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  اإلهداء
  

إىل روحهورتني، اللذين أدعو هلما بلطّا  ي والديواملغفرة... ة ممحالر  
  

  يف تشجيعي ومؤازرتي خالل إعداد  جهداً وإىل زوجيت، ورفيقة دربي، اليت مل تألُ
  

  هذه الدراسة..
  
  د،بد الناصر، وإيناس، وحنان، وحمموإىل زهرات عمري... أبنائي... ع

  
  يف النجاة.  الكريم سبيل هدى، وأمال القرآن من جيد يف وإىل كلّ 
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  شكر وعرفان
  

إن واجب الوفاء والعرفان بالجميل يدفعني إلى تقديم شكري الجزيل إلى أستاذي الفاضل         
الدكتور هاني البطّاط، الذي أوالني عناية خاصة بعد تفضله بقبول اإلشراف على رسالتي، 

 - سبحانه وتعالى - إعدادها،  فتوجت بملحوظاته التي كانت نعم العون بعد اهللا عته مراحَلومتاب
   فكان نعم األخ والصديق المعوان. في أن ترى هذه الدراسة النّور،

ومما يشرفني؛ ويضفي صبغة من الفخر على دراستي، ومسحة من الشّرف؛ أن تكون         
الدكتور ياسر المالّح؛ الذي اتّسع صدره الستفساراتي؛ منذ  فكرتها قد قطفت من روض أستاذي

اللحظة األولى حتّى نضوجها، فكان لتوجيهاته السديدة أثرها البالغ في إنجاز هذا البحث، فجزاه 
  اهللا عنّي وعن أهل العلم خير الجزاء، وبارك له في علمه وعمله.

، فنهلت الذي مد لي بساط مكتبته واسعاً كما أشكر أخي وزميلي األستاذ يوسف أبو ريدة؛        
  منه حتى ارتوت صفحات بحثي، فرافقني خالل رحلتي بأناة الصديق، وروح الشقيق.

ر أجزله إلى لجنة النّقاش التي تفضلت بقبول مناقشة هذا وال يفوتني أن أتوجه بالشّك        
  البحث؛ لتقويم ما فيه من عوج، وإكمال ما اعتراه من نقص.

دراسة، وحسن وألخي األستاذ خالد علي محمد جزيل الشّكر لجهده في تنسق مادة ال       
   إخراجها.
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  ملخّص الدراسة

  
في سورة وتتبع مواضع ورودها بنوعيها: الخبرية واإلنشائية،  تبحث هذه الدراسة في الجملة     

  ترتّب على التركيب من داللة.وما ، العالقات التركيبية في كّل منها ودراسةاألنعام، 
  وأربعة فصول. وقد توزعت هذه الدراسة إلى مقدمة     

بقسميها؛ البسيطة والموسعة، إذ اشتمل على للجملة االسمية  مخصصاًكان الفصل األول     
في القسم والحذف، ومطابقة، العالقات التّركيبية للجملة االسمية البسيطة، من حيث الرتبة، وال

  .وسعةالم ، ضمن الجملة االسميةالمؤكّدةو المنسوخة الجملتين:تُ درسالثاني 
العالقات  تُدرسالبسيطة والموسعة، إذ  سميها:للجملة الفعلية بق وجاء الفصل الثاني مخصصاً   

في القسم ن، ووالزم التركيبية في الجملة الفعلية البسيطة، من حيث الرتبة، والمطابقة، والحذف،
  فعلية الموسعة.ضمن الجملة ال ،المنفية والمؤكّدة الجملتين: كال منالثّاني درست 

والمفعول  المفعول المطلق، :الت اإلسناد، فشمل كال منمكموأما الفصل الثالث؛ فقد خصص ل   
ارتكزت دراستها على بيان شواهد كّل منها في السورة، وقد  واالستثناء، مييز،والتّ ،والحال ،فيه

  ات الداللية لكّل منها.بيان العالقو
اقتضت الدراسة تتبع أدوات إذ  ؛الشّرطيةالجملة مقسما إلى قسمين: األول: وجاء الفصل الرابع    

وردت في سورة األنعام، وتقسيم الدراسة وفق تركيب كّل منها، وبيان العالقات الشّرط التي 
  .اكيب الذي تصدرتهاتي أضفتها هذه األدوات على الترالداللية ال

، وقد درستها ضمن قسميها: الجملة اإلنشائية واشتمل القسم الثّاني من الفصل الرابع على   
مواطن ورود كّل صورة من صور كّل منهما، وبحثها تركيبا  توتتبع الطّلبية، وغير الطّلبية،

  وداللة.
  وختمت الدراسة بملخص لمجمل النتائج التي تمخضت عنها.  

  
 
  

  
  
  



 د 

  المقدمة
  

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على األمي الذي فاق علم األولين واآلخرين،         
  بعد،و إلى يوم الدين ومن سار على نهجه

أفاض أصحابها في الحقل الذي  لقد اتّسع ميدان الجملة العربية للعديد من الدراسات التيف       
خصصها بنوع واحد من وتّطبيق على القرآن الكريم، البه، فمنهم من بحثها تركيبا، فتناولها بحثو

الجملة، أو تناول سورة من سور القرآن الكريم، فبحثها تركيبا وداللة، ومنهم من بحثها ا، أو تركيب
، ومنهم من تناولها من خالل ديوان شاعر، واقتصر بحثه -صلّى اهللا عليه وسلّم-رسائل النّبي في 

لة، فدرسوا الجملة الفعلية في شعر المتنبي، وبناء الجملة االسمية على نوع واحد من أنواع الجم
 في شعر األحوص، وغيرهما.

وكان محور تلك الدراسات الوقوف على مدى مطابقة الجملة المدروسة قواعد النّحاة التي        
م من الذي يقيسون عليه كّل ما يعرض له المرجع والمعيارسنّها السابقون لالّحقين، فكانت 

  تركيب، ومعيارهم في دراسة البناء التركيبي للجملة.
 جاءت هذه الدراسة (الجملة وعالقاتها التّركيبية في سورة األنعام دراسة نحوية داللية)و       

للوقوف على أنواع الجملة التي تمثّلت فيها آيات سورة  التي أكرمني اهللا بتناول تراكيب جملها،
  .ركيب والداللةم، من حيث التّاألنعا
      ا الصع لتي مع آيات سورة األنعام؛ فقد تمثّلت في عوبات التي واجهتني خالل رحأمتتب

جوع إلى مصنّفات التّفسير المتعددة، ني للرها؛ مما أحوجفي مظانّ القرآنية الوجوه اإلعرابية لآليات
  يلم بها مستقصِ.وال إذ أن بالغة النّظم القرآني الكريم ال يحيط بها باحث، 

واقتضت طبيعة البحث اتّباع المنهج الوصفي التّحليلي اإلحصائي، من خالل استحضار     
الشّواهد النّحوية، ودراسة تراكيبها، ثم الكشف عن داللة كّل تركيب منها وإحصاء صور الجملة 

  عدداً. 
  :مباحثسم إلى مق فصل، وكّل أربعة فصولموزعة على  الدراسة جاءتوقد       
 هو األول لمبحث، فكان محور ااالسمية جملةبحث في الفصل األول؛ فقد خُصص للأما ال    

الواردة في سورة األنعام، معتمدا صورة المبتدأ أنماطها  ، إذ تناولت فيهالبسيطة الجملة االسمية
أساس كانت النماذج والنّكرة، ا لهذه األنماط، فعرضت للمبتدأ المعرفة على اختالف صوره، ثم



 ذ 

في  اعتمدت الدراسة فيها على أمهات كتب النّحومختارة هي محور العالقات التركيبية التي ال
  منها. بناءوتبع ذلك إظهار وجوه الداللة التركيبية لكّل الرتبة، والمطابقة، والحذف، دراسة 

ثالثة إذ كان محورها  الموسعة؛ األول للجملة االسمية الثاني من الفصل مبحثوخُصص ال    
و(ما وإالّ)  ،)إنّما، ثم الجملة المؤكّدة بـ ( إن وجملة االسمية المنسوخةأنواع من الجملة، هي: ال

   .نفيةإالّ) و(ال وإالّ) والم االبتداء، ثم الجملة االسمية المو(إن و 
ها لاختص أوفذ قسم إلى ثالثة مباحث، إ فكان محور بحثه الجملة الفعلية؛ أما الفصل الثاني،     

للمجهول، فجاء  كان تقسيمها تبعا للفعل من حيث اللزوم والتّعدي والبناءبالجملة الفعلية البسيطة، و
الجملة الفعلية ذات الفعل الالزم، والجملة الفعلية ذات الفعل المتعدي، والجملة  في ثالثة محاور:

  جهول.الفعلية ذات الفعل المبني للم
لدراسة العالقات التركيبية األربع: الرتبة التي كان محورها  اساًوكانت النماذج المختارة أس     

وقد سار البحث لتشمل المطابقة العددية بين الفعل  م المطابقة؛الفاعل والمفعول به ونائب الفاعل، ث
حذف الفعل والفاعل والمفعول به، من  والفاعل، والمطابقة النّوعية بينهما، والحذف الذي بحث كال

ثم قرينة الزمن في الجملة الفعلية، وداللة كّل من الفعلين: الماضي والمضارع على الزمن 
  به. ختصالم
الجملة  بحثت فيهوا للجملة الفعلية الموسعة، الثاني من الفصل الثّاني مخصص ثحوجاء المب     

   األنعام، والجملة الفعلية المؤكّدة وأنماطها. الفعلية المنفية وأنماطها في سورة
الت اإلسناد، وقد بحثت فيه كالّ من: المفعول المطلق، ملمكا مخصصوجاء الفصل الثالث    

، حيث سقت الشّواهد على كّل منها، وبحثت تركيبها ستثناءال، والتّمييز، واالوالحفيه، والمفعول 
ة، ثم كان لداللة التّركيب في كّل منها ما أحوجني إلى كتب إلى أمهات المصادر النّحوي مستنداً

  التّفسير، والداللة.
المبحث األول هو ، وكان واإلنشائية الشّرطية الفصل الرابع؛ فقد خصص للجملتينوأما       

؛ اسمت بناء عليهاألداة المتصدرة للجملة، إذ قُعلى  معتمداً ؛أنماطهاالشّرطية من حيث البحث في 
ا. رستْودا ودالليتركيبي  
الجملة  جملة الذّم ضمن هفي تبحثصص للجملة اإلنشائية، إذ ؛ فقد خُالمبحث الثّانيوأما   

 جملة األمر، وجملة االستفهام، وجملة النّهي،من:  كالّّ فيها تُبحث لجملة الطلبية التياو ،االنفعالية
  ، وداللة تركيبه في موقعه.ربعةأنماط كّل من الجمل األ اًتتبعم ؛والنّداء

  ثم ختمت الدراسة بملخّص ألهم النّتائج التي تمخضت عنها.  



 ر 

لزوم استبصار قواعد وقد تعددت مصادر البحث ومراجعه، فبعد كتاب اهللا تعالى كان لي       
عقيل،  ، وأصول ابن السراج، وشرح ابنللمبرد المقتضبكان كتاب سيبويه، والنّحو في مناهلها، ف

ا سورة األنعام، كم تراكيبوغيرها من المصادر والمراجع فضل المصاحبة خالل رحلتي مع 
ات البالغة، فكان لمفتاح العلوم للسكّاكي، ودالئل اإلعجاز اقتضت طبيعة البحث العودة لمصنّف

حر الكشف عن دالالت التّراكيب، إضافة إلى كتب التفسير ككتاب تفسير البرجاني الفضل في للج
  ألبي حيان، وروح المعاني لأللوسي، وتفسير التّحرير والتّنوير البن عاشور.المحيط 

أوصلني إلى وبعد، فحسب البحث شرفا أنّه في القرآن الكريم، وقد بذلت فيه من الجهد ما       
   .هذه الغاية، فال أدعي فيه الكمال، فالكمال هللا وحده سبحانه



   الفصل األول    
  

  في سورة األنعام البسيطة الجملة االسمية 
  الجملة االسمية البسيطةاالبتداء في  

   االبتداء بالمعرفة -                               
  المبتدأ العلم :أوالً 
  المبتدأ المعرف بـ (أل) :ثانياً              

  ةضافباإل عرفالمبتدأ الم :ثالثاً               
  المبتدأ الضمير :رابعاً      

  المبتدأ اسم إشارة :خامساً         
  المبتدأ اسم موصول :سادساً            

  
   االبتداء بالنّكرة -                               

  
 .في الجملة االسمية البسيطة والداللية التّركيبية العالقات     

                                      تبةأوالً: الر 
 البسيطةثانياً: المطابقة بين ركني الجملة                      

 في الجملة االسمية البسيطة الحذفثالثاً:                                       
  

  في سورة األنعام الجملة االسمية الموسعة     
  خةالمنسوالجملة االسمية  أوالً:               

  الجملة االسمية المؤكّدة ثانياً:                                   
  الثاً: الجملة االسمية المنفيةث                                   
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  تمهيد: 
عة؛ أما طة والموسفي سورة األنعام بنوعيها: البسيالفصل في الجملة االسمية يبحث هذا        
اء أساساً لهذه األنماط، إذ قسمتها إلى قد بحثتُ في أنماطها المختلفة؛ معتمداً االبتد؛ فالبسيطة

قسمين أساسيين هما: االبتداء بالمعرفة، واالبتداء بالنّكرة، وسقتُ شواهد كّل قسم منهما، وبحثتُ 
  ، وبينت دالالت كّل عالقة منها.في العالقات التّركيبية فيهما

 مية المنسوخة، والجملةسمية الموسعة؛ بحثت في كّل من: الجملة االسوفي الجملة اال      
   االسمية المؤكّدة، والجملة االسمية المنفية.

  
   في سورة األنعام االسميةالجملة 

، غير أن المحدثين رأوا أن )1(ملة االسمية بأنّها الجملة التي صدرها اسمعرف ابن هشام الج    
ر على التّفريق اللفظي بين الجملتين االسمية والفعلية، فعدوا داللة المسند على هذا التعريف اقتص

المسند إليه بالمسند  االدوام والثبوت هو التّعريف األشمل للجملة االسمية، أي التي يتصف فيه
  . )2(اتصافا ثابتا غير متجدد؛ ألن الداللة على التّجدد تستمد من األفعال وحدها

 )4(، أو ثالثة أركان)3(من ركنين هما: المسند والمسند إليهالجملة االسمية البسيطة ألّف تتو    
غيرها من أو  ،)5(أطلق عليها اسم الجملة القصيرةبإضافة عالقة اإلسناد إليهما، ومنهم من 

  .)6(التّسميات التي تصب في مجملها في معنى الجملة ذات المركّب اإلسنادي الواحد
محور تصنيف الجملة االسمية البسيطة في سورة األنعام هو نوع االبتداء في الجملة،  وسيكون    

من حيث التّعريف والتّنكير؛ إذ ستدرج نماذج اآليات، ثم تتبع بالعالقات التركيبية في الجملة 
  االسمية، وما يترتّب على تلك العالقات من دالالت.

  
  
  
  

                                                 
 .40/ 2، مغني اللبيب )1(

 .42-40، في النّحو العربي: نقد وتوجيهينظر: المخزومي، مهدي،  )2(

 .4/126، المقتضب ينظر: المبرد، )3(

 .192، ا ومبناهااللغة العربية: معناهينظر: حسان، تمام،  )4(

 .277، من أسرار اللغةينظر: أنيس، إبراهيم،  )5(

 .53، بناء الجملة في الشّعر الفلسطيني الحديثينظر: دعمس، أحمد،  )6(
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   يطةاالبتداء في الجملة االسمية البس
   :االبتداء بالمعرفة

ألنه محكـوم  معرفة أو ما قاربها من النكرات،  أن يكونحقّ المبتدأ  أن جمع النحاة علىأ
كن الـر  ألنـه ، األصل في المبتدأ التعريفف ،)1(عليه، والحكم على الشيء ال يكون إالّ بعد معرفته

ةاألوويبنى عليه الحكم،)2(ل في الجملة االسمي ،  ثمإذا بأنّـك "  وا ذلـك  وقد علّلالخبر، سند إليه ي
الذي  ما قصدك تنبيه السامع بذكر االسم الذي تحدثت عنه ليتوقّع الخبر بعده، فالخبر هوفإنّابتدأت 

  .)3( ينكره وال يعرفه ويستفيده"
، وهي: المعرف )5(، وعدوها خمسة أضرب)4(المعرفة تعني" ما خص الواحد من جنسه"و        

سبعة عنـد ابـن   هي و، واحد من هذه المعارفوالمضاف إلى والعلم، واإلشارة،  ،بأل، والضمير
  .)6(بزيادة المنادى، والموصول عليهامالك، 

 وهذا ما عناهال يستقيم معنى الجملة إال به، ، وةفي الجملة االسميهو الركن الثاني  الخبرو        
مـا عـن   نهم ما ما ال يغنى واحد"وه: هفي قول سيبويه في معرض حديثه عن المسند والمسند إليه

ـ  عليـه. وهـو   والمبنـي  المبتدُأ االسم ذلك ا. فمندب نهتكلّم مالم جد، وال ياآلخر اهللا  بـد ك عقولُ
  .)7("أخوك

امع من خالله الحكم عليـه  ويعطي الكالم معنى، يستطيع السيتمم الجملة،  فالخبر هو الذي        
، امفـرد  :على ثالث صـور  الخبرويأتي  )8(في المعنى للمبتدأ ألنّه وصف كذيب،التّصديق أو بالتّ

  .)9(اأو ظرف اومجرور اوجملة اسمية أو فعلية، وشبه جملة جار
 إذ، صور ست ورد المبتدأ المعرفة في الجملة االسمية البسيطة في سورة األنعام علىوقد         
  واسماً موصوالً. واسم إشارة، لى معرفة، وضميراً،، ومضافاً إبـ(أل) معرفاعلما، و جاء

                                                 
 1/231، شرح الرضي على الكافيةينظر: عمر، يوسف حسن،  )1(

وأبو حيان، األندلسي،  .1/82، المقرببن عصفور، ا. و1/59، األصول في النحووابن السراج،  .4/127، المقتضبينظر :المبرد،  )2(
  .3/1099، رتشاف الضربا
 .1/59، األصول في النحوبن السراج، ا )3(

 . 75،، اللمعابن جني )4(

  .3/908، ارتشاف الضربأبو حيان، ، و75، نفسهينظر: )5(
 .1/115، شرح التسهيلينظر: ابن مالك، األندلسي،  )6(

 .1/23، ، الكتابسيبويه )7(

 .1/195، ، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكوابن عقيل 1/62، األصول في النحوينظر: ابن السراج،  )8(

مدخل إلى علم الدراويش، محمود، ، و3/1110، االرتشافاألندلسي،  أبو حيان،، و1/175 ابن عقيل، شرح ابن عقيل،ينظر:  )9(
 .82، النحو
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    :العلمأوالً: المبتدأ 
على  وجاء، من الجملة االسمية البسيطة موضعينورد المبتدأ (علماً) في سورة األنعام في       

  :نمط واحد، هو
  :هماوهذان الموضعان ، )1((وصف) (نكرة مفردة) الخبر + )علم( المبتدأ -
  .)ru#$!ª &rãô=nNã /Î$$9à©»=ÎJÏüúö{)2 {قوله تعالى: -

    .)ª &rãô=nNã myãø]ß Üsgøèy@ã ëÍôy$9sGtmç¼{)3!$# {وقوله تعالى:  -

  
   :)ألـ (معرف بالالمبتدأ  :ثانياً
   متّخذا نمطين اثنين، هما: ،وقد ورد في ثالثة مواضع من السورة     

في موضعين من السورة،  لنّمطا اهذ رالخبر(جار ومجرور)، وقد تكر المبتدأ (معرف بأل) + -
  .)øtpJôâß  !¬ #$!©%Ïì {y=n,t #$9¡¡Jy»quºNÏ ru#${FëöÚu {)4:$# { :قوله تعالى هما:

  .)ùs)àÜÏìy äy#/Îçã #$9ø)sqöQÏ #$!©%Ïïût ßs=nJßq#( 4 ru#$:øtpJôâß !¬ ëu>bÉ #$9øèy»>sHÏüût {)5 { وقوله تعالى:   

ورد ، وقد مؤخّر ف بـ أل)المبتدأ (معر+  مقدم على المبتدأ الخبر(شبه جملة جار ومجرور) -
  .)rwü !s&ã #$:øtç3õNã {)6&{:قوله تعالى وه من السورة، موضع واحد في هذا النّمط

 
  :المعرف باإلضافة لمبتدأا :ثالثاً

 ثالثة على من سورة األنعام موزعةً اضعمو ثالثةوقد ورد المبتدأ معرفاً باإلضافة في      
     أنماط، هي:

                                                 
دّل على متصف مصوغ من مصدر: كضارب ومضروب، وحسن، وأحسن من. ينظر:  الوصف يعني به المشتق، وهو ما1)  (

  .1/309،همع الهوامعالسيوطي، جالل الدين، 
تباينت آراء النحاة في (ال) لفظ الجاللة، فذهب سيبويه إلى أنها عوض عن همزة (إله) المحذوفة، وذهب غيره إلى أنها  .58األنعام:  )2(

الجاللة من األعالم التي قارن وضعها وجود األلف والالم، فيكون لفظ الجاللة(اهللا) علما داال على اإلله  أصيلة في الكلمة، فعدوا لفظ
ة الحق، مستغنيا عن معنى األلف والالم بالعلمية، فال تفيد األلف والالم في دخولها على لفظ الجاللة ما تفيده في دخولها على كلمة نكر

شرح ، وابن مالك، 2/196، الكتابالكلمة، فتكون نكرة، واسم اهللا تعالى ال يكون فيه ذلك.ينظر: سيبويه، مثل (الناس)، إذ ّإنها تحذف من 
  1/176، التسهيل

  124األنعام:  )3(
  1األنعام:  )4(
  45األنعام:  )5(
  62األنعام:  )6(
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ن م ، وقد ورد هذا النمط في موضع واحد الخبر (معرف بأل) + إلضافة)المبتدأ (معرف با -
  . )ruÉtqöPt Ét)àqAã 2à` ùsãu6àqbã 4 %sqö!è&ã #$9øsy,ë {)Å1 {عالى:قوله ت السورة، هو

من  واحد ضعوم  في هذا النّمط وقد ورد ،(معرف باإلضافة) المبتدأ + الخبر (جار ومجرور)  -
    .)mlçNö äy#ëâ #$9¡¡=n»OÉ ãÏZây ëu5hÍkÍNö ({)2;{قوله تعالى: هو السورة،

واحـد   في موضعهذا النّمط  وقد ورد ،المبتدأ (معرف باإلضافة) + الخبر (شبه جملة ظرفية) -
   .)ruãÏYâynç¼ Btÿx$?Ïxß #$9øótãø=É ûÎí .ÏGt»=5 Bï7Îüû&{)3 {قوله تعالى:  من السورة، هو

  
  :الضمير المبتدأ :اًابعر

 ،طانمأ سبعة موزعة على األنعام سورة منً موضعا ة عشرسبع (ضميراً) في ورد المبتدأ    
  وهذه األنماط هي:

نمط في موضع واحد من السورة، ، وقد ورد هذا ال)علمالخبر(+ المبتدأ (ضمير مفرد غائب)  -
   .)udèqu  #$!ª ûÎí #$9¡¡Jy»quºNÏ ruûÎí #${FëöÚÇ ({)4 و{ قوله تعالى: هو

 ةخمسوقد ورد هذا النمط في  أل): بـ( ) ( معرف الخبر+ المبتدأ (ضمير مفرد غائب)  -
  مواضع من السورة، هي:

      .)rudèqu #$9¡¡JÏäìß #$9øèy=ÎäOÞ{)5{قوله تعالى:  -

    .)rudèqu #$9ø)s$dÏçã ùsqö-s ãÏ6t$äÏnÍ¾{)6{وقوله تعالى:  -

    .)rudèqu  #$9ø)s$dÏçã ùsqö-s ãÏ6t$äÏnÍ¾ ( ruÉãçöôÅ@ã æt=nãø3äNö myÿxàspº{)7{وقوله تعالى: -

                                                 
" مبتدأ و" الحقّ" نعته، وخبره " يوم يقول"، أو أن . جاز في قوله تعالى:" قوله الحقّ" عدة أوجه: أحدها: أن تكون " قوله73األنعام:  )1(

  .4/691، المصونالدر يكون "الحقّ" فاعال لـ "يكون"، أو أن يكون مبتدأ، وخبره "الحقّ". الحلبي، أحمد بن يوسف، 
  127األنعام:  )2(
  59األنعام:  )3(
ا جملة اسمية، مبتدؤها "هو" وخبرها "اهللا"، أو أن يكون "هو" ضمير . في قوله تعالى: "هو اهللا" وجوه إعرابية، أشهرها أنّه3األنعام:  )4(

  .2/268، المحرر الوجيزاألمر والشّأن، ولفظ الجاللة مبتدأ خبره شبه الجملة " في السموات". ابن عطية، األندلسي، 
  13األنعام:  )5(
  18األنعام: )6(
  61األنعام: )7(
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    .)ru.xã¤>z /ÎmÏ¾ %sqöBã7y rudèqu #$9øsy,ë {)1{ وقوله تعالى:  -

    .)rudèqu  #$9¡¡JÏäìß #$9øèy=ÎäOÞ{)2{ وقوله تعالى: -

    مواضعة موصول)، وقد ورد هذا النمط في خمسالخبر (اسم + (ضمير مفرد غائب)  المبتدأ - 
  من السورة أيضاً، هي:

    .)dèqu #$!©%Ïì zy=n)s3äN BiÏ` ÛÏüû& OèO¢ %sÓ|Ó# &r_yxW ({)3{ قوله تعالى: -

    .)rudèqu #$!©%Ïì ÉtGtquù©96àN /Î$$9©ãø@È ruÉtè÷=nNã Bt$ _yçtmôFçO /Î$$9]k̈p$ëÍ{)4{وقوله تعالى:  -

    .)rudèqu÷ #$!©%Ïîü )Î9sãømÏ Bétø³|éçrcö{)5{وقوله تعالى:  -

    .)rudèqu #$!©%Ïî {y=n,t #$9¡¡Jy»quºNÏ ru#${Fëößö /Î$$9øsy,dÈ ({)6{ وقوله تعالى: -

    .)rudèq #$!©%Ïì  &rS±t'r _yY»̈M; Bè̈÷èár©x»M; ruîxçöéu Btê÷êâr©x»M;{)7{ :وقوله تعالى -

ن موضعي، وقد ورد هذا النمط في (معرف باإلضافة) الخبر+ المبتدأ (ضمير مفرد غائب)  -
           :هما من السورة، اثنين
     .)ÎbÈ #$9øÛß3õNã )Îwû !¬ ( Ét)àÈè #$9øsy,¨ ( rudèqu zyçöéç #$9øÿx»ÁÅ#Î,ût{)8({ قوله تعالى: -    

          .)rwü !s&ã #$:øtç3õNã rudèqu &r óéuíä #$:øtp»¡Å7Îüût{)9& {وقوله تعالى: -    

 من      واحد ضعمووقد ورد هذا النمط في  ،ة)(نكرالخبر+  المبتدأ (ضمير جمع غائب) -
  .)ùs*Îås# dèN Bï7ö=Î¡Ýqbt {)10 {قوله تعالى: السورة، هو

                                                 
  66األنعام: )1(
  115األنعام: )2(
  2نعام:األ )3(
  60األنعام: )4(
  72األنعام: )5(
  73األنعام: )6(
 141األنعام: )7(

  57األنعام: )8(
  62األنعام: )9(
   44) األنعام:10(
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        ين اثنينضعمو وقد ورد هذا النمط في ،(جملة فعلية) الخبر + المبتدأ (ضمير جمع غائب) -
  :ماه موزعة على صورتين السورة،من 

        وقد وردت هذه الصورة في ،(جملة فعلية مثبتة) لخبرا+ المبتدأ (ضمير جمع غائب)  *    
      .)rudèNö  ÉtY÷gyqöbt ãtY÷mç ruÉtZ÷«tqöcö ãtZ÷mç{)1{ قوله تعالى: واحد من السورة، هو ضعمو

     وقد وردت هذه الصورة في ،(جملة فعلية منفية) الخبر+ المبتدأ (ضمير جمع غائب)  *    
   .)rudèNö wü ÉãÿxçhÌÛèqbt {)2 {وله تعالى:ق رة، هوواحد من السو ضعمو

          الخبر(جملة فعلية)، وتمثّل هذا النمط في موضع واحد من  المبتدأ (ضمير المتكلمين) + -
   .)Rs̄ó`ß Rtçöóã%è6àNö ru)ÎÉ$dèNö ({)3 { السورة، هو قوله تعالى:

  
  المبتدأ اسم إشارة:: خامساً

  ة أنماط، هي:خمسسورة األنعام، على  موضعاً من )عشر أربعة( رة فيورد المبتدأ اسم إشا 
 ضعموفي نمط ال هذا وقد ورد ،)باإلضافة(معرف  الخبر+  )المفرد المبتدأ (اسم إشارة للقريب -

     .)udy»ãx# ÀÅéuºÞä ëu/nÎ7y Bã¡óGt)ÉäJV${)4{قوله تعالى: فيمن السورة،  واحد

            في )، وقد ورد هذا النمطمخصصة(نكرة  الخبر+  لمفرد)المبتدأ (اسم إشارة للقريب ا -
  موضعين اثنين من السورة، هما:

    .)rudy»ãx# .ÏGt»=ë &rRìt9øYo»mç Bã6t$ëu8Ô BïÁ|âdÏ-ä #$!©%Ïì /tü÷ût ÉtâyÉ÷mÏ {)5{قوله تعالى:   

  .)rudy»ãx# .ÏGt»=ë &rRìt9øYo»mç Bã6t$ëu8Ô ùs$$?¨7Îèãqnç ru#$?¨)àq#( 9sèy=ª3äNö ?èçöqxHçqbt{)6{وقوله تعالى:   

           ، هي:ثالث صورعلى  نمطال االخبر(معرف)، وقد ورد هذ + المبتدأ (اسم إشارة للمفرد البعيد) -
          في  صورةال ت هذهوقد ورد )،علم( الخبر+  )المبتدأ (اسم إشارة للمفرد لفظا، للجمع معنى -أ   

   سورة، هما:اثنين من الموضعين 

                                                 
  26األنعام: )1(
   61) األنعام:2(
   151) األنعام:3(
  126األنعام: )4(
 92األنعام: )5(

 155األنعام: )6(



 8

   .)åsº9Ï3äNã #$!ª ( ùs'rTí̄4 ?ès÷ùs3äqbt{)1 { قوله تعالى: -     

  .)åsº9Ï6àNã  #$!ª ëu/ö3äNö ( wI )Î9s»mt )Îwû dèqu{()2 {وقوله تعالى: -     

في  ورةت هذه الصالخبر(معرف بـ أل)، وقد ورد  + المبتدأ (اسم إشارة للمفرد البعيد)  -ب   
    .)ruåsº9Ï7y #$9øÿxqöóã #$9øJß7Îüûß {)3 تعالى:{ قوله سورة، هوموضع واحد من ال

 ت هذه الصورة(معرف باإلضافة)، وقد ورد الخبر + المبتدأ (اسم إشارة للمفرد البعيد) - ج   
  في موضعين اثنين من السورة، هما:   

       .)åsº9Ï7y  dèâyì #$!« âuköâÏì /ÎmÏ¾ Bt` Ño±t$!äâ BÏ`ô ãÏ6t$äÏnÍ{)4 { قوله تعالى: - 

  .)åsº9Ï7y ?s)øâÏÉçã #$9øèyïÍÉìÍ #$9øèy=ÎäOÉ {)5 {وقوله تعالى:  - 

               في  وقد ورد هذا النمط(جملة فعلية)،  الخبر + المبتدأ (اسم إشارة للمفرد البعيد) -
  :من السورة، هي ثالثة مواضع

  .)åsº9Ï3ä/ö ru¹¢83äN /ÎmÏ¾ 9sèy=ª3ä/÷ ?sè÷)É=èqbt {)6 { قوله تعالى: -     

    .)åsº9Ï6àNö ru¹¢83äN /ÎmÏ¾ 9sèy=ª3ä/÷ ?sãx.©çãrcö{)7{ قوله تعالى: -     

   .)åsº9Ï3äNö ru¹¢83äN /ÎmÏ¾ 9sèy=6̄àNö ?sG)àqbt{)8{ قوله تعالى: -     

م يأتي التّذكّر بعد والنّكتة البالغية في األخبار الثالثة أن العقل أولى، وهو مناط التّكليف، ث       
  التّعقّل، ثم تأتي مرحلة التّقوى بعد العقل والتّفكير.

مواضع  ورد هذا النمط في ثالثةوقد الخبر(اسم موصول)،  + المبتدأ (اسم إشارة للجمع البعيد) -
 من السورة، هي:

  

                                                 
  95األنعام: )1(
  102األنعام: )2(
 16األنعام:  )3(

 88األنعام:  )4(

  96األنعام: )5(
  151األنعام:  )6(
  152األنعام:  )7(

  153األنعام:  )8(
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   .)ér'9s»¯´Í7y #$!©%Ïïût &é0÷¡Å=èq#( /ÎJy$ .x¡|7çq#({)1& { قوله تعالى: -       

     .)ér'9s»¯´Í7y  #$!©%Ïïût äu#?sè÷Yo»gßNã #$9ø3ÅGt»=| ru#$:øtç3õ/u ru#$9Zë7çq§on 4{)2&{ قوله تعالى: -       

    .)ér'9s»¯´Í7y #$!©%Ïïût dyâyì #$!ª ({)3&{قوله تعالى:  -        

  
  :: المبتدأ اسم موصولسادساً

ثالثة أنماط،  موزعة على )اضعمو تسعة( في المبتدأ االسم الموصول في سورة األنعام ورد    
  بناء على صورة الخبر في كل نمط منها، إذ جاء الخبر مفردا نكرة، وجملة، وشبه جملة:

قوله السورة، هو  في ة)، ولهذا النمط موضع واحد(مفرد نكر الخبر + )اسم موصول(المبتدأ  -
  .)ru#$!©%Ïïût .xã¤/çq#( /Î«t$Ét»GÏZu$ ¹ßO@ ru/ç3õNÖ 3{)4{تعالى: 

من  اثنين ينموضع في صورةال ت هذهالخبر(جملة اسمية)، وقد وردالمبتدأ (اسم موصول) +  -
  :ماالسورة، ه

   .)Ïïût äu#BtZãq#( ru9sOó Ét=ù6Î¡Ýqþ#( )ÎÉJy»ZugßO /ÎàÝ=ùOA &ér'9s»¯´Í7y 9sgßNã #${FBø`ß {)5%©!$#{قوله تعالى: - 

    .)Ïïût zy£Åéçrÿ#( &rRÿà¦|kåNö ùsgßOó wü Éãs÷BÏZãqbt {)6%©!$# {قوله تعالى: - 

         اضعمو ةفي أربع صورةال ت هذهة فعلية)، وقد وردالخبر(جملالمبتدأ (اسم موصول) +  -     
  :من السورة، هي       
   .)Ïïût äu#?sè÷Yo»gßOÞ #$9ø3ÅGt»=| Étê÷êÍùèqRtmç {)7%©!$#{قوله تعالى: - 

      .)ru#$!©%Ïïût .xã¤/çq#( /Î«t$Ét»GÏZu$ ÉtJy¦èkåNã #$9øèyãx#>Ü /ÎJy$ .x%Rçq#( Étÿø¡Ý)àqbt {)8{:قوله تعالى -     
                                                 

  70األنعام:  )1(
  89األنعام:  )2(
  90األنعام:  )3(
 39األنعام:  )4(

السمية. الدرويش، . جاز في االسم الموصول "الذين" أن يكون "خبرا" لمبتدأ محذوف، أو أن تكون "مبتدأ" خبره الجملة ا82األنعام:  )5(
 . 3/160، إعراب القرآن وبيانهمحيي الدين، 

. جاز في االسم الموصول "الذين" أن يكون "مبتدأ" خبره جملة " فهم ال يؤمنون"، أو أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره" 20األنعام:  )6(
  .3/82، إعراب القرآن الكريم وبيانههم الذين". الدرويش، محيي الدين، 

  20األنعام:  )7(
   49األنعام:  )8(
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    .)ru#$!©%Ïïût Éãs÷BÏZãqbt /Î$$yFzÅçtoÍ Éãs÷BÏZãqbt /ÎmÏ¾ {)1{قوله تعالى: -      

   .)ru#$!©%Ïïût äu#?sè÷Yo»gßOÞ #$9ø3ÅGt»=| Étèô=nJßqbt &rRm̄ç¼ Bã\tî¨A× BiÏ` ë¢/iÎ7y /Î$$:øtp,dÈ ({)2{قوله تعالى: -      

ين ضعمو)، وقد ورد هذا الشكل في مؤخّر المبتدأ (اسم موصول + )مقدم الخبر(جار ومجرور -
  :همامن السورة، 

    .)ru!s&ã¼ Bt$ ôy3sz̀ ûÎí #$9©ãø@È ru#$9]¨kp$ëÍ{)3 { قوله تعالى: -   

      .)ruBÏ]÷kåN  B¨` Ño¡óGtJÏìß )Î9sãø7y{)4{ قوله تعالى: -   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
 92األنعام:  )1(

  114األنعام:  )2(
  13األنعام:  )3(
  25األنعام:  )4(
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  االبتداء بالنكرة
ق الفائـدة منـه، فسـاقوا    ، على أن تتحقّفي الجملة االسمية وقوع المبتدأ نكرة النّحاةأجاز   

، فلم يتركوا األمر كون المبتدأ معرفةلمخالفته األصل الذي أجمعوا عليه،  ؛التي تبيح ذلك المسوغات
فأما المبتدأ فال يكون إال معرفة، " :أن تكون مبتدأ بالمطلق، لقولهم النكرة ال تصلح على عالّته، ألن

"اإلخبار عن النكرة ال فائدة  إن، والحكم في ذلك هو المعنى، إذ )1(أو ما قارب المعرفة من النكرات"
وعده سيبويه أصل الكالم في قوله:"وأحسنه إذا اجتمع نكرة ومعرفة أن يبتدئ  )2(فيه فإن أفاد أجاز"

، فإذا كان المبتدأ مجهوال؛ فإن التركيب ال يفيـد شـيئا ذا داللـة أو    )3(ألعرف؛ وهو أصل الكالم"با
  .اًمعنى واضح

      وها مسوغات االبتداء بالنكرة، فمنهم من حصـرها فـي   فاجتهد النحاة في وضع شروط عد
  :)6(ما يأتيغات ومن هذه المسو، )5(سوغاً، ومنهم من جعلها تزيد على ثالثين م)4(عشرة أمور

  موصوفة، كقولنا: "رجل من الكرام عندنا". النّكرة أن تكون -1
 أن تكون دالة على عموم، كقولنا: "كّل يموت". -2

3- "أن تكون عاملة فيما بعدها، كقولنا: "رغبةٌ في الخير خير 

Éur tûüÏÿ÷@× تعالى: { نحو قوله، أن تكون دالة على معنى الدعاء -4 Ïeÿ sÜ ßJ ù=Ïj9 {)7(. 

 رجٌل قائم"، نحو قولنا: "لَتكون مسبوقة بالم االبتداءأن  -5

 ؟"أحد متأخّرهل نحو: "أن تكون مسبوقة بنفي نحو: "ما خّل لنا"، أو استفهام  -6

 كون خبرها شبه جملة مقدما عليها، نحو: "في الدار رجل" و"تحت الجسر نهر".أن ي -7

 أن تكون واقعة بعد لوال نحو: " لوال سؤال لما أجبت". -8

 تكون مصغّرة نحو: "كتيب على الطّاولة". أن -9

 أن تكون دالّة على التّعجب نحو: " ما أجمَل الربيع!" -10

 أن تكون مضافة نحو: "مجلس علم ينفع الحاضرين". -11

                                                 
 189-1/186،شرح ابن عقيلوابن عقيل، عبد اهللا، .439/5، مغني اللبيب.وينظر:ابن هشام، األنصاري، 4/127، المقتضبالمبرد:  )1(

 2/61، في النحواألشباه والنظائر السيوطي، جالل الدين:  )2(

 1/328، الكتاب )3(

 439/5، مغني اللبيبابن هشام، األنصاري،  )4(

 1/187 ،شرح ابن عقيلابن عقيل، عبد اهللا،  ينظر: )5(

  189-1/186، شرح ابن عقيل، وابن عقيل، عبد اهللا، 226-1/225،شرح المفصلينظر: ابن يعيش، أبو البقاء،  )6(
 1) المطّففین: 7(
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نمطين  على ، وجاءاضعمو ستةفي  سورة األنعاملمبتدأ نكرة في الجملة االسمية من ورد ا وقد   
    :اثنين، هما

ة مواضع من وقد ورد هذا النّمط في خمس + المبتدأ (نكرة)، جار ومجرور (شبه جملة)الخبر  -
  السورة، هي:

  .)9sgßOó °üéu#>Ò BiÏ`ô qxHÏäO5 ruãtãx#>ë &r9ÏäO7 /ÎJy$ .x%Rçq#( Ét3õÿàçãrcö {)1{قوله تعالى: -    

   .)ru9Ï6à@e9  äyëu_y»M× BiÏJ£$ ãtJÏ=èq#( 4{)2{وقوله تعالى: -    

          .)9jÏ3ä@eÈ Rt7t*: Bï¡óGt)sç@ 4 ruôyqô$t ?sè÷=nJßqbt {)3:{ وقوله تعالى -    

     .)ruBÏz̀ #$9ZÇ̈÷@È BÏ` Ûs=ùèÏgy$ %ÏZ÷qu#b× äy#RÏäup× ru_yY»̈M; BiÏ`ô &rãôYo$>5 {)4 {قوله تعالى:و -    

   .)s&ã¼ÿ &r¹ôsy»=Ò ÉtâôããqRtmç¼ÿ )Î<ní #$9øgßâyì #$ùøKÏYo$ 3{)5!{وقوله تعالى: -    

             في موضع  نّمطوقد ورد هذا ال الخبر(شبه جملة ظرفية)، + المبتدأ (نكرة موصوفة) -
  .)ru&r_y@× Bï¡|Káë ãÏYâynç¼ ({)6: {قوله تعالى واحد من السورة، هو:

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  70األنعام: )1(
 132األنعام: )2(

 67األنعام:  )3(

 99األنعام: )4(

 71األنعام: )5(

  2األنعام:  )6(
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  في الجملة االسمية البسيطة والداللية العالقات التركيبية
  

  :تبة: الرأوالً
      مفهومها: جاء في لسان العرب : " رالشّ تبرتُيء، يب را، وتَتوبرثَبتَ  :تّب فلـم ي كتحـر ،

  .)1(ونحوها" عند الملوك المنزلةُ :تبةُروالم تبةُج، والررالد باتتَمن ر الواحدةُ :بةُوالرتْ
السـلطان،   ية عنـد الحـاكم أو ذ  وهذه المعاني في مجملها ال تتجاوز معنى الثبات، والمكان    

  وصاحب الشأن.
درسوها، واجتهدوا في بيان أثرها المعنوي فـي  ووالتفت علماء العربية لهذه الظاهرة قديما،       

ذلك بقوله:" من سنن  إلىأشار ابن فارس إذ ،  هاالجملة، وذلك في إطار التقديم والتأخير في أركان
    .)2(تأخيره وهو في المعنى مقدم"ؤخّر، والعرب تقديم الكالم وهو في المعنى م

ين مرتّبين من أجزاء السياق، يدّل موقع كّل منهما مـن  أوالرتبة قرينة لفظية، وعالقة بين جز   
نّها في النحـو  إ؛ بل هي قرينة نحوية ووسيلة أسلوبية، أي بحسوليس هذا  )3(،اآلخر على معناه

لوبي، ووسيلة إبداع، وتقليب عبارة، واستجالب معنى قرينة على المعنى، وفي األسلوب مؤشر أس
  .)4(أدبي

موقع الكلمة الثابت، متقدما أو  محفوظة، أما األولى؛ فهي محفوظة، وغير :نوالرتبة نوعا       
كرتبة أسماء اإلشارة في الجملة، وغيرهـا   رتبة في النظام واالستعمال، متأخّرا في التركيب، فهي

موقع الكلمـة المتغيـر فـي     في حين أن غير المحفوظة هي حقّ الصدارة، اله التيمن األدوات 
دون االستعمال اللغوي، ألنها معرضـة  ، ال غيررتبة في النظام  التركيب، متقدما أو متأخّرا، فهي

، كرتبة أو المحافظة عليهابوجوب عكسها،  واالحتيارات األسلوبية، التي قد تحكمللقواعد النحوية، 
  . )5(من المفعول والخبر، والفاعل المبتدأ

  
  
  

                                                 
  ،مادة رتب .: اللسانابن منظور )1(
 89، الصاحبي في فقه اللغة العربية )2(

 209، ، تمام، اللغة العربية معناها ومبناهاينظر: حسان )3(

 91، البيان في روائع القرآنحسان، تمام:  )4(

  32،حقّ الصدارة في النحو العربي، وينظر: سلمان، عزمي محمد، 91، نفسهر: ينظ )5(
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في سورة األنعامتبة في الجملة االسمية البسيطة الر  
  

قا من تعريفهم المبتدأ علـى أنـه   أجمع النحاة على أن للمبتدأ رتبة التقديم على الخبر، انطال      
 )1(د ومسـند إليـه"  فالمبتدأ األول والمبني ما بعده عليه فهو مسن ،ل اسم ابتدئ ليبنى عليه كالم"ك"

  .)2(فالخبر هو" الذي يستفيده السامع ويصير به المبتدأ كالما"
صد فـي اللفـظ   ألنه" محكوم عليه، وال بد من وجوده قبل الحكم، فقُ ؛وقد علّلوا تقديم المبتدأ      

هم ولكنّ لذا وجب تأخيره، فالخبر حكم على المبتدأ؛، )3(أيضا، أن يكون ذكره قبل ذكر الحكم عليه"
حرصا منهم على بيان رتبة وذلك ؛ )4(يحصل بذلك لبس أو نحوه لم أجازوا تقديمه على المبتدأ إذا

وإذا كان سيبويه قد أشار إلـى مصـطلح   كّل من عنصري الجملة االسمية، وأثر ذلك في المعنى، 
سماه" الحـروف التـي تكـون صـدور      بابا ابن السراجفي كتابه؛ فقد خصص  )5()صدر الكالم(

  . )6(الكالم"
 وجعلوا التقديم في الجملة على ضربين: تقديم على نية التأخير، كتقديم الخبر على المبتـدأ،       

ا أن كما في اسمين يحتمل كل منهم ، وتقديم ال على نية التأخير،زيد نحو: قائم في الجملة االسمية،
                                                                                                                             .)7(يدز ، والمنطلقُالمنطلقُ زيد يكون مبتدأ واآلخر خبراً له؛ نحو

، والمعاني التي ترتّبـت  ولتتبع رتبة كّل من ركني الجملة االسمية البسيطة في سورة األنعام     
  الجملة على النحو اآلتي:نستعرض صور  عليها؛
  

  (العلم، المعرف بـ أل، المعرف باإلضافة، الضمير، االسم الموصول). االبتداء بالمعرفة:
  المبتدأ العلم: 

ورد وقد  .)8(عرف ابن هشام العلم بأنه" ما علّق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه"
  وهو  ا على الخبر،ما فيهتقدممألنعام، من سورة ا موضعينفي  "لفظ الجاللة" )9(علما المبتدأ

                                                 
 2/126، ، الكتابسيبويه) 1(

  1/62، األصول في النحوابن السراّج،محمد بن سهل،  )2(
 1/229، شرح الرضي على الكافيةعمر، يوسف حسن،  )3(

 1/195، شرح ابن عقيلينظر: ابن عقيل،  )4(
 1/303، الكتاب ینظر: )5(
  1/234،  ، األصول في النحو )6(
)7( 108،  بغية اإليضاح، و: الصعيدي، عبد المتعال، 3/238، البرهان، محمد بن عبد اهللا، شيركينظر: الز 

 16، شرح قطر الندى وبّل الصدى )8(

 1/63،بغية اإليضاحالصعيدي، عبد المتعال،  ينظر: )9(
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التقدم، وذكره  )العلم( المبتدأ في صلاأل ألن الذي ال عدول عنه في عرف النحاة؛ التّركيب
1(أهم(.   

  على النحو اآلتي:وجاء نمط التركيب الوارد في السورة 
              :وهذان الموضعان هما )،نكرةالخبر (+  المبتدأ (علم) -   
  .)ª &rãô=nNã myãø]ß Üsgøèy@ã ëÍôy$9sGtmç¼{)2!$# ¢ {قوله تعالى:        

  .)3ô } ru#$!ª &rãô=nNã /Î$$9à©»=ÎJÏüúö{)3وقوله تعالى:      

"ألن  ؛اه السياقمما اقتضرة، متصدرا الجملة االسمية، على هذه الصو (العلم) المبتدأ مجيءف      
كما فـي   المشتقّ وتقديم المسند إليه على المسند  )4(السامع"، إحضار له بعينه في ذهنالمقام مقام 

بيد أنّه واحد من معاني  ،عند ابن عاشور مطلقه في ال يفيد معنى االختصاص، الشّاهدين السابقين
  .)6(الذي حصره في االختصاص السكاكيمخالفا بذلك رأي  ؛)5(، يستفاد من القرائنالتّقديم
 :تقديم الفعل؛ كقولناو )،كقولنا: (زيد جاء السم العلم على الخبر (الجملة)،تقديم اوالفرق بين      

جاء) ا في الثانية؛ زيدالذي جاء هو زيد دون غيره، أم امع على أناألولى لتنبيه الس أن ،(
  .)7(فاإلخبار لمجرد الداللة على أن زيدا هو الذي فعل الفعل

  
  :)بـ (ألالمعرف المبتدأ 

ة مواضع، ثالثسورة األنعام في  منرد المبتدأ معرفا بـ (أل) في الجملة االسمية البسيطة و      
  .تقدم على خبره في موضعين منها، وتأخّر عنه في موضع واحد

وتأخّر ؛ في موضعين من السورة على الخبر شبه الجملة ف بـ(أل)قد تقدم المبتدأ المعرف      
  .)8(از التّقديم والتأخيروحول ج وآراء النحاة، مما يتفق واحد ضععنه في مو

                                                 
 291،مفتاح العلوم ، والسكاكي،1/15، الكتابينظر: سيبويه،  )1(

  124األنعام:  )2(
  58األنعام:  )3(
 63، بغية اإليضاح، وينظر: الصعيدي، عبد المتعال، 272، مفتاح العلومالسكاكي، يوسف،  )4(

  2/100، تفسير التّحرير والتنويرينظر:  )5(

 338، مفتاح العلومينظر:  )6(

 128،دالئل اإلعجازينظر: الجرجاني، عبد اهللا،  )7(

 شرح ابن، وابن عقيل، عبد اهللا، 1/333، همع الهوامع، وينظر: السيوطي، جالل الدين، 1/179، شرح التّسهيلينظر: ابن مالك،  )8(
 1/195، عقيل
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 rwü !s&ã #$:øtç3õNã& {على المبتدأ المعرف بـ(أل) في قوله تعالى:الخبر ( شبه الجملة ) تقدم و        
uqèd ur äíuéó r& tûüÎ7Å¡»ptø: /ö { تعالى: وذلك كقوله ،)2(لتخصيص الحكم هللا تعالى وانفراده به ؛)1(}#$ ä3s9  

ö/ ä3ãYÉÏä uíÍ<ur ÈûïÏä {)3( إذ إحصرال أفادتبالغة التّقديم في اآلية الكريمة  ن ، إلي ففي قولنا: "إن

"مصير هذا األمر إلي ألن مصير األمر في  مصير هذا األمر" أقوى في التعبير من قولنا "إن
أما في   ره،صاحب الظرف دون غيل يعود هالواقع بعد ؛ ألن إسناد الكالمالمتكلّم األولى ال يتجاوز

  .)4(هالثانية؛ فيحتمل إيقاع األمر على غير
، أو تعالى اهللا وعدم االعتداد بحكم غير ،للمبالغة االقصر في اآلية الكريمة حقيقي وقد يكون      
على المشركين،  ،)5(اإضافي إالّ أنّه اقترن بقوله تعالىللرد  }uqèd ur äíuéó r& tûüÎ7Å¡»ptø: معنى فأفاد  )6(}#$

   .)7(الحساب يوم القيامة، فهو قصر حقيقي، وهو األقرب إلى المعنى

 

  :معرف باإلضافةالالمبتدأ 
إحدى المعارف الخمسة، فيكتسب التعريف بإضافته،  بإضافته إلىيعرف االسم النكرة       

 يرقى إلى درجة المضاف إليه، فالمضاف إلى العلم في رتبة العلم، والمضاف إلى اسم اإلشارةو
في رتبته أيضا، وهكذا في سائر المعارف األخرى، إالّ المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم، 

هذا أخوك،  ا المضاف إلى المعرفة؛ فنحو قولك، يقول سيبويه:"وأم)8(وليس في رتبة الضمير
ها ومررت بأبيك، وما أشبه ذلك، وإنما صار معرفة بالكاف التي أضيف إليها؛ ألن الكاف يراد ب

  .)9(الشيء بعينه دون سائر أمته"

                                                 
 62األنعام: )1(

 1/217،بغية اإليضاحالصعيدي، عبد المتعال،  )2(

 6الكافرون: )3(

 17 -2/16، المثل السائرينظر: ابن األثير، ضياء الدين،  )4(

القصر الحقيقي هو: أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع، بأالّ يتعداه إلى غيره أصال، أما القصر اإلضافي؛  )5(
 38، أسرار التّقديم والتأخيرفهو: أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب اإلضافة إلى شيء معين، ينظر: شيخون، محمود السيد، 

  62م:األنعا )6(
 7/280، تفسير التحرير والتنوير، وابن عاشور، محمد، 4/153، تفسير البحر المحيطينظر: أبو حيان، محمد بن يوسف،  )7(
 116، شرح قطر الندىینظر: ابن ھشام، األنصاري،  )8(
  2/5، الكتاب )9(
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موزعة على نمطين  من سورة األنعام، اضعمو )ثالثة( ورد المبتدأ معرفا باإلضافة فيوقد       
) شبه جملة (جار ومجرور الخبر في موضع واحد، كما ورد )ألـ(معرفاً ب خبرهجاء إذ  ،اثنين

  :ذان النّمطان هما، وهواحد عموض في يةظرفشبه جملة كذلك  و، واحد أيضا ضعفي مو
نمط في موضع واحد من الخبر(معرف بـ أل)، وقد ورد هذا الالمبتدأ (معرف باإلضافة) +  -

، رغم أن الخبر أعرفهما، (قوله) على(الحقّ) قدم إذ )sqö!è&ã #$9øsy,ë 4{)1% له تعالى:{قو السورة، هو

تقديم المبتدأ لذا فإن  ؛)2(، والمجهول هو الخبرولكن المعروف عند المخاطبين في اآلية هو المبتدأ
 أهميته في مكانه الذي حّل فيهعلى الخبر أخرج كال منهما من حكمه، ليكتسب حكما آخر حسب 

            ، فكالم اهللا تعالى ال يكون إال حقاً.)3(األهميةفجاء التّقديم لغرض 
وجاء  ،موضعينوقد ورد هذا النمط في  (معرف بـ اإلضافة)، المبتدأ+  جملة)الخبر (شبه  -

  :تين، هماصور على
 ضعموت هذه الصورة في وقد ورد(معرف بـ اإلضافة)،  والمبتدأ) جار ومجرورالخبر ( -

جاءت اآلية في سياق ، إذ )mlçNö äy#ëâ #$9¡¡=n»OÉ ãÏZây (ëu5hÍkÍNö {)4; {قوله تعالى: واحد من السورة في

  .)5(للمسلمين الذّاكرين بدار السالم قدم المجرور إلفادة االختصاصثّناء على المسلمين، وتال
، وقد وردت هذه الصورة في موضع )مضاف إلى معرفةالمبتدأ (الخبر( شبه جملة ظرفية) +  -

 إذ )ruãÏYâynç¼ Btÿx$?Ïxß #$9øótãø=É wü Étè÷=nJßgy$! )Îwû dèqu {)6{ قوله تعالى: واحد من سورة األنعام، هو

ة علم  -تعالى –أي عنده  الظرف (عنده)، إلفادة االختصاص؛ متقدة عنديال عند غيره، فالعندي
üw !$ygوجاءت جملة {واستئثار، ال عندية مكان،  ßJn= ÷ètÉ ûwÎ) uqèd { ،قصر العلم على بمؤكّدة لألولى

                                                 
عليه، أو أن يكون(قوله) فـاعال ل(يكـون) غيـر     ذهب الزمخشري إلى جواز اعتبار (قوله) مبتدأ، وخبره (يوم) مقدم 73األنعام:  )1(

 العاملة، بمعنى "حين يقول لقوله"، أي لقضائه الحقّ (كن)، فيكون قوله الحق، وفي الوجهين  يكون (الحقّ) نعتا لـ(قوله) تعالى، ينظـر: 
الذين أنكروا البعـث مـن العـدم،    ، ونحا نحوه ابن عاشور، وذهب إلى أن تقديم الخبر(الظرف) للرد على المشركين  2/364: الكشّاف
، وقد وقع اختياري على أبسط الوجوه مما اعتمده الزجاج، وسار عليه معربو القـرآن الكـريم   7/307تفسير التحرير والتنوير، ينظر: 

 4/164 ،تفسـير البحـر المحـيط   وأبو حيان، محمـد،    2/264،معاني القرآن وإعرابهومفسروه، ينظر: الزجاج، إبراهيم بن السري، 
 396 /2، إعراب القرآن وبيانهوالدرويش، محيي الدين، 

 1/326،همع الهوامعينظر: السيوطي، جالل الدين،  )2(

 108 -107، دالئل اإلعجازينظر: الجرجاني، عبد اهللا،  )3(
 127األنعام:  )4(
  8/63تفسير التحرير والتنوير، ،  ابن عاشور، محمدینظر:  )5(

فهو المختص بها وحده، وقد استعير لفظ (مفاتح) التـي   -سبحانه وتعالى -قة لبيان المقدورات الغيبية بهآلية مسوجاءت ا 59األنعام: )6(
، الكشّـاف والزمخشري، محمود،  4/162، روح المعانييتوصل بها إلى ما في مخازن علمه تعالى بالمغيبات، ينظر: األلوسي، محمود، 

  4/148، حر المحيطتفسير الب، وأبو حيان، محمد، 355
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العائد  ألن إضافة الضمير)1(؛وصرف النظر عن كون تقديم الظرف لمجرد االهتماماهللا تعالى، 
، ولعّل هذا ما عناه ابن األثير )2(على لفظ الجاللة، إلى (عند) أفادت تعظيم شأن المضاف إليه

إلفادة "إسناد الكالم الواقع بعده إلى صاحب الظرف دون  ره تقديم الظرف في الكالم المثبت؛بتفسي
  .)3(غيره"

 
  :الضمير المبتدأ
  )4(عيين مسماه مشعرا بتكلّمه أو خطابه أو غيبتـه" ه" الموضوع لتأنّب عرف ابن مالك الضمير     

، وإنما عدوه كذلك دفعا لإلطالـة فـي   ظاهرة كما هو حال المعارف األخر وليس للضمير عالمة
الكالم فعندما " تضمر اسما بعدما تعلم أن من يحدث قد عرف من تعني وما تعني، وأنّك تريد شيئاً 

  .)5(يعلمه"
لة معرفية بذاته، بل إن مراجعها تتقدمها لفظاً أو رتبة، أو فيهما معاً، فـال  وليس للضمير دال      

، محـدد المـدلول   اظاهر االمرجع، الذي يغلب أن يكون فيه اسمبهذا يدّل الضمير على معين إالّ 
  .)6(والضمير يغني عن تكرار هذا االسم

 سبعة أنماط علىموضعاً،  )رة عشسبع(في سورة األنعام في  ورد المبتدأ ضميراً وقد      
ا علموجاء خبره  ا من السورة،موضع )ة عشرثالث( على المفرد الغائب في داالجاء  إذمختلفة، 

 )خمسة مواضع(في  ا موصوالًواسم، )اضعموخمسة (ا بـ(أل) في ، ومعرفً)موضع واحد(في 
  .)موضعين اثنين(ا باإلضافة في معرفًوأيضا، 

 ضع، ورد خبره نكرة في مواضعمو ثالثةغائب في الضمير جمع  داال علىأ وجاء المبتد      
داال على المتكلّمين في موضع واحد، وخبره جاء كما  ،واحد، وجملة فعلية في موضعين اثنين

  .جملة فعلية
مما ورد في سورة  ومن أمثلة المبتدأ (الضمير الدال على المفرد الغائب)، وخبره (علم)     

  .)rudèqu  #$!ª ûÎí #$9¡¡Jy»quºNÏ ruûÎí #${FëöÚÇ ( Étè÷=nNã ôÅç§.äNö ru_ygôçt.äNö {)7{ قوله تعالى: األنعام

                                                 
 51،التعبير القرآني، والسامرائي، فاضل، 271 -7/270، تفسير التحرير والتنويرينظر: ابن عاشور، محمد،  )1(

 1/75 بغية اإليضاح،ينظر: الصعيدي، عبد المتعال،  )2(

 216،المثل السائر )3(

 1/118، شرح التسهيل  )4(

 1/212، الكتابسيبويه،  )5(

 111، اللغة العربية معناها ومبناهان، تمام، ينظر: حسا )6(

 3األنعام: )7(
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وإحاطة علمه تعالى بتفاصيل أحوال  لبيان شمول أحكام إلهية اهللا، ؛جاء المبتدأ (ضميرا) إذ      
الخالق العالم  تفيد معنى: هوللداللة على وحدانيته تعالى، فكأن الجملة  الخبر(علما)،العباد، وجاء 

زيد في الدار " ، وليس هذا كقولنا)1(السموات واألرض (اهللا) في الذي يقال له تفرد بالتدبير،مال
في كّل منهما، فنقول: هو المدبر في البيت والدار،  زيد والبيت"، إذ ال بد من اإلشارة إلى دور

   .)2(وإالّ فإن الجملة األولى ال تفيد معنى التدبير
صفات الكمال كلّها في السموات واألرض، وجاءت معرفة طرفي  حملت الجملةف إذن      

  .)3(، لتفيد معنى هو المالك الخالق الرازق المعبودباإللوهيةاإلسناد من التوحيد والتفرد 
ذ اسم اهللا لم يقصد به اإلخبار بأن الذي خلق وقضى هو اهللا، إ علىومجيء الضمير العائد       
ن المقصود من اإلخبارلم هذا من معاد العكالنتيجة عنه بأنه اهللا معنى يفيده المقام،  ضمير، فتعي

ßâôJ { تعالى: هابتداء بقول، )4(لألخبار الماضية ptø: $# ¬! ì Ï%©!$# t, n= y{ ÏNº uq»yJ ¡¡9$# uÚ öë F{$#ur {)5(.  

تعالى؛ جاء اإلعالن بأنه المنفرد غير اهللا  إلهيةفبعد التنبيه على فساد اعتقاد من ادعوا       
باإللهية في السموات واألرض، فجاء اسم اهللا الذي ال يلبس عندهم بغيره في معنى الموصوف 

، فالضمير حقّق سمة الربط بين ما قبله وما بعده، )6(بهذه الصفات، وهو صاحب االسم ال غيره
، لذلك فقد حّل محّل )7(ادة الذكرحال الضمائر عامة، إالّ أن ضمير الغائب يعتمد على إع هذاو

  .المرجع الذي يعود عليه
=üwur (#þqè { ومن الشواهد على مجيء خبر المبتدأ الضمير جملـة فعليـة قولـه تعـالى:           çFø) s? 

&rr÷9s»ây2àN BiÏÆï )ÎBø=n»,9 ( Rs̄ó`ß Rtçöóã%è6àNö (ru)ÎÉ$dèNö {)8(.  

                                                 
، الدر المصون، والسمين الحلبي، أحمد، 2/323، ، الكشّافالزمخشري، محمودينظر: ، و 2/228، معاني القرآن وإعرابهالزجاج، ) 1(
4/529  
 2/228، معاني القرآن وإعرابهينظر:الزجاج،  )2(

 2/268، المحرر الوجيز: ابن عطية، محمد، ، و4/529، ر المصونالدالسمين الحلبي، أحمد،  )3(

 7/132، تفسير التحرير والتنويرعاشور، محمد، ابن  ) 4(

 1األنعام: )5(

، ومنهم من جوز اعتبار شبه الجملة بعد لفظ الجاللة خبراً، ويكون لفظ 7/132، تفسير التحرير والتنويرعاشور، محمد، ينظر: ابن  )6(
، روح المعانيبدال من الضمير، أو تكون خبرا بعد خبر لتنزيه الخالق عما يقتضيه الظاهر من المكان، ينظر: األلوسي، محمود، الجاللة 

 4/532، الدر المصون، وينظر:  والسمين الحلبي، أحمد بن يوسف، 87 -4/85

  .152، نظام االرتباط والربط في الجملة العربيةحميدة، مصطفى، ينظر:   )7(
  151األنعام:  )8(
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، فالغرض من )1(عل في ذهن السامع، ويمنعه من الشكوتقديم الضمير على الفعل مما يحقّق الف   
التجدد،  ، وأما فعلها؛ فقد جاء مضارعاً لغرضنفسه التركيبب يء الخبر جملة  تقوية الحكممج

  .)3(، وقُدم الضمير إلفادة تأكيد الحكم)2(لداللته الزمانية
  

  :تعدد الخبر
اقترن أحدها الجواز كما في النعوت سواء ، د الخبر لمبتدأ واحد على أقوالتعدلف في اختُ      

جعلوا األول خبراً وما بعده صفات له، أو خبراً لمبتدأ مقدر، إذ  ،بعاطف أو ال، والثاني المنع
والثالث جواز التّعدد، شريطة المطابقة في اإلفراد والجملة، والرابع قصر الجواز على ما كان 

 انمكقولنا: " الر وهذا يتعين فيه ترك العطف، "،ضاحك مقائ كقولنا: "زيد المعنى منهما واحداً،
حلو حامضأي ، ،"د الخبر ألنه وصف للمبتدأ في المعنى، مزاألغلبية على جواز تعد ولكن 

لذا فقد نأى ابن مالك عن اعتبار الخبر  ؛)4(فجرى عليه حكم الصفة االصطالحية التي هو بمنزلتها
  .)5(لمبتدأ محذوف، وعده مذهباً ضعيفاًالثاني وصفاً أو خبراً 

 ã&s!ur¼{ ة مواضع، منها قوله تعالى:في سورة األنعام في ثالثالضمير وقد تعدد خبر المبتدأ        

Bt$ ôy3sz̀ ûÎí #$9©ãø@È ru#$9]¨kp$ëÍ 4 rudèqu #$9¡¡JÏäìß #$9øèy=ÎäOÞ{)6(، :وقوله تعالى }ru?sJ£Mô  .x=ÎJyMà ëu/nÎ7y 
¹Ïâô%]$ ruãtâôwZ 4 wû Bã6tâdÏAt 9Ï3s=ÎJy»GÏmÏ¾ 4 dèqu #$9¡¡JÏäìß #$9øèy=ÎäOÞ{)7(.  

فقد جاءت اآلية األولى تعقيباً على ما سبقها من ذكر محاورات المكذّبين، والحشر الذي        
يتضمن معنى الجزاء، فناسب ذكر صفة السمع لما وقعت فيه المحاورة، وصفة العلم لتضمنّها 

وفي اآلية الثانية، التي وردت في سياق  ،)8(الوعيد والتهديدمما يحمل معنى معنى الجزاء، 
  .)9(الترغيب والترهيب، فقد قدم السميع لألقوال، وأخّر العليم بالضمائر

                                                 
 129، دالئل اإلعجازينظر: الجرجاني، عبد اهللا،  )1(

 320_319، مفتاح العلومينظر: السكاكي، يوسف،  )2(

 94، بغية اإليضاحينظر: الصعيدي، عبد المتعال،  )3(

    1/221 ابن عقيل، شرح ابن عقيلينظر:  )4(

 193_  1/192، فية ابن مالكدليل السالك إلى ألالفوزان، عبد اهللا صالح، ينظر: )5(

 13األنعام: )6(

  115األنعام: )7(
 4/88، تفسير البحر المحيطينظر: أبو حيان، محمد بن يوسف،  )8(

 4/212، نفسهينظر:  )9(
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وبما أن تقديم السميع على العليم يقتضي التخويف والتهديد؛ فقد بدأ بالسميع لتعلّقه       
وإن كان وعدوه من التقديم بالمرتبة،  ممن يعلم، إليك ن أقربباألصوات، فمن سمع الحس يكو
    .)1(علم اهللا يتعلّق بما ظهر وما بطن

، إذ جاءت اآلية في سياق إثبات قدرة اهللا تعالى، )rudèqu #$:øtp3ÅìLã #$:øÉs7Îçéç {)2{ ومنه قوله تعالى:      

وهي  خبير العالم بالعباد ظاهراً وباطناً،فالحكيم متقن الصنع من الخلل والفساد، وال وعلمه الواسع،
فالشيء إذا المقام هو مقام تشريع األحكام،  ألن ؛كناية عن كمال العلم، فتقديم الحكيم على الخبير

   .)3(علم أمكن اإلخبار به
  

  :المبتدأ اسم إشارة
هو مثله ألنه  ما وضع لمشار إليه ولم يلزم التعريف دوريا أو بما هو أخفى منه أو بما"وهو       

"ما دّل على مسمى وإشارة إلى  إنّهأي  ،")4(عرف اسم اإلشارة االصطالحية بالمشار إليه المعلوم
          .)5(ذلك المسمى"

الّ على شيء غير المعارف فالمعنى يفيد أن المشار إليه يكتسب التخصيص، فيصبح دا      
  األخرى.

ن هي: النوع من حيث التذكير والتأنيث، والعدد من حيث وتحمل أسماء اإلشارة ثالثة معا      
، واألصل فيها أن تكون دالة )6(اإلفراد والتثنية والجمع، والوضع من حيث التكلّم والخطاب والغيبة

وقد  .)7(على محسوس مشاهد، ولكنها تخرج إلى معانٍ أخرى يفرضها سياق اآليات القرآنية
أنماط  )أربعة(على موضعاً، موزعة  عشر) (أربعةفي  مسماء اإلشارة في سورة األنعاوردت أ
  هي:)8(تركيبية

                                                 
تفسـير التحريـر   ، وابن عاشور، محمـد،   3/249، البرهان ي،، والزركش 2/272، المحرر الوجيزينظر: ابن عطية، األندلسي،  )1(
                                                                                              272، أسرار التقديم والتأخير، وشيخون، محمود السيد،  7/445، لتنويروا
 18األنعام:  )2(

ـ 4/94، فسير البحـر المحـيط  ت، و أبو حيان، محمد بن يوسف، 2/19،المحرر الوجيزينظر: ابن عطية، األندلسي،  )3(  ي،، والزركش
  .4/52، حاشية الشهابوالخفاجي، أحمد،   4/1408، والسيوطي، جالل الدين، اإلتقان، 3/262، محمد، البرهان

 26، التعريفاتالجرجاني، علي بن محمد،  )4(

 1/142، ح التصريح على التوضيحشر، وينظر: األزهري، خالد بن عبد اهللا، 172، شرح شذور الذهبابن هشام، األنصاري،  )5(

 226 -225، اجتهادات لغويةوما بعدها، و حسان، تمام،  1/142، شرح التصريح على التوضيحاألزهري، خالد بن عبد اهللا،  )6(

 2/472، شرح الرضي على الكافيةعمر، يوسف حسن،  )7(
 .8 -7ص  البحث ینظر: )8(
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 نكرة(و، في موضع واحد )باإلضافة رفمع(والخبرشارة للقريب المفرد)، إالمبتدأ (اسم  -
  اثنين. ينضعفي مو )مخصصة

 في ا)، إذ ورد (علم)معرفة(الخبر على ثالثة صور جاء المبتدأ (اسم إشارة للمفرد البعيد)، و -
 . كما وردموضعين اثنين، و(معرفا بأل) في موضع واحد، و(معرفا باإلضافة) في موضعين اثنين

  .ثالثة مواضعفي  )جملة فعلية(
  ( اسماً موصوالً) في ثالثة مواضع.مع البعيد)، وجاء الخبرالمبتدأ (اسم إشارة للج -
داللتها على  عنخرجت قد أسماء اإلشارة ، تبين أن نماطهذه األوباستقراء التراكيب الممثلة ل      

 إحضار، محسوس مشاهد إلى معانٍ أخرى فرضتها سياقات اآليات القرآنية، ومن هذه المعاني
  ففي قوله تعالى: ،)1(في ذهن السامع  باإلشارة إليه حساً بقصد تمييزه أكمل تمييز المسند إليه

}rudy»ãx#  .ÏGt»=ë &rRìt9øYo»mç Bã6t$ëu8Ô BïÁ|âdÏ-ä #$!©%Ïì /tü÷ût ÉtâyÉ÷mÏ {)2(  فقد جاءت اآلية في سياق الرد

لذلك فقد تقدم وصف القرآن الكريم  الكريم، لتبكيتهم ودحض ادعاءاتهم؛على منكري القرآن 
كونه مباركا، وعبر عنه بالفعل إلفادة التجدد، وعن وصفه بالبركة باالسم الدال على باإلنزال على 

ن نزول التوراة يجعل القرآن كالحاضر المشاهد، فجاء اسم اإلشارة الداّل إإذ  ،رواالستقرا الثبوت
على القريب لزيادة تمييزه، وتقوية حضوره في األذهان، ترغيبا لهم في التزام تعاليمه، واالتعاظ 

  .)3(، وإظهار رفعة شأن المشار إليه (القرآن الكريم)، الذي عز منالهبأوامره
فقد زاد اسم  )åsº9Ï7y  dèâyì #$!« âuköâÏì /ÎmÏ¾ Bt` Ño±t$!äâ BÏ`ô ãÏ6t$äÏnÍ¾ {)4عالى:{ومنه قوله ت      

وجاء اسم  .)5(اإلشارة اهتماما بشأن الهدى، فجعله كالشيء المشاهد فزيد باسم اإلشارة كمال تمييز
  .اإلشارة للتنبيه على أن المسند إليه جدير بالمسند

  
  
 

                                                 
 .275، مفتاح العلومالسكاكي، يوسف،  )1(

 92األتعام:  )2(

ابن عاشور، محمد، :و، 4/209، روح المعانياأللوسي، محمود،   182 /4، تفسير البحر المحيطأبو حيان، محمد بن يوسف، ينظر: )3(
، وقد اشتشهدوا باآلية على عدم وجوب تقديم الوصف المفرد للنكرة على الوصف الجملة، أو شبه 7/221، تفسير التحرير والتنوير

، وجاءت (مصدق) صفة للنكرة ألنه في نية االنفصال، كقوله 2/327، شرح الرضي على الكافية: عمر، يوسف حسن، الجملة، ينظر
، أو خبر بعد خبر، على اعتبار أن (مبارك) خبر لمبتدأ مضمر، ينظر: السمين، الحلبي،  24تعالى: " هذا عارض ممطرنا" األحقاف: 

  38 -5/37، الدر المصون
  88األنعام:  )4(
 7/351، تفسير التحرير والتنويرينظر: ابن عاشور، محمد،  )5(
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  :المبتدأ اسم موصول
هي األسماء المفتقرة إلى صلة "وعند ابن هشام، ،)1(و ما ال يتم جزءاً تاما إالّ بصلة وعائدوه      

االسم الموصول من جملة المعارف؛ "ألنه موضوع على أن يستعمله المتكلّم ، وقد عدوا )2("وعائد
لة جملة الصلة، ومن أجل هذا نجدهم يشترطون في جملة الصبه في معلوم عند المخاطب بواسطة 

  )3(أن تكون معهودة للمخاطب، بخالف الجملة التي تقع صفة للنكرة، فإنهم لم يشترطوا فيها ذلك"
على أن تشتمل على ضمير، مطابق للموصول  الصلة ال تكون إال جملة خبرية، أو شبهها،ف     

إال بصلته،  ألن االسم الموصول مبهم، فال يتّضح معناه )4(في إفراده، وتثنيته، وتذكيره، وتأنيثه
 ،"جاء الذي قام أبوه"كقولنا:  ؛أن تكون معهودة الصلة واشترطوا في، )5( التي توضحه وتخصصه

وذلك الرتباط سياق التعريف بالموصولية بالمخاطب، فهي وسيلة تعريف، وال بد أن تكون 
 $ùsót±ÏéukåN BiÏz̀ #$9øìtLoË Btويحسن إبهامها في مقام التهويل والتفخيم، كقوله تعالى:{  معرفة،

îx±ÏéukåNö{)6( ،ا شبهها؛ فظرف المكان، والجار والمجرورلة  وازييج ولم، وأمأن تكون الص

     .)7(إنشائية
 على ثالثة أنماط، ، موزعةاضعمو ةتسع في موصوال وقد ورد المبتدأ في سورة األنعام اسماً     

   .ي موضعينه فعة مواضع، ومتأخّراً عنبسمتقدما على الخبر في 
 Ïïût%©!$#{قوله تعالى:  في سورة األنعام ومن مواضع تقدم الموصول (الذين) على خبره     
äu#?sè÷Yo»gßOÞ #$9ø3ÅGt»=| Étê÷êÍùèqRtmç¼ .xJy$ Étè÷çÌùèqcö &r/öYo$!äudèNã ¢ #$!©%Ïïût zy£Åéçrÿ#( &rRÿà¦|kåNö ùsgßOó wü 
Éãs÷BÏZãqbt {)8( ما يعم اليهود والنصارى، ومن الكتاب التوراة  األول لفالمراد من االسم الموصو

                                                 
 257، التعريفاتالجرجاني، علي بن محمد،  )1(

 101، شرح قطر الندى )2(

شرح عدوا تعريفه بالعهد الذي في الصلة ال بـ(أل) ملفوظة كـ (الذي)، ينظر: األزهري، خالد بن عبد اهللا، قد ، ف101، نفسه )3(
  1/96، توضيحالتصريح على ال

 1/164،أوضح المسالك ينظر: ابن هشام، األنصاري، )4(

، شرح التصريح على التوضيح، و: األزهري، خالد بن عبد اهللا، 124،اللمع، و:ابن جني، عثمان، 3/130، المقتضبينظر: المبرد،  )5(
1/167 

 78: طه )6(

 346 -345، البالغة واألسلوبيةلب، محمد، ، وعبد المط1/164،أوضح المسالك ينظر: ابن هشام، األنصاري، )7(

   20األنعام: )8(



 24

ظه وإن كان لف )ن(الذي أن، غير )1(، والضمير في (يعرفونه) يعود على الرسول (ص)واإلنجيل
، فقد جاء اللفظ عاما عاما؛ يراد به الخاص، فال يعرف الرسول (ص) إالّ من آمن من أهل الكتاب

 في حين أن ،من  ن)(الذيوأريد به الخاص ر في اآلية ليفيد العموم، فالذين خسروا أنفسهم أعمتكر
  .)2(أهل الكتاب الجاحدين

 |=«ru#$!©%Ïïût äu#?sè÷Yo»gßOÞ #$9ø3ÅGt ومن أمثلة االسم الموصول الدال على الخصوص قوله تعالى:{     
Étèô=nJßqbt &rRm̄ç¼ Bã\tî¨A× BiÏ` ë¢/iÎ7y /Î$$:øtp,dÈ ( ùsxü ?s3äqðsû¨ BÏÆö #$9øJßJôItéÎïût {)3(  ،فاالسم الموصول مبتدأ

والجملة الفعلية (يعلمون) خبره، وقد وردت اآلية في سياق االستشهاد بمؤمني أهل الكتاب، 
والزبور والصحف، التوراة واإلنجيل  هم، فالذين أوتوا الكتاب من أعطوا علموالطعن على مشركي

لم ، إذ حصر المعرفة فيمن يعلم بالكتب السماوية، و)4(فهم يعلمون أن القرآن حق لتصديقه كتبهم
  يتجاوزهم إلى عامة أهل الكتاب، فجاء االسم الموصول عاما بمعنى الخصوص.

 :اممنهمن السورة،  موضعينفي  )االسم الموصول(لى المبتدأ به الجملة) عشوقد تقدم الخبر (     
إذ جاءت اآلية في سياق  )5(}والنَّهارِ وهو السميع الْعليمفي اللَّيِل  ولَه ما سكَن :{-تعالى –قوله 

في السماوات واألرض  -تعالى –وشمول علمه، فبعد الحديث عن ملكه  -تعالى –بيان قدرة اهللا 
من  اإلعالم بملكه بما سكن جاء )6(}قُْل ِلمن ما في السماوات واألرضِ قُْل ِللَّه:{عز وجّلفي قوله 

فاآلية من ذكر الخاص بعد العام، لتوجيه النظر العقلي ، )7(ذلك، فالالم للملك و(ما) بمعنى (الذي)
  .)8(في الموجودات الخفية لما في إخفائها من داللة على سعة القدرة اإللهية

– فقدم علمه بالمكان (السموات واألرض)؛ ألنه أقرب إلى العقول واألفكار من الزمان، وقوله    
ألن الساكن فيه يزداد خفاء، وعطف النهار  ؛، وخصص الليل)9((سكن) أي ثبت وتقرر -تعالى

                                                 
 4/112، روح المعاني) األلوسي، محمود، 1(

 4/97، تفسير البحر المحيط)أبو حيان، محمد بن يوسف، 2(

  114األنعام: )3(
 4/212، تفسير البحر المحيط) أبو حيان، محمد بن يوسف، 4(

  13األنعام: )5(
  12األنعام: )6(
 2/272، المحرر الوجيزعطية، األندلسي،  ) ابن7(

 7/155، تفسير التحرير والتنوير) ابن عاشور، محمد، 8(

فمنهم من عده من السكون المقابل ي السكون الوارد في اآلية أقوال: وف 4/87، تفسير البحر المحيط) أبو حيان، محمد بن يوسف، 9(
وليس كل ما  رك)، ومنهم من عده مقتصرا على الساكن، ألن كل متحرك قد يسكن،، على تقدير (وما تحاًللحركة، وأن في اآلية حذف

 4/87، تفسير البحر المحيطيسكن يتحرك، وقيل ألن السكوت أكثر وجودا من الحركة، ينظر: أبو حيان، محمد بن يوسف، 



 25

–(له) لحصر الساكنات في كونها له  مول، وتحقيق تمام اإلحاطة، وقدم شبه الجملةلزيادة الشّ
  .)1(في كونها ملكه التّام أيال لغيره،  -تعالى

في الجملة  (على اختالف صوره)والخبر (المعرفة) وللوقوف على رتبة كّل من المبتدأ      
  ة األنعام، نستعرض الجدول اآلتي:االسمية البسيطة في سور

 
  

  الخبر
  
  
  
  

  المبتدأ
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  2                          2    العلم
  3    1    1            1          معرف بأل

  3    1    1              1        معرف باإلضافة
  17          1  2      5  2  5  1  1    ضمير
  14            3      3  3  1  2    2  إشارة

  9    2        4    2          1    موصول
  48    4  -  2  1  9  -  2  8  6  7  3  4  2  المجموع
 

  نالحظ من الجدول:
أن المبتدأ (الضمير واسم اإلشارة) قد تقدم على الخبر على اختالف صوره، مما يعني أن له  -

 .رتبة محفوظة ال يغادرها

% من مجموع 29.82سجل المبتدأ الضمير أعلى نسبة تكرار في سورة األنعام، إذ بلغت نسبته  -
 خرى.المبتدآت األ

                                                 
 7/155، تفسير التحرير والتنوير) ابن عاشور، محمد، 1(
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 24.56من السورة، أي ما نسبته  موضعاً )أربعة عشر(ال الضمير اسم اإلشارة، إذ ورد في ت -
 من مجموع المبتدآت األخرى.

بالمئة من مجموع  15.7مواضع، أي بنسبة  )تسعة(االسم الموصول، إذ تكرر وروده في وتاله _ 
 المبتدآت األخرى

رر ورود كّل منهما في ثالثة مواضع، أي ما )، إذ تكلأالمعرف باإلضافة والمعرف بـ (وتاله  -
 بالمئة من مجموع المبتدآت األخرى. 5.2نسبته 

% من 3.5أي ما نسبته من سورة األنعام،  ين اثنينضعموالعلم، وقد تكرر وروده في  وتاله -
  مجموع تكرارات المبتدآت األخرى.

  ته، أو مخالفا لها وفق اآلتي:ر المبتدأ؛ فيمكن حصر عدد مرات وروده محافظا على رتببأما خ
  .واحد ضعموتقدم الخبر شبه الجملة من (الجار والمجرور) على المبتدأ المعرف بـ (أل) في  -
كما تقدم  ،معرف باإلضافة في موضع واحدمبتدأ التقدم الخبر شبه الجملة (الظرفية) على ال -

 واحد كذلك. ضعمومعرف باإلضافة في الخبر شبه الجملة من (الجار والمجرور) على المبتدأ ال

 ين.ضععلى المبتدأ الموصول في موتقدم الخبر شبه الجملة من (الجار والمجرور)  -

                                                           .اقتصر خبر المبتدأ (العلم) على النكرة -
     وال فعلية.عرف باإلضافة جملة اسمية ملم يرد خبر المبتدأ ال -
                                      لم يرد خبر الضمير شبه جملة ظرفية وال جارا ومجرورا. -
     لم يرد خبر المبتدأ الموصول اسما معرفة. -
  

  )1(االبتداء بالنكرة
ء وجا، اضعمو )ستّة(من سورة األنعام في  البسيطة ورد المبتدأ نكرة في الجملة االسمية      
   ، هما:نمطينعلى 

مواضع من  )خمسة(وقد ورد في شبه الجملة من الجار والمجرور)، التٌأخّر عن الخبر(: أوالً
  السورة.

  )، وقد ورد في موضع واحد من السورة.لى الخبر ( شبه الجملة الظّرفية التّقدم ع :ثانياً
  :وع األولالن في المبتدأ على المواضع التي تقدم فيها الخبر منو      

                                                 
أي أن تكون موصوفة أو  ، أو أن تخص؛اء بالنكرة شريطة أن تعم، أي أن يكون المبتدأ صيغة عموم، كـ (كل)أجاز النحاة االبتد1) (

، ويأتي المسند إليه نكرة في 213-212،شرح شذور الذهبمضافة أو مصغّرة، أو يتعلّق بهل معمول، ينظر: ابن هشام، األنصاري، 
 287، مفتاح العلومظيم والتهويل، والتكثير، والتقليل، وغيرها، ينظر: السكاكي، يوسف، الجملة إلفادة معنى النوعية أو اإلفراد، والتع

 وما بعدها. 212،خصائص التركيبأبو موسى، محمد، وما بعدها، و: 
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      .)9sgßOó °üéu#>Ò BiÏ`ô qxHÏäO5 ruãtãx#>ë &r9ÏäO7 /ÎJy$ .x%Rçq#( Ét3õÿàçãrcö {)1{قوله تعالى: -

  .)ru9Ï6à@e9  äyëu_y»M× BiÏJ£$ ãtJÏ=èq#( 4{)2{وقوله تعالى: -

ـ  خيره يوقع في إلباس الخبر بالصفة؛فلو أخّر الخبر؛ فإن تأ       به ألن النكرة تطلب الجملة وش
الجملة لتختص بهما طلباً حثيثا، وبما أن الجملة وشبهها بعد النكرات صفات؛ فإن تـأخير الخبـر   

  .)3(يوهم أنّه صفة للمبتدأ، فجاء التقديم دفعاً لهذا اإللباس
       التقدير " لكل فريق من الجن مين الحلبي إلى أنوقد حذف المضاف إليه للعلم به، وذهب الس

  .)4(د بالدرجات المراتبواإلنس"، وقص
قدم الخبر فيها لسـببين،   قدف  )9jÏ3ä@eÈ Rt7t*: Bï¡óGt)sç@ 4 ruôyqô$t ?sè÷=nJßqbt {)5قوله تعالى: { أما في      

لدفع التباس الخبر بالصفة، مما يوهم المخاطب أن المعنى لم يكتمل، وينتظر الخبر، ممـا   ؛األول
ي؛ فهو أنهم استقبحوا االبتداء بالنكرة في الواجب، ولما سمح بـذلك  يوقع في نفسه لبساً، وأما الثان

ألنه وقع موقع الخبـر،   ؛، فكان تأخيره أحسن من تقديمهوقدموا الخبر في اللفظ، وأخّروا المبتدأ،
  .)6(الذي من شرطه أن يكون نكرة

 s&ã¼ÿ!{وقوله تعالى:، )7(} ×ruBÏz̀ #$9ZÇ̈÷@È BÏ` Ûs=ùèÏgy$ %ÏZ÷qu#b× äy#RÏäup {قوله تعالى:وكذلك األمر في     
&r¹ôsy»=Ò ÉtâôããqRtmç¼ÿ )Î<ní #$9øgßâyì {)8( ،مالخبر شبه الجملة من الجار والمجرور على المبتدأ  إذ تقد

مما يدّل على أن حاجة النكرة إلى النعت أشد من حاجتها إلى ، في الموضعين النكرة الموصوف
ولما كان النخيل من أعظم ، )10(قنوان دانية كائنة من طلع النخل"" األولى ، وتقدير اآلية)9(الخبر

                                                 
المرادي،  لالم الجر معان عدة، أبرزها االختصاص، ومنهم من زاد عليه االستحقاق، والتمليك، والتعليل، وغيرها، ينظر: 70األنعام: )1(

  وما بعدها. 3/152، مغني اللبيبوما بعدها، و: ابن هشام، األنصاري،  95، الجنى الداني في حروف المعانيالحسن بن قاسم، 
 132األنعام: )2(

 . 1/219، شرح التصريح على التوضيح، و: األزهري، خالد بن عبد اهللا، 1/186، شرح ابن عقيل) ابن عقيل، عبد اهللا، 3(

 4/156، المصونالدر ) 4(

 67األنعام:  )5(

 226/ 1، شرح المفصل) ابن يعيش، الموصلي، 6(
، مادة (قنا)، وهو لسان العرب، ينظر: ابن منظور، )قَنيان(و )قنوان(و )أقناء(والقنو:العذق بما فيه من الرطب، وجمعه  99األنعام: )7(

 4/225، روح المعانيهما، ينظر: األلوسي، محمود، مما يستوي مثناه وجمعه، كـ (صنو وصنوان)، ويفرق اإلعراب بين
 71األنعام: )8(

روح ، وجملة (يدعونه) في محّل رفع صفة لـ (أصحاب)، ينظر: األلوسي، محمود، 336، البالغة واألسلوبية) عبد المطّلب، محمد، 9(
 179/ 4، المعاني

 179/ 4، روح المعاني) األلوسي، محمود، 10(



 28

م وتقد، )1(للداللة على الثبوت واالستقرار ؛قوت العرب؛ فقد أبرزت في صورة المبتدأ والخبر
  .)2(لتخصيصه بالمبتدأالخبر في الثانية 

 :{ة ظرفية، في قوله تعالىموصوفة، والخبر شبه جمل أما النّمط الثاني؛ فقد جاء المبتدأ نكرة     

OèO¢ %sÓ|Ó# &r_yxW ( ru&r_y@× Bï¡|Káë ãÏYâynç¼{)3( ّإذ جاء المبتدأ الن ،صاً بالصة، والخبـر  فكرة مخص

فـي موقـع   تخصيصه بالوصف، أو لوقوعـه  هو ، فرجحوا أن يكون سبب تقديم المبتدأ )4(ظرفا
ألن المبتدأ هو الخبـر فـي    ؛والنية به التأخيروعدوه مما قدم  ، هو ما أجازه النحاة، و)5(التفصيل

تأخير الظرف عن المنكر يكون بالحمل على الوصف، و، )6(على تقدير "وعنده أجٌل مسمى" المعنى
تقوى تداء، وذلك لتأولى منه بالحمل على الخبر، إذ النكرة أحوج إلى الصفة إذا كانت في مقام االب

  .)7(فائدة الحكم
معنـى   يشـتمل علـى  ألن الكـالم   ؛والتفخـيم  معنى التهويل في اآلية النكرة وحمل المبتدأ     

 اكي مـن أن وقد وافق هذا المعنى ما جاء به السـكّ  )8(والتقدير "وأي أجٍل مسمى عنده"االستفهام، 
  .)9(التعظيم والتهويل من معاني تنكير المبتدأ طلب

  
  
  
  
  
  

                                                 
 4/193، تفسير البحر المحيطن يوسف، ) أبو حيان، محمد ب1(

 321،مفتاح العلوم) السكاكي، يوسف، 2(

  2األنعام:  )3(
 . 105، الخالصة النحوية، وهي من حاالت تنكير المبتدأ، ينظر: حسان، تمام،  479، التبيان في إعراب القرآنالعكبري، عبد اهللا،  )4(

، ذهب بعضهم إلى أن الكالم في اآلية منقول من 2/322، الكشّافخشري، محمود، ، و: الزم4/87، روح المعانياأللوسي، محمود،  )5(
 كالم آخر، فاألصل: ثم قضى أجالً وأجًأل مسمى عنده، فلما عدل سبحانه بالكالم عن العطف اإلفرادي تمييزاً بين األجلين؛ رفع الثاني

بالغة القرآن وت، والثاني أجل القيامة، ينظر: الشيخلي، بهجت عبد الواحد، باالبتداء وأقر بمكانه من التقديم، ألن معنى األجل األول الم
 3/218، الكريم في اإلعجاز

 3/281، البرهان في علوم القرآنالزركلي، محمد بن عبد اهللا،  )6(

 323، مفتاح العلومالسكاكي، يوسف،  )7(

تفسير البحر أبو حيان، محمد بن يوسف، ، و:2/322، شّافالك، و: الزمخشري، محمود، 4/87، روح المعانياأللوسي، محمود،  )8(
  76 -4/75، المحيط

 289،مفتاح العلومالسكاكي، يوسف،  )9(
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  جدول بأنواع الخبر مع المبتدأ النكرة
  

  
  

  الخبر
  
  

  
  الخبر مفرد

  (نكرة)

لية
 فع

ملة
ج

  

  شبه جملة

وع
جم

الم
  

قدم
ر م

رو
مج

ر و
جا

  

 جار
خّر

مؤ
ور 

جر
وم

  

قدم
ف م

ظر
خّر  

مؤ
ف 

ظر
    

بتد
الم

  أ

امة
ع

صة  
خص

م
  

  3  -  -    3        نكرة عامة
نكرة 

مخصصة 
  بالوصف

  
-  

  
-  

  
-  

  
2 
  

  

  
-  

  
-  

  
1  

  
3  

  6  1  -    5        المجموع
  

  الجدول: نالحظ من
بالمئة من مجموع المبتدآت  خمسونة مواضع، أي ما نسبته ثالثورود المبتدأ نكرة عامة في  -

  .ست مراتالنكرات البالغ عدد مرات تكرارها 
إذ جاء خبرها واحد، أي ما نسبته سبعة بالمئة،  ورد المبتدأ نكرة مختصة باإلضافة في موضع -

  نكرة عامة.
  ة.بالمئ خمسوني ثالثة مواضع، أي ما نسبته ف ورد المبتدأ نكرة مختصة بالوصف -

فرق جليا بأن المعرفة، والخاص بالنكرة؛ يتّضح ال وباستقراء نتائج التحليلين، الخاص بالمبتدأ     
إذ هي أضعاف نسبة المبتدأ النكرة، ، اضعمو )خمسينوسبعة (نسبة المبتدأ المعرفة الذي تكرر في 

أما نسبة المبتدأ النكرة؛ فقد بلغت  %)90.5في المئة، ( اًن ونصفتسعيتبلغ نسبة المبتدأ المعرفة 
  . %)9.5في المئة، ( اًونصف اًتسع
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  .البسيطة في سورة األنعام االسمية بين ركني الجملة المطابقة: ثانياً
الموافقـة،   ؛أي تسـاويا، والمطابقـة   ؛ماثل والتّساوي، وتطابق الشـيئان المطابقة لغة: التّ        

وِفقَ  ءوهذا الشيإذا جعلتهما على حذو واحد وألزقتهما،  ؛االتّفاق، وطابقت بين الشيئين ؛تطابقوال
  .)1(بمعنى واحد" ؛ه وطَبِيقَه ومطبقه وقالبههذا ووفاقه وطباقه وطابقه وطبقَ

وما واضحا، المطابقة اصطالحا: أشار النّحاة إلى قرينة المطابقة، دون أن يحددوا لها مفه        
فقد قال سيبويه في باب االبتداء: " واعلم أن المبتدأ ال بد له من أن يكون المبني عليه شـيئاً هـو   

قد يوافق الشيء الشـيء  :" ففي قوله، ثم نجده يعبر عن المطابقة والمخالفة في موضع آخر )2(هو"
  .)3(ألنه ليس مثله" ثم يخالفه؛

حديثه عن المبتدأ والخبر، إذ يقول" الوصف مع الفاعـل:   ثني يق إليها ابن عقيل فتطرو        
عرض حديثه عـن  في مضي؛ الر ، ويرى)4(إما أن يتطابقا إفرادا أو تثنية أو جمعا، أو ال يتطابقا"

أي إذا كانت الصـفة المـذكورة مطابقـة     ؛:" "إن طابقت مفردا جاز األمران"المبتدأ والخبر أنّها
  )5(كونها مبتدأ ما بعدها فاعلها، وكونها خبرا عما بعدها" اد، جاز األمران؛ع بعدها في اإلفرللمرفو

ولم يقتصر األمر على هذا، بل هناك العديد من الشواهد الدالة على إشارات النحويين إلى         
مصطلح المطابقة في مواضع استدعت ذلك، ولكنّنا ال نجد تعريفا واضحا لهـذا المصـطلح بمـا    

ئن مختلفة، غير أن هناك من حصر المطابقة بين المبتـدأ والخبـر فـي العالمـة     يحوي من قرا
، وهذا يعني أن تتطابق كلمتـان  )6(اإلعرابية والعدد (اإلفراد والتثنية والجمع) والنوع، أي الجنس

  .)7(في بنيتيهما من حيث العناصر السالفة، وهناك من أضاف قرائن أخرى كالتعريف والتنكير
  : )8(ستقراء الدراسات الحديثة حول المطابقة؛ نجد أنها تقع في خمسة مجاالتوبا         
  العالمة اإلعرابية.األول:    
 التّعيين (التعريف والتنكير).الثاني:    

 العدد (المفرد، والمثنّى، والجمع).الثالث:    

 الشخص (المتكلّم، والمخاطب، والغائب).الرابع:    

                                                 
  ، مادة (طبق)اللسانابن منظور،  ) ينظر:1(
 2/127، الكتاب )2(

 2/128، نفسه )3(

 1/170، شرح ابن عقيلابن عقيل، عبد اهللا،  )4(

 1/228، ى الكافيةشرح الرضي علعمر، يوسف حسن،  )5(

 76-75، التركيب اللغوي في األمثال العربية القديمةينظر: المالح، ياسر،  )6(

 .212، اللغة العربية معناها ومبناهاينظر: حسان، تمام،  )7(

 212 -211 ،نفسه :ينظر )8(
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 ر والمؤنّث).النّوع (المذكّالخامس:    

والمطابقة في أي من هذه المجاالت تقوي الصلة بين المسند والمسند إليه، وتكون قرينة على       
المعنى المترتّب على التّرابط بين المتطابقين، وقرينة لفظية على الباب الذي يقع فيـه كـّل مـن    

 . )1(الركنين، ويعبر عنه كّل منهما

هـذا ال   المسند والمسند إليه في الجملتين االسمية والفعلية، غيـر أن وتشمل هذه المجاالت       
، إذ سيكون محور المطابقة في الجملة االسمية البسيطة كال مـن  ينطبق على الجملتين بشكل كامل

 العالمة اإلعرابية، والتعيين، والعدد، والنّوع.
         

  :المطابقة في العالمة اإلعرابية
إذ يقول سـيبويه:"والمبتدأ والمبنـي   ، الرفع حقّ كّل من المبتدأ والخبرأن  إلى ذهب النحاة       

، فعرف كّل من ركني الجملة )3(، وقد دأب النحاة على تصنيفهما في باب المرفوعات)2(عليه رفع"
  االسمية بهذه السمة، فصارت مالزمة لهما.

 ن عامل الرفع في الخبر هـو ء، في حين إدأ هو االبتداوجعل سيبويه عامل الرفع في المبت       
، ولكن النحاة قد اختلفوا في التأصيل لظاهرة الرفع في اإلسناد، إذ خـالف الزمخشـري    )4(المبتدأ

، في حين جمـع السـيوطي بـين    )5(سيبويه في أن األصل في الرفع للفاعل وليس للمبتدأ والخبر
(المسند والمسند إليه)، ألنّها أقّل، وجعل النصب  الرأيين، فذهب إلى أن الرفع ثقيل فخص به العمد

  .)6(للفضالت، ألنها كثيرة، والجر لما بينهما
. )7(فإن المبتدأ والخبر متطابقان في العالمة اإلعرابية ظاهرة أو مقدرة ؛ومهما يكن من أمر       

م، ال بد من اسـتعراض  ولتتبع مدى اتفاق هذا الرأي مع الجملة االسمية البسيطة في سورة األنعا
 ابية على آخر كّل منهمـا، كمـا فـي    صور كّل من المبتدأ والخبر من حيث ظهور العالمة اإلعر

 :يناآلتي ينالجدول

  
  

                                                 
 213 -212،اللغة العربية معناها ومبناهاحسان، تمام، ینظر:  )1(

  2/126: الكتاب )2(
   .210، شرح شذور الذهبابن هشام، األنصاري،  ، و:23، المفصل في علم العربيةالزمخشري، محمود،  ينظر: )3(
 2/127ينظر: الكتاب،  )4(

 96، الموصلي، شرح المفصل للزمخشريينظر: ابن يعيش،  )5(

 1/75، همع الهوامعينظر: السيوطي، جالل الدين،  )6(

 76، يب اللغوي في األمثال العربية القديمةالتركينظر: المالّح، ياسر،  )7(
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  جدول يوضح حجم ظهور الضمة على المبتدأ وعدم ظهورها:
  

ظهور   نوع المبتدأ
  الضمة

عدم 
  ظهورها

  المجموع

  2  -  2  العلم
  3  -  3  المعرف بـ(أل)

ــرف  المعـــ
  باإلضافة

3  -  3  

  17  17  -  الضمير
  14  14  -  اسم اإلشارة

  9  9  -  اسم موصول
  6  -  6  النكرة

  54  40  14  المجموع
  

  :جدول يوضح حجم ظهور الضمة على الخبر وعدم ظهورها
                     

ظهور   نوع المبتدأ
  الضمة

عدم 
  ظهورها

  المجموع

  2  -  2  العلم
  3  3  -  المعرف بـ(أل)

ــ رف المعـــ
  باإلضافة

1  2  3  

  17  8  9  الضمير
  14  7  7  اسم اإلشارة

  9  8  1  اسم موصول
  6  1  5  النكرة

  54  29  25  المجموع
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  :اآلتي الجدول األول نالحظ من
ظهور الضمة على المبتدأ العلم والمعرف بـ(أل) والمعرف باإلضافة ، في مواضع ورود  -

  بالمئة من مجموع حاالت ورود المبتدأ.  )خمسة عشرة(ه المبتدأ جميعها، بما يعادل ما نسبت
ظهور الضمة على المبتدأ النكرة في مواضع ورودها الست بما نسبته إحدى عشرة بالمئـة   -

 من مجموع حاالت المبتدأ.

عدم ظهور الضمة على المبتدأ الضمير واسم اإلشارة واالسم الموصول في حاالت وروده  -
وسبعين بالمئة من مجموع حاالت ورود المبتدأ، مما يعنـي أن   اأربع األربعين، أي ما يعادل

نسبة ظهور الضمة على المبتدأ بلغت ستا وعشرين بالمئة من مجموع النّسبة العامة، وهذا ما 
 يلحظ من مجموع نسبة ظهور الضمة على المبتدأ المعرب.

اإلعـراب والبنـاء، وبمـا أن         تعتمد العالمة اإلعرابية في المبتدأ على بنيته مـن حيـث    -
موضوع الدراسة سورة قرآنية؛ فال بد من معرفة خصوصـية هـذه السـورة مـن حيـث      

نّها مكية وموضوعها العقيدة، وهذا واضح في تتابع آياتها التي تخاطب النّاس إالموضوع، إذ 
تسـفيه المشـركين    عامة، وتعظ المكذّبين، وتتوعدهم بعاقبة إنكارهم رسالة الحق، إضافة إلى

وإبطال معتقداتهم، وبيان حكمة إرسال الرسل، وترسيخ مفهوم التقـوى التـي هـي معيـار     
المفاضلة بين الناس؛ فجاءت محيطة بأحوال العرب في جاهليتهم حتى عـدت أجمـع سـور    

، وهذا مدعاة لتتصدر أسماء اإلشارة، واألسـماء الموصـولة،   )1(القرآن ألحوالهم في الجاهلية
ضمائر واجهة السورة في خطاب النّاس، أو الحديث عن عاقبتهم، فجاءت هـذه المبتـدآت   وال

 بحجم أكبر من غيرها، لتستحوذ على ما يقرب من ثلثي حجم المبتدآت الواردة عامة.

  أما الجدول الثّاني؛ فقد أظهر:
ظهورهـا   مرات تكرارعدد  المبتدأ في سورة األنعام، إذ بلغحجم ظهور الضمة على خبر  -
ة عدم ظهورهـا  ن بالمئة، مما يعني أن نسبوأربعو مرة، أي ما نسبته ست )وعشرين خمساً(

ا؛وخمسين بالمئة، وهذا ليس بغريب ف اأعلى، إذ بلغت أربعة، تعالج أمرا عقديإذ  ي سورة مكي
 وجاء الخبر وفق اآلتي:  أن يكون موجها لعامة النّاس، الخطاب في آياتها غلب عليه

تكرر الخبر شبه الجملة (جار ومجرور) في ست مرات مع المبتدأ المعرفة، أربعـة منهـا    -
داالّ على لفظ الجاللة، ومرتين داالّ على المخاطبين، كما تكرر في خمسة مواضـع مـع   جاء 

المبتدأ النّكرة، داالّ على جزاء المخاطبين في أربعة منها، وداال على الباغي منهم في الموضع 

                                                 
 .125 -123/  7، تفسير التّحرير والتّنويرمحمد، ينظر: ابن عاشور،  )1(
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ة مع المبتدأ المعرفة، وأخرى مـع  السفي موضعين، مر ( ةظرفي ) ادس، كما ورد شبه جملة
  النّكرة. 

لفـظ   المبتدأ المعرفة، وجاء داالّ علـى  تكرر الخبر االسم الموصول في خمسة مواضع مع -
  الجاللة فيها جميعها.

ـ   - ة فـي السر الخبر الجملة في اثني عشر موضعا من الجملة االسميورة مـع المبتـدأ   تكر
 المعرفة.

 ورد المبتدأ اسما مقصورا في موضع واحد من الجملة االسمية مع المبتدأ المعرفة. -

  
  المطابقة العددية في الجملة االسمية البسيطة في سورة األنعام

طابق أقر النحاة بوجوب التّطابق بين المبتدأ والخبر في اإلفراد والتّثنية والجمع، ويتّخذ الت       
  :)1(العددي بين ركني الجملة االسمية شكلين، هما

التّطابق المباشر: ويكون بإفراد الخبر وتثنيته وجمعه، لمطابقته المبتدأ، وذلك ما لم يقع الخبر  -
  تركيبا إسناديا.

التّطابق غير المباشر: ويكون بوقوع الخبر تركيبا إسناديا، مما يتطلّب رابطا يربطه بالمبتدأ،  -
لك كقولنا: الطالب أبوه كريم، وقد يكون الرابط بين المبتدأ والخبر اإلشارة، وتكرار لفظ المبتدأ وذ

 وغيرها.

وباستعراض ركني الجملة االسمية البسيطة في سورة األنعام؛ نجد أن المبتدأ قد جاء على حالتي 
  اإلفراد والجمع:

ث: العلم، والضمير، واسم بتدأ في صوره الثّال: المبتدأ المفرد + الخبر المفرد، وقد أفرد المأوالً
  ، وتطابق مع الخبر فيها جميعا، وذلك على النّحو األتي:اإلشارة

المبتدأ ( علم مفرد ) + الخبر ( اسم تفضيل ) وقد تطابق الركنان في هذه الصورة، وبرز ذلك  -
  في موضعين من السورة هما:

 .)3ô} ru#$!ª &rãô=nNã /Î$$9à©»=ÎJÏüúö{)2قوله تعالى:  -

   .)ª &rãô=nNã myãø]ß Üsgøèy@ã ëÍôy$9sGtmç¼{)3!$#{قوله تعالى:  -

                                                 
 .49،الجملة االسميةينظر: أبو المكارم، علي،  )1(

   58األنعام:  )2(
  124األنعام:  )3(
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متعدد األشكال)، إذ جاء (اسما موصوال داالّ على ) + الخبر (ضمير دال على الغائبالمبتدأ ( -
قوله علما) كو(  )،s3äN BiÏ` ÛÏüû& OèO¢ %sÓ|Ó# &r_yxW ({)1(dèqu #$!©%Ïì zy=nالمفرد) كقوله تعالى:{

أل) كقوله تعالى: ، و(اسما معرفا) بـ ()udèqu  #$!ª ûÎí #$9¡¡Jy»quºNÏ ruûÎí #${FëöÚÇ ({)2تعالى: { و

}rudèqu #$9¡¡JÏäìß #$9øèy=ÎäOÞ {)3(.     

نكرة مضافة مفردة) كقوله تعالى: خبر (متعدد األشكال)، إذ جاء (المبتدأ (اسم إشارة) + ال -
}udy»ãx# ÀÅéuºÞä ëu/nÎ7y Bã¡óGt)ÉäJV$ {)4( ،كما ) ىنكرة موصوفة مفردة) كقوله تعالورد الخبر :

}rudy»ãx# .ÏGt»=ë &rRìt9øYo»mç Bã6t$ëu8Ô BïÁ|âdÏ-ä #$!©%Ïì /tü÷ût ÉtâyÉ÷mÏ {)5( .       

: المبتدأ الدال على الجمع + الخبر الدال على الجمع، وقد تطابق الركنان في الجملة االسمية ثانياً
  ة مواضع من سورة األنعام، وذلك على ثالثة أشكال، هي:في خمس
ضمير جمع غائب) + الخبر (نكرة دالّة على جمع)، وقد ورد هذا الشّكل في المبتدأ (األول: 

    .)ùs*Îås# dèN Bï7ö=Î¡Ýqbt {)6موضع واحد من السورة هو قوله تعالى: { 

هذا  م موصول داال على الجمع)، وقد ورد(اسم إشارة للجمع البعيد) + الخبر(اس المبتدأالثاني: 
  .)ér'9s»¯´Í7y #$!©%Ïïût &é0÷¡Å=èq#( /ÎJy$ (.x¡|7çq#({)7& الشّكل في ثالثة مواضع منها قوله تعالى: {

  نكرة دالّة على الجمع)، وقد ورد   وصول داال على الجمع) + الخبر (المبتدأ (اسم مالثالث: 
                   .)ru#$!©%Ïïût .xã¤/çq#( /Î«t$Ét»GÏZu$ ¹ßO@ ru/ç3õNÖ 3{)8هذا الشّكل في موضع واحد هو {

وهكذا نجد المطابقة واضحة بين عنصري الجملة االسمية، في حالتي اإلفراد والجمع، ولم       
يرد في عينة الدراسة ما يخالف ذلك، أو يستدعي البحث في أغراض المخالفة بين ركني الجملة 

  عدد.االسمية من حيث ال
                                                 

  2األنعام:  )1(
  3األنعام:  )2(
  13األنعام:  )3(
  126األنعام: )4(
  92األنعام:  )5(
   44األنعام: )6(
  70األنعام:  )7(
 39األنعام:  )8(
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  التّذكير والتأنيث)النّوع (المطابقة في 
يتبعه خبر، وهو األغلب في  األول مبتدأ يأتي المبتدأ في الجملة االسمية على ضربين:       

لبا ما يأتي مسبوقا بنفي، كقولنا: ما قائم ااالستعمال، والثاني مبتدأ يتبعه فاعل يسد مسد الخبر، وغ
  .)1(أقائم الزيدان؟ الزيدان، أو استفهام، كقولنا:

وقد جاء المبتدأ في عينة الدراسة من الجملة االسمية البسيطة على النّوع األول، وجاء        
الخبر مفردا مذكّرا، وجمعفيها مؤنّثا، وذلك على ا مطابقًا مذكّر ا للمبتدأ في الحالتين، ولكنّه لم يرد

  النّحو اآلتي:
بر (مفرد مذكّر)، وقد ورد هذا النّمط في عشرين موضعا من المبتدأ (مفرد مذكّر) + الخ -

  .)ru.xã¤>z /ÎmÏ¾ %sqöBã7y rudèqu #$9øsy,ë  {)2{ السورة، منها قوله تعالى:

المبتدأ ( جمع مذكّر) + الخبر ( جمع مذكّر)، وقد ورد هذا النّمط في خمسة مواضع من  -
   .)ér'9s»¯´Í7y #$!©%Ïïût &é0÷¡Å=èq#( /ÎJy$ .x¡|7çq#( ({)3& السورة، منها قوله تعالى:{

وباستعراض الجملة االسمية البسيطة في سورة األنعام؛ نجد التّطابق مباشرا بين طرفي        
اإلسناد فيها، إذ أفرد الخبر مع المبتدأ المفرد، وجمع مع المفرد الدال على الجمع، وهو ما يتّفق 

  .)4(عية بينهماورأي النّحاة حول لزوم المطابقة النّو
  

  المطابقة في التّعيين ( التّعريف والتّنكير)
األصل في لم يشترط النّحاة التطابق في التّعيين بين ركني الجملة االسمية، بل جعلوا        

، )5(وأحسنه إذا اجتمع نكرة ومعرفة أن يبتدأ باألعرف؛ وهو أصل الكالم"" المخالفة، يقول سيبويه:
برد إلى ذلك بقوله: " فأما المبتدأ فال يكون إال معرفة، أو ما قارب المعرفة وكذلك فقد أشار الم

معلّال ذلك بقوله: " أال ترى أنّك لو قلت: رجل قائم، أو رجل ظريف، لم تفد  )6(من النّكرات"
. وجعلوا األصل في المبتدأ التّعريف وفي )7(السامع شيئا؛ ألن هذا ال يستنكر أن يكون مثله كثيرا"

                                                 
 164/  1، شرح ابن عقيلينظر: ابن عقيل، عبد اهللا،  )1(

  66األنعام:  )2(
  70األنعام:  )3(
 49، الجملة االسميةينظر: أبو المكارم، علي،  )4(

 328/ 1، الكتاب )5(

 4/127، المقتضب )6(

 127/ 4، نفسه )7(
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الخبر التنكير "ألن الغرض في اإلخبارات إفادة المخاطَب ما ليس عنده، وتنزيله منزلتك في علم 
  . )1(ذلك الخبر. واإلخبار عن النّكرة ال فائدة فيه"

يكون المبتدأ معرفة والخبر معرفة ، نحو: زيد ، ففي التعريف وقد يطابق المبتدأ الخبر       
فمتى كان  ،وال يعلم أنه أخوه ،ن المخاطب يعرف زيداً على انفرادهإذا كا قد أجازوا ذلك؛و أخوك،

  .)2(ما الفائدة  في مجموعهماالخبر عن المعرفة معرفةً، فإنّ
وتحصل المطابقة بين ركني الجملة االسمية في التنكير، وقد أجازوا هذا المظهر إذا جاء       

، إذ خُصص المبتدأ النّكرة بعبارة (من "كذا عالمرجل من قبيلة "المبتدأ النّكرة مخصصا، كقولنا: 
  .)3(قبيلة كذا)

يكون معيار جواز المطابقة وعدم جوازها هو فائدة  أن  ومستصفى القول في ما جاء قبالً       
ا. امع، فحصول الفائدة من الكالم هوالسة الجملة تركيبيالفيصل في الحكم على صح  
      الكريم بنسبٍ متفاوتةكان مجيئها في القرآن  عرضت قبالً أشكال المطابقة التي إن ،

األصَل في هذا الباب، أما  نّهاالنصيب األكبر في القرآن الكريم؛ أل ورة األولى كان لهافالص
  .ولى، وأما الثالثة فأقلُّ منهماالصورة الثانية فهي أقلُّ من األ

إذ ال سبيل لبحث  الجملة االسمية مفردين،ركنا  مما سبق يتّضح أن محور قرينة التّعيين      
  مما يخالف األصل في التركيب النّحوي للجملة االسمية. صور أخرى، 

  وباستعراض الجملة االسمية البسيطة في سورة األنعام؛ نجد أنّها جاءت على نمطين اثنين هما: 
 مواضع من السورة، هي:المبتدأ (معرفة) + الخبر (نكرة)، وقد تكرر هذا النّمط في ستّة  -

  .)ru#$!©%Ïïût .xã¤/çq#( /Î«t$Ét»GÏZu$ ¹ßO@ ru/ç3õNÖ 3{)4{قوله تعالى: -

  .)3ô} ru#$!ª &rãô=nNã /Î$$9à©»=ÎJÏüúö{)5قوله تعالى:  -

   .)ª &rãô=nNã myãø]ß Üsgøèy@ã ëÍôy$9sGtmç¼{)6!$# ¢ {قوله تعالى:  -

   .) ùs*Îås# dèN Bï7ö=Î¡Ýqbt {)7قوله تعالى: {  -
                                                 

 224/ 1، شرح المفصل للزمخشرييعيش،  ابن )1(

 65/ 1، األصول في النّحوينظر: ابن السراج،  )2(

 1/308، في شرح اإليضاح كتاب المقتصدينظر: الجرجاني،  )3(

 39األنعام:  )4(

   58األنعام:  )5(
  124األنعام:  )6(
   44األنعام: )7(
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    .)rudy»ãx# .ÏGt»=ë &rRìt9øYo»mç Bã6t$ëu8Ô BïÁ|âdÏ-ä #$!©%Ïì /tü÷ût ÉtâyÉ÷mÏ{)1وله تعالى: {ق -
       )rudy»ãx# .ÏGt»=ë &rRìt9øYo»mç Bã6t$ëu8Ô ùs$$?¨7Îèãqnç ru#$?¨)àq#( 9sèy=ª3äNö ?èçöqxHçqbt{)2وقوله تعالى:{ -

، فقد جاء بتدأ المعرفةخالفة الخبر النّكرة للميتّضح من خالل الجمل االسمية الست السابقة م       
صا إالّ أنّه ال يرقى لمستوى الخبر نكرة فيها جميعا، وإن بدا في المثالين األخيرين مخص

  .)3(التّعريف، فعدوه ضمن النّكرات
 الجملتين الثانية والثالثة؛ فقد جاء مفردا نكرة، مخالفا المبتدأ فيوأما اسم التّفضيل في       

  .)4( إفراده وتنكيره إذا كان مجردا من اإلضافة والتعريف بـ (أل)وقد أشار النّحاة إلى التّعيين، 
من السورة،  (معرفة)، وقد تكرر هذا النّمط في واحد وعشرين موضعا المبتدأ (معرفة) + الخبر -

ا الخبر؛ فقد جاء ة، أمصور هي: المضاف لمعرفة، والضمير، واسم اإلشار ثالث واتّخذ المبتدأ فيه
 صور هي: العلم، والمعرف بـ أل، والمعرف باإلضافة، واالسم الموصول. على أربع

وهذا يعني أن نسبة المخالفة الواقعة بين المبتدأ والخبر في سورة األنعام بلغت واحدا       
عدوا حصول العام، وهذا واقع ال يخالف ما جاء به النّحاة الذين  المجموعوعشرين بالمئة من 

  ملة.فيصل في الحكم على صحة تركيب الجالفائدة هو ال
المبتدأ والخبر في حال مجيئهما من صور  الثةالثّ ةالصور في سورة األنعام لم تظهر      

 نكرتين.

  
  الحذف في الجملة االسمية البسيطة في سورة األنعام: ثالثاً

  .)5(أي أخذت ؛بةاري ومن ذنب الدعمن شَالحذف لغة: حذف الشيء إسقاطه، ومنه حذفت       
، وهو ظاهرة عرفت بها اللغة )6(وفي االصطالح: هو "إسقاط جزء من الكالم أو كلّه لدليل"

العربية، وتقوم على حذف جزء من الكالم رغبة في اإليجاز على أن ال يؤثر ذلك في وضوح 
  .)7(المعنى

                                                 
  92األنعام:  )1(
  155األنعام:  )2(
 225/ 1، المفصل للزمخشريشرح ) ابن يعيش، 3(

  153/ 2، شرح ابن عقيل) ابن عقيل، عبد اهللا، 4(

 ، مادة حذف.اللسان ) ابن منظور،5(

)6( 3/102، البرهان ، محمد بن عبد اهللا،ركشيالز 

  154، خصائص التّركيب) أبو موسى، محمد، 7(
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وضعوها تحت مسميات مختلفة، فسيبويه وضعها تحت وقد تنبه النحاة قديما لهذه الظاهرة و      
مما  وفيه يصف كالم العرب بـ " أنّهم )1(اللفظ من األعراض" في باب أسماه "باب ما يكون

يحذفون الكلم وإن كان في الكالمِ أصله غير ضون، ويستغْ ذلك، ويحذفونويعويء عن بالشّ نون
  .)2(اساقطً ى يصيرحتّ ستعمَلي أن ه في كالمهميء الذي أصلُالشّ
أما ابن جنّي فقد صدر بابا أسماه "في شجاعة العربية" إذ جعل الحذف في الجملة، والمفرد،       

  ).3(ف في السياق الذي يرد فيهوحذموالحرف، والحركة، مشترطا وجود دليل على ال
  :جعلوها على النّحو اآلتيوقد أشار النّحاة إلى مواضع حذف كّل من المبتدأ والخبر و     

  ، وذلك وفق اآلتي:، ووجوباً: يحذف المبتدأ جوازاًحذف المبتدأ -
 :)4(الحذف الجائز للمبتدأ: يحذف المبتدأ جوازا في حاالت منها -أ  

tB$!في جواب االستفهام، نحو قوله تعالى:{ -  ur y71uë ÷ä r& $tB èpyJ sÜ çtø: $# {)5(}âë$tR «!$# äoyâs%qßJ ø9$#{)6(، 

  ."هي نار اهللا"على تقدير: 
bÎ)ur öNèdqäÜ بعد الفاء الداخلة على جواب الشّرط، نحو قوله تعالى:{ -  Ï9$sÉéB öNä3çRº uq÷z Î* sù{)7( ،

  على تقدير: فهم إخوانكم.
(tbqä9qà بعد القول، كقوله تعالى: { -      uã yô ×psW»n= rO {)8(.  :هم ثالثة"على تقدير".  

  :)9(تدأ: هناك حاالت يحذف المبتدأ فيها وجوبا منهاالحذف الواجب للمب -ب  
الحمد هللا الحميد، أعوذ باهللا "النّعت المقطوع عن منعوته للمدح أو الذّم أو التّرحم، كقولنا:  -     

المؤمنين، مررت بعبدك المسكين من إبليس عدو".  
 ."عمرو الرجُل ئسزيد، وب الرجُل نعمالمخصوص بالمدح أو الذّم كقولنا: " -     

     - ا في القسم، كقولنا:"أن يكون الخبر صريحتي ألفعلنتي ميثاقٌ"، على تقدير: "في ذمفي ذم ،
أوعهد". 

                                                 
  1/24، الكتاب )1(
  1/24، نفسه )2(
 2/344، الخصائص)3(

 وما بعدها. 221،شرح التّصريح على التّوضيح، و: األزهري، خالد، 6/441، مغني اللبيبهشام،  ينظر: ابن )4(

 5الهمزة:  )5(

 6الهمزة:  )6(

 220البقرة:  )7(

 22الكهف:  )8(

 .221، شرح التّصريح على التّوضيحينظر: األزهري، خالد،  )9(
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سمع وطاعةٌ، على نى فعله، ويغني عن ذكره، كقولنا: "أن يكون الخبر مصدرا يؤدي مع - 
 ."تقدير: أمري سمع وطاعةٌ

  :)1(زا ووجوبا، ومن حاالت حذفه جوازا، ويحذف الخبر جواحذف الخبر
  ."فإذا األسد خرجتُبعد إذا الفجائية، نحو: " - 
 ."زيد"؟ فتقول: "كعند من"إذا وقع في جواب االستفهام، نحو:  - 

yg$إذا دّل عليه السياق، كقوله تعالى: { -  è= à2 é& ÒOÍ¬!#yä $yg ù= Ïß ur{)2( :على تقدير ،"دائم".  

  :)3(جوبا؛ ففي حاالت منهاأما حذف الخبر و
  ."محمد لخرج قائم لوال زيد"أن يقع الخبر بعد (لوال)، كقولنا:  - 
 ."ألفعلن كذا ك قسميلعمر"أن يكون المبتدأ صريحا في القسم، كقولنا:  - 

 ."هوضيعتُ كّل رجِل"إذا وقع بعد المبتدأ (واو) نص في المعية، كقولنا:  - 

  ."اواقفً األمير ما يكون أخطب"حال أغنت عن ذكره، كقولنا: إذا سدت مسده  - 
 منعليهما دليل من السياق، كقولنا: "وقد أجازوا حذف ركني الجملة االسمية معا إذا دّل      

على الحضورِ يواظب فهو مخلصومن ، يحضر مبكّرا فهو مخلصومن ، عملَ ينجزأي: "ه ،"فهو 
ياق عليهما، وحاجة الشّرط إليهما، فحذف رك"مخلصة لداللة الس4(ني الجملة االسمي(.  

  

  حذف المبتدأ في سورة األنعام
  حذف المبتدأ في خمسة مواضع من سورة األنعام، وجاء ذلك على نمطين، على النّحو اآلتي:      

  المبتدأ (محذوف) + الخبر(معرفة)، وقد ورد هذا النمط على صورتين، هما: -
 من )واحد(ورة في موضع مبتدأ (محذوف) + الخبر (اسم إشارة)، وقد وردت هذه الصال -

  .)åsº9Ï7y _yïzÉ÷Yo»gßO /Î7tóøéÈkÍNö ( ru)ÎR¯$ 9sÁ|»âÏ%èqbt {)5قوله تعالى: { السورة، هو

                                                 
 .223، شرح التّصريح على التّوضيحاألزهري، خالد، ينظر:  )1(

 35الرعد:  )2(

 229 - 224، شرح التّصريح على التّوضيح، و: األزهري، خالد، 241/ 1، شرح المفصل للزمخشريينظر: ابن يعيش،  )3(

 62 -61، الجملة االسميةينظر: أبو المكارم، علي،  )4(

ا لمبتدأ محذوف، تقديره (األمر ذلك)، ك) خبرذهب النحاة في تقدير المحذوف أكثر من مذهب، فقد أجازوا أن يكون (ذل 146األنعام:  )5(
وهو ضعيف عندهم، أو أن يكون (ذلك) منصوب (ةالجملة الفعلي) ا على المصدر، أو مفعوالًأو أن يكون خبره ما بعدهمقدماً به ثانياً ا إم 

، الدر المصون، و:السمين الحلبي، 192/ 4، تفسير البحر المحيطعلى عامله، ألن (جزى) يتعدى إلى مفعولين، ينظر: أبو حيان، محمد، 
5/206.  
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من  ، وقد وردت هذه الصورة في موضعينالمبتدأ (محذوف) + الخبر (مضاف إلى معرفة) -
  السورة هما:

  )2(، وسبب الحذف يعود إلى "كونه ال يصلح إالّ له")ãt»=ÎNã #$9øótãø=É ru#$9±¤gy»âyoÍ 4{)1قوله تعالى:{ -   

    .)tâÏÉìß  #$9¡¡Jy»quºNÏ ru#${FëöÚÇ ( {)3/قوله تعالى: { -   

المبتدأ (محذوف) + الخبر(نكرة)، وقد ورد هذا النمط على في موضعين من السورة، في قوله  -
هذه "، والتقدير: )4(}$ru&rR÷èy»Oí mãçhÌBtMô ßàgßqëâdy$ ru&rR÷èy»OÒ wû Étãõ.äçãrbt #$ôóOz #$!« æt=näøgy )تعالى:{

  .)5("أنعام
  :في سورة األنعام حذف الخبر

من سورة األنعام، وجاء تركيب الجملة  )واحد(ورد المبتدأ محذوف الخبر في موضع         
  على النّحو اآلتي:

uqèd الخبر(محذوف)، وذلك في قوله تعالى: {المبتدأ (نكرة) +  ur üìÏ%©!$# Nä.r' t±Rr& ` ÏiB <§ øÿ̄R 

ruºnÏâyo; ùsJß¡óGt)sç@ ruBã¡óFtqöäyí× {)6(والتّقدير: فلكم مسقر ،)7(.  

وهكذا نجد قرينة الحذف حاضرة في سورة األنعام، وليس هناك لبس في تقدير المحذوف        
، )8(فق وآراء النّحاة حول حذف المبتدأ أو الخبر لعلم المخاطب بهفي أي من مواقعه، وهذا ما يتّ

ألن مواضع الحذف واضحة الداللة، إذ يشير سياق المحذوف إليه بعينه، وإن اختلف  ؛ذلك

                                                 
و: أبو حيان، محمد،  2/365، الكشّافوقد أجمع جمهور النحاة على  حذف المبتدأ (هو)، ينظر: الزمخشري، محمود،  73األنعام:  )1(

فاعال بفعل محذوف، ينظر: ، ومنهم من جوز وجوها أخر كأن يكون (عالم) فاعال للفعل (يقول)، أو 4/165، تفسير البحر المحيط
أحمد، الدر ، و: السمين الحلبي، 509، التبيان في إعراب القرآن، و:248، إمالء ما من به الرحمنالعكبري، عبد اهللا بن الحسين، 

  4/694، المصون
 1602/ 5، اإلتقان في علوم القرآنالسيوطي، عبد الرحمن،  )2(

)، ففي حين عدوه فاعال للفعل (تعالى)، أو مبتدأ وخبره (أنّى يكون له)، إال أن أظهر الوجوه تعددت وجوه إعراب (بديع 101األنعام:  )3(
، و: العكبري، عبد 2/381، الكشّاف. ينظر: الزمخشري، محمود، تقديره: هو بديع عندهم ما جرى عليه التقسيم (خبر لمبتدأ محذوف)

  5/87، أحمد، الدر المصونلسمين الحلبي، ، و: ا527، التبيان في إعراب القرآناهللا بن الحسين، 
   138األنعام:  )4(
 278/ 4، روح المعانيينظر: األلوسي، محمود،  )5(

  98األنعام:  )6(
 222/ 4، روح المعانيينظر: األلوسي، محمود،  )7(

 68 -67/ 1، األصول في النّحوينظر: ابن السراج،  )8(
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المفسرون والنّحاة في تقديره؛ فهذا مرده إلى اجتهاداتهم في بيان إبراز داللة الجملة وفق السياق 
  يحقّق انسجام المعنى وتكامل عناصر الجملة. العام لآليات، بما 

  
  في سورة األنعام وسعةالجملة االسمية الم

  
جاء مصطلح الجملة الموسعة نتيجة لما يطرأ على الجملة البسيطة من تغيير، بإضافة عنصر     

ير التي كانت عليها الجملة؛ ينتج عنها عالقات داللية لغوي جديد؛ يقوم بوظيفة تركيبية غ
  .)1(ديدةج

فية؛ فتبقى مثبتة، أو تتحول إلى منفية وتتوسع الجملة االسمية البسيطة بالنّواسخ الفعلية والحر   
  .)2(أو إلى مؤكّدة

  
  )3(الجملة االسمية المنسوخةأوالً: 

  )4( ة البسيطةواسخ الحرفية مع الجملة االسميتركيب النّ

لفظ والمعنى، فتحدث فيها تغييرا في الاالسمية البسيطة  تدخل النّواسخ الحرفية على الجملة      
فيتمثّل في تلك نصب المبتدأ الذي يسمى اسمها، وأما التغيير في المعنى؛ أما اللفظ؛ فيكون ب

إن، وأن  هي:لحروف على مضمون الجملة االسمية، وهذه النّواسخ تضيفها تلك االمعاني التي 
تفيد  ، وكأنتفيد التّرجي ، ولعّلالتّمنّي ، وتفيدفيد معنى االستدراك، وليتوت ،لكنو وتفيدان التّوكيد،

    .)5(التشبيه معنى
)، وذلك في موضـع واحـد،   (لكن الحرف سورة األنعام واسخ الحرفية فيرد من النّقد وو

    على الشّكل اآلتي:

                                                 
 104، في األمثال العربية القديمة التّركيب اللغويينظر: المالّح، ياسر،  )1(

 104، نفسهينظر:  )2(

 لم يرد من األفعال النّاقصة في آيات سورة األنعام ضمن عينة الدراسة إالّ " ليس" وقد درس ضمن الجملة االسمية المنفية. )3(

من (إن وأن) لم تدرس ضمنه، كونهـا ألحقـت    النواسخ الحرفية المدروسة في هذا المبحث تشمل النواسخ غير المؤكّدة، أي أن كال )4(
 بالجملة المؤكّدة، الواردة الحقا.

 519/ 4، شرح المفصل للزمخشريينظر: : ابن يعيش،  )5(
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-  لكن+ (ف باإلضافةمعر) خبرها+  اسمها ،(ة مثبتةجملة فعلي)  قوله تعـالى: في وذلك }ru9s»3Å`£ 
&r2òYséudèNö Üsgøgy=èqbt {)1(.   

وقد تقدم اسمها علـى  قد جاء حرف ( لكن ) متصدرا الجملة االسمية، ومبنيا على الفتح، و      
فإسناد الجهل  وأفادت معنى االستدراك،، )2(النّحاة ، وهذا ما أشار إليهخبرها الذي جاء جملة فعلية

 ) إذ أفادت (لكـن  ،)3(شركين إلخراج قليل منهم، من أهل الرأي والحلم لرجاء إيمانهمإلى أكثر الم
       .)4(رفع ما قد يتوهم من الكالم السابق عليها، لتفيد مغايرة ما بعدها لما قبلها

   
  الجملة االسمية المؤكّدةثانياً: 

معنى قد فُهم من لفظ آخر قد سبق  التأكيد أن تحقّق باللفظقوله: "عرف الجرجاني التأكيد ب        
أو إزالة الشّك عن ، هو لفظ يراد به تمكين المعنى في النّفسبقوله: " وعرفه ابن عصفور ،)5(منك"

في نفس المتلقّي،  وهذا يعني أن التّوكيد يأتي لتقوية المعنى وتقريره )6(الحديث أو المحدث عنه"
  .)7(وإزالة ما قد يعتريه من شكوك

متناثرا في كتب النحو المختلفة،  النحاة القدامى، بل ظّل دلم يحظ التّوكيد بباب مستقّل عنو        
والتّوكيد بالحرف الزائد في باب حروف في باب النّواسخ الحرفية،  )إنـ(فدرسوا التّوكيد ب

عنوي في ، وكذلك التّوكيد بنوعيه: اللفظي والم)8(الجر، والتّوكيد بالقصر في مباحث البالغيين
  .)9(باب التّوابع

لو قدر النّظم يه عاإلعجاز بابا للتّوكيد بـ (إن)؛ بين ف وقد عقد الجرجاني في دالئل        
  .)10(خلوه منها بورودها فيه، وأثر

       ة،وقد تعدموضوع البحث فيه سيقتصر على التوكيد غير  دت أساليب التّوكيد في العربي أن
  األنعام، ضمن المباحث اآلتية:النّحوي في سورة 

                                                 
 111األنعام:  )1(

 255 – 254/  5، شرح المفصل للزمخشريينظر: ابن يعيش،  )2(

 8/7، تفسير التحرير والتنويرينظر: ابن عاشور، محمد،  )3(

 135 -134، الجملة االسميةينظر: أبو المكارم، علي،  )4(

 230، دالئل اإلعجازالجرجاني، عبد القاهر،  )5(

 261، المقرب )6(

 234، النّحو العربي: نقد وتوجيهينظر: المخزومي، مهدي، في  )7(

 146، التركيب اللغوي في األمثال العربيةينظر: المالح، ياسر،  )8(
  231، مدخل إلى علم الّنحو وقواعد العربّیةود، ) الّدراویش، محم9(
 .334 - 315ينظر:  )10(
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1. .(إن) التّوكيد بـ  
 .)إنّما(التّوكيد بـ:  .2

 .)ال وإالّ –إن وإالّ  –ما وإالّ التّوكيد بـ: ( .3

 .التّوكيد بـ: (الم االبتداء) .4
 

(إن) توكيد الجملة االسمية البسيطة بـ  
وقد جاء  ألنعام،في تسعة مواضع من سورة اورد تركيب (إن) مع الجملة االسمية البسيطة       

فـاً  معرإذ ورد  اسمها المعرفة علما، و اسمها معرفة في ثمانية مواضع، ونكرة في موضع واحد،
بأل، ومعرفاً باإلضافة، واسماً موصوالً، وضميراً، وتعددت صور الخبر مع كل نمط منهـا، فـي   

     شبه جملة ( جار ومجرور). النّكرة اسمهامع  حين جاء خبرها
  لنّحو اآلتي:وذلك على ا

- (إن) ولهذا النّمطخ + اسمها (علم) + تركيب ،(ف باإلضافةمعر) موضع واحد في سورة  برها
   .)Îb¨ #$!© ùs$9Ï,ß #$:øtp=bÉ ru#$9Zq̈uî2{)1( { قوله تعالى: األنعام، هو

- (إن) ة، ولهذا النّمطخبرها ج حلقة +زالالم الم + اسمها (معرف بـ أل) + تركيبملة فعلي 
 ru)Îb¨ #$9±¤ãu»ÜÏüúö 9sããqmãqbt )Î<ní# &rr÷9Ïãu$!¬ÍgÎOó{قوله تعالى: واحد من السورة، هوموضع 

öNä.qä9Ïâ»yfãã Ï9{)2(.   

-  (إن) ولهذا خبرها + اسمها (معرف باإلضافة) + تركيب ،(ف باإلضافةمعر) موضع  نّمطال
       .)Îb ̈ëu/7y  |éÎÉìß #$9øèÏ)s$>É {)3( واحد في السورة، هو قوله تعالى: {

- (إن) نّمطخبرها (نكرة)، وتمثّل هذا ال ضمير الفصل + + اسمها (معرف باإلضافة) + تركيب 
  .)Îb ̈ëu/7y dèqu &rãô=nNã Bt` ÉtÒÅ@ë ãt` ôy7Îã#Î&Ï{)4(قوله تعالى: {  في موضع واحد من السورة، هو

                                                 
  95األنعام:  )1(
 121األنعام:  )2(

  165األنعام:  )3(
، فصل بين المبتدأ وخبره ضمير، ال محّل له من اإلعراب، يقول سيبويه:" واعلم أن ما كان فصالً ال يغير ما بعده عن 117األنعام:  )4(

عليها قبل أن يذكر، وذلك قولك: حسبتُ زيداً هو خيراً منك، وكان عبد اهللا هو الظريف، ......فصار هو وأخواتها هنا  حاله التي كان
 391-2/390، الكتاببمنزلة ما إذا كان لغواً، في أنّها ال تغير ما بعدها عن حاله قبل أن تذكر، 
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- (إن) شكل في )، وقد ورد هذا النكرةا (خبره الالم المزحلقة + اسمها (موصول) + + تركيب
      .)Îcû  Bt$ ?èqãtâßrcö yUN; ( {)1({ :قوله تعالى موضع واحد من السورة، هو

- (إن) ولهذاخب + اسمها (موصول) + تركيب ،(ة منسوخةجملة اسمي) مثال واحد في  نمطال رها
   .)Îb¨  #$!©%Ïïût ùsç§%èq#( äÏÉ]skåNö ru.x%Rçq#( ©ÏãuèY$ 9©¡óM| BÏ]÷kåNö ûÎí «xÓóä>{)2(قوله تعالى: { السورة، هو

-  + (إن) خبرها(نكرة)، وقد ورد هذا الـنّمط   الالم المزحلقة + مها (ضمير متصل) +استركيب
  .)ru)ÎR¯$ 9sÁ|»âÏ%èqbt {)3{ قوله تعالى: واحد من السورة، هو ضعمو في 

 ة، فعلها ماض)، وقد ورد هذا النّمطفعلي (جملة خبرها(ضمير متصل) +  اسمها + (إن) تركيب -
 ÎToÎí ru_§gôMà ru_ôgÎë} 9Ï#©%Ïì ùsÜsçt #$9¡¡Jy»quºVÅ({ قوله تعالى: موضع واحد، هوفي 

öß öëF{$#ur{)4(.  

- (إن) شكل في ، وقد تمثّل هذا الاسمها (نكرة) + الالم المزحلقة +  خبرها (شبه جملة) + تركيب
    .)Îb ̈ûÎí åsº9Ï3äNö yUÉt»M; 9jÏ)sqöQ5 Éãs÷BÏZãqbt {)5(الى: {قوله تع موضع واحد من السورة، هو

ها، على الترتيب في ثمانية مواضـع،  االسمية المؤكّدة، وتبعها معموالتصدرت (إن) الجمل       
إذ تقدم اسمها على خبرها في المواضع الثمانية، وتأخّر اسمها عن خبرها في موضع واحد فقـط،  

 شبه الجملـة  وجواز تقدم خبرها ،)6(اء النّحاة من حيث رتبتها في الجملة االسميةوهذا يتّفق مع آر
  .)7(على الفتح وبناؤها على اسمها،

الجملـة  (موضع واحد، ومع خبرها وجاءت الالم مقترنة مع اسم إن المتأخّر عن خبره في       
نين، وهذا ما يتّفق أيضا مع في موضعين اث ها (النّكرة)ومع خبر، أيضا في موضع واحد ) الفعلية

 (إن) وقد ورد ضمير الفصل فـي  )8( خبرها بـ ( الالم ) وأآراء النّحاة فيما يتعلّق باقتران اسم ،

                                                 
 134األنعام:  )1(

  159األنعام:  )2(
 146األنعام:  )3(

 79ألنعام: ا )4(

  99األنعام:  )5(
 107/ 4، المقتضب، وينظر: المبرد، 279سيبويه، الكتاب،  )6(

  109 – 108/ 4، المقتضبينظر: المبرد،  )7(

 ، 55، تقريب المقرب، و:  أبو حيان، األندلسي،  147 - 146/  5، شرح المفصل للزمخشريينظر: ابن يعيش،  )8(
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، وقـد وردت مؤكـدة   )1(تركيب ( إن) في موضع واحد أيضا، وهو ما أشار إليه النّحاة وأجازوه
ألنهـا شـبيهة بالقسـم فـي      ؛) بعد (إن)، وقد دخلت (الالم)2(جميعا درتهامعنى الشّواهد التي تص

   .)3(التأكيد
و(إن) من أدوات توكيد النّسبة في الجملة، وتوظّف لتثبيت الشّيء حين يكون المخاطب طالبـا     

ما فـي  ؛ فيحكم بخالف فإن كان طلبه أشدÎb ̈#$!© ùs$9Ï,ß #$:øtp=bÉ ru#$9Zq̈uî2{)4( ،({كقوله تعالى:ذلك، 

 ،)Îcû  Bt$ ?èqãtâßrcö yUN; ({)6({كقوله تعـالى:  )5(مؤكّد آخرإلى  )إن( نفس المتكلّم؛ احتاجت

    .اآلية الكريمةكيب تر وهذا ما يتّضح في
   

  توكيد الجملة االسمية البسيطة بـ (إنّما)
لى الحروف الناسخة، فتسمح بتركيب الجملة التّي تدخل عا) من (إن) + (ما) تتألّف (إنّم       

نّها تبقي إأي  .)7(من حيث العمل والمعنى مع المعايير النّحوية قبل دخول (ما)على نحو يتنافى 
  كالّ من المبتدأ والخبر على حالهما قبل دخولها عليهما.

ضمن مبحث القصر، إذ هي تفيد  ودرسوهتصدر البالغيون البحث فيه، فقد  ؛أما عملها        
ما سواه، ومن معانيها االختصاص في المتأخر من النّفي واإلثبات، فتثبت ما يأتي بعدها، وتنفي 

  .)8(المبتدأ والخبر
واحد من سورة األنعام،  ضعالجملة االسمية البسيطة في مو وردت (إنّما) مؤكّدة وقد        

  اآلتي: متّخذة النّمط
 وذلك في قوله تعالى:الخبر(شبه جملة جار ومجرور)، + المبتدأ (معرف باإلضافة) +  (إنّما) 
})ÎR¯Jy$! &rBøèádèNö )Î<ní #$!« OèN§ Éãt̂6mÎ¨ãkåN 3Ïÿo$ .x%Rçq#( Étÿøèy=èqbt {)9(.    

                                                 
 282،  شرح الوافية نظم الكافية، ينظر: ابن الحاجب، عثمان )1(

 325، دالئل اإلعجازينظر: الجرجاني، عبد القاهر،  )2(

 311/ 1، شرح التّصريح على التوضيحينظر: األزهري، خالد،  )3(

  95األنعام:  )4(
 237، النّحو العربي: نقد وتوجيهينظر: المخزومي، مهدي، في  )5(

 134األنعام:  )6(

 50 -49، دور الحرف في أداء معنى الجملةق خليفة، ينظر: راشد، الصاد )7(

 وما بعدها. 328، دالئل اإلعجازينظر: الجرجاني، عبد القاهر،   )8(

 159األنعام:  )9(
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b¨ عن المشركين { جاءت في سياق الحديث وبالرجوع إلى نص اآلية الكريمة؛ نجد أنّها         Î) 

tûï Ï%©!$# (#qè%§çsù öNåk s]ÉÏä (#qçR%x.ur $ Yèuã Ï© |Mó¡©9 öNåk ÷]ÏB íÎû >ä óÓ x« 4 !$yJ ¯RÎ) öNèd áèøB r& ín<Î) «!$# §NèO Nåk ã¨ Îm6t̂ ãÉ $oÿÏ3 (#qçR%x. 

tbqè= yèøÿ tÉ{)1(  د، فأمر هؤالء إلى اهللا ال إلىفجاء النّص الكريم بصيغة القصر، لقلب اعتقاد المترد

  .)2(، متضمنا معنى اإلنذار الشّديد لمن استحق الجزاء والعقوبةالرسول وال إلى غيره
  

ة البسيطة بـ (ما وإالّ، وإن وإالّ، وال وإالّ) توكيد الجملة االسمي  
 أقروافي أثرها على الجملة االسمية، إذ  )نّحاة بعض الحروف النافية بـ (ليسألحق ال       

، وهذا يعني أنّها ال تعمل عمل ليس )3(قيودا لكّل من الحرفين) بشروط جعلوها إعمال (ما) و (ال
  إن اختّل منها شيء.روط، فيبطل عملها شّبتلك ال إالّ

ويأتي هذا التركيب ليفيد النّفي واإلثبات، أي قصر اإلثبات على ما يذكر في الجملة ونفي        
، فاالختصاص بالقصر يكون في المتأخّر سواء أكان مبتدأ أو خبرا، ففي قولنا: ما زيد )4(ما سواه

 م أن( زيدا ) عليها، أما في قولنا: ما قائم إالّ قائم، نكون قد اختصصنا القيام من بين ما قد يتوه
    .)5(إالّ زيد؛ نكون قد اختصصنا ( زيدا ) بصفة القيام

الترتيب م وتلتزأما (إن)، فتدخل على الجملتين: االسمية والفعلية، وتفيد النّفي باتّفاق النّحاة،        
تعقيبا لذا؛ فتأتي جملتها  ه؛، وتأكيدنفي ما نفي إثبات) ، ويفيد تركيب (إن + إالّ)6(في إفادة معناها

 ×ruBt$ æt=¯JôYo»mç #$9±eÏè÷çt ruBt$ Ét^.7töÈÓ !s&ã¼ÿ 4 )Îb÷ dèqu )Îwû åÏ.øçÖ ru%èçöäu#b {:ه تعالىكقول على سابق منفي؛
×ûüÎ7 ïB{)7(  لّمه الرسولإثبات ما ع صلى اهللا عليه وسلّم -إذ إن-  من الوحي؛ هو تأكيد وتثبيت لنفي

  .)8(ه الشعر، وإثبات لما يوحى إليه من ربهتعلّم
                                                 

 159األنعام:  )1(

 8/192، تفسير التحرير والتنويرينظر: ابن عاشور، محمد،  )2(

لزائدة، وأن ال يقترن خبرها بـ (إالّ)، وأالّ تتكرر في الجملة، وأن تلتزم اشترطوا إلعمال ( ما ) أن ال يقترن اسمها بـ ( إن ) ا )3(
الترتيب مع معموليها، وهي الشّروط نفسها التي اشترطها النحاة إلعمال ( ال )، غير أنهم أضافوا إلعمال ( ال ) شرطا آخر هو أن يكون 

 وما بعدها. 389/ 1، عهمع الهواماسمها وخبرها نكرتين. ينظر: السيوطي، عبد الرحمن،  

 158، التّركيب اللغوي في األمثال العربية القديمةينظر: المالّح ، ياسر،  )4(

 346، دالئل اإلعجازينظر: الجرجاني، عبد القاهر،  )5(

 394/ 1، همع الهوامعينظر: السيوطي، عبد الرحمن،   )6(

 69سين : ي )7(

 231 -230، جازدالئل اإلعينظر: الجرجاني، عبد القاهر،  )8(
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وبتتبع تأكيد الجملة االسمية في سورة األنعام بهذه الحروف؛ نجد أنّها وردت على األنماط        
  اآلتية:
صورتين على  من السورة، رد هذا األسلوب في موضعين اثنينقد والتوكيد بـ (ما و إالّ)، و: أوالً
  : هما
الخبر (نكرة)، وذلك في قوله تعالى:  ( إالّ ) + +  معرف بـ أل)موصوف و( المبتدأ ) +(ما  -
}ruBt$ #$9øsyãuq4oä  #$!$ëR÷äu$! )Îwû 9sèÏ=Ò ru9sgôq× {)1(.   

  ).( ما ) + من + المبتدأ + ال ( معطوفة) + إالّ + الخبر ( نكرة موصوفة -
  .)ruBt$  BÏ` äy#!/p7 ûÎí #${FëöÚÇ ruwü Ûs»¯µÈé9 ÉtÜÏçéç 2¿gpYo$myãømÏ )ÎwH &éBtNí &rBøVs$9ä3äN 4{)2{ وقوله تعالى:

، وفق تنوع تينصور األسلوب في سورة األنعام علىو إالّ)، وقد جاء هذا  التوكيد بـ (إن: اًثاني
جاء الخبر نكرة مرة، وشبه فا بـ أل)، كما ضميرا منفصال، ومعر المبتدأ المعرفة فيها، إذ ورد (

  وذلك على النّحو اآلتي: .ور مرة)جملة ( جار ومجر
لوب األس الخبر(نكرة)، وقد تمثّل هذا ( إالّ ) + + المبتدأ (ضمير منفصل للمفرد الغائب)+ إن  -

  .)Îb÷ dèqu )Îwû åÏ.øçtì3 9Ï=ùèy»=nJÏüúö{)3({ قوله تعالى:في موضع واحد من السورة، هو 
  شبه جملة جار ومجرور)، وقد تمثّلـت هـذه  الخبر( ( إالّ ) +  + المبتدأ (معرف بـ أل)+ إن  -

 ÎbÈ #$9øÛß3õNã )Îwû !¬ ( Ét)àÈè #$9øsy, ̈( rudèqu(قوله تعالى: {رة في موضع واحد من السورة، هو الصو
çéöç yz tû,Î#ÅÁ»xÿ ø9$#{)4(.    

  : ة، هيواحد صورةالتوكيد بـ (ال و إالّ)، وقد ورد هذا األسلوب في السورة على : ثالثاً
ôì{  ، وذلك في قوله تعالى:+ ضمير منفصل(إالّ)  + اسمها (نكرة) +(ال)  Î7̈?$# !$tB zÓ Çrr é& y7øã s9Î) 

BÏ` ë¢/iÎÅö ( wI )Î9s»mt )Îwû dèqu{)5(.  

  

                                                 
 32األنعام:  )1(

 38األنعام:  )2(

 90األنعام:  )3(

 57األنعام:  )4(

 106األنعام:  )5(
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بقصر الحياة على اللعب واللهو في جاءت  األربعة؛ نجد أنّها قدوباستقراء مواضع التّوكيد      
ة سريعة  ،)1(بة لإلنساناآلية األولى، وهما من األعمال المحبالحياة الحسي ا يعني أنمم

وفي الثانية؛ نجد أن اآلية  ،)3(وهو من قصر الموصوف على الصفة ، فال قيمة لها،)2(االنقضاء
على الجنسين إضافة للحصر؛ قد اشتملت على (من) الزائدة في سياق نفي، لتوكيد شمول الحكم 

وفي مين، لَقصر الدين على الذكرى للعا لثةوفي الثا ،)4(لطيرواب واالمذكورين في اآلية وهما الد
ة قصر اإللهية على اهللا تعالى، واتّفق ذلك كلّه مع الحكم على اهللا تعالى، وفي الخامس قصر الرابعة

   وظيفة الحروف التي تصدرت الجملة االسمية.
  

ة البسيطة بـ (الم االبتداء)توكيد الجملة االسمي   
ووظيفتها توكيد مضمون  وتلتزم الترتيب، على الجملة االسمية، م) مفتوحة، تدخلهي (ال     

، وهي تأتي )5(قد زحلقوها في باب (إن) عن صدر الجملة؛ كراهة أن يبتدأ بها الكالمفلذا  ؛الجملة
  .)6(عند ذكر أمر يعز وجوده، أو فعل يكثر وقوعه

  وجاء على النمط اآلتي: رة،اتّخذ هذا األسلوب شكال واحدا في السو وقد    
كيب في موضع واحد الخبر (نكرة)، وقد ورد هذا التر + المبتدأ المعرف بـ ( أل)+ الم االبتداء 

  .)àqbt {)7(ru9s#$¤#ëâ #$yFzÅçtoä zyçöé× 9jÏ#©%Ïïût ÉtG { )قوله تعالى:من السورة، هو 

تقويـة  لتفيد معنى  ة مقترنة بالمبتدأ،دخلت على جملة اسميجاءت الم االبتداء مفتوحة، وإذ        
   .)8(هوتوكيد نسبة الخبر إلى المبتدأ

  
  
  
  

                                                 
 193/ 7، تفسير التحرير والتنويرينظر: ابن عاشور، محمد،   )1(

 132/  4، روح المعانيينظر: األلوسي، محمود،  )2(

 239 ،النّحو العربي: نقد وتوجيهينظر: المخزومي، مهدي، في  )3(

 216/  7، تفسير التحرير والتنويرينظر:  ابن عاشور، محمد،   )4(

 .   239/ 3، مغني اللبيب، و: ابن هشام، األنصاري، 124، الجنى الداني في حروف المعانيينظر: المرادي، الحسن بن قاسم،  )5(

 235/  2، المثل السائرينظر: ابن األثير،  )6(

   32) األنعام: 7(

 236، النّحو العربي: نقد وتوجيهالمخزومي، مهدي، في ينظر:  )8(
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  ةة المنفيالجملة االسميثالثاً: 
أداة على في دراستها ليس هناك جملة اسمية مستقلّة تبحث ضمن النّفي، بيد أنّها تعتمد       

(ال) التي  منسوخة، وكذلك األمر فيقع تحت إطار الجملة االسمية الت) النّفي، فدراسة الفعل (ليس
   .)1(تدرس ضمن (ال النّافية للجنس)

         .نفية بـ (ما)، وم)بـ (ليس منفية في سورة األنعام مية ردت الجملة االسقد وو      
  النّمط اآلتي: الذي جاء علىمنفية  بـ ( ليس)؛  اضع ورودهاموومن       

 `9säø§} ;mlo$ BÏقوله تعالى: { اسمها (نكرة)؛ ور) + شبه جملة جار ومجر خبرها (ليس + 
äßrcÂ #$!« ru<Íí@ ruwü ©xÿÏãìÓ{)2(.   

  ، )3(في الحال ) فعال ماضيا جامدا، ينفي مضمون الجملة االسميةوقد عد النحاة (ليس      
تدأ ويسمى واسخ الفعلية، ترفع المب، وهي من النّ)4(صل به الضمائر المرفوعة، وتاء التأنيثوتتّ

  .)5(اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، وقد يتقدم اسمها على خبرها وعليها
ن ولي دون بـ ( ليس ) للداللة على نفي أن يكون للمشركي ت اآلية الكريمة متصدرةوجاء      
  .المرفوع على اسمها النّكرة )شبه الجملة(، وقد تقدم خبرها )6(أيضا هوال شفيع دون ،اهللا
   منفية بـ (ما)؛ فقد جاء على النّمط اآلتي: الجملة االسمية وأما الموضع الذي وردت فيه      
   .)7(}Bt$ ãÏZâÏî Bt$ @n¡óGtè÷ÚÉ=èqcö /ÎmÏÿ{)، في قوله تعالى:(موصول+ الخبر (مقدم) + المبتدأ ما

ظّرف) الخبر (ال قدم، وقد ت)8(غير العاملة بـ (ما) النافية جاءت الجملة االسمية متصدرة      
على المبتدأ (الموصول)؛  فأفاد قصر القلب، العتقاد المشركين بأن العقاب عند الرسول صلّى اهللا 

   .)9(عليه وسلّم، فكانوا يستعجلونه، فرد عليهم بأن الوعيد بيد اهللا تعالى

                                                 
 126، التّركيب اللغوي في األمثال العربية القديمةينظر: المالّح، ياسر،  )1(

  70األنعام:  )2(
 365/ 4، شرح المفصل للزمخشريينظر: ابن يعيش،   )3(

 493، الجنى الداني في حروف المعانيينظر: المرادي، الحسن بن قاسم،   )4(

 352/ 1، همع الهوامعينظر: السيوطي، عبد الرحمن،  )5(

 7/245، تفسير التحرير والتنويرينظر: ابن عاشور، محمد،   )6(

  57األنعام:  )7(
رادي، ) التميمية. ينظر:  الم) في الجملة االسمية، وأهملوا (ما)  الحجازية  عمل ( ليس فرق النّحاة بين نوعي (ما)، إذ أعملوا (ما  )8(

 323 - 322، الجنى الداني في حروف المعانيالحسن بن قاسم، 

 7/268، تفسير التحرير والتنويرينظر: ابن عاشور، محمد،   )9(
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لبسيطة في سورة ما سبق؛ أن المبتدأ المعرفة في الجملة االسمية اومستصفى القول في       
ر، هي: العلم، والمعرف بـ أل، والمضاف، والضمي ،صور من التّعريف )ستّ(األنعام ورد على 

واسم اإلشارة، واالسم الموصول، وقد طابق خبره في كّل من العالمة اإلعرابية، والعدد، والنّوع، 
  التي وردا فيها.ن بنسبة (واحد وعشرين بالمئة) من المواضع غير أنّه خالفه في التّعيي

جاء المبتدأ نكرة في سورة األنعام في (ستّة مواضع)؛ تقدم على المبتدأ في (خمسة) منها،       
  وتأخّر عنه في (موضع) واحد، إذ ورد (شبه جملة ظرفية) وجاء المبتدأ (نكرة موصوفة).

قد تقدم الخبر األول في تعدد الخبر في الجملة االسمية من سورة األنعام في ثالثة مواضع، و      
موضعين منها لتخويف المشركين وتهديدهم، إذ وردت اآلية في سياق الحديث عن الحشر 
والجزاء، وفي الموضع الثالث؛ تقدم الخبر األول على الثّاني لمجيء اآلية في سياق تشريع 

  األحكام.
، وجاء متقدما على الخبر من السورة، لعلم المخاطب به )خمسة مواضع(حذف المبتدأ في       

  واحد لعلم المخاطب به كذلك. )موضع(فيها جميعاً، وحذف الخبر في 
جاءت الجملة االسمية الموسعة على ثالثة أنماط: المنسوخة، وقد تصدرتها (لكن) إلفادة       

الّ)، و(إن االستدراك، والمؤكّدة التي جاءت على أربعة صور: مؤكّدة بـ (إن)، و(إنّما)، و(ما وإ
  م االبتداء)، والمنفية التي تصدرتها (ليس) و(ما).و(ال )ال وإالّوإالّ) و(

    
  

  
  



  الفصل الثّاني    
  

  الجملة الفعلية في سورة األنعام
  .الجملة الفعلية البسيطة

  ذات الفعل الالزم. الجملة الفعلية -           
  ذات الفعل المتعدي. الجملة الفعلية -             

  .ذات الفعل المبني للمجهول الجملة الفعلية -                                      
          

  العالقات التّركيبية والداللية في الجملة الفعلية البسيطة.                
  الرتبة. أوالً:                                   

 ثانياً: المطابقة بين أركان الجملة الفعلية                                    
 ثالثاً: الحذف في الجملة الفعلية البسيطة                                        
  الجملة الفعلية البسيطة في رابعاً: الزمن                                    

  
  الجملة الفعلية الموسعة 

  الجملة الفعلية المنفية.أوالً:                                     
 الجملة الفعلية المؤكّدة.اً: ثاني                                    

  
  
  
  
  
  
  



 53

 الجملة الفعلية في سورة األنعام
  

، بصرف بدءاً أصيالً عرف النّحاة الجملة الفعلية بأنها الجملة التي تكون مبدوءة بفعل       
فأمثلة أخذت من لفظ أحداث األسماء، ، والفعل في اللغة ")1(طبيعة  هذا الفعل وصيغته نالنّظر ع
، ما يدّل على تقسيم األفعال )2(ما مضى، ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن ولم ينقطع"وبنيت ل

من حيث الزمن إلى األقسام الثالث، وهي عند المحدثين: ما دّل فيها المسند على التّجدد، أو 
تّجدد التي يتّصف فيها المسند إليه بالمسند اتّصافا متجددا؛ أي ما يكون مسندها فعال، إذ داللة ال

  .)3(تستمد من األفعال
وتقسم الجملة الفعلية إلى قسمين هما: الفعلية البسيطة، والفعلية الموسعة، أما البسيطة؛        

فهي التي تتكون من مسند فعلي داّل على التّجدد، ومسند إليه؛ وهو العنصر االسمي، أو 
  .)4(المتحدث عنه، ويكون فعلها الزما أو متعديا

أما الموسعة؛ فهي التي تتشكّل بإضافة عنصر لغوي جديد على الجملة البسيطة؛ فيترك       
  .)5(آثاره على التّركيب في البناء والداللة، وقد تبقى الجملة مثبتة، أو تتحول إلى منفية، أو مؤكّدة

  
  الجملة الفعلية البسيطة

     
  : الجملة الفعلية ذات الفعل الالزم -

  :امستتر وأا وكان الفاعل فيها ظاهر األنعام،ه الجملة في سورة وردت هذ
  الفاعل االسم الظّاهر:

ثالثة  وقد جاء فاعل الجملة الفعلية ذات الفعل الالزم في سورة األنعام علىالفاعل المعرفة: 
 وضميرا.  واسما مضافا، من التّعريف: اسما موصوال، أنواع

  :لماضي في موضع واحد هومسندا إليه الفعل اوقد ورد هذا النّوع الموصول:  -

                                                 
 2/7، بيبمغني اللينظر: ابن هشام، األنصاري،  )1(

 1/12، الكتابسيبويه،  )2(

 41، في النّحو العربي: نقد وتوجيه ينظر: المخزومي، مهدي، )3(

 176، التّركيب اللغوي في األمثال العربية القديمةينظر: المالّح، ياسر،  )4(

 176، نفسهينظر:  )5(
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  .)RàÝçö .xãø#y .xãx/çq#( ãt?ní# &rRÿà¦ÅkÍNö 4 ruÊ|@ ̈ãt]÷kåN B$̈ .x%Rçq#( ÉtÿøItéçrbt {)1$#قوله تعالى: { 

 ru?sJ£Môفي موضع واحد، في قوله تعالى: { )اسما مضافا(ورد الفاعل : االسم المضاف -
.x=ÎJyMà ëu/nÎ7y ¹Ïâô%]$ ruãtâôwZ{)2(  

في سورة األنعام في موضع واحد، إذ جاء غائبا فيه مع  )ضميرا بارزا(: ورد الفاعل الضمير –
  .)ru&r%ø¡|Jßq#( /Î$$!« _ygôây &rÉ÷Jy»]ÈkÍNö {)3الفعل الماضي، في قوله تعالى: {

  
  الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدي

نية وأربعين موضعا من سورة األنعام، وردت الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدي في ثما      
  وقد جاء فعلها متعديا لمفعول واحد، ومتعديا لمفعولين اثنين.

  : الفعل المتعدي لمفعول واحد:أوالً
  وأربعين موضعا، وأسند إلى فاعل ظاهر وفاعل مستتر. وقد ورد هذا النوع في أربعة

  لنكرة.وقد ورد الفاعل ظاهرا بنوعيه المعرفة واالفاعل الظّاهر: 
عشرين موضعا، وجاء على عدة أنواع من واحد و : ورد الفاعل معرفة فيالفاعل المعرفة

  التعريف هي: العلم، والمعرف بأل، والمعرف باإلضافة، والضمير، والموصول.
: وقد أسند إلى هذا النّوع الفعل المضارع، وورد في موضع واحد من سورة األنعام، هو العلم - 

  .)2üãxº9ÏÅö Üsgøèy@ã #$!ª #$9çhÍ_ô§} ãt?ní #$!©%Ïïúö wü Éãs÷BÏZãqcö {)4قوله تعالى: {

وقد أسند إلى هذا النّوع الفعل الماضي، وورد في موضع واحد من  المعرف بـ (أل): -
  .)ruïsê§?øgßOÞ #$9øsyãuq4oä #$9âëR÷ãu${)5السورة، هو قوله تعالى: {

                                                 
 24األنعام:  )1(
 115) األنعام: 2(
 109األنعام:  )3(

 125األنعام:  )4(

 130األنعام:  )5(
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المعرف باإلضافة كّل من الفعل الماضي والفعل وقد أسند إلى الفاعل  المعرف باإلضافة: - 
  المضارع وذلك في أربعة مواضع:

  ثالثة مواضع من سورة األنعام، هي: وقد ورد هذا النّوع فيالفعل الماضي:  - 
  .)ùsÁ|9yéçr#( ãt?ní4 Bt$ .äãjÉ/çq#( ru&éråèr#( myLÓ̈# &r?s9gßNö RtÇóéçRt$ {)1 :{قوله تعالى -  

  .)runt%!_§mç  %sqöBãmç {)2:{وقوله تعالى -  

 ru2üãxº9ÏÅö óyï¨úö 9Ï6xWÏçé9 BiÏÆö #$9øJß³ôéÎ2Åüúö %sF÷@ü &rr÷9s»âÏdÏNö:{وقوله تعالى -  
©äçt2ü$!tädèNö {)3(.  

  وقد أسند هذا النّوع إلى الفعل المضارع في موضع واحد من سورة األنعام، الفعل المضارع:  - 
 ru.xãxº9Ï7y _yèy=ùYo$ 9Ï3ä@eÈ Rt<ÉÓc@ ãtâßrx# ©xãu»ÜÏüût #$}MR§Ä ru#$9øfÉ̀dÇ ÉãqrÇÓ /tè÷ÒàgßNö: {في قوله تعالى 
)Î<ní4 /tè÷Ù< óãz÷çã$t #$9ø)sqöAÉ îäèárëY# {)4(.  

مع  ، وورد في موضع واحدسند هذا النّوع إلى الفعلين الماضي والمضارعوقد أالموصول:  - 
، وفي موضع )xã¤>z #$!©%Ïïúö BÏ` %s7ö=ÏgÎOó myL®Ó4 ås#%èq#( /t'ùôyZu${)5.{الفعل الماضي في قوله تعالى:

  .)ôyãu)àqAã #$!©%Ïïût &r°õéu.äq#( {)6قوله تعالى: { واحد مع الفعل المضارع في

  : أسند إلى هذا النّوع الفعل الماضي.الضمير - 
من سورة  موضعاً )ثالثة عشر(الماضي: وقد ورد الضمير مسندا إلى الفعل الماضي في 

  ، منها:األنعام
  

                                                 
 34األنعام: )1(

 80األنعام:  )2(

 137األنعام:  )3(

 112األنعام:  )4(

 148األنعام:  )5(

 148األنعام:  )6(
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        .)ru_yèy=èq#(( !¬ BÏJ£$ åsëu&r BÏÆö #$9øsyçö̂Ï ru#${FR÷èy»OÉ RtÁÅä7Y${)1{قوله تعالى:  -    

  .)ru2üãxº9ÏÅö  ùsGtY¨$ /tè÷Õ|kåN /Î7tè÷Ù< {)2وقوله تعالى:{ -    

  .)ru.xãxº9Ï7y  _yèy=ùZu$ ûÎí .ä@eÈ %sçöÉtp> &r2ü»9Ééu BãfôçÌBÏägy$ 9ÏãuJô6àçãr#( ùÏägy${)3وقوله تعالى: { -    

: وقد ورد الفاعل نكرة في سورة األنعام مسندا إلى الفعل المضارع في موضع الفاعل النّكرة
  .)ôyèãÁÅä=Ü #$!©%Ïïût &r_ôçtBãq#( ¹|ót$ëî ãÏYây #$!« ruãtãx#>Ò ©xâÏÉâ7 {)4واحد هو: قوله تعالى: {

  إلى الفعل الماضي والمضارع. مسنداً اًمستتر ورد الفاعل ضميراً الفاعل الضمير المستتر: - 
إلى الفعل الماضي في ثمانية  سنداًم مستتراً مع الفعل الماضي: ورد الفاعل ضميراً -  

  :مواضع، منها
  .)xGt=| ãt?ní4 Rtÿø¡ÅmÏ #$9ç§môJyps 4{)5. 4{ قوله تعالى: -     

  .)s$At dy»ãx# ëu1nÎí{)6%{ وقوله تعالى: -     

  .)ruzy=n,tß .ä@ ̈«xÓóä&{)7الى: {وقوله تع -     

أربعة (مع الفعل المضارع: ورد الفاعل ضميرا مستترا مسندا إلى الفعل المضارع في  -
  ا، منها:موضع )عشر

 . )ruÉtè÷=nOÞ Bt$ ûÎÜ #$9ø9yéhÎ ru#$9ø7tsóçÌ{)8{ قوله تعالى: -   

  .)ruÉãçöôÅ@ã æt=nãø3äNö myÿxàspº {)9 وقوله تعالى:{ -   

                                                 
 136األنعام:  )1(

 53األنعام:  )2(

 123األنعام: )3(

 124األنعام: )4(

 12األنعام: )5(
 76) األنعام:6(
 101األنعام: )7(
 59األنعام: )8(
 61) األنعام:9(
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  .)Rtçöùsìß äyëu_y»M; B¨` S®±t$!äâ {)1{وقوله تعالى:  -   

  
  :: الفعل المتعدي لمفعولينثانياً

ورد هذا النّوع في موضعين من سورة األنعام، وقد أسند فيهما إلى فاعل ظاهر، إذ جاء       
  ضميرا متّصال مسندا إليه الفعل الماضي، وهما:

  .)ru_yèy=èq#(  !¬ °àéu.x%!äu #$:øgÅ`£ {)2قوله تعالى:{

 .)ru.xãxº9Ï7y  _yèy=ùYo$ 9Ï3ä@eÈ Rt<ÉÓc@ ãtâßrx# ©xãu»ÜÏüût #$}MR§Ä ru#$9øfÉ̀dÇ {)3وقوله تعالى: {

 
  :الجملة الفعلية ذات الفعل المبني للمجهول

  ، على صورتين هما:)ثالثة مواضع(ورد هذا النّوع من الجمل في سورة األنعام في       
+ نائب الفاعل اسم موصول، وقد وردت هذه الصورة في موضع واحد الفعل المبني للمجهول 

  .)xãxº9ÏÅö óãÉiÎz̀ 9Ï=ù3s»ÿÏçÌïût Bt$ .x%Rçq#( Étè÷Jy=èqcö {)4.من سورة األنعام هو قوله تعالى: {

الفعل المبني للمجهول + نائب الفاعل ضمير متّصل، وقد وردت هذه الصورة في موضعين من 
  السورة هما:

  .)9øãuqöPtô Bégøìtr÷cö ãtãx#>z #$9øgßqbÈ /ÎJy$ .äZFçNö ?s)àq9äqbt ãt?ní #$!« îxçöéu #$:øtp,dÈ{)5$#ه تعالى: {قول -  

  .)ùs'rTí̄4 ?ès÷ùs3äqbt {)6قوله تعالى: { -  

  
                                                 

  83) األنعام: 1(
. في إعراب الجملة وجوه، منها: أن يكون (الجن) هو المفعول األول، و(شركاء) هو المفعول الثّاني (مقدم) ، أو أن 100األنعام: )2(

أن يكون  يكون (شركاء) هو المفعول األول، و(هللا) متعلّقاً بمحذوف، على أنّه المفعول الثّاني، و(الجن) يكون بدالً من (شركاء)، أو
(شركاء) هو المفعول األول، و(الجن) هو المفعول الثّاني، أو أن يكون (الجن) منصوباً بفعل محذوف، أو خبراً لمبتدأ محذوف، على 

 .85 -5/83، الدر المصونتقدير: هم الجن. ينظر: السمين الحلبي، أحمد، 

 112األنعام:  )3(

 122األنعام:  )4(

 93األنعام:  )5(

 95ألنعام: ا )6(
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  في الجملة الفعلية البسيطة  والداللية العالقات التّركيبية
  

  : الرتبة: أوالً
لة الفعلية بأنّها التي يتصدرها فعل، بصرف النّظر عما يتقدم عليه من عد النحاة الجم       

فالجملة ، )2(} zä±¤è·$ &r/öÁ|»çãdèOó ÜsÉøçã_ãqbt BÏ̀z #${F`÷ây#^Ï{، كقوله تعالى: )1(حروف وفضالت

  .)3(في عداد الفعلية رغم تقدم االسم الذي هو في نية التأخير
  

  :رتبة الفاعل
ول رتبة الفاعل في الجملة الفعلية؛ ففي حين يرى معظم النّحاة أن رتبته هي هناك خالف ح     

  .)5(؛ إالّ أن الكوفيين أجازوا تقديم الفاعل على الفعل)4(التأخير عن عامله

عن  وتجويزهم تقديم الفاعل على الفعل يدّل على أنّهم متّفقون على رتبته، وهي التّأخير     
  طار العام للجملة الفعلية عند النّحاة يكون على الصورة اآلتية: عامله، وهذا يعني أن اإل

ذات  (الفعل+ الفاعل)، أو: (الفعل + الفاعل + المفعول)،  وباستقراء الجملة الفعلية البسيطة    
  :نمط واحد هوفي سورة األنعام؛ نجد أنّها جاءت على  الفعل الالزم

النّمط في أمثلة الجملة الفعلية ذات الفعل الالزم كلّها،  (الفعل الالزم + الفاعل)، وتمثّل هذا - 
  والبالغ عدد مرات تكرارها في السورة إحدى عشرة مرة.

   .)È}ru.xã¤>z /ÎmÏ¾ %sqöBã7y rudèqu #$9øsy,ë 4 {)6كقوله تعالى:  -     

  .) ru?sJ£Mô  .x=ÎJyMà ëu/nÎ7y ¹Ïâô%]$ ruãtâôwZ 4{)7وقوله تعالى:{ -     

  

                                                 
 2/376، مغني اللبيبينظر: ابن هشام، األنصاري،  )1(

 7القمر:  )2(

 1/395، شرح ابن عقيل، وابن عقيل، 2/376، مغني اللبيبينظر: ابن هشام، األنصاري،  )3(

 2/85، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، وابن هشام، األنصاري، 4/128، المقتضب ينظر: المبرد، )4(

 2/615 اإلنصاف في مسائل الخالف،ابن األنباري،  :) ينظر5(

  66األنعام:  )6(
 115األنعام: )7(
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  تبة المفعول به:ر 
، ولكن هذه الرتبة غير ثابتة، فقد يتقدم )1(األصل في رتبة المفعول به التأخير عن الفاعل       

  :)3(، وجعلوا لرتبة المفعول أحواال منها)2(المفعول على الفاعل أو على الفعل والفاعل
حقّ الصدارة في الجملة  من األسماء التي لها اما يجب تقديمه على الفعل، وذلك إذا كان واحد -

$xÇ الفعلية، كأسماء الشّرط، واالستفهام، والضمائر، كقوله تعالى: { ÉÎ) ßâ ç7÷è tR yÇ$ ÉÎ) ur 

Úúü Ïè tGó¡ nS{)4(.  

ما يجب تأخيره على الفعل والفاعل، وذلك مخافة اللبس، كقولنا: زار عيسى موسى، وزار  -
صل الذي يزيل اللبس، وتسمح بالتّقديم والتأخير، صديقي أخي، فالقرينة لفظية أو معنوية هي الفي

  كقولنا: ساعدت مريم ليلى، وأما المعنوية؛ فكقولنا: أكل الكمثرى موسى.فأما اللفظية 
-  وجوب التأخير إذا كان كّل من الفاعل والمفعول به ضميرين متّصلين، وال حصر في أي

  "." ناقشتُهامنهما، كقولنا: رتبة المفعول 
جاز النّحاة تقديم المفعول به على الفعل والفاعل، أو تأخيره عنهما إذا لم يكن هناك مانع وأ -

  .)5(لفظي أو داللي يمنع التّقديم أو التّأخير
  ؛ نجد أن الجملة الفعلية في سورة األنعام اتخذت نمطين هما:ستقراء مواضع الفعل المتعديوبا
 اثنينل + المفعول به)، حيث ورد هذا النّمط  في + الفاع إلى مفعول واحد (الفعل المتعدي _

من السورة، تقدم الفاعل على المفعول في سبعة عشر موضعا منها، وتأخّر   وعشرين موضعا
 عنه في خمسة مواضع، وبيان صور تأخيره عن مفعوله على النّحو اآلتي:

  
  ة مواضع، هي:: تأخّر الفاعل عن مفعوله مع الفعل الماضي في أربعمع الفعل الماضي

  .)ruïsê§?øgßOÞ #$9øsyãuq4oä #$9âëR÷ãu$ {)6{قوله تعالى:    

                                                 
 .53، المقرب) ينظر: ابن عصفور، 1(

 1/403 ، شرح ابن عقيل،ابن عقيل، و:55 -54، نفسه: ينظر )2(
 وما بعدھا. 5/1466، ارتشاف الّضرب من لسان العرب) ینظر: األندلسي، أبو حّیان، 3(
 5حة: الفات )4(

 404 -  1/403، شرح ابن عقيلينظر: ابن عقيل،  )5(

 130األنعام:  )6(
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  .)ùsÁ|9yéçr#( ãt?ní4 Bt$ .äãjÉ/çq#( ru&éråèr#( myLÓ̈# &r?s9gßNö RtÇóéçRt$ 4 {)1وقوله تعالى: {  

  .)runt%!_§mç  %sqöBãmç {)2: {وقوله تعالى 

 ru2üãxº9ÏÅö  óyï¨úö 9Ï6xWÏçé9 BiÏÆö #$9øJß³ôéÎ2Åüúö %sF÷@ü &rr÷9s»âÏdÏNöوقوله تعالى: {  
©äçt2ü$!tädèNö {)3(.  

ففي المواضع الثالثة األولى؛ تقدم المفعول الضمير المتّصل على فاعله االسم المعرف        
بـ(أل) في األول وباإلضافة في الثاني والثالث، وهذا ما يتّفق وآراء النّحاة، بوجوب تقدم 

ل إذا كان األول ضميرا والثّاني اسما ظاهرا؛ ألنّه لو قُدم الفاعل لوجب فصل المفعول على الفاع
  .)4(الضمير

فتقدم المفعول على أما في الموضع الرابع؛ فقد جاء كّل من الفاعل والمفعول مضافين،        
أجاز النّحاة توسط المفعول بين الفعل والفاعل واتّصاله بضمير الفاعل الفاعل، وقد 

، وتقدير اآلية: )6(وهو من باب ما قدم والنية به التأخير، وذلك لشدة االعتناء بالمفعول)5(تأخّرالم
زين للمشركين شركاؤهم قتَل أوالدهم، ألن الشّياطين كانوا يحسنون لهم قتل بناتهم خشية 

  .)7(العار
سورة األنعام في  تأخّر الفاعل النكرة عن مفعوله مع الفعل المضارع فيمع الفعل المضارع: 

 .)ôyèãÁÅä=Ü #$!©%Ïïût &r_ôçtBãq#( ¹|ót$ëî {)8{موضع واحد، هو: قوله تعالى: 

                                                 
 34األنعام:  )1(

 80األنعام:  )2(

 137األنعام:  )3(

 ن1/412، شرح التصريح على التّوضيح، خالد بن عبد اهللاينظر: األزهري،  )4(

 1/415، نفسهينظر:  )5(

 104، والتأخير في القرآن الكريمأسرار التّقديم ينظر: شيخون، محمود السيد، 6) (

 3/282، البرهان في علوم القرآنينظر: الزركشي، بدر الدّين،  )7(

 124األنعام:  )8(



 61

فقد تقدم المفعول به االسم الموصول على الفاعل النكرة، وتقديم المفعول الموصول؛ ألنه       
ما ينتظر في موضع الضمير لمزيد من التشنيع على أكابر المجرمين، أو لبيان أهمية الصلة و

  . )1(المنكرين من صغار، والسين في موضع التأكيد
  الفعل المتعدي إلى مفعولين: وقد ورد هذا النّمط مع الفعل الماضي في موضعين، هما:         -

  .)ru.xãxº9Ï7y  _yèy=ùYo$ 9Ï3ä@eÈ Rt<ÉÓc@ ãtâßrx# ©xãu»ÜÏüût #$}MR§Ä ru#$9øfÉ`dÇ {)2قوله تعالى: { -       

  . )ru_yèy=èq#(  !¬ °àéu.x%!äu #$:øgÅ̀£ {)3وقوله تعالى: { -       

في  اوتأخير اعن كّل من الفعل والفاعل، بيد أن هناك تقديمحيث جاء المفعول به متأخرا       
، )ru.xãxº9Ï7y  _yèy=ùYo$ 9Ï3ä@eÈ Rt<ÉÓc@ ãtâßrx# ©xãu»ÜÏüût #$}MR§Ä ru#$9øfÉ̀dÇ {)4ففي قوله تعالى: { المفعولين؛

تقدم المفعول ؛ غير أن  ال خالف عليه وهو الفاعل الضمير على المفعول به االسم الظاهر تقدم
  .)5(مسارعة في بيان العداوة، ومنهم من عده لالهتمام بذكره جاء (عدوا) على شياطين

لوا الجن شركاء هللا)، فتقدير اآلية: (جع )ru_yèy=èq#(  !¬ °àéu.x%!äu #$:øgÅ̀£ {)6وفي قوله تعالى: {      

 ل، وذلك ألنل في الجار والمجرور (هللا) على المفعول األوفحصل في اآلية تقديمان: األو
اإلنكار متوجه إلى الجعل هللا، ال إلى مطلق الجعل، وأما التّقديم الثاني؛ فهو في تقديم المفعول 

بيخ، وتقديم (الشركاء) أبلغ في الثاني (شركاء) على األول (الجن)، وذلك ألن المقصود التّو
  .)7(حصوله

  
  
  
  

                                                 
 4/266، روح المعانيينظر: األلوسي، محمود،  )1(

 112األنعام:  )2(

 100األنعام:  )3(

 112األنعام:  )4(

  4/253، روح المعانيأللوسي، محمود، ينظر: ا ) ومنهم من عد نصب (شياطين) بفعل محذوف،5(

 100األنعام:  )6(

 3/236 البرهان في علوم القرآن،ينظر: : الزركشي، بدر الدّين،  )7(
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  رتبة نائب الفاعل في الجملة الفعلية:
، وقد ورد نائب الفاعل في )1(أجمع النّحاة على أن رتبة نائب الفاعل هي التأخير عن فعله       

على رتبته وهي التّأخير عن الفعل، وجاء على  من الجملة الفعلية محافظاً )ثالثة مواضع(
  رتين اثنتين هما:               صو
  .)xãxº9ÏÅö óãÉiÎz̀ 9Ï=ù3s»ÿÏçÌïût Bt$ .x%Rçq#( Étè÷Jy=èqcö  {)2.اسم موصول، في قوله تعالى: { -   

  ضمير متّصل، وقد ورد في موضعين، هما:  -   
 .)9øãuqöPt Bégøìtr÷cö ãtãx#>z #$9øgßqbÈ /ÎJy$ .äZFçNö ?s)àq9äqbt ãt?ní #$!« îxçöéu #$:øtp,dÈ{)3$# قوله تعالى:{ -  

  .)ùs'rTí̄4 ?ès÷ùs3äqbt {)4قوله تعالى: { -  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 4/53، المقتضبينظر: المبرد، محمد بن يزيد،  )1(

 122األنعام:  )2(

 93األنعام: )3(

 122األنعام:  )4(
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  : المطابقة بين أركان الجملة الفعليةثانياً
للتطابق بين أركان الجملة الفعلية صورتان، هما: التطابق العددي، من حيث اإلفراد        

  .)1(يث التذكير والتأنيثوالتثنية والجمع، والتّطابق النّوعي من ح
 

  التّطابق العددي بين أركان الجملة الفعلية 
ذهب النّحاة إلى أن الفعل يوحد مع تثنية الفاعل وجمعه، كما يوحد مع إفراده، فكما نقول:        

وقوله  )3(}s$At ëu_ãxübÈ%، وفي قوله تعالى: {)2(قام أخوك، كذلك نقول: قام أخواك، وإخوتك

فقد جاء الفعل  )ru%s$At SÎ¡óquo× ûÎí #$9øJyâÏÉYopÏ{)5، وقوله تعالى: ru%s$At÷ #$9à©»=ÎJßqcö {)4(}تعالى: {

  موحدا مع الفاعل على اختالف حاالته.
وهناك من ألحق األلف بالفاعل عالمة للتثنية، والواو والنّون عالمة للجمع، كما تلحق       

ت لهجة من لهجات العرب بإسناد عالمة تدّل على التثنية ، وقد شذّ)6(التاء بالفعل عالمة للتأنيث
، وهي ما أطلق عليها سيبويه لغة أكلوني )7(وهي لغة بني الحارث بن كعب والجمع للفاعل

  .)8(البراغيث
وباستقراء الجملة الفعلية في سورة األنعام؛ نجد أن الفاعل لم يرد على صورة مثنّى، في       

  مع، وقد خال الفعل من أية عالمة دالّة على ذلك.حين ورد داالّ على الج
وقد ورد الفعل الماضي في الجملة الفعلية البسيطة في سورة األنعام مسندا إلى الجمع في       

إذ جاء الفاعل اسم  )nt%!_§mç %sqöBãmç¼ 4{)10وقوله تعالى:ru.xã¤>z  /ÎmÏ¾ %sqöBã7y {)9( ،}قوله تعالى: {

                                                 
 145، الجملة الفعليةينظر: أبو المكارم، علي،  )1(

 2/98، أوضح المسالكينظر: ابن هشام، األنصاري،  )2(

 23المائدة:  )3(

 8الفرقان:  )4(

  30) يوسف: 5(

 1/389، شرح ابن عقيلينظر: ابن عقيل،  )6(

 1/390، نفسهينظر:  )7(

 1/20، الكتاب ) ينظر:8(

  66األنعام:  )9(

 80األنعام:  )10(
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حدا، مما يعني اتّفاق تركيب الجملتين مع الرأي السابق، كما ورد ، وجاء الفعل مو)1(جمع
 `xã¤>z #$!©%Ïïúö BÏ. الماضي مسندا إلى االسم الموصول الدال على الجمع في قوله تعالى:{

óO ÎgÏ= ö7s%{)2( ولم يرد المضارع مسندا لغير المفرد، وكذلك األمر في الفعل المبني للمجهول ،

  أيضا.
  

  وعي بين أركان الجملة الفعلية التّطابق النّ
الفاعل اسما ظاهرا، أم يطابق الفعل فاعله في التّذكير إفرادا وتثنية وجمعا، سواء أكان       

، ألن أصل الفعل )3(...، ويكون تذكير الفعل بتركه على هيئته دون أن يلحق به شيءضميرا
  .)4(التّذكير وإنّما تأنيثه يكون للفاعل

      ر الفعل مطابقا لفاعله االسم الظّاهر في التذكير في سورة األنعام في سبعة وقد تكر
  مواضع، أربعة منها مع الفعل الماضي، هي:

  .)r?s9gßNö RtÇóéçRt$ 4 {)5& #قوله تعالى: {  -

  .)runt%!_§mç¼  %sqöBãmç {)6وقوله تعالى: {  -

 ru2üãxº9ÏÅö óyï¨úö 9Ï6xWÏçé9 BiÏÆö #$9øJß³ôéÎ2Åüúö %sF÷@üوقوله تعالى: { -
&rr÷9s»âÏdÏNö ©äçt2ü$!tädèNö {)7(.  

                                                 
${ رجال والنّساء جميعا، وقيل هو للرجال خاصة دون النّساء لقوله تعالى: القوم : اسم جمع، وهو الجماعة من ال )1( pköâ r' ¯»tÉ tûï Ï% ©! $# (#q ãZ tB#uä 

üw öç yÇó¡oÑ ×Pöq s% Ï̀iB BQöq s% #Ó|¤tã br& (#qçRqä3 tÉ #Zéöç yz öNåk÷] ÏiB üwur Öä!$|¡ÎS Ï̀iB >ä!$ |¡ ÎpS #Ó|¤tã br& £ ä̀3 tÉ # Zé öçyz £ å̀k÷] ÏiB ( ü هط 11 ،الحجرات} نساءوالقوم كالنفر والر ،

 ، مادة قوم.لسان العربمما ال مفرد له من لفظه، وهو يذكّر ويؤنّث، ينظر، ابن منظور، 

 148األنعام:  )2(

 129، بناء الجملة العربيةينظر: عبد اللطيف، محمد حماسة،  )3(

 2/151، األشباه والنّظائرينظر: السيوطي، جالل الدين،  )4(

 34األنعام:  )5(

 80األنعام:  )6(

 137األنعام:  )7(
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  .)ru.xã¤>z  /ÎmÏ¾ %sqöBã7y {)1وقوله تعالى: { -

  وثالثة مواضع منها مع المضارع، هي:
  . )ôyèãÁÅä=Ü #$!©%Ïïût &r_ôçtBãq#( ¹|ót$ëî{)2{قوله تعالى:  -

  .)ÉãqrÇÓy /tè÷ÒàgßNö )Î<ní4 /tè÷Ù< óãz÷çã$t #$9ø)sqöAÉ îäèárëY#{)3وقوله تعالى: { -

  . )2üãxº9ÏÅö Üsgøèy@ã #$!ª #$9çhÍ_ô§} ãt?ní #$!©%Ïïúö wü Éãs÷BÏZãqcö {)4وقوله تعالى:  -

  ومن شواهد المطابقة النوعية بين الفعل و( الفاعل الضمير) الواردة في سورة األنعام:
  .  )xGt=| ãt?ní4 Rtÿø¡ÅmÏ #$9ç§môJyps 4 ö{)5.قوله تعالى: { -   

        بها النّحاة قديما وحديثا، وذهبوا إلى أن ا مسألة تأنيث الفعل مع الفاعل؛ فقد اهتمأم
، وإنّما تلحقها عالمة التأنيث في الماضي داللة على )6(األفعال موضوعة أصال على التّذكير

  .)7(تأنيث الفاعل
ث الفعل بموجبه مع الفاعل وإللحاق التاء بالفعل حكمان: واجب وجائز ، أما الواجب فيؤنّ      

  :)8(المؤنّث في موضعين
ء أكان مفردا أم مثنى األول: إذا كان الفاعل المؤنّث تأنيثا حقيقيا اسما ظاهرا متّصال بفعله، سوا 

 ru%s$9sMÏ #$Bøçt&rNßنعم أو بئس أو إالّ)، كقوله تعالى: { ا بعد (ا، ليس واقعجمع مذكّر سالم أم
öc öqtãöç Ïù{)9(.  

  
                                                 

  66األنعام:  )1(

 124األنعام:  )2(

  112األنعام  )3(

 125األتعام  )4(

 12األنعام:  )5(

 2/151، األشباه والنّظائرينظر: السيوطي، جالل الدين،   )6(

 5/150، شرح المفصلينظر: ابن يعيش،  )7(

 184- 183، وبّل الصدى شرح قطر النّدىينظر: ابن هشام، األنصاري،  )8(

 9القصص:  )9(
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ا أو مجازيا ضميرا مستترا، كقوله تعالى:الثاني: إذا كان الفاعل المؤنّث تأنيثا حقيقي}ôâ s)s9ur 

dyJ£Mô /ÎmÏ¾ ( rudyN§ 5Íkp$ 9sqöwI &rb ë§äu# /ççödy»z̀ ëu/nÎmÏ¾{)1(.  

  ويؤنّث الفعل جوازا مع فاعله المؤنّث في أربعة مواضع، هي:    
ا ظاهرا حقيقي التأنيث منفصال عن فعله بغير (إالّ)، كقولهم: : إذا كان الفاعل المؤنّث اسماألول

  حضر القاضي امرأةٌ، فالفصل بين الفعل والفاعل أضعف الصلة بينهما، فحذفت التاء، إذ لم يعد 
$ومن شواهده في القرآن الكريم قوله تعالى: {)2(الفاعل جزءا من الفعل pk öâr' ¯»tÉ tûïÏ%©! $# (#þqãZ tB#uä #så Î) 

ỳ%!äu2àNã #$9øJßs÷BÏYo»Mà {)3(  فقد فصل الضمير بين الفعل والفاعل؛ فلم يطابق الفعل فاعله في

التأنيث، غير أن المطابقة جائزة بإسقاط التاء؛ ألن األصل في اآلية " إذا جاءكم النساء 
  .)4(المؤمنات" فالنساء مؤنّث غير حقيقي

ي التأنيث مفصوال عن فعله بـ (إالّ)، ومثلوا : إذا كان الفاعل المؤنّث اسما ظاهرا حقيقالثاني
على ذلك بـ "ما قام إالّ هند"، إذ رجحوا ترك تاء التأنيث؛ ألن ما بعد إال ليس الفاعل حقيقة، بل 

  .)5(هو بدل من الفاعل المقدر قبل (إالّ)، وهو مذكّر (أحد)؛ لذا فقد ذكّر العامل
 `ùsJy$!  äu#Bt̀z 9ÏJßqõyÓ# )Îwû åèëhÍÉp× BiÏعالى: {ومن شواهده في القرآن الكريم قوله ت      

¾ Ïm ÏB öqs%{)6(.؛  إذ ذكّر الفعل مع الفاعل المؤنّث  

  كقوله  : إذا كان الفاعل المؤنّث اسما ظاهرا مجازي التأنيث جاز فيه إثبات التّاء من فعلهالثالث
  
  

                                                 
 24يوسف:  )1(

  184- 183، شرح قطر النّدى وبّل الصدىينظر: ابن هشام، األنصاري،  )2(
 10الممتحنة:  )3(

 1/361، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكينظر: ابن هشام، األنصاري،   )4(

 183، ىشرح قطر النّدى وبّل الصدينظر: ابن هشام، األنصاري،  )5(

 83يونس:  )6(
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لفعل مع الفاعل (موعظة) في حين ورد حيث أنّث ا )y$!äu?ø3äN Bq̈öãÏàsp× BiÏ̀ ë§/nÎ6àNö{)1_تعالى: {

  .)ùsJy` ỳ%!äunç¼ BtqöãÏàsp× BiÏ` ë§/nÎmÏ{)2 الفعل مذكّرا مع الفاعل في قوله تعالى:{

: إذا كان الفعل مسندا إلى جمع التكسير أو اسم الجمع أو اسم الجنس؛ جاز فيه التّذكير الرابع
، فجاء التأنيث على )ru%s$At SÎ¡óquo×{)4قوله تعالى: {و، )3(}s$9sMÏ #${Fãôè{#>Ü%{والتأنيث، كقوله تعالى:

  .)5(معنى الجماعة، والتذكير على معنى الجمع
وباستعراض الجملة الفعلية البسيطة الواردة في سورة األنعام؛ نجد الفعل قد جاء على       

  النحو اآلتي:
 ru?sJ£Mô .x=ÎJyMà ëu/nÎ7yله تعالى:{مؤنّثا في موضعين مع الفاعل المؤنّث تأنيثا مجازيا، في قو أوالً:

¹Ïâô%]$ ruãtâôwZ 4{)6(} :وقوله تعالى ،ruïsê§?øgßOÞu #$9øsyãuq4oä #$9âëR÷ãu${)7( ففي اآلية األولى طابق الفعل ،

  فاعله (كلمة) وهي مؤئث مجازي، وقد وافق ذلك القاعدة السابقة من جواز المطابقة والمخالفة.
ع (كلمات)، وفي الحالتين يعنى بها القرآن الكريم، وتمت؛ أي ومنهم من قرأ بالجم      

  .)9(، "ووجه اإلفراد إرادة الجنس وهو نظير رسالته ورساالته")8(استمرت وصحت.
وفي اآلية الثانية؛ جاء الفاعل مؤنّثا مجازيا أيضا فطابق الفعل فاعله في التّأنيث، غير أنّه       

 óãïiÉût  9Ï#©%Ïïût .xÿxçãr#( #$9øsyäuq4oä{ القرآن الكريم، إذ قال تعالى:في موضع آخر من  ورد مخالفاً

                                                 
 57يونس :  )1(

 275البقرة:  )2(

 14الحجرات:  )3(

 30يوسف :  )4(

 230، شرح شذور الذّهبينظر: ابن هشام، األنصاري،  )5(

 115األنعام:  )6(

   130األنعام:  )7(

تفسير التحرير هر، ، وابن عاشور، محمد الطا213 -4/212، تفسير البحر المحيطينظر: أبو حيان، محمد بن يوسف،   )8(
 2/415،والتنوير

 5/125، الدر المصونالسمين الحلبي، أحمد بن يوسف،  )9(
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#$9âëR÷ãu${)1(  طول الكالم النّحاة سبب حذف التّاء إلى الفصل بين الفعل والفاعل؛ ألن وقد رد

  .)2(يضعف الصلة بينهما؛ فأجازوا الحذف؛ ألنّهم عدوا الزيادة عوضا مما حذف
، )runt%!_§mç¼  %sqöBãmç {)3وضعين مع الفاعل اسم الجمع (قوم)، في قوله تعالى : {مذكّرا في م ثانياً:

، وبالرجوع إلى القاعدة التي سنّها النّحاة؛ فقد )ru.xã¤>z  /ÎmÏ¾ %sqöBã7y {)4{ وفي قوله تعالى:

 أجازوا المطابقة وعدمها إذا كان الفاعل اسم جمع، ويدّل على ذلك تأنيث الفعل معه في قوله
، فالفاعل يحمل على معنى الجمع فيذكّر، ويحمل على )2üã¤/tMô  %s6ö=ngßNö %sqöQß Rçqy8 Ü{)5{ تعالى:

  ، وفي الحالتين تتحقّق المطابقة.)6(معنى الجماعة فيؤنّث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 212البقرة: )1(

 2/338، ، المقتضب، والمبرد2/38، الكتابينظر: سيبويه،  )2(

 80األنعام:  )3(

  66األنعام:  )4(

 5غافر: )5(

 230، شرح شذور الذّهبنصاري، ، وابن هشام، األ3/376، شرح المفصلينظر: ابن يعيش،  )6(
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  ثالثاً: الحذف في الجملة الفعلية البسيطة
så# ،كقوله تعالى:{)1(ة إذا دّل دليل عليهأجاز النّحاة حذف الفعل من الجملة الفعليحذف الفعل:  Î) 

âä !$ uK ¡¡9 $# ôM ¤) t±S$#  {)2( ماء انشقّت" وهو ما ذهب إليه جمهور النّحاةوالتّقدير "إذا انشقّت الس)3( ،

، وقد بلغ )4(وقد أشار النّحاة إلى مواطن أخرى يحذف فيها الفعل، ومنهم من أفرد لها بابا مستقالّ
  :ين اثنين، هماضعفيها الفعل في سورة األنعام  موعدد المواطن التي حذف 

tP قوله تعالى:{ -     öq tÉur öN èdçéà³ øt wU $ Yèä ÏH sd{)5(.  

tPوقوله تعالى: { -     öq tÉur óO èdçéà³ øtsÜ $ Yèä ÏH sd{)6(.  

، وحذف الفعل ليكون أبلغ في )7(ففي اآلية األولى تقدير الكالم " واذكر يوم نحشرهم"      
كذلك األمر في اآلية الثانية، فاليوم منصوب بفعل محذوف، وتقدير الكالم الكريم ، و)8(التخويف

  .)10(وحذف الفعل لفظاعة يوم الحشر )9("واذكر يوم"
: يعد النّحاة الفاعل جزءا أساسيا في الجملة الفعلية، إذ إن الفعل والفاعل بمنزلة حذف الفاعل

، لذا فقد بحث النحويون حذف الفاعل عند )11(خرالشيء الواحد الذي ال يستغني أحدهما عن اآل
، فنراهم يتحدثون عن استتاره، وال يذكرون )12(بناء الفعل للمجهول، منكرين حذفه على إطالقه

  .)13(حذفه
                                                 

 1/394، شرح ابن عقيل، و: ابن عقيل، 362/ 2، الخصائصينظر: ابن جنّي،  )1(

 84االنشقاق:  )2(

 395 - 1/394، شرح ابن عقيلابن عقيل،  2/362، الخصائصينظر: : ابن جنّي،  )3(

 457 - 6/453 ،مغني اللبيبينظر: ابن هشام، األنصاري،  )4(

 22األنعام:  )5(

 128األنعام:  )6(

 487، التبيان في إعراب القرآنينظر: العكبري، عبد اهللا بن الحسين،  )7(

 4/571، لدر المصونا الحلبي، أحمد، السمين ينظر: )8(

السمين ، و538، التبيان في إعراب القرآن، والعكبري، عبد اهللا بن الحسين، 4/269، روح المعانيينظر: األلوسي، محمود،  )9(
  5/148، ، الدر المصونلحلبي، أحمدا

 4/269،  روح المعانياأللوسي، محمود،  ينظر: )10(

 4/50، المقتضبينظر: المبرد،  )11(

 1/415، شرح ابن عقيلينظر: ابن عقيل، عبد اهللا،  )12(

  230، التركيب اللغوي في األمثال العربية القديمةينظر: المالّح، ياسر،  )13(
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  جاء الفاعل في الجملة الفعلية في سورة األنعام على النّحو اآلتي:
  الجملة الفعلية ذات الفعل الالزم: في - 

ظهر الفاعل مع الفعل الماضي في الجملة الفعلية ذات الفعل الالزم في  ي:مع الفعل الماض
öçÝàR{قوله تعالى: ) فياسما موصوال( جاء فيه واحد موضع مواضع، منها )أربعة( $# y# øãx. 

.xãx/çq#( ãt?ní# &rRÿà¦ÅkÍNö 4 ruÊ|@¨ ãt]÷kåN B¨$ .x%Rçq#( ÉtÿøItéçrbt {)1( وفي موضع واحد )ًظاهراً اسما 

 ضميراً(وفي موضع واحد  ،)2(}ru?sJ£Mô .x=ÎJyMà ëu/nÎ7y ¹Ïâô%]$ ruãtâôwZفي قوله تعالى: { ،)ضافاًم

  .)مستتراً ضميراً(ولم يرد  ،)ru&r%ø¡|Jßq#( /Î$$!« _ygôây &rÉ÷Jy»]ÈkÍNö {)3{في قوله تعالى:  ،)متّصالً

قوله  مستتراً) نحو ، فجاء (ضميرا)ينضعوم(ورد الفاعل مع فعل األمر في  مع فعل األمر:
 .)RàÝçö .xãø#y .xãx/çq#( ãt?ní# &rRÿà¦ÅkÍNö 4{)4$#تعالى: {

      ة البسيطة ذات الفعل الالزم اثنتينوبذلك تكون عدد مرات استتار الفاعل في الجملة الفعلي ،
  مما يعني أن عدد مرات ظهوره يفوق استتاره بأربعة أضعاف.

  
  ل المتعدي:في الجملة الفعلية ذات الفع - 

 )عشرين(ظهر الفاعل مع الفعل الماضي المتعدي في سورة األنعام في  مع الفعل الماضي:
موضعا، منها ستة عشر موضعا ورد فيها ضميرا متّصال، وأربعة مواضع ورد فيها اسما 

  ظاهرا.
مواضع، مما يعني أن ظهور  )ثمانية(مع الفعل الماضي في  وقد ورد الفاعل مستتراً       

الفاعل مع الفعل الماضي في الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدي بلغ أكثر من ضعفي مرات 
  استتاره.

 )ثمانية(ظهر الفاعل مع الفعل المضارع المتعدي في سورة األنعام في  مع الفعل المضارع:
  سما ظاهرا.مواضع، منها ثالثة مواضع ورد فيها ضميرا متّصال، وخمسة ا

                                                 
 24األنعام:  )1(
 115األنعام: ) 2(
 109األنعام:  )3(
  24) األنعام: 4(
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موضعا، مما يعني أن مجموع مرات استتاره  )أربعة عشر(كما ورد ضميرا مستترا في        
  مع المضارع فاقت ظهوره بست مرات.

 
  في الجملة الفعلية ذات الفعل المبني للمجهول:  - 

كانه محذوفا في هذه الجملة في ثالثة مواضع من سورة األنعام، وحّل م وقد ورد الفاعل      
  نائب الفاعل، الذي ورد اسما موصوال في موضع، وضميرا متّصال في موضعين اثنين. 

  
، كقوله تعالى: )1(فأجازوا حذفه نّحاة المفعول به فضلة في الجملة؛: عد الحذف المفعول به

}t$ öq|¡ s9ur yÅãÏÜ÷è ãÉ y7 ï/uë #Ó yÌ ÷étIsù {)2(  شريطة أن ال يضر حذفه في معنى الجملة، إذ لم

يزوا حذفه في اإلجابة عن سؤال: من ضربت؟ فتقول: ضربت زيدا، وإذا وقع محصورا يج
$؛ نحو قوله تعالى:{قد يحذف مفعوال الفعل، و)3(نحو: "ما ضربت إالّ زيدا" yg9¤±tó sù $ tB 

4Ó ¤ x́î{)4(ًاها، فحذف المفعولين جميعا؛ أي: غشّاها إي)5(.  
  

 )rwüô ôy$!äu Bt$ ÉtìÌëârbt {)6&في قوله تعالى: {عام في سورة األن ول به محذوفاًالمفع ورد       

ومفعوله محذوف، وتقدير الكالم" ساءهم الذي يزرون" أو "ساءهم  فالفعل "ساء" متعد،
 .)7(وزرهم"

 
 
  
  

                                                 
 451/ 1، شرح ابن عقيل ينظر: ابن عقيل، عبد اهللا، )1(

 . 5الضحى:  )2(

 451/ 1، شرح ابن عقيلينظر: ابن عقيل، عبد اهللا،  )3(

 . 54) النّجم: 4(

 .2/355، الخصائصينظر: ابن جنّي،  )5(

 31األنعام:  )6(

 4/597، الدر المصون، والحلبي، أحمد بن يوسف، 127/ 4، روح المعانيمود، ينظر: : األلوسي، مح )7(
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  رابعاً: الزمن في الجملة الفعلية البسيطة
يعبر عنه بصيغتين ، و)1(عد النّحاة الزمن ثالثة أقسام: الماضي والمضارع والمستقبل       

، وليس )2(فعليتين هما: الفعل الماضي لما مضى من الزمن، والمضارع للحاضر والمستقبل
معنى هذا أن صيغة الفعل تحسم المدلول الزمني للعبارة دائما، فهناك عوامل أخرى تحدد ذلك، 

بـ "كان"، كما أن  إذ قد يسبق الفعل المضارع بـ "لم" فيدّل على الماضي، وكذلك إن سبق الفعل
سياق الحال له دور في تحديد الزمن، كاستخدام الماضي في أسلوب الشّرط للداللة على 

  .)3(المستقبل، واستخدام المضارع للداللة على الماضي
وباستقراء الجملة الفعلية البسيطة في سورة األنعام؛ نجد أن الفعل الماضي تردد في        

  ا من السورة.موضع )اثنين وعشرين(ا، في حين تردد المضارع في موضع )خمسة وثالثين(
وفي أنماط الفعل الالزم السبعة فقد دلّت جميعها على الزمن الماضي المنقطع، وكذلك األمر    

  في الموضع الذي ورد فيه المضارع الالزم، فقد دّل على الحاضر.
 في مواضع الماضي على الزمن الماضي التام  فعلال أما في أنماط الفعل المتعدي؛ فقد دّل      

 xGt=| ãt?ní4.وروده عدا موضعين، إذ جاء داال فيهما على الماضي والمضارع ففي قوله تعالى: {
Ïm Å¡øÿ tR sp yJôm§ç9 ، بأن باب التّوبة مفتوح، إمهاال لهم وتأنيسهمتضمنت اآلية نفي بأس الكفّار  ؛)4(}#$

، )6(معنى وعد اهللا الكفّار فضال وكرما داللة على نفاذ قدرة اهللا تعالى ، وهذا)5(وتعميرا لقلوبهم
وهذا يحمل معنى االستمرار وليس االقتصار على الماضي، فالرحمة صفة من صفات اهللا 

  تعالى.
فالتّحريم دائم منذ  )ruãt?ní #$!©%Ïïúö dy$äßr#( myç§BøYo$ 2à@¨ åÏì ßàÿàç9 ({)7في قوله تعالى: {و     

  يعه على اليهود، وليس مؤقّتا.تشر

                                                 
 1/20، الكتابينظر: سيبويه،  )1(

 240، التركيب اللغوي في األمثال العربية القديمةينظر: المالّح، ياسر،  )2(

 240، نفسهينظر:  )3(

 12األنعام:  )4(

 372/ 2، المحرر الوجيزينظر: ابن عطية، األندلسي،  )5(

 4/86، تفسير البحر المحيطينظر: : أبو حيان، محمد بن يوسف،   )6(

 146األنعام:  )7(
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وجاء المضارع المتعدي داال على الحاضر والمستقبل في مواضع وروده عدا ثالثة منها،       
 ÜäÉøçÌlß #$:øtpë¢ BÏz̀إذ جاء فيها داالّ على الزمن الماضي والمستقبل والحاضر، ففي قوله تعالى: {

ÏM ÍhãyJø9 $# ßl ÌçøÉèC ur ÏM ÍhãyJø9 $# z̀ ÏB ÇcëyÛø9 جيء بالجملة في صياغة مضارع ( يخرج) للداللة على  )1(} #$

 .)3(، فاإلخراج يعني التّكوين وهو تغيير الحال)2(أن هذا الفعل يتجدد ويتكرر في كّل آن

جيء بالفعل (يعلم)  )Étè÷=nNã ôÅç§.äNö ru_ygôçt.äNö ruÉtè÷=nNã Bt$ ?s3õ¡Å7çqbt{)4وفي قوله تعالى: {      

  ، وكذلك )5(عالم بالكليات والجزئيات -سبحانه وتعالى -القدرة التّامة واالختيار، فاهللا متناسبا مع 
إذ تضمنت اآلية إخبارا  )ruÉtè÷=nOÞ Bt$ ûÎÜ #$9ø9yéhÎ ru#$9ø7tsóçÌ 4{)6في الموضع الثّالث في قوله تعالى:  {

  ر المحدود بزمن.، مما يعني أزلية علمه غي)7(باستئثاره تعالى بعلمه واختصاصه به
ع واحد موض وفي أمثلة الفعل المبني للمجهول، فقد ورد الفعل الماضي مبنيا للمجهول في      

 $xãxº9ÏÅö óãÉiÎz̀ 9Ï=ù3s»ÿÏçÌïût Bt. 4من الجملة الفعلية البسيطة من سورة األنعام في قوله تعالى: {
(#q çR% x. öcqè= yJ÷è tÉ{)8( ضي، ففيه إخبار للرسول صلى اهللا وفي داللة واضحة على الزمن الما

مبنيا للمجهول في  ، كما ورد المضارع)9(عليه وسلّم، بإغواء الشيطان للكافرين وتزيينه أعمالهم
 :  هما موضعين اثنين

 
  

                                                 
 95األنعام:  )1(

 7/389، التّحرير والتّنويرينظر: ابن عاشور، محمد،  )2(

 439-2/438، تفسير البحر المحيطأبو حيان، محمد بن يوسف،   ينظر: )3(

 3األنعام:  )4(

 4/77، تفسير البحر المحيط، محمد بن يوسف،  أبو حيان ظر:ين )5(

 59األنعام:  )6(

 4/149، تفسير البحر المحيطينظر: أبو حيان، محمد بن يوسف،   )7(

 122األنعام:  )8(

 5/134، الدر المصونينظر: الحلبي، أحمد بن يوسف،  )9(
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 .)9øãuqöPt Bégøìtr÷cö ãtãx#>z #$9øgßqbÈ /ÎJy$ .äZFçNö ?s)àq9äqbt ãt?ní #$!« îxçöéu #$:øtp,dÈ{)1$# قوله تعالى:{ -    

  .)ùs'rTí̄4 ?ès÷ùs3äqbt {)2قوله تعالى: {و -   

  وجاء داال فيهما على الحاضر والمستقبل. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 93األنعام: )1(

 122األنعام:  )2(
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  الجملة الفعلية الموسعة
  

تضم الجملة الفعلية الموسعة نمطين لغويين وردا في سورة األنعام، هما: نمط وسع       
لة الفعلية البسيطة في حالة النّفي، ونمط وسع بإضافة بإضافة عناصر لغوية جديدة على الجم

  عناصر لغوية جديدة عليها في حالة التّوكيد.
  

  : الجملة الفعلية المنفيةأوالً
أسلوب نقض وإنكار، يستخدم لدفع ما يتردد في ذهن المخاطب؛ كأن يكون شاكّا النّفي        

ال، وما، وإن، ولم، ولما، ولن، وليس، في وقوع فعل ما، أو عدم وقوعه، ومن أدواته: 
 .)1(والت

  وردت الجملة الفعلية المنفية في أربعة مواضع من سورة األنعام، متّخذة األنماط اآلتية:          
النّفي بـ (ما): وقد ورد هذا النّمط في موضعين اثنين من سورة األنعام، ودخلت فيهما على  -

  ي المسند إلى الفاعل الضمير، وهما:الجملة الفعلية ذات الفعل الماض
  .)B¨$ ùsç§ÛôZu$ ûÎí #$9ø3ÅGt»=É BÏ̀ «xÓóä& 4 OèO¢ )Î<ní4 ëu5hÍkÍNö Üätø³|éçrcö {)2قوله تعالى: {

  .  )ruBt$ %sâyëâr#( #$!© my, ̈%sâôëÍnÍ¾ÿ{)3{وقوله تعالى: 

، كقوله )ليس(وتعمل عمل  وقد عد النّحاة (ما) النّافية حرفية، تدخل على الجملة االسمية      
، وتدخل (ما) على الجملة الفعلية فال تعمل )Bt$ dy»ãx# 0o³|é·# )Îb÷ dy»ãx#! )Îwû Bt=n7Ô .xçÌÉOÒ {)4تعالى: {

 ، فتبقي المضارع)ruBt$ ?èZÿÏ)àqcö )Îwû #$/öFÏót$!äu ru_ômÏ #$!« 4{)5{:-تعالى–في فعلها شيئا كقوله 

  .)6(خالصا للحالمرفوعاً 
                                                 

 .248 - 246، العربي: نقد وتوجيه في النّحوينظر: المخزومي، مهدي،  )1(

 38األنعام:  )2(

 91األنعام:  )3(

 31يوسف:  )4(

 272البقرة:  )5(

 45 - 42/ 4، مغني اللبيب) ابن هشام، األنصاري، 6(
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  .)1( أما إن دخلت على الفعل الماضي؛ فتنفي عنه الزمن الماضي      
وفي المثالين اللذين وردت فيهما (ما) نجد أنّها دخلت على الماضي في كال الموضعين،       

وكانت مالزمة له، فلم يفصل بينهما ضمير، إذ لو فصل بينهما كقولنا: "ما أنا قلت هذا" تكون قد 
، ويؤكّد ذلك ورود (من) الزائدة قبل )2(ال تنفي أن يكون القول قد قيلنفيت أن تكون قائله، و

(شيء)، لتفيد اآلية معنى (ما أغفلنا وال تركنا شيئا)، بتنزيه اهللا عز وجّل عن اإلغفال في القرآن 
  .)4(-تعالى –لمعرفة بني إسرائيل لصفات اهللا  ، وفي اآلية الثانية نفي)3(الكريم

ورد هذا النّمط في موضعين اثنين من سورة األنعام، ودخلت (لم) فيهما على  النّفي بـ (لم): -
  الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع المسند إلى الفاعل الضمير، وهما:

  .)ruRç)s=kÏ=Ü &rùø«ÏâyEskåNö ru&r/öÁ|»çtdèNö .xJy$ 9sOó Éãs÷BÏZãq#( /ÎmÏ¾ÿ &rrÄt Dsê§o; {)5قوله تعالى: { -     

  .)r9sNö Étçtr÷#( .xNö &rd÷=n3õZu$ BÏ̀ %s7ö=ÎgÎO BiÏ` %sçöb5 {)6&وقوله تعالى: { -      

 ، وهذا يعني أنّه)7(قلبه للماضيينفي المضارع وو يو(لم) حرف نفي وجزم وقلب، فه     
  تصدر الجملة الفعلية.ي

ب األفئدة واألبصار وفي الموضع األول من اآليتين؛ جاءت الجملة الفعلية تعليلية، فتقلي     
جزاء لعدم إيمانهم بما دعوا إليه، وقدم األفئدة على األبصار؛ ألن موضع التصريف والدواعي 

  .)8(هو القلب فإذا انصرف القلب عن الشيء؛ انصرف البصر عنه كذلك
وجاء المضارع مجزوما ومتّصال بالضمير، وفي الموضع الثاني جاء الفعل (يروا)      

 الرؤية علمية؛ ألنّهم لم  يبصروات (لم) بالهمزة فأفاد االستفهام معنى التوبيخ، ومجزوما، وسبق
  .)9(هالك األمم السابقة بأعينهم

                                                 
 264، التركيب اللغوي في األمثال العربية القديمة) المالّح، ياسر، 1(

 124، دالئل اإلعجاز) الجرجاني، عبد القاهر، 2(

  612/ 4، الدر المصونلسمين الحلبي، أحمد بن يوسف، ) ا3(

 181-180/ 4، تفسير البحر المحيط) أبو حيان، أحمد بن يوسف، 4(

 110األنعام:  )5(

 6األنعام:  )6(

 467/ 3، مغني اللبيب) ابن هشام، األنصاري، 7(

 206/ 4، تفسير البحر المحيط) أبو حيان، محمد بن يوسف، 8(

  4/89، روح المعاني، و:األلوسي، شهاب الدين، 4/80، نفسه )9(
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  : الجملة الفعلية المؤكّدةثانياً
، والغرض منه إزالة ما يعلق في ذهن )1("التوكيد "تثبيت الشّيء في النّفس، وتقوية أمره      

ا خالجه من شبهات، وله طرائق مختلفة؛ منها: التّوكيد باألداة، السامع من شكوك، وإماطة م
  .)2(والتّقديم، والتّكرار، وغيرها

موضعا من سورة األنعام، وقد جاءت  )خمسة عشر(وردت الجملة الفعلية المؤكدة في       
  .)إنّما(، و)وإالّ إن(و ،)ما وإالّ(، و)قد(مؤكّدة باألحرف اآلتية: 

  أنماط هي:وقد وردت على ستة 
  موضعا، واتّخذت الصور اآلتية: )أحد عشر(: التوكيد بـ(قد): وردت في أوالً
(قد) مع الفعل الماضي: وقد جاء الفعل الماضي مؤكّدا بـ(قد) في سورة األنعام في عشرة    

  مواضع، منها:
  .)ùs)sâô  .xã¤/çq#( /Î$$9øsy,dÈ 9sJ£$ ỳ%!äudèNö {)3قوله تعالى: { -      

  .)sâô  zy£Åéu #$!©%Ïïût %sGt=èqþ#( &rr÷9s»âydèNö ôyÿxgJ$ /ÎótçöéÎ æÏ=ùO5 {)4%وقوله تعالى: { -      

  .)4ô 9s)sâ ?¨)sÜ©ìy /tè÷Yo3äNö ruÊ|@¨ ãtY6àN B$̈ .äYGçNö ?sì÷ããJßqbt  {)5وقوله تعالى: { -      

 واحد هو: (قد) مع الفعل المضارع: وقد جاء المضارع مؤكّدا بـ (قد) في موضع   

 .)sâô Rtè÷=nNã )ÎR¯mç¼ 9sãusóìâRç7y #$!©%Ïì Ét)àq9äqbt ({)6%قوله تعالى: { -

 
  

                                                 
 234، في النّحو العربي: نقد وتوجيه) المخزومي، مهدي، 1(

   236- 234، نفسه) 2(

  5) األنعام: 3(

 140األنعام:  )4(

قة الموهومة بينهم المراد: لقد تقطع األمر فحذف الفاعل لإلشارة إلى أنه أمر منقطع ساقط، واألمر المراد به العال 94األنعام :  )5(
وذهب الزمخشري إلى أن ، 178، ص خصائص التركيبينظر:أبو موسى، محمد، ، وبين شفعائهم الذين زعموا أنهم فيهم شركاء

، الكشّافالتقدير"ولقد جاءك من نبأ المرسلين بعض أنبائهم وقصصهم وما كابدوا من مصابرة المشركين" ينظر: الزمخشري، محمود، 
2/19.   

 33: األنعام )6(
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  ، أما االسمية فلها معنيان: ؛ فتكون اسما وتكون حرفامشتركاً وقد عد النّحاة (قد) لفظاً       
  

أما و، )1(، والثّاني: أن تكون بمعنى اسم فعل بمعنى (كفى))حسب(األول: أن تكون بمعنى 
الحرفية؛ فتختص بالفعل، وهي جزء منه، واشترطوا في الماضي الداخلة عليه (قد) أن يكون 

  .)2(متصرفا، وفي المضارع تجرده من الجازم والنّاصب وحرف التّنفيس
على أنّها مع الماضي تفيد  نص واختلفت عبارات النّحويين في معنى (قد)، ولكن أغلبهم       
، )3(، ومع المضارع تفيد التّقليل في الوقوع، كقولنا: قد يفعل زيد كذا، أو في المتعلّقالتّحقيق

  .)sâôI Étè÷=nNã Bt$! &rRFçOó ãt=nãømÏ {)4%كقوله تعالى: {

وباستقراء مواضع (قد) في سورة األنعام؛ نجد أنّها تكررت مع الماضي في أربعة عشر       
 ùs)sâô ỳ%!äu2àN /tãhÍYop× BiÏ` ë§/nÎ6àNö rudèâYì{عالى: موضعا لتفيد تحقّق الفعل، كقوله ت

×pyJôm uëur{)5(ضع واحد؛ فأفادت معنى التحقيق،  ، في حين أنّها وردت مع الفعل المضارع في مو

تسلية الرسول على أنّه   )sâô Rtè÷=nNã )ÎR¯mç¼ 9sãusóìâRç7y #$!©%Ïì Ét)àq9äqbt ( {)6%: {-تعالى–حمل قوله وم

 عليه وسلّم، وأمره بالصبر، ووعده بالنّصر، وتأييسه من إيمان المتغالين في الكفر، صلّى اهللا
  .)7(ووعده بإيمان فرق منهم

: التّوكيد بـ (ما و إالّ): وردت في موضع واحد من السورة، مع الفعل المضارع، هو: ثانياً
  .)ruBt$  ?s'ù?ÏägÎO BiÏ̀ô äu#Étp7 BiÏ`ô äu#Ét»MÏ ëu5hÍkÍNö )Îwû .x%Rçq#( ãt]÷kp$ Bãè÷èÍÊÅüût {)8قوله تعالى: {

                                                 
 253 ،الجنى الداني في حروف المعانيينظر: المرادي، الحسن بن قاسم،  )1(

 254، نفسهينظر:  )2(

 2/58مغني اللبيب، ، وينظر: ابن هشام، األنصاري،  257، نفسهينظر:  )3(

 64النّور:  )4(

 157األنعام:  )5(

 33: األنعام )6(

 197 -  196/ 7، تّنويرتفسير التّحرير والابن عاشور، محمد،  )7(

 4األنعام:  )8(
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وأسلوب (ما وإالّ) هو أحد أساليب النّفي واإلثبات، ويفيد التّوكيد؛ ألنه يحصر الفعل في 
  .)1(الفاعل
وبيان التوكيد في النّص الكريم يتّضح من خالل الفعل المضارع (تأتيهم) الدال على        

} لتأكيد {إالّ كانوا}، وجاءت {من آية:لقوله تعالى ماض في سياق نهذا اإلتيا التّجدد، وإن كان
 تعالى باإللهية، وما زالت تأتي. نفي المشركين لعموم أنواع اآليات التي أتت دالّة على انفراد اهللا

ومما يعضد هذا المعنى؛ مجيء خبر كان على صيغة اسم الفاعل، وذلك للتأكيد على تجدد 
  .)2(ل الكون، وجاء االستثناء لحصر حالهم في اإلعراضإعراضهم من داللة فع

: التّوكيد بـ (إن و إالّ): وقد ورد هذا النّمط في موضعين اثنين من سورة األنعام مع الفعل ثالثاً
  المضارع هما:

  .)Îb ?sG7Îèãqcö )Îwû #$9à©̀£ ru)Îb÷ &rRFçOó )Îwû BrÉøçã¹ßqbt {)3({قوله تعالى:  -        

bÎ) tbqوقوله تعالى: { -         ãè Î7FtÉ ûwÎ) £ ©̀à9 $# ÷bÎ) ur öN èd ûwÎ) tbqß¹ ãçøÉsÜ {)4(.  

وقد عدوا (إن) أكثر توكيدا من (ما) لشبهها بأن المخفّفة من الثّقيلة، فهي تأتي في مقامات        
ت التّوتّر التي تستدعي الوثاقة والتركيز، فجاءت في الموضعين من سورة األنعام توحي بالثبا

،فقد حصرت اآليتان اتّباع المشركين الظن في شركهم )5(والجزم، وبشيء من المبالغة والدعوى
 وضاللهم، األمر الذي ناسبه حصر دعواهم بالظن. 

 
 
 
 
 
  

                                                 
 287، التركيب اللغوي في األمثال العربية القديمةينظر: المالح، ياسر،  )1(

 134/ 7، تفسير التّحرير والتّنويرينظر: ابن عاشور، محمد،  )2(

 148األنعام:  )3(

 116األنعام:  )4(

 148، أسرارها البالغيةأساليب القصر في القرآن الكريم وينظر: دراز، صباح،  )5(
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ورة األنعام مع الفعل : التّوكيد بـ(إنّما): وقد ورد هذا النّمط في موضع واحد من سرابعاً
  .)ÎRJ̄y$ Ño¡óGtfÉã=Ü #$!©%Ïïût Ño¡óJyèãqbt ¢ ru#$9øJyqöAtí4 Ét7öèyZçkåNã #$!ª {)1(قوله تعالى: { المضارع في

، فهي موجهة للمعنى، ويكون التركيب )2(وتأتي (إنّما) إلثبات ما بعدها ونفي ما عداه       
، وجاءت في اآلية الكريمة تسلية للرسول صلى اهللا عليه وسلّم، بأن ال يحفل بمن )3(محتاجا إليها

من المشركين عن الهدى، ألن االستجابة تقتصر على الفهم؛ لذا فقد جاءت بلفظة أعرض 
  .)4((يسمعون)؛ ألن السماع طريق العلم والنبوة

ة األنعام على نوعين الجملة الفعلية جاءت في سورالقول مما سبق؛ أن  ومستصفى      
  ة.عوالموس هما:البسيطة

؛ فقد جاءت على صورتين هما: الجملة الفعلية ذات الفعل طةأما الجملة الفعلية البسي      
  الالزم، والجملة الفعلية ذات الفعل المتعدي.

ورد الفاعل في الجملة الفعلية ذات الفعل الالزم معرفة، وجاء على صورتين هما: االسم       
جاء الفعل معرفة فقد  ، أما في الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدي؛الموصول، والضمير المتّصل

(ستّ صور)، إذ جاء ( علماً، ومعرفاً بـ أل، ومعرفاً ونكرة، إذ ورد الفاعل المعرفة على 
  باإلضافة، واسماً موصوالً، وضميراً متّصالً)، وقد أسند إلى الفعلين الماضي والمضارع.

في (خمسة مواضع) إذ  متأخّراً عن مفعولهوجاءت رتبة الفاعل في الجملة الفعلية البسيطة      
في أربعة منها، واسما موصوالً في الموضع السادس، وجاء  )ضميراً متّصالً(جاء المفعول به 

 ، والمفعول)ضميرا متّصالً(متقدما على مفعوله مع الفعل المتعدي إلى مفعولين، إذ جاء الفاعل 
عداوة المشركين في موضع،  ، وتقدم المفعول به األول على الثّاني لبيان(اسماً ظاهراً) به

  وتوبيخهم في موضع آخر.
  تأخر نائب الفاعل عن فعله في المواضع الثّالثة التي ورد فيها.   
  فرد والجمع، وظّل موحداً في عدده.مأسند الفعل الماضي في سورة األنعام إلى ال   

                                                 
 36األنعام:  )1(

 215، أساليب القصر في القرآن الكريم وأسرارها البالغيةينظر: دراز، صباح،  )2(

 271، دالئل اإلعجازينظر: الجرجاني، عبد القاهر،  )3(

 122/ 4، تفسير البحر المحيطينظر: أبو حيان، محمد بن يوسف،  )4(
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ورة األنعام، إالّ في في س على الزمن الماضي في المواضع التي ورد فيها دّل الفعل الماضي   
موضعين؛ إذ دّل فيهما على الماضي والمضارع؛ الشتمال اآليتين اللتين ورد فيهما على معنى 

  التّوبة، والتّحريم.
السورة، باستثناء ثالثة مواضع؛ إذ دّل فيها على دّل المضارع على الحاضر والمستقبل في     

  جدد، والتّكرار، وعلم اهللا الالمحدود.الماضي والمستقبل، وذلك لداللة الفعل على التّ
وأما الجملة الفعلية الموسعة؛ فقد جاءت على نوعين هما: المنفية التي تصدرتها (ما) في    

  ُأكّدت بـ ( قد، وما وإالّ، وإن وإالّ، وإنّما).موضعين، و(لم) في موضع، والمؤكّدة التي 
    



 
  الفصل الثّالث

  

  في سورة األنعام مكمالت اإلسناد
  

 المفعول المطلق.أوالً:                           

 المفعول فيه.ثانياً:                           

  الحال. ثالثاً:                          

 تمييز.ال رابعاً:                          

  االستثناء. خامساً:                          
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  في سورة األنعام مكمالت اإلسناد
  

وكّل ما زاد عن هذين الركنين ألداء لإلسناد ركنان أساسيان هما: المسند إليه والمسند،       
  .)1(وظائف محددة، أطلق عليه النّحاة فضالت، وسماه اللغويون المحدثون مكمالت

المكمالت الخاصة بالفعل المتعدي، إذ يحتاج إلى مفعول واحد، : ومكمالت اإلسناد نوعان     
جه الفعل الزما  أو اثنين، أو ثالثة؛ الكتمال بناء الجملة الفعلية، وأما النّوع الثاني؛ فهو ما يحتا

والمفعول ألجله، والمفعول معه، والتّمييز، متعديا، كالمفعول المطلق، والمفعول فيه،  كان أم
  .)2(والحال

  
  : المفعول المطلقأوالً
المفعول المطلق بأنّه "اسم دّل على حدث وزمان مجهول، وهو وفعله من  عرف ابن جنّي       

، وقد يحذف المصدر )4(، وينصب المصدر توكيدا لعامله، أو بيانا لنوعه، أو عدده)3(لفظ واحد"
ا "أكرمته ذلك اإلكرام"، وضمير كقولنا "سررت فرحا"، واسم اإلشارة؛ كقولن ؛وينوب عنه مرادفه

óO{ملها أحدا"، وعدده؛ كقوله تعالى:المصدر؛ كقولنا "جاملتك مجاملة ال أجا èdr ßâ Î=ô_$$ sù tûü ÏZ»uK rO 

Zot$ù# y_{)5(}:ولفظ (كل أو بعض) كقوله تعالى ،üwur  $ yg ôÜÝ¡ö6s? ¨@ä. ÅÝ ó¡t6ø9$# y{)6( ومشاركه في ،

@Ìöاالشتقاق كقوله تعالى: { G u;s?ur Ïm øãs9 Î) WxãÏFö;s?{)7(  ونوعه؛ كقولنا "جلست القرفصاء"، وآلته؛ كقولنا 

  .)9(، وصفة المصدر كقولنا: "سرت أشد السير")8("رمى الصياد الطّير سهما"

                                                 
 322، الّتركیب اللغوي في األمثال العربّیة القدیمة) المّالح، یاسر، 1(
 204- 191، اللغة العربية معناها ومبناهاينظر: حسان، تمام،  ) 2(

 45- 44، اللمع )3(

  44، اللمع، و: ابن جنّي، 160/ 1، األصول في النّحو) ينظر: ابن السراج، 4(

 4النّور:   )5(

 29اإلسراء:  )6(

 8المزمل:  )7(

     467 -  466/ 1، شرح ابن عقيل،و: ابن عقيل، عبد اهللا، 160/ 1، األصول في النّحو) ينظر: ابن السراج، 8(

 45، للمعاينظر: ابن جنّي،  )9(
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والمصدر المؤكّد ال يثنّى، وال يجمع؛ ألنه بمثابة تكرير للفعل، والفعل ال يثنّى وال يجمع،        
، بينما يحذف )1(نّه جيء به لتقويته وتقرير معناه، والحذف يخالف ذلكوال يجوز حذف عامله؛ أل

؛ نحو األمر والنّهي؛ كقولنا "قياما"، )2(عامل المصدر غير المؤكّد وجوبا إذا كان نائبا عن فعله
على تقدير "قم قياما"، أو قعودا، على تقدير اقعد قعودا، وقد يحذف في الفعل المقصود به الخبر، 

  .)3(أفعُل وكرامةً"؛ أي وأكرمككقولنا: " 
وقد ورد النّائب عن المفعول المطلق في ثالثة مواضع من سورة األنعام، إذ ناب عن         

المفعول المطلق لفظة (كل) في موضع، و(صفته) في موضعين، وقد ذكر عامله في المواضع 
ء داالّ على الخبر في الثالثة، كما ورد المفعول المطلق في ثالثة مواضع محذوف العامل، وجا

  موضعين، وعلى الطّلب في موضع. وبيانه في اآلتي:
  

  :النّائب عن المفعول المطلق الذي عامله مذكور
من سورة األنعام،  )ثالثة مواضع(تكرر النّائب عن المفعول المطلق الذي ذكر عامله في      

  وجاء على ثالثة أنماط هي: 
ل (ضمير مستتر) + النّائب عن المفعول المطلق (مضاف (الواو) + (إن) + الفعل + الفاع -

  السم نكرة).
فجاءت كلمة (كّل) منصوبة على المصدرية؛ ألنّها  )ru)ÎbÍö ?sè÷âÏAö 2à@¨ ãtâôA5{)4قال تعالى:{

  .)6(، وأفادت التّكثير؛ أي وإن تعط كّل عطاء للفداء ال يقبل منها)5(بحسب ما أضيف إليها
لفاعل (ضمير متّصل) + جار ومجرور + النّائب عن المفعول المطلق (الواو) + الفعل + ا -

  (مضاف السم معرف).

                                                 
 498 -  497/  1، شرح التّصريح على التّوضيحينظر: األزهري، خالد،   )1(

 3/226، المقتضبينظر: المبرد،   )2(

 470/ 1،شرح ابن عقيلينظر: ابن عقيل، عبد اهللا،  )3(

 70األنعام:  )4(

 .2/177، روح المعانيينظر: األلوسي، محمود،  )5(

 .298/ 7التّحرير والتّنوير،  تفسيرينظر: ابن عاشور، محمد،  )6(
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، إذ جاءت (جهد) منصوبة على المصدر، )ru&r%ø¡|Jßq#( /Î$$!« _ygôây &rÉ÷Jy»]ÈkÍNö{)1قال تعالى: {

وجاء المصدر مؤكدا؛ وذلك لبيان إصرارهم في طلب اآليات ، )2(والعامل فيها الفعل (أقسموا)
    .)3(لتي استحقروا ما جاء فيهاا

ه + النّائب عن المفعول المطلق ضمير متّصل) + مفعول بلواو) + (ما) + الفعل + الفاعل ((ا -
  مضاف السم معرف). (

، ومعنى حقّ قدره أي حقّ تقديره، فلم يصف )ruBt$ %sâyëâr#( #$!© my,¨ %sâôëÍnÍÿ{)4قال تعالى: {

، فجاء النّائب عن المفعول المطلق (حقّ) مضافا إلى المصدر، )5(المشركون اهللا تعالى حقّ صفته
  .)6(وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف، والتّقدير وما قدروا اهللا قدره الحقّ

وباستقراء مواضع النّائب عن المفعول المطلق الثّالثة؛ نجد عامله في الموضع األول هو       
لفظة (كّل)، مضافا إليها مصدر الفعل (عدل)، وفي الفعل المضارع (تعدل)، وناب عنه فيها 

الموضع الثّاني جاء العامل فيه الفعل الماضي (أقسموا)، وناب عن المطلق صفته (جهد) 
، وفي الثّالث جاء الفعل الماضي (قدروا) عامال في النائب عن )7(والتقدير أقسموا جهد إقساماتهم

  .المفعول المطلق الّذي هو صفته كذلك
  

  ول المطلق الذي عامله محذوف:المفع
من سورة األنعام، وجاء  )ثالثة مواضع(تكرر المفعول المطلق الذي حذف عامله في        

  على نمطين؛ إذ جاء داالّ على الخبر والطّلب؛ فأما الخبر فجاء في موضعين:

                                                 
 109األنعام:  )1(

 333/ 4، تفسير البحر المحيطينظر: أبو حيان، محمد،  )2(

 .180/ 4، حاشية الشّهابينظر: الخفاجي، أحمد،  )3(

 91األنعام:  )4(

 2/207، روح المعانيينظر: األلوسي، محمود،  )5(

 181 /4، تفسير البحر المحيطينظر: أبو حيان، محمد،  )6(

 203/ 4، نفسهينظر: أبو حيان، محمد، )7(
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كريم " يذكّرونهم ، وتقدير الكالم ال)ru9s»6Å̀ åÏ2òçtì3 9sèy=¯gßOó ÉtF)àqcö{)1قوله تعالى:{ -

  .)3(، أي عليهم أن يذكّروهم ذكرى، ويمنعوهم من الخوض في القبائح)2(ذكرى"
  .)ôß7ösy»Yomç¼ ru?sèy»?ní4 ãtJ£$ ÉtÁÅÿàqcö{)4 قوله تعالى:{ -

وهو الفعل  ول المطلق (ذكرى) محذوف العامل،عفففي الموضع األول جاء الم       
–رى)، والمقصود تذكير المشركين المستهزئين بغضب اهللا (يذكّرون)، والتقدير (يذكّرونهم ذك

، وفي الموضع الثاني؛ جاء المفعول المطلق (سبحان) محذوف العامل، وتقدير الكالم )5(-تعالى
الكريم: (أسبح اهللا سبحانا)، ولما عوض عن فعله؛ صار (سبحان اهللا) بإضافة المصدر إلى 

  .)6(مفعوله
Èû{واحد من السورة، في قوله تعالى:في موضع  وأما الطّلب؛ فجاء        øït$Î!º uqø9 $$ Î/ur 

)Îmô¡|»ZY${)7( ،وتقدير الكالم الكريم: "أحسنوا بالوالدين إحسانا"، وهو أمر باإلحسان إلى الوالدين ،

  .)8(ويفيد النّهي عن اإلساءة إليهما
  
  
  

  
  

                                                 
. يجوز في موضع (ذكرى) النّصب والرفع، أما النصب؛ فعلى المصدر، وتقديره (ذكّركم ذكرى)، والرفع على أنّها 69األنعام: )1(

، أو أن تكون 325/ 1، نالبيان في غريب إعراب القرآمبتدأ، وخبرها محذوف، على تقدير (ولكن عليهم ذكرى).ينظر: ابن األنباري، 
 3/146، إعراب القرآن الكريم وبيانهالدرويش، محيي الدين،  خبرا لمبتدأ محذوف، على تقدير (هي ذكرى). ينظر:

 7/293، تفسير التّحرير والتّنويربنظر: ابن عاشور، محمد،  )2(

 123/ 4، حاشية الشّهابينظر: الخفاجي، أحمد،  )3(

 100األنعام: )4(

 293/ 7، تفسير التّحرير والتّنويرابن عاشور، محمد،  ينظر: )5(

 .7/409، نفسهينظر:  )6(

 151األنعام: )7(

 .2/360، المحرر الوجيزينظر: ابن عطية، األندلسي،  )8(
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  المفعول فيهثانياً: 
  

، "فهو كّل )1(ه " ما ضمن معنى (في) الظّرفية باطّراد"يعرف النّحاة المفعول فيه على أنّ      
، "قمت اليوم" راد فيه معنى (في) وليست في لفظه؛ كقولكاسم من أسماء الزمان أو المكان ي

ويقسم إلى زمان ومكان، أما  )2(؛ ألن معناه قمت في اليوم، وجلست في مكانك""كمكانَ جلستُ"و
،  وحكم الظّرف بقسميه؛ )3(جوابا عن (متى) فهو ظرف زمانالزمان؛ فكّل ما جاز أن يكون 

الزماني والمكاني هو النّصب، والعامل فيه إما أن يكون الفعل، أو اسم الفعل، أو المصدر، أو 
  .  )4(المشتق
وقسم النّحاة الظّرف إلى زمان ومكان، بيد أن هناك من الظّروف ما يصلح للقسمين،       

  .)5("المسجد نا قبَلبيتُ"، أو "الظهر قبَل حضرتُإليها، كقولنا "ناء على ما يضاف وتتحدد داللتها ب
ويقسم الظّرف إلى متصرف، وغير متصرف، ويعنون بالمتصرف ما يفارق النّصب على       

يوم،  ....نحوالظّرفية إلى حاالت أخرى، كأن يكون مبتدأ، أو خبرا، أو فاعال، أو مجرورا
غير المتصرف؛ هو ما يالزم النّصب على الظرفية، أو يبنى في محّل نصب، وساعة، وليل، و

، وقد درس جانب من الظّرف )6( أو يكون مجرورا بحرف جر، مثل: اآلن، وقط، وإذا، إذ..
كقوله تعالى:  ؛ضمن الرتبة في الجملة االسمية، إذ ورد خبرا متقدما على المبتدأ المعرف

}ruãÏYâynç¼ Btÿx$?Ïxß #$9øótãø=É{)7( ،ةقوله تعالى:ك ، وفي الحذف في الجملة الفعلي }ruÉtqöPt  Uwtø³àéçdèNö 
$ YèäÏH sd {)8(  .راسةا ورد من الظّروف في ثنايا صفحات الدوغيرها مم ،  

، والظّروف الواردة هي: يوم، لما، إذ،  أول )عشرة مواضع(ورد هذا النّوع في ظرف الزمان: 
  عين.مضاف إليه زمان م

                                                 
 1/515، شرح التّصريح على التّوضيحاألزهري، خالد،  )1(

 48، اللمعابن جنّي،  )2(

 1/190، نّحواألصول في الينظر: ابن السراج،  )3(

 1/521، شرح التّصريح على التّوضيحينظر: األزهري، خالد،  )4(

 193 - 1/190، األصول في النّحوينظر: ابن السراج،  )5(

 194 - 1/190، نفسهينظر:  )6(

  59األنعام:  )7(
 22األنعام:  )8(



 88

 من سورة األنعام، واتّخذت المواضع اآلتية: )خمسة مواضع( في وقد وردت: يوم_ 

  (الواو) + فعل + مفعول به + حال، وقد ورد هذا النّمط في موضعين اثنين من السورة، هما    - 
  .)ruÉtqöPt Üstø³àéçdèOó dsHÏäèY${)2، وقوله تعالى: ruÉtqöPt Uwtø³àéçdèNö dsHÏäèY$ {)1(}قوله تعالى: { 

(لواو) + خبر شبه جملة + مبتدأ + الظّرف + فعل + جار ومجرور، وقد ورد هذا النّمط في  - 
  )ru!s&ã #$9øJß=ùÅÛ ÉtqöPt ÉãZÿxáã ûÎí #$9ÁêqëÍ{)3موضع واحد من السورة، هو قوله تعالى: {

النّمط في (الواو) + الفعل + الفاعل + المفعول به + الظرف + مضاف إليه، وقد ورد هذا  -
  .)ruäu#?èq#( my)¤mç¼ ÉtqöQu myÁ|$äÏnÍ{)4موضع واحد من السورة، هو قوله تعالى: {

الظرف + الفعل + الفاعل + مضاف إليه + مضاف إليه + مصاف إليه، وقد ورد هذا النّمط  -
  .)ÉtqöPtö Ét'ùAÎí /tè÷Ùâ äu#Ét»MÏ ëu/nÎ7y {)5من السورة، هو قوله تعالى: { دفي موضع واح

(في  الظرفية الزمانية، والتّقدير ففي المواضع الخمس السابقة؛ نجد (يوم) قد نصبت على -
 ruÉtqöPt Uwtø³àéçdèNöيوم)، وجاء العامل فيها الفعل، سواء أكان ظاهرا، أو محذوفا، ففي قوله تعالى:{

$ YèäÏH sd{)6(ًوف، وتقدير على محذوف، والعامل فيه العامل في المحذ ؛ جيء بالظّرف معطوفا

 ruÉtqöPt Üstø³àéçdèOó، وفي قوله تعالى:{)7(اآلية "ال يفلح الظّالمون اليوم في الدنيا، وال في اآلخرة
$ YèäÏH sd{)8( النّداء للثقلين واإلنس"؛ ألن ؛ تقدير الكالم الكريم "ويوم نحشرهم؛ نقول يا معشر الجن

  .)9(بدليل "جميعا" فأعمل الظرف بفعل القول المحكي
                                                 

 22األنعام:  )1(

 128األنعام:  )2(

 73األنعام:  )3(

 141األنعام:  )4(

 158عام: األن )5(

 22األنعام:  )6(

 4/98، تفسير البحر المحيطينظر: أبو حيان، محمد،  )7(

 128األنعام:  )8(

 .4/222، تفسير البحر المحيطينظر: أبو حيان، محمد،  )9(
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وتختص بالماضي من األفعال، وتفيد معنى حين، وتتوسط جملتين؛ وجدت ثانيتهما عند  لما: _
، فتربطهما على نحو شبيه بالشّرط، بحيث يجب تحقّق الثانية لتحقّق األولى، )1(وجود أوالهما

، وقد وردت في موضع واحد من سورة )2(فعدوها حرف وجود لوجود، وتفيد معنى حين
 ت على النّمط اآلتي:األنعام، وجاء

(الفاء) + (قد) + فعل + جار ومجرور+ (لما) + فعل + مفعول به، وقد ورد هذا النّمط في  -
، فوافق مجيئها بين جملتين فعليتين، فعلهما )ùs)sâô .xã¤/çq#( /Î$$9øsy,dÈ 9sJ£$ ỳ%!äudèNö{)3قوله تعالى: {

  . ماض، رأي النّحاة، كما أنّها دلّت على معنى (حين)
 وقد وردت في موضعين من السورة، واتّخذت نمطين هما:   (إذ): _

  .)Îåø %s$9äq#({)4((إذ) + فعل، وذلك في قوله تعالى: { -

 Îåø ru¹¢86àNã({(إذ) + فعل + مفعول به + فاعل + جار ومجرور، وذلك في قوله تعالى:  -
ª!$# #xã»yg Î/{)5(.  

زمان، وهي بمنزلة (مع)، وهي من الظّروف وتستعمل (إذ) ظرفا لما مضى من ال        
، وتضاف إلى جملة اسمية أو فعلية وال تضاف إلى الشّرطية إالّ للضرورة، وهي )6(المتصرفة

وحينئذ ة إالّ أن يضاف إليها زمان؛ نحو يومئذوقد وافق مجيئها في الموضعين )7(الزمة للظرفي ،
  لى جملة فعلية.ذلك، إذ دلّت على الزمن الماضي، وأضيفت إ

  : وقد وردت في موضعين من السورة، وجاءت على نمطين، هما:أول
  .)zy=n)øYo»3äNö &rr¨At Btç§o;{)8فعل + مفعول به + ( أول) + مضاف إليه، وذلك في قوله تعالى:{

                                                 
 486 - 3/485، مغني اللبيبينظر: ابن هشام، األنصاري،  )1(

 596 -594، المعاني الجنى الداني في حروفينظر: المرادي، الحسن بن قاسم،   )2(

 5األنعام:  )3(

 91األنعام:  )4(

 144األنعام:  )5(

 2/5، مغني اللبيبينظر: ابن هشام، األنصاري،  )6(

، همع الهوامع، و: السيوطي، جالل الدين، 187 -186، الجنى الداني في حروف المعاني) ينظر: المرادي، الحسن بن قاسم،  7(
2/128 

 94األنعام:  )8(
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     (لم) + فعل مضارع مجزوم + جار ومجرور + (أول) مضاف إليه، وذلك في قوله تعالى:               
} 9sOó Éãs÷BÏZãq#( /ÎmÏ¾ÿ &rrÄt Dsê§o; {)1(  .  

وقد جاء (أول) مضافا لما دّل على ظرف الزمان، إذ المراد بها مرة من مرتي مجيء      
ى الظّرفية، ، و(أول) من الكلمات متوسطة التّصرف، فهي تقع في حالة النّصب عل)2(اآليات

، وهذا ما )4(يل، يلزم اإلفراد إذ أضيف إليه نكرة، وهي اسم تفض)3(وتخرج إلى حاالت أخر
  يتّضح في تركيب اآلية. 

 -  :  وقد ورد هذا النّوع في ستّة مواضع من السورة، والظّروف الواردة هي:ظرف المكان
: ظرف مبهم، ال يأتي إالّ منصوبا على الظّرفية، أو مجرورا بـ(من)، وتكون مضافة، عند

  .)5(لى الضموتقطع عن اإلضافة فتبنى ع
  وقد وردت (عند) في موضعين من سورة األنعام، وجاءت على نمطين هما:

، فقد )mlçNö äy#ëâ #$9¡¡=n»OÉ ãÏZây ëu5hÍkÍNö ({)6;جملة اسمية + عند + مضاف إليه، وذلك في قوله تعالى{

  .)7(منزلةدّل (عند) في اآلية الكريمة على الظّرفية المجازية؛ الدالة على شرف الرتبة وال
 dy@ö ãÏZây2àN BiÏ`ôهل + عند + مضاف إليه + جار ومجرور، وذلك في قوله تعالى: {

5O ù=Ïæ{)8(.  

، وقد وردت في ثالثة مواضع من )9(مالزم لإلضافةو متصرف، : وهي ظرف مكانفوق_ 
  السورة، وجاءت على نمطين هما:

  هما:  جملة اسمية + فوق + مضاف إليه، وتمثّل ذلك في موضعين  -

                                                 
 110نعام: األ )1(

 7/443، تفسير التّحرير والتّنويرينظر: ابن عاشور، محمد،  )2(

 219، الجملة الفعليةينظر: أبو المكارم، علي،  )3(

 2/153، شرح ابن عقيلينظر: ابن عقيل، عبد اهللا،  )4(

 1/488،شرح ابن عقيل، و: ابن عقيل، عبد اهللا، 2/434، مغني اللبيب)ينظر: ابن هشام، األنصاري، 5(

 127األنعام:  )6(

 222/ 4، تفسير البحر المحيطينظر: أبو حيان، محمد،  )7(

 148األنعام:  )8(

 1/428، شرح المفصل للزمخشريينظر: ابن يعيش،  )9(
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  .                                                   )rudèqu #$9ø)s$dÏçã ùsqö-s ãÏ6t$äÏnÍ{)1{قولھ تعالى:  -

وقد دّل (فوق) في اآلية األولى على الرتبة؛ لذا فقد نصب على الظّرف في المعنى ال المكان،    
  .)3(القدر والشأن، ال على الجهةودّل في الثانية على ، )2(والتقدير "وهو القاهر غالبا"

uyìsùuë{ذلك في موضع واحد هو قوله تعالى: جملة فعلية + فوق + مضاف إليه، وتمثّل  - ur 

/tè÷Òü3äNö ùsqö-s /tè÷Ù<{)4( نيوية، والعلم وسعةودّل (فوق) على الشرف في المراتب الد ،

  .)5(الرزق
، وقد ورد في موضع واحد من السورة، )6(: وهو من الظّروف المبهمة وحكمه النّصبوراء -

، وأفاد معنى )ru?sçt.øFçNô B¨$ zyq§9øYo»3äNö ruëu#!äu ßàgßqëÍ2àNö{)7وجاء مضافا في قوله تعالى: {

  .)8((الدنيا)؛ ألن الكافرين يبعثون يوم القيامة فرادى؛ ال نصير لهم، وال مال
 
  

                                                الحالاً: ثالث
  

الحال على أنّها: "اسم منصوب تبين هيئة صاحبها صالحة لجواب  عرف أبو حيان       
  .)10(، والحال ال تكون إالّ نكرة، ومنهم من أجاز تعريفها)9(كيف"

                                                 
 61، 18األنعام:  )1(

 275/ 2، المحرر الوجيزينظر: ابن عطية، األندلسي،  )2(

 300/ 2، نفسهينظر:  )3(

 165األنعام:  )4(

 263/ 4، تفسير البحر المحيطينظر: أبو حيان، محمد،  )5(

  50، اللمعينظر: ابن جنّي،  )6(
 94األنعام:  )7(

 . 4/186، تفسير البحر المحيط، و: أبو حيان، محمد، 325-2/324، المحرر الوجيزينظر: ابن عطية، األندلسي،  )8(
  3/1557، ارتشاف الّضرب من لسان العرب  )9(
 1562/ 3، سھنفینظر:  )10(
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والعامل في الحال إما أن يكون فعال كقولنا: جاء زيد ضاحكا، أو وصفا مشتقّا كقولنا: زيد      
ئما، وقد تعمل شبه الجملة في الحال، كقولنا: زيد في الدار قائما، أو الظّرف ضارب عمرا قا

  .)1(كقولنا: عندك عمرو جالسا
، وأجازوا فيها التّقدم عليه، والتأخّر )2(ويأتي صاحب الحال معرفة، وقد يكون نكرة       

 بـ (إالّ)، كقولنا: "ما جاء ، أو وجوب التّقدم على صاحبها، إذا ما اقترن)4(أو يقدم عليها ،)3(عنه
  .)5(مسرعاً إالّ زيدا"

وتأتي الحال على ثالث صور: مفردة، وجملة، اسمية أو فعلية، مثبتة أو منفية، فعلها    
، وقد )6(مضارع أو ماض، وشبه جملة، وتحتاج الحال الجملة إلى رابط، كالضمير أو (الواو)

و منفي مقترن بحرف نفي، وقد تتصدرها (قد)، يتصدرها فعل مضارع مثبت عريا من (قد)، أ
أو فعل ماض مثبت، أو مسبوق بـ(إالّ)، وقد يتصدر جملة الحال التي فعلها ماض (الواو) و 

  .  )7((قد)، ويتعينان رابطين للحال معا
ا من سورة األنعام، وجاءت مفردة، وجملة، موضع )ثالثة وأربعين(وقد وردت الحال في        

  لة.وشبه جم
  

  :الحال المفردة
ا من السورة، ومنها الوصف، والمصدر، واسم موضع )ثمانية وعشرين(وقد وردت في       

  االستفهام، والجامدة.
 : وقد وردت في خمسة عشر موضعا، واتّخذت األنماط اآلتية:الوصف

حد فعل + فاعل + مفعول به + جار ومجرور + الحال، وقد تكرر هذا النمط في موضع وا -
  . ) ru&rëöôy=ùZu$ #$9¡¡Jy$!äu ãt=néökÍN BiÏâôëu#ëY#{)8من سورة األنعام في قوله تعالى: {

  فعل + مفعول به + الحال، وقد تكرر هذا النّمط في خمسة مواضع هي: -

                                                 
 8 -  7/  2، شرح المفّصل للّزمخشريینظر: ابن یعیش،  )1(
 233، ھمع الھوامع، و: الّسیوطي، عبد الّرحمن،  236، شرح قطر الّندى وبّل الّصدى) ینظر: ابن ھشام، األنصاري، 2(
 236، نفسھینظر:  )3(
 538/ 1، شرح ابن عقیل،و: ابن عقیل، عبد اهللا،  236، نفسھ) ینظر: 4(
 1579/ 3، ارتشاف الّضرب من لسان العرب ) األندلسي، أبو حّیان،5(
 545 -  542/ 1، شرح ابن عقیلابن عقیل، عبد اهللا،  )6(
 . 1610 -2/1608، ارتشاف الّضرب من لسان العرب، و:أبو حّیان، األندلسي، 209 -202، دالئل اإلعجازینظر: الجرجاني،  )7(
 6األنعام:  )8(
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  .)Ét=ù6Î¡|3äNö ©ÏãuèY${)1قوله تعالى: { -    

  .)ëuäu# #$9ø)sJyçt /t$óÎîZ${)2 قوله تعالى: { -    

  .)ëuäu# #$9±¤Jô§} t/t$óÎîxpZ{)3 قوله تعالى: { -    

  .)rRìtAtu )Î9säø6àNã #$9ø3ÅGt»=| BãÿxÁ¢xW 4{)4&قوله تعالى: { -    

  .)ùsÜsçt #$9¡¡Jy»quºVÅ ru#${Fëößö myZÏãÿZ$ ({)5قوله تعالى: { -    

ن من (واو) + ظرف + فعل + مفعول به + الحال، وقد تكرر هذا النّمط في موضعين اثني -
  السورة هما:

  .)ruÉtqöPt Uwtø³àéçdèNö dsHÏäèY${)6قوله تعالى: { -    

  .)ruÉtqöPt Üstø³àéçdèOó dsHÏäèY${)7قوله تعالى: { -    

( واو) + مبتدأ + خبر + الحال، وقد ورد هذا النّمط في موضع واحد من السورة هو قوله  -
، إذ جاءت الحال مؤكّدة من (صراط)؛ وذلك أنrudy»ãx# ÀÅéuºÞä ëu/nÎ7y Bã¡óGt)ÉäJV${)8( تعالى: {

  ال يكون إالّ مستقيماً. -تعالى –(صراط) اهللا 
(أن) + اسمها + خبرها + الحال، وقد ورد هذا النّمط في موضع واحد من السورة في قوله  -

  .)ru&rb ̈dy»ãx# ÀÅéuºÛÏë Bã¡óGt)ÉäJV${)9تعالى: {

 + الحال، وقد ورد هذا النّمط في موضع واحد من السورة (ما) + الفعل + المفعول به + إالّ -
  .)ruBt$ RççöôÅ@ã #$9øJßçöôy=Îüût )Îwû Bã;u³eÅéÎïût ruBãZãÉëÍÉz̀ {)1هو قوله تعالى: {

                                                 
 65األنعام:  )1(
  77األنعام:  )2(
 78األنعام:  )3(
 114األنعام:  )4(
 79األنعام:  )5(
 22األنعام:  )6(
 128األنعام:  )7(
 126األنعام:  )8(
 153األنعام:  )9(
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(واو) + فعل محذوف + مفعول به + الحال، وقد ورد هذا النّمط في موضع واحد من  -
  .)ru#$9ìÉ̈÷Gçqbt ru#$9çîB¨$bt Bã±ôKo6ÎgY${)2السورة هو قوله تعالى: { 

فعل + مفعول به + فاعل + جار ومجرور + الحال، وقد ورد هذا النّمط في موضع واحد  -
  .  )x%$9©ãÉìö #$ôóFtgôqu?ømç #$9±¤ãu»ÜÏüûß ûÎí #${FëöÚÇ myçöéu#bt ÿ{)3.من السورة هو قوله تعالى: { 

ف إليه + الحال، وقد ورد هذا (واو) + فعل + فاعل + جار ومجرور + مفعول به + مضا -
  .  )rumy³|é÷Rt$ ãt=néökÍNö .ä@ ̈«xÓóä& %è6çxW{)4النّمط في موضع واحد من السورة هو قوله تعالى: {

مبتدأ + خبر + الحال + جار ومجرور، وقد ورد هذا النّمط في موضع واحد من السورة هو  -
  .  )9Y$̈ëâ BtW÷qu13äNö zy»#Î$Ïïût ùÏägy$!{)5$#قوله تعالى: {

  
  مواضع، واتّخذت األنماط اآلتية: )ستّة(، وقد وردت الحال مصدرا في المصدر

(إذا) + فعل + مفعول به + فاعل + الحال، وقد ورد هذا النمط في موضع واحد من السورة  -
  . )Îås#ô ỳ%!äuEøkåNã #$9¡¡$ãtpè /tóøFtpZ{)6({ تعالى:هو قوله 

 هذا النّمط في موضع واحد من السورة هو قوله تعالى: فعل + مفعول + الحال، وقد ورد -
}&r{sãõRt»gßN /tóøGtpZ {)7(.  

(إن) + فعل + مفعول + فاعل + مضاف إليه + الحال، وقد ورد هذا النّمط في موضع واحد  -
  .)Îb÷ &r?s93äNö ãtãx#UÛ #$!« /tóøGtpº {)8( من السورة هو قوله تعالى:{

                                                                                                                                              
 48األنعام:  )1(

  99األنعام:  )2(

 71األنعام:  )3(

 4/284، روح المعانيكفيل.ينظر: األلوسي، محمود، قبال: جمع قابل بمعنى مقابل لحواسهم، أو هو جمع قبيل بمعنى  111األنعام: )4(

 128األنعام:  )5(

 31األنعام:  )6(

 44األنعام:  )7(

 47األنعام:  )8(
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مفعول به + الحال، وقد ورد هذا النّمط في موضع واحد من  (الفاء) + فعل + فاعل + -
  .  )ùsäu¡Ý7ôq#( #$!© ãtâôrJ# {)1السورة هو قوله تعالى: {

فعل + فاعل + مفعول به أول + مفعول به ثان + الحال، وقد ورد هذا النّمط في موضع  -
  .)äu#?sè÷Yo$ BãqõyÓ #$9ø3ÅGt»=| ?sJy$B·$ {)2واحد من السورة في قوله تعالى: {

(واو) + فعل + الفاعل + مضاف إليه + الحال، وقد ورد هذا النّمط في موضع واحد من  -
  .)ru?sJ£Mô  .x=ÎJyMà ëu/nÎ7y ¹Ïâô%]$ ruãtâôwZ{)3{: السورة في قوله تعالى

  
من السورة، وجاءت على  )خمسة مواضع(: وقد وردت الحال اسم استفهام في اسم استفهام
  ة:األنماط اآلتي

فعل + (كيف) + فعل + فاعل، وقد ورد هذا النّمط في موضع واحد من السورة هو قوله  -
  .)RàÝçö .xãø#y .xãx/çq#( ãt?ní# &rRÿà¦ÅkÍNö {)4$#تعالى: {

فعل + (كيف) + فعل + مفعول به، وقد ورد هذا النّمط في موضع واحد من السورة هو قوله  -
  .)RàÝçö 2üãø#y RçÇ|éhÎ$ß #$yFÉt»MÏ OèO¢ dèNö ÉtÁóâÏùèqbt {)5$# تعالى: {

(واو) + (كيف) + فعل + موصول + فعل + فاعل، وقد ورد هذا النّمط في موضع واحد من  -
  .)ru2üãø#y  &r{s%$ß Bt$! &r°õéu2òGçNö {)6السورة هو قوله تعالى: { 

                                                 
. جاز في (عدوا) عدة وجوه إعرابية، منها أن يكون ( منصوباً على المصدر ألنّه مرادفه)، أو أن يكون ( مفعوالً 108األنعام:  )1(

، إعراب القرآن الكريم وبيانهراً في موضع الحال)؛ ألن السب ال يكون إالّ عدواً. الدرويش، محيي الدين، ألجله)، أو أن يكون (مصد
3/196 

. جاز في (تماماً) عدة وجوه إعرابية، منها أن يكون (مفعوالً ألجله)؛ أي: ألجل تمام النّعمة، أو أن يكون (حاالً) من 154األنعام:  )2(
نه تماما، أو أن يكون (منصوباً على المصدر) أي: آتيناه إيتاء تمام ال نقصان، أو أن يكون (حاالً) من الفاعل، الكتاب، أي؛ حال كو

 227-226/ 5، الدر المصونأي؛ متممين. السمين الحلبي، أحمد بن يوسف، 

موضع الحال؛ أي: تمت الكلمات  . جاز في (صدقاً وعدالً) أكثر من وجه إعرابي، منها أن يكونا مصدرين في115األنعام: )3(
 5/124، الدر المصونصادقات في الوعد، عادالت في الوعيد، أو أن يكونا منصوبين على التّمييز. السمين الحلبي، أحمد بن يوسف، 

 24األنعام:  )4(

 46األنعام:  )5(

 81األنعام:  )6(
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وله تعالى: (فاء) + (أنّى) + فعل، وقد ورد هذا النّمط في موضع واحد من السورة هو ق -
}ùs'rTí̄4 ?ès÷ùs3äqbt {)1(.  

(أنّى) + فعل ناقص + خبره + اسمه، وقد ورد هذا النّمط في موضع واحد من السورة هو  -
  .)rTí̄4 Ét3äqbã 9smç {)2&قوله تعالى: {

  من السورة، واتّخذت نمطين اثنين هما: )موضعين(، وقد وردت في الحال الجامدة
عل + الحال، وقد ورد هذا النّمط في موضع واحد من السورة هو فعل + جار ومجرور + فا -

  .)ỳ%!äu /ÎmÏ¾ BãqõyÓ4 RçqëY# {)3قوله تعالى: {

لقد + فعل + فاعل + مفعول به + الحال، وقد ورد هذا النّمط في موضع واحد من السورة  -
  .)ru9s)sâô _Å¥÷GçJßqRt$ ùèçtºäyì3 {)4في قوله تعالى: {

ا، ومنها الجملة موضع )أربعة عشر(جملة في سورة األنعام في  وردت الحال قدوحال الجملة، ال
  االسمية والجملة الفعلية.
  ة مواضع من السورة، واتّخذت ثالثة أنماط هي:: وقد وردت في سبعالحال الجملة االسمية

  جملة فعلية + الواو + الحال، وقد تكرر هذا النّمط في أربعة مواضع هي: -   
  
  .)rîxçöéu #$!« &rBªÉÏãä ru9Ïã|$ ùs$ÛÏçÌ #$9¡¡Jy»quºNÏ ru#${FëöÚÇ rudèqu ÉãÜôèÏNã ruwü ÉãÜôèyOÞ{)5&{ قوله تعالى: -   

  .)squù©F÷mç ëâôß=èZu$ rudèNö wü ÉãÿxçhÌÛèqbt {)6?قوله تعالى: { -   

 . )ru.xã¤>z  /ÎmÏ¾ %sqöBã7y rudèqu #$9øsy,ë 4{)7قوله تعالى: { -   

                                                 
 95األنعام:  )1(

 101األنعام:  )2(

 91األنعام:  )3(

 5/44، الدر المصونجاء القوم فرادى أي واحدا واحدا، ينظر: السمين الحلبي، أحمد،   94نعام: األ )4(

 14األنعام:  )5(

 61األنعام:  )6(

 66األنعام:  )7(
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 .)rîxçöéu #$!« &r/ööÈÓ ëu/|$ rudèqu ëu>è .ä@eÈ «xÓóä&{)1& قوله تعالى: { -   

ما + جملة فعلية + جار ومجرور + مضاف إليه + إالّ + الحال ( جملة اسمية منسوخة)،  -
$من السورة في قوله تعالى: {  )موضع واحد(وقد ورد هذا النّمط في  tB ur O Îgä Ï?ù' s? ô` ÏiB 7ptÉ#uä ô` ÏiB 

äu#Ét»MÏ ëu5hÍkÍNö )Îwû .x%Rçq#( ãt]÷kp$ Bãè÷èÍÊÅüût{)2(.           

  جملة اسمية + الواو + الحال، وقد تكرر هذا النّمط في موضعين هما: - 
  .)9à©»=ÎJßqcö ûÎí îxJyçtºNÏ #$QùRpqöNÏ ru#$9øJy=n»¯́Í3spè /t$ôÅÜäqþ#( &rÉ÷âÏÉgÎOó {)3$# قوله تعالى: { -

  .)åsº9ÏÅö  &rb 9©Nö Ét3ä̀ ë§/ö7y Bãgô=Î7y #$9ø)àçtì3 /ÎàÝ=ùO5 ru&rd÷=ègy$ îx»ÿÏ=èqbt {)4قوله تعالى: { -    
  
  : وقد وردت في ستّة مواضع، واتّخذت األنماط اآلتية:الحال الجملة الفعلية 
  جملة فعلية + الحال، وقد ورد هذا النّمط في موضعين هما: -

      .)ỳ%!äâr8x Üägp»âÏ9äqRt7y {)5قوله تعالى: { -    

 
       

  .)Étâôããqbt ëu/gßO /Î$$9øótâyr4oÍ ru#$9øèýÅÓcÄ ÉãçÌÉâßrbt ru_ôgymç{)6قوله تعالى: { -     

(همزة استفهام) + جملة فعلية + جار ومجرور + الواو + قد + الحال، وقد ورد هذا النّمط  -
  في موضع واحد من السورة هو:

  .)rBétp»f̄íqþToÎí ûÎí #$!« ru%sâô dyây1`Ç {)7&قوله تعالى: { -        

                                                 
 164األنعام:  )1(

 4األنعام:  )2(

 93األنعام:  )3(

 131األنعام:  )4(

 25األنعام:  )5(

 52) األنعام: 6(

 80األنعام:  )7(
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الواو + ما + جملة فعلية + إالّ + جار ومجرور + الواو + الحال، وقد ورد هذا النّمط في  -
  .)ruBt$ ÉtJô6àçãrbt )Îwû /Î'rRÿà¦ÅkÍNö ruBt$ Ño±ôèãèárbt{)1موضع واحد من السورة هو: قوله تعالى: {

م معطوف + جار ومجرور + الحال، وقد ورد هذا النّمط في جملة فعلية + حال مفردة + اس -
 ¼ỳ%!äu /ÎmÏ¾ BãqõyÓ4 RçqëY# rudèâYì 9jÏ=Y¨$¨Ä ( Brgøèy=èqRtmçموضع واحد من السورة هو: قوله تعالى: {

%sçt#ÛÏä§} {)2(.  

(الواو) + جملة فعلية + جار ومجرور + الحال، وقد ورد هذا النّمط في موضع واحد من  -
  . )ruRtãxëâdèN ûÎí Ûèóøäu»ZÏgÎOó Étè÷Jygßqbt {)3رة هو: قوله تعالى: {السو

  
  :الحال شبه الجملة (الجار والمجرور)

  وقد وردت في موضع واحد من سورة األنعام على النمط اآلتي:      
þíÎoTجملة اسمية منسوخة + واو العطف + اسم معطوف + الحال، وذلك في قوله تعالى: { - Î) 

&rëu17y ru%sqöBt7y ûÎí Ê|=n»@9 Bï7Îüû&{)4(.  

وباستقراء األحوال التي جاءت وصفا؛ نجد أنّها دلّت على هيئة أصحابها، إذ جاءت        
اللة على إرسال المطر في وقت الحاجة إليه، واستمرار الحال (مدرارا) صيغة مبالغة؛ للد

ى هيئة تشتّت المشركين؛ مما ال يرجى ) دالّة عل، كما جاءت (شيعاً)5(نزوله، والمدرار السحاب
) مؤكّدة؛ ليعم الحشر ، جاءت (جميعاً)7(} $ruÉtqöPt Üstø³àéçdèOó dsHÏäèY، وفي قوله تعالى {)6(بعده نظام

                                                 
 123نعام: األ )1(

 91األنعام:  )2(

 110األنعام:  )3(

، أو الحالية إن كانت الرؤية ول الثاني للرؤية إن كانت قلبيةوقد أجازوا في إعراب شبه الجملة وجهين هما: المفع 74األنعام:  )4(
 153/ 3، إعراب القرآن الكريم وبيانهبصرية، ينظر: الدرويش، محيي الدين، 

 7/139، تفسير التّحرير والتّنويرر، محمد، ينظر: ابن عاشو )5(

 7/284، نفسهينظر:  )6(

 128األنعام:  )7(
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xã»ydur äÞº#، وفي قوله تعالى {)1(المشركين وساداتهم، وشياطينهم، وسائر ما يتعلّق بهم uéÅÀ y7 În/uë 

Bã¡óGt)ÉäJV${)2( مستقيماً؛) حاال من (صراط)، مؤكّدة لمعنى إضافة صاحبها إلى اهللا، جاءت (

) في آية أخرى ، وجاءت (مستقيماً)3(لتأكيد استقامة (الصراط) ونفي أي اعوجاج قد ينسب إليه
، وقد )rudy»ãx# ÀÅéuºÞä ëu/nÎ7y Bã¡óGt)ÉäJV${)4من اسم اإلشارة في قوله تعالى: {مؤكدة  حاالً

ن اإلشارة بنيت على أساس أنه مشاهد؛ فيكون بمنزلة أئها من اسم اإلشارة؛ إذ استحسنوا مجي
  .)5(المستحضر في الذّهن، وكأنّه محسوس

وهكذا في األحوال التي جاءت وصفا؛ إذ دّل كّل منها على هيئة صاحبها، ومنها قوله        
إذ حملت معنى العلية؛ ألن الرسل  ؛)ruBt$ RççöôÅ@ã #$9øJßçöôy=Îüût )Îwû Bã;u³eÅéÎïût ruBãZãÉëÍÉz̀ {)6تعالى: {

ô#så، وفي قوله تعالى: {)7(يرسلون للتبشير واإلنذار بعد وضوح ما جاؤوا به Î) ãN åk øE uä !%ỳ èptã$ ¡¡9 $# 

/tóøFtpZ{)8( هم؛ ألنجاءت الحال (بغتة) بمعنى فجأة، وناسب ذلك حال المشركين الفرحين بغي ،

  .)9(واع الهالك؛ ألن النّفس لم تتوطّن على لقائهالمفاجأة بالهالك أشد أن
أما الحال التي جاءت اسم استفهام؛ فقد أفادت معنى التّعجب من فساد عقول        

في  )1(، ومعنى التّقرير)11(} ru2üãø#y  &r{s%$ß Bt$! &r°õéu2òGçNöفي قوله تعالى: {  )10(المشركين

  .)3(، فقرر تنزيه اهللا تعالى عما نسبه إليه المشركون)rTí̄4ß Ét3äqbã 9smç ru!s$Ó {)2&قوله تعالى: {
                                                 

 8/66، تفسير التّحرير والتّنويرابن عاشور، محمد،  )1(

 126األنعام:  )2(

 .4/201، حاشية الشّهاب، و: الخفاجي، أحمد، 2/267، روح المعانيينظر: األلوسي، محمود،  )3(

 126األنعام:  )4(

 .8/62، تفسير التّحرير والتّنويرابن عاشور، محمد،  )5(

 48األنعام:  )6(

 .4/136، تفسير البحر المحيطأبو حيان، محمد، ينظر:  )7(

 31األنعام:  )8(

 4/134، تفسير البحر المحيطينظر: أبو حيان، محمد،  )9(

 175/ 4، نفسهينظر:  )10(

 81األنعام:  )11(
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مقترنة بـ (الواو) رابطا لها في سبعة مواضع، ووقع  )سميةاالجملة (ال األحوال جاءت       
الضمير رابطا في الموضع الثامن، إذ سبق الفعل النّاقص بـ(إالّ)، وقد دلّت الحال الجملة على 

، )5(}&rîxçöéu #$!« &r/ööÈÓ ëu/|$ rudèqu ëu>è .ä@eÈ «xÓóä& في قوله تعالى:{ )4(اإلنكار معان مختلفة منها: تعليل

فقد حصر الربوبية على اهللا تعالى؛ باعتبار تفاصيل صفاته، لذا جاء النّص الكريم بطريقة 
 االستدالل؛ ألنّه حكم عام يشمل حكم المقصود الخاص، ليستدّل المشركون على بطالن ربوبية

  .)6(أربابهم
، فعلها مضارع مثبت معرى من السبق في ثالثة )ستّة مواضع(وجاءت جملة فعلية في       

إذ جاءت "، )Étâôããqbt ëu/gßO /Î$$9øótâyr4oÍ ru#$9øèýÅÓcÄ ÉãçÌÉâßrbt ru_ôgymç{)7مواضع، منها قوله تعالى: {

العبادات، وجيء بالوجه للتعبير عن الحال جملة (يريدون وجهه) دالّة على إخالصهم نياتهم في 
، وجاءت جملة الحال منفية، ومسبوقا فعلها )8("حقيقة الشيء، فاهللا تعالى مالك األمر كلّه

 $ruBt$ ÉtJô6àçãrbt )Îwû /Î'rRÿà¦ÅkÍNö ruBtالمضارع بـ(الواو) في موضوع واحد هو قوله تعالى: {
Ño±ôèãèárbt{)9(نّهم يمكرون بأنفسهم؛ ويزعمون أنّهم إ، إذ ، فأفادت نفي الشّعور عن المشركين

ا ا مسبوقً، وجاء الفعل ماضي)10(يمكرون بغيرهم، وجيء بالقصر لتأكيد أن مكرهم محصور فيهم
، وقد )rBétp»f̄íqþToÎí ûÎí #$!« ru%sâô dyây1`Ç {)11&بـ (قد) و(الواو) في موضع واحد في قوله تعالى: {

بـ(الواو) و(قد) فأفادت الجملة نفي جدوى  ماضٍ) مسبوقاًالتي فعلها (جاء تركيب جملة الحال 

                                                                                                                                              
 2/228، ح المعانيروينظر: األلوسي، محمود،  )1(

 101األنعام:  )2(

 2/228، روح المعانيينظر: األلوسي، محمود،  )3(

 2/314، نفسهينظر:  )4(

 164األنعام:  )5(

 .8/206، تفسير التّحرير والتّنويرابن عاشور، محمد،  ، و:314/ 2 روح المعاني،ينظر: األلوسي، محمود،  )6(

 52) األنعام: 7(

 104 -103/ 4، حاشية الشّهاب، و: : الخفاجي، أحمد، 140/ 4، فسير البحر المحيطتأبو حيان، محمد،  )8(

 123األنعام:  )9(

 .2/264، روح المعاني، و: األلوسي، محمود، 4/218، تفسير البحر المحيطينظر: أبو حيان، محمد،  )10(

 80األنعام:  )11(
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þíÎoT، وجاءت الحال شبه جملة في موضع واحد من السورة في قوله تعالى: {)1(محاجة الكفّار Î) 

&rëu17y ru%sqöBt7y ûÎí Ê|=n»@9 Bï7Îüû&{)2(يالرؤية إا إلى مفعول واحد؛ أي ، إذ جاء الفعل (أرى) متعد ن

  .)3(الجملة الحالية جاءت تعليال لإلنكار والتّوبيخ الوارد في اآلية بحقّ آزر وقومهبصرية، وشبه 
       ا صاحب الحال فقد ظهر في مواضع وروده جميعأما، إذ ورد اسما أو ضما ظاهرا ير
في المواضع كلّها إالّ مع (كيف) التي من حقّها الصدارة في  وقد تقدم على الحال، متّصالً

  .)5(، ومع (أنّى) التي تتصدر جملة االستفهام كذلك)4(ةالجمل
uäوقد تعددت الحال وصاحبها واحد في موضع واحد من السورة هو قوله تعالى:{       !% ỳ ¾ ÏmÎ/ 

BãqõyÓ4 RçqëY# rudèâYì 9jÏ=Y¨$¨Ä ( Brgøèy=èqRtmç¼ %sçt#ÛÏä§}{)6(.  

  مييزالتّاً: رابع
، أو بهم مقدارٍ، أو مماثلةأو معدداً،  أو مفرد جملة إلبهامِ ن رافعبمعنى م نكرةٌهو: "     

بٍ بالنّص على جنسِمغايرةأو تعج ، بعد تمامٍ المراد 7(أو نون" أو تنوينٍ بإضافة(.  
فوظيفة التمييز إذن إزالة اإلبهام عن اللفظ أو العبارة التي يساق بعدها، فقد يقع إلزالة        

؛ فيسمى تمييز ذات، أو إزالة إبهام واقع بين طرفي جملة، فيسمى تمييز إبهام عن لفظ مفرد
  .)8(نسبة، وشرطه أن يكون نكرة

والتمييز منصوب غالبا، وقد يجر تمييز الذّات باإلضافة أو بمن، في حين يلزم تمييز النّسبة      
  . )9(النّصب دائما

                                                 
 4/174، تفسير البحر المحيطينظر: أبو حيان، محمد،  )1(

وقد أجازوا في إعراب شبه الجملة وجهين هما: المفعول الثاني للرؤية إن كانت قلبية، أو الحالية إن كانت الرؤية  74ألنعام: ا )2(
 153/ 3، إعراب القرآن الكريم وبيانهبصرية، ينظر: الدرويش، محيي الدين، 

 3/185روح المعاني، ينظر: األلوسي، محمود،  )3(

 595/ 1، شرح التّصريح على التّوضيحد، ينظر: األزهري، خال )4(

 582/ 1، نفسهينظر:  )5(

 91األنعام:  )6(

 2/262 ،همع الهوامعالسيوطي، عبد الرحمن،  )7(

 2/36، شرح المفصل للزمخشريينظر: ابن يعيش،  )8(

 .3/32، المقتضبينظر: المبرد،  )9(
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ة فائها عناصرها، في حين أجاز بعض النّحايلزم التمييز رتبته في الجملة، فيأتي بعد استي     
م تمييز النّسبة على المميز، فيأتي فاصال بين الفعل وفاعله، أو بين الفعل ومفعوله، وهناك تقد

  . )1(خالف حول جواز تقدم التمييز على الفعل نفسه
بة في وقد ورد تمييز الذّات في سورة األنعام في موضع واحد، في حين ورد تمييز النّس     

  خمسة مواضع، واتّخذ األنماط اآلتية.
  : وقد اتّخذ النّمط اآلتي:تمييز الذات

öN(كم) + فعل ماض + فاعل + جار ومجرور + التمييز (مجرورا)، وذلك في قوله تعالى: {  x. 

&rd÷=n3õZu$ BÏ` %s7ö=ÎgÎO BiÏ` %sçöb5 {)2(.         

  ى النّحو اآلتي:ة أنماط، فجاء عل: وقد اتّخذ ثالثتمييز النّسبة
  .   )rìë «xÓóä> &r.ø9téç ykp»âyoZ ({)3& مبتدأ + مضاف إليه + خبر + التّمييز، وذلك في قوله تعالى:{ -

فعل + فاعل + مضاف إليه + مفعول به + مضاف إليه + التمييز، وذلك في قوله تعالى:   -
}ruôÅìy ëu1nÎí 2à@ ̈«xÓóä> ãÏ=ùJ¸${)4(.  

وذلك في قوله تعالى: فعول به + مضاف إليه + فعل مضارع + التّمييز، (همزة استفهام) + م -
} &rîxçöéu #$!« &r/ööÈÓ ëu/|$ {)5(.  

وذلك في (همزة استفهام) + الفاء + مفعول به + مضاف إليه + فعل مضارع + التّمييز،  -
  .)rùsótçöéu #$!« &r/öGtöÈÓ my3sJV${)6&قوله تعالى: {

                                                 
 3/35، نفسهينظر:  )1(

ار (كم) استفهامية، أو خبرية، ولكنّها معلّقة عن العمل، ومفيدة  للتكثير، وهي دالّة على عدد غير محدد، أجاز النّحاة اعتب 6األنعام: )2(
 4/535، الدر المصون، و: السمين الحلبي، أحمد، 4/89 روح المعاني،و(من قرن) تمييزها، ينظر: األلوسي، محمود، 

 19األنعام: )3(

 80األنعام:  )4(

 164األنعام:  )5(

، عبد الرحمن بن محمد، ي. جاز في نصب (حكماً) وجهان: أحدهما على الحال، والثّاني على التّميز. ابن األنبار114األنعام:  )6(
 1/336 البيان في غريب إعراب القرآن،
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ا في موضع واحد، إذ أزال اإلبهام عن مييز؛ نجد أنّه جاء مجروروفي مواطن ورود التّ      
، إذ جاءت (من قرن) تمييزا لـ   )xNö &rd÷=n3õZu$ BÏ̀ %s7ö=ÎgÎO BiÏ` %sçöb5 {)1.مفرد، في قوله تعالى: { 

به للفعل (أهلك)، وأفادت (من) التبعيض، ودلّت (قرن) على الجمع؛ ذلك أن  (كم) الواقعة مفعوالً
    .) 2(كم أمة أهلكنا"المضاف إليه مكانه، والتّقدير " لة اشتملت على حذف المضاف، وإقامةالجم

      ا في المواضع األخرى التّي أزال فيها اإلبهام عن جملة، والتزم كما أنّه ورد منصوب
م على عامله، ففي قوله تعالى: {التّرتيب فيها جميعا، فلم يتقدruôÅìy ëu1nÎí 2à@¨ «xÓóä> ãÏ=ùJ$̧{)3( ؛

ي كّل شيء"نصب (علمل عن فاعل؛ إذ األصل " وسع علم رب4(ا) على التمييز المحو(.  
 
 
 
 
 

  االستثناءاً: خامس
هو: "صرف اللفظ عن عمومه بإخراج المستثنى من أن يتناوله األول"، واألصل في حكمه       

(إالّ)،  ثالثة أقسام؛ الحروفواته على . وجعلوا أد)5(أن يكون منصوبا، ألنّه من المفاعيل
(خال  كون وعدا، وخال وحاشا)، وقد يكون(ليس، وال ي واألسماء (غير، وسوى)، واألفعال

"أو "حاشا زيد "6(وحاشا) فعلين، أو حرفين؛ نحو " جاء القوم خال زيد(.  
القوم إالّ قام " صب؛ نحوواالستثناء ثالثة أنواع: التّام الموجب، وحكم المستثنى فيه النّ      

ثنى ، والتّام غير الموجب، وحكم المستثنى فيه إما النّصب على االستثناء، أو إتباع المست"زيدا
، واالستثناء "ما قام أحد إالّ زيدا"أو  "ما قام أحد إالّ زيد" للمستثنى منه في حركة إعرابه؛ نحو

                                                 
، وهي دالّة على عدد غير محدد، أجاز النّحاة اعتبار (كم) استفهامية، أو خبرية، ولكنّها معلّقة عن العمل، ومفيدة  للتكثير 6األنعام: )1(

 .4/535، الدر المصون، و: السمين الحلبي، أحمد، 89/ 4 روح المعاني،و(من قرن) تمييزها، ينظر: األلوسي، محمود، 

 .88/ 4روح المعاني، ، و: األلوسي، محمود، 4/80، تفسير البحر المحيطينظر: أبو حيان، محمد،  )2(

 80األنعام:  )3(

  .21/ 5، الدر المصون، و: والسمين الحلبي، أحمد، 174/ 4، تفسير البحر المحيطبو حيان، محمد، ينظر: أ )4(
 
 76 -75/ 1، شرح المفصل للزمخشري) ابن يعيش، 5(

 57 -54 اللمع،ينظر: ابن جنّي،  )6(
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 عرابي في الجملة؛ نحوب موقعه اإلالمفرغ، وهو ما حذف فيه المستثنى، وحكمه اإلعرابي حس
"1("ما رأيت إالّ زيدا"، و"ما قام إالّ زيد(.  

  من سورة األنعام، وجاء على األنماط اآلتية: )أربعة مواضع(وقد ورد االستثناء في   
فعل + فاعل + جار ومجرور + مفعول به + أداة استثناء (إالّ) + المستثنّى + فعل + فاعل  -

$لنّمط في موضع واحد من السورة هو قوله تعالى: {+ مضاف إليه، وقد ورد هذا ا oY øB §çym 

æt=nãøgÎNö ©äsßqBtgßJy$! )Îwû Bt$ myJy=nMô ßàgßqëâdèJy$!{)2(.  

مبتدأ + خبر + مضاف إليه + حال + جار ومجرور + أداة استثناء (إالّ) + المستثنّى + فعل  -
âë$̈Y9{قوله تعالى:  واحد من السورة هو + فاعل، وقد ورد هذا النّمط في موضع $# öN ä31uq ÷WtB 

zy»#Î$Ïïût ùÏägy$! )Îwû Bt$ ©x$!äu #$!ª 3{)3(.  

(الواو) + (قد) + فعل + جار ومجرور + مفعول به + فعل + جار ومجرور + أداة استثناء  -
(إالّ) + المستثنّى + فعل + جار ومجرور، وقد ورد هذا النّمط في موضع واحد من السورة هو 

  .)ru%sâô ùsÁ¢@ü 9s3äN B$̈ myç§Pt æt=nãø3äNö )Îwû Bt$ #$ÊôÜäçÌëö?èOó )Î9sãømÏ{)4لى: {قوله تعا

(ما) + فعل ناقص + (الم) + فعل + أداة استثناء (إالّ) + المستثنّى، وقد ورد هذا النّمط في  -
öqموضع واحد من السورة هو قوله تعالى: { s9ur $ oY ¯R r& !$ uZø9 ¨ì tR ãN Ík öés9Î) sp x6Í´̄»n= yJø9 $# ÞOßg yJ̄= x. ur 4ítAöqpR ùQ $# 

rumy³|é÷Rt$ ãt=néökÍNö .ä@¨ «xÓóä& %è6çxW B¨$ .x%Rçq#( 9Ïããs÷BÏZãqþ#( )ÎwH &rb Ño±t$!äu #$!ª {)5(.  

                                                 
 57 -  54، نفسهينظر:  )1(

 146األنعام:  )2(

الدرويش، ألزمنة، أو في مكان وعذاب مخصوصين إالّ أن يشاء اهللا نقلهم منها، ينظر: أي خالدين في النّار في كّل ا 128األنعام:  )3(
 .223 - 222/ 3، اب القرآن الكريم وبيانهمحيي الدين، إعر

 119األنعام:  )4(

مشيئة اهللا، أو في  وقد أجازوا اعتبار االستثناء متّصال على تقدير : ما كانوا ليؤمنوا في سائر األحوال إالّ في حال 111األنعام:  )5(
سائر األزمان  إالّ  في زمان مشيئته، أو منقطعا، وذلك أن مشيئة اهللا ليست من جنس إرادتهم، فيكون المصدر المؤول في محل رفع 

، نهإعراب القرآن الكريم وبيا، و: الدرويش، محيي الدين، 114/ 5، الدر المصونمبتدأ محذوف الخبر، ينظر: السمين الحلبي، أحمد، 
3 /200 



 105

     وقد تكاملت عناصر االستثناء في المواضع األربعة، ولم يسبق بنفي، فجاء تاما، ا موجب
  .وجاء المستثنى في محل نصب

؛ جاء )myç§BøYo$ æt=nãøgÎNö ©äsßqBtgßJy$! )Îwû Bt$ myJy=nMô ßàgßqëâdèJy$! {)1قوله تعالى: {ففي      

؛ فيكون االسم الموصول مستثنى، على تقدير أنّه "لم يحرم الشّحم المحمول )2(االستثناء متّصال
حم الذي حملته على الظّهر"، أو أن يكون االسم الموصول نعتا لمحذوف؛ فيكون التّقدير " إالّ الشّ

  .)3(ظهورها"
  

؛ عدوا االستثناء متّصال؛ إذ )9Y¨$ëâ BtW÷qu13äNö zy»#Î$Ïïût ùÏägy$! )Îwû Bt$ ©x$!äu #$!ª 3{)4$#وفي قوله تعالى: {

، والتّقدير" إالّ من شاء ممن آمن في الدنيا، بعد أن آمن من هؤالء )5(جاءت (ما) بمعنى (من)
  .)6(الكفرة"

  
أن مكمالت اإلسناد في سورة األنعام وردت على النّحو قول في هذا الفصل ومستصفى ال     

  اآلتي: 
  هما: وقد ورد في سورة األنعام على صورتينطلق: مفعول المال -1

واضع)، ومضافاً إلى في (ثالثة م النّائب عن المفعول المطلق، وجاء مذكور العامل  -
  .: (كلَّ، وجهد، وحقَّ)المصدر، وقد ناب عنه

عول المطلق، وجاء محذوف العامل، في (ثالثة مواضع)، وقد دّل على الخبر في المف  -
 موضعين، وعلى الطّلب في موضع واحد.

  .المفعول فيه: وقد ورد بقسميه: ظرف الزمان، وظرف المكان -2
                                                 

 146األنعام:  )1(

ومنهم من عد االستثناء منقطعا؛ ذلك أن المستثنى وهو الشّحم الكائن على ظهر الدابة  ليس من جنس المستثنى منه  وهو الشّحم،  )2(
 .4/290، روح المعانيينظر: األلوسي، محمود، 

 .5/203 الدر المصون،ينظر: ينظر: السمين الحلبي، أحمد،  )3(

الدرويش، أي خالدين في النّار في كّل األزمنة، أو في مكان وعذاب مخصوصين إالّ أن يشاء اهللا نقلهم منها، ينظر:  128األنعام:  )4(
 .223 -222/ 3، إعراب القرآن الكريم وبيانهمحيي الدين، 

 .345- 344/ 2، المحرر الوجيزينظر: ابن عطية، األندلسي،  )5(

 2/345، نفسه )6(



 106

ومن ظروف الزمان التي وردت في السورة: (يوم، ولما، وإذ، وأول مضاف إليه ظرف 
   فقد ورد منه (عند، وفوق، ووراء). ، وأما المكان؛زمان)

  :)ثالثة صور(في سورة األنعام على  تورد الحال: وقد -3
  المفردة: وقد شملت (الوصف، والمصدر، واسم االستفهام، والحال الجامدة).  -
أو (الواو والضمير) معا، (الواو)، (جملة اسمية)، والرابط فيها قد جاءت الجملة: و  -

 فيها (الواو وقد). وجملة فعلية، والرابط

 الجملة.شبه   -

تقدم صاحب الحال عليها في المواضع التي وردت فيها، عدا (كيف) التي من حقّها   
  الصدارة في الجملة.
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التّمييز: وقد ورد على نمطين هما: تمييز الذّات، إذ ورد مجروراً بحرف جر، وأزال  -4

  أزال اإلبهام عن جملة.إذ ورد منصوباً، و بة؛وتمييز النّس اإلبهام عن مفرد،
أو في محّل نصب في (أربعة مواضع)، وجاء على أربعة  ،االستثناء: وقد ورد منصوبا -5

  أنماط. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الفصل الرابع
  

  واإلنشائية في سورة األنعام الجملة الشّرطية
   الجملة الشرطية                             

  
  .الشّرطية (إن)أوالً:                                         

 .الشّرطية  ن)(م ثانياً:                                        

 .الشّرطية (إذا) الثاً:ث                                        

  .الشّرطية (لو)رابعاً:                                         

   الجملة اإلنشائية
  

  الجملة االنفعالية                            

  أوالً: جملة النداء    

  ثانياً: جملة الذم   
  الطّلبية الجملة                            

   .األمرأوالً: جملة      

   .الستفهامثانياً: جملة ا          

   .ثالثاً: جملة النهي      

  

  



 109

  الجملة الشّرطية في سورة األنعام
  

      بب، والثّاني مل منزلة السل منزا على جزأين؛ األوا مبنيالشّرط أسلوبا لغوي يعدل منزلة نز
ني إذا تحقّق األول؛ أي أن وجود الثّاني معلّق على وجود األول، لذا؛ فال المسبب، ويتحقّق الثا

يمكن أن تستقّل إحدى جملتي الشّرط عن األخرى، وتسمى األولى شرطا، والثانية جوابا أو 
  .)1(جزاء

والجملة الشّرطية باعتبار وجود األداة وعدمه قسمان، هما: الشرط بأداة حرفية أو اسمية،        
  .)2(والشّرط بدون أداة

وقد اعتنى النّحاة بهذا النّوع عنايتهم بالجمل األخرى، إذ وقفوا على األدوات وقسموها إلى        
حروف وأسماء، فجعلوا (إن وإذما) من الحروف، وكالّ من: (من، وما، ومتى، ومهما، وأي، 

  .)3( وأين، وأنّى، وأيان، وحيثما) من األسماء
سورة األنعام، وجاءت على  من موضعاً )وعشرين واحد( ملة الشّرطية فيالج وردت       
الشّرط على  جاء إذعدة، بناء على األداة المتصدرة الجملة الشّرطية، والفعل الذي يتبعها،  صور

  اآلتية:الصور التّركيبية 
  

  : الشّرطية (إن): أوالً
صورتين  األنعام، وقد جاءت علىمن سورة  )ين اثنينموضع(وردت هذه األداة في   

  تركيبيتين، هما:
إن + جملة فعلية (فعلها ماض) + الفاء + جملة طلبية (فعلها أمر)، وقد ورد هذا النمط في موضع 

  .)ùs*Îb  2üã¤/çq8x ùs)à@ ë§/ö6àNö åèr ëuq÷Hup7 ruºôÅèyp7  {)4واحد من السورة في قوله تعالى: {

اض) + جواب الشرط محذوف، وقد ورد هذا النّمط التّركيبي في إن + جملة فعلية (فعلها م
 ÷ùs'rìë #$9øÿxçÌÉ)sü÷ûÈ &rmy,ë /Î$${FBø`Ç ( )Îb .äZêäLموضع واحد من السورة، في قوله تعالى: {

                                                 
 286-284، في النّحو العربي: نقد وتوجيه ينظر: المخزومي، مهدي، )1(

 404، التركيب اللغوي في األمثال العربية القديمةالمالّح، ياسر،  )2(

 2/150، األصول في النّحوينظر: ابن السراج،  )3(

 147م: األنعا )4(
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?sè÷=nJßqcö{)1( هذين كنتم من ذوي العلم واالستبصار فأخبروني أي إن) وتقدير الجواب ،

  .)3(، وقد دّل االستفهام عليه، وحمل معنى االستحثاث على الجواب)2( الفريقين أحقّ باألمن)
فعلها  ن، وجاء جوابها جملة فعلية،نالحظ مما سبق أن (إن) دخلت على فعل ماض في اآليتي      

  دّل عليه سياق اآلية الكريمة.في الثانية؛   )محذوف(ية األولى، وفي اآل )بالفاء (مقترنأمر 
ماض ومضارع مع جملة اسمية مقترنة  ؛مختلفين ) الشّرطية على فعلينتدخل (إنو      
نحو: "أنتَ ظالم إن  ،، وقد أجازوا حذف جواب الشّرط عندما يدّل دليل على حذفه)4(بالفاء
"األصل في (إن) أالّ يكون الشّرط فيها  مع ما يحمل معنى الشّك، إذ إن (إن) تجيءو ،)5(فعلت"

  . )6(مقطوعا بوقوعه"
وفي المثالين اللذين وردا شاهدا على تصدر (إن) الجملة الشرطية في سورة األنعام، نجد        

جاء فعل األمر صريحا (فقل)، وفي الثانية  ؛الداللة الزمنية في كّل منهما للمستقبل، ففي األولى
  جاء الجواب محذوفا تقديره (أخبروني).

 
  :الشّرطية (من) :ثانياً
  األنماط التركيبية اآلتية: عام، وجاءت علىمن سورة األن )خمسة مواضع(وردت (من) في       

من + جملة فعلية (فعلها مضارع مجزوم) + جملة فعلية (فعلها مضارع مجزوم)، وقد ورد هذا  -
قوله تعالى: و )Btt̀ Ño±t*Î #$!ª ÉãÒô=Î#ù&ã {)7النّمط في موضعين اثنين من السورة، هما: قوله تعالى: {

}ùsJy` ÉãçÌäÏ #$!ª &rb ÉtgôâÏÉtmç¼ Ño³ôéuy÷ ¹|âôëunç¼ 9Ï~Môó=n»OÉ ({)8(.  

  من + جملة فعلية ( فعلها ماض) + الفاء + جملة اسمية مثبتة، وقد ورد هذا النّمط في موضع  -
  .)Bt` ỳ%!äu /Î$$:øtp¡|ZupÏ ùs#s&ã¼ ãt³ôéç &rBøWs$9Ïgy${)9واحد من السورة، في قوله تعالى: {

                                                 
 81األنعام:  )1(

 4/175 تفسير البحر المحيط،أبو حيان، محمد بن يوسف،  )2(

 7/331، التّحرير والتّنويرابن عاشور، محمد، ينظر:  )3(

 2/319، شرح ابن عقيل ابن عقيل، عبد اهللا، )4(

 2/319، نفسه )5(

 79، يان والبديعاإليضاح في علوم البالغة والمعاني والبالخطيب القزويني، محمد،  )6(

جاءت (من) في موضع رفع مبتدأ، خبره الجملة الفعلية، وجاز اعتبارها  مفعوال به لفعل محذوف، تقديره: من يشأ اهللا   39األنعام:  )7(
  1/494، التبيان في إعراب القرآنإضالله أو عذابه، ينظر: العكبري، عبد اهللا بن الحسين، 

 125األنعام:  )8(

 160األنعام:  )9(
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من + جملة فعلية ( فعلها ماض) + الفاء + جملة اسمية منفية، وقد ورد هذا النّمط في موضع  -
  .)ùsJy`ô äu#Btz̀ ru&r¹ô=nxy ùsxü zyqö$ì ãt=néökÍNö ruwü dèNö ÜstøìtRçqbt {)1واحد، في قوله تعالى: {

، وقد ورد هذا النّمط في موضع من + جملة فعلية (فعلها ماض) + الفاء + جملة اسمية مؤكّدة -
  .)ùsJy`Ç #$ÊôÜäç§ îxçöéu /t$ø8 ruwü ãt$ä7 ùs*Îb¨ ëu/Åö îxÿàqëÖ ë§mÏãOÒ{)2واحد من السورة، في قوله تعالى:{

      وباستقراء مواضع (مة ذات نرت الجملة الفعليالخمسة التي وردت فيها؛ نجد أنّها تصد (
، وتبعها الفعل الماضي في ثالثة مواضع، وجاءت دالّة الفعل المضارع المجزوم في موضعين

على العقالء في المواضع الخمسة، وقد ورد خبرها جملة فعلية، فعلها مضارع مجزوم في 
رتبتها،  وقد حافظت علىموضعين، وجملة اسمية مقترنة بالفاء في حالة اإلثبات والنّفي والتّأكيد، 

  دالّة على المستقبل في المواضع جميعا.وجاءت )3(جملة جوابها بالفاء تنواقتر
  

 : الشّرطية (إذا) :ثالثاً

  وردت (إذا) في ثالثة مواضع من سورة األنعام، متّخذة الصور التّركيبية اآلتية:    
إذا + جملة فعلية (فعلها ماض) + جملة فعلية (فعلها مضارع)، وقد ورد هذا النّمط في موضع  -

 !#myLÓ̈# )Îås# ỳ%!äâr8x Üägp»âÏ9äqRt7y Ét)àqAã #$!©%Ïïût .xÿxçãrÿ#( )Îb÷ dy»ãxله تعالى: {واحد من السورة، في قو
HwÎ) çéç ÏÜ»yôr& tû,Î!̈r F{$#  {)4(.  

إذا + جملة فعلية (فعلها ماض) + الفاء + جملة طلبية (فعل أمر)، وقد ورد هذا النمط في  -
  موضعين اثنين من السورة هما:

  .)ru)Îås# ỳ%!äu8x #$!©%Ïïúö Éãs÷BÏZãqbt /Î«t$Ét»GÏZu$ ùs)à@ö ôy=n»Ní æt=nãø3äNö{)5قوله تعالى: { 

  
  

                                                 
 48األنعام:  )1(

 145األنعام :  )2(

 1/380، الكتابينظر: سيبويه،  )3(

 25األنعام:  )4(

 54األنعام:  )5(
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 ru)Îås# ëu&rÉ÷M| #$!©%Ïïût ÜsÉèqÊàqbt ûÎíþ äu#Ét»FÏZu$ ùs'rãôèÍÚó ãt]÷kåNö myL®Ó4 ÜsÉèqÊàq#( ûÎí{وقوله تعالى: 
B]ÉÏâtn ¾ÍnÎéöç xî{)1(.  

صدرت فيها (إذا) الجملة الشرطية؛ نجد أنّها دخلت على وباستقراء المواضع الثّالث التي ت     
جملة فعلية، فعلها ماض، وهذا ما وافق آراء النحاة من أن الماضي يلحقها كثيرا، والمضارع دون 

  .)2(ذلك
وقد اتّصل جوابها بالفاء في الموضعين، إذ جاء جملة طلبية، وهذا ما أشار إليه ابن هشام،      

، "واألصل في (إذا) أن يكون الشّرط فيها مقطوعا )3(تدخل عليه من أفعالوهي ال تجزم ما 
  ، وقد طابق وقوعها في الموضعين تلك اآلراء.)4(بوقوعه"

  
  : الشّرطية (لو): رابعاً
  األنماط اآلتية: وجاءت علىا من السورة، موضع )أحد عشر(وردت هذه األداة في       
+ فاء العطف + جملة فعلية (فعلها ماض) + الالم + جملة لو + جملة فعلية (فعلها ماض)  -

  فعلية (فعلها ماض)، وقد ورد هذا النّمط في موضع واحد من سورة األنعام، في:
 ÷ru9sqö Rtì9̈øZu$ ãt=nãø7y .ÏFt»7Y$ ûÎí %ÏçöÛs$¨< ùs=nJy¡Ýqnç /Î'rÉ÷âÏâkÍNö 9s)s$At #$!©%Ïïût .xÿxçãrÿ#( )Îb{قوله تعالى: -

!#xã»yd ûwÎ) Öç ósÅô ×ûüÎ7 ïB {)5(.  

لو + جملة فعلية (فعلها ماض) + الالم + جملة فعلية (فعلها ماض مبني للمجهول)، وقد ورد هذا  
 ru9sqö( &rRìt9øZu$ Bt=n3Z% 9©)àÓÅÓz #${FDöêâ OèO¢ wü{من سورة األنعام، في قوله تعالى:النّمط في موضع واحد 

ÉãZàsçãrbt {)6( .  

 ة (فعلها ماض)، وقد ورد هذا النّمط في لو + جملة فعلية (فعلها ماض) + الالم + جملة فعلي
  موضعين اثنين سورة األنعام، هما:

                                                 
 68األنعام:  )1(

 72 -71/ 2، مغني اللبيبينظر: ابن هشام، األنصاري،  )2(

 1/434، الكتابينظر: سيبويه،  )3(

 .79، معاني والبيان والبديعاإليضاح في علوم البالغة والالخطيب القزويني، محمد،  )4(

 7األنعام:  )5(

 8األتعام:  )6(
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  .)ru9sqö _yèy=ùZu»mç Bt=n6Z$ 9©fyèy=ùYo»mç ëu_ãxW{)1{قوله تعالى:  -

  .)ru9sqö ©x$!äu #$!ª 9sfyJyèygßNö ãt?ní #$9øgßâyì3{)2{وقوله تعالى:  -

ية (فعلها ماض) + جملة فعلية منفية (فعلها ماض)، وقد تكرر هذا النّمط في ثالثة لو + جملة فعل 
  مواضع من السورة، هي:

  .)ru9sqö ©x$!äu #$!ª Bt$! &r°õéu.äq#( 3 ruBt$ _yèy=ùYo»7y æt=näøgÎNö myÿÏäàZ${)3قوله تعالى: { -

  .)ru9sqö ©x$!äu ëu/ï7y Bt$ ùsèy=èqnç ( ùsãxëödèNö ruBt$ ÉtÿøItéçrcö{)4وقوله تعالى: { -

  .)ru9sqö ©x$!äu #$!ª Bt$ ùsèy=èqnç ( ùsãxëödèNö ruBt$ ÉtÿøItéçrcö{)5وقوله تعالى: { -

  في     مسبوقة بنفي، وقد ورد هذا النّمطلو + جملة اسمية مؤكّدة + جملة اسمية منسوخة و 
 ru9sqö &rRȲo$ Rtì9̈øZu$! )Î9séökÍNã #$9øJy=n»¯´Í6xps *موضع واحد من سورة األنعام، في: قوله تعالى: {        

ru.x=¯JygßOÞ #$QùRpqöAtí4 rumy³|é÷Rt$ ãt=néökÍNö .ä@¨ «xÓóä& %è6çxW B¨$ .x%Rçq#( 9Ïããs÷BÏZãqþ#( )ÎwH &rb Ño±t$!äu #$!ª ru9s»3Å`£ 
öNèd uésYò2r& tbqè= yg øgsÜ {)6(  

ثالثة  ط محذوف، وقد ورد هذا النّمط فيرلو + جملة فعلية ( فعلها مضارع ) + جواب الشّ 
 مواضع من السورة، هي:

 ru9sqö ?sçtì# )Îåø rã%Ïÿàq#( ãt?ní #$9Z¨$ëÍ ùs)s$9äq#( Ét»=nãøKoZu$ Rççtäñ ruwü Rç3sãjÉ>z /Î«t$Ét»MÏ: {قوله تعالى -
$oYÎn/ uë tbqä3tRur z̀ ÏB tûüÏZÏB ÷sçRùQ$#{)7(.  

                                                 
 9األنعام:  )1(

 35األنعام:  )2(

 107األنعام:  )3(

 112األنعام:  )4(

اقتضت حكمة اهللا تعالى التّصريح بلفظ الجاللة ( اهللا ) في هذه اآلية للرد  على المشركين بعنوان األلوهية التي  137األنعام:  )5(
م الشّرك به، في حين ورد بلفظ ( ربك) في اآلية السابقة، والضمير يعود على الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم، وذلك  إشارة تقتضتي عد

 4/252، روح المعانيمنه تعالى إلى أنّه مربيه في كنف حمايته، ينظر: األلوسي، محمود، 

 111األنعام:  )6(

 27األنعام:  )7(
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 ru9sqö ?sçtì# )Îåø rã%Ïÿàq#( ãt?ní4 ëu5hÍkÍNö 4 %s$At &r9säø§} dy»ãx# /Î$$9øsy,dÈ 4 %s$9äq#( /t?ní4وقوله تعالى: { -
$uZÎn/ uë ur 4 tA$s% (#qè%r äãsù z>#xãyèø9$# $yJÎ/ öNçFZä. tbr ãç àÿõ3s? {)1(.  

 )#ru9sqöô ?sçtì# )ÎåÏ #$9à©»=ÎJßqcö ûÎí îxJyçtºNÏ #$QùRpqöNÏ ru#$9øJy=n»¯´Í3spè /t$ôÅÜäqþوقوله تعالى: { -
óO ÎgÉÏâ÷Ér& (#þqã_Ìç ÷z r& ãNà6|¡àÿRr& {)2(. 

، فهي )3(و(لو) حرف، وتفيد امتناع الشّرط المتناع الجواب، وتقيد الشرط بالزمن الماضي      
، وأكثر ما تدخل على الفعل الماضي، ويقّل دخولها )4(تستعمل فيما ال يتوقّع حدوثه، ويمتنع تحقّفه

، وهي تتصدر الجملة، وال )6(جواب بالالم، وقد يحذف جوابها، وقد يقترن ال)5(على المضارع
  .)8(، وتفيد امتناع الشيء المتناع غيره)7(يتقدمها أي من الفعلين

وباستقراء المواضع التي وردت فيها (لو)؛ نجد أنّها دخلت على الفعل الماضي في سبعة       
عدوا  وقد ،دة في موضع واحدمواضع، وعلى المضارع في ثالثة، وعلى جملة اسمية مؤكّ

  .)9(لنا) فاعال لفعل محذوفنزلمصدر المؤول من (أنّنا ا
، اقترن بالالم في األربعة المثبتة منها، ولم يقترن بها )ثمانية مواضع(وقد ظهر جوابها في       

  .في المواضع األربعة التي جاء جوابها منفيا بـ (ما)
 ¨@ru9sqö &rRȲo$ Rtì9̈øZu$! )Î9séökÍNã #$9øJy=n»¯´Í6xps ru.x=J̄ygßOÞ #$QùRpqöAtí4 rumy³|é÷Rt$ ãt=néökÍNö .ä *ففي قوله تعالى: {      

«xÓóä& %è6çxW B¨$ .x%Rçq#( 9Ïããs÷BÏZãqþ#( )ÎwH &rb Ño±t$!äu #$!ª ru9s»3Å`£ &r2òYséudèNö Üsgøgy=èqbt {)10(  ما) جاء الجواب

) ألن فيه نفي نفي من (لم يؤمنواأن النّفي بـ (ما) أبلغ في الكانوا ليؤمنوا) منفيا بـ (ما)، وذلك 
  .)11(للتأهل والصالحية لإليمان

                                                 
 30األنعام:  )1(

 93 األنعام: )2(

 367/ 3، مغني اللبيبينظر: ابن هشام، األنصاري،  )3(

   291، في النّحو العربي: نقد وتوجيهينظر: المخزومي، مهدي،  )4(

 387/ 2، شرح ابن عقيل ينظر: ابن عقيل، عبد اهللا، )5(

 389/ 2، نفسهينظر:  )6(

 2/312، الكتابينظر: سيبويه،  )7(

 370/ 3، بمغني اللبيابن هشام، األنصاري،  )8(

 199/ 3، إعراب القرآن وبيانهينظر: الدرويش، محيي الدين،  )9(

 111األنعام:  )10(

 209 - 208/ 4 تفسير البحر المحيط،ينظر: أبو حيان، محمد بن يوسف،  )11(
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 Îåø( #ru9sqö ?sçtì{نها، ففي قوله تعالى: م )ثالثة مواضع(كما ورد جواب الشّرط محذوفا في       
(#qàÿ Ï% ãr ín? tã Íë$ ¨Z9$# (#qä9$s) sù $uZoK øã n=»tÉ ñä tç çR üwur z>Éjãs3çR ÏM»tÉ$t«Î/ $oYÎn/ uë tbqä3tRur z̀ ÏB tûüÏZÏB ÷sçRùQ$#{)1( 

أو من له أهلية ذلك لبيان سوء حال المشركين، فجاء  - صلى اهللا عليه وسلّم - فالخطاب للرسول
؛ إذ اإلضمار أشد )2(الجواب محذوفا لتذهب نفس السامع كّل مذهب فيكون أدخل في التّهويل

  .)4(ه الحذفكان للوعيد ذلك الوقّع الذي حقّق ما، ولو صرح بالجواب؛ ل)3(للوعيد
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 27األنعام:  )1(

 4/121، روح المعانيينظر: األلوسي، محمود،  )2(

 3/183، رهانالبينظر: الزركلي، محمد بن عبد اهللا،  )3(

 .3/183، نفسهينظر:  )4(
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  في سورة األنعام الجملة اإلنشائية
  :تمهيد
لبية، فاإلنشاء الطّلبي ما "يستدعي مطلوبا غير طّاللبية وغير طّال تشمل الجملة اإلنشائية الجملة     

ألمر، والتّمني ولفظه (ليت)، واالستفهام ، نحو ا)1(حاصل وقت الطّلب؛ المتناع تحصيل الحاصل"
وألفاظه: (الهمزة، وهل، وما، وأي، ومن، وكم، وكيف، وأين، وأنّى، ومتى، وأيان)، والنّهي، 

، أما غير الطّلبي؛ فهو "ما ال يستدعي مطلوبا، )2(ولفظه: (ال الجازمة) في قولنا: ال تفعل، والنّداء
  .)3( الذّم...."وله أساليب، منها: التّعجب والمدح و

، إذ قد يدرس فرع منها ضمن : الطّلبية وغير الطّلبيةوهناك خالف حول فروع الجملتين      
س الدكتور ياسر المالّح قد دريدرسه آخرون ضمن غير الطّلبية، فالجملة الطلبية عند بعضهم، و

ية، في حين أدرج كالّ من: : األمر، والنّهي، واالستفهام، والدعاء، ضمن الجملة الطّلبكالّ من
ا إلى أن دواعي هذا "، مشيروالمدح والذّم، ضمن باب أسماه "الجملة االنفعالية ، والتّعجب،)4(النّداء

التّقسيم تعود إلى أن هذه الجمل غير إسنادية، وهي ليست خبر5(اا وال شرطًا وال طلب(.  
ستبحث في (جملة الذّم) الجملة االنفعالية التي  :األول مبحثين:في الجملة اإلنشائية  أتناولوس    

الواردة في آيات سورة األنعام، والثّاني: الطّلبية التي ستبحث في كّل من (األمر، واالستفهام، 
  ).والدعاء والنّهي

  
  :الجملة االنفعالية

بيتين صورتين تركي وجاءت على من سورة األنعام، اثنين جملة الذّم في موضعين وردت       
  :هما

  أال + ساء + اسم موصول + جملة فعلية.  -     
   )rwü ôy$!äu Bt$ ÉtìÌëârbt {)6&قال تعالى: { 

                                                 
 135، اإليضاح في علوم البالغةالقزويني، محمد ،  )1(

 وما بعدها 108، نفسهينظر:  )2(

 13، ، األساليب اإلنشائية في النّحو العربيينظر: هارون، عبد السالم )3(

كي كالً من (االستفهام واألمر والنّهي والنّداء) ضمن مبحث الجملة (النّداء) عند البالغيين ضمن اإلنشاء الطّلبي، إذ عد السكّا أدرِج) 4(
 415 ،مفتاح العلوم .الطّلبية

 360، و306، اللغوي في األمثال العربيةالتركيب ينظر:  )5(

 31األنعام:  )6(
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وقد جاء النّص الكريم ردا على المكذّبين بلقاء اهللا تعالى، فالجملة تشي بذم ما يأثمون به،       
.                                                                                                                            )1(هير بهموقد افتتحت  بـ (أال) تنبيها، وإشارة لسوء ما ارتكبوا، والتش

وأما الفعل (ساء)؛ فحكمه كحكم (بئس) من حيث الداللة والحكم، إذ جيء به للذّم وهو الزم،  
  .)2(ا يزرون وزرهموأتبع بـ ( ما ) فاعال له، وتقدير الكالم : بئس شيًئ

  ساء + اسم موصول + جملة فعلية. -
كانت "حال العرب التي وصفاً ل وقد جاء النّص الكريم )ôy$!äu Bt$ Étsó6àJßqcö{)3قال تعالى: {

وكانت تجعل من غالّتها وزرعها وثمارها ومن أنعامها جزءاً تسميه هللا وجزءاً تسميه ألصنامها، 
عادتها أن التّحفّي واالهتبال بنصيب األصنام أكثر منها بنصيب اهللا إذ كانوا يعتقدون أن األصنام 

رع فهبيح فحملت من الذي هللا إلى الذي بها فقر وليس ذلك باهللا، فكانوا إذا جمعوا الزت الر
  .)4(لشركائهم أقروه، وإذا حملت من الذي لشركائهم إلى اهللا ردوه،.."

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .  112/ 4، حر المحيطتفسير الب، و: أبو حيان، محمد بن يوسف، 284/ 2،المحرر الوجيزينظر: ابن عطية، األندلسي،  )1(

 112، نفسه ينظر: )2(

جاز في (ما) أكثر من وجه إعرابي، فإما أن تكون (تمييزاً) فتعد نكرة موصوفة، ويكون المعنى: ساء شيئاً يحكمونه،  136األنعام:  )3(
محذوف في الحالتين. الدرويش،  وإما أن تكون (فاعالً) فتعد معرفة ناقصة، ويكون المعنى: ساء الذي يحكمونه، والمخصوص بالذّم

 . 3/237، إعراب القرآن الكريم وبيانهمحيي الدين، 

 2/348، المحرر الوجيزابن عطية، األندلسي، ) 4(
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 الجملة الطّلبية 
  

، إذ عد فيه  األمر سياقا )1(ا خاصا باألمر والنّهي أسماه "باب األمر والنّهي"باب سيبويه أفرد        
، كما أشار إلى خروج )2(ون إالّ بفعل، ذاكرا صيغه، ومشيرا إلى تراكيبه المختلفةفعليا، وال يك

عاءالد ة التي لم يضع لها تسميات في قوله" واعلم أناألمر عن داللته إلى بعض المعاني البالغي 
ما قيَلوالنّهي وإنّ األمرِ بمنزلة دعاء ألنّه استعظم أن قاَلي زيداًأو نهي، وذلك قول أمر ك: اللهم 
ذنْ فاغفروزيداًبه ، 3(ه"شأنَ فأصلح(.  
وتراكيبه، وطبيعته، في أبواب  ،صيغه أسلوب األمر:النحويون المتأخرون  وقد بحث      

قة، إذ بحثوا صيغة أمر المخاطَب ضمن المعرب والمبني، وتناولوا صيغة أمر غير المخاطب متفر
  .)4((ليفعْل) ضمن عوامل الجزم

والوجوب، داللته، وجعلوها في االستعالء، انبرى البالغيون لدراسة األمر، وبخاصة و      
  . )5(والزمن، والمقدار

، وقد وردت الجملة الطلبية في سورة األنعام على األنواع اآلتية: األمر، واالستفهام، والنّهي
  .والنّداء

   
  أوالً: جملة األمر في سورة األنعام

، واألمر هو " طلب الفعل على )موضعاً أربعين(مر في سورة األنعام في وردت جملة األ      
أو هو " صيغة تستدعي الفعل، أو قول ينبئ عن استدعاء الفعل من جهة الغير  )6(جهة االستعالء"

، وله عدة صيغ: فعل األمر، والمصدر النّائب عن الفعل، والمضارع )7(على جهة االستعالء"
، وقد يخرج األمر عن معناه إلى معان أخر منها: اإلرشاد، )8(اسم فعل األمرالمقترن بالم األمر، و

  .)9(واالعتبار، والتخيير، واإلباحة، والتّعجب، والتخيير، والتّمني، والتّهديد، والتّسوية، وغيرها

                                                 
 137/ 1، الكتابسيبويه،  )1(

 144 - 137، نفسهينظر:  )2(

 142/ 1،نفسه )3(

 83، أساليب الطلب عند النحويين والبالغيينينظر: األوسي، قيس،  )4(

 84 ،نفسهينظر:  )5(

 149، البالغة فنونها وأفنانهاعباس، فضل حسن،  )6(

 83أساليب الطلب عند النحويين والبالغيين، األوسي، قيس،  )7(

  150، البالغة فنونها وأفنانهاينظر: عباس، فضل حسن،  )8(

 152 - 150، نفسهينظر:  )9(
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وقد جاءت جملة األمر في سورة األنعام على صيغة واحدة هي فعل األمر، وجاء الفعل       
  لى النّحو اآلتي: متعديا ع

      ي في أربعين موضعا، وجاء الفاعل فيها ظاهرا وردت جملة األمر مع الفعل المتعد
  ومستترا، على النّحو اآلتي: 

من السورة على  )خمسة مواضع(: ورد الفاعل الظّاهر معرفة ضميرا متّصال في الفاعل الظّاهر
  صورتين تركيبيتين، هما:

  وقد ورد هذا النّمط التّركيبي في أربعة مواضع هي: ،ضمير + شبه جملةالفعل المتعدي + ال 
  .)2à=èq#( BÏJ£$ ëuóy%x3äNã #$!ª ruwü ?sF7Îèãq#( zäÜäquºNÏ #$9±¤ãøÜs»`Ç {)1قوله تعالى: { –    

  .)RàÝçãrÿ#( )Î<ní4 OrJyçÌnÍ¾ÿ )Îås#! &rOøJyçt ruÉtZ÷èÏmÏ¾ÿ {)2$#وقوله تعالى: { -    

  .)2à=èq#( BÏ` OrJyçÌnÍ¾ÿ )Îås#! &rOøJyçt ({)3تعالى: { وقوله -    

  .)ùs3ä=èq#( BÏJ£$ åè.Ïçt #$úôLã #$!« ãt=nãømÏ )Îb .äYêäL /Î«t$Ét»GÏmÏ¾ Bãs÷BÏZÏüût{)4{وقوله تعالى:  -    

وقد خرج األمر في كّل من اآليات الثالث عن معناه إلى معاني أخرى أفادها معنى كّل       
، وفي )6(، وفي الثاني أفاد معنى االعتبار)5(الموضع األول أفاد األمر معنى االمتنانمنها، ففي 

  .)7(الثالث أفاد معنى اإلباحة
فعول به ( ضمير متّصل)، وقد ورد هذا النّمط في موضع واحد مالفعل المتعدي + الضمير + ال
íÎTqä«Îm7من السورة، هو: قوله تعالى: { tR AO ù= ÏèÎ/ b Î) óO çGZà2 tûüÏ%Ïâ»|¹ {)8( ،معترضة  وجاءت الجملة

  .)9(لمشركين وتوبيخهمالتقريع ل بين متعاطفين على سبيل
ا من سورة موضع )خمسة وثالثين(الفاعل المستتر في جملة األمر في  : وردالفاعل المستتر

  األنعام، وجاء على ثالثة أنماط تركيبية:
                                                 

 142األنعام:  )1(

  99األنعام :  )2(

 141م: األنعا )3(

 118األنعام:  )4(

 153البالغة فنونها وأفنانها، ينظر: عباس، فضل حسن،  )5(

 150ينظر: نفسه:  )6(

  4/213، تفسير البحر المحيطينظر: أبو حيان، محمد بن يوسف،  )7(
 143األنعام:  )8(

 242/ 4،تفسير البحر المحيطينظر: أبو حيان، محمد بن يوسف،  )9(



 120

  الفعل (متعد) + المفعول به ( جملة مقول القول).
  ا من السورة منها:موضع )واحد وثالثين(وقد ورد هذا النّمط في 

  .)è@ 9jÏJy` B¨$ ûÎí #$9¡¡Jy»quºNÏ ru#${FëöÚÇ {)1%{قوله تعالى:  -  

  .)è@ö )Îb¨ ¹|xüAÎí ruSè¡Ý5Åí ruCxtøãu$ìy ruBtJy$AÎÜ !¬ ëu>bÉ #$9øèy»>sHÏüût{)2%قولھ تعالى: { -  

معناه الحقيقي (األمر)؛  الشتماله على تبليغ واضح في اآليات وقد دّل الفعل فيها على        
 è@ö Ét»)sqöQÉ%جميعا، وإن اشتملت بعض اآليات على أمر وقع ضمن مقول القول، كقوله تعالى: {

#$ãôJy=èq#( ãt?ní4 Bt3s%RtGÏ6àNö {)3( ) كما خرج إلى )4() إلى التّهديد والوعيداعملوافقد خرج األمر في .

، وخرج األمر الواقع ضمن مقول )6(}è@È #$RGtàÏçãrÿ#( )ÎR¯$ BãYFtàÏçãrbt%أيضا في قوله تعالى: { )5(التهديد

 è@ö dy=èN§ ©ähuây#!äu.äNã #$!©%Ïïût Ño±ôgyâßrcö &rb¨ #$!© myç§Pt%في قوله تعالى: {)7(القول إلى التّعجيز
#xã»yd{)8(  .  

  الفعل (متعد) + المفعول به (موصول).
 `7̈Îìô Bt$! &érrÇÓz )Î9sãø7y BÏ?$#ذا النّمط في موضع واحد من السورة، في قوله تعالى: {ورد ه       

öÅÎi/ ¢ë ( Iw tm»s9Î) ûwÎ) uqèd ( óÚ Ìç ôãr& ur Ç` tã tûüÏ.Îéô³ ßJ ø9$#{)9( ّباع، أي اإلعراض عن حيث أفاد األمر االت

  . )10(رسول صلّى اهللا عليه وسلّملما أوحى اهللا به إلى نبيه، وفي هذا تأنيس لل باعاًالمشركين اتّ
  الفعل (الزم) + جملة خبرية.

  :من سورة األنعام، هي ورد هذا النّمط في ثالثة مواضع    
                                                 

 12األنعام:  )1(

 162األنعام :  )2(

 135األنعام:  )3(

 4/229،تفسير البحر المحيطينظر: أبو حيان، محمد بن يوسف،  ينظر: )4(

 309/ 4، روح المعانيينظر: األلوسي، محمود،  )5(

 158األنعام:  )6(

 249/ 4،تفسير البحر المحيطينظر: أبو حيان، محمد بن يوسف،  )7(

 150األنعام:  )8(

 106: األنعام  )9(

  425 - 424/ 7، ، تفسير التّحرير والتنويرينظر: ابن عاشور، محمد )10(
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  .)RàÝçö .xãø#y .xãx/çq#( ãt?ní# &rRÿà¦ÅkÍNö{)1$#قوله تعالى: { -

  .)RàÝçö 2üãø#y RçÇ|éhÎ$ß #$yFÉt»MÏ OèO¢ dèNö ÉtÁóâÏùèqbt{)2$#قوله تعالى: { -

  .)RàÝçö .xãø#y RçÇ|éhÎ$ß #$yFÉt»MÏ 9sèy=¯gßNö Étÿø)sgßqcö{)3$#: {قوله تعالى -

وقد وقع األمر بفعل يتضمن معنى "فكّر وتدبر"، وغايته اإللزام، وليس المراد من (انظر)     
  مجرد معنى النّظر.

  في سورة األنعامثانياً: جملة االستفهام 
وا هذا ما اصطلح عليه النّحاة، فعد، و)4(أي سأله أن يفهمهاالستفهام لغة من استفهمه؛        

، وقد عد الجرجاني االستفهام استخبارا، إذ هو الطلب من المخاطب أن )5(االستفهام طلب الفهم
، وقد سوى ابن يعيش بين االستفهام واالستخبار واالستعالم؛ ذلك أن السين في كّل منها )6(يخبرك

فرق بعضهم بين االستخبار واالستفهام؛ ذلك أن االستخبار يسبق  ، في حين)7(تفيد الطلب
، يقول )8(االستفهام، فبعد أن تستخبر عن الشيء وتجاب؛ فإن سألت عنه ثانية؛ فأنت مستفهِم

منفي عنه ذلك،  -عز وجّل –، واهللا المبرد: "إن المستخبر غير عالم، إنّما يتوقع الجواب فيعلم به
  . )9("الحروف في القرآن مخرج التّوبيخ والتّقريروإنّما تخرج هذه 

ولالستفهام صدر الكالم من قبل أنّه حرف دخل على جملة تامة خبرية، فنقلها من الخبر إلى       
  .)10(االستخبار، فوجب أن يكون متقّدما عليها؛ ليفيد ذلك المعنى فيها

نّّه غير حقيقي؛ فإذا كان االستفهام في ولالستفهام في القرآن الكريم خصوصيته من حيث إ      
كالم البشر لغاية العلم بالشيء، ذلك أنّه يصدر عن مستفهِم غايته طلب االستفهام فيكون حقيقيا، 
في حين أنّه يصدر في القرآن الكريم عن عالّم الغيوب سبحانه، الذي يعلم ويستغني عن طلب 

  .)11(ج إلى معان أخر كالتوبيخ والتّقريراإلفهام، فإن االستفهام في كالمه عز وجل يخر
                                                 

 24األنعام:  )1(

 46األنعام:  )2(

 65األنعام:  )3(

 ).فهم(، مادة لسان العربينظر: ابن منظور،  )4(

 .1/13، مغني اللبيبينظر: ابن هشام، األنصاري،  )5(

 165، دالئل اإلعجازينظر:  )6(

 150/ 8، المفصلشرح ينظر:  )7(

 .152 -151، الصاحبي  فقه اللغة العربيةينظر: الرازي، أحمد،  )8(

 .292/ 3، المقتضب )9(
 5/104، شرح المفّصلابن یعیش،  10
 292/  3، ، المقتضبينظر: المبرد )11(
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وأدوات االستفهام الخاصة به هي: "الهمزة، وهل، وما، ومن، وأي، وكيف، وأين، وأنّى،         
  .)2(و كم")1(ومتى، وأيان

وقد قسم ابن جنّي أدوات االستفهام وجعلها في ثالثة أقسام: الحروف: " الهمزة، وأم، وهل"        
  . )3(من، وما، وأي، وكم" والظروف: "متى، وأين، وكيف، وأي حين، وأيان، وأنّى"واألسماء: "

  :)4(ن البالغيين قسموها من حيث داللتها إلى ثالثة أقسامإفي حين    
  ما يختص منها بطلب التّصديق، وهو: هل. -
 ما يختص منها بطلب التّصور والتّصديق، وهو: الهمزة. -

  ور وهو: سائر أسماء االستفهام.  ما يختص منها بطلب التّص -
ورد االستفهام في سورة األنعام على صورتين تركيبيتين؛ بناء على األداة التي تصدرت        

  جملة االستفهام:
  الحروف: وقد وردت جملة االستفهام في سورة األنعام مصدرة بـ(الهمزة) و (هل).  -      
  هام في السورة مصدرة بـ (كيف، من، أنّى).األسماء: وقد وردت جملة االستف -      

  
  :االستفهام بالحروف
، وهي تدخل على االسم والفعل ألنها األداة )5(: عد النّحاة الهمزة أم الباباالستفهام بالهمزة

، ويجوز حذفها من )7(، ولها حقّ الصدارة)6(الوحيدة األصلية في االستفهام، وال تستعمل في غيره
، وهي ترد لطلب التصديق و التّصور، غير )8(تخفيفا، وال يقدر عند الحذف سواها جملة االستفهام

، بيد أنّها تخرج لمعان أخر كاإلنكار، )9(أن أدوات االستفهام األخرى تختص بطلب التصور فقط
 . )10(والتّوبيخ، والتّعجب

  وقد وردت في موضع واحد من سورة األنعام، متخذة الشكل اآلتي:  
  ) مؤخّر.فاء + جملة فعلية (فعلها مضارعهمزة + ال_ ال

                                                 
 153، التلخيص في علوم البالغةالقزوبني، محمد،  )1(

 149، اللمع في العربيةابن جنّي،  )2(

 149 نفسه، )3(

 وما بعدها 153، التلخيص في علوم البالغةالقزوبني، محمد،  ) ينظر:4(

 151/ 1، الكتابينظر: سيبويه،  )5(

 289/ 3، المقتضب، و: المبرد: 99/ 1ينظر: نفسه،  )6(

 15/ 1، مغني اللبيبينظر: ابن هشام،  )7(

  14/ 1، نفسهينظر:  )8(

 15/ 1، نفسهينظر:  )9(

 342، الجنى الداني في حروف المعانيرادي، الحسن بن قاسم، ينظر: الم )10(
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 rùsótçöéu  #$!« &r/öGtöÈÓ my3sJV$ rudèqu #$!©%Ïìü&ولهذا الشّكل موضع واحد من السورة، هو: قوله تعالى: { 
&rRìtAt )Î9säø6àNã #$9ø3ÅGt»=| BãÿxÁ¢xW{)1(.  

-الذين طلبوا من الرسول  وقد جاءت اآلية الكريمة في معرض الرد على مشركي قريش،       
ا من أحبار اليهود، أو أساقفة النّصارى، ليخبرهم  مأن يجعل بينه وبينهم حكَ -صلّى اهللا عليه وسلم

بما ورد في كتابهم من أمر الرسول، وأولى المفعول همزة االستفهام دون الفعل؛ وذلك أن اإلنكار 
وفي تقديم أولى بالتّقديم وأهم،  االبتغاء، فكان ا ال في مطلقمكَح -تعالى –في ابتغاء غير اهللا 

  .  )2(بكونه حكَما المفعول إيماء إلى وجوب تخصيصه تعالى باالبتغاء والرضى
وبمالحظة الموضع الواردة فيه الهمزة؛ نجد أنّها دخلت على جملة فعلية، فعلها مضارع،        

ر، وهذا ما يتّفق وآراء النّحاة حول رتبتها أي أنّها تصدرت الكالم، وخرج معناها إلى اإلنكا
والمعاني التي تخرج إليها.                                                                                                    

  :االستفهام بـ (هل)
تعد (هل) حرف استفهام لطلب التّصديق، وتدخل على األسماء واألفعال، وتخصص المضارع    

قسمان: بسيطة، ويطلب بها وجود الشّيء، كقولنا: هل الحركة موجودة؟،  بعدها باالستقبال، وهي
، وقد يخرج االستفهام بها )3(ومركّبة، ويطلب بها وجود شيء لشيء، كقولنا: هل الحركة دائمة؟

@ö ، كقوله تعالى: {)5(، وتكون بمعنى (قد) في إفادة التّحقيق والتّوكيد)4(إلى النّفي yd 4ítAr& ín? tã 

Ç`»|¡SM} $# ×ûüÏm z̀ ÏiB Ìç ÷d ¤$!$# öNs9 ` ä3tÉ $ \«øã x© #·ëqä.õã̈B {)6( ،وترد لمعان أخرى، كالتّقرير واإلثبات ،

 .)7(وبمعنى (ما) و (أال)، والتّمنّي، وغيرها

  وقد وردت في موضع واحد من السورة، واتخذت الشكل األتي:
  هل + جملة فعلية (فعلها مضارع).  

                                                 
 114األنعام:  )1(

 253/ 4، روح المعانياأللوسي، محمود،  )2(

 159  - 157، التلخيص في علوم البالغة ينظر: القزويني، محمد، )3(

 342، الجنى الداني في حروف المعانيينظر: المرادي، الحسن بن قاسم،  )4(

 363، أساليب الطلب عند النّحويين والبالغيين، و: األوسي، قيس ، 433/ 4، البرهان في علوم القرآنكشي، محمد، ينظر: الزر )5(

 1اإلنسان:  )6(

 434 - 433/ 4، البرهان في علوم القرآنينظر: الزركشي، محمد،  )7(
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 dy@ö  ÉtZàÝçãrbt )ÎwH &rb ?s'ù?ÏãugßOÞ #$9øJy=n»¯´Í3spè &rr÷ Ét'ùAÎíu ëu/ï7y &rr÷ Ét'ùAÎÜö /tè÷Ùâوذلك في قوله تعالى: {
äu#Ét»MÏ ëu/nÎ7y 3{)1(.  

وقد جاءت اآلية الكريمة مبينة أنه ال يتأتّى من المشركين اإليمان بإنزال ما ذكر من        
، مما يعني )3(واآلية في سياق تهديد الكافرين، )2(البينات والهدى، لذا فـ (هل) لالستفهام اإلنكاري

  ا لالستقبال.تخصيصها الفعل بعده
  

  االستفهام باألسماء:
  االستفهام بـ (من):

، ومنهم من عدها للسؤال )5(، أو عن الجنس من ذوي العلم)4(وتأتي (من) للسؤال عن العاقل       
فإن (بشر) أو(جنّي) ال تفي الن؟ عن العارض المشخّص لذي العلم؛ ألنه عندما يسأل: من ف

، كقوله )7(، وتخرج (من) عن معنى االستفهام إلى النّفي)6(السؤال، إذ إن الجواب هو: زيد مثال
` {تعالى: yJ sù ì Ïâök uâ ô` tB ¨@ |Êr& ª!$# ( $tB ur M çlm; ` ÏiB tûï ÎéÅÇ»̄R {)8(  فظاهر اآلية استفهام، والمعنى نفي

    .)9(الهداية لمن أضّل اهللا
  كل اآلتي:الشّ وجاءت علىوقد وردت (من) في موضعين من سورة األنعام،         

  من + اسم تفضيل + جار ومجرور. 
  .)ruBt`ô &rßø=nOÞ BÏJ£`Ç #$ùøItéuì3 ãt?ní #$!« .xãÉ/¹$ &rr÷ .xã¤>z /Î«t$Ét»GÏmÏ¾ÿ{)10قال تعالى: { -  

     .)ruBt`ô &rßø=nNã BÏJ£`Ç #$ùøItéuì3 ãt?ní #$!« .xãÉ/¹${)11وقال تعالى: {  -  

                                                 
 158األنعام:  )1(

ل) لالستفهام اإلنكاري، إذ جاء بعدها استثناء، الذي ترد له الهمزة على ، وعدوا ( ه304/ 4، روح المعانيينظر: األلوسي، محمود،  )2(
 .8/184، ، تفسير التّحرير والتّنويرالتّحقيق. ينظر: ابن عاشور، محمد

 366/ 2، المحرر الوجيزينظر: ابن عطية، األندلسي،  )3(

 52/ 2 المقتضب،ينظر: المبرد:  )4(

 422، لوممفتاح العينظر: السكاكي، يوسف،  )5(

 111،اإليضاح في علوم البالغةينظر: القزويني، محمد،  )6(

 389، أساليب الطلب عند النّحويين والبالغيينينظر: األوسي، قيس ،  )7(

 29الروم:  )8(

 389، أساليب الطلب عند النّحويين والبالغيينينظر: األوسي، قيس ،  )9(

 21األنعام:  )10(

 93األنعام:  )11(
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وباستقراء اآليتين الكريمتين؛ نجد أن (من) وردت فيهما للسؤال عن العاقل، وقد خرج        
االستفهام  فيهما إلى معنى النّفي، إذ دّل سياق اسم التفضيل على نفي وجود من هو أظلم ممن 

  .)1(يفتري الكذب على اهللا
  االستفهام بـ (أنّى):

أي كيف  )ùs'ù?èq#( myçöOr3äNö &rTí̄4 ©Ï¥÷êäL÷ {)2 تستعمل (أنّى) تارة بمعنى (كيف)، قال تعالى:{       

، وتأتي (أنّى) لالستفهام )4(} #rTí̄4 9s7Å dy»ãx&{قال تعالى: )3( شئتم، وتارة تستعمل بمعنى (من أين)

سم ولم تفتقر إلى غيره؛ أما كما تأتي للشرط، فتكون استفهامية إن اكتفت بما بعدها من فعل أو ا
  إن لم تكتف بالفعل أو االسم بعدها؛ تكون شرطية، وشاهدهم على مجيئها شرطية قوله تعالى: 

}ùs'ù?èq#( myçöOr3äNö &rTí̄4 ©Ï¥÷êäL÷ {)5( أنّى) :الجملة مرتبطة بأخرى، وجوابها محذوف تقديره ؛ ذلك ألن

معان أخر كـ (أين) في قولنا: أنّى يقم زيد يقم عمرو، ، أي: كيف شئتم، وهي تأتي ل)6(شئتم فأتوه)
     ؛)8(، وتأتي بمعنى (من أين))rTí̄4 ÉãsóëÇ¾ dy»ãÉnÍ #$!ª /tè÷ây Btqö?Ïgy$ ({)7&وبمعنى كيف؛ كقوله تعالى: {

  .)rTí̄4 Ét3äqbã <Íí ru!s$Ó ru9sOó ÉtJô¡|¡ó_ÍÓ 0o³|é× {)9&نحو قوله تعالى: {

  واحد من سورة األنعام متّخذة الشكل اآلتي: قد وردت (أنّى) في موضع 
  أنّى + جملة اسمية منسوخة.

  .)11( وجاءت بمعنى (من أين) )rTí̄4ß Ét3äqbã 9smç¼ ru!s$Ó ru9sOó ?s3ä` !©&ã¼ ¹|»sÅ6tp× ({)10&قال تعالى: {

  

                                                 
، وأشار غيره إلى أنّه يفيد التوقيف 114/ 4، روح المعانيسي االستفهام لالستعظام االدعائي،  ينظر: األلوسي، محمود، عد األلو )1(

 322و: 2/277، المحرر الوجيزوالتّقرير، ينظر: ابن عطية، األندلسي، 

 223البقرة:  )2(

 112، إليضاح في علوم البالغةا، و: القزويني، محمد، 424، مفتاح العلومينظر: السكاكي، يوسف،  )3(

 37آل عمران:  )4(

 223البقرة: )5(

 172 -2/171، تفسير البحر المحيطأبو حيان، محمد بن يوسف،  ينظر: )6(

 259البقرة: )7(

 4/249، البرهان في علوم القرآنينظر: الزركشي، محمد،  )8(

 47آل عمران:  )9(

 101األنعام: )10(

 4/249، البرهان في علوم القرآن ينظر: الزركشي، محمد، )11(
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  االستفهام بـ (كيف) : 
، )2(نى (على أي حال؟)، فهي بمع)1(تأتي (كيف) لالستفهام عن حال الشيء ال عن ذاته      

وهي: تأتي ليسأل بها عن الحال على اختالف أحواله، فيقال: كيف أنت؟ أي: هل أنت صحيح؟ أو 
، ومن المعاني األخرى التي تخرج إليها (كيف): التّعجب، والنفي واإلنكار )3(شارب؟ أو آكل؟

  .)4(رهاوالتوبيخ، والتحذير، والتنبيه واالعتبار، والتّعظيم والتّهويل، وغي
وتخرج (كيف) عن االستفهام إلى الحال، كما في قولنا: ألكرمنّك كيف أنت..، أي: على أي حال 

  .)6(، وهي عند البالغيين على نفس المعنى)5(كنت
  وقد وردت (كيف) في موضع واحد من سورة األنعام، وجاءت على الشّكل اآلتي:

  كيف + جملة فعلية ( فعلها مضارع).
 ru2üãø#y &r{s%$ß Bt$! &r°õéu2òGçNö ruwü BrÉs$ùèqcö &rR3̄äNö &r°õéu.øGçO /Î$$!« Bt$ 9sNö Éã\tîiÍAöقال تعالى: {

¾ÏmÎ/ öNà6øã n= tæ $ YZ»sÜ ù= ßô {)7(.  

لقومه، وهي حجته القاطعة لهم؛  -عليه السالم –جاءت اآلية الكريمة من قول إبراهيم        
وهي حجارة وخشب إذا أنا نبذتها ولم أعظّمها، وال  بمعنى: كيف أخاف األصنام التي ال خطب لها

  .)8(وقد أشركتم به في الربوبية أشياء لم ينزل بها عليكم حجة –عز وجّل  –تخافون أنتم اهللا 
تعجب من فساد  –عليه السالم  –ومعنى االستفهام في اآلية: النّفي واإلنكار، فكأن إبراهيم        

فوه خشبوال تنفع، وهم ال يخافون عقبى شركهم باهللا، وهو عقولهم حيث خو ا وحجارة ال تضر
  .)9(الذي بيده النّفع والضر واألمر كلّه

 
 
 
 
  

                                                 
 4/330، البرهان في علوم القرآنينظر: الزركشي، محمد،  نظر: ي )1(

 2/128، ، الكتابسيبويه )2(

 4/330، البرهان في علوم القرآن، و: الزركشي، محمد، 140/ 2، األصول في النّحوينظر: ابن السراج، محمد،  )3(

 333 - 330/ 4، ن في علوم القرآنالبرهاينظر: الزركشي، محمد،  )4(

 130، الصاحبي في فقه اللغةنظر: ابن فارس، الرازي،  )5(

 150، مفتاح العلومينظر: السكاكي، يوسف،  )6(

 81األنعام: )7(
 2/315، المحّرر الوجیزابن عطّیة، األندلسي،  )8(
 175/ 4، تفسير البحر المحيطأبو حيان، محمد بن يوسف،  )9(
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  ثالثاً: جملة النّهي 
، وهو في اصطالح النّحاة نفي األمر، فقولنا: "ال )1(النّهي لغة: طلب الكفّ عن الفعل       

  .)3(اد به اإليجاب، والنّهي يراد به النفي، فاألمر ير)2(تضرب"، نفي لقولنا: "اضرب"
ويخرج النّهي عن معناه األصلي إلى معان أخر كااللتماس، وذلك إذا تساوى الناهي        

والمنهي في الرتبة، ودعاء إذا استعملت صيغة (ال تفعل) على سبيل التّضرع، ويخرج النّهي أيضا 
، واإلباحة، )5(والمنع، والتأديب، والتهييج واإللهاب، كما يفيد معنى الدعاء، )4(إلى معنى التّهديد

  .)6(واليأس، والتسوية، والتّمنّي، وغيرها
، وقد )7(وللنهي عند النحويين أداة واحدة هي (ال)، وهي تدخل على الفعل المضارع فتجزمه      

  . )8(وافقهم البالغيون في ذلك
üwur $t/tçله تعالى: {وقد يقترن المضارع بالفاء في جواب النهي؛ كقو       ø) s? ÍnÉã»yd notçyf¤±9$# 

$tRqä3tFsù z̀ ÏB tûüÏHÍ>»©à9$#{)9(  ا، أوا نصباء أن يكون الفعل المضارع (فتكونا) جوابوقد أجاز الفر

  .)10(معطوفًا على أول الكالم، فكان جزما
تركيبية ، واتخذت صورة )خمسة مواضع(وقد وردت جملة النّهي في سورة األنعام في      

  واحدة:
مواضع من السورة، وجاء على  )خمسة((ال الناهية) + الفعل المضارع، وقد تكرر هذا الشّكل في 

  ثالث صور تركيبية:
 مع الفعل المتعدي، وقد تكررت هذه الصورة في ثالثة مواضع، هي: - 

  .)ruwü  ?sÜôçãäÏ #$!©%Ïïût Étâôããqbt ëu/gßO /Î$$9øótâyr4oÍ ru#$9øèýÅÓcÄ ÉãçÌÉâßrbt ru_ôgymç¼{)11قوله تعالى: { - 
                                                 

 ، مادة " نهي ".لسان العربابن منظور،  ) ينظر:1(

 136/ 1،الكتابينظر: سيبويه،  )2(

  163/ 2، األصول في النّحوينظر: ابن السراج،  )3(

 248  - 247/ 1، مغني اللبيبينظر: ابن هشام،  )4(

ه تركه وعلى ترك الفعل لمن ال يقصد بالتهييج واإللهاب: " مقوالن على كّل كالم دال على الحثّ على الفعل لمن ال يتصور من )5(
 93/ 3، الطّراز يتصور منه فعله" العلوي، يحيى،

 وما بعدها. 484، أساليب الطّلب عند النحويين والبالغيينينظر: األوسي، قيس إسماعيل،  )6(

 9 - 8/ 3، الكتابينظر: سيبويه،  )7(

 152، مفتاح العلومينظر: السكّاكي، يوسف،  )8(

 35البقرة:  )9(

  26/ 1، معاني القرآن )10(

 52األنعام:  )11(
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  .)ruwü  ?s'ù2à=èq#( BÏJ£$ 9sOó Éããõ.xçÌ #$ôóOÞ #$!« ãt=nãømÏ ru)ÎRm̄ç¼ 9sÿÏ¡ó,× {)1وقوله تعالى: { - 

  .)ruwü  @n¡Ý7ôq#( #$!©%Ïïúö Étâôããqbt BÏ` äßrbÈ #$!« ùsäu¡Ý7ôq#( #$!© ãtâôrJ# /ÎótçöéÎ æÏ=ùO5{)2وقوله تعالى: { - 

أن النّهي قد جاء في الموضع األول لغرض التربية  نجد ؛ةالمواضع الثالثوباستقراء        
، وفي الثاني جاء النّهي صريحا للتخصيص، فالتحريم لما لم يذكر اسم اهللا )3(والتّهذيب واالمتحان

 المشركين؛نين بمنعهم من سب آلهة ، وفي الثالث جاء النهي صريحا، والخطاب للمؤم)4(عليه عمدا
  .)5(وذلك أن الطاعة إن أدت إلى مفسدة؛ خرجت عن أن تكون طاعة، فيجب النهي عنها

متبوعة بالفعل المضارع  جاءت (ال) نجد ؛هي مع الفعل المتعديالنّوباستقراء تراكيب        
المجزوم، كما ورد الفعل المضارع متّصال بالفاء، فجوزوا اعتباره مجزوما بحكم العطف، أو 

  .)6(منصوبا على جواب النّهي
  مع الفعل الناقص، وقد وردت هذه الصورة في موضعين من سورة األنعام، هما:  -  
  .)ùsxü ?s3äqðsû¨ BÏÆö #$9øJßJôItéÎïût {)7{قوله تعالى:  -  

  .)ùsxü4 ?s3äqðsû¨ BÏz̀ #$9øfy»gÎ=Îüût {)8{قوله تعالى:  -  

صلى - ض التهييج واإللهاب، والخطاب وإن كان للرسولوقد جاء النّهي في الموضعين لغر      
، ووقعت الفاء موقع ترتيب )9(؛ فإنه ألمته، أو للسامع بأن ما شاء اهللا إيقاعه وقع-اهللا عليه وسلّم

 .  )10(النّهي
 
 
 
 
  

                                                 
 121األنعام:  )1(

 .108األنعام:  )2(

 .157/ 3روح المعاني، األلوسي، محمود،  ينظر: )3(

 214/ 4تفسير البحر المحيط، ينظر: أبو حيان، محمد بن يوسف،  )4(

 202/ 4، نفسه ينظر: )5(

 236/ 4روح المعاني، ينظر: األلوسي، محمود،  )6(

 114األنعام:  )7(

 35األنعام:  )8(

 121/ 4تفسير البحر المحيط، ، و: أبو حيان، محمد بن يوسف، 93/ 3، الطّراز ينظر: العلوي، يحيى، )9(

 255/ 4روح المعاني، ينظر: األلوسي، محمود،  )10(
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  اً: جملة النّداء رابع
  

  نمط واحد هو:األنعام، وذلك على  من سورة )موضعين اثنين(ترددت جملة النّداء في         
 :وذلك في اف إلى اسم معرف) + جملة طلبية،أداة النّداء + المنادى (مض 

 Ét»Jyè÷³|éu #$:øgÅ`dÇ ru#$}MR§Ä &r9sOó Ét'ù?Ï3äNö ëâôß@× BiÏZ3äNö Ét)àÁêqbt æt=nãø6àNö äu#Ét»LÉÓقوله تعالى: { -
ö/ ä3tRrâë ÉãYãÉur uä !$s)Ï9 öNä3ÏB öqtÉ #xã»yd 4{)1(. 

    )ruÉtqöPt Üstø³àéçdèOó dsHÏäèY$ Ét»Jyè÷³|éu #$:øgÅ`dÇ %sâÏ #$ôóGt3õYsé÷?èO BiÏz̀ #$}MR§Ä{)2لى: {وقوله تعا -

وقد تضمن النّداء في الموضعين معنى التّوبيخ؛ ففي األول جاء موجها للجن والمراد        
س، مما يدّل على تعاونهم الشّياطين الذين يغوون الناس؛ لذا فقد جاء (المعشر) سابقا الجن ال اإلن

، و منهم من عد التّوبيخ في اآلية الكريمة موجها لكال )3(وتظاهرهم، وهو ما يومئ للمعشر
المعشرين: اإلنس والجن لتفريطهم بحقّ أنفسهم، ذلك أن الضمير في (منكم) تعميم بظاهرة 

  .)4(الطّرفين، ومنهم من عد المقصود بالرسل رسل الفئتين
لموضع الثّاني جاء النّداء سابقا معشر الجن، وموجها للكفرة منهم، وهو نداء شهرة وفي ا   

  .)5(وتقريع على رؤوس األشهاد
  
أن الجملة  -ه الجملتين: الشّرطية واإلنشائيةفي الذي درستُ -وخالصة القول في هذا الفصل     

الجملة  و(لو)،، و(إذا)، (من)و، : (إن)، إذ تصدرت كّل منأربعة أنماطالشّرطية وردت على 
  .الفعلية

فيها الجملتين: االنفعالية والطّلبية، أما االنفعالية؛ فقد بحثتُ درستُ ؛ فقد وأما الجملة اإلنشائية   
  فيها جملة الذّم التي تصدرها الفعل (ساء) في موضعين من السورة، وحملت معنى الذّم.

  ة كالمن: (جملة األمر)، و(جملة االستفهام)، و(جملة النّهي)، و(جملة  وشملت الجملة الطّلبي
  النّداء).

                                                 
 130األنعام:  )1(

 128األنعام:  )2(

 270/ 5، روح المعانيينظر: األلوسي، شهاب الدين،  )3(

 347_  346، المحرر الوجيزينظر: ابن عطية، األندلسي،  )4(

 222/  4،تفسير البحر المحيط) أبو حيان، محمد بن يوسف، 5(
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جملة األمر ظاهراً ومستتراً، أما الظّاهر؛ فقد جاء (ضميرا متّصالً) متقدماً على ورد فاعل      
مفعوله فيها جميعاً، وخرج معنى األمر فيها إلى معانِ أخر، أما المستتر؛ فقد ورد على ثالثة 

ماط تركيبية، ودّل على معناه الحقيقي في موضعين، وخرج إلى معاني (التّهديد)، و(التّعجيز)، أن
  و(االتباع) في مواضع أخر.

وردت جملة االستفهام في سورة األنعام على صورتين هما: االستفهام بالحروف، ورد منها    
واالستفهام معنى (اإلنكار)، ، وقد دخل كّل منهما على الفعل المضارع، وأفاد و(هل) ،(الهمزة)
 معنى (النّفي)، و(أنّى)، وقد أفاد االستفهام بها  بها إلىاالستفهام  ، وهي: (من)، وقد خرجباألسماء

  و(كيف)، وأفاد االستفهام بها معنى (النّفي واإلنكار).(من أين)، معنى 
مضارع، وجاء النّهي صريحاً وردت جملة النّهي متصدرة بـ (ال) النّاهية الداخلة على الفعل ال  

  .)موضعين(مواضع، وخرج إلى معنيين آخرين في  )ثالثة(في 
  . معنى التّوبيخ النّداء وردت جملة النّداء في (موضعين اثنين) من سورة األنعام، وحمل 
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  لخاتمةا
  

لي عدد من  ي سورة األنعام؛ فإنّه يظهروعالقاتها التّركيبية ف بعد االنتهاء من دراسة الجملة    
  النّتائج التي توصل إليها البحث، وهذه النتائج هي:

  :فيما يتعلّق بالتّركيب اللّغوي - 
  جاء تركيب الجملة في سورة األنعام على نوعين من التّركيب هما:    
  التّراكيب اإلسنادية، وتشمل الجملة الخبرية والطّلبية والشّرطية. -

  .تشمل الجملة االنفعاليةالتّراكيب غير اإلسنادية، و -   
ادية، إذ بلغت مئتين بلغ مجموع الجمل اإلسنادية في سورة األنعام أكبر من غير اإلسن -   

بالمئة من مجموع الجمل الواردة في السورة،  وأربعين جملة، أي ما نسبته تسع وتسعون وثماني
النّص القرآني، وما اشتمل عليه من حقائق ربانية راسخة تتعلّق  ولعّل مرد ذلك يعود إلى طبيعة

ة ومصير الخلق وغيرها.بالذّات اإللهي  
  
  فيما يتعلّق بمكونات الجملة: -
   مكونات الجملة االسمية: -
مواضع،  )ستة(ا، ونكرة في موضع )ثمانية وأربعين(ورد المبتدأ معرفة في سورة األنعام في  -

  موضعا. )أحد عشر(وفاً في (خمسة مواضع) من السورة، وتأخّر عن خبره في وقد ورد محذ
ونكرة في ، مفرداً في (ثالثين) موضعاً؛ إذ جاء معرفة في (أربعة وعشرين) موضعاً ورد الخبر -

(ستّة) مواضع، وجملة في (اثني عشر) موضعاً، وشبه جملة في (ستّة) مواضع، وقد حذف في 
  رة، وتقدم على المبتدأ في (أحد عشر) موضعا.من السو )موضع واحد(
  تطابق المبتدأ والخبر في العالمة اإلعرابية ظاهرة ومقدرة. -
من الدالالت منها: التّخصيص، واألهمية،  م المبتدأ المعرفة على الخبر عددترتّب على تقدي -

رها، وترتّب على تقديم المبتدأ وبيان شمول أحكام اهللا تعالى، وإحاطة علمه الواسع، والتّمييز، وغي
  النّكرة على الخبر التّعظيم والتّهويل.

أما الخبر؛ فقد تقدم في حالة التّنكير على المبتدأ المعرفة إلفادة معنى االختصاص، وتقدم شبه    
الجملة من الجار والمجرور لدفع اإللباس بالصفة، وإفادة معنى الثبوت واالستقرار، وتقدم الخبر 

  لظّرف؛ لتعظيم شأن المضاف إليه.ا
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تعدد الخبر في (ثالثة) مواضع من سورة األنعام؛ إلفادة الوعيد والتّهديد، والتّرغيب والتّرهيب،  -
  إضافة إلى مناسبة مقام السياق الواردة فيه.

  لعدد، والنّوع، والتّعيين.طابق المبتدأ خبره في العالمة اإلعرابية ظاهرة ومقدرة، وفي ا -
 حذف المبتدأ في (خمسة مواضع) من السورة لداللة السياق عليه؛ أو ألنه ال يصلح المحذوف -

  إالّ له، وحذف الخبر في موضع واحد لعلم المخاطب به.
   
  مكونات الجملة الفعلية:  -
أية أسند الفعل في الجملة الفعلية  إلى المفرد والمثنّى والجمع بلفظ المفرد، ولم تضف إلى الفعل  -

  زائدة للمطابقة العددية.
، ومعرفة في )اثنين وعشرين(في  ، ومستتراًموضعاً )واحد وعشرين(ا في ظاهر الفاعل ورد -
  .)موضع واحد(ا، ونكرة في موضع )عشرين(
مواضع، وذلك لشدة االعتناء به، وألهميته، وفي  )خمسة(تقدم المفعول به على الفاعل في  -

المفعول عن وتأخّر  تعدي لمفعولين؛ تقدم المفعول األول إلفادة معنى التّوبيخ،الجملة ذات الفعل الم
  .والتزم نائب الفاعل رتبته وهي التأخير عن فعله فاعله في (اثنين وثالثين) موضعا،

حملت الجملة الفعلية المنفية دالالت النّفي الصريح، وخرجت إلى معان أخر؛ نحو: التّنزيه،  -
     والتّوبيخ.

  
  في مكمالت اإلسناد: -
 )ثالثة(جاء المفعول المطلق في سورة األنعام على نمطين اثنين، إذ ورد الّنائب عنه في  -

ا، وقد مواضع أيض )ثالثة(العامل، وورد المفعول المطلق محذوف العامل في  ةمواضع مذكور
  ، واألمر...حمل من الدالالت ما يناسب سياق اآليات التي سيقت له؛ نحو: التكثير

في (ستة) مواضع، واسم  ا في (خمسة عشر) موضعا، ومصدراًوردت الحال المفردة وصفً -
  استفهام في (خمسة) مواضع، ووردت جامدة في (موضعين) اثنين.

مواطن، ولكنّها لم تدخل على الجملة  )سبعة(ربطت الجملة االسمية بما قبلها (واو) الحال في  -
مواطن، في حين دخلت على الجملة المنفية ذات الفعل  )ثالثة(مضارع في الفعلية ذات الفعل ال

، ودخلت على الجملة ذات الفعل الماضي المسبوق بـ (قد) في )واحد(المضارع في موضع 
 كذلك. )واحد(موضع 
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  .من السورة )واحد(تعددت الحال وصاحبها واحد في موضع  -
  عجب، والتّقرير، والنّفي..._ دلّت الحال على معاني مختلفة؛ نحو: التّ

  .فيها جميعاً مواضع من سورة األنعام، وأداته (إالّ)، وكان موجباً )أربعة(ورد االستثناء في  -
ورد الظّرف على نوعين هما: ظرف الزمان وظرف المكان، وقد تكرر األول منهما في  -
  مواضع منها. )ستّة(مواضع من السورة، والثاني في  )عشرة(
  مواضع، ولم يأت ظرف المكان إالّ مبهما. )خمسة(ا في اء ظرف الزمان مبهمج -
  
  في الجملة اإلنشائية:  -
  .في الجملة لم يرد من أفعال الذّم إالّ الفعل (ساء)، وكان الفاعل حاضراً  -: االنفعالية -
  :الطّلبية -
وجاء فعلها متعديا في (سبعة جملة األمر: وقد وردت في (أربعين) موضعا من سورة األنعام،  -

ا، والزما في وثالثين) موضعا متّصال داالّ على المفرد (ثالثة) مواضع، وجاء فاعلها ضمير
  المخاطب في (خمسة وثالثين) موضعا، وعلى المخاطب الجمع في (خمسة) مواضع.

  ).  عواالتبا خرج األمر عن معناه الحقيقي إلى (االمتنان، واالعتبار، واإلباحة، -
  لم يرد األمر في السورة بصيغة أخرى غير فعل األمر. -
جملة االستفهام: وردت جملة االستفهام في (ستّة) مواضع، تصدرها في موضعين حرفا  -

  في (أربعة) مواضع. االستفهام أسماء تصدرتهااالستفهام: (الهمزة وهل) و
(ال) النّاهية على جملة فعلية فعلها ورد النّهي في (خمسة) مواضع من سورة األنعام، ودخلت  -

  متعد في (ثالثة) مواضع، وفاعلها استتر في موضع منها، وظهر في موضعين.
  دّل الفاعل المستتر على المخاطب المفرد، ودّل الظّاهر على الجمع المخاطب. -
- ةا في المواضع الثالثجاء الفعل المضارع مجزوم.  
المنسوخة بالفعل (كان) في موضعين، وجاء اسمه متّصال  دخلت (ال) على الجملة االسمية -

  فيهما، وخبره (جار ومجرور).
  عن معناه الحقيقي إلى معان أخر. ة)الخمس(خرج النّهي في المواضع  -

الجملة الشّرطية: وردت الجملة الشّرطية في (واحد وعشرين) موضعا من سورة األنعام، وقد 
  من األسماء (من).تصدرتها و(لو)، و تصدرتها الحروف (إن) و(إذا)

- .(إن) حذف جواب الشّرط في ثالثة مواضع مع (لو)، وفي موضع واحد مع 

  من وإذا) وهي الماضي مع (لو).(إن و ة الشرط هي المستقبل معالداللة الزمنية لجمل -
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  فهرس اآليات
  

   رقم  السورة  نص اآلية
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 } ßâôJ ptø: $# ¬! ì Ï%©!$# t, n= y{ ÏNº uq»yJ ¡¡9$# uÚ öë F{$#ur {  19-4  1  األنعام  

}uqèd ì Ï%©!$# Nä3s) n= yz ` ÏiB &ûüÏÛ ¢OèO #Ó |Ós% Wxy_r& ({  12- 6-35  2  نعاماأل-
28  

uqèd { و u  ª!$# íÎû ÏNº uq»yJ ¡¡9$# íÎû ur ÇÚ öë F{$# ({  73 -35- 18-5  3  األنعام  

} $tB ur OÎgäÏ?ù' s? ô` ÏiB 7ptÉ#uä ô` ÏiB ÏM»tÉ#uä öNÍk Íh5uë {  97-78  4  األنعام  

} ôâs) sù (#qç/ ¤ãx. Èd, ysø9$$ Î/ $ £J s9 öNèd uä !%ỳ {  89-77  5  األنعام  

}öNs9r& (#÷r tçtÉ öNx. $uZõ3n= ÷d r& ` ÏB OÎg Î= ö7 s% ` ÏiB 5böçs% {  102- 93-76  6  األنعام-
103  

}öqs9ur $uZø9̈ìtR y7øã n= tã $ Y7»tFÏ. íÎû <¨$sÛöç Ï% {  112  7  األنعام  

}(öqs9ur $uZø9tìR r& %Z3n= tB zÓ ÅÓ à) ©9 âêöDF{$# ¢OèO üw tbr ãçsàZãÉ {  112  8  األنعام  
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}öqs9ur çm»uZù= yèy_ $ Z6n= tB çm»oYù= yèyf©9 Wxã_uë{  113  9  األنعام  

}@ è% ` yJÏj9 $ ¨B íÎû ÏNº uq»yJ ¡¡9$# ÇÚ öë F{$#ur {  65- 56-24  12  األنعام-
72-120 

}uqèd ur ßìäÏJ ¡¡9$# ÞOäÎ= yèø9$#{  24-20- 10-5  13  األنعام-
35  

}uéöç xîr& «!$# äãÏÉªB r& $ |ã Ï9ur Ìç ÏÛ$sù ÏNº uq»yJ ¡¡9$# ÇÚ öë F{$#ur {  97  14  األنعام  

 }y7Ï9º så ur ãóöqxÿ ø9$# ßûüÎ7 ßJ ø9$# {  8  16  األنعام  

}uqèd ur ãç Ïd$s) ø9$# s- öqsù ¾ÍnÏä$t6Ïã {  91-21-5  18  األنعام  

} ëì r& >äóÓ x« çét9 ø.r& Zoyâ»pk y ({  102  19  األنعام  

}tûï Ï%©!$# (#ÿr çéÅ£ yz öNåk |¦àÿRr& óOßg sù üw tbqãZÏB ÷sãÉ{  23-9  20  األنعام  

}ô` tB ur ÞOn= øß r& Ç £̀J ÏB 3ì uétIøù $# ín? tã «!$# $ ¹/Éãx.{  124  21  األنعام  

} tP öqtÉur öNèd çéà³ øtwU $ YèäÏH sd{  93-88- 87-69  22  األنعام  

}öç ÝàR$# y# øã x. (#qç/ xãx. #ín? tã öNÍk Å¦àÿRr&{  95-70 -54  24  األنعام-
121  

} Nåk ÷]ÏB ur ` ¨B ßì ÏJtGó¡oÑ y7øã s9Î){  111- 97-10  25  األنعام  

} öNèd ur tb öqyg ÷YtÉ çm÷Ytã öcöqt«÷ZtÉur çm÷Ztã{  7  26  األنعام  

}öqs9ur #ì tçs? øå Î) (#qàÿ Ï% ãr ín? tã Íë$̈Z9$#{    115-113  27  األنعام  

}öqs9ur #ì tçs? øå Î) (#qàÿ Ï% ãr 4ín? tã öNÍkÍh5uë{  114  30  األنعام  

}ôüwr& uä !$yô $tB tbrâë ÌìtÉ {  100-94-71  31  األنعام-
116  

}$tB ur äo4quã ysø9$# !$uä÷Rë$!$#  ûwÎ) Ò=Ïès9 ×qôg s9ur {  49-48  32  األنعام  

}ôâs% ãNn= ÷ètR ¼ çm̄RÎ) y7çRâìósuã s9 ìÏ%©!$# tbqä9qà) tÉ ({  78-77  33  األنعام  

} (#r çéy9 |Ásù 4ín? tã $tB (#qç/Éjãä. (#rèår é& ur #Ó ¨Lym öNßg9 s?r& $tRçéóÇtR {  64-60-55  34  األنعام  

}öqs9ur uä !$x© ª!$# öNßg yèyJ yfs9 ín? tã 3ì yâßg ø9$#{  128-113  35  األنعام  

}$yJ ¯RÎ) Ü=ã ÉftGó¡oÑ tûïÏ%©!$# tbqãèyJ ó¡oÑ ¢ 4ítAöqyJ ø9$#ur ãNåk çZ yèö7 tÉ ª!$# {  80  36  األنعام  

} $tB ur ` ÏB 7p/ !#yä íÎû ÇÚ öë F{$# ü4{  75-48  38  األنعام  
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}tûï Ï%©!$#ur (#qç/ ¤ãx. $uZÏG»tÉ$t«Î/ @Oß¹ ÖNõ3ç/ ur 3{  37-35-9  39  األنعام-
110  

} #så Î* sù Nèd tbqÝ¡Î= ö7 ïB {  95-37- 35-6  44  األنعام  

 }ßâôJ ptø: $#ur ¬! Éb>uë tûüÏH s>»yèø9$#{  4  45  األنعام  

} öç ÝàR$# y# øã ü2 ß$Îhé|ÇçR ÏM»tÉFy $# ¢OèO öNèd tbqèù ÏâóÁtÉ {  121-96  46  األنعام  

} ÷bÎ) öNä39 s?r& ÛU#xãtã «!$# ºptGøót/ {  95  47  األنعام  

}$tB ur ã@Åôöç çR tûüÎ= yôöç ßJø9$# ûwÎ) tûï ÎéÅe³ u;ãB z̀ ÉÍë ÉãZãB ur {  111-99-94  48  األنعام  

}ru#$!©%Ïïût .xã¤/çq#( /Î«t$Ét»GÏZu$ ÉtJy¦èkåNã #$9øèyãx#>Ü /ÎJy$ .x%Rçq#( 9  49  األنعام  

}tbqããôâtÉ O ßg/ uë Ío4r yâtóø9$$ Î/ ÄcÓ Å ýèø9$#ur tbrßâÉÌç ãÉ çmyg ô_ur{  100-98  52  األنعام-
127  

} öÅÏ9º xãü2ur $ ¨YtGsù Nåk |Õ ÷èt/ <Ù÷èt7 Î/ {  56  53  األنعام  

}ö@ à) sù íN»n= yô öNä3øã n= tæ{  111  54  األنعام  

}uqèd ur çéöç yz tû,Î#ÅÁ»xÿ ø9$# {  50-48-6  57  األنعام  

}ª!$#ur ãNn= ôãr& öúüÏJ Î=»©à9$$ Î/{  58  األنعام 
 

4-15-34-
37  

} ¼çnyâYÏãur ßx Ï?$xÿ tB É=øã tóø9$# íÎû 5=»tGÏ. &ûüÎ7 ïB{  73 -17-5  59  األنعام-
56-87  

}uqèd ur ì Ï%©!$# Nà69 ©ù uqtGtÉ È@ øã ©9$$ Î/{  6  60  األنعام  

} uqèd ur ãç Ïd$s) ø9$# s- öqsù ¾ÍnÏä$t6Ïã ( ã@ Åôöç ãÉur öNä3øã n= tæ ºpsà xÿ ym {  97-56-7-5  61  األنعام  

} üwr& ã&s! ãNõ3çtø: $# uqèd ur äíuéó r& tûüÎ7 Å¡»ptø:   16-6-4  62  نعاماأل  }#$

}öNä3|¡Î6ù= tÉ $ Yèuã Ï©{  121-93  65  األنعام  

 }z>¤ãx.ur ¾ÏmÎ/ y7ãB öqs% uqèd ur ë,ysø9$#  {  63-58- 36-6  66  األنعام-
65-68 -97   

 }Èe@ä3Ïj9 :* t7 tR @çs) tGó¡ïB 4 t$ôqyôur tbqßJ n= ÷ès? {  27-12  67  األنعام  

}#så Î)ur |M÷Ér& uë tûï Ï%©!$# tbqàÊqèÉsÜ þíÎû $uZÏF»tÉ#uä                      {112  68  األنعام  

}` Å6»s9ur 3ì tç ò2 Ïå óO ßḡ= yès9 öcqà) FtÉ{  86  69  األنعام  

} y7Í´ ¯»s9'r é& tûï Ï%©!$# (#qè= Å¡÷0é& $yJ Î/ (#qç7 |¡x.{    35-27- 12-9  70  األنعام-
36-50 -84  
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}ÿ¼ ã&s! Ò=»ysô¹r& ÿ¼ çmtRqããôâtÉ ín<Î) ì yâßg ø9$# $oYÏK øù   94-27-12  71  نعاماأل  }3 #$

}÷uqèd ur üî Ï%©!$# Ïmøã s9Î) öcr çé|³ øtéB{    6  72  األنعام  

} tP öqtÉur ãAqà) tÉ ` à2 ãbqà6uã sù 4 ã&è!öqs% ë,ysø9$# {  41- 17- 6-5  73  األنعام- 
88  

}þíÎoT Î) y71uë r& y7tB öqs% ur íÎû 9@»n= |Ê &ûüÎ7 ïB{  101-98  74  األنعام  

}tA$s% #xã»yd íÎn1 uë{  56  76  األنعام  

} #uä uë tçyJ s) ø9$# $ ZîÎó$t/{  93  77  األنعام  

} #uä uë }§ ôJ¤±9$# ZpxîÎó$ t/ t{  93  78  األنعام  

}tçsÜ sù ÅVºuq»yJ ¡¡9$# öß öëF{$#ur $ ZÿãÏZym ({  93-45  79  األنعام  

} çm§_!%tn ur çmãB öqs% {  64-63-60-55  80  األنعام-
68-98-101-103  

 } y# øãü2ur ß$%s{ r& !$tB öNçGò2uéõ°r& {  110-126-100  81  األنعام- 
96  

}tûï Ï%©!$# (#qãZtB#uä óO s9ur (#þqÝ¡Î6ù= tÉ O ßguZ»yJÉÎ) AO ù= ÝàÎ/ y7Í´ ¯»s9'r é& ãNßg s9 9  82  األنعام  

}ßì sù öçtR ;M»y_uë yä ` ¨B âä !$t±®S {  57  83  األنعام  

 } y7Ï9º så ì yâèd «!$# ì Ïâök uâ ¾ÏmÎ/ ` tB âä !$t±oÑ ô` ÏB ÍnÏä$t6Ïã{  22-8  88  نعاماأل  

} y7Í´ ¯»s9'r é& tûï Ï%©!$# ãNßg»oY÷ès?#uä |=»tGÅ3ø9$# u/ õ3çtø: $#ur no§qç7 ëZ9$#ur 4{  9  89  األنعام  

}y7Í´ ¯»s9'r é& tûï Ï%©!$# ì yâyd ª!$# ({  48-9  90  األنعام  

}$tB ur (#râë yâs% ©!$# ¨,ym ÿ¾ÍnÍë ôâs%{  96-89-85-75  91  األنعام-
98-101  

}tûï Ï%©!$#ur tbqãZÏB ÷sãÉ Íotç Åz Fy$$ Î/ tbqãZÏB ÷sãÉ ¾ÏmÎ/ {  35-22- 10-7  92  األنعام-
38  

}ôtP öquã ø9$# öc÷r tìøgéB z>#xãtã Èbqßgø9$#{  74 -62 -57  93  األنعام-
97-114 -124  

}ô4 âs) s9 yì ©Ü s) ¨? öNä3oY÷èt/ ¨@ |Êur Nà6Ytã $ ¨B öNçGYä. tbqßJ ãã÷ìs? {  96-91- 89-77  94  األنعام  

} ãNä3Ï9º så ª!$# ( 4í̄T r' sù tbqä3sù ÷sè?{  46-44 -8  95  األنعام-
57- 73 -96  

 }y7Ï9º så ãçÉÏâø) s? ÍìÉÍïyèø9$# ÉOäÎ= yèø9$# {  8  96  األنعام  

} uqèd ur üì Ï%©!$# Nä.r' t±Rr& ` ÏiB <§ øÿ̄R ;oyâÏnº ur @çs) tGó¡ßJ sù 41  98  األنعام  
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} z̀ ÏBur È@÷Ç̈Z9$# ` ÏB $yg Ïèù= sÛ ×b#uq÷ZÏ% ×puäÏR#yä ;M»̈Yy_ ur ô` ÏiB 45-27-12  99  األنعام-
94  

} (#qè= yèy_ur ¬! uä !%x.uéà° £` Ågø:   86-61-57  100  األنعام  } #$

} ßìÉÏât/ ÏNº uq»yJ ¡¡9$# ÇÚ öë F{$#ur ( {  96-56-41  101  األنعام-
100-125  

} ãNà6Ï9º så  ª!$# öNä3ö/ uë ( Iw tm»s9Î) ûwÎ) uqèd{  8  102  األنعام  

 }ôìÎ7 ¨?$# !$tB zÓ Çrr é& y7øã s9Î) ` ÏB öÅÎi/¢ë ({  120-48  106  األنعام  

}öqs9ur uä !$x© ª!$# !$tB (#qä.uéõ°r& 3 $tB ur y7»oYù= yèy_ öNÎg øän= tæ $ ZàäÏÿ ym{  113  107  األنعام  

}(#qô7 Ý¡uäsù ©!$# #Jr ôâtã {  128-95  108  األنعام  

}(#qßJ |¡ø% r& ur «!$$ Î/ yâôg y_ öNÍk È]»yJ ÷Ér& {  85-70-54  109  اماألنع  

}Ü=Ïk= s) çRur öNåk sEyâÏ«øù r& öNèd tç»|Áö/ r& ur{  98-90-75  110  األنعام  

}£` Å3»s9ur öNèd uésYò2r& tbqè= yg øgsÜ { 94-105-42  111  األنعام-
114-113  

}y7Ï9º xãx. ur $oYù= yèy_ Èe@ ä3Ï9 @cÓ É< tR #xr ßâtã{  61-57-55  112  األنعام-
113- 65  

}tûï Ï%©!$#ur ÞOßg»oY÷ès?#uä |=»tGÅ3ø9$# tbqßJ n= ôètÉ ¼çm̄Rr& ×A ¨ît\ãB ` ÏiB y7Îi/ ¢ë 93- 24-10  114  األنعام-
103-123 -128  

 } uqèd ur ßìäÏJ ¡¡9$# ÞOäÎ= yèø9$# {  58 -54 -20-6  115  األنعام-
67 -70 -95  

}b Î) tbqãèÎ7 FtÉ ûwÎ) £` ©à9$# ÷b Î)ur öNèd ûwÎ) tbqß¹ãç øÉsÜ {  79  116  األنعام  

} ¨bÎ) y7/ uë uqèd ãNn= ôãr& ` tB ë@ ÅÒtÉ ` tã Ï&Î#ã Î7 yô{  44  117  األنعام  

}(#qè= ä3sù $ £J ÏB tç Ï.èå ãL ôú$# «!$# Ïmøã n= tã {  119  118  األنعام  

}ôâs% ur ü@ ¢Ásù Nä3s9 $ ¨B tP §çym öNä3øã n= tæ ûwÎ) $tB óOè?öë Ìç äÜôÊ $# Ïmøã s9Î){  105  119  األنعام  

}¨b Î)ur öúüÏÜ»uã ¤±9$# tbqãmqãã s9 #ín<Î) óO ÎgÍ¬!$uã Ï9÷r r& öNä.qä9Ïâ»yfãã Ï9{  128-44  121  األنعام  

}öÅÏ9º xãx. z̀ ÎiÉãó tûïÌç Ïÿ»s3ù= Ï9 $tB (#qçR%x.{  73 -62 -57  122  األنعام- 
74  

}$tB ur tbrãç à6ôJ tÉ ûwÎ) öNÍk Å¦àÿRr' Î/ $tB ur tbráèãèô±oÑ{  101-98-56  123  األنعام  

}Ü=äÅÁãèyô tûï Ï%©!$# (#qãB tç ô_r& îë$tó|¹{  37-34-15-4  124  األنعام-
56-60-65  

}öÅÏ9º xãü2 ã@yèøg sÜ ª!$# }§ ô_Íhç9$# {  110-65-54  125  األنعام  
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}#xã»yd u äÞºuéÅÀ y7În/ uë $ VJäÉ) tGó¡ãB{  93-35-7  126  األنعام-
99  

}öNçlm; âë#yä ÉO»n= ¡¡9$# yâZÏã öNÍk Íh5uë ({  90-17-5  127  األنعام  

}tP öqtÉur óO èd çéà³ øtsÜ $ YèäÏH sd{  93-88-104-69  128  األنعام-
94-99-106- 129  

}ÞO ßgø?§êsïur äo4quã ysø9$# $uã ÷Rëâ9$#{  67-59-54  130  األنعام-
129  

} öÅÏ9º så b r& öN©9 ` ä3tÉ y7ö/ §ë y7Î= ôg ãB 3ì tç à) ø9$# 5O ù=Ýà Î/ {  97  131  األنعام  

} 9e@ à6Ï9ur ×M»y_ uë yä $ £J ÏiB (#qè= ÏJ tã 4{  27-12 132  األنعام  

} ûcÎ) $tB öcr ßâtãqè? ;NUy ( {  46-44  134  األنعام  

}ö@ è% ÉQöqs)»tÉ (#qè= yJ ôã$# 4ín? tã öNà6ÏGtR%s3tB {  120  135  األنعام  

}((#qè= yèy_ur ¬! $ £J ÏB r&uë så öÆÏB Ï^ öçysø9$#{  117-56  136  األنعام  

}öÅÏ9º xãü2ur öú̈ï yó 9éç ÏW x6Ï9 öÆÏiB öúüÅ2 Îéô³ ßJ ø9$#{  64-60-55  137  األنعام-
113  

}( íO»yè÷Rr& ur ôMtB Ìhç ãm $yd âëqßg àß ÒO»yè÷Rr& ur ûw tbrãç ä.õãtÉ zO óô$# «!$# 41  138  األنعام  

} ôâs% uéÅ£ yz tûï Ï%©!$# (#þqè= tGs% öNèd yâ»s9÷r r& $ Jg xÿ yô Îéöç tóÎ/ 5Où= Ïæ {  77  140  األنعام  

}qèd ur ì Ï%©!$#  r' t±Sr& ;M»̈Yy_ ;M»x©r áè÷è̈B{  119-88-6  141  األنعام  

}(#qè= à2 $ £J ÏB ãNä3x% yóuë ª!$# üwur (#qãèÎ7 Fs? ÏNº uqäÜ äz Ç`»sÜ øã   119  142  األنعام  } ¤±9$#

}íÎTqä«Îm7 tR AO ù= ÏèÎ/ bÎ) óO çGZà2 tûüÏ% Ïâ»|¹ {  119  143  األنعام  

}øå Î) ãNà68 ¢¹ur ª!$# #xã»yg Î/{  89  144  األنعام  

}Ç` yJ sù §ç äÜ ôÊ $# uéöç xî 8ø$t/ üwur 7ä$tã {  111  145  األنعام  

}ín? tãur öúï Ï%©!$# (#r ßä$yd $oYøB §çym ¨@ à2 ìÏå 9ç àÿ àß ({  72- 45-40  146  األنعام-
104-105  

} b Î* sù x8qç/¤ãü2 @ à)sù öNà6ö/ §ë rèå 7puH ÷q uë 7pyèÅôº ur  {  109  147  األنعام  

} z>¤ãx. öúï Ï%©!$# ` ÏB óO ÎgÏ= ö7 s%{  64-55  148  األنعام -
79-90  

}ö@ è% §Nè= yd ãNä.uä !#yâuhä© tûïÏ%©!$# öcr ßâyg ô±oÑ{  120  150  األنعام  

} ß` ós̄R öNà6è% ãóöçtR öNèd$ ÉÎ)ur ({  86-19-8-7  151  األنعام  
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}öNà6Ï9º så Nä38¢¹ur ¾ÏmÎ/ ÷/ ä3ª= yès9 öcr ãç ©.xãs?{  8  152  األنعام  

}öNä3Ï9º så Nä38 ¢¹ur ¾ÏmÎ/ öNà6̄= yès9 tbqà) Gs?{  94-8  153  األنعام  

}$oY÷ès?#uä Ó yõqãB |=»tGÅ3ø9$# $ ·B$yJs? {  95  154  األنعام  

}#xã»yd ur ë=»tGÏ. çm»oYø9tìRr& Ô8 uë$t6ãB{  38-7  155  األنعام  

}ôâs) sù Nà2uä !%ỳ ×poYÍhã t/ ` ÏiB öNà6În/ §ë{  78  157  األنعام  

}ötP öqtÉ íÎAù' tÉ âÙ÷èt/ ÏM»tÉ# uä y7În/ uë {  120-88  158  األنعام-
124  

}!$yJ ¯RÎ) öNèd áèøB r& ín<Î) «!$# §NèO Nåk ã¨ Îm6t̂ ãÉ $oÿÏ3 (#qçR%x. tbqè= yèøÿ tÉ {  47- 46-45  159  األنعام  

}` tB uä !%ỳ ÏpuZ|¡ptø: $$ Î/ ¼ ã&s#sù çéô³ tã $yg Ï9$sW øB r&{  110  160  األنعام  

}ö@ è% ¨bÎ) íÎAüx|¹ íÅ5 Ý¡èSur yì$uã øtxCur ÜÎA$yJ tB ur ¬!{  120  162  األنعام  

} uéöç xîr& «!$# Ó Èöö/ r& $ |/ uë uqèd ur è>uë Èe@ ä. &ä óÓ x«{  103- 100-97  164  األنعام  

} ¨b Î) y7/ uë ßìÉÎé|  É>$s) Ïèø9$# {       91-44  165  األنعام  
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Abstract  

 
Arabic Sentence and its Structural Relations in Surat Al-Anaam: 

a syntactic-semantic study 
by 

Taim Daud 
 

Supervisor: 
Dr. Hani Al-Battat 

  
    The present study, of a preface and four chapters, aims at examining 
the syntactic relations of declarative and predicative Arabic sentences and 
the effect of such relations on the semantic level according to their 
occurrence in Surat Al-Anaam – sixth Surat of the Glorious Qur'ran. 
First, chapter one deals with two categories of Arabic nominal sentence. 
While the first focuses on the syntactic relations of the simple nominal 
sentence including class, correspondence and elision, the other studies the 
abrogated and emphatic complex sentence. Second, chapter two examines 
two the verbal Arabic sentence categories within the simple and complex 
forms. The simple verbal sentence is analyzed through its class, 
correspondence, elision and tense. However, negation and emphasis will 
be the occurrences of complex verbal sentence.  Third, chapter three 
focuses on the completions of predication such as cognate accusative, 
adverbial qualification of time and place, accusative, accusative of 
specification and exceptive. Accordingly, real examples of such cases are 
extracted from the Surat Al-Anaam so as to show their semantic relations. 
Fourth, chapter four is made of two parts. One introduces the conditional 
sentence and so the researcher has extracted classified conditional 
particles found in Surat Al-Anaam according to their forms and semantic 
shadow. The other part discusses Arabic imperative and. declarative 
sentence. Occurrences of these forms are taken within their syntactic and 
semantic effect.  
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