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  أهدي هذا البحث إىل :

  الدؤوب. اتقديراً لوقفتها املشرفة وحلثهم معاذ/ زوجيت حماسن عبد ا ، أ

  حممد وبناتي فاطمة وهند وسارة .ابين وإىل 



 ج  

 نو  
  

في البدء والختام، الذي أعانني وهیأ لي مـن الظـروف واألحـوال الحمد هللا 

 حتى أنجزت هذا البحث فتلك نعمة تستحق الشكر والثناء، فالحمـد هللا القائـل: 

                               

  .)٧سورة إبراهیم، اآلیة (

 .)١(القائــل: "مــن لــم یشــكر النــاس لــم یشــكر اهللا" واقتــداء بــنهج النبــي 

فــإنني أتقــدم بأســمى آیــات الشــكر والعرفــان للــدكتور العالمــة/ حســن بــن عــوف، 

شـرف علـى هـذا البحـث، الذي كان لي شرف االنتماء إلى كوكبة تالمیذه، وهـو ی

  رة.یفالشكر له على توجیهاته الرشیدة ونصائحه الن

الدكتور/ عبـد المـنعم الشـیخ عثمـان، والـدكتور/ عبـاس والشكر أجزله إلى 

  السر محمد علي، اللذین تفضال بوقتهما الثمین، وٕاخراجها في أفضل صورة.

 والشكر موصول إلى أخـي عجبنـا عبـد الـرحیم الـذي شـد مـن أزري ووقـف

  بجانبي حتى برز هذا البحث إلى حیث الوجود.

ـــة بجامعـــة أم درمـــان اإلســـالمیة، لمـــا أوشـــكر  ـــى المكتبـــة المركزی ـــه إل جزل

ر لمــا یتعلــق بهــذا البحــث وكــذلك الشــكر یوجدتــه مــنهم مــن حســن معاملــة، وتیســ

  موصول إلى موظفي المكتبة الفرعیة بجامعة أم درمان اإلسالمیة.

ي مكتبـــة جامعـــة القـــرآن الكـــریم والعلـــوم وكـــذلك الشـــكر أجزلـــه إلـــى مـــوظف

  اإلسالمیة لما یتصفون به من حسن معاملة وتوجیه شدید.

ــیم میرغنــي ومصــطفى  ــدابي والشــكر أعطــره إلــى عبــد الحل محمــد أحمــد ال

  صورة. بهىاللذین قاما بطباعة  هذا البحث وأخرجاه في أ

ن أزري هم وقفوا بجانبي وشدوا مفمن الناس أعر  والشكر ألهل بیتي ونفر

  فجزاهم اهللا عني خیرًا.

                                                

  .٤٨/١١، سنن أبي داؤد، رقم ٢/٢٥٨مسند اإلمام أحمد  )١(



 د  

ا   
  

اتبع الباحث في بحثه هذا المنهج اإلحصائي التحلیلي، وأما خطة البحث 

  فكانت تتكون من ثالثة فصول، جاءت على النحو التالي:

ویتكـــون مـــن مبحثـــین، المبحـــث وقفـــه مـــع القـــرآن الكـــریم، الفصـــل األول: 

لغـة واصـطالحًا وأسـماء القـرآن الكـریم األول ویشتمل علـى تعریـف القـرآن الكـریم 

وعــددها، وأمــا المبحــث الثــاني، مراحــل تــدوین القــرآن الكــریم، وهــي تشــتمل علــى 

وفــي عهــد أبــي بكــر الصــدیق والخلیفــة الراشــد  مرحلـة تدوینــه فــي عهــد النبــي 

  عثمان رضي اهللا عنه.

وأما الفصل الثاني دراسة في هذه األدوات فیشتمل على مبحثین، المبحث 

األول ویحتوي على تعریف حرف التنبیه وفائدته، اللغات الواردة في (أال، وأما)، 

  مسألة بساطة وتركیب (أال، أما) كتابة ها التنبیه وآراء العلماء في مدخولها.

ـــــاني فیشـــــتمل علـــــى خصـــــائص (أال، وأمـــــا) وداللتهمـــــا  أمـــــا المبحـــــث الث

ة فــي هــذه األدوات، وأمــا الفصــل الثالــث دراســات تطبیقیــ وموقعهمــا فــي الكــالم.

فیتكون من أربعة مباحث المبحث األول األداة (أال) وتدخل على الجملة الخبریة 

أكانــت اســمیة أم فعلیــة وكــذلك علــى الحــروف، وأمــا المبحــث الثــاني األداة (أمــا) 

  فهي كذلك تدخل على الجملتین االسمیة والفعلیة.

إلشــارة بأنواعــه وأمــا المبحــث الثالــث األداة (هــا) وهــي تــدخل علــى اســم ا

مؤنثــًا  مالمــذكر المفــرد والمؤنــث المفــرد وتــدخل علــى المثنــى ســواء أكــان مــذكرًا أ

وكـــذلك دخولهـــا علـــى اســـم اإلشـــارة بنوعیـــه، وتـــدخل كـــذلك علـــى ضـــمیر الرفـــع، 

  والماضي المقرون بقد، وعلى ما بد (أي) في النداء.

دعاء، ورب، وأما المبحث الرابع األداة (یا) فتـدخل علـى: فعـل األمـر، والـ

  ولیت، وحبذا.
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Abstract 
 
 

The researcher in his study entitled (interjections in the 

Holly Quran), the researcher follows the descriptive analytic 

intheology. 

The study comprises three chapters, chapter one 

involves two inquiries; definition of the Holly Quran and it's 

names, and stages of its writing.  

Chapter two involves a theoretical study on 

interjections.  

It also came in two inquiries; 

Definition of interjections and their function and 

characteristics of Ala and Ama (two interjections in Arabic). 

Chapter three involvesan applied study on interjections. 

The chapter comprises four inquires; the interjection, Ala, 

Ama, Ha, and Ya. Each as a separate inquiry. 

One of the most important findings is that interjections 

are highly significant  in attraction the attention of the 

addressee.  
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الحمـد هللا الـذي یثیـب مـن أطاعـه، عفـو غفـور لمـن تـاب واسـتغفره. القائـل 

فــي القــرآن الكــریم الــذي ال یأتیــه الباطــل مــن بــین یدیــه وال مــن خلفــه تنزیــل مــن 

    عزیــــــــز حمیــــــــد:                   

                      ــــــراهیم، اآلیــــــة الصــــــالة " و ٤"ســــــورة إب

على إمام أولي العزم من المرسلین وقائد الغر المحجلـین، رسـول الهـدى  والسالم

القائــل: "أنــا  ینــا محمــد ومنقــذ البشــریة مــن بــراثین الشــرك ورذائــل األخــالق نب

أفصـــح العـــرب بیـــد أنـــي مـــن قـــریش"، وعلـــى آل بیتـــه وزوجاتـــه أمهـــات المـــؤمنین 

  العفیفات الطاهرات وعلى صحبه مصابیح الدجى األخیار. 

  أب ار اع:

 –فقــد تضــافرت عــدة أســباب دفعتنــي الختیــار هــذا الموضــوع ألبحــث فیــه 

  هذه األسباب ما یلي: ومن -أحرف التنبیه في القرآن الكریم

إن أدوات التنبیــــــه یكثــــــر دورانهــــــا فــــــي الكــــــالم، فــــــالمتكلم المخاطــــــب  -١

والمخاطــب غالبــًا وكثیــرًا مــا یحتــاج إلــى تنبیــه، فــیعلم الكــالم ویفهمــه، 

  فال یفوت المقصود منه.

إن العلمـاء قـدیمًا وحــدیثًا قـد اهتمــوا بـأدوات التنبیـه فــي أسـفارهم تبیانــًا  -٢

، فـأردت أن أجمـع عصـارة جهـدهم فـي بحثـي في التراكیب واستقصاء

هـذا محلــًال ومفصــًال. وشــارحًا ومعقبــًا أحیانــًا ومبــدیًا ألــرأي حینــًا آخــر 

 لما ورد في مصنفاتهم. 

 ألن البحث متعلق بكتاب اهللا أرجو به المثوبة من اهللا. -٣

 ولعلي أكون أسهمت بجهد المقل في خدمة كتاب اهللا. -٤

  

  



 ز  

:ا أ  

فـــي كونهـــا دراســـة جدیـــدة لـــم یســـبق أن دارت حولهـــا  تعـــود أهمیـــة البحـــث

  دراسات سابقة.

 :ت اراا  

  لم تكن هنالك دراسات سابقة مستقلة عن أحرف التنبیه في القرآن الكریم.

  ات:

من الصعوبات التي واجهت الباحث لم یرد حرف التنبیه "أما" في القرآن، 

لســنة النبویــة المطهــرة علــى صــاحبها فاستشــهد الباحــث علیــه مــن كــالم العــرب وا

أفضل الصالة وأتم التسلیم، وكذلك من الصعوبات التـي واجهـت الباحـث لـم یـرد 

حــرف التنبیــه "یــا" داخــًال علــى "الــدعاء" وال علــى "رب" وال "حبــذ" وفــي كــل ممــا 

ســبق استشــهد الباحــث مــن كــالم العــرب والحــدیث النبــوي الشــریف علــى صــاحبه 

  سلیم.أزكى الصالة وأتم الت

:ا   

  أما المنهج الذي اتبعه الباحث، فهو المنهج الوصفي التحلیلي.

:ا   

أما خطة البحـث فتشـتمل علـى ثالثـة فصـول تحتـوي علـى مباحـث، فثبـت 

  للمراجع، وفهارس متنوعة.

  الفصل األول: 

  وقفة مع القرآن الكریم ویشتمل على:

  لقرآن الكریم وأسماءهالمبحث األول: وفیه تناول الباحث تعریف ا

  المبحث الثاني: وفیه تعرض الباحث إلى مراحل تدوین القرآن الكریم

  الفصل الثاني: 

  دراسات في هذه األدوات: ویشتمل على:

  المبحث األول: وفیه تناول الباحث اآلتي:

  تعریف حرف التنبیه وفائدته  )أ (



 ح  

 اللغات الواردة في "أال، وأما"  )ب (

 ا"مسألة بساطة وتركیب "أال، وأم  )ج (

 كتابة ها التنبیه وآراء العلماء في مدخولها  )د (

  المبحث الثاني ویشتمل على:

  خصائص "أال، وأما"  ) أ(

 داللتهما وموقعها في الكالم  ) ب(

  الفصل الثالث:

  دراسات تطبیقیة في هذه األدوات

  ویحتوي على أربعة مباحث وهي كما یلي:

  المبحث األول: ویشتمل على:

  األداة أال وتدخل على:

 یةالجملة الخبر   ) أ(

  الجملة االسمیة -١

 الجملة الفعلیة -٢

  المبحث الثاني: ویشتمل على:

  األداة أما وتدخل على:

  الجملة الخبریة

  الجملة االسمیة -١

 الجملة الفعلیة -٢

  المبحث الثالث:

  األداة ها

  وتدخل على:

 اسم اإلشارة  )أ (

 ضمیر الرفع  )ب (



 ط  

 الماضي المقرون بقد  )ج (

 على ما بعد (أي) في النداء  )د (

  المبحث الرابع:

  وتدخل على خمسة أشیاء وهي:األداة یا 

  فعل األمر   )أ (

 الدعاء   )ب (

 رب  )ج (

 لیت   )د (

 حبذا  )ه (

  الخاتمة: وفیها لخص الباحث ما بحث، وما توصل إلیه من نتائج.
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  ا اول
آن اا  و  

  

  تعریف القرآن الكریم وأسماؤهالمبحث األول: 

  مراحل تدوین القرآن الكریمالمبحث الثاني: 

  

 



  ٢  

  ا اول
آن وأا هؤ  

  
  أ/ تعریف القرآن:

  اللغة:في أوًال: 

لقد ورد في لسان العرب البن منظور: "أنـه مـأخوذ مـن مـادة قـرأ: القـرآن: 

ــوٕانمــا قــدم علــى مــا هــو أبســط منــه لشــرفه. قــرأه یْ التنزیــل العزیــز،  ، "هؤُ رُ قُــه ویْ ؤُ رَ َق

األولـى عــن اللحیــاني، فهــو مقــروء. أبــو  آنــااءة وقر رَ رءًا وِقــعــن الزجــاج َقــ ةخیـر األو 

، كتابــًا وقرآنــًا إسـحاق النحــوي: یســمي كـالم اهللا تعــالى الــذي أنزلــه علـى نبیــه 

وفرقانــا ومعنــى القــرآن معنــى الجمــع وســمي قرآنــًا ألنــه یجمــع الســورة، فیضــمها. 

، فـإذا قرأنـاه فـاتبع قرآنـهأي جمعـه قراءتـه،  إن علینـا جمعـه وقرآنـه.وقوله تعالى: 

  .)١("أي قراءته

  فأما قوله: 

ــــــــَرةٍ  ــــــــاُت َأحِم ــــــــُر ال َرّب   ُهــــــــنَّ الَحراِئ

  

  ســــــوُد الَمحــــــاِجِر ال َیقــــــَرأَن ِبالُســــــَورِ   ***

  

 اء كقراءة من قرأ: ـه أراد ال یقرأن سور، فزاد البـفإن      )٢( ،

 وقــــــراءة مــــــن قــــــرأ:               )ــــــدهن )٣ ، أي تنبــــــت بال

الشيء قرآنا: جمعته وضممت بعضه إلى بعض ومنه  تویذهب باألبصار. وقرأ

قـولهم: مـا قـرأت هـذه الناقـة سـلي قـط، ومـا قـرأت جنینـًا قـط. أي لـم یضـم رحمهــا 

  بن كلثوم: وعلى ولد، وأنشد عمر 

ــــــــــهِ  ــــــــــم َتقــــــــــَرأ َجنینــــــــــاجــــــــــاِن الّل   وِن َل
  

                                                        

  ، مادة قرأ.٥٠، ص١٢لسان العرب، البن منظور، ج )١(

  ).٢٠سورة المؤمنون، اآلیة ( )٢(

  ).٤٣سورة النور، اآلیة ( )٣(

  



  ٣  

ینـًا أي لـم تلقـه. ومعنـى قـرأت القـرآن وقال أكثـر النـاس معنـاه لـم تجمـع جن

لفظت به مجموعًا أي ألقیته. وروى عـن الشـافعي رضـي اهللا عنـه أنـه قـرأ القـرآن 

مهموز ولم یؤخذ من على إسماعیل بن قسطنطین، وكان یقول القرآن اسم ولیس 

وال یهمـز القـرآن  تأ، ولكنه اسم لكتاب اهللا مثل التوراة واإلنجیل، ویهمـز قـر تقرأ

ل أنه قرأ على عبـد اهللا شب"قرأت على ول إذا قرأت القرآن، قال إسماعیل: كما تق

أنه قرأ على مجاهد أنه قرأ على ابـن عبـاس رضـي اهللا بن كثیر، وأخبر عبد اهللا 

، وقـال أبـو عنهما وأخبر ابن عباس أنه قـرأ علـى أبـي، وقـرأ أبـي علـى النبـي 

القـرآن، وكـان یقـرؤه كمـا  بن العالء ال یهمـز وبكر بن مجاهد المقرئ: كان عمر 

روى عــن ابــن كثیــر. ورجــل قــارئ مــن قــوم قــراء وقــرأة وقــارئین. وأقــرأ غیــره یقــرأه 

رأ، بمعنـى بمنزلـة عـال قرنـه تـقاإقراء، ومنه قیل: فالن المقرئ. قال سـیبویه: قـرأ و 

، ومنه سمي القرآن. وأقراءه القرآن فهو قراءة وقرآناً واستعاله، ومنه قرأت الكتاب 

قال ابن األثیر تكرر في الحدیث ذكر القراءة واالقتـراء والقـارئ والقـرآن، مقرئ. و 

واألصل في هذه اللفظة الجمع، وكل شيء جمعته فقد قرأته، وسمي القرآن ألنـه 

بعضها إلى بعض،  جمع القصص واألمر والنهي والوعد والوعید واآلیات والسور

ـــراءة میة الشـــيء تســـ"قـــراءة  ."وهـــو مصـــدر كـــالغفران والكفـــران لبعضـــه وعلـــى الق

ءة وقـد تحـذف منـه اعال من القر تنفسها، یقال: قرأ یقرأ وقراءة وقرآنا. واالقتراء: اف

  . )١(الهمزة تخفیفًا فیقال قرأن وقریت وقار ونحو ذلك"

ـــه مباحـــث فـــي علـــوم القـــرآن  ـــد محمـــود فـــي كتاب ـــد الحمی وكـــذا أورد د. عب

   .الجمع والضم نحو هذا فقال: "قرأ: تأتي بمعنىوالحدیث تعریفًا 

والقراءة: ضم الحروف والكلمات بعضـها إلـى بعـض وفـي التنزیـل والقـرآن 

 فـــي األصـــل كـــالقراءة، مصـــدر قـــرأ قـــراءة وقرآنـــا. قـــال تعـــالى:       

                                                        

ـــو الفضـــل جمـــ )١( ـــن منظـــور: هـــو أب ـــن منظـــور األفریقـــي لســـان العـــرب، الب ـــدین محمـــد بـــن مكـــرم ب ال ال

  .٥١-٥٠، ص ١٢المصري، ط دار صادر بیروت، ج

  

  



  ٤  

     *           )ـــــــه فهـــــــو مصـــــــدر علـــــــى وزن أي  .)١ قراءت

بمعنــى واحــد ه قــرءًا وقـراءة وقرآنــًا تــن) بالضــم كــالغفران والشـكران، تقــول قرأ(فعـال

سمي المقـروء تسـمیة للمفعـول بالمصـدر وقـد خـص القـرآن بالكتـاب المنـزل علـى 

ال األغلب. ومنـه قولـه ـفصار له كالعلم الشخصي، وهذا هو االستعم محمد 

 تعـــالى:              )ویطلـــق باالشـــتراك علـــى  .)٢

مجموع القرآن وعلى كل آیة من آیاته، فإذا سمعت من یتلو آیة من القرآن صح 

 أن تقول أنه یقرأ القرآن قـال تعـالى:                 

)٣(.  

األصــل فــي االشــتقاق،  زوذكــر بعــض العلمــاء أن لفــظ القــرآن غیــر مهمــو 

ولـیس مشـتقًا مـن  إما أنه وضع علمًا مرتجًال على الكالم المنزل على النبـي 

ا أنــه مــن قــرن الشــيء بالشـيء إذا ضــمه إلیــه، أو مــن القــرائن ألن آیاتــه ٕاّمــو قـرأ، 

  .)٤(والصواب األول" حیشبه بعضها بعضًا فالنون أصلیة، وهذا رأي مرجو 

  ثانیًا: في االصطالح:

ولكــن مضــمونها واحــد  شــتىرفــه العلمــاء فــي االصــطالح بتعریفــات لقــد ع

كـل مـن د. شـعبان محمـد إسـماعیل، ود. عبـد لقتصـر علـى تعـریفین فقـط أسولذا 

نفیهما مع القرآن في تاریخه وخصائصـه ومباحـث صالحمید محمد مطلوب في م

  .في علوم القرآن والحدیث

وأن كـالم اهللا غیـر كـالم اهللا، فعرفه شعبان فقـال: "معلـوم أن القـرآن كـالم 

البشــر، مــا فــي ذلــك مــن شــك. ومعلــوم أیضــًا أن اإلنســان لــه كــالم، وقــد یــراد بــه 

                                                        

  .)١٨-١٧(سورة القیامة، اآلیتان  )١(

  .)٩( سورة اإلسراء، اآلیة )٢(

  .)٢٠٤(سورة األعراف، اآلیة  )٣(

وزیـع القـاهرة، مباحث في علوم القرآن: د. عبد الحمید محمود مطلـوب، ط مؤسسـة المختـار للنشـر والت )٤(

  الطبعة األولى.



  ٥  

المعنـــى المصـــدري، أي الــــتكلم، وقـــد یــــراد بـــه المعنــــى الحاصـــل بالمصــــدر، أي 

وكـل مـن هـذین المعنیـین: اللفظـي والنفسـي، فـالكالم البشـري اللفظـي ، بـه مالمتكل

إلنسان للسانه، وما یساعده في إخراج الحـروف بالمعني المصدري، هو تحریك ا

والكــالم اللفظــي بــالمعنى الحاصــل بالمصــدر: هــو تلــك الكلمــات  ".مــن المخــارج

المنطوقة، التي هي كیفیة في الصوت الحسي وكـال هـذین ظـاهر ال یحتـاج إلـى 

فهـو تحضـیر اإلنسـان فـي نفسـه توضیح. أما الكالم النفسي بالمعنى المصدري، 

التــي لــم تبــرز للجــوارح فیــتكلم بكلمــات مختلفــة مــة الباطنــة، للكلمــات بقوتــه المتكل

یرتبهــا فــي الــذهن بحیــث إذا تلفظهــا بصــوت حســي كانــت طبــق كلماتــه اللفظیــة. 

هــو تلــك الكلمــات النفســیة واأللفــاظ الذهنیــة والكــالم اللفظــي الحاصــل بالمصــدر، 

 يالكـالم البشـري النفسـ المترتبة ترتیبًا ذهنیًا منطقیًا علیه الترتیب الخارجي. ومن

 بنوعیـــــــه قولـــــــه تعـــــــالى:                          

     )الحـــدیث الشـــریف الـــذي رواه الطبرانـــي عـــن أم ســـلمة أنهـــا  ومنـــه .)١

تكلمت إني ألحدث نفسي بأنني لو وقد سأله رجل فقال: " سمعت رسول اهللا 

كالمـًا، مـع  سـمي حـدیث الـنفس فأنت تـرى أن النبـي  .)٢("به ألحبطت أجري

حـبط بهـا یأنها كلمات حاكت في صدره أو ذهنه ولم ینطق بها الرجل خشـیة أن 

ألنـه األصـل وال صـارف  تـهیحمـل علـى حقیق أجره وهـذا اإلطـالق مـن النبـي 

  له.

كــالم الطلــق ویــراد بــه قــد ی -وهللا المثــل األعلــى–وكــذلك القــرآن كــالم اهللا 

النفســي. وقــد یــراد بــه الكــالم اللفظــي، والــذین یطلقــون علیــه الكــالم النفســي هــم 

المتحدثون عن صفات اهللا تعالى النفسیة من ناحیـة، والقـائلون  مالمتكلمون، ألنه

بأن القرآن هو كالم اهللا غیر مخلوق من ناحیة أخرى. أما الذین یطلقونه إطالق 

                                                        

  .)٧(سورة یوسف، اآلیة  )١(

مــــع القــــرآن الكــــریم فــــي خصائصــــه وأحكامــــه، وأســــراره، وقراءتــــه، وآداب تالوتــــه، ناســــخه ومنســــوخه،  )٢(

  م. ١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨الدكتور شعبان محمد إسماعیل، المدرس بجامعة األزهر، 



  ٦  

وٕان شاركهم فیه المتكلمـون ن والفقهاء وعلماء العربیة، یصولیالكالم اللفظي، فاأل

أیضــًا، وســبب عنایــة األصــولیون والفقهــاء بــإطالق القــرآن علــى الكــالم اللفظــي، 

علـــى األحكـــام وهـــو ال یكـــون إال باأللفـــاظ وكـــذا علمـــاء ألن غرضـــهم االســـتدالل 

  .اإلعجازعنیهم العربیة ی

یمــان بكتــب اهللا المنزلــة، ومنهــا فیعنــون بتقریــر وجــوب اإلوأمــا المتكلمــون 

  .)١(ي أن ذلك أساسه األلفاظ"بدهو  القرآن وبإثبات نبوة الرسول 

ـــد محمـــود فنصـــه: " الكـــریم یتعـــذر أو والقـــرآن وأمـــا تعریـــف د. عبـــد الحمی

یصــعب تحدیــده بالتعــاریف المنطقیــة ذات األجنــاس والفصــول والخــواص. بحیــث 

ًا في الحس كأن تشیر إلیـه مكتوبـًا فـي یكون تعریفه معهودًا في الذهن أو مشاهد

قول ما بین هاتین الدفتین، أو تقول هو "بسم اهللا تالمصحف أو مقروءًا باللسان ف

الرحمن الرحیم" الحمد هللا رب العالمین... إلى قوله تعالى من الجنـة والنـاس. ثـم 

القــرآن أي –ذكــر تعریفــًا للعلمــاء قریبــًا مــن هــذا المعنــى أو نحــوه: "بأنــه كــالم اهللا 

بــاللفظ العربــي، المتعبــد بتالوتــه "فــالكالم جــنس  المنــزل علــى محمــد  -الكــریم

كــل كـالم، وٕاضــافته إلــى "اهللا" یخـرج كــالم غیـره مــن اإلنــس التعریــف، یشـمل فـي 

 والجن والمالئكة. و"المنزل" یخرج كالم اهللا الـذي اسـتأثر بـه سـبحانه وتعـالى: 

                                  

       )٢(.                      

               )٣(.  

علــى األنبیــاء قبلــه یخــرج مــا أنــزل  وتقییــد المنــزل بكونــه "علــى محمــد 

ترجمتــه إلــى غیــر اللغــة كـالتوراة واإلنجیــل وغیرهمــا، وكونــه بــاللفظ العربـي یخــرج 

                                                        

أسـراره، قراءاتـه، وآداب تالوتـه، ناسـخه ومنسـوخه،  مع القرآن الكریم في تاریخـه وخصائصـه: أحكامـه، )١(

  د. شعبان محمد إسماعیل.

  .)١٠٩(سورة الكهف، اآلیة  )٢(

  .)٢٧(سورة لقمان، اآلیة  )٣(



  ٧  

العربیــة فــال تســمى الترجمــة قرآنــا وال تثبــت لــه أحكامــه "والمتعبــد بتالوتــه یخــرج 

 -عنــد اهللا بألفاظهــامــن نزلــة إن قلنــا أنهــا م–قــراءات اآلحــاد واألحادیــث القدســیة 

ألن التعبــد بتالوتــه معنــاه األمــر بقراءتــه فــي الصــالة وغیرهــا علــى وجــه العبــادة، 

ومعنـى أنـه متعبـد بتالوتـه أنـه هـو الـذي  .ولیست قـراءة األحادیـث القدسـیة كـذلك

ن القــراءة بــه فــي الصــالة وقــراءة عبــادة یثیــب اهللا علیهــا مطلقــًا، ســواء قصــد یتعــی

  .)١(فهمه"ی لمیقصد وسواء فهم معناه أو  القارئ أو لم

                                                        

مباحث في علوم القرآن والحـدیث: د. عبـد الحمیـد محمـود مطلـوب، مؤسسـة المختـار للنشـر والتوزیـع،  )١(

  القاهرة، الطبعة األولى.



  ٨  

  :وأوصافه ب/ أسماء القرآن الكریم

:  

تأتي أسماء القرآن الكریم لتعبر عن معان سامیة وعظیمـة یحسـها ویحیـى 

  المؤمن، ومن هذه المعاني أنه هدى وذكرى.بها قلب 

وذكر وشفاء لما في الصدور وأنه الصراط المستقیم الذي ال عوج فیـه وال 

وأنــه فرقــان ونــور، ففرقــان ألنــه فــرق بــین الحــق والباطــل ونــور ألنــه یهــدي  متــىأ

یـر الطریـق للسـالكین نإلى الصراط المسـتقیم فهـو بمثابـة المصـباح الـذي یالقلوب 

  ورحمة ...الخ. ىوأنه مبارك وبشر 

  عدد أسماء القرآن الكریم:

كــر إن عــدد أســماء القــرآن الكــریم لــم تكــن محــل اتفــاق بــین العلمــاء، فقــد ذ

ـــدر الـــدین الزركشـــي رحمـــه اهللا فـــي كتابـــه البرهـــان : "خمســـة فـــي علـــوم القـــرآن ب

الشیخ مجد الدین محمـد بـن یعقـوب الفیروزآبـادي فـي . وعددها )١(وخمسین اسما"

، )٢(كتابه [بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتـاب العزیـز] "ثالثـة وتسـعین اسـما"

بــه [الهــدى والبیــان فــي أســماء وذكرهــا الشــیخ صــالح بــن إبــراهیم البلیهــي فــي كتا

وذلك العتقـادهم أن بعـض هـذه األسـماء أوصـافًا ، )٣(القرآن] "ستة وأربعین اسمًا"

ولكــن هنالــك قاعــدة عامــة ومهمــة تتعلــق بأســماء القــرآن للقــرآن، ولیســت أســماًء، 

أن أسـماء القـرآن الكـریم وأوصـافه توقیفیـة، بمعنـى أنـه ال الكریم وأوصافه فهـي: "

                                                        

مــــام الزركشــــي: تحقیــــق: أبــــي الفضــــل الــــدمیاطي، دار الحــــدیث، القــــاهرة، تــــاریخ الطبعــــة البرهــــان لإل )١(

  .١٩٤-١٩٢م، ص ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧

بصـائر ذوي التمییــز فــي لطــائف الكتـاب العزیــز: مجــد الــدین محمـد بــن یعقــوب الفیبروزآبــادي، تحقیــق  )٢(

  .٩٥-٨٨، ص ١، ج١٩٩٦ -هـ ١٤١٦األستاذ محمد النجار، الطبعة الثالثة، القاهرة، 

ــــرآن: صــــالح البلیهــــي، مطبوعــــات جامعــــة اإلمــــام محمــــد بــــن ســــعود  )٣( الهــــدى والبیــــان فــــي أســــماء الق

  .  ٤٣هـ، ص ١٣٩٧اإلسالمیة، الطبعة األولى، 

  

  



  ٩  

أو البرهان من یه باسم، أو نصفه بوصف، إال إذا قام علیه الدلیل نسمیجوز أن 

  .)١("ثبت ذلك وجب األخذ بهالكتاب والسنة المطهرة، فإذا 

  وفیما یلي نورد بعضًا منها مع الدلیل من باب التمثیل وهي:  

  الكتاب، الدلیل قوله تعالى:  -١  *             )٢(.  

  الفرقــان، الــدلیل قولــه تعــالى:  -٢              

          )٣(. 

 رآن، الــدلیل قولــه تعــالى: ـالقــ -٣             

)٤(.           )٥(. 

ـــالى:  - ٤ ــــذكر، الـــــــــــدلیل قولـــــــــــه تعــــــــ  الـــــــ             

   )٦(.             )٧(. 

 النور، الدلیل قولـه تعـالى:  -٥           

 )٨(. 

 ، الـدلیل قولـه تعـالى: كالم اهللا -٦              

                     )٩(. 

                                                        

  البرهان في علوم القرآن،  )١(

  .)٢-١(سورة البقرة، اآلیتان  )٢(

  .)١(سورة الفرقان، اآلیة  )٣(

  .)٩(سورة اإلسراء، اآلیة  )٤(

  .)١(سورة ق، اآلیة  )٥(

  .)٩(سورة الحجر، اآلیة  )٦(

  .)٤٤(سورة الزخرف، اآلیة  )٧(

  .)٩(سورة التغابن، اآلیة  )٨(

  .)٦(سورة التوبة، اآلیة  )٩(



  ١٠  

ــــــ -٧  ل اهللا، الــــــدلیل قولــــــه تعــــــالى: حب             

    )١(. 

ـــــــــدلیل -٨ ـــــــــه تعـــــــــالى:  رحمـــــــــة، ال   قول         

     )٢(. 

  هدى، الدلیل قوله تعالى:  -٩       )٣(. 

ــدلیل قولــه تعــالى:  - ١٠  شــفاء، ال              

      )٤(. 

 حكمة، الدلیل قوله تعالى:  - ١١             )٥(. 

    الحكیم، الدلیل قوله تعالى:  -١٢        )٦(. 

    الوحي، الدلیل قوله تعالى: - ١٣          )٧(. 

  له تعالى:بصائر، الدلیل قو  - ١٤       )٨(. 

 بیان، الدلیل قوله تعالى:  - ١٥      )٩(. 

 الحق، الدلیل قوله تعالى:  - ١٦            )١٠(. 

                                                        

  .)١٠٣(سورة آل عمران، اآلیة  )١(

  .)٥٨(سورة یونس، اآلیة  )٢(

  .)٣(سورة لقمان، اآلیة  )٣(

  .)٨٢(سورة اإلسراء، اآلیة  )٤(

  .)٥(سورة القمر، اآلیة  )٥(

  .)١(سورة یونس، اآلیة  )٦(

  .)٤٥(سورة األنبیاء، اآلیة  )٧(

  .)١٣٨(سورة الجاثیة، اآلیة  )٨(

  .)١٣٨(سورة آل عمران، اآلیة  )٩(

  .)٦٢(سورة آل عمران، اآلیة  )١٠(



  ١١  

  تذكرة، الدلیل قوله تعالى: - ١٧            )١(. 

    الدلیل قوله تعالى:  المبین، -١٨       )٢(. 

  العروة الوثقى، الدلیل قوله تعـالى: -١٩              

)٣(. 

     أمر، الدلیل قوله تعالى: - ٢٠        )٤(. 

 الى: كریم، الدلیل قوله تع - ٢١        )٥(. 

ــــدلیل قولـــــــه تعـــــــالى:  علـــــــي -٢٢ ـــ  ال                

   )٦(. 

     حكیم، الدلیل قوله تعالى: -٢٣       )٧(. 

ــــــــدلیل قولــــــــه تعــــــــالى:  - ٢٤  المهــــــــیمن، ال            

            )٨(. 

  مبارك، الدلیل قوله تعالى: - ٢٥            )٩(. 

                                                        

  .)٤٨(سورة الحاقة، اآلیة  )١(

  .)١(سورة یوسف، اآلیة  )٢(

  .)٢٥٦(سورة البقرة، اآلیة  )٣(

  .)٥(سورة الطالق، اآلیة  )٤(

  .)٧٧(سورة الواقعة، اآلیة  )٥(

  .)٤(سورة الزخرف، اآلیة  )٦(

  .)١(سورة یونس، اآلیة  )٧(

  ).٤٨(سورة المائدة، اآلیة  )٨(

  .)٤٨(سورة ص، اآلیة  )٩(

  

  



  ١٢  

 الصــــــــراط المســــــــتقیم، الــــــــدلیل قولــــــــه تعــــــــالى:  - ٢٦     

   )١(. 

  القیم، الدلیل قوله تعالى: - ٢٧         *     )٢(. 

  الفصل، الدلیل قوله تعالى: - ٢٨       )٣(. 

ــــدلیل قولـــــه تعـــــالى: -٢٩    نبــــأ عظـــــیم، ال        *     

    )٤(. 

  

  

                                                        

  .)١٥٣(سورة األنعام، اآلیة  )١(

  .  )٢-١(سورة الكهف، اآلیتان  )٢(

  .)١٣( سورة الطارق، اآلیة )٣(

  .)٢-١(سورة النبأ، اآلیتان  )٤(



  ١٣  

ما ا  
آن اا و ا  

  

  بثالث مراحل وهي كما یلي: مر تدوین القرآن الكریم

وهـــذه المرحلـــة تشـــتمل علـــى  تدوینـــه فـــي عهـــد النبـــي  المرحلـــة األولـــى:

  مرحلتین:

  أ/ جمعه في الصدور، أي حفظه في الصدور.

الباحـث أن یتنـاول هـذه المرحلـة ویقـف عنـدها، ألن هـذه المرحلـة  ىرأ دفق

دوینــه فــي الســطور، مهمــة ومرتبطــة ارتباطــًاَ◌ وثیقــًاَ◌ بالمرحلــة التالیــة لهــا وهــي ت

فلو لم یحفظ في الصدور لم یكن هنالك سبیل لتدوینه في السطور أي كتابته في 

  السطور.

 ان وردت النصـوص بكلیهمـا، ففـي قولـه تعــالى: نیـولجمـع القـرآن مع  

         )ورد الجمــــع بمعنــــى الحفــــظ ومنــــه جمــــاع القــــرآن: أي  .)١

نـــى الثــاني لجمـــع القــرآن كتابتـــه مفــرق اآلیـــات والســور، أو مرتـــب ه. والمعتــحفظ

اآلیـــات فقـــط وكـــل ســـورة فـــي صـــفحة علـــى حـــده أو مرتـــب اآلیـــات والســـور فـــي 

  .)٢(صحائف متجمعة لتضم السور جمیعًا وقد كتبت إحداها بعد األخرى

یـه رسـوله تفأما جمع القرآن بمعنى حفظه واستظهاره في لوح القلب فقـد أو 

الجمیــع، فكــان علیــه الصــالة والســالم ســید الحفــاظ وأوائــل الجمــاع،  قبــل اهللا 

رضــي اهللا عــنهم أجمعــین، والبــد أن ســیر ذلــك لنخبــة مــن صــحابته فــي عهــده تیو 

                                                        

  .)١٧(سورة القیامة، اآلیة  )١(

مباحث في علوم القرآن: د. صـبحي الصـالح، أسـتاذ إسـالمیات وفقـه اللغـة فـي كلیـة اآلداب بالجامعـة  )٢(

  .٦٥اللبنانیة، الطبعة الثامنة، دار العلم للمالیین، بیروت، د.ت ،ص 

  

  



  ١٤  

یـوم بئـر  -كمـا قـال القربطـي–یكون عدد هـذه النخبـة غیـر قلیـل، "فقـد قتـل مـنهم 

  .)١(مثل هذا العدد" معونة سبعون وقتل في عهد رسول اهللا 

سید الحفاظ وأولهم كما أشرت إلى ذلك، فـاهللا عـز وجـل  لرسول كان ا

علیه القرآن لیقرأه على الناس على مكث، وهو الذي تكفل بحفظه وجمعـه  "فرق"

  فــــي صــــدره، فقــــال عــــز مــــن قائــــل:             *    

        )٢(.  

  عالى:وقال ت        *            )٣(.  

وصـحابته الكـرام، وكـان  الحفـظ ممهـدًا أمـام النبـي وقد كان سبیل هذا 

ـــذاكرة دون الكتابـــ ـــة لهـــم كـــل  ةاعتمـــادهم فـــي األصـــل علـــى ال بوصـــفهم أمـــة أمی

  ل قـــــال تعـــــالى:خصـــــائص الفطـــــرة النقیـــــة، والـــــذكاء األصـــــی       

                                          

            )٤(.  

القریحــة، بــل إن حفــظ  هــذا بجانــب مــا عرفــوا بــه مــن صــفاء الــذهن وقــوة

ولعله نوع من أنواع التكفل - ؛كان نوعًا من أنواع االطمئنان والتثبیت النبي 

وذلـك بـأن یقـرأه  -ه بحفظه وجمعه في صدره حتى ال یضـیع منـه شـيءلاإللهي 

اإلمـام البخـاري مـن حـدیث عبـد  علـى جبریـل فـي كـل عـام مـرة؛ أخـرج النبي 

أجود الناس بالخیر، وأجود  : "كان النبي اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال

ما یكون في شهر رمضان ألن جبریل كان یلقاه في كـل لیلـة فـي شـهر رمضـان 

القـــرآن، فـــإذا لقیـــه جبریـــل كـــان أجـــود  حتـــى ینســـلخ یعـــرض علیـــه رســـول اهللا 

                                                        

  .٦٥صبحي الصالح، ص مباحث في علوم القرآن: د.  )١(

  .)١٧-١٦(سورة القیامة، اآلیتان  )٢(

  .)١٩٤-١٩٣(سورة الشعراء، اآلیتان  )٣(

  .)٢(سورة الجمعة، اآلیة  )٤(



  ١٥  

عارضـــه  دنـــا حضـــور أجـــل النبـــي . حتـــى إذا )١(بـــالخیر مـــن الـــریح المرســـلة"

اء في صحیح البخاري عن أمنا عائشة رضي اهللا عنهـا جبریل بالقرآن مرتین؛ ج

أن جبریـــل كـــان  عـــن فاطمـــة بنـــت النبـــي علیهـــا الســـالم: "أســـر إلـــى النبـــي 

یعارضـني بـالقرآن كـل سـنة مـرة، وٕانـه عارضـني العـام مـرتین، وال أراه إال حضـر 

  .)٢(أجلي"

وأخــرج البخــاري أیضــًا مــن حــدیث أبــي هریــرة رضــي اهللا عنــه قــال: "كــان 

القرآن كل عام مرة، فعرض علیه مرتین في العام  یعرض على النبي  جبریل

الذي قبض فیه، وكان یعتكـف كـل عـام عشـرًا، فـاعتكف عشـرین فـي العـام الـذي 

  .)٣(قبض فیه"

وأما دور الصحابة في حفظ القرآن رضـي اهللا عـنهم، فقـد كـان القـرآن فـي 

ــــایتهم، یتبــــارون فــــي حفظــــه ــــى واســــتظهاره،  المحــــل األول مــــن عن ویتســــابقون إل

  یتنافسون فیما بینهم على مقدار ما یحفظون منه.و مدارسته وتفهمه، 

"وربمـا كــان قــرة عــین الســیدة مــنهم أن یكــون مهرهــا فــي زواجهــا ســورة مــن 

   ".زوجها القرآن یعلمها إیاها

وكــانوا یهجــرون لــذة النــوم وراحــة الهجــود إیثــارًا للــذة القیــام بــه فــي اللیــل، 

ســحار، والصــالة بــه والنــاس نیــام، حتــى لقــد كــان الــذي یمــر والــتالوة لــه فــي األ

ببیــوت الصــحابة فــي غســق اللیــل، یســمع فیهــا دویــًا كــدوي النحــل بــالقرآن وكــان 

یذكى فیهم روح هذه العنایة بالترتیل، یـبلغهم مـا أنـزل إلـیهم مـن ربـه  الرسول 

عـــث الـــدار مـــنهم مـــن یعلمهـــم ویقـــرئهم القـــرآن، كمـــا ب بعیـــدویبعـــث إلـــى مـــا كـــان 

مصعب بن عمیر وابن أم مكتوم إلى أهل المدینة قبل الهجرة یعلمانهم اإلسالم، 

                                                        

فــي رمضــان وفــي كتــاب بــدء  صــحیح البخــاري فــي كتــاب الصــوم، بــاب أجــود مــا یكــون الرســول  )١(

  .٦١٤٩)، حدیث رقم ٦/١٠١/١٠٢الخلق، باب ذكر المالئكة، (

)، حـدیث ٦/١٠١المصدر نفسه، كتاب فضائل القرآن، باب كـان جبریـل یعـرض القـرآن علـى النبـي، ( )٢(

  .٤٧١٢رقم 

  ).٦/١٠١المصدر نفسه  ( )٣(



  ١٦  

قراء. ویقرئانهم القرآن، كما أرسل معاذ بن جبل إلى مكة بعد هجرته للتحفیظ واإل

 قال عبادة بن الصـامت رضـي اهللا عنـه: "كـان الرجـل إذا هـاجر دفعـه النبـي 

ضـــجة بـــتالوة  د رســـول اهللا ن یســـمع لمســـجكـــاإلـــى رجـــل منـــا یعلمـــه القـــرآن و 

   . )١("تغالطواأصواتهم لئال یأن یخفضوا  أمرهم رسول اهللا القرآن حتى 

النبویـة إلـى هـذه المزیـة واألحادیـث ولقد أشارت بعض النصـوص القرآنیـة 

  قــال عــز مــن قائــل:  .أو الخاصــیة                

            )وأخــرج البخــاري ومســلم عــن عبــد  .)٢

: "اقــرأ القــرآن فــي شــهر اهللا بــن عمــرو بــن العــاص قــال: "قــال لــي رســول اهللا 

. وأخرج البخاري من )٣(قلت: إني أجد قوة قال: فاقرأه في سبع وال تزد على ذلك"

واحــدًا مــن أربعــة أمــراء یؤخــذ  جعلــه النبــي  وقــد–مســعود حــدیث عبــد اهللا بــن 

أقـرأ علیـك  : "اقـرأ علـي، قلـت: یـا رسـول اهللا قـال: قـال لـي النبـي  -عـنهم

ي أن أسمعه مـن غیـري، ـوعلیك أنزل قال: إني أحب أن أسمعه وفي روایة أشته

 فكيــــف   قــــال فقــــرأت علیــــه ســــورة النســــاء حتــــى إذا بلغــــت:        

              )فالتفـت إلیـه قال لي: كـف أو أمسـك،  .)٤

  .)٥("فإذا عیناه تذرفان

وأما حدیث خذوا القرآن عن أربعة فقد أخرجه البخـاري مـن طریـق حفـص 

خـذوا القـرآن عـن أربعـة: عـن عبـد اهللا بـن مسـعود یقـول: " بن عمر أن النبي 

                                                        

مناهل العرفان فـي علـوم القـرآن: طبـق مـا قـرره مجلـس األزهـر األعلـى فـي دراسـة تخصـص األزهریـة،  )١(

  .١٣٦-١٣٥، ص ١م، ج٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤لفضیلة األستاذ الشیخ محمد عبد العظیم الزرقاني، 

  .)٤٩(سورة العنكبوت، اآلیة  )٢(

  صحیح البخاري ومسلم. )٣(

  .)٤١(سورة النساء، اآلیة  )٤(

، حــدیث ١٦٦١، ص٤صــحیح البخــاري فــي كتــاب التفســیر، كتــاب إذا جئنــا مــن كــل أمــة بشــهید، مــج )٥(

  .٤٣٠٦رقم 
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ن مـنهم اثنـان مـن و ، واألربعـة المـذكور )١("ن جبـل، وأبـي بـن كعـبوسـالم ومعـاذ بـ

المهاجرین وهما عبد اهللا بـن مسـعود وسـالم، واثنـان مـن األنصـار وهمـا معـاذ بـن 

جبــل وأبــي بــن كعــب. ولعــل المــراد أو المقصــود مــن هــذا الحــدیث نفــي الحصــر 

رح األخــرى التــي تصــاإلضــافي، یتبــین ذلــك بالروایــات الحقیقــي وتوجیــه الحصــر 

ومـن تلـك الروایـات مـا أخرجـه بأسماء أخرى غیـر التـي وردت فـي هـذا الحـدیث. 

جمعـت بسند صحیح عن عبد اهللا بن عمـر رضـي اهللا عنهمـا أنـه قـال: "سائي الن

إلــى  .)٢("فقــال لــه: "اقــرأه فــي شــهر... القــرآن فقــرأت بــه كــل لیلــة فبلــغ النبــي 

أبي داود بسند حسن عـن  آخر الحدیث. ومن تلك الروایات أیضًا ما أخرجه ابن

خمســة مــن  محمــد بــن كعــب القرطبــي قــال: "جمــع القــرآن علــى عهــد النبــي 

األنصار معـاذ بـن جبـل وعبـادة بـن الصـامت وأبـي بـن كعـب، أبـو الـدرداء، وأبـو 

  .)٣(أیوب األنصاري"

جمعـــًا غفیـــرًا، الخلفـــاء  ومـــن هنـــا كـــان حفـــاظ القـــرآن فـــي حیـــاة النبـــي 

یق وعمر بن الخطاب، وعثمـان بـن عفـان، وعلـي بـن األربعة وهم أبو بكر الصد

أبــي طالــب، رضــي اهللا عــنهم، وطلحــة وســعد، وابــن مســعود، وحذیفــة بــن الیمــان 

وســـالم مـــولى أبـــي حذیفـــة، وأبـــو هریـــرة وابـــن عمـــر، وابـــن عبـــاس، وعمـــرو بـــن 

العــاص، وابنــه عبــد اهللا، ومعاویــة، وعبــد اهللا بــن الزبیــر بــن العــوام، وعبــد اهللا بــن 

وعائشة، وحفصـة، وأم سـلمة، وهـؤالء كلهـم مـن المهـاجرین رضـوان اهللا السائب، 

  علیهم أجمعین.

                                                        

  .٣٥٩٧، حدیث رقم ١١٣٨٥، ص٣صحیح البخاري في كتاب مناقب أبي بن كعب، مج )١(

، ٤٧٥٧، حـدیث رقـم ١٩٢٥، ص٤أخرجه البخـاري فـي كتـاب فضـائل القـرآن فـي كـم یقـرأ القـرآن، مـج )٢(

  م، تحقیق مصطفى دیب البغا.١٩٨٧ط دار ابن كثیر، الیمامة، بیروت، الطبعة الثالثة، 

)٣(    
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، أبـي بـن كعـب، ومعـاذ وأما من حفظ القرآن من األنصـار فـي حیاتـه 

بن جبل، وزید بن ثابت، وأبو الدرداء، ومجمع بن حارثة، وأنـس بـن مالـك، وأبـو 

  .)١( عنهم أجمعین"زید الذي سئل عنه أنس فقال: "أنه أحد عمومتي رضي اهللا

الذین حفظوا القرآن من الصـحابة یفـوق هـذا على أن وقد دلت النصوص 

أربعـین  )٣(ویـوم الیمامـة )٢(العدد بكثیر، حتـى كـان عـدد القتلـى مـنهم ببئـر معونـة

قتــل یــوم الیمامــة ســبعون مــن القــرآن. وقتــل فــي عهــد  ومائــة. قــال القرطبــي: "قــد

  .)٤("عددال ببئر معونة مثل هذا رسول اهللا 

ال كتابتـه أن األصـل هـو حفـظ القـرآن فـي الصـدور  )٥(ویؤكد ابـن الجـذري

ن االعتماد في نقل القرآن على حفظ القلـوب والصـدور، ال حفـظ إفي السطور: "

واسـتدل علـى  المصاحف والكتـب، أشـرف خصیصـة مـن اهللا تعـالى لهـذه األمـة".

"إن ربي قال لي: قـم قال:  ذلك بالحدیث الصحیح الذي رواه مسلم أن النبي 

. زةرأســي حتــى یــدعوه خبــ )٦(واغــلثفــي قــریش فأنــذرهم، فقلــت لــه: إنــي رب إذن ی

فقــال: إنــي مبتلیــك ومبتــل بــك، ومنــزل علیــك كتابــًا ال یغســله المــاء، تقــرأه نائمــًا 

ومــن هــذا الحــدیث یفهــم أن القــرآن یقــرأ عــن ظهــر قلــب فــي كــل  .)٧( ان..."ظــویق

                                                        

  .١٣٦مناهل العرفان في علوم القرآن، ص  )١(

، بـل وقـع فیهـا العـدوان علـى البعـث، الـذي أرسـله ولم یشهدها رسول اهللا بئر معونة لم تكن غزوة  )٢(

مناهـل العرفـان فــي [إلـى نجـد فـي حمایـة أبــي البـراء مالعـب األسـنة، ثــم غـدر بهـم عـامر بــن الطفیـل، 

  .]١٣٦علوم القرآن، ص 

مســـیلمة  الیمامـــة كانـــت فـــي الســـنة الثانیـــة مـــن الهجـــرة وكانـــت بـــین المســـلمین وأهـــل الـــردة مـــن أتبـــاع )٣(

الكــذاب، وقــد استشــهد فیهــا مــن قــراء الصــحابة وحفظــتهم للقــرآن مــا یبلــغ الســبعین وأنهــاه بعضــهم إلــى 

مــا جعلــه یقتــرح علــى أبــي بكــر أن یجمــع القــرآن، مخمسـمائة، وقــد هــال هــذا األمــر عمــر بــن الخطــاب 

  .١٣٦، ص نفسه المصدر

  .٦٥مباحث في علوم القرآن، د. صبحي صالح، ص  )٤(

د بن محمـد بـن محمـد، أبـو الخیـر شـمس الـدین الشـهیر بـابن الجـزري، شـیخ القـراء فـي زمانـه هو محم )٥(

  م.٣/١٩٧٨، األعالم ٨٨٣من أشهر "الشرح في القراءات العشر"، توفى في 

  یثلغوا: تبلغ رأسه وفلقة: شرحه. )٦(

  .١٣٦، ص ١مناهل العرفان، ج )٧(
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ظــر إلــى صــحیفة كتبــت بالمــداد الــذي یــنطمس حــال فــال یحتــاج حافظــه إلــى الن

  ویزول إذا غسل بالماء.

ویمكن القول: إن حفظهم القرآن بهذه األعداد الكبیرة یمثل لونـًا مـن ألـوان 

  التوثیق.



  ٢٠  

  ه:تأي كتاب –ب/ تدوینه 

عــددًا مـن كتــاب الــوحي، أخـرج ابــن حجــر فـي الفــتح عــن  اتخـذ النبــي 

؟ قـال القرآن على عهد رسول اهللا  قتادة قال: سألت أنس بن مالك: من جمع

أربعة كلهم من األنصار أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزید بن ثابـت وأبـو زیـد 

ولــم یجمــع القــرآن غیــر أربعــة أبــو الــدرداء ومعــاذ بــن  فـي روایــة: مــات النبــي 

فـي "المسـتدرك" بسـند علـى الحـاكم  ، وأیضـًا أخـرج)١(جبل، وأبـي بـن كعـب، وزیـد

نؤلــف  زیــد بــن ثابــت أنــه قــال: "كنــا عنــد رســول اهللا  شــرط الصــحیحین عــن

وكلمـة "الرقـاع" فـي الحـدیث "وهـي جمـع رقعـة، وقـد تكـون  .)٢(القـرآن مـن الرقـاع"

، وهذا یشعرنا بنوع وسائل الكتابة المیسرة في ذلك الوقت كادمن جلد أو ورق أو 

یســرة یكتبــون فــي األدوات المكــانوا  أي، لكتــاب الــوحي علــى عهــد رســول اهللا 

والعسب  "لدیهم وهي اللخاف جمع لخفة وهي الحجارة الرقاق أو صفائح الحجارة

ون الخـــوص ویكتبـــون فـــي الطـــرف شـــتیك اكـــانو جمـــع عســـیب وهـــي جریـــد النخـــل 

  .)٣(العریض واألكتاف "جمع كتف وهو عظم البعیر لیركب علیه، وقطع األدیم"

حـد، بـل مجتمعـة فـي مصـحف وا ولم تكن هذه الكتابة في عهد النبـي 

  .عند هذا لیس عند ذاك

                                                        

  .٥٩، ص ٩، ج/فتح الباري باب القراء من أصحاب النبي  )١(

اإلتقـان فــي علــوم القــرآن، للحـافظ جــالل الــدین الســیوطي، تحقیــق: محمـد أبــو الفضــل إبــراهیم، مكتبــة   )٢(

  .١٦٤، د.ت، ص ١دار التراث، ج

معرفة معاني هذه الكلمات وهي: الرقاع، اللخاف، العسیب، األكتـاف، األقتـاب، األدیـم، انظـر اإلتقـان  )٣(

  .١٦٨، ص ١ین السیوطي، جفي علوم القرآن، للحافظ جالل الد
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الزركشي في البرهان نفـرًا مـن هـؤالء الصـحابة رضـي اهللا وقد ذكر اإلمام 

عــنهم: مــنهم "علــي بــن أبــي طالــب، ومعــاذ بــن جبــل، وأبــي بــن كعــب، وزیــد بــن 

  .. وقد جمعوا القرآن كله على عهد رسول اهللا )١(ثابت، وعبد اهللا بن مسعود"

ظ فـي الصــدور مكتــوب فــي المصــحف والقــرآن محفــو  وقـبض الرســول 

على نحو ما سبق؛ مفرق اآلیات والسور، أو مرتب اآلیات فقط، وكل سـورة فـي 

صـحیفة علـى حــده بـاألحرف الســبعة الـواردة وســیأتي البیـان عنهــا الحقـًا إن شــاء 

اهللا، وقـــد أشـــار اإلمـــام الزركشـــي إلـــى العلـــة التـــي أفضـــت إلـــى عـــدم كتابتـــه فـــي 

فـي مصـحف واحـد لـئال  لم یكتب في عهد النبي  وٕانمامصحف واحد فقال: "

فلهذا تـأخرت كتابتـه إلـى أن اكتمـل نـزول القـرآن ضي إلى تغیره في كل وقت، فی

فكتب أبو بكر والصحابة بعده، ثم نسخ عثمان المصاحف التي بعث  بموته 

وذكــر علــة أخــرى هــي: "وٕانمــا تــرك جمعــه فــي مصــحف ، )٢("إلــى األمصــاربهــا 

ثــم رفعــت بعــض ألدى إلــى كــان یــرد علــى بعــض، فلــو جمعــه  واحــد، ألن النســخ

قضـاء زمــان النســخ ثــم ناخــتالط الــدین، فحفظـه اهللا فــي القلــوب إلــى او االخـتالف 

، وهـذا یفسـر مـا روى عـن زیـد بـن ثابـت رضـي )٣("وفق لجمعـه الخلفـاء الراشـدین

أي لـم یكـن  .)٤(ولـم یكـن القـرآن فـي شـيء" قـال: "قـبض النبـي حـین اهللا عنه 

: "إنمــا لــم ع مرتــب اآلیــات والســور فــي مصــحف واحــد، قــال الخطــابي وغیــرهجمــ

القـــرآن فـــي مصـــحف واحـــد لمـــا كـــان یترقـــب مـــن ورود ناســـخ لـــبعض  یجمــع 

أحكامه أو تالوته فلما انقضى نزوله بوفاته ألهم اهللا الخلفاء الراشدین ذلك، وفاء 

    .)٥("الصادق لضمان حفظه على هذه األمةبوعده 
                                                        

، لإلمــام الزركشــي، تحقیــق: الــدكتور یوســف عبــد الــرحمن المرعشــلي، الشــیخ فــي علــوم القــرآن البرهــان )١(

هــ ١٤١٠جمال حمدي الذهبي، الشیخ إبراهیم عبـد اهللا الكـردي، دار المعرفـة بیـروت، الطبعـة األولـى، 

  .٣٣٣، ص ١م، ج١٩٩٠ -

  .٣٦٠، ص ١المرجع نفسه، ج )٢(

  .٣٢٩، ص ١المرجع نفسه، ج )٣(

  .١٦، ص ٩فتح الباري: كتاب: فضائل القرآن، باب: جمع القرآن ج/ )٤(

  .١٦، ص ٩فتح الباري، كتاب: فضائل القرآن، باب: جمع القرآن ج/ )٥(



  ٢٢  

   كما قال:                )١(.  

ر جعلـت القـرآن لـم یــدون فـي مصـحف واحــد وال خــوعلـل أوهنالـك أسـباب 

  مصاحف منها:

فـي عهـد النبــي أ/ أنـه لـم توجـد داوعـي كتابتـه فـي مصـحف وال مصـاحف 

 ، .ــــي بكــــر وعثمــــان رضــــي اهللا عنهمــــا ــــل مــــا وجــــد علــــى عهــــد أب مث

بخیــر والقــراء كثیــرون واإلســالم لــم ینتشــر فــي أرجــاء  )٢(مون حینئــذفالمســل

المعمورة كما الحال على عهد أبي بكر وعثمان رضي اهللا عنهما، والفتنة 

مأمونـة، والتعویـل علـى الحفـظ أكثــر مـن الكتابـة، وأن أدوات الكتابـة غیــر 

  میسرة.

على حسـب ب/ أن القرآن لم ینزل جملة واحدة، بل نزل منجمًا أي مفرقًا 

  الوقائع واألحداث.

ینـزل علـى كـان ن ترتیب آیاته وسوره لیس على ترتیـب نزولـه، كمـا إج/  

  سب الوقائع واألسباب.ح

  األحرف السبعة:

إن نــزول القــرآن علــى ســبعة أحــرف یرینــا مظهــرًا مــن مظــاهر رحمــة اهللا 

ع تخفیفــه علــى عبــاده وتیســیره لكتابــه علــى كافــة القبائــل العربیــة، بــل علــى جمیــو 

ینطقوا به لینة ألسنتهم، سهلة شعوب األمة اإلسالمیة، من كل جیل ورعیل حتى 

  هم، بالرغم ما بینهم من اختالف في اللغات.تلهجا

فـــي هـــذه الجزئیـــة بعـــض األدلـــة علـــى نـــزول القـــرآن علـــى ســـبعة وســـأورد 

راء آأحـــرف، وأبـــین معنـــى نـــزول القـــرآن علـــى ســـبعة أحـــرف، مسترشـــدًا بـــبعض 

  العلماء.
                                                                                                                                                               

  

  .)٩(سورة الحجر، اآلیة  )١(

  .أي في عهد النبي  )٢(

  



  ٢٣  

  نزول القرآن على سبعة أحرف: أ/ أدلة

 قـدول عـن رسـول اهللا "ال سبیل إلى االستدالل على هـذا إال ممـا صـح 

جاء هذا النقل الصحیح من طرق مختلفة كثیرة، وروى حدیث نزول القـرآن علـى 

سبعة أحرف عن جمع غفیر من الصحابة رضي اهللا عنهم أجمعین. منهم عمـر 

ن عبــاس وأبــو هریــرة، وأبــو بكــر، وأبــو بــن الخطــاب، وعثمــان، وابــن مســعود، وابــ

جهم، وأبو سعید الخدري، وأبو طلحة األنصاري، وأبي بن كعب، وزید بن أرقـم، 

رز، وعبـد الـرحمن بـن عـوف، وعمـر بـن أبــي صـوسـمرة بـن جنـدب، وسـفیان بـن 

  .)١("سلمة، وعمرو بن العاص، رضي اهللا عنهم أجمعین

ضي اهللا عنهمـا أنـه روى البخاري ومسلم في صححیهما عن ابن عباس ر 

ویزیدني حتـى انتهـى أقرأني جبریل على حروف فراجعته، فلم أزل أستزیده قال: "

د مسلم: قال "ابن شـهاب: بلغنـي أن تلـك السـبعة فـي األمـر اإلى سبعة أحرف وز 

  .)٢("الذي یكون واحدًا ال یختلف في حالل وال حرام

ن الخطاب رضي أن عمر ب "واللفظ للبخاريروى البخاري ومسلم أیضًا: "

، اهللا عنه یقول سمعت هشام بن حكیم یقرأ سورة الفرقان في حیاة رسـول اهللا 

، رسـول اهللا رئنیها قفاستمعت لقراءته فإذا هو یقرؤها على حروف كثیرة، لم ی

ردائـي، فقلـت  ه أوائـردب تـهبلبفكدت أساوره في الصالة، فانتظرته حتـى سـلم، ثـم 

. قلــت لـه: كــذبت، فــواهللا إن رأنیهــا رسـول اهللا قـال: أق؟ ةمـن أقــرأك هـذه الســور 

أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرؤها، فانطلقت أقوده إلى رسول  رسول اهللا 

فقلــت: یــا رســول اهللا إنــي ســمعت هــذا یقــرأ ســورة الفرقــان علــى حــرف لــم  اهللا 

                                                        

ألزهــر األعلــى فــي دراســة تخصــص الكلیــات مناهــل العرفــان فــي علــوم القــرآن، طبــق مــا قــرره مجلــس ا )١(

األزهریــة، لفضــیلة األســتاذ الشــیخ محمــد عبــد العظــیم الزرقــاني، مــدرس علــوم القــرآن، وعلــوم الحــدیث 

بكلیة أصول الـدین سـابقًا، خـرج أحادیثـه وآیاتـه ووضـع هوامشـه: أحمـد شـمس الـدین، منشـورات محمـد 

  .٨٢، ص ١لبنان، ج –لعلمیة، بیروت علي بیضون، لنشر كتب السنة والجماعة، دار الكتب ا

مسـلم كتـاب صـالة المسـافرین، بیـان أن صـحیح صحیح البخاري، كتاب فضائل القرآن، وبدأ الخلق، و  )٢(

  شرح النووي. ١٠١، الجزء الخامس، ص ٢القرآن أنزل على سبعة أحرف، ج



  ٢٤  

أ یا : "أرسله یا عمر أقر تقرئنیها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول اهللا 

: "إن هذا القرآن هشام"، وقرأ هذه القراءة التي سمعته یقرؤها. فقال رسول اهللا 

  .)١(أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تیسر منه"

ســـمعت عمـــر بـــن " :مســـلم عـــن عبــد الـــرحمن بـــن القـــارئ قــال فــي روایـــةو 

سـورة الفرقـان علـى غیـر مـا  أزام یقـر حـالخطاب یقول سمعت هشام بـن حكـیم بـن 

أقرأنیهـــا فكـــدت أن أعجـــل علیـــه ثـــم أمهلتـــه حتـــى  وكـــان رســـول اهللا  أقرؤهـــا

، فقلــت یــا رســول اهللا  تــه بردائـه فجئــت بــه إلــى رسـول اهللا بانصـرف ثــم لب

 علــى غیــر مــا أقرأتنیهــا فقــال رســول اهللا  إنــي ســمعت هــذا یقــرأ ســورة الفرقــان

أنزلـت ثـم قـال  هكـذا أرسله اقرأ فقرأ القراءة التي سـمعته یقـرأ فقـال رسـول اهللا 

فاقرأوا ما إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف  لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت.

  .)٢(تیسر منه"

وعـن أبـي بــن كعـب قـال كنــت فـي المســجد فـدخل رجـل یصــلي فقـرأ قــراءة 

أنكرتهــا علیــه ثــم دخــل آخــر فقــرأ قــراءة ســوى قــراءة صــاحبه فلمــا قضــینا الصــالة 

فقلــت إن هــذا قــرأ قــراءة أنكرتهــا علیــه ودخــل ،  دخلنــا جمیعــًا علــى رســول اهللا

شأنهما  قرأ فحسن النبي  آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه فأمرهما رسول اهللا 

 في نفسـي مـن التكـذیب وال إذ كنـت فـي الجاهلیـة فلمـا رأى رسـول اهللا  فسقط

مـا قـد غشـیني ضـرب فــي صـدري ففضـت عرقـًا وكأنمــا أنظـر إلـى اهللا عـز وجــل 

ي یـا أبـي أرسـل إلـى أن أقـرأ القـرآن علـى حـرف فـرددت إلیـه أن هـون فرقًا فقال ل

على أمتي فرد إلي الثانیة اقرأ على حرفین فـرددت إلیـه أن هـون علـى أمتـي فـرد 

ه علــى ســبعة أحــرف فلــك بكــل ردة رددتهــا مســألة تســألنیها فقلــت أإلــى الثالثــة أقــر 

                                                        

اإلیمـــان، وصـــحیح صـــحیح البخـــاري، كتـــاب فضـــائل القـــرآن والخصـــومات واالســـتئذان، واالســـتتابة، و  )١(

  مسلم كتاب الصالة.

، الجزء الخامس، كتاب صـالة المسـافرین، بیـان أن القـرآن أنـزل علـى ٢صحیح مسلم، بشرح النووي ج )٢(

  ، مؤسسة مناهل العرفان بیروت، مكتبة الغزالي دمشق. ٨١٨، ج رقم ٩٨سبعة أحرف، ص 



  ٢٥  

حتـــى إبـــراهیم  یرغـــب إلـــى الخلـــق كلهـــماللهـــم اغفـــر ألمتـــي وأخـــرت الثانیـــة لیـــوم 

")١(.  

بنــي غفــار قــال  ةاضــكــان عنــد أ روى أیضــًا أبــي بــن كعــب أن النبــي 

فأتــاه جبریــل علیــه الســالم فقــال إن اهللا یــأمرك أن تقــرأ أمتــك القــرآن علــى حــرف 

ق ذلك ثـم أتـاه الثانیـة فقـال إن اهللا یوٕان أمتي ال تط فقال أسأل معافاته ومغفرته.

حـــرفین فقــال أســـأل اهللا معافاتـــه ومغفرتـــه وٕان قـــرأ أمتـــك القــرآن علـــى تیــأمرك أن 

علـى أمتك القـرآن أمتي ال تطیق ذلك ثم جاءه الثالثة فقال إن اهللا یأمرك أن تقرأ 

 ثــم جــاءهثالثــة أحــرف فقــال أســأل اهللا معافاتــه ومغفرتــه وٕان أمتــي ال تطیــق ذلــك 

رف الرابعــة فقــال إن اهللا یــأمرك أن تقــرأ أمتــك القــرآن علــى ســبعة أحــرف فأیمــا حــ

   .)٢("قرؤا علیه فقد أصابوا

 قـال رسـول اهللا عن أبي بن كعب أیضًا قـال: وفي روایة في البخاري 

ــا": لجبریــل ــي ِجْبِریــل َی ــى ُبِعثْــت ِإنِّ ــة ِإَل ــینَ  ُأمَّ یِّ ــْنُهمْ  ، ُأمِّ ــْیخ اْلَعُجــوز ِم  اْلَكِبیــر َوالشَّ

  .)٣("َقطّ  تَاًباكِ  َیْقَرأ َلمْ  الَِّذي َوالرَُّجل َواْلَجاِرَیة َواْلُغَالم

ومــن هــذه األحادیــث النبویــة الشــریفة تظهــر لنــا الحكمــة مــن نــزول القــرآن 

القــول وهــي التیســیر علـى األمــة اإلســالمیة كلهــا، علـى ســبعة أحــرف كمــا أسـلفنا 

خصوصــًا األمــة العربیــة التــي خوطبــت بــالقرآن، فإنهــا كانــت قبائــل شــتى، وكــان 

لـى الـرغم مـن أنهـا كانـت تجمعهـا بینها خالف في اللهجـات ونبـرات األصـوات ع

  العروبة ویوجد بینها اللسان العام.

ق علیها، وهذا ما بینـه النبـي شلت بقراءة القرآن على حرف واحد خذفلو أ

 ."في الحدیث المذكور آنفًا: "أن هون على أمتي  

                                                        

، ٩جأنـزل القـرآن علـى سـبعة أحـرف، فتح الباري شرح صحیح البخاري، البن حجـر العسـقالني، بـاب  )١(

  ، ط دار السالم، الریاض، دار الفیحاء، دمشق.٣٢ص

  .١٠٤المرجع نفسه، ص  )٢(

  .٣١، ص٩المرجع نفسه، ج )٣(

  



  ٢٦  

  معنى نزول القرآن على سبعة أحرف:

"إن ملـة الشـریفة: فـي علـوم القـرآن: "إن معنـى الجفي مناهل العرفـان  ردو 

، وأنســب المعــاني بالمقـام هنــا فــي اطالقــات "هـذا القــرآن أنــزل علــى سـبعة أحــرف

سنقصه علیك، ال بالمعنى الذي ذهب إلیـه صـاحب لفظ الحرف أنه الوجه الذي 

إن كلمــة "علــى"  موغیــره مــن أنــه اللغــة وغیرهــا، فقــال: ثــ -فیروزآبــادي-القــاموس 

أحرف"، تشـیر إلـى أن المسـألة علـى هـذا  : "أنزل القرآن على سبعةفي قوله 

الشرط مـن التوسـعة والتیسـیر، أي أنـزل القـرآن موسـعًا فیـه علـى القـارئ، أن یقـرأ 

  .على سبعة أوجه، كأنه قال: أنزل على هذا الشرط وعلى هذه السبعة

: ولیس المراد أن كل كلمة من القرآن تقرأ على سبعة أوجـه؛ إذًا لقـال 

مـا علمـت مـن سـبعة أحـرف" بحـذف لفـظ "علـى". بـل المـراد "إن هذا القرآن أنزل 

هــــذا القــــرآن أنــــزل علــــى هــــذا الشــــرط وهــــذه التوســــعة، بحیــــث ال تتجــــاوز وجــــوه 

 : االختالف سبعة أوجه، مهما كثر التعدد والتنوع في أداء اللفظ الواحد، فكلمة

        )ــــغ ا .)١ ــــالطرق التــــي تبل لســــبعة أو التــــي وردت أنهــــا تقــــرأ ب

 العشـــرة، وكلمـــة        )التـــي وردت أنهـــا تقـــرأ بـــاثنین وعشـــرین  .)٢

أولئك قراءة، وكلمة "أف" التي أوصل الرماني لغاتها إلى سبعة وثالثین لغة وكل 

  .)٣(وأشباه أولئك ال یخرج التغایر فیه على كثرته عن وجوه سبعة"

أنـــزل : "ظـــور فـــي معنـــى قولـــه وأیضـــًا ورد فـــي لســـان العـــرب البـــن من

  ".بالحرف اللغةأراد كاف،  شافالقرآن على سبعة أحرف كلها 

زل على سبع لغـات مـن لغـات العـرب، قـال: ند وأبو العباس: یقال أبو عب

فــي الحــرف الواحــد ســبعة أوجــه هــذا لــم یســمع بــه، قــال: ولــیس معنــاه أن یكــون 

                                                        

  .)٤(سورة الفاتحة، اآلیة  )١(

  .)٦٠(سورة المائدة، اآلیة  )٢(

  .٩٠-٨٩، ص ١اني، جمناهل العرفان في علوم القرآن، األستاذ الشیخ محمد عبد العظیم الزرق )٣(

  



  ٢٧  

لغة قریش، وبعضه بلغة أهل في القرآن، فبعضه ب یقول هذه اللغات متفرقةولكن 

ومعانیهـا الیمن، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغـة هزیـل، وكـذلك سـائر اللغـات 

سـبعة فـي هـذا كلـه واحـد، وقـال غیـره: ولـیس معنـاه أن یكـون فـي الحـرف الواحـد 

شــرة نحــو: مالــك یــوم عأوجــه، علــى أنــه قــد جــاء فــي القــرآن مــا قــد قــرئ بســبعة و 

"إنــي ســمعت القــراء ین ذلــك قــول ابــن مســعود: الــدین وعبــد الطــاغوت، وممــا یبــ

فوجـدتهم متفــارقین فـاقرؤا كمــا علمــتم إنمـا هــو قـول أحــدكم هلــم وتعـال واقبــل قــال 

   .)١("وفیه أقوال غیر ذلك "هذا أحسنها: "ابن األثیر

وأما معنى الحـرف مـن حیـث داللتـه اللغویـة فیقـول ابـن منظـور فـي لسـان 

حــد حــروف التهجــي، والحــرف: أف و العــرب: الحــرف مــن حــروف الهجــاء: معــرو 

األداة التـي تسـمى الرابطـة ألنهــا تـربط االسـم باالسـم والفعــل بالفعـل كعـن، وعلــى 

یــة فــي الكــالم لتفرقــه المعــاني ر كــل كلمــة بنیــت أداة عاونحوهمــا، قــال األزهــري: 

ولعـل واسمها حرف، وٕان كان بناؤهـا بحـرف أو فـوق ذلـك مثـل حتـى، وهـل وبـل 

رف والجانــب، وبــه ســمي الحــرف مــن حــروف الهجــاء والحــرف فــي األصــل الطــ

وحــروف الــرأس شــقاه وحــرف الســفینة والجبــل: جانبهمــا والجمــع أحــرف وحــروف 

  .فةوحر 

أ فــي جنبــه منــه كهیئــة الــدكان الصــغیر أو تــمــن الجبــل مــا ن فشــمر الحــر 

رف الجبــل وهــو أعــاله حــنحــوه، وحــرف كــل شــيء طرفــه وســفیره وحــده، ومنــه ال

ل الكتاب ال یأتون النساء إال على حرف أي هعباس: أ المحدد، وفي حدیث ابن

ت هها األسـفار، شـبضـنتالماضـیة التـي أ ةعلى جانب. والحرف من اإلبـل النجیبـ

ودقتها، وقیـل هـي الضـامرة الصـلعة، شـبهت  ائهانجبحرف السیف في مضائها و 

  رمة: ول في شدتها وصالبتها قال ذببحرف الج

ــــــــــناٌد َیُشــــــــــلُّه ــــــــــرٌف ِس ــــــــــٌة َح   اُجماِلَی
  

  )٢(فو فَوظیــــٌف َأَزجُّ الَخطــــِو َرّیــــاُن َســــه  ***
  

                                                        

  .٨٩-٨٨م، ص ٢٠٠٤، ٤لسان العرب، البن منظور، طبعة جدیدة محققة، دار صادر بیروت، ج )١(

  

  .٣٩٥، صكاریل هنري هیس، طبع على نفقة كمبریج ذي الرمة، صححه ونقحهدیوان  )٢(
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 ظیفهـــاه ســـناء وال أن و یـــالحـــرف مهمـــوزًا لـــم یصـــفها بأنهـــا جمالفلـــو كـــان 

الناقة الضامرة، وقال األصمعي: الحرف: الناقـة ریان، وقال ابن عمر: الحرف: 

  .)١(المهزولة

 الحــرف: مــا دل علــى معنــى فــي غیــره،"وعرفــه أیضــًاَ◌ الزمخشــري فقــال: 

هم هو كـل كلمـة دلـت عضوعرفه ب ،)٢(ومن ثم لم ینفك من اسم أو فعل یصحبه"

  على معنى في غیرها.

                                                        

  .٨٩-٨٨، ص ٤لسان العرب، البن منظور، ج )١(

هــــ، قـــدم لـــه ووضـــع حواشـــیه وفهارســـه: ٦٤٢المتـــوفى  شـــرح المفصـــل للزمخشـــري، تـــألیف: الموصـــلي )٢(

ــــوب، منشــــورات محمــــد علــــي بیضــــون، دار الكتــــب العلمیــــة بیــــروت، ج ــــدكتور أمیــــل بــــدیع یعق ، ٤ال

  .٤٤٧م، ص ٢٠٠١ -هـ ١٤٤٢

  



  ٢٩  

  المرحلة الثانیة: تدوینه في عهد أبي بكر رضي اهللا عنه:

إلــى الخلیفــة الراشــد أبــي بكــر الصــدیق  آلــت الخالفــة بعــد وفــاة النبــي 

د سواء، ولم تكن اهللا عنه وكانت مهمته أو وظیفته جسیمة وشاقة على حرضي 

دها للفتوحــات اإلســالمیة. وكــان نتیجــة ذلــك أن قتــل عــســهلة، فجــیش الجیــوش وأ

  أي حفظـــــة القـــــرآن، كمـــــا یخبرنـــــا  –جمــــع غفیـــــر مـــــن الصـــــحابة جمـــــاع القـــــرآن 

١(بــذلك زیــد بــن ثابــت
*

، أحــد كتــاب الــوحي علــى عهــد رســول اهللا رضــي اهللا عنــه )

 فــإذا )١(أهــل الیمامــةأبــو بكــر مقتــل  يفیمــا رواه البخــاري فیقــول: "أرســل إلــ ،

٢(عمر بن الخطاب
*

عنده، قال أبو بكر رضي اهللا عنه إن عمر أتاني فقال: إن  )
                                                        

م)، أبـو خارجـة: ٦٦٥-٦١١ -هــ ٤٥ -ق هــ  ١١زید بن ثابت بن الضـحاك األنصـاري الخزرجـي: ( )١(

ب الـــوحي، ولــد فــي المدینــة ونشــأ بمكـــة، وقتــل أبــوه وهــو ابــن ســـت صــحابي، مــن أكــابرهم، كــان كاتــ

وهــو ابــن إحــدى عشــرة ســنة، فكــان رأس بالمدینــة فــي القضــاء والفتــوى  ســنین. وهــاجر مــع النبــي 

والقــراءة والفــرائض. وكــان عمــر یســتخلفه علــى المدینــة إذا ســافر. وكــان ابــن عبــاس علــى جاللــة قــدره 

عنـه، ویقـول: العلـم یـؤتى وال یــأتي. وأخـذ ابـن عبـاس بركـاب زیــد،  وسـعة علمـه. یأتیـه إلـى بیتـه لألخــذ

فنهاه زید، فقال ابن عبـاس: هكـذا أمرنـا أن نفعـل بعلمائنـا، فأخـذ زیـد كفـه وقبلهـا وقـال: هكـذا أمرنـا أن 

مـن األنصـار. وعرضـه علیـه  نفعل بآل بیت نبینا. وكان أحد الـذین جمعـوا القـرآن فـي عهـد النبـي 

المصحف ألبي بكـر، ثـم لعثمـان حـین جهـز المصـاحف لألمصـار ولمـا تـوفى زیـد  وهو الذي كتبه في

رثــاه حســان بــن ثابــت، وقــال أبــو هریــرة: الیــوم مــات حبــر هــذه األمــة وعســى اهللا أن یجعــل فــي ابــن 

لبنــان، دار العلــم  –حــدیثًا، األعــالم للزركشــي، بیــروت  ٩٢عبــاس منــه خلفــًاَ◌. لــه فــي كتــب الحــدیث 

  .٧٥ ، ص  ٣للمالیین، ج

وهــي الموقعـــة التــي دارت بـــین المســلمین والمرتـــدین مــن أتبـــاع مســلیمة الكـــذاب، والتــي استشـــهد فیهـــا  )٢(

  سبعون رجًال من حفظة القرآن.

م)، عمـــر بـــن الخطـــاب بـــن نفیـــل القرشـــي ٦٤٤ – ٥٨٤ -هــــ  ٢٣ -ق هــــ  ٤٠عمـــر بـــن الخطـــاب ( )٣(

المـؤمنین، الصـحابي الجلیـل، الشـجاع  العدوي، أبو حفص ثاني الخلفاء الراشدین وأول من لقب بـأمیر

الحــازم، صــاحب الفتوحــات یضــرب بعدلــه المثــل، كــان فــي الجاهلیــة مــن أبطــال قــریش وأشــهرهم ولــه 

یــدعو ربــه لیعــز  الســفارة فــیهم. ینــافر عــنهم وینــذروا مــن أرادوا إنــذاره، وهــو أحــد الــذین كــان النبــي 

الوقـائع قـال ابـن مسـعود: مـا كنـا نقـدر نصـلي اإلسالم بأحدهما. أسلم قبل الهجرة بخمسین سنة وشـهد 

هــ)، بعهـد منـه، أي ١٣عند الكعبة حتى أسلم عمر، وبویع بالخالفة یوم وفاة أبي بكـر الصـدیق (سـنة 

من أبـي بكـر الصـدیق، وافتتحـت القـدس والمـدائن ومصـر والجزیـرة حتـى اتنصـب فـي مدتـه اثنـا عشـر 

تـــأریخ الهجـــري= =وكـــانوا یؤرخـــون بالوقـــائع. ألـــف منبـــر فـــي اإلســـالم. وهـــو أول مـــن وضـــع للعـــرب ال



  ٣٠  

بالقراء بالمواطن، فیذهب كثیر من القرآن، وٕاني أرى  یوم الیمامة )١(رحالقتل است

؟ قـال أن تأمر بجمع القرآن، قلت لعمـر: كیـف تفعـل مـا لـم یفعلـه رسـول اهللا 

هذا واهللا خیر، فلم یزل عمر یراجعني حتى شرح اهللا صدري لذلك، ورأیت عمر: 

نتهمـك في ذلك الذي رأى عمر قال زید: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقـل ال 

فـواهللا لـو كلفـوني –، فتتبـع القـرآن فاجمعـه وقد كنت تكتب الوحي لرسـول اهللا 

قلــت  -ع القــرآننقـل جبــل مــن الجبــال مــا كــان أثقــل علــي ممــا أمرنــي بــه مــن جمــ

؟ فقــال أبــو بكــر: هــو واهللا خیــر، فلــم كیــف تفعــالن شــیئًا لــم یفعلــه رســول اهللا 

یزل یراجعني حتـى شـرح اهللا صـدري للـذي شـرح لـه صـدر أبـي بكـر وعمـر. قـال 

فتتبعت القرآن أجمعـه مـن العسـب واللخـاف وصـدور الرجـال، حتـى وجـدت آخـر 

 ي، لم أجدها مـع أحـد غیـره: األنصار  –سورة التوبة مع خزیمة أو أبي حزیمة 

                               

        .  فكانـــت ١٢٩-١٢٨حتـــى خاتمـــة بـــراءة اآلیتـــان ،

                                                                                                                                                               

واتخــذ بیــت مــال المســلمین، وأمــر ببنــاء الكوفــة والبصــرة، وأول مــن دون الــدواوین فــي اإلســالم وجعلهــا 

على الطریقة الفارسـیة. إلحصـاء أصـحاب العطایـات وتوزیـع المرتبـات، وكـان یطـوف األسـواق منفـردًا 

ى عمالــه: إذا كتبـــتم لــي فابــدأوا بأنفســـكم. وروى ویقضــي بــین النــاس حیـــث أدركــه الخصــوم وكتـــب إلــ

الزهري كأن عمر إذا نزل بـه األمـر المعضـل دعـا الشـباب فاستشـارهم یبتغـي حـدة عقـولهم. وكـان أول 

مـــا فعلـــه لمـــا ولـــي رد ســـبایا أهـــل الـــردة إلـــى عشـــائرهم وقـــال: كرهـــت أن یصـــیر الســـبي ســـبة العـــرب، 

زاد بعضــها "الحمــد هللا" وفــي بعضــها "ال إلــه إال اهللا" وكانــت الــدراهم فــي أیامــه علــى نقــش الكســرویة، و 

حـدیثًا، وكـان نقـش خاتمـه "كفـى بـالموت  ٥٣٧وفي بعضـها "محمـد رسـول اهللا". لـه فـي كتـب الحـدیث 

، بالفــاروق، وكنــاه بــأبي حفــص، وكــان یقضــي علــى عهــد النبــي  واعظــًا یــا عمــر" لقبــه النبــي 

عبة، غیلــة بخنجــر فـي خاصــرته وهــو فــي صــالة الصــبح قتلـه أبــو لؤلــؤة الفارســي: غــالم المغیـرة بــن شــ

       .  ٤٦-٤٥، ص ٥ي، جلوعاش بعد الطعنة ثالث لیال، األعالم الزرك

  استحر: اشتدد. )١(

  



  ٣١  

ت عمـر ثم عند عمر، ثم عنـد حفصـة بنـالصحف عند أبي بكر حتى توفاه اهللا، 

  .)١("رضي اهللا عنهما

تتبعــت القــرآن مــن العســب أمر الخلیفــة الراشــد أبــي بكــر فقــال: "بــ دوقــد عمــل زیــ

  ". وصدور الرجالواللخاف 

، ولكنــه أن القــرآن كــان مكتوبــًا فــي عنــد النبــي ولقــد عرفنــا فیمــا ســبق 

كــان مفرقــًا فــي الرقــاع واالكتــاف، العســب، فــأمر أبــو بكــر بجمعــه فــي مصــحف 

ب اآلیات والسـور، وأن تكـون كتابتـه فـي غایـة التثبـت، فكـان أبـو بكـر، واحد مرت

أول من جمع المصحف على هـذا النحـو مـن الدقـة والتحـري، والجمـع والترتیـب، 

بكر للقرآن، وعن علي رضي اهللا  يوهذه هي الخصائص التي امتاز بها جمع أب

ى أبـي بكـر أعظـم النـاس أجـرًا فـي المصـاحف أبـو بكـر رحمـة اهللا علـعنه قـال: "

  .)٢("هو أول من جمع كتاب اهللا

  منهج أبي بكر في التدوین:

بـن  دالذي تم في عهد أبي بكـر الصـدیق، والـذي تـواله زیـقام هذا التدوین 

ثابت بمساعدة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنهم جمیعًا، علـى أسـس دقیقـة ألن 

مامــًا إذا الهــدف مــن هــذا التــدوین، هــو اإلجمــاع علــى قــرآن مــدون یكــون للنــاس إ

، وعند عدد من اختلفوا في شيء منه، ألن القرآن كان مكتوبًا في بیت النبي 

بـن  دفي صدور كثیر منهم، على رأسهم أبـو بكـر وعمـر وزیـ اً الصحابة ومحفوظ

ثابــت رضــي اهللا عــنهم، ولكــن الهــدف مــن هــذا التــدوین هــو التوثیــق، والتــدقیق، 

ومطابقـــة ذلـــك لمـــا هـــو فـــي ، علـــى مـــا كتـــب بـــین یـــدي رســـول اهللا والوقـــوف 

. وقـــد تـــم هـــذا التـــدوین الـــذي اعتمـــد فیـــه علـــى صـــدور أصـــحاب رســـول اهللا 

                                                        

صــحیح البخــاري. وكانــت حفصــة أم المــؤمنین رضـــي اهللا عنهــا وصــیة عمــر مــن أوالده علــى أوقافـــه  )١(

  وتركته، رضي اهللا عنها وعن أبیها.

  .  ١٧، ص٩قالني، كتاب فضائل القرآن، جي شرح صحیح البخاري: لإلمام ابن حجر العسفتح البار  )٢(

  



  ٣٢  

المكتوب والمحفوظ على أسس ثالثة واضحة المعـالم، تـدل علـى دقتـه وهـي كمـا 

  یلي:

ال یأخذون شیئًا من المحفوظ في الصـدور إال مـا تلقـاه الصـحابي مـن  -١

 مباشرة. فم النبي 

ن المكتـوب مـن القـرآن إال إذا كـان قـد كتـب ال یعتمدون على شـيء مـ -٢

، وبـــذلك قـــال عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي اهللا یـــدي رســـول اهللا  نبـــی

 .)١("شیئًا من القرآن فلیـأت بـه من كان تلقى من رسول اهللا عنه: "

ــــاع والعســــب واللخــــاف فوقــــال زیــــد: " ــــرآن أجمعــــه مــــن الرق تتبعــــت الق

 .)٢("وصدور الرجال

یشـهد لـه أن  أو حفظـًا مـن رسـول اهللا  شـیئًا كتابـة،البد لمـن تلقـى  -٣

ن، كمــا قـال أبــو بكــر لزیــد وعمـر بــن الخطــاب رضــي اهللا ابـذلك شــاهد

اقعـدوا علـى بـاب المسـجد، فمـن جـاءكم بشـاهدین علـى عنهم جمیعـًا: "

 .)٣("شيء من كتاب اهللا فاكتباه

  سمات هذا التدوین: 

 اقتصر في هذا الجمع على ما لم تنسخ تالوته من اآلیات. -١

تمــت األحــرف الســبعة التــي نــزل بهــا القــرآن، والتــي تدوینــه علــى ن كــا -٢

ألن مهمـة الصـدیق رضـي اهللا عنـه إلیها في المرحلة األولـى؛ اإلشارة 

كانــت منحصــرة فــي التحقیــق مــن عــین مــا كتــب بــین یــدي رســول اهللا 

.وجمعه في مكان واحد خشیة الضیاع ، 

 كان مرتب اآلیات باإلجماع وفي ترتیب السور خالف. -٣

                                                        

فـتح البـاري شـرح صــحیح البخـاري، كتـاب فضـائل القــرآن، بـاب جمـع القـرآن، لإلمــام الحـافظ أحمـد بــن  )١(

علي بن حجر العسـقالني، تحقیـق   عبـد العزیـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز، تقـدیم محمـد فـؤالد عبـد البـاقي، 

  .١٨، ص ٩م، ج١٩٩٨ -هـ ١٤١٩دار الحدیث القاهرة، الطبعة األولى، 

  .١٤، ص ٩المرجع نفسه، ج )٢(

  .١٨،ص  ٩فتح الباري، بشرح صحیح البخاري، كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن، ج )٣(



  ٣٣  

ظفـــر هـــذا التـــدوین بإجمـــاع األمــــة علیـــه وقتئـــذ، ألنـــه قـــام علــــى أدق  -٤

 المعاییر في التثبیت والتوثیق، وهذا یدل على مكانة هذا التدوین.

 جمع في نسخة واحدة حفظت عند أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنه. -٥

  التدوین: اأسباب اختیار زید بن ثابت لهذ

لمرحلـة أدت إلــى اختیــار فــي بدایـة هــذه ا تلقـد اجتمعــت عـدة أســباب ورد

رجــل هــذه الوظیفــة  اً زیــد لهــذا التــدوین وهــي بروایــة زیــد نفســه، والتــي جعلــت زیــد

  وهي كما یلي:

 جلد یستطیع أن یتحمل تبعات هذه الوظیفة.إنه رجل شاب،  -١

  عاقل یستطیع أن یضع األمور في نصابها. -٢

 عدم اتهامه، كما قال له أبو بكر "واهللا ال نتهمك" أي أنه أمین. -٣

 .كان من كتاب الوحي في عهد رسول اهللا  -٤

كونـه شــابًا فیكــون نشــطًا لمــا یطلــب قـال ابــن حجــر رحمــه اهللا فــي الفــتح: "

النفس إلیه، وكونه كان  نفیكون أوعى له، وكونه ال یتهم فترك منه، وكونه عاقالً 

  .)١("ر ممارسة لهثیكتب الوحي أك

  ترجمة أبو بكر الصدیق:

عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تمیم بـن  "هو عبد اهللا بن عثمان بن

 لقــبعبــد اهللا؛ و  مــرة، كــان یســمى فــي الجاهلیــة عبــد الكعبــة، فســماه الرســول 

  ".والسیما صبیحة اإلسراء عتیقًا، والصدیق ألنه بادر إلى تصدیق رسول اهللا 

ولـــد أبـــو بكـــر رضـــي اهللا عنـــه بعـــد عـــام الفیـــل بعـــامین وأشـــهر، وعــــرف 

تـراث العـرب فـي الجاهلیـة، وكـان عالمـًا بأنسـاب عالمـًا ب بالخصال الكریمة وكـان

العرب وأخبارهم. وكان بزازًا یتـاجر فـي الثیـاب، وهـو أول مـن أسـلم مـن الرجـال: 

، وســرعان مــا تــرك التجــارة بعــد إســالمه، لیتفــرغ إلــى الــدعوة مــع رســول اهللا 

                                                        

فـتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري، البــن حجــر العســقالني، كتــاب فضــائل القــرآن، بــاب جمــع القــرآن،  )١(

  .١٧، ص ٩ج



  ٣٤  

عفـان، كعثمـان بـن على یدیه كثیر من العـرب الـذین یفتخـر بهـم اإلسـالم: فأسلم 

والزبیر بن العـوام، وعبـد الـرحمن بـن عـوف، وسـعد بـن أبـي وقـاص، وطلحـة بـن 

  .عبید اهللا، رضي اهللا عنهم جمیعاً 

قویـًا شـدیدًا، إذ كـان یعرفـه فـي صـباه، وكـان  ه برسـول اهللا وكان إیمان

  ه عنــدما هــاجر إلــى المدینــة، وهــو المعنــي بقولــه تعــالى: افقــیر    

                              

              )ولمـــا اســـتقر رســـول اهللا  .)١  فـــي المدینـــة

  .)٢(بمزایًا لم یخص بها غیره" كان ساعده األیمن وقد خصه رسول اهللا 

ولم یوص بزعامة المسلمین ألحد مـن أصـحابه، بـل تـرك  النبي  توفى

مسألة الخالفة شورى بینهم، فلما انتشر خبـره اجتمعـت األنصـار فـي سـقیفة بنـي 

  الخزرج.من ساعدة في المدینة أرادوا أن یبایعوا أحدًا منهم، هو سعد بن عبادة 

ف، فقـام فحضر إلیهم نفر من المهـاجرین وكـاد أن یقـع بـین الفـریقین خـال

أبو بكر رضي اهللا عنه بینهم خطیبًا وبین لهم بالحجة أن هذا األمر فـي قـریش، 

 يطمأن القوم لرأي أبي بكر، ثم عرض علیهم مبایعة عمر بن الخطاب، أو أباف

إلــى  معبیـدة بــن الجــراح، فخشــي عمــر أن یتــردد النـاس فیختلفــوا فــي أنفســهم، فقــا

بالنـاس أنـت یـا بـأن تصـلي  مر النبـي أبي بكر وبایعه بالخالفة وقال: "ألـم یـأ

 أبا بكر بالمسلمین. فأنت خلیفته، ونحـن نبایعـك فنبـایع مـن أحـب رسـول اهللا 

  .)٣("جمیعاً  امن

                                                        

  .)٤٠(سورة التوبة، اآلیة  )١(

 ٢٠٦-٢٠٥، ص ١م، ج١٩٧٩تـــاریخ اإلســـالم: حســـن إبـــراهیم، القـــاهرة، مكتبـــة النهضـــة المصـــریة،  )٢(

  بتصرف.

  

  .٢٠٥تاریخ اإلسالم: حسن إبراهیم، ص )٣(



  ٣٥  

وقــد بـــایع عمـــر وأبـــو عبیــدة أبـــا بكـــر وســـبقهما بشــیر بـــن ســـعد، ثـــم تتـــابع 

المهاجرون واألنصار لیبایعوه، إال نفـر قلیـل مـن المسـلمین هـم الـذین حضـروها، 

ا كان من الغد صعد أبو بكر المنبر في المسجد وبایعه الناس البیعـة الكبـرى فلم

وقد أعلن أبـو بكـر سیاسـته التـي یریـد انتهاجهـا فـي خطبـة قصـیرة وهـا أو العامة 

  هو نصها:

"أیهــا النــاس إنــه قــد ولیــت علــیكم ولســت بخیــركم، فــإن أحســنت فــأعیونني 

، والضـعیف فـیكم عنـدي قـوي وٕان أسأت فقوموني. الصدقة أمانة والصرفه خیانه

حتى آخـذ الحـق منـه إن شـاء اهللا، ال یـدع قـوم الجهـاد فـي سـبیل اهللا إال ضـربهم 

اهللا بالذل، وال تشیع الفاحشة في قـوم إال عمهـم اهللا بـالبالء. أطیعـوني مـا أطعـت 

اهللا ورســـــوله فـــــإذا عصـــــیت اهللا ورســـــوله فـــــال طاعـــــة لـــــي علـــــیكم؛ قومـــــوا إلـــــى 

  .)١(صالتكم"

  صفاته: 

أبــو بكــر مــن رؤســاء قــریش وأهــل مشــورتهم، وكــان مؤلفــًا لقومــه،  كــان -١

؛ وهـي الـدیات والمغـارم التـي األشـنافوكانت تساق إلیه فـي الجاهلیـة 

، فكـــان إن تحملهـــا صـــدقوه، وٕاذا یتحملهـــا مـــن یتغـــرم بهـــا مـــن العشـــیرة

 تحملها غیره لم یصدقوه.

، ة فلمـا جـاء اإلسـالم آثـر اإلســالم فأسـلم ونعـم بصـحبة خیـر البریــ

  حتى سماه بالصدیق. ولم یخالطه شك في كل ما أتى به النبي 

في مشهد من المشاهد، وكـان فـي مـن  ولم یتخلف عن رسول اهللا 

قالت أم المـؤمنین عائشـة رضـي اهللا عنهـا: وحنین. ثبت معه في أحد 

نان الـدین ولـم یمـر علیهمـا یـوم إال یأتیـان ی"لم أعقل أبواي إال وهما ید

  .)٢(طرفي النهار بكرة وعشیًا" فیه الرسول 

                                                        

  .٢٠٨-٢٠٧المصدر نفسه، ص )١(

  .٢٠٨تاریخ اإلسالم: حسن إبراهیم، ص  )٢(



  ٣٦  

نشـر رو فقد غاشتهر أبو بكر في جمیع مواقفه بالشجاعة والثبات وال  -٢

د كلمة المسلمین بعد أن كاد یتمزق شملهم وتضعف قوتهم وحالدعوة و 

، وهكذا أخمد نـار فتنـة الـردة، فخـرج بنفسـه للقـائهم بعد وفاة النبي 

لشــام بجــیش المســلمین، ي افــعنــدما هــاجموا المدینــة وأســامة بــن زیــد 

 حتى لقد ناشده الصحابة أال یعرض نفسه للخطر.

. وصبر وصابر حتى أتاه )١(فأبي وقال: "ال أفعل وال أواسینكم بنفسي"

اهللا النصــــر وظفــــر بهــــم وأعــــادهم إلــــى حظیــــرة اإلســــالم وأعلــــى شــــأن 

فـي فضـل أبـي بكـر كثیـرة متـواترة. روى  اإلسالم. وأحادیـث النبـي 

قــال:  الــدرداء فــي حــدیث طویــل أن رســول اهللا  البخــاري عــن أبــي

ن اهللا بعثنـــي إلـــیكم فقلـــتم كـــذبت وقـــال أبـــو بكـــر صـــدقت، وواســـاني إ"

بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي (مرتین)؟، وعـن أبـي هریـرة 

حـــد عنــدنا یـــد إال وقـــد قــال: "مـــا أل رضــي اهللا عنـــه أن رســـول اهللا 

ل بها یوم جنا ید، یكافئه اهللا عز و ما خال أبا بكر، فإن له عند كافأناه

متخــذًا خلـیًال التخــذت القیامـة ومـا نفعنــي إال مـال أبــي بكـر، لــو كنـت 

  .)٢("أبا بكر خلیال وٕان صاحبكم خلیل اهللا

كــان أبــو بكــر رضــي اهللا عنــه كریمــًا كثیــر العطــاء حتــى أنفــق ثروتــه  -٣

الى فـي سـبیل اهللا تعـ التي قدرها عروة بـن الزبیـر بـاألربعین ألـف درهـم

وقــد  .)٣("عائشــة أنــه مــات ومــا تــرك درهمــًا وال دینــاراأخبرتنــي وقــال: "

بـــذل مالـــه فـــي ســـبیل اهللا فقـــد أعتـــق مـــن المســـلمین مـــن كانـــت قـــریش 

تعـــذبهم لیرتـــدوا عـــن دیـــنهم. وهـــم بـــالل وعـــامر بـــن نهـــره وجاریـــة بنـــي 

 المؤمل.

                                                        

  .٢٠٨المصدر نفسه، ص  )١(

  .٢٠٩، ص ١المصدر نفسه، ج )٢(

  .٢٠٩، ص ١المصدر نفسه، ج )٣(



  ٣٧  

بــین الصــحابة بــالعلم  واشــتهر أیضــًا بالتواضــع والزهــد، وكــان معروفــاً  -٤

ثقة في الـدین والفصـاحة وأصـالة الـرأي وصـدق الفراسـة ودقـة الفهـم وال

  رضي اهللا عنه.



  ٣٨  

  المرحلة الثالث: تدوین القرآن في عهد عثمان رضي اهللا عنه:

الراشــد عثمــان بــن عفــان رضــي اهللا الخلیفــة دفعــت تضــافرت عــدة أســباب 

 عنه لتدوین المصحف وجعله على نسخة واحدة، ومن هذه األسباب اتساع رقعة

أي –القراء وجماع القرآن  فرقدولة الخالفة الراشدة في عهده مما عزا ذلك إلى ت

ووجــوه عمـن وفــد إلـیهم قراءتــه، بلــد فـي األمصــار وأخـذ أهــل كـل  -حفظـة القــرآن

بها القرآن مختلفة باختالف األحرف السـبعة التـي نـزل علیهـا  قرأونالقراءة التي ی

مجمع أو موطن ثانیة، فكانوا إذا جمعهم القرآن، والتي أشرت إلیها في المرحلة ال

فنشــأ الخــالف بیــنهم ونمــا قــراءة بعــض، مــن مــواطن القــرآن عجــب الــبعض مــن 

وتطور حتى أصبح طالب من الصبیان فـي المدینـة وخارجهـا یعتـز بقراءتـه التـي 

وینكــر علیــه قراءتــه، قــام ، ویخطــئ اآلخــر، تلقاهــا عــن أحــد أصــحاب النبــي 

خطیبـًا وقـال: "أنـتم عنـدي تختلفـون، فمـن نـأى عنـي  عثمان رضي اهللا عنـه فـیهم

، واكتبــــوا للنــــاس مــــن األمصــــار أشــــد اختالفــــًا اجتمعــــوا یــــا أصــــحاب محمــــد 

  مصحفًا یكون للناس إمامًا.  .)١(إمامًا"

وأما في خارج المدینـة فقـد وقـع الخـالف والنـزاع ودارت رحاهمـا كمـا جـاء 

اهللا عنــه: "أن حذیفـة بــن ذلـك فـي صــحیح البخـاري بروایــة أنـس بـن مالــك رضـي 

الیمان قدم على عثمان وكان یغازي أهـل الشـام فـي فـتح أرمینیـة، وأذربیجـان مـع 

حذیفـــة اخـــتالفهم فـــي القـــراءة فقـــال حذیفـــة لعثمـــان: یـــا أمیـــر  زعفـــأفأهـــل العـــراق 

، ىالمؤمنین أدرك هذه األمة قبل أن یختلفوا في الكتاب، اختالف الیهود والنصار 

صـة أن أرسـلي إلینـا بالصـحف ننسـخها فـي المصـاحف ثـم إلى حففأرسل عثمان 

نردهـا إلیـك، فأرسـلت بهـا حفصـة إلـى عثمـان فـأمر زیـدًا بـن ثابـت، وعبـد اهللا بـن 

وعبــد الــرحمن بــن الحــارث بــن هشــام، فنســخوها فــي ، العــاصالزبیــر، وســعد بــن 

 الثالثة: "إذا اختلفتم أنتم وزید بن ثابت القرشیینالمصاحف، وقال عثمان للرهط 

لســانهم ففعلــوا، حتــى إذا بفــي شــيء مــن القــرآن فــاكتبوه بلســان قــریش فإنمــا أنــزل 

                                                        

  .٢٣، ص ٩فتح الباري: شرح صحیح البخاري البن حجر العسقالني، كتاب الفضائل، ج )١(



  ٣٩  

نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل 

  .)١("أفق بمصحف مما نسخوا وأمر في كل صحیفة أو مصحف أن یحرق

فأوجــل عثمــان رضــي اهللا عنــه مــا رأى فــي المدینــة ومــا ســمعه مــن أخبــار 

هـــا فبــــادر بجمـــع النــــاس علــــى حـــرف واحــــد ومصــــحف أمـــام یتعلمــــون منــــه وغیر 

ویتركــون مــا عــداه وذلــك بــإحراق كــل صــحیفة ومصــحف غیــره، وقــد تــم ذلــك بعــد 

ورضــي اهللا عــن أصــحابه، وٕاجمــاعهم علــى  مشــاورة كاملــة ألصــحاب النبــي 

 بـن سـوید عـن رولح بن ریالعز  عن مرثد بن علقمةرأیه كما جاء في األثر عن 

الناس في القرآن على  اختلف: قال عنه اهللا رضيبن أبي طالب  علي نع غفلة

عهـــد عثمـــان رضـــي اهللا عنـــه قـــال فجعـــل الرجـــل یقـــول لرجـــل قراءتـــي خیـــر مـــن 

 قــد النــاس إنفقــال: " فبلــغ ذلــك عثمــان فجمعنــا أصــحاب رســول اهللا قراءتــك، 

ى قـــراءة فقـــد رأیـــتم أن أجمـــع علـــ ،ظهـــرانیهم بـــین وأنـــتم القـــراءة فـــي الیـــوم اختلفـــوا

واحدة، قال فأجمع رأینا مع رأیه على ذلك، وقال علي لو ولیت مثل الـذي ولـي، 

  .)٢(لصنعت مثل الذي صنع"

قــال: "أدركــت وعــن مصــعب بــن ســعد بــن أبــي وقــاص رضــي اهللا عنهمــا 

متــوافرین، فمــا رأیــت أحــدًا مــنهم عــاب مــا صــنع عثمــان  أصــحاب رســول اهللا 

  أعجبهم ذلك. -روایة وفي–. )٣(رضي اهللا عنه في المصاحف"

ـــر أو استئصـــال دابـــر الخـــالف،  فكـــان الـــدافع لهـــذا التـــدوین أو الجمـــع بت

خــتالف األحــرف الســبعة، وســبق أن فــي قــراءة القــرآن الــذي نشــأ بســبب ا حســمهو 

إلیها، وذلك بجمع الناس على حرف واحد ورسـم واحـد، یجمـع فـي  أشار الباحث

  اه من مصاحف وصحف.مصحف إمام، یقرأ منه كل الناس، ویحرق ما عد

                                                        

  .٢١-٢٠، ص ٩فتح الباري بشرح صحیح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، ج )١(

  .٤٢، ص ٢السنن الكبرى للبیهقي، ج )٢(

  .٩فتح الباري شرح صحیح البخاري، ج )٣(

  

  



  ٤٠  

رة یـمـن خ نفـركلف الخلیفة الراشد عثمان بن عفان رضـي اهللا عنـه أربعـة 

  الصحابة رضي اهللا عنهم عرفوا برجاحة العقل، والعلم والصالح والتقوى وهم:

  م):٦٦٥ -٦١١ -هـ  ٤٥ -ق هـ  ١١زید بن ثابت ( -١

زید بـن ثابـت بـن الضـحاك األنصـاري الخزرجـي، صـحابي، مـن أكـابرهم. 

ن كاتـب الـوحي. ولــد فـي المدینـة ونشــأ بمكـة، وقتـل أبــوه وهـو بـن ســت كـا

سـنة. وتعلـم وتفقـه فـي الـدین،  ١١وهـو ابـن  سنین. وهاجر مـع النبـي 

فكــان رأســًا بالمدینــة فــي القضــاء والفتــوى والقــراءة والفــرائض. وكــان عمــر 

یستخلفه على المدینة إذا سافر. وكـان أحـد الـذین جمعـوا القـرآن فـي عهـد 

مــن األنصــار وعرضــه علیــه. وهــو الــذي كتبــه ألبــي بكــر فــي  ي النبــ

المصــحف ثــم لعثمــان حــین جهــز المصــاحف إلــى األمصــار. ولمــا تــوفى 

"الیوم مات حبر هذه األمة وعسى  :أبو هریرة رثاه حسان ابن ثابت، وقال

 ٩٢اهللا أن یجعــــل فــــي ابــــن عبــــاس منــــه خلفــــًا. لــــه فــــي كتــــب الحــــدیث 

 .)١(حدیثًا"

 لزبیر بن العوام القرشي:عبد اهللا بن ا -٢

نـــت أبــــي بكــــر والـــده أحــــد العشـــرة المبشــــرین بالجنـــة، وأمــــه هـــي أســــماء ب

د یولـــــد للمهـــــاجرین و جمیعـــــًا، وهـــــو أول مولـــــ الصـــــدیق رضـــــي اهللا عـــــنهم

ه فكـان أول شـيء كـفحن بالمدینة، ولمـا ولـد جـاءت بـه أمـه إلـى النبـي 

وهــو أحــد ودعــا لــه بــالخیر وســماه عبــد اهللا،  دخــل جوفــه ریــق النبــي 

وعنوا بحفظ القرآن، الحدیث،  یةالعبادله األربعة الذین اشتهروا بالعلم وروا

                                                        

  .٥٧، ص ٣، دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان، جللزركلياألعالم لإلمام  )١(

  



  ٤١  

وهو أحد شجعان العرب وفقهاء الصـحابة، ونجبـائهم علمـًا وعمـًال وأصـًال 

  .)١(وفضالً 

 م):٦٧٩-٦٢٤ -هـ ٥٩-٣سعید بن العاص ( -٣

بــــن ســــعید بــــن العــــاص بــــن أمیــــة، األمــــوي القرشــــي: ســــعید بــــن العــــاص 

الــوالة الفــاتحین. ربــى فــي حجــر عمــر بــن الخطــاب. وواله  صــحابي، مــن

شـقاق لا علـىبلغهـا خـط فـي أهلهـا، فسـهم عثمان الكوفة وهـو شـاب، قلمـا 

 نفشــكوه إلــى عثمــان فاســتدعاه إلــى المدینــة. فأقــام فیهــا إلــى أوالخــالف. 

قامت الثورة علیـه، فـدافع سـعید دونـه حتـى قتـل عثمـان، فخـرج سـعید إلـى 

فعهـد إلیـه بوالیـة المدینـة، فتوالهـا إلـى أن مـات.  اویـةمكة حتى خالفـة مع

ـــذین كتبـــوا المصـــحف لعثمـــان تـــوفى ســـنة  وهـــو فـــاتح طبرســـتان. وأحـــد ال

  .)٢(هـ٥٣

 عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي: -٤

السبعة، كان من أشراف قریش، ومن علمائهم، وابنه أبو بكر أحد الفقهاء 

(هـــ٤٣وفى ســنة ، تــواختلــف العلمــاء فــي صــحبته للنبــي 
*

وقــد قــال . )٣

الثالثـة: "إذا اختلفـتم أنـتم وزیـد بـن  القرشـیینأمیر المـؤمنین عثمـان للـرهط 

فإنمـــا نـــزل بلســـانهم ثابـــت فـــي شـــيء مـــن القـــرآن فـــاكتبوه بلســـان قـــریش، 

  .)٣٤("ففعلوا

                                                        

هــ، دقـق أصـوله ٧٧٤البدایة والنهایة البن كثیر، أبو الفداء الحـافظ ابـن كثیـر الدمشـقي، المتـوفى سـنة  )١(

ذ فـــؤاد الســـید، واألســـتاذ مهـــدي ناصـــر وحققـــه : د. أحمـــد أبـــو ملجـــم، د. علـــي نجیـــب عطـــوي، األســـتا

  الدین، األستاذ علي عبد السائر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.

األعــالم للزركشــي، الــدهان عبــد الســالم، دار العلــم للمالیــین، بیــروت، لبنــان، الطبعــة الخامســة، آیــار،  )٢(

  .٩٦، ص ٣م، ج٢٠٠٢مایو، 

فـي علـوم القـرآن، د. عابـدین طـه، األسـتاذ المسـاعد ورئـیس  سلسلة دراسات فـي علـوم القـرآن: المنتقـى )٣(

قســــم الدراســــات القرآنیــــة، كلیــــة المعلمــــین حائــــل، ط األولــــى، دار األنــــدلس للنشــــر والتوزیــــع حائــــل، 

      م. ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥

  .١٥،  ص ٩فتح الباري باب جمع القرآن، ج )٤(



  ٤٢  

وقد قام هؤالء النفر بهذه الوظیفة خیر قیـام، وفـق األسـس والمعـاییر التـي 

  اهللا عنهم جمیعًا. وضعها لهم عثمان رضي

  ن القرآن في عهد عثمان:یأسس تدو 

اعتمـــد هـــذا التـــدوین علـــى أســـس واضـــحة جلیـــة تظهـــر مـــن خـــالل األدلـــة 

  والشواهد التي جاءت حول هذا الموضوع:

أن یعتمد على األسس التي جمعت في عهد أبي بكر رضـي اهللا عنـه  -١

هــذه لهــذا الجمــع أو التــدوین، كمــا هــو بــین وجلــي فــي  اً أساســبوصــفها 

الروایة: "فأرسل عثمان رضي اهللا عنه إلى حفصة رضي اهللا عنه أن 

 .)١("في المصاحفأرسلي إلینا بالصحف ننسخها 

أن یجمعوه على حرف واحد من األحرف السبعة وهـو حـرف زیـد ابـن  -٢

، وكـان عه في العرضه األخیرة وقرأ بـه علـى النبـي مثابت الذي س

 نصار رضي اهللا عنهم.علیه عامة الصحابة من المهاجرین واأل

أن یكون بلغة قـریش كمـا هـو واضـح فـي قـول عثمـان رضـي اهللا عنـه  -٣

للــرهط الثالثــة: "إذا اختلفــتم أنــتم وزیــد بــن ثابــت فــي عربیــة مــن عربیــة 

 .)٢(القرآن، فاكتبوه بلسان قریش، فإنما أنزل بلسانهم ففعلوا"

ل إن القــرآن نــز قــال أبــو شــامة المقدســي: "قلــت ومعنــى قــول عثمــان: "

االخـــتالف فـــي كلمـــة أي: معظمـــه بلســـانهم، فـــإذا وقـــع بلســـان قـــریش 

عها على موافقة لسان قریش أولى من لسان غیرهم، والمـراد نـزل ضفو 

 .)٣("بلسانهم، ثم أتیح بعد ذلك أن یقرأ بسبعة أحرففي االبتداء 

أن یكتبـــوه برســـم یشـــتمل علـــى أوجـــه القـــراءات الصـــحیحة الثابتـــة عـــن  -٤

 .النبي 

                                                        

  .٢٣ص  ،٩فتح الباري، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، ج )١(

  .١٢، ص٩فتح الباري، كتاب فضائل القرآن، باب نزول القرآن بلغة قریش والعرب، ج )٢(

  .١٣، ص ٩المرجع نفسه، ج )٣(

  



  ٤٣  

 فــي عــدد مــن المصــاحف، وقــد تــم هــذا الجمــع فــي أواخــرأن ینســخوه  -٥

 هـ.٢٥وأوائل سنة  هـ٢٤سنة 

  خصائص هذا الجمع: 

  امتاز هذا الجمع بخصائص عدة من أبرزها:

جمع هذا القـرآن أو دون علـى حـرف واحـد مـن األحـرف السـبعة، قـال  -١

ابــــن القــــیم رحمــــه اهللا: "جمــــع عثمــــان النــــاس علــــى حــــرف واحــــد مــــن 

القــــراءة بهــــا لمــــا كــــان  ي أطلــــق رســــول اهللا الســــبعة، التــــ األحــــرف

 .)١("مصلحه

كتب بلغة قریش ورسم برسـم یحتمـل أوجـه القـراءات الصـحیحة الثابتـة  -٢

 .عن النبي 

كان مرتب اآلیات والسور على الوجه المعروف الیوم فـي المصـاحف  -٣

 دون خالف في ذلك.

 نسخ القرآن في عدد من المصاحف. -٤

علـى القـراءة مـن هـذا المصـحف؛  ن بقصد الهدف منه حمل النـاسدوّ  -٥

وحـــرق مـــا عـــداه مـــن صـــحف وصـــحیفة كمـــا جـــاء فـــي فـــتح البـــاري: 

فأرســـل عثمـــان إلـــى حفصـــة أن أرســـلي إلینـــا بالصـــحف ننســـخها فـــي "

المصاحف ثم نردها إلیك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمـان، فـأمر زیـد 

بــن ثابــت وعبــد اهللا بــن الزبیــر وســعید بــن العــاص وعبــد الــرحمن ابــن 

بــــن هشــــام فنســــخوها فــــي المصــــاحف، وقــــال عثمــــان للــــرهط  الحــــارث

القرشیین الثالثة: "إذا اختلفتم أنتم وزید بن ثابت فـي شـيء مـن القـرآن 

ــــى إذا نســــخوا  ــــوا، حت ــــزل بلســــانهم ففعل ــــریش فإنمــــا ن فــــاكتبوه بلســــان ق

الصحف في المصاحف رد عثمان إلى حفصة الصحف، فأرسـل إلـى 
                                                        

الطـــرق الحاكمیـــة فـــي السیاســـة الشـــرعیة لإلمـــام المحقـــق أبـــي عبـــد اهللا محمـــد بـــن أبـــي بكـــر الزرعـــي  )١(

هــ ١٣٧٢قیـه، مطبعـة السـنة المحمدیـة، الدمشقي المعروف بابن القیم الجوزیـة، تحقیـق محمـد حامـد الف

  .  ١٨م، ص١٩٥٣ -



  ٤٤  

واه مـــن القـــرآن فـــي كـــل كـــل أفـــق بمصـــحف ممـــا نســـخوا وأمـــر بمـــا ســـ

 .)١("صحیفة أو مصحف أن یحرق

  م):٦٥٦-٥٥٧ -هـ  ٣٥ -ق هـ  ٤٧ترجمة عثمان بن عفان (

بن عفان بن أبي العاص بن أمیة من قریش: أمیر المـؤمنین، ذو "عثمان 

النورین، ثالث الخلفـاء الراشـدین وأحـد العشـرة المبشـرین بالجنـة مـن كبـار الرجـال 

وأســلم بعــد البیعــة بقلیــل، فــي عهــد ظهــوره، ولــد بمكــة،  الــذین اعتــز بهــم اإلســالم

 نصــفوكــان غنیــًا شــریفًا فــي الجاهلیــة، ومــن أعظــم أعمالــه فــي اإلســالم تجهیــزه 

وتبـرع بـألف دینـار. أقتابهـا وأجالسـها بجیش العسره بماله، فبذل ثالث مئة بعیـر 

امـه هــ، فافتتحـت فـيِ أی٣الخالفة بعد وفـاة عمـر بـن الخطـاب سـنة وصارت إلیه 

أرمینیة والقوقاز وخرسان وكرمان وسجستان وأفریقیـه وقبـرس وأتـم جمـع القـرآن ، 

  ".ومسجد الرسول في المسجد الحرام  دوهو أول من زا

وقدم الخطبة في العیـد علـى الصـالة، وأمـر بـاآلذان األول یـوم الجمعـة، واتخـذ 

  ًا. حدیث ١٤٦ الشرطة، واتخذ دورًا للقضاء في المسجد وروى عن النبي 

نقـــم علیـــه النـــاس اختصاصـــه أقاربـــه مـــن بنـــي أمیـــة بالوالیـــات واألعمـــال، 

ـــه فـــامتنع.  فجاءتـــه الوفـــود مـــن الكوفـــة والبصـــرة ومصـــر فطلبـــوا منـــه عـــزل أقارب

نــه علــى أن یخلــع نفســه، فلــم یفعــل، فحاصــروه أربعــین و فحاصــروه فــي داره یراود

عیـد األضـحى وهـو صـبیحة علیه بعضـهم الجـدار فقتلـوه بالمدینـة.  ریومًا. وتسو 

رقیـة  یقرأ القرآن في بیته بالمدینة. ولقب بذي النورین ألنـه تـزوج بنتـي النبـي 

  .)٢(وأم كلثوم"

                                                        

  .٢١٤-٢٠، ص ٩) فتح الباري باب جمع القرآن، ج١(

  .٢١٠، ص ٤م، ح١٩٩٢) األعالم للزركشي، عبد السالم، دار العلم للمالیین، الطبعة العاشرة، ٢(



  ٤٥  

  
  

 اما  
 درا دواتمه ا   

  

  المبحث األول: 

  بیه وفائدته نتعریف حرف الت  )أ (

 اللغات الواردة في (أال، وأما)  )ب (

 مسألة بساطة وتركیب (أال، وأما)  )ج (

 التنبیه وآراء العلماء في مدخولهاكتابة ها   )د (

  المبحث الثاني: 

  خصائص (أال، وأما)  ) أ(

  داللتهما وموقعهما في الكالم  ) ب(

  

 



  ٤٦  

  ا اول
 و ف ا  

  
  بیه:نأوًال: تعریف حرف الت

  هنالك عدة تعریفات ذكرها العلماء في مصنفاتهم نذكر منها:

هو حرف جيء به في الكالم لتنبیه المخاطب على ما "حرف التنبیه:  -١

 .)١(تحدثه به"

 .)٢("هو حرف ینبه به المتكلم المخاطبحرف التنبیه: " -٢

هــــو حــــرف یصــــدر بــــه الجمــــل كلهــــا حتــــى ال یغفــــل بیــــه: "حــــرف التن -٣

 .)٣("المخاطب عن شيء مما یلقى المتكلم

  :فائدة حرف التنبیهثانیًا: 

 هـاف التنبیه فائدته التي ذكر و كل حرف من حر لأذكر سوفي هذه الجزئیة   

  العلماء في كتبهم: 

  أ/ فائدة حرف التنبیه "أال":

  .)٤(تحقیق لجملة دخل علیها -١

المعنویـــة فتوكیـــد مضـــمون الجملـــة إلفـــادة اإلثبـــات والتحقیـــق  أمـــا فائدتـــه -٢

 .)٥(فصار بمعنى "إن"

                                                        

زمخشري، قدم له ووضع حواشـیه وفهارسـه د. إمیـل بـدیع یعقـوب، دار الكتـب العلمیـة، المفصل لشرح  )١(

  بتصرف. ٤٢ص ، ٥ج

شرح كافیة ابن الحاجب، قدم له ووضع حواشییه وفهارسه د. إمیـل بـدیع یعقـوب، دار الكتـب العلمیـة،  )٢(

  بتصرف. ٧٩، ص ٣جم، ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩

صام على الجـامي: تـألیف إبـراهیم بـن محمـد بـن عربشـاه االسـفراجني عصـام ععلى الكافیه وال الجامیه )٣(

  .٢٠٦، ص ١الدین، ج

  .  ١١٥، ص ٨لزمخشري، جالمفصل ل، وشرح ٤٦٤شرح العصام على الكافیة ص  )٤(

شـرح الرضـي علـى كافیـة ابــن الحاجـب: شـرح وتحقیـق: الـدكتور عبــد العـال سـالم مكـرم، عـالم الكتــب،  )٥(

  .١٩٣، ص ٦م، ج٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الطبعة األولى 



  ٤٧  

 وفائدته اللفظیة كون الكالم بعده مبتدأ به. -٣

  ب/ فائدة حرف التنبیه "أما":

  وأما حرف التنبیه "أما" ففائدته مثل حرف التنبیه "أال" وهي: 

  .)١(تحقیق لجملة دخل علیها -١

ون الجملــة، وكأنهــا مركبــة مــن همــزة وفائدتــه المعنویــة: توكیــد مضــم -٢

إلنكـــار وحـــرف النهـــي، ونفـــي النفـــي إثبـــات، وركـــب الحرفـــان إلفـــادة ا

أي – )٢(ثبــــات والتحقیــــق فصــــارا بمعنــــى "إن" إال أنــــه غیــــر عامــــلإلا

 حرف التنبیه "أما".

 .)٣(وفائدته اللفظیة كون الكالم بعده مبتدأ به -٣

 تنبیه المخاطب. -٤

  فائدة حرف التنبیه "یا":

  ة حرف التنبیه "یا":وفائد

 تنبیه المخاطب، ویفهم ذلك من تسمیتها بهذا االسم حرف التنبیه "یا".  -١

ـــا" حـــرف  ـــأن ی ـــذین قـــالوا: "ب ـــبعض النحـــاة ال ـــًا ل "وعـــد ابـــن مالـــك موافق

  .)٤(تنبیه"

"وأمــــــا "یــــــا" فتنبیــــــه أال تراهــــــا فــــــي النــــــداء وفــــــي األمــــــر كأنــــــك تنبیــــــه 

 .)٥(المأمور"

                                                        

  .١١٥، ص ٨، وشرح المفصل للزمخشري، ج٤٦٤شرح العصام على الكافیة، ص  )١(

شـرح الرضـي علـى كافیـة ابــن الحاجـب، شـرح وتحقیـق: الـدكتور عبــد العـال سـالم مكـرم، عـالم الكتــب،  )٢(

  .١٩٣، ص ٦م، ج٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الطبعة األولى 

  .نفسه المرجع )٣(

  .٤٦٤، ص شرح العصام على الكافیة )٤(

الكتاب لسیبویه أبـي بشـر عمـرو بـن عثمـان بـن قنبـر، تحقیـق: وشـرح عبـد السـالم محمـد هـارون، دار  )٥(

  .٢٢٤، ص ٤الجیل بیروت، ج



  ٤٨  

لتأكیـد المـؤذن بـأن الخطـاب الـذي یتلـوه ا -یـا–وتفیـد قال الزمخشري: " -٢

 .)١("أو ترد للتنبیه داً جمعني به 

  فائدة حرف التنبیه "ها":

معنــى مدخولـه ال تــدخل فــي فــي تعقـل  ةفلـغتفیـد التنبیــه اتفاقـًا إلزالــة ال -١

األكثر إال على ضمیر رفع منفصل أو اسم إشارة، وقیل ال یـدخل إال 

صـــل بینهـــا ویـــبن اســـم اإلشـــارة علـــى اســـم اإلشـــارة إال أنـــه كثیـــرًا مـــا یف

 .)٢(بالضمیر

شــارة التــي ال یتعــین إلالمخاطــب عــن اتنبیــه المخاطــب حتــى ال یغفــل  -٢

 .)٣(إال بها نحو هذا وهاتا وهذان وهاتان وهؤالءها امعن

مخاطب ینبه بهـا علـى مـا یسـاق إلیـه مـن الكـالم ...فهـا منبهـه التنبیه  -٣

 .)٤(مؤكدة

فقـل أنت؟،  ینقریب، إذا قیل لك أتفید الت أيوها، مقصورة: للتقریب،  -٤

قلـت: إذا لـك أیـن فـالن؟ ذا، والمرأة تقـول: هـا أنـا ذه، فـإن قیـل  ها أنا

 .)٥(قریبًا: ها هو ذاكان 

القسـم وهـا التنبیـه قـد یقسـم بهـا فیقـال: ال هـا اهللا مـا فعلـت تفید تحقیق  -٥

 .)٦(أبدلت الهاء من الواوأي ال واهللا، 

                                                        

  .٢٥٩، ص ٢البرهان للسیوطي، تحقیق: محمد أبو الفضل، مكتبة دار التراث، القاهرة، ج )١(

  بتصرف. ٤٦٤، ص شرح العصام على الكافیة )٢(

صــام علــى الجــامي، تــألیف: إبــراهیم محمــد بــن عربشــاه االســفراجني عصــام عالجامیــه علــى الكافیــة وال )٣(

  .٢٠٦الدین، ج، ص 

لســـان العـــرب البـــن منظـــور: هـــو أبـــو الفضـــل جمـــال الـــدین محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور األفریقـــي  )٤(

  .٤٧٥، ص ١٥م، ج١٩٩١ -هـ ١٤١٠المصري، دار صادر بیروت، 

  .٤٧٥،٤٨٠، ص ١٥، جالمصدر نفسه )٥(

  .٤٧٩-٤٧٨، ص ١٥، جالمصدر نفسه )٦(

  

  



  ٤٩  

  

  أما":(ب) اللغات الواردة في "أال و 

  أوًال: اللغات الواردة في "أال":

الواردة في "أال" المفتوحة الالم، أي المخففة الالم تقطع، أي الهمزة الهمزة 

وهـذا یرجـع وهو أن ینطـق بهـا شـدیدة جافـة، وقـد ورد إبـدالها "هـاء" فتكـون "هـال" 

فـي حـرف عبـد اهللا وهـي قـراءة األعمـش: هـال وهـال: بقلـب فإلى اختالف اللغات 

بمعنــــى "أال تســـــجدون" علـــــى " تســـــجدون وعـــــن عبــــد اهللا: "هـــــالتین هـــــاًء. الهمــــز 

  .)١("هاء" وتخفیف الالمأي بقلب الهمزتین  ."الخطاب

والســلمي والحســن وحمیــد والكســائي وقــرأ ابــن عبــاس وأبــو جعفــر والزهــري 

"أال" بتخفیــف الم األلــف... وقــال الزمخشــري: وفـــي حــرف عبــد اهللا وهــي قـــراءة 

قلب الهمزتین هاء وعـن عبـد اهللا "هـال یسـجدون" بمعنـى "أال ش هال وهال بماألع

وذلـــك فـــي قولـــه  )٢("هـــال یســـجدون" یســـجدون" وقـــال ابـــن عطیـــة: وقـــرأ األعمـــش

  تعـــــــــــــــــــــــالى:                     

     )٣(.  

  

                                                        

عــن حقــائق غــوامض التنزیــل وعیــون األقاویــل فــي وجــوه التأویــل، تــألیف اإلمــام أبــي تفســیر الكشــاف  )١(

رتبــه وضــبطه وصــححه محمــد عبــد الســالم لزمخشــري، القاســم جــار اهللا محمــد بــن عمــر بــن محمــد ا

هـــ ١٤١٥بیضــون، دار الكتــب العلمیــة بیــروت لبنــان، الطبعــة األولــى، علــي شــاهین، منشــورات محمــد 

  .٣٥٠، ص ٣جم، ١٩٩٥ -

  تفسیر البحر المحیط، ألبي حبان، وبهامشه:  )٢(

  ان نفسه.یالبحر ألبي حمن  دتفسیر النهر الما  

لطبعــة، كتــاب الــدرر اللقــیط مــن البحــر المحــیط إلمــام تــاج الــدین الحنفــي النحــوي تلمیــذ أبــي حبــان، او   

  .٦٨، ص ٧م، دار الفكر، ج١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣

  .)٢٥(سورة النمل، اآلیة  )٣(

  

  



  ٥٠  

  ئدة:فا

شــــهد ستعــــن اللغــــة الــــواردة فــــي "أال" یــــرى أن یوبعــــد أن تحــــدث الباحــــث 

علــى أن "أال" حــرف تنبیــه بــبعض أقــوال العلمــاء الــواردة فــي مصــنفاتهم وكتــبهم 

  :فإلیك سرد أقوالهم وأرائهمواستفتاح، 

  أال بفـــــــــــــــــــتح همـــــــــــــــــــزة وخففـــــــــــــــــــت
  

  ال لهـــــــــــــا خمـــــــــــــس معـــــــــــــان ثبتـــــــــــــت  ***
  

ــــــل فــــــي االبتــــــدا   أحــــــدها التنبیــــــه ق
  

ـــــــــــداوهـــــــــــي   *** ـــــــــــین أب ـــــــــــل الجملت   )١(قبی
  

  : وسأذكر منها وجهاً  ": بفتح همزة والتخفیف على خمسة أوجهأال"

تحقیق ما بعدها، وتدخل على الجملتین، أي أن تكون للتنبیه، فتدل على أحدها: 

   االســــمیة والفعلیــــة نحــــو قولــــه تعــــالى:        )٢( ،    

          )ویقــــــول المعربــــــون فیهــــــا: حــــــرف اســــــتفتاح،  .)٣

  .)٥(معناها" )٤(فیبینون مكانها ویهملون

 وهي االستفتاحیة فتـدخل علـى الجملتـین، نحـو:"تأتي "أال" لمجرد التنبیه، 

                  )٦(،     

          )٨()٧(.  

                                                        

) مغنى اللبیب عن كتـب األعاریـب : لإلمـام جمـال الـدین عبـد اهللا بـن یوسـف بـن أحمـد بـن هشـام، تحقیـق: أ.د ١(

ر، دار السـالم صالح عبد العزیز على السید، أستاذ اللغویات في كلیـة اللغـة العربیـة بالمقصـورة جامعـة األزهـ

  .٩٥، ص ١م، ج٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، الطبعة األولى، 

  .)١٣() سورة البقرة، اآلیة ٢(

  .)٨() سورة هود، اآلیة ٣(

) أي یبینون موضعها حیث تدخل على الجملتین، ولكنهم ال یوضحون معناها الـذي وضـعت لـه وهـو التنبیـه ال ٤(

  ود في حرف النداء والتخصیص ونحوهما.استفتاح؛ ألنه موج

  .٩٥، ص ١، جالمرجع نفسه) ٥(

  . )٦٢() سورة یونس، اآلیة ٦(

  .)٨() سورة هود، اآلیة ٧(

) شـرح األشـموني علـى ألفیـة ابـن مالـك: قـدم لـه ووضـع هوامشـه وفهارسـه: حسـن حمـد، إشـراف الـدكتور: إمیـل ٨(

  .٣٤٥-٣٤٤، ص ١م، ج١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى،



  ٥١  

، و"أال إن "أال زیـد قـائموأما "أال" فحرف معناه التنبیه أیضًا، نحـو قولـك: "

  .زیدًا قائم"

   قال تعـالى:                     )١(. 

ولـذلك رة عـن معناهـا األول إلـى التنبیـه غیـلهمزة و"ال" النافیـة، موهي مركبة من ا

  .)٢(جاز أن تلیها "ال" النافیة"

  تشهد بقول الشاعر:أسوس

ــــــــــــــــن َأَحــــــــــــــــٌد َعَلینــــــــــــــــا   َأال ال َیجَهَل
  

  )٣(َفَنجَهــــــــَل َفــــــــوَق َجهــــــــِل الجاِهلینــــــــا  ***
  

  .)٤(نبیهلتأال: أداة تبتدأ بها الجملة ل

ون للتنبیــه، فتفیــد تحقیــق مــا بعــدها. ألنهــا أال: بفــتح الهمــزة والتخفیــف تكــ

وهمــزة االســتفهام إذا دخلــت علــى النفــي أفــادت التحقیــق مركبــة مــن الهمــزة و"ال" 

    مثــــل:           )ــــون حــــرف  .)٥ ویســــمیها النحوی

  .)٦(استفتاح وتدخل على الجملتین االسمیة والفعلیة"

ال یصدر بها الجمل كلها حتى ال یغفل المخاطـب عـن شـيء ممـا یلقـى "أ

  .)٧(المتكلم ولهذا سمیت حرف تنبیه"

  .)٨("اعلم أن "أال" حرف استفتاح یبتدأ به الكالم"

                                                        

  . )٦٢() سورة یونس، اآلیة ١(

) شرح المفصل للزمخشري، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: الدكتور أمیل بدیع یعقوب، منشورات محمد علـى ٢(

  .٤٤-٤٣، ص ٥م، ج٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢بیضاوي، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى، 

  .١١٦اهللا الحسین القزویني، المكتبة التوفیقة، ص شرح المعلقات السبع ألبي عبد ) ٣(

  .٢٣م، ص ٢٠٠٥ -هـ ١٤٠٦) المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، الطبعة الرابعة، ٤(

  .)٤٠() سورة القیامة، اآلیة ٥(

) تــدریبات نحویــة ولغویــة فــي خــالل النصــوص القرآنیــة واألدبیــة، الــدكتور عبــد العــال ســالم مكــرم، عــالم الكتــب ٦(

  .٤٣١، ص ٢م، ج٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢بعة الثانیة، الط

) الجامیـه علـى الكافیـه والعصـام علـى الجـامي، تـألیف إبـراهیم بـن محمـد بـن عربشـاه السـافراجني عصـام الـدین، ٧(

  بتصرف. ٢٠٦، ص ١ج

  .٤٢١، ص ٤م،  ج١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨) شرح الرضي على الكافیة: تصحیح وتعلیق یوسف حسن عمر، ٨(



  ٥٢  

أال: حرف یفتتح به الكالم، تقـول: أال إن زیـدًا خـارج، كمـا تقـول اعلـم أن 

ي قـال: أال تكـون تنبیهـا ثعلـب عـن سـلمة عـن الفـراء عـن الكسـائعن زیدًا خارج. 

خبار...، وأال حرف استفتاح واستفهام وتنبیه نحو إویكون بعدها أمر أو نهي أو 

  قول اهللا عز وجل:             )١(.  

  وقولــه تعــالى:        )وقــال الفارســي: فــإذا دخلــت  .)٢

  تنبیه خلصت لالستفتاح كقوله: على حرف -أال–

  )٣(علــى البلــى فخلصــت يأال یــا ســلمى یــا دار مــ
  

  .)٤("أال" ههنا لالستفتاح وخص التنبیه بیا"

  وقد تخرج أال عن التنبیه إلى: فائدة:

  العرض: / ١

  نحو قوله تعالى: بالفعل  لین، ویختصبومعناه طلب الشيء    

        )زل عنــدنا فتحــدث، وٕان ولیهــا اســم فعلــي نــنحــو: أال تو  .)٦()٥

  :)٨(، كقول الشاعر)٧(إضمار فعل

                                                        

  .)١٥١(اآلیة ) سورة الصافات، ١(

  .)١٣() سورة البقرة، اآلیة ٢(

ورد هـذا الجـزء مـن بیــت الشـعر فـي لســان العـرب البـن منظـور، دار صــادر بیـروت، الطبعـة األولــى،  )٣(

    .٤٣٤، ص ١٥م، ج١٩٩٠ -هـ ١٤١٠

  .٤٣٤، ص ١٥، جالمصدر نفسه) ٤(

  .)٢٢() سورة النور، اآلیة ٥(

تاذ: طـــاهر یوســـف الخطیـــب، مجـــاز فـــي اللغـــة العربیـــة ) المعجـــم المفصـــل فـــي اإلعـــراب: تـــألیف األســـ٦(

 -وآدابهــا مرجعــة الــدكتور إمیــل یعقــوب، منشــورات محمــد علــي بیضــاوي، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت

  .  ٥٩م، ص ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١لبنان، الطبعة الثانیة، 

ن قبـــاوة، ) الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني: الحســن بــن قاســم المــرادي، تحقیــق: الــدكتور فخــر الــدی٧(

  .٣٨٢ص م، ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، األستاذ محمد ندیم فاضل، 

) عمرو بن فعاس: شرح شواهد المغنى للسیوطي، ذیل بتصمیمات الشـیخ محمـد محمـد األمـین التالمیـد ٨(

  .٢١٤التركزي الشنقیطي، لجنة التراث العربي، ص 



  ٥٣  

  أال رجـــــــــــــــــال جـــــــــــــــــزاه اهللا خیـــــــــــــــــراً 
  

  یــــــــــــــدل علــــــــــــــى مصــــــــــــــحلة تبیــــــــــــــت  ***
  

  التقدیر: أال تروني رجًال.

فقــال الخلیــل وســیبویه "أال" للعــرض والفعــل مقــدر، أي أال ترونــي رجــًال. وقــال 

اســـمها، ونـــون مضـــطرًا وقـــال بعضـــهم: "أال" لالســـتفتاح،  یـــونس: "أال" للتمنـــي ورجـــالً 

  .)١(لرجلورجًال منصوب بمضمر یفسره جذى، وبدل على روایة النصب صفة 

  :حضیض/ الت٢

ومعنــاه طلــب الشــيء بحــث ویخــتص بالــدخول علــى الجملــة الفعلیــة نحــو 

  قوله تعالى:               )٣()٢(.  

  / التمني:٣

 داروتخـــــتص بالـــــدخول علـــــى الجملـــــة االســـــمیة نحـــــو: "أال رجـــــل فـــــي الـــــ

  .)٤(ستقبلنا"یف

  / وتكون مركبة من كلمتین:٤

قـــد تكـــون كلمتـــین: أحـــدهما همـــزة االســـتفهام واألخـــرى "ال"  "أالواعلـــم أن "

  النافیة. فال تعد حینئذ حرفًا واحدًا، بل حرفین.

  وذلك في ثالثة مواضع:

بهـــا مجـــرد االســـتفهام عـــن النفـــي، نحـــو: أال رجـــل فـــي  دصـــاألول: أن یق

  : )٥(الدار. ومنه قول الشاعر

                                                        

  .٢١٤، ص نفسه المرجع )١(

  .)١٣(توبة، اآلیة ) سورة ال٢(

، ص ٢) البرهـان فــي علـوم القــرآن للســیوطي: تحقیـق: محمــد أبـو الفضــل إبــراهیم، مكتبـة دار التــراث القــاهرة، ج٣(

١٥٩.  

) المعجم المفصل في اإلعراب: تألیف: األستاذ طاهر یوسف الخطیب مجاز في اللغة العربیة وآدابهـا، مراجعـة ٤(

  .٥٨م، ص ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١لمیة، الطبعة الثالثة، الدكتور إمیل یعقوب ، دار الكتب الع

ذیـــل بتصـــمیمات ، ورد فـــي شـــواهد المغنـــي، تـــألیف اإلمـــام جـــالل الـــدین الســـیوطي، قـــیس بـــن الملـــوح) البیـــت ل٥(

. لجنـــة التـــراث ٢١٣-٢١٠وتعلقیـــات العالمـــة الشـــییخ محمـــد محمـــود بـــن التالمیـــد التركـــزي الشـــنقیطي، ص 

  العربي.



  ٥٤  

  َأم َلهــــا َجَلــــدٌ  ســــلمىلَأال ِاصــــِطباَر 
  

  ِإذًا ُأالقــــــــــي الَّــــــــــذي القــــــــــاُه َأمثــــــــــالي  ***
  

  :)١(الثاني: أن یقصد بها التوبیخ واإلنكار، كقول حسان

ـــــــــــةٍ َأال ِطعـــــــــــاٌن    َأال ُفرســـــــــــاُن عاِدَی

  

ــــــــــــــــِإال  ***   ُؤُكم َحــــــــــــــــوَل الَتنــــــــــــــــانیرِ  ُتَجشُّ

  

  :)٢(الثالث: أن یقصد بها التمني، كقول الشاعر

  أال عمــــر ولــــي مســــتطاع رجوعـــــه
  

  بــــــــــد الغفــــــــــالن تــــــــــتأفیــــــــــرأب مــــــــــا   ***
  

فـــ"أال" فــي المواضــع الثالثــة مركبــة، بغیــر إشــكال، و"ال" باقیــة علىحكمهــا 

  .)٣( اعلموذلك واضح واهللالذي لها، قبل دخول الهمزة. ولذلك بني االسم معها. 

  في "أما": ةثانیًا: اللغات الوارد

المخففة المیم والمفتوحة تحقق همزتها وقـد ورد فـي مصـنفات بعـض "أما" 

  العلماء أن همزتها تبدل هاء وعینًا، وٕالیك أقوال بعض هؤالء العلماء:

                                                        

ـــه ورد فـــي المعجـــم المفصـــل فـــي اإلعـــراب، ص  البیـــت لحســـان بـــن ثابـــت )١( ، وشـــرح ٥٨رضـــي اهللا عن

اللغــة" طعــان: مصــدر طــاعن، وفرســان: ، ٣٨٤، وفــي الجنــى الــداني، ص ٢١٢شــواهد المغنــي، ص 

مــن العــدو، أو العــدوان، وبالمعجمــة: مــن الغــدو ضــد الــرواح.  بــالعین  المهملــةجمــع فــارس، وعادیــة: 

ـــالجیم مـــن الجشـــاء: تـــنفس ال ـــة مـــن االحتســـاء. والمعنـــى أال طعـــان تجشـــؤكم: ب مهـــرة. وبالحـــاء المهمل

  عندكم وال فرسان فیكم تعدو على أعدائهم، أي لستم بأهل حرب، وٕانما أنتم أهل أكل وشرب.

    اإلعراب:  

"أال": الهمــزة حـــرف تـــوبیخ وٕانكــار، و"ال" النافیـــة للجـــنس حــرف مبنـــي علـــى الســكون ال محـــل لـــه مـــن 

  اإلعراب.

  مبني على الفتح في محل نصب. وخبر "ال" محذوف."طعان": اسم "ال" 

  .٣٨٤یسم قائله وفي الجني الداني، ص  البیت ورد في شرح شواهد المغنى، لم )٢(

ل نقــو وأصــلحته، أثــأت: بتــاء مثلثــة بعــدها همــزة: أفســدت/ م شــعبتهاللغــة: رأب: یقــال: رأبــت اإلنــاء إذا   

  ى بالفتح: فسد.یثأبالكسر،  ثأىبالهمزة من 

  اب:اإلعر   

ـــة اســـمیة قـــدم خبرهـــا، وهـــي  "أال"   ـــي: صـــفته. ومســـتطاع رجوعـــه: جمل للتمنـــي. عمـــر: اســـم "أال". وول

  .صفة، فحملها النصب

  .  ٣٨٤، ص ، للمالقيالجنى الداني )٣(



  ٥٥  

"وقـــد تبـــدل همـــزة "أمـــا" هـــاء أو عینـــًا، فیقـــال: همـــا واهللا، وعمـــا واهللا. وقـــد 

  .)١(ي األحوال الثالثة، فیقال أم واهللا، وهم اهللا، وعم واهللا"تحذف ألفها ف

ویحـــذفون األلـــف عـــن "أمـــا" فیقولـــون: "أم واهللا"، وفـــي كـــالم هجـــرس بـــن 

في وذریـه، ورمحـي ونصـلیه، وفرسـي وأذنیـه، ال یـدع الرجـل قاتـل یكلیب: "أم وس

"وهــم أبیــه وهــو ینظــر إلیــه"، ویبــدل بعضــهم عــن همزتــه هــاء، فیقــول: "همــا واهللا" 

  .)٢(واهللا" و"عم واهللا"

  أمــــــــــــــا بفــــــــــــــتح همــــــــــــــزة وخففــــــــــــــت
  

  مــــــیم لهــــــا قســــــمان عنــــــد مــــــن ثبــــــت  ***
  

  أحـــــــداهما اســـــــتفهام حیـــــــث نزلـــــــت
  

ــــــــــــل إال همزتهــــــــــــا قــــــــــــد أبــــــــــــدلت  ***   مث
  

  هــــــاء وعینـــــــًا مــــــع حـــــــذف األلـــــــف
  

ـــــــــي  ***   أم ال وحـــــــــذفها مـــــــــع الهمـــــــــز یف
  

  وكثـــــرت قبـــــل الیمـــــین فـــــي المثـــــال
  

  هــــــو أمـــــــا والـــــــذي أبكــــــى مـــــــا یقـــــــال  ***
  

ـــــــــ   رت مـــــــــن بعـــــــــدها إذا أتـــــــــتوكث
  

  )٣(لفظـــــــــــة أن فــــــــــــاثبتن مــــــــــــا ثبــــــــــــت  ***
  

أبـدلت هــاء وعینــًا قــد ابـن هشــام إلـى أن همــزة "أمـا"  شــارأففـي هــذا الـنظم 

  وكذلك أشار إلى حذف ألفها والشاهد قوله:

  أمــــــــــــــا بفــــــــــــــتح همــــــــــــــزة وخففــــــــــــــت
  

  مــــــیم لهــــــا قســــــمان عنــــــد مــــــن ثبــــــت  ***
  

  أحـــــــداهما اســـــــتفهام حیـــــــث نزلـــــــت
  

ــــــــــــل إال همزتهــــــــــــا قــــــــــــد  ***   أبــــــــــــدلت مث
  

  هــــــاء وعینـــــــًا مــــــع حـــــــذف األلـــــــف
  

  )٤(أم ال وحـــــــــذفها مـــــــــع الهمـــــــــز یفـــــــــي  ***

  

                                                        

) الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي، تحقیـق الـدكتور فخـر الـدین قبـاوة، األسـتاذ محمـد ١(

  .٣٩٠شورات دار اآلفاق الجدیدة، بیروت، ص ندیم فاضل، من

) شرح المفصل للزمخشري، تألیف موفق الدین أبـي البقـاء  یعـیش بـن علـي بـن یعـیش الموصـلي، المتـوفى سـنة ٢(

هـــ، قــدم لــه ووضــع هوامشــه وفهارســه الــدكتور إمیــل بــدیع یعقــوب، دار الكتــب العلمیــة بیــروت، لبنــان، ٦٤٢

  . ٤٦، ص ٥ج م،٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الطبعة األولى، 

) مغنى اللبیب عن كتب األعاریب: لإلمـام جمـال الـدین عبـد اهللا بـن یوسـف بـن أحمـد بـن هشـام، المتـوفى سـنة ٣(

هـــ، تحقیــق: أ.د صــالح عبــد العزیــز علــي الســید، أســتاذ اللغویــات فــي كلیــة اللغــة العربیــة بالمنصــورة ، ٧٦١

، ١م، ج٢٠٠٤ -هـــ ١٤٢٤رجمــة الطبعــة األولــى، جامعــة األزهــر، دار الســالم للطباعــة والنشــر والتوزیــع والت

  .٧٧ص 

  .٧٧، ص١بن یوسف بن أحمد بن هشام، ج ) مغنى اللبیب عن كتب األعاریب: لإلمام جمال الدین عبد اهللا٤(



  ٥٦  

  بالفتح والتخفیف على وجهین:"أما" 

وتكثـر قبـل القسـم، ... ، )٢(بمنزلـة أال )١(أن تكون حرف استفتاحأحدهما: 

وقــد تبــدل همزتهــا هــاء أو عینــًا قبــل القســم، وكالهمــا مــع ثبــوت األلــف وحــذفها، 

و هـم واهللا أو تحـذف األلـف مـع تـرك اإلبـدال، فتقـول: أمـا إن أفیقال: هما وعمـا 

    زید قائم كما بعد أال نحو:    )٤)(٣(.  

وتدخل... و"أما" كثیرًا على القسم وقد تبدل همـزة "أمـا" هـاًء وعینـًا، نحـو: 

  .)٥(هما، وعما، وقد تحذف ألفها في األحوال الثالث، نحو: أم، وهم، وعم"

علـى الحقیقـة دون المجـاز، نحـو  و"أما" حرف تحقیق وفسر التحقیـق بأنـه

أال إن زیـدًا قـائم كمـا یقـال اعلـم إن زیــدًا قـائم فجعـل اعلـم للتنبیـه وذا یقتضــي أن 

تكون الجملة مفعـول اعلـم، ویكـون المقصـود باإلفـادة الخبـر وأن یجعـل "إن" بعـد 

بقلــب الهمـــزة هــاًء وعینـــًا ویحـــذف  أعلــم مكســـورة الهمــزة كمـــا بعــد أال، وقـــد تغیـــر

  .)٦(في األحوال الثالث، أي تصیر، عم وهم"األلف 

  تعلیق على حذف ألف "أما":

، "أم واهللا ألفعلــنقــال الزمخشــري: حكــى محمــد بــن الحســن عــن العــرب: "

یریدون: أما واهللا، فحـذفوا األلـف تخفیـًا. وذلـك شـاذ قیاسـًا واسـتعماًال، أمـا شـذوذه 

  ما أقله، وأما القیاس فمن وجهین:في االستعمال، ف

                                                        

  ) یبتدأ بها الكالم، وتفید تنبیه المخاطب لما یلقى إلي بعدها.١(

  ) في إفادة التنبیه.٢(

  .)٦٢() سورة یونس، اآلیة ٣(

، ١غنى اللبیب عن كتـب األعاریـب: لإلمـام جمـال الـدین عبـد اهللا بـن یوسـف بـن أحمـد بـن هشـام، ج) م٤(

  .  ٧٧ص 

، ص ٤م، ج١٩٧٨ -هــــ ١٣٩٨) شــرح الرضــي علـــى الكافیــة، تصـــحیح وتعلیــق یوســف حســـن عمــر، ٥(

٤٢١.  

  بتصرف. ٤٦٤) شرح العصام على الكافیه، ص ٦(



  ٥٧  

   أ/ احدهما: أن األلف الخفیفـة غیـر مسـتثقلة، أال تـرى مـن قـال: 

   )١(،      )اء تخفیفًا في الوقف لم یحذف یتحذف ال .)٢

  األلـــــــــف فـــــــــي قولـــــــــه تعـــــــــالى:     *      )٣(. 

  .لخفتها

ذف في األلف بعید جدًا؛ ألنه نوع من التصرف حجه الثاني: أن الو لاب/ 

واألمــر اآلخــر أن  -أي جامــدة–والحــروف ال تصــرف لهــا لعــدم اشــتقاقها 

نائبـــة عــن األفعـــال دالــة علـــى معانیهـــا،  هــذه الحـــروف وضــعت اختصـــاراً 

غنـت عـن النفـي. فلـو فهمزة االسـتفهام أغنـت عـن "اسـتفهم" و"مـا" النافیـة أ

ـــك اقتصـــرت هـــذه الحـــروف وحـــذفت منهـــا شـــیئًا  اختصـــارًا لمختصـــر، وذل

بعد الحذف فیها، ووجـب إقرارهـا علـى مـا هـي علیـه لعـدم إجحاف، فلذلك 

  .الداللة على المحذوف

بقـــاء الفتحــة قبلهــا داللـــة علــى األلـــف  -أي الحــذف–والــذي حســنه قلـــیًال 

نت المیم ساكنة، نحو: "أم" في العطف، لو لم یكن ثمة حذف، لكا إذالمحذوفة، 

و"هل" و"وبل". فیراء هذا المحذوف مع ما فـي حـذفها مـن التخفیـف، فـإن األلـف 

أخـف مــن وجودهـا ویـدل علـى هــذا فـال غـرو فــي كـون حـذفها وٕان كانـت خفیفـة، 

القسـم مـن بعـدها مـن الداللـة علیهـا إذ كانـا وجود القسم بعـدها مـن الداللـة علیهـا 

ًا، وقد جمل أبو الفتح بن حني قولـه تعـالى فـي قـراءة علـي وزیـد: كثیر یتصاحبان 

               )ـــــى أن المـــــراد: ال تصـــــیبن، علـــــى  .)٤ عل

ـــه تعـــالى:    قـــراءة الجماعـــة، ومـــن ذلـــك قول    )ـــاء فـــي أ .)٥ حـــد بفـــتح الت

                                                        

  .)٦٤(سورة الكهف، اآلیة  )١(

  .)٤(اآلیة  سورة الفجر، )٢(

  .)٢-١(سورة اللیل، اآلیتان  )٣(

  .)٢٥(سورة األنفال، اآلیة  )٤(

  .)٤(سورة یوسف، اآلیة  )٥(



  ٥٨  

  الوجهین أن یكون المراد:     . الفتحة یت قباأللف، ثم حذفت تخفیفًا، وب

  . )١(داللة على األلف المحذوفة وذلك قلیل

جساس بن مرة  أختوأما الحكایة عن هجرس بن كلیب فإنه كانت جلیلة 

فقتـل أخوهــا زوجهـا، وهــي حبلـى بهجــرس بـن كیلــب فلمـا شــب قــال تحـت كلیــب، 

  :)الطویل(من 

ــا بالــذي   أصــاب أبــي خــالي ومــا أن
  

  )٢(ووالــــديأمیــــل أمــــري بــــین خــــالي   ***
  

  وأورث جســــــاس بــــــن مــــــرة غصــــــة
  

  

ـــارد  ***   )٣(إذا مـــا اعترتنـــي حرهـــا غیـــر ب
  

  ثم قال من (البسیط):

  یـــــــــــا للرجـــــــــــال لقلـــــــــــب مالـــــــــــه آس
  

  )٤(عنـــد جســـاس ريأثـــكیـــف القـــراء و   ***
  

ورمحي ونصلیه، وفرسـي وأذنیـه، ال یـدع الرجـل ، ذرئهثم قال: أم سیفي و 

  إلیه، ثم طعنه، فتقله، وقال من (الوافر):قاتل أبیه، وهو ینظر 

  أبـــــــــي كلیبـــــــــا ثـــــــــأرتألـــــــــم ترنـــــــــي 
  

ــــــــدخول  ***   )٥(وقــــــــد یرجــــــــى المرشــــــــح لل
  

  غســلت العــار عــن جشــم بــن بكــر
  

  )٦(ن مــــــــرة ذي التبــــــــولبــــــــســــــــاس جب  ***
  

ــــــــــــه بكــــــــــــراً جــــــــــــدعت    وأهــــــــــــل بقتل
   

  )٧(لعمـــــــــــــر اهللا للجـــــــــــــدع األصـــــــــــــیل  ***
  

  

  
                                                        

-٤٦، ص٥م، ج٢٠٠١ -هــ ١٤٢٢شرح المفصـل للزمخشـري، دار الكتـب العلمیـة، الطبعـة األولـى،  )١(

٤٧.  

  .٤٧، ص ٥بیت الشعر لهجرس بن كلیب، وردت في المفصل شرح الزمخشري، ج )٢(

  .٤٧، ص ٥، جنفسه المرجع )٣(

  .٤٧، ص ٥، جنفسه المرجع )٤(

  .٤٧، ص ٥، جنفسه المرجع )٥(

  .٤٧، ص ٥، جنفسه المرجع )٦(

  .٤٧،ص  ٥، جنفسه المرجع )٧(

  

  



  ٥٩  

  فائدة:

كتب العلماء ومصنفاتهم على  واألدلة منأن یورد النصوص یرى الباحث 

  أن "أما".

  :أقوالهم حرف استفتاح وتنبیه للزوم الفائدة، فها هي

  .)١("أما": تكون حرف استفتاح، مثل أال نحو: أما واهللا ما فعلت هذا"

والمشـــــهور أنـــــه حـــــرف  همأمـــــا مــــذهب بعضـــــ: أي–"جعلــــه حـــــرف تنبیـــــه 

  .)٢(استفتاح، أي حرف ابتداء یبتدأ به الكالم"

  .)٣(ف استفتاح یبتدا به الكالم""أما حر 

یغفل المخاطب عـن شـيء ممـا یلقـى ال "أما یصدر بها الجمل كلها حتى 

  .)٤(المتكلم"

ن حـرف اسـتفتاح كــ"أال" ویكثـر و "أما": تكون حرف تنبیه، ویسـمیها النحویـ

  .)٥(وقوع "أما" االستفتاحیة قبل القسم"

القسم، نحو: أما واهللا أن یكون حرف استفتاح مثل "أال. ویكثر قبل "أما": 

  .)٦(لقد كان كذا وكذا"

  

                                                        

  .٢٥م، ص ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، ط الرابعة،  )١(

  بتصرف. ٤٦٤شرح العصام على الكافیه، ص )٢(

، ٤م، ج١٩٧٨ -هــ ١٣٩٨لرضـي علـى الكافیـه، تصـحیح وتعلیـق: یوسـف حسـن عمـر، طبعـة شرح ا )٣(

  .٤٢١ص 

الجامیـــه علـــى الكافیـــه والعصـــام علـــى الجـــامي، تـــألیف: إبـــراهیم بـــن محمـــد بـــن عربشـــاه االســـفراجني،  )٤(

  .٢٠٦عصام الدین، الجزء األول، ص 

، د. عبـد العـال سـالم مكـرم، عـالم الكتـب، تدریبات نحویة ولغویة في خالل النصوص القرآنیـة واألدیبـة )٥(

  .٤٣٨، ص ٢م، ج٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الطبعة الثانیة، 

  .٣٩٠مرادي، ص الالجنى الداني،  )٦(

  

  



  ٦٠  

  فائدة:

  "أما" من معنى التنبیه إلى: وقد تخرج 

  أ/ العرض، وتختص بالفعل المضارع.

  وقیــــــــــــــل للعــــــــــــــرض وبالمضــــــــــــــارع
  

  تخـــــــــــــتص مطلقــــــــــــــا بـــــــــــــال منــــــــــــــازع  ***
  

  یـــــــــــــرر وقـــــــــــــد یقـــــــــــــال الهمـــــــــــــز للتق
  

  

  ومــــــــــــا للنفــــــــــــي فــــــــــــارعین تحریــــــــــــري  ***
  

ــــــــــــد حــــــــــــذفت   وربمــــــــــــا همزتهــــــــــــا ق
  

  )١(مـــــا تـــــرى ببیـــــت قـــــد وفــــــتكمـــــا ب  ***
  

معنـى ثالثـًا، وهـو أن تكـون حـرف عـرض بمنزلـة "أال" "وزاد المالقي لـ"أما" 

  .)٢(فتختص بالفعل، نحو: "أما تقوم"، "وأما تقعد"

  .)٣("أما: تكون ...وحرف عرض، مثل: أما تأكل معنا؟"

فهـــي تفیـــد التوكیـــد  ب/ وتـــأتي بمعنـــى "حـــق"، نحـــو: "أمـــا إنـــك منتصـــر".

  .)٤(بمعنى "شيء" والتنبیه

"أما إنك ذاهب" الكسر على أنها حرف "أن تكون بمعنى"حقا" روى سیبویه في 

، ففتح بعـدها، كمـا فـتح بعـد "حقـا" "اـ"أال"، والفتح على جعل "أما" بمعنى "حقكاستفتاح 

  .)٥(ألنها مؤولة بمصدر مبتدأ، و"حقا" مصدر واقع ظرفًا مخبر به ومنه

  في:تعقیب على اللغات الواردة 

  "أال وأما"

  والعین.تعاقبت فیها الهمزة والتي  ما"أهذه اللغات الواردة في "أال" و"

 لتقاربهماناتج عن إبدال الهمزة عینا، والعین الهمزة بین أن التعاقب وأظن 

  .في المخرج

  
                                                        

  .٧٨-٧٧، ص ١نى اللبیب عن كتب األعاریب، دار السالم، الطبعة األولى، جغم) ١(

  .٧٨، ص ١، جنفسه المرجع )٢(

  .٢٥المعجم الوسیط، ص ) ٣(

  .٧٠فصل في اإلعراب، ص المعجم الم) ٤(

  الجنى الداني في حروف المعاني.) ٥(

  



  ٦١  

والعـین حرفـان مجهـوران؛ "فـاأللف  وذكر ابن كیسان فـي ألقـاب الحـروف:

س الـنفس أن یجـري حبإلى انقضاء حروفه، و  ومعنى المجهور أنه لزوم موضعه

  .)١("رهغیمعه، فصار مجهورًا، ألنه لم یخالطه شيء ی

"أمـــا مخـــرج الهمـــزة المخففـــة فهـــو المزمـــار نفســـه، إذ عنـــد النطـــق بـــالهمزة 

تامًا فال یسمح بمـرور الهـواء إلـى الحلـق، ثـم تنفـرج تنطبق فتحة المزمار انطباقًا 

  ".ه بالهمزةعن رنعبهو ما  يار نفجإسمع صوت یفجأة ففتحة المزمار 

ـــالمهموس، ألن فتحـــة  فـــالهمزة إذن صـــوت شـــدید، ال هـــو بـــالمجهور وال ب

هــا مغلقــة إغالقــًا تامــًا، فــال تســمع لهــذا ذبذبــة الــوترین الصــوتین، وال عمالمزمــار 

تنفــرج فتحـــة المزمــاز ذلــك اإلنفـــراج إال حــین یســمح للهــواء بــالمرور إلـــى الحلــق 

  .)٢(ن الهمزة"عالفجائي الذي ینتج 

خرجهـا مــن الحلـق، وهـو فـي موضــع تـال للحنجـرة، ویحــدث فموأمـا العـین 

صــوت العــین عنــدما یضــیق المجــرى الهــوائي فــي الفــراغ الحلقــي بحیــث یحــدث 

صوت حلقـي  -إذن –وتذبذب األوتار الصوتیة، فالعین مرور الهواء احتكاكًاَ◌، 

  .)٣(احتكاكي مجهور"

لق. فعنـد النطـق بـه ینـدفع الهـواء والعین صوت مجهور مخرجه وسط الح

مارًا بالحنجرة فیحرك الوتر بین الصوتین حتى إذا وصل إلى وسط الحلق ضاق 

المجـرى، ولكـن ضــیق مجـراه عنــد مخرجـه أقــل مـن ضــیقه مـع الغــین، ممـا جعــل 

  .)٤(العین أقل رخاوة من الغین"

ونسبة لقـرب مخرجیهمـا، ثـم حـدوث كـل منهمـا بانسـداد فـي عمـق الجهـاز 

وتي انســدادًا قویــًا، یحــبس الهــواء مــع الهمــزة، وانســدادًا فــي أجــزاء رخــوة ال الصــ

ة فـي الجهـر ولمشـابهة ز الهواء مع العین، والشتراك العین مع الهمحبس طیع تتس

                                                        

  بتصرف. ٢٥، ص ١لسان العرب البن منظور، ج) ١(

  .٧٨م، ص ١٩٩٩األصوات اللغویة الدكتور إبراهیم أنیس، مطبعة محمد عبد الكریم حسان، ط  )٢(

  .١٢٣علم اللغة العام "األصوات"، الدكتور كمال حمد بشر، ص  )٣(

  .٧٧اللغویة، الدكتور إبراهیم أنیس، ص  األصوات )٤(



  ٦٢  

العین لصوت الهمزة في القوة والشتراكهما وتماثلهما في كثیر من صفات صوت 

  ... وقع اإلبدال بینهما.

  :اء على ذلكالعلمبعض أقوال  أذكروس

اعلم أن الهمزة حرف مجهور، وهو في الكالم على ثالث أضرب أصـل، 

    .)١(وبدل، وزائد"

"أن الهمـــزة مـــن األصـــوات الشـــدیدة إن لـــم تكـــن أشـــدها. وأن أهـــل البادیـــة 

فـي هـذا التحقیــق ویـراد أن تكـون أوضـح فــي  یبـالغیحققونهـا فـي لهجـاتهم. فحــین 

قیــة القریبــة منهــا مخرجــًا وصــفة وأقــرب األصــوات الحل أحــدالســمع، یســتبدل بهــا 

أصوات مجهور، وهو أقرب ألن "العین" صوت أصوات الحلق إلیها هو "العین"؛ 

  .)٢("جهورة للهمزة مخرجاً مالحلق ال

ة" وهــي عنعنــصــوتیة ســموها "الس وعــیالن ظــاهرة یتمــیم وقــلنســب القــدماء 

  .)٣(الهمزة المبدوء بها "عینا" قلب

اء وعینـًا فـأصًال وبدًال، فإذا كان أصـًال وقـع حرف مجهور یكون والعین: 

  .)٤(عرف، والعین نحو شعر وشعر، والالم نحو صنع وصنعنحو  ءاففالوالمًا. 

الهـــاء: حــــرف هجـــاء، وهــــو حـــرف مهمــــوس یكـــون أصــــًال وبـــدًال وزائــــدًا، 

  ، وفهر وشبه، ویبدل من خمسة أحرف وهي:ندفاألصل نحو ه

  .)٥( الهمزة واأللف..."

  .)١("ءالهاء عن الهمزة في جمع ماء "أمواه" وأصله أموا "وأما إبدال

                                                        

سر صناعة اإلعـراب: ألبـي الفـتح عثمـان بـن جنـي، دراسـة وتحقیـق: الـدكتور حسـن هنـداوي، األسـتاذ  )١(

المساعد في كلیة العلوم العربیـة واالجتماعیـة بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمیة، القصـیم دار 

  .٦٩، ص ١جم، ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥القلم، دمشق. 

  .٩٧في اللهجات العربیة: الدكتور إبراهیم أنیس، ص  )٢(

فــي اللهجــات العربیــة: الــدكتور إبــراهیم أنــیس، أســتاذ بكلیــة دار العلــوم، القــاهرة، وعضــو مجمــع اللغــة  )٣(

  .٩٦العربیة سابقًا، مطبعة أبناء وهبة حسان، ص 

  .٤٨، ص ١سر صناعة اإلعراب: البن جني، ج )٤(

  .٤٧٥، ص ١٥منظور، ج لسان العرب: البن )٥(



  ٦٣  

  أمثلة لما وقع فیه اإلبدال بین الهمزة والعین: 

  :ما أبدلت فیه الهمزة عیناً أوًال: 

  :)٢(العین وانشدوا لذي الرمة -أي-وأما البدل فقد أبدلت من الهمزة 

ــــاَء َمنِزَلــــةً  ــــن َخرق   َأَعــــن َتَرسَّــــمَت ِم
  

  )٣(ِمــن َعیَنیــَك َمســجومُ  مــاُء الَصــباَبةِ   ***
  

وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن قراءة علیه، عن أبي العباس أحمد بـن یحیـى، 

عن األصمعي، قال: "ارتفعت قریش في الفصاحة عن عنعنة تمیم... أحسبه أنا 

، وتقول ظننت عن )٤(فأما ما عنعنة تمیم فإن تمیمًا تقول في موضع "أن": "عن"

  :)٦(ت ابن هرمة ینشد هارونعقال: وسم. و )٥(عبد اهللا قائم

ـــــةٌ  َق   َأَعـــــن َتَغنَّـــــت َعلـــــى ســـــاٍق ُمطوَّ
  

ــــــاُء تَــــــدعو َهــــــدیًال َفــــــوَق َأعــــــوادِ   ***   َورق
  

وقرأت على أبي علي، عن أبـي بكـر، عـن بعـض أصـحاب یعقـوب عنـه، 

  .)٧(قال: "قال األصمعي: یقال: آدیته وأعدیته على كذا وكذا، أي: قویته وأعنته"

  .)٨(نزهو ...وقالوا أیضا عنزهواوقالوا رجل ا

ة" وهــي عنعنــنســب القــدماء لتمــیم وقــیس وغــیالن ظــاهرة صــوتیة ســموها "ال

  ؛ وأنشد یعقوب: )١(قلب الهمزة المبدوء بها "عینًا"

                                                                                                                                                               

  .١٠٠، ص ١سر صناعة اإلعراب: البن جني، ج )١(

  .٢٢٩، ص ١البیت لذي الرمة ورد في سر صناعة اإلعراب، البن جني، ج )٢(

  اللغة:

ترســمت: تثبــت ونظــرت هــل تــرى أثــر منزلهــا. خرقــاء: اســم امــرأة كــان یشــبب بهــا. المنزلــة: المنــزل. 

  ق. أعن: یرید أأن.الصبابة: رقة الشوق. مسجوم سائل مهرا

  .٥٦٧دیوان ذي الرمة، ص  )٣(

  .٢٣٠-٢٢٩سر صناعة اإلعراب، البن جني، ص  )٤(

  .٢٣٠، ص نفسه المرجع )٥(

  البیت البن هرمه ورد في سر صناعة اإلعراب. )٦(

الورقــاء: التــي فــي  یخــالف ســائر لونهــا. قة: الحمامــة فــي عنقهــا طــو قــالســاق: الغصــن. المطو  اللغــة:  

  بیاض. والهدیل: ذكر الحمام.لونها سواء و 

  .٢٣٧-٢٣٦، ص ١البن جني، ج سر صناعة اإلعراب )٧(

  .٢٣٦، ص نفسه المرجع )٨(



  ٦٤  

  واْعَتِمـلْ  دینال ُتْلِهَك الدنیا عن الـف
  

  )٢(ِصــــــــــیُرهانَ ْن سَ عــــــــــآلِخــــــــــرٍة الُبــــــــــدَّ   ***
  

  عن: أي أن.

بني تمیم وقیس وأسد ومن  عنإلى الفراء قال: " وقد جاء في روایة نسبت

  جاورهم یجعلون ألف "أن" إذا كانت مفتوحة "عینًا" فیقولون:

  .)٣(أشهد عنك رسول اهللا

وقد أبدلوا الهمزة في غیر "عن"، أخبرني أبـو علـي قـراءة علیـه برفعـه إلـى 

  :)٤(قال: سمعت أبا تغلب ینشد بیت طفیلاألصمعي 

  ِحــــرٍس ِنســــاَءُكم َفــــَنحُن َمَنعنــــا َیــــومَ 
  

ــــــيعَغــــــداَة َدعانــــــا عــــــاِمٌر َغیــــــَر مُ   ***   َتل
  

  معتلى: أي مؤتلى.

كلمات أبدلت فیها الهمزة عینـا فقـال: "فـنحن نسـمع أنیس إبراهیم وقد أورد 

حتـى اآلن فـي كــل مـدن تهامــة مـن یقولــون [عالـه] بــدًال مـن [آلــة]، [العمـام] بــدًال 

 -التعرض له]، [كثأ البن  –رض لشيء من [اإلمام]، [دأم] الحائط [دعمه]، [التأ

  .)٥( كثع]"

  ثانیًا: ما أبدلت فیه العین همزة:

ـــــزًال ألَ  ـــــوادًا مـــــاَت َه ـــــي َج   لَّنـــــيَأرین
  

ــــــَریَن َأو َبخــــــیًال ُمَخلَّــــــدا  *** )٦(َأرى مــــــا َت
  

  

  ني: یرید لعلني.لأل

وأمــا إبــدال الهمــزة عـــن الهــاء فقــولهم "مــاء" وأصـــله "مــوه" لقــولهم "أمـــواه" "

  .)١(""ءقالوا أیضًا في الجمع "أمواه" فهذه الهمزة بدل من هاء "أموا...وقد 

                                                                                                                                                               

  .٩٦في اللهجات العربیة، الدكتور إبراهیم أنیس، ص  )١(

  .٩٦ص  في اللهجات العربیة، الدكتور إبراهیم أنیس، )٢(

  .٩٧، ص نفسه المصدر )٣(

  .٢٣٥، ص ١سر صناعة اإلعراب، البن جني، ج هو طفیل الغنوي والبیت ورد في) ٤(

العــرب فـي الجاهلیــة. غیـر مؤتــل: غیـر مقصــر والمغنـى: فــنحن  حــرس: موضـع. ویــوم حـرس مــن أیـام اللغـة:  

  حمینا یوم حرس نساءكم. 

  .٩٧في اللهجات العربیة، إبراهیم أنیس، ص ) ٥(

  .٢٣٦، ص ١اب، البن جني، جفي سر صناعة اإلعر ورد لحافظ بن یعفر في أسود بن یعفر البیت ) ٦(



  ٦٥  

  .)٢(هذا قولهم: هلل الرجل: إذ قال ال إله إال اهللاومن 

"وأما إبدال الهاء من الهمزة الزائدة فقولهم فـي "أرقـت "هرقـت" وفـي "أنـزت 

ــالثــوب" "هنزتــه". وفــي "أرحــت الدا : ه": "هرحتهــا" ویقولــون: "هزیــد منطلــق"؟ أيب

  د الحسن: ش"أزید منطلق". وأن

ــــذي   َوَأتــــى َصــــواِحُبها َفُقلــــَن َهــــَذا ال

  

)٣(َمـــــــــــَنَح الَمـــــــــــَودََّة َغیَرَنـــــــــــا َوَجفانـــــــــــا  ***
  

  

  .)٤(. وحكى اللحیاني: "هررت الشي أهریرة"ذيال أذایرید 

  أمثلة ما تبادلت فیه الهمزة والهاء:

 أرقت وهرقت. -١

  أرحت الدبه وهرحتها. -٢

 هذا الذي وأذ الذي. -٣

 ك أن تفعل، وهیاك.إیا -٤

 أنزت الثوب وهنزته. -٥

إلیـــه الباحـــث أن . فالـــذي یطمـــئن "الحلـــق" وذلـــك الشـــتراكهما فـــي المخـــرج

الهـاء، ثـم أبـدلت منـه الهمـزة، ثـم إذا أرادوا المبالغـة فـي أصـل الهمـزة "أال" و"أمـا" 

  التحقیق لتكون أوضح في السمع أبدلوا منها العین.

لـــم تكـــن أشـــدها. وأن أهـــل البادیـــة  "إن الهمـــزة مـــن األصـــوات الشـــدیدة إن

لهجـاتهم. فحــین یبـالغ فـي هـذا التحقیــق ویـراد أن تكـون أوضـح فــي یحققونهـا فـي 

السـمع، یسـتبدل بهـا أحـد األصـوات الحلقیــة القریبـة منهـا مخرجـًاً◌ وصـفة وأقــرب 

                                                                                                                                                               

  .١٠٠، ص ١سر صناعة اإلعراب، البن جني، ج) ١(

  .٢٢٤، ص ١ج سر صناعة اإلعراب، البن جني، )٢(

  .٥٤٤، ص ٢البیت ورد في سر صناعة اإلعراب، ولم یعز لقائل، ج )٣(

  .٥٤٤، ص ٢، جنفسهالمرجع  )٤(

  "هنزت الثوب" "أنزت الثوب": جعلت له علمًاَ◌.  



  ٦٦  

ـــأصـــوات الحلـــق إلیهـــا هـــو "العـــین"   قصـــوت مجهـــور وهـــو أقـــرب أصـــوات الحل

  .)١("المجهورة للهمزة مخرجاً 

  مسألة بساطة وتركیب (أال، وأما):

  :هوفي هذه الجزئیة سأتناول كل أداة على حد

  أوًال: األداة "أال":

  أهي مركبة أم ال؟  اختلف العلماء في "أال"

  الفریق األول:

وهـذا الفریـق جعلهـا حـرف قال هي مركبة من همزة االسـتفهام وال النافیـة. 

ي والزركشـي وابـن هشـام األنصـاري تنبیه وٕالیه ذهب الزمخشري واإلمامان الرضـ

  وغیرهم وها هي آراؤهم:

قـال الزمخشــري: "وأال. مركبــة مــن همــزة االســتفهام وحــرف النفــي إلعطــاء 

معنى التنبیـه علـى تحقیـق مـا بعـدها واالسـتفهام إذا دخـل علـى النفـي أفـاد تحقیقـًا 

   كقوله تعالى:    )صب من التحقیق نمولكونها في هذا ال .)٢

  .)٣(ال تكاد تقع الجملة بعدها إال مصدرة بنحو ما یتلقى به القسم"

إفــادة أال وأمــا أختهــا ذلــك بنــاء عــن تركبهــا مــن ووجــه وقــال البیضــاوي: "

اإلنكـــاري الــذي هـــو نفــى معنــى وال النافیـــة فهــي نفـــي نفــي یفیـــد همــزة االســتفهام 

  .)٤("برهاني أبلغ من غیرهبطریق إلثبات ا

النفــــي  مــــن همــــزة اإلنكــــار وحــــرفكأنهــــا مركبــــة اإلمــــام الرضــــي: " وقــــال

إلفادة اإلثبات والتحقیق فصارا  نواإلنكار نفي، ونفي النفي إثبات. وركب الحرفا

  .)٥("بمعنى "إن"

                                                        

  .٩٧ات العربیة، دكتور إبراهیم أنیس، ص في اللهج )١(

  .)٤٠(سورة القیامة، اآلیة  )٢(

  .٣٣، ص ١الكشاف للزمخشري، ج )٣(

  .٣٣١، ص ١حاشیة الشهاب على تفسیر البیضاوي، ج )٤(

  بتصرف. ٤٢١، ص ٤شرح الرضي على الكافیة، ج) ٥(



  ٦٧  

  .)١(وقال الزركشي: "وتأتي مركبة من كلمتین: همزة االستفهام وال النافیة"

نــون مكانهــا، ییباســتفتاح  ویقــول المعربــون فیهــا: حــرفوقــال ابــن هشــام: "

ویهملــون معناهــا. وٕافادتهــا التحقیــق مــن جهــة تركیبهــا مــن الهمــزة و"ال" النافیـــة، 

ـــى النفـــي أفـــادت التحقیـــق،    :نحـــووهمـــزة االســـتفهام إذا دخلـــت عل   

           )٣()٢(.  

تحقیـــق مـــن جهـــة تركیبهـــا مـــن الهمـــزة وٕافادتهـــا الوقـــال اإلمـــام الســـیوطي: "

  .)٤("إذا دخلت على النفي أفادت التحقیقوهمزة االستفهام و"ال" 

  .)٥(ة من همزة االستفهام وال النافیة"ب"وهي مرك

ال یــراد بهــا االســتفهام  ن"وأال مركبــة مــن همــزة االســتفهام وال النافیــة، ولكــ

  .)٦(عدها"ین على تحقیق ما بیالمنفي، بل مجرد االستفتاح والتب

"أال بفتح الهمزة والتحقیق تكون لتنبیه فتفید تحقیق ما بعدها، ألنها مركبـة 

  .)٧(من الهمزة وال"

  الفریق الثاني:

  هذا الفریق یرى أن "أال" غیر مركبة، أي بسیطة وفي طلیعتهم ابن مالك: 

فغیر مركبة وال مختصة بل  جائز بها  حقال ابن مالك: وأما "أال" المستفت

  .)٨(سمیة أو الفعلیة"در بها الجملة االأن تص

                                                        

  .١٠٦٧م، ص ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ط البرهان للزركشي، تحقیق أبي الفضل الدمیاطي، دار الحدیث القاهرة) ١(

  .)٤٠(سورة القیامة، اآلیة ) ٢(

مغنى اللبیب البن هشام األنصاري، قدم له ووضع حواشیه وفهارسه: إمیل بدیع یعقوبل، دار الكتـب العلمیـة، ) ٣(

  .١٤٤-١٤٣، ص ١م، ج١٩٩٨ -هـ ١٤١٨بیروت، الطبعة األولى، 

القـاهرة، تحقیـق محمـد أبـي الـف ضـل إبـراهیم، مكتبـة دار التـراث، اإلتقان في علـوم القـرآن، لإلمـام السـیوطي، ) ٤(

  .١٥٩، ص ٢ج

  .٢٣م، ص ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ع اللغة العربیة، الطبعة الرابعة، مم الوسیط، مججالمع) ٥(

  .٣١٢ص ، تد.ارف، عالنحو الوظیفي، تألیف عبد العلیم إبراهیم ، دار الم) ٦(

  القرآنیة واألدبیة. تدریبات نحویة ولغویة في خالل النصوص) ٧(

  .١٦٥٥، ص ٣شرح الكافیة ابن مالك، حققه: وقدم له الدكتور إبراهیم أحمد هریرة، ج )٨(
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  .)١("قد ترد كلمة "أال" لالستفتاح والتنبیه... وهي كلمة واحدة"

 كقوله تعالى: ل "إن" بوالحقیقة أنها غیر مركبة بدلیل أنها وقعت ق "...

                 )ـــــــــــداءبـــــــــــوق .)٢ ، )٣(ل الن

  :)٤(كقول الشاعر

  َأال یا اسَلمي یـا داَر َمـيٍّ َعلـى الِبلـى
  

ـــــــــنَهالً   ***    ِبَجرعاِئـــــــــِك الَقطـــــــــرُ َوال زاَل ُم
  

وتــابع هــذا الفریــق أبــو حیــان حیــث عــدها مــن الثالثــي البســیط. وقــد أبطــل 

رأي الفریــق األول القائــل بتركیبهــا بقولــه: "أال حــرف تنبیــه زعمــوا أنــه مركــب مــن 

ام وال النافیة للداللة على تحقیق ما بعدها واالستفهام إذا دخل على همزة االستفه

   النفــي أفــاد تحقیقــًاَ◌ كقولــه تعــالى:            )٥(. 

ولكونهــا مــن المنصــب فــي هــذه ال تكــاد تقــع الجملــة بعــدها إال مصــدرة بنحــو مــا 

ك الزمخشـري. والـذي نختـاره أن أال التنبیـه حـرف بسـیط وقـال ذلـیتقي بـه القسـم. 

همـزة االسـتفهام مـن أن زعمـوا  ألن دعوى التركیب علـى خـالف األصـل وألن مـا

دخلت على ال النافیة داللة على تحقیق ما بعدها إلـى آخـره خطـأ ألن مواقـع أال 

نطلـق تدل على أن ال لیست للنفي فیتم ما أدعوه أال ترى أنك تقول أال إن زیـد م

لیس أصله ال أن زیدًا منطلق إذ لیس من تراكیب العرب بخالف ما نظر به من 

   قولــــــه تعــــــالى:    )لصــــــحة تركیـــــــب لــــــیس زیــــــد بقـــــــادر ، )٦

قبــل رب وقبــل لیــت وقبــل النــداء وغیرهــا ممــا ال یعقــل فیــه أن ال نافیــة  ولوجودهــا

                                                        

  .٧٠٨، ص١الطبعة الرابعة عشر، ج ،، دار المعارفحسن النحو الوافي عباس )١(

  .)٦٢(سورة یونس، اآلیة  )٢(

، ص ١الكتـب العلمیـة، بیـروت، لبنـان، جالمعجم الوسیط في النحو، الـدكتورة عزیـزة فعـال بـابتي، دار  )٣(

٢٢١.  

  .٢٢١، ص ١ال ولم یعرف قائله، جعالبیت ورد في المعجم الوسیط، الدكتورة عزیزة ف )٤(

  .)٤٠(سورة القیامة، اآلیة  )٥(

  .)٤٠(سورة القیامة، اآلیة  )٦(
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. ثــم اســتدل )١("التحقیــقفــادت ألنافیــة ففتكــون الهمــزة لالســتفهام دخلــت علــى ال ا

  على ذلك:

ـــــــَك ِمـــــــنُهنَّ صـــــــاِلحٌ    َأال ُربَّ َیـــــــوٍم َل
  

ــــــــــوٍم ِبــــــــــداَرِة ُجلُجــــــــــلِ   *** )٢(َوال ِســــــــــیَّما َی
  

  

  َأال َلیـَت ِشـعري َكیـَف حـاِدُث َوصـِلها
  

ـــــَف ُتراعـــــي َوصـــــَلَة الُمَتَغیِّـــــبِ   ***   )٣(َوَكی
  

ـــــــأال    قـــــــومى للخیـــــــال المشـــــــوق ای
  

  )٤(بالحبیــــــب ونلتقــــــى وللــــــدار تنــــــأى  ***
  

  أال یـــــــــا قـــــــــیس والضـــــــــحاك ســـــــــیرا
  

  )٥(فقــــــــد جاوزتهمــــــــا خمــــــــر الطریــــــــق  ***
  

 تكــادان علــى مــا قالــه الزمخشــري، بــأن أال ال یــوفــي هــذا الــنص رد أبــو ح

الزمخشــري  تقــع الجملــة بعــدها، إال مصــدرة بنحــو مــا ینفــي بــه القســم، مستشــهدًا.

تقـــول أال إن زیـــد منطلـــق ولـــیس علـــى إفـــادة "أال" للتحقیـــق بقولـــه: "أال تـــرى إنـــك 

وقبل ل لیت بقبل رب وق ولوجودهاها وقوعأصله ال إن زیدًا منطلق ... ولصحه 

النداء وغیرها مما ال یعقـل فیـه أن ال نافیـة فتكـون الهمـزة لالسـتفهام دخلـت علـى 

  .)٦(وال ینفي بشيء من هذا القسم" "التحقیقال النافیة فأفادت 

  تعقیب:

ولیت، والنـداء، ینفـي أن  بقبل إن، ور ین مكان "أال" ان أن یبییرید أبو ح

  تكون "ال" نافیة، إذ ال یجوز النفي قبل شيء من ذلك.

ویمكــن االســتدراك علیــه بأنهمــا، أي همــزة االســتفهام وال النافیــة قــد صــارا 

كلمــة واحــدة، فتــدخل علــى مــا ال یــدخل علیــه حــرف النفــي. وربمــا یكــون هــذا مــا 

هما مركبتان من همزة اإلنكار وحرف النفي، واإلنكار قصده الزمخشري: "...وكأن

                                                        

  .٦١، ص ١تفسیر البحر المحیط، ألبي حبان األندلسي، ج )١(

  .٦١، ص ١رد في البحر المحیط، ألبي حبان، جالبیت المرؤ القیس و  )٢(

  .٦١، ص ١لم أعثر على قائله ورد في البحر المحیط، ج )٣(

  .٦١، ص ١، جنفسه المرجع )٤(

  .٦١، ص ١، جنفسه المرجع )٥(

  .٦١، ص ١البحر المحیط، ألبي حبان، ج )٦(
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نفــي ونفــي النفــي إثبــات، وركــب الحرفــان إلفــادة اإلثبــات والتحقیــق فصــارا بمعنــى 

  .)١(إن"

وهــو مــا علیــه أكثــر النحــاة،  أنهــا بســیطة غیــر مركبــة نــديوالــذي تحقــق ع

و لك الشـیخ أبـذكما قـال بـ بوألن التركیب خالف األصل ولیس من تراكیب العر 

   ".س للنفيیلأن ال ألن مواقع أال ال تدل على ان. وقال أیضًا: "یح

  :األداة "أما"ثانیًا: 

اختلــف العلمــاء فــي "أمــا" أهــي مركبــة أم بســیطة كمــا اختلفــوا فــي أختهــا 

  ."أال"

  األول: فریقال

اإلمـــام الرضـــي وابـــن هـــذا الفریـــق قـــال بتركیبهـــا وفـــي طلیعـــة هـــذا الفریـــق 

  م وها هي أقوالهم:الشجري وابن هشام وغیره

استفتاح ...، وكأنها مركبة من همزة اإلنكار وحرف النفـي "أما حرف  -١

 .)٢("أنها غیر عاملة ن" إالأفصارا بمعنى "

 "ركبوها مع همزة االستفهام واستعملوا مجموعها على وجهین: -٢

  أحدهما: أن یراد حقا، في قولهم: أما واهللا ألفعلن.

بمنزلــــة أال، كقولــــك: أمــــا إن زیــــدًا  آلخــــر: أن تكــــون افتتاحــــًا للكــــالماو 

 ولكنه یرى أن ما للتوكید.. )٣(منطلق"

 .)٤(""وقد تكون مركبة من الهمزة وما النافیة -٣

                                                        

تحقیــق ودراســة الــدكتور محمــد أمــالي ابــن الشــجري هبــة اهللا بــن علــي بــن محمــد بــن حمــزة الحســني العلــوي.  )١(

    .٢٩٧-٢٩٦، ص ٢م ، ج١٩٩٢ -هـ ١٤١٣محمود الطناحي، مكتبة الناجي بالقاهرة، الطبعة األولى،ـ 

  .٤٤٩، ص ٤شرح كافیة ابن الحاجب، لإلمام رضي الدین محمد بن الحسن االسترابادي، ج) ٢(

، ص ٤م، ج١٩٧٨ -هــــ ١٣٩٨شـــرح الرضـــي علـــى الكافیـــة، تصـــحیح وتعلیـــق یوســـف حســـن عمـــر، طبعـــة  )٣(

٤٢١.  

ي، مؤسســـة الـــبالغ، بیـــروت، الطبعــــة ممهـــذب مغنـــى اللبیـــب عــــن كتـــب األعاریـــب، أحمـــد المعصــــو  )٤(

  م.١٩٩١ -هـ ١٤١١األولى، 
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وهـو "مـا". وعلـى األول فهـو  و"أما" كلمتـان: حـرف وهـو الهمـزة، واسـم -٤

، ألن التقـدیر السـابق نظـرٌ فیـه كلمة واحدة إال أن عدها مـن الحـروف 

 .)١(یأباه"

  اني: الفریق الث

 وهذا الفریق یرى أنها بسیطة غیر مركبـة مثـل أختهـا "أال". ومـن هـؤالء، أبـ

  حیان. 

هذا الرأي لم یرد صراحة في كتب العلماء، ولكنه مستنبط عن طریق التتبع 

 واالستقراء.

                                                        

  .٣٩١الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قسام المرادي، ص  )١(
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  كتابة هاء التنبیه وآراء العلماء في مدخولها:

  أوًال: كتابة هاء التنبیه:

  نحو: تحذف ألفها مع اسم اإلشارة

وهــذه، وهــذان، وهـؤالء؛ لكثــرة اســتعمالها. هـذا إن لــم یتصــلن بالكــاف، هـذا، 

  .تقول: هاذاك، وهاذاك، وهاذانكفإن اتصلن بالكاف ردت األلف. 

ســتثقلوا أو كرهــوا أن افألنــه لمــا اتصــل الكــاف بهــن صــارت كــالجزء مــنهن، 

  یصلوا لئال یلزم مزج ثالث كلمات. وهاذا بخالف هؤالئك.

، وهاتــان فثبتــت فیهمــا ألــف "هــا" التنبیــه، فلــم یكثــرا حتــى تحــذف وأمــا هــاتي

  منهما.

مزة ضمیر فصل، لكثرة استعمال التنبیـه هوقد حذفوا ألفها إذا وقعت بعدها 

  معه، نحو هأنذا وهأنتم، وهأنت.

  .ال ها اهللاوقد حذفوا ألف الوصل إذا وقعت بعدها، نحو: 

إتباعــًا، وأن تضــم هاؤهــا  ... فــي لغــة بنــي أســد أن تحــذف ألفهــا،"ویجــوز 

 وعلیــه قـــراءة ابـــن عـــامر        )١(.        )٢(.       

   )٤(بضم الهاء في الوصل" .)٣(.  

                                                        

  .)٣١(سورة النور، اآلیة  )١(

  .)٣١(سورة الرحمن، اآلیة  )٢(

  .)٤٩(رة الزخرف، اآلیة سو  )٣(

مغنـــى اللبیـــب قـــدم لـــه ووضـــع حواشـــیه وفهارســـه حســـن حمـــد، أشـــرف علیـــه وراجعـــه، د. إمیـــل بـــدیع،  )٤(

، ص ١جم، ١٩٩٨ -هـــ ١٤١٨منشــورات محمــد علــي بیضــون، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت لبنــان، 

٦٥٦.  
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  ثانیًا: آراء العلماء في مدخول "ها" التنبیه:

  م.لم یتفق العلماء في مدخول "ها" التنبیهیة وهذه هي آراؤه

  رأي الفریق األول:

وأصحاب هذا الرأي  ،وهو رأي الخلیل بن أحمد واإلمام الرضي ومن وافقهم

  یرون أن "ها" التنبیهیة مختصة بأسماء اإلشارة.

قال سیوبیه: "وزعم الخلیـل رحمـه اهللا أن "هـا" هنـا هـي التـي تقـع مـع ذا إذا 

نـت بـین هـاوذا، وأرادوا قلت هذا، وٕانما أرادوا أن یقولوا هذا أنـت، ولكـنهم جعلـوا أ

  .)١("ها" وصارت "أنا""

ا"، إنمـا تلحـق مـن هـویلحق بها حرف التنبیه، یعني "وقال اإلمام الرضي: "

جملـــة المفـــردات أســـماء اإلشـــارة كثیـــرًا، ألن تعریـــف أســـماء اإلشـــارة فـــي أصــــل 

ه ینبـجـيء فـي أوائلهـا بحـرف فالوضع، بما یقترن بها من إشارة المتكلم الحسـیة. 

تكلم المخاطب، حتى یلتفت إلى أي شيء یشیر من األشیاء الحاضـرة فـال به الم

؛ طجرم، لم یؤت بها إال فیما ال یمكن مشاهدته وٕابصاره، من الحاضر، والمتوسـ

تنبیه المخاطب إلبصار  ألنمن "هذاك"  أكثر استعماالً  -یعني الحاضر–"فهذا" 

ي ربمـا یحـول بینـه ه إلبصـار المتوسـط، الـذهـأولـى مـن تنبیالحاضر الذي یسهل 

في البعید الذي ال یمكن إبصـاره، إذ  -أي حرف التنبیه–وبینه حائل، ولم یدخل 

" مــع هــاال ینبــه العاقــل أحــدًا لیــرى مــا لــیس فــي مــرأى، فلــذلك قــالوا: ال تجتمــع "

  .)٢("الالم

ویرى أصحاب هذا الرأي أنه یحوز الفصل بین "ها" التي للتنبیه وبـین اسـم 

  ك بالقسم أو بضمیر الرفع المنفصل وبغیرها.اإلشارة، ویكون ذل

                                                        

د الســالم محمــد هــارون، عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر، تحقیــق وشــرح، عبــأبــي بشــر الكتــاب لســیبویه:  )١(

  .٣٥٤، ص ٢الطبعة األولى، دار الجیل، بیروت، ج

شرح كافیة ابن الحاجـب، تـألیف رضـي الـدین محمـد بـن الحسـن االسـتراباذي، قـدم لـه ووضـع حواشـیه  )٢(

  .  ٧٩، ص ٣وفهارسه، الدكتور: إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، ج

  



  ٧٤  

اإلشــارة المجــرد عــن الــالم والكــاف، تعــویًال عــن اســم "ویفصــل "هــا" التنبیــه 

استعمالها معه وذلك بـ "أنا" وأخواته كثیرًا، نحـو "هـا على العلم باتصاله به لكثرة 

غیرهــا یجــيء فــي حــروف التنبیــه، وبكلمــا ، ، و"هــاهوذا")١("ء"وهــا أنــتم أوالأنــاذا"، 

  .)٢("قلیل وذلك إما قسم

  مثال الفصل بالقسم:

  َتَعلََّمـــــن هـــــا َلَعمــــــُر الَلـــــِه ذا َقَســــــماً 

  

  )٣(َفِاقــِدر ِبــَذرِعَك َوِانُظــر َأیــَن َتنَســِلكُ   ***
  

  واسم اإلشارة بالقسم؛ "لعمر اهللا".ففصل بین "ها"     

ا علمـن لعمـر اهللا هــذا مـا أقسـم بـه. ففصــل الهـاء مـن هـذا" ووصــلهتفـأراد: 

  .وفرق بینها وبین "ذا" بـ"لعمر اهللا"، بـ"تعلمن"

  وأما مثال الفصل بغیر ضمیر الرفع المنفصل والقسم.

                                                        

  .)١١٩(سورة آل عمران، اآلیة  )١(

  .٨٤، ص ٣رح كافیه ابن الحاجب، جش )٢(

  .٨٤، ص ٣نفس المرجع، ج )٣(

، وفــي ٨٤، ص ٣البیــت لزهیــر بــن أبــي ســلمى ورد فــي شــرح كافیــة ابــن الحاجــب، جتخــریج البیــت:   

  .من، تعلمنبدًال  تعلماها، ولكن وردت كلمة ٤٤٢، ص ١٠لسان العرب، ج

: الطافــه، المعنــى: عك، انــدر دجــاوز حــ، واطلــب أشــدها، وال تتراللغــة: فاقصــد بــذرعك توســط فــي األمــو 

  قدر نفسك حق قدرها، وال تتجاوز بها حدودها.

اإلعـراب: "تلعمــن": فعـل أمــر مبنـي علــى الفـتح التصــاله بنـون التوكیــد. والفاعـل ضــمیر مسـتتر تقــدیره 

مبتــدأ مرفــوع، وخبــره محــذوف أنــت. "هــا": حــرف تنبیــه. "لعمــر": الــالم حــرف ابتــداء وتوكیــد. "عمــر": 

علــى الســكون فــي محــل رفــع مبتــدأ، مبنــي إشــارة مضــاف إلیــه. "ذا": اســم تقــدیره قســمي "اهللا":  وجوبــاً 

 لمــا فــي قولــه: "لعمــر اهللا"هــذا األمــر، "قســمًا": مفعــول مطلــق مؤیــد لعمــر اهللا خبــره محــذوف، والتقــدیر 

، الســكونأمــر مبنــي علــى  مـن الداللــة علــى الفصــل "أقسـم". "فاقصــد": الفــاء: اســتئنافیة، "اقصــد": فعـل

: اسـم اسـتفهام مبنـي علـى "أینوالفاعل ضمیر مستتر تقدیره: أنت "بذرعك": جار ومجرور متعلقـات بــ"

الفــتح فــي محــل نصــب الظرفیــة المكانیــة. متعلــق بالفعــل: "تنســلك": وهــو فعــل مضــارع، فاعلــه ضــمیر 

د بینهمــا بالقســم وهــو وبــین "ذا" بغیــر "أنــا" وأخوانــه، فقــ مســتتر تقــدیره أنــت، الشــاهد: أنــه فعــل بــین "هــا"

  .قلیل

  

  



  ٧٥  

  هـــــا إن تـــــا عــــــذرة إن تكـــــن قبلــــــت

  

ــــــد  ***   )١(فــــــإن صــــــاحبها قــــــدتاه فــــــي البل
  

  .التنبیهیة واسم اإلشارة "تا"، بـ"إن"" ا البیت بین "ها"ذففصل في ه

  بیننــا ا المــال نصــفیننســمتونحـن اق
  

  

ــــــــا  *** ــــــــت لهــــــــم هــــــــذا لهــــــــا وذا لی   )٢(فقل
  

                                                        

  .٣٤٩والجنى الداني، ص  ٨٥،ص  ٣في شرح شافیه ابن الحاجب، جالبیت للنابغة ورد  )١(

  .لضالعذرة: العذر. تاه: اللغة: 

المعنــى: إن لــم تقبــل عــذري، وتــرض علــي، فــإني أحتــل حتــى أضــل فــي البلــدة التــي أنــا فیهــا لمــا أنــا فیــه مــن 

  الدهشة الحاصلة لي من وعیدك.

اإلعراب: "ها": حرف تنبیه. "إن" حرف شبه بالفعل "تا": اسم إشارة مبني علـى السـكون فـي محـل نصـب اسـم 

: خبـر إن مرفـوع: "إن" حـرف شـرط جـازم. "تكـن": فعـل مضـارع مجـوم، و عالمـة جزمـه السـكون، "عذرة"إن" "

ـــتح، والتـــاء للتأنیـــث ـــي علـــى الف ـــدیره: "نفعـــت" فعـــل ماضـــي مبن ال محـــل لهـــا مـــن  واســـمعه ضـــمیر مســـتتر تق

ضــمیر مسـتتر تقـدیره: هــي "فـإن": الفـاء: رابطــة لجـواب الشـرط "إن". حــرف مشـبه بالفعــل. اإلعـراب، والفاعـل 

اســم محــل جــر. "قــد": حــرف تحقیــق. "تــاه": فــتح فعــل مــاض مبنــي علــى الفــتح، والفاعــل ضــمیر "صــاحبها": 

    .جار ومجرور متعلقان بالفعل تاهمستتر تقدیره هو، "في البلد": 

صـفة لــ"عذرة"، محلهـا  "فإن صـاحبها.. نفعتال محل لها من اإلعراب. وجملة "إن لم تكن جملة "إن تاعذرة": 

: خبـر "نفعـت. جملـة فعـل الشـرك غیـر الظرفـي ال محـل لهـا مـن اإلعـراب، وجملـة ""نفعتالرفع. وجملة "تكن 

بالفـاء محلهـا الجـزم. و"حمایـة جـواب شـرك جـازم مقتـرن  :"تكن". محلها النصب. وجملـة "إن صـاحبها قـد تـاه"

  .تاه". خیر "إن" محلها الرفع

  أو إحدى إخوانه وهو قلیل. الشاهد: أنه فصل بـ"إن" بین "ها" وبین اسم اإلشارة "تا" والفصل بینهما بغیر "أنا"

، وورد أیضـًا فـي ٣٥٤، ص ٢، ورد في الكتاب لسـیبویه، ج٣٦٠) البیت للبید بن ربیعة في محلق دیوانه، ص ٢(

  .٨٦، ص ٢شرح كافیة ابن الحاجب، ج

مبنــي  مبتــدأ فـي محــل رفــع. "اقتســمنا": "اقتسـم" فعــل مــاض"ونحــن": الــواو بحســب مـا قبلهــا "نحــن": اإلعـراب: 

علــى الســكون التصــاله بـــ"نا"، و"نــا" مبنــي علــى الســكون فــي محــل رفــع فاعــل. "المــال": مفعــول بــه منصــوب 

مثنــى، والنــون عــوض عــن التنــوین فــي االســم المفــرد. "بیننــا" بالفتحــة: "نصــفین": حــال منصــوب بالیــاء ألنــه 

مفعـول فیـه مبنـي علـى الظرفیـة المكانیـة "ونـا" مضــاف إلیـه فـي محـل جـر، والظـرف متعلـق بــ"اقتسمنا". فقلــت 

الفاء: استئنافیه "قلت": فعل ماض مبني علـى السـكون، والتـاء مبنـي علـى الضـم فـي محـل رفـع فاعـل. "لهـم": 

قــان بـــ"قلت: هــذا": "هــا": حــرف تنبیــه "ذا": اســم إشــارة مبنــي علــى الســكون فــي محــل رفــع جــار ومجــرور متعل

مبتــدأ. "لهــا" جـــار ومجــرور متعلقــان بـــالخبر، "هــا" للتنبیــه. "وذا": الـــواو: عاطفــة "ذا" اســم إشـــارة مبنــي علـــى 

  "لي" جار ومجرور خبر محله الرفع. واأللف لإلطالق.السكون في محل رفع مبتدأ 

: جملة "نحن اقمسـنا": بحسـب الـواو. وجملـة "اقسـمنا": خبـر المبتـدأ محلـه الرفـع. وجملـة "قلـت"مل: إعراب الج

علـى جملـة حلها النصب. وجملـة "ذالـي" معطوفـة یة: ال محل لها من اإلعراب. وجملة "هذا لها": مقول القول ماستئناف

  .ا من القلیل واألصل: وهذا لیا"هذ لها" الشاهد فیه: "ها وذا"، حیث فصل بین "ها" و"ذ" بالواو، وهذ

  



  ٧٦  

  .)١(كأنه أراد أن یقول: وهذا لي فصیر الواو بین ها وذا

  حیث فصل بین "ما" و"ذا" بالواو التي للعطف.

  رأي الفریق الثاني:

  هم:منوأصحاب هذا الرأي 

  ابن الحاجب وابن یعیش والزمخشري:

ات ومــــن وهــــم یــــرون أن "هــــا" التــــي للتنبیــــه تــــدخل علــــى الجمــــل والمفــــرد

ألن أســماء ن دخولهــا علــى أســماء اإلشــارة أكثــر، أإال المفـردات أســماء اإلشــارة، 

بهـا حـرف التنبیـه، لتحـرك الـنفس علـى  نر قـفلكل حاضـر، اإلشارة مبهمة تصلح 

  .)٢(طلبها بعینها"

وأكثــر مــا تــدخل "هــا" علــى أســماء اإلشــارة والضــمائر، وقــال ابــن یعــیش: "

اذا"، و"هـذا"، و"هـا أنـت ذا"، و"هـا هـي ذه"، ومــا ، و"هـذه"، و"هـا أنـ"كقولـك: "هـذا

  .)٣(أشبه ذلك"

وقــال ابــن الحاجــب: وأمــا "هــا" فتــدخل مــن جمیــع المفــردات، علــى أســماء 

  .)٤(اإلشارة كثیرًا"

في اسم اإلشـارة المجـرد مـن الكـاف، ویقـل فـي  -ها- أي"ویكثر دخولها، 

  :)٦(. كقول طرفة )٥(المفردات بالكاف"

ــــــر  ــــــي َغب ــــــُت َبن   اَء ال ُینِكروَننــــــيَرَأی
  

  َوال َأهـــــــُل َهـــــــذاَك الِطـــــــراِف الُمَمـــــــدَّدِ   ***
  

  

                                                        

  .٣٥٤، ص ٢الكتاب لسیبویه ، ج) ١(

)٢(    

  .٤٥، ص ٥لمفصل، تألیف ابن یعیش، جاشرح  )٣(

  .٤٥٠، ص ٤شرح كافیة ابن الحاجب، ج )٤(

تــور أمیـــل بـــدیع یعقــوب، الطبعـــة الثانیـــة، دار الجیـــل كموســوعة الحـــروف فـــي اللغــة العربیـــة، إعـــداد د )٥(

  .٤٩١م، ص ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥بیروت، 

  .٤٩١البیت لطرفة بن العبد ورد في موسوعة الحروف، ص  )٦(

  الشاهد فیه: حیث وردت ها التنبیه متصلة أو مقرونة مع اسم اإلشارة المقرون مع الكاف.  



  ٧٧  

متصلة مع اسـم اإلشـارة المقـرون مـع  نبیهیةوفي هذا البیت وردت "ها" الت

  الكاف.

  ومن أمثلة دخول "ها" التنبیه على الجمل:

  .)١(ها أنا ذا، وها هوذا وها أنت ذا، وها هي ذه

  .)٢(د اهللا منطلق" و"ها أفعل كذا""هذا عبد اهللا"، وتقول: "ها إن عب

  وقول الشاعر:

  هــا إن تــا عــذرة إن لــم تكــن نفعــت
  

ــــي البلــــد  *** ــــاه ف   )٣(فــــإن صــــاحبها قــــد ت
  

  وقول الشاعر:

  ن اقتســـمنا المـــال نصـــفین بیننـــاحـــن
  

ـــــــــت لهـــــــــم: هـــــــــذا لهـــــــــا وذا لیـــــــــا  ***   فقل
  

وابـن یعـیش أنـت تـرى أن  يى أوردهـا الزمخشـر التـوفي هذه المثل وغیرهـا 

ـــى المفـــردات "هـــا"  ـــى الجمـــل بنوعیهـــا خبریـــه وٕانشـــائیة وعل ـــه قـــد دخلـــت عل التنبی

  وأسماء اإلشارة.

لعــدم األدلـة علیهــا بقولـه: "ومــا النصـوص اإلمــام الرضـي هــذه رفـض وقـد 

هم: "ها إن زیدًا منطلق، و"ها"، افعل كذا" مما لـم أعثـر لحكى الزمخشري من قو 

  .)٤(له على شاهد"

" روایة عن لسان العرب"منظور في كتابه  ورد على الرضي بما أورد ابن

  .)٥(قال: "وقالوا ها السالم علیكم فـ"ها" منبهة مؤكدة"العرب، 

  قال الشاعر:

  وقفنــــــا فقلنــــــا: هــــــا الســــــالم علــــــیكم
  

  )٦(فانكرهـــــــا ضـــــــیف المجـــــــم غیـــــــور  ***
  

                                                        

  .٤٥،ص  ٥شرح المفصل للزمخشري، ج )١(

  .٤٣-٤٢، ص ٥، جالمرجع نفسه )٢(

  سبق تخریجه. )٣(

  .٤٥١، ص ٤شرح كافیة ابن الحاجب، ج )٤(

  .٤٧٥، ص ١٥لسان العرب البن منظور، ج )٥(

  .٤٧٥، ص ١٥، جالمرجع نفسه )٦(



  ٧٨  

  رأي الفریق الثالث:

كون فال یوهذا الفریق یرى أن "ها" تستعمل مفردة فیقال "ها" بمعنى: تنبه 

إما كون مفردة نحو: هذا أو تلها مدخول: وقد تستعمل ولها مدخول وهو إما أن 

  غیر مفردة وهي الجملة.

  .)١(قال المالقي: "وقد تستعمل مفردة فیقال: "ها" بمعنى تنبه"

" بمعنــى. هــاوذكــر المــرادي فــي الجنــى الــداني عــن المــالقي فقــال: یقــال: "

  .)٢(تنبه

                                                        

رصــف المبــاني فــي شــرح حــروف المعــاني للمــالقي، تحقیــق: أحمــد محمــد الخــراط، مطبوعــات مجمــع  )١(

  .٤٠٦ص د.ت، اللغة العربیة، بدمشق، 

  .٣٢٠الجنى الداني، للمرادي ، ص  )٢(

  

  



  ٧٩  

ما ا  
   أ وأ

  

  أوًال: خصائص "أال":

لهــــذه األداة (أال) عــــدة خصــــائص وردت فــــي كتــــب ومصــــنفات العلمــــاء، 

  وهي:

  الخاصیة األولى:

  الصدارة في الكالم.

لـ"أال" الصدارة في الكالم، مثل حروف التنبیه كلها، إال "ها" الداخلة على 

  أسماء اإلشارة.

  .)١(ا قبلها"بعدها على مما "والحروف التي لها الصدارة، ال یقدم 

نــه جــاز تقــدیم "أال" علــى الــواو العاطفــة، أ"ومثــل هــذا األمــر فــي "أال" إال 

وذلك إذا عطفت جملة علـى أخـرى، أصـبحت األولـى كـالجزء مـن الثانیـة، فجـاز 

ًا و دخـــول حـــرف التنبیـــه علیهـــا، مثـــل قولـــك: أال وٕان زیـــدًا قـــائم، و: أال إن عمـــر 

  .)٢(مقیم"

  .)٣( بتدأ به الكالم...""اعلم أن "أال" حرف استفتاح ی

" أال: حرف یفتتح به الكالم، تقول: أال إن زیدًا خارج كما تقول: اعلم إن 

  .)٤(زیدًا خارج"

  "أال: حرف، یرد لثالثة معان منها:
                                                        

، مكتبــة الكلیــات األزهریــة، مراجعــة طــه عبــد الــرؤوف ســعد، ل الــدین الســیوطياألشــباه والنظــائر لجــال )١(

  .١٤١-١٤٠، ص ١ج

، ٨جعـالم الكتــب بیــروت، د.ت، ، موفـق الــدین یعــیش بـن علــي بـن یعــیش شـرح المفصــل البـن یعــیش )٢(

  .١١٥ص

، ٤م، ج١٩٨٧ -هــــ ١٣٩٨شـــرح الرضـــي علـــى الكافیـــة، تصـــحیح وتعلیـــق: یوســـف حســـن عمـــر، ط  )٣(

  .٤٢١ص 

  .٤٣٤، ص١٥م، ج١٩٩٠ -هـ ١٤١٠لسان العرب، البن منظور، دار صادر بیروت، ط األولى،  )٤(



  ٨٠  

استفتاح الكالم وتنبیه المخاطب، وكثر في األصل: استفتاح الكالم وتنبیه 

  .)١(المخاطب"

  .)٢("أال: حرف استفتاح یبتدأ به الكالم"

  األمثلة على ذلك:

ـــــــــه محمـــــــــدفـــــــــأال    ارحموني یـــــــــا إل
  

  )٣(فــإن لــم یكــن أهـــًال فأنــت لــه أهـــل  ***
  

: "أال تعجبـون كیـف عن أبي هریـرة ري اهللا عنـه قـال: قـال رسـول اهللا 

  .)٤( یصرف اهللا عني شتم قریش..."

  .)٥(ه ولو تعرض علیه عودًا"ت: "أال خمر قال 

  الخاصیة الثانیة:

  وجوب كسرة همزة "إن" بعدها:

خــالف هـل یجــب كسـرة همـزة "إن" بعــد "أال" أم ال؟ قـال الحســن وفـي هـذا 

  .)٦(ابن قاسم المرادي: "یجوز أن تفتح "أن" بعدها كما تفتح بعد حقا"

وقـال الرضــي: "وٕان كســرت، فأمــا، حــرف اسـتفتاح، كــأال، تقــول: أمــا إنــك 

  قـــائم، قــــال تعــــالى:          )أیضــــًا، أمــــا واهللا أنــــه  وتقــــول .)٧

                                                        

  .٣٨٤الداني، للمرادي، ص  ىالجن )١(

  بن الحاجب لإلمام الرضي.اشرح كافیة  )٢(

  .٤٣، ص ٣البیت ورد في الكشاف للزمخشري، ج )٣(

ین أحمـد بـن عبـد اللطیـف الزبیـدي، مختصر صحیح البخاري المسـمى تجریـد الصـریح لإلمـام زیـن الـد )٤(

  .٣٣٢، ص ١/٢، ج١٤٧٤رقم تحقیق إبراهیم بركة، مراجعة أحمد راتب قرموش، دار النفائس في 

  .٤٥٤بروایة جابر بن عبد اهللا، ص  ١٩٣٨، ح رقم نفسهالمرجع  )٥(

  .٣٨١الجنى الداني، للمرادي، ص  )٦(

  .)٦٠(سورة هود، اآلیة  )٧(

  

  



  ٨١  

ذهابـه، و: أمـا واهللا إنـه ذاهـب : أفـي حـق واهللا أنـه ذاهـب، أي ، أيبـالفتح ذاهب

  .)١("كأنك قلت أال إنه واهللا ذاهب

"یجب كسر همزة "إن" إذا وقعت في أول جملتها حقیقـة، وتعتبـر فـي أول 

عت بعد حرف مـن حـروف االسـتفتاح مثـل: أال، وأمـا؛ نحـو: جملتها حكمًا إذا وق

  .)٢("إن إنكار المعروف لؤم"أال 

  .)٣("إذا وقعت أن بعد أما هذه كسرت كما تكسر بعد أال االستفهامیة"

  الخاصیة الثالثة:

  تختص بدخولها على الجمل:

كســائر  -إنشــائیة أو خبریـة–وتـدخل علـى الجمــل، اسـمیة كانــت أو فعلیـة 

  تنبیه، ما عدا "ها" الداخلة على اسم اإلشارة، فهي تدخل على المفرد.أدوات ال

  .)٤("وهي تدخل على الجمل مطلقًا اسمیة وفعلیة إنشائیة وخبریة"

   "وهي تدخل على الجملة االسمیة، نحـو:        

        )تعـــــــالى:  والفعلیـــــــة نحـــــــو قولـــــــه .)٥       

      )٧(وعالمتها صحة الكالم بدونها" .)٦(.  

  

                                                        

یــة ابــن الحاجــب، شــرح وتحقیــق الــدكتور عبــد العــال ســالم مكــرم، عــالم الكتــب، شــرح الرضــي علــى كاف )١(

  .١٠٥، ص ٦م، ج٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الطبعة األولى، 

  .٦٤٩، ص ١النحو الوافي، عباس حسن، الطبعة الرابعة عشر، دار المعارف، ج )٢(

  .٥٣، ص ١مغنى اللبیب، حاشیه محمد األمیر، دار إحیاء الكتب العربیة، ج )٣(

ــــاهرة، مطبعــــة دار الســــلطانه ـــــــ، ص  )٤(  ٤٦٤شــــرح العصــــام علــــى الكافیــــه، عصــــام الــــدین إبــــراهیم، الق

  بتصرف.

  .)٦٢(سورة یونس، اآلیة  )٥(

  .)٨(سورة هود، اآلیة  )٦(

  .٣٨١الجنى الداني، ص  )٧(

  

  



  ٨٢  

تــدخل علـــى الجملــة خبریــة كانـــت أو طلبیــة، ســواء كانـــت قــال الرضــي: "

  .)١("نهیًا أو استفهامًا، أو تمنیًا أو غیر ذلك الطلبیة أمرًا أو

جملة االسمیة، فتفید معنى الجنس، : تختص بال"أالوقال إبراهیم محسن: "

والعــرض، وتـــدخل علـــى  ضـــیضحوالتمنــي. وتخـــتص بالجملـــة الفعلیــة، وتفیـــد الت

  .)٢("الجملة االسمیة والفعلیة والحروف وتفید التنبیه

لجملة لثم مثل  .)٣("وتدخل على الجملتین والفعلیةال عبد العال سالم: "ـوق

  ة بقولــه تعــالى: ـاالسمیــ      )والفعلیــة بقولــه تعــالى:  .)٤  

            )٥(.  

"صـــدر بهـــا الجمـــل كلهـــا حتـــى ال یغفـــل المخاطـــب عـــن شـــيء ممـــا یلقـــى 

  .)٦(المتكلم ولهذا سمیت حرف تنبیه"

  .)٧("أال: أداة تبتدأ بها الجملة للتنبیه"

م تكــون للتنبیــه فتــدل علــى تحقیــق التنبیــه، الالــوتخفیــف "أال: بفــتح الهمــزة 

  .)٨("-أي االسمیة والفعلیة–وتدخل على الجملتین 

وقال ابن منظور: "أال: تكون تنبیهًا ویكون بعدها أمر أو نهي أو إخبار، 

  .)٩(قد قام" اً تقول من ذلك: أال قم، أال تقم، أال إن زید

                                                        

  .١٩٣، ص ٦شرح الكافیة للرضي، ج )١(

  .٥٤٦ص  م،١٩٩٤ -م١٩٩٣األدوات النحویة، د. إبراهیم محسن، ط  )٢(

  .٤٣٨، ص ١ة، جیتدریبات نحویة ولغویة في خالل النصوص القرآنیة واألدب )٣(

  .)١٣(سورة البقرة، اآلیة  )٤(

  .)٨(سورة هود، اآلیة  )٥(

، ص ١الجامیه على الكافیه والعصام، على الجـامي تـألیف إبـراهیم بـن محمـد عربشـاه االسـفراجني، ج )٦(

٢٠٦.  

  .٢٣م، ص ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ة العربیة، الطبعة الرابعة، المعجم الوسیط، مجمع اللغ )٧(

  .٦٥، ص ١مغنى اللبیب وبهامشه حاشیة الشیخ محمد األمیر، ج )٨(

  .٤٣٤، ص ١٥لسان العرب البن منظور، ج )٩(



  ٨٣  

لتنبیــه المخاطــب علــى مــا  تــدخل علــى الجمــل كلهــاوقــال ابــن الحاجــب: "

بعدها خشیة أن یفوته لفظة شيء منها...ال تدخل (أال وأما) إال على أول یذكر 

  .)١("الكالم على الجمل

  الخاصیة الرابعة:

  لقى به القسم.تامتازت بدخولها على الجمل المصدرة بما ی

ذكر العلماء أن الجمل التي تدخل علیها، ال تكاد تقع بعـدها، إال مصـدرة 

  ا یتلقى به القسم.بم

قال الزمخشري: "ولكونهـا بهـذا المنصـب مـن التحقیـق ال تكـاد تقـع الجملـة بعـدها 

   إال مصدرة بنحو ما یتلقى به القسم، نحو:     )٣)(٢(.  

ولكونهــا فـــي هـــذا المنصـــب مـــن التحقیـــق ال تكـــاد تقـــع الجملـــة بعـــدها إال "

  .)٤("قسممصدرة بنحو ما یتلقى به ال

"واســتدلوا علــى إفادتهــا التحقیــق بتلقیهــا بمــا یتلقــى بــه القســم أي وقــوع مــا 

  .)٥(به جواب القسم بعدها كأن والالم وحرفي النفي" ریصد

  :خصائص (أما) بفتح الهمزة وتخفیف المیمثانیًا: 

بعــدة خصــائص كأختهــا "أال" وهــذه الخصــائص  -أمــا-تمتــاز هــذه األداة 

  هي:

  

                                                        

ن الحاجــب النحــوي، تحقیــق باإلیضــاح فــي شــرح المفصــل ألبــي عمــر وعثمــان بــن عمــر المعــروف بــا )١(

  .٢٢٠، ص ٢م، ج١٩٨٣أللیلى، المكتبة الوطنیة، بغداد، وتقدیم: د. موسى بن ألوان ا

  .)٦٢(سورة یونس، اآلیة  )٢(

  .١٤٣، ص ١مغنى اللبیب، ج )٣(

الكشـــاف عـــن حقـــائق التنزیـــل وعیـــون األقاویـــل، ألبـــي القاســـم جـــار اهللا محمـــود بـــن عمـــر الزمخشـــري  )٤(

  .٣٣، ص ١الخوارزمي، طبعة دار المعرفة بیروت، لبنان، ج

، ١شــهاب المســماة عنایــة القاضــي وكفایــة الراضــي علــى تفســیر البیضــاوي، دار صــابر، جحاشــیة ال )٥(

  .٣٣١ص 

  



  ٨٤  

  الخاصیة األولى:

  الصدارة في الكالم.

  .)١("وأما موقعها فلها صدر الكالم"

"یصــدر بهــا الجمــل كلهــا حتــى ال یغفــل المخاطــب عــن شــيء ممــا یلقــى 

  .)٢(المتكلم"

"أما بفتح الهمزة وتخفیـف المـیم یبتـدأ بهـا الكـالم ألجـل أن ینبـه المخاطـب 

  .)٣(لما یلقى إلیه بعدها"

  الخاصیة الثانیة:

  اقعة بعدها:وجوب كسرة همزة "إن الو 

   همــزة "إن" إذا وقعــت فــي أول جملتهــا حقیقــة، نحــو: "یجــب كســرة 

       )حكمــًا إذا وقعــت بعــد حــرف وتعتبــر فــي أول جملتهــا  .)٤

 .)٦(؛ نحـو: "أال إن إنكـار المعـروف لـوم")٥("من حروف االسـتفتاح مثـل أال، وأمـا

  .)٧(لراشي والمرتشي""أما إن الرشوة جریمة من ا

  الخاصیة الثالثة:

  طلبیة: موقوع الجمل بعدها خبریة كانت أ

  .)٨("وتدخل على الجمل مطلقًا اسمیة وفعلیة إنشائیة وخبریة"

                                                        

  .٤٦٤یم، القاهرة، مطبعة دار السلطة السنیة، ص هفیه، عصام الدین إبرااشرح العصام على الك )١(

  .٤٦٤، ص ١الجامیه على الكافیه والعصام، على الجامي، ج )٢(

    .٥٧، ص ١ي، جمغنى اللبیب، حاشیة الدسوق )٣(

  .)١(سورة الفتح، اآلیة  )٤(

ــــــوافي، عبــــــاس )٥(  ٦٤٩، ص ١، جحســــــن، الطبعــــــة الحادیــــــة عشــــــر، دار المعــــــارف، د.ت،  النحــــــو ال

  بتصرف.

  .٦٤٩، ص ١، جالمرجع نفسه )٦(

  .٦٤٩، ص ١، جالمرجع نفسه )٧(

  .٤٦٤، ص شرح العصام على الكافیة )٨(

  



  ٨٥  

"تــدخل علــى الجملــة خبریــة كانــت أو طلبیــة ســواء كانــت الطلبیــة أمــرًا أو 

  .)١(نهیًا أو استفهامًا أو تمنیًا أو غیر ذلك"

  .)٢(الجملتین االسمیة والفعلیة"على أما "وتدخل 

  الخاصیة الرابعة:

  وقوعها كثیرًا قبل القسم.

  تقع "أما" كثیرًا قبل القسم كما ذكر العلماء في مصنفاتهم.

  .)٣(من مقدمات الیمین وطالئعها"أخت "أما" "أال"  يأ –"أما" وأختها 

  :)٤(كقوله

ــــُم الَغیــــَب َغیــــُرهُ    َأمــــا َوالَّــــذي ال َیعَل

  

ــــیَض َوهــــَي َرمــــیمُ  َوُیحــــيّ   ***   الِعظــــاَم الب

  

  .)٥("وتدخل "أما" كثیرًا على القسم"

  .)٦("وتكثر قبل القسم"

  كقوله من الطویل:

  أمـــا والـــذي أبكـــى وأْضـــَحَك والـــذي
  

ــــذي أمــــرُه األمــــر  *** ــــا وال )٧(أمــــاَت وأحی
  

  

  فالشاهد في هذا البیت إدخاله "أما" على حرف القسم.

  .)٨(ات الیمین وطالئعها""...وأختها التي هي أما من مقدم

                                                        

  .٤٢١ص  ، ٤شرح الرضي على الكافیة، ج )١(

  الل النصوص القرآنیة واألدبیة، د. عبد العال مكرم.خبات نحویة ولغیة في یتدر  )٢(

  .٦٥، ص ١مغنى اللبیب وبهامشه حاشیة الشیخ محمد األمیر، ج )٣(

حیــث  ، الشــاهد فیــه: "أمــا الــذي أبكــى ... والــذي أمــات"٦٥، ص ١البیــت ورد فــي مغنــى اللبیــب، ج )٤(

  .دخلت أما على القسم

  .١٩٣، ص ٦ي على الكافیه، جشرح الرض )٥(

  .١٥١، ص ١حاشیة الدسوقي على المغنى، دار الكتب العلمیة، ج )٦(

  .١٥١، ص ١ورد هذا البیت في حاشیة الدسوقي على المغنى، ألبي صخر الهزلي، ج )٧(

  .٣٣، ص ١الكشاف للزمخشري، ج) ٨(

  

  



  ٨٦  

  داللتهما وموقعهما في الكالم:

  :أوًال: األداة "أال"

  (أ) داللتها:

وتدل على التنبیه: وهو تنبیه المخاطب على ما تحدث به كما سبق ذكـره 

  عند تعریف حرف التنبیه.

وال یكـــون التنبیـــه إال إذا كـــان األمـــر المشـــار إلیـــه ذا أهمیـــة بالنســـبة إلـــى 

  یفوت المطلوب أو المقصود. المخاطب حتى ال

منطلقــًا أو التنبیــه فمــثًال إذا قلــت هــذا عبــد اهللا منطلقــًا فالتقــدیر انظــر إلیــه 

علیــه منطلقــًا فأنــت تنبــه المخاطــب بعبــد اهللا فــي حــال انطالقــه ومــا ماثــل "انظــر" 

  "اعلم" و"فهم". وكذا إذا قلت أال إن عبد اهللا منطلقًا أو أال أفعل كذا. "وانتبه"

عند فائدة حرف  -كما سبق ذكره–لة "أال" توكید مضمون الجملة ومن دال

سواء كانت خبریة أو طلبیة، فمثال الجملة الخبریة أال إن زیـدًا منطلـق،  -التنبیه

  ومثال الفعلیة أال افعل كذا.

شـــتملت الجملـــة األولـــى علـــى توكیـــدین همـــا: "أال" و"إن". والثانیـــة علـــى اف

  توكید واحد هو "أال".

توكیـــد مضـــمون  -أي أال وأمـــا–ام الرضـــي: "...وفائـــدتهما المعنویـــة قـــال اإلمـــ

  .)١(الجملة... إلى أن قال ركب الحرفان إلفادة اإلثبات والتحقیق فصار بمعنى "إن"

  (ب) موقعها في الكالم:

االفتتاح: وهو افتتاح الكالم وابتداؤه: ویقصدون باالفتتاح أو االستفتاح أن 

 وقـد ورد كـل مـن اللفظـین؛ "االفتتـاح". الكالم وافتتاحه،یبینوا مكانها، وهو ابتداء 

  :وها هي أقوالهم"االستفتاح" بزیادة السین والتاء في كتب العلماء وأسفارهم و

  .)٢("أال: استفتاح الكالم وتنبیه المخاطب"

  .)١("یبتدأ به الكالمأال: حرف استفتاح "

                                                        

  .٤٤٩، ص ٤) شرح كافیة ابن الحاجب، ج١(

  .٣٨١، ص الجنى الداني، للمرادي) ٢(



  ٨٧  

  .)٢(تنبیهًا واستفتاحًا" -أال-"أن تكون 

  .)٣("تتح به الكالمحرف یف :أال"

  .)٤("به الكالمأال: حرف استفتاح یبتدأ "

بـه الكـالم وفائدتـه المعنویـة توكیـد مضــمون "اعلـم أن أال: حـرف اسـتفتاح یبتـدأ 

  .)٥("الجملة

   داة "أما":األثانیًا: 

  داللتها وموقعها في الكالم:

  :داللتهاأوًال: 

  تدل على التنبیه وتوكید مضمون الجملة التالیة لها.

أال أن أمـــا  "وأمـــا أمـــا" فتنبیـــه وتحقـــق الكـــالم الـــذي بعـــدها والفـــرق بینهـــا وبـــین 

أمــا إن زیــدًا عاقــل تریــد أنــه عاقــل علــى الحقیقــة ال علــى للحــال وأال لالســتقبال فتقــول 

  .المجاز

  أمـــا والـــذي أبكـــى وأْضـــَحَك والـــذي
  

ــــذي أمــــرُه األمــــر  *** ــــا وال )٦(أمــــاَت وأحی
  

  

   :هد فیه قولهوالبیت ألبي صخر الهذلي والشا

المخاطـب علـى اسـتماع قسـمه  نبـهكأنه ی"أما والذي أبكى وٕادخاله حرف القسم 

  .)٧("المقسم علیهوتحقیق 

للتنبیــــــه مــــــذهب بعــــــض والمشــــــهور أنهمــــــا حرفــــــا  "أال، وأمــــــا" جعلهمــــــا حرفــــــا

  .)١(استفتاح"

                                                                                                                                                               

  بتصرف. ٤٢١، ص ٤شرح  الرضي على الكافي، ج) ١(

  .٧٨روف المعاني للمالقي، ص حرصف المباني في شرح ) ٢(

    .٤٤٩، ص ٤شرح كافیه ابن الحاجب لإلمام الرضي، ج )٣(

  .٤٣٤، ص ١٥لسان العرب البن منظور، ج )٤(

، ٢د بـن الحسـن االسـترابادي، جكتاب الكافیه في النحو البن الحاجب، شرح الشیخ رضي الـدین محمـ) ٥(

  بتصرف. ٣٨٠ص 

  .١١٥، ص ٨فصل شرح، ابن یعیش، جمالبیت ورد في ال) ٦(

  .١١٥، ص ٨شرح المفصل البن یعیش، ج) ٧(

  



  ٨٨  

  ثانیًا: موقعها في الكالم:

  مثل أختها "أال".وأما موقعها في  الكالم: هو افتتاح الكالم وابتداؤه 

: تكون حرف تنبیه، ویسمیها النحویون حرف استفتاح كـ"أال"، ویكثر وقوع "أما"

  .)٢("أما" االستفتاحیة قبل القسم"

"اعلم أن "أما" حرف استفتاح یبتدأ به الكالم وفائـدتها المعنویـة توكیـد مضـمون 

  .)٣(الجملة"

  .)٤("أما: حرف استفتاح"

  فائدة:

  ا".رق بین "أال، وأمفال

  أوًال: أال:

 تفید االستقبال. )١(

 .)٥("وأال االستقبال"

 .)٦("وتدخل "أال" كثیرًا على النداء" )٢(

  ثانیًا: "أما":

عاقــل تریــد أنــه عاقــل علــى  اً أمــا إن زیــدأمــا للحــال فتقــول: ""تفیــد الحــال:  )١

  .)٧("الحقیقة  ال على المجاز

  .قبل القسم تقع كثیرًا◌ً ، أي )٨("ویكثر وقوع "أما" االستفتاحیة قبل القسم"

                                                                                                                                                               

  بتصرف. ٤٦٤شرح العصام على الكافیه، ص ) ١(

  .٣٨د. عبد العال سالم مكرم، ص نحویة ولغویة في خالل النصوص القرآنیة واألدبیة، تدریبات ) ٢(

  رف.ص، یت٤٢١،ص ص  ٤شرح الرضي على الكافیه، ج) ٣(

  .  ٤٣٨شرح تدریبات نحویة ولغویة في خالل النصوص القرآنیة واألدبیة،، ص  )٤(

  .٤٣٨، ص ولغویة في خالل النصوص القرآنیة واألدبیة ةشرح تدریبات نحوی) ٥(

  .٣٩٠الجنى الداني، للمرادي، ص  )٦(

  .٤٤، ص ٢شرح المفصل، ج) ٧(

  .٤٣٨تدریبات نحویة ولغویة في خالل النصوص القرآنیة واألدبیة، ص ) ٨(



  ٨٩  

ا ا  
  درات   ه ادوات

  المبحث األول: األداة أال وتدخل على:

  الجملة الخبریة  - أ

 الجملة االسمیة -١

 ةفعلیالجملة ال -٢

 الحرف:  - ب

  المبحث الثاني: األداة أما وتدخل على:

  ملة الخبریةالج

  / الجملة االسمیة١

  / الجملة الفعلیة٢

  المبحث الثالث: األداة ها وتدخل على:

  أ/ اسم اإلشارة

  ب/ ضمیر الرفع

  ج/ الماضي المقرون بقد

  د/ على ما بعد "أي" في النداء 

  المبحث الرابع: األداة یا وتدخل على خمسة أشیاء:

  فعل األمر   )أ (

 الدعاء   )ب (

 رب  )ج (

 لیت  )د (

  حبذا  )ه (

  



  ٩٠  

  ا اول
داة أا  

  
  مقدمة:

، ومـن هـذه الجمـل، هـاعلـى الجمـل بأنواع تـدخللقد ذكـرت أن هـذه األداة   

  -الجملة الخبریة: 

  تعریف الجملة: 

لقــد عرفــت الجملــة بعــدة تعریفــات، ولكنهــا تــؤدي معنــى واحــدًا ومــن هــذه 

  التعریفات:

رى، وذلـك "والكالم هو المركب من كلمتین أسـندت إحـداهما إلـى األخـ -١

أو فـي  ".وبشر صـاحبكال یتأتى إال في اسمین، كقولك: "زید أخوك، 

 .)١(فعل واسم، نحو قولك: "ضرب زید وانطلق بكر"، ویسمى الجملة"

"والجملــة عبـــارة عـــن الفعـــل وفاعلـــه، كقــام زیـــد "والمبتـــدأ والخبـــر كزیـــد  -٢

كریم"، وما كان بمنزلة أحـدهما نحـو: "ضـرب اللـص" و"أقـائم الزیـدان" 

 .)٢(كان زید قائما" و"وظننته قائما"و"

"الجملة: كل كالم نقرؤه أو نسمعه مكون من عـدد مـن الوحـدات ذات  -٣

المعنى المفید وكل وحدة من هذه الوحدات ذات المعنى المفیـد تسـمى 

"جملة" فالجملـة هـي وحـدة الكـالم. فهـذا الحـدیث مـثًال: "إنمـا األعمـال 

الجملــة مكــون مــن جملتــین، بالنیــات وٕانمــا لكــل امــرئ مــا نــوى". كــالم 

 األولى هي:

 

                                                        

  .٧٠، ص ١المفصل للزمخشري، ج )١(

مغنــي اللبیــب، تحقیــق: أ. د صــالح عبــد العزیــز علــى الســید، أســتاذ اللغویــات فــي كلیــة اللغــة العربیــة  )٢(

، ص ٢م، ج٢٠٠٤ -هـــــ ١٤٢٤ى، بالمنصــــورة جامعــــة األزهــــر، مطبعــــة دار الســــالم، الطبعــــة األولــــ

٥٠٥.  



  ٩١  

 إنما األعمال بالنیات. -

 والجملة الثانیة هي: 

 وٕانما لكل امرئ ما نوى. -

 وكل واحدة منهما تؤدي معنى مفیدًا، ولهذا تعرف الجملة بأنها:

 .)١(قول مركب مفید أي دال على معنى یحسن السكون علیه" -

 ویقول النحاة: "إن الجملة ثالثة أنواع:  -٤

اإلســناد (أي علــى وهــي التــي تقتصــر علــى ركنــي  :ةیاألصــل الجملــة  )أ (

المبتدأ مع خبره، أو ما یقوم مقـام الخبـر أو تقتصـر علـى الفعـل مـع 

  .فاعله، أو ما ینوب عن الفعل)

الجملــة الكبــرى؛ ومــا تتركــب مــن مبتــدأ خبــر، جملــة أســمیة أو فعلیــة   )ب (

 نحو: الزهر رائحته طیبة، أو: الزهر طابت رائحته.

غرى: وهـــــي: الجملـــــة االســـــمیة أو الفعلیـــــة إذا وقعـــــت الجملـــــة الصـــــ  )ج (

 .)٢(إحداهما خبرًا لمبتدأ"

"الجملة: وهي الفعـل والفاعـل، أو المبتـدأ والخبـر، أو إرادة الشـرط مـع  -٥

 .)٣("جملته، وما تفرع من ذلك

والمـراد بمــا تفــرع عــن الفعــل والفاعــل، وهــو الفعــل ونائــب الفاعــل، ومتفــرع 

عل الناقص مع اسمه وخبره، والحرف المشبه بالفعـل عن المبتدأ والخبر، وهو الف

  مع اسمه وخبره.

  

                                                        

النحـو األساسـي تــألیف: د/ أحمـد مختـار عمــر، د/ مصـطفى النحـاس زهــران،، د/ محمـد حماسـة عبــد  )١(

  .  ١١هـ، منشورات ذات السالسل، الكویت، ص ١٤٠٤اللطیف، تاریخ طبعة 

  .١٦، ص ١النحو الوافي، حسن عباس، ج )٢(

  .١٥ات دار اآلفاق الجدیدة، بیروت، صدین قباوة، منشور إعراب الجمل وأشباه الجمل، د/ فخر ال )٣(

  

  



  ٩٢  

  تعریف الخبر:

"فالخبر ما یصح أن یقال لقائله إنه صداق فیه أو كاذب، فإن كان الكالم 

  .)١("له كان قائله كاذباً مطابقًا للواقع كان قائله صادقًا، وٕان كان غیر مطابق 

"فالجملـة االسـمیة تفیـد بأصـل  "فالخبر إما جملة اسـمیة وٕامـا جملـة فعلیـة،

وصــفها ثبــوت شــيء بشــيء لــیس غیــر، نحــو الهــواء معتــدل.، ... وأمــا الجملــة 

زمن معین مع االختصار، نحـو: "أمطـرت في الفعلیة فموضوعة إلفادة الحدوث 

السماء" لم یستفد السامع من ذلـك إال حـدوث األمطـار فـي الـزمن الماضـي، وقـد 

  . كما في قول المتنبي:)٢(ائن"تفید االستمرار التجددي بالقر 

  تــــدیر شــــرق األرض والغــــرب كفــــه
  

  )٣(ولیس لها یومـًا عـن المجـد شـاغل  ***
  

  .)٤("الخبر هو ما یحتمل الصدق والكذب لذاته"

  الجملة الخبریة: على  )أال(دخول 

  / الجملة االسمیة:١

 المبدؤة بالمبتدأ من غیر ناسخ:   ) أ(

  قوله تعالى: 

١-           )٥(. 

٢-             )٦(. 

                                                        

البالغــة الواضــحة، تــألیف: علــي الجــارم، ومصــطفى أمــین، الناشــر الــدار المصــریة الســعودیة، تــاریخ  )١(

  .٢٣٧م، ص ٢٠٠٤النشر 

  .٢٣٧المرجع نفسه، ص  )٢(

  .٢٣٧البیت للمتنبي ورد في المرجع نفسه، ص  )٣(

عاني والبیان والبـدیع، تـألیف: السـید أحمـد الهاشـمي، ضـبط وتـدقیق وتوثیـق: د/ جواهر البالغة في الم )٤(

  .٥٥م، ص ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٤یوسف الصمیلي، المكتبة العصریة تاریخ الطبع، 

  ).٥سورة الزمر، اآلیة ( )٥(

  ).١٥سورة الزمر، اآلیة ( )٦(

  

  



  ٩٣  

٣-                   )١(. 

٤-          )٢(. 

٥-              )٣(. 

٦-            )٤(. 

٧-           )٥(.  

  بالناسخ: ةالجملة المصدر دخول (أال) على 

  قوله تعالى:

١-                )٦(. 

٢-               )٧(. 

٣-            )٨(. 

٤-             )٩(. 

٥-           )١٠(. 

                                                        

  ).٦٢سورة األنعام، اآلیة ( )١(

  ).٣سورة الزمر، اآلیة ( )٢(

  ).١٣١رة األعراف، اآلیة (سو  )٣(

  ).١٨سورة هود، اآلیة ( )٤(

  ).٥٤سورة األعراف، اآلیة ( )٥(

  ).١٢سورة البقرة، اآلیة ( )٦(

  ).١٣سورة البقرة، اآلیة ( )٧(

  ).٢١٤سورة البقرة، اآلیة ( )٨(

  ).٩٩سورة التوبة، اآلیة ( )٩(

  ).٥٥سورة یونس، اآلیة ( )١٠(

  

  



  ٩٤  

٦-                   )١(. 

٧-                     )٢(. 

٨-            )٣(. 

٩-                    )٤(. 

١٠ -             )٥(. 

١١ -                 )٦(. 

١٢ -             )٧(. 

١٣ -                          )٨(. 

١٤ -             )٩(. 

١٥ -               )١٠(. 

١٦ -              )١١(. 

١٧ -             )١٢(. 

                                                        

  ).٦٢سورة یونس، اآلیة ( )١(

  ).٥٤سورة فصلت، اآلیة ( )٢(

  ).١٨سورة الشورى، اآلیة ( )٣(

  ).٤٥سورة الشورى، اآلیة ( )٤(

  ).٦٦سورة یونس، اآلیة ( )٥(

  ).٥سورة الشورى، اآلیة ( )٦(

  ).١٨سورة المجادلة، اآلیة ( )٧(

  ).٦٤سورة النور، اآلیة ( )٨(

  ).٥سورة الشورى، اآلیة ( )٩(

  ).١٩سورة المجادلة، اآلیة ( )١٠(

  ).٢٢سورة المجادلة، اآلیة ( )١١(

  ).١٣١سورة األعراف، اآلیة ( )١٢(



  ٩٥  

  الجملة الفعلیة:  -٢

  الفعل الماضي: على  (أال)دخول 

  قوله تعالى:

١-        )١(. 

٢-            )٢(. 

٣-           )٣(. 

  على الفعل المضارع:  (أال) دخول ثانیًا:

  قوله تعالى:

١-               )٤(. 

٢-     )٥(. 

٣-                )٦(. 

٤-     )٧(. 

٥-                )٨(. 

٦-                 )٩(. 

                                                        

  ).٣١سورة األنعام، اآلیة ( )١(

  ).٥٩سورة النحل، اآلیة ( )٢(

  ).٤٩سورة التوبة، اآلیة ( )٣(

  ).٨سورة هود، اآلیة ( )٤(

  ).١٠٦سورة الشعراء، اآلیة ( )٥(

  ).١٢٤سورة الشعراء، اآلیة ( )٦(

  ).١٤٢یة (سورة الشعراء، اآل )٧(

  ).١٧سورة الشعراء اآلیة ( )٨(

  ).٥٩سورة یوسف، اآلیة ( )٩(

  



  ٩٦  

٧-                   

          )١(. 

٨-           )٢(. 

٩-          )٣(. 

١٠ -               )٤(. 

١١ -                )٥(. 

١٢ -                  )٦(. 

  "لعلى الحرف "رب" و"یا" و "ه (أال) دخول

  قبل الحروف المذكورة أعاله.لم ترد "أال" في القرآن الكریم 

  أوًال:

  ها على "رب"دخول

ــــــــــه أب ــــــــــیس ل ــــــــــود ول   أال رب مول
  

  )٧(د لـــــــــــــم یلـــــــــــــده أبـــــــــــــوانلـــــــــــــوذي و   ***
  

  

  أال رب یــــــوم لــــــك، مــــــنهن صــــــالح
  

  )٨(وال ســـــــــیما یومـــــــــًا بـــــــــداره جلجـــــــــل  ***
  

  

                                                        

  ).٢٥سورة النمل، اآلیة ( )١(

  ).٢٨سورة الرعد، اآلیة ( )٢(

  ).٥٣سورة الشورى، اآلیة ( )٣(

  ).١٦١سورة الشعراء، اآلیة ( )٤(

  ).٢٢سورة النور، اآلیة ( )٥(

  ).١٣سورة التوبة، اآلیة ( )٦(

  .٤٤١الجني ورد في الجنى الداني، ص  البیت لعمرو )٧(

  .٤٤٤البیت المرئ القیس، ورد في المرجع نفسه، ص  )٨(

  



  ٩٧  

  ه لــــــك ناصــــــحتشــــــغأال رب مــــــن ت
  

  )١(ومــــــــؤتمن بالغیــــــــب غیــــــــر أمــــــــین  ***
  

  

  أال رب مــــن قلبــــي لــــه اهللا ناصــــح
  

  )٢(ومــن هــو عنــدي فــي الظبــا والســوائح  ***
  

  ثانیًا:

  دخولها على "یا"

  أال یــــــــــــا بیــــــــــــت بالعلیــــــــــــاء بیــــــــــــت
  

  ولــــــــــوال حــــــــــب أهلــــــــــك مــــــــــا أتیـــــــــــت  ***
  

ــــــــــــــــك أوعــــــــــــــــدوني ــــــــــــــــت أهل   أال بی
  

ـــــــــــــت  *** ـــــــــــــبهم جنی   )٣(كـــــــــــــأني كـــــــــــــل ذن
  

  ثالثًا:

  دخولها على هل:

ـــــولي علیهـــــا وأقـــــردت   یقـــــول إذا أقل
  

  )٤(أخــــو عــــیش لذیــــذ بــــدائم؟هــــل أال   ***
  

  

  ذا الـــــدهر مـــــن متعلـــــلهـــــأال هــــل ل
  

  )٥(اس مهمــا شــاء بالنــاس یفعــلعــن النــ  ***
  

  

  ال صـــبح بـــذي الغضـــابـــج ىأال هـــل إلـــ
  

  غضــا األثــل مــن قبــل الممــات معــاد  ***
  

  بـــــــــالد بهـــــــــا كنـــــــــا، وكنـــــــــا نحبهـــــــــا
  

ــــــــالد  *** ــــــــبالد ب   )٦(إذا األهــــــــل أهــــــــل وال
  

  

                                                        

  .٤٥٢البیت ورد في الجنى الداني، ص  )١(

  .١٠٩، ص ٢البیت ورد في الكتاب سیبویه، ج )٢(

 البیتـان لعمـرو بـن قنعـاس المــرادي، وردا فـي شـرح شـواهد المغنــى لإلمـام السـیوطي، ذیـل بتصــحیحات )٣(

وتعلیقـات العالمــة للشـیخ محمــد محمـود ابــن التالمیــذ التركـزي الشــنقیطي، لجنـة التــراث العربــي، د.ت، 

  .٢١٥، ص ١ج

  .٦٥٩البیت للفرزدق ورد في مغنى اللبیب، ص  )٤(

  اللغة: أقلولي: امتطي، رحل، أقردت: ذلت وسكنت.  

  .٢٤٦، ص ٢ورد البیت في الكتاب لسیبویه، ج )٥(

  .١٠٠، ص ١معجم البلدان، ج )٦(

  



  ٩٨  

  أال هـــــــل أتاهـــــــا والحـــــــوادث جمـــــــة
  

  )١(بیقــــرابــــأن امــــرأ القــــیس بــــن تملــــك   ***

  

  نماذج إعرابیة:

  أوًال:

  لة االسمیة المبدؤة بمبتدأ من غیر ناسخ.إعراب الجم

  قوله تعالى:

                 )٢(.  

  )٣()١(رقم  جدول

  إعرابها  الكلمة

  حرف استفتاح ال عمل له.  أال

  جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم.  له

  .وعالمة رفعه الضمةمبتدأ مؤخر مرفوع   الحكم

  استئنافیة.  الواو

  ضمیر رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ.  هو

  خبر المبتدأ مرفوع.  أسرع

مضـاف إلیـه مجــرور باإلضـافة وعالمــة جـره البـاء نیابــة عـن الكســرة   الحاسبین

  ألنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوین في االسم المفرد.

  

                                                        

. بیقـــر: تــرك الخمــر، أو أعیــا ولــم یــدرك أیـــن ٥٠البیــت المــرئ القــیس، ورد فــي الجنــى الــداني، ص  )١(

  یسلك.

  ).٦٢سورة األنعام، اآلیة ( )٢(

ــــد الواحــــد صــــالح، طبعــــة ١جــــدول رقــــم ( )٣( ــــل تــــألیف بهجــــت عب ــــاب اهللا المرت ) اإلعــــراب المفصــــل لكت

 -هــــ ١٤١٨األردن، الطبعـــة الثانیـــة،  –لتوزیـــع عمـــان مصـــححة وفریـــدة ومنقحـــة دار الفكـــر للنشـــر وا

  .٢٤٠، ص ٣م، ج١٩٩٨



  ٩٩  

  قوله تعالى:   

                 )١(.  

  )٢()٢(رقم  جدول

  إعرابها  الكلمة

  أداة استفتاح.  أال

  كافة ومكفوفة.  إنما

"هــم" ضــمیر الظــاهرة علــى آخــره الضــمة وعالمــة رفعــه مبتــدأ مرفــوع   طائرهم

  الغائبین مبني على السكون في محل جر باإلضافة.

تعلــق ظــرف مكــان منصــوب علــى الظرفیــة بالفتحــة فــي محــل رفــع م  عند

  بخبر المبتدأ وهو مضاف.

  اسم الجاللة مضاف إلیه مجرور للتعظیم بالكسرة.  اهللا

  

                                                        

  ).١٣١سورة األعراف، اآلیة ( )١(

ــــد الواحــــد صــــالح، طبعــــة ٢جــــدول رقــــم ( )٢( ــــل تــــألیف بهجــــت عب ــــاب اهللا المرت ) اإلعــــراب المفصــــل لكت

 -هــــ ١٤١٨األردن، الطبعـــة الثانیـــة،  –مصـــححة وفریـــدة ومنقحـــة دار الفكـــر للنشـــر والتوزیـــع عمـــان 

  .٢٤٠، ص ٣م، ج١٩٩٨



  ١٠٠  

  قوله تعالى:   

                )١(.  

  )٢()٣(رقم  جدول

  إعرابها  الكلمة

  حرف استفتاح أو تنبیه ال عمل له.  أال

في محل رفع مبتدأ، "الـالم" للبعـد "ذا" اسم إشارة مبني على السكون   ذلك

  والكاف حرف خطاب.

  ضمیر فصل أو عماد.  هو 

  خبر ذلك مرفوع بالضمة.  الخسران

  للخسران مرفوعة بالضمة. -نعت –صفة   المبین

  والجملة االسمیة استثنائیة فیه ال محل لها من اإلعراب.

  وجه إعرابي آخر:

  تقدم إعرابها.  ذلك

  ى الفتح في موقع مبتدأ ثاني.ضمیر فصل مبني عل  "هو"

خبر "هو" مرفوع بالضمة والجملـة االسـمیة "هـو الخسـران" فـي محـل   الخسران

  رفع خبر "ذلك".

                                                        

  ).١٥سورة الزمر، اآلیة ( )١(

  .  ١٠) اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل ج٣جدول رقم ( )٢(



  ١٠١  

  ثانیًا:

  الجملة االسمیة المصدرة بالناسخ.

  قوله تعالى: 

                   )١(.  

  )٢()٤(رقم جدول

  إعرابها  الكلمة

  حرف تنبیه.  أال

حــرف مشــبه بالفعــل للتوكیــد و"الهــاء" ضــمیر فــي محــل نصــب اســم   إنهم

  "إن" و"المیم" حرف لجمع الذكور.

  ضمیر منفصل في محل رفع مبتدأ.  هم

خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمـع مـذكر سـالم والنـون   المفسدون

  عوض عن التنوین في االسم المفرد.

  حرف استدراك.  لكن

  نافیة.  ال 

عالمـــة النـــون لتجـــرده مـــن الناصـــب والجـــازم و فعـــل مضـــارع مرفـــوع   یشعرون

  .الرفع

  جملة "هم المفسدون" في محل رفع خبر "إن".

  وجملة إنهم هم المفسدون استئنافیة ال محل لها من اإلعراب.

  

                                                        

  ).١٢سورة البقرة، اآلیة ( )١(

) الجدول في إعراب القرآن صرفه وبیانـه مـع فوائـد نحویـة هامـة، محمـود صـافي، طبعـة ٤جدول رقم ( )٢(

-١م، ج١٩٩٨ -هــ ١٤١٨ة بـدار الرشـید، دار الرشـید، الطبعـة الرابعـة، مزیدة، بإشراف اللجنة العلمی

٢.  



  ١٠٢  

  قوله تعالى: 

                    )١(.  

  )٢()٥رقم ( جدول

  إعرابها  الكلمة

  .وتنبیه أداة استفتاح  أال

  حرف نصب وتوكید مشبه بالفعل.  إن

  جار ومجرور للتعظیم متعلق بخبر "إن" مقدم.  هللا

  اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم "إن" مؤخر.  من

في 

  السموات

ة والجــار والمجــرور فــي: حــرف جــر، الســموات: اســم مجــرور بالكســر 

متعلــق بصــلة الموصــول "مــن" المحذوفــة التقــدیر مــن اســتقر أو هــو 

  مستقر في السموات وبمعنى: ما في الكون كله.

ومن في 

  األرض

  الواو عاطفة "من في األرض تعرب إعراب "من في السموات"

  

                                                        

  ).٦٦سورة یونس، اآلیة ( )١(

  .٨١، ص ٥) اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل، بهجت عبد الواحد صالح، ج٥جدول رقم ( )٢(



  ١٠٣  

  قوله تعالى: 

                             )١(.  

  )٢()٦رقم ( جدول

  إعرابها  الكلمة

الـــواو عاطفـــة، یحســـبون فعـــل مضـــارع مرفـــوع بثبـــوت النـــون والـــواو   ویحسبون

  ضمیر متصل في محل رفع فاعل.

"أن" وخبرهــا بتأویــل مصــدر ســد مســد مفعــولي یحســبون "أن" حــرف   أنهم

اســم نصــب وتوكیــد مبنیــة و"هــم" ضــمیر الغــائبین فــي محــل نصــب 

  "إن".

  جار ومجرور متعلق بخبر "إن" أي أنهم على شيء من النفع.  على شيء

  حرف استفتاح أو تنبیه.  أال

  ."إن" حرف توكید ونصب والضمیر "هم" اسمها  إنهم

  ضمیر فصل أو منفصل في محل رفع مبتدأ.  هم

خبر المبتدأ مرفوع بـالواو ألنـه جمـع مـذكر سـالم والنـون عـوض عـن   الكاذبون

  نوین في االسم المفرد.الت

  وجملة "هم الكاذبون" في محل رفع خبر المبتدأ.

  

                                                        

  ).١٨سورة المجادلة، اآلیة ( )١(

  .٤٤١، ص ١١ج ) اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل،٦جدول رقم ( )٢(



  ١٠٤  

  ثالثًا:

  على الجملة الفعلیة: (أال) دخول 

  أ/ الفعل الماضي:

  قوله تعالى: 

            )١(.  

  )٢()٧رقم ( جدول

  إعرابها  الكلمة

  أداة تنبیه.  أال

  فعل ماض إلنشاء الذم.  ساء

  أو اسم موصول فاعل "ساء". زییمعلى التكرة عامة منصوبة ن  ما 

  صفة على األول، وصلة على الثاني.  یذرون

  :)٣(وجه إعرابي آخر

  أداة استفتاح وهي هنا من أسالیب العرض تفید الذم.  أال

  تقدم إعرابها.  ساء

  فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل.  یذرون

بــئس شــیئُا یــذرون وذرهــم  ي"مــا" أ وجملــة "یــذرون" فــي نصــب صــفة

  بمعنى قبح ما یحملون.

  

  

  

                                                        

  ).٣١سورة األنعام، اآلیة ( )١(

) إعــراب القــرآن الكــریم وبیانــه، محــي الــدین الــدرویش، مطبعــة الیمامــة، دار ابــن كثیــر، ٧جــدول رقــم ( )٢(

  .٩٦، ص ٣م، ج١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨تاریخ الطبعة، 

  .٢٠٦، ص ٣اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل، بهجت عبد الواحد، ج )٣(



  ١٠٥  

  قوله تعالى: 

               )١(.  

  )٨رقم ( جدول

  إعرابها  الكلمة

  .حرف استفتاح وتنبیه ال محل لها  أال

  جار ومجرور متعلقان بسقط.  في الفتنة

ـــى الضـــم التصـــال "ســـقط"  سقطوا  ه بالضـــمیر المتصـــل فـــي مـــاض مبنـــى عل

  ، "الواو"  فاعل سقط، واأللف فارقه. "الواو"

  تعلیق:

ر والمجــرور افـي هـذه اآلیـة فصـل بــین الفعـل الماضـي "سـقط" و"أال" بالجـ  

  "في الفتنة".

                                                        

  ).٤٩ة، اآلیة (سورة التوب )١(

  

  



  ١٠٦  

  ب/ الفعل المضارع:

  قوله تعالى: 

                          )١(.  

  )٩رقم ( جدول

  إعرابها  الكلمة

  .حرف استفتاح وتنبیه  أال

  ظرف زمان منصوب على الظرفیة بالفتحة.  حین

  فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل.  یستغشون

ثیاب مفعول به منصوب بالفتحة، و"هم" ضمیر الغائبین مبني علـى   ثیابهم

فـي محـل ستغشـون ثیـابهم السكون في محـل جـر باإلضـافة وجملـة "ی

  . "جر باإلضافة إلى حین

  تعلیق:

ففــــي هــــذه اآلیــــة فصــــل بــــین "أال" والفعــــل المضــــارع یستغشــــون بــــالظرف 

  ین".ح"

                                                        

  ).٥سورة هود، اآلیة ( )١(

  

  



  ١٠٧  

  قوله تعالى: 

                      )١(.  

  )١٠رقم ( جدول

  إعرابها  الكلمة

  بمعنى "هال". ضیحضحرف ت  أال

عالمـــة النـــون لتجـــرده مـــن الناصـــب والجـــازم و فعـــل مضـــارع مرفـــوع   لونتقات

  .الرفع

  .وعالمة الفتحة الظاهرة على آخرهمفعول به منصوب   قوماً 

"نكـث" فعـل مـاض مبنـي علــى الضـم التصـاله بضـمیر الرفـع "الــواو"    نكثوا

  فاعل، واأللف فارقه.

بنــــي علــــى "إیمــــان" مفعــــول بــــه منصــــوب و"هــــم" ضــــمیر الغــــائبین م  إیمانهم

  في محل نصب نعت للقوم. السكون في محل جر باإلضافة.

  

                                                        

  ).١٣سورة التوبة، اآلیة ( )١(



  ١٠٨  

  قوله تعالى: 

                     )١(.  

  )٢( )١١رقم ( جدول

  إعرابها  الكلمة

  الهمزة لإلنكار أو االستفهام إلفادة التقریر، ال نافیة.  أال

ــفعــل مضــارع   یعلم الضــم والفاعــل ضــمیر مســتتر یعــود علــى ى مبنــي عل

  اهللا.لفظ الجاللة 

  ل به مبني على السكون في محل نصب.صو اسم مو   من

  فعل ماض مبني على الفتح.  قخل

  .وجملة "هو اللطیف الخبیر" في محل رفع مبتدأالواو حالیة،   وهو

  "هو" ضمیر رفع مبتدأ.

اللطیف 

  الخبیر

ــــر" صــــفو"هــــو" مرفوعــــان بالضــــمة ویجــــوز أ رخبــــ  ةن یكــــون "الخبی

  للطیف.

  تعلیق:

  فا "أال" في هذه اآلیة مركبة من همزة اإلنكار او االستفهام إلفادة التقریر.  

                                                        

  ).١٤سورة الملك، اآلیة ( )١(

  .١٥٣، ص ١٠إعراب القرآن الكریم وبیانه، محي الدین الدرویش، ج )٢(



  ١٠٩  

  قوله تعالى:   

                   )١(.  

  )٢( )١٢رقم ( جدول  

  إعرابها  الكلمة

  .محل لها من اإلعراب ال نافیة" ال"، والتعجبالهمزة لإلنكار   أال

  فعل مضارع مرفوع بالضمة.  یظن

"أوالء" اســم إشــارة مبنــي علــى الكســر فــي محــل رفــع فاعــل، الكــاف   أولئك

  حرف نصف.

"أن" حرف توكید ونصب مشبه بالفعـل و"هـم" ضـمیر الغـائبین مبنـي   أنهم

  على السكون في محل نصب اسم "إن".

مــذكر ســالم والنــون عــوض عــن  خبــر "إن" مرفــوع بــالواو ألنــه جمــع  مبعوثون

إن ومـا دخـل علیـه فـي تأویـل مصـدر سـد  التنوین في االسـم المفـرد.

  مسد مفعولي "ظن".

  تعلیق:

ة اإلنكــار و"ال" النافیــة إلفــادة أســلوب ز فــي هــذه اآلیــة "أال" مركبــة مــن همــ  

  التعجب.

                                                        

  ).٤سورة المطففین، اآلیة ( )١(

  سورة المطففین.  ، إعراب١٢) اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل، ج١٢جدول رقم ( )٢(

  



  ١١٠  

  رابعًا:

  على الحرف: (أال) دخول

  أوًال: "رب"

ــــــــــ ــــــــــه أبو د و أال رب مول ــــــــــیس ل   ل
  

  )١(وذي ولـــــــــــــد لـــــــــــــم یلـــــــــــــده أبـــــــــــــوان  ***
  

  

  إعرابها  الكلمة

  حرف استفتاح للتنبیه.  أال

  حرف جر وتقلیل.  رب

  .اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره  مولود

  فعل ناقص من أخوات كان وتعمل عملها.  لیس

  جار ومجرور في محل نصب خبر مقدم.  له

  ظاهرة على آخره.اسم لیس مرفوع وعالمة رفعه الضمة ال  أب

الــواو عاطفــة "وذي" معطوفــة علــى مولــود مجــرورة بالیــاء ألنهــا مــن   وذي

  األسماء الخمسة.

  مضاف إلى ذي مجرور باإلضافة وعالمة جره الكسرة.  ولد

  حرف جزم وقلب.  لم 

"یلـــد" فعـــل مضـــارع مجـــزوم وعالمـــة جزمـــه الســـكون والهـــاء ضـــمیر   یلده

  ب مفعول به.الغائب مبني على السكون في محل نص

فاعل مرفوع باأللف ألنه مثنى والنون عوض عن التنوین في االسـم   أبوان

  المفرد.

  . ، وهي جملة خبریةالشاهد: دخول "أال" على "رب" إلفادة التنبیه

                                                        

  سبق تخریجه.  )١(

  

  



  ١١١  

  ثانیًا:

  :"الیاء"دخول (أال) على 

  أال یـــــــــا بیــــــــــت أهلـــــــــك أوعــــــــــدوني
  

  )١(تیــــــــــــكــــــــــــأني كــــــــــــل ذنــــــــــــوبهم جن  ***
  

  

  إعرابها  الكلمة

  رف تنبیه.ح  أال

  حرف نداء.  یا

  منادى مبني على الضم في محل نصب.  بیت

أهل مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة و"الكاف" حرف خطاب مبني   أهلك

  على الفتح في محل جر باإلضافة.

أوعــد فعــل مــاض مبنــي علــى الضــم التصــاله بــواو الجماعــة، والــواو   نيو أوعد

مبني على السكون في لمتكلم ضمیر افاعل و"النون" للوقایة و"الیاء" 

  محل نصب مفعول به.

  وجملة "أوعدوني" في محل رفع خبر المبتدأ.

  تعلیق:

  دخلت "أال" على "الیاء" فخلصت "أال" للتنبیه و"الیاء" للنداء.  

                                                        

  سبق تخریجه.  )١(

  

  



  ١١٢  

  ":هل"دخولها على   

  أال هــــــل أتاهــــــا، والحــــــوادث جمــــــة
  

ـــــیس بـــــن   *** ـــــأن امـــــرأ الق   قـــــرایملـــــك بتب
  

  

  إعرابها  الكلمة

  .أداة تثنیة واستفتاح  أال

لتعــذر والفاعــل ا امــن ظهورهــمنــع  ةمبنــي علــى فتحــمــاض أتــى فعــل   أتاها

محــل ضــمیر مســتتر تقــدیره "هــو" و"الهــاء" مبنــي علــى الســكون فــي 

  مفعول به. نصب

  أداة استفهام.  هل

  الواو استثنائیة الحوادث مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة؟  والحوادث

  وع وعالمة رفعه الضمة.خبر المبتدـأ مرف  جمة

  أداة استفهام.  هل

  تعلیق:

  دخلت "أال" على الحرف "هل" إلفادة االستفهام، مبني جملة استفهامیة.



  ١١٣  

  ا اول
داة أا   

  

  وتدخل  على:

  الجملة الخبریة

  الجملة االسمیة. -١

 الجملة الفعلیة. -٢

  مقدمة:

علیهــا مــن الحــدیث  ولــذا سأستشــهدالكــریم لــم تــرد األداة "أمــا" فــي القــرآن   

  النبوي على صاحبه أفضل الصالة وأتم التسلیم.

  / الجملة االسمیة:١

حدثنا قیس بن أبي حازم، قال سـمعت جریـر بـن عبـد اهللا وهـو یقـول: كنـا   

أما إنكم سترون . إذ نظر إلى القمر لیلة البدر فقال: "جلوسًا عند رسول اهللا 

  .)١( "ؤیته...كما ترون هذا القمر. ال تضامون في ر ربكم 

وفي روایة أیضًا: "أما إنكـم ستعرضـون علـى ربكـم فترونـه كمـا تـرون هـذا 

  .)٢(القمر"

ـــة بـــن ســـعید. فقـــال رســـول اهللا  ـــه مـــن أهـــل وفـــي حـــدیث قتیب : "أمـــا إن

  .)٣(النار"

                                                        

وقـف علـى طبعـه، وتحقیـق نصوصـه، وتصـحیحه وترقیمـه، وعـد كتبـه  ٦٣٣صحیح مسلم حدیث رقـم  )١(

وأبوابــه وأحادیثــه. وعلــق علیــه ملخــص شــرح اإلمــام النــووي، مــع زیــادات عــن أئمــة اللغــة، محمــد فــؤاد 

  .٤٣٩، ص ١عبد الباقي، ج

  .٤٤٠، ص ١، ج٦٣٣مسلم، باب فضل صالتي العصر والصبح، ح/رقم صحیح  )٢(

). مســلم بــاب غلــظ تحــریم ٢٨٩٨صــحیح البخــاري، بــاب مــن انتظــر حتــى تــدفن، كتــاب الجنــازة، ح ( )٣(

  .١٠٦، ص ١)، ج٣٢٠اإلنسان نفسه، كتاب اإلیمان، ح (

  

  



  ١١٤  

أن تقولوا كذا وكذا. وكان من  محدثنا شریح بن یونس... "أما إنكم لو شئت

  .)١(األمر كذا وكذا"

-واللفــظ لعمــرو–ة بــن سـعید وعمــر الناقــد وٕاســحاق بـن إبــراهیم حـدثنا قتیبــ

  .)٢(..."أما إنها ستكون فتنة"

  الجملة الفعلیة: 

قــال یعقـــوب. وقـــال القعقـــاع بـــن حكـــیم بـــن ذكـــوان، أبـــي صـــالح عـــن أبـــي 

فقال یا رسول اهللا! ما لقیت من عقرب  ة، أنه قال: جاء رجل إلى النبي ر هری

و قلت، حین أمسیت: أعوذ بكلمات اهللا التامات من لدغتني البارحة. قال: "أما ل

  .)٣(شر ما خلق لم تضرك"

حـــدثنا أبـــو كریـــب محمـــد بـــن العـــالء. حـــدثنا معاویـــة: "أمـــا لـــو لـــم تفعـــل، 

  .)٤(للفحتك النار، أو لمستك النار"

  .)٥("ین اهللا وهو عنه معرضقلعلى مال لیأكله ظلمًا لی"أما لئن حلف 

  

  

                                                        

یمانــه،  ح/رقــم الحــدیث صــحیح مســلم، بــاب إعطــاء المؤلفــة قلــوبهم علــى اإلســالم وتصــبر مــن قــوي إ )١(

  .٧٣٨/ ص ٢/ج١٠٦١

  .١٦٥٠، ص ٣، ج٢٠٨٣صحیح مسلم،  ح/ رقم  )٢(

  .٢٠٨١، ص ٤، ج٢٧٠٩صحیح مسلم، باب التعوذ من سوء ابضاء ودرك الشقاء وغیره، ح/ رقم  )٣(

، ص ٣، ج١٦٥٩صـــحیح مســـلم، بـــاب صـــحبة الممالیـــك وكفـــارة مـــن ظلـــم، كتـــاب اإلیمـــان، ح/ رقـــم  )٤(

١٢٨١.  

، ١/ ج١٣٩٥مســلم، بــاب وعیــد مــن اقتطــع حــق مســلم بیمــین، كتــاب اإلیمــان، حــدیث/ رقــم  صــحیح )٥(

  .١٢٤ص 



  ١١٥  

ا ا  
 داةا  

  

  :على وتدخل

  اسم اإلشارة.  )أ (

 ضمیر الرفع.  )ب (

 الماضي المقرون بقد.  )ج (

 على ما بعد (أي) في النداء.  )د (

  مقدمة:

ذكر أقوال أقبل أن أذكر األمثلة واألدلة أو الشواهد على ما ذكرنا آنفًا   

  العلماء في ذلك وٕالیك أقوالهم وهي:

ألنها  "ها: وهي حرف تنبیه اتفاقًا لإلزالة الغفلة في تعقل معنى مدخوله

وقبل ال یدخل  ،ال تدخل في األكثر إال على ضمیر رفع منفصل أو اسم إشارة

 إال على اسم اإلشارة أال أنه كثیرًا ما یفصل بینهما وبین اسم اإلشارة بالضمیر

 نحو قوله تعالى:       )وبالقسم نحوها اهللا ذا وبغیرهما قلیًال  .)١

  .)٢(فصل بینهما ذا" الكالم إذالها صدر ولیس 

الهاء بفخامة األلف: تنبیه، وبإمالة األلف حرف هجاء. الجوهري: "ها: 

حروف المعجم، وهي من حروف الزیادات وهي حرف تنبیه. الهاء حرف من 

قال األزهري: وأما هذا إذا كانت تنبیها فإن أبا الهیثم قال: ها تنبیه تفتح العرب 

ح، تقول هذا أخوك، وها إن ذا أخوك وأنشد بها الكالم بال معنى سوى االفتتا

  ".النابغة

  ن تكــن نفعــتإال إعــذرة هــا إن تــا 
  

ــــــفــــــإن صــــــاحبها   *** ــــــ دق   دتــــــاه فــــــي البل
  

                                                        

  ).١١٩سورة آل عمران، اآلیة ( )١(

  بتصرف. ٤٦٤شرح العصام على الكافیة، ص  )٢(



  ١١٦  

أال یا هؤالء، وهو وتقول ها أنتم هؤالء تجمع بین تنبیهین للتوكید، وكذلك 

 غیر مفارق ألي؛ الهاء، تقول یا أیها الرجل. وهاء كلمة تنبیه، وقد كثر دخولها

وذى لما قرب وفي حدیث علي رضي بعد  اوهذى وهذاك زعم بعضهم أن ذا لم

اهللا عنه: ها إن ههنا علمًا وأومأ بیده إلى صدره، لو أحسبت له جملة، ها، 

مقصورة كلمة تنبیه للمخاطب ینبه بها على ما یساق إلیه من الكالم. وقالوا ها 

  السالم غلبكم منبهة مؤكدة؛ قال الشاعر:

  ا: هــــــا الســــــالم علــــــیكموقفنــــــا فقلنــــــ
  

  )١(جـــــــم غیـــــــورضـــــــیف العفأنكرهـــــــا   ***
  

  "ها: للتنبیه ولها موضعان:

ا: أن تلحق األسماء المبهمة المفردة نحو هذا، وتتنزل منزل ـأحدهم )١(

 یدخل حرف الجر علیه كقول تعالى: رف من الكلمة؛ ولهذا ـالح

             )لمضاف والمضاف ویفصل به بین ا .)٢

 إلیه كقوله:            )٣(. 

 ل على الجملة كقوله تعالى: ـي: أن تدخـالثان )٢(           

)و .)٤         )٥(. 

در ربه ویدل على دخول حرف التنبیه على الجملة، أال ال یخلو إما أن یق

الدخول على االسم المفرد أو الجملة وال یجوز األول، ألن المبهم في 

  .)٦(االثنین دخل علیهما حرف اإلشارة فعل أن دخولها إنما هو الجملة"

  

                                                        

  .٤٨٠، ٤٧٥، ص ١٥لسان العرب البن منظور، ج )١(

  ).٤٧سورة العنكبوت، اآلیة ( )٢(

  ).٦١سورة الصافات، اآلیة ( )٣(

  ).١١٩آل عمران، اآلیة ( )٤(

  ).١٠٩سورة النساء، اآلیة ( )٥(

  .١١٨٨البرهان للزركشي، تحقیق محمد أبو الفضل، ص  )٦(



  ١١٧  

  : )١("ها: للتنبیه فتدخل على أربعة

أ/ اإلشارة غیر المختصة بالبعید نحو: هذا، بخالف ثم، وهنا بالتشدید 

  وهناك.

بیه نللتفي النداء نحو: یأیها الرجل، وهي في هذا واجبة  ب/ "ونعت "أي"

على أنه المقصود بالنداء، وقیل للتعویض عما تضاف إلیه أي، ویجوز 

 ي أسد أتحذف ألفها، وأن تضم هاؤها إتباعا مثل ـفي لغة بن –في هذه 

        )٢(.  

 ارة نحو: ـه باسم اإلشـر عنـر الرفع المخبـج/ وضمی        )٣(.  

وتدخل في القسم على لفظ الجاللة عند حذف حرف القسم، نحو: ها د/ 

  اهللا بقطع الهمزة ووصلها وكالهما مع حذف ألفها وٕاثباته.

  ، فتدخل على أربعة: )٤(ها: حرف تنبیه

غیر المختص بالبعید نحو: هذا بخالف ثم، وهنا بالتشدید أ/ اسم اإلشارة 

  وهناك. 

ب/ ضمیر الرفع المخبر عنه باسم اإلشارة نحو "      وقبل إنما ،"

كانت داخلة على اسم اإلشارة فقدمت ورد بنحو ها أنتم هؤالء، فأجیب 

  بأنها أعیدًا توكید.

وفي هذا واجبة للتنبیه على أنه ج/ نعت أي في النداء یا أیها الرجل 

سد یجوز أن تحذف ألفها وأن تضم المقصود بالنداء وفي هذا لغة بني أ

                                                        

  .٩٦٨م، ص ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، ط الرابعة،  )١(

  ).٣١سورة الرحمن، اآلیة ( )٢(

  ).١١٩سورة آل عمران، اآلیة ( )٣(

  .٢٧، ص ٢لبیب وبهامشه حاشیة الشیخ األمیر، جمغني ال )٤(

  



  ١١٨  

ن وآیه الثقالن وأیه نو تباعًا وعلیه قراءة ابن عامر نو آیة المؤمإهاؤها 

  الساحر بضم الهاء في الوصل.

د/ اسم اهللا تعالى في القسم عند حذف الحرف یقال ها اهللا بقطع الهمزة 

  ووصلها وطالهما مع إثبات ألفها وحذفها.

  :)١(ها: "حرف تنبیه"، فتدخل على

  / اسم اإلشارة نحو هؤالء، هذان خصمان، وهأهنا.١

  / وعلى ضمیر الرفع المخبر باسم اإلشارة، نحو: "ها أنتم أوالء".٢

/ وعلى نعت أي في النداء، نحو: "یأیها الناس"، ویجوز في لغة أسد ٣

  إتباعًا وعلیه قراءة "أیه الثقالن".حذف ألف هؤالء وضمها 

متقدمة على "ذا" و"ذلك" و"وتي" وأخواتها  "وهاء: حرف تنبیه یجاء بها

  مجردة من الكاف، ومصاحبة لها دون "الالم"".

  .)٢(فیقال: "هذا" و"هاتي" و "هذاك"، و"هاتیك"

  هــــــذى والــــــالم لــــــن یجتمعــــــاو وهــــــا 
  

  )٣(وقــد تجــيء (هــا) وذي والكــاف معـــا  ***
  

  .)٤("حرًا یوم القیامة هدیتك الرجلینوفي الحدیث: "أال أخبركم بـأشد منه 

و"هاء" التنبیه ینبه بها على ما یساق من الكالم التالي لها، وهو قد یكون 

  .)٥(جملة، وقد یكون مفردًا، كالضمائر، وأسماء اإلشارة"

  :أقسام أسماء اإلشارة

                                                        

اإلتقــان فــي علـــوم القــرآن: للحـــافظ جــالل الـــدین عبــد الــرحمن الســـیوطي، تحقیــق: محمـــد أبــو الفضـــل  )١(

  .٢٥٣، ص ٢إبراهیم، مكتبة التراث، القاهرة، ج

قـدم لـه: الـدكتور/ شرح الكافیة الشـافیة: للعالمـة جمـال الـدین أبـي عبـد اهللا محمـد بـن عبـد اهللا، حققـه و  )٢(

عبــد المــنعم أحمــد هریــري، األســتاذ المشــارك فــي معهــد اللغــة العربیــة لغیــر النــاطقین بهــا، جامعــة أم 

  مكة المكرمة. -القرى

  المرجع نفسه. )٣(

  .١٢٨ -١٢٧، ص ١٧مسلم: شرح النووي، ح  )٤(

  .٢٢٠، ص ٢اإلیضاح شرح المفصل: البن الحاجب، ج )٥(

  



  ١١٩  

  على اسم اإلشارة:ها التنبیه أ/ دخول 

  .)١(تعریف اسم اإلشارة: "اسم یعین مدلوله تعیینًا مقرونًا بإشارة حسیة إلیه" 

"اسم اإلشارة: ما وضع لمشار إلیه، وهي خمسة: "ذا للمذكر، ولمثناه، ذان 

وذین، للمؤنث: تاوتي وته، وذه، وذي، ولمثناه: تان وتین، ولجمعهما: أوالء مدًا 

حرف التنبیه، ویتصل بها كاف الخطاب، وهي خمسة في وقصرًا. ویلحظها 

انك إلى ذانكن وكذلك خمسة، فیكون خمسة وعشرین، وهي: ذاك إلى ذاكن، وذ

ذا للقریب، وذلك للبعید، وذاك للمتوسط؛ وتلك، وذانك، وتانك، البواقي ویقال: 

  .)٢("مشددتین. وأوالئك مثل ذلك، وأما ثم وهنا، وهنا فللمكان خاصة

  على اسم اإلشارة، نحو قوله تعالى: ها التنبیه تدخل     

               )وقوله تعالى:  .)٣      

                 )وقوله تعالى:  .)٤        

                )٥(.  

  اء اإلشارة بحسب المشار إلیه إلى قسمین:"."تنقسم أسم

أ/ قسم یالحظ فیه المشار إلیه من ناحیة أنه مفرد أو مثنى أو جمع مع 

  مراعاة التذكیر، والتأنیث، والعقل وعدمه في كل ذلك.

ولكن من ناحیة قربه، ب/ وقسم یجب أن یالحظ فیه المشار إلیه أیضًا، 

  .)٦(أو بعده، أو توسطه بین القرب والبعد"

                                                        

  .٣٢١، ص ١سن، جالنحو الوافي: عباس ح )١(

ـــدین أبـــي عمـــر عثمـــان بـــن عمـــر،  )٢( ـــن الحاجـــب: تـــألیف اإلمـــام جـــالل ال ـــى كافیـــة اب شـــرح الرضـــي عل

المعــروف بــابن الحاجــب النحــوي المــالكي، شــرح الشــیخ رضــي الــدین محمــد بــن الحســن اإلســتراباذي 

  .٢١٩، ص ٣النحوي، شرح وتحقیق: األستاذ الدكتور عبد العال سالم مكرم، عالم الكتب، ج

  ).٢٧سورة اإلنسان، اآلیة ( )٣(

  ).٢٩سورة اإلنسان، اآلیة ( )٤(

  ).٩٩سورة هود، اآلیة ( )٥(

  .٣٢٢-٣٢١، ص ١النحو الوافي: حسن عباس، ج )٦(



  ١٢٠  

  أوًال: صیغة المشار إلیه المفرد:

  المشار إلیه المفرد نوعان: مذكر، ومؤنث.

  أ/ المذكر:

  یشار إلى المفرد المذكر بـ(ذ) سواء كان عاقًال أو غیر عاقل.

  ب/ المؤنث:

یشار إلى المفرد المؤنث، سواء كان عاقًال أو غیر عاقل یشار إلیه بـ تا، 

  وتي، وته، وذه، وذي.

  المشار إلیه المثنى: ثانیًا: صیغة

  أ/ المثنى المذكر:

وهو لفظة  -أي عاقًال وغیر عاقل–ما یشار به للمثنى المذكر مطلقًا 

  واحدة: (ذان)، رفعًا، و"ذین" نصبًا وجرًا.

  ب/ المثنى المؤنث:

  ان رفعًا وتین نصبًا وجرًا.تمطلقًا یشار إلى المثنى المؤنث 

  ثالثًا: صیغة المشار إلیه الجمع:

  مذكرًا أو مؤنثًا بلفظة واحدة، وهي "أوالء" مدًا وقصرًا. إلى الجمعیشار 

  على اسم اإلشارة المفرد: ) التنبیهها( دخول

  أوًال: المذكر المفرد:

  قوله تعالى: 

١-                        

  )١(. 

٢-                                 

  )١(. 

                                                        

  ).٧٢سورة هود، اآلیة ( )١(



  ١٢١  

٣-                       )٢(. 

٤-           )٣(. 

٥-                          

       )٤(. 

٦-                            

    )٥(. 

٧-                         

      )٦(. 

٨-                             

          )٧(. 

٩-                             

          )٨(. 

١٠ -                       )٩(. 

                                                                                                                                                               

  ).٧٦سورة هود، اآلیة ( )١(

  ).١٥سورة یوسف، اآلیة ( )٢(

  ).١٩سورة یوسف اآلیة ( )٣(

  ).٣١، (سورة یوسف اآلیة )٤(

  ).٣٥سورة إبراهیم، اآلیة ( )٥(

  ).٥٢سورة إبراهیم، اآلیة ( )٦(

  ).١١٦سورة النحل، اآلیة ( )٧(

  ).  ٩سورة اإلسراء، اآلیة ( )٨(

  ).  ٤١سورة اإلسراء، اآلیة ( )٩(



  ١٢٢  

١١ -                            

          )١(. 

١٢ -                         

                  )٢(. 

١٣ -            )٣(. 

١٤ -                       )٤(. 

١٥ -                        

   )٥(. 

١٦ -                   )٦(. 

١٧ -                 )٧(. 

١٨ -                            

              )٨(. 

١٩ -                      

   )١(. 

                                                        

  ).  ٦٢سورة اإلسراء، اآلیة ( )١(

  ).  ٨٨سورة اإلسراء، اآلیة ( )٢(

  ).  ٧٨سورة الكهف، اآلیة ( )٣(

  ).  ٣٦ة مریم، اآلیة (سور  )٤(

  ).  ١١٧سورة طه، اآلیة ( )٥(

  ).  ٥٩سورة األنبیاء، اآلیة ( )٦(

  ).  ١٠٦سورة األنبیاء، اآلیة ( )٧(

  ).  ٧٨سورة الحج، اآلیة ( )٨(



  ١٢٣  

٢٠ -                          

      )٢(. 

٢١ -                         

   )٣(. 

٢٢ -                       )٤(. 

٢٣ -                           

            )٥(. 

٢٤ -                    

  )٦(. 

٢٥ -                 )٧(. 

٢٦ -            )٨(. 

٢٧ -                     

   )٩(. 

                                                                                                                                                               

  ).  ٨٣سورة المؤمنون، اآلیة ( )١(

  ).  ١٦سورة المؤمنون، اآلیة ( )٢(

  ).  ٤سورة الفرقان، اآلیة ( )٣(

  ).  ٣٠یة (سورة الفرقان، اآل )٤(

  ).  ٥٣سورة الفرقان، اآلیة ( )٥(

  ).  ٤١سورة الفرقان، اآلیة ( )٦(

  ).  ٣٤سورة الشعراء، اآلیة ( )٧(

  ).  ١٣٧سورة الشعراء، اآلیة ( )٨(

  

  ).  ٦٨سورة النمل، اآلیة ( )٩(



  ١٢٤  

٢٨ -                    )١(. 

٢٩ -                       

                         

                             

     )٢(. 

٣٠ -                          

           )٣(. 

٣١ -                    )٤(. 

٣٢ -                   )٥(. 

٣٣ -                         )٦(. 

٣٤ -                 )٧(. 

٣٥ -                         

        )٨(. 

                                                        

  ).  ٧١سورة النمل، اآلیة ( )١(

  ).  ١٥سورة القصص، اآلیة ( )٢(

  ).  ٣٦سورة القصص، اآلیة ( )٣(

  ).  ٥٨سورة الروم، اآلیة ( )٤(

  ).  ١١سورة لقمان، اآلیة ( )٥(

  ).  ١٤سورة السجدة، اآلیة ( )٦(

  ).  ٢٨سورة السجدة، اآلیة ( )٧(

  

  ).  ٢٢سورة األحزاب، اآلیة ( )٨(



  ١٢٥  

٣٦ -                   )١(.  

٣٧ -                     

     )٢(. 

٣٨ -                           

                       

                          )٣(. 

٣٩ -                       

   )٤(. 

٤٠ -                   )٥(. 

٤١ -                      

       )٦(. 

٤٢ -              )٧(. 

٤٣ -              )٨(. 

٤٤ -             )١(. 

                                                        

  ).  ٢٩سورة سبأ، اآلیة ( )١(

  ).  ٣١سورة سبأ، اآلیة ( )٢(

  ).  ٤٣سورة سبًا، اآلیة ( )٣(

  ).  ١٢سورة فاطر، اآلیة ( )٤(

  ).  ٤٨سورة یس، اآلیة ( )٥(

  ).  ٥٢سورة یس، اآلیة ( )٦(

  ).  ٦١سورة یس، اآلیة ( )٧(

  ).  ١٥سورة الصافات، اآلیة ( )٨(



  ١٢٦  

٤٥ -               )٢(. 

٤٦ -          )٣(. 

٤٧ -           )٤(. 

٤٨ -                      )٥(. 

٤٩ -                        

         )٦(. 

٥٠ -              )٧(. 

٥١ -              )٨(. 

٥٢ -                  )٩(. 

٥٣ -             )١٠(. 

٥٤ -               )١١(. 

٥٥ -             )١٢(. 

                                                                                                                                                               

  ).  ٦٠سورة الصافات، اآلیة ( )١(

  ).  ١٠٦سورة الصافات، اآلیة ( )٢(

  ).  ٥سورة ص، اآلیة ( )٣(

  ).  ٦سورة ص، اآلیة ( )٤(

  ).  ٧سورة، ص اآلیة ( )٥(

  ).  ٢٣اآلیة (سورة ص،  )٦(

  ).  ٣٩سورة ص، اآلیة ( )٧(

  ).  ٤٢سورة ص، اآلیة ( )٨(

  ).  ٤٩سورة ص، اآلیة ( )٩(

  ).  ٥٣سورة ص، اآلیة ( )١٠(

  ).  ٥٤سورة ص، اآلیة ( )١١(

  ).  ٥٥سورة ص، اآلیة ( )١٢(



  ١٢٧  

٥٦ -            )١(. 

٥٧ -                   )٢(. 

٥٨ -                              

                     )٣(. 

٥٩ -                      )٤(. 

٦٠ -                           )٥(. 

٦١ -        )٦(. 

٦٢ -                       )٧(. 

٦٣ -          )٨(. 

٦٤ -      )٩(. 

٦٥ -                      )١٠(. 

                                                        

  ).  ٥٧سورة ص، اآلیة ( )١(

    ).٦١سورة ص، اآلیة ( )٢(

  ).  ١٣سورة الزخرف، اآلیة ( )٣(

  ).  ٣٠رف ، اآلیة (سورة الزخ )٤(

  ).  ٣١سورة الزخرف، اآلیة ( )٥(

  ).  ٦١سورة الزخرف، اآلیة ( )٦(

  ).  ٦٤سورة الزخرف، اآلیة ( )٧(

  ).  ١١سورة الدخان، اآلیة ( )٨(

  ).  ١١سورة الجاثیة، اآلیة ( )٩(

  ).  ٢٠سورة الجاثیة، اآلیة ( )١٠(



  ١٢٨  

٦٦ -                        

                        

         )١(. 

٦٧ -                          

              )٢(. 

٦٨ -             )٣(. 

٦٩ -                           

  )٤(. 

٧٠ -               )٥(. 

٧١ -             )٦(. 

٧٢ -            )٧(. 

٧٣ -            )٨(. 

٧٤ -                       )٩(. 

                                                        

  ).  ١٧سورة األحقاف، اآلیة ( )١(

  ).  ٢٤سورة األحقاف، اآلیة ( )٢(

  ).  ٢سورة ق، اآلیة ( )٣(

  ).  ٢٢سورة ق، اآلیة ( )٤(

  ).  ٢٣سورة ق، اآلیة ( )٥(

  ).  ٣٢سورة ق، اآلیة ( )٦(

  ).  ١٤سورة الذاریات، اآلیة ( )٧(

  ).  ١٥سورة الطور، اآلیة ( )٨(

  ).  ٦سورة الصف، اآلیة ( )٩(



  ١٢٩  

٧٥ -             )١(. 

٧٦ -             )٢(. 

٧٧ -                         )٣(. 

٧٨ -        )٤(. 

٧٩ -           )٥(. 

٨٠ -                      

         )٦(. 

٨١ -                                

                   )٧(. 

٨٢ -                          

           )٨(. 

٨٣ -                             

   )١(. 

                                                        

  ).  ٢٤سورة المدثر، اآلیة ( )١(

  ).  ٢٥سورة المدثر، اآلیة ( )٢(

  ).  ٢٢سورة اإلنسان، اآلیة ( )٣(

  ).  ٣٥سورة المرسالت، اآلیة ( )٤(

  ).  ٣سورة التین، اآلیة ( )٥(

  ).  ٦٨سورة آل عمران، اآلیة ( )٦(

  ).  ١٢٥سورة آل عمران، اآلیة ( )٧(

  ).  ٧سورة األنعام، اآلیة ( )٨(

  

  



  ١٣٠  

٨٤ -                      

                       )٢(. 

٨٥ -                           

            )٣(. 

٨٦ -                         

                )٤(. 

٨٧ -                          

       )٥(. 

٨٨ -             )٦(. 

٨٩ -                         )٧(. 

٩٠ -                     

    )٨(. 

٩١ -                      

   )١(. 

                                                                                                                                                               

  ).  ٧٦سورة األنعام، اآلیة ( )١(

  ).  ١٣٦سورة األنعام، اآلیة ( )٢(

  ).  ٧٧األنعام، اآلیة ( سورة )٣(

  ).  ٧٨سورة األنعام، اآلیة ( )٤(

  ).  ٩٢سورة األنعام، اآلیة ( )٥(

  ).  ١٢٦سورة األنعام، اآلیة ( )٦(

  ).  ١٥٥سورة األنعام، اآلیة ( )٧(

  ).  ٤٣سورة األعراف، اآلیة ( )٨(



  ١٣١  

٩٢ -                              

    )٢(. 

٩٣ -                      

                          )٣(. 

٩٤ -                   )٤(. 

٩٥ -                     

                        )٥(. 

٩٦ -                          )٦(. 

٩٧ -             )٧(.  

                                                                                                                                                               

  ).  ٥١سورة األعراف، اآلیة ( )١(

  ).  ١٢٣سورة األعراف، اآلیة ( )٢(

  ).  ١٦٩راف، اآلیة (سورة األع )٣(

  ).  ٣٥سورة التوبة، اآلیة ( )٤(

  ).  ٣٧سورة یونس، اآلیة ( )٥(

  ).  ٧٦سورة یونس، اآلیة ( )٦(

  ).  ٦٢سورة آل عمران، اآلیة ( )٧(

  



  ١٣٢  

  المؤنث المفرد: على اسم اإلشارة:) التنبه ها( ثانیًا: دخول

  قوله تعالى: 

١-                         

                        )١(.  

٢-                           

             )٢(. 

٣-                         

                             

     )٣(. 

٤-               )٤(. 

٥-                            )٥(. 

٦-                  )٦(. 

٧-                                

                         

        )٧(. 

                                                        

  ).  ١٣٨سورة األنعام، اآلیة ( )١(

  ).  ١٦سورة األعراف، اآلیة ( )٢(

  ).  ٢٠سورة األعراف، اآلیة ( )٣(

  ).  ١٣١(سورة األعراف، اآلیة  )٤(

  ).  ١٥٦سورة األعراف، اآلیة ( )٥(

  ).  ٩٩سورة هود، اآلیة ( )٦(

  ).  ١٩سورة الكهف، اآلیة ( )٧(



  ١٣٣  

٨-                               )١(. 

٩-                      )٢(. 

١٠ -                      )٣(. 

١١ -                    )٤(. 

١٢ -          )٥(. 

١٣ -                          

                       )٦(. 

١٤ -              )٧(. 

١٥ -                        

                             

                  )٨(. 

١٦ -                               )٩(. 

                                                        

  ).  ٣٥سورة الكهف، اآلیة ( )١(

  ).  ٥٢سورة األنبیاء، اآلیة ( )٢(

  ).  ٥٢سورة المؤمنون، اآلیة ( )٣(

  ).  ١٥٥سورة الشعراء، اآلیة ( )٤(

  ).  ٦٣سورة یس، اآلیة ( )٥(

  ).  ٢٠الفتح، اآلیة (سورة  )٦(

  .  )١٤سورة الطور، اآلیة ( )٧(

  ).  ٧٥سورة النساء، اآلیة ( )٨(

  ).  ٧٧سورة النساء، اآلیة ( )٩(

  



  ١٣٤  

١٧ -                             

    )١(. 

١٨ -                           

         )٢(. 

  على اسم اإلشارة المثنى:التنبیه  )ها( ثالثًا: دخول

  أ/ المثنى المذكر:

  قوله تعالى:                        

                  )٣(.  

  ب/ المثنى المؤنث:

  قوله تعالى:                     

           )٤(.  

  ج/ المشار إلیه الجمع: 

  ًا.صر ویشار إلى الجمع بصیغته المذكر والمؤنث بلفظة واحدة "أوالء" وق

 قوله تعالى:  -١                     

      )٥(.  

                                                        

  ).  ١٣٩سورة األنعام، اآلیة ( )١(

  ).  ١٠٨سورة یوسف، اآلیة ( )٢(

  ).  ٦٢سورة طه، اآلیة ( )٣(

  ).  ٢٧سورة القصص، اآلیة ( )٤(

  ).  ٤١سورة النساء، اآلیة ( )٥(

  

  



  ١٣٥  

٢-                      

                

 )١(. 

٣-                   )٢(. 

٤-                            

               )٣(. 

٥-                             

      )٤(. 

٦-                                 

               )٥(. 

٧-                                 

         )٦(. 

٨-                      )٧(. 

                                                        

  ).  ٥١سورة النساء، اآلیة ( )١(

  ).  ٧٨سورة النساء، اآلیة ( )٢(

  ).  ١٠٩سورة النساء، اآلیة ( )٣(

  ).  ١٤٣سورة النساء، اآلیة ( )٤(

  ).  ٨٩سورة األنعام، اآلیة ( )٥(

  ).  ٤٩سورة األعراف، اآلیة ( )٦(

  ).  ٤٩سورة األنفال، اآلیة ( )٧(

  

  



  ١٣٦  

٩-                   

                          

                   )١(. 

١٠ -                    )٢(. 

١١ -                   )٣(. 

١٢ -               )٤(. 

١٣ -                         )٥(. 

١٤ -              )٦(. 

١٥ -                         

                         

     )٧(. 

١٦ -                )٨(. 

١٧ -                      )٩(. 

                                                        

  ).  ١٨سورة یونس، اآلیة ( )١(

  ).  ٧٨هود، اآلیة (سورة  )٢(

  ).  ١٠٩سورة هود، اآلیة ( )٣(

  ).  ٦٨سورة الحجر، اآلیة ( )٤(

  ).  ٦٦سورة الحجر، اآلیة ( )٥(

  ).  ٧١سورة الحجر، اآلیة ( )٦(

  ).  ٨٦سورة النحل، اآلیة ( )٧(

  ).  ٨٩سورة النحل، اآلیة ( )٨(

  ).  ٢٠سورة اإلسراء، اآلیة ( )٩(



  ١٣٧  

١٨ -                       

               )١(. 

١٩ -                       )٢(. 

٢٠ -                )٣(. 

٢١ -                    

              )٤(. 

٢٢ -                                

      )٥(. 

٢٣ -                          

   )٦(. 

٢٤ -                             

  )٧(. 

٢٥ -                             

    )٨(. 

                                                        

  ).  ١٠٢سورة اإلسراء، اآلیة ( )١(

  ).  ٦٥سورة األنبیاء، اآلیة ( )٢(

  ).  ٩٩سورة األنبیاء، اآلیة ( )٣(

  ).  ١٧سورة الفرقان، اآلیة ( )٤(

  ).  ٦٣سورة القصص، اآلیة ( )٥(

  ).  ٤٧سورة العنكبوت، اآلیة ( )٦(

  ).  ٤٠سورة سبأ، اآلیة ( )٧(

  ).  ٥١سورة الزمر، اآلیة ( )٨(



  ١٣٨  

٢٦ -                   )١(. 

٢٧ -                     )٢(. 

٢٨ -             )٣(. 

                                                        

  ).  ٢٢سورة الدخان، اآلیة ( )١(

  ).  ٢٧، اآلیة (سورة اإلنسان )٢(

  ).  ٥٤سورة الشعراء، اآلیة ( )٣(



  ١٣٩  

  على ضمیر الرفع:التنبیه  )ها( دخولرابعًا: 

  قوله تعالى:

١-                               

                          )١(.  

٢-                          

                 )٢(. 

٣-                          

         )٣(. 

٤-                       )٤(. 

  دخول "ها" التنبیه على:

  الفعل الماضي المقرون بقد:

دخول "ها" التنبیه على الفعل الماضي المقرون بقد في القرآن لم یرد 

  الكریم.

  و"ها": حرف موضوع لتنبیه المخاطب. وهو یدخل على أربعة أشیاء. 

. وقس على هذا )٥(على الماضي المقرون بـ"قد"، نحو: "ها قد رجعت"

  مثلة:المثال هذه األ

  .ها قد نجح المجتهد -١

 ها قد أفلح المؤمنون. -٢
                                                        

  ).  ١١٩سورة آل عمران، اآلیة ( )١(

  ).  ١٠٩سورة النساء، اآلیة ( )٢(

  ).  ٦٦سورة آل عمران، اآلیة ( )٣(

  ).  ٣٨سورة محمد، اآلیة ( )٤(

 ١٤٢٨ – ١٤٢٧جـــــامع الـــــدروس العربیـــــة، الشـــــیخ مصـــــطفى الغالیینـــــي، دار الفكـــــر بیـــــروت، ط   )٥(

  .٥٢١، ص ٣م، ج٢٠٠٧هـ/



  ١٤٠  

  بعد "أي" في النداء: دخول "ها" التنبیه على

  ویجب وصف "ها" في هذا الموضع بواحد من اثنین:

  أوًال: االسم المحلى بـ"أل" وذلك في نحو قوله تعالى:

١-                               

   )١(.  

٢-                           

             )٢(. 

٣-                            

                         

     )٣(. 

٤-                           

                )٤(. 

٥-                      )٥(. 

٦-                       )٦(. 

٧-                   )٧(. 

                                                        

  ).  ٢١سورة البقرة، اآلیة ( )١(

  ).  ١٦٨سورة البقرة، اآلیة ( )٢(

  ).  ١سورة النساء، اآلیة ( )٣(

  ).  ٤١سورة المائدة، اآلیة ( )٤(

  ).  ٧٦سورة المائدة، اآلیة ( )٥(

  .  )٧٣سورة التوبة، اآلیة ( )٦(

  ).  ٢٣سورة یونس، اآلیة ( )٧(



  ١٤١  

٨-                               

          )١(. 

٩-                        )٢(. 

١٠ -                                )٣(. 

١١ -                          

         )٤(. 

١٢ -                )٥(. 

١٣ -                                  

                            )٦(. 

١٤ -                  )٧(. 

١٥ -                      )٨(. 

١٦ -                     

   )٩(. 

                                                        

  ).  ٥٧سورة یونس، اآلیة ( )١(

  ).  ٤٣سورة یوسف، اآلیة ( )٢(

  ).  ٧٨سورة یوسف، اآلیة ( )٣(

  ).  ٨٨سورة یوسف، اآلیة ( )٤(

  ).  ١سورة الحج، اآلیة ( )٥(

  ).  ٥سورة الحج، اآلیة ( )٦(

  ).  ٤٩سورة الحج، اآلیة ( )٧(

  ).  ٥٢سورة المؤمنون، اآلیة ( )٨(

  ).  ٣٢سورة النمل، اآلیة ( )٩(

  



  ١٤٢  

١٧ -                         )١(. 

١٨ -                        

             )٢(. 

١٩ -                    )٣(. 

٢٠ -                        

     )٤(. 

٢١ -                  )٥(. 

٢٢ -             )٦(. 

٢٣ -                 )٧(. 

٢٤ -               )٨(. 

٢٥ -                     )٩(. 

٢٦ -                              

                           

                                                        

  ).  ١سورة األحزاب، اآلیة ( )١(

  ).  ٢٨سورة األحزاب، اآلیة ( )٢(

  ).  ٤٥سورة األحزاب، اآلیة ( )٣(

  ).  ٥٩سورة األحزاب، اآلیة ( )٤(

  ).  ٣سورة فاطر، اآلیة ( )٥(

  ).  ٥سورة فاطر، اآلیة ( )٦(

  ).  ١٥سورة فاطر، اآلیة ( )٧(

  ).  ٣١سورة الرحمن، اآلیة ( )٨(

  ).  ٣١سورة النور، اآلیة ( )٩(

  



  ١٤٣  

                  

   )١(. 

٢٧ -                           )٢(. 

٢٨ -                   )٣(. 

٢٩ -                       )٤(. 

٣٠ -           )٥(. 

٣١ -            )٦(. 

٣٢ -            )٧(. 

٣٣ -              )٨(. 

٣٤ -                    )٩(. 

٣٥ -                     )١٠(. 

٣٦ -              )١١(. 

                                                        

  ).  ١٢یة (سورة الممتحنة، اآل )١(

  ).  ١سورة الطالق، اآلیة ( )٢(

  ).  ١سورة التحریم، اآلیة ( )٣(

  ).  ٩سورة التحریم، اآلیة ( )٤(

  ).  ١سورة المزمل، اآلیة ( )٥(

  ).  ١سورة المدثر، اآلیة ( )٦(

  ).  ٢٧سورة الفجر، اآلیة ( )٧(

  ).  ٤٩سورة الزخرف، اآلیة ( )٨(

  ).  ٦سورة اإلنفطار، اآلیة ( )٩(

  ).  ٦اإلنشقاق، اآلیة (سورة  )١٠(

  ).  ٥٩سورة یس، اآلیة ( )١١(



  ١٤٤  

٣٧ -                 )١(. 

٣٨ -                         

                     

     )٢(. 

٣٩ -               )٣(. 

٤٠ -                )٤(. 

٤١ -                 )٥(.  

                                                        

  ).  ٦٤سورة الزمر، اآلیة ( )١(

  ).  ٤٦سورة یوسف، اآلیة ( )٢(

  ).  ٥٧سورة الحجر، اآلیة ( )٣(

  ).  ٣١سورة الذاریات، اآلیة ( )٤(

  ).  ٥١سورة الواقعة، اآلیة ( )٥(



  ١٤٥  

  االسم الموصول المحلى "بأل":دخول (ها) التنبیه على ثانیًا: 

  قوله تعالى:

١-                              

      )١(.  

٢-                     )٢(. 

٣-                             

           )٣(. 

٤-                   )٤(. 

٥-                                 

         )٥(. 

٦-                       )٦(. 

٧-                                    

         )٧(. 

٨-                     )٨(.  

                                                        

  ).  ١٧٢سورة البقرة، اآلیة ( )١(

  .  )١٧٨سورة البقرة، اآلیة ( )٢(

  ).  ١٨٣سورة البقرة، اآلیة ( )٣(

  ).  ١٥٣سورة البقرة، اآلیة ( )٤(

  ).  ٢٥٤سورة البقرة، اآلیة ( )٥(

  ).  ٢٨٢سورة البقرة، اآلیة ( )٦(

  .  )١٠٠سورة آل عمران، اآلیة ( )٧(

  ).  ١٠٢سورة آل عمران، اآلیة ( )٨(



  ١٤٦  

٩-                                  

                            )١(. 

١٠ -                            )٢(. 

١١ -                              

                  )٣(. 

١٢ -                                  

                        

   )٤(. 

١٣ -                             )٥(. 

١٤ -                           

              )٦(. 

١٥ -                           

             )٧(.  

١٦ -                  )٨(. 

                                                        

  ).  ١١٨سورة آل عمران، اآلیة ( )١(

  .  )١٣٠سورة آل عمران، اآلیة ( )٢(

  ).  ٤٣سورة النساء، اآلیة ( )٣(

  ).  ٤٧سورة النساء، اآلیة ( )٤(

  ).  ٥٩سورة النساء، اآلیة ( )٥(

  ).  ١٣٥سورة النساء، اآلیة ( )٦(

  ).  ١٣٦سورة النساء، اآلیة ( )٧(

  ).  ١سورة المائدة، اآلیة ( )٨(



  ١٤٧  

١٧ -                         

                         )١(. 

١٨ -                             

                      )٢(. 

١٩ -                            

         )٣(. 

٢٠ -                            

     )٤(. 

٢١ -                               

                             

            )٥(. 

٢٢ -                           

                )٦(. 

٢٣ -                              

              )٧(.  

                                                        

  ).  ٢سورة المائدة، اآلیة ( )١(

  ).  ٦سورة المائدة، اآلیة ( )٢(

  ).  ٣٥مائدة، اآلیة (سورة ال )٣(

  ).  ٥١سورة المائدة، اآلیة ( )٤(

  ).  ٥٤سورة المائدة، اآلیة ( )٥(

  ).  ٩٠سورة المائدة، اآلیة ( )٦(

  ).  ٩٤سورة المائدة، اآلیة ( )٧(



  ١٤٨  

٢٤ -                     )١(. 

٢٥ -                            

                          

                )٢(. 

٢٦ -                      )٣(. 

٢٧ -                   )٤(. 

٢٨ -                            

   )٥(. 

٢٩ -                        )٦(. 

٣٠ -                           

             )٧(. 

٣١ -                              

               )٨(. 

                                                        

  ).  ٩٥سورة المائدة، اآلیة ( )١(

  ).  ١٠٦سورة المائدة، اآلیة ( )٢(

  ).  ١٥سورة األنفال، اآلیة ( )٣(

  ).  ٢٠اآلیة (سورة األنفال،  )٤(

  ).  ٢٧سورة األنفال، اآلیة ( )٥(

  ).  ٢٩سورة األنفال، اآلیة ( )٦(

  ).  ٢٣سورة التوبة، اآلیة ( )٧(

  ).  ٣٤سورة التوبة، اآلیة ( )٨(

  



  ١٤٩  

٣٢ -                           

       )١(.  

٣٣ -                      )٢(. 

٣٤ -                           

      )٣(. 

٣٥ -                       )٤(. 

٣٦ -                                

            )٥(. 

٣٧ -                               

            )٦(. 

٣٨ -                  )٧(. 

٣٩ -                            

        )٨(. 

                                                        

  ).  ٣٨سورة التوبة، اآلیة ( )١(

  ).  ١١٩سورة التوبة، اآلیة ( )٢(

  ).  ١٢٣سورة التوبة، اآلیة ( )٣(

  ).  ٢١سورة النور، اآلیة ( )٤(

  ).  ٥٨سورة النور، اآلیة ( )٥(

  ).  ٩سورة األحزاب، اآلیة ( )٦(

  ).  ٤١سورة األحزاب، اآلیة ( )٧(

  ).  ٥٣سورة األحزاب، اآلیة ( )٨(

  



  ١٥٠  

٤٠ -                      )١(. 

٤١ -                               

)٢(. 

٤٢ -                    )٣(.  

٤٣ -                         )٤(. 

٤٤ -                        )٥(. 

٤٥ -                         )٦(. 

٤٦ -                              

                         

   )٧(. 

٤٧ -                           )٨(. 

٤٨ -                           )٩(. 

٤٩ -                        )١٠(. 

                                                        

  ).  ٥٦سورة األحزاب، اآلیة ( )١(

  ).  ٦٩سورة األحزاب، اآلیة ( )٢(

  ).  ٧٠سورة األحزاب، اآلیة ( )٣(

  ).  ٧سورة محمد، اآلیة ( )٤(

  ).  ٣٣، اآلیة (سورة محمد )٥(

  ).  ١سورة الحجرات، اآلیة ( )٦(

  .  ٢سورة الحجرات، اآلیة  )٧(

  ).  ٦سورة الحجرات، اآلیة ( )٨(

  ).  ١٢سورة الحجرات، اآلیة ( )٩(

  ).  ١١سورة الحجرات، اآلیة ( )١٠(



  ١٥١  

٥٠ -                            

    )١(. 

٥١ -                           

       )٢(. 

٥٢ -                         

             )٣(.  

٥٣ -                       )٤(. 

٥٤ -                       )٥(. 

٥٥ -                       )٦(. 

٥٦ -                          )٧(. 

٥٧ -                          

             )٨(. 

                                                        

  ).  ١٢سورة المجادلة، اآلیة ( )١(

  ).  ١١سورة المجادلة، اآلیة ( )٢(

  ).  ٩سورة المجادلة، اآلیة ( )٣(

  ).  ١٨سورة الحشر، اآلیة ( )٤(

  ).  ١سورة الممتحنة، اآلیة ( )٥(

  ).  ١٣سورة الممتحنة، اآلیة ( )٦(

  ).  ١٠سورة الصف، اآلیة ( )٧(

  ).  ٦سورة الجمعة، اآلیة ( )٨(

  

  



  ١٥٢  

٥٨ -                             

         )١(. 

٥٩ -                          

  )٢(. 

٦٠ -                          )٣(. 

                                                        

  ).  ٩سورة الجمعة، اآلیة ( )١(

  ).  ٦سورة التحریم، اآلیة ( )٢(

  ).  ٨سورة التحریم، اآلیة ( )٣(



  ١٥٣  

  نماذج إعرابیة:

  أوًال: دخول "ها" على المذكر المفرد:

  اآلیة: 

 قوله تعالى:             )١(.  

  )٢()١رقم ( جدول

  إعرابها  الكلمة

  نصب.یا أداة نداء، إبراهیم منادى مبني على الضم في محل   یا إبراهیم

فعــل أمــر مبنـــي علــى الســـكون، والفاعــل فیــه ضـــمیر مســتتر وجوبـــًا   أعرض

  تقدیره أنت. 

عــن حــرف جــر، هــذا "الهــاء" حــرف تنبیــه، ذا اســم إشــارة مبنــي علــى   عن هذا

الســــــكون فــــــي محــــــل جــــــر، الجــــــار والمجــــــرور "عــــــن هــــــذا" متعلــــــق 

  .)أعرضـ(ب

أي وجملـة "یـا إبـراهیم" فــي محـل نصـب مفعــول بـه علـى إرادة القــول 

  قالت له المالئكة أو نادته المالئكة.

  

                                                        

  ).  ٧٦، اآلیة (سورة هود )١(

  اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل،  بهجت عبد الواحد. )٢(



  ١٥٤  

  قوله تعالى:                     . 

  )١()٢رقم ( جدول

  إعرابها  الكلمة

  الواو عاطفة.  وأوحینا

 فعل ماض مبني علـى السـكون التصـاله بالضـمیر "نـا" و"نـا" ضـمیر  أوحى

  متصل في محل رفع فاعل.

  جار ومجرور متعلق بأوحى الالم.   إلیه

الــالم. الم االبتــداء. تنبــئن: فعــل مضــارع مبنــي علــى الفــتح التصــاله   لتنبئهم

 بنون التوكید الثقیلة، والفاعـل فیـه ضـمیر مسـتتر وجوبـًا تقـدیره أنـت.

  وجملة "لتنبئنهم" وما بعدها في محل نصب مفعول به للفعل أوحى.

  ضمیر الغائبین مبني على السكون في محل نصب مفعول به.  هم

جـــــار ومجـــــرور متعلـــــق بـــــــ"تنبىء" وهـــــم ضـــــمیر الغـــــائبین مجــــــرور   بأمرهم هذا

 -نعــت-باإلضــافة "هــذا" "الهــاء" حــرف تنبیــه، "ذا" محــل جــر صــفة 

  لألمر.

وهم ال 

  یشعرون

الیـــة والجملـــة بعـــدها: فـــي محـــل نصـــب حـــال. هـــم: ضـــمیر حالـــواو 

ال عمـل  على السكون فـي محـل رفـع مبتـدأ. ال النافیـةمنفصل مبني 

لتجــــرده مــــن الناصــــب والجــــازم لهــــا. یشــــعرون فــــي مضــــارع مرفــــوع 

و فاعـــل، وجملـــة "ال تشـــعرون" فـــي اثبـــوت النـــون والـــو وعالمـــة رفعـــه 

  .محل رفع خبر المبتدأ "هم"

    

                                                        

) اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل، بهجت عبد الواحـد صـالح، إعـراب سـورة یوسـف، ٢جدول رقم ( )١(

  ).١٥اآلیة (



  ١٥٥  

  قوله تعالى:         . 

  )١()٣رقم ( جدول

  إعرابها  كلمةال

التصــاله بـــواو الجماعـــة، الـــواو  فـــتحقــال: فعـــل مـــاض مبنــي علـــى ال  قال

  مبني على السكون في محل رفع فاعل.

دى مبنـي علـى الضـم المقـدر علـى األلـف ایا: أداة النداء، بشرى: من  یبشرى

  منع من ظهورها التعذر، في محل نصب بمعنى: یا أیتها البشرى.

: اسم إشارة مبني علـى السـكون فـي محـل رفـع مبتـدأ، ها: للتنبیه. ذا  هذا غالم

غالم خبر المبتدأ مرفوع بالضمة، غالم خبر المبتدأ مرفوع بالضمة، 

جملــة  –وجملــة "یــا بشــرى هــذا غــالم" فــي محــل نصــب مفعــول بــه 

  ول القول.قم

  

                                                        

یوسـف،  ) اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل، بهجت عبد الواحـد صـالح، إعـراب سـورة٣جدول رقم ( )١(

  ).١٩اآلیة (



  ١٥٦  

  نماذج إعرابیة:

  دخول "ها" على اسم اإلشارة المؤنث المفرد.

 قوله تعالى:          )١(. 

  )١رقم ( جدول

  إعرابها  الكلمة

"هــا": أداة تنبیــه، "ذه" اســم إشــارة مبنــي علــى الكســر فــي محــل رفــع   هذه

  مبتدأ.

ممنـوع مـن الصـرف اسـم خبر المبتدأ مرفوع بالضمة ولم تنـون ألنهـا   جهنم

  للمعرفة والتأنیث. -التنوین–

لجهنم  -نعت-السكون في محل رفع صفة  اسم موصول مبني على  التي

ویجوز أن تكون "جهـنم" بـدًال مـن اسـم اإلشـارة "هـذه" واسـم الموصـل 

  "التي" في محل رفع خبر هذه.

كنتم 

  توعدون

والضـمیر الجملة الفعلیة صلة الموصول ال محل لهـا مـن اإلعـراب. 

العائـــد إلـــى الموصـــول محـــذوف منصـــوب المحـــل ألنـــه مفعـــول بـــه. 

  .تم توعدونهاالتقدیر: كن

كنتم: فعل ماض ناقص مبني على السـكون التصـاله بضـمیر الرفـع   كنتم

المتحرك "التا" وضمیر الرفع "التاء" مبني على الضمة في محل رفع 

  اسم كان.

توعــد: فعــل مضــارع مبنــي للمجهــول مرفــوع بثبــوت النــون والــواو فــي   توعدون

  ر كان.محل رفع نائب فاعل، وجملة "توعدون" في محل نصب خب

  

                                                        

  ).٦٣سورة یس، اآلیة ( )١(



  ١٥٧  

  قوله تعالى:         )١(. 

  )٢رقم ( جدول

  إعرابها  الكلمة

فیـــه ضـــمیر مســـتتر وجوبـــًا ، والفاعـــل فـــتحمبنـــي علـــى ال مـــاضفعـــل   قال

  .تقدیره هو

  مبني على السكون في محل رفع مبتدأ خبر المبتدأ.  هذه

  الضمة.وعالمة رفعه خبر المبتدأ "ذه" مرفوع   ناقة

  لها جار ومجرور خبر مقدم.  لها

هذه ناقة" في محل نصب مفعول مبتدأ مأخر مرفوع بالضمة وجملة "  شرب

  ول القول.قجملة م –به 

  

                                                        

  ).١٥٥سورة العشراء، اآلیة ( )١(



  ١٥٨  

  نموذج إعرابي:

  " التنبیه على المثنى المذكر.هادخول "

 قوله تعالى:                        

                   )١(.  

  )٢()١رقم ( جدول

  إعرابها  الكلمة

فعــل مــاض مبنــي علــى الضــم التصــاله بــواو الجماعــة. الــواو مبنــي   قالوا

  على السكون في محل رفع فاعل.

 انإن هذ

  لساحران

تنبیــه. ذان: اســم لء: "إن" مخففــة مــن "إن" ال عمــل لهــا. هــذان: الهــا

ران. الــالم: فارقـــة حإشــارة مرفــوع والنـــون ألنــه مثنـــى وهــو مبتــدأ لســـا

  ز وتفرق بین "أن" النافیة والمخففة من الثقیلة.یمت

خبر المبتدأ مرفوع باأللف ألنه مثنى والنون عوض عن التنـوین فـي   ساحران

اخلـه االسم المفرد. وقیل: إن "إن" بمعنى "نعم" والـالم فـي سـاحران د

  على الجملة االسمیة و"ساحران" في محل رفع خبر المبتدأ هذان.

  

                                                        

  ).٦٣سورة طه، اآلیة ( )١(

، اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل، بهجت عبد الواحد صالح، إعـراب سـورة طـه اآلیـة ١جدول رقم  )٢(

٦٣.  



  ١٥٩  

  نموذج إعرابي:

  دخول "ها" التنبیه على ضمیر الرفع.

 قوله تعالى:                 )١(. 

  )١رقم ( جدول

  إعرابها  الكلمة

منفصـل مبنـي علـى السـكون فـي ها: حرف تنبیه. أنـتم: ضـمیر رفـع   ها أنتم

  محل رفع مبتدأ.

  في محل رفع خبر. كسراسم إشارة مبني على ال  أوالء

لتجــرده مــن الناصــب والجــازم وعالمــة تحبــون: فعــل مضــارع مرفــوع   تحبونهم

ثبـــوت النـــون والـــواو فاعـــل، وهـــم ضـــمیر الغـــائبین مبنـــي علـــى رفعـــه 

  السكون في محل نصب مفعول به.

وال 

  یحبونكم

ــــون": معطوفــــة علــــى تحبــــون وتعــــرب ال: ناف یــــة ال عمــــل لهــــا، "یحب

إعرابهــا والكــاف حــرف خطــاب مبنــي علــى الضــم فــي محــل نصــب 

  مفعول به.

  الشاهد: دخول "ها" التنبیه على ضمر الرفع. 

                                                        

  ).١١٩سورة آل عمران، اآلیة ( )١(



  ١٦٠  

  نموذج إعرابي:

  دخول "ها" التنبیه على "أي" في النداء.

  أوًال: االسم المحلى "بأل".

 قوله تعالى:             )١(. 

  )١رقم ( جدول

  إعرابها  الكلمة

یا أیها 

  الناس

  أداة نداء.

  منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب.  أي

  بدل من "أي" تبعه في الرفع لفظًا.  الناس

  حرف تنبیه واجب.  ها

  فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل.  اعبدوا

بـه منصـوب علـى التعظــیم والكـاف ضـمیر متصـل فـي محــل مفعـول   رب

جــــر مضــــاف إلیــــه والمــــیم مــــیم الجمــــع الســــاكنة ال محــــل لهــــا مــــن 

  اإلعراب.

  الشاهد: حیث دخلت "الهاء" على أي في النداء. 

  

  

  

  

  

  

                                                        

  ).٢١سورة البقرة، اآلیة ( )١(



  ١٦١  

  ثانیًا: 

  االسم الموصول المصدر "بأل":

 قوله تعالى:                    )١(. 

  )٢رقم ( جدول

  إعرابها  الكلمة

یا أیها 

  الذین

یا: أداة نداء. "أي" منادى نكرة مقصورة مبني على الضم في محل. 

ها: تنبیه "الذین" اسم موصول مبني في محل نصب نعت رأي على 

  المحل أو بدل منه.

  نماذج إعرابیة:

  دخول "ها" التنبیه على المشار إلیه الجمع.

  أوًال: الجمع المذكر:

 قوله تعالى:              )٢(. 

  )٣()١رقم ( جدول

  إعرابها  الكلمة

  حرف شرط غیر جازم.  لو

  فعل ماض ناقص مبني على الفتح.  كان

"الهاء" حرف تنبیه، ؤالء: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع   هؤالء

  اسم كان.

  خبر كان منصوب بالفتحة. واإلشارة إلى األنعام.  آلهة

  
                                                        

  .)١٣٠() سورة آل عمران، اآلیة ١(

  .)٩٩() سورة األنبیاء، اآلیة ٢(

) اإلعــراب المفصــل لكتـاب اهللا المرتــل، بهجــت عبــد الواحــد صـالح، إعــراب ســورة األنبیــاء اآلیــة ١) جـدول رقــم (٣(

٩٩.  



  ١٦٢  

  الجملة الفعلیة جواب شرط غیر جازم ال محل لها من اإلعراب.  ما وردوها

  نافیة ال عمل لها.  ما 

فعــل مــاض مبنــي علــى الضــم التصــاله بــواو الجماعــة، والــواو مبنــي   وردوها

على على السكون في محل رفع فاعل، والهاء، ضمیر متصل مبني 

  السكون في محل نصب مفعول به.

  الشاهد: دخول "هاء التنبیه على المشار إلیه الجمع".

  ثانیًا: دخول "ها" التنبیه على المشار إلیه الجمع المؤنث.

  قوله تعالى:            )١(. 

  )١رقم ( جدول

  إعرابها  الكلمة

  على الفتح.فعل ماض مبني   قال

  الء: مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ.أو "ها" أداة تنبیه،   هؤالء

بنات: خبر المبتدأ "ؤالء" مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورهـا   بناتي

اشــتغال المحــل بحركــة یــاء المناســبة، بنــات: مضــاف والیــاء مبنــي علــى 

  السكون في محل جر باإلضافة.

  حرف شرط جازم.  إن

فعـل مـاض نـاقص مبنــي علـى السـكون التصــاله بضـمیر الرفـع المتحــرك   مكنت

فــي محــل جــزم بــأن ألنــه فعــل الشــرط، والتــاء: والتــاء ضــمیر الرفــع مبنــي 

  على الضم في محل رفع اسم كان.

خبـــر كـــان منصـــوب بالیـــاء ألنـــه جمـــع مـــذكر ســـالم والنـــون عـــوض عـــن   فاعلین

تقـدم معنـاه. التقـدیر: التنوین في االسـم المفـرد. وجـواب الشـرط محـذوف ل

  إن كنتم فاعلین فهؤالء بناتي فانكحوهن.

                                                        

  ).٧١سورة الحجر، اآلیة ( )١(

  



  ١٦٣  

  نموذج إعرابي:

  دخول "ها" التنبیه على اسم اإلشارة المثنى المؤنث:

  قوله تعالى:                  

         )١(.  

  )٢()١رقم ( ولجد

  إعرابها  الكلمة

فعل ماض مبني على الفتح والفاعل فیه ضمیر مستتر جـوازًا تقـدیره   قال

  هو أي شعیب.

إن: حـرف توكیـد  -مقـول القـول–الجملة في محل نصب مفعـول بـه   إني أرید

فــي  -ضــمیر المــتكلم–ونصــب مشــبه بالفعــل والیــاء ضــمیر متصــل 

فوع بالضمة والفاعل فیه محل نصب اسم إن، أرید: فعل مضارع مر 

  ضمیر مستتر وجوبًا تقدیره أنا، وجملة "أرید" في محل رفع خبر إن.

أن حرف مصدر ونصب، أنكح، فعل مضارع منصوب بأن وعالمة   أن أنكحك

نصبه الفتحة، والفاعل فیه ضـمیر مسـتتر وجوبـًا تقـدیره أنـا، والكـاف 

فـي فعـول بـه أول بني علـى الفـتح فـي محـل نصـب مب ماحرف خط

محل نصب، جملة: "أنكحك" صلة "أن" و"أن" وما بعدها: في تأویل 

  مصدر في محل نصب مفعول به ألرید. 

مفعـول بـه ثـان منصــوب بفتحـة مقـدرة علـى األلــف منـع مـن ظهورهــا   إحدى

  التعذر، وهو مضاف.

  إعرابها  الكلمة

                                                        

  ).٢٧سورة القصص، اآلیة ( )١(

صـــل لكتـــاب اهللا المرتـــل، بهجـــت عبـــد الواحـــد صـــالح، إعـــراب ســـورة الجـــدول رقـــم واحـــد اإلعـــراب المف )٢(

  .٢٧القصص اآلیة 



  ١٦٤  

مضــاف إلیــه مجــرور باإلضــافة وعالمــة جــره الیــاء ألنــه مثنــى وهــو   ابنتي

ضــمي –إلیـه وحـذفت النـون لإلضـافة والیـاء ضـمیر متصـل  مضـاف

فـــي محـــل جـــر باإلضـــافة وشـــددت الیـــاء بعـــد أن أدغمـــت  -المـــتكلم

  بضمیر المتكلم.

ال بنتـي. و"هـا" للتنبیـه.  -نعـت-اسم إشـارة معـرب ألنـه مثنـى صـفة   هاتین

و"تین" مثنى "تي" مجرور ألنه صفة لموصوف مجرور وعالمة جره 

نصــب بالیــاء ویرفــع بــاأللف فیقــال: ثــان، مــع هــا الیــاء ألنــه مثنــى وی

  التنبیه "هاتان".

  

  



  ١٦٥  

ا اا  
 داةا  

  
  :مقدمة

ه وقـال یـموافقًا لبعض النحاة الـذین قـالوا بـأن "یـا" حـرف تنب وعد ابن مالك  

أكثــر مــا یلیهــا منــادى أو أمــر نحــو: "أال یــا اســجدوا" ونحــو یــا لیتنــي كنــتم معهــم 

مـا توسـد وقـد یلیهـا فعـل مـدح  سار بـاتأو تقلیل نحو یا رب  فأفوز فوزًا عظیمًا"

  .)١(أو ذم أو تعجب"

قال سیبویه: "وأ ما (یا) فتنبیه أال تراها في النداء وفـي األمـر كأنـك تنبیـه 

  المأمور".

"تأتي "یا" حرف تنبیه إذا لم یأت بعدها ما یصلح أن یكون منادى، وذلـك 

  إذا ولیها: 

  األمــر نحــو قولــه تعـــالى:   -أ              )٣)(٢( .

 في قراءة الكسائي.

 الدعاء: كقول الشاعر:   -ب 

  یـــــــــــا لعنـــــــــــة اهللا واألقـــــــــــوام كلهـــــــــــم
  

  والصــالحین علـــى ســـمعان مـــن جـــار  ***
  

 لیت، نحو اآلیة:   -ج       )٤(. 

 "حبذا" نحو قول الشاعر:  -د 

  جبـــــلیــــا حبــــذا جبــــل الریــــان مــــن 
  

  وحبــــــــذا ســــــــاكن الریــــــــان مــــــــن كانــــــــا  ***
  

                                                        

  .٤٦٤شرح العصام على الكافیة، ص  )١(

  ).٢٥سورة النمل، اآلیة ( )٢(

  .  ٢٢٤، ص ٤الكتاب لسیبویه، تحقیق وشرح عبد السالم محمد هارون، دار الجیل، بیروت، ج )٣(

  ).٧٣سورة النساء، اآلیة ( )٤(

  

  



  ١٦٦  

 .)١("رب"، نحو: "یا رب سار بات ما تسودا"  - ه 

حرف النداء البعید حقیقة أو كلمًا، وهي أثر أحرفه استعماًال... قال "یا" 

  الزمخشري:

"وتفید التأكید المؤذن بأن الخطاب الذي یتلوه معني به جدًا. أو ترد للتنبیه 

  : فتدخل على الفعل والحرف نحو  )٢(.            

)٣(."  

  ل األمر: عأوًال: دخولها على ف

  قوله تعالى"   .  

  "یا" في هذه اآلیة تخلص للتنبیه كما في قراءة الكسائي.

وممن رأى أن "یا" تنبیهیه المرادي فقال: "وذهب آخرون إلى أنها، في 

نداء، والمنادى محذوف. والتقدیر: أال یا هؤالء اسجدوا، ...  ذلك، حرف

وضعف بوجهین: أحدهما أن "یا" نابت مناب الفعل المحذوف، فلو حذف 

  المنادى لزم حذف الجملة، بأسرها. وذلك إخالل. والثاني:

  .)٤("أن المنادى معتمد المقصد، فإذا حذف تناقض المراد

ال حرف نداء. هذا مذهب قوم من  في "یا" في هذا الموضع حرف تنبیه،

  .)٥(النحویین. قال بعضهم: وهو الصحیح"

                                                        

  .٥٤٢وعة الحروف في اللغة العربیة، د. إمیل بدیع یعقوب، ص موس )١(

  ).  ٢٥سورة النمل، اآلیة ( )٢(

  ).  ٢٦سورة یس ، اآلیة ( )٣(

  .  ٣٥٧الجنى الداني للمرادي، ص  )٤(

  .  ٣٥٧المرجع نفسه، ص  )٥(

  

  



  ١٦٧  

ن ذلك إلى أنها حرف تنبیه المالقي: "وأما إذا لم یكن بعدها المنادى ـومم

      ال غیر، كقول اهللا تعالى:  فتكون للتنبیه   

)٢(عل "اسجدوا" أمرًا". على قراءة من أفرد "یا" وج)١(.  

  :)٣(ومنه قول الشاعر

  أال یـا الســلمى ذاك الـدمایج والعقــد
  

  وذات اللثـــــان الغـــــر والفـــــاحم الجهـــــد  ***
  

وأیضًا ممن ذهب إلى هذا الرأي ابن جني "ومن في نحو یا زید، ویا عبد 

 اهللا. وقد تجرها من النداء للتنبیه البتة؛ نحو قول اهللا تعالى: (  كأنه (

  .)٤(قال: أال ها اسجدوا"

                                                        

  ).٢٥سورة النمل، اآلیة ( )١(

  .٤٥٢رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي، ص  )٢(

، الـدمالیج: جمـع دمـولج وهـو سـوار ٤٥٢ورد في رصف المباني ونسب إلـى العـدیل بـن الضـرخ، ص  )٣(

  الید، والعقد: القالدة.

الخصــائص البــن جنــي: هــو أبــي الفــتح عثمــان بــن جنــي، تحقیــق: د. عبــد الحمیــد هنــداوي، المــدرس  )٤(

ـــــــــة، بكلیـــــــــة دار العلـــــــــوم جامعـــــــــة القـــــــــاهرة، دار الكتـــــــــب العلمیـــــــــة، بیـــــــــروت لبنـــــــــان، ال طبعـــــــــة الثانی

  .٥٣٩، ص ١م، ج٢٠٠٢هـ/١٤٢٤



  ١٦٨  

  ثانیًا: دخولها على الدعاء: 

لم ترد "یا" في القرآن الكریم داخلة على الدعاء ولذا سوف استشهد علیها 

  من كالم العرب:

ــــــوام كلهــــــم -١ ــــــة اهللا واألق ــــــا لعن   ی
  

  )١(والصــالحین علــى ســمعان مــن جــار  ***
  

  

  یــــــا قــــــبح اهللا وقــــــبال ذا الخــــــد -٢
  

  )٢(بتنـــــــــــــــــا بتمـــــــــــــــــروأمــــــــــــــــه لیلـــــــــــــــــة   ***
  

  

  یـــا أرغـــم اهللا أنفـــًا أنـــت حاملـــه -٣
  

  )٣(یـا ذا الخنـا ومقـال الـزور والخطـل  ***
  

  ثالثًا: دخولها على "لیت":

  قوله تعالى: 

١-                  )٤(.  

٢-                               

       )٥(. 

١-                                 

                 )٦(. 

                                                        

  ، ولم یعزه لقائل.٥٤٢ورد البیت في موسعة الحرف، ص )١(

  .٤٦، ص ٢معجم البلدان یاقوت الحموي، ج )٢(

هــــ) هـــو: یـــاقوت بـــن عبـــد اهللا، شـــهاب الـــدین: مـــؤرخ ثقـــة، مـــن أئمـــة الجغـــرافیین، ومـــن ٦٢٦ -٥٧٤(  

صـغیرًا، وابتاعـه تـاجر اسـمه عسـكرین إبـراهیم الحمـوي،  العلماء باللغة واألدب. أصله من الـروم، أسـر

من كتبه "معجـم البلـدان: ط، و"إرشـاد األریـب، ط، ویعـرف بمعجـم األدبـاء، األعـالم لإلمـام الزركشـي، 

  .  ١٣١، ص ٨ج

  .٢٨٥، ص ٢المرجع نفسه، ج )٣(

  ).  ٧٣سورة النساء، اآلیة ( )٤(

  ).  ٢٧سورة األنعام، اآلیة ( )٥(

  ).  ٤٢اآلیة ( سورة الكهف، )٦(



  ١٦٩  

٢-                       

      )١(. 

٣-                                )٢(. 

٤-                            

                     )٣(. 

٥-                                )٤(. 

٦-                    )٥(. 

٧-                               )٦(. 

٨-                           )٧(. 

٩-             )٨(. 

١٠ -          )٩(. 

  على "رب":(یا) رابعًا: دخول 

لــم یــرد دخــول "یــا" علــى "رب" فــي القــرآن الكــریم. ولكــن ورد فــي الحــدیث 

  :الشعرالنبوي و 

                                                        

  ).  ٢٣سورة مریم، اآلیة ( )١(

  ).  ٢٧سورة الفرقان، اآلیة ( )٢(

  ).  ٩سورة القصص، اآلیة ( )٣(

  ).  ٦٦سورة األحزاب، اآلیة ( )٤(

  ).  ٢٦سورة یس، اآلیة ( )٥(

  ).  ٣٨سورة الزخرف، اآلیة ( )٦(

    ).٢٥سورة الحاقة، اآلیة ( )٧(

  .  )٢٧(سورة الحاقة، اآلیة  )٨(

  .  )٢٤(الفجر، اآلیة  سورة )٩(



  ١٧٠  

  ردودها في الحدیث النبوي:أوًال: و 

  .)١(: "یا رب كاسیة في الدنیا عاریة یوم القیامة"قوله 

  .الشعرثانیًا: ورودها في 

  یــــــــــــــــــــا رب قائلــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــداً  -١
  

  )٢(یـــــــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــــــف أم معاویـــــــــــــــــــــــة  ***
  

  

  دایـــا رب ســـار بــــات مـــا تســــو  -٢
  

  )٣(إال ذراع العـــــــیس أو كــــــــف الیــــــــدا  ***
  

  

  فیـــا رب یـــوم قـــد لهـــوت ولیلـــة -٣
  

  )٤(أنهــــــــــــا خــــــــــــط تمثــــــــــــالبآنســــــــــــة ك  ***
  

  خامسًا: دخولها على "حبذا":

  أیضًا لم یرد دخول "الیاء" على حبذا في القرآن الكریم:

  قال جریر:

                                                        

  صحیح البخاري.  )١(

البیـت ورد فـي مغنــي اللبیـب عـن كتــب الألعرایـب، قـدم ووضــع حواشـیه وفهارسـه حســن حمـد، أشــرف  )٢(

والــدة معاویــة بــن أبــي ســفیان  ة، وهــو لهنــد بنــت عتبــ٢٧٣علیــه وراجعــه د. إمیــل بــدیع یعقــوب، ص 

  .٤٥١وورد في الجنى الداني، ص 

شدة الحزن، یا لحسرة أم معاویة: هي هنـد بنـت عتبـة بـن ربیعـة بـن عبـد شـمس بـن اللغة: یا لهف: یا   

  عبد مناف. المعنى: ربما قالت إحداهن في الغد القریب: ما أكبر حزن أم معاویة.

اإلعــراب: یــا رب "یــا": حــرف تنبیــه، "رب" حــرف للتنبیــه بالزائــد، قائلــه مجــرور لفظــًاَ◌، مرفــوع محــًال   

حذوف. غدًا مفعول فیـه ظـرف زمـان منصـوب بالفتحـة متعلـق بــ"قائله" یـا لهـف على أنه مبتدأ، خبره م

"یـــا": حـــرف ندبـــه، "لهـــف" منـــادى مضـــاف (منـــدوب) منصـــوب بالفتحـــة. أم: مضـــاف إلیـــه مجــــرور 

بالكســرة. معاویــة مضــاف إلیــه مجــرور بالفتحــة عوضــًا عــن الكســرة ألنــه ممنــوع مــن الصــرف، وســكن 

  لضرورة القافیة. 

ملـة "یـا رب قائلـه وخبرهـا المحـذوف": ابتدائیـة ال محـل لهـا مـن اإلعـراب. وجملـة "یـا إعراب الجمـل: ج

  لهف..." في محل نصب مفعول به "جملة مقول القول". 

  لت "یا" على "رب" وخلصت للتنبیه.الشاهد: "یا رب" حیث دخ

  سبق تخریجه. )٣(

  البیت ورد في مغني اللبیب، مبحث رب. )٤(



  ١٧١  

  یا حبذا جبـل الریـان مـن جبـل -١
  

  )٢(مـــن كانـــا )١(وحبـــذا ســـاكن الریـــان  ***
  

  

  أال یا حبذا الجزر كـم نعمـت بـه -٢
  

  )٣(بــــــــــــــــین جنــــــــــــــــان ذوات أفننـــــــــــــــــان  ***
  

  

ــــــــذا -٣ ــــــــا أال یــــــــا حب   یومــــــــًا جررن
  

  )٤(ول اللهـــــــــــو فیــــــــــه بجرجرانـــــــــــایــــــــــذ  ***
  

  

                                                        

  ، ومعجم البلدان٣٥، ٣٥٦الداني، ص البیت ورد في الجنى  )١(

  الریان: اسم جبل في بالد طيء. )٢(

  .١٢٣، ص ٢معجم البلدان لیاقوت الحموي، ج )٣(

  .١٢٣، ص ٢معجم البلدان، ج )٤(



  ١٧٢  

  نماذج إعرابیة:

  دخول "یا" على "لیت":

  قوله تعالى:

                 )١(.  

  )٢()١رقم ( جدول

  إعرابها  الكلمة

یا لیتني 

  كنت معهم

قـول". "یـا" أداة ول القالجملة وما تالها في محل نصب مفعول به "م

نداء والمنـادى محـذوف والتقـدیر: یـا هـؤالء. وقیـل: "یـا": حـرف تنبیـه 

وأنهــا ســبقت لیــت. لیـــت: حــرف مشــبه بالفعـــل للتمنــي الیــاء ضـــمیر 

متصـــل "ضـــمیر المـــتكلم" فـــي محـــل نصـــب اســـمها والنـــون للوقایـــة. 

و"كنـــت" فعـــل مـــاض نـــاقص مبنـــي علـــى الســـكون التصـــاله بضـــمیر 

ضمیر متصـل "ضـمیر المـتكلم" فـي محـل رفـع  الرفع المتحرك والتاء

اسم "كان" و"كان" مع اسمها وخبرها في محل رفع خبر "لیت". مع: 

ظرف مكان متعلق بخبر "كان" و"هم" ضمیر الغائبین في محل جر 

  باإلضافة.

فأفوز فوزًا 

  عظیما

الضــمة والفاعــل فیــه مبنــي علــى الفــاء: ســببیة. أفــوز: فعــل مضــارع 

ـــق منصـــوب ضـــمیر مســـتتر وجوبـــًا  ـــا". فـــوزًا: مفعـــول مطل تقـــدیره "أن

 لفــوز منصــوبة بالفتحــة -نعــت-. عظیمــا: صــفة مبــین للنــوع بالفتحــة

   وجملة "أفوز" صلة "أن" المضمرة ال محل لها.

  الشاهد: دخلت "یا" على لیت وخلصت هنا للتنبیه.

  

                                                        

  .)٧٣(سورة النساء، اآلیة  )١(

) اإلعــراب المفصــل لكتــاب اهللا المرتــل تــألیف بهجــت عبــد الواحــد صــالح، إعــراب ســورة ١جــدول رقــم ( )٢(

  .)٧٣(النساء، اآلیة 



  ١٧٣  

  نماذج إعرابیة:

  دخول "یا" على "لیت":

  قوله تعالى:

                   )١(.  

  )١رقم ( جدول

  إعرابها  الكلمة

فعل ماضي مبني للمجهـول مبنـي علـى الفـتح ونائـب الفاعـل الجملـة   قیل

الفعلیة "ادخل الجنة" في محل رفع. التقدیر: لما قتل قبـل لـه: ادخـل 

  الجنة.

ادخل 

  الجنة

اللتقــــاء الســــاكنین،  ادخــــل: فعــــل أمــــر مبنــــي علــــى الســــكون وحــــرك

مفعول به منصوب والفاعل ضمیر مستتر وجوبًا تقدیره أنت. الجنة: 

  .وعالمة نصبه الفتحة

فعل ماض مبني على الفتح والفاعل فیه ضمیر مستتر جـوازًا تقـدیره   قال

  هو.

  والجملة استثنائیة ال محل لها من اإلعراب.

یا لیت 

  قومي

ف مشبه بالفعل للتمنـي. قـومي یا: للتنبیه ألنها سبقت لیت. لیت حر 

منع من ظهورها اشتغال  میماسم "لیت" منصوب بفتحة مقدرة على ال

ــــى  ــــي عل ــــاء ضــــمیر المــــتكلم مبن ــــاء المناســــبة، والی المحــــل بحركــــة ی

  السكون في محل جر باإلضافة.

ثبـــوت لتجــرده مـــن الناصــب والجــازم وعالمــة رفعــه فعــل مضــارع مرفــوع   یعلمون

  لة "یعلمون" في محل رفع خبر لیت.النون والواو فاعل. وجم

  الشاهد: دخلت "یا" على لیت وخلصت هنا للتنبیه.

                                                        

  .)٢٦(سورة یس، اآلیة  )١(



 ١٧٤

  
  
  
  

ا   
  

 



 ١٧٥

ا  
  

الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف المرسلین، سیدنا 

  محمد وعلى آله وصحابته أجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین.

  وبعد،،،

ــــوم  ــــرآن الكــــریم كنــــز ال ینفــــذ، وبحــــر مــــن العل فمــــن المقطــــوع بــــه؛ أن الق

لـــوم بـــاهرة وٕاعجـــاز والمعـــارف المتنوعـــة، ال ینضـــب، وذلـــك لمـــا تمیـــز بـــه مـــن ع

  مفهم.

، والنـاس ال یكفـون عـن النظـر الكریم علـى النبـي ومنذ أن نزل القرآن 

فیه. ویأخذون بالتأمل العمیق ألفاظه وتراكیبه وداللته. فقـد فسـروا آیاتـه، ونظـروا 

ألفاظه: فصـیحها وغریبهـا، وعللـوا إعجـازه، وسـر تفوقـه، وغیـر ذلـك مـن نتاجـات 

  منها في كل وقت وحین. تینفك الزمان یتحفنا بإشراقاالنظر والتعلیل التي ال 

في أن یـأتوا  -على السواء -العرب والعجم -وما یزال–وقد تحدى القرآن 

الغلــیظ أنهــم غیــر قــادرین علــى ذلــك: فــرادى أو مجتمعــین؛ بمثلــه، وأخــذ بالتأكیــد 

ـــــال تعـــــالى:    ق                      

                   )١(.  

ـــل أنهـــم  وفـــي ظـــل إقبـــال الشـــعوب علـــى اإلســـالم؛ وجـــد المســـلمون األوائ

مطالبون ببیان توق القرآن الكریم وسر اإلعجاز فیه؛ بعـد أن اختلطـت األجنـاس 

ع اإلســالمي وحمــل كــل جــنس منهــا تراثــه الثقــافي،؛ وأخــذ وامتزجــت فــي المجتمــ

ونشأ الحوار والجدل بینها. ولعل الغیرة الفرق  –یروج له، فتعددت من جراء ذلك 

علـى كتـابهم العزیـز، وحدها؛ هي التي حملت المسـلمین األوائـل علـى أن یعكفـوا 

  لدراسة وجوه اإلعجاز فیه.

                                                

  .)٨٨(سورة اإلسراء، اآلیة  )١(



 ١٧٦

جـــوه اإلعجـــاز القرآنـــي، قـــد وبنـــاًء علـــى هـــذا النشـــاط العلمـــي، نجـــد أن و 

  تعددت بتعدد القائمین علیه.

بیان الوجه الذي یهمه من القـرآن  -بناء على ثقافته–حیث أخذ كل فریق 

  الكریم. ومن هنا یمكن أن تفسر وجوه إعجاز القرآن.

وفــي العصــر الحــدیث توالــت الجهــود، فنظــرت مــا فــي القــرآن مــن حقــائق 

  علمیة وطبیة.

ذكــرت األســباب والــدوافع التــي قــادتني إلــى كتابــة وفـي مقدمــة هــذا البحــث 

  .)١(هذا البحث، وال داعي لذكرها مرة ثانیة

  النتائج:

  ومن أهم النتائج التي توصل إلیها الباحث:

  ورود حرف التنبیه في معظم سور القرآن الكریم. -١

ولفتـــه لالعتنـــاء لتوجیـــه فهـــم المخاطـــب لحـــروف التنبیـــه أهمیـــة بالغـــة  -٢

 واالنتباه لما یأتي بعدها من دالالت.

علـى الجملـة الفعلیـة واالسـمیة والحـرف ممـا یـدل دخول حرف التنبیه  -٣

 على كثرة استعماله ودورانه.

من المعروف أن القرآن الكریم یشتمل على أوامـر ونـواهي وقصـص،  -٤

فحــرف التنبیـــه ورد فــي اآلیـــات التــي تشـــتمل علــى األوامـــر والنـــواهي 

لقصــص لینبــه التــالي أو القــارئ لفعــل األمــر أو اجتنــاب النهــي أو وا

  بر من تلك القصص. عأخذ العظات وال

 لم یرد حرف التنبیه "أما" في القرآن الكریم. -٥

 لم ترد "أال" في القرآن الكریم وبعدها حرفي "رب" و"هل". -٦

 لم ترد "یا" التنبیه في القرآن وبعدها "رب" و"هل" و"حبذا". -٧

                                                

اإلعجــاز الطبــي فــي القــرآن. د/ الســید الجمیلــي، قــدم لــه فضــیلة الشــیخ محمــد متــولي الشــعرواي، دار  )١(

  .٢٣٩، ٢١٩، ١٠١م، ص ١٩٩٢مكتبة الهالل للطباعة والنشر والتوزیع، 



 ١٧٧

  التوصیات:

  یوصي الباحث بالتالي:

عمــًال بقولــه والعمــل بــه اإلكثــار مــن تــالوة القــرآن مــع تــدبر آیاتــه  -١

 تعالى:                 )١(. 

ك مـن أهمیـة لاالستفادة من جهود علماء التفسیر والقـراءات لمـا لـذ -٢

 .بالغة في توجیه أي القرآن الكریم

ربط الدراسات النحویة بالقرآن الكریم وعلومه لما في ذلك من دور  -٣

 في تأصیل المعرفة.

أوصي بمواصلة البحث في التراكیب النحویـة مـن خـالل نصـوص  -٤

القــــرآن الكــــریم، ألن ذلــــك یســـــاعد علــــى فهــــم النصــــوص القرآنیـــــة 

 واكتشاف أسراره وٕاعجازه وتوطید ألركان اللغة العربیة.

الكـــریم فـــي تـــدریس النحـــو بـــدًال مـــن األســـلوب االستشـــهاد بـــالقرآن  -٥

 المعهود. 

  

  

  

 واحلمد  رب العاملني

                                                

  .)٢٤(سورة محمد، اآلیة  )١(



 ١٧٨ 

  
  

 رس اا  
  

  وتحتوي على:

 فهرس اآلیات القرآنیة. - ١

 فهرس األحادیث النبویة. - ٢

 فهرس األعالم. - ٣

 فهرس األشعار. - ٤

 المصادر والمراجع.فهرس  - ٥

 فهرس الموضوعات. - ٦

  

 



 ١٧٩ 

آمت اس ا  
  

    

ا  ا      ا  
        ر  

    ا  

  :رة ا  

١          .  ٢٦  ٤  

  رة اة:  

٢     *             .  ٩  ٢٠١  

٣                .  ٩٣  ١٢ -

١٠١  

٤               .  ٥٢  ١٣ -

٩٣- ٨٢  

٥                        

         .  

١٤٠  ٢١-

١٦٠  

٦                    .  ١٤٥  ١٥٣  

٧                     

                     .  

١٤٠  ١٦٨  

٨                   

                 .  

١٤٥  ١٧٢  

٩                    

   .  

  

١٤٥  ١٧٨  



 ١٨٠ 

١٠                      

                  .  

١٤٥  ١٨٣  

١١            .  ٩٣  ٢١٤  

١٢                        

                   .  

١٤٥  ٢٥٤  

١٣             .  ١١  ٢٥٦  

١٤                 

        .  

١٤٥  ٢٨٢  

  :آل انرة   

١٥              .  ١٠  ٦٢  

١٦                      

             .  

١٣٩  ٦٦  

١٧                 

              .  

١٢٩  ٦٨  

١٨                           

                .  

١٤٥  ١٠٠  

١٩                      

       .  

١٤٦  ١٠٢  

٢٠                   .  ١٠  ١٠٣  



 ١٨١ 

٢١                      

                  

           .  

١٤٦  ١١٨  

٢٢                      

                      

          .  

١١٥  ١١٩-

١١٦-

١١٧-

١٣٩-

١٥٩  

٢٣                    

                    

    .  

١٢٩  ١٢٥  

٢٤                       

     .  

١٤٦  ١٣٠  

٢٥        .  ١٠  ١٣٨  

  :اءرة   

٢٦                      

                

                    .  

١٤٠  ١  

٢٧                      

      .  

١٣٤  ٤١  



 ١٨٢ 

٢٨                         

                  

     .  

١٤٦  ٤٣  

٢٩                       

                    

                .  

١٤٦  ٤٧  

٣٠                    

                  

                .  

١٣٥  ٥١  

٣١                     

       .  

١٤٦  ٥٩  

٣٢                 .  ١٦٥  ٧٣-

١٦٨-

١٧٢  

٣٣                    

                    

                   

            .  

  

١٣٣  ٧٥  



 ١٨٣ 

٣٤                        

       .  

١٣٤  ٧٧  

٣٥                   .  ١٣٥  ٧٨  

٣٦                      

                     

 .  

١١٦  ١٠٩-

١٣٥-

١٣٩  

٣٧                       

                   .  

١٤٦  ١٣٥  

٣٨                      

                 

   .  

١٤٦  ١٣٦  

٣٩                      

            .  

١٤٣    

  :اةرة   

٤٠                  .  ١٤٦  ١  

٤١                     

                

               .  

  

١٤٧  ٢  



 ١٨٤ 

٤٢                        

                      

         .  

١٤٧  ٦  

٤٣                     

                .  

١٤٧  ٣٥  

٤٤                     

                   

    .  

١٤٠  ٤١  

٤٥                     

     .  

١١  ٤٨  

٤٦                     

            .  

١٤٧  ٥١  

٤٧                     

                     

                     

          .  

١٤٧  ٥٤  

٤٨         .  ٢٦  ٦٠  

٤٩                      .  

  

١٤٠  ٧٦  



 ١٨٥ 

٥٠                      

                     

  .  

١٤٧  ٩٠  

٥١                   

                    

         .  

١٤٧  ٩٤  

٥٢                      .  ١٤٨  ٩٥  

٥٣                       

                  

                 

             .  

١٤٨  ١٠٦  

  :امرة   

٥٤                      

                .  

١٢٩  ٧  

٥٥                     

                  .  

١٦٨  ٢٧  

٥٦         .  ٩٥  ٣١ -

١٠٤  

٥٧                  .  ٩٨- ٩٣  ٦٢  



 ١٨٦ 

٥٨                          

      .  

١٣٠  ٧٦  

٥٩                      

                 .  

١٣٠  ٧٧  

٦٠                    

                      .  

١٣٠  ٧٨  

٦١                           

                  

     .  

١٣٥  ٨٩  

٦٢                        

         .  

١٣٠  ٩٢  

٦٣             .  ١٣٠  ١٢٦  

٦٤                

                     

       .  

١٣٠  ١٣٦  

٦٥                 

                    

             .  

  

١٣٢  ١٣٨  



 ١٨٧ 

٦٦                   

              .  

١٣٤  ١٣٩  

٦٧          .  ١٢  ١٥٣  

٦٨                      

   .  

١٣٠  ١٥٥  

  :اافرة   

٦٩                    

                   

    .  

١٣٢  ١٦  

٧٠                  

                   

                     .  

١٣٢  ٢٠  

٧١                

         .  

١٣٠  ٤٣  

٧٢                        

                   .  

١٣٥  ٤٩  

٧٣                    

     .  

١٣١  ٥١  

٧٤           .  ٩٣  ٥٤  



 ١٨٨ 

٧٥                         

          .  

١٣١  ١٢٣  

٧٦              .  ٩٣  ١٣١ -

٩٩- ٩٥  

٧٧                 .  ١٣٢  ١٣١  

٧٨                      

     .  

١٣٢  ١٥٦  

٧٩                   

                   

          .  

١٣١  ١٦٩  

٨٠                   .  ٤  ٢٠٤  

  :املرة   

٨١                    

         .  

١٤٨  ١٥  

٨٢                   .  ١٤٨  ٢٠  

٨٣                     

          .  

١٤٨  ٢٧  

٨٤                     

   .  

  

١٣٦  ٢٩-

١٤٨  



 ١٨٩ 

٨٥                     

        .  

١٤٨  ٤٩  

  :ارة   

٨٦                    

                .  

٩  ٦  

٨٧                 .  ٩٦  ١٣ -

١٠٧  

٨٨                         

                .  

١٤٨  ٢٣  

٨٩                     

                 

      .  

١٤٨  ٣٤  

٩٠               

    .  

١٣١  ٣٥  

٩١                       

           .  

١٤٩  ٣٨  

٩٢                   

                 

              .  

٣٤  ٤٠  

٩٣          .  ٩٥  ٤٩  



 ١٩٠ 

٩٤                  

     .  

١٤٠  ٧٣  

٩٥             .  ٩٣  ٩٩  

٩٦                   

   .  

١٤٩  ١١٩  

٩٧                       

          .  

١٤٩  ١٢٣  

  :مرة   

٩٨                .  ١١  ١  

٩٩               

                  

                 

                .  

١٣٦  ١٨  

١٠٠                   .  ١٤٠  ٢٣  

١٠١                

                   

          .  

١٣١  ٣٧  

١٠٢           .  

  

٩٣  ٥٥  



 ١٩١ 

١٠٣                        

                 .  

١٤١  ٥٧  

١٠٤                 .  ١٠  ٥٨  

١٠٥                

   .  

٥٠  ٦٢ -

٩٤- ٥١  

١٠٦                

  .  

٩٤  ٦٦  

١٠٧                       

   .  

١٣١  ٧٦  

  

  :درة   

١٠٨                   

    .  

١٠٦  ٥  

١٠٩               .  ٩٥  ٨  

١١٠            .  ٩٣  ١٨  

١١١            .  ٩٤  ٦٠  

١١٢                   

       .  

١٢٠  ٧٢  

١١٣                         

          .  

١٢١  ٧٦  



 ١٩٢ 

١١٤                     .  ١٣٦  ٧٨  

١١٥                      

    .  

١١٩  ٩٩-

١٣٢  

١١٦                    .  ١٣٦  ١٠٩  

  :رة   

١١٧                .  ١١  ١  

١١٨       .  ٥٧  ٤  

١١٩                       

         .  

٥  ٧  

١٢٠                     

   .  

١٥٤  ١٥  

١٢١           .  ١٥٥  ١٩  

١٢٢                     

              .  

١٢١  ٣١  

١٢٣                         

 .  

١٤١  ٤٣  

١٢٤                   

                

              .  

١٤٤  ٤٦  



 ١٩٣ 

١٢٥                .  ٩٥  ٥٩  

١٢٦                       

        .  

١٤١  ٧٨  

١٢٧                       

              .  

١٤١  ٨٨  

١٢٨                    

                 .  

١٣٤  ١٠٨  

  :ارة   

١٢٩           .  ٩٦  ٢٨  

  :إارة   

١٣٠                   

             .  

١٢١  ٣٥  

  

  

١٣١                   

            .  

١٢١  ٥٢  

  :ارة   

١٣٢                   .  ٢٢-٩  ٩  

١٣٣               .  ١٤٤  ٥٧  

١٣٤                      

    .  

١٣٦  ٦٦  



 ١٩٤ 

١٣٥                .  ١٣٦  ٦٨  

١٣٦               .  ١٣٦  ٧١  

  :ارة   

١٣٧            .  ٩٥  ٥٩  

١٣٨                     

                  

               .  

١٣٦  ٨٦  

١٣٩                .  ١٣٦  ٨٩  

١٤٠                     

                 .  

١٢١  ١١٦  

  :ااء رة  

١٤١                    

                 .  

٩-٤  ٩-

١٢١  

١٤٢                      .  ١٣٦  ٢٠  

١٤٣                     

    .  

١٢٢  ٤١  

١٤٤                    

                   .  

١٢٢  ٦٢  

١٤٥                         .  

  

١٠  ٨٢  



 ١٩٥ 

١٤٦                

                    

       .  

١٢٢  ٨٨  

١٤٧                  

                  .  

١٣٧  ١٠٢  

  :ارة   

١٤٨           *     .  ١٢  ٢-١  

١٤٩                           

                     

                        

      .  

١٣٣  ١٩  

١٥٠                        

       .  

١٣٣  ٣٥  

١٥١                      

                      

    .  

١٦٨  ٤٢  

١٥٢       .  ٥٧  ٦٤  

١٥٣            .  

  

١٢٢  ٧٨  



 ١٩٦ 

  :رة   

١٥٤                 

           .  

١٦٩  ٢٣  

١٥٥                   

    .  

١٢٢  ٣٦  

  :طرة   

١٥٦                        

                      .  

١٥٨  ٦٣  

١٥٧                

           .  

١٢٢  ١١٧  

  :امءرة   

١٥٨             .  ١٠  ٤٥  

١٥٩                  

    .  

١٣٣  ٥٢  

١٦٠                    .  ١٢٢  ٥٩  

١٦١                     

  .  

١٣٧  ٦٥  

١٦٢               .  ١٣٧  ٩٩  

١٦٣                  .  

  

١٢٢  ١٠٦  



 ١٩٧ 

  :ارة   

١٦٤                .  ١٤٠  ١  

١٦٥                    

                      

                    .  

١٤١  ٥  

١٦٦                   .  ١٤١  ٤٩  

١٦٧                    

                .  
  

١٢٢  ٧٨  

  :انرة   

١٦٨                       

            .  

١٢٣  ١٦  

١٦٩        .  ٢  ٢٠  

١٧٠                      .  ١٣٣  ٥٢  

١٧١                   

     .  

١٢٣  ٨٣  

  :اررة   

١٧٢                      .  ١٤٩  ٢١  

١٧٣              .  ٥٢  ٢٢  

١٧٤                    

  .  

٧٢  ٣١  



 ١٩٨ 

١٧٥                .  ٢  ٤٣  

١٧٦                 

                  .  

١٤٩  ٥٨  

١٧٧                         .  ٩٤  ٦٤  

  :انرة   

١٧٨                     

      .  

٩  ١  

١٧٩                    

        .  

١٣٤  ٤  

١٨٠                    

                 .  

١٣٧  ١٧  

١٨١                    

       .  

١٦٩  ٢٧  

١٨٢                    

   .  

١٢٣  ٣٠  

١٨٣                   

   .  

١٢٣  ٤١  

١٨٤                   

                  .  

  

١٢٣  ٥٣  



 ١٩٩ 

  :ااءرة   

١٨٥               .  ٩٥  ١٧  

١٨٦                  .  ١٢٣  ٣٤  

١٨٧              .  ٥٤    

١٨٨     .  ٩٥  ١٠٦  

١٨٩               .  ٩٥  ١٢٤  

١٩٠            .  ١٢٣  ١٣٧  

١٩١     .  ٩٥  ١٤٢  

١٩٢                    .  ١٣٣  ١٥٥-

١٥٧  

١٩٣                .  ٩٥  ١٦١  

١٩٤          *         

   .  

١٩٣-

١٩٤  

١٤  

  :ارة   

١٩٥                 

           .  

٤٩  ٢٥ -

٩٦ -

١٦٥-

١٦٦-

١٦٧  

١٩٦                 

       .  

١٤١  ٣٢  



 ٢٠٠ 

١٩٧                    

     .  

١٢٤  ٦٨  

١٩٨                    .  ١٢٤  ٧١  

  :ارة   

١٩٩                   

                  

           .  

١٦٩  ٩  

٢٠٠                    

                  

                     

                      

    .  

١٢٤  ١٥  

٢٠١                  

                .  

١٦٣  ٢٧  

٢٠٢                        

             .  

١٢٤  ٣٦  

٢٠٣                      

                .  

  

١٣٧  ٦٣  

  

  
  



 ٢٠١ 

  :اترة   

٢٠٤                    

          .  

١١٦  ٤٧-

١٣٧  

٢٠٥                     

          .  

١٦  ٤٩  

  :اورة   

٢٠٦                       

   .  

١٢٤  ٥٨  

  :نرة   

٢٠٧          .  ١٠  ٣  

٢٠٨                    

.  

١٢٤  ١١  

٢٠٩                      

               .  

٦  ٢٧  

  :اةرة   

٢١٠                   

       .  

١٢٤  ١٤  

٢١١                 

 .  

١٢٤  ٢٨  

  :ابارة   

٢١٢                   .  ١٤٢  ١  



 ٢٠٢ 

٢١٣                    

                     .  

١٤٩  ٩  

٢١٤                    

             .  

١٢٥  ٢٢  

٢١٥                   

               

   .  

١٤٢  ٢٨  

٢١٦                   .  ١٤٩  ٤١  

٢١٧                    .  ١٤٢  ٤٥  

٢١٨                      

                .  

١٤٩  ٥٣  

٢١٩                      

.  

١٥٠  ٥٦  

٢٢٠                    

          .  

١٤٢  ٥٩  

٢٢١                    

     .  

١٦٩  ٦٦  

٢٢٢                       

        .  

١٥٠  ٦٩  



 ٢٠٣ 

٢٢٣                  .  
  

١٥٠  ٧٠  

  :رة   

٢٢٤                   .  ١٢٥  ٢٩  

٢٢٥                

          .  

١٢٥  ٣١  

٢٢٦                         

       .  

١٣٧  ٤٠  

٢٢٧                      

                     

                  

                .  

١٢٥  ٤٣  

  :طرة   

٢٢٨                     

                      

           .  

١٤٢  ٣  

٢٢٩               .  ١٤٢  ٥  

٢٣٠                 

          .  

١٢٥  ١٢  

٢٣١                     

   .  

١٤٢  ١٥  



 ٢٠٤ 

  :رة   

٢٣٢                    .  ١٦٩  ٢٦-

١٧٣  

٢٣٣                   .  ١٢٥  ٤٨  

٢٣٤                   

         .  

١٢٥  ٥٢  

٢٣٥              .  ١٤٣  ٥٩  

٢٣٦             .  ١٢٥  ٦١  

٢٣٧           .  ١٣٣  ٦٣-

١٥٦  

  :اترة   

٢٣٨              .  ١٢٦  ١٥  

٢٣٩             .  ١٢٦  ٦٠  

٢٤٠             .  ١١٦  ٦١  

٢٤١               .  ١٢٦  ١٠٦  

٢٤٢               .  ٥٢  ١٥١  

  :صرة   

٢٤٣          .  ١٢٦  ٥  

٢٤٤           .  ١٢٦  ٦  

٢٤٥                      .  

  

١٢٦  ٧  



 ٢٠٥ 

٢٤٦                     

            .  

١٢٦  ٢٣  

٢٤٧               .  ١٢٦  ٣٩  

٢٤٨              .  ١٢٦  ٤٢  

٢٤٩              .  ١١  ٤٨  

٢٥٠                 .  ١٢٦  ٤٩  

٢٥١             .  ١٢٦  ٥٣  

٢٥٢                 .  ١٢٧  ٥٤  

٢٥٣             .  ١٢٧  ٥٥  

٢٥٤            .  ١٢٧  ٥٧  

٢٥٥                  

 .  

١٢٧  ٦١  

  :ارة   

٢٥٦          .  ٩٣  ٣  

٢٥٧           .  ٩٢  ٥  

٢٥٨             .  ٩٢  ١٥  

٢٥٩                     

           .  

١٣٧  ٥١  

٢٦٠                 .  ١٤٤  ٦٤  



 ٢٠٦ 

  :رة   

٢٦١                      .  ٩٤  ٥٤  

  :ارىرة   

٢٦٢                

  .  

٩٤  ٥  

٢٦٣            .  ٩٤  ١٨  

٢٦٤                 

  .  

٩٤  ٤٥  

٢٦٥          .  ٩٦  ٥٣  

  :افرة   

٢٦٦                     .  ١١  ٤  

٢٦٧                          

                     

        .  

١٢٧  ١٣  

٢٦٨                       .  ١٢٧  ٣٠  

٢٦٩                   

      .  

١٢٧  ٣١  

٢٧٠                

           .  

١٦٩  ٣٨  

٢٧١              .  
  

٩  ٤٤  



 ٢٠٧ 

٢٧٢                .  ١٤٣  ٤٩  

٢٧٣        .  ١٢٧  ٦١  

٢٧٤                     

   .  

١٢٧  ٦٢  

  :انرة   

٢٧٥          .  ١٢٧  ١١  

٢٧٦                   .  ١٣٨  ٢٢  

  :ارة   

٢٧٧      .  ١٢٧  ١١  

٢٧٨                  

    .  

١٢٨  ٢٠  

٢٧٩         .  ١٠  ١٣٨  

  :افرة   

٢٨٠                         

                   

                 .  

١٢٨  ١٧  

٢٨١                    

                  

  .  

  

١٢٨  ٢٤  



 ٢٠٨ 

  :رة   

٢٨٢                       

    .  

١٥٠  ٧  

٢٨٣                     

         .  

١٥٠  ٣٣  

٢٨٤                     

         .  

١٣٩  ٣٨  

  :ارة   

٢٨٥            . ١    

٢٨٦                  

                  

              .  

١٣٣  ٢٠  

  :ااترة   

٢٨٧                    

     .  

١٥٠  ١  

٢٨٨                         

                    

                .  

١٥٠  ٢  

٢٨٩                      

                     .  

١٥٠  ٦  



 ٢٠٩ 

٢٩٠                         

        .  

١٥٠  ١١  

٢٩١                       
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 ٢١٥ 

ا دس ا  
  

ف   اطا  
 ر

ا  

  ١٦  "أقرأ القرآن في شهر قلت إني أجد فوه".   ١

  ١٦  ".أقرأ علي القرآن"   ٢

  ٢٣  ".أقرأني جبریل على حروف فراجعته"   ٣

  ٣٦  ".أخبرتني عائشة أنه مات وما ترك درهمًا وال دیناراً "   ٤

  ٣٩  ".متوافرین أدركت أصحاب رسول اهللا "   ٥

  ٣٩  ".إذا اختلفتم أنتم وزید بن ثابت"   ٦

  ٤١- ٣٩  ".أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل الیمامة"   ٧

  ٢٩  ".أعظم الناس أجراً "   ٨

  ٣١  ".أقعدوا على باب المسجد"   ٩

  ٣٢  ".أما أنكم سترون ربكم"   ١٠

  ١١٣  ".أما إنه من أهل النار"   ١١

  ١١٤  ".و شئتم أن تقولوا كذا وكذاأما إنكم ل"   ١٢

  ١١٤  ".أما إنها ستكون فتنة"   ١٣

  ١١٤  ".أما لو قلت، حین أمسیت"   ١٤

  ١١٤  ".أما لو لم تفعل"   ١٥

  ١١٤  ".أما لئن حلف على مال"   ١٦

أن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه یقول سمعت هشام "   ١٧

  ".بن حكیم یقرأ

٢٤- ٢٣  

  ٢٥  ".كان عند أضاة بني غفار أن النبي "   ١٨

  ٢٤  ".إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف"   ١٩



 ٢١٦ 

  ٢٥  ".إن القرآن أنزل على سبعة أحرف"   ٢٠

  ١٨  ".إن ربي قال لي: قم في قریش فأنذرهم"   ٢١

  ٣٦  ".أن اهللا بعثني إلیكم كذبت وقال أبو بكر صدقت"   ٢٢

  ٣٨  ".أنتم عندي تختلفون"   ٢٣

  ٣٥- ٣٤  ".أن تصلي بالناس ألم یأمر النبي "   ٢٤

  ١٧  ".رأت به كل لیلةجمعت القرآن فق"   ٢٥

  ١٧  ".خمسة من األنصار جمع القرآن على عهد النبي "   ٢٦

  ١٦  ".خذوا القرآن عن أربعة"   ٢٧

    ".سألت أنس بن مالك"   ٢٨

سمعت عمر بـن الخطـاب یقـول سـمعت هشـام بـن حكـیم "   ٢٩

  ".بن خزام یقرأ سورة الفرقان

٢٤- ٢٣  

  ٤٢  ".فأرسل عثمان إلى حفصة"   ٣٠

  ٣٢  ".فتتبعت القرآن أجمعه"   ٣١

  ١٥- ١٤  ".أجود الناس بالخیر كان النبي "   ٣٢

  ١٥  ".الفرقان كان جبریل یعرض على النبي "   ٣٣

  ١٦  ".كان الرجل إذا هاجر دفعه النیب "   ٣٤

    ".كنت في المسجد فدخل رجل یصلي"   ٣٥

  ٣٦  ".مال أحد عندنا ید إال كافأناه خال أبا بكر"   ٣٦

  ٢٥  ".جبریل لقي رسول اهللا "   ٣٧

  ٣٦  ".إال وهما یدینان الدین لم أعقل أبواي"   ٣٨

شـیئًا مـن القـرآن فلیـأت  من كان تلقى من رسول اهللا "   ٣٩

  ".به

٣٢  

  ١٧٠  ".یا رب كاسیة في الدنیا عاریة یوم القیامة"   ٤٠



 ٢١٧ 

  اس 
      

ا  ا  
 ر

ا  

الخیـــر ابـــن الجـــذري: محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد، أبـــو    ١

  .الجذريشمس الدین الشهیر بابن 

١٨  

زید بن ثابت بن الضحاك األنصاري الخزرجي من أكابر    ٢

  الصحابة.

٢٩  

عمر بن الخطاب بن نفیل القرشي العدوي، ثاني الخلفـاء    ٣

  الراشدین، المكنى بأبي حفص.

٢٩  

  



 ٢١٨ 

  ارس 
  

  

ا  
 ر

ا  

  أال لیــت شــرعي كیــف حــادث وصــلها
  

ـــــب  ** ــ ـــلت المتغیــ ــ ــ ــــي وصــ ــ ــــف تراعـــ ــ   وكیـــ
  

٦٩  

ـــــا بأال  ــ ــ ــــدونيی ــ ــ ــــل أو عـ ــ ــ ـــــت أهـ ــ ــ   ی
  

ـــــت  ** ــ ــ ــ ــ ـــــبهم جنیــ ــ ــ ــ ــ ـــل ذنــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــأني كــ ــ ــ ــ ــ   كـ
  

٩٧-

١١١  

ـــــت ــ ــ ــ ـــــاء بی ــ ــ ــ ــــت باللعی ــ ــ ــ ـــــا بیـ ــ ــ   أال یــ
  

ـــــت  ** ــ ــ ــ ـــا أتی ــ ــ ــ ـــل مــ ــ ــ ــ ـــــب أهــ ــ ــ ــــوال حــ ــ ــ ــ   ولـ
  

٩٧  

ــــرا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــزاه اهللا خی ــ ــ ــ ــ ــ ــــًال جــ ــ ــ ــ ــ ــ   أال رجــ
  

ـــــت  ** ــ ــ ــ ــ ــــلحة تبی ــ ــ ــ ــ ــــى مصـ ــ ــ ــ ــ ــــدل علـ ــ ــ ــ ــ   یـ
  

٥٣  

ــــه ـــتطاع رجوعــ ــ ـــي مسـ ــ ــــرو لـ ــ   أال عم
  

ــــالت  ** ــ ــ ــــه الغفــ ــ ــ ـــــت بــ ــ ــ ـــــا أت ــ ــــرأب مـــ ــ ــ   فیـ
  

٥٤  

ــــح ــــه اهللا ناصــ ــ ـــي ل ــ ـــن قلبـ ــ   أال رب مـ
  

ـــي العبـــاد الســــوائحو   ** ـــو عنـــدي ف ـــن ه   م
  

٩٧  

ـــــا رب ــ ــــار  ی ــ ـــاتســ ــ ــ ـــدا ب ــ ـــــا توســـ   مـــ
  

ـــدااإال ذراع   ** ــ ــ ــ ــ ــــف الیــ ــ ــ ــ ـــیس أو كـــ ــ ــ ــ ــ   لعــ
  

١٧١  

  ا إن تــــا عــــذرة إال أن تكــــن نفعــــتهــــ
  

ـــــد  ** ــــي البلـ ــ ـــاه ف ــ ـــــد تـ ـــــاحبها قـ ـــــإن صـ   فـ
  

٧٤-

٧٧  

ـــــا ــ ـــــا بحبهــ ــ ـــــا وكنــ ــ ــــا كنــ ــ ــ ــــالد بهـ ــ   بـــ
  

ــــالد  ** ــ ــ ــ ـــبالد بــ ــ ــ ــ ــ ــــل وال ــ ــ ــ ــــل أهــ ــ ــ ــ   إذا األهـ
  

٩٧  

  ال صــبح نــدي الغضــابــأال أهـل إلــى ج
  

ـــاد  ** ـــات معـ ـــل الهمـ ـــن قبـ ـــل مـ   غضــــا األثـ
  

٩٧  

ــــي ــ ــ ــــراء ال ینكرونن ــ ـــي غــ ــ ــ ـــــت بنـ ــ   رأیـ
  

ــــدود  ** ــ ــــراف الممــ ــ ـــك الطــ ــ ــــل هاتیـــ ــ   وال أهــ
  

٧٦  

ــــي ــ ــــرزا ألنــ ــ ـــات هـ ــ ــ ــــواد م ــ ــــي جـ ــ   أرنـ
  

ـــدا  ** ــ ــ ــــیًال مخلـــ ــ ــ ــــرین أو بخـ ــ ــ ـــــا تـ ــ ــ   أرى م
  

٦٤  

ــــة ـــاق مطوقــ ـــى ســـ ـــن تغنــــــت علـــ   أعـــ
  

ـــ  ** ــ ـــدیال فــ ــ ــــدعو هــ ـــــاء تـــ ــــوادوورقــ   ق إعـــ
  

٦٣  

  أنــــا بالــــذيمــــا أصــــاب أبــــي خــــالي و 
  

ـــأ  ** ــ ــ ـــــی لمی ــ ــــري ب ــ ـــال نأمـ ــ ــــدي يخــ ــ   ووالـ
  

٥٨  

ــــه ــــرة عیصــ ــ ـــن م ــ ـــــاس بـ   وأورث جسـ
  

ـــــارد  ** ــــر بــ ـــــا غیـــ ــــي حرهــ ـــــا اعترتنـــ   إذا مــ
  

٥٨  

ــــة ــ ــ ــ ـــــان عادیــ ــ ــ ـــــان أال فرســـ ــ ــ   أال طعـــ
  

ـــإ  ** ــ ــ ــ ــ ــ ـــانیرؤ ال تجشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــول التنـــ ــ ــ ــ ــ ــ   كم حـ
  

٥٤  

  تمــلعهــك الــدنیا عــن الــدین والفــال ت
  

ــــد أن س  ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرة البـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــآلخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   یرهانصــ
  

٦٤  

ــــا دار  أال ـــســــلمى ی ــــىمـ ــــى البل   ي عل
  

ـــــنهالً   ** ــ ــ ــ ــــر وال زال مـ ــ ــ ــ ــــك القطــ ــ ــ ــ ــ   بجزاعئ
  

٥٢  

ـــحك والـــــذي   أمـــــا والـــــذي أبكـــــى وأضــ
  

ــــر  ** ـــــدها األمـــ ــــذي أمـ ــ ـــــا وال ـــات وأحیـ ــ   أمـ
  

٨٥  



 ٢١٩ 

ــــة ــ ــــوادث جمــ ــ ـــــا والحــ ــ ــــل أتاهـ ــ   أال هــ
  

ــــرا  ** ــك بیقــ ــ ـــن تملــ ــــرأ القــــــیس بـــ   بــــــأن امــ
  

٩٧-

١١٢  

ـــــم ــ ــ ــــوام كلهـ ــ ــ ــ ــــة اهللا واألق ــ ــ ــ ـــــا لعن ــ ــ   یـ
  

ـــن جـــــار  ** ــ ـــى ســـــمعان ب ــ   والصـــــالحین عل
  

١٦٨  

ـــ ــ ــ ــ ـــــبح اهللا وقـ ــ ــ ـــــا قـ ــ ــ ـــــدذا ال بیـ ــ ــ   الخـ
      

ــــه لی  ** ــ ــ ــ ــ ــ ــــروأمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا بتم ــ ــ ــ ــ ــ ــــة بتنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ل
  

١٦٨  

ـــــال  ــ ـــــا للرج ــ ــــىلی ــ ــــه آســ ــ ــــب مالـ ــ   قلــ
  

ــــف ال  ** ــ ـــكی ــ ـــــأء و ار قـ ـــــاسثـ ـــــد جسـ   ري عنـ
  

٥٨  

ــــوق ــ ـــــال المشــ ــــومي للخیـــ ــ ـــــا قــ   أال یـــ
  

ـــــب وتاو   ** ــ ــ ـــأتي بالحبیـ ــ ــ ــ ـــــدار تـ ــ ــ ـــأىلـ ــ ــ ــ   نـ
  

٦٩  

ــــرا ــ ــ ــــحاك یسـ ــ ــ ـــــیس والضـ ــ ـــــا قــ ــ   أال یــ
  

ـــق  ** ــ ــ ــ ــــر الطریـ ــ ــ ــ ـــــا خم ــ ــ ــــد جاوزتهمـ ــ ــ ــ   فق
  

٦٩  

ــــطبارأال  ـــــدل اصــ   ســــــلمى أم لهــــــا جلـ
  

ـــال  ** ــ ــ ـــــاه أمثــ ــ ــــذي ال قــ ــ ـــي الـــ ــ ــ   يإذا أال فــ
  

٥٤  

ــــم تر  ــ ــ ــــيلـ ــ ــ ـــــأرت نـ ــ ــ ـــــا ث ــ ــ ـــي كلیب ــ ــ   أبــ
  

ــــول  ** ــ ــ ــــو ذي البتــ ــ ــ ــــن متــ ــ ــ ـــــاس بــ ــ   بجســـ
  

٥٨  

ــــل ــ ــ ــ ــــرًا وأهــ ــ ــ ــ ـــه بكــ ــ ــ ــ ــ ــــت بقتلـ ــ ــ ــ   جزعــ
  

ـــــیل  ** ــ ــ ــ ــ ــ ــــزع األصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر اهللا للجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لعمـ
  

٥٨  

ــــنحن منعنـــــا یـــــوم حـــــرس    ســـــاءكمنف
  

ــــى  ** ــ ــــر معتلـ ــ ـــــامر غیـ ـــــا عــ ــ ـــــداة دعان   غــ
  

٦٤  

ـــــالح ــ ـــــنهن صـ ــ ـــك مـ ــ ــ ــــوم لـ ــ   أال رب یــ
  

ــــل  ** ــ ــ ــ ـــــدارة جلجــ ــ ــ ــ ــــوم بـ ــ ــ ــ ــ ـــیما ی ــ ــ ــ ــ   وال سـ
  

٩٦  

ـــ ــ ــ ــ ـــن متعلـ ــ ــ ــ ـــــدهر مـ ــ ــ ـــــذا الـ ــ ــ   لأال لهـ
  

  عـــن النـــاس مهمـــا شـــاء بالنـــاس یفعـــل  **
  

٩٧  

ــــه ــــت حاملـــ ـــــًا أنـــ ــــم اهللا أنفــ ـــــا أرغـــ   یــ
  

ــــل  ** ــــزور والخطـ ـــــال الـ ـــــا ومق ـــــا ذا الخن   ی
  

١٦٨  

ــــة ــ ــــوت ولیلـ ــ ـــــد لهـ ــــوم قــ ــ ـــــا رب یـ   فیــ
  

ـــــال  ** ــ ــ ــ ـــط تمثـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا خ ــ ــ ــ ــــة كأنهـــ ــ ــ ــ ــ   بآنسـ
  

١٧١  

ـــن  ــــمت أعــ ــــةترسـ ــــاء منزلـ ــــن خرقـ   مـ
  

ــحوم  ** ــ ــــك مسـ ـــن عینیـ ــ ـــبابة م ـــــاء الصــ   م
  

٦٣  

ــــره ــــب غیـ ـــــم الغیـ ــــذي ال یعل ـــــا والـ   أم
  

ــــي رمــــــیم  ** ـــیض وهــ ــــي العظــــــام البـــ   ویبنــ
  

٨٥  

ــولي علیهــا إذا ا نــیقــول أ   تاوافــرز أقل
  

ـــــدائم  ** ــ ــ ــ ـــذ بـ ــ ــ ــ ــ ـــــیش لذیـ ــ ــ ــ ــــو عـ ــ ــ ــ   أال أخــ
  

٩٧  

ــــل ـــن جبـ ـــــان مــ ـــل الری ــ ـــــذا جب ـــــا حب   ی
  

ـــــا  ** ــ ــــن كانـ ــ ـــــان مــ ـــاكن الریـــ ــ ــ ـــــذا سـ   وحبـــ
  

١٧١  

ــــه ــــذا الجــــزر كــــم نعمــــت ب   أال یــــا حب
  

ـــــان  ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــان زارت أفنـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــین جن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ب
  

١٧١  

ـــــا أال  ــ ــ ــ ـــــایـ ــ ــ ــ ـــــاً جررنـ ــ ــ ــ ـــــذا یومـ ــ ــ ــ   حبـ
  

ــــو  ** ــ ــ ـــــاذیـ ــ ــ ــــر جران ــ ــ ــــه بجـ ــ ــ ــــو فیـ ــ ــ   ل اللهـ
  

٩٦  

ــــه أب ــ ــ ــ ـــــیس لـ ــ ــ ــ ــــود ول ــ ــ ــ   أال رب مولـ
  

ــــوان  ** ــ ــ ــ ــ ـــــده أبـ ــ ــ ــ ــ ــــم یل ــ ــ ــ ــ ــــد لـ ــ ــ ــ ــ   وذي ولیـ
  

٩٦  

ــن ت ــ ــ ـــغأال رب مـ ــ ــــحتشــ ــ ــــك ناصــ ــ   ه لـ
  

ــــن  ** ــ ــ ــ ــ ــــر آم ــ ــ ــ ــ ــــب غی ــ ــ ــ ــ ــــؤمن بالغی ــ ــ ــ   ومــ
  

٦٥  

ـــن هـــــذا الـــــذي ــــواحبها فقلــ   وأتـــــى صـ
  

ـــــا  ** ــ ــ ــ ـــــا وجفانـ ــ ــ ــ ــــودة غیرنـ ــ ــ ــ ـــــنح المــ ــ ــ ــ   مـ
  

٥١  



 ٢٢٠ 

ـــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــــد علین ــ ــ ــ ــ ــ ــــن أحـ ــ ــ ــ ــ ــ   أال ال یجهلـ
  

ـــــا  ** ــ ــ ـــل الجاهلینــ ــ ــ ــ ــــوم جهــ ــ ــ ــ ــــل قـ ــ ــ ــ   فنجهـ
  

٢  

ـــ ــــ ـــــا  **  ـــــــــــ ــ ــ ــــرأ جنین ــ ــ ــــم تقـ ــ ــ ــــون لـ ــ ــ ـــــان اللـ ــ   هجــ
  

٧٦-

٧٧  

  نصــــفین بیننــــانحـــن اقتســــمنا المـــال 
    

ـــــا  ** ــ ــ ــ ــ ــ ـــذا وذالی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــم ه ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت لهـ ــ ــ ــ ــ ــ   فقل
  

١٧٠  

ـــداً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة غـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا رب قائلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   یـــ
  

ــــة  ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــف أم معایــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا لهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   یـــ
  

١٧١  

  



 ٢٢١ 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

س اادر وا   
  



 ٢٢٢ 

  ادر وااس 
        

ر  اا  

  .بالرسم العثماني القرآن الكریم  

: الحـافظ جـالل الـدین السـیوطي، تحقیـق: محمـد االتقان في علوم القرآن   ١

  أبو الفضل إبراهیم، مكتبة دار التراث .

  م.١٩٩٤-م١٩٩٣األدوات النحویة: د. إبراهیم محسن، ط    ٢

  األشباه والنظائر: جالل الدین السیوطي.   ٣

األصـوات اللغویــة: د. إبـراهیم أنــیس، مطبعـة محمــد عبـد الكــریم حســان،    ٤

  م.١٩٩٩ط 

فصـل لكتــاب اهللا المرتـل: بهجـت عبــد الواحـد صـالح، طبعــة اإلعـراب الم   ٥

األردن،  –مصــححه وفریــدة ومنقحــة، دار الفكــر للنشــر والتوزیــع عمــان 

  م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الطبعة الثانیة، 

إعراب القرآن الكریم وبیانه: محي الدین الدرویش، مطبعـة الیمامـة، دار    ٦

  م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ابن كثیر، 

وبیانه مع فوائد نحویة هامة: محمود صافي، طبعة  إعراب القرآن صرفه   ٧

 -هـ ١٤١٨مزیدة بإشهراف اللجنة العلمیة بدار الرشید، الطبعة الرابعة، 

  م.١٩٩٨

إعراب الجمل وأشباه الجمل: د. فخر الدین قباوة، منشـورات دار اآلفـاق    ٨

  الجدیدة، بیروت.

المرشــلمي، األعــالم: لإلمــام الزركشــي، تحقیــق: د. یوســف عبــد الــرحمن    ٩

الشیخ جمال الدین الذهبي، الشیخ إبراهیم عبد اهللا الكردي، دار المعرفة 

  بیروت.

    



 ٢٢٣ 

أمـــالي ابـــن الشـــجري: هبـــة اهللا بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن حمـــزة الحســـني    ١٠

وي، تحقیــــق ودراســــة: د. محمــــد محمــــود الطنــــاحي، مكتبــــة النــــاجي العلــــ

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣بالقاهرة، الطبعة األولى، 

في شرح المفصل: ألبي عمر عثمان بن عمر المعـروف بـابن اإلیضاح    ١١

الحاجــب النحــوي، تحقیــق وتقــدیم: د. موســى بــن ألــوان األلیلــي، المكتبــة 

  م.١٩٨٣الوطنیة، بغداد، 

البرهان في علوم القرآن: لإلمام السیوطي، تحقیق: أبـو الفضـل إبـراهیم،    ١٢

  مكتبة دار التراث القاهرة.

ثیر أبو الفداء بن الحافظ بن كثیـر، دقـق أصـوله البدایة والنهایة: البن ك   ١٣

وحققه: د. أحمد أبو ملجم، د. علي نجیب عطوي، األسـتاذ فـؤاد السـید، 

ـــي عبـــد الســـتار، دار الكتـــب  ـــدین، األســـتاذ عل األســـتاذ مهـــدي ناصـــر ال

  العلمیة بیروت، لبنان. 

بصــائر ذوي التمییــز فــي لطــائف الكتــاب العزیــزك مجــد الــدین محمــد بــن    ١٤

ــــي النجــــار، الطبعــــة  یعقــــوب ــــق: األســــتاذ محمــــد عل ــــادي، تحقی الفیروزآب

  .٨٨/٩٥، ص ١م، ج١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الثالثة، القاهرة، 

البالغة الواضحة تألیف علي الجـارم، ومصـطفى أمـین، الـدار المصـریة    ١٥

  م.٢٠٠٢السعودیة، تاریخ النشر 

  م.١٩٧٩تاریخ اإلسالم: حسن إبراهیم، القاهرة، مكتبة النهضة المصریة،    ١٦

تــدریبات نحویــة ولغویــة فــي خــالل النصــوص القرآنیــة واألدبیــة: د. عبــد    ١٧

  م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢العال سالم مكرم، عالم الكتب، الطبعة الثانیة، 

تفســیر البحــر المحــیط: ألبــي حبــان، وبهامشــه: تفســیر النهــر المــاء مــن    ١٨

البحــر بــي حبــان نفســه، وكتــاب الــدرر اللقــیط مــن البحــر المحــیط لإلمــام 

 -هــــــ ١٤٠٣اج الـــــدین الحنفـــــي النحـــــوي تلمیـــــذ أبـــــي حبـــــان، الطبعـــــة تـــــ

  م، دار الفكر.١٩٨٣



 ٢٢٤ 

ألبــي القاســم جــار تفســیر الكشــاف عــن حقــائق التنزیــل وعیــون األقوایــل:    ١٩

اهللا محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، طبعة دار المعرفـة بیـروت، 

  .لبنان

ـــراهیم    ٢٠ ـــى الكافیـــة والعصـــام علـــى الجـــامي: إب ـــة عل بـــن محمـــد بـــن الجامی

  غربشاه اإلسفراجني عصام الدین.

الجنى الداني في حروف المعاني: األستاذ محمد ندیم فاضل، منشورات    ٢١

  دار اآلفاق الجدیدة بیروت.

جـــــواهر البالغـــــة فـــــي المعـــــاني والبیـــــان والبـــــدیع: تـــــألیف: الســـــید أحمـــــد    ٢٢

الهاشــــــمي، ضــــــبط وتــــــدقیق وتوثیــــــق: د. یوســــــف الصــــــمیكي، المكتبــــــة 

  م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٤اریخ الطبعة، العصریة، ت

  حاشیة الدسوقي على المغنى، دار الكتب العلمیة.   ٢٣

  حاشیة الشهاب على تفسیر البیضاوي.   ٢٤

رصف المباني في شرح حروف المعاني: للمالقي، تحقیق: أحمـد محمـد    ٢٥

  الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربیة، بدمشق.

نـي، دراسـة وتحقیـق: د. سر صناعة اإلعراب: ألبي الفـتح عثمـان بـن ج   ٢٦

حســن هنــداوي، األســتاذ المســاعد فــي كلیــة العلــوم العربیــة واالجتماعیــة 

  بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة القصیم دار القلم، دمشق.

سلســـلة دراســـات فـــي علـــوم القـــرآن: د. عبـــادین طـــه، األســـتاذ المســـاعد    ٢٧

ط األولــى، دار ورئــیس قســم الدراســات القرآنیــة، كلیــة المعلمــین، حائــل، 

  م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٠٥األندلس للنشر والتوزیع حائل، 

  السنن الكبرى: .   ٢٨

  سنن النسائي: .   ٢٩

شرح األشموني على ألفیـة بـن مالـك: قـدم لـه ووضـع هوامشـه وفهارسـه:    ٣٠

حسن حمـد، إشـراف د. إمیـل بـدیع یعقـوب، دار الكتـب العلمیـة، الطبعـة 



 ٢٢٥ 

  م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩األولى، 

هـ ١٣٩٨الكافیة: تصحیح وتعلیق یوسف حسن عمر، شرح الضي على    ٣١

  م.١٩٧٨ -

  شرح العصام على الكافیة: .   ٣٢

  شرح شواهد المغني للسیوطي: .   ٣٣

شرح كافیة ابن الحاجب، قدم له ووضع حواشیه وفهارسه د. إمیـل بـدیع    ٣٤

  یعقوب، دار الكتب العلمیة. 

  ل البن یعیش:.صشرح المف   ٣٥

ووضــع هوامشــه وفهارســه: د. إمیــل شــرح المفصــل للزمخشــري، قــدم لــه    ٣٦

ـــدیع یعقـــوب، منشـــورات محمـــود علـــي بیضـــاوي، دار الكتـــب العلمیـــة،  ب

  م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الطبعة األولى، 

صـحیح البخــاري: ألبــي عبــد اهللا محمـد بــن إســماعیل إبــراهیم، المعــروف    ٣٧

  بالبخاري.

  صحیح مسلم: ألبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري.   ٣٨

ق الحكمیة في السیاسة الشرعیة: للشیخ اإلمام العالمة شمس الدین الطر    ٣٩

  أبي عبد اهللا المعروف بابن قیم الجوزیه.

  علم اللغة "األصوات": الدكتور كمال حمد بشر.   ٤٠

  فتح الباري شرح صحیح البخاري: لإلمام ابن حجر العسقالني.   ٤١

  ة حسان.في اللهجات العربیة: د. إبراهیم أنیس، مطبعو أبناء وبه   ٤٢

كتــاب الكافیــة فــي النحــو البــن الحاجــب: تقــي الــدین محمــد بــن الحســن    ٤٣

  األسترابادي.

الكتــاب لســیبویه: أبــي بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر، تحقیــق وشــرح:    ٤٤

  .دار الجیل بیروتعبد السالم محمد هارون، 

  



 ٢٢٦ 

لسان العرب البن منظور: أبو الفضل جمـال الـدین محمـد بـن مكـرم بـن    ٤٥

  ة دار صابر.منظور، طبع

مباحـــث فـــي علــــوم القـــرآن: د. عبـــد الحمیــــد محمـــود مطلـــوب، مؤسســــة    ٤٦

  المختار للنشر والتوزیع، القاهرة، الطبعة األولى.

مختصر صحیح البخـاري المسـمى تحریـر الصـریح: لإلمـام زیـن الـدین أحمـد    ٤٧

عبــد اللطیــف الزبیــدي، تحقیــق: إبــراهیم بركــة، مراجعــة أحمــد راتــب قرمــوش، 

  س.دار النفائ

  .معجم البلدان: یاقوت الحموي، یاقوت بن عبد اهللا شهاب الدین    ٤٨

المعجـــم الوســـیط فـــي النحـــو: د. كتـــورة عزیـــز فعـــال بـــابنتي، دار الكتـــب    ٤٩

  م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٣العلمیة بیروت، لبنان، الطبعة األولى، 

  م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦المعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة، الطبعة الرابعة،    ٥٠

م المفصل في اإلعراب: األستاذ طاهر یوسف الخطیب، مراجعة: المعج   ٥١

 -هـــ ١٤٢١د. إمیـل بــدیع یعقـوب، دار الكتــب العلمیــة، الطبعـة الثالثــة، 

  م.٢٠٠٠

مع القرآن الكریم في تاریخه وخصائصه وأحكامه وأسراره، قراءته وآداب    ٥٢

تالوتــــه ماســــخه ومنســــوخه: د. شــــعبان محمــــد إســــماعیل، دار االتحــــاد 

  م. ١٩٨٧ -هـ ١٣٩٨للطباعة،  العربي

مغنـى اللبیـب البـن هشـام، تحقیــق: أ.د صـالح عبـد العزیـز علـي الســید،    ٥٣

هـ ١٤٢٤دار السالم للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، الطبعة األولى، 

  م. ٢٠٠٤ -

مناهل العرفان في علوم القرآن: د. عبـد الحمیـد محمـود مطلـوب، طبعـة    ٥٤

 -هـــ ١٤٢٤زیــع، القــاهرة، الطبعــة األولــى، مؤسســة المختــار للنشــر والتو 

  م.٢٠٠٣

مهـــذب مغنـــى اللبیـــب عـــن كتـــب األعاریـــب: أحمـــد المعصـــوي، مؤسســـة    ٥٥



 ٢٢٧ 

  م.١٩٩٥ -هـ ١٤١١البالغ، بیروت، الطبعة األولى، 

موســوعة الحــروف فــي اللغــة العربیــة: د. إمیــل بــدیع یعقــوب، الطبعــة الثانیــة،    ٥٦

  م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥دار الجیل بیروت، 

و األساسي د. أحمد مختار عمـر، د. مصـطفى النحـاس زهـران، د. النح   ٥٧

  هـ، منشورات ذات السالسل، الكویت.١٤٠٤محمد عبد اللطیف، 

  النحو التطبیقي: عبد المنعم إبراهیم، دار المعارف، د.ت.   ٥٨

  النحو الوافي: حسن عباس، دار المعارف الطبعة الرابعة.    ٥٩



 ٢٢٨ 

  اتس 

  ر ا  اع

  أ  اآلیة

  ب  هداءاإل

  ج  تقدیرشكر و 

  د  ملخص البحث

Abstract هـ  

  ط-و  المقدمة
  

  ا اول
آن اا  و  

  

  ٢  تعریف القرآن الكریم وأسماءهالمبحث األول: 

  ٢  أ/ تعریف القرآن الكریم

  ٤-٢  أوًال: لغة

  ٧-٤  ثانیًا: في االصطالح

  ١٢-٨  وأوصافه ب/ أسماء القرآن الكریم

  ١٣  المبحث الثاني: مراحل تدوین القرآن الكریم

  ١٣   المرحلة األولى: تدوینه في عهد النبي 

  ١٩- ١٣  أ/ جمعه في الصدور، أي حفظه في الصدور

  ٢٨- ٢٠  أي كتابته –ب/ تدوینه 

المرحلة الثانیة: تدوینه في عهد أبي بكر الصدیق رضي اهللا 

  عنه

٣٧- ٢٩  

  ٤٤- ٣٨  لقرآن في عهد عثمان رضي اهللا عنه  المرحلة الثالثة: تدوین ا
  



 ٢٢٩ 

  

 اما  
 درا دوات مه ا   

  

  ٤٦  تعریف حرف التنبیه وفائدته :األول المبحث

  ٤٦  أوًال: تعریف حرف التنبیه

  ٤٨- ٤٦  ثانیًا: فائدة حرف التنبیه

  ب/ اللغات الواردة في "أال، وأما" 
  

٦٠- ٤٩  

  دة في "أما" و"أال"تعقیب على البغات الوار 
  

٦٥- ٦٠  

  مسألة بساطة وتركیب (أال، وأما)/ ج
  

٦٦  

  أوًال: األداة (أال)
  

٧٠- ٦٦  

  ثانیًا: األداة (أما)
  

٧١- ٧٠  

  ولهاخد/ كتابة هاء التنبیه وآراء العلماء في مد
  

٧٢  

  أوًال: كتابة هاء التنبیه
  

٧٢  

  ء التنبیهها ثانیًا: آراء العلماء في مدخول
  

٧٨- ٧٣  

  مبحث الثاني: خصائص أال، وأماال
  

٧٩  

  أوًال: خصائص "أال"
  

٨٣- ٧٩  

  ثانیًا: خصائص "أما"
  

٨٣  

  داللتهما وموقعهما في الكالم
  

٨٨- ٨٦  

 اا  
  درات   ه ادوان

  ٩٠  األداة (أال) :األول المبحث

  ٩٢- ٩٠  مقدمة

  ٩٢  على الجملة الخبریة(أال) دخولها 



 ٢٣٠ 

  ٩٥- ٩٢  االسمیة/ الجملة ١

  ٩٦- ٩٥  / الجملة الفعلیة٢

  ٩٧- ٩٦  (رب)، و(یاء)، و(هل) على الحرف(أال) / دخولها ٣

  ١١٢- ٩٨  نماذج إعرابیة

  ١١٣  المبحث الثاني: األداة أما: وتدخل على:

  ١١٣  الجملة االسمیة

  ١١٤-١١٣  الجملة االسمیة مقدمة

  ١١٤  الجملة الفعلیة

  ١١٥  تدخل على:المبحث الثالث: األداة "ها" و 

  ١١٥  أ/ اسم اإلشارة

  ١١٥  مقدمة

  ١١٨-١١٥  تعریف اسم اإلشارة -

  ١١٩  أقسام اسماء اإلشارة -

  ١٣٢-١١٩  على اسم اإلشارة المفرد المذكر(هاء التنبیه)  دخول -

  ١٣٤-١٣٢  على اسم اإلشارة المفرد المؤنث(هاء التنبیه)  دخول -

  ١٣٤  رة المثنىعلى اسم اإلشادخول (هاء التنبیه)  -

  ١٣٤  أ/ المثنى المذكر

  ١٣٤  ب/ المثنى المؤنث

  ١٣٨-١٣٤  ج/ المشار إلیه الجمع

  ١٣٩-١٣٥  على ضمیر الرفعدخول (هاء التنبیه)  -

  ١٣٩  الفعل الماضي المقرون بقد -

  ١٤٠  على ما بعد "أي" في النداء(هاء التنبیه) دخول  -

  ١٤-١٤٠  أوًال: االسم المحلى بـ"أل"

  ١٥٢-١٤٥  یًا: االسم الموصول المحلى "بأل"ثان



 ٢٣١ 

  ١٥٣  نماذج إعرابیة

  ١٥٥-١٥٣  أوًال: دخول "ها" على المذكر المفرد 

  ١٥٧-١٥٦  دخول "ها" اسم اإلشارة المؤنث المفرد -

  ١٥٨  دخول "ها" على المثنى المذكر -

  ١٥٩  دخول "ها" على ضمیر الرفع -

  ١٦٢-١٦٠  دخول "ها" على "أي" في النداء -

  ١٦٤-١٦٣  دخول "ها" على اسم اإلشارة المثنى المؤنث  -

    المبحث الثالث: األداة "یاء"

  ١٦٦-١٦٥  مقدمة

  ١٦٧-١٦٦  أوًال: دخول (یاء) على فعل األمر

  ١٦٨  ثانیًا: دخول (یاء) على الدعاء

  ١٦٩-١٦٨  ثالثًا: دخول (یاء) على (لیت)

  ١٧٠-١٦٩  رابعًا: دخول (یاء) على (رب)

  ١٧١-١٧٠  : دخول (یاء) على (حبذا)خامساً 

  ١٧٢  نماذج إعرابیة

  ١٧٣-١٧٢  دخول (یاء) على لیت

  ١٧٦-١٧٤  الخاتمة

  ١٧٨  الفهارس العامة

  ٢١٦-١٧٩  اآلیات القرآنیة.فهرس  

 ٢١٨-٢١٧  النبویة. فهرس األحادیث  

  ٢١٩  األعالم.فهرس  

  ٢٢٢-٢٢٠  األشعار.فهرس  

 ٢٢٨-٢٢٣  .فهرس المصادر والمراجع  

 ٢٣٣-٢٢٩  هرس الموضوعات.ف  


