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أ

المقدمة
األمین وآل 

ا بعدأمّ ، بینبیتھ المیامین المنتج

؛كینونة اإلنسانیخاطب ، محكمة الصیاغة والن الكریم بتراكیبھ وجملھ المتقنةالقرآف

، إن لھ لحالوة((ودھشوا لما فیھ من صیاغة حتى قال قائلھم ، لذلك تذوقھ العرب بفطرتھم

لذا ؛)) ٤/٧٠٧:ینظر تفسیر الكشاف(())یعلى علیھماوإنھ یعلو و،.....وإن علیھ لطالوة

، جزعِ ولكنھا تدور بفلك ھذا الكتاب المُ ، كثرت الدراسات القرآنیة وتعددت أغراضھا

وھي أكثر من أن ، اإلعجاز البالغي للقرآن الكریممنھا لكشف أسرار إسھاما ، خدمتھول

دراسة في ، آیات النعیم في القران الكریم((بـوكانت ھذه الدراسة الموسومة.تحصى

بعدما مّن -سمھ ابھاصاحبھا أن یسجلأراد، واحدة من ھذه الدراسات))الداللة النحویة

فبعد مشاورة األستاذ المشرف استقر الرأي ، في سفر َخَدَمة القران الكریم–هللا علیھ 

المتمثل برعایة هللا سبحانھ ولطفھ و ووحدة موضوعھا ، لوفرتھا، على دراسة ھذه اآلیات

ن لھا أللمادة لغویة وتراكیب نحویة أھَّ فضال عن شمولھا ، أیادیھ المتكاثرة على خلقھ

رع بدراسة ھذا الموضوع واستجالء عد التوكل على هللا شُ وب.تكون مادة صالحة للدراسة

التي لم یستطع أي باحث ، الشریفةدالالتھ ومحاولة بیان أوجھ اإلعجاز القرآني آلیاتھ 

االدعاء بأنھ حّل مغالیق معانیھا واستكنھ أسرار مبانیھا؛ ألن القران الكریم بكل آیاتھ 

.ة وأكثرھا اتساعا في الداللبداعیةاإلولیس ھذه اآلیات فقط ُیعّد أخصب النصوص 

فضال ، بأھم النتائجخاتمة أعقبتھاتمھید مقدمة وھاتثالثة فصول سبقإلىوقد قسم البحث 

.عن مسرد المصادر والمراجع

الفقرة األولى الوقوف على حقیقة في حاول البحث ، جاء على فقرتینفا التمھید أمّ 

من جانب ، )النعمة(لفظھو بین ثمة اختالف بینوھل ، )النعیم(االستعمال اللغوي للفظ

لذا حاول البحث الكشف عن حقیقة ذلك من خالل ، أو المفھوم االستعمالي، الجذر اللغوي

بیان وظیفة آیات بالبحث خصھاأما الفقرة الثانیة فقد . استعمال المفسرین لھذین اللفظین
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ب

القا من مبدأ  الترغیب وذلك انط، معالجة سلوكیات الشخصلمنھااإلفادةالدراسة و 

.والترھیب

مشتمال على مبحثین األول ، وجاء الفصل األول مھتما بالبنیة األساسیة للجملة العربیة

من داللة إلفادة ومدى توظیفھا في السیاقات المختلفة وا، سلط الضوء على الجملة االسمیة

وما ، أو فعلیةسمیة كانتا، كشف عن أھمیة مجيء الخبر جملةوبعد ذلك، الثبوت فیھا

بشبھ اإلخبارھي أھم داللة یمكن أن تنتج من الجملة الخبریة االسمیة و الفعلیة فضال عن 

.أو االبتداء بالنكرة، الجملة

وخروجھ عن ، )الفعل( وعالج المسند فیھا، أما المبحث الثاني فقد تعرض للجملة الفعلیة

فھو الذي یحددھا ویكشفھا ، معان أخر یكون الحاكم علیھا السیاقإلىمعناه الصرفي 

والجمالیة التي یمكن أن یثیرھا كل منھما ، ومن ثم تعرض لتعدي الفعل ولزومھ، للمتلقي

ومدى ، وجمالیتھھتم بعرض إسناد الفعل للفاعل الحقیقي أو المجازياو، عند االستعمال

.داللة توظیف نائب الفاعل في االستعمال

، بعد بیان معنى التقیید، في الفصل الثاني عالج البحث تقیید الجملة وتخصیصھا

جاء المبحث األول مبینا للتقیید ، ن ھذا الفصل من ثالثة مباحثوّ كتو.والتخصیص

.سواء أكان التأثیر تأثیرا زمنیا أم داللیا؟، الجملة المنسوخةفيوتأثیرھا ، بالنواسخ

والبعد الداللي الذي یمكن ، )الحال والتمییز(و) المفاعیل(تبین المبحث الثاني المكمالو

تساع المعنىو افھذه المكمالت من عوامل ، أن تضیفھ ھذه المكمالت للجملة عند التقیید بھا

.لذا یمكن أن تعد شاھدا على طواعیة اللغة العربیة ومرونتھا، إثراء الداللة

وابع وما یمكن أن تضیفھ ھذه القیود من موضوع التقیید بالتعرض أما المبحث الثالث فقد 

المتلقي التي یلجاْ إلیھا إلثارة المخاِطبألنھا من أدوات ، البعد الداللي للجملة التي تقیدھا

.فیكون وجودھا ضروریا، السیاقات الكالمیة المختلفةفي
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المبحث األول منھ اھتمفقد ،وقد جاء الفصل الثالث معالجا ومھتما بدراسة البنى التركیبیة

وتعدد استعماالتھا وسیاقاتھا وما یمكن أن تنتجھ ھذه األسالیب ، بدراسة أسالیب الجملة

.من تعدد داللي في سیاقھا االستعمالي

التعریف و،الحذفو،التقدیم(ھتم بعرض أحوال أجزاء الجملةاأما المبحث الثاني فقد 

ومدى تأثیرھا على ، وجودھا في التركیبوما أھم الدالالت التي تستجلى من، )والتنكیر

.وعملھا في االنفتاح الداللي، المتلقي

على وصف الظاھرة اللغویة في االستعمال القرآني جاءت ھذه الدراسة معتمدةً 

في ذلك متبعةً ، لیة التي تنتجھا داخل النصومن ثّم تحلیلھا والحدیث عن الوظیفة الدال

خصوصیة تركیبیة تعمل على تشكیل ذاتالبحثي یراھا مبدأ االختیار للنصوص الت

.صورة من صور اإلعجاز القرآنيالمتلقي وتشكل بمجموعھا فيتؤثر ، جمالیة تحلیلیة

فضال، للدراسةشكلت الرافد األساس ، البحث من مصادر ومراجع مختلفةاستفادوقد 

البیان ،فقد أفاد من كتب التفسیر التي منھا. والبحوث، االطاریح الجامعیةوعن الرسائل

ومجمع ،)ھـ٥٣٨ت (والكشاف للزمخشري،)ھـ٤٦٠ت(في تفسیر القران للشیخ الطوسي

، )ھـ٧٤٥ت (والبحر المحیط ألبي حیان األندلسي،)ھـ٥٤٨ت(البیان للشیخ الطبرسي

، وكتب معاني القران التي منھا، )م١٩٨٣(يوتفسیر المیزان للسید محمد حسین الطباطبائ

معاني القران ،)ھـ٢٠٧ت (معاني القران للفراء، )ھـ١٨٩ت  (معاني القران للكسائي

، )ھـ١٨٠ت (الكتاب لسیبویھ، وأمات كتب اللغة والنحو ومنھا،)ھـ٣٣٨ت (للنحاس

شرح الرضي على ، )ھـ٣٩٢ت (بن جنيالالخصائص ، )ھـ٢٨٥ت (المقتضب للمبرد

).ھـ٦٨٦ت (الكافیة لرضي الدین االسترباذي

البالغة واألسلوبیة وجدلیة اإلفراد ، من أھمھافأما الدراسات الحدیثة التي أفاد منھا البحث 

اإلطالق والتقیید في النص القرآني للدكتور و، المطلبوالتركیب للدكتور محمد عبد 

،القرآني أسلوبا ومضمونا للدكتور شلتاغ عبودزاإلعجاو،الجنابيسیروان عبد الزھرة 

األسلوب و،للدكتور محمد أحمد خضر) دراسة نظریة(التركیب والداللة والسیاقو

أسلوبیة البیان العربي من أفق القواعد المعیاریة و،واألسلوبیة للدكتور محمد رمضان
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ث

ھو ور والمراجع وغیرھا من المصاد، آفاق النص اإلبداعي للدكتور رحمن غركانإلى

.مبین في موضعھ

أستاذي المشرف إلىمن التوجھ بالشكر الجزیل بدَّ ال، البحثبإكمالوبعد ما مّن هللا علّي 

أتقدم و، ةالمتسامحوأخجلني بتسامي روحھ المالئكیة ، ةالذي غمرني بحنان أبوتھ الصادق

وجھ البحث منلى كل إو، في قسم اللغة العربیةءألجالاألساتیذي باالمتنان الوافر

فإن أصاب فبفضل من ،و ختام قولي ھا ھو البحث. أو فكرة أو توضیحبمالحظةھوأنار

.. وأطلب العفو من هللا سبحانھ وتعالى، فھذا ھو طبع البشروإن أخطأ وأزلّ ،هللا وتوفیقھ 

.فلھ الحمد والنعمھ

الباحث



التمهيد
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٢

:مفھوم النعیم في القران الكریم

:المفھوم اللغوي
للفظ في كتب المعاجم یجده لھذا افالمتتبع، )النعیم(عند المفھوم اللغوي للفظ البد من وقفة 

أحد –فیما أطلع علیھ البحث –والشيء المھم ھو أنھ ال یوجد ، )َنِعم(منحدرا من الجذر 

فھذا الخلیل .من ناحیة الجذر اللغوي)النعمة(ھ وبینمن أصحاب المعاجم فرق بین

فھو ناعم بین عمةً نَ َینَعمُ َنِعم ((الذي یعد معجمھ أقدم معجم یقول ) ـھ١٧٥ت (الفراھیدي

وأنعم ، والنِّعمة الید الصالحة، عیم الخفض و الدعةوالنّ ، عماء اسم النَّعمةوالنَّ ،....منعَ المَ 

إلىفقد أرجع الخلیل اللفظین ، )١())وإنھ لنعیم، اوإنھ لنعمّ ، م الرجل فالنعونَ .... هللا علیھ 

، )٢())الخفض و الدعة والمال ((إلىأما معناھما فواحد یرجع  كلھ ، جذر لغوي واحد

تختلف في ماھیتھا و، وإكرامھ لخلقھ، انھعطیة هللا سبحإلىتعود كلھاھذه المعانيو

ویعود ھذا،)٣(بل قد تكون نعمة معنویة، فھي ال تقتصر على الجانب المادي، وطبیعتھا

للداللة على ؛عبر عن الرزق الذي ھو النعمة بالرحمة((اولھذ، بعبادهلى رحمة هللا إكلھ

أو كمال إلیھأن إفاضتھ تعالى لھذه النعم ناشئة من مجرد الرحمة من غیر توقع لنفع یعود 

النِّعمة للجنس تقال للقلیل ((نّ أ) ـھ٥٠٢ت (وذكر الراغب األصفھاني.)٤())یستكمل بھ

من –نفسھاللفظ مأخوذ من -فالنعیم مشتق.)٦())الَنِعیم النِّعمة الكثیرة((ا أمّ ، )٥())والكثیر

(( ویمكن أن یلمح ھذا من. )٧(تصغر في جنبھا كل نعمةالنعمة لكنھ یستعمل للنعم التي 

نعمة ال یشوبھا نقمة ، إضافة الجنان إلى النعیم وھو النعمة لإلشارة إلى ما فیھا من شيء

الَِّذیَنآَمُنواَوَعِملُوا: ((كقولھ تعالى،)٨())و لذة ال یخالطھا آلم ِعیمِ إِنَّ اُتالنَّ الَِحاتِلَُھْمَجنَّ ، )٩())الصَّ

.٣/١٤٢:وینظر جمھرة اللغة، ١٦٢-٢/١٦١:)نعم(، العین)١(
، ٦/٤٤٧٨:)نعم(،ولسان لعرب، ١٢/٢٩٠:والمخصص، ٢/١٩٣:)ن ع م(مقلوبالمحكم والمحیط األعظم)٢(

.٣٣/٤٩٩:)نعم(،وتاج العروس، ٤/١٧٨:)النعیم(،المحیطوالقاموس 
.١٢/٣٦٣:ینظر تفسیر المیزان) ٣(
.٦/٤٤٧٩:)نعم(،ینظر لسان العرب، ١٧/١٥:المصدر نفسھ)٤(
.٢/٦٤٥:المفردات في غریب القرآن)٥(
.٢/٢٣٧:ینظر المیزان في تفسیر القرآن، المصدر نفسھ)٦(
.٥/٢٨٨:ینظر تفسیر التبیان للطوسي٧)(
.١٩/٣٨١:المیزان)٨(

٨:سورة لقمان االیة)٩(
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٣

فنعیم الجنان ال یمكن أن یتصوره،)١(فأراد أضافة النعیم إلى الجنان لكنھ عكس للمبالغة

.. لذاتھإنسانویتصور مإنسان

:المفھوم االصطالحي

أما النعیم فھو مشتق منھا لذا لم ، المفھوم االصطالحي للنعمة)ـھ١٠٩٤ت (ذكر الكفوي

، إما دنیوي أو أخروي، النعمة التي ھي ما تستلذه النفس من الطیباتإنّ ((یقول ، یذكره

أوجسماني ، إما روحاني كنفخ الروح وما یتبعھيو الوھب، واألول إما وھبي  أو كسبي

وأما األخروي فھو مغفرة ما فرط ، والكسبي إما تخلیة أو تحلیة، كتخلیق البدن وما یتبعھ

فالنعمة بالمفھوم االصطالحي كما قرره أبو البقاء ، )٢())عد صدقمنھ وثبوتھ في مق

وھي تشمل أنواع النعم ، الكفوي ھي حالة استلذاذ الفرد بما أنعم هللا سبحانھ وتعالى علیھ

أو لم یفرق ) النعیم (وھو لم یشر إلى . فضال عن الدنیوي واألخروي، المادیة والمعنویة

، بین اللفظین) ت الشاطئنب(عائشة عبد الرحمنفرقت الدكتورة و، بین المصطلحین

عن ھذا االختالفوقد أجابت،للنعم الدنیویة) النعمة(و، األخرویةللنعم ) النعیم(وجعلت 

وھذا المفھوم مغایر للمفھوم اللغوي و االصطالحي ، )٣())إسالمي((بأنھ مفھوم ھوعللت

خلیل أبو ة الدكتور عودوقرر . ھتم بھ البحث وحدد آیات الدراسة على أساسھاالذي 

فمثال قولھ .)٤(متى ما حدد السیاق ذلك) نعم الدنیا (على ) النعیم(طالق لفظ إمكانیة إةعود

ِعیمِ ث: ((تعالى ذلك إلىوقد ذھب ، )٦(لنعم الدنیا) النعیم(وردت لفظة .)٥())ّملَُتْسأَلُنَیْوَمئِذَعِنالنَّ

النعیم أنّ إلىفھناك من ذھب ، في اآلیة) النعیم(معنى اختالفالتفاسیر على أصحابذلك 

النعیم الذي یحاسب علیھ الفرد أنّ إلىومنھم من ذھب. )٧(ھو كل ما ینعم بھ الفرد في الدنیا

.٤/٢١٣):للبیضاوي(أنوار التنزیل)١(
.٩١٢:الكلیات ألبي البقاء الكفوي)٢(
.١/٢١٥:ینظر التفسیر البیاني للقرآن، ٢١٨:اإلعجاز البیاني للقرآن ومسائل ابن االزرق)٣(
.٤١٠:ینظر التطور الداللي بین لغة الشعر ولغة القرآن الكریم)٤(
.٨:االیةالتكاثرسورة )٥(
.٤١٠:التطور الداللي بین لغة الشعر ولغة القرآن الكریمینظر ) ٦(
.٢٠/١٧٦:والجامع ألحكام القرآن، ٣٢/٨١:مفاتیح الغیب، ینظر مثال)٧(
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إال . )١()علیھم السالم(الفرد المسلم في یوم الجزاء ویسأل عنھ ھو والیة أھل بیت النبوة 

بعد ما ، لم تشر إلى ھذا الرأي ال من قریب وال من بعیدت الشاطئنأن الدكتورة ب

.)٢(طرحت تساؤال استغربت بھ من تفاوت المعاني في موضع واحد

:  عند بعض المفسریناستعمال لفظ النعیم في موضع لفظ النعمة وبالعكس

النعمة مع النعیم األخروي و لفظ النعیم مع النعم أصحاب التفسیر لفظاستعمل

: ( في تفسیر قولھ تعالى) ـھ٤٦٠ت(فمثال الشیخ الطوسي.الدنیویة

َغاُبنِ  والذین ، والتغابن ھو یوم التفاوت في أخذ الشيء بدون القیمة((یقول.)٣()َذلَِكَیْوُمالتَّ

فقد غبنوا أنفسھم بأخذ النعیم ، لصفة في أنھم أخذوا الشيء بدون القیمةاأخذوا الدنیا بھذه 

في ) ـھ٦٧١ت (وكذلك القرطبي، فعبر عن نعم الدنیا بأنھا نعیم. )٤())المنقطع بالدائم

: تفسیر قولھ تعالى

ونَعنَسبِیِالللِّھَوَیْبُغوَنَھاِعَوجاًأُْوَلـئَِكفِیَضالَلٍ (( ْنَیاَعلَىاآلِخَرِةَوَیُصدُّ ))َبِعیدٍ الَِّذینَیْسَتِحبُّوَناْلَحَیاَةالدُّ
واستحب البقاء في نعیمھا على النعیم في ، وكل من أثر الدنیا وزھرتھا ((یقول.)٥(

الذي جاءت بھ ، أي صرف الناس عنھ وھو دین هللا –وصد عن سبیل هللا ، اآلخرة

، فھو أیضا قد قصد بالنعیم نعم الدنیا أو نعمة الدنیا)٦())فھو داخل في ھذه اآلیة–الرسل 

في تفسیر قولھ ) ـھ٧٧٤ت (وكذلك ابن كثیر. دون أن یفرق بین اللفظینمن ، الدنیا

ًةَوَماَكاَناللَّ أ((:تعالى ِمْنُھْمقُوَّ ھُ َولَْمَیِسیُروافِیاْألَْرِضَفَینُظُرواَكْیَفَكاَنَعاقَِبُةالَِّذینِمنَقْبلِِھْمَوَكاُنواأََشدَّ
َماَواتَِوَالفِیاْألَْرضِ  ُھَكاَنَعلِیماًَقِدیراً لُِیْعِجَزھِمنَشْيٍءفِیالسَّ فانظروا كیف كان ((یقول.)٧())إِنَّ

عاقبة الذین كذبوا الرسل كیف دمر هللا علیھم وللكافرین أمثالھا فخلت منھم منازلھم 

للسید ، والمیزان، ١٠/٤٠٣:للطبرسي،ومجمع البیان، ١٠/٤٣٣:للطوسي، ینظر التبیان في تفسیر القرآن)١(
.٢٠/٣٥٤:با طبائيمحمد حسین الط

.١/٢١٣:ینظر التفسیر البیاني للقرآن الكریم)٢(
.٩:سورة التغابن االیة)٣(
.١٠/٢١:التبیان للطوسي)٤(
.٣:سورة إبراھیم االیة)٥(
.٩/٣٣٩:الجامع ألحكام القرآن) ٦(
.٤٤:سورة فاطر االیة)٧(
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أي سلبوا ما )١())واألوالدوسلبوا ما كانوا فیھ من النعیم بعد كمال القوة وكثرة األموال 

بل ھي من أسباب التفاخر في ھذه ، د والقوة في الدنیافكثرة األوال، كانوا فیھ مننعمة الدنیا

. الدنیا

واألمثلة على ذلك كثیرة  ، لیدلوا بھ على نعیم اآلخرة) النعمة(ستعمل المفسرون لفظ او 

إذ.)٢())َبْلَیَداُھَمْبُسوَطَتانِ ((:في تفسیر قولھ تعالى) ـھ٥٤٨ت (منھا قول الشیخ الطبرسي 

ویكون أحد ، ال تثنیة واحد مفرد، وإن شئت حملت المثنى على أنھ تثنیة جنس((یقول

فھذا تصریح من أحد المفسرین .)٣())نعمة الدنیا و األخر نعمة اآلخرة، جنس النعمة

ومنھ قول . )النعیم(ولم یخصص تلك النعم بلفظ، )النعمة(الكبار بتسمیة نعم اآلخرة بلفظ 

: سیر قولھ تعالىفي تف) ـھ٦٠٢ت (الرازي

اللََّھَوَرُسولَُھَولَْوَكاُنواآَباءُھْمأَْوأَْبنَ ( وَنَمْنَحادَّ اءُھْمأَْوإِ َالَتِجُدَقْوماًُیْؤِمُنوَنبِاللَِّھَواْلَیْوِماْآلِخِرُیَوادُّ
ْنُھَوُیدْ  َدُھمبُِروٍحمِّ اتٍَتْجِریِمنَتْحتَِھااْألَْنھَ ْخَواَنُھْمأَْوَعِشیَرَتُھْمأُْولَئَِكَكَتَبفِیقُلُوبِِھُماْإلِیَماَنَوأَیَّ ِخلُُھْمَجنَّ

ِحْزَباللَِّھُھُماْلُمْفلُِحونَ  قال بعد .)٤())اُرَخالِِدینفِیَھاَرِضَیاللَُّھَعْنُھْمَوَرُضواَعْنُھأُْوَلئَِكِحْزُباللَِّھأََالإِنَّ

النعمة الثالثة یدخلھم جنات تجري من تحتھا ((

النعمة الرابعة قولھ تعالى رضا هللا ، إلى نعمة الجنةإشارةوھو ، األنھار خالدین فیھا

فھو قد . )٥())وھي أعظم النعم و أجل المراتب، وھي نعمة الرضوان، عنھم ورضوا عنھ 

فالرضوان و الفوز بالجنان من النعم األخرویة ،)نعمة (لفظ ) نعیم اآلخرة(ى علقد أطلق 

.

: في تفسیر قولھ تعالى )ـھ٧٧٤ت(ابن كثیرایضاومثلھ 

ُھْمَعَذاَباْلَجِحیمِ (( ُھْمَوَوَقاُھْمَربُّ ، أي وقد نجاھم من عذاب النار((قال. )٦())َفاِكِھیَنبَِماآَتاُھْمَربُّ

حدتھا مع ما أضیف إلیھا من دخول الجنة التي فیھا من ىعل، بذاتھاوتلك نعمة مستقلة 

.٣/٥٧:تفسیر القرآن العظیم)١(
.٦٤:سورة المائدة االیة) ٢(
.٣/٣٧٥:مجمع البیان)٣(
.٢٢:سورة المجادلة االیة)٤(
.٢٩/٢٧٨:مفاتیح الغیب)٥(
.١٨:سورة الطور االیة)٦(
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فالنجاة من النار ، )١())السرور ما ال عین رأت و ال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر

أن المفسر استعمل لفظ إال، نعیمبل ھو حقیقة النعیم الذي یصغر عنده كل ، ھو النعیم

في ) م١٩٨٢ت(سید محمد حسین الطباطبائيذلك قول الوك.،ولم یفرق بینھما، النعمة 

اْألَْبَراَرلَفِیَنِعیمٍ ((: تفسیر قولھ تعالى والمعنى إن األبرار لفي نعمة كثیرة ال ((یقول. )٢())إِنَّ

وھم االخبر باأللفاظ –صریحة للمفسرین فھذه االستعماالت . )٣())یحیط بھا الوصف

األخروي بدون أي تفریق بین ، النعیمفي استعمال لفظ النعمة في موضع لفظ –القرآنیة 

.  ت الشاطئناللفظین كما فرقت بینھما الدكتورة ب

:آیات النعیم القرآنیة وتوظیفھا في تھذیب النفس اإلنسانیة

و ألدراك السماء ، تربیتھاائقوبطر، ن الكریم لھاآالنفس اإلنسانیة باھتمام القرتصدرت

ّد ھذا الھدف الرئیس وقد عُ ، ترجوه من إرسال الرسلالذي ، بأنھا المحرك والدافع للتغییر

إیجاد التغییر االجتماعي ((وتمثل، على الرغم من تداخل األھداف وتعددھا، للقران الكریم

ة الثوریة دوخلق القاع، الجذري لإلنسانیة من خالل رسم الطریق والمنھج لھذا التغییر

فكثیرة ھي اآلیات التي ، )٤())ساسھوتغیرت على أ، والتزمت ، التي تمیزت بھذا المنھج 

وأ، االجتماعیةعملت على رسم الطریق للتربیة اإلنسان وعالجت الكثیر من األمراض 

وذلك أمر طبیعي في كتاب أنزلھ هللا تعالى لھدایة اإلنسان وتوجیھھ وتربیتھ ((الفردیة

فكانت ھذه اآلیات الواردة في القران الكریم عن النفس بمثابة المعالم التي ، وتعلیمھ

قد مثلت ، )آیات النعیم(ولھذا یمكن القول إن آیات الدراسة . )٥())یسترشد بھا اإلنسان

، ستعملھا القران الكریم في تربیة النفس اإلنسانیةاالتي –ن لم تكن أولھا إ–ثاني الطرق 

فمثلما یصور القران الكریم العذاب والخلود ، وتصویر جھنم، بعد آیات الزجر والعذاب

كذلك ، أو العذاب الدنیوي؛ لكي یرجع اإلنسان عن غیھ ویثوب عن جھالتھ، في النار

قد - النعم الدنیویة واألخرویة على حد سواء–اده اآلیات التي تصور نعم هللا على عب

.٤/٢٥٨:تفسیر القرآن العظیم) ١(
.٢٢:سورة المطففین االیة) ٢(
.٢٠/٢٣٧:المیزان )٣(
.٥٥:علوم القرآن)٤(
.٢٣:القرآن وعلم النفس)٥(
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٧

هللا إلىااللتجاء بفیعظم مردودھا ، بھذه النعم اإللھیةعملت على حث اإلنسان وتذكیرھ

ولم یستول علیھ الشیطان فینسیھ ذكر هللا ، إن كان لّب لمن یسمعھا، واإلیمان بھ، سبحانھ

على تذكیر نعم هللا األمرولم یقتصر ،رةرت بنعم هللا كثیولھذا فاآلیات التي ذكّ . سبحانھ

ذّكر فمثال، األممبل تعداه إلى ، من الرسل وغیرھم من سائر البشراألفرادسبحانھ على 

، فھي أكثر من أن یقتصر أحد على أحدھا للمثال، هللا سبحانھ بني إسرائیل بنعمھ علیھم

وكان الھدف وراء ذلك ھو رجوعھم إلى المتفضل بھذه النعم ، فقد تعددت وكثرت 

.واإلیمان بھ، علیھم

من ومتعددة ولكن، كثیرة أیضافھي ، وكذلك اآلیات التي ذّكرت المسلمین بنعم هللا علیھم

: في قولھ تعالى، والتفافھم حول رایتھ، أھمھا تذكیرھم بنعمة اإلسالم

قُوْاَواْذُكُروْانِْعَمَتاللِّھَعلَْیُكْمإِْذُكنُتْمأْعَداءَفأَلََّفبْیَنقُلُ (( وبُِكْمَفأَْصبَ َواْعَتِصُموْابَِحْبِاللّلِھَجِمیعاًَوالََتَفرَّ
ُناللُّھلَُكْمآَیاتِِھَلَعلَُّكْمَتْھَتُدونَ ْحُتمبِنِْعَمتِِھإِْخَواناًَوُكنُتْمَعَلَىَشفَ  ْنَھاَكَذلَِكُیَبیِّ اِرَفأَنَقَذُكممِّ َنالنَّ ())اُحْفَرٍةمِّ

وقد ، التمسك بالدین وآدابھ(( فھذه اآلیة الشریفة تعمل على تربیة النفس اإلنسانیة على.)١

. )٢())خدمت األلفاظ الفكرة المرجوة من النص خدمة جلیلة

: مثل قولھ تعالى، التي بینت نعم هللا على المسلمین بتخفیف األحكاموكذلك اآلیات

َسا( َناْلَغائِِطأْوالََمْسُتُمالنِّ نُكممِّ ْرَضىأَْوَعلَىَسَفٍرأَْوَجاءأََحٌدمَّ ُروْاَوإِنُكنُتممَّ ھَّ ءَفلَمَتجِ َوإِنُكنُتْمُجُنباًَفاطَّ
باًَفاْمَسُحوْابِوُ  ُموْاَصِعیداًَطیِّ ْنَحَرٍجَولَـِكنیُ ُدوْاَماءَفَتَیمَّ ْنُھَماُیِریُداللُّھلَِیْجَعلَعلَْیُكممِّ ُجوِھُكْمَوأَْیِدیُكممِّ

نِْعَمَتُھَعلَْیُكْملََعلَُّكْمَتْشُكُرونَ  َرُكْمَولُِیتِمَّ أو نصت اآلیة الشریفة على ، أخبرت.)٣()ِریُدلُِیَطھَّ

، )٤(استعمال الماء التیمم لمن لم یستطعإلىالوضوءنعمة هللا على المسلمین بتخفیف حكم 

، ھو تعلیم المسلمین على االلتزام، إال أن الھدف األھم الذي یكمن وراء ھذه اآلیة الشریفة

أو ، عدم وجود الماءانوعدم التخاذل في أداء الفریضة عند ، و االنضباط باحترام األحكام

١٠٣: سورة أل عمران اآلیة)١(
.١/٢٧٢:خصائص التعبیر آلقراني وسماتھ البالغیة)٢(
.٦:اآلیةسورة المائدة )٣(
.١١/١٨٢:ینظر مفاتیح الغیب )٤(
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٨

هللا فالدروس والعبر التي یمكن أن تستجلى من آیات التذكیر بنعم،عدم االستطاعة

..  جمیعاعندھاویقف ، ال یستطیع البحث بھذه العجالة أن یسردھا، وجلیلة، عظیمة

فھي كثیرة ، واألخبار عن ملذات الجنة، )نعم اآلخرة(الشریفة التي عالجت أما اآلیات

وصور ، فبعضھا وصف العبید والغلمان، ومتعددة ومختلفة في مواضیعھا ومعالجاتھا

، والمشرب ومجالس المنادمة، األخر صور المأكلبعضھم و، الجواري وحور العین

والصور التي تضعھا أمام ، ولكن كان المقصد من كل تلك اآلیات، ما یطول ذكرهإلى

فر ضوتحمل كل ما یصیبھ من محن الدنیا وشدائدھا؛ لل، ھو شحذ ھمتھ، مخیلة اإلنسان

فیجب على ، نزلتھاظھار قیمة النفس اإلنسانیة وعلو مإھذا فضال عن ، بتلك النعم

فعرض ھذه اآلیات ، واالبتعاد عن ملذاتھا الزائلة، اإلنسان أن ال یبیعھا إال بھذا النعیم

، وإیمان األفراد بھا یكون من العوامل القویة على وقایة اإلنسان من الذنوب والمعاصي

فھي من البواعث ، )١(فضال عن كونھا من العوامل المؤثرة في سبیل خدمة الخلق

التي تمكنھ من الحصول على الدرجات العلیا من مة على رقي أعمال الفرد المھ

فھذه المنازل والدرجات إنما تتحصل بعد تحمل الصدمات والمشاكل الدنیویة ، )٢(الجنة

والقابلیات التي  تستھدف  ورود  ، والبؤس والضراء والمجاھدات في تكمیل النفوس

ھو دستور ھذه الرسالة الكریمنآفالقر، )٣(رفیعة ھذا المقام  المنیع وبلوغ ھذه الذروة ال

ئھا اإللھیة التي ارتضاھا على أساس مباداإلنسانالتي جاءت لتربي ، التربویة الخالدة

..)٤(الوقت نفسھ قیادة وسیاسة وتوجیھ ونمو وتغییربوھي ، هللا لعباده

.٥٣:ینظر المعاد وعالم اآلخرة ) ١(
.٢/٢٨٥: ینظر المعاد رؤیة قرآنیة )٢(
.٥١٠/٦٠مج:المعادینظر معرفة )٣(
٨):السالمعلیھم (البیت ینظر األسالیب التربویة عن أئمة أھل)٤(



سنادیة فیالجملةإلاللة العناصر اد:األولالفصل 

السمیةاالمبحث األواللجملة

المبحث الثاني الجملة الفعلیة



المبحث األول الجملة االسمیة



داللة العناصر االسنادیة في الجملة ...................... ................الفصل االول 

١١

: توطئة
عنــى بالجملــة ) هـــ١٨٠ت(فســیبویه ،لــم یكــن مصــطلح الجملــة مســتقرًا عنــد النحــاة

كانـت اللبنـات ف،حـول بیـان قـوام الجملـة وأسسـهاشـاراتإذكـربل،ولكنه لم یفرد لها باباً 
.)١(األولى التي أسست لمصطلح الجملة

مسـتقًال فـي كتابـه خیـر مـن بحـث الجملـة بحثـًا ) هــ٣٧٧ت(أبو علي الفارسـيویعدّ 
الــذي أفــاض فــي بحثــه للجملــة ) هـــ٧٦١ت(بــن هشــاما، ومــن ثــم )٢(المســائل العســكریات

) قـام زیـد(فتركیـب ،فهو یـرى اإلفـادة فـي الكـالم ال فـي الجملـة. )٣(أعم من الكالمعّدهاو 
. )٤(جملة فقط،)ن قام زیدإ(عنده جملة وكالم، وتركیب 

، وممــا یجــب أن یقــف لدیــه )٥())ن استســاغتهاأمــور هینــة یمكــ((فــاختالف المصــطلحات 
وهـــو مـــا ،الباحـــث هـــو عالقـــة الكلمـــات داخـــل الجملـــة أو عالقـــة الجملـــة داخـــل التركیـــب

تحلیلیــةفالدراســات التــي ســبقته كانــت دراســات ،بنظریتــه) هـــ٤٧٤ت(الجرجــانيعرضــه
عـــرب أنهـــا مثلـــت اتجـــاه رصـــد الخطـــأ مســـتندة علـــى كـــالم ال((أي . )٦(أكثـــر منهـــا تركیبیـــة
یكشــف عــن نســق المعــاني ((فـــلــنظم اا أّمــ. )٧())الكثــرة والقیــاس علیــهالمنقــول البــالغ حــدّ 

وقـد مثـل . )٨())مـا قبلهـابها ویربط جملة بجملة ثم یربط الجملتـین أو الجمـل ءویحدد أجزا
البحـــث فــي بنـــاء الجملــة هـــو فلــذا . )٩(هــذا االتجــاه الثـــاني الــذي عنـــى بالجمــال واإلبـــداع

.١٢٣: باقر الصدرمحمدالبحث اللغوي عن السید الشهید)١(
.٦٣: المسائل العسكریات)٢(
.٢/٤٩٠: مغني اللبیب)٣(
.٢٦: اصرفي التركیب اللغوي للشعر العراقي المع)٤(
.١٩: نظرات في الجملة العربیة)٥(
.١٦: ینظر اللغة العربیة معناها ومبناها)٦(
.٣٨: البالغة واألسلوبیة)٧(
.٢٠٧: البالغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري)٨(
.٣٨: البالغة واألسلوبیة)٩(
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فحســن . )١())م الوظیفـة النحویــةو وهــذا مـا یجســمه مفهــ((الـنظم بالســیاق بحـث فــي عالقــة 
. )٢(رداءتهالتألیف یزید من وضوح المعنى وعلى عكسه 

.)٣())بـل وضـع القواعـد فـي خدمـة المعنـى،لذا فتألیف الكالم لـیس لحشـد القواعـد فقـط((
.)٥(لفـــاظفــال إعجــاز فــي األ.)٤(الجرجــاني اإلعجــاز فــي الـــنظمعـــدّ وعلــى هــذا األســاس 

یشـمل الخبـر وأركـان الجملـة ومـا یتعلـق بالمسـند والمسـند إلیـه ، )معاني النحو(والنظم أو 
وألنهـا هـي ،ولـیس سلسـلة مـن الكلمـاتاالجملـة نظامـولمـا كانـت.)٦(...من شرط وحـال

فسـیعرض البحـث .)٧(ختزل لتكون مجموع الكلمات التي تؤلفهـافعًال كذلك ال یمكن أن تُ 
. سنادیةإلاوما هي الدالالت التي یمكن أن تلمح من عناصرهاةالبحث لنوعي الجمل

: الجملة االسمیة
یقـول باسـموجد أنهم قد أطلقوه على الجملـة التـي تبـدأ عند النحویینبعد تتبع المصطلح 

.*)٨())زید قائم(سم كـافاالسمیة هي التي صدرها (() هـ٧٦١ت (بن هشام ا
ســنادیة التـي قــد تتصــدر بهـا الجملــة االســمیة إلایـر ومعنـى هــذا أنـه ال عبــرة بالعناصــر غ

فمــن أهــم الســمات للجملــة االســمیة هــي إمكانیــة وعلیــه،وال تقــع ركنــًا مــن أركــان الجملــة
و عبــر ســیبویه عــن العالقــة بــین طرفــي الجملــة .)٩(نســخها بــاألدوات الناســخة المعروفــة

ســمیة بعبــارة واحــدة وهــي عــن المســند إلیــه فــي الجملــة االالنحویــون فقــد عبــر ،)اإلســناد(

.٣٥: العربیة واألعراب)١(
.١٤٧: ینظر كتاب الصناعتین)٢(
.١٣١: بناء الشعري دراسة في شعر أبي تمامأسلوبیة ال)٣(
.١٣٣: ینظر الرسالة الشافیة ضمن ثالث رسائل في اإلعجاز)٤(
.١٦١: في فلسفة البالغة العربیة)٥(
.٧٣: وینظر أسالیب بالغیة، ٤٥: ینظر دالئل اإلعجاز)٦(
.٣٠: التحلیل البنیوي للقصصفي)٧(
.٤٩٢/ ٢: مغني اللبیب)٨(
-٣٩في النحو العربي نقد وتوجیه (ینظر، ذا التقسیم واجه معارضة من الدكتور المخزوميوان كان ه)*(

٤٢. (
.١٧: ینظر الجملة االسمیة)٩(
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عــن المســند بأنــه المحكــوم بــه والمســند إلیــه بأنــه المحكــوم بعضــهموقــد عبــر ، )١()المبتــدأ(
)٢(.علیه

. أما طرفا اإلسناد في الجملة االسمیة فهما المبتدأ والخبر
قــال إذ، نــه لــم یعــرف تعریفــًا شــامالً أهــذا المصــطلح فــي الكتــاب إال قــد ورد:المبتــدأ

وكــذلك . )٣())فمــن ذلــك االســم المبتــدأ والمبنــى علیــه... بــاب المســند والمســند إلیــههــذا((
. )٤(لم یقدم تعریفا جامعا مانعا لطرف اإلسناد هذا) ـه٢٨٥ت(المبرد 

المبتـدأ ((فـي أصـوله حیـث قـال ) هـ٣١٦ت(بن السراج اتعریفا للمبتدأ هو موأول من قد
ن تجعلــه أوال أوالحــروف وكــان القصــد فیــه مــا جردتــه مــن عوامــل األســماء ومــن األفعــال

لثــان مبتــدأ بــه دون الفعــل یكــون ثانیــه خبــره وال یســتغني واحــد منهمــا عــن صــاحبه وهمــا 
ألنــــه معــــرض لــــدخول األداة التــــي تعمــــل فــــي ؛فعنــــده المبتــــدأ اســــم،)٥())مرفوعــــان أبــــدا

وصـف فقـد كـان أكثـر توسـعا إذ شـمل ال) هــ٦٤٦ت(بـن الحاجـب اأما تعریـف .سماءاال
المبتدأ هو االسم المجرد عـن العوامـل اللفظیـة مسـندا إلیـه ( (یقول إذالمكتفي بمر فوعه 

وقد عقـب الرضـي .)٦())لظاهررافعةأو الصفة الواقعة بعد حرف النفي وألف االستفهام 
ـــه یـــرى ) هــــ٦٨٦ت(الرضـــي  ـــى هـــذا التعریـــف الشـــامل إذ إن ـــدأ ((وأشـــار إل ســـم اأن المبت

للماهیــــة بجمیــــع ن الحــــد مبــــین أل؛جمعهمــــا فــــي حــــدمشــــترك بــــین مــــاهیتین فــــال یمكــــن
. )٧())هـو األكثـر فـي كالمهـملكل منهما حـدا وقـدم منهمـا مـاالمصنففردأف،...أجزائها

فیمـا بعـد بتعریـف المبتـدأ إذ ةالنحـاالتزمهـاإضـافة ) هـ٦٦٩ت(بن عصفور اوقد أضاف 
مبتـدأ هـو جعلـك االسـم ال((یقـول ، فـي تقـدیرهإنه لم یقتصر على االسم بل أدخل معه ما

.١٣٢: التطور النحوي)١(
.٨/ ٢: األشباه والنظائر)٢(
.١/٢٤: الكتاب)٣(
.٤/١٢٦: المقتضب)٤(
.١/٥٨: األصول في النحو)٥(
.١/٢٢٣: ةشرح الرضي على الكافی)٦(
.المصدر نفسه)٧(
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ى مـن العوامـل اللفظـة غیـر الزائـدة لتخبـر أو تقدیرا معـرَّ أو ما في تقدیره أول الكالم لفظاً 
أو نیـــة علـــى فـــي تقـــدیره المجعـــول أول الكـــالم لفظـــاً هـــوعنـــه والمبتـــدأ هـــو االســـم أو مـــا

سـم هـو اال((المبتـدأ بقولـه ) هــ٩١٨ت(وعلى هذا عرف االشموني . )١())الوصف المتقدم
.)٢())لمستغنى بهرافعاً العاري عن العوامل اللفظیة غیر الزائدة مخبرا عنه أو وصفا 

ســـند الخبـــر إلـــى أولهـــذا . )٣())وهـــو الجـــزء المـــتمم للفائـــدة وبـــه تقـــع للســـامع((أمـــا الخبـــر 
ن تجردهمـا مـن اإلسـناد یجعلهمـا فـي حكـم األصـوات التـي حقهـا أن ینعـق بهـا أل؛المبتدأ

:تيآلاضعهما في اآلیات على النحو اومو . )٤(غیر معربة
وقوعهما مفردین

اْألَنفُـُس َتْشـَتِهیهِ َمـاَوِفیَهاَوَأْكَوابٍ َذَهبٍ مِّنِبِصَحافٍ َعَلْیِهمُیَطافُ ((:قال تعالى
في محـل رفـع مبتـدأ ) انتم(وقع الضمیر المنفصل .)٥())َخاِلُدونَ ِفیَهاَوَأنُتمْ اْألَْعُینُ َوَتَلذُّ 

ویوضـع الضـمیر .)٦())المنفصـل مـا جـرى مجـرى المظهـر فـي اسـتبداده((رمبتدأ والضمی
ا أمـر اهللا المـؤمنین بالـدخول إلـى لّمـ). خالـدون(أما الخبر فهـو . )٧(في الكالم لالختصار

كــالطواف علــیهم بــأنواع االشــربة ،علیهــاواالجنــة عــدد ســبحانه وتعــالى الــنعم التــي یحصــل
ن كل نعـیم زائـل إف،للنعمة وٕاكماال للسرورإتماماً ((بجملة المبتدأ والخبرأتىو ،واألطعمة

فهـــذه ،)٨())ثـــاني األحـــواليموجـــب لكلفـــة الحفـــظ وخـــوف الـــزوال ومســـتعقب للتحســـر فـــ
وجـــيء فیـــه بالجملــــة ،وســـعة الـــرزق ونیـــل الشـــهواتبـــرةحالبشـــارة لهـــم بعـــدم انقطـــاع ((

وهم أن یــراد بــه طــول تأكیــدا لحقیقــة الخلــود لــدفع تــ؛االســمیة الدالــة علــى الــدوام والثبــات

.١/٨٢: المقرب)١(
.١/١٧٨: شرح االشموني)٢(
.١/١٢٥: اللباب في علل البناء واإلعراب، ٤/١٢٦: المقتضب)٣(
.١/٢٢١: شرح المفصل، ٥٣: المفصل)٤(
.٧١اآلیة : الزخرفسورة )٥(
.١٦٣: المفصل)٦(
.١٧٣: سرار النحوأ)٧(
.٢٥/١٠١: روح المعاني)٨(
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ــــى شــــرفهماوقــــد ،)١())المــــدة فحســــب ــــأنهم هــــم ،ســــتعمل ضــــمیر المخاطــــب لیــــدل عل وب
فالجملــة االســمیة هــي التــي ، تطیــب نفوســهم بعــد ســماعهم هــذافكیــف ال،المعنیــون بــذلك

ــْدُخُلوَنَهاَعــْدنٍ َجنَّــاتُ ((:ومنــه قولــه تعــالى.عملــت اإلیحــاء بداللــة الثبــوت فــي الجنــان َی
لباسـهم فیهـا (جملـة .)٢())َحِریـرٌ ِفیَهـاَوِلَباُسُهمْ َوُلْؤُلؤاً َذَهبٍ ِمنَأَساِورَ ِمنْ ِفیَهاْونَ ُیَحلَّ 

ـــة أســـمیة مـــن مبتـــدأ وخبـــر جـــاءت بعـــد ) حریـــر ـــار اهللا بـــدخولإجمل ـــة خب المـــؤمنین الجن
أي مــن أفخــر ،لبــاس أهــل الجنــة وهــو الحریــربفــأخبرت هــذه الجملــة ،وتحلیــتهم بــالحلي

ولكنه مسـموح لبسـه فـي ،وأجوده وهو مما یحرم لبسه في الدنیا وتحرم الصالة بهاللباس 
فــيالمتأمــل یــرى كیــف تغیـر األســلوب القرآنــي ف،المهـموالشــيء. ألنهــا دار جــزاء؛الجنـة
تجـوزا –أن یقـال یمكنفـ) لباسـهم(ولكـن هنـا قـال ،مع التحلیـة الصـیغة الفعلیـةالهاستعم

وذلـــك لإلیـــذان بـــأن ثبـــوت اللبـــاس لهـــم أمـــر ((لصـــیغة یلبســـون ولكـــن عـــدل عـــن هـــذه ا–
أن ((فتغیــر األســلوب یــدل علــى،)٣())عنــهراؤهماعــإذ ال یمكــن ،محقــق غنــي عــن البیــان
ولباســهم ((مــا نصــه)ـهــ٦٧١ت(وأورد القرطبــي.فــي الجنــة)٤())هــذه هــي ثیــابهم المعتــادة

وهـو أعلـى ممـا فـي ي جمیع ما یلبسونه من فرشهم ولباسهم وسـتورهم حریـر أفیها حریر 
مـــا یلـــي أجســـادهم ((أي "ولباســـهم فیهـــا حریـــر"وقیـــل إن هـــذه الجملـــة . )٥())الـــدنیا بكثیـــر

ـــه ســـبحانه وتعـــالى)٦())حریـــر ـــیهم من ـــم للنعمـــة عل ـــك أت ـــبهم فـــاهللا . وذل ـــابهم وجالبی أمـــا ثی
. سبحانه وتعالى أعلم بها

َخاِلــِدینَ اْألَْنَهــارُ َتْحِتَهــاِمــنْجــِريتَ َعــْدنٍ َجنَّــاتُ َربِِّهــمْ ِعنــدَ َجــَزاُؤُهمْ ((:قــال تعــالى
،أنهم شـــر البریـــةبـــلمـــا أخبـــر اهللا ســـبحانه عـــن المشـــركین والكـــافرین )٧())...َأَبـــداً ِفیَهـــا

أتت هذه الجملة لتبـین جـزاء اهللا لهـم فجـزاؤهم ،خیر البریةوهمبقولهأخبر عن المؤمنین

.٢٥/٢٥٦: التحریر والتنویر)١(
.٣٣اآلیة : فاطرسورة )٢(
.٢٢/١٩٩: روح المعاني)٣(
.٤/١٩: إرشاد العقل السلیم)٤(
.١٢/٢٩: الجامع إلحكام القرآن)٥(
.١٧/١٦١: جامع البیان في تأویل آي القرآن)٦(
.٨اآلیة : البینةسورة )٧(
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نعــــم اهللا عـــنخبـــاراإللحــــدیث و ولمـــا كــــان الســـیاق ســـیاق ا. مبتـــدأ وجنـــات عــــدن الخبـــر
وهـو أسـم لمـا یقـع فیـه ((فناسب ذلك السـیاق اإلتیـان بكلمـة جـزاء ،عبادهلسبحانه وتعالى 

فـــال ((أي إن اهللا ســـبحانه وتعـــالى یعطـــیهم الجـــزاء الـــوافر مـــن غیـــر نقـــص .)١())الكفایـــة
،قابــل المفــرد بــالجمعو قــد.)٢())یبقــى فــي نفوســهم شــيء إال والمطلــوب یكــون حاصــال

فاســــتعمل هــــذه الوحــــدة . )٣())یزیــــدها نعیمــــا وفیــــه إشــــارة إلــــى حســــن حــــالهم((وكـــل ذلــــك 
الكالمیــة؛ لتناســب إكــرام اهللا لهــم فتــدل علــى ســرعة حصــولهم علــى هــذا الجــزاء أكثــر مــن 

. سبحانهفضال عن ثبوت الجزاء لهم من اهللا، یجزیهم ربهمبالفعل المضارعالقول
َخاِلـِدینَ اَألْنَهـارُ َتْحِتَهـاِمـنَتْجـِريَجنَّـاتٌ َلُهمْ َربَُّهمْ اتََّقْواْ الَِّذینَ َلِكنِ ((:قال تعالى

جملـة "بـرارلألمـا عنـد اهللا خیـر ". )٤())لَِّألْبـَرارِ َخْیرٌ الّلهِ ِعندَ َوَماالّلهِ ِعندِ مِّنْ ُنُزالً ِفیَها
أن )هـــ٦١٦ت(وجــوز أبــو البقــاء. ســم موصــول مبتــدأ وخیــر الخبــرامــن مبتــدأ وخبــر فمــا 

والــذي عنــد اهللا مســتقر لإلبــرار وعلــى ((هــو الخبــر والنیــة فیــه التقــدیم أي) بــرارلأل(یكــون 
وقیـــل فیـــه ((هــذا الكـــالم قــائال ) ـهـــ٧٤٥ت(وتعقــب أبـــو حیــان.)٥())هــذا خیـــر خبــر ثـــان

تقدیم وتأخیر أي الذي عنـد اهللا لألبـرار خیـر لهـم وهـذا ذهـول عـن قاعـدة العربیـة مـن أن 
اك یتعلـــق بمـــا یتعلـــق بـــه الظـــرف الواقـــع صـــله لموصـــول فیكـــون المجـــرور المجــرور إذ ذ

. )٦())داخــال فــي حیــز الصــلة وال یخبــر عــن الموصــول إال بعــد اســتیفائه صــلته ومتعلقاتــه
ن أل؛لألبــرار حــاال مــن الضــمیر فــي الظــرف فصــحیح((ن قصــد أبــو حیــان أن یجعــل إفــ

لظــرف الواقــع صــلة فیلــزم مــا العامــل فــي الحــال حینئــذ االســتقرار الــذي هــو عامــل فــي ا
بــرار خبــرا والنیــة بــه التقــدیم وبخیــر التــأخیر لألن عنــي بــه الوجــه األول أي جعــل إ و . قالــه

برار حینئذ یتعلق بمحـذوف آخـر غیـر الـذي لألن أل؛كما ذكر أبو البقاء فال یلزم ما قاله

.١/١٢١: مفردات الراغب)١(
.٣٢/٥٣: مفاتیح الغیب)٢(
.٣٠/٢٠٦: روح المعاني)٣(
.١٩٨آل عمران )٤(
.١/٣٢٤: التبیان في أعراب القرآن)٥(
.٣/٢٨٠: البحر المحیط)٦(
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بــــا مــــن الح((علــــى أن مــــا عنــــد اهللا لوجــــاءت هــــذه الجملــــة لتــــد.)١())تعلــــق بــــه الظــــرف
یتقلبـون فیـه زائـل ألن مـاوالكرامة وحسن المآب خیر لألبرار مما یتقلب فیه الـذین كفـروا 

ترغیـب المـؤمن والعاصـي لمـا فتـوحي بداللـة. )٢())قلیل ومـا عنـد اهللا دائـم غیـر زائـلفانٍ 
ـــواب ـــل الث ـــد اهللا مـــن جزی ـــة التـــي أوحـــت للمتلقـــي بهـــذه فتشـــكل بـــذلك، عن البـــؤرة الخطابی

.الداللة
ـــمْ ((:عـــالىقـــال ت ـــَرْواَأَوَل ـــاَی ـــاَأنَّ ـــمْ َخَلْقَن ـــاَلُه ـــتْ ِممَّ ـــِدیَناَعِمَل ـــمْ َأْنَعامـــاً َأْی ـــاَفُه َلَه

ــاِلُكونَ  فهــذه الجملــة بینــت نعمــة اهللا . )٤(فالضــمیر هــم مبتــدأ ومــالكون هــو الخبــر.)٣())َم
عـــدل قـــدو .وهـــي تملكـــه لنعمـــة اهللا ســـبحانه عـــن طریـــق اســـتخالفه فیهـــا،علـــى اإلنســـان

لتبــین عظــیم النعمــة علــى ؛إلــى مــا جــاءت علیــه اآلیــة) فهــم مالكوهــا(القــول عــنقــرآن ال
الملـك ((وقیـل.)٥())أتـت هـذه الجملـة االسـمیة لتبـین مـالكیتهم لهـا واسـتمرارها((فـاإلنسان 

ن هـذه إوبـین هـذا وذاك فـ.)٦())جـدت عجنـهأا ذإبمعنى القدرة والقهـر مـن ملكـت العجـین 
نـــه تعـــالى لـــو خلقهـــا ولـــم یملكهـــا إنعـــام فألاإلنعـــام فـــي خلـــق امـــامإتأشـــارة إلـــى ((الجملـــة 

فهــذه الجملــة االســمیة أكثــر انســجاما مــع تعــداد نعــم اهللا ، )٧())اإلنســان مــا كــان ینتفــع بهــا
ـــمْ ((:تعـــالىوقولـــه.علـــى خلقـــه ـــمْ ُه ـــيَوَأْزَواُجُه ـــَاللٍ ِف ـــىِظ ـــكِ َعَل ـــُؤونَ اْألََراِئ .)٨())ُمتَِّك

وفـي قراءتنـا رفـع ((قـال إذ) هــ٢٠٨ت(بر متكئون في قـول الفـراءالضمیر هم مبتدأ والخ
فــي ،)١٠(فهــذه جملــة مســتأنفه مســوقه لبیــان شــغلهم و تفكههــم. )٩())ألنهــا منتهــى الخبــر

.٣/٥٤٨: الدر المصون)١(
.٢/٩٢: التبیان للطوسي)٢(
.٧١اآلیة : یسسورة )٣(
.٢٣/٣٥١، ٦مج:أعراب القرآن وبیانه)٤(
.٢٣/٦٩: حریر والتنویر؛ الت٥١٨/ ٤: أرشاد العقل السلیم)٥(
.٢٣/٥٠: روح المعاني)٦(
.٢٦/١٠٦: مفاتیح الغیب)٧(
.٥٦اآلیة : سورة یس)٨(
.٢/٦١٩: ینظر البیان في غریب إعراب القرآن، ٢/٣٨٠: معاني القرآن للفراء)٩(
.٢/٥٩٨: فتح القدیر)١٠(
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ولمـا كـان سـیاق اآلیـة . )١())َفـاِكُهونَ ُشـُغلٍ ِفـياْلَیـْومَ اْلَجنَّـةِ َأْصـَحابَ ِإنَّ : ((قوله تعـالى
وانتقـــــاء لفاظـــــهأن الكـــــریم دقیقـــــًا فـــــي اختیـــــار آفقـــــد كـــــان القـــــر ((،فـــــي بیـــــان حـــــالهم هـــــذا

لكــي یــدل ؛الخبــر)متكئــون(ختــار كلمــة افقــد ،ســیاقها هــذاتتســق مــعلكــي . )٢())كلماتــه
وأمـا المتكـئ ،والقاعـد قـد یقعـد لهـم،لٍ القـائم قـد یقـوم لشـغ((فــفراغـةلاوعلى وضـع القـوة

هذه الكلمة في سـیاق الجملـة االسـمیة التـي ووضع .)٣())ال عند الفراغ والقدرةإفال یتكئ 
وهــذا یــدل علــى صــفاء بــالهم ،اعتیــادهم علــى هــذه الحــاللتبــین ؛التــي تــدل علــى الثبــوت

،المعنى بالغ الدقة شدید التعقد ال یمكـن معالجتـه مـن زاویـة واحـدة((فهذا . ووفرة أرزاقهم
فهــي ال ،دًا مــن داللتهــاال جانبــًا واحــدًا محــدإفالداللــة المعجمیــة للمفــردة الواحــدة ال تمثــل 

الكلمــة فــي التركیــب اللغــوي أو الجملــة *تحــدد لنــا تحدیــدًا واضــحًا كیــف یجــري اســتخدام
أشــــرف المــــواد ((ختــــار اهللا ســــبحانه لبیــــان شــــأنهم افقــــد .)٤())اســــتخداما صــــحیحًا معبــــراً 

فـي ویضع كل مثقال ذره،وأمسها رحمًا بالمعنى المراد وأجمعها للشوارد وأقبلها لالمتزاج
.)٥())موضعها الذي هو أحق بها وهي أحق به

ــاِلَیُهمْ ((:قــال تعــالى ــنُدسٍ ِثَیــابُ َع ــرٌ ُس ــَتْبَرقٌ ُخْض ــاِورَ َوُحلُّــواَوإِْس ــنَأَس ــةٍ ِم ِفضَّ
فقیــل هــو منصــوب علــى أنــه "عــالیهم"ختلــف بقــراءة ا.)٦())َطُهــوراً َشــَراباً َربُُّهــمْ َوَســَقاُهمْ 

(وبــه قــال الزمخشــري .)حســبتهم(أو فــي ) طــوف علــیهمی(حــال مــن الضــمیر المجــرور بـــ
"یطـوف علـیهم "وعالیهم بالنصب على أنه حال من الضمیر فـي ((یقول إذ) هـ٥٢٨ت 

أي یطوف علیهم ولدان عالیًا للمطوف علـیهم ثیـاب أو حسـبتهم لؤلـؤًا "حسبتهم "أو في 
ن الضــمیر فــي مــحــاًال أمــا أن یكــون((ورد ذلــك أبــو حیــان بقولــه . )٧())لیــًا لهــم ثیــاباع

.٥٥اآلیة : سورة یس)١(
.١٥: )صفاء الكلمة(من أسرار التعبیر القرآني)٢(
.٢٦/٩٢: مفاتیح الغیب)٣(
.٧٤: التطور الداللي بین لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكریم)٤(

.استعمالألنسب كلمة او، كذا وردت* 
.٢٦٣: لغة القرآن الكریم)٥(
.٢١اآلیة : سورة اإلنسان)٦(
.٤/٧٣٥: الكشاف)٧(
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مفعـــول وهـــذا عائـــد علـــى ولـــدان ولـــذلك قـــدر عـــالیهم الال ضـــمیر إحســـبتهم فأنـــه ال یعنـــي 
بعد ذلك تدل علـى أنهـا تیةاآلألن الضمائر ؛وهذا ال یصح،بقوله عالیًا لهم أي للولدان

ولــذلك فــالقراءة الثانیــة . )١())للمطــوف علــیهم مــن قولــه حلــوا وســقاهم وأن هــذا لكــم جــزاء
بــــن ااألعــــرج وأبــــي جعفــــر وشــــیبه و ((ونســــبها أبــــو حیــــان إلــــى،ســــكان الیــــاءإهــــي قــــراءة و 

بـن مسـعود واألعمـش ا((وهي قـراءة) ضم الیاء(أو قراءة من . )٢())محیصن ونافع وحمزة
"عــالیهم ثیــاب ســندس"وعلــى هــاتین القــراءتین تكــون جملــة ،)٣())وطلحــة وزیــد بــن علــي

یطــوف علــیهم إذ،نعــیم المــؤمنینزیــادةة بیــان تحمــل داللــوهــي .)٤()مبتــدأ وخبــر(جملــة 
مالبـس مـن السـندس كمـا هـي حـال أهـل التـرف الولدان ویخدمونهم وهم جالسون وعلیهم

ــدنیافــي والنعمــة  مــن قــرأ عــالیهم بســكون الیــاء فهــو (()هـــ٣٧٠ت(كمــا قــال األزهــري،ال
م علــــى فاعــــل مــــن علــــى ســــاموضــــع الرفــــع والمعنــــى الــــذي یعلــــوهم ثیــــاب ســــندس وهــــو 

) هــ٦١٦ت (لبقـاء العكبـري اوهناك من قال بنصبها على أنها ظرف قال أبـو .)٥())یعلو
ألنــه ظــرف مكــان وهــو األحســن ؛وقــرأ البــاقون عــالیهم بالنصــب علــى الظــرف(() هـــ٦١٦

خــر الكــالم هــو آذا كــان إرفــع مـن هــذا القبیــل وٕانمــا،ألن الثــاني غیــر األول؛فـي العربیــة
) هـــ٣١١ت(وهـذا كــان قـد أنكــره الزجـاج،)٦())األول كقولـك فوقـك رأســك وأمامـك صــدرك

ومــن نصــب فقــال عــالیهم بفــتح الیــاء فقــال بعــض النحــویین بأنــه ینصــبه علــى ((قــال إذ
ولــو كــان ظرفــًا لــم یجــز ،الظــرف كمــا تقــول فــوقهم ثیــابهم وهــذا ال نعرفــه فــي الظــروف

ى ســـكان الیـــاء ولكـــن نصـــب علـــى الحـــال مـــن شـــیئین أحـــدهما مـــن الهـــاء والمـــیم والمعنـــإ
وصــــف دألنـــه وقـــ؛لــــدان مخلـــدون وعالیـــًا األبـــرار ثیــــاب ســـندسو یطـــوف علـــى األبـــرار 

ویجـوز أن یكـون ،أحوالهم في الجنة فیكـون المعنـى یطـوف علـیهم فـي هـذه الحـال هـؤالء

.٨/٥٥٧: البحر المحیط)١(
.المصدر نفسه)٢(
.١٠/٢٢٣: ر نفسه؛ ینظر معجم القراءاتالمصد)٣(
.٣٠/٢٥٢: ینظر مفاتیح الغیب، ١٠٤٠: إعراب القرآن للنحاس)٤(
.٣/١٠٩: معاني القراءات)٥(
.٢/٤٢٠: عراب القراءات الشواذإ)٦(
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ذا رأیـــــتهم حســـــبتهم لؤلـــــؤًا منثـــــورًا فـــــي حـــــال علـــــو الثیـــــاب إحـــــاًال مـــــن الولـــــدان والمعنـــــى 
وقـــد علـــل . )٢(كـــره أبـــو حیـــان بحجـــة فكـــه للضـــمائروكـــان هـــذا األخیـــر قـــد أن،)١())إیـــاهم

واألصـل ((أن قـراءة العامـة بالنصـب بقولـه مـع قـراءة الرفـع و رجـح)هــ٣٨٨ت(النحاس 
ه ال ألّنــ؛وهــو قــول أقــرب للصــواب. )٣())عــالیهم حــذفت الضــمة لثقلهــا وهــذه قــراءة بینــه

.واضح المعنىوهو،تثار علیه اعتراضات بتوجیه القراءة
َدآِئـمٌ ُأُكُلَهااَألْنَهارُ َتْحِتَهاِمنَتْجِرياْلُمتَُّقونَ ُوِعدَ الَِّتياْلَجنَّةِ مََّثلُ ((:قال تعـالى

لمـا وصـف اهللا الجنـة بأنهـا . )٤())النَّـارُ اْلَكـاِفِرینَ وَُّعْقَبـىاتََّقـواْ الَّـِذینَ ُعْقَبـىِتْلـكَ ِوِظلَُّها
.وهـي جملـة مبتـدأ وخبـر) أكلهـا دائـم(ملـة أتـى بهـذه الجملـة ج،تجري من تحتهـا األنهـار

ختلــف المفســرون او . دائــم بــال انقطــاعفهــو،یؤكــل فیهــا مــن ثمــر وغیــرهاســتمرار مــابینــت 
ن إوقیــل .)٦(وقیـل هــو ثمرهــا الـذي یؤكــل. )٥(فقیـل بضــم الهمــزة وهـو المــأكول،)أكلهــا(بــ

ـــى المـــؤمنین. )٧(األكـــل یعبـــر عـــن النصـــیب ـــادة نعمـــة عل ـــذلك زی ـــم ال نصیـفـــ، وب بهم دائ
ال وبأنـــه ، نصـــیبه ورزقـــهدوامألن اإلنســـان متـــى علـــم ؛وبـــذلك راحـــة نفســـیة لهـــم،ینقطـــع

إلـــى داللـــة الـــدوام ) هــــ١٢٧٠ت(اآللوســـيشـــار أوقـــد . ینقطـــع هـــدأت نفســـه وأرتـــاح بالـــه
أكلهــا دائــم بیانــا لفضــل تلــك الجنــات وتمییزهــا عــن هــذه الجنــات ((والثبــات لنعیمهــا بقولــه 

ظــاهر أن المــراد مــن األكــل مــا یؤكــل فیهــا ومعنــى دوامــه أنــه ال ینقطــع وال... المشــاهدة
ن الكریم بین لفظ الدوام وصیغته؛ لیدل على روعة هـذا الـنظم آوقد ناسب القر .)٨())أبدا

فضـــال عـــن اختیـــار األلفـــاظ التـــي تناصـــرت وتـــآزرت مـــع ، الـــنظم الشـــریف ودقـــة ألفاظـــه
.المعنى فأنتجت داللة الثبات هذه

.٥/٢٦٢: معاني القرآن وٕاعرابه)١(
.٨/٥٧٧: البحر المحیط)٢(
.٧١٦: لمعاني من حرز األماني؛ ینظر إبراز ا١٠٤٠: إعراب القرآن للنحاس)٣(
.٣٥اآلیة : سورة الرعد)٤(
.٢/١٣٦: التسهیل لعلوم التنزیل)٥(
.١٠/٣٥٤: نظم الدرر)٦(
.١/٢٤:للراغب األصفهاني، المفردات في غریب القران)٧(
.١٣/١٣٦: روح المعاني)٨(
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لمـا أمـر اهللا سـبحانه المـؤمنین . )١())اْلُخلُـودِ َیـْومُ َذِلكَ ِبَسَالمٍ ُخُلوَهاادْ ((:قال تعالى
لتزیـد مـن فـرحتهم واطمئنـانهم ) ذلـك یـوم الخلـود(بدخول الجنة أتـت جملـة المبتـدأ والخبـر 

فـأتى ،بأن دخولهم قد یكون مؤقتا–ثمة قلق هناكإن كان–النفسيوتریحهم من القلق
، )٢(وفــــي اســــتعماله داللــــة علــــى تعظــــیم ذلــــك الیــــومبــــه إلــــى البعیــــدالمبتــــدأ ذلــــك ویشــــار 

االسـمیة الدالـة مجـيء هـذه الجملـة و .)٣())إلى كل غائب عینا كان أو معنـى((ویستعمل
حتـــى ال یـــدخل فــــي قلـــبهم أن ذلـــك ربمـــا ینقطــــع عـــنهم فتبقـــى فـــي قلــــبهم ((علـــى الثبـــات

فیهــا فمــا الفائــدة فــي التــذكیر ن قیــل المــؤمن قــد علــم أنــه إذا دخــل الجنــة خلــد إفــ،حســرته
.)٤())اطمئنان القلب بالقول أكثر...عنهالجوابو 

ـــكَ ((:قـــال تعـــالى ـــمْ ُأْوَلِئ ـــوٌم ِرْزقٌ َلُه ْعُل ـــهُ * مَّ ـــمَفَواِك ـــونَ َوُه أخبـــر اهللا . )٥())مُّْكَرُم
؛)٦(مبتــدأ وخبـــر)  وهــم مكرمـــون(ســبحانه وتعــالى عـــن رزق الجنــة وحـــالهم وأتــى بجملـــة 

أنــــواع هللا ســــبحانه إلــــى النعــــیم الروحــــاني بعــــد النعــــیم الجســــماني الــــذي هــــو لیشــــیر بــــه ا
فـذلك . )٧(وقیل مكرمون في نیـل الـرزق حیـث یصـل إلـیهم مـن غیـر كسـب وكـد.الملذات

ابــن أشــاروقــد .)٨(مــرزوق غیــر مكــروم وذلــك أعظــم التنكیــدألنــه ربَّ ؛تتمــیم بلیــغ للنعــیم
ـــة تعظـــیمهم وٕاكـــرام) م١٩٧٣ت(عاشـــور ـــرإلـــى دالل ـــة المبتـــدأ والخب ، هم مـــن خـــالل جمل

اســـتقبال المالئكـــة لهـــم حتـــى دخـــولهم عنـــدوالحفـــاوةاإلكـــرام وذلـــك بمـــا یحصـــل لهـــم مـــن 
أنهــا تناســب ســیاق و، فالجملــة االســمیة هــي األلمــع فــي إنتــاج تلــك الــدالالت، )٩(الجنــان

.تعظیم المؤمنین وٕاكرامهم

.٣٤اآلیة : سورة ق)١(
.٢٦/٣٢١:التحریر والتنویر)٢(
.٢/٤٧٨: على الكافیةشرح الرضي )٣(
.٢٨/١٨٠: ینظر مفاتیح الغیب)٤(
).٤٢-٤١(اآلیتان : سورة الصافات)٥(
.٦٢٣/٣٨٤مج:وبیانهإعراب القرآن )٦(
.٢٣/٨٦: روح المعاني)٧(
.٤/٤٧١: المحرر الوجیز)٨(
.٢٣/١١١: التحریر والتنویرینظر)٩(
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. )١())َدانٍ اْلَجنَّتَـْینِ َوَجَنـىِإْسـَتْبَرقٍ ِمـنْ َهـاَبَطاِئنُ فُـُرشٍ َعَلىُمتَِّكِئینَ ((:قال تعـالى
قــال إذ جنتــان هجــزاءنّ إمــن خافــه بالغیــب واتقــى مقامــه ســبحانه فــخبــر اهللا ســبحانه بــأنّ أ

ثـم أخـذ یعـرض ألنـواع النعـیم الـذي یلقـاه .)٢())َجنَّتَـانِ َربِّـهِ َمَقـامَ َخـافَ َوِلَمنْ : ((سبحانه
منسـجمة مـع سـیاق ) ٣("الجنتـین دانجنـي"جملة المبتـدأ والخبـر وجاءت ،العبد عند مواله

قریـب مـا یجنـى مـن ثمـار الجنـة إال أنّ ) متكئـین(فمع حـالهم بـأنهم ،النعیم الذي هم فیه
ال یتعبــون بالقطــاف وتلــك ((نهــم إأي ،)٤(مــنهم ال یبــذلون أي جهــد أو عنــاء فــي إجتنائــه

ثم اختـار اهللا سـبحانه األلفـاظ التـي تالئـم ذلـك ،نعم اهللا بها علیهمأ. )٥())رفاهیة ملحوظة
.)٦())ما ال یستعمل إال بما كان غضا((وهوىجنسیاق النعمة فلفظ ،السیاق

لتـدل علـى اسـتمراره بهـذه الحالـة مـن القـرب وهـي غضــة "دان"ثـم اسـتعمل الصـیغة 
دون وبــ.صــیغة یــدنوســتعمل الیبــین بــذلك نعمــة اهللا علــیهم وهــو مــا ال یظهــر لــو ،طریــة
وهـي حلیـة لفظیـة ، }السـجع{یفوت علـى السـامع المؤاخـاة فـي الفواصـل( (االستعمالهذا

.)٧())وبهاءةومعنویة تزید الكالم حسنًا واللفظ روع
: وقوع الخبر جملة

تتصــلأو قــدتحتضـنها جملــة أخـرى ف،قـد یكــون الخبـر جملــة ال یمكـن أن تســتقل بنفســها
بـــن هشـــام بـــین جملـــة كبـــرى یكـــون اقـــد میـــز و.)٨(بجملـــة أخـــرى وهـــي الجملـــة األساســـیة

،)١٠())أنه میز جملـة تكـون أصـال وأخـرى تكـون فرعـا((أي ،)٩(الخبر فیها جملة صغرى

.٥٤اآلیة : سورة الرحمن)١(
.٤٦یة اآل: سورة الرحمن)٢(
.١٠/١٨٠: الدر المصون)٣(
.٢/٣٨٧: وینظر قصص القران داللیًا وجمالیاً ، ٢/٢٤٥: ینظر مجاز القرآن)٤(
.٢١٦: امة في القرآنیمشاهد الق)٥(
.١/١٣١: مفردات الراغب)٦(
.٧٧: صفاء الكلمة)٧(
.١٤٤: المدخل إلى علم اللغة)٨(
.٢/٤٩٧: ینظر مغني اللبیب)٩(
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فالخبر من هـذا النـوع هـو تركیـب إسـنادي یتـوافر فیـه عنصـر اإلسـناد والفائـدة ،)١())فرعا
لــة جم–لــذلك اشــترط فــي هــذه الجملــة . )٢(التامــة بمــا یســتلزم ذلــك مــن اســتقالل المعنــى

هـا وٕاال كانـت یبط ضـروري فاوهـذا الـر .أن تشتمل على رابط یربطهـا بالمبتـدأ( (–الخبر 
أو یحـذف ،)٤(حـذف الضـمیر العائـد للعلـم بـهیوقـد ،)٣())جملة الخبـر أجنبیـة عـن المبتـدأ

.)٥(یحذف الرابط إذا كانت الجملة نفس المبتدأ في المعنى
:  الخبر جملة أسمیة

. )٦())االســـمیة مـــن شـــانها أن تـــدل علـــى الثبـــوت((ن أل؛یـــأتي الخبـــر جملـــة أســـمیة
فــالحكم حكــم عــام ،وهــي بهــذا تــدل علــى أن المبتــدأ محكــوم علیــه مــن دون تحدیــد زمنــي

.)٧(غیر مختص بفترة زمنیة محددة
أتـى . )٨())مَّْعلُـومٌ ِرْزقٌ َلُهـمْ ُأْوَلِئـكَ * اْلُمْخَلِصیَن اللَّهِ ِعَبادَ ِإالَّ ((:قوله تعالىومنه 

يفهــ"لهــم رزق معلــوم" أمــا الخبــر فــي اآلیــة الكریمــة فهــو ، )أولئــك(شــارة إســم المبتــدأ ا
فأتــت الجملــة الخبریــة أســمیة ) أولئــك(وهــي فــي محــل رفـع خبــر لـــ،جملـة مــن مبتــدأ وخبــر

د یـدون تقیمـنفهـو حكـم ثابـت لهـم،أن الرزق للمخلصین الذین ذكـرتهم اآلیـةلتدل على 
. هـذه الجملـة االسـمیة الخبریـة داللـة تـوفر الـرزق وكثرتـه ویلمـح مـن، محـددةفترة زمنیـة

بــــأنهم ممتــــازون بمــــا اتصــــفوا بــــه مــــن ((لإلیــــذان ) أولئــــك(ثُــــم أشــــار لهــــم القــــرآن الكــــریم 
منتظمـون بسـببه فـي بالغـاً اإلخالص فـي عبـادة اهللا سـبحانه وتعـالى عمـن عـداهم امتیـازاً 

ب العهــد بالمشــار إلیــه لإلشــعار ســلك األمــور المشــاهدة ومــا فیــه مــن معنــى البعــد مــع قــر 

.٥٩: نحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحدیثنظریة ال)١(
.٤٤: الجملة االسمیة)٢(
.١/٣٨٥: النحو الوافي)٣(
.١٠٩: أسرار النحو)٤(
.١/١٩٧: أوضح المسالك)٥(
.١٠٥: اإلیضاح للقزویني)٦(
.٢/١٦٧: مختصر المعاني للتفتزاني)٧(
.٤١-٤٠اآلیتان : سورة الصافات)٨(
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أولئــك إشــارة الــى عبــاد ((ابــن عاشــور قــال.)١())بعلــو طبقــتهم وبعــد منــزلتهم فــي الفضــل
ثبــت لهــم مــن أاهللا قصــد منــه التنبیــه علــى أنهــم اســتحقوا مــا بعــد اســم اإلشــارة ألجــل ممــا 

.)٢())صفة اإلخالص كما ذلك من مقتضیات تعریف المسند إلیه باإلشارة
ُبُكمْ ِبالَِّتيَأْوَالُدُكمَوَال َأْمَواُلُكمْ َوَما((:ىقال تعـال َوَعِملَ آَمنَ َمنْ ِإالَّ ُزْلَفىِعنَدَناُتَقرِّ

ـْعفِ َجـَزاءَلُهـمْ َفُأْوَلِئكَ َصاِلحاً  أخبـر اهللا . )٣())آِمُنـونَ اْلُغُرَفـاتِ ِفـيَوُهـمْ َعِملُـواِبَمـاالضِّ
ثـم أتـى الخبـر جملـة ،فـأتى باسـم اإلشـارة أولئـك، سبحانه عـن مضـاعفة الجـزاء للمـؤمنین

خبر ألولئـك وفیـه ((فالجملة. )٤())أي تضاعف لهم الحسنات،لهم جزاء الضعف((أسمیة
.)٥())ن الجـار والمجـرور خبـر ألولئـكأوفیه تأكید لتكرار اإلسناد أو یثبت لهم ذلك على 

هــم ال یؤجــل ل، یلمــع مــن الجملــة الخبریــة حصــولهم علــى الجــزاء فــي الــدنیاو .)٥())ألولئــك
. أي أوحت بفوریة الحصول على الجزاء، في اآلخرة

َوُهـــماَألْمـــنُ َلُهـــمُ ُأْوَلــــِئكَ ِبُظْلـــمٍ ِإیَمـــاَنُهمَیْلِبُســـواْ َوَلـــمْ آَمُنـــواْ الَّـــِذینَ ((:قـــال تعـــالى
وعلــى هــذا فهــي إخبــار ،)٧())أولئــك لهــم األمــن((وقــع الخبــر جملــة أســمیة.)٦())مُّْهَتــُدونَ 

علـى خالفهـم الى وفصل قضاء بین إبراهیم علیـه السـالم وبـین قومـهمن اهللا سبحانه وتع
لـو كـان مـن قـوم إبـراهیم علیـه ((ألن ذلـك ،)٨(المتقدم في آیات سابقة لهذه اآلیـة الشـریفة

وا بالتوحیــد قــرّ أفــي عبــادة اهللا لكــانوا قــد هاالســالم الــذین كــانوا یعبــدون األوثــان ویشــركون
أولئـك "وخبـره "الـذین" فالمبتـدأ . )٩())مـا كـانوا یخالفونـهواتبعوا إبـراهیم علیـه السـالم علـى

جدیر بالمسند مـن الیهالمسند((وهي على هذا التوجیه تفید التنبیه على أن."لهم األمن

.٤/٥٣٣: السلیمإرشاد العقل)١(
.٢٣/١١١: التحریر والتنویر)٢(
.٣٧اآلیة : سورة سبأ)٣(
.٦٢٢/٢٤٥مج:إعراب القرآن وبیانه)٤(
.٤/٤٦٢: إرشاد العقل السلیم)٥(
.٨٢اآلیة : نعامألسورة ا)٦(
.٣١٧: إعراب القرآن للنحاس)٧(
.وما بعدھا٧٤:ینظر سورة األنعام اآلیة)   ٨(

.٧/٢٩٧: ن تأویل آي القرآنجامع البیان ع)٩(
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ن األمـن مخـتص أقـد أشـارت إلـى ) لهـم(الالم بـــجل مـا تقـدم مـن أوصـاف المسـند إلیـه فـأ
آمنــون والمــراد األمــن مــن عــذاب –آن فــي غیــر القــر –بلــغ مــن أن یقــال أبهــم ثابــت وهــو 

فهذه الوحدة الخبریة تحمـل داللـة الوعـد مـن اهللا للمـؤمنین ، )١())الدنیا باالستئصال ونحوه
والخبـــر "الـــذین"بـــدًال مـــن اســـم الموصـــول "أولئـــك"وهنـــاك مـــن جعـــل . للمـــؤمنین بـــاألمن

یكــون وجــوز أبــو البقــاء أن،)٢())األمــن((جملــة لهــم األمــن وقــدم الخبــر لهــم علــى المبتــدأ
واآلیة على هذا اإلعراب تكـون جـواب . )٣())هم الذین((خبر لمبتدأ محذوف أي ) الذین(

. جواب قوم إبراهیم و إلزام أنفسهم بما هو حجة علیهم
ــاِبُقونَ ((:قــال تعــالى ــاِبُقوَن َوالسَّ ُبــونَ ُأْوَلِئــكَ * السَّ ختلــف فــي إعــراب ا.)٤())اْلُمَقرَّ

) أولئـك المقربـون(األول مبتدأ وخبره جملـة ) السابقون(فمنهم من قال ،هذه اآلیة الكریمة
واهللا أعلـم –معنـاه ((وجهـة هـذه القـراءة كمـا قـال الزجـاج و.)٥(والثاني توكید أو نعـت لـه

والسـابقون األول رفــع باالبتــداء .السـابقون الســابقون إلــى طاعـة اهللا والتصــدیق بأنبیائــه–
أي ثــوابهم المختصــون بــه هــو القــرب ، )٦())والثــاني توكیــد ویكــون الخبــر أولئــك المقربــون

أولئـك المقربـون  معنـاه ((ذلـك بقولـه) هــ٤٦٠ت(وأورد الطوسـي،من اهللا سبحانه وتعـالى
الــذین قربــوا مــن جزیــل ثــواب اهللا وعظــیم كرامتــه بــاألمر األكثــر الــذي ال یبلغــه مــن دونهــم

ن اهللا ســبحانه أي نـه مقــرب مـأیـذكر متلــق  المقربـون  لظهــور ((ثـم لــم .)٧())الفضــلفـي
لقصـــد تعمـــیم األزمـــان ؛ذكر زمـــان التقریـــب وال مكانـــهیـــمـــن عنایتـــه وتفضـــیله وكـــذلك لـــم 

اســم –المبتــدأ الثــاني –جعــل المســند إلیــه يوفــ،والبقــاع االعتباریــة فــي الــدنیا واآلخــرة
جــل الوصـف الــوارد قبــل اســم اإلشــارة أبمـا یخبــر عنــه مــن أحریــاءنهــم أإشـارة تنبیــه علــى 

.٧/٣٣٣: التحریر والتنویر)١(
١/٢٥٩: مشكل إعراب القرآن)٢(
.١/٥١٤: التبیان في أعراب القرآن)٣(
).١١-١٠(اآلیتان : سورة الواقعة)٤(
.٢/٧١١: مشكل إعراب القرآن)٥(
.٥/١٠٩: معاني القرآن وأعرابه)٦(
.٩/٤٩٠: التبیان للطوسي)٧(
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الســابقون األول مبتــدأ والثــاني ((جعــلخــر وهــوآوهنــاك توجیــه .)١())هــم ســابقوننأوهــو 
أو بــدل علــى معنــى الســابقون إلــى طاعــة اهللا هــم الســابقون إلــى خبــره وأولئــك خبــر ثــانٍ 

اً وخبـــر مبتـــدأً ) الســـابقون الســابقون(وقیـــل هنــاك توجیـــه آخــر وهـــو  جعــل . )٢())رحمــة اهللا
خبـروعلـى هـذا التوجیـه یكـون ال. )٣(جملـة مسـتقلة) ونأولئـك المقربـ(جملة مستقلة وجعل 

مـا فیـه مـن تفخـیم شـأنهم واإلیـذان بشـیوع ((والذي سوغ هذا الوجهفي اللفظنفسه المبتدأ
هـذه المسـألة قـائال علـى)هــ٣٩٢ت(ابـن جنـي اعتـرضوقد . )٤())ما ال یخفى...فضلهم

ذكـرت األبـوة فقـد انطـوت اذومن المحال قولك أحق الناس بمـال أبیـه أبنـه وذلـك أنـك إ((
فجـرى ذلـك ،على البنوة فكأنك إذًا إنما قلت أحق الناس بمال أبیه أحق الناس بمال أبیـه

الجـزء الثـاني منـه إال مـا فـي يمجرى قولك زید زید والقـائم القـائم ونحـو ذلـك ممـا لـیس فـ
زء الثـاني ألنه یجب أن یستفاد من الج؛ولیس على ذلك عقد األخبار.الجزء األول البتة

ن لــم یعــط الجــزء إفــ،فقــد أكــد علــى شــرط الفائــدة،)٥())مــا لــیس مســتفادا مــن الجــزء األول
)السابقون السـابقون(ومن قال إنّ . )٦(الثاني فائدة غیر فائدة الجزء األول لم یصح الكالم

على معنى السابقون هـم الـذین اشـتهرت حـالهم بـذلك كقـولهم أنـت مبتدأ وخبر)السابقون
یقــال فــي ((وهــذا ،)٧(وكقــول الشــاعر أنــا أبــو الــنجم وشــعري شــعريأنــت والنــاس النــاس 
هـو األقـرب لوجـود الـرابط یرى البحـثوالوجه األول على ما . )٨())تعظیم األمر وتفخیمه

هذا من حیث الصیاغة ومن حیث المعنى ما قـد .الرابط بین الجزء ین وهو أسم اإلشارة
َوِریشـاً َسـْوَءاِتُكمْ ُیـَواِريِلَباسـاً َعَلْیُكمْ َأنَزْلَناَقدْ آَدمَ َبِنيَیا((:تعالىومنه قوله .قیل فیه

.٢٧/٢٨٨: والتنویرالتحریر)١(
.٢/٧١١: مشكل أعراب القرآن)٢(
.٥/٢٥٧: ینظر أرشاد العقل السلیم)٣(
.٢٧/١٣٢: روح المعاني)٤(
.٣/٣٣٦: الخصائص)٥(
.١٠: الجملة العربیة والمعنىوینظر، ینظر المصدر نفسھ)٦(
: والخزانة،١٠٦: وانونسب البیت إلى أبي النجم العجیلي ینظر الدی،٣٣٨-٣/٣٣٧: الخصائصینظر)٧(
)هللا دري ما أجن صدري(وعجزه . ١/٤٣٩
.١٠/١٩٥: الدر المصون)٨(
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ــاُس  ــَوىَ َوِلَب ــكَ التَّْق ــرٌ َذِل وبهــذه .)٢(وجملــة ذلــك خیــر هــو الخبــر،لبــاس مبتــدأ. )١())...َخْی
یـــواري الســـوءة ولبـــاس افكمـــا أنـــزل لباســـ((القـــراءة یكـــون اهللا قـــد عـــدد نعمـــه علـــى عبـــاده 

ـــاش  ـــاس مـــن یریـــدها ویطلبهـــا وهـــي خیـــر مـــن فكـــذلك جعـــ،مـــن یطیقـــهلالری ل التقـــوى لب
ففي الجملة االسـمیة داللـة علـى .)٣())النوعین السابقین وهو لباس یزین اإلنسان ویجمله

ولهذا السبب أشـار إلیـه القـرآن على ثبوت أفضلیته بكل األزمان دون تحدید زمن معین؛
وهنـــاك مـــن قـــرأ . )٤())ســـيذلـــك بالبعـــد للتعظـــیم بتنزیـــل البعـــد الرتبـــي منزلـــة البعـــد الح((ـبـــ

ـــــافع و ((بنصـــــب  ـــــاس وهـــــي قـــــراءة ن ـــــن عـــــامر والكســـــائيالب ـــــر عنهـــــا الفـــــراء .)٥())ب وعب
أمــا النصــب فعلــى أنــه ((قــال أبــو علــي الفارســي .)٦())لــيإونصــب اللبــاس أحــب ((بقولــه

وعلـى هــذه القــراءة .)٧())قــد أنزلنــا علـیكم لباســا ولبـاس التقــوى"مــن قولـه حمـل علــى أنـزل
علــى أنــه خبــر لمبتــدأ ) لبــاس التقــوى(وهنــاك مــن جــوز رفــع ،)خیــر(خبــره )ذلــك مبتــدأ(

ــــــدره الزجــــــاج ــــــاس (()ـهــــــ٣١١ت(محــــــذوف ق ــــــوى أي وســــــتر العــــــورة لب ــــــاس التق هــــــو لب
ویجـــوز رفـــع لبـــاس علـــى إضـــمار ((بقولــه) ـهـــ٤٣٧ت(وقـــدره مكـــي القیســـي.)٨())المتقــین

ولبــاس التقــوى خیــر بــيّ أُ هللا و وقــد قــرأ عبــد ا.)٩())التقــوىمبتــدأ تقــدیره وســتر العــورة لبــاس
.)١٠(بإسقاط ذلك فهو مبتدأ وخبر والظاهر من هذه القراءة حمله على اللباس حقیقة

.٢٦اآلیة : سورة األعراف)١(
.١/٣٢٤: معاني القرآن لألخفش)٢(
.٩٦: اإلبداع البیاني في القرآن العظیم)٣(
.٨/١٠٤: روح المعاني)٤(
.عالم الكتب، ٢/٦٤: إتحاف فضالء البشر، ٤/٣٦٤: البحر المحیط)٥(
.١/٣٧٥: معاني القرآن للفراء)٦(
.٤/١٢: الحجة ألبي علي الفارسي)٧(
.٢/٣٢٩: معاني القرآن وٕاعرابه للزجاج)٨(
.١/٢٨٦: مشكل إعراب القرآن)٩(
.٥٠: دراسة نحویةبيّ وینظر قراءة أُ ، ٤/٣٦٥: البحر المحیط)١٠(
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ْغِفــَرةٌ َجــَزآُؤُهمُأْوَلـــِئكَ ((:قــال تعــالى ــنمَّ اَألْنَهــارُ َتْحِتَهــاِمــنَتْجــِريَوَجنَّــاتٌ رَّبِِّهــمْ مِّ
انه الــذین یســتغفرون إذا فعلــوا فاحشــة بقولــه تعــالى ذكــر اهللا ســبح. )١())...ِفیَهــاَخاِلــِدینَ 

ــُذُنوِبِهمْ َفاْســَتْغَفُرواْ الّلــهَ َذَكــُرواْ َأْنُفَســُهمْ َظَلُمــواْ َأوْ َفاِحَشــةً َفَعُلــواْ ِإَذاَوالَّــِذینَ (( .)٢())...ِل
بمــــا تقــــدم مــــن الصــــفات تصــــافهمابإشــــارة ) ولئــــكأ(ـورد الخبــــر جملــــة اســــمیة متصــــدرة بــــ

تأكیـد ((داللـةوفـي هـذا .)٣(شعار ببعـد منـزلتهم فـي الفضـل وهـو المبتـدألإلعد الحمیدة والب
أولئــك أجــرهم ((ویكــون الجــزاء هــو األجــر فكأنــه قــال .)٤())للوعــد وتفضــیل للموعــود بــه

على أعمالهم محو ذنوبهم وٕادامة نعمهم وهذا األجر مفضل على كل أجر یعطـاه عامـل 
ذا الصـنف مـن النـاس وهـي نعمـة أنعمهـا اهللا علـى فهذه المغفرة ثابتة لهـ.)٥())على عمله

اهللا تعالى أوجـب علـى نفسـه نّ أوهذه تؤذن ب(() ـه٥٤٦ت(بن عطیةاولذا قال ،اإلنسان
بهـذا الخبــر الصـادق قبــول توبــة التائـب ولــیس یجـب علیــه مــن جهـة العقــل شـيء بــل هــو 

.  )٦())یملك الملك ال معقب ألمره
الخبر جملة فعلیة

التقیــد ((یكــون جملــة فعلیــة والســبب فــي ذلــك هــو ،خبــر جملــة اســمیةالمثلمــا یكــون 
ذا كـان المخاطـب معتقـدا عـدم الوقـوع إو،بأحد األزمنة الثالثـة عنـد تعلـق الغـرض بـذلك

. )٧()االفعــل الــدال علــى أحــدهفیــأتيفــي أحــد األزمنــة علــى الخصــوص والواقــع بــالعكس 
يلتــه علــى أحــد األزمنــة الثالثــة وهــوهنــاك فائــدة أخــرى لوقــوع الخبــر جملــة فعلیــة مــع دال

نــه إیــدل علــى وقــوع قیامــه فــي الماضــي مــع االختصــار ف) زیــد قــام(االختصــار فقولــك ((
فعبــر هنــا عــن قیــام زیــد بالماضــي وهــذا التعبیــر .)٨())یغنــي عــن قولــك قــائم فــي الماضــي

.١٣٦اآلیة : سورة آل عمران)١(
.١٣٥اآلیة :سورة آل عمران)٢(
.٤/٦٣: روح المعاني)٣(
.٤/١٣٧: تفسیر المنار)٤(
.١/٣٩٦: درة التنزیل)٥(
.١/٥١١: المحرر الوجیز)٦(
.٢/٢٥: كتاب شروح التلخیصمنمواهب الفتاح )٧(
.٢/٢٦: كتاب شروح التلخیصمنعروس األفراح )٨(
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د نــه یعبـر عــن فكــرة االســتمرار المتجــدإألن وقوعــه أمــر ال شــك فیـه أمــا المضــارع ف؛ وقـع
ن مـن شـأن إفـ(() ـهـ٧٣٩ت(أي التي تالزم تجدد الزمان دون انقطاع لهذا قال القزویني 

.)١())الفعلیة أن تدل على التجدد
ـاِلَحاتِ َوَعِملُـواْ آَمُنـواْ َوالَّـِذینَ ((:ومنه قوله تعـالى ِمـنَتْجـِريَجنَّـاتٍ َسـُنْدِخُلُهمْ الصَّ

یاتـهآكفـار والجاحـدین وعیـده لللمـا ذكـر اهللا تعـالى .)٢())...ِفیَهـاَخاِلـِدینَ اَألْنَهارُ َتْحِتَها
ـــ. )٣())...َنــاراً ُنْصــِلیِهمْ َســْوفَ ِبآَیاِتَنــاَكَفــُرواْ الَّــِذینَ ِإنَّ ((تعــالى هلــو قفــي الــذین (أتــى ب

فـأتى بالموصـول .)٤(فیهـا زیـادة الغـیظ للكـافرینو،وعـد منـه تعـالى للمـؤمنینووه) آمنوا
یعــم مــن آمــن مــن أمــم األنبیــاء علــیهم أو)صــلى اهللا علیــه وآلــه(رســول ویریــد بــه مــن آمــن بال

ســــــندخلهم جنــــــات تجــــــري مــــــن تحتهــــــا ((أمــــــا خبــــــره فجملــــــة.)٥())وهــــــو مبتــــــدأ((الســــــالم
تجـدد الوعـد مـن اهللا لكـل المـؤمنین حمـل داللـةفأتت جملـة الخبـر الفعلیـة لت. )٦())األنهار

؛اتكــدة بالكفــار خالیــة مــن المؤ وأتــت علــى خــالف الجمــل المتعلقــ،علــى مــدى األزمــان
لألشـعارثـم حـرف السـین الـذي أتـى فیهـا . لوعـداال إنكـار فیهـا لـذلك فهـيوذلك لتحققها 

فهـــذا ،)٧())مـــدة التنفـــیس علـــى ســـبیل تقریـــب الخیـــر مـــن المـــؤمنین وتبشـــرهم بـــهصــربق((
دون ؤمنین الجنـة بـمـالـذي أتـى مـع فعـل اإلدخـال یفیـد داللـة دخـول ال–السین –الحرف 

علــى خــالف الكــافر الــذي مزیــادة فــي النعمــة علــیه،للمســألة بــین یــدي اهللامإطالــة وقــوفه
.یصلى النار

ِمـنَیُتوُبـونَ ثُـمَّ ِبَجَهاَلـةٍ السُّـَوءَ َیْعَمُلونَ ِللَِّذینَ الّلهِ َعَلىالتَّْوَبةُ ِإنََّما((:قال تعالى
ـــِئكَ َقِریــبٍ  ــْیِهمْ الّلــهُ َیُتــوبُ َفُأْوَل علــى الــذین بتوبتــهأخبــر اهللا ســبحانه وتعــالى . )٨())...َعَل

.١٠٥: اإلیضاح للقزویني)١(
.٥٧اآلیة : سورة النساء)٢(
.٥٦اآلیة : سورة النساء)٣(
.٥/٩٠: التحریر والتنویر)٤(
.١/٧٢٠: إرشاد العقل السلیم)٥(
.٤/٧: الدر المصون)٦(
.٣/٣٩٠: البحر المحیط)٧(
.١٧اآلیة : سورة النساء)٨(
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وهـي مؤذنـة بتسـبب قبـول تـوبتهم إذا (() أولئـك(اإلشـارة باسـمفـأتى ،عملوا السوء بجهالـة
وهـذا وعـد ) یتـوب اهللا علـیهم(وهي مبتـدأ ثـم أتـى بـالخبر وهـو جملـة .)١())تابوا من قریب

.وعــده بأنــه یفــي بمــا وجــب علیــه((لــذا قــال الزمخشــري . )٢(بالوفــاء بمــا وعــد بــه ســبحانه
یتـوب اهللا "وقیـل . )٣())وٕاعالم بأن الغفران كـائن ال محالـة كمـا یعـد العبـد الوفـاء بالواجـب

یتصــرف عــن علــم وعــن حكمــة ((فهــو ســبحانه. )٤())یــرزقهم إنابــة إلــى طاعتــه(("علــیهم
سـوار ویمنح عباده الضعاف فرصة العودة إلـى الصـف الطـاهر وال یطـردهم أبـدا وراء األ

فقــد دلـت جملــة الخبــر . )٥())وهـم راغبــون رغبـة حقیقیــة فـي الحمــى اآلمـن والكنــف الـرحیم
أوحــى فعلهــا المضــارع و.علــى تحقــق وقــوع الغفــران منــه ســبحانه  فهــو كــائن ال محالــة

.امعیناالدال على االستمرار بتجدد هذا الوعد بكل زمان وال یخص زمن
ــْدخُ َعــْدنٍ َجنَّــاتُ ((:قــال تعــالى ــؤاً َذَهــبٍ ِمــنَأَســاِورَ ِمــنْ ِفیَهــاُیَحلَّــْونَ ُلوَنَهاَی َوُلْؤُل

اْلِكتَـابَ َأْوَرْثَنـاثُـمَّ ((:لمـا أخبـر اهللا عـن أصـناف النـاس بقولـه.)٦())َحِریرٌ ِفیَهاَوِلَباُسُهمْ 
ِبـاْلَخْیَراتِ َسـاِبقٌ َوِمـْنُهمْ ِصـدٌ مُّْقتَ َوِمـْنُهملَِّنْفِسـهِ َظـاِلمٌ َفِمْنُهمْ ِعَباِدَناِمنْ اْصَطَفْیَناالَِّذینَ 
ــِإْذنِ  ــهِ ِب ــكَ اللَّ ــوَ َذِل ــرُ اْلَفْضــلُ ُه جنــات عــدن " أتــى بجملــة مــن المبتــدأ والخبــر.)٧())اْلَكِبی

وفـي اإلخبـار ((وقـد ذكـر ابـن عاشـور داللـة اإلخبـار بالجملـة الفعلیـة بقولـه.)٨("یدخلونها
الحكــم وصــوغ الفعـل بصــیغة المضــارع ألنــه تقـوي إفــادةإلیــهبالمسـند الفعلــي عــن المسـند

وفـي ذلـك زیـادة خبـر ثـانٍ ) یحلـون(ـخبار عـن جنـات عـدن فـاألتوقد تعدد.)٩())مستقبل

.٣/٦٢٥: الدر المصون)١(
.٤/٢٣٩: روح المعاني)٢(
.١/٥٥٩: الكشاف)٣(
.٤/٣٦٥: جامع البیان)٤(
.٤/٦٠٣: ظالل القرآنفي )٥(
.٣٣اآلیة : سورة فاطر)٦(
.٣٢اآلیة : سورة فاطر)٧(
.٢/٥٩٥: مشكل أعراب القرآن)٨(
.٢٢/٣١٥: التحریر والتنویر)٩(
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وقـــد جعـــل .)١(أولئـــك المصـــطفینخبـــار بمقـــدار إوهـــي بـــذلك ، نبیـــان لصـــورة هـــذه الجنـــا
الــذي هــو الســبق بــالخیرات المشــار)الفضــل الكبیــر(بــدال مــن ) جنــات عــدن(الزمخشــري 
قـــراءة الجحـــدري وهـــارون عـــن عاصـــم جنـــات یـــدل علـــى أنـــه مبتـــدأ((و.)٢(إلیـــه بـــذلك

وفـــي ((.فجعـــل جنـــات عـــدن مخصوصـــة فقـــط بالســـابقین،)٣())منصـــوبا علـــى االشـــتغال
ن لـم یـدل علــى حرمانهمــا مـن إ لهم بالـذكر والسـكوت عـن الفـریقین اآلخـرین و آخصهم ومـ

دراك إالتقصـیر وتحریضـا علـى السـعي فـي دخول الجنة مطلقا لكن فیه تحـذیرا لهمـا مـن 
جمعهـم فـي الـدخول ألنـه ((إلـى هـذا قـائال ) ـهـ٦٧١ت(وقد تنبه القرطبي.  )٤())السابقین

ذا كــانوا معتــرفین بالنســب فالعاصــي والمطیــع إمیــراث والعــاق والبــار فــي المیــراث ســواء 
. )٥())مقرون بالرب

أخبـر اهللا باآلیـات السـابقة .)٦())...َصـَبُرواِبَمااْلُغْرَفةَ ُیْجَزْونَ ُأْوَلِئكَ ((:قال تعـالى
ورَ َیْشــَهُدونَ َال َوالَّــِذینَ : ((عــن حــالهم بقولــه تعــالى واَوإَِذاالــزُّ واِبــاللَّْغوِ َمــرُّ * ِكَرامــًا َمــرُّ

واَلمْ َربِِّهمْ ِبآَیاتِ ُذكُِّرواِإَذاَوالَِّذینَ  َهـبْ َربََّناَیُقوُلونَ لَِّذینَ َوا* َوُعْمَیانًا ُصّماً َعَلْیَهاَیِخرُّ
یَّاِتَنــاَأْزَواِجَنــاِمــنْ َلَنــا أولئــك (أتــت اآلیــة .)٧())ِإَمامــاً ِلْلُمتَِّقــینَ َواْجَعْلَنــاَأْعــُینٍ قُــرَّةَ َوُذرِّ

مبینة لما لهم في اآلخرة من السعادة األبدیة أثر بیـان مـا لهـم فـي ((مبتدأ وخبر) یجزون
أولئــك مــن أنهــم ((ذلــك مــع مــا یشــیر إلیــه أســم اإلشــارة ،)٨())یةالــدنیا مــن األعمــال الســن

متمیـــزون منتظمـــون بســـببه فـــي ســـلك األمـــور المشـــاهدة ومـــا فیـــه مـــن بعـــد لإلیـــذان ببعـــد 
.)٩())منزلتهم في الفضل

.٧/٤١٤: البحر المحیط)١(
.٣/٦٨٩: الكشاف)٢(
.١٤/٣٥٠: ألحكام القرآنالجامع ؛ ینظر ٧/٤١٤: البحر المحیط)٣(
.٤/٤٨٥: رشاد العقل السلیمإ)٤(
.١٤/٣٥٠: الجامع ألحكام القران) ٥(
.٧٥اآلیة : سورة الفرقان) ٦(
).٧٤-٧٣-٧٢(اآلیات : سورة الفرقان)٧(
.٤/١٩٨: إرشاد العقل السلیم)٨(
.١٩/٥٣: روح المعاني)٩(
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َوَقاَتُلواْ َسِبیِليِفيَوُأوُذواْ ِدَیارِِهمْ ِمنَوُأْخِرُجواْ َهاَجُرواْ ینَ َفالَّذِ ... ((:قال تعالى
ـــواْ  ـــَرنَّ َوُقِتُل ـــْنُهمْ ُألَكفِّ ـــیَِّئاِتِهمْ َع ـــنَُّهمْ َس ـــاتٍ َوُألْدِخَل ـــِريَجنَّ ـــنَتْج ـــاِم ـــارُ َتْحِتَه اَألْنَه

وهذا خالف لبعضـهم .)٢()ألكفرن(أتى المبتدأ الذین وخبره جملة جواب القسم . )١())...
وعلـة المنـع هـي أن جملـة .)٣(لبعضهم ممن منع أن تكـون جملـة القسـم خبـرا عـن المبتـدأ

والجملـة خبـر للمبتـدأ ،جملة الخبر البد أن تحتمل الصدق والكـذب وجملـة القسـم إنشـائیة
علـى هـذا )ه٦٦٩ت(بـن عصـفوراوقـد ردّ .)٤(وحقیقة الخبر مـا أحتمـل الصـدق والكـذب

ن لم یحتمـل إ و .خبر المبتدأ یكون مفرداا قد أجمعنا على أنّ نّ أل؛وذلك فاسد((هذا قائال 
خبـارا إالصدق والكـذب فكـذلك یسـوغ فـي الجمـل التـي ال تحتمـل الصـدق والكـذب أن تقـع 

فــيوال شـك،)٦(الخبر فــي المعنـى إنمــا هـو جـواب القســمفـ.  )٥())للمبتـدأ كمـا وقــع المفـرد
واب أصـــبحت فــي الظـــاهر هـــي ولمــا تقـــدمت علـــى الجــ.)٧(خبریـــةأن جملـــة الجــواب فــي

كانـت جملـة القسـم .)٨(الواحـدةكالجملةالخبر وجوابها ال محل له ولما كانتا في االرتباط 
والضـمیر العائـد فـي واحـدة منهمـا لـم یبـق ((.)٩(القسم مؤِكدة وجملة الجواب هي المؤَكـدة

وعلـى.)١٠())یبق ما یمنع أن تكون األولى خبرا في اللفظ والصناعة والثانیـة فـي المعنـى
:فـي هـذه اآلیـة وقولـه تعـالى.)١١())فجملة القسم لمجـرد التوكیـد ال للتأسـیس((هذا وعلى

. )١٢())...ُسُبَلَناَلَنْهِدَینَُّهمْ ِفیَناَجاَهُدواَوالَِّذینَ ((
.١٩٥اآلیة : سورة آل عمران)١(
.١/٢٤٤ج٣قسم : ینظر دراسات ألسلوب القرآن)٢(
.١/٢٣٠: على تسهیل الفوائدالمساعد،٢/١٤: وا معالهینظر همع )٣(
.١/٦٢: ینظر األصول في النحو)٤(
.١/٣٥٤: شرح جمل الزجاجي)٥(
.٩٤: إعراب الجمل وأشباه الجمل)٦(
.٣٣: األسالیب اإلنشائیة في النحو العربي)٧(
.٥/٢٤٧: وشرح المفصل،٤٥٣: المفصل)٨(
.٥/٢٤٨: شرح المفصل)٩(
.٩٤: لجمل وأشباه الجملإعراب ا)١٠(
.٢/٥٣١: مغني اللبیب)١١(
.٦٩اآلیة : سورة العنكبوت)١٢(
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٣٣

:وقول الشاعر

وهـي تصــریح بوعـد مـا سـأله الــداعون ((.خبـر للمبتـدأیـة األولــىفـي اآلالقسـمیةةالجملفــ
ــا: ((مــن غفــران ذنــوبهم فــي قولــه تعــالى.)٢())بخصوصــه بََّن ــارَّ ــاِديُمَناِدیــاً َســِمْعَناِإنََّن ُیَن

فهـذا .)٣())...َئاِتَناَسـیِّ َعنَّـاَوَكفِّـرْ ُذُنوَبَنـاَلَنـاَفـاْغِفرْ َربََّنـاَفآَمنَّـاِبـَربُِّكمْ آِمُنـواْ َأنْ ِلِإلیَمانِ 
هـــذه الوحــــدة فـــي وقـــد تـــآزر .)٤())آثارهـــا مــــن القلـــب((وعـــد بمحـــو الســـیئات وقیـــل محـــو

الكالمیــة الخبریــة عــدد مــن المؤكــدات عملــت علــى ترســیخ الوعــد اإللهــي؛ وذلــك لیناســب 
. ولتهوین ما یمرون به من القتل وترك الوطن، عظیم ما وعدوا به

)شبه الجملة(مجرور اإلخبار بالظرف والجار وال
لتضــمنهما ((؛والظــرف خبــرا عــن المبتــدأیصــح وقــوع شــبه الجملــة مــن الجــار والمجــرور

تقـــوي ألنهـــا؛عـــن المبتـــدأ بالجملــةكمـــا یصـــح اإلخبــار، )٥())معنــى صـــادقا علـــى المبتــدأ
ویرى النحاة أن المبتدأ إذا جاء معرفة والخبر شبه جملة فالخبر. )٦(الحكم في التركیب

وقـدره ،)٨())ختلف في تقدیره فقـدروه بــمستقرا((ووالخبر محذوف)٧(تدأ بالمعنىهو المب
المحذوف هو الخبر فـي ((واألول اختیار البصریین وحجتهم . )١()استقر(بـبعضهموقدره 

.بدون أن ینسب لقائله. ٣/٢٠٥: ؛ والبحر المحیط٢/٥٣١: ؛ ومغني اللبیب١/٢٣١: المساعد)١(
.١/٦٣٢:إرشاد العقل السلیم)٢(
.١٩٣سورة آل عمران )٣(
.٤/١٦٩: روح المعاني)٤(
كلیة /بغدادجامعة،)لتحقیق الكتابماجستیر، رسالة(١١٢: ي تیسیر الخالصةتحریر الخصاصة ف)٥(

١١٢:التربیة ابن رشد
.٤٤: المصباح في المعاني والبیان والبدیع البن الناظم)٦(
.١/١٤٠: اللباب في علل البناء واإلعراب،١/٦٢: األصول في النحو)٧(
.١/٢٠١: أوضح المسالك)٨(

نَخِشیِت َلیأِتیَ الّلذْ فقلُت أتْ جشَ 
)١(منـــاصحـــینَ تَ الفـــوٕاذا أتـــاكِ 
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٣٤

(والثـــــاني اختیـــــار االخفـــــش،فـــــي الحقیقـــــة واألصـــــل فـــــي الخبـــــر أن یكـــــون اســـــما مفـــــردا
وحجـــــــتهم أن المحـــــــذوف )ه٥٣٨ت(الزمخشـــــــريو) ه٣٧٧ت(والفارســـــــي) ه٢١٥ت

كامــل النصــب فــي لفــظ الظــرف ومحــل الجــار والمجــرور واألصــل فــي العامــل أن یكــون 
إذ ال یجمع بـین المَعـوض ،والخبر الذي قدره النحاة ال حاجة له في التصریح.)٢())فعال

فیـؤدي إلـى طـول الجملـة مـع أن بالغـة ،عنـه والمِعـوض وهـو الظـرف والجـار والمجـرور
الظــرف والمجــرور قســما برأســه ال مــن ((وهنــاك مــن جعــل.)٣(فــي إیجازهــاالجملــة العربیــة

هــــذا بأنــــه مــــن قبیــــل المفــــردات ألنــــه ال یحتمــــل وردّ ،ل المفــــرد وال مــــن قبیــــل الجملــــةیــــقب
َوُأوُذواْ ِدَیارِِهمْ ِمنَوُأْخِرُجواْ َهاَجُرواْ َفالَِّذینَ ... ((:قال تعـالىومنه. )٤())الصدق والكذب

َتْحِتَهـاِمـنَتْجـِريَجنَّـاتٍ َوُألْدِخَلـنَُّهمْ َسـیَِّئاِتِهمْ َعـْنُهمْ ُألَكفِّـَرنَّ َوُقِتلُـواْ َوَقـاَتُلواْ َسـِبیِليِفي
َوابِ ُحْسنُ ِعنَدهُ َوالّلهُ الّلهِ ِعندِ مِّنَثَواباً اَألْنَهارُ  لمـا أخبـر سـبحانه عـن تكفیـر . )٥())الثـَّ

فــأتى الخبــر . )٦())واهللا عنــده حســن الثــواب((رذنــوب المــؤمنین أتــى بجملــة المبتــدأ والخبــ
فهـو كونـه بقدرتـه تعـالى ،والعندیة عبارة عـن االختصـاص بـه تعـالى،وهو ظرف) عنده(

فلیس معنى عنده حسن الثواب أن الثـواب بحضـرته وبـالقرب منـه علـى مـا هـو ((وفضله 
یــره بحــال بــل مثــل هنــاك كونــه بقدرتــه وفضــله بحیــث ال یقــد ر علیــه غ،حقیقــة لفــظ عنــده

تصدر الوعد بعدم إضـاعة العمـل ثـم وقد. )٧())أحد ال یدعیه لغیرهةالشيء یكون بحضر 
وفـي ذلـك مـن لطـف المسـلك المنبـئ عـن ،الـذي ال یقـدر قـدرهإلحسـاناتعقیبه بمثل هـذا 

وهنــاك مــن .)٨(مزیــد فضــل المهــاجرین ورفعــه شــأنهم وعظــم شــأن المحســن مــا ال یخفــى

.١/٢٣٤: سالة اإلیضاحالمقتصد في شرح ر )١(
، ١/٢٣٣:ینظر المقتصد في شرح اإلیضاح، ٩٥:ینظر اإلیضاح للفارسي،١٢٠: شرح قطر الندى)٢(

.٥٤:ینظر المفصل
.وینظر مصدره) البصرة،آدابكلیة،ماجستیررسالة(١٦: الجملة الخبریة في دیوان ابن هرمة)٣(
.٣/١١١٠: ربض؛ وارتشاف ال١/٣٥١: شرح الجمل البن عصفور)٤(
.١٩٥اآلیة : سورة آل عمران)٥(
.٣/٥٤٤: الدر المصون)٦(
.٣/٢٠٥:ینظر البحر المحیط، ٤/١٧١: روح المعاني)٧(
.٤/١٧١: ؛ ینظر روح المعاني١/٦٣٣: إرشاد العقل السلیم)٨(
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٣٥

. )١(والجملـة خبـر المبتـدأ األول لفـظ الجاللـة،خبره الظرفنجعل حسن الثواب ابتداء ثا
علـى الفاعـل بـالظرف قبلـه العتمـاده ) حسـن الثـواب(وقیل هذا تكلف واألحسن أن یرتفـع 

. )٢(اإلخبار فیه بجملةنّ إنه إخبار بمفرد وهو األصل بخالف الثاني فإوعلى المبتدأ 
.)٣())َخاِلـُدونَ ِفیَهـاُهـمْ الّلهِ َرْحَمةِ َفِفيُوُجوُهُهمْ اْبَیضَّتْ الَِّذینَ َوَأمَّا((:قال تعالى

بعد أما المفتوحة الهمزة المشـددة المـیم ویـرى النحـاة أن "الذین"وقع المبتدأ .)٣())َخاِلُدونَ 
أمــا البــد لهــا مــن ((قــول الفــراء لأن خبــر المبتــدأ الواقــع بعــدها البــد مــن دخــول الفــاء فیــه 

؛فكــان موضــعها المبتــدأ. )٥(عنــى الشــرطألنهــا حــرف إخبــار متضــمن م؛)٤())الفــاء جوابــا
بها لكنهم أخروها إلـى الخبـر لـئال تلـي الفـاء مـا فـي ىألنها تكون في أول الجملة المجاز 

لـذا فخبـر المبتـدأ  ففـي .)٦(تقدیر حرف الشرط وجعلـوا المبتـدأ كـالعوض مـن فعـل الشـرط
یهــا اإلنســان الرحمــة صــفة مــن الصــفات ال یســكن وال یســتقر ف((ولمــا كانــت .رحمــة اهللا

وقــد عبــر بالحــال . )٧())قــالوا  والمــراد بهــا هنــا الجنــة التــي هــي مكــان تنــزل فیــه رحمــة اهللا
. )٨(شارة إلى كثرته وشموله للمذكورین شمول الظرفإعن المحل والتعبیر بالظرف فیه 

ــاِلَحاتِ َوَعِمُلــواآَمُنــواَوالَّــِذینَ ...((:تعــالىقـال ــاَلُهــماتِ اْلَجنَّــَرْوَضــاتِ ِفــيالصَّ مَّ
. و إشــفاقهم ممــا كســبواحــال الكــافرین تعــالىلمــا بــین اهللا. )٩())...َربِِّهــمْ ِعنــدَ َیَشــاُؤونَ 

؛)فــي روضــات الجنــات(وأتــى الخبــر ظرفــا ،"الــذین أمنــوا"خبــرالمبتــدأ و الجملــةبأتــى 
بــــین (()ه١٢٧٠ت(اآللوســــيقــــال . علــــى اســــتقرارهم فــــي أطیــــب بقاعهــــا وأنزههــــاللیــــد

الكشف ذلك بأنه كالم في معرض المبالغة في وصف ما یكون أهـل الجنـة فیـه صاحب 

.١/١٨٥: مشكل إعراب القرآن)١(
.٣/٥٤٤: ؛ الدر المصون٣/٢٠٥: البحر المحیط)٢(
.١٠٧اآلیة : رانسورة آل عم)٣(
.١/٢٢٨: معاني القرآن للفراء)٤(
.٤٨٢: الجنى الداني في حروف المعاني)٥(
.١/١٤٧: اللباب في علل البناء واإلعراب)٦(
.٦٠: اإلبداع البیاني في القرآن العظیم)٧(
.٤/٢٦: روح المعاني)٨(
.٢٢اآلیة : سورة الشورى)٩(
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٣٦

فــي تعــالىمنهــا بقولــهمقعــدفأفیــد أنهــم فــي أنــزه موضــع مــن الجنــة وأطیــب ،مــن النعــیم الــدائم
بـذلك الخبـر اهللا تعـالىوٕانما عنى . )١())ن روضة الجنة أنزه موضع منهاأل؛روضات الجنات

فـي الـدنیا بمـا یلـذذهم اهللا بـه "فـي روضـات الجنـات" وقیـل . )٢(معماهم فیه من السرور والنعـی
وهذا . )٣(األقوال واألعمال والمعارف إكراما لهم واألحوال في اآلخرة حقیقیة بال زواللذائذمن 

وٕانما أخر توخیا لسلوك طریـق المبالغـة فـي ((خبر ثان للذینالذي هو"عند ربهم"وهذا یبعده 
ینــزل فـــي أنـــزه فن الوفـــد والضـــیإومراعــاة لترتیـــب الوجـــود فــالترقــي مـــن األدنــى إلـــى األعلـــى

ومــالك ذلـك كلــه أن یخـتص رب المنــزل بــالقرب ،ر بــین یدیـه الــذي یشـتهیهضـثــم یح،موضـع
الّلـهِ َعَلـىالتَّْوَبـةُ ِإنََّمـا: ((قـال تعـالى.وفي هذا داللة على إكـرامهم وتعظـیمهم. )٤())والكرامة

وتبـین . )٦("مبتـدأ وخبرهـا للـذین یعملـون السـوء" التوبة . )٥())...ِبَجَهاَلةٍ ءَ السُّوَ َیْعَمُلونَ ِللَِّذینَ 
واجبـة علـى ((وتبین هذه اآلیة قبول توبة العبد الراجع عن معصـیته والتائـب عـن ذنبـه وكأنهـا 

، فهــي قــد نفــت مــا عــدا التوبــة. )٧())اهللا لكــن ال علــى أن لغیــره أن یوجــب علیــه شــیئا ســبحانه
وهنــاك مــن جعــل . )٨())أثبــات الحكــم للمــذكور ونفیــه عمــا عــداه((فائــدتها ) مــاإنّ (ألن ؛وأثبتتهــا
مـن الضـمیر فـي حـاال( (یكـونن یعملونیأما للذ.على اهللاثبوتهاوالمعنى ) على اهللا(الخبر 

والعامـل فیهــا الظـرف أو االسـتقرار أي كائنـة للـذین وال یجــوز أن وهـو قولـه علـى اهللا الظـرف 
بأنـه تكلـف ال ((هـذا وردّ .)٩())ألنه قد فصـل بینهمـا بالجـار؛ل التوبةیكون العامل في الحا

. )١٠())یحتاج إلیه

.٢٥/٢٩:روح المعاني)١(
.٢٥/٢٦: یانجامع الب)٢(
.١٧/٢٩٣: نظم الدرر)٣(
.٢٥/٢٩: روح المعاني)٤(
.١٧اآلیة : سورة النساء)٥(
.١/٦٦٤: إرشاد العقل السلیم)٦(
.٤/٢٣٨: المیزان في تفسیر القرآن)٧(
.١٥٧: ١مج) أنن(لسان العرب )٨(
.١/٣٣٩: التبیان في إعراب القران)٩(
.٣/٢٧٧: البحر المحیط)١٠(
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٣٧

اْلَبْیـتِ َأْهـلَ َعَلـْیُكمْ َوَبَرَكاتُـهُ الّلـهِ َرْحَمـتُ الّلـهِ َأْمـرِ ِمنْ َأَتْعَجِبینَ َقاُلواْ ((:قال تعالى
الـذهول الـذي حصـل لزوجـة نبـي أخبـرت هـذه اآلیـة عـن التعجـب و . )١())مَِّجیدٌ َحِمیدٌ ِإنَّهُ 

لــذا جــيء بجملــة المبتــدأ والخبــر،بــالوالدة والحمــلتالســالم حینمــا بشــر هاهللا إبــراهیم علیــ
إیــاك والتعجــب فــان ((لكــي یعلــل إنكــار التعجــب كأنــه قیــل "اهللا وبركاتــه علــیكمةرحمــ" 

هـا بــذلك أن اهللا فنبهو ((لهـذا قیــل . )٢())أمثـال هـذه الرحمــة والبركـة متكـاثرة مــن اهللا علـیكم
وألزمهم ذلك فلـیس مـن البعیـد أن یكـون مـن ذلـك ،أنزل رحمته وبركاته علیكم أهل البیت

ألن ذلــك ؛لــذا فهــذا أخبــار.)٣())تولــد مــن والــدین فــي غیــر ســنهما العــادي المــألوف لــذلك
وبركاتــه أهــل البیــت اهللا لكــم رحمتــه((والمعنــى أوصــل ،یقتضــي حصــول الرحمــة والبركــة

.)٤())ألنه یقتضي أنه أمر یترجى ولم یحصل بعد؛منه دعاءوهذا أشرف
:االبتداء بالنكرة

أن یكـون أمـرا معروفـا بـین البـاث -أي نسـبة الحكـم إلیـه-یقتضي اإلسـناد إلـى المبتـدأ
.)٥(كان مجهوال لم یفد التركیب شیئا ذا بالانه إذألذلك ،والمتلقي

:لهذا قال ابن مالك
ــــــــــــــوال یجــــــــــــــوزُ  هرَ بــــــــــــــالنكِ ادَ االبِت

ــــم تُ  ــــا ل ــــم ــــدَ عِ د كَ ِف ــــدٍ ن )٦(هرَ ِمــــنَ زی

وقــد ، وقــد یكــون نكــرة بشــرط حصــول الفائــدة،فالغالــب فــي المبتــدأ أن یكــون معرفــة
. ابتدأت بالنكرةالتي اآلیاتمن و. )٧(ذكر النحویون لالبتداء بالنكرة مسوغات كثیرة

.٧٣اآلیة : ودسورة ه)١(
.٥/٤١٩:البحر المحیط ،٢/٤٥١: الكشاف)٢(
.١٠/٣٢٥: المیزان في تفسیر القرآن)٣(
.٩/٧١: الجامع ألحكام القران)٤(
.٣٤:الجملة االسمیة)٥(
.١/٢١٥:شرح ابن عقیل)٦(
.١/١٨٠:ینظر شرح المكودي على األلفیة )٧(
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٣٨

ر اهللا سـبحانه عـن حـال الكـافرین وأتـى بهـذه أخب. )١())نَّاِعَمةٌ َیْوَمِئذٍ ُوُجوهٌ ((:قوله تعالى
أمـا السـبب الـذي جـوز االبتـداء بـالنكرة . یننلیبـین حـال المـؤم؛الجملة من المبتدأ والخبـر

مشـتقة مـن َنُعـم یـنُعم نعومـة وهـي اللـین أي ((فهو لما أخبر بناعمة وهي ، )٢(فهو التنویع
إذا .)٣())َنِعـــم یـــنِعم نعیمـــاویمكـــن أن تكـــون مـــن  ، وجـــوه یومئـــذ لینـــة طریـــة بهیـــة المنظـــر

لكــــي یقابـــــل هـــــذا ؛فـــــأتى المبتــــدأ نكـــــرة.)٤(نعـــــیم أي حســــن العـــــیش والتــــرفتذاتكانــــ
والثانیــة .)٥(فــاألولى متنعمــة فهــي ناعمــة حقیقیــة فــي لــین العــیش ونعــیم الجنــة،االحتمــال

فــت فمــن المحتــل أنهــا ُعرّ إذأمــا . )٦(تعبــر عــن حســن العاقبــة وتقلــب المــؤمن فــي النعــیم
َأْبَواُبَهـاَوُفِتَحـتْ َجاُؤوَهـاِإَذاَحتـَّى...((:تعـالىمنه قوله.. یقطع بها للمعنى األول فقط

والخبـر ،)سالم(لمبتدأ نكرة ا. )٧())َخاِلِدینَ َفاْدُخُلوَهاِطْبُتمْ َعَلْیُكمْ َسَالمٌ َخَزَنُتَهاَلُهمْ َوَقالَ 
غ االبتداء بـالنكرة هـو الـدعاء والذي سو ) علیكم(والخبر شبه الجملة من الجار والمجرور 

ســالم علــیكم یحتمــل أن (()ه٧٤٥ت(قــال أبــو حیــان.)٨(لهــم مــن جمیــع المكــارة واآلالم
فجـاء سـالم .)٩())یكون تحیة منهم عند مالقاتهم وأن یكـون خبـرا بمعنـى السـالمة واألمـن

.)١٠(علیكم بلفظ النكرة كما جاء سائر ألفاظ الدعاء
نظر إلــى كالمهــم فــي تســویغ قــول افــ((إذ قــالرأي أخــر لــهفألســتاذ مصــطفى جــواد اأمــا

،العــرب ســالم علــیكم مــع االبتــداء بــالنكرة لفظــا ومحــال ولــیس لهــا مســوغ مــن مســوغاتهم
ألنهـم لـم یعرفــوا الوجـه الـذي أجـازه ممـا سـمي أخیـرا علــم ؛تجـده غثیثـا بعیـدا عـن الصـحة

.٨اآلیة: الغاشیةسورة )١(
.٥/٢٢:السلیمإرشاد العقل )٢(
٣٠/٢٩٩:ینظر التحریر والتنویر، ٩٢:االتساع في المعنى)٣(
.٣٠/٢٩٩:التحریر والتنویر)٤(
.٢٤/١٩٥مج:التسهیل لعلوم التنزیلینظر)٥(
.٩٣:االتساع في المعنى)٦(
.٧٣اآلیة: الزمرسورة )٧(
.٢٤/٢٤:روح المعاني؛ ٤/٦٢٦:أرشاد العقل السلیم)٨(
.٧/٥٩٠:محیطالبحر ال)٩(
.٨٠:بن القیم وحسه البالغيا)١٠(
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٣٩

وجعلـت ،للشـر واألذىفـي لغتهـا"علـى"وذلك أن العرب جعلت أكثر اسـتعمال ،المعاني
أكثر اسـتعمال الم الجـر للخیـر والمنفعـة فكـان العربـي إذ سـمع كلمـة علـى فـي أول كـالم 

سـمع منـه فـي األول الم الجـر كمـا اوٕاذ،سـماعهیسـوؤهمخاطبه أعترتة خشیة وتوقـع مـا 
"علـى"كـان مـن البـدیهي أن تزحـزح ذنإیسـره سـماعه عـاله انبسـاط وتوسـم مـا"لك" في 

ذا قیــل علیــك ســالم فــان علیــك تحــدث إألنــه "ســالم علیــك" لكــالم الجیــد فیقــال مــن أول ا
ســتعمل التنكیــر مــع الــالم وابتــدأ االكــریمنآولكــن القــر .)١())بنفــورا فــي الســامع والمخاَطــ

اآلیــةختلــف فــي هــذه اوقــد . )٢())اْلَیِمــینِ َأْصــَحابِ ِمــنْ لَّــكَ َفَســَالمٌ ((:تعــالىفــي قولــه.بــه
أي ((عن بعـض نحـویي البصـرة قـولهم ) ه٣١٠ت(فقد نقل الطبري.ث وكثر فیها الحدی

وقولـــه  فســالم لــك مـــن ((أیضــا مــا نصــه) ه٢٠٧ت(وأورد الفـــراء.)٣())یقــال ســلم لــكف
وهــو معناهــا یــت أنّ قوأل،أي فــذلك مســلم لــك أنــك مــن أصــحاب الیمــین،أصــحاب الیمــین

وكــذلك ،افر عـن قلیـلكمـا تقـول أنـت مصـدق مسـافر عـن قلیـل إذا كـان قـد قـال إنـي مسـ
وقــد ،ومعنــاه فســالم لــك أنــت مــن أصــحاب الیمــین، نجــد معنــاه أنــت مصــدق أنــك مســافر

.)٤())وٕان رفعت  السالم فهو دعاء.یكون كالدعاء له كقولك فسقیا لك من الرجال
فســـالم لـــك أنـــك مـــن أصـــحاب الیمـــین ثـــم حـــذفت أن ((وقـــد رجـــح الطبـــري الـــرأي القائـــل 

ـــة مـــن علیهـــا ـــه ) ه٣٨٨ت(قـــد منـــع هـــذا القـــول النحـــاس و .)٥())واجتـــزئ بدالل ورده بقول
وٕان كــان قائـل هــذا .مـا بعــدها داخـل فــي صـلتهاألنّ ؛خطــأ فـي العربیــة"أنّ " وحـذف ((

وقــد نقــل الطبــري فــي معناهــا أقــواال .)٦())القــول الفــراء وقــد ذهــب إلیــه محمــد ابــن جریــر
وســلمت علــیهم مالئكتــه  فســالم لــك مــن أصــحاب الیمــین قــال ســالم مــن عنــد اهللا((منهــا 

ألن المــتكلم بالســالم ((وذلــك،وقیــل فــي داللــة هــذا التنكیــر وســره البالغــي.)٧())ســبحانه

.١٠:المباحث اللغویة في العراق)١(
.٩١اآلیة: الواقعةسورة )٢(
.٢/٥٣٤:ن لالخفشآمعاني القر ،٢٧/٢٤٤:جامع البیان)٣(
.١٣١/ ٣:ن للفراءآمعاني القر )٤(
.٢٤٤/ ٢٧:جامع البیان)٥(
.٩٣٠:ن للنحاسآإعراب القر )٦(
.٢٧/٢٤٤:مع البیانجا)٧(
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٤٠

فـــإن التبـــرك اســـتدعاء ،یقصـــده العبـــدهـــو اهللا تعـــالى فلـــم یقصـــد تبركـــا بـــذكر االســـم كمـــا
ألن ســالما منــه ، والعبــد هــو الــذي یقصــد ذلــك وهــو غیــر الئــق هنــا، للبركــة واســتجالبها

فــأدنى ســالم ،ومقــرب مــن كــل أمنیــة،ومغــن عــن كــل تحیــة،عــالى كــاف مــن كــل ســالمت
ویقطـع مـوارد العطـب ،ویطیب الحیاة،ویدفع البؤس،ویتم النعمة،منه یستغرق الوصف

.)٢()مســلم ممــا یكــره(وقیــل فــي معنــاه .)١())والهــالك فلــم یكــن لــذكر اإللــف هنــاك معنــى
وأرجـع أصـل فسـالم ) سـقیا لـك(واحدة كما تقـول كلمة ...)فسالم لك(وهناك من قال إن 
لمـــا ،والـــذي یبـــدو رجاحـــة الـــرأي القائـــل إنهـــا جملـــة تفیـــد العظمـــة. )٣(لـــك إلـــى مســـلم لـــك

.)٤(یقتضیه المقام من إیجاز لما فصل سابقا من أحوالهم في السورة
ــدَ ((:قــال تعــالى ــهُ َوَع ــْؤِمِنینَ الّل ــاتِ اْلُم ــاتٍ َواْلُمْؤِمَن ــَتْجــِريَجنَّ ــانِم ــارُ َتْحِتَه اَألْنَه

ـنَ َوِرْضـَوانٌ َعـْدنٍ َجنَّـاتِ ِفـيَطیَِّبـةً َوَمَسـاِكنَ ِفیَهـاَخاِلِدینَ  اْلَفـْوزُ ُهـوَ َذِلـكَ َأْكَبـرُ الّلـهِ مِّ
ورضـوان مــن (ثـم أتـى بجملـة ،أخبـر اهللا تعـالى بوعـده للمـؤمنین والمؤمنـات. )٥())اْلَعِظـیمُ 

وقیــل إن المســوغ لالبتــداء ،لمبتــدأ نكــرةاوجــاء .)٦(روهــي جملــة مــن مبتــدأ وخبــ) اهللا أكبــر
وقــد أوضــح الفــراء علــة العــدول مــن الجــر إلــى الرفــع بقولــه . )٧()مــن اهللا(ـبــالنكرة وصــفه بــ

ورضــوان مــن اهللا أكبــر رفــع بــاألكبر وعــدل عــن أن  ینســق علــى مــا قبلــه وهــو ممــا قــد ((
أي إن معنــاه أفضــلیته علــى .)٨())وعــدهم اهللا تبــارك وتعــالى ولكنــه أوثــر بــالرفع لتفضــیله

فقدر یسیر من رضوانه سـبحانه أكبـر ولقصـد إفـادة ذلـك ((وقیل إنه للتقلیل. )٩(هم فیهما

.٨١:ینظر ابن القیم وحسه البالغيو ،١١/٣٠٣مج: بدائع الفوائد)١(
.٢٤٤/ ٢٧:ناجامع البی)٢(
.صدر نفسهمال)٣(
.١٨:نيآلقر ادراسات في النحو )٤(
.٧٢اآلیة: التوبةسورة )٥(
.٣٩٥:ن للنحاسآعراب القر إ)٦(
.٣١٠/٢٤٥،مج:ن وبیانهآعراب القر إ)٧(
.١/٤٤٦:ن للفراءآمعاني القر )٨(
.٢/٤٦١:ن وٕاعرابهآمعاني القر )٩(
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٤١

القـز وینـيأوضـح و. )١())ذلك عدل عن رضوان اهللا االخصر إلى ما في الـنظم الجلیـل
ـــه((ذلـــك بقولـــه ) ه٧٣٩ت(وینـــي ألن ؛أي وشـــيء مـــا مـــن رضـــوانه أكبـــر مـــن ذلـــك كل

ة وفــالح وألن العبــد إذا علــم أن مـــواله راض عنــه فهــو أكبــر فـــي رضــاه ســبب كــل ســـعاد
ـــه برضـــاه التنكیـــر مقصـــود بـــه وقیـــل إنّ .)٢())نفســـه ممـــا وراءه مـــن النعـــیم وٕانمـــا تهنـــأ ل

فموضــــوع . )٣())أي وأعظــــم مــــا أعطــــوه رضــــوان عظــــیم الحالــــة ال یقــــدر كنهــــه((التكثیــــر
ستجلى من وجودهـا فـي التركیـب التي یمكن أن ت،من المواضیع المهمة، االبتداء بالنكرة

شــاء وســیعرض البحــث لموضــوع التنكیــر بشــيء مــن التفصــیل إن،العدیــد مــن الــدالالت
..  اهللا

.١٠/١٣٧:روح المعاني)١(
.٦٥:اإلیضاح للقزویني)٢(
.١٣٣:اإلیجاز إلسرار كتاب الطراز)٣(



المبحث الثاني  الجملة الفعلیة
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٤٣

:الجملة الفعلیة

. )١(ھیأو،إحدى شطري الجملة العربیة 
)٢(، ،

المسند ما یفیده((فتقسیمھ یقوم على أساس ،)٣(وعنده ھي التي یدل فیھا المسند على التجدد

((. )٤())من معنى ال على أساس الترتیب

((قائلةوتعقبت الدكتورة سناء البیاتي ھذا الرأي وردتھ ، )٥())المضارعیة

، الحدوث ال عالقة لھ بداللتھ على االتجاه الزمني

((قیل إنّ وعلى ھذا األساس)٦())سیقع

(( ، . )٧())موضوعیة

 ،

، )٩(و،)٨())

. )١٠(، ، الصیغة

)) ،

. )١١())وما یضاف إلیھا من صیغ ، نحویة

 ))

، الماضي أو الحال أو المستقبل، زمن معین

... ، "" ،

.١٤٠:النحويالتطور)١(
.٢/٤٩٢:اللبیبمغني) ٢(
.٤١:في النحو العربي نقد وتوجیھ) ٣(
.١٩٨١:١١٢ةسن٤-٣ع، ١٠بحث مجلة المورد مج ، الجملة العربیة في ضوء الدراسات الحدیثة)٤(
.المصدر نفسھ)  ٥(
.٣٧:قواعد النحو في ضوء نظریة النظم)٦(
.١٥٨:وینظر الجملة تألیفھا وأقسامھا، ٣٥:الجملة الفعلیة)  ٧(
.١٩٣:وینظر علل النحو، ١/١٢:الكتاب)٨(
.٢٤٠:اللغة العربیة معناھا ومبناھا)٩(
.٢٣٦:أقسام الكالم العربي من حیث الشكل والوظیفة) ١٠(
.٦٩:وینظر النظام النحوي في القرآن الكریم دالئل الكلم، ٨٣:واللغةالزمن)١١(
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٤٤

، على الفعل) لم(ھنا على المضي؛ لدخول 

، ، على وقوع الحدث في زمن معین

" ، بصرف النظر عن إرادة الوقت الذي وقع فیھ، الحدث أو عدم تمامھ

" األرض حول الشمس 

(()١( .

 ، ،

.األساسیة في الجملة

:أقسام الفعل ودالالتھ

:الفعل الماضي

 ،

)لفَ (

فیجيء ، قولھم إن قمَت قمتُ ((فالماضي یؤدي معنى الیقین ویظھر ذلك في، )٢(وتخصصھ

؛فیجيء بلفظ الماضي

 ،

ؤه((، )٣())ال أنھ متوقع مترقب، وقع واستقر

، ، وحرسك هللا، نحو أیدك هللا، الماضي الواقع

وقد دّل . )٤())ھذا ثابت بأذن هللا و واقع غیر ذي شك

.مختلفة في آیات الدراسة تلمح من خالل السیاق الواردة فیھ ومن ذلك

)):(()٥( .

. )١(و، "" 

وینظر بناء الجملة في شعر ، ٥٥:اللغة العربیةوالزمن النحوي في، ٤٨:الداللة الزمنیة في الجملة العربیة)  ١(
.١٩:كلیة التربیة جامعة الكوفة، أطروحة دكتوراه/السید محمد سعید الحبوبي

.٥٦:الداللة الزمنیة في الجملة العربیة)  ٢(
.٣/١٠٥:الخصائص)٣(
.٣/٣٣٢:نفسھالمصدر) ٤(
.١٠٣:سورة آل عمران اآلیة)٥(
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٤٥

((فھو یدل على اإلطالق، ال یختص بزمن معینو، سواء أكان الفعل قریبا أم بعیدا؟

، )٢())" أنك تقول 

((العظمى علیھماآلیة المباركة المتقدمة؛ لیبین ھذه النعمة 

، )٣())وھي حالة اإلشراف على المھلكات

ھ.

)):(()٥(. )٤( ،

. )٦(إل

 ،))

كریم أو لھم أجر كریم للمبالغة في الترغیب والتشویق إلى الموعود ببیان

. )٧())مراعاة الفواصل

: و

اآَمُنوْاَكَشْفَناَعْنُھْمَعَذاَبالِخْزیِفِیاْلحَ (( ْنَیاَوَمتَّ َفلَْوالََكاَنْتَقْرَیٌةآَمَنْتَفَنَفَعَھاإِیَماُنَھاإِالََّقْوَمُیوُنَسلَمَّ َیاَةالدُّ
(()٨(.)( ، ،

ففي اآلیة دلّ .)٩(مرة واحدة ولم یتكررولھومعنى االنقطاع حص

 . :

))(()١٠( .) (

 ، .

.٣/٢٦٧:معاني النحو)  ١(
.٥/٣٥:المفصلشرح)٢(
.٤/٣٤:التحریر والتنویر)٣(
.٤٤:حزاب االیةألسورة ا)٤(
.٢٢/٢١:ینظر جامع البیان)٥(
.٢٥/٢١٧:ینظر مفاتیح الغیب)٦(
.٤/٤٢٣:أرشاد العقل السلیم)٧(
.٩٨:سورة یونس اآلیة)٨(
.٣/٢٦٧:معاني النحو)٩(
.٥٠:سورة البقرة اآلیة)١٠(
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٤٦

، )١())((، )إذ(ویستفاد ذلك من 

. :
َراْلَبْحَرلَِتأُْكلُوْاِمْنُھلَْحماًَطِرّیاًَوَتْسَتْخِرُجوْاِمْنُھِحْلَیةً (( .)٢())َوُھَوالَِّذیَسخَّ

،.تسخیر البحر لبني آدمالشریفة 

. . ولكل مخاطب،  كل األزمانمستمر في 

))

، .)٣())تجددت أثاره

 ، . :

َماِءَماًءَفأَْخَرْجَنابِِھَنَباَتُكلَِّشْيٍءَفأَْخَرْجَنا(( َوُھَوالَِّذَیأَنَزلَِمَنالسَّ
، .)٤())ِمنَطْلِعَھاقِْنَواٌنَدانَِیةٌ 

، والشك أن هللا یفعل ذلك باستمرار((، )٥(وسعة رحمتھ، قدرتھ

: . )٦())ن

َباتَِماَرَزْقَناُكْمَوَماَظلَُموَنا(( ْلَوىُكلُوْاِمنَطیِّ َوالسَّ َوَظلَّْلَناَعلَْیُكُماْلَغَماَمَوأَنَزْلَناَعلَْیُكُماْلَمنَّ
. )٨())((فالغمام لم یظللھم مرة واحدة بل. )٧())َیْظلُِمونَ 

)) :(()٩( .

 ، ،
)١١(،)١٠(. :

ُدوِرَوُھًدىَوَرْحَمٌةلِّْلُمْؤِمنِینَ (( ُكْمَوِشَفاءلَِّمافِیالصُّ بِّ نرَّ ْوِعَظٌةمِّ اُسَقْدَجاءْتُكممَّ َھاالنَّ .)١٢())َیاأَیُّ

، ) (، ) فعل(یغة

.٣/١٢٠:المفصلوینظر شرح ، ٤/٢٢٩:الكتاب)١(
.١٤:سورة النحل اآلیة)٢(
.١٤/١٠٩:روح المعاني)٣(
.٩٩:سورة األنعام اآلیة)٤(
.٧/٢٣٧:روح المعاني)٥(
.٣/٢٦٧:معاني النحو)٦(
.٥٧:سورة البقرة اآلیة)  ٧(
.٣/٢٦٨معاني النحو)  ٨(
.٣:سورة المائدة اآلیة)  ٩(
.٥٦:الداللة الزمنیة في الجملة العربیة)١٠(
.١/٦٩٠:الكشافینظر)١١(
.٥٧:سورة یونس اآلیة١٢)(
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٤٧

. )١(الفعل إلى االستقبالإلى الشرط؛ ألن الشرط یصرف 

، ھذا من المسلمات المتحققة للمسلمینو، أي التأكیدالتحقیق

لتأكیده؛ ألن في المخاطبین كثیرا ممن ) قد(الكالم بـحوقد افتت((، فھو شفاء وھدى، نآالقر

: . )٢())نآ

ْنَخلَْقَناَتفْ (( مَّ مِّ
(()٣( . ،

. الفعل یدل على تأكید وتحقق التكریم لھذا الجنس من الخلقف، )٤(جماعة معینة

)) :(()٥( .

، ، )أبیضت(الماضي

 ، ،

وفي . أي ھو واقع الحدوث ال محال، ألنھ فیھ داللة على حدوثھ، المضارع في ھذا المحل

))(()٦( . :

ى(( ِةُزَمراًَحتَّ ُھْمإِلَىاْلَجنَّ َقْواَربَّ َوِسیَقالَِّذیَناتَّ
، .)٧())ُتْمَفاْدُخلُوَھاَخالِِدینَ 

. )٨())ذكر لحال المتقین((فھو، الماضي

، متحققة 

،الذي تّم وحصلالماضی
)٩(. :

وُھإِلَى(( َناألَْمنِأَِواْلَخْوفِأََذاُعوْابِِھَولَْوَردُّ َوإَِذاَجاءُھْمأَْمٌرمِّ

.٣/٢٦٨:معاني النحو،  ٣٩٢:ینظر رصف المباني في شرح حروف المعاني)١(
.١١/٢٠١:التحریر والتنویر)٢(
.٧٠:سورة اإلسراء اآلیة)٣(
.١٥/١٦٤:التحریر والتنویر)٤(
.١٠٧:آل عمران اآلیةسورة)٥(
.٢/٥٥٣:التبیان للطوسي)٦(
.٧٢:الزمر اآلیةسورة)٧(
.٢/٦٩٩:فتح القدیر)٨(
.٣/٢٧٢:معاني النحو، ٣/٤٣٤:ینظر الكشاف)٩(
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٤٨

(()١( .) (

) إذا(، داللة 
)٢( .

،؛،

 .

 ". " :

ُتُھْمفِیَھا(( یَّ
(()٣(.) (

، ، ، للمؤمنین

))(()٤(. :

. )٥())نَتْحتِِھُماألَْنَھارُ ((

))(()٦(،

.المؤمنین واقع متحقق الوقوع

َنا: ((أما قولھ تعالى َربَّ ااْلَحَزَنإِنَّ .)٧())لََغفُوٌرَشُكورٌ َوَقالُوااْلَحْمُدلِلَِّھالَِّذیأَْذَھَبَعنَّ

، ال)أذھب (فقد دّل 

((، )٨(لل

 ،

.أي إن هللا قد أراحھم من ھموم الدنیا واألخرة، )٩())الحزن بقولھم ذلك

.٨٣:النساء اآلیةسورة) ١(
.٤/١٢١:ینظر البرھان في علوم القران، ٤/٢٣٢:الكتابینظر )٢(
.٢٣:إبراھیم اآلیةسورة)٣(
.١٣/٢٢٢:والتنویرالتحریر)٤(
.٤٧:االیةسورة الحجر ، ٤٣:سورة االعراف االیة)٥(
.٢/٣٤٤:أرشاد العقل السلیم)٦(
.٣٤:سورة فاطر االیة)٧(
.١/٢٥:ینظر ھمع الھوامع)٨(
٢٢/١٥٠:جامع البیان٩)(
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٤٩

 :

َحقَِّوُنوُدوْاأَنتِْلكُ ((
ةُ  ) (دّل الفعل . )١())أُوِرْثُتُموَھابَِماُكنُتْمَتْعَملُونَ ُماْلَجنَّ

-، ((و، 

افكأن وراثتھم الجنة أو . )٢())إشارة إلیھا-أن یدخلوھا

.أي قیل لھم ذلك في حال رؤیتھا، ؤیتھم لھامقارنة لر

:الفعل المضارع

 ،

-–، ، والفعل المضارع یصح للمستقبل. الماضي

، ونوني التوكید، )٣())إذا دخلت فیھ السین وسوف((

.ومما جاء منھ في آیات الدراسة)٤(القرائنوغیرھا من 

 :

))(()٥(.

 :

))(()٦( ،

((، االستمرار التجدديالدالة على الحدوث بداللة 

(()٧( ،

. :

. )٨())ونَ ((

.٤٣:سورة االعراف االیة)١(
.٤/٤٠٥:التبیان للطوسي)٢(
.٢/١٩٧:اإلتقان في علوم القرآن، ٢/٢:المقتضب)  ٣(
.١/٢٠:الھوامعھمع ، ٤/٢٨:ینظر شرح الرضي على الكافیة)٤(
.٧:سورة النحل اآلیة)٥(
.٦:سورة النحل اآلیة)٦(
.١٤/١٠٦:التحریر والتنویر)٧(
.١١:سورة النحل اآلیة)٨(
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٥٠

((" ینبت " الفعل

ألنّ 

(()١(. :

ِعیمِ (( اتِالنَّ ُھْمبِإِیَمانِِھْمَتْجِریِمنَتْحتِِھُماألَْنَھاُرفِیَجنَّ . )٢())َیْھِدیِھْمَربُّ

،)٣(" یھدیھم"الفعل 
)٤(. :

ِةالَّتِیكُ إِ (( وابِاْلَجنَّ
" توعدون " دل الفعل . )٥())نُتْمُتوَعُدونَ 

.)٦(سبحانھلھم في كل حین من قبل هللا

 :

".)٧())نَ ((
، د"ال 

)٨( .

فالفعل في اآلیة الشریفة، )٩(بالمستقبل

((إ، 

عامتھمالبشرفھذا ھو حال الذات المقدسة مع،)١٠())دونھا

 ،

عمل من الصالحات 

.١٤/١٠٦:روح المعاني)١(
.٩:سورة یونس االیة)٢(
.٩/٧٩:نظم الدرر)٣(
.١١/١٠٢:ینظر التحریر والتنویر)٤(
.٣٠:سورة فصلت االیة)٥(
.١٧/١٨٤:نظم الدرر)٦(
.٤٢:سورة االعراف االیة)٧(
.١/٢٢:ھمع الھوامع، ٤/٢٩:شرح الرضي على الكافیة)٨(
.٣٠٣:الزمن واللغة)٩(
.٤/٤٠٢:التبیان للطوسي)١٠(
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٥١

)١( . :

ُھمْ (( َقْواَربَّ لَِكنِالَِّذیَناتَّ
((حمل الفعل في اآلیة الشریفة داللة الحال و االستقبالفاآلیة . )٢())

ھ ، )٣())في مواعیده

، ، المستقبل أیضا

 . :

لَُعلَْیِھُماْلَمَالئِكَ (( اْسَتَقاُمواَتَتَنزَّ َنااللَُّھُثمَّ الَِّذیَنَقالُواَربُّ إِنَّ
أنَّ " ".)٤())

ت و

.  وكذلك ھذا الطلب بعدم الخوف أو الحزن یسري إلى یوم القیامة و أھوالھ، )٥(بھم

 :

فِیَھاأَْزَوا((
، " ". )٦())الًَّظلِیالً 

فھذا الفعل بمثابة الوعد ، )٧(السین علیھ؛ ألنھا تخلص الفعل الداخلة علیھ لالستقبال

. :

ْجَواُھْمإِالََّمْنأََمَربَِصَدَقٍةأَْوَمْعُروفٍ (( ننَّ الََّخْیَرفِیَكثِیٍرمِّ
ةدلّ . )٨())لِّھَفَسْوَفُنْؤتِیِھأَْجراًَعِظیماً 

ففي اآلیة إخبار . التي تخلص زمن الفعل المضارع إلى المستقبل كما قیل" فسو"القرینة 

: و. ة

َئاتِھِ (( َعْنُھْمَسیِّ ھُ نَّ لَ وألدخِ مْ َفالَِّذیَنَھاَجُروْاَوأُْخِرُجوْاِمنِدَیاِرِھْمَوأُوُذوْافِیَسبِیلِیَوَقاَتلُوْاَوقُتِلُوْاألَُكفَِّرنَّ

.٨/١١٥:ینظر تفسیر المیزان)١(
.٢٠:سورة الزمر االیة)٢(
.١٧/٢٥١:المیزان)٣(
.٣٠:سورة فصلت االیة)٤(
.٢٤/١٢٦:البیانجامعینظر)٥(
.٥٧: النساء اآلیةسورة)٦(
.١/٢١:ھمع الھوامع، ٧٢:ینظر اإلیضاح ألبي علي الفارسي)٧(
.  منھا١٧٥:و ینظر االیة،114:سورة النساء اآلیة)٨(
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٥٢

نم اتٍَتْجِریِمنَتْحتَِھااألَْنَھاُرَثَواباًمِّ " " . )١())َجنَّ
)٢( ،

، ، ، للفعل المضارع

.)٣(و، 

)) :(()٤( .

دّل . )٤())((

، )٥(، على االستقبال" یجزي" الفعل 
)٦( . :

))(()٧( .""

وھذا الدعاء . )٩(وبالدعاء یصرف الفعل لھذا الزمن، )٨(االستقبال؛ ألنھ دعاء لھم بالسالمة

.)١٠())التكریم وإلقاء السرور والمؤانسة((الدعاء یكون ألجل

 :

ِرُجونَ ((
)(، " یستوي"جاء الفعل . )١١())ِحْلَیًةَتْلَبُسوَنَھا
)١٢(.)) ،

 ،

.١٩٥:سورة آل عمران اآلیة)١(
.١/٢١:ھمع الھوامع، ٤/٤٨٤:ینظر شرح الرضي على الكافیة)٢(
. ١/٣٥٦:كتاب اإلغفال ألبي علي الفارسيینظر)٣(
.٣١:سورة النحل االیة)٤(
.٣/٢٢٥):تفسیر البیضاوي(ینظر أنوار التنزیل)٥(
.١/١٨:ینظر ھمع الھوامع)٦(
.٧٥:سورة الفرقان االیة)٧(
.٤/١٣٢):تفسیر البیضاوي(ینظر أنوار التنزیل)٨(
.٤/٢٨: شرح الرضي على الكافیة)٩(
.١٩/٥٤:روح المعاني)١٠(
.١٢:فاطر اآلیةسورة) ١١(
.٤/٢٤٧:ینظر البرھان في علوم القرآن، ٤/٢٢١:الكتابینظر )١٢(
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٥٣

) (و) (. )١())

. )٢())تعبر عن وقوع الحدث كثیرا فھو یتكرر إلى حد((أفعال

)) :(()٣(.

وىالحال

)٤(األداة، 

))

. )٥())التي یرسمھا فیمنحھا الحیاة الشاخصة أو الحركة المتجددة

. أتى بالفعل المضارع وھو أنسب لتلك المشاھد، نعم هللا على اإلنسان ومنتھ سبحانھ

 :

اللُّھَعْنھُ ((
" یوم" قرأ الجمھور برفع . )٦())ْمَوَرُضوْاَعْنُھَذلَِكاْلَفْوُزاْلَعِظیمُ 

. )٧())أنھ من قیل هللا یوم القیامةإلىالكالم وجھ ((وعلى ھذا یكون

، " ینفع"الفعل 

.)٨(یدل على مجموع یوم القیامة)ھذا(إلیھ بـ

 :

تٍَفأَْحَیْیَنابِِھاْألَْرَضَبْعَدَمْوتَِھاَكذَ (( یِّ َیاَحَفُتثِیُرَسَحاباًَفُسْقَناُھإِلَىَبلٍَدمَّ ٩())َواللَُّھالَِّذیأَْرَسَاللرِّ

(( بعدھا ماضیا لیدل علىوما قبلھا وما " تثیر" قال مع الریح. )٩

((قال الزمخشري. )١٠())الریاح السحاب للسامعین وتقدیر تصوره في أذھانھم

" تثیر" جاء 
.٩٠:الداللة الزمنیة في الجملة العربیة)١(
.٩١:المصدر نفسھ)٢(
.١٤:سورة النحل اآلیة)٣(
.٣٦:ینظر التصویر الفني في القرآن)٤(
.نفسھالمصدر)٥(
.١١٩:سورة المائدة االیة)٦(
.٧/١٧٠: جامع البیان)٧(
.٦/٣٦٨:نظم الدرر)٨(
.٩:سورة فاطر اآلیة)٩(
.٢٠٥:ضیفیشوق، ینظر تجدید النحو، ٣/٢٣٣البرھان في علوم القرآن)١٠(
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٥٤

 ، ،

)٧٩٤ت(. )١())

-، ((بقولھ

-أي إحیاء الموتى

 ، ،

وإثارة السحاب أعجبھا فكان ، وأعجبھا وأبعدھا عن قدرة البشر، أھمھا وأدلھا على القدرة

، أولى بالتخصیص بالمضارع

ذ. )٢())

 :

ُرُجِمْنخِ ((
، .)٣())َاللِھِ 

: . او، 

ْنَخْمٍرلَّذَّ (( ْرَطْعُمُھَوأَْنَھاٌرمِّ
اِربِینَ  " " ) یتغیر(ر بالفعل المضارع عبّ . )٤())ٍةلِّلشَّ

، ، )٥(فھي تخلصھ للمضي، علیھ

تتغیرلمولكن ھذه األنھار في الجنة ، فالمعروف سرعة فساد اللبن

 . :

))(()٦( .

ْنآلِفِْرَعْوَنَیُسوُموَنُكْمُسَوَءاْلَعذَ :((تعالى ْیَناُكممِّ َوإِْذَنجَّ

ة""و " " . )٧())

.٣/٦٧٤:الكشاف)١(
.٣/٢٣٣:البرھان في علوم القرآن)٢(
.٤٨:الروم اآلیةسورة)٣(
.١٥:محمد اآلیةسورة) ٤(
.١/١٨:ھمع الھوامع)٥(
.٥٦:سورة الرحمن اآلیة)٦(
.٤٩البقرة اآلیة سورة)٧(
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٥٥

)١( ،))

(()٢( .

)(

 ،

منیدخل ھذاو. في إیحاء المعنى
)٣( . :

))(()٤( .
((؛ وذ)٥(

.)٦())وجعلھم أمة عظیمة

)) :(()٧( .

. )٨(" كان یفعل"التركیب 

))(()٩( ،

.فالدنیا بالنسبة إلى یوم القیامة زمن ماٍض 

:فعل األمر

ألنھ مطلوب بھ حصول ما((-أكثر حاالتھ–مستقبل في وھو زمن

(()١١(، )١٠( ،

.٣/٢٨٤:معاني النحو)١(
.٢/٩٠٥:اللبیبینظر مغني، ٣٢٨٤:معاني النحو)٢(
.٣٢٤:ینظر الخطاب القرآني دراسة في العالقة بین النص والسیاق)٣(
.٥القصص اآلیة سورة)٤(
.٢/٩٠٦:مغني اللبیب)٥(
.٢٠/٧٠:التحریر والتنویر٦)(
.١٩:سورة السجدة االیة)٧(
. ١٣٣:الفعل زمانھ وأبنیتھ، ١٥٨:وتوجیھینظر في النحو العربي نقد)٨(
.١٥/٢٥٩:نظم الدرر)٩(
.١٠٧:الداللة الزمنیة في الجملة العربیة)١٠(
.٤/٢٨٩:شرح المفصل)١١(
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٥٦

 ،)١( .

إن (( . )٢())ِخَتاُمُھِمْسٌكَوفِیَذلَِكَفْلَیَتَناَفسِ *: ((

، "أفعل" تختلف عن صیغة " لتفعل"صیغة 

. "فأ" ، )٣())

، )٤())التحریض والحث((ولھذا یمكن أن یلمع من األمر في اآلیة الشریفة داللة

–. دخره هللا لعبادهابھذا الجزاء الذي 

، -والمندوب لفعلھ

 :

َوِمْنَحْیُثَخَرْجتَ ((
. )٥())ُدونَ 

، ل فعل األمر لفعل لم یكن حاصالاستعم
)٦(.

(، ، االستعالء

()٧(. :

))*
((، . )٨())ى

(()٩( . :

))(()١٠( .

، على االستقبال المستمر) كلوا(و) امشوا(الفعالن

.٤/١٢٥:على الكافیةالرضي شرح ، ٢/١٢٩:المقتضب)  ١(
.٢٦-٢٥:اآلیةالمطففین)٢(
.١٢٤:أسالیب الطلب عند النحویین والبالغیین)٣(
.٣٠/٢٠٧:والتنویرالتحریر )  ٤(
.١٥٠:البقرة اآلیةسورة) ٥(
.٤/٣١:ینظر معاني النحو، ٢/٤٥:التحریر والتنویررینظ، ١/٦٢٧:ینظر البحر المحیط)٦(
.٢٥٣:دالالت التراكیب)   ٧(
.٥٤- ٥٣:طھ اآلیةسورة ) ٨(
.٤/٣٠:معاني النحو، ١٦/٢٣٩:والتنویرالتحریر) ٩(
.١٥:سورة الملك اآلیة) ١٠(
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٥٧

)١( ، ،

 ، .

 )) :(()٢( .) (

، ، )ا(و

.)٣())لیس أمر إیجاب أو ندب بل ھو تعظیم لإلنسان في ذلك الیوم((األمر

)) :(()٤( . " "

وھو في ، بدخول الجنة

: إذ، 

))(()٥(.

 .)٦( . :

ِةالَّتِیكُ (( ُروابِاْلَجنَّ
، یدل على الزمن " ابشروا"الفعل . )٧())نُتْمُتوَعُدونَ 

 ،

.مجھول

اتٍَوُعُیونٍ : ((أما قولھ تعالى قِیَنفِیَجنَّ اْلُمتَّ ) (. )٨())*إِنَّ

"،بعد دخولھمالجنةألن األمر جاء ، المضيداللة

. )١٠())، قد یكون الزمن في األمر للمضي((لھذا قیل.)٩("وعیون 

، وفي ھذه اآلیة أخبر هللا سبحانھ بأمان داخلیھا. )١٠())الخبر

.١٠٨:ینظر الداللة الزمنیة في الجملة العربیة، ٢٩/٣٢:التحریر والتنویر، ٣٠/٦٩:مفاتیح الغیبینظر) ١(
.٢٣:الحاقة اآلیةسورة) ٢(
.٣٠/١١٢:مفاتیح الغیب) ٣(
.٧٠:سورة الزخرف االیة٤)(.
.٦٨:سورة الزخرف االیة)٥(
.٢٥/١٠٨ینظر تفسیر المراغي)٦(
.٣٠:سورة فصلت االیة)٧(
.٤٦-٤٥:الحجر اآلیةسورة)٨(
.٤/٢٨:ینظر معاني النحو، ١٤/٥٧:روح المعاني)٩(
.١/٥٧:النحو الوافي)   ١٠(
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٥٨

 ،)١(. :

أَْتِمْملََناُنوَرَنا((
َكَعلَىُكلَِّشْيٍءَقِدیرٌ  نح، )اغفر(و) أتمم(ال یمكن توجیھ . )٢())َواْغفِْرلََناإِنَّ

، معینة؛ ألن الفرد محتاج في كل أوقاتھ لغفران ذنوبھ و إتمام نوره

 ، .

ت، 

...إتمام النور إدامتھ أو الزیادة منھ((وقیل. )٣(عالىت

.)٤())أدب مع هللا وتواضع لھوذلك كلھ، لطلب دوامالمغفرة

:التعدي واللزوم

، ""و" " علىمعناھا قسمت األفعال من ناحیة 

)٥(واحتیاجھ إلى المفعولھذا إنما یكون بالنظر إلى عملھ

:مالفعل الالز

، وھو الفعل 
)٧())((، )٦(.

)٩(، ، )٨(.

، ، بقصرھا أوال
)١٠( .

.٤/٢٦:معاني النحو،٦١:أسالیب المعاني في القرآن)١(
.٨:التحریم اآلیةسورة) ٢(
.٣٠/٤٨:مفاتیح الغیب)  ٣(
.٢٨/٣٧١:التحریر والتنویر)٤(
.٢٧٣:سیبویھینظر أبنیة الصرف في كتاب )  ٥(
٤٤:الجملة الفعلیة)٦(
.١/٣٣:ینظر الكتاب)٧(
.٣٤١:جامع الدروس العربیة، ٢/١٣٤:ینظر حاشیة الصبان)٨(
.١/٣٧٨:ینظر شرح االشموني، ١/١٦:ینظر معاني القرآن للفراء)٩(
. ٢٠:تربیة بنات، جامعة الكوفة/دكتوراهةأطروح، ینظر بناء الجملة في شعر السید محمد سعید الحبوبي)١٠(
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٥٩

((رأي أخر في لزوم األفعال إذ یقول

 ،

، یضعف ھذا المعنى 

، لفعل الزما وھذا یقارنھ ضعف في الداللة الزمنیة أیضاا

. )١())السجایا وھي األفعال الالزمة حقا كشرف وحسن وعظم

 :

َزاَوُرَعنَكْھفِِھْمَذاَتاْلَیِمینَِوإَِذاَغَرَبت(( ْمَسإَِذاَطلََعتتَّ َوَتَرىالشَّ
 ِ ، " "و " ".  )٢())هللاَّ

فالفعل الالزم في " طلوع الشمس وغروبھا" واإلتیان بجملة أخرى كانت أھم من جملة ، المعنى

، ھذا المشھد القرآني

 ، ،

--، ، الغروب

 ،. :

))*(()٣( .

)( ،

((ب

: . ھ)٤())

َتَخافُو(( لَُعلَْیِھُماْلَمَالئَِكُةأَالَّ اْسَتَقاُمواَتَتَنزَّ َنااللَُّھُثمَّ الَِّذیَنَقالُواَربُّ إِنَّ
، )٦()): تجيء على ضربین((استفعل من الصیغ التي . )٥())َعُدونَ 

وقد ورد الفعل في اآلیة الشریفة الزما؛ لیشد انتباه المتلقي ألصل . )٧(ورودھا لعدد من الدالالت

، ، ، یقع علیھدون مامن -االستقامة-ألصل الفعل

بل ، دون واعز أو دافع خارجي یدفعھ لفعل ذلكمنوأوحى ھذا الفعل بطواعیة من قوم نفسھ

.٦٩:نحو الفعل) ١(
.١٧:سورة الكھف اآلیة)٢(
.١١٩-١١٨:سورة طھ اآلیة)  ٣(
.٤/٢٣٥٤:في ظالل القرآن)  ٤(
.٣٠:سورة فصلت اآلیة)٥(
.١/٧٧:المنصف في التصریف)٦(
.١٠٣:اإلفرادیةالداللة اإلیحائیة في الصیغة ، ١/١١٠:ینظر شرح شافیة ابن الحاجب)  ٧(
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٦٠

 ،"")١( ،

.بشكل عام یدل على المبالغة في االستقامة

:الفعل المتعدي

، )٢())((لیكتمل بھ المعنىما یطلب مفعوال

، . )٣(الجرجاني یفید االلتباس بالمفعول

، )٤(، وھذا الثاني مختلف فیھ، بواسطة

. )٥(شوقي ضیف فعل متعديالدكتور 

، ، ألن الحیاة على اختالف أنواعھا((األفعال؛

" -"، عارض

 "- "

((. )٦())المجرد

(()٧( .))

.)٨())لھ المفعولالمتعدي بحیث یتجاوز فاعلھ حین القیامبھ إلى متأثر خارجي یقال

:ق تعدیة الفعل ودالالتھا في آیات الدراسةائطر

:التعدي بالھمزة

.٢٤/٢٨٢:التحریر والتنویرینظر) ١(
.١/١١٤:المقرب)٢(
.٧٤:ینظر لغة القرآن في سورة النور، ١٥٣:ینظر دالئل اإلعجاز)  ٣(
.١٥٢:اإلیضاح ألبي علي الفارسيینظر) ٤(
.١١:ینظر تیسیرات لغویة٥)(
.٩:المباحث اللغویة في العراق)٦(
.١٣٤:جامعة بغداد كلیة التربیة ابن رشد، ماجستیرةرسال، الكھف دراسة نحویة صرفیةسورة) ٧(
.٧٠:نحو الفعل)٨(
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٦١

وأفعل للتعدیة غالبا نحو ((ولذا قال ابن الحاجب، یستعان بالھمزة للوصول إلى المفعول بھ

(()١(، ،

، ((، )(و) فّعل(اختلف بـوقد . )٢(المطاوعة

(()٣( ،))

و، ، وھناك من أكد اختالف المعنیین. )٤())المعاني

، في لغتین مختلفتینإال أن یجيء ذلك، لم یكونا على بناء واحد

. )٥(أن یختلف اللفظان والمعنى واحد
)٦( :

)((١٨٩ت (. )٧())((

" سقى" وقد أتى. )٨())تقول أسقیناكم نھرا و أسقیناھم لبنا إذا جعلتھ شرابا دائما

)) :(()٩( .

َعأَْمَعاءُھمْ :  ((النار في قولھ تعالى ، وا. )١٠())َوُسقُواَماءَحِمیماًَفَقطَّ

، ، )ربھم(شراب أھل الجنة جاء لفظ

، ، ماھیة ھذا الشراب الذي وصف بالطھور

((فكأنھ

 ،

(()١١( . :

.١/٨٣:شرح الشافیة البن الحاجب)١(
.٤٩:أبنیة األفعال دراسة لغویة قرآنیةینظر ) ٢(
.٢٣:بین النحویین واللغویین) افعل(في صیغة بحث) ٣(
.٧:العربیةمعاني األبنیة في )  ٤(
.١/٣٠٧:ینظر المزھر، ١٢١:ینظر تصحیح الفصیح وشرحھ البن درستویھ٥)(
.٤٨٥:ینظر خصائص األسلوب في الشوقیات) ٦(
.٢٢:سورة الحجر، ٢٧:سورة المرسالت اآلیة٧)(
.٢/٣٥٠:مجاز القرآن، ١٧٩:عاني القرآن للكسائيم)  ٨(
.٢١:اإلنسان اآلیةسورة)٩(
.١٥: سورة محمد اآلیة)١٠(
.٣٧:أبنیة األفعال دراسة لغویة قرآنیة)١١(
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٦٢

افِیُبُطونِھِ (( مَّ ْسقِیُكممِّ لَُكْمفِیاألَْنَعاِملَِعْبَرًةنُّ . )١())َوإِنَّ

، ، قرأ بضم النون

. )٣())((. )٢(جعلتھ سقیا لھم

، ) (، في كالم العرب لما یكون ) سقى(

، ((فیقال، یجعل سقیا دائما

. )٤())، بغیر ألف إذا كان في الشفة، واحدة

، ، )٥()سقى(فقد جعل

" ")٦( .

)) :(()٧(.))

، ر، ، 

(()٨( .

، )٩(فكأنھا لم تكن لھم ولكّن هللا أعطاھا إیاھم وجعلھا لھم، )لفظ أمد(سبحانھ وتعالى أتت بـ
: ، هللا، )٩(

))(()١٠( .
)١٣(، )١٢())((، )١١( . :

هللا ((. )١٤())ُكلَِّزْوٍجَبِھیجٍ اْألَْرَضَمَدْدَناَھاَوأَْلَقْیَنافِیَھاَرَواِسَیَوأَنَبْتَنافِیَھاِمنو((

.٢١: سورة المؤمنون، ٦٦:سورة النحل اآلیة) ١(
.٦/٣٩٩:التبیان للطوسي) ٢(
.٢/٨١معاني القراءات لألزھري، ٣/٢٠٨:معاني القرآن وإعرابھ للزجاج، ٢١٢:الحجة البن خالویھ٣)(
. ٤/٣٩٤:زاد المسیر، ٣/٢٣٧٩:الصحاح، ٣٥٠/ ١:القرآنمجاز)٤(
.٣/٢٣٨:البرھان في علوم القرآن)  ٥(
، ینظر دقائق الفروق اللغویة في البیان القرآني، ١/٣١٠:المفردات في غریب القرآن للراغبینظر)٦(

. ٢٤٢:تربیة ابن رشد، بغدادةجامع، دكتوراهةأطروح
.١٣٣-١٣٢:سورة الشعراء، ٢٢:الطور اآلیةسورة) ٧(
.٤/٥٤:البرھان في علوم القرآن، ٢/٦٠٠:للراغبفي غریب القرآنالمفردات) ٨(
.١٧/٦٨:ینظر الجامع ألحكام القرآن)٩(
.١٢٥:آل عمران اآلیةسورة) ١٠(
.١٦٢:للسجستاني، فّعلت و أفعلت)١١(
.٢٤٦:أطروحة دكتوراه، ینظر دقائق الفروق اللغویة في البیان القرآني،٢٩٢:للفیومي، المصباح المنیر)١٢(
.٤/٧٨:للسمین الحلبي،عمدة الحّفاظ)  ١٣(
.١٩:سورة الحجر اآلیة، ٧: سورة ق اآلیة)١٤(
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٦٣

: . )١())" " و، 

.)٢())ونَ ((
)٣( ،

 .

.)٤(جاء في عدد من آیات الدراسة

:التعدیة بالتضعیف 

ولما كان الفعل أكثر األبنیة تحركاً وانتقاالً؛ ألنھ في ، طرق تعدیة الفعل التضعیفمن

، والتضعیف في الفعل أثر في الداللة.)٥(حقیقتھ وصف لفاعلھ واألوصاف غیر ثابتة

تقول كسرتھا (( قال سیبویھ . )٦(زیادة تأتي لمعنى الكثرة في الغالبفھي، الغرضوتعدد 

.)٧())ة العمل قلت كّسرتھ قّطعتھ وفرقتھكسرتھا وقطعتھا فإذا أردت كثر

ُحوَن : ((ومنھ قولھ تعالى  ن آل فِْرَعْون َیُسوُموَنُكْم ُسَوَء اْلَعَذاِب ُیَذبِّ ْیَناُكم مِّ َوإِْذ َنجَّ
ُكْم َعِظیمٌ  بِّ ن رَّ " تعدى الفعل ((فقد . )٨())أَْبَناءُكْم َوَیْسَتْحُیوَن نَِساءُكْم َوفِي َذلُِكم َبالٌء مِّ

إذلما كانت آیات سورة البقرة لتعداد نعم هللا على بني إسرائیل . )٩())بالتضعیف" نجّیناكم

َیا َبنِي إِْسَرائِیلَ اْذُكُروْا نِْعَمتَِي الَّتِي أَْنَعْمُت َعلَیُكْم َوأنِّي : ((بدأ الكالم معھم بقولھ تعالىإذ
ْلُتُكْم َعلَى اْلَعالَِمینَ  تضعیف؛ لیبین هللا كثرة نعمھ التي أنعمھا فتناسب أن یأتي بال.)١٠())َفضَّ

ْن آل : ((في حین سورة األعراف قال تعالى، على بني إسرائیل وإِْذ أَنَجْیَناُكم مِّ

.٣٠٤:المصباح المنیر١)(
.١١:النحل اآلیةسورة)٢(
.٢٦/٢٨٩: التحریر والتنویر)٣(
سورة ،٢٣:وسورة إبراھیم اآلیة، ٥٣:سورة طھ اآلیة،٥٠:سورة البقرة االیةینظر على سبیل المثال)  ٤(

٣٢:إبراھیم االیة
.٢٧٥:النظام النحوي في القرآن الكریم دالئل الكلم)  ٥(
.٢٧٤:الفروق اللغویة في العربیة)  ٦(
.٤/٦٤:الكتاب)  ٧(
.٤٩:البقرة اآلیةسورة) ٨(
.١/٢٨١:المحیطالبحر) ٩(
.٤٧:سورة البقرة اآلیة)١٠(
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٦٤

ن بني إسرائیل قوم ال إف،المقام مقام تأنیب ((الھمزة؛ الن ساطةعدي بو)١())فِْرَعونَ 

أن )علیھ السالم(ا من موسىنھم بعد ما أنجاھم من البحر وأغرق آل فرعون طلبوإیتعظون ف

لَ : ((ومنھ قولھ تعالى .)٢())یجعل لھم أصناما یعبدونھا  زَّ ن نَّ َماِء َولَئِن َسأَْلَتُھم مَّ ِمَن السَّ

فقد عدي الفعل بالتضعیف؛ لیناسب الحدیث عن نعمة هللا سبحانھ وتعالى .)٣())َیْعقِلُونَ 

. )٤())الموضع موضع إنكار جاء بصیغة التكثیر؛ لتثبیت المعنى ولالھتمام بھ(( ألن

وقال في . )٥(نتقل بالفعل من حالة اللزوم إلى حالة التعدي مع إفادة الكثیرافالتضعیف 

َماِء َماًء الَِّذي َجعَ :((موضع آخر سبحانھ َماء بَِناء َوأَنَزلَ ِمَن السَّ لَ لَُكُم األَْرض فَِراشاً َوالسَّ
فقد أشار . )٦())

ما في سیاقھا الذي ال منھفوضع كال، أنزل إلى مطلق وقوع الفعل منھ سبحانھ(( الفعل

ْمَنا َبنِي آَدَم َوَحَمْلَناُھْم فِي اْلَبّر : ((ومنھ قولھ تعالى .)٧())ینھض بجمالیتھ غیرھا  َولََقْد َكرَّ
ن َخلَْقَنا َتْفِضیالً  مَّ ْلَناُھْم َعلَى َكثِیٍر مِّ َباِت َوَفضَّ یِّ َن الطَّ م رّ كف)٨())اْلَبّر َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُھم مِّ

جعلناھم ذوي كرم بمعنى الشرف والمحاسن الجمة كما ((من كرم أي ، عیفمتعدي بالتض

ولیس من كرم ، أي جامع للمحاسن، "فرس كریم " و " ثوب كریم " تقول 

ھو أبلغ وأدوم وھو تكریم لبني آدم على وجھ ((لما"م رّ ك" ستعمل الفعلاف.)٩())المال

ًة أُْولَئَِك ((:تعالىقولھ . )١٠())العموم والدوام  ُیْجَزْوَن اْلُغْرَفَة بَِما َصَبُروا َوُیلَقَّْوَن فِیَھا َتِحیَّ
بضم الیاء وفتح الالم " یلقون " قرأ الحسن وشیبھ وأبو جعفر وأبو بكر (( . )١١())َوَسَالماً 

وقرأ طلحة ومحمد الیماني بفتح الیاء وسكون الالم وتخفیف ، والقاف مشدودة

.١٤١:سورة األعراف اآلیة)  ١(
.٢٧٧:القرآنيالتعبیر ، ١/٨٦١:تفسیر النھر الماد )  ٢(
.١٠:سورة الزخرف اآلیة، ٦٣:سورة العنكبوت اآلیة)٣(
.٢٥٤:أطروحة دكتوراه، دقائق الفروق اللغویة في البیان القرآني)  ٤(
.١٩٢:الصیغ الثالثیة مجردة ومزیدة اشتقاقا وداللة)  ٥(
.٢٢:البقرة اآلیةسورة) ٦(
.٣٥:البصرة، كلیة التربیة، أطروحة دكتوراه، النص القرآني دراسة جمالیةأدبیة) ٧(
.٧٠:سورة اإلسراء اآلیة) ٨(
.٦/٧٥:البحر المحیط)٩(
.٦٣:بالغة الكلمة في التعبیر القرآني)١٠(
.٧٥:سورة الفرقان اآلیة)١١(
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٦٥

أعجب إلي؛ " َیلَقون " ون و ُیلَقّون فیھا كل قد قرى بھ و وَیْلقَ (( قال الفراء ،)١())القاف

كانت بالباء في العربیة؛ ألنك تقول فالن یتلقى " ُیلقّون " ألن القراءة لو كانت على 

وھذا من الغلط أشد؛ (( بقولھ ) ھـ٣٨٨ت(ه النحاسوھذا ما ردّ .)٢())بالسالم وبالخیر

وقال كما یقال فالن یتلقى ، لعربیة بتحیة وسالماألنھ یزعم أنھا لو كانت ُیلقّون كانت في 

فمن عجیب ما في ھذا أنھ قال  یتلقى و اآلیة ُیلقّون  والفرق بینھما ، بالسالم وبالخیر

فإذا نقل بتضعیف ، إلى مفعول واحدمتعدٍ فعلٌ :ولَِقي(( ولھذا قال الفارسي .)٣())بین

فلما ، لثاني من قولك لقیت زیداً تحیةً المفعول ا) تحیة ( فقولھ ، العین تعدى إلى مفعولین

بنیت الفعل للمفعول قام أحد المفعولین مقام الفاعل فبقي الفعل متعدیاً إلى مفعول واحد 

یلقون في الجنة التحیة و السالم مرة بعد مرة (( فعلى قراءة التشدید یكون المعنى ،)٤())

: قال تعالى . )٦())٥()َنْضَرًة َوُسُروراً َوَلقَّاُھْم : (وشاھدھم قولھ تعالى، فالتشدید للتكثیر

اٍت َتْجِري ِمن َتْحتَِھا اْألَْنَھاُر ُیَحلَّْوَن (( الَِحاِت َجنَّ َ ُیْدِخلُ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ إِنَّ هللاَّ
(( األندلسيقال أبو حیان )٧())فِیَھا ِمْن أََساِور ِمن َذَھٍب َولُْؤلُؤاً َولَِباُسُھْم فِیَھا َحِریرٌ 

بضم الیاء والتخفیف وھو بمعنى وقرئ، ون بضم الیاء وفتح الحاء وتشدید الالم حلّ یُ 

)٩(إال أن التشدید للتكثیر، أي  یلبسون الحلي، )٨())التشدید 

) : حرف الجر ( ساطةالتعدي بو

لتعدیھ الفعل بحرف الجر إال أنّ ، التي یصل بھا الفعل إلى مفعولھالطرائقوھي أحدى 

(( إذ، وأثراً كبیراً في إبراز مقاصد التعبیر القرآني، في القرآن الكریم أھمیة عظمى

.٤١٩:ینظر إتحاف فضال البشر، ٦/٦٢٨:البحر المحیط) ١(
.٢/٢٧٥:للفراءمعاني القرآن ) ٢(
.٦٠٤:إعراب القرآن للنحاس)٣(
.٥/٣٥٤:علي الفارسييألب، الحجة)٤(
١١:سورة اإلنسان اآلیة)  ٥(
.٢/١٢٨:خالویھنالب، إعراب القراءات السبع وعللھا) ٦(
.٣١:سورة الكھف اآلیة، ٢٣:الحج اآلیةسورة) ٧(
.٢/٩٣٨:التبیان في إعراب القرآنرینظ، ٦/٤٣٨:المحیطالبحر) ٨(
.٢/١٤:القراءات الشواذإعراب) ٩(
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٦٦

إذ تتعدى أفعال . )١())یختلف الجار باختالف المعنى نحو عجبت منھ ومررت بھ 

وربما ، داللة تختلف عما إذا كانت تتعدى بھذا الحرف دون ذاك((فتكون لھا بالوساطة

فكان ، كانت لھا داللة جدیدة لم یعھدھا العرب في الفعل الذي تعدى بحرف معین

: ومنھ قولھ تعالى.)٢())لالستعمال القرآني بھذه القضیة تفرد ومزیة 

ُروَنھَ (( وقد عدي الفعل )٤(قیإلن الباء تفید التبعیض. )٣())اَتْفِجیراً َعْیناًَیْشَرُببَِھاِعَباُداللَِّھُیَفجِّ

بـ بالسورة نفسھا متعدیاقد أتى و.)من (بدال من أن یتعدى بـ ) الباء ( بـ) یشرب ( الفعل 

بن اقال .)٥())إِنَّ اْألَْبَراَر َیْشَرُبوَن ِمن َكأٍْس َكاَن ِمَزاُجَھا َكافُوراً :((في قولھ تعالى) من ( 

وھو –وقیل )٦())یكون بمعنى یشربھا عباد هللا ویشرب منھا ) (( ھـ٢٧٦ت(بن قتیبةا

(( بن عاشور اكما قال ، إن الباء جاءت على أصلھا من الداللة على اإللصاق–الراجح 

تمثلت لك العین كأسا فھم (( فكأنما. )٧())وعدي فعل یشرب بالباء وھي باء اإللصاق

طیعة بین أیدیھم یمسكون بھا (( ه العینفكأن ھذ)٨())یشربون بھذه العین من العین

فھم فضال عن .)٩())ویشربون وھذا الوجھ مستنبط من السیاق في قولھ یفجرونھا تفجیرا

.التمتع بالشرب یتمتعون بالنظر إلى جمال المكان

ْخلَِة ُتَساقِْط َعلَْیِك ُرَطباً َجِنّیاً ((:تعالىقولھ  ي إَِلْیِك بِِجْذِع النَّ قیل  إن الباء بـ .)١٠())َوُھزِّ

وقد ثارت حول زیادة الحروف في القرآن الكریم وعدم الزیادة كثیر .)١١(زائدة"  جذع "

وعنده لكل حرف في القرآن ، وھناك من رفض ھذه ، فھناك من قال بزیادتھا، من اآلراء

، و ذكرھا صورة أخرى من صور التعبیر في الجملة العربیة، الكریم موقعة من السیاق

.١/٢٣٥:التصریح على التوضیح)١(
.٣٦:المشكل في القرآن الكریم من وجوه اإلعجاز البیاني)٢(
.٢٨:سورة المطففین اآلیة، ٦:سورة اإلنسان اآلیة٣)(
.١/١٤٢:مغني اللبیب)٤(
.٥:سورة اإلنسان اآلیة)  ٥(
.٥٧٥:مشكل القرآنتأویل) ٦(
.٢٩/٣٨١:التحریر والتنویر)٧(
.٤٨:الكریمالمشكل في القرآن)  ٨(
.٣٠٦:بغداد،اآلدابةكلی، دكتوراهةأطروح، البنى النحویة وأثرھا في المعنى)٩(
.٢٥:سورة مریم اآلیة)١٠(
.٢/١٨٥:في علوم القرآناإلتقان)١١(
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٦٧

ففي ھذه ، وھناك من قال بزیادتھا في بعض المواضع. )١(لیق بالحرف الزیادةلذا ال ی

وكیف یطلب من ، تأكید ماذا ھز الجذع.)٢())الباء زائدة للتأكید (( اآلیة الكریمة  قیل

، فھي قد ألجأھا المخاض إلى الجذع،)٣(؟امرأة منھارة خائرة القوى أن تعمل الھز بالجذع

مرحلتین مرت بھما مریم علیھا السالم حینما شعرت بألم یشیر إلى) ألجأھا ( ومعنى 

توجھت إلى جذع النخلة إذالمرحلة األولى جاء بھا المخاض إلى جذع النخلة (( المخاض

المرحلة الثانیة ألجأھا المخاض إلى جذع ، عندما أحست بألم المخاض وقرب الوضع

دت بھا آالمھ فلجأت إلى الجذع وذلك عندما اشت، النخلة إلجاء وأرجعھا إلیھ ودفعھا إلیھ

فقد تمكنت الباء من خالل معنى اإللصاق فیھا أن تبین كیف التصقت ،)٤())وأمسكت بھ 

ولم یكتف التركیب القرآني بذلك ، بجذع النخلة ملقیة ثقلھا علیھ؛ لضعفھا وخوار قواھا

مریم التي تحمل معنى انتھاء الغایة مشیراً بذلك إلى أن ضعف"  إلى (( " فأضاف 

وال من ھزه إلى الجانبین لما في ذلك من جھد ، علیھا السالم ال یمكنھا من دفع الجذع

مضاعف وكل ما تملكھ مریم علیھا السالم المرھقة المجھدة ھو جذبھا للجذع باتجاھھا 

َكَذلَِك : ((ومنھ قولھ تعالى . )٥())وبشكل یتالءم مع داللة االلتصاق التي أومت بھا الباء
ْجَناُھم بُِحوٍر ِعینٍ  وزوجناھم بحور عین أي قرناھم (( جاء في مفردات الراغب)٦())َوَزوَّ

في القرآن زوجناھم حوراً كما یقال زوجتھ امرأة؛ تنبیھا أن ذلك ال یجئولم ، قرناھم بھن

وبذلك یتجاوز الراغب ما یتعلق .)٧())یكون على حسب المتعارف فیما بیننا من المناكحة

وما تثیره من معنى ، الھتمام على عالقة الروح مستفیداً من الباءویصب ا، یتعلق بالجسد

إلى التوحد الروحي الذي یظلل عالقة المؤمن بھذه الزوجة (( فھو یشیر بذلك، اإللصاق

اُت َعْدٍن َتْجِري ِمن َتْحتِِھُم اْألَْنَھار ُیَحلَّْوَن فِیَھا ِمن : ((قال تعالى. )٨()) أُْولَِئَك لَُھْم َجنَّ

ینظر إعجاز القرآن ، ١٦٨:ینظر اإلعجاز البیاني ومسائل ابن األزرق، ٢/٢٧٣:الخصائصینظر) ١(
.١٨٤:والبالغة النبویة

.٢/٦٥:فتح القدیر)  ٢(
.٣/١٤:الكشافینظر)  ٣(
.٢٨٨-٢٨٧:إعجاز القرآن البیاني ودالئل مصدره الرباني، ١٤/٤٢:ینظر المیزان في تفسیر القرآن)٤(
ةأطروح، أدبیة النص القرآني دراسة جمالیة، ٢٢٠:تلخیص البیان في مجازات القرآنینظر)  ٥(

.١٠٥:دكتوراه
.٥٤:سورة الدخان اآلیة)٦(
.١/٢٨٥:مفردات غریب القرآن)  ٧(
.١٠٥:دكتوراهةأطروح، أدبیة النص القرآني دراسة جمالیة)٨(
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٦٨

ِكئِیَن فِیَھاأََسا تَّ ن ُسنُدٍس َوإِْسَتْبَرٍق مُّ فقد عدي . )١())ِور ِمن َذَھب َوَیْلَبُسوَن ثَِیاباً ُخْضراً مِّ

َعالَِیُھم ثَِیاُب ُسنُدٍس ُخْضر َوإِْسَتْبَرٌق َوُحلُّوا : ((الفعل من غیر حرف في قولھ تعالى 
ةٍ  وجاء على خالف ذلك في ، الكھففي سورة ) من ( عدي الفعل بـ . )٢())أََساِور ِمن فِضَّ

ففي سورة الكھف جاء قبل ھذه ، والمتأمل لسیاق اآلیتین یدرك الفرق،في سورة اإلنسان

ا َال ُنِضیُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن : ((عالى تاآلیة قولھ  الَِحاِت إِنَّ إِنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ
هُ : ((سورة اإلنسان جاء قولھ تعالى في حین.)٣())َعَمالً  ْذِر َوَیَخافُوَن َیْوماً َكاَن َشرُّ ُیوفُوَن بِالنَّ

ن اإلیفاء بالنذر ألوإطعام الطعام؛ ، فعاملو الصالحات أحسن من الموفون بالنذر. )٤())ُمْسَتِطیراً 

وعامل المستحبات، قد یكون من باب المستحباتفأما عمل الصالحات ، بالنذر من باب الواجب

فلما كان الصنف المذكور في الكھف عملھم  أعلى كان ، أرفع درجة من الملتزم بالواجبات

أعلى في الجزاء فھي "  من(( "مع التحلیة في الكھف؛ ألن) من ( فناسب مجيء ، الجزاء أعلى

فھم لدیھم الكثیر ، فاألساور التي یلبسونھا ھي بعض ما لدیھم )٥())على الكثرة في األساورتدلّ 

بِینٌ : ((تعالى ھقالومنھ . امنھ َن ّهللاِ ُنور  َوِكَتاٌب مُّ َبَع * َقْد َجاء ُكم مِّ َیْھِدي بِِھ ّهللاُ َمِن اتَّ
ْسَتقِ لَُماِت إِلَى النُّوِر بِإِْذنِِھ َوَیْھِدیِھْم إِلَى ِصَراٍط مُّ ِن الظُّ الَِم َوُیْخِرُجُھم مِّ یمٍ ِرْضَواَنُھ ُسُبلَ السَّ

ومرة بدونھا؛ وذلك ألن الذي أتبع رضوان هللا ، )إلى ( مرة بـ ) ھدى ( عدي الفعل. )٦())

فھ إیاه؛ لذا جاء قولھ تعالى بل محتاج من یعرّ ، لیس ضاالً فال یحتاج من یوصلھ إلى الرشاد

الَمِ ( َبَع ِرْضَواَنُھ ُسُبلَ السَّ خرجھ وأما الذي في الظلمات فیحتاج إلى من ی، )َیْھِدي بِِھ ّهللاُ َمِن اتَّ

: ولذا قال تعالى. )٧(ویوصلھ إلیھ فھو لیس في الطریق الصحیح، ھ إلى الطریقویدلّ ، منھا

ْسَتقِیمٍ (( لَُماِت إِلَى النُّوِر ِبإِْذنِِھ َوَیْھِدیِھْم إِلَى ِصَراٍط مُّ ِن الظُّ : ومنھ قولھ تعالى.))َوُیْخِرُجُھم مِّ

ا لُِیوُسَف فِي األَْرِض یَ (( نِّ َشاءَوَكَذلَِك َمكَّ أُ ِمْنَھا َحْیُث َیَشاُء ُنِصیُب بَِرْحَمتَِنا َمن نَّ عدي . )٨())َتَبوَّ

أھمھا عدم اقتصار ملك ، ؛ وذلك لإلشعار بجملة من األمور)الالم ( بـ ) مكنا ( الفعل 

بل تعداه إلى أن تملك قلوب أھل األرض؛ لما قام ، وتمكنھ من األرض فحسب)علیة السالم(یوسف

.٣١:سورة الكھف اآلیة)١(
.٢١سورة اإلنسان االیة)  ٢(
.٣٠:سورة الكھف اآلیة٣)(
.٧:سورة اإلنسان اآلیة)  ٤(
.٢١٣-٢١٢:أسرار البیان القرآنيمن)٥(
.١٦-١٥:المائدة اآلیةسورة) ٦(
.٤٩:ینظر لمسات بیانیة في نصوص من التنزیل، ٢٢٢:ینظر رصف المباني)٧(
.٥٦:سورة یوسف اآلیة)  ٨(
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٦٩

األمر وإنھا حصلت من أول ، واألمر الثاني أشارت إلى كمال والیتھ، من القحطبھ من إنقاذھم 

إن المفعول محذوف وقدروه (( وھناك من قال)١(ال أنھا حصلت بعد السؤال والمطالبة

.)٢())مكنا لیوسف األمور

-:التعدیة بنزع الخافض 

ومؤثرة ، حیناً مذكورة في النص((فقد ترى الحروف، النحاة وأھل البیان كثیراً علیھتكلم 

وقد كثر ،)٣())وحینا أخر غیر موجودة في النص، الستعمالي لھااالطرادافي السیاق وفق 

وقصره (( ،)٥(إال أنھ مقصور على السماع)٤(والشعرالكریمكثر استعمالھ في القرآن

بل یأتي الفعل متعدیاً بنفسھ مرة ، األمر لیس كذلكإال أن. )٦())البعض على االختیار

ِر الَِّذین : ((منھ قولھ تعالى ٠أخرى؛ ألغراض بالغیة یكشفھا السیاقساطةوبو َوَبشِّ
اٍت َتْجِري ِمن َتْحتَِھا األَْنَھاُر ُكلََّما ُرِزقُوْا ِمْنَھا ِمن  الَِحاِت أّن لَُھْم َجنَّ آَمُنوْا َوَعِملُوْا الصَّ

ْزقا َقالُوْا َھـَذا الَِّذي ُرِزْقَنا ِمن َقْبلُ َثَمرَ  المفعول إلى " ر شّ بَ " فقد تعدى الفعل . )٧())ٍة رِّ

ولكن القرآن في موضع آخر أثبت . )٨(بن ھشام قیاساً مع أناوجعلھ ، حرف الجربإسقاط

ِر اْلُمَنافِقِیَن بِأَنَّ لَُھْم : ((في قولھ تعالى ) أن ( مع ) الباء ( أثبت  . )٩())َعَذاباً أَلِیماً َبشِّ

فسیاق سورة البقرة یختلف عن ، بالقیاس بل بالسیاق–على ما یبدو –فاألمور ال تتعلق 

ففي سورة البقرة أخبر هللا سبحانھ عن النعم التي أنعمھا على ، سیاق سورة النساء

َماء : (اإلنسان في قولھ تعالى  َماِء الَِّذي َجَعلَ لَُكُم األَْرض فَِراشاً َوالسَّ بَِناء َوأَنَزلَ ِمَن السَّ

.١٢٢: ینظر لطائف المنان وروائع البیان في نفي الزیادة والحذف في القرآن، ١٣/٦:روح المعاني)١(
.٢/٧٣٦:التبیان في إعراب القرآن)  ٢(
.١٢٨:الحروف في أداء معنى الجملةدور) ٣(
.١/٢٨٥:أمالي ابن الشجري)٤(
.٢/١٣٧:النحو الوافي)٥(
.١/٢٦٧:اللباب في علل البناء واإلعراب)٦(
.٢٥:البقرة اآلیةسورة)٧(
.٢/٦٨١:مغني اللبیب)٨(
.١٣٨:النساء اآلیةسورة) ٩(
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٧٠

َمَراِت ِرْزقاً لَُّكمْ  نتقل إلى النصح بعد ما طلب منھم أن یأتوا اثم .)١())َماًء َفأَْخَرَج بِِھ ِمَن الثَّ

اَر الَّتِي َوقُوُدَھا : ((قال سبحانھ إذیأتوا بآیة أو سورة  قُوْا النَّ َفإِن لَّْم َتْفَعلُوْا َولَن َتْفَعلُوْا َفاتَّ
ْت لِْلَكافِِرینَ النَّ  أخبر عن النفاق في قولھ فأما في سورة النساء . )٢())اُس َو اْلِحَجاَرةُ أُِعدَّ

إِنَّ الَِّذیَن آَمُنوْا ُثّم َكَفُروْا ُثّم آَمُنوا  ُثّم َكَفُروْا ُثمَّ اْزَداُدوْا ُكْفراًّ لْم َیُكِن ّهللاُ لَِیْغفَِر : ((تعالى 
فمن الطبیعي  أن ، )٤())فالسیاق ھو سیاق تھدید للمنافقین(( ،)٣())َسِبیالً لَُھْم َوالَ لَِیْھِدَیُھمْ 

، و یعدي الفعل بھا لما لھا من معنى اإللصاق، في سیاق سورة النساء) الباء ( أن یثبت 

أما في سورة البقرة ، لكي تدل على أن العذاب یأتیھم وملصق بھم مھما فعلوا من أعمال

: تعالى ھقالومنھ .السیاق ال یحتاج إلى ھذه الباء والتأكیدتعدى الفعل بنفسھ؛ ألن ف

ِخُذوَن ِمن ُسُھولَِھا قُُصوراً (( أَُكْم فِي األَْرض َتتَّ َواْذُكُروْا إِْذ َجَعلَُكْم ُخَلَفاء ِمن َبْعِد َعاد َوَبوَّ
ساطةع  السھول  بوفقد عدي الفعل م. )٥())َوَتْنِحُتوَن اْلِجَبالَ ُبُیوتاً َفاْذُكُروْا آالء ّهللاِ 

كانوا لقوتھم (( على قوة ھؤالء القوم الذین للیدوساطةأما مع الجبال بدون ، منالحرف

كأنما ال یقف أي ، )٦())فیتخذون فیھا كھوفا یسكنون فیھا ، وصالبة أبدانھم ینحتون الجبال

: الىومنھ قولھ تع.فھم قوم أشداء، أي جبل أمام ھذه القوة التي أنعم هللا بھا علیھم

َباِت َما َرَزْقَناُكمْ (( ْلَوى ُكلُوْا ِمن َطیِّ .)٧())َوَظلَّْلَنا َعلَْیُكُم اْلَغَماَم َوأَنَزْلَنا َعلَْیُكُم اْلَمنَّ َوالسَّ

، أي بالغمام كما تقول ظللت على فالن بالرداء، مفعول على إسقاط حرف الجر((الغمام 

أي جعلنا الغمام .. ویكون المعنى جعلناه علیكم ظلال، أو مفعول ال على إسقاط الحرف

فال توجد ،ویدل االحتماالن على كثافة الغیوم وسترھا إیاھم بالكامل )٨())علیكم ظلة

)٩(افذ من خالل ھذه الغیوم وھو أتم لنعمة هللا علیھمللحرارة الالھبة من

.ولھا العدید من الدالالت :التعدیة بتغییر صیغة الفعل

.٢٢:سورة البقرة اآلیة) ١(
.٢٤:سورة البقرة اآلیة)٢(
.١٣٧:سورة النساء اآلیة)٣(
.٥/١١٥:المیزان في تفسیر القرآن)  ٤(
.٧٤:سورة األعراف اآلیة)٥(
.١/٧٤٥:فتح القدیر)٦(
.٥٧:البقرة اآلیةسورة)٧(
.١/٣١٢:المحیطالبحر) ٨(
.٢/١٣١:محاسن التأویل) ٩(
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ُكم ((:تعالىومنھا قولھ  ن َعُدوِّ وِر اكمنوواعدَیا َبنِي إِْسَرائِیل َقْد أَنَجْیَناُكم مِّ َجانَِب الطُّ
ْلَنا َعلَْیُكُم اْلَمنَّ َوال ْلَوىاْألَْیَمن َوَنزَّ على )واعد(غیرت صیغتھ إلى ) وعد(الفعل .  )١())سَّ

، فقد عدي الفعل بتغییر الصیغة، )٢(لما لھذه الصیغة من معنى المشاركة، وزن فاعل

وال یحسن  أن ینتصب  على الظرف؛ ، على أنھ مفعول ثان لواعد) جانب(وانتصب 

ألن المواعدة من ؛ )وعد(وھناك من قرأ الفعل )٣(ألنھ ظرف مكان مختص غیر مبھم

واعدنا ھنا ((قال الزجاج ،)٥(ذلك بأن التلقي والعزم على ذلك كالمواعدةدّ رو. )٤(البشر

ومن ، عدوفھو من هللا عّزوجّل ، ھنا جید بالغ؛ ألن الطاعة في القبول بمنزلة المواعدة

، بلقاء هللا)علیھ السالم(ویمكن أن یوحي ھذا الفعل برغبة موسى. )٦())موسى قبول وإتباع 

ورحمة هللا ورأفتھ بھم؛ لسرعة تزویدھم باألوامر والنواھي لكي ، وشوقھ للقاء ، هللا

: منھ قولھ تعالىو. ومن ثم مسامحتھم والرضا علیھم، ویطبقوھا، بھازمواتیل

ْخَلِة ُتَساقِْط َعلَْیِك ُرَطباً َجِنّیاً (( یإِلَْیِك بِِجْذِع النَّ ؛ألنھ على )تساقط (عدي الفعل . )٧())َوُھزِّ

فأما تعدیتھم تساقط فھو تفاعل؛ ألن ((ولھذا قیل)٨(وساقط بمعنى أسقط، )تفاعل(وزن 

فكما عدي تفعل في نحو تجرعتھ وتمزمزتھ فكذلك عدي تفاعل ، تفاعل مطاوع فاعل

وعدم ،وفي ھذه الصیغة داللة على سرعة سقوط الرطب لمریم علیھا السالم، )٩())

.لحصول علیھبذلھا الجھد الكبیر في ا

: تعدیة الفعل بالتضمین

وعدوه بابا من أبواب التوسع ، وقف عندھا العلماء قدیما وحدیثاالمھمة التيالموضوعاتمن

فوقوع الفعل في موقع صاحبھ یكون مؤذنا بأن ھذا الفعل في معنى ذلك ، في المعنى

.٨٠:سورة طھ اآلیة) ١(
.١٩٠:وداللةاشتقاقاالصیغ الثالثیة مجردة ومزیدة )٢(
.٢/٤٧١:إعراب القرآنمشكل)٣(
.١/٣٥٢:الدر المصون٤)(
.٤/٥٦:الوجیزالمحرر) ٥(
.١/٣٥٢:الدر المصونرینظ، ١/١٣٣:معاني القرآن وإعرابھ)٦(
.٢٥:سورة مریم اآلیة)٧(
.٢٦٨:األغاني في القراءات والمعانيمفاتیح)٨(
.٦/٤١٣:مجمع البیان) ٩(
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فھو )٢())شراب اللفظ معنى لفظ أخر وإعطاؤه حكمھإ(( والتضمین.)١(األخر

ومنھ قولھ .)٣())بأنھ قد ینقل الفعل إلى أكثر من درجة، من غیره من المعدیات((مختلف

: ((تعالى

ْسَتقِیماً  تضمن معنى ((عل یھدي إلى مفعولین ألنھتعدى الف.)٤())إِلَْیِھ ِصَراطاً مُّ

وعنده الفعل  المحذوف  دل ) ھـ٤٣٧ت(ومنع ذلك مكي بن أبي طالب..)٥())یعرفھم

ھو المعقول ؛ألن التضمین -على ما یرى البحث-إال أن الوجھ األول. )٦(علیھ الفعل یھدي

نھ على نعمة هللا سبحال أما السبب في اختیار لفظ یھدي فھو لید، التضمین أمر شائع

إلصابة فضلھ الذي تفضل ((، )٧())توفیقھم وتثبیتھم((إذ المعنى، علیھم

ومنھ . )٨())ویسددھم لسلوك منھج من أنعم علیھ من أھل طاعتة، تفضل بھ على أولیائھ

على أنھا حال" ابیوت"تعرب یمكن أن . )٩())َوَتْنِحُتوَن اْلِجَبالَ ُبُیوتاً : ((تعالىقولھ

معنى غلى تضمین و تنحتون ثان لمفعو((وقیل ، من الجبال)أي مؤولة بمشتق(مقّدرة

ألنھا تنصب مفعولین ، وذلك غالبا ما یكون في أفعال الصیرورة ، )١٠())خذونوتت

أما اختیار لفظ تنحتون لیدل بھ سبحانھ على دقة فن العمارة عند )١١(أصلھما مبتدأ وخبر

.)١٢())لة على تقدیر مخصوصآي الحجر والخشب ببر((ھؤالء القوم؛ ألن النحت 

:فاعلةمن صور الفعل المتعدي قصوره على 

بحیث ،  ھي اقتصاره على الفاعل فقط ، نزیاحیة في الفعل المتعديارصد البحث ظاھرة 

عدم االكتفاء بالفاعل بل ، وھذا خالف ألصلھ فالمعروف عنھ، لم یجاوزه إلى المفعول

.٢/٣٠٨:الخصائصینظر)١(
.١/٣٨٥:شرح االشموني)٢(
.٣٢٠:الفعل في نحو ابن ھشام)  ٣(
.١٧٥:سورة النساء اآلیة)٤(
.١/٤١٣:التبیان في إعراب القرآن)٥(
.١/٢١٥:إعراب القرآنمشكل )٦(
.١/٦٨٢:الكشاف)٧(
.٣/٤٠٧:التبیان للطوسي)٨(
.٧٤:سورة األعراف اآلیة٩)(
.٣/٢١٠:يللبیضاو، تفسیر أنوار التنزیلو ینظر،٤/٤٢١:المحیطالبحر) ١٠(
.٢/١٢٥٢:التأویل النحوي في القرآن الكریم) ١١(
.٨/٢٢٠، الثانيمالقس: والتنویرالتحریر) ١٢(
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ْخلَِة : ((ھ قولھ تعالىومن.لیتم بھ المعنى، مجاوزتھ إلى المفعول ي إِلَْیك بِِجْذِع النَّ َوُھزِّ
ي َعْیناً *ُتَساقِْط َعلَْیِك ُرَطباً َجنِّیاً  ) شربيا(و)كلي(اكتفى الفعالن . )١())َفُكلِي َواْشَربِي َوَقرِّ

والقصد من ذلك تركیز الباري سبحانھ على تناسیھا ، بالفاعل ولم یجاوزاه إلى المفعول 

فأدى ذلك ، ألكل و ال الشربااأللم  النفسي والبدني؛ ألن الموجوع غالبا ال یطیق 

ھذا فضال عن رشاقة العبارة .)٢())إنك في بحبوحة العیش((التركیز على المعنى أي

إن حیاة المعنى بتركیب حّي من األلفاظ یطابق سنن الحیاة ((لذا قیلوجمالیتھا ،القرآنیة 

حتى  یكون أصغر ، مةءو إحكام الوضع وجمال التصویر وشدة المال، في دقة التألیف

من ةوالمقصدی، المعنىفكل لفظ في القران الكریم یؤدي ،)٣())شيء فیھ كأكبر شيء فیھ

. )٤())َوإَِذا َرأَْیَت َثّم َرأَْیَت َنِعیماً َوُمْلكاً َكِبیراً : ((تعالىومنھ قولھ .وجوده على أكمل وجھ 

، النعیمعلى كثرة المفعول لیدلالفعل رأیت األول لم یجاوز الفاعل إلى . )٤())َكبِیراً 

، فالنعیم ال یقتصر على مكان دون أخر على حسب مراتب الجنة، في كل مكانهوانتشار

.)٥())الرائي أینما وقع لم یتعلق إدراكھ إال بنعیم كثیر وملك كبیرربص((فـ

: الفاعل

ھو الذي ((هوحد، الفعلیةكونھ الركن الثاني األساس من أركان الجملة لأواله النحاة أھمیة 

كان فاعال في ، جعل الفعل حدیثا عنھ مقدما قبلھویُ ، بنیتھ على الفعل الذي بني للفاعل

علىویمكن دراسة الفاعل بتقسیمھ .)٦())ومات عمرٌ ،زیدالحقیقة أو لم یكن كقولك جاء 

.المجازيالفاعل –ب الفاعل الحقیقي- أقسمین 

:الحقیقيالفاعل 

.٢٦-٢٥:مریم اآلیةسورة )   ١(
.١٦/٨٩:والتنویرالتحریر) ٢(
.١٢٨:إعجاز القرآن والبالغة النبویة٣)(
.٢٠:سورة اإلنسان اآلیة)  ٤(
.٤/٧٣٤:الكشاف)  ٥(
.٧٣-١/٧٢:األصول في النحو)  ٦(
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یر إلى هللا فالبد من اإلشارة إلى إسناد أفعال الخ،لما كان مجال الدراسة آیات النعیم

، وھي ظاھرة  تكثر في ھذا النوع من اآلیات؛ ألن فیھا تصویرا لرحمة هللا، سبحانھ

التي لو انقطعت عن أبناء بني ، في فیوضاتة اإللھیةموإغراقھ، عبادهوامتنانھ على 

ن في إسناد الخیرات والنعم آطریقة القرهوھذ. النھارالبشر؛ ألظلم ضحاھم في رائعة 

وھي أّن ، ویمكن القول إّن ھناك ظاھرة واضحة في القران الكریم.)١(سبحانھإلى هللا

و . )٢(تنسب أفعال الخیر دائما إلى هللا سبحانھ وتكثر ھذه الظاھرة  بالذات مع لفظ الرب

َك َوُیَعلُِّمَك ِمن َتأِْویِل األََحاِدیِث َوُیتِّم نِْعمَ : ((منھ قولھ تعالى َتُھ َوَكَذلَِك َیْجَتبِیك َربُّ
)٤(بذلك على لطفھلیدلّ ) ربّ (وعبر باللفظ ، لنفسھ) الجتباءا(أسند سبحانھ )٣())َعلَْیكَ 

ُھْم : ((ومنھ قولھ تعالى.فھو حامیھ وحافظھ)علیھ السالم( بیوسف َفاِكِھین بَِما آَتاُھْم َربُّ
ُھْم َعَذاَب اْلَجِحیمِ  واستعمل لفظ ، سبحانھأسند أفعال الخیر إلى نفسھ . )٥())َوَوَقاُھْم َربُّ

وعلى خالف ھذا . )٦(إذ العطاء یناسب حال المعطي، الرب لإلشارة إلى عظیم ما أتاھم

)٧(وأفعال العذاب، لفظ الجاللة الذي یأتي مع أفعال النعمة والرحمة للعباد- الرب–اللفظ 

ُ َعلَْیِھْم َو لِْلَكافِِریَن أَْمَثالَُھا: ((كقولھ تعالى َر هللاَّ أما إذا أراد أن یبین هللا أمتنانھ .)٨())َدمَّ

ومنھ .فإنھ یسند ذلك إلى ضمیر العظمة، ویخبر بنعمتھ  التي خصھم بھا ،على عباده 

لُوَن أَْبَناءُكْم : ((تعالىقولھ ْن آِل فِْرَعوَن َیُسوُموَنُكْم ُسَوَء اْلَعَذاِب ُیَقتِّ َوإِْذ أَنَجْیَناُكم مِّ
ُكْم َعِظیمٌ َوَیْسَتْحُیوَن نَِساءُكْم وَ  بِّ ن رَّ استعمل ضمیر العظمة لیدل .)٩())ِفي َذلُِكم َبالء مِّ

فناسب ، نجاء من العدو ھو من أعظم النعماإلففعل ،على عظیم نعمتھ علیھم سبحانھ 

َولََقْد آَتْیَنا َداُووَد ِمّنا َفْضالً َیا : ((تعالىوقولھ. )١٠(إسناد األعظم إلى المعظم نفسھ سبحانھ

.١٢:القیمنالب، التفسیر القیم)  ١(
. ٤٥:ةالبصر، التربیةةكلی، ماجستیرةرسال، الفاعل في القرآن الكریم)٢(
.٦:سورة یوسف اآلیة) ٣(
.١٢/١٨٥:روح المعاني)  ٤(
.١٨:سورة الطور اآلیة) ٥(
.٢٧/٤٦:ینظر التحریر والتنویر)  ٦(
.٢/٦٨:معاني النحو، ٦/١٩٢:ینظر البحر المحیط)٧(
.١٠:محمد اآلیةسورة) ٨(
.١٤:األعراف اآلیةسورة) ٩(
.١/٢٨١:ینظر البحر المحیط)  ١٠(
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ا لَُھ اْلَحِدیدَ ِجَبال أَ  ْیر َوأَلَنَّ بِي َمَعُھ َوالطَّ أسندت األفعال إلى ضمیر العظمة؛ إشعارا . )١())وِّ

التي أالنت الحدید وھذا مستحیل في مقدور البشر إال بعد الكدح واألخذ ((بالقدرة اإللھیة 

ومثل ھذه اآلیات التي وردت فیھا األفعال مسندة إلى ضمیر العظمة  كثیر .)٢())باألسباب

.)٣(كثیر في آیات الدراسة

:من صور الفاعل الحقیقي األخرى

اُت َعْدٍن َیْدُخلُوَنَھا َوَمْن َصَلَح ِمْن آَبائِِھْم َوأَْزَواِجِھْم وذریا تھم: ((قولھ تعالى . )٤())َجنَّ

أكراما لھم لما قد تعرضوا لھ من ألوان )٥(لمؤمنینإلى ا- فعل الدخول–اسند الفعل 

أو قد ال یطول وقوفھم  ، فكأن ھذا فیھ داللة على دخولھم الجنة من غیر حساب،العذاب 

َوالَِّذیَن َصَبُروْا اْبتَِغاء : ((قال سبحانھإذمفھوم من سیاق اآلیة التي قبلھا كوذل، للحساب
ِھْم َوأََقاُموْا  ا َرَزْقَناُھمْ َوْجِھ َربِّ الََة َوأَنَفقُوْا ِممَّ سند سبحانھ فأأما في آیة أخرى . )٦())الصَّ

َقْوْا لََكفَّْرَنا : ((قال تعالى،فعل اإلدخال إلى الجنة لنفسھ  َولَْو أَنَّ أَْھلَ اْلِكَتاِب آَمُنوا َواتَّ
ِعیمِ  اِت النَّ َئاتِِھْم َوألْدَخْلَناُھْم َجنَّ تغیر معھ إسناد الفعل ، لما تغیر الخطابف. )٧())َعْنُھْم َسیِّ

.فیھوردأیضا؛ لینسجم كل خطاب مع السیاق الذي 

الرسول عموما أوإلىسند الفعل إلى المؤمنین أ. )٨())ال َتْسَمُع ِفیَھا َال ِغَیةً ((: قال تعالى

و ، ھذه القراءة یكون المعنى عدم سماع المؤمن كالما فاحشافعلى.)٩()صلى هللا علیھ وآلھ(

أصوات الماء أوھو أیضا ال یسمع ما یكدر صفو الھدوء من أصوات عالیة كخریر 

.١٠:سورة سبأ اآلیة)١(
.١٣٦:أبنیة األفعال دراسة لغویة قرآنیة)  ٢(
.٢٠-١٩:سورة الحجر ، ١٠:سورة األعراف اآلیة،٩٩:اآلیة، ٨٤:ینظر سورة األنعام اآلیة)  ٣(
.٢٣:سورةالرعد اآلیة)٤(
.١٩/٤٥:مفاتیح الغیب) ٥(
.٢٢:سورة الرعد اآلیة) ٦(
.٦٥:سورة المائدة اآلیة)٧(
.١١:الغاشیة اآلیةسورة)  ٨(
.٨/٦٥١:المحیطالبحر) ٩(



داللة العناصر االسنادیة في الجملة.......................................... الفصل األول

٧٦

، اللغوفإنھا تنفي سماع ،)٢(على عكس قراءة البناء للمفعول. وھذا أتم لنعیمھم،)١(الطیور

. ینزعج لسماعھا المؤمنالتي قد ، ال تنفي سماع غیره من األصواتالكنھ، اللغو

ُعوَن َعْنَھا َوَال ُینِزفُونَ : ((َقال تعالى في سورة الواقعة ) ینزفون(ورد الفعل . )٣())ال ُیَصدَّ

فمن قرأ  بكسر الزاي ،فمفتوحھا ) ٤٧آیة (أما في الصافات، )الزاي(الواقعة مكسور

یقال قد ، انینِزفون  لھ معنی((قال الفراء، و یحتمل الفعل لمعنین،جعلھ مبنیا للمعلوم

سند الفعل أفقد ،)٤())أنزف الرجل إذا فنیت خمره وأنَزف إذا ذھب عقلھ فھذان وجھان

ال اكم، السببفھم الیتفرقون لھذا ، وفي ھذا داللة على أنھم التنفد خمرتھم ، لمؤمنینل

فیكون ،)فتح الزاي(أما إذا بني للمجھول أي. )٥(یسكرون فال تذھب عقولھم لشربھا

فسیاق ، فوضع القران الكریم كل كلمة في مكانھا)٦())ال تذھب عقولھم لشربھا ((المعنى 

بدأ ت إذ، مبنیا  للمجھول) ینزفون(الواقعة أبلغ من سیاق الصافات التي ورد فیھا الفعل 

ابِقُونَ ((: سورة الواقعة بقولھ اِبقُوَن السَّ ُبونَ * َوالسَّ بدأتي حینف،)٧())أُْولَئَِك اْلُمَقرَّ

ِ اْلُمْخلَِصینَ :((بقولھالصافات ْعلُومٌ * إِالَّ ِعَباَد هللاَّ فالسابقون أعلى ،)٨())أُْوَلِئَك لَُھْم ِرْزٌق مَّ

، ثم توالت أوصاف السابقین ، مرتبة من المخلصین؛ ألنھم مقربون من مقام الربوبیة

فلم ونسرر متقابلأما في الصافات فإنھم على ، ونفإنھم على سرر موضونة متقابل

، أما الصافات فواكھ وھم مكرمون، وفي الواقعة فاكھة مما یتخیرون، توصف تلك السرر

وھذا شكل ((، فناسب إتیان كل لفظ في محلھ،فتخیر الفاكھة  داللة على كثرة أنواعھا 

وأصبح الجمال الفني قائما على معاییر ، وعیا جمالیا بالكلمة في نطقھا وفي استعمالھا

.)٩())سجام والتالحم الدقیق في المعنى والتركیب والتناسب بینھمااالن

:الفاعل المجازي

.١٦/١١٢:روح المعاني)١(
.٣/١٤٠:ینظر معاني القراءات، ٨/٦٥١:المحیطالبحر) ٢(
.١٩:سورة الواقعة اآلیة)   ٣(
.٣/١٢٣، ٢/٣٨٥:القرآنمعاني)٤(
.٢٧/١٣٧:روح المعانيینظر)٥(
.٢/٣١٨:القراءاتمعاني)٦(
.١١-١٠:تانالواقعة اآلیسورة)٧(
.٤١-٤٠تانسورة الصافات االی)  ٨(
.٧٨:ینظر بالغة الكلمة في التعبیر القرآني، ٤١:في جمالیات الكلمة دراسة جمالیة بالغیة نقدیة)٩(
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، ((. )١(األول والثاني

، من طریق المعقول دون اللغة

ا، یصح ردھا إلى اللغة

، ي ،،،)٢())اأو 

. ،)٣(ن

و ، ،  
)٤(.))

 ، ،

: ((لھ تعالىوومما ورد منھ ق. )٥())باسمھا

(()٦( .

))

یوھذه الداللة كانت ، میاھھا غدت كلھا میاھا وأنھارا جاریة

(()٧(، ،

، الجري تجاوز الماء إلى مكانھ

. )٩(، )٨(كما نقل الطبري

ا. )١٠()): ((تعالىقولھ 

د اأر،)١(أھمھا قراءة حمزة بفتح التاء وتخفیف السین،)١١(ففیھ تسع قراءات) تساقط(الفعل 

.١/٦٤:الطراز للعلوي)  ١(
.٤٠٨:أسرار البالغة)  ٢(
.١٠٤:إشكالیات القراءة وآلیات التأویل)٣(
.١١٢:المصدر نفسھ)  ٤(
.٩٧:القرآني من الجملة إلى العالمالنص )  ٥(
.٧٢:التوبة اآلیةسورة) ٦(
.٢٩٥:تجلیات الداللة اإلیحائیة في الخطاب القرآني)٧(
.١/٢٢٥:جامع البیان)٨(
.١/١٣٧:ینظر الكشاف)٩(
.٢٥:سورة مریم اآلیة)١٠(
.٣/١٤:ینظرالكشاف)  ١١(
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وھي قراءة –أما من ضم التاء . )٢(وإسناد الفعل إلى النخلة، )تاء(د بھذه القراءة إسقاط اأر
ه، أأي ،)٤(-)٣(

، أحاطتھا العنایة اإللھیةإذ)(ونعمتھ على مریم 

ل).(، 

: ((تعالىمنھ قولھ . )٥(للجذع لكنھ أنث اللتباسھ بالنخلة إذ ھو بعضھا

،)٧(قرئ بفتح الیاء وضم الراء أي جعل الفعل إلى اللؤلؤ و المرجان.)٦())َواْلَمْرَجانُ 

فأ.)٨(قراءة أھل الكوفة وابن كثیر وابن عامر

ا. دون ، لوفرة ھذه المواد وكثرتھا و
: ((و.  )٩(

(()١٠( .) (

لیبین بذلك سبحانھ كیف تمثل القرب من 

، فغدا في اآلخرة نورا یتألأل في وجھ المؤمن، النفس 

""لو قیل مثال في غیر القران

كلمة فلذلك اختار،ضیاء مثال، استعمل غیر كلمة نور

–فعل السعي –فالسعي أسرع من المشي فلیس وجود ) سعى (اختیار الفعل 

)١١(جمالیة فھي ترسم مشاعر من ال یعھد بھ المشي المتعثر

:نائب الفاعل

.٣٧٧:البشرینظر إتحاف فضال ، ٢/١٧:إعراب القراءات السبع وعللھا)  ١(
.٦/٢٢٩:البحر المحیط، ٥/١٩٨:للفارسي، ینظر الحجة للقراء السبعة٢)(
.٦/٢٢٩:ینظر البحر المحیط)  ٣(
.٧/٥٨٧:الدر المصون)  ٤(
.٢/١٩٣:ینظر الكشف عن وجوه القراءات السبع)٥(
.٢٢:الرحمن اآلیةسورة) ٦(
.٣/٤٥:ینظر معاني القراءات، ٣٣٩:الحجة البن خالویھ) ٧(
.٢/٣٣٤:القراءات السبع وعللھاإعراب)٨(
.٢/٤٠٠:ینظر الكشف عن وجوه القراءات)  ٩(
.١٢:الحدید اآلیةسورة) ١٠(
.١٥٤:جمالیات المفردة القرآنیةینظر) ١١(
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ب.)١(بإسناد الفعل إلیھ كما یرتفع الفاعل بذلكالمعنى یرتفعوھو المفعول بھ في 

،)٢(ب
)٣( .)) :

قِینَ  ي، ظاھرنائب الفاعل اسم . )٤())لِْلُمتَّ

.)٥(إقر

. )٦()): ((قولھ  سبحانھ في سورة أخرى

))

 ، ،

.) (

(()٧( .)) :

(()٨(.)( ،

.)٩(لیدل على قرب وقوع التحلیة بعد الدخول

، افمجيء التحلیة على ما لم یسم ف،)١٠(تعالى

مفھم ((وفیھ إشارة إلى حالھم .)١١(وھذا یعد من زوائد الكرم

(()١٢(

ریفة . )١٣()): ((ومنھ قولھ تعالى.هللا

، فھو فضال عما أثاره من داللة لفظیة وھي االختصار، للمجھول

.١٠٤:ألبي علي الفارسي، اإلیضاح)١(
.٣٧:للضریر،شرح اللمع)٢(
.٢١:والتطبیقینظر حذف الفاعل بین المعیاریة ، ٨٨:أسرار العربیة٣)(
.٩:سورة الشعراء اآلیة)٤(
حذف الفاعل بین ، ٦٢:ینظر المبني للمجھول تراكیبھ وداللتھ في القرآن الكریم، ٢٤/١٥٢:مفاتیح الغیب٥)(

.١٠٤:المعیاریة والتطبیق
.٣١:سورة ق اآلیة)  ٦(
.٥/١٩٢:العقل السلیمأرشاد) ٧(
.٣٣:سورة فاطر، ٢١:سورة اإلنسان، ٢٣:سورة الحج اآلیة، ٣١:الكھف اآلیةسورة) ٨(
.٢٢/١٩٨:روح المعاني)  ٩(
.١٥/٣١٢:والتنویرالتحریر) ١٠(
.٢١/١٢٣:مفاتیح الغیب)١١(
.١٥/٢٧٢:روح المعاني١٢)(
.١٧:سورة اإلنسان اآلیة، ٢٥:المطففین اآلیةسورة) ١٣(
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: . )١())((وھي الداللة،معنویة

الَِحاِت َفُھْم فِي َرْوَضٍة ُیْحَبُرونَ (( ا الَِّذین آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ --بني الفعل.)٢())َفأَمَّ

ا.)٣())((-

. )٤())الحدث بصرف النظر عن محدثھ((التركیب بإبراز

:((، )): ((قال تعالى

ِعینٍ  ) یطاف(یمكن أن یلمح من بناء الفعل . )٥())ِمن مَّ

، ، ،اآلنیة الجمیلة 

 ،
یَ : ((،)٦(

، ، فالفرق واضح بین القسمین،)٧())َحِمیٍم آنٍ 

.وألم الطواف المستمر والسیر المتعب، في الحمیم 

ٍة َعْرُضَھا َكعَ : ((قال تعالى ُكْم َوَجنَّ بِّ ن رَّ َسابِقُوا إِلَى َمْغفَِرٍة مِّ
(()٨( .

، اعداد ھنا بمعناه اإلفلفظ 

، ،

((فھو قد عمل على  إحضار المشھد الذي، تحفیزھم للحصول علیھا

، یرسمھا فیمنحھا الحیاة الشاخصة

.)٩())النموذج اإلنساني شاخص حياوإذ، مشھدوإذا الحالة النفسیة لمحة أو ،

.٢١/٣٢٨:نظم الدرر)١(
.١٥:الروم اآلیةسورة)٢(
.٢١/٢٦:روح المعاني٣)(
.٢٣٤:البیاني ومسائل ابن األزرقاإلعجاز) ٤(
.٤٥:سورة الصافات اآلیة، ٧١:سورة الزخرف اآلیة)٥(
.١٤٢:ینظر حذف الفاعل بین المعیاریة والتطبیق)٦(
.٤٤:الرحمن اآلیةسورة)٧(
.٢١:الحدید اآلیةسورة) ٨(
.٧١:التصویر الفني في القرآن)٩(
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)) :(()١( .

" .)٢())لالستحقاق"((اإلرث"

، ا" 

اإلرث ((، 

 ،(()٣( .

:((تعالى

َقواْ  ، . )٤())ُعْقَبى الَِّذین اتَّ

، تستجلى من تغییر صیغة الفعل

یفال یستط، واالعتماد على المتلقي بمعرفتھ، األلسن

 ،

.فضال عن االھتمام بالوعد و الموعودین.)٥(للمجھول

اٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَھا األَْنَھاُر َوأُْدِخلَ الَِّذیَن آَمُنوْا َوَعمِ : ((قال تعالى الَِحاِت َجنَّ لُوْا الصَّ
. )٦())بإذن ربھمفیھاَخالِِدینَ 

لیظھر بذلك ، )٧(ذكرت اآلیة الشریفة أحوال المؤمنین بعد ذكر أحوال األشقیاء المعاندین

الدخول وقد افتتحت اآلیة بالفعل المبني للمفعول؛ لالھتمام بخبر . التفاوت بین الحالین

إشارة إلى أنھم فازوا بنزول الكرامة من أول ((وفیھ،)٨(لذاتاكونھ ھو المقصود بلو

أنھم لفیحَتم، الجنةوأعمال فكر المتلقي بمن أدخلھم ، فضال عن أتساع المعنى،)٩())وھلة

.أو أدخلتھم المالئكة،)١٠())أو بتوفیقھ وھدایتھ–سبحانھ - بفضلھ((أنھم دخلوا 

٧٢:وینظر سورة الزخرف االیة.٤٣:سورة األعراف اآلیة) ١(
.١٨/٢٠:التحریر والتنویر)٢(
.١٧/٤٧٩:نظم الدرر٣)(
٣٥:سورة الرعد االیة)٤(
.٢٤٠:أسرار النحو)  ٥(
.٢٣:اآلیةسورة إبراھیم)  ٦(
.٢٢:ینظر سورة إبراھیم اآلیة)  ٧(
.١٠/٤٠٨:نظم الدرر)  ٨(
.١٣/٢٢٢:والتنویرالتحریر) ٩(
.٣/٢٥٦:أرشاد العقل السلیم)١٠(



داللة العناصر االسنادیة في الجملة.......................................... الفصل األول

٨٢

یمكن للمتلقي ، لذي شكل خروجا أسلوبیا فأوحى بدالالت متعددةفالبناء للمجھول ھو ا

.ومعرفتھا من خالل السیاق الواردة فیھ، رصدھا



تقیید الجملة وتخصیصھاالفصل الثاني 

المبحث األواللتقیید بالنواسخ

المبحث الثاني التقیید بالمكمالت

المبحث الثالث التقیید بالتوابع



المبحث األول التقیید بالنواسخ



قیود الجملة ومخصصاتها ....................................  الفصل الثاني
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:التوطئة
ســیحاول البحـــث فــي هـــذا ،فــي الجملـــةاإلســـنادطرفــي لالفصـــل األول تعــرضبعــد 

طرفــيلأو تضــم ،الفصــل التعــرض للمخصصــات أو المقیــدات التــي تــدخل علــى الجملــة
(فقــد ذكــر ابــن فــارس،أهــل اللغــةدیــد مصــطلح معــروف متــداول عنــیفالتق.فیهــااإلســناد

اإلطالق فأن یـذكر الشـيء باسـمه ال یقـرن بـه أما: ((د بقولهیوالتقی،اإلطالق) هـ٣٩٥ت
یـــذكر بقـــرین مـــن نأدیـــســـبب ذلـــك، والتقییصـــفة وال شـــرط وال زمـــان وال عـــدد وال شـــيء 

زیــٌد " ن یقــول القائــل أمــن ذلــك ،ذكرنــاه فیكــون ذلــك القــرین زائــدًا فــي المعنــىبعــض مــا
"الحـرب"فقـد زاد "هـو كاللیـث الَحـِرب"فهذا إنمـا شـبهه بلیـث فـي شـجاعته فـإذا قـال "لیث

د ذكـر المقّیـنّ إأي . )١())كان أدهـى لـههذاوهو الغضبان الذي ُحِرَب فریسته أي سلبها ف
-المسـند والمسـند إلیـه–وٕاذا زیـد علیهمـا ((ولهـذا قیـل ،یكون لزیادة المعنى فـي الجملـة

تهــا وذلـك حیــث یــراد زیـادة الفائــدة وتقوی،شـيء ممــا یتعلـق بهمــا أو بأحــدهما فـالحكم مقیــد
وجــوز بعضــهم الحــال مــن ((وقــد أشــار النحویــون إلــى التقییــد بقــولهم . )٢())عنــد الســامع

وأطلـق علیـه . )٣())المبتدأ فجعلوا العامل انتساب الخبر إلى المبتدأ فإنه فعل قابل للتقییـد
جزئیة لیست أصلیة ال یتوقـف أو،النسبة التقییدیةأونسبة فرعیة تسمى القید ((بعضهم

المســند عــداكــل مــا فــي الجملــة ((فالقیــد فــي النحــو . )٤())نــى األساســي للجملــةعلیهــا المع
ـــد لیحـــد مـــن إطالقـــه وشـــیوعه((عملویســـت)٥())والمســـند إلیـــه فالتقیـــد )٦())القیـــد مـــع المقیَّ

تحدیــــد داللــــة الكــــالم توكیــــدًا علــــى ذلــــك المحــــدد واحتراســــًا مــــن احتمــــال ((یســــاعد علــــى 
.)٧())غیره

.١٢٧:الفعلدإسناینظر و،٣١٦:الصاحبي)١(
.١٢٧:الفعلإسنادینظر و؛١٣٣:جواهر البالغة )٢(
.١٣٨:أسرار النحو)٣(
.٣/٦:النحو الوافي)٤(
.٥٣٤:موسوعة النحو والصرف واألعراب)٥(
.وما بعدها١٧٥:القرآنيفي النص د یینظر اإلطالق والتقی)٦(
.٢٤:جامعة المستنصریة-كلیة التربیة،ماجستیرالتقیید في نهج البالغة دراسة نحویة رسالة)٧(
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)كان وأخواتها(بـ)یدالتقی(التخصیص: أوالً 
فهـي فضـًال عـن تغییرهـا ) واسخنال(أشتهرت هذه األفعال في الدراسات القدیمة والحدیثة بـ

هــي تغیـر أهــم ملمـح فــي جملـة المبتــدأ والخبـر وهــو ((قیــل عنهـا،أهـم حكـم وهــو اإلعـراب
وهنــاك مــن أطلــق . )١())ســماً اتصــور الناســخ لــوبــدؤها باســم وال یتــأتى نســخ هــذا الملمــح 

ألنهــا تغیــر جانبــًا موضــوعیًا وٕان لــم یكــن أشــد ظهــورًا وهــو التغیــر الــذي ؛یهــا المقیــداتعل
اإلســنادمــن تقییــد فــي المقــام األول یتضــمن نوعــاً اً داللیــاً تغیــر وعــدهیتنــاول حالــة الحكــم 

وقیـل ألنهـا . )٣(فقیـل هـي ال تـدل علـى حـدث) الناقصـة(ختلف فـي تسـمیتها بــاو . )٢(فیها
وهنــــاك مــــن رفــــض هــــذه التســــمیة وعــــدها تســــمیة )٤())لیــــتم معناهــــاإلــــى خبــــرتحتــــاج ((

هـــي أفعـــال تطـــورت حتـــى صـــارت ال تكتفـــي بفاعلهـــا بـــل تحتـــاج إلـــى ،اعتباطیـــة وعنـــده 
.)٥(الجدید بعد دخول هذه األفعالمنصوب مكمل للمعنى

وألداء وظیفــة ،مــن ذلــك داللــيفــا لغــرضاالســمیةأمــا دخــول هــذه األفعــال علــى الجملــة 
فهـــي تـــدخل الـــزمن ،األفعـــال فـــي الرفـــع والنصـــبعمـــللهـــافهـــي وٕان شـــابه عم،ومعنـــى

هــذه األفعــال وضــعت لتضــفي علــى جملتهــا ((أي إن .)٦(والجهــة علــى المحــور المبتــدأ
أو إحـدى ) كـان(خلـت فالجملـة مبهمـة الزمـان أمـا إذا أد"محمـد كـریم"فتقول )٧())معانیها

أو تحولــه مــن ، )٨(لــیسأدخلــتتنفیــه عنــه إذا أو،اخواتهــا فأنــت تحــدد زمــن هــذا اإلثبــات

.٣٥:األعراب والتراكیب بین الشكل والنسبة)١(
.٧٥:االسمیةالجملة )٢(
.١/٧٤:ینظر األصول في النحوو،٣/٣٣:المقتضبینظر)٣(
٤٠الجزء :ینظر بحث قول في خبر كان مجلة مجمع اللغة العربیة و،٢٢٠:النواسخ في كتاب سیبویه )٤(

.٣٣م ص١٩٧٧سنة 
.٥٧-٥٦:ینظر الفعل زمانه وأبنیته)٥(
، ١، ع١جاللغة، معلوموعالقتها بالزمن، بحث في مجلة االسمیةفي الجملة اإلجباریةالعناصر )٦(

.١٥، ص٢٠٠٩
.٢٤٦:أسرار النحو)٧(
، ١٩٩٥نوفمبر ٧٧ج:بین اإلطالق والتقیید بحث في مجلة مجمع اللغة العربیةاالسمیةالجملة )٨(

.١٧٧ص
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إن هــــذه األفعــــال إذا تصــــدرت الجملــــة فــــإن المبنــــى ((ومــــن هنــــا قیــــل حالــــة إلــــى أخــــرى
نــه یشــكل نقطــة محــددة مركزیــة فــي التوزیــع والتقســیم أي فــي أغیــر ،والمعنــى یبنــى علیــه

.)١())تحدید المواضع األعرابیة وتحدید أسمه وخبره
:داللة األفعال الناقصة

)٢())الخبــر وتفیــد حكایــة حــال ماضــیةو تــدخل علــى المبتــدأ ((عنهــا بأنهــاقیــل-:كــان

فهــي ال تخــتص بالماضــي ((غیــر أنهــا ال یمكــن ان تقتصــر أو تُقصــر علــى هــذه الحالــة 
ِإْذ ُكنـُتْم ...((ومما ورد منها قوله تعـالى ،بل تكون بعدد من الدالالت والمعاني)٣())فقط

العـــداوة فـــي زمـــن باتصـــافهمهـــذه اآلیـــة ، بینـــت)٤(...))ْیَن ُقُلـــوِبُكمْ ُكنـــُتْم َأْعـــَداء َفـــَألََّف َبـــ
آلن فهــم متآلفــة قلــوبهم بنعمــة عظیمــة علــیهم وهــي نعمــة ا((مضــى قبــل زمــن الــتكلم أمــا 

.)٥()))صـلى اهللا علیـه وآلـه(بـي محمـد ناإلسـالم التـي مـنَّ اهللا سـبحانه وتعـالى بهـا علـى أمـة ال
فــي هــذه "فكــان" )) َفــَألََّف َبــْیَن ُقُلــوِبُكمْ ((ریفة مــن قولــه وهــذا مفهــوم مــن ســیاق اآلیــة الشــ

، أما في اإلسـالم فـال فحالة العداوة كانت قبل اإلسالم. تدل على الماضي المنقطعاآلیة
.)٦())في كاناألصلداللتها هذه هي إن((ل یعداوة وال تناحر بین المسلمین وق

ـاِلَحاِت َلُنَكفِّـَرنَّ َعـْنُهْم َسـیَِّئاِتِهْم َوَلَنْجـِزَینَُّهْم َوالَِّذیَن آَمُنوا َوَعِملُ : ((قال تعالى وا الصَّ
فــي هــذه اآلیــة تــدل علــى الماضــي المنقطــع ألن كــان. )٧())َأْحَســَن الَّــِذي َكــاُنوا َیْعَمُلــونَ 

اق یــدل علــى ذلــك فــالقول فــي اآلخــرة یــوم الجــزاء أمــا العمــل ففــي الــدنیا وكــذلك تــدل یالســ
ن عملهـــم ذلـــك متكـــررأســـتحقوا بـــه الجنـــة أمـــر كـــائن متقـــرر و االـــذي أن عملهـــم ((علـــى 

.)٨())متجدد أي غیر منقطع إلى وفاتهم

.٢٠):بحث(االسمیةفي الجملة اإلجباریةالعناصر )١(
.١٣٧:جواهر البالغة )٢(
.٥٩٧:ینظر الداللة الزمنیة للجملة العربیة في القرآن الكریمو،١/١٩١:معاني النحو)٣(
.١٠٣سورة آل عمران، اآلیة )٤(
.وما بعدها٤/٣٢:ینظر التحریر والتنویر)٥(
.٢/٢١٧:علم القرانفياإلتقانینظر )٦(
.٧سورة العنبكوت، اآلیة )٧(
.٢٥/٢٥٦:التحریر والتنویر)٨(
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في اآلیة من أن اهللا سبحانه ال تضیع عنده أعمال العـاملین ) كان(فضًال عما تشعر به 
ـــیهم ولهـــم ان كـــان فـــي مثـــل هـــذإوقیـــل . علـــى مـــر العصـــور فهـــي محفوظـــة مســـجلة عل

كـان فـي القـرآن ةزیـادوهنـاك مـن رد. )١())أحسـن الـذي یعملـون((قـدیر التركیب زائدة والت
.)٢(وانه ال یؤتى بها إال ألجل المعنى الذي یحتاجها والسیاق الذي یطلبها

َوَأنَزَل الّلُه َعَلْیَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوَعلََّمَك َما َلْم َتُكْن َتْعَلـُم َوَكـاَن : ((... قال تعـالى
بـالنعم التـي )صـلى اهللا علیـه وآلـه(أخبـر سـبحانه وتعـالى نبیـه . )٣())ِه َعَلْیـَك َعِظیمـاً َفْضُل الّلـ

وٕانــه ســبحانه مســتمر برعایتــه وٕاحاطتــه بكــل أنــواع الــنعم واســتمرارها علیــه ،أنعمهــا علیــه
المنقطـع فهـل یعنـي أنـه سـبحانه فإذا كانـت تـدل علـى الماضـي. قبل زمن األخبار وبعده

مسـتمر فـي رعایتـه ومسـاندته هوأو ،اربله وٕاحسانه بعد زمن األخنبیه فضعنقد قطع
االسـتمرار أو الـزمن تفیـد((وعلیه فكان في هـذه اآلیـة .)صلى اهللا علیه وآله(لنبیه فهو حبیبه 

.)٤())واالستمرارثبات لالماضي المتصف با
ِتي َعَلْیـَك َوَعَلـى َواِلـَدِتَك ِإْذ ِإْذ َقاَل الّلُه َیا ِعیسى اْبَن َمْرَیَم اْذُكْر ِنْعمَ : ((قال تعـالى

وْ  َراَة َأیَّدتَُّك ِبُروِح اْلُقُدِس ُتَكلُِّم النَّاَس ِفي اْلَمْهـِد َوَكْهـًال َوإِْذ َعلَّْمتُـَك اْلِكتَـاَب َواْلِحْكَمـَة َوالتـَّ
ــنُفُخ فِ  ــِإْذِني َفَت ــِر ِب ــِة الطَّْی ــیِن َكَهْیَئ ــُق ِمــَن الطِّ ــِإْذِني َواِإلنِجیــَل َوإِْذ َتْخُل ــرًا ِب یَهــا َفَتُكــوُن َطْی

وهــذا جــاٍر علــى عــادة ) صــار(بمعنــى ) كــان(بینــت هــذه اآلیــة إمكانیــة مجــيء .)٥())...
ألن كــان لمـــا انقطـــع ،تســـتعیر هــذه األفعـــال فتوقـــع بعضــها مكـــان بعـــض((العــرب فهـــي 

ویمكــن . )٦())االنتقــال مــن حــال إلــى حــالتفیــدوانتقــل مــن حــال إلــى حــال وكــذلك صــار 
ن كــان تطـوي الــزمن بخــالف أمـع فــارق بینهمـا هــو ) صــار(ل إن كــان تكـون بمعنــى القـو 

.٢/٢١٧:اإلتقان في علوم القرانینظر )١(
.وما بعدها٢٥٩:الزیادة والحذف في القرآننفيینظر لطائف المنان وروائع البیان في)٢(
.١١٣سورة النساء، اآلیة )٣(
.٣/٣٢٤:ینظر التبیان للطوسي )٤(
.١١٠سورة المائدة، اآلیة )٥(
جامعة/تربیةكلیةینظر شرح المغني في النحو، أطروحة دكتوراه،و،٤/٣٥١: شرح المفصلینظر)٦(

.٢٠٦:تكریت
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یـأةففي اآلیة المتقدمة بـّین سـبحانه تبـدل حـال ه.)١(صار التي تتطلب الوقت للصیرورة
معهــا المــدة انطــوت) كــان(ن أمــع فــارق هــو،الطیــر الطینیــة إلــى طیــر حقیقــي بــإذن اهللا

فقـد ،)٢())بابهـا أو بمعنـى تصـیرهنـا ناقصـة علـى((نفكـا. الزمنیة الالزمـة لتخلـق الطیـر
الطــین طــائرًا بجعلــهبتلــك النعمــة وأیــده بهــذا البرهــان والمعجــزة مــنَّ اهللا علــى نبیــه عیســى

صـیرورته وفـياعتبر األذن في خلق الطـین كهیئـة الطیـر ((ن اهللا إبمجرد النفخ فیه أي 
.)٣())ذلك الشيء طیراً 
السََّماَواِت َواْألَْرَض َوَأنَزَل َلُكم مَِّن السََّماِء َمـاء َفَأنَبْتَنـا ِبـِه َأمَّْن َخَلقَ : ((قال تعالى

ــا َكــاَن َلُكــْم َأن تُنِبتُــوا َشــَجَرَها مــا ((كــان هنــا أتــت بمعنــى . )٤())...َحــَداِئَق َذاَت َبْهَجــٍة مَّ
ـــ ـــى القـــدرة، فهـــم ال یســـتطیعون ذلـــك)٥())درتمق ـــد الســـیوطي. أي داللتهـــا عل ت(وهـــي عن

قاصــرة عــن واســتطاعتهمفقــدرتهم ،، أي مــا ینبغــي لهــم ذلــك)٦()ینبغــي(بمعنــى )ه٩١١
قـــال وكـــان بهـــذا قـــد،مثـــل هـــذه األشـــیاء التـــي ال یقـــوم بهـــا إال صـــاحب القـــدرة ســـبحانه

فقـد )٧())معنى ینبغي أي ما ینبغي لنا ومـا یصـح لنـا ونحـوه–كان –معناه ((الزمخشري 
ــــــــت اســــــــتطاعتهم )٧())ونحــــــــوه ــــــــد نف ــــــــل هــــــــذه األشــــــــیعــــــــنفق .اء وأظهــــــــرت عجــــــــزهممث

.)٨())ِإنَّ اْألَْبَراَر َیْشَرُبوَن ِمن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفوراً : ((قال تعالى
كـــان نوإ ،معنـــى مـــن معـــاني كـــانوهـــو. ســـتقبالاالكـــان فـــي هـــذه اآلیـــة إلـــى انصـــرفت

ففــي هــذه اآلیــة . )٩(تهــا علــى االســتقبالي فهــذا ال یمنــع مــن داللضــمعناهــا المتأصــل الم

.٤٠رسالة:دراسة نحویةد في نهج البالغةیینظر التقیو،١/١٩٨:معاني النحو)١(
.٥/٢٤٥:؛ ینظر اللباب في علوم الكتاب٣/١٩٦:ینظر الدر المصونو،٢/٧٤٥:البحر المحیط)٢(
.٦/٢٢١٠:محاسن التأویلو،١٢/١٣٤:مفاتیح الغیب)٣(
.٦٠سورة النمل، اآلیة )٤(
.٢٤٦:الصاحبي)٥(
.٢/٢١٧:في علوم القرآناإلتقان)٦(
.٣/٢٤٩:الكشاف)٧(
.٥سورة اإلنسان، اآلیة )٨(
الداللة الزمنیة للجملة و،٢/٢١٧:اإلتقان في علوم القرانو،٤/٨٢:في علوم القرانینظر البرهان )٩(

.٣٠٩:العربیة في القرآن
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نـه منزلـة بمنزلـة مـا مضـى وفـرغ أنـه محقـق الوقـوع و أ((الشریفة یبـین اهللا سـبحانه وتعـالى 
فــالتعبیر بالماضــي ابلــغ مــن التعبیــر بالمســتقبل؛فهو یــدل علــى .)١())منــه فهــي بشــارة لهــم

.أنه محقق الوقوع
اِلَحاِت َكاَنْت َلُهـْم َجنَّـاُت اْلِفـْرَدْوِس ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا وَ : ((ومنه قوله تعالى َعِمُلوا الصَّ

بلفــــظ )كــــان(تــــى بـــــأو . ســــبحانه وتعــــالى ثــــوابهم وهــــو الفــــردوس ُنــــُزالً فبــــین اهللا. )٢())ُنــــُزالً 
قـدفهو،متحقق ال شبه فیه وال إشكالفهو،حصول ذلكالماضي لیبین سبحانه وتعالى 

: ، ومنــه قولــه تعــالى)٣(ًا فهــو واقــع ال محــالوعــده رب العــزة إلــى مــن آمــن وعمــل صــالح
.)٤())ُقْل َأَذِلَك َخْیٌر َأْم َجنَُّة اْلُخْلِد الَِّتي ُوِعَد اْلُمتَُّقوَن َكاَنْت َلُهْم َجَزاء َوَمِصیراً ((

أو كـان مكتوبـًا فـي . كأنـه قـد كـانفـي تحققـهن مـا وعـده اهللا وحـده فهـو أل) ((كانـت(قیل
ــــــــوح قبــــــــل  ــــــــة بأز بــــــــرأهمن أالل ــــــــال . )٥())الجنــــــــة جــــــــزاؤهم ومصــــــــیرهمأنمنــــــــة متطاول ق

أو فــي اللــوح أو ،كانــت تلــك الجنــة لهــم أي فــي علــم اهللا تعــالى(()ه١٢٧٠ت(اآللوســي
بالماضـي علـى طریقـة االسـتعارة المراد تكون على أنه وعد من أكرم األكرمین عبر عنـه

اعتبــار تقــدم وعــده ن یكــون هــذا بأوقوعــه فإنــه ســبحانه ال یخلــف المیعــاد وجــوز ؛لتحقــق
و، دل علـى االسـتقبال)كـان(فلفـظ )٦())تعالى فـي كتبـه وعلـى لسـان رسـله علـیهم السـالم

َیـا َأیَُّهـا الَّـِذیَن : ((قال تعـالى.مثالً ) تكون(أدى إلى كل تلك المعاني وهو ما ال تقوم به 
َأْرَسـْلَنا َعَلـْیِهْم ِریحـًا َوُجُنـودًا لَّـْم َتَرْوَهـا آَمُنوا اْذُكُروا ِنْعَمَة اللَِّه َعَلْیُكْم ِإْذ َجاءْتُكْم ُجُنوٌد فَ 

أي ،داللــة كــان فــي هــذه اآلیــة هــي الثبــات والــدوام.)٧())َوَكــاَن اللَّــُه ِبَمــا َتْعَمُلــوَن َبِصــیراً 
.)٨())لم یزل((إنها بمعنى 

.١/١٩٧:ینظر معاني النحوو،٢٩/٣٧٩:ینظر التحریر والتنویر)١(
.١٠٧سورة الكهف، اآلیة )٢(
.١٦/٥٠:ینظر التحریر والتنویر)٣(
.١٥سورة الفرقان، اآلیة )٤(
.٣/٣٠٣:الكشاف)٥(
.١٨/٢٤٦:المعانيروح )٦(
.٩سورة األحزاب، اآلیة )٧(
.٢/٣٣:ینظر معاني القرآن للنحاس)٨(
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المشاهد في األمر((دلت على أن هذا أزلي عند اهللا سبحانه فهي تدل على ) كان(فـ
فلیس المراد به أنه ....من غیر انقطاعفیما مضىال وقد كان على تلك الصفةالح

ن اهللا أكان بهذه الصفة فیما مضى وهو اآلن على خالفها ولكنَّ الناس لما ظهر لهم 
اآلیةن في هذه افداللة ك.)١())علیم حكیم أخبروا أنها صفات لم یزل موصوفًا بها

.الثبات و االستمرار
َوإِن َكاَن ِمن َقْوٍم َبْیَنُكْم َوَبْیَنُهْم مِّیثَاٌق َفِدَیٌة مَُّسلََّمٌة ِإَلى ((...لى ومنه قوله تعا

َن َأْهِلِه َوَتْحِریُر َرَقَبٍة مُّْؤِمَنًة َفَمن لَّْم َیِجْد َفِصَیاُم َشْهَرْیِن ُمَتَتاِبَعْیِن َتْوَبًة مَِّن الّلِه َوَكا
.دلت على أتصاف اهللا بهذا العلم)َ◌َكاَن الّلُه َعِلیمًا َحِكیماً (فـ. )٢())الّلُه َعِلیمًا َحِكیماً 

كــان الشــأنیة ال الماضــویة ،)قــدس ســره(وقــد أطلــق علیهــا الســید محمــد صــادق الصــدر 
فــال ،فــاهللا ســبحانه ال یحتمــل تبــدل شــأنه بــل هــو ثابــت فــي الماضــي والحــال والمســتقبل

.)٣(إذا كان المراد منها الماضي) كان(یصدق بحقه 
قرینــة وجــوب ((إلــىبمعنــى األزل وأرجــع ذلــك ) كــان(وهنــاك مــن اعتــرض علــى مجــيء 

ن االسـتمرار یسـتفاد مـن القرینـة ال أفعنـده . )٤())كـان(سمیعًا بصیرا ال مـن لفـظ كون اهللا
تــدل علــى ((كــان مــن داللــة الــزمن فكــان بهــذا تجــردو.معناهــا هنــاأو) كــان(مــن لفــظ 

َوَكــاَن الّلــُه ((وغیــر محــدد كقولــه تعــالى "جالســًا هــا هنــاكــان زیــٌد " زمــن محــدد كقولــك 
إلــــى النظــــرة ((معنــــى كــــان هــــذا فــــيوهنــــاك مــــن أرجــــع االخــــتالف . )٥())َعِلیمــــًا َحِكیمــــاً 

ــًا علــى كــان مجــردة عــن الســ عنهــا واألولــى مجــرداً رهــا خبأو طبیعــة قایالمقتصــرة أحیان
فالسـیاق هـو الحـاكم فـي مثـل .)٦())هنـوقرائالنظرة الشمولیة للتركیب الجملي أداته وتركیبه 

.هذا االختالف

.١٧٤:الحلل في إصالح الخلل من كتاب الجمل)١(
.٩٢سورة النساء، اآلیة )٢(
.١٢٨:منة المنان في الدفاع عن القرآنینظر)٣(
.٤/١٨٩:شرح الرضي على الكافیة)٤(
:رسالة ماجستیر، دراسة نحویةید في نهج البالغةیینظر التقو،٢/٤٨٣:ینظر أمالي ابن الشجري)٥(

٣٨.
.٣٠٠:الداللة الزمنیة للجملة العربیة في القرآن الكریم)٦(
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:كان التامة
ویكـون معناهـا . )١())وقد یكون لكان موضع آخر یقتصر على الفاعـل فیـه((قال سیبویه 

تسـتغني عـن ((و)٣())وقـع((وقیـل تكـون بمعنـى . )٢())وجـد، حـدث، ثبـت((في هذه الحالة
.)٥())تحمل الزمان أیضاً ((د ووتنصب المفعول إن وج. )٤())الخبر وتدل على الحدث

َوَحْیــُث َمــا ُكنــُتْم َفَولُّــوْا ُوُجــوَهُكْم َشــْطَرُه ِلــَئالَّ َیُكــوَن ِللنَّــاِس ...: ((ومنـه قولــه تعــالى
ٌة ِإالَّ الَِّذیَن َظَلُموْا ِمْنُهْم َفَال َتْخَشـْوُهْم َواْخَشـْوِني َوُألِتـمَّ ِنْعَمِتـي َعَلـْیُكْم َوَلعَ  لَُّكـْم َعَلْیُكْم ُحجَّ

داللـة علـى ((وفیهـا . )٧())فـي أي موضـع وجـدتم((فكان هنا تامة ومعناها . )٦())َتْهَتُدونَ 
فــدلت كــان فــي .)٨())علــى عمــوم فــي األمــاكن التــي یحلهــا اإلنســان أي فــي موضــع كنــتم

كمـا تخلـت عـن داللـة المضـي التـي عـدت -أي وجـود اإلنسـان–هذه اآلیة علـى الحـدث 
فـــي اآلیـــة الـــزمن بـــل وجـــود اإلنســـان وهـــذا یشـــمل الزمـــان أصـــل لهـــا فهـــي لـــم یقصـــد بهـــا 

.والمكان
ـٍة َوَأْكـَواٍب َكاَنـْت َقـَواِریَرا: ((قال تعـالى إن قیـل. )٩())َوُیَطاُف َعَلـْیِهم ِبآِنَیـٍة مِّـن ِفضَّ

قـــال الزمخشـــري ) كونـــت فكانـــت(وتقـــدر كـــان بــــ. )١٠(حـــال) قـــواریرا(ُتعـــرب تامـــة و) كـــان(
، أي )١١()ُكــن َفَیُكــونُ (... فــي قولـه) یكـون(قلــت هـو مــن )كانـت(فـإن قلــت مـا معنــى ((

.١/٤٦:الكتاب)١(
.٢٤٧:أسرار النحو)٢(
.١١٣:بغدادیاتالالمسائل المشكلة و،١/٤٦:ینظر الكتاب)٣(
.٨٨:في النحواللمع)٤(
.١٦٧:ات نقدیة في النحو العربيدراس)٥(
.١٥٠سورة البقرة، اآلیة )٦(
ینظر بالغة القرآن في و،١/١٨٥:ینظر اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل و،٢/١٠:روح المعاني)٧(

.١/٣٣٩:اإلعجاز إعرابًا وتفسیراً 
.١/٦١٥:البحر المحیط)٨(
.١٥سورة اإلنسان، اآلیة )٩(
.١٠/٦٠٩:ینظر الدر المصونو،٢/١٢٦:ب القرآنالتبیان في إعرا)١٠(
.١١٧سورة البقرة، اآلیة )١١(
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ـــة العجیبـــة الشـــأن ـــین صـــفتي ،تكونـــت قـــواریر بتكـــوین اهللا تفخیمـــًا لتلـــك الخلق الجامعـــة ب
ـــــاینین ـــــت بقـــــدرة اهللا ســـــبحانه وتعـــــالى إكرامـــــًا للمـــــؤمنین .)١())الجـــــوهرین المتب فهـــــي خلق

القــواریر فونصــوعها وشــفیوأعجــب مــا فــي هــذا الخلــق إنهــا تجمــع بــین بیــاض الفضــة((
.)٢())وصفائها

أصبح-
بمعنـى دخـل فـي )٣()وقـت الصـباحأي(وتفید أقتران مضمون الجملة بوقتها الخاص بها 

وتــأتي أیضــًا بمعنــى . )٥())علــى جهــة التمــام أو النقصــان((وتــأتي أیضــاً . )٤(فــي الصــباح
.)٧(وقت مخصوصأيوفي هذه الحالة ال یقصد بها )٦()صار(

َواْذُكُروْا ِنْعَمَت الّلِه َعَلْیُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء َفَألََّف َبـْیَن ُقلُـوِبُكْم ... : ((تعالىمنه قوله 
وهــو اً مخصوصــاً د وقتــفــفــي هــذه اآلیــة لــم ت) أصــبح(ـــ. )٨())...َفَأْصــَبْحُتم ِبِنْعَمِتــِه ِإْخَوانــاً 

ر اعتبـــار مـــن غیـــ((مطلقـــاً ) صـــار(فهـــي بمعنـــى ،وقـــت الصـــباح بـــل علـــى مطلـــق الوقـــت
ـــدل علیهـــا تركیـــب الفعـــل ـــة التـــي ی ـــنهم ((فهـــم .)٩())األزمن اإلحـــنكـــانوا فـــي الجاهلیـــة بی

فتحـابوا والعداوات والحروب المتواصلة فألف اهللا بین قلوبهم باإلسالم وقذف فیها المحبة
صـرتمي ذلـك التـألیف هـسـبب نعمتـه التـي بأي . )١٠())وتوافقوا وصاروا إخوانـًا متـراحمین

.)١١())خبرهوٕاخواناً فأصبح ناقصة ((متحابین 

.٤/٧٣٢:الكشاف)١(
.١٤/٦٧:قائق وبحر الغرائبالدینظر تفسیر كنز و،٨/٥٥٤:البحر المحیط)٢(
.٢٤٧:ینظر أسرار النحوو،٢٢٥:التوطئة)٣(
.٣٧٥:في نحو ابن هشامالفعل)٤(
.١/٢٢٢:االشمونيشرح و،١/٤٦:ینظر الكتاب )٥(
.٢٢٥:التوطئة)٦(
.١٦٢:ینظر الزمن النحوي في اللغة العربیةو،٤/٣٥٦:شرح المفصل)٧(
.١٠٣سورة آال عمران، اآلیة )٨(
.٤/١٩٣الرضي على الكافیة شرح )٩(
.١٦٢:في اللغة العربیةینظر الزمن النحويو،١/٤٥٤:الكشاف )١٠(
.٤/١٩روح المعاني )١١(
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َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه َأنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفُتْصِبُح اْألَْرُض ُمْخَضـرًَّة : ((ومنه قوله تعالى
فقولــه ســبحانه )٢())معنــاه تصــیر((هنــا فــي هــذه اآلیــةأصــبح. )١())ِإنَّ اللَّــَه َلِطیــٌف َخِبیــرٌ 

فتصیر عبارة عن استعجالها إثـر نـزول المـاء ،تضحى أوتصبح األرض بمنزلة قوله ف((
تصــبح علــى حقیقتهــا والحكــم بــالنظر إلــى ((وهنــاك مــن قــال.)٣())واســتمرارها كــذلك عــادة

.)٤())بعض األماكن تمطر السماء فیها لیًال فتصبح األرض مخضرة واألول أولى
لیس-

، )٧(د عـدها سـیبویه فعــالً وقـ)٦(وعـدم التصــرف. )٥(مـن أخـوات كـان فتلتــزم حالـة النقصـان
إنهــــا ألحقــــت باألفعــــال ((و. )٨(، وتبعــــه جمهــــور النحــــاة وهنــــاك مــــن عــــدها حرفــــاً )٧(فعــــالً 

الناقصة اعتمادًا على أدلة شكلیة وهـي البنـاء علـى الفـتح والعالقـات التركیبیـة التـي تنـتج 
أمــا إذا أریــد منهــا نفــي ،وتســتعمل لنفــي الحــال،)٩())االســمیةعــن دخولهــا علــى الجملــة 

.)١٠(بال فالبد من تقیدهااالستق
ومنــه . )١١())بأنهــا تنفــي مضــمون الجملــة مطلقــًا أي حــاًال كــان أو غیــره((وهنــاك مــن قــال

ـَالِة ِإْن ((قوله تعـالى  َوإَِذا َضـَرْبُتْم ِفـي اَألْرِض َفَلـْیَس َعَلـْیُكْم ُجَنـاٌح َأن َتْقُصـُروْا ِمـَن الصَّ
التـــــي أنعمهـــــا اهللا علـــــى عبـــــاده مـــــن الـــــنعم. )١٢())...ِخْفـــــُتْم َأن َیْفِتـــــَنُكُم الَّـــــِذیَن َكَفـــــُرواْ 

.٦٣سورة الحج، اآلیة )١(
.١٧/٣١٨:التحریر والتنویر)٢(
.٤/١٣١:المحرر الوجیز)٣(
.١٧/١٩١:روح المعاني)٤(
.١/١٢٣:التصریح على التوضیح)٥(
.١٨٨:ینظر التبصرة والتذكرةو،١٤٦:األعرابملحةشرح )٦(
.١/٤٥:الكتاب)٧(
.٢/٥:ینظر شرح اللمحة البدریة)٨(
.٣٥:كتاب سیبویهفيراكیب النحویة دراسةصراع الت)٩(
.٢٢٨:التوطئة)١٠(
.جامعة تكریت، كلیة التربیة/ أطروحة دكتوراه، ٢٠٨:ي في النحوغنشرح الم)١١(
.١٠١سورة النساء، اآلیة )١٢(
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وهذه اآلیة من هـذا القبیـل فقـد رخـص ،العبادات والواجبات الشرعیةبعنهم )١()التخفیف(
رخــص اهللا لعبــاده التقصــیر والتنقــیص مــن عــدد الركعــات فــي الصــالة الرباعیــة فــي حــال 

عجبــت ((یــة قــال عــن هــذه اآلحینمــا ســأل ســائل عمــر بــن الخطــابولهــذا ،الســفر مطلقــاً 
تصــدق ةصــدق": فقــال)صــلى اهللا علیــه والــه(ممــا عجبــت ممــا عجبــت منــه فســألت رســول اهللا 

.)٢())"اهللا بها علیكم فأقبلوا صدقته
ل إذا هــم قصــروا مــن بثــم فــي المســتقإللــم تنفــي الحــال الــذي هــم فیــه بــل نفــت ا)لــیس(فـــ

التــــــي تفیــــــد ) اإذ(رها بـــــــدوهــــــذا یظهــــــر مــــــن ســــــیاق اآلیــــــة وتصــــــ،الصــــــالة فــــــي الســــــفر
ومنـه قولـه .و لم تقتصر على نفي الحـال أو االسـتقبال، فهي للنفي المطلق.)٣(االستقبال

ـْوُزونٍ : ((قوله تعـالى َواَألْرَض َمَدْدَناَها َوَأْلَقْیَنا ِفیَها َرَواِسَي َوَأنَبْتَنا ِفیَها ِمن ُكلِّ َشـْيٍء مَّ
اهللا سـبحانه جعـل المعـایش فـإنّ .)٤())ْم َلُه ِبـَراِزِقینَ َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفیَها َمَعاِیَش َوَمن لَّْستُ * 

وخاطـــب بهـــذه اآلیـــة صـــاحب العیـــال أو صـــاحب ،المعـــایش لكـــل موجـــود علـــى األرض
متهم وهــــم و ویحســــبون أنهــــم یرزقــــون عیــــالهم ومــــن تحــــت حكــــ((الــــذین یظنــــون الریاســــة

للنفـي لـیس فـي هـذه اآلیـة جـاءتفداللـة)٥())وٕایـاهمیـرزقكمیخطئون فإن اهللا هو الرزاق 
.ق الحقیقي هو اهللا سبحانه وتعالىاز فالر ،)٦(المطلق
التخصیص بأفعال المقاربة: ثانیاً 

ـــة –لـــق هـــذا المصـــطلح طی والرجـــاء،(علـــى ثالثـــة أنـــواع مـــن األفعـــال وهـــي –المقارب
)٧()التغلیــب(ولكــنهم تجــوزوا وأطلقــوا علیهــا أفعــال المقاربــة مــن بــاب ) الشــروعو المقاربــة، 

ألنهـا تفیـد ((ـفـالمقاربـةبأفعـالتسـمیتها علـةأمـا . )٨())وا الكـل باسـم الجـزءنهم سمإ((وقیل

.١١/١٧:ینظر مفاتیح الغیب)١(
.٢/١٧٧:ینظر معاني القرآن للنحاسو،٢/١٤٣:صحیح مسلم)٢(
.٢/١٦٩:ينللتفتزا،و ینظر مختصر المعاني،٤/١٢٦:القرآنعلومفي البرهان)٣(
).٢٠، ١٩(سورة الحجر، اآلیات )٤(
.١٤/٣٥:ینظر التحریر والتنویرو،٥/٥٨٠:البحر المحیط)٥(
.٤/١٩٨:ینظر شرح الرضي على الكافیة )٦(
.١/٢١٣:على األلفیةشرح  المكودي)٧(
.٢/٢٠:شرح اللمحة البدریة)٨(
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فـــادة معنـــى القـــرب فـــي إلإنهـــا دخلـــت ((أي)١())مقاربـــة وقـــوع الفعـــل الكـــائن فـــي أخبارهـــا
مجـــيء خبرهـــا فعـــًال فقـــد عللـــه الـــدكتور المخزومـــي بســـبب معنـــى ةأمـــا علـــ. )٢())الخبـــر

وهـذا ،ةفعال لـم تقـع بـل هـي أفعـال محتملـة أو متوقعـفإنها أ؛المقاربة الذي بهذه األفعال
وقــد اقتصـــر البحــث علـــى أفعـــال .)٣(الثبـــاتت لعـــدم ضــعأیضــًا یناســـب األفعــال التـــي و 

.الرجاء لعدم ورود أفعال مقاربة أو أفعال شروع ناقصة في آیات الدراسة
:أفعال الرجاء

):عسى(ألفعال ومما ورد من هذه ا)٤())عت لرجاء المتكلم للخبرضما و ((وهي
وقیـــل معنـــاه ،)٥())هـــي فعـــل غیـــر متصـــرف معنـــاه المقاربـــة علـــى ســـبیل الترجـــي((وقیـــل

یقـــــال تـــــالزم أنیحتمـــــل ((وقیـــــل إنهـــــا،)٧(واإلشـــــفاقل للرجـــــاء یـــــوق،)٦(واإلشـــــفاقالطمــــع 
وهـــذا كلـــه یقـــع فـــي ،)٨())ن ال ینالـــهأالمعنیـــین ألن المترجـــي للشـــيء طـــامع فیـــه مشـــفق 

إذا دخلـت علـى المضـارع ) أن(ت لمقاربة االستقبال حالهـا حـال وقع) عسى(فـ. المستقبل
ولـم )١٠(أو كـان التامـة) كـان الناقصـة(وهي أیضًا تكون شبیهة بــ.)٩(لالستقبالأخلصته 

َیـا َأیَُّهــا الَّـِذیَن آَمُنـوا ُتوُبــوا ِإَلـى اللَّــِه : ((تـرد فـي أیـات النعـیم إال ناقصــة فـي قولـه تعـالى
َســى َربُُّكــْم َأن ُیَكفِّــَر َعــنُكْم َســیَِّئاِتُكْم َوُیــْدِخَلُكْم َجنَّــاٍت َتْجــِري ِمــن َتْحِتَهــا َتْوَبــًة نَُّصــوحًا عَ 

،ارتكبوهـــاأمــر اهللا ســبحانه وتعــالى عبـــاده بالتوبــة مــن الــذنوب التــي .)١١())...اْألَْنَهــارُ 

.٤/٣٧٢:شرح المفصل)١(
.المصدر نفسه)٢(
.١٨٨:ینظر في النحو العربي نقد وتوجیه)٣(
.٣٧:ینظر الصراع بین التراكیبو،٢١٨:ور الذهبذینظر شرح ش)٤(
.٤/٣٧٢:شرح المفصل )٥(
.٤/٢٣٣:الكتاب)٦(
.٤٣٤:الجنى الداني)٧(
.٢/١٥:شرح اللمحة البدریة )٨(
.١٢٧:ینظر أسرار العربیةو،٣/١٢:ینظر الكتاب)٩(
.٤/٣٧٣:شرح المفصل)١٠(
.٨:سورة التحریم اآلیة)١١(
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ثــم كیــف بعــث اهللا روح عــدم الیــأس ،ن تكــون هــذه التوبــة خالصــة لــه ســبحانهأشــترط او 
ـــه و  ـــیَِّئاِتُكمْ ((القنـــوط مـــن رحمتـــه ســـبحانه بقول ـــنُكْم َس ـــَر َع ـــْم َأن ُیَكفِّ ـــى َربُُّك یقـــول )). َعَس

كــون علــى ین أ: إطمــاع مــن اهللا لعبــاده وفیــه وجهــان أحــدهما"َعَســى َربُُّكــمْ "((الزمخشــري 
ع یـــووقــوع ذلــك مـــنهم موقــع القط،مـــن اإلجابــة بعســى ولعـــلمــا جــرت بـــه عــادة الجبــابرة

و)١())والرجــاء،ن یجــيء بــه تعلیمــًا للعبــاد وجــوب التــرجح بــین الخــوفأاني الثــ،والبــت
والـــذي یـــدل علـــى المعنـــى األول وأنـــه فـــي معنـــى ((مخشـــري الـــرأي األول بقولـــه ز رجــح ال

كأنــه ،)عســى ان یكفــر(عطفــًا علــى محــل ) الجزمبــویــدخلكم (عبلــةالبــت قــراءة ابــن أبــي 
إن التائـب ال حـق لـه فـي أن ((هنـاك مـن قـال و . )٢())قیل توبوا یوجب لكـم تكفیـر سـیآتكم

لكـن التوبـة علـى عـدم العـودة إلـى الـذنب ،قترفـه ألن العصـیان قـد حصـلاُیعفى عنـه مـا 
ولكـــن مـــا لصـــاحبها مـــن النـــدم والخـــوف الـــذي یبعـــث علـــى العـــزم دل علـــى زكـــاء الـــنفس 

الرجـاء معنـى ن یمحو عنه ما سلف من الذنوب تفضًال من اهللا فلـذلكأفجعل اهللا جزاءه 
ولكــــن جــــيء بصــــیغة ((فــــاهللا ســــبحانه وتعــــالى یغفــــر الــــذنوب. )٣())المســــتفاد مــــن عســــى

األطمــاع للجــري علــى عــادة الملــوك أو لإلشــعار بــأن ذلــك تفضــل منــه ســبحانه والتوبـــة 
ن یبــــالغ فــــي إقامــــة أو ،ن یكــــون بــــین خــــوف ورجــــاءأینبغــــي العبــــدغیــــر موجبــــة لــــه وان 

.)٤())وظائف العبادة
هنـاك مـن جعـل هـذه اآلیـة مـن ف)٥())الیقـین((بمعنـى مـن معانیهـا) عسـى(ولما كانت 
األطمــاع فهــي مــن اهللا واجبــة ألن التائــب مــن عســى وان كــان أصــلها((هــذا القبیــل فقیــل

ن أأي إذا كانــت توبــة العبــد خالصــة هللا فلــیعلم علــم الیقــین .)٦())الــذنب كمــن ال ذنــب لــه
.عبادهاهللا تائب عنه وتلك نعمة من نعم اهللا على 

.٤/٦٢١:الكشاف)١(
.المصدر نفسه)٢(
.٢٨/٣٦٩:التحریر والتنویر)٣(
.٢٨/١٦٠:روح المعاني )٤(
.٢٥١:أسرار النحو)٥(
.٤/٢١٤:ینظر شرح الرضي على الكافیة و،٢/١٠٤٦:فتح القدیر)٦(
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)إنَّ وأخواتها(الحروف المشبهة بالفعل ب)التقیید(التخصیص: ثالثاً 
. )١())فتعمــل فیهمــا النصــب والرفــع((وهــي مــن الحــروف الناســخة تــدخل علــى المبتــدأ والخبــر 

یصـــیر المســـند إلیـــه حینئـــٍذ هـــو والحـــرف كأنهمـــا شـــيء واحـــد یؤدیـــان المعنـــى ((وعنـــد دخولهـــا
كونـه أساسـًا للنوع من التراكیب یتقابل مع موضـوع المبتـدأ والخبـر ا((فهذا . )٢())االسنادي معاً 

له لكن دخل علیه واحد من الحروف المشبهة بالفعل فتركز بـذلك المبتـدأ والخبـر وتخصصـت 
وٕان كان لكل منها معنى بعینه وهو األشهر فإن لهـا أیضـًا أكثـر ((وهذه الحروف . )٣())داللته

إال . )٥(المعاني األخرى لهجیـة وال معنـى لهـا إال التأكیـدوهناك من سمى هذه . )٤())من معنى
.)٦(وكتبهاالمعاني موجودة مبسوطة في أمات الحروفإال أن هذه

إنّ -
ویكـون المعنـى الغالـب –تعـالىشـاء اهللاسـیأتي إن–وهي أم الباب وتفید توكید الجملـة 

:ومن داللتها. )٧(علیها واألصل فیها
الربط-

قبلهـا من ربـط الجملـة بمـا –) إن(أي –تفید ((ببعض یقول الجرجاني أي ربط الكالم بعضه 
فــربط .)٨())ومقطوعــًا موصـًال معــاً ،غیــر مسـتأنف،فأنـت تــرى الكـالم بهــا مسـتأنفاً ،جیبــاً عأمـرًا 

.الكالم و وصل أجزائه سمة بارزة لهذه األداة
موقعًا ربطـت فیـه هـذه ) إنّ (وقعت .)٩())ِإنَّ اْلُمتَِّقیَن ِفي َمَقاٍم َأِمینٍ : ((ومنه قوله تعالى

لـو معلـوم أنـك ((فــ. )١٠())ِإنَّ َهَذا َما ُكنـُتم ِبـِه َتْمتَـُرونَ : ((هذه اآلیة بما قبلها وهو قوله تعـالى

.١٢٣:معاني الحروف للرماني )١(
.٨٠:نحو التیسیر)٢(
.٨٨:تقنیات المنهج األسلوبي في سورة یوسف )٣(
.٥٢):الكوفةجامعةبكلیة اآلدا(رسالةالنسخ في السور القصار دراسة نحویةجملة )٤(
.٢/١٣٨:البیان في روائع القرآنینظر )٥(
.١١٨:ف المبانيصر و،١٢٦،١٤٠,١٣٦-١٢٣:حروف للرمانيمعانيینظر)٦(
.١/٢٦١:ینظر معاني النحوو،١/٥١٤:النحو الوافي)٧(
.١٧٩:األفراد والتركیبجدلیةینظر و،٢٧٣:دالئل األعجاز)٨(
.٥١سورة الدخان، اآلیة )٩(
.٥٠سورة الدخان، اآلیة )١٠(
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فهــي )١())فــي جنــات وعیــون لــم یكــن كالمــاً ونهــذا مــا كنــتم بــه تمتــرون، فــالمتققلــت إنّ 
ودالالت ثانیـة تقصـد منهـا وهـي معنى أضـافي تـراد لـه ((و،أتت لمعنى ال یستفاد بدونها

، فقـــد ربطـــت هـــذه اآلیـــة بمـــا قبلهـــا لكـــي تظهـــر )٢())تحـــل الفـــاء محلهـــاأنممـــا ال یصـــح 
فـــي تعقیـــب الكـــریمخصـــه اهللا للمتقـــین لمناســـبة التضـــاد علـــى عـــادة القـــرآن((النعــیم الـــذي

جــزاء الكــالم عملــت علــى أظهــار أفهــي فضــال عــن ربطهــا .)٣())الوعیــد بالوعــد والعكــس
ـاِلَحاِت ِإنَّـا َال : ((ومنه أیضًا قوله تعالى. هذا الجزاءعظمة  ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

.)٤())ُأْوَلِئَك َلُهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجِري ِمن َتْحِتِهُم اْألَْنَهارُ *ُنِضیُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمالً 
مكانهــا فهــي لــم ) فــاء(ن یوضــع أصــلح وهــي ال ی،أیضــًا ربطــت بــین أجــزاء الكــالم) إنّ (

أمـا داللـة ،وهـذا ال إنكـار فیـه)٥())فالتأكید عند عبد القاهر مع اإلنكـار((تأِت للتأكید هنا
ألن السـامع بمـا أعـده اهللا للمشـركین تتشـوق نفسـه ((فهـي؛هذه اآلیة بما قبلهـاالربط في

ملهــم مرعــي عنــد ربهــم ثــم ن عأأو نبــذوا الشــرك فــأعلموا اإلــى معرفــة مــا أعــد للــذین آمنــو 
ـــــــربط"إن"اســـــــتعمل  ـــــــق لل ـــــــك لیؤكـــــــد ســـــــبحانه تحقی ـــــــواو وذل ـــــــاء أو ال ـــــــم یســـــــتعمل الف ول
یجعـــل المتلقـــي یشـــعر بتحقـــق هـــذا )إنّ (ـبط بـــر فهـــذا وعـــد منـــه ســـبحانه والـــ.)٦())مضـــمونها

فیمـات ربـط الكـالم مور وٕان كانـت وظیفـة هـذه ال، )و الفـاء،الـواو (ـبط بـر الوعد أكثر مـن الـ
.ائهوتماسك أجز 

ـــاِر : ((قولـــه تعـــالىهومنـــ ـــِل َوالنََّه ـــَماَواِت َواَألْرِض َواْخـــِتَالِف اللَّْی ـــِق السَّ ـــي َخْل ِإنَّ ِف
َواْلُفْلِك الَِّتي َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَما َینَفُع النَّاَس َوَما َأنَزَل الّلُه ِمَن السََّماِء ِمن مَّاء َفَأْحَیـا 

ِر َبـْیَن ِبِه األْرَض َبْعَد َمْوِتَها وَ  َیاِح َوالسَّـَحاِب اْلُمَسـخِّ َبثَّ ِفیَها ِمن ُكلِّ َدآبٍَّة َوَتْصِریِف الرِّ
فــي هــذه اآلیــة جــاءت لــربط هــذه اآلیــة ) إنّ (.)٧())السَّــَماء َواَألْرِض آلَیــاٍت لَِّقــْوٍم َیْعِقُلــونَ 

.٣٢٢:دالئل اإلعجاز)١(
.١٤٠:ینظر البالغة فنونها وأفنانها و،١٧٨:یةمن الوجهة البالغالتراكیب النحویة )٢(
.٢٥/٣١٦:التحریر والتنویر)٣(
.٣١-٣٠سورة الكهف، اآلیة )٤(
.١٧٨:التراكیب النحویة من الوجهة البالغیة)٥(
.١٥/٣٠٩:التحریر والتنویر، ١٥/٢٦٩:ینظر روح المعاني)٦(
.١٦٤سورة البقرة، اآلیة )٧(
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ــــٌه َواِحــــٌد الَّ إِ : ((واآلیــــة التــــي قبلهــــا وهــــي قولــــه تعــــالى ـــــُهُكْم ِإَل ــــَه ِإالَّ ُهــــَو الــــرَّْحَمُن َوإَِل َل
المقصـود فـي هـذه اآلیـة محلهـا؛ ألن) الفـاء(والدلیل على ذلك یمكن وضـع . )١())الرَِّحیمُ 

أو ،مقصودًا منها البرهان علـى أمـر سـابق) إنّ (ومتى كانت ،البرهنة على اآلیة السابقة
نهمــا علــى هــذا أل؛)إنّ (ن تضــع الفــاء محــل أاالحتجــاج لــه وبیــان وجــه الفائــدة فیــه صــح 

جـاءت إلثبـات وجـود اهللا سـبحانه ((فهذه اآلیة .)٢(المعنى تفید حسن الربط بین الجملتین
الوحدانیـــة ثبـــت الوجـــود ثبتـــت بهـــاووحدانیتـــه لـــذلك ذكـــرت إثـــر ذكـــر الوحدانیـــة ألنهـــا إذا 

ال أحـد ســواه ، كونــه هـو المتصـرف بــأمر الكـونلفتفـرده یــدل علـى قدرتـه و .)٣())بالضـرورة
أكثـــر مـــن اســـتعمال ،للـــربط یكســـب الكـــالم فضـــل تأكیـــد ) إنّ (اســـتعمال فولهـــذا .ســـبحانه

.أدواة الربطمن اغیره
:التعلیل-

نوعـًا مـن تأكیـد الكـالم عـن هموقـد عـده بعضـ،فإنها تقع في الكالم لتعلیـل مـا قبلهـا
.)٥()إنَّ (ویستفاد من السیاق في إثبات هذا المعنى إلى .)٤(طریق التعلیل

َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعـَد الـرَّْحَمُن ِعَبـاَدُه ِباْلَغْیـِب ِإنَّـُه َكـاَن َوْعـُدُه : ((عالىومنه قوله ت
وكـان هـذا الوعـد نمنین بـأنهم سـیدخلهم الجنـامـؤ لما وعد اهللا سبحانه عباده ال. )٦())َمْأِتّیاً 

ده إنــه كــان وعــ((كانــت جملــة ،بالغیــب؛ ألنهــم لــم یروهــا ولــم یعاینوهــا فهــي غیــب عــنهم
ــیًال لجملــة التــي وعــد الــرحمن عبــاده بالغیــب  ــًا تعل أي یــدخلون الجنــة وعــدًا مــن اهللا ،مأتی

.فهو سبحانه یدخلهم الجنة ألنه وعدهم بذلك .)٧())واقعًا وهذا تحقیق للبشارة

.١٦٣سورة البقرة، اآلیة )١(
.١٧٨:ینظر التراكیب النحویة من الوجهة البالغیة)٢(
.٢/٧٧:التحریر والتنویر)٣(
.٢/١٧٤:اإلتقان في علوم القران؛ ینظر ٤/١٤٤:في علوم القرانینظر البرهان)٤(
.٢٧٩:ینظر أسلوب التعلیل وطرائقه في القرآن الكریم دراسة نحویة)٥(
.٦١سورة مریم، اآلیة )٦(
.١٦/١٣٧:تحریر والتنویرال)٧(
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ْنــُه َوِرْضــَواٍن َوَجنَّــاٍت لَُّهــْم ِفیَهــا: ((ومنــه قولــه تعــالى ــُرُهْم َربُُّهــم ِبَرْحَمــٍة مِّ َنِعــیٌم ُیَبشِّ
ــیمٌ  ِق ــَه ِعنــَدُه َأْجــٌر َعِظــیمٌ * مُّ ــدًا ِإنَّ الّل ــِدیَن ِفیَهــا َأَب ــَه ((المتأمــل جملــة . )١())َخاِل ِإنَّ الّل

المكسورة المشـددة ) إنّ (وهذا حال التعلیل بـ،یقول إنها جملة منفصلة)) ِعنَدُه َأْجٌر َعِظیمٌ 
. )٢())ذكـــر ومـــا لـــم یـــذكرلحكـــم عـــام وكـــالم مســـتأنف فیـــه تعلیـــل یشـــمل مـــا((فهـــي تـــأتي

واتـى التعلیـل لمطلـق الزمـان فلـم یتحـدد، )٣(...))ُیَبشُِّرُهْم َربُُّهم"فهي تعلیل لقوله تعالى ((
بقیـــــد معــــین وهـــــذا غالبــــًا مـــــا یــــأتي فـــــي مضــــمون إّن ومعمولیهـــــا فــــي القـــــرآن ((یتحــــدد، 

جرین أن مـا ذكـر مــن عظـیم درجـات المـؤمنین المهــاإفـادة((وقـد أفـاد التعلیــل. )٤())الكـریم
هــو بعــض مــا عنــده ســبحانه مــن الخیــرات فیحصــل مــن ذلــك الترغیــب فــي ،المجاهــدین

عــیم الــذي فیهــا نفالجنــة وال)٥())األزدیــاد مــن األعمــال الصــالحة لیــزدادوا رفعــة عنــد ربهــم
فداللـــة .مـــا هـــي إال القلیـــل بالنســـبة لكرمـــه وعطائـــه ســـبحانه وتعـــالى،وكـــل تلـــك األشـــیاء

ة إلى ما عند اهللا من الرضا والرضوان ال یمكن أن تلمح بـدون التقلیل لنعیم الجنة بالنسب
.األداةاستعمال غیر هذه 

ــا ِفــي اْألَْرِض َواْلُفْلــَك َتْجــِري ِفــي : ((ومنـه قولــه تعــالى َر َلُكــم مَّ َأَلــْم تَــَر َأنَّ اللَّــَه َســخَّ
ــَماء َأن َتَقــَع َعَلــى اْألَْرِض ِإالَّ  ِبِإْذِنــِه ِإنَّ اللَّــَه ِبالنَّــاِس َلــَرُؤوٌف اْلَبْحــِر ِبــَأْمرِِه َوُیْمِســُك السَّ

لیبـین سـبب عـدم سـقوط )) ِإنَّ اللَّـَه ِبالنَّـاِس َلـَرُؤوٌف رَِّحـیمٌ ((أتـى قولـه تعـالى . )٦())رَِّحیمٌ 
أو العلــة لهــذا العــدم وهــي ،فهــي الكاشــف عــن عــدم هــذا الســقوط،الســماء علــى األرض

ســــخر هــــذه األمــــور لعبــــاده وهیــــأ لهــــم أســــباب ((فهــــو ســــبحانه،رحمــــة اهللا ورأفتــــه بالعبــــاد 
تفضــًال منــه علــى عبــاده وٕانعامــًا ،المعــاش وأمســك الســماء أن تقــع علــى األرض فــتهلكهم

موقـع التعلیـل "إن اهللا بالنـاس لـرؤوف رحـیم"وموقع جملة ((قال ابن عاشور .)٧())علیهم

).٢٢، ٢١(سورة التوبة، اآلیتان )١(
.١/٢٦٧:معاني النحو)٢(
.١٠/٧٠:روح المعاني)٣(
.٢٨٢:أسلوب التعلیل في القران الكریم)٤(
.١٠/١٥٠: التحریر والتنویر)٥(
.٦٥سورة الحج، اآلیة )٦(
.٢/١٩٨:فتح القدیر)٧(
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بتیســیر ألن فــي جمیــع ذلــك رأفــة بالنــاساالســتثناءباعتبــار ،یر واإلمســاكخالتعلیــل للتســ
اهللا ســـبحانه قـــد هـــذا فضـــال عـــن أن. )١())منـــافعهم الـــذي فـــي ضـــمنه دفـــع الضـــر عـــنهم

وكــــل منهمــــا فیهمــــا معنــــى ) رحــــیم(وكلمــــة ) رؤوف(أختـــار لهــــذه الجملــــة التعلیلیــــة كلمــــة 
مــع انســجاماوكــل ذلــك ،الرحمــة والعطــف والحنــو علــى بنــي البشــر وحفظــه مــن المكــارة 

.الذي وردت فیهمعنى النعمة على اإلنسان والسیاق
اللَُّه الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّْیَل ِلَتْسُكُنوا ِفیِه َوالنََّهاَر ُمْبِصـرًا ِإنَّ اللَّـَه : ((ومنه قوله تعـالى

علـل سـبحانه وتعـالى قولـه . )٢())َلُذو َفْضٍل َعَلـى النَّـاِس َوَلِكـنَّ َأْكثَـَر النَّـاِس َال َیْشـُكُرونَ 
فبفضـله سـبحانه جعـل اللیـل )) ِإنَّ اللََّه َلُذو َفْضـٍل َعَلـى النَّـاسِ ((قوله ب)) ...اللَُّه الَِّذي((

وجعـل النهـار ،لكي تستقر فیه النفوس وترتاح من أعباء الحیاة الشـاقة فـي النهـار؛سكناً 
ولـو شـاء لجعـل أحـدهما سـرمدًا فتنتهـي بـذلك ،مبصرًا لمزاولة األعمال بعد الراحـة اللیلیـة

أمتنانــه ((أظهــر اهللا بهــاوقــدفهــذه الجملــة تعلیــل لمــا قبلهــا ،نیــة البدیعــةهــذه المعادلــة الربا
فمـن فضـل اهللا علـى عبـاده أنَّ جعـل هـذه الحیـاة متناسـقة بكـل .)٣())على عباده بالفضل

ختــل هــذا التناســق اأجزائهــا ولیســت الحیــاة فقــط بــل الوجــود قــائم علــى تناســق عجیــب لــو 
ِإنَّ اْلُمتَِّقــیَن ِفــي : ((ومنــه قولــه تعــالى.)٤(لعــیشســر علــى اإلنســان اعوت،الحیــاةالنعــدمت

أخبـر اهللا . )٥())آِخِذیَن َمـا آتَـاُهْم َربُُّهـْم ِإنَُّهـْم َكـاُنوا َقْبـَل َذِلـَك ُمْحِسـِنینَ * َجنَّاٍت َوُعُیونٍ 
ِإنَُّهــْم ((..ثــم أتــى بجملــة ،فهــم فــي جنــات وعیــون،ســبحانه بهــذه اآلیــة عــن ثــواب المتقــین

ـــــاُنوا ـــــة)..)َك ـــــة ،اآلی ـــــیًال لجمل ـــــینَ ((تعل ـــــك جـــــزاء لهـــــم عـــــن )) ..ِإنَّ اْلُمتَِّق أي كـــــان ذل
إشــــــارة إلــــــى ثمنهــــــا أي أخــــــذوها وملكوهــــــا ((ففــــــي هــــــذه الجملــــــة داللــــــة و. )٦(إحســــــانهم
وخــص ،وســببهاهــذه النعمــة التــي هــم فیهــاعلــة فكــأن هــذه الجملــة بینــت. )٧())باإلحســان

.١٧/١٩٤:نظر روح المعانيیو،١٧/٣٢٥:التحریر والتنویر)١(
.٦١سورة غافر، اآلیة )٢(
.١٧/٣٤٥:في تفسیر القرانالمیزان)٣(
.٥/٣٠٩٢:ینظر في ظالل القرآن)٤(
).١٦، ١٥(سورة الذاریات، اآلیتان )٥(
.٢٦/٣٤٨:التحریر والتنویرو،٥/١٤٧:)البیضاوي(أنوار التنزیل )٦(
.٢٨/٢٠١:مفاتیح الغیب )٧(
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ألعمالهم الصالحة أتین بها على ما ینبغـي فلـذلك أي((في الدنیاإلحسانهمبها إیاهماهللا 
.)١())من الفوز العظیماستحقوااستحقوا ما 

أنّ -
فـي حـین عــدها )٢())حرفـًا مسـتقًال بنفســه((وهـي ممـا أختلـف فیــه النحـاة فهنـاك مــن عـدها

لكنهــا تفــتح . )٣()خمســة(ویكــون عــدد هــذه الحــروف ،المكســورة) إنّ (الجمهــور فرعــًا مــن 
، )٥(أسـماً مـع صـلتهاوقـد عـدها سـیبویه. )٤(مصـنفاتهمفي مواضع نصَّ علیها النحاة فـي 

ومـن هنـا عـدها . )٦())لةصلو كانت وحدها أسمًا لعاد علیها عائد من ال((ألنها، )٥(أسماً 
نــــــى هــــــذه برأي غریـــــب إن كــــــان یقصـــــد م((و هــــــذا. )٧()أســـــمًا ناقصــــــاً (عـــــدها بعضــــــهم 

وهــي . )٩())توكیــد النســبة بــین الجــزءین((خــتص بــه فهــو أمــا المعنــى الــذي ت.)٨())المفــردة
ــــى فضــــًال عــــن ــــأتي ،هــــذا المعن ــــ((ت ــــى تركیب ــــع توهــــو ،يلمعن ــــوع موق ــــة للوق ــــة الجمل هیئ

.)١١())به ومبتدأ فهي اسم مع ما بعدهاومفعوالتقع فاعال((فهي . )١٠())المفرد
َقـــْوْا َلَكفَّْرَنـــا َعـــْنُهْم َســـیَِّئاِتِهْم َوَلـــْو َأنَّ َأْهـــَل اْلِكَتـــاِب آَمُنـــوْا َواتَّ : ((ومنـــه قولـــه تعـــالى
وٕان . مصـدر مـؤول مرفـوع)) ..َأنَّ َأْهَل اْلِكَتاِب آَمُنواْ . ((..)١٢())َوألْدَخْلَناُهْم َجنَّاِت النَِّعیمِ 

.٢٧/٧:لمعانيروح ا)١(
.٢/٢٧:البدریةشرح اللمحة)٢(
.٤/١٠٧:المقتضب و،٢/١٣١:ینظر الكتاب )٣(
.١٩٢:نقدیة في النحو العربيتینظر دراساو،١/٣٣٧:ح المسالكوضأو،٢٦٣:النحورینظر أسرا)٤(

.١٢٠-٣/١١٩:الكتابینظر)٥(
.٢١٢:شرح كتاب سیبویه البن خروف)٦(
.٧٩:النحوكشف المشكل في )٧(
.٥٢ص:كلیة اآلداب، جملة النسخ في السور القصار، رسالة ماجستیر، جامعة الكوفة)٨(
.٨٠:المشكل في النحوكشفینظرو،١/١٤٧:التصریح على التوضیح)٩(
.٥٢:ماجستیررسالة/جملة النسخ في السور القصار)١٠(
.١٢٥:ینظر معاني الحروف للرماني)١١(
.٦٥اآلیة سورة المائدة،)١٢(
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فاعـــــل لفعـــــل ((وقیـــــل. )١(باالبتـــــداءفـــــي محــــل رفـــــع ختلــــف فـــــي محلـــــه اإلعرابـــــي فقیـــــلا
بأنـه ال ((أعتـرض علـى هـذاو،قـوى أهـل الكتـابوالتقدیر لـو ثبـت إیمـان وت)٢())محذوف
.)٣())بعدها الفعل إال مفسرًا بفعل مثله-لو-یضمر

وهــو أقــیس ((الفعــل حتــى ولــو لــم یوجــد فعــل یفســرهرألن تقــدی؛وقیــل هــذا ال یشــترط 
لــو یثبــت إیمــان أهــل الكتــاب لكفرنــا ،وعلیــه فتقــدیر اآلیــة یكــون.)٤())لالختصــاصإبقــاء

ّن اهللا ســبحانه یكفــر ســیئات عبــده لــو ثبــت صــدق إیمانــه برســاالته إعــنهم ســیئاتهم، أي 
فهـي تـدل علـى ،وٕان كانـت هـذه اآلیـة خاصـة بأهـل الكتـاب.ورسله ویدخله جنات النعیم 

.)٥(سعة رحمة اهللا وفتحه باب التوبة على كل عاٍص وٕان عظمت معاصیه
ِإَلى اْألَْرِض اْلُجُرِز َفُنْخِرُج ِبِه َزْرعـًا َأَوَلْم َیَرْوا َأنَّا َنُسوُق اْلَماء : ((ومنه قوله تعالى

ومــا دخلــت علیــه تقــدر بمصــدر ) أنَّ (ـــ. )٦())َتْأُكــُل ِمْنــُه َأْنَعــاُمُهْم َوَأنُفُســُهْم َأَفــَال ُیْبِصــُرونَ 
فوقــع هــذا .)٧())أو لــم یعلمــوا بســوقنا المــاء((والتقــدیر،مــؤول فــي محــل نصــب مفعــول بــه

لــى أنــه مفعــول بــه لیبــین قــدرة اهللا ســبحانه ونعمتــه علــى مــع مــا بعــده عبكســنالحــرف الم
فإذا هي خضراء ممرعة بالزرع النـابض بالحیـاة ،عباده بإنزال الماء في األرض المجدبة

وقــد أدمــج ســبحانه فــي . )٨(وهــو ممــا یطــوف بالقلــب البشــري فــي مجــالي الحیــاة والنمــاء،
فـــالتعبیر بالمصـــدر.)٩(عبـــادهعلـــى متنـــاناالو هـــذه اآلیـــة األســـتدالل علـــى قدرتـــه ســـبحانه 

التــي تؤكــد الكــالم فضــال ) أنّ (أبلــغ مــن التعبیــر بــالمفعول الصــریح؛ وذلــك لوجــودالمــؤول
.لیظهر به قدرته، عن إسناده إلى اهللا سبحانه 

.٣/١٢١:الكتاب ینظر)١(
.٣/٧٧:بالمقتضینظر)٢(
.٢/٤٩:الدر المصون)٣(
.١/١١٦؛ ینظر البیان في غریب أعراب القرآن ٢٩١:الجني الداني )٤(
.١/٧٤٩الكشاف )٥(
.٢٧سورة السجدة، اآلیة )٦(
.١٤/١١٠:ینظر الجامع ألحكام القرآن و،٢/٤٨٣:فتح القدیر)٧(
.٥/٢٨١٥:في ظالل القرآنینظر)٨(
.٢١/٢٤١:ینظر التحریر والتنویر)٩(
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ــا ِفــي اْألَْرِض َواْلُفْلــَك َتْجــِري ِفــي : ((ومنـه قولــه تعــالى َر َلُكــم مَّ َأَلــْم تَــَر َأنَّ اللَّــَه َســخَّ
ر تسـخیر اهللا لكـم مـا أي ألـم تَـ،وما بعدها أیضًا تقدر بمصدر) أنّ (ـ)١())...ِر ِبَأْمرِهِ اْلَبحْ 

. )٢())فجعلهــــا مذللــــة لكــــم معــــدة لمنــــافعكم تتصــــرفون فیهــــا كیــــف شــــئتم((مــــا فــــي األرض
علــى هــذا تجعــل األمــر معنویــًا ) أنّ (هــذا معنــى ذهنــي غیــر مشــخص و((والمصــدر فــي 

فــاألول مشــخص ،ن محمــدًا واقــفأوأرى ،حمــدًا واقفــاً ذهنیــًا فثمــة فــرق بــین قولــك أرى م
)٣())أي أرى أنـــه فاعــل ذلـــك وأحســـبه،والثـــاني موقــف عقلـــي ورأى عقلیــه،یهصــر ورأى ب

التـي توجـب ،النعم التي سـخرها اهللا لبنـي البشـربفهي تحث اإلنسان على التفكر والتدبر 
..)٤(ن یشكر اهللا سبحانه وتعالى علیهاأ

تأتي تفسیریة
َفَناَدْتــــُه : ((ومنــــه قولــــه تعــــالى. )٥(المخففــــة النــــون المفســــرة) أن(بهــــذا تشــــابه وهــــي 

ـَن الّلـهِ  اْلَمآلِئَكُة َوُهَو َقاِئٌم ُیَصلِّي ِفي اْلِمْحَراِب َأنَّ الّلَه ُیَبشِّـُرَك ِبَیْحَیــى ُمَصـدِّقًا ِبَكِلَمـٍة مِّ
ــاِلِحینَ  ــَن الصَّ التأكیــد فضــال عــن)) ..َأنَّ الّلــهَ ..((فجملــة . )٦())َوَســیِّدًا َوَحُصــورًا َوَنِبّیــًا مِّ

البشــارة هــي عــین مضــمون النــداء نّ إحقیقــة النــداء الصــادر مــن المالئكــة إذ ((كانــت هــي
.فهي مبینة لحقیقة النداء ومفسرة له)٧())ودي به سیدنا زكریا علیه السالمنالذي 

ـــَن ِإْذ َتْســَتِغیُثوَن َربَُّكــْم َفاْســَتجَ : ((ومنــه قولــه تعــالى اَب َلُكــْم َأنِّــي ُمِمــدُُّكم ِبــَأْلٍف مِّ
فیهــا مــن معنــى عّمــافهــي فضــًال فــي موقــع التفســیر ) أنّ (وقعــت . )٨())اْلَمآلِئَكــِة ُمــْرِدِفینَ 

ــَن ..(تأمــل بإنصــاف وجــد متانــة معنــى قولــه ((مــن ال أنّ إ، التأكیــد ــَأْلٍف مِّ ــدُُّكم ِب ــي ُمِم َأنِّ

.٦٥سورة الحج، اآلیة )١(
.١٧/١٩٣:روح المعاني)٢(
.١/٢٦٥:ینظر األصول في النحو، ١/٢٧٠:معاني النحو)٣(
.١٧/٣٢١:ینظر التحریر والتنویر)٤(
الموصل، جامعة، آدابكلیة/دكتوراهروحةالجملة التفسیریة في القرآن الكریم دراسة نحویة داللیة، أط)٥(

.١٢١ص:٢٠٠٥
.٣٩سورة آل عمران، اآلیة )٦(
.١٢٢:المصدر السابق)٧(
.٩سورة األنفال، اآلیة )٨(
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ــــةِ  ــــي كــــون ) ..اْلَمآلِئَك ــــه تعــــالى .)١())یةتفســــیر "أنّ "ف ــــد بینــــت اإلجمــــال فــــي قول فهــــي ق
وقیــل . )٢())العــرب تفعلــه للتعظــیمقیــل إنّ ((بــهاإلتیــانوعــن ســبب . "لكــم ربكــمفاســتجاب"

ـــــــة المنكـــــــر  ـــــــزل الســـــــامع منزل ـــــــر لمـــــــا ن ــــــــءجـــــــيللخب فهـــــــي تؤكـــــــد نصـــــــر اهللا .)٣()أنَّ (ب
فــي صــفوف وتقطــع الطریــق أمــام المنــافقین والمــرجفین لكــي ال یبثــوا الضــعف ،للمــؤمنین
.المسلمین

كأنَّ -
عملهـــا اإلعرابـــي فهـــي فضـــًال عـــن،تـــدخل علـــى جملـــة المبتـــدأ والخبـــر ) إنّ (مـــن أخـــوات 

ختلـــف النحــاة فیهــا مـــن حیــث اســتقاللیتها وتركیبهـــا فهنــاك مــن قـــال او . )٤(تقیــده بالتشــبیه
دو ا بكلمـة واحـدة جعلهـا تبـموصیرورته،وكاف التشبیه) إنّ (نوهي مركبة م. )٥(بتركیبها

دون مــنیــؤتى بــه)٧())إلنشــاء التشــبیه وهــي حــرف برأســه((قیــل هــي و،)٦(دو مســتقلةتبــ
مـــن عـــدل التشـــبیه فیهـــا أقیـــق((ولهـــذا ،حـــروف التشـــبیه عنـــدما یـــراد المبالغـــة فـــي التشـــبیه

فهــي الكــالم معهــا یبنــى مــن أولــه ) كــأنّ (لـــأصــالً بعضــهمدها عــالتــي ،)الكــاف(التشــبیه بـــ
فهـي . )٩(ائي معها یشك في أّن المشبه هو المشبه به أو غیـرهفیكاد الر )٨())على التشبیه

.٩/٢٧٥:التحریر والتنویر)١(
.٣/٢٦:في علوم القرانالبرهان )٢(
.٩/١٧٣:روح المعاني)٣(
:بحث/بین اإلطالق والتقییداالسمیةینظر الجملة و،٣٢٥:نيینظر اإلطالق والتقیید في النص القرآ)٤(

١٧٦.
.١/٣١٧:ینظر الخصائصو،٣/١٥١:ینظر الكتاب)٥(
و،٢٥٣/ ١:اللبیبمغنيینظرو،٥١٨:يلداناىینظر الجنو،١/٣٠٥:ینظر سر صناعة اإلعراب )٦(

.٢٠٩:ینظر رصف المباني
.٢٦٦:أسرار النحو)٧(
.٤٢٥:دالئل األعجازو ینظر،٤/٥٦٤:شرح المفصل)٨(
.٢/٢١٨:في علوم القرآناإلتقان)٩(
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)١())بتلبسه بالمشـبه بـهإلغاءتمتلك قوة التحویل والتداخل حتى تكاد تلغي المشبه ((فهي 

.)٢())یزید المعنى وضوحًا ویكسبه تأكیداً ((هابفالتشبیه )١())به
لصـفات أن یشترك كل من المشبه والمشبه به بعدد من الصفات أو أشـهر تلـك ا((ویجب

ــــى التشــــبیه المنعقــــد ،فــــال یجــــوز الشــــبه بالمتضــــادین مــــثًال  أو ممــــا ال تتحــــرك الــــنفس إل
.)٣())معه

ْكُنــونٌ : ((ومنــه قولــه تعــالى ــْیٌض مَّ ــَأنَُّهنَّ َب فشــبه اهللا ســبحانه وتعــالى النســاء . )٤())َك
ختلـف فـي المشـبه بـه هـو الغشـاء الرقیـق الـذي یقـع بعـد اوقـد ). البـیض(التي في الجنة بــ

وبهـذا "المكنـون"فالقشر معرض للمس أما هذا الغشاء یصدق علیه قوله تعـالى،القشور
.)٦())بیض النعام المحفوظ((وقیل شبه النساء بـ. )٥(قال الطبري

أراد بــذلك تناســب أجــزاء ،تشــبیه عــام جملــة المــرأة بجملــة البیضــة((وهنــاك مــن قــال هــو
نوعـــه نســـبة اآلخـــر مـــن أجزائهـــا إلـــى كـــل جـــزء منهـــا نســـبته فـــي الجـــودة إلـــىنّ إ و ،المــرأة
والبیضـة أشـد األشـیاء،إذ هما غایة في نوعهما،فنسبة شعرها إلى عینها مستویة،نوعه
.)٧())ألنها من حیث حسنها في النظر واحداألجزاء؛تناسبفي

مــع یــتالءموهــو ،جســومهن وطراوتهــا وتناســقهااســتواءفــي هــذا الشــبه دلیــل علــى ف
وصــــافاألفهــــذه .)٨())فرة وذلــــك اللــــون أحســــن ألــــوان النســــاءبیاضــــهن المشــــوب بصــــ((
فقد جمع اهللا سبحانه بهذا التشبیه بـین . )٩())تتضمن كنایة عن الرقة والترف واالهتمام((

، )الموصلجامعة/آدابكلیة(أطروحة،داللة األنماط التركیبیة لجملة األحرف الناسخة في القرآن)١(
.٢١٣ص:٢٠٠٣

.٢١٦:كتاب الصناعتین)٢(
.١١٣:منهاج البلغاء وسراج األدباء)٣(
.٤٩سورة الصافات، اآلیة)٤(
.٢٣/٦٢:البیانینظر جامع )٥(
.٤/٤٦:الكشاف)٦(
.٧/٤٧٩:البحر المحیط)٧(
.٢٣/١١٥:التحریر والتنویر)٨(
.١٤٩:ینظر من بالغة القرآنو،٤١:ودالالته أنماطهالتصویر المجازي )٩(
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وبـــین البیضـــة التـــي تبـــدو متناســـقة فـــي .بـــین الجمـــال الـــذي تتمتـــع بـــه النســـاء فـــي الجنـــة
.شكلها ورقتها

ْكُنـونٌ َوَیُطوُف َعَلْیهِ : ((ومنه قوله تعالى شـبه اهللا . )١())ْم ِغْلَماٌن لَُّهْم َكـَأنَُّهْم ُلْؤلُـٌؤ مَّ
یبقـــى فالـــذي یحفــظ ویصــان فــال تصــل إلیــه األیــدي )اللؤلــؤ(ســبحانه خــدم أهــل الجنــة بـــ

عــنهــو التعبیــر و ،وهــذا وجــه الشــبه بیــنهم وبــین اللؤلــؤ. )٢(محافظــًا علــى صــفائه وبیاضــه
فــإنّ ،خــدمتهمففضــًال عــن. الفــرح والســرورالــذي یجلــب ،حســن الصــورة وبهــاء المنظــر

عـن حـال أهـل بهذا أخبـار مـن اهللا سـبحانه وتعـالىو ،الخدم على الصورة التي قد عرفت
.)٣())بأنهم على نهایة النعیم((الجنة

مــع بیئــة اإلنســان ،الــنعمبــأنواعویتقلــب ،فــإذا قورنــت صــورة المــؤمن وهــو محــاط بالخــدم
ن أفإننــا نســتطیع ((ن ُیخــدمأد قــوت عیالــه فضــًال عــن الــذي قــد ال یجــ،المحــروم المعــذب

فـــیعكس ذلـــك )٤())هـــا اآلیـــات الكریمـــة فــي الـــذهنحینتصــور اإلیحـــاءات الجمیلـــة التــي تو 
.ن یحصل أو ُیشمل بهذه النعمة والرحمة اآللهیةأعلى سلوكیاته عسى 

.)٥())َكَأنَُّهنَّ اْلَیاُقوُت َواْلَمْرَجانُ : ((ومنه قوله تعالى
لیبــین جمــالهن وصــفاءهن به اهللا ســبحانه وتعــالى النســاء بالیــاقوت والمرجــانقیــل شــ

حیـث الشـفافیة وبیـاض البشـرة المشـرب بـالحمرة وهـو لـون كصفاء الیاقوت والمرجـان مـن
وخــدرهن بالیــاقوت ،اهللا ســبحانه أراد أّن یشــبه عفــة النســاءنّ أوالــذي یبــدو .)٦(المرجــان

فكــــذلك النســــاء وهــــذا المعنــــى یؤیــــده ،فــــظ وتصــــانفكمــــا هــــذه المجــــوهرات تح؛والمرجــــان
ــْبَلُهْم َوَال : ((الســیاق ألنــه قبلــه قولــه تعــالى ــٌس َق ــْثُهنَّ ِإن ــْم َیْطِم ــْرِف َل ــیِهنَّ َقاِصــَراُت الطَّ ِف

ه نـــفهـــن كالیـــاقوت الـــذي یكـــون فـــي معد((فهـــن لـــم یطلـــع علـــیهن أي مخلـــوق .)٧())َجـــانٌّ 

.٢٤سورة الطور، اآلیة )١(
.٢٧/٣٤:ینظر روح المعاني)٢(
.١٧/٦٩:الجامع ألحكام القرآن )٣(
.١٥٩:ینظر من وحي القرآنو،٢٨٥:التعابیر القرآنیة في مشاهد یوم القیامة)٤(
.٥٨سورة الرحمن، اآلیة )٥(
.٥/٣٥٥:نالجواهر الحساینظرو ،٨/٢٨١:البحر المحیط ینظرو ،٤/٤٩١:ینظر الكشاف)٦(
.٥٦سورة الرحمن، اآلیة )٧(
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وأختیــــر الیـــــاقوت . )١())یــــد المـــــسه ال یكــــون قـــــد مســــهفوالمرجــــان المصــــون فـــــي صــــد
.)٢())حمرة الوجنة والوجه أدبًا وحیاءً ((والمرجان للشبه لكي یبین

لعلَّ -
ما أ. )٣(النحو عددًا من اللغاتوقد أورد لها علماءُ لالبتداءمن الحروف الناسخة 

وهنــاك مــن وســع ،وهــو فــي المحبــوب.)٤()الترجـي(معناهـا األشــهر الــذي عرفــت بــه فهــو 
وقــــد ،)إشــــفاقاً (روه كــــمــــع المحبــــوب رجــــاًء ومــــع الموهــــي. )٥()للتوقــــع(اهــــا فجعلهــــا معن

لكـون هـذا الحـرف ورد خطابـًا ،اعترض على هذه المعاني التـي وردت فـي القـرآن الكـریم
إن الرجـــاء ((وقیـــل حـــًال لألشـــكال،العلیـــةفكیـــف یقـــع الرجـــاء مـــن الـــذات ،مـــن اهللا للبشـــر

.)٦())هللا أو رجاء منهموالتوقع هو للبشر الذین خاطبهم ا
وهو معنى ثابت لها وعلى هذا المعنى هنـاك مـن جعلهـا فـي جمیـع . )٧(وقیل إنها للتعلیل

ا أن تكـون فرعـًا علـى معنـى التوقـع إّمـ((معـاني لعـلّ نّ إوقیـل . )٨(جمیع القرآن إال ما ندر
ونســـــبة النحـــــاة ،تركیبیـــــًا مســـــتفادًا مـــــن غیرهـــــاىنـــــا أن تكـــــون معوٕاّمـــــ،إشـــــفاقارجـــــاًء أو 

معنــــى لعــــّل الــــواردة فــــي القــــرآن الكــــریم یتعلــــق ((وعلــــى هــــذا یمكــــن القــــول إن.)٩())إلیهــــا
َعَفْوَنـا ثُـمَّ : ((قولـه تعـالىمنـهوممـا ورد. )١٠())بالمخاطبین أو یحدده السیاق الواردة فیـه

.٢٩/١٣١:مفاتیح الغیب)١(
.١٥/٥٦٣١:لمحاسن التأوی)٢(
.٥٣٠:الدانيىینظر الجن)٣(
.٥٢٧:الدانيىالجنو،٤/٣٧٣:شرح الرضي على الكافیة)٤(
.٢/٢٣٢:اإلتقانو،١/٣٧٩:مغني اللبیب)٥(
.٥٢٨: الدانيىالجنینظر،٨٧:خطرات في اللغة القرآنیة)٦(
.١٨٨:ي القران الكریمفینظر أسلوب التعلیلو،٢/٤٤٥-١/١٣١:لالخفشینظر معاني القرآن )٧(
.٢/٢٣٣:في علوم القرآناإلتقانینظر )٨(
.٥٤:رسالة/جملة النسخ في السور القصار)٩(
.٣٢٣:)مستنصریه،تربیة(أطروحة/االشرفالدرس النحوي في الحوزة العلمیة في النجف )١٠(
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ن عبـدوا أإسـرائیل بعـد بنـيهذه اآلیة نزلت فـي .)١())َعنُكِم مِّن َبْعِد َذِلَك َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 
ـــه فـــي اآلیـــة التـــي قبلهـــا  ـــُتْم ...((عبـــدوا العجـــل لقول ـــِدِه َوَأن ـــن َبْع ـــَل ِم ـــْذُتُم اْلِعْج ـــمَّ اتََّخ ُث

لكـي تشــكروا ((أي)٣())بمعنـى التعلیـل) َلَعلَُّكـْم َتْشــُكُرونَ (..فجـاء بجملـة . (()٢())َظـاِلُمونَ 
یمكــن . )٤())تشــكروا مــا أنعــم اهللا بــه علــیكم مــن العفــو عــن ذنــبكم العظــیم الــذي وقعــتم فیــه

ناســب ترجــي الشــكر ((وقــد. ولكــن ترجــي العبــاد للشــكر،الترجــيأن تلمــح مــن هــذا داللــة
العجـل إلهـًا مـن تخـاذاألن العفو عن مثـل هـذه الزلـة العظیمـة التـي هـي ؛ثر ذكر العفوإ

.)٥())النعمإسداءو أعظم أأعظم 
ُكـْم َوَأْنَهـارًا َوُسـُبًال لََّعلَُّكـْم َوَأْلَقـى ِفـي اَألْرِض َرَواِسـَي َأن َتِمیـَد بِ : ((ومنه قوله تعالى

َوَجَعْلَنــا ِفــي اْألَْرِض َرَواِســَي َأن َتِمیــَد ِبِهــْم َوَجَعْلَنــا : ((ومثلمــا قولــه تعــالى. )٦())َتْهَتــُدونَ 
.)٧())ِفیَها ِفَجاجًا ُسُبًال َلَعلَُّهْم َیْهَتُدونَ 

وقیــل هــي جملــة . )٨())اهتــدائكملعلكــم تهتــدون هــي للرجــاء أي رجــاء ((قیــل جملــة 
ن یكــون أویجــوز ،كمــا هــو الظــاهر) وســبالً (فالتعلیــل بــالنظر إلــى قولــه تعــالى ((تعلیلیــة 

ألن تلـك اآلثـار العظـام تـدل علـى بطـالن التـرك وقیـل ؛تعلیًال بالنظر إلى جمیع مـا تقـدم 
تأكیـده سـبحانه للتعلیـل بعـد ((،كونهـا للتعلیـلحوقد رج. )٩())تدل على وجود فاعل حكیم

.)١٠())"أن تمید بهم"،"أن تمید بكم"ل في األرض بقوله عإللقاء والجبعد ا

.٥٢سورة البقرة، اآلیة )١(
.٥١سورة البقرة، اآلیة )٢(
.١/٣٧٠:البیانینظر جامع )٣(
.١/٨٤:فتح القدیر)٤(
ینظر خطرات و،١/١٧١:من الكشاف بهامش الكشافاالنتصافینظر و،١/٢٩٥:البحر المحیط)٥(

.٨٨:في اللغة القرآنیة
.١٥سورة النحل، اآلیة )٦(
.٣١سورة األنبیاء، اآلیة )٧(
.١٤/١٢٢:التحریر والتنویر)٨(
.١٤/١١٦:روح المعاني)٩(
.١٨٩:في القران الكریملیل وطرائقه عأسلوب الت)١٠(
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َواذُكــُروْا ِإْذ َجَعَلُكــْم ُخَلَفــاء ِمــن َبْعــِد َقــْوِم ُنــوٍح َوَزاَدُكــْم ِفــي ...: ((ومنــه قولــه تعــالى
هـي ســبب ) لعلكـم تفلحــون(جملــة . )١())اْلَخْلـِق َبْســَطًة َفــاْذُكُروْا آالء الّلــِه َلَعلَُّكـْم ُتْفِلُحــونَ 

زادت تلــك الــنعم وهــي الســبب أیضــا ،فكلمــا شــكر اإلنســان نعمــة ربــه علیــه،وعلــة الشــكر
أي -المحافظـــة علـــى أســـبابهاففـــي. )٢())م فـــي اآلخـــرةیإلدراك الخلـــود والبقـــاء فـــي النعـــ((

بـه تتجلـى ، فالشـكر صـفة رفیعـة فـي الـنفس.)٣())یكون الفالح في الدنیا واآلخـرة((-النعم
فالشــكر معیــار ســمو الــنفس ، قــدیرها لمــا یملــي علیهــا مــن لطــف ربــانيدرجــة صــفائها وت

وهــو انجــذاب مــن ناحیــة العبــد إلــى ســاحة المعبــود وبــه ینــال اإلنســان مزیــدًا مــن ،وعلوهــا 
ـْن َأیَّـاٍم ...: ((تعالىومنه ..    .اللطف اإللهي َوَمن َكاَن َمِریضًا َأْو َعَلى َسـَفٍر َفِعـدٌَّة مِّ
ُه ِبُكــُم اْلُیْسـَر َوَال ُیِریــُد ِبُكـُم اْلُعْســَر َوِلُتْكِملُـوْا اْلِعــدََّة َوِلُتَكبِّـُروْا الّلــَه َعَلـى َمــا ُأَخـَر ُیِریــُد الّلـ

وهــذه آیــة أخــرى تصــور نعمــة اهللا علــى عبــاده وهــي نعمــة .)٤())َهــَداُكْم َوَلَعلَُّكــْم َتْشــُكُرونَ 
أراد ((أي) اإلرادة(عـل بمعنـى جـاءت فیهـا ل،التیسیر والتخفیف عنهم في مزاولة عباداتهم

.تلك النعم التي خصكم بها)٥())اهللا أن تشكروا
لكنّ -

)٦()المعنــى الــذي عرفــت بــه(الجملــة وهــذا علــىاالســتدراكمــن الحــروف التــي تــدخل قیــد 

لرفــع مفهــوم لــهعوج((، ومــنهم وســع دائرتــه )٧(ســتدراك بعــد الجحــدالوقــد خصــه بعضــهم با
أو إثبــات مــا یتــوهم ،هم منــه ثبوتــهیتــو ي مــا بنفــقیــب الكــالم تع(أي . )٨())الكــالم الســابق

القـــول بــــ–یـــرى البحـــثمـــاعلـــى–فأصـــوب األقـــوال ،مـــا تركیبهـــا واســـتقاللهاأ. )٩()نفیـــه

.٦٩سورة األعراف، اآلیة )١(
.٨/٢٤٨:جامع البیان)٢(
.٣/١٣١١: في ظالل القرآنینظر و ،٨/٢٠٧ج:ینظر التحریر والتنویر، القسم الثاني)٣(
.١٨٥سورة البقرة، اآلیة )٤(
.٩٠:ینظر خطرات في اللغة القرآنیة و،١/٢٦٨:الكشاف)٥(
.٢/٦:ینظر شرح التسهیلو،٤/٢٣٧:في علوم القرانینظر البرهان )٦(
.٨٠:كشف المشكل في النحو)٧(
.٤/٣٣٢:ینظر شرح الرضي على الكافیةو،٤/٢٣٧:في علوم القرانالبرهان )٨(
.١/٤٠٢:حاشیة الصبان)٩(
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لالســــــتدراك((أمــــــا معانیهــــــا فهــــــي.)١())نهــــــا كتلــــــة لغویــــــة جــــــاءت فــــــي اللغــــــة هكــــــذاأ((
ــــــد ــــــى ((. )٢())والتوكی ــــــى بعــــــد تخفاالســــــتدراكومعن ــــــاٍق فیهــــــا حت یفهــــــا وكونهــــــا حــــــرف ب

َلِكــِن الَّــِذیَن اتََّقــْوْا َربَُّهــْم َلُهــْم َجنَّــاٌت َتْجــِري ِمــن َتْحِتَهــا : ((ومنــه قولــه تعــالى.)٣())عطــف
ــْن ِعنــِد الّلــِه َوَمــا ِعنــَد الّلــِه َخْیــٌر لَِّألْبــَرارِ  كمــا جــاءت . )٤())اَألْنَهــاُر َخاِلــِدیَن ِفیَهــا ُنــُزًال مِّ

وكســبهم ،تقلــب الــذین كفــروا فــي أرض اهللاتخبــر عــنة الكریمــة اآلیــة التــي قبــل هــذه اآلیــ
بحـــرف ابتـــدأتأتـــي بهـــذه الجملـــة التـــي ،ســـوف یحاســـبهم اهللا بكفـــرهمو هـــممـــن التجـــارة 

–دین وذلـك ان معنـى الجملتـین ضـوقع أحسن موقـع فإنهـا وقعـت بـین ((االستدراك الذي
ـــار أو –التـــي بعـــدها والتـــي قبلهـــا  م المـــؤمنین المتقـــین ووجـــه عـــیتنأیـــل إلـــى تعـــذیب الكف

ع تقلــبهم فــي التجـــارة أو تصــرفهم فــي الـــبالد نفـــأنــه لمــا وصـــف الكفــار بقلــة ،االســتدراك
–أّن المتقــین ســتدركافالتجــارة مــن حیــث هــي متصــفة بــذلك أنن یتــوهم أجــاز ،ألجلهــا

فهــــذه اآلیـــــة )٥())لهــــم مــــا وعــــدهم بــــهنّ إ و .ال یضــــرهم ذلــــك–وٕان أخــــذوا فــــي التجــــارة 
ا یتقلـب مـم اهللا به من الحب والكرامة وحسن المآب وهو خیر مهما خصلتبینتدركاست
والتكســب بهـا فهــو لــه منزلتــه عنــد المــؤمن حتــى مـع عملــه بالتجــارة أي إنّ .)٦(الكفــارفیـه

ــْم : ((ومنــه قولــه تعــالى.تــهتقــى اهللا فــي تجار اذا إاهللا والســیما  ــْوا َربَُّهــْم َلُه ــِن الَّــِذیَن اتََّق َلِك
ْبِنیَّــٌة َتْجــِري ِمــن َتْحِتَهــا اْألَْنَهــاُر َوْعــَد اللَّــِه َال ُیْخِلــُف اللَّــُه ُغــَرفٌ  ــن َفْوِقَهــا ُغــَرٌف مَّ مِّ

ألنــه فــي ؛ســتدراكاالوهــذا لــم یخرجــه مــن نطــاق . )٨(بالتشــدید) لكــنَّ (قــريء . )٧())اْلِمیَعــادَ 
ربهــم بحــرف قــوااتفتتــاح األخبــار عــن الــذین اأمــا الســر فــي . )٩(ســتدراكاالحــالتین حــرف 

.٢٣٦:و صفي تحلیليمنهجفي التحلیل اللغوي)١(
.١٤٨:معاني الحروف)٢(
.٢/٢٣٢:اإلتقانو،٤/٢٣٨:في علوم القرانالبرهان )٣(
.١٩٨سورة آل عمران، اآلیة )٤(
.١/٤٠٦:ینظر فتح القدیرو،٦/١٣٠:اللباب في علوم الكتاب)٥(
.٤/١٠٧٣:ینظر محاسن التأویلو،٣/٩٢:ینظر التبیان للطوسي)٦(
.٢٠سورة الزمر، اآلیة )٧(
.٧/١٧٢:زاد المسیرینظر)٨(
.١٤٨:معاني الحروف)٩(
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ادة بینهمــا، ضــلزیــادة تقریــر الفــارق بــین حــال المــؤمنین وحــال المشــركین والم((االســتدراك
نــه ســیتلقى حكمــًا أین لــیعلم الســامع لهنــا لمجــرد األشــعار بتضــاد الحــااالســتدراكفحــرف 

حــال المتقــین ((ســتدراك الــذي بــین فیــه رب العــالمیناالفمثــل هــذا . )١())مخالفــًا لمــا ســبق
التي من خاللها وبواسطتها یصل اإلنسـان إلـى النعـیم . )٢())التقوىىه حض علیكون فی

كمـــا تلمـــح منـــه زیـــادة الحســـرة مـــن المعانـــدین وزیـــادة .العـــزةالنعـــیم المقـــیم فـــي جـــوار ربّ 
فاســــتعمل حــــرف .مــــن عمــــل الخیــــر وتقــــوى اهللا ســــبحانهظهــــار نــــدمهم علــــى مــــا فــــاتهمإ

) أّمـا(ن آكأن یستعمل القـر ، أخربلغ من استعمال أي حرفأاالستدراك في هذا الوضع  
َلـــِكِن الرَُّســوُل َوالَّــِذیَن آَمُنــوْا َمَعــُه : ((ومنــه قولــه تعــالى. مــثًال فــي ســرد أحــوال المــؤمنین

لمـا أخبـر . )٣())َجاَهُدوْا ِبـَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسـِهْم َوُأْوَلــِئَك َلُهـُم اْلَخْیـَراُت َوُأْوَلــِئَك ُهـُم اْلُمْفِلُحـونَ 
ــَع اْلَخَواِلــِف َوُطِبــَع َعَلــى ((ســبحانه عــن حــال المنــافقین بقولــه اهللا  ــوْا ِبــَأن َیُكوُنــوْا َم َرُض

یـدل بهـا لكـي اسـتدراك؛بحـرف واسـتفتحهابهـذه اآلیـة أتـى.)٤())ُقُلوِبِهْم َفُهـْم َال َیْفَقُهـونَ 
)وآلــهصــلى اهللا علیــه (لیبــین بــه اهللا ســبحانه شــجاعة الرســول ،جملــة مــن األمــور منهــاعلــى

فقــد توجــه للحــرب مــن هــو خیــر ((فــإن جــبن المنــافقون،فــي القتــالواستبســالهموالمــؤمنین 
ســـتغناء عـــن نصـــرة المنـــافقین الیفیـــد ویـــدلل علـــى او .)٥())ااعتقـــادنیـــة ومـــنهم وأخلـــص 

انقیــادســتدراك الوقــد أوضــح حــرف ا)٦()صــلى اهللا علیــه وآلــه(بنصــره المــؤمنین للرســول 
الـذي ترتـب علـى أثـره الحصـول عـل النعـیم ) لى اهللا علیـه وآلـهصـ(المؤمنین هللا والرسـول 

فـي همقصـد یتـفهـو لـه ،سـتدراك آثـار كـل تلـك الـدالالتالفحـرف ا. )٧(في جنات الجزاء
بـل كـل حــرف فیـه فهـو بهـذا أعجــز ، وهـذا شــأن كـل كلمـة فـي القــران الكـریم.هـذه العبـارة

. البلغاء وحیرهم

.٢٣/٣٧٣:التحریر والتنویر)١(
.٧/٥٦١:البحر المحیط)٢(
.٨٨سورة التوبة، اآلیة )٣(
.٨٧سورة التوبة، اآلیة )٤(
.١/٩١٢:فتح القدیرو،١٦/١٦١:مفاتیح الغیب)٥(
.١٠/٢٩٠:التحریر والتنویر )٦(
.٥/٢٧٦:ینظر التبیان للطوسي)٧(



بالمكمالتلتقیید االمبحث الثاني
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النـوع األول ) مكمـالت النصـب(نوعان مّما أطلق علیه –المكمالت –ینظم تحت هذا االسم 
وقد عدوه أصًال في النصـب هـي المفعـوالت، أمـا الثـاني فعـدوه محمـوًال علـى النـوع األول وهـو 

وهـذا یشـعر بإمكانیـة . )٢(الفضـلةوقد أطلـق النحـاة علیهـا اسـم. )١()الحال والتمییز(ما عداه أي
ألن ((فإن بذكر متعلقات الفعـل تـزاد الفائـدة ،على أن الحال خالف ذلك. )٣(من الكالمحذفها 

، ولهــذا فــإن الجمــل التـــي )٤())رابــة وكلمــا زاد غرابـــة زاد إفــادةغالحكــم كلمــا زاد خصوصــًا زاد 
تفیــد ،تـأتي فـي بعــض األحیـان مشـتركة) المسـند والمسـند إلیــه(تتـألف مـن الـركنین األساســیین 

هـذه كلمـة وأطلقنـا القـول فهـم منـه ((قیـلفـإذا ،هذه المكمالتبلمعاني لذا تخصص عددًا من ا
اللفظة الواحدة، وٕاذا قیدنا اللفظ فقلنا وهذه كلمة شاعرة، فهم منه القصیدة المقصدة من الشعر 

ولـو لـم ،فعـرف المـراد والمقصـد مـن تقییـد وتخصـیص الجملـة،)٥())وهي مجموع كلمـات كثیـرة
الفعلـي فـي األفعـال المتعدیـة اإلسـنادإنَّ داللـة ((ولهذا قیل،مراد وعرف المقصدهم الفتقید لما 

وثالثة، عند ذلك واثنینترتبط بعدد المفاعیل فمن هذه األفعال ما یتعدى إلى مفعول به واحد 
ولهــذا . )٦())وتــأتي بعــده المفاعیــلاإلســنادن الفاعــل هــو الدعامــة الرئیســة فــي إیمكننــا القــول 

وأولوه عنایًة واهتمامًا فالدكتور مهدي المخزومي مـثًال یقتـرح ،ون هذا الموضوعالمحدثعرض
كمــا فعــل الــدكتور تمــام حســان حینمــا تكلــم عــن . )٧())متعلقــات الفعــل أو الــتكمالت((بتســمیتها

لعمـوم تمخصصـاوعدَّ المنصـوبات ،ن التخصیص یقید هذا العمومأو ،وعده عموماً اإلبهام
ــــة مــــن هــــذه المنصــــوبات وظیفــــة خاصــــة بــــه أو معنــــى تقییــــدي ولكــــل منصــــوبة،الدالل
.ومن هذه المكمالت.)٨(خاص

.١٥٤:الخالصة النحویةو،٢١:ینظر األسلوب والنحو)١(
.١/١٨٥:ینظر الخصائص)٢(
.٣/١١٦:ینظر المقتضب)٣(
ینظر التقید و،٧٨:ینظر التبیان في البیانو،٣٥٧:ینظر المطولو،٢/١٦٧:مختصر المعاني)٤(

.٤١:)المستنصریةالجامعة –آداب كلیة(أطروحةیمالكر بالمفعوالت في القرآن
.١/٥١:المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر)٥(
.٥١:الداللة النحویة في كتاب المقتضب)٦(
.١٠٢:في النحو العربي قواعد وتطبیقو،٩٩:ینظر في النحو العربي نقد وتوجیه)٧(
.٦١:نظر بناء الجملة العربیةی:١٩٩:ینظر اللغة العربیة معناها ومبناها)٨(
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:المفعول به
وربطوا . )٢(یقع علیه فعل الفاعلماهو، و )١(في الكالمةلقد ُعدَّ المفعول به فضل

إال أن هذا . )٣())مع الفعل المتعدي ولم یجعلوا له أهمیة فوق هذه التي ذكروها((ذكره 
، الذي )هـ٤٧٢ت(ر من أهل النظر والتحقیق، وفي مقدم هؤالء الجرجاني لم یرق للكثی

ستوحى هذا من نظریته التي عدت حیاة اعارض أن تكون هناك فضلة في الكالم، و 
قد أصلوا في ((فهو یقول،الكلمات بعضها بحوزة بعضأخذیب، و كالكلمة في التر 

ي الفائدة، وقد یتخیل إلى من أنه یكون زیادة ف،المفعول وكل مازاد على جزئي الجملة
ینظر إلى ظاهر هذا من كالمهم أنهم، أرادوا بذلك أنك َتضمُّ بما تزیده على جزئي 

ن یكون فائدًة، أالجملة فائدًة أخرى، ویبني علیه أن ینقطع عن الجملة حتى ُیتّصور 
ئًا أن یكون شی) ضربت زیداً (من قولك ) زید(إذ ال یتصور في ،على حده وهو ال ُیعقل

وٕاذا كان ذلك ،إلیه قد ضممت فائدة إلى أخرى) ضربتُ (برأسه، حتى تكون بتعدیتك 
ن الحقیقة في هذا أن الكالم یخرج بذكر المفعول إلى معنى غیر أن ُیْعلم أكذلك، وجب 

النظم، للتعبیر عن اقتضاهكل عنصر ((فالجرجاني قد نص على أن. )٤())الذي كان
نى الذي نحصل علیه بوجود عناصر التركیب جمیعًا هو الداللة المقصودة منه، فالمع

فمادام الكالم ال یتم، . )٥())غیر المعنى الذي نحصل علیه بغیاب أحد هذه العناصر
من اإلسنادوما یلحق ،اإلسنادوالمعنى ال یتضح في بعض الجمل إال بذكر أطراف 

اعل في أن الغرض الفعل مع المفعول كالفعل مع الف((حال نّ أیدل علىكلمات فهذا
فإذا لم یذكر معه فالغرض إن كان ،من ذكره معه إفادة تلبسه به، ال إفادة وقوعه مطلقاً 

فالمتكلم حینما یعدي الفعل . )٦())إثباته لفاعله، او نفیه عنه مطلقًا، نزل منزلة الالزم

.١/١٦٢:ینظر شرح جمل الزجاجي البن عصفور)١(
.٢٠٠:للفاكهيفي النحودودحینظر شرح كتاب الو،٤/٥٤:أمالي ابن الحاجب)٢(
.١٧:المفعول به وأحكامه)٣(
.٥٣٣:دالئل اإلعجاز)٤(
:د النحو العربي في ضوء نظریة النظمینظر قواعو،٢٠٩:الدرس الداللي عند عبد القاهر الجرجاني)٥(

١٨١.
.١١٤:ینظر التبیان في علم البیان المطلع على إعجاز القرآنو،١٢٦:تلخیص المفتاح)٦(
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اني الثب–الفاعل -ن یقید التباس الضرب الواقع من األول أإلى المفعول، كان غرضه 
كبیر في ((دور المفعول) ضرب زیٌد خالداً (القولفي ف. )١(ووقوعه علیه–المفعول –

لة عنها بالنظر ضتحدید الداللة وهو دور قد یبدو في أهمیة هذه متناقضًا مع اعتباره ف
.)٢())إلى التركیب فقط

أتى المفعول .)٣())َتْأِثیمٌ َیَتَناَزُعوَن ِفیَها َكْأسًا الَّ َلْغٌو ِفیَها َوَال : ((ومنه قوله تعالى
ولیبین به اهللا سبحانه وتعالى حالة النعیم الذي ،) یتنازعون(، لیخصص الفعل )كأساً (

یتجاذبون في الجنة هم وجلساؤهم تجاذب، مالعبة كما یفعل ذلك الندامى ((هم فیه، فهم
ة الخمر منحهم اهللا في اآلخرة لذة نشو ((فهم قد،)٤())بینهم في الدنیا لشدة سرورهم

، فالمفعول به هو الذي أوضح المقصد من فعل المنازعة.)٥())والمنادمة على شربها
و أكسب ،ورسم المشهد القرآني الذي كشف عن سرورهم وفرحهم ومنادمتهم لخالنهم

. النظم الشریف رونقا ورفعة
صصفقد خُ .)٦())...اماً َأنَّا َخَلْقَنا َلُهْم ِممَّا َعِمَلْت َأْیِدیَنا َأْنعَ ...: ((قال تعالىو

لیبین ما خصها به ،، وخصها بالذكر دون غیرها)المفعول أنعاماً (بـ) تعمل(وُقید الفعل 
به ألنها كانت جلَّ أموالهم و ((وقیل خصها بالذكر. )٧())من بدائع الفطرة وكثرة المنافع((
فالمفعول به هو الذي خصص وضیق . )٨())على ما یجعل لهم من منافعهابه نبهو 
هذه ةئرة شمول الفعل لكثیر من خلق اهللا سبحانه وتعالى، ونبه به على عجیب خلقدا

تفرد باإللوهیة مكذلك داللة دعوتهم إلى توحید الخالق لهذه النعم الویحمل.النعم
َقْوٌم َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا اْذُكُروْا ِنْعَمَت الّلِه َعَلْیُكْم ِإْذ َهمَّ : ((تعالىومنه قوله. سبحانه

.١/٢٢٧:نقدیةوینظر علم المعاني دراسة بالغیة)١(
.١٨٨:الوجوه والنظائر)٢(
.٢٣سورة الطور، اآلیة )٣(
.٤/٤٤٧: افینظر الكش، ٢٧/٣٤:روح المعاني)٤(
.٢٧/٥٢:التحریر والتنویر)٥(
.٧١سورة یس، اآلیة )٦(
.٢٣/٥٠:روح المعاني)٧(
.٧/٤٦٠:البحر المحیط)٨(
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قید كفه سبحانه ألیدي الكفار، .)١())...َأن َیْبُسُطوْا ِإَلْیُكْم َأْیِدَیُهْم َفَكفَّ َأْیِدَیُهْم َعنُكمْ 
ولكنه ،فهو صواب،)كفها عنكم(ولو قیل في غیر القرآن مثًال ،وأظهر لفظ األیدي

لیبین اهللا أنها أتت على األصل و. )٢())زیادة في التقریر((سبحانه أظهرها وذلك
وعصمكم منهم ولیس المراد ،تمد إلیكم عقب همهم بذلكأنأیدیهممنع ((سبحانه أنه

وفي ذلك ما ال یخفى من إكمال النعمة ،أنه سبحانه كفها عنكم بعد أن مدوها إلیكم
لیظهر به أهمیة هذه الجارحة في حیاة ) األیدي(ـفتخصیص الكف ب.)٣())ومزید اللطف

لما . )٤())َفَوَقاُهُم اللَُّه َشرَّ َذِلَك اْلَیْوِم َوَلقَّاُهْم َنْضَرًة َوُسُروراً ((:قال تعالى.اإلنسان
) وقى(فقید الفعل ،أخبر بحالهم،أخبر اهللا عنهم فعل الطاعات ابتغاء وجهه سبحانه

سمى ( (لیبین عظمته سبحانه فهو حافظهم من شدائده وقد، شّر ذلك الیومبالمفعول 
. )٦())كفاهم اهللا ومنع عنهم أهوال یوم القیامة وشدائده((فقد. )٥())عاً الشدائد شرًا توس

َفاِكِهیَن ِبَما آَتاُهْم َربُُّهْم َوَوَقاُهْم َربُُّهْم َعَذاَب : ((وفي سورة أخرى قال سبحانه
فهذه ،وهذا راجع إلى سیاق اآلیتین) عذاب الجحیم(بـ) وقى(د الفعل فقد قیّ . )٧())اْلَجِحیمِ 

وحال المكذبین زیادة في ،إظهار التباین بین حال المتقین((كرت لمجرد فهذه اآلیة ذ
فذكر . )٨())وقع في النفس عند مالحظة ضدهاحسنفإن النعمة تزداد،االمتنان

وقایتهم من عذاب الجحیم، أما أهوال القیامة وشدائده فمن المحتمل قد أصابتهم، وهذا 
.د الطرفینراجع إلى اختالف اإلیمان ورسوخ العقیدة عن

.١١سورة المائدة، اآلیة )١(
.٦/٨٤:روح المعاني)٢(
.المصدر نفسه)٣(
.١١سورة اإلنسان، اآلیة )٤(
.٣٠/٢٤٧:مفاتیح الغیب)٥(
.١٠/٢١٢:التبیان للطوسي)٦(
.١٨سورة الطور، اآلیة )٧(
.٢٧/٤٦:التحریر والتنویر)٨(
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َر َلُكم مَّا ِفي اْألَْرِض : ((قال تعالى أخبر اهللا سبحانه . )١())...َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه َسخَّ
الموصولة، لیفید بها داللة ) ما(فأوقع فعل التسخیر على ،وتعالى بنعمه على اإلنسان

تصرفون فیها األشیاء مذللة معدة لت((فـ. )٢())معد لمنفعة اإلنسان((الشمول فكل شيء 
وٕاذا كان اهللا سبحانه األشیاء على األرض، لكلفهذا المفعول شامل . )٣())كیف شئتم

غیر محتاج إلى ((ففي ذلك داللة على أنه، هو الخالق لكل هذه األشیاء لمنفعة اإلنسان
مِّن ُجُلوِد َوالّلُه َجَعَل َلُكم مِّن ُبُیوِتُكْم َسَكنًا َوَجَعَل َلُكم : ((قال تعالى.)٤())شيء منه

لیبین به عن ((مع الحالة العامة) سكناً (سبحانه المفعول استعمل.)٥())...اَألْنَعاِم ُبُیوتاً 
. )٧(أي أراد داللة السكنى واألطمئنان فیها. )٦())عن حالة االستقرار واإلقامة في البالد

متنان خاص بالبیوت ا((وهذا) البیت(أما في األسفار فقد خصها سبحانه بـ. )٧(فیها
أوًال ما غالب البیوت علیه من كونها ((فقد ذكر سبحانه )٨())واالرتحال، لالنتقالة القابل

من المتخذ من جلود به علیناكونها ال تنقل بل ینتقل الناس إلیها، ثم ذكر ثانیًا ما منّ 
.)٩())األنعام، وهو ما ینتقل من القباب والخیام والفساطیط التي من األدم

قید للجعل، ) لباسا(فـ.)١٠())...َعَل َلُكُم اللَّْیَل ِلَباسًا َوُهَو الَِّذي جَ : ((قال تعالى
ومخصص له لما بینهما من شدة مشابهة، فهذا یستر البدن، واللیل أیضًا یستر في 

ما فیه من بدائع آثار قدرته عز وجل وروائع أحكام رحمته ونعمته ((ظلمته، فضًال عن

.٦٥سورة الحج، اآلیة )١(
.١٢/٤٣٧٦:محاسن التأویل)٢(
.٤/٤١:إرشاد الفعل السلیم)٣(
.١٣/٨٤:نظم الدرر)٤(
.٨٠سورة النحل، اآلیة )٥(
.١٤/١٨٠:جامع البیان)٦(
.١٤/٢٠٣:ینظر روح المعاني)٧(
.١٤/٢٣٨:ر والتنویرالتحری)٨(
.٥/٦٦٥:البحر المحیط)٩(
.٤٧سورة الفرقان، اآلیة )١٠(
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كثیرة لقضاء الحوائج التي یجب نالستار من(ففي هذا . )١())الفائضة على الخلق
. فهذا القید دلیل على رحمة اهللا سبحانه باإلنسان وتتمة النعمة علیه.)٢()إخفاؤها

قید، وخصص ) الغرفة(فالمفعول به .)٣())...ُأْوَلِئَك ُیْجَزْوَن اْلُغْرَفَة : ((قال تعالى
رفیعة وهي الدرجة العالیة ال((للمؤمنین، والغرفةوخصص جزاء اهللا سبحانه وتعالى

. )٥())هي البیوت من الزبرج والدر والیاقوت((وقیل)٤())أعلى منازل الجنة وأفضلها
فذكر هذا القید في اآلیة یبین أكرام اهللا .م اهللا سبحانه وتعالى بهذا الجزاءهلذلك خص

قال . خصهم بهذا الجزاءكلذل، وشرفهمكما یدل على عظمة هؤالء ، لعباده دون سواهم
خص اهللا سبحانه وتعالى لقیاهم فقد.)٦())َوُیَلقَّْوَن ِفیَها َتِحیًَّة َوَسَالماً ...: ((تعالى

ن یدخلوا على أأنهم یسمعون ذلك في الجنة، من غیر ((لیدل على) التحیة والسالم(بـ
، مثل تحیات العظماء وثناءٍ رامٍ كإیةَ بأس، أو یدخل علیهم بأس، بل هم مصادفون تح

تحییهم المالئكة، ویدعون لهم بطول ((فهم)٧())الشعراء المنشدونوالملوك التي یرتلها 
راد من مبعضًا، ویدعو له بذلك والالحیاة، والسالمة، عن اآلفات، ویحیي بعضهم

طون التبقیة عوٕاال فهو متحقق لهم، وی،الدعاء به التكریم وٕالقاء السرور والمؤانسة 
باللفظ التحیة لتقیید اف.)٨())أصالً والتخلید مع السالمة من كل آفة فلیس هناك دعاء

.  دلیل على صفاء قلوبهم من الحقد و طیب نفوسهم وعظمتها، والسالم
َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اْذُكُروا ِنْعَمَة اللَِّه َعَلْیُكْم ِإْذ َجاءْتُكْم ُجُنوٌد : ((قال تعالىو 

قید نصرة اهللا ) جنوداً (و) ریحاً (المفعول .)٩())...َرْوَهاَفَأْرَسْلَنا َعَلْیِهْم ِریحًا َوُجُنودًا لَّْم تَ 

.١٩/٢٨:روح المعاني)١(
.١٩/٤٤:التحریر والتنویر)٢(
.٧٥سورة الفرقان، اآلیة )٣(
.٢/٣١٩:فتح القدیر)٤(
.١٩/٥٣:روح المعاني)٥(
.٧٥سورة الفرقان، اآلیة )٦(
.١٩/٨٤:التحریر والتنویر)٧(
.٣/٣٣٥: الكشافینظر ، ١٩/٥٤:روح المعاني)٨(
.٩سورة األحزاب، اآلیة )٩(
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صبا باردة في لیلة ((فجاء نصر اهللا بإرساله سبحانه،اهللا للمؤمنین في واقعة األحزاب
*الرعب في قلوبهم حتى كان البعض((أدخلت فهي فضًال عن هزیمتهم. )١())شاتیة

قید للمدداهللا سبحانهفإرسال.)٢())من خوف الخیل في جوف اللیل*یلتزق بالبعض
وحفاظا وذلك نصرة للدیناألعداء؛بالریح والمالئكة التي عملت على تدمیر معسكر 

. على أرواح المسلمین
َوَقاُلوا اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َأْذَهَب َعنَّا اْلَحَزَن ِإنَّ َربََّنا َلَغُفوٌر : ((قال تعالى

یة، بنعم اهللا على عباده سبحانه، وهذه اآلیة أتت أخبرت اآلیات قبل هذه اآل.)٣())َشُكورٌ 
ومخصص لفعل ،دیِّ قفالحزن م. علیهم، وهي إذهاب الحزنةأتت لتبین أهم نعم

شیئًا منه لو لم نّ إإذهاب الحزن بحصول كل ما ینبغي وبقائه دائمًا، ف((اإلذهاب و
بسبب یحصل لكان الحزن موجودًا بسببه، وٕان حصل ولم یدم لكان الحزن غیر ذاهب،

بإزالته بعد قمنه، فتصداإلنحاءمجاز في ((فإذهاب الحزن . )٤())زواله وخوف فواته
؛ وفي ذلك داللة على الراحة النفسیة التي یعیشونها. )٥())وبعدم حصوله،حصوله
..كل ما یطلبون أو ما یتمنونبحصول

َوَعلََّمَك َما َلْم َتُكْن َتْعَلُم َوَكاَن َوَأنَزَل الّلُه َعَلْیَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمةَ ...: ((قال تعالى
على ) اإلنزال(قید بهما سبحانه ) الكتاب والحكمة(فـ. )٦())َفْضُل الّلِه َعَلْیَك َعِظیماً 

أي من فضل اهللا على نبیه الكریم أن خصه بهذا الفضل، . )صلى اهللا علیه وآله(رسوله 
، )الحكمة(ن كل شيء وهدى وموعظة إنزال الكتاب وهو القرآن، والذي فیه بیا((وهو 

وقیل . )٧())یعني وأنزل علیك مع الكتاب الحكمة، وهي ما كان في الكتاب مجمًال ذكره

.٣/٥٩١:الكشاف)١(
كذا وردت واألصح كان بعضهم یلتزق ببعضٍ * 

.٢١/١٥٦:ینظر روح المعانيو،٢٥/١٩٩:مفاتیح الغیب)٢(
.٣٤سورة فاطر، اآلیة )٣(
.٢٦/٢٧:مفاتیح الغیب)٤(
.٢٢/٣١٦:التحریر والتنویر)٥(
.١١٣سورة النساء، اآلیة )٦(
.٣/٣٢٤:ینظر التبیان للطوسيو،٥/٣٣٩:جامع البیان)٧(
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إلى اهللا، فالكتاب هو ) النص القرآني(نسبة صحة الكتاب ((علىن في ذلك داللة إ
أن ش) صلى اهللا علیه وآله(معجزة السماء وخطاب الخالق إلى المخلوق، ولیس للرسول 

ففي القید داللة على أن الكتاب منزل منه سبحانه ال من الرسول . في ذلك اإلنزال البتة
فاإلنزال مسنود إلى اهللا تعالى صراحة، وقد تحدد ذلك اإلنزال ) صلى اهللا علیه وآله(

مما ) صلى اهللا علیه وآله(وبهذا داللة على تبرئة الرسول )١())"اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمةَ "بقوله 
من)صلى علیه واله(كل ما أتهم به ومن،من عند نفسههوختراع الكتاب و اتهم به من أ

َوَمن ُیْؤِمن ِباللَِّه َوَیْعَمْل َصاِلحًا ُیْدِخْلُه َجنَّاٍت ...: ((قال تعالى.أیضاً والكذب الجنون
قیَّد إحسان اهللا .)٢())للَُّه َلُه ِرْزقاً َتْجِري ِمن َتْحِتَها اْألَْنَهاُر َخاِلِدیَن ِفیَها َأَبدًا َقْد َأْحَسَن ا

أجزل لهم ما ینتفعون به وال یمنعون منه، ((ألنه سبحانه) رزقاً (سبحانه إلیهم بالمفعول 
،فلما كان النفع للمؤمنین في الجنة جاریًا في حكم اهللا،فالرزق النفع الجاري في الحكم

أي )٤())یزولاللتي ال ینقطع نعیمها و رزقهم اهللا الجنة ا((وقیل. )٣())كان رزقًا لهم منه
وهذا كله . )٥(اهللا سبحانه رزقهم في الجنة، وطیب لهم هذا الرزق ووسعه علیهمأي إنّ 

ال یخلو من التعجب والتعظیم لما رزق اهللا تعالى المؤمنین من الثواب، وٕاال لم یكن في 
.)٦(األخبار بما ذكر هنا كثیر فائدة

َتِبیـــَك َربُّـــَك َوُیَعلُِّمـــَك ِمـــن َتْأِویـــِل اَألَحاِدیـــِث َوُیـــِتمُّ ِنْعَمَتـــُه َوَكـــَذِلَك َیجْ : ((قـــال تعـــالى
، فحصـر وخصـص هـذا )یجتبـي(وقـع مفعـوًال للفعـل –الكـاف –الضمیر .)٧())...َعَلْیكَ 

ختـاره اهللا سـبحانه مـن بـین سـائر أخوتـه أو االـذي ((فهو )علیه السالم(الفعل بالنبي یوسف 
خصـه اهللا ســبحانه بفـیض إلهـي یتحصــل منـه أنــواع ((فقــد . )٨())همـن بـین كثیــر مـن خلقـ

.٢٤٦:في النص القرآنيو اإلطالقالتقیید)١(
.١١سورة الطالق، اآلیة )٢(
.١٠/٤١:التبیان للطوسي)٣(
.٣٠/٣٩:ینظر مفاتیح الغیبو،٥/١٨٨:معاني القرآن وٕاعرابه للزجاج)٤(
.١٨/١٧٤:ینظر الجامع ألحكام القرآنو،٢٨/١٧١:ینظر جامع البیان)٥(
.٢٨/١٤٢:روح المعانيو،٤/٦١١:الكشاف)٦(
.٦سورة یوسف، اآلیة )٧(
.١٢/٢١٥:التحریر والتنویر)٨(
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ومـن یقـاربهم، مـن )علیهم السـالم(بال سعي من العبد وذلك مختص باألنبیاء كرماتمن الم
علیــــه (ثنــــاء علــــى یوســــف ((ففــــي هــــذا اإلجتبــــاء . )١())صــــالحینالصــــدیقین والشــــهداء وال

ففي ذلـك داللـة ،هختار اهو الذي اجتباه و فاهللا سبحانه. )٢())وتعدید نعم اهللا علیه) السالم
.من قبل السماءاختیارفهو الذي كان موضع ،وتشریفه)علیه السالم(داللة على عظمته 

:المفعول المطلق
فإنــــه یخالفهــــا ،دیــــبصــــفة وســــمة التقیالمفاعیــــل األخــــرىالمفعــــول یشــــارك ذاإذا كــــان هــــ

ما لیس ((ما حده فقیل أ. )٣(بإطالقه وعدم تقیده بحرف جر كما هي باقي المفاعیل
وضـــع بإلغـــاءنفـــس الحـــدث معـــرى عـــن النســـبة ((، وقیـــل هـــو)٤())خبـــرًا مـــن مصـــدر مفیـــد

توكیــده ،مصــدر المفهــوم مــن الفعــل ال للفعــل الــذي قیــلال، ولهــذا قیــل بتوكیــده )٥())الهیئــة
وقـد قسـمه النحـاة علـى حسـب توكیـده لفعلـه، أو بیـان نوعـه . )٦(له یعد من أبواب التوسـع

أمـــا عـــن ســـبب التقییـــد بـــالمفعول المطلـــق فضـــًال عـــن التأكیـــد، فإنـــه یخـــرج . )٧(دهأو عـــد
.)٨())لرفع المجاز((الكالم من المجاز ویلحقه بالحقیقة، أي یؤتى به 

ــْذِلیالً : ((وممــا ورد منــه قولــه تعــالى ــْت ُقُطوُفَهــا َت ــْیِهْم ِظَالُلَهــا َوُذلَِّل ــًة َعَل . )٩())َوَداِنَی
فــاهللا ســبحانه قــد مــّن ،مطلــق ســبحانه أن یكــون ذلــك التــذلیل مجــازاً دفــع بهــذا المفعــول ال

.١٢/١٨٥:روح المعاني)١(
.١/١٠٥٦:فتح القدیر)٢(
.٢/١٦٩:ینظر شرح ابن عقیل)٣(
.١/٤٠١:االشمونيشرح )٤(
.٥٨:ینظر نتائج الفكر في النحوو،٣٧:اآلراء الراقیة الحدیثة)٥(
.١٠٥:ینظر في النحو العربي قواعد وتطبیقو،١/٢٩٨:ینظر شرح الرضي على الكافیة)٦(
.١/٢٩٤:شرح الكافیة الشافیةو،١/٤٦٥:ینظر المساعد على التسهیل)٧(
–آداب (التقیید بالمفعوالت في القرآن الكریم، أطروحة ینظر و،٢/٢٤٢:البرهان في علوم القرآن)٨(

.١١٤:)المستنصریة
.١٤اآلیة :سورة اإلنسان)٩(
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ذه، فهــ)١())وأدنــى لهــم ثمارهــا بحیــث ینالهــا القــائم والقاعــد والمضــطجع((علــى أهــل الجنــة
هـــا كیـــف شـــاؤا و یفاطال تمتنـــع علـــى ق((فثمـــار الجنـــة . )٢())تتـــدلى إلـــى األرض((الثمـــار

تلــك القطــوفل المطلــق علــى طواعیــة ، فــدل المفعــو )٣())تجعــل ذلیلــة متقاصــرة خاضــعة
فالتقییـــد بـــالمفعول .)٤(نونهـــا بأســـهل األوضـــاع فـــي التنـــاولتوالثمـــار ألهـــل الجنـــة، فهـــم یج

فضــًال عــن بثــه الــروح فــي هــذا المشــهد ،المطلــق أظهــر الرفاهیــة التــي یعیشــها أهــل الجنــة
.  لفاظهأالقرآني ودقة اختیاره 

ٍة َوَأْكَواٍب َكاَنْت َقَواِریَراَوُیَطاُف َعَلْیِهم ِبآنِ : ((قال تعالى َقَواِریَر ِمن * َیٍة مِّن ِفضَّ
ٍة َقدَُّروَها َتْقِدیراً  ،مؤكدًا فعله على وجه الحقیقة)تقدیراً (أتى المفعول المطلق .)٥())ِفضَّ

ن تكون أأنفسهمفحمل داللة اإلكرام ألهل الجنة والتعظیم لهم فـأهل الجنة قد تمنوا في 
، )٦(فأعطاهم اهللا ما أرادوا إكرامًا لهم،ل مخصوصة رغبة منهم في ذلكآنیتهم بأشكا

دون غیره من األشكال، منالمفعول المطلق الفعل بهذا التقدیر المخصوص عندهمقید 
فدل )٧(ن التقدیر كان للمشروب فال زیادة فیه وال نقصان وذلك ألذ للشاربإوقیل 

فهم ال یتمنون شیئًا إال وهو ، اهللا سبحانهالمفعول المطلق على كرامة أهل الجنة عند
..لهمحاصل

ُروَنَها َتْفِجیراً : ((قال تعالى وهذه كرامة أخرى . )٨())َعْینًا َیْشَرُب ِبَها ِعَباُد اللَِّه ُیَفجِّ
ویشققونها كما ((أخرى خص اهللا سبحانه بها األولیاء، فعباد اهللا تجري لهم عیون الماء 

ا هنا إلى حیث شاءوا، ویتبعهم حیث مالوا مالت یفجر الرجل النهر ها هنا وه

.٣/٤١٠:تفسیر الجاللین)١(
.٤/١٦٨:التسهیل لعلوم التنزیل)٢(
.١٤/٣٩٠:ینظر كنز الدقائق وبحر الغرائبو،٤/٧٣٢:الكشاف)٣(
.٢٩/٣٩٠:ینظر التحریر والتنویر)٤(
.١٦و١٥ورة اإلنسان، اآلیتان س)٥(
.٥/٢٧١:)البیضاوي(أنوار التنزیل ینظر)٦(
.٢٩/٣٩٤:ینظر التحریر والتنویر)٧(
.٦اإلنسان، اآلیة سورة )٨(
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د ، قیّ )تفجیرا(فالمفعول المطلق .)٢())من منازلهمشاءوایقودونها حیث ((فهم . )١())معهم
ارتها في روض الجنة إثارة ثوأاألنهارتفجیرار داللة سهولةثد الفعل وخصصه، فأقیّ 

المیاه المنبعثة من هذه غزارة علىهذا فضًال عن داللتها مبهجة، تفننًا في النعیم
.)٣(.العیون المنفجرة
ُألَكفِّــَرنَّ َعــْنُهْم َســیَِّئاِتِهْم َوُألْدِخَلــنَُّهْم َجنَّــاٍت َتْجــِري ِمــن َتْحِتَهــا ... : ((قــال تعــالى

أتـى ) ُألَكفِّـَرنَّ (لما قال تعـالى .)٤())اَألْنَهاُر َثَوابًا مِّن ِعنِد الّلِه َوالّلُه ِعنَدُه ُحْسُن الثََّوابِ 
مصـدر مـن معنـى ألكفـرن ((، تأكیدًا لمضمون الجملـة فهـو )َثَواباً (أتى بالمفعول المطلق 

فحمــل المفعــول المطلــق داللــة تفضــل اهللا بهــذا الثــواب، فــاهللا ســبحانه هــو . )٥())مؤكــد لــه
رأي ) ثوابـــاً (فـــي إعـــراب ) هــــ١٨٩ت(وللكســـائي. )٦(الـــذي یثیـــبهم مـــن عنـــده تفضـــًال منـــه

وقیــــل هــــو . )٨(أي الحــــال عنــــد البصــــریین. )٧(علــــى القطــــعآخــــر، فهــــو عنــــده منصــــوب
الثــواب هــو ((، ألن )١٠())الوجــوهأوجــهالوجــه األول ((إال أن . )٩(منصــوب علــى التمییــز

فوضـع ثوابـًا موضـع إثابـة أو موضـع تثویبـًا ... المثاب به كمـا كـان العطـاء هـو المعطـى
ن الجـــزاء للمـــؤمنین منـــه ی، أي أن الثـــواب هـــو عـــ)١١())ألن مـــا قبلـــه فـــي معنـــى ألثیبـــنهم

، نوقــد حمــل هــذا المفعــول المطلــق لداللــة الوعــد منــه ســبحانه للمــؤمنی،ســبحانه وتعــالى
.فضًالعن الرأفة بهم والرحمة إلیهم 

.٢٠/١٩:اللباب في علوم الكتاب)١(
.٣/٤٠٩:تفسیر الجاللین)٢(
.١٧/٦٠١١:محاسن التأویلو ،٤/٧٢٩:ینظر الكشاف)٣(
.١٩٥ن، اآلیة سورة آل عمرا)٤(
.١/١٧٢:تفسیر الجاللین)٥(
.١٠٠:)أطروحة(ینظر التقید بالمفعوالت في القرآن الكریم و،٢/٥٥:أنوار التنزیل البیضاوي)٦(
.١٠٩:القرآن للكسائيمعانيینظر)٧(
.١/٢١٦:القرآنغریب إعرابینظر البیان في )٨(
.١/٢٥١:ینظر معاني القرآن للفراء)٩(
.١/٢١٦:القرآنإعرابیان في غریبالب)١٠(
.١/٤١٧:دالنهر الما)١١(
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َلِكِن الَِّذیَن اتََّقْوْا َربَُّهْم َلُهْم َجنَّـاٌت َتْجـِري ِمـن َتْحِتَهـا اَألْنَهـاُر َخاِلـِدیَن : ((قال تعالى
. منصوب على المصدر المؤكـد لمـا قبلـه) ُنُزالً (فقوله تعالى .)١())ًال مِّْن ِعنِد الّلهِ ِفیَها ُنزُ 

مـن الضـیافة، النـزل مـا یعـد للنـازل ((و .)٣(أو هو مفعـول مطلـق لفعـل محـذوف)٢(. قبله
خلــودهم فیهــا ((أو ،)٥())رزقــًا وعطــاء مــن عنــد اهللا((أي إن هــذا )٤())الضــیافة، والقــرى

ن النـــازلین فیهـــا أإیمـــاء إلـــى ((ففـــي هـــذا التقییـــد)٦())هـــا نـــزالً نزلو : إنـــزالهم فیهـــا كأنـــه قـــال
ِإنَّ الَّــِذیَن : ((قــال تعــالى.)٧())ضــیوف عنــد ربهــم یحفهــم بلطفــه ویخصــهم بكرمــه وجــوده

اِلَحاِت َلُهْم َجنَّـاُت النَِّعـیمِ  َخاِلـِدیَن ِفیَهـا َوْعـَد اللَّـِه َحّقـًا َوُهـَو اْلَعِزیـزُ * آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
ـــ) حقـــاً (و) وعـــد اهللا(المصـــدران .)٨())اْلَحِكـــیمُ  والثـــاني مؤكـــد األول مؤكـــد لنفســـه. دانمؤكِّ

لهـــم جنـــات النعـــیم فـــي معنـــى وعـــدهم اهللا جنـــات النعـــیم، فأكـــد معنـــى ((لغیـــره، ألن قولـــه 
"وعـد اهللا"((ـفـ.)٩())فدال على معنى الثبات أكد بـه معنـى الوعـد) حقاً (وأما .الوعد بالوعد

"حقـاً "أمـا. "وعـدهم اهللا وعـداً "منصوب بفعل محـذوف تقـدیره-مصدر-لقمفعول مط"اهللا
هما دَ ومؤَكـ"وحقـه حقـاً "أكد به معنى الوعد تقدیره أیضالفعل محذوف فهو مفعول مطلق

ال ((فهذا وعد من اهللا سبحانه وتعـالى ،)١٠("))لهم جنات النعیم"جمیعًا واحد وهو قوله
، فـــدل بهـــذا المصـــدر علـــى )١٢())ائن ال محالـــةوهـــو كـــ((.)١١())لـــهفشـــك فیـــه وال خلـــ

.١٩٨سورة آل عمران، اآلیة )١(
.٣/٥٤٦:ینظر الدر المصونو،٢١٧-١/٢١٦:ینظر البیان في غریب إعراب القرآن)٢(
.١٤/٦٠٥مج:ینظر أعراب القران وبیانه )٦(
.٣/٢٠٧:البحر المحیط)٤(
.١/٦٣٤:إرشاد العقل السلیم)٥(
.٣/٩٢التبیان للطوسي، )٦(
.٤/١٧٠تفسیر المراغي، )٧(
.٩-٨سورة لقمان، اآلیتان )٨(
.٣/٥٥٢الكشاف، )٩(
.٨١- ٦٢١/٨٠مج:إعراب القرآن وبیانه)١٠(
.٢١/٧٠:جامع البیان)١١(
.٢/٤٦١:فتح القدیر)١٢(
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ــــــذي أدخــــــره اهللا للمــــــؤمنین ــــــال تعــــــالى.عظمــــــة الجــــــزاء ال ــــــن رَّبٍّ : ((ق ــــــْوًال ِم ــــــَالٌم َق َس
منــه ســبحانه بــال واســطة فلــو الســالملیؤكــد بــه أن هــذا) قــوالً (عبــر بالمصــدر .)١())رَِّحــیمٍ 

، أمــا هـي التــي توصـل السـالمالمالئكـة لقیــل إن) قولـه اهللا لهـمیســالم (عبـر بالفعـل مـثًال 
وقـوًال منصـوب علـى ((قـال الزجـاج . )٢())ن هذا قـول اهللاأعلى ((التعبیر بالمصدر فیدل 

وفــي هــذه اآلیــة داللــة علــى الهــدوء .)٣())قــوالً –عــز وجــل –قولــه اهللا یمعنــى لهــم ســالٌم 
ـــة ئلـــه فالســـالم قا،والســـكینة فضـــًال عـــن الكرامـــة والتعظـــیم الـــذي یلقـــاه المـــؤمن فـــي الجن

فلقـد ،ولتؤنس المؤمنین،أي المتولي أمورهم وراعیهم الذي وصف بالرحیم لتعظیمه ،ربهم
جمـــع اهللا فـــي هـــذه اآلیـــة كـــل أســـباب الســـعادة والنعـــیم وأبعـــد عـــنهم كـــل دواعـــي الضـــیق 

)٤(.المللو 

لَّـُه َسـیَِّئاِتِهْم ِإالَّ َمـن تَـاَب َوآَمـَن َوَعِمـَل َعَمـًال َصـاِلحًا َفُأْوَلِئـَك ُیَبـدُِّل ال: ((قال تعالى
ِإالَّ َمـن تَـاَب َوآَمـَن ((وقـال سـبحانه فـي سـورة مـریم .)٥())َحَسَناٍت َوَكاَن اللَُّه َغُفورًا رَِّحیماً 

ـــَة َوَال ُیْظَلُمـــوَن َشـــْیئاً  ـــْدُخُلوَن اْلَجنَّ ـــَك َی فأكـــد ســـبحانه العمـــل .)٦())َوَعِمـــَل َصـــاِلحًا َفُأْوَلِئ
ألنـه . )٧())نه أطـال فـي ذكـر المعاصـي فـي هـذه السـورةأل((في سورة الفرقان) المصدر(بـ

َوالَّـِذیَن َال َیـْدُعوَن َمـَع اللَّـِه ِإَلهـًا آَخـَر َوَال َیْقُتلُـوَن الـنَّْفَس ((قال سبحانه في هذه السورة 
َضـاَعْف َلـُه اْلَعـَذاُب یُ * الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإالَّ ِباْلَحقِّ َوَال َیْزُنـوَن َوَمـن َیْفَعـْل َذِلـَك َیْلـَق َأثَامـاً 

َفَخَلَف ِمـن َبْعـِدِهْم : ((أما في سورة مریم قال تعالى.)٨())◌ً َیْوَم اْلِقَیاَمِة َوَیْخُلْد ِفیِه ُمَهانا

.٥٨:سورة یس االیة)(١
.٧٢٢:آن للنحاسعراب القر )٢(
.٤/٢٩٢:قرآن وٕاعرابهمعاني ال)٣(
.٢/٢٠٨:على طریق التفسیر البیاني)٤(
.٧٠:سورة الفرقان االیة)٥(
.٦٠:سورة مریم االیة)٦(
.١٧٣:أسرار التكرار)٧(
.٦٩-٦٨سورة الفرقان االیة)٨(
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ــاً  ــْوَن َغّی ــَهَواِت َفَســْوَف َیْلَق ــوا الشَّ ــَالَة َواتََّبُع ــٌف َأَضــاُعوا الصَّ ــِدِهْم َخْل فلمــا، ذكــر .)١())َبْع
أن یتـوب ویعمـل إلـى،أتاها ضوعف له العـذابو من،بونهاالكبائر وأن أولیاء اهللا یجتن

ألنـه لمـن یعمـل العمـل الصـالح بعـد إرتكـاب ؛كان الموضـع موضـع تأكیـد،عمًال صالحاً 
عنـد أي،في هذه اآلیة بالمصـدرالكبائر التي عددها فلما أكَّد الكالم هناك وجب تأكیده 

التوكیــد وهــذا األطنــاب باآلیتــین ففــاختال،محــو الســیئات المتقدمــة بالحســنات المســتأنفة
.)٢(في ذكر التوبة ناسبة األطناب في ذكر المعاصي

المفعول معه-
هذا باب ما یظهر فیه الفعـل وینتصـب فیـه االسـم ألنـه مفعـول ((أشار إلیه سیبویه بقوله 
عتَ نَ مـــا َصـــ: ونفســـه وذلـــك قولـــكامـــرأه فـــي قولـــك فَســـنتصـــب نَ امعـــه ومفعـــول بـــه، كمـــا 

ركــت مـع أبیـك ولـو تُ مـا صـنعتَ إنمـا أردتَ ،هاضـعَ وفصـیلها لرَ ركـت الناقـةُ تُ ولـو ،وأبـاك
شـترط فـي او . )٤()مع(أي هو المنصوب بعد الواو الكائنة بمعنى. )٣())مع فصیلهاالناقةُ 

وب شـمشـوبة بمعنـى بـاء المفعـول بـه وٕاذا لـم یكـن فیهـا هـذا ال((أن تكـون) الـواو(في هـذه 
وقـع منهمـا مـن غیـر القیـامأنّ بمعنـى) قـام زیـٌد وعمـروٌ (قلـتفإذا ((.)٥())كانت العاطفة

علـى أن الثـاني فعـل بـه األول ،أنـه وقـع منهمـاوٕاذا أردتَ ،فـذلك هـو العطـفمعنى زائـدٍ 
ویــؤتى . )٦())قــام زیــد بعمــرو معــهفــذلك المفعــول معــه فیكــون منصــوبًا فكأنــك قلــت،فعــًال 

وهنــاك . )٧())للفعــل فـي وقــت واحـدكونــه مشـاركًا ((بـالمفعول معــه لیبـین معنــى المصـاحبة
فالمصـــاحبة ((وعلـــى هـــذا . )٨())، بالزمـــان فقـــطاالقتـــرانالمصـــاحبة أوســـع مـــن ((مـــن عـــدَّ 

.٥٩:سورة مریم االیة)١(
بالمفعوالت في القرآن الكریم ییدقینظر التو،٢/٨٠٣:ینظر مالك التأویلو،٢/٨٨٨:ینظر درة التنزیل)٢(
.١١٨:)أطروحة(
.١/٢٩٧:الكتاب)٣(
.٢/١٥٤:ینظر شرح اللمحة البدریةو،٨٩:المفصل في صنعة اإلعراب)٤(
.٤٢٠:صف المبانير )٥(
.١١٨:المشكل في النحوكشفینظرو،٤٢١:رصف المباني)٦(
.٢/٢٠٨:بانینظر حاشیة الصو،١/٥١٥:شرح الرضي على الكافیة)٧(
.٢/٢٠٦:معاني النحو)٨(
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تمثــل زیــادة فــي المعنــى، وخصوصــیة مضــافة إلــى ذهــن المتلقــي فــي تصــوره للخطــاب، 
. )١())مــا كانــت لتكــون لــوال وجــود هــذا النــوع مــن المفاعیــل،وهــذه الزیــادة فــي المضــمون

.)٢())لم یأِت في التنزیل بیقین((عول معه الوحید من المفاعیل الذيوالمف
ِبــي َمَعــُه : ((وممــا ورد منــه قولــه تعــالى ــا ِجَبــاُل َأوِّ ــا َداُووَد ِمنَّــا َفْضــًال َی َوَلَقــْد آَتْیَن

بفعــل ((منصــوب لوجــوه فقیــل إنهــا نصــبت ) والطیــرَ (قولــه . )٣())َوالطَّْیــَر َوَأَلنَّــا َلــُه اْلَحِدیــدَ 
.)٥(الطیــرَ أتینــاهأي ) فضــالً (وقیــل هــو معطــوف علــى . )٤())الطیــرَ لــهقــدر أي ســخرنام

ـــــــى الموضـــــــع أي. وهـــــــذا رأي الكســـــــائي ـــــــالَ ((وعنـــــــد ســـــــیبویه معطـــــــوف عل نادینـــــــا الجب
علـى هـذا أبـو حیـانوأشـكل . )٧(وجاز كـذلك إعرابهـا علـى أنهـا مفعـول معـه. )٦())والطیرَ 

وال یقتضــي الفعــل أثنــین مــن المفعــول "معــه"هــذا ال یجــوز ألن قبلــه ((هــذا الوجــه بقولــه 
عمــــرو مــــع زینــــب إال مــــع فكمــــا ال یجــــوز جــــاء زیــــد ،معــــه إال علــــى البــــدل أو العطــــف

أو ،بي، علـى أنـه ظـرف لغـوو سواء تعلق بأ"معه"ال یأباه ((هذا بأنه وردَّ . )٨())فعطبال
وكـــل ،مـــوالن متغیـــران، أو الظـــرف والحـــال غیـــر المفعـــول معـــهعأو جعـــل حـــاًال ألنهمـــا م

عتــرض بـه أبــو حیــان غیــر افمــا"المعیــة"منهمـا بــاب علــى حـده، وٕانمــا المــوهم لــذلك لفـظ 
علیـــــه (مـــــن الـــــنعم التـــــي خـــــص اهللا بهـــــا نبیـــــه داود ((فهـــــذا . )٩())وٕان ظـــــن كـــــذلكهمتوجــــ

ـــة فكأنـــه قـــد جعـــل اهللا فیهـــا القـــدرة وقـــد ألمـــح الزمخشـــري إلـــى داللـــة ال. )١٠()))الســـالم معی

)   :أطروحة(الكریمینظر التقید بالمفعوالت في القرآنو،٢٥٣:األطالق والتقیید في النص القرآني)١(
٢٠٨.

.١/٤٧١:مغني اللبیب)٢(
.١٠سورة سبأ، اآلیة )٣(
.٦٨٧:إعراب القرآن للنحاس)٤(
.٦٨٧:القرآن للنحاسإعرابو،٢١٥:ینظر معاني القرآن للكسائي)٥(
.٦٨٧:إعراب القرآن للنحاسو،٢/١٨٦:الكتاب)٦(
.٢/٦٠٠:البیان في غریب إعراب القرآنو،٤/٢٤٣:معاني القرآن وٕاعرابه)٧(
.٧/٣٥١:البحر المحیط)٨(
.٩/١٥٩: الدر المصونینظر، ٢٢/١١٤:روح المعاني)٩(
.٢٢/١٩٤:مفاتیح الغیب)١٠(
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ومعنــــى تســــبیح الجبــــال أن اهللا ســــبحانه ... لمــــا رجــــع فیــــهترجیــــع التســــبیح معــــه ك((علــــى
وتعالى یخلق فیها تسبیحًا كما خلق الكالم في الشجر فیسمع منها ما یسمع مـن المسـبح 

أي أن اهللا ،)٢(أي سـیري معـه) أو بـي معـه(وقیـل معنـى . )١())معجزة لداود علیه السـالم
إلـى تـدعوةیـة عظیمـآذلك فيو معلیه السالر الجبال والطیر مع نبیه داود اهللا سبحانه سیَّ 

. )٣(فهو قد سخرها معه، وفي ذلك داللة على قدرتـه سـبحانه،تعظیم اهللا سبحانه وتنزیهه
وقوتــه، فــاهللا )علیــه الســالم(لنبــي داود لعظمــة الكمــا یمكــن أن یلمــح منــه داللــة . )٣(ســبحانه
تحــت أمرتــه ومنقــادة لــه بــل هــي أحــد نعــم علــى نبیــه بــأن جعــل الطیــر والجبــالأســبحانه 

َواْذُكـــْر َعْبـــَدَنا َداُووَد َذا اْألَْیـــِد ِإنَّـــُه ...((، لـــذلك قـــال اهللا عنـــه )الســـالمعلیـــه(ســـباب قوتـــه أ
.)٥())وأیاد كل شيء ما یتقوى به.. األید القوة((فـ.)٤())َأوَّابٌ 
:المفعول له-

لـه ، وقد ذكر النحـاة)٦())كل اسم ذكر علة للفعل وعذرًا للفاعل((أو المفعول ألجله وهو 
هـــذا بـــاب مــــا ینتصـــب مــــن ((قــــالإذفـــي حـــده لـــه عـــددًا مــــن الشـــروط، فســـیبویه ذكرهــــا

وألنـــه تفســـیر لمـــا قبلـــه ِلـــَم ، ألنـــه موقـــوع لـــهفانتصـــبالمصـــادر ألنـــه عـــذٌر لوقـــوع األمـــر 
.)٧())كان؟

، ومـن )ألنه عذر(و) من المصادر(، بقوله لى كونه علة إ مصدریته و فأشار إلى وجوب 
لــل علة المفضــوهــو المصــدر ال((بقولــه ) هـــ٧٦١ت(ابــن هشــامهالشــروط األخــرى مــا ذكــر 

عتـــرض علـــى هـــذین اوهنـــاك مـــن النحـــاة مـــن . )٨())لحـــدث شـــاركه فـــي الزمـــان والفاعـــل

.٣/٦٤١:الكشاف)١(
.٣٥٣:تیبةینظر تفسیر غریب القرآن البن ق)٢(
.٤/٤٠٧:المحرر الوجیزو،٨/٣٧٩:ینظر التبیان للطوسي)٣(
.١٧سورة ص، اآلیة )٤(
.٧/٣٩٦:تاج العروسو،٢٣/٢٧:ینظر التحریر والتنویرو،٤/٨٢:الكشاف)٥(
.١١٥:كشف المشكل في النحو)٦(
.١/٣٦٧:الكتاب)٧(
.٢٥٣:شرح شذور الذهب)٨(
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ـــم یقبلهمـــا ـــه فقـــد أوضـــحها . )١(الشـــرطین األخیـــرین ول أمـــا عـــن ســـبب التقییـــد بـــالمفعول ل
فـة المفعـول لـه بیـان وظی((نّ إأي . )٢())وهـو علـة األقـدام علـى الفعـل((الزمخشري بقوله 

لة على القیام بالفعل، وبیـان غـرض الفاعـل فـي فعلـه، فهـو بمثابـة إجابـة عـن مالعلة الحا
.)٣())ستفهام عن وقوع ذلك الفعل مبینًا سبب وقوعها

.)٤())ُأْوَلِئَك َأْصَحاُب اْلَجنَّـِة َخاِلـِدیَن ِفیَهـا َجـَزاء ِبَمـا َكـاُنوا َیْعَملُـونَ : ((ومنه قوله تعالى
د أو أن وهـو مصـدر مؤكِّــ"جـزاءً اجـوزو "لـوجهین إمـا مصـدر وتقـدیره ((نتصـب ا) جـزاء(فــ

تصریحًا بمـا أسـتفید مـن ((وعلى هذا الوجه یكون. )٥())یكون منصوبًا على أنه مفعول له
اســم اإلشــارة جــدارتهم بمــا بعــده ومــا أفــادهاقتضــاءر، ومــن بــلة فــي الخصــمــن تعلیــل ال

فكأنــه . )٦())وهــذا مــن تمــام العنایــة بالتنویــه بهــم،أصــحاب ومــا أفادتــه اإلضــافةوصــف
ثوابًا منا لهـم أتینـاهم ذلـك علـى أعمـالهم الصـالحة التـي كـانوا فـي ((سبحانه یقول إن ذلك

.وذلك كله یحمل داللة جدارتهم واستحقاقهم لهذا الثواب.)٧())الدنیا یعملونها
له أي مفعول("متاعاً ".)٨())َوِألَْنَعاِمُكمْ َمَتاعًا لَُّكمْ * َواْلِجَباَل َأْرَساَها: ((قال تعالى

أي 
إلیهم ةألن فائدة ما ذكره سبحانه وأصل،ًا لكم وألنعامكمیعتمت((أو،)٩())فعل ذلك متعة
وذلك في ،خلق الجبال واألرض((فالمفعول له یحمل داللة على، )١())وٕالى أنعامهم

:الضربارتشافینظر و،٣/١٣٢:عالهوا مهمعینظرو،١/٥١١:ینظر شرح الرضي على الكافیة)١(
.٢/٢٧٥، ١ینظر بدائع الفوائد مو،٣/١٣٨٣
.٩٣:المفصل)٢(
.١٢ص):الموصلجامعة/آدابكلیة(ماجستیردراسة نحویة داللیة، رسالةالكریمالمفعول له في القرآن)٣(

.١٤، اآلیة فسورة األحقا)٤(
.٢/٦٧٤:البیان في غریب إعراب القرآن)٥(
.٢٦/٢٨:التحریر والتنویر)٦(
.٢٦/١٨:جامع البیان)٧(
.٣٣و٣٢سورة النازعات، اآلیتان )٨(
١٠٦١:ینظر إعراب القرآن للنحاس، ٣/٤٢٩:تفسیر الجاللین)٩(



قیود الجملة ومخصصاتها ........................................ الفصل الثاني

131

یها مراعي أنعامهم، تكون األرض ظاهر وأما الجبال فألنها معتصمهم من عدوهم، وف
إلثارةاالستدالل؛في االمتنان، وهذا إدماج ...في الجبال مأمونة من الغارة علیها

–فهو .)٢())شكرهم حق النعمة بأن یعبدوا المنعم، وحده وال یشركوا بعبادته غیره
وكذلك امتنانه على خلقه ، یحمل ویثیر داللة أثبات العظمة هللا سبحانه-المفعول له

.عاند منهم والمؤمن على السواءالم
َن الّلِه َوَكاَن الّلُه ...: ((قال تعالى َفَمن لَّْم َیِجْد َفِصَیاُم َشْهَرْیِن ُمَتَتاِبَعْیِن َتْوَبًة مِّ

بین اهللا سبحانه وتعالى بهذه اآلیة الشریفة حكم من یقتل مؤمنًا عن .)٣())َعِلیمًا َحِكیماً 
فخفف اهللا . میثاقول من قوم بینهم وبین المسلمینالمقتقد یكونأو . طریق الخطأ

أما منصوب على ((وهو"توبة"قال عن ذلك بأنه ،سبحانه الحكم إلى صیام شهرین
قال ابن عاشور . )٥())فعل ذلك توبة من اهللا((أي )٤())ول لهفعالمصدریة أو هو م

توبة هنا مصدر تاب وال،شرع اهللا الصیام توبة منههتوبة من اهللا مفعول ألجله تقدیر ((
؛ ألن تاب یطلق على معنى ندم وعلى معنى )من(بمعنى قبل التوبة بقرینة تعدیته بـ

. )٧())التوبة هنا بمعنى التخفیف أي شرع لكم هذا تخفیفًا علیكم((، وقیل)٦())ل منهبق
و كذلك هو بشرى لهم بقبول، ید بین رحمة اهللا بعبادهفهذا المقّ .)٨())قبوًال لتوبتكم((و

.توبتهم
المصدر .)٩())...َوَأْلَقى ِفي اَألْرِض َرَواِسَي َأن َتِمیَد ِبُكمْ : ((ومنه قوله تعالى

التقدیر عند البصریین ((و. )١())في محل نصب مفعول له((ن والفعلأالمؤول من 

.١٧/٦٠٥٣:ینظر محاسن التأویلو،٥/٤٧٢:السلیمعقلأرشاد ال)١(
.٣٠/٨٨:التحریر والتنویر)٢(
.٩٢سورة النساء، اآلیة )٣(
.١/٢٤٠:البیان في إعراب غریب القرآن)٤(
.٢/٩١:معاني القرآن وٕاعرابه)٥(
.٥/١٦٢:التحریر والتنویر)٦(
.٥/١١٥:روح المعاني)٧(
.١/٤٩٠:فتح القدیر)٨(
.١٥سورة النحل، اآلیة )٩(



قیود الجملة ومخصصاتها ........................................ الفصل الثاني

132

فعلى المذهب البصري حذف . )٢())"لئال تمید بكم"وعند الكوفیین "ن تمید بكمأكراهة "
أما الكوفیون فعندهم المفعول له . ه أي المضاف وأقام المصدر المؤول مقامهالمفعول ل

فهو یؤدي إلى اختالف ؛ذلك ال یجوزنّ إ، وقیل )أن(ل بق) الالم(حاصل بتقدیر
من اكثیر هناك نّ أ، هذا فضًال عن )٣(ن عند إظهار حرف التعلیل وٕاسقاطهیالمعنی
حذف المفعول ((ن إ، ولهذا یمكن القول )٤(فیها) أن(ال یصح أن تقدر الالم مع اآلیات

الكریم من األسالیب التي له وٕاقامة المصدر المؤمل مقامه أصبح لكثرته في القرآن
اهللا تفضلالتي ةالنعموقد بین المفعول له في هذه اآلیة. )٥())تفردت به العبارة القرآنیة

. )٦(دة قبل أن ترسى بهاسبحانه بها على خلقه فقد أرسى األرض بالجبال وقد كانت مائ
، الذي كان تعلیًال بالسبب، فمید األرض سبب في نفسهربالمصدفالتعلیل حصل 

.إرسائها
َیاَح ُبْشرًا َبْیَن َیَدْي َرْحَمِتِه َحتَّى ِإَذا َأَقلَّْت َسَحابًا : ((قال تعـالى َوُهَو الَِّذي ُیْرِسُل الرِّ

فـي ) الـالم(.)٧())...نَزْلَنا ِبِه اْلَماء َفَأْخَرْجَنا ِبِه ِمن ُكـلِّ الثََّمـَراتِ ِثَقاًال ُسْقَناُه ِلَبَلٍد مَّیٍِّت َفأَ 
ــدٍ (قولــه  ، )٩())لبعثــهأوألحیائــه أومنفعتــه ((أو لـــ)٨())ألجــل بلــد میــت((الم العلــة أي) ِلَبَل

تـــدل علـــى ((كمـــا . )١٠(ففـــي ذلـــك داللـــة علـــى العنایـــة بالبلـــد المیـــت الـــذي أجـــدبت أرضـــه
عظیم 

.٣/١٩٣:همعاني القرآن وٕاعراب)١(
.١/١٢٠١:ینظر فتح القدیرو،٤٧٧:إعراب القرآن للنحاس)٢(
دراسة داللیة نحویة رسالة ینظر المفعول له في القرآن الكریم و،٢/١٩٩:ینظر معاني النحو)٣(

.٦٠:ماجستیر
.٢٤٠:لیل وطرائقه في القرآن الكریمعینظر أسلوب الت)٤(
.٤٤:نحو القرآن)٥(
.١٤/١٠٩:جامع البیان)٦(
.٥٧سورة األعراف، اآلیة )٧(
.١/٧٤٠:فتح القدیر)٨(
.٢/٣٥١:إرشاد العقل السلیم)٩(
.٨/١٨٣، ٢قسم:ینظر التحریر والتنویر)١٠(
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)٢())الم التبلیــــــغ((، وقیــــــل أن هــــــذه الــــــالم هــــــي)١())تعــــــالى علینــــــا بــــــالمطرنعمتــــــه

حیث جعلت میتة البلـد ومـن ثـم إحیـاؤه غرضـًا لسـوق ،یرجح أنها الم المفعول له((والذي
.)٣())الریاح إلیه

المفعول فیه-
وذاك ألنهــا ظــروف تقــع فیهــا ؛هــذا بــاب مــا ینتصــب مــن األمــاكن، والوقــت((قــال ســیبویه

... ألنـه موقـوع فیهـا ومكـون فیهـا، وعمـل فیهـا مـا قبلهـا؛، وتكـون فیهـا، فینتصـباألشیاء
.)٤())وكذلك یعمل فیها ما بعدها وما قبلها

أن یتضــمن اســم الزمــان والمكــان –الظــرف –شــترط النحــاة فــي إطــالق هــذه التســمیة او 
أسـماءا أمـ((وقد قسم النحـاة أسـماء الزمـان والمكـان إلـى مختصـة ومبهمـة. )٥("في"معنى

تشـارك المصــدر ((وذلـك ألنهــا. )٦())الزمـان فتصـح أن تنتصــب علـى المفعــول فیـه مطلقــاً 
. )٧())وعلى الزمـان بصـیغته،فالفعل یدل على المصدر بحروفه،في داللة الفعل علیهما

مبهمــًا أي ((إال إذا كــان؛أمــا اســم المكــان فــال تطلــق علیــه تســمیة الظــرف. )٧())بصــیغته
تــهودالل، المفعــول فیــهمجــيءأهمیــة )هـــ٢٨٥ت(وقــد أوضــح المبــرد.)٨())غیــر محصــور

أعلـم أن الظـروف متضـمنة لألشــیاء فمـا كـان منهـا معــه فعـل أو شـيء فـي معنــى ((بقولـه
أو شـغلته ،الفعل، فمجراه مجرى المفعول فإن اطلقت الفعل علیه نصـبته، وٕان جعلتـه لـه 

اإلطــالع علــى أریــد ((إذاو، )٩())ونصــبته إذا انتصــب علــى أنــه مفعــول فیــه.عنــه رفعتــه

.٧/٢٧٥٨:محاسن التأویل)١(
.٤/٤٠٨:البحر المحیط)٢(
.١٠٢:)رسالة(المفعول له في القرآن الكریم)٣(
.٤٠٤-١/٤٠٣:الكتاب)٤(
شرح و،١/٢٦٠:ینظر التوضیح على التصریحو،١٢٢:ظر كشف المشكل في النحوین)٥(

.١/٤١٥:االشموني
.١/٤١٧:االشمونيینظر شرح و ،١/٤٨٨:ینظر شرح الرضي على الكافیة)٦(
.١/٢٦١:ینظر التوضیح على التصریحو،١/٥٦٤:ینظر المقتصد)٧(
.١/٤٨٨:ینظر شرح الرضي على الكافیة)٨(
.٤/٣٢٨:ضبالمقت)٩(
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فـال یخفـى .)١())الزمان والمكان أما عند ترك التقید فـال یعلـم الوقـت والمكـان المخصـوص
الجانــب عـنجدیـدة فـي الـنص تكشـف بدقـةأداء داللـة (( أهمیـة فـيمـا للمفعـول فیـه مـن

الزمـان والمكـان أثـر فاعـل وممیـز فـي الالزماني أو المكاني لوقوع حـدث الفعـل، إذ لعـام
مــن الــدواعي، والغایــات، التــي أدت إلــى إنجــاز الفعــل فــي ذلــك الزمــان أو تحدیــد الكثیــر
ووضـع التـدابیر التـي ،وهذا یساعد اإلنسان ویعینـه علـى إحاطـة نفسـه.)٢())المكان تحدیداً 

. ومما ورد منه في آیات الدراسة.تعود علیه بالنفع
. )٣())َلُهْم ِرْزُقُهْم ِفیَها ُبْكَرًة َوَعِشّیاً َال َیْسَمُعوَن ِفیَها َلْغوًا ِإالَّ َسَالمًا وَ : ((قال تعالى

ألن ((حالة النعیم التي یعیشها أهل الجنة ابین. )٤("عشیا"و"بكرةً "الظرفان . )٣())َوَعِشّیاً 
وقیل أراد دوام الرزق، ودروره كما ،وعشاءً اءً دألن المتنعم عند العرب من وجد غ((

، وال تقصد الوقتین ، وبكرًة وعشیا یرید الدیمومةتقول أنا عند فالن صباحًا ومساءً 
اء وهیئته غیر صفة العشاء وهیئته دإنما ذكر ذلك ألن صفة الغ(وقیل . )٥())المعلومین

اء غیر رزق العشاء، دوهیئته وهذا ال یعرفه إال الملوك وكذلك یكون في الجنة، رزق الغ
هي من البكرة والعشيفالداللة. )٦())وتتلون علیهم النعم لیزدادوا تنعمًا وغبطة

على راحة یدل هذا.)٧())وسعة الرزق من غیر تضییق،لعیشافاهیة ر ((لتبیین
، وسكینة النفس التي یعیشها سكان الجنة وذلك لتوفر أرزاقهم من غیر كد وكدح،البال

. أو األخذ باألسباب ،فالرزق متوفر من غیر طلب وجهاد 

و،٢/٣٤:ضمن كتاب شروح التلخیص /ینظر حاشیة الدسوقي على مختصر التفتزاني على التلخیص)١(
.١٦٠:)أطروحة(الكریمینظر التقید بالمفعوالت في القرآن

.٢٦٠:اإلطالق والتقید في النص القرآني)٢(
.٦٢سورة مریم، اآلیة )٣(
.٥٣٠:إعراب القرآن للنحاس)٤(
.٨/٢٥٣:ینظر تفسیر كنز الدقائق وبحر الغرائبو،٣/٣١:شافالك)٥(
.١١/١٢٧:الجامع ألحكام القرآن)٦(
.٨٠٧)  :تفسیر البغوي(معالم التنزیل)٧(
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اِلَحاِت َسُنْدخِ : ((قال تعالى ُلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها َوالَِّذیَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّ
إشارة إلى ((ففي هذا الظرف . )٢(ظرف زمان"أبداً ".)١())...اَألْنَهاُر َخاِلِدیَن ِفیَها َأَبداً 

لو كان الخلود ((ألنه؛یدبوقد قرن سبحانه الخلود مع التأ. )٣())ید الدیمومة في الجنةبتأ
ائز فدل على أن الخلود لیس عبارة عن ید لزم التكرار وهو غیر جبالخلود عبارة عن التأ

هل هو ،هذا الخلودفيالشك وٕازالةد الخلود یكو تهي" أبداً "الظرف فداللة .)٤())یدبالتأ
ن ذلك أفأتى هذا الظرف لیدل على ،المكث فقطمدةیدل على طولهوهو منقطع أو

.الخلود سرمدي أبدي
لما أخبر اهللا .)٥())ِفي ُشُغٍل َفاِكُهونَ ِإنَّ َأْصَحاَب اْلَجنَِّة اْلَیْومَ : ((قال تعالى

سبحانه عن حال الكافرین في یوم القیامة وكیف یبعثون من مراقدهم قال عن هذا الیوم 
ثم أتت اآلیة الشریفة .)٦())َفاْلَیْوَم َال ُتْظَلُم َنْفٌس َشْیئًا َوَال ُتْجَزْوَن ِإالَّ َما ُكنُتْم َتْعَمُلونَ ((

على أن ذلك الیوم هو نفسه لكن من لاآلیة لتد)) ...اْلَجنَّةِ ِإنَّ َأْصَحابَ ((الشریفة 
زیادة حسرة المجرمین وندامتهم فإن ((فمجيء لفظ الظرف یؤدي إلى،اآلخرهوجه

.)٧())مساءةاألخبار بحسن حال أعدائهم أثر بیان سوء حالهم مما یزید مساءة على 
بأنه یوم الفضل على المؤمنین ،یومالتنویه بذلك ال"الیوم"فائدة ذكر الظرف ((فداللة و
ولیدل به على أن ذلك .)٩())ویًال ألمرههلشأنه وتتعظیماً ((، وكرره سبحانه )٨())المتقین

أو كل ما یتصور أن یشغل ، ذلك الیوم الرهیب هو نفسه یوم شغل المؤمنین بالملذات
.وذلك مفهوم من إطالقه وعدم تحدیده بشيء معین،اإلنسان غیر الحزن والهم 

.٥٧سورة النساء، اآلیة )١(
.٢٥١:إعراب القرآن للنحاس)٢(
.٤/٨٦:البحر المحیط)٣(
.١٠/١٤١:مفاتیح الغیب)٤(
.٥٥ة سورة یس، اآلی)٥(
.٥٤سورة یس، اآلیة )٦(
.٢٣/٣٤:روح المعاني)٧(
.٢٣/٤١:التحریر والتنویر)٨(
.١٦/١٤٥:نظم الدرر)٩(
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َوَلُكْم ِفیَها * َواَألْنَعاَم َخَلَقَها َلُكْم ِفیَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمْنَها َتْأُكُلونَ : ((قال تعالى
منَّة((به ظهروقد . )٢(ظرف زمان"حین". )١())َجَماٌل ِحیَن ُتِریُحوَن َوِحیَن َتْسَرُحونَ 

اب المواشي بل هو من بها، ألنه من أغراض أصحباالنتفاعنّ مالتجمل بها كما باهللا
العشي وسرحوها بالغداة فزینت بإراحتها وتسریحها بالرعیان إذا روحوها ألن؛معاظمها

والرغاء، أنست أهلها، وفرحت، أربابها وأجّلتهم في عیون الثغاءاألفنیة وتجاوب فیها 
التجمل بها من أغراض((ـف، )٣())الناظرین إلیها، وكسبتهم الجاه والحرمة عند الناس

ففي هذا الظرف داللة . )٤())والعرب تفتخر بذلك،أصحاب المواشي ومفاخر أهلها
.التذكیر بنعم اهللا سبحانه علیهم، فلیعبدوه ألجل هذه النعم وغیرها

ِللَِّذیَن اتََّقْوا ِعنَد َربِِّهْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اَألْنَهاُر َخاِلِدیَن ...: ((قال تعالى
لبیان كون مظروفها حاضرًا حسًا أو ((ظرف مكان ویستعمل "عند". )٥())...ِفیَها 
تفید االستقرار وفي ذكر ذلك ((في هذه اآلیة . )٧())تفید معنى القرب((ـلو أ. )٦())معنى

فهذا النوع من الجنان قد أوجده اهللا .)٨())ذلك إشارة إلى علو رتبة الجنات ورفعة شأنها
وهذا ، فاكتسبت الشرف من هذه الخصوصیة-وىأي أهل التق-لهذا الصنف من العباد

.  اإلیجاد المخصوص من ربهم 
اِلَحاِت ِفي َرْوَضاِت اْلَجنَّاِت َلُهم ...: ((اما قوله تعالى َوالَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

یة الشریفة في هذه اآل"عند"دلت . )٩())مَّا َیَشاُؤوَن ِعنَد َربِِّهْم َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل الَكِبیرُ 

.٦و٥سورة النحل، اآلیتان )١(
.٤/٣٧٤:البرهان في إعراب القرآن)٢(
.٣/٣٣٧:ینظر أرشاد العقل السلیمو،٢/٦٤٩:الكشاف)٣(
.٥/٦٠٨:البحر المحیط)٤(
.١٥آل عمران، اآلیة سورة)٥(
.٣/١٦٤:عالهوا مهمع )٦(
.٤/١٨٠:البرهان في علوم القرآن)٧(
.٣/١٠١:روح المعانيو،١/٤٥١:ل السلیمعقإرشاد ال)٨(
.٢٢سورة الشورى، اآلیة )٩(
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قال ابن عاشور . )١(على معنى مجازي وهو المكانة والتشریف ال عندیة المكان
) لهم(قولهأفادته الالم في والعندیة تشریف لمعنى االختصاص الذي(() م١٩٧٣ت(

ما یشاؤونه حق لهم محفوظ عند ربهم، وال :وعنایة، بما یعطونه من رغبة والمعنى
حینئذ تكون ظرفًا لمشیئتهم، أي "عند"ألن "شاؤونی"متعلقًا بفعل"عند"ینبغي جعل 

عطیهم ما ینول المشیئة إلى معنى الطلب، أؤ مشیئة منهم متوجهة إلى ربهم، فت
بل ما یشاؤونه یجدونه حاضرًا عندهم ال .)٢())فیفوت قصد التشریف والعنایة،یطلبون
منزلتهم وسمو فیدل على رفعة، لهممن دواعي التشریف والتعظیموذلك ، یطلبونه

.. مكانتهم عند ربهم
َتْیَناُهم مِّن لَُّدنَّـا َأْجرًا َعِظیماً : ((قال تعالى "عند"بمعنى ((ظرف "لدن".)٣())َوإِذًا آلَّ

فتوضح نهایة الفعل وهي أبلغ من ... وهي أخص منها لداللته على ابتدائها به"عند"
من عنده على سبیل –جنة أي ال–صاحبها ((م اهللا سبحانه وتعالى فكرّ . )٤())"عند"

أجر زائد على ما ((نه سبحانه یعطي هذا األجر وهوإأي . )٥())التفضل عطاء عظیماً 
"لدنا"في ذكرف.سبحانهمنه ، وفي ذلك داللة على تكریمهم )٦())وعد في مقابلة العمل

فجمع سبحانه في هذه اآلیة قرائن كثیرة كل واحدة منها تدل (()٧())تأكید ومبالغة((
مِّن "وقوله "آتیناه"أنه ذكر نفسه بصیغة العظمة، وهي قوله ،لى عظم هذا األجرع

ذكر نفسه باللفظ الدال على عظمة، عند الوعد بالعطیة، اإذ. والمعطي الحكیم،"لَُّدنَّـا
وهذا التخصص یدل على "من لدنا"دلَّ ذلك على عظمة تلك العطیة، وثانیها قوله 

إشارة إلى أنه من غرائب ما عنده من خوارق خوارق (("من لدنا"ففي قوله . )٨())المبالغة

.١٣٥:)أطروحة(في القران الكریمینظر التقید بالمفعوالت و،٧/٦٨٢:ینظر البحر المحیط)١(
.٢٥/٧٩:ر والتنویرالتحری)٢(
.٦٧سورة النساء، اآلیة )٣(
.٤/٢٤١:البرهان في علوم القرآن)٤(
.١/٥٨٥:الكشاف)٥(
.٢/٧٥:)البیضاوي(ینظر انوار التنزیل )٦(
.٥/٧٤:روح المعاني)٧(
.١٠/١٧٤:مفاتیح الغیب)٨(
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یختص به سبحانه ((أي هذا الجزاء .)١())خوارق العادات ونواقض نواقض المطردات
ألنه قد یؤتى بما یجریه على ید غیره وقد یؤتى بما ؛وحده فال یقدر علیه إال اهللا

یقدر علیهألنه متحف بما ال؛عله، وذلك أشرف وأعظم في النعمةفیختص ب
و وصفه بالعظیم فكل هذه القرائن تدل ، هذا فضًال عن أطالق لفظ األجر.)٢())غیره
.وتشیر إلیهاعظمته وعدم قدرة البشر علیهإلى

َوَكَذِلَك َمكَّنِّا ِلُیوُسَف ِفي اَألْرِض َیَتَبوَُّأ ِمْنَها َحْیُث َیَشاُء ُنِصیُب : ((قال تعالى
وهي تكون . )٤())یأتي للزمان((وقیل ،ظرف مكان"حیث".)٣())...ِبَرْحَمِتَنا َمن نََّشاء

ألن اإلضافة إلى الجملة كال ((تكون دائمًا مضافة إلى الجمل، ولهذا قال ابن هشام 
إن الغایات مقطوعة عن اإلضافة وهذه ((وهذا جواب عن سؤال مفاده)٥())إضافة

وكانت محركة بالضم لما كانت إضافته كال إضافةفأجاب بأنه: مضافة فكیف شبهها
ظرفًا ((وفي هذه اآلیة وقع.)٧(وقیل تندر أضافته إلى المفرد،)٦())ینئذ الغایاتحأشبهت 

عبارة عن كمال قدرته على التصرف فیها ودخولها تحت ((وهو)٨())ظرفًا لیتبوأ((وقع
وهو . )٩())نها منزله یتصرف فیها كما یتصرف الرجل في منزلهأفك،ملكته وسلطانه

نجاح جمیع مقاصده لدخولها كلها تحت سلطانه لتبقى أنفس أهل المملكة ((یدل على 
الشأن ومع ما یزید به من عل،الذكر وز األجر وجمیلح، على یده فی)١٠(وما والإها

.٥/٣١٩:نظم الدرر)١(
.٣/٢٤٨:التبیان للطوسي)٢(
.٥٦یة سورة یوسف، اآل)٣(
.٢/١٩٤:في علوم القراناإلتقانینظر و،٤/١٧١:في علوم القرانینظر البرهان )٤(
.١/٥٢٩:ینظر المساعد على التسهیلو،١/١٧٦:مغني اللبیب)٥(
.١/٣٤٤:حاشیة الدسوقي على المغني)٦(
.٣/٢٠٦:ینظر همع الهوامع)٧(
.١٣/٦:روح المعاني)٨(
.١/١٠٨٥:ینظر فتح القدیرو،٣/١٦٠:إرشاد العقل السلیم)٩(
.كذا وردت)١٠(
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ن تصرفه كان باختیاره من غیر رجوع إلى أعلى ((وهو یدل أیضًا . )١())وفخامة القدر
.)٢())ث ال أمر علیهیالملك وأنه صار بح

تتصـرف الوهو من الظروف التـي) دون(.)٣())َوِمن ُدوِنِهَما َجنََّتانِ : ((ال تعالىق
ــــم یكــــن بمعنــــى رديء ــــادر التصــــرف وتخــــرج لعــــدد مــــن ((وقیــــل هــــو)٤(تتصــــرف إذا ل ن

أي لمــن خــاف مقــام ربــه ((قــال الزجــاج )٦()غیــر(وفــي اآلیــة أتــت بمعنــى . )٥())المعــاني
اهللا سبحانه یتفضل مـن عنـده علـى مـن خـاف أي إنّ .)٧())جنتان وله من دونهما جنتان

وٕانهمـــا أقـــرب إلـــى قصـــره ومجالســـه فـــي ،جنتـــین أخـــرتین دون األولتـــین((ـخـــاف مقامـــه بـــ
لیتضـاعف لـه السـرور بالتنقـل مـن جنـة إلـى جنـة علـى مـا هـو معـروف فـي طبـع ؛قصره

... هوة مثل ذلك، ومعنى دون مكان قریب من الشيء باإلضـافة إلـى غیـرهشالبشریة من 
علـــى مـــا طبـــع علیـــه لألنـــه أبعـــد مـــن الملـــ؛كـــان التنقـــل مـــن جهـــة إلـــى جهـــة أنفـــعوٕانمـــا

ومنهـا مـا یمـل ،ة محبته على النفس باألمر الالزمبالبشر، ألن من األشیاء ماال یمل لغل
.)٨())تطلع النفس إلى غیره ثم الرجوع إلیه

فیهــا تختلــفیعنــي فــي الفضــل واســتدل علــى ذلــك بالصــفات التــي) مــن دونهــا(وقیــل إن 
.)٩(األخریینالجنتان األولیان عن 

:التمییز

.١٠/١٣٢:نظم الدرر)١(
.٥/٤٢٠:مجمع البیان)٢(
.٦٢سورة الرحمن، اآلیة )٣(
.١/٥٢٧:المساعد على التسهیلینظر)٤(
.١/٥٠٠:شرح الرضي على الكافیة)٥(
.٢٧/٢٧١:التحریر والتنویر)٦(
.٥/١٠٣:معاني القرآن وٕاعرابه)٧(
.٩/٣٥١:مجمع البیانو،٩/٤٨٢:تبیان للطوسيال)٨(
.١١٣-١٩/١١٠:ینظر المیزانو،٤/٢٩٩) :تفسیر ابن كثیر(ینظر تفسیر القرآن العظیم)٩(
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–ي التمییز أ-وال یكون ((.)١())واتمن الذأنبهملما مفسراسم نكرة منصوب((
)٣())إن تعریفه قلیل أو شاذ فوجب تأویله((وقیل )٢())من: إال نكرة منصوبة بتقدیر–

لة وجوبه أما عن ع. )٤(مسألة أجازها المذهب الكوفي-تعریفه-بل هو)٣())تأویله
ن أولما أشبه الحال وجب ،ألنه یبین ما قبله كما أن الحال یبین ما قبله((وذلكهر ینكت

جنس والغرض تخلیص األجناس بعضها من بعض ((وكذلك؛ ألنه . )٥())یكون نكرة
:نوعینعلىوقد قسمه النحاة . )٦())ألنها لبیان الجنس) من(وقدرت بـ
إلبهامهالمفرد ((أي إنّ ،عن ذات مذكورةاإلبهامالذي یرفع : تمییز الذات-١
أو كیل ،) شبرًا أرضاً (مثل المساحة كـ،وغالبًا ما یكون هذا بعد المقادیر. )٧())سبب له

وكذلك في ما یشبه المقدار في الوزن والكیل ،)منوین عسالً (أو وزن كـ،) قفیز ُبراً (كـ
وكذلك العدد وهو أما ،) یداً حدهذا خاتمٌ (وكذلك ما كان فرعًا للتمییز مثل ،والمساحة

.)٨()؟كم عبدًا ملكت(ة مثل یانكأو) كوكباً عشرَ كأحدَ (صریح مثل 
ن تكون النسبة أأي ((،الواقع في النسبةاإلبهامأي یفسر : ما یمیز النسبة-٢
أوغیرها، عنمفعول، أو أوفاعل عنإما محول ((وهو عند النحاة )٩())سببًا له

غرض التمییز أو داللته ،أما)١٠()" )هللا دره فارساً "ل، العرب یكون، غیر محول كقو 
فیتردد ،لفظًا یحتمل وجوهًا تذكرأو ،ر بخبربذلك نحو أن تخ((و. )١١(اإلبهامفهو رفع 

.٢/٢٨٨:شرح الجمل البن عصفور)١(
.٧٦:شرح اللمع للضریر)٢(
.٢/٢٨٨:ینظر شرح الجملو،٢/١٤٨:شرح اللمحة البدریة)٣(
.٤٨:ي النحو الكوفيینظر الموفي ف)٤(
.١٩٩:أسرار العربیة)٥(
.١٤٧:ماجستیرةرسال،نحویةدراسة ینظر التقید في نهج البالغةو،٢/٣٧:شرح المفصل)٦(
.٢/٥٥:شرح الرضي على الكافیة)٧(
).٣١٧-١/٣١٦:ینظر التصریح على التوضیح)٨(
.٢/٥٥:شرح الرضي على الكافیة)٩(
.٢/٤١:ینظر شرح المفصلو،٢٨١:بینظر شرح شذور الذه)١٠(
.٢/١١٨:ینظر أمالي ابن الحاجبو،٢/٧٦٧:ینظر شرح الكافیة الشافیة)١١(
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. )١())تبیینًا للغرض؛المخاطب فیها فتنبهه على المراد بالنص على أحد محتمالته
.)٣())تخصیص یزیل العموم((التمییز أي إن. )٢())ویخصصهاإلسنادیقید ((فالتمییز
.)٣())العموم

َفُقْلَنا اْضِرب بَِّعَصاَك اْلَحَجَر َفانَفَجَرْت ِمْنُه اْثَنَتا ...: ((وما ورد منه قوله تعالى
جمیع ما نصب على التمییز في العدد على ((و)٥(تمییز"عیناً "ـ. )٤())....َعْشَرَة َعْیناً 

،ألن التنوین حذف ههنا من األعراب؛وٕان لم یذكر في عشرة.معنى دخول التنوین
ن من الدراهم، فحذف و معناه عندي عشر "عندي عشرون درهماً "ومعنى قول الناس 

ص بها جنس من جنس وعبر الواحد عن معنى لهذه التي خ) من(و،لفظ الجمع
والرحمة ،اإللهیةنایة عبالتمییز داللة الدییقن تلمح من هذا التأفیمكن ،)٦())الجمع
فهم على كثرتهم قد خصص اهللا سبحانه لهم هذه ،)علیه السالم(یة بقوم موسى الربان

فأكمل اهللا ((، لكي ال تحدث بینهم مشاحنات، تؤدي إلى الفتن، -عیون الماء-العیون
.)٧())تعالى هذه النعمة بأن عین لكل سبط منهم ماًء معینًا ال یختلط بغیره

منصوب على التمییز أي ((عیناً .)٨())...ي َعْینًا َفُكِلي َواْشَرِبي َوَقرِّ : ((قال تعالى
فالفعل في الحقیقة إنما هو للعین فنقل ((وهذا هو التمییز المحول. )٩())أي من عین

تلمح منه فهو یمكن أن، أما القصد من ذلك التحویل وداللته.)١٠())ذلك إلى ذي العین

.١٠:)الموصل-تربیة (رسالة/ الكریمینظر التمییز في القرآنو،٢/٣٦:ینظر شرح المفصل)١(
.٢١٠:قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم)٢(
.١٩٩:ها ومبناهااللغة العربیة معنا)٣(
.٦٠سورة البقرة، اآلیة )٤(
.١/٣٣٥:البحر المحیط)٥(
.١/١٤١:معاني القرآن وٕاعرابه)٦(
.٢٩، )رسالة(ینظر التمییز في القرآن الكریم و،٣/١٠٤:مفاتیح الغیب)٧(
.٢٦سورة مریم، اآلیة )٨(
.٢/٤٨١:البیان في غریب إعراب القرآن)٩(
.١١/٩٧:قرآنالجامع ألحكام ال)١٠(
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وعدم ،إلى داللة الفرحعلمیمكن أن ت"عیناً يقر "فـ. )١())التأكیدالمبالغة و ((داللة
فإقرار. )٢(االغتمام فیما أحزن النفس، بل ویجب ان تطیب نفسها بما رزقها اهللا سبحانه

طیب النفس وتأهلها، ألن ((ة عن یانوقیل هو ك.)٣())كنایة عن المسرة((العین فإقرار
)٤())كرامةواآلخرة بال،م بالكفایة في الدنیا بطعام البدن وغذاء الروح، بكونه آیة باهرةعتن

.)٥())إلى غیرهاالستشرافغایة أملك، حتى تقرَّ عینك من بلغتِ ((أي )٤())كرامةبال
ُأْوَلِئَك َلُهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجِري ِمن َتْحِتِهُم اْألَْنَهاُر ُیَحلَّْوَن ِفیَها ِمْن ((قال تعالى 

في "من ذهب". )٦())...َرقٍ َأَساِوَر ِمن َذَهٍب َوَیْلَبُسوَن ِثَیابًا ُخْضرًا مِّن ُسنُدٍس َوإِْسَتبْ 
یشتبه بین التمییز والحال أنّ ص ما یمكن تخلّ ) من(ـف. )٧(موضع نصب على التمییز

األفصح في كالم ((فإن )٨())هي یؤتى بها للتنصیص على التمییزف((إلى التمییز
والقرآن إنما یأتي بأفصح اللغات فیقال ،العرب إذا كان الشيء مبهمًا أن یؤتى بمن

ر من ذهب و األساأنّ ففي هذه اآلیة نص على.)٩())تان خزاً بٌة من خز وجبعنده ج
أي إّن األساور من هذا المعدن الذي لم یخلط به غیره من .)١٠())غایة في العظمة((

.لیة ألوانها وغالء أثمانهااذلك إشارة إلى جميوف، المعادن
مستقرًا، منصوب على التمییز، . )١١())َحُسَنْت ُمْسَتَقرًّا َوُمَقاماً ... : ((قال تعالى

تمییز، وفي مثل هذا الوجه الیكون الفاعل مضمرًا وما بعده ففي مثل هذا التركیب

.٢/٤٥:شرح المفصل البن یعیش)١(
.٣/١٤:ینظر الكشاف)٢(
.١٤/٤٣:المیزان)٣(
.١٢/١٩١:نظم الدرر)٤(
.٥/٢٢٤:زاد المسیر)٥(
.٣١اآلیة :سورة الكهف)٦(
.٥٠٨:إعراب القرآن للنحاس)٧(
.٢/٢٨٣:ینظر معاني النحوو،١/٢٢٦:ینظر األصول في النحو)٨(
.٢/١٤١: ینظر معاني القرآن للفراءو ، ٥٠٨:القرآن للنحاسإعراب )٩(
.١٢/٥٥:نظم الدرر)١٠(
.٧٦:سورة الفرقان، اآلیة)١١(
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، وداللة ذلك على )٢())حسنت تلك الغرفة قرارًا ومقاماً ((أي. )١(یجوز الجمع بینهما
َساءْت ُمْسَتَقرّاً ... ((، وهذه اآلیة في مقابل )٣())سالمة أهلها عن اآلفات((

) حسنت مستقرًا ومقاما(الخلوص وهو المراد بـ((ن من صفات الجنة إأي . )٤())َوُمَقاماً 
فال ، وفي ذلك داللة على طیبها وروعة منازلها.)٥())أي ما أسوأ ذلك وما أحسن هذا

منصوب )مرتفقاً (.)٦())َوَحُسَنْت ُمْرَتَفقاً ...: ((تعالىومنه قوله.عنهایبغي نازلها بدًال 
؛وفي هذا داللة على متعة األنس التي یعیشها أهل الجنة. )٧(لتمییزمنصوب على ا

المرتفق الشيء الذي ((ولهذا قیل .)٨())ألنهم یجتمعون فنعم موضع الرفقاء الجنة((
ففي هذا التمییز داللة على -أي الرفقة-فنعیم الجنة ال یكتمل بدونها،)٩())یطلب رفقة

فر كل افهي فضًال عن تو ،إلیه نعیم الجنةالحد الذي وصلإلىالمبالغة والتأكید 
.. إال أنها ال تخلو من هذا اإلنس والمتعة الخاصة بمحادثة الخالن الرفقاء،الملذات

:الحال
ولما كان الحال . )١٠(الفاعل أو المفعولأةالمقیدات یؤتى به لبیان هیأنواعمن 

التنكیر وأشبهته من أصل األخبار((شترط تنكیره، وذلك ألن ا، )١١(زیادة في الخبر

:)ماجستیررسالة(التمییز في القرآن الكریم و،١٩/٤٥:روح المعانيو،٣/١٦٣:ینظر شرح عقیل)١(
٩٤.

.١٩/٦٢:جامع البیان)٢(
.١٢/٤٦٠٠:محاسن التأویل)٣(
.٦٦سورة الفرقان، اآلیة )٤(
.٢٤/١١٦:مفاتیح الغیب)٥(
.٣١سورة الكهف، اآلیة )٦(
.٢/٣٤٤:القسم األولدالنهر الماو،٣/٢٨٤:معاني القرآن وٕاعرابه)٧(
.٢١/١٢٢:مفاتیح الغیب)٨(
.٣/٥٢٢:الجواهر الحسان)٩(
.٧٠:شرح اللمع للضریرو،١/٢٩٣:التصریح على التوضیح)١٠(
.١/٢١٤:ألصول في النحوا)١١(
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، وهذا أول شروطها، )١())حیث كانا جمیعًا یقعان بعد المعرفة، وكانا معتمدین علیها
مشتقة أو واقعة موقع المشتق، یأتي بعدها معرفة ((رى كأن تكون ط أخو لها شر توذكر 

یسأل عنها بكیف ویجاب عنها ،أو ما قارب المعرفة، قد تم الكالم قبلها غالباً 
إذا قیل في الحال في مثل ((أما داللة الحال وفائدتها في الجملة فقیل عنها .)٢())بفي

وشبهه إنها حال مقیدة، فمعناه، أنها قیدت األطالق الذي كان "ید راكباً ز جاء "قولهم 
، ألنه یحتمل أحواًال مختلفة من الركوب والمشي وغیرها، فإذا )جاء زید(یحتمله، قولك 

عد أن كان مطلقًا فیكون، قولهم مقیِّدة بكسر الیاء على أنه اسمقلت راكبًا، فقد قیدته، ب
ألنها ما جيء بها لتُقیَّد ؛ن یقال ُمَقیدة أمفعول وال یصلح اسمفاعل ال مفتوحة على أنه

الفاعل أو المفعول عند نسبته *بیان هیئةل*د، ولذلك قیل ومجیئهایِّ بها لتُقَ ءيجإنما 
فالحال یؤتى به )٣())توصف بالمعنى الذي جيء ألجلهإلیه، أو وقوعه علیه، وٕانما 

فتكون الصورة واضحة أمام المتلقي .)٤())لیؤدي معنى التخصیص باتجاه تحدید الهیئة((
وقد یكون الحال من األهمیة بحیث ال یمكن حذفه ، المتلقي بما یخص حال المقیَّد

ه یفسد المعنى وینهي ففحذ.)٥())َوَال َتْمِش ِفي اْألَْرِض َمَرحاً : ((كالحال في قوله تعالى
.عن المشي مطلقا في األرض

َلُهْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اَألْنَهاُر لكن الذین اتقوا ربهم: ((منه قوله تعالى
، )لهم(من الضمیر في مجیئها حاال"خالدین". )٦())َخاِلِدیَن ِفیَها ُنُزًال مِّْن ِعنِد الّلهِ 

لبیان كمال ((اإلتیان به فهوبوسب، الحالأما داللة . )٧())ارمعنى االستقر ((والعامل فیه

.١٢٧:كشف المشكل في النحوو،٣/٤:الشجريابنأمالي)١(
.١/٢١٣: األصول في النحوینظر ،١٢٧:كشف المشكل في النحو)٢(

كذا وردتا* 
.٢/٣٢:التفتزانيینظر حاشیة الدسوقي على مختصر و،٤/١٠٢:أمالي ابن الحاجب)٣(
.٢١٥:ة النظمقواعد النحو العربي في ضوء نظری)٤(
.٣٧:وسورة اإلسراء االیة، ١٨:سورة لقمان االیة)٥(
.١٩٨سورة آل عمران، اآلیة )٦(
.٦/١٣١:اللباب في علوم الكتاب)٧(
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ریر له، إثر تقریر مع زیادة خلودهم في قوت،بیان)١(منین، ِغبّ مؤ كمال حسن حال ال
ا فلمّ . )٢())الجنات، لیتم بذلك سرورهم، ویزداد تبجحهم، ویتكامل به سوء حال الكفرة

لكفار كونهم في ضیافة الكریم وٕانها ضد النار فهم ضد ما علیه ا،أخبر بنعیمها((
فیحمل .)٤())بأنها منزلهم الخالد((وفیه داللة البشارة لهم )٣()")خالدین فیها"الغفار فقال 

فیحمل هذا المقید داللة التطمین للمؤمنین بخلودهم في الجنان مع زیادة .)٤())الخالد
الكافرینسوء حال 

)٥())َتْبَرٍق َوَجَنى اْلَجنََّتْیِن َدانٍ ُمتَِّكِئیَن َعَلى ُفُرٍش َبَطاِئُنَها ِمْن ِإسْ : ((قال تعالى

محمول على .......حال، والعامل فیه من غامض النحو،العلى "متكئیننصب ((
هیئة ((واختیار اهللا سبحانه هذه الحالة، ألنها . )٦())المعنى، أي یتنعمون متكئین
لسة أهل فهي ج. )٨())جلسة الراحة والترف((و. )٧())المنعمین والملوك على أسرتهم

االتكاء((فـ. )٩(، ألنها جلسة راحة وعدم أحتیاج، إلى النهوض للتناولفي الدنیاالترف 
. فحمل هذا الحال داللة العظمة والعزة األهل الجنة .)١٠())واالمتناعللتكرمة االستناد

ى اْألََراِئِك َال ُمتَِّكِئیَن ِفیَها َعلَ * َوَجَزاُهم ِبَما َصَبُروا َجنًَّة َوَحِریراً : ((قال تعالى
الهاء والمیم ((على أنها حال من "متكئین"نصبت .)١١())َیَرْوَن ِفیَها َشْمسًا َوَال َزْمَهِریراً 

.٥/٣٢٠٣مج :غبب ، ینظر لسان العرب، غبب األمر ومغبته عاقبته)١(
.٤/١٠٧٣:محاسن التأویل)٢(
.٥/١٦٥:ینظر نظم الدرر)٣(
.٣٠/٤٨٦:التنویرالتحریر و )٤(
.٣١:سورة الكهف اآلیة، ٥٤سورة الرحمن، اآلیة )٥(
.٢/٧٠٧:مشكل إعراب القرآنینظرو،٢٧/١٦٩: ینظر جامع البیانو ،٩١٤:إعراب القرآن للنحاس)٦(
.٢/٧٨٣:الكشاف)٧(
.١٥/٣١٤:التحریر والتنویر)٨(
.٢٧/٢٦٨:المصدر نفسه)٩(
.٩/٤٨٠:التبیان للطوسي)١٠(
.١٣و١٢سورة اإلنسان، اآلیتان )١١(
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ال یجوز أن ینتصب ((واعترض على هذا بأنه. )١())في جزاهم والعامل فیها الفعل جزى
على الحال ألنه إذا ُجعل حاًال من جزاهم وجب أن یكون –أي متكئین –ینتصب 

فإن ُجعل المعنى ماضیًا صار المعنى جزاهم في حال كونهم متكئین في . ییدًا لهتق
وهذا یمكن أن ُیرد بأن اهللا . )٢())وٕان جعل مستقبًال فأبعد،الجنة قبل ذلك وال یستقیم

جنةالمعنى وجزاهم (() هـ٣١١ت(قال الزجاج ،أخرى غیر التي هم فیهاجنةجزاهم 
ألنها ؛خص الجزاء بهذه الحالة((ن اهللا سبحانه وتعالى إأي . )٣()تكائهم فیهاافي حال 

ألن الصبر في الدنیا وما "بما صبروا"قوله  أتم حاالت المتنعم، وال یضر في ذلك 
متناهیة غیر الرحمة اهللا یلمح من هذا المقیِّد ویمكن أنّ .)٤())تسبب علیه في اآلخرة

، جنتینیرزقوناحتیاجهم للرزق فهم ومع عدم،بالمؤمنین فضًالعن وفرة الرزق لدیهم
وذلك لیكون متماشیًا مع عادة اإلنسان وطبعه في حب االزدیاد من الخیر و وفرة المال 

. )٥())ُمتَِّكِئیَن َعَلْیَها ُمَتَقاِبِلینَ * َعَلى ُسُرٍر مَّْوُضوَنةٍ : ((تعالىومنه قوله.لدیه
أو من واو الجماعة في ، )٦()على سرر(من الضمیر في نحاال) متكئین ومتقابلین(فـ

أتم ((ألنها؛-"متقابلین"-وقد خصهم اهللا بهذه الحال). استقروا(الفعل المحذوف
ألن فیه أنس االجتماع وأنس نظر بعضهم إلى بعض، فإن رؤیة الحبیب ؛لألنس

من تمام النعیم لما فیه من األنس –أي التقابل –فهو . )٧())والصدیق تؤنس النفس
في راحة ((داللة على كونهم–د یالق-وفیه، )٨(والحدیث معهمبمشاهدة األصحاب 

وخلو بال من الهموم، والمشاغل، وفي طمأنینة على ما هم فیه من نعیم، ال خوف من 

.١٠/٦٠٣الدر المصون، و،٢/٧٨٤:مشكل إعراب القرآنو،٢/٧٥٩:البیان في غریب إعراب القرآن)١(

.١/١٤١:أمالي ابن الحاجب)٢(
.٥/٢٥٩:معاني القرآن وٕاعرابه)٣(
.٢٩/١٥٨:روح المعاني)٤(
.١٦و١٥سورة الواقعة، اآلیتان )٥(
.٥/١٧٨:)البیضاوي(یل أنوار التنز )٦(
.٢٣/١١٢:التحریر والتنویر)٧(
.٢٧/٢٩٣:التحریر والتنویرو،٢٣/٨٦:ینظر روح المعاني)٨(
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یجلس كل واحد ((، فهم )١())فوته وال نفاذه، وفي إقبال بعضهم على بعض یتسامرون
حسن العشرة ((داللة علىوفي ذلك. )٢())اآلخر وذلك، أعظم في باب السروربإزاء

.)٣())وتهذیب األخالق ورعایة اآلداب وصفاء البواطن
. )٤())...اللَُّه الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّْیَل ِلَتْسُكُنوا ِفیِه َوالنََّهاَر ُمْبِصراً : ((قال تعالى

،وذلك ألن فیه مبالغة؛قرن اللیل بالمفعول له والنهار بالحالوقد. )٥())مبصرا حال((ـ
فنعمة النهار أتم وأعظم من نعمة ... وأنه بلغ األبصار إلى حده في نهار المبصر

ما في خطاب رجحان هذا األسلوب السیّ ((واختیار و. )٦(اللیل فسلك مسلك المبالغة فیها
، ..خطاب ورد في معرض األمتنان للخاصة والعامة، وهم متفاوتون في الفهم، والدرایة

. )٧())بل العلة ابتغاء الفعلة في نفسه، یعلة غائلما لم یكن األبصار؛وفي الكشف
المراد من السكون لئال تفوت صراحة((ولم یعكس هذا االستعمال في اآلیة الشریفة 

كیال یتوهم أن سكون اللیل هو شدة الظالم فیه كما یقال لیل ساج لقلة األصوات 
سكنوالت"ي اللیلقال ف((النظم الشریف بقولهعلة) هـ٦٠٤ت(وذكر الرازي . )٨())فیه
أما الیقظة فأمور وجودیة وهي مقصودة : فما الفائدة فیه"مبصراً "وقال في النهار"فیه

وٕان داللة صیغة االسم على التمام والكمال أقوى من داللة صیغة الفعل .... بالذات، 
.)٩())علیهما، فهذا هو السبب في هذا الفرق واهللا أعلم

.٦/٣٤٦٣:في ظالل القرآن)١(
.٩/٤٩١:ینظر التبیان للطوسي)٢(
.٢٧/١٣٦:روح المعانيو،٥/٢٥٨:ینظر إرشاد العقل السلیم)٣(
.٦١سورة غافر، اآلیة )٤(
.٧٨٠:راب القرآن للنحاسإع)٥(
.٥/٦٢:)البیضاوي(ینظر أنوار التنزیل .٤/١٨٨:ینظر الكشاف)٦(
.٢٤/٨٢:روح المعاني)٧(
.٢٤/١٨٥:التحریر والتنویر)٨(
.٢٨:)السامرائي(ینظر التعبیر القرآني و،٢٧/٨٣:مفاتیح الغیب)٩(
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َن الّلِه َوَسیِّدًا َوَحُصورًا َأنَّ الّلهَ ...: ((قال تعالى ُیَبشُِّرَك ِبَیْحَیـى ُمَصدِّقًا ِبَكِلَمٍة مِّ
اِلِحینَ  َن الصَّ .)١())َوَنِبّیًا مِّ

بشارته ((وقد بینت هذه الحال أن . )٢(حال من یحیىالعلى بمنصو "مصدقاً "
امل التوفیق، كما رجا زكریا فقیل له مصدقًا بكلمة من اهللا، أي ك،باالبن بشارة بطیبة

ریا لیعلم أن حادثًا عظیمًا كال یتردد في كلمة تأتي من اهللا، وقد أجمل هذا الخبر لز 
وفي هذه الحال .)٣())علیهما السالم(یجيء وهو عیسى سیقع یكون ابنه مصدقًا برسول

فضًال عن ، ال یفارقه بحال من األحوال-الصدق–داللة على رسوخه في هذا المعنى 
. هللا سبحانه إظهار انقیاده

َفاِكِهیَن ِبَما آَتاُهْم َربُُّهْم َوَوَقاُهْم * ِإنَّ اْلُمتَِّقیَن ِفي َجنَّاٍت َوَنِعیمٍ : ((قال تعالى
أو، )هم(المقدر بـفاكهین منصوب على الحال من الضمیر. )٤())عذاب الجحیمَربُُّهمْ 

ستمتع بأنواع اللذة كما الم((والفاكه هو. )٥(المستتر في الجار والمجرور أي في جنات
داللة أما عن. )٧())هو الذي عنده فاكهة كثیرة((وقیل. )٦())بأنواع الفاكهةاآلكلیتمتع 

ِإنَّ اْلُمتَِّقیَن ِفي َجنَّاٍت "قیللما فهووجودها في اآلیة الشریفةسبب و،داللة هذه الحال
؛وفي ذلك زیادة في النعیم) َفاِكِهینَ (یتنعمون ثم زاد سبحانه قوله فیهاأي إنهم"َوَنِعیمٍ 

دلّ ی) َفاِكِهینَ (فلما قال ،ألن المتنعم قد یكون أثار النعیم على ظاهره وقلبه مشغول((
قلوبهم من األحزان والمشاغل التي غعلى فرافالقید في اآلیة دلّ .)٨())على غایة الطیبة

قید في اآلیة و وجود ال. وتسلب راحتهم ولذة نعیمهم، هامنالتي كانوا في الدنیا یتألمون 

.٣٩سورة آل عمران، اآلیة )١(
.٢٠١: إعراب القرآن للنحاسو ینظر ، ١/١٨٧:القرآنالبیان في غریب إعراب)٢(
.٣/٢٣٩:التحریر والتنویر)٣(
.١٨و١٧سورة الطور، اآلیتان )٤(
.٢٧/٣٠:روح المعانيینظر)٥(
.١٦/١٣٩:الجامع ألحكام القرآن)٦(
.٢٧/٢٨:جامع البیان)٧(
.٢٨/٢٤٨:مفاتیح الغیب)٨(
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وعمل على ترابط التركیب ،وجالًال وزاده رونقا وجماالً قد كسا النظم الشریف روعة 
.  بحیث الیمكن حذفهسیاقهواتساق ،

َفَناَدْتُه اْلَمآلِئَكُة َوُهَو َقاِئٌم ُیَصلِّي ِفي اْلِمْحَراِب َأنَّ الّلَه ُیَبشُِّرَك : ((قال تعالى
َن الّلهِ ِبَیْحَیـى ُمَصدِّقًا بِ  سمیة في موضع نصب على إجملة "وهو قائم".)١())...َكِلَمٍة مِّ

) علیه السالم(زكریا إجابةسرعة تحمل داللةوهذه الجملة . )٢()فنادته(الحال من الهاء في 

فهو ،)علیه السالم(وفي ذلك نعمة إضافیة له . )٣())ألن دعاءه كان في صالته(() السالم
بل ((،ینتظر رداً لمرعة وبعد االنتهاء من الدعاء و قد بشر بالمولود وعلى وجه الس

فضًال عن داللة هذه الجملة .مما جنبه مرارة انتظار الرد.)٤())كانت اإلجابة فوریة
. عند اهللا سبحانه)علیه السالم(وعظمة وجاللة قدر هذا النبي ،الحالیة على كرامة

َوُر َعن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَیِمیِن َوإَِذا َغَرَبت َوَتَرى الشَّْمَس ِإَذا َطَلَعت تََّزا: ((قال تعالى
ْنهُ  في موضع "وهم في فجوة منه"جملة .)٥())...تَّْقِرُضُهْم َذاَت الشَِّماِل َوُهْم ِفي َفْجَوٍة مِّ

تبین أمرًا بدیعًا أي تراها تمیل ((وهذه الجملة الحالیة. )٦(موضع نصب على الحال
لهم، مع أنهم في متسع من الكهف معرض ألصابتها عنهم یمینًا وشماًال، وال تحوم حو 

في وسط الكهف بحیث ینالهم روح الهواء ((، فهم)٧())رفتها عنهم ید القدرةصلوال أن 
وال یؤذیهم كرب الغار، وال حر الشمس، بل یقع شعاعها على جنبه، وتحلل عفونته 

قد دلت جملة الحال ف. )٨())وتعدل هواه، وال تقع علیهم فتؤذي أجسادهم وتبلي ثیابهم

.٣٩سورة آل عمران، اآلیة )١(
.١/١٨٧:لبیان في غریب إعراب القرآنا)٢(
.٤/٢٦٥:ینظر نظم الدررو،٣/٢٣٩:التحریر والتنویر)٣(
.٣/١٤٣:تفسیر المراغي)٤(
.١٧سورة الكهف، اآلیة )٥(
.٢/٤٦٥:التبیان في غریب إعراب القرآن)٦(
.٣/٥٠٥:إرشاد العقل السلیم)٧(
.١٥/٢٢٣:روح المعاني)٨(
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على بدیع صنع اهللا سبحانه بهؤالء الفتیة، فأوحت وأشارت إلى كرامتهم وعظمتهم عند 
.)١(خالقهم

فجملة .)٢())َفاِكِهیَن ِبَما آَتاُهْم َربُُّهْم َوَوَقاُهْم َربُُّهْم َعَذاَب اْلَجِحیمِ : ((قال تعالى
، ومفعوله أو منهما، أو من )أتى(ل تكون حاًال، من فاعأنیجوز "َوَقاُهْم َربُُّهمْ "

فإنها تقدر، ویجوز أن یكون حاًال من غیر ) قد(أما . )٣(المستكن في الظرف أو الحال
إظهار التباین بین حال المتقین ((علىوقد أتت جملة الحال هذه، للداللة.)٤(تقدیر قد

فس عند مالحظة النعمة تزاد حسن وقع في النفإنّ االمتنان؛وحال المكذبین، زیادة في 
ألنهم لم یقترفوا ما یوجب العقاب، ؛وفیه أیضًا أن وقایتهم عذاب الجحیم عدل،ضدها 

وفیه داللة . )٥())وأما ما أعطوه من النعیم فذلك فضل من اهللا، وٕاكرام منه لهم
.)٦())على أن هذه النعمة، لم تكن بعد عذاب، فإنهم لیسوا كذلك((أیضاً 

ِعنَد َربِِّهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجِري ِمن َتْحِتَها اْألَْنَهاُر َخاِلِدیَن َجَزاُؤُهمْ : ((قال تعالى
یجوز أن "اهللا عنهميرض" جملة .)٧())...ِفیَها َأَبدًا رَِّضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ 

جملة رضي اهللا عنهم، حال، ((قال ابن عاشور. )٨(أو بدونه) قد(بتقدیر ُتعرب حاالً 
فهم في مدة خلودهم ،اهللا عنهم(*)یر خالدین أي خالدین خلودًا مقارنًا لرضىمن ضم

.)٩())محفوفون بآثار رضا اهللا عنهم، وذلك أعظم مراتب الكرامة

.المصدر نفسهینظر )١(
.١٨سورة الطور، اآلیة )٢(
.٥/١٥٣:ینظر أنوار التنزیلو،٤/٤٤٥:ینظر الكشاف)٣(
.٢٧/٣١:روح المعاني)٤(
.٢٧/٤٦:التحریر والتنویر)٥(
.٥/٣١٢:ینظر الجواهر الحسانو،١٩/١٣:نظم الدرر)٦(
.٨سورة البینة، اآلیة )٧(
.٣٠/٢٠٦:روح المعانيو،٢/١٢٧٣:ینظر فتح القدیر)٨(

.كذا وردت* 
.٣٠/٤٨٦:التحریر والتنویر)٩(
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الرضا (وهذا . )١())...َوِرْضَواٌن مَِّن الّلِه َأْكَبرُ ... : ((وقد بین اهللا هذا الرضا بقوله
بهذه اآلیة سبحانهاهللانفقد قر . )٢())الرضا من اهللا وهو أعلى وأندى من كل نعیم(

، )الرب(دون كلمة من)اهللا(وقد استعمل كلمة ،الجسد وجنة الروح وهي رضا الربجنة ((
أعني صفات الجالل، وصفات ،دال على الذات والصفات بأسرها) اهللا(ألن، لفظ الجاللة 

ألن المربي قد یكتفي ؛لم یشعر ذلك بكمال طاعة العبد ) الرب عنهمرضا(اإلكرام فلو قال 
بالقلیل، أما لفظ اهللا فیفید غایة الجالل والهیبة، وفي مثل هذه الحضرة ال یحصل الرضا إال 

یفید تطریة، فعل العبد من هذه ) اهللا عنهمارض(بالفعل الكامل والخدمة التامة فقوله 
،ضًالعن قوتهافعبادتهم هللا سبحانهوكثرةداللة على عظمتهم هذا القیدففي. )٣())الجهة

َوإِْذ َفَرْقَنا ِبُكُم اْلَبْحَر َفَأنَجْیَناُكْم َوَأْغَرْقَنا آَل : ((قال تعالى.وتعالى وذوبانهم بذاته سبحانه
جملة في موضع نصب على الحال من "َوَأنُتْم َتنُظُرونَ "جملة .)٤())ِفْرَعْوَن َوَأنُتْم َتنُظُرونَ 

إنَّ آل ((فقیل . )٥(انجیناكمكون حاًال من مفعول تآل فرعون، والعامل أغرقنا ویجوز أن
وقیل ،وٕالى أنفسهم ینجون ففي هذا أعظم المنة ،رقونغفرعون طفوا على الماء فنظروا إلیهم ی

فائدته تتمیم النعمة فإن هالك العدو ((أي. )٦())هم حتى رأوهم فهذه منة بعد منةلإنهم أخرجوا 
،فائدته تتمیم النعمة((و) فرقنا(الحال متعلق بـوقیل.)٧())العدو نعمة ومشاهدته نعمة أخرى

فیمكن أن تلمح . )٨())نعمة أخرى–حال بعض آخر –فإن كونهم مستأنسین یرى بعضهم 
أشفى بها صدورهم وأبلغ في ((فهو قد،إسرائیل وٕاكرامه لهمبنيمن هذه الحال نعمة اهللا على 

في موضع نصب "بسالم".)١٠())َالٍم آِمِنینَ اْدُخُلوَها ِبسَ : ((تعالىوقوله.)٩())إهانة عدوهم

.٧٢سورة التوبة، اآلیة )١(
.٦/٣٩٥٣:في ظالل القرآن)٢(
.٥٦-٣٢/٥٥:ینظر مفاتیح الغیب)٣(
.٥٠سورة البقرة، اآلیة )٤(
.١/٣٥١:الدر المصونو،١/٢٩٠:البحر المحیط)٥(
.١/٣٩٢:الجامع ألحكام القرآن)٦(
.١/٢٥٦:روح المعاني)٧(
.المصدر نفسه)٨(
.٢/١٢٤:ینظر محاسن التأویل)٩(
.٣٤سورة ق اآلیة ،٤٦سورة الحجر، اآلیة )١٠(
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)٢(.أي متلبسین به أي سالمین من أي آفة أو من الزوال،دخلوهاامن فاعل . )١(على الحال

متلبسین بسالمة من العذاب ((أي ،وفیه داللة على سالمتهم من كل آفة أو مضرة)٢(.
من عقاب اهللا ((فهم آمنون ولذلك )٣())وزوال النعم أو بسالم من جهة اهللا تعالى ومالئكته

ومن أن تسلب النعمة التي أنعمها اهللا علیهم، أو الكرامة، التي أكرمهم بها سبحانه 
نصب على )ِبَأْعُیِنَنا(.)٥())...َواْصَنِع اْلُفْلَك ِبَأْعُیِنَنا َوَوْحِیَنا : ((تعالىوقوله.)٤())وتعالى

كأن معه من اهللا وكألناحفظنا ب((أي إنك.)٦(أي محفوظًا بأعیننا) صنعا(أنه حال من فاعل 
اهللا عز وجل حفاظًا وحراسًا یكلؤنه بأعینهم من التعدي من الكفرة ومن الزیغ في 

كان عظیم العنایة بالشيء فإنه یضع نألن م((وقیل عبر سبحانه بهذه الحال. )٧())الصنعة
عنایة جعل العین على الشيء سببًا لمبالغة االحتیاط، والنعینه علیه فلما كان وضع العی

حفظنا إیاك حفظ من یراك ویملك دفع بلهذا قال المفسرون معناه، و ،ة على االحتیاط یانك
،الذي غالبا ما یفید معنى اإللصاق" الباء"حرف وهذا المعنى یفهم من .)٨())السوء عنك

ن وذلك یدل على عظیم رعایة اهللا له وحفظه م،التنفك عنهةمالصق، فرعایة اهللا ثابتة له
َتَرى اْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت َیْسَعى ُنوُرُهم َبْیَن َأْیِدیِهمْ َیْومَ : ((تعالىوقوله. كل مكروه قد یصیبه

الضوء ((ویرید به)١٠())یجوز أن یكون حاًال من نورهم"َبْیَن َأْیِدیِهمْ "((قوله .)٩(...))
من مكان مسیرهم یجعله اهللا في وهذا النور هو نور حقیقي . )١١())المنبسط من أصل النور

.٥/٥٨٧:البحر المحیط)١(
.١٤/٥٨:روح المعانيو،٦/٣٣٩: للطوسيلتبیانا)٢(
.٢٦٧/٢٧٨مج:ینظر إعراب القرآن وبیانهو،٥/١٩٣:إرشاد العقل السلیم)٣(
.١٤/٤٣:بیانینظر جامع ال)٤(
.٣٧سورة هود، اآلیة )٥(
.٦/٣٢٢:الدر المصون)٦(
.٣/٤٠:إرشاد العقل السلیمو،٢/٤٣١:ینظر الكشاف)٧(
.١٧/٢٣١:مفاتیح الغیب)٨(
.١٢سورة الحدید، اآلیة )٩(
.١٠/٢٤١:الدر المصون)١٠(
.٥/٣٨٢:الجواهر الحسان)١١(
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فقد أفادت هذه القیود العدید من الدالالت . )١(الحشر إكرامًا لهم وتنویهًا بهم في ذلك المحشر
، لیهاإیهدف ومزایا ضأغراللقیود في التركیب والمتلقي بدونها،یدركهاالتي ال یمكن أن 

توجه الحكم المفاد بها إلى في الجملة یكون هو هدفها، ومحور أخبارها، فیالقیدفوجود 
.)٢(القیدذلك

.٢٧/٣٨٠:التحریر والتنویر)١(
.٤٦:ن بالغة النظم القرآنيمینظر)٢(



المبحث الثالث التقیید بالتوابع
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تبع الشيء تبعا وتباعا في األفعال وتبعت الشيء ((جاء في لسان العرب:التابع لغة
.)١())يالتال: والتابع....في آثرهتسر : تبوعا

ما یتبع السابق على أكثر أحوال أخره من اإلعراب ((فقد عرف بأنه:أما في االصطالح
كل من التابع ا عدّ لهذ، )٢())اللفظي والتقدیري والمحلي وشبه اإلعراب من جهة واحدة

فهي ،من لوازم االسم األول- أي التوابع- ألنها، )٣(والمتبوع اسما واحدا في الحكم
طالة الجملة بحسب المواقف الكالمیة بین إوقد عدت التوابع من عناصر . كالتتمة له

وأداة من أدوات ، فتكون عنصرا من عناصر االتساع الداللي، )٤(المتكلم والمتلقي
. والتوابع هيي تكثیف المعنىالمبدع ف

النعت-
. )٥())وصــف فیــه، أو فیمــا هــو مــن ســببهإلفــادة؛علــى مــا قبلــهياالســم الجــار ((هــو

ولمــا كــان . )٦())یكمــل متبوعــه بــدًال أنــه علــى معنــى فیــه أو فیمــا یتعلــق بــه((وهــذا التــابع
بینهمـا مـن النعت والمنعوت كالشـيء الواحـد والشـيء الواحـد ال یكـون معرفـة نكـرة، لمـا((

ن أالتضــاد، ألن النكــرة لشــیوعها كــالجمع والمعرفــة ألختصاصــها كالواحــد فكمــا ال یمكــن 
.)٧())ن تكون المعرفة نكرةأیكون الواحد جمعًا، والجمع واحدًا، ال یمكن 

ــــه وتعریفــــه وتنكیــــره ((–أي الصــــفة –فمــــن شــــروطها  أن توافــــق الموصــــوف فــــي إعراب
عـن أهمیـة الجرجـانيعبـد القـاهرأخبـروقـد )٨())تـه وجمعـهوتذكیره وتأنیثه، وأفـراده وتثنی

وزان االسم المخصص بالصفة مع االسم المتروك علـى شـیاعه فـي قولـك ((النعت قائًال 
نـك لسـت فـي ذلـك كمـن یضـم معنـى أفـي "جـاءني رجـل"مع قولك "فیي رجل ظر نجاء"

.١/٤١٦مج:تبع، لسان العرب)١(
.١٥٦:أسرار النحو٢)(
.٢/٢١٨:ینظر شرح المفصل)٣(
.٦:التوابع في الجملة العربیة)٤(
.١٧٩:في النحوالمشكلكشفینظرو،١/٢٩٧:البسط في شرح جمل الزجاجي)٥(
.وما بعدها١/٤١:ینظر النعت في التركیب القرآنيو،٢/١١٢:التصریح على التوضیح)٦(
.١/٣٠٠:البسط في شرح جمل الزجاجي)٧(
.١٨٦:ة اإلعرابحشرح مل)٨(
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فهـو یزیـد .)١())ا أخـرولكـن كمـن یریـد ههنـا شـیئا وهنـاك شـیئ، فائـدةلىإلى معنى وفائدًة إ
من وضوح الجملة ویقید من شیوعها

)٢())َوَلُهْم ِفیَهـا َأْزَواٌج مَُّطهَّـَرٌة َوُهـْم ِفیَهـا َخاِلـُدونَ ...: ((ومما ورد منه قوله تعالى

فهن قد طهـرن مـن . )٣()المدح(وداللة النعت في هذه اآلیة هي . مطهرة نعت لألزواج. 
ـــدنیا((مـــن  ، فطهـــر مـــع ذلـــك باطنهـــا مـــن األخـــالق الســـیئة كـــل أذى یكـــون مـــن نســـاء ال

فصــوغه بهــذه الصــیغة ،وفــي هــذا النعــت داللــة علــى عظمــتهن.)٤())والصــفات المذمومــة
ففــي هــذه الصــیغة فخامــة ، أحــدًا قــد طهــرهن ولــم یكــن ذلــك إال اهللا ســبحانهیــدل علــى أنّ 

والمنعــوت، وجــاز هنــا المخالفــة بــین النعــت . )٥(لصــفتهن أكثــر مــن أن یقــال طــاهرة مــثالً 
.)٦(المنعوت جمع تكسیر فتجوز المخالفةألنّ 

َوَطْلـحٍ * ِفـي ِسـْدٍر مَّْخُضـودٍ * َوَأْصَحاُب اْلَیِمیِن َما َأْصَحاُب اْلَیِمینِ : ((قال تعالى
ْمـــُدودٍ * مَّنُضـــودٍ  صـــیغ النعـــت فـــي اآلیـــات علـــى اســـم . )٧())َوَمـــاء مَّْســـُكوبٍ * َوِظـــلٍّ مَّ
الوصــف قــد تــم للموصــوف نّ أعوتاتهــا، فــدلت علــى نت مــع موهــي بهــذا تناســق،المفعــول

فهذه النعوت جاءت لتبین النعیم الذي یتقلب فیه أهل الجنـة، فشـجر السـدر قـد . )٨(وثبت
قطع شوكه فال یؤذي وهو ثابت على هذه الحالة، أما شجر الطلح فقـد نضـد حملـه ((قد 

.)٩())من أسفله إلى أعاله لیست له ساق بارزة

.٥٣٣:دالئل اإلعجاز)١(
.٢٥سورة البقرة، اآلیة )٢(
.١/٢٠٥:روح المعاني)٣(
.٢٥٨:جمالیات المفردة القرآنیةو،١/٨٤:ینظر محاسن التأویلو،١٣٠:التفسیر القیم)٤(
١/١٤١:ینظر الكشاف)٥(
.١/٣٠٣:ینظر النعت في التركیب القرآني)٦(

.٣١-٢٧: سورة الواقعة)٧(
.٢/١٥:ینظر المصدر نفسه)٨(

.٢٧/١٤٠:روح المعاني)(٩
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غزارتـه، بـل ربمـا أوحـت ((داللـة علـى ) مسـكوب(د وصف بهذا الوصـف أي أما الماء فق
فهـو مـاء غیـر ممنـوع عـنهم یجدونـه )١())اإلسراف في هـذا االسـتعمالهذه الكلمة بمعنى 
وكذلك الظل فهو قد وصف بهذا الوصف للداللة على ثبوته علـى .)٢(بال عناء وال تعب
. فضًال عن كثافته،على هذه الحالة
وصـــف "مرفوعـــة". )٣())َوَأْكـــَواٌب مَّْوُضـــوَعةٌ * ِفیَهـــا ُســـُرٌر مَّْرُفوَعـــةٌ (: (قـــال تعـــالى

لیـرى المـؤمن إذا جلـس علیهـا جمیـع مــا ((للسـرر، وقـد وصـفها اهللا سـبحانه بهـذا الوصــف
وفــي ذلــك . )٤())ویلحــق جمیــع ذلــك بصــره-أي الجنــة-خولــه ربــه مــن النعــیم والملــك فیهــا

وذلـك ألن ؛فناسب سبحانه بین الموصوف وصـفته،.)٥(شریفه وسمو منزلتهتداللة على 
یصـور حسـنها، أمـا ل) مرفوعـة(ألن السرر هي ما ترفـع عـن األرض، فوصـفها سـبحانه بــ

ففــي ذلــك ،األكــواب فوصــفت بأنهــا موضــوعة، داللــة علــى أنهــا ال ترفــع مــن بــین أیــدیهم
وفـــي صــوغ الصـــفة علـــى صـــیغة . )٦(لـــذة الشـــراب طعمــًا ونشـــوةداللــة عـــن عـــدم انقطــاع

تــوحي بعــدم هــي و ،فهــي مالزمــة لهــذه الصــفة)٧(،مفعــول داللــة علــى أنهــا معــدة للشــراب
.فهي باقیة مالزمة مكانها،وضع الخدام والغلمان لها

َوَیْلَبُسوَن ِثَیابًا ُخْضرًا مِّن ُسنُدسٍ ... : ((قال تعالى
ص صیخنّ أولكن ما السبب الذي دعا إلى ،) للثیاب(نعت)خضراً (.)٨())...َوإِْسَتْبَرقٍ 

وفه)٩())ألنه أحسن األلوان وأكثرها طراوة((فقیل،بالذكر، وتوصف به ثیاب أهل الجنة
فالنفس تبسط به أكثر من غیرها وروي في ((،غیر مذموم كالسواد،جمیللون وفه

.٤٤:آنیةاللغة القر فيینظر خطرات و،٥٦:من بالغة القرآن)١(
.٥/٢٦٠:السلیمالعقلإرشاد و،٥/١٧٩):البیضاوي(ینظر أنوار التنزیل)٢(
).١٤، ١٣(سورة الغاشیة، اآلیتان )٣(
.٢٢/١٢٥٧قسم:دالنهر الماو،٤/٨١١:ینظر الكشافو،٣٠/١٧٩:جامع البیان)٤(
.٣٠/١٣٤:ینظر تفسیر المراغي)٥(
.٣٠/٣٠٢:التحریر والتنویرینظر )٦(
.٣/١٩٥٧:يفینظر تفسیر النس)٧(
.٣١سورة الكهف، اآلیة )٨(
.٣/٥١٩:أرشاد العقل السلیم)٩(
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فجمع اهللا لهم مع لبس المالبس الفاخرة راحة النفس . )١())أنها تزید في ضوء البصراألثر 
زاد –النعت أي–فهو ، ىال یحمل معن)٢(ألصبح باهتاً ؛ت من التركیبولو حذف النع. لها

.زاد من إظهار نعیم اهللا سبحانه على عباده
ــوراً : ((قــال تعــالى ــؤًا مَّنُث ــَتُهْم َحِســْبَتُهْم ُلْؤُل ــَداٌن مَُّخلَّــُدوَن ِإَذا َرَأْی ــْیِهْم ِوْل .)٣())َوَیُطــوُف َعَل

فضـًال فهـم ،م اهللا بهذا الوصف لیظهـر بـه حسـن منظـرهموقد وصفه.)٤()لؤلؤاً (نعت لـ"منثوراً "
فهـم فـي . فإن منظرهم هذا یكون مما یفـرح الـنفس ویجلـب السـرور إلـى المخـدوم، خدمتهمعن

ر علــى البســاط كــان ثــحســنهم وصــفاء ألــوانهم لؤلــؤ مفــرق فــي عــرض المجلــس، واللؤلــؤ إذا ن
ورًا لحســنهم وصــفاء ألــوانهم وٕاشــراق حســبتهم لؤلــؤًا منثــ((قــال اآللوســي.)٥(أحســن منــه منظومــاً 

ذا هــــو .)٦())نعكـــاس أشــــعة بعضـــهم إلــــى بعـــضافــــي مجالســـهم ومنــــازلهم و وانبثـــاثهموجـــوههم 
وفــي هـــذا . ال یحصــل إذا كـــان هــؤالء الولــدان مصـــطفین، فــال یظهــر جمـــالهم هــذااالنعكــاس

أن اهللا قد علىففي هذا القید داللة .)٧(شرفهم وحسنهمفضًال عنالوصف داللة على كثرتهم 
. فضًال عن خدمتهم، قد جمع للمؤمن انشراح صدره بمنظر الولدان هذا وحسنهم

.)٩(صفة مشتقة من الظـل لتأكیـده"ظلیالً ".)٨())...: ((قال تعالى
،تنسـخه الشـمسال جوب فیه ودائمًا ال )١٠(فیناناً ((ووصف بهذا الوصف لیدل على أنه .)٩(

فوصـــف بهـــذا )١١())ولـــیس ذلـــك إال ظـــل الجنـــة،رَّ فیـــه وال بـــردقـــجًا ال وسجســـ،الشـــمس

.٥/١٤٥:تفسیر المراغيو،١٥/٢٧١:روح المعاني)١(
.١٣٣:ینظر بنیة اللغة الشعریة)٢(
.١٩سورة اإلنسان، اآلیة )٣(
.٢٩/١٧٠، ٨مج:إعراب القرآن وبیانه،)٤(
.٢/١١٤١:دیرقفتح الو،١٩/١٤٣:م القرآنالجامع ألحكاینظر)٥(
.٢٩/١٦١:روح المعاني)٦(
.٢٩/١٧٠:فسیر المراغيتو،٢١/١٤٨:نظم الدرر)٧(
.٥٧سورة النساء، اآلیة )٨(
.١/٤٧١:ینظر النهر الماد و،٢/٧٩):البیضاوي(أنوار التنزیل)٩(
لسان . ، والجوب المقطوع٥/٣٥٠٤جم،فینلسان العرب،. الفینان أي الحین أو الزمان الطویل)١٠(

.٣/١٩٣٩مجسجج،لسان العرب، والسجسج الهواء المعتدل بین الحر و البرد،١/٧١٧مججوب، العرب
.١/٥٩٨:الكشاف)١١(
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فیدل بـذلك علـى أنـه ال شـمس فیـه وال حـر وال سـموم فهـو ظـل . )١(الوصف لقوته وتمكنه
قـال ابــن . )٣(زارتـه فهــو طیـب أنیــقغفعبــر بهـذا الوصــف علـى عمقــه و .)٢(ال كظـل الـدنیا

الظـل إنمـا یكـون مــع ن الجنــات، ألنّ ونـدخلهم ظـًال ظلـیًال هــو مـن تمـام محاسـ((عاشـور
ووصــــف ،حــــرهانفتــــاحؤیــــة النــــور مــــع ر ولــــذة التنعــــیم ب،الشــــمس، وذلــــك جمــــال الجنــــات

،)٤())للداللــة علــى بلوغــه الغایــة فــي جنســه؛ســم الموصــوفابالظلیــل وصــفًا مشــتقًا مــن 
ة فمجــيء الصــفة المشــبه. )٥())إشــارة إلــى النعمــة التامــة الدائمــة((–ظلــیًال –وفیــه أي 

ثبوتـــه ودوامـــه علـــى فضـــًال عـــن)٧(، یـــدل علـــى المبالغـــة بالوصـــف)٦()فعیـــل(علـــى وزن 
.أتههی

َجنَّـــــاِت َعـــــْدٍن مَُّفتََّحـــــًة لَُّهـــــُم * ِإنَّ ِلْلُمتَِّقـــــیَن َلُحْســـــَن َمـــــآبٍ ... : ((قـــــال تعـــــالى
ـــَوابُ  ــــ"مفتحـــة". )٨())اْألَْب ـــات(نعـــت ل ــــ. )٩()جن ره الكوفیـــوندوقـــ.)١٠()منهـــا(والعائـــد قـــدر ب

ـــــالـــــالم ((و،)١١())مفتحـــــة لهـــــم أبوابهـــــا((بــــــ ـــــى ب ـــــد عل دل مـــــن المضـــــمر المحـــــذوف العائ
أمــا. )١٣())المعنــى واحــد((یریندوعلــى كــال التقــ.)١٢())فــإذا جئــت بــه حــذفتها،الموصــوف

اهللا تعــالى عنهــا أن أبوابهــا تفــتح لهــم بغیــر فــتح إخبــار((داللــة ذلــك القیــد وفائدتــه فهــي

.٢/٦٦:ینظر معاني القرآن وٕاعرابه للزجاج)١(
.٣/١١١:ینظر مجمع البیان)٢(
.١/٥٢٧:بن كثیراینظر تفسیر )٣(
.٥/٩٠:تنویرالتحریر وال)٤(
.٢/٨٦:زبدة التفاسیر)٥(
.٥/٦٨:ینظر الجدول في إعراب القرآن)٦(
.١٠/١٤١:ینظر مفاتیح الغیب)٧(
.٥٠، ٤٩سورة ص اآلیتان )٨(
.٢/٦٢٧:مشكل إعراب القرآنو،٢/٦٣٤:ینظر البیان في غریب إعراب القرآن )٩(
.٤/٣٣٧:معاني القرآن وٕاعرابه للزجاج)١٠(
.٢/٤٠٨:القرآن للفراءمعاني)١١(
.٢/٦٢٧:ینظر مشكل إعراب القرآنو،المصدر نفسه)١٢(
.٤/٣٣٧:معاني القرآن وٕاعرابه)١٣(
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ئكــة هــي التــي إن المال((لیــوق. )١())جارحــة، ولكــن بــاألمرســكانها إیاهــا بمعانــاة بیــد وال
فــال یقفــون عنــد ،فهــم عنــدما یــردون الجنــان یجــدون األبــواب مفتحــة.)٢())تفــتح األبــواب

أو قیل مفتحة ألن مصـیرهم إلیهـا كمـا یقـول الرجـل لغیـره متـى نشـطت ،أبوابها لتفتح لهم
أنهــم غیــر ممنــوعین عــن شــيء ففــي هــذا الوصــف داللــة علــى. )٣(لزیــارتي فالبــاب مفتــوح

مفتحــــًة حــــاًال مــــن ((وهنــــاك مــــن جعــــل. )٤(مــــن الــــنعم، فهــــي مهیــــأة لهــــم مخلوقــــة ألجلهــــم
لیس معرفة إذ لیس عدن بعلـم، وٕانمـا هـو بمنزلـة ) جنات عدن(وردَّ هذا بأن . )٥())جنات

ورد علــى ،معرفــة) جنــات عــدن(تكــون نّ أ، وقــد أنكــر أبــو حیــان )٦(بمنزلــة جنــات إقامــة
.)٧(بأنها معرفةالرأي القائل

، ووصف به )مقام(ـلأمین وصف . )٨())ِإنَّ اْلُمتَِّقیَن ِفي َمَقاٍم َأِمینٍ ((قال تعالى 
وٕاذا . )٩())ألن المكان المخیف كأنما یخوف صاحبه بما یلقى فیه من المكاره((المكان

فیقال؟الوصفمن هذاتستجلىفما هي الداللة التي یمكن أنّ ،كانت الجنة دار آمان
إّن هذا جاء على عادة الناس في وصف مساكنهم في الدنیا، وأن أول ما یطلب في ((

ومن فقد أمنه وعاش مفزعًا مطاردًا ،تفرغ لعیشه؛السكن األمن، ألن من یتوفر له أمنه
ولما كان األمن بهذه المثابة ذكره ... النفس شرط ألنتاجها استقرارألن ؛لن ینتج شیئاً 

ن ألینبه إلى حرمته في الدنیا وأن من حق المواطن ؛هل الجنةاهللا في وصف بیوت أ
أو یطیب ،ال یمكن أن یهنأ في عیشه،فاإلنسان الخائف.)١٠())یعیش آمنًا في منزله

.٢٣/١٨٦:جامع البیان )١(
.٢/٦٦٠:دیرقفتح ال)٢(
.٨/٣٦٩:مجمع البیان)٣(
.١٧/٢١٨:ینظر المیزان)٤(
.٤/١٠٧:الكشاف)٥(
.٨/٣٦٩:مجمع البیان)٦(
.٧/٥٣٦:ر البحر المحیطینظ)٧(
.٥١سورة الدخان، اآلیة )٨(
.٤/٣٠٦:الكشاف)٩(
.٦٧٧:الشورى، الزخرف، الدخان، دراسة في أسرار البیانحمل ا)١٠(
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داللة تشویق المؤمن إلى ، ویمكن أن تلمح من هذا الوصف.له على وفرته وكثرته
باألمن الذي قد یكون اإلنسان إال أنها تنعم، الجنة فهي فضًال عن كثرة رزقها و وفرته

. قد فقده في الدنیا 
ــاِدِقیَن ِصــْدُقُهْم َلُهــْم َجنَّــاٌت َتْجــِري ِمــن َتْحِتَهــا ... ((قـال تعــالى  َهـَذا َیــْوُم َینَفــُع الصَّ

جملـة تجـري مـن تحتهـا ((بــ) جنـات(نعـت الموصـوف. )١())...اَألْنَهاُر َخاِلِدیَن ِفیَها َأَبـداً 
–وٕانمــا یصــح ذلــك . )٣())وقــوع الجمــل صــفات للنكــرات((ه نكــرة ویصــح، ألنــ)٢())األنهــار

لمناســـــبة الجملـــــة للنكـــــرة مـــــن حیـــــث یصـــــح تأویلهـــــا ((؛–أي وصـــــف النكـــــرة بالجملـــــة 
تلـــــــك الجملـــــــة موضـــــــع مـــــــن لف،وكـــــــل جملـــــــة یصـــــــح وقـــــــوع المفـــــــرد مقامهـــــــا... بـــــــالنكرة

ـــة الوصـــف أنّ اوقـــد . )٤())األعـــراب ـــة أي((تكـــونشـــترط النحـــاة فـــي جمل أن تكـــون خبری
وقد وصـفها . )٥())محتملة للصدق والكذب، وأن یكون فیها ضمیر عائد على الموصوف

علـــى مـــا اشـــتمالهاوصـــفها ((ـاهللا ســـبحانه بهـــذه الصـــفة لیبـــین بـــ–أي الجنـــة –وصـــفها 
جامعــة ألســـباب ((فهــذا الوصــف یـــدل علــى أنهـــا)٦())یزیــدها بهجــة مـــن األنهــار الجاریـــة

یفیـد الوصـف بـذلك، ((مـراد مـن جملـة الوصـف بقولـه وقد أوضح اآللوسـي ال.)٧())النزهة
علــى األرض وجعلــت ســطحًا واحــدًا یتــأتى معــه جــري األنهــارتســویة البنــاءأنهــا ســویت

فائــدة التوصــیف بمــا ذكــر اإلشــارة إلــى : ، وقــال بعــض فضــالء إخواننــا المعاصــرینعلیــه
رفعة شأن الغرف حیث أذن 

جـــل وعـــال، وأقـــول واهللا بنـــاء بنـــاه اهللاأن اهللا تعـــالى بانیهـــا ومـــاذا عســـى یقـــال فـــي 
فت الغرف بذلك لإلشارة إلى أنها مهیأة، معدة لهـم، قـد فـرغ مـن أمرهـا، صو : تعالى أعلم

.١١٩سورة المائدة، اآلیة )١(
.٦/٣٨٠:ینظر الجامع ألحكام القرآنو،٣/١٢٦:في إعراب القرآنالبرهانینظر )٢(
.وما بعدها١٦٦:الوحدة األسنادیة الوظیفیة في القرآن الكریمو،٢/٢٤١:شرح المفصل)٣(
.٥١-٢/٥٠:ینظر النعت في التركیب القرآنيو،٢/٢٩٨:شرح الرضي على الكافیة)٤(
ینظر النعت في التركیب و،٢/١١٦:التصریح على التوضیحو،١/٢١٩:المقرب البن عصفور)٥(

.٢/٥١:القرآني
.٤/٦٣:روح المعاني)٦(
.١٥/٢٤٥:الجامع ألحكام القرآن)٧(
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كمـــــا هـــــو ظـــــاهر الوصـــــف، ال أنهـــــا تبنـــــى یـــــوم القیامـــــة لهـــــم وذلـــــك مـــــن تعظـــــیم شـــــأن 
ع وفعلهــا المضـــار ، هــذهالوحــدة الكالمیــة الواصـــفةكمــا یمكــن أن تلمـــح مــن.)١())المتقــین

، داللة استمرار جریان األنهار في هذه الجنـان التـي قـد أعـدها اهللا لهـم، الموحي بالحركة
.وأبهج لنفوسهم،نسهمأوذلك زیادة في 
ـٍة َوَأْكـَواٍب َكاَنـْت َقـَواِریَرا: ((قال تعالى َقـَواِریَر ِمـن * َوُیَطاُف َعَلْیِهم ِبآِنَیٍة مِّن ِفضَّ

ٍة َقدَُّروَها َتْقِدیراً  والضـمیر أمـا عائـد ألهـل . )٣())"قـواریر"قدروها صفة لـ((جملة . )٢())ِفضَّ
أهـــل الجنـــة قـــدروها علـــى أشـــكال مخصوصـــة، فجـــاءت كمـــا قـــدروها ((ألهـــل الجنـــة أي 

. )٤())متكرمــة لهــم، أو الســقاة جعلوهــا علــى قــدر رّي شــاربها فهــي ألــذ لهــم وأخــف علـــیه
أي الولـدان –فهـم ) اُف َعَلْیِهمَوُیطَ : (یدل علیه قولـه((وهذا الوجه الثاني أقرب للصواب 

ب لكونــه علــى مقـدار حاجتــه، ال یفضــل ار روا شــرابها علـى قــدر الــري، وهـو ألــذ للشـدقـ–
واللـذة ، فتكون المتعة بشربه أكثـر،)٥())یضغال یفیض وال ی: وال یعجز وعن مجاهدعنها

. واللذة به أزید
الوحـدة الكالمیـة. )٦())...ْسـكٌ ِخَتاُمـُه مِ * ُیْسـَقْوَن ِمـن رَِّحیـٍق مَّْختُـومٍ ((قال تعالى 

وقــد دل النعــت األول علــى "مختــوم"ت األول عــوالن. )٧(نعــت ثــاٍن لرحیــق"ختامــه مســك"
وٕاال فلـیس ثمـة غبـار أو تهوذلـك تمـثًال لكمـال نفاسـبه؛به وٕاظهـار كرامـة شـار االعتناء((

بیــــان فیحمــــل داللــــة أمــــا النعــــت الثــــاني .)٨())متذبــــاب أو خیانــــة یصــــان عــــن ذلــــك بــــالخ
أن یكــون شــربةألاألن ســبیل ؛ختامــه آخــر طعمــه حســن ((فهــو فــي، االنتهــاء مــن شــربه

.٢٣/٢٥٤:روح المعاني)١(
.١٦، ١٥سورة اإلنسان، اآلیتان )٢(
.١٠/٦١٠:الدر المصون)٣(
.٣/١٩٠٤:يفتفسیر النس)٤(
.٢٩/١٦٠:روح المعانيو،٨/٥٥٤:البحر المحیط )٥(
.٢٦، ٢٥سورة المطففین، اآلیتان )٦(
.٨٣٠/٢٥٥جم:ن وبیانهینظر إعراب القرآ)٧(
.٣٠/٧٥:روح المعاني)٨(
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ففـي هـذا )١())الكدر في آخرها، فوصف شراب أهل الجنة بأن رائحة آخره رائحـة المسـك
فحمــل بــذلك داللــة اإلشــعار،مجــيء هــذا النعــت جملــة أســمیةفضــًالعن. داللــة علــى نفاســته

.تبدله أو وصول الكدر إلیهبثبوته على هذه الصفة، وعدم
َل ِمَن السََّماِء َماًء ِبَقَدٍر : ((قال تعالى صـفة ) بقـدر(وقع شـبه الجملـة )٢())...َوالَِّذي َنزَّ

طابق بـذلك شـرط ف،وهو لطف اهللا سبحانه بعباده،ضافي إلى الجملةإفأوحى بمعنى ). ماء(لـ
علـى قـدر الحاجـة ال زیـادة ((زل المـاء فـاهللا سـبحانه ینـ.)٣(النحاة وهـو اإلفـادة مـن الوصـف بـه

حســبها وذلــك یــدل بعلیهــا فیفســد وال ناقصــًا عنهــا فیفــیض وال ینفــع، بــل هــو مطــابق للحاجــة و 
وقــد وردت آیــات أخــرى فــي القــرآن . )٤())علــى أنــه واقــع مــن مختــار یجعلــه علــى تلــك الصــفة

ا َأنـَزَل الّلـُه ِمـَن السَّـَماِء ِمـن َومَ ... : ((مثًال قوله تعالى"قدرب"الكریم ولكن لم ترد فیها لفظة 
المتأمل لسیاق هذه اآلیات، یجد أنهـا وردت فـي معـرض تعـداد . )٥())...مَّاء َفَأْحَیا ِبِه األْرَض 

نعم اهللا على عباده، أمـا آیـة الزخـرف فإنهـا دمجـت تعـداد نعـم اهللا مـع التـذكیر بقدرتـه سـبحانه 
َل ِمـــَن : ((وتعـــالى حیـــث قـــال ـــَذِلَك َوالَّـــِذي َنـــزَّ ْیتـــًا َك ـــَدًة مَّ ـــِه َبْل ـــَدٍر َفَأنَشـــْرَنا ِب ـــَماِء َمـــاًء ِبَق السَّ

.فناسب كل لفظ السیاق الذي ورد فیه. )٦())ُتْخَرُجونَ 
َلِكِن الَِّذیَن اتََّقْوْا َربَُّهْم َلُهْم َجنَّاٌت َتْجـِري ِمـن َتْحِتَهـا اَألْنَهـاُر َخاِلـِدیَن ِفیَهـا : ((قال تعالى

.)٧())ِعنِد الّلِه َوَما ِعنَد الّلِه َخْیٌر لَِّألْبَرارِ ُنُزًال مِّْن 
. )٩(لهـموعطایـاه لیبین كرامة اهللا إیـاهمهذا الوصفوقد أتى)٨()نزالً (صفة لـ"مِّْن ِعنِد الّلهِ "

المنعـوت باألسـماء الحسـنى التـي منهـا الكـرم والرحمـة، ألن أعمـالهم ال ((فهي من عنـد. )٩(لهم

.٣/١٩٤٠:يفینظر تفسیر النسو،١٩/٢٦٥:الجامع ألحكام القرآن)١(
.١١سورة الزخرف، اآلیة )٢(
.٢/١٠٣:ت في التركیب القرآنيعالنو،١/٢١٩:ینظر المقرب)٣(
.٨/١١:البحر المحیطو،٩/١٨٥:التبیان للطوسي)٤(
.٢٢:وسورة الحجر اآلیة،٣٢:سورة إبراهیم اآلیة،٩٩:وسورة األنعام اآلیة، ١٦٤، اآلیة سورة البقرة)٥(
.١١سورة الزخرف، اآلیة )٦(
.١٩٨سورة آل عمران، اآلیة )٧(
.٣/٥٤٧:ینظر الدر المصون)٨(
.٤/٢٦٢:ینظر جامع البیان)٩(
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ــهِ (ولــه فق. )١())تــوازي أقــل نعمــة ــْن ِعنــِد الّل بــالتعظیم فهــذا الثــواب معــرو داللــة علــى أنّ ) مِّ
والمعنـى ألكفـرن ،)٢())..."اْلِقَیاَمةِ َوَال ُتْخِزَنا َیْوَم ..َ.(("وهذا ما طلبوه بقولهم واإلجالل، 

ألكفرن عنهم سیئاتهم وألدخلنهم الجنـات وألثیبـنهم بـذلك ثوابـًا مـن اهللا ال یقـدر علیـه غیـره
ومــاذا عســاي أقــول إذا كــان ،رامــًا لهــم وتعظیمــًا لشــأنهم كالثــواب منــه ســبحانه إفهــذا. )٣(

.؟منه سبحانهالثواب والرزق
عرضــت اآلیــة الشــریفة للــنعم .)٤())...َوَأْلَقْیــُت َعَلْیــَك َمَحبَّــًة مِّنِّــي...: ((قــال تعــالى

ي قلــوب النــاس ومــن هــذه الــنعم محبتــه فــ، )علیــه الســالم(التــي أنعمهــا اهللا علــى نبیــه موســى 
ــم یــره أحــد إال وأحبــه أي محبــة منــه ســبحانه )٥()محبــة(صــفة لـــ) منــي(فشــبه الجملــة ،فل

فهــذا الوصـــف یحمــل الداللــة علــى أنهــا محبـــة غیــر طبیعیــة لــه مـــن ،أوقعهــا فــي القلــوب
ووصف المحبة بأنهـا مـن اهللا للداللـة علـى أنهـا محبـة خارقـة ((قال ابن عاشور . الناس 

فــاهللا ســبحانه هــو . )٦())واالنتفــاعاإللــفاء أســباب المحبــة العرفیــة مــن بتــداللعــادة، لعــدم 
ـــه ـــولى رعایت ـــهوٕالقـــاء محب،الـــذي ت ـــاست ـــة اهللا ،فـــي قلـــوب الن فأوحـــت هـــذه الصـــفة برعای
علیـه (وهذا یفهم من اسـتعمال ضـمیر المفـرد فـي خطـاب النبـي موسـى، سبحانه له وحفظه

)السالمعلیه(لیؤكد به قرب اهللا سبحانه لموسى)السالم

:النعت بالجامد
المشــــــتق یــــــدل علــــــى الحــــــدث((ذلــــــك ألن ؛و )٧(االشــــــتقاقشــــــترط النحــــــاة فــــــي النعــــــت ا

ولهــذا یشــترط ،فقــد ورد النعــت بالجامــد ،إال أن الواقــع اللغــوي خــالف هــذا)٨())وصــاحبه

.٥/١٦٣:نظم الدرر)١(
.١٩٤سورة آل عمران، اآلیة )٢(
.٤/١٦٧:المراغيتفسیر)٣(
.٣٩سورة طه، اآلیة )٤(
.٣/٧٢:ینظر الكشاف)٥(
.١٦/٢١٧:التحریر والتنویر)٦(
.١/٢٢٠:؛ المقرب٢/٢٨٩:الكافیةینظر شرح الرضي على) ٧(
.٢/١١٥:التصریح على التوضیح)٨(
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یكـون الوصـف داًال علـى معنـى فـي متبوعـه مشـتقًا كـان أو ((أن)هــ٦٤٦ت(ن الحاجببا
.)١())ال
المصـدر وقـع. )٢())...َوَأْنَهاٌر مِّْن َخْمٍر لَّذٍَّة لِّلشَّـاِرِبینَ ...: ((مما ورد منه قوله تعالىو 

حیــث نعــت فــي هــذه اآلیــة بالجامــد، وهــو المصــدر، . )٣()خمــر(صــفة لـــ) لــذةٍ (المصــدر 
المعنــى مــا ((و. )٤(إذا أریــد المبالغــة والتوكیــد،فــي الوصــف–أي المصــدر –ویــؤتى بــه 

اع وال آفــة مــن آفــات دص، لــیس معــه ذهــاب عقــل وال خمــار وال صــلالخــاهــو إال التلــذذ 
.)٦())ذلـكین اللذة مبالغـة علـى مـا هـو المعـروف فـي أمثـالعیجعلها ((أي. )٥())الخمر
-اللــذة-تلمــح مــن الوصــف بالمصــدر داللــة ثبــات الخمــر علــى هــذه الصــفةو.)٦())ذلــك

.وهي بهذا تخالف خمور الدنیا، األحوالفهي ال تفارقه بحال من 
اسـم مصـدر دهـق ((وهـو ) دهاقـاً (بــ) كأسـاً (فقـد وصـف . )٧())َوَكْأسًا ِدَهاقاً : ((قال تعالى
بعالمة نر تأو اسم مصدر أدهق، ولكونه في األصل مصدرًا لم یق،من باب جعل

ة عـالكأس مـألى متر ((أنفي هذا الوصف داللة علىو.)٩(الدهق شدة الضغطو .)٨())تأنیث
دلیـــل علـــى كثـــرة هـــذا ((وفـــي هـــذا النعـــت ،)١٠())ي حـــال اللـــذةة لـــیس فیهـــا فرجـــة لیســـتوفعـــمتر 

.)١١())الشراب الجید الذي یكون في العادة قلیال

.٢/٢٨٩:شرح الرضي على الكافیة)١(
.٤٦آلیة سورة الصافات، ا،١٥سورة محمد، اآلیة )٢(
.٩/٦٩٣:الدر المصون)٣(
١/٤١١:ینظر النعت في التركیب القرآنيو،٢/٢٢٤:االشمونيشرح و،٢/٢٠٢:ینظر الخصائص)٤(

.١٦٥:ینظر خطرات في اللغة القرآنیة،وما یعدها
.٤/٣٤٩:الكشاف)٥(
.١/٤١٩:ینظر النعت في التركیب القرآنيو،٢٦/٤٨:روح المعاني)٦(
.٣٤رة النبأ، اآلیة سو )٧(
.٣٠/٤٥:التحریر والتنویر)٨(
.٢/١٤٤٢مج:دهق،لسان العرب)٩(
.١٠/٢٤٧:التبیان للطوسي)١٠(

.٢١/٢١٠:نظم الدرر)(١١
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. )١())...َمَثُل اْلَجنَِّة الَِّتـي ُوِعـَد اْلُمتَُّقـوَن ِفیَهـا َأْنَهـاٌر مِّـن مَّـاء َغْیـِر آِسـنٍ : ((قال تعـالى
كانــت تســتعمل فغیــر وٕان . )٢()اءالمــ(وقعــت صــفة لـــ) غیــر(فـــ) غیــر آســن(وصــف المــاء بأنــه 

وقـــد بـــین اهللا بهـــذا . )٣())أصـــل فـــي الصـــفة((إال أنهـــا تقـــع صـــفة بـــل قیـــل إنهـــالألســـتثناء
ــــة ال تتغیــــر رائحــــة مائهــــا وال یأســــن((الوصــــف –أي المــــاء –فهــــو )٤())أن انهــــار الجن

الطعم أو الریح او اللـون بوجـه مـن الوجـوه، وٕان طالـت ثابت له في وقت ما شيء من((
.٥())إقامته وٕان أضیف إلیه غیره فإنه ال یقبل التغییر بوجه

* َوَقاُلوا اْلَحْمُد ِللَِّه الَّـِذي َأْذَهـَب َعنَّـا اْلَحـَزَن ِإنَّ َربََّنـا َلَغفُـوٌر َشـُكورٌ : ((قال تعالى
نصــب فـي محـل ((یجـوز أن ُیعـرب"الـذي". ٦())...الَّـِذي َأَحلََّنـا َداَر اْلُمَقاَمـِة ِمـن َفْضــِلهِ 

ــُكور... "فــي قولــه ) إنّ (علــى أنــه صــفة اســم  ــوٌر َش ــا َلَغُف باالســم ((فالنعــت.)٧())ٌ"ِإنَّ َربََّن
أمــا عــن ســبب النعــت بــه لمــا كانــت المعرفــة ال . )٨())الموصــول یعــد مــن النعــت بالجامــد

فیـؤتى باالسـم الموصـول لكـي یتوصـل إلـى صـفة المعرفـة بالجملـة ،تقع الجملة صفة لها
وجعلــت ) الــذي(فــإن أردت وصــف المعرفــة بجملــة، أتیــت بـــ(()ه٦٤٣ت(قــال ابــن یعــیش

أي ربنــا الــذي أنزلنــا هــذه الــدار یعنــون ((فهــذا وصــف هللا تعــالى . )٩())صــلتهالجملــة فــي 
فهم فـي هـذا النعـت قـد خصـوا .)١٠())الجنة وهي الدار التي ال نقلة معها عنها وال تحول

،١٥:سورة محمد االیة)١(
.٦/٢١٧:البرهان في إعراب القرآن)٢(
.١/٣٢٦:النعت في التركیب القرآني)٣(
.٥/٩:همعاني القرآن وٕاعراب)٤(
.١٨/٢١٩:نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور)٥(
٣٥,٣٤سورة فاطر االیتان)٦(
.٢/٦١١:البیان في غریب إعراب القرآن)٧(
.٢/٢٩٠:ینظر شرح الرضي على الكافیة) ٨(
ینظر النعت في التركیب القرآني و،٧٣:ینظر بناء الجملة العربیةو،٢/٢٤٣:المفصلشرح )٩(
:١/٣٩٨.
.٨/٤٣١:التبیان للطوسيو،٢٢/١٥٠:ینظر جامع البیان)١٠(
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وفــي هــذا النعــت ،وا بفضــله ســبحانه وٕاحســانهاهللا وحــده بإدخــالهم دار المقامــة فهــم قــد دخلــ
.فهم لم یدخلوها أال بفضل اهللا،اعتراف منهم بأن أعمالهم تتقاصر عن إدخالهم الجنة 

ُقْل َأَذِلَك َخْیٌر َأْم َجنَُّة اْلُخْلِد الَِّتي ُوِعَد اْلُمتَُّقوَن َكاَنْت َلُهْم َجَزاء : ((قال تعالى
وقع الوعد الصادق المحتم ((فهي قد،)جنة(صول صفة لـاالسم المو عوق. )١())َوَمِصیراً 

جاعلین بینهم وبین أهوالها ،خافوا فصدقوا بالساعةللذین-الوعدممن وعده هو -بها
إیماء إلى أنهم وعدوا بها وعد ((ففي هذا النعت. )٢())وقایة مما أمرتهم به الرسل

داللة الوعد منه تعالى الءفقد عمل القید على إج،أي وعد محقق الوقوع. )٣())مجازاة
فهم كانوا ، و كفرهمالمعاندین، یمكن أن تلمح من هذا القید شدة عنادو،للمؤمنین

.على علم بهذه الجنة التي وعد اهللا بها المؤمنین إال أنهم لم یؤمنوا ولم یصدقوا
ـــــَماِء َمـــــاء َفَأنَبْتَنـــــا ِبـــــِه َحـــــ... ((: قـــــال تعـــــالى ـــــَن السَّ َداِئَق َذاَت َوَأنـــــَزَل َلُكـــــم مِّ

ذو تعـد مـن الجوامـد ((و"ذو"مؤنـث "ذات"و) حـدائق(صفة لـ"ذات بهجة". )٤())...َبْهَجةٍ 
،للنعـتبـدل الصـفة) ذو(بــاإلتیـانأما عـن سـبب . )٥())الجوامد التي یمكن أن ینعت بها

لـذو فضـل أبلـغ مـن المفضـل (("ذو فضل"األندلسي في حدیثه عن تركیبقال أبو حیان
ومتمكنًا منه، بخـالف أن یـؤتى بالصـفة، ،یؤدي إلیه من كونه صاحبهلما ؛أو المتفضل

ذات (وعلـى هـذا فــ. )٦())فإنه قد یدل على غیر اهللا باألتصاف بـه فـي وقـت مـا، ال دائمـاً 
وهـــو أبلـــغ مـــن أن یقـــال فـــي )٧())ارالنّظـــیـــبهجبســـاتین ذات حســـن ورونـــق ((أي ) بهجـــة

یوضح كمالهـا واشـتمالها ) ذات(ـالوصف ب؛ألن أو غیره من األلفاظ) مبهجة(غیر القرآن 
. على كل أسباب البهجة واإلنس

.١٥سورة الفرقان، اآلیة )١(
.١٣/٣٥٥:نظم الدرر)٢(
.١٨/٣٣٥:التحریر والتنویر)٣(
.٦٠سورة النمل، اآلیة )٤(
.٢/٢٩٠:ینظر شرح الرضي على الكافیة)٥(
.١/٣٧٦:رآنيینظر النعت في التركیب القو،٧/٦٢٧:البحر المحیط)٦(
.١٣/٤٦٧٨:محاسن التأویل)٧(
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"ذواتـــا أفنـــان". )١())َذَواتَـــا َأْفَنـــانٍ * َوِلَمـــْن َخـــاَف َمَقـــاَم َربِّـــِه َجنَّتَـــانِ : ((قــال تعـــالى
ولمـــا كانـــت ((لهـــذا قیـــل. )٣())أنـــواع مـــن األشـــجار والثمـــار((أي . )٢()جنتـــان(وصـــف لــــ

ها إال بكثـــرة األنـــواع واأللـــوان والفـــروع المشـــتبكة واألغصـــان قـــال البســـاتین ال یكمـــل مـــدح
وفیه مـدح لهـذه ،ففي هذا الوصف داللة على كثرة األلوان واألنواع،)٤())"ذواتا"واصفًا لها 
یــوحي )ذواتـا(ـالن وصـفها بـ؛)أفـانین مـثالً صــاحبتا(وهـو أبلـغ مـن أن یقـال ،لهـذه الجنـان

لــم یصـف الجنــة إال بمــا ((فــاهللا سـبحانه،ك الجنـانبكمـال اللــذة والرفاهیـة التــي تحتویهـا تلــ
هـذه الصـفة بثبـوت الجنـة علـى هـذه فضـًالعن أشـعار.)٥())"َذَواَتا َأْفَنـانٍ ": فیه اللذة بقولـه

.الحالة
:البدل

.)٦()العوض(:لغة
هو التابع المقصود بالحكم المنسوب إلى متبوعه نفیـًا أو إثباتـًا بـال ((االصطالح أما في 
فهــو )٩())الترجمــة والتبیــین((ســماه الكوفیــونأوقــد . )٨(والبــدل تســمیة بصــریة. )٧())واســطة

ر العامـل فهـو یفیـد یـولما كان البدل في حكم تكر . )١٠(فهو یترجم عن متبوعه ویشیر إلیه
اإلبهــاماإلیضــاح بعــد –أي البــدل –القصــد بــه ((ولــذلك قیــل.)١١(توكیــد الحكــم وتقریــره

).٤٨-٤٦(سورة الرحمن، اآلیتان )١(
.٢٧/١١٧:روح المعانيو،٥/٢٥١:ل السلیمعقأرشاد ال)٢(
.١٥/٥٦٣٠:محاسن التأویل)٣(
.١٩/١٨٠:نظم الدرر)٤(
.٢٩/١٢٥:مفاتیح الغیب)٥(
.٢٣١:ويكفالكلیات لل)٦(
.٢/١٦٣:ضیحالتصریح على التو )٧(
.المصدر نفسه)٨(
.٢/٢٨٩:االشمونيشرح )٩(
و،٦٢:البیطارةینظر الموفي في النحو الكوفي شرح محمد بهجو،٣/١٩٢:ینظر حاشیة الصبان)١٠(

.١٨٧:ینظر بناء الجملة العربیة
.٢١٤:األلفیة البن الناظمشرح )١١(
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، من كـلبعضبدلفإن فائدة،كانت هذه فائدة بدل الكلوٕاذا. )١())ویفید البیان والتأكید
.)٢(ألنه بیان بعد إجمال وتفسیر بعد إبهام؛هي التأثیر في النفسوبدل االشتمال، كل

مرفوع ((فواكه .)٣())َفَواِكُه َوُهم مُّْكَرُمونَ * ُأْوَلِئَك َلُهْم ِرْزٌق مَّْعُلومٌ : ((قال تعالى
فسـر الـرزق ((اآلیـة الشـریفة فهـو قـد اللتـه فـي هـذهأمـا د.)٤())على البدل مـن رزق

ن رزقهــم كلــه أیعنــي ،، وهــي كــل مــا یتلــذذ بــه وال یتقــوت لحفــظ الصــحةالمعلــوم بالفواكــه
فواكه؛ ألنهم مستغنون عن حفظ الصـحة بـاألقوات، بـإنهم أجسـام محكمـة مخلوقـة لألبـد، 

البــدل علــى أنــه مــع تمییــزه هــذا نبــهفقــد . )٥())فكــل مــا یأكلونــه یأكلونــه علــى ســبیل التلــذذ
،فاألكـل كلـه یؤكــل للتلـذذ ال لحفـظ األجســام. )٦(فهـو كلــه فواكـه–أي األكـل –بخواصـه 

سـتعمله القـران الكـریم فـي هـذه اآلیـة الشـریفة اومما .فأجسامهم محكمة سالمة من كل آفة
ل هـي ظـاهرة المخالفـة بـین البـدل والمبـد،ثـراء الـنصإالتي عملـت علـى ، من أدوات اللغة

فالمبــدل منــه الــرزق جــاء بصــیغة المفــرد لیــدل علــى أن ،اإلفــراد والجمــعجانــبمــن ،منــه
وهـو الـرزق الطیـب ، فهـو المتفضـل علـیهم، وهـو مـن اهللا تعـالى، الرزق من طریق واحد 

أو تكــون ، األنــواع و وفرتهــا أمــا الفواكــه جــاء بصــیغة الجمــع لیــدل علــى كثــرة . الحــالل
لــى تنــوع الطــرق التــي یتحصــل لإلنســان مــن خاللهــا علــى فتــدل ع، بمعنــى اللــذة واإلنــس

.  والسرور في الجنة، البهجة
جملة . )٧())َأَمدَُّكم ِبَأْنَعاٍم َوَبِنینَ * َواتَُّقوا الَِّذي َأَمدَُّكم ِبَما َتْعَلُمونَ : ((قال تعالى

بدل بمنزلة ((وقیل هو . )٨("أمدكم بما تعلمون"بدل من قوله "وبنینبأنعامأمدكم "

.٤٨:من بالغة النظم القرآنيو،٣/٢١٠:اإلتقانو،٢/٢٧٩:البرهان في علوم القرآن) ١(
.٢/٣٨٣:على الكافیةضيینظر شرح الر )٢(
.٤٢، ٤١:سورة الصافات)٣(
.٢/٦٢٤:البیان في غریب إعراب القرآن)٤(
.٧/٤٧٧:البحر المحیطو،٤/٤٤:الكشاف)٥(
.٢٣/٨٦:روح المعاني)٦(
.١٣٣، ١٣٢سورة الشعراء، اآلیتان )٧(
و،٢١٨:الناظمالبنینظر شرح األلفیة و،٨/٥٣٩:الدر المصونو،٤٥-٧/٤٣:لبحر المحیطینظر ا)٨(

.٤٤:ینظر ظاهرة البدل في العربیة
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أما الداللة.)١())البعض، ألنه صار بدًال منه باعتبار ما یتعلق به من قوله بأنعام وبنین
في تنبیههم على نعم اهللا، حیث أجملها ثم ((هو المبالغة ،والغرض من هذا البدل

أمدكم بما "قال حین،هم عن سنة غفلتهم عنهاظفصلها مستشهدًا بعلمهم، وذلك انه أیق
، وأنه كما قدر أن نعمتهوعّرفهم المنعم بتعدید ما یعلمون منعلیهمثم عددها"تعلمون

وعدد لصلما أجمل فف. )٢())یتفضل علیكم بهذه النعمة، فهو قادر على الثواب والعقاب
فصیل فالت. )٣("وبنینأمدكم بأنعام"فقال للحجة علیهمأكملذلكلیكونوعدد النعم؛ 

.أوقع في نفس المتلقيلبعد اإلجما
ِإالَّ َمن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلحًا َفُأْوَلِئَك َیْدُخُلوَن اْلَجنَّـَة َوَال ُیْظَلُمـوَن : ((الىقال تعـ

جنـات عـدن بـدل مـن . (()٤())...َجنَّاِت َعـْدٍن الَِّتـي َوَعـَد الـرَّْحَمُن ِعَبـاَدُه ِباْلَغْیـبِ * َشْیئاً 
لـف الالشيء وهو نفسـه، ألن ایدخلون جنات عدن وهذا بدل الشيء من وتقدیره) الجنة(

علــى مــذهب البصــریین إبــدال المعرفــة مــن((كــذلك ویجــوز)٥())والــالم فــي الجنــة للجــنس
ن تبـــدل النكـــرة مـــن أوفـــي هـــذا رد علـــى الزمخشـــري الـــذي لـــم یجـــز )٦())النكـــرة وبـــالعكس

فائدتــه تقریــر أنهــا جنــات كثیــرة ال((فـــا عــن داللــة هــذا البــدل أّمــ. )٧(المعرفــة إال موصــوفة
ولیس كل بدل یقصد به رفع األشكال الذي یعرض في المبـدل منـه، بـل .....جنة واحدة

أكـد ، )٩()بدل مطابق(وهو . )٨())من البدل ما یراد به التأكید، وٕان كان ما قبله غنیًا عنه
ســبحانه ألهــل اإلیمــان ممـــن أوجـــدهاأكــد بــه اهللا ســبحانه وجــود جنـــان كثیــرة متعــددة قــد 

.هللامفي توبتهواأخلص

.١٩/١٧٠:التحریر والتنویر)١(
.٣/٣٦٧الكشاف )٢(
.٥١٩/٤٣٣جم:ینظر إعراب القرآن وبیانهو،١٤/٧١:نظم الدرر)٣(
.٦١، ٦٠:سورة مریم)٤(
.٢/٤٨٥:ان في غریب إعراب القرآنالبی)٥(
.٦/٢٤٩:البحر المحیط و،٤/١٩٦٢:الضربارتشاف)٦(
.٣/٢٩الكشاف )٧(
.٣/٢١٠:اإلتقان في علوم القران)٨(
.١٦/١٣٨:التحریر والتنویر)٩(
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ائق ومـا بعـدها بـدل مـن دح. )١())َحَداِئَق َوَأْعَناباً * ِإنَّ ِلْلُمتَِّقیَن َمَفازاً : ((قال تعالى
ألن المفـــاز مصـــدر مـــن قـــول القائـــل فـــاز ؛جـــاز أن یتـــرجم بهـــا عنـــه((و. )٢()مفـــازا(مــن 

إذا طلبه فظفر به، فكأنه قیـل إن للمتقـین ظفـرًا بمـا طلبـوا مـن حـدائق ،فالن بهذا الشيء
جعــل بأو بــدل كــل مــن كــل علــى طریــق المبالغــة اشــتمالبــدل ((وهــو أمــا )٣())ابنــوأع

ألن بـه نـوع ؛وتجلیـة للمبـدل منـه،وفـي هـذا البـدل إیضـاح. )٤())مفـازةنفس هـذه األشـیاء 
وذلـك ألنـه تعـالى فسـر ((الفخـر الـرازيقـال . خفاء تتطلـع الـنفس لمعرفتـه والوصـول إلیـه

،فوجب ان یكون المراد من المفاز هـذا القـدر) أعناباحدائق و (المفاز بما بعده وهو قوله
؟فلم أهمل األهم وذكـر غیـر األهـم،فإن قیل الخالص من الهالك أهم من حصول اللذة

أمــا الفــوز باللــذة والخیــر ،ال یســتلزم الفــوز باللــذة والخیــر. ألن الخــالص مــن الهــالكقلنــا
.)٥())فكان ذكر هذا أولى؛فیستلزم الخالص من الهالك

َوالَِّذیَن َهاَجُروا ِفي َسِبیِل اللَِّه ثُمَّ ُقِتُلوا َأْو َماُتوا َلَیْرُزَقنَُّهُم اللَُّه ِرْزقًا : ((قال تعالى
أبدل حیث. )٦())...َلُیْدِخَلنَُّهم مُّْدَخًال َیْرَضْوَنهُ * َحَسنًا َوإِنَّ اللََّه َلُهَو َخْیُر الرَّاِزِقینَ 

ألن كرامة المنزل من اشتمال؛هو بدل ((وقیل . )٧("یرزقنهمل"من جملة "لیدخلنهم"جملة
فالبدل في اآلیة . )٨())بل هي أبهج لدى أهل الهمم،من جملة اإلحسان في العطاء

الرزق الذي أعده اهللا للذین یتحملون عناء الهجرة والقتل في یحمل داللة بیانالشریفة 
ا أعاد ذكر الرزق مفسرًا فكأنه قرره فهو لم،)١())المقصود منه تأكیده((وقیل إن. )٩(سبیله

.قرره و أكده

.٣٢، ٣١:سورة النبأ)١(
.٢١٦؛ شرح األلفیة البن الناظم ٢/٢٨١:البرهان في علوم القرآن)٢(
.٣٠/٢٠:جامع البیان)٣(
.٣٠/٤٤:التحریر والتنویرو،٢/١١٥٨:فتح القدیر)٤(
.٣١/٢١:مفاتیح الغیب)٥(
.٥٩، ٥٨:سورة الحج)٦(
.١٠٢:ینظر ظاهرة البدل في العربیةو،١٧/٣١٠:التحریر والتنویر)٧(
.المصدر نفسه)٨(
.١٧/١٣٤:ینظر تفسیر المراغي)٩(
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.)٢())...َوِمَن النَّْخِل ِمن َطْلِعَها ِقْنَواٌن َداِنَیةٌ ...: ((قال تعالى
خص الطلع بالذكر لما فیه ((وقد . )٣(ن النخل وكرر العامل فیهماشتمالطلعها بدل 

فهو ،)٤())من المنافع العجیبة واألغذیة الشریفة التي لیست في شيء من كمام الثمار
، أهمیتهتضح بذلك تفوأبدله من النخلة؛ لیفرده بالذكر.و أهمهالنخلةمنأشرف جزء 

* ْسَقْوَن ِفیَها َكْأسًا َكاَن ِمَزاُجَها َزنَجِبیالً َویُ : ((تعالىوقوله . وتأثیره في حیاة الناس
وأتى هذا البدل لیدل على . )٦(عینًا، بدل من زنجبیالً . )٥())َعْینًا ِفیَها ُتَسمَّى َسْلَسِبیالً 

اأبان أنه هناك عین،لما كان الزنجبیل عندنا شجرًا، یحتاج في تناوله إلى عالج ((أنه 
بتخمیره فیها حتى یصیر شجرًا ،أن تحیله األرضإالال ال یحتاج في صیرورته زنجبی

أي في هذا البدل داللة،)٧())لیتحول عن طعم الماء إلى طعم الزنجبیل خرقًا للعوائد
قال ابن عاشور . ومتوفر في أي وقت من األوقات،أنه جاهز لالستعمال على

نه كثیر كالعین أي أن منقوعه أو الشراب المستخرج م،عیناً والمعنى كون الزنجبیل((
لم هي ى بها البدل وحفداللة الكثرة أو . )٨())العزةبهو كثیر جدًا وكان یعرف في الدنیا 

.تعرف بدونه
فــي جنــات . )٩())ِفــي َجنَّــاٍت َوُعُیــونٍ * ِإنَّ اْلُمتَِّقــیَن ِفــي َمَقــاٍم َأِمــینٍ : ((قــال تعــالى
مال ال كـل وبعـض وفـي ذلـك إنـه بـدل اشـت((وقیـل . )١٠("فـي مقـام أمـین"وعیون بدل مـن 

.١٧/١٨٩:روح المعاني)١(
.٩٩سورة األنعام، اآلیة )٢(
.٢/٢٨٢:في علوم القرانالبرهان )٣(
.٤/١٤٣:مجمع البیانو،٤/٢١٦:التبیان للطوسي)٤(
.١٨، ١٧:سورة اإلنسان)٥(
.٤/٧٣٤:الكشاف)٦(
.٢١/١٤٦:نظم الدرر)٧(
.٢٩/٣٩٥:التحریر والتنویر)٨(
.٥٢، ٥١:سورة الدخان)٩(
.٢/٧٩٧:دیرقالفتح )١٠(
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قــال ابــن . )١())داللــة علــى نزاهــة مكــانهم واشــتماله علــى مــا یســتلذ مــن المآكــل والمشــارب
وذلـك مـن وسـائل "فـي جنـات وعیـون"بـأنهم –أي في مقام أمـین –وأبدل منه ((عاشور 

،المؤمنـون فیـهیـنعمویمكن أن تلمح من هذا البدل كثـرة النعـیم الـذي،)٢())النزهة والطیب
الجنــان و م فــيفهــ،فضــًال عــن إیضــاح البــدل روعــة وجمــال مقــامهم الــذي هــم فیــه ،فیــه

.. عیون الماء حیث الهدوء والسكینة
):عطف النسق(العطف 

ع المتوسط بینه بهو التا((فالعطف عكسه أي ،إذا كان البدل یقصد بالحكم بال واسطة
بین كمال وذلك عندما یكون التابع متوسطاً ؛وبین متبوعه أحد حروف العطف

فكرة العطف ((أي یمكن القول إنّ ،)٣())االتصال وكمال االنقطاع فیحتاج إلى الرابط
ف علیه بدًال من تقدمه إلى اإلمام و أي المعط،تتصل برجعة االسم التابع على المتبوع
فإن رمز الحركة الذهنیة "خرج محمد وعلي یقرأ"وتعلقه بمتعلقات أخرى كما في قولنا

فال یمثل ،رة یسیر في خط مستقیم لدى المتكلم والمخاطب على السواءفي هذه العبا
األول كما نفعل في مثل ،حكمإلى ال"بعلي"إذ ال یحتاج الذهن إلى أن یعود . عطفاً 
. )٤())فهو هنا یعطف على ما قبله في معنى الخروج،" خرج محمد وعلي"قولنا 

على اً ولكي تعطف اسم،)٥(لةأو جملة على جم،والعطف نوعان أما مفرد على مفرد
والعطف.)٦(والفعل على الفعل إذا أتفقا في الزمان،ن یتفقا في الحالأاسم یجب 

غالبًا ما أغراضًا بالغیة ومقاصدَ قیحق. )٧())موضع لطیف المأخذ دقیق المغزى((
(ـف،)٨(بالغیة یهدف إلیهاضلتحقیق أغراتستعملفهي ،هتكون كامنة وراء حروف

.٢٥/١٣٥:روح المعانيو،٥/١٠٨:ل السلیملعقإرشاد ا)١(
.٢٥/٣١٧:التحریر والتنویر)٢(
.٩٨:حو المعانينو،٣١٠:المعاني في ضوء أسالیب القرآنو ،٢٠٢:شرح األلفیة البن الناظم )٣(
.٢٠٦:تقییمینظر البحث البالغي عند العرب تأصیل و و،٥٢:بالغة العطف في القرآن)٤(
.٢/٣٣:ینظر الطراز)٥(
.١٥٤:في النحوینظر اللمع )٦(
.٢/٣٢:الطراز، ٢/٢٢٧:المثل السائر)٧(
.١/١٥٢:ینظر علم المعاني دراسة بالغیة نقدیة لمسائل المعاني)٨(
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من ذلك أن ،أدبیة ال تتصل بالصواب والخطأمعانٍ –مثًال –بالواو للعطف(
المعطوف علیه بالواو ال یكون مقصودًا بالحكم وٕانما یذكر للداللة على قوة صلته 

وسیعرض البحث للحروف العاطفة الواردة في آیات .)١())بالمعطوف وأنه منه بمكان
الحروفمكن أن تستجلى من هذه ومحاولة سبر المقاصد الداللیة التي ی، الدراسة
.. التي منها،العاطفة

الواو-
عطف . )٢())َال َیَمسَُّنا ِفیَها َنَصٌب َوَال َیَمسَُّنا ِفیَها ُلُغوبٌ ...: ((ومنه قوله تعالى

والغایة . )٣(على ما قبله والمعنى فیهما واحد))َ◌َال َیَمسَُّنا ِفیَها ُلُغوبٌ ((سبحانه قوله 
مجموع المترادفین یحصل ((ففي. )٤(مع من هذا العطف هي التأكیدالتي یمكن أن تل

وٕاذا كانت كثرة الحروف ،زائداً ىنالتركیب یحدث معفإن،إنفرادهمامعنى ال یوجد عند 
بیان مخالفة الجنة يالعطف هفداللة هذا. ٥())رة األلفاظثتفید زیادة المعنى فكذلك ك
ولكن "ال یمسهم فیها لغوب"علم أنه "ها نصبال یمسنا فی"لدار الدنیا، ألنه لما قال 

وذلك الن الدنیا غالبا ؛القرآن لهذا األسلوب هو الذي بین المخالفة بین الداریناستعمال
أوتصیبه باإلعیاء كالبیوت ىماتكون أماكنها ومنازلها تتعب اإلنسان كالبراري والصحار 

ال یظهر علیه ،باشرة شغلن من یكون في مإف، التي في األسفاروالخاناتوالمنازل
إلىفالجنة لیست كالمواضع التي في الدنیا فال یخرج منها ، اإلعیاء إال بعد ما یستریح
)٦(.فیكون اإلعیاءإلیهامواضع التعب أو یرجع 

ْرَع : ((قال تعالى َوُهَو الَِّذي َأنَشَأ َجنَّاٍت مَّْعُروَشاٍت َوَغْیَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّ
ْیُتوَن َوالرُّمَّاَن ُمَتَشاِبهًا َوَغْیَر ُمَتَشاِبٍه ُكُلوْا ِمن َثَمرِِه ِإَذا َأْثَمَر َوآتُ  وْا َحقَُّه ُمْخَتِلفًا ُأُكُلُه َوالزَّ

.٣٢٦:الزمخشري تفسیرالبالغة القرآنیة في )١(
.٣٥:سورة فاطر االیة)٢(
.٢/٢٩١في علوم القرآنینظر البرهان ٣)(
.٣/٢١١:ینظر اإلتقان، ٢/٢٩٠:ینظر البرهان في علوم القرآن)٤(
.٣/٢١٢:اإلتقان في علوم القرآن)٥(
.٧/٤١٦:ینظر البحر المحیط و،٢٦/٢٨:ینظر مفاتیح الغیب)٦(
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مَّا َوِمَن اَألْنَعاِم َحُموَلًة َوَفْرشًا ُكُلوْا مِ *َیْوَم َحَصاِدِه َوَال ُتْسِرُفوْا ِإنَُّه َال ُیِحبُّ اْلُمْسِرِفینَ 
، أي وأنشأ )روشاتعجنات م(على ....حمولةمن األنعامعطف. )١())...َرَزَقُكُم الّلُه 

،أن یثیرهاداللة هذا العطف والمقصدیة التي یمكنأما . )٢(من األنعام حمولة وفرشاً 
هي إباحة ،أو الجهة الجامعة من هذا العطف،ویتوصل إلیها المتلقي من خالله

إال إذا كان ،إال االنتفاع منهما،ال توجد مناسبة بین الجنات واألنعامف. )٣(االنتفاع بهما
مقابل عجزهم عن رزق ، هللا سبحانه ونعمته علیهم ایقصد من هذا أظهار عظمة 

.أنفسهم
َأَمدَُّكم * َواتَُّقوا الَِّذي َأَمدَُّكم ِبَما َتْعَلُمونَ * َفاتَُّقوا اللََّه َوَأِطیُعونِ : ((قال تعالى

"فاتقوا اهللا"على جملة "اتقوا الذي"عطف جملة . )٤())َوَجنَّاٍت َوُعُیونٍ * ْنَعاٍم َوَبِنینَ ِبأَ 
–تأكیدًا له واهتمامًا باألمر بالتقوى ،عطف األمر بالتقوى على األمر الذي قبله((فقد

لما في الجملة الثانیة من الزیادة على ما في الجملة األولى من التذكیر –وأتى العطف 
أنعام اهللا علیهم، فعلق بفعل التقوى في الجملة األولى اسم الذات المقدسة، لإلشارة إلى ب
صلتهستحقاقه التقوى لذاته، ثم علق بفعل التقوى في الجملة الثانیة اسم الموصول با

الشكر على ما أنعم الستحقاقهستحقاقه التقوى االدالة على إنعامه، لإلشارة إلى 
ألنهم نعمة عظیمة بأنها أنسهم، وعونهم على ؛بنین على األنعامال((ثم عطف . )٥())به

ا بهاهألن؛، وعطف الجنات والعیونهموكثرة أمتعلى أسباب الحیاة وبقاء ذكرهم بعدهم
. العربي ومنعتهةمصدر قو وألنها.)٦())رزقهم وعیش أنعامهمواتساعرفاهیة حالهم 

ْرَع َوُهَو الَِّذي َأنَشَأ َجنَّاٍت مَّ : ((قال تعالى ْعُروَشاٍت َوَغْیَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّ
تخصیصًا بعد التعمیم یعد، على الجناتل والزرعخالنعطف.)٧())...ُمْخَتِلفًا ُأُكُلهُ 

.١٤٢-١٤١سورة األنعام، اآلیة )١(
.٨/١٢٤:التحریر والتنویرو ،١٣/٢٢٧:مفاتیح الغیب)٢(
.٨/٣٩:ینظر روح المعاني)٣(
.١٣٤-١٣١سورة الشعراء، اآلیات)٤(
.١٩/١٦٩:التحریر والتنویر)٥(
.١٩/١٧٠:لمصدر نفسها)٦(
.١٤١:سورة األنعام اآلیة)٧(
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في تفسیر سورة (عن مثل هذا الموضعقال الزمخشري. )١(فالجنة هي بستان النخیل
بعد قوله، في جنات، والجنة تتناول ؟" ونخلٍ "قال مَ لِ فإن قلت (()١٤٨الشعراء االیة

ذكرون ینهم أحتى ،، كذلك من بین األزواجیتناول النعم األبلالنخل أّول شيء كما
: ل، كما یذكرون النعم وال یریدون إال األبل، قلت فیه وجهانلنخالجنة وال یقصدون إال ا

فضله به عنها تنبیهًا على إنفراد؛أن یخص النخل بإفراده بعد دخوله سائر الشجر
أو أن یرید بالجنات غیرها من الشجر، ألن اللفظ یصلح لذلك ثم یعطف علیها ،علیها
وقیل أفرد . )٣())بهواالمتنانخص بالذكر وجرد تعظیمًا لمنفعته ((فهو قد . )٢())النخل

، ولبقاء ورقة أجزائهلكثرته عند العرب، ولجماله، ولماله من منافع كثیرة بكل ((بالذكر 
.، فهو لكل هذه المنافع أفرد بالذكر)٤())في مختلف الفصولسقوطدون 

َفاْسَتْبِشُروْا ِبَبْیِعُكُم الَِّذي َباَیْعُتم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز ....: ((قال تعالى
لسر الذي یكمن اأما ،على ما قبلها"ذلك هو الفوز العظیم"عطف جملة .)٥())اْلَعِظیمُ 

من اهللا تعالى یتضمن االستبشارأن ((والمقصود به لیبین ،لتهودالوراء هذا العطف
إشارة ((وفیها أي الجملة المعطوفة . )٦())نرضوانه، والرضوان یتضمن الخلود في الجنا

وفي ذلك ،إشارة إلى الجنة التي جعلت ثمنًا بمقابلة ما بذلوا من أنفسهم وأموالهم ((
فال ،نسانیة عزیزة عند اهللا سبحانهفالنفس اإل.)٧())نم للثمن ومنه یعلم حال المثمَ اأعظ

بل یجب ،فتخلد مهانة في النار، بارتكاب المعاصي-لهااهللابعد تكریم - یذلها اإلنسان 
.. فینال بذلك رضا اهللا سبحانه،أن یرتقي بها إلى مستویات الكمال

.٨/٣٧:روح المعاني)١(
.٢/١٢٠٣:تفسیر النسفيو،٣/٣٦٩:الكشاف)٢(
.٧/٩٨:حكام القرآنالجامع ألو،٤/٣٠٥:البحر المحیط)٣(
.٨/٦٨:حیليالتفسیر المنیر للز )٤(
.١١١سورة التوبة، اآلیة )٥(
.٤٤:ینظر في البالغة القرآنیة أسرار الفصل والوصلو،١٣٧:أسرار التكرار)٦(
.١١/٢٩:روح المعاني)٧(
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ِري ِمن َتْحِتَها اَألْنَهاُر ُأْوَلـِئَك َجَزآُؤُهم مَّْغِفَرٌة مِّن رَّبِِّهْم َوَجنَّاٌت َتجْ : ((قال تعالى
اِلَحاِت : ((قال تعالىو . )١())َخاِلِدیَن ِفیَها َوِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلینَ  َوالَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

َئنَُّهم مَِّن اْلَجنَِّة ُغَرفًا َتْجِري ِمن َتْحِتَها اْألَْنَهاُر َخاِلِدیَن ِفیَها ِنْعَم َأْجُر  َلُنَبوِّ
في سورة آل عمران وردت و . وردت سورة العنكبوت مجردة من الواو.)٢())َعاِمِلینَ الْ 

بما قبلها أكثر من االتصالألن ((معطوفة على ما قبلها ) نعم أجر العاملین(جملة 
فالعطف في سورة آل . )٣())والخلودنم أجر العاملین المغفرة والجناعغیرها، وتقدیره ون

نسقت األخبار ((فـ،اآلیة التي قامت على تداخل األخبارعمران جاء مناسبًا لبنیة
منة بهاوأكملتللتنبیه على النعم التي هیئت لرجاء الراجین، ؛بعضها على بعض

ر في هذا المكان الذي تُفصَّل فیه المواهب المرغب بوالخبر إذا جاء بعد خ،المتمنین
ء كذا وكذا أي هو ترك فیها فحقه أن یعطف كل ما قبله بالواو، وكقولك هذا جزا

وتفضیله على كل جزاء جوزي به عامل وذلك دالمؤاخذة بالذنب والتنعم في جنة الخل
كما یمكن أن تلمح من هذا العطف داللة التبیین والتوضیح لجزاء .)٤())تشریف وكرامة

ْنُفَسُهْم َذَكُروْا َوالَِّذیَن ِإَذا َفَعُلوْا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموْا أَ ((:تعالىفي قوله–ئبینلجزاء التا
َوَجنٍَّة ...((وٕان قل عن جزاء المتقین ،هذا الجزاء. )٥())...الّلَه َفاْسَتْغَفُروْا ِلُذُنوِبِهمْ 

تناسبًا مع ،في ذاتهفخمفهو جزاء . )٦())َعْرُضَها السََّماَواُت َواَألْرُض ُأِعدَّْت ِلْلُمتَِّقینَ 
رتبتهم عن المتقین مؤثر كثیرًا في عظیم حتى ال یظن أن نزول ،قدرة اهللا ورحمته

.وٕان قل جزاؤهم المادي فقد عظم جزاؤهم المعنوي،فهم. )٧(جزائهم
َوإِْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اْذُكُروْا ِنْعَمَة الّلِه َعَلْیُكْم ِإْذ َأنَجاُكم مِّْن آِل ((قال تعالى 

ُحوَن َأْبَناءُكْم َوَیْسَتْحُیوَن ِنَساءُكْم َوِفي َذِلُكم َبالء ِفْرَعْوَن َیُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب َوُیَذبِّ 

.١٣٦سورة آل عمران، اآلیة )١(
.٥٨سورة العنكبوت، اآلیة )٢(
.٩٣:أسرار التكرار)٣(
.١/٣٢١:ینظر مالك التأویلو،١/٣٩٦:یلز درة التن)٤(
.١٣٥سورة آل عمران، اآلیة )٥(
.١٣٣سورة آل عمران، اآلیة )٦(
.٨٥:في البالغة القرآنیة أسرار الفصل والوصل)٧(
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أما . )٤٩(اآلیة "یذبحون" في قولهوترك العطف في سورة البقرة. )١())مِّن رَّبُِّكْم َعِظیمٌ 
"علیه السالم"من كالم موسى ((سر العطف في سورة إبراهیم فالكالم الذي قیل لهم هو 

ألنها وقعت هنا في ؛عطف في هذا اآلیةف. )٢())مأمورًا بذلكفعدد المحن علیهم وكان 
َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِبآَیاِتَنا َأْن َأْخِرْج َقْوَمَك (خبر قد ضمن خبرًا متعلقًا به، ألنه قال 

ثم )٣()َصبَّاٍر َشُكورٍ ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َوَذكِّْرُهْم ِبَأیَّاِم الّلِه ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَیاٍت لُِّكلِّ 
فضمن إخباره عن إرساله موسى بآیاته ((،اآلیة) .... َوإِْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمهِ (قال 

في ) َوُیَذبُِّحونَ (ودعائهم إلى شكرها، فكان قوله ،إخباره بتنبیهه قومه على نعمة اهللا
َأْرَسْلَنا ُموَسى َوَلَقدْ ":قصة تتعلق بها هي قوله تعالىمضمنةهذه السورة في قصة 

هو بناء هذه السورة على ، إبراهیموقیل إن سبب العطف في سورة . )٤())"..ِبآَیاِتَنا
فكل مقطع منها أشار إلى جملة من األمور ال یمكن أن یعرفها ،لوعیدااإلیجاز وتغلیظ 
ألهوال ألنه أشد تلك ا))...َوُیَذبُِّحونَ ((فأفرد قوله ،وهي مقاطع موجزة،إال من عاشها

كما أنه مغایر لما تقدمه فخص بالذكر لشدته متحانًا، فجيء به معطوفاً اوأعظمها 
.)٦())أفاد المغایرة َفَجَعلت التذبیح غیر سوء العذاب((فإثبات الواو . )٥(علیهم

على منافع ) مشارب(عطف .)٧())...َوَلُهْم ِفیَها َمَناِفُع َوَمَشاِربُ : ((قال تعالى
فهم كانوا كثیرًا ما)٨())العرب بهواعتناءفي المنافع لشرفه خص مع دخوله ((و

وكان المقدم لدیهم لذلك أفرده اهللا ،یقتاتونه ویعیشون علیهءیتخذون من ألبانها غذا
.بالذكر

.٦سورة إبراهیم، اآلیة )١(
.٧٢:أسرار التكرار)٢(
.٥سورة إبراهیم، اآلیة )٣(
.١/٢٣١:درة التنزیل)٤(
.١/٢٠١:ینظر مالك التأویل)٥(
.٣/١٩٦:ینظر معاني النحوو،٢/٥٩١:الكشاف)٦(
.٧٣سورة یس، اآلیة )٧(
.٢٣/٥١:روح المعاني)٨(
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ُهْم َوَأْزَواُجُهْم ِفي * ِإنَّ َأْصَحاَب اْلَجنَِّة اْلَیْوَم ِفي ُشُغٍل َفاِكُهونَ : ((قال تعالى
. )٢(مبتدأ وأزواجهم معطوف علیه) هم(الضمیر .)١())َلى اْألََراِئِك ُمتَِّكُؤونَ ِظَالٍل عَ 

واجهم معهم على هذه ز فكمل بذلك سرورهم وبهجتهم من كون أ((فأشرك أزواجهم معهم 
بسبب ص علیهنغقد تفهذه لذة قد ال تكتمل أو)٣())على األرائكاالتكاءالصفة من 

.)٤(أیضًا فال یبقى لهم تعلق قلب) هم وازواجهم(قال تفكره في حال من یهمه أمره، ف
َوُنِریُد َأن نَُّمنَّ َعَلى الَِّذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اْألَْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمًَّة : ((قال تعالى

قال ،واختلف في الجملة التي عطفت علیها"نرید"عطف جملة . )٥())َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثینَ 
"نتلوا"على وعطفه" ..َوُنِریُد َأن نَُّمنَّ ": الم عطفت قولهع: فإن قلت((قال الزمخشري 

ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعَال ِفي ":هي جملة معطوفة على قوله: غیر سدید ؟ قلت"یستضعف"أو
یرًا لنبأ موسى وفرعون واقتصاصًا فسفي وقوعها ت،نظیرة تلكاألنه؛ )٦("...اْألَْرضِ 

ختارهم افقد ،إسرائیل على بني وعظمتهااهللامنعم،ثرة كفهذا العطف أظهر.)٧())له
أجزلوفرعون بأوج عظمته وقوته فنصرهم اهللا علیه و ،والقیادة باإلمامةاهللا وخصهم 
.  من نعمه سبحانهإلیهم العطاء 

* راً ُمتَِّكِئیَن ِفیَها َعَلى اْألََراِئِك َال َیَرْوَن ِفیَها َشْمسًا َوَال َزْمَهِری: ((قال تعالى
َوَداِنَیًة "فإن قلت ((قال الزمخشري .)٨())َوَداِنَیًة َعَلْیِهْم ِظَالُلَها َوُذلَِّلْت ُقُطوُفَها َتْذِلیالً 

في موضع الحال ألنها؛قلت على الجملة التي قبلها ،؟الم عطفتع"َعَلْیِهْم ِظَالُلَها
إال أنها ) علیهم(في لرجوع الضمیر منها إلیهم؛من المجزیین، وهذه حال مثلها عنهم

فیها شمسًا وال زمهریرًا، ودانیة غیر رائیناسم مفرد، وتلك جملة في حكم مفرد تقدیره

.٥٦و٥٥اآلیتان :سورة یس)١(
.٢/٥٩٨:رفتح القدی)٢(
.٢٣/٣٥:روح المعانيو،٢/٥٩٨:فتح القدیر)٣(
.٢٦/٩٢:مفاتیح الغیب)٤(
.٥اآلیة :رة القصصسو )٥(
.٤اآلیة :سورة القصص)٦(
.٧/١٣٨:البحر المحیطو،٣/٤٤٠:الكشاف)٧(
.١٤و١٣اآلیتان :سورة اإلنسان)٨(
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وجزاهم : ، كأنه قیللهماألمرین مجتمعان علیهم ظاللها، ودخلت الواو للداللة على أنّ 
طف فهذا الع. )١())امعین فیها بین البعد عن الحرَّ والقر ودنو الظالل علیهمججنة 

ظل األشجار في الجنة قریبة (ـ(ـف،نعم به األبرارتزیادة النعیم الذي یبیانیحمل داللة
وٕان كان ال شمس وال قمر ثمَّ، كما أن أمشاطهم الذهب ،من األبرار، فهي مظلة علیهم

.)٢()َ)والفضة، وٕان كان ال وسخ وال شعث ثمّ 
الفاء-

َیا َأیَُّها الَِّذیَن : ((قوله تعالىوهي حرف عطف تأتي للترتیب مع التعقیب، ومنه 
آَمُنوْا اْذُكُروْا ِنْعَمَت الّلِه َعَلْیُكْم ِإْذ َهمَّ َقْوٌم َأن َیْبُسُطوْا ِإَلْیُكْم َأْیِدَیُهْم َفَكفَّ َأْیِدَیُهمْ 

بكف أیدي الكفار ، صور اهللا بهذه اآلیة رحمته بالمسلمین ونعمته علیهم.)٣())...َعنُكمْ 
یفید بهذا ل،على ما قبلها"أیدیهمكفّ "عطف جملة ف،لیهمإن تصل ومنعها من أ

عن الكفارألنه سبحانه كف أیدي؛)٤(وكمالهاعلى المسلمینالعطف تمام النعمة
وهذا یظهر كمال ،ولم یكفها عند القیام بمدها ،فكرة في بالهم لزاتالمسلمین وهي ما 

العنایة من تقدیم الجار على المفعول ویمكن أن تلمح هذه،بالمسلمیناإللهیةالعنایة 
.٥(فهذا یدل ویبین سرعة رجوع الضرر عن المسلمین) لیكم أیدیهمإیبسطوا (في

یَّـًة َطیَِّبـًة ِإنَّـَك : ((قال تعـالى ُهَناِلـَك َدَعـا َزَكِریَّـا َربَّـُه َقـاَل َربِّ َهـْب ِلـي ِمـن لَّـُدْنَك ُذرِّ
ـــُرَك َفَناَدْتـــُه اْلَمآل*َســـِمیُع الـــدَُّعاء  ِئَكـــُة َوُهـــَو َقـــاِئٌم ُیَصـــلِّي ِفـــي اْلِمْحـــَراِب َأنَّ الّلـــَه ُیَبشِّ

للتعقیــــب أي ((والفــــاء ) الفــــاء(علــــى مــــا قبلهــــا بـــــ"نادتــــه"عطــــف جملــــة . )٦())...ِبَیْحَیـــــى
وذلــك ،ســتجابة لبرهــة واحــدة مــن الــزمنفهــو لــم ینتظــر اال. )٧())بت دعوتــه للوقــتیاســتج

.٨/٥٥٣:البحر المحیطو،٤/٧٣٢:الكشاف)١(
.١٩/١٣٨:الجامع ألحكام القرآن)٢(
.١١:سورة المائدة االیة)٣(
.٦/٨٤:روح المعاني٤)(
.هالمصدر نفس)٥(
.٣٩-٣٨:سورة آل عمران اآلیة)٦(
.٣/٢٣٨:التحریر والتنویر)٧(
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وهو ما یـزال فـي المحـراب ،ا إذ بشر بیحیى عقب الدعاءنعمة من نعمه على عبده زكری
وجلبــــت لــــه الفــــرح والســــرور،فهــــذه اإلجابــــة الفوریــــة جنبتــــه مــــرارة االنتظــــار،لــــم یتحــــرك

.بالبشارة
الَِّذي َجَعَل َلُكُم اَألْرَض ِفَراشًا َوالسََّماء ِبَناء َوَأنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء : ((قال تعالى

على أنزل وجاءت ) أخرج(عطفت جملة . )١())...ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقًا لَُّكمْ َفَأْخَرَج ِبِه 
نما إ للعطف لكنها لم تستعمل للتعقیب، ألن خروج الثمر لم یعقب نزول الماء و ) الفاء(

.، ألن خروج الثمر كان بسبب الماء)٢()للتسبیب(داللتها في هذه اآلیة 
* َخَلْقَنا َلُهْم ِممَّا َعِمَلْت َأْیِدیَنا َأْنَعامًا َفُهْم َلَها َماِلُكونَ َأَوَلْم َیَرْوا َأنَّا: ((قال تعالى

أتت) َفِمْنَها َرُكوُبُهمْ (الفاء في قوله . )٣())َوَذلَّْلَناَها َلُهْم َفِمْنَها َرُكوُبُهْم َوِمْنَها َیْأُكُلونَ 
ومنها ، كبونهأي فمنها مركوبهم الذي یر ،تفریع أحكام التذلیل علیه((لداللة

أي لتفریع أحكام التذلیل وتفصیلها ) أو التفصیلللتفریع(فداللة الفاء )٤())مایأكلونه
بأن جعل منها ما یركب ومنها ما یذبح، فینتفع بلحمه األنعامقسم ((فكأنه 
األكلبخالف ،ابتثلذلك الن صالحه )ركوبهم(وعبر عن الركوب بقوله.)٥())ویؤكل

)٦(.للتجدد بتجدد الذبح؛المضارعالذي عبر عنه بالفعل

َحتَّى ِإَذا َجاُؤوَها َوُفِتَحْت َأْبَواُبَها َوَقاَل َلُهْم َخَزَنُتَها َسَالٌم َعَلْیُكْم ...: ((قال تعالى
وعطفت ،للمؤمنینبترحیب المالئكة وتحیتهم اآلیةأخبرت .)٧())ِطْبُتْم َفاْدُخُلوَها َخاِلِدینَ 

فهي فضال عما تشعر به من فوریة الدخول و ،قبلها بالفاء على ما ) أدخلوها(جملة 
عنها قیل،على عظمتهم وسمو أعمالهملمما ید،في وقوفهم للحسابعدم التأخیر

٩٩:اآلیةینظر سورة األنعام ، ٢٢اآلیة :سورة البقرة)١(
.٣/٢٠٤:معاني النحوو،١٩٦:نتائج الفكر في النحو)٢(
.٧٢و٧١:سورة یس)٣(
.٢٣/٥١:روح المعانيو،٢/٦٠٤:فتح القدیر)٤(
.٨/٢٨٩:مجمع البیان)٥(
١٦/١٧٣:نظم الدرر)٦(
.٧٣اآلیة :سورة الزمر)٧(
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فالدخول . )١(تعلیل فهي للداللة على أن طیبهم سبب لدخولهم وخلودهمالبمعنىأتت
.كان بسبب طیبهم وطهارتهم

ثم-
ُثمَّ َعَفْوَنا ((قال تعالى . )٢())الترتیب مع التراخي((للداللة على،تأتي حرف عطف

تدل على أن الثاني بعد األول ومع "ثم"((.)٣())َعنُكِم مِّن َبْعِد َذِلَك َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 
تذكیر لهم بنعمة عفو اهللا عن جرمهم العظیم ((ـالیحمل داللة وهو. )٤())ذلك تراخ

أیضًا ) َعَفْوَنا َعنُكِم مِّن َبْعِد َذِلكَ (فعطف قوله . )٥())وذلك مما فعله سلفهم،بعبادة غیره
ي في هذا التراخي أن ما عفرو ،أیضًا لتراخي مرتبة العفو العظیم عن عظم جرمهم

تنبیهًا على عظم سعة رحمة ؛من عظائم أمور في الخیر وضدهتضمنته هذه الجمل
رحمة اهللا سبحانه وتعالى وعفوه عنهم ولو ) ثم(ن فیبی. )٦(بعدهااهللا بهم قبل المعصیة و 

بعد والنعمة علیهمالمنةفهو محل ،سرائیلبعد حین فهو من أعظم النعم على بني إ
، كما یمكن أن یلمح من استعمال حرف العطف هذا غضب اهللا علیهم .)٧(عبادة غیره

.لوال تدخل نبیهم والدعاء لهم بقبول توبتهم
لَِّذیَن َقاُلوا َربَُّنا اللَُّه ُثمَّ اْسَتَقاُموا َفَال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم ِإنَّ ا: ((قال تعالى

فإن ،والتدرجاالرتقاءهو ((أي . )٩())التراخي الرتبي((ثم أفادت هنا. )٨())َیْحَزُنونَ 
ما أ،الحتیاجها إلى تكرار مراقبة النفس؛أشق من حصول اإلیماناالستقامةمراعاة 

:للزحیليینظر التفسیر المنیر و،٥/٥٠):البیضاوي(التنزیلأنوارینظر و،٢٧/٢٤:مفاتیح الغیبینظر)١(
٢٤/٦٦.

.٤/١٦٦:البرهان في علوم القرآن)٢(
.٥٢اآلیة :سورة البقرة)٣(
.١٢٢:أعراب القران للنحاس)٤(
.١/٤٩٩:والتنویرالتحریر )٥(
.المصدر نفسه)٦(
.١/٥٠١:ینظر المصدر نفسه،)٧(
.١٣، اآلیة حقافاألسورة )٨(
.٢٦/١٦:روح المعانيو،٩/٥٢٥:الدر المصون،)٩(
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،ال یحتاج إلى تجدید مالحظةواحدةالنظر بقضیته واعتقاده یحصل دفعةاإلیمان ف
فكأن االستقامة تحصل بعد اإلیمان بوقت یتوقف على )١())فهذا وجه التراخي الرتبي

ولكن من جمیل ما یمكن أن یلفت النظر في هذه اآلیة ،صالبة المؤمن ورسوخ عقیدته
" ثم"فقد أوضحت ،)الفاء(و) ثم(عطف بین حرفي العاكس الدالليهو الت، الشریفة 

أما ، وبعد المدة بین اإلیمان واالستقامة ،ةصعوبة االستقامة ومراقبة النفس المتكرر 
لیسر ؛فهي األمان وعدم الحزن الفوریة وبال مهلة،تهحصول نتیجة هذا العناء وعاقب

..بهویبتهج قلبه،العبد بذلك 
أو-

َال : ((قال تعالى. )٢())ن المذكورین معهاوضعت للداللة على أحد الشیئی((
ُم ُیَؤاِخُذُكُم الّلُه ِباللَّْغِو ِفي َأْیَماِنُكْم َوَلـِكن ُیَؤاِخُذُكم ِبَما َعقَّدتُُّم اَألْیَماَن َفَكفَّاَرُتُه ِإْطَعا

ِریُر َرَقَبٍة َفَمن لَّْم َیِجْد َعَشَرِة َمَساِكیَن ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِلیُكْم َأْو ِكْسَوُتُهْم َأْو َتحْ 
اآلیة الشریفة من اآلیات التي نصت . )٣())...َفِصَیاُم َثَالَثِة َأیَّاٍم َذِلَك َكفَّاَرُة َأْیَماِنُكْم 

للعطف أما ) أو(ستعملت اعلى تخفیف األحكام الشریفة التي فرضت على المسلمین، و 
قلت التخییر وٕایجاب : "أو"ما معنى فإن قلت((قال الزمخشري . داللتها فهي للتخییر
لم یقید المؤمن بإحدى الكفارات بل هو )٤())على اإلطالقثإحدى الكفارات الثال

المسلم یختار الكفارة التي فالفردمخیر بأي منها وهذه نعمة من نعم اهللا على المسلمین 
.تناسب حاله ووضعه االجتماعي والمعاشي ویقوم بأدائها

َوإِن ُكنُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاء َأَحٌد مَّنُكم مَِّن اْلَغاِئِط َأْو ...: ((قال تعالى
للعطف ) أو(ستعمل ا.)٥())...َالَمْسُتُم النَِّساء َفَلْم َتِجُدوْا َماء َفَتَیمَُّموْا َصِعیدًا َطیِّبًا 

.٢٦/٢٧:التحریر والتنویر)١(
.١٩٨:نتائج الفكر في النحو)٢(
.٨٩اآلیة ،سورة المائدة)٣(
.١/٧٦٧:الكشاف)٤(
.٦:مائدة، اآلیة سورة ال)٥(
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ي هذه اآلیة فصل فف. )١(یل، فهو معنى من معانیهاصوكانت داللتها في هذه اآلیة للتف
تخفیفًا منه سبحانه على عباده ، التیممملهیجوزاألصناف التي وبینالشارع المقدس

.ورحمة بهم 

أم-
ُقْل َأَذِلَك َخْیٌر َأْم َجنَُّة اْلُخْلِد الَِّتي : ((وتكون متصلة ومنفصلة ومنها قوله تعالى

وٕانما قال (()٣(في هذه اآلیة متصلة"أم".)٢())ُوِعَد اْلُمتَُّقوَن َكاَنْت َلُهْم َجَزاء َوَمِصیراً 
خیر أم جنة أذلك"وٕانما قال ،ذلك على وجه التنبیه لهم على تفاوت ما بین الحالین

. )٤())ألن المراد بذلك أي المنزلین خیر؟ تبكیتًا لهم وتقریعاً ؛ولیس في النار خیر"؟الخلد
خیر لتقع المفاضلة بینها وبین فالقرآن فاضل بین الجنة والنار ولیس في النار أي

،وٕانما تقع المفاضلة بین الشیئین المتماثلین والجنة والنار من صنفین مختلفینالجنة،
لذلك . )٥(وٕانما وقعت المفاضلة بینهما ألنهما قد دخلتا في باب المنازل في صنف واحد

.لذلك جاز أن یفاضل بین المنزلین منزل الجنة ومنزل النار
ـَن السَّـَماِء َمـاء َفَأنَبْتَنـا : ((تعـالىهقالو َأمَّْن َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض َوَأنَزَل َلُكم مِّ

مـن غیـر اسـتفهام وقیـل ال "بـل"في هذه اآلیة بمعنى "أم".)٦())...ِبِه َحَداِئَق َذاَت َبْهَجةٍ 
فــإن ((قــال الزمخشــري . )٧("بــل"طفــة وهــي بهــذا المعنــى أي بمعنــىال یمنــع أن تكــون عا

ـا ُیْشـِرُكونَ ...((لت ما الفـرق بـین أم وأم فـي ق ـْن َخَلـَق السَّـَماَواتِ ((، و)٨())َأمَّ ،؟)...)َأمَّ
ولمـا قـال .والهمـزة) بـل(ألن المعنى أیهما خیر، وهذه منقطعة بمعنـى ؛قلت تلك متصلة 

.٢/١٣٣:ینظر البرهان في علوم القرآن)١(
.١٥سورة الفرقان، اآلیة )٢(
.١٨/٣١٤:ینظر الجدول في إعراب القرآن)٣(
.٧/٤٧٦:التبیان للطوسي)٤(
.٥٩٦:ینظر إعراب القرآن للنحاسو،٤/٦٠:ینظر معاني القرآن وٕاعرابه للزجاج)٥(
.٦٠سورة النمل، اآلیة )٦(
.٤/١١٦:في علوم القرانینظر البرهان )٧(
.٥٩سورة النمل، اآلیة )٨(
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قــال بــل أمــن خلــق الســماوات واألرض خیــر؟ تقریــرًا لهــم بــأن "اهللا خیــر أم اآللهــة"تعــالى 
فكأنــه جــواب علــى . )١())قــدر علــى خلــق العــالم خیــر مــن جمــاد ال یقــدر علــى شــيءمــن 

،وللعطـف أهمیـة فـي تـرابط الـنص واتسـاقه.سؤال تكون فیه األفضـلیة هللا سـبحانه وتعـالى
.وتأثیر في توضیح دالالت السیاق وانسجامه مع النص

:التوكید
فقــد یكــون الطــرف الثــاني غیــر ،)البــاث والمتلقــي(یقــع الكــالم بــین طــرفین المــتكلم والمســتمع 

د لرفـع مـا یتبـع االسـم المؤكَّـ((إلى توكید كالمـه فالتوكیـد هـوفیلجأ؛األولقول الطرفبمقتنع 
یقرر أمر المتبوع في النسبة أو في الشمول أما بتكرار اللفـظ ((أي،)٢())اللبس وٕازالة االتساع

سـمى تأكیـدًا لفظیـاً یواألول ،ىأو بتكـرار المعنـ،مررت بك أنت: أو بمرادفة نحو،اللفظ األول
تقییــدیًا وغیــر . أســمًا كــان أو فعــًال أو حرفــًا، أو جملــة أو مركبــاً ،وهــو جــاٍر فــي األلفــاظ كلهــا

ذلك، والثاني یسمى معنویًا، وهو مختص باألسماء وال یكون إال معرفـة وألفاظـه ثمانیـة الـنفس 
ق ائــبطر ىأ إلیهــا المــتكلم فهــو یــؤدولمــا كــان التأكیــد مــن األســالیب التــي یلجــ. )٣())...والعــین
مـن أهـم العوامـل لبـث الفكـرة ((ویعد التوكیـد .)٤(أسلوبیة تحمل داللة التأكیدبنیاتأو ،مختلفة

موقیمـة التوكیـد بـدوا،وٕاقرارهـا فـي قلـوبهم إقـرارًا ینتهـي إلـى اإلیمـان بهـا،في نفـوس الجماعـات
لتوكیــد وســیلة لتثبیــت المعنــى فــي االقــرآن واســتعمل ... مــا أمكــن ذلــكعینهــاوباأللفــاظ ،تكــراره

فقــد یكــرر القــرآن الجملــة ،وٕاقــراره فــي أفئــدتهم حتــى یصــبح عقیــدة مــن عقائــدهم،نفــس قارئیــه
وهــو علــى .)٥())المؤكــدة عــدة مــرات بألفاظهــا نفســها علمــًا منــه بمــا لــذلك مــن أثــر فــي الــنفس

.أقسام 
: التوكید اللفظي-

.٣/٤٢٢:الكشاف)١(
.٢/١٢٤:التصریح على التوضیح)٢(
.١٦٥:أسرار النحو)٣(
:ینظر قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظمو،١٥٢:ینظر في النص القرآني وأسالیب تعبیره)٤(

.٤/١١٢:ینظر معاني النحوو،٣٩٣
و،١١٥:ینظر التعبیر القرآنيو،؛٢٣٤: ینظر في النحو العربي نقد وتوجیهو،١١٢:من بالغة القرآن)٥(

.٧٨:ینظر من أسرار البیان القرآني



قیود الجملة ومخصصاتھا ..........................................ني الفصل الثا

185

حینمــا یــرى ، یرمــي إلیــه أو ،كــد بــه المــتكلم مــا یطلبــه ویــؤدى بإعــادة اللفــظ نفســه؛ لیؤ 
. التردد في وجه المخاطب

أعاد . )١())َأَمدَُّكم ِبَأْنَعاٍم َوَبِنینَ * َأَمدَُّكم ِبَما َتْعَلُمونَ ... : ((ومنه قوله تعالى
بذلك األمر فهو توكید االهتماملزیادة ؛في جملة التفصیل((سبحانه ذكر الفعل أمدكم 

الفعل للتأكید والتنبیه على دوام األمداد، والوعید على تركه أعاد ذكر قدف. )٢())لفظي
ففي ،أو منعهم الرزق، ؛ ألن اهللا سبحانه هو وحده القادر على رزق عباده)٣(باالنقطاع

، وتنزیهه من كل ما ال یلیق به،هذا التوكید داللة حث العباد على تقوى اهللا سبحانه 
. القادر على المنع و اإلعطاء،ور العباد فهو وحده المتصرف بأم

َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّْیَل ِلَباسًا َوالنَّْوَم ُسَباتًا َوَجَعَل النََّهاَر : ((قال تعالى
توكیدًا ولو كان والنهار نشورًا لجاز "جعل"أعاد ((في هذه اآلیة الشریفة. )٤())ُنُشوراً 

على لنعمة اهللالتبیین والتوضیح في اآلیة یحمل داللةالتوكید ف،)٥())في غیر القرآن
كما یلمح من هذا ، كرامة لهم دون سائر خلقهخلقه، بجعله هذه النعم خاصة لهم

َوُیَطاُف َعَلْیِهم : ((قال تعالى.التوكید داللة بیان قدرته سبحانه وتصرفه بأمر الكون 
ٍة َوَأْكَواٍب َكاَنْت َقوَ  ٍة * اِریَرا ِبآِنَیٍة مِّن ِفضَّ قواریر الثانیة تأكید .)٦())...َقَواِریَر ِمن ِفضَّ
فیدل ذلك على ،)٧())زیادة تحقیق أن لها رقة الزجاج((لألولى، وفي ذلك داللة على 

ولكن اهللا جمع بین بریق الفضة وشفافیة ،فالفضة كثیفة القوام، أنها خالف الواقع
.ساكنیهاو أهل الجنة الزجاج؛ إكراما وزیادة في نعیم

.١٣٣و١٣٢سورة الشعراء، اآلیتان )١(
.١٩/١٧٠:التحریر والتنویر)٢(
.١٩/١٩١:یليحینظر التفسیر المنیر للز )٣(
.٤٧اآلیة سورة الفرقان، )٤(
.٦٠١:إعراب القرآن للنحاس)٥(
.١٦و١٥سورة اإلنسان، اآلیتان )٦(
.٢٩/٣٩٣:التحریر والتنویر)٧(
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ْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرْحَمِة الّلِه ُهْم ِفیَها : ((قال تعالى َوَأمَّا الَِّذیَن اْبَیضَّ
وعلى هذا ) ففي رحمة اهللا(في قولهتأكید لفظي للحرف"فیها"الظرف.)١())َخاِلُدونَ 
،والتقدیر، فهم خالدون في رحمة اهللا فیها) خالدون(متعلق بـ) ((ففي رحمة اهللا(یكون 

أو بإعادة ضمیره ،إال بإعادة ما دخل علیه،وقد تقرر أنه ال یؤكد الحرف تأكیدًا لفظیاً 
.)٢())كهذه اآلیة

وتعالى ونعمته، سبحانه تهأي أكد خلودهم في رحم. )٣())كرر الظرف للتأكید((فـ
.)٤())والتشویق إلى النعیم المقیم،االستدعاء((ویمكن أن تلمح من هذا التوكید داللة 

كرر . )٥())...َوَأمَّا الَِّذیَن ُسِعُدوْا َفِفي اْلَجنَِّة َخاِلِدیَن ِفیَها: ((ومنه قوله تعالى
.)٦(الظرف تأكیدًا لألول

أكد الضمیر المنفصل .)٧())اْدُخُلوا اْلَجنََّة َأنُتْم َوَأْزَواُجُكْم ُتْحَبُرونَ : ((قال تعالى
وجعل هذا التأكید من التأكید ((. )٨(افي ادخلو "الواو"الضمیر المتصل "أنتم"

حد لكنه یصوٕان كان من غیر لفظ المؤكَّ –د كِّ ؤ أي الضمیر الم–فهو . )٩())اللفظي
في نفوسهم، فهو الخبر وتمكین،التوكید تطمین للمؤمنینهذافي و . )١٠(أن یؤكد به

لتأكید معانٍ ففي هذا النوع من ا((علیهم بهذه المنة وهي إدخالهم الجنة سبحانه سیمنّ 
.)١١())ال تتحصل بغیر هذا التركیب أي توكید المتصل بالمنفصل

.١٠٧سورة آل عمران، اآلیة )١(
.٣/٣٤٤:الدر المصون)٢(
.٢/٥٥٣:التبیان للطوسي)٣(
.٣/٣٩:البحر المحیط)٤(
.١٠٨سورة هود، اآلیة )٥(
.٢/٢٣٩:م القرآنینظر البرهان في علو )٦(
.٧٠سورة الزخرف، اآلیة )٧(
.٨١٩:إعراب القرآن للنحاسینظر)٨(
.٣/١٩٨:في علوم القرآناإلتقانو،٢/٢٢٥:شرح المفصل)٩(
.١٨٣:ینظر بناء الجملة العربیة)١٠(
.وما بعدها٢/١٨٩:ینظر المثل السائر)١١(
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:التوكید المعنوي-
: قولـه تعـالىوممـا ورد منـه.....)جمیـع ،عـین،نفـس(فـاظ خاصـة منهـاهـذا النـوع بألیؤدى

ــَن اْلُفْلــِك َواْألَْنَعــاِم َمــا تَ (( كلهــا ((فـــ.)١())ْرَكُبــونَ َوالَّــِذي َخَلــَق اْألَْزَواَج ُكلََّهــا َوَجَعــَل َلُكــم مِّ
م المجـاز هیفیـد رفـع تـو فـي اآلیـة الشـریفةفـكل. )٢())وباب كلها الجمع الكثیر.....توكید

األزواج ((وفــي هــذا التأكیــد داللــة علــى قــدرة اهللا ســبحانه فهــو خــالق . )٣(وعــدم الشــمول
نهـــا كلهـــا مـــن النبـــات والحیـــوان وغیـــر ذلـــك مـــن ســـائر األكـــوان، لـــم یشـــاركه فـــي شـــيء م

.فهو القادر المتصرف بها سبحانه،)٤())أحد

:ق أخرىائالتوكید بطر -
)أنَّ (و) إنَّ (التوكید بـ-أ

ثم إنَّ ((وأوضح الجرجاني ذلك بقوله . )٥(وهما ما یؤكد بهما الجملة األسمیة
ن في الكتب من أنها للتأكید . )٦())األصل الذي ینبغي أن یكون علیه البناء هو الذي ُدوَّ

على ) إنّ (إنما دخلت ((وفائدة ذلك فقیل،ن دخولهما في الكالم أما ع. )٦())للتأكید
وفي ذلك اختصار تام مع حصول الغرض ،الكالم للتوكید عوضًا عن تكریر الجملة

؛ألنه تطرق )إنّ (قتصر البحث في هذا النوع من التأكید علىاوقد .)٧())من التوكید
تعرض للدالالت التي یمكن حینما،في المبحث األول من هذا الفصل) أنّ (ـلتوكید بل

مما ورد و .وتداخل هذه الدالالت مع التأكیدو وجودها في التركیب)أنّ (أن تلمح من 
)إنّ (ـمن التوكید  ب

.١٢سورة الزخرف، اآلیة )١(
.٨٠٩:حاسإعراب القرآن للن)٢(
.٩٥:التراكیب اللغویةو،٣/١٩٧:اإلتقان في علوم القرآنو،٢/٢٣٩:ینظر البرهان في علوم القرآن)٣(
.١٧/٣٩٣:في تناسب اآلیات والسورنظم الدرر)٤(
.٢/٢٥٠:في علوم القرانالبرهان )٥(
.٢/١٣٨:ینظر البیان في روائع القرآنو،٣٢٥:دالئل األعجاز)٦(
.٢١٧:في التحلیل اللغويو،١/٢٠٥:ب في علل البناء واإلعراباللبا)٧(
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لما ذكر اهللا سبحانه .)١())ِإنَّ ِلْلُمتَِّقیَن ِعنَد َربِِّهْم َجنَّاِت النَِّعیمِ : ((قوله تعالى
، أخبر بحال أضدادهم وهم )٢(أصحاب الجنةبالء كفار قریش وشبه بالءهم ببالء ((

جواب عن سؤال ینشأ في نفس السامع بعد أن تسمع حال فكأنه. )٣())المتقون
ألن ًا؛دكَّ فجاء هذا الجواب مؤ . )٤(المجرمین حیث یقول فما حال جزاء المتقین

وقلة حظوظ المسلمین منها، فإذا سمعوا ،صنادید قریش یرون وفور حظهم من الدنیا((
،إنا نبعث كما یزعم محمد ومن معهن صحّ إحدیث اآلخرة وما وعد اهللا المؤمنین قالوا ب

لم یكن حالنا وحالهم إال مثل ما هي في الدنیا وٕاال لم یزیدوا علینا ولم یفضلونا، 
.)٦(إنكارهمجل أهذا الجواب مؤكدًا فأتى. )٥())یساووناأنأمرهموأقصى 

ذكر حال ((اآلیة الشریفة فیها . )٧())◌ٍ عیمَن ِفي َجنَّاٍت َونِإنَّ اْلُمتَِّقی: ((قال تعالى
وقد بدأت بحرف التوكید )٨())المؤمنین بعد ذكر حال الكفار لیقع الترهیب والترغیب

یمكن أن تلمح من هذا التوكید داللة الوعد و.)٩())بالخبرلالهتمام((وذلك "إنّ "
. بأنهم سیدخلون الجنة،للمؤمنین

في هذه اآلیة ذكـر . )١٠())ِإنَّ َأْصَحاَب اْلَجنَِّة اْلَیْوَم ِفي ُشُغٍل َفاِكُهونَ (: (قال تعالى
یقال مؤسفًا ألهـل الشـقاء بالتـذكیر بالتأكیـد بمـا كـان لهـم ((وهو مما وحالهم ألهل الجنة،

مـــن األنكـــار فـــي الـــدنیا وٕاظهـــارًا للرغبـــة فـــي هـــذا القـــول والتـــبجح بـــه لمـــا لـــه مـــن عظـــیم 

.٣٤سورة القلم، اآلیة )١(
* َوَال َیْسَتْثُنونَ * ِإنَّا َبَلْوَناُهْم َكَما َبَلْوَنا َأْصَحاَب اْلَجنَِّة ِإْذ َأْقَسُموا َلَیْصِرُمنََّها ُمْصِبِحینَ ((قوله تعالى )٢(

بَِّك َوُهْم َناِئُمونَ َفَطاَف َعَلْیَها َطاِئٌف مِّ  ِریمِ * ن رَّ ).٢٠-١٩-١٨-١٧(القلم )) (َفَأْصَبَحْت َكالصَّ
.٨/٤٤٢:البحر المحیط)٣(
.٢٩/٩٠:التحریر والتنویر)٤(
.١٨/٢٤٦:الجامع ألحكام القرآن)٥(
.٢٠/٣١٧:نظم الدرر)٦(
.١٧سورة الطور، اآلیة )٧(
.٢٧/٣٠عاني، ینظر روح المو،٨/٢٠٩:البحر المحیط)٨(
.٢٧/٤٥:التحریر والتنویر)٩(
.٥٥سورة یس، اآلیة )١٠(
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، المعاصــيو نــدامتهم علــى مــا عملــوا فــي الــدنیا مــن ،زیــادة حســرة الكفــارفــي،)١())الثمــرة
فوجـود التوكیـد فـي اآلیــة الشـریفة شـكل مـا یمكـن أن یسـمى التكیــف ،وكفـرهم بـاهللا سـبحانه

فلــو لــم یقصــد مــن ،)٢(فأحــدث مــا یعــرف باالتســاق،اللغــوي للــنص مــع معطیــات الســیاق
. بدونهالتأكید زیادة حسرة الكفار لصح مجيء اآلیة 

إّن مع الالم-ب
عن صدر الجملة؛) إنّ (ولهذا زحلقوها في باب ، الالم تفید تأكید مضمون الجملة

بهــاأمــا عــن فائــدة التأكیــد .)٣(كراهیــة ابتــداء الكــالم بمؤكــدین، وألنهــا تــدل بجهــة التأكیــد
عوضـــًا مـــن ) إّن والـــالم(أكـــد وصـــارت –أي إّن –إن دخلـــت الـــالم فـــي حیزهـــا ((فقیـــل 

المفتوحة، إذ لـوال إرادة التوكیـد لكنـت تقـول مكـان ) أنَّ (كریر الجملة ثالث مرات، وهكذا ت
.)٤())زیدانطالقي نقولك بلغني أن زیدًا منطلق بلغ

َوَوِرَث ُســـَلْیَماُن َداُووَد َوَقـــاَل َیـــا َأیَُّهـــا النَّـــاُس ُعلِّْمَنـــا َمنِطـــَق : ((ومنــه قولـــه تعـــالى
التأكیــد بحــرف التوكیــد .)٥())ُكــلِّ َشــْيٍء ِإنَّ َهــَذا َلُهــَو اْلَفْضــُل اْلُمِبــینُ الطَّْیــِر َوُأوِتیَنــا ِمــن 

أداء للشــكر علیهــا بالمســتطاع مــن ؛مقصــود بــه تعظــیم النعمــة،والمــه وبضــمیر الفصــل
ـــد مـــع عظـــیم المنـــة والنعمـــة ،)٦(ةر العبـــا فقـــد اظهـــر هـــذا التقابـــل فـــي وجـــود أكثـــر مـــن مؤكِّ

.  وجزالة النظم الشریف،جمالیة العبارة القرآنیة ،ریم اإللهیة على هذا النبي الك
ما أورد سبحانه خبر الضالین ل.)٧())َوإِنَّ ِلْلُمتَِّقیَن َلُحْسَن َمآٍب ... : ((قال تعالى

ل لََّنا ِقطََّنا...((بقوله  بالصبر على )هللا علیه وآلهى اصل(فعند هذا أمر النبي ،)١())...َعجِّ

.١٦/١٤٥:نظم الدرر)١(
.٤٠:الخطاب القرآني دراسة في العالقة بین النص والسیاق)٢(
.٢/٢٥٢:البرهان في علوم القرآن، ١/٣١٤الخصائص)٣(
ینظــر اللغــة فــي الــدرس و،٢٤٢:يینظــر فــي التحلیــل اللغــو و،١/٢٠٥:للبــاب فــي علــل البنــاء واإلعــرابا)٤(

.٢١٣:البالغي
.١٦سورة النمل، اآلیة )٥(
.١٩/٢٣٨:التحریر والتنویر)٦(
.٤٩سورة ص، اآلیة )٧(
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. )٢())مؤكدًا ردًا على من ینكر ذلك من كفار العرب وغیرهمفقال ((تلك السفاهة 
كفار قریش ما وعد اهللا ،یناسب هذا المقام، لشدة إنكار الكفار) إّن والالم(فالتوكید بـ

.سبحانه به أهل اإلیمان، ففي هذا التوكید تكذیب دعواهم
لطاعة لفي نعیم ال یقادر أي إنَّ أهل ا. )٣())ِإنَّ اْألَْبَراَر َلِفي َنِعیمٍ : ((قال تعالى

ي عألتفتت النفس إلى معرفة حالهم فقال شافیًا ل((لما وصف كتابهم بالفضائل . )٤(قدره
فلما أخبر بحالهم أكد بمؤكدین، لكي ال ینكر . )٥())ألجل من ینكرمؤكداً االلتفاتهذا 

ین أحد النعمة التي سیصیرون إلیها، ففي هذا التأكید قطع طریق على المعاند
.وبمؤكدینأكد الكالمهإال أنفهو فضًال عن كونه أصدق الصادقین ،والمنكرین

َوإِنَّ َلُكْم ِفي اَألْنَعاِم َلِعْبَرًة نُّْسِقیُكم مِّمَّا ِفي ُبُطوِنِه ِمن َبْیِن َفْرٍث َوَدٍم : ((قال تعالى
ى قدرة اهللا ووحدانیته وعظمته في هذه اآلیة داللة عل. )٦())لََّبنًا َخاِلصًا َسآِئغًا ِللشَّاِرِبینَ 

ینكرون أن القوم ،ألن من لم یهتِد بذلك إلى الوحدانیة؛"والم االبتداءإنَّ (("بـوقد أكد
أي ینكرون صالحیة ذلك ،الذین یسمعون ذلك قد علموا داللته على الوحدانیة

فرة وفي هذا التأكید داللة على شدة استحكام الكفر لدى هؤالء الك،)٧())لالستدالل
. ورفضهم ألي أیة أو عالمة دالة على وحدانیة اهللا وتفرده بالربوبیة سبحانه،

:الفصلكید بضمیر و الت-جـ
إذا كـــــان الخبـــــر مضـــــارعًا لنعـــــت ((وهـــــو الضـــــمیر الـــــذي یفصـــــل بـــــین النعـــــت والخبـــــر 

،بضــمیر الفصــلاإلتیــانأمــا عــن ســبب . )٩())مــن مؤكــدات الجملــة((وهــو . )٨())االســم

.١٦سورة ص، اآلیة )١(
.١٦/٤٠٠:نظم الدرر)٢(
.٢٢سورة المطففین، اآلیة )٣(
.٢/١١٩٣:فتح القدیر)٤(
.٢١/٣٢٧:نظم الدرر)٥(
.٦٦اآلیة سورة النحل، )٦(
.١٩٩-١٤/١٩٨:التحریر والتنویر)٧(
.٢٥٨:في التحلیل اللغوي)٨(
.٢/٢٥٢:في علوم القرانالبرهان و،٢/٣٩٢:ینظر الكتاب)٩(
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ویقــوى التوكیــد فــي ضــمیر الفصــل حتــى ،االشــتراكمضــنةاألفعــال ((فهــو یــؤتى بــه مــع
ـــى القصـــر واالختصـــاص ـــدل عل ـــدة ضـــمیر . )١())ی ـــدكتور تمـــام حســـان فائ وقـــد أجمـــل ال

دفـــع : ولهـــذا النـــوع مـــن التأكیـــد وبـــالمفهوم الواســـع للضـــمیر فائـــدتان أوالً ((الفصـــل بقولـــه 
. )٢())َلِئَك ُهـُم اْلَكَفـَرُة اْلَفَجـَرةُ ُأوْ ((اللبس حین یعرض في بعض الحاالت مثل قوله تعـالى 

إذ یتطرق اللبس إلى التركیـب ،بین المبتدأ وخبره)هم(مع الفصل بالضمیر . )٢())اْلَفَجَرةُ 
ألن الصــورة التركیبیــة "أولئــك الكفــرة الفجــرة"التركیــب لــو حــذف الضــمیر فصــارت العبــارة 

تــأذن اللــبس أن یتطــرق مــن خــالل احتمــال أحــد معنیــین أولهمــا مــا نجــده لتركیــب اآلیــة 
.وال یوجد ما یعین أحد المعنیین المذكورین"أولئك الكفرة هم الفجرة"والثاني 

المعنــى الحاصــل مــن الفصــل بالضــمیر ذو رحــم أنتأتینــا مــن الفصــل بالضــمیر : ثانیــاً 
ألن المعنــى هنــا یقتــرب بنــا أیضــًا مــن ؛وقربــى بمــا قــدمنا فــي الكــالم عــن معنــى القصــر

وقــد . )٣())علـى نحـو مـا كـان للقصـر"هـو ال غیــره"د أن یكـونإفهـام أن المقصـود بالمؤكَّـ
وعنــدي أن الضــمیر أوســع مــن مجــرد ((وســع الــدكتور تمــام حســان ضــمیر الفصــل بقولــه 

أو كــل مــا فــي التركیــب العربــي ،واإلشــاراتإذ یشــمل الموصــوالت ،األشــخاصضــمائر 
صـــل فهـــو صـــالح أن یكـــون مـــن التأكیـــد بضـــمیر الف،باإلشـــارةممـــا یســـمیه النحـــاة ربطـــًا 

ومما ورد منه.)٤())األشاري
.)٥())َلُهم مَّا َیَشاُؤوَن ِعنَد َربِِّهْم َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل الَكِبیرُ ...: ((تعالىقوله
فهو یفید قصرًا ((أما داللة ضمیر الفصل . )٦())یمكن أن یكون توكیداً (("هو"فالضمیر 

وهو أعظم جائزة ،لهم الذي أعطاه اهللا،)٧())دعائیًا للمبالغة في أعظمیة الفضلإقصرًا 

.١١٠:التراكیب اللغویةو،١١٨:من بالغة القرآن)١(
.٤٢سورة عبس، اآلیة )٢(
.٢/١٤١:البیان في روائع القرآن)٣(
.المصدر نفسه)٤(
.٢٢سورة الشورى، اآلیة )٥(
.٧٩٨:ینظر إعراب القرآن للنحاس)٦(
.                                                                                                                            ٢٥/٨٠:التحریر والتنویر)٧(



قیود الجملة ومخصصاتھا ..........................................ني الفصل الثا

192

فضمیر الفصل قد عمل على تحقیق نسبة إسناد المسند إلى المسند إلیه،جازاهم اهللا بها
.

.)١())َوِرْضَواٌن مَِّن الّلِه َأْكَبُر َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظیمُ ...: ((قال تعالى
َتْجِري َتْحَتَها اَألْنَهاُر َخاِلِدیَن ِفیَها َأَبدًا َذِلَك َوَأَعدَّ َلُهْم َجنَّاٍت ...((وقال سبحانه 
ن إوقیل . )٣(ذكر ضمیر الفصل،فلما أراد أن یخصص. )٢())اْلَفْوُز اْلَعِظیمُ 

في اآلیة األولى ذلك التعبیرمن،ان بضمیر الفصل یرجع إلى جملة من األسبابتیاآل
عبراآلیة الثانیةأما،دالة على الثبوتالاالسمیةلجملة اب"ِرْضَواٌن مَِّن الّلِه َأْكَبرُ "بقوله 
واآلیة .بالجملة الفعلیةأي )...رَِّضَي الّلُه َعْنُهْم َوَرُضوْا َعْنهُ ...(سبحانه بقولهفیها 

أي في فذكر مع الجنة المساكن)...َوَمَساِكَن َطیَِّبةً ... (األولى زاد معها قوله تعالى 
النعیم في اآلیة في ذكر أصناففلما زاد،الثانیةر ذلك مع اآلیة ولم یذك،اآلیة األولى

زیادة في التنصیص على أن ذلك هو عطاء اهللا سبحانه،)٤(األولى أتى بضمیر الفصل
.اإلنسانوتخصیصه بأنه أعظم جزاء یناله ، سبحانه

اُر َخاِلـِدیَن ِفیَهـا َذِلـَك ُبْشَراُكُم اْلَیْوَم َجنَّاٌت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اْألَْنهَ ...: ((قال تعـالى
عظـم الفــوز ((فـــ. )٦())لتقویـة الخبـر(("هــو"أتــى بضـمیر الفصـل . )٥())ُهـَو اْلَفــْوُز اْلَعِظـیمُ 

فكـل مـا ،مع الحمد باإلحسان على طریق الدواممواإلكرا، النعمةوالفالح یتضمن إجالل 
ن یشـكر أاإلنسـان فعلـى. )٧())فعل من أجل الثواب فالنعمة به أجل واإلحسان بـه أعظـم

وقـــد جمعـــت الصـــیاغة القرآنیـــة بـــین العنصـــرین ، بهـــاوال یكفـــر،یشـــكر نعمـــة ربـــه علیـــه
فهــذا هــو ســبیل ، الفــوز العظــیم بهــذه الجنــانوذلــك؛ إلنتــاج داللــة تخصــیص ) الفــوز،هــو(

.٧٢سورة التوبة، اآلیة )١(
.١٠٠، اآلیة التوبةسورة )٢(
.٨/٥٤٦:نظم الدرر)٣(
.١٣٣:ینظر التعبیر القرآني)٤(
.١٢سورة الحدید، اآلیة )٥(
.٢٧/٣٨١:رالتحریر والتنوی)٦(
.٩/٥٢٥:التبیان للطوسي)٧(
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الصــیاغة القرآنیــة فــي إحــداث دالالت تعمــل مــن خاللهــا وبوســاطتها علــى أبــراز معانیهــا 
)١(.المختلفة

:كید بالحروف الزائدةو تال
بـــین ففـــي زیادتهــا خـــالف، مــن المواضـــیع المهمــة التـــي اهــتم بهـــا أهــل البالغـــة والبیــان

ة دأي الزیـا–فمثًال سیبویه قـد ذكـر ذلـك . المعربین والمفسرین ال مجال للخوض فیه هنا
... توكیــدًا لغــواً –أي مــا –وتكــون ((حیــث قــال ) مــا(كــان یتحــدث عــن معــاني حینمــا–

أنهــا لــم تحــدث إذا جــاءت شــیئًا لــم یكــن قبــل أن تجــيء مــن العمــل، وهــي فــيغــوي لوهــ
إن مـــــراد النحـــــویین بالزائـــــد مـــــن جهـــــة اإلعـــــراب ال مـــــن جهـــــة ((و . )٢())توكیـــــد للكـــــالم

ْنَهـا ِبُمْخـَرِجینَ : ((ومنه قوله تعـالى.)٣())المعنى .)٤())َال َیَمسُّـُهْم ِفیَهـا َنَصـٌب َوَمـا ُهـم مِّ
أي إن،)٦())علــى أن نعــیم الجنــة دائــم ال یــزول((وفیــه داللــة . )٥(زائــدالبــاء حــرف جــر

هذا الخلود الدائم وعلمهم به تمام اللذة وكمال النعیم، فإن علـم مـن هـو فـي نعمـه ولـذة ((
اآلیـــةففـــي نظـــم ،)٧())ر لذتـــهص نعیمـــه وتكـــدّ غنقطاعهـــا وعـــدمها بعـــد حـــین موجـــب لتـــناب

وقـــد تفقـــد هـــذه القـــوة و ،ودهشـــتهالمتلقـــيإعجـــابیثیـــر الشـــریفة مـــن القـــوة والجزالـــة مـــا
كســـب الـــنظم الشـــریف رونقـــا أولـــذا فهـــو قـــد ، الجزالـــة إذا حـــذف هـــذا الحـــرف مـــن الكـــالم

.  وجماال
َیاَح َلَواِقَح َفَأنَزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْسَقْیَناُكُموُه َوَما َأنُتْم َلهُ : ((تعالىقال  َوَأْرَسْلَنا الرِّ

عظیم قدرته وٕاظهارًا ((للتأكید وفیه داللة على ) الباء(زیدت أیضا .)٨())َخاِزِنینَ ب

.٤٧:دراسات أسلوبیة في النص القرآني١)(
.١١٦:ینظر الداللة السیاقیة عند اللغویینو،٤/٢٢١:الكتاب)٢(
ینظر الداللة و،٤٨٧:الكفويینظر الكلیات ألبي البقاء و،٣/٤٨:ینظر البرهان في علوم القرآن)٣(

.٢١٨:رفیةصینظر رسالة سورة الكهف دراسة نحویة و،٢٩٩:ىالقرآنیة عند الشریف المرتض
.٤٨سورة الحجر، اآلیة )٤(
.٤١٤/١٩٨جم:إعراب القرآن وبیانه)٥(
.١٠/٣٤:الجامع ألحكام القرآن)٦(
.١/١١٨٢:فتح القدیر)٧(
.٢٢سورة الحجر، اآلیة )٨(
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وهذا المورفیم المؤكِّد یتصل ،تنبیه على شكر المنعم علیهم سبحانهوفیه. )١())عجزهمل
وتحدد نمطا معینا ،في فهم وتأویل الملفوظاتمهمابقوانین الخطاب التي تلعب دورا 

أكثر ما ،والواجب احترامهاالتي تتعلق بالمتحاورین ، لیة أو الكفاءة البالغیةللكفاءة التداو 
.)٢(تتعلق بالقوانین التي تحكم الجملة أي قوانین الخطأ و الصواب

ـــا : ((قـــال تعـــالى ـــاِیَش َقِلـــیًال مَّ ـــا َلُكـــْم ِفیَهـــا َمَع ـــْد َمكَّنَّـــاُكْم ِفـــي اَألْرِض َوَجَعْلَن َوَلَق
وقیل أي . )٤(مزیدة لتوكید القلة) ما(فـ). ٢٣(ها سورة الملك آیة ومثل. )٣())َتْشُكُرونَ 

ففي ،)٥())تقول قلما أفعل كذا، أي ال أفعله. ال تشكرون هذه النعم وال توحدون اهللا((
.)٦(اآلیة الشریفة داللة على توبیخ قلة الشكر

* َلَكـاَن َخْیـرًا لَُّهـْم َوَأَشـدَّ َتْثِبیتـاً َوَلْو َأنَُّهـْم َفَعلُـوْا َمـا ُیوَعُظـوَن ِبـِه ... : ((قال تعالى
َتْیَناُهم مِّن لَُّدنَّـا َأْجرًا َعِظیماً  ألنه وقـع بعـد ؛حرف جواب وجزاء مهمل"إذن".)٧())َوإِذًا آلَّ

إذن آلتینــاهم مــن "وجملــة (( قــال ابــن عاشــور )٨("الــواو والفــاء"بعــد أحــد العــاطفین وهمــا 
الــخ ووجــود .. تثبیتــًا وآلتینــاهمیر لكــان خیــرًا وأشــدّ دتقــوال) لــو(معطوفــة علــى جــواب "لــدنا

وأمـا واو العطـف فلوصـل الجملـة المعطوفـة ،مـؤذن بـذلك) لـو(الالم التي تقع في جـواب 
فهـــي حـــرف جـــواب وجـــزاء، أي فـــي معنـــى جـــواب ) إذن(بالجملـــة المعطـــوف علیهـــا وأمـــا 

تأكیــدًا لــى الجــواببعطفهــا ع) لــو(الســؤال، فأدخلــت فــي جــواب بلكـالم ســبقها وال تخــتص 
فـــي اآلیـــة بجـــوابین فـــي المعنـــى ألن المعطـــوف علـــى) لـــو(لمعنـــى الجـــزاء، فقـــد أجیبـــت 

.٢/٦٢٨الكشاف، )١(
.٧٠:ي الخطاب القرآنيینظر البعد التداولي و الحجاجي ف)٢(
.١٠:سورة األعراف اآلیة)٣(
.٢/٩٦:ینظر الكشاف)٤(
.١٨/٢١٩:الجامع ألحكام القرآن)٥(
.٤/٣٥٥:التبیان للطوسي)٦(
.٦٧-٦٦:سورة النساء اآلیتان)٧(
.٢/٣٥٨:ینظر بالغة القرآن الكریم في اإلعجاز، ٥/٥٤، ٢مج:إعراب القرآن وبیانه)٨(
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" إذاً "فداللـــــة،)١())الجــــواب جــــواب وال یحســـــن اجتمــــاع جــــوابین إال بوجـــــود حــــرف عطــــف
.وال داللة أخرى لها، التأكید

:التوكید بنوني التوكید
وقد قسم النحاة األفعال . )٢())أن والالمباالسملتأكید الفعل في مقابلة تأكید ((وهما

كر ذوجائز وقد ،وممتنع،هي مطلق،ثالثة أقسام علىاألفعال حسب توكیدها بالنون 
النون الشدیدة، هي بمنزلة ذكر الفعل ((وقیل إن . )٣(النحاة هذه األقسام في مظانهم

ل أنهما لیخوزعم ال((قال سیبویه . )٤())ثالث مرات، والخفیفة، فهي بمنزلة ذكره مرتین
نت فأًال فإذا جئت بالخفیفة فأنت مؤكِّد، وٕاذا جئت بالثقیلة صتوكید كما التي تكون ف

لعدم وجود أمثلة قتصر البحث بعرض أمثلة لنون التوكید الثقیلة؛اوقد .)٥())أشدُّ توكیداً 
ومما ورد منه، أمثلة لنون التوكید الخفیفة في آیات الدراسة

اِلَحاِت َلُنَكفَِّرنَّ َعْنُهْم َسیَِّئاِتِهمْ َوالَِّذیَن آَمُنو : ((تعالىهقال فقد . )٦())...ا َوَعِمُلوا الصَّ
مین للعبد المسرف على نفسه، بأن اهللا طفقد أكد الفعل بنون التوكید الثقیلة، وفي هذا ت

ألن اإلنسان مجبول –أیضًا –أكد ((و،إذا تاب العبد لخالقه،سبحانه یغفر الذنوب
بذكر العفو فال یكاد یحقق غیر ما باالمتنانولو ،لو بكلمةعلى األنتقام ممن أساء و 

منویدخل هذا. )٧())ولما بشرهم بالعفو عن العقاب أتم البشرى باالمتنان،طبع علیه
...: ((قال تعالى.ضمن وعد اهللا سبحانه لعباده، بأنه یغفر ذنوبهم إذا َحُسن أیمانهم

ِدَیارِِهْم َوُأوُذوْا ِفي َسِبیِلي َوَقاَتُلوْا َوُقِتُلوْا ُألَكفَِّرنَّ َعْنُهْم َفالَِّذیَن َهاَجُروْا َوُأْخِرُجوْا ِمن 

.٥/١١٥:نویرالتحریر والت)١(
، ینظر الداللة التركیبیة بین النظریة والتطبیق سورة یوسف أنموذجا، ٢/٢٥٨:البرهان في علوم القرآن)٢(

.١٠٤: ٢٠٠٨، ٢ع، ١١مجلة علوم اللغةمج
.١٢٠:التراكیب اللغویةو،٢/٣٨١:االشمونيشرح و،٣/٣٠٩:شرح ابن عقیل)٣(
.٢/٢٥٨:البرهان في علوم القرآن)٤(
.١٥٤:في النص القرآني وأسالیب تعبیرهو،٣/٥٠٩:لكتابا)٥(
.٧سورة العنكبوت، اآلیة )٦(
.١٤/٣٩٥:نظم الدرر)٧(
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ْنَهاُر َثَوابًا مِّن ِعنِد الّلِه  وقال . )١())...َسیَِّئاِتِهْم َوُألْدِخَلنَُّهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اَأل
َالَة َوآَتْیُتمُ ... : ((تعالى ْرُتُموُهْم َوَأْقَرْضُتُم الّلَه َلِئْن َأَقْمُتُم الصَّ الزََّكاَة َوآَمنُتم ِبُرُسِلي َوَعزَّ

ْنَهارُ  َُكفَِّرنَّ َعنُكْم َسیَِّئاِتُكْم َوُألْدِخَلنَُّكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اَأل .)٢())...َقْرضًا َحَسنًا ألَّ
ذل بو ،فیها الصبریتطلبأموراالسیاق بهاتین اآلیتین الشریفتین یتحدث أو یعرض 

مسلمین بنون اللذلك أكد اهللا سبحانه وتعالى وعده ،والجهاد في سبیل اهللا،النفس
لكي یجاري هذا السیاق الذي یتحدث عن الصبر وبذل الجهد والنفس ؛التوكید الثقیلة

.)٣())من جمیل الوعد((بذلك نفوسهم فهذا یعد یبفتط،في سبیل اهللا سبحانه وتعالى
َن اْلَجنَِّة ُغَرفًا َتْجِري ِمن : ((قال تعالى َئنَُّهم مِّ اِلَحاِت َلُنَبوِّ َوالَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
َئنَُّهم(أكد سبحانه قوله . )٤())....َتْحِتَها اْألَْنَهارُ  الكفار ینكرون البعث ((وذلك ألن ) َلُنَبوِّ

َئنَُّهم(البعث فكیف ما بعده، فأكد قوله  نهم في مكان هو جدیر بأن ُیرجع أي لنسكن) َلُنَبوِّ
فلما أراد اهللا ، مؤمن بتعالیم دینهله نفس كل طمحوهذا ما ت. )٥())إلیه من حسنة وطیبة

؛ وذلك أكد بنون التوكید الثقیلة،اهللا سبحانه أن ینزل الوعد منزلة الحاصل والمحقق
ب اإلتیان فناس،وعلى عكسه فهو توبیخ للكافرین بالجنة ویوم الجزاء. لتطمین المؤمنین

. بنون التوكید الثقیلة؛ لشدة الوعد منه تعالى للمؤمنین بإدخالهم الجنة

.١٩٥سورة آل عمران، اآلیة )١(
.١٢سورة المائدة، اآلیة )٢(
.٥/٢٤٠:المیزان)٣(
.٥٨سورة العنكبوت، اآلیة )٤(
.١٤/٤٦٧:نظم الدرر)٥(
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لى قصص إلى توحید اهللا إلما تغیرت موضوعات القرآن الكریم من دعوة 
ن أوالشيء الذي أرید ،لى حدیث عن الغیبیات وذكر العباداتإالماضین وأخبارهم 

تعدد أغراضه ما بین أمر وزجر ونهي، تأقوله، لما كان كتابًا عامًا، فمن الطبیعي أن 
ئف أو االستعماالت اللغویة المرتبطة بهذه وترغیب وتهدید ووعید، وبالتالي تتعدد الوظا

التي یصور بها هذه المطالب من استفهام ونداء ومدح وتختلف األسالیب،المعاني
فهذه .)١(أو مجموعها ظاهرة أسلوبیة للقرآن الكریموبالتالي تشكل هذه األسالیب

ن استعمالها إال أ،نحویة مألوفةأدواتأو أسالیب الجملة وٕان كانت األسالیب اللغویة
ب النص لذلك سمتعددة فیكتتیقدم عطاًء فنیًا ودالالةفي مواضع ومواقف مخصوص

االستعمال جماًال ورونقًا أخاذًا، والبحث في األسالیب لم یكن حدیثًا فقد تكلم عنه 
فقد وصفه بأنه بیت القصیدة ) هـ٧٩٤ت(القدماء، وخیر من كتب عنه اإلمام الزركشي 

:ومن هذه األسالیب. )٢("في علوم القرآنالبرهان "في كتابه 
أسلوب النفي

في المستعملةمن األسالیب اللغویة التي یلجأ إلیها المتكلم في لغته الوظیفیة 
فالنفي . )٣())ألن الكالم إما إثبات أو نفي؛شطر الكالم كله((حیاته الیومیة، بل هو

تركیب لغوي مثبت إلى باب من أبواب المعنى، یهدف به المتكلم إخراج الحكم في((
وقد درس النحاة . )٤())ضده، وتحویل معنى ذهني فیه اإلیجاب والقبول إلى حكم یخالفه

لظهر لنا من ... ولو أنها جمعت في باب((هذا األسلوب مفرقًا على األبواب النحویة 
أسلوب النفي بأدوات ىویؤد. )٥())خصائص العربیة ودقتها في األداء شيء كثیر

ت له، جاءت مفرقة على األبواب النحویة، ومما ورد من هذه األدوات خاصة، وضع
.الدراسةآیاتفي 

.٢٢: بینظر االتجاهات الحدیثة في علم األسالیب وتحلیل الخطا)١(
.وما بعدها٢/٢٣٦: ینظر البرهان في علوم القرآن)٢(
.١٣٨: ینظر النص القرآني وأسالیب تعبیرهو،٢/٢٣٢:البرهان في علوم القرآن)٣(
.١٥٤): التوكید، النفي، االستفهام(في التحلیل اللغوي منهج وصفي وتطبیقه على )٤(
.٥: إحیاء النحو)٥(
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:ما-
: فهي نفي قوله"ما"وأما (( وقد حدد سیبویه داللتها بقوله ،النفيأدواتوهي من 

فهي قد أخلصت الفعل . )١())، فتقول ما یفعلالفعل، إذا كان في حال هو یفعل
ما كان زیٌد ألن یفعل، ((بقوله ) كان(بـ) ما(قتران ایه إلى أشار سیبو و . المضارع للحال

فإذا قلت ،أي ما كان زید لهذا الفعل، فهذا بمنزلته، ودخل فیه معنى نفي كان سیفعل
.)٣())نفي المستقبل البعید((فداللة هذه الصیغة . )٢())هذا قلت ما كان لیفعل
َبُهْم َوُهْم َوَما َكاَن الّلُه ِلُیَعذِّبَ : ((ومنه قوله تعالى ُهْم َوَأنَت ِفیِهْم َوَما َكاَن الّلُه ُمَعذِّ

فقد . )٥(في هذه اآلیة، نفى إرادة العذاب وهو أبلغ من نفي العذاب.)٤())َیْسَتْغِفُرونَ 
َوَما َكاَن الّلُه ُمَعذَِّبُهْم َوُهْم ...: ((ففي قوله تعالى.)٦())معنى ما ینبغيبنفى االبتغاء ((

بین أظهرهم من وأنفي إیقاع العذاب بهم، وهم یستغفرون اهللا،)) ونَ َوُهْم َیْسَتْغِفرُ 
لكي یعذرهم اهللا سبحانه فهو االستغفار؛یستغفره سبحانه، وفي هذه اآلیة تحریض على 

أن یعذبهم إن لم فينوع من أنواع تلقین التوبة منه سبحانه لعباده فهو سبحانه یوشك
َیاَح َلَواِقَح َفَأنَزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْسَقْیَناُكُموُه َوَأْرَسلْ : ((قال تعالى.)٧(یستغفروا َنا الرِّ

نفى عنهم ما ((جاء النفي في اآلیة الشریفة، بأبلغ صورة فقد.)٨())َوَما َأنُتْم َلُه ِبَخاِزِنینَ 
أثبته لنفسه كأنه قال نحن الخازنون للماء، على معنى نحن القادرون على خلقه، في 

. )٩())وٕاظهارًا لعجزهمداللة عظیم قدرته: وٕانزاله منها، وما أنتم علیه بقادرینالسماء

.١/١٠٢: المقربو،٤/٢٢١: الكتاب)١(
.٣/٧: الكتاب)٢(
و،١٧٦:ینظر أسلوبیة البناء الشعري دراسة في شعر أبي تمامو،٦٠: دراسات في األدوات النحویة)٣(

.٢٤٤: ینظر البحث الداللي في كتاب سیبویه
.٣٣اآلیة : سورة األنفال)٤(
.٤/٦١٩: ینظر البحر المحیط)٥(
.٥٦: تاریخیةأسالیب النفي في العربیة دراسة وصفیة )٦(
.٩/٣٣٤: ینظر التحریر والتنویر)٧(
.٢٢اآلیة : سورة الحجر)٨(
.٢/٨٤٢: يفینظر تفسیر النسو،٢/٦٢٨: الكشاف)٩(
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وهو أبلغ من خطابهم بالصورة األخرى أي أثباته لذاته سبحانه، فإن هذه الصورة تظهر 
.ن الذي ال یقدرون علیه، فهو هین یسیر لدى اهللا سبحانهأههم إلى یعجزهم، وتنب

لم-
إذا قـال (ي تختص بالدخول على األفعال، ذكرهـا سـیبویه بقولـه وهي من أدوات النفي الت

ن نفیهـا أبلـغ مـن إوقیـل . )٢())فیحتمل االسـتمرار((أما منفیها . )١()یْفَعللمَفَعل فإنَّ نفیه 
.حدوث الفعلتنفيفإنها،)٣(ك ألن فیها معنى الجحد واإلنكاروذل؛)ما(من النفي بـ

فــي هــذه اآلیــة "لــم" .)٤())...َبٍن لَّــْم َیَتَغیَّــْر َطْعُمــهُ َوَأْنَهــاٌر ِمــن لَّــ...((: قــال تعــالى
إكرامــًا ألهــل الجنــة . )٥(یــر الطعــمغفهــي تفیــد النفــي المســتمر لت، نفــت تغیــر طعــم اللــبن

ــدنیا، )٦())أصــل خلقتــه وٕان أقــام مــدى الــدهر((علــى قٍ فهــو بــا فهــو مختلــف عــن لــبن ال
ــٍم : ((ومنــه قولــه تعــالى.الــذي یســرع الفســاد إلیــه ــاَنُهم ِبُظْل ــوْا ِإیَم ــْم َیْلِبُس ــوْا َوَل ــِذیَن آَمُن الَّ

اآلیــة الشــریفة اســتحقاقهم لألمــن فــي یــوم تبــین. )٧())ُأْوَلـــِئَك َلُهــُم اَألْمــُن َوُهــم مُّْهتَــُدونَ 
.یمانالقیامة؛ ألنهم قد استمروا على إیمانهم وقد انتفى عنهم مخالطة الشرك مع اإل

ال-
التي تدخل على األفعال واألسماء، فهي عند دخولها على الفعـل وهي من األدوات 

،)٩(إلى النفـي المطلـقمعهاوهناك من وسع داللة النفي. )٨(ستقباللالالمضارع تخلصه 
ن نفیهــا للمســتقبل یكــون إوقیــل . فهــي تشــمل نفــي الــزمن الحاضــر والمســتقبل،)٩(المطلــق

.٣/١١٧:الكتاب)١(
.١٠٣: ینظر أسالیب النفي في القرآنو،٩٩: أسالیب النفي في العربیة دراسة وصفیة تاریخیة)٢(
.١٠٩: ةینظر أسالیب النفي في العربی)٣(
.١٥اآلیة : سورة محمد)٤(
.٤/١٦٢: النحومعانيینظر )٥(
.١٨/٢٢٠: نظم الدرر)٦(
.٨٢:سورة األنعام االیة)٧(
.٥٣: ینظر الجملة الفعلیة المنفیة في شعر المتنبيو،٣/١١٧: ینظر الكتاب)٨(
.٢٦٨: ینظر التراكیب اللغویةو،٢/٢٠٨: ینظر الطراز)٩(
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فالســیاق هــو الحــاكم علــى ، )١(التــي تصــرف الفعــل لهــذا الــزمنالســیاقیةبمعونــة القــرائن 
نوعین األولـى عاملـة عمـل علىأما دخولها على االسم، فقد قسمها النحاة . معنى الفعل

حالـة دخولهـا علـى –والمقصـود بهـا فـي هـذه الحالـة . "لـیس" والثانیة عاملـة عمـل "إنّ " 
األولــى نــص فــي نفــي الجــنس واســتغراق النفــي، فــال تحمــل إال ((نفــي الجــنس فـــ–االســم 

أما الثانیة فهي ظاهرة فـي نفـي الجـنس، ویجـوز أن تحمـل علـى نفـي الوحـدة، . ذلكعلى
.فالقرینة هي التي تحدد نفیها للجنس، أو للوحدة. )٢())إذا قامت قرینة

َال َیَمسُّــُهْم ِفیَهــا : ((النافیــة فــي آیــات الدراســة فمنــه قولــه تعــالى) ال(دالالتأمــا أشــهر 
ْنَهــا ِبمُ  وفــي ) المــس(نتفى بهــا اعلــى الفعــل فــ) ال(دخلــت . )٣())ْخــَرِجینَ َنَصــٌب َوَمــا ُهــم مِّ
وهــذا . باألعیــاء فــي مطلــق األزمــانن، فكــأنهم ال یصــابو )٤(دوامالــهــذا النفــي داللــة علــى 

فـي ما إلى كمال قوتهم فال تـؤثر إ ما إلى حصول ما یریدون من غیر كٍد وتعب، و إراجع 
جنــة تكـون خالیـة مـن األضـرار الجســمانیة فمنـافعهم فـي ال. )٥(أجسـامهم الحركـات العنیفـة

فـي ) ال(داللـة . )٦())َال َیْبُغـوَن َعْنَهـا ِحـَوالً ...: ((ومنه قوله تعـالى.حال الدنیاهيكما 
التحــول عنهــا، فنفــت هــذه )٧())إرادةأدنــىال یریــدون ((اآلیــة الشــریفة لمطلــق النفــي، فهــم 

وذلـك ألنهـا ؛ذي هم فیه وهـو الجنـةووسوسة أنفسهم بالرحیل عن مقامهم المنازعةاآلیة 
الرحیـــل و)٨())هم أنفســـهم إلـــى أجمـــع ألغراضـــهم وأمـــانیهمعال مزیـــد علیهـــا حتـــى تنـــاز ((

وق لهــم فیمــا شــلــوغهم الكمــال فــي نعیمهــا، فــال لب((فـــ،، فهــي أطیــب المنــازل وأعزهــاعنهــا
ــــي داللــــة علــــى وصــــولهم حــــد التــــنعم. )٩())وراءهــــا ال والرفاهیــــة بحیــــث ،ففــــي هــــذا النف

.٢٠: ینظر أسالیب النفي في القرآنو،٣٦: نفي في العربیةینظر أسالیب ال)١(
.١٦٧: ینظر في التحلیل اللغويو،٤٧: أسالیب النفي في العربیة)٢(
.٤٨اآلیة : سورة الحجر)٣(
.١١/٦٣: ینظر نظم الدرر)٤(
.٣/٣١٣: ینظر أرشاد العقل السلیم)٥(
.١٠٨اآلیة : سورة الكهف)٦(
.١٢/١٤٩: نظم الدرر)٧(
.٢/٨١٣: الكشاف)٨(
.١١/٤١٢٠: محاسن التأویل)٩(
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ـــَداٌن : ((قـــال تعـــالى.یســـأمون، وال یطلبـــون أو یفكـــرون بطلـــب غیرهـــا ـــْیِهْم ِوْل َیُطـــوُف َعَل
ــن مَِّعـینٍ * مَُّخلَّـُدونَ  .)١())َال ُیَصـدَُّعوَن َعْنَهـا َوَال ُینِزُفــونَ * ِبـَأْكَواٍب َوَأَبـاِریَق َوَكـْأٍس مِّ

ینفـر عـن خمـر الجنـة مـن لكـل مـا،ن تلمح داللة النفي المطلق في اآلیة الشریفةأیمكن 
وقــــع علیهــــا النظــــر ال نفالفضــــیلة لهــــذه الخمــــر ال لشــــاربیها، فهــــي مــــ. )٢(وجــــع او نفــــاد

فهــذه داللــة مهمــة تلمــح . )٣(فهــي التــي ال تصــدع وال تنفــد، وفــي ذلــك مــدح لهــا،صــاحبها
.من هذا النفي

نفى سبحانه .)٤())َتْحَزُنونَ َیا ِعَباِد َال َخْوٌف َعَلْیُكُم اْلَیْوَم َوَال َأنُتمْ : ((قال تعالى
وذلك متأت من ،)٥())بوجه من الوجوه((في هذه اآلیة الخوف عنهم، فهم ال یعرفونه

. )٦())أزال عنهم الخوف في یوم القیامة بالكلیة((خطاب اهللا سبحانه لهم بنفسه، الذي 
جة وعلى هذا األساس رجح ابن عاشور قراءة الرفع، على قراءة النصب؛ ألنه ال حا

ألن ؛فتكون لنفي الجنس نصاً ةللتبرئ) ال(بالنصب، لكي تكون "خوفٌ " إلى قراءة 
ألنه لم یكن واقعًا بهم حینئذ مع ؛المقام غیر مقام التردد في نفي جنس الخوف عنهم((

فاهللا سبحانه هو الدافع للخوف . )٧())وقوعه على غیرهم، فأمارة نجاتهم منه واضحة
فال یحتاج إلى النفي النصي للجنس، كما فیه داللة على لهم، تطمینوذلكعنهم، 

َیَتَناَزُعوَن ِفیَها َكْأسًا الَّ َلْغٌو ِفیَها َوَال : ((قال تعالى.استمرار نفي الخوف عنهم
واللغو، ففي هذا اإلثمنفى اهللا سبحانه عنهم كل ما یشین مجالسهم من .)٨())َتْأِثیمٌ 

م یتكلمون بالحكم والكالم الحسن، ال لغو فیها وال ثبات عقولهم فه((النفي داللة على 

).١٩-١٨-١٧(اآلیات : سورة الواقعة)١(
.١٩/٢٠٤: نظم الدرر)٢(
.٢٩/١٥٣: ینظر مفاتیح الغیب)٣(
.٦٨اآلیة : سورة الزخرف)٤(
.١٧/٤٧٧: نظم الدرر)٥(
.٢٧/٢٢٦: مفاتیح الغیب)٦(
.٢٥/٢٥٣: التحریر والتنویر)٧(
.٢٣اآلیة : لطورسورة ا)٨(
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على أن .)٢()ال لغوٌ (وقد قرأ الجمهور بالرفع . فهي خمر ال تذهب العقول،)١())تأثیم
فهي . )٣())ألن إرادة الوحدة غیر محتملة((النافیة أو العاملة عمل لیس، وذلك ) ال(

ذات ) ال(ذا فضًال عن أن ه،نص في نفي جنس األثم، واللغو وهذا یفهم من السیاق
َال ِفیَها : ((قال تعالى.)٤(ملمح صوتي لین یزیدها بذلك حسن فیتسع معنى النفي فیها

لمح أبو حیان إلى داللة الشمول في النفي من خالل أ. )٥())َغْوٌل َوَال ُهْم َعْنَها ُینَزُفونَ 
ة من مغص أي المفاسد الناشئة من شرب الخمر بأنواعها المتعدد"الغول" نفي 

لذا . )٦(ألنه في خمر الدنیا أعظم؛، ثم خص نفي السكر عن خمر الجنة...وصداع
انتفاء هذا ((أفاد "غول"فتسلیط النفي على ،))َوَال ُهْم َعْنَها ُینَزُفونَ : ((قال تعالى

َوَفاِكَهٍة : ((ومنه قوله تعالى.فهي خالیة من كل تلك العیوب،)٧())الجنس من أصله
في هذه اآلیة الشریفة دخلت على النعت ) ال(.)٨())الَّ َمْقُطوَعٍة َوَال َمْمُنوَعةٍ * َكِثیَرةٍ 

یراد ((أما سبب ذلك فهو.)٩(هذا ما تقرر في كتب النحو. فهي مما یجب أن یكرر
بل هو أسلوب إهمالهاوال یعني هذا التكرار . )١٠())إنزال أكثر من حالة في النفي

ففي اآلیة الشریفة . )١١(لتفید معه معنى الشمول واالستغراقمقصود في الكالم یؤتى به 
فهي دائمة ال تنقطع في بعض األوقات كفواكه الدنیا ((أن تكون الفاكهة مقطوعة نفى

.٣/١٧٠٩: يفتفسیر النس)١(
.٨/٢١٢: البحر المحیط)٢(
.٢٧/٥٤: التحریر والتنویر)٣(
.١٠١: ینظر نتائج الفكر في النحو)٤(
.٤٧اآلیة : سورة الصافات)٥(
.٧/٤٧٨: ینظر البحر المحیط)٦(
.٢٣/١١٤: التحریر والتنویر)٧(
).٣٣-٣٢(اآلیتان : سورة الواقعة)٨(
.٦٢: أسالیب النفي في القرآنو،٤/٢١٥: وینظر البرهان في علوم القرآنو،٣/٧٦: ینظر الكتاب)٩(
.٤/١٧٦: معاني النحو)١٠(
.٧٩: ینظر دراسات في األدوات النحویة)١١(
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أسلوب استعمالعن الكریمثم عدل القرآن. )١())كما ال تمنع عن متناولیها بوجه
أستعمل األسلوب الذي ) دائمة(فهو بدل من أن یقول مثًال ،اإلثبات إلى أسلوب النفي

فهذا . )٢())ألن النفي هنا أوقع من اإلثبات ألنه بمنزلة وصف وتوكید((وذلك ؛هو علیه
ن یثبت الشيء بل یبالغ في أفهذا األسلوب خاص بالقرآن الكریم یستعمله حینما یرید 

ق إلى ذلك هو نفي ضده ومن هنا كان األسلوب القرآني معجزاً ائفأحسن الطر ،ثباتهإ
.لكل بلغاء العرب ومتحدیًا لهم

أسلوب الشرط
وقـــوع ((االصـــطالحوفـــي . )٣())فـــي البیـــع ونحـــوهوالتزامـــه،إلـــزام الشـــيء((: الشـــرط لغـــة

تعلیق حصول مضـمون جملـة بحصـول مضـمون جملـة ((او هو . )٤())لوقع غیرالشيء 
فقــد . )٦())یــنء علــى جــز –بالتحلیــل –أســلوب لغــوي ینبنــي ((فالشــرط )٥())جملــة أخــرى

ن سـبیل الجملتـین أعلـم او ((بـه إلیهـا بقولـه نو ،عن وحدة الشرط والجزاءالجرجانيتحدث 
علهما بمجموعهما بمنزلـة الجملـة الواحـدة، سـبیل الجـزئین جو –أي في الشرط –في هذا 

كـذلك یكــون الشـرط فـي مجمــوع ... خبــرًا أو صـفةتعقـد منهمـا الجملـة ثــم یجعـل المجمـوع
أي تعلیـــق . وٕان كـــان الشـــيء المهـــم فـــي الشـــرط التعلیـــق. )٧())الجملتـــین ال فـــي أحـــداهما

أو ،یخرج عن مجرد تعلیق وقوع الجواب علـى وقـوع الشـرط((نه قد أالشرط بالجزاء، إال 

.٤/٤٩٩: الكشاف)١(
.٢٧/٣٠٠: التحریر والتنویر)٢(
.٤/٢٢٣٥: لسان العرب مجلد)٣(
.٢/٤٥: المقتضب)٤(
.١/١٠١٣: الفنون للتهانوياصطالحاتینظر كشاف و،٢٥٥: لكلیات معجم في المصطلحاتا)٥(
.١١٦: نحو المعانيو،٢٨٤: في النحو العربي نقد وتوجیه)٦(
: ینظر في النحو العربي نقد وتوجیه،وما بعدها١١: ینظر أسرار البالغة،٢٤٦: دالئل اإلعجاز)٧(

ینظر تراكیب األسلوب الشرطي ،٢٣: على نهج اللسانیات الوصفیةینظر الشرط في القرآن الكریم ،٢٨٤
ینظر أنماط التركیب القرآني دراسة ،٩ص-٢٠١١: بابل/ رسالة ماجستیر كلیة التربیة–في نهج البالغة 

.١٧٦ص: كوفة/ آدابكلیة،رسالة–م حفي سور آل 
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سـاطةویمكـن التوصـل إلـى هـذه المعـاني بو .)١())أخـرىعلى امتناعه إلى معـاٍن امتناعه
االسـتحالة مــع أو،الشــكأو،الظـنأو ،القـرائن وحــدها هـي التــي تعـین الیقــین((القـرائن فـــ

بأنـه البـد ((أمـا مـا یخـص الـزمن الشـرطي، فقـد حكـم النحـاة .)٢())الشرطیة في كـل حالـة
وقــــــال بهــــــذا عــــــدد مــــــن .)٤()أول إلیــــــه(بغیــــــره وحینمــــــا یــــــأتي. )٣())أن یكــــــون مســــــتقبالً 

ومن أدواته. )٥(المحدثین
:إنْ 

اأّمـ، )٦())بدًا ال تفارق المجـازاةعلى حال واحدة أ((وذلك ألنها؛وهي أم باب الشرط
الخلــو عــن الجــزم بوقــوع الشــرط كمــا یقــول القائــل إن تكرمنــي ((فـــاألصــل فــي داللتهــا اأّمــ

لــــم تخــــل مـــــن ،فــــإذا اســـــتعملت فــــي مقــــام الجـــــزم. أكرمــــك، وهــــو ال یعلـــــم أتكرمــــه أم ال
ألنــك تشــترط ((؛مســتقبلة الــزمن) إن(، وعلــى هــذا األســاس كانــت األفعــال بعــد )٧())نكتــة

..وهذا قد یقع وقد ال یقع)٨())فیما یأتي ان یقع شيء لوقوع غیره
ِإن َتْجَتِنُبوْا َكَبآِئَر َما تُْنَهْوَن َعْنُه ُنَكفِّْر َعنُكْم َسیَِّئاِتُكْم : ((ومنه قوله تعالى
وذلك ألن اجتناب ؛في التركیب الشرطي) إنْ (ستعملت ا.)٩())َوُنْدِخْلُكم مُّْدَخًال َكِریماً 

تكفیر و . بائر غیر مقطوع به من الناس فمنهم من یجتنبها ومنهم من لم یفعلالك
ین، لهذا اتى فعل الشرط والجواب مضارعاجتنابهاعلى اً معتمدیكونالذنوب ومحوها

تلمح من هذا التركیب أنو یمكن ،لما لهذا الفعل من معنى الدیمومة واالستمرار

.٩١: لقرآنوینظر خواطر من تأمل لغة او،١/٣٣٧: البیان في روائع القرآن)١(
.٤/٣٢٦: النحو الوافي)٢(
.٢/١٩١: األصول في النحو)٣(
.٤/٩٢: ینظر شرح التسهیل)٤(
.١٦٧: ینظر البحث النحوي عند األصولیین)٥(
.٥/١٠٦: وینظر شرح المفصلو،٣/٦٣: الكتاب)٦(
.٤/٨٧: وینظر شرح الرضي على الكافیةو،٣٤٦: مفتاح العلوم)٧(
.٥/١٠٦: شرح المفصل)٨(
.٣١اآلیة : سورة النساء)٩(
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عالى بغفران الذنوب إذا ما اجتنب اإلنسان منه سبحانه وت)١()الوعد(الشرطي داللة 
ذكر الوعید على فعل بعض الكبائر ذكر الوعد على اجتناب ((فكما ،الكبائر
َوإِن ُكنُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاء َأَحٌد مَّنُكم مَِّن ...: ((قال تعالى.)٢())الكبائر

ِجُدوْا َماء َفَتَیمَُّموْا َصِعیدًا َطیِّبًا َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِهُكْم اْلَغاِئِط َأْو َالَمْسُتُم النَِّساء َفَلْم تَ 
ْنُه َما ُیِریُد الّلُه ِلَیْجَعَل َعَلْیُكم مِّْن َحَرٍج َوَلـِكن ُیِریُد ِلُیَطهََّرُكْم َوِلُیِتمَّ ِنْعمَ  َتُه َوَأْیِدیُكم مِّ

لشرطیة، التي ال یقطع بوقوع ما ا) إنْ (ستعمل في التركیب الشرطي ا.)٣())...َعَلْیُكمْ 
یلمح من الفعل الماضي واستعماله و. )٤())ن الرخاء أكثر من الشدةأإلى ((لبعدها لید

فكل إنسان ،عند اإلنساناالضطراریةواستعماله في جملة الشرط وقوع هذه الحالة 
. )٥())هذا من عظیم تفضله تبارك وتعالى((و،مم رحمة من اهللا بهیمعرض لها، فیت

فالتیمم مما ((تلمح من هذا الشرط داللة الفضل األلهي على هذه األمة نأویمكن 
.)٦())خصت به هذه األمة توسعة علیها

:من
ـــــأتي لمعـــــاٍن متعـــــددة الشـــــرط أحـــــدها، . )٧(إال كـــــذلكوهـــــي مـــــن أســـــماء الشـــــرط وال یكـــــون وت

بحجـة ،ةهذه الداللة وجعلها لغیر الشـرطیبعضهموقد خالف . )٨())لتعمیم أولي العلم((وتكون
وغالبـــًا مــا تكـــون مبهمــة فـــي . )٩(الشــرط للفعـــل وال یــدخل علـــى األســماءءاســـتدعابحجــة 

.)١٠(الرتباط الشرط بالجواب؛منة الربط، فهي ال تدل على زمن معینأز 

.١/٣٠٨: يفوتفسیر النسو،٥/٤٧: جامع البیان)١(
.٣/٣٢٦: البحر المحیط)٢(
.٦اآلیة : سورة المائدة)٣(
.٦/٣٤: نظم الدرر)٤(
.٢/١٦٥: المحرر الوجیز)٥(
.٥/٢٣١: الجامع ألحكام القرآن)٦(
.٤/٢٥٠: ینظر البرهان في علوم القرآن)٧(
.٣٥٠: اح العلوممفت)٨(
.٢/٢٥٠: واإلتقان،٤/٢٥١: ینظر البرهان في علوم القرآن)٩(
.٤/١٨٦٣: ربلضاارتشافینظر)١٠(
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َوَمْن َعِمـَل َصـاِلحًا مِّـن َذَكـٍر َأْو أُنثَـى َوُهـَو ُمـْؤِمٌن َفُأْوَلِئـَك ...: ((ومنه قوله تعـالى
لتعمـــیم ) مـــن(ســـتعمل اســـم الشـــرط ا.)١())َجنَّـــَة ُیْرَزُقـــوَن ِفیَهـــا ِبَغْیـــِر ِحَســـابٍ َیـــْدُخُلوَن الْ 

ن تلمـح مـن اسـتعماله، فهـو اسـم عـام أاالختصـار التـي یمكـن داللـة العقالء، فضًال عـن 
الفعـل الماضـي فـي الشـرط اسـتعمالیدل و. )٢(یشمل الجمیع بدون أستثناء وبدون تعداد

التي كانوا یمارسونها ال أنهـم حـدیثو العهـد بهـا، فهـم الشرط على كثرة األعمال الصالحة
وقفوا حیاتهم على فعل صالح األعمـال، فالشـرط فـي اآلیـة الشـریفة رافقـه معنـى آخـر قد ا

جعــل ((وهــذا كلــه فضــل مــن اهللا فـــ. )٣())مجــازاة أعمــال اإلنســان((یلمــح مــن الســیاق وهــو
.)٤())لتغلیب الرحمةوابثسمیة مصدرة باسم اإلشارة، وتفضیل الاالجزاء جملة 

الَّ َخْیَر ِفي َكِثیٍر مِّن نَّْجَواُهْم ِإالَّ َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو : ((قال تعالى
.)٥())ِإْصَالٍح َبْیَن النَّاِس َوَمن َیْفَعْل َذِلَك اْبَتَغاء َمْرَضاِت الّلِه َفَسْوَف ُنْؤِتیِه َأْجرًا َعِظیماً 

ن جزاء اهللا سبحانه لمن یعمل أعمال الخیر التي ذكرتها أخبرت اآلیة ع.)٥())َعِظیماً 
اآلیة الشریفة، فالمتأمل في اآلیة الشریفة، یجدها وحدة داللیة متكاملة مستوفیة المعنى، 

ستعمال فعل المضارع في جملة الشرط یدل على استمراریة أفعال الخیر لوجه اهللا اف
لجنس ) من(اسم الشرط ومرضاته، ال ألجل ذاته ومصالحه، وذلك مع شمولیة

،)٦()الترغیب(هذا فضًال عن أنه یمكن أن یلمح من التركیب الشرطي معنى ،العقالء
لالستثناءوالكالم تذییل ((ولهذا قیل ،ألعمال الخیر والصالح التي عددها اهللا سبحانه

وكان الظاهر ومن یأمر بذلك لیكون مطابقًا للمذیل إال أنه رتب الوعد على الفعل إثر
القرآن الكریمفاستعمل . )٧())المقصود الترغیب في الفعلنبیان خیریة األمر لما أ

التركیب الشرطي، لیرغب اإلنسان ویحفزه على أعمال الخیر التي یقصد بها وجه ربه 

.٤٠اآلیة : سورة غافر)١(
.٢/٣٨٦: في شرح اإلیضاحینظر المقتصد)٢(
.١٧/٧٤: نظم الدررینظر)٣(
.٥/٥٨): البیضاوي(أنوار التنزیل )٤(
.١١٤اآلیة : سورة النساء)٥(
.٥/١٥٤٢: محاسن التأویل)٦(
.٥/١٤٥: روح المعاني)٧(
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أنولما كان سیاق اآلیة یخبر بما یلقاه العبد المؤمن یوم القیامة، فمن الطبیعي . الكریم
ثوابًا ((ة للتركیب الشرطي هي الداللة المستقبلیة أي یعطیه اهللا لداللة الزمنیاتكون

.)١())جزیًال في المستقبل
:حیث

وجزمت ،الكافة ضمنت معنى الشرط) ما(وٕاذا ولیها ((وهي من الظروف 
ألن ؛علیها شرط من شروط لحوقها بأسلوب الشرط وذلك) ما(فدخول . )٢())الفعلین

وهذا هو ،بهامالاإلى حیزبذلك من حیز التوضیح تقطعها عن اإلضافة فتخرج) ما(
.)٤())حیازألو اتعمیم األمكنة ل((وتستعمل.)٣(مبنى الشرط

َوِمْن َحْیُث َخَرْجَت َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْیُث َما : ((ومنه قوله تعالى
ٌة ِإالَّ الَِّذیَن َظَلُموْا ِمْنُهْم َفَال ُكنُتْم َفَولُّوْا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه ِلَئالَّ َیكُ  وَن ِللنَّاِس َعَلْیُكْم ُحجَّ

اآلیة الشریفة في سیاق .)٥())َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِني َوُألِتمَّ ِنْعَمِتي َعَلْیُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْهَتُدونَ 
. )٦(المسلمینوهذا یعد من تمام النعم على . أمر المسلمین بالتوجه إلى الكعبة الشریفة

الشرطیة، التي عملت على االختصار واإلیجاز، ) حیث(وقد استعمل في هذا التركیب 
وجاءت . )٧(رضغالواعیااشتملت على سائر األمكنة، ولواله لطال ذكر األماكن ألنها

في )٨()الحث(وقد ألمح أبو حیان إلى داللة ،هذه اآلیة الشریفة تأكیدًا لألمر الذي قبلها
كما ال یخلو من داللة النصح واإلرشاد في ضرورة . التركیب الشرطي هذافي استعمال

ال یحتج علیكم أحد ((استقبال القبلة وذلك ظاهر من خالل السیاق، ففي هذا االستقبال 
كقول الیهود مثًال یجحد دیننا ویتبع قبلتنا، ،في التولي إلى غیره، ولتنتفي مجادلتهم لكم

.٣/٣٢٧: التبیان للطوسي)١(
.١/١٧٨: مغني اللبیب)٢(
.٢٧٦: ینظر الحلل في إصالح الخلل من كتاب الجملو،١/٦١٥: البحر المحیط)٣(
.٤/٣٢٥: ینظر النحو الوافيو،٣٥٠: مفتاح العلوم)٤(
.١٥٠اآلیة : سورة البقرة)٥(
.١/٦٣١: ینظر البحر المحیط)٦(
.٢/٣٨٩: المقتصد)٧(
.١/٦٢٨: البحر المحیط)٨(
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فمع استقبال الكعبة تنتفي جمیع ،)١())م ویخالف قبلتهوقول غیرهم یدعي ملة إبراهی
الحجج التي یمكنهم من خاللها االنتقاص من المسلمین، اما الزمن الذي أفاده الشرط 

.وهو ال ینسخ)٢())الدوام في جمیع األزمنة((فهو 
:كلما

ما((من ادوات الشرط غیر الجازمة، وٕاذا كان ابن هشام قد ألمح لشرطیتها بقوله 
یة شرط من حیث المعنى، فمن هنا أحتیج إلى جملتین إحداهما مرتبة توقیتالمصدریة ال
وفي ((بقوله )هـ٤٣٧ت(فقد صرح بذلك مكي ابن أبي طالب القیسي. )٣())على األخرى

ُكلَّما ((سیبویه إلى داللتها على التكرار بقولهعمألوقد . )٤())وفي كلما معنى الشرط((
َوَبشِِّر : ((قال تعالى.)٥())كلَّ إتیانك آتیك: ما كأنه قاللة لصفاإلتیانتأتیني آتیك، 

اِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اَألْنَهاُر ُكلََّما ُرِزُقوْا ِمْنهَ  ا الَِّذین آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّ
ْزقًا َقاُلوْا َهـَذا الَِّذي ُرِزْقَنا ِمن َقْبُل َوأُ  داللة الشرط في .)٦())...ُتوْا ِبِه ُمَتَشاِبهاً ِمن َثَمَرٍة رِّ

فداللتها في ،خبار من اهللا سبحانه وتعالىإفي اآلیة الشریفة مقطوع بحصوله؛ ألنه 
وقد أرجع أبو حیان.یأتیهمرزقاآلیة على عموم الزمان، فهم یقولونه في كل 

نفسها ) ُكّلما(راجع إلى فالتكرار والتجدد،)٧(هذا التكرار إلى العموم الذي فیهااألندلسي
كما یمكن أن تلمع داللة الكثرة في وقوع هذا الفعل من . )٨(نفسها ال إلى شيء آخر

صرح بذلك وقدفعل الشرط نفسه الفعل الماضي، الذي یؤتى به إذا كثر حدوث الفعل 
أما داللة التركیب الشرطي فهو . )٩(الدكتور مصطفى جواد ألن الماضي عنده كالحادث

.٢/٣٠٨: محاسن التأویل)١(
.٤/١٥٢: مفاتیح الغیب)٢(
.١/٢٦٧: مغني اللبیب)٣(
.١/٨٢: مشكل إعراب القرآن)٤(
.٤/١٨٨٩: ربضالارتشافو،٣/١٠٢: الكتاب)٥(
.٢٥اآلیة : سورة البقرة)٦(
.١/١٣٢: المحیطالبحر )٧(
.٢٦٦: ینظر من أسرار اللغة)٨(
.٤٨: العراقینظر المباحث اللغویة في )٩(
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، فقد أثار فیهم التفاوت واألختالف في اللذة عند  أكل هذا ستغرابواالفهو التعجب 
وقد قیل في هذا المعنى . )١(الرزق مع التشابه البلیغ في الصورة استغرابًا وتعجبًا شدیداً 

والشيء العجیب لذیذ الوقع عند النفوس، ولذلك یرغب الناس ،لهمفي ذلك تعجباً ((و
.)٢())اقیاالحتمال هو األظهر من السوهذا . في مشاهدة العجائب والنوادر

:لوال
. لوما ولوالوكذلك ((: من حروف الشرط غیر الجازمة، أشار إلیها سیبویه بقوله

ثم أبدل النحاة ذلك إلى . )٣())وجواب فاألول سبب ما وقع وما لم یقعالبتداءفهما 
جمل وهي بهذه الحالة تختص بال. )٤())لوجوب أو لوجودامتناعحرف ((قولهم 
ال یجوز حذفها ((–أي الالم –وهي . )٦(أما جوابها فتدخله الالم للتوكید. )٥(األسمیة

َوَلْوَال َفْضُل الّلِه َعَلْیُكْم َوَرْحَمُتُه ...: ((ومنه قوله تعالى.)٧())إال في ضرورة الشعر
وذلك ؛تباع الشیطانإدم فاآلیة الشریفة تخبر بعلة ع.)٨())َالتََّبْعُتُم الشَّْیَطاَن ِإالَّ َقِلیالً 

لوال حرف یوجب (("داللة لوال"لوجود فضل اهللا ورحمته بهم ولهذا قال المبرد مبینًا 
لكان كذا وكذا، إنما هو : فقوله. لوال زید لكان كذا وكذا: الفعل لوقوع االسم تقولامتناع

تباعهمإوقد دلت جملة الجواب على تأكید . )٩())شيء لم یكن من أجل ما قبله
فهو خطاب عام یشمل من وفقه اهللا لطاعته . فضل اهللا سبحانهمن دونللشیطان 

.)١٠(واإلیمان به

.١/٦١): البیضاوي(ینظر انوار التنزیل )١(
.١/٣٥٦: التحریر والتنویر)٢(
.٤/٢٣٥: الكتاب)٣(
.٤/٢٣٠: البرهان في علوم القرآن)٤(
.٢/٢٣٩: علوم القرآنفيواإلتقان،٢/٢٦٦: ینظر التصریح على التوضیح)٥(
.١٧٦: ینظر األزهیة في علم الحروف)٦(
.٢/٤٥٥: شرح الجمل البن عصفور)٧(
.٨٣اآلیة : سورة النساء)٨(
.٣/٧٦: المقتضب)٩(
.٣/٤٣٧: ینظر البحر المحیط)١٠(
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من اهللا )١()األمتنان(ن یلمح إلى جانب الشرط في هذا التركیب داللة أویمكن 
، وهو تذكیر )٢())إلى أنواع المصالحبإرشادهممتنان ا((فهو . سبحانه على المؤمنین

سبحانه على المؤمنین لكي تكون حافزًا ومشجعًا على االلتزام همنالعظیمة ة بهذه المن
.)صلى اهللا علیه وآله وسلم(تباع الرسول إ بأوامره سبحانه و 

:لو
و اختلف في إفادتها ،)٣())لو فلما كان سیقع لوقوع غیره((قال عنها سیبویه

َوَلْو ((:عالىومما ورد منه قوله ت. )٤(االمتناع في الجواب المتناع الشرط على أقوال
قیل .)٥())َأنَّ َأْهَل اْلِكَتاِب آَمُنوْا َواتََّقْوْا َلَكفَّْرَنا َعْنُهْم َسیَِّئاِتِهْم َوألْدَخْلَناُهْم َجنَّاِت النَِّعیمِ 

یمكن أن تلمع من التركیب الشرطي داللة على عظم كفر الیهود ومعاصیهم وكثرة 
ترغیب لهم في الدخول في ((ة الـوقیل في التركیب الشرطي دالل. )٦(سیآتهم
عقیب نهیهم وذمهم بدعوتهم للخیر بطریقة ((لهذا قال ابن عاشور، )٧())اإلسالم

وتلمع منه داللة الوعد بمحو السیئات  الذي  من .)٨())التعریض إذ جاء بحرف االمتناع
. )٩(من أجل تأكیده كررت الالم في جواب الشرط

:أمَّا
لیها إال االسم وتدخل على االبتداء، وهي متضمنة ال ی((وهي من الحروف التي

وهناك من ذهب . )١٠())ألن فیها معنى الجزاء؛معنى الجزاء والبد لها من جواب بالفاء

.٥/٩٥: روح المعانيینظر)١(
.٥/١٤٢: التحریر والتنویر)٢(
.٤/٢٢٤:الكتاب)٣(
.٤/٢٢١:ینظر البرهان في علوم القرآن، ١/٢٣٧:اللبیبینظر مغني)٤(
.٦٥:سورة المائدة االیة)٥(
.١/٧٤٩:ینظر الكشاف)٦(
.٣/٧٢١:البحر المحیط)٧(
.٦/٢٥٢:التحریر والتنویر)٨(
.٢/٩٠:ینظر إرشاد العقل السلیم)٩(
.٣/٣٦: ینظر البحر المحیطو،١٥٣: علم الحروففيهیة ز األ)١٠(
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ل ض، وقد قیل إنها تكسب الكالم ف)١(ن معنى االستلزام الزم لها ال یفارقهاأإلى 
: ومنه قوله تعالى.یلن تلمح لها بعد داللة التفصأوهذه أهم داللة یمكن . )٢(تأكید

ْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرْحَمِة الّلِه ُهْم ِفیَها َخاِلُدونَ (( وفي هذا التركیب .)٣())َوَأمَّا الَِّذیَن اْبَیضَّ
في رحمة –أي الذین أبیضت وجوههم –الشرطي قطع بدخول هذا الصنف من الناس 

ن ألداللة التي یمكن وقد أشار الرضي إلى ا. اهللا سبحانه وتعالى وفي كنف رضوانه
یقوم أنأرادوا أنهموذلك ((، وقیامها مقام الشرط المحذوف بقوله)امّ أ(تلمح من تركیب 

ما هو الملزوم حقیقة في قصد المتكلم مقام الشرط الذي یكون هو الملزوم في جمیع 
ت أبیضنالذی"ففي اآلیة الكریمة قد أقیم ملزوم الدخول في رحمة اهللا وهم. )٤())الكالم

مقام الشرط، وهذا تأكید دخولهم في رحمة اهللا سبحانه، هذا فضًال عن تخفیف "وجوههم
ویمكن لهذا التركیب .)٥(لكثیر االستعمالاالكالم الحاصل من جراء حذف الشرط 

فهذا الوعد . )٦(وهي الوعد من اهللا سبحانه وتعالى،ن ینتج داللة أخرىأالشرطي 
.تفضل منه سبحانه على عباده

ِبینَ : ((نه قوله تعالىوم َفَرْوٌح َوَرْیَحاٌن َوَجنَُّة * َفَأمَّا ِإن َكاَن ِمَن اْلُمَقرَّ
لسابق منهما، وجواب الثاني لفالجواب ((جتمع في هذه اآلیة شرطان ا.)٧())َنِعیمٍ 

هذا مذهب ،)اأمّ (محذوف، ولذلك كان فعل الشرط ماضي اللفظ، وأغنى عنه جواب 
على شيء محقق، والمعلق على المحقق "وحرَ فَ " الجزاء في قوله فقد علق. )٨())سیبویه

.٢/٢٦٤: ینظر التصریح على التوضیحو،٤/٤٦٦: لرضي على الكافیةشرح ا)١(
.٢/١٦٦: اإلتقانو،٤/١٥٢: البرهان في علوم القرآن)٢(
.١٠٧اآلیة : سورة آل عمران)٣(
.٤/٤٦٧: شرح الرضي على الكافیة)٤(
.٤/٦٢: وینظر حاشیة الصبانو،المصدر السابق)٥(
.٤/٥٠: جامع البیانینظر)٦(
).٨٩-٨٨(اآلیتان : ة الواقعةسور )٧(
ینظر دراسات في و،٤/٣٨٥: ینظر النحو الوافيو،٨/٣٠٥: البحر المحیط،٣/٧٩: ینظر الكتاب)٨(

.٧٢: النحو القرآني
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یل ما في نفس المتكلم من أقسام صتف((عنأغنتقد ) اأمّ (ن إوقیل .)١(المحقق محقق
في اآلیة أغنت ) أما(فـ. )٢())متعددة، ثم قد تذكر األقسام وقد یذكر قسم ویترك الباقي
، "الروح والریحان"الثواب وهوعن ذكر العدید من األقسام التي تحصل على الجزاء و 

ن تلمح من التركیب أ، ویمكن وتخفیفهاألثر البالغ في إیجاز الكالمففكان لهذا الحذ
ه ت، فقد بشرتهم المالئكة بما یلقاه المؤمن عند مو )٣())البشارة للمؤمنین((الشرطي داللة 

.وتطمین له بحصوله على ذلك الثواب،ه من راحةتمو 
َفَسَالٌم لََّك ِمْن َأْصَحاِب * مَّا ِإن َكاَن ِمَن َأْصَحاِب اْلَیِمینِ َوأَ : ((ومنه قوله تعالى

إلى جانب داللة اإلیجاز . )٥(التركیب الشرطي على داللة المدحألمعقد .)٤())اْلَیِمینِ 
ولهذا ،ن الممدوح قد بلغ الغایة في علو المرتبةأفهي قد أشارت إلى ،وتخفیف الكالم

ن في هذا التركیب الشرطي داللة البشارة إسبحانه، وقیل فهو مسلم علیه من اهللا
فالمعنى بالبشارة قد انتجه . )٦())یبشرون بالسالمة من كل ما یكرهون((للمؤمنین فهم 

.السیاق وقرائن األحوال ولوالها ما عرف هذا المعنى

:اجتماع القسم والشرط في تركیب واحد
وقــد اســتعمله . ربــي ومــا یــزال یســتعملهاالقســم مــن األســالیب اللغویــة التــي كــان الع

. )٧())رادت أن تؤكـد امـراً أومـن عادتهـا القسـم إذا ،ربعـنزل بلغة ال((ألنه ؛الكریمالقرآن
.)٨())ضرب من ضروب التوكید، والتوثیق یؤتى به لتقویة الخبر، وتحقیقه((فالقسم

.٤/٦٤: ینظر حاشیة الصبان)١(
.٤/٦٥: المصدر نفسه)٢(
.٤/٣٢١: القران العظیمینظر تفسیر )٣(
).٩١–٩٠(اآلیتان : سورة الواقعة)٤(
.٢٩/٢٠٣: ینظر مفاتیح الغیب)٥(
.٩/٥١٤: التبیان للطوسي)٦(
.٢٦٥: ینظر لغة القرآن الكریمو،٤/٤٦: األتقان في علوم القرآن)٧(
:١٩٤١سنة ٦٥، ج١٦مج: القسم في القرآن الكریم بحث في مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق)٨(

.٢٤٨ص
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) ه وأداة القسمالمقسم به والمقسم علی(ثالثة أركان، وهي علىقسم النحاة القسم 
أما عن أهمیة اتیان الشخص للقسم، فالشخص حینما . )١(مصنفاتهموقد ذكر ذلك في 

،المقسم له": أمرینفإنه بالحقیقة، یرید خلق عالقة ورابطة بین((یقسم بشيء على شيء
وبذلك یرتفع بأهمیة المقسم له إلى مستوى وأفق المقسم به من حیث القیمة "والمقسم به
هذا باب ((وقد یجتمع الشرط، والقسم، في تركیب واحد، یقول سیبویه . )٢())واالعتبار

ةً ن أتیتني ال أفعل، ال یكون إال معتمدإالجزاء إذا كان القسم في أوله وذلك قولك واهللا 
أي إذا اجتمع الشرط والقسم وكان القسم مقدمًا على الشرط فالجواب ،)٣())علیه الیمین

الم داخلة على الشرط لیست بالم ((حذف القسم ویؤتى بـله، وفي هذه الحالة قد ی
مؤذنة بأن جواب القسم أنهاویعنون بذلك ،القسم، ولكنها زائدة وتسمى الموطئة للقسم

وذلك . )٤())ن یكون جوابًا، ألن الجواب ال یكون إال خبراً أمنتظر، أي الشرط ال یصلح 
وعند . في بدایة التركیبلقسموٕاال ما فائدة ا،وذلك لكي یؤكده القسم المتقدم ویقرره

. )٥())قسم على الشرط، فالشرط هو المقصود بالكالم((الدكتور فاضل السامرائي هذا 
.)٦(ًا كما قیلضوهو المقصود ولیس اعترا،فالشرط هو المهم في مثل هذه التراكیب

َالَة َوآَتْیُتُم الزََّكاَة وَ ... : ((ومنه قوله تعالى آَمنُتم ِبُرُسِلي َلِئْن َأَقْمُتُم الصَّ
َُكفَِّرنَّ َعنُكْم َسیَِّئاِتُكْم َوُألْدِخَلنَُّكْم َجنَّاٍت تَ  ْرُتُموُهْم َوَأْقَرْضُتُم الّلَه َقْرضًا َحَسنًا ألَّ ْجِري َوَعزَّ

جتمع في هذه اآلیة الشریفة القسم والشرط، وقد تقدم ا.)٧())...ِمن َتْحِتَها اَألْنَهارُ 
وقد جاء الجواب بصیغة . )٨("ألكفرن "ئة للقسم فالجواب في طالمو ) الالم(القسم، بدلیل 

لزمته الالم ولزمت الالم النون ((ل و إذا كان كذلك ببصیغة المضارع المثبت وهو مستق

.١/٥٣٤: شرح الجمل البن عصفورو،٢/١٦٦: اإلیضاحالمقتصد في شرحو،٣/٤٩٦: ینظر الكتاب)١(
.٣٧٢: ینظر دراسات في علوم القرآنو،٢٨: األقسام القرآنیة)٢(
.٣/٨٤: الكتاب)٣(
.١٧٨: ینظر في النص القرآني وأسالیب تعبیرهو،٣/٣٢: البرهان في علوم القرآن)٤(
.٤/١٠٢: معاني النحو)٥(
.١/٣٦٧: ینظر أمالي ابن الشجري)٦(
.١٢اآلیة : سورة المائدة)٧(
.٣/٦١٩: ینظر البحر المحیط)٨(
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اآلیة فقد أكدت. )٢(للتوكیدانوالالم والنون تكون. )١())فیفة أو الثقیلة في آخر الكلمةخال
علیهم (بالرسل هو إقامة الصالة واإلیمانو ،اآلیة الشریفة وقوع الجواب إذا وقع الشرط

من اهللا سبحانه وتعالى، )٣()الوعد(ن تلمح من هذا التركیب داللة أ، ویمكن )السالم
.فهو قد وعدهم بغفران الذنوب إذا ما تحقق الشرط المتقدم المؤكَّد بالقسم

َلَمْغِفَرٌة مَِّن الّلِه َوَرْحَمٌة َوَلِئن ُقِتْلُتْم ِفي َسِبیِل الّلِه َأْو ُمتُّمْ : ((ومنه قوله تعالى
لئن هي الموطئة للقسم، وجواب القسم هو ((الالم في . )٤())َخْیٌر مِّمَّا َیْجَمُعونَ 

مضمون الجملة الواقعة جوابًا لها، "للقسمالموطئةالالم "وقد أكدت هذه . )٥())المغفرة
الجوابن داللة جملة هذا المعنى مىن یستوحأفالمغفرة ثابتة لهم من اهللا ویمكن 

فلما ) الترغیب(الدالة على الثبوت، وتلمح من هذا التركیب الشرطي، داللة االسمیة
اهللا المؤمنین عن أن یقولوا مثل مقالة الكفار، ألنها سبب التخاذل عن الجهاد في ىنه

ِذیَن َكَفُروْا َوَقاُلوْا ِإلْخَواِنِهْم َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا َال َتُكوُنوْا َكالَّ : ((قال تعالىإذسبیل اهللا 
َك 

ي د بالقسم، داعیًا ومحفزًا فأتى بالتركیب الشرطي المؤكَ .)٦())...َحْسَرًة ِفي ُقُلوِبِهمْ 
نه مما یجب اترغیب للمؤمن في الجهاد و ((، ففي هذا )٧(تسلیم األمور للخالق سبحانه

فمن النعم التي . )٨())أن یتنافس فیه المتنافسون، وفیه تعزیة لهم وتسلیة مما أصابهم
أنعمها اهللا على البشر، هي مغفرته سبحانه ولكنها ال تنال إال بعد الجد واالجتهاد أو 

.هللالجهاد في سبیل ا

.٢/١٦٦: ینظر األصول في النحوو،٣/١٠٤: الكتاب)١(
.٢/٤٠٤: ر المقتصدظین)٢(
.٦/١٤٢: ینظر التحریر والتنویر)٣(
.١٥٧اآلیة : سورة آل عمران)٤(
.٣/١٣٨: البحر المحیط)٥(
.١٥٦اآلیة : سورة آل عمران)٦(
.٥/١٠٤: نظم الدرر)٧(
.٤/١٠٤: روح المعاني)٨(
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:أسلوب االستفهام
وقد ، َسأله أن ُیَفّهَمه إّیاه: اسَتفَهَمه)((هـ٧١١ت(قال ابن منظور: االستفهام لغة

.)١())اسَتفَهَمِني  الشيء فأفهمته
طلب ((اصطالحافاالستفهام. ید منه، فیسأل مستفهماً رِ قد ال یفهم المتلقي ماذا أُ 

شباع ذهن المستفهم أو ایؤتى به ألجل ،)٢())المراد من الغیر على جهة االستعالم
حول یدور–ستفهام الأي ا–السائل الذي غالبًا ما یكون فارغًا من المعلومة، فهو 

ویؤدى بأدوات خاصة به، حرفیة، .)٣(وطلب العلم بشيء لم یسبق به علماالستخبار
–مجازًا –هذه الكلمات االستفهامیة، كثیرًا ما تستعمل((والشيء المهم هو. )٤(سمیةاو 

قد تفرغ هذه ((أي . )٥())ناسب المقام، بحسب معونة القرائنیفي غیر االستفهام مما 
األدوات من داللة االستفهام إلى دالالت بدیلة تتخلق من السیاق الذي تغرس فیه، 

–یرتِض هذه التسمیة وهناك من لم)٦())بحیث تؤدي دورًا مزدوجًا في الصیاغة
على ما یرى البحث–وهذا )٧())إلیه معنى آخرانضماستفهام عنده ((فهو –المجاز 

المعاني إطالقاالستفهام وراء هذه المعاني یمنع من فبقاء (( أقرب للصواب –
قها ائبطر أدائهاعلى حتى أن مزیة أداء هذه المعاني بطریق االستفهام ، المجازیة علیها

ستفهام االوخرج . )٨())ي هذه األدواتالمعهودة ال یرجع إال إلى بقاء معنى االستفهام ف
:یعرضها البحث باآلتيأنالدراسة یمكن آیاتفي الدالالتإلى عدد من 

.٥/٣٤٨١مج:فهم،لسان العرب)١(
.١/١٩٥: زینظر اإلیجاز ألسرار كتاب الطراو،٣/٢٨٦: رازطال)٢(
: ینظر تجلیات الداللة اإلیحائیة في الخطاب القرآنيو،١٩٤: ینظر جدلیة األفراد والتركیب)٣(

.١١٨: أسالیب بالغیةو ،٢٥٨
.١/١٩٥: ر اإلیجاز ألسرار كتاب الطرازینظ)٤(
.٢/٢٦١: للتفتزاني،مختصر المعاني)٥(
.١٩٤: جدلیة األفراد والتركیب)٦(
.٢/٣٠٦: ضمن شروح التلخیصمن عروس األفراح)٧(
ینظر اللغة في الدرس و،٢/١٢٩: ینظر علم المعاني دراسة بالغیة نقدیةو،٢١٦: دالالت التراكیب)٨(

.٣٠٢: في تفسیر الزمخشريالقرآنیةالبالغةو ،٢٣٨: البالغي
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:التعجب
خرج .)١())...َكْیَف َتْكُفُروَن ِباللَِّه َوُكنُتْم َأْمَواتًا َفَأْحَیاُكمْ : ((منه قوله تعالى

كیف مثله في قولك أتكفرون ((، فـ)٢()التعجب(االستفهام في اآلیة الشریفة إلى معنى 
فهذا ،)٣())والتعجباإلنكارویدعو إلى اإلیمان وهو ،باهللا ومعكم ما یصرف عن الكفر

علیهم بالحیاة بعد ن اهللا منَّ أنفهذا تعجب من حال الكفار المعاندین، الذین یعلمو 
نكار والتعجب یعرف بقرینه قوله تعالى إلعلى العناد، فهذا انالعدم وهم یستمرو 

وهو أیضًا متولد ،ن ینكرأفكفرهم بعد علمهم بتلك الحالة من شأنه )) ُكنُتْم َأْمَواتاً وَ ((
نكار إلفقد توجه ا. )٤(من معنى االستفهام، ولذلك فاستعماله فیهما من إرادة الزم اللفظ

.)٥()تكفرونأ (ن یقال أوهذا أبلغ من ،إلى حالهم التي ال تفارقهم
َجِبیَن ِمْن َأْمِر الّلِه َرْحَمُت الّلِه َوَبَرَكاُتُه َعَلْیُكْم َأْهَل َقاُلوْا َأَتعْ : ((قال تعالى

سألت المالئكة متعجبة ((تلمح من همزة االستفهام داللة التعجب، فقدو.)٦())...اْلَبْیِت 
سبب تعجب المالئكة، وٕانكارها، استغراب وتعجب زوجة و. )٧())متعجبة من تعجبها

نها كانت في بیت اآلیات ومهبط الكرامات فحقیق بها أل؛)علیه السالم(النبي إبراهیم 
فألوان ،)٩(ما یزدهي النساء الناشئات في غیر بیوت النبوة،)٨(التوقر وال یزدهیها

فكیف ،ن ال تنكر من العاقلأق بها یفألوان النعم والكرامات التي خصهم اهللا بها حق
،د مثل هذه اآلیاتوقد قیل إن وجو . )١٠(؟بمن نشأت في بیت النبوة ومالحظة اآلیات

.٢٨اآلیة : سورة البقرة)١(
.١/٢٣: ینظر معاني القرآن للفراء)٢(
.١/١٥٢: الكشاف)٣(
.١/٣٧٤: ینظر التحریر والتنویر)٤(
.١/٢١٣: ینظر روح المعاني)٥(
.٧٣اآلیة : سورة هود)٦(
.٢/١٣٣: المعانيعلم المعاني دراسة بالغیة نقدیة لمسائل )٧(
.٣/١٨٨٣: مجلد) زها(لسان العرب / أستخف: أزدهي)٨(
.١٢/١٠٠: روح المعانيو،٢/٤٥١: ینظر الكشاف)٩(
.٣/١٤٢): البیضاوي(ینظر انوار التنزیل )١٠(
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ي آثاره همنها وفلسفة وجودها والغرضالكریمفي القرآنوأسالیبهالتعجبآیات
ستفهام االووسیلة القرآن في ذلك ،أي دعوة العباد إلى العجب من أمرها،التعجب
وهناك من أنكر خروج االستفهام في هذه اآلیة الشریفة إلى معنى .)١(اإلنكاري
. )٢(جه إلى معنى النهيبل قال بخرو ، التعجب

:األمر
َوَعلَّْمَناُه َصْنَعَة َلُبوٍس لَُّكْم ِلُتْحِصَنُكم مِّن َبْأِسُكْم َفَهْل َأنُتْم : ((ومنه قوله تعالى

أمر وارد في صورة االستفهام لما فیه من التقریع، (("فهل أنتم شاكرون". )٣())َشاِكُرونَ 
الغة بداللته على أن الشكر مستحق التقریع، باإلیماء إلى التقصیر في الشكر، والمب

وفیه داللة . )٤())؟الوقوع بدون أمر، فسأل عنه هل وقع ذلك األمر الالزم الوقوع أم ال
. )٦())كروا اهللا على ما أنعم به علیكمشا((أي. )٥())طلب حصول الشكر((داللة على 

.)٧())التي أنعم بها علیهمنعمهتقریر للخلق على شكره تعالى على ((وقیل هو 
االستفهام((فـ.)٨())َوَلُهْم ِفیَها َمَناِفُع َوَمَشاِرُب َأَفَال َیْشُكُرونَ : ((ومنه قوله تعالى

هذه النعم ومذللها، فلوال خلقه سبحانه قالعباد بشكر خالأمرأي )٩())بمعنى األمر
أما داللة . )١٠(لما أمكن لإلنسان التوصل إلى تحصیل هذه المنافع المهمة،لهذه النعم

.٢/١٩٤: ینظر البیان في روائع القرآن)١(
.١٢/٤٥٩، ٣مج:ینظر إعراب القرآن وبیانه)٢(
.٨٠یة اآل: سورة األنبیاء)٣(
التفسیر المنیر ،٢/١٥٢: رفتح القدی،١٧/٧٧: روح المعاني،٤/٨٤٣: یطيقأضواء البیان للشن)٤(

.١٧/٩٧: یليحللز 
.٢/١٢٢: علم المعاني دراسة بالغیة نقدیة)٥(
.٦/٤٠٦: البحر المحیط)٦(
.٧/٢٦٩: التبیان للطوسي)٧(
.٧٣اآلیة : سورة یس)٨(
.١٦/١٧٤: نظم الدرر)٩(
.٤/٢٧٣:)البیضاوي(ینظر انوار التنزیل )١٠(
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ألنك؛ تترك مخاطبك –بفضًال عما فیه من تعبیر مؤد((فهو االستفهاممر بصورة األ
فهو أحسن من )١())فیه إغراء بالعمل والحث علیه–بالخیارین أن یفعل، وأال یفعل 

.لما فیه من سمة التأدب المذكورة؛األمر المباشر

:التقریر
َر َلُكم مَّا ِفي اْألَْرِض َواْلُفْلَك َتْجِري ِفي َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه َسخَّ : ((ومنه قوله تعالى

ستفهام في اال.)٢())...اْلَبْحِر ِبَأْمرِِه َوُیْمِسُك السََّماء َأن َتَقَع َعَلى اْألَْرِض ِإالَّ ِبِإْذِنِه 
حینما –أي التقریر –ویستعمل القرآن الكریم هذا األسلوب . )٣(اآلیة الشریفة للتقریر

وقیل . )٤(عتراف بهاالع المتلقي إلى اإلقرار، بأمر الشك في ثبوته، و ن یدفأیرید 
إنكاري، نزلت غفلة كثیر من الناس عن االعتبار بهذه النعمة، واالعتداد االستفهام((

بها منزلة عدم العلم بها، فأنكر ذلك لعدم علم الناس الذین أهملوا الشكر 
ستفهام، إذا دخلت االالسیاقي في أسلوب ما یكون هذا المعنى اً وكثیر . )٥())واالعتبار

فأداة االستفهام هي المحرك لتلك الدالالت في بنیة ، )٦(االستفهامأداة النفي جملة 
.النص

المعنى على ((و،ستفهم في هذه اآلیةا. )٧())َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَركَ : ((قال تعالى
التوقیف فیصیر النفي إیجابًا ستفهام هنا یؤدي معنى التقریر، و االألن ألف ؛اإلیجاب

الشرح، على وجه األنكار، فأفاد انتفاءستفهم عن ا((مخشريز قال ال. )٨())واإلیجاب نفیاً 

.١٨٤: المعاني في ضوء أسالیب القرآن)١(
.٦٥اآلیة : سورة الحج)٢(
.٢/١٩٨: ینظر فتح القدیر)٣(
.٤٠٣: ینظر النسق القرآني دراسة أسلوبیةو،١٩٥: والتركیباإلفرادینظر جدلیة )٤(
.١٧/٣١٨: التحریر والتنویر)٥(
.٢/١٩٧: ي روائع القرآنینظر البیان ف)٦(
.١اآلیة : سورة الشرح)٧(
.٢٤/٥: ینظر التفسیر المنیر للزحیليو،١١٠٨: سإعراب القرآن للنحا)٨(
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اما داللة التقریر في . )١())فأفاد إثبات الشرح، وٕایجابه، فكأنه قیل شرحنا لك صدرك
ر دن یراعي هذه المنة، عندما یخالجه ضیق صأألجل التذكیر((اآلیة الشریفة هي 

لیدوم ؛مما یلقاه من أذى قوم یرید خالصهم وٕانقاذهم من النار ورفع شأنهم بین األمم
فیؤدي ما كلف به، على أتم . )٢())على دعوته العظیمة نشیطًا غیر ذي أسف وال كمد

َأَوَلْم َیَرْوا َأنَّا َنُسوُق : ((ومنه قوله تعالى.وجه، وبدون ملل، أو تحسر، وضیق صدر
الهمزة لألنكار الذي یحمل معنى التقریر، وفیه داللة .)٣())...ْرِض اْلُجُرزِ اْلَماء ِإَلى اْألَ 

َأَلْم : ((ومنه قوله تعالى.)٤())إقامة الحجة علیهم بإظهار قدرته وتنبیههم على البعث((
َر َلُكم مَّا ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض َوَأْسَبَغ َعَلیْ  ُكْم ِنَعَمُه َظاِهَرًة َتَرْوا َأنَّ اللََّه َسخَّ

تقریر أو أنكار لعدم الرؤیة (( االستفهام في اآلیة الشریفة حمل داللة).٥())َوَباِطَنةً 
)٦())بتنزیلهم منزلة من لم یروا آثار ذلك التسخیر لعدم انتفاعهم بها في إثبات الوحدانیة

)٦())الوحدانیة

:النفي
َعَل ِخَالَلَها َأْنَهارًا َوَجَعَل َلَها َرَواِسَي َأمَّن َجَعَل اْألَْرَض َقَرارًا َوجَ : ((ومنه قوله تعالى

ستفهام في هذه اال.)٧())َوَجَعَل َبْیَن اْلَبْحَرْیِن َحاِجزًا َأِإَلٌه مََّع اللَِّه َبْل َأْكَثُرُهْم َال َیْعَلُمونَ 
ي ، أ))...َأِإَلٌه مََّع اللَّهِ ((... اآلیة الشریفة، خرج إلى معنى النفي في قوله تعالى 

أي أإله آخر "أإله مع اهللا"(()هـ٩٨٢ت(العماديقال أبو السعود. )٨())لیس معه إله((
حتى یتوهم جعله ،ر علیها غیرهدكائن مع اهللا، الذي ذكر بعض أفعاله التي ال یكاد یق

وهذا تبكیت لهم بنفي األلوهیة عما یشركونه به تعالى، ،شریكًا له تعالى، في العبادة

.٤/٨٤١: الكشاف)١(
.٣٠/٤٠٨: التحریر والتنویر)٢(
.٢٧اآلیة : سورة السجدة)٣(
.٧/٢٧٠: البحر المحیط)٤(
.٢٠:سورة لقمان االیة)٥(
.٢١/١٧٤:لتنویرالتحریر وا)٦(
.٦١اآلیة : سورة النمل)٧(
.٢/١٩٨: البیان في روائع القرآن،١٤/١٨٨: ینظر نظم الدرر،٦/١٨٥: زاد المسیر)٨(
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أما .)١())نفي الخیریة عنهبعد تبكیتهم بكلي على الطریقة البرهانیة في ضمن النفي ال
ستفهام في أصل وضعه اال((فقد قیل إن ،وجمالیتهستفهام للنفيالااستعمالعن أهمیة 

یتطلب جوابًا یحتاج إلى تفكیر یقع به هذا الجواب في موضعه، ولما كان المسؤول 
نفي، كان في توجیه السؤال إلیه حمًال له یجیب بعد تفكیر ورویة عن هذه األسئلة بال

َیْفَعُل ما: ((ومنه قوله تعالى.)٢())ابتداءعلى اإلقرار بهذا النفي، وهو أفضل من النفي 
حمل االستفهام في اآلیة . )٣())الّلُه ِبَعَذاِبُكْم ِإن َشَكْرُتْم َوآَمنُتْم َوَكاَن الّلُه َشاِكرًا َعِلیماً 

أنه ال منفعة له في ذلك : ي ما یعذبكم إن شكرتم وآمنتم والمعنىالنفي أ(( الشریفة داللة
وال حاجة؛ ألن العذاب إنما یكون لشيء یعود نفعه أو یدفع ضره عن المعذب واهللا 

َأیَُّها النَّاُس اْذُكُروا ِنْعَمَت اللَِّه َعَلْیُكْم َهْل یا◌َ : ((وقوله تعالى.)٤())تعالى منزه عن ذلك
َن السََّماِء َواْألَْرضِ ِمْن َخاِلٍق َغْیرُ  قیل االستفهام في اآلیة الشریفة . )٥())اللَِّه َیْرُزُقُكم مِّ

).٦())فقال من خالق" من"أكده بـ((خرج إلى معنى النفي لذلك

:التنبیه
َفُنْخِرُج ِبِه َزْرعًا َتْأُكُل ِمْنُه َأْنَعاُمُهْم َوَأنُفُسُهْم َأَفَال ...: ((ومنه قوله تعالى

.)٨(للتنبیه"أال".)٧())ِصُرونَ ُیبْ 
سبحانه وتعالى، فعلى )٩())على كمال قدرته وفضله((وفي هذا التنبیه داللة 

: تعالىومنه قوله .)١٠())لكونه المنفرد بإیجاد ذلك؛یشكروا المنعم ویوحدونه((البشر أن

.١٣/٤٦٧٨: ومحاسن التأویل،٤/٢٧٢: ل السلیمعقأرشاد ال)١(
.١٨٣: المعاني في ضوء أسالیب القرآن،١٢٦: من بالغة القرآن)٢(
.١٤٧:ةسورة النساء االی)٣(
.٣/٥٤٠:البحر المحیط)٤(
٣:سورة فاطر االیة)٥(
.١٦/٨:نظم الدرر)٦(
.٢٧اآلیة : سورة السجدة)٧(
.١٦/٢٦٧: المیزان،١٥/٢٧٠: نظم الدرر،٦٦٩: إعراب القرآن للنحاس)٨(
.٤/٢٢٣): البیضاوي(أنوار التنزیل )٩(
.٢/٤٨٣: فتح القدیر)١٠(
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خرج . )١())َأْنَعامًا َفُهْم َلَها َماِلُكونَ َأَوَلْم َیَرْوا َأنَّا َخَلْقَنا َلُهْم ِممَّا َعِمَلْت َأْیِدیَنا ((
والمنكرین لعبادة اهللا سبحانه، وفي ،الجاحدین)٢(األستفهام في هذه اآلیة إلى معنى تنبیه

نبههم بهذه اآلیة على إنعامه ((وفي المقابل ترى عكوفهم على عبادة األصنام فقد 
ومنه قوله .اهللا المنعم علیهملعبادة ن، ویعودو نلعلهم ینتهو . )٣())هیمة األنعامبعلیهم ب

. )٤())...َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه َأنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفُتْصِبُح اْألَْرُض ُمْخَضرَّةً : ((تعالى
فقال هذا واجب وهو تنبیه، "ألم ترَ ": وسألته عن((األستفهام فیه للتنبیه قال سیبویه 

وفي هذه اآلیة . )٥())ماء، فكان كذا وكذاأتسمع ان اهللا أنزل من السماء : كأنك قلت
على –ستفهام االأي –ونعمته سبحانه، فهو قد نبه به ،الشریفة داللة على قدرته

.)٦(عظیم قدرته وواسع نعمته على خلقه
:التشویق

ْم َجنَّاٌت َتْجِري ُقْل َأُؤَنبُِّئُكم ِبَخْیٍر مِّن َذِلُكْم ِللَِّذیَن اتََّقْوا ِعنَد َربِّهِ : ((ومنه قوله تعالى
ویستعمل . )٨()التشویق(ستفهام في اآلیة إلى داللة االخرج . )٧())...ِمن َتْحِتَها اَألْنَهارُ 

حینما یعمد إلى تشویق نفوس المتلقین إلى تلقي ،ویستعمل القرآن الكریم هذا األسلوب
ا، التسلیة عن الدنی((وتحمل هذه اآلیة الشریفة داللة أخرى وهي . )٩(ما سیقص علیهم

فقد شكل لذا ، أسلوب األستفهامأنتجهاالدالالتفهذه . )١٠())وتقویة لنفوس تاركیها

.٧١اآلیة : سورة یس)١(
.٧/٤٥٩: لبحر المحیطا)٢(
.٤/٤٦٣: المحرر الوجیز)٣(
.٦٣اآلیة : سورة الحج)٤(
: أسالیب بالغیة،٦/٤٦٨: البحر المحیطو ،٣/٤٣٦: معاني القرآن وٕاعرابه للزجاجو ،٣/٤٠: الكتاب)٥(

١٢٣.
.٢٣/٦٢: ینظر مفاتیح الغیب)٦(
.١٥اآلیة : سورة آل عمران)٧(
.٤/٢٠٢: ؛ معاني النحو١٨٥: ي ضوء أسالیب القرآن؛ المعاني ف٤/٢٧٦: نظم الدرر)٨(
.٣/١٨٣: ینظر التحریر والتنویر)٩(
.٢/١٨: الجواهر الحسان)١٠(
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عن داللة الطلب الى هذه الدالالت بانزیاحهاالستفهام مهیمنا أسلوبیا؛ وذلك 
من األسالیب المهمة والتي یمكن أن یلمح فاالستفهام، قلكن بمعونة السیا، )١(األخرى

.الدالالتیلمح من خالل تركیبه العدید من

:أسلوب النداء
. إذا ما أراد المنادي، من المنادى اإلقبال فإنه یستعمل هذا األسلوب وهو النداء

طلب اإلقبال بحرف نائب مناب ((أو هو. )٢())تصویت بالمنادى إلقباله علیك((فالنداء
ان تكاد تكون صیغة النداء مزدوجة الوضع، من حیث ك((فـ،)٣())لفظًا أو تقدیراً أدعو

قبال، وفي الوقت نفسه یكون هذا الطلب ناتجًا عن إلهناك حرف یدل على طلب ا
فهي إما ،اللته على الطلبدختلف في اوقد . )٤())تحمل الحرف لمعنى الفعل أدعو

ألنه طلب إقبال المخاطب ویكون ذلك بحرف ؛ةالتزامیمطابقة فهو بمعنى األمر، أو 
ویكون ذلك بعدد . )٥(ي المخاطب إلى ما یریده المتكلمغلیص) أدعو(نائب مناب الفعل 

والشيء المهم، هو ما یخرج .)٦(من الحروف، وهي معروفة مبسوطة في مظان النحو
عن ویمكن القول إّن إدراكها ومعرفتها من خالل السیاق، فضالً ((إلیه النداء من معاٍن 

یات الدراسة بعدد من المعاني آوقد ورد النداء في.  )٧())النسبة التي تتعلق بالمتكلم
:یعرضها البحث باآلتي

.٦١:ینظر اللغة اإلبداعیة دراسة أسلوبیة ألعمال جبران خلیل جبران)١(
.٣/٢٩٣:الطراز للعلوي)٢(
.٢/٢٧٠:تفتزانيینظر مختصر المعاني لل، ٣٦٧:شرح التلخیص للبابرتي) ٣(
.١٦:النداء في القرآن، ١٩٩:جدلیة اإلفراد والتركیب)٤(
.٢٦٣:تجلیات الداللة اإلیحائیة في الخطاب القرآني، ٢/١٤٥:علم المعاني دراسة بالغیة ونقدیة)٥(
.٤/٥:الوافيالنحو، ١٢١:أسرار النحو، ١٧١:ینظر اللمع في العربیة)٦(
.١٧٨): دراسة بالغیة جمالیة(جمالیات الخبر واإلنشاء ،٢١٩: ب المقتضبالداللة النحویة في كتا)٧(
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:التنبیه
َیا َبِني ِإْسَراِئیَل اْذُكُروْا ِنْعَمِتَي الَِّتي َأْنَعْمُت َعَلْیُكْم َوَأنِّي : ((نه قوله تعالىوم

ْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمینَ  ِني َیا بَ : ((لما نبههم اهللا سبحانه بالنداء في قوله تعالى.)١())َفضَّ
ر یكر ت.)٢())...ِإْسَراِئیَل اْذُكُروْا ِنْعَمِتَي الَِّتي َأْنَعْمُت َعَلْیُكْم َوَأْوُفوْا ِبَعْهِدي ُأوِف ِبَعْهِدُكمْ 

كان التنبیه األول داللة على طاعة مالیكون داللة على شكر النعم، بعد ؛التنبیه هنا
نه لذلك یستحق أن یتعلق به تذكیر التفضیل الذي هو أجل النعم، فإ((فـ.)٣(المنعم

ففي تكرار النداء وخروجه إلى معنى . )٤())التذكیر بخصوصه مع التنبیه على أجلیته
.على غیهم وتمادیهم في كفرهمةاللدالتنبیه، 

َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا اْذُكُروْا ِنْعَمَت الّلِه َعَلْیُكْم ِإْذ َهمَّ َقْوٌم َأن : ((ومنه قوله تعالى
فداللة النداء في هذه اآلیة الشریفة . )٥())....َیْبُسُطوْا ِإَلْیُكْم َأْیِدَیُهْم َفَكفَّ َأْیِدَیُهْم َعنُكمْ 

أعید تذكیرهم بنعمة أخرى عظیمة على جمعهم، إذ كانت ((وفي هذه اآلیة . )٦()التنبیه(
حصل نعمة یألنها؛كانت فیها سالمتهم، تلك هي نعمة إلقاء الرعب في قلوب أعدائهم

ستئناف، االبها ما یحصل من النصر دون تجشم مشاق الحرب ومتالفها، وافتتاح 
فتنبیههم لتلك النعمة وٕاقبالهم . )٧())بالنداء لیحصل إقبال السامعین على سماعه

.هللا علیهاالسماعها یزید من شكرهم 
وا ِبَرُسوِلِه ُیْؤِتُكْم ِكْفَلْیِن ِمن َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوآِمنُ : ((ومنه قوله تعالى

فالمقصود بها حث كل ((خرج النداء في هذه اآلیة إلى معنى التنبیه . )٨())...رَّْحَمِتِه 
على الثبات في اإلیمان والرسوخ فیه، واألنصیاع )صلى اهللا علیه وآله(من آمن بالنبي 

.٤٧اآلیة : سورة البقرة)١(
.٤٠اآلیة : سورة البقرة)٢(
.١/٢٧٧: نظر البحر المحیطی)٣(
.١/٢٥٠: روح المعاني)٤(
.١١اآلیة : سورة المائدة)٥(
.٢/١٤٨: إرشاد العقل السلیم)٦(
.٦/١٣٧: التحریر والتنویر)٧(
.٢٨اآلیة : سورة الحدید)٨(
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ستعمل القرآن امتفتح، و عقل واٍع، وألهمیة األمر، وٕاعداد النفوس لتلقیه ب. )١()ألوامره
الكریم أسلوب النداء قبل فعل األمر، ففي هذه الحالة یصادف نفوسًا واعیة فیوقع منها 

.)٢(مر بأمرهاآلاهتمامأیضًا داللة على وفیه،اإلصابةموقع 

:التوبیخ
ْعَمَة الّلِه َعَلْیُكْم ِإْذ َجَعَل َوإِْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه َیا َقْوِم اْذُكُروْا نِ : ((ومنه قوله تعالى

خرج النداء في .)٣())ِفیُكْم َأنِبَیاء َوَجَعَلُكم مُُّلوكًا َوآَتاُكم مَّا َلْم ُیْؤِت َأَحدًا مِّن اْلَعاَلِمینَ 
على الرغم من كثرة نعم اهللا عندهم، وتتابع((فالیهود ) التوبیخ(اآلیة الشریفة إلى معنى 

فهم مع كل هذه النعم، قد تمادوا في الغي، وبعدهم عن ،أیادیه، وآالئه علیهم
لم یطلب منهم االنتباه إلیه، واإلقبال علیه بقلوب )علیه السالم(فالنبي موسى. )٤())الحق

إن تسمیة المخاطب بندائه ((وقیل . ألجل أعمالهم المشینة؛واعیة بل ناداهم موبخًا لهم
.)٥())همع األقبال علیه یفید مبالغة في التنبیه ل

َیا َبِني آَدَم َقْد َأنَزْلَنا َعَلْیُكْم ِلَباسًا ُیَواِري َسْوَءاِتُكْم َوِریشًا َوِلَباُس : ((قال تعالى
وعلل ذلك بأن الخطاب ؛النداء في اآلیة الشریفة، للتوبیخ.)٦())...التَّْقَوَى َذِلَك َخْیرٌ 

منهم الشیطان، إتباعالطواف جّل ثناؤه للجهلة من العرب الذین كانوا یتعرون ل((منه 
حتى تمكن منهم فسلبهم، من بغروره لهم،وتركًا منهم طاعة اهللا، فعرفهم انخداعهم

ر اهللا الذي أنعم به علیهم، حتى أبدى سوآتهم، وأظهرها من بعضهم لبعض، مع تس

.١٦/٥٧٠١: محاسن التأویل)١(
.٢٥٦: ینظر دالالت التراكیب)٢(
.٢٠اآلیة : سورة المائدة)٣(
.٦/٢٠٩: جامع البیان)٤(
.١/٤٥٣: درة التنزیل)٥(
.٢٦اآلیة : سورة األعراف)٦(
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وقیل بل یدل على التنبیه لنعمة اهللا. )١())، مما یسترونها بهتفضل اهللا علیهم بتمكینهم
.)٢(سبحانه وأنه أقدرهم على التستر

:التشریف والتعظیم
َیا َأیَُّها النَّاُس َقْد َجاءْتُكم مَّْوِعَظٌة مِّن رَّبُِّكْم َوِشَفاء لَِّما ِفي : ((ومنه قوله تعالى

ُدوِر َوُهًدى َوَرْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنینَ  التشریف "خرج النداء في هذه اآلیة إلى. )٣())الصُّ
ألنهم المنتفعون ؛بذلكموخصه((، فالقرآن جعله اهللا للمؤمنین نعمة ورحمة"والتعظیم
ن داللة هذا إاما الكفار فقد حرموا هذه النعمة، والمنة اإللهیة، وقیل . )٤())باإلیمان

ِإْذ َقاَل الّلُه َیا ِعیسى اْبَن َمْرَیَم اْذُكْر : ((ومنه قوله تعالى.)٥()التنبیه للخلق(النداء هي 
َمِتي َعَلْیَك َوَعَلى َواِلَدِتَك ِإْذ َأیَّدتَُّك ِبُروِح اْلُقُدِس ُتَكلُِّم النَّاَس ِفي اْلَمْهِد اْذُكْر ِنعْ 

ستعمل افقد ،یحمل النداء في اآلیة الشریفة معنى التشریف والتعظیم.)٦())...َوَكْهالً 
و به من علالكرامة ومیزهمانلیتلو على األمم ما خصهما به م((أسلوب النداء 

، ثم عددت النعم علیه وعلى والدته لكي )علیه السالم(فقد نودي النبي عیسى . )٧())المنزلة
.لكي یظهر فضلهما وشرفهما

َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اْذُكُروا ِنْعَمَة اللَِّه َعَلْیُكْم ِإْذ َجاءْتُكْم ُجُنوٌد : ((قال تعالى
فقد "التشریف والتعظیم"داللة النداء في هذه اآلیة هي.)٨())...َفَأْرَسْلَنا َعَلْیِهْم ِریحاً 

حقاء به، وألن فیه تخلید كرامتهم أألنهم أهله و ؛الخطاب إلیهمبتوجیهفتتح الكالم ا((

.٤/٣٦٣: ینظر البحر المحیطو،٨/١٦٩: جامع البیان)١(
.٢/٤٠١: إرشاد العقل السلیمو،١٤/٥٤: مفاتیح الغیبینظر)٢(
.٥٧اآلیة : یونسسورة )٣(
.٨/٣٥٣: الجامع ألحكام القرآن)٤(
.٥/٢٠٠: مجمع البیان)٥(
.١١٠اآلیة : سورة المائدة)٦(
بحث مجلة آداب /وینظر من لطائف أسلوب النداء في النص القرآني،٦/٣٦٢: الجامع ألحكام القرآن)٧(

.١٧١: ینظر النداء في القرآن الكریمو،٦١ص:٢٠١١سنة ٥٨ع :صرةالب
.٩اآلیة : سورة األحزاب)٨(
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وكل ذلك یظهر . )١())وتحقیرًا لعدوهم ومن یكید لهم،ویقینهم، وعنایة اهللا بهم ولطفه
َباِد َال َخْوٌف َعَلْیُكُم اْلَیْوَم َوَال َأنُتْم َیا عِ : ((قال تعالى.عظمتهم ورعایة اهللا لهم

فهو نداء تشریف ،بین النداء في هذه اآلیة رفعة العباد وعظیم منزلتهم.)٢())َتْحَزُنونَ 
ستعمل اقد و . )٣())ألن اهللا سبحانه خاطبهم بنفسه من غیر واسطة((وذلك؛وتعظیم

یدل على سمو مكانة العباد عند اهللا التي للبعید مما) یا(القرآن الكریم، أداة النداء 
.)٤(تشریف والتعظیم كانوا أحقاء به لتطبیقهم التكالیف والتعالیم الدینیةسبحانه، فهذا ال

:التطمین وٕازالة الروع
َقاَل َیا ُموَسى ِإنِّي اْصَطَفْیُتَك َعَلى النَّاِس ِبِرَساَالِتي َوِبَكَالِمي : ((ومنه قوله تعالى

َن الشَّاِكِرینَ َفُخْذ َما آَتیْ  وكان القصد من )علیه السالم(نودي النبي موسى .)٥())ُتَك َوُكن مِّ
، فالنداء في هذه اآلیة، وقع في علیه السالمعنه )٦())التأنیس وٕازالة الروع((من هذا النداء 

ن إكأنه قیل ،من عدم اإلجابة إلى سؤال الرؤیة)علیه السالم(في سیاق تسلیة موسى 
فأغتنمها ،من العالمینأحداقد أعطیتك من النعم العظام ما لم أعط منعتك الرؤیة، ف

.وكل ذلك تسلیة له علیه السالم،)٧(على شكرهاوثابر
:التشهیر

َوَقاَل َیا َأیَُّها النَّاُس ُعلِّْمَنا َمنِطَق الطَّْیِر َوُأوِتیَنا ِمن ُكلِّ ...: ((ومنه قوله تعالى
فالنداء في اآلیة الشریفة خرج عن معناه .)٨())َفْضُل اْلُمِبینُ َشْيٍء ِإنَّ َهَذا َلُهَو الْ 

.٢١/٢٧٦: التحریر والتنویر)١(
.٦٨اآلیة : سورة الزخرف)٢(
.٢٥/٩٧: روح المعانيو،٢٧/٢٢٦: مفاتیح الغیب)٣(
ة دراسة في داللة البنیة والتركیب القرآنیمالحوا میینظر سور و،٧٣: ینظر النداء في القرآن الكریم)٤(

.١٥٠ص٢٠١٢: البصرةجامعة/تربیةكلیةدكتوراهأطروحة
.١٤٤اآلیة : سورة األعراف)٥(
.٩/٩٥: التحریر والتنویر)٦(
.١٤/٢٤٥: ینظر مفاتیح الغیب)٧(
.١٦اآلیة : سورة النمل)٨(
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التشهیر لنعمة اهللا وتنویهًا بها، ((إلى معنى سیاقي داللته ،األصلي طلب اإلقبال
.وٕاعالم الناس بها، یر بنعمة اهللاهفالمقصود التش. )١())واعترافًا بمكانتها

:االختصاص
خرج النداء في .)٢())َوَبَرَكاُتُه َعَلْیُكْم َأْهَل اْلَبْیِت َرْحَمُت الّلهِ : ((ومنه قوله تعالى

هذه وأمثالها مما ((فـ.)٣(، إلى داللة االختصاصوقد حذف حرف النداءهذه اآلیة
فالنداء في هذه اآلیة للتنویه . )٤())یكرمكم به رب العزة ویخصكم باألنعام یا أهل البیت

، الذي )٥(ة بیان المراد من ضمیر الخطابلزیاداختصاصابعظمتهم وهو أیضًا كونه 
.تى لبیان اختصاصهم بالرحمة والكرامة من اهللا سبحانهأ

:التمني
ِبَما َغَفَر ِلي * ِقیَل اْدُخِل اْلَجنََّة َقاَل َیا َلْیَت َقْوِمي َیْعَلُمونَ : ((ومنه قوله تعالى

،اإلقباللنداء في اآلیة الشریفة طلب ال یقصد من ا. )٦())َربِّي َوَجَعَلِني ِمَن اْلُمْكَرِمینَ 
فهو قد تمنى علم قومه بحاله، وبما . )٧()التمني(بل خرج النداء إلى معنى آخر داللته 

لها ألنفسهم، فالتوبة عن ثمالكتسابلیكون ذلك دافعًا وسببًا◌ً ؛صار إلیه من الملذات
طالعهم على امنى وقیل هو ت.)٨(الكفر والدخول في اإلیمان یفضي بصاحبه إلى الجنة

بل هناك . )٩(أنهم كانوا على خطأ وهو على الحق والصوابمن ، على سوء ظنهم به

.٣٠١: غیینینظر أسالیب الطلب عند النحویین والبالو ، ٣/٣٩٧: الكشاف)١(
.٧٣اآلیة : سورة هود)٢(
.٣/٢٤٦: في علوم القرآناإلتقان،٣/١٤٢): البیضاوي(ینظر أنوار التنزیل )٣(
.٢/٤٥١: الكشاف)٤(
.١٢/١٢٢: التحریر والتنویر)٥(
).٢٧-٢٦(اآلیتان : سورة یس)٦(
ینظر ،١٥٠: أسالیب تعبیرهالنص القرآني و ،١/٢٤٨: ینظر البالغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها)٧(

.٢٢٧: النداء في القرآن الكریم
.٤/١١: ینظر الكشاف)٨(
.٤/٢٦٦): البیضاوي(ینظر أنوار التنزیل )٩(
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خروج و . )١(من ذهب إلى أّن هذا نصح لقومه فهو نصحهم میتًا كما كان ینصحهم حیاً 
طعم آخر نلحظ فیه تجسید أحاسیس نفسیة ((خروج النداء إلى معنى التمني له و 

.ي بغیر هذا األسلوبننى المتملم تعرف إذا تم)٢())وخلجات شعوریة

:أسلوب النهي
، )٣(االستعالءلمنع المخاطب على جهة ؛من األسالیب اللغویة التي یستعملها المتكلم

والشيء المهم . )٤(الجازمة في قولك ال تفعل"ال "إال بحرف واحد، وهوىهو ال یؤدو 
من صیغة هو دخول النهي إلى األدبیة، فهو في هذه الحالة یجب أن یتخلص

ز فر لكي ت؛لیةخادفهذه الصیغة تتحرك في موضعها حركة ((لذلك . )٥(األستعالء
عة السیاق بیولكنها تتشبع بط،دالالت متعددة تستمد قوامها من المعنى األصلي

كان قد أشار ، وهذه المعاني السیاقیة للنهي،)٦())والمقام، وتعتمد على قرائن األحوال
وال في الدعاء بمنزلتهما في األمر والنهي، وذلك ((قول سیبویه مثًال یف،إلیها القدماء

.ومما ورد من هذه المعاني. )٧())ال یقطع اهللا یمینكقولك

:واإللهابالتهییج 
َوِمْن َحْیُث َخَرْجَت َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْیُث : ((ومنه قوله تعالى

ٌة ِإالَّ الَِّذیَن َظَلُموْا ِمْنُهْم َفَال َما ُكنُتْم َفَولُّوْا وُ  ُجوَهُكْم َشْطَرُه ِلَئالَّ َیُكوَن ِللنَّاِس َعَلْیُكْم ُحجَّ
ال (النهي في قوله . )٨())َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِني َوُألِتمَّ ِنْعَمِتي َعَلْیُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْهَتُدونَ 

.٣/٥٧٦: القران العظیمتفسیر و،١٥/٢٠: الجامع ألحكام القرآن)١(
.٢٣٠: النداء في القرآن الكریم)٢(
.٢/٢٦٨: مختصر المعانيو،٣/٢٨٤: ینظر الطراز)٣(
.١٤١: للقزویني،ینظر اإلیضاح)٤(
.٢٩٧: ینظر البالغة العربیة قراءة أخرى)٥(
.١٩٨: فراد والتركیباإلجدلیة )٦(
.٣/٣٠١، ٢/٤٣: بالمقتض،٣/٨: الكتاب)٧(
.١٥٠اآلیة : سورة البقرة)٨(
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ألن النهي عن أفعال ال یجوز التلبس ؛)واإللهابالتهییج (خرج إلى داللة ) تخشوهم
ال یتلبس به أنفخشیة الكفار مما یجب ،)١(واإللهاببها، یخرج إلى داللة التهییج 

وقیل )). ..َوُألِتمَّ ِنْعَمِتي َعَلْیُكمْ ((.. المؤمن، والمعنى مفهوم من السیاق من قوله تعالى 
مر بإطراح أمرهم ومراعاة أمر التحقیر لكل ما سوى اهللا تعالى، واأل((ن معنى النهي إ

أي . )٣(فیجب على اإلنسان ان ال یشغل قلبه بغیر اهللا وال یلتفت لهم. )٢())اهللا تعالى
فما دون اهللا ال یضر، وال )٤())م، فإنها داحضة باطلة ال تضركمهال تخافوا مطاعن((

.ینفع
:النصح واإلرشاد

ْعُروَشاٍت َوَغْیَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوُهَو الَِّذي َأنَشَأ َجنَّ : ((ومنه قوله تعالى اٍت مَّ
ْیُتوَن َوالرُّمَّاَن ُمَتَشاِبهًا َوَغْیَر ُمَتَشاِبٍه ُكُلوْا ِمن َثَمرِِه ِإَذا أَ  ْرَع ُمْخَتِلفًا ُأُكُلُه َوالزَّ ْثَمَر َوالزَّ

خرج النهي في قوله . )٥())اْلُمْسِرِفینَ َوآُتوْا َحقَُّه َیْوَم َحَصاِدِه َوَال ُتْسِرُفوْا ِإنَُّه َال ُیِحبُّ 
علله و ،إلى داللة النصح واإلرشاد أي نصحهم من التبذیر واإلسراف) ال تسرفوا(تعالى 

للنهي عن اإلسراف، إدماج((ففي هذه اآلیة ) المسرفینیحبإنه ال : (سبحانه بقوله
منلم یدخلفهذا النهي . )٦())نهي إرشاد، وٕاصالح، أي ال تسرفوا في األكلوهو

بل حمل معنى النصح للمؤمنین وعدم اإلسراف في المأكل ،اإلباحةضمن الحرمة أو 
وهذا المعنى . )٧()التأدیب(وهناك من قال المعنى السیاقي لهذا النهي هو .والمشرب

.غیر بعید عن المعنى األول

.٣١٢: ، وینظر البالغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري٢/٤٠٨: ینظر الكشاف)١(
.١/٦٣١: البحر المحیط،٢/١٧٠: الجامع ألحكام القرآن)٢(
.٤/١٥٥: مفاتیح الغیب)٣(
.١/١٥٤: فتح القدیر)٤(
.١٤١اآلیة : سورة األنعام)٥(
.٨/١٢٣: التحریر والتنویر)٦(
.١٢٧: ینظر جمالیات الخبر واألنشاء)٧(



الجملة وأحوال أجزائها   أسالیب .................................لفصل الثالث ا

232

:التحذیر
ُكُلوْا ِممَّا َرَزَقُكُم الّلُه َوَال َتتَِّبُعوْا َوِمَن اَألْنَعاِم َحُموَلًة َوَفْرشًا : ((أما قوله تعالى

َال َتتَِّبُعوْا ((فداللة النهي في قوله تعالى .)١())ُخُطَواِت الشَّْیَطاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبینٌ 
وأما المعنى فلیس مراد اهللا ههنا، ما ((قال الرازي . )٢(التحذیر)) ُخُطَواِت الشَّْیَطانِ 

ن تتعداه أبل كأنه قیل لمن أبیح له األكل على الوصف المذكور أحذر ،ةیتعلق باللغ
، الشبهإلى ما یدعوك إلیه الشیطان، وزجر المكلف بهذا الكالم عن تخطي الحالل إلى 

ىكما زجره عن تخطیه إلى الحرام، ألن الشیطان إنما یلقي إلى المرء ما یجري مجر 
فالنهي الذي وقع . )٣())اهللا تعالى عن ذلكالشبهة، فیزین بذلك ما ال یحل له فزجره 

على المؤمنین في هذه اآلیة خرج إلى معنى التحذیر، والموعظة اما الكفار فهم قد 
.)٤(تلبسوا بهذا األتباع

:التوبیخ
َواْذُكُروْا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاء ِمن َبْعِد َعاٍد َوَبوََّأُكْم ِفي اَألْرِض َتتَِّخُذونَ : ((قال تعالى

ِمن ُسُهوِلَها ُقُصورًا َوَتْنِحُتوَن اْلِجَباَل ُبُیوتًا َفاْذُكُروْا آالء الّلِه َوَال َتْعَثْوا ِفي اَألْرِض 
ألن ؛وذلك) التوبیخ(خرج النهي في هذه اآلیة الشریفة، إلى معنى .)٥())ُمْفِسِدینَ 

العثي في األرض حق آالئه تعالى أن تشكر وال تهمل، وال یغفل، عنها فكیف بالكفر و ((
.ن ال تصدر عن اإلنسانأ، فهذه األشیاء یجب )٦())بالفساد

.١٤٢اآلیة : سورة األنعام)١(
.١/٦٨٢: ینظر البحر المحیط)٢(
.٥/٤: مفاتیح الغیب)٣(
.٢/١٠٢: ینظر التحریر والتنویر)٤(
.٧٤اآلیة : سورة األعراف)٥(
.٢/٣٦٤: إرشاد العقل السلیم)٦(
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:التطمینالتسلیة و
ُل َعَلْیِهُم اْلَمَالِئَكُة َأالَّ : ((قال تعالى ِإنَّ الَِّذیَن َقاُلوا َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ

لم یكن النهي، باقیًا على .)١())ِة الَِّتي ُكنُتْم ُتوَعُدونَ َتَخاُفوا َوَال َتْحَزُنوا َوَأْبِشُروا ِباْلَجنَّ 
داللته األصلیة، بل خرج إلى داللة أخرى كانت هي المقصد من هذا األسلوب، وهذه 

كنایة عن ((والتطمین للمؤمنین، فالنهي في اآلیة الشریفة. )٢()التسلیة(الداللة هي 
زال خوفهم، وهذا تطمین من مناألقوا التأمین من جانب اهللا تعالى، ألنهم إذا تحق

اضطرابنفسهم من فورة أر بذلك عیونهم، وتهدأ فتقّ . )٣())المالئكة ألنفس المؤمنین
.الخوف من الیوم المهول

:الوعید والتهدید
نَُّهم َواْصَنِع اْلُفْلَك ِبَأْعُیِنَنا َوَوْحِیَنا َوَال ُتَخاِطْبِني ِفي الَِّذیَن َظَلُموْا إِ : ((قال تعالى

والتهدید من اهللا سبحانه وتعالى، فالسیاق )٥()الوعید(أفاد النهي معنى .)٤())مُّْغَرُقونَ 
یدل على نهایة الغضب وشدته، والتهدید من قبله سبحانه، فقد أخبر اهللا سبحانه نبیه 
علیه السالم، بأن صنع السفینة سیكون محاطًا بالرعایة اإللهیة، ولكن بالمقابل یجب 

فهذا ،)٦(مقضي علیهم بالغرقوصرف العذاب عن الكفار فهم،یتدخل بالسؤالن الأ
ألن النهي ((؛والشفاعة للعصاة،)علیه السالم(التهدید كان سببًا بعدم تدخل النبي نوح 

والنبي أكرم وأجل عن هذه ،)٧())عن الشيء یتسبب عنه التخویف والتهدید لمخالفته
.المخالفة

.٣٠اآلیة : سورة فصلت)١(
.٧/٦٥٧: البحر المحیط)٢(
.٢٤/٢٨٤: التحریر والتنویر)٣(
.٣٧اآلیة : سورة هود)٤(
.٥/٢٧١: مجمع البیان)٥(
.١٠/٢٢٤: تفسیر القرآنالمیزان في)٦(
.١١٥: أسالیب المعاني في القرأن)٧(
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:التأكید
َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِه َجِمیعًا َوَال َتَفرَُّقوْا َواْذُكُروْا ِنْعَمَت الّلـِه َعَلـْیُكْم ِإْذ ُكنـُتْم ((:قال تعـالى

ــوِبُكمْ  ــْیَن ُقُل ــَألََّف َب ــَداء َف خــرج إلــى معنــى ) وال تفرقــوا(النهــي فــي قولــه تعــالى . )١())...َأْع
وقیــل معنــاه ) واعتصــموا(تعــالىهقولــفهــذا النهــي وقــع تأكیــدًا ل. )٢()التأكیــد(ســیاقي وهــو 

.)٣(على طلب االتحاد في الدین) األمر(

:أسلوب التحضیض
.)٤()أسالیب اإلنشاء الطلبي(وهو من 

ن إوقیـــل . )٦())أشـــد توكیـــدًا مـــن العـــرض((فهـــو )٥()عـــزم(والتحضـــیض طلـــب الشـــيء بــــ
–وهنـاك مـن یقـول . )٧(وبـه قـال سـیبویه) أفعـل(ده صیغة التحضیض یفید األمر كما تفی

لـه ئإن التحضـیض یفیـد الحـث علـى األمـر وقا–یرى البحثوهو الرأي األرجح على ما 
ن أقولك لوال فعلت كـذا، فكأنـك قلـت لـه، أفعـل كـذا، غیـر أنـك قصـدت ((فعند،الجرجاني

أخـف مـن تحضـیضال)٨())فجنحت إلى جانب الحث والتحضـیضال تأتي بمجرد األمر
.لزامیة األمرإألنه فیه سمة العتاب التي قد تلین ؛من األمر

ــا آَمُنــوْا : ((ومنــه قولــه تعــالى َفَلــْوَال َكاَنــْت َقْرَیــٌة آَمَنــْت َفَنَفَعَهــا ِإیَماُنَهــا ِإالَّ َقــْوَم ُیــوُنَس َلمَّ
عــن معنــى ) لــوال(رجــت األداة خ. )٩())...َكَشــْفَنا َعــْنُهْم َعــَذاَب الِخــْزِي ِفــي اْلَحَیــاَة الــدُّْنَیا

.١٠٣اآلیة : سورة آل عمران)١(
.٤/١٩: روح المعاني)٢(
.٤/٣٢: ینظر التحریر والتنویر)٣(
.٤٩٣: أسالیب الطلب عند النحویین والبالغیین، ١٤٩: ینظر نحو المعاني)٤(
.٣٠٣: ینظر الصاجي)٥(
اللغة في الدرس ،ضمن شروح التلخیص٢/٢٤٢: ینظر مواهب الفتاحو،٣٧١: الجنى الداني)٦(

.٢٦٣: البالغي
.١٧٨: الحروفعلماألزهیة في،٣/٥١٤: ینظر الكتاب)٧(
.١/٦٤: المقتصد في شرح اإلیضاح)٨(
.٩٨اآلیة : سورة یونس)٩(
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التحضــیض إذا أدواتوذلـك ألن ؛)١()التــوبیخ والتنـدیم(التحضـیض فـي اآلیــة إلـى معنـى 
فــي ) لـوال(ن إوقیــل . )٢(دخلـت علـى الفعــل الماضـي أفــادت هـذه األدوات التنــدیم والتـوبیخ

هـا إال لم تكن قریة آمنـت عنـد نـزول العـذاب فنفعهـا إیمان((فالمعنى) لم(هذه اآلیة بمعنى 
ـــالمعنى األول اظهـــر وأنســـب للســـیاق، فهـــو حاجـــةوال . )٣())قـــوم یـــونس لهـــذا التقـــدیر، ف

وٕایمـــانهم وعفـــو اهللا ،)علیـــه الســـالم(تـــوبیخ لألمـــم الكـــافرة الجاحـــدة وتـــذكیرها بقـــوم یـــونس 
.سبحانه عنهم

:أسلوب المدح والذم
ا ال یلقى م((أي األسالیب التي. )٤(وهو من األسالیب اإلنشائیة غیر الطلبیة

والمدح والذم من األسالیب اللغویة، . )٥())إلحداث مطلوب غیر متحقق في الخارج
حینما یرید أن یظهر أعجابه أو انزعاجه من األشیاء، ) الكاتب والمتكلم(ستعمله الباث ی

فیمدح أو یذم، ویكون ذلك بألفاظ خاصة لهذا الغرض، أو باستعماالت أخرى تفهم من 
ختلف في اوقد . وهما مدار الدراسة) بئس(و) نعم(فمن النوع األول السیاق والقرائن، 

األصالن اللذان وضعا في الرداءة والصالح، ((هما فهما عند سیبویه تسمیّ اهما و تفعلیّ 
فشرط عملهما عند سیبویه هو داللتهما . )٦())وال یكون منهما ِفْعٌل لغیر هذا المعنى
، یقصد منها إنشاء طلبیةإنشائیة غیر جملة((على المدح والذم، فیكون كل منهما

نتقل ا، فكالهما من غیر إرادة زمن ماض أو غیر ماضٍ . العامالمدح العام، أو الذم
. )٧())إلى نوع خاص من اإلنشاء المحض غیر الطلبي ال داللة فیه على زمن مطلقاً 

مال جبهما في األمر العام طریقي اإلاسلكو ((أما داللة أسلوب المدح والذم، فقد

.١١/١٩١: روح المعاني)١(
.٥٤٧: جنى الدانيال،٣/٢٩١: الطراز،٤١٨: ینظر مفتاح العلوم)٢(
.٢/٢٤٠: في علوم القرآناإلتقانو،١٧٨: األزهیة في علم الحروف)٣(
.١٣: األسالیب اإلنشائیة)٤(
.٥٠: أسالیب المعاني في القرآن)٥(
.٢/١٧٩: الكتاب)٦(
.٢٤٠: ؛ ینظر الداللة النحویة في كتاب المقتضب٣/٢٦١: النحو الوافي)٧(
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نعم (بهام، فعندما تقول یضاح بعد االوهذا نوع من اال.)١())مزید التقریردوالتفصیل لقص
لزید، بهام وتقرر المدحإلزال ا) زید(یكون الكالم مبهمًا غیر معروف، وعندما نقول ) الرجل

ن یقصد به إرادة المعنى في صورتین أالكائن من باب نعم یصح بهاماالیضاح بعد اال((ـف
ن أوذلك من زیادة مدحه و ؛في القلبن الممدوحیتین في مقامه وأن یراد به زیادة تمكمختلف

فهذه )٢())محبته للممدوحفتتم، الكالمالسامع لهذاإمالةیراد به كمال لذة العلم حیث یراد به 
في آیات الدراسة إال آیات دولم یر ،المدح والذمأسلوبالنكات هي التي یمكن تجلیتها من

.المدحأسلوب
بِِّهْم َوَجنَّاٌت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اَألْنَهاُر : ((ومنه قوله تعالى ُأْوَلـِئَك َجَزآُؤُهم مَّْغِفَرٌة مِّن رَّ

أخبر اهللا سبحانه في اآلیة المتقدمة عن حال المتقین . )٣())َخاِلِدیَن ِفیَها َوِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلینَ 
َوالَِّذیَن ِإَذا َفَعُلوْا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموْا َأْنُفَسُهْم : ((لمعصیة بقولهوكیفیة استغفارهم ورجوعهم عن ا

وْا َعَلى َما َفَعُلواْ  َوُهْم َذَكُروْا الّلَه َفاْسَتْغَفُروْا ِلُذُنوِبِهْم َوَمن َیْغِفُر الذُُّنوَب ِإالَّ الّلُه َوَلْم ُیِصرُّ
إن ((و،لمدح الجزاء المترتب على حال المتقین هذافجاءت جملة المدح تذییالً . )٤())َیْعَلُمونَ 

الوعد للعامل ((فهو من باب. )٥())یل لمزید الترغیب في الطاعاتصإن كان بطریق التف((و
من الدالالت افجملة التذییل المدحیة ووجودها شكل بؤرة أسلوبیة أثارت عدد)٦())بما عمل

لالستلذاذ بذكر الوعد، وتصویر صورة فهي كانت تأكیداً ((التي أكسبت اآلیة جماًال ورونقًا 
ام الضمیر للداللة قوثالثهما في تعمیم العاملین وٕاقامته م،العمل في العمالة تنشیطًا للعامل

فذكر الجزاء، واألجر بطریقة . )٧())المطلوب للمذكورین بطریق برهانيعلى حصول 
.هللا من قلب المتلقيبهام، یزید من تمكن الممدوح، وهو الجنة وثواب ایضاح بعد االاال

.١٨٣: مشرح األلفیة البن الناظ)١(
.١٣٢: ینظر البالغة العربیة مقاربة نسقیة بنیویةو، ٣/٢١٣" مواهب الفتاح ضمن شروح التلخیص)٢(
.١٣٦اآلیة : سورة آل عمران)٣(
.١٣٥اآلیة : سورة آل عمران)٤(
.١/٥٥٩: إرشاد العقل السلیم)٥(
.٤/٩٥: التحریر والتنویر)٦(
.٤/٦٤: روح المعاني)٧(
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یَّاِتِهْم : ((قال تعالى َجنَّاُت َعْدٍن َیْدُخُلوَنَها َوَمْن َصَلَح ِمْن آَباِئِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِّ
َسَالٌم َعَلْیُكم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى * َوالَمَالِئَكُة َیْدُخُلوَن َعَلْیِهم مِّن ُكلِّ َبابٍ 

أخبر اهللا سبحانه وتعالى بالنعیم، الذي یحصل علیه المؤمن عند ربه لما . )١())الدَّارِ 
جاء سبحانه بهذه الجملة المتضمنة لمدح ما أعطاهم من عقبى الدار، المتقدم ذكرها ((

یل اآلیة الشریفة بجملة المدح، التي تعمل على تنبیه یفتذ. )٢())للترغیب، والتشویق
لى ما حصل علیه أهل اإلیمان، من المتلقي وشحذ همته، وتشویقه لكي یحصل ع

لها عنده قیمة أن یجاهدها لعلها تأخذ وكان،فحقیق بمن نصح نفسه((حسن الجزاء 
، فتصیب ما أصابوا من الجزاء، بل جزیل )٣())من أوصاف أولي األلباب بنصیب

.العطاء
ْنَهاُر ُیَحلَّْوَن ِفیَها ِمْن ُأْوَلِئَك َلُهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجِري ِمن َتْحِتِهُم اْألَ : ((قال تعالى

َأَساِوَر ِمن َذَهٍب َوَیْلَبُسوَن ِثَیابًا ُخْضرًا مِّن ُسنُدٍس َوإِْسَتْبَرٍق مُّتَِّكِئیَن ِفیَها َعَلى اْألََراِئِك 
عظم الثواب، الذي ینعم به األولیاء، بر اهللا بأخ.)٤())ِنْعَم الثََّواُب َوَحُسَنْت ُمْرَتَفقاً 

. )٥())طیب ذلك الجزاء وعظمته((وأتى سبحانه بجملة المدح، لیبین بها ،والصالحون
عیم الذي نفال. كونه من اهللا سبحانهلفجملة المدح أتت لتوضیح عظمة ذلك الثواب، و 

وهو ال یعطى إال لمن .)٦(نفي الجنة فوق ما سمع بني البشر، وأعلى مما یتصورو 
ماله لیشوق النفس اإلنسانیة إلیه، ویحفزها آمن باهللا، فمدح اهللا سبحانه الثواب بعد أج

.كتسابهاللعمل على 
َن اْلَجنَِّة ُغَرفًا َتْجِري ِمن : ((قال تعالى َئنَُّهم مِّ اِلَحاِت َلُنَبوِّ َوالَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

المؤمنین بجملة المدح ذیل جزاء. )٧())َتْحِتَها اْألَْنَهاُر َخاِلِدیَن ِفیَها ِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلینَ 

).٢٤-٢٣(اآلیتان :سورة الرعد)١(
.١/١١٢٧: رفتح القدی)٢(
.١/٤١٦: تیسییر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان)٣(
.٣١اآلیة : سورة الكهف)٤(
.٦/٣٤٠: ینظر مجمع البیان)٥(
.١٢/٥٥: ینظر نظم الدرر)٦(
.٥٨اآلیة : سورة العنكبوت)٧(
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ختلف أسلوب خطاب المؤمنین عن اوقد . )١())عظمة وشرف ذلك الجزاء((لتبین 
. )٢())ُذوُقوا َما ُكنُتْم َتْعَمُلونَ ...: ((قال لهم سبحانهحینماأسلوب خطاب الكافرین 

لتفریح قلوبهم ال بصیغة ((فمجيء جملة جزاء أعمال الصالحات، مذیلة بجملة المدح 
ولم یقل هنا خذوا ... نقطاع التعلق بعدهاوذلك ألن لفظ األمر، یدل على ؛األمر

فذلك یدل على شرف ، )٣())أجرتكم، أیها العاملون وقال هناك ذوقوا ما كنتم تعملون
ستعمل األسلوب الذي ال یدل على فوریة األخذ الذا ،وعظمة المؤمن عند اهللا سبحانه

.بعده
):َفُعل(المدح بصیغة 

أو، بضم العین) َفُعل(بل بأفعال تكون على وزن ) نعم(كون المدح بـقد ال ی
معنى المدح ((، وغالبًا ما یصاحب في هذه الحالة )٤(شُرف،كُكرم، وظرف)وصفا(

.)٥())معنى التعجب
َسَالماً ُأْوَلِئَك ُیْجَزْوَن اْلُغْرَفَة ِبَما َصَبُروا َوُیَلقَّْوَن ِفیَها َتِحیًَّة وَ : ((ومنه قوله تعالى

خبار بجزاء اإلمجيء جملة المدح بعد . )٦())َخاِلِدیَن ِفیَها َحُسَنْت ُمْسَتَقرًّا َوُمَقاماً * 
بإبراز –أي الغرف –علو أمرها ((الصابرین، وكیف یجزیهم اهللا الغرفة، یدل على 

فجملة المدح المشوبة بالتعجب في اآلیة تثیر من همه . )٧())مدحها في مظهر التعجب
فهذه المعاني التي یمكن . ؤمن وتحفزه للحصول على ذلك المقام والمستقرهمه الم

هي التي تجعل من أسلوب المدح ،للمتلقي أن یعرفها ویصل إلیها بمعونة السیاق
.واألسالیب األخرى، غایة في الجمال وروعة في التصویر

.١٤/٤٦٧: ینظر نظم الدرر)١(
.٥٥یة اآل: سورة العنكبوت)٢(
.٢٥/٨٦: مفاتیح الغیب)٣(
.١٩٧٩، سنة ة، دار البحوث العلمی٥/٤٣: عالهوا مهمع )٤(
.٣/٢٧٣: ؛ النحو الوافي٤/٣٩٢: شرح المفصل)٥(
).٧٦- ٧٥(اآلیتان : سورة الفرقان)٦(
.١٣/٤٣٧: نظم الدرر)٧(
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)()١(

((. صحة ھذه الجملة أو فسادھا بھذه 

وھذه القواعد غالباً ما تكون مشتركة بین مجموعة لسانیة معینة، یستعملونھا في . )٢())المركزي

((. )٣(كالمھم، الذي یحدده نسق لغوي خاص بھم

)٤())من خاللھ

ال ((نزیاحاالالمتداولة، یكون ھو بؤرة 

أساسم على یمكن أن نتصور كون عملیة اإلبداع تقو

(()٥( .

.

.)٦(اإلبداعياألسلوب في النص 

التقدیم والتأخیر-

ا، ھ((

.)٧()).. تؤخرھاأوفتقدم كلمة 

٢/٤٩٠: مغني اللبیب)١(
.١٠: ینظر الوظائف الداللیة للجملة العربیة، ١٢: التركیب والداللة والسیاق دراسة نظریةینظر )٢(
.١٨: ینظر النص والسیاق)٣(
: ؛ وینظـر علــم لغـة الــنص المفـاهیم واالتجاهــات١٧٠: دراسـات لغویــة تطبیقیـة فــي العالقـة بــین البنیـة والداللــة)٤(

١١٦.
.٢٣٦: البالغة واألسلوبیة)٥(
.١٢٠: من منظور الدراسات األسلوبیةنزیاحاالینظر )٦(
.٤٨: محمد رمضان، وینظر األسلوب واألسلوبیة، ٢١٧: المعاني في ضوء أسالیب القرآن)٧(
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)٢(. )١( .

. )٣(روعة ھذا الباب وجمالھ

. )٤()اال(

((اال

،(()٥( .

فالدالالت األسلوبیة . )٦())في بؤرة مباحث األسلوب الدائرة حول التركیب((العدول أو االنزیاح 

األسلوبیة 
)٧( .

)٨())فالداللة تؤثر في شكل التركیب((یثیرھا أو أن تستنتج من التركیب النسقي 

:یقسم إلىأنویمكن. )٩(دالالت فھو أمر یحدده السیاق وحدهعنھ من

التقدیم على نیة التأخیر: أوالً 

تقدیم یقال إنھ على نیة التأخیر، وذلك في كل شيء أقررتھ مع ((وقد أشار إلیھ الجرجاني بقولھ 

اإلحاصل فقط بالكلمة ال بالحكم نزیاحالفا. )١٠(...))المبتدأ

.١/٥٦: ینظر الكتاب)١(
.٢/٣٦٠: ینظر الخصائص)٢(
.١٧٤: في شعر المتنبيالصرفیة؛ ینظر الظواهر النحویة و ١٠٦: ینظر دالئل األعجاز)٣(
.١١٠: ینظر بنیة اللغة الشعریة)٤(
.١٧٤: ظر من بالغة النظم العربينی)٥(
.٢١٥: نظریة اللغة في النقد العربي)٦(
.١٦٢: ینظر الجملة العربیة والمعنى)٧(
.١٤٨: التحلیل اللغوي في ضوء علم الداللة)٨(
.٩٧: ینظر النحو الداللي، دراسة منهجیة تطبیقیة شعر محمود غنیم نموذجاً )٩(
.١٨١: ینظر نهایة اإلیجاز في درایة األعجاز، ١٠٦: دالئل األعجاز)١٠(
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أویمكن. )٢(وقد سمي ھذا النوع من التقدیم المعنوي.)١(اللبس أما إذا خیف اللبس فال تقدیم

:یقسم إلى قسمین

االسمیةالتقدیم في الجملة -أ

یحصل االنزیاح في أحد 

) (یتوصل إلیھا المتلقي أنبعدد من الدالالت التي یمكن 

:ذلك ومما ورد منھ

تقدیم خبر المبتدأ-

)) :

ْزقاً َقالُوْا َھـَذا الَِّذي ُرِزْقَنا ِمن َقْبلُ َوأُُتواْ  َتْحتَِھا األَْنَھاُر ُكلََّما ُرِزقُوْا ِمْنَھا ِمن َثَمَرٍة رِّ
َرةٌ َوُھْم فِیَھا َخالُِدونَ  َطھَّ ) لھم(یفة قدم الخبر، وھو في اآلیة الشر.)٣())َولَُھْم فِیَھا أَْزَواٌج مُّ

)٤( .–

. )٥(ختصاصاالیفید –والمجرور 

أخرى، السیاق ویعرفھا المتلقي من خاللھ، ففي اآلیة الشریفة فضالً عن التخصیص ھناك داللة

) (، ف)٦(و
)٧( .

اأخرىوجود داللة 

أزواجاففضالً عن وجود النعیم المذكور وعدھم هللا بأن لھم ،الجنة

.علیھم

ینظــر المعنــى ، ٥٤: ینظــر نظریــة النظــام اللغــوي للقــرآن الكــریم، ٢٠٨: بناهــاینظــر اللغــة العربیــة معناهــا وم)١(
.٣٣٢: وظالل المعنى

.١/٧١: ینظر بالغة التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم)٢(
.٢٥اآلیة : سورة البقرة)٣(
.١/٢١٩: الدر المصون)٤(
.١/١٤٠: معاني النحو، ٢٣٠: ینظر البالغة فنونها وأفنانها)٥(
.٢/٣٢٨: بالغة التقویم والتأخیر في القرآن الكریم)٦(
.١/١٦٩: ینظر البحر المحیط)٧(
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)) :

ْھَتُدونَ  یم یشیر إلى داللة االختصاص، دوھذا التق. )٢()األمن(دأ على المبت) لھم(قدم الخبر .)١())مُّ

فلما . یشیر تقدیم الخبر إلى داللة أخرى وھي داللة التشویقو.)٣(دون غیرھممناألمنفھم لھم 

) () (

، فالسیاق ھو الذي أثار ھذه الداللة وأشار إلیھا )لھم األمن(عظیم وھو یوم القیامة فأتى الجواب 

ْخِل ِمن َطْلِعَھا قِْنَواٌن ... : ((أما قولھ تعالى.وأعان على معرفتھا َتَراِكباً َوِمَن النَّ نُّْخِرُج ِمْنُھ َحّباً مُّ
(ف.)٤())...َدانَِیٌة َوجَ 

أوحىالداللة التي أووالغرض من التقدیم، . )٥()قنوان دانیة(على المبتدأ ) النخل

: ((وقولھ تعالى.التشریف من ھذا التقدیم

قِیمٌ  . )٧() لھم(بر خقدم ال.)٦())َنِعیٌم مُّ

أنالذي قد منَّ هللا

: ((.، بعد انزیاحھ عن نمطھ التركیبي)٨(االھتمامالفكرة وبؤرة 

َك َوْعداً َمْسُؤوالً  فكان ھذا . )١٠()ما الموصولة(على ) لھم(قدم الخبر .  )٩())َخالِِدیَن َكاَن َعلَى َربِّ

ھذا التقدیم ھو العدول عن النظام التراتبي المألوف لتركیبھا فأنتج ذلك العد

.٨٢اآلیة : األنعامسورة)١(
.٥/٢٣: الدر المصون، ١/٢٩٨: البیان في غریب إعراب القرآن)٢(
.٧/٣٣٣: ینظر التحریر والتنویر، ٢/٢٤١: ینظر إرشاد العقل السلیم)٣(
.٩٩اآلیة : سورة األنعام)٤(
.١/٤٧٢: ینظر تفسیر النسفي)٥(
.٢١اآلیة : سورة التوبة)٦(
.١/٣٥٩: ینظر البیان في غریب أعراب القرآن)٧(
.١٧١: ینظر دالالت التراكیب)٨(
.١٦اآلیة : سورة الفرقان)٩(
.٥١٨/٣٣٨مج: إعراب القرآن وبیانه)١٠(
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٢٤٤

م((سبحانھ وتعالى، فال یتمنى العبد الصالح شیئاً إال وھو حاضر لدیھ 

الناقص ال یدرك شاو الكامل بالتشھي وفأنعلى ما یلیق برتبتھ إذ الظاھر 

(()١(.

: .؛

مزا) (.)٢())((

)()٣( .

أی. اال
)٤(.

.)٥())َال فِیَھا َغْولٌ َوَال ُھْم َعْنَھا ُینَزفُونَ : ((تعالى

. )٦(في داللتھ، فقیل قدم الخبر لغرض التخصیصختلفاف) لوال فیھا غ(تعالى 

) ()٧( .))

فلو آخر الظرف ألفھم النفي من )٨())المنفي عنھ، وھو خمر الجنة على غیرھا من خمور الدنیا

.من غیر تفضیل

تقدیم خبر كان على أسمھا-

)) :

(()٩(.)

) (عرب أتكون مزاحة، عن نمطھا التركیبي، عند من أنیمكن ) نزالً 

.٤/١٢٠: أنوار التنزیل، البیضاوي)١(
.٤٨اآلیة : سورة الصافات)٢(
.٦٢٣/٣٨٤مج: إعراب القرآن وبیانه)٣(
.٢٣/١١٤: التحریر والتنویر، ٢٣/٨٩: المعانيینظر روح)٤(
.٤٧اآلیة : سورة الصافات)٥(
.٢٣/١١٤: ینظر التحریر والتنویر)٦(
.٧٤: ینظر فلسفة البالغة بین التقنیة والتطور)٧(
.٤٧٦: ینظر النسق القرآني دراسة أسلوبیه، ٢/٢١٩: المثل السائر)٨(
.١٠٧اآلیة : سورة الكهف)٩(
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––أ. )١(

و، 

 .

یأتي الباث برسالتھ فیقدم ما یحسن تقدیمھأنالترتیب عدوالً أسلوبیاً واقتضى ذلك 

.)٢(ما یحسن تأخیره وال یقدم منھا ما یكون التأخیر بھ ألیق

: ((قال تعالى

...(()٣(.) (

أن. )٤()(

أنویمكن . )٥()االھتمام بنفي ملك ذلك(

.سبحانھ وتعالى

تقدیم خبر إّن على أسمھا-

: ((منھ قولھ تعالى

اِربِینَ  وقیل . )٧()لعبرة("إنّ " على اسم ) لكم(في اآلیة الشریفة قدم الخبر .)٦())َخالِصاً َسآئِغاً لِلشَّ
ت. )٨(

 .

.القسبحانھ، فھو أنجح في شكر الخ

.٧/٥٥٦: ؛ الدر المصون٦/٣٩٤: البیانینظر مجمع)١(
؛ ینظــر العــدول فــي القــرآن الكــریم علــى وفــق نظریـــة ١٣٨: ینظــر كتــاب الصــناعتین ألبــي هــالل العســكري)٢(

.١٧٢: بصرة، آدابةكلی، دكتوراهأطروحة ،التلقي دراسة أسلوبیة 
.٦٠اآلیة : سورة النمل)٣(
.٨/٦٣١: الدر المصون)٤(
.٢٠/١١:التحریر والتنویر)٥(
.٦٦اآلیة : سورة النحل)٦(
.٤١٤/٢٦٩مج: ینظر إعراب القرآن وبیانه)٧(
.٢/٥٢٦: ینظر بالغة التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم)٨(
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٢٤٦

قِیَن َمَفازاً : ((قولھ تعالى .)١())إِنَّ لِْلُمتَّ

فضال عن داللة التشریف والرفعة وعلو .)٢(داللة االھتمام بھمعلىفیھا الخیر فأشار ھذا التقدیم

واب لھم من هللا فھمثالإجزالوعلو شأنھم عند خالقھم مع ما فیھ من تأكید 

.)٣())... : ((.معاصیھ في دنیا الشھوات

)(، )(الخبر بداللة 
دأنو. )٤(

)٥( .

: ((.زاحع

ِعیمِ  . )٧(ال.)٦())النَّ

.المزاح بؤرة األسلوب

تقدیم الجار والمجرور على المبتدأ-

على ) من كل فاكھة(في اآلیة الشریفة قدم.)٨())فِیِھَما ِمن ُكلِّ َفاِكَھٍة َزْوَجانِ : ((ومنھ قولھ تعالى

ظھر أ. )٩() (

.لجمال النظم القرآني الشریف

تقدیم الجار والمجرور على الخبر-

ا َعِملَْت أَْیدِ : ((ومنھ قولھ تعالى ا َخلَْقَنا لَُھْم ِممَّ یَنا أَْنَعاماً َفُھْم لََھاأََولَْم َیَرْوا أَنَّ

.٣١اآلیة : سورة النبأ)١(
.٣٠/٤٤: التحریر والتنویر)٢(
.٤٩اآلیة : سورة ص)٣(
.٢٣/٢٨١: التحریر والتنویر)٤(
.١٦/٤٠١: نظم الدرر)٥(
.٣٤اآلیة : سورة القلم)٦(
.٢٩/٩٠: التحریر والتنویر)٧(
.٥٢اآلیة : سورة الرحمن)٨(
.٢٧/٢٦٧: التحریر والتنویر)٩(
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٢٤٧

() مالكون(قدم الجار والمجرور على الخبر .)١())َمالُِكونَ 

. )٢()الفواصل مع االھتمام
)٣(.

(.)٤())... : ((تعالى

. )٦(. )٥()َخالُِدونَ (مقدم فیھ متعلق الخبر ) فِیَھا َخالُِدونَ 

، على خلود المؤمنین

: ((ھ.

(.)٧())...* اْألَ 

(() منافع

"((")٨( .

 ،

 .

.)٩(األغراض

وأخواتھار كان بتقدیم الجار والمجرور على خ-

)) :

.)١٠())َوَمِصیراً َجَزاء

.٧١اآلیة : سورة یس)١(
.٢٣/٥١: ینظر روح المعاني)٢(
.٢٣/٦٩: التحریر والتنویر)٣(
.٢٥اآلیة : سورة البقرة)٤(
.١١/٧٤مج: رآن وبیانهینظر إعراب الق)٥(
٢/٤٠٦: ینظر بالغة التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم)٦(
).٨٠-٧٩(اآلیتان : سورة غافر)٧(
.٢٤/٢١٧: التحریر والتنویر)٨(
.٢٤/٩٠: روح المعاني، ١٧/١٢٣: ینظر نظم الدرر)٩(
.١٥اآلیة : سورة الفرقان)١٠(
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٢٤٨

) ()١( .
)٢( .

.أنویمكن 

.)٣()).. : ((تعالى

) صلى هللا علیھ وآلھ(یة الشریفة أثار داللة االھتمام بالرسول اآل

، )(مستمرة لم تنقطع إلى وفاتھ ) صلى هللا علیھ وآلھ(هللا وألطافھ على نبیھ 

... : ((ھقال.)٤()() (
...(()٥(.

((وھو ) أصبح(على خبر ) بنعمتھ(الجار والمجرور 

أھمیةفلھذا التقدیم والمھم)٦())بنعمتھ

ة
)٧( .

اإللھیةي الحث على شكر ھذه النعمة التقدیم وھ

).٨(من الدالالت

التقدیم في الجملة الفعلیة-ب

فالمخصصات، والذي یحصل عدول عن ھذا النظام قد یكون مطلوباً للتركیز واالھتمام بالمقدم

.لدالالت أخرى غالباً ما یكشف عنھا السیاقأو

.٥١٨/٣٣٧مج: ینظر إعراب القرآن وبیانه)١(
.١٨/٢٤٦: ینظر روح المعاني)٢(
.١١٣اآلیة : سورة النساء)٣(
.٣/٣٢٥: ینظر التبیان للطوسي)٤(
.١٠٣اآلیة : سورة آل عمران)٥(
.٥/٤٤٥: اللباب في علوم الكتاب)٦(
.٨/١٧٩: ینظر مفاتیح الغیب)٧(
.٧٦): التناصاستراتیجیة(ینظر تحلیل الخطاب الشعري )٨(
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٢٤٩

تقدیم المفعول بھ-

یاق ةیشكل ھذا النوع من االنزیاحات بؤرا

ضرب زیداً : قولك((قال إذالذي ترد فیھ، وقد تنبھ سیبویھ لھذا النوع من االنزیاح في التركیب 

 ...

. )١())یقدمون الذي ببیانھ أھم لھم وھم ببیانھ أعنى

 ،

)٢(ل

وقد یقدم المفعول بھ على . )٣(قدیم اآلخرالمفعول وبالعكس لكل منھما داللة خاصة بھ ال یفیدھا ت

.على الفعل والفاعل معاً أو یقتصر تقدیمھ على الفاعل فقط

... : ((ومنھ قولھ تعالى
ِضَي ّهللاُ َعْنھُ  (.)٤())َخالِِدیَن فِیَھا أََبداً رَّ

) ینفع الصدق الصادقین(النواتي تركیبھمزاح عن) الصادقین صدقھم

فھم مستمرون على الصدق . )٥(فالصدق شعارھم لم یعدلوا عنھ–الصدق –ھم ھذا بعملھم وفعل

)

: ھومنھ.). مفعول← فاعل ←

ُھْم فِیَھا (( ْنَھا بُِمْخَرِجینَ الَ یََمسُّ )(.)٦())نََصٌب َوَما ُھم مِّ

.لیدل ذلك على أن النصب ال یمسھم في أي وقت من األوقات؛)نصب(الفاعل 

.بحالھمواالھتمامفیھ من الرعایة عّماالتشویق إلى المتأخر، فضالً 

.١/٣٤: الكتاب)١(
.١٩٩: ینظر التفكیر األسلوبي)٢(
العربیـــة والوظـــائف النحویـــة، دراســـة فـــي أتســـاع النظـــام ، ١٤٦: ینظـــر الظـــواهر اللغویـــة فـــي التـــراث النحـــوي)٣(

.٩٧: واألسالیب
.١١٩اآلیة : سورة المائدة)٤(
.٧/١١٨: ینظر التحریر والتنویر)٥(
.٤٨اآلیة : سورة الحجر)٦(
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٢٥٠

)) :(()١( .

د) () (

دو. ل

.سوف تحدث في یوم مھول ومخیف، وھو یوم القیامة

تقدیم الجار والمجرور على الفعل-

)) : ......(()٢(.

. )٣()(وھو قولھ تعالى ) َجَعلَ (الشریفة متعلق الفعل 

.)٤(إلى قادر مدبرالخ وكل ھذا یحتاج... الحالوة والحموضةفيالثمرات زوجین تختلف 

ْخُتوٍم : ((قال تعالى ِحیٍق مَّ قدم .)٥())ِخَتاُمُھ ِمْسٌك َوفِي َذلَِك َفْلَیَتَناَفِس اْلُمَتَنافُِسونَ * ُیْسَقْوَن ِمن رَّ

). فلیتنافس(على الفعل ) في ذلك(قدم الجار والمجرور .)٥())اْلُمَتَنافُِسونَ 

. )٦())الحصرأواالھتمام ((اآلیة الشریفة قدم الجار والمجرور لیدل بھ على 

((لھذا الرحیق ال 

. )٧())فلیتنافس الناس ال في رحیق الدنیا. الرحیقأي وفي ذلك 

.)٨(الفوز بھذا الرحیق والنعیم وتحمل مشاق الدنیا في سبیلھعلىحث المؤمنین أخرى وھی

.١٨اآلیة : الطورسورة)١(
.٣اآلیة : سورة الرعد)٢(
.٣/١٨١): للبیضاوي(التنزیل أنوارینظر )٣(
.٥/٤٦٥: ینظر البحر المحیط)٤(
).٢٦-٢٥(اآلیتان : سورة المطففین)٥(
.٣٠/٧٥: روح المعاني)٦(
.٣٠/٢٠٦: التحریر والتنویر)٧(
.٣٣:ةسورة یس اآلی،٦: ومما ورد منه في سورة النحل اآلیة)٨(
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٢٥١

الجار والمجرور على الفاعلتقدیم-

ْخَتلٌِف أَْلَواُنُھ فِیِھ ِشَفاءلِلنَّاسِ ُبُطونَِھا َیْخُرُج ِمن((: ومنھ قولھ تعالى .)١())...َشَراٌب مُّ

، لیدل بھ على االھتمام والمبالغة في إظھار قدرة )شراب(على الفاعل ) من بطونھا(والمجرور 

قدرة عجیبة في بطون ھذه المخلوقات على إنتاج أشھى وألذ شيء هللا سبحانھ وتعالى، في خلق 

.)٢(في الكون

تقدیم الجار والمجرور على المفعول بھ-

اٍت  َتْجِري  ِمن َتْحتَِھا  األَْنَھاُر  َخالِِدیَن  فِیَھا: (( ومنھ قولھ تعالى .)٣())أََعدَّ ّهللاُ لَُھْم  َجنَّ

فكأن هللا أعد ، أوحى بداللة االختصاص) جنات(تقدیم الجار والمجرور على المفعول.)٣())فِیَھا

: ((قال تعالىومنھ .وقربھم من مقام الربوبیة بما بذلوه في سبیل عقیدتھم ودینھم القویم

) () أنزل من السماء ماءً (العبارة القرآنیة .)٤())...

((فھو ، ھذا التقدیم عدداً من الدالالت

. )٥())أع

.)٧(ومن ھذه اآلیات كثیر.)٦(األسلوبیة

.٦٩اآلیة : سورة النحل)١(
.١٤/١٨٤: ینظر روح المعاني)٢(
.٨٩اآلیة : سورة التوبة)٣(
.٣٢اآلیة : سورة إبراهیم)٤(
.٣/٢٦٢: إرشاد العقل السلیم)٥(
.١١٣: ینظر جمالیات األسلوب الصورة الفنیة في األدب العربي)٦(
.١٠: ؛سورة الزخرف اآلیة٧٩: واآلیة، ٦١: ینظر سورة غافر اآلیة)٧(
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٢٥٢

التقدیم ال على نیة التأخیر: ثانیاً 

))

منوإذا ما قدم فإنھ ینتقل . )٢(،عدا الخبر فھو عندھم تقدم على المبتدأ ال على االبتداء)١())رافعھ

.)٤(أجازوقد . )٣(حكم إلى حكم ومن باب إلى غیره

 .

.التقدیمأنواعیتصل ببالغة القرآن الكریم وروعة نظمھ ومن ،)٥(إعجازي

قارتباط التقدیم بالسیا-

،،)) : ...
بِيَّ َوالَِّذیَن آَمُنوا َمَعُھ ُنوُرُھْم َیْسَعى َبْیَن أَْیِدیِھْم َوبِأَْیَمانِِھْم  : ((.)٦())...النَّ

) نورھم(فقد ورد الفاعل .)٧())...اْلُمْؤِمنِیَن َواْلُمْؤِمَناِت َیْسَعى ُنوُرُھم َبْیَن أَْیِدیِھْم َوبِأَْیَمانِِھم 

 .

. فناسب ذلك ثبوت النور واستحكامھ لھم، واختصاصھ بھم) صلى هللا علیھ وآلھ(
)٨( .

) ھصلى هللا علیھ وآل(، للنبي )٩(كان السیاق سیاق تعظیم

.٢/٣٨٥: الخصائص)١(
.ینظر المصدر نفسه)٢(
.١٠٦: ینظر دالئل األعجاز)٣(
.٢٤: ینظر الموفي في النحو الكوفي)٤(
.٢٢٧: ینظر الداللة القرآنیة في فكر محمد حسین الطبطبائي المیزان نموذجاً )٥(
.٨اآلیة : التحریمسورة)٦(
.١٢اآلیة : سورة الحدید)٧(
.٢/١٠٧١: ینظر مالك التأویل)٨(
.٢٠/٢٠٣: ینظر نظم الدرر٩)(
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٢٥٣

. خالف سیاق سورة الحدید

.)٢(من وسائل التوكید والتقریرءاالعلموبھذا عده بعض. )١(من العوامل النفسیة لدى المتكلم

: التقدیم بالسبق-

ُ الَّ : ((ومنھ قولھ تعالى هللاَّ
دِ .)٣())...

)٤( ..)) : ...
ف.)٥())* 

؛ وذلك ألن حیاة األرض سبب في حیاة )٦(األرض على سقي اإلنسان واألنعام

فالتقدیم ، متوقفة على حیاة األرض فال یستطیعان العیش في األرض الجرداءواإلنسان فحیاتھما 

.للسبب

: التشریف-

)) : ......(()٧(.

(. )٨() صلى هللا علیھ وآلھ(

: ((.التي أنتجھا التقدیم ھي التشریف للفضیلةاللةفالد).علیھ وآلھ

.٢٢١: ینظر نظریة اللغة في النقد العربي)١(
.١٨٨:ینظر نهایة اإلیجاز في درایة اإلعجاز)٢(
.٦١اآلیة : سورة غافر)٣(
.٣/٣٨: اإلتقان في علوم القرآن،٣/١٥٤: ینظر البرهان في علوم القرآن)٤(
).٤٩-٤٨(اآلیتان : سورة الفرقان)٥(
.٢/٧٤: ؛ الطراز٣/١٥٨: البرهان في علوم القرآن، ٢/٢٢٤: ینظر المثل السائر)٦(
.٨اآلیة : سورة التحریم)٧(
.٣/١٦٣: ینظر البرهان في علوم القرآن)٨(
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٢٥٤

(()١(. ،

.ولذلك قدم ذكر الفاكھة على النخیل والرمان. )٢(من الخصوصیوحي بالعموم وھو أشرف 

* * * َواْألَْرَض َبْعَد َذلَِك َدَحاَھا : ((قولھ تعالىأما
، ) (ف. )٣())

.فھو بھذا العقل أصبح أشرف خلق هللا سبحانھ على األرض. )٤(اإلنسان على الموجودات بعقلھ

.األرض

تقدیم لمناسبة طبع اإلنسانال-

.)٥()): ((ومنھ قولھ تعالى

))

. )٦())آوت

.)٧(سرورھم بل وتفاخرھم

:تقدیم الشيء على غیره لسبب من األسباب-

: ((ومنھ قولھ تعالى

َمَراِت ِرْزقاً لَُّكْم  القدم ذكر األرض ثم انتقل إلى ذكر .)٨())...بِِھ ِمَن الثَّ

.٦٨اآلیة :سورة الرحمن)١(
: ینظـــر صـــفاء الكلمـــة، ١٠٣: ینظـــر ابـــن القـــیم وحســـه البالغـــي، ٣/١٦٣: ینظـــر البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن)٢(

٢٢٨.
).٣٣-٣٠(اآلیات : سورة النازعات)٣(
.٩١: أسرار التقدیم والتأخیر في لغة القرآن، ٣/١٦٧: ینظر البرهان في علوم القرآن)٤(
.٦اآلیة : سورة النحل)٥(
.٢/٦٤٩: افالكش)٦(
ینظــر البالغــة فــي ، ٩١: أســرار التقــدیم والتــأخیر فــي لغــة القــرآن، ٣/١٦٧: ینظــر البرهــان فــي علــوم القــرآن)٧(

.٢٨٥: مخشريز تفسیر ال
.٢٢اآلیة : سورة البقرة)٨(
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٢٥٥

فذكر سبحانھ امتنانھ علیھم بج. )١(من األقرب إلى األبعد

. ال. منھا

.)٢(یخطر ببال المعتبر ثم بالسماء ألنھ؛ بعد أن ینظر ما بین یدیھ ینظر إلى ما یحیط بھ

الرتباطھ بالذات اإلنسانیةالشيءمیقدت-

: ((قولھ تعالىومنھ

.)٣())فِیَھا َحِریرٌ 

((ائالً . لھا

 ،

(()٤( .

.للحلي، ووفرتھا لدیھ، لذلك قدم ذكرھا على ذكر اللباسبامتالكھاإلنسان ال یتفاخر بلباسھ بل 

ألنھ أحب إلى النفس اإلنسانیةالشيءمیقدت-

.)٥())* : ((ومنھ قولھ تعالى

((البنین وسائر النعم اآللھیة وذلك؛

أي –. )٦())

، –األنعام

الظواھر التي ((لذلك قدم ذكرھا على البنین في ھذه اآلیة، فالتقدیم من أھم المالمح األسلوبیة أو 

.٣/١٧١: ینظر البرهان في علوم القرآن)١(
.وما بعدها١/٣٣١: ینظر التحریر والتنویر)٢(
.٣٣اآلیة : فاطرسورة)٣(
.٢/١٣٥: ینظر خصائص التعبیر القرآني، ٢٢/١٩٩: روح المعاني، ٤/١٩: إرشاد العقل السلیم)٤(
).١٣٤-١٣٣(اآلیتان : سورة الشعراء)٥(
.١٩/١١١: روح المعاني)٦(
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 ....

ولھذا عّد التقدیم أو ھذا التغییر في. )١())أیضاً 

.)٢(النص

الحذف-٢

إذھتماالموضوعات التي أھمیعد ھذا الموضوع من 

و. )٣() ٣٩٢ت(

فالحذف إذا كان . )٤(جعلت لھ المكانة المرموقة والمرتبة السامیةأوصافا ) ھـ٤٧٤ت( الجرجاني
)٥(

. )٦(فیحس الذھن بلذة استنباطھ ومعرفتھتھ،المحذوفومعرفاستنباط 

((. )٧(لمتلقيلعبر عن فكرتھ ویوصلھا یأنالمكونة للوحدة الكالمیة یستطیع 

(()٨( .

. )٩(أوفیشكل ھذا الحذف عدوالً أسلوبیاً 
أ، ألن )١٠(

اإلسناد

تصرف تصفى بھ العبارة، ویشتد بھ ((، بل ھو )١١(األساس خلخلة للتركیب الذي تترابط أجزاؤه

.٨٣: عناصر الوظیفة الجمالیة في البالغة العربیة)١(
.١٩٩: الخطاب الشعري في شعر بشار في برد، دراسة في تحلیل النص وبالغتهینظر)٢(
.٢/٣٦٠: ینظر الخصائص)٣(
.١٤٦: ینظر دالئل األعجاز)٤(
.٣٣٧: الصاحبي)٥(
.٤٩: ینظر األعجاز القرآني أسلوبًا ومضموناً ، ٣/٦٩: ینظر البرهان في علوم القرآن)٦(
.٢٢٢: صولیینینظر داللة تراكیب الجمل عند األ)٧(
.١٣٠: النحو والداللة مدخل لدراسة المعنى النحوي الداللي)٨(
.٣٠٢: ٢٣٢ع: ینظر المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، عالم المعرفة)٩(
.١١٦: ینظر علم لغة النص النظریة والتطبیق)١٠(
.١٧٤: ینظر البنى األسلوبیة دراسة في انشوده المطر)١١(
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،(()١(

إنّ . )٢())((یكون ھذا المحذوف أنالكالم، شریطة 

. )٣(ظاھرة لغویة مشت

دون . )٤(خاصة دستورھا القرآن الكریمبو

ل منالكلمة آخر، أو حتى على حرف من حروف 

.)٥(دلیل

:حذف الحرف-

تتعرض 

)٦(لال

)٧(

:للحذف، ومن صور حذف الحرف

:فین المتماثلینحذف أحد الحر-أ

: ((ومنھ قولھ تعالى

...(()٨( .)() (

.١٥٣: خصائص التراكیب)١(
.١٣٥: التراكیب اللغویة)٢(
.١٤٩: ینظر النحو العربي والدرس الحدیث، بحث في المنهج)٣(
.٨٨: النحاةینظر الرد على )٤(
.٩٢: من بالغة النظم القرآني، ٢/٣٦٠: ینظر الخصائص)٥(
.٢/٢٧٣:ر الخصائصظین)   ٦(
.٤١٩:ینظر النسق القرآني دراسة أسلوبیة) ٧(
.١٧:سورة الكهف اآلیة) ٨(



أسالیب الجملة وأحوال أجزائھا.............................................. الفصل الثالث

٢٥٨

)١(

، )٢(الكلمة ُیعد ضربا من التخفیف بالحذف

، )٤(.  )٣(ن الكریمآالعربیة والقر
)٥( ،

.حتى ال تتأذى أجسامھم بحرارتھا

:حذف ھمزة االستفھام-ب

اء َغْیِر آِسنٍَوأَْنَھاٌر ِمن : ((ومنھ قولھ تعالى ن مَّ قُوَن فِیَھا أَْنَھاٌر مِّ ِة الَّتِي ُوِعَد اْلُمتَّ َمَثلُ اْلَجنَّ
ْر َطْعُمھُ  ، .)٦())لََّبٍن لَّْم َیَتَغیَّ

. ٧(، ىحداوالھمزة ھي ، من الدالالت
)٨( ،  .

فیشكل ، مراعاة للمقام أو السیاق الواردة فیھأو یكون الحذف، )٩(تحذف إذا دل علیھا دلیل

 ،

((ففي اآلیة الشریفة حذفت ھمزة االستفھام فالتقدیر، الكالم

، ، وھو توبیخ لھم على سوء معرفتھم للحالین، )١٠())خالد

 . ،

إعراب القرآن ، ٢/١٣٦:للفراء، معاني القرآن، ٣٨٨:البن مجاهد، ینظر السبعة في القراءات) ١(
.٢/٧٧٠:ینظر الكشاف، ٥٠٦:للنحاس

ینظر ظاهرة التخفیف ، ٢/١١١:البن جني، ینظر المحتسب، ٥/١٣٢:للفارسي، ینظر الحجة للقراء السبعة) ٢(
.٢١٩:في النحو العربي

.٧٠:ینظر التطور النحوي) ٣(
.٤٧:ینظر بحوث ودراسات في تراثنا اللغوي٤)(
.١٢/٢٤:للبقاعي،ینظر نظم الدرر)  ٥(
.١٥:سورة محمد اآلیة٦)(
.٤٠٥:ینظر النسق القرآني) ٧(
.٢٤٢:ینظر الداللة القرآنیة عند الشریف المرتضى، ١/١٩:ینظر مغني اللبیب) ٨(
.٤٠٥:ینظر النسق القرآني) ٩(
.٥/١٢١):تفسیر البیضاوي(أنوار التنزیل) ١٠(
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(( ففي الحذف، المتأتي من أثباتھا

، ھاروأنھ بمنزلة من یثبت التسویة بین الجنة التي تجري فیھا تلك األن، والتابع لھواه

(()١( ، ، ،

. وھذا ما كان لیتأتى لو ذكر حرف اإلنكار ھذا، ومساواتھم بین الجنة والنار

:حذف حرف النداء–ج 

 ،

، ، الكالممن 

النداء تكسب الكالم قیمة صوتیة؛ الحتوائھا على حرف ) یاء(ولما كانت ، یكسبھ بوجودھا

، وكثرة ورودھا في القران الكریم، )٢(المد
، كتا، )٣(

 ، .

(. )٤()): ((تعالى

، . )٥())(( ، ) البیت

. )٦(فكان القصد من ھذا النداء التخصیص

 ،)٧( ،

، المعنوي؛ إلخالصھم في عبادتھمبالقرب القرب الروحي و

.٨/١١٠:البحر المحیط، ٤/٣٤٨:الكشاف) ١(
.٣٠١:ینظر في النحو العربي نقد وتوجیه) ٢(
.٤٠٧:ینظر النسق القرآني) ٣(
.٧٣:سورة هود اآلیة) ٤(
.٢/٧٠٨:التبیان في إعراب القرآن)  ٥(
.٣/١٤٢):تفسیر البیضاوي(أنوار التنزیلینظر) ٦(
. ٤/٢٧٨:معاني النحو، ٤٠٩:ینظر النسق القرآني)  ٧(



أسالیب الجملة وأحوال أجزائھا.............................................. الفصل الثالث

٢٦٠

: ((وقولھ تعالى. منزلتھم لدیھ سبحانھ

(()٢()(. )١( ،

((ھإال أن، مقام الربوبیة

" " ، ، یا زید: الن النداء یتشرب معنى األمر؛ ألنك إذا قلت

، )٣())، لیزول معنى األمر، النداء من نداء الرب

 ، ،

.  خطاب ودعاء خالقھم

:حذف كاف التشبیھ-د

)) :

(()٥(.  )٤( ،

فھذا الحذف ، )٧(وھي األقوى في المبالغة بین المشبھ و المشبھ بھ).٦(من القوة في التشبیھ

((فھي قد صورت، الحذف دلیل على سعة الجنة

.)٨())إذ السماء و األرض أوسع ما علمھ الناس من مخلوقاتھ و أبسطھ، القصوى

:حذف حرف الجر-ھـ 

.٨:سورة التحریم اآلیة) ١(
.٢٨/٣٠١الجدول في إعراب القرآن)  ٢(
.٣/١٨٩:ینظر اإلتقان، ٣/١٣٧:البرهان في علوم القرآن) ٣(
.١٣٣:سورة آل عمران اآلیة) ٤(
.١/٤٧٦:ینظر الكشاف)٥(
.٤٦٤:ینظر مفتاح العلوم) ٦(
.٢٢٧:ینظر اإلیضاح في علوم البالغة)٧(
.٣/٨٥:البحر المحیط)٨(
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٢٦١

)) :

(()٢()(.  )١( .

، فتكون داللة ذلك، ھنفسالعاملبالحذف توحیدھما 

، إن كان وراء الحذف مقصدیة أخرىو. )٣(معا

 ، ،

: ((ومنھ قولھ تعالى. بجنة

)  أن(وموضع ، )بأن لھم جنات(التقدیر.   )٤())َھااألَْنَھارُ َتْحتِ 
)٥( . ،

،)٧(فھو مظھر من مظاھر االقتصاد اللغوي، )٦())طولھما بالصلة((ھو

إِنَّ : ((. 
(()٨( .

، )٩()بأن لھم(والتقدیر

.)١٠(فیحذف الحرف لعدم التطویل، اضع مبسوطفي مثل ھذه المو

:حذف المفردة

.١٣٣:سورة آل عمران اآلیة) ١(
.٢/٣٩٠:ینظر مجمع البیان، ٤/١١١:جامع البیان) ٢(
.٥/٥٣٧:اللباب في علوم الكتاب،٩/٥:ینظر مفاتیح الغیب) ٣(
.٢٥:سورة البقرة اآلیة) ٤(
.١/٥١:تفسیر النسفي، ١٠٩:إعراب القرآن للنحاس، ٣/١٥٤:الكتابینظر ٥)(
.١/٤٤٩:ینظر اللباب في علوم الكتاب،١/٢٠١:روح المعاني) ٦(
.٥٥:ینظر بحوث و دراسات في تراثنا اللغوي)   ٧(
.٩:سورة اإلسراء اآلیة) ٨(
.٢/٨٩٨:ینظر تفسیر النسفي)  ٩(
.١٠١:الكریمینظر الحذف البالغي في القرآن )   ١٠(
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 ، ،

، آفالقر. جمالیا

ال ((، آیاتھ جمالیةفللذكر في، و الجملة، من آیاتھ ورد فیھا حذف الكلمة

ن آ، و تطلبھا النظم، تذكر كلمة في القران إال إذا اقتضاھا السیاق

، ن آ، )١())

.ومما ورد من حذف الكلمة في آیات الدراسة

:حذف المبتدأ-

 ،

 ، ،

، وضوح من البقیة الباقیة من اللفظفیستفاد بتأدیة المعنى بجالء و 

، ، )٢(الكالم بطالوة و عذوبة

((فتقدیر المحذوف، بل على العكس

: ((لى. )٣())

ْخُضودٍ *اْلَیِمینِ  ((، "في سدر: "قولھ تعالى. )٤())فِي ِسْدٍر مَّ

. )٦(اوھي جملة ، )٥())في سدر
)٦( . ))

.١٨٨:فكرة النظم بین وجوه اإلعجاز في القرآن الكریم) ١(
.٤٩:ینظر بحوث و دراسات في تراثنا اللغوي، ١٣٦:ینظر النبأ العظیم) ٢(
.١٨: نحو القرآن) ٣(
.٢٨-٢٧:سورة الواقعة اآلیة) ٤(
.٢/٩٤٥:فتح القدیر٥)(
.٥/٢٦٠:ینظر أرشاد العقل السلیم٦)(
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(()١( ، ،

، )٢(فتكتسب العبارة و الكالم قوة و جماال، أخرى

َولَْحمِ : ((. 
، ) (. )٣())َوُحوٌر ِعینٌ *

، )٤())((، تنسق علیھ

ب ، 

((فإنك، وأخبارھم بما أخر لھم یوم الجزاء، المؤمنین

 ، ،

. )٥())التكلم بھ

: ((الى.

(()٧()(.)٦( .

، حذف المبتدأ للعلم بھ

، ...ھدف فني((ففي ھذا الحذف، وتعالى

، )٨())فالذكر ھنا تطویل ال داعي وال فنیة فیھ، ھناك داع لذكره

 ، ،

، ، ، )(الموصول

. )٩(بمن یعبدون من غیر هللا سبحانھ

.١٢٠:عبد العزیز عتیق، ربیةفي البالغة الع) ١(
.١٦١:ینظر أسالیب بالغیة٢)(
.٢٢-٢١:سورة الواقعة اآلیة) ٣(
.١٠/٢٠٣:الدر المصون، ٢/١٢٠٤:التبیان في إعراب القرآن) ٤(
.١٨١):دراسة في تطور الفكرة البالغیة عند العرب(البیان العربي ) ٥(
.٥٣:سورة طه اآلیة) ٦(
. ٣/٧٦:ینظر الكشاف)  ٧(
.٥٦:اإلعجاز القرآني أسلوبا ومضمونا٨)(
.١٦/٢٣٦:ینظر التحریر والتنویر) ٩(
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:حذف الخبر

 ،

: ((منھ قولھ تعالى. )١(إذا دّل علیھ دلیل و أوحى بھ اللفظ المذكور، حذفھ

. )٢())ُوعِ 

، )٣())وظلھا دائم((فقدر بـ، حذف الخبر من اآلیة الشریفة

))

(()٤( . ،

، )٥())فذكر الخبر ثانیة تكرار ال طائل وراءه((معروفة من السیاق

: ((ومنھ قولھ تعالى.  تلك القیمة الجمالیة التي أضفاھا الحذف وأوحى بھا

، )٧())((. )٦())اْلِخَیامِ 

 ، ،

 ،

"  "وقیل . ففي ھذا الحذف احتراز عن العبث، معروف وبین

: ((ومنھ قولھ تعالى.  )٨("َخْیَراٌت ِحَسانٌ "بدل من قولھ 

ِھمْ  بِّ ، )١٠())لھم مغفرة((بـحذف الخبر من اآلیة وقدر. )٩())رَّ

.١٦٦:ینظر نحو المعاني) ١(
.٣٥:سورة الرعد اآلیة٢)(
.٣/٩١:البرهان في علوم القرآن،٢/٥٨٢:الكشاف٣)(
.٥٣:الحذف البالغي في القرآن الكریم)  ٤(
، أطروحة دكتوراه، ینظر البحث الداللي في تفسیر من وحي القرآن، ٥٧:القرآني أسلوبا ومضمونااإلعجاز) ٥(

.١١:كلیة التربیة البصرة
.٧٢:سورة الرحمن اآلیة) ٦(
.٢/١٢٠١:التبیان في إعراب القرآن) ٧(
.٩١٦:وینظر إعرابه في إعراب القرآن للنحاس، ٧٠:ینظر سورة الرحمن اآلیة) ٨(
.١٥:مد اآلیةسورة مح) ٩(
.٥/١٢١):تفسیر البیضاوي(أنوار التنزیل) ١٠(
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٢٦٥

)١(، البالغیة التي یكسبھا الحذف

.على الخبر

:حذف الفعل

، ، وقد نبھ العلماء إلى وجوب ذكره، الفعل من األجزاء المھمة في البنیة التركیبة
)٢( ،))

، ، إذ، 

(()٣( .

.)٤(اع في المعنىاالتس

)) :*

(()٥( . ،
))(()٦( ،

، فوعد هللا سبحانھ جار في جمیع األزمنة، دون زمنھمن التركیز على الوعد 

، دون أخرمنبحیث ال یقتصر على زمن، )٧(وجھ الزمن نحو اإلطالق

َ ُیْدِخلُ ا: ((ومنھ قولھ تعال. من تأكید إِنَّ هللاَّ
. )٨())ِمن َتْحتَِھا اْألَْنَھاُر ُیَحلَّْوَن فِیَھا ِمْن أََساِوَر ِمن َذَھٍب َولُْؤلُؤاً َولَِباُسُھْم فِیَھا َحِریرٌ 

.١٩١:ینظر فكرة النظم بین وجوه اإلعجاز في القرآن) ١(
.١/٢٩٣:ینظر الكتاب) ٢(
.١٦٧:عالقة الظواهر النحویة بالمعنى في القرآن الكریم) ٣(
.١٠٧:ینظر الداللة السیاقیة عند اللغویین، ١/٢٨٠:ینظر الكتاب) ٤(
.٩-٨:سورة لقمان اآلیتان) ٥(
.٤/٢١٣:ینظر أنوار التنزیل، ٣/٥٥٢:الكشاف) ٦(
.١٢٦:كلیة التربیة البصرة، رسالة ماجستیر، البنیات األسلوبیة في شعر أحمد الوائلي)٧(
.٢٣:سورة الحج اآلیة) ٨(
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٢٦٦

وھذا ما ذھب إلیھ ، على أنھ منصوب بفعل محذوف) لؤلؤا(یوجھ إعراب االسم المنصوب

) (أو، )(. )١(ن جني ولم یذكر رأیا غیرهاب

، ، من التأوالت التي تعمل على التكثیف الداللي

. اإلیجاز الذي أدى إلیھ ھذا الحذف؛ ألن الفعل یقدر استنادا لما قبلھ

)) :*

، ، یوجد في اآلیة حذف للفعل.  )٢())َذَھٍب َوأَْكَوابٍ 

 ،))(()٣( ،

. )٤(إنما یكون بعد دخول الجنان، اتبالشراب وأنواع الملذ

)(.  )٥()): ((. السیاق

))(()٦( ،

، ((، لمقصود وھو المنىالمقول مكانھ؛ ألنھ ھو ا

 ،

، . )٧())حكایة فقط

)( ،

: ((. الدخول

، )٩())(() (جملة. )٨())اْلَعِظیمُ 

.٣/١٧٠:الكشاف، ٢/٧٨:ینظر المحتسب) ١(
.٧١-٧٠:سورة الزخرف اآلیتان) ٢(
.٢/١١٤١:ي إعراب القرآنالتبیان ف) ٣(
.٥/٩٤:ینظر أرشاد العقل السلیم) ٤(
.٣٤:سورة ق اآلیة) ٥(
.٧/٤٨٧:بالغة القرآن في اإلعجاز إعرابا وتفسیرا، ٥/١٤٣:أنوار التنزیل، ٨٧٤:إعراب القرآن للنحاس) ٦(
.١٢٨:الحذف البالغي في القرآن الكریم٧)(
.١٢:سورة الحدید اآلیة) ٨(
.٨/٣١١:البحر المحیط، ٢٧/٢٥٤:جامع البیان)٩(
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٢٦٧

 ، ، ،

 ،))

 ،(()١( .

 ،

.وأھوالھ إال هللا سبحانھ وتعالى

:حذف الفاعل

من مواضع الحذف المھمة التي ركز وھو

فشكل بذلك ظاھرة ، إال أنھ ورد محذوفا، وال یجب أن یحذف، فھو واجب الظھور، الكالم

إ، ، 

، فصور حذف الفاعل كثیرة ومتنوعة. )٢(دواع لفظیة وأخرى معنویة

)) :(()٣( .

) ())(()٤( ،

 ،

. ، ا

: ((. فوقایتھ الجحیم تفضل منھ سبحانھ على عباده، )٥(شیئا

(()٦( . ،

((، وھذا من موارد حذف الفاعل، الفعل إلى الفاعل المجازي

،)٧())الكالم و أبداع المعنى

، ((فھو قد، أثراء النص وتفجیر المعنى

.٤١٨:النظام النحوي في القرآن الكریم دالئل النظام النحوي) ١(
.١٢٣:ینظر في البالغة العربیة)  ٢(
.٥٦:سورة الدخان اآلیة) ٣(
.٢٥/١٥٩:جامع البیان) ٤(
.٣/١٦٢١:ینظر تفسیر النسفي)٥(
.٦٩:سورة النحل اآلیة) ٦(
.١٠٤:أسلوبیة البیان العربي)٧(
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٢٦٨

(()١( ،)) ،

.)٢())یشعر بإرادة الشيء كاف في حصولھ

.فال یستدعي إسناد الفعل إلیھ سبحانھ، المخلوقات؛ لینعم بھ على عباده

 :))*

(()٤()(.  )٣( .

، الحدث تلقائیابھا بیان للطواعیة التي یتم ((فھو، أما داللة حذف فاعل أفعال المطاوعة. الفاعل

. )٥())وكأنھ لیس في حاجة إلى فاعل، أو على وجھ التسخیر

 ، ،

.)٦(االستغناء

: حذف المفعول

، )٧(متاز ھذا الموضوع بكثرتھ فضال عن عذوبتھ وفصاحتھا

، وقد استعملتھ كثیرا في كالمھا، )٩(فھو من سنن العرب.  )٨(یبلغ الغایة في الدقة وسمو اإلدراك

: ((. ولھذا تنوعت الدالالت والمقصدیة من حذفھ، كالمھا

ِریَن َوُمنِذِریَن َفَمْن  . )١٠())آَمَن َوأَْصلََح َفالَ َخْوٌف َعلَْیِھْم َوالَ ُھْم َیْحَزُنونَ اْلُمْرَسلِیَن إِالَّ ُمَبشِّ

((، " أصلح"الفعل 

. )١()(أو، )١١())

.٥٦:من أسرار العربیة في البیان القرآني)١(
.١٤/١٨٤:روح المعاني) ٢(
.٢٦-٢٥:سورة مریم اآلیتان) ٣(
.٥/١٩٨:ألبي علي الفارسي، ینظر الحجةو ، ١/١٧٢:ینظر ارتشاف الضرب)٤(
.٢٢٥:اإلعجاز البیاني ومسائل ابن األزرق) ٥(
.٥٦:ینظر من أسرار العربیة في البیان القرآني)  ٦(
.٢/٣٣٥:ینظر المحتسب) ٧(
.٣٣٥:البالغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري)  ٨(
.٩٨:المنتخب من كالم العرب)  ٩(
.٤٨:سورة األنعام اآلیة) ١٠(
.٢/٢٨:الكشاف)١١(
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٢٦٩

، )٢(من غیر أن یتعرض لحدیث المفعول، أثبات المعنى في نفسھ للشيءكحال غیر المتعدي في

من،على إطالقھ، فالمقصود في ھذه اآلیة فعل اإلصالح

. ، سریرة أو ذات أو دین

، للنص و یعمل على إعمال فكره بھذا المحذوفیشد المتلقي و، أتساع المعنى

: ((ومنھ قولھ تعالى. الفعل المأمور بفعلھفي

(()٣( .) .(

، ، )٤())وعدھا الرحمن((والتقدیر

وقد وقع ذلك الحذف في . فحذف من الكالم لوجود دلیل علیھ، )٥(وھو المراد تفادیا لطول الكالم

. )٧())ا بُِكلِّ َفاِكَھٍة آِمنِینَ یْدُعوَن فِیھَ : ((قال تعالى.)٦(العدید من آیات الدراسة

))(()٨( . ، ، ،

. )٩())، أصحاب الدار(( بل ھم ، وسكانھا

، ون في كل وقت وزمانؤوعدم انقطاعھا فھم یطلبون ما یشا، الخدمة

: ((تعالىومنھ قولھ.فالخدم موقوفون لخدمتھم. )١٠(لطلباتھم

، )١٢())((. )١١())ِمَزاُجَھا َكافُوراً 

 ، ،

.١/٦٤٧:فتح القدیر)١(
.٣/١١٤:البرهان في علوم القرآن،٢٠٨:نهایة اإلیجاز في درایة اإلعجاز) ٢(
.٦١:سورة مریم اآلیة )  ٣(
.١٦/١١١:روح المعاني)  ٤(
.٣/١٠٦:البرهان في علوم القرآن) ٥(
.٢٢:سورة الطور، ٢١-٢٠:سورة الواقعة، ٤٥:ینظر سورة المرسالت اآلیة) ٦(
.٥٥:سورة الدخان اآلیة) ٧(
.٨/٥٨:البحر المحیط) ٨(
.٥/٣٢١٧:في ظالل القرآن)٩(
.٥/١٠٨:ینظر أرشاد العقل السلیم) ١٠(
.٥:سان اآلیةسورة اإلن) ١١(
.٢/١٢٥٨:التبیان في إعراب القرآن) ١٢(
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٢٧٠

 ، ،

أمام المتلقي إلى ة فھو قد فتح الباب واسع، )١())كل إیحاءاتھ و دالالتھبالقارئ من تلقي النص ((

.إلى ما شاء من التأویالت

:حذف الحال

وإال ، ، 

: ((. )٣())((؛)٢(فال

َعْدٍن َیْدُخلُوَنَھا َوَمْن 
ارِ *ُكلِّ َبابٍ  ، . )٤())َسالٌَم َعلَْیُكم بَِما َصَبْرُتْم َفنِْعَم ُعْقَبى الدَّ

، ، )٥()(أو ) (

فھو غرض الكالم ، فأدى حذف الحال إلى تركیز العنایة على المقول. )٦(وبقى المقول لیدل علیھ

، . )٧(الكالم ومقصده

. أعجبت بلغاء العرب فأخرستھم،  )٨(بحق صیاغة معجزة

: ((ھ قولھ   تعالىومن

(()٩( . ،))

. )١(وقیل الحذف من األو. )١٠())والرمان كذلك

.لذا أجاز حذفھ، فھو قد حذف لداللة غیره علیھ، وقع الحذف فقد أفاد اإلیجاز

.١٠٣:النقد واإلعجاز) ١(
.٩٩:المنتخب من كالم العرب، ٢/٣٧٩:الخصائصینظر ) ٢(
.٢/٤٩:خصائص التعبیر القرآني وسماته البالغیة) ٣(
.٢٤-٢٣:سورة الرعد اآلیتان) ٤(
.٤٦١:إعراب القرآن للنحاس) ٥(
.١٣/١٤٤:المعانيروحینظر ) ٦(
.٩٣:ینظر الحذف البالغي في القرآن الكریم)٧(
.١٩٥:ینظر فكرة النظم بین وجوه اإلعجاز في القرآن) ٨(
.٩٩:سورة األنعام اآلیة) ٩(
.٢/٥٩:الكشاف) ١٠(
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:حذف الموصوف وإقامة صفتھ و بالعكس

فإذا ، ربط بین حذف الموصوف وعدم اللبس؛ ألن حذفھ یكثر فیھ اللبس في بعض المواضع

لذا اشترط . یعلم المخاطب ما الشيء الطویل الذي مّر بھ المتكلملم ) مررت بطویل(قال القائل

دون من وقد أرجع كثرة وقوع ھذه الظاھرة إلى الشعر . ابن جني قیام دلیل لحذف الموصوف

وكالھما من مقامات اإلسھاب ، وإما للمدح و الثناء، للتخلیص و التخصیصالنثر ألن الصفةإما 

كذلك لم یلق الحذف بھ وال تخفیف وإذا كان ، االختصارال من مظان اإلیجاز و، و اإلطناب

.)٢(اللفظ منھ

: )٣(ومما ورد منھ في الشعرقول الشاعر

يفونِ عرِ تَ مامةَ العِ عِ ضَ نایا      متى أَ الثّ عُ الّ وطَ الَ جَ أنا ابنُ 

)(.
. )٤()): ((قولھ تعالى

، )٦()(أو ، )٥()(وقدر بـ، مقامھ

، آفقد حذف القر، مع ظھوره و إیضاحھ

، و، لك داللة على عفتھنوفي ذ، إال ألزواجھن، من مخادعھن

ومما یزید في ذلك قوة مجیئھا ((أدى حذف الموصوف التركیز على الصفة و االھتمام بھا

: ((. )٧())ا

.٥/٧٩:ینظر الدر المصون١)(
.٢/٣٦٦:ینظر الخصائص)  ٢(
مغني ،٢/٢٥٢:شرح المفصل، ٣/٢٠٧:الكتابینظر ، البیت ُلسَحیم بن وثیل الیربوعي)٣(

.٢/٨١٦:اللبیب
.٤٨:سورة الصافات اآلیة) ٤(
.٣/١٠١:البرهان في علوم القرآن)  ٥(
.٢/٦١٦:فتح القدیر)٦(
. ١٠٧:بغداد،كلیة اآلداب، أطروحة دكتوراه، البنى النحویة و أثرها في المعنى)  ٧(
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٢٧٢

((، . )١())یالً 

((، فقد أوحت الصفة بالموصوف. )٢())دانیة

(()٣( ،

 .)) :

اٍت َتْجِري ِمن َتْحتَِھا اْألَْنَھارُ  َئاتِِھ َوُیْدِخْلُھ َجنَّ . )٤())َوَیْعَملْ َصالِحاً ُیَكفِّْر َعْنُھ َسیِّ

((. )٥())عمال صالحا((الموصوف محذوف قدر بـ

 ، ،

...)٦())فیما ذكر وأمثالھ، الموصوف

)٧( ،

یرد ((ولذا، وبالتالي ال یجوز أن تحذف فینظر إلى الموصوف على أطالقھ، الموصوف و تقییده

. )٨())حذف الصفة في اللغة مع 

. )٩()): ((قولھ تعالى

، )١٠())شراب كثیر((وتقدر بـ، لداللة األولى علیھا

، وذلك یقوم مقام ظھورھا،)١١())التفخیم و التعظیم((فحذفھا یؤدي إلى ، إذا ما ظھرت في الكالم

 ،

، ) كثیر(فتكون الصفة، كثرتھ و وفرتھ

.١٤:سورة اإلنسان اآلیة) ١(
.٣/١٠١:البرهان في علوم القرآن، ٢/١٢٥٩:اب القرآنالتبیان في إعر ) ٢(
.٣٤٧:المعاني في ضوء أسالیب القرآن٣)(
.٩:سورة التغابن اآلیة) ٤(
.٤/٥٩٧:الكشاف) ٥(
.٤٢٨:النسق القرآني دراسة أسلوبیة) ٦(
.٢/٣٠١:ینظر المثل السائر)   ٧(
.٢٤٥:ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي) ٨(
.٥١:سورة ص اآلیة) ٩(
.٣/١٠٢:البرهان في علوم القرآن١٠)(
.٢/٣٠٢:المثل السائر) ١١(
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٢٧٣

: ((. الكریم ولم یظھرھا

(()١( .)( ،

.)٢(صفة صحاف علیھة؛ لدالل"وأكواب من ذھب "فالتقدیر 

، ، و، 

و. 

. )٣())((دون

، ((ال 

 ،

، ، )٤())ذلك

.تمام ملذاتھم

:حذف المضاف وإقامة المضاف إلیھ مقامھ

كثیرة االوھو من أنواع الحذف 

، ، )٥())في عدد الرمل سعة((كثرتھ ھو
)٦( . ،

، ، مقامھ

، )٨(ولھذا عّد ھذا الحذف نوعا من االتساع في المعنى فضال عن االختصار. )٧(المألوف

. )٩(فیؤدي ھذا الحذف بدوره إلى المجاز بل ھو عین المجاز و عظمتھ

)) :

.٧١:سورة الزخرف اآلیة)١(
.٣/١٦٠٩:تفسیر النسفي، ٢٥/١١٠:ینظر جامع البیان)  ٢(
.٢٥/١٠٩:جامع البیان، ٢/٢٠٦:مجاز القرآن) ٣(
.١٧/٤٧٨:نظم الدرر) ٤(
. ١/١٨٨:المحتسب)  ٥(
.١٣١:المنتخب من كالم العرب، ٣/٩٥:القرآنینظر البرهان في علوم )  ٦(
.١٠٠: أطروحة دكتوراه، ینظر البنى النحویة وأثرها في المعنى)  ٧(
.٢/٣٦٢:ینظر الخصائص، ١/٢١٢:ینظر الكتاب) ٨(
.١٠٢:ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، ٣/٢٧١:ینظر المحرر الوجیز) ٩(
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٢٧٤

(()١( .

بھ أي للعلم بھ ولتتوفر العنایة على المبشر ((فوقع الحذف على المضاف ، )٢())دخول جنات((بـ

 ،(()٣( .

: . ، التملیك

ًة َوَحِریراً (( (و ) (، . )٤())َوَجَزاُھم بَِما َصَبُروا َجنَّ

، ، )٥()حریر

 ، ،

 ،

. ، فتاح النصظھوره في اآلیة الشریفة؛ ألن حذفھ عمل على ان

)) : *(()٦( .

)٧(، ""محذوف قدر بـ

 ،

 .

. )٨())ُزالً : ((تعالى

، )ثمر جنات الفردوس(و التقدیر ) جنات الفردوس(المضاف من قولھ

: ((ومنھ قولھ تعالى. )٩(أي ما یقام للنازل، معنى

، )(. )١٠())َھالَْحماً َطِرّیاً َوَتْسَتْخِرُجوْا ِمْنُھ ِحْلَیًة َتْلَبُسونَ 

. ١٢:سورة الحدید اآلیة)  ١(
.٥/١٨٧:التنزیلأنوار) ٢(
.٧٧:الحذف البالغي في القرآن الكریم)٣(
.١٢:سورة اإلنسان اآلیة) ٤(
.٢/٧٨٤:مشكل إعراب القرآن) ٥(
.٤٢-٤١:سورة المرسالت اآلیتان) ٦(
.٧٣:الحذف البالغي في القرآن الكریم) ٧(
.١٠٧:سورة الكهف اآلیة) ٨(
. ٣/٥٦١:أرشاد العقل السلیم، ٦/٢٩٤:ینظر مجمع البیان)  ٩(
.١٤:سورة النحل اآلیة) ١٠(



أسالیب الجملة وأحوال أجزائھا.............................................. الفصل الثالث

٢٧٥

)١(إلى العوالم داخل الماء أجمعھا. موجود فیھ

:حذف المضاف الیھ

م ، )٣(والغایة من حذفھ التخفیف. )٢(وھو أقل من حذف المضاف

. )٤()): ((ومما ورد منھ قولھ تعالى، م المخاطب بھلعل

((أو، )(

، )(، فأدى حذف المضاف إلى اتساع المعنى.)٥())القصور

: ((. وبالتالي دّل على ، )ظالل(تنكیر

اٌت َتْجِري ِمن َتْحتَِھا األَْنَھاُر َخالِِدیَن فِیَھا ِھْم َوَجنَّ بِّ ن رَّ ْغفَِرةٌ مِّ .  )٦())مَّ

، )٧())جزاء أعمالھم مغفرة((وقد قدر بـ، إلیھ من اآلیة الشریفة

، إأثارة متعة المتلقي بیؤدي إلى 

) (أو) (ولھذا فقد یقدر المحذوف في اآلیة بـ، )٨(جدا یكون خالیا من المتعة

، فھذه التأوالت أنتجھا الحذف، )أسالمھم(أو) صبرھم(أو

. ، ینا، بتعالیم دینھم

: ((ومنھ قولھ تعلى

،)قبل(حذف المضاف إلیھ بعد الظرف . )٩())ُمَتَشابِھا

.٣٣٩:ینظر االیجاز في كالم العرب ونص اإلعجاز)١(
.٢/٢٩٧:المثل السائر) ٢(
.١٠٧:الداللة النحویة في كتاب المقتضب، ٤/٤٢٩:ینظر المقتضب)  ٣(
.٤١:سورة المرسالت اآلیة) ٤(
.٨/٤٥٢:زاد المسیر)  ٥(
.١٣٦:سورة آل عمران اآلیة) ٦(
.٣/٩٠:البحر المحیط) ٧(
.١٥٣:ینظر خصائص التراكیب٨)(
.٢٥:سورة البقرة اآلیة) ٩(
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٢٧٦

)١( ، ،

. )٢())((، المحذوف

. )٣(ابھ مع ثمر الدنیا؛ ألن النفس اإلنسانیة إلى المألوف أمیلالتش
)٤( .

، ((والمھم قد، معنى

، ال ی، 

، )٥())....إلیھ

 ،

..المعرفة لطالب العلم

:ص في أسلوب المدححذف المخصو

)٦( ،))

، ، ولكنھ یحذف فیشكل میزة أسلوبیة. )٧())للتخصیص بعد اإلبھام

: ((. لھا قیمة بالغیة وجمالیة أكثر من الذكر

(()٨( .

))(()٩( ،

إ، 

التفخیم ((ھذا من جانب ومن جانب أخر فللحذف غرض داللي وھو، والعربیة تمیل إلى اإلیجاز

.٣/٩٩:البرهان في علوم القرآن، ٢/٢٩٨:ینظر المثل السائر ) ١(
.١/٥٢:تفسیر النسفي، ١/٦٠:أنوار التنزیل) ٢(
.١/١٣٨:ینظر الكشاف) ٣(
.١/١٦٦:ینظر البحر المحیط) ٤(
.٣٥٣:ونص اإلعجازاإلیجاز في كالم العرب )  ٥(
.١٤٤:المنتخب من كالم العرب، ٣/١٠٤:ینظر البرهان في علوم القرآن)   ٦(
.٤/٢٥٤:شرح الرضي على الكافیة)  ٧(
.١٣٦:سورة آل عمران اآلیة) ٨(
.١/٢٥٥:تفسیر النسفي، ١/٤٧٩:الكشاف) ٩(
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٢٧٧

، ، )١())والتعظیم

.)٢(آیات الدراسةوقد ورد المخصوص محذوفا في عدد من

:حذف الجملة

 ، ،

، ، )٣(الحذف تحت باب اإلیجاز في الكالم

--

. )٤(بالنسبة لتفسیر غیرھا من العبارات والجمل

، المتتالیة

على ،    انتباه المتلقي للتأمل في معرفة سر الحذف

َوإِِذ : ((. ، )٥(بالمعنى أو تتسبب في إبھام الكالم

ْزِق هللا ْشَرَبُھْم ُكلُوْا َواْشَرُبوْا ِمن رِّ ) (. )٦())أَُناٍس مَّ

أن ((، )٧()(

. من جانب الحجر)٩())سرعة االمتثال((وقیل فیھ داللة على. )٨())بھ

، مجلة مجمع اللغة العربیة، بحث، فاعلیة المعنى النحوي والداللي ألسلوب المدح والذم في القرآن الكریم)١(
.١٤٥: م٢٠٠٣نوفمبر ، ١٠١ع، القاهرة

.٥٨:سورة العنكبوت، ٣١:سورة الكهف اآلیة، ٢٤:ینظر سورة الرعد اآلیة)٢(
.٢/٩٣:ینظر الطراز للعلوي)  ٣(
.٢٣٦:م النصینظر بالغة الخطاب وعل)  ٤(
.٢٣٩:ینظر المصدر السابق)  ٥(
.٦٠:سورة البقرة اآلیة) ٦(
.١/٣٣٣:البحر المحیط، ١/١٧٦:ینظر الكشاف)  ٧(
.٢/١٨٧:الكشاف)  ٨(
.٩/٨٨:روح المعاني)  ٩(



أسالیب الجملة وأحوال أجزائھا.............................................. الفصل الثالث

٢٧٨

َوإِْذ : ((

دّل علیھا المعنى والتقدیر فرقنا بكم البحر وتبع((الجملة المحذوفة.)١())َتنُظُرونَ 

(()٢(.

، ٣(فقد تضمنت نعما كثیرة، إسرائیل

، ، فال حاجة لتطویل الكالم، فرعون بعد تفریق البحر لھم

 ،) (

.إسرائیل وتقحمھ البحر بعدھم

:اداة الشرط وجملتھحذف 

، یدخل حذف جملة الشرط تحت باب حذف الجملة

 ،

: ((ومنھ قولھ تعالى. فیعمل على إعمال الفكر في تأویلھ

(()٤( .

، )٥())إ((

 ، ،

..)٦(فیعظم شأنھ و یعلو في النفس مكانھ

: حذف جواب الشرط

.٥٠:سورة القرة اآلیة) ١(
.١/٢٩:البحر المحیط) ٢(
.٣/٧٦:ینظر مفاتیح الغیب)  ٣(
.١٢:سورة الصف اآلیة) ٤(
.٢/١٠١٣فتح القدیر، ٥/٢٠٩:أنوار التنزیل)  ٥(
.٣/٦٨:ینظر البرهان في علوم القرآن)  ٦(
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٢٧٩

((، ، بھ اإلیجاز كذلكویقصد

. )١())ألن السامع مع أقصى تخیلھ یذھب منھ الذھن كل مذھب

: ((ومنھ قولھ تعالى. )٢(علیھ

(()٣( .

(وقدر بـ، الشرط في اآلیة

((، سیاقفالجواب مفھوم من ال. )٤())المنى وما أشبھ ذلك

، جعل النفس تذھب فیھ كل مذھب((فضال عن، )٥())واالختصار

(()٦( ،

((: ومنھ قولھ تعالى. )٧(وفرحة مالئكة الجنان بالمؤمنین الداخلین الى الجنة، وساكنیھا

اً ((
اٍت َتْجِري ِمن َتْحتَِھا األَْنَھارُ  ُكْم َجنَّ َئاتُِكْم َوألُْدِخلَنَّ َُكفَِّرنَّ َعنُكْم َسیِّ . )٨())ألَّ

 ، ، ،

فیفقد الكالم بذلك ، )١٠())منعا لطول الكالم لئال یجتمع جوابان في كالم واحد((وذلك، )٩(محذوف

.المتلقيفيبذلك رونقھ وحسنھ بل وتأثیره 

: حذف جملة القسم

.١٩٦:فكرة النظم بین وجوه اإلعجاز في القرآن الكریم) ١(
.١٤٢المنتخب من كالم العرب، ٢٠١:ینظر سر الفصاحة) ٢(
.٧٣:سورة الزمر اآلیة) ٣(
.٤٣١:للمجاشعي، النكت في القرآن الكریم) ٤(
.٨٤: م٢٠٠٠، ١ع،٣مج،مجلة علوم اللغة، بحث، بالغة حذف الجزاء في أسلوب الشرط)٥(
.ضمن ثالث رسائل في إعجاز القرآن الكریم. ٧٧:النكت في إعجاز القرآن)  ٦(
.٣/١١٢٤:ینظر درة التنزیل) ٧(
.١٢:سورة المائدة اآلیة)٨(
.٣/٦١٩:ینظر البحر المحیط)  ٩(
.٤١٧:الكریم دالئل النظام النحويالنظام النحوي في القرآن١٠)(
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٢٨٠

كثر ھذا النوع في الق

(( ، )١(على المحذوفدلیالً فیبقى جواب القسم ، القسم

 ، ،

: ((قولھ تعالىومنھ . )٢())االستطالة وترھلھا

(()٣( .)( ،

، )٤(الجملة المحذوفة

، ، فال حاجة إلى جملة القسم، الجواب ھو المقصود

. ، احتماالت تقدیرهوسعة ، ھذا فضال عن إیجاز العبارة

 :

ُھُماْلِكَتابَ ((

((، )٦())((فالقول.)٥())ةَ 

. )٧())الحال من فعل یلزم منھ النسبة إلى الغلول

. . ، في العبارة

، )٨(من الحذف في العدید من آیات الدراسة

 ، ، ،

.٤٨٨:ینظر أسالیب القسم في اللغة العربیة١)(
.٤٣٠:النسق القرآنيو ، ١٠٠:ظاهرة الحذف البالغي في الدرس اللغوي) ٢(
.١٩٥:سورة آل عمران اآلیة) ٣(
.٣/٢٠٥:ینظر البحر المحیط٤)(
.١٦٤:سورة آل عمران االیة)٥(
.٦/٣٢:الكتاباللباب في علوم )٦(
.٥/١١٥:نظم الدرر)٧(
.٧٠:سورة اإلسراء اآلیة، ٥٨، ٧:ینظر سورة العنكبوت اآلیة) ٨(
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٢٨١

.)١(عالیا في فضاءات تقدیرھا

:التعریف والتنكیر

، )٢(وحال ، وھو مظھر من مظاھر التركیب

)٣( ، ،

((، المخاطب والمتلقي

، فالدال، )٤())مفھوم البنیة المرنة التي تتسع لمجاالت داللیة مثیرة

، فال یغني إیراد المعرفة بدل النكرة، غیرھا التي تنتجھا النكرة، المعرفة
)٥(،))

، ((ولھذا . )٦())یتطلبھ

، )٧())فظ معرفة أو نكرةالل

.)٨())وذلك كل ((، فیھ

.فلكل منھما أھمیتھ وداللتھ، )٩(دون النظر الى أیھما الفرع وأیھما األصلمنقسم قائم برأسھ

):التعریف(المعرفة

: ٢٠٠٥، ١٠٦ع، القاهرة، بحث في مجلة مجمع اللغة العربیة/ینظر ظالل المعاني في القرآن الكریم) ١(
١٥٧.

.٩٤:البالغة العربیة مقاربة نسقیة بنیویة)٢(
.٣٤٠:وبیةینظر البالغة واألسل٣)(
١٢٠):دراسة جمالیة بالغیة نقدیة(في جمالیات الكلمة) ٤(
.٤/٥٧:ینظر البرهان في علوم القران)٥(
.١٧:ینظر صفاء الكلمة،٣٤٠:لغة القران الكریم)٦(
.٢٣٠:إعجاز القران البیاني ودالئل مصدره الرباني)٧(
.١١٧:بحوث ودراسات في تراثنا اللغوي والنحوي)٨(
ینظر المفردة القرآنیة بین التنكیر والتعریف ، ٢٥٣:الداللي عند عبد القاهر الجرجانيینظر الدرس)٩(
.٣٠:البصرة، كلیة التربیة، ماجستیر/رسالة، دراسة نحویة داللیة)ال(بـ
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٢٨٢

وقد ، تلقيمأي ما كان معلوما ومعروفا بین المتكلم و ال). ١())كل ما دلت على شيء بعینھ((وھي

، و، و، و، ، 

، )٢(المضاف إلى أحد المعارف السابقةو،)ال(المعرف بـو

.)٤(ویكون لكل منھا طعمھ ومذاقھ، )٣(التي ترد فیھا داللتھ ومعناه

:التعریف بالضمیر

((و. )٥(یمتلك الضمیر قیمة تعریفیة أقوى من كل المعارف؛ لذا عّد أعرفھا

 ، ،(()٦( .

، )٧(فیزید من اختصار الكالم فضال عن الربط بین أجزاء الجملة أو الجمل

، ، أھم أسباب استعمال الضمیر بدل االسم الظاھر

، ، )زید ضربت زیدا(قلت

، ، غ

.والضمیر على أنواع، )٨(الضرب على زید المذكور ال محالة

:التعریف بضمیر المتكلم-أ

ر .)٩()): ((
)١٠(

.٢/١١:الطراز للعلوي)١(
.٢٠٢:ینظر أسرار النحوو ، ١/٢٢١:ینظر المقرب)٢(
.٣٤٣:القران الكریملغة و ، ١٠٢:ینظر من بالغة القران)٣(
.١٢٢:في جمالیات الكلمة٤)(
.١٢٢:في جمالیات الكلمةو ، ٢٦٦:ینظر أسالیب المعاني في القران)٥(
.١/٢٢١:المقرب)٦(
.١٠٤:ینظر من بالغة القران٧)(
.٢/١٩٣:ینظر الخصائص)٨(
.٤٧:ینظر سورة الحجر اآلیةو،٤٣:سورة األعراف اآلیة)٩(
.٢/٤١٠:الرضي على الكافیةینظر شرح)١٠(
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٢٨٣

 ،)١( ،

فالتعبیر ، )٢(فھم بنزع الحقد من قلوبھم تشرق حیاتھم ویطیب عیشھم في الجنة، أھمیة ھذا الفعل

 .

.كل آیات الدراسة التي استعمل فیھا ضمیر العظمة في خطاب الباري الموجھ للمؤمنین

:التعریف بضمیر المخاطب_بـ 

)) :

(، استعملت اآلیة ضمیر المخاطب. )٣())َعلَْیَك َعِظیماً 

، فھو شاھد حاضر و الخطاب موجھ إلیھ، )والھ

: ((. )٤(م

(()٥( .

)صلى هللا علیھ والھ(الخطاب موجھ للمسلمین في عھد الرسول

 ، ،

 ،)٦( ،

وقد یخرج الخطاب عن خ. فلیشكروه ولیرجعوا إلیھ سبحانھ

. )٧(، فیعم الخطاب كل مخاطب، المعین

*: ((تعالى
-)(وإن قیل موجھ للرسول–فالخطاب . )٨())َكبِیراً َرأَْیَت َنِعیماً َوُمْلكاً 

.٧/٤٠٢:ینظر نظم الدرر)١(
.٨/١٥٣:تفسیر المراغي، ١/٧٣٢:ینظر فتح القدیر٢)(
.١١٣:سورة النساء اآلیة)٣(
.١/١١٢):دراسة بالغیة و نقدیة(ینظر علم المعاني٤)(
.٩:سورة األحزاب اآلیة)٥(
.١٥/٢٩٦:ینظر نظم الدرر٦)(
.١/١١٣):دراسة بالغیة و نقدیة(علم المعاني ، ١٤٠:ینظر من بالغة النظم العربي)٧(
.٢٠-١٩:سورة اإلنسان اآلیتان)٨(
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، ھذا الخطاب سر بالغيوفي. )١(خطاب عام یصلح لكل شخص یتأتى منھ الخطاب

، ، ، ظھور حسن ھؤالء الولدان

 .

:. الحث 

، . )٢())اْدُخلُوَھا بَِسَالٍم َذلَِك َیْوُم اْلُخلُودِ ((

، )علیھم السالم(، لكل مخاطب

.)٤(ففي ھذا الخطاب تطمین لھم بأن ذلك نعیم خالد. )٣(إذا آمن بھ وصدق أنبیاءه

: تعریف بضمیر الغائبال-جـ 

 ،))

 ،(()٥( .)) :

)(. )٦())ونَ 

، )٧(، )(المتقدم

((اف، معروف لدى المتلقي

)٨())إأي ...

. و ابتعدوا عن موارد الشرك بھ، وتعالى

: ((ومنھ قولھ تعالى . في حكم الملفوظ بھ

َتْحتَِھا األَْنَھاُر َخالِِدیَن فِیَھا َوَمَساِكَن طَ 

.٢٩/٣٩٧:ینظر التحریر والتنویر)١(
.٣٤:سورة ق اآلیة٢)(
.٢٨/١٧٩:ینظر مفاتیح الغیب٣)(
.٢٦/٣٢٢:ینظر التحریر والتنویر)٤(
.٩١):دراسة في علم المعاني(بالغة التراكیب)٥(
.١٣:اآلیةسورة االحقاف ) ٦(
.٢٧٠:أسالیب المعاني في القران)٧(
.٢٦/٢٧:التحریر والتنویر)٨(



أسالیب الجملة وأحوال أجزائھا.............................................. الفصل الثالث

٢٨٥

، . )١())اْلَفْوُز اْلَعِظیمُ 

)٢())ذلك النعیم((ذلك الثواب أو

 ،

.)٣(وقیل ھذا ھو المدلول علیھ بالحس، المؤمن

:التعریف بالعلم

، )٤(، وھو أحد أنواع المعارف

(( فھو لھ العدید، )٥(البنیة النحویة إسنادا ومعنى

. )٦(..))، علیھ معنى التعریف

التي وردت )٨(ومن أغراضھ.)٧(فھو تجاوز الصیاغة إلى الحضور بذھن المتلقي بشكل ابتدائي

َ ُیْدِخلُ الَّ : ((قولھ تعالى.وردت في آیات الدراسة إِنَّ هللاَّ

، فوضع لفظ الجاللة موضع الضمیر. )٩())َحِریرٌ 

، إلى الجنان وینعم ع

یعمل على إحضار جمیع مشخصاتھ التي قام علیھا الدلیل كالقوة ونحوھا في ذھن و، )١٠(وتعالى

.٧٢:سورة التوبة اآلیة)١(
.٥/٨٨:مجمع البیان، ٥/٢٥٩:ینظر التبیان للطوسي) ٢(
.١/٥٧:معاني النحو)٣(
.١/٢٢٢:ینظر المقرب)٤(
.١٣٥:بغداد، كلیة اآلداب، أطروحة دكتوراه/البنى النحویة وأثرها في المعنى)٥(
.١٢٨:في جمالیات الكلمة)٦(
.٢٢٩:ینظر البالغة العربیة قراءة أخرى)  ٧(
.٧٢:ینظر مفتاح العلوم)٨(
.٢٣:سورة الحج اآلیة)٩(
.١٠٥:ینظر من بالغة القران)١٠(
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. فھذا الذكر یعمل على إحضار لفظ العلم بعینھ في ذھن المخاطب،)١(المتلقي

.سبحانھ

)) :

. )٢())َیُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب َوُیَذبُِّحوَن أَْبَناءُكْم َوَیْسَتْحُیوَن نَِساءُكمْ 

. )٣(، ، الذكر الت

،یرأو المقامي الذي يالحالي أو المقالویكون الحاكم في كل ذلك السیاق 

آل(. )()(

. )٤()(، )فرعون

" بني إسرائیل"بـ، )(بني یعقوب((كما ذكر

، بحانھ، إلى جانب تذكیر بني إسرائیل بدین أسالفھم، )٥())
)٦( .)) :

ُھ َكاَن َوْعُدهُ َمأْتِّیاً  ْحَمُن ِعَباَدهُ بِاْلَغْیِب إِنَّ )(. )٧())الرَّ

، ، أكثر من أي لفظ أخر، سبحانھ

: ((ومنھ قولھ تعالى.التفاؤل بھ

ُ اْلِمیَعادَ  ِ َال ُیْخلُِف هللاَّ . )٨())َتْجِري ِمن َتْحتَِھا اْألَْنَھاُر َوْعَد هللاَّ

ال ". )٩(بعاد اإلنكار عن السامعإقصد بذكر العلم 

" " ،

 ،

.٢٧٢:أسالیب المعاني في القران)١(
.٦:سورة إبراهیم اآلیة)٢(
.١٤٤:ینظر من بالغة النظم العربي) ٣(
.٢٨٧:ینظر النسق القرآني)٤(
.٢/٢٩٣:ینظر اإلتقان في علوم القران)٥(
.٣٥:ینظر من بالغة النظم القرآني) ٦(
.٦١:سورة مریم اآلیة)٧(
.٢٠:سورة الزمر اآلیة) ٨(
.٢٧٥:ینظر أسالیب المعاني في القرآن) ٩(
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، )(.)١(منھ سبحانھتھوتقویالوعد

).ال یخلف هللا المیعاد( فیجاب عنھا بالقول

:التعریف باألسماء الموصولة

)٢( .

، )٣(. للتعریف

. ، )٤(من المعارف بالمخاطب

  )) :

(()٥(.

((، ، الشریفة إلى مدح الخبر

، ، بحیث لو تأمل السامع الموصول وصلتھ ، الخبریدل على 

، وتلك میزة فذة من ممیزات اللغة

(()٦( ،

، )٨(فكأن الخبر ھو المقصود، )٧(دلتعلیھ
)٩.()) :

ُھم بَِرحْ ی*َُوأَنفُِسِھْم أَْعَظُم َدَرَجًة ِعنَد ّهللاِ َوأُْولَئَِك ُھُم اْلَفائُِزونَ  ُرُھْم َربُّ َبشِّ

.٢٦/٢٦٣:ینظر مفاتیح الغیب) ١(
.١/١٥٣:ینظر شرح ابن عقیل)٢(
.١٩٣:خصائص التراكیبینظر ) ٣(
.٣٤٥:ینظر البالغة و األسلوبیة) ٤(
.١٢٢:سورة النساء اآلیة) ٥(
.١٤٧:من بالغة النظم العربي)٦(
.٩٥:بالغة التراكیب، ١٩٧:ینظر خصائص التراكیب)  ٧(
.١٠١:سورة األنبیاء اآلیة، ١٠٧:ینظر على سبیل المثال سورة الكهف اآلیة)٨(
.١/١٢٠):دراسة بالغیة ونقدیة(علم المعانيینظر)٩(
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قِیمٌ  اٍت لَُّھْم فِیَھا َنِعیٌم مُّ ، . )١())َوَجنَّ

، یناسب إیمانھم وھجرتھم، یوحى إلیك بأنھ أعد لھم خیرا عظیما((إلیھا

، )٢())وأنفسھم

.بل وبعث في النفس الشوق لمعرفة ذلك، للنعیم

َر اْلَبْحــَر ِلَتــْأُكُلوْا ِمْنــُه َلْحمــًا َطِرّیــًا َوَتْســَتْخِرُجوْا ِمْنــُه ِحْلَیــًة : ((و قولــه تعــالى َوُهــَو الَّــِذي َســخَّ
ــ ــوْا ِم ــِه َوِلَتْبَتُغ ــَواِخَر ِفی ــَك َم ــَرى اْلُفْل ــْم َتْشــُكُرونَ َتْلَبُســوَنَها َوَت اســتعمال . )٣())ن َفْضــِلِه َوَلَعلَُّك

االسم الموصول في اآلیة یدل على عظمة اهللا سبحانه؛ وذلك من خـالل جملـة الصـلة فهـو 
فهــي ، جملــة الصــلة وانشــغال النــاس بهــاشــتهارقصــره علــى المســند إلیــه أفــاد ا((فضــال عــن

فــال یســتطیع تســخیر البحــر ، )٤())جمیعــا یعرفونــه وال أحــد یجهلــه، أمــر معــروف بــین النــاس
ُل َعَلـْیِهُم : ((و قوله تعالى.إال اهللا سبحانه وتعالى ِإنَّ الَِّذیَن َقاُلوا َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ

أفــاد االســم .)٥())اْلَمَالِئَكــُة َأالَّ َتَخــاُفوا َوَال َتْحَزُنــوا َوَأْبِشــُروا ِباْلَجنَّــِة الَِّتــي ُكنــُتْم ُتوَعــُدونَ 
؛ ألن  مــن الصــعب تعدیــد أو تحدیــد األمــم و األجنــاس )٦(الموصــول فــي اآلیــة داللــة العمــوم

فاسـتعماله ، ضـمنه كـل مـؤمن بـاهللامـنأما اسم الموصول فهـو عـام یـدخل، التي آمنت باهللا
.یغني عن إطالة الكالم و بالتالي یعمل على اإلیجاز

:التعریف بأسماء اإلشارة

.٢١-٢٠:سورة التوبة اآلیتان)١(
١٠٧:من بالغة القران)٢(
.١٤:سورة النحل اآلیة٣)(
.١/١٩٩):دراسة بالغیة و نقدیة(علم المعاني ) ٤(
.٣٠:سورة فصلت اآلیة) ٥(
.٢/٢٩٤:ینظر اإلتقان في علوم القرآن)٦(



أسالیب الجملة وأحوال أجزائھا.............................................. الفصل الثالث

٢٨٩

إال إلــى مشــاهد ((وغالبــا مــا ال یشــار، البــد لهــا مــن مشــار إلیــه، مــن أنــواع المعــارفوهــي نــوع
.  )١())فلتصــییره كالمشــاهد...فــإن أشــیر بهــا الــى محســوس غیــر مشــاهد، محســوس قریــب أو بعیــد

الجمـــع بـــین االرتبـــاط بمقصـــد المـــتكلم وطبیعـــة ((وأهـــم مـــا یـــدل علیـــه التعریـــف باســـم اإلشـــارة هـــو
ولهــذا فــاألغراض التــي یــدل علیهــا كثیــرة ممــا جــاء منــه فــي . )٢())ر الیــهالمخاطــب وحســیة المشــا
تْعـِرُف ِفـي ُوُجـوِهِهْم *ََُعَلـى اْألََراِئـِك َینُظـُرونَ * ِإنَّ اْألَْبـَراَر َلِفـي َنِعـیمٍ : ((آیات الدراسـة قولـه تعـالى

. )٣())ِفـي َذِلـَك َفْلَیَتَنـاَفِس اْلُمَتَناِفُسـونَ ِخَتاُمـُه ِمْسـٌك وَ * ُیْسَقْوَن ِمـن رَِّحیـٍق مَّْختُـومٍ *َنْضَرَة النَِّعیمِ 
، لتمییـز هــذه الـنعم المشـار إلیهــا، ثـم أشــار إلیهـا، عـدد فـي اآلیـة الشــریفة جملـة مـن الــنعم اإللهیـة

، أي هـي المعنیـة بـالحكم، )٤())بـؤرة الشـعور منـك((ولتكـون فـي، فهي مما یسـتحق التنـافس ألجلـه
یسلط الضوء علیها مـن كـل جانـب وكأنـه یتحـدى أن یكـون لـه ((وبهذا، وال إشارة لغیرها من النعم

فالقصـــد مـــن اســـم اإلشـــارة فـــي اآلیـــة الشـــریفة هـــو تمییـــز المشـــار إلیـــه و ، )٥())ضـــریب أو نظیـــر
.دون غیرهمنوضعه تحت دائرة الحس من المتلقي وتسلیط الضوء علیه

ــ: ((أمــا قولــه تعــالى اِدِقیَن ِصــْدُقُهْم َلُهــْم َجنَّــاٌت َتْجــِري ِمــن َتْحِتَهــا َ◌قــاَل الّلــُه َهــَذا َیــْوُم َینَفــُع الصَّ
أنـزل باسـتعمال .)٦())اَألْنَهاُر َخاِلِدیَن ِفیَها َأَبدًا رَِّضَي الّلُه َعْنُهْم َوَرُضـوْا َعْنـُه َذِلـَك اْلَفـْوُز اْلَعِظـیمُ 

وذلــك للداللــة علــى والمعــاش فیــه اآلن؛ ، منزلــة المشــاهد، اســم اإلشــارة یــوم القیامــة غیــر المشــاهد
. )٧())فضــل تمكــناستحضــاره أمــام الســامع یــؤدي الــى تمكنــه األنفــس ((تعظــیم أمــر ذلــك الیــوم فـــ

والخـــــوف مـــــن أهوالـــــه بـــــل والترقـــــب لوقوعـــــه ، وبالتـــــالي العمـــــل لـــــذلك الیـــــوم قریـــــب الوقـــــوع
ِهــَي َأْقــَوُم ِإنَّ َهـــَذا اْلقُــْرآَن ِیْهــِدي ِللَِّتــي : ((وفــي قولــه تعــالى.و الخشــیة منــه، واستحضــاره

.٤٧٢/ ٢:الكافیةشرح الرضي على )١(
.٣٤٦:البالغة واألسلوبیة)٢(
.٢٦-٢٢:سورة المطففین اآلیات)٣(
.٢١٨:البالغة االصطالحیة)٤(
.١٤٩:من بالغة النظم العربي)٥(
.١٩:سورة المائدة اآلیة)٦(
.١/١٢٤):دراسة بالغیة و نقدیة(علم المعاني )٧(
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ـــاِلَحاِت َأنَّ َلُهـــْم َأْجـــرًا َكِبیـــرًا  ـــُر اْلُمـــْؤِمِنیَن الَّـــِذیَن َیْعَملُـــوَن الصَّ اســـتعمل اســـم . )١())َوُیَبشِّ
فـــي اإلشـــارة للقـــران الكـــریم؛ لیـــدل علـــى تعظیمـــه ، وهـــو مـــا یشـــار بـــه للقریـــب، )هـــذا(اإلشـــارة

وألن یكـون هـذا الهـادي ، م الطـرقیقـود إلـى أقـو ، المقام هنا مقام حـدیث عـن هـاد((بالقرب فـ
وفیه أیضـا إشـارة . )٢())و أقطع لعذر من ینصرف عن االسترشاد بهدیه، قریبا أنفع لرسالته

.إلى قرب هذا الكتاب العظیم من األنفس اإلنسانیة المؤمنة و االهتمام به
في اآلیة الشریفةأفاد . )٣())ْعَمُلونَ َوِتْلَك اْلَجنَُّة الَِّتي ُأوِرْثُتُموَها ِبَما ُكنُتْم تَ : ((و قوله تعالى

فقـد أوحـت أداة البعـد بفخامـة ، وبعـد مكانتهـا، )٤(اسم اإلشارة المشار به للبعیـد تعظـیم الجنـة
فمثــــل هــــذه العظمــــة و الفخامــــة ال تــــأتي ألي إنســــان إال ، )٥(الجنــــة وعلــــو منزلتهــــا ومقامهــــا

.بالعمل الجاد والجهید في دار الدنیا
فـي . )٦())الَِّذیَن َیِرثُـوَن اْلِفـْرَدْوَس ُهـْم ِفیَهـا َخاِلـُدونَ *ُأْوَلِئَك ُهُم اْلَواِرُثونَ ((: أما قوله تعـالى

اآلیة الشریفة أوحى اسـم اإلشـارة بداللـة التنبیـه علـى أن المشـار إلیـه المـذكور بعـد أوصـاف 
ة فقــد بــدأت الســورة الشــریف، )٧(جــدیر مــن أجــل تلــك األوصــاف بمــا یــذكر بعــد اســم اإلشــارة

أمـــا جـــزاء االلتـــزام بهـــذه الصـــفات فهـــي أرث ، بســـرد صـــفات یجـــب أن یتحلـــى بهـــا المـــؤمن
فاسـتحقاقهم لهـذا الجـزاء متـأت مـن التـزامهم بهـذه ، یحصل علیه المـؤمن وهـو جنـة الفـردوس

َوَمْغِفـَرٌة ُأْوَلـِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحّقًا لَُّهْم َدَرَجاٌت ِعنَد َربِِّهمْ : ((ومنه قوله تعـالى. )٨(األوصاف
فقـد أشـار إلـى ، سم اإلشارة على تركیـز الكـالم و اختصـارهاعمل . )٩())َوَمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِریمٌ 

.٩:سورة اإلسراء اآلیة )١(
.١٠٦:انمن بالغة القر )٢(
. ٧٢:سورة الزخرف اآلیة)٣(
.٢٧٨:ینظر مفتاح العلوم)٤(
.١٧/٤٧٩:ینظر نظم الدرر)٥(
.١١-١٠:سورة المؤمنون اآلیتان) ٦(
.١٥٢:ینظر من بالغة النظم العربي)٧(
.٢٠٦:ینظر خصائص التراكیب، ٣٨:ینظر من بالغة النظم القرآني) ٨(
.٤:سورة األنفال اآلیة) ٩(
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فاسـم اإلشـارة یقـوم مقـام ((ال حاجة إلى ذكرهـا وتطویـل الكـالم بهـا، )١(أوصاف متقدمة علیه
ة المـتكلم فمن المزایـا بـل المزایـا البـارزة ألسـماء اإلشـارة إعانـ، )٢())هذه اإلعادة ویغني عنها
ــٌر َأْم : ((ومنــه قولــه تعــالى. )٣(بــل هــو مــن أهــم داللتــه، علــى التركیــز واإلیجــاز ــَك َخْی ــْل َأَذِل ُق

مشـیرا ) ذلـك(جـاء اسـم اإلشـارة. )٤())َجنَُّة اْلُخْلِد الَِّتي ُوِعَد اْلُمتَُّقوَن َكاَنْت َلُهْم َجَزاء َوَمِصیراً 
ذلــك لیفاضــل بــین تلــك األوصــاف و ، )٥(مشــیرا إلــى أوصــاف النــار التــي تقــدمت فــي الســورة

ولـوال هـذه المزیـة فـي اسـم اإلشـارة لمـا تـأتى ، فیعمل اسم اإلشارة على تركیز الكـالم، والجنة
اسـم اإلشـارة هنـا أعـان علـى اإلعـادة فـي كلمـة مـوجزة ((فــ، والتركیـز فـي الكـالم،هذا اإلیجاز

ولــوال اســم اإلشــارة .)٦())أبــرزت هــذه األحــوال وكأنهــا أحضــرتها مــن غیــب المســتقبل البعیــد
.إلیها لم یحسن طیها واالستغناء عنهااستعمله المنشئ لإلشارةالذي 

):ال التعریف(التعریف بـ
لــى جانــب تأثیرهــا فــي إوهــذا . )٨(وتعینهــا، )٧(ســابقة تعمــل التعریــف باألســماء، األلــف والــالم

عهدیـة و (قسـمینعلـىأمـا مـن ناحیـة المعنـى فهـي فضـال عـن تقسـیمها . )٩(البنیة االسنادیة
التـــــي منهـــــا مـــــا أشـــــار إلیـــــه العلمـــــاء فـــــي ، فقـــــد تثیـــــر العدیـــــد مـــــن الـــــدالالت، )١٠()جنســـــیة

ــُة : ((وممــا ورد منهــا فــي آیــات الدراســة قولــه تعــالى. )١١(مصــنفاتهم ــِذیَن َتَتَوفَّــاُهُم اْلَمآلِئَك الَّ

.٣-٢:سورة االنفعال اآلیتانینظر) ١(
. ١٠٧:ینظر من بالغة القران، ١/١٢٩):دراسة بالغیة و نقدیة(علم المعاني ) ٢(
.٢٠٧:ینظر خصائص التراكیب)٣(
.١٥:سورة الفرقان اآلیة) ٤(
.١٤-١١:ینظر سورة الفرقان اآلیات) ٥(
.٢٠٩:خصائص التراكیب) ٦(
.٢/٩٧، ٣/٣٢٥:ینظر الكتاب) ٧(
.١٥٧:ر اللغة العربیة معناها ومبناهاینظ٨)(
ینظر البنى النحویة و أثرها في ، ١٥٨:ینظر دور البنیة الصرفیة في وصف الظاهرة النحویة) ٩(

.١٤٤):أطروحة دكتوراه(المعنى
.١/٧٢:مغني اللبیب) ١٠(
٢٩٢:النسق القرآني، ١٢٥:ینظر الصاحبي)١١(
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األلـــف و (أداة التعریـــف.  )١())ُتْم َتْعَمُلـــونَ َطیِِّبـــیَن َیُقوُلـــوَن َســـالٌم َعَلـــْیُكُم اْدُخُلـــوْا اْلَجنَّـــَة ِبَمـــا ُكنـــ
فهي قد سـبق ، فقد أراد بها جنة معهودة عند المخاطب، للعهد الذكري، )الجنة(الداخلة على)الالم

َجنَّاُت َعْدٍن َیْدُخُلوَنَها َتْجِري ِمن َتْحِتَها اَألْنَهاُر َلُهْم ِفیَها َمـا : ((في قوله تعالى، )٢(الحدیث عنها
فالجنـــة معهـــودة معروفـــة لـــدى المخاطـــب؛ لتقـــدم . )٣())َیَشـــآُؤوَن َكـــَذِلَك َیْجـــِزي الّلـــُه اْلُمتَِّقـــینَ َمـــا 

ــِدیِهْم : ((ومنــه قولــه تعــالى. الحــدیث عنهــا ــْیَن َأْی ــاِت َیْســَعى ُنــوُرُهم َب َیــْوَم َتــَرى اْلُمــْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَن
. )٤())ْجِري ِمن َتْحِتَها اْألَْنَهاُر َخاِلِدیَن ِفیَهاَذِلَك ُهـَو اْلَفـْوُز اْلَعِظـیمُ َوِبَأْیَماِنِهمُبْشَراُكُم اْلَیْوَم َجنَّاٌت تَ 

.واإلخبار عنه، فهو یوم تقدم التعریف به، أیضا للعهد الذكري) الیوم(األلف والالم في 
َلـْم َتُكـْن َتْعَلـُم َوَكـاَن َفْضـُل الّلـِه َوَأنَزَل الّلُه َعَلْیَك اْلِكتَـاَب َواْلِحْكَمـَة َوَعلََّمـَك َمـا: ((أما قوله تعـالى
صـلى (فالكتـاب معـروف لعلـم المخاطـب بـه؛ ألن اآلیـة الشـریفة خطـاب للنبـي. )٥())َعَلْیَك َعِظیماً 
وٕان لـم یتقـدم ، فهـو معهـود ذهنـي معـروف متـداول، )ن الكـریمآالقـر (فالمقصود بـه ، )اهللا علیه واله

.ن الكریمآة القر فالنبي قد أنزل علی، له ذكر في الكالم
َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصُدورِِهم مِّْن ِغلٍّ َتْجِري ِمن َتْحِتِهُم اَألْنَهاُر َوَقـاُلوْا اْلَحْمـُد ِلّلـِه : ((ومنه قوله تعـالى

َحقِّ َوُنوُدوْا َأن ِتْلُكُم الَِّذي َهَداَنا ِلَهـَذا َوَما ُكنَّا ِلَنْهَتِدَي َلْوال َأْن َهَداَنا الّلُه َلَقْد َجاءْت ُرُسُل َربَِّنا ِبالْ 
لــم یتقــدمها أو یــأِت بعــدها مــا یفســرها و ) الحــق(فلفــظ . )٦())اْلَجنَّــُة ُأوِرْثُتُموَهــا ِبَمــا ُكنــُتْم َتْعَمُلــونَ 

فالحق الذي جاء به الرسل كل النـواهي و األوامـر ، لدى المخاطب، لكنها معروفة بالعهد الذهني
ــ فیجــب علــى اإلنســان اإلیمــان ، )٧(الوعیــدوى جانــب الوعــدالصــادرة مــن الــذات اإللهیــة هــذا ال

.٣٢:سورة النحل اآلیة)١(
دراسة نحویة )(ال(ینظر المفردة القرآنیة بین التنكیر و التعریف بـ، ٣/٣٥٨:العقل السلیمینظر أرشاد ) ٢(

.١٨٠:البصرة،كلیة التربیة، رسالة ماجستیر)/داللیة
.٣١:سورة النحل اآلیة)٣(
.١٢: سورة الحدید اآلیة) ٤(
.١١٣:سورة النساء اآلیة) ٥(
.٤٣:سورة األعراف اآلیة) ٦(
.٤/٣٨٧:طینظر البحر المحی) ٧(
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ــــذلكب ــــذهني، ه كل ــــف ال ــــى ســــبیل التعری ــــة عل ــــالحق معرف ــــدى ، ف ــــوم ل أي إّن مصــــحوبها معل
.المخاطب حتى لو لم یذكر لفظ في الكالم یدل علیه و یبینه

التعریف في الجنة للعهد .)١())اْدُخُلوا اْلَجنََّة َأنُتْم َوَأْزَواُجُكْم ُتْحَبُرونَ : ((وأما قوله تعالى
فكــأن الجنــة ، )٢())مــدخول الــالم حاضــر مـع استحضــار المخاطــب((الحضـوري؛ وذلــك ألن 

.أمامهم فیأمرهم اهللا سبحانه بدخولها هم وأزواجهم
ـــاِلَحاِت َأنَّ َلُهـــْم َجنَّـــاٍت َتْجـــِري ِمـــن : ((ومنــه قولـــه تعــالى ـــِر الَّـــِذین آَمُنـــوْا َوَعِمُلـــوْا الصَّ َوَبشِّ

وهــي تختلــف عــن . )٤(تفیــد الجــنس)الصــالحات(فــي قولــه ، األلــف والــالم. )٣())ْحِتَهااَألْنَهــارُ تَ 
ن آفاألعمــال الصــالحة كثــر والقــر ، )٥(فهــي ال یــراد بهــا أحــد بعینــه مــن أفــراد جنســه، العهدیــة

اســتغرقت جمیــع ) الصــالحات(فـــ. ة منهــا فــي هــذه اآلیــة الشــریفةدالكــریم لــم یــنص علــى واحــ
فهــي ، فــي مثــل هــذا النــوع تســمى اســتغراقیة)لا(ـفــ. )٦(مــن األعمــال الصــالحةأفــراد الجــنس 

.تستغرق أفراد الجنس جمیعهم
َلـِكِن الرَُّسوُل َوالَِّذیَن آَمُنوْا َمَعُه َجاَهُدوْا ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم َوُأْوَلـِئَك َلُهـُم : ((ومنه قوله تعالى

منـــافع الــدارین؛ إلطـــالق (الخیــرات لفـــظ یطلــق علــى. )٧())اْلُمْفِلُحـــونَ اْلَخْیــَراُت َوُأْوَلــــِئَك ُهــُم 
، )٩()لالســـــتغراق(فـــــاأللف والـــــالم فیـــــه، فـــــاللفظ عـــــام لـــــم یخـــــتص بشـــــيء معـــــین، )٨()اللفـــــظ

َوَقــاُلوا اْلَحْمــُد ِللَّــِه الَّــِذي َأْذَهــَب َعنَّــا : ((ومنــه قولــه تعــالى. )١٠()یتنــاول محاســن الــدارین(أي

.٧٠:سورة الزخرف اآلیة) ١(
.١٧٢:البصرة،كلیة التربیة، رسالة ماجستیر٠،البنیات األسلوبیة في شعر أحمد الوائلي)٢(
.٢٥:سورة البقرة اآلیة) ٣(
.١/١٣٦:ینظر الكشاف)٤(
.١/١٠٦:ینظر معاني النحو)٥(
.١/١٦١:البحر المحیط، ١/١٣٦:ینظر الكشاف) ٦(
. ٨٨:سورة التوبة)٧(
.٢/٣٢٩:الكشاف)٨(
.١٠/٢٩١:التحریر والتنویر)٩(
.٥/١٠٩:البحر المحیط)١٠(
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٢٩٤

ــا َلَغُفــوٌر َشــُكورٌ اْلَحــَزَن ِإنَّ رَ  فقــد نفــى اهللا ، )٢(األلــف والــالم الســتغراق أفــراد الجــنس. )١())بََّن
.لیدل بذلك على صفاء عیشهم، باستغراق جمیع أفرادههاجمیععنهم أنواع الحزن

اِلَحاِت َلُهْم َجنَّاُت النَِّعـیمِ : ((أما قوله تعالى ِفیَهـا َوْعـَد َخاِلـِدینَ *ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
ــیمُ  ــًا َوُهــَو اْلَعِزیــُز اْلَحِك ، لالســتغراق أیضــا)العزیــز و الحكــیم(التعریــف فــي قولــه.)٣())اللَّــِه َحّق

ویكـــون ذلـــك علـــى ســـبیل . بـــل هـــو اســـتغراق خصـــائص األفـــراد، ولكـــن لـــیس ألفـــراد الجـــنس
ال یغلبــه العزیــز الــذي((فهــو، ففــي اآلیــة الشــریفة مــدح هللا ســبحانه وتعــالى. المــدح أو الــذم

فهـو المتفـرد ، فـالتعریف قطـع بهـذین الصـفتین هللا وحـده، )٤())والحكیم في كـل أفعالـه، غالب
.دون خلقهمنبهما

ـا َیَشـاُؤوَن : ((ومنه قوله تعـالى اِلَحاِت ِفي َرْوَضاِت اْلَجنَّاِت َلُهم مَّ َوالَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
لالسـتغراق؛ لیـدل بهـذا )الفضـل(التعریـف فـي لفظـة. )٥())ْضـُل الَكِبیـرُ ِعنَد َربِِّهـْم َذِلـَكَ ُهـَو اْلفَ 

فهو فضـل ال ، )الكبیر(ولذلك وصف بـ، استغراقه جمیع خصائص أفراد الجنس، االستغراق
یصــغر دونــه مــا لغیــرهم ((و. یدانیــه فــي العظمــة فضــل أخــر؛ كونــه مــن اهللا ســبحانه وتعــالى

.لمبالغة في المدح لهذا الفضل الربانيفهذا التعریف دّل على ا، )٦())في الدنیا
َوَمن ُیْؤِمن ِباللَِّه َوَیْعَمْل َصاِلحًا ُیْدِخْلُه َجنَّاٍت َتْجـِري ِمـن َتْحِتَهـا اْألَْنَهـاُر : ((أما قوله تعـالى

فـي األنهـار لـم یقصـد بـه اسـتغراق التعریـف. )٧())َخاِلِدیَن ِفیَها َأَبدًا َقْد َأْحَسَن اللَُّه َلـُه ِرْزقـاً 
أي ، بـل هـو تعریـف الحقیقـة، )كل(أي لم تخلفه، أفراد الجنس أو استغراق خصائص األفراد

.٣٤:سورة فاطر اآلیة) ١(
.٢٦/٢٧:ینظر مفاتیح الغیب) ٢(
.٩-٨:سورة لقمان اآلیتان)  ٣(
.١٠٠:ینظر لمسات بیانیة، ٢/٤٦١:فتح القدیر)  ٤(
.٢٢:سورة الشورى اآلیة)٥(
رسالة ،)دراسة في داللة البنیة الصرفیة و النحویة(ینظر سور الطواسین،٥/٨٠):للبیضاوي(أنوار التنزیل) ٦(

.١٩٤:البصرة، كلیة التربیة، ماجستیر
.١١:سورة الطالق اآلیة)٧(
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َوُهــَو الَّــِذي َأنَشــَأ َجنَّــاٍت : ((ومنــه قولــه تعــالى. )١()فــي علــم المخاطــب(حقیقــة األنهــار المعروفــة
ــاَن ُمَتَشــاِبهًا َوَغْیــَر مَّْعُروَشــاٍت َوَغْیــَر َمْعُروَشــاٍت َوالنَّْخــَل َوالــ ْیتُــوَن َوالرُّمَّ ْرَع ُمْخَتِلفــًا ُأُكُلــُه َوالزَّ زَّ

بصرف النظر، و األنواع األخرى هو تعریف الحقیقة) النخل(التعریف في . )٢())ُمَتَشاِبٍه 
جيء بالتعریف فیه لإلشارة إلى أنه الجنس المألوف((وقد. عما یقع تحتها من أفراد

.فهم یعرفون هذه األنواع و یعهدونها، )٣())المعهود للعرب
َوَعَد الّلُه اْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اَألْنَهاُر َخاِلِدیَن ِفیَها : ((أما قوله تعالى

أوحت سابقة التعریف .)٤())َوَمَساِكَن َطیَِّبًة ِفي َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن مَِّن الّلِه َأْكَبُر َذِلَك ُهوَ 
بلغوا الكمال ((أي هؤالء هم من ، بداللة الكمال و التعظیم) المؤمنین والمؤمنات(الداخلة على
فتعریفهم جاء لمدحهم والثناء ، فهم قد أمنوا باهللا ولم یشركوا به سبحانه، )٥())في اإلیمان

اِدِقیَن ِصْدُقُهْم َلُهْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمن َتْحِتَها َقاَل الّلُه َهَذا َیْوُم َینَفُع الصَّ : ((أما قوله تعالى.علیهم
الفوز (تعریف. )٦())اَألْنَهاُر َخاِلِدیَن ِفیَها َأَبدًا رَِّضَي الّلُه َعْنُهْم َوَرُضوْا َعْنُه َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظیمُ 

المشار إلیه هو الفوز فهذا الفوز ، )٧(والقصد من هذا القصر المبالغة، أفاد داللة القصر) العظیم
.ویجهد نفسه للوصول إلیه، الفوز الذي یجب أن یقصر اإلنسان الهمة علیه

:التعریف باإلضافة إلى أحد المعارف

 .))

قو، )٨())، ، 

 ،

. ١/١٩٢:ینظر نظم الدرر، .١/١٣٧:الكشاف(١)
.١٤١:األنعام اآلیة(٢)

.٧/٤٠٠:التحریر و التنویر)٣(
٧٢:سورة التوبة اآلیة(٤)

(٥ .١٧٩:تجلیات الداللة اإلیحائیة في الخطاب القرآني(
.١١٩:سورة المائدة اآلیة(٦)
.١٨٠:تجلیات الداللة اإلیحائیة، ٢٩٣:ینظر النسق القرآني(٧)

.١٤١:في جمالیات الكلمة) ٨(
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فتكشف تلك العالقة عن العدید من ، و إكسابھ تلك المالمح األسلوبیة المھمة، إثراء النص 

.ومما ورد من ھذه الدالالت في آیات الدراسة. )١(المعاني و الدالالت المھمة

)) :

(()٢( .

" )(و)(

 .

و، ، ، 

 ،

).()) :

(()٣( .) ( ،
و، )٤(

وإظھارھم كأنھم ھم المالكون للجنة وھم أصحابھا ، وتشریفھم-أصحاب الجنة-األصحاب

. المتصرفون بھا

)) :

ِعیمِ  اِت النَّ )()(في اآلیة أضاف لفظ . )٥())َتْحتِِھُم األَْنَھاُر فِي َجنَّ

، )٦(، على شرف ورفعة المؤمنین

، الشریفةفھذه الداللة و اإلیحاء بھا أتى من ھذه اإلضافة في اآلیة 

.١٥٩:من بالغة النظم العربي، ٢٨٠:ینظر مفتاح العلوم)١(
.٣٧:سورة سبأ اآلیة)٢(
.٥٥:سورة یس اآلیة)٣(
.٢١١:ینظر خصائص التراكیب) ٤(
.٩:سورة یونس اآلیة) ٥(
.١١/٧٥:روح المعاني، ٢/٦٣٣:ینظر أرشاد العقل السلیم) ٦(
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٢٩٧

: .، )١(ورحمتھ لھم فھو ربھم

. )٢())أَال إِنَّ أَْولَِیاء ّهللاِ الَ َخْوٌف َعلَْیِھْم َوالَ ُھْم َیْحَزُنونَ ((

)( ،
)٣(.)) :

)جنة الخلد(الملمح الداللي الذي أنتجتھ اإلضافة ھو تمییز. )٤())َوَمِصیراً 
)٦())(( ، )٥( .

: وقولھ تعالى.أو میزت ھذه الجنة عن باقي الجنان. وذلك على خالف نعیم الدنیا وجنانھا الزائلة

))(()٧( .)( )

وھي إدخال الفرح و الطمأنینة إلى ، القصد منھ معنى وداللة إیحائیة لطیفة، اعتبارا لطیفا)النعیم
)٨( ، ،

، ، ىیتوھم متوھم أن التقریب یخرجھم الى دار أخر((فقد

على . فھي جنة ال یوجد فیھا إال النعیم،  )٩())ألن الجنة درجات ومنازل بعضھا أرفع من بعض

.على عكس جنان الدنیا التي یتعب صاحبھا و تصیبھ المشقة في االعتناء بھا 

إِنَّ ا: ((
*(()١٠( .

)(، ،

كلیة ، أطروحة دكتوراه،)دراسة بالغیة أسلوبیة(، )صلى اله علیه واله(ینظر اآلیات القرآنیة المتعلقة بالرسول محمد)١(
.١٩٤:بغداد، ابن رشد/التربیة

.٦٢:یونس اآلیةسورة)٢(
.٣/٣٩٠:الكشاف )٣(
١٥:سورة الفرقان اآلیة)٤(
.٤/١٦٤:أرشاد العقل السلیم، ٢٤/٥٨:ینظر مفاتیح الغیب٥)(
.١/١٨٩:المیزان، ٢/٢٩٥:فتح القدیر)٦(
.٨:سورة لقمان اآلیة) ٧(
.٢٥/١٤٣:ینظر مفاتیح الغیب) ٨(
.٩/٣٥٨:مجمع البیان)٩(
.٥٥-٥٤:سورة القمر اآلیتان) ١٠(
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٢٩٨

)٢(، )١(فالتخصیص باإلضافة داللة من داللتھا

أو . )٣(، . 

.)٥(فھو مجلس ال یفارقھ النعیم، )٤()الجودة و الخیریة(المراد من الصدق
)٦( ،

.التمیز الداللي للنصھو الذي أثار ھذا 

):النكرة(التنكیر

 ،

، ، التركیب

، )٧(إال في بعض الموارد الخاصة للتنكیر، التعریف والتنكیر
)٨( ، ،))

، )٩())وأشد تمكنا منھا، المعرفة
)١٠( .

)١٢(. )١١(

.دالالتھ في آیات الدراسة

.١٥٥:أطروحة دكتوراه، ینظر البنى النحویة وأثرها في المعنى)١(
.٢٧/٢٢٦:ینظر التحریر والتنویر)٢(
.٢٧/٩٦:ینظر روح المعاني)٣(
.١٨/٢٨٨:اللباب في علوم الكتاب)٤(
.٩/٤٦١:التبیان للطوسي)٥(
.١٩/٨٩:ینظر المیزان )٦(
. ٢٣٣:ینظر البالغة العربیة قراءة أخرى) ٧(
.١٨٦:ینظر جدلیة اإلفراد والتركیب.١٠٢:من بالغة القران) ٨(
.٣/٢٤١:الكتاب) ٩(
. ١٥٥:ینظر في جمالیات الكلمة، ٢/١٩:ینظر الطراز، ٥٢:ینظر التبیان في علم البیان)١٠(
.٤١:و من بالغة النظم القرآني، ٣٤١:ینظر لغة القران الكریم)١١(
.٢٨٤:ینظر النسق القرآني)١٢(
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٢٩٩

:بیان النوع-أ

)) :*
، )٢(،)(. )١())اْألَْبَوابُ 

 .)٣( .

. )٤()): ((ومنھ قولھ تعالى

. ،)٥(التنویع)رزقا(لفظأفاد التنكیر في

)) :

ُ بَِما َتعْ  ) (. )٦())َعلَْیِھْم ِریحاً َوُجُنوداً لَّْم َتَرْوَھا َوَكاَن هللاَّ

، ، أفاد بیان النوع، )جنودا(و

.)٧(معسكر األحزاب فدمراه بالكامل

، )٨(:إفادة التعظیم-بـ

: ((ومنھ قولھ تعالى.وسمو مرتبتھا، شأنھاعلى علو 
)((٩( .)) :

اٌت َتْجِري ِمن تَ  ِھْم َوَجنَّ بِّ ن رَّ ْغفَِرةٌ مِّ . )١٠())مَّ

، )(و) (

.٥٠-٤٩:تانسورة ص اآلی)١(
.٤/٥٩:البرهان في علوم القران)٢(

.١٠٦/ ٤: الكشاف) ٣(
.٢٥:سورة البقرة اآلیة) ٤(
.١/٢٠٣:ینظر روح المعاني)٥(
.٩:سورة األحزاب اآلیة)٦(
.٣/٥٩١:ینظر الكشاف)٧(
.٢٨٤:ینظر النسق القرآني)٨(
.١٣٣:سورة آل عمران اآلیة) ٩(
.١٣٦:سورة آل عمران اآلیة)١٠(
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٣٠٠

، فھي مغفرة عظیمة؛ ألنھا صادرة من الذات المقدسة سبحانھ وتعالى، )١(بھ

، ألرض

 ،

 ،

.)) :

(()٢( .

. ، )٣(لتعظیمھ) رضوان(لفظ

-–((، هللا

، ، مبالغة في معنى الرضا

: ((.   )٤())، رائھ بظاھر إشباعھ

(()٥( .)( ،

. )٦())((فھي رحمة من هللا، التعظیم
)٧(. :

اللُّھالْ إِالَّ ((
، اآلیة. )٨())ُمْؤِمنِیَنأَْجراًَعِظیماً 

.)٩())رهال یقادر قد((األجر لتعظیمھ أي

.٤/٨٩:التحریر والتنویر، ٤/٥٦:ینظر روح المعاني)١(
.١٥:سورة آل عمران اآلیة)٢(

.١/٤٥٢:ینظر إرشاد العقل السلیم)٣(
.٤/٢٧٨:نظم الدرر)٤(
.٢١:سورة التوبة اآلیة)٥(
.٢/٢٨١:الكشاف )٦(
.١٠/١٥٠:التحریر والتنویر، ١/٨٦٨:ینظر فتح القدیر)٧(
.١٤٦:سورة النساء االیة)٨(
.٥/١٧٨:روح المعاني)٩(
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٣٠١

:داللة العموم-جـ

، العلة في إیثار التنكیر على التعریف((وھو من معاني النكرة ودالالتھا فـ

(()١( ،

 ، .

: ((تعالى

ْزقاً َقالُوْا َھـَذا الَِّذي ُرِزْقَنا ِمن َقْبلُ  ( . )٢())ُكلََّما ُرِزقُوْا ِمْنَھا ِمن َثَمَرٍة رِّ

، فھي ال یراد بھا ثمرة معینة أو ثمر شجر بعینھ، )٣(العمومالى حیث) ثمرة( لفظة

: ((. ھو لفظ عام یطلق على كل الثمار التي یرزقونھا

ا َیْشَتُھونَ  مَّ ، ) (و) (المقصود بـ. )٤())َولَْحٍم مِّ

.فھو ال یراد بھ شيء معین أو نوع خاص من اللحم أو الفاكھة، )٥(وماآلیة العم

:داللة التكثیر–د 

: ((ومنھ قولھ تعالى

) ((ھـ٥٣٨ت (لزمخشريقال ا، داللة التكثیر) جنات(أفاد لفظ النكرة . )٦())فِیَھا

، معنى جمع الجنة وتنكیرھا؟ قلت الجنة اسم لدار الثواب كلھا: قلت ما

. )٧())جنان كثیرة مرتبة على حسب استحقاق العاملین

، ، من خالل حدیثھ

َوَیُطوُف َعلَْیِھْم ِغْلَماٌن : ((ومنھ قولھ تعالى.فال تحتاج الى تعریف، وخاصتھم على كثرتھا

.٢/١٦:الطراز للعلوي)١(
.٢٥:سورة البقرة اآلیة)٢(
.١/١٩٢:نظم الدرر، ١/١٣٨: ینظر الكشاف، ١/١٠٩: ینظر التبیان للطوسي)٣(
.٢٢: سورة الطور اآلیة)٤(
.٩/٢٧٦: ینظر مجمع البیان)٥(
.١٩٨: سورة آل عمران اآلیة)٦(
.١/١٣٧: فالكشا)٧(
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(()١( .)( ،

، ، )٢(ولم یعرفھم من قبل، كثر ال عھد لھ بھم

 ،)( ،

.خدمھم أما التنكیر ففیھ نص على بعض خدمھم

: داللة التقلیل–ه 

ُعونَ : ((ومنھ قولھ تعالى ا َیدَّ .)٣())*لَُھْم فِیَھا َفاِكَھٌة َولَُھم مَّ

. )٤())ألنھ من جھة هللا((داللة التقلیل؛ وذلك )سالم(من تنكیر لفظ
)٥( ، ،

: ((. ، لتطیب بھ نفوس العباد، السماوات واألرض

(()٦( .)( ،

، ((، ع وجود ھذا القدر القلیل من الغلتصفوا حیاتھ م

، . )٧())نزع هللا ذلك من قلوبھم وتطیب نفوسھم

 ، ،

ولو عرفت .)٨())لنعیم الجنةاً لكان ذلك تنغیص، صدورھم كما كان في الدنیافلو بقى في((حیاتھم

.وفي ذلك توبیخ لھم، ألحتمل الغل الكثیر))ونزعنا الغل من صدورھم((عرفت اللفظة وقیل

.٢٤:سورة الطور اآلیة)١(
.١٩/١٨:ینظر نظم الدرر) ٢(
.٥٨-٥٧:سورة یس اآلیة)٣(
.٢١٦:خصائص التراكیب، ٢/١٧:الطراز للعلوي)٤(
.٤٣:ینظر من بالغة النظم القرآني، ٢١٦:خصائص التراكیب)٥(
.٤٣:سورة األعراف اآلیة)٦(
.٢/٦٣٣:الكشاف )٧(
.١/٧٣٢:فتح القدیر)٨(
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:داللة المبالغة-و

)) :

، )٢() جزاء(تنكیر لفظ. )١())َوَمِصیراً 

. :

الَِحاِت (( َوالَِّذیَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ
وھذا واضح من ، على المبالغة في إبھام أمرھا) غرفا(دّل تنكیر لفظ.)٣())فِیَھا نِْعَم أَْجُر اْلَعاِملِینَ 

. سنھا وجمالھافھو قد دّل على أنھ ال یمكن ألحد أن یتصورھا لح، من الوصف الذي وصفت بھ

–

، في اللغة التخاطبیة المألوفة یمكن أن تصبح لھا استجابات نفسیة-الجملة

ولھذا ال ، الجوانب الوجدانیة و االنفعالیة

.)٤(تتعداھا لتصل الى اإلثارة و التأثیر  و االنفعال و التفاعل معھا

.١٥:الفرقان اآلیةسورة)١(
.١٨/٣٣٥:ینظر التحریر والتنویر)٢(
.٥٨:سورة العنكبوت اآلیة)٣(
.٢٤١: ینظر التفكیر األسلوبي رؤیة معاصرة)٤(



الخاتمة
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٣٠٤

النتائجالخاتمةو

ال بدَّ 

.ومن نتائج ھذه الدراسة . جمل فیھا أھم النتائجتُ 

اصطالحيعلى أساس لغوي أو ، األخرویةللنعم ) نعیم(ال یمكن تخصیص لفظ-

و، ، الشاطئالدكتورة بت 

.فھم قد استعملوا اللفظین من دون تفریق بینھما، أھل التفسیر 

-

.تتفاعل مع نفسیة اإلنسان وتطمینھالتي ، الثبوت

- ،

 .

إو، اغرض االختصار و فلالفعلیة 

.خبر عن المبتدأمحل القسم فيجملة القسم أو جواب 

، ءاالبتدا-

.آیات الدراسة قد بدأت بالنكرة فأثارت العدید من الدالالت التي ال یمكن للمعرفة تأدیتھا

.ة تقسیم الجملة بحسب نوع المسند فیھاأكد البحث موضوعی-

إ، ) األمر، المضارع، الماضي(قد یخرج الفعل عن زمنھ األصلي -

 ،

.من خالل السیاقلیھاإالمتلقي 

، ائاستجالء العدید من الدالالت من طرمكانیةإ-

) (و) (، 

واالستمرار 

، )(إأفعال الخیر -

.الخیر وكذلك أفعال العذابأفعال 
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، الفاعل إما فاعل حقیقي أو مجازي -

كوكذل، الیھإسناد الفعل 

.وجمالیتھ في األداء وحسبما یتطلبھ السیاق والموقف الكالمي

، ، مصطلح التقییدوقف البحث عند -

.، بمعناه العام 

)(دالتقیی

إّن (ك. ، 

ك. ا)

الجملة فيوكل ھذه الدالالت تؤثر ، داللیة أخرىلى معانإدالالتھاالمقاربةوخروجھا عن 

.المنسوخة و دالالتھا تبعا لذلك التغیر الداللي في زمن الناسخ ومعناه

-)( ، ،

إإإ). (

. ، على ھذه المكمالت)الفضالت (لفظ

ا. 

. أو یكون المفعول المطلق نائبا  عن فعلھ ، الفعل وتضمنھ

ه ھ

ل. 

 .

إ، شمل منھأواالقترانوأكد على أن المصاحبة أوسع من ، بالفعل

 ،

، اإلبھام واللبس الذي یحدث في التركیب بدون ھذا المقید

، منھما وكل 

أة، ، )التمییز(على أن التمییز المجرور ھو نص في 

 ،

.واالعتماد علیھا
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٣٠٦

- .

 ،

إإ، براز جمالیةالموصوفإیعمل على 

و ، على خالف القاعدة التي أبت ذلك

 ، ،

و، 

.ق حسب طبیعة المتلقي وإنكاره أو رفضھ للخبرائالطر

-

 ، ،

 ،

.واالستعمال رونقا

-

.ستعملھا مجموعة لسانیة معینةالقواعد الضابطة لھذه الوحدة الكالمیة التي ت

-

.من خالل ولوجھ الى النص ناقدا ومحلال

إأشار البحث -

و، 

.الدالالت العدیدة فھو یعد من أنواع التوسع في المعنى

تركیبیة التي قد یلجأ لى الحذف بوصفھ من االنزیاحات الإأشار البحث -

، أو المتكلم

 ،

.أنواع خلخلة التركیب بقدر ما ھو عامل من عوامل ترابط النص
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٣٠٧

أكد ا-

و، وارتباطھا بالمواقف السیاقیة الكالمیة بین المخاطب والمتلقي، الجملة ونموھا

وال ، 

، یحل محلھ

.لنكرة قسم قائم برأسھ والمعرفة كذلكاف، الفرع

.بیتھ الكراماألنام وأھلوالسالم على سید كثیرا والصالة
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   ن الكريمآالقر-*

  ي د عل م الشيخ محم العصرية,  ةالصابوني, المكتباإلبداع البياني في القران العظيم, بقل
 م.2007لبنان,  -بيروت

  ن إسماعيل رحمن ب د ال ام عب راءات السبع, اإلم ي الق اني ف إبراز المعاني من حرز األم
امة الدمشقي(ت ه, ـه 665بن إبراهيم, المعروف بأبي ش دم ل ه وق راهيم عطوة ), حقق إب

 لبنان, (د.ت). -عوض, دار الكتب العلمية, بيروت
 اح الشين د الفت ران, د. عب ي تفسير الق ه البالغي ف يم وحس ن الق ي, اب د العرب , دار الرائ

 م.1982, 1لبنان, ط/-بيروت
  ر ة للنش وفي ,دار الثقاف يم الك د العظ اة عب ة), د. نج ة قرآني ة لغوي ال (دراس ة األفع أبني

 م.1989 -ـه 1409القاهرة,  والتوزيع,
  ان ة لبن ديثي, مكتب ة الح ة),د. خديج يبويه(معجم ودراس اب س ي كت رف ف ة الص أبني

 م.2003, 1لبنان, ط/ -تناشرون, بيرو
  و ركة (أب زت, ش ي ع اب, د. عل ل الخط اليب وتحلي م األس ي عل ة ف ات الحديث االتجاه

 م.1996, 1الهول) للنشر , القاهرة, ط/
 ن  ءإتحاف فضال د ب دين  أحم البشر في القراءات األربعة عشر, العالمة الشيخ شهاب ال

الم -1), ـه 1117محمد الدمياطي الشهير بالبنّا(ت د إسماعيل, ع ق, د. شعبان محم تحقي

م.                                                                                                    1987, 1/بيروتالكتب, 

  م.2006,  3ن, ط/البن -تحقيق أنيس مهرة, دار الكتب العلمية, بيروت -2

  ي اع ف ى, االتس يردالمعن ول بش د . مقب ديث, إرب ب الح الم الكت ة, ع , 1األردن, ط/ -النعم

 م.2011

 ران, للحاففي علوم  اإلتقان دين السيوطي(ت  ظالق و ـه 911جالل ال د أب ق, محم ), تحقي

 م.2008 -ـه 1429بيروت,  -الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية, صيدا

   ,و اء النح راهيإحي ة  مد. إب أليف و الترجم ة الت ر لجن طفى, نش اهرة, مص ر , الق والنش

 م.1937 -ـه 1357

    د ق, محم ان  أسرارها, للمحق ة وبي ة العربي ي تيسير قواعد اللغ اآلراء الراقية الحديثة ف

 م. 1958 -ـه 1378, 1النجف االشرف ,ط/–كاظم  صادق الملكي, مطبعة اآلداب 

 ان  ألبيالضرب من لسان العرب,  ارتشاف قـه 745(تاألندلسيحي وشرح, د.  ), تحقي

انجي ة الخ ر مكتب واب, الناش د الت ان عب ة د. رمض ان, مراجع ب عثم اهرة, ط/-رج , 1الق

 م.1998
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  ي السعود)مزايا الكتاب الكريم الىأرشاد العقل السليم , لقاضي القضاة (الشهير بتفسير أب

اض ـه 982أبي السعود العمادي(ت  ة الري د عطا, الناشر مكتب ادر أحم د الق ق عب ), تحقي

 ت).-ة, الرياض(دالحديث

 ة روي(ت  األزهي د اله ن محم ي ب روف, عل م الح ي عل ين ـه 415ف د المع ق, عب ), تحقي

 م.1971 -ـه 1391الملوحي, مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق, 

 ة الخانجي اإلنشائية األساليب ارون, الناشر مكتب د ه د السالم محم -في النحو العربي, عب

 م.2001, 5ط/القاهرة, 

    ة ر و كال وب, الناش د مطل اني), د. أحم ة, و المع احة, و البالغ اليب بالغية(الفص أس

 .1980, 1المطبوعات , الكويت, ط/

    ,ك الموسوي د المل و هشام عب ت(عليهم السالم), أب ل البي األساليب التربوية عند أئمة أه

 ش.1385قم المقدسة, ط/  -دار الزهراء , إيران

   د النح ب عن اليب الطل يس  إسماعيل أس ين, د. ق ة األوسيويين والبالغي , ساعدت جامع

 م. 1988بغداد على نشره, بيت الحكمة للنشر والتوزيع, 

    ة ي اللغ م ف اليب القس ة, أس ى دالعربي داد عل ة بغ اعدت جامع راوي, س ي ال اظم فتح . ك

 م.1977, 1ط/ نشره,

   اقر الحسيني, مؤسسة ر ب ران, السيد جعف ي الق اني ف ابأساليب المع رن -بوستان كت  ,اي

 ش. 1386 -ق 1428, 1ط/

   ,(دراسة وصفية تاريخية ) م.1979النحاس,  ىد. مصطفأساليب النفي في العربية 

  ر الجامعي ري, مطابع دار الناش اهر البق د م ران, د.أحم ي الق ي ف اليب النف اهرة -أس , الق

 م.1980

  ,ه ق علي رأه وعل اني, ق اهر الجرج د الق ة, عب رار البالغ اكر, دار  أس د ش ود محم محم

 م.1991, 1بجده, ط/–المدني 

   ة يخون, دار الهداي يد ش د الس ريم, د. محم ران الك ة الق ي لغ أخير ف ديم والت رار التق أس

 ت).-للطباعة والنشر(د
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    ن الحجة ه م أسرار التكرار في القران( المسمى البرهان في توجيه متشابه القران لما في

اني (ت والبيان),لتاج القراء محمود  زة الكرم ن حم د ـه 505ب ادر أحم د الق ق, عب ), تحقي

 ت).-عطا, نشر دار الفضيلة ,(د

   اري(ت د االنب ن محم رحمن ب د ال ات عب ي البرك ام أب ة, اإلم رار العربي , )ـه 577أس

 ت). -بدمشق,(د -تحقيق, محمد بهجة البيطار, مطبوعات المجمع العلمي العربي

  ن د ب دين أحم ال باشا(ت  أسرار النحو, شمس ال ابن كم ليمان المعروف, ب ), ـه 940س

 ت). -تحقيق, أحمد حامد, منشورات دار الفكر, عّمان, (د

   رزوك د م ونس عب ة), د. ي ة نحوي ران الكريم(دراس ي الق ه ف ل وطرائق لوب التعلي أس

 م.2004, 1لبنان, ط/ -الجنابي, دار المدار اإلسالمي, بيروت

 م.1988, 1القاهرة, ط/-مكتبة اآلداب  رمضان الحربي,, د. محمد األسلوبيةو  األسلوب 

   واهر بعض الظ لوبية ب ائص األس ة الخص ي عالق ة ف ة تطبيقي لوب و النحو(دراس األس

 م.1988, 1النحوية),د. محمد عبد جبر, دار الدعوة للطبع والنشر, ط/

  ي ار, دار الس ي جب امي عل ام), د. س ي تم عر أب ي ش ة ف اء الشعري(دراس لوبية البن  باأس

 م.2010, 1ط/ لندن, -للنشر

  ن داعي, د. رحم نص اإلب اق ال ى أف ة ال د المعياري ق القواع ن أف ي م ان العرب لوبية البي أس

 م.2008و 1دمشق, ط/ –غركان, دار الرائي للنشر 

  ,م.1967, 1ساعد المجمع العلمي العراقي على نشره, ط/ إسناد الفعل, د. رسمية المياح 

  روتـه 911و, للسيوطي(ت األشباه والنظائر في النح ان,(  -), دار الكتب العلمية , بي لبن

 ت). -د

    ,ي افي العرب ز الثق د, الناشر المرك و زي د أب إشكاليات القراءة وآليات التأويل, نصر حام

 م.2008, 1ط/

    ق, د. ـه 316األصول في النحو, ألبي بكر محمد بن سهل السراج البغدادي(ت ), تحقي

 م.1996, 3بيروت, ط/ -مؤسسة الرسالةعبد الحسين الفتلى, 

    د القران, للشيخ محم ينأضواء البيان في إيضاح القران ب ), ـه 1393تالشنقيطي( األم

 .ـه 1426,  1مكة المكرمة, ط/ -أشراف بكر بن عبد هللا أبو زيد, دار عالم الفوائد
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   .ة), د وم والدالل ي المفه راءة ف ي (ق نص القرآن ي ال د ف الق والتقيي د اإلط يروان عب س

 م.2012, 1بابل, ط/ -الزهراء الجنابي, مؤسسة دار الصادق للثقافة, العراق

   ت الشاطئ), دار د الرحمن(ب ن األزرق, د. عائشة عب اإلعجاز البياني للقران ومسائل اب

 م.1971بمصر,  المعارف,

    ,اني دره الرب ل مص اني ودالئ ران البي از الق دي, داإعج اح الخال د الفت الح عب ر د. ص

 م.2000, 1عمار, عمان األردن, ط/

    ة, مصطفى صادق الرافعي(ت ق ـه 1356إعجاز القران والبالغة النبوي ),راجعه وعل

 م.2004, 1عليه, زياد حمدان, مؤسسة الكتب الثقافية, ط/

   ى ود, دار المرتض لتاغ عب مونا, د. ش لوبا و مض ي أس از القرآن روت, ط/ –اإلعج , 1بي

 م.1993

 ل وأشإ راب الجم ل, باه ع ي,دالجم م العرب اوه, دار القل دين قب ر ال ب, . فخ , 5ط/ بحل

 م.1989

  ه(ت  ألبيعراب القراءات السبع وعللها, إ ن خالوي د ب ), ـه 370عبد هللا الحسين بن أحم

 م.1992, 1القاهرة, ط/ –تحقيق, د. عبد الرحمن العثيمين, مكتبة الخانجي

  اء إ ي البق واذ, ألب راءات الش ري(تعراب الق د ـه 616العكب د السيد أحم ق, محم ), تحقي

 م.1996, 1لبنان, ط/ -عزوز, عالم الكتب , بيروت

 د إ ن محم د ب ر أحم ي جعف ران, ألب ن النحاس(تاعراب الق ر ـه 338 ب ق د. زهي ), تحقي

 م.2008, 2لبنان, طبعة جديدة في مجلد واحد, ط/ -غازي زاهد, عالم الكتب, بيروت

 ر و دار اليمامةعراب القران الكريم وبيإ ق,  -انه, محيي الدين الدرويش, دار ابن كثي دمش

 م.1999, 7ط/

   ر ر للنش الح, دار الفك د ص د الواح ت عب ل, بهج اب هللا المرت ل لكت راب المفص اإلع

 ت).-د(والتوزيع

   د السالم شرف ود عب ين الشكل والنسبة(دراسة تفسيرية), د. محم اإلعراب والتركيب ب

 م.1984, 1ط/ لقاهرة,ا -الدين, دار المرجان
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  ي  اإلغفال(المسائل المصلحة ي عل ة أب ه للزجاج), للعالم ران وأعراب اني الق من كتاب مع

ي(ت  وي الفارس د النح ن أحم ن ب ع ـه 377الحس ر, المجم ن عم د هللا ب ق, د. عب ), تحقي

 .ـه 1423-م 2003أبو ظبي,  -الثقافي

   ه ي طالب(علي ن أب ي ب ام عل يرازي, دار اإلم ارم الش ر مك ة, ناص ام القرآني األقس

 . هـ1430, 1قم المقدسة, ط/ –السالم),ايرن

   ي الم العرب ام الك ة (أقس اقي, مكتب طفى الس ل مص ة),د. فاض كل و الوظيف ث الش ن حي م

 م.1977, القاهرة -الخانجي

 د الح ن محم ي ب ن عل ة هللا ب وي(تأمالي ابن الشجري, هب ق,ـه 542سني العل د.  ), تحقي

 ت).-القاهرة, (د -محمود محمد الطناحي, مكتبة الخانجي

  حسن  يد. هاد ), تحقيق,ـه 644االمالي النحوية(أمالي القران الكريم), البن الحاجب(ت

 م.1985, 1حمودي, مكتبة النهضة العربية وعالم الكتب, ط/

  كندراني(ت ر االس ن المني د ب ام أحم اف, لإلم ن الكش اف م ),بهامش ـه 683االنتص

 ت).-القاهرة (د –تحقيق محمد السعيد محمد, المكتبة التوفيقية الكشاف, 

  ,المؤسسة الجامعية للنشر  االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية, د. احمد محمد ويس

 م.2005, 1ط/ بيروت, والتوزيع,

  وار الت د أن ن محم د هللا ب دين عب ر ال اوي), ناص ير البيض رار التأويل(تفس ل وأس نزي

راث ـه 691البيضاوي(ت اء الت رحمن المرعشلي, دار أحي د ال د عب ديم, محم ), أعداد وتق

 .1لبنان, ط/ -العربي, بيروت

 ,ك ن مال ة اب ى ألفي الك إل ح المس ام  أوض ن هش دين ب ال ال د هللا جم ن عب د ب محم

اري(ت ق,), ـه 761األنص د تحقي ة  محم ورا ت المكتب د, منش د الحمي دين عب ي ال محي

 ت).-بيروت(د –العصرية, صيدا 

 .ة), د ة  اإليجاز في كالم العرب ونص اإلعجاز(دراسة بالغي ة, دار المعرف ار عطي مخت

 م.1995الجامعية,

  زة ن حم ى ب ام يحي از, لإلم ائق اإلعج وم حق ي عل راز ف اب الط رار كت از ألس اإليج

 م.2007, 1بن عيسى بالطاهر, دار المدار اإلسالمي, ط/ ), تحقيق, د.ـه 749العلوي(ت



 ......................................................................... المصادر والمراجع

 

314 
 

  ,اظم ـه 377الفارسي(ت علي الحسن بن أحمد  ألبياإليضاح العضدي ق, د. ك ), تحقي

 م.2008, 1لبنان, ط/ –بحر المرجان, عالم الكتب, بيروت 

   ي(ت رحمن القزوين د ال ن عب د ب دين  محم ), ـه 739 اإليضاح في علوم البالغة, جالل ال

 م.1991, 2لبنان, ط/ -بيروت قدم له ,د. علي بو ملحم,  منشورات دار ومكتبة الهالل,

  يل رب تأص د الع ي عن ث البالغ يم, البح يدوتقي ر العرب ر دار الفك يد, الناش فيع الس -. ش
 ت).-القاهرة.(د

  
  ,اب سيبويه ي كت ان  البحث الداللي ف ة للنشر, عم  األردن,–د. دلخوش جار هللا, دار دجل

 م.2007, 1ط/
  ,اس طفى النم ة ,د. مص تعماالتها العربي ويين واس ويين واللغ ين النح ل) ب بحث صيغة (أفع

 م.1983مطبعة السعادة, القاهرة, 
  

  ,ادي ر حم اقر الصدر, د. حسين مزه د ب يد الشهيد محم د الس الناشر ,  البحث اللغوي عن
 م. 2010, 1/البصرة, ط –مؤسسة وارث األنبياء الثقافية , العراق 

  
  د دين, منشورات  ,األصوليينالبحث النحوي عن ال ال رانمصطفى جم م  -دار الهجر, إي ق

 .ـه 1405, 2المقدسة, ط/
 ان األندلسي(ت ,طالبحر المحي أبي حي ن يوسف الشهير ب د ب ),حقق ـه 745أثير الدين محم

 م.2010, 1/لبنان, ط-أصوله, د. عبد الرزاق المهدي, دار أحياء التراث العربي, بيروت
  ان د , عم ري, دار الحام اخر الياس وي, د. ف وي والنح ا اللغ ي تراثن ات ف وث ودراس بح

 م.2010, 1األردن, ط/
  

  ة(ت يم الجوزي ن ق ر, اب ),ضبط  نصه ـه 751بدائع الفوائد, ألبي عبد هللا محمد بن أبي بك

 ت).-لبنان (د -بيروت , دار الكتب العلمية,أحمد عبد السالم وخرج آياته,
  

 د ام ب ران, لإلم وم الق ي عل ان ف ي(ت  رالبره د هللا الزركش ن عب د ب دين محم ), ـه 794ال

 م.2009 -ـه 1430لبنان,  -تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية, بيروت
  

   د االشبيلي(ت ), ـه 688البسط في شرح جمل الزجاجي, البن أبي الربيع عبد هللا بن أحم

 م.1986, 1ط/ لبنان,-الثبيتي, دار المغرب اإلسالمي, بيروتتحقيق, د. عيد بن عيد 
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  دور رائيل, د. ق ي إس ى بن ه إل ي الموج اب القرآن ي الخط اجي ف داولي و الحج د الت البع

 م.2012, 1األردن, ط/ -عمران, عالم الكتب الحديث, إربد

 م.1992, 3االصطالحية, د. عبد العزيز قلقيلة, دار الفكر العربي, القاهرة, ط/ البالغة 

  ,م. 1991بالغة التراكيب(دراسة في علم المعاني),د. توفيق الفيل, مكتبة اآلداب, القاهرة 

 ,دار اإلسالمي,  بالغة التقديم والتأخير في القران الكريم د. علي أبو القاسم عون, دار الم

 م.2006, 1ط/ لبنان,-بيروت

 ,نص م ال اب وعل ة الخط ة(ع  د. بالغ الم المعرف ل, ع الح فض افي 164ص لة ثق ), سلس

 م. 1992الكويت, أغسطس  -يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

  م داني, دار القل ة المي رحمن حسن جنكن د ال البالغة العربية (أسسها وعلومها وفنونها), عب

 م.1996, 1وت, ط/بير , دمشق, دار الشامية,

  , ان للنشر ة لونجم ب, الشركة العالمي د المطل د عب راءة أخرى, د. محم ة ق البالغة العربي

 م.2007, 2ط/

 ,قيه ة نس ة مقارب ة العربي اهرة, ط/ البالغ ة اآلداب, الق ي, مكتب كري الطوانس , 1د. ش

 م.2011

  ة ران الكريم(دراس ي الق ف ف ة العط لوبيةبالغ رقاوي,أس ت الش ة دار  ),د. عف النهض

 م.1981لبنان,  -بيروت العربية,

  ع,البالغة  فنونها وأفنانها(علم المعاني), د. فضل حسن عباس, دار الفرقان للنشر والتوزي

 م.1997, 4ط/ األردن, -إربد

  ,د الواحد الشيخلي بالغة القران الكريم في اإلعجاز(إعرابا وتفسيرا بإيجاز),د. بهجت عب

 م.2001, 1ط/ األردن,-مكتبة دنديس, عمان

  د حسين ة, د. محم ي الدراسات البالغي ا ف ي تفسير الزمخشري و أثره البالغة القرآنية ف

 ت).-لقاهرة(دا أبو موسى, دار الفكر العربي,

 .ي, د ر القرآن ي التعبي ا بالغة الكلمة ف انفاضل صالح السامرائي ,دار عم  -ر للنشر, عم

 م.2008, 5ط/ األردن,

 د ان, البالغة واألسلوبية, د. محم ة للنشر, لونجم ب, الشركة المصرية العالمي د المطل  عب

 م.2009, 3ط/
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 يوطي(ت دين الس ك),جالل ال ن مال ة اب ى ألفي يوطي عل رح الس ة المرضية(ش  911البهج

 م.2000دار المعرفة الجامعية, اإلسكندرية, ),تحقيق, د. زين كامل الخويسكي,ـه

 ,(ياب ر للس ودة المط ي أنش ة ف لوبية (دراس ى األس افي البن ز الثق اظم, المرك ن ن د. حس

 م.2002, 1ط/ ,المغرب–العربي, الدار البيضاء 

 ,ف, بناء الجملة العربية اهرة,  د. محمد حماسة عبد اللطي ب للطباعة والنشر, الق دار غري

  م.2003

  ال ري, دار توبق د العم ولى ومحم د الم ة محم وهين, ترجم ان ك عرية, ج ة الش ة اللغ بني

 ت).-للنشر(د

 ان العر ادرها البي ا ومص رب ومناهجه د الع ة عن رة البالغي ور الفك ي تط ة ف ي (دراس ب

 م.1972, 5لبنان, ط/ -بيروت طبانة, دار العودة, بدوي الكبرى), د.

 نص االبي لوبية لل ة وأس ة لغوي ع القران(دراس ي روائ ين ف ان,القرآن ام حس ة  ),د. تم طبع

ة  روع مكتب من مش ب, ض الم الكت درها ع ة تص رة, ط/خاص رة, , 2األس ة األس لمكتب

 م.2003مهرجان القراءة للجميع, 

  ب اري(ت إالبيان في غري ن االنب ران, الب ق,ـه 577عراب الق روك  ), تحقي د. جودة مب

 م.2010, 2ط/ مكتبة اآلداب, القاهرة, محمد,

 دي(ت د مرتضى الزبي اموس, للسيد محم ق ـه 1205تاج العروس من جواهر الق ), تحقي

ت, سلسلة تصدرها وزارة اإلرشاد مجموعة من األساتذة , مطب اء عة حكومة الكوي واألنب

 , حقق ونشر في سنوات متعددة. -16-في الكويت

 ت).-), شرحه ونشره, السيد أحمد صقر,(دـه 276تأويل مشكل القران, البن قتيبة (ت 

 ,اح الحموز, التأويل النحوي في القران الكريم اض, ط/ د. عبد الفت ة الرشيد, الري , 1مكتب

 م.1984

 ي الص ن عل د هللا ب د عب ي محم ذكرة, ألب رة والت ع يمريالتبص رن الراب اة الق (من نح

 م.1982, 1ط/ فتحي أحمد مصطفى, نشر دار الفكر , دمشق, د. الهجري)وتحقيق,

  د البجاوي, ـه 616التبيان في أعراب القران, ألبي البقاء العكبري(ت ), تحقيق علي محم

 ت).-اءه,(دالحلبي وشرك البابالناشر , عيسى 



 ......................................................................... المصادر والمراجع

 

317 
 

 ,ان ي(ت  التبيان في البي د الطيب ن محم دين الحسين ب ق تحقيق),ـه 743شرف ال , د. توفي

 م.1989, 1ط/ الكويت, اللطيف لطف هللا, ذات السالسل للنشر والتوزيع, دالفيل و عب

 ,و ـه 460لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي(ت التبيان في تفسير القران(

روت تحقيق وتصحيح, ي, بي راث العرب اء الت املي, دار أحي د حبيب قصير الع ان,-حم  لبن

 .ـه 1409, 1ط/

  ريم د الك ن عب د الواحد ب دين عب ال ال التبيان في علم البيان المطلع على أعجاز القران, كم

ان انيـه 651ت(يالزملك ة الع ديثي, مطبع ة الح وب ود. خديج د مطل ق, د. أحم -), تحقي

 م.1964, 1بغداد, ط/

  ورة رة س انيات المعاص وء اللس ي ض ي( ف اب القرآن ي الخط ة ف ة اإليحائي ات الدالل تجلي

 م.2011, 1ط/ التوبة أنموذجا), د. فخرية غريب قادر, عالم الكتب الحديث, األردن,

 ,وير ر و التن ور(ت التحري ن عاش اهر ب د الط تاذ محم ر 1973لألس حنون للنش م), دار س

 ت).-نس(دووالتوزيع , ت

  ي,  واستراتيجيةطاب الشعري( تحليل الخ افي العرب ز الثق اح, المرك د مفت التناص), د. محم

 م.2005, 4الدار البيضاء, المغرب, ط/

  ,ة ة الصوتية , والصرفية, و النحوي ي الدالل م الداللة(دراسة ف التحليل اللغوي في ضوء عل

 م.2005, 1والمعجمية),د. محمود عكاشة, دار النشر للجامعات و مصر, ط/

 م. 2004, 4األردن, ط/ -راكيب اللغوية, د. هادي نهر, دار اليازوري للنشر , عمانالت 

  .اهر, د د الق د عب ة عن ة البالغي اح الشين, دار المريخ التراكيب النحوية من الوجه د الفت عب

 ت).-السعودية,(د -للنشر الرياض

 .ة), د ة نظري ة والسياق(دراس ب والدالل ة  التركي ير , مكتب د  خض د أحم و محم االنجل

 م.2010, 1ط/ القاهرة, المصرية,

 ,ل وم التنزي هيل لعل ي(ت  التس د الكلب ن أحم د ب يخ محم ا ـه 292للش ي بمقابلته ), عن

 ت).-وتصحيحها نخبة من العلماء ,دار الفكر (د

 ون ـه 337درستويه(ت  البن وشرحه, تصحيح الفصيح دوي المخت د ب ه, د. محم ), حقق

ة مصر  , راجعه د. رمضان عبد التواب, نشر المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية جمهوري

 م.2009 -ه1430العربية, القاهرة, 
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 د ـه 905التصريح على التوضيح, للعالمة خالد األزهري(ت داد فيصل عب يح وإع ), تنق

 م. 2004, 1ط/ ,الخالق, دار اليراع للنشر 

 م.2002, 16قاهرة, ط/التصوير الفني في القران, سيد قطب , دار الشروق , ال 

 ة ه(في مشاهد القيام ودود  التصوير المجازي أنماطه ودالالت د ال اد عب ران),د. أي ي الق ف

 م.2004, 1ط/ ,العراق -الحمداني, دار الشؤون الثقافية العامة, بغداد

  ة ودة, مكتب و ع ل أب ودة خلي ريم, د. ع ران الك ة الق عر ولغ ة الش ين لغ داللي ب ور ال التط

  م.1985, 1ط/ الزرقاء, -نالمنار , األرد

 ,اني برجشتراسر, أخرجه وصححه ة, المستشرق األلم ة العربي د.  التطور النحوي للغ

 م.2004, 4ط/ رمضان عبد التواب, مكتبة الخانجي, القاهرة,

  .ة),د ة جمالي ة داللي وم القيامة(دراس اهد ي ي مش ة ف ابير القرآني امالتع فار, دار  ابتس الص

 م.2012,  1صفاء للنشر والتوزيع, عمان األردن, ط/

  ة ى نشره, جامع داد عل ة بغ التعبير القرآني, د. فاضل صالح السامرائي, ساعدت جامع

 ت).-بغداد, بيت الحكمة,(د

 د الرحمن(ب ة عب ريم, د. عائش ران الك اني للق ير البي ارف , نالتفس اطئ), دار المع ت الش

 .5القاهرة, ط/

 ي(تتفسي دين المحل دين السيوطي(ت ـه 864ر الجاللين, لإلمامين جالل ال ), وجالل ال

روتـه 911 ط, بي رق األوس ناوي, دار الش ين الض د أم داد محم ان, ط/ -), أع , 1لبن

 م.1997

  ة(ت ن قتيب ق السيد ـه 276تفسير غريب القران, ألبي محمد عبد هللا بن مسلم ب ), تحقي

 م.1978لبنان, -بيروت ية,أحمد صقر, نشر دار الكتب العلم

 (ر ن كثي ير اب ران العظيم(تفس ير الق ن  ,تفس ماعيل أب داء إس و الف دين أب اد ال ة عم للعالم

 م.1991),قدم له, د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي, دار المعرفة , ـه 774كثير(ت 

 ,ي, دار ـه 751البن القيم(ت تفسير القيم د الفق ه, حام ), جمعه, محمد أويس الندوي, حقق

 ت).-لبنان,(د -الكتب العلمية, بيروت

 ي, م طفى المراغ د مص ي, أحم ير المراغ ي تكتفس ابي الحلب طفى الب ة مص ة ومطبع ب

 م.1946 ,1ط/ وأوالده, مصر,
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  ,اهرة ار, الق د رشيد رضا, دار المن يم), السيد محم ران الحك ار, ( تفسير الق تفسير المن

 م.1947, 2ط/

  روت ر المعاصر, بي ي, دار الفك  -التفسير المنير للزحيلي, د. وهبة بن مصطفى الزحيل

 .ـه 1418, 2ط/ لبنان,

  م األسلوب دي والبالغي في ضوء عل راث النق التفكير األسلوبي( رؤية معاصرة في الت

 م.2010, 2األردن, ط/ –د. سامي محمد عبابنه, عالم الكتب الحديث, إربد  الحديث),

  ات ة), د. تقني ب والدالل ي التركي ة ف ة تحليلي ورة يوسف(دراس ي س لوبي ف نهج األس الم

 م.2005, 1العراق, ط/ -حسن عبد الهادي الدجيلي, دار الشؤون الثقافية ,بغداد

  ريف الرضي(ت ران, الش ازات الق ي مج ان ف د  406تلخيص البي د عب ه , محم ـ), حقق ه

 م.1986, 2لبنان, ط/ -الغني, دار األضواء, بيروت

   ز وين رحمن الق د ال ن عب د ب دين محم ام جالل ال وم البالغة, لإلم ي عل (ت يالتلخيص ف

 ت).- ), ضبطه وشرحه ,األستاذ عبد الرحمن البرقوقي, دار الفكر العربي(دـه 739

    ,راء ة الزه ف, مكتب د اللطي ة عب د حماس دكتور محم ة, ال ة العربي ي الجمل ع ف التواب

 .1991القاهرة,

   لوبيني(ت ي الش ي عل ة, ألب وع, ط/ـه 645التوطئ د المط ف أحم , 2),تحقيق, د. يوس

1981. 

 ت).- تيسرات لغوية, د. شوقي ضيف, دار المعارف, القاهرة,(د 

   ,الة ن معال اللويحق, مؤسسة الرس رحمن ب تيسير الرحمن في تفسير كالم المنان, عبد ال

 م.2000, 1بيروت, ط/

   ل آي ن تأوي ان ع امع البي ري(ت ج ر الطب ري),أبن جري ير الطب  310القران(تفس

ق ,),ضبطـه ار ,توثي ل العط دقي جمي روت ص ر, بي ر للطباعة والنش ان,  -و دار الفك لبن

 م.2009

    ي(ت طفى الغاليين ة, مص دروس العربي امع ال ي,1944ج راث العرب اء الت  م)ودار أحي

 م.2004, 1لبنان, ط/ -بيروت
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  ي( ت د القرطب ن أحم د ب د هللا محم  671الجامع ألحكام القران(تفسير القرطبي), ألبي عب

روت ), صححه و علق عليه,ـه ي, بي -أحمد عبد العليم البردوني, دار إحياء التراث العرب

 م.1985, 2لبنان, ط/

  ,ب د المطل المصرية الشركة جدلية اإلفراد والتركيب في النقد العربي القديم, د. محمد عب

 م.1995, 1العالمية للنشر, لونجمان, ط/

   ة يد, مؤسس افي, دار الرش رحيم الص د ال ن عب ود ب ران, محم راب الق ي أع دول ف الج

 .ـه 1418, 1اإليمان, دمشق, ط/

   ر ة, دار الفك ايز الداي ي), د. ف ي األدب العرب ة ف ورة الفني لوب (الص ات األس جمالي

 .م2003, 1لبنان, ط/  -المعاصر , بيروت

   ة, منشورات اتحاد جماليات الخبر واإلنشاء(دراسة بالغية  جمالية نقدية),د. حسين جمع

 م. 2005الكتاب العرب, دمشق, 

  وف, دار د باس ير, د. أحم ي والتفس از القرآن ب اإلعج ي كت ة ف ردة القرآني ات المف جمالي

 م.1994, 1سوريا, ط/-المكتبي, دمشق,

  ارم و المك ي أب اهرة,الجملة االسمية, د. عل ع, الق ار للنشر والتوزي , 1ط/ , مؤسسة المخت

 م.2007

 ,ان الجملة العربية تأليفها وأقسامها ر , عم  األردن, -د. فاضل صالح السامرائي, دار الفك

 م.2009, 3ط/

 ,ى ة و المعن ة العربي ون, الجمل رون وموزع ر ناش امرائي, دار الفك الح الس ل ص  د. فاض

 م.2009, 2ط/ ,األردن

  م.2007, 1مؤسسة المختار للنشر القاهرة, ط/ ية, د. علي أبو المكارم,الجملة الفعل 

   ,ل الخويسكي دين كام ن ال مؤسسة شباب  الجملة الفعلية المنفية في شعر المتنبي, د. زي

 م. 1986الجامعة , اإلسكندرية, 

  د (ت ن دري ن الحسن ب د ب ة, محم رة اللغ ارف, ـه 321جمه ر المع س دائ ة مجل ), مطبع

 ه. 1344, 1ط/ آباد,حيدر 
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  رادي(ت ن قاسم الم ق,ـه 749الجنى الداني في حروف المعاني, حسين ب د. طه  ), تحقي

ره, ى نش داد عل ة بغ اعدت جامع ن, س ر  محس ة والنش ب للطباع ة الكت ة –مؤسس جامع

 م.1976الموصل, 

   ,مي د الهاش يد أحم ان والبديع),الس اني والبي ي( المع ة ف واهر البالغ ادق  ج ة الص مؤسس

 .ـه 1383, 1ط/ لنشر , طهران,ل

    وف ن مخل رحمن ب د ال ام عب ير الثعالبي),لإلم ير القران(تفس ي تفس ان ف واهر الحس الج

البي(ت ي, ـه 875الثع راث العرب اء الت رض, دار أحي د مع ي محم وله عل ق أص ), حق

 م.1997, 1ط/ لبنان,-بيروت مؤسسة التاريخ العربي,

    اني يالحاشية الدسوقي على مختصر المع ن  تفتزان د ب ن أحم د ب اح, محم لتلخيص المفت

وقي(ت  ة الدس ة, ـه 1230عرف ب العلمي يص, دار الكت روح التلخ من ش وع ض ), مطب

 ت).-ن,(دلبنا -بيروت

   د الدسوقي(ت ة ـه 1230حاشية الدسوقي على مغني اللبيب, محمد بن أحم ), دار ومكتب

 .م2009هالل للنشر , بيروت, 

  ك,حاشية الصبان على شرح ن مال ة أب ى ألفي داوي,  االشموني عل د هن د الحمي ق, عب تحقي

 م.2009بيروت, -المكتبة العصرية, صيدا

 )الم مكرم,  د), تحقيق د. عبـه 370الحجة في القراءات السبع, لإلمام أبن خالويه ال س الع

 م.1979, 3ط/ دار الشرق, القاهرة,

  راق و از والع راء السبعة(أئمة األمصار بالحج ي الفارسي(ت الحجة للق ي عل الشام), ألب

يـه 377 وجي و بش دين قه در ال ق ب ق,  ر), تحقي راث, دمش أمون للت اني , دار الم جويج

 م.1984, 1ط/

  ,ع  الحذف البالغي في القران الكريم ران للطب ة الق و شادي, مكتب د السالم أب مصطفى عب

 .)ت-والتوزيع, القاهرة , (د

  ريم, د.حذف الفاعل بين المعيارية و التطبيق ف ران الك د إسماعيل, دار  ي الق ب محم طال

 م.2011, 1كنوز المعرفة , األردن, ط/

   ي ل ف ي(ت إالحل د هللا البطليوس د عب ي محم ل, ألب اب الجم ن كت ل م الح الخل  521ص

 ت).-لبنان,(د -)تحقيق, سعيد عبد الكريم سعودي, دار الطليعة للنشر, بيروتـه
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 ة  -الزخرف -حم الشورى آل و موسى, مكتب د أب ان),د. محم الدخان(دراسة في أسرار البي

 م.2010, 1القاهرة, ط/وهبة للنشر , 

   دادي(ت ر البغ ن عم ادر ب د الق رب, عب ان الع اب لس ب لب ة األدب ول ), ـه 1093خزان

 م.1997, 4تحقيق عبد السالم محمد هارون, مكتبة الخانجي و القاهرة, ط/

  ,ائص يالخص ي(ت  ألب ن جن ان ب تح عثم ار, دار ـه 392الف ي النج د عل ق محم ), تحقي

 .2لبنان, ط/ -الهدى للطباعة والنشر, بيروت

  ,خصائص األسلوب في الشوقيات, محمد الهادي الطرابلسي, منشورات الجامعة التونسية

 م.1981

   , و موسى د أب اني), د. محم م المع ة  خصائص التراكيب(دراسة تحليلية لمسائل عل مكتب

 م.1996, 4وهبة, القاهرة, ط/

  ,ة ة وهب خصائص التعبير القرآني وسماته البالغية, د. عبد العظيم إبراهيم المطعني, مكتب

 م.1992, 1القاهرة, ط/

  ب الم الكت ود العموش, ع الخطاب القرآني( دراسة في العالقة بين النص والسياق), د. خل

 م.2008و 1األردن, ط/ –الحديث, عمان 

 رات ة( خط وعة الثقافي ري, الموس اخر الياس ة, د. ف ة القرآني ي اللغ ؤون 53ف ),دار الش

 م.2008الثقافية العامة , بغداد, 

 ,م.2000, 1ط/ الخالصة النحوية, د. تمام حسان, عالم الكتب , القاهرة 

 /م.2006, 1خواطر من تأمل لغة القران, د. تمام حسان, عالم الكتب , القاهرة, ط 

  دد.  ,القرآنيفي النص دراسات أسلوبية ب الحديث, إرب الم الكت  -فايز عارف القرعان, ع

 م.2004, 1األردن, ط/

  /ر, ط ان للنش ركة الربيع اس, ش طفى النح ة, د. مص ي األدوات النحوي ات ف , 1دراس

 م.1979

  ت).-دراسات في علوم القران, د. محمد بكر إسماعيل, دار المنار, القاهرة, (د 

 ات دن, ط/ دراس ة, لن امرائي, دار الحكم الوي الس باح ع ي, د. ص و القرآن ي النح , 1ف

 م.2010
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 .اهرة, (دمحمد عبد الخالق عضيمة,  دراسات ألسلوب القران الكريم, د -دار الحديث الق

 ت).

  .ة), د ة والدالل ين البني ة ب ة(في العالق ة  دراسات لغوية تطبيقي ري , مكتب سعيد حسن بحي

 م.2005, 1اآلداب, القاهرة, ط/

  .ي, د و العرب ي النح ة ف ات نقدي ر ,  دراس باح للنش ة الص وب, مؤسس رحمن أي د ال عب

 ت).-الكويت,(د

   ز ويندرة التنزيل وغرة التأويل, ألبي عبد هللا محمد الخطيب ق ـه 420(ت يالق ), تحقي

رى(  ة أم الق ر جامع دن, نش طفى أي د مص ى ود. محم ة الموص ائل العلمي لة الرس سلس

 م.2001, 1), ط/- 30-بطبعها

 د عب داللي عن درس ال ادق  دال ة الص ادي, مؤسس اكم الزي راث ح اني, د. ت اهر الجرج الق

 م.2011, 1بابل, ط/ -للنشر, العراق

  ن يوسف, المعروف بالسمين الحلبي(ت د ب الدر المصون(في علوم الكتاب المكنون) أحم

 ت).-هـ), تحقيق, د. أحمد الخراط, دار القلم, دمشق ,(د 756

  اني(ت اهر الجرج د الق از, عب ل اإلعج د ـه 474دالئ ود محم ه, محم ق علي رأه وعل ), ق

 م.2004, 5شاكر, مكتبة الخانجي, القاهرة, ط/

   ,ى و موس د أب ة), د. محم ة بالغي اهرة,دالالت التراكيب(دراس ة , الق ة وهب , 2ط/ مكتب

 م.1987

  ري, من فية مطه ة, د. ص يغة اإلفرادي ي الص ة ف ة اإليحائي اب الدالل اد كت ورات اتح ش

 م.2003العرب, دمشق, 

  ,داد, ط/ الداللة الزمنية في الجملة العربية, د. علي جابر المنصوري ة بغ , 1مطابع جامع

 م.1984

  ز وري, مرك وان الجب افع عل ريم, د. ن ران الك ي الق ة ف ة العربي ي الجمل ة ف ة الزمني الدالل

 م.2009, 1البحوث والدراسات اإلسالمية, العراق, ط/

 ة ال ياب للطباع طفى, دار الس وش المص ف كن ويين, د. عواط د اللغ ياقية عن ة الس دالل

 م.2007, 1والنشر, لندن, ط/
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  ,ة ؤون الثقافي اس, دار الش اظم عب د ك ى, د. حام ريف المرتض د الش ة عن ة القرآني الدالل

 م.2004, 1بغداد, ط/

  ,(الميزان نموذجا)ائي هالداللة القرآنية في فكر محمد حسين الطباطب , دار الشيخ شبر الفق

 م.2008, 1لبنان, ط/ -الهادي للطباعة والنشر, بيروت

 رد(ت اب المقتضب للمب ي كت ة ـه 285الداللة النحوية ف ة الثقاف ),د. سامي الماضي, مكتب

 م.2009, 1الدينية , القاهرة, ط/

  ار, دار  دور راهيم النج ة إب دها, لطيف ة وتقيي اهرة النحوي ف الظ ي وص رفية ف ة الص البني

 م.1996, 1ط/ األردن, -البشير, عمان

    ة ورات جامع د, منش ة راش ادق خليف ة, الص ى الجمل ي أداء معن روف ف ار دور الح ق

 م.1996ليبيا, -بنغازي -سيون

  ن قدام ي الفضل ب نجم العجيل ي ال ه, د.),ـه 130(تةديوان أب ي,  جمعه وحقق سجيح جبل

 م.1998, 1لبنان, ط/ -دار صادر للطباعة, بيروت

  ي(ت ه ,د. شوقي ضيف, دار ـه 592الرد على النحاة, أبن مضاء القرطب ), نشره وحقق

 ت).- الفكر العربي, القاهرة,(د

  ,اني اهر الجرج د الق افية, عب الة الش ران,  منالرس از الق ي أعج ائل ف الث رس من ث ض

 م.1968, 2د خلف هللا, و د. محمد زغلول, دار المعارف, مصر, ط/تحقيق, محم

    القي(ت ور الم د الن ن عب د ب ام أحم اني, لإلم  702رصف المباني في شرح حروف المع

 ت).-د(), تحقيق, أحمد الخراط, مطبوعات مجمع اللغة العربية, دمشق,ـه

  ,دين  روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني ي الفضل شهاب ال ة أب للعالم

راث ـه 1270اآللوسي(ت ),عنيت بنشره وتصحيحه أدارة الطباعة المنيرية, دار أحياء الت

 ت). -لبنان,(د -بيروت العربي,

  ي الجوزي(ت ن عل رحمن ب د ال دين عب ال ال رج جم ي الف زاد المسير في علم التفسير, ألب

 م.1984, 1), نشر المكتب اإلسالمي, دمشق, ط/ ـه 597

   اني(ت ريف الكاش تح هللا الش ولى ف ير, للم دة التفاس ارف, ـه 998زب ة المع ), مؤسس

 ق. -ه1423, 1قم المقدسة, ط/-إيران
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 ان ر, عم ة للنش الم الثقاف يد, دار ع ال رش ة, كم ة العربي ي اللغ وي ف زمن النح األردن,  -ال

 م.2008

 م.1986, الزمن واللغة, د. مالك يوسف  المطلبي, الهيئة العامة للكتاب 

 ارف,  د. )و تحقيق,هـ 324ت(السبعة في القراءات , البن مجاهد شوقي ضيف, دار المع

 .3مصر , ط/

  ي(ت ن جن ان ب تح عثم ي الف راب, ألب ناعة اإلع ر ص ن ـه 392س ق, د. حس ), تحقي

 م.1993, 2ط/ هنداوي, دار القلم, دمشق,

 اجي(ت نان الخف ن س د هللا ب د عب ي محم احة, ألب ر الفص د ـه 466س ق عب ),شرح وتحقي

 م.1969مصر , المتعال الصعيدي, مطبعة محمد علي صبيح وأوالده,

   ل(ت ن عقي د هللا ب دين عب اء ال ك , قاضي القضاة به ن مال ة اب ى ألفي ل عل ن عقي شرح اب

 م.1980, 20ط/ ,القاهرة ,محمد محيي الدين عبد الحميد, دار التراث ), تحقيق,ـه 769

 ق ـه 918نور الدين بن محمد االشموني(ت  مالك, شرح االشموني على ألفية ابن ), تحقي

 م.2010, 1ط/ بيروت, -المكتبة العصرية, صيدا أحمد محمد عزوز,

 اظم (ت ن الن ك ,الب ن مال ة اب رح ألفي حيح,ـه 686ش دي,  ), تص لم اللبابي ن مس د ب محم

 م.2010, 1مؤسسة اآلداب الشرقية, العراق النجف االشرف, ط/

  ق,ـه 672مالك جمال الدين محمد بن عبد هللا األندلسي(تشرح التسهيل, البن د.  ), تحقي

 م.1990, 1ط/ ,مصر عبد الرحمن السيد ,د. محمد بدوي, دار هجر للطباعة,

  ابرتي(ت د  الب ن محم د ب دين محم ل ال يخ أكم ق, د. ـه 786شرح التلخيص, للش ), تحقي

ع,  ة للنشر والتوزي امصطفى رمضان صوفية, المنشأة العام , 1ط/ الشعبية, طرابلس ليبي

 م. 1983

 بيلي(ت فور االش ن عص ر), الب رح الكبي ل الزجاجي(الش رح جم ق د. ـه 669ش ), تحقي

 م.1999, 1ط/ لبنان, -صاحب أبو جناح, عالم الكتب, بيروت

 ترباذي(ت ي االس ن الرض ن الحس د ب ة, محم ى الكافي ي عل رح الرض ),تحقيق ـه686ش

 .ـه1386, 2ط/ طهران, -إيرانصادق للطباعة ,وتعليق, يوسف حسن عمرو مؤسسة ال
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  ترباذي(ت دين االس ي ال ب, رض ن الحاج افية أب رح ش ور ـه 686ش د ن ق محم ), تحقي

 م.1982لبنان, -الحسن, محمد محيي الدين, دار الكتب العلمية, بيروت

  ام ن هش دين ب ال ال د جم ي محم ام أب رب, لإلم الم الع ة ك ي معرف ذهب ف ذور ال رح ش ش

 ت).-) تحقيق محمد محيي الدين , دار الطالئع, القاهرة, (دـه 761األنصاري(ت 

   ن هشام ق, ـه 761(ت األنصاريشرح قطر الندى وبل الصدى , جمال الدين ب ), تحقي

 .ـه1368, 7ط/ قم المقدسة, -إيران ,يفيروز آباد انتشاراتمحمد محيي الدين, 

 د ـه 672شرح الكافية الشافية, للعالمة جمال الدين بن مالك(ت نعم أحم د الم ),تحقيق , عب

اب( المي الكت راث اإلس ن الت ري, م ي 16هري ث العلم ز البح رى, مرك ة أم الق ), جامع

 .1ط/ وأحياء التراث اإلسالمي, دار المأمون للتراث,

  اكهي(ت د الف ن أحم د هللا ب ام عب و, لإلم ي النح دود ف اب  الح رح كت ),تحقيق, ـه 972ش

 م.1993, 2ط/ هبة, القاهرة,المتولي رمضان الدميري, مكتبة و

   اب سيبويه(المسمى رح كت يح  ش ابتفت اب) األلب وامض الكت رح غ ي ش ن ف ي الحس , ألب

روف(ت ابن خ روف ب د المع ن محم ي ب ديري, ـه 609عل ة ب ق, خليف ة وتحقي ), دراس

ا _ طرابلس,  منشورات كلية الدعوة اإلسالمية , لجنة الحفاظ غلى التراث اإلسالمي, ليبي

 م.1995, 1ط/

 ,ن هشام األنصاري(ت  شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية د.  )تحقيق,ـه 761الب

 م.1977هادي نهر, ساعدت جامعة المستنصرية على طبعه , 

 ,ق د الضرير, تحقي ن محم م ب د, شرح اللمع في النحو, للقاس ان محم ة د. رجب عثم  مكتب

 م.2000, 1ط/ ,الخانجي, القاهرة

  يش(تشرح المفصل, أل ن يع ه ووضع هوامشه,ـه 643بي البقاء موفق الدين ب دم ل  ), ق

 م.2001, 1لبنان, ط/ -بيروت د. أميل بديع يعقوب, دار الكتب العلمية,

  ,ق, ـه 807زيد عبد الرحمن المكودي(ت ألبيشرح المكودي على ألفية ابن مالك ), تحقي

 م.1993, ساعدت جامعة الكويت على نشره,طمة الراجحي اد. ف

  ري(ت ي الحري ن عل د القاسم ب و محم ام أب  د. ),حققه,ـه 516شرح ملحة اإلعراب, لإلم

 م.1991, 1األردن  , ط/ -فايز الداية ,دار األمل للنشر إربد
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  د دي, د. محم الم المس د الس فية), د. عب انيات الوص ج اللس ى نه ران (عل ي الق رط ف الش

 م.1985الهادي الطرابلسي, دار العربية للكتاب, ليبيا, 

  ,د صقر  ), تحقيق,ـه 395الحسين أحمد بن فارس(ت ألبيالصاحبي ة أحم ة ومطبع مكتب

 ت).-دار أحياء الكتب العربية, فيصل عيسى الباب الحلبي,(د

 تحقيق,ـه 393الصحاح( تاج اللغة وصحاح العربية), إسماعيل بن حماد الجواهري(ت,( 

 .1984, 3ط/ بنان,ل -بيروت بد الغفور عطار, دار العلم للماليين,ع أحمد

  اج ن الحج لم ب ين مس ي الحس حيح),لإلمام أب امع الص مى( الج لم المس حيح مس ص

روت ), منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر,ـه 261النيسابوري(ت ان, -بي -د0لبن

 ت).

 ب ين التراكي راع ب ب  الص د طال د هللا محم يبويه),د. عب اب س ي كت ة ف النحوية(دراس

 م.2007األردن,  -الثقافي, إربددار الكتاب الكناعنة, 

   رن د هللا العسكري(أحد أعالم الق ن عب ة والشعر)ألبي هالل الحسن ب الصناعتين( الكتاب

ة العصرية, إبراهيمالرابع الهجري),تحقيق علي محمد البجاوي, محمد أبو الفضل  , المكتب

 م.2006, 1بيروت, ط/ -صيدا

 ة تقاقا ودالل ة, الصيغ الثالثية(مجردة ومزيدة اش ة التعاوني ي المطبع ), د. ناصر حسين عل

 م.1989بدمشق, 

 ,ائق اإلعجاز وم حق زة  الطراز المتضمن إلسرار البالغة وعل ن حم ى ب ام يحي للسيد اإلم

 م.1914طبع بمطبعة المقتطف و مصر و ),ـه749العلوي(ت

   ر ة للنش ة العلمي وز المعرف اص, دار كن ة, د. جمعة عوض الخب ي العربي دل ف ظاهرة الب

 م.2008, 1التوزيع, ط/و

 ,اهرة, -الدار المصرية ظاهرة التخفيف في النحو العربي, احمد عفيفي ة, الق , 1ط/ اللبناني

 م.1996

  , ع والنشر ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي, طاهر سليمان حمودي, الدار الجامعية للطب

 م.1998اإلسكندرية, -مصر

 و ي أب راث النحوي, د. عل ي الت ع,  الظواهر اللغوية ف ب للنشر والتوزي ارم, دار غري المك

 م.2006, 1القاهرة, ط/
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 ة العصرية دا, المكتب ل يوسف ب د الجلي , الظواهر النحوية والصرفية في شعر المتنبي, عب

 م.2006, 1ط/ بيروت,–صيدا 

 ,(اح ا أبوعروس األفراح (في شرح تلخيص المفت د به د السبكي(ت  ءحام دين أحم  773ال

 ت).-لبنان, (د-بيروت التلخيص, دار الكتب العلمية,), مطبوع ضمن شروح ـه

 ,ة واإلعراب روت د. العربي دة, بي د المتح اب الجدي د السالم المسدي, دار الكت ان,  -عب لبن

 م.2010, 1ط/

  رحمن د ال دوح عب اليب),د. مم العربية والوظائف النحوية(دراسة في اتساع النظام و األس

 م.1996ة,الرمالي, دار المعرفة الجامعية,القاهر

 ,اني ,د. فاضل صالح السامرائي ة الشارقة  على طريق التفسير البي النشر العلمي لجامع

 م.2002,

  و ة االنجل د خضير, مكتب د أحم ران الكريم),محم المعنى(في الق ة ب واهر النحوي ة الظ عالق

 ت).-المصرية, القاهرة,(د

 وراق(ت د هللا ال ن عب د ب ي الحسن محم د ), ـه 381علل النحو, ألب ود محم ق , محم تحقي

 م.2002, 1ط/ لبنان, -نصار, منشورات دار الكتب العلمية , بيروت

  ,ع ار للتوزي ري, مؤسسة المخت  علم لغة النص, المفاهيم واالتجاهات, د. سعيد حسن بحي

 م.2004, 1ط/

 د بل محم زة ش ق, د. ع ة والتطبي نص, النظري ة ال م لغ اهرة,عل ة اآلداب, الق , 1ط/ , مكتب

 م.2007

 .اني), د ائل المع ة لمس ة ونقدي ة بالغي اني( دراس م المع ة  عل اح , مكتب د الفت يوني عب بس

 م.1986وهبة, مصر,

 ,ارف للمطبوعات يم, دار التع اقر الحك د ب روت علوم القران, السيد محم ان, ط/ -بي , 4لبن

 م.2007

 ن د ب ريم), أحم ران الك اظ الق وي أللف اظ(معجم لغ رف األلف ير أش ي تفس اظ ف دة الحف  عم

ي(ت  روف بالسمين الحلب ق,ـه 756يوسف المع ود, دار  ), تحقي ون الس د باسل عي محم

 م. 1996, 1ط/ لبنان,-الكتب العلمية, بيروت
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  ,ب الحديث,  د. مسعود بو دوخه, عناصر الوظيفة الجمالية في البالغة العربية عالم الكت

 م.2011, 1ط/ األردن, -إربد

 ن أح ل ب رحمن الخلي د ال ي عب ين, ألب دي(ت الع د الفراهي دي  175م ـ),تحقيق, د. مه ه

 هـ.1409, 2إبراهيم السامرائي, مؤسسة دار الهجر, إيران, ط/ د.المخزومي, 

   ي ن عل د ب ير),لإلمام محم م التفس ي عل ة ف ة والدراي ي الرواي ين فن دير(الجامع ب تح الق ف

 م.2009هـ), دار الكتاب العربي, بيروت,1205الشوكاني(ت

   ي ة,الفروق اللغوية ف اظم المشري, العربي ي ك راق د. عل ل,-دار الصادق للنشر, الع  باب

 م.2011, 1ط/

 ,م.1983, 3بيروت, ط/ الفعل زمانه وأبنيته, د. إبراهيم السامرائي, مؤسسة الرسالة 

 ,دي الفعل في نحو أبن هشام ور ال روتد. عصام ن ة, بي ب العلمي ان,-ن, دار الكت , 1ط/ لبن

 م.2007

  ي ت, ألب ت و أفعل تاني(ت فعل اتم السجس ق,255ح ـ), تحقي ة,  ه راهيم العطي ل إب د. خلي

 م.  1979نشره , ساعدت جامعة البصرة على 

  رام ة األه د عامر, مطبع ريم, د. فتحي أحم ران الك فكرة النظم بين وجوه اإلعجاز في الق

 م.1975التجارية,القاهرة,

  أة ر منش د, نش اء عي ور, د. رج ة والتط ين التقني ة ب فة البالغ كندرية, فلس ارف, اإلس المع

 .2ط/

  ,اني م المع ة( عل ة العربي ي البالغ ة  ف ق, دار النهض ز عتي د العزي ديع), د. عب ان, الب البي

 العربية, بيروت.

 ,د. صباح عيد دراز, مطبعة األمانة , مصر,  في البالغة القرآنية أسرار الفصل والوصل

 م.1986, 1ط/

 ي وتطبيق د اللغوي,في التحليل اللغوي منهج وصفي تحليل ي اللغوي,  ي على(التوكي و النف

ار  ة المن ايرة و مكتب د عم ل أحم تفهام),د. خلي لوب االس اء, ط/ -و األردنوأس , 1الزرق

 م.1987

   ازك, و ي شعر السياب, ون في التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصر(دراسة لغوية ف

 م.1981, مالك يوسف المطلبي, دار الحرية للطباعة, بغداد د. البياتي),
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   اد ن منشورات اتح ه, م ة), د. حسين جمع ة نقدي ة بالغي ة الكلمة(دراسة جمالي ي جمالي ف

 م.2002الكتاب العرب, دمشق,

 /م.2004, 34في ظالل القران, سيد قطب, دار الشروق, بيروت, ط 

 ,م1999في فلسفة البالغة العربية(علم المعاني),د. حلمي علي مرزوق. 

 ق,في النحو العربي قواعد وت اب  طبي ة, مصطفى الب دي المخزومي, شركة ومطبع د. مه

 م.1966, 1الحلبي وأوالده, مصر, ط/

  ة العصرية, صيدا دي المخزومي, منشورات المكتب ه, د. مه في النحو العربي نقد وتوجي

 ت).-بيروت,(د –

 نص االقران ي ال ره, يف اليب تعبي ة,  و أس ادق الثقافي ة الص د, مؤسس ازي زاه ر غ د. زهي

 م.2012, 1بابل, ط/-العراق

 ادي(ت القاموس المحيط, للعالم الشيخ مجد الدين محمد روز آب ـ),دار 817بن يعقوب الفي ه

 د_ت).(لبنان, -بيروت العلم للجميع,

  راءة يّ أق ن ب دليمي, ب ف ال د خل ة عبي ة), د. خول ة و لغوي ة نحوي ب  كعب(دراس دار الكت

 م.2007, 1لبنان, ط/-العلمية, بيروت

 م.2001, 7مصر ط/ د. محمد عثمان نجاتي, دار الشروق, علم النفس,القران و 

 .ا, د ا وجمالي ريم داللي رآن الك ص الق ة,  قص بطين العالمي ة الس تاني, مؤسس ود البس محم

 هـ.1428, 2ط/ قم المقدسة,-ايرن

 نظم ة ال ي ضوء نظري ي ف ل, األردن,قواعد النحو العرب اتي, دار وائ د البي  , د. سناء حمي

 م.2003, 1ط/

   د هارون,  هـ),تحقيق, عبد السالم180الكتاب, ألبي بشر عثمان بن قنبر(سيبويه ت محم

 .1لبنان, ط/-دار الجبل, بيروت

  ن د ب م محم ي القاس ل, ألب ي وجوه التأوي ل ف ون األقاوي ل وعي ائق التنزي الكشاف عن حق

ة التوفيقي538عمر الزمخشري(ت  د, المكتب د السعيد محم ه محم ى ب ـ), أعتن  -مصر ة,ه

 القاهرة.

  ب ي طال ن أب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها, لإلمام أبي محمد مكي ب

 م.2007, دار الحديث , القاهرة, يهـ), تحقيق الشيخ عبد الرحيم الطهر ون437القيسي(
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  رأه 599كشف المشكل في النحو, ألبي علي بن سليمان المعروف بحيدرة اليمني(ت هـ) ق

ة ق علي روت وعل ة, بي ب العلمي ورات دار الكت راد, منش ى م ان, -, د. يحي , 1ط/  لبن

 م.2004

  ,(ة روق اللغوي طلحات والف ي المص ات(معجم ف يالكلي ى  ألب ن موس وب ب اء أي البق

وي(ت وله 1094الكف ل أص ـ), قاب ة ه ري, مؤسس د المص ش, محم دنان دروي , د. ع

 م.1998, 2ط/ لبنان,-الرسالة, بيروت

  ر دقائق وبح ز ال ين كن ق, حس هدي, تحقي د المش رزا محم الم المي ر الع ب, للمفس الغرائ

 م.2003, 1دركاهي, دار الغدير , إيران, ط/

  ,اء واإلعراب ري(ت اللباب في علل البن ن الحسين العكب د هللا ب اء عب ي البق ـ), 616ألب ه

روت  ر المعاصر, بي ات, دار الفك ار طليم ز  –تحقيق, غازي مخت ان, مطبوعات مرك لبن

 م.2001لماجد للثقافة و التراث,جمعة ا

  ,ق 880حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي(ت ألبياللباب في علوم الكتاب ـ), تحقي ه

روتعادل  ة, بي ب العلمي د المعرض, منشورات دار الكت ي محم -أحمد عبد الموجود, عل

 م.1998, 1ط/ لبنان,

 ,داد فاضل صالح السامرائي,  د. لمسات بيانية في نصوص من التنزيل ة بغ ساعدت جامع

 ت)-على نشره.(د

  ,د  لسان العرب ن أحم ي ب ن عل ن مكرم ب د ب و الفضل محم دين أب ال ال ن منظور جم الب

 ت).-د(هـ) ,تحقيق لجنة علمية متخصصة  ,دار المعارف القاهرة,711(ت

  ة إلعجاز ي القران(دراسة بياني ادة والحذف ف ي الزي ي نف ان ف ع البي ان وروائ لطائف المن

ائس للنشر األردن ,ط/القران ا اس, دار النف , 1لكريم ونظمه وأسلوبه), د. فضل حسن عب

 م.2010

 ران ل جب ران خلي ال جب لوبية ألعم ة إس ة اإلبداعية(دراس د  اللغ ف محم ة),د. يوس العربي

 م.2011, 1إربد, ط/ -الكوفحي, عالم الكتب الحديث األردن

  م.2006, 5الكتب, القاهرة, ط/ اللغة العربية معناها و مبناها ,د. تمام حسان, عالم 

  ,ي درس البالغ ي ال ة ف دن, ط/ اللغ ياب, لن ه, دار الس ريم جمع د الك دنان عب , 1د. ع

 م.2008
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 /ة, األردن, ط الة الحديث ة الرس رحيم, مكتب د ال ل عب د الجلي ريم, د. عب ران الك ة الق , 1لغ

 م.1981

 ورة النور ي س ريم ف ران الك ة الق وي), لغ ب النح ي التركي ة ف راهيم (دراس بري إب د. ص

 م.1994السيد, دار المعرفة الجامعية , مصر,

 )ي ن جن ان ب تح عثم ي الف ة, ألب ي العربي ق, د.392اللمع ف ـ), تحقي الم  ه د المؤمن, ع حام

 م.1985, 2ط/ لبنان,–الكتب ,بيروت 

  .م.1965, 2مصطفى جواد, مطبعة العاني, بغداد, ط/ المباحث اللغوية في العراق, د 

 ي ي المبن دين الراجح رف ال ريم, د. ش ران الك ي الق ه ف ه ودالالت ول وتراكيب , دار للمجه

 م.1999المعرفة الجامعية , مصر, 

  ر(ت ن األثي دين ب ق 637المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر, ضياء ال ه وعل ـ), قدم ه

 .2عليه د. أحمد الحوفي ,د. بدوي طبانة, دار نهضة مصر للطبع, القاهرة, ط/

  ى(ت ن مثن ر ب دة معم ي عبي ران, صنعه أب ه,210مجاز الق ـ), حقق ؤاد سسزكين,  ه د. ف

 ت).-مكتبة الخانجي, القاهرة,(د

  ,ه 548ألبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي(ت مجمع البيان في تفسير القران ـ), حقق ه

ي للمطبوعات ين, منشورات مؤسسة االعلم ه السيد محسن األم دم ل , لجنة من العلماء, ق

 م.1995, 1ط/ يروت,ب

 مي(ت دين القاس ال ال د جم مي), محم ير القاس ن التأويل(تفس ه 1332محاس ـ),خرج آيات ه

ي  اب الحلب ى الب ة, عيس ب العربي اء الكت اقي, دار أحي د الب ؤاد عب د ف ه, محم ق علي وعل

 م.1957, 1وشركائه, ط/

 ي ن جن تح ب ي الف ـ), 392(المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها, ألب ه

ق, د. ار, تحقي يم النج د الحل المية,  عب ؤون اإلس ى للش س األعل ر المجل دي ,نش ي النج عل

 هـ.1415 -م1994لجنة إحياء كتب السنة, القاهرة,

  ة(ت ن عطي ب ب ن غال المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, ألبي محمد عبد الخالق ب

افي, منشورات دار546 د الش د السالم عب ق عب ـ), تحقي روت ه ة, بي ب العلمي ان, -الكت لبن

 م.2001, 1ط/
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  ـ),تحقيق, 458المحكم والمحيط األعظم, ألبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة(ت د.  ه

 م.2000, 1لبنان, ط/ -منشورات دار الكتب العلمية, بيروت عبد الحميد هنداوي,

  )ي دين التفتزان ة سعد ال د  791مختصر المعاني(شرح السعد), للعالم ق, محم ـ), تحقي ه

 هـ.1409, 1ط/قم المقدسة,  -ايرن ,محيي الدين عبد الحميد, انتشارات سيد الشهداء

  والق, مصر,  458المخصص, ألبي الحسن بن سيدة(ت ة, ب هـ),المطبعة الكبرى األميري

 هـ .1316, 1ط/

 د النسفي(تمدارك التنزيل وح ن أحم د هللا ب ام عب ائق التأويل(تفسير النسفي), لإلم  701ق

 م.1989, 1ط/ لبنان,-هـ), قدم له , قاسم الرفاعي, دار القلم , بيروت

   دخل ىم ز  إل ي, مرك ذر عياش ة, د. من ارت, ترجم ص, روالن ب وي للقص ل البني التحلي

 م.2002, 2ط/  النماء الحضاري,

  م اللغ ى عل دخل إل الةالم ة  -, ك ري, مؤسس ن بحي عيد حس ة , س نج, ترجم و نت ر ب ديت

 م2003, 1المختار للنشر, القاهرة, ط/

   ,ة (ع  دد. عبالمرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك الم المعرف ), 232العزيز حموده, ع

 م.1998 -الكويت, أبريل  –سلسلة كتب يصدرها المجلس الوطني للثقافة 

  ة و وم اللغ ي عل ر ف يوطي(تالمزه ا, للس ق 911أنواعه ـ), تحقي د ه ل  وأب محم الفض

 م.2011لبنان,  -إبراهيم, علي محمد البجاوي, المكتبة العصرية, بيروت

  ى الفارسي(ت  يالعربي, ألبالمسائل العسكريات في النحو ي  377عل ق د. عل ـ), تحقي ه

 مز2002األردن,  –جابر المنصوري, دار الثقافة للنشر, عمان 

  داديات), المسائل ال ة بالبغ يمشكلة (المعروف ي الفارسي(ت  ألب ق, د.  377عل ـ), تحقي ه

راث  اء الت ة, أحي ؤون الديني اف والش ر وزارة األوق كناوي, نش د هللا الس دين عب الح ال ص

 ت).-), مطبعة العاني , بغداد (د51اإلسالمي(الكتاب 

  ك ن مال اب التسهيل الب ى كت ـ 672ت (المساعد على تسهيل الفوائد(شرح  عل ام )ه ), لإلم

ل(ت ن عقي دين ب ا ال راث  769به اء الت ز إحي ات, مرك ل برك د كام ـ),تحقيق, محم ه

 م.2001, 2), ط/16اإلسالمي, جامعة أم القرى, مكة المكرمة, (الكتاب 

  /5مشاهد القيامة في القران, السيد قطب, دار المعارف, مصر , ط. 
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   ,ب مكي محمد ألبيمشكل أعراب القران ـ), دراسة  437ت 437القيسي( بن أبي طال ه

راث( ب الت ة, سلسلة كت ), 38وتحقيق, د. حاتم الضامن, منشورات وزارة اإلعالم العراقي

 م.1075

   اظم(ت ابن الن هير ب ك, الش ن مال دين ب در ال ديع), ب ان, والب اني, والبي باح(في المع المص

ر 686 ة اآلداب, مص ف, مطبع ل يوس د الجلي ني عب رحه, د. حس ه وش ـ), حقق , 1ط/ ,ه

 م.1989

    ومي(ت ي الفي ن عل د ب ة أحم ر, للعالم باح المني ف  770المص تاذ يوس ـ),حققه األس ه

 م.2010بيروت,  –الشيخ محمد, المكتبة العصرية, صيدا 

   ي(ت دين التفتزان عد ال ة س اح), للعالم يص المفت رح تلخ ـ),صححه  792المطول(ش ه

 م.2004و1لبنان, ط/ -بيروت, العربي أحمد عزوز, دار أحياء التراث ,وعلق عليه

   ن مسعود البغوي(ت ـ), دار  516معالم التنزيل(تفسير البغوي), ألبي محمد الحسين ب ه

 م.2002, 1لبنان, ط/–ابن حزم للنشر, بيروت 

 ران د للنشر, اي دري, دار فراق ال الحي يد كم ة, للس ة قرآني اد رؤي ة, ط/ -المع م المقدس , 1ق

 هـ. 1431 -م2010

 الم اآل اد وع ة المع ي, مؤسس رحيم حمران د ال داد عب يرازي, أع ارم الش يد مك رة, للس خ

 هـ. 1425, 1قم المقدسة, ط/ -ومدرسة اإلمام علي بن أبي طالب(عليه السالم), إيران

  ,امرائي الح الس ل ص ة, د. فاض ي العربي ة ف اني األبني ى مع داد عل ة بغ اعدت جامع س

 ت).-نشره,(د

 ى ن عيس ي ب ن عل ي الحس روف, ألب اني الح اني(ت  مع رج  384الرم ه وخ ـ), حقق ه

 م.2008شواهده, د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي, دار ومكتبة هالل, بيروت, 

  ,3ط/ المعاني في ضوء أساليب القران, د. عبد الفتاح الشين, دار المعارف, مصر. 

   ق, د. 370معاني القراءات, ألبي منصور األزهري(ت ـ)و تحقي ش و  ه مصطفى دروي

 م.1996, 2المعارف, مصر, ط/عوض حمد, دار 

 ه,هـ)و  189معاني القران, علي بن حمزة الكسائي(ت د. عيسى شحاتة  أعاد بناءه وقدم ل

 م.1998عيسى, دار قباء , القاهرة, 
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   ق هدى  215معاني القران, ألبي الحسن سعيد بن مسعدة االخفش األوسط(ت هـ),  تحقي

 م.1990, 1ط/ محمد قراعه مكتبة الخانجي, القاهرة,

  ي النجار  207معاني القران, آلبي زكريا يحيى بن زياد الفراء(ت د عل ق محم هـ), تحقي

 م.1983, 3لبنان, ط/  -, أحمد يوسف نجاتي, عالم الكتب, بيروت

  ر النحاس(ت ي جعف ران, ألب اني الق ي الصابوني, 338مع د عل ق محم ـ), تحقي ز  ه مرك

 م.1988, 1ط/ ,ة المكرمةمك–أحياء التراث اإلسالمي, جامعة أم القرى 

 ن السري الزجاج(ت راهيم ب ق, د.  311معاني القران وأعرابه, ألبي إسحاق إب ـ), تحقي ه

 م.1988, 1لبنان, ط/ -عبد الجليل عبده شلبي, عالم الكتب, بيروت

   اء ر, دار أحي ي للنش اريخ العرب ة الت امرائي, مؤسس الح الس ل ص و, د. فاض اني النح مع

 م.2007, 1ط/ لبنان,– التراث العربي, بيروت

 ,م.2002, 1ط/ دمشق, معجم القراءات, د. عبد اللطيف الخطيب, دار سعد الدين للنشر 

   روت ي, دار المحجة البيضاء, بي د الحسين الطهران –معرفة المعاد, للعالمة السيد محم

 هـ. 1416 -م1995, 1ط/ لبنان,

  .ة), د ي العربي ة ف ة الدالل الل المعنى(أنظم ى وظ دار المعن ونس, دار الم د ي د محم محم

 م.2007, 2لبنان, ط/ -اإلسالمي, بيروت

   ـ),تحقيق د. 761(تاألنصاريمغني اللبيب عن كتب االعاريب, جمال الدين بن هشام ه

 هـ.1378, 1ط/ مازن المبارك, و محمد علي حمد هللا, مؤسسة الصادق للنشر, ايرن,

  د مفاتيح األغاني في القراءات والمعاني, ألبي ا اني(ت بع ق,  563لعالء الكرم ـ), تحقي ه

 م.2001, 1لبنان, ط/ -د. عبد الكريم مصطفى , دار ابن حزم, بيروت

  رازي(ت د ال ام محم ر), لإلم ير الكبي ب( التفس اتيح الغي ر, 604مف ـ),دار الفك روت ه  -بي

 م.1981, 1ط/ لبنان,

  د  ق,هـ), تحقي 626مفتاح العلوم, ألبي يعقوب يوسف بن محمد السكاكي(ت د. عبد الحمي

 م.2011, 2ط/ لبنان, -هنداوي, دار الكتب العلمية, بيروت
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  د األصفهاني(ت ن محم م الحسين ب م  502المفردات في غريب القران, ألبي القاس ـ), ت ه

از طفى الب زار مص ة ن وث, بمكتب ات والبح ز الدراس داد بمرك ق واإلع ة   -التحقي المملك

 ت).- السعودية(د

 د ه( عن ول وأحكام ي  المفع دين عل رف ال ريم), د. ش ران الك ي الق واهده ف ويين وش النح

 م.1989, 1الراجحي, دار المعرفة الجامعية, مصر, ط/

   ي القاسم جار هللا الزمخشري(ت ه و  538المفصل في صنعة اإلعراب, ألب دم ل ـ), ق ه

روت ان, -وضع هوامشه, د. أميل بديع يعقوب, منشورات دار الكتب العلمية, بي , 1ط/ لبن

 م.1999

 ,ق شريدة الشر  474لإلمام أبي بكر الجرجاني(ت المقتصد في شرح اإليضاح ـ), تحقي ه

 م.2009, دار الحديث, القاهرة, يبين

   ,رد(ت  ألبيالمقتضب د المبّ ن يزي د الخالق  285العباس محمد ب د عب ق, محم ـ), تحقي ه

راث  اء الت ة أحي المية, لجن ى للشؤون اإلس س األعل ة عضيمة, المجل المي, جمهوري اإلس

 م.1994مصر العربية, القاهرة, 

 رب فور(ت ل ,المق ابن عص روف ب ؤمن المع ن الم ي ب د  669عل د عب ق , أحم ـ), تحقي ه

 م.1972, 1الستار الجواري, عبد هللا الجبوري, ط/

   ,ل ظ من آي التنزي ه متشابه اللف ي توجي ل ف ذوي اإللحاد و التعطي اطع ب مالك التأويل الق

د  ام أحم اطي(تلإلم ر الغرن ن الزبي راهيم ب ن إب الح 708ب عيد الف ق س ـ)و تحقي , دار ه

 م.1983, 1ط/ لبنان, -الغرب اإلسالمي, بيروت

  ان , 1ط/ األردن,–من أسرار البيان القرآني, د. فاضل صالح السامرائي, دار الفكر, عم

 م. 2009

  يبن, دار اح الش د الفت ة),د. عب فاء الكلم ر القرآني(ص رار التعبي ن أس ر,  م ريخ للنش الم

 م.1980المملكة السعودية,  -الرياض

  رة اطئ), محاض ت الش د الرحمن(ب ي, د. عائشة عب ان القرآن ي البي ة ف رار العربي ن أس م

اريخ,  ة, بت روت العربي ة بي ي جامع ت ف د 1972آذار  27ألقي ي دار األح ت ف م, طبع

 البحيري أخوان, بيروت.
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 م.2005ة مصر للطباعة, من بالغة القران, أحمد أحمد بدوي, دار نهض 

   د ز عب د العزي اني), د. عب م المع ائل عل ة لمس ة تحليلي نظم العربي(دراس ة ال ن بالغ م

 م.1984, 2ط/ لبنان,-المعطي عرفة, عالم الكتب, بيروت

  ات ي آي ديع ف ان, والب اني, والبي م المع ة لمسائل عل (من بالغة النظم القرآني(دراسة تحليلي

 م.2010, 1ط/ عبد الفتاح فيود, مؤسسة المختار للنشر,بسيوني  الذكر الحكيم),د.

   ة ي, مطبع راهيم الكرباس يخ إب ر الش د جعف رب, محم الم الع ن ك ب م اآلداب , –المنتخ

 م.1983النجف االشرف,

 )د صادق الصدر قدس), منة المنان في الدفاع عن القران, آية هللا الشهيد السيد محمد محم

روتنشر هيئة تراث السيد الشهيد الصد ة البصائر, بي  -ر, النجف االشرف, دار و مكتب

 هـ.1431 -م2010لبنان, 

  ي(ت ن جن تح ب ي الف ريف, ألب ي التص طفى, 392المنصف ف راهيم مص ـ),تحقيق, د. إب ه

ديم راث الق اء الت ر أدارة إحي ين, نش د هللا أم ة, -عب ة العام ر , ط/ أدارة الثقاف , 1مص

 م.1954

 د  684بي الحسن حازم القرطاجني(تمنهاج البلغاء وسراج األدباء , أل ق محم ـ), تحقي ه

 م.1986, 3ط/ لبنان,–بيروت الحبيب بن خوجه, دار أحياء الغرب اإلسالمي,

   رن الخامس ع الق ال بمطل ة لالحتف ة الوطني من وحي القران, د. إبراهيم السامرائي, اللجن

 م.1981 -هـ  1401, 1عشر الهجري, ط/

 ن مواهب الفتاح في شرح تلخيص الم اح, الب وبفت وع  1110المغربي(ت  يعق ـ), مطب ه

 ت).- ضمن شروح التلخيص, دار الكتب العلمية, بيروت البنان,(د

   ران  –موسوعة النحو والصرف واإلعراب, د. أميل بديع يعقوب, انتشارات استقالل, اي

 هـ. 1384, 5طهران, ط/

   دين الكنغراوي(ت وفي, صدر ال ي النحو الك ه,  1349الموفي ف ق علي ـ), شرحه وعل ه

 م . 2011, 2ط/ محمد بهجة البيطار, البينة للنشر,

  ائي(ت ين الطباطب د حس يد محم ة الس ران, للعالم ير الق ي تفس زان ف م), 1982المي

 م.1973,  3ط/ لبنان, -منشورات مؤسسة االعلمي للمطبوعات, بيروت
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  ران, العظيم(نظرات جديدة في القران),د.  محمد عبد هللا دراز,النبأ  دار الفقه للطباعة, إي

 هـ.1427, 1ط/

  ,ق,  581القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا السهيلي(ت  ألبينتائج الفكر في النحو ـ), تحقي ه

 م.1992, 1ط/ لبنان, -كامل أحمد عبد الودود و زميله, دار الكتب العلمية, بيروت

 و ا ر, نح ات, و النش ة للدراس ة العربي واري, المؤسس تار الج د الس د عب ير, د. أحم لتيس

 م.2006, 1لبنان, ط/ -بيروت

  د ادة عب يم نموذجا), د. حم ود غن ة/ شعر محم ة تطبيقي هالنحو الداللي (دراسة منهجي  اإلل

 م.2010, 1د. محمد حماسة عبد اللطيف, مكتبة اآلداب, القاهرة, ط/حامد, 

 ي و العرب ة  النح ي, دار النهض ده الراجح نهج), د. عب ي الم ديث(بحث ف درس الح و ال

 م.1986لبنان, –العربية للطباعة, بيروت 

 ,ل و الفع ي د. نح ي العراق ع العلم ات مجم واري, مطبوع تار الج د الس د عب داد,  -أحم بغ

 م.1974

  تار الجواري, مطبوعات المجمع العلمي العراقي د الس داد, -,نحو القران, د. أحمد عب بغ

 م.1974

 ,اني و المع ر,  نح ات و النش ة للدراس ة العربي واري, المؤسس تار الج د الس د عب د. أحم

 م.2006, 1لبنان, ط/ -بيروت

  روت ة المحمدي, بي اس حسن , مكتب ة, د. عب –النحو الوافي مع ربطه باألساليب الرفيع

 م.2007, 1ط/ لبنان,

 ف,  –النحوي ى نالنحو و الداللة (مدخل لدراسة المع د اللطي د حماسة عب الداللي),د. محم

 م.2001, 1دار الشرق, القاهرة, ط/

 روت ة, بي ان, -النداء في القران الكريم, د. معن توفيق الحيالي, دار الكتب العلمي , 1ط/ لبن

 م.2008

   ة المية, مؤسس ة اإلس اجي, دار القبل ب الج د دي لوبية),د. محم ة أس ق القرآني(دراس النس

 م.2010, 1المملكة العربية السعودية, ط/ علوم القران, جدة _

  ,المي ر اإلس المي للفك د الع ر , المعه د مني الم, د. ولي ى الع ة إل ن الجمل ي م نص القرآن  ال

 م.1997, 1القاهرة ,ط/
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  د ة عب ك, ترجم ان دي داولي), ف داللي والت النص و السياق(استقصاء البحث في الخطاب ال

 م.2000بنان,ل -قنيبي, أفريقيا الشرق, بيروت القادر

   د, دار الصادق د الوهاب حسن حم م), د. عب النظام النحوي في القران الكريم(دالئل الكل

 م.2010, 1ط/ األردن, -بابل, دار صفاء للنشر , عمان-للنشر والتوزيع , العراق

   د, دار د الوهاب حسن حم ام النحوي), عب ل النظ ران الكريم(دالئ ي الق النظام النحوي ف

 م.2010, 1األردن, ط/ –بابل, دار صفاء للنشر , عمان  -الصادق للنشر, العراق

 ان دي, دار صفاء للنشر, عم ة, د. كريم حسين الخال ة العربي ي الجمل األردن,  -نظرات ف

 م.2005, 1ط/

  س يم راضي, المجل د الحك ي, د. عب د العرب ي النق ة ف ة اللغ اهرة,نظري ة, الق ى للثقاف  األعل

 م.2003, 1ط/

  اد الموسى, المؤسسة نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث, د. نه

 م.1980, 1العربية للدراسات ,ط/

 ,ريم ران الك وي للق ام اللغ ة النظ ي, نظري ديل العكيل ن من يعي,  د. حس ف الش وان الوق دي

ة    داد17المركز الوطني لعلوم القران و التراث القرآني( سلسلة اإلصدارات العلمي  -),بغ

 م.2011, 1ط/ العراق,

  ر ن عم راهيم ب ي الحسن إب دين أب ان ال ام بره نظم الدرر في تناسب اآليات والسور, لإلم

 ت).-هـ), دار الكتاب اإلسالمي, القاهرة,(د 885البقاعي(ت 

 داد ة, بغ ة العام ؤون الثقافي ري, دار الش اخر الياس ي, د. ف ب القرآن ي التركي ت ف  -النع

 م.2009, 1العراق, ط/

  ,النقد و اإلعجاز(دراسة), د. محمد تحريشي, من منشورات اتحاد الكتاب العرب, دمشق

 م.2004

   اني(ت ي الحسن الرم ران, ألب ي إعجاز الق ي  386النكت ف هـ), ضمن ثالث رسائل ف

ارف, مصر  جاز القران, تحقيق, د. محمد خلف هللا, د.إع ول سالم, دار المع د زغل محم

 م.1968, 2ط/
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  ال ن فّض ي ب ن عل ي الحس ه), ألب ريم وأعراب ران الك اني الق ي مع ران( ف ي الق ت ف النك

عي(ت  ة,  479المجاش ب العلمي ل, دار الكت ادر الطوي د الق د هللا عب ق, د. عب ـ), تحقي ه

 م.2007 ,1لبنان, ط/ –بيروت 

  ,ة اإلعجاز ي دراي امنهاية اإليجاز ف رازي( لإلم ر ال ن عم د ب دين محم ـ) 606فخر ال , ه

ه  قحقق روت عل ادر, بي ي, دار ص ي أوغل اجي مغن ر هللا ح ه, د. نص ان, ط/ -علي , 1لبن

 م.2004

   وران و  754النهر الماد من البحر المحيط, ألبي حيان األندلسي(ت هـ),تقديم و ضبط, ب

ديان روت ه ة, بي ب الثقافي ة الكت ان مؤسس ر, دار الجن ناوي, دار الفك ان, -الض , 1ط/ لبن

 م.1987

 وا م ع اله يوطي(ت عهم دين الس الل ال ام ج الم 911, لإلم ال س د الع ق,د. عب ـ), تحقي ه

ان,-مؤسسة الرسالة, بيروت-1مكرم, ت,  -2م, 1992لبن ي الكوي ة, ف دار البحوث العلمي

 م.1979

 ي ال ائر ف وه والنظ اهرة, ط/الوج روق, الق وا, دار الش د الع لوى محم ريم, س ران الك , 1ق

 م.1998

  ة نادية الخمس المؤدي ران الكريم(صور الوحدات األس ي الق الوحدة األسنادية الوظيفية ف

وريا ع, س الن للطب ة رس زة, دار و مؤسس و مع ح ب تمم), د. راب ر الم ة العنص  -وظيف

 م.2008دمشق, 

 ده الوظائف الداللية للجملة العربي ق, د. عب ة والتطبي ة لعالقات العمل النحوي بين النظري

  م.2007, 1و زميله, مكتبة اآلداب, القاهرة, ط/ الراجحي

  

  

 الرسائل و االطاريح الجامعية:

 ر د  زاي ة),مولود محم ة جمالي نص القرآني(دراس ة ال اني(أطروحة  أدبي البيض

 م.2007جامعة البصرة,  -دكتوراه),كلية التربية
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  تير), أنماط زان جبار(رسالة ماجس ي مي التركيب القرآني(دراسة في سور  ال حم), عل

 م.2009جامعة الكوفة,  -كلية اآلداب

 "د ول محم ة بالرس ة المتعلق ات القرآني لوبية),  اآلي ة أس ة بالغي ه و أله"(دراس لى علي ص

 م.2003جامعة بغداد, -عدنان جاسم الجميلي(أطروحة دكتوراه), كلية التربية/ ابن رشد

  د حسين فضل هللا), جابر محيسن البحث الداللي في تفسير من وحي القران(للسيد محم

 م.2007جامعة البصرة,  -كلية التربيةعليوي(أطروحة دكتوراه),

 ,وبي عيد الحب د س يد محم عر الس ي ش ة ف اء الجمل ة  بن ي عليوي(أطروح ار راض انتص

 م.2008للبنات, جامعة الكوفة,  /ةدكتوراه), كلية التربي

  ة وراه), كلي د العاني(أطروحة دكت د هللا محم د عب البنى النحوية و أثرها في المعنى, أحم

 م.2003جامعة بغداد,  -اآلداب

  ة تير)و كلي الة ماجس وده (رس ونس ع ي ي وائلي, عل د ال ي شعر أحم لوبية ف ات األس البني

 م. 2011جامعة البصرة, -التربية

 ى أل ن تحرير الخصاصة في تيسير الخالصة(شرح عل دين ب ن ال ن مالك/للشيخ زي ة اب في

الة  749عمر بن الظفر بن الوردي ت  هـ), دراسة وتحقيق, محمد مزعل خالطي( رس

 م.2002جامعة بغداد, -, كلية التربية/ابن رشدماجستير)

 ,ة  تراكيب األسلوب الشرطي في نهج البالغة كريم حمزة حمدي(رسالة ماجستير), كلي

 م2011معة بابل, جا -التربية/ صفي الدين الحلي

  ة وراه), كلي د هللا نصيف(أطروحة دكت ين عب ريم, ياس ران الك ي الق المفعوالت ف د ب التقيي

 م.2005الجامعة المستنصرية,  -اآلداب

  ,(تير الة ماجس زاوي( رس ماعيل الغ اس إس ة), عب ة نحوي ج البالغة(دراس ي نه د ف التقيي

 م.2006الجامعة المستنصرية,  -كلية التربية

 ي الة  التمييز ف ون إسماعيل السبعاوي(رس ة),حازم ذن ة داللي ران الكريم(دراسة نحوي الق

 م.2004جامعة الموصل, -كلية التربيةماجستير),

  ليمان ون داود س ة),كريم ذن ة داللي ة نحوي ران الكريم(دراس ي الق يرية ف ة التفس الجمل

 م.2005جامعة الموصل,  -الحريثي(أطروحة دكتوراه), كلية اآلداب
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  تير), الجملة وري( رسالة ماجس د هللا الجب ؤي حاتم عب ة, ل ن هرم وان اب ي دي الخبرية ف

 م.2004جامعة البصرة,-كلية اآلداب

  الة ك الغانمي(رس ارث مال دي ح ة), مه ة نحوي ور القصار(دراس ي الس خ ف ة النس جمل

 م.1999جامعة الكوفة,-ماجستير),كلية اآلداب

 ام الدرس النحوي في الحوزة العلمية في النجف اال م),صالح 2000-1900شرف(من ع

 م.2007الجامعة المستنصرية,  -كاظم عجيل الجبوري(أطروحة دكتوراه), كلية التربية

  ة ير الدوري(أطروح اس خض د ي ي, محم ان القرآن ي البي ة ف روق اللغوي ائق الف دق

 م.2005دكتوراه), كلية التربية/ ابن رشد, جامعة بغداد, 

 راس داللة األنماط التركيبية لجمل األ ريم, ف حرف الناسخة(المشبهة بالفعل)في القران الك

ة اآلداب وراه), كلي ة دكت ادر الكداوي(أطروح د الق ز عب د العزي ل,  -عب ة الموص جامع

 م.2003

 رحمن فرهود جساس  مسور الحوا مي د ال القرآنية(دراسة في داللة البنية و التركيب),عب

 م.2012البصرة,  جامعة -الزيرجاوي(أطروحة دكتوراه), كلية التربية

  الي د الع در عب ة), حي رفية والنحوي ة الص ة البني ي دالل ة ف ين (دراس ور الطواس س

 م.2012جامعة البصرة, -(رسالة ماجستير), كلية التربيةجاسم

  ة ر مسيهر العاني(رسالة ماجستير), كلي سورة الكهف(دراسة نحوية صرفية),معمر مني

 م.2004جامعة بغداد, –التربية/ابن رشد 

 ي ت  شرح رحيم الميالن د ال ن عب د ب دين محم در ال ي النحو(لب ي ف ـ),دراسة 811المغن ه

ة ة التربي ي(أطروحة دكتوراه),كلي راهيم األوس ل إب م خلي ق, قاس ة  -وتحقي جامع

 م.2007تكريت,

  د ة خضير محم ي دراسة أسلوبية), بثين ة التلق العدول في القران الكريم(على وفق نظري

 م.2005جامعة البصرة,  -كلية اآلداب(أطروحة دكتوراه), سيد أحمد

 ة تير),كلية التربي الة ماجس وب يوسف(رس ه يعق ريم, نجل ران الك ي الق ل ف ة -الفاع جامع

 م.2000البصرة, 

  ة د المحسن لفت ة), عب ة داللي ـ(آل)(دراسة نحوي المفردة القرآنية بين التنكير و التعريف ب

 م.2005البصرة, جامعة  -فارس الفياض,(رسالة ماجستير), كلية التربية
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   الة د مصطفى(رس ثم محم ة), هي ة داللي ة نحوي ران الكريم(دراس ي الق ه ف ول ل المفع

 م.2004جامعة الموصل,  -ماجستير), كلية اآلداب

  

  

 البحوث و الدراسات:

 د بالغة حذف الجزاء في أسلوب الشرط(دراسة بالغية موجزة لدواعيه وأسبابه ), د. عب

ة,  ب للطباع ة , دار غري ة محكم ات علمي ة دراس وم اللغ ة عل ريم, مجل د الك ن عب هللا ب

 م.200, 1, ع3مج  القاهرة,

  ,ف د اللطي ة عب د حماس د(رأي و تصنيف),د. محم الق والتقيي ين اإلط ة االسمية ب الجمل

 م.1995, نوفمبر 77ج  مجلة مجمع اللغة العربية, القاهرة,

 ي ة ف ة العربي ة  الجمل زاوي, مجل يم الع ه رح ة, د. نعم ة الحديث ات اللغوي وء الدراس ض

 م.1981, 4-3, ع 10بغداد, مج  المورد, دار الشؤون الثقافية,

 ة و التطبيق ين النظري ة ب ة التركيبي ان الدالل ة رمض ا), د. نادي ف نموذج ورة يوس (س

 م.2008, 2, ع 11), مج 42النجار, مجلة علوم اللغة(

 ة ف ر اإلجباري زمن, العناص ن ال د م ور التجري ا بالزمن(ص مية و عالقته ة االس ي الجمل

ة, فايز أحمد محمد الكومي, وصور االرتباط الزمني),د. وم اللغ ة عل , 1, ع12مج  مجل

 م.2009

 ,ران ام حسان, ظالل المعاني في الق اهرة,ع د. تم ة, الق ة العربي ع اللغ ة مجم , 106 مجل

 م, (بحوث مؤتمر الدورة الحادية و السبعين/ القسم األول).2005نوفمبر 

  ايز صبحي ران الكريم, د. ف ي الق فاعلية المعنى النحوي الداللي ألسلوب المدح و الذم ف

 م.2003, نوفمبر  101ع  مجلة مجمع اللغة العربية, القاهرة, عبد السالم تركي,

  ,ج القسم في القران, د. طه الراوي , 6-5, ج16مجلة المجمع العلمي العربي, دمشق, م

 م.1941

  ة ع اللغ ة مجم ين, مجل وقي أم د ش تاذ محم و), لألس ير النح ان(نحو تيس ر ك ي خب ول ف ق

 م.1977, نوفمبر 40العربية, القاهرة, ج 
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  د ي جاسب عب من لطائف أسلوب النداء في النص القرآني, عبد الكريم خالد التميمي, عل

 م.2011, 58البصرة/تصدر عن عمادة كلية اآلداب  جامعة البصرة, ع  هللا, مجلة آداب



Conclusion

Praise be to God blessing and peace upon master of prophets and
messengers Mohammad AL-Ameen and his honest family0

AL-Quran AL-Kareem language differs from human's language with its
structures and accurate sentences talking with human's existence not his
emotional heart therefore Arab like it with their nature instinct and amazed
with what it has of wording manner 0so the Quranic studies become more
and increased its purposes as a   share to discover the secrets of its

in AL-Quran AL-Kareem a study of grammatical significana )one of these
studying its person partner wanted it to record his name in the Quran
Kareem servant's book0 stability opinion on studying these verses as wealth
and subject unity which represent care of God's mercy and his grace mint to
his creatures Also it is contain A linguistic material and grammatical

upon God(Allah)set to study this subject and get significances and trying to
mention the Quranic  miracle faces for the holy verses which any researcher
couldn't say that he solves its endings meanings and predict its structure's
secrets0 As   AL-Quran AL-Kareem with all its verses and not only these
verses It considers the most precious creation texts and most expanding in
significana the research is divided into three units previoused by preface0
After that a conclusion with the most result also there are references and
sources As to preface it's on two phrases the research tries in the first phrase
studying on fact of linguistic usage for the pronounce(word)(bliss)and if
there is a difference between (bliss)and(grace) in the side of the linguistic
origion or the notion (meaning)usage so the research tries to discover this
truth by researching poetical works of some poets to see their usage for
these two words  or the usage of the explanatioreres for these two words As
to the second phrase the research puts it to research the mention of the
function of the studying verses and to conclude of it to treat the beharhours
of a person by the principle  of desiring and fearing0 the first unit concerned
on an essential structure of Arabic sentence concluding two topics (subjects)
First one concentrated on the nominal sentence and its usage in different
contexts and conclude of fixed significance in it After that reveal a bout the



significance of coming the predicator as a sentence nominal or verbial and
what's the most important significant that maybe producted from the
nominal and verbial sentence besides(informing)by a phrase or beginning
with in definite0the second one concentrated on the verbial sentences and
treated the verb and using it in other meanings the context is the judge It
reveal and define it for the listener then display transitive and the beauty
that may excited each one by usage interested in displaying entrust the verb
to the real or motephoric doer and its beauty and significana the prime-doer
in the usage the second unit treated the restricting and concerning the
sentence After stating the meaning of restricting this unit consisted of three

invalidas sentence whether this effect is temporal or significana ?
the second one the complements(objects)and(state and distinguished)and
the significance distance which could added it for the sentences
complements when you restricted with it0 the complements are the factors
of the greatest meaning and enrich the signifcance0 so it's may be the

to the third one
concentrated on the restricted subject of the complements and what this
restricted can add to the significance distance for the sentence as it's from
the creator's article which he turned to excite the listener in different
speaking contexts0 so its existence is necessary0
the third unit treated and interested in studying structural building so the
first topic concentrated on studying the sentence's styles and multiple its
usage and contexts and what these styles could product from multiple
significance in context's usage0 As the second one is interested in displaying
the states of the parts of the sentence (Introductions) delete defention and
indifention and what's the most important significance which may happen in
the structure and its effect on the listener and its work(function) in the
opening meaning0

This studying depends on describing the linguistics phenomenon in
Quranic usage then analysis and talking about the significance function
which producted inside the context followed the choosing principle to the
texts whichs the researcher see it that have practicular structural working for
forming analysis beauty effect on the listener and forming as a whole picture
from the Quranic miracle pictures0



The research states from different sources and references formed the
essential branch for studying besides the university theses and research

language and grammar books also from the modern studying which is an
important branch for the research branches and other references and
sources0 praise be to God0
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