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 اإلهداء
 

  ...إلى القناديل المسافرة في رحلة الوجود، سفراء الحياة في بحر الموت والظلم
 شهداء الله والوطن.

 .إلى والدي عبد العزيز وسعاد... شمعتا الحب والرضا... سر السكينة والنجاح 

 لى زوجتي الطيبة الرؤوم. إ 

 .لشقائق الروح وشقيقات الفؤاد... إخواني وأخواتي 

  ،إلى أعمامي وعماتي وخاالتي وأصدقائي، وكل من له حٌق علّي في علم وتربية
 أو حتى في ابتسامة مودٍة في لقاء عابر.

  إلى األخوة العاملين في سلك التربية والتعليم وأخص بالذكر زمالئي في مدرسة
 الشقيري الثانوية. أحمد

  .إلى كل من كان له الفضل في تربيتي وتعليمي 

 

 أهدي هذا البحث حبًا وتقديراً     
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 شكر وعرفان
ّنه ليسعدني أن أتقدم  أحمد الله تعالى وأشكره؛ الذي أعانني على إتمام دراستي هذه، وا 

كتور بالشكر أستاذي الد بالشكر الجزيل وعظيم االمتنان إلى كل من ساهم في هذا البحث، خاصاً 
حفظه الله، الذي كّرمني بتوجيهاته –جهاد العرجا أستاذ النحو والصرف بالجامعة اإلسالمية 

رشاداته القيِّمة التي كان لها األثر الكبير في إخراج هذا البحث إلى حيِّّز الوجود.  وا 

 خالد حماد، ووالشكر موصوٌل إلى أستاذيَّ الفاضَلْين عضوي لجنة المناقشة د. أسامة 
ثرائه بالنصائح والتوجيهات  لتي اأ.د. ساّلم عاشور على تفضلهما بقبول مناقشة هذا البحث وا 

 سيكون لها دور مفيد في النقد والمناقشة، فجزاهم الله خير الجزاء.

كما أقدم عظيم شكككككككري وامتناني ألسككككككاتذتي في قسككككككم اللةة العربية بالجامعة اإلسككككككالمية، 
علّي بعلمهم وتوجيهاتهم وآرائهم السككككككديدة وعلى رأسككككككهم الدكتور محمود العامودي، الذين ما بخلوا 

والدكتور محمد رمضكككككان البل، والدكتور وليد أبو ندل، والدكتور يوسكككككا عاشكككككور، والدكتور ماجد 
 النعامي.

ستفدت اكما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى األستاذ الفاضل وائل أبو شعبان الذي 
 منه علما وخلقا وتشجيعا على البحث واالطالع.

والشكر موصوٌل لكل األخوة والزمالء الذين كان لتشجيعهم األثُر الطيب في مسار البحث، 
ولكل من أعانني على إتمام بحثي بطباعة أو إخراج أو توجيه أو نصيحة أو خصني بدعوة في 

 ، فللجميل مني جزيل الشكر والعرفان.ظهر الةيب ممن يعجز لسان الحال أن يوفيهم حقهم

 وقبل الختام أشكر كل من أسدل لي نصحًا... أو أعارني كتابًا... 

 والشكر أواًل وأخيرًا إلى الله على عونه وتوفيقه.

 

 

 الباحث   

 إبراهيم عبد العزيز فارس
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  المقدمة

الحمد لله الذي خلق األرض والسممممممممممممملوان  وروا الذتو  ملوا ودوجوا الألر در لن  ود رملل   و 
 أم  ململ الألمملل الت،ملن  المذتو  ممللوا الز مر اليممملو لرتر،ر ملمملران  ومم لملروا الارفق لمو دراد ال وي 

 والل لة.

األمي الذي الر والصالة والسالر الز ختر مو صلز وصلر  و ل،د  لألمر وقلر  
  المجألمتو  وال،لئد الذي قلد الم ل،دتو محمد الصلدق األمتو  المهجر   مر المسلمتو  و أد

وإو ،ذا ال حث ُتبت ِّو مدى جواوق األمتلل الألمية وي األمتلل ال لساتلية واخجالوهل ما مل 
ة مال  الالميالبنى التركيبية لأل)بم  ُيأرف مو قوااد اللحو الأربية ودصوله  والموسور:

 (.دراسة نحوية داللية -الفلسطينية

 لب اختيلره، وتتلخص في اآلتي:بأواًل: أهمية البحث وأس
 .ح ظ األمتلل الألمية ال لساتلية مو الضيلع  وجأيفي الجراث الوالي 

  ي.اللحو الأرب قوااد  ما  جيوفد الم ج ة الأربية ب حث تخجص  مالئمة  الر الألمة 

  .بيلو در ة خضوع اللرة الألمية ألصول اللحو الأربي وقوااده 

تر   لل الألميةحتث اسج،رال األمت ؛الملهج الوص ي الجحلتلي الجابي،ي هوي  حتال لحث اج ا   
اللرة -اللظرفة ل والم،لرلة بتوجابتق ،ذه األمتلل الز قوااد اللحو الأربي  تر جحلت  الجابتق لحوي  

 .والجابتق -الألمية

 وكلن البحث الالمي قلئمًل على مستويلٍت االاة:

 اللظري  مو خالل رصد    مل ُارِّف او بللل ال ملة اللحوية الأربية. المستوى األو : .د

الجابي،ي  مو خالل اسج،رال األمتلل الألمية ال لساتلية المجضملة للدراسة  المستوى الالني: .ب
 اللظرفة وي  جلب األمتلل الألمية ال لساتلية لحستو الي لو للي.

 مو اسجأملل حروف  أتلهل وي موضا او  خر. ال لئدة   يظهرالداللي   المستوى الاللث: .ج

 بللتغلب عليهلالنيًل: الصاوبلت التي واجهت البلحث وقلم 
 قلة المصلدر والمرا ا واوج،لر الم ج لن وي قالع غية إلز مصلدر  لوية او الموضوع. .د
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الأم  وي سلك الجربية والجألير الذي يحجلج ل هد  بتر وي جألير دبللئلل وجلستق األوقلن  .ب
 للذ،لب لل لمأة والم ج لن.

  أضبخذ األمو خاللهل  ال لحث وُ   ِّ م  جُ  ؛ادر و ود دراسلن سل ،ة حول ،ذا الموضوع .ج
 األو لر حول الدراسة.

 اللاًل: خطة البحث
  لو ال حث جمهتدا  ووصلتو:

 : في التمهيد: وقد تمّال  .1

 .د،مية المت  ودوره وي الجخلاب والجأبتر 

 .دور المت  الشأبي وي الح لظ الز الموروث الت،لوي 

 .الم للة الجي يح،،هل المت  وي الجواص  بتو األ يلل 

  المت  ال لساتلي للمت  الأربي صلحب البلية اللحوية السليمة.الجملل 

 .جمل،ي المت  الشأبي ما دمتلل الشأوب الم لورة 

 الجملة البسيطة الفصل األو :  .2

ر ال لحث  لجملة ا: القسم األو  منه المبحث األو وي  جللولإلز م حتتو  األول ال ص  قس 
اللظرفة  بجابتق ،ذه الدراسة قلرومل جج وو مله مو وأٍ  وولا   لاج لر،ل  ملة  لواة  تر  الفالية

وي  س  ر  وي مدى مالئمجهل ل،وااد اللحو الأربي ودصوله  تر د   ر  ظ  ل  و    مو دمتلل هالز مل جوور لدي
وي   س  ر  د    وقد بللانلصر التوسياية في الجملة الفاليةمو ،ذا الم حث مل ُيأرف  القسم الالني

،ذا ال،سر ادة اللصر جوسيأية ج وو وي ال ملة ال ألية  و،ي: الأللصر الجوسيأية السل ،ة لل أ  
: الم لات  تر الأللصر الجوسيأية الالح،ة لل أ  و،ي .و،ي: الل ي واالسج هلر واالسج، لل واالسجتللل

   لوااهل الخمسة  والحلل  والمأاوف  وش ه ال ملة.

 ر  س  وقد ق    الالني في الفصل األو ، فقد توقفت دراسته على الجملة االسميةأمل المبحث 
لمبجدد و،ي ا الجملة النواة لالسمية القسم األو : ،ذا الم حث إلز قسمتو وراتتو  ،مل: ال لحثُ 

وتهل دلملط ال ملة اللواة مو حتث الج،دير والج ختر وي تالتة دلملط  و،ي: اللمط  س  ر  والخبر  وقد د  
انلصر ال س  ر  مو ،ذا الم حث د   وفي القسم الالنياالاجيلدي  واللمط المخللف  واللمط الللقص. 
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والجي جمتلن   دوان الل ي  والأاف  ودداة الجلبيه  والجوا ا    التوسياية في الجملة االسمية
 والظرف.

 الجملة المركبة وقد تمالت بأرباة مبلحث، وهي: .3

 بللتجلور.المبحث األو : الربط 

 المبحث الالني: الربط بللتباية. 

 المبحث الاللث: الربط بلالزدواج )الشرط(.

 المبحث الرابع: الربط بللاطف.

ي حدتتة  ووال،ديمة و ال الز م مواة مجلواة مو المصلدر والمرا ا  ن الدراسةوقد ااجمد
ودلت  السللك   ه(303)ن:   واألصول وي اللحو البو السراجه(081)ن: م،دمجهل ال جلب لستبويه

  والل لب وي ال  البللل واإلاراب ألبي ال ،لل ه(838)ن:  ألل ية ابو مللك  والم ص  لليمخشري 
   وشرح ابو ا،ت  الز دل ية ابو مللكه(372ن) شرح دل ية ابو مللكو   ه(303)ن: الأ بري 

مو الدراسلن السل ،ة الجي سلاد  وغتر،ل ه(887)ن: وشرح شذور الذ،ب لل و ري   ه(737ن: )
مة ببللل موسو والمل سجتر للد جور توسف  مأة الشور  ال لحث وي ارف،ة ال حث  مت  رسللة ال

األمتلل للمتدالي  دراسة جابي،ية  و حث البلز الجر تبية لألمتلل الألمية ا ال ملة وي  جلب م م
 دراسة وص ية جحلتلية  للد جور االل إسملات  حمياوي.

 أخيراً و 
ة سمممممممممممممملدن وي ال يفرة الأربي يدو لرة األمتلل الألمية  يٌل مو اللرة الأربية الجلممل ردتن 

 لئر مظل،ر ال الر؛ أللهل ُجأد لصممممممم  وهي لرة ذان خصمممممموصممممممية جمتي،ل او سممممممل -مواو األمتلل 
مسج،ال  بذاجِّهِّ  و،و: جأبتر تلبن تجسر  لإلت لي  و سلاة الجر تب  وسهولة اللرة  و ملل  رسهل  
للِّ الذي  ُر اسممممجخدامل  م ليفل  ويأجمُد  تترا  الز جشممممبيه حللِّ الذي قت   ويهِّ  ِّح  وقوة الداللة  وُيسممممج ُخد 

ل ز إ ، للِّ جراتلل ال  ل ِّي ا  ل  مِّ ُرصم  ُمُن د مُ قُِّت   ألِّ ُ لِّهِّ  و حِّ ي  رُِّي ُمج و   ِّال  ال ُز لسماتلي حيل  ومج ددا ؛ و،د ح 
لرِّبُِّ ر لُج،   بر اجُِّ ر وج    ل  إي لُه لِّخِّ أ  ُيُ ر  ُمُخضمممممِّ ُي اُل ي ُمُوُن واضمممممأل  ،ذا ال حث  ب ُتو  د ُتدِّ ي ِّ الذِّ ُموا اللهِّ الح  و ِّ

عٍ  ُه  غتر ُمد  ل   لُل للهِّ  اُاوِّ   ُه وُِّيهِّ ال  م لل   ولُل  م  ُحد  ُلل زُ –و  ج أ  لل ُه و  ُ ح  ل ق لل هُ   -سممممممممممُ ذ ا   للحسممممممممممم لو م   خِّ
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لِّي   ُه الله-الُمي  م  ُو م ر ٍة إ-ر حِّ ُتو  م ر ة  و م ل مِّ للِّ ي  ت م  لوِّأِّ لرِّ الشممم  م  ل ُز اإلِّ للة ا  لو  : "قردُن  ِّج لب  الر ِّسممم  ال  و   
ُيه! د ب   ِّ، : ي  لوِّأِّ ا  ! و ، لل  الش  ل ُز خ  ل  غ   اللُه د ُو ي ُ ُوو   ِّج لبٌ  يُ ي ،ُِّف ا  ُيح  حِّ  .(1) ِّج ل ِّه" ُترُ ص 

ر  اللُه  حتُث ق ُلل: "إل ِّي  ه(873ال،لضممممي ال لضمممم  ابد الرحير بو الي البيسممممللي )ن:ور حِّ
ُتر  ، ذ ُا ل   هِّ: ل ُو غ  هِّ إال  ق لل  وُِّي غ دِّ لل ل   ِّج ل  ل  وُِّي ت ُومِّ ذ ُا    ر د ُتُن د ل ه ال ي ُ ُجُب إُِّلسممممم  ل ُو يُِّفد     و  و  لو  د ُحسممممم 

ُو د ُاظ رِّ الأِّ  ل ُو ُجرِّك  ، ذ ا ل   لو  د ُ م ُ   و ، ذ ُا مِّ ُ   و  ر  ، ذ ا ل   لو  د ُوضممممم  ل ُو ُقد ِّ ُو  و  ج ُحسمممم  ب رِّ و ،و ل   لو  ُيسممممُ
رِّ  ل ز ُ ُمل ةِّ ال  ش  لِّ الل ُ،صِّ ا  ل ُز اُسجُِّيال  لُِّتٌ  ا   .(2)"د 

ُدُن  وال ئُ مل ُدب ر ِّ  ُتر  د ر  ق  دم مُن  والخ  ُولِّ  وا ي ائِّي د و  الح  ُي  إِّو  الل ُ س  أل  م لر ٌة  ِّللس  و اب  ل ُ سِّ ص 
تُ  ُأٍف د ُو ل ُ،ٍص د ُو ج ُ،صِّ لو  مُِّو ض  م ل    رُِّفك  ل ُه  و  ُه ال ش  ُحد  ُلُه و  ُو ج ُووِّتٍق و مِّ لو  مِّ ُفُن  و م ل    ر  ٍر و مُِّو ج ح 

يُ  ُترِّ واإل ل ُ سِّ ُتوِّ الج ُ،دِّ ذ ا   ِّأ  ُيا لو   خِّ لِّ و الش  ظة  يُ  ُ ال  ح  ُي إِّل ي  ُمال  ا ئِّي  د ُو لُِّ   ِّ م ُو ُيُسدِّ ل خ  دُد وِّته  س 
ي ِّ  ُفه  ل    وُِّي ال، ُولِّ و الأ م  ِّ  و  ل ِّب ل ل الي  لل ُه د ُو ُت   ل ُس  لُه ُسُ ح  ا ُ   و  و ُي وُِّيهِّ الخ  لدا  د ج ال  ُو د ُمرِّل ُل   اُرش  ل ل ل مِّ

تو. لل مِّ ُمُد للهِّ ر ب ِّ الأ  ل ل  ُِّ ُر  و الح  ف ُل  أ  ا   و د ُو ت ُل  ا  بِّل ُل و   ُرُشد 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

ه(  جح،تق: د. ابد المأاي قل، ي  دار 333( موضممممممممممممع دو،لر ال ما والج رفق  دبو   ر دحمد ال ردادي )ن:0)
 .0/03ه  0317  0بترون  طالمأروة  

ه(  م ج ممة المتلز   رممداد  د.ط  0137(  شممممممممممممممف الظلوو او دسمممممممممممممملمي ال جممب وال لوو  حممل ي خلي ممة )ن: 2)
 .0/03ر  0730
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 التمهيد

 المال الالمي الفلسطيني:
 .حيلة: حستو الي لو للي 

 .شتوخه 

 .جالمتذه 

 .مصلدر لو للي وي  جل ه 

 .د،مية المت  ودوره وي الجخلاب والجأبتر 

 .دور المت  الشأبي وي الح لظ الز الموروث الت،لوي 

 .الم للة الجي يح،،هل المت  وي الجواص  بتو األ يلل 

 .الجملل المت  ال لساتلي للمت  الأربي صلحب البلية اللحوية السليمة 

 .جمل،ي المت  الشأبي ما دمتلل الشأوب الم لورة 

  لو للي.الجأرفف   جلب مأ ر األمتلل ال لساتلية لحستو الي 
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 (1)حيلة: حسين علي لوبلني. 

 .شيوخه 

 .تالميذه 

 .مصلدر لوبلني في كتلبه 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

( قلر ال لحث  لجصممملل ،لج ي ابر ال وال ما األسمممجلذ حسمممتو الي لو للي جأر ف الز حيلجه وشمممتوخه وجالمتذه 0)
ه  ودبدى ال لجب خالل اجصمممملله ح ه وجشمممم يأه لدارسممممي الجراث ال لسمممماتلي  والمصمممملدر الجي ااجمد التهل وي  جل 

لت ،ز جراتلل ي،ف  ل ل  ل لب ما الم ل،دتو وي سممممممممبت  الله ببللدقهر ودرواحهر ح لظل  الز شممممممممرف ،ذه األمة  وجر 
 ر  وي جملر السلاة الرا أة اصر ا.08/00/2108االجصلل وي تور األربألل المواوق 
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ل سلة        ا مو المرحلة ر0737ولد حسمتو الي لو للي وي قرفة الداموو قضملل ا     درس  يل 
االبجدائية وي مدرسممممممممة ال،رفة  تر ليح إلز ارابلس )لبللو( وي دا،لب الل  ة الجي حل ن   لسمممممممماتو 

وي مخيملن  و للة الروثر  و  م  دراسممممممممممممة المرحلة االبجدائية واإلادادية وي مدارس 0738الر 
  حتث حصمممممممممم  رابلسوالجألير وي اوالمرحلة التللوية وي  لية الجربية  -لهر ال لرد–الذل واإل،للة 

 ر.0731و 0787و 0787ية وال  للورفل  ،سمتهل األول والتللي وي داوار: الز شهلدجي البرف 

ر  أدمل للل شممممممهلدة الليسممممممللس وي 0738دلهز المرحلة ال لمأية وي  لمأة بترون الر 
 أربية.ر اللرة القس –اللرة الأربية  واسمه مح وٌر  للذ،ب الز الئحة الشرف وي  لية اآلداب 

ر 0738لو للي الز دبلور الجربية الألر مو ال لمأة ل سهل الر  الي   حصم  ال لجب حستو      
 .)دراسلن اليل(  وللل الأدتد مو الشهلدان الجي جخدمه وي م لل امله الجدرفسي  

لز إمر  لو للي  ظروٍف مأيشممميٍة صمممأ ة وي وجرة خمسمممتليلن ال،رو الأشمممرفو  اضممما ر  أد،ل      
 مملرسة داملل شلق ة لج متو ل،مة الأيش  والمصروف التومي.

ر  ومسممممممممم ول 0788ُيأد لو للي  ا  المصممممممممملراة الرومللية التولللية للشممممممممم لب التللوي  الر       
الرفلضممة واأللدية الشمم لبية مو قب  ملظمة الجحرفر ال لسمماتلية وي ملا،ة لبللو الشممملل  ومسمم ول 

   ودمتو سر  ورقة ولساتو ال ش ي ة وي جلك المرحلة.ال رقة ال ش ية الموسي،ية

ة وي لبللو وي مسمممممممممممتر  و للة الروثملرس األدتب حسمممممممممممتو الي  لو للي الجدرفس وي مدارس      
 ر.0777ر حجز 0731يملية امجدن مو الر 

ُ،و  اضمممممٌو وي اجحلد ال ج لب ال لسممممماتلتتو   لجب  مج د ِّب  قرض الشمممممأر بلوايه: ال صممممميع و      
 والي لي... وخاتٌب ملبرٌي  و لحٌث وي الجراث الشأبي ال لساتلي  واللرة والدتو...

له سممممم ا مسمممممرحيلن  مت ِّلن الز مسممممملرح مخير اللهر ال لرد  وتالث مسمممممرحيلن دخرى ُمت ِّلن      
اوي   مل شلرك وي جمتت  وتلر )الئد إلز حي ل(  .الز مسلرح مخي ر البد 

لز ووي الح ليلن الشمممممأبية ا  ن وي الجراث الشمممممأبي ال لسممممماتليدل،ز الأدتد مو المحلضمممممرا     
رن له م،لالن ود حلث  تترة وي دورفلن )م الن( محلية واربية   مسممملرح مخيم لن الشمممملل  وُلشمممِّ

و ميا م ل لن ال لجب حسممممممتو الي لو للي لهل االقة  للجراث ال لسمممممماتلي  وملهل: مأ ر األمتلل 
  ومأ ر ية وي ولسمممممماتوت  وي ولسمممممماتو  ومأ ر األل لظ الجراال لسمممممماتلية  ومأ ر الألمي والدخت

دسممممملل المدو وال،رى ال لسمممماتلية  ومأ ر األغللي الشممممأبية ال لسمممماتلية  ومأ ر األلألب الشممممأبية 
 رال لسمماتلية  ومأ ر األاأمة الشممأبية ال لسمماتلية  ومأ ر الشممأرال الشممأبتتو وي ولسمماتو  ومأ 

لشممممممممأبي  لهل وي جراتلل ا ل  اشممممممممرفو م ل  وقد يادن م ل لجه او  األاراس الشممممممممأبية ال لسمممممممماتلية...
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ال لسممماتلي. وال جلب الذي قلر ال لحث بإ رال الدراسمممة حوله وي مأ ر األمتلل ال لسممماتلية ،و مو 
ة و حته وجسمممممممم تله مل تيفد او الخمسممممممممالمأل ر المألي ة  للجراث  وقد اسممممممممجررق ال لجب وي  مأه 

د،ل دو م مواة مو األمتلل إلمل ،ي إرث ُمشمممجرك تجداوله الللس وي اشمممر الم ل. جبت و لل لجب  أ
وار  للبللو وسمممممورفل واألردو... وال ا   ب وي ذلك مل دامن ،ذه الدو  ُجحيط   لسممممماتو إحلاة السممممم ِّ

ر.   للمُِّأص 

ااجمد لو للي وي  جلب جه لألمتللِّ ورسممممرِّ حرووهل  للارف،ة الجي ُتل ظ بهل المت   مو غترِّ يفلدة      
لواقا  ل دو ل،صلو  ج ل   ل إلخرا ه بج صيع  لملجه... وح لظ ل الز ُدسلوب ج داوله مو  لب األمللة

ر دلهل  حل ة  -للمت   أد إتراده-وي،ور لو للي    تر ُتج ا إلز جوضممممممممممممميع شمممممممممممممرح ال لملن الجي ُي، د ِّ
 الشرح  للُمللس ة الجي ُيضرب وتهل المت  والرلية مله.

ا  مجل أة ال حث      ت ٍ  ج،رف  ل  وااد  ُما اشممممممممرة  الف م  وقد جي سممممممممر لل لجب حسممممممممتو الي لو للي   
ُ ظل لهل مو الضممممميلع والج شمممممر د  ما د بر ادد ُمم و مو األمتلل ال لسممممماتلية حِّ السمممممج ملل الأم  لِّ  

 .(1)لسرقة...وا

ججلمذ حسممممممتو الي  لو للي الز تد م مواة مو األسمممممملجذة ال رار الذتو  لو لهر دور  لري وي     
 ق  ود.دذ الد جور ابد الأيفي اجتاللرة الأربية ولهضممممجهل وي  لمأة بترون الأربية  مت : األسممممجل

ع وج ظلظل  ود.دصمم حي الصممللع  ود.د محمد ابد السممالر   لوي  ود.د حسمو إحسملو ا  لس  ود.د 
 ...وغتر،ر  الله خلتف

    

 

 

 

 

 

                                                           

  0للو  طلب-،دير  جلب مأ ر األمتلل ال لساتلة  حستو الي لو للي  م ج ة لبللو  بترون( ُتلظر وي ج0)
 ر.0777
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 األمال أهمية دراسة 
لة لمو دراد وهي وست ؛سالر دقر،ل ولر تهملهلقديمة قِّدر الجلرفخ  ولمل  لل اإلاألمتلل الشأبية إو 

ُكلِّ  َوَلَقْد َضَرْبَنل ِللنَّلِس ِفي َهَذا اْلُقْرآِن ِمن﴿: جأللز–ومو ذلك قول الله   دو تجذ ر دو يأجبر
 .(1)﴾َمَالٍ 

َمَاُل اْلَبْيِت " :صلز الله اليه وسلر-ي قول اللبي  مل ا،جر بهل الحدتث الشرفف  ويظهر ذلك و
صلز الله -  و مل قلل (2)"ُل اْلَحيِّ َواْلَميِّتِ الَِّذي ُيْذَكُر اللَُّه ِفيِه َواْلَبْيُت الَِّذي اَل ُيْذَكُر اللَُّه ِفيِه َماَ 

 .(3).."رِ يْ الكِ  خِ لفِ نَ وَ  كِ سْ المِ  لِ لمِ حَ كَ  ءِ وْ السُ  يسِ لِ جَ وَ  حِ للِ الَص  يسِ لِ الجَ  لُ اَ ل مَ مَ إنَّ اليه وسلر: "

وجبري األ،مية ال بترة لألمتلل وي اسجخدامهل التومي مو قب  خلصة الللس والمجهر  وليس      
الشل،د   ل ر مو الر األدب دو جروي : )-لهملرضي الله ا-د،ر مو ذلك  ،ول ابو ا لس 

ر  و و،ر الل ظ  وحلز المأللي  : وشي ال ال(5)ألو األمتلل  مل ي،ول ابو ابد ربه  ،ي ؛(3)والمت (
الجي جخترجهل الأرب وقدمجهل الأ ر ولاق بهل وي    يملو  والز    لسلو  وهي د ،ز مو الشأر  

قلل   و  ٍ ت  مو م   ودشرف مو الخال ة  ولر يسر شيل مستر،ل  وال ار امومهل حجز قت : د ُست رُ 
 الشلار:

                                                           

 .88( الرور: 0)
ه(  دار دبي 882لإلملر ابو ح ر الأسم،اللي )ن:  ه(283)ن: فتح البلري شرر  صحيح البخلري ( ُتلظر: 2)

(  دبو لأير دحمد ه161مسلم )ت: المسرند المستخرج على صحيح . 0/827  0773  0حيلو  ال،ل،رة  ط
،مممم(  جح،تق: محمد حسو محمد 331ابو ابد الله بو دحمد بو إسحلق بو موسز بو مهراو األصبهللي )ن: 

 .2/372 :ر0773 -،مممممممممممممممممم 0307  0لبللو  ط/ –بترون  -حسممممو إسممممملات  الشمممملوأي  دار ال جب الألمية 
 لاة واللشمممممر والجويفا  بترون  الشمممممر ة المجحدة   جح،تق: محمود محمد خلت   دار ال ت  للاالمسرررند الجلمع

  . شرررررر  رللا الصرررررللحين28/088ر: 0773 -ه 0303  0لجويفا الصممممممممحف والمابوالن  ال وفن  ط
 .8/803ه(: 0320محمد بو صللع بو محمد الأتيمتو )ن:

البو اتيمتو  شرررررررررر  رللا الصرررررررررللحين  3/303   جلب الذ لئع: فتح البلري شرررررررررر  صرررررررررحيح البخلري ( 3)
 .3/232ه(: 0320ن:)

  دبو امر  شمممممممهلب الدتو دحمد بو محمد بو ابد ربه ابو حبتب ابو حدتر بو سمممممممللر المأروف الاقد الفرلد 3))
برا،ير األبيلري  دار ال جب الألمية 328 لبو ابد ربه األلدلسمممممي )ن:   0بترون  ط/–ه( شمممممرح دحمد اليفو واي

 .2/213،م: 0313
للشممممتخ دبو الأ لس  صررربح األعشرررى في صرررنلعة ا نشرررل،  3/33 ه(:813)ت:الاقد الفرلد، ابن عبد ربه  8))

 .0/273: ر0722 -ه0331ه(  دار ال جب المصرفة  لل،ل،رة  820دحمد ال،ل،شلدي )ن:
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 (1)رررررررلبِ الخَ وَ  لُ لهِ الجَ  فهُ رِ اْ رررررررررررررررررر                يَ لئِ سَ  ل  اَ  مَ الّ إِ  تَ نْ ل أَ مَ           

ومو ذلك ديضل قول الملوردي: لهل مو ال الر موقا اإلسملع والج تتر وي ال،لوب  وال ي لد       
هل ألو المأللي بهل الئحة  والشوا،د بهل واضحة  والل وس ب ؛ج تتره ت تر المرس  تبلغ مبلرهل  وال

ألهل ولذلك ضرب الله األمتلل وي  جل ه الأيفي  و  ؛ب بهل وات،ة  والأ،ول لهل مواو،ة  وال،لو (2)وام،ة
 .(3)مو دالئ  رسله  ودوضع بهل الح ة الز خل،ه؛ أللهل وي الأ،ول مأ،ولة  ووي ال،لوب م،بولة

 ألو وهل الجذ تر والواظ  والحث والي ر  ؛األ،مية لألمتلل وي  ولهل وستلة جربوية وجبري     
وجصوفر المأللي  وجصور األشخلص واألايلو  ودتبن وي األذ،لو السجأللة الذ،و وتهل الحواس  

 .(3)ولذا قت : "المت  داوو شيل الز البيلو"

 مل دو المضموو اإللسللي لألمتلل والح ر تجص   للا لئا ال شرفة  مو الختر والشر        
ن  وقد ل وي    وقوالسألدة والش،لل  وال ضتلة والرذتلة  و،ي دمور جأروهل شأوب األرض  ميأ  

تهل و أللهل األلرلر اللروية الصرترة للشأوب  تلأ س ؛ر   حث الملل الجربية الز ح ظ األمتلل والحِّ 
 .(8)الشأور والج  تر والدان األوراد وج،للتد،ر الز الأمور

 

                                                           

 ال حر م يول ال سيط  ولر داتر الز قلئله. 0))
وورق بتو الوممملق  ومق يمق   مملل سممممممممممممممر وتهمممل  م،ممة  وهو: وامق وموموق. وقمملل دبو رفمملش: وم،جممه وممملقممل  2))

 والأشق  و،لل: الوملق مح ة لرتر رف ة  والأشق مح ة لرف ة؛ ومله قول الشلار:
 . وملذا عسى الواشون أن يتحداوا ... سوى أن يقولوا: إنني لك وامق؟

ه(  جح،تق: ابد الله الي ال بتر و خروو  700لسمممممملو الأرب  محمد بو ملظور األلصمممممملري اإلورف،ي)ن:: ُينظر
 .01/388المألرف  ال،ل،رة  د.ط  د.ن:دار 

ددب الدليل والدتو  دبو الحسممممممممو الي بو محمد بو محمد بو حبتب ال صممممممممري ال ردادي  الشممممممممهتر  للملوردي 3) )
 .237  278ر: 0783ه(  دار م ج ة الحيلة  د.ط  381)ن:

  دار إحيلل ال جب 0طجح،تق: محمد دبو ال ضمممممم  إبرا،ير  ه(، 497البرهلن في علوم القرآن للزكشرررري )ت:3) )
ماترك األقران في إعجلز القرآن،   387  383 :ر0778-ه0373الأربية  ايسممممممممممز ال لبي الحلبي  وشممممممممممر ل ه  
ه(  دار 700  ابد الرحمو بو دبي   ر   الل الدتو السممممممممممممتواي)ن:وُيسررررررررمَّى )إعجلز القرآن وماترك األقران(

تقررررلن علوم القرآن  0/338ر: 0788-ه0318  0لبلممممملو  ط –بترون  -ال جمممممب الألميمممممة  لسررررررررريوطي   اوا 
 .2/030ر: 0773-ه0373جح،تق: محمد دبو ال ض  إبرا،ير  الهتئة المصرفة الألمة لل جلب  ه(، 911)ت:

ُتلظر: األمتمملل الأربيممة ال،ممديمممة  ال،ممديمممة ما ااجلمملل خمملص   جمملب األمتمملل ألبز ابتممد: رودلف يلهمملير  8) ) -0
 .33و03ر:  0770لة وم سسة الرسللة  األولز  جر مة: رمضلو ابد الجواب  دار األمل
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 المال لغة

تتُه ا وِّ األمتللِّ الألميةِّ ال لساتليةِّ  ُث حدِّ د  ال  لحِّ ا  جأرف ل  ل هل  و إِّذ ا دُو ي  مو وال ُبد  لُه   وايُِّذ ب د  ض 
ت  (؛ ول د دله تر ا إلز  ُدل ل الج صت   الُلر وِّي ل لمةِّ )م   ابو ملظور مألز الش  ه واللظتر  مل ذ رد ر 

ُبهه  وشب هُه  مألز.. (0)ه(700)ن: ل ُي، لُل شِّ م  ُتله وم ت له     ُت   ."مت   لمة جسوية  ُي،لُل ، ذ ا مِّ والمِّ
ُ ه"  .(2)الش ِّ

ُت   ،مل:  ملة مو ال،ول م،جاأة مو  الر  دو مرسلة بذاجهل  جل،  ممو وردن مله  ت   والمِّ والم 
 .(3)ر  مت : "الرائُد ال ي ذب د ،له"دوو جرتت

ق   ُمُأُه: د ُمت لل... والا رُِّف، ُة الُمُتل ز: األُش  ه  للح  ُ ُه. و   ُتُ    لل سر والجحرفك: الش ِّ  .(7)والمِّ

 المال اصطالحلً 
 وي الحدتث او األمتلل (5)ه(381)ن: جأددن الجأرف لن وي دقالر الألملل  وي،ول ال لرابي  

ق ل ُأُوا  ِّهِّ وِّ " ل ب ُتل ُهر  و  ُأل له  حج ز اُبج ذ ُلُوُه وُِّيم  م  هِّ و  ة وُِّي ل ُ ظِّ لص  لم ة والخ  لُه الأ  ر الِّ ُ،و  م ل ج ُرض  ُي الس 
                                                           

ر بو ملظور األلصمممممملري  اإلملر اللروي 0) ( ابو ملظور: محمد بو م رر دبو ال ضمممممم    ملل الدتو محمد بو م ر 
ر سممممممممملة تالتتو  الح ة  ولد  مصمممممممممر وقت  وي ارابلس الررب  مو دشمممممممممهر  ج ه لسممممممممملو الأرب  ولد وي المحر 

واللرة والجلرفخ وال جل ة  ملن وي شممممأ لو سمممملة إحدى اشممممرة وسمممم أملئة. ُتلظر: وسممممجملئة  و لو الرول   لللحو 
،مممممممممممممممم(  700  ابد الرحمو بو دبي   ر   الل الدتو السممتواي )ن: بغية الوعلة في طبقلت اللغولين والنحلة

  الير لي )ن: األعالم  0/238 :لبللو/ صممممممممممممتدا -جح،تق: محمد دبو ال ضمممممممممممم  إبرا،ير  الم ج ة الأصممممممممممممرفة 
 .7/018ر: 2112  08ه(  دار الألر للمالتتو  ط0373

   ملدة )مت (.00/301( لسلو الأرب  ابو ملظور: 2)
حيلل 3) ( المأ ر الوسمممممممممميط  جح،تق: إبرا،ير مصمممممممممما ز و خروو  م ما اللرة الأربية  اإلدارة الألمة للمأ ملن واي

 .2/883: 0781الجراث   مهورفة مصر الأربية سلة 
ه(  جح،تق: م جممب 807الأالمممة اللروي م ممد الممدتو محمممد بو يأ،وب ال تروي   مملدي )ن:( ال،مملموس المحيط  3)

 .0333ر: ص0773  سلة 8جح،تق الجراث  م سسة الرسللة  بترون  ط
( ال لرابي: إسحلق بو إبرا،ير دبو إبرا،ير ال لرابي خلل إسملات  بو حملد ال و،ري صلحب الصحلح وي اللرة  8)

صممممممممممملحب  جلب دتواو األدب   لو ممو جرامز  ه االغجراب  واو ح  ه اليملو الملجلب إلز  ودبو إبرا،ير ،ذا  ،و:
درض اليمو  وسمممم و يبتد  وبهل صمممممل ف  جل ه )دتواو األدب(  وملن قب  دو تروى اله  و لو د،  يبتد قد ايموا 

: ُينظرلر. ئة  والله داالز قرالجه اليه  وحللن الملية دوو ذلك  و للن وولجه ويمل ي،لرب سمممممممملة خمسممممممممتو وتالتمل
جح،تق: إحسمممممملو  ه(،616ماجم األدبلء، شررررهلب الدين أبو عبد الله يلقوت بن عبد الله الرومي الحموي )ت: 

الوافي بللوفيلت، صررررال  الدين خليل . 2/308ر:0773-ه0303  0بترون  ط-ا لس  دار الررب اإلسممممممالمي
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ُ م ة ي ةِّ  وُ،و  د ُبل ُغ الحِّ ُلُوا  ِّهِّ إِّل ُز الم ا للِّبِّ الأ صِّ ص  و  رالِّ  و   (1)ه(288)ن:    وُيأ ر ِّوه الُمب رد(1)والض 
لئٌِّر يُ  ل"  ل ه: "ق ُوٌل س  لل الت للِّي  ِّلأل و   .(8)ش   ُه  ِّهِّ ح 

لئٌِّر قُِّت   وِّي ُمل لس     ت للِّ  واأل ُصُ  وُِّيهِّ الج ُشبِّيه  و،و ق ُوٌل س  ُ ُخوٌذ مِّو  المِّ ٍة وُيأر ف المت    له: "م 
ل ةِّ  ل ُز د ُلسِّ ُد ا  د  ذ  ت ج ر  ت ل ٍة و د خ  ٍة"ُمأ  لبِّه   .(7)الل لسِّ وُِّي ُ   ِّ ُمل لس   ٍة ُمج ش 

وفيخر الجراث الشأبي وي ولساتو  لألمتلل الشأبية الألمية الجي ججحدث او سألدة الللس 
وش،لئهر  والرلز وال ،ر والشرف والخيي   مل ججحدث او ال ملل وال، ع والضأف وال،وة والوضلاة  

خ والألدان والج،للتد واالقة ال لساتلتتو بإخوالهر وي الواو  مل دل هل لر ُجخفِّ الحدتث او الجلرف
او  لالأربي   مل اب رن او صلة الحلضر ال لساتلي  للملضي الحضلري لألمة الأربية  وديض  

                                                           

 –جح،تق: دحمد األرلل وط وجر ي مصممممممممممما ز  دار إحيلل الجراث  ه(،467بن أيبك بن عبد الله الصرررررررفدي )ت:
 األعالم، الزركلي  1/337 ه(:700)ن:بغيرررة الوعرررلة، السررررررررريوطي   3/033ر: 2111 -ه0321بترون  

 .8/313ه( 0373)ن:

 ه(  جح،تق: د.381دبو إبرا،ير إسمممحلق بو إبرا،ير بو الحسمممتو المأروف  لل لرابي )ن: ُينَظر: ديوان األدب،0) )
المزهر في ر. 2113 -ه0323دحمد مخجلر امر  م سممممسممممة دار الشممممأب للصممممحلوة والا لاة واللشممممر  ال،ل،رة  

ه(  جح،تق: محمد دحمد  لد المولز و خروو  700  ابد الرحمو  الل الدتو الستواي )ن:علوم اللغة وأنواعهل
 .28الجواب:   رمضلو ابداألمال  الاربية القديمة .0/378: بترون  د.ن  د.ط-دار ال  ر

( المبرد: محممد بو تيفد بو ابد األ بر التمللز األيدي  دبو الأ لس  المأروف  للمبرد: إملر الأربية ب رداد وي 2)
يمله  ودحد دئمة األدب واألخ لر   لو وصمممميحل  بليرل  م و ،ل   ت،ة  واالمة   صمممملحب لوادر وظراوة  ومو جصممممللي ه: 

روضمممممممة  الم،صمممممممور والممدود  االشمممممممج،لق  ال،واوي  إاراب ال،ر و  الرد الز مألي ال،ر و  ال لم   الم،جضمممممممب  ال
سمممممممتبويه  وغتر،ل... ُولِّد سمممممممملة اشمممممممر وملئجتو  وجووي سمممممممملة خمس وتمللتو وملئجتو ب رداد  ودوو  م،لبر ال ووة. 

بو   شممممس الدتو دالضررروء الالمع ألهل القرن التلسرررع. 2/037ه(: 733  الصممم دي )ن:الوافي بللوفيلتُتلظر: 
ه(  ملشمممموران دار 712الختر محمد بو ابد الرحمو بو محمد بو دبي   ر بو اتملو بو محمد السممممخلوي )ن: 

  الير لي األعالم. 0/237ه(: 700  السممممممممممممممتواي )ن: بغيرررررة الوعرررررلة. 8/327بترون: –مم ج مممممممة الحيممممممملة
 .7/033ه(: 0373)ن:

ه(  جح،تق: محمممد الممدالي  288المبرد )ن:للأالمممة دبي الأ مملس محمممد بو تيفممد   ( ال مملممم  وي اللرممة واألدب3)
 .0/021ر: 0777  3م سسة الرسللة  لبللو  ط

ُتلظر: موسواة األمتلل الشأبية والألمية وي الواو الأربي  محمد الراوي  دار دسلمة لللشر والجويفا  األردو  3))
 .8  د.ن: 0املو  ط
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ر جلرفخه ة الجي مر بهل الشأب ال لساتلي ابيال،ير الجربوية واال جملاية   مل  لو للج ربة السيلس
 متلل.مو ،ذه األ الاوف  مسلحةٌ 

لئِّرٍ  المت    يأرف ودال لحث  تخجلرومو ،ذه الجأرف لن لألمتلل  ٍي   له: ا لرة او ق ُوٍل س   ُمُو  
ُدول هُ وِّ  د ِّ ل جِّهُِّر  و د ُص  ُحوا ُتر  ل ُز د ُلسِّ ر ج  ا  د  لم ة  و  ل ُجهُ الأ  ت ل ٍة  و لُسج ُحس  ت ٍة ُمأ  لدِّ ةٍ قُِّت   وُِّي ح  لبِّه  و ادِّث  ُمش    ُي ح 

ت ٍة م ل. لدِّ  د ُو ق ُب   ُوُقُوعِّ ح 

إو األمتلل الشأبية تجألمهل األبللل ملذ الصرر مو اآل لل الذتو جألمو،ل مو األ داد والج،لن 
ُفٍف و ال ج ُيفُِّتٍو  وهو  ُر جلرفخه  ال ي  و ِّ ؛ ُجص  ابر األ يللِّ مشلوهة ؛ وهي  صوُن الشأبِّ ال لساتلي ِّ

،و وتهل  رتر يفلدة دو ل،صلو  جظهر وي    مللس ة  تلذ  حلله الجي للمر ة؛ جأ س مل يأرض 
و ِّ وِّي حيلجِّهر التوميةِّ واال جملايةِّ  لر   ِّ  وخلصة    لألذو دو جسمأهل ُو ُ،ل ل ج  ُ   الس ِّ ُمُو د،مية ومِّ

تد  ومو    للألدان والج،للمو  والب  شج زاألمتلل ال لساتلية؛ وهي جصور الحيلة ال لساتلية 
 وج لاالن ا جملاية  وفبدو ذلك  ليل  وي حدتث دبو ،الل الأس ري  حضلران وت،لولن

ج ج د   (1)ه(378)ن: ُرِّ  و  ال  ال  ُ  وُِّي ُ   ِّ االدمل قلل: "ل م ل ُارِّو ن األ ُمت لُل ج ج أ ر ُف وُِّي د ُ ت رِّ ُوُ ُوه ِّ خ 
ل مِّو  األ   للُِّتبِّ ال، ُولِّ  د ُخر ُ و، ل وُِّي د ُوق لجِّه  للُ ُل  لظِّ  لِّ د س  ي سُ ت خِّف  اسجُِّأم  ل و  هل  و هِّي  د      ال  الرِّ ُه   ج ل لُولُ ه 

ل.. ُ ل جِّه  ُيُسرِّ مِّ ل و  ُته  للِّ ُتر ةِّ م أ  ل و    ه  ُله؛ لِّ،ِّل ةِّ د ُل  لظِّ ُوه ود ُوض  ،ولِّ ،ذا للأس ري  الو ي  ؛(1)".ود ُلب ُله ود ُشر 
ي ةِّ األ ُمت للِّ وم     ل ُز د ، م ِّ ل.دلتٌ  ب تِّ ٌو ا   لل جِّه 

م مواة مو األمتلل الشأبية ال لساتلية ملج،لة مو   ي،ور  أرض وال لحث وي ،ذا الم،لر
المحلوظلن ال لساتلية مو الواو المجرامي األاراف مو الشملل إلز ال لوب  ومو الشرق إلز 
ل  مِّو  والبِّ الحيلةِّ وي  ُر   ُأض  و ِّ الررب  ومو ال حر والبر  ومو ال للو والصحرال  والجي ُجص 

أرض دمتلال  ل   ِّ صورٍة مِّو صورِّ الحيلة  وهي مجأددة الم جماِّ  حتث لر ي و بوسألل دو لسج
ومخجل ة وشلملة   مال  ممو يالب الميفد مو األمتلل الجو ه إلز  جلب ُمأ ر األمتلل ال لساتلية 

،جصر ودشم   وي جِّب   ما  األمتلل  و حسو  ال ما  دو  ال  ل لصلح ه حستو الي لو للي  وظ ل ِّي
لي ر لملذج  مو ،ذه األمتلل:الشلئأة الد اوار الم جما لألميةارضلل ،لل لألمتلل ا    واي

                                                           

( دبو ،الل الأسم ري: الحسمو بو ابد الله بو سمه  بو سأتد بو يحتز بتو مهراو دبو ،الل الأس ري   له مو 0)
للاجتو   لو موصوول   للألر واألدب والشأر  و لو  ال جب دتواو المأللي و مهرة األمتلل  وصلحب  جلب الص ِّ

ملو  ي احجرايا  مو الا ما واللدالة  روى اله دبو سممممممأد السمممممم  ه. ُتلظر: 378وغتره  جووي رحمه الله سمممممملة تجأي 
 .8/320 ه(:1896الزركلي )ت:   األعالم  0/813: ه(911بغية الوعلة، السيوطي )ت: 

 .3/33ه(: 328الأ،د ال رفد البو ابد ربه )ن:  2))



09 
 

  ْ(1)آِخْرِة الَمْاروف ضْرِب ْكُفوف. 

  خرة: لجت ة  لهلية. المأروف: ام  الختر.   وف : ضرب   ف  التد.المألز: 

ُيح ز المت  الز الشخص الات ِّب  ي أ  الختر  وي،لبله الارف المألي   للأ،وق المللس ة: 
 والمهللة.

 (1)ابن الحال  عند ذكره ببلن. 

 .ُي،لل الد حضور شخص محبب دتللل الحدتث اله ولر ي و مجوقأل  حضورهالمللس ة: 

 (8)اتغدَّى وْتَمدَّى، ِوْتَاّشى ِوْتَمّشى. 

 لور  أد الردال  والمشي  أد جللول األر الأشلل.ُيضر ب للحث ِّ الز الالمللس ة: 

  (7)بلْضهلِبُدْه ِيْاِرْف البيضْة ِميْن. 

ل  المللس ة:  ُيضر ب وي    وضولي   يحلول حشر دل ه وي دشيلل ليسن مو ش له  ال تل ك  ملح 
 لمأروة دصلهل ووصلهل  وحسبهل ولسبهل.

 (5)حلِرْتنل ْزغيرِْة، وْمِنْاِرِف َبِاْضنل. 

 .األص : )دوالد حلرة  وملأرف  أض(و 

مو تد اي   دو ي ُضرب ليأرووو خ ليل  أضهرمحل ة مأت لة ُيضرب وي األشخلص مو المللس ة: 
  مل ليس ويه  وي ذ  ه دحد الحلضرفو.

 (6)ِخيْرهل ْبغيْرهل. 

                                                           

 .0مأ ر األمتلل  لو للي:  0) )
 .02( السلبق: 2)
 .20( السلبق: 3)
 .213( السلبق: 3)
 . 270( السلبق: 8)
 .332( السلبق: 3)
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ومو خسر وي ج لرة دو لحو،ل  وإو الله سيأو ض  ...ُيضرب المت  لمواسلة الخلسرالمللس ة: 
و ُيأتد داليه خسلرجه بربع د تد  واليه وال ت ب الز الخلسر دو تي س مو  رر الله  ب  اليه 

 المحلولة  وترى الختر وي الجظلره.

  (1)الشلطرة ْبتْغِز  ْبِإجِر ْحملْر. 

ُيضر ب  جحرفض الز الأم   و سب الريق  و    اذر يصب وي خللة ال اللة المللس ة: 
ر ددوان الأم   ة للأم  رغر ادر جيس   لد لهل قلدرة الز إتإ إذُ مرووض  وللمردة الللبهة مسجأد 

 .البدائ 

  ْ(1)ُصْوْم ْوَصلِّي ِبْتزوْ  الِاّلة. 

ة اإللسلو.المللس ة:   ُيضرب للم مو  آتلر الصور والصالة الز صح 

  ْ(8)َع ُسنَُّة اللْه وَرُسْوُله. 

 .تال   لليواج م ...تجر   صورة مشرواة  ال غ لر اليهُيضر ب وي األمر الذي المللس ة: 

  ْ(7)َعَشِم اْبِلْيْس ِبللجنَّة. 

 ج للغ وي دملك   مل دم  إبليس بدخول ال لة.ال المألز: 

 وُيضر ب وي الشيل الذي لو تجح، ق.... ُيضر ب لمو تجملدى وي دحالمهالمللس ة: 

  ْ(5)قل : ُشْو ِبْيَرْلَحك ِمْن األْقَرْع؟ قلْ : َطالْق ِإمُّه. 

 ...ت ُيضر ب  ارف،ة للجخل ص مو الت،المللس ة: 

مو خالل الجل،تب وي  جب األمتلل جبت و لل لحث مدى الجشل ه بتو األمتلل ال لساتلية ولظتر،ل   
مو األمتلل الأربية  ال سي مل البلداو الأربية الم لورة:  مصر  واألردو وسورفل ولبللو  و،د اخجل ن 

مز الم،صود ر   ول لهل جشلبهن وي المألز والمللبلداألمتلل وي الصيلغة  حسب الله ة الأربية 
 تلٍل؛وإذا مل سمألل   مملهل  وججملتي وي بللئهل مو قار آلخر  ومو بلد لبلد وي ال،ار الواحد  

                                                           

 .333( مأ ر األمتلل  لو للي: 0)
 .373( السلبق: 2)
 .808( السلبق: 3)
 .807( السلبق  3)
 .887( السلبق  8)
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حل  ذلك وي ال دول  وإللل لح ر التهل دلهل جلجمي إلز بلٍد مأت و  و،ذا مل جوص  إليه ال لحث  موض ِّ
 اآلجي:
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 .838( مأ ر األمتلل  لو للي: 0)
 .2ر: 0783-ه0378  مال ا دار ال جلب الأربي  مصر  2األمتلل الألمية  دحمد جيمور  لشل  ط 2))

 .08أ ر األمتلل  لو للي: م 3))
 .8األمتلل الألمية  جيمور: 3) )
 .32: مأ ر األمتلل  لو للي( 8)
 .03األمتلل الألمية  لجيمور: 3) )
 .70: مأ ر األمتلل  لو للي7) )
 .07  جيمور: الألمية ( األمتلل8)

في األمال  مل يشلبهه  مل يرمي إليه المال المال الفلسطيني الرقم
 المصرلة

مل يشلبهه 
في األمال  
 األردنية

مل يشلبهه في 
األمال  الاربية 

 األخرى 

 ُو،ذاك وِّ ه الضتف)1( 1
 للية ام و ترجح  او قور 

تف وال تلوي الأودة إلتهر    .(2) دي وش  الض 

2 
دبو ُ أراو وي بتجه 

 .)3)ُسلالو

ُيضرب وي الوضيا 
الجلوه  ُيص ع  مرا لل،يل  

بتجه والز يو جه وي 
 ودبللئه

دبو ُ أراو وي بتجه 
 .(3)ُسلالو

  

3 
اخلص اللية وللر وي 

 .)8(البرفة

ُيضرب وي دصحلب 
ي وو ... الليلن الحسلة

 الله مأهر  ويحمتهر.

اخلص اللية و لن وي 
   .(3)البرفة

ل وُ  4  إُااي الُخُبُي ل خ   لُيُه  و 
هُ   .)7)د  ُ  ُلص 

ُيضرب للر وع إلز د،  
االخجصلص الد قضلل 
حل لجلل  وال لسل ر دمورلل 
الأملية لرتر ذوي الخبرة 
واالخجصلص؛ أللهر 

ستلح،وو بلل الضرر لجت ة 
 ادر إج،للهر ألامللهر.

ل   يش لِّخ   ليفُلُه  و  ُو إد ِّي الأِّ
هُ   .(8)يلُ ُلوا ُلص 
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 .321: مأ ر األمتلل  لو للي0) )
 .218  جيمور: الألمية ( األمتلل2)
دردلي تبدو مشممملبهل لألمتلل ال لسممماتلية وفر ا ذلك للج تر الحلصممم  بتو ال لسممماتلتتو وغتر،ر مو البلداو ( مت  3)

 الم لورة.
 .823: مأ ر األمتلل  لو للي (3)
 .803  جيمور: الألمية ( األمتلل8)
 .830: مأ ر األمتلل  لو للي( 3)
 .807  جيمور: الألمية ( األمتلل7)

األمال  مل يشلبهه في  مل يرمي إليه المال المال الفلسطيني الرقم
 المصرلة

مل يشلبهه 
في األمال  
 األردنية

مل يشلبهه في 
األمال  الاربية 

 األخرى 

 (0)للحيالو  ذاو 5

ي ضرب لضرورة ض ط 
اللسلو الد الجحدث وي 
دمور لهل ال ا خلص: 
 لألمو والسالمة الألمة 

 .وداراض الللس..

  .(2)الحُيا ُه ل هل  ُوداوُ 

ال جج ل ر   ملو  
و الحيط إُله  دداو  واي

مل  لو إُله دداو  وي 
 .(3)خل ه إلسلو

الللُر مل بجحرُق إال   6
 .(3)مُِّار ُحهل

ُيضرب للشخص تجحم  
األذى وحده  دوو جصد ي 
 اآلخرفو للجخ تف اله.

ل جُِّحر ُقشِّ إال  الل ِّي  الل لر م 
ل  ل ُِّشه 
(8) 

  

 .(3(لص ال الر   ر 7

ُيضرب لضرورة سملع 
 لئال إولدة المرل   لملهل 

يحر ف ال الر لم رب 
وُيضرب لدوا ... مأت و

الارف اآلخر لسملع  لقي 
الحدتث مو غتر قاا دو 

 .بجر..

لُلوُش  ِّ ال الُر م  ُلص 
و اُب    
(7). 
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مألز  األمتلل ل هة المضموو وال الررفب وي األمتلل الشأبية ،و الجللقض الذي تلجلب  أض      
د دو  واضا المت   إلمل وضأه بللل  الز موقف شخصي    لي  الرئ  ومو  –األص   وي-مل ت   

 جلك األمتلل الز سبت  المتلل ال الحصر:
 

 مل ينلقضه المال م
 .(2)للر ال،رفب وال  ل ة الررفب .(0)األقلرب ا،لرب .0
ة .(3)امشي ب للية  وال جمشي ب واية .2  (.3)لي لل الل ي بتوو ق راستو ع  مخد 
ه ي،ور الل ي  .3 ه تج وي األرملة  بد  بِّد 

 (.8)  والد،ل
لُلهل  ي األرملة واضحك التهل  وُخُذ مو م  و  ُج  

 .(3)واُصرِّف التهل

 (.8)ال جوخذ الأورة بيالأوا دوالد،ل اوراو .(7)الأورا البو الأر .3
اصرف مل وي ال تب ي جيك مل وي  .(7)خب ِّي قرشك األبيض لتومك األسود .8

 .(01)الرتب
 

 

 

 

                                                           

 .78مأ ر األمتلل  لو للي:  0))
 . 823( السلبق: 2)
 .033( السلبق: 3)
 . 837( السلبق: 3)
 .012( السلبق: 8)
 .283السلبق:  3))

ر  لبلة امه؛ وتجيو هل  حجز ولو  للن اورال دو  (7) ُيضمممممممممرب ،ذا المت  لألداجهر قديمل   حتث  لو ابو الأر ُيرر 
 .830شو،لل  ُتلظر: مأ ر األمتلل  لو للي: 

 .373السلبق:  8))
 .328( السلبق: 7)
 . 33( السلبق: 01)
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 الفصل األو 

 الجملة البسيطة
 : ال ملة ال أليةالمبحث األو 

 : ال ملة االسميةالمبحث الالني
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 مفهوم الجملة:
ُه   ُأد  ج   ر قِّهِّ  و د  م  له الحسلب الُجْمَلُة ُلَغةً  م أ  ُيلِّ  و د ُ م    الشيل  د ي:    ُة الش  م لا     :

ل ُ    ق ُوٍر ا ُو   والل ر ُة (0) ذلك لُد، ل د ُصو اٌن ُيأب ِّر بِّه  م  ي ٍة ت ، لوِّي ٍة  اِّ اِّ  لر ة ا ُو ظ ل،ِّرٍة اُ جِّم لاِّ
هِّر لئِّرِّ ال  لئِّل لنِّ الحي ةِّ  وذ لِّك   ِّلُمجِّال  ِّهِّ ا  (2)د ُغر اضِّ لُو ا ُو س  ل اإلُلس  ُد بِّه  ي ٍة ت ُل  ر  للِّ ي ٍة إُلس  لص ِّ رُِّف، ة    وخ 

ُيم ل ة  ال ُِّ رِّ  ُيُا اله  هِّ الُ،ُدر ة ي ُسج اِّ ذِّ ُيا ر ة   والل ُاقِّ  وبِّه  ل ُز الل ر ةِّ  والس  لا   ا  ي ة    ل ُته  ج ُسمِّ ل األ ُشي ل و  م ي لجِّه   لِّ  ُِّمس 
ل ِّ و  للِّ  ِّللر ُترِّ  و اي م ةِّ  د و االجص  ر د   ل ٍة لِّلج ُر   ُن ُم   ة  ول ُيس  اة  ا ي ِّأ  ُر ُوُ ودلل  م  ُجُص ُِّع الل ر ة د د  ي  م ُصد 

ل ،ِّ
ي   ُلو ِّي  واال جِّم لاِّ لُل وُِّ رِّل ل الس  وِّا  جِّل ل  و  لر  ُة ح ض  للِّأ  ص  و 
(3). 

ل       ل ب ُتل ه  ل  ُك وُِّيم  م ٍة ج ج ش  ةِّ د ُلظِّ د  ُو مُِّو اِّ ٌر ت ج   و  ل لِّظ لٌر ُمُح   د ِّ ذ اجِّه  ُتر  د و  الل ر ة  وُِّي ح  ُج  د ِّي وِّي لِّ  غ 
يه  ِّللل ِّظ لرِّ ا م ِّ ل ُلس  ، ل   ُ،و  م  ج   لمِّال  ُمج ل لسِّ ل  م  ي ل  ُمج م لسِّ   لي ةِّ لِّظ لم ل  ُلر وِّ ل ُيهِّ لالل ِّه  ج ُب ا  ُتُث ت ج ر  ل ر وِّي   ح 

،ُِّي، ةِّ إِّذ ا م ل ااج ب ُرل ل د   د ا ُو الح  ُوجِّي ِّ والل ُحوِّي ِّ  و ال ل ُبج أِّ للل ِّظ لرِّ الص  م ةِّ     تد مِّو  األ ُلظِّ م ةِّ الأ دِّ هِّ األ ُلظِّ و  ، ذِّ
ُأل ز ا لي ةِّ الم  ج ز ُج  د ِّي وِّي الل ِّه  ل  ح  يأ  مِّ لرج ج   لج ُف    ُور ة (3)لل ر وِّي  الأ  ل أ    الص  ُ،،ِّهِّ  و  لز ج ح  ج ُأم    ا    و 

لُل الل ر ةِّ  ر س  ُال م  ُوجِّي د  ل اُقج ا ُ ل ل ي ُ،ر ة  مِّو  ُ   ِّ لِّظ لٍر  و  ِّي الل ِّظ لرِّ الص  ع  إِّذ ا م  ة  اج ُ ُوُو د ُوض  ل  لِّم 
ا وا د و،ل ُلُوا ب ُتوِّ ،ذهِّ الوحدانِّ مل ردة  ومج لو م ُ ُموا ة  مِّو  الُحُروفِّ دو الوُِّحد  رة   نِّ الصوجيةِّ  وق لر 

ُ،ر م ل ُيُأر ُف  ِّصِّ  لنِّ الُحُروفِّ مِّو ج رقِّتٍق وج   ُلد  ُهٍر و ، ُمٍس... و و ظ هر  اِّ يٍر  و    اي ،ذهِّ جأُ خِّ
   وُمخر ج.رس    وُمخرِّجج ُمتِّتي ا  ل ل  لِّم ةِّ؛ و ُهل لك  و ُرٌق ب ُتو  ق ُولِّل ل ُمرسِّ   ومُ  االخجِّالو لنُ 

ل الل بِّل         ُ ُهورِّ ال  الرِّ وال  لِّم ة؛ لِّ  ُولِّه  دتث ا ُو م  ل ل الح  ُ ُهورِّ الُ ُمل ةِّ ت ج ا ل ُب مِّ ة إو  الحدتث  ا ُو م 
لج   اأُلول ز وِّي الج ُر ِّتبِّ  ولحُو إُِّذ ال ل ُسجرس  ر ترِّ،ِّر الز ام ز ا   ل ل الُ،د  وي الحدتثِّ  ل،وُل: إو  ُلح  وا   

رِّهِّ األولز  و ج ح   ل لصِّ ُتوا ا وِّ ال  لِّم ةِّ و ا د  دراسةِّ ال الرِّ وارضوا لِّأ  ة الُص د  و و، ل الوُِّحد  ُرر ى الجِّي ت ج   و 
رُ  لهل ال  ال  ُر (8)مِّ ، ل و ،ي  ج ُيخ  د  م لنِّ ُ جبِّهر؛ ل و    ل ُز ُم، د ِّ ر د  ل ُظر ٍة ا  ُرحِّ  ِّ   ولو دُل، ز اإللسلُو ُم   للش 

ذ   لةِّ األ و ائِّ ِّ إِّال  و  ُد  ِّج ل  ل  مِّو  ُ جِّبِّ الُلح  ل ج  ِّ ل م  ر    ل ل     والج ُحلِّت ِّ ا وِّ ال لمةِّ وال الرِّ  والل ظِّ وال،ولِّ  وق 
م   ُول  مُِّو ح   هر جج لوُن وِّيم ل بتلهل  إال  د و  الُمُسج ُخل صل ت ج   ل ف مله  و للن جأرف لجُ مو  ال  الرِّ و  تتِّهِّر ح  دِّ

                                                           

ة ) م (: 700لسلو الأرب  ابو ملظور )ن:  0))  .00/028ه(  ملد 
الل لر  بترون   الي محمد التللية  جح،تق: ه(  الا أة372 لي )ن: بو اتملو ال جع الخصمممممملئص: دبو2) )

 .0/33ر: 0782-ه0370  2الأربي  ط. ال جلب دار
درفة  اإلسمممممم ل -ال لمة دارسممممممة لروية مأ مية  د. حلمي خلت   دار المأروة ال لمأية للا ا واللشممممممر والجويفا( 3)

 .8ر: 0778  2ط
 .7السلبق: 3) )
 .02-00: 0788اإلس لدرفة   -ال ملة الأربية دراسة لروية لحوية  د. محمد ا لده  دار المألرف8) )
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ل ُز ُ يُ  ُتث ال  ت ُدل  ُ ُيٌل مِّو  ال  لِّم ةِّ ا  ٍد   ِّح  ا  لِّم ُأل ز ُمُ ر  ٌد ُوضِّ ل: قوٌل ُمُ ر   مِّو لٍ ال  لِّم ةِّ ت ُبُدو  ِّ ل ه 
ُب مِّ  ُة الجِّي ج ج ر    د  ي  الل ُ ظ ُة الو احِّ

تِّتو   ِّ، ُولِّهر: "،ِّ ل   ُأُض الُمُحد  ُأل ل، ل  وقد ا ر و ه     ُأضِّ الُحُرُوفِّ وُ م 
ٍد  و ايُِّو ل   ُأل ز ُ ُيل؛ د ُي ُمُ ر  ل ُز م  ج ُدل  ا  لئِّي ةِّ  و  بِّي ٍ الهِّ   ُأل ز ا ر  ل ز م  ُد وُ  ُر ج ُدل ا  ر  أ ُن ل ُه  و هِّي  ُم   ضِّ

 .(0)صوٍن ال غ ُتر"

ل ُز الُ ُمل ةِّ   وُجالُق د ُحي للل  ال  لِّم ُة ا 
للز: (2) مُِّو ذ لِّك   ق ُوُله ج أ   .(8)﴾َوَكِلَمُة الّلِه ِهَي اْلُاْلَيل﴿  و 

لٍر ،ِّي: االسُر  وال  تةِّ د ُقس  لُل وُِّي ت ال  م  ر ، ل الُ،د  ُتُث ح ص  لٍر ح  ر الل حلةُ ال  لِّم ة  إِّل ُز د ُقس  أُ   وقد ق س 
لل   ه(288)ن:  و،ذا مل ذ،ب إليه الُمب ر ِّدوالحرُف   ل ُه: اسٌر  ووأٌ   وحرٌف    ُر    وِّي ق ُولِّهِّ: "ال  ال 

ُر  ُأل ز  ال ت ُخُلو ال  ال  هِّ الت الت ة -لِّم  ي ل  مُِّو ، ذِّ مِّ لو  د ُو د ُا   بِّي ل     حجز ل د ابو ولرس  "(3)ا ر 
ُه إُ م لع  ُي، رِّ   (8)ه(378)ن: ي ُأد  ل ُز د و  ال  ال   ُر ذ لِّك  و  ُلرِّ ا  ت ة: د ُ،  الألرِّ  ،وله: "د ُ م ا  د ُ،ُ  الأِّ ر  ت ال 

ُرٌف"    (3)اُسٌر ووُِّأٌ  وح 

د  الُ ُمل ٌة د صرر وحدٍة مُِّو وحدانِّ الجرا تبِّ الأربيةِّ الم تدةِّ ولئدة  يحسُو الوقوف  التهل.  وُجأ 
ر جأرف ل  لل ملةِّ  حتُث  ه(288)ن:  واسجخدم هل الز دلهل ُمصالع  الُمب ر ِّدإو  مِّو دوائ  م و قد 

ةُ  ل ال  لئِّد  ُب بِّه  ج  ِّ ُ وُن  و  ل ُتهل الس  ُملٌة ي ُحُسُو ا  ل ؛ ألل ُه ُ،و  وال أ     ُوأ  ل مل  لو  ال لاُ  ر   ي ُ،ول: "واي
ب ُر إذ ا الِّ  والخ  ُ  وال ُِّأُ   ِّم ُليِّل ةِّ االُبجِّد  لا بِّ  ولل  لاِّ ُفٌد  و هو   ِّ  لُِّلُمخ  ُفدٌ قلن: ق لر  ي  : ال، لئُِّر ي  ُليِّل ةِّ ق ُولِّك  م 

(7)  
                                                           

ه(  دار 0323يأممة والحيمملة اللرويممة المج ممددة  ا مملس حسممممممممممممممو)ن:اللحو الواوي ما رباممه  مملألسممممممممممممممللتممب الرو0) )
 .0/08ر: 0773 -ه0303مصر   -  ال،ل،رة00المألرف  ط

 .0/07السلبق: 2) )
 .31الجو ة: 3) )
ه(  288محممد بو تيفمد بو ابمد األ بر التممللز األيدي  دبو الأ ملس  المأروف  للمبرد )ن:  الم،جضممممممممممممممب  3))

 .0/0بترون :–اظيمة  اللر ال جبجح،تق: محمد ابد الخللق 
ابو وملرس: دبو الحسممممممممممممممتو دحممد بو وملرس بو ي رفل بو محمد بو حبتب الرايي اللروي؛  لو إململ  وي الور 8) )

شمممممممجز  وخصممممممموصمممممممل  اللرة وإله دج،لهل  ودلف  جل ه الم م  وي اللرة  وله  جلب حلية ال ،هلل  وله رسممممممملئ  دلي،ة  
ر سلة خمس  للري. وقت : إله جووي وي ص  -رحمه الله جأللز  -جسأتو وتالتملئة  ومسلئ  وي اللرة  ُجُووِّي  سلة

الدتو    دبو الأ لس شمممسوفيلت األعيلن وأنبلء أبنلء الزملنوسمم أتو وتالتملئة  للمحمدية  واألول دشممهر. ُتلظر: 
بترون  -صممممملدر ه(  جح،تق: إحسممممملو ا لس  دار3870دحمد بو محمد بو إبرا،ير بو دبي   ر ابو خل لو )ن:

  شمممممممس الدتو دبو ابد الله محمد بو دحمد بو اتملو بو ق لُيملي الذ،بي سررررير أعالم النبالء. 0/007ر: 0773
 .02/002: ر2113-،م0327ال،ل،رة  -،م(  دار الحدتث738)ن:

 ه(  جح،تق: دحمد378الصمملحبي وي و،ه اللرة وسمملو الأرب وي  المهل  ألبي الحسممتو دحمد بو ولرس )ن:3) )
 .87ر: 0777  0 سج  دار ال جب الألمية  بترون  ط

 .0/2ه(: 288الم،جضب  المبرد)ن:7) )
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ُو ذلك ق ُول ال لرسي   مِّ ف ِّتو  و  ُلد  الل ُحوِّ رِّ اِّ ق د اسجُأمل ن الُ ُمل ة  مألز ُمر اِّدٍف لل  ال   :(0)ه(377ن: ) و 
ت ةِّ )االسر وال أ  والحرف(" هِّ األ ُل  لظِّ الت ال  مِّ   مل ائُجلِّف  مُِّو ، ذِّ بِّي ةِّ:  لو  المل   و،و الذي ُيس  يه د،ُ  الأ ر 

الُ م  
ُبلِّي ة مُِّو  (3)ه(383)ن:  "  وُرب مل  لو الرم للي(2) ي  الم 

ل م و ار وهل  ،وله: "الُ ُمل ُة ،ِّ دو 
م ُوُضوٍع ومحموٍل لُِّل  لئِّدةِّ 
لِّ ي  (3) "  وقلل ابو  ِّ

 مسج، ٍ  بِّل سهِّ : "دم ل ال  الُر: و    ل ٍظ (8)ه(372)ن:  
م ِّيه الل ُحُوف وو: الُ م   ُأل له  و،و الذي ُيس  ُم تٌد لِّم 
ُمٌا مِّو  (3) ُأل ز    ذ ا الم  ل بِّه  للِّه  ل ُز اُسجُِّأم  ر ج  ا  "  وقد د 

                                                           

ال لرسمممممممي: الحسمممممممو بو دحمد بو ابد الر لر بو محمد بو سمممممممليملو بو د لو ال لرسمممممممي اللحوي دبو الي  ُولِّد  0) )
 مدتلة وسمل واشجر  ب رداد  ودخ  إلتهل سلة س ا وتالتمئة  و لو إملر وقجه وي اللحو  دخذ اللحو او  ملاٍة مو 

ه غلملو حذ اٌق قردوا اليه مت : اتملو بو  ل ي  دايلو ،ذا الش و   بي إسحلق الي لج  ودبي   ر السر اج  وبرع ل
ة   جلب الجذ رة  اإليضمملح الشممأري  اإليضمملح اللحوي  دبيلن  والي  بو ايسممز الر بأي  مو جصممللي ه:  جلب الح  
اإلاراب  مخجصمممر اوام  اإلاراب  المسممملئ  الحلبية وغتر،ل  جوو ي سممملة سممم ا وسممم أتو وتالتملئة وي شمممهر ربيا 

 .00/271ه(: 733  الص دي )ن: الوافي بللوفيلتر: األول. ُتلظ
 لية  -ه(  جح،تق: الي  لبر الملصممممموري   لمأة  رداد377المسممممملئ  الأسممممم رفلن  دبو الي ال لرسمممممي)ن:2) )

 .83ر: 0782  2الشرفأة  ط
لي  بو ابد الله د ُبو اُلحسمممممممممممو ا383الرمللي )ن:  3)) ز بو ا  يسممممممممممم  لي  بو اِّ اُلوراق  لرملليه(: الرمللي الل ُحوِّي  ا 

مو جصمممممللي ه:  ي  و دبي سمممممأتد السمممممتراوي  و  لي  اُل  لرِّسمممممِّ بي ة  و ُ،و  وِّي ا ، ة دبي ا  لو  ا الم ة وِّي اُلأ ر  االخشمممممتذي  و   
للي اُلُحُروف   جلب شمممرح الصممم ِّ  لن   جلب ر ر   جلب م أ  تر اُلُ،ُر و   جلب اُلُحُدود اأُل ُ ب ر   جلب اُلُحُدود اأُل صمممُ  ج ُ سمممِّ
ُبوِّ اُلم ليِّلي   جلب شمرح ُمُخج صمر اُل ُرمِّي  مولده سملة س ا  ر الِّ ُبوِّ السمراج   جلب شمرح اأُللف و الال  شمرح المو ي الِّ

ث ملئ ة. ُتلظر:  ت ال  للِّتو  و  ت م  لئ ج ُتوِّ ووولجه سلة د ربا و  مِّ ج ِّتو  و  سِّ  . 20/238ه(: 733ي )ن:الص دالوافي بللوفيلت، و 
ه(  ضممممممممممو  جلب "رسممممممممملئ  وي اللحو واللرة" جح،تق: مصممممممممما ز  واد 383الحدود وي اللحو  الرم للي )ن: 3))

 .37وفوسف مس ولي 
ابو  لي: دبو ال جع اتمملو بو  لي الموصمممممممممممممملي اللحوي المشممممممممممممممهور؛  لو إململ  وي الر الأربية  له  جلب 8) )

ليلي والجل،تو وي اللحو والجألقب الخصمممممملئص و سممممممر الصممممممللاة و الملصممممممف وي شممممممرح جصممممممرفف دبي اتملو الم
وال لوي وي شمممرح ال،واوي لألخ ش  والمذ ر والم لث والم،صمممور والممدود والجملر وي شمممرح شمممأر الهذلتتو والملهج 

 للن والدة ابو  لي قب  التالتتو والتالتملئة  للموص   وجووي وي وي اشمج،لق دسمملل شأرال الحملسة وغتر ذلك  
نزهة األلبلء ُتلظر:  .-جأللز-لجتو  ،تجل مو ص ر سلة اتلجتو وجسأتو وتالتملئة  رحمه الله  رداد  تور ال مأة للت
بمممد الرحمو بو محممممد بو ابتمممد اللمممه األلصمممممممممممممممملري  دبو البر ممملن   مممملل المممدتو األل ممملري   افي طبقررلت األدبررلء

إنبله   0/23:ر0788-،ممممممممم0318  3األردو  ط–اليرقلل-،ممممممممم(  جح،تق: إبرا،ير السلمرائي  م ج ة المللر877)ن:
ه(  جح،تق: محمد دبو ال ض  333   ملل الدتو دبو الحسو الي بو توسف ال، اي)ن: الرواة على أنبله النحلة

وفيلت   2/338ر: 0782ه 0313  0بترون  ط–ال،ل،رة  وم سمممسمممة ال جب الت،لوية -إبرا،ير  دار ال  ر الأربي 
 .2/032ه(: 700  الستواي)ن: لةبغية الوع  3/302ه(: 380  ابو خل لو)ن: األعيلن

 .0/07ه(: 372الخصلئص  ابو  ل ي )ن:  3))
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لةِّ    وابو (3)،م(838  واليمخشري)ن: (3) ،م(803  والحرفري)ن:(2)،م(370)ن: لل ر للي (0)الل ح 
لب)ن:  .(7)،م(333  وابو يأيش)ن:(3) ،م(303ودبي ال ،لل الأ بري)ن:  (8)،م(837الخش 

                                                           

. 0/38ه(  جح،تق:  لظر  حر المر لو: 37  ابد ال،ل،ر ال ر للي )ن: المقتصد في شر  ا يضل ( ُتلظر: 0)
   جح،تق: بر لن ،بود ه(803)ن:ألبي محمد ال،لسر بو الي الحرفري ال صري   شر  على متن ملحة ا عراب
ألبي ال،لسر محمود بو امر اليمخشري)ن:   المفّصل في علم الاربية .3ر: 0777  0الم ج ة الأصرفة  بترون  ط

لب)ن:المرتجل. 3: ه0323شلرع محمد الي  مصر   -  ما أة الج،در0ه(  ط838 ه(  جح،تق 837  ابو الخش 
ه(  جح،تق: محم د ختر الحلوالي  303  دبو ال ،لل الأ بري)ن:مسلئل خالفية في النحو. 281و28الي حتدر: 

  للشتخ الأالمة  لما ال وائد موو ق الدتو شر  المفصل. 30: ر0772-ه0302  0بترون  ط-دار الشرق الأربي
 .0/20 شلرع ال ح حتو:-ه(  إدارة الا لاة الملترفة  مصر333يأيش بو الي  يأيش اللحوي )ن:

و ابد الرحمو بو محمد ال ر للي  دبو   ر  واضا دصول ه(: ابد ال،ل،ر ب370ابد ال،ل،ر ال ر للي)ن:2) )
ال الغة   لو مو دئمة اللرة  له شأر رقتق  مو  ج ه )دسرار ال الغة( و)دالئ  اإلا لي( و)ال م  وي اللحو( 

 .3/38 ه(:1896)ت:األعالم، الزركليو)المرلي وي شرح اإليضلح(. 
بو اتملو الحرفرى  دبو ال،لسر  مو د،  ال صرة  س و  رداد ابد الله بو ال،لسر بو الز بو محمد الحرفري:  3))

صمملحب الم،لملن  له حظ مو األدب واللرة  ولد سمملة جسممأتو ودربأملئة  وجووي سمملة سممن اشممرة وخمسممملئة ببلي 
نزهة   03/338: ه(738  الذ،بي )ن: سررررررير أعالم النبالء  2/023  إنبله الرواةحرار مو ال صمممممممممرة. ُتلظر: 

 .8/077ه(: 0373)ن:الزركلي   األعالم  278ه(: 877)ن:في طبقلت األدبلء، األنبلري  األلبلء
ه(: دبو ال،لسر محمود بو امر اليمخشري   لو لحويل  ولضال   ولد  تور األربألل السل ا 838اليمخشري)ن:3) )

زهة األلبلء في نملئة. والأشرفو مو ر ب  سلة س ا وسجتو ودربأملئة  وجووي لتلة اروة سلة تملو وتالتتو وخمس
 .0/272ه(:877)ن:طبقلت األدبلء، األنبلري 

لب   ردادي   8) ) ابو الخشممملب: ابتد الله بو الحسمممتو بو موسمممز بو مألوية  ُي ل ز د ل محمد  ُيأرف  لبو الخشمممم 
قدر مصمممر  وحد ث بهل او الز  بو مسممملر الا وسمممي   وفوسمممف بو موسمممز ال،ا لو  وغتر،مل. و لو ت،ة. جووز وز 

ُو ر   ب سمممملة اشممممر وتالتملئة. ُتلظر: هل وذكر تلرلخ بغداد مدينة السرررالم وأخبلُر ُمَحِداي تور االتلتو لسمممم ٍا   ، ُتو  مِّ
لِنهررل الُالمررلء من غير أهلهررل ووارديهررل و دبي ابممد اللممه محمممد بو محمود الحسممممممممممممممو قطررّ   لإلممملر الحمملوظ ٌمحممب ِّ الممد ِّ

  0ه(  جح،تق: د.  شممممممملر او اد مأروف  دار الررب اإلسمممممممالمي  ط333-372المأروف  لبو الل لر ال ردادي )
 .02/30ر: 2110ه 0322

الُأُ ب ري: دبو ال ،ملل الأ بري ال ردادي األي ي الحلبلي اللحوي اللروي ال رضممممممممممممممي  محب الدتو  إملر وي     3))
الر مو اللحو واللرة وال ،ه وال رائض وال الر  ي،رد ذلك  له و،و ضممممممرفر  ولد سمممممملة تملو وتالتتو وخمسممممممملئة 

الوافي . 3/0808ه(: 323  يلقون الحموي )ن:األدبلءماجم وملن وي سممملة سمممن اشمممرة وسمممجملئة. ُتلظر: 
 .2/38 ه(:911السيوطي)ت:  بغية الوعلة  07/73: ه(467الصفدي )ت:  بللوفيلت

يأيش بو الي بو يأيش بو دبي السممممممممممممرايل محمد بو الي  المأروف  لبو يأيش و لبو الصممممممممممممللا  مو   لر  7))
ه  رح  إلز  رداد ودمشممممق  تر الد إلز 883ب سمممملة الألملل  لللحو والأربية  موصمممملي األصمممم   ولد وي حل

 .7/33: ه(631وفيلت األعيلن، ابن خلكلن )ت:ه. ُتلظر: 333حلب وُجووي وتهل سلة 
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ل ُز اإلاالقِّ دو   لُل الل ر ةِّ ال، ُول ِّ و ُأل   الُ ُملة  اسج ، ر  الز ، ذ امصالع و، ذا ال ي ُألِّي ا  م 
ل  ِّو   ٍد للُ ُمل ةِّ  و  د  ل ُز ج ُأرِّفٍف ُمح  هِّ  والل ُحوِّ ل ُر ت ج  ُِّ،وا ا  و لنِّ ُ ل  ، ذِّ ُيٍل ُتو حد،ل االُخجِّال  ُو ش  ل مِّ ل ال ُبد  ل ه  ه 

ةِّ : "د ال و ،و لئِّد  رِّفرِّي   "ال ُبد  مُِّو ُحُصولِّ ال   ل ق ل ل الح  م  لب(0)"ج جِّر   ِّهِّ ال  لِّئ دة" :   "ولئدٌة  :  وق ُوُل ابو الخش 
ل" ل ُته  ُو الس  ون ا  ُيُحس 
ُ ب رِّي  (2) ة ولئدة  :ه(303)ن:   وقُوُل الأ  الُم ِّتد  "ال  الُر اِّ  لر ة ا ُو الُ ُمل ة ِّ

جلم ة"
(3). 

  "وستبويه ل  سه لر يسجخدر ُمصالع ه(081)ن: لُر ي ُظهر ُمصالُع )ال ملة( الد  ستبويه
  و،ذا ال يألي دو ستبويه لر ي و يأرف مصالع (3)ال ملة الز الو ه الذي جللوله  ه م و  لل  أده"

ُتُث ي،ول: "واال ر دو  )ُقلن(ال ملة  و،د ظهر وي  وِّي  لمل وقأنإ  جل ه اسجخدامه لِّل ُ ظِّ ال  الر ح 
الرِّ الأ ر بِّ  المل  ال  ق ُوال "   لو     ز   ُأد  ال، ُولِّ م ل    ل مل ُيُح   ل  واي ز بِّه  ل ز د ُو ُيح    .(8)ا 

رِّ  ه(081)ن: مو ذلك الز دو ستبويه ه(372)ن: واسجدل  ابو  ل ِّي ور ق بتو ال  ال 
وال، ُولِّ ق لئِّال : "ل أر  د ُخرج ال الر ،لل مخرج مل قد اسج،ر  وي الل  وس  ويالن اله اوارُض الش وك  

ر مله دو  ال الر ل  وجمتتُله بهذا يأ؟لحو قولك: يفد ملالق  دال جرى دله ي حسو دو ج،ول: يفد ملالق
الده مل  لو مو األل لظ قلئم ل بردسه  ُمسج،ال   مألله  ودو  ال،ول الده بخالف ذلك؛ إذ لو  للن 
ر ال ص  بتلهمل  ولمل دراك ويه دو ال الر ،و ال م  المسج،ل ة  حلُل ال،ول الده حلل  ال الر  ل م ل قد 

 .(3)  ل سهل  الرللية او غتر،ل"

و  لو الُ،دملل  ه(081)ن: ويهوظهر  أد  ستب مصالع )ال ملة( ما مصالع )ال الر(  واي
اسجخدموا مصالع  )ال الر(  مدلول ال ملة الد  الل روفتو المحدتتو  وهذا ال يألي دل هر لر يسجخدموا 

ُذ ِّر وي  جب اللحو  ل و اخجلف ال،دملل وي م هور  -ال ملة–مصالع )ال ملة(  وهذا المصالع 
ه مسلوي ل لمصالع )ال الر(  وملهر مو ت أ  )ال ملة( غتر )ال الر(.،ذا المصال  ع؛ وملهر م و يأد 

 :اآلتيويمكن التمييز بين الفرلقين على النحو 

                                                           

 .2ه(: 803شرح الز مجو ملحة اإلاراب  الحرفري)ن: 0))
لب)ن:  2))  .331ه(  جح،تق: الي حتدر: 837المرج    ابو الخش 
 .30ه(: 303بري)ن: مسلئ  خالوية وي اللحو  الأ  3))
 .08: 2113ال،ل،رة   -بللل ال ملة الأربية  د. محمد حملسة ابد اللاتف  دار غرفب3) )
 .0/022ه(  جح،تق: د.ابد السالر ،لروو  دار ال ت   بترون  الا أة األولز: 081ال جلب  ستبويه )ن: 8))
 .0/21ه(: 372( الخصلئص  ابو  لي)ن:3)
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ورفق ترى دو  )ال الر( ،و )ال ملة(  ويسجخدر مصالع )ال الر(  مدلول مصالع )ال ملة(  وال • 
 ي رق بتلهمل.

،م(؛ حتث ي،ول: "دم ل ال الر و   ل ٍظ مسج،  بل سه  م تد لمألله  372ن:ومِّو ، الل ابو  ل ِّي )
يه الل روفوو: ال م "  .(0)و،و الذي ُيسم ِّ

،م(؛ حتث ي،ول: "وال الر ،و المر ب مو  لمجتو دسلدن 838ن:ومو ،ذا ال رفق اليمخشري )
و شر صلحُ ك  دو مو إحدا،مل إلز األخرى  وذلك ال تج ج ز إال  مو اسمتو  ،ولك: يفد دخوك  

 .(2)وأ  واسر  لحو: ُضرِّب يفٌد  والالق   ٌر  وُيسم ز  ملة"

ودم ل ال رفق التللي مو الل حلة  و،د ور قوا بتو مصالع )ال ملة( ومصالع )ال الر(  ولل ملة الد،ر • 
ا يم و ال ا  ودو ي وو م تد   ون اليه  سدار  مو ال الر؛ حتث يشجرط وي ال الر دو تجضم و إسللد 

 مل جضم لن اإلسللد  سوال دولدُن مألز جلم ل در لر ُج ِّد. -الد،ر -وال ملة 

،م(؛ حتُث ي،ول: "ال الر ،و ال،ول الم تد  لل،ُصد  والمراد 730ن:ومو ،ذا ال رفق: ابو ،شلر )
المبجدد   "وال ملة: ا لرة او ال أ  وولاله  و (3) للم تد: مل دل  الز مألز ي حسو الس ون اليه"

 والخبر  وهمل ليسل مجرادو تو  مل جو، ر  تتٌر مو الللس  و،و ظل،ر قول صلحب الم ص  
وقد اخجلر الستواي   (3)  والصواب دل هل دار مله؛ إذ شرط ال الر اإلولدة بخالوهل"ه(838)ن:

 .(8)،م( ذلك؛ حتث ي،ول: "والصواب دل هل دار  مله"700ن:)

                                                           

 .0/21( السلبق: 0)
ه(  838الم صممممم  وي صممممملأة اإلاراب  دبو ال،لسمممممر محمود بو امرو بو دحمد  اليمخشمممممري  لر الله )ن:( 2)

 .3  0773  0بترون  ط  –جح،تق: د. الي بو ملحر  م ج ة الهالل 

ه(  جح،تق: د. مليو الم لرك 730  لأبد الله بو ،شممممممممممملر األلصممممممممممملري )ن:مغني اللبيب عن كتب األعلرلب( 3)
 .371: ر0772الله  دار ال  ر  ومحمد الي حمد 

 .371( السلبق: 3)
،م(  جح،تق: 700( ،ما الهواما وي شرح  ما ال واما  ابد الرحمو بو دبي   ر   الل الدتو الستواي )ن:8)

 .0/02ابد الحمتد ،لداوي: 
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مهل الل حلة لل ملة وال الر ُجرااي ااج لر الش    وااج لر المألز؛ ،ذه الجأرف لن الجي  قد 
ا بتو  لمجتو؛ ي،ول اليمخشري  : ه(838ن:) ومو حتث الش   ال ُبد  لل ملة وال الر دو تجضم لل إسللد 

 .(0)"وال الر ،و المر ب مو  لمجتو ُدسلِّدن إحدا،مل إلز األخرى"

 ل، وهي عند النحولين تنقسم إلى قسمين:مفهومً  فللجملة هي وحدة كالمية تؤدي مانى

 : القسم األو : الجملة البسيطة، وهي نوعلن

: ،ي الجي جبدد  لسر  و،ي م ولة مو الصرفو؛ األول المبجدد )المسلد إليه( والتللي جملة اسمية  -0
لخبر ا،ي لوالو:  ملة ذان جرجتب ااجيلدي  ودخرى ذان جرجتب مخللف )ج،دير و الخبر )المسلد(  

 الز المبجدد(.
،ي الجي جبدد   أ  و،ي م ولة مو الصرفو؛ األول ال أ  )المسلد( والتللي  الجملة الفالية: -2

،ي لوالو:  ملة ذان جرجتب ااجيلدي  ودخرى ذان جرجتب مخللف و ال لا  )المسلد إليه(  
 )ج،دير ال لا  الز ال أ  وج،دير الم أول الز ال لا (.

    الصر مو وي وو  ر لأب ر  ه او مألز م تد ب ملة واحدة ولل ملة ال سياة ،ي  ال
 ا  وجل،سر ال ملة ال سياة إلز لواتو  ،مل:ل واحد  اللصر،ل األصلية دو المجم مة ي وو ل ظ  

 ال ملة ال ألية. -0
 ال ملة االسمية. -2

 ي دراسة الهمل. جويمل يو 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .0/3ه(:838( الم ص   اليمخشري )ن:0)



11 
 

 

 

 

 

 

 المبحث األو : الجملة الفالية
 يشمل مل يلي:

 

 

 فلعل(و الجملة النواة )فال : القسم األو 

 أوال: الفال.

 النيل: الفلعل.
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 فلعل(و الجملة النواة )فال 
 :ااجمممملد اللحمممملة الز ج،سممممممممممممممير ال ملممممة إلز وأليممممة واسممممممممممممممميممممة  وقممممللوا وي جأرفف ال أليممممة

وي  وي مرلي اللبتب ه(730)ن: ال ملمة الجي جبجمدئ  ملل أ   مل دل  الز ذلك ابو ،شمممممممممممممملر ي،
  (0).."(.لر يفدقم)وال ألية ،ي الجي صدر،ل وأ   ... (يفد قلئرم): "ولالسمية الجي صدر،ل اسر  قوله
صممممممملحب دسمممممممرار الأربية: إو ال ملة ال ألية مل  لو ال يل األول ملهل وأال   وذلك لحو:  ذ روقد 

تلي  وويمل  وال لا   وجج وو ال ملة ال ألية مو ر لتو دسممممممممممملسمممممممممممتتو  ،مل: ال أ  (2)يفد ذ،ب دبوه
 ج صتله.

 فلعل(و القسم األو : الجملة النواة )فال 

 : الفالأوالً 

  دمل الجأرفف االصاالحي و،د  ُترن  رال اللحوفتو وي جأرف هر (3)الحدث :ال أ  وي اللرة
  جي:ويم و إ ملل ال،ول ويمل ي  لل أ   واخجل ن دقوالهر  لاج لر الحد الذي قت  ويه الجأرفف

ذن مو ل ظ دُحداثِّ األسملل : "ه(081)ن: ذلك  ،ول ستبويهِّ لبدد  دمل ال أ  و متلٌة ُدخِّ
م ل ،و  لئو ل ُر تل،اا" ل ُر ي،ا  و  م ل ي وو و    ولل أ   مل  لل  دمتلة اشج،ن (4)وُبلتن لمل مضز  و 

  (5)مو ل ظ دحداث األسملل؛ دي المصلدر  قلل ستبويه: "األحداث لحو الضرب وال،ج  والحمد"
و مل بللل مل مضز وذ،ب وسما وم ث وحمد. ودمل بللل مل لر ي،ا وإله قولك  مرا : اذ،ب واقج  

                                                           

  0/383: شررر  شررذور الذهب  0/33: دىشررر  قطر الن  0/372ه(: 730  ابو ،شمملر )ن:مغني اللبيب( 0)
ه( 711ه( الز شممرح األشمممولي )ن:0213)ن: حلشررية الصرربلن  83ه(: 700  السممتواي )ن:همع الهوامع

ال  ر   ،مممممممممممممممممممممممم(  دار0213دبو الأرولو محمد بو الي الصمممممممممم لو الشمممممممممملوأي )ن:  ه( 372ألل ية بو مللك )ن:
 .0/313  0/33: ر0777-،م  0307  0بترون ط/

  ابد الرحمو بو دبي الوولل أسرررار الاربية  0/33ه( 838  اليمخشمممري )ن:في صررنلعة ا عرابالمفصررل ( 2)
  م ج ة 0778  سمممممملة 0ه(  ط877محمد بو ابتد الله بو دبي سممممممأتد المشممممممهور   بي البر لن األل لري )ن:

 .82بترون  ص -دار ال ت 
جلر دح ( ُتلظر: جلج الأروس مو  و،ر ال،لموس  السممت ِّد ُمحم د ُمرجضمممز3) بتدي   جح،تق: ابد السممم  مد الحسممتلي  الي 

 .0/08ر  ما أة ح ومة ال وفن  0738-ه0388وراج  
 .33،م(  دار المألرف:0323( المدارس اللحوية  دحمد شوقي ابد السالر ضتف الشهتر  شوقي ضتف )ن: 3)
 .0/33ه(: 303( األصول وي اللحو  ابو السراج )ن:8)
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: ي،ج  وفذ،ب ويضرب وي،ج  ويضرب. و ذلك دمل بللل مل لر تل،اا و،و  لئو  ولحوواضرب  
 .(0)بللل مل لر تل،اا و،و  لئو إذا دخبرن

: وقلل جأرف لن ادة حول ال أ  ولراه ي،ولذ ر ابو ولرس وي  جل ه الصلحبي وي و،ه اللرة      
"ال أ  م ل امجلا مو الجتلية وال ما" :قور

هِّ الم،ولة  (2)   ل و تبدو دو الصواب قد  للب دصحلب ، ذِّ
 إذ إو الحروف  لهل ممجلأة مو الجتلية وال ما وليسن دوألال .

لئِّ  ل ز يمو ال أ  م ل إي  وي جأرف ه لل أ : ووي السيلق ذاجه قلل ال ِّس  ل  ا    .(3)لود 
ل ز مذ،ب ال صرفتو غتُر مسج،ير؛ أللهر  ُسو  وِّيهِّ دُمسِّ وغدا " و،ذا ا  وقلل قور: "ال أ  م ل ح 

.  ي،ولوو: دلل قلئر غدا    مل ي،ولوو: دلل قلئر دمسِّ
لئِّي  م ل ح ال لحث ذ،ب إِّل ُيهِّ توالذي  ل ز  (3)ه(087)ن: له ال ِّس  مو دو "ال أ  م ل دل  ا 

ل ز ملٍض ومسج،ب .  خرج وفخرجيملو    (8)"دل لل بهمل ا 

مل دل الز مألز ويملو  وذلك اليملو إمل  (3)ه(303)ن: وال أ   مل ذ ره ابو السراج
مل مسج،ب " مل حلضر واي  .(7)ملض واي

 .(8)وي الم جلح  ،وله: مل دل الز الحدث ما دحد األيملةِّ  ه(370)ن: قد ذ ره ال ر للي
                                                           

 .0/021ه(: 372  ابو  لي )ن: الخصلئص  0/02ه(: 081  ستبويه )ن:الكتلب( 0)
 .07ه(: 378( الصلحبي وي و،ه اللرة  ابو ولرس )ن: 2)
 . 07( السلبق: 3)
ه(: الي بو حمية بو ابد الله األسممممدي  للوالل  ال ووي  دبو الحسممممو ال سمممملئي: إملر وي 087( ال سمممملئي )ن:3)

اللرمممة واللحو وال،رالة. مو د،ممم  ال وومممة. ولمممد وي إحمممدى قرا،مممل. وجألر بهمممل. وقرد اللحو  أمممد ال بر  وجل،ممم  وي 
 .3/283 ه(:1896كلي )ت:األعالم، الزر ال لدية  وس و  رداد  وجووي  للري  او س أتو المل. 

 .07ه(: 378( الصلحبي وي و،ه اللرة  ابو ولرس )ن: 8)
ه(: محمد بو السممممممري بو سممممممه   دبو   ر: دحد دئمة األدب والأربية. مو د،   رداد. 303( ابو السممممممراج )ن:3)

وي،لل: مل يال اللحو م لولل حجز ا،له ابو السمممممراج   صممممموله  ملن شمممممل ل  و لو الرول  للموسمممممي،ز  مو  ج ه 
ل( و)المواصمممالن والمذ ران )األصمممول وي اللحو( و)شمممرح  جلب سمممتبويه( و)الشمممأر والشمممأرال( و)الخط واله ل

 .3/033:ه(1896)ت: األعالم، الزركليوي األخ لر( و)المو ي وي اللحو(. 
  بترون  0ه(  جح،تق: ابد الحسممتو ال جلي  م سممسممة الرسممللة  ط303( األصممول وي اللحو  ابو السممراج )ن:7)

 .0/38ر: 0788-ه0318
مو بو محمد ال لرسمممممممممممي األصممممممممممم   ال ر للي الدار ( الم جلح وي الصمممممممممممرف  دبو   ر ابد ال،ل،ر بو ابد الرح8)

م د   لية اآلداب 370)ن: املو  م سمممممسمممممة  –إربد  - لمأة الترموك  -ه(  جح،تق: الد جور الي جووتق الح 
 .0/83ر: 0787-،م0317  0بترون  ط/ –الرسللة 
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 اللزوم والتاديسلم الفال من حيث أق
 .الير ومجأد :تل،سر ال أ  إلز ضربتو

: مل ال ي ج،ر  أد ولاله إلز مح  مخصوص يح ظه   ،ولك: قلر و لس وجدحرج  الالزم .أ
وإو اجص   ه  لر وم رور   ،ولك: ) لسن إليه(   لو ال لر والم رور وي موضا 

ُ ُهور الصب    لك قلن: دجتجه والشرجه ولحو ذلك  وورد وي ال ليلن دو:  ُل ُِّأ  م 
لس  ة إِّل ز الي م لو لس  ة إِّل ز اُل  لاِّ  و  دث و  يِّر اُلح   .(0)الال 

 .(2): ومل اوج،ر  أد ولاله إلز مح  مخصوص يح ظهالمتادي  .ب
 

 :أقسلم الفال من حيث الزملن
 : الفال الملضي -أ

 لز،و  لمة جدل الز حدث ويمو ال،ضز  لحو: سلور الضتف  وم )سلور(  لمة جدل ا  
  ويم و جمتتي الملضي او غتره (3)حدث و،و )الس ر(  ويمٍو ال،ضز قب  اللاق بهذه ال لمة

 سألد. ث  وج،ول:  لس   لسُن   لسُن ت أالمة جخجص وي الملضي  ،ي جلل الج ل
 :الفال المضلرع -ب

ل ﴿  لحو: (3)،و  لمة جدل الز حدث ويمو صللع للحلل واالسج، لل ب  و ُ،ُر ي ُصا رُِّخوو  وِّته  ل ل ر 
للِّحل     وم )يصارخوو(  لمة جدل الز مألز و،و)الصراخ(  والز يمو صللع (8)﴾د ُخرُِّ ل ل ل ُأم ُ  ص 

  ويم و جمتتي ال أ  المضلرع او غتره مو الملضي واألمر بدخول )لر( الز (3)للحلل واالسج، لل
 )بيلو(. ال أ  المضلرع؛ وج،ول: لر د لس  لر دوأ    مل دله تبدد   حد حروف  لمة

 فال األمر:  -ت
 :واالمجه  (7)،و مل دل بذاجه الز دمر مالوب جح،ي،ه وي يمو مسج،ب  
 : داللجه الز الالب.األولى

                                                           

 .0/237ه(: 303  الل لب  الأ بري )ن: 0/800ه(: 0173( ال ليلن  دبي ال ،لل ال  وي )ن: 0)
 .0/237ه(: 303( الل لب  الأ بري )ن:2)
ه: 0330  2( جأ ت  اللدى  شمممممرح قار اللدى  ابد الله بو صمممممللع ال وياو  دار ابو ال ويي  السمممممأودية  ط3)
0/7. 

 .0/08( السلبق: 3)
 .37( ولار: 8)
 .08( السلبق: 3)
 .0/38ه(: 0378( اللحو الواوي  ا لس حسو )ن:7)
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  لحو قوله ل: قبول لوو الجو تد  د رِّم و  المس تو  و،ذه الأالمة ي،بلهل ال أ  المضلرع ديض  الالنية
 .(0)﴾َلَتْرَكُبنَّ َطَبقًل َعن َطَبٍق ﴿جأللز: 

  ويم و (2)ولر ي ن وي ال،ر و وأ  األمر م  دا   لللوو الز الرغر مو  واي جو تده بهل
 . (3) ﴾َأْيِدَيُهنَّ  َقطَّْانَ و ﴿لوو اللسوة اليه   ،وله جأللز:  جمتتيه بدخول

 

 : الفلعلالنيلً 

ته ي وُو و  ال لاُ  ،و اسٌر تدل  الز مو قلر   لل أ ِّ و   ل   وأ  جلر ال بد له مو ُمحدِّث ُيحدِّ
وال و د س  ل اليهدو مل قلر م،لمه م،دم    مرووال   وال لا  الد اللحوفتو االسر المسلد إليه ال أ 

وي دسرار ال الغة  دو ال لا :    اسر  ه(877)ن:   وقد ذ ره األل لري (3)مله ح،ي،ة دو لر تو د
  ومو ،ذه (8)وذ رجه  أد وأ  ودسلدن ذلك ال أ  إلز ذلك االسر  لحو: قلر يفد وذ،ب امر 

الجأرف لن تجضع للل دو ال لا  ،و م و قلر  لل أ   وال ي وو ال لا  إال  لمة واحدة   مألز دله ال 
ي جي  ملة  ولل لا  إمل دو ي وو اسمل  صرفحل  دو مصدرا  م وال   ول،ول: قلر يفٌد  ويشرولي دو 

 جحضر.

                                                           

 .07( االلش،لق: 0)
 .0/07دلت  السللك إلز دل ية ابو مللك  ابد الله بو صللع ال وياو: ( 2)
 .30( توسف: 3)
 .0/038:اللبلب في علل البنلء  0/038 أصو  النحو( 3)
 .0/87ه(: 877(  جلب دسرار الأربية  األل لري ال)ن:8)
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 ار  قبله حرف  ر يائد وي وو م رو ح مه الروا  ل و قد ي جي  -ل مل ورد سل ،   –وال لا  
 .(3)﴾وكفي بللله شهيداً ﴿ وقوله جأللز:  (2)  مت : لر يحضر مو دحدٍ (1)محال   لمرووا   لل ظ  

ر  اليه.   وي جي ال لاُ   أد  ال أ ِّ دائمل   وال ت وُي دُو تج،د 

 البو اص ور قوال  ( 8)  وقد ذ ر ابو اللحلس(3)واألص  ديضل  دو تج،در ال لا  الز الم أول  ه
ر ويه ال لا   لللظر إلز ج،ديمه الز الم أول  ه إلز تالتة دقسلر  ،ي: (3)ه(337)ن:  ُي،س 

                                                           

مصممممالع مسممممجحدث مألصممممر  لر د ده وي  جب األقدمتو  وال  -م رور ل ظ ل ومرووع محال  –( ،ذا المصممممالع 0)
: )مممل( لمملويممة ح ممليفممة جأممم  اممم  ليس  ومررل هم بمؤمنين﴾﴿وي الور ال،ر و  و،ممللوا وي إاراب اآليممة ال،ر ليممة 

)،ر( ضمتر مل ص  وي مح  روا اسر )مل(  ) م ملتو(: )ال لل( حرف  ر صلة )يائد( للجو تد م  دة للل ي  
وليس وي ال،ر و حرف يائد  ول له االصمممممماالح اللحوي  رى الز ذلك وهو الد ال الغتتو حرف ال يسممممممجرلز 

إعراب القرآن، النحررررلس ) م ملتو( خ ض  مممممملل مممممملل. تلظر: الممممممه. )م ملتو( خبر )مممممممل( الح ممممممليفممممممة ... 
لس دحمد بو محمد بو إسممممممملات  بو تولس المرادي اللحوي )ن:  ه(،883)ت: ،مممممممممممممممممممم(  338دبو  أ ر الل ح 

وضممممممما حواشممممممميه والق اليه: ابد الملأر خلت  إبرا،ير  ملشممممممموران محمد الي بيضممممممموو  دار ال جب الألمية  
المألصممروو و،للوا: ) م ملتو( م رور ل ظ ل ملصمموب محال  خبر )مل(  . دمل 0/27،ممممممممممممممم:0320  0بترون  ط

إعراب القرآن بيلنه، محيي الدين بن أحمد مصرررررررررطفى واالممة ال ر اليملل؛ ألله  ما مذ ر سممممممممممممممللر  ُتلظر: 
بترون   دار -دمشق-سورفة   دار اليملمة -حمص–دار اإلرشلد للشئوو ال لمأية  ه(،1748درويش )ت:

 .3/282،م: 0308  3ترون  طب-دمشق-ابو  تتر
 ( مو: حرف  ر ياتد مبلي الز الس وو ال مح  له مو اإلاراب.2)

 دحٍد: ولا  مرووع  ضمة م،درة ملا مو ظهور،ل اشجرلل المح   حر ة حرف ال ر اليائد.
 )يائد( الد ال صممممممرفتو  و)صمممممملة( للج  تد الد ال ووتتو مبلي الز ال سممممممر ال مح  له مو-( ال لل: حرف  ر 3)

اإلاراب. )الله(: ل ظ ال اللة ولا  مرووع  ضممممممممة م،درة ملا مو ظهور،ل اشمممممممجرلل المح   حر ة حرف ال ر 
ي ال لوية  مل ُذ ر و–اليائمد  وقمد ُذ ر المد األقمدمتو إارا مل  مرملتر ا و،مللوا: )اللمه( ل ظ ال اللمة وملام  ُ ر  ملل لل 

 .28:الفتحه(. 372الشلوية البو مللك )ن:
 .2/83ر: 0770-ه0300  0ه(  دار ال جب الألمية  ط700للظلئر وي اللحو  الستواي  )ن:( األش له وا3)
ه(: يحتز بو الر الملك  مو ولد جمير بو المأي الصلهل ي  يأرف  لبو اللحلس  مو 887ابو اللحلس )ن( 8)

لور األتوبي  وس دمرال الدولة المصرفة وي يمو ابو ريفك وولده  تر وي دولة شلرو. خدر السلالو صالح الدتو
 .8/083ه(:1896األعالم، الزركلي )ت: مأه إلز الشلر وله شأر. الظر: 

ه(: الي بو م مو بو محمد  الحضمممممممرمي اإلشمممممممبتلي  دبو الحسمممممممو المأروف  لبو 337( ابو اصممممممم ور )ن:3)
اصمممممممممممم ور. حلم  لوال الأربية  لأللدلس وي اصممممممممممممره. مو  ج ه )الم،رب( و)الممجا(  و)الم جلح(  و)الهالل( 
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  ،و دو ي وو ال لا  ضمترا  يجوز فيه تقديم المفاو  به على الفلعل وحدهال قسم  -0
   دو ي وو ال لا  مضلول إليه المصدر-ضمترا  -مجصال   دو ال ي وو وي ال الر شيل مأتو

 .(0)الم،در   و وال أ   دو   و الجي خبر،ل وأ   دو اسر مشجق مله

ال    ،و دو ي وو الم أول  ه ضمترا  مجصوقسم يجب فيه تقديم المفاو  به على الفلعل -2
  يأود الز الم أول  ه  دو الز مل اجص ا  وال لا  ظل،را   دو ي وو المجص   لل لا  ضمتر 

ئدا  الز مل اجص   للم أول دو ي وو الم أول مضلول   للم أول  دو ي وو ال لا  ضمترا  ال
إليه اسر ال لا   مألز الحلل دو االسج، لل دو المصدر الم،در   و وال أ   دو   و خبر،ل 

 .(2)وأ   دو ي وو ال لا  م،رولل بإال  دو وي مألز الم،روو بهل

   و،و األص .(3)يجوز فيه التقديم والتأخير -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

د شرح الحملسة(. ُولِّ و)الم،لا(  و)السمللف والأذار(  و)شمرح ال م ( و)شمرح المجلبي(  و)سرقلن الشأرال(  و)
 .8/27 ه(:1896األعالم، الزركلي )ت:بإشبتلية  وجووي بجولس. الظر: 

 .38ه(: 877(  جلب دسرار الأربية  األل لري )ن:0)
 .88( السلبق: 2)
 .88( السلبق: 3)
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 الالني: الانلصر التوسياية في الجملة الفالية، ولنقسم إلى:القسم 
 أواًل: الانلصر السلبقة )األدوات(:

 الل ي. -0

 االسج هلر. -2

 االسج، لل. -3

 االسجتللل. -3

 النيًل: الانلصر الالحقة:

 الم لات . -0

 الحلل. -2

 الأاف. -3

 .ش ه ال ملة -3
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 :(1)أواًل: الانلصر السلبقة )األدوات(

 النفي -1
واٍن  ،الل ُ ُي ُ،و   ف جُِّر  ِّ د  رِّفٌع  و  لُر  و،و ل ُ ٌي ص  ُد اإلت لنِّ  وُفر اُد  ِّهِّ الل ،ُض واإلل   ي: ضِّ

مل  إُو  ل ُر  ل م ل  ل ُو  الر الُ ُحودِّ  ل ُيس   الن   ال الللوية لل لس  غتر
(2). 

يه وُِّي   لبِّ ُحُروٍف ُدُ رِّف ن م ُ ر ى ُحروفِّ االسج هلرِّ  وح تب وِّ ر ، ل سِّ ذ    وفِّ األمرِّ  واللهيِّ ر و 
؛ ألل ُهو  غ تُ  ر  االسر  ق ُب   ال ُِّأ ِّ ُتُث ق د  لرِّ  ح  وفِّ االسجُِّ ه  ب ُهو، ل  ُِّحرِّ ر قلئال : "،ي  ُحروُف الل ُ يِّ  ش 

ب ُتو ي الِّ غ تر وا  ٍة  و مل دو  األمر  واللهي  غتر و ا ِّ  .(3)وا  لٍن   مل دو  األ لِّف  وُحُروفِّ ال  

ل ِّم ل وسه  ج،دي ي الِّ  واي لرِّ وال   وفِّ االسجُِّ ه  ُحرِّ ن    ل ُيس  ٍب  و  ر األسملل وتهل؛ أللهل ل ُ ٌي لِّو ا ِّ
لو. فِّ قوله: ق ُد    يُل لِّخِّال  ل م ل ج  ِّ لر ا ة  واي ي  ُمض 

ِّ، 
م ل امرا  ل ، ُتُن د   ُله  و ال  امر  ُفدا  ق ج ُلُجُه  و  ُبُجُه  و ال  ي  ر  ُفدا  ض  را  ا  وذلك قولك: م ل ي  ُرن   ِّهِّ  و ال    ش   م ر 

له اسمل  مأروول   لرُِّبُه  إِّذ ا ل ُر ج ُ أ  ُفدا  د ل ل ض  ذ لِّك  إِّذ ا ُقلن: م ل ي   .(3)اشجرفُن لُه ت ُو ل   و   

للِّ إال  إذ ا ُقتِّ د ن؛ وي وو اليمو  حسب ذلك ال،تد وأ   لمد: و،ي َلْيَس  .أ   لحو (8)لِّل  ي الح 
   و هِّي  ُ،ل ل ُج ِّتُد االسجُِّ،  لل.(3)﴾َوَلْسُتم ِبآِخِذيِه ِإالَّ َأن ُتْغِمُضوْا ِفيهِ ﴿قوله جأللز: 

                                                           

تر( األدوان: جشمممممممممم  األوألل واألسمممممممممملل والحروف: )ليس( وأ   و)ل مل  لو  ال  لر( حروف  و)الن  مل  غ (0)
 .33دسملل  والرا ع وي )الن  مل( دلهل حروف  مل سي جي ذ ره الح،ل  وي ص

 المال السررررررررلئر في أدب الكلتب والشررررررررلعر، ابن األاير . 0/318ه(:838)ن:المفصررررررررل، الزمخشررررررررري ( 2)
. 2/027ه(: 737  الألوي )ن:الطراز ألسررررررررررار البالغرررة وعلوم حقرررلئق ا عجرررلز. 2/287ه(:337)ن:

األردو  شمملرع الملك  -  دار الملل،ج لللشممر والجويفا  املو0  د. محسممو الي ااية  ط:األسررلليب النحوية
 .088حستو: 

 0/30ه(:081( ال جلب  ستبويه )ن:3)
 .30( السلبق:3)
ا نصلف في   0/233ه(: 380ابو الوراق )ن:علل النحو، . 073محسو الي اياة:األسلليب النحوية، ( 8)

توضيح . 0/033ر: 2113-ه0323  0ه(  الم ج ة الأصرفة  ط877  ابو األل لري )ن:مسلئل الخالف
ه(  جح،تق: ابد الرحمو الي سليملو  737دبو ال،لسر المرادي )ن: المقلصد والمسللك لشر  ألفية ابن مللك،

شر  ابن عقيل . 0/813ر: 2118-ه0328  0دسجلذ اللرويلن وي  لمأة األي،ر  دار ال  ر الأربي  ط
  جح،تق: محمد محتي الدتو ابد الحمتد  م ج ة دار الجراث  ه(641ه( على ألفية ابن مللك )ت:496)ت:

 .0/38ه(: 700)ن:همع الهوامع، السيوطي . 0/238:ر0777  2ال،ل،رة  ط
 .237( ال ،رة: 3)
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تو  م ا ج   حرفٌ : َلمَّل .ب ج ز الحِّ ي و ح  لرِّع  وج ُل ِّي ُحُدوتِّه وِّي الي موِّ الم لضِّ ق اِّ ج ُ يُِّر ال ُِّأ  الُمض  و 
. ولِّهِّ وُِّي الُمُسج ُ،ب  ِّ ُتو دو لِّلج و  لم   حرف. وُمالحظة دو .ُحصِّ ُتلِّي ة  د ي  الحِّ ل ج ُ وُو ل لوِّي ة  حِّ

، ُولِّه جأللز:  يَملُن َقلَلِت اأْلَْعَراُب آَمنَّل ُقل لَّْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكن ُقوُلوا َأْسَلْمَنل َوَلمَّل َيْدُخِل اْ ِ ﴿  
ْن أَ  ن ُتِطيُاوا اللََّه َوَرُسوَلُه اَل َيِلْتُكم مِّ ِحيم  إِ  ْعَملِلُكْم َشْيئلً ِفي ُقُلوِبُكْم َواِ    (0)﴾نَّ اللََّه َغُفور  رَّ

ُفدٌ  ر  ي  تتِّك  ج،ول: ل دِّ دِّ ُقنِّ ح  ادِّ اُلجِّ  للِّ ال ُِّأ ِّ إل ز و  لئِّغ دل هل: ُج تُد امجد  ل ُر  وُيأ ر ِّوهل ابو الص  و 
ُأل لهُ  لو  م  : ول م ل ت ُل  أه     ر؛ د ي: ا،تب لدمه؛ وإُو ُقلن  ُقجِّهِّ  دل ه ت ُل  أُه الل د  ل ر ت ُل  أُه إِّل ز و 

 .(2)، ذ ا

ل ُصٍب واسجُِّ،  للٍ َلنْ   .ج ُرُف ل ُ ٍي و  ف ُل ُِّي (3): ح  ُترِّ ُشُرُوٍط  و  لرِّع  مُِّو غ    ت ُلُصُب ال ُِّأ   الُمض 
ل زُ  دا  ُدُوو  د ُو ي ُحج لج إل ز ق رُِّفل ة  ج ُدل  ا  ُت ا ُحُدوته وُِّي الُمُسج ُ،ب  ِّ ل ُ ي ل  ُم     ُوف    :لُمُسج ُ،ب  ِّ  مِّ س 

ُتوِّ  و ،ي  ل ُ ٌي ُج ُِّتُد الج ُ بُِّتد ا   وحرُف الس ِّ لل زُ (3)غ د  َلن َيْخُلُقوا ُذَبلبًل ﴿ :  ومتلُل ذ لِّك   ق ُوُلُه ج أ 
 .(8)﴾َوَلِو اْجَتَمُاوا َلهُ 

ُو ال .د ل ُز  الحروف: و ،ِّي  مِّ ٍ   ج ُدُخُ  ا  ُرُف ل ُ ٍي غ ُتر ا لمِّ لرِّع   و ،ِّي  ح  الجِّي ج ُل ِّي الُمض 
لل   واالُسجُِّ،  لل   لمِّال  الح  ل ُه ش  م  تُِّتر ا ؛ و ج ُ أ   ي  لرِّعِّ    ُولِّهِّ جألل ز: (3)الُمض  قَّ َواَل َتْلِبُسوْا اْلحَ ﴿   ، 

ُرُف الل ُ ي ِّ (7)َلُموَن﴾َوَأنُتْم َتاْ  ِبلْلَبلِطِل َوَتْكُتُموْا اْلَحقَّ  ( ي ُأم ُ  ا م    ل ُيس     وح  )ال 
(8). 

ُرف  الل ُ ي )ل وُ  ظِّ دو  ح  ح  مِّو  الُمال  ( وُِّي الل ُ ي  و)ل وُ ) و  ُد مُِّو )ال  دا   )د ُو   ج ُل ِّي الُمُسج ُ،ب  ِّ ل ُ ي ل  ُم    
ل ُز الُمُسج ُ،ب  ِّ  د م ل ُو غ ُترِّ ق رِّفل ٍة ج ُدل  ا  ي و الُمُسج ُ،ب    و   مِّ ( و هِّي  ج ُل ِّي الم لضِّ ُدُ،م ل إال  )ال  ال  ج ُل ِّي د ح 

                                                           

 .03( الح ران: 0)
ه(: 730ابو ،شلر )ن:مغني اللبيب، . ُتلظر: 2/882ه(: 721ابو الصللا )ن:اللمحة في شر  الملحة، ( 2)

0/338. 
  م ج ة 0ه(  ط0320( مخجصمر مرلي اللبتب او  جلب األالرفب  محمد بو صللع بو محمد الأتيمتو )ن:3)

 .0/012ه: 0320الرشد  
 ابو السممممممممممممممراج اللبرررلب في قواعرررد اللغرررة،  072محسممممممممممممممو الي اياممممة:األسرررررررررررلليرررب النحويرررة، ( ُتلظر: 3)

فتح رب البرلررة في شرررررررررر  نظم   0/878ه(: 730  ابو ،شممممممممممممممملر )ن:بيرربمغني الل  0/30ه(:303)ن:
 .0/73  ص ون محمود سللر: اآلجرومية

 .73( الحج: 8)
 .071( األسللتب اللحوية  محسو الي اياة: 3)
 .32( ال ،رة: 7)
 .0/033ه(  جح،تق: محمد محتز الدتو ابد الحمتد: 730( شرح قار اللدى وب  الصدى  ابو ،شلر )ن:8)



11 
 

م ل، ل ال  ُأُض بِّم ق ُد س  رِّف ة ( ِّ، رُِّفل ةِّ... و  تُ  )ل ُو الي م ُخش  ي ةِّ د م لر  الُمج  ح  ي ةِّ الل ر وِّ ل مِّو  الل لحِّ ،ُِّي، ج ه  أ ص ة ُث ب ت و  ح 
 .(0)مألز ،ذه األداة بج ويالن ولرغة ضِّ الم ذ ا،ِّبِّ الجِّي ق لم ُن  اللِّ  أُ 

لرِّع  َلم .ه ل ج ُ يُِّر ال ُِّأ   الُمض  ُيٍر؛ ألِّ ل ه  ُرُف    ُلٍب. ح  ق  ل ُ ٍي و  ُيٍر و  ُرُف    ل ُ ٍي؛ و  : ح  ج ُخج ُص  ِّهِّ  و 
ي للِّ إِّل ُز الم لضِّ لرِّع مِّو  الح  ل ج ُ،لُِّب ي م و  الُمض  ق ُلٍب؛ ألِّ ل ه  د ثِّ  و  ل ج ُل ِّي ُوُقوع  الح  ألِّ ل ه 
(2)  

للز:  ْن وْا بِ َفِرِحيَن ِبَمل آَتلُهُم الّلُه ِمن َفْضِلِه َوَيْسَتْبِشُروَن ِبللَِّذيَن َلْم َيْلَحقُ ﴿ ،ولهِّ ج أ  ِهم مِّ
 .(3)﴾َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوف  َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنونَ 

ق ُد ق لل   مهور اللحوفتو: ،ي م ل  ة مو  لمجتو: ،مل اَلتَ  .و ُرُف ل ُ ٍي  و  الللوية   (ال): و ،ي ح 
ل مل و ب  جحرفُك الجلل وي  (ُرب ن)و   (تم ن)لج لتث الل  ظة   مل وي  (الجلل)و  (ال ن  )واي

ل ل ُتو  و،ي ج ُأم ُ  ا م    رُ  (ل ُيس)الُلجِّ،للِّ الس  تو  وال  ُتُذ   ٌة بِّل ُ ي اُلحِّ ، ل إال  و،ي خلص     ُأد 
ل ُأُمول ُته  ُد م  د ح 
لل ُز: و،و الخبر  دمل اسمهل وهو محذوف (3) ْكَنل َكْم َأْهلَ ﴿  ومو ذلك ق وُله ج أ 

 .(8)﴾ِحيَن َمَنلصٍ  ِمن َقْبِلِهم مِّن َقْرٍن َفَنلَدْوا َواَلتَ 
: مل .ز ل م لٍض  ل ُحو  ل ُز الُ ُمل ةِّ ال ُِّألِّي ةِّ الجِّي وُِّأله  ُرُف ل ُ ٍي ت ُدُخُ  ا  َمل َجلءَنل ِمن ﴿: و ،و  ح 

لرِّع  ل ُحو قوله جأللز: (3)﴾َبِشيرٍ  ل ُز الُمض  ف ُدُخ  ا  ل ز (7)﴾َوَمل ُأَبرُِّئ َنْفِسي﴿  و  ف ُدُخُ  ا    و 
ل ة ا م    ل ُيس   ي ةِّ و ج ُ وو ا لمِّ َمل َهرَذا ﴿حو:  شروط  ل -مو المشبهلن بليس-الُ ُمل ةِّ االسمِّ

ل ة   لحو: (8)﴾َبَشراً  ج ُ وو ل لوِّي ة  ُمُهم  ُرُف الل ُ ي ِّ (7)﴾َوَمل ُمَحمَّد  ِإالَّ َرُسو   ﴿  و  )مل( ي ُأم ُ     وح 
ا م    ل ُيس  
(01). 

                                                           

 .023ُتلظر: األسللتب اللحوية  محسو الي اياة: ( 0)
ه(  جح،تق: توسممممف الشممممتخ محمد 730  ابو ،شممملر )ن:ه(641أوضرررح المسرررللك إلى ألفية ابن مللك )ت:( 2)

 .0/207:فتح رب البرلة. 2/071ال ،لاي  دار ال  ر للا لاة  د.ط  د.ن: 
 .071 ل امراو:  (3)
 .0/038لهل:( ال الغة الأربية دسسهل والومهل وولو 3)
لٍص﴾ .3( ص:8)   )الن( مشمممممممممممممم مممه بليس  وج،مممدتر ال،ول و)الن الحتُو حتو ملممملص(  الحتُو ﴿َواَلَت ِحيَن َمنررَ

 المحذووة: اسر ليس  )حتو مللص( خبر،ل.

 .07الملئدة:  (3)
 .83( توسف: 7)
 . 30( توسف: 8)
 .033(  ل امراو: 7)
 .201( ُتلظر: األسللتب اللحوية  محسو الي اياة:01)
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لل ز: غير .  م ل وِّي ق ُولِّهِّ ج أ  ُوقِّأُه مِّو  الُ ُمل ةِّ  و ، ُد ي ُ وُو ل ُأج ل      : ،ي اسٌر ُيُأر ُب ح سب  م 
َراَط الُمسَتِقيَم، ِصَراَط الَِّذيَن َأنَامَت َعَليِهْم َغيِر الَمغُضوِب َعَليِهْم َواَل ﴿ اهِدَنررررل الصِّ

للِّين لال    ل حُ (0)﴾الضَّ ق ُد ُجُأر ُب ُمُبج د    وُجُأر ُب ح  ُربِّ غ ُتر  ُم  للُِّتو   و  د   لحو: و: ذ ، ُبل ل إِّل ُز الح 
ُبلِّيُ  ُتُرك  ال ُيُأ ِّ  . (2)غ 

 الستفهلم ا  -1
ق ُد ي ُ ُوُو لِّر ُترِّ ذ لِّك     ُى الُمج   ل ِّرِّ  و  ُلُه م ُ ُهوال  ل د  ُر ا  ي ُ جُِّي  ل س  م  ُ،و  ا ل ُب ال هرِّ  وُِّيم ل ي ُ ُوُو الُمُسج ُ ه 

و انِّ  هِّ األ د  ذِّ لُر بِّه  ي ، ُا االُسجُِّ ه  و 
(3): 

لل ُز: الهمزةُ  .أ ، ولِّه ج أ   .(3)﴾ َقلَ  َأَراِغب  َأنَت َعْن آِلَهِتي َيل ِإْبراِهيمُ ﴿    
لل ُز: هلْ   .ب ، ولِّه ج أ   .(8)﴾َفَهْل َأنُتم مُّنَتُهونَ ﴿    
لل ُز: مل  .ج ، ولِّه ج أ   .(3)﴾َتْاَمُلونَ َأمَّلَذا ُكنُتْم ﴿    
لل ُز: َمنْ   .د ، ولِّه ج أ   .(7)﴾َقلُلوا َمن َفَاَل َهَذا ِبآِلَهِتَنل ِإنَُّه َلِمَن الظَّلِلِمينَ ﴿    
لل ُز: أّيلنَ  .ه ، ولِّه ج أ  ينِ ﴿      .(8)﴾َيْسَأُلوَن َأيَّلَن َيْوُم الدِّ
لل ُز: أينَ  .و ، ولِّه ج أ  َرَكآُؤُكُم الَِّذيَن ُكنُتْم َنُقوُ  ِللَِّذيَن َأْشَرُكوْا َأْيَن شُ َوَلْوَم َنْحُشُرُهْم َجِمياًل ُامَّ ﴿    

 .(7)﴾َتْزُعُمونَ 

                                                           

 .7 3( ال لجحة: 0)
 .201( ُتلظر: األسللتب اللحوية  محسو الي اياة:2)
  ابو ح ة الحموي  ج،ي الدتو دبو خزانة األدب وغلية األرب. 0/07ه(: 730  ابو ،شلر )ن:مغني اللبيب( 3)

 بترون -،م(  جح،تق: اصلر ش،تو  دار وم ج ة الهالل837  ر بو الي بو ابد الله الحموي األيراري )ن: 
الخالصرررة . 3/038ه(: 0213)ن: حلشرررية الصررربلن . 2/28 :2113بترون  ا أة األخترة  -دار ال حلر

 .07محسو الي اياة: األسلليب النحوية،   الي بو للتف الشحود. في علوم البالغة
 .33( مرفر: 3)
 .70( الملئدة: 8)
 .83( اللم : 3)
 .87( األلبيلل: 7)
 .02( الذارفلن: 8)
 .22( األلألر: 7)
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لل ُز:كيفَ  .ز ، ولِّه ج أ  مَّ ُيْحِييُكْم ُامَّ ِإَلْيِه َكْيَف َتْكُفُروَن ِبلللَِّه َوُكنُتْم َأْمَواتًل َفَأْحَيلُكْم ُامَّ ُيِميُتُكْم اُ ﴿     
 .(0)﴾ُتْرَجُاونَ 

لل ُز: أنَّى .  ، ولِّه ج أ  ِيي َهِذِه َأْو َكللَِّذي َمرَّ َعَلى َقْرَلٍة َوِهَي َخلِوَية  َعَلى ُعُروِشَهل َقلَ  َأنََّى ُيحْ ﴿    
 .(2)﴾الّلُه َبْاَد َمْوِتَهل َفَأَملَتُه الّلُه ِمَئَة َعلٍم ُامَّ َبَاَاُه..

لل ُز: كمْ  .ط ، ولِّه ج أ   .(3)﴾ْرِا َعَدَد ِسِنينَ َقلَ  َكْم َلِبْاُتْم ِفي اأْلَ ﴿    
لل ُز: أيُّ  .ي ، ولِّه ج أ  َنلٍت َقلَ  الَِّذيَن َكَفُروا ِللَِّذيَن آَمُنو ﴿     َذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَيلُتَنل َبيِّ ا َأيُّ اْلَفِرلَقْيِن َواِ 

 .(3)﴾َخْير  مََّقلًمل َوَأْحَسُن َنِديًّل
 

 االستقبل  -8

ُتوُ  وحُروف م ل ُ،و  م ُأُروٌف: الس ِّ االسجُِّ،  للِّ   
لرِّع  والُر األ مرِّ  (8) ُب الُمض  ل و اصِّ ُوف   و  س    و 

. ج لوِّ ليِّم  ل ال   ي ة  وايُِّو  وايُِّذم   وال الل ل،ِّ

ل ُوف  ج ُخج ص  س  ُتُو و  للِّهِّ وللس ِّ لرعِّ وج ُمح ض  لل  لو  ي ُحج مِّ  ُ السجُِّ،  لل     ُأد  د ُو    لوِّ  ِّللُمض  الح 
للِّ  ل   ُر  الج ُ  ُِّتدِّ ُجخلُِّصهُ لُِّلح  ل د و  ال  م  ا  ل ي ُ ُجبُ و االُسجُِّ،  لل      ُتد  أِّ م ز ح رف  اُسجُِّ، لٍل    حو: إِّو  س  تُو ُجس  والس ِّ

ل تِّ قِّ  و،و الح  لرِّع  مِّو  الي م لوِّ الض  ل ج لُ،ُ  الُمض  يٍا؛ ألِّ ل ه  ُرف  ج ُل ِّيٍس؛ د ي ج ُوسِّ اِّ لُ وح  ؛ إِّل ز الي م لوِّ الو اسِّ
) ُوف  ففٍ (3)و،و االسج، لل   ذلك )س  ُرف ج ُسوِّ ل ح  م ول ه  لِّذ لِّك  ُيس  ُتوِّ  و  م للل  مِّو  الس ِّ ُل ي  ل د ُاو    إِّال  د ل ه 

(7)  
ُوف  ي شُتُخ ال  ج ُز  لُِّ،ربِّ ي م لوِّ الش   لبِّ مِّو  الُرال   س  ب  الُرالُر  و  ي شِّ ةِّ رِّ و ج ُ،وُل: س  ُتُخوخ  ُ ُأدِّ ي م لوِّ الش    و 

 .مِّو  ال  ج ز

                                                           

 .28( ال ،رة: 0)
 .287( ال ،رة: 2)
 .002( الم ملوو: 3)
 .73( سورة مرفر: 3)
  ال،مملسممممممممممممممر بو الي بو محمممد بو اتممملو  دبو محمممد الحرفري ال صممممممممممممممري درة الغواص في أوهررلم الخواص( 8)

 .0/233: ،م0308/0778   0بترون  ط/ –،م(  جح،تق: ارولن مار ي  م سسة ال جب الت،لوية 803)ن:

لبللو  -،ممممم(  دار ال جب الألمية بترون372سر صللاة اإلاراب  دبو ال جع اتملو بو  لي الموصلي )ن:  (3)
 .2/72: ر2111 -،م0320  0ط/

ر  دار الألر للمالتتو 0783  0( مأ ر اإلاراب واإلمالل:  ما وجلسممممممممممممممتق الممممد جور إمتممم  بمممديا يأ،وب  ط7)
 لبللو. -بترون
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ُيٌل  وايِّذ ا د ُردن  ل  ُ  ب ُتل هُ ش  ُ ت ُ ُوُي د ُو ي ُ صِّ   ب ُتل ُهم ل و  ل  ِّلل ُِّأ ِّ  و ال  لُقُهم  ُب الجِّص  ف  ِّ ي  االسجُِّ،  للِّ و 
ُوف  (الم )د ج ُتن  بِّ  ُتوِّ  وبِّل ُو  وُِّي ُم، لب لة س  ُ "  ج لُ   وِّي ُم،لبلةِّ الس ِّ  ِّي الُمُسج ،ب  ال،رفب    ل حو: "ال د ُوأ 

"  جل ي المسج،ب   ال أتد  وال ت وُي دو  ُوف  و ولحو: "لو د وأ   ( م أل   و  ُت ج ز بمم)س  ُوف  ول ُو( ال  ال  بِّمم )س 
وف  ال د ُوأ  ُ (: م أل   و ال  ُي، للُ  ُوف  ل ُو د ُوأ    )س  ُ )س   .)  و ال 

 االستانلء. -7

 )إال( ودخواجهل مو ح ر مل قبلهل  واالسجتللل لوالو: االسجتللل ،و إخراج مل  أد

و لهٌي دو د: و،و مل ُذ ر ويه المسجتلز مله  ولر تج،در اليه ل ٌي االستانلء التلم الموجب -أ
 )إال( و وب اللصب  مت : دتمرن األش لُر إال ش رة . اسج هلر  وح ر مل  أد

: و،و مل ذ ر ويه المسجتلز مله  وج،در اليه ل ي دو لهي دو الموجبير غاالستانلء التلم  -ب
)إال(  واي إارا ه بدال  مو المسجتلز مله  دو لص ه الز االسجتللل   اسج هلر  وح ر مل  أد

خللدا   ال جلوم و  دحدا  إال  دو إال خللدٌ  خللدا   ،  ج خر دحدٌ  دو إال خللدٌ  مت : مل ج خر دحدٌ 
ك.  ل س 

ل يش ه الل ي  م : و،و مل ُحذِّف  ويه المسجتلز مله  وقد ج،در اليه ل ٌي دواالستانلء المفرَّغ -ت
 وي وو إارا ه حسب موقأه وي ال الر  مت : مل ورح إال دحمُد  ،  ورح إال دحمُد؟ 
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 ، هي:(1)االاة أقسلم ىوتنقسم أدوات االستانلء إل

 إال  وخال  وادا  وحلشل.   و،ي:(2)حرف -أ

 غتر  وسوى.  و،ي: (3)اسر  -ب

  (3)خال يفدا    لل الللُس   وادا  وحلشل  ومل خال  ومل ادا   ،وللل: خال وأ   و،ي:  -ت
 وملهل قول لبتد بو ربيأة:

 .(5)لأيٍر ال محللة يائ  و         لا ٌ  دال    شيل مل خال الله  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .2/317ه(: 081)ن:( ُتلظ ر: ال جلب  ستبويه 0)
  ابده الرا حي  م ج ة المألرف لللشر التطبيق النحوي . 307  0/387ه(: 883)ن:المفصل، الزمخشري ( 2)

 .0/82ر:0777-ه0321  0والجويفا  ط
،م(  جح،تق: ولئي ولرس  372( ُتلظ ر: اللما وي الأربية  دبو ال جع اتملو بو  لي الموصلي ابو  لي )ن:3)

 .37و0/38ال وفن: -الت،لوية دار ال جب 
( خال: وأ  ملض مبلي الز ال جع الم،در ملا مو ظهوره الجأذر. وال لا  ضمتر مسججر و و ل ج،دتره ،و. 3)

 و)يفدا ( م أول  ه ملصوب واالمة لص ه ال جحة.
د اإلسالر  ت( البتن مو ال حر الاوف  للشلار لبتد بو ربيأة  و،و شلار  ل،لي مو دصحلب المأل،لن  ددرك لب8)

وقدر الز رسول الله صلز الله اليه وسلر وي وود بلز  الب  و سلموا ور أوا إلز  الد،ر. تر قدر لبتد ال ووة 
وبلوه  ور ا بلوه إلز ال لدية ) أد ذلك(  و قلر لبتد إلز دو ملن بهل  ودوو وي صحرال بلز  أ ر بو  الب. وي،لل 

ل خالوة مألوية  و  دبو  راء،الشار والشادله ملن و،و ابو ملئة وس ا وخمستو سلة. ُتلظر: إو  وولجه  للن وي دو 
 .0/237ه:0323،م(  دار الحدتث  ال،ل،رة  273محمد ابد الله بو مسلر بو قجت ة الدتلوري )ن:
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 النيًل: الانلصر الالحقة

 المفلعيل أ.
ر ، لل،د درس الأرب ال،دملل  قد ذ    ن ال ملةِّ ال ُِّألِّي ة  و  م ِّال  وُِّي  ه(877ن:) ابو األ ُل  لرِّي  ُم  

فِّ  لئِّ ِّ الخِّال  لفِّ وُِّي م س  ُيش  و اإلُلص   لليمخشري  ُم  ص  ِّ شرحه للوِّي  ه(333)ن: ابو ي أِّ
للِّكٍ ه(838)ن: لوِّت جِّه  ه(383)ن: وُِّي د ُل ِّت جِّه  والر ضي ه(372)ن:   وابو م   ر..،ُ ُترُ و غ   وِّي   

هِّ لِّلُم  ص  ِّ  ُرحِّ يٍش وِّي ش  ُله ج  ابو  ي أِّ ت  م  ُدل ل وُِّي ج ُرجِّتبِّ الم   لاِّ وقد ا م 
ُر الم  لاتُ  (0) ج ُل، سِّ   و 

لٍر  ،ي: ة  د ُقس  ُمس  بِّي ة إلِّز خ   وي الأ ر 

ل ُيهِّ وُِّأُ  ال  لاِّ الَمْفُاو  ِبهِ  .أ ق ا  ا  : ُ،و  اُسٌر و 
ُفٌد   (2) ر ب  ي  ُرس     ض  ُفدا  الد  ا ُمرا   ال ُمُن ي 

ُحُ ُمه   ت    و  ا  و   ُ ت ر   ُوُصُوال  إِّلز ت ال  تةِّ م   لاِّ د  ُ ُأوُل  ِّهِّ و احِّ ي ُ جِّي الم  ُوُجك إي لُه  و  يأ ل وا ر  مِّ ل   
 الل ُصُب.

لوِّ والي م لوِّ الَمْفُاوُ  ِفْيهِ  .ب : و،و ظ ُرو ل الم   
ق ا  وُِّيهِّ   و ُ،و  اُسٌر ت ُدل  ا  (3) لٍو د ُو ي م لٍو و  ل ُز م   

ل لِّلي م   ُله  لِّ الس   الِّ ا ُو ُ   ِّ وُِّأٍ   ِّم ج ز  وُيُس  ُل ا  ال  ُو خِّ ُ ُأُوُل وُِّيهِّ مِّ ُيُأر ُف الم  ُث  و  د  لوِّ  الح 
لل  ا ل ةِّ     ل ُسُن ج ُحن  الا لوِّ لوِّ  مِّت :    تدِّ الم    ل لِّج ُحدِّ ُله  ُيُس  ُل ا  ل ُسُن لو د ُتو   و  ُلد ك  و   ذي اِّ

ُفٍد.  ُقُرب  ي 

ُقنِّ و ال  لاِّ : ُ،و  الُمُ هِّ الَمْفُاوُ  أِلَْجِلهِ   .ج لِّهِّ: وُِّي الو  لمِّ لرك لِّأ  ل ة   الُمش  ُولِّهِّ (3)ُر اِّ  ، لل ُز: -:    ج أ 
يَّلُكم إنَّ َقْتَلُهْم َكلَن ِخْطئًل َكِبيرًا ﴿  .(8)﴾َواَل َتْقُتُلوْا َأْوالَدُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق نَّْحُن َنْرُزُقُهْم َواِ 

                                                           

 .0/028ه(: 333( شرح الم ص   ابو يأيش )ن:0)
ال ردادي صممملحب خيالة األدب  ج لتف  ( شمممرح شممملوية ابو الحل ب ما شمممرح شممموا،ده للأللر ال لت  ابد ال،لدر 2)

،مممم(  جح،تق: محمد لور الحسو ومحمد اليوياف ومحمد محتز 383محمد بو الحسو الرضي األسجرا لذي )ن:
 .0/027ر: 0778-ه0378لبللو  -الدتو ابد الحمتد  دار ال جب الألمية بترون

 .0/227:ه(303)ن: ( ُتلظر: األصول وي اللحو  ابو السراج3)
 .2/038ه(:737ابو ا،ت  )ن:( شرح 3)
 .30اإلسرال: ( 8)
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ُأل لُه  د ُو ب ي للالَمْفُاوُ  الُمْطَلق  .د ا  لِّم  هِّ؛ ج ُ  ُِّتد  ُو ل ُ ظِّ ُر   ُأد  وُِّأٍ  ج لرٍ  مِّ ٌر ُتُذ   هِّ : م ُصد  دِّ د ُو  ل  لِّأ د 
ال  مِّو  الج ل ُ ظِّ  ِّ ُِّألِّهِّ  هِّ  د ُو ب د  لل ز: (0)ب ي لل ل  لِّل ُواِّ ُولِّهِّ ج أ   . (2)﴾َوَكلََّم الّلُه ُموَسى َتْكِليملً ﴿   ، 

ُأل ز م ا   الَمْفُاوُ  َمَاُه: .ه ُب   ُأد  و اٍو  ِّم  و ،و  االسُر الُمُلج صِّ
  م ُسُبوق ة   ِّلل ُِّأ ِّ ُتذ ُر؛ لِّبيلوِّ م ل (3)

لحبجه وأ   ال ُِّأُ   ُمص 
لل ُز: (3) ، ُولِّه ج أ  ُ ُر (8)﴾َفَأْجِمُاوْا َأْمَرُكْم َوُشَرَكلءُكمْ ﴿       دي اُ م ُأوا د ُمر 

ي ةِّ. م ز ، ذ هِّ الو اُو  و او  الم أِّ ُجس  لئُِّ ر  و   م ا  ُشر   

 الحل  ب.
ُلد  ُحُدوثِّ ال ُِّأ ِّ    ل اِّ بِّه  لحِّ ل الل ُصُب  ُجب تِّ ُو ، ُتئ ة ص  صٌف  ل  ِّر ٌة  و ُضل ٌة  ُحُ ُمه  ،و و 

ج ُ وُو (3)   و 
ُتئ ةِّ  ُ،ُصوُد بِّبِّي لوِّ اله  ر ا   و الم  ُي،ُِّي ُمُسج ُ شِّ دِّ ُتف(  مت : د ُقب    ص  و ا  ل  ا ُو ُس  اٍل بمِّ )    مل ذ ر -  

رُه ابُو ي أِّيش -وي الم ص  (ه838)ن: اليمخشري  و س   بيلُو ،تئةِّ ال لا ِّ والم أول  ه  و 
للِّ يفدٌ ه(333)ن: لحِّبِّ الح  ُتئ ةِّ ص  ُفٌد ر ا ِّ  ل   و ر ا ِّ ل ؛ ب ي لو لِّه  لل  ي  و  ال  لاِّ   و ، .:  ِّ  ل ك  ج ُ،ول:   

ُتئ ةِّ  ل   وم )ق لئِّم ل ( ب ي لٌو لِّه  ا  ق لئِّم  ُفد  ر بن ي  ض  ُفدٌ و  لحِّبِّ الحللِّ ي  ُ ُأوُ  .ص  لئِّص (7)لُ و ،و  م    و ُ،ل لك  خ ص 
للِّ  و،ي:  ُمج أ ددة للح 

 .(8)د و ي وو وص ل  مشج،ل   مت :  لل يفد را  ل   .أ
ي جي الحلل مجل،ال  لحو:  لل يفٌد را  ل   ورا  ل  حلل  وليس الر وب  ص ة اليمة تلبجة   .ب

  ورغر ذلك و،د وردن (7)الهل إلز غتر،ل إلمل ،ي ص ة له وي حلل م تئه  وقد تلج، 
 أض األش لل وي اللرة ي وو الحلل وتهل تلبجل غتر مجل،   لحو: يفٌد دبوه ااوول   وللأاف 

 .(01)ص ة ماليمة لألبوة

                                                           

 .2/037: شر  ابن عقيل  0/001ه(: 333  ابو يأيش )ن:شر  المفصل( ُتلظر: 0)
 .033( اللسلل: 2)
 2/081( شرح ابو ا،ت : 3)
 .0/217ه(: 700( ُتلظر: ،ما الهواما  الستواي )ن:3)
 .70( تولس: 8)
 .2/033ه(  711)ن:على األشموني  ه(0213)ن: الصبلنحلشية   ُتلظر: 2/232: شر  ابن عقيل( 3)
 .2/83ه(: 333( شرح الم ص   ابو يأيش )ن:7)
 .2/38( السلبق: 8)
 2/33( السلبق: 7)
 .2/233( شرح ابو ا،ت : 01)
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: إلهل اسجح،ن دو ج جي ل رة؛ ه(838)ن: اليمخشري  ومو ذلك قولج جي الحلل ل رة   .ج
ه يفد را  ل   وهي ججضمو اإلخ لر  م يل يفد ور و أللهل وي المألز خبر تلو   ،وللل  لل 

 .(0)وي حلل م تئه  ودص  الخبر دو ي وو ل رة

 صلحُب الحل 

ُد اأُلُمورِّ  و ِّغ  و،و د ح  ُر غ للِّ  ل  إِّال  بُِّوُ ودِّ ُمس  للِّ دُو ي ُ وو  م ُأرِّو ة   و ال  ُتل   لحِّبِّ الح  األصُ  وِّي ص 
 :(2)اآلجِّيةِّ 

 الل رة   ،وللل: وتهل قلئمل  ر ٌ .دو تج،در الحلل الز  .أ
  مت :  لل ر ٌ  مهذٌب را  ل   و لل اللُب الٍر دو جخجص الل رة بوصف  دو بإضلوة .ب

 را  ل .
دو ج،ا الل رة )صلحب الحلل(  أد ل ي  دو ش ه ل ي )االسج هلر واللهي(   ،وله جأللز:   .ج

للِّ (3)﴾مَّْاُلوم  َوَمل َأْهَلْكَنل ِمن َقْرَلٍة ِإالَّ َوَلَهل ِكَتلب  ﴿ اِّ الح  ل  ِّج لٌب( وُِّي م ُوضِّ ل ه    و ُ ُمل ة )و 
 مِّو الل  ِّر ة )ق ُرف ٍة(.

 الاطف ج.
ُرٌف مِّو ُحُروفِّ الأ ُافِّ  هِّ ح  ُجُبواِّ ب ُتو  م  ُط ب ُتل ُه و  س  و،و ج ل ٌِّا  ت ج و 
(3). 

 :ُحُروُف الَاْطفِ 

ُفٌد   وج تد: ال ما بتو المأاوف والمأاوف اليه وي الواو .أ ح ر واحد  لحو: دلصن ي 
 وامر؛ دي دو اإللصلن وقا مو  لتهمل.

وج تد الجرجتب ما الجأ،تب  لحو: ي مر ال،لئد وتجحرك ال لد؛ دي دو ال لد تجحر وو  الفلء، .ب
  أد األمر م لشرة.

                                                           

 .32ه(: 838( االم ص   اليمخشري )ن:0)
 .2/283( شرح ابو ا،ت : 2)
 .3( الح ر: 3)
( يأاف االسممممر الز االسممممر  لحو:  لل يفٌد والٌي  وال أ  الز ال أ   لحو: يفد حمد الله واسممممجر ره  وال ملة 3)

ْلَحيَّ ِمَن ﴿ُيْخِرُج االز ال ملة  لحو: يفد دخالقه حسممملة  والمه غيفر  وُيأاف االسمممر الز ال أ    ،وله جأللز: 
﴾  .78أللألر: . ااْلَميِِّت َوُمْخِرُج اْلَميِِّت ِمَن اْلَحيِّ
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  وج تد الجرجتب ما الجراخي  لحو: ظهرن األي،لر تر التملر؛ دي دله مل بتو ظهور ام .ج
 ر مهلة.األي،لر والتمل

  وج تد الجختتر دو اإل لحة  ومتلل الجختتر  لحو: جيوج ،لدا  دو دخجهل  وال ت وي أو .د
ومتلل اإل لحة: اشرب الأس  دو اللبو؛ ألله  اإل لحة ،لل؛ ألله يحرر ال ما بتو األخجتو.

 ت وي ال ما بتو االتلتو.

،ذا مل األمرفو دو اإل لحة  و ده حرف الأاف الواو  وهي للجختتر بتو تمل ي    وج تدإمَّل .ه
ُليِّل ة )د و(وي قوله:  (1)وي الم،جضب ه(288)ن: قلله المبرد ب ر  ِّم  ذ لِّك  و    )إِّم ل( وِّي اُلخ 

ب ر وِّي يفد ي ،ِّتلل  د ل ك إِّذا قلن  لل لي يفد د و ا ُمرو قا اُلخ  لر   ( د وُ ) حج ز ذ  رن  و  و ص 
وِّي ا ُمرو شك   ل شل  ل    وِّيهِّ و  ذ لِّك  ق ُولك  وايِّم ل جبجدئ به  لي إِّم ل يفٌد و  :و  د ي   ايِّم ل ا ُمرو لل 

ل ل للج ُختِّتر .د حد،م  ذ لِّك  ُوُقواه  للِّدا :ج ،ول  و    ولآلمر لر ي ُشك    اُضرِّب إم ل ابد  الله وايِّم ل خ 
لو  ذ لِّك وِّي )د ُو(  ول ل ه خت ر المُ مور م ل    تره ق ول  .   ل ظِّ إِّل ل ،دتلله ﴿ -اي  و    -الله و 

بِّت  إِّم ل شل را و ايِّم ل   ورا ، ُولِّه، ﴾الس  وا اْلَوَالَق َفِإمَّل َمّنًل َبْاُد وَ ﴿ :و    مَّل ِفَداءَفُشدُّ  .(2)﴾اِ 

  وج تد الب جأتتو دحد شتئتو وج وو  أد ،مية االسج هلر للجسوية  لحو: دسيلرة ر بن أم .و
 در قالرا .

 إت لن الح ر للمأاوف اليه ول يه او المأاوف لحو: لرفد الأية ال المهللة.  وج تد ال .ز

ت لن ضده لمل  أد،لج،رفر ح -   وج تد االسجدراكلكن .  ق بل ي دو   وجسب-ر مل قبلهل واي
 لهي  لحو: لر دارف الردر ل و الوولل.

ر إذا س ،هل خب -أ  مل قبلهل وي ح ر المس ون اليه -  وج تد اإلضراب  و،و بل .ط
متبن دو دمر  لحو:  جبن رسللة ب  برقية  دو إو س ،هل ل ي  لحو: مل ارون الردر 
ب  الوولل  ويشجرط وتهل دو ي وو المأاوف بهل م ردا  وليس  ملة  ودال يس ،هل 

 .(3)اسج هلر

                                                           

 .0/00ه(: 288الم،جضب  المبرد )ن: (0)
 . 3( محمد: 2)
ت لن لمل  أده واالسمممممجدراك جأ،تب ال الر  مل ي،اا الشمممممك  3) ( اإلضمممممراب: ،و الأدول او الح ر المج،در التهل واي

السممراج  ابو  األصررو  في النحووللمج لر دتبن ح مل لمل قب  األداة تر اسممجدرك و تبن ل،يضممه لمل  أده. ُتلظر: 
 .2/87ه(: 303)ن:
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ذاحتى .ي    وج تد  بلوغ الرلية وي اليفلدة دو الل،صلو  لحو: يمون الللس حجز المالئ ة  واي
  لل  أد،ل  ملة  للن ابجدائية وليسن الا ة  لحو: ولي المجسل ،وو حجز األختر ولي.

 .(1): تج ا المأاوف المأاوف اليه وي اإلاراب: روأل  ولص ل و را  حكم الاطف

 :شبه الجملة د.
 و،ي جل،سر إلز قسمتو: 

 ظروية. واآلخر:  لر وم رور  األو 

 الجلر والمجرور .أ

  دي  لرج لاه (2)الز مألز وي غتره المج،دمتو حرف ال ر   له: مل دل  يأرف د تر اللحلة    
ما غتره مو ال الر  والواقا دو الحروف امومل  وملهل حروف ال ر جدل الز مألو سوال ارج ان 

  وقد ُسمت ن ش ه  ملة ألس لب د،مهل: دو ال لر والم رور ال ت ديلو وي (3) رتر،ل  در لر جرج ط
قصة  ل  لذلك ج وو ال ملة للمسج،   ول و ،ذا المألز الذي ت ديلله ي وو وراي  ال الر إلز مألز 

ولل،صللهل دالق التهل ش ه  ملة  دي:  ملة غتر م جملة ألدال المألز   مل دو ال لر والم رور 
 .(3)تلو لو وي األغلب األار او ال ملة وفلج،  إلتهمل ضمتر مجأل،همل

مم ال ت دي مألز ال لحث  ل  ألله مم  مل ذ ردو ي وو مجأل،  ومألز دو ال لر والم رور ال بد  
بهه  ل للمألز الذي ت ديه ال أ   دو شل مجمم  وي ال ملة  ول و المألز الذي ت ديه ي وو وراي    لمال  

 و،ذا يألي دو ال لر والم رور ترج ط  مألز ال أ   دي تجألق  ه  لحو: ذ،ب الاللب إلز المدرسة.

  دي دو ش ه ال ملة قد ارج ط  للحدث الذي دل اليه (ذ،ب)ولل لر والم رور جأل،ل  لل أ  
ال أ ؛ ألو قوللل: ذ،ب الاللب  مألز ددجه ال ملة ج دية  لملة  للداللة الز الحدث واليمو وي 

 ،ة  ل و واحد  ول و يفلدة ش ه ال ملة )إلز المدرسة( مألله يفلدة مألز وراي إلز مألز ال ملة الس
ال بد دو ترج ط ما مل س ،ه وي   و،ذا المألز ال راي الذي حدد الم لو الذي ذ،ب إليه الاللب

                                                           

 .2/318ه(: 303( ُتلظر: األصول وي اللحو  ابو السراج)ن:0)
 .0/73ه(  جح،تق: ستد ال متلي  330( اإلح لر وي دصول األح لر  الي بو محمد اآلمدي)ن:2)
ه(  303  الأ بري )ن:اللبلب في علل البنلء وا عراب. 0/377ه(: 838)ن:المفصل، الزمخشري ( ُتلظر: 3)

 .0/81ن: ابد اإلله اللبهلو  
 .0/331( ُتلظر: وجع رب البرفة وي شرح لظر اآل رومية  دحمد بتو امر الحليمي: 3)
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 :الحدث الذي تدل اليه ال أ  و ذلك الم لو  دو الحتي الذي دولده االسر الم رور  ومو ،لل ل،ول
 .(0)ذ،ب()إلز المدرسة(  لر وم رور مجأل،لو  لل أ  )ذ،ب(  دو ش ه ال ملة مجألق  لل أ  )

)مو  او  الز  وي  إلز  مذ  ملذ  رب  ال لف   :ل و،يحرو    ر دربأة اشروادد حروف ال
ة مألوٍ و    حرف  مو ،ذه الحروف له  الواو  وحجز(. الالر  الجلل  ال لل   . اد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

لمل ي وو الجألق 0)  للظرف   ،وللل: الأص ور ووق  -ديضل  –( الجألق ال ي،جصر الز ال لر والم رور  واي
 المبجدد.الش رة؛ وش ه ال ملة الظروية )ووق الش رة( مجألق  محذوف خبر 



11 
 

 التطبيق على الجملة الفالية
ودربأملئة  ل( دل   0381ال لساتلية ) ل،د بلغ ادد شوا،د ال ملة ال ألية وي مأ ر األمتلل
مواة مو  أرض م  ال لحث ،وريس  وتمللتو شل،دا   جلوان دوأللهل بتو الملضي والمضلرع واألمر

 ،ذه األمتلة:

ب  . .0   ذار حب    وليسلو س 

ر وغل ِّي له. .2  ا أد او الش 

 اج ق ال س ما ال لر ع خراب الدار. .3

 د ل اللت   ود ل الوف . .3

 ودخذن األولوية.د ن مو البرفة   .8

 د وا الأتلة  لللتلة. .3

 ا  و،ر جالقو،ر. .7

 احجرر دبوك  ولو  لو صألوك. .8

 احجل وا التهودي  قلل التور اتدي. .7

 االاجراف  للخا  وضتلة. .01

 اخلص اللية وللر وي البرفة. .00

 األصتلة بجأرف خيللهل. .02

 األصتلة مل بيأتبهل  اللهل. .03

 اضرب اللسل  لللسل  والُهُ و  للأصل. .03

 ابلك وا رمه  مل بجأرف متو بيحرمه.ااأر  .08

 االب الختر ل لرك  بجالقي بدارك. .03

 ار ب اللي بي،اا ال حر  ومل بتجأب. .07
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 إذا جر وا البلن ع خلار،ل  بجج وي يل ا لل يل يم لر. .08

ر ُخلللة لليلة. .07 مة ورفمة  واي  الج،ن شِّ

 لجر المجأوس الز خلتب الر ل.ا .21

 لأب  للم،ص،ص  جتت ي الايلر.ا .20

 ترفحك مو األقرع؟ قلل: االق دمه.إيش اللي ب .22

لمي الز المرربي؟ .23  إيش  ما الش 

  آ له وبلج،ه  وال  اأميه لخللجي: مرة دبوي. .23

ُيأ ة. .28 ُيأ ة  والمرة الُماِّ   لرك الله  للدار الُوسِّ

 بدك جدللي ع ارفق بتجلل؟ .23

 بدك جأرف دسرار،ر  اس ل ُصرلر،ر. .27

 بد ك جأرف ات ه  دتر إتدك ع  ت ه. .28

 جتجم و.بتجمس و  .27

 بت رح وبتداوي. .31

 بيحسد ال لب الز الوتجه. .30

 بيحط اليفن ع الللر. .32

 بتو   الهدية  و  سر اليبدية. .33

 بتولا الللر  وبيصيع: حرف،ة. .33

 بجت ي الز د،وو س لتب. .38

 رقص مو غتر دف.تب .33

 خل ِّي الأس  ب راره  لجت ه دسألره. .37

 مل  لسهل حدا مو تمهل إال دمهل. .38
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 مل بدور غتر و هه ال رفر. .37

  ألل البور غتر التور.مل  .31

 مل ججرك السلقية  وجلحق ال حر. .30

 مل س  ك إال الل ِّي بلرك. .32

 .؟!مل ضت ق الخلُو غتر للقجي .33

 مل ج لور  حجز جشلور. .33

 مل تجير إال تجير األر. .38

 مل ت تبهل إال ر للهل. .33

 مل يصبر الز ال ور إال التور. .37

يش غتر جميفا تيل ه. .38 و ِّ  مل تلوب الح 

 و  وال جشرب إال والن ااشلو  وال جللر إال والن لأسلو.ال جو   إال والن  وال .37

 حوش.جُ بِّ لو جر ض ر ض الوحوش  غتر ريقك مل  .81

 لمل اخج   حط اليفن وي الس . .80

ر. .82 ر  بدش   لمل يأش 

 ليش الشدة يل رسول الله؟ .83

 ليش حلم  السلر  للأرض؟ .83

ت ِّ   صلاه. .88  مل حداش بُي  

 ل الشمس.ار ال  دتد و  .83
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 لتحليلا 

اللملذج و،للك لظلئر لر لذ ر،ل  و،ي جمت   ميا البلز الجر تبية لل ملة ال ألية وي ،ذه  أض 
ذا رميلل للألصر األسلسي األول  األمتلل الألمية الواردة وي  جلب األمتلل الألمية ال لساتلية  واي

( 2ف( والألصر األسلسي التللي )ال لا  دو المسلد إليه(  للرمي )0)ال أ  دو المسلد(  للرمي )ف
والألصر الجوسيأي  للرمي )ن( والألصر الم،در  للرمي )مق( يم و حصر ،ذه البلز الجر تبية 

 وي األلملط اآلجتمة:

 + ن. 2+ ف0ف  -0
 .2+ ن + ف0ف  -2
 )مق( + ن. 2)مق( + ف0ف  -3

  يحةرة ال صو،ة واللظلر الجر تبي لل،ذه ،ي البلز الجر تبية ألمتلل ال ملة ال ألية  و لهل مجوا
مو األوألل وي الشوا،د اربي وصيع مو حتث الصيرة والداللة  غتر دو  أضهل  ا  تتر   مل دو 

 لل وي لظلر جر تبي مخللف لللظلر الأربي  )بتجمس و جتجم و(  )بت رح وبتداوي(  )بترقص مو 
 الز قلئمة ليسن االسر بهذا المضلرع ال أ  صيرة اللحلة غتر دف(  ومو المأروف دو جسمية

لمل اليمو   تخصص ملهمل  ال  دو  و  دولهل  وقبولهل )الستو( و)سوف( وي ال لا  لمشلبهجهل اسر واي
ل  لو  أد دو للمسج،ب  المضلرع وقد اقجرو  لألوألل المضلراة السل ،ة   الحلل  وبتو بتله مشجر  

لمل مخجص  لألسملل   ودمل حرف ال لل المذ ور وي حرف ال ر ال لل و،و ال تدخ  الز األوألل واي
  و ذلك ال أ  )ا جما(؛ إذ ي،جضي مأاوول الز ال لا   ول،ول: (0)لل وهو حرٌف يائٌد ال غتراألوأ

ا جما امرو ويفد  دو ي،جضي حرف ال ر ال لل  ول،ول: ا جما المدتر  لألاضلل؛ ل و  لل وي 
 األمتلل مرج ال  حرف  ر   مل وي الشل،د التللي )اُلج ر المجأوس الز خلتب الر ل(   ذلك ال أ 
)ار ب( الد المصلح ة ي،جضي الظرف )ما(  ول،ول: ر ب امرو ما يفد  وار ب ما يفد   مألز 
صلح ه وراو،ه  وقد  لل ،ذا ال أ  مخلل ل  لذلك حتث حذف المأية وي األمتلل  ،وللل )ار ب اللي 
بي،اا ال حر ومل بتجأب(   ذلك ال أ  )اج ق( ي،جضي االج لق شخصتو وفربط بتلهل ب )ما(  

،ول اج ق يفد ما امرو  و،ذا اللمط ردتلله مخلل ل وي المت  )اج ق ال س وال لر ع خراب الدار( ول
وربط بتو االج لق  حرف الأاف الواو واألص  دو ترج ط بم )ما( ول،ول )اج ق ال س ما ال لر الز 

 خراب الدار(.

 اللص )المت ( لل شف او ال ملة اللواة.ل،ور بج  يك ويم للل دو 

                                                           

 .3/0787ه(: 877( دسرار ال الغة  ابو األل لري )ن:0)
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 لجملة النواةأوال: ا

ال ملة اللواة  مل دسل لل ال،ول  ،ي ال ملة الجي جحجوي الز الصرفو دسلستتو لج وفلهل ما 
  إولدة مألز بهمل  والصرا،ل ال أ  وال لا  دو المبجدد والخبر  و مل دو حدتتلل حول ال ملة ال ألية

وإللل لخصص ال الر او ال أ  وال لا   ال أ  ،و المسلد  وال لا  ،و المسلد إليه  ويم و دو 
 :اآلجيلجحدث او    ملهمل الز حدة الز اللحو 

 الفال -

ل،د جلوع ال أ  مو حتث اليملو؛ ول د دو األوألل ججردد وي صيرة الملضي جلرة  و صيرة 
ذان اليمو ل د ال أ  ي جي  صيرة الملضي وفدل المضلرع جلرة  و لألمر جلرة دخرى  حجز وي 

الز الحلل واالسجمرار والج دد   مل دو لألوألل الملضية الواردة وي األمتلل الألمية وظلئف  تترة 
ججألق  للمأللي الجي ججضملهل  ومو دبري،ل: الحر ة  وااللج،لل  والجرتتر  والسراة  والجبدل  

والذي   وال،لق   مل دلهل جلأب دورا   لريا  وي ح لية المت  والحتوية  والخوف  والوصف المجحرك 
 الملضي الللقص ) لو(. ي تر ويه اسجأملل ال أ 

 ذلك األمر  لللس ة لل أ  المضلرع و،د ي جي وي  أض األحيلو  صيرة المضلرع ويحم    
المت  )لو  وي وقد و دلل ذلك الد اقجراله  حرف الشرط وال ير والل ي وغتر،ل   مل  مألي الملضي

جر ض ر ض الوحوش  غتر ريقك مل بجحوش(   ذلك تدل المضلرع الز اليمو المسج،ب  إذا 
دالة الز و دن قرفلة ل ظية دو مألوية جدل الز ذلك مت : المضلرع المسبوق  لألحرف ال

 لسوف  والمضلرع المسبوق  للظروف الدالة الز المسج،ب   مت : غدا  ويماالسج، لل  مت  الستو و 
.  . أد  والمضلرع المجضمو مألز الشرط دو الالب دو االسج هلر  مت : ادرس جل ع  مجز ج جي.

و   ،ذه الصيغ قد  للن وي األمتلل   مل دو ال أ  المضلرع المذ ور وي األمتلل  لل يحم  
  وظلئف مألوية ادتدة  مت : الحر ة  والحتوية  وا جسلب الحيلة للحدث  ودوار حللة صلحب ال أ 

 والجوضيع  والشرح  والوصف.

ه الداللة الز الالب ال لير الز و ه االسجأالل مو األالز ويدمل وأ  األمر ولألص  
إلز األدلز  وقد جخرج صيغ األمر او المألز األصلي إلز مألو دخرى  الغية ج هر مو سيلق 

ورودا وي األمتلل  و،د  ال الر  مت : الدالل  دو االلجملس  دو اإلرشلد  و،ذه المأللي ،ي األ تر
  للن صيغ األمر وي دغلبهل لللصع واإلرشلد   ،ول المت : )ا أد او الشر وغلي له(.
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األيملو   لوااهل )الملضي والمضلرع واألمر(   لحث مو خالل ،ذا الجحلت  دو صيغترى ال  
ضي مو ه إلز الملالجلوع وي اليمو له ج تتره الداللي  وللمت  وي اليمو  ردن   ترة وجلوع  و،ذاو 

شخص وقا مله الحدث الذي قت  المت  وي سيلقه   ،ول المت  )د ن مو البرفة  ودخذن األولوية/ 
احجل وا التهودي  قلل التور اتدي(  دمل المت  وي اليمو المسجمر )ال أ  المضلرع(  وهو مو ه 

ة/ بتول ا الللر سر اليبديإلز شخص شرع وي الحدث ولم ل تلجه مله   ،ول المت : )بتو   الهدية و  
وبيصيع: حرف،ة(  ودمل المت  وي اليمو المسج،ب   وهو دمر دو لهي لشخص تجوقا مله خالف 
ذلك  ويضرب لللصع واإلرشلد وي غلل ه ال الز و ه االسجأالل   ،ول المت : )خلي الأس  

 ب راره  لجت ه دسألره(.

 الفلعل -

  37  38  28  21  07  3  3 لل ال لا  مجلوال مل بتو اسر ظل،ر  مل وي األمتلة: )   
  31  23  22  08  7  8  7  3  8 مل األمتلة: ) مجص   لري (  وضمتر37  38  33
   03  08  03  03  02  00  8  2سججرا  مل وي األمتلة: )(  و ُتر اسجخدامه ووروده م37
07  20  23  23  27  28  27  31  30  32  33  33  38  33  37  30  32  33  
( ووي ،ذا ح لظ الز ابيأة المت  الجي ج،جضي االخجصلر 83  88  82  80  81  33  38

 .(0)واإلت لي

ال لا  وي جرجت ه االاجيلدي  لل  أد ال أ  وي مأظر الشوا،د  وج،در اليه الم أول وي قل ة 
(  وج ختر ال لا  ،لل تو  ه اللظلر الجر تبي 37  32  31  37  38مو الشوا،د  مل وي األمتلة )

  وبللل  الز ذلك ترى ال لحث دو األمتلل (2)للشوا،د؛ حتث  لل الم أول ضمترا مجصال  لل أ 
الألمية مو حتث الجر تب مواوق للرة الأربية ال صيحة ول،وااد اللحو المأرووة  وفر ا الخل  

وقد  تهل تخجل وو وي در لجهر وج  تر،ر  و،د جصدر او ح ير الق  الجر تبي وي  أضهل  وو قلئل
 جصدر او س يه  ل، .

 

 

 

                                                           

 ومل  أد،ل. 0/278ه(: 820( ُتلظر: ص ع األاشز وي صللاة االلشل  ال،ل،شلدي )ن:0)
 .0/033ه(: 700( ُتلظر: ،ما الهواما  الستواي )ن:2)
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 الانلصر التوسياية على الجملة الفالية: -

إمل سل ،ة دو الح،ة  وللأللصر السل ،ة  -سلف ذ ره مل –ر الجوسيأية وي ال ملة الأللص
  جيي  دوان الل ي واالسج هلر واالسج، لل  والالح،ة  للم أوالن والجوا ا والحلل وش ه ال ملة  وويمل 

 ج صت  لذلك.

 الانلصر السلبقة:

 النفي -

وهي ُجرشع الحدث ليمو مأتو  ولهل دتر  -وال سيمل الللوية ملهل–إو داللة األدوان اليملية 
دد يملتجه  ولقجراو دداة الل ي  لل أ  ُيح  مهٌر وي جحدتد الداللة اليملية لألوألل ضمو السيلق اللروي 

وممل ال تخ ز دو اليمو دحد د،ر دالمجتو وي ،ي   ال أ  إلز  للب الحدث الذي ت ري وفل سط 
 ويه.

ول د  التللية  لر ترد مو ددوان الل ي سوى )ممل  ال  لمل( وقد  للن األولز بلس ة د تر مو
(  ومو ذلك 83: 38دو )مل( دخلن الز وأ  ملض وداللجهل الل ي اإلخ لري  مل وي األمتلة )

قول المت : )مل  لسهل حدا مو تمهل إال دمهل( ووي ذلك جواوق ما اللظلر الجر تبي الأربي  ودخلن 
ك مخلل ة وليس وي ذلالز وأ  مضلرع وداللجهل مجلواة مل بتو الل ي اإلخ لري واإلت لن الم  د  

لللظلر الجر تبي الأربي  والل ي الالبي )اللهي( وله غرض اللصع واإلرشلد  مل وي قول المت : 
 )مل ججرك السلقية وجلحق ال حر(.

( 1)روهو مو دقدر حروف الل ي وي الأربية  وي جرض برا شجراس  دمل حرف الل ي )ال(

Bergstraller  وقد (2)وداللجهل الل ي الصرفع الحلد وال،لاا و ود،ل وي اللرة السلمية  األر  
ت لن إلز الل ي  مل وي قول المت : )ال  دتد ة الز األسملل وحولن مألله مو اإلدخلن ال الللوي

                                                           

ر ة الد جوراه مو  لمأة ر  وللل د0883ر(: مسجشرق دلمللي مشهور  ولد وي الر 0733برا شجراسر )ن:  0))
ر  وي  لمألن: لتبيج  وبرسالو  و،تدلبرج  واسج،ر  ه المالف دختر ا وي متولخ سلة 0700لتبيج سلة ر  حلض 

ا ل لية اآلداب بهل سلة 0723 ر داجه  لية اآلداب 0727/0731ر. ووي الألر الدراسي 0728ر  والجخب امتد 
وي اللحو الم،لرو  ألواو: "الجاور اللحوي للرة الأربية"  وقد ا أن  لل لمأة المصرفة ال،ديمة؛ إلل،لل محلضران 

مدخل إلى علم اللغة ومنلهج البحث ر  وُالي  للله لن الأربية وله دراسلن  تترة حولهل. 0731وي مصر سلة
 .088ر:0777-ه0307  3  رمضلو ابد الجواب  م ج ة الخلل ي  لل،ل،رة  طاللغوي 

 .038 ( ُتلظر: الجاور اللحوي:0)
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ال ج،تده وهل الز ال أ  المضلرع لل   لوااهل المخجل ة  وألد دخولورال الشمس(  ودخلن الز األوأ
و  لو اللحوفوو  ش: " ومو ذلك قول ابو يأي  تروو دلهل جخلصه لالسج، لل بيمو الز األر ع  واي

  ولحو ذلك مل  لل مو األمتلل )ال (0)دمل )ال( وحرف للٍف ديضل موضوع لل ي ال أ  المسج،ب "
جو   إال والن  والو  وال جشرب إال والن ااشلو  وال جللر إال والن لأسلو(  وتجمت  دسلوب 

ال جللر( و،ي دوألٌل مضلراة دلن الز يمو الج لر  م،جرلة  الل ي وي قوللل )ال جو    ال جشرب 
للللحية إذ جرج ط  ش   )مل(     للمألز المسج،بلي )الم،لر(  و،ذا ُيأد مو دسلسيلن دسللتب اللرة

اليملية  وتخجص    دسلوب بجوضيع األحداث الجي جمن  دو الجي لر ججر  وال تو د وي ذلك مخلل ة 
 ل،وااد اللرة الأربية.

( اتلجتو 22)لمل( و،ل مل ُجذ ر وي األمتلل  و،د بلغ ادد ذ ر،ل وي األمتلل ) الشرطدمل دداة 
واشرفو مرة  ووي ذ ر،ل  للن م،جرلة  شرط   ،وللل: )لم ل اخج   حط اليفن وي الس ( وهذا المت  

ت ة للخل  جُيضرب وي المضارب ا،ليل   وي أ  دشيلل ال ُي،در التهل الأ،الل  ووضا اليفن  للس  ل
الأ،لي الذي ُدصتب  ه   ذلك و،د اخجص دخولهل الز ال أ  المضلرع  ول جه وقلبجه ملضيل  ،ول 
ر بتدشر(  و،ذا األمر مواوق لللظلر الجر تبي المأروف  غتر دو مل ،و مخللف  المت : )لم ل يأش 

صيصة ولأ  ذلك يأود إلز خ  لللظلر الجر تبي الأربي دخول حرف الشتو الز  خر ال أ  المل ي
ي و،ذا اإللحلق لر ترد و  )مل حداش بي ت    صلاه( :مو  خصلئص الله ة الألمية  مل وي المت 

 دمل  لقي ددوان الل ي ولر ل د لهل ذ ر وي األمتلل.  (2)اللظلر الجر تبي الأربي المل ي

 االستفهلم -

لحث وظي ة الم أول  ل و ال  نشرل   وقدالشوا،د االسج هلمية دداة االسج هلر ويُذ رن 
،ي لشوا،د اودداة االسج هلر وي ددر هل وي الأللصر السل ،ة؛ أللهل مو األدوان الجي لهل الصدارة  

  و،ي وصلرن )إيش( (3)دداة و،ي مر  ة مو  لمجتو )دي  شيل(  تر حدث لهل اخجيال،ي و   )إيش(
رى ،ي )ليش( و،ي مر  ة مو  لمجتو   ودداة االسج هلر األخمو خصلئص االسج هلر وي الألمية

                                                           

 .8/33( شرح الم ص : 0)
( مو الله لن الأربية األق  وصمممممملحة او قرفش له ة ربيأة؛  للن جضممممممتف حرف الشممممممتو إلز  لف ضمممممممتر 2)

  ابو الخصرررررررررلئصالم لث  وج،ول: إل  ِّش وردتج ِّش. و،ذه الظل،رة جسمممممممممممممممز بمممممممممممممممممممممممممممم) شمممممممممممممم ة ربيأة(. ُتلظر: 
 .2/00الأربي بترون  ه(  جح،تق: محمد الي الل لر  دار ال جلب 372 لي)ن:

( االخجيال ،و اللحن  و،و صمممممممممميلغة  لمة  دتدة مو  لمجتو دو د تر؛ وجأبر او مألز ال لمجتو دو ال لملن  3)
  ابد الوارث مبروك سممممأتد  دار الوولل األزمة المخرج -اللسرررلن الاربّي الهويةما ولئدة االخجصمممملر. ُتلظر: 

 .81ر:0777الملصورة  مصر   -للا لاة واللشر والجويفا
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)ألي  شيل( تر ديضل حدث لهل اخجيال وصلرن )ليش( و،ي مو خصلئص االسج هلر ديضل   ،ول 
المت : )ليش الشدة يل رسول الله؟  ليش حلم  السلر  للأرض؟( وقد وردن وي تمللية مواضا وي 

  جلب األمتلل  وليس وي ذلك مخلل ة لللظلر اللروي وي الأربية.

 االستقبل   -

دداة االسج، لل المسجأملة وي الألمية مو خالل الشوا،د المذ ورة وي  جلب األمتلل الألمية 
له مال لساتلية ،ي حرف ال لل ملحوقل  لل أ  المضلرع  مل وي الشل،د )بتريق(؛ دي ستريق  و 

و م ر ترد وي األمتلل دي    ول يلدو سوف ت  له تومه يلست  :دي  قولهر؛ راح ت يل تومه
الشوا،د الجي جدل الز االسج، لل  لللظلر اللروي المأروف )الستو  وسوف( و،ذا مخللف ل،وااد 

 لإلت لي الذي ،و سمة دسلسية وي المت . - مل ترى ال لحث–اللرة  وقد تر ا ذلك 

لل وش ه والمأاوف والحوالم لات    لوااهل  االسجتللل ر الجوسيأية الالح،ة وهي:مدمل الأللص 
 ال ملة.

 االستانلء -

قد  لو   و غتر(و و،ط  و،مل: )إال و لسجتللل وي  جلب لو للي إال دداجددوان االلر ُتذ ر مو 
ي اللرة ي األداة األسلسية وو،و مرة  ت( الحظ الواور و،د بلرن قرا ة ملئة وتمللألداة االسجتللل )إال

إال –  وقد  للن األداجلو   و ذلك جر ذ ر دداة االسجتللل )غتر( وي اشرفو موضأل  يحةال ص
لت تبهل مل تجير إال تجير األر   م  غتر دله جلر مل ي وي الشل،د )وي اسجتللل مل ي )مل...إال( -وغتر

يش غتر  و  إال ر للهل( وللقص مل ي  مل وي المت  )مل ُيصبر الز ال ور إال التور  مل تلوب الح 
 و،و مواوق ل،وااد اللرة.  يحةال ص مو دلملط االسجتللل ويو ال،مل لمط  جميفا تيل ه( 

 المفلعيل -

ز   حل ة إلز الصر جوسيأي السجي لل المأل -مو حتث البلية الجر تبية- أض األوألل 
 و أضهل ال يحجلج إلز ذلك.

قد  لل الم أول  ه وو،ل لللظلر اللروي  أد ال لا  وي دغلب الشوا،د المتلية  و لل بجرجتب 
 ه(  وليس وي ،ذا مخلل ة لللظلر اللحوي الجر تبي   مل ج،در و و ل ال ملة ) وأ + ولا + م أول 
(؛ ألله اسر اسج هلر له حق الصدارة وو،ل لللظلر 88  83  23  22الز ولاله  مل وي الشوا،د )
(؛ 37  38(؛ ألله ضمتر مجص   لل أ   ووي الشل،دتو )23)ل،دشالاللروي الأربي  و ذلك وي 
 ووي ذلك جواوق واللظلر الجر تبي الأربي. ألو ال لا  محصور بم)إال( 
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 الماطوف  -

ب    وليسلو      لر ترد مو حروف الأاف وي الشوا،د إال )الواو(  مل وي الشوا،د ) ذار ح 
ب   أاوف دولد ال ما بتو الم -الواو –ااأر ابلك وا رمه  مل بجأرف متو  حرمه( و،و ،لل (  )س 

وقد  لل الأاف ،لل بجر ت ه ااف وأ  الز وأ    وقد   والمأاوف اليه وي الاألر واإل رار
 لل حرف )يل( وي المت  )إذا جر وا البلن الز خلار،ل  بجج وي يل ا  لل يليم لر( وحرف 
 )اليلل( ،لل ي،لب  حرف الأاف )إم ل(  و ذلك حرف )واال ( وي المت  )احلل  خر الللس وال  

للرة الألمية ي،لب  )در( وي وهو خلص  ل  ( ،و ااف اسر الز اسروللأاف بم)وال    دولهر(
لمل ي،جصر االخ   وليس وي ذلك مخلل ة ل،وااد اللرةيحةال ص جالف مو حتث البلية والجر تب  واي

 .الز الل ظ

 شبه الجملة -

والم،صود  ش ه ال ملة ،و )ال لر والم رور( دو)الظرف(  وقد  للن حروف ال ر 
مو األمتلل إال و  ه حرف  ر  و،ذا   ٌ ي لد ال تخلو متألمتلل  حجز إله   لوااهل المخجل ة وي ا

 يأتدلل إلز ال لئدة مو حروف ال ر و،ي الربط.

وملهل مل جألق  لل أ  وملهل مل جألق  لل لا   وملهل    للن حروف ال ر وي الجر تب مجأل،ة
 مل جأل ق  للخبر  ومو دمتلة ذلك:  هلجألق  للم أول  ه وململ 

 والُهُ و  للأصل.اضرب اللسل  لللسل   -
 االاجراف  للخا  وضتلة. -
 االب الختر ل لرك بجالقي بدارك. -

األص  وي حروف ال ر دلهل جدخ  الز األسملل  وقد الحظ ال لحث مو خالل دراسجه 
دله  ُتر دخول حرف )ال لل( الز األوألل المضلراة  ،ول المت : )األصتلة بجأرف خي للهل/ األصتلة 

دخ  الز حروف ال ر ج وإ :مخلل ة ل،وااد اللرة الجي ج،ول ذا الجر تب ويهمل بيأتبهل  اللهل( و،
تدخ  الز األوألل المضلراة للداللة    و،ذا يظهر دو حرف ال لل إلمل ،و حرٌف يائدٌ األسملل و،ط

 الز االسج، لل.
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 المبحث الالني :الجملة االسمية، وتشمل :

 خبر ( القسم األو : الجملة النواة ) مبتدأ +

 دوال : اللمط االاجيلدي.

 تلليل : اللمط المخللف.

 تللتل : اللمط الللقص.

 القسم الالني: الانلصر التوسياية في الجملة االسمية :

 دوال : ددوان الل ي.

 تلليل : الأاف.

 تللتل : دداة الجلبيه.

 را أل : الجوا ا.

 خلمسل : الظرف.
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 :(0)ج،دترا   ودال ملة االسمية ،ي ال ملة الجي جبدد  لالسر ل ظل  

 ولل ملة االسمية ر للو دسلسيلو ،مل المبجدد والخبر.

 مبتدأ + خبر(القسم األو : الجملة النواة )
 :المبتدأ 

،و االسر الذي لخبر اله  دو االسر المج حد ث اله  وُيأرف المبجدد الز دله اسٌر م رٌد 
  دو مبلي  مل وي الضملئر  ودسملل اإلشلرة  واألسملل الموصولة  ودسملل االسج هلر  ل ظل  مرووع 

 وي جي المبجدد الز دحوال  ،ي:  ودسملل الشرط... 

َملَواِت َواأْلَْراِ ﴿: مت   (2)األص  وي المبجدد دو ي جي مأروة مرووال   -د . (3)﴾اللَُّه ُنوُر السَّ
وقد ي جي ل رة  إذا دل ن الز اموٍر   ،وللل: اللُب إحسلٍو واقٌف. دو إذا ُسبِّق بل ٍي   ،وللل: 

  دل ن الز خصوصمل م جهٌد غلئٌب. دو اسج هلر  مت : ،   رفٌر ُيرتث الملهوف؟. دو 
  .(4)مت : ي،رٌة ص رال ذُبلن. دو ج،در الخبر اليه و لو الخبر ظرول  مت  الدي  جلبٌ 

   وي وو مرووال مت : المارُ -ليس  ملة وال ش ه  ملة  –المبجدد ال ي جي إال  لمة واحدة  -ب
 ج ُصوُمواُ  و د و﴿  وي وو مصدرا  م وال    ،وله جأللز:   دو وي مح  روا مت : دلنِّ  لدةغيفرٌ 
ُترٌ   .(5)﴾ل ُ رُ  خ 

ر وي حلالن... ُر المبجدد وُي، د   وف خ 
 تقديم المبتدأ على الخبر

ُر دحد،مل و و ل   وتج خُر  ر  واألصُ  وي الخبر دو تج خ ر   وقد تج،د  األصُ  وي المبجدد دو ت ج،د 
   ،ي: حلالنٍ   ل   وف ُب ج،دير المبجدد وي خمساآلخُر و و 

مو المبجدد والخبر مأروة دو ل رة صللحة ل ألهل مبجدد وال مبتو للمبجدد    ٌ إذا  لو  .أ
 وال ت وي ج،دير الخبر  دوض  مو امرو .ودوض  مو يفد .مو الخبر  لحو: يفد دخوك

                                                           

 .213ر: 0778ال،ل،رة   -( اللحو المص ز  محمد اتد  م ج ة الش لب0)

 .0/78: دليل السللك إلى ألفية ابن مللك  78  لأبد الله بو صللع ال وياو تاجيل الندى بشر  قطر الندى( 2)
 .38( اللور: 3)
 .0/87ال،ل،رة   - ورليش اللت  -( اللحو الواضع  الي ال لرر ومصا ز دمتو  دار المألرف3)
 .083( ال ،رة: 8)
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 ؛ددوض  مو يف .ودوض  مو امرو .دخوك يفد :أللك لو قدمجه و،لن ؛وي ،ذا ولحوه
 .(0)ل لو الم،در مبجدد 

،در ا  لحو: يفد قلر. و،لر وولاله المل لضمتر المبجدد مسججر  راوأ   إذا  لو الخبر وأال   .ب
ا  د م خر  مبجد (يفد)،لل: قلر يفد. الز دو ي وو وال يُ  خبر او يفد  وال ت وي الج،دير 

ب     ل،لر  وال ي وو مو  لب المبجدد والخبرولاال   (يفد)ل  ب  ي وو ا م،دم  وال أ  خبر  
 (.2)مو  لب ال أ  وال لا 

 .(3)ا بإل مل  لحو: إلمل يفد قلئر  دو بإال  لحو: مل يفد إال قلئرإذا  لو الخبر محصور   .ج
 .(3)لحو: ليفد قلئر  المبجدد قد دخلن اليه الر االبجدال إذا  لو خبر .د
دد ا. ومو مبجلي مل د   وُ إذا  لو المبجدد له صدر ال الر   سملل االسج هلر  لحو: م   .ه

 .(8)ولي خبر ومل دا حلل
 :وي وُو مرووال  ل ظل  دو ج،دترا  و،و مل ُتجم ِّر ما المبجدد مألز ال ملة   الخبر. 

 :(6)ولنقسم الخبر إلى االاة أنواع 
 .(7)الترفل ل ٌر  يفٌد م جهدٌ  م رد: و،و مل ليس  ملة وال ش ه  ملة  لحو: -0

                                                           

  0/320النحو الوافي:  003:البالغة الاربية أسرررسرررهل وعلومهل وفنونهل  0/227:شرررر  ابن عقيل( ُتلظر: 0)
 .0/010:دليل السللك  2/233ه(:0333)ن:جلمع الدروس الاربية، الغالييني 

جلمع الدروس الاربية،   003:نهلالبالغة الاربية أسرررررررررسرررررررررهل وعلومهل وفنو   233/ 0:ابن عقيل( ُتلظر: 2)
 .0/010:دليل السللك  2/233ه(:0333)ن:الغالييني 

  0/323: النحو الوافي  003:البالغة الاربية أسرسهل وعلومهل وفنونهل  0/238: شرر  ابن عقيل( ُتلظر: 3)
 .0/012: دليل السللك  2/237ه(:0333)ن:جلمع الدروس الاربية، الغالييني 

  0/323:النحو الوافي  003:البالغة الاربية أسررسررهل وعلومهل وفنونهل  0/233: ابن عقيلشررر  ( ُتلظر: 3)
 .2/233: ه(0333)ن: جلمع الدروس الاربية، الغالييني 

جلمع   0/323:النحو الوافي  003:البالغة الاربية أسررسررهل وعلومهل وفنونهل  0/238: ابن عقيل( ُتلظر: 8)
 .0/012:دليل السللك إلى ألفية ابن مللك  2/233: ه(0333)ن: الدروس الاربية، الغالييني 

 .0/73( جأ ت  اللدى  شرح قار اللدى: 3)
 ( ل ر: خبر المبجدد مرووع واالمة روأه الضمة  م جهد: خبر المبجدد مرووع واالمة روأه الضمة.7)
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 :قد ي وو الخبر  ملة اسمية دو وألية  وج،ولو  ملة: و،ي مل ج ل ن مو مسلد ومسلد إليه   -2
 .(1)الشمُس لور،ل سلاٌا  ويفٌد ي،رد ال،ر و

ش ه  ملة ظروية   ،وللل: ال جلب الدي. وش ه  ملة  لر وجل،سر إلز قسمتو: ش ه  ملة:  -3
 .(2)وم رور   ،وللل: الر   وي البتن

 هي: حلالت نظر إلى تقديمه وتأخيره إلى االثولنقسم الخبر بلل

: وت وي ج،دير المبجدد الز الخبر دو ج،دير الخبر الز المبجدد (3)ت وي ويه الج،دير والج ختر -0
: ال،دُس  متلٌة  دو  متلٌة ال،دس حس مل ي،جضي المألز؛ ج أل    .لذلك  الج،ديرِّ والج خترِّ  لحو 

ة : تج،در الخبر الز المبجدد و و ل  وي حلالنٍ  (3)و وب ج،دير الخبر -2    ،ي : اد 
   لحو: مجز الخالص؟(8)إذا  لو الخبر مو األل لظ الجي لهل حق الصدارة وي ال ملة -د

 و : إلمل ولرٌس الجرة.  لح(3)إذا  لو  الخبر محصورا  وي المبجدد -ب
   لحو: للمردة دور،ل وي الم جما.(7)يأود الز  أض الخبر إذا  لو وي المبجدد ضمترٌ   -ن
  لحو: (8)إذا  لو الخبر ش ه  ملة  والمبجدد ل رة غتر  موصووٍة بوصٍف دو بإضلوةٍ  -ث

 الز الم جب قلٌر.و   الدك  جلبو   ُقرب المدرسةِّ مس دٌ 

                                                           

رووع واالمة روأه الضممممممممة ( * الشممممممممس: مبجدد دول مرووع واالمة روأه الضممممممممة الظل،رة. لور،ل: مبجدد تلٍو م0)
الظل،رة  و)،ل( ضمممممتر مجصمممم  مبلي الز السمممم وو وي مح   ر. سمممملاا: خبر المبجدد التللي مرووع واالمة 

 روأه الضمة الظل،رة. وال ملة مو المبجدد التللي وخبره وي مح  روا خبر المبجدد األول.
 .يفد: مبجدد مرووع واالمة روأه الضمة الظل،رة 

 رووع واالمة روأه الضمة الظل،رة. وال لا  ضمتر مسججر  وايا ج،دتره ،و.ي،رد: وأ  مضلرع م
 وال ملة مو ال أ  وال لا  وي مح  روا خبر المبجدد.

 (   مهور الل لة ي،سموو الخبر إلز قسمتو: خبر م رد  و خر  ملة  دمل ش ه ال ملة؛ ومجألق بخبر.2)
  اليمخشممممممممممري المفصررررررل في صررررررناة ا عراب  0/232: ابن عقيل  0/387ه(: 700  )ن:همع الهوامع( 3)

 .0/3ه(: 838)ن:
ماجم القواعرررد   0/013: دليرررل السرررررررررررللرررك  3/87: ه(0333)ن: جرررلمع الررردروس الاربيرررة، الغالييني (3)

 .7/8:الاربية
 .0/327النحو الوافي:  0/233:ابن عقيل( 8)
 .0/328:النحو الوافي  0/233:ابن عقيل( 3)
 .0/327:النحو الوافي  0/231: ابن عقيل( 7)
 .0/327:النحو الوافي  0/277ه(:372ابو  ل ي  )ن: الخصلئص،   0/231: ابن عقيل( ُتلظر: 8)
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 (مل): ت ب ج ختر الخبر  إذا  لو  ملة وألية ملضوية والمبجدد (0)و وب ج ختر الخبر  -3
ر  !(2)الجأ بية؛ لحو: مل دقدر الله دو ُتُدلِّز  المج لادتو وقد  لو وي ذلك بيلو وي  لب ج،د 

 المبجدد الز الخبر و و ل .

 (3)حذف المبتدأ والخبر جوازًا 

  و ي،لل:  تف يفد؟ وج،ول: صحيع. دي: ،و صحيع. و ذلك األمر   ت وي حذف المبجدد
؟ والسبب وي الحذف وي المتللتو ،و دحمدُ  :وي الخبر لحو ُو دبوك    إذا  لو  وا ل  لمو يُس ُل: م 

 .(3)و ود قرفلة دال ة الز المحذوف

 وجوب حذف الخبر

   ،ي: وقد ُيحذف الخبر وجوبًل في حلالت

ُمُرك  ﴿: قوله جأللز وي ال،سر  لحو لح  صرف لإذا وقا المبجدد لص   .أ جِّهِّرُ   ِّيل   إِّل ُهرُ  ل أ  ُ ر   س 
الج،دتر: لأمرك قسمي  وأمرك مبجدد  وقسمي خبره  وال ت وي الجصرفع   (8)﴾ي ُأم ُهوو  

 .(3) ه
لوال يفد    و ذلك:(7)﴾الل هِّ  م ِّو    ِّج لبٌ  ل ُوال  ﴿ :قوله جأللز دو ي وو خبرا  لمبجدد  أد لوال  لحو .ب

 . (8)ألجتجك. والج،دتر: لوال يفد مو ود ألجتجك
 :قولهو   مبجدد  و  ؛دو ي،ا  أد المبجدد واو ،ي لص وي المأية  لحو:    ر   وضيأجه .ج

وُ،د ر  ؛وضيأجه م،جرللوو وضيأجه مأاوف الز     والخبر محذوف  والج،دتر    ر   
 .(7)الخبر  أد واو المأية

                                                           

( شمممرح دل ية ابو مللك ألبي ابد الله  دحمد بو امر بو مسممملاد الحليمي  و،ي ا لرة او دروس صممموجية قلر 0)
 .30/3بج رفرهل موقا الشتخ الحليمي الدرس :

 .0/323ه(: 0378الواوي  ا لس حسو )ن:( اللحو 2)
 .0/3ه(: 838(  الم ص  وي صلأة اإلاراب  اليمخشري )ن:3)
 .0/233( ابو ا،ت :3)
 . 72الح ر: ( 8)
 .0/282: ابن عقيل( 3)
 .38( األل لل: 7)
 .0/017: دليل السللك  0/238: ابن عقيل( 8)
 .0/283: ابن عقيل( 7)
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؛ ويحذف او أده حلل سدن مسد الخبر و،ي ال جصلع دو ج وو خبر  ا دو ي وو المبجدد مصدر   .د
لأبد وضربي مبجدد  وا ؛لالخبر و و ل؛ لسد الحلل مسده  وذلك لحو: ضربي الأبد مستئ  

د ل والج،دتر ضربي الأبحلل سدن مسد الخبر  والخبر محذوف و و    :لمأمول له  ومستئ  
 .(0)لإذ  لو مستئ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .0/283( ابو ا،ت : 0)
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 :ةالالني: الانلصر التوسياية في الجملة االسميالقسم 

 دوال : ددوان الل ي

 تلليل : الأاف

 تللتل : دداة الجلبيه

 را أل : الجوا ا

 خلمسل : الظرف
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 لصر التوسياية في الجملة االسميةالقسم الالني: الان
 أواًل: أدوات النفي

واإلل لر  و،و ل ي صرفع  وفجر   دوان ،ي: مل  الل ي ،و ضد اإلت لن وفراد  ه الل،ض 
إُو  ل ُر  ل م ل  ل ُو  الر ال حود  ليس  الن  ال الللوية لل لس  غتر
  وقد سبق دراسة الل ي (0)

 .(2) للج صت 

 النيًل: الاطف:

  وحرووه ،ي: الواو  ال لل  (3)،و جل ا تجوسط بتل ه وبتو مجبواه حرف مو حروف الأاف
إم ل  در  ل و  ال  ب   حجزتر   دو  

(3). 

 (8)اللاًل: أداة التنبيه

  هلز مل جحدته  إمألز ،ذه الحروف جلبيه المخلاب و   (،ل ودال ودمل) :دحرفو،ي تالتة 
و لن جل ه   دو الج ه اليه ملال،ل .الظر اليه ملال،ل  وللج،دتر .،ذا ابد الله ملال،ل :وإذا قلن

 المخلاب لأبد الله حلل الاالقه وقلل اللل رة:

 (.6)دِ لَ البَ  يْ فِ  لهَ تَ  دْ هل قَ لحبَ َص  فإنَّ   ْت اَ فَ نَ  نْ كُ تَ  مْ لَ  إنْ  ةُ رَ ذْ تل عُ  هل إنَّ 

 .و دخ  ،ل الجي للجلبيه الز إو

 لو،  ذال دلل و،  و،ذه  ،ذا : ،ولك  شلرة والضملئرالز دسملل اإل (،ل)ود تر مل جدخ  
لمل  تر الجلبيه وي ،ذه األسملل المبهمة  ومل دش ه ذلك  و،ل ،ي ذه  دلن ذا الل س  لجحرفك ؛واي

                                                           

الطراز ألسرار   2/287:ه(684المال السلئر، ابن األاير )ت:. 0/318:ه(583الزمخشري )ت: المفصل،( 0)
  د. محسمممو الي ااية  األسررلليب النحوية. 2/027 ه(:479البالغة وعلوم حقلئق ا عجلز، الالوي )ت:

 .088شلرع الملك حستو: -األردو -  دار الملل،ج لللشر والجويفا  املو0ط:
 .32الل ي  للج صت  وي بداية ،ذه الدراسة وي  لب األدوان  ُتلظر: ( سبق دراسة 2)
( يأاف االسممممر الز االسممممر  لحو:  لل يفٌد والٌي  وال أ  الز ال أ   لحو: يفد حمد الله واسممممجر ره  وال ملة 3)

 الز ال ملة  لحو: يفد دخالقه حسلة  والمه غيفر.
 .80اسة وي  لب األدوان  ُتلظر: ص( سبق دراسة الأاف  للج صت  وي بداية ،ذه الدر 3)
 .232/ 3ه( : 0313( إاراب ال،ر و وبيلله  درويش )ن:8)
 البتن مو ال حر ال سيط.( 3)
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ودال  دمل للحلل :دو  وال رق بتو دال ودمل  إذ لر ج و االمة جأرفف وي ل ظه  الز الب  أتله
 ول الهذلي:و مل ق  جرفد دله الق  الز الح،ي،ة ال الز الم لي .و يفدا الق إدمل  :وج،ول .لالسج، لل

 أملت وأحيل والذي أمره األمر  أمل والذي أبكى وأضحك والذي

    له تل ه المخلاب الز اسجملع قسمه وجح،تق الم،سر اليه  و دخ  دمل الز حرف ال،سر
 .در والله :وي،ولوو   دمل مووقد يحذووو األلف 

 راباًل: التوابع

لب اله ري لر ج و الجوا ا قد ُ مِّأن وي  الدمل وضا ستبويه  جل ه وي ال،رو التللي 
لحوي واحد  وقد اب ر ستبويه الهل  ،وله: ،ذا  لب م ري اللأن الز الملأون  والشرفك الز 

 .(0)الشرفك  والبدل الز المبدل مله  ومل ش ه ذلك

،و دول مو اسجأم  ل ظة جل ا  ه(303)ن: سراجالوالمجج ا لمصالع الجوا ا ت د دو ابو 
الصاالحي اللحوي  ودله دول مو ابجدع ،ذا الج،سير وي قوله: "،ذه جوا ا األسملل وي  مألل،ل ا
 .(2)إارابهل"

وهو دول مو ار وه  مألل،ل اللحوي وي قوله: "الجوا ا ،ي ال لرفة  ه(383)ن: دمل الرمللي
 .(3)الز إاراب األول"

هل اإلاراب إال "،ي األسملل الجي ال ي :الجوا ا  ،وله ه(838)ن: وقد ذ ر اليمخشري  مس 
وا يحجريوو بيفلدة قتود للجأرفف لر ي و حد  الجل ا د  وُيالحظ دو اللحلة بد(3)الز سبت  الج ا لرتر،ل"

  لمأل  مللأل .

ل وي اإلاراب  ه(333)ن: وقد ار وه ابو يأيش  ،وله: "الجوا ا ،ي التوالي المسلوية لألو 
حل  (8) مشلر جهل له وي الأوام " ذلك: ومألز قوللل تواو دي ال روع وي اسجح،لق   وقلل موض 

ل  للججمة له ل مل ،ي مو لواير األو   .(3)اإلاراب  ألل هل لر ج و الم،صودة  واي

                                                           

 .0/320ه(: 081( ال جلب  ستبويه )ن:0)
 .2/07: ه(303)ن: ( األصول وي اللحو  ابو السراج2)
 .37ه(: 383( الحدود ضمو رسلئ  وي اللحو واللرة  الرمللي )ن: 3)
 .001ه(: 838( الم ص   اليمخشري )ن:3)
 .2/208ه(: 333( شرح الم ص   ابو يأيش )ن:8)
 .2/208( ُتلظر: السلبق: 3)
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وي شرحه األل ية وي جأرفف الجل ا: "،و المشلرك لمل قبله  ه(383)ن: وقلل ابو الللظر
 .(0)وي إارا ه الحلص  والمج دد"

وي جأرف ه للجوا ا  وجل،سر الجوا ا إلز  ه(333)ن: يأيش وفذ،ب ال لحث إلز مل قلله ابو
 .دربأة دقسلر  ،ي: اللأن والجو تد والبدل والأاف

 :النات -1

  دم ل ابو (2): "االسر الدال الز  أض دحوال الذان"ه(838)ن: و،و الد اليمخشري 
ذ ر مألز  ب يأيش و،د ار وه  ،وله: "والص ة ل ظ تج ا الموصوف وي إارا ه جحلية وجخصيصل  له

  لحو: قلر يفد ال لض   و لل يفد األسد  و لمة )ال لض ( (3)وي الموصوف دو وي شيٍل مو سب ه"
 .(4)،ي لأن ليفد

 

 

                                                           

ه(  جح،تق: محمد  لس  اتوو 383ه(  ابو الللظر دبو ابد الله بدر الدتو)ن:372( شرح دل ية ابو مللك)ن:0)
 .088ه: 0321 -ر2111 السود  دار ال جب الألمية 

 .003: ه( 838)ن:اليمخشري  ( الم ص  2)
 .2/232ه(: 333( شرح الم ص   ابو يأيش )ن:3)
( يشمممجرط وي  ملة الصممم ة دو ي وو الموصممموف بهل ل رة وي الل ظ والمألز  مل وي المتلل:  لل ر ٌ  تر ض  3)

. ةور   ل رة وي الل ظ والمألز  إذ ال ججص  له )دل( ال لسية  ولر تلحق  ه مل تخصصه ص ة  لو دو إضلو
و  لو مأروة وي الل ظ  دمل إُو  لو ل رة وي المألز دوو الل ظ و،و االسمر المأر ف بممممممممممممممم )دل( ال لسممية؛ وهو واي
ل رة وي المألز لحو: )ول،د دمر  الز اللئير يسمممممممبلي...( و ملة يسمممممممبلي: يصمممممممع إارابهل وي مح   ر صممممممم ة 

 لجأرف ه.)اللئير(؛ ألله ل رة وي المألز  ويصع إارابهل حلال  مو )اللئير( 
ويشمممجرط وتهل دو ج وو ال ملة خبرفة ال إلشممملئية  ودو جشمممجم  ال ملة الز ضممممتٍر ترباهل  للموصممموف  و ي:  -0

 لل ر   تر ض   ملة )تر ض( وي مح  روا صممم ة )ر  (  ووتهل ضممممتر ترباهل  للموصممموف و،و ال لا  
-3/313ه(: 730  ابو ،شممملر )ن:أوضرررح المسرررللكالمسمممججر  وايا  وي ال أ  )تر ض( وج،دتره ،و. ُتلظر: 

ر: 2100لبللو   -بترون -  محمد اال مواد  دار ال  ر المألصممممممممممممممرالميسرررررررررر في قواعرد ا عراب. 301
لبللو   -  د. محممد اال مواد  دار ال  ر المألصممممممممممممممر بترونالميسرررررررررر في التطبيق النحوي . 272-273

 .08ر: 0777
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 التوكيد: -1

ك  ه(373)ن: ار وه ابو اص ور   له: "ل ظ تراد  ه جم تو المألز وي الل س  دو إيالة الش 
سليملو اليملي   له "جح،تق المألز وي الل س   وار وه الي بو (0)او الحدتث  دو المحد ث اله"

ُر دمر المجبوع   ه(333)ن:   دم ل ابو الحل ب(2)بإالدة ل ظ دو مألز" و،د ار وه  ،وله: "جل ا ُي،ر ِّ
    لحو: الدرس الدرس يل محمد  و لمة الدرس التللية ،ي جو تد لألولز(3(وي اللس ة دو الشمول"

 و،ذا مو الجوا ا الجي جج ا مل قبلهل وي اإلاراب.

 البد : -8

 ،وله: "،ذا  لب مو ال أ  يسجأم  وي االسر  تر  تبدل م لو ذلك  ه(081)ن: اروه ستبويه
ل  وذلك    وقلل المبر ِّد(3)قولك: ردتن قومك د تر،ر" لحو االسر اسر  خر  ويأم  ويه  مل وي األو 

  تر (8)ام  وي الذي قبله قد صلر يأم  ويه   و ُور غ له" : "قت  بدل؛ ألو  الذيه(288)ن:
يسجارد  أد ،ذا الجأرفف  وي،ول: "االر دو  البدل وي  ميا الأربية يح   مح   المبدل مله  وذلك 

 .(3)قولك: مررُن بر ٍ  يفد  و  خيك دبي ابد الله. و  ل ك  قلن: مررُن بيفٍد  ومررُن   بي ابد الله"

 عطف النسق: -7

ط بتله وبتو مجبواه ه(333)ن: ابو الحل بقلل  : ،و "جل ا م،صود  لللس ة ما مجبواه  تجوس 
و،لل: إله " حمُ  االسر الز االسر  دو  ه(337)ن:   دمل ابو اص ور(7)دحد الحروف الأشرة"

  الز حتو اخجصر ابو (8)ال أ  الز ال أ   دو ال ملة الز ال ملة   شرط جوسط حرف بتلهمل"

                                                           

 .230ه(: 337( الم، رب  ابو اص ور )ن:0)
 .2/8المش    ال،يسي: (  شف 2)
ه(  جح،تق: موسمممممممممممز الألتلي  333( شمممممممممممرح الواوية لظر ال لوية  ألبي امرو اتملو بو الحل ب اللحوي )ن:3)

 .233ر: 0781 -ه0311ما أة اآلداب وي الل ف األشرف  
 .0/081ه(: 081( ال جلب  ستبويه )ن:3)
 .3/278ه(: 288( الم،جضب  المبرد )ن:8)
 .3/200( السلبق: 3)
 .2/238( ال لوية وي اللحو مجو شرح الرضي الز ال لوية: 7)
 .280( الم،رب: 8)
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  لحو قلر يفد وامرو (0)ااف اللسق  و،لل:   له "الم أول جل أل    حد حرووه" ه(237)ن: مللك
 .(2)،ن دراسة الجوا ا وي ،ذه الدراسةوقد س  –

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .073( الجسهت : 0)
 ومل  أد،ل. 33( ُتلظر ص حة 2)



76 
 

 تطبيق على الجملة االسمية
ملئة  الف ودربأ تالتة( 3373الشوا،د المتلية الجي جمت  بلل،ل الجر تبية  ملة اسمية ) بلرن

متال   وقد حلول ال لحث دو ترصد ،لل لملذج لهل الز دو جراي البلز الجر تبية  ودربأة وس أتو
 واللملذج ،ي:  الجي وردن التهل  ميا دمتلل ال ملة االسمية

 األيلر بتللجلل. .0

  ب الل هلب. .2

  خرة الر فلس  للُ للُس. .3

  خر الدوال ال ي. .3

8. . د   د  ل  او  ِّ

 الأتد ألصحل ه. .3

 ب.األقلرب ا،لر  .7

 اإلب  جشت   ،وة قلوب د،لهل. .8

 ابو  در غول. .7

 ابو  در رقبجه قصترة. .01

 ابو األخن لو ملل  تلتتله للخلل. .00

 ابو الحرار  يل قو اص يل م  لس. .02

الي  وابو حبتبجي راح وخاللي. .03  ابو ادوجي اد ى واد 

 الحر مل بتل ر دصله. .03

ُروادة. .08  ُحصلو اِّ

 حسد وال ضي،ة اتو! .03

 بتو األ،  مل وي ج لتف. .07

 بتو دربا حيالو. .08
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 جحن الجراب وال الد ال الب. .07

 جحن الل  ة قرود ملج ة. .21

 ولد لخلله. .20

 الز  لب الله. .22

 يل بلد ال حل ر  يل قل ة اإللصلف. .23

ج ر لي اتو لجي. .23  يل بتجي يل بتوجلجي  يل ُمس 

 مل  ود إال مو المو ود. .28

 يل صبر دتوب... ع الم جوب. .23

 مو حضو إمه لُحضو دبوه. .27

 ُحص  ملع وذاب. .28

بِّي .27 ُو ص  س   .ح 

 دبرد  مو ليللي  والتو. .31

 د ا  مو غراب لوح. .30

 داهر مو حملر م ة. .32

 داهر درض  ودل س ُقُور. .33

 دغلز مو  ،رة  حل. .33

 امز.اصلة د  .38

 ام لل  ا لل. .33

 اتلهل لبر ة. .37

 وللج ال جأللج. .38

 وش داور إال داور الدتر. .37



78 
 

 وش دل،ز مو قمر جشرفو. .31

 وش حالوة إال  للشلر. .30

ُمرن ولساتو  وال ش لل يفلجهل.لوال حي ل ومتلجهل  ال  .32  اِّ

 .(0)  رة بتذوب التلج  وبتبتو المرج .33

 البلن يل  بر،ل يل قبر،ل. .33

 .ليسلو: س أة حب   وس أة سب   وس أة ُتُدور الد و .38

 ف ارفس.اللي مأهل ولوس  بت تهل دلِّ  .33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
أفرس  ترررحرررترررك  سوف ترى إذا انجلى الغبلرُ   وي،ول الشلار: عند الصبل  َيْحمُد القوم السرى ي،ول الأرب: ( 0)

 أم حررمرررلر
لمرا،لة الخصممممممممر الز دو الح،ي،ة  الجي جخ ز اآلو لسممممممممبب مو األسمممممممم لب؛ سممممممممجظهر قرف ل   ُيضممممممممرب ،ذا المت ؛ 

 وسجرى...
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 التحرليررل
،ذه  أض اللملذج و،للك لظلئر لر لذ ر،ل  و،ي جمت   ميا البلز الجر تبية لل ملة االسمية    

ذا رميلل للألصر األسلسي األول  وي األمتلل الألمية الواردة وي  جلب األمتلل الألمية ال لساتلية  واي
)خ(   للرمي (دالمسلالخبر دو  للرمي )ر( والألصر األسلسي التللي )دو المسلد إليه( )المبجدد 

والألصر الجوسيأي  للرمي )ع ن( والألصر الم،در  للرمي )ع ق( يم و حصر ،ذه البلز الجر تبية 
 وي األلملط اآلجية: 

 ر + خ. .0

 ر + خ + ع ن. .2

 ر + ع ن + خ. .3

 ر + ع ن + خ + ع ن. .3

 ع ن + ر + خ. .8

 ع ن + ر+ خ + ع ن. .3

 ع ن + ر + ع ن + خ. .7

 خ + ر. .8

 خ + ر + ع ن. .7

 خ + ع ن + ر. .01

 ع ن + خ + ر. .00

 ع ن + خ + ر + ع ن. .02

 ع ن + خ + ع ن + ر.  .03

 ع ق )ر( + خ. .03

 ع ق )ر( + خ + ع ن. .08

 ع ق )ر( + ع ق )ع ن( + خ + ع ن. .03
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 ع ن + ع ق )خ( + ر + ع ن. .07

 ع ق )ع ن( + ع ق )خ( + ر + ع ن. .08

 ةمو خالل دراسة ال لحث لألمتلل الألمية ال لساتلية ظهر وي جر تب ال ملة االسمية تمللي
لل مواو،ة لللظلر الجر تبي اللحوي  ومو خالل لص األمت يو   ،ذه الجرا تب ،  جر ت ل لرويل اشر

 يم للل ال شف او اللظلر الجر تبي المأجمد وي ،ذه األمتلل  ولبدد  لل ملة اللواة.

لصراو المسلد  و،مل ا–والخبر  -المسلد إليه-جج وو ال ملة اللواة وي االسمية مو المبجدد 
 تبي للرة ر اللظلر الجما و لهل مجواو،ة  يلو وي ال ملة  وقد جلوان ال ملة االسمية ودلملاهل دسلس
حرف اليلل دداة  للجأرفف بدال مو حتث اسجأملن الألمية (؛ 23  23) تو،د لسجتللل الشل يحةال ص

المسلد (  دمل حرف )يل( الذي يسبق 23  23)ال( ال لسية  وذلك وي المسلد إليه وي الشل،دتو )
( 33  02) وتوهو يحجم  دو ي وو للجأرفف ويحجم  دو ي وو للجلبيه  ودمل حرف )يل( وي الشل،د

بو الحرار  ال،ول: )البلن  بر،ل دو قبر،ل( و)دوله؛ ويم و دو مو وهو للجلبيه وحسب  وال ملة جلمة 
لس ر الأللصر اللواة تلص المت  لل شف دوال او ال ملة ل،ور بج  يك (. ويم و دو يل قو اص يل م  

  أد ذلك. لهل الجوسيأية 

 :الجملة النواة 

ال ملة اللواة  مل ذ رلل جلك ال ملة الجي جحجوي الز الصممممممرفو دسمممممملسممممممتتو لج وفلهل ما إولدة 
مألز بهمل  والصمرا،ل المبجدد )الألصمر األول( والخبر )الألصر التللي(  والمبجدد ،و المسلد إليه 

subject  والخبر ،و المسلدpredicate اآلجي  ويم و دو ل ص  وتهمل ال،ول الز اللحو: 

 :النمط التلم ذو الترتيب االعتيلدي 

(  وقد  لل 38: 37  37: 23  21  03: 3  3  3  2  0يمتم  ،مذا اللمط الشمممممممممممممموا،مد )
(؛ حتث  لل وتهل 32: 37  28  23  21: 07المبجدد مأروة وي    الشمممموا،د مل ادا الشمممموا،د )

: 27  22  03  08  8) وا،دشممممممالمبجدد المأروة مل بتو  وله ضمممممممترا مسممممممججرا  وي ل رة  وجلوع ال
( ومأرول 33  38  03  0) وا،دشالل( وي مممممممم)د(  ومأر ول ب33) ( وضمترا موصوال وي الشل،د33

لز اسمممر ظل،ر ل رة وي الشمممل،د03: 3) الشممموا،د لإلضممملوة إلز ضممممتر وي  : 37  28  21) ( واي
لز اسمممممر ظل،ر مأروة وي  ،ية الشممممموا،د. دمل المبجدد الل رة وهو ل رة موصمممممووة وي  (30  ل،دشممممملاواي
  08) وا،دشممممال( ول رة محضممممة وي 30: 37  28  07) وا،دشممممال( ول رة مسممممبوقة بل ي وي 21)
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( ل د اللظلر الجر تبي وي الألمية مجواو،ل ما اللظلر 20) ووي    الشممممموا،د مل ادا الشمممممل،د (.07
لز دو حق المبجممدد دو ي وو  صممممممممممممممورة امملمممة  حتممث لص اللحوفوو ا ال صمممممممممممممميحممةي للرممة الجر تب
بي وهو مخللف لللظلر الجر ت ( وللمبجدد ويه ل رة غتر م تدة  و للجللي20)   دمل الشممممممممممممممل،د(0)مأروة

  . لل صيحة

واسممممل مأرول  لإلضممملوة وي (  3  2) ل،دتوشمممالل( وي دمل الخبر و،د  لل اسممممل مأر ول بممممممممممممممممم)د
  38  33: 27  28  03  08  02  7  7) وا،دشممممممالواسمممممممل ل رة وي (  38  37) ل،دتوشممممممال

و ملة   (30  31  37  27  28  22  21 :07  8  3  0) الشمممممموا،د   وشممممم ه  ملة وي(33
 مخلل ةوي ذلك ليس و (  03  03  8) (  و ملة وألية وي الشممموا،د02: 01) اسممممية وي الشممموا،د

 ما اللظلر الجر تبي لل صحز.

 :النمط التلم ذو الترتيب المخللف 

  31  27  28  27  28  22  20  21  07  08  07  8يمت  ،ذا اللمط الشمممممممممممممموا،د )
(  و مللن المخملل مة وا  مة  ملللسمممممممممممممم مة لللظلر الجر تبي 31  38  33  38  33  33  32  30

ألو المبجدد ل رة والخبر شمممممممم ه  ملة  ووي  ؛(31  27  28  20: 08) وا،دشممممممممالوي  يحةلل صمممممممم
ألو المبجدد محصممممور  لالسممممجتللل الللقص المل ي  و للن الز سممممبت   ؛(30  37  28) وا،دشممممال

  0) ا،دو الخبر ش ه  ملة  و ذلك وي الشألو المبجدد ل رة موصمووة و  ؛(21) ل،دشمالاالخجيلر وي 
ملة  والمخلل ة الز سممممممممممبت  االخجيلر ألو المبجدد مأروة والخبر شمممممممممم ه   ؛(37  27  22  3  3

 ج دي وظي ة داللية  و،ي الجو تد الز د،مية الصر الخبر. 

 :النمط النلقص 

ل،صمممد  ه ذلك الجر تب اإلسمممللدي الذي حذف ل ظل  دحد الصمممري اإلسمممللد ويه  والمبجدد م،در 
و ال،مل ي،در   (32) وا،دشالوالخبر م،در وي   (38  33: 27  22  07: 08  8) وا،دشالوي 

 شوا،د.المج لر والمخلاب وي    ال وتهل  للضمتر الشخصي )دلن دو ،و( ج أل للمجحدث اله بتو

 

                                                           

 3ه(  ط 303  ابو السممممممممممراج )ن:األصررررررو  في النحو. 3/027ه(: 288  المبرد )ن:المقتضرررررربُتلظر:  0))
 .0/87: 0788بترون 
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 :الانلصر التوسياية 

لة دليل و للجللي وهي جمت  وي بلتجهل الجر تبية  م لشوا،د اقجصرن الز ال ملة اللواة؛ أض ا
( و أضهل اشجملن الز اللصر جوسيأية  و للجللي وهي جمت   ملة 7  3  2  0) وا،دشال مل وي 

  28  22  08  8  3  3) وا،دشالموسأة  وقد  للن الأللصر الجوسيأية  أد ال ملة  مل وي 
وقب  ال ملة  مل (  21  07  03: 7  3  3) وا،دشالوبتو الصري ال ملة  مل وي   (38: 27
تو  أد ال ملة وقبلهل وبتو الصرفهل وي  أض الشوا،د وجأددن مل ب  (30: 37  8) وا،دشالوي 

 (. والأللصر الجوسيأية الجي اشجملن التهل الشوا،د ،ي:38  33  27  03) وا،دشال مل وي 

  03مل   ال(  دمل )مل( ووردن وي الشممممممل،د )اقجصممممممرن ددوان الل ي الز ) أدوات النفي: -
  (30  37  28) وا،دشممالوالج،ض ل تهل بمممممممممممممممم)إال( وي  ( 30: 38  28  07  07  03

ولل ملة وي ،ذه الشممممممممموا،د م  دة اإلت لب مو خالل سممممممممملب السمممممممممملب  وجحولن )مل( إلز 
لز )ال( وي الشل،د(30: 37( وي الشوا،د )وش) (  ودمل )ال( و للن 28  07  03)   واي

مو ددوان الل ي وي  و)مل  ال( للل ي  جو تدا  ( وقد  لل وتهل 38  07  03) وي الشممممموا،د
   دمل ) وش( وهي خلصة  للألمية.ال صيحة

 (.33  23  23  23  02ا،د )و ،ي )يل( ووردن وي الش أداة التنبيه: -

( وغتر،ل  وحروف الأاف الواردة 38  33  07  03  02) وا،دشممال مل وي  الماطوف: -
  دمل )يل...يل( ال صممممممممميحةوي الشممممممممموا،د ،ي )الواو  يل...يل  وال ( والواو حرف مأروف وي 

مممل( وي  ( وهو ي،مملبم  وي   و مذلممك )وال  (0)ال صمممممممممممممميحمةوهو خملص  مللأمملميممة ي،مملبم  )إممل...واي
 )در(  والمأاوف اليه ،و الخبر وي    الشوا،د. ال صيحة

  37  38  33  27  28  02  00  01) ل،دشمممممالو،و إمل اسمممممر م رد  مل وي  النات: -
مل شم ه  ملة  مل وي (38  32  37   33  32  30  31  27  22  21) دالشوا،  واي
 (  والملأون جلوع مو المبجدد للخبر.31  33

                                                           

 .0771  ملتو 33بتو ال صحز والألمية المصرفة  د.شوقي ضتف  م لة م ما اللرة الأربية   ميل  0))
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(  و لو ج،دتر ال،ول: صممللاجلل د ل  او  د  وللمبجدد 8) ورد ،ذا اللمط وي الشممل،د الحل : -
 محذوف والخبر ش ه  ملة  و)د ل ( حلل.

 (. 38) ورد وي الشل،د البرد : -

 غدا(.) ال صيحة( الجي ج،لب  وي   رة( و،و  لمة )33)ل،دشالورد وي  الظرف: -

  22  20  21  07  07  8  3  8  0)و،ي:  ورد وي شممممممممممموا،د  تترة شررررررربه الجملة: -
 ( 27  8  0)   و،و إمل مجألق  رتره  مل وي الشممممممممموا،د(31  37  33: 31  27  28

مل لأن  مل م أول ويه  مل (  31  38  27) وا،دشممممممال مل وي وي  تتر مو الشمممممموا،د واي واي
 (.21: 07)تول،دالشوي 
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دو مصالع ال ملة دار بتو  و د ال لحث (0)لل ملة وي ال ص  األول ةدراسالمو خالل 
دمرفو اتلتو ،مل: اإلسللد وال لئدة الحلصلة مله  واخجلف الألملل وي ذلك بتو  رال تالتة: األول: 
م و حده  لإلسللد وحده  والتللي: م و قصره الز ال لئدة وحد،ل  والتللث: م و  ما بتو االتلتو مأل   

و  للن الز  -ل  مل دسل ل  –ملص ة وي الم،لر األول  والز ،ذا دارن ا لراجهر وي مصل لجهر  واي
 محلولة جحدتد اللس ة بتو ال ملة وال الر.

 قلل الص لو  مل  (2)واإلسللد: ضر إحدى ال لمجتو لألخرى الز و ه ججح،ق مله ال لئدة
وي  لب االبجدال: "،ذا شروع وي األح لر الجر تبية  والجر تب الم تد إمل  ملة  ه(0213)ن:

هل اسر ال أ  ما مروواه  والوصف ما مروواه  المرلي او الخبر  دو وألية  وملهل اسمية  ومل
 .(3)ال ملة اللدائية"

ال ت د حدتتل  واضحل   -وي صلحب دقدر  جلب لحُ - ه(081)ن: والللظر وي  جلب ستبويه
 "او حد ال ملة  ولر يسجخدر ،ذا المصالع إال مرة واحدة وي  لب مل يحجم  الشأر   لل ويه : 

وليس شيل يضاروو إليه إال و،ر يحلولوو  ه و هل . ومل ت وي وي الشأر د تر مو دو دذ ره لك 
 .(3)،هلل؛ ألو ،ذا موضا  م "

إو الدارس لموضوع ال ملة مو حتث الجر تب ت د دو الخالف وي جحدتد ال ملة ،و 
لز ال ملة بلز قوله ا خالف وي حدود ال ملة ال برى والصررى  وم و حد  ال ملة  لإلسللد وحده و،د

،ل بإالسللد وال لئدة و،د لظر لل    و،ي ال ملة  ال يل الم وو لل    و،ي ال ملة الصررى  وم و حد 
 ال برى. وح،ي،ة الخالف جأود إلز ابيأة االاج لر  و،ذا مل دشلر إليه الشتخ بهلل الدتو بو اللحلس

،  وي  مل ل -تو ال الر وال ملة الد حدتته او ال رق ب-وي جألي،ه الز الم،رب  ه(378)ن:
األش له واللظلئر اله : "ال رق بتو ال الر وال ملة: دو ال الر ي،لل  لاج لر الوحدة الحلصلة  لإلسللد 
بتو ال لمجتو  ويسمز الهتئة اال جملاية  وصورة الجر تب  ودو ال ملة ج،لل  لاج لر  ترة األ يال 

لوحدة اج لرفو: ال ترة والوحدة  ولل ترة  لاج لر د يائه  واالجي ي،ا وتهل الجر تب؛ ألو ل   مر ب ا 
 لاج لر ،تئجه الحلصلة وي جلك ال ترة. واأل يال ال تترة جسمز ملدة  والهتئة اال جملاية جسمز 

                                                           

 .32( وص  ال ملة ال سياة وي بداية الدراسة وي حدتتي او ال ملة ال سياة  ش،تهل ال ألية واالسمية  ص0)
 .3ه(: 838( ُتلظر: الم ص   اليمخشري )ن:2)
 .2/28ه(: 711شرح األشمولي )ن:ه( الز 0213( حلشية الص لو )ن:3)
 .0/32ه(: 081( ال جلب  ستبويه )ن:3)
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: " إو قلر يفد قلر امرو؛ يسمز دي: لحو )قلر يفد(  ملة؛ ه(877)ن:   ي،ول ال لوت ي(0)صورة "
 .(2)دخر جه او صحة الس ون اليه  ل لهل مل دخر جه او  وله مر  ل.." ألله ل ظ مر ب  وإو )إو(

 ملة و،للوا وي جسمتجهل ال -حسب مل درسه ال،دملل –و لاللج،لل لمصالع ال ملة المر  ة 
قسر ال ملة إلز قسمتو  ،مل:  ه(730)ن: الصررى وال ملة ال برى  ومتال  ل د دو ابو ،شلر

 ك :  وقلل وي ذل(3)ُصُررى وُ برى 

 

 .قمممملئر هال ملمممة ال برى: ،ي االسممممممممممممممميمممة الجي خبر،مممل  ملمممة  لحو يفمممٌد قممملر  دبوه  ويفمممٌد دبو       
 والم ممملمممممممة الصممممممممممممممررى: ،ي المبليمممممممة الز المبجمممممممدد   ممممممملل ملمممممممة المخبر بهمممممممل وي المتممممممممللتو.

ُه ُملالق( وم موع ،ممذا      وقممد ج وو ال ملممة صممممممممممممممررى و برى  مملاج مملرفو  لحو: )يفممٌد دبوُه ُغالمممُ
( )دبوُه غالمُه ملالقٌ لالق( صررى ال غتر؛ أللهل خبر  و ملة  برى ال غتر  و)غالمه م ال الر

نَّل ُهَو اللَُّه لَّكِ ﴿ برى  لاج لر )غالمه ملالق( وصممممممررى  لاج لر  ملة ال الر  ومتله قوله جأللز: 
ِرُك ِبَربِّي َأَحداً  و تهل ديضممل  تالتة مبجد ن إذا لر   إذ األصمم   ل ُو دلل ،و  الله ربي  (3)﴾َربِّي َواَل ُأشررْ

ي،مدر )،و( ضمممممممممممممممترا  لمه سمممممممممممممم حلله  ول ظ ال اللة بدل مله دو ااف بيلو اليه  مل  ير  ه ابو 
  ب  قدر ضممممممممممتر الشممممممممم و و،و الظل،ر  تر حذون ،مية دلل حذول  ااج لايل   ه(333)ن: الحل ب

 وي لوو دلل.وقت : حذول  قيلسيل    و ل،لن حر جهل تر حذون  تر ددغمن لوو ل و 

ومو ذلك ل،ول: إذا  لل خبر المبجدد  ملة وهي  ملة صررى  وخبر المبجدد  مل ت يل 
ذا  لل  ملة  ولل ملة ،ذه جسمز  ملة صررى   :م ردا  مت  قوللل يفد قلئر  ت يل  ملة ديضل  واي

 الذي  للن خبرا له ج وو  ملة  برى. ما المبجدد

 -0711)  الشتر رف ي ة دراسة   مت  الأللر ال رلسيومو المحدتتو مو جللول ال ملة المر   
 ،وله: ال ملة المر  ة ،ي     ملة جصلغ مو  ملجتو مسج،لجتو دو د تر  جرج ط ويمل  ر(0773

بتلهل برا ط ل ظي دو مألوي  والبللل اللروي لل ملة المسج،لة مملت  للبللل اللروي لل ملة ال سياة  
حدى ال م  الم ولة لل ملة الم ر  ة ،ي  ملة دسلسية  و،ي جأرف   لهل  ملة حل مة ل ملة دو واي

                                                           

 2/373،م(: 700( األش له واللظلئر  الستواي)ن:0)
 -ه(  جح،تق: الي وودة لت   املدة شممممممم وو الم ج لن730( شمممممممرح قوااد اإلاراب  ابو ،شممممممملر األلصممممممملري )2)

 .37ر: 0780الممل ة الأربية السأودية   - لمأة الرفلض
 .0/038ه(: 730مرلي اللبتب او  جب األالرفب  ابو ،شلر )ن:( 3)
 .38( ال هف: 3)
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ادة  م  الح،ة جسمز ال ملة دو ال م  الجل أة دو المأاووة دو المج لورة  وو،ل للواية االقة 
 .(0)الربط ال،لئمة بتو ال ملة األسلسية وال ملة دو ال م  ال راية

وسلأرض لهذه الأالقلن وو،ل لجللول  الشتر لهل  و،ي دربأة دلواع وو،ل لأالقة الربط بتو د يال 
 ال ملة  واالقلن الربط ،ي: 

 الربط  للج لور.  -0
 الربط  للج أية.  -2
 الربط  لاليدواج )الشرط(. -3
 الربط  للأاف. -3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

( و د ال لحث دو  الأرب قد دق وا  لب ال ملة المر  ة وال سمممممممممياة  ودو ،ذا المصمممممممممالع مو ود الد الأرب قب  0)
لة مالررب  و،د ذ ره ابو ،شممملر وي  جل ه دوضمممع المسمممللك وي ج،سممميمه لل ملة إلز قسممممتو:  ملة صمممررى و 

 برى  و،ي ذاجهممل الجي ذ ر،ممل  الشممممممممممممممتر وي  جمل ممه  وااجمممد التهممل ال مملحمث وي  حتمه  وقمد اخجمملر ال مملحممث ،ممذا 
الملهج ولسمممم ه ل الشممممتر؛ ألله مو المحدتتو  وال غرا ة وي ذلك ولحو لجحدث او اللحو الجولتدي وللسمممم ه إلز 

 جشومس ي ما و وده الد الأرب قب  مئلن السلتو الد ال ر للي.



88 
 

 المبحث األو 

 الربط بللتجلور       

ة وراي دو ادة  م   ال ملة المر  ة مو  ملة دسلسية و ملة- الشتر مل ي،ول  -و،ي  
مج لورة مرج اة  لل ملة األسلسية برا ط مألوي  وقد جشر  ال ملة المج لورة وظي ة لحوية  لللس ة 

 وقد ال جشر   ويم و دو ي وو دحد الصري ال ملة األسلسية دو  ال،مل  ملة.  لل ملة األسلسية

 ملة المركبة التكولن النحوي للج

 مبجدد+ ) ملة اسمية(. -0
 مبجدد+ ) ملة وألية(.  -2

 سر الموصول  واسر االسج هلر  وددواناالشلرة  و ور الربط  للج لور الربط  لسر اإلومو ص
الشرط  وقد جرج ط ال ملة المج لورة ب ملة اسمية دو وألية دو حلل دو لأن دو مسجتلز  وقد 

 الربط  للج لور و،ي  لآلجي:جر حصر األمتلل الجي جرباهل االقلن 

 اللي بجمون مرجه  مو ُحُسو لتجه. -0
 اللي ُبيحجل ه: ُصرِّن دستره  واللي بجلأر اليه صرن دمتره. -2
 الله تلصر السلالو  واللي وي ال،لب  وي ال،لب. -3
 الله تلأو الذرة الي مل لهلش ارق. -3
 اللي احلل اليه   أدلل اليه. -8
 اللي دخذ بلجك  صلر ابلك. -3
 ص أه وي الاتو.إص أه  للمي  مش يي اللي إاللي  -7
  ي.تُ له حظ ال تروح وال تإاللي  -8
 اللي اسجحوا ملجوا. -7

   خوذ مله وال جأايه.ه،ياللي بدك ج  -01
 إلن  لر وال  شلف دسرار. -00
ل  لب دارك. -02  إو  ُرضك  لرك  حو 
و دو أك  الك احرمه. -03  إو دو أك راسك إ رمه  واي
حلل اور  خلوا ،للالبق -03  مساور. إلجر ُ ُ،ر  واي
و  رضك لارك الز الرلط. -08  إو ح  ك بلأك اليلط  واي
ل لرك و ب ر ل،مجك. -03  إو رملك الد،ر  ملسف ابتخ  ح  ي 



89 
 

 إو سلر الجتو مو اللوااتر  بجحم  ق  ف وقللاتر. -07
 الج رار بيألر الحملر. -08
 ج،د ر ع الر   را   جويله جالقيه وقيه. -07
 ُ خوا وال جموجوا حيالل. -21
  شف او قراجه وخوولل. بلل األقرع جتولسلل   -20
  حل لو  لو بيأمر   لو ام ر وي  الده. -22
  حش جر  ه  وال غيال يأل ص ويك. -23
 الحرب دولهل ل وى  ودوساهل ش وى  و خر،ل بلوى. -23
 .متو اش،ك ال جوخذيه  ومتو ال ،ك ال جُرديه -28
 مبرور ع مبرور مل بي ج . -23
 م روضة و لبن بلن  سمو،ل در البللن. -27
 لف الق  جيالأوه.م لوو رمز ح ر ببتر  د -28
 .راح الأتد ود الجه  ود ل الُمألر وقجالجه -27
 يي الح ة وي الم،لز. -31
 يي الحداد اللي  ال وحر. -30
 يي الحدتدة  بتو المارقة والسلداو. -32
 ، و ا الخرفف بتخلي ال،وي ضأتف. -33
 ،ي دامن لمتو يل ،بت ؟ -33
 الو ه المليع جسبيع.  -38
 الللر مل بجحرق إال مارحهل. -33
 إال الرحمة.المتن مل ت وي اليه  -37
 يل بخن مو  لو الل،تب خلله. -38
 يل بخن متو جحبوه  ويل وف  متو يح  ر. -37
 شلتلتله ع   وف الراحلن. -31
 شلي تله ومش مصدقتو. -30
 يل رفجلي غل ة  و   الللس حال ة. -32
 إيش ارف ال الح      الج لح؟ -33
 ايش املجه الحرة؟ ج وين. -33
 يي اللوري مو غتر  وي. -38
 يي مل ابللل لهر  يمروا للل. -33
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ر بيأوي و،و م اوح. يي  -37   الب الل و 
 يي الرلر  ال رااي. -38
    شيل الد الأالر إال حب لي غصب. -37
    اود وويه دخلو. -81
    مل الدي: خبي شأتر  ومألش قلت . -80
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 التحليل

ولهل لظلئر  تترة لر لذ ر،ل  وبجحلت  ،ذه اللملذج تجضع للل دو   األمتلل السل ،ة ،ي شوا،د
دو وظلئف لحوية  وقد ال ي وو لهل وظلئف لحوية  ومو   للج لور قد ي وو لهل دواعٍ  الربطاالقلن 

 الوظلئف اللحوية الجي شرلجهل ال ملة المج لورة مل ي جي:

 جملة متجلورة مبتدأ:
شل،دا( وبجحلتلهل تجضع للل دو ال ملة المج لورة  831جر حصر ،ذا اللمط  وقد ورد ج،رف ل )

سر الموصول يشر  الوظي ة االالز ااج لر دو   ية وي دغلب الشوا،دالمبجدد ،ي  ملة موصول
    مل  لل وي األمتلة:(0)اللحوية ما صلجه مرج ال بهل  وال يم و دو ي جي  مأيل الهل

 اللي اص أه  للمي  مش يي اللي اص أه وي الاتو. -0
  ي.تُ اللي اله حظ ال تروح وال ت -2
   خوذ مله وال جأايه.،يهاللي بدك ج  -3

 ،ذه اللملذج  للن وي جر تبهل اللحوي مواو،ل لللظلر لللروي المأروف.و   

( ولل ملة ويه اسمية م  دة  للحصر  ويالحظ المتن مل ت وي اليه إال الرحمةدمل الشل،د ) 
،در الز المبجدد وج  -مبجدد تر خبر–دو الخبر وي الشوا،د  لهل اسر م رد  لل وي جرجت ه االاجيلدي 

(  ومصدر  مألز اسر الم أول 28-27-23) و لل  اسر م أول وي الشوا،دوي  أض الشوا،د  
( دمل حرف اليلل وهو للجلبيه  ولأ  األص  وي المت  )مبخون مو  لو 38-37)ل،دتو شالوي 

الل،تب خلله(  ويم و ج،دتر المصدر ما حرف اليلل ب ملة جأ بية ، ذا )مو  لو الل،تب خلله مل 
بخن متو جحبوه  ويل وف  متو يح  ر(؛ ولألص  ويه )مبخون مو  يلدبخجه(  و ذلك وي قوله )

 جحبوله...(

و ملة الشوا،د وي بلتجهل الجر تبية مجواو،ة ما اللظلر الجر تبي لل صحز  لسجتللل الشوا،د   
المذ ور وتهل المصدر  مألز اسر الم أول  وال ملة الجي جشر  وظي ة المبجدد دشلر إلتهل  أض 

 .(2)اللحوفتو  ودسمو،ل ال ملة المسلد إليه

 

                                                           

 .0/238: ه(0323ن:ُتلظر: اللحو الواوي  ا لس حسو )( 0)
 .0/381ه(: 700( ُتلظر: ،ما الهواما  الستواي )ن:2)
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 جملة متجلورة خبر
)، و ا ورد ،ذا اللمط وي الشوا،د

الخرفف بتخلي ال،وي ضأتف  ،ي دامن لمتو يل  (0)
( واسمية وي  لقتهل  33)ل،دشال،بت ؟  الو ه المليع جسبيع(  وقد  للن  ملة الخبر وألية وي 

(  و،ذه األداة خلصة  لللرة ( و،ي )،ي  33)ل،دشالوالمبجدد اسر م رد مسبوق   داة اسج هلر وي 
)، (  واالسج هلر ،لل إل لري  والمبجدد مسبوق  حرف جموٍ  وي الشل،د  ال صيحةالألمية ج،لب  وي 

يل رفجلي غل ة  و   الللس حال ة  ،و )يل رفن( ولأ  دصله )لتن( ال صيع  وال،لبن الالر رال 
. و ملة الشوا،د وي بلتجهل الجر تبية مجواو،ة ما اللظلر الجر تبي لل صحز  وال (2)ل،رب المخرج

أملل الألمية )،ي(   داة اسج هلر بدال مو )، ( و)يل رفن( بدال مو )لتن( وي خالف إال وي اسج
   و،و خالف له ي ال ت تر الز اللظلر الجر تبي.ال صيحة

 جملة متجلورة )جملة فالية(
ذ رلل سل ،ل شوا،د  للن ال ملة ال ألية مج لورة وقد  للن خبرا لمبجدد  والج لور  لو   

رد وي  ملة الشوا،د المتلية  ملة مج لورة جشر  وظي ة ال لا  إال لل أ   دمل ال لا  ولر ت
قولهر: )راح الأتد ود الجه  ود ل الُمألر وقجالجه( و،و الشل،د الجلسا  أد الأشرفو مو اللملذج  
وقد  للن وي إالر  ملة وألية مر  ة  للج لور  و ملة ال لا  )الأتد ود الجه( مو ال م  

وي اللظلر الجر تبي لل صحز  وقد ذ ر  أض اللحلة ذلك جحن  الجي جشر  وظي ة لحوية
 ."(3)مصالع "ال ملة المسلد إليه

 جملة متجلورة مفاو 
مو خالل الدراسة والجحلت  للشوا،د المتلية جبتو دو ورود  ملة الشوا،د المتلية  ملة مر  ة 

تللتو وقد رصدلل م  مو  ملجتو إحدا،مل مج لورة جشر  وظي ة الم أول غتر ملحوظ  ش    بتر
ش املجه الحرة؟ ج وين.( و،مل الشل،داو إيف ال الح      الج لح؟  لذلك  و،مل: )إيش ار  

( مو اللملذج  وقد  للن وي إالر  ملة وألية مر  ة  للج لور و ملة الم أول وألية  30+32)
الف إال وي اسجأملل خو،ذه الشوا،د وي بلتجهل الجر تبية مجواو،ة ما اللظلر الجر تبي لل صحز  وال 

                                                           

 ( الم،صود بهل ،وال.0)
 ( ُتذ ر دو حروي الالر والرال حرف واحد الد  أض األمر  لحو: اليل لو.2)
 .0/3ه(: 838( ُتلظر: الم ص  وي صللاة االاراب  اليمخشري )ن:3)
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(   داة اسج هلر بدال مو )دي شيل( قب  اخجيالهل وي )ايش(  و،و ال ت تر الز اللظلر إالألمية ) يش 
 الجر تبي.

 جملة متجلورة حلالً 
سوال   ال ملة المج لورة الجي شرلن وظي ة الحلل جرددن وي ادد  بتر مو الشوا،د المتلية

دو وي إالر  ملة مر  ة مو ادة  م    ،مل مج لورة )حلل(وي إالر  ملة مر  ة مو  ملجتو إحدا 
دو وي إالر  ملة مر  ة مو ادة  م   أضهل جشر  وظي ة   مجأددة الوظلئف إحدا،ل )حلل(

  و أضهل مسج،لة لحويل. ومو شوا،د ال ملة المر  ة مو  ملجتو إحدا،مل مج لورة )حلل(  لحوية
ن ال ملة المر  ة وألية وي ( و لل38-37-33-38-33-33-30-31): الشوا،د

-37-33-38) ،ل محذوف وي الشوا،دد واسمية وي  لقي الشوا،د  ومبجد  (30-31الشل،دتو)
واسمية وي  لقي الشوا،د  و،ذه الشوا،د   (37-33(  دمل  ملة الحلل وهي وألية وي الشوا،د )38

 ) وي بلتجهل الجر تبية مجواو،ة ما اللظلر الجر تبي لل صحز  وال خالف إال وي اسجأملل الألمية )يي 
   داة جشبيه بدال مو )مت ( قب  اخجيالهل  و،و ال ت تر الز اللظلر الجر تبي.

 جملة متجلورة مستانى
حظ ال لحث دو ورود  ملة المسجتلز المج لورة ل ملة دسلسية مو خالل دراسة الشوا،د المتلية ال

   شيل ) لهل إال مل رصدلله مجمتال وي الشل،د: يال   ولر لأتر الز شوا،د  لوي األمتلل الألمية ق
و ملة المسجتلز وتهل  ملة اسمية  وال ملة األسلسية اسمية متبجة    الد الأالر إال حب لي غصب(

. و ملة المسجتلز مو ال م  الجي جشر  وظي ة لحوية وي اللظلر الجر تبي ودداة االسجتللل )إال(
 .لل صحز

 جملة متجلورة ناتل
األمتلل الجي وردن وتهل  ملة مج لورة جشر  وظي ة اللأن  تترة  وقد ذ رلل لملذج لهل وي 

تلهل وي اللظلر ت(  والبلية الجر تبية للشوا،د وتهل مجواو،ة ما البلية الجر تبية لم80  81)ل،دتو شال
 الجر تبي للرة لل صحز.

و للر وع إلز الشوا،د الجي جحجوي الز  م  مج لورة لهل وظلئف لحوية  والشوا،د الجي جحجوي 
 الز  م  مج لورة مسج،لة لحويل ترى ال لحث الملحوظلن اآلجية: 

 الألمية جسجخدر  لمة )اللي(  مألز االسر الموصول واسر الشرط.  -
  لمة )مش(  مألز دداة الل ي )ليس(. الألمية جسجخدر -
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 .يي(  مألز ددوان الجشبيه )مت   ال لف...(اسجخدار  لمة ) -
اسجخدار  لمة )متو(  مألي االسج هلر او الشخص  وضال او اسجخدامه  مألز االسر  -

 الموصول   ذلك اسجخدار  لمة )ايش(  مألز االسج هلر )دي  شيل(.
 )لتن(.مللجملز باسجخدار  لمة )يل رفن( المأرووة  -

 مل دو الألمية جضتف حرف ال لل اليائد الز ال أ  المضلرع المبدول  لليلل  وج،ول الألمية 
 بتذ،ب  ووي ذلك داللة الز االسج، لل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 المبحث الالني

 الربط بللتباية

و ملة دو ادة  م  جل أة مرج اة  لل ملة   وي،صد بذلك ال ملة المر  ة مو  ملة دسلسية 
مو خالل را ط ل ظي  وددوان الربط األسلسية: دو  المشددة  دو المخ  ة  مل المصدرفة    األسلسية

واو الحلل. ومل يح  مح  ذلك مو الروا ط مت : "الز دو  الز مل  لم ل  حجز  اللمل  ملدار  
ص  وي ،ذه األدوان )دو( بلواتهل  وجسجخدر المخ  ة قب  مل   أد مل  قب  دو   أد دو.."  ل و األ

للجأبتر او الرغ ة واللية  مل وي قوللل: "درفد دو دذ،ب"  لذلك ل د دو )دو( المخ  ة جأم  ما 
  لذلك ل د (0)ودو المشددة مو اوام  األسملل  واوام  األسملل دقوى مو اوام  األوألل  األوألل

،لئق والجو تد  وال م  الجل أة البد دو جشر  وظي ة لحوية ججألق دو المشددة ُيأب ُر وتهل او الح
 . لل ملة األسلسية وي إالر  ملة المت  المر ب

له ي جي حلمال مدلول ال لل للوظي ة األسلسية له دله را ط اا ي غتر دو  واو الحللدمل 
ال ب ملة اسمية ي جي مجبو ، الل التالتة؛ وفرفحوا الأ لد ملهر  و   ،ولهر: لي،جلو    ة للمضلرع الللص

و،و ي،ول: واش،هل و،و غالر       ،ولهر: "سمأن دارابيل تداو الله(2)دو وألية جأبر او الحلل
وي جز مجبوال بم ملة وألية جل أة وي الملضي مسبوقة  ،د دو غتر مسبوقة؛ لتدل الز الملضي 

ل ي   ُ،و  ﴿ :ال أتد   مل وي اآلية ق دُ  ، ت ِّوٌ  ا  ل ُ،ُجك   و    وصحة ،ذه الواو دو يح  محلهل إذ  (3) ﴾خ 
ُفٌد إُِّذ ا ُمرو ق لئٌِّر  يألي:  لل يفد وقن قيلر امرو لل  ي   ،وللل:   
(3). 

دو  المشددة  دو المخ  ة  مل  –ومو خالل الدراسة جبتو لل لحث دو مأظر ،ذه الروا ط 
صر لمية ال لساتلية  وقد جر حُذ ِّر ن وي األمتلل الأ -المصدرفة  واو الحلل  دو مل يحِّ   محل هل

                                                           

  توسممممف بو دبي سممممأتد الحسممممو بو ابد الله بو المريبلو دبو محمد السممممتراوي شرررر  أبيلت سررريبويه( ُتلظر: 0) 
ه(  جح،تق: الد جور محمد الي الرفع ،لشممممممر  م ج ة ال ليلن األي،رفة  دار ال  ر للا لاة واللشممممممر 388)ن:

حوية في كتلب الواسطة المسلئل الصرفية والن. ديضل: 020/2ر: 0773-ه0373مصر  –والجويفا  ال،ل،رة
ه(  رسممممممللة مل سممممممجتر لل لحث الصممممممر  لظر شممممممللوة 372ال،لضممممممي ال ر للي )ن: بين المتنبي وخصررررومه،

 .00ر.: 2118 -ه0323 لمأة  رداد   -الرللبي   لية الجربية
 .280/2( شرح ابو ا،ت :2)
 .7( مرفر: 3)
يمي  مصمممممممدر ال جلب: دروس صممممممموجية قلر ( لظر قوااد الأرب  دبو ابد الله  دحمد بو امر بو مسممممممملاد الحل3)

 .http://alhazme.net:01/3 بج رفرهل موقا الشتخ الحليمي
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( متال   وقد جر اخجيلر ،ذه اللملذج 81األمتلل الجي جرباهل االقلن الربط  للج أية وبلغ ادد،ل )
 لهل و،ي  لآلجي:

  أد مل ال،رصن  احجرصن. -0

  أد مل حبلن جذ رن  راحن ع ال لب ودق رن. -2

ُوه ع الُ ج لب. -3   أد مل شلب  ود 

  أد مل وصلن الل،مة للجر. -3

 قب  مل جبيض  دلل م،لقي. -8

رن ال موو  وقب  مل جلد سم جه م موو. -3  قب  مل جحب  حض 

 قب  مل جح ي اسمي بخ ر جمك.  -7

ل ة  بج وو س  رن دبواب ال لة. -8  الز  لل مل جُِّجح  ف ح 

 لمل اخج   حط اليفن وي الس  . -7

 لم ل جصتر ورقة الجتو قد ال ف  للر ومل ججل ح ف. -01

 األامز سلالجي.لم ل الحظ تواجي  بخلي  -00

 مل دار  لري بختر  دلل بختر. -02

 مل دار الخبي وي البتن  يق  ن دلل وغلتن. -03

و صرن مسملر ُدقولي. -03  مل داملي قدور بدي دُدق  واي

 اللمل راس الملل قلير  الر بع بتهوو. -08

 اول مل دلل ع  الحصترة  ال ،ي ا وفلة وال قصترة. -03

 اول مل ال يس مليلو  بي تروا الخالو. -07
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 ررل:التحلي 

األمتلل السل ،ة ،ي شوا،د ولهل لظلئر  تترة لر لذ ر،ل  وبجحلت  ،ذه اللملذج تجضع للل دو 
دو وظلئف لحوية  وقد ال ي وو لهل وظلئف لحوية   الربط  للج أية قد ي وو لهل دواعٍ االقلن 

 وبجحلت  ،ذه اللملذج تجضع للل دو ددوان الربط وي األمتلل الألمية اقجصرن الز: 

  مل، قبل أن، باد مل:قبل 

الز دلهمل (  والرا الو )قبم  و أمد( مأروولو 7: 0والشوا،د الجي وردن وتهل ،ذه الروا ط )
وي اللظلر الجر تبي لل صحز  و)ممل  دو( حرولو مصدرفلو  وال ملة الجل أة وألية م رورة  ظرولو

  للظرف  وقد ج،دمن الز ال ملة األسلسية وي  أض الشوا،د:

 ى حتى:لّمل بمان 

(  و)لم ل(  مألز )حجز( مو خصلئص الألمية؛ أللهل لر جرد وي 00: 7)وا،د شالوردن وي 
تللل  دلهل حرف ل ي وظرف  مألز حتو وحرف اسج ال صيحةبهذه الداللة؛ إلمل داللجهل وي  ال صيحة

ر  موالألمية لر جسجأملهل إال  مألز )حتو( و مألز )حجز(  و ولهل  مألز )حجز( ت ألهل حرف  
ولسمية   و للجللي ولل ملة الجل أة وألية مسبوقة بم)دو( الم،درة وي مح   مر بهل  دمل ال ملة األسلسية

   وليس وي ذلك مخلل ة لللظلر الجر تبي.لشوا،دووألية وي  لقي ا  (07  03)ل،دتو شالوي 

 :)على مل بمانى )إلى، حتى 

(  واسجأملل )الز  لل مل(  مألز )حجز( دو )إلز مل( خلص 8الشوا،د الجي جمت  ،ذا الرا ط )
،ذا االسجأملل  وال ملة الجل أة وألية وي مح   مر بم)الز(  وقد  ال صيحة للألمية  ولر جسجأم  

 ج،دمن ال ملة الجل أة الز ال ملة األسلسية ل ظل.

 :ملدام، طو  مل، مطر  مل 

  ال صيحةوالرا ط )مل دار( مأروف وي (  07  03  08  03  03  02وردن وي الشوا،د )
ولل أ  )دار( مو دخوان ) لو( الللسخة الللقصة  و،و دائمل مرج ط بم)مل( المصدرفة اليمللية  دمل 

جسجأم  بدال مله )اللمل( الز دله وأ  ال ولا  له  ومو تر ولسجأملله  لل صيحةالرا ط )اول مل( و
ارح مل( وهو وي الأربية اسر م لو مت  )م جب(  إال بهذه الصورة خلص  للألمية  ودمل الرا ط )م

 مل ،و وي الألمية  و،ذا دمر مشروع وي اللظلر الجر تبي  را ال  ظرويل  ال جسجأمله  ال صيحةدو 
 لل صحز.
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لر  -الر بوصف - ملة المر  ة  للج أية وي الألميةويم و ال،ول   و اللظلر الجر تبي لل 
و  لو تمة اخجالف وذلك وي ددوان الربط ل سهل؛ حتث  تخجلف او اللظلر الجر تبي لل صحز  واي

 .ال صيحةاسجأملن الألمية ددوان للربط اسجأملال لر جسجأمله 
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 المبحث الاللث

 الربط بلالزدواج
دو را ط  برا ط مألوي وي،صد  لل ملة الميدو ة جلك ال ملة الم ولة مو  ملجتو مرج اجتو 

ل ظي إحدا،مل لجت ة لألخرى  و،ي جدل الز احجملل مح،ق  دو احجملل ويه شك  دو احجملل غتر 
  وال ملة الميدو ة ،ي ال ملة الشراية الد اللحلة  دو ال ملة الظروية المجضملة مألز قمح،

 الشرط.

دسلسية واألخرى  و،ذا يألي دو ال ملة الميدو ة ،ي  ملة مر  ة مو  ملجتو إحدا،مل
اوجراض و   دو ادر وقواه  دو اوجراض مح،ق  لجدل الز احجملل وقوع الحدث ؛وراية  و،ز جسجخدر

ويألز  مصالع  ملة الشرط الد اللحلة  جلك ال ملة الجي جج وو مو  ملجتو:  ملة  غتر مح،ق 
 وأ  الشرط و ملة ال يال.

ظي )ددوان الشرط(  وقد يحذف ،ذا وال ملة ال راية جرج ط  لل ملة األسلسية برا ط ل 
 الرا ط وي،در  وذلك وي ) ملة الالب و وا ه(.

 :    ممل ي جي  لاليدواجاألمتلل الجي جرباهل االقلن الربط  ومو

مِّ  ا  لل  صلروا دوالده رق لصتو.  .0  إذا األب اِّ
 إذا الله داأمك   ول وااأر. .2
 إذا ال و ادوك  اورح له. .3
 ال رح  بتبرا.إذا بيُحط اص أه ع  .3
 إذا الحظ بتواجي   صتر األامز سلالجي. .8
 إذا صلرن ورقة الجتو قد ا ر ال اة  للر وال ججرا ز. .3
 إذا  لو حبت ك اس   ال جلحسه  ل ه. .7
 إذا مل  لو ما الأبد  بت لو ما الله. .8
 اللي دخذ بلجك  صلر ابلك. .7

 اللي اسجحوا ملجوا. .01
 اللي الله مأه  ال جخلف اليه. .00
 ر بج  ي اليه.اللي اله د .02
 اللي الله مجمر سألدجهل  بيمشي  وي،ل ب لليجهل. .03
 اللي ال سر امره مل بجصل ع. .03
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 اللي بجسلتر  لرجهل  بجاق مرارجهل. .08
 اللي بتجراز بلحلوك بتبرد. .03
 إو دتل ن دور ن. .07
 إو اج،ل دن الدودة للحية  اج،اأن. .08
 إو د ل بدالك  راح داللك. .07
و صبرُن  .21  للد،ر حت رلي.إو ح تن لل لر ات رلي  واي
و صرن مسملر اصبر ع الدق. .20  إو صرن شل وش دق  واي
ُدُله .22  .(0)إو  لو ب ُخج ك  اتو ا 
 .(2)ال ِّل ة ة لو ال حر  صتر  ل ة  بجحب الحملإو  .23
 .(3)إو مل الش ابو ح ا ر وق ا ر  مل الش ابو اسر الله .23
 ض الوحوش  غتر ريقك مل بجحوش. لو جر ض ر  .28
ف  .23 ،ر  ِّم ُلس  ب ِّر ٌل،مجك.لو رملك الد   ا بُِّتخ  ح  ُ  ُيل لر ُك و  
 ُع  ص .ر  ا  ح ُتو   ج لح مية سلة  بيظ  بيلو ظ   ال ال .27
   مل رمله الاتر.رلو ويه خت .28
 لو قلمولي جحجه   لن قجلجه. .27
 ن رحمه.للو  لو ال وي وحمة دخلجه ع الب .31
 لوال حي ل ومتلجهل  ال امرن ولساتو  وال ش لل يفلجهل. .30
و  .32  والأصل   لو الحملر دول مو اصز.لوال الر س 
 لوال الرترة مل حبلن اللسل. .33
 مل د تر صحلبي لمل  رمي دِّ ِّس  يل مل دق   صحلبي لم ل  رمي ت س.  .33
 مل ج لور حج ز جشلور. .38
 مل حلتن  أتله إال لمل دخذن غتُره. .33

                                                           

له  ي مل جشلل.0)  ( ش  
( لهذا المت  دمتلل ُجشممممممممممممممل ه وي المألز   ،ول الألمة: )م جوب الز  لب ال لة  ُاُمر الحملة مل حب ن ال لة(  2)

ة مل حب ن حملة(  و،ذا ُيضممممممر ب لج  تد ال ره المج لدل بتو وشممممممبتهه: )إو  لو ال حر  صممممممتر م،تلة  امر،ل ال ل
 الحملة وال لة.

( ُيضممممرب المت  لملع الا   الحرفة وي الحر ة والجصممممر ف  وف  د ضمممملرب المت : دو الا   الحر الذي يأيش 3)
ر  الذي تخلف اليه  ،له مو د  ارف،ة د تر ووضمممممممممممووية  ججهي  له ورصمممممممممممة الحيلة د تر مو الا   المدل  والملأ 

 اللسمة ولحو،ل.
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 ملل الحرار مل بتُدور. .37
 مجز مل الا الحل وو  رش بذارك يل م لوو. .38
 لُف.مارح مل بج م ِّو خ .37
 مارح مل بجريق  اليق. .31
 ق لهل.مارح مل بجرسي  د .30
ُو  يس  و أ  . .32  مِّ
ُو احجرص  مل ال،رص. .33  مِّ
ُد  ال ُتر د. .33 ُو دخذ و ر   مِّ
ُو ح ر ح رة ألخوه .38    وقا وتهل.(0)مِّ
لِّر. .33 ُو خلف  س   مِّ
ُو سرى   لع واشجرى. .37  مِّ
ج  ة. .38 ل ُر  للأ   اُل ِّس ال لب  وُجي 
 اُِّلحق البور  بتدلك ع الخلرب. .37
 اِّلأب  للم،ص،ص  جت يك الايلر. .81

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  وويه خا  لحوي  حتث روا الم رور )دخوه( والصممممممممممممحيع دو ي،ول: 773( المت  وي مأ ر األمتلل  لو للي: 0)
 مو ح ر ح رة ألخيه  وقا وتهل.
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 التحليل:

األمتلل السل ،ة ،ي شوا،د ولهل لظلئر  تترة لر لذ ر،ل؛ و،د بلغ ادد الشوا،د وي ال ملة المر  ة 
متال(  وبجحلت  ،ذه اللملذج تجضع للل دو  أض االقلن  737الجي جحم  االقة الربط  لاليدواج )

الجر تبية جه يمت  وي بلتقد  ميدو ة ذان را ط ل ظي  و أضهل اآلخر ملة  جمت الربط  للج أية قد 
 دوو را ط ل ظي.  ميدو ة  ة مل

 الجمل المزدوجة ذات الرابط اللفظيأواًل: 

  21  07  08  07  03  08  03  03  02  00  01  7  8  7وجمتلهل الشوا،د ) ن:إ  -
( و)اللي( وي الشوا،د 37  33  38  33  33  32)( و)مو( وي الشوا،د 23  23  22  20
( واألدوان التالتة ج أ  ال ملة الميدو ة حلملة داللة 03  08  03  03  02  00  01  7)

( و)إذا( وي 30  31  37( و)مارح( وي الشوا،د )38) االوجراض المح،ق  و)مجز( وي الشل،د
(  واألدوان األربا جضا 33  33)ل،دتو شال( و)لم ل( وي 8  7  3  8  3  3  2  0الشوا،د )

( و)لوال( 31  27  28  27  23  28لداللة الظروية  و) لمو( وي ش)ال ملة الميدو ة وي إالر ا
( واألداجلو ج أالو ال ملة الميدو ة دالة الز اوجراض غتر مح،ق  33  32  30وي الشوا،د )

 (.33  38  33و)مل( وي الشوا،د )

  07  03  08  03  03  01  7  8  3  3  2  0)الشوا،دية وي و ملة الشرط  للن وأل
08  07  21  23  28  23  27  38  33  38  37  31  30  32  33  33  38  33  
  07  03  01  7  8  3  2  0)الشوا،دجلوع وألهل  و لل ملضيل وي (  و 81  37  38  37
مضلرال وي  لقي الشوا،د مل ( و لل 37  33  38  33  33  32  38  33  27  23  21

  33  28  03  02  00)الشوا،د ( و،د  لل دمرا وتهل  و للن اسمية وي 81  37  38ادا )
( وال ملة 31  27  23  22  20  33  28) وا،دشال( واسمية ملسوخة   أ  ال تلولة وي 37

للن  ملة ( والألصر الم،در ،و الخبر  و 33  32  30) وا،دشالاالسمية لماهل للقص وي 
(  ومتبجة وي  لقي الشوا،د. 30  31  37  38  33  38  33  23  8) وا،دشالالشرط مل ية وي 

( 23  23  22  08  07  03  3  8  3( و للن اسمية وي الشوا،د )الجواب )الجزاءدمل  ملة 
( و ملة لدائية جأ بية وي 32  27  27  20  07  7  8  0و ملة ملسوخة   أ  وي الشوا،د )

  00  7  3(  و ملة وألية وي  لقي الشوا،د. و للن  ملة ال يال مل ية وي الشوا،د )33)وا،دشال
 ( ومتبجة وي  لقي الشوا،د. 33  33  37  33  33  28  28  23  03

مو الرا ط الل ظي  و،و لمالو: دحد،مل  ي مو ال م  الميدو ة وهو الذي خالدمل اللوع التلل
(؛ و ملة الالب وألهل دمر و ملة ال واب 81  37  38 ملة الالب و وا ه  وجمتله الشوا،د )
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دا متبجة وي    الشوا،د مل ا   و،ي  ملةال صيحةوألهل مضلرع  مل ،و اللظلر الجر تبي وي 
( وهي ويه مل ية. واللمط اآلخر ،و  ملة صللحة دو ج وو إخ لرفة مر  ة  للج لور  38الشل،د )

 . مل دلهل صللحة دو ج وو مر  ة  لاليدواج م،درا وتهل الرا ط الل ظي المللسب

شرط وي ي ل ملة الو اللظلر الجر تب: إلة المر  ة  لاليدواج يم و ال،ولو أد ،ذا الأرض لل م
 الألمية تخللف اللظلر الجر تبي لل صحز وي تالتة دشيلل: 

رح مت  )اللي(  مألز )مو( و)ما ال صيحةدو الألمية اسجأملن ددوان للشرط لر جسجأملهل  .أ
 مل(  مألز )حتتمل(.

ر بهل  ملة  واب الشرط وي  أض  .ب دو الألمية و،دن ولل الربط الجي ت ب دو ُجصد 
  أ   لمد دو  ملة البية   مل وي  وألية مبدولةالحلالن؛   و ج وو  ملة اسمية دو 
  أض الشوا،د الجي ارضلل لهل سل ل.

فة وي خ لر ،و  ملة إ   ظيلدو الألمية اسجأملن لمال لل ملة الميدو ة خلليل مو الرا ط ال .ج
 . (0)لر ي،مر ه اللظلر الجر تبي لل صحز  ولر د د له لملذج وصحز قر لية دو شأرفة  ل ظهل

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

( ورد شمل،د م ت لي مو ال صمحز ي،جرب مو ،ذا اللمط  و،و قولهر: ارشي بجمشي  ارمو،ر جل،و،ر. ُتلظر: مأ ر 0)
 .87  82ل لساتلية: األمتلل ا
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 المبحث الرابع

 الربط بللاطف
يلِّ  أد  االلصرافِّ الهالأاُف لرة :  ااف  ملة دو ادة  ه وي،صد  .(1)الر  وُع إلز الش 

مر  ة  و،ذا مل يسمز الد اللحوفتو بم"ااف  م  وراية الز  ملة دسلسية وي إالر  ملة 
اُو  حروُف الأ ُافِّ ،ي: الو   و   وي وو الربط بتو ال م   للأاف   لسجخدار را ط اا ي(2)"ال م 

 .(3)ب  ُ و  ل ُو ) أد  ل ٍي( و ال ) أد  إت لٍب(  و د ُر  و د ُو  و حج ز  و ُتر   و ال لُل  و 
اُوود  ﴿ومو دمتلجِّهل:  د  ُسل ُيم لو   و  ُرثِّ  وِّي ي ُحُ م لوِّ  إِّذُ  و  (  )ُريُِّقُن (4)﴾اُلح    )ُيُرُن ال،ل،ِّر ة  وب ترون 

ة  حج ز م   (  )د  ُلُن الس  هل(    محم ٍد ُتر  توُسف  طِّ  مِّوُ ﴿ر ُدس  ُموو   م ل د ُوس  ُجُهرُ  د وُ  يُ رُ د ُ،لِّ  ُجُاأِّ  د وُ   ُِّسو 
ق   ةٍ  ج ُحرِّفرُ  ُترٌ  د ذ لِّك   ُق ُ ﴿  (5)﴾ر  ل ةُ  د رُ  خ  ل ج ر ك   م ل﴿  ) لل لي دحم ُد ال دخوُه(  (6)﴾اُلُخُلدِّ     ل ُته   مِّو ا 
ل  ِّو د    ةٍ  ُرُ،رُ  و  م ز د    ٍ  إل ز ُت  خ ِّ بت ِّ  وِّي ُيُ،ج  ُ  لِّم وُ  ج ُ،وُلواُ  و ال  ﴿ (7)﴾م س  ل  ِّو د ُحي لل  ُ ب   د ُمو انٌ  الل هِّ  س   و 
 .(8)﴾ج ُشُأُروو   ال  

سجخدر للربط بتو الم ردان وبتو ال م   دي تدخ  را ال بتو م ردان ال ملة جُ ا ط و الر  هو،ذ
 ال سياة  وفدخ  را ال بتو اللصر ال ملة المر  ة.

( 371) ال م  المر  ة  للأاف وي األمتلل الألمية ال لساتلية  و دلل،لومو خالل دراسة 
ة المر  ة و،ي الشوا،د المتلية لل مل متال  واخجرلل ملهل م مواة شوا،د جمت  وي بلتجهل الجر تبية   

  لآلجي:

  ذار وحلهل و ذار محلهل. .0
ُشوِّش  وُ ُرسلة جللدي  ووول ي،ول: الله ال ترحر ال ملاة اللي تدُخ  الهوا  .2 ُدبُذر وول ُتو 

 .(7)بتلهل
                                                           

 .0/277( شرح قار اللدى وب  الصدى: 0)
 .3/087: ه(700)ن:( ُتلظر: ،ما الهواما  الستواي 2)
 . 2/88  األصول وي اللحو: 0/21( ُتلظر: مجو شذور الذ،ب: 3)
 .78( األلبيلل: 3)
 . 87( الملئدة: 8)
 .08( ال رقلو: 3)
 . 30( اللح : 7)
 . 083( ال ،رة :8)
ُش: تهمس   رسل ة: لوع مو الحبوب )ال،اللي(   مت   والحي تداو لج وو يرااة الأدس  تي ة  غيفرة ( 7) وِّ شمُ  ُتو 

الز ا س ال رسممممممممل ة الجي ج ضمممممممم   جرك وراغ بتو لبجلجهل  دمل ال ول؛ ويمت  إلز ج تتد الأدس. ُيضممممممممرب ،ذا المت  
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  ذار تور ُشمِّيس  ُتُور م ا لر. .3
 دبرمي ا ل ودرواد  وال جوخذي يلمة الده دوالد. .3
 .ا اي وال جخاي .8
 ا أن ابلك ع السوق والح،ه. .3
 ا أن الألق  وال جوصيه. .7
 ا أد دخجي الي  وخوذ غلجهل ملي. .8
 .ا أد الي  ومل اليك ملي .7

 ال الر الك يل  لرة   س الن حملرة. .01
 متو د بر:  حل وال دبوه؟. .00
 ،و  بخن وال جخن؟. .02
 ،و  ت  وال ،ت ؟. .03
 ،ي   للية وال  واية.  .03
ا ر ليك  وال جو  ا راسك. .08  و  ِّ
ُر ي ُاذرك  وال جوُر ي ُبخلك. .03  و 
ترفلي.  .07  يل ح جي لب ِّتلي  وال يل  لرجي اِّ
 يل بجرب ا  يل بِّج،  ِّا. .08
ل ِّي حللي ااشلو. .07  يل  شرب مو راس الأتو  يل ب خ 
 يل حُردالة راُس  يل ُمألودة م داس  بِّجروحي ُملشلر  وبجر أي ُمُ،حلر. .21

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ة  وال ول  ويم لجلبيممممه مارررل  ماجم األتمممم  إلز يرااممممة الأممممدس. ُتلظر: ال الح وي  ي يممممة يرع الأممممدس  وال رسمممممممممممممملمممم 
 .8: الفلسطينية
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 التحليرل 

 -الأمملميممة لر جممذ ر  ميا ددوان الأاف المممذ ورة سمممممممممممممممل ،ممل  لممملذج تجبتو للممل دو  البجحلتم  ،ممذه      
وي ط الأا ية الروا    ودو  -الواُو  ال ملُل  ُتر   حج ز  د ُو  د ُر  ال ) أمد  إت ملٍب(  ل ُو ) أمد  ل ٍي(  بم  ُ 

مل(   ..إمل.يل(  مألز ) الواو(  و)وال (  مألز )در(  و)يل...ال ملمة المر  ة اقجصممممممممممممممرن الز: ) واي
(  مألز )ل و(  و لو لحرف )الواو( اللصمممتب األ بر مو الشممموا،د  وورد الرا ط الل ظي  و)بمممممممممممممممممس 

والرا ط  ( 21  07  08  07وا،د )شممممممال)وال ( وي اشممممممرة مواضمممممما  والرا ط الل ظي: )يل...يل( وي 
( وي شل،د واحد و،ط   (.01)) س 

  3  2) وا،دشمممالية دوأللهل دمرفة وي  م  وأل لة المر  ة  للأاف  للن مر  ة مووال م
ث  م  (  و للن مر  ة مو تال21) ل،دشممممال( ودوأللهل ملضممممية وي 03  08  7  8  7  3  8

وتالث  م  دوال،ل وتللتجهل   (03  03  02  00  01) وا،دشمممالاسممممية ذان جرجتب ااجيلدي وي 
صممممممميرة  (  و للن مر  ة مو  ملجتو وألتجتو وُأال،مل 02)ل،د شمممممممالوألتجلو وتللتجهل اسممممممممية وي 

( ومر  ة مو  ملجتو 7  8  7وا،د )شمممممالصممممميرة األمر وي  ( و 21  07) وا،دشمممممالالمضممممملرع وي 
 وا،دشممال(  ومر  ة مو  ملجتو إحدا،مل وألية واألخرى اسمممية وي 00  01) وا،دشممالاسمممتجتو وي 

(07.) 

البلز الجر تبيمة لل ملمة المر  ة  للأاف لر جخرج او اللظلر الجر تبي  و  ويم و ال،ول: إ  
( ال صمميحةللأربية    ودو الخصمموصممية  للن وي اسممجأملل الروا ط الأا ية؛ ولسممجأملل )وال ( و) س 

 .ال صيحةو)يل..يل( خلص  للألمية ولهذه األدوان م،لب  وي 
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 الخلتمة
 له  والز محمد لبتلل الز وسمممممملر الله وصممممممملز الصممممممللحلن ججر بلأمجه الذي لله الحمد

  تترا . جسليمل   وسلر وصح ه
ة لحوية دراس -بممم "البلز الجر تبية لألمتلل الألمية ال لساتلية المألولة رسللجي خلجمة وهذه

 ."داللية
 :الرسللة هذه من المستنبطة النتلئج أهم وفيهل
اللظلر الجر تبي للألمية ال ت أد او اللظلر الجر تبي لل صحز  ش   الر  سوال الز  .1

مسجوى ال ملة اللواة والأللصر الجوسيأية  دو الز مسجوى الجرجتب االاجيلدي لل ملة 
والجرجتب المخللف لهل والحذف والج،دتر وتهل  دو الز مسجوى ال سلاة والجر تب وي ال ملة  

و ي و تمة اخجال   و  و،ذا ت  د ال،ول -وقد ذ ره ال لحث سل ،ل–ف بتلهمل وهو قلت  واي
 .ال صيحةالألمية وي مأظر جرا تبهل خر ن مو رحر 

اللرة الألمية اسجخدمن األلملط الصحيحة لل ملة االسمية  ولحج ظن  لللمط االاجيلدي  .1
و،و ج،در المبجدد الز الخبر   ذلك وي دش لل الخبر وصوره  و،د جلوان دش لل   لل ملة

   و لل الخبر  ملة اسمية جلرة   و ملة وأليةال صيحةالخبر وي الألمية  مل ،و الحلل وي 
جلرة  دخرى  و لل ش ه  ملة ظروية و ذلك  لر وم رور  و،ذه دلملط مواو،ة للجر تب 

 اللروي.

د الألمية   ول ال صيحةف مل جسجخدر الجدل الز االسج، لل بخ ل  روواسجخدمن الألمية ح .8
اسجخدمن حرف ال لل متال  بدال  مو حروي الستو وسوف اللذتو يحمالو داللجهمل الز 

وللمأروف  ؛ال صيحةال أ  المضلرع   ،ولهر ) بت رح وبتداوي( و،و بخالف مل جسجخدمه 
  و،ذا ُيأاتلل داللة الز سملل ال األوألل ر تدخ  الز األ او حرف ال لل إلمل ،و حرف

 إو حرف ال لل المصلحب لل أ  المضلرع إلمل ،و حرٌف يائد و،ط.

األوألل وي األمتلل  للن  صيغ  اللرة الألمية لوان مو اسجخدامهل لألوألل  ول د دو   .7
لداللي  ا اليملو التالتة المأرووة  الملضي والمضلرع واألمر  و،ذا الجلوع وي اليمو له ج تتره

وللمت  وي اليمو الملضي مو ه إلز شخص وقا مله الحدث الذي قت  المت  وي سيلقه 
 ،ول المت : د ن مو البرفة  ودخذن األولوية/ احجل وا التهودي  قلل التور اتدي  دمل 

وهو مو ه إلز شخص شرع وي الحدث ولر  -ال أ  المضلرع-المت  وي اليمو المسجمر 
: بتو   الهدية و  سر اليبدية/ بتول ا الللر وبيصيع: حرف،ة  ودمل تلجه مله  ،ول المت 

المت  وي اليمو المسج،ب   وهو دمر دو لهي لشخص تجوقا مله خالف ذلك ويضرب 
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لللصع واإلرشلد وي غلل ه ال الز و ه االسجأالل   ،ول المت : خلي الأس  ب راره  جت يه 
 دسألره  وليس وي ذلك مخلل ة للرة ال صيحة.

اللرة الألمية اسجخدمن مل يأرف  مصالع االخجيال خلصة  الد االسج هلر  ول د دو  .5
؟  و،ذا مل ج،ول اله .ج،ول الد الس ال او الشيل دو الحدث: دي شيل.. ال صيحة

ول ؟  و،و مل ج،.او السبب  ج،ول: ألي شيل.. يحة ذلك وي س ال ال ص ؟لألمية: ايشا
 ؟اله الألمية: ليش

،ي دص  الروا ط الأا ية وي الألمية مو خالل األمتلل  ،ي: الواو  و حروف الأاف وي  .6
.يل(  مألز .  و )وال (  مألز در  و)يل.واضعٌ  الونٌ    وقد  لو لهل حضورٌ يحةال ص
مل  و).إمل. (  مألز ل و وي الأربية ال ص.واي  .يحة س 

 ةحي ق ما ال صججبللل  الز ،ذه اللجلئج الجي جوص  إلتهل ال لحث  تجضع دو اللرة الألمية 
رحر  وم لز دو الألمية إلمل ،يوال جخجلف مأهل إال قليال  و،ذا تدل ا  وي ال تتر مو المواضا

ال سي مل وي  ت ب االحج لظ  ه  ل  وجرات ل  وجلرفخ ودص حن  لللس ة لألمة الأربية حضلرة    يحةال ص
محلوالن الررب سرقة جراتلل وحضلرجلل  وللألمية ال ج،  جراتل او ال خلر واإلبرفق وال سلط والتوب 

 الماري.
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 الُمَلخَّص

 ".دراسة نحوية داللية -البنى التركيبية لألمال  الالمية الفلسطينيةالرسللة: " الواو
 .وجمهتد  ووصلتو  وخلجمة  ووهلرس م،دمة  مو الرسللة جج وو و 
 

 السمممممل ،ة  خاة اخجيلره  والدراسممممملن الموضممممموع  ودسممممم لب د،مية الز وجشمممممجم  :المقدمة
 ويه.  هومله ال حث 

ل   ود،مية المت  ودوره وي الجخلاب واصاالح لرة  للمت  الجأرفف الز ويشجم  التمهيد:
  وي الت،لوي  والم للة الجي يح،،هل المت والجأبتر  ودور المت  الشأبي وي الح لظ الز الموروث

الجواص  بتو األ يلل  ومدى الجملل المت  ال لساتلي للمت  الأربي صلحب البلية اللحوية السليمة  
ومدى الجشل ه بتو المت  الشأبي ما مل تو د وي األمتلل للدول الم لورة  تر جحدث ال لحث وي 

 لساتلية( لحستو الي لو للي  واو حيلة صلحب ،ذا لهلية الجمهتد حول  جلب )مأ ر األمتلل ال
 .ال جلب وم ل لجه..

ي: األول: ال ملة ال ألية و،لو  م حت وويه وهو دراسة لل ملة ال سياة : األو  الفصل أمل
 -ح،ةالسممممممممممل ،ة والال–ومل جج وو مله مو وأٍ  وولاٍ   الأللصممممممممممر الجوسمممممممممميأية وي ال ملة ال ألية 

: التللي ملد)الل ي  االسممج هلر  االسممج، لل  االسممجتللل  الم لات   الحلل  المأاوف  شمم ه ال ملة(  
ال ملة االسمممممممممممية ودرسممممممممممن ويه: دلملط ال ملة )االاجيلدي  والمخللف  والللقص(  تر الأللصممممممممممر 

   والظرف(.ددوان الل ي  والأاف  والجوا ا  (الجوسيأية وي ال ملة االسمية  و،ي
: وهو دراسة لل ملة المر  ة  وويه دربأة م لحث  ،ي: الربط  للج لور  أمل الفصرل الالني

 والربط  للج أية  والربط  لاليدواج  والربط  للأاف.
 .ال حث مو المسجل اة اللجلئج د،ر و تهل :الخلتمة أمل 
  األشمممممممممألر  واألاالر  والمصممممممممملدر  لدتثحواأل  اآليلنن: وجضممممممممممل: تالفهلرسرررررر أمل 

 والموضوالن. 
 

 * وامجللله جووي،ه الز لله والحمد **
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Abstract 
The title of the research: 

The structure of the Palestinian proverbs Syntactical study"." 

The research consists of introduction, an approach, two chapters, 
conclusion and indexes. 

Approach:  

      It includes the importance of the subject, reasons for 
choosing it, previous studies and the plan the method of the research. 

Approach: 

      It includes definition of the proverb language and idiomatic, 
importance of the proverb and its role in conversation and expressing 
and the role of the proverb in preserving on the cultural inheritage and 
its role in communication among generations and the relation of the 
Palestinian proverb to the Arab proverb which has a perfect grammatical 
structure, and similarity between the Palestinian proverbs and the 
proverbs in the neigb our Arab countries, At the end of the approach I 
talked about the book (Palestinian Proverbs Dictionary) for Husain Ali 
Loubani, his life and his writings. 

    The first chapter: 

     Is a study for the simple stentence which has two researches: 

1-  The verbal sentence which consists of a verb and subject, 
the enlargement elements in verbal sentence, the previous and 
the following (negation, intorregation, future, exception, objects, 
adverbs, added, clause). 

2- The noun sentence, I talked about the types of sentence 
(the normal, contradictiue, deficient) and enlargement elements 
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in the noun sentence (negation tools, addition supplentaries, 
adverbs). 

The second chapter: 

It's a study for compound sentence. It includes researches: 
connection with adherence, connection with coupling and 
connection with addition. 

  The conclusion: 

It contains the most important results concluded from the 
research. 

Indexes: 

It contains verses of the Koran, the sayings of the prophet, 
verses, personal resources and subjects. 

"Thanks for Allah" 
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 التوصيلت

قتد دراسجهر  هئدوصي ال ة الألر  لال،جملر بدراسة الجراث ال لساتلي      وال ه  واي ،ل -0
ي يحلول ذتق لجلرفخلل وحضلرجلل وجراتلل الودو ت ،وا ذروجه مشجألة؛ لمل وي ذلك جوت

 وي    وقن وحتو. لل سرقجه  دادا

ال يم و االسجرللل او اللرة الألمية وي دي حلل مو األحوال  ومو ي،ول بخا  ،ذا  -2
جراث ت ب  لس ة للأربال،ول؛ وإله ُتللدي بج ل،  جراتلل ولسيلله  ولللرة الألمية  لل

الح لظ اليه مو الضيلع  خلصة  دو اللرة الألمية ال جخجلف او اللرة ال صيحة وي 
 جر تبهل إال ال،لت . 

 مل دوصي مخااي ملل،ج اللرة الأربية   و يضملوا ملهلج المراح  الجأليمية  -3
لظل   المخجل ة  موضوالن جخجص بجراتلل ال لساتلية؛ وذلك للج  تد الز د،متجه  وح

 اليه مو السرقة.

ودخترا ... و حمد الله الز جووي،ه  وله ال ملل وحده  ولر يأاه دحٌد غتره  وإو  لن قد 
 ي قد بذلن مل اسجاأن  وله الحمد س حلله  والله ختر الحلوظتو.غ لن دو لستن وأذري دل ِّ 
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 المصلدر والمراجع
 أوال: الكتب

 القرآن الكرلم

ه(  700ال،ر و  ابد الرحمو بو دبي   ر   الل الدتو السمممممممممممممتواي)ن:اإلج،لو وي الور  -0
 ر.0773-ه0373جح،تق: محمد دبو ال ض  إبرا،ير  الهتئة المصرفة الألمة لل جلب  

دبو الحسممممممممو  جح،تق:  اآلمدي دصممممممممول األح لر  دبو الحسمممممممو الي بو محمد وي اإلح لر -2
 .0بترون  ط –د.ستد ال متلي  دار ال جلب الأربي 

لدليل والدتو  دبو الحسمممممممممممو الي بو محمد بو محمد بو حبتب ال صمممممممممممري ال ردادي  ددب ا -3
 ر.0783ه(  دار م ج ة الحيلة  د.ط  381الشهتر  للملوردي)ن:

 -  دار الملل،ج لللشممممممر والجويفا  املو0األسممممممللتب اللحوية  د. محسممممممو الي ااية  ط: -3
 شلرع الملك حستو. -األردو

مد بو ابتد الله األلصمممملري  دبو البر لن   ملل الدتو دسممممرار الأربية  ابد الرحمو بو مح -8
بترون  الا أة: األولز  -  م ج ة دار ال ت 0778  سممممملة 0،ممممممممممممممممممم(  ط877األل لري)ن:

 ر.0777 -،م0321

األشمممممممممممممم ممله واللظمملئر وي اللحو  ابممد الرحمو بو دبي   ر   الل الممدتو السممممممممممممممتواي)ن:  -3
 ر.0771 -،م 0300  0،م(  دار ال جب الألمية  ط/700

ه(  جح،تق: ابد الحستو 303األصول وي اللحو  دبو   ر محمد بو سه  بو السراج)ن: -7
 .0788  3ال جلي  م سسة الرسللة  بترون  ط

،م(  دار اإلرشلد 0313إاراب ال،ر و بيلله  محتي الدتو بو دحمد مصا ز درويش)ن:    -8
 -ابو  تتر  بترون   دار -دمشق  -سورفة   دار اليملمة  -حمص  -للشئوو ال لمأية 

 ،م . 0308بترون  الا أة الرا أة    -دمشق 

لس دحممممد بو محممممد بو إسمممممممممممممممممملاتممم  بو تولس المرادي    -7 إاراب ال،ر و  دبو  أ ر الل حممم 
،ممممممممممممممممم(  وضممما حواشممميه والق اليه: ابد الملأر خلت  إبرا،ير  ملشممموران 338اللحوي)ن: 

 ،م.0320ز  محمد الي بيضوو  دار ال جب الألمية  بترون  الا أة األول

 .2112  08ه(  دار الألر للمالتتو  بترون  ط0373األاالر  ختر الدتو الير لي )ن: -01
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-ه0378  مال ا دار ال جلب الأربي  مصممممممر  2األمتلل الألمية  دحمد جيمور  لشممممممل  ط -00
 ر.0783

 جر مة:  رودلف يلهلير: ل خلص   جلب األمتلل ألبز ابتدما ااجلل األمتلل الأربية ال،ديمة -02
 ر 0770دار األمللة وم سسة الرسللة  األولز    رمضلو ابد الجواب

ه(  333إل له الرواة الز دل له اللحلة   ملل الدتو دبو الحسو الي بو توسف ال، اي)ن:  -03
–ية ال،ل،رة  وم سمممسمممة ال جب الت،لو-جح،تق: محمد دبو ال ضمم  إبرا،ير  دار ال  ر الأربي 

 ر.0782ه 0313  0بترون  ط

و محمد ابد الرحمو ب  ي مسمممملئ  الخالف بتو اللحوفتو ال صممممرفتو وال ووتتواإللصمممملف و -03
ه(  الم ج ة الأصمممممرفة 877بو ابتد الله األلصمممملري دبو البر لن  ملل الدتو األل لري)ن:

 ر.2113 -ه0323  0بترون  ط

ه(  جح،تق: توسممف 730ه(  ابو ،شمملر)ن:372دوضممع المسممللك إلز دل ية ابو مللك)ن: -08
 ،لاي  دار ال  ر للا لاة  د.ط  د.ن.الشتخ محمد ال 

  دار 0ه(  جح،تق: محمد دبو ال ض  إبرا،ير  ط773البر،لو وي الور ال،ر و للي شي)ن: -03
 ر.0778-ه0373إحيلل ال جب الأربية  ايسز ال لبي الحلبي  وشر ل ه  

  رية الوالة وي ا ،لن اللروفتو واللحلة  ابد الرحمو بو دبي   ر   الل الدتو السمممتواي -07
 لبللو / صتدا. -: محمد دبو ال ض  إبرا،ير  الم ج ة الأصرفة ق،م(  جح،ت700)ن: 

ه(  دار 808ال الغة الأربية دسمممممممسمممممممهل والومهل وولولهل  ابد الرحمو حل  ة المتدالي)ن: -08
 .0773د.ن(    )0ال،لر  دمشق  ط

 .2113ال،ل،رة   -دار غرفب بللل ال ملة الأربية  د. محمد حملسة ابد اللاتف  -07

دراسممممممممممممممة جابي،يمة  د. توسممممممممممممممف  مأة -بلملل ال ملمة وي  جملب م م ا األمتملل للمتمدالي    -21
-ه0318  الشمممممممممور  إشمممممممممراف: د. محمد دحمد الشممممممممملمي   لمأة در درملو اإلسمممممممممالمية

 ر.0787

  33بتو ال صحز والألمية المصرفة  د.شوقي ضتف  م لة م ما اللرة الأربية   مممممممممممميل  -20
 .0771ملتو 
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ال،لموس  السمممممت ِّد ُمحم د ُمرجضمممممز الحسمممممتلي  الي بتدي   جح،تق: ابد جلج الأروس مو  و،ر  -22
جلر دحمد وراج  ما أة ح ومة ال وفن    ر.0738-ه0388الس 

تتهل وذ ر قا للِّهل الُألملل مو غتر د،لهل وواردتهل   -23 دِّ جلرفخ  رداد مدتلة السمممممممممممالر ودخ لُر ُمح 
و دبي ابد الله محمد بو م حمود الحسممممممممممممممو المأروف  لبو الل لر لإلملر الحلوظ ٌمحب ِّ الد ِّ

  0ه(  جح،تق: د.  شمممملر او اد مأروف  دار الررب اإلسممممالمي  ط333-372ال ردادي )
 ر2110ه 0322

 ر.0777-ه0321  0الجابتق اللحوي  ابد الرا حي  م ج ة المألرف لللشر والجويفا  ط -23

ل،رة  لح  ال،الجاور اللحوي  بو شممجراسممر  الي  ا أه محمد حمدي ال  ري  ما أة السممم -28
 ر.0727د.ط  

ودية  دار ابو ال ويي  السممأ جأ ت  اللدى  شمرح قار اللدى  لأبد الله بو صمللع ال وياو  -23
 ه.0330  2ط

جوضميع الم،لصمد والمسمللك لشمرح دل ية ابو مللك  دبو محمد بدر الدتو حسو بو قلسر بو  -27
الرحمو الي ه(  جح،تق: ابمممد 737ابمممد اللمممه بو الي  المرادي المصممممممممممممممري المممملل ي)ن:

 ر.2118-ه0328  0سليملو  دسجلذ اللرويلن وي  لمأة األي،ر  دار ال  ر الأربي  ط

ه(  الم ج ممة 0333 مملما الممدروس الأربيممة  مصمممممممممممممما ز بو محمممد سمممممممممممممملير الرالتتلي)ن: -28
 - ه0303تالتوو  بترون  الا أة الواحدة وال -الأصمممممممممممممرفة للا لاة واللشمممممممممممممر صمممممممممممممتدا

 ر.0373

 . 0788اإلس لدرفة   -  دار المألرفد. محمد ا لده  ة لحويةال ملة الأربية دراسة لروي -27

ه( ألل يممممة بو 711ه( الز شممممممممممممممرح االشمممممممممممممممولي)ن:0213حمممملشمممممممممممممميممممة الصمممممممممممممم مممملو)ن: -31
 ،ممممممممممممممممم(  دار0213دبو الأرولو محمد بو الي الصممم لو الشممملوأي)ن:  ه( 372مللك)ن:

 ر.0777-،م  0307  0ال  ر  بترون ط/

جلب "رسمممممملئ  وي اللحو واللرة"  جح،تق: ه(  ضمممممممو  383الحدود وي اللحو  الرم للي)ن: -30
 مصا ز  واد وفوسف مس ولي.
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خيالممة األدب وغممليممة األرب  ابو ح ممة الحموي  ج،ي الممدتو دبو   ر بو الي بو ابممد اللممه  -32
بترون  دار -: اصمممممملر شمممممم،تو  دار وم ج ة الهاللقه(  جح،ت837الحموي األيراري)ن: 

 .2113بترون  ا أة األخترة  -ال حلر

 الي محمد التللية  جح،تق: ه(  الا أة372 لي)ن: بو اتملو ال جع بوالخصممملئص: د -33
 ر.0782-ه0370  2الأربي  ط. ال جلب الل لر  بترون  دار

 ه.0328 -ر2113  الي بو للتف الشحود  الخالصة وي الور ال الغة -33

درة الرواص وي دو،لر الخواص  ال،لسممر بو الي بو محمد بو اتملو  دبو محمد الحرفري  -38
   0بترون  ط/ –،مممممممم(  جح،تق: ارولن مار ي  م سسة ال جب الت،لوية 803ال صري)ن:

 ،م.0308/0778

ه(  دبي الحسممممممممممممممو لور الدتو الي بو محمد 372دلت  السممممممممممممممللك إلز دل ية ابو مللك)ن: -33
: محمد محي الدتو ابد الحمتد  ما أة السألدة  ال،ل،رة  قه(  جح،ت711األشمولي  )ن:

 ر.0788ف-ه0378  0ط

ر  1999لللشمممر والجويفا   دار المسممملر  ابد الله ال وياو  ت  السمممللك إلز دل ية ابو مللكدل -37
 .0ط

ه(  381دتواو األدب  دبو إبرا،ير إسممممحلق بو إبرا،ير بو الحسممممتو المأروف  لل لرابي)ن: -38
جح،تق: د. دحمد مخجلر امر  م سمممسمممة دار الشمممأب للصمممحلوة والا لاة واللشمممر  ال،ل،رة  

 ر. 2113 -،م  0323

ه(  دار ال جب 372سممممممممممر صممممممممممللاة اإلاراب  دبو ال جع اتملو بو  لي الموصمممممممممملي)ن: -37
 ر.2111 -،م0320  0لبللو  ط/-الألمية بترون

سممممممممممممممتر داالر الل الل  شمممممممممممممممس المدتو دبو ابمد اللمه محممد بو دحممد بو اتملو بو ق لُيملي  -31
 ر.2113-،م0327ال،ل،رة  -،م(  دار الحدتث738الذ،بي)ن:

ه(  جح،تق: محمد محي الدتو 372ه( الز دل ية ابو مللك)ن:773شمممممرح ابو ا،ت )ن: -30
 .0777  2ابد الحمتد  م ج ة دار الجراث  ال،ل،رة  ط
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ه(  توسمممف بو دبي سمممأتد الحسمممو بو ابد الله بو المريبلو 081شمممرح دبيلن سمممتبويه)ن: -32
ه(  جح،تق: محمد الي سمممممممممممملالو  مابوالن م ما اللرة 388دبو محمد السممممممممممممتراوي)ن:

 ر.0773-،م 0373ط  دمشق  الأربية  د.

ه(  دحمد بو امر بو مسممملاد الحليمي و،ي 372شمممرح دل ية ابو مللك ألبو ابد الله)ن: -33
 ا لرة او دروس صوجية قلر بج رفرهل موقا الشتخ الحليمي.

  جح،تق: ه(383)ن:دبو ابد الله بدر الدتو ه(  ابو الللظر372شرح دل ية ابو مللك)ن: -33
 ه.0321 -ر2111  ال جب الألميةدار   محمد  لس  اتوو السود

شممممممممممممممرح الم صممممممممممممممم   للشممممممممممممممتخ الأالمممة  مملما ال وائممد موو ق الممدتو يأيش بو الي  يأيش  -38
ه(  صممححه والق اليه حواشممي ل يسممة  أد مرا أجه الز دصممول خاية 333اللحوي)ن:

ه  إدارة الا لاة الملترفة  مصممممممممممر 333 مأروة مشممممممممممتخة األي،ر المأمور  المجووز سمممممممممملة
  شلرع ال ح حتو.

ه(  جح،تق: 333  ألبي امرو اتملو بو الحل ب اللحوي )ن:شمممممممممرح الواوية لظر ال لوية -33
 ر.  0781 -ه0311موسز الألتلي  ما أة اآلداب وي الل ف األشرف  

  محمد بو صمممممممممممممللع بو محمد مو  الر سمممممممممممممتد المرسممممممممممممملتو شمممممممممممممرح رفلض الصمممممممممممممللحتو  -37
 ه.0323الرفلض   -  دار الواو لللشره(0320الأتيمتو)ن:

ما شمممممرح شممممموا،ده للأللر ال لت  ابد ال،لدر ال ردادي صممممملحب  شممممملوية ابو الحل بشمممممرح  -38
محمد   جح،تق: ،ممممممممممممم(383:نمحمد بو الحسو الرضي اإلسجرا لذي)ج لتف    خيالة األدب
-ار ال جب الألمية بترون  دمحمد محتز الدتو ابد الحمتدو محمد اليوياف و لور الحسممممو 

 .ر0778-ه0378  لبللو

ه(  جح،تق: لواف  يال 887محمد بو ابد الملأر ال و ري)ن: شممممممممممممرح شممممممممممممذور الذ،ب  -37
 ه.0323  0الحلرتي  المدتلة الملورة  ط

اراب  الحرفري)ن: -81 ه(  ألبي محمد ال،لسر بو الي الحرفري 803شرح الز مجو ملحة االِّ
 .0777  0ال صري  جح،تق: بر لن ،بود  الم ج ة الأصرفة  بترون  ط

الله بو توسمف بو دحمد بو ابد الله ابو توسف  دبو  شمرح قار اللدى وب  الصمدى  ابد -80
ه(  جح،تق: محمممد محتز الممدتو ابممد الحمتممد  730محممد   ممملل الممدتو  ابو ،شمممممممممممممملر)ن:

 .00ال،ل،رة  ط/
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ه(  جح،تق: الي وودة لت   املدة 730  ابو ،شممممممممملر األلصممممممممملري )شمممممممممرح قوااد اإلاراب -82
 .ر0780دية  الممل ة الأربية السأو  - لمأة الرفلض -ش وو الم ج لن

ه(  دار 273الشممممممممممممأر والشممممممممممممأرال  دبو محمد ابد الله بو مسمممممممممممملر بو قجت ة الدتلوري)ن: -83
 .ه0323الحدتث  ال،ل،رة  

ه(  771شمم لل الألت  وي إيضمملح الجسممهت   دبو ابد الله محمد بو ايسممز السمملسممتلي)ن:  -83
  0جح،تق: د. ابمد اللمه الي الحسمممممممممممممملي البر ملجي  الم ج مة ال يصممممممممممممممليمة  م مة الم رمة  ط

 ر.0783

الصمممممممممممممممممملحبي وي و،مممممه اللرمممممة وسمممممممممممممملو الأرب وي  المهمممممل  ألبي الحسممممممممممممممتو دحممممممد بو  -88
 .0777  0ه(  جح،تق: دحمد  سج  دار ال جب الألمية  بترون  ط378ولرس)ن:

ه(  دار 820صمم ع األاشممز وي صممللاة االلشممل  للشممتخ دبو الأ لس دحمد ال،ل،شمملدي)ن: -83
 ر.0722 -ه0331ال جب المصرفة  لل،ل،رة  

الالما أل،  ال،رو الجلسا  شمس الدتو دبو الختر محمد بو ابد الرحمو بو محمد  الضول -87
–ه(  ملشممممممممممموران دار م ج ة الحيلة712بو دبي   ر بو اتملو بو محمد السمممممممممممخلوي)ن:

 بترون.

الاراي ألسممممممممممممممرار ال الغمممة والور ح،ممملئق اإلا ممملي  يحتز بو حمية بو الي بو إبرا،ير   -88
بترون   –ه(  الم ج ة الألصمممممرفة 738 للم فد  للل ه)ن: الحسمممممتلي الألوي  الاللبي المل،ب

 ،م. 0323  0ط/

الأ،د ال رفد  دبو امر  شمممهلب الدتو دحمد بو محمد بو ابد ربه ابو حبتب ابو حدتر بو  -87
ه( شرح دحمد اليفو إبرا،ير األبيلري  دار 328سللر المأروف  لبو ابد ربه األلدلسي)ن:

 ،م. 0313  0بترون  ط/ –ال جب الألمية 

: قه(  جح،ت380ال  اللحو  محمد بو ابد الله بو الأ لس  دبو الحسممممو  ابو الوراق)ن: -31
 -،ممممممممممممممم  0321  0الرفلض/ السأودية  ط/ –محمود  لسمر محمد الدرويش  م ج ة الرشد 

 ر.0777

ه(  ألحمد بو الي بو ح ر الأسممممممممم،اللي 283وجع ال لري  شمممممممممرح صمممممممممحيع البخلري)ن: -30
 .0773  0،ل،رة  طه(  دار دبي حيلو  ال882)ن:
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ه(  دحمد بتو امر بو مسلاد الحليمي  723وجع رب البرفة وي شرح لظر اآل رومية)ن: -32
 ر. 2101 -،م  0330  0م ج ة األسدي  م ة الم رمة  ط/

ه(  807ال،ملموس المحيط  للأالممة اللروي م مد المدتو محممد بو يأ،وب ال تروي  مملدي)ن: -33
 ر.0773  8لة  بترون  طجح،تق: م جب جح،تق الجراث  م سسة الرسل

ه(  جح،تق: محمد محتز الدتو 730قار اللدى وب  الصممممدى  ابو ،شمممملر األلصمممملري)ن: -33
 ر.0732-ه0383  00ابد الحمتد  ما أة السألدة  مصر  ط

ه( الز ال لوية"  جألتق: توسمممممف حسمممممو 383ال لوية وي اللحو " مجو شمممممرح الرضمممممي)ن: -38
 .0773  2امر  ملشوران  لمأة قلرفولس  بلرليي  ط

ه(  جح،تق: 288ال ملمم  وي اللرمة واألدب  للأالممة دبي الأ لس محمد بو تيفد المبرد)ن: -33
 .0777  3محمد الدالي  م سسة الرسللة  لبللو  ط

  جلب دسمممممممممرار الأربية  ابد الرحمو بو دبي الوولل محمد بو ابتد الله بو دبي سمممممممممأتد  ط -37
 .بترون  ن: د.وخر صللع قدارة –ر  دار ال ت  0778

ه(  جح،تق: ابدالسممالر ،لروو  دار 081ال جلب  لأمرو بو اتملو بو قلبر سممتبويه )ن: -38
 ال جب  بترون.

ه(  م ج ة المتلز  0137 شممممممممممف الظلوو او دسمممممممممملمي ال جب وال لوو  حل ي خلي ة)ن: -37
 ر.0730 رداد  د.ط  

الي بو سمليملو بو دسأد بو إبرا،ير بو الي بو جمير الحلرتي وي اللحو    شمف المشم   -71
   رمممداد -ما أمممة اإلرشمممممممممممممممملد  ،ممملدى اايمممة مار الهالليجح،تق:  ه( 877الممممدلي)ن:

 ر.0783 -ه0313

  دار المأرومة ال ملمأيممة للا ا واللشممممممممممممممر حلمي خلتم   د. ال لممة دارسممممممممممممممة لرويممة مأ ميممة -70
 ر.0778  2اإلس لدرفة  ط -والجويفا

دللو : اقه(  جح،ت0173ال ليملن  دبو ال ،لل دتوب بو موسممممممممممممممز الحسممممممممممممممتلي ال  وي)ن: -72
 .0773  2درويش ومحمد المصري  م سسة الرسللة  بترون  ط

ه(  ن: 303الل لب وي ال  البللل واإلاراب  دبو ال ،لل ابد الله بو الحستو الأ بري)ن: -73
 .0778  0ابد اإلله اللبهلو  دار ال  ر  دمشق  ط
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 ليالل مملب وي قوااممد اللرممة و الن األدب اللحو والصممممممممممممممرف وال الغممة والأروض  لمحمممد ا -73
راج)ن:   0دمشمممممممق  ط/ –ه(  مرا أة: ختر الدتو شممممممممسمممممممي  لشمممممممل  دار ال  ر 303السممممممم 

 ر . 0783 -،م  0313

ه(  جح،تق: ابد الله الي 700لسمممممملو الأرب  محمد بو ملظور األلصمممممملري اإلورف،ي)ن: -78
 ال بتر و خروو  دار المألرف  ال،ل،رة  د.ط  د.ن.

األيمة المخرج  ابد الوارث مبروك سممممممممأتد  دار الوولل للا لاة  -اللسمممممممملو الأربي  الهوية  -73
 ر.0777الملصورة  مصر   -واللشر والجويفا

اللمحة وي شممممرح الملحة  محمد بو حسمممممو بو سمممممِّ لع بو دبي   ر ال ذامي  دبو ابد الله   -77
سمممللر الصممملادي  : إبرا،ير بو قه(  جح،ت721شممممس الدتو  المأروف  لبو الصممملئغ )ن:

املدة ال حث الألمي  لل لمأة اإلسممممممممممممالمية  المدتلة الملورة  الممل ة الأربية السممممممممممممأودية  
 ر.2113،م/0323  0ط/

ه(  جح،تق: 372اللما وي الأربيممة  دبو ال جع اتممملو بو  لي الموصمممممممممممممملي ابو  لي)ن: -78
 .ال وفن –ولئي ولرس  دار ال جب الت،لوية 

الشمملار  لصممر الله بو محمد الشممت للي ال يري  دبو ال جع المت  السمملئر وي ددب ال لجب و  -77
: دحمد الحووي  بدوي ا للة  دار لهضة مصر قه(  جح،ت337المأروف  لبو األتتر)ن:

 للا لاة واللشر والجويفا  ال  للة م ال،ل،رة.

م ما األمتلل للمتدالي ألبي ال ضممممممممم  دحمد بو محمد بو دحمد بو إبرا،ير  الليسممممممممملبوري   -81
 0777  ال،ل،رة (ه808ن: )  المتدالي

مخجصممممممممممممممر مرلي اللبتممممممب او  جمممممملب األامممممملرفممممممب  محمممممممد بو صممممممممممممممممممممللع بو محمممممممد  -80
 ه.0320  م ج ة الرشد  0ه(  ط0320الأتيمتو)ن:

ه(  0323المدارس اللحوية  دحمد شموقي ابد السمالر ضمتف الشمهتر  شموقي ضمتف)ن:  -82
 دار المألرف.

  م ج ممة الخممملل ي بممد الجوابمممدخمم  إلز الر اللرممة وملممل،ج ال حممث اللروي  رمضمممممممممممممممملو ا -83
 ر.0777-ه0307  3 لل،ل،رة  ط
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لب)ن:ألبي محمممد ابممد اللممه بو دحمممد بو دحمممد بو دحمممد المرج مم    -83 ه(  837بو الخشممممممممممممممم 
 ر.0772 -ه0372  دمشق  الي حتدر ودراسة: جح،تق

ه(  جح،تق: 700المي،ر وي الور اللرة ودلوااهل  ابد الرحمو  الل الدتو السمممممتواي)ن: -88
 لد المولز و خروو  دار ال  ر  بترون  د.ن  د.ط.محمد دحمد  

ل ر للي ال،لضممي ا المسمملئ  الصممروية واللحوية وي  جلب الواسمماة بتو المجلبي وخصممومه  -83
لمأة   -ه(  رسممللة مل سممجتر لل لحث الصممر  لظر شممللوة الرللبي   لية الجربية372)ن:

 ر.2118 -ه0323 رداد  

  الي  لبر الملصممممممموري  :ه(  جح،تق377:المسممممممملئ  الأسممممممم رفلن  دبو الي ال لرسمممممممي)ن -87
 ر.0782  2 لية الشرفأة  ط - لمأة  رداد

مسممممممممممممممممممملئمممممم  خالويممممممة وي اللحو  دبو ال ،مممممملل ابممممممد اللممممممه بو الحسممممممممممممممتو بو ابممممممد اللممممممه  -88
د ختر الحلوالي  دار الشممممممممممممممرق الأربي303الأ بري)ن:   0بترون  ط-ه(  جح،تق: محممم 

 ر.0772-ه0302

لصه: محمود محمد خلت   دار ال ت  للا لاة واللشر المسلد ال لما  ح،،ه ورج ه وض ط  -87
 0303  0والجويفا  بترون  الشمممممر ة المجحدة لجويفا الصمممممحف والمابوالن  ال وفن  ط/

 ر.0773 -،م 

المسملد المسجخرج الز صحيع مسلر  دبو لأير دحمد بو ابد الله بو دحمد بو إسحلق بو  -71
حسممممو محمد حسممممو إسممممملات  : محمد قه(  جح،ت331موسممممز بو مهراو األصممممبهللي)ن:

 ر.0773 -،م 0307  0لبللو  ط/ –بترون  -الشلوأي  دار ال جب الألمية 

مأجرك األقراو وي إا لي ال،ر و  وُيسمممممممممممممم ز )إا لي ال،ر و ومأجرك األقراو(  ابد الرحمو  -70
لبلمملو  –بترون-ه(  دار ال جممب الألميممة 700بو دبي   ر   الل الممدتو السممممممممممممممتواي)ن:

 ر.0788-ه0318  0ط

ه(  323مأ ر األد لل  شهلب الدتو دبو ابد الله يلقون بو ابد الله الرومي الحموي)ن: -72
 ر.0773-ه0303  0بترون  ط-جح،تق: إحسلو ا لس  دار الررب اإلسالمي

ر  دار 0783   0طمأ ر اإلاراب واإلمالل:  ما وجلسمممممممممتق الد جور إمت  بديا يأ،وب   -73
 لبللو.-الألر للمالتتو بترون
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دمشممممممممممممممق   –ال،واامممد الأربيمممة وي اللحو والجصممممممممممممممرفف  ابمممد الرلي المممدقر  دار ال،لرمأ ر  -73
 ر.0783-ه0313

المأ ر الوسممممممممممميط  جح،تق إبرا،ير مصممممممممممما ز و خروو  م ما اللرة الأربية  اإلدارة الألمة  -78
حيلل الجراث   مهورفة مصر الأربية سلة    0781للمأ ملن واي

ه(  جح،تق: د. 730،شممملر األلصممملري)ن:مرلي اللبتب او  جب األالرفب  لأبد الله بو  -73
 ر.0772مليو الم لرك ومحمد الي حمد الله  دار ال  ر  

الم جلح وي الصمممممممرف  دبو   ر ابد ال،ل،ر بو ابد الرحمو بو محمد ال لرسمممممممي األصممممممم    -77
د   ليممة اآلداب 370ال ر ممللي الممدار)ن: ممم   مملمأممة  -ه(  جح،تق: الممد جور الي جووتق الح 

 ر(.0787 -،م  0317  )0بترون  ط/ –و  م سسة الرسللة امل –إربد  -الترموك 

الم صمممممم  وي صمممممملأة اإلاراب  دبو ال،لسممممممر محمود بو امرو بو دحمد  اليمخشممممممري  لر  -78
 .0773  0بترون  ط–،م(  جح،تق: د. الي بو ملحر  م ج ة الهالل 838الله)ن: 

  0  ط(ه838ليمخشممممممري)ن: بي ال،لسممممممر محمود بو امر االم صمممممم   وي الر الأربية  أل -77
 ه.0323شلرع محمد الي  مصر   -ما أة الج،در

 لظر  حر  :ه(  جح،تق370ن:الم،جصممممد وي شممممرح اإليضمممملح  ابد ال،ل،ر ال ر للي) -011
 ر.0782ال مهورفة الأراقية   -  ملشوران ويارة الت،لوة واإلاالرالمر لو

 الم،جضمممممممممممممممب  محمممد بو تيفممد بو ابممد األ بر التمممللز األيدي  دبو الأ مملس  المأروف -010
 بترون.–،م(  جح،تق: محمد ابد الخللق اظيمة  اللر ال جب288 للمبرد)ن:

  جح،تق: محمد ابد الخللق اضممميمة  اللر ال جب  ه(337الم، رب  ابو اصممم ور)ن: -012
 بترون  د.ط  د.ن.

موسممواة األمتلل الشممأبية والألمية وي الواو الأربي  محمد الراوي  دار دسمملمة لللشممر  -013
   د.ن.0طوالجويفا  األردو املو  

ه(  جح،تق: د. ابد 333ن:موضممممممممممممع دو،لر ال ما والج رفق  دبو   ر دحمد ال ردادي) -013
 ه.0317  0المأاي قل، ي  دار المأروة  بترون  ط

 -الميسمممممممممممممر وي الجابتق اللحوي  د. محمد اال مواد  دار ال  ر المألصممممممممممممممر بترون -018
 ر.0777لبللو  
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 -بترون -ال  ر المألصممممممممممر دار الميسممممممممممر وي قوااد اإلاراب  د. محمد اال مواد   -013
 ر.2100لبللو  

 ر.0778ال،ل،رة   -  م ج ة الش لباللحو المص ز  محمد اتد -017

-  الي ال لرر ومصممما ز دمتو  دار المألرفالز قوااد اللرة الأربية اللحو الواضمممع -018
 .ال،ل،رة - ورليش اللت 

س ا ممممل ما رباممممه  مممملألسممممممممممممممممممللتممممب الرويأممممة والحيمممملة اللرويممممة المج ممممددة  اللحو الواوي -017
 ر.0773 -ه0303مصر   -  ال،ل،رة00طدار المألرف   ه( 0323حسو)ن:

لي،ة األل لل وي ا ،لن األد لل  ابد الرحمو بو محمد بو ابتد الله األلصمممممممممممملري  دبو  -001
-ه(  جح،تق: إبرا،ير السمممممممممممممملمرائي  م ج مة الململر877البر ملن   مملل المدتو األل ملري)ن:

 ر0788-،م0318  3األردو  ط–اليرقلل

اد الأرب  دبو ابد الله  دحمد بو امر بو مسممملاد الحليمي  مصمممدر ال جلب: لظر قوا  -000
 .http://alhazme.net  10/6دروس صوجية قلر بج رفرهل موقا الشتخ الحليمي 

،ما الهواما وي شممممممممممممممرح  ما ال واما  ابممممممد الرحمو بو دبي   ر   الل الممممممدتو  -002
 ب.ن.ام بترون    ،م(  جح،تق: ابد الحمتد ،لداوي 700الستواي)ن:

 

ه(  733: نالواوي  للوويلن  صمممممممممممالح الدتو خلت  بو دت ك بو ابد الله الصممممممممممم دي) -003
 -ه0321بترون   –جح،تق: دحمممممد األرلممممل وط وجر ي مصمممممممممممممما ز  دار إحيمممملل الجراث 

 ر.2111

وويلن األايلو ودل لل دبللل اليملو  دبو الأ لس شممس الدتو دحمد بو محمد بو إبرا،ير  -003
ه(  جح،تق: إحسمممممممممممممممملو ا ممملس  دار 3870م ي اإلربلي)ن:بو دبي   ر ابو خل ممملو البر 

 ر.0773بترون  -صلدر

ر  08/00/2108تور األربألل المواوق  م للمة ،لج ية ما ال لجب حسمممممتو الي لو للي -008
 .وي جملر السلاة الرا أة اصر ا
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 الفهلرس، وفيهل:
 اآليلن ال،ر لية. نوهرس .0

 األحلدتث اللبوية. نوهرس .2

 األمتلل. نوهرس .3

 األشألر. نوهرس .3

 األاالر الُمجر ر له. نوهرس .8

 الموضوالن. نوهرس .3
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 فهرس آيلت القرآن الكرلم

 رقم الصفحة رقم اآلية نص اآلية الرقم
 سورة الفلتحة

ل ممممل .1 ر اط   ا،دِّ  33 3 الُمسج ،ِّير   الص ِّ
ر اط   .1 تو   صِّ ل تهِّرُ  د لأ من   ال ذِّ ل ت الم رُضوبِّ  غ ترِّ  ا   و ال   هِّرُ ا 

لل ِّتو  الض 
7 33 

 سورة البقرة
ل ُسُجر .0 يهِّ  و  ذِّ  30 237 وِّيهِّ  ُجُرمُِّضواُ  د و إِّال    ِّآخِّ
ق   ج ُل ُِّسواُ  و ال   .2 ج ُ ُجُمواُ   ِّلُل  لاِّ ِّ  اُلح  ق   و   32 32 ج ُأل ُموو   د لُجرُ و   اُلح 
ُتف   .3 ُ لُجرُ   ِّللل هِّ  ج ُ ُ ُروو      تُجُ رُ  ر  تُ  و   ُحي لُ رُ  د ُمو اجل   و   ُيُحتِّيُ رُ  ُتر   ُيمِّ

ُأوو   إِّل ُيهِّ  ُتر    ُجُر  
28 38 

ل ق لل  د ل ز   .3 ه  ل ز ُاُروشِّ ي ٌة ا  لوِّ ل ز ق ُرف ٍة و ،ِّي  خ  لل ذِّي م ر  ا  د ُو   
ت   ئ ة  ا لٍر ُتر    أ  ل و   م لج ُه الل ُه مِّ هِّ الل ُه   ُأد  م ُوجِّه   هُ ُيُحتِّي ، ذِّ

287 38 

ُترٌ  ج ُصوُمواُ  و د و .8  38 083 ل ُ رُ  خ 
بت ِّ  وِّي ُيُ،ج  ُ  لِّم وُ  ج ُ،وُلواُ  و ال   .3 ل  ِّو د ُحي لل  ُ ب   د ُمو انٌ  الل هِّ  س   ال   و 

 ج ُشُأُروو  
083 013 

 آ  عمران
تو   .0 ُرو  و ُضلِّهِّ  مِّو الل هُ   ج لُ،رُ   ِّم ل و رِّحِّ ي ُسج ُ شِّ تو   و  و  ُ،واُ  ل رُ   ِّلل ذِّ  ت ُلح 

ُل ِّهِّرُ  م ِّوُ  بِّهِّر ُوفٌ  د ال   خ  ل ُتهِّرُ  خ  لُ  ُ،رُ  و ال   ا   وو  ي ُحي 
071 33 

م ل .2 م دٌ  و   33 033 ر ُسولٌ  إِّال   ُمح 
 سورة النسلء

ل ر   .0 ز الل هُ  و     37 033 ج ُ لِّيمل   ُموس 
 سورة الملئدة

للل ل م ل .0 تر مِّو     33 07   شِّ
 33 70 م لج ُهوو   د لُجر و ه  ُ  .2
طِّ  مِّوُ  .3 ل د ُوس  ُموو   م  ُجُهرُ  د وُ  د ُ،لِّيُ رُ  ُجُاأِّ ق   ةٍ  ُحرِّفرُ ج   د وُ   ُِّسو   013 87 ر 

 سورة األنالم
ف ُور   .0 يأل   ل ُحُشُرُ،رُ  و  مِّ تو   ل ُ،ولُ  ُتر      آُ ُ رُ  د ُتو   واُ د ُشر  ُ  لِّل ذِّ  ُشر   

تو    ج ُيُاُموو   ُ لُجرُ  ال ذِّ
22 33 
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ي   ُتُخرِّجُ  .2 ت ِّنِّ  مِّو   اُلح  ُمُخرِّجُ  اُلم  ت ِّنِّ  و  ي ِّ  مِّو   اُلم   81 38 اُلح 
 سورة األنفل 

 38 38 الل هِّ  م ِّو    ِّج لبٌ  ل ُوال   .0
 سورة التوبة

ي  اُلُأُلي ل .0
ُة الل هِّ ،ِّ لِّم   27 31 و   

 سورة يونس
ُأواُ  .0 ُ رُ  و   ُ مِّ للُ رُ  د ُمر  ُشر     37 70 و 

 يوسفسورة 
 37 30 قاأو دتدتهوو  .0
را   ، مذ ا م ل .2  30 30   ش 
م ل .0 ي ُدب ر ِّئُ  و   33 38 ل ُ سِّ

 سورة الحجر
م ل .0 ل إِّال   ق ُرف ةٍ  مِّو د ُ،ل ُ ل ل و  ل ه   81 3 م ُأُلورٌ   ِّج لبٌ  و 
ُمُرك   .2 جِّهِّرُ  ل  ِّي إِّل ُهرُ  ل أ  ُ ر   38 72 ي ُأم ُهوو   س 

 سورة النحل
ل ج ر ك   م ل .0 ل ُته  ل  ِّو د    ةٍ  مِّو ا  ُرُ،رُ  و  م ز  ٍ د     إل ز ُت  خ ِّ  013 30 م س 

 سورة ا سراء
ُ رُ  ج ُ،ُجُلواُ  و ال   .0 ُشي ة   د ُوالد   ق ُجل ُهرُ  إو   و ايِّي لُ ر ل ُرُيُقُهرُ  ل ُحوُ  إُِّمالقٍ  خ 

لو   ُائل      بِّترا   خِّ    
30 38 

 سورة الكهف
 83 38 الله رب ي ل ل ل ،و   .0

 سورة مرلم
بٌ  ق لل   .0 جِّي ا وُ  د لن   د ر اغِّ يرُ  ي ل  لِّه   33 33 إُِّبرا،ِّ
تو   .2 تو      ُروا لِّل ذِّ ل ُتهُِّر  ي لُجل ل ب ت ِّل لٍن ق لل  ال ذِّ   م ُلوا د ي  و ايِّذ ا ُجُجل ز ا 

ي ل ُو ل دِّ ُتٌر م ، لم ل و د ُحس   اُل  رِّف، ُتوِّ خ 
73 38 

 78 7 و،و الي  ،ت و .3
 سورة طه

 ب 003 وق  رب يدلي المل .0
 سورة األنبيلء
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جِّل ل ، ذ ا و أ     م و ق لُلوا 0.  33 87 الظ للِّمِّتو   ل مِّو   إِّل هُ   ِّآلِّه 
اُوود   .2 د  ُسل ُيم لو   و  ُرثِّ  وِّي ي ُحُ م لوِّ  إِّذُ  و   013 78 اُلح 

 سورة الحج
ل وِّ  ُذ  ل ل   ت ُخُلُ،وا ل و .0  32 73 ل هُ  اُ ج م ُأوا و 

 سورة المؤمنون 
رُ  ق لل   .0 د   اأُل ُرضِّ  وِّي ل بُِّتُجرُ     لِّتو   ا د   38 002 سِّ

 سورة النور
م لو انِّ  ُلورُ  الل هُ  .0  38 38 و اأُل ُرضِّ  الس 

 سورة الفرقلن
ُترٌ  د ذ لِّك   ُق ُ  .0 ل ةُ  د رُ  خ   013 08 اُلُخُلدِّ    

 سورة النمل
 38 83 ج ُأم ُلوو   ُ لُجرُ  د م لذ ا .0

 سورة الروم
 03 88 َوَلَقْد َضَرْبَنل ِللنَّلِس ِفي َهَذا اْلُقْرآِن ِمن ُكلِّ َمَالٍ  .0

 سورة فلطر
ل ي ُصا رُِّخوو   و ُ،رُ  .0 ب ل ل وِّته  ل ل ُأم  ُ  د ُخرُِّ ل ل ر   33 37 لِّحل  ص 

 سورة ص
رُ  .0 ُوا ق ُروٍ  م ِّو ق ُبلِّهِّر مِّو د ُ،ل ُ ل ل    ن   و ل لد  ت و ال   33 3 م ل لصٍ  و  حِّ

 سورة محمد
وا .0 ت لق   و ُشد  ل ل   و إِّم ل اُلو  ال و ايِّم ل   ُأدُ  م   80 3 وِّد 

 سورة الفتح
 38 28 و  ي  للله شهتدا   .0

 سورة الحجرات
ل ل اأُل ُار ابُ  ق لل نِّ  .0 ُلوا ل رُ  ُق   م  ل  ِّو ُجُ مِّ ل م ل ُسل ُمل لد   ُقوُلوا و   و 

يم لوُ  ت ُدُخ ِّ  يُأوا و ايِّو ُقُلو ُِّ رُ  وِّي اإُلِّ ُسول هُ و   الل ه   ُجاِّ  ت لُِّجُ ر ال   ر 
للُِّ رُ  م ِّوُ  ُتئل   د ُام  يرٌ  غ ُ ورٌ  الل ه   إِّو   ش   ر حِّ

03 32 

 سورة الذارللت
توِّ  ت ُورُ  د ي لو   ي ُس  ُلوو   .0  33 02 الد ِّ

 سورة االنشقلق
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ُبو   .0  37 07 ا ب قٍ  ا و ا   ،ل   ل ج ُر  
 

 فهرس األحلديث

 رقم الصفحة طرف الحديث الرقم
ُر الل ُه وِّيهِّ  .0 ُر الل ُه وِّيهِّ و اُلب ُتُن ال ذِّي ال  ُتُذ   ي ُتُذ   ت ُ  اُلب ُتنِّ ال ذِّ ي ِّ م  ت ُ  اُلح   م 

ت ِّنِّ   و اُلم 
03 

 03  حلم  المسك وللوخ ال ترإلمل مت  ال ليس الصللع و ليس السول  .2
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 فهرس األمال 

 صفحة المال المال الرقم
ُرةِّ الم ُأروف ضُربِّ ُ ُ وُف  .0  07  خِّ
 07 ابو الحالل الد ذ ره ب لو .2
ز .3 ُجم ش  ز وِّ ُجأ ش   07 اجرد ى وُجم د ى  وِّ
تُو  لُضهل .3  07 بُِّدُه يُِّأرُِّف البيضُة مِّ
ُضللحلرُِّجلل  .8  07 ُيغترُِّة  وُملُِّأرِّفِّ   أِّ
تُر،ل ُ رتُر،ل .3  07 خِّ
 21 الشلارة ُبجُريِّل ُبإِّ رِّ ُحملُر  .7
ل ةُ  .8 ل ِّي بُِّجيوُل الأِّ  21 ُصُوُر ُوص 
ُسُوُلهُ  .7  21 ع  ُسل ُة اللُه ور 
رِّ اُبلُِّيُس  ِّلل ل ةُ  .01  21 ا ش 
ُو األُقر ُع؟  .00 ك مِّ ُفح   21 قلُل: ا الُق إِّم هُ قلل: ُشُو بُِّتر 
 22 ُو،ذاك وِّ ه الضتف .02
تف .03  22  دي وش  الض 
 22 دبو ُ أراو وي بتجه ُسلالو .03
 83 22 اخلص اللية وللر وي البرفة .08
هُ  .03 ل ُو د  ُ  ُلص   22 إُااي الُخُبُي ل خ   لُيُه  و 
يش لِّخ   ليفُلهُ  .07 هُ   إد ِّي الأِّ ل ُو يلُ ُلوا ُلص   22 و 
 23 للحيالو  ذاو .08
 23 الحُيا ُه ل هل  ُوداوُ  .07
 23 الللُر مل بجحرُق إال  مُِّار ُحهل .21
ل .20 ل جُِّحر ُقشِّ إال  الل ِّي  ل ُِّشه   23 الل لر م 
 23 لص ال الر   ر .22
و اُب  .23 لُلوُش    ِّ ال الُر م   23 ُلص 
 73  23 ب ا،لربر قلاأل .23
 23 للر ال،رفب وال  ل ة الررفب .28
 23 ب واية جمشيوال   ب للية مشيا .23
ة .27  23 لي لل الل ي بتوو ق راستو ع  مخد 
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ه تج ويالل ي  .28 ه ي بِّد   23   والد،ل ،وراألرملة  بد 
و ي .27 لُلهلمو  وُخذُ األرملة واضحك التهل   ُج    23 ف التهلرِّ واُص  م 
 23 البو الأرالأورا  .31
 23 ال جوخذ الأورة بيالأوا دوالد،ل اوراو .30
 23 خب ِّي قرشك األبيض لتومك األسود .32
 23 اصرف مل وي ال تب ي جيك مل وي الرتب .33
ب   .33  33  83  ذار حب    وليسلو س 
ر وغل ِّي له .38  88  83 ا أد او الش 
 87  83 ال لر ع خراب الدارما اج ق ال س  .33
 83 د ل اللت   ود ل الوف  .37
 83 88 017 د ن مو البرفة  ودخذن األولوية .38
 83 د وا الأتلة  لللتلة .37
 83 ا  و،ر جالقو،ر .31
 83 احجرر دبوك  ولو  لو صألوك .30
 83 87 017 احجل وا التهودي  قلل التور اتدي .32
 08 83 33 االاجراف  للخا  وضتلة .33
 83 33 بجأرف خيللهلاألصتلة  .33
 33  83 اضرب اللسل  لللسل  والُهُ و  للأصل .38
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