادت 

  :جملة على جملة، من ذلك قوله تعالى
                                                            

  .162:  سورة النساء، آية )1(
  .166:  نفسها، آية )2(
ونł بĉمłا لŽكĉنń الرŊاسĉخſونł فĉي الƅعĉلƅمĉ مĉنƅهŃمń وłالƅمŃؤċمĉنſونł يŃؤċمĉنſ(، 202، ص1 ج،ما من به الرحمن امالء، العكبري:  انظر)3(

łكńيŽلĉإ ćلĉنزĈ162، سورة النساء، آية )أ.  
  .67:  سورة آل عمران، آية)4(
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  .)1() السَُّفَهاُء َأَلا ِإنَُّهْم ُهْم السَُّفَهاُء َوَلِكْن َلا َيْعَلُموَنَأُنْؤِمُن َآَما آَمَن(-
  .)2()َأَلا ِإنَُّهْم ُهْم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن َلا َيْشُعُروَن(-

  لكنƴƺ Ûل ماƭ مبني لǂمجهول   :الفرع الƙالث

  :قليل االستعمال، و مثلته اآلية الكريمة

  .)3()ُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّه َلُهْمَوَما َقَتُلوُه َوَما َصَل(-
  : التحǂيل

 رانها بالواو، وهي مفيدة تهنا عاطفة جملة على جملة نظرا إلق» لكن«

أما الواو معها ، )5(نسبة حكم لما بعدها مخالف لحكم ما قبلها: ، و قد فسر بأنه)4(لالستدراك

  .)6(فهي زائدة

  لƴل  -5

 من أخواتها، وقد أشار تولذلك عد» إن« )7(حرف ينصب االسم و يرفع الخبر مثل

التوقع : ومعناه عند المبرد، )8(»لعل وعسى طمع وإشفاقو «:سيبويه إلى معناه قائال

ترجى المحبوب و الطمع في حصوله، والتخوف من حصول : ، أي)9(أومخوف لمرجو

  .)10(»المكروه مستقبال

وقع، ولذلك الرجاء واإلشفاق والت: ولم يخرج معناها عند النحاة عن معاني

، عكس )11(وتختص باالستعمال في األمر الممكن، »حروف الترجي «وضعوها ضمن

  . أو ما في حصوله عسر،ا ال طمع في حصولهمالتي تستعمل في» ليت«

  :في السبع الطوال على أنماط لغوية مختلفة تمثلت فيما يأتي» لعل«و قد وردت 

   اسمها ضمير Ûلƴل  :النمƯ األول 

                                                            
  .13 سورة البقرة ، آية )1(
  .12:آية ، نفسها  )2(
             .157ورة النساء، آية س) 3(
  .385، ص ابن هشام، المغنى :  انظر )4(
  .المرجع نفسه  )5(
  .386 ص  المرجع نفسه، )6(
     .377 ص  المغني، )7(
    .233، ص 4 سيبويه ، كتاب ، ج )8(
  .108، ص 4المقتضب ج: المبرد   )9(
  .379المغنى، ص : انظر  )10(
  .379المغنى، ص : انظر  )11(
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ي جميعها ضميرا  ف»لعل«في أكثر من عشرين آية، جاء اسم ورد هذا النمط 

، و للغائب الجمع، أما خبرها فهو جملة فعلية مضارعية دائما،  الجمعمتصال للمخاطب

كان الفعل ، ورجاء حصول شيء ما مستقبال: هو» لعل« ألن المدلول اللغوي لجملة

وإليكم بيان التراكيب  .ىالجملة مبنيا للمعلوم تارة و للمجهول تارة أخرفي المضارع 

  :اللغوية المختلفة لهذا النمط

  ة يƢبرها جمǂة مضارع اسمها ضمير الجمƲ المƢاÛƒƯ لƴلÛĆ :الفرع األول

  :لمن ذلك قوله عز وج هذا التركيب وردت فيه آيات كثيرة،

  .)1()َوِإْذ آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َواْلُفْرَقاَن َلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَن(-
  .)2() َبَعْثَناُآْم ِمْن َبْعِد َمْوِتُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَنُثمَّ(-
  .)3()َواْذُآُروا َما ِفيِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن(-
  .)4()َوُيِريُكْم آَياِتِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن(-
  .)5() َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَنَياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا َواتَُّقوا اللََّه(-
  .)6()َذِلُكْم َوصَّاُآْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتَذآَُّروَن(-

  

  : التحǂيل

هو الجملة    الضمير المتصل بها، وخبرها:هو في اآليات الست» لعل «فاسم

  .المضارعية بعده، و قد بني المضارع فيها للمعلوم

  .Ûƒ و Ƣبرها مضارع مبني لǂمجهول اسمها ضمير الجمƲ المƢاÛƯلƴل  :الفرع الƙاني

  :نادر قليل االستعمال، و منه قوله تعالى

   .)7()َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوَأنِصُتوا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن(-
  : التحǂيل

وهو جملة مضارعية، المضارع فيها مبني للمجهول، وذلك » ترحمون «فالخبر هو

،  الفواصل فيها فاصلة متحدة في صيغتها ونغمها مع صيغة ونغملجعل هذه اآلية ذات
                                                            

  .53:آية  سورة البقرة،)1(
  .56: نفسها، آية)2(
  .63آية  نفسها،)3(
  .73آية  نفسها،)4(
  .200:  سورة آل عمران، آية )5(
  .152:، آية  سورة األنعام)6(
  .204:   سورة األعراف، آية)7(
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تحقيقا للتنغيم ) ن+و( اآليات السابقة عليها، والتي كانت جميع فواصلها مؤلفة من

 إلثارة النفس والوجدان ، سائر سوره فيالصوتي، الذي كثيرا ما استعمله القرآن و اعتمده

  .ا ينبغي اإلعراض عنهو دفعها إلى فعل ما يجب فعله أو اإلعراض عم

  لƴلÛ اسمها ضمير الجمƲ الƸاÛƒƏو Ƣبرها جمǂة ǂƴƺية   :الفرع الƙالث

  :هذا التركيب اللغوي أقل شيوعا و استعماال من الفرع السابق، و منه قوله تعالى

َوْجَه النََّهاِر َواْآُفُروا َوَقاَلْت َطاِئَفٌة ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب آِمُنوا ِبالَِّذي ُأْنِزَل َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا (-
   .)1()آِخَرُه َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن

   .)2()َلْيَس َلُهْم ِمْن ُدوِنِه َوِليٌّ َوَلا َشِفيٌع َلَعلَُّهْم َيتَُّقوَن(-
  .)3()انُظْر َآْيَف ُنَصرُِّف اْلآَياِت َلَعلَُّهْم َيْفَقُهوَن(- 
  .)4()َساِبِهْم ِمْن َشْيٍء َوَلِكْن ِذْآَرى َلَعلَُّهْم َيتَُّقوَنَوَما َعَلى الَِّذيَن َيتَُّقوَن ِمْن ِح(- 

                                                            
  .72  سورة آل عمران، آية )1(
  .51  سورة األنعام، آية،)2(
  .65:   نفسها، آية)3(
  .69:   نفسها، آية)4(
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  .)1()َلَعلَُّهْم ِبِلَقاِء َربِِّهْم ُيْؤِمُنوَن(- 
  .)2()َذِلَك ِمْن آَياِت اللَِّه َلَعلَُّهْم َيذَّآَُّروَن(- 

  : التحǂيل

 جملة  في اآليات جميعا ضمير للجمع الغائب، وخبرها جاء»اسم لعل«وواضح أن 

فعلية مضارعية، ولم أقف في السبع الطوال على شواهد لها بالنسبة لكل من االسم 

  .الظاهر، و الضمير المفرد إطالقا

وعدم اقتربها تارة   بالواو تارة،»لعل«و المالحظ في هذه الشواهد و فيما عداها، اقتران 

 أن : هوينغلمأخرى، وتفسير ذلك عند المحققين من النحاة أمثال ابن هشام صاحب ا

  .)3(بدونه  يجوز استعمالها بالواو و»لعل«

6-  Ɩلي  

طلب الشيء المحبوب الذي ال يتوقع حدوثه وال : في التمني و هو -أصال -حرف يستعمل

  .)4(يطمع في حصوله، و يستعمل قليال في طلب المحبوب الممكن الحدوث

 ،)5(»… تتمناه في الحال»ليت«ت في نوأ.. «:على أن يكون الطلب في الحال، قال سيبويه

مل لرجاء توقع و حدوث شيء ما في الحال أو عتسالتي ت» لعل« على عكس أختها

  .المستقبل

في السبع الطوال نادرة جدا، حيث كانت » ليت« واآليات الكريمة التي وردت في

آية واحدة فقط، جاء اسمها فيها ضميرا متصال للمتكلم المفرد، وخبرها جملة فعلية 

  :فعلها ناسƣ، و اآلية هي قوله عز وجلماضية، 

  .)6()َياَلْيَتِني ُآنُت َمَعُهْم َفَأُفوَز َفْوًزا َعِظيًما(-

  : التحǂيل

ال بمعنى الذي قرره –» التمني«في هذه اآلية الكريمة أفادت » ليت«ال ريب أن 

غيره الحث و التحريض من قبل المتكلم في اآلية، ل: وإنما هو بمعنى –النحاة و البالغون
                                                            

  .154  نفسها، آية )1(
  .26:   سورة األعراف، آية)2(
  .385 انظر المغنى،ص )3(
  .376-375:غنى، صمال:   انظر)4(
   .2/148  سيبويه )5(
  .73  سورة النساء، آية )6(
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 على القيام بالجهاد و ممارسته رجاء الظفر و الفوز باألجر العظيم، الذي فاته ،من الناس

 و ال ،در منه، فتخلف عنه نادما عن التخلف أشد الندمبهو بسبب التقصير و التفريط الذي 

كل مسلم القيام به متى وجب و توفرت  شك أن الجهاد أمر ممكن الممارسة و يرجو

  ).1(أن النحاة أجمعوا على جواز استعمال ليت، قليال في طلب الشيء الممكن علما ب.أسبابه

                                                            
   .376-375: المغنى، ص:  انظر )1(
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  Ƣبر األحرف الناسƢة

 وهو أقل شيوعا من خبر المبتدأ،  إليكم جدوال  فيما منها في السبع الطوال من 

  : ذلك

  

- 164- 158-156-153-145-130- 74-71-61-32- 25- 14-2 :البƾرة
165 -167 -173 -176-182-193-194-197 -203 -229 -230-
233 -234 -235 -236-240-248-249-252 -256 - 286. 

  .Ɔ:  9-12 -25 -49-73-77-78 -87 -154 -160 -186 -190-199ل عمران
-145-140- 139- 138- 131-128-114-101-87-72-24  :النساء

157 -170.  
  .109-107-106-82-53- 52- 45-36-22-12  :الماƏدة
ǃاƴ163-162-115-99-59-58- 57- 34-19-17-12  :األن.  

  .186-128-114-113-21-15-13  :األعراف
  .66- 48-46-41-19- 14- 12-7  :األنفال

  

  :ولعل أبرز وأهم ما يتسم به شبه الجملة في هذه المسألة ما يأتي  

  وقوعه جارا ومجرور - 1

 وقوعه ظرفا  - 2

 تقدمه على االسم وجوبا،وتأخره عنه وجوبا  - 3

 تعدده - 4

 .وقوعه تابعا  - 5

 Ɩيل هذه السماǂتح  

و يكاد يستولي على ما في التنزيل ما في هذه المسألة، إال  : ا و مجروراوقوعه جار) 1(

  :في مواضع قليلة جدا، و منه قوله تعالى

  .)1()َوَبشِّْر الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر(-
  .  )2()...ْمَفِإنَّ َلُكْم َما َسَأْلُت...(-
  .)3()ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اللَِّه(-

                                                            
  .25: آية : سورة البقرة )1(
  61:  نفسها )2(
  158:  نفسها )3(
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  :و منه في السبع الطوال مواضع قليلة، من ذلك قوله تعالى : وقوعه ưرƺا) 2(

  . )1()َقاُلوا ِإنَّا َمَعُكْم ِإنََّما َنْحُن ُمْسَتْهِزُئوَن(-
  .)2()ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّاِبِريَن(-
  .)3()ْو َأنَّ ِعنِدي َما َتْسَتْعِجُلوَن ِبِه َلُقِضَي اْلَأْمُر َبْيِني َوَبْيَنُكْم َواللَُّه َأْعَلُم ِبالظَّاِلِميَنُقْل َل (-
ومن ذلك اقتران االسم بالم االبتداء، : تƾدمه عǍǂ االسǃ وجوباÛ و تƢƉره وجوبا) 3(

  : ومنه قوله تعالى

  .)4()َأْرِض َواْخِتَلاِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َلآَياٍت ِلُأوِلي اْلَأْلَباِبِإنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواْل(-
  .)5()َوِإنَّ ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلَمْن ُيْؤِمُن ِباللَِّه(-
  .)6()َوِإنَّ ِمْنُكْم َلَمْن َلُيَبطَِّئنَّ(-

  :ومن ذلك كون االسم نكرة، كقوله تعالى

  .)7()ا َلْو َأنَّ َلَنا َآرًَّة َفَنَتَبرََّأ ِمْنُهْم َآَما َتَبرَُّءوا ِمنَّاَوَقاَل الَِّذيَن اتََّبُعو( -
  .)8()َذِلَك ِبَأنَّ ِمْنُهْم ِقسِّيِسيَن َوُرْهَباًنا َوَأنَُّهْم َلا َيْسَتْكِبُروَن( -
  .)9()َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكْم َضْعًفا( -

   

                                                            
  14:  سورة البقرة، آية )1(
  .153:  نفسها، آية )2(
  .58: األنعام، آية )3(
  .190: آل عمران، آية )4(
  .199:آل عمران، آية  )5(
  .72:آية سورة النساء،  )6(
  .167: سورة البقرة، آية )7(
  .82: سورة المائدة، آية )8(
  .66: سورة األنفال، آية )9(
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  :الى ومن تأخره وجوبا اقترانه بالالم، ومنه قوله تع

  .)1()َوِإنَُّه ِفي اْلآِخَرِة َلِمْن الصَّاِلِحيَن(-
  .)2()َوِإنَّ الَِّذيَن اْخَتَلُفوا ِفي اْلِكَتاِب َلِفي ِشَقاٍق َبِعيٍد(-
  .)3()…ِإنَُّهْم َلَمَعُكْم(-
   تƴدده -)4(

، أن في جواز تعدده خبر هذه األحرف خالفا، و ذكر أبو حيان، )4(صرƟ السيوطي

Ɵمن مذهب سيبويه المنع، وهو الذي يقتضيه القياس عنده ألنها عملت تشبيها أن الذي يلو 

ونحن ال نتفق مع أبي حيان و غيره من المانعين، ألن . بالفعل، و الفعل ال يأخذ مرفوعين

  :في التنزيل مواضع محمولة على ذلك، من ذلك قوله تعالى

-)ńمŃهŮنćأ ńوŽوا لŋدłوłي Ńابłزńحćأƅال ĉتċأłي ńنĉإłوńمſكĉائłبƅنćأ ńنłع łونſلćأńسłي ĉابłرńعćأƅي الĉف łونŃادł5() ب(.  

  : التحǂيل

، و يجوز أن يكون في موضع نصب »أنŇ«خبر ثان لù«في األعراب « : فقوله

  .)6(»بادون«على الحال من الضمير في 

  :وقوله تعالى
  .)7()َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم…َلِمْن اْلُمْرَسِليَن (-

  : التحǂيل

على صراط «: في محل رفع على أنه خبر إنŇ، وقوله» لمن المرسلين«: هفقول

في موضع الخبر الثاني، ويجوز أن يكون في موضع الحال من الضمير في » مستقيم

  .)8(»المرسلين«الخبر، أومن الضمير في 
  : وقوعه تابƴا-)5(

  : تعالى، و منه قوله»إن المتقين في مقام أمين» ومنه قوله تعالى: من ذلك البدل

  . )1()ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن…ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي َمَقاٍم َأِميٍن(-
                                                            

  .130:سورة البقرة، آية )1(
  .176:سورة البقرة، آية )2(
  .53:سورة المائدة، آية )3(
  .157، ص2همع الهوامعج:السيوطي: انظر )4(
  .20: سورة األحزاب، آية )5(
  .2/266 البيان في غريب إعراب القرآن، :ابن األنباري: انظر )6(
  .4-3: سورة يس، آية )7(
، واألنباري، 342، ص7البحر المحيط، ج: ، وأبو حيان األندلسي184، ص 2المرجع نفسه، ج: األنباري:  أنظر )8(
  .298، ص 2ج
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  : التحǂيل

مقام أمين، والعامل معاد، ويجوز أن :(بدل من قوله) في جنات و عيون:( قوله

  .)2(يكون في موضع الحال من الضمير المستتر في الخبر

  :ومنه

  .  )3()ِفي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدٍر…ٍرِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي َجنَّاٍت َوَنَه(-
  : التحǂيل

  .،  و العامل معاد»في جنات و نهر«:بدل من قوله» في مقعد صدق«: قوله

                                                                                                                                                                                          
  .52-51: سورة الدخان، آية )1(
  .19-2/11البيان في إعراب القرآن، :  انظر )2(
  .55- 54: قمر، آية سورة ال )3(
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  : تمهيøøøد

التوكيد من المعاني واألحوال التي تعرض للجملة االسمية والفعلية على حد         

سواء، وهو معنى شائع كثير الترداد على األلسنة وتستخدم فيه أدوات خاصة تدخل على 

الجملة فتسبƸ عليها معنى خاصا غير مستفاد منها وال هي دالة عليه إال عندما تتألف مع 

  .ألدوات فتصبح أسلوبا معينا من أساليب التعبيرإحدى تلك ا

وقبل أن أعرض أنماط الجملة االسمية المؤكدة الواردة في السبع الطوال، ينبغي أن 

  : أشير إشارة موجزة عجلى إلى 

  .مفهوم التوكيد، والغرض منه، وطرقه، وأدواته -

المخاطب يراد به تثبيت معنى المسند إلى المسند إليه في نفس : التوكيد  -

وتقويته، والغرض منه إزالة ما كان أو ما يكون قد علق في نفس المخاطب من ريب 

  .وشك في نسبة ذلك الخبر إلى المخبر عنه

ويكون تقبل المخاطب للخبر حسب الحالة التي يكون عليها، فإن كان خالي الذهن 

  .من الحكم والتردد في قبوله فال يحتاج إلى مؤكدات الحكم

 مترددا فيه، فإنه يمكن إلقاء الكالم إليه مؤكدا بمؤكد واحد أول مرة، أما إذا كان

  .وإذا كان منكرا للحكم، لزم إلقاء الكالم إليه مؤكدا على قدر اإلنكار

ا على حال ودرجة قبول المخاطب لنسبة الخبر، قسم البالغيون الخبر سوتأسي

  :  ثالثة أقسام » اإلسناد الخبري«

محمد ليس «، » محمد قائم«: ن خاليا من مؤكدات الخبر، نحووهو ما كا: ابتداƏي -أ

وهذا ما سبق بحثه ودراسته تحت عنوان الجملة الخبرية المثبتة والجملة الخبرية .» قائما

  .المنفية

ƒ- بيǂƯوهو الخبر المشتمل على مؤكد واحد، نحو : و : »Ňمحمدا قائمإن  «.  

  .)1(لقائم إن محمدا:  مؤكد واحد، نحو وهو الخبر المشتمل على أكثر من: وإنكاري  -ج

                                                            
 .171-170ص، مفتاƟ العلوم :السكاكي ، و19شرƟ التلخيص، ص : ، الخطيب القزويني أنظر)1(
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والقسمان األخيران، هما اللذان سنعالجهما في هذا الفصل في ظل التمثيل والتحليل 

  .بحول اهللا وعونه

Ňكيد في العربية صورا تعبيرية مختلفة، باألداة تارة، وبغيرها طورا، أ للتهذا وأن

وطبقا لمقتضيات المقام وتختلف تلك الصور شدة وضعفا، وتستعمل قدر الحاجة، 

  .ومتطلبات ظروف المخاطب

  : التوكيد باألداة -1

ومعلوم أن هناك طائفة من أدوات التوكيد في العربية، بعضها خاص باالسم، 

وإنما يعني منها ما هو خاص باألسماء أو صالح ، وبعضها بالفعل، وبعضها مشترك بينهما

  .لتأكيد الجملة االسمية بها

وهي أداة لتأكيد النسبة في الجمل، وال تتصل إال بالمسند :  باألسماءÛ وهي Ƣاصةإنņ: أوال

إليه، ولكن يكثر مجيء الجار والمجرور أو الظرف بعدها مباشرة، وهذه عادة لغوية 

صدر الجملة دائما، ووظيفتها تثبيت معنى الجملة في ذهن ) إنŇ(عليها العربية، ولùدرجت 

ومعتقدا خالف ما شاكا  كان طلبه أشد، بأن كان المخاطب حينما يكون طالبا لذلك، فإذا

Žكان قائما في نفس المتكلم، قŇوłيƅت) Ňبمؤكد آخر، هو الالم وحدها أو الالم ولفظ القسم) إن.  

والقصر صورة توكيدية تعتمد لتوكيد Û » إال « و» ما« و » إنما«: أداتا الƾصر : ƙانيا

  : هما الجملة اسمية كانت أو فعلية وتتألف من أداتين 

  .» إال«  و » ما«  -ƒ       إنما -أ

 Ǎمؤلفة من : األول »Ňالزائدة، وصلت إحداهما باألخرى فنزلتا » ما«  و » إن 

التي : ، أي » ما الكافة«   هذه هي التي  سماها النحاة بù » ما«منزلة الكلمة الواحدة، و

  ).العمل( ومنعتها من » إنŇ« كفت 

ها ي تؤد» إنŇ« تغير في الوظيفة التي كانت ونجم عن هذا االتصال والمالزمة

حيث تغيرت داللتها تلك، إلى الداللة على التوكيد ) التوكيد العادي الخفيف للجملة(منفردة 

  .الشديد القوي المشهور بالتوكيد القصري، كما سنرى



  الجملة االسمية المؤآدة  الفصل  الرابع                                                                  

  211

فجعلت ،  حصل فيها من الوصل ما حصل في األولى» ما وإال« : والƙانية 

:  كلمة واحدة لتوكيد الجملة توكيدا قصريا شديدا يراد به » إال« لنافية و  ا» ما« الكلمتان 

  .قصر المسند على المسند إليه أو العكس كما سيتضح بعد حين

  : والتوكيد القصري هذا يتألف من ثالثة أركان 

  ).ما وإال(أو ) إنما(: أداة القصر  - 1

  .المقصور - 2

  .عليه المقصور - 3

ومتى كان  . مباشرة» إال«  يكون بعد –» وإالما «-  عند القصر بù –والمقصور 

؛ قصر الموصوف على الصفة، وإن كان المقصور » القصر«المقصور اسما، سمي 

  .…)1(صفة، سمي القصر؛ قصر صفة على الموصوف

وفيما يلي عرض ألهم أنماط الجملة االسمية المؤكدة الواردة في السبع الطوال، 

، وعلى القصر تارة أخرى، مع التمثيل والتحليل  تارة» إنŇ«معتمدا في توكيدها على 

  .الموجز المركز لكل نمط من أنماط القسمين

   » إنņ« التوكيد باألداة : الƾسǃ األول 

في السبع الطوال وإليكم أهم األنماط » إن«وقد شاع توكيد الجملة االسمية باألداة 

  .التي رصدت مشفوعة بالفروع التابعة لكل نمط

  » إنņ«جمǂة اسمية مƊكدة باألداة : النمƯ األول 

، ألنها فيه داخلة على التركيب األساسي للجملة المؤكدة بأنŇ، هذا النمطويعد 

المبتدأ معرفة والخبر نكرة، وهو ما سماه النحاة «: الصورة األساسية للجملة االسمية وهي

  : التي  يتألف منها هذا النمط هي التالية ) الصور(والفروع  .» أصل الكالم

                                                            
المعاني « بأقسامه، وأنواعه وطرقه، فقد أشبعه علما »  القصر«  ويتعين الرجوع إلى علم المعاني، للوقوف على )1(

 . والسيما عبد القاهر الجرجاني في دالئل اإلعجاز» بحثا واستقصاء
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  ).Ƣ)2برها مفرد مكرر + اسمها + إن : الفرع األول  -

  : ورد على هذا التركيب طائفة من اآليات، منها قوله عز وجل 

  .)1()ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم( -

  : التحǂيل

الجملة االسمية، وتالها اسمها، وهو لفظ الجاللة، ثم  » إنņ« تصدرت أداة التوكيد 

  .مشتقا داال على المبالغة وهو مكرر مرتين من غير عطفخبرها الذي ورد وصفا 

 مثبتة له صفتين من » الذي هو اهللا« أكدت نسبة الخبر إلى المبتدأ  » إنņ« واألداة 

المغفرة والرحمة الكثيرتان، إثباتا مطلقا مستمرا ال يكاد يتغير على مر : صفاته، وهما 

وتم توكيد . ان ال تفارقان الذات اإللهيةالزمان، بمعنى أن الرحمة والمغفرة صفتان الزمت

وحدها، وهذا التوكيد الوحداني يسمى التوكيد االستحساني  » إنņ«النسبة بأداة واحدة هي 

، وذلك عندما يكون لدى المخاطب وفي ذهنه شك )2(من الدرجة األولى عند علماء المعاني

وعلى …و غير ثابتأهو شيء حاصل ثابت أ: بسيط في مدلول الجملة التي خوطب بها 

، 199، 182، 181، 115:( من سورة البقرةاألخرىاآليات منوال هذه اآلية الكريمة 

  .ألنها جميعا تراكيب مطابقة لتركيب اآلية التي مثلنا بها) 220

  Ƣبر ) + مضاف(جار ومجرور + اسمها + إنņ : الفرع الƙاني 

  : ومثله قوله عز وجل 

  .)3()ٍء َقِدیٌرِإنَّ اللََّه َعَلى ُآلِّ َشْي(-

  : التحǂيل 

الفرق بين هذه الجملة وسابقتها هي أنها خصصت بشبه جملة جار ومجرور 

وقد فصل بين ركني اإلسناد، ورتبته بعد المسند، وحصل التقديم هنا ) مضاف(

  .لالختصاص، وتأخير المسند يحسن في مواقع الفاصلة

  . للشرط السابق المذكور قبلهاأكدت مضمون الجملة، مفيدة التعليل » إنņ« واألداة 

                                                            
 .173:  سورة البقرة )1(
 .243دالئل اإلعجاز، ص :  انظر )2(
 .20رة  البق)3(
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وهي  من سورة البقرة )237، 148، 110، 109(: وبقية شواهد هذا الفرع في اآليات

  .مطابقة في تراكيبها لتركيب هذه اآلية مطابقة تامة، وكونها  مثلها تعليال لما سبق

  ).نكرة موصوف(Ƣبرها + جار ومجرور + اسمها + إنņ : الفرع الƙالث 

  : الى ومثله قوله تع

  .)1()َوَلا َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن(-

  : التحǂيل

نه ضمير متصل، ، ألتالها اسمها ملتصقا بها » إنņ« بنيت هذه الجملة بأداة توكيد 

ùوالجملة برمتها تعليل لجملة النهي »مبين«ثم خبرها وهو مفرد نكرة موصوف ب 

  .االمتقدمة عليه

 Ʋالفرع الراب : ņبرها + … اسمها+ إنƢ)مضاف) جار ومجرور.  

  : ومثله قولها تعالى 

  .)2()ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اللَِّه(-

  : التحǂيل 

أعقبها اسمها المعرف بأل، والذي تعدد بالعطف،  » إنņ«تصدرت الجملة أداة توكيد 

مضاف إلى لفظ الجاللة، وهذا ) جرورمجار و(ة ثم جاء خبرها المؤلف من شبه الجمل

:  أي -  تعظيم المضاف إليه واإلعالء من شأنه ومنزلته- النوع من اإلضافة تفيد لغويا

  .تعظيم الصفا والمروة بإضافتها إلى اهللا

 ƧامƢالفرع ال : ņبرها + اسمها + إنƢ)يةǂƴƺ ةǂجم (  

  : ورد عليه قوله تعالى 

  .)1()لتَّوَّاِبيَن َوُیِحبُّ اْلُمَتَطهِِّریَنِإنَّ اللََّه ُیِحبُّ ا(-
  : التحǂيل 

واسمها، وخبرها وهو جملة فعلية مكررة ) إنŇ(تألفت هذه الجملة من أداة توكيد 

تركيبا ووظيفيا، بحيث تؤدي الثانية وظيفة : بالعطف بالواو، لربط الجملتين ربطا محددا 

  .األولى من غير اختالل بناء الجملة

                                                            
 .168:  نفسها)1(
 .158:  نفسه)2(
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التوكيد : المؤكدة للجملة تأكيدا من الدرجة األولى وهو » إنņ«ي واألداة ه

  .االستحساني الذي ألمعنا إليه آنفا، وهي بمثابة التعليل للجملة المتقدمة عليها

 Ƨالفرع الساد :ņة(اسمها +إنǂموصول جم+(ة اعتراضيةǂبرها +جمƢ) ةǂجم

   ).ǂƴƺية

  : ورد عليه قوله تعالى  

  .)2()ُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم َأَأنَذْرَتُهْم َأْم َلْم ُتنِذْرُهْم َلا ُیْؤِمُنوَنِإنَّ الَِّذیَن َآَف(-

  :التحǂيل

وهو جملة -»  الذين كفروا«تالها اسمها  » إنņ«تألفت الجملة هنا من أداة توكيد 

 وما بينهما اعتراض، والجملة االعتراضية مؤلفة من » ال يؤمنون« ثم خبرها -موصولية

يدل على التكافؤ بين شيئين، وجار ومجرور، ثم همزة التسوية أعقبها المعادل وهو ) سواء(

  ).لم تنذرهم( ثم المعادل الثاني » عاطفة«  المتصلة » أم« ثم » نذرتهمأ« األول 

ال بد منه في العربية بالنظر إلى البنية الظاهرية السطحية للجملة، أما الترتيب وهذا 

  : تبيانه كمايلي البنية العميقة للجملة فيمكن 

أنذرتهم أم « خبر و» سواء« على اعتبار أن … إنذارك إياهم وعدم إنذارك سواء 

  ، بمصùùدرألن الهمزة تفيد التسوية وتنسبك مع ما بعدها ، في موضع المبتدأ» لم تنذرهم

سواء إنذارك وعدم :  أو فاعال سد مسد الخبر أي -كما أشرنا–يصح أن يكون مبتدأ 

 كما يسند الفعل ألنه مقدر ومجعول بمعنى االستواء، » سواء«إسناد إنذارك، وصح 

إن الذين كفروا يستوي «: وعندئذ يكون التقدير . )3(فوصف بها كما يوصف بالمصادر

  .»عندهم إنذارك لهم وعدم إنذارك

  ) جمǂة منفية(Ƣبرها + اسمها + إنņ : السابƲالفرع 

  : ومثله قوله تعالى 

  .)4()َیْسَتْحِيي َأْن َیْضِرَب َمَثًلا َما َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَهاِإنَّ اللََّه َلا (-

                                                                                                                                                                                          
 .222:  نفسها)1(
 .6:سورة البقرة، آية )2(
، 3، ط1985، التفسير الكبير، دار الفكر، بيروت، )ه604ù- 544محمد بن عمر بن الحسين (  أنظر الرازي )3(

 للنشر، تونس، المؤسسة ، التحرير والتنوير، الدار التونسية)محمد الطاهر(ابن عاشور : ، وانظر40-39، ص 1المجلد
 .248-247، ص 1، ج1984الوطنية للكتاب، الجزائر، 

  .26:  البقرة )4(
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  : التحǂيل 

واسمها وخبرها الذي ورد جملة مضارعة منفية ) إنŇ(تكونت الجملة من أداة توكيد 

 ùوفاعلها ضمير مستتر عائد إلى اسم » ال«ب»ņوالجملة المصدرية مفعول به للفعل » إن ،

بهامية تتصل ا » ما« و » ضرب« مفعول به لù » مثال» ويخشى ، :  أي » يستحي« 

… تنويع أو تفخيم أو تحقير:  من » حسب المقام«بالنكرة فتؤكد معناها المراد بها 

؛ »فما فوقها معطوف على بعوضة« و» ما« بدل أو عطف بيان أو صفة لù » بعوضة«و

  .)1 (أي ما هو أشد من البعوضة في الحقارة وما هو أكبر حجما

إنŇ اهللا ال يستحي أن يضرب البعوضة مثال؛ بل يضرب مثال بما : معنى الجملة و

 اأفادت توكيد مضمون النفي المتعلق بالخبر توكيد » إنņ«واألداة  .هو أضخم منها وأحقر

يرد ويبطل توهم الذين أنكروا ضرب المثل بالبعوض أو الذباب أو العنكبوت في القرآن، 

بيان أن ما استنكره الكافرون من تمثيل اهللا في كالمه : و والمعنى الجوهري للتركيب ه

بالمحقرات من األشياء  أمر ال ينبغي في الحقيقة استغرابه والنفور منه من جهة التمثيل 

والمتصل له، إن كان عظيما كان المتمثل به كذلك، وإن كان حقيرا كان المتمثل به 

  .)2(مثله

  .صفة مكررة) + موصوف(Ƣبرها + اسمها + إنņ : الƙامنالفرع 

  : مثله قوله تعالى 

  .)1()َقاَل ِإنَُّه َیُقوُل ِإنََّها َبَقَرٌة َلا َفاِرٌض َوَلا ِبْكٌر َعَواٌن َبْيَن َذِلَك( -
  : التحǂيل 

، ومقول اهللا عز وجل؛ ألن المخاطبين » موسى«أكدت هنا مقول  » إنņ« األداة 

بيد أن الفائدة ال  » إنņ« مي الظاهري خبر  في التركيب الكال» بقرة«و .منكرون معاندون

، ولذلك احتيج إلى الوصف الذي » أنها« تتم به لكونه معلوما بمدلول الضمير في قولها 

  .…» ال فارض  وال بكر« : به تحصل الفائدة من الكالم وهو قوله 

ال «؛ فالصفة األولى » ال«  لنفي الصفة وهذا من خصائص » ال« وتكررت 

عوان بين «  على حين أن الصفة الثالثة » وال بكر« فية ومثلها الصفة الثانية  من» فارض

                                                            
 .362، ص1ج ،والتنويرالتحرير : ابن عاشور )1(
 .المرجع نفسه )2(
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 ؛»صغيرة« وال بكرا » مسنة« ليست فارضا ؛إنها بقرة عوان: ، كانت مثبتة أي » ذلك

والجملة أفادت بيانا وتوضيحا كامال للصفات المطلوب توفرها في البقرة المطلوب 

  .)3 (..)إذ قتلتم نفساو(، أمال في معرفة القاتل )2(ذبحها

  ).جمǂة اسمية(Ƣبرها ) + جمǂة اسمية(حال ) + جمǂة موصولية(Ƣبرها + اسمها + إنņ : التاسƲ الفرع 

  : وردت عليه بضع آيات منها  قوله تعالى 

  .)4() خَالِدِینَ فِيهَانَكةِ وَالنَّاسِ َأجْمَعِيِإنَّ الَّذِینَ آََفُروا وَمَاُتوا َوهُمْ آُفَّارٌ ُأوْلَِئكَ عَلَْيهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاِئ(-
  : التحǂيل 

المؤكدة، واسمها المتكون من موصول ارتبطت به » إنŇ«تألفت الجملة هنا من 

 جملة حالية مخصصة ربطتها » وهم كفار«جملتان فعليتان ماضيتان متعاطفتان، وقوله 

أولئك عليهم لعنة (سمية مركبة بما قبلها الواو والضمير، أما خبرها فتألف من جملة ا

ة الخبر، لمعطوفان على المضاف إليه في جم) والمالئكة والناس(وقوله ) …اهللا

حال تفيد دوام وجودهم وإقامتهم األبدية في النار التي ) خالدين(توكيد و ) أجمعين(و

 استحقوها بسبب الكفر والثبات عليه حتى الموت، وأضمرت النار لكونها معلومة من جهة

  .)5(الشرع والدين، ولتفخيم شأنها وتهويلها

وواضح أن التوكيد في هذا النمط وما جاء على شاكلته توكيد استحساني من 

الدرجة األولى وهو مستباƟ لتقرير معنى الجملة في نفس المخاطب الذي يظن أو يتوهم 

  .خالفه وعكسه

  )الجمǂة اسمية مƊكدة بمƊكدين: (النمƯ الƙاني 

رافقها مؤكد آخر، وقد مثلته » إنŇ«ملة اسمية مؤكدة باألداة فهو مؤلف من ج

  : الفروع اآلتية 

  ) 2: وصف مكرر (Ƣبرها + الǃ التوكيد + جار ومجرور + اسمها + إنņ : الفرع األول

  : مثله قوله تعالى 

                                                                                                                                                                                          
 .68: ، آيةالبقرةسورة  )1(
 . من السورة نفسها70-69 وتلحق بهذه اآلية اآليتان )2(
 .72 ، آيةالبقرةسورة  )3(
 .161: قرة  الب)4(
مدارك النزيل، وحقائق التأويل، هامƫ على تفسير الخازن، المطبعة ): أبو البركات عبد اهللا بن أحمد( النسفي أنظر)5(

 .104، ص 1الخيرية، ج
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  .)1()ِإنَّ اللََّه ِبالنَّاِس َلَرُءوٌف َرِحيٌم( -
  : التحǂيل 

 المتصدرة للجملة االسمية، » إنŇ«األولى : أداتان أسهم في توكيد هذه الجملة 

حتى ال يجتمع – » لرؤوف« زحزحت أو زحلقت إلى الخبر » الم االبتداء«والثانية 

الجار « أعقبه خبر ثان دون عطف ورتبة المخصص - مؤكدان على توكيد شيء واحد

 »  والخبراالسم«التأخير بعد الخبر، وقد فصل بين ركني الجملة » والمجرور بالناس

، والتوكيد بأداتين ال شك أنه أشد وأقوى من التوكيد بأداة واحدة، …حفاظا على الفاصلة

وفائدة هذا التوكيد المضاعف األداة، هي دفع إنكار من ينكر مضمون الجملة، وواضح أن 

  .هذه الجملة واردة على وجه التعليل للجملة المنفية المتقدمة عليها

من ) 252، 243، 149، 143، 45(صدد هذا الفرع هي وباقي اآليات الكريمة ب

  .سورة البقرة

                                                            
 .143: ، آيةالبقرةسورة  )1(
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  ).جار ومجرور(Ƣبر شبه جمǂة + الǃ التوكيد + جار ومجرور + اسمها + إنņ : الفرع الƙاني

  : ومثله قوله تعالى 
  .)1()َوِإنَُّه ِفي اْلآِخَرِة َلِمْن الصَّاِلِحيَن(-

  :التحǂيل

 جار » في اآلخرة«  وخبرها » إبراهيم«ى  ضمير متصل بها عائدة عل» إنŇ«اسم 

 للحفاظ –في مثل هذا السياق–ومجرور، اتصل به ال التوكيد، وتقديم الجار والمجرور 

  .على الفاصلة التي درجت عليها اآلي السابقة

  .من الصالحين في الدنيا واآلخرة» إبراهيم« ومعلوم أن 

Ƣبرها جمǂة ǂƴƺية +  التوكيد الǃ) + ةيجمǂة موصول(اسمها + إنņ : الفرع الƙالث 

  : وقد مثل هذا الفرع قوله تعالى  Û ةيمضارع

  .)2()َوِإنَّ الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َلَيْعَلُموَن َأنَُّه اْلَحقُّ ِمْن َربِِّهْم (-
  :التحǂيøøل

ورد جملة موصولية ارتبطت به جملة فعلية، وخبرها جملة فعلية » إنŇ«اسم 

مفعول به للجملة الفعلية ) …انه الحق (:م التوكيد، وقولهمضارعية تصدرها ال

 وتم هذا التوكيد في الزمن » الم التوكيد+إنŇ«وقد أكدت الجملة هنا بأداتين ).…ليعلمون(

ألن القوم المخاطبين أنكروا على المسلمين استقبالهم ) يعلمون(الحاضر الذي دل عليه 

ن هم على علم تام بهذا االستقبال الذي هو  وهؤالء المنكرو–الكعبة وقت أداء صلواتهم 

  .أمر وشيء وأنزله اهللا على المسلمين وأمرهم به، فهو حق وواجب

Ʋالفرع الراب : ņبرها جار ومجرور + إنƢ + التوكيد ǃر + الƢƊة موصول(اسمها مǂةيجم.(  

  : وردت عليه طائفة من اآليات ومنها قوله تعالى 

  .)3()ِب َلَمْن ُیْؤِمُن ِباللَِّه َوَما ُأْنِزَل ِإَلْيُكْم َوَما ُأْنِزَل ِإَلْيِهْمَوِإنَّ ِمْن َأْهِل اْلِكَتا( -
  .)4()َوِإنَّ ِمْنُكْم َلَمْن َلُيَبطَِّئنَّ(-

                                                            
 .130: سورة البقرة، آية )1(
 .144: ، آية نفسها)2(
 .199 : ، آيةآل عمران)3(
 .72: ية، آالنساءسورة  )4(
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  : التحǂيøøل
جار ومجرور مضاف «وخبرها » إنŇ«تألفت الجملة األولى من أداة توكيد 

 واسمها » الم االبتداء«توكيد ثانية  فيه التبعيض، وأداة » من« ، وأفادت » ومضاف إليه

ال محل لها من اإلعراب »  إنŇ«مؤخر جملة موصولة مضارعة مصدرة بالالم وهي اسم 

  .كما هو معلوم عند النحاة

 على المسند تخلصا » لمن يؤمن باهللا«: وإنما قدم الخبر على االسم جملة موصولة 

وما قيل في  .أكثر ألفاظا من الخبرمن الثقل اللفظي في التركيب، ضرورة أن االسم كان 

 » الالم+إن «تحليل الجملة األولى يقال بحروفه في تحليل الثانية، وكلتاهما مؤكدة بأداتين

  : وهذا التوكيد المضاعف الشديد موجه إلى من أنكر مضمونها معتقدا 

- Ňوعلى  كافة ال يؤمنون باهللا، وال بما أنزل عليهم » اليهود والنصارى« أهل الكتاب أن

المسلمين، وأن كافة المسلمين جميعا يبطئون ويتثاقلون عن الجهاد عندما يدعون إليه 

وبعض ،  يؤمن باهللا–ال كلهم– بعض الكتابيين نŇإ: دفاعا عن اإلسالم ، والمعنى 

من المسلمين الضعيفي اإليمان يتثاقلون وال ، المدعوين للجهاد دفاعا عن اإلسالم

  .ستجابة بطيئة غير فورية وال سريعةيستجيبون لما دعوا إليه ا

 ƧامƢأداة توكيد : الفرع ال»ņبر + » إنƢ»التوكيد  +» جار ومجرور ǃال +ǃاالس.  

  : ومثله في قوله تعالى 

  .)1()ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواْلَأْرِض َواْخِتَلاِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َلآَیاٍت ِلُأوِلي اْلَأْلَباِب(-
  : التحǂيل 

تالها خبرها جار ومجرور، مضاف ومضاف » إنŇ«صدرت الجملة بأداة توكيد 

مؤكد ثان هو الالم، بإليه، وقد تكرر بالعطف بالواو، ثم اسمها مفردا نكرة مقرونا 

  .مؤلف من مضاف ومضاف إليه مثل الخبر، مخصصا بجار ومجرور

ه إلى منكري قدرة اهللا ألن الخطاب باآلية موج، وكان التوكيد هنا مضاعفا قويا شديدا

طوال ، عز وجل على خلق السماوات واألرض وما فيهما، وتدبير اختالف الليل والنهار

 -بتوكيد أشد وأقوى-  بعد اإلسهاب فيه وتطويله وبسطه وقصرا، فناسب أن يؤكد الخطاب

                                                            
 .190:  آل عمران )1(
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وذلك رجاء إقرار مضمون الخطاب وتثبيته بقوة في ذهن المخاطبين، والجملة هنا بمثابة 

  .برهان والدليل على قدرة اهللا على كل شيءال

  جمǂة اسمية مƊكدة بǘƙث مƊكداƖ : النمƯ الƙالث 

يسندها مؤكدان » إنŇ«هذا النمط يؤلف من جملة اسمية مؤكدة باألداة األساسية 

  .آخران هما الضمير وتعريف الخبر

  : ة وقد وردت بضع آيات، منها سبع جمل في سورة البقرة مثلتها الفروع التالي

  ) مƴرف بƉل(Ƣبرها + ضمير ƺصل + اسمها + إنņ : الفرع األول 

  : وقد مثله قوله تعالى 

  .)1()ُهَدى اللَِّه ُهَو اْلُهَدىُقْل إّن (-
  : التحǂيل 

ضمير +اسمها معرفة باإلضافة+» إنŇ«الجملة تألفت من أداة توكيد أساسية هذه بنية 

  .د ثالثخبرها معرف بùأل الجنسية وهو مؤك+فصل مؤكد

إلفادة معنى القصر وتحقيقه في ذهن ،  مؤكداتةوقد سيقت الجملة المؤكدة بثالث

 هو الهدى –المراد به دين اهللا الذي هو اإلسالم–أن هدى اهللا : المخاطب على معنى

الحقيقي وال هدى سواه، فاإلسالم هو وحده الهدى وال عبرة بما عداه من أنواع الهدى، 

 والمقصور عليه » هو الهدى: المقصور«. فة على موصوفقصر ص: والقصر هنا هو 

  .» ضمير الفصل«  وأداة القصر هو » هدى اهللا«هو 

  .» 2مƴرف بƉل مكرر  « Ƣبر+» ضمير« مƊكد +» ضمير « اسمها+إنņ: الفرع الƙاني 

  : وردت فيه بضع آيات في السبع منها قوله تعالى 

  .)2()ِإنََّك َأْنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم(-

  .)3()َفِإنََّك َأْنَت اْلَعِزیُز اْلَحِكيُم(-

                                                            
 .120:  البقرة )1(
 .32:  نفسها)2(
 .118: ، آيةالمائدةسورة  )3(
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  :التحǂيل 

 » أنت«والضمير المنفصل »  إنŇ«: التوكيد للجملة هنا كان بثالثة مؤكدات هي 

الداخلة على » أل«والثالث هو ، » اسم إنŇ الضمير المتصل بها«وقد أكد توكيد لفظيا 

العموم لجميع أفراد االسم الذي دخلت ، وأل الجنسية أفادت الشمول والعزيز الحكيمالخبر 

وتكرر الخبر، بدون عطف، وهو وصف مشتق في اآليتين، والتوكيد ، فردا فردا: عليه

اعتراف المالئكة –اهللا، والمراد به في الحقيقة : - في ظاهره للمخاطب-  ا موجهùùفيهم

عليه –يسى ، بتفرد اهللا عز وجل بالعلم والحكمة الكاملين، وإقرار ع-في اآلية األولى

 بتفرد اهللا تعالى واختصاصه في اآلية الثانية، بالعزة والحكمة التامين المطلقين، - السالم

  .أنه ال عليم وال حكيم وال عزيز وال حكيم، إال هو سبحانه وتعالى: على معنى 

، وباقي )1(هو قصر موصوف على صفة، من قبيل القصر الحقيقي: والقصر هنا 

  .من سورة البقرة) 129، 128، 127، 54، 37: (الفرع في اآليات الشواهد الكريمة لهذا 

 Ʋالراب Ưالنم :ƖكداƊة مƴربƉكدة بƊة اسمية مǂجم.  

إضافة أداة توكيد رابعة إلى األدوات : هذا النمط من أنماط التوكيد باألداة يتمثل في

ة تقرير وتثبيت السابقة األخرى، ألداء وظيفة التوكيد أداء كامال طبقا للمقام الخطابي، بغي

تقريرا تاما في ذهن المخاطب ووجدانه، أمال في دفعه إلى العمل بمعنى ، معنى الخطاب

  .إقباال أو إعراضا: الخطاب ومقتضاه 

تنبيه المخاطب :  أي » أال الدالة على التنبيه والعرض«واألداة المؤكدة الرابعة هي 

  .الذي أخبر بهودعوته إلى النظر والتفكير في حقيقة وعاقبة ا لشيء 

  .وقد ورد هذا النمط في السبع بقلة وعلى صورة واحدة مثلها

  : قوله تعالى 

  .)2()َأَلا ِإنَُّهْم ُهْم السَُّفَهاُء َوَلِكْن َلا َیْعَلُموَن(-

                                                            
، وأحسن كتاب وضع فيه هو، دالئل اإلعجاز لرئيس )القصر في علم المعاني( ال النسبي أو اإلضافي، راجع مبحث )1(

 .! فاقعلماء البالغة العربية، عبد القاهر الجرجاني، والكتاب مشهور في األ
 .13: ، آيةالبقرةسورة  )2(
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  : التحǂيل 

وهي أداة توكيد، تلتها أداة توكيد » أالŽ«بنية الجملة هنا تألفت من أداة تنبيه وعرض 

وهو أداة توكيد لفظية ثالثة » هم«، ثم ضمير منفصل »هم«تصل بها اسمها ا» إنŊ«ثانية 

  . هم، تلتها أداة توكيد رابعة هي الخبر معرفا بأل الجنسية» إنŊ«أكد بها اسم 

وبهذا اجتمعت في هذا التركيب الخاص بهذا النمط أربعة مؤكدات وهو أقصى 

  .ميةالدرجات المقررة لغويا ونحويا، لتوكيد الجملة االس

هذا المساق التوكيدي القوي بغية الرد الشديد القوي على » اآلية«وقد سيقت الجملة 

ادعائهم قصر أنفسهم وحدها على الصالƟ والرشد والتعقل، واتهام المؤمنين بالحماقة 

أن الصالƟ والرشد مقصور عليهم خاص بهم، دون : والسفاهة وضعف العقل، على معنى

  …غيرهم

وقد سبق  .التوكيد بالقصر:  أقسام توكيد الجملة االسمية باألداة والقسم  الثاني من

توضيح حقيقته وأركانه وموقع كل ركن فال جدوى هنا من الكالم على شيء من ذلك، 

 وفيما يلي عرض ألنماط هذا التوكيد عرضا تطبيقيا في ظل التمثيل والتحليل الموجز

  .المركز لكل نمط

   » إنمŉا« ة باألداة جمǂة اسمية مƊكد: النمƯ األول 

وتوكيد الجملة االسمية ، »إنمŊا«مؤكدة بأداة » مبتدأ وخبر«ويتألف من جملة اسمية 

 ùا«توكيد قصريا بŊا، ثم المبتدأ، ثم الخبر:  يكون على النسق التالي » إنمŊإنم.  

  : وقد وردت على هذا النمط طائفة من اآليات منها قوله تعالى 

  .)1() ِإلَّا ِإَلٌه َواِحٌدَوَما ِمْن ِإَلٍه(-

  : التحǂيل 

»  عيسى بن مريم «-وهو مقصور–مبتدأ » المسيح«أداة توكيد قصري »  إنمŊا«

وهو مقصور » مضاف ومضاف إليه«خبر، مفرد » رسول اهللا«: بدل منه أو عطف بيان 

ا سواه  ونفي م» المبتدأ«إثبات ما بعدها للمقصور –تفيد في اللغة » إنمŊا«ولكون . عليه

                                                            
 73 : ، آيةالمائدةسورة  )1(



  الجملة االسمية المؤآدة  الفصل  الرابع                                                                  

  223

قصر .()1(عنه، فقد أفادت الجملة إثبات معنى الخبر للمبتدأ وحصره فيه ونفي ما سواه عنه

  : على معنى ) صفة على موصوف

 المسيح عيسى بن مريم، رسول اهللا، وليس اهللا وال ابنه كما زعم النصارى، نŇإ

أو » هيةاأللو« ونفي -عليه السالم– للمسيح » الرسولية«فالجملة هنا سيقت إلثبات 

  .المزعومة عنه نفيا قطعيا، فليس له من صفة يتصف بها غير كونه رسول اهللا» البنوة«

  : وباقي شواهد هذا النمط في البقرة، آيات 

 117، 102، 11 : البقرة
 171 : النساء
 190 : المائدة
 02 : األنفال

  

  ) النفي واالستƙناء(جمǂة اسمية مƊكدة بالƾصر : النمƯ الƙاني 

ضح أن التوكيد القصري القائم على النفي واالستثناء يستعمل بين كل عنصرين ووا

أو جزئين متالزمين نحويا، ومن ثم ورد مشتركا بين الجملة الفعلية والجملة االسمية، 

ونحن ال ندرس منه هنا إال الخاص بالجملة االسمية مشيرين إلى النظام المتبع فيه، وإلى 

وهذا »  التي هي مجال دراستنا«ورد عليها في السبع الطوال  التي » الصور«أهم الفروع 

  . )2(التوكيد يكون بين ركني الجملة األساسيين، وبين مكمالتها على حد سواء

أداة نفي، ثم المبتدأ، ثم أداة استثناء : والنظام المتبع في استعماله وإيراده هو التالي 

»Ůكلت هذا النمط هي التالية التي ش) الصور(وأهم الفروع ،  ثم الخبر،»إال :  

  ) مفرد(Ƣبر + إالŬ + مبتدأ + ما : الفرع األول 

  : مثله قوله تعالى 

  .)3()َوَما ُمَحمٌَّد ِإلَّا َرُسوٌل( -
  .)4()َوَما ِمْن ِإَله إال إلَهٌ واحْد( -

  : التحǂيل 

                                                            
 .305-304، صدالئل اإلعجاز: ، عبد القاهر الجرجاني أنظر)1(
 .125، ص ، مفتاƟ العلوملسكاكيا أنظر )2(
 .144: ، آيةآل عمرانسورة  )3(
 .171: ، آيةالنساءسورة  )4(
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 وعلى هذا .خبر» رسول« أداة استثناء » إالŮ« مبتدأ » محمد« أداة نفي » ما«

»  من« كان مجرورا لفظيا بù» إله«النسق وردت الجملة الثانية غير أن المبتدأ فيها 

الزائدة قبله ومحله الرفع، وإنما زيدت لتوكيد النفي وتقويته وهو أمر مألوف معتاد كثيرا 

مجيء الخبر مفردا نكرة موصوفة، في الجملة الثانية : في العربية، والفرق اآلخر هو 

  .)1 (» إله واحد«

قصر الرسالة على محمد، والثانية قصر األلوهية : وقد أفادت الجملة األولى 

  .الحقيقية على اإلله الواحد

  .» مƾصور عǂيه+إالŬ+مƾصور+ما« Ƣبر + مبتدأ : الفرع الƙاني 

  : ورد عليه قوله تعالى 

  .)2()ُأْوَلِئَك َما َآاَن َلُهْم َأْن َیْدُخُلوَها ِإلَّا َخاِئِفيَن(-
ǂيل التح :  

وأداة » ما«وهي مؤلفة من أداة نفي » خبر أولئك«المقصور وقع في جملة الخبر 

، وهي محولة من مصدر صريح، »أن يدخلوها«ناسخة ورد اسمها جملة مصدرية 

وهو تقييد مضمون الجملة  - من المصدر إلى الفعلالتحويل - والغرض من هذا التحويل

ما هو الشأن والغرض عندما «؛ ارع، يدخلبالزمن المستقبل المستفاد من الفعل المض

 بغية تقييد مدلولها المبهم من حيث ،»يدرج العنصر الفعلي في عناصر الجملة االسمية

  . بزمن معين)3(الزمان
  

 » إالŮ«، وتخرج » في جملة خبر أولئك« أداة تنفي نسبة الخبر إلى المبتدأ » ما«و

 لغويا ونحويا، وهي إخراج جزء من » إالŮ« ألن وظيفة حالة واحدة تثبت فيها هذه النسبة،

حال، فالمقصور عليه ورد حاال، ومعلوم » خائفين«الشيء السابق هو منه وداخل فيه، و

  .)4(أن الحال ليست من األركان األساسية للجملة بل هو من مكمالتها

                                                            
، وذلك في بداية الكالم عليه في الصفحة السابقة  االسميةي الجملة راجع أركان التوكيد القصري وموقع كل منها ف)1(

 .على هذه الصفحة
 .114:  البقرة )2(
 .فصل الجملة االسمية المنسوخة من هذا البحث: أنظر )3(
 .125مفتاƟ العلوم للسكاكي، ص :  أنظر)4(
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ùو» إنما«وليس القصر ب »Ůبمنزلة شيئين مترادفين بحيث يمكن أن يكون » ما وإال 

أحدهما بديال من اآلخر أو يقوم مقامه من غير اختالل في التعبير، كما يفهم من كالم 

؛ بل » ، وإنمŇاما وإالŮ«صورة القصر بù: النحاة الذين سووا بين صورتي القصر 

  : الصورتان مختلفتان اختالفا بيŎنا؛ وذلك 

  .)1(إثبات ما يذكر بعدها ونفي ما سواه: وظيفتها هي ) إنمŊا(أن  -

  . على ما بعدها إالŮهي قصر ما قبل) ما وإالŮ(على حين أن وظيفة 

  …! وعلى هذا فالنحاة مخطئون في اعتبار الصوريتين بمثابة صورة واحدة

  .والصحيح أنهما صورتان مختلفان لكل منهما مقام تعبيري خاص بها

  .مƾصور عǂيه+إالƢ+Ŭبر+مبتدأ+ما: الفرع الƙالث 

  : ومثله قوله تعالى 

  .)2()َوَما ُهْم ِبَضارِّیَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإلَّا ِبِإْذِن اللَِّه(-

  : التحǂيل 

الذي هو خبر شبه جملة » خبرهم« أداة نفي، نفت نسبة الخبر إلى المبتدأ » ما«

 » ما« أداة استثناء في األصل، بيد أنها أدمجت مع » إالّ«مؤلف من جار ومجرور، 

وقد «يفة القصر وبهذا تجردت من معناها األصلي ذلك، وجعلتا كلمة واحدة ألداء وظ

 مقصور ووقع في جملة » بضارين به من أحد« و» …أداة استثناء مفرƷ: سماها النحاة 

 مقصور عليه وهو جار ومجرور، في محل » بإذن اهللا« و» خبر المبتدأ هم«الخبر 

  .نصب، وقد أدى وظيفة الحال في هذه الجملة

                                                            
 .253-252دالئل اإلعجاز، ص  : ، الجرجاني أنظر)1(
 .102:  البقرة )2(
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 Ʋاسمها + ال : الفرع الراب + Ŭبر + إالƢ)مكرر(  

  : ومثله قوله تعالى 

  .)1()َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو اْلَعِزیُز اْلَحِكيُم(-
  .)2()َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو َخاِلُق ُآلِّ َشْيٍء(-

  :التحǂيل

التي اعتبرها النحاة أحد الحروف – النافية للجنس » ال« هي - في الجملتين– » ال«

ى الجملة االسمية من مبتدأ وخبر خاصة فتغير حكمها اإلعرابي من الناسخة التي تدخل عل

من جهة، وتنفي نسبة الخبر تلك الجملة إلى المبتدأ نفيا مطلقا … صورة إلى صورة أخرى

  …بدليل نصبها لالسم الذي دخلت عليه  –يحتمل الصدق والكذب، من جهة أخرى

لتوكيد الجملة االسمية توكيدا  فجعل منهما كلمة وأداة واحدة » إالŮ«ثم وصلت بها 

 » مłا« و» إنŊ«قصريا يفيد قصر المسند على المسند إليه أو العكس، تماما كما حصل بين 

  .)3 (» إنمŊا«في 

ùإله« عما بعدها » جميع أفراده« هنا أداة نفي، نفت جنس معنى الخبر » ال«ف « 

: هو الضمير» خبر المبتدأ« وأثبت فردا أو جزءا منه الخبر –الذي هو مبتدأ في األصل–

، وبهذا حصل توكيد كل من الجملتين توكيدا قصريا » إالŮ« بواسطة » إالŮ«هو، الواقع بعد 

، وأركان التوكيد القصري »إالŮ« النافية و» ال«بالمعنى الذي شرحناه سابقا، بواسطة 

  :الواقع هنا هي 

 والمقصور عليه، الخبر » ال« المتصل بù » إله« والمقصور » إالŮ+ال«األداة 

 مباشرة، ونوع القصر كان من قبيل قصر الموصوف على » إالŮ« الواقع بعد » هو«أعني 

: أن األلوهية الحقيقية خاصة باهللا ثابتة له ومنفية عما سواه من اآللهة : الصفة؛ على معنى

  .فردا، فردا

أسهبت في وإنما أطلت و، وواضح أن الخبر ورد في الجملتين مكرر بدون عطف

معهم الزمخشري في –شرƟ أسلوب القصر في هاتين الجملتين، ألن المعربين والنحاة 

                                                            
 .6: آل عمران  )1(
 .102:  األنعام )2(
 .الجملة االسمية المؤكدة في مكانها من هذا البحث:  أنظر )3(
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 لم يحرروا لنا الكالم عن أسلوب التوكيد القصري الوارد في اآليتين، تحريرا –الكشاف

  .وأرجو أن يكون شرحي هذا أحسن حاال منه،  )1(…واضحا مقنعا

  ).النساء، من سورة 114: (ونلحق باآليتين، اآلية 

  )أل الدالة عǍǂ الجنƧ(جمǂة اسمية مƊكدة بالƾصر : النمƯ الƙالث 

فهناك نوع آخر من التوكيد القصري يقوم على األداة  أيضا وهو القصر بالتعريف 

، إذا قصد أالŮ يŃعتد » زيد هو الشجاع«:مع ضمير الفصل أو بدونه كقولهم » أل«هي 

  .بالشجاعة غيره من شجعان الناس

 هذا النمط من جملة اسمية من مبتدأ وخبر، ورد ركناها معرفتين، إلفادة فيتكون

قصر جنس الخبر على المبتدأ و أداة القصر أو وسيلته في هذا النمط، هي تعريف الخبر 

 ùالجنسية، والغرض من ذلك أن ) أل(ب :  

  .)2(» تقصر جنس المعنى على المخبر عنه لقصد كالمبالغة« 

  : مط طائفة من اآليات، شكلتها الفروع التالية وقد وردت على هذا الن

  » مكرر باال عƯف« Ƣبر  + » ضمير« مبتدأ : الفرع األول 

  : ومثله قوله تعالى 

  .)3()َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم(-
  .)4()َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخِبيُر(-

  : التحǂيل 

 مكرر بال » لأ«، وخبر معرف بù » ضمير«تألف شكل الجملة من مبتدأ معرفة 

  ).اهللا(على لفظ الجاللة »  هو«عطف ومعاد الضمير المبتدأ 

مكرر بال عطف، وقد أفادت » صيغة مبالغة«والخبر جاء معرفا بأل الجنسية مشتقا 

قصرا حقيقيا، » اهللا«على المبتدأ » السميع العليم، الحكيم الخبير«الجملة قصر جنس الخبر 

وف بها دون غيره، وطريقة القصر جرت على وهو من قبيل قصر الصفة على الموص

                                                            
 .2/75التحرير والتنوير، : ، ابن عاشور أنظر)1(
 .138دالئل اإلعجاز ، ص : ، الجرجاني أنظر)2(
 .13:  األنعام )3(
 .18:  نفسها)4(
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 » أل الجنسية«، وسيلة أو أداة القصر » المبتدأ«المقصور عليه : النسق التالي

  .» الخبر«المقصور

  .من سورة البقرة) 255، 160(وباقي شواهد الفرع في اآليتين 

  Ƣبر مƴرƺة + ضمير ƺصل ) + أل(مبتدأ مƴرƺة بø : الفرع الƙاني 

  : الكريمة ومثلته اآلية 

  .)1()َواْلَكاِفُروَن ُهْم الظَّاِلُموَن(-
  : التحǂيل

ùالكافرون«ف « ùوالخبر مثله، وقد تم التطابق المطلوب » أل«مبتدأ معرف ب ،

 » هم«بينهما في التعريف، والتذكير والجمع، وحصل الفصل بينهما بضمير الفصل 

اإلشارة إلى : نهما بالضمير هي المطابق لهما أيضا في الجمع والتذكير وفائدة الفصل بي

 قصر جنس الخبر على -وبالغيالغويا –أن ما بعده خبر للمبتدأ ال نعت له، ومفاد الجملة 

:  على معنى » قصر صفة على موصوف« المبتدأ وتخصيصه به، والقصر هذا من قبيل 

  .أن الظلم مقصور على الكافرين

  Ƣبر مƴرƺة+ ير ƺصل ضم+ » اسǃ إشارة« مبتدأ مƴرƺة : الفرع الƙالث 

  : ومثله قوله تعالى 

  .)2()َوُأْوَلِئَك ُهْم الضَّالُّوَن(-
  .)3()َفُأْوَلِئَك ُهْم اْلَفاِسُقوَن(-
  .)4()َفُأْوَلِئَك ُهْم الظَّاِلُموَن(-

                                                            
 .254:  البقرة )1(
 .90:  آل عمران )2(
 .47: ائدة  الم)3(
 .45:  المائدة )4(
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  :التحǂيøøøل

وما قيل في تأويل وتحليل اآلية الكريمة الممثلة للفرع السابق، يقال بألفاظه 

 هذه اآليات ثالثتها هنا، حيث ال فرق بين اآلية السابقة وهذه اآليات، وحروفه في تحليل

ùوكونه معرفا باإلشارة، وباقي اآليات » أل«إال كون المبتدأ في تلك اآلية اسما معرفا ب

  .من سورة البقرة) 177، 157، 27، 5: (الكريمة الواردة على هذا الفرع في اآليات

  . سور التنزيل العظيم بوجه عاموهو فرع شائع مستفيض االستعمال في

 Ʋالراب Ưالنم : ǃديƾالتوكيد بالت  

التوكيد بالتقديم، ولما للتقديم من » اسمية كانت أو فعلية«ومن صور توكيد الجملة 

غير أنه .)1( عده علماء المعاني من صور التوكيد بالقصر-مزية وفضل وجمال في الكالم

يقدم ألن النظام اللغوي يقتضي تقديمه، كأن فبعض أجزاء الجملة  .ليس كل تقديم توكيد

، نحو من أكرمتÞ ومن تŽزŃرń استفهام أو شرطيكون الجزء المقدم مما له صدر الكالم، 

 ńرŃزćكتقديم الظرف على المبتدأ النكرة، وككون المقدم فعال : وككونه واجب التقديم . …أ

… أن تبدأ بالفعل، يليه الفاعل : هوفي الجملة الفعلية، ألن نظام الجملة الفعلية في العربية 

ومن أجل ذلك عمل علماء اللغة على …وككون المقدم مبتدأ أول الجملة، ثم يليه الخبر

إن التوكيد بالتقديم يقوم على «: وضع ضابط أساسي للتقديم الذي  يراد به التوكيد فقالوا

زء اآلخر الذي أساس الخروج بجزء من الجملة عن مكانه المقرر له، وتقديمه على الج

، وكتقديم المفعول على الفعل »يقومزيد «: قبله، كتقديم الفاعل على الفعل في قولك 

شاعر «:، وكتقديم الخبر على المبتدأ في قولك» زيداŹ أكرم محمد«: والفاعل في مثل قولك

وباختصار فإن تقديم بعض عناصر التركيب، على بعض … » الدار عمرو« ، وفي » زيد

، ومن هنا فإننا لسنا بصدد اإللمام بكافة صور )2(ة واسعة في اللغة العربيةظاهرة لغوي

التقديم وال بقادرين على ذلك، وإنما نحن بصدد عرض وتقديم وتحليل بعض عناصر هذه 

  .الظاهرة للتدليل عليها

                                                            
 .138 صدالئل اإلعجاز،: ، الجرجاني أنظر)1(
 .243-242في النحو العربي نقد وتوجيه، ص :  أنظر )2(
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على أن هذا النوع من التوكيد  واإلشارة إلى أهميتها وفضلها في توكيد الجملة

والذي يعد عند علماء المعاني نوعا من التوكيد – تقديم بعض عناصرها للجملة بواسطة

 إنما يحصل ويتم بتقديم ما حقه التأخير في بعض أساليب التعبير، اعتمادا على –بالقصر

  .القرائن السياقية والداللية التي يوحي بها أو يشير إليها المعنى ويحتملها المقام الكالمي

  : فة من اآليات تمثلت في الفروع اآلتية وقد ورد على هذا النمط طائ

  ) مبتدأ(مƾصور ) + جار ومجرو(مƾصور عǂيه : الفرع األول 

  : وردت عليه بضع آيات، منها قوله تعالى 

  .)1()َوِإَلى اللَِّه اْلَمِصيُر(-
  .)2()َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب(-

  : التحǂيل 

من جار : لة مؤلف في األولى تألفت الجملتان كلتاهما من خبر مقدم شبه جم

وقد تقدم الخبر على » عنده«في الثانية من ظرف مضاف ومضاف إليه ، وومجرور

 ورتبته التأخير، إلفادة توكيد الجملة بواسطة » والمصير، ومفاتح الغيب«المبتدأ المعرفة 

  .تقديم الخبر وتأخير المبتدأ وقصره عليه

أن المصير : وصوف، على معنى وهذا التخصيص من قبيل تخصيص الصفة بالم

والمرجع إلى اهللا وحده، وأن علم الغيب خاص باهللا تعالى ألن مفاتيحه مملوكة له وبيده، 

  .فال يخفى عليه شيء في األرض وال في السماء

) 286، 284، 255، 141، 134، 116، 115(» وباقي شواهد هذا الفرع من اآليات -

  .من سورة البقرة

  جار ومجرور + مفƴول + ƴƺل + إنŃ + مبتدأ  + Ƣبر: الفرع الƙاني 

  : مثلته اآلية الكريمة 

  .)3()َوِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن ِإْن َتْأَمْنُه ِبِقنَطاٍر ُیَؤدِِّه ِإَلْيَك(-
  : التحǂيل 

                                                            
 .28:  آل عمران )1(
 .59:  األنعام )2(
 .75:  آل عمران )3(
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جار ومجرور مضاف : »من أهل الكتاب«الواو استئنافية، : »ومن أهل الكتاب«

اسم موصول : مłن ) من إنń تأمنƅه بقنطار يؤده إليك (،ومضاف إليه خبر شبه جملة مقدم

ناس، وهي مبتدأ مؤخر، : ؤخر، ويجوز أن تعربه نكرة موصوفة أيضا، أي ùمبتدأ م

»ńه«حرف شرط » إنƅه«فعل الشرط مجزوم بها، » تأمنƅفعل الشرط مجزوم والهاء » تأمن 

 جواب » يؤده« ، »منƅهتأ« جار ومجرور متعلقان بù» بقنطار«مفعول به والفاعل أنت، 

جار ومجرور » إليك«شرط مجزوم، وعالمة جزمه حذف حرف العلة، والهاء مفعول به، 

 ùؤده«متعلقان بŃوجملة الشرط وجوابه، إما صلة للموصول إذا كانت من موصولة، » ي

  .)1(وإما صفة لها في محل رفع، إذا كانت من نكرة موصوفة

يهودا كانوا أو –ف به غالب أهل الكتاب الجملة استئنافية سيقت لبيان ما يتص

 من خيانة غيرهم في األموال إلى جانب خيانتهم في الدين، وتقرير أن هذه –نصارى

الخيانة منتفية غير موجودة في بعضهم، فهناك ناس وأفراد منهم أمناء يؤدون األمانة 

  .لصاحبها وال يخونونه فيها ولو كانت كبيرة أو كثيرة

لة لتقرير وإثبات اتصاف بعض أهل الكتاب بأداء األمانة وقد جاءت هذه الجم

لصاحبها وتأكيد ذلك وتحقيقه، بواسطة تقديم الخبر لتخصيص المبتدأ المؤخر به، وإثباته 

  .له، وهكذا أفادت الجملة تخصيص الخبر بالمبتدأ أو قل تخصيص صفة موصوف

                                                            
من، دار الكتب العلمية، إمالء ما من به الرح): ه616ù-538أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين ( العكبري   أنظر)1(

 .140، ص 1، ج1979بيروت، 
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  : تمهيøøøøد 

االستفهام من أهم األحوال والمعاني العامة التي تعرض للجملة االسمية، شأنه شأن 

النفي والتوكيد، وقد ألممت إلمامة موجزة مركزة بهذين المعنيين في الفصلين السابقين، 

 وأود أن أĈلĉمŊ في هذا الفصل باالستفهام اإللمامة نفسها ألنه مثلهما في كثرة الترداد على

  :فù.. األلسنة وشيوع االستخدام في الكالم

-Ýǃاøاالستفه Ǎنøƴم  

شيء معين، وأحيانا بنسبة  شخص أو: طلب فهم صورة ذهنية تتعلق أحيانا بمفرد

أو بحكم من األحكام، سواء أكانت قائمة على ظن أم يقين، وحيث إن االستفهام استعالم 

ظر عن كونه مثبتا أو منفيا، ومن أجل عن نسبة، فإنه البد للنسبة أن تكون خبرا بقطع الن

 ال يدخلهما »الطلب، اإلنشاء« طلب، وال عن إنشاء، ألن الشيئين :ذلك فإنه ال يستفهم عن

  .      معنى الصدق والكذب

  .)1(»اجلس، وتكلم«: فالطلب نحو

  .بعت، وزوجت: أعمال العقود والمعامالت من مثل: واإلنشاء نحو

ال التي تتضمن حكما ونسبة تحققت بمجرد تمام وغير هذه من األعمال واألقو

استعالم عن وقوع نسبة وحكم ما، : الكالم، فكل هذه ال يستفهم عنها، ألن االستفهام هو

  .يجهل المستفهم تحققها ووقوعها

، )شخصعن السؤال هنا (Þ »أمحمد زرت«:فطلب الفهم عن مفرد، نحو

Þ »أفي الليل تسافر«:، ونحو)مكانالسؤال هنا عن (Þ »أفي الجامعة لقيت خالدا«:ونحو

إلى غير ) السؤال هنا عن صفة(Þ »أعاقل أنت أم مجنون«: ونحو) السؤال هنا عن زمان(

  .هذا من األمثلة والحوادث

المطلوب فهمه هنا هو كتابة (هل تكتب رسالة إلى أخيك : واالستفهام عن نسبة نحو

  .)ب، ومسند وهو الكتابةبين مسند إليه، وهو المخاط" حكم"الرسالة، وهي نسبة 

المستفهم عنه هنا هو تسليم الرسالة في الزمن (أسلمت الرسالة إلى خالدÞ : ونحو

  ).الماضي، وهو نسبة بين المخاطب وما أسند إليه
                                                  

  .264عربي، صفي النحو ال المخزومي  (1)
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 هل، والهمزة، : بعضها حروف وهيوتستعمل ألداء هذه الوظيفة اللغوية أدوات

  .وهما أصل في االستفهام

من، ما، «، وتسمى كنايات، وهي »هل والهمزة«مولة على أسماء وهي محبعضها  و-أ

  .»متى، أي، إي، إيان

  :الهمøزة: أوال

نها تدل على االستفهام بنفسها، وألنه يŃستفهłم بها عن أل: وهي عند النحاة أم الباب

كما يŃستفهłم بها عن ، Þ»أصالحا قابلت في الجامعة«، Þ»في المسجد نلتقيأ«: مفرد نحو

وألنها ، Þ»قابلت سعيدة في ساحة الكليةأ«، Þ»جتمع المؤتمرون هناكأي«: نسبة نحو

تستعمل للتعبير عن معان أخرى، ال تقوم على أساس من طلب فهم، وذلك كاستخدامها 

أن يقر المسؤول : فالغرض من االستفهام هنا الشك هو (،»أأنت قابلت زيدا«:للتقرير نحو

وكاستخدامها للتعبير ، )فهام عن أصل ما وقعبأنه هو الذي قابل زيدا، وليس الغرض االست

  :عن إنكار أن يكون الشيء قد كان نحو

  .)1 ()..َأَفأْصفاُآْم َربُُّكْم ِبالَبنيَن واتََّخَذ ِمَن المالِئَكة ِإَناًثا (-
  :التحǂيل

 ...ففي هذه اآلية تكذيب لĉمن زعم ذلك، وإنكار ألن يكون ما قد زعموه واقعا

على كل أجزاء الجملة، فيلي الهمزة مباشرة، فإن كان المستفهم عنه والمستفهم عنه يقدم 

 وكذلك ،Þ»أزيدŅا أكرمت«:فعال قدم الفعل، وإن كان مفعوال صدرت الجملة بالمفعول نحو

  ....»غدŅا تعود القافلùةأ«: إذا كان المستفهم عنه زمانا نحو

   :هøøŁلƙ :Ċانيا

جملة فعلية أم اسمية، وال يستفهم بها يستفهم بها دائما عن النسبة سواء أكانت في 

ألن تقديم االسم يشعر ويدل على حصول «هل زيدŅا ضربتÞ : عن مفرد، ولذلك يقال

تقديم ال يتم إال بعد تمام النسبة، ألن :  كما قال ابن هشام، أي)2(»التصديق بنفس النسبة

إلى هذا المعنى تقديم االسم هنا يدل على معنى زائد على أصل تحقق النسبة، وال يراد 

                                                  
  .40سورة اإلسراء، آية  (1)
  .349 صالمغني،: كابن هشام (2)
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الزائد إال يعد الفراƷ من تحقيق النسبة، وذلك المعنى الزائد هو االهتمام به ومنحه شيئا 

  ...من التخصيص

  :حمال، وأبرزها) هل(و) الهمزة(وبعض أدوات االستفهام كنايات، حملت على   - ب

  .حيوان وأشياء: وهي كناية عن العاقل من): مøا(

  :منهاعدة استعماالت ولها في العربية 

  )1(»...ما عندكم ينفذ«:استعمالها موصولة بجملة، كالذي وصلتها نحو

  .كناية عن العاقل): مøŁنŃ(و

  ... كناية عن العاقل وغيره): يŃإĆ(و

وينبغي أن نلفت االنتباه إلى أن االستفهام في جميع هذه الكنايات يستند على ما 

هذه الكنايات ليس في يه فاالستفهام بتقديم الكنايات، وعل: يطرأ على نظام الجملة من تغير

  .بتقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم: بها نفسها وإنما هو بالتقديم والتأخير أي

  :نøưاǃ الجمøǂة االسميøة االستفهاميøة

أن تتصدر أداة االستفهام، ويليها المستفهم : لجملة االستفهام نظام يغلب أتباعه وهو

وقد تحذف أدوات . ال، أو اسما، أو زمانا، أو مكانا، أو حاالفع: »المسؤول عنه«عن 

وال يحذف من أدوات االستفهام إال .. االستفهام وتبقى الداللة عليه معتمدة على القرينة

 »أم«الهمزة، لكونها أم الباب، كما قال النحاة، وألن االستفهام بها أسلوب غالب كورود 

ة فال يحذف، ألن الحذف يذهب بالداللة على أما غير الهمز. بعدها في سياق الكالم

  .االستفهام

االستفهام :  فلها داللة خاصة، يŃخشى ذهابها إذا حذفت، وتلك الداللة هي»هل«أما 

  .عن النسبة

وأما الكنايات فال تحذف إطالقا ألن المسؤول عنه بها إنما هو منها ومدلول لها، 

  .فمتى حذفت ضاعت الداللة وذهب االستفهام

رض اآليات الكريمة الواردة في الجملة االسمية االستفهامية ضمن أقسام وسنع

  : وتركيبها اللغوي، عرضا موجزا متبوعا بالتمثيل والتحليليوأنماط توضح نظامها التأليف
                                                  

  . 96 سورة النحل، اآلية (1)



     الجملة االسمية                                                                     الخامس  الفصل 

 االستفهامية وأسلوب الجواب عنها 

 235

  .االستفهام بالهمزة: القسم األول -

  .»هل«االستفهام بù: القسم الثاني -

   .».. مłتىما، مłنń،«االستفهام بالكنايات : القسم الثالث -

  :الهمøزة -1

  )المسƊول عنøه(الهمøزةÛ المستفهǃø عنøه : الƾسǃø األول

  )جمǂة اسمية مبتدأ أو Ƣبر(المستفهǃø عنøه + الهمøزة : النمƯø األول

هذا النمط التركيب المنهجي لالستفهام عن الجملة االسمية، وينبغي أن نعلم أنه يعد 

فهام عنها بالهمزة في نظامها اللغوي المألوف البد أن تكون الجملة االسمية المراد االست

 وجاز االستفهام »هل« فإذا تقدم الخبر على المبتدأ امتنع االستفهام بù»الخبر+المبتدأ«

 وإنما هو »نسبتها«بالهمزة، علما بأن االستفهام مع تقدم الخبر ليس استفهاما عن الجملة 

 فاالستفهام هنا عن ،Þ»ار محمدأفي الد«:  نحو»أحد طرف الجملة«استفهام عن المفرد 

المكان ال عن النسبة، وذلك ألن تقديم الخبر أو أي جزء من أجزاء الجملة ال يتم إال بعد 

  .فمتى كانت النسبة محققة تامة، لم يبق لالستفهام عنها وجه. تمام النسبة وتحققها

ùيذكروا ولم ..  جملة اسمية خبرها فعل»هل«ومن أجل ذلك منع النحاة االستفهام ب

  .سبب المنع الذي أشرنا إليه نحن

  :ويشكل هذا النمط الفرعان التاليان

  )   النسبة(المستفهǃ عنه + الجمǂة االسمية ) + أ(الهمزة : الفرع األول

ال يكاد يستعمل مع الجملة االسمية خاصة، والسيما مع االستفهام الحقيقي العادي، 

أأنت «: حكم يجهل المستفهم وقوعها نحواالستعالم عن وقوع نسبة أو : الذي يراد به

كتابة الرسالة، وهي نسبة بين مسند إليه : فالمطلوب هنا فهمه هو(،Þ»كاتب هذه الرسالة

هذا النوع من االستفهام لم يرد في السبع الطوال من آية ) هو المخاطب، ومسند هو الكتابة

  .تمثله

مة على أساس من طلب فكل اآليات الواردة فيها على صورة استفهامية غير قائ

الفهم، وإنما على التعبير عن اإلنكار أو غيره من المعاني التي تستعمل لها الهمزة 
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  :فمثال اإلنكار قوله تعالى. كالتوبيƣ والتقرير

  .)1 ().. قل َأَأْنُتْم ًأْعَلُم (-
  :التحǂيøل

 مبتدأ »مأنت«و، الهمزة لالستفهام اإلنكاري، أي إنكار أن يكون ما قد كان: »أأنتم«

 بأن ،زعم اليهود المخاطبين:  خبر، والمستفهم عنه هنا والمطلوب إنكاره هو»أعلم«و

، وهو نسبة بين مسند إليه )2(إبراهيم عليه السالم وأبناءه كانوا على اليهودية أو النصرانية

كون إبراهيم عليه السالم وأبنائه على شرع اليهود أو : ومسند هو) المخاطبون(

  ).النصارى

  Ƣبر مجرور+ جمǂة منفية منسوƢة + الهمزة : لفرع الøƙانيا

  :نادر االستعمال مثل قوله تعالى

  .     )3()...َأَلْيَس َهَذا ِبالَحقِّ َقاُلوا َبَلى( -
  .)4 ()...َأَلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلوا َبَلى(-

  :التحǂيøل

ذلك وردت الجملة االستفهامية في اآليتين على األسلوب العادي المألوف و

ين ترتيبا عاديا بت تلتها جملة اسمية من مبتدأ وخبر مرت»الهمزة«بتصدرها بأداة االستفهام 

 وجاء الخبر مجرورا بحرف »ليس« وكانت منفية منسوخة بù ،»كل منهما في مكانه«

خبرية أو استفهامية، وذلك :  المعتادة، زيادته في الجملة االسمية المنفية»البùاء«الجر 

  ..ضمون الجملة ومعناهالغرض تقوية م

 المتمثل في قصة عرض الناس »أو النسبة«واالستفهام هنا عن مضمون الجملة 

 كون الوقف حقا أو الÞ هذا في اآلية )5 ()وłلŽوń تŽرłى إĉذƅ وŃقĉفوŃا عłلŽى رłبŎهĉمń(ووقفهم على ربهم 

ى إيجاد وخلق كل وكون اهللا عز وجلŮ خليقŹا باأللوهية والربوبية بسبب قدرته عل. األولى

المخلوقات وتدبير أمرها تدبيرŅا حكيمŅا غاية في النظام والكمال في اآلية الثانية، وكون هذا 

                                                  
  .140 سورة البقرة، اآلية (1)
  .1/745،  تفسير التحرير والتنوير:، ابن عاشور انظر(2)
  .30 األنعùام، اآليùة (3)
  .172 األعùراف، اآليùة (4)
  .30سورة األنعام، آية  (5)



     الجملة االسمية                                                                     الخامس  الفصل 

 االستفهامية وأسلوب الجواب عنها 

 237

الخلق والتدبير شيئا عظيما يستحق ويستأهل االعتراف بالعظمة لفاعله الذي هو اهللا وحده 

ن المستفهم أل-أوالÞ لĉهذا فإن االستفهام هنا لم يقصد به طلب علم شيء يجهله المستفهم 

االستفهام التقريري المجازي الذي :  وإنما أĈريدł باالستفهام-وهو بكل شيء عليم- اهللا: هنا

يراد به تقرير معنى الجملة ومضمونها وحمل المخاطب ودعوته إلى اإلقرار واالعتراف 

إن - وجل اآليات الواردة في السبع . )1(بالحكم والمعنى الذي تضمنه الخطاب واشتمل عليه

 على صور االستفهام، كان االستفهام فيها إما للتقرير وإما للتوبيƣ واإلنكار؛ -لم نقل كلها

ومن هنا ينبغي االستعانة بالسياق الخطابي والقرينة لمعرفة نوع االستفهام وحقيقته، وقوله 

نعùم، وهذه اللفظة كلمة يجب أن : جواب عن الجملة االستفهامية في اآليتين، ومعناه" بłلŽى"

 عن كل جملة متى كان –...نعùم، أجل، ال: دون سواها من الكلمات-يجاب بها نفسها 

 وضعت في اللغة العربية إلثبات الخبر »بلى«الخبر فيها منفيا، وذلك إلثباته وإقراره، ألن 

، فكل على »..ال، أجل، نعùم«المنفي ال لنقضه كما هو الحال بالنسبة لسواها من الكلمات 

  .علم بهذا دائما

: ولم أقف على شاهد خاص باالستفهام بالهمزة عن مفرد في السبع الطوال ومثاله

  . شخصņ، وزمان: أćخالدŅا زŃرńتÞŽ أćيłومł الجمعة تسافرÞ فاالستفهام هنا عن مفرد قطعا هو"

  

  )هøل(االستفهøاǃ بø : الƾسǃø الøƙاني

  : تمهيøøد

 الفعلية أم في الجملة  أداة استفهام عن النسبة سواء أكانت في الجملة»هùل«

ألن تقديم االسم يشعر «هل زيد لقيت : ولذلك ال يقال، االسمية، وال يستفهم بها عن مفرد

  :، ومعنى هذا الكالم)2(»بحصول التصديق بنفس النسبة

إن تقديم االسم ال يتم إال بعد تمام النسبة، ألن تقديم االسم هنا على معنى زائد على 

إلى هذا المعنى الزائد إال بعد االنتهاء من تحقيق النسبة، وذلك تحقق النسبة، وال يقصد 

وباختصار فإنه ال .. المعنى الزائد قد يكون لالهتمام به وإعطائه شيئĄا من التخصيص
                                                  

  .9/168التحرير والتنوير البن عاشور : ، ابن عاشورنظر ا(1)
مازن . مغني اللبيب عن كتب األعاريب، تحقيق وتعليقد      ): ه761ùجمال الدين ابن هشام األنصاري ت       (ابن هشام    (2)

  .460-456، ص 3، ط1972المبارك، ومحمد علي حمد اهللا، دار الفكر، بيروت، 
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 ùم بłفهŽستŃل«يùعن»ه :  

  .ألن المفرد ال تتصور معه النسبة: المفرد إطالقا - 1

 شيئا معلقا وجوده على وجود شيء ألن هذه ال تدل على أن هناك: عن جملة الشرط - 2

آخر، والمعلق عليه ال يشير إلى التحقق وال إلى عدمه، ومن هنا فإن طرفي التصور 

 ùلمحتمالن جميعا، فال مجال لالستفهام بøه ..  

3 - ùوال عن جملة مصدرة ب»Ŋألن وجود »إن »Ŋيدل على إرادة توكيد مضمون »إن 

  . ما بعدها مفروƷ من تحققهومعنى ما بعدها، وذلك يعني أن مضمون

 ألن هذا المثال استفهام عن مفرد، وهذا أمر »زيد يقوم«: وال عن اسم بعده فعل نحو - 4

 وضعت لالستفهام عن النسبة ال عن »هłلċ«: مخالف لما تقرر في علم العربية من أن

 ال) هłلċ( أن -وهم على صواب في تقريرهم-المفرد، األمر الذي جعل النحاة يقررون 

يليها اسم بعده فعل سواء أكان االسم مرفوعŅا أم منصوبا، بيد أنهم لم يشيروا إلى سبب 

  .ذلك، وقد أشرنا إليه نحن أعاله

 قد تستعمل في غير االستفهام لتدل على معان أخرى »هلċ« أن »النحاة«وذكر 

  : )1(أشهرها أنها

لزمان الماضي  لتؤدي ما تؤديه من تحقيق، أو تقريب ا»قد« تستعمل بمعنى ]1[

  :من الحاضر، كقوله تعالى

  .)2()هْل َأَتى َعَلى اإلْنَساِن ِحيٌن ِمَن الدَّْهرِ َلْم َیُكْن َشْيًئا َمْذُآوًرا (-
  :التحǂيل

هل أتى، أي قد أتى، على معنى التقرير «): محمود بن عمر(قال الزمخشري 

ن الزمان الطويل الممتد والتقريب جميعŅا، أي أتى على اإلنسان قبل زمان قريب طائفة م

  ...)3(»لم يكن فيه شيئا مذكورŅا بل كان منسيا، نطفة في األصالب

 لالستفهام »هل«:  قوله»مقتضبه« عن المبرد في .)4(يوذكر ابن هشام في المŃغƅن

                                                  
  .269، 268 نقد وتوجيه، صفي النحو العربي: ، المخزومي انظر(1)
  .1 سورة اإلنسان، اآلية (2)
  . نفس المصدر السابق(3)
  .460، ص 1ج: ، وانظر المقتضب459ي، ص نغالم:  ابن هشام انظر(4)
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  :نحو قوله تعالى) قد(هل جاء زيدÞ وقد تكون بمنزلة : نحو

  .)1()َهـْل َأَتى على اإلنسان (-
  : وذلك في القصر، كقوله تعالى) ما(فيا بمعنى  وتستعمل ن]2[

    )2()َهْل َجَزاُء اإلْحَساِن إالَّ اِإلْحَساُن (-
  :التحǂيل

 وفروعها التي وردت »هل«وإليكم فيما يلي عرضا تطبيقيا موجزا ألهم أنماط 

  .عليها أداة استفهام في الجملة االسمية خاصة

  )Ƣبر+ أ مبتد(جمøǂة اسميøة + هøل :   النمƯø األول

وقد . تألف هذا النمط من جملة اسمية من مبتدأ وخبر تصدرتها أداة استفهام هل

  : شكل هذا النمط فرع واحد

  .»نكرة«Ƣبر  + »ضمير«مبتدأ مƴرƺة + هل : الفرع

  :نار االستعمال، ومثله قوله تعالى

  .)3()َفَهْل َأْنُتْم ُمْنَتُهوْن (-
  :       التحǂيøل

فعلية كانت أو -عن نسبة الجملة التي تدخل عليها بها فهم هل أداة استفهام يست

 خبر مفرد نكرة، ويعتبر هذا »منتهون« مبتدأ معرفة وهو ضمير منفصل، »أنتم« -اسمية

ùالتركيب األصلي المطلوب لها»هل«التركيب للجملة االسمية االستفهامية ب .  

هل المستفهم تحققه طلب فهم معنى أم حكم بج«واالستفهام هنا مستعمل في حقيقته 

حصول االنتهاء واالمتناع عن فعل المأمور بتركه أو عدم :  والمستفهم عنه هو»..ووقوعه

ترك شرب الخمر، :  والمأمور بتركه هو).أنتم منتهون(:حصوله، والذي دل عليه قوله

هي ، و)4( وباقي األفعال المذكورة معهما في اآلية السابقة عل هذه»المłيńسĉرŃ«ولعب القمار 

Ċوالميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل یا أیها الذین آمنوا إنما الخمر(:قوله عز وجل 
الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما یرید الشيطان أن یوقع بينكم العداوة والبغضاء في 

                                                  
  .01سورة اإلنسان، آية  (1)
  .60آية :  سورة الرحمان(2)
  .91 المùائدة، اآليùة (3)
   . 4/135التحرير والتنوير : ابن عاشور:  انظر(4)
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  .)1 ()الخمر والميسر ویصدآم عن ذآر اهللا وعن الصالة فهل أنتم منتهون
  

: في صورته اللفظية، طلبي في جوهره وحقيقته على معنىواالستفهام هنا خبري 

، والقرينة شرعية دينية، ألن المستفهم هو اهللا )2(انتهوا وتوقفوا عن فعل ما أنتم فاعلون

  .الذي يعلم كل شيء وال يخفى عليه شيء في األرض وال في السماء

 )امجرور لفư(مبتدأ مƢƊر )+جار ومجرور(Ƣبر مƾدǃ +هøل: النمƯø الøƙاني

  .بحرف جر زاøƏد

وردت في بضع آيات هي جميع على أسلوب تركيبي واحد فلزم لذلك أن يكون له 

  :فرع واحد هو اآلتي

  .. ) مجرور(مبتدأ مƢƊر ) + ưرف مكان/جار ومجرور(Ƣبر مƾدǃ +هل:  الفøرع

   :مثله آيات منها قوله تعالى

  .)3( )َیُقوُلوَن َهْل َلَنا ِمَن اَألْمِر ِمْن َشْيٍء (-
  .)4() ...َهْل ِعْنَدُآْم ِمْن ِعْلٍم (-

   :التحǂيøل

اتحدت الجملة االسمية االستفهامية في اآليات، فصدرت كل منها بأداة استفهام 

ثم مبتدأ مؤخر مجرور ) ظرف مكان /شبه جملة جار ومجرور(تالها خبر مقدم ) هل(

الخبر عليه اآليات وقدم . وهو مرفوع محال على االبتداء) مĉنń(لفظا بحرف جر زائد 

 هي مبتدآت »شفعاء«، »علمĆĆ« »شيءĆ«ثالثتها، لتسويƸ االبتداء بالنكرة هنا، وذلك ألن 

بدون شك، كما أنها جميعŅا أسماء نكرات بحيث ال يجوز االبتداء بها في قواعد علم 

  .العربية إالŮ قليال، وبمسوƷ مŊا من المسوغات المعروفة عند جمهور النحاة

ويجوز -بالمعنى الذي أوضحناه آنفا(يجوز أن يكون حقيقيا ) هłلċ(م هنا بùواالستفها

) من(أن يكون من قبيل االستفهام اإلنكاري الذي يراد به النفي، بقرينة لفظية هي زيادة 

، لغرض تشديد وتقوية وتأكيد نفي )5(وهي من خصائص النفي..) شيء(قبل االسم النكرة 

                                                  
  .91:  المائùدة، اآليùة(1)
  . نفس المرجع السابق(2)
  .154 : آل عمùران، اآلية(3)
  . 148:  األنعùام، اآليùة(4)
  .4/135التحرير والتنوير : ابن عاشور (5)
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أنه ال حيلة لنا فيما وقع، وال علم عندكم، وال شفعاء :نىمضمون الجملة ومدلولها، على مع

 إلى أنها تستعمل -)هل(عند بداية الكالم على االستفهام بù –، وقد ألمعنا آنفا )1 (...لنا

  :  كقوله تعالى»القصر«سواء مع ) ما(للنفي بمعنى 

  2) () َهْل َجَزاُء اإلْحَساِن إالَّ اِإلْحَساُن (-

  :تعالىأم مع غيره كقوله     

  . )3()..َهْل ِمْن ُشَرَآاِئُكْم َمْن َیْبَدُأ الَخْلَق (-
  )4() ..َهْل ِمْن َخاِلٍق َغيَر اهللا (-

  

  .. )   مøاÛ منÛ متÛǍ أيøŉان(االستفهøاǃ بالكنايøاƖ : الƾسǃ الøƙالث

هذه الكلمات ألفاظ حملت على الهمزة وهل حمال، للداللة على االستفهام، وال 

  :، فù)اسمية أم فعلية(عن أحد ركني الجملة :  عن مفرد أييستفهم بها إال

ما هذاÞ : حيوان أو جماد أو غيرهما، نحو: يŃستŽفهłم بها عن غير العاقل من] مùا[

Þأي لون هذا Þوما لونه Þشأنها شأن –ولها معان أخر غير االستفهام ، أي شيء هذا

 )5()..تŽفƅعłلſوا مĆنń خŽيرĆ يłعńلŽمńهŃ اهللاوłمłا (:  فهي تستعمل شرطا مفردة، نحو-األدوات األخرى

  .)6().. مłهńمłا تŽأċتĉنŽا بĉهĉ مĉنń آيłةĆ(:  كقوله تعالى»مهما« الزائدة في »ما«ومركبة مع 

 فتكونان بمنزلة الكلمة الواحدة فتدالن معا على »ذا« هذه مع »مùا« توقد تركب

ماذا ذهبت ورجعتÞ والذي يعنينا من ت هناÞ ولماذا أنت ذاهبÞ لنلماذا أ: االستفهام كقولك

معانيها الكثيرة تلك، هو استعمالها أداة استفهام وسؤال عن أحد أجزاء الجملة االسمية 

المجهولة حقيقته وحاله عند السائل المستفهم الراغب في معرفة حال وحقيقة المستفهم 

فإليكم عرضا . أيŋ، متى،من، ما: عنه، ونقصر الدراسة والعرض التطبيقي على األدوات

 وفروعها التي وردت عليها ومثلتها في »مùا« ألهم أنماط االستفهام بùاتطبيقيا موجز

  :السبع الطوال، وهما نمطان

  اسǃ مستفهǃø عنøه      + مøŁا : النمƯø األول
                                                  

  .9/148) التفسير الكبير(الرازي :  انظر(1)
  .60 : سورة الرحمان، اآليùة(2)
  .34: سورة يونس اآلية (3)
  .3: اآليùة سورة فاطر، (4)
  .197:  البقùرة، آيùة(5)
  .132:  األعراف(6)
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تارة، واسما ظاهرŅا معرفا ) ضميرا(وردت عليه بضع آيات جاء المستفهم عنه 

  :لك الفرعان اآلتيانإلضافة تارة أخرى، ويوضح ذ

  )ضمير منفصل مفøرد مƊنøث(المستفهǃ عنøه مƴرøƺة + مøا : الفøرع األول

  :قليل االستعمال ومثله قوله تعالى

  .)1 ()..َقالـُوا ُاْدُع َلَنا َربََّك ُیَبيُِّن َلَنا َما ِهَي (-
  :التحǂيل

)łيĉا هłضمير منفصل خبر معرفة ): هي(اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، : ما): م

في محل رفع، وهو المستفهم عنه، ومعاده البقرة المذكورة أول اآلية السابقة والمأمور 

: ذبحها، وألن صفة البقرة المطلوب ذبحها غير معلومة عند السائل، سأل عن الصفة قائال

لŮمłةŻ الŽ شĉيłةŽ إĉنŮهłا بłقŽرłةŻ الŽ ذŽلولą تſثيرŃ األćرńضł والŽ تŽسńقĉي الحرثŽ مŃسł(:ما هيÞ فقيل له

  : بمعنى)2()..فĉيهłا

أن البقرة تلك، سالمة معفاة من الخدمة، فال تحرث في األرض وال تسقى 

  . سائبة ال عمل لهاهي ف)3(.الحرث

اللون، وهو اسم مفرد في موضع رفع على : وواضح أن المستفهم عنه هنا هو

ùا«الخبرة لùالتي هي مبتدأ»م .  

  ) اسư ǃøاهøر مضøاف(مستفهǃ عنøه مƴرøƺة ال+ مøا : الفøرع الøƙاني

  :نادر مثل سابقه وعليه قوله تعالى

  .)4(Þ).. َما َلْوُنَها(-

  :التحǂيل

 خبر مرفوع هو اسم »لونها«أداة استفهام في موضع رفع على االبتداء : »مùا«

ظاهر مؤلف من مضاف ومضاف إليه، والمستفهم عنه المجهول عند المستفهم هو اللون، 

  .تفهام حقيقي هناواالس

                                                  
  .70:، آيةالبقرةسورة  (1)
  .71:نفسها، آية (2)
  .1/552التحرير والتنوير :  انظر(3)
  .69 آية :البقرةسورة  (4)
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  .المستفهǃ عنøه+ ذا + مøا :   النمƯ الøƙاني

وجاء المستفهم عنه فيها، ) ذا(مركبة مع ) ما(وردت عليه بضع آيات جاءت فيها 

فعال مضارعا مرة، وفعال ماضيا تارة، وجارا ومجرورا أحيانا، والفروع اآلتية تمثل ذلك 

  .وتوضحه

  ) جمøǂة مضارعيøة(عنøه المستفهǃ + ذا + مøا :   الفرع األول

  :وردت عليه بعض آيات منها قوله تعالى

  .)(1)..َیْسَأُلوَنَك َماَذا ُیْنِفُقوَن(-
  :التحǂيøل

 اسم موصول »ذا«على أنها استفهام مبتدأ و» مùا« يجوز فيها أن تعرب »مùاذا«

أنه  اسم استفهام واحد، على »ذا+ما«ويجوز إعراب .  خبر، وينفقون صلته»الذي«بمعنى 

 خبر وهو جملة فعلية مضارعية مؤلفة من فعل وفاعل ومفعول به »ينفقون«مبتدأ، و

والمستفهم عنه هو الجائز أو المطلوب إنفاقه، الدال عليه . ينفقونه: محذوف تقديره

  . »ينفقون«

  ) جار ومجرور(المستفهǃø عنøه + ذا + مøا : الفøرع الøƙاني

  :ريمةوهو أقل من السابق، ومثلته اآلية الك

  .)2()..َوَماَذا َعَلْيِهْم َلْو آَمُنوا ِباٍهللا َوالَيْوِم اآلِخِر(-
  :التحǂيل

ويقال في إعرابه  وتحليله ما قيل في سابقه، غير أن المستفهم عنه هنا هو الجار 

يكون، الذي يعني الكلفة والمشقة، فيكون تقدير الكالم : والمجرور المتعلق بمحذوف تقديره

  :هكذا

لكان اإليمان خفيف : ، أي»-يثقلهم ويتعبهم-ا ما الذي كان أو يكون لو آمنو«

  !   )3(عليهم نافعا لهم، من عدمه

                                                  
  .251:نفسها، آية (1)
  . 39:، آيةالنساءسورة  (2)
  .4/54 التحرير والتنوير (3)
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    .)1( لماذا لم يؤمنوا Þ: وهو استفهام إنكاري توبيخي هنا بمعنى

  )ƴƺل ماضي مبني لǂمجهول(مستفهǃ عنøه + ذا + مøا : الفøرع الøƙالث

  .أقل استعماال من سابقه

ره وإعرابه ما قيل في سابقه، غاية األمر أن المستفهم عنه في هذا ويقال في تحري

" أĈĈحĉلŮ"الفرع ورد جملة فعلية ماضية، وذلك هو الشيء المحلل لهم التمتع به، الذي دل فعل 

  ....عليه

]ŃنĆøولها .  أصال وكثيرا، ولغيره قليال»اإلنسان«تستعمل لالستفهام عن العاقل : ]م

ويكاد ال يوجد في العربية أداة . »ما«ر غير االستفهام، تمامŅا مثل استعماالت في معان أخ

فداللة األداء في العربية داللة مرنة متغيرة والمتحكم في ... لها معنى ومدلول جامد قار

وذلك .. المقام الخطابي الكالمي، ثم الضمائر التي تضم إليها وتركب معها: تغييرها شيئان

من -والذي يعنيني ويعني القارئ أيضا . الƣ..ال+ ، مهل ال+ ما، ولو + إنŊ : كتركيب

إنما هو المعنى االستفهامي من التي تستعمل فيه أداة استفهام ..  صاحبتنا هذه»ما«معاني 

  .في الجملة االسمية خاصة

وهاكم عرضŅا تطبيقيا موجزا ألهم أنماطها االستفهامية والفروع الممثلة لها الواردة 

  .لجملة االسمية الخاصة بمجال دراستي هذهأداة استفهام في ا

  المستفهǃø عنøه+ مŁنŃ : النمƯø األول

اآليات الواردة عليه كثيرة وقد تنوع المستفهم عنه فيها بين كونه اسما ظاهرا نكرة 

موصوفة، واسما معرفة موصوال لغير العاقل، وجملة فعلية ماضية قائمة مقام اسم ظاهر 

الثالثة هي أبرز التراكيب اللغوية الغالبة في االستعمال، رأيت وألن هذه النماذج .. معرفة

  :أن أقصر التطبيق عليها عارضا إياها في الفروع الثالثة اآلتية

  )اسư ǃاهر نكøرة موصوøƺة(المستفهǃ عنøه + من : الفøرع األول

  :قليل االستعمال منه قوله تعالى

  .         )2()..َمْن ِإَلـٌه َغيَر اِهللا َیْأِتيُكْم ِبِه.. (-

                                                  
  .نفسهالمرجع (1)
  .46: ، آيةنعاماألسورة  (2)
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  :التحǂيل

»ńنùłاسم استفهام مبتدأ في محل رفع على االبتداء، »م :»ņهùŽغير اهللا« خبره، »إل« 

 جار ومجرور متعلق »به« صفة ثانية له »يأتيكم به«مضاف ومضاف إليه، صفة للخبر، 

ùوالضمير »يأتيكم«ب »ĉيعود على السمع المذكور أول اآلية السابقة»ه .  

 واالستفهام يجوز أن يكون حقيقيا، ويجوز أن »إلùه«ستفهم عنه هووواضح أن الم

ليس هناك إلùه غير اهللا : ، ومفاد هذا االستفهام هو تقرير أنه)1(يكون إنكاريا توبيخيا

  . )2(يأتيكم بالسمع واألبصار المأخوذ منكم

  )الموصول لƸير الƴاقøل(المستفهǃø عنøه + من : الفøرع الøƙاني

  :، منه قوله تعالىقليل االستعمال

  Þ  )3()..ُقْل  ِلَمْن َما في السََّمَوِات َواَألْرِض(-
  :التحǂيل

 بمعنى الذي في موضع »مùłا«اسم استفهام، و:  مłنń»لĉمłنń«قوله  «:قال العكبري

 . خبره، وقدم الخبر ألنه اسم استفهام وهو مجرور، في موضع خبر»لĉمنń«مبتدأ، و

، لكنه »واالستفهام صريح«، »وات واألرضاما في السم« م عنه المطلوب فهمهفهوالمست

هم إلى التخلي عن عبادة ؤ، وهو حمل المخاطبين وإĉلجا)4(»مستعمل في معناه الكنائي

، مالكا للسماوات واألرض وما فيهما، ألنه أحق بها لكونه، األصنام إلى عبادة اهللا وحده

  .وخالقا وحيدا لهما

                                                  
  .1/243، إمالء ما من به الرحمان: ، العكبري انظر(1)
  .83، ص 1إمالء ما من به الرحمن، للعكبري، ج: ، وانظر أيضا234، ص7،جالتحرير والتنوير: ابن عاشور (2)
  .12: ، آيةاألنعامسورة  (3)
  .7/150 التحرير والتنوير (4)
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  "جمøǂة ǂƴƺيøة ماضيøة"تفهǃø عنøه المس+ مŁنŃ : الفøرع الøƙالث

  :وردت به بضع آيات منها قوله تعالى

-)ńنłم ċلſقĉاسŮنĉى للŅدŃهłا وŅورſى نłوسŃم ĉهĉب łاءłي جĉالذ łابŽتĉالك ćلłزƅنć1().. أ( Þ  
  :التحǂيøل

»ńالكتاب« خبره، »أنزل« اسم استفهام مبتدأ، »من«ùوهو ، »أنزل« مفعول به ل

ة من فعل وفاعل ومفعول به، وقد أريد باالستفهام هنا معناه جملة فعلية ماضية مؤلف

مłنń أنزل (طلب تعيين فاعل اإلنزال للكتاب، الذي دلت عليه جملة هو الحقيقي الذي 

  .أخبروني عن ذلك المنſزĉل: وتضمنته على معنى) الكتاب

 ويجوز جعل االستفهام تقريريا وذلك إلبطال كالم من أنكر تنزيل أيŊ كتاب على

  .)2(أي بشر

* * *  

]Ǎالمطلوب تعيينه كناية عن الزمان، وتستعمل في العربية للمستفهم عنه ]: مت 

في أي وقت عودة الطائرةÞ وقد تستعمل : Þ أي»عودة الطائرة من رحلتها متى«: نحو

  »..متى تſسłافĉرń أĈسłافĉرŃ«: شرطا نحو

عن الزمان في الجملة  أداة استفهام للسؤال ويعنينا من استعماالتها، استعمالها

  :نمط واحد في االستفهام عن الزمان، يمثله فرعان) متى(االسمية خاصة، ولها 

Ưøالنم   : Ǎه+ متøعن ǃøالمستفه  

  )اسøư ǃøاهر مضøاف(المستفهǃ عنøه مƴرøƺة + متǍ :  الفøرع األول

  :نادر االستعمال، لم يرد منه في السبع الطوال إال آية واحدة هي قوله تعالى

  )Þ)3].. مَتى َنْصُر اهللا:  َوُزْلِزلوا َحتَّى َیُقوَل الرَُّسوُل َوالِذیَن آمُنوا َمَعه[
  :التحǂيل

اسم استفهام عن الزمان في محل رفع خبر مقدم ألنه اسم استفهام ينبغي ): متى(

كما هو مقرر في علم العربية، وإنما قدم ليشمل ، تقديمه ألنه له حقّ تصدر الكالم

                                                  
  .91: ، آيةاألنعùامسورة  (1)
  7/367التحرير والتنوير بن عاشور، ا: انظر(2)
  .214:  البقرة(3)
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مبتدأ مؤخر، وهو مضاف ومضاف ) نصر اهللا(، كلهاجزاء الجملة االستفهامية االستفهام أ

   )1( .واالستفهام استعمل في استبطاء زمن النصر. إليه، والمستفهم عنه هو زمان نصر اهللا

  )اسǃø إشøارة(المستفهǃø عنøه + متǍ :  الفøرع الøƙاني

  :نادر االستعمال كسابقه، ومثله قوله تعالى

  Þ )2()..وَن َمتى َهَذا الَوْعُدَوَیُقوُل (-
  :التحǂيل

 غاية األمر،أن ، يقال بكلماته وحروفه هنا،وما قيل في تحليل الفرع األول وإعرابه

زمان :  هو اسم إشارة، والمقصود به-استفهام استبطاء كالفرع األول-المستفهم عنه هنا 

 عزŊ وجل، وهو آت واقع ال حشر الناس يوم القيامة لمحاسبتهم على أعمالهم من قĉبłلĉ اهللا

  .ريب فيه

]Ŋكناية عن الزمان، ولها في العربية استعماالن]أي :  

: فيما روى عنه ابن منظور) أبو الحسن علي(قال ابن سيدة : استƴمالها شرƯا -1

) أيŊان(ولم تستعمل . »أيŊان تعمل تنƅجłح« كقولنا »أيŊانł مثل متى، فينبغي أن تكون شرطا«

عه شرطا، وإنما استعملت أداة استفهام عن الزمان مثل متى، في قوله في القرآن جمي

  :تعالى

   .)3() َیْسَأُلوَنَك َعِن الَساَعِة َأیَّاَن ُمْرَساَها (-
  )4(»)متى(وهو سؤال عن زمان مثل «)أيŊ حين( بمعنى:استƴمالها استفهامية -2

جملة االسمية، ولها استعمالها اسم استفهام عن الزمان في ال: ويعنينا من استعمالها

  .نمط واحد، شكŮله فرع واحد

Ưøالنم   : ŁانøŉيĆه+ أøعن ǃøالمستفه  

إال مرة ) أي حين(نادر االستعمال، ولم يرد استعمالها استفهاما عن الزمن بمعنى 

  : واحدة في السبع الطوال، والفرع التالي يشكل هذا النمط ويوضحه

  )ضاøƺة اسøư ǃاهر مƴرøƺة باǕ(المستفهǃ عنøه + أĆيøŉانŁ :   الفøرع
                                                  

  .2/316التحرير والتنوير ابن عاشور،(1)
  .48:  سورة يونس(2)
  .42:  سورة النازعات(3)
  .435، ص )الميم(، حرف 2، دار لسان العرب، المجلد لسان العرب: ابن منظور (4)
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  :قليل االستعمال، وعليه قوله عز وجل

  )1( ) ..َیْسَألُوَنَك َعْن الَساَعِة أیَّاَن ُمْرساَها، ُقْل ِإنما ِعْلُمها ِعْنَد َربي (-
  :التحǂيل

: اسم مبني لتضمنه حرف االستفهام بمعنى) أćيŊانł(قوله تعالى «:قال العكبري

 ùيسألونك :  تقديره،والجملة في موضع جر بدال من الساعة) هامرسا(متى،وهو خبر ل

مفعول من أرسى، وهو مصدر مثل المدخل والمخرج ) مرساها(عن حلول الساعة، و

زمان حلول : والمستفهم عنه هنا هو. )2(»متى إرساؤها: بمعنى اإلدخال واإلخراج، أي

  ...م ورد هنا بمعناه الحقيقييوم القيامة، واالستفها: الساعة وحضورها، والمراد بالساعة

وتطبيقيا،ونضع  نكتفي بهذا القدر من الكالم على الجملة االسمية االستفهامية نظريا

على  بالكنايات وهو خالصة مركزة موجزة لالستفهام–في يد القارئ والباحث معا 

  :طريقين

 أو  تقوم على استخدام أداة تدل أصالة على سؤال يتعلق بمفرده:الƯريøƾة األولǍ - أ

  ).هل(نسبة كاستخدام الهمزة و

 تقوم على التقديم والتأخير، وهذا خاص بما سبق من االستفهام :والƙانيøة  - ب

  .بالكنايات، وقد أوضحنا ذلك آنفا

  .نفسها من معنى) الكناية(وذلك ألن المستفهم عنه بها هو ما تضمنته 

-  ù(هو الشخص، وهو مدلول ): من(فالمسؤول عنه بńنłنفسها) م.  

  .نفسها) مùا(هو الشيء نفسه وهو مدلول ): مùا(سؤول عنه بù والم -

-  ùنفسها) كيف(هو الحال، والحال هو ما تدل عليه ): كيف(والمسؤول عنه ب.  

-  ùنفسها) أين(هو المكان وهو ما تدل عليه ): أين(والمسؤول عنه ب.  

-  ùهو الزمان، وهو مدلول متى نفسها، والمسؤول عنه ): متى(والمسؤول عنه ب

ùان (بŊان نفسها) أيŊوهكذا األمر في باقي الكنايات . هو الزمان أيضا، وهو مدلول أي

  ...)أي،كيف(

                                                  
  .187:  األعراف(1)
  . 1979 1، ط1/290 ، إمالء ما من به الرحمان  العكبري(2)
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فليس هناك أداة استفهام، والقول بتضمين هذه الكنايات معنى االستفهام يقوم على 

أساس ما يدل عليه الكالم المصدر بإحدى هذه الكنايات من استفهام، حيث لم تذكر أداة 

  .م يقل أحد من النحاة بتقديرها قبلها ولم يصح ذلك فيهااستفهام، ول

استعماالت مختلفة أغلبها في غير ) الكنايات(أن لها :غير أن الدارس يرى

في أثناء الجملة ال في صدرها وتقديمها –االستفهام، وأن مكانها في أغلب استعمالها 

  . الجملة لالستفهام، هو الذي خلصت به-ووضعها في صدر الكالم عند إرادة االستفهام

  :والباحث يرى أن الذي ينبغي اعتماده والتمذهب به هو

أن االستفهام في جميع هذه الكنايات يستند إلى ما طرأ على نظام الجملة من تغير، 

وذلك بتقديم الكنايات، لذا فاالستفهام بهذه الكنايات ليس باألداة وال بالكنايات نفسها، وإنما 

بتقديم ما حقه التأخير، وتأخير ما حقه التقديم، فاعتمد هذا الرأي بالتقديم والتأخير أي 

واشدد يدك عليه فإنه الحق، وكن على ذكر به وله، غير آبه وال ملتفت إلى ما قرر النحاة 

  فهذا ضالل نحوي ولغوي محض صدر من»... تضمين الكنايات معنى االستفهام«بشأن 

  . جماعة منهم
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  : ǘƢصة البحث -1

ذا البحث، هو ربط طائفة من قواعد نحونا العربي الموروثة خاصة منها التي هدفنا من ه

تتعلق بالجملة االسمية بطائفة من آي القرآن الكريم، اتبغاء تبيين ما كان من تلك القواعد مؤسسا 

جهالة والغفلة، على أسلوب عربي فصيح أصيل، وما كان مبنيا على الحدس والتقدير، أو على ال

أو على اللمحات والمالحظات الفضفاضة الواهمة التي ال يؤيدها الواقع اللغوي العربي، األمر 

الذي يجعل هذا البحث من قبيل البحوث النحوية اللغوية الجامعة بين النظر والتطبيق التي يدعو 

اتساق ومصداقية إليها ويزكيها علم اللغة الحديث، نظرا لما تتسم به مثل تلك البحوث من 

  .موضوعية بين اللغة وقواعدها، أو ما يعبر عنه بالبحث العلمي

وقد استوى البحث في مدخل تاله بابان، أعقبتهما فصول اشتمل عليها كل منهما، ثم 

  .خاتمة

فكان بمثابة تمهيد، الغرض منه ) وهو يشكل القسم النظري من البحث( فأما المدخل 

  .لذي سنمضي فيه، وبالتالي القضايا التي سنعرض لها بالدراسةاستطالع وضبط معالم البحث ا

) النحوي(وافتتحت المدخل باإلشارة إلى كل من المعنى اللغوي، والمعنى االصطالحي 

النحاة وعلماء المعاني : للجملة، ثم مضيت فعرضت أبرز الجهود المبذولة من قبل لفيف كل من

النحاة المحدثين، لدراسة الجملة العربية من حيث القدامى والمتأخرين، ثم من قبل جماعة من 

  : هي 

 قد تكلم على طائفة - فيما كتبه في مجال دراسة الجملة أو الكالم-) ه183ù(فسيبويه 

من أساسيات الجملة، كمفهومها وأسلوب تأليفها، وعناصر تكوينها، وطبيعة العالقة بين العناصر 

بعد سماعه عليها تفيد المخاطب فائدة يحسن السكوت أن ) الجملة(المؤلفة لها، واشتراطه فيها 

إياها، نظرا لكون التعبير والكالم المسموع كالما تاما مستقيما، ومع هذا فإن سيبويه لم يستعمل 

وإن لم » الجملة«قاصدا به » الكالم«وإنما استعمل بدال منه لفظ » الجملة«في كتابه لفظ 

) في الكالم(ث عنه بجمل اسمية أو فعلية، واشتراطه فيه يذكرها، بدليل تمثيله للكالم عند الحدي

  .أن يكون مفيدا فائدة يحسن السكوت عند سماعه، وذلك في غضون كالمه على المبتدأ والخبر

 "الجملة"قد ذكر مصطلح )  ه208ùت ... محمد بن يزيد (ثم مضيت فرأيت، المبرد 

أول من استعمل مصطلح ) علمناحسب (وبذلك يكون ) بالمقتض(صراحة في مواضع من كتابه 
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: الجملة، بمفهومه االصطالحي عند نحاتنا المتأخرين، وهذا عند كالمه على الفاعل قائال 

  .».. وإنما كان الفاعل رفعا، ألنه هو والفعل جملة يحسن السكوت عليها«

الجملة االسمية، والجملة : كما تحدث عن أنواع الجملة، مصنفا إياها إلى ثالثة أنواع 

  ".الجزاء"الفعلية، والجملة الشرطية التي أطلق عليها مصطلح 

ومع توسع النحاة الذي خلفوا المبرد، في استعمال مصطلح الجملة، فإنهم لم يهملوا استعمال 

، "الجملة" قد استعمله وأطلقه في مقابل -  كما ألمعنا آنفا–الذي كان سيبويه " الكالم"مصطلح 

على الجمع بين مصطلح الجملة ومصطلح الكالم،  سين لهذا العهدوبذلك أقدم معظم النحاة الدار

  : مترادفان " الكالم" و " الجملة"على اعتبار أن 

كل لفظ مستقل بنفسه ... «: الكالم بأنه )  ه395ùت.. ابو الفتح عثمان(حيث عرف ابن جني 

يت منه ثمرة معناه فكل لفظ استقل بنفسه وجن.. الجمل: مفيد لمعناه؛ وهو الذي يسميه النحويون 

  .»فهو كالم

هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى : الكالم «: وعرف الزمخشري الكالم قائال 

: أو في فعل  واسم، نحو » ...زيد أخوك «:األخرى، وذلك ال يتأتى إال في اسمين، كقولك 

  .»ويسمى جملة»ضرب زيد «

 ƫة عن الجمل المفيدة، وهو جنس لها، إن الكالم عبار«: قائال " الكالم"وعرف ابن يعي

  .»فكل واحدة من الجمل االسمية والفعلية نوع له يصدق إطالقه عليها

  : فمن هذه النصوص الصريحة السابقة يستخلص ما يأتي 

  .الكالم والجملة مترادفان، وأنهما يؤديان معا معنى مفيدا مستقال بنفسه -

جملة االسمية، والفعلية، والشرطية، ال: وقسم الزمخشري الجملة إلى أربعة أقسام هي

والظرفية، وابن يعيƫ رأى أن مثل هذا التقسيم لفظي، وأن الجملة في الحقيقة ترجع إلى قسمين 

الشرط، فعل : الجملة االسمية، والجملة الفعلية، أما الشرطية فإنها مؤلفة من جملتين فعليتين : 

 تتألف من فعل وفاعل، على تقدير تعلق - في رأيه–وفاعل، والجزاء مثله، كما أن الظرفية 

  .استقر: الظرف بالفعل هو 

أما النحاة المتأخرون فجمهورهم درج على التفريق بين مصطلح الجملة، ومصلح الكالم، 

رضي الدين محمد ابن الحسن (» الرضي«وعملوا على وضع حد لكل منهما، وفي مقدمتهم 

  .»المغني«م صاحب كتاب وابن هشا» كافية ابن حاجب«شارƟ )  ه688ùت...
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الفرق بين «: فالرضي فرق بين الكالم والجملة، ورأى أن بينهما عموما وخصوصا، فقال

أن الجملة ما تضمنت اإلسناد األصلي سواء أكانت مقصودة لذاتها أم ال، : الكالم والجملة هو 

 مقصودا لذاته، ما تضمن اإلسناد األصلي، وكان: والكالم... مثل الجملة التي هي خبر المبتدأ

  .»فكل كالم جملة وال ينعكس

فالجملة في رأيه أعم من الكالم، ألنها قد تكون مقصودة لذاتها، وقد ال تكون كذلك بأن 

تكون تابعة لغيرها وذلك كالجملة المخبر بها عن المبتدأ، وجملة الموصول، والجملة الواقعة 

  .غير تابع لغيرهما كان مقصودا لذاته : على حين أن الكالم ... حاال 

 معنى اإلسناد يشرƟ الرض) الجملة والكالم(وإلى جانب هذا التفريق بين المصطلحين 

، »زيد شجاع«: إنه الحكم بإثبات شيء لشيء آخر في الكالم أو نفيه عنه، نحو : النحوي قائال 

  .مسند ومسند إليه: ، ومن ثم ال بد لǘسناد من طرفين »زيد ليس بشجاع«

ففرق هو أيضا بين ... فيما قرره وذهب إليه" يالرض"ينا ابن هشام قد ساند ثم مضينا فرأ

هو القول المفيد بالقصد، والمراد : الكالم «: ورأى أنهما ليسا مترادفين، وأن " الجملة"و " الكالم"

عبارة عن الفعل وفاعله، والمبتدأ : ما دل على معنى يحسن السكوت عليه، والجملة : بالمفيد 

  .»...وخبره

أن المركب اللغوي المشتمل على : وموجز كالمه في التفريق بين الكالم والجملة هو 

: اإلسناد إذا كان مستقال بنفسه مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها، سمي كالما وسمي جملة، نحو 

» المطر منهمر«، فاكتفيت بù »سرت والمطر منهمر«:ما إذا قلت أ، »المطر منهمر«:قولك 

ذه العبارة ال تسمى كالما، ألنها غير مستقلة بنفسها وغير مقصودة لذاتها، وإنما وحده، فإن ه

  .هي جملة، ألنك تريد اإلخبار بانهمار المطر

 – باعتبار الصورة اللفظية التي ترد عليها –وأتبع هذا التفريق بتقسيم الجملة في العربية 

  : إلى ثالثة أنواع، هي 

ة، والجملة الظرفية، مفترضا أن يكون متعلق الظرف في الجملة االسمية، والجملة الفعلي

وإال فهي اسمية، وعاد بعد التمثيل لكل نوع من األنواع المشار " استقر" بفعل هو " الظرفية"

ما :  إلى صغرى، وكبرى، مريدا باألولى - باعتبار تعدد اإلسناد، ووحدانيته–إليها، فقسمها 

زيد «:  نحو ا، وبالثانية ما كان اإلسناد فيها متعدد»ائبزيد غ«:  نحو اكان اإلسناد فيها واحد

  ...»زيد قام أبوه«، أو »أبوه قائم
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وتتمثل النتائج التي أسفرت عنها جهود كل من النحاة القدامى والمتأخرين في إطار 

  : اسة الجملة فيمايلي رد

ابطة بينهما، تحديد مفهوم الجملة، وبيان األركان التي تتألف منها، وطبيعة العالقة الر

التي والفرق بين الكالم والجملة عند الجمهور منهم، وتقسيم الجملة اعتمادا على الصورة اللفظية 

ترد عليها في الكالم، إلى أنواع ثالثة أو أربعة تارة أخرى، مع تعريف كل نوع والتمثيل له، ثم 

ريف كل منهما، تقسيمها من حيث تعدد اإلسناد وعدم تعدده فيها إلى صغرى، وكبرى، وتع

الذي هو عمود أو العماد الذي تقوم عليه الجملة ) النحوي(وشرƟ مفهوم اإلسناد االصطالحي 

  : العربية في غالب أحوالها، وتصنيف العناصر المؤلفة لها إلى نوعين هما 

  .العناصر العمدة، وهي التي ال يتم وال يستقيم تأليفها إال بها وال تحذف منها إال ببديل

وهي التي يمكن االستغناء عنها عند تأليفها نظرا لعدم الحاجة إلى : صر الفضلةوالعنا

ذكرها والتصريح بها، واعتمادا على ظهورها ووضوحها من جهة، وابتغاء لǘيجاز واالختصار 

من جهة أخرى، علما بأن اإليجاز هو إحدى السمات الرئيسية التي اتسمت وتتسم بها العربية 

  . العالميةمن بين سائر اللغات

وغني عن القول بأن هذه النتائج المشار إليها ال تمثل إال جانبا ضئيال من جوانب الدرس 

النحوي الحقيقي، ومن ثم فهي نتائج باهتة ضئيلة، كسيحة هزيلة، ال تشرƟ غامضا وال تفسر 

وية أسلوبا، وال تكاد تتصل باللغة، وباألحرى ال تساعد القارئ والمتعلم على تكوين ملكة لغ

  .نحوية سليمة تؤهله لتذوق األساليب اللغوية الرفيعة والنسج على منوالها في الكتابة والكالم

قلت إن هذه الدراسة النحوية الموروثة ال تمثل إال جانبا ضئيال من الدراسة النحوية 

  : الحقيقية التامة، فما حقيقة مثل هذه الدراسة، أقول 

، لفة مع غيرها في أصغر صورة من صور التعبيرإنها الدراسة التي تعنى بالكلمة مؤ

وهي الجملة أو وحدة الكالم الصغرى التي يعبر بها المتكلم عما ينشأ في ذهنه من أفكار، والتي 

هذه الدراسة تعني بكل ما يطرأ على . بها يتمكن من نقل تلك األفكار إلى السامع أو المخاطب

أجزائها الرئيسية وغير الرئيسية من تقديم الجملة من طوارئ وأحوال، بحيث تعنى بأحوال 

وتأخير بعضها عن بعض، ومن حيث ذكره وحذفه، والتصريح به أو ، بعضها على بعض

إضماره، كما تعنى بأحوال الجملة ذاتها بوصفها كال من حيث كونها في سياق نفي أو استفهام، 

  .أو توكيد أو شرط أو غير ذلك
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دارسون آخرون سموا بعلماء المعاني، وهم النحاة هذا وقد استأثر بمثل هذه الدراسة 

الحقيقيون في اعتقادي، وهم الذين دفعوا بالدراسة النحوية إلى األمام، وقدموا للقراء والدارسين 

  : جميعا معارف ونتائج طيبة جديرة بأن يستفاد منها 

ال سيما فقد سار بعض البالغيين في ركب علماء النحو األوائل، فعنوا بدراسة الجملة، 

ما يتعلق بأسلوب تأليفها، حيث عرضوا له وتحدثوا عنه في مواضع ومباحث عديدة من 

  .مؤلفاتهم، وذلك أثناء الحديث عن فصاحة الكالم، وأحوال المسند والمسند إليه

تعريف وتنكير، وتقديم وتأخير، وذكر وحذف، وما إلى ذلك من : وما يعتريهما معا من 

ساتذتها عبد القاهر الجرجاني، أس أولئك شيƣ البالغة العربية وأستاذ المباحث القيمة، وعلى رأ

حدث عن طائفة من مسائل الجملة وقضاياها تفصوال » دالئل اإلعجاز«الذي أرصد في كتابه 

الحذف والذكر ألجزاء الجملة والتقديم والتأخير، والفصل والوصل، وأسلوب الحصر : مثل 

  .مية والفعلية في الحقيقة والمدلول اللغوي لكل منهماوأدواته، والفرق بين الجملة االس

  .ثم السكاكي، والقزويني، والسبكي

والبد من اإلشارة إلى أن دراسة هؤالء البالغيين للجملة، دراسة قائمة على المعاني 

والدعوة إلى المحافظة على التنظيم النحوي لها ومراعاته وجعله مبدأ ووسيلة هامة عند 

ا على النظم شارحين إياه بأنه عبارة عن توخي ومراعاة معاني النحو، ألن وتكلمو، التركيب

لكلمات عند الكالم، لتأدية أصل المعنى القائم في ذهن اهو معرفة كيفية تركيب : علم النحو 

  : المتكلم، قال الجرجاني 

وأعلم أن ليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، فتعمل على «

انينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فال تزيƸ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك، قو

هذا هو السبيل، فلست بواجد شيئا يرجع صوابه إن كان صوابا، ...«: فال تخل بشيء منها 

أو عومل ... إال وهو معنى من معاني النحو، قد أصيب به موضعه... وخطؤه إلى النظم 

واستعمل في غير ما ينبغي له، فال ترى كالما ما قد وصف بصحة نظم بخالف هذه المعاملة، 

أو فساده أو بمزية وفضل فيه، إال وأنت تجد تلك الصحة وذلك الفساد، وتلك المزية وذلك 

الفضل راجعا إلى معاني النحو وأحكامه، ووجدته داخال في أصل من أصوله، أو متصال بباب 

  .»من أبوابه
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 قد - عربا ومستعربين–لمحدثين، فرأينا جمهورا كبيرا منهم ثم مضينا إلى النحاة ا

أسهموا في دراسة الجملة، وعملوا على تحديد مفهومها، واألساس الذي تبنى عليه، وأسلوب 

تأليفها، والعناصر التي تتألف منها، وطبيعة العالقة التي تربط تلك العناصر بعضا ببعض، 

سم، ومدلوله أو وضيفته اللغوية التي وضع ألدائها، وأقسام الجملة، والخصائص الشكلية لكل ق

وأن الجملة إذا اشتملت على إسناد واحد كانت صغرى، وإن تعدد اإلسناد فيها كانت كبرى، أما 

) يا عبد اهللا(إذا خلت من اإلسناد فإنها ال تسمى جملة وإنما تسمى شبه جملة مثل أسلوب النداء 

 هذا قد عرضت له وبسطته البسط الالئق به، في وكل) ما أجمل الربيع(وأسلوب التعجب 

  .غضون هذا المدخل، فال جدوى من الحديث عنه هنا مرة أخرى

وينبغي أن أشير إلى أن جل ما أدلى به النحاة المحدثون من أنظار وآراء بصدد الجملة 

لماء في كافة جوانبها وقضاياها، هو مستقى من آراء النحاة القدامى والمتأخرين، ومن آراء ع

المعاني الذين توفروا على دراسة الجملة دراسة منهجية انطلقوا فيها من كون الجملة مركبا 

لغويا خاصا يحمل في ثناياه فكرة تامة، وقد أراد به المتكلم التعبير عما جال في خاطره من 

ن حيث بالغها إلى السامع أو المخاطب، مع العناية بأحوال األجزاء التي تتركب منها مإأفكار، و

وحال الجملة ذاتها بوصفها كال من كونها  وتذكير بعض وتعريف آخر، تقديم بعض على بعض،

واقعة في سياق نفي  واستفهام  أو توكيد، إلى غير ذلك من األحوال والمقامات، مع تفسير كل 

ى ذلك وتحليله وتعليله، األمر الذي جعل دراسة علماء المعاني للجملة أجدى وأعود بالفائدة عل

  .الجملة من دراسة النحاة لها

 - والمشكل القسم التطبيقي منها-أما الجزء الثاني من الدراسة، الذي أعقب هذا المدخل

  : فقد قدرت المواد التي يمكن أن تكون صورته وتهبها معالمها ومالمحها، فقسمته إلى بابين 

  . فصولوموضوعه الجملة االسمية األصلية وهو مؤلف من ثالثة: الباب األول 

  : الفصل األول  -1

حاولت التعرف على الجملة االسمية من حيث معناها االصطالحي النحوي، ونظام تأليفها 

 التي وردت عليها في السبع) الصور(العادي المألوف، وعن أقسامها وأنماطها والفروع 

فيما كانوا قد ، في ظل التمثيل والتحليل لكل ذلك مشفوعا بالتعليل أحيانا، ومناقشة النحاة الطوال

  .أدلوا به وقرروه بشأنها من اآلراء التي لها تعلق واتصال باألنماط وفروعها
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  : الفصل الƙاني  -2

خصصته للكالم على االبتداء بالنكرة وأنماطه وأشرت في مطلعه إلى السبب الموجب 

ا ينبغي كون المبتدأ معرفة ال نكرة، والقانون العام المعتبر عند النحاة المحققين مبدأ حاسم

عندهم االحتكام إليه واالعتماد عليه في حال تأليف الجملة االسمية وبنائها، وهو حصول 

معرفة كان أو (الفائدة منها للمخاطب بها بقطع النظر عن نوع االسم الذي يتصدرها 

  ).نكرة

وعلى ضوء هذا المبدأ المشار إليه، رأيت أال جدوى من عرض وشرƟ كافة أنماط 

صلها بعض النحاة المتأخرين، إلى أربعين نمطا، فاكتفيت ورة والتي بلƸ بها وأاالبتداء بالنك

بعرض وشرƟ عشرة منها، اشتهرت عند النحاة بانها المواضع المشهورة الرئيسية 

الواجب أو الجائزة احتذاؤها والقياس عليها لتجويز االبتداء بالنكرة، وأن ما عداها إما 

  : الذي ينبغي اعتماده في ذلك وشد اليد عليه هوداخل فيها أو خارج عنها على أن 

أن االبتداء بالنكرة شائع جائز، ألنه قد ورد بكثرة في التراث العربي على اختالف 

نصوصه، غاية األمر أنه قليل بالنسبة لالبتداء بالمعرفة، وأنه ينبغي أن تتحرى معه 

 النحاة أم ألسباب أخرى من اإلفادة سواء أكانت راجعة إلى أحد األسباب التي أشار إليها

  .شأنها أن تحصل بواسطتها الفائدة من الجملة والكالم الذي يوجه إلى السامع أو المخاطب

  :الفصل الƙالث  -3

وأنه ) المبتدأ أو الخبر(تحدثت فيه عن الحذف ألحد أركان الجملة االسمية األساسيين 

عدها، وأن لهذه الظاهرة ظاهرة لغوية نحوية درجت عليها اللغة العربية وأقرتها قوا

مقامات ومواقف كالمية يلجأ المتكلم فيها إلى الحذف استجابة منه ألسلوب اللغة وقواعدها 

  .األصلية الجاري بها العمل عند التكلم والتعبير

وأجمع النحاة على جواز ذلك متى وجد في الكالم ما يدل على المحذوف سواء   

رضت هذا الحذف في نمطين اثنين، لكل منهما تعلق األمر بالمبتدأ أم الخبر، وقد ع

صورتان أو فرعان بحيث يكون الحذف ألحد الركنين حذفا جائزا تارة وواجبا تارة 

أخرى، وقد أشرت إلى أشهر المواضع الخاصة بالحذف الجائز، أو الواجب للمبتدأ، 
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Ɖيات كريمة مع وكذلك الشأن واألمر بالنسبة للخبر، ممثال للحالتين الخاصتين بكل منهما ب

  .تحليل األمثلة وتقريرها

ومع نهاية هذا الفصل الثالث، انتهى الباب األول الذي قصرناه على الحديث عن   

ليبدأ ) صورها(الجملة االسمية األصلية واألساسية بجميع أقسامها وأنماطها وفروعها 

  .الكالم بعد ذلك على الجملة االسمية المنسوخة في هذا الباب الثاني

 قدمت بين يدي الحديث عن هذه الجملة بتمهيد صغير، أشرت فيه إلى سبب وقد  

تسمية هذه الجملة بالمنسوخة واشتهارها عند األوساط النحوية بهذا االسم فصارت علŽما 

جملة المبتدأ والخبر، التي تدخل عليها أفعال وأدوات خاصة، فتزيل حالتها : عندهم على 

ل ذلك سميت بهذا االسم، وسميت األدوات الداخلة عليها اإلعرابية إلى حالة أخرى ومن أج

 ùب»ƣبمعنى التغيير واإلزالة» النواس ƣمن النس.  

أنواع مختلفة في صيغتها الصرفية، حيث كان بعضها أفعاال، " النواسƣ"وأن تلك   

وبعضها حروفا، وأن تلك األفعال تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع األول على أنه اسمها 

  :  الثاني على أنه خبرها، وهيوتنصب

كان وأخواتها، وليس الجملة االسمية المنسوخة ب: المبحث األول من الفصل األول  

وأخواتها المشبهات بها أو المحمولة عليها في وظيفتها النحوية واللغوية، وأفعال المقاربة، 

  .والرجاء والشروع

األفعال في حكمها أما األدوات فهي حروف خاصة أيضا، لكنها مغايرة لتلك 

  : وهي ، اإلعرابي فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر على أنه خبرها

، ومن النحاة من أضاف قسما ثالثا للجملة )النافية للجنس) ال((إن وأخواتها و 

هذه، وهو ظن وأخواتها التي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما ) االسمية(المنسوخة 

  .معا

الخالف القائم بين النحاة القدامى والنحاة المحدثين والخاص، باعتبار وقد أشرت إلى 

الجملة التي تدخل عليها كان أو إحدى أخواتها جملة فعلية ال اسمية، والصحيح المعتمد 
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بصدد ذلك هو اعتبار الجملة التي قد تدخل عليها النواسƣ بجميع أنواعها جملة اسمية 

  .رتهاألسباب وجيهة، أشرت إلى أهمها وقر

ولتلك األسباب أدرجنا نحن الجملة التي تتصدرها النواسƣ بجميع أنواعها، في إطار 

الجملة االسمية، فأقدمنا على دراستها في إطار الجملة االسمية؛ ولعلنا بهذا نكون قد وسعنا 

دائرة ومفهوم الجملة االسمية المنسوخة التي ضيق دائرتها ونطاقها بعض الباحثين 

إنها الجملة االسمية التي «: جال األعمال األدبية العامة قائال بصددها المحدثين في م

والصواب عند المحققين من » دخلت عليها كان أو إحدى أخواتها فحولتها إلى جملة فعلية

إنها الجملة االسمية التي دخل عليها أحد النواسƣ، بغية تقييد مدلولها «: علماء النحو واللغة

الزمان،بزمن نحوي خاص متى كان الناسƣ فعال، أو بمعنى من اللغوي المبهم من حيث 

المعاني اللغوية الخاصة التي يدل عليها الفعل الناسƣ، أو األداة الناسخة متى كانت األداة 

وسنقف على هذا في مكانه في الصفحات المقبلة، من هذه ... »إن وأخواتها: حرفا، مثل 

  .الخالصة موضحا أكثر

)  باألفعال الناقصةسمية المنسوخةالالجملة ا( ل من الباب الثاني الفصل األو كانثم 

   وأخواتهاتقييد الجملة االسمية المنسوخة بكان: الذي قسم إلى مبحثين األول

، فعرضت )الجملة االسمية المنسوخة بأفعال المقاربة(أما في المبحث الثاني تقييد 

  بالتمثيل والتحليل والتعليلاشفوع، مفيه عرضا شامال مختلف أقسامها وأنماطها وفروعها

  .، ممثال لكل حالة من تلك األحوال بƉيات توضحهالجميعها

وهي تمثل القسم الثاني من الجملة » إنŇ وأخواتها«عن الفصل الƙاني ثم كان 

االسمية المنسوخة، وإن وأخواتها حروف تدخل على الجملة االسمية من المبتدأ والخبر، 

نها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وهذه هي وظيفتها النحوية أما أوقد اجمع النحاة على 

وظيفتها اللغوية عند دخولها على هذه الجملة، فهي تقييدها بأحد المعاني اللغوية التي يدل 

عليها ويفيدها كل واحد من تلك الحروف، ومجموعها ستة أحرف، وقد أوضحت معنى 

  .كل منها، ومثلت له بمثال يوضحه
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عرض إن وأخواتها في هذا الفصل، حسب المنهج الذي انتهجته في ثم مضيت في 

جاعال لكل حرف منهما قسما متبوعا باألنماط والفروع التابعة له، ) جملة كان وأخواتها(

  . الجملة االسمية المنفيةنعالƙالث الفصل ثم كان 

وقد قدمت بين يدي الحديث عنها بتمهيد صغير ضمنته مدلول الجملة االسمية 

نفية،وأنه عبارة عن الحكم بانتفاء المعنى المثبت للمسند إليه، انتفاء يحتمل الصدق الم

والكذب،فالنفي من جهة الخبر، كاإلثبات في الجملة االسمية المثبتة السابقة على هذه، من 

  .لǘثباتحيث احتمال وقوع المعنى المثبت وعدم وقوعه، وإن كان النفي نقضا 

ألنه ) الخبر(مية المنفية يتجه أصال وأساسا إلى المسند وأن النفي في الجملة االس

  ).المبتدأ(محل الثبوت أو االنتفاء فالغرض من النفي هو نفي المسند عن المسند إليه 

 هي ما تصدرتها أداة نفي لنفي نسبة المسند - باختصار–فالجملة االسمية المنفية 

  .عن المسند إليه

 تؤدي النفي في الجملة العربية بوجه عام، وبعد ثم مضينا فألمعنا إلى األدوات التي

سردها والتنبيه على اشتراكها في الدخول على الجملة االسمية والفعلية معا، وكون بعضها 

 اقتصرت –) هل(قليل االستعمال، وبعض آخر كثيره، وبعض ثالث ال يكاد يستعمل مثل 

  : وات هي على ما يهمنا منها في دراستنا للجملة االسمية، وتلك األد

خاصة بالدخول ) الت(الت، وهذه األخيرة ) النافية للجنس أو الحقيقة(ليس، ما، ال 

خاصة، وكونه ) حين(على الجملة االسمية، مع كون االسم الذي تدخل عليه اسم زمان 

محذوفا، على حين أن الثالث األخريات قبلها تدخل على الجملة االسمية والفعلية على حد 

لها على الجملة االسمية، تغير حكمها اإلعرابي الحاصل قبل دخولها، سواء، وعند دخو

إلى حكم إعرابي آخر، كما سنرى، وقد تحدث النحاة عن األدوات األربع المشار إليها 

واعتبروها من نواسƣ الجملة االسمية، وقد وردت الثالث األولى ممثلة الجملة االسمية في 

(  فيها وإنما وردت خارجها مرة واحدة في سورة )الت(السبع الطوال، على حين لم ترد 

  .في عصرنا الحاضر، كالما أو كتابة) الت(فقط، وال نكاد نستعمل ) ص والقرآن الحكيم
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المخصص لتقييد الجملة االسمية بأفعال مبحث الƙاني الثم مضينا فتحدثنا في 

  .المقاربة والرجاء والشروع

  .لمؤكدةالجملة االسمية ا: الرابƲالفصل ثم كان   

  : الذي أشرت في مطلعه إلى   

مفهوم التوكيد للجملة االسمية، والغرض منه، ومقام استعماله، ودرجات هذا   

  : االستعمال وأن لتوكيد هذه الجملة أساليب وطرق معينة كثيرة يؤدى بها، وأنه قسمان 

لة وتأخير توكيد باألداة، وتوكيد بغيرها، ويتمثل هذا األخير في تقديم بعض أجزاء الجم

وذلك في حال » من«و » الباء«بعض، أو في زيادة بعض حروف خاصة في صغتها 

  ).ليس(أو ) ما(اقتران الجملة بالنفي 

وأن لتوكيد الجملة في العربية طريقين مشهورين كثيري االستعمال، أحدهما خاص   

  ).إنŇ(بالجملة االسمية، وهو 

ومن ثم فهو صالح لتوكيد الجملة والثاني مشترك بينها وبين الجملة الفعلية،   

  : االسمية، وقد اصطلح على تسميته بالتوكيد القصري للجملة، أما

-  ņإن خالدا أخوك، ولها : فهي اداة خاصة لتأكيد النسبة في الجملة االسمية، نحو : إن

صدر الجملة دائما، وتتصل بالمسند إليه غالبا، وأجيز اتصالها بالمسند مباشرة أيضا 

ن يكون المسند ظرفا أو جارا ومجرورا، تأسيسا واعتمادا على الواقع على شرط أ

تثبيت معنى الجملة في : اللغوي الذي درجت عليه العربية، ووظيفتها اللغوية هي 

  .ذهن المخاطب، عندما يكون طالبا لذلك

  :وأما التوكيد القصري، فله أداتان خاصتان وأصيلتان فيه، وهما 

  ).ما وإالƁ(و ) إنƁما( -

  : يتألف هذا التوكيد من أركان ثالثة، هي و

  )إالّ+ ما (أو ) إنّما: (أداة القصر  -1

  .المقصور -2

  .المقصور عليه -3
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متى كان القصر بها، والمقصود عليه يكون ) إنما(والمقصور يكون متصال مبائرة بعد 

 ùما و إال(متصال مباشرة بعد إال، متى كان القصر ب.(  

قصر، قصر الموصوف على الصفة، على حد تعبير ثم إن كان المقصور اسما، سمى ال

علماء المعاني، أو قصر المبتدأ على الخبر على حد تعبير النحاة واللغويين، وإن كان 

 ùقصر «المقصور صفة، سمى القصر، قصر الصفة على الموصوف، والمراد ب

كون الموصوف ال يتصف بصفة أخرى غير تلك الصفة سواء »الموصوف على الصفة

» قصر الصفة على الموصوف«لك حقيقة أو ادعاء، واألمر كذلك بالنسبة لù أكان ذ

   ! من كون تلك الصفة خاصة به، وال يتصف بها أحد سواه

ثم مضيت فعرضت طائفة من أهم أنماط الجملة االسمية المؤكدة الواردة في السبع 

 ظل التمثيل تارة، وعلى القصر تارة أخرى، في) إنŇ(الطوال، معتمدا في توكيدها على 

والتوكيد بالقصر، مقتصرا ) التوكيد بأنŇ(والتحليل المركز لكل نمط من أنماط القسمين 

على تحليل مثال واحد منها، منبها على كثرة أو قلة الصور والتراكيب اللغوية الواردة 

 إلى أرقام اآليات المنطوية - في حال كثرة التراكيب المشابهة له–عليه، محيال أحيانا 

 مثل تلك التراكيب، وذلك بغية توسيع هامƫ األمثلة ونطاق الشواهد، ألن ذلك يكسب على

القاعدة مزيدا من األصالة والصحة التي ينجم عنها تقبل الناس إياها، ورضاهم بها، 

وعملهم على اتخاذها واحتذائها أسلوبا في كالمهم ومخاطباتهم، إعالما واستعالما، كتابة 

  ! وكالما

،  وأسلوب الجواب عنهاالجملة االسمية االستفهامية: الƢامƧ ل الفصثم كان   

وألن االستفهام من أهم الجمǂة االسمية االستفهامية : المبحث األول: ويتألف من مبحثين

) فعلية أو اسمية(األحوال والمعاني العامة التي تعرض للجملة في العربية من حيث هي 

الفصل قاصرا إياه على الكالم على الجملة شأنه شأن النفي والتوكيد، فقد عقدت هذا 

  .االسمية خاصة ألنها موضوع بحثي هذا ومحوره

واالستفهام صنو النفي والتوكيد ونظيرهما في كثرة الترداد على األلسنة وشيوعه   

  .في االستخدام واالستعمال كتابة وكالما
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  : وقد تحدثت في هذا الفصل عن االستفهام من حيث 

ال (راد من استعماله في الكالم، وكونه ال يستعمل إال في الكالم الخبري معناه والغرض الم

  .والكالم الخبري هو الكالم الذي يحتمل الصدق والكذب) اإلنشائي أو الطلبي

  : وأن االستفهام نوعان 

أفي : أمحمدا زرت، أو مكان نحو : االستفهام عن مفرد، شخصا كان، نحو  -1

أعاقل سعيد : أفي الليل تسافر، أم صفة، نحو : و المدينة رأيت محمد، أو زمانا نح

  .أم مجنون، إلى غير هذا من األشياء والحوادث

واستفهام عن نسبة وحكم ما، يجهل المستفهم تحققها أو عدم تحققها، وصحتها أو  -2

  .خطأها

هو : المطلوب فهمه هنا(واالستفهام عن نسبة، نحو هل تكتب رسالة إلى والدك 

بين مسند إليه وهو المخاطب ومسند، وهو الكتابة، ونحو ) حكم( نسبة كتابة الرسالة، وهي

المستفهم عنه هنا، هو تسليم الرسالة في الزمان الماضي، ( أسلمت الرسالة إلى خالد : 

  ).وهو نسبة بين المخاطب وما أسند إليه

ثم مضيت فعرضت طائفة األدوات الموضوعة في اللغة ألداء وظيفة االستفهام، 

  : سمان وأنها ق

  .األول منهما أدوات، هي أصل االستفهام وتؤديه بنفسها، وفي مقدمتها الهمزة

وقد اعتبرها النحاة أم باب االستفهام وأصل أدواته، ألنها تدل بنفسها على االستفهام، وألنه 

: أفي السوق نلتقيÞ وأصالحا قابلتÞ وعن النسبة نحو : يستفهم بها عن المفرد، نحو 

رون هناÞ وألنها تستعمل للتعبير عن معاني أخرى ال تقوم على أساس طلب أيجتمع المؤتم

فالغرض من هذا (أأنت قابلت زيداÞ : فهم شيء، وذلك مثل استخدامها للتقرير، نحو 

 جعل المسؤول يقر بأنه هو الذي قابل زيدا، وليس االستفهام - الشك–االستفهام هنا هو 

  .اإلنكار والتوبيƣ: ني األخرى، مثل عن أصل ما وقع، إلى غير هذا من المعا
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وأن المستفهم عنه يقدم على جميع أجزاء الجملة، ويكون مواليا للهمزة متصال بها 

مباشرة، فإن كان المستفهم عنه فاعال قدم على الفعل، أو مفعوال قدم على كل من الفعل 

  .والفاعل وصدرت الجملة بالمفعول، وهكذا

 ċلùłه :  

ة لالستفهام عن النسبة دائما، سواء أكان االستفهام بها في وهي موضوعة في اللغ  

زيدا «هل : جملة فعلية أم اسمية، ومن أجل ذلك ال يستفهم بها إطالقا عن مفرد، فال يقال 

Þ وذلك ألن تقديم االسم يشعر ويدل على حصول التصديق بنفس النسبة، كما قال »ضربت

  ...صاحب المغني

 كنايات حملت - عند بعض الدارسين المحدثين– فهي أما باقي أدوات االستفهام،  

  : حمال، وأبرزها ) هل(و ) الهمزة(على 

  . عن غير العاقل، من حيوان، وأشياء– أصال أو غالبا –ويستفهم بها ) ما(

  . عن العاقل فقط– أصال وحقيقة –ويستفهم بها ) من(

حق باألمن إن كنتم فأي الفرقين ا«: نحو ... ويستفهم بها عن العاقل وغيره ) أي(

  Þ»أي الفصول احب إليك من فصول السنة«: ، ونحو )81: األنعام، آية (» تعلمون

وال يحذف )... 214: البقرة، آية (» ...متى نصر اهللا «ويستفهم بها عن الزمان، ) متى(

 وذلك عند وجود قرينة - كما قال النحاة–ألنها أم الباب ) الهمزة(من أدوات االستفهام إال 

  .و دليل يدل على الحذفأ

فال يجوز حذفها، ألن الحذف ينجم عنه ذهاب النسبة التي تدل عليها، أما ) هل(أما 

الكنايات أو أدوات االستفهام األخرى المشار إليها، فال يجوز حذفها إطالقا، ألنها قائمة 

مقام المستفهم أو المسؤول عنه، فهي عينه وذاته، فمتى حذفت ضاعت الداللة وزال 

  .االستفهام

ثم مضيت فعرضت طائفة من اآليات الكريمة الواردة شواهد بصدد الجملة االسمية في 

السبع الطوال، توضح جملة أقسامها التي جعلتها لها، وأنماطها وفروعها، ونظامها 

  .التأليفي، عرضا موجزا مشفوعا بالتقرير والتحليل والتعليل
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فصل أخير أخصصه للحديث عن أسلوب وكان لزاما وحقا علي أن أردف هذا الفصل ب

الجواب، ألن هذا األسلوب وثيق الصلة بأسلوب االستفهام، حتى ليكاد األسلوبان يكونان 

من واد واحد، فال جواب إال بعد االستفهام، وال استفهام إال عند الحاجة الماسة الضرورية 

  .ومن أجل ذلك... إلى الجواب 

اب عن الجملة االسمية االستفهامية، وقد صدرت عن أسلوب الجو: المبحث الƙاني كان 

الفصل باإلشارة إلى خلو كتب النحو العربي الواسعة االنتشار والمتدارسة بين أهل العربية 

خالل قرون، والتي وقفت عليها، خلوها من باب أو فصل خاص عني فيه بدراسة 

 أسلوبا من أساليب االستفهام وأدواته وطرقه، عناية خاصة على الرغم من أهميته وكونه

الكالم المهمة التي تدعو الحاجة إلى استعمالها واللجوء إليها في مواقف خاصة ومقامات 

  : معينة من مقامات الكالم والتعبير، وكذلك األمر بالنسبة ألدوات الجواب عنه 

ليس إال عرضا وسردا لكل » مغنيه«وابن هشام في » مفصله«فما قام به الزمخشري في 

 االستفهام، وأدوات الجواب عنه، كال منهما في مكان خاص، حتى لكأنŇ أسلوب دواتأمن 

  .االستفهام، وأدوات الجواب عنه، ال صلة الحدهما باآلخر

ثم مضيت فعرضت طائفة من األدوات الخاصة بأسلوب الجواب عن أسلوب االستفهام، 

  : جميعا، وهي سبعة والتي تقتضيها مالبسات الكالم وعالقة المتكلم بالمخاطب، عرضتها 

  .نعم، بلى، أجل، إي، جير، إنŇ، ال

منبها على المدلول اللغوي لكل منها وأن لكل منها وأن لكل منها مقاما خاصا معينا 

  .تستعمل فيه هي نفسها ال غيرها

 ùتستعمل أداة تصديق للخبر السابق عليها، فإذا قال أحد ) نعم(ف :  

و أداة إعالم وجواب بعد استفهام، نحو قول ) عمن(بù : قام زيد أو لم يقم صدق قوله 

تستعمل أداة ) ال(نعم إعالما، و : لم يقم محمدÞ أجيب بù : هل قام محمدÞ أو : القائل 

ال، وإن كان الخبر : أزيد أخوكÞ فيقال : لنقض الخبر وتكذيبه، إذا كان الخبر مثبتا، نحو 

  ).بلى(منفيا، استعملت 



 270

وهكذا الحال في باقي ... زيد أخي : بلى، ومعناه : ال أليس زيد أخاكÞ فيق«: نحو 

  .األدوات الخاصة بأسلوب الجواب عن أسلوب االستفهام

  : والمستعمل الشائع من هذه األدوات هو 

  .في حال نقض الخبر) بلى(و ) ال(نعم، وأجل وإي، وهذا في حال التصديق للخبر، و 

، إنما تقع في جواب االستفهام بù وينبغي أن نعلم أن هذه األدوات المشار إليها  

  .أو بالهمزة في أغلب صوره) هل(

الهمزة الواقعة بعد لفظ سواء واالستفهام (على حين أن االستفهام بهمزة التسوية   

  .فال يجاب شيء منها بهذه األدوات المشار إليها...). من، ما، متى، أيŇ، إيŇان (بالكنايات 

يب بالنصر والتعيين للجائي منهما، واألمر كذلك أزيد جاء أم عمروÞ أج: فإذا قيل   

عند اإلجابة على االستفهام بالكنايات بحيث ينص على المستفهم عنه نفسه وتعيينه سواء 

: كيف حالكÞ فيقال : أكان شخصا أم شيئا، أم زمانا، أم مكانا، أم حالة، وذلك عند قولنا 

  .حالي خير أو على أحسن حال، أو حالى على ما يرام
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  :نتاƏج البحث  -2

عرض البحث مجموعة من الجهود البارزة التي بذلها النحاة القدماء في دراسة  -1

الجملة العربية، وعيا منهم بما لها من أهمية ودور حيوي أساسي فهي أداة 

التواصل المثلي بين الناس ووسيلة اإلبانة والتعبير عما في الخواطر والضمائر 

ار، وأوضح البحث المنهج الذي سلكوه في والعقول من رغبات ومشاعر وأفك

دراستهم إياها على أساس أنها تركيب لغوي يتألف من : دراسة الجملة المتمثل في

كلمات وألفاظ لكل منها موقعها ووظيفتها وحكمها اإلعرابي في الشكل اللغوي 

التركيبي الذي اندرجت فيه، واستمر المنهج على هذه الدراسة التحليلية ألركان 

 ال للجملة باعتبارها حادثا لغويا يراد به التعبير عما في ذهن المتكلم -ملةالج

 استمر حينا من الزمن، وظل النحاة يدورون فيه، غير مطيقين -وإبالغه للمخاطب

Ʒالخروج منه بال مسو.  

ومن أبرز ما قدمه هذا البحث بعد استقراء الجهود المبذولة ومناقشتها، مضافا  -2

تحديد مفهوم :  هو استخالصه نتيجة الجهود، وهي-لمتناثرةإليبها بعض اآلراء ا

الجملة والفرق بينهما وبين الكالم، وتصنيف الجملة وتعريف كل صنف تعريفا 

إن كانت اسمية، فهي : شكليا قائما على مالحظة نوع الكلمة التي تصدرت الجملة

التقديم لما حقه اسمية، أو فعلية فهي فعلية وهكذا، وطالما أن قواعد العربية تجيز 

التأخير، والتأخير لما حقه التقديم من أجزاء الجملة لغرض من األغراض 

والمناسبات الذي تقتضيها المقامات الكالمية، فقد صار متعذرا على القارئ البادئ 

و ) محمد يقوم( التمييز بين الجملة في نحو قولنا - في مثل هذا المنهج الشكلي–

وال شك  .)1(سمية، أو فعلية تقدم فيها الفاعل على الفعلأهي جملة ا) محمد  يقوم (

أن هذا إشكال  يتطلب الحل، ألن التمييز بين أصناف الجملة أمر حيوي ومن 

األهمية بمكان، نظرا لما يترتب على هذا التمييز من فهم مدلول كل منها وحقيقته 

القضية ومعها ثم توظيفه واستعماله في مقامات الكالم ومناسبات التعبير، هذه ؤ

                                                  
 .البن األنباري" االنصاف في مسائل الخالف"وقد شرحنا هذا في مكانه من هذا البحث، وانظر مع هذا الشرƟ كتاب  ) 1(
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قضايا أخر متصلة اتصاال وثيقا بالجملة االسمية خاصة هي ما حاول هذا البحث 

  .تقديمه عبر األبواب والفصول التي تألف منها

وعرض هذا البحث أيضا طائفة من الجهود التي بذلها النحاة والدارسون المحدثون  -3

تها ومحاولة لحل  في دراسة الجملة شعورا منهم بأهمي- من العرب والمستعربين–

بعض مشاكلها وقضاياها العالقة الموروثة عن الدارسين القدامى، غير أن هذه 

 لم تحقق النتائج المرجوة من دراستهم للجملة دراسة مقنعة -في معظمها–الجهود 

  .توضح المشكل من قضاياها وتجعلها صحيحة موضوعيا ومنسجمة مع واقع اللغة

في دراسة ) الوظيفة( استخدام الشكل والمضمون وقد أوضح هذا البحث أيضا أهمية -4

فهما عنصران مهمان من عناصر الدراسات اللغوية الحديثة تقوم -اللغة بوجه عام

  .عليهما بنجاƟ كثير من الظواهر اللغوية والنحوية

يتعدد معناه الوظيفي في السياق، –وأوضح البحث أيضا أن كل مبنى تقسيمي جديد  -5

ة وإما بخروجه عنها إلى وظيفة أخرى مغايرة لوظيفته، إما ضمن وظيفته األساسي

حيث تقوم بعض المباني التقسيمية بوظيفة مبان أخرى في السياق على نحو ما 

 في الفصل الثاني والثالث من الباب الثاني، وفي هذا -خاصة–أشرنا إليه وقررناه 

علم «مجاله تأكيد على أن البحث في قضية تعدد المعنى الوظيفي لمباني األقسام 

ال علم البالغة وفي هذا إشارة من جهة أخرى إلى تأكيد فكرة إدراج علم » النحو

  .)2(المعاني ضمن الدراسات النحوية ال البالغية

وقدم هذا البحث رأي الباحث في عدد من القضايا النحوية واللغوية خالل عرضه  -6

الجملة اإلسمية، وتحليله وتوضيحه لمواضيعها، السيما منها المواضيع الخاصة ب

والتي كان طائفة من نحاتنا قد اتخذوا تجاهها موقفا يقضي بمعارضتها وعدم 

كالما وكتابة، على الرغم من ورود استعمالها في أسلوب القرآن ولغته، : إجازتها

وقوع الجملة الطلبية، خبرا على «استعماال مستفيضا وكثيرا، ومن ذلك منعهم 

                                                  
 .علم المعاني، لعبد القاهر الجرجاني: انظر ) 2(
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لفكرة أو الموضوع األساسي الذي تصدى البحث وتوفر هذا باإلضافة إلى ا» المبتدأ

  :على دراسته، وهو

سمية دراسة شاملة للجانب النظري والتطبيقي منها، وشرƟ أقسامها دراسة الجملة اال

  .وأنماطها وفروعها، التي وردت عليها في السبع الطوال

ملة االسمية وقام البحث أيضا ببيان أبرز األساليب والمعاني العامة التي تعرض للج -7

  .شرحا مركزا، وذلك كأسلوب النفي، وأسلوب االستفهام، والتوكيد

وقدم البحث صورة ألسلوب الجواب النموذجي عن أسلوب االستفهام، نظرا لتالزم  -8

  .األسلوبين تالزما عضويا مطلقا فمتى وجد أحدهما تطلب وجود اآلخر

صيل، ووجهه هذا البحث دعوة علمية للرجوع بالدرس النحوي إلى خطه األ -9

المشرق المستمد من واقع اللغة ال من خارجه، كما أنه إسهام من الباحث في 

الدعوة إلى استخدام الوسائل الفضلى التي تكفل تيسير نحونا العربي أمام المتعلم 

والباحث، في إطار اعتماد وتطبيق المنهج الوصفي والعملي في دراسة المسائل 

نا للتطابق واالنسجام التام بين واقع اللغة اللغوية والنحوية وتقريرها ضما

 .وقواعدها

  :الجديد في البحث يتمثل في-3

  العرض الفني للموضوع شكال ومضموما-أ  

  تقرير وشرƟ الداللة اللغوية األصلية للجملة االسمية-ب  

تحرير الكالم تحريرا واضحا بصدد الداللة اللغوية للفعل الناسƣ في حالي -ج  

  و تامااستعماله ناقصا أ

  .في حالي اإلثبات والنفي] كاد[بيان الداللة اللغوية لفعل -د  

 وفي األشياء األخيرة ثالثتها كان االعتماد فيها على طائفة من تقريرات بعض أئمة   

  .النحو القدامى والمحدثين

 أبرز من درس الجملة االسمية دراسة ضمنت - في أغلب الظن-وأخيرا قد أكون  

 الشمول والسعة والتوضيح ألبرز قضاياها ومسائلها األساسية لها قدرا مطلوبا من
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النحوية والداللية، ومرد ذلك إلى االعتماد في الدراسة على أطول وأفصح وأصح نص 

لغوي عربي قرآني شمل سبع سور من سور القرآن العظيم الطوال، التي استغرقت 

  .خمسة عشر حزبا من أحزابه الستين

الصة النتائج التي توصلنا إليها، وأرجوا إن شاء اهللا عز وأيا كان األمر، فهذه خ  

وجل أال يخلو بحثي من أحد المعاني الثمانية التي اجمع الباحثون المحققون على 

اختراع معدوم، أو جمع متفرق، أو تكميل ناقص، أو : ضرورة استهدافها بالبحث وهي

يين مبهم، أو تصويب تفصيل مجمل، أو تهذيب مطول، أو ترتيب مخلط، أو تعيين وتب

  .خطأ

  : وبعùùد 

 محاولة حاولناها بقدر ما أمدتنا به -في وضعه الدقيق وسعته-فبحثنا هذا إنما هو

المصادر المعتمدة من المعلومات، وما تهيأ لنا من وسائل، فإن يكن ثمة قصور، 

  :فحسب الباحث أن ينشد مع شاعر الكوفة العظيم أبي الطيب المتنبي

ƅلŽخ Ńبłعƅتćهوأùمن زاد هم ĉهŽالل ĉق    ŃهŃدńجłو Ńا تشتهي النّفسŊمłر عŌصŽوق  

  /  أحمد ابن بوزه                
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الم، ذŽلĉكł الƅكĉتŽابŃ لŽا رłيńبł فĉيهĉ هŃدŅى  (-  البقرة
łينĉقŮتŃمƅلĉالخبر معرفة باإلشارة  المبتدأ معرفة بالعلمية  2-1 )ل

 الخبر لفظ الجاللة  المبتدأ معرفة بالعلمية  2-1 )الم، اللŮهŃ لŽا إĉلŽهł إĉلŮا هŃوł الƅحłيŋ الƅقŽيŋومŃ (- آل عمران
الخبر معرفة باإلضافة  المبتدأ معرفة بالعلمية  105 )وłاللŮهŃ ذſو الƅفŽضńلĉ الƅعłظĉيمĉ (-  البقرة

الخبر مفرد نكرة  معرفة بأل المبتدأ  197 )الƅحłجŋ أćشƅهŃرņ مłعńلſومłاتŻ (-  نفسها
 موصوفة 

الخبر مفرد نكرة أفضل  المبتدأ معرفة بأل  217 )وłالƅفĉتƅنŽةſ أćكƅبłرŃ مĉنń الƅقŽتƅلĉ (-  نفسها
 تفضيل 

الخبر مفرد معرفة  المبتدأ معرفة بأل  93 )وłالƅمłلŽائĉكŽةſ بłاسĉطſوا أćيńدĉيهĉمń (-  األنعام
 باإلضافة 

 19 )وłاللŮهŃ مŃحĉيطŻ بĉالƅكŽافĉرĉينł (-  البقرة
المبتدأ معرفة بالعلمية لفظ 

 الجاللة 
الخبر مفرد نكرة اسم 

 فاعل 

  آل عمران
 -)  ċلŮكłوŽتłيƅلŽف ĉهŮى اللŽلłعłا وłمŃهŋيĉلłو ŃهŮاللłو

ſنĉمċؤŃمƅالł122 )ون 
المبتدأ معرفة بالعلمية لفظ 

 ) اهللا(الجاللة 
الخبر مفرد معرفة 

 باإلضافة 

الخبر مفرد نكرة صيغة  المبتدأ معرفة بأل  34 )الرŎجłالĈ قŽوŊامŃونł عłلŽى النŰسłاءĉ (-   النساء
 مبالغة 

 150)بłلċ اللŮهŃ مłوńلŽاكſمń وłهŃوł خŽيńرŃ النŮاصĉرĉينł (-   آل عمران
المبتدأ معرفة لفظ الجاللة 

 )اهللا(
الخبر مفرد معرفة 

 باإلضافة 

  البقرة
 -)  ĉيهĉف ćلĉنزĈي أĉذŮال łانłضłمłر ŃرńهŽش

Ńآنńرſقƅفرد معرفة اسم الخبر م المبتدأ معرفة باإلضافة  185 )ال
 موصول 

الخبر مفرد معرفة  المبتدأ معرفة باإلضافة  89 )فŽكŽفŮارłتſهŃ إĉطƅعłامŃ عłشŽرłةĉ مłسłاكĉينł (-   المائدة
 باإلضافة 

الخبر مفرد معرفة بأل  فة باإلضافة المبتدأ معر 73 ...)قŽوńلſهŃ الƅحłقů (-   األنعام

  البقرة
 -)  ŃاسŮا النłهŃودſقłي وĉتŮال łارŮوا النſقŮاتŽف

ſةłارłجĉحƅالłالخبر مفرد معرفة بأل  المبتدأ معرفة باإلضافة  24 )و

 الخبر مفرد نكرة  المبتدأ معرفة باإلضافة  88 )وłقŽالſوا قſلſوبŃنŽا غſلƅفŻ (-   نفسها
 الخبر مفرد علم  المبتدأ معرفة باإلضافة  16 )وłمłأċوłاهŃ جłهłنŮمŃ (-   األنفال

 36 )وłاللŮهŃ أćعńلŽمŃ بĉمłا وłضłعłتƅ (-   آل عمران
لفظ (المبتدأ معرفة بالعلمية 

 )الجاللة
الخبر مفرد نكرة أفعل 

 تفضيل 

) موصول(المبتدأ معرفة  165 )لŮذĉينł آمłنſوا أćشŽدŋ حŃبŌا لĉلŮهĉوłا (-   البقرة
الخبر مفرد نكرة أفعل 

 تفضيل 

) موصول(المبتدأ معرفة  39 )وłالŮذĉينł كŽذŮبŃوا بƉĉيłاتĉنŽا صŃمō وłبŃكƅمņ (-   األنعام
الخبر مفرد نكرة مكرر 

 بالعطف 

 221 )رņ مĉنń مŃشƅرĉكĆوłلŽعłبńدņ مŃؤċمĉنņ خŽيń (-   البقرة
الم االبتداء، مبتدأ نكرة، 

 صفة 
الخبر مفرد نكرة أفعل 

 تفضيل 

الخبر مفرد معرفة )اسم إشارة(المبتدأ معرفة  16 )أĈوńلŽئĉكł الŮذĉينł اشƅتŽرłوńا الضŊلŽالŽةŽ (-   نفسها
 ) موصول(
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الخبر مفرد نكرة مكرر )رةاسم إشا(المبتدأ معرفة  59 )ذŽلĉكł خŽيńرņ وłأćحńسłنŃ تŽأċوĉيلŹا (-   النساء
 تفضيل 

)اسم إشارة(المبتدأ معرفة  111 )تĉلƅكł أćمłانĉيŋهŃمń (-   البقرة
الخبر مفرد معرفة 

 ) بجملة(باإلضافة 

)اسم إشارة(المبتدأ معرفة  134 )تĉلƅكł أĈمŊةŻ قŽدń خŽلŽتƅ (-   نفسها
الخبر مفرد نكرة 

 موصوفة 
 معرفة بأل الخبر مفرد)اسم إشارة(المبتدأ معرفة  253 ...)تĉلƅكł الرŋسŃلĈ فŽضŊلƅنŽا بłعńضłهŃمń  (-   نفسها

)اسم إشارة(المبتدأ معرفة  196 ...)تĉلƅكł عłشŽرłةŻ كŽامĉلŽةŻ (-   نفسها
الخبر مفرد نكرة 

 موصوف 

)اسم إشارة(المبتدأ معرفة  230 ...) حŃدŃودŃ اللŮهĉوłتĉلƅكł (-   نفسها
الخبر مفرد معرفة 

 باإلضافة 

الخبر مفرد نكرة )اسم إشارة(المبتدأ معرفة  203 ...)هłذŽا بłصłائĉرŃ مĉنń رłبŎكſمń (-   األعراف
 موصوفة 

 107 )فŽإĉذŽا هĉيł ثſعńبłانņ مŃبĉينņ (-   األعراف
  إذا الفجائية مبتدأ معرفة 

 ) ضمير غيبة(

الخبر مفرد نكرة 
موصوفة بمركب اسمي 

 ) ثعبان، مبين(

 187 )هŃنŊ لĉبłاسņ لŽكſمń وłأćنƅتſمń لĉبłاسņ لŽهŃنŊ (-   البقرة
ضمير (المبتدأ معرفة 
 )غيبة

الخبر مفرد نكرة 
موصوفة بمركب اسمي 

 ) لباس، لكم(

 243 )وłهŃمń أĈلſوفŻ حłذŽرł الƅمłوńتĉ (-   نفسها
ضمير (المبتدأ معرفة 
 الخبر مفرد نكرة  )غائبين

سم الخبر مفرد نكرة ا المبتدأ نكرة  263)قŽوńلą مłعńرŃوفŻ وłمłغƅفĉرłةŻ خŽيńرņ مĉنń صłدłقŽةĆ (-   نفسها
 تفضيل 

الخبر مفرد معرفة  المبتدأ نكرة  139 )وłبłاطĉلą مłا كŽانſوا يłعńمłلſونł (-   األعراف
 ) موصول(

) جملة ماضوية(الخبر  المبتدأ نكرة  154 )نƅفſسŃهŃمńوłطŽائĉفŽةŻ قŽدń أćهłمŊتƅهŃمń أć (-  آل عمران
) جملة ماضوية(الخبر  المبتدأ نكرة  02 )كĉتŽابņ أĈنزĉلć إĉلŽيńكł (-   األعراف

 66 )وłكŽثĉيرņ مĉنƅهŃمń سłاءł مłا يłعńمłلſونł (-   المائدة
بالجار (المبتدأ نكرة 
) جملة ماضوية(الخبر  " منهم) "والمجرور

الخبر شبه جملة ظرف  صوفة المبتدأ نكرة مو 02 )وłأćجłلą مŃسłمŌى عĉنƅدłهŃ (-   األنعام
 )عنده(

 221 )وłلŽأćمłةŻ مŃؤċمĉنŽةŻ خŽيńرņ مĉنń مŃشƅرĉكŽةĆ (-   البقرة
  الم االبتداء، مبتدأ 
 نكرة موصوفة 

اسم (الخبر نكرة 
 ) تفضيل

 160 )حłسłنŽةĉ فŽلŽهŃ عłشƅرŃ أćمńثŽالĉهłامłنń جłاءł بĉالƅ (-   األنعام
  ) من(المبتدأ اسم شرط 

 دال على العموم 
الخبر جملة الشرط على 

 األصح 

 62 )وłمłا مĉنń إĉلŽهĆ إĉلŮا اللŮهŃ (-  آل عمران
حرف ) من(النافية، ) ما(

زائد، مبتدأ نكرة مجرور 
 بالحرف الزائد

 ) اهللا(الخبر معرفة 

 116 )كſلŬ لŽهŃ قŽانĉتſونł (-   رةالبق
المبتدأ اسم دال على 

 الخبر مفرد نكرة  العموم 
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 69 )يŃبłيŎنń لŽنŽا مłا لŽوńنſهłا (-   نفسها
المبتدأ أداة استفهام له 

  الصدارة 

 70 )يŃبłيŎنń لŽنŽا مłا هĉيł (-   نفسها
المبتدأ أداة استفهام له 

 الصدارة 
الخبر مفرد معرفة 

 باإلضافة 

  114 )وłمłنń أćظƅلŽمŃ مĉمŊنń مłنŽعł مłسłاجĉدł اللŮهĉ (-   نفسها
المبتدأ أداة استفهام له 

  الصدارة 
  مفرد معرفة الخبر 

 )اسم تفضيل(

  140 )وłمłنń أćظƅلŽمŃ مĉمŊنń كŽتŽمł شŽهłادłةŹ عĉنƅدłهŃ (-   نفسها
المبتدأ أداة استفهام له 

  الصدارة 
  الخبر مفرد نكرة 

 )اسم تفضيل(

  87 )وłمłنń أćصńدłقſ مĉنń اللŮهĉ حłدĉيثŹا (-   النساء
المبتدأ أداة استفهام له 

  الصدارة 
  رد نكرة الخبر مف

 ) اسم تفضيل(

  122 )وłمłنń أćصńدłقſ مĉنń اللŮهĉ قĉيلŹا (-   نفسها
المبتدأ أداة استفهام له 

  الصدارة 

  الخبر مفرد نكرة 
" قليال) "اسم تفضيل(

 تمييز

  50 )وłمłنń أćحńسłنŃ مĉنń اللŮهĉ حŃكƅمŅا (-   المائدة
المبتدأ أداة استفهام له 

  الصدارة 
اسم (الخبر مفرد نكرة 

 تمييز" حكما) "تفضيل

  245 )من ذŽا الŮذĉي يŃقƅرĉضŃ اللŮهł قŽرńضŅا حłسłنŹا (-   البقرة
اسم شرط له ) من(المبتدأ 

  الصدارة
معرفة ) ذا(الخبر 

 موصول 

  نفسها
 -)  łƟاŽنŃا جŽلŽف łرłمŽتńاع ńوćأ Žتńيłبƅال Ŋجłح ńنłمŽف

  158 )عłلŽيńهĉ أćنń يłطŮوŊفŽ بĉهĉمłا
اسم شرط له ) من(المبتدأ 

  الصدارة 

) فال جناƟ(الخبر جواب 
 اسمية وهو جملة

 ùال"منسوخة ب " 

  53 ...)فŽهłلċ لŽنŽا مĉنń شſفŽعłاءł (-   األعراف
) من(أداة استفهام ) هل(

نكرة ) شفعاء(زائدة المبتدأ 
  مؤخرة

، جار )شبه جملة(الخبر 
 مقدم " لنا"ومجرور 

  187 ...)أćيŊانł مŃرńسłاهłا (-   نفسها
معرفة ) مرساها(المبتدأ 

  باإلضافة مؤخر 

كناية ) أيان(الخبر 
استفهام مقدمة ألن لها 

 الصدارة 

  214 ...)رŃ اللŮهĉمłتŽى نŽصń (-   البقرة
معرفة ) نصر اهللا(المبتدأ 

  ) باإلضافة(
كناية ) متى(الخبر 

 استفهام مقدمة 

  46 ...)مłنń إĉلŽهņ غŽيńرŃ اللŮهĉ يłأċتĉيكſمń بĉهĉ (-   األنعام
نكرة ) إله(المبتدأ 

غير (موصوفة، الصفة 
  مؤخر ) اهللا

كناية ) من(الخبر 
استفهام لها الصدارة، 

 مقدم 

  19 ...)فĉيهĉ ظſلſمłاتŻ (-   البقرة
نكرة ) ظلمات(المبتدأ 

   مؤخر

  07 ...)وłعłلŽى أćبńصłارĉهĉمń غĉشŽاوłةŻ (-   نفسها
نكرة ) غشاوة(والمبتدأ 

مؤخر لتسويƸ االبتداء 
  بالنكرة 

) رورجار ومج(الخبر 
 مقدم 

  36 ...)وłلŽكſمń فĉي الƅأćرńضĉ مŃسńتŽقŽرō (-   البقرة
نكرة ) مستقر(المبتدأ 

  مؤخر
) جار ومجرور(الخبر 

 مقدم 

) اهللا( بالعملية المبتدأ معرفة  15 ...)اللŮهŃ يłسńتŽهńزĉئĈ بĉهĉمń (-   نفسها
المبتدأ جملة فعلية 

 مضارعة 
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المبتدأ جملة فعلية   المبتدأ كسابقه   205 )وłاللŮهŃ لŽا يŃحĉبŋ الƅفŽسłادł (-   نفسها
 مضارعة 

  ) موصول(المبتدأ معرفة   121 ...)الŮذĉينł آتŽيńنŽاهŃمń الƅكĉتŽابł يłتƅلſونŽهŃ (-   نفسها
الخبر جملة فعلية 

) لونهيت(مضارعة مثبتة 

  ) موصول(المبتدأ معرفة   275 ...)الŮذĉينł يłأċكſلſونł الرŎبłا لŽا يłقſومŃونł (-   نفسها
الخبر جملة فعلية 
 مضارعة منفية 

وłاللŮاتĉي يłأċتĉينł الƅفŽاحĉشŽةŽ مĉنń نĉسłائĉكſمń  (-   النساء
ńمſكƅنĉم Źةłعłبńرćأ ŊنĉهńيŽلłوا عŃدĉهƅشŽتńاسŽموصول(المبتدأ معرفة   15 )ف(  

جملة ) فاستشهدوا(الخبر 
فعلية طلبية، فعل أمر 

 مقترن بالفاء 

  األعراف
 -) Ůالłو ńنĉوا مŃابŽت Ŋمſث ĉاتćئŎيŊوا السſلĉمłع łينĉذ

 ņورſفŽغŽا لłهĉدńعłب ńنĉم łكŊبłر Ŋنĉوا إſنłآمłا وłهĉدńعłب
ņيمĉحłر( 

  )موصول(المبتدأ معرفة   153

الخبر جملة إن 
ومدخولها، جملة اسمية 
منسوخة مؤكدة بمؤكدين 

"Ňالالم"و " إن" 

  )موصول(المبتدأ معرفة   12 )هŃمń لŽا يŃؤċمĉنſونłالŮذĉينł خŽسĉرŃوا أćنفſسłهŃمń فŽ (-   األنعام

) فهم ال يؤمنون(الخبر 
جملة فعلية مضارعة 
منفية مقرونة بالفاء 

 الرابطة 

الŮذĉينł يŃنفĉقſونł أćمńوłالŽهŃمń بĉاللŮيńلĉ وłالنŮهłارĉ  (-   البقرة
ńمĉهŎبłر łدƅنĉع ńمŃهŃرńجćأ ńمŃهŽلŽف ŹةłيĉانŽلłعłا وŌرĉموصول(المبتدأ معرفة   274 )س(  

..) فلهم أجرهم(الخبر 
جملة اسمية، مقترنة 
 بالفاء الرابطة بينهما

  )موصول(المبتدأ معرفة   212 )وłالŮذĉينł اتŮقŽوńا فŽوńقŽهŃمń يłوńمł الƅقĉيłامłةĉ (-   نفسها
شبه جملة ) فوقهم(الخبر 

 ظرف مكان 

 آل عمران
 -)  ĉولŃسŊالرłو ĉهŮلĉوا لŃابłجŽتńاس łينĉذŮال ĉدńعłب ńنĉم

 ńمŃهƅنĉوا مſنłسńحćأ łينĉذŮلĉل ŃƟńرŽقƅال ńمŃهłابłصćا أłم
ņيمĉظłع ņرńجćا أńوŽقŮاتłو( 

  )موصول(المبتدأ معرفة   172

جار (الخبر شبه جملة 
مقدم، ) ومجرور

لتخصيص الخبر 
 وقصره على المبتدأ 

  )موصول(المبتدأ معرفة   97 )وłمłنń دłخŽلŽهŃ كŽانł آمĉنŹا (-   نفسها

جملة ) كان آمنا(الخبر 
فعلية ماضية منسوخة 
لتقييد الجملة بالزمن 
النحوي، الذي ال تدل 
عليه الجملة االسمية 
الخالية من العنصر 

 الفعلي 

  األعراف
 -)  ĉةłرĉخƉƅال ĉاءŽقĉلłا وŽنĉاتłيƉĉوا بŃبŮذŽك łينĉذŮالłو

ńمŃهſالłمńعćأ ƅتŽطĉبłموصول(المبتدأ معرفة   147 )ح(  

) حبطت أعمالهم(الخبر 
جملة فعلية ماضية دخل 

الجملة عنصر فعلي 
لتقييدها أيضا بالزمن 

 النحوي الماضي 

  14 )وłاللŮهŃ عĉنƅدłهŃ حŃسńنŃ الƅمƉłبĉ (-  آل عمران
لفظ (المبتدأ معرفة 

  ) اهللا: الجاللة

الخبر جملة اسمية تقدم 
فيها الخبر على المبتدأ 
والربط بينهما الضمير 
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النافية ) ال(الخبر جملة   مبتدأ معرفة بأل ال  255 )اللŮهŃ لŽا إĉلŽهł إĉلŮا هŃوł الƅحłيŋ الƅقŽيŋومŃ (-   البقرة
 للجنس 

وłالƅوłالĉدłاتſ يŃرńضĉعńنł أćوńلŽادłهŃنŊ حłوńلŽيńنĉ  (-   نفسها
ĉنńيŽلĉامŽ233 )ك  

المبتدأ معرفة بأل 
  ) بالحرام(موصوف 

يرضعهن (الخبر 
جملة ) أوالدهن

 مضارعة 

  المبتدأ معرفة بأل  194 )الشŮهńرŃ الƅحłرłامŃ بĉالشŮهńرĉ الƅحłرłامĉ (-   نفسها
جار (الخبر شبه جملة 

، صفة )ومجرور
 ) الحرام(

  المبتدأ معرفة بأل ظرف  42 )…وłالرŊكƅبŃ أćسńفŽلć مĉنƅكſمń (-   األنفال
ظرف (الخبر شبه جملة 

 ) أسفل: مكان

  08 )…وłالƅوłزńنŃ يłوńمłئĉذĆ الƅحłقů (-   األعراف
المبتدأ معرفة بأل، 

  معطوف 
مفرد ) الحق(الخبر 

 معرفة بأل 

  المبتدأ معرفة باإلضافة   38 )وłالسŊارĉقſ وłالسŊارĉقŽةſ فŽاقƅطŽعŃوا أćيńدĉيłهŃمłا (-   المائدة
فعلها ) فاقطعوا(الخبر 

 أمر مقترن بالفاء 

  المبتدأ معرفة باإلضافة   34 )هłا مĉنń بłعńضĆبłعńضŃ (-  آل عمران
شبه ) من بعض(الخبر 
 )جار ومجرور(جملة 

  المبتدأ معرفة باإلضافة   93 )كſلů الطŮعłامĉ كŽانł حĉلŒا لĉبłنĉي إĉسńرłائĉيلć (-   نفسها

...) كان حال (الخبر 
 ùجملة اسمية منسوخة ب

لتقييدها بالزمن ) كان(
) في الماضي(النحوي 

  البقرة
 -) ĉبńيŽغƅالĉب łونſنĉمċؤŃي łينĉذŮى ... الŽلłع łكĉئŽلńوĈأ

ńمĉهŎبłر ńنĉى مŅدŃ4-2 )ه  
اسم (المبتدأ معرفة 
  )موصول

اسم ...) أولئك(الخبر 
إشارة جملة اسمية، 

ت للداللة على الثبا
 والدوام 

  67 )لĉكſلŰ نŽبłإĆ مŃسńتŽقŽرō وłسłوńفŽ تŽعńلŽمŃونł (-   األنعام
المبتدأ نكرة مؤخرة عن 

  الخبر شبه الجملة 
الخبر شبه جملة مقدم 

  08 ...)وłمĉنń النŮاسĉ مłنń يłقſولĈ آمłنŮا بĉاللŮهĉ  (-   البقرة
) موصول(المبتدأ معرفة 

مؤخر عن الخبر شبه 
  الجملة 

بر شبه جملة مقدم الخ

  78 )ابłوłمĉنƅهŃمń أĈمŎيŋونł لŽا يłعńلŽمŃونł الƅكĉتŽ (-   نفسها
المبتدأ نكرة مؤخر عن 

  الخبر شبه الجملة 
الخبر شبه جملة، مقدم 

 على المبتدأ 

  120)لĉلŮهĉ مŃلƅكŃ السŊمłاوłاتĉ وłالƅأćرńضĉ وłمłا فĉيهĉنŊ (-   المائدة
الخبر معرفة باإلضافة، 
 معطوف و معطوف عليه 

الخبر شبه جملة مقدم 
 على المبتدأ 

  المبتدأ مؤخر كسابقه  59 )عńلŽمŃهłا إĉلŮا هŃوłوłعĉنƅدłهŃ مłفŽاتĉحŃ الƅغŽيńبĉ لŽا يł (-   األنعام
ظرف (الخبر شبه جملة 

 مقدم ) مكان

  قرةالب
 -)  łكĉئŽلńوĈا أŽنĉاتłيƉĉوا بŃبŮذŽكłوا وŃرŽفŽك łينĉذŮالłو

ĉارŮالن Ńابłحńصć39 )أ  
، )موصول(المبتدأ معرفة 

اسم (مبتدأ ثان معرفة 
  )إشارة

خبر المبتدأ الثاني مفرد 
معرفة باإلضافة وخبر 

المبتدأ األول جملة اسمية 
 والرابط اسم إشارة 
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  254 )وłالƅكŽافĉرŃونł هŃمń الظŮالĉمŃونł (-   هانفس
المبتدأ األول معرفة بأل، 

  مبتدأ ثان ضمير

خبر المبتدأ الثاني مفرد 
اسم فاعل، خبر المبتدأ 

هم (األول جملة اسمية 
والرابط ) الظالمون

  )1(الضمير

  26 ...)وłلĉبłاسŃ التŮقƅوłى ذŽلĉكł خŽيńرņ (-   األعراف
المبتدأ معرفة باإلضافة، 

  مبتدأ ثان اسم إشارة 

خبر المبتدأ الثاني مفرد 
نكرة وخبر األول جملة 

اسمية والرابط اسم 
 اإلشارة 

  األنفال
 -)  Ćضńعłبĉى بŽلńوćأ ńمŃهŃضńعłب ĉامłحńرćأƅوا الſلńوĈأłو

ĉهŮالل ĉابŽتĉي كĉ75 )ف  
مبتدأ األول معرفة ال

 باإلضافة، مبتدأ ثان مثله 

خبر المبتدأ الثاني مفرد 
) فعل تفضيل(نكرة 

وخبر األول جملة اسمية 
 والرابط الضمير 

  257 )ذĉينł كŽفŽرŃوا أćوńلĉيłاؤĈهŃمń الطŮاغſوتſوłالŮ (-   البقرة
، )موصول(المبتدأ معرفة 

  مبتدأ ثان معرفة باإلضافة

خبر الثاني مفرد معرفة 
بأل، وخبر األول جملة 
اسمية والرابط ضمير 

  األنعام
 -)  Ćمƅلſظĉب ńمŃهŽانłيمĉوا إŃسĉبƅلłي ńمŽلłوا وſنłآم łينĉذŮال

Ńنńمćأƅال ńمŃهŽل łكĉئŽلńوĈ82 ...)أ  

، )موصول(المبتدأ معرفة 
، )رةاسم إشا(مبتدأ ثالث 

مبتدأ ثالث معرفة بأل 
  ) األمن(

خبر المبتدأ الثالث جار 
ومجرور متقدم، خبر 
المبتدأ الثاني جملة 

) لهم األمن(اسمية 
والرابط الضمير، وخبر 
األول الجملة االسمية 

، )أولئك لهم األمن(
اسم اإلشارة : والرابط

  البقرة
 -) ŽلńعłيŽوا فſنłآم łينĉذŮا الŊمćأŽف ůقłحƅال ŃهŮنćأ łونŃم

ńمĉهŎبłر ńنĉموصول(المبتدأ + أما   26 )م (  
الخبر جملة فعلية 

مضارعة مثبتة مقرونة 
 بالفاء الرابطة 

  آل عمران
 -)  ńمſتńرŽفŽكćأ ńمŃهŃوهŃجŃو ƅتŊدłوńاس łينĉذŮا الŊمćأŽف

ńمſكĉانłيمĉإ łدńعłموصول(المبتدأ + أما   106 )ب (  
: الخبر قول محذوف مع

 ...فيقال لهم: الفاء، أي

  نفسها
وłأćمŊا الŮذĉينł ابńيłضŊتƅ وŃجŃوهŃهŃمń فŽفĉي  (- 

łونŃدĉالŽا خłيهĉف ńمŃه ĉهŮالل ĉةłمńحłموصول(مبتدأ ال+ أما   107 )ر (  
الخبر جملة اسمية 

مقرونة بالفاء الرابطة 

 ) أولئك(المبتدأ اسم إشارة   221 ...)أĈوńلŽئĉكł يłدńعŃونł إĉلŽى النŮارĉ (-   البقرة
الخبر جملة فعلية 

 مضارعة 
 الخبر مثل سابقه   ارة المبتدأ اسم إش  58 )ذŽلĉكł نŽتƅلſوهŃ عłليńكł (-   آل عمران

  البقرة
تĉلƅكł الرŋسŃلĈ فŽضŊلƅنŽا بłعńضłهŃمń عłلŽى  (- 

ŃهŮالل łمŮلŽك ńنłم ńمŃهƅنĉم Ćضńعł253 )ب  
بدل +المبتدأ اسم إشارة 

  ) الرسل(
الخبر جملة فعلية 

 ماضوية 

  شارة المبتدأ اسم إ  14 ...)ذŽلĉكſمń فŽذſوقſوهŃ وłأćنŊ لĉلƅكŽافĉرĉينł  (-   األنفال
الخبر جملة فعلية فعلها 

 أمر مقرون بالفاء 

                                                 
  .ضمير فصل ال إعراب له، والجملة مبتدأ وخبر) هم( ويجوز جعل الضمير )1(
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  05 )فƅلĉحŃونłوłأĈوńلŽئĉكł هŃمń الƅمŃ (-   البقرة
) + إشارة(المبتدأ األول 

  ) هم(مبتدأ ثان ضمير 

خبر الثاني معرفة بأل، 
وخبر األول جملة 

 .اسمية

  نفسها
 -)  ńمĉهŎبłر ńنĉم ŻاتłوŽلłص ńمĉهńيŽلłع łكĉئŽلńوĈأ

Żةłمńحłرł157 )و  
) إشارة(المبتدأ األول 

  مبتدأ ثان نكرة +

جار (خبر المبتدأ الثاني 
مقدم، وخبر ) ومجرور

األول جملة اسمية 
 والرابط الضمير 

  المبتدأ إشارة  44 )ذŽلĉكł مĉنń أنƅبłاءĉ الƅغŽيńبĉ نſوحĉيهĉ إĉلŽيńكł (-  آل عمران
خبر المبتدأ األول جار 
ومجرور، وخبر الثاني 

 ضارعة جملة م

 المبتدأ ضمير متكلم جمع   247 )وłنŽحńنŃ أćحłقů بĉالƅمŃلƅكĉ مĉنƅهŃ (-   البقرة
الخبر مفرد نكرة فعل 

 تفضيل 

 المبتدأ ضمير متكلم جمع   18 )نŽاءŃ اللŮهĉ وłأćحĉبŊاؤĈهŃنŽحńنŃ أćبń (-   المائدة
الخبر مفرد معرفة 

 باإلضافة

  المبتدأ ضمير متكلم مفرد  163 )وłأćنŽا أćوŊلĈ الƅمŃسńلĉمĉينł (-   األنعام
الخبر مفرد معرفة 

 باإلضافة

  22 )وłأćنƅتſمń تŽعńلŽمŃونł (...-   البقرة
المبتدأ ضمير مخاطب 

  جمع مذكر 
الخبر جملة مضارعة 

 مثبتة 

  04 )وłبĉالƉƅخĉرłةĉ هŃمń يŃوقĉنſونł (-   نفسها
المبتدأ ضمير غائب جمع 

  مذكر
الخبر جملة مضارعة 

  مثبتة

  نفسها
 -)  ĉضńرćأƅي الĉا فłم ńمſكŽل ŽقŽلŽي خĉذŮال łوŃه

  29 )جłمĉيعŅا
المبتدأ ضمير غائب جمع 

  مذكر 

الخبر اسم موصول، 
جملة (صلته ) خلق(

 )موصولة

  140 )وłهŃوł فŽضŊلŽكſمń عłلŽى الƅعłالŽمĉينł (-   األعراف
 غائب مفرد المبتدأ ضمير

  مذكر 
الخبر جملة فعلية 

 )فضلكم(ماضوية 

  البقرة
 -)  ńنłا مŮلĉإ łيمĉاهłرńبĉإ ĉةŮلĉم ńنłع ŃبŽغńرłي ńنłمłو

ŃهłسƅفŽن łهĉفłالمبتدأ أداة استفهام   130 )س  
الخبر جملة فعلية 

 مضارعة 

  األنعام
 -)  ĉهŮالل Ńمńاس łرĉكſا ذŊمĉوا مſلſكċأŽا تŮلćأ ńمſكŽا لłمłو

ĉهńيŽلłالمبتدأ أداة استفهام   119 )ع  
جار (الخبر شبه جملة 
 ) ومجرور

  المبتدأ أداة استفهام   12 )قŽالć مłا مłنŽعłكł أćلŮا تŽسńجŃدł إĉذƅ أćمłرńتſكł (-   األعراف
جار (الخبر شبه جملة 
 ) ومجرور

  البقرة
 -)  ĉهĉب ƅتŽاطłحćأłو ŹةćئŎيłس łبłسŽك ńنłى مŽلłب

ĉارŮالن Ńابłحńصćأ łكĉئŽلńوĈأŽف ŃهſتćيئĉطŽ81 )خ  
) + من(المبتدأ أداة شرط 

  مبتدأ ثان اسم إشارة

خبر المبتدأ الثاني معرفة 
باإلضافة وخبر األول 

مية والرابط اسم جملة اس
 اإلشارة 

  04 ...)وłكŽمń مĉنń قŽرńيłةĆ أćهńلŽكƅنŽاهłا (-   األعراف
من تبيين، ) + كم(المبتدأ 

: بمعنى كثير، أي) كم(و
  كثير من القرى أهلكناها

جملة ) أهلكناها(الخبر 
 فعلية ماضوية 

  المبتدأ نكرة   07 ...)كſلŬ مĉنń عĉنƅدĉ رłبŎنŽا (-  آل عمران
جار (الخبر شبه جملة 
 ) ومجرور
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  220 ...)قſلċ إĉصńلŽاņƟ لŽهŃمń خŽيńرņ (-   البقرة
جار + مبتدأ نكرة ال

  ومجرور 
 الخبر مفرد نكرة 

  المبتدأ نكرة   154 ...)وłطŽائĉفŽةŻ قŽدń أćهłمŊتƅهŃمń أćنƅفſسŃهŃمń (-  آل عمران
الخبر جملة فعلية 

 ماضوية، مؤكد ثابت 

  184 ...)وłأćنń تŽصŃومŃوا خŽيńرņ لŽكſمń (-   البقرة
المبتدأ مصدر مؤول من 

  )تصوموا(الفعل ) + أن(

فعل (الخبر مفرد نكرة 
وإنما ) أخير: تفضيل

خفف بحذف الهمزة منه 
 ستعمال لكثرة اال

  المبتدأ كسابقه   237 )وłأćنń تŽعńفſوا أćقƅرłبŃ لĉلتŮقƅوłى (-   نفسها
فعل (الخبر مفرد نكرة 
 ) تفضيل

  220 ...)وłإĉنń تſخŽالĉطſوهŃمń فŽإĉخƅوłانſكſمń (-   نفسها
فهم : وف، أيذالمبتدأ مح

   إخوانكم
الخبر مفرد معرفة 

 باإلضافة 

  البقرة
وłالŮذĉينł يŃتŽوłفŮوńنł مĉنƅكſمń وłيłذŽرŃونł أćزńوłاجŅا  (- 

ĉاجłوńزćأĉل ŹةŊيĉصłوńمĉموصول(المبتدأ معرفة   240 ...)ه (  

: الخبر محذوف تقديره
: يوصون وصية، وقرء

على أنه ) بالرفع(وصية 
مبتدأ نكرة وخبره 

 ) ألزواجهم(

  237 )وłأćنń تŽعńفſوا أćقƅرłبŃ لĉلتŮقƅوłى (-   نفسها
المبتدأ مصدر مؤول من 

  )تعفو(الفعل ) +أن(
الخبر مفرد نكرة أفعل 

 ) أقرب: (تفضيل

  مبتدأ معرفة بأل + قل  01 )قſلċ الƅأćنƅفŽالĈ لĉلŮهĉ وłالرŊسŃولĉ (-   األنفال
جار (الخبر شبه جملة 
 )ومجرور

  27 ...)الŮذĉينł يłنقſضŃونł عłهńدł اللŮهĉ (-   البقرة
 : )1(المبتدأ محذوف تقديره

  هم 
 ملة موصولة الخبر ج

  24 ...)ذŽلĉكł بĉأćنŮهŃمń قŽالſوا لŽنń تŽمłسŊنŽا النŮارŃ (-  آل عمران
: المبتدأ محذوف، أي

  أمرهم ذلك 
الخبر مفرد معرفة 

 ) إشارة(

  13 ...)قŽدń كŽانł لŽكſمń آيłةŻ فĉي فĉئćتŽيńنĉ الƅتŽقŽتŽا (-   نفسها
أي المبتدأ محذوف، 
  إحداهما فئة

 الخبر مفرد نكرة 

  المائدة

 -)  ńمſكŽل Ŭلĉح łابŽتĉكƅوا الſوتĈأ łينĉذŮال ŃامłعŽطłو
 ńمŃهŽل Ŭلĉح ńمſكŃامłعŽطłو ńنĉم ſاتŽنłصńحŃمƅالłو

الƅمŃؤċمĉنŽاتĉ وłالƅمŃحńصłنŽاتſ مĉنń الŮذĉينł أĈوتſوا 
łابŽتĉكƅال( 

  المبتدأ معرفة باإلضافة   05

الخبر محذوف جوازا 
لداللة السابق عليه 

والمحصنات : وتقديره
 حل كذلك 

  2-1 ....)ذŽلĉكł الƅكĉتŽابŃ ... الم (-   البقرة
المبتدأ حروف من الهجاء 

   )2(مجتمعة كفواتح للسور
اسم : (الخبر مفرد معرفة

والكتاب بدل منه) إشارة

  2-1  )كĉتŽابņ أĈنزĉلć إĉلŽيńكł... المص (-   األعراف

نكرة وساƷ ) كتاب(المبتدأ 
االبتداء به ألنه مراد به 

 وهذا )3(النوع أو الحقيقة
  أليق بسياق الكالم 

علية جملة ف) أنزل(الخبر 
 ماضوية

                                                 
  .33أبي جعفر النحاس، إعراب القرآن، ص :  انظر )1(
  .د الفراء أما سواه فيضمر مبتدأ محذوفا بعد الحروف المقطعة وهذا عن368، 1/16الفراء، معاني القرآن، :  انظر)2(
  .11-8/10ابن عاشور، التحرير والتنوير ، :  انظر )3(
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  57  ...)مłا عĉندĉي مłا تŽسńتŽعńجĉلſونł بĉهĉ (-   األنعام
المبتدأ مؤخر معرفة 

  ) موصول(

الخبر مقدم شبه جملة 
) عندي(ظرف مضاف 

 النافية ) ما(تقدم عليه 

  99  ...)مłا عłلŽى الرŊسŃولĉ إĉلŮا الƅبłلŽاſƷ (-   المائدة
المبتدأ مؤخر معرفة بأل 

 ùإال"مسبوق ب "  

الخبر مقدم شبه جملة 
مسبوق ) جار ومجرور(

ùالنافية ) ما(ب 

  52  ...)مłا عłلŽيńكł مĉنń حĉسłابĉهĉمń مĉنń شŽيńءĆ (-   األنعام
المبتدأ مؤخر، دخلت عليه 

  ) من(

جار (الخبر شبه جملة 
مقدم مسبوق ) ومجرور
ùالنافية ) ما(ب 

  ć(  75...مłا الƅمłسĉيحŃ ابńنŃ مłرńيłم (-   المائدة
+ مبتدأ معرفة + ما النافية 

  إال 
 الخبر مفرد نكرة 

  144  ...)وłمłا مŃحłمŊدņ إĉلŮا رłسŃولą (-   آل عمران
+ مبتدأ معرفة + ما النافية 

  إال
 بر مفرد نكرة الخ

  188  )إĉنń أćنŽا إĉلŮا نŽذĉيرņ وłبłشĉيرņ لĉقŽوńمĆ يŃؤċمĉنſونł (-   األعراف
مبتدأ معرفة + إن النافية 

  إال ) + ضمير(
 الخبر مفرد نكرة 

  110  )إĉنń هłذŽا إĉلŮا سĉحńرņ مŃبĉينņ (-   المائدة
مبتدأ معرفة + نافية إن ال

  إال ) + إشارة(
الخبر مفرد نكرة 

 موصوفة 

  57  )إĉنń الƅحŃكƅمŃ إĉلŮا لĉلŮهĉ (-   األنعام
المبتدأ معرفة + إن النافية 
  إال + بأل

جار (الخبر شبه جملة 
 )ومجرور

  159  )وłإĉنń مĉنń أćهńلĉ الƅكĉتŽابĉ إĉلŮا لŽيŃؤċمĉنŽنŊ بĉهĉ (-   النساء
جار ومجرور +إن النافية 
 إال +مبتدأ محذوف صفة ل

الخبر جملة مضارعة 
ùإال(محصور ب( 
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  193  »سłوłاءņ عłلŽيńكſمń أćدłعłوńتſمŃوهŃمń أćمń أćنƅتſمń صłامĉتſونł«  األعراف

//  »ńمſكſالŽثńمćأ ņادłبĉع ĉهŮالل ĉونŃد ńنĉم łونŃعńدŽت łينĉذŮ194  »...ال  

//  »łكĉلŽى ذłوƅقŮالت ŃاسłبĉلłوņرńيŽ26  ».... خ  

//  »ůقłحƅال Ćذĉئłمńوłي Ńنńزłوƅالł8  »...و  

  228  »وłالƅمŃطŽلŮقŽاتſ يłتŽرłبŊصńنł بĉأćنفſسĉهĉنŊ ثŽلŽاثŽةŽ قſرŃوءĆ«  البقرة

//  »łينĉرĉافŽكƅالĉب ŻيطĉحŃم ŃهŮاللł19  »و  

  20  »وłاللŮهŃ بłصĉيرņ بĉالƅعĉبłادĉ«  آل عمران

  12  »مņوłاللŮهŃ عłلĉيمņ حłلĉي«  النساء

  67  »وłاللŮهŃ عłزĉيزņ حłكĉيمņ«  األنفال

  187  »...هŃنŊ لĉبłاسņ لŽكſمń وłأćنƅتſمń لĉبłاسņ لŽهŃنŊ«  البقرة

  181  »...وłنŽحńنŃ أćغƅنĉيłاءŃ«  آل عمران

  18  »...وłلŽا الŮذĉينł يłمŃوتſونł وłهŃمń كſفŮارņ«  النساء

  68  »وłأćنŽا لŽكſمń نŽاصĉحņ أćمĉينņ«  رافاألع

//  »ņينĉبŃم ņانłبńعſث łيĉا هŽذĉإŽ107  »ف  

  26  »...إĉذƅ أćنƅتſمń قŽلĉيلą مŃسńتŽضńعłفſونł«  األنفال

  196  »...تĉلƅكł عłشŽرłةŻ كŽامĉلŽةŻ«  البقرة

  51  »هłذŽا صĉرłاطŻ مŃسńتŽقĉيمņ«  آل عمران

  197  »...الƅحłجŋ أćشƅهŃرņ مłعńلſومłاتŻ«  البقرة

  34  »...ونł عłلŽى النŰسłاءĉالرŎجłالĈ قŽوŊامŃ«  النساء

  219  »...وłإĉثƅمŃهŃمłا أćكƅبłرŃ مĉنń نŽفƅعĉهĉمłا«  البقرة
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  المائدة
»75  

ńمſكŽل Ŭلĉح łابŽتĉكƅوا الſوتĈأ łينĉذŮال ŃامłعŽطć...«  
5  

  237  »...وłأćنń تŽعńفſوا أćقƅرłبŃ لĉلتŮقƅوłى«  البقرة

//  »ĉيمĉظłعƅال ĉلńضŽفƅو الſذ ŃهŮاللł105  »و  

  ĉ«  229...تĉلƅكł حŃدŃودŃ اللŮه«  //

  8  »...وłالƅوłزńنŃ يłوńمłئĉذĆ الƅحłقů«  األعراف

  173  »وłقŽالſوا حłسńبŃنŽا اللŮهŃ وłنĉعńمł الƅوłكĉيلĈ«  آل عمران

  33  »...إĉنŮمłا جłزłاءŃ الŮذĉينł يŃحłارĉبŃونł اللŮهł وłرłسŃولŽهŃ«  المائدة

  92  »...وłهłذŽا كĉتŽابņ أćنزłلƅنŽاهŃ مŃبłارłكņ مŃصłدŎقſ«  األنعام

  26  »...وłلĉبłاسŃ التŮقƅوłى ذŽلĉكł خŽيńرņ«  األعراف

  2- 1  »الƅحłاقŮةſ،مłا الƅحłاقŮةſ«  الحاقة

  الواقعة
»        ùłم ĉةłمćأƅشùłمƅال ŃابłحńصćأłوĉةŽنłمńيłمƅال Ńابłحńصćا أłم ĉةŽنłمńيłمƅال Ńابłحńصćأłا و

ĉةłمćأƅشłمƅال Ńابłحńصćأ«  
8 -9  

  15  »..وłاللŮاتĉي يłأċتĉينł الƅفŽاحĉشŽةŽ مĉنń نĉسłائĉكſمń فŽاسńتŽشƅهĉدŃوا«  النساء

  16  »...وłاللŮذŽانĉ يłأċتĉيłانĉهłا مĉنƅكſمń فƉŽذſوهŃمłا«  //

//  »ŊنŃوهſظĉعŽف ŊنŃهłوزſشſن łونſافŽخŽي تĉاتŮاللł34  »...و  

  5  » هŃمń الƅمŃفƅلĉحŃونłوłأĈوńلŽئĉكł«  البقرة

//  »ĉيهĉف łبńيłا رŽل ŃابŽتĉكƅال łكĉلŽ2  »...ذ  

//  »łونŃمĉالŮالظ ńمŃه łونŃرĉافŽكƅالł254  »و  

//  »Żةłمńحłرłو ńمĉهŎبłر ńنĉم ŻاتłوŽلłص ńمĉهńيŽلłع łكĉئŽلńوĈ157  »...أ  

//  »ĉهŮالل ſةŽنńعŽل ńمĉهńيŽلłع łكĉئŽلńوĈ161  »...أ  

//  »ĉئŽلńوĈواأŃبłسŽا كŊمĉم ņيبĉصŽن ńمŃهŽل ł202  »...ك  
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  14  »وłاللŮهŃ عĉنƅدłهŃ حŃسńنŃ الƅمƉłبĉ«  آل عمران

  97  »...فŽأĈوńلŽئĉكł مłأċوłاهŃمń جłهłنŮمŃ«  النساء

  5  »وłأĈوńلŽئĉكł هŃمń الƅمŃفƅلĉحŃونł«  البقرة

  170  »... بĉالƅكĉتŽابĉوłالŮذĉينł يŃمłسŎكſونł«  األعراف

  184  »...فŽمłنń تŽطŽوŊعł خŽيńرŅا فŽهŃوł خŽيńرņ لŽهŃ«  البقرة

  27  »وłأćصńحłابŃ الƅيłمĉينĉ مłا أćصńحłابŃ الƅيłمĉينĉ«  الواقعة

//  »ĉالłمŰالش Ńابłحńصćا أłم ĉالłمŰالش Ńابłحńصćأł41  »و  

  1  »قſلċ هŃوł اللŮهŃ أćحłدņ«  اإلخالص

  18  »كł أćعńتŽدńنŽا لŽهŃمń عłذŽابŅا أćلĉيمŅاأĈوńلŽئĉ«  النساء

  43  »...وłنſودŃوا أćنń تĉلƅكſمń الƅجłنŮةſ«  األعراف

  27  »...وłهŃمń يłنƅهłوńنł عłنƅهŃ«  األنعام

//  »łينĉلŊوćأƅال Ńيرĉاطłسćا أŮلĉا إŽذłه ńنĉ25  »إ  

//  »ŃابŽذłعƅال ńمŃهŋسłمłا يŽنĉاتłيƉĉوا بŃبŮذŽك łينĉذŮالł49  »...و  

  166  »...وłالƅمłلŽائĉكŽةſ يłشƅهłدŃونł«  النساء

  140  »...وłتĉلƅكł الƅأćيŊامŃ نſدłاوĉلſهłا بłيńنł النŮاسĉ«  آل عمران

  123  »...مłنń يłعńمłلċ سŃوءŅا يŃجńزł بĉهĉ«  النساء

  93  »...كſلů الطŮعłامĉ كŽانł حĉلŒا لĉبłنĉي إĉسńرłائĉيلć«  أل عمران

  16  »...انĉ يłأċتĉيłانĉهłا مĉنƅكſمń فƉŽذſوهŃمłاوłاللŮذŽ«  النساء

  38  »...وłالسŊارĉقſ وłالسŊارĉقŽةſ فŽاقƅطŽعŃوا أćيńدĉيłهŃمłا«  المائدة

  34  »...الرŎجłالĈ قŽوŊامŃونł عłلŽى النŰسłاءĉ«  النساء

  4  »وłبĉالƉƅخĉرłةĉ هŃمń يŃوقĉنſونł«  البقرة
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  الرقǃ  اǑيøøøøøøøøøøøøة  رةاسǃ السو

  126  »ثſمŊ أćضńطŽرŋهŃ إĉلŽى عłذŽابĉ النŮارĉ وłبĉئċسł الƅمłصĉيرŃ«  البقرة

//  » ńإنłيĉا هŊمĉعĉنŽف ĉاتŽقłدŊوا الصŃدńبſ271  »...ت  

  28  »...الŮذĉينł تŽتŽوłفŮاهŃمń الƅمłلŽائĉكŽةſ ظŽالĉمĉي أćنفſسĉهĉمń«  النحل

  58  »...ثſمŊ قſتĉلſواوłالŮذĉينł هłاجłرŃوا فĉي سłبĉيلĉ اللŮهĉ «  الحج

  34  »الŮذĉينł يŃجłادĉلſونł فĉي آيłاتĉ اللŮهĉ بĉغŽيńرĉ سŃلƅطŽانĆ«  غافر

  58  »...وłالŮذĉينł هłاجłرŃوا فĉي سłبĉيلĉ اللŮهĉ ثſمŊ قſتĉلſوا«  الحج

  69  »وłالŮذĉينł جłاهłدŃوا فĉينŽا لŽنŽهńدĉيłنŮهŃمń سŃبŃلŽنŽا«  العنكبوت

  182  »... كŽذŮبŃوا بƉĉيłاتĉنŽا سłنŽسńتŽدńرĉجŃهŃمńوłالŮذĉينł«  األعراف

  142  »...مłا وłلŮاهŃمń عłنń قĉبńلŽتĉهĉمń الŮتĉي كŽانſوا عłلŽيńهłا«  البقرة

//  »Ćضńعłى بŽلłع ńمŃهłضńعłا بŽنƅلŊضŽف ĈلŃسŋالر łكƅلĉ253  »ت  

  69  »...فŽأĈوńلŽئĉكł مłعł الŮذĉينł أćنƅعłمł اللŮهŃ«  النساء

  55  »...وłجłاعĉلĈ الŮذĉينł اتŮبłعŃوكł«  آل عمران

  74  »...ثſمŊ قŽسłتƅ قſلſوبŃكſمń مĉنń بłعńدĉ ذŽلĉكł«  البقرة

  37  »...قŽالŽتƅ هŃوł مĉنń عĉنƅدĉ اللŮهĉ«  آل عمران

  3  »...وłهŃوł اللŮهŃ فĉي السŊمłاوłاتĉ وłفĉي الƅأćرńضĉ«  األنعام

  32  »... فĉي الƅحłيłاةĉقſلċ هĉيł لĉلŮذĉينł آمłنſوا«  األعراف

  42  »إĉذƅ أćنƅتſمń بĉالƅعŃدńوłةĉ الدŋنƅيłا«  األنفال

  5  »...أĈوńلŽئĉكł عłلŽى هŃدŅى مĉنń رłبŎهĉمń«  البقرة

  44  »...ذŽلĉكł مĉنń أنƅبłاءĉ الƅغŽيńبĉ نſوحĉيهĉ إĉلŽيńكł«  آل عمران

  17  »....مłثŽلſهŃمń كŽمłثŽلĉ الŮذĉي اسńتŽوńقŽدł نŽارŅا«  البقرة
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  الرقǃ  اǑيøøøøøøøøøøøøة  اسǃ السورة

  194  »...الشŮهńرŃ الƅحłرłامŃ بĉالشŮهńرĉ الƅحłرłامĉ«  البقرة

//  »ŻةłرŊهŽطŃم ņاجłوńزćا أłيهĉف ńمŃهŽلł25  »...و  

//  »ņيمĉظłع ńمſكŎبłر ńنĉم ņاءŽلłب ńمſكĉلŽي ذĉفł49  »و  

//  »ĈولŃسŊالر ćولſقłى يŮتłوا حſلĉزƅلŃزł214  »...و  

  187  »...يłسńأćلſونŽكł عłنń السŊاعłةĉ أćيŊانł مŃرńسłاهłا«  األعراف

  67  »لĉكſلŰ نŽبłإĆ مŃسńتŽقŽرō وłسłوńفŽ تŽعńلŽمŃونł«  األنعام

  38  »قŽالć لĉكſلŭ ضĉعńفŻ وłلŽكĉنń لŽا تŽعńلŽمŃونł«  األعراف

//  »ņابłجĉا حłمŃهŽنńيłبł46  »...و  

  7  »ظĉيمņوłلŽهŃمń عłذŽابņ عł«  البقرة

  13  »...فĉئćةŻ تſقŽاتĉلĈ فĉي سłبĉيلĉ اللŮهĉ«  آل عمران

  263  »...وłمłغƅفĉرłةŻ خŽيńرņ مĉنń صłدłقŽةĆ يłتƅبłعŃهłا أćذŹى«  البقرة

//  »łونſتĉانŽق ŃهŽل Ŭلſ116  »ك  

//  »łرłمŽتńاع ńوćأ Žتńيłبƅال Ŋجłح ńنłمŽ158  »...ف  

  24  »...فŽمłا اسńتŽمńتŽعńتſمń بĉهĉ«  النساء

  21  »...وłمłنń أćظƅلŽمŃ مĉمŊنń افƅتŽرłى عłلŽى اللŮهĉ«  األنعام

  219  »...وłيłسńأćلſونŽكł مłاذŽا يŃنفĉقſونł قſلċ الƅعłفƅوł«  البقرة

  53  »...وłيłسńتŽنƅبĉئĈونŽكł أćحłقŬ هŃوł«   يونس 

  69  »...قŽالſوا سłلŽامŅا قŽالć سłلŽامņ«  هود

  77  »...يńهĉمń الƅقĉتŽالĈ إĉذŽا فŽرĉيقŻ مĉنƅهŃمńفŽلŽمŊا كſتĉبł عłلŽ«  النساء

  154  »...وłطŽائĉفŽةŻ قŽدń أćهłمŊتƅهŃمń أćنƅفſسŃهŃمń«  عمران

  2  »كĉتŽابņ أĈنزĉلć إĉلŽيńكł«  األعراف 
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  الرقǃ  اǑيøøøøøøøøøøøøة  اسǃ السورة

  7  …»وłعłلŽى أćبńصłارĉهĉمń غĉشŽاوłةŻ«  البقرة 

  46  »...حĉجłابņوłبłيńنŽهŃمłا «  األعراف 

  10  »فĉي قſلſوبĉهĉمń مłرłضņ فŽزłادłهŃمń اللŮهŃ مłرłضŅا«  البقرة

  5  »...وłفĉي آذŽانĉنŽا وłقƅرņ«  فصلت 

  10  »...وłلŽهŃمń عłذŽابņ أćلĉيمņ«  البقرة

//  »ŻةłرŊهŽطŃم ņاجłوńزćا أłيهĉف ńمŃهŽلł25  »...و  

//  »łونŋيŎمĈأ ńمŃهƅنĉمł78  »و  

  164  »قالſوا معńذĉرłةſ إĉلŽى رłبĉكſمń... قŽالŽتƅ أĈمŊةŻ مĉنƅهŃمń لĉمł تŽعĉظſونł قŽوńمŅاوłإĉذƅ«  األعراف

  2- 1  »الƅقŽارĉعłةſ مłا الƅقŽارĉعłةſ«  القارعة

  12  »وłمłا أćدńرłاكł مłا الƅعłقŽبłةſ«  البلد

  5  »وłمłا أćدńرłاكł مłا الƅحŃطŽمłةſ«  الهمزة

  27  »ا أćصńحłابŃ الƅيłمĉينĉوłأćصńحłابŃ الƅيłمĉينĉ مł«  الواقعة

  220  »وłإĉنń تſخŽالĉطſوهŃمń فŽإĉخƅوłانſكſمń«  البقرة

  171  »...وłلŽا تŽقſولſوا ثŽالثŽةŻ«  النساء 

  5  »...بłلċ قŽالſوا أćضńغŽاثſ أćحńلŽامĆ«  األنبياء 

  22  »...ثŽلŽاثŽةŻ رłابĉعŃهŃمń كŽلƅبŃهŃمń«  الكهف

  52  »وń مłجńنſونņإĉلŮا قŽالſوا سłاحĉرņ أć«  الذاريات

  22  »...لŽا تŽخŽفƅ خŽصńمłانĉ«  "ص"

  183  »وłأĈمńلĉي لŽهŃمń إĉنŊ كŽيńدĉي مłتĉينņ«  األعراف 

  177  »...وłلŽكĉنŊ الƅبĉرŊ مłنń آمłنł بĉاللŮهĉ«  البقرة

  30  »وłلŽدłارŃ الƉƅخĉرłةĉ خŽيńرņ وłلŽنĉعńمł دłارŃ الƅمŃتŮقĉينł«  النحل
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  الرقøøøøøøøøøøø  ǃةاǑيø  اسǃ السورة

  29  »بĉئċسł الشŮرłابŃ وłسłاءłتƅ مŃرńتŽفŽقŹا«  الكهف

  140  »...قſلċ أćأćنƅتſمń أćعńلŽمŃ أćمń اللŮهŃ«  البقرة

//  » ĉهŮالل ĈلńضŽا فŽلńوŽلŽف ...łينĉرĉاسŽخƅال ńنĉم ńمſنتſكŽ64  »ل  

  68  »...لŽوńلŽا كĉتŽابņ مĉنń اللŮهĉ سłبłقŽ لŽمłسŊكſمń«  ألنفال ا

  72  »لŽعłمńرŃكł إĉنŮهŃمń لŽفĉي سłكƅرłتĉهĉمń يłعńمłهŃونł«  الحجر 

  5  »وłبŃسŊتƅ الƅجĉبłالĈ بłسŌا فŽكŽانŽتƅ هłبłاءŅ مŃنƅبłثŒا«  الواقعة 

  20  »وłسŃيŎرłتƅ الƅجĉبłالĈ فŽكŽانŽتƅ سłرłابŅا«  النبأ

  280  »...وłإĉنń كŽانł ذſو عŃسńرłةĆ«  البقرة

  85  »لŮهŃ عłلŽى كſلŰ شŽيńءĆ مŃقĉيتŹاوłكŽانł ال«  النساء

  213  »...كŽانł النŮاسŃ أĈمŊةŹ وłاحĉدłةŹ«  البقرة

  113  »وłكŽانł فŽضńلĈ اللŮهĉ عłلŽيńكł عłظĉيمŅا«  النساء

  169  »وłكŽانł ذŽلĉكł عłلŽى اللŮهĉ يłسĉيرŅا«  //

  117  »...وłكſنتſ عłلŽيńهĉمń شŽهĉيدŅا مłا دŃمńتſ فĉيهĉمń«  ئدةالما

  28  »...وłكſنتſمń أćمńوłاتŹا فŽأćحńيłاكſمń«  البقرة

//  »łاءłدłهſش ńمſنتſك ńمć133  »...أ  

  93  »وłكſنتſمń عłنń آيłاتĉهĉ تŽسńتŽكƅبĉرŃونł«  األنعام

  143  »...وłلŽقŽدń كſنƅتſمń تŽتŽمłنŮوńن الƅمłوńتŽ«  آل عمران

  11  »...فŽإĉنń كſنŊ نĉسłاءŅ فŽوńقŽ اثƅنŽتŽيńنĉ«  نساءال

  35  »...وłإĉنń كŽانł كŽبŃرł عłلŽيńكł إĉعńرłاضŃهŃمń«  األنعام

  143  »...وłيłكſونł الرŊسŃولĈ عłلŽيńكſمń شŽهĉيدŅا«  البقرة

  85  »يłكſنń لŽهŃ نŽصĉيبņ مĉنƅهłا... حسłنŽةŹمłنń يłشƅفŽعń شŽفŽاعłةŹ«  النساء

//  »ńمŃهŽل łرĉفƅغłيĉل ŃهŮالل ńنſكłي ńمŽ168  »...ل  
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  رقǃال  اǑيøøøøøøøøøøøøة  اسǃ السورة

  14  »...قſلċ إĉنŰي أĈمĉرńتſ أćنń أćكſونł أćوŊلć مłنń أćسńلŽمł«  األنعام

  156  »يłاأćيŋهłا الŮذĉينł آمłنſوا لŽا تŽكſونſوا كŽالŮذĉينł كŽفŽرŃوا«  آل عمران

  65  »كſونſوا قĉرłدłةŹ خŽاسĉئĉينł«  البقرة

  30  »رĉينłفŽأćصńبłحł مĉنń الƅخŽاسĉ«  المائدة 

  103  »...فŽأćلŮفŽ بłيńنł قſلſوبĉكſمń فŽأćصńبłحńتſمń بĉنĉعńمłتĉهĉ«  آل عمران

  102  »ثſمŊ أćصńبłحŃوا بĉهłا كŽافĉرĉينł... قŽدń سłأćلŽهłا قŽوńمņ «  المائدة

//  »ńمŃهſالłمńعćأ ƅتŽطĉبłح ńمſكłعłمŽل ńمŃهŮنĉ53  »...إ  

  217  »...ونŽكſمńوłلŽا يłزłالſونł يŃقŽاتĉلſ«  البقرة

  24  »...لŽنń نŽدńخſلŽهłا أćبłدŅا مłا دłامŃوا فĉيهłا«  المائدة

  الروم
  »وłلŽا تŽكſونſوا مĉنń الƅمŃشƅرĉكĉينł مĉنń الŮذĉينł فŽرŊقſوا دĉينŽهŃمń وłكŽانſوا شĉيłعŅا«

32  

  150  »...وłكŽادŃوا يłقƅتſلſونŽنĉي فŽلŽا تſشƅمĉتƅ بĉي الƅأćعńدłاءł«  األعراف

  71  »...وłمłا كŽادŃوا يłفƅعłلſونł...«  البقرة

//  »ńمŃهłارłصńبćأ ſفŽطƅخłي ſقńرłبƅال ŃادŽكł20  »...ي  

//  »łينĉرĉافŽكƅلĉل ōوŃدłع łهŮالل ŊنĉإŽ98  »ف  

  56  »فŽإĉنŊ حĉزńبł اللŮهĉ هŃمń الƅغŽالĉبŃونł«  المائدة

  247  »...إĉنŊ اللŮهł اصńطŽفŽاهŃ عłلŽيńكſمń«  البقرة

  33  »...إĉنŊ اللŮهł اصńطŽفŽى آدłمł«  آل عمران

  70  »...إĉنŊ الƅبłقŽرł تŽشŽابłهł عłلŽيńنŽا«  البقرة

  1  »اللŮهł كŽانł عłلŽيńكſمń رłقĉيبŅا«  النساء
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Ʋالمصادر والمراج  

  

 )أبو البركاƖ عبد الرحمان بن محمد بن أبي سƴيد(ابن األنباري  •

البيان في غريب إعراب القرآن، تحقيق طه عبد الحميد طه،  -

  .1970اللجنة العامة للتأليف والترجمة النشر، القاهرة، 

أسرار العربية، تحقيق محمد بهجة البيطار، مطبوعات  -

 .1957شق، المجمع العلمي العربي، دم

•  Ƨأني)Ƨأني ǃالدكتور إبراهي:(  

، مكتبة 1966من أسرار اللغة، الطبعة الثالثة،  -

  .األنجلومصرية

•  ƒأيو)ƒالدكتور عبد الرحمن أيو :(  

  . 1957دراسات نقدية في النحو العربي  -

  ): جوتǂف(برجستراسر  •

-  ،Ɵ1929التطور النحوي للغة العربية، مطبعة السما.  

•  ǃالدكتور حسان تما(تماǃ :(  

اللغة العربية معناها ومبناها، الهيأة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية،  -

1979. 

  .1978، تونس، )ندوة اللسانيات(إعادة وصف العربية ألسنيا،  -

  ): محمد بن أحمد(ابن جزي  •

  .1981، بيروت، 3التسهيل لعلوم النزيل، دار الكتاب العربي، ط -

  ): ه392ø: يƖ Ûأبو الفتƞ عƙمان بن جن(ابن جني  •

 .1956الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية،  -

اللمع في العربية، تحقيق حسين محمد شرف، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة  -

 .1979األولى، 
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علي : المحتسب في تبيين شواذ القراءات واإلفصاƟ عنها، تحقيق األستاذ -

ر، والدكتور عبد الفتاƟ إسماعيل النجدي ناصف، والدكتور عبد الحليم النجا

  . ه1386ùشلبي، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة، 

  الجرجانيÛ اǕماǃ عبد الƾاهر  •

  1979، 2تحقيق ، هù ريتر، دار المسيرة، بيروت، ط:أسرار البالغة -

دالئل اإلعجاز في علم المعاني، صحح أصله الشيƣ محمد عبدوا، ووقف  -

  .1961د رشيد رضا، المكتبة المصرية، القاهرة، على تصحيح طبعه محم

  )أبو الحسن عǂي ابن محمد الجرجاني(الجرجاني  •

  .1971تعريفات، ار التونسية للنشر، تونس  -

  درويƩ.الجندي Û د •

 .1962، 2علم المعاني، مكتبة نهضة مصر، ط -

النظم القرآني في كتاب الكشاف الزمخشري ، دار نهضة مصر للطبع  -

  .1969والنشر ، 

•  Ƨالدكتور (حسن عبا(  

  .ت.، د4النحو الوافي ، دار المعرفة، مصر، ط -

  )محمد ابن يوسف األندلسي(أبو حيان  •

 .1977، دار الفكر، بيروت، ) تفسير(البحر المحيط  -

، 1، دار القلم، دمشق، ط)ابن هشام(التذيل والتكميل بشرƟ كتابة التسهيل  -

1979.  

  )ه1287ø-1213محمد الدمياƯيÛ (الƢضري  •

ية الخذري على شرƟ ابن عقيل أللفية ابن مالك، الطبعة األخيرة، حاش -

  .1940مصطفة البابي الحلبي ،مصر، 
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  )شرف الدين عǂي الراجحي الدكتور(الراجحي •

االبتداء بالنكرة في القرآن الكريم، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  -

1991. 

  )الدكتور(درويƩ الجندي •

مخشري، دار نهضة مصر للطبع والنشر، النظم القرآني في الكشاف الز -

  .1969القاهرة، 

  ) محمد ابن عمر ابن الحسين الرازي(الرازي  •

، 3، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، ط)مفاتيح الغيب(التفسير الكبير  -

1985.  

  )ه688øرضي الدين محمد ابن الحسن االستراباذي (الرضي  •

جب ، دار الكتب العلمية، البن الحا(شرƟ الرضي على الكافية في النحو  -

  ).ت.بيروت د

  )الدكتور(ريمون Ưحان  •

  .1991األلسنية العربية، المكتبة األنجلو مصرية، مصر،  -

  ) أبو الƾاسǃ الرحمان ابن اسحاƼ(الزجاجي  •

كتاب الجمل في النحو، نشر وتحقيق وشرƟ، محمد ابن أبي شنب  -

  .1957، باريس، 2الجزائري، ط

•  ƚالزجا)ǃإبراهي Ƽابن السريابو اسحا  ( 

  .1963إعراب القرآن، تحقيق إبراهيم األبياري، القاهرة،  -

  ) محمود ابن عمر(الزمƢشري  •

تحقيق عبد الرحيم محمود، دار المعرفة للطباعة والنشر، (أساس البالغة،  -

 .1979بيروت ، 

  .1986، دار الكتاب العربي، بيروت، )تفسير(الكشاف  -

  .ت.، د2 بيروت، طالمفصل في علوم العربية، دار الجيل، -



 297

•  ƚأبو بكر محمد ابن السري بن سهل(ابن السرا (  

عبد الحسين الفتلي مطبعة األعظمي، بغداد، .د: األصول في النحو، تحقيق -

1973.  

  ): بهاء الدين(السبكي  •

-  Ɵفي تلخيص المفتا Ɵالعلوم (عروس األفرا Ɵتلخيص مفتا Ɵأحد شرو

  .ت.عيسى البابي الحلبي، مصر ، د) للسكاكي

  "هÛ" Ɩ183ø )أبو بشر عمر ابن عƙمان بن قنبر(بويه سي •

  .1958الكتاب، تحقيق، عبد السالم هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -

  )أبو يƾƴوƒ يوسف(السكاكي  •

  . ه1348مفتاƟ العلوم مطبعة التقدم العلمية، مصر ، -

  )أحمد ابن يوسف(السمين الحǂبي  •

تحقيق أحمد محمد الخراط، دار الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،  -

  .1986القلم، دمشق 

  ) أبو الحسن عǂي ابن اسماعيل(ابن سيدة  •

  .1978المخصص، دار الفكر، بيروت،  -

  هƖ Û951 ø )محمود ابن محمد الƴماري(أبو السƴود  •

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، دار الفكر، : تفسير أبو السعود -

  .بيروت

  ) نين  الشاذلي الدكتورحس(أبو السƴود  •

األدوات النحوية وتعدد معانيها الوظيفية، دار المعرفة الجامعية،  -

 . 1989، 1اإلسكندرية، ط

المركب اإلسمي اإلسنادي وأنماطه من خالل القرآن الكريم، اإلسكندرية،  -

1990.  
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  ) إبراهيǃ. د(السامراƏي  •

 .1968النحو العربي، نقد وبناء دار الصادق، بيروت،  -

  .1983، 3زمانه وأبنيته، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: فعلال -

  ) ه581øعبد الرحمن ابن عبد اƖ Ŷ (السهيǂي •

محمد إبراهيم البناء، دار الرياض للنشر . د: نتائج الفكر في النحو، تحقيق -

  .1984، السعودية، 2والتوزيع، ط

  ) جǘل الدين عبد الرحمن(السيوƯي •

 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار بغية الوعاة في طبقات اللغويين، -

  .1979، 2الفكر،بيروت، ط

 .شرƟ شواهد المغني، دار مكتبة الحياة، بيروت  -

  .197همع الهوامع في شرƟ جمع الجوامع، دار البحوث العلمية، الكويت،  -

  ) هø 208أبو الƴباƧ محمد بن يزيدƖ Û (المبرد  •

ة، المجلس األعلى محمد عبد الخالق عضيم: ، تحقي)في النحو(المقتضب -

  . ه1388ù-1385لشؤون اإلسالمية،القاهرة، 

  ) مهدي. د(المƢزومي  •

بيروت، –في النحو العربي نقد وتوجيه، منشورات المكتبة العصرية، صيدا  -

 .1964، 1ط

   .1966في النحو العربي قواعد وتطبيق، الطبعة األولى،  -

  )  ه437øبن أبي ƯالƖ Û ƒ (مكي  •

حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، . يق دمشكل إعراب القرآن، تحق -

1987.  

  ): أبو الفضل جمال الدين ابن مكرǃ (ابن منưور  •

ت .لسان العرب، دار لسان، تقديم وإعداد وتصنيف يوسف خياط، بيروت، د -

  وقد أعاد بناء هذا المعجم على الحرف األول من الكلمة 
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  ): محمد عǂي الصبان(الصبان  •

-  Ɵاألشموني على ألفية ابن مالك،  نشر عيسى حاشية الصبان على شر

  .ت.الحلبي، مصر، د

  ): محمد بكر الدكتور(صǘح •

النحو الوصفي من خالل القرآن، المطبعة الفنية، القاهرة، نشر وتوزيع  -

Ɵمؤسسة الصبا. 

  ):أبو البركات(عبد اهللا بن أحمد النسفي  •

ل في معاني مدارك التنزيل وحقائق التأويل، هامƫ على تفسير لباب التأوي -

ùالخازن، المطبعة : التنزيل، لعالء الدين علي بن محمد المعروف ب

  ).ت-د(الخيرية، 

  : عبادة محمد إبراهيم •

الجملة العربية، دراسة لغوية نحوية، دار الكتاب العربي، القاهرة، الطبعة  -

  ،1989الثالثة، 

  : عبد الحميد محمد محي الدين  •

  .قافة، القاهرةشرƟ شذور الذهب البن هشام، دار الث -

  : عبد اللطيف محمد حماسة وعفيفي أحمد •

  .1988بناء الجملة االسمية، مكتبة الشباب، مصر،  -

العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم والحديث، دار الفكر العربي،  -

 ).وهذا الكتاب األخير للدكتور محمد حماسة(، 1983الكويت، 

•  Ɵأحمد الحموز. د(عبد الفتا :(  

  .1984النحوي، مكتبة الرياض، السعودية، الطبعة األولى، التأويل  -

  ): ه616ù-538: أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين(العكبري  •

إمالء ما من به الرحمن في إعراب جميع القرآن، دار الكتب العلمية،  -

  .1979، 1بيروت، ط
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التبيان في إعراب القرآن، تحقيق علي البجاوي، دار إحياء الكتب العربية،  -

1976. 

  ): علي بن مؤمن(ابن عصفور  •

صاحب أبو جناƟ، وزارة األوقاف . شرƟ جمل الزجاجي، تحقيق د -

  .1980والشؤون الدينية والتراث اإلسالمي، بغداد، 

 .1970، 1المقرب، تحقيق أحمد الجواري وعبد اهللا الجبور، ط -

  ): محمد الطاهر(ابن عاشور  •

  .1984شر، تونس، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للن -

  ): عبد اهللا بن عبد الرحمن(ابن عقيل  •

شرƟ ألفية ابن مالك، الناشر مصطفى البابي الحلبي، الطبعة األخيرة،  -

  .1940مصر، 

  : عبد السالم المسدي ومحمد الهادي الطرابلسي •

  .الشرط في القرآن، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس -

  ): عودة. د(أبو عودة خليل  •

ملة في الحديث النبوي الشريف في الصحيحين، دار البشير، عمان، بناء الج -

1990.  

  ): أبو الحسين أحمد(ابن فارس  •

مجمل اللغة، دراسة وتحقيق زهير أبو الحسين سلطان، مؤسسة الرسالة،  -

- د(هù، الجمهورية العراقية 15طبع اللجنة الوطنية لالحتفال بمطلع القرن 

  .1986، بيروت، 2، ط)ت

غة، دار إحياء الكتب العربية، عيسى الحلبي، الطبعة األولى، مقاييس الل -

 .ه1366ùمصر، 

 1963الصاحبي في فقه اللغة، وسنن كالم العرب، مؤسسة بدران، بيروت،  -
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  ):أبو زكرياء يحيى بن زياد(الفراء  •

  .1981، 1معني القرآن، عالم الكتب، بيروت، ط -

  : فندريس •

حمد القصاص، مكتبة اللغة، تعريب عبد الحميد الدواخلي، وم -

  .1950األنجلومصرية، مصر، 

  ): فخرالدين. د(قباوة  •

  .1983، 4إعراب الجمل وأشباه الجمل، دار اآلفاق الجديدة، ط -

  )ه671ùأبو عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، ت (القرطبي  •

الجامع ألحكام القرآن، دار الكتب المصرية، وزارة الثقافة واإلرشاد  -

  .1963القومي، 

  .القرآن وقراآته •

 ): جالل الدين محمد(القزويني  •

التلخيص في علوم البالغة، ضبطه وشرحه عبد الرحمان البرقوقي، دار  -

  .الفكر العربي

محمد عبد المنعم، خفاجي، . اإليضùùاƟ في علوم البالغة، شرƟ وتعليق د -

 .5ط

  ): مناع القطان(القطان  •

  .1987، بيروت، 22مباحث في علوم القرآن، مؤسسة الرسالة، ط -

  ):عبد اهللا جمال الدين(ابن هشام  •

  .1979، 5أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، دار الجيل، بيروت، ط -

مازن المبارك وآخرين، دار . مغني اللبيب عن كتب األعاريب، تحقيق د -

 .1964، 1دمشق، ط/ الفكر

 شرƟ شذور الذهب في معرفة كالم العرب، تحقيق محمد محي الدين عبد -

 ).ت- د(الحميد، دار الثقافة، القاهرة، 
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شرƟ قطر الندى وبل الصدى، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار  -

 ).ت-د(الثقافة، القاهرة، 

  : الهاشمي أحمد •

جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، المكتبة التجارية الكبرى،  -

  .1960مصر، 

-775: ى اليمامي المشهور بابن الوزيرأبو عبد اله محمد بن المرتض(ابن الوزير  •

840ùه :(  

إيثار الحق على الخلق، في رد الخالفات إلى المذهب الحق، من أصول  -

الناشر دار الكتب . التوحيد، كتب هوامشه وصححه جماعة من العلماء

 .1983-ه1403ù، 1العلمية، بيروت، ط

•  ƫبن علي(ابن يعي ƫموفق الدين يعي :(  

، بيروت، مكتبة المثنى، )للزمخشري(لعربية شرƟ المفصل في علوم ا -

  ).ت-د(مصر، 

  : ياسين بن زين العابدين العلمي الحمصي •

حاشيته على شرƟ تصريح لخالد األزهري، طبع عيسى الحلبي، مصر،  -

  ).ت-د(

-   
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