
 جامعة القدس                                             

 لياراسات الع  عمادة الد  

 

                         

 

 ةة داللي  سورة سبأ؛ دراسة نحوي  

 

 

 ة شبانةفاطمة عطي  

 

 رسالة ماجستير 

 

 

 فلسطين  - القدس

 

 م2015 –هـ 1436



 ب
 

 ؛ دارسة نحوية دالليةسبأسورة 

 

 عطية شبانة فاطمة 

 

 / جامعة القدسلغة عربية وآدابهابكالوريس 

 

 األستاذ الدكتور: يوسف الرفاعيإشراف 

 

هذه الرسالة استكمااًل لمتطلبات درجة الماجستير في اللغة العربية قدمت 
 / جامعة القدسوآدابها

 

 

 فلسطين –القدس 

 

 م2015ه/1436

 



 ت
 

 



 اإلهداء 
إلى والدي  الغاليين، اللذين لم يكفا عن الدعاء لي بالتوفيق، اللذين أعجز أن أوفيهما 

 بعض معروفهما...

لي الظروف المالئمة إلنجاز  أإلى زوجي الغالي الذي كان لي نعم العون والسند، فهي  
 هذا البحث ...

 األعزاء: عمر، ومعتز، وصهيب... إلى أبنائي

 ن ساندني ووقف إلى جانبي...م   إلى كل  

 وأخيرًا وليس آخراً 

عجازه، وعشاق اللغة العربية وأسرارها...  إلى عشاق القرآن الكريم وا 

 أهدي هذا البحث ...

 

 

 

 

 شكر وعرفان 

الرفاعي، الذي أوالني االهتمام والعناية، الدكتور يوسف إلى أستاذي الفاضل  أتقدم بالشكر الجزيل
 وتفضل باإلشراف على إنجاز هذا البحث، فكان ِنْعَم العون بعد اهلل سبحانه وتعالى...

 ن:كما وأتقدم بالشكر الجزيل ألستاذّي الفاضليْ 



 ب
 

 د. ياسر الحروب.

 د. أحمد دعمس حفظهما اهلل.

ثرائه بالنصا ئح والتوجيهات التي تساعد في إخراجه بأفضل على تفضلهما بقبول مناقشة هذا البحث وا 
 ل لهما الثواب، ويجعل عملهما هذا في ميزان حسناتهم.جزِ صورة، واهلل أسال أن ي  

 علم بين أصرحة ال التي أثبتت نفسها بجدارة –جامعة القدس  –كما وأتقدم بالعرفان والتقدير لجامعتنا 
داريين.رئاسًة، وعمادًة، وأساتذةً   ، وا 

 

 

     

 

 



 أ
 

 

 

 

 إقرار
 

أ قر أنا مقدم الرسالة، أنها قدمت إلى جامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة 
جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة عليا ألية  أي أو،باستثناء ما أشير له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة 

 جامعة أو معهد.
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 الملخص
ة تقوم على التحليل الكامل آلياتها، وأردت أن يكون ة ودالليّ تناول هذا البحث سورة سبأ دراسة نحويّ 

ة، وبخاصة سورة سبأ التي حوت الكثير من التراكيب المشتملة على القرآن الكريم ميدانًا لدراستي النحويّ 
في  –سورة سبأ ن أحدًا من الدارسين لم يتناول إلضافة إلى أاإلشارات الدالة على إعجاز القرآن، با

 ة.ة ودالليّ دراسة نحويّ  –حدود معرفتي 

ة"، وقد راسة النحويّ اقتضت طبيعة البحث اعتماد المنهج الوصفي، واإلحصائي في الباب األول "الدّ 
تفرع عنه مبحثان: و  ،اشتمل على فصلين، هما: الفصل األول: الجملة الخبرية وأنماطها في سورة سبأ

ا الفصل ثانيًا: الجملة الفعلية وأنماطها في سورة سبأ، أمّ  لة االسمية وأنماطها في سورة سبأ،أواًل: الجم
تفرع عنه ثالثة مباحث، هي: التوابع وأنماطها الستثناء وأنماطها في سورة سبأ" الثاني "التوابع والحال وا

 رة سبأ، ثالثًا: االستثناء وأنماطها في سورة سبأ.في سورة سبأ ثانيًا: الحال وأنماطها في سو 

تحليلي، وقد توزع على لواإلحصائي، وا ،هج الوصفية" فقد اتبعت المنراسة الدالليّ ا الباب الثاني "الدّ أمّ 
نشائية الطلبية وداللتها في سورة سبأ، وتفرع عنه أربعة ول، وهي: الفصل األول: الجملة اإلثة فصثال

: األمر، ثانيًا: االستفهام، ثالثًا: النداء، رابعًا: التمني، والفصل الثاني: "الحذف مباحث، وهي: أوالً 
ودالالته في سورة سبأ"، ويتفرع عنه ثمانية مباحث، هي: أواًل: حذف المبتدأ، ثانيًا: حذف الخبر، ثالثًا: 

بعًا: حذف خامسًا: حذف المفعول، سادسًا: حذف المضاف، سا حذف الفعل، رابعًا: حذف الفاعل،
 الموصوف، ثامنًا: حذف جواب الشرط.

أما الفصل الثالث "التقديم والتأخير ودالالته في سورة سبأ" فقد تفرع عنه ثالثة مباحث، هي: أواًل: تقديم 
 وال.األحالخبر، ثانيًا: تقديم المفعول، ثالثًا: التقديم حسب مقتضيات 

 تمخضت الدراسة على عدد من النتائج، أهمها:

أنماط الجملة الخبرية بقسميها الجملة االسمية، والفعلية وما تنطوي تحتهما من مباحث،  عتنوّ  .1
 وقد حقق دالالت بالغية وفق السياق النظمي الذي وردت فيه.

التالحم والترابط الوثيق بين التركيب النحوي، والداللي في السياق النظمي في آيات السورة أدى  .2
 إلى اإلعجاز القرآني.



 ج
 

والنداء  ،االستفهامو لة اإلنشائية في السورة الكريمة بعدة أنماط، هي: األمر، وردت الجم .3
 .سورة تخلو من آيات التحريم والحظروالتمني، وخلت من النهي، وذلك أن ال

 والفعل، والجملة. ،ف االسمذِ ل أسلوب الحذف أسلوبًا بارزًا وتنوع هذا األسلوب فح  شكّ  .4
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Semantic grammatical study of Surat Saba' 

Abstract 

Student Name: Fatma A. Shabaneh 

Superviser: Yousef Al refa'e  

Since the subject of this study is related to one of the Holy Quran chapters, which is Surat 

Saba', it is important to reveal syntactic evidences and issues in Surat Saba' and show  the 

interpretations of the linguists and their grammatical analysis and opinions which prove 

that the Holy Quran is rich in its intellectual and linguistic meaning. This is the reason that 

makes me chose the Holy Quran as a field of my syntactic study. Surat Saba' contains 

many linguistic structures that show the greatness of the Quran. Also, within the limits of 

my knowledge,  no one of the students tackle Surat Saba' as a semantic grammatical study 

that is based on full analysis of all of its verses. 

In this study, I use integrative method without restricting myself with one approach. The 

first main part of the study "the syntactic study" depends on descriptive approach, and the 

statistical approach. This part is divided into two chapters. The first one talks about 

predicative sentences in Surat Saba'. This chapter also contains two parts. The first part 

contains the nominal clause and its types in Surat Saba'. The second part contains the 

Verbal clause and its types in Surat Saba'. The second part of the chapter talks about 

adjectives, adverbs, exceptions, and their types in Surat Saba'. This is  also divided into 

three parts. The first one talks about the complements and their types in Surat Saba'. The 

second talks about the adverb and its types in Surat Saba'. Also, the third tackles the 

exception and its types in Surat Saba'. 

The second main part of the study which entitled "semantic study" is divided into three sub 

parts. The first part talks about request statement and its indications in Surat Saba'. This 

part is also divided into many sub parts: The first part talks about the imperative. The 

second part talks about the interdiction. The third part talks about the interrogation. The 

fourth chapter talks about  the vocative. The fifth part talks about optative mood. The 

second chapter talks about omission and its indications in Surat Saba'. It is also divided 

into many parts: The first part talks about the omission of the Subject phrase. The second 

part talks about the omission of the predicate. The third part talks about the omission of the 



 ه
 

verb. The fourth part  talks about the omission of the subject. The fifth part talks about the 

omission of the object. The six part talks about the omission of the genitive. The seventh 

part talks about the substantive. The eight part talks about the apodosis. 

The third chapter talks about the inversion and its indications in Surat Saba'. It contains a 

number of parts. The first part talks about introducing the predicate. The second part talks 

about introducing the object. The third part talks about the types of inversion.  

The study came up with many important results. First, the variety of the types of the 

predicative sentence which consists of nominal clause and verbal clause. Also, it achieves 

rhetorical semantics  according to the systematic context that it occurred in. In addition, 

there is a strong connection and relationship between the syntax and semantic in the 

context of the verses in Surat Saba'. Furthermore,  the form of induction is very important 

and common in this Sura. The purpose of it is to provide the brevity. Also, there are a lot of 

request sentences such as, imperative, interrogative, vocative, and optative. Also,  the 

inversion and its indications in Surat Saba' has the diversity to include introducing the 

predicate and the object. 

The most important recommendation is that the rhetoric  in the Quran still needs many 

efforts of researchers to reveal its  rhetorical methods and properties.      
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 المقدمة

د إمام الفصحاء والبلغاء صالة وسالمًا الم على سيدنا محمّ لسّ الة واأهل الحمد والثناء، والصّ  الحمدهلل 
 جباء األتقياء.يمألان األرض والسماء، ورضى اهلل تعالى عن آله وصحبه الن

 وبعد.... 

 –وما يزال –أسلوبه المعجز، الذي كان  –وأنا أتلو آيات القرآن الكريم  –فلطالما لفت انتباهي  
إلنسان مهما أ وتي من فصاحة فلن يحيط أبدًا ببالغة القرآن وفصاحته رمز البالغة والفصاحة إال أن ا

أن يكون القرآن الكريم ميدانًا لدراستي، وبخاصة سورة سبأ، لدراستها دراسة  العظيمة، ولهذا أردت  
 نحوية داللية، فجاءت الدراسة تحت عنوان: " سورة سبأ، دراسة نحوية داللية".

 اتصااًل وثيقًا بدحدى سور القرآن العظيمة، وهي سورة سبأ، ولما كان موضوع الدراسة متصالً  
ودراستها دراسة نحوية وداللية، كان ال بد من الكشف عن القضايا والشواهد النحوية في هذه السورة، 
والتعرف على آراء أهل اللغة وتحليالتهم وتفاسيرهم وتوجيهاتهم النحوية، التي تدل على أن القرآن 

صوبة والثراء الفكري واللغوي بالرغم من دراسات أهل العلم فيه، كذلك فدن الباحثين الكريم يغص بالخ
والدارسين عبر األجيال أظهروا لنا كل يوم ما هو عجيب من أسرار هذه اللغة، ولهذا أردت أن يكون 

ب اللغوية الكريمة حيث إنها حوت كثيرًا من التراكي ةالقرآن ميدانًا لدراستي النحوية، وبخاصة هذه السور 
 المشتملة على اإلشارات الدالة على إعجاز القرآن الكريم.

في حدود معرفتي دراسة نحوية  –باإلضافة إلى أن أحدًا من الدارسين لم يتناول سورة سبأ  
ختيارها وتحليلها نحويًا ودالليًا، وتسليط إلى اداللية، تقوم على التحليل الكامل آلياتها، مما دفعني 

 قضايا والشواهد النحوية التي تناولها كبار المفسرين والنحاة وتبيانها.الضوء على ال

واقتضت طبيعة  البحث اعتماد منهج تكاملي من دون اإللتزام بمنهج واحد، وذلك ما بين منهج  
 وبابين رئيسينوصفي، ومنهج احصائي، ومنهج تحليلي، وقد اشتمل البحث على تمهيد ومقدمة 

 . وخاتمة

تمهيد على أثر األساليب البالغية في بيان المعاني القرآنية وفهمها ثم عرفت وتحدثت في ال 
 بسورة سبأ، وسبب تسميتها، ومحور مواضعيها.
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  -ة" مشتماًل على فصلين:من البحث " الدراسة النحويّ  الباب األولوجاء 

 رة سبأ"، واشتمل على مبحثين هما:ملة الخبرية وأنماطها في سو ج: " الالفصل األول

: الجملة الفعلية والمبحث الثاني: الجملة االسمية وأنماطها في سورة سبأ، المبحث األول 
أ" فهو: " التوابع والحال واالستثناء وأنماطها في سورة سب الفصل الثانيا وأنماطها في سورة سبأ، أمّ 

 واشتمل على ثالثة مباحث، هي:

: الحال وأنماطها في سورة سبأ، ث الثانيالمبحو: التوابع وأنماطها في سورة سبأ، المبحث األول
 : االستثناء وأنماطه في سورة سبأ.لمبحث الثالثوا

 فكان "الدراسة الداللية"، وقد توزع على ثالثة فصول. الباب الثانيأما 

 "الجملة اإلنشائية الطلبية ودالالتها في سورة سبأ"الفصل األول: 

 المبحثستفهام، و: االالمبحث الثانيو، ألمر: االمبحث األولشتمل على خمسة مباحث، هي: او 
في سورة سبأ" دالالته فهو: "الحذف و  الفصل الثانيا : التمني، أمّ المبحث الرابعو: النداء، الثالث

المبحث : حذف الخبر، ووالمبحث الثاني: حذف المبتدأ، المبحث األولشتمل على ثمانية مباحث: وا
 المبحث: حذف المفعول، والمبحث الخامسوذف الفاعل، : حالمبحث الرابعو ،: حذف الفعلالثالث

: حذف جواب الثامن المبحثو: حذف الموصوف، السابع المبحثو: حذف المضاف، السادس
 من هذا الباب وهو " التقديم والتأخير ودالالته في سورة سبأ"  الثالث الفصلالشرط، وجاء 

: تقديم المفعول، الثاني المبحثوخبر، : تقديم الولاأل  المبحثواشتمل على ثالثة مباحث، هي: 
 : التقديم حسب مقتضيات األحوال.الثالث المبحثو

وهناك العديد من الدراسات السابقة، التي قامت على دراسة سور القرآن الكريم من جوانب مختلفة، 
ة" صرفيّ  و"سورة الكهف، دراسة ،ة" إلبراهيم عبد السالم أديبولوة صرفيّ نحو: "سورة الحج، دراسة نحويّ 

إللياس الحاج اسحق"، و"لغة القرآن الكريم في سورة النور، دراسة في التركيب النحوي" لصبري إبراهيم 
 السيد.



3 
 

وجاءت الدراسة على نمط رسالة ماجستير للطالب مجدي معزوز حسين بعنوان "سورة اإلسراء؛ دراسة 
 ث.ة" مع بعض االختالف في تقسيم الفصول وعدد المباحة دالليّ نحويّ 

ضور البارز في ، فكان لكتب التفسير والنحو والبالغة الحوقد تعددت مصادر البحث ومراجعه 
 من مصادره:إثراء هذا البحث، ف

هـ (، " البرهان في علوم القرآن"  للزركشي )ت  471اهر الجرجاني ) ت ق"دالئل اإلعجاز" لعبد ال
 هـ(. 180هـ( ، و"الكتاب" لسيبويه )ت  794

الجملة العربية تأليفها وأقسامها" لفاضل ة فنونها وأفنانها" لفضل عباس، و""البالغ: ومن مراجعه
 السامرائي.

جديد  هو أن يكون هذا البحث مشتماًل لما –مخلصًا  –دعو اهلل هذه المقدمة أ ختاموفي  
 وي ضاف إلى العلم النافع الذي فيه مرضاة اهلل تعالى.
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 التمهيد

 سورة سبأ

 ، تسميتها، محور مواضيعها()تعريفها

 

 تعريفها: -1

  1عن ابن عباس قال: " نزلت سورة سبأ بمكة".ة، رة سبأ سورة مكيّ سو 

فقالت فرقة هي  َّ...خت مت هت مث  ُّٱوهي اآلية السادسة  ،بأنها مكية إال آية واحدة اختلف فيها وقيل
2مكية، وقالت فرقة هي مدنية.

 

 .في المصحف أربع وثالثونها بوعدد آيات السورة أربع وخمسون، وترتي
 

 تسميتها: -2

العبر على قدرة اهلل سميت سورة سبأ بهذا االسم ألنها تضمنت آية عظيمة وهي قوم سبأ، وفيها أعظم 
وسبأ اسم  3نتقام ممن حجد بآياته وكذب رسله بتبديل النعمة بالنقمة، والسراء بالضراء،تعالى في اال

في أرض مخصبة ما تزال فيها بقية إلى اليوم، وقد ارتقوا في لقوم كانوا يسكنون جنوبي اليمن، وكانوا 
سلم الحضارة حتى تحكموا في مياه األمطار التي تأتيهم من البحر في الجنوب والشرق فأقاموا خزانًا 

م الوادي بينهما سدًا به عيون تفتح وتغلق وخزنوا المياه لف جانباه من جبلين وجعلوا على فطبيعيًا يتأ
سم "سد مأرب"، وهذه الجنان عن اجتهم، وقد ع رف باوراء السد، وتحكموا فيها وفق ح بكميات عظيمة

ڀ      ٺ  چ اليمين والشمال كانت آية تذكر بالمنعم الوهاب وقد أمروا أن يستمتعوا برزق اهلل شاكرين: 

چٺ  ٺ  ٺ  ٿ
ي يحمل ولكنهم لم يشكروا، ولم يذكروا، فأرسل عليهم رب العالمين السيل الجارف الذ 4

العرم في طريقه، فحطم السد، فطغت وأغرقت، ثم لم يعد الماء يخزن فجفت الجنان واحترقت، وتبدلت 

                                                           
1
311/4القدير،فتحالشوكاني،:ينظر 

2
565/22التنزيل،أنوارالبيضاوي،:ينظر 

3
140القرآن،سورفيالبيانإيجازالصابوني،محمد:ينظر 

4
15/34سبأ، 
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ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  چ الخمط واألثل:  جار البرية من هذه الجنان إلى صحراء تتناثر فيها األش

چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   
1 

وبدلهم من الرفاهية إلى  ،زقعليهم في الر وبيوتهم فضيق اهلل وكانوا إلى هذا الوقت ما زالوا في قراهم 
الخشونة، ولكنه لم يمزقهم ولم يفرقهم، وكان العمران ما يزال متصاًل بينهم وبين القرى المباركة: مكة، 
وبيت المقدس، وقيل كان المسافر يخرج من قرية فيدخل في االخرى قبل دخول الظالم، فكان السفر 

 افات مأموٌن على المسافرين.فيها محدود المس

وغلبت الشقوة على سبأ، فلم ينفعهم النذير األول، ولم يوجههم إلى التضرع إلى اهلل بل دعوا دعوة 
الحمق والجهل، وطلبوا األسفار البعيدة المدى التي ال تقع إال مرات متباعدة على مدار العام، ال تلك 

چڱ  ڱ  چ القلب السفرات القصيرة وكان هذا من ظلم النفس وبطر 
دعوتهم، ولكن كما  تواستجيب 2

چں   ں  ڻ  ڻ        ڻچ ينبغي أن تستجاب دعوة البطر: 
مزقوا في أنحاء الجزيرة، و ش رِّدوا ف، 3

 4ن كانوا أمة ذات وجود في الحياة.صبحوا أحاديث يرويها الرواة بعد أوأ
لكريمة، وفي قصة سبأ آيات لهؤالء هذه هي سبأ، تلك اآلية العظيمة التي سميت بها هذه السورة ا

 وهؤالء.
 محور مواضيع السورة: -3

الدين من إثبات  العقيدة اإلسالمية، وتتناول أصول كية فسورة سبأ تهتم بموضوعوكبقية السور الم
 الوحدانية، والنبوة، والبعث، والنشور.

 : 5ومن أهم مقاصد السورة
 .ناء عليهتبدأ السورة بذكر قدرة اهلل وعلمه، وتمجيده والث -1

 .إثبات أمر قيام الساعة -2

من أن الجبال والطير ترجِّع  –عليه السالم  –بيان ما أكرم اهلل به نبيه داود  -3
 جعل له الحديد لينًا يعمل منه الدروع. –تعالى  –التسبيح معه إذا سبح، وأنه 

تجري بأمره، وغير ذلك مما  –عليه السالم  –ي اهلل سليمان ذكر تسخير الريح لنب -4
 رم اهلل به عبده سليمان كما جاء في السورة.أك

                                                           
1
16/34سبأ، 

2
19/34سبأ، 

3
نفسهااآلية 

4
2900/5القرآن،ظاللفيقطب،سيد:ينظر 

5
240/8الكريم،للقرآنالوسيطالتفسيرالعلماء،منلجنة:ينظر 
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لنعمة، فلم يشكروا تسجيل ما كان لسبأ من نعيم، وما جرى لهم نتيجة كفران ا -5
بأن  –كما ذ كر سابقًا  –ل العرم، وما كان من ظلمهم ألنفسهم فأرسل عليهم سي

 .لبوا أن يباعد اهلل بين قراهم ليمشوا المسافات الطويلة، فشتت شملهم ومزقهمط

 تصوير مشهد من مشاهد يوم القيامة. -6

 بأنه ناصره على الكافرين وخاذلهم. –صلى اهلل عليه وسلم  –تسلية اهلل رسوله  -7

السورة بأنه إذا جاء يوم القيامة فال نجاة لهؤالء، وأنه ال  –جل شأنه  –ويختم  -8
 ينفعهم إيمانهم آنذاك، ويحال بينهم وبين دخول الجنة.
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 النحويةالباب األول: الدراسة 
 في سورة سبأ االفصل األول: الجملة الخبرية وأنماطه

 سبأ سمية وأنماطها في سورةالالمبحث األول: الجملة ا                 

 المطلب األول: المبتدأ والخبر                                   

 سوخة بالفعلسمية المنالجملة اال المطلب الثاني                                   

 سمية المنسوخة بالحرف: الجملة االالمطلب الثالث:                                    

 المطلب الرابع: ال النافية للجنس                                   

 في سورة سبأ االمبحث الثاني: الجملةالفعلية وأنماطه                

 زمال المطلب األول: الجملة الفعلية ذات الفعل ال                                   

 المطلب الثاني: الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدي                                   

 المطلب الثالث: الجملة الفعلية ذات الفعل المبني للمجهول                                   

 االستثناء وأنماطها في سورة سبأالفصل الثاني: التوابع والحال و 

 في سورة سبأ     االمبحث األول: التوابع وأنماطه               

 المطلب األول: البدل                                 

 المطلب الثاني: العطف                                 

 المطلب الثالث: النعت                                  

 في سورة سبأ االمبحث الثاني: الحال وأنماطه               

 المبحث الثالث: االستثناء وأنماطه في سورة سبأ               
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 الفصل األول

 الجملة الخبرية وأنماطها في سورة سبأ

 سبأ في سورة االمبحث األول: الجملة االسمية وأنماطه                

 المطلب األول: المبتدأ والخبر                                  

 المطلب الثاني: الجملة االسمية المنسوخة بالحرف                                  

 المطلب الثالث: الجملة االسمية المنسوخة بالفعل                                  

 ة للجنسالمطلب الرابع: ال النافي                                  

 في سورة سبـأ االمبحث الثاني: الجملة الفعلية وأنماطه              

 زمال المطلب األول: الجملة الفعلية ذات الفعل ال                                  

 المطلب الثاني: الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدي                                  

 المطلب الثالث: الجملة الفعليةذات الفعل المبني للمجهول                                  
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 الفصل األول:الجملة الخبرية وأنماطها في سورة سبا
السمية، واشتملت على بأنماط متعددة، فمن هذه األنماط: الجملة اظهرت الجملة الخبرية في سورة سبأ 

 أربعة مطالب.

 ة في سورة سبأ بقسميها شكل الدراسة اإلحصائية الوصفية.واتخذت دراسة تراكيب الجملة الخبري

 1: ما أتاك من نبأ عمن تستخبر؛ أخبره أمرًا: أنبأه ما عنده.لغةً واإلخبار 

به، وم خَبٌر : فهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، " فالخبر ال يكون كذلك يكون م خَبٌر اصطالحاً ا أمّ 

ثبات يقتضي مثبتًا وم ثبتًا له، والنفي يقتضي منفيًا ومنفيًا عنه، إثبات ونفي، واإل عنه، النه ينقسم إلى

فلو حاولت أن تتصور إثبات معنى أو نفيه من دون أن يكون هناك مثبٌت له ومنفي عنه، حاولت ما 

، والمراد بكذبه: عدم فالمراد بصدق الخبر: مطابقته للواقع 2ال يصح في عقل، وال يقع في وهم"،

 مطابقته له.

 

 

 

 

                                                           
1
 ابنمنظور،لسانالعرب،مادة)خبر(.
2
 .527الجرجاني،دالئلاإلعجاز،
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 لمبحث األول: الجملة االسمية وأنماطها في سورة سبأ.ا
الجملة االسمية كما يراها ابن هشام؛" هي التي صدرها اسم، كزيٌد قائٌم، وقائٌم الزيدان عند من جّوزه 

 1وهو األخفش، والكوفيون".

 على النحو اآلتي:وجاءت دراسة الجملة االسمية في سورة سبأ 

 المطلب األول: المبتدأ والخبر.

 .الجملة االسمية المنسوخة بالفعلالمطلب الثاني: 

 .الجملة االسمية المنسوخة بالحرفالمطلب الثالث: 

 المطلب الرابع: ال النافية للجنس.

 

 

 .المطلب األول: المبتدأ والخبر

:"االسمان المجردان لإلسناد، نحو: زيٌد منطلق، والمراد بالتجريد إخالؤها من العوامل التي هي: وهما

، وحسبت وأخواتها"كا نَّ  .2ن، وا 

واألصل في المبتدأ أن يكون معرفة، فدذا اجتمع نكرة ومعرفة، فاألحسن أن ي بتدأ بالمعرفة ألنه أصل 

ع وألن االبتداء بالنكرة ال فائدة فيه، أما إذا أفادت فجاز أن تكون مبتدأ، وذلك في مواض 3الكالم،

                                                           
1
 .492ابنهشام،مغنىاللبيبعنكتباألعاريب.
2
 .1/221ابنيعيش،شرحالمفصل،
3
 .1/328سيبويه،الكتاب.ينظر:
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رة الموصوفة، والنكرة إذا اعتمدت على استفهام، أو منها: النك 1،مخصوصة تجاوزت الثالثين موضعاً 

ذا كان الخبر عن النكرة ظرفاً  ذا أو جارًا ومجرورًا، وتقدم عليها، نحو: تحت رأسي س ،نفي، وا  رٌج، وا 

ذا كانت شرطًا، أو جوابًا، أو عامّ  ة، نحو: كٌل يموت، أو إذا كان في تأويل نفي، نحو: ما خٌل لنا، وا 

ذا كانت دعاًء، أو فيها معنى التعجب، وغيرها من المسوغات التي ذكرت في كتب نويع، ق صد بها التّ  وا 

 .2النحو

أما الخبر فهو أنواع؛فيكون مفردًا، نحو: الطالب  نشيٌط، وجملة، نحو: الظلم  مرتعه  وخيم، نحن نسعى 

 إلى السالم، وشبه جملة، نحو: العدو  أمامكم.

 رة حسب األنماط التالية:وقد وردت جملة المبتدأ والخبر في السو 

  :المبتدأ معرفة، والخبر معرفة.النمط األول 

 وقد ورد هذا النمط في أربعة مواضع في ثالثة أشكال، ويعود سبب هذا االختالف إلى نوع المعرفة:

 (.بال)ف عرّ المبتدأ ضمير، والخبر م  الشكل األول: 

 3.چڻ  ٹ  ۀ     ڻ  ڻں    چ  -1

رفوع على المدح، والعزيز بدل من لفظ الجاللة، أو نعت له، لفظ الجاللة: خبر )هو(،أو م

والحكيم نعت ثاٍن للفظ الجاللة، ويجوز أن يكون لفظ الجاللة بداًل من) هو(وخبر)هو() العزيز 

  4الحكيم(.

 :المبتدأ ضمير، والخبر معرف باإلضافة.الشكل الثاني

 1.چ   ىئ    ىئ        ىئ  ىئچ  -2
                                                           

1
 .1/102ينظر،ابنعقيل،شرحابنعقيل،
2
المكاننفسه. 
3
 .34/27سورةسبأ،
4
 .9/340،المرتلينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصللكتابهللا
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 2.چٺ  ٺٿ    ڤ  ٺ  ٺ  چ  -3
 المبتدأ اسم استفهام، والخبر اسم موصول. كل الثالث:الش

.چٺ  ٿٿ  ڤ    ٺٺ  چ  -4
3 

ستفهام في محل نصب : اسم موصول خبر، أو) ماذا( اسم استفهام مبتدأ، و)ذا()ما( اسم ا

 4لفعل قال.لمفعول به 

  :المبتدأ معرفة ،والخبر شبه جملة.النمط الثاني 

 مسة مواضع، وهي:وقد ورد هذا النمط في أربعة أشكال في خ

 .، والخبر جار ومجرور(ال)المبتدأ م عّرف الشكل األول: 

 5.چٿ      ٱ  ٻچ  -1

 المبتدأ اسم موصول، والخبر جار ومجرور. الشكل الثاني:

 6.چٺ  ٺ  ٿ    ٺ  ٺڀ  ڀ  ڀ     ڀپ  چ  -2

 والخبر جار ومجرور. المبتدأ ضمير،الشكل الثالث:  

 7.چې  ېې    ېۉ  چ  -3

. چىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  چ  -4

 المبتدأ معرف باإلضافة، والخبر جار ومجرور.الشكل الرابع: 

                                                                                                                                                                                
1
 .34/39سورةسبأ،
2
 .34/41سورةسبأ،
3
.34/23سورةسبأ،
4
 .22/219ينظر:محمودصافي،الجدولفيإعرابالقرآن،
5
.34/1سورةسبأ،
6
.34/8سورةسبأ،
7
 34/21سورةسبأ،
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 1.چ ىئ  ىئ     ىئ  ىئ  ىئچ  -5

  :المبتدأ معرفة، والخبر جملة.النمط الثالث 

 عشر موضعًا، وهي: أشكال في ثالثة سبعةوقد ورد هذا النمط في 

 ية.شارة، والخبر جملة اسمالمبتدأ اسم إ: األولالشكل 

 2.چۀ   ۀ  ہ     ڻ  ڻ  ٹچ  -1

شارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، و)لهم مغفرة( الجملة االسمية في محل رفع ( اسم إ  ڻ)

 .3خبر

 4.چے  ۓ   ۓ     ڭ  ھ   ھ  ے  چ  -2

 5.چۋ  ۅ     ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋچ  -3

 المبتدأ اسم موصول، والخبر جملة اسمية.: الثانيالشكل 

 6.چے  ۓ   ۓ     ڭ    ھ   ھ  ےھ  ھ    ہ  ہ  ہچ  -4

 7.چ  ىئ  ىئ   ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ   ىئې    ېچ  -5

 والخبر جملة فعلية. ،المبتدأ اسم شرط: الثالثالشكل 

 1.چۆ    ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅ     ۇ  ۆچ  -6

                                                           
1
.34/47سورةسبأ،
2
.34/4سورةسبأ،
3
.9/312ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل، 

  
4

 .34/5سورةسبأ،
5
 .34/37سبأ،سورة
6
 .34/5سورةسبأ،
7
 .34/38سورةسبأ،
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 2.مبتدأخبر ال رفع ن( اسم شرط جازم ساكن في محل رفع مبتدأ، و)يزغ( الجملة الفعلية في محل)مَ 

 جملة فعلية. ، والخبرموصولالمبتدأ اسم : الرابعالشكل 

 3.چ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ۅ  ۅۋ  ۋ  چ  -7

 4في موضع رفع على االبتداء، ويجوز أن يكون بمعنى الذي فينتصب بنعلم. موصول َمن: اسم

 5.چڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤڤ    چ -8

 6.چۆ  ۆ    ۇ  ۇڭ  چ  -9

، ويجوز أن يكون فع على االبتداء، بمعنى) ما هو إال من آمن كذا(في موضع ر  موصولَمن: اسم 

 7ستثناء.في موضع نصب باال

 المبتدأ ضمير، والخبر جملة فعلية: الشكل الخامس

 

 8.چپ  پ   پ  پچ  -11

 9.چ ىئ  ىئی   ی  ی  ی  چ  -12

 المبتدأ اسم إشارة، والخبر جملة اسمية منسوخة بالفعل.: الشكل السادس

                                                                                                                                                                                
1
 .34/12سورةسبأ،
2
.429،الكريمالميّسرينظر:محمدالطيباإلبراهيم،إعرابالقرآن 
3
 .34/21سورةسبأ،
4
.1067ينظر،العكبري،التبيانفيإعرابالقرآن،
5
 34/24سورةسبأ،
6
 .34/37سورةسبأ،
7
 .2/363نيالقرآن،ينظر:الفراء،معا
8
 .34/32سورةسبـأ،
9
 .34/39سورةسبأ،
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 1.چڀ    پ     ڀپ    پچ  -13

 المبتدأ اسم شرط، والخبر جملة فعل الشرط وجوابه.: الشكل السابع

 2. چىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  چ  -14

ما: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ في حالة تعدي الفعل)سأل( إلى مفعول 

ضمير المخاطبين، وتكون الجملة واحد، ففي هذه الحالة يكون الفعل)سأل( قد استوفى مفعوله، وهو 

من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر) ما(، أما إذا تعدى الفعل إلى مفعولين فتكون )ما( في محل 

 3نصب مفعول به مقدم للفعل) سأل(.

  :المبتدأ معرفة، والخبر محذوف.النمط الرابع 

 وقد ورد هذا النمط في ثالثة أشكال في ثالثة مواضع، وهي:

 والخبر محذوف.، المبتدأ معرف بالول: الشكل األ  -

 4.چڄڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ     چ -1

 

 .5خبر المبتدأ محذوف، أي: هو اهلل اهلل: مبتدأ خبره محذوف، أي: اهلل يرزقنا، أو

 المبتدأ ضمير، والخبر محذوف.الشكل الثاني:  -

 6.چ   ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئچ  -2

                                                           
1
 .34/40سورةسبأ،
2
 .34/47سورةسبأ،
3
 .9/365ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل،
4
 .34/24سورةسبأ،
5
.8/89،الكريموبيانهيالدينالدرويش،إعرابالقرآنينظر:مح 
6
 .34/31سورةسبأ،
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صل في محل رفع مبتدأ، وخبره محذوف تقديره: لوال لوال: حرف امتناع لوجود، أنتم: ضمير منف

 .1أنتم صددتمونا عن الهدى لكنا مؤمنين

 المبتدأ معرف باإلضافة، والخبر محذوف.الشكل الثالث:  -

 2.چٹ  ڤ    ڻٹ  چ  -3

بل: حرف إضراب لالستئناف، مكر: مبتدأ وخبره محذوف بتقدير: مكركم في الليل والنهار 

خبر مبتدأ محذوف بتقدير: هو مكركم، أو سبب ذلك مكركم في  سبب ذلك، أو يكون مكر:

 3.تقديره: صّدنا مكر الليل والنهار ويمكن أن يكون فاعاًل لفعل محذوف

   :المبتدأ معرفة، والخبر متعدد.النمط الخامس 

 وقد ورد هذا النمط حسب الشكلين التاليين في خمسة مواضع، هي:

 ر األول معرف بال، والخبر الثاني معرف بال.المبتدأ ضمير، والخب الشكل األول:  -

  4.چٿ  ٺ    ٺ     ٿ  چ  -1

 5هو( مرفوعان بالضمة، ويجوز أن يكون الخبير نعتًا للحكيم.) ن للمبتدأاالحكيم الخبير: خبر  

 ، والخبر األول نكرة وصفًا، والخبر الثاني جملة فعلية.(الالمبتدأ معرف )الشكل الثاني:  -

 

 6.چی  ی    ىئ  ىئ  ىئ  ىئ   ىئ  ىئ  ىئ      ىئ  ىئ  ىئچ  -2        

الظالمون(، أو نصب حال من الضمير ) ) ي رجع بعضهم( في محل رفع خبر ثان للمبتدأ الجملة الفعلية

 1موقوفون(.) في

                                                           
1
9/345إلعرابالمفصل،ينظر:بهجتصالح،ا 
2
 .34/33سورةسبأ،
3
 .115محمدقاسم،إعرابالشواهدالقرآنية،و؛9/347،م،نينظر:بهجتصالح،
4
 .34/2،23،26ينظرمثله:سبأ،و،34/1سورةسبأ،
5
 .9/308،م،سينظر:بهجتصالح،
6
 .34/31سورةسبأ،
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  :المبتدأ محذوف، والخبر مظهر.النمط السادس 

 وقد ورد هذا النمط في سبعة أشكال في تسعة مواضيع، هي:

 المبتدأ محذوف، والخبر نكرة وصفًا.الشكل األول:  -

 2.چ پ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پپ  چ  -1

جنتان: خبر لمبتدأ محذوف، أي: هي جنتان، وقيل بداًل من) آيٌة(، وال يشترط في البدل 

المطابقة إفرادًا وغيره، وكذا الخبر إذا كان غير مشتق، ولم يمنع المعنى اتحاده مع المبتدأ، وال 

ة إلى اعتبار مضاف مفرد محذوف هو البدل، أو الخبر، أي: قصة جنتين، وقيل مبتدأ حاج

جنتين( ) خبره) عن يمين وشمال(، وال يظهر ألنه نكرة ال مسوغ لالبتداء بها، وت قرأ بالنصب

، واألرجح إلى الصواب 3)آية( اسم كان، )جنتين( الخبر على المدح، وقيل أيضًا على أن

 ون )جنتين( خبر لمبتدأ محذوف أي هي جنتان.الرأي األول وهو ك

 المبتدأ محذوف، والخبر نكرة موصوفة.الشكل الثاني:  -

 4.چٹ   ڻ    ٹٿ   ٿ چ  -2

 

أي: هذه بلدة طيبة، وهذا رٌب غفور، على إضمار مبتدأ في كل منهما، و )طيبٌة( و)غفور( 

 5نعتان مرفوعان.

 .(المبتدأ محذوف، والخبر معرف )الشكل الثالث:  -

 6.چ ٿٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  چ  -3

                                                                                                                                                                                
1
 .431ينظر:محمدالطيباإلبراهيم،إعرابالقرآن،
2
 .34/15سورةسبأ،
3
 .22/125ينظر:األلوسي،روحالمعاني،
4
 .34/15سورةسبأ،
5
 .3/338ينظر:النحاس،إعرابالقرآن،
6
 34/23سورةسبأ،
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ِبَط المصحف على قراءة حفص بن  و)الحق( يجوز فيها الوجهان:الّنصب، وعليه ض 

ولو ق رئ )الحقُّ( بالرفع أي هو الحقُّ كان صوابًا، ومن نصب "الفراء:  عاصم،والرفع؛ يقول

 1."أوقع عليه القول أي: قالوا قال الحق

 ر اسم موصول.المبتدأ محذوف، والخبالشكل الرابع:  -

 2.چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ٻٱ  ٻ  چ -4

ز أن تكون في موضع خفض على ويجو ، أي: هو الذي الذي: في موضع رفع على إضمار مبتدأ

 .3أن تكون في موضع نصب بمعنى: أعني ، أومنه البدل على أو ،النعت للفظ الجاللة

 .المبتدأ محذوف، والخبر معرف باإلضافةالشكل الخامس:  -

 4 چڌ  ڍڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ -5

 )عالم الغيب( يجوز فيها عدة قراءات:

 أو بداًل. ،ي(بها صفة ل)ر الجر، وعليه ضبط المصحف على قراءة حفص بن عاصم، على أنّ  .1

وز أن تكون مبتدأ، والخبر )ال )عالم(خبر لمبتدأ محذوف، أي: هو عالم، ويج الرفع، على أنّ  .2

 .5ب(يعز 

لغيب( إال أن عاّلم الغيب أبلغ في المدح من عالم عليم، ودليله قوله في وتقرأ )عالم الغيب( و) عاّلم ا

فشّدد اهلل عز وجل داللة على التكثير ألنه مضاف  1،چ   ىئ  ىئ  ىئ     ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئچ  آخرها

 2إلى جمع.

                                                           
1
 .2/362ينظر:الفراء،معانيالقرآن،
2
 .34/1سورةسبأ،
3
 .3/331،ينظر:النحاس،م،س
4
34/3سورةسبأ،
5
.1062يان،ينظر:العكبري،التب 
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 3.چ   ىئ  ىئ  ىئ     ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئچ  -6

حداهما أن يكون نعتًا لربي، والثاني عاّلم( وجهان: النصب والرفع؛ فالنصب من وجهين: إيجوز في )

أن يكون نصبًا على المدح، أما الرفع فيجوز من وجهين: إحداهما أن يكون خبرًا لمبتدأ محذوف أي: 

 4هو عاّلم الغيوب، والثاني أن يكون بداًل من المضمر في) يقذف(، أي: يقذف هو.

 المبتدأ محذوف، والخبر شبه جملة.الشكل السادس:  -

 5. چٹ     ٹٿ  ٿ  چ  -7

)فبما يوحى(: المصدر المؤول في محل جر بحرف الجر،وشبه الجملة) فبما يوحى( في محل 

 6رفع خبر لمبتدأ مقدر تقديره: اهتدائي.

 .المبتدأمحذوف،والخبرمصدرمؤولالشكل السابع:   -

 7.چ  ىئ  ىئۉ  ۉ  ې  ېې  ې     چ -8

أن تكون في موضع خفض على  )أن تقوموا( في موضع رفع على إضمار مبتدأ، ويجوز

 8البدل من )واحدة( أو في موضع نصب بمعنى) ألن تقوموا مثنى وفرادى( على الحال.

  :الخبر مقدم، والمبتدأ مؤخر.النمط السابع 

 وقد ورد هذا النمط في سبعة أشكال في اثني عشر موضعًا، هي:

 الخبر مقدم شبه جملة، المبتدأ مؤخر اسم موصول. الشكل األول:  -

 9.چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ  -1
                                                                                                                                                                                

1
 .34/48سورةسبأ،
2
 .186ينظر:ابنخالويه،الحجةفيالقراءاتالسبع.
3
 .34/48سورةسبأ،
4
 .402ينظر:المجاشعي،النكتفيالقرآنالكريم،
5
 .34/50سورةسبأ،
6
 .22/242ينظر:محمودصافي،الجدولفيإعرابالقرآن،
7
.34/46سورةسبأ،
8
 .3/354القرآن،ينظر:النحاس،إعراب
9
 .34/1سورةسبأ،
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 1.چ ے  ے    ۓ  ۓ     ڭ  ڭ    ڭ    ڭچ  -2

 َمن( في محل رفع مبتدأ مؤخر، وشبه الجملة خبر مقدم، أو أن تكونيجوز أن تكون )

 2)َمن( في محل نصب على المفعولية لفعل محذوف، أي: سخرنا َمن يعمل.

 .(الرف )م شبه جملة، والمبتدأ مؤخر معالخبر مقدالشكل الثاني:  -

 3.چ ڀ  ٺ   ڀ    ڀچ  -3

 4.چ ۀ  ۀ  ہ  ہڻ  ٹ  چ  -4

ت قرأ) الريح( بالرفع على أنه مبتدأ مؤخر و) لسليمان( خبر مقدم، وت قرأ بالنصب على 

 5إضمار فعل معناه: وسخرنا لسليمان الريح.

 الخبر مقدم شبه جملة، والمبتدأ مؤخر نكرة. الشكل الثالث:  -

 

 6.چۀ   ۀ  ہ     ڻ  ٹڻ  چ  -5

  7.چے  ۓ   ۓ     ڭ    ھ  ےھ   چ  -6

 8.چ پ  پٱ   ٻ  ٻ  ٻ        ٻ  چ  -7

 الخبر مقدم شبه جملة، والمبتدأ مؤخر مجرور لفظًا مرفوع محاًل.الشكل الرابع:  -

  9.چ   ىئ   ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئچ  -8

                                                           
1
 .34/12سورةسبأ،
2
 .2/401ينظر:الصابوني،روائعالبيان،
3
 .34/1سورةسبأ،
4
 .34/12سورةسبأ،
5
 .186ينظر:ابنخالويه،الحجةفيالقراءاتالسبع،
6
 .34/4سورةسبأ،
7
 .34/5سورةسبأ،
8
 .34/8سورةسبأ،
9
 .34/22سورةسبأ،
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لفظًا ن( حرف جر زائد، و)ِشرك( مبتدأ مؤخر مجرور شبه الجملة )لهم( خبر مقدم، و)مِ 

وكذلك )له( خبر ،م خبرها على اسمها قدّ جيز تِ محاًل، أو اسم )ما( على رأي من ي مرفوع

 1.م، و)ِمن( حرف جر زائد، و)ظهير( مبتدأ مؤخر مجرور لفظًا مرفوع محالً مقدّ 

 2.چ ىئ  ىئ   ىئ  ىئچ  -9

 الخبر مقدم اسم استفهام، والمبتدأ مؤخر اسم إشارة.الشكل الخامس:  -

  3.چۇ           ۆ  ۆ     ڭ  ۇ   ڭ  ڭڭ  چ  -10

)متى( اسم استفهام في محل نصب على الظرفية متعلق بمحذوف خبر مقدم للمبتدأ) هذا(، 

 4)الوعد( بدل.

 الخبر مقدم شبه جملة، والمبتدأ مؤخر معرف باإلضافة.الشكل السادس:  -

  5.چۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې    ۈ  ٴۇۈ  چ  -11

 استفهام، والمبتدأ مؤخر معرف بالالخبر مقدم اسم الشكل السابع:   -

چڇ   ڇ  ڇ  ڇ    چچ    چچ  -12
6 

  :المبتدأ نكرة، والخبر معرفةالنمط الثامن. 

 ولم يرد هذا النمط إال في موضع واحد حسب الشكل التالي:

 المبتدأ نكرة وصفًا، والخبر معرف بأل.

 7چ  ىئ   ىئ  ىئ  ىئ چ

                                                           
1
.8/87نظر:محياالدينالدرويش،إعرابالقرآنالكريموبيانه،ي 
2
 .34/46سورةسبأ،
3
 .34/29سورةسبأ،
4
 .8/94،م،نينظر:محيالدينالدرويش،
5
 .34/30سورةسبأ،
6
22/158المعاني،ل،ينظر:األلوسي،روحمه،أيالتناؤش،ومعناها:التناوقرأبتسهيلالهمزوعد.والتناوشت 34/52سورةسبأ،
7
34/13سورةسبأ،
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، )الشكور( خبر المبتدأ مرفوع صفة ل)قليل( )ومن عبادي( جاز االبتداء بالنكرة ألنه وصف

بالضمة، ويجوز أن تكون )قليل(خبر مقدم، و)الشكور(: مبتدأ مؤخر، ويجوز أن تكون 

 1)الشكور( خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو، والجملة االسمية في محل رفع خبر المبتدأ األول

  :المبتدأ معرفة، والخبر نكرة.النمط التاسع 

 مط في أربعة أشكال في إحدى عشر موضعًا،هي:وقد ورد هذا الن

 : المبتدأ ضمير، والخبر نكرة وصفًا.الشكل األول -

چ  ڳ  ڳ  ڳڳ  چ  -1
2 

 3.چې    ېۉ  ۉ    ۅچ  -2

 4.چ     ىئ  ىئ  ىئ  ىئ     ىئچ  -3

  5.چ  ىئ  ىئ   ىئ  ىئ    ىئ   ىئچ  -4

 المبتدأ اسم إشارة، والخبر نكرة وصفًا.الشكل الثاني:  -

 6.چ  ىئ  ىئ   ىئ  ىئ  ىئچ  -5

  7.چگ  ک  گ  گ  گچ  -6

 8.چڻ  ڻ    ڻں       ںڱ  چ  -7

 المبتدأ معرف باإلضافة، والخبر نكرة وصفًا.الشكل الثالث:  -

 9. چۀ  ۀ  ہ  ہچ  -8

                                                           
1
 .22/209محمودصافي،الجدولفياإلعرابالقراّن،و؛9/324ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل،
2
34/35سورةسبأ،
3
 .34/37سورةسبأ،
4
 .34/46سورةسبأ،
5
.34/47سورةسبأ،
6
.34/38سورةسبأ،
7
.34/43سورةسبأ،
8
 .34/43سورةسبأ،
9
 .34/12سورةسبأ،
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 1.چ  ىئ  ىئ  ىئ        ىئ  ىئ   ىئچ  -9

 2.چڤ    ڤٹ    ڻ چ -10

 وفة.المبتدأ اسم إشارة، والخبر نكرة غير موص الشكل الرابع: -

  3.چ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڌ  چ  -12

 : الجملة االسمية المنسوخة بالفعل" كان وأخواتها".الثانيالمطلب 
ا ال ، وما كان نحوهنَّ من الفعل ممّ ، وليَس ، ومادامَ ، وصارَ ، ويكون  قال سيبويه:" وذلك قولك: كانَ 

 جعلَ تَ لِ  كانَ  دخلتَ األخّوة، وأً عن  رَ بِ خْ أن ت   ما أردتَ اهلل أخاك، فدنّ  ستغنى عن الخبر، وتقول: كان عبد  يَ 

أي هذه األفعال تدخل على المبتدأ والخبر؛ فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب  4ى".ضَ ذلك فيما مَ 

ألنها ال تصير مع مرفوعها كالمًا تامًا بخالف  ؛الخبر ويسمى خبرها، وسميت هذه األفعال ناقصة

 5التامة.

، وبات، وأضح ى، وأصبح، وأمسى، وصار، وليس، ومازال، وما فتىء، وما وهذه األفعال: كان ، وظلَّ

 6برح، وماانفك.

 وقد استعمل من هذه األفعال في السورة الكريمة: 

كان: ومعناها" اتصاف المسند إليه بالمسند في الماضي، وقد يكون اتصافه على وجه  -1

 7الدوام".

                                                           
1
 .34/21سورةسبأ،
2
 .34/41سورةسبأ،
3
 .34/43سورةسبأ،
4
 .1/45سيبويه،الكتاب،
5
 .1/367ينظر:السيوطي،همعالهوامع،
6
 .1/121ينظر:ابنعقيل،شرحابنعقيل،
7
 .2/262الغالييني،جامعالدروسالعربية،
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والذي يقرر أن  1بني تميم،ما المشبهه بليس: وهي عاملة في لغة الحجازيين، ومهملة في لغة  -2

 أاّل يتقدم خبرها على اسمها.  -هي: أ 2ما تعمل عمل ليس شروط،

 أاّل ينتقض نفيها بدال. -ب 

 أاّل تزاد بعد )أْن النافية(. -ج                                 

 :وجاء تركيب كان وأخواتها مع الجملة االسمية في خمسة عشر موضعًا حسب األنماط التالية

  :كان، واسمها ضمير متصل، وخبرها جملة فعلية.النمط األول 

 3.چ   ىئ  ىئ  ىئ  ىئ   ىئ  ىئ   ىئ  ىئ      ىئ   ىئ  ىئچ  -1

  4.چڎ    ڌ               ڌڇ  ڇ  ڍ    ڍ  چ  -2

  5.چڀ    پ     ڀپ  پ  چ  -3

جملة) يعبدون( مع مفعولها المقدم في محل نصب خبر كان أي بمعنى:أهؤالء كانوا 

 6دوني. يعبدونكم من

  7.چٹ  ٿ         ٿٿ    چ  -4

 8.چڇ    چچ             چچ    چ  -5
  :كان، واسمها ضمير متصل،وخبرها مظهٌر) نكرة وصفًا(.النمط الثاني 

 9.چۆ     ۇ           ۆۇ   چ  -6

 10.چ   ىئ  ىئ  ىئچ  -7

                                                           
1
 .1/58،كتابوسيبويه،ال؛1/140ينظر:ابنعقيل،م.س،
2
 .1/283ينظر:عليرضا،المرجعفياللغةالعربية،
3
 .34/14سورةسبأ،
4
 .34/33سورةسبأ،
5
 .34/40سورةسبأ،
6
 .9/356ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل،
7
 .34/41سورةسبأ،
8
 .34/42سورةسبأ،
9
 .34/29سورةسبأ،
10
 .34/31سورةسبأ،
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 1.چٺ    ٺ               ٺٺ  چ  -8

  :لة.كان، واسمها ضمير متصل، وخبرها شبه جمالنمط الثالث 

  2.چڱ  ں   ڱ            ڱ  ڱ   چ -9

  :نكرة وصفًا(.ا مقدم) شبه جملة(، واسمها مظهر)كان، وخبرهالنمط الرابع 

 3.چ پٻ  ٻ  ٻ        ٻ   ٱ  چ  -10

  :محاًل. مرفوعكان، وخبرها مقدم )شبه جملة(، واسمها مجرور لفظًا النمط الخامس 

 4.چ   ۈ  ٴۇۈ    ۆ  ۆۇ  چ  -11

  :اسمها ضمير مستتر، وخبرها جملة فعلية.كان، و النمط السادس 

  5.چک     ک         ڑڑ  چ  -12

والجملة الفعلية )يعبد آباؤكم( في محل اسم كان ضمير مستتر وجوبًا يعود على )آباؤكم( 

 6.نصب خبر كان

  :نكرة وصفًا(ان، واسمها مظهر)خبركان مقدم)اسم استفهام(، كالنمط السابع 

 7.چٴۇ  ۋ  ۋ   چ -13
 :مجرور لفظًا منصوب ما العاملة عمل ليس، واسمها مظهر، وخبرها  النمط الثامن

 .محالً 

  8.چڭ   ڭ     ڭ    ۓے  ۓ    ے  ھچ  -14

                                                           
1
 .34/32سورةسبأ،
2
 .34/54سورةسبأ،
3
 .34/15سورةسبأ،
4
 .34/21سورةسبأ،
5
 .34/43سورةسبأ،
6
 .22/236،اإلعرابالمفصل،بهجتصالحينظر،
7
 .34/45سورةسبأ،
8
 .34/37سورةسبأ،
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  :سمها ضمير منفصل، وخبرها مجرور لفظًا ما العاملة عمل ليس، واالنمط التاسع

 .منصوب محالً 

  1.چں     ڱ  ڱ  ڱچ  -15

 2.على أنه خبر )ما( و)معذبين( مجرور لفظًا منصوب محالً  ،)ب( حرف جر زائد 

 


 : الجملة االسمية المنسوخة بالحرف " إن  وأخواتها".الثالثالمطلب 
، وليت، ولعل، وتلحقها ما  ، وكأنَّ ، ولكنَّ ، وأنَّ من نواسخ االبتداء األحرف المشبهه بالفعل، وهي: "إنَّ

 3الكافة، فتعزلها عن العمل، ويبتدأ بعدها الكالم".

نَّ عمرًا وهذه الحروف تنصب اسمها ، وترفع خبرها، قال سيبويه:" وذلك قولك إن زيدًا منطلٌق، وا 

نَّ زيدًا أخوَك، وكذلك أخواتها".  4مسافٌر، وا 

وذلك نحو: )عملت  أن زيٌد قائٌم(؛ فأن مخففه من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، وهو محذوف، 

 5ة، والتقدير )علمت أنه زيٌد قائٌم(والتقدير: أنه، و)زيٌد قائم( جملة في موضع رفع خبر )أن( المخفف

 وقد ورد من هذه األحرف في السورة الكريمة ثالثة أحرف هي:

: وهي لتوكيد النسبة بين طرفي اإلسناد في الجملة االسمية، ونفي الشك عنها. قال الفراء: "إَن  6إنَّ

 7مقررة لقسم متروك استغنى عنه بها، والتقدير: واهلل إن زيدًا القائم".

 1: لالستدراك، وقيل للتوكيد.ولكنَّ 
                                                           

1
 .34/35سورةسبأ،
2
.8/101الدينالدرويش،إعرابالقرآنالكريموبيانه،ينظر:محي 
3
 .4/519صل،ابنيعيش،شرحالمف
4
 .2/131سيبويه،الكتاب،
5
.1/177ينظر:ابنعقيل،شرحابنعقيل، 
6
 .133ينظر:عليأبوالمكارم،الجملةاالسمية،
7
 .1/426السيوطي،همعالهوامع،



27 
 

وأْن المخففة من الثقيلة: وتقع بعد فعل اليقين أو ما نزل منزلته، وهي مصدرية تنصب االسم وترفع 

محذوفًا وشرط الخبر، خالفًا للكوفيين الذين زعموا أنها ال تعمل شيئًا، وشروط اسمها أن يكون ضميرًا 

زيٌد قائٌم(؛فأْن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن ،وذلك نحو:)علمت  أْن 2خبرها أن يكون جملة

المحذوف، وتقديره: أْنه، و)زيٌد قائم( جملة في موضع رفع خبر)أْن( المخففة، والتقدير: )علمت أْنه زيٌد 

 3قائم(.

 سمية في اثني عشر موضعًا حسب األنماط التالية:تركيب إَن وأخواتها مع الجملة االوجاء 

 :واسمها ضمير متصل، وخبرها شبه جملةإن النمط األول ، 

چ  ىئ  ىئ    ىئ  ىئچ  -1
4



چ  ڃ  چڃ  ڃ        ڃچ  -2
5 

، وخبرها شبه نا( المدغم في إنَّ ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إنَّ الضمير)   

 .6الجملة )لعلى هدى(

  :واسمها ضمير متصل، وخبرها مظهر.النمط الثاني ،  إنَّ

  7.چڻ    ڻں   ں        ڱچ  -3

 8.چگ   گ         ک    گ  گ      کچ  -4

 واسمهاالنمط الثالث ،  مظهر، وخبرها جملة فعلية. : إنَّ

                                                                                                                                                                                
1
 المكاننفسه.
2
 .46ينظر:ابنهشام،مغنىاللبيب،

3
.1/177ينظر:ابنعقيل،م،س،   

4
.34/7سورةسبأ،
5
.34/24بأ،سورةس
6
.431ينظر:محمدالطيباالبراهيم،إعرابالقرآن، 
7
 .34/11سورةسبأ،
8
.34/34سورةسبأ،
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 1.چ   ۓ  ے  ۓے         ھ  ھچ  -5

  2.چٹ  ۀ   ۀ    ڻ  ڻ  ڻں  چ  -6

 3.چ   ىئ  ىئ  ىئ     ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئچ  -7

  :واسمها ضمير متصل، وخبر النمط الرابع ،  ها جملة اسمية منسوخة بالفعل.إنَّ

  4.چڱ  ڱ  ں   ڳ  ڱ            ڱ  چ  -8

  :واسمها ضمير متصل، وخبرها متعدد.النمط الخامس ،  إنَّ

  5.چڤ    ٹ     ڤ  ڤچ  -9

( مرفوعان، ويجوز أن تكون ) قريب ( نعتًا لسميع.  6)سميٌع قريب( خبر بعد خبر لـِـ)إنَّ

  :الثقيلة، واسمها ضمير الشأن المحذوف، وخبرها جملة أْن المخففة من النمط السادس

 الشرط. 

  7.چ   ىئ  ىئ  ىئ  ىئ   ىئ  ىئ   ىئ  ىئ      ىئ   ىئ  ىئچ  -10

 والتقدير:أّنهم لو كانوا.

  :وخبرها مقدم)شبه جملة(، واسمها مظهر مقترن بالالم المزحلقة.النمط السابع ،  إنَّ

 8.چڇ       ڇ  ڇ  ڍ    چ  چ  چ   ڇچ  -11

 9.چہ   ہ   ھ  ھ    ۀ  ۀ  ہ  ہ چ -12

                                                           
1
 .34/28سورةسبأ،
2
 .34/36سورةسبأ،
3
 .34/48سورةسبأ،
4
 .34/54سورةسبأ،
5
 .34/50سورةسبأ،
6
 .9/368ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل،
7
 .34/14سورةسبأ،
8
 .34/9ورةسبأ،س
9
 .34/19سورةسبأ،
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 المطلب الرابع: ال النافية للجنس.
ال النافية للجنس من الحروف الناسخة لالبتداء، والمراد بها " ال التي ق صد بها التنصيص على 

أي يراد بها نفي الخبر عن الجنس الواقع بعدها على سبيل االستغراق  1استغراق النفي للجنس كله"،

 يل االحتمال.نصًا ال على سب

وألنها لتوكيد النفي، كما أَن  وتعمل عمل إنَّ لمشابهتها لها في التصدير، والدخول على المبتدأ والخبر،

( لتوكيد اإلثبات؛ فتدخل على المبتدأ والخبر فتنصب األول ويسمى اسمها وترفع الثاني ويسمى ) إنَّ

 خبرها.

 2وط التالية:و)ال( تعمل إاّل في النكرات، وذلك إذا توفرت الشر 

 أن يكون معموالها نكرتين. .1

 أن يكون الكالم على تقدير مضاف نكرة. .2

 أن يؤول العلم بما اشتهر به من الوصف. .3

 أن يكون نصًا على نفي الجنس. .4

 أاّل يدخل عليها جار. .5

 أاّل يتقدم خبرها على اسمها. .6

 3بالمضاف. ويأتي اسمها مبنيًا إذا كان مفردًا، ومنصوبًا إذا كان مضافًا أو شبيهاً 

 وجاء تركيب ال النافية للجنس مع الجملة االسمية في موضع واحد حسب النمط التالي:

 4.چڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڦ  ڄچ  ، ال، واسمها مظهر، وخبرها محذوفالنمط:  -

                                                           
1
 .2/3ابنعقيل،شرحابنعقيل،
2
.2/328الغالييني،جامعالدروسالعربية،ينظر:
3
.2/4،نعقيل،شرحابنعقيلابينظر:
4
 .34/51سورةسبأ،
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 .1أي: فال فوت لهم

 تستنتج الباحثة من خالل دراستها للجملة االسمية في السورة الكريمة ما يلي:

( موضعًا، وقد حققت دالالت بالغية وفق 92االسمية في سورة سبأ نحو ) وردت الجملة .1

 السياق النظمي التي وردت فيه.

الحرف في سورة سبأ بالفعل، و جملة المبتدأ والخبر على الجملة االسمية المنسوخة  غلبة .2

 ولكل من هذه األنماط دالالت منبثقة عنها ت فهم من السياق وقرائن األحوال.

                                                           
1
.3/356ينظر:النحاس،إعرابالقرآن، 
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 اني: الجملة الفعلية وأنماطها في سورة سبأ.المبحث الث

 1الجملة الفعلية: هي التي صدرها فعل، نحو: قام زيٌد، وضرب اللص، وظننته  قائمًا، ويقوم زيد، وق ْم،

 2وهي جملة مفيدة من فعل واسم يتم بها المعنى.


 سة الجملة الفعلية على النحو اآلتي:جاءت درا

 ات الفعل الالزم.المطلب األول: الجملة الفعلية ذ

 المطلب الثاني: الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدي.

 المطلب الثالث: الجملة الفعلية ذات الفعل المبني للمجهول.

 

 

 

 المطلب األول: الجملة الفعلية ذات الفعل الالزم.


 3عمرو". َس لَ ، وجَ زيدٌ  بَ هَ الذي ال يتعداه فعله، فقولك: ذَ  ا الفاعل  الفعل الالزم كما يقول سيبويه: "فأمّ 

أي يكتفي بفاعله وال  4وقد عبر عنه النحاة بمصطلحات عدة، كالفعل الالزم، والقاصر، وغير المتعدي،

 ينصب مفعواًل به.

 وردت هذه الجملة في السورة حسب األنماط التالية:

 اسم صريح( النمط األول: الفعل، والفاعل مظهر(. 
                                                           

1
 .492ابنهشام،مغنياللبيب،ينظر:
2
 .18،النحوالمصفى،محمدعيدينظر:
3
 .1/33سيبويه،الكتاب،
4
 .2/65ابنعقيل،شرحابنعقيل،ينظر:
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  1.چژ      ڈڈ    ڎڎ   چ  -1

 متصل ظاهر. ضمير ي: الفعل، والفاعلالنمط الثان 

 ، وهي:مواضع عدةورد هذا النمط في 

 2.چ چ  چ  چ     چڃ  ڃ  چ  -1

 3.چں  ں  ڱڱ  ڱ    چ  -2

  مستتر. ضميرالنمط الثالث: الفعل، والفاعل 

والفاعل المستتر على ضربين: مستتر جوازًا، ويكون في الماضي والمضارع المسَنَدين إلى الواحد 

احدة الغائبة، ومستتر وجوبًا، ويكون في المضارع، واألمر المسَنَدين إلى الواحد المخاطب، والو الغائب 

 4وفي المضارع المسند إلى المتكلم؛ منفردًا أو جمعاً 

 ورد هذا النمط في اثني عشر موضعًا، وهي:

 5.چڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤڤ  ڤ    ڤٹ  ڻ   ٹ    ٹٿ  ٿ  چ  -1

ِذَف جوازًا، وتقديره فيها جميعًا: يلجي جميع هذه األفعال )الفاعل ف ، يخرج، ينزل، يعرج( ح 

 هو.

  6.چۅ  ۅ   ۉ      ۉ   ې    ۋچ  -2

ِذف جوازًا، تقديره : يهدي هو.  الفاعل ح 

  7.چڳ  ڳ  ڳگ  گ   گ  چ  -3

                                                           
1
 .34/49،23،وينظرمثله:سبأ،34/3سورةسبأ،
2
 .34/3سورةسبأ،
3
 .34/5،8،9،14،16،33،42،46،50،51،53،وينظرمثله:سبأ،34/4،سورةسبأ
4
.2/244عربية،ينظر:الغالييني،جامعالدروسال 
5
 .34/2سورةسبأ،
6
 .34/6سورةسبأ،
7
 .34/11سورةسبأ،
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َذَف وجوبًا، تقديره: قدر أنت.  الفاعل ح 

  1.چۆ    ۈ  ۈ   ۆ    ۇچ  -4

ِذَف جوازًا، تقديره: يزغ هو.  الفاعل ح 

 2.چ   ىئ  ىئ      ىئ   ىئ  ىئ    ىئ    ىئ  ىئ  ىئچ  -5

ِذَف جوازًا، تقديره: خّر هو.  الفاعل ح 

  3.چۉ    ۅۋ  ۅ  چ  -6

ِذَف جوازًا، تقديره: يؤمن هو.  الفاعل ح 

  4.چپ  پٻ  پ  چ  -7

ِذَف جوازًا، تقديره: َأِذن  5للمجهول. هو، وت قرأ أيضًا) أ ِذَن( مبني   الفاعل ح 

  6.چ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئچ   -8

ِذَف وجوبًا، تقديره: نؤمن نحن.  الفاعل ح 

 7.چ ٺ  ٺ   ٺڀ  ڀ   ڀ   ڀ   چ  -9

 الفاعل حذف وجوبا،تقديره :أضل أنا.

 .النمط الرابع: الفعل محذوف، والفاعل مظهر 

  8.چٹ  ڻ  ٹ  ڤ  چ  وقد ورد هذا النمط في موضع واحد، هو:

                                                           
1
 .34/12سورةسبأ،
2
 .34/14سورةسبأ،
3
 .34/21سورةسبأ،
4
 .34/23سورةسبأ،
5
.188ينظر:ابنخالويه،الحجةفيالقراءاتالسبع،
6
 .34/36سورةسبأ،
7
 .34/50سورةسبأ،
8
 .34/33سورةسبأ،
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: فاعل لفعل محذوف تقدير  : مبتدأ وق رئ مه: صدنا مكر الليل، َمكر  خبر محذوف، أي مكر  لكر 

الليل والنهار صدنا، أو خبر لمبتدأ محذوف، أي سبب  كفرنا مكر  الليل والنهار، أو بالنصب 

 .1على المصدر

 

 

 

 المطلب الثاني: الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدي.
 يضًا بالفعل المجاوزالفعل المتعدي: هو ما يتعدى أثر ه  فاِعَله، ويتجاوزه إلى المفعول به، ويسمى أ

وعالمة الفعل 2،)لوقوعه على المفعول به( ، والفعل الواقع)لمجاوزته الفاعل إلى المفعول(

والفعل  3ه،أغلقت   المتعدي قبوله هاء الضمير التي تعود إلى المفعول به، نحو: البابَ 

مّ الوردةَ  ت  فْ طَ ا أن يتعدى بنفسه، نحو: قَ المتعدي إمّ   ت  رْ رَ نحو: مَ ا بواسطة حرف جر، ، وا 

 4.بهِ 

 تْ لَ غِ ، وش  بَ هَ في ذَ  ههنا كما ارتفعَ  اهلل ارتفعَ  اهلل زيدًا، فعبد   عبد   بَ رَ يقول سيبويه: " وذلك قولك: ضَ 

 5الفاعل" تعدى إليه فعل   ه مفعولٌ زيٌد ألنّ  ، وانتصبَ بَ هَ به ذَ  تْ لَ غِ كما ش   بهِ  بَ رَ ضَ 

 وهناك سبعة أمور يصبح فيها الالزم متعديًا، وهي:

                                                           
1
.8/96الدينالدرويش،اعرابالقرآنالكريموبيانه،،ومحي22/145لوسي،روحالمعاني،ظر:األين 
2
 .1/34ينظر:الغالييني،جامعالدروسالعربية،
3
 .2/66ينظر:ابنعقيل،شرحابنعقيل،
4
 .3/28ينظر:عليرضا،المرجعفياللغةالعربية،
5
 .1/34سيبويه،الكتاب،
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: صوغ الفعل على َفعلت  بالفتح، أو أفع ل  بالضم، والثالثألف الفاعلة، : والثانيهمزة النقل، : األول

: التضمين، والسادس: تضعيف العين، والخامس: صوغ الفعل على استفعل، والرابع

 1: اسقاط الجار توسعًا.والسابع

 2واألفعال المتعدية ثالثة أقسام، وهي:

 .َس لَ ، وجَ بَ رَ حد، نحو: ضَ ما يتعدى إلى مفعول وا .1

ما يتعدى إلى مفعولين، وهي قسمان: األول: ما أصل المفعولين فيه المبتدأ والخبر؛ كظن  .2

، وَسَأَل، ساعطى، وكَ ، والثاني: ما ليس أصلهما ذلك؛ كأَ وأفعال اليقين والتحويل وأخواتها

 وَمَنَح، وَأنَشَد، وَعلََّم، وَألَبَس، وغيرها.

 ة مفاعيل؛ كأعلم، ورأى، وَنّبأ، وَأنبأ، وَأخَبَر، وَخبََّر، وَحدَّثى إلى ثالثما يتعد .3

وردت الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدي في السورة الكريمة حسب األنماط التالية،موزعة على االقسام 

 التالية:

 القسم األول: الفعل المتعدي لمفعول واحد.

 ب األنماط التالية:تعدى الفعل الى مفعول واحد في السورة الكريمة حس

  :الفعل، والفاعل مظهر، والمفعول .النمط األول 

 ختالف إلى نوع المفعول:أشكال، ويعود سبب هذا اال خمسةوقد ورد في هذا النمط في 

 الفعل، والمفعول مقدم متصل ظاهر، والفاعل مظهر.الشكل األول: 

 وقد ورد في هذا لشكل في موضعين، هما:        

 1.چ چ  چچ  چ  -1
                                                           

1
.678م،مغنياللبيب،ينظر،ابنهشا
2
.2/66،ينظر:ابنعقيل،شرحابنعقيل
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  2.چ  ىئ  ىئ   ىئی  ی     یی  چ  -2

 الفعل، والفاعل مظهر، والمفعول جملة مقول القول.الشكل الثاني: 

 وقد ورد هذا الشكل في موضع واحد، هو: 

 3.چگ          ک  ک  ک      ک    گ  گ  گڑ  چ 

 الفعل، والفاعل مظهر، والمفعول مظهر.الشكل الثالث: 

 ة مواضع، وهي:وقد ورد هذا الشكل في ثالث      

  4.چ  ے  ۓے    ھھ  چ  -1

( بالرفع، )ولقد َصَدَق( بالتخفيف ))صدق( فيها أربعة أوجه من القراءات:  عليهم إبليس 

صدَّق( بالتشديد، و)ولقد صدَّق عليهم إبليَس ظنُّه( بنصب إبليس ورفع ))ظنَّه ( بالنصب، و

لقراءة الرابعة ) ولقد ّصَدَق إبليس  ظنه ، والمعنى: صّدق ظنُّ إبليَس ِإبليس  بما اتبعوه، وا

 هوقيل: ظنُّه(، والقراءة األولى )ولقد َصدََّق عليهم إبليس  ظنَّه(، معناها: في ظنه، 

بنصب )ظنَّه( بوقوع چھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ منصوب على المصدر، والقراءة الثانية: 

 5الفعل عليه.

  6.چی    ی  ىئ  ىئ  ىئچ  -2

  7.چڄ  ڄ    ڦڦ     ڦ   ڤ  ڦڤ  چ  -3

 المفعول مقدم اسم استفهام، والفعل، والفاعل مظهر.: الرابعالشكل 

 وقد ورد هذا الشكل في موضع واحد، هو:

                                                                                                                                                                                
1
 .34/3سورةسبأ،
2
 .34/14سورةسبأ،
3
 .34/34سورةسبأ،
4
 .34/20سورةسبأ،
5
 .3/343ينظر:النحاس،إعرابالقرآن،
6
 .34/31سورةسبأ،
7
 .34/42سورةسبأ،
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 1.چ ٿ  ٺ  ٺچ 

ماذا: اسم استفهام مبنى في محل نصب مفعول به مقدم،أو)ما(: اسم استفهام مبتدأ، و)ذا(: اسم  

 2موصول خبر.

 مفعول مصدر مؤول.الفعل، والفاعل مظهر، وال : الخامسالشكل 

 وقد ورد هذا الشكل في موضع واحد، هو:

، المصدر )أن لو كانوا( فيه  3.چ   ىئ  ىئ      ىئ   ىئ  ىئ    ىئ    ىئ  ىئ  ىئچ 

 :4عدة أقوال

 بينت( بمعنى بان وظهر.تأن يكون بداًل من )الجن(، بدل اشتمال إذا كان الفعل ) .1

 كان بمعنى تحققت وتيقنت.أن يكون في موضع نصب مفعول به للفعل )تبينت( إذا  .2

نما هي م َنَزلٌة َمْنِزلَة القسم من الفعل الذي معناه التحقيق واليقين. .3  ال موضع لها من اإلعراب وا 

أن )الجن( ليست فاعل)تبينت( بل هو مبتدأ و)أن لو كانوا( خبره، والجملة مفسرة لضمير  .4

 الشأن في )تبينت(.

  :والمفعول.الفعل، والفاعل متصل ظاهر النمط الثاني ، 

 ختالف إلى نوع المفعول.أشكال، ويعود سبب هذا اال ستةوقد وردهذا النمط في 

 الفعل، والفاعل متصل ظاهر، والمفعول مظهر.الشكل األول: 

 : منها، مواضع عدةوقد ورد هذا الشكل في 
                                                           

1
 .34/23سورةسبأ،
2
.22/206،مودصافي،الجدولينظر:مح
3
 .34/14سورةسبأ،
4
.22/122ينظر:األلوسي،روحالمعاني، 
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  1.چں ں ڱ  ڱ    ڱ  چ  -1

 2.چگ    کک      کچ  -2

 3.چ ڱ  ڱچ  -3

 4أومفعول مطلق نائب عن المصدر. صالحًا: مفعول به العملوا،

 5.چ ھ  ھھ  ہ   چ -4

 6.چ ىئ  ىئ  ىئ    ىئچ  -5

شكرًا: يجوز فيه األوجه التالية: مفعول به العملوا، أو مفعول ألجله، أو مفعول مطلق 

العملوا، أي تضمين اعملوا معنى اشكروا، أو حال بتأويل اسم فاعل: أي اعملوا 

 7عملوا عماًل شكرًا.شاكرين، أو صفة لمصدرمحذوف تقديره: ا

 الفعل، والفاعل متصل ظاهر، والمفعول اسم موصول.الشكل الثاني: 

 وقد ورد في موضعين، هما:      

 8.چې   ې  ې    ېۉ     ۉچ  -1
  9.چىئ   ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئچ  -2

 الفعل، والفاعل متصل ظاهر، والمفعول متصل ظاهر.الشكل الثالث: 

 هي:  وقد ورد هذا الشكل في خمسة مواضع،

  1.چڭ     ڭ  ڭ   ڭ  ۇ    ۓچ  -1

                                                           
1
 .34/4سورةسبأ،
2
 .34/10سورةسبأ،
3
 .34/11سورةسبأ،
4
.22/206،مودصافي،الجدولينظر:مح
5
 .34/12سورةسبأ،
6
 .34/14،16،18،19،22،33،41،42،45،وينظرمثله:سبأ،34/13سورةسبأ،
7
 .22/120األلوسي،روحالمعاني،ينظر:
8
 .34/13سورةسبأ،
9
 .34/22سورةسبأ،
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  2.چہ            ہ  ہ      ہۀ  چ  -2

  3.چپ  پ   پ  پ  چ  -3

  4.چڤ  ڦ  ڦ    ڤڤ   چ  -4

 5.چہٹ  ۀ  ۀ  ہ              چ  -5

 المفعول مقدم، الفعل، والفاعل متصل ظاهر.الشكل الرابع: 

 وقد ورد هذا الشكل في موضعين، هما:

  6.چی  ی    ی   یچ  -1

  7.چڀ  ڀ  پ       پ پ چ  -2

 الفعل، والفاعل متصل ظاهر، والمفعول مجرور لفظًا منصوب محاًل.الشكل الخامس: 

 وقد ورد هذا الشكل في موضعين، هما:

  8.چ  ڑڈ  ژ   ژ    ڈڎ  چ  -1

  9.چے    ھ  ےھ  ھ    ھہ  چ  -2

 الفعل، والفاعل متصل ظاهر، والمفعول جملة مقول القول.: السادسالشكل 

 هذا الشكل في تسعة مواضع، هي: وقد ورد

  10.چڳ  ڱ  ڱ    ڳ  ڳچ  -1

                                                                                                                                                                                
1
 .34/20سورةسبأ،
2
 .34/28سورةسبأ،
3
 .34/32سورةسبأ،
4
 .34/33سورةسبأ،
5
 .34/44سورةسبأ،
6
.34/39سورةسبأ،
7
 .34/40سورةسبأ،
8
 .34/34سورةسبأ،
9
 .34/44سورةسبأ،
10
 .34/19سورةسبأ،



40 
 

 1.چ ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٺ    ٺچ  -2

  2.چۇ   ۇ           ۆ  ۆ   ڭ  ڭ  ڭ    ڭچ  -3

 3.چڳ  ڱ    ڳ  ڳ  ڳچ  -4

  4.چٺ  ٺ  ٺ  ٺڀ    ڀچ  -5

 5چک  ک  گ  گ  گ  گڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ         ک  ک     ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ  -6

  6.چچ  چ  چ    ڃ  ڃ  چچ  -7

 الفعل، والفاعل اسم موصول، والمفعول جملة مقول القول.لنمط الثالث: ا 

 وقد ورد هذا النمط في ستة مواضع، هي:

  7.چچ  چ  چچ       ڃ  ڃچ  -1

  8.چ  ىئ   ىئ  ىئ    ىئ  ىئې               ې  ېچ  -2

 

  9.چ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ         ىئ  ې  ېچ  -3

  10.چ   ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی  یچ  -4

  11.چ  پ  پ   پ  پٻ  ٻ  ٻ    ٻ  ٱچ  -5

  12.چڻ    ڱ  ں  ں     ڻ  ڻڳ         ڱ  ڱ   ڱ    ڳ  ڳچ  -6

 
                                                           

1
 .34/23سورةسبأ،
2
 .34/29سورةسبأ،
3
 .34/35سورةسبأ،
4
 .34/41سورةسبأ،
5
.34/43سورةسبأ،
6
 .34/52سورةسبأ،
7
 .34/3سورةسبأ،
8
 .34/7سورةسبأ،
9
 .34/31سورةسبأ،
10
 .34/31سورةسبأ،
11
 .34/32سورةسبأ،
12
 34/43سورةسبأ،
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  :الفعل، والفاعل متصل مستتر، والمفعول.النمط الرابع 

 أشكال، ويعود سبب هذااالختالف إلى نوع المفعول. خمسةوقد ورد هذا النمط في 

 ظهٌر.الفعل، والفاعل متصل مستتر، والمفعول مالشكل األول: 

 ، هي:تسعة مواضعوقد ورد هذا الشكل في 

چ     ٻ   ٻ  ٻ     ٱچ  -1
1 

چ ڃ  ڃڃ          ڃ  ڄڄ     ڄڄ     ڦڦ  ڦ  چ  -2
2 

  3.چىئ  ىئ چ -1

 4چڍ      ڍ ڇ   ڇڇ  چ  -2

)نجازي( ت قرأ بالنون وكسر الزاي)مبنية للمعلوم( فتنصب )الكفور( مفعواًل لها، وت قرأ أيضًا بالياء    

 5ح الزاي على أنها مبنية للمجهول؛ فترفع) الكفور( نائب فاعل لها.وفت

 

 6.چ ڄڦ  ڦ    ڤ  ڦ  ڦچ  -3

  7.چۀ   ۀ  ہ    ٹ  ڻ چ -4

  8.چۆ    ۆڭ  ۇ  ۇ  چ  -5

يجوز في ) صالحًا (أن تكون مفعواًل به، أو مفعواًل مطلقًا منصوبًا نائبًا عن المصدر، 

 9أي: عمل عماًل صالحًا.

                                                           
1
34/8سورةسبأ،
2
.34/9سورةسبأ،
3
 .34/14سورةسبأ،
4
34/17سورةسبأ،
5
 .188ينظر:ابنخالويه،الحجةفيالقراءاتالسبع،
6
 .34/33سورةسبأ،
7
 .34/36سورةسبأ،
8
 .34/37سورةسبأ،
9
 .22/233ينظر:محمودصافي،الجدولفيإعرابالقرآن،
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  1.چڦ  ڦ  ڄ  ڦ           ڦڤ  چ  -6

)إذ( هنا: اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل ترى، أو يكون 

 ظرفًا للزمن مبنيًا على السكون بمعنى )حين(.

 الفعل، والفاعل متصل مستتر، والمفعول اسم موصول.الشكل الثاني: 

 وقد ورد هذا الشكل في ثالثة مواضع، هي:

  2.چٹ  ٹ  ڻ   ٿ  ٿ   چ -1

  3.چڱ  ں  ں    ڱ  ڱچ  -2

 4.چۅ  ۉ    ۋ  ۅچ  -3
 الفعل، والفاعل متصل مستتر، والمفعول متصل ظاهر.الشكل الثالث: 

 وقد ورد هذا الشكل في عشرة مواضع، هي:

  5.چ ڍ ڇ  ڇ  ڇ  چ  -1

 الفعل، والفاعل متصل مستتر، والمفعول مصدر مؤول.الشكل الرابع: 

 ولم يرد هذا الشكل إال في موضع واحد، هو:

 6.چ  ڈ  ژ  ژڎ  ڎ  ڈ  ڌ  چ 

 الفعل، والفاعل متصل مستتر، والمفعول جملة مقول القول.: الخامسالشكل 

 وقد ورد هذا الشكل في ستة عشر موضعًا، هي:

 7.چڍ  ڍ  ڌ  ڇ  ڇ  ڇچ  -1

                                                           
1
 .34/51سورةسبأ،
2
 .34/2سورةسبأ،
3
 .34/4سورةسبأ،
4
 .34/21سورةسبأ،
5
 .34/7،24،32،37،39،40،43،46.وينظرمثله:سبأ،34/3سورةسبأ،
6
 .34/43سورةسبأ،
7
 .34/3سورةسبأ،
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 1.چىئ   ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئچ  -2

 حذف الفعل.

 ع، هي:حذف الفعل والفاعل في الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدي في ستة مواض

 2.چۓ     ڭ  ڭ      ۓے  ے    چ  -1

ن يعَمل( في موضع نصب لفعل محذوف مقدر، أي: )سخرنا من الجن ز النحاة أن يكون قوله )مَ جوّ 

من َيعمل(، أو أن يكون )َمن يعمل( في محل رفع مبتدأ مؤخر، والجار والمجرور )من الجن( في 

 3محل رفع خبر مقدم.

 4.چ ٹ ڻ  چ  -2

ب، أي: سخرنا لسليمان الريح، أو بالرفع على االبتداء، والجار والمجرور )لسليمان( ت قرأ الريح بالنص

 5الخبر.

 6.چىئ  ىئ  ىئ    ىئچ  -3

 7.نداء محذوفز النحاة أن يكون )آل( مفعواًل به لفعل محذوف، أو يكون )يا آل( منادى لحرف جوّ 

 8.چگ  گ  ڳ     ک  گ  گچ  -4

 9ل لقول مقدر.جملة )سيروا فيها( في محل نصب مقول القو 

                                                           
1
 .34/24،25،26،27،30،39،40،42،46،47،48،49،50.وينظرمثله:سبأ،34/22سورةسبأ.
2
 .34/12سورةسبأ،
3
 .2/401البيان،ينظر:الصابوني،روائع
4
 .34/12سورةسبأ،
5
 .1064ينظر:العكبري،التبيانفيإعرابالقرآن،
6
 ..34/1سورةسبأ،
7
 .1065،م،نينظر:العكبري،
8
 .34/18سورةسبأ،
9
.22/214ينظر:محمودصافي،الجدولفيإعرابالقرآن،
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 1.چٿٿ  چ  -5

 2)الحق( مفعول به لقول مقدر، أي: قال ربنا القول الحق.

 3.چ  ڀڀ  چ  -6

 4)سبحانك( مفعول مطلق لفعل مقدر، أي: نسبح.

 حذف المفعول.

ِذَف المفعول مع الجملة الفعلية ذات الفعل المعتدي لفعل واحد في ثالثة وعشرين موضعًا، وذلك  ح 

 حسب األشكال التالية:

 الفعل، والفاعل مظهر، والمفعول محذوف.الشكل األول: 

چ   ک  کژ  ژ  ڑ  ڑ         چ  -1
، ح ذف مفعول )يعبد (، وتقديره: عما كان يعبده 5

 .6آباؤكم

چپ  پ  پ     ٻ  پٻ  چ  -2
، حذف مفعول )يبدئ(، وتقديره: ما ينشئ خلقًا وال يعيده 7

)ما( في محل نصب مفعول  صالحب الباطل كما يقال صاحب الحق، ويجوز أن تكون

 .8مقدم للفعل، واألصح هو الوجه األول، و)ما( نافية ال محل لها من اإلعراب

چٿ  ٹ     ٹٿ  ٿ  ٿ  چ  -3
 .10ح ذف مفعول )يوحي(، وتقديره: يوحيه ،9

                                                           
1
.34/23سورةسبأ،
2
 .8/89،الكريموبيانهقرآنينظر:محيالدينالدرويش،إعرابال
3
 .34/41سورةسبأ،
4
.433ينظر:محمدالطيباإلبراهيمي،إعرابالقرآن،
5
 .34/43سورةسبأ،
6
.9/360ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل، 
7
 .34/49سورةسبأ،
8
.9/367،ينظر:بهجتصالح،م.ن 
9
 .34/50سورةسبأ،
10

.9/368،نينظر:بهجتصالح،م. 
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 الفعل، والفاعل متصل مستتر، والمفعول محذوف.الشكل الثاني: 

 مواضع، هي: ثمانيةوقد ورد هذا الشكل في 

چڦ  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ چ  -1
 .2خسفه نشأ إن: تقديره(، نشأ) مفعول حذف، 1

چگ     گگ  چ  -2
وحلت )سابغات( ، سابغات دروعاً  اعمل: وتقديره(، اعمل) مفعول حذف، 3

 .4محل المفعول به الموصوف )دروعًا(

چڭ  ڭ         ۓ  ۓچ  -3
 .6المصنوعات يديه بين يعمل: وتقديره(، يعمل) مفعول حذف، 5

چې  ې     ې ۉ  ۉ   ې چ  -4
 .8عمله يشاء ما: وتقديره(، يشاء) مفعول حذف، 7

چہ    ۀڻ  ٹ  ۀ   چ  -5
 .10البسط له ر  قدِ يَ و  يشاءه لمن: تقديرهماو (، يقدر، يشاء) يمفعول حذف، 9

چپ    پٻ  ٻ  پ   پ  چ  -6
 .12يعيده وما: تقديرهو (، يعيد) مفعول حذف، 11

چ     ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئچ  -7
يجوز و يقذف بالحق الباطل، : رهتقديو (، يقذف) مفعول حذف، 13

 .14(يقذف)مفعول  (الحق)أن تكون الباء زائدة، و

 الفعل، والفاعل متصل ظاهر، والمفعول محذوف.الشكل الثالث: 

 وقد ورد هذا الشكل في عشر مواضع، هي:

                                                           
1
.34/9سورةسبأ،
2
.9/317،ينظر:بهجتصالح،م.ن 
3
 .34/11سورةسبأ،
4
.3/334ينظر:النحاس،إعرابالقرآن، 
5
 .34/12سورةسبأ،
6
.9/321ينظر:بهجتصالح،م.س، 
7
 .34/13سورةسبأ،
8
.9/322،اإلعرابالمفصلينظر:بهجتصالح، 
9
 .34/36سورةسبأ،
10

.9/351،م،نصالح،ينظر:بهجت 
11
 .34/49سورةسبأ،
12

.9/367،ينظر:بهجتصالح،م.ن 
13
 .34/48سورةسبأ
14

.9/367،ينظر:بهجتصالح،م.ن 
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چڻ  ڻ     ںڱ     ں   چ  -1
 .2، حذف مفعول )تعلمون( وتقديره: تعلمونه1

 ل اسم موصول، والمفعول محذوف.الفعل، والفاعالشكل الرابع: 

 ولم يرد هذا الشكل إال في موضعين، هما:

چڭ  ڭ    ۓ   ۓچ  -1
ب(، وتقديره: كذب الذين تقدموهم من األمم والقرون ذّ ، حذف مفعول )كَ 3

 4الخالية رسلهم

چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ڻ  ٹ  ڤ      ٿ  ٿچ  -2
: وتقديرها، القول مقول جملة وهي(، قال) مفعول حذف، 5

 .6والنهار الليل مكر بل رمينمج نكن لم

 القسم الثاني: الفعل المتعدي لمفعولين.

 ، هي:اضععشر مو  ا هو مبين في األشكال التالية فيوقد تشكل هذا النمط كم

 الفعل، والفاعل متصل ظاهر، والمفعول األول مظهر، والمفعول الثاني مظهر.الشكل األول: 

 7.چڈڎ    ڌ  ڎڌ    چ -1

 ، والفاعل متصل ظاهر، والمفعول األول متصل ظاهر، والمفعول الثاني مظهر.الفعلالشكل الثاني: 

 8.چڦ  ڄ  ڄ    ڦڦ     ڦچ  -2

چ  ں   ںچ  -3
9 

چڻ        ڻ  ڻچ  -4
1 

                                                           
1
 .34/11سورةسبأ،
2
.34/15،25،28،30،37،42،54،وينظرمثله:سبأ،9/320،ينظر:بهجتصالح،م.ن 
3
 34/45سورةسبأ،
4
.9/362،م،ن،ينظر:بهجتصالح 
5
 .34/33سورةسبأ،
6
.9/347،ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل 
7
 .34/10سورةسبأ،
8
 .34/16سورةسبأ،
9
.34/19سورةسبأ،
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 الفعل، والفاعل اسم موصول،والمفعول األول اسم موصول،والمفعول الثاني مظهر.الشكل الثالث:

چ  ۋۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ          ۇڭ  ۇ     ڭ  ڭچ  -5
2 

ظاهر، والمفعول األول متصل  المفعول الثاني مقدم اسم إشارة، الفعل، والفاعل متصل الشكل الرابع:

 ظاهر.

 

 3.چچ  چ  چ  چچ  -6

 الفعل، والفاعل متصل ظاهر، والمفعول األول شبه جملة، والمفعول الثاني مظهر.الشكل الخامس:

 4.چڑ     ژڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ    ڌ  ڌچ  -7

فعل، والفاعل متصل ظاهر،والمفعول األول متصل مظهر، والمفعول الثاني مجرور الالشكل السادس: 

 لفظًا منصوب محاًل.

 5.چہ              ۀ  ۀ  ہٹ  چ  -8

الفعل، والفاعل متصل مستتر، والمفعول األول متصل مظهر، والمفعول الثاني الشكل السابع: 

 محذوف.

 6.چۋ    ۋ  ۅ   ۅ     ٴۇچ  -9

 7اني؛ ألن من التبعيضية دلت عليه.حذف مفعول )نذق( الث

                                                                                                                                                                                
1
اآليةنفسها.
2
.34/6سورةسبأ،
3
.34/17سورةسبأ،
4
 .34/18سورةسبأ،
5
 .34/44سورةسبأ،
6
 .34/12سورةسبأ،
7
 .9/322اإلعرابالمفصل،ينظر:بهجتصالح،
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الفعل، والفاعل متصل ظاهر، والمفعول األول متصل مظهر، والمفعول الثاني الشكل الثامن: 

 محذوف.

 1.چۆ  ۈ  ۆڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  -10

 2حذف مفعول )آتيناهم( الثاني اختصارًا، بمعنى: ما منحناهم من طول األعماروكثرة األموال والجاه.

 

 لفعل المتعدي لثالثة مفاعيل.القسم الثالث: ا

 وقد تشكل هذا النمط كما هومبين في األشكال التالية في ثالثة مواضع، هي:

الفعل، والفاعل متصل ظاهر، والمفعول األول متصل مظهر، والمفعول الثاني اسم الشكل األول: 

 موصول، والمفعول الثالث مظهر.

 3.چڱڳ    ڱ    ڳ  ڳڳ  چ  -1

والفاعل متصل مستتر،والمفعول األول متصل مظهر، وجملة)إن ومعموليها(  الفعل،الشكل الثاني: 

 سدت مسد المفعولين الثاني والثالث.

چ  ىئ  ىئ    ىئ  ىئ  ىئ     ىئ  ىئ  ىئ  ىئ   ىئ  ىئ    ىئ  ىئچ  -2
4 

المفعول الثاني مقدم اسم شرط، الفعل، والفاعل متصل ظاهر، والمفعول األول متصل الشكل الثالث:

 لثالث مجرور لفظًا منصوب محاًل.مظهر، والمفعول ا

چىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  چ  -3
1 

                                                           
1
 .34/45سورةسبأ،
2
 .9/362،ينظر:بهجتصالح،م.ن
3
 .34/27سورةسبأ،
4
.34/7سورةسبأ،
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)ما( هنا اسم شرط جازم في محل نصب مفعول به ثان للفعل )سأل(، وضمير المخاطبين في 

)سألتكم( في محل نصب مفعول به أول، و)من( حرف جر زائد، و)أجٍر( اسم مجرور لفظًا 

تعلق بحال من )ما(، أو تمييز)ما(، وهذا إذا منصوب محاًل على أنه مفعول به ثالث للفعل، أو م

 2تعدى الفعل الى ثالثة مفاعيل، أما في حالة تعديه الى مفعولين تكون )ما( في محل رفع مبتدأ.

 

 المطلب الثالث:  الجملة الفعلية ذات الفعل المبني للمجهول.
م مقامه المفعول به، في عطى الفعل المبني للمجهول: هو مالم ي ذكر معه فاعله، أي يحذف الفاعل، وي قا

ِرَب زيٌد، ك ِسَر الزجاج. 3ما كان للفاعل.  وي سمى نائب الفاعل، وذلك نحو: ض 

وي صاغ الفعل المبني للمجهول من الفعل المتعدي، إذ ال يمكن صياغته من الفعل الالزم، ألن ال 

ِلَس في  مفعول له ليكون نائبًا عن الفاعل، إاّل مع الظرف، أو المصدر، أو الجار والمجرور، نحو: ج 

الحديقة، وِسير يوٌم، وس ِهَر َسَهٌر ممتع، وأحيانًا ي بنى للمجهول أيضًا من المتعدي بالواسطة، نحو: 

 4ي رَفق بالمسكين.

وي ترك الفاعل: إّما لغرض لفظي، أو معنوي؛ كالعلم به، أو الجهل به، أو تعظيم فيصان اسمه على أن 

تحقيره فيصان اسم المفعول عن مقارنته، أو خوف منه، أو خوف عليه فيستر يقترن باسم المفعول، أو 

صالح السجع، أو قصد اإليجاز؛ فينوب عنه المفعول  ذكره، أو قصد إبهامه، أو إقامة وزن الشعر، وا 

 5به فيما له من رفع، وع مِدّية، ووجوب تأخير، وامتناع حذف.

                                                                                                                                                                                
1
.34/47سورةسبأ،
2
 .433؛محمدالطيباإلبراهيم،إعرابالقران،9/365ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل،
3
 .2/50ينظر:ابنعقيل،شرحابنعقيل،
4
 .3/26عليرضا،المرجعفياللغةالعربية،ينظر:
5
 .1/518ينظر:السيوطي،همعالهوامع،
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  جاءت دراسة هذه الجملة حسب القسمين التاليين:

الفعل المتعدي إلى مفعول واحد، وقد ناب هذا المفعول عن الفاعل، وقد ورد في اثني القسم األول: 

 عشر موضعًا، حسب األشكال التالية:

 الفعل، ونائب الفاعل متصل مستتر.الشكل األول: 

 1.چۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ    ۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    چ  -1

 2.چڀ   ٺ    ڀڀ  ڀ  چ  -2

 3.چپ  پٻ  پ  چ  -3

 4وجل. )أ ِذَن( ت قرأ بضم الهمزة على أنها مبنية للمجهول، ونصبها إخبارًا بالفعل عن اهلل عزّ 

 5.چڎ  ڈ  ڈ    ڎڌ   چ  -4

 6.چک    کچ  -5

 7األصل في )حيل( حول، فقلبت حركة الواو إلى الحاء فانقلبت ياًء فحذفت حركتها لثقلها.

 8.چگ   ڳ  ڳ  گگ  چ  -6

 الفاعل متصل ظاهر. الفعل، ونائبالشكل الثاني: 

 9.چڍ  ڌ    ڍڇ   ڇ  چ  -7

                                                           
1
 .34/6سورةسبأ،
2
ع)،34/23سورةسبأ، َع،:منهاقراءات،عدةأصلمنالعامةالقراءةهذه(ف زِّ َع،َفزَّ ن،،ينظر:النحاس،إعرابالقرآوغيرها...ف ِزعف زِّ

3/346. 
3
 .34/23سورةسبأ،
4
 .188ينظر:ابنخالويه،الحجةفيالقراءاتالسبع،
5
 .34/25سورةسبأ،
6
 .34/54سورةسبأ،
7
 .3/357،ينظر:النحاس،م،س
8
 .34/54سورةسبأ،
9
 .34/25سورةسبأ،
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 1.چ  ىئ  ىئ  ىئی  ی    چ  -8

 2.چگ  گ       گ     گک      ک    چ  -9

 3.چڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڄچ  -10

 

 الفعل، ونائب الفاعل اسم ظاهر.الشكل الثالث: 

 4.چڍ      ڍڇ    ڇڇ  چ  -11

نه جعل الفعل هلل عز وجل وعّداه وتقرأ أيضًا: بالنون وكسر الزاي )ن جازي(، والحجة لمن قرأه بالنون: أ

 5إلى الكفور فنصبه به.

 6.چڍ     ڍڇ    ڇڇ  چ  -12

الفعل المتعدي إلى مفعولين، وقد ناب المفعول األول عن الفاعل، وقد ورد في ثالثة القسم الثاني: 

 مواضع حسب األشكال التالية:

األول، والمفعول الثاني الفعل، ونائب الفاعل متصل ظاهر، وقد سد مسد المفعول الشكل األول: 
 مظهر.

 7.چۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ     ڭ  ۇڭ  ڭ  چ  -1

الفعل، ونائب الفاعل متصل ظاهر، وقد سد مسد المفعول األول، المفعول الثاني اسم الشكل الثاني: 

 موصول.

                                                           
1
 .34/31سورةسبأ،
2
 .34/34سورةسبأ،
3
 .34/51سورةسبأ،
4
 .34/17سورةسبأ،
5
 .188ةفيالقراءاتالسبع،ينظر:ابنخالويه،الحج
6
 .34/43سورةسبأ،
7
 .34/6سورةسبأ،
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 1.چڌ               ڌ  ڎ    ڍڍ      ڇڇ  چ  -2

وقد  سد مسد المفعول األول، المفعول الثاني نائب  ظاهر، الفعل، ونائب الفاعل متصلالشكل الثالث: 
 عن المصدر.

 2.چ  ىئ             ىئ  ىئ  ىئچ  -3
 ة في السورة الكريمة ما يلي: تستنتج الباحثة من دراستها للجملة الخبريّ 

 ( موضعًا.290غزارة الجملة الخبرية بأنماطها المتعددة في السورة الكريمة، حيث تعّدت ) .1

الجملة الخبرية بقسميها: الجملة االسمية، والجملة الفعلية، وما تنطوي تحتها من تنوع أنماط  .2

 مباحث، وقد حقق دالالت بالغية وفق السياق النظمي الذي وردت فيه.

( 119غزارة الجملة الفعلية مقارنة بالجملة االسمية، حيث وردت الجملة الفعلية نحو ) .3

 ( موضعًا.92) موضعًا، أما الجملة االسمية فقد وردت نحو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .34/33سورةسبأ،
2
 .34/7سورةسبأ،
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 الفصل الثاني

 التوابع والحال واالستثناء وأنماطه في سورة سبأ.
 

 المبحث األول: التوابع وأنماطها في سورة سبأ.

 المطلب األول: البدل.

 المطلب الثاني: العطف.

 المطلب الثالث: النعت.

 سبأ.المبحث الثاني: الحال وأنماطها في سورة                      

 المبحث الثالث: االستثناء وأنماطه في سورة سبأ.                     
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 المبحث األول: التوابع وأنماطها في سورة سبأ.
  1: التالي، والجمع ت بَّع وت بَّاع.لغةً التابع 

: " هي األسماء التي ال يمسها اإلعراب إال على سبيل التّبع لغيرها، وهي اصطالحاً أما  

 ويسمى أيضًا عطف النسق. 2ضرب: تأكيد، وصفة، وبدل، وعطف بيان، وعطف بحرف،خمسة أ

وقد انضوى تحت هذا العنوان دراسة البدل، والعطف، والنعت، واتخذت هذه الدراسة شكل الدراسة 

 اإلحصائية الوصفية، ولم أتطرق للحديث عن التأكيد وعطف البيان لخلو السورة الكريمة منهما.

 البدل.المطلب األول: 

والبدل يوافق المبدل منه، ويخالفه  3هو التابع المقصود بحكم بال واسطة بينه وبين متبوعه، 

وفي التنكير  5،چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  چ  قوله تعالى: 4في التعريف والتنكير، مثال موافقته في التعريف؛

                                                           
1
 ابنمنظور،لسانالعرب،مادةتبع.
2
 .2/218ابنيعيش،شرحالمفصل،
3
 .3/147ينظر:السيوطي،همعالهوامع،
4
 .4/1962ينظر:أبوحياناألندلسي،ارتشافالضرب،
5
.14/201ةإبراهيم،سور
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 2،چڤ     ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  چ ومثال المخالفة في التعريف قوله تعالى:  1،چٻ  ٻ  ٻ  چ قوله تعالى: 

 3.چې  ې  ې  ې  چ وفي التنكير قوله تعالى: 

والبدل أربعة أضرب: بدل الكل من الكل، وبدل البعض ، وبدل االشتمال، وبدل مباين؛ وهو ثالثة 

 4أنواع: الغلط، والنسيان، واإلضراب.

 وقد ورد البدل في السورة حسب األنماط التالية:

  :سم الظاهر من االسم الظاهر.بدل اال النمط األول 

 موضعًا، هي: تسعةوقد ورد هذا النمط في 

 5.چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ٻٱ  ٻ  چ  -1

)الذي( بدل من لفظ الجاللة، وهو بدل مطابق، ويجوز أن يكون )الذي( في محل جر صفة، أو في 

 6موضع رفع على إضمار مبتدأ، أو أن يكون في موضع نصب بمعنى أعني.

 7.چڌ  ڍڍ    ڇ  ڇ  ڇچ  -2

)عاِلم( بدل من )ربي(، وهو بدل مطابق، ويجوز أن يكون )عالم( صفة، أو خبرا لمبتدأ محذوف أي: 

 8هو عالم، أو مبتدأ والخبر)ال يعزب(.

 9.چ   ىئ  ىئ  ىئ  ىئ   ىئ  ىئ   ىئ  ىئ      ىئ   ىئ  ىئ    ىئ    ىئ  ىئ  ىئچ  -3

                                                           
1
 .78/2،3سورةالنبأ،
2
 .42/52،53سورةالشورى،
3
 .96/15،16سورةالعلق،
4
 .3/147ينظر:السيوطي،م.س،
5
 .34/1سورةسبأ،
6
 .9/308؛بهجتصالح،اإلعرابالمفصل،3/331ينظر:النحاس،إعرابالقرآن،
7
 .34/3سورةسبأ،
8
 .1062رابالقرآن،ينظر:العكبري،التبيانفيإع
9
 .34/14سورةسبأ،
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، ويجوز أن يكون في موضع نصب )أن لو كانوا( المصدر المؤول بدل من الجن، وهو بدل اشتمال

 1بمعنى الالم.

 2.چپ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پپ  چ  -4

 3)جنتان( بدل من)آية(، وهو بدل مطابق، ويجوز أن تكون خبرًا لمبتدأ محذوف تقديره: اآلية جنتان.

 

 4.چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ    ڄڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  چ  -5

من كل، ويجوز أن تكون صفة، ويقرأ باإلضافة؛ فباب جوازها )خمٍط( بدل من )أ كٍل(، وهو بدل بعض 

 5أن يكون تقديرها: ذواتي أ كل حموضٍة أو أ ِكل َمرارة.

 6.چٹ  ۀ    ڻ   ڻں    ڻ  چ  -6

)اهلل( بدل من)هو(، وهو بدل مطابق، وخبر)هو()العزيز الحكيم(، ويجوز أن يكون لفظ الجاللة 

يز( بدل من لفظ الجاللة، وهو بدل مطابق، أو يكون نعتًا خبر)هو(، أو مرفوعًا على المدح، و)العز 

 7له، و)الحكيم( نعت ثاٍن للفظ الجاللة.

 8.چۇ   ۇ           ۆ  ۆ     ڭڭ  ڭ  چ  -7

 )الوعد ( بدل من)هذا(، وهو بدل مطابق.

 1.چ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ         ىئې  ې  چ  -8

                                                           
1
 .1065،ينظر:العكبري،م.ن
2
 .3/15سورةسبأ،
3
 .8/81،وبيانهالدرويش،إعرابالقرآنالكريممحيالدينينظر:
4
 .34/16سورةسبأ،
5
 .3/340ينظر:النحاس،إعرابالقرآن،
6
 .34/27سورةسبأ،
7
 .9/340ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل،
8
 .34/29سورةسبأ،
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 )القرآن( بدل من )هذا(، وهوبدل مطابق.

 2.چ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئې   ۉ  ۉ  ې  ېې   چ -9

)أن تقوموا( المصدر المؤول بدل من )واحدٍة(،وهوبدل اشتمال،ويجوز أن يكون في موضع رفع على 

 3إضمار مبتدأ، أو نصب على تقدير: أعني.

  :بدل االسم الظاهر من الضمير.النمط الثاني 

 وقد ورد هذا النمط في موضعين هما:

 4.چ   ىئ  ىئ  ىئ     ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئچ  -1

بدل من المضمر في )يقذف(، وهو بدل مطابق، ويجوز فيها الرفع أيضًا على أن يكون  )عالم (

 5)عالم( خبر مبتدأ محذوف أي: هو عالم الغيوب، أو النصب على المدح، أو أن يكون نعتًا لربي.

 6.چۇ  ۆ  ۆ    ۇھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  چ  -2

ض من كل، ويجوز في )َمْن( أن تكون استثناء من )َمْن( بدل من الضمير في )تقربكم(،وهوبدل البع

مفعول )تقربكم( وهذا ما ذهب إليه جمٌع، أوعلى الرفع على أنه مبتدأ وما بعده خبره ،أو خبره مقدر 

 7أي: لكن من آمن وعمل صالحًا فديمانه وعمله يقربانه.

  :بدل الجملة من الجملة.النمط الثالث 

 :8ويأتي ذلك

                                                                                                                                                                                
1
 .34/31سورةسبأ،
2
 .34/46سورةسبأ،
3
 .1070ينظر:العكبري،التبيانفيإعرابالقرآن،
4
 .34/48سورةسبأ،
5
 .402ينظر:المجاشعي،النكتفيالقرآن،
6
 .34/37سورةسبأ،
7
 .22/184روحالمعاني،،ينظر:األلوسي
8
.181رالنحو،ينظر:عبدالهاديالفضلي،مختص 
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  ىئ      ىئ  ىئ  ىئچ ذا النمط في موضع واحد في السورة، وهو: بدل بعض من كل، وورد ه .1

)يقول الذين( بدل ،1.چ   ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی  یی  ی    ىئ  ىئ  ىئ  ىئ   ىئ  ىئ

 .2من )يرجع بعضهم( وهو بدل بعض من كل، أو تكون الجملة مفسرة لجملة )يرجع(

 بدل اشتمال، ولم يرد نحوه في السورة الكريمة. .2

 الثاني: العطف. المطلب

وهو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف، وهي: الواو، والفاء، وثم، وحتى، وأو، 

 3وأم،وبل، وال، ولكن.

وقد ع ِطَف في سورة سبأ المفرد على المفرد، والجملة على الجملة، وشبه الجملةعلى شبه الجملة، 

 حروف التالية:واستخدم من حروف العطف في السورة الكريمة ال

 عدة: ، وأو: وتفيد معاني5والفاء: وتفيد الترتيب والتعقيب 4الواو: وتفيد مطلق الجمع.

 6التخيير واإلباحة. .1

 7إذا وقعت بعد الخبر، فتكون للشك، أو التقسيم ،أو اإلضراب، أو التسوية. .2

 8وثم: وتفيد الترتيب والتراخي والمهلة.

فالمتصلة عاطفة في االستفهام، ومنقطعة فال تكون وأم: وهي على ضربين: متصلة ومنقطعة؛ 

 1عاطفة.

                                                           
1
 .34/31سورةسبأ،
2
.9/324المفصل،اإلعرابينظر:بهجتصالح، 
3
 .3/101ينظر:ابنعقيل،شرحابنعقيل،
4
 .3/155ينظر:السيوطي،همعالهوامع،
5
 .2/55ينظر:ابنالسراج،األصولفيالنحو،
6
 .2/228ينظر:عليرضا،المرجعفياللغةالعربية،
7
 .المكاننفسه
8
 .3/164ينظر:السيوطي،م.س،
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 وفيما يلي توضيح لألنماط التي ورد فيها أسلوب العطف في السورة الكريمة:

  :عطف المفرد على المفرد.النمط األول 

أي عطف االسم على االسم، ويقول الجرجاني في فائدة العطف على المفرد: "أن ي شِرك الثاني في 

 2ل، وأنه إذا أشركه في إعرابه فقد أشركه في حكم ذلك اإلعراب".إعراب األو 

 وجاءت دراسةعطف المفرد على المفرد كما يأتي: 

وعشرين موضعًا،  واحداستخدام )الواو(: وقد ع طف المفرد على المفرد باستخدام الواو في . أ

 وهي: 

 3.چڦ  ڄڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڦ ڤ  ڦ  ڦ    ڤڤ  ڤ    ٹٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ڻ   چ  -1

)ما( االسم الموصول الثاني معطوف على )ما( االسم الموصول األول،و )ما( االسم الموصول الثالث 

معطوف على )ما( االسم الموصول األول،و)ما( االسم الموصول الرابع معطوف على )ما( االسم 

 .4الموصول األول

گ     کڑ  ک  ک  ک    ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑچ  -2

 5.چڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    گگ   گ   

 .6)أصغر( معطوف على )مثقال( مرفوع، وكذلك )أكبر( معطوف على )أصغر(مرفوع

 7.چۀ  ہ     ۀڱ  ڱ    ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ٹ   چ  -3

 .1)رزق( معطوف على )مغفرة( مرفوع

                                                                                                                                                                                
1
 .3/167ينظر:السيوطي،م.ن،
2
 .222الجرجاني:دالئلاإلعجاز،
3
 .34/2سورةسبأ،
4
.9/309ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل، 
5
 .34/3سورةسبأ،
6
.428االبراهيم،إعرابالقرآن،الطيبينظر:محمد 
7
 .34/4سورةسبأ،



60 
 

 2.چٺ  ٿ    ٺپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  چ  -4

 .3العذاب( مجرور)الضالل( معطوف على )

 

 4.چڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ڻ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  -5

 .5مجرور )األرض( معطوف على )السماء(

 6.چڑڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ    چ -6

)والطيَر( بالنصب، وفيه أربعة أوجه: إحداها: أن يكون معطوفًا على موضع )جبال(، والثاني: أن 

معه، والثالث: أن تعطف على )فضاًل(، والرابع: تقدير فتكون الطير مفعواًل  (مع)تكون الواو بمعنى 

فعل محذوف، أي: وسخرنا له الطير، وي قرأ )والطير( بالرفع؛ وفيه وجهان: األول: أن يكون معطوفًا 

بي(؛ وأغنت )مع( عن توكيده.  7على لفظ )جبال(، والثاني: أن يكون معطوفًا على الضمير في )أوِّ

 8.چىئ    ىئ               ىئ  ىئ    ىئۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  چ  -7

)تماثيل( معطوف على )محاريب( مجرور بالفتحة ألنه ممنوع من الصرف ألنه على صيغة منتهى 

الجموع، و )جفان( معطوف على )محاريب وتماثيل( مجرور، وكذلك )قدوٍر( معطوف على )جفاٍن( 

 .9مجرور

 1.چڃ  ڃ  ڃ    ڄ   ڄٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ  -8

                                                                                                                                                                                
1
.9/312م.س،ينظر:بهجتصالح، 
2
 .34/8سورةسبأ،
3
.8/69ينظر:محييالدينالدرويش،إعرابالقرآنالكريموبيانه، 
4
 .34/9سورةسبأ،
5
.8/69،ينظر:محييالدينالدرويش،إعرابالقرآنالكريموبيانه 
6
.34/10سورةسبأ،
7
 .1064ينظر:العكبري،التبيانفيإعرابالقرآن،
8
 .34/13سورةسبأ،
9
.429ينظر:محمدالطيباالبراهيم،إعرابالقرآن، 
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 .2( معطوف على )أ كل( مجرورعطوف على )أ كل( مجرور، وكذلك )شيء)َأثل( م

 3.چگ  ڳ     گک  گ  گ  چ  -9

 

 .4)أيامًا( معطوف على )ليالي( منصوب 

  5.چڄ  ڄ   ڄڦڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ  -10

 .6وات( مجرور)األرض( معطوف على )السم

 7.چ  ھۀ  ہ  ہ            ہ  ہ    ھ  چ  -11

 .8على )بشيرًا( منصوب)نذيرًا( معطوف 

 9.چ  ڤٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ڻ  ٹ  چ  -12

 .10)النهار( معطوف على )الليل( مجرور

 11.چڱ  ڱ  ڱ  ں     ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  -13

 .12( منصوب( معطوف على )أمواالً )أوالداً 

 13.چۓ  ڭ   ڭ     ڭ    ۓھ  ے  ے  چ  -14

                                                                                                                                                                                
1
.34/16سورةسبأ،
2
.23/213ينظر:محمودصافي،الجدول، 
3
 .34/18ورةسبأ،س
4
.9/330ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل، 
5
 .34/24سورةسبأ،
6
.431ينظر:محمدالطيباالبراهيم،إعرابالقرآن، 
7
 .34/28سورةسبـأ،
8
.431،باالبراهيم،م.نينظر:محمدالطي 
9
 .34/33سورةسبأ،
10

.9/347،ينظر:بهجتصالح،م،س 
11
 .34/35سورةسبأ،
12

.9/350،ينظر:بهجتصالح،م،ن 
13
 .34/37سورةسبأ،
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 .1)أوالدكم( معطوف على )أموالكم( مرفوع

 3.چىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئۉ  ۉ  ې  ېې  ې     2چ -15

 

 .4)فرادى( معطوف على )مثنى( منصوب

 استخدام )أو(:. ب

 وقد ع ِطَف المفرد على المفرد باستخدام )أو( في موضع واحد، هو: 

 5.چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڃ  ڃڃ     چ 

 6الضمير المنفصل )إياكم( معطوف على الضمير المتصل )إّنا( في محل نصب.

  :الجملة على الجملة.عطف النمط الثاني 

 والجمل المعطوف بعضها على بعض ضربين، هما كما يقول الجرجاني:

" أن يكون للمعطوف عليها موضع من اإلعراب، إذا كانت كذلك كان حكمها حكم المفرد، إذ  .1

ذا كانت الجملة األولى  ال يكون للجملة موضع من اإلعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد،وا 

د، كان عطف الثانيةعليها جاريًا مجرى عطف المفرد على المفرد، وكان وجه واقعة موقع المفر 

 7الحاجة إلى الواو ظاهرًا، واإلشراك بها في الحكم موجودًا ".

 8العطف على الجملة العارية الموضع من اإلعراب جملة أخرى. .2

                                                           
1
.432،مدالطيباالبراهيم،م،سينظر:مح 
2
.34/46سورةسبأ،
3
.34/46سورةسبأ،
4
433،الطيباالبراهيم،إعرابالقرآنينظر:محمد 
5
 .34/24سورةسبأ،
6
.22/220ينظر:محمودصافي،الجدول، 
7
 .223الجرجاني،دالئلاإلعحاز،
8
 المكاننفسه.
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 وقد تنوعت أنماط عطف الجملة على الجملة كما يأتي:

 .على الجملة االسميةعطف الجملة االسمية أواًل: 

وقد ورد عطف الجملة االسمية على الجملة االسمية باستخدام حرف العطف )الواو( في عشرة 

 مواضع، هي:

 1.چٿ    ٺ    ٺ     ٿ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺٺ  پ  پ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  -1

طوفةعلى جملة )ما في األرض( معطوفة على جملة )له ما في السماوات(، وجملة )له الحمد( مع

 .2جملة الصلة، وجملة )هو الحكيم( معطوفة أيضًا على جملة الصلة

 3.چہ  ہ  ۀ  ۀڻ  ٹ  چ  -2

 جملة )رواحها شهر( معطوفة على جملة )غ دوها شهر(.

 4.چڻ     ٹ  ٹ  ٿ  ٿچ  -3

جملة )هذا رب غفور( معطوفة على جملة )هذه بلدة طيبة(، أي: وربكم الذي رزقكم وطلب شكركم 

 .5رب غفور

 6.چ      ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی   ی    ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ چ -4

 جملة )ما لهم منه من ظهير( معطوفة على جملة )مالهم فيها من شرك(.

 7.چڇ  ڇچ  چ  چ    ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄڄ   چ  -5

                                                           
1
 .34/1سورةسبأ،
2
.22/199ينظر:محمودصافي،الجدول، 
3
 .34/12سورةسبأ.
4
 .34/15سورةسبأ،
5
.8/81عرابالقرآنالكريموبيانه،محييالدينالدرويش،إ 
6
 .34/22سورةسبأ،
7
 .34/24سورةسبأ،
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 .1مجملة )إّنا أو إياكم( معطوفة على جملة )اهلل( _ أي اهلل رازقك

 2.چں     ڱ  ڱ  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ  -6

 .3جملة )ما نحن بمعذبين( معطوفة على جملة )نحن أكثر(

 4.چ   ىئ    ىئ        ىئ  ىئ  ىئىئ  ىئی   ی  ی  ی  چ  -7

 .5جملة )هو خير( معطوفة على جملة )هو يخلفه(

 6.چ  ىئ  ىئ   ىئ  ىئ    ىئ   ىئ  ىئىئ  ىئ     ىئ  ىئ  ىئ  ىئىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  چ  -8

 .7على كل شٍئ شهيد( معطوفة على جملة )إن أجري( جملة )هو

 

 ثانيًا: عطف الجملة االسمية على الجملة الفعلية.

 استخدام )الواو(.. أ

  وقد وردعطف الجملة االسمية على الجملة الفعلية باستخدام الواو في ستة مواضع، هي:

 8.چڃ    ڄ   ڄ  ڃٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ڻ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  چ  -1

جملة )هوالرحيم( معطوفة على جملة )يعلم(، أو تكون جملة )هو الرحيم( في محل نصب حال من 

 9الضمير له.

                                                           
1
.431ينظر:محمدالطيباالبراهيم،إعرابالقرآن، 
2
 .34/35سورةسبأ،
3
.432،ينظر:محمدالطيباالبراهيم،إعرابالقرآن 
4
 .34/39سورةسبأ،
5
.432،ينظر:محمدالطيباالبراهيم،م.ن 
6
 .34/47ةسبأ،سور
7
.432،ينظر:محمدالطيباالبراهيم،م.ن 
8
 .34/2سورةسب،
9
 .428،ينظر:محمدالطيبإبراهيم،م،ن
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 1.چڭ  ڭ         ے  ے    ۓ  ۓڻ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھھ  چ  -2

 

 .2جملة )من الجن من يعمل( معطوفة على جملة فعلية مقدرة )سخرنا لسليمان(

 3.چ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی   ی    ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئىئ   ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئچ  -3

 .4جملة )ما لهم فيها من شرك( معطوفة على جملة )ال يملكون(

 5.چھ     ھ  ھ       ہ   ہ       ہں  ڻ  ڻ  ڻ  ٹ  ۀ   ۀ  ہ  چ  -4

 .6جملة )لكن أكثر( معطوفة على جملة مقول القول

 7.چې    ۅ  ۉ  ۉ  ېٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ      ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  -5

 .8جملة )هم في الغرفات آمنون( معطوفة على جملة الخبر

 9.چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ  -6

جملة )ما كان له...( معطوفة على جملة جواب القسم المقدر في اآلية السابقة )صدق عليهم 

 10حل نصب حال من الضمير في اتبعوه؛ أومن إبليس.إبليس(،أو تكون جملة )ما كان( في م

 استخدام الفاء: . ب

 وقد ورد عطف الجملة االسمية على الفعلية باستخدام )الفاء( في موضع واحد، هو:

                                                           
1
 .34/12سورةسبأ،
2
.22/208ينظر:محمودصافي،الجدول، 
3
 .34/22سورةسبأ،
4
.22/219،ينظر:محمودصافي،م.ن 
5
 .34/36سورةسبأ،
6
.22/231،ي،م،نفينظر:محمودصا 
7
 .34/37سورةسبأ،
8
.432ينظر:محمدالطيباالبراهيم،إعرابالقرآن، 
9
 .34/21سورةسبأ،
10
 .22/218،مودصافي،م،سينظر:مح
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 1.چۅ    ٴۇ  ۋ  ۋڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ   چ 

 .2جملة )كيف كان نكير( معطوفة على جملة محذوفة، أي: )فأهلكتهم فكيف كان نكير(

 تخدام )أم(:ج. اس

 وقد ورد عطف الجملة االسمية على الفعلية باستخدام )أم( في موضع واحد، هو: 

 3.چٻ  پ  پٱ   ٻ  ٻ  ٻ        چ 

 .4جملة )به جنة( معطوفة على جملة )افترى(

 

 ثالثًا: عطف الجملة الفعلية على الجملة االسمية.

 استخدام )الواو(: . أ

 ملة االسمية باستخدام )الواو( في موضع واحد، هو:وقد ورد عطف الجملة الفعلية على الج

 5.چۅ  ۅ   ۉ      ۉ   ې    ۋڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  چ 

 .6جملة )يهدي( معطوفة على جملة )هو الحق(

 استخدام )الفاء(:. ب

 و:وقد ورد عطف الجملة الفعلية على الجملة االسمية باستخدام )الفاء( في موضع واحد، ه

                                                           
1
 .34/45سورةسبأ،
2
.433ينظر:محمدالطيباالبراهيم،إعرابالقرآن، 
3
 .34/8سورةسبأ،
4
.8/69رابالقرآنالكريموبيانه،ينظر:محييالدينالدرويش،إع 
5
 .34/6سورةسبأ،
6
.9/314ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل، 
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 1.چڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ     ڤ  ڤ  ڦچ 

،)بل كانوا 2جملة )ال يملك( معطوفة على الجملة االسمية المنسوخة بالفعل )كانوا( في اآلية السابقة

 يعبدون الجّن(.

 .عطف الجملة الفعليةعلى الجملة الفعليةرابعًا: 

 استخدام )الواو(:. أ

 دام الواو في ستة وثالثين موضعًا، هي:وقد ورد عطف الجملة الفعليةعلى الجملة الفعلية باستخ

 3.چں  ںڱ  ڱ    ڱ  چ  -1

 .4جملة )عملوا( معطوفة على )آمنوا(

 5.چڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ    ڭچ  -2

 6جملة )يرى( معطوفة على جملة ليجزي في اآلية الرابعة، ويجوز أن تكون مستأنفة على الرفع.

 7.چک  گ      ک  کڑک   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ   چ -3

 .8جملة )ألنا( معطوفة على جملة )آتينا(

 9.چڳ  ڳ  ڳگ  گ   گ  چ  -4

 

                                                           
1
 .34/42سورةسبأ،
2
.22/236ينظر:محمودصافي،الجدول، 
3
 .34/4سورةسبأ،
4
.428ينظر:محمدالطيباالبراهيم،إعرابالقرآن، 
5
 .34/6سورةسبأ،
6
 .3/332القرآن،ينظر:النحاس،إعراب
7
.34/10سورةسبأ،
8
429،مدالطيباالبراهيم،م،سينظر:مح 
9
 .34/11سورةسبأ،
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 .1جملة )قدر( معطوفة على جملة )اعمل(

 2.چھ  ھ  ھ  ہڻ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ   چ  -5

 .3جملة )أسلنا( معطوفة على جملة فعلية محذوفة )سخرنا لسليمان(

 4.چٿ  ٺڀ      ٺ  ٺ  ٺ  چ  -6

 .5وا( معطوفة على جملة )كلوا(جملة )اشكر 

 6.چڦ   ڦ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  -7

 .7جملة )بدلناهم( معطوفة على جملة )أعرضوا(

 8.چڇ  ڍ   ڍ     ڇ  ڇچ  چ  چ  چڇ  چ  -8

 .9جملة )هل نجازي( معطوفة على جملة )جزيناهم(

 10.چڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڌ  ڌچ  -9

 )ذلك جزيناهم بما كفروا(.11في اآلية السابقة جملة )جعلنا( معطوفة على جملة )جزيناهم(

 12.چک  ک  ڑڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   چ  -10

 

 .1جملة )قدرنا( معطوفة على جملة )جعلنا(
                                                           

1
.9/319ينظر:بهجتصالح،االعرابالمفصل، 
2
 .34/12سورةسبأ،
3
.22/208ينظر:محمودصافي،الجدول، 
4
 .34/15سورةسبأ،
5
.22/202،ينظر:محمودصافي،م،ن 
6
 .34/16،سورةسبأ
7
.8/82ينظر:مجيالدينالدرويش،إعرابالقرآنالكريموبيانه، 
8
 .34/17سورةسبأ،
9
.430ينظر:محمدالطيباالبراهيم،إعرابالقرآن، 

10
 .34/18سورةسبأ،
11

ينظر:المكاننفسه. 
12
 .34/18سورةسبأ،
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 2.چڻ        ڻ  ڻڱ  ں   ں    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ  -11

 .3جملة )ظلموا( معطوفة على جملة )قالوا(، وجملة مزقناهم معطوفة على جملة )جعلناهم(

 4.چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ٱ  ٻ چ -12

 )ال يملكون مثقال ذرة في السموات(.5جملة )ال تنفع( معطوفة على جملة )ال يملكون( في اآلية السابقة

 6.چڎ  ڈ  ڈ    ڌ   ڎڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ  -13

 .7جملة )ال ن سأل( معطوفة على جملة )الت سألون(

 8.چې  ۉ  ې   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  -14

 .9ال تستقدمون( معطوفة على جملة )ال تستأخرون(جملة )

چ  چ  چ    ڃڄ    ڃ  ڃ  ڃ    ڄڦ  ڄڄ    ڦٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ڻ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ٿ  ٿچ  -15

 10.چچ  ڇ

 

أو  ،)قال الذين استكبروا للذين استضعفوا(جملة )قال( معطوفة على جملة )قال الذين( في اآلية السابقة

)نجعل( معطوفة على جملة )أن نكفر(، وجملة )أسروا( معطوفة على ، وجملةال محل لها استئنافية

 .11 جملة )قال الذين(، وجملة )جعلنا( معطوفة على جملة )رأوا(

                                                                                                                                                                                
1
.9/330ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل، 
2
 .34/19سورةسبأ،
3
.22/206ينظر:محمودصافي،الجدول، 
4
 .34/23سورةسبأ،
5
.22/220،ينظر:محمودصافي،م.ن 
6
 .34/25سورةسبأ،
7
.431،حمدالطيباالبراهيم،إعرابالقرآنينظر:م 
8
 .34/30سورةسبأ،
9
.9/342،ينظر:بهجتصالح،م،س 

10
 .34/33سورةسبأ،
11
 .22/229،الجدولمودصافي،ينظر:مح
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 1.چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ڳچ  -16

 .2جملة )قالوا( معطوفة على جملة )قال مترفوها( في اآلية السابقة

 3.چ  ہں  ڻ  ڻ  ڻ  ٹ  ۀ   ۀ  چ  -17

 .4)ويقدر( معطوفة على جملة )يشاء(جملة 

 5.چۆ    ۆھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  -18

 .6جملة )عمل( معطوفة على جملة )آمن(

 7.چىئ  ىئی  ی    ی   ی  ىئىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ   ىئچ  -19

 .8جملة )يقدر( معطوفة على )يبسط(، وجملة )ما أنفقتم( معطوفة على جملة )قل(

  9.چڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ    ڄ ڦ   ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڤ  ڤ  چ  -20

 .10جملة )نقول( معطوفة على جملة )ال يملك(

ڳ  ڳ         ڱ  ڱ     ڳک  گ  گ  گ  گڳ    کڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ         ک  ک   چ  -21

 11.چڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  

لة )قال الذين كفروا( معطوفة على جملة جملة )قالوا(معطوفة على جملة )قالوا ما هذا إال رجل(، وجم

 .12)قالوا ما هذا إال إفك(

                                                           
1
 .34/35سورةسبأ،
2
.22/231،ينظر:محمودصافي،م،ن 
3
 .34/36سورةسبأ،
4
8/101ينظر:محيالدينالدرويش،إعرابالقرآنالكريموبيانه، 
5
 .34/37سورةسبأ،
6
.8/102،ينظر:محيالدينالدرويش،م.ن 
7
 .34/39سورةسبأ،
8
.432عرابالقرآن،يم،إينظر:محمدالطيباالبراه 
9
 .34/42سورةسبأ،
10

.9/358ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل، 
11
 .34/43سورةسبأ،
12

.22/237ينظر:محمودصافي،الجدول، 
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 1.چھ  ھ  ھ  ے  ے    ہ  ھٹ  ۀ  ۀ  ہ              ہہ  چ  -22

 .2جملة )أرسلنا( معطوفة على جملة )آتيناهم(

 3.چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۓچ  -23

 )وما آتيناهم من كتب(. 4جملة )كذب( معطوفة على جملة )ما آتيناهم( في اآلية السابقة

 5.چپ    پ  پپ     ٻ  ٻٱ  ٻ  ٻ   چ  -24

 .6جملة )ما يبدئ( معطوفة على جملة )جاء(، وجملة )ما يعيد( معطوفة على جملة )يبدئ(

 7.چٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٿ  ٿڀ  ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ  ٺٺ  چ  -25

 .8جملة )إن اهتديت(معطوفة على جملة )إن ضللت(

 9.چڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڄڄ  ڤ  ڦ        ڦ   ڦ  ڦ  چ  -26

 .10جملة )أ خذوا( معطوفة على جملة )فزعوا(

 11.چچ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ    ڃ  ڃچ  -27

 )ولو ترى إذ فزعوا فال فوت(.12جملة )قالوا( معطوفة على جملة )فزعوا( في اآلية السابقة

 13.چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ     ڈڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎڎ  چ  -28

                                                           
1
 .34/44سورةسبأ،
2
.8/107عرابالقرآنالكريموبيانه،محيالدينالدرويش،إ 
3
 .34/45سورةسبأ،
4
.432عرابالقرآن،البراهيم،إينظر:محمدالطيبا 
5
 .34/49سورةسبأ،
6
.9/367ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل، 
7
 .34/50سورةسبأ،
8
.9/368،ينظر:بهجتصالح،م.ن 
9
 .34/51سورةسبأ،
10

.434ينظر:محمدالطيباالبراهيم،إعرابالقرآن، 
11
 .34/52سورةسبأ،
12

.8/115ش،إعرابالقرآنالكريموبيانه،ينظر:محيالدينالدروي 
13
 .34/53سورةسبأ،
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 .1كفروا(جملة )يقذفون( معطوفة على جملة )

 2.چک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  کچ  -29

 )ولو ترى إذ فزعوا فال فوت(.3(51جملة )حيل( معطوفة على جملة )فزعوا( في اآلية )

 استخدام )الفاء(: . ب

 وقد ورد عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية باستخدام )الفاء( في سبعة مواضع، هي:

 4.چڤٿ  ٹ  ٹ  ڻ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٿ  ٿچ  -1

 5جملة )لم يروا( معطوفة على استئناف مقدر: أغفلوا فلم يروا.

 6.چڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹچ  -2

 

جملة )أعرضوا( معطوفة على جملة )قلنا( المقدرة في اآلية السابقة،وجملة )أرسلنا( معطوفة على جملة 

 .7)أعرضوا(

 8.چں     ںڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳچ  -3

نا( المقدرة في اآلية السابقة، وجملة )جعلناهم( معطوفة على جملة جملة )قالوا( معطوفة على جملة )قل

 .9)ظلموا(

 1.چڭ     ڭ  ڭ   ڭ  ۇ    ۓھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ  -4
                                                           

1
.434،دالطيباالبراهيم،م،سينظر:محم 
2
 .34/54سورةسبأ،
3
.434،مدالطيباالبراهيم،م،نينظر:مح 
4
 .34/9سورةسبأ،
5
.22/205،مودصافي،الجدولينظر:مح
6
.34/16سورةسبأ،
7
.430راهيم،إعرابالقرآن،ينظر:محمدالطيباالب 
8
 .34/19سورةسبأ،
9
.22/216ينظر:محمودصافي،الجدول، 
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 .2جملة )اتبعوه( معطوفة على جملة )صدق(

 3.چۈ  ۆۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ  -5

 .4جملة )كذبوا( معطوفة على جملة )كذب الذين(

 ج. استخدام )ثم(:

 ورد عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية باستخدام )ثم( في ثالثة مواضع، هي:وقد 

 5.چک  ک    ک  کژ   ژ  ڑ  ڑ  چ  -1

 .6جملة )يفتح( معطوفة على جملة )يجمع(

 

 7.چپ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ    ٻ  ٻٱ  ٻ  ٻ  چ  -2

 .8جملة )يقول( معطوفة على جملة )يحشرهم(

 9.چىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئۉ  ۉ  ې  ېې  ې     چ -3

 .10جملة )تتفكروا( معطوفة على جملة )أن تقوموا(

 د. استخدام )أو(:

                                                                                                                                                                                
1
 .34/20سورةسبأ،
2
.8/85ينظر:محيالدينالدرويش،إعرابالقرآنالكريموبيانه، 
3
 .34/45سورةسبأ،
4
.433،مدالطيباالبراهيم،م،سينظر:مح 
5
 .34/26سورةسبأ،
6
.9/339صالح،اإلعرابالمفصل،ينظر:بهجت 
7
 .34/40سورةسبأ،
8
.22/235ينظر:محمودصافي،الجدول، 
9
 .34/46سورةسبأ،
10

.22/239،ينظر:محمودصافي،م.ن 
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 وقد ورد عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية باستخدام )أو( في موضع واحد، هو:

  1.چڃ  ڃ        ڃ  ڃ  ڄڄ   ڄ   ڄ    ڦ  ڦ  ڦچ 

 .2جملة )نسقط( معطوفة على جملة )نخسف(

  :الجملة على شبه الجملة. عطف شبهالنمط الثالث 

 وقد تنوعت أنماط شبه الجملة على شبه الجملة كما يأتي: 

 عطف شبه الجملة )الجار والمجرور( على شبه الجملة )الجار والمجرور(.أواًل: 

 استخدام )الواو(: . أ

 ظهر هذا النمط باستخدام )الواو( في ثالثة مواضع، هي:

 3.چ  ڑ  ک  کڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  چ  -1

 .4شبه الجملة )في األرض( معطوفة على شبه الجملة )في السماوات( 

 5.چ  ی  ی   یی    ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئچ  -2

 .6شبه الجملة )في األرض( معطوفة على شبه الجملة )في السماوات(

 7.چىئ  ىئ  ىئ    ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ         ىئې  ې  چ  -3

 .8(شبه الجملة )بالذي( معطوفة على شبه الجملة )بهذا القرآن

                                                           
1
 .34/9سورةسبأ،
2
.9/318ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل، 
3
 .34/3سورةسبأ،
4
.428قرآن،ينظر:محمدالطيباالبراهيم،إعرابال 
5
 .34/22سورةسبأ،
6
.9/335،ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل 
7
 .34/31سورةسبأ،
8
.22/226ينظر:محمودصافي،الجدول، 



75 
 

 استخدام )أو(: . ب

 ظهر هذا النمط في موضع واحد، هو:

 1.چڇ  ڇ    چ  چ  چڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ 

 .2شبه الجملة )في ضالل( معطوفة على الجملة )لعلى هدى(

 عطف شبه الجملة )الظرفية( على شبه الجملة )الظرفية(.ثانيًا: 

 ظهر هذا النمط باستخدام )الواو( في ثالثة مواضع، هي:

 3.چڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ڤٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ڻ     ٿچ  -1

 .4شبه الجمل )خلفهم( معطوفة على شبه الجملة )بين أيديهم(

 5.چڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڎ  ڎڌ  ڌ  چ  -2

 .6شبه الجملة )بين القرى( معطوفة على شبه الجملة )بينهم(

 7.چگ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ک  کک  ک  چ  -3

 .8شبه الجملة )بينهم( شبه الجملة )بين ما يشتهون( معطوفة على

 تستنتج الباحثة من خالل دراستها للعطف في سورة سبأ ما يلي:

                                                           
1
 .34/24سورةسبأ،
2
.9/338،ينظر:بهجتصالح،م،س 
3
 .34/9سورةسبأ،
4
.429،مدالطيباالبراهيم،م،سينظر:مح 
5
 .34/18سورةسبأ،
6
8/82ينظر:محيالدينالدرويش،إعرابالقرآنالكريموبيانه، 
7
 .34/54سورةسبأ،
8
9/371ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل، 
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ع ِطف في سورة سبأ المفرد على المفرد، والجملة على الجملة، وشبه الجملة على شبه  .1

 الجملة؛باستخدام خمسة أحرف من حروف العطف، وهي:الواو، والفاء، وأو، وثّم، وأم.

 األكثر استخدامًافي السورة من بقية حروف العطف األخرى.إن حرف العطف)الواو( كان  .2

 

 المطلب الثالث: النعت.
 ويرد مدحًا، نحو: 1والنعت كما عّرفه السيوطي هو: " تابع مكمل لمتبوعه لداللته على معنى فيه"،

اده وذمًا، نحو: أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، وترحمًا، نحو: لطف اهلل بعب 2،چپ  پ  پ  پ  ڀ   چ 

وتوكيدًا،  3،چٺ  ٺ  ٺ  چ الضعفاء، وتوضيحًا، نحو: مررت بزيد الكاتب، وتخصيصًا في النكرة، نحو: 

وتعميمًا، نحو: إنَّ اهلل يحشر الناس األولين واآلخرين، ومقابلة، نحو:  4،چۅ  ۅ  ۉ     ۉچ نحو: 

 5لك.وغير ذ ،وأعجمي   عربي   برجلينِ  الصالة الوسطى، وتفصياًل، نحو: مررت  

ويأتي النعت مفردًا ،وجملة، وشبه جملة؛  6والنعت يوافق متبوعه في التعريف والتنكير واإلفراد والتذكير،

بًا، وجاَء رجٌل أبوه كريٌم، وشبه كتا يحمل   رجلٌ  فالمفرد، نحو: جاء الرجل العاقل، وجملة، نحو: جاءَ 

 7.على حصانهِ  رجالً  رأيت   نحو: ،جملة

 يلي التوضيح. رة الكريمة مفردًا، وجملة، وشبه جملة، وفيماوقد ورد النعت في السو 

 
                                                           

1
 .3/117السيوطي،همعالهوامع،
2
 .1/2سورةالفاتحة،
3
 ،4/92سورةالنساء،
4
 .16/51سورةالنحل،
5
 .3/117،ينظر:السيوطي،همعالهوامع
6
 المكاننفسه.
7
 .3/226ينظر:الغالييني،جامعالدروسالعربية،
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 .النمط األول: النعت المفرد 

 وقد ورد هذا النمط في ثالثة وثالثين موضعًا، هي:

 1.چٿ    ٿٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ    ٺ       ٻٱ  ٻ  چ  -1

عة، ويجوز أن يكون )الخبير( خبرًا ثانيًا )الذي( صفة لـ)هلل( مجرورة، و)الخبير( صفة لـ)الحكيم( مرفو 

 2للضمير )هو(.

 3.چڌ  ڍڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  -2

)عالم( صفة لـ)ربي( مجرورة، ويجوز أن ترفع على االبتداء والخبر ما بعده أي )ال يعزب(، ويجوز أن 

 4ويجوز النصب بمعنى أعني. يكون مرفوعًا على إضمار مبتدأ،

 5.چڱ  ڳک  ک  ک   گ  گ   گ   گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ  -3

 .6)مبين( صفة لـ)كتاب( مجرورة

 7.چہ    ۀڻ  ڻ  ٹ   ۀ   چ  -4

 .8)كريم( صفة لـ)رزق( مرفوعة

 9.چڭ       ۓھ   ھ  ے  ے  ۓ   چ  -5

 .10)أليم( صفة لـ)عذاب(، وت قرأ )أليم( بالجر على أنها صفة مؤكدة لـ)رجز(

 1.چې     ۉۋ  ۅ  ۅ   ۉ      چ  -6
                                                           

1
 .34/1سورةسبأ،
2
 .9/308ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل،
3
 .34/3سورةسبأ،
4
 .3/331ينظر:النحاس،إعرابالقرآن،
5
 .34/3سورةسبأ،
6
.428ينظر:محمدالطيباالبراهيم،إعرابالقرآن، 
7
 .34/4سورةسبأ،
8
.9/312ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل، 
9
 .34/5سورةسبأ،
10

.1063والعكبري،التبيانفيإعرابالقرآن،؛22/108ر:األلوسي،روحالمعاني،ينظ 
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 .2)الحميد( صفة لـ)العزيز( مجرورة

 3.چ   ىئ  ىئ  ىئ    ىئ  ىئ  ىئ             ىئ  ىئ  ىئچ  -7

 .4)جديد( صفة لـ)خلق( مجرورة

 5.چٿ    ٺپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  چ  -8

 .6)البعيد( صفة لـ)الضالل( مجرورة

 7.چڍ    ڇچ  چ  چ   ڇ  ڇ       ڇ  چ  -9

 )منيب( صفة لـ)عبد( مجرورة.

 8.چڱڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ    گگ  گ   چ  -10

قامة النعت )سابغات( صفة للمفعول به المحذوف، وتقديره: درو  عًا سابغات، وقد جاز حذف المنعوت وا 
ويجوز أن تكون  9،في اآلية السابقة َّ ىئ ىئ ىئ ُّٱ  مقامه ألن هناك ما دل عليه وهو قوله تعالى:

10ف تقديره: اعملوا عماًل صالحًا.)سابغات( مفعواًل به لـ)اعمل(، و)صالحًا( صفة لمفعول مطلق محذو 
 

 11.چىئ    ىئ               ىئ  ىئ    ىئۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  چ  -11

 .12)راسيات( صفة لـ)قدور( مجرورة

 13.چ   ىئ  ىئ  ىئ  ىئ   ىئ  ىئ   ىئ  ىئ      ىئ   ىئ  ىئ    ىئ    ىئ  ىئ  ىئچ  -12

 .1)المهين( صفة لـ)العذاب( مجرورة
                                                                                                                                                                                

1
 .34/6سورةسبأ،
2
.9/314،ينظر:بهجتصالح،م،س 
3
 .34/7سورةسبأ،
4
.428،حمدالطيباالبراهيم،م،سينظر:م 
5
 .34/8ورةسبأ،س
6
.9/318،ينظر:بهجتصالح،م،س 
7
 .34/9سورةسبأ،
8
 .34/11سورةسبأ،
9
 .141ينظر:محمدقاسم،إعرابالشواهدالقرآنية،
10
 .429ينظر:محمدالطيباإلبراهيم،إعرابالقرآن،
11
 .34/13سورةسبأ،
12

.9/323ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل، 
13
 .34/14سورةسبأ،
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 2.چڻ     ٹٹ    ٿٿ  چ  -13

 .3( مرفوعة، و)غفور( صفة لـ)رب( مرفوعة)طيبة( صفة لـ)بلدة

 4.چڃ   ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڄڄ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  چ  -14

)ذواتي( صفة لـ)جنتين( منصوبة، و)خمٍط( صفة لـ)أ كل( مجرورة، ويجوز أن تكون عطف بيان على 

فة لـ)سدر( و)قليل( ص 5مذهب الكوفيين المجوزين له في النكرات، ويجوز أن تكون بداًل أل كل،

 مجرورة.

 6.چ   ڑڈ  ژ  ژ      ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ  -15

 .7)التي( صفة لـ)القرى( مجرورة، و)ظاهرة( صفة لـ)قرى( منصوبة

 8.چھ    ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ   چ  -16

 .9)شكور( صفة لـ)صبَّار( مجرورة

 10.چڇ    ڇڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  چ  -17

 .11)مبين( صفة لـ)ضالل( مجرورة

 12.چچ           چ  چ  ڇ      چ   ڃ  ڃ   ڃچ  -18

 .1)التي( صفة لـ)النار( مجرورة

                                                                                                                                                                                
1
.8/77ينظر:محيالدينالدرويش،إعرابالقرآنالكريموبيانه، 
2
 .34/15سورةسبأ،
3
.430،م،سينظر:محمدالطيباالبراهيم، 
4
 .34/16سورةسبأ،
5
 .22/127ينظر:األلوسي،روحالمعاني،
6
 .34/18سورةسبأ،
7
.8/82ينظر:محيالدينالدرويش،إعرابالقرآنالكريموبيانه، 
8
 .3/19سورةسبأ،
9
.430،إعرابالقرآنينظر:محمدالطيباالبراهيم، 

10
 .34/24سورةسب،
11

.431،م،نينظر:محمدالطيباالبراهيم، 
12
 .34/42سورةسبأ،
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 2.چڻ    ڻڳ  ڳ  ڳ  ڳ         ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  گک  ک  گ  گ  گ  چ  -19

 .3)مفترى( صفة لـ)إفك( مرفوعة، و)مبين( صفة لـ)سحر( مرفوعة

 4.چی     ی  ىئ  ىئ  ىئ     ىئ  ىئ  ىئ  ىئ     ىئچ  -20

 .5جرورة)شديد( صفة لـ)عذاب( م

 6.چ   ىئ  ىئ  ىئ     ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئچ  -21

)عاّلم( صفة مرفوعة محمولة على محل اسم إّن مع اسمها )إّن ربي(، كما جّوزه الكثير من النحاة، 

م الغيوب، أو مبتدأ محذوف؛ أي: هو سبحانه عاّل ل اً ويجوز أن تكون )عالم( خبرًا ثانيًا ِلـ)إّن(، أو خبر 

صفة ِلـ)ربي(، أو النصب على  يقذف(، وق رِئت )عالَم( بالنصبالضمير المستكن في ) بدل من

 .7المدح

 8.چڤ   ڤ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹڻ  ٹ     ڤ  چ  -22

 .9)قريب( صفة لـ)سميع( مرفوعة، ويجوز أن تكون )قريب( خبرًا ثانياً 

 10.چڃ    ڃڄ  ڄ   ڄ  چ  -23

 .11)قريب( صفة لـ)مكان( مجرورة

 12.چڇ    ڇچ  چ  چ  ڇ   ڇ  چ  -24

                                                                                                                                                                                
1
.22/236ينظر:محمودصافي،الجدول، 
2
 .34/43سورةسبأ،
3
.433،ينظر:محمدالطيباالبراهيم،م،س 
4
 .34/46بأ،سورةس
5
9/364ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل، 
6
 .34/48سورةسبأ،
7
.402تفيالقرآنالكريم،.؛والمجاشي،النك22/156:االلوسي،روحالمعاني،ينظر 
8
 .34/50سورةسبأ،
9
.9/398،م،سينظر:بهجتصالح، 

10
 .34/51سورةسبأ،
11

.8/115قرآنالكريموبيانه،ينظر:محيالدينالدرويش،إعرابال 
12
 .34/52سورةسبأ،
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 .1( صفة لـ)مكان( مجرورة)بعيد

 

 2.چڑ    ڑڈ   ڈ  ژ  ژ  چ  -25

 .3)بعيد( صفة لـ)مكان( مجرورة

 4.چں     ڱڳ  ڱ            ڱ  ڱ  چ  -26

 .5)مريب( صفة لـ)شك( مجرورة

 

 .6النمط الثاني: النعت جملة 

 وقد ورد النعت في سورة سبأ جملة فعلية، ولم يرد جملة اسمية، وذلك في ستة مواضع، هي:

 7.چ  ىئ             ىئ  ىئ  ىئ  ىئ   ىئ  ىئ    ىئ  ىئچ  -1

 .8جملة )ينبئكم( في محل جر صفة لـ)رجل(

 9.چۅ  ۉ    ۋ  ۅۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     چ  -2

 .10جملة )ال تستأخرون( في محل جر صفة لـ)يوم(

                                                           
1
8/115ينظر:محيالدينالدرويش،م.ن، 
2
 .34/53سورةسبأ،
3
.434ينظر:محمدالطيباالبراهيم،إعرابالقرآن، 
4
 .34/54سورةسبأ،
5
.8/116ينظر:محيالدينالدرويش،إعرابالقرآنالكريموبيانه، 
6
.أنتكونمشتملةعلىضمير2.أنيكونالمنعوتنكرةلفظا ومعنى،أونكرةمعنىاللفظا ،1شروط،وهي:وللجملةالواقعةنعتا 

 .3/89.أنتكونجملةخبريةالطلبية.ينظر:ابنعقيل،شرحابنعقيل،3يربطهابالموصوف،وقديحذفللداللةعليه،
7
 .34/7سورةسبأ،
8
.9/315ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل، 
9
 .34/30سورةسبأ،
10

.430ينظر:محمدالطيباالبراهيم،م.س، 
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 1.چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ۋ  ۅۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ   چ  -3

، أو المصدر المؤول )ما عملوا( جملة )عملوا( في محل جر صفة لـ)ما(، أو تكون )عملوا( صلة )ما(

 2في محل جر بالباء متعلقان بـ)جزاء(.

 3.چژ  ژ  ڑ  ڑ         ک  ک     ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ  -4

 .4جملة )يريد( في محل رفع صفة لـ)رجل(

 5.چہٹ  ۀ  ۀ  ہ              چ  -5

أو في محل  حرف جر زائد،فة على لفظ )ك ت ب(؛ فهي مجرورة بجملة )يدرسونها( في محل جر ص

 .6نصب صفة على محل )ك ت ب(، ومحلها مفعول به للفعل )آتيناهم(

 .النمط الثالث: النعت شبه الجملة 

 به جملة ظرفية،وذلك في خمسة عشرولم يرد ش وقد ورد النعت في السورة شبه الجملة جارًا ومجرورًا،

 موضعًا، هي:

 7.چڑ  ک  ک  ژ  ڑ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  چ  -1

 .8في السماوات( في محل جر صفة لـ)ذرة(شبه الجملة )

 9.چڃ  ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ        چ  -2

 .1شبه الجملة )من السماء( في محل نصب صفة لـ)كسفًا(

                                                           
1
 .34/37سورةسبأ،
2
432ينظر:محمدالطيباإلبراهيم،إعرابالقرآن،
3
 .34/43سورةسبأ،
4
.22/237ينظر:محمودصافي،الجدول، 
5
 .34/44سورةسبأ،
6
.433،م،سينظر:محمدالطيباالبراهيم، 
7
 .34/3سبأ،سورة
8
.428،ينظر:محمدالطيباالبراهيم،م.ن 
9
 .34/9سورةسبأ،
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 2.چڇ  ڇ  ڍ        ڇ چ  چ  چ   ڇ  چ  -3

شبه الجملة )لكل( في محل جر صفة على لفظ )آلية(، مجرورة لفظًا بحرف جر زائد، أو في محل 

 .3على محل )آية( كون اسمها ألنّ  نصب

 4.چىئ    ىئ               ىئ  ىئ    ىئۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  چ  -4

 .5شبه الجملة )كالجواب( في محل جر صفة لـ)جفان(

 6.چ  ىئ  ىئ   ىئ  ىئ  ىئچ  -5

 .7شبه الجملة )من عبادي( في محل رفع صفة لـ)قليل(

 8.چڀ  پ  ڀٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  چ  -6

 .9لة )عن يمين( في محل رفع صفة لـ)جنتان(شبه الجم

 10.چڃ   ڃ    ڃ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  -7

 .11(ملة )من سدر( في محل جر صفة لـ)شيءشبه الج

 12.چہ   ھ  ھ     ہۀ  ۀ  ہ  ہ  چ  -8

 .13شبه جملة )لكل( في محل نصب صفة لـ)آيات(

                                                                                                                                                                                
1
.22/205،ينظر:محمودصافي،م،س 
2
 .34/9سورةسبأ،
3
.22/205ينظر:محمودصافي،الجدول، 
4
 .34/13سورةسبأ،
5
.22/209،ينظر:محمودصافي،م.ن 
6
 .34/13سورةسبأ،
7
.429اهيم،إعرابالقرآن،ينظر:محمدالطيباالبر 
8
 .34/15سورةسبأ،
9
430،ينظر:محمدالطيباالبراهيم،م.ن 

10
 .34/16سورةسبأ،
11

.22/213،ينظر:محمودصافي،م،س 
12
 .34/19سورةسبأ،
13

.8/83ينظر:محيالدينالدرويش،إعرابالقرآنالكريموبيانه، 
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 1.چۇ    ڭ   ڭھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  چ  -9

 .2ن( في محل نصب صفة لـ)فريقًا(شبه الجملة )من المؤمني

 3.چی  ی   ی  ی    ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئىئ   ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئچ  -10

شبه الجملة )من دون( في محل نصب صفة للمفعول الثاني المقدر للفعل زعمتم، أي: زعمتموهم آلهة 

 .5وشبه الجملة )في السماوات( في محل جر صفة لـ)ذرة( 4كائنة من دون اهلل.

 6.چ  کڑ  ک  ک  ک    ژ   ژ  ڑچ  -11

شبه الجملة )بالحق( في محل نصب صفة لمصدر محذوف بمعنى: يفتح بيننا فتحًا ملتبسًا بالحق،أو 

 7تكون شبه الجملة )بالحق( متعلق بحال محذوفة من الضمير في )يفتح( أي:هاديا بالحق.

 8.چڇ  ڇ    ڇ   ڇچ  چ  چ  چ  -12

 9ناوش(، أو تكون متعلقة بـ)التناوش(.شبه الجملة)من مكان( في محل رفع صفة لـ)الت

 10.چڳ  ڳگ  گ     گک  ک  ک  ک  گ   چ  -13

شبه الجملة )كما( في محل نصب صفة لمصدر محذوف، أي: حيل بينهم وبين الذي يشتهون حواًل 

 12وشبه الجملة)من قبل( في محل جر صفة )أشياع(. 11كائنًا مثل الذي،

 في السورة الكريمة، ما يلي:تستنتج الباحثة من خالل دراستها للتوابع 

                                                           
1
 .34/20سورةسبأ،
2
.22/217،الجدول،ينظر:محمودصافي 
3
 .34/22سورةسبأ،
4
 .22/218،م،نينظر:محمودصافي،
5
.430ينظر:محمدالطيباالبراهيم،إعرابالقرآن، 
6
 .34/26سورةسبأ،
7
 .9/340ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل،
8
 .34/52سورةسبأ،
9
 .9/370،،ينظر:بهجتصالح،م.ن
10
 .34/54سورةسبأ،
11
 .9/371،ظر:بهجتصالح،م.نين
12
 .9/372،ينظر:بهجتصالح،م.ن
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وردت التوابع في السورة الكريمة في ثالثة أنماط، وهي: البدل، والعطف، والنعت، وخلت من  .1

 التأكيد )اللفظي والمعنوي(، وعطف البيان.

وبدل  ،ورد البدل في السورة الكريمة في ثاللثة أنماط، وهي: البدل المطابق، وبدل االشتمال .2

 البعض من الكل.

في السورة الكريمة المفرد على المفرد، والجملة على الجملة، وشبه الجملة على شبه ع ِطف  .3

 .: الواو، والفاء، وأو، وثّم، وأمالجملة؛ باستخدام خمسة حروف من حروف العطف، وهي

شبه ،والنعت ورد النعت في ثالثة صور في السورة الكريمة: النعت المفرد، والنعت الجملة .4

 الجملة.

 

 ني: الحال وأنماطها في سورة سبأ.المبحث الثا
واعتباره أن يقع في جواب )كيف(؛ فدذا  1الحال: وصٌف، فضلٌة، منتصب، يراد به بيان هيئة صاحبه،

 2سائاًل سأل: كيف أقبل؟ اهلل ضاحكًا، فكأنّ  عبد   بلَ قَ قلت: أَ 

في السورة: اسمًا  واتخذت دراسة الحال في سورة سبأ شكل الدراسة اإلحصائية والوصفية وقد ورد الحال

 مفردًا، وجملة فعلية واسمية، وشبه جملة جارًا ومجرورًا، وظرفًا.

وال بد من جملة الحال من رابط يربطها بصاحب الحال، والروابط : إما الضمير، أو واو الحال، أو 

 3الضمير والواو معًا.

                                                           
1
 .2/108ينظر:ابنعقيل،شرحابنعقيل،
2
 .2/4ينظر:ابنيعيش،شرحالمفصل،
3
 .2/79ينظر:عليرضا،المرجعفياللغةالعربية،
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 هي: 1وللحال شروط،

قد تكون صفة ثابتة، نحو: هذا أبوك أن تكون صفة متنقلة، ال ثابتة )وهو األصل فيها(، و  .1

 رحيمًا.

 أن تكون نكرة، ال معرفة، وقد تكون معرفة إذا صح تأويلها. .2

 أن تكون نفس صاحبها في المعنى. .3

 أن تكون مشتقة ال جامدة، وقد تكون جامدة مؤولة. .4

سم غير والغالب في الحال أن تكون وصفًا مشتقًا؛ إما من المصدر كاسم الفاعل أو المفعول،أو من اال

المصدر، نحو: مستحجر من الحجر، وي غني عن االشتقاق أمور، منها: وصفه، وداللته على السعر، 

  2وداللته على الترتيب، وداللته على التشبيه، وغير ذلك.

 وقد ورد الحال في السورة حسب األنماط التالية:

 .النمط األول: الحال اسم مفرد 

 :منها ،ثمانية مواضعوقد ورد هذا النمط في 

 3.چھ   ھ  ے  ے  ۓ   ۓ     ڭ    ھہ  ہ  ہ  ھ  چ  -1

 4.چھ  ھ      ہ  ہۀ  ہ  ہ            چ  -2

)كافة( حال من الناس ق ّدم مع )إاّل( عليه لالهتمام، أو حال من مفعول )أرسلناك(؛ على رأي من يجيز 

رسلناك إاّل رسالة تقدم الحال على صاحبها المجرور بالحرف، وقيل: صفة لمصدر محذوف، أي: ما أ

 .1كافة، أي: عامة

                                                           
1
 .3/82ينظر:الغاليينيجامعالدروسالعربية،
2
 .2/224ينظر:السيوطي،همعالهوامع،
3
 .34/5سورةسبأ،
4
.34/38،40،43،46.ينظرمثله:سبأ،34/28سورةسبأ،
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  :2الحال جملة )اسمية وفعلية(.النمط الثاني 

 ورد الحال جملة اسمية في خمسة مواضع، هي:. أ

 3.چڃ  ڃ    ڄ   ڄٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ڻ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  چ  -1

 .4و عاطفةالواو حالية وما بعدها نصب حال من الضمير في )له( في اآلية السابقة، أو الوا

 5.چہ  ہۀ  ۀ  ڻ  ٹ  چ  -2

 .6جملة )غدوها شهر( نصب حال من )الريح(

 7.چىئ  ىئ  ىئ        ىئ  ىئ   ىئ  ىئۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ۇ  ۆ  ۆچ  -3

 .8الواو حالية وما بعدها نصب حال من الضمير في )اتبعوه(، أو تكون الواو عاطفة 

 9.چ   ىئ    ىئ        ىئ  ىئ  ىئىئ  ىئی   ی  ی  ی  چ  -4

 

 .10الواو حالية وما بعدها نصب حال من فاعل )يخلفه(، أو تكون الواو عاطفة 

 أما الحال جملة فعلية فقد ورد في عشرة مواضع، هي:. ب

 11.چٿ  ٹ  ٹ  ڻ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ٿچ  -1

                                                                                                                                                                                
1
.22/142ينظر:االلوسي،روحالمعاني، 
2
تقعالحالجملةخبريةغيرذاتاستقبال،أوتعجب؛فالتقعجملةطلبية،والتعجبية،والذاتالسين،أوسوف،أولن،أوال،ومنالعلماء

جملةاألمرتمسكاكماذهبالفراء،ومنهممنجوزوقوعجملةالنهيكماذهباألمينالمحلي،والجملةالواقعةحاال إّمامنجّوزوقوع
،أوبمضارعمثبتعاٍرمن)قد(،أومقرونبـ)قد(،أومنفيبال،أوبلم،أوخالٍ ،أوبكأنَّ منها،ابتدائية،أومصدرةبالالتبرئة،أوبإنَّ

 .2/246ـ)إال(،أومثلوبأو.ينظر:السيوطي،همعالهوامع،أوبماٍضتالل
3
 .34/2سورةسبأ،
4
.428ينظر:محمدالطيباالبراهيم،إعرابالقرآن، 
5
 .34/12سورةسبأ،
6
.9/320ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل، 
7
 .34/21سورةسبأ،
8
.22/217ينظر:محمودصافي،الجدول، 
9
 .34/39سورةسبأ،
10

.22/234،ينظر:محمودصافي،الجدول 
11
 .34/2سورةسبأ،
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، 1، ويجوز أن يكون مستأنفاً بير(من ضمير لفظ الجاللة )هو الحليم الخ جملة )يعلم( نصب حال

 .2مسوقة لتقرر ما تقدم، ويجوز أن يكون خبرًا ثالثًا ِلـ)هو(

 3.چڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ڎ   ڎچ  -2

 )عالم(في قوله)لتأتينكم عالم الغيب(. جملة )ال يعزب( نصب حال من )ربي(، أومن الضمير في

 4.چىئ  ىئ  ىئ  ىئ   ىئی  ی  ی  ی      ىئ  ىئ  ىئ  ىئچ  -3

 .5جملة )تأكل( نصب حال من )دابة(

 6.چڱ    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ  -4

جملة )ظلموا( حال بتقدير قد، أومعطوفة على جملة )قالوا(، أو معطوفة على مقدر، أي: فبطروا 

 7النعمة وظلموا.

 8.چی  ی    ىئ  ىئ  ىئ  ىئ   ىئ  ىئ  ىئ      ىئ  ىئ  ىئچ  -5

 

 .9أو رفع خبر ثاٍن للمبتدأ )الظالمون(جملة )يرجع( نصب حال من الضمير في )موقوفون(، 

 10.چڄ    ڃ  ڃ  ڃ    ڄڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  چ  -6

جملة )أسروا( نصب حال من )الذين استضعفوا( أو )استكبروا(، أو معطوفة على جملة )قال 

                                                           
1
 .3/331ينظر:النحاس،إعرابالقرآن،
2
.8/63ينظر:محيالدينالدرويش،إعرابالقرآنالكريموبيانه، 
3
 .34/3سورةسبأ،
4
 .34/14سورةسبأ،
5
.22/121ينظر:االلوسي،روحالمعاني، 
6
 .34/19سورةسبأ،
7
 .22/217،م،سنظر:محمودصافي،ي
8
 .34/31سورةسبأ
9
.431ينظر:محمدالطيباالبراهيم،م.س، 

10
 .34/33سورةسبأ،
11
 .22/229،ينظر:محمودصافي،الجدول
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 1.چک  ک      ک    گ  گ  گ       گ     کڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  چ  -7

ن كانت نكرة لوقوعها في سياق المنفي )ما(ل من )قرية(جملة )قال( نصب حا  .2، وا 

 3.چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  چ  -8

 .4جملة )ما بلغوا( نصب حال من )الذين(

 5.چڌ    ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڍ  ڍ  چ  -9

 .6جملة )كفروا( نصب حال من الضمير في )به(، أو من الفاعل في )قالوا(

 7.چىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئې   ۉ  ۉ  ې  ېې    چ -10

 جملة )أن تقوموا( في موضع نصب بمعنى )ألن تقوموا( على الحال، أو تكون في موضع خفض على 

 8البدل من واحدة، أو في موضع رفع على إضمار مبتدأ.

 .)النمط الثالث: الحال شبه جملة )جار ومجرور وظرف 

 موضعًا، وهي: (عشرين)ورًا في وقد ورد الحال شبه جملة جارًا ومجر . أ

 9.چٺ    ٺ     ٿ  ٿ    ڀ  ٺٺڀ    ڀ   چ  -1

 .10شبه الجملة )في اآلخرة( متعلقان بمحذوف حال من )الحمد(، أو بالخبر المقدم

 11.چڳ  ڱ    ڳ  ڳک  ک   گ  گ   گ   گ  ڳ     چ  -2

                                                           
1
 .34/34سورةسبأ،
2
.22/231،م،نينظر:محمودصافي، 
3
 .34/45سورةسبأ،
4
.22/238،ينظر:محمودصافي،م،ن 
5
 .34/53سبأ،سورة
6
.22/245،ينظر:محمودصافي،م.ن 
7
 .34/46سورةسبا،
8
 .3/354ينظر:النحاس،إعرابالقرآن،
9
 .34/1سورةسبأ،
10

.428ينظر:محمدالطيباالبراهيم،إعرابالقرآن، 
11
 .34/3سورةسبأ،
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 1ر(.شبه الجملة )في كتاب( متعلقان بمحذوف حال من )مثقال(، أو )أصغر(، أو )أكب

 2.چڤ  ڤ  ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ڻ   ٹ  ڤ  چ  -3

 .3شبه الجملة )من السماء( متعلقان بمحذوف حال من )ما(

 4.چڑ  ڑڈڈ   ژ  ژ    ڎڌ  ڌ  ڎ    چ -4

شبه الجملة )مّنا( متعلقان بمحذوف حال من )فضاًل(، أو متعلقان ب)آتينا(، وشبه الجملة )معه( 

 .5(متعلقان بمحذوف حال من الياء في )أّوبي

 6.چۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅ      ۆ ڭۇ  ۇ  ۆ      ڭے  ے    ۓ  ۓ     ڭ  ڭ    چ  -5

شبه الجملة )بدذن( متعلقان بمحذوف حال من فاعل )يعمل(، وشبه الجملة )منهم( متعلقان بمحذوف 

 .7حال من فاعل )يزغ(

 

 8.چىئ    ىئ               ىئ  ىئ    ىئ  ې  ېۉ  ۉ   ې  ې   چ  -6

 .9من )محاريب( متعلقان بمحذوف حال من مفعول )يشاء( شبه الجملة

 10.چپ  ٻ  ٻٱ  ٻ        ٻ   چ  -7

 شبه الجملة )في مسكنهم( متعلقان بمحذوف حال من )آية(.

                                                           
1
 .428،م،نينظر:محمدالطيباإلبراهيم،
2
 .34/9سورةسبأ،
3
.9/317هجتصالح،اإلعرابالمفصل،ينظر:ب 
4
 .34/10سورةسبأ،
5
.429،م،سينظر:محمدالطيباالبراهيم، 
6
 .34/12سورةسبأ،
7
.22/208ينظر:محمودصافي،الجدول، 
8
 .34/13سورةسبأ،
9
.8/75ينظر:محيالدينالدرويش،إعرابالقرآنالكريموبيانه، 

10
 .34/15سورةسبأ،
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 1.چې  ې  ېۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۈۇ  ۆ  ۆ  چ  -8

تعلقان بمحذوف حال شبه الجملة )عليهم( متعلقان بمحذوف حال من )سلطان(، وشبه الجملة )منها( م

 .2من )شك(

 3.چ   ىئ   ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئچ  -9

شبه الجملة )فيهما( متعلقان بمحذوف حال من )شرك(، وشبه الجملة )منهم( متعلقان بمحذوف حال 

 من )ظهير(.

 4.چ  کژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ  -10

أي هاديًا بالحق، أو متعلقًا  )يفتح(، في ضميرال من  شبه الجملة )بالحق( متعلقان بمحذوف حال

 .5بصفة لمصدر محذوف بمعنى: يفتح بيننا فتحًا ملتبساً 

 6.چىئ  ىئ  ی  یی   ی    ىئىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ   ىئچ  -11

 7شبه الجملة )من عباده( متعلقان بمحذوف حال من العائد المقدر، أي: من يشاء رزقه من عباده،

 محذوف حال من )ما(.وشبه الجملة )من شيء( متعلقان ب

 8.چٺ  ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ  -12

 .9شبه الجملة )من دونهم( متعلقان بمحذوف حال من ضمير المتكلم في )ولينا(

 1.چڦ  ڄ  ڄ     ڦڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ  -13

                                                           
1
 .34/21بأ،سورةس
2
.9/333ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل، 
3
 .34/22سورةسبأ،
4
 .34/26سورةسبأ،
5
.9/339،ينظر:بهجتصالح،م.ن 
6
 .34/39سورةسبأ،
7
 .432ينظر:محمدالطيباإلبراهيم،إعرابالقرآن،
8
 .34/41سورةسبأ،
9
.22/235ينظر:محمودصافي،الجدول، 
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 2شبه الجملة )لبعض( متعلقان بمحذوف حال من )نفعًا(،أو متعلق بـ)يملك( بتضمينه معنى يقدم.

 3.چىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  چ  -14

 4شبه الجملة )من أجر( متعلقان بمحذوف حال من )ما(، أو هو تمييز )ما(.

 5.چڳ  ڳک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   چ  -15

 .6شبه الجملة )من قبل( متعلقان بمحذوف حال من )أشياعهم(

 أما الحال شبه جملة ظرفية فقد ورد في موضع واحد، هو:. ب

 7.چڭ       ڭھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   چ 

 .8ندنا( متعلقان بمحذوف حالشبه الجملة )ع

 تستنتج الباحثة من خالل دراستها للحال في سورة سبأ، ما يلي:

ورد الحال في السورة الكريمة اسمًا مفردًا، وجملة فعلية واسمية، وشبه جملة جارًا ومجرورًا،  .1

 وظرفًا.

َأكثر  ورود الحال في السورة كان في صورة شبه الجملة، حيث ورد في واحد وعشرين  .2

موضعًا، ومن ثم الحال جملة؛ حيث ورد في أربعة عشر موضعًا، يليه الحال المفرد حيث ورد 

 في تسعة مواضع.

                                                                                                                                                                                
1
 .34/42بأ،سورةس
2
 .22/236،م،نينظر:محمودصافي،
3
 .34/47سورةسبأ،
4
 .22/240،م،نينظر:محمودصافي،
5
 .34/54سورةسبأ،
6
.434،م،سينظر:محمدالطيباالبراهيم، 
7
 .34/37سورةسبأ،
8
.8/101ينظر:محيالدينالدرويش،إعرابالقرآنالكريموبيانه، 
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 المبحث الثالث: االستثناء وأنماطه في سورة سبأ.
نحو: جاء  1(، أو إحدى أخواتها من أدوات االستثناء من حكم ما قبله،االستثناء: هو إخراج ما بعد )إالّ 

 ًا.الطالب  إاّل عامر 

في المثال  (عامر)فالمستثنى هو  ولالستثناء أركان، هي: المستثنى، والمستثنى منه، وأداة االستثناء؛

 (.، وأداة االستثناء)إالّ (الطالب)السابق،والمستثنى منه هو 

، وال يكون، شاحاوسوى، وما عدا، وما خال، وما  )وهي أبرزها(،وغير، أما أدوات االستثناء فهي: إالّ 

 2وليس.

 المستثنى على ضربين: متصل، ومنقطع.و 

أي يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، نحو:  3فالمتصل: " أن يكون المستثنى بعضًا مما قبله ".

 إاّل حامدًا. الطالب   بَ سَ رَ 

أي أن المستثنى من غير جنس المستثنى منه،  4والمنقطع: " إاّل يكون المستثنى بعضًا مما قبله ".

 هم. حقائبَ إالّ  سافرونَ الم نحو: غادرَ 

ولم يرد االستثناء التام في هذه السورة الكريمة إال في موضعين، وهما على الضرب األول_ المتصل _ 

 باستخدام أداة االستثناء )إاّل(:وذلك 

 5.چڭ   ڭ  ۇ   ڭ      ڭھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ  -1

                                                           
1
 .3/127امعالدروسالعربية،ينظر:الغالييني،ج
2
 .2/113ينظر:عليرضا،المرجعفياللغةالعربية،
3
 .2/95ابنعقيل،شرحابنعقيل،
4
 .2/95ابنعقيل،شرحابنعقيل،
5
.34/20سورةسبأ،
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عض المؤمنين، أما ابن عباس فقال: هم ن صَبت )فريقًا( باالستثناء، وفيها قوالن: أحدهما أنه يراد به ب

 1المؤمنون كلهم.

 2.چۆ  ۆ    ۇ  ۇ  ڭھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  چ  -2

ن مفعول )تقربكم(، وهذا ما ذهب إليه جمٌع، وهو استثناء متصل إذا كان الخطاب مِ  )َمن( استثناء

ن( في محل نصب على عامًا للمؤمنين أو الكفرة، ومنقطع إذا كان خاصًا بالكفرة؛ فالموصول )مَ 

االستثناء، أو رفع على أنه مبتدأ وما بعده خبره، أو خبره مقدر، أي: لكن من آمن وعمل صالحًا 

 3فديمانه وعمله يقربانه، وهناك من ذهب إلى بدليته من المفعول المذكور.

ذا كان الكالم السابق لـ)إالّ  لما بعدها  غ سابق إالّ ت فرّ ( منفيًا غير تام يكون االستثناء مفّرغًا ناقصًا، أي وا 
موقعه من ( حسب نئٍذ يعرب االسم الواقع بعد )إالّ ولم يذكر المستثنى منه، وحي 4ولم يشتغل بما يطلب ه ،

 5غير موجودة. اإلعراب كما لو كانت إالّ 

 موضعًا، هي: (ثالثة عشر)وقد ورد االستثناء المفرغ في السورة الكريمة في 

گ  گڳ  ڳ  ڳ  گ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ         ک  ک   ک  ک  گ  ڎڎ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ  -1

چڻ  ڻ  ڻ       ںڳ         ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  
؛ فهنا )إاّل( أداة حصر، وما بعدها من أسماء 6

 .7مبتدأ )ذا(، وكذلك )أفٌك(، و)سحٌر(؛ فـ)رجٌل( خبر للمن الجملة تعرب حسب موقعها
 

 ها للناحية النحوّية في سورة سبأ ما يلي:تستنتج الباحثة من خالل دراست
تنّوع أنماط الجملة الخبرّية بقسميها ؛الجملة االسمية، والجملة الفعلية، وما تنطوي  .1

 تحتهما من مباحث،وقد حقق دالالت بالغّية وفق السياق النظمي الذي وردت فيه.

                                                           
1
 .3/344ينظر:النحاس،إعرابالقرآن،
2
 .34/37سورةسبأ،
3
 .22/148ينظر:األلوسي،روحالمعاني،
4
 .2/97،م،سنظر:ابنعقيل،ي
5
 .2/113ينظر:عليرضا،المرجعفياللغةالعربية،
6
 .34/3،14،17،21،23،28،33،34،46،47،وينظرمثله:سبأ،34/43سورةسبأ،
7
.433ينظر:محمدالطيباالبراهيم،إعرابالقرآن، 



95 
 

يث وردت الجملة غزارة الجملة الفعلية مقارنة بالجملة االسمية في السورة الكريمة؛ ح .2
 ( موضعًا.92( موضعًا، أّما الجملة االسمية فقد وردت نحو)119الفعلية نحو)

كشف الحديث عن التوابع في السورة الكريمة إلى تعدد أنماطها؛ فكان البدل،  .3
 والعطف، والنعت، وخلت من التأكيد)اللفظي (، وعطف البيان.

ًةعلى أنماط ثالثة: الحال ( موضعًا موزع45وردت الحال في السورة الكريمةفي) .4
المفردة، والحال الجملة، والحال شبه الجملة، أّما االستثناء فكان استعماله قلياًل جدًا؛ 

 حيث ورد في موضعين باستخدام األداة )إاّل( ضمن االستثناء المتصل.

 

 الباب الثاني

 ةراسة الداللي  الد  

 سورة سبأ. الفصل األول: الجملة اإلنشائية الطلبية ودالالتها في


 اني: الحذف ودالالته في سورة سبأ. الفصل الث

 .الفصل الثالث: التقديم والتأخير ودالالته في سورة سبأ
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 الفصل األول

 الجملة اإلنشائية الطلبية ودالالتها في سورة سبأ
 المبحث األول: األمر.

 .: االستفهامالمبحث الثاني

 : النداء.المبحث الثالث

 تمني.: الالمبحث الرابع
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 الجملة اإلنشائية الطلبية ودالالتها في سورة سبأ.
: " يعني الخلق، وأنشأه اهلل: خلقه، وأنشأ اهلل الخلق أي ابتدأ خلقهم، والناشئ من الناس لغةً  اإلنشاء

 1الشاب، وأنشأ فالٌن دارًا: بدأ بناَءها".

 واإلنشاء قسمان: طلبي، وغير طلبي. 2ًا،: فهو الكالم الذي ال يتطلب ال صدقًا، وال كذباصطالحاً أما 

اإلنشاء الطلبي: " هو ما يستدعي مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب؛ المتناع تحصيل  .1

 ويقع في خمسة أنواع: األمر، والنهي، واالستفهام، والنداء، والتمني. 3الحاصل"،

ب مختلفة؛ وله أسالي 4اإلنشاء غير الطلبي: وهو ما يستدعي مطلوبًا حاصاًل عند الطلب، .2

كالقسم، وصيغ المدح والذم، والتعجب، والرجاء، وصيغ العقود، والدعاء، وبعض أفعال 

 5المقاربة.

وسوف يقتصر البحث في هذا الفصل على اإلنشاء الطلبي دون اإلنشاء غير الطلبي ذلك " ألنه ال 

الرجاء، وصيغ  تتعلق فيه مباحث بيانية، وألن أكثر صيغة هي في أصلها أخبار اللهم اإل أفعال

 6القسم"

 وقد ظهرت الجملة اإلنشائية الطلبية في سورة سبأ بأربعة أنماط، هي :

 أواًل: األمر.

 ثانيًا: االستفهام.

 ثالثًا: النداء.

                                                           
1
 ابنمنظور،لسانالعرب،مادةنشأ.
2
 .147بالغةفنونهاوأفنانها،ينظر:فضلعباس،ال
3
 .108القزويني،اإليضاحفيعلومالبالغة،
4
 .147ينظر:فضلعباس،م.س،
5
 ينظر:المكاننفسه.
6
 .148،فضلعباس،م.ن
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 رابعًا: التمني.

 ولكل نمط من هذه األنماط معاٍن بالغية خرجت إليها سنقوم بتبيانها بأذن اهلل.

، ذلك أن النهي السورة الكريمة منه ة اإلنشائية الطلبية _ فقد خلتأما النهي_ وهو أحد أنماط الجمل

الحظر والتحريم على الفور، والسورة الكريمة تخلو حقيقة في التحريم؛ فمتى وردت صيغة النهي أفادت 

 .من آيات التحريم والنهي، ولهذا لم يرد هذا األسلوب في السورة الكريمة

ية الطلبية في سورة سبأ شكل الدراسة اإلحصائية، والوصفية، واتخذت دراسة أنماط الجملة اإلنشائ

 والداللية.
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 المبحث األول: األمر.
 1: "واحد األمور: ي قال: أمر فالن مستقيم، وأموره مستقيمة، واألمر الحادثة، والجمع أمور". لغةاألمر  

 ، وله صيغ أربع:2: فهو طلب الفعل على وجه االستعالءاصطالحاً  أما

 4.چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ ، نحو قوله تعالى: 3فعل األمر .1

  6.چۅ   ۅ  چ نحو قوله تعالى:  5المصدر النائب عن الفعل، .2

 7المضارع المقترن بالم األمر، نحو: لتتِق اهلل. .3

 8اسم فعل األمر، نحو: صه! ال تتكلم إال بخير. .4

 (ستة وعشرين)ر وذلك في ولم يرد من هذه الصيغ في سورة سبأ سوى الصيغة األولى، وهي: فعل األم

 موضعًا،والتفصيل فيما يلي:

 موضعًا، وهي: (تسعة عشر)في  -وهو االستعالء واإللزام  -ورد األمر بمعناه الحقيقي 

 9.چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ  -1

وهنا األمر لم يخرج إلى معنى بالغي؛ ففي اآلية إلزام  من اهلل إلى سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم، 

 10".أي الساعة ،هم يا محمد: بلى تأتيكم وربيأي: " قل ل

 

                                                           
1
 ابنمنظور،لسانالعرب،مادةأمر.
2
 .149ينظر:فضلعباس،البالغةفنونهاوأفنانها،
3
 المكاننفسه.ينظر:
4
 .2/110،سورةالبقرة
5
 .149ينظر:فضلعباس،م.س،
6
 .2/83سورةالبقرة،
7
 .149ينظر:فضلعباس،م.س،
8
 ينظر:المكاننفسه.
9
 .34/3سورةسبأ،
10
 .12/60الطبري،جامعالبيان،



100 
 

 1.چگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳچ  -2

 2.چىئ  ىئ  ىئ    ىئچ  -3

 3.چڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ  -4

 وخرج األمر عن معناه الحقيقي إلى معاٍن ودالالت بالغية وردت في سبعة مواضع، هي: 

ك في قوله تعالى: الدعاء: ويكون من األدنى إلى األعلى على سبيل االبتهال والتضرع، وذل .1

اختلف القراء في قراءة هذه اآلية، فقرأته عامة قراء المدينة والكوفة  4.چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ 

أي باعد( وقرأ ذلك بعض أهل مكة والبصرة )َبعِّْد(  بتشديد )باأللف الدعاء والمسألة على وجه 

َد( على وجه الخبر من العين على الدعاء أيضًا، وذ ِكَر عن بعض المتقدمين قراءة )ربنا باعَ 

 5اهلل، أي أن اهلل فعل ذلك بهم، وح كي عن آخر أنه قرأه )ربنا بعََّد( على وجه الخبر أيضًا.

أي وجوب  6.چڱ  ڱڱ  ڱ     ں   ں   ڻ  ڻ  چ الترغيب والترهيب: وذلك في قوله تعالى:  .2

 7االمتثال بالعمل الصالح على وجه الترغيب والترهيب.

وهنا التعجيز بدعاء الذي ال  8.چىئ   ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئچ تعالى: التعجيز: في قوله  .3

 وذلك من قبيل التحدي إلظهار عجزهم وعدم قدرتهم. 9يسمع وال يحسن،

 وذلك في قوله تعالى:  10االمتنان: ويكون بتذكير العباد بالنعم حتى يؤدوا شكرها. .4

 11.چڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ 

                                                           
1
 .34/11سورةسبأ،
2
 ،اعملوابمعنىاشكرواربكمبطاعتكمإياه.34/13سورةسبأ،
3
.34/10،18،22،24،25،26،27،30،36،46،47،48،49،50مثله:سبأ،وينظر،34/15سورةسبأ،
4
 .34/19سورةسبأ،
5
 .12/85الطبري،جامعالبيان،
6
 .34/11سورةسبأ،
7
 .22/16ينظر:األلوسي،روحالمعاني،
8
 .34/22سورةسبأ،
9
 .22/555ينظر:محمدالصابوني،صفوةالتفاسير،
10
 .241لدراويش،بالغتنا،ينظر:حسينا
11
 .34/15سورةسبأ،



101 
 

وذلك في قوله  1اإلعتاب، وتتجلى فيه قدرة اهلل الباهرة،التبكيت: وهو مزيج من التعجيز و  .5

ولم يرد من )أروني( معناه الحقيقي " ألنه صلى اهلل  2.چڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱچ تعالى: 

عليه وسلم كان يراهم ويعلمهم؛ فهو مجاز وتمثيل، والمعنى ما زعمتموه شريكًا إذا برز للعيون 

 3وهو خشب وحجر تمت فضيحتكم".

 4.چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ : وذلك في قوله تعالى: اإلهانة .6

 تستنتج الباحثة من دراستها لألمر في سورة سبأ ما يلي: 

ورد األمر في سورة سبأ في صيغته المشهورة وهي فعل األمر، وخلت من الصيغ األخرى  .1

 الدالة على األمر.

ام من اهلل عز وجل إلى فعل األمر )قل( في معظم اآليات التي ورد فيها هذا الفعل، هو إلز  .2

 سيدنا محمد، وهنا لم يخرج الفعل )قل( عن معناه الحقيقي وهو اإللزم واإلستعالء.

خرج األمر عن معناه الحقيقي للداللة على معاٍن بالغية، كالدعاء، والتعجيز، والترغيب،  .3

 والترهيب، والتبكيت، واإلهانة، والتحقير، واإلمتنان.

 

 

 

 ام.: االستفهالثانيالمبحث 
 1: َعَقْلت ه  وعرفته، واستفهمه: سأله أن ي فهِّمه ".الشيء: " فهمت لغةً االستفهام 

                                                           
1
.241،ينظر:حسينالدراويش،بالغتنا
2
 .34/27سورةسبأ،
3
 .22/141األلوسي،روحالمعاني،
4
 .34/42سورةسبأ،
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 2الذي لم يتقدم لك علم به. طلب الفهم، وهو استخبارك عن الشيء : هواصطالحاً أما 

وأدوات االستفهام اثنتا عشرة أداة؛ فيها حرفان، هما )الهمزة، وهل(، وعشرة أسماء، هي: )ما، ومن، 

 ورد منها في سورة سبأ هذه األدوات:  3وكم، وكيف، وأين، وأّنى، ومتى، وأيان، وماذا(، وأي،

 .موضًعا وكيف، وأّنى(، وذلك في اثني عشر )الهمزة، وهل، وماذا، ومن، ومتى،

 وهذه األدوات تنقسم من حيث المستفهم عنه إلى ثالثة أقسام: 

، أو نفيه عنه، وهذا الذي يعبرون يءشل يء" منها ما ي ستفهم به عن الحكم_ وهو إثبات ش .1

 4عنه بالتصديق، وهو إدراك النسبة بين أمرين".

 5ر"." ما ي ستفهم به عن مفرد، هذا ما يسمونه التصوّ  .2

" ما ي ستفهم به عن هذين معًا، أي: عن القضية التي فيها إثبات حكم أو نفيه، وهو  .3

ي ي ستفهم به عن التصور والتصديق التصديق، وعن المفرد الذي هو التصور، وهذا القسم الذ

هو الهمزة، أما الذي ي ستفهم به عن التصديق وحده؛ فهو )هل(، وأما الذي ي ستفهم به عن 

 6التصور وحده فهو باقي األدوات".

خرجت أدوات االستفهام عن معناها الحقيقي الذي وضعت من أجله إلى معاٍن بالغية يمكن أن ت فهم 

ال، وذلك في اثني عشر موضعًا، من هذه المعاني واألغراض البالغية التي من السياق وقرائن األحو 

 خرجت إليها أدوات االستفهام في سورة سبأ:

                                                                                                                                                                                
1
 ابنمنظور،لسانالعرب،مادةفهم.
2
 .168فنونهاوأفنانها،؛فضلعباس،البالغة1/327ينظر:السيوطي،معتركاألقرانفيإعجازالقرآن،
3
 .108؛القزويني،اإليضاح،331ينظر:السكاكي،مفتاحالعلوم،
4
 .168فضلعباس،م.س،
5
 .169فضلعباس،م.س،
6
 المكاننفسه.
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وهنا غرض الكفار  1،چ  ىئ   ىئ  ىئ    ىئ  ىئچ السخرية واالستهزاء: وذلك في قوله تعالى:  .1

 وفي قوله تعالى: 2،االستهزاء بالرسول فلم يذكروا اسمه إمعانًا في التجهيل كأنه إنسان مجهول

على سبيل السخرية واالستهزاء، أي: " متى هذا العذاب  3.چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ           ۆ  ۆ   چ 

 .5،وكما تفيد معنى االستبعاد4الذي تخوفوننا به إن كنتم صادقين"

حيث أ مر النبي الكريم أن يقول ذلك 6،چڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چالتبكيت: وذلك في قوله تعالى:  .2

بكيتًا للمشركين بحملهم على اإلقرار بأن آلهتهم ال يملكون مثقال ذرة في السموات وال في ت

 ،ويفيد االستفهام  أيضا نفي الرزق عن غير اهلل.7األرض وأن الرزاق هو اهلل

قال الزمخشري "هذا الكالم  8،چپ  پ  پ     ڀ    چ  التقريع والتوبيخ: وذلك في قوله تعالى: .3

تقريع للكفار وارد على المثل السائر: إياك أعني واسمعي يا جارة، ونحو خطاب للمالئكة و 

َّىئ ىئ ىئ ىئ ىئنت ىت يت   ىئ ٱُّٱ قوله تعالى:
9

وقد علم سبحانه كون المالئكة  

وعيسى منزهين، والغرض أن يقول ويقولوا ويسأل ويجيبوا، فيكون تقريعهم أشد وتعبيرهم أبلغ، 

 10لمن اقتص عليه". ويكون اقتصاص ذلك لطفًا لمن سمعه و زاجراً 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ڻ   ٹ  ڤ  چ  التذكير بقدرته عز وجل متضمنًا التهديد، وذلك في قوله تعالى: .4

ر الكافرين بما يعاينون مما أي تذكي 11،چڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ        ڃ  ڃ

                                                           
1
 .34/7سورةسبأ،
2
 .22/549ينظر:محمدالصابوني،صفوةالتفاسير،
3
 .34/29سورةسبأ،
4
 .22/524،ينظر:محمدالصابوني،م.ن
5
.114ينظر:عبدالكريميوسف،أسلوباالستفهامفيالقرآنالكريم، 
6
 .34/24سورةسبأ،
7
 .22/140ينظر:األلوسي،روحالمعاني،
8
.34/40سورةسبأ،
9
.5/116المائدة، 

10
 .3/292الزمخشري،الكشاف،
11
 .34/9سورةسبأ،
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يدل على كمال قدرته عز وجل وتنبيههم على ما يحتمل أن يقع من األمور الهائلة وتهديدًا لهم 

 1على ما اجترؤوا عليه من تكذيب آليات اهلل وما قالوه عنه عليه الصالة  والسالم.

م التوبة المقبولة، أي: أنى له 2،چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  االستبعاد، وذلك في قوله تعالى: .5

، ويفيد  3بعيدة من اآلخرة والتوبة المقبولة إنما كانت في الدنيا؛ وقد ذهبت الدنيا فصارت

 .4االستفهام  أيضا معنى النفي

أي: "إنكار 5،چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  چ  االستفهام االستنكاري: وذلك في قوله تعالى: .6

ثبات أنهم هم الذين صدوا أنفسهم بأنفسهم عنه أن يكونوا هم الصادين لهم عن اإليمان،  وا 

 6وأنهم أتوا من قبل اختيارهم".

صلى اهلل عليه -أي: انظر يا محمد 7،چٴۇ  ۋ  ۋ  چ االستعبار)أخذ العبرة( في قوله تعالى:  .7

 . 9، ويفيد االستفهام  أيضا معنى التعجب والتهديد8كيف كان تغييري بهم وعقوبتي -وسلم

 10.چٱ   ٻ  ٻ  ٻ        ٻ  پ  پچ قوله تعالى: التقرير: وذلك في  .8

صلى اهلل  الرسولِ  غة حصروا أخبارَ لعارفون بال اللسانِ  من أهلِ  وهم عقالء   الكفارَ  نّ يقول األلوسي: " إ

لو بالمعنى األعم، وال شك أّن  الجنة حالَ  خبارِ واإل فتراءِ في اإل عليه وسلم بالبعثِ  على سبيل منع الخ 

داللة لقولهم )أم  ، وغيَر الصدق ألنهم اعتقدوا عدَمه، وأيضًا اليمهسغيَر الكذب ألنه ق المراد بالثاني

الخبر ما ليس بصادٍق وال  به ِجّنة( على معنى أم َصدَّق بوجٍه من الوجوه؛ فيجب أن يكون بعض  

ن كان صادقًا في نفس األمر، وتوضيحه أّن ظاهَر كالِمهم  ؛كاذب هذا يدل  ليكوَن ذلك منه بزعمهم، وا 

                                                           
1
 .22/111ينظر:األلوسي،روحالمعاني،
2
 .34/52بأ،سورةس
3
 .22/110ينظر:الطبري،جامعالبيان،
4
.114ينظر:عبدالكريميوسف،أسلوباالستفهامفيالقرآنالكريم، 
5
 .34/32سورةسبأ،
6
 .3/290الزمخشري،الكشاف،
7
 .34/45سورةسبأ،
8
 .22/104ينظر:الطبري،م.س،
9
.114ينظر:عبدالكريميوسف،م.س، 

10
 .34/8سورةسبأ،
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ن في اعتقاد المتكلم حين اإلخبار النبي صلى اهلل عليه وسلم المستوييْ  على طلب تعيين أحد حاليّ 

فيفيد ثبوت أحد الحالين للخبر  ههنا للتقريرِ  واالستفهام   بالبعث، وهو يستلزم تعيين أحد حالّي الخبر،

كذا تنافيهما في الجمع ال يثبتها بل ال ثبوت أحدهما اليثبت الواسطة ما لم يعتبر تنافيهما و  وال شك أنّ 

بد من تنافيهما في االرتفاع يعني أنَّ خبره عليه الصالة والسالم بالبعث ال يخلو عن أحد األمرين 

 1المتنافيين..".

ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ               چ ، وفي قوله تغالى:  2.چڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ   چ النفي: وذلك في قوله تعالى:  .9

  3. چڌ  ڎ  

 تستنتج الباحثة من دراستها لالستفهام في سورة سبأ ما يلي:

: وردت في السورة الكريمة سبعة أدوات من أدوات االستفهام في اثني عشر موضعًا، وهي .1

 وماذا، ومن، ومتى، وكيف، وأنَّى"."الهمزة، وهل، 

 خرجت جميعها إلى أغراض بالغية ت فهم من السياق وقرائن األحوال. .2

 : النداء.ثثالالمبحث ال
 4: " الصوت، مثل الدعاء والرغاء، وقد ناداه ونادى به وناداه مناداة ونداء، أي: صاح به".لغةً النداء 

" والمنادى  5: فهو طلب امتثال المخاطب بحرف نائب مناب فعل، كــ)أدعو( أو )أنادي(،اصطالحاً أما 

ر معناه؛ مع قصد اإلنشاء وكثرة منصوب لفظًا، أو تقديرًا بأ نادي الزم اإلضمار، استغناء بظهو 

 1االستعمال".

                                                           
1
 .22/110األلوسي،روحالمعاني،
2
 .34/17سورةسبأ،
3
 .34/33سورةسبأ،
4
 ابنمنظور،لسانالعرب،مادةندى.
5
 .162ينظر:فضلعباس،البالغةفنونهاوأفنانها،
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وحروف النداء ثمانية، هي:)الهمزة، وأي، ويا، وآ، وأي، وأَيا، وهَيا، وَوا(، واألصل في نداء القريب 

 2وقد يعدل عن هذا األصل ألسباب بالغية، ،)الهمزة، وأي(، واألصل في نداء البعيد بقية األدوات

واالستعظام، واالستغاثة، والتعجب، والتحسر، والتحقير، وغير  ،كاالختصاص، والدعاء، واإلغراء

 3ذلك.

ژ  ژ  ڑ  ڑچ ولم يرد من حروف النداء هذه سوى حرف)يا( مظهرًا في موضع واحد، هو قوله تعالى: 

وهنا النداء حقيقي لم تخرج فيه األداة إلى معنى بالغي، أي: " يا جبال سبحي معه وارجعي  4،چ

 5وكذلك أنت يا طيور".ح التسبيح إذا سبّ 

أي: يا آل  6،چىئ  ىئ  ىئ    ىئچ _ في موضعين، هما: قوله تعالى: وورد مضمرًا_ أي حرف النداء يا

 نا.،أي:يا ربّ 7.چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ داوود، وقوله تعالى: 

 تستنتج الباحثة من دراستها للنداء في سورة سبأ ما يلي:

 ورد في ثالثة مواضع.ندرة ورود النداء في السورة الكريمة؛ حيث  .1

 النداء سوى حرف)يا( مظهرًا في موضع، ومضمرًا في موضعين. حروفلم يرد من  .2

لم يخرج حرف النداء)يا( إلى غرض بالغي، وهنا نداء  8،چژ  ژ  ڑ  ڑچ في قوله تعالى:  .3

 غير العاقل)الجبال( بالتسبيح مع النبي داوود عليه السالم

 

                                                                                                                                                                                
1
 .3/385ابنمالك،شرحالتسهيل،
2
 .89ينظر:السيدأحمدالهاشمي،جواهرالبالغة،
3
 .172لتلخيصفيعلومالبالغة،ينظر:القزويني،ا
4
 .34/10سورةسبأ،
5
 .22/547محمدعليالصابوني،صفوةالتفاسير،
6
 .34/13سورةسبأ،
7
 .34/19سورةسبأ،
8
.34/10سورةسبأ،
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 ي.: التمنرابعالمبحث ال
 1: " تشهي حصول األمر المرغوب فيه وحديث النفس بما يكون وما ال يكون".لغةً التمني 

ما لكونه ممكنًا  : فهو طلب الشيءاصطالحاً أما  المحبوب الذي يرجى حصوله، إما لكونه مستحياًل، وا 

 2غير مطموع في نيله.

 1.حصول الشيءلتمني عن الترجي في كونه طلب الشيء، أما الترجي فهو ترقب ويختلف ا

                                                           
1
 ابنمنظور،لسانالعرب،مادةمني.
2
 .87ينظر:السيدأحمدالهاشمي،جواهرالبالغة،
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، ولما كان الكذب لشيءواألمنية الصورة الحاصلة في النفس من تمني اقال الراغب األصفهاني: "

ح أن ي عَبر عن الكذب بالتمني،  يراده في النفس صار التمني كالمبدأ للكذب فصَّ تصور ما ال حقيقة وا 

أي في تالوته، فقد  2،چگ  ڳ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ   گ  گ چ قال تعالى: 

 3تقدم أن التمني كما يكون عن تخمين وظن، فقد يكون عن رويٍة وبناٍء عن أصل".

 :5وهي 4)ليت(، )ليت(، وقد ي تمَنى بألفاظ أخرى غير واللفظ الموضوع للتمني هو

 فهي في أصلها أداة استفهام".هل: " .1

 لو: " فهي حرف امتناع المتناع". .2

 ".فهي للترجيلعل: " .3

 ومن)هل، ولو( ر كِّبت: هاّل، ولوال، ولوما. .4

 6وتستعمل هذه األحرف مكان)ليت(، "وهذا االستعمال ال بد له من غرض بالغي، هونكتة بيانية".

)فهل( تستعمل للتمني إذا أردنا أن نبرز المتمني في صورة الممكن؛ الذي ال يجزم بانتفائه وذلك لكمال 

 7العناية به".

وأما )لعل( فهي من أدوات  8ا حينما يكون المتمنَّى عزيزًا، صعب الوقوع، بعيد المنال"،أما لو" فتأتي به

التمني التي خرجت عن أصلها، وهو الترجي، والغرض من استعمالها للتمني الداللة على استحالة 

 9األمر المتمنَّى بها.

                                                                                                                                                                                
1
 .156فنونهاوأفنانها،ينظر:فضلعباس،البالغة
2
 .22/52سورةالحج،
3
 .615الراغباألصفهاني،المفرداتفيغريبالقرآن،
4
151ينظر:القزويني،التلخيصفيعلومالبالغة،
5
 .158فضلعباس،البالغةفنونهاوأفنانها،
6
 المكاننفسه
7
 158فضلعباس،البالغةفنونهاوأفنانها،
8
 .159فضلعباس،م.ن،
9
 .161ينظر:فضلعباس،م.ن،
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يث ورد التمني في ثالثة ويالحظ في هذه السورة الكريمة خلوها من الترجي، وندرة التمني فيها، ح

مواضع؛ مرة باستخدام )لوال(، ومرتين باستخدام )لو(، وخرجت هذه األدوات في سورة سبأ عن معناها 

 األصلي إلى أغراض بالغية، هي:

  ىئ  ىئ   ىئ  ىئ   ىئ  ىئ      ىئ   ىئ  ىئ    ىئ    ىئ  ىئ  ىئچ : التهكم: وذلك في قوله تعالى .1

 1،چىئ

)لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين(، أي َعِلَم  لجنِّ ا أنّ  قال الزمخشري: " أي ظهرَ 

هم يصدقون في كبارَ  هم أنّ هم وتوهمِ وضعفِ  ،همهم علمًا بينًا بعد التباس األمر على عامتِ كلّ  الجنّ 

ن كانوا عال ،هم ال يعلمون الغيبَ وأنّ  ،الم دَّعون علم الغيب منهم عجزهم مَ لِ أو عَ  ،ادعائهم الغيب مين وا 

نما أ ريدَ  ه، عي الباطل إذا دحضت حجته وظهر إبطالَ بمدّ  التهكم بهم كما تهكمَ  قبل ذلك بحالهم، وا 

 2وأنت تعلم أنه لم يزل كذلك متبينًا". ك مبطلٌ بقولك: هل تبينت بأنّ 

ی    ىئ  ىئ  ىئ  ىئ   ىئ  ىئ  ىئ      ىئ  ىئ  ىئچ صعوبة وقوع األمر: وذلك في قوله تعالى:  .2

ت يا محمد حال الظالمين المنكرين للبعث في موقف الحساب لرأيت أي لو شاهد 3،چی  

 العجيب، وفي هذا إشعاٌر بامتناع هذا المتمني وصعوبة وقوعه.

أي يقول األتباع للرؤساء: لوال  4،چ   ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئچ اللوم: وذلك في قوله تعالى:  .3

 5إضاللكم لنا لكنا مؤمنين مهتدين.

 تمني في سورة سبأ، مايلي: تستنتج الباحثة من دراستها لل

 مواضع. ثالثةخلو السورة الكريمة من الترجي، وندرة ورود التمني فيها حيث ورد في  .1

                                                           
1
 .34/14سورةسبأ،
2
 .3/283الزمخشري،الكشاف،
3
 .34/31سورةسبأ،
4
 .34/31سورةسبأ،
5
 .22/555ينظر:محمدالصابوني،صفوةالتفاسير،
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عدم ورود حرف التمني)ليت(؛ فقد وردت المواضع الثالثة باستخدام)لو( مرتين، و)لوال( مرة  .2

 واحدة.

ياق وقرائن األحوال؛ وردت أدوات التمني في المواضع الثالثة ألغراض بالغية ت فهم من الس .3

 كالتهكم، وصعوبة وقوع األمر، واللوم.

 نشائية الطلبية في سورة سبأ ي الحظ ما يلي: ومن خالل دراسة الجملة اإل

: حسب األكثر وروداً  نشائية الطلبية في السورة الكريمة بأربعة أنماط، وهي ظهرت الجملة اإل .1

ه أسلوب االستفهام، حيث ورد في اثني أسلوب األمر، حيث ورد في ستة وعشرين موضعًا، يلي

عشر موضعًا، ثم أسلوب النداء، ومن ثم أسلوب التمني، حيث ورد كٌل منهما في ثالثة 

 مواضع.

حيث أن النهي  ،خلت السورة من أسلوب النهي، وهو أحد أنماط الجملة اإلنشائية الطلبية .2

 يفيد الحظر والتحريم، والسورة تخلو من آيات الحظر والتحريم.

خرجت األساليب اإلنشائية الطلبية في بعض المواضع عن المعنى الحقيقي التي و ِضعت  .3

 ألجله إلى معاٍن بالغية ت فَهم من السياق وقرائن األحوال.
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 الفصل الثاني

 الحذف ودالالته في سورة سبأ



 حذف المبتدأ. أواًل:

 حذف الخبر. ثانيًا:

 حذف الفعل. ثالثًا:
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 ذف الفاعل.ح رابعًا:

 حذف المفعول. خامسًا:

 حذف المضاف. سادسًا:

 حذف الموصوف. سابعًا:

 حذف جواب الشرط. ثامنًا:

 

 

 

 الفصل الثاني: الحذف ودالالته في سورة سبأ.
قديم لدى العرب، فقد استخدموه ألغراض ومعاٍن بالغية لتقوية وأسلوب الحذف أسلوٌب معهود 

 نهج العرب في الكالم؛ فكان الحذف أسلوبًا من أساليبه البالغية.كالمهم، وجاء القرآن الكريم على 

؛ قد يكون به الكالم أبلغ، وقد يؤدي من المعاني ماال يؤديه الذكر والحذف بما فيه من إيجاز
 واإلسهاب.

 1".فهِ رَ ه من طَ عَ طَ ه حذفًا إذا قَ ف  حذِ الشيء يَ  ف  ذْ : فهو كما جاء في اللسان: "حَ لغةً أما الحذف 

 2."عليه يدل   ليله لدمن الكالم أو كلّ  جزءٍ  فهو إسقاط  ": صطالحاً اأما 

حظي موضوع الحذف بأهمية واسعة عند القدماء، وعند المحدثين، يقول الجرجاني في 
: "هذا باٌب دقيق  المسلك، لطيف  المأخذ، عجيب  األمر، شبيٌه بالسحر فأنك ترى به ترَك الذكر، يتهأهم

عن اإلفادة، أزيَد لإلفادة وتجد ك أنطَق ما تكون إذا لم تنِطق، وأتمَّ ما تكون أفصح من الذكر، والصمَت 
                                                           

1
 ابنمنظور،اللسان،مادة"حذف".
2
 .3/102الزركشي،البرهان،
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، ونرى ابن جني في الخصائص يضعه تحت عنوان: "باب في شجاعة العربية"، 1بيانًا إذا لم ت بْن"
 2قائاًل: "اعلم أن معظم ذلك إنما هو الحذف، والزيادة، والتقديم، والتأخير، والحمل على المعنى ..."

والحذف  قد يكون حذفًا السم، أو فعل، أو حرف، أو حركة، أو جملة بأكملها، يقول ابن جني: "قد 
 3حذفت العرب الجملة، والمفرد، والحرف، والحركة".

 4وللحذف البليغ شروط، فهي كما ذكرها ابن هشام:

 وجود الدليل على المحذوف. .1
 أال يكون المحذوف كالجزء. .2
 لغرض كأن يقع الحذف والتوكيد معًا.أال يؤدي الحذف إلى نقص ا .3
 بس.أال يؤدي إلى اللَ  .4
 أال يكون عوضًا عن شيء محذوف. .5
 أال يكون المحذوف عاماًل ضعيفًا. .6
 أال يؤدي الحذف إلى اختصار المختصر. .7
 أال يؤدي الحذف إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه. .8
 عامل القوي.أال يؤدي الحذف إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال ال .9

 :5والحذف خالف األصل؛ وعليه ي بنى فرعان
 "إذا دار األمر بين الحذف وعدمه كان الحمل على عدمه أْوَلى؛ ألن األصل عدم التغيير". -1
 "إذا دار األمر بين قلة المحذوف وكثرته، كان الحمل على قلته أولى". -2

؛ بيانيةه من سر بالغي وروعة فالحذف أسلوب يميل إليه البلغاء أكثر من أسلوب الذكر، لما في
فللحذف قدرة فائقة  ؛فهو أفصح من الذكر؛ كما ذهب الجرجاني في حديثه عن أهمية الحذف

على التعبير الموجز، لذا جاءت دراسة الحذف في سورة سبأ دون أسلوب الذكر؛ لما يحمله هذا 
 لداللية الوصفيةاألسلوب من دالالت وأغراض بالغية، واتخذت دراسة الحذف شكل الدراسة ا

 واالحصائية.

 

                                                           
1
.146الجرجاني،دالئلاإلنجاز،
2
 .2/243ني،الخصائص،ابنج
3
 المكاننفسه.
4

.793ينظر:ابنهشام،مغنياللبيب،
5
.3/104الزركشي،البرهان، 
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 المبحث األول: حذف المبتدأ
وضع النحاة واللغويون قواعَد وأصواًل لحذف المبتدأ، معتمدين في وضعها على القرآن الكريم وكالم    

العرب، فحددوا مواضع الحذف، وقاموا بتوضيح أسبابه البالغية، فكانت مواضع الحذف الجوازية، 
 الوجوبية.ومواضع الحذف 

 وقد ورد في سورة سبأ موضعان ومن أهم مواضيع الحذف الجائز؛ عدم الفائدة من ذكر المسند إليه،  
ِذف فيه  ا المبتدأ لعدم الفائدة من ذكره، وذلك في األحوال التالية: مح 

من ىن  ىئ  ىئ ىئ ىئ ٱُّٱوقوعه بعد الفاء المقترنه بجواب الشرط، وذلك في قوله تعالى: -1

َّ ىئ ىئىي   ميىئ ىئ ىئ ىئ ىئ ىئ ىئىئ
وتقديره: اهتدائي، ويقول األلوسي:"   1

نِ  وكان الظاهر   ، أو إن 2چىئ  ىئ  ىئ  ىئىئ   ىئ  ىئ  ىئچ فلها، كقوله تعالى: اهتديت   وا 
بالتقابل بحسب المعنى،  ه عدل عن ذلك اكتفاءً لكنّ  ل  التقاب   بنفسي ليظهرَ  ل  ضِ ما أَ نّ فد للت  ضَ 
لفظ  ها وعليها وباله، وقد دلّ و من النفس وبسببِ فه ؛ضررٍ  كلَّ  عليه أجمع فدنّ  الكالمَ  ألنّ 
في الثانية على معنى السببية  (الباء)و ،في القرينة األولى على معنى الالم في الثانية (على)

نِ  ما أضل  فدنّ  ه قيل: "قل إن ضللت  في األولى، فكأنّ  ما اهتديت فدنّ  بسبب نفسي على نفسي وا 
                                                           

1
.34/50سورةسبأ،

2
.41/46سورةفصلت،   
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ه ربي( ألنّ  ي إليَّ وحِ ه سبحانه، وعبر عن هذا )بما ي  اهتدى لنفسي بهداية اهلل تعالى وتوفيق
ن ظهر عليه التقابل ارتكاب لخالف الظاهر من غير نكتة". (على)الزمه، وجعل   1للتعليل، وا 

چىئ  ىئ  ىئ  ىئۉ  ۉ  ې  ېې  ې   چ أن يكون جوابًا عن سؤال مقدر، نحو قوله تعالى: -2
أي:  2

چ  ىئ  ىئې   چلة واحدة ثم فسرها بقوله:قل يا محمد لهؤالء المشركين إنما أنصحكم بخص
، أي 3

هي قيامكم، وقيل أّنه )أي المصدر( في تأويل بدل من )قل إّنما أعظكم بواحدة(، أو مفعول 
 .4لفعل محذوف، أي: أعني قيامكم

 
 أربعة، وفي هذه السورة حذف المبتدأ وجوبًا في 5ويحذف المبتدأ وجوبًا في مواضيع بينها النحاة

 لغرض بياني ،وهو إنشاء المدح والتعظيم، والمواضع هي: مواضع، وذلك

چٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀچ قوله تعالى: -1
؛ فحذف المبتدأ 7والتقدير: هي جنتان 6

 وجوبًا إلنشاء المدح.
چٿ  ٿ  ٹ  ٹ   چ وقوله تعالى: -2

؛ فحذف المبتدأ وجوبًا إلنشاء 9، والتقدير: هي بلدة، وهو رب8
 .ظيمالمدح والتع

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ قوله تعالى: -3
، وتقديره: هو الذي، على إضمار المبتدأ، 10

ويجوز أن يكون في موضع خفض على النعت أو البدل، ويجوز أن يكون في موضع النصب 
 .11بمعنى أعني

چ  ىئ  ىئ     ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئچ قوله تعالى: -4
هو ّعالم الغيوب، أو هو مرفوع ، وتقديره: 12

، أو بدل من الجملة الفعلية (يقذف)ن في واسمها، أو على المستكِ  نه محمول على محل إنّ أل
 .13)يقذف(، ويجوز أن يكون خبرًا ثانيًا لـ)إّن(، خبران متعاقبان لها

 
 تستنتج الباحثة من دراستها لحذف المبتدأ في السورة الكريمة ما يلي:

                                                           
1

.22/156األلوسي،روحالمعاني،
2

.34/46سورةسبأ،
3

 .2/559ينظر:الصابوني،صفوةالتفاسير،
4
.22/156االلوسي،روحالمعاني، 
5

 .1/119ينظر:ابنعقيل،شرحابنعقيل،
6

.34/15سورةسبأ،
7
.22/125ينظر:االلوسي،روحالمعاني، 
8

.34/15سورةسبأ،
9
.430ينظر:محمداالبراهيم،إعرابالقرآن، 

10
.34/1سورةسبأ،

11
3/331النحاس،إعرابالقرآن،ينظر: 

12
.34/48سورةسبأ،

13
.9/366المفصل،ينظر:بهجتصالح،اإلعراب 
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ِذف وجوبًا النشاء المدح، ح ذف المبتدأ في سورة سبأ في ثمانية مواضع؛ ب -1 عضها ح 
ِذف جوازًا لعدم الفائدة من ذكره،أو لوقوعه بعد القول.  وبعضها ح 

لم يحذف المبتدأ في هذه المواضع إال ألغراض، ودالالت أراد اهلل تثبيتها في نفس المتلقي  -2
 أو المخاطب.

 
 
 
 

 المبحث الثاني: حذف الخبر
ِذف 2أخرى واجبة، و 1ولحذف الخبر مواضع جائزة فيها حذفه ؛ كما في حذف المبتدأ، وفي هذه السورة ح 

 الخبر جوازًا في موضعين لداللة السياق عليه، وذلك في قوله تعالى:
 3.چڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄچ  -1

يرزقنا، ويجوز أن يكون خبرًا لمبتدأ محذوف، أي: هو اهلل، ويكون حذفه  والتقدير: اهلل
 .4)أي المبتدأ( للتعظيم

 5.چڻ  ٹ  ڤ   ٹ چ  -2
كفرنا  ب  بَ صدنا، أو خبر لمبتدأ محذوف، أي: سَ  والتقدير: مكركم في الليل والنهار

 .6مكر الليل والنهار

 فهنا حذف الخبر لداللة السياق عليه، ولعدم الفائدة من ذكره.   

ِذف الخبر وجوبًا بعد لوال الشرطية في موضع واحد، وذلك لغرض بالغي وهو اتباع االست   عمال ، وح 
چ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئچ وهو قوله تعالى: 

 .8، والتقدير: لوال أنتم صددتمونا عن الهدى لكّنا مؤمنين7

                                                           
1

 .1/115ينظر:ابنعقيل،شرحابنعقيل،
2

المكاننفسه.
3

 .34/24سورةسبأ،
4
.8/89،إعرابالقرآنالكريموبيانه،ينظر:محييالدينالدرويش 
5

 .34/33سورةسبأ،.
6
.8/96،ينظر:محييالدينالدرويش،م.ن 
7

.34/31سورةسبأ،
8
.9/345فصل،ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالم 
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 المبحث الثالث: حذف الفعل
ي حذف الفعل على اختالف أحواله وصيغه ومواقعه؛ فهناك حاالت جائزة الحذف، وأخرى واجبة يمتنع 

 واعد النحوية.فيها إظهار المحذوف لما فيها من مخالفة للق

يقول ابن الحاجب: "وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازًا في مثل )زيٌد( لمن قال: من قام؟، ووجوبًا في  
چ  ىئ  ىئ  ىئې  ې   چ مثل:

 2، وقد يحذفان معًا مثل: )نعم( لمن قال: )أقام زيٌد(.1

ذا، ولو، وهي وهناك بعض األدوات ال تدخل إال على الجملة الفعلية، وهي أدوات الشرط مثل  : إن، وا 
ولم يرد في سورة سبأ 3توجب حذف الفعل بعدها؛ فاالسم بعد هذه األدوات يكون فاعاًل لفعل محذوف.

 حذف الفعل على هذه الشاكلة.

، وقد ورد موضعان في السورة الكريمة على هذه الشاكلة ، 4كما ويكثر حذفه في جواب االستفهام 
 هما: 

چٿ  ٿچ قوله تعالى: - أ
، بالرفع، أي: هو الحقُّ  الحقُّ  ئراء: "ولو ق رِ ، يقول الفالحقَّ  قال، أي: 5

 .6"عليه القول: قالوا قال الحقَّ  كان صوابًا، ومن نصب أوقعَ 

                                                           
1

.9/6سورةالتوبة،
2

 .1/22الرضي،شرحالرضيلكافيةابنالحاجب،
3

 .272ينظر:فضلعباس،البالغةفنونها،
4

 .827ينظر:ابنهشام،مغنياللبيب،
5

.34/23سورةسبأ،
6
.2/362الفراء،معانيالقرآن، 
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چڀ  ڀ  چ وقوله تعالى:- ب
 .2: مفعول مطلق للفعل المحذوف(سبحانك)، و، أي: نسبح1

 هي اإليجاز واالختصار. -هنا–وحذف الفعل في هاتين اآليتين لداللة السياق عليهما، والفائدة  

 3وذكر ابن هشام من مواضع حذف الفعل "وأكثر من ذلك كله حذف القول". 

 وقد ورد موضٌع من هذا القبيل في هذه السورة، وهو قوله تعالى: 

 

چک  گ  گ  گ  گ  چ 
، وجملة )سيروا(، في هنا اختصاراً  القول فَ ذِ ، والتقدير: قلنا لهم سيروا، فح  4

 .5رقول القول للقول المقدّ محل نصب م

نّ  ه إذا كان نصب   ما يظهر  ومن المواضع التي يجب فيها حذف الفعل )النداء(، يقول ابن هشام: "وا 
ذ اهلل(، و )يا طالعًا جباًل(، وقول األعمى: )يا رجاًل خ   ، نحو: )يا عبدَ مجهولةً  ه أو نكرةً هَ بْ مضافًا أو شِ 

ه فلهذا أفردته بالذكر، وبيان كونه تخصُّ  المفعول به، وله أحكامٌ  من أنواعِ  وأقول: المنادى نوعٌ  بيدي(
اهلل، و)يا( حرف تنبيه، و )أدعو( فعل مضارع  ه يا أدعو عبدَ اهلل( أصل   به أن قولك: )يا عبدَ  مفعوالً 

 اهلل( مفعول به ومضاف اليه، ولّما علموا أنّ  ، و )عبدَ ه مستترٌ ق ِصد به اإلنشاء ال اإلخبار، وفاعل  
بأمرين: األول: داللة قرينة  كثيرًا أوجبوا فيه حذف الفعل اكتفاءً  النداءِ  إلى استعمالِ  ضرورة داعيةٌ ال

 6الحال، والثاني: االستغناء بما جعلوه كالنائب عنه والقائم مقامه، وهو )يا( وأخواتها".

 وقد ورد في سورة سبأ على شاكله حذف الفعل في النداء ثالثة مواضع:  

 7.چىئ  ىئ  ىئ    ىئچ :قوله تعالى -1
 8.چژ  ژ  ڑ  ڑچ وقوله تعالى: -2
 9.چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ وقوله تعالى: -3

                                                           
1

.34/41سورةسبأ،
2
.9/356ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل، 
3

 .827ينظر:ابنهشام،م.س،
4

.34/18سورةسبأ،
5
.22/214ينظر:محمودصافي،الجدول، 
6

 286ابنهشام،شرحشذورالذهب،
7

 .34/13سورةسبأ،
8

 .34/10سورةسبأ،
9

 .34/19سورةسبأ
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فادته  مقامه، ولكثرة استخدامه، ولداللة فح ذف الفعل هنا ألن حرف النداء يقوم حرف النداء عليه وا 
 فائدته.

 لكريمة:في السورة ا موضعينفي -التي ذ كرت سابقاً  -كما وحذف جوازًا في غير تلك المواضع 

 ، أي )من الجن( متعلقانأي: سخرنا من الجن 1.چے  ے    ۓ  ۓ     ڭ  ڭ    چ قوله تعالى: -1
 .2بخبر مقدم محذوف ر )سخرنا(، أو متعلقانبفعل مقدّ 

 .4أي: سخرنا لسليمان 3.چڻ  ٹ  چ قوله تعال: -2
اإليجاز هي ا ، والفائدة مداللة السياق عليه اآليتين السابقتينوالغرض من حذف الفعل في 

 واالختصار.

 المبحث الرابع: حذف الفاعل
والفاعل: هو المسند إليه فعٌل تام معلوم، أو ِشْبه ه  كاسم الفاعل، والصفة المشبهة، والمصدر، واسم 

والفاعل هو األصل في استحقاق  ،5الفعل، والظرف، والجار والمجرور، وأفعل التفضيل ،وحكمه الرفع
 6.لرفع، وما عداه محمول عليها

ويحذف الفاعل وي قام المفعول به م قاَمه، ويسمى نائب الفاعل، وحذفه يكون ألغراض بالغية إما 
لفظية؛ كالقصد إلى اإليجاز، والمحافظة على السجع في الكالم المنشور، والمحافظة على الوزن في 

 7الكالم المنظوم.

ما معنوية: منها كون الفاعل معلومًا للمخاطب، أو كونه مجهو    اًل للمتكلم، وفيها أيضًا رغبة المتكلم وا 
في اإلبهام على السامع، ومنها رغبة المتكلم في إظهار تعظيمه للفاعل بصون اسمه عن أن يجري 
على لسانه ،أو بصونه عن أن يقترن بالمفعول به في الذكر ،ومنها رغبة المتكلم في إظهار تحقير 

                                                           
1

 .34/12سورةسبأ،
2
.429،ينظر:محمدالطيباالبراهيم،إعرابالقرآن 
3

 .34/12سورةسبأ،
4
.429،مدالطيباالبراهيم،م،نينظر:مح 
5

 .2/33ينظر:ابنعقيل،شرحابنعقيل،
6

 .1/200ينظر:ابنيعيش،شرحالمفصل،
7

 .2/50ينظر:ابنعقيل،م.س،
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ف المتكلم من الفاعل في عِرض عن ذكره خوفًا منه، الفاعل بصون لسانه عن أن يجري بذكره، ومنها خو 
 1ومنها خوف المتكلم على الفاعل في عِرض عن اسمه لئال َيصيبه مكروه.

في الغالب  -وكان حذفه-تم حصرها سابقاً -وح ذف الفاعل في سورة سبأ في خمسة عشر موضعاً   
 لدواٍع معنوية فيها:

كره؛ وحذف الفاعل في هذه السورة الكريمة لهذا كون الفاعل معلومًا للمخاطب ال يحتاج إلى ذ -1
 الغرض في مواضع عدة، منها:

ڭ  چ فهنا حذف الفاعل مرتين؛ في قوله: 2.چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  چ - أ

وجل، أي: آتاهم اهلل العلم،  ، والفاعل في اآليتين، هو: اهلل عزّ چۇ    ۆ  چ وقوله:چۇ   
 ؛ فحذف الفاعل لكونه معلومًا للمخاطب.وأنزل اهلل إليكَ 

 وحذف للغرض ذاته في آيات أخرى من السورة:

چڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  چ قوله تعالى:- ب
 ،أي: فزع اهلل عن قلوبهم.3

چٻ  پ  پ  پچ قوله تعالى: -ج
 ، أي: أذن له اهلل.4

چڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ قوله تعالى: -د
نا من إجرام وال ، أي: اليسألكم اهلل عما ارتكب5

 6نسألكم بما اقترفتم.

چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ وفي قوله تعالى: -ه
والفاعل المحذوف هنا:  7

ذا يتلو النبي الكريم عليهم آياتنا؛ فحذف الفاعل هنا  الرسول صلى اهلل عليه وسلم، والتقدير: وا 
 لكونه معلومًا للمخاطب.

ڇ  ڇ  چ نه عن أن يقترن بالمفعول به في الذكر؛ نحو قوله تعالى: تعظيم الفاعل؛ وذلك بصو  -2

چڇ  ڍ   
، فحذف الفاعل 9أي: وهل يجازي اهلل إال الكفور، والكفور: هو المبالغ في الكفران8

 تعظيمًا وصونًا له عن أن يقترن بالمفعول.

                                                           
1

 المكاننفسه.
2

 .34/6سورةسبأ،
3

.34/23سورةسبأ،
4

.34/23سورةسبأ،
5

.34/25سورةسبأ،
6

 .2/554،ينظر:الصابوني،صفوةالتفاسير
7

.34/43سورةسبأ،
8

.34/17سورةسبأ،
9

 .22/128ينظر:األلوسي،روحالمعاني،
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چ  ىئ  ىئ  ىئی  ی    چ تحقير الفاعل بصون اللسان عن أن يجري بذكره، نحو قوله تعالى: -3
1 

 ؛ فحذف الفاعل لتحقيره.2أي: استضعف الرؤوساء األتباع
چ  ىئ             ىئ  ىئ  ىئچ القصد إلى اإليجاز، نحو قوله تعالى: -4

، أي: مزق أجسادكم 3
 ، فحذف الفاعل اختصارًا.4البلى

 تستنتج الباحثة من دراستها لحذف الفاعل في هذه السورة الى ما يلي:    

لدليل يدل عليه، وحذفه يكون ألغراض ودالالت يريد المتكلم تثبيتها في  ال يحذف الفاعل إال -1
 ذهن المخاطب، كما جاء في حذف الفاعل في سورة سبأ.

حذف الفاعل في سورة سبأ في خمسة عشر موضعًا لدالالت لفظية كالقصد الى اإليجاز،  -2
ر، ومنها ايضًا كونه ومعنويه؛ كتعظيم الفاعل وذلك بصونه عن أن يقترن بالمفعول به في الذك

 معلومًا للمخاطب، ومنها تحقير الفاعل وذلك بصون اللسان عن أن يجري بذكره.
 

 المبحث الخامس: حذف المفعول به
ا أن يأتي صريحًا، أو غير ، والمفعول إمّ 5زيدًا" بت  رَ ، نحو ضَ الفاعلِ  عليه فعل   عَ قَ المفعول به هو:"ما وَ 

چی  ی    ىئ  ىئ  ىئچ حو قوله تعالى:صريح؛ فالصريح كأن يكون ظاهرًا، ن
، أو ضميرًا متصاًل، 6

چچ  چ  چچ نحو قوله تعالى:
چپ  پ  پ     ڀ  چ أو ضميرًا منفصاًل، نحو قوله تعالى:7

8. 

چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ وغير الصريح، كالمصدر المؤول، نحو قوله تعالى:  
أو جملة مؤولة بالجار 9

چڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڎ  چ والمجرور، نحو قوله تعالى:
وقد يسقط حرف الجر فينتصب المجرور على  10

 11أنه مفعول به على نزع الخافض.

                                                           
1

.34/31سورةسبأ،
2
.22/97ينظر:الطبري،جامعالبيان، 
3

.34/7سورةسبأ،
4
.9/315ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل، 
5

 .2/43ابنعقيل،شرحابنعقيل،
6

.34/20سورةسبأ،
7

.34/3سورةسبأ،
8

.34/40سورةسبأ،
9

.34/43سورةسبأ،
10

.34/34سورةسبأ،
11

 .3/6ينظر:الغالييني،جامعالدروسالعربية،
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نّ  ويرى بعض النحاة كابن جني  بأنّ   نا ما كالم  المفعول فضلة يمكن االستغناء عنها وحذفها، فيقول:"وا 
، أال زيدٌ  يه، وذلك كقولنا: انطلقَ ف ال سؤالَ  فسائغٌ  دْ رِ ه إذا لم يَ ا حذف  ، فأمّ وهو مرادٌ  ف  حذَ ما ي   ذفِ على حَ 

ن لم تذكر معه شيئًا من الفضالت، مصدراً   ،وال مفعواًل له ،وال حاالً  ،وال ظرفاً  ،ترى هذا كالمًا تامًا وا 
ه دون عنه بانطالقِ  من اإلخبارِ  في الفائدة بأكثرِ  الزيادةِ  دْ رِ ك لم ت  وال غيره، وذلك أنّ  ،وال مفعوال معه

 1".غيرهِ 

 مَ دِّ ه ق  يعيش بأن المفعول به، وكل المنصوبات فضلة يمكن االستغناء عنها؛ فقال: " اعلم أنّ  ويرى  ابن
والتي ال تخلو منها وما عداها  ،فيها للجملة، والعمدة   ؛ ألنها اللوازم  على المرفوعاتِ  في اإلعرابِ  الكالم  

 3ذف المفعول ألنه فضلة.كما ذهب السيوطي أيضًا إلى جواز ح، 2دونها" الكالم   ، يستقل  لةٌ ضَ فَ 

چڻ  ٹ  ۀ   ۀ  ہ  چ ، نحو قوله تعالى:4ويكثر حذف المفعول بعد فعل المشيئة واإلرادة
، ويكثر بعد نفي 5

چڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ ، نحو قوله تعالى:6العلم
7. 

 يقسم حذف المفعول إلى قسمين: والجرجاني
لُّ وَيِعقد،ويأمر ، "ومالغيرحذف المفعول إلثبات معنى الفعل -1 ثال ذلك قول الناس فالن َيح 

وينهى، وَيضُّر وينفع، المعنى في جميع ذلك على إثبات المعنى في نفسه للشيء على اإلطالق 
 يتهوعلى الجملة من غير أن يتعرض لحديث المفعول... فدن الفعل ال ي عدَّى هناك، ألن تعد

د على قيمة الحذف من حيث إيصال الغرض فالجرجاني يؤك 8."تْنق ص الغرض وتغيرِّ المعنى
 الذي يريده المتكلم وتثبيته في نفس المخاطب، وتثبيت معنى الفعل ال المفعول.

 9الحال عليه، نحو: أصغيت إليه، أي: أذني. لةحذف مفعول مقصود لدال -2
 وكان حذفها لمعانٍ  -تم ذكرها سابقاً -وعشرين موضعاً  واحدوحذف المفعول في سورة سبأ في     

 ودالالت بالغية:

 االختصار واإليجاز: -1
 ومن المواضع التي حذف فيها المفعول اختصارًا في هذه السورة: 

                                                           
1

 .2/257ابنجني،الخصائص،
2

 .1/200ابنيعيش،شرحالمفصل،
3

 .2/9ينظر:السيوطي،همعالهوامع،
4

 .828ينظر:ابنهشام،مغنياللبيب،
5

.34/36سورةسبأ،
6

 .829نهشام،م.س،ينظر:اب
7

.34/25سبأ،
8

 المكاننفسه.
9

 .155الجرجاني،دالئلاإلعجاز،
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چے  ے    ۓ  ۓ     ڭ  ڭ    ڭ    ڭچ قوله تعالى:- أ
ف المفعول اختصارًا، وألن ما ذِ ، فهنا ح  1
اته في ، وكذلك حذف المفعول للغرض ذ2قبله دل عليه، والتقدير: يعمل بين يديه المصنوعات

 آيات أخرى من السورة الكريمة، نحو:
 
 

چڻ  ٹ  ۀ   ۀ  ہ  چ قوله تعالى:- ب
 .4، والتقدير: لمن يشاء البسط له، ويقدر له البسط3

چٻ  ٻ  پ   پ  پ  چ قوله تعالى: -جـ
، ويجوز أن تكون"ما" في األولى بموضع نصب يبدئ، وما 5

ما ذهب ابن النحاس وهو حذف المفعول الثانية في موضع نصب ِبي عيد، ولكن األصح واألجود ك
 6لكال الفعلين.

چ ىئ   ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئچ قوله تعالى: -د
 نّ إ، يقول األلوسي:"8، والتقدير: زعمتموهم آلهة7

 واحدٍ  الصلة والموصول بمنزلة اسمٍ  ف األول تخفيفًا ألنّ ذِ ثاٍن وح   أول وآلهة مفعولٌ  مفعولٌ  الضميرَ 
ت مسده فال سدّ  چۓ     ۓ  ڭ  چ صفته أعني قوله تعالى: لثاني ألنّ يطلب تخفيفه وا ولٌ فهناك ط  

جحاف بحذفهما معًا، وال يجوز أن يكون )من دون اهلل( هو المفعول الثاني إذ ال يتم به مع يلزم إ
في جواز حذف أحد  الضمير الكالم، وال يلتئم النظام فأي معنى معتبر لهم من دون اهلل على أنّ 

اب اختصارًا خالفًا، ومن أجازه قال هو قليل في كالمهم...وقال ابن هشام: المفعولين هذا الب
هم آلهة ألن الغالب على_زعم_أن ال يقع على المفعولين الصريحين بل ر زعمتم أنّ قدَ األولى أن ي  

أي فاألنسب أن يوافق  ،على ما يسد مسدهما من أن وصلتهما، ولم يقع في التنزيل إال كذلك
 9ه في التنزيل".ر المصرح بالمقدّ 

چۓ   ۓ  ڭ  ڭ  چ وكذلك حذف المفعول اختصارًا في قوله: -ه
ب الذين تقدموهم والتقدير: كذّ  10

 .11من األمم والقرون الخالية رسلهم

                                                           
1

.34/12سبأ،
2
.9/321ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل، 
3

.34/36سبأ،
4
.9/351ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل، 
5

.34/49سبأ،
6

 .3/355ينظر:النحاس،إعرابالقرآن،
7

.34/22سبأ،
8
22/135:االلوسي،روحالمعاني،ينظر 
9
 المكاننفسه.
10

.34/45سبأ،
11

.9/962،م،سح،ينظر:بهجتصال 
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چٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ   چ وفي قوله تعالى:  -و
، حذف المفعول الثاني للفعل نذق اختصارًا وألن من 1

ڭ  ڭ  ۇ  چ فعول الثاني للفعل )آتى( اختصارًا في قوله تعالى:التبعيضية دلت عليه، وكذلك حذف الم

چۇ  ۆ  ۆ  ۈ
 .3والتقدير: ما آتيناهم من طول األعمار وكثرة األموال 2

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چ توجيه النفوس إلثبات الفعل للفاعل، وعدم االنشغال بالمفعول، نحو قوله تعالى: -2

چۉ      ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   
فحذف مفعول )يهدي( لتوجيه النفوس  4

 .5إلثبات الهداية هلل وعدم االنشغال بالمفعول، إذ التقدير: يهدي اهلل الناس
 البيان بعد اإلبهام. -3

ومن المواضع التي ورد فيها  6ويعنون بهذا مفعول المشيئة واإلرادة كما يرى فضل عباس.
چڦ  ڄ   ڄ    ڦ  ڦ چ مفعول المشيئة محذوفًا، قوله تعالى:

ما  ، فمفعول )نشأ( محذوف لداللة7
 .8بعده عليه، إذ التقدير: إن نشأ خسفهم نخسف بهم األرض

 تستنتج الباحثة من دراستها لحذف المفعول في سورة سبأ ما يلي:  
حذف المفعول أو ذكره يعتمد على الحال التي يلقى فيها الكالم، والغرض الذي يريده  -1

 المفعول أو ذكره.المتكلم من وراء حذف 
ِذف المفعول في سورة سبأ في  -2 وعشرين موضعًا كان في معظمها حذٌف لغرض  واحدح 

اإليجاز واالختصار، وهناك دالالت أخرى نحو: البيان بعد اإلبهام، وتوجيه النفوس 
 إلثبات الفعل ،وعدم االنشغال بالمفعول.

 
 

                                                           
1

.34/12سورةسبأ،
2

.معشار:هوعشرالعشير،والعشيرعشرالعشرفيكونجزءامنألفجزءقالالمارودي:وهواألظهرألنالمرادبه34/45سورةسبأ،

308،غريبالقرآنوتفسيره،المبالغةفيالتقليل.ينظر:اليزيدي
3
9/322،ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل 
4

.34/6سورةسبأ،
5
.22/62ينظر:الطبري،جامعالبيان، 
6

 .285ينظر:فضلعباس،البالغةفنونهاوأفنانها،
7

.34/9سورةسبأ،
8
.9/316ينظر:بهجتصالح،م.س، 
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 المبحث السادس: حذف المضاف
قامة المض وا االلتباس واإلبهام حذوف المضاف، ن  مِ ، فدذا أَ 1اف إليه مقامه كثير واسعحذف المضاف وا 

 َّ ىئ ىئ ُّٱ وأقاموا المضاف إليه م قامه، وأعربوه إعرابه، ومنه قوله تعالى:
،أي:أهل القرية، أّما إن 2

 حصل بحذفه اإللتباس واإلبهام؛ فال يجوز حذفه؛ فال يقال: )رأيت  عليًا(،وأنت تريد: )رأيت  غالمَ 
 3علي(.
ال فحذفه غير جائز.4فحذف المضاف جائز      ،إن قام دليل واضح على حذفه وتقديره، وا 

وتمت دراسة حذف المضاف دون المضاف إليه في هذا الفصل، كون حذف المضاف إليه أقل 
استعمااًل بشكل عام، وفي السورة بشكل خاص، حيث ح ذف المضاف نحو عشرة مواضع اختصارًا 

يجازًا.  وا 
چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ ففي قوله تعالى:   

ِذَف المجرور المضاف وأقيم 6. والتقدير: في إبطال آياتنا5 ، فح 
 المضاف إليه مقامه اختصارًا للعلم به.

ِذف للغرض ذاته في قوله تعالى:     چۀ  ۀ  ہ  ہچ وكذلك ح 
والتقدير :غدوها مسيرة شهر، ورواحها  7

 .8مسيرة شهر
چٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پچ ًا: وفي قوله تعالى أيض    

ڄ  ڄ  چ . وقوله تعالى:10والتقدير: ألهل سبأ 9

چ
، والتقدير: أ كِل أ كٍل خمٍط، وذلك المضاف بدل من أ كل أو عطف بيان عليه ولما حذف أقيم 11

وحذف المضاف اختصارًا أيضًا في قوله 12وقيل هو بتقدير: "أكل ذي خمط..." ،المضاف إليه مقامه

                                                           
1

 .2/245ينظر:ابنجني،الخصائص،
2
.12/82يوسف،سورة 

3
.3/212ينظر:الغالييني،جامعالدروسالعربية،   

4
.3/146ينظر:الزركشي،البرهان،

5
.34/5سبأ،سورة

6
.22/61ينظر:الطبري،جامعالبيان، 
7

.34/12سورةسبأ،
8
.3/335ينظر:النحاس،إعرابالقرآن، 
9

.34/15سورةسبأ،
10

.9/326ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل، 
11

.34/16سورةسبأ،
12

 .22/127األلوسي،روحالمعاني،
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چٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  چ وفي قوله تعالى: ،2والتقدير: بسبب كفرهم 1.چچ  چ  چ چ چ تعالى:
والتقدير: بسبب  3

 .4ما عملوا
چ  ىئ  ىئ   ىئې  ې  چ وفي قوله تعالى:

چ  ىئ  ىئچ ، وفي قوله تعالى:6، والتقدير: إبطال آياتنا5
7 

چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹچ ، وفي قوله تعالى:8والتقدير: لوجه اهلل
 .10سبب ما يوحيوالتقدير: فب 9

 تستنتج الباحثة من دراستها لحذف المضاف في سورة سبأ ما يلي:   
مواضع، وفي معظمها ح ذف فيها المضاف لغرض واحد،  عشرةح ذف المضاف في سورة سبأ نحو  -1

 وهو االختصار واإليجاز.
 وفي حذف المضاف في اآليات السابقة دليل واضح على جواز حذفه وتقديره. -2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 34/17سورةسبأ،

2
.9/329،ينظر:بهجتصالح،م،س 
3

.34/37سورةسبأ،
4
.9/353،ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل 
5

.34/38سورةسبأ،
6
.9/354،م،نينظر:بهجتصالح، 
7

.34/46سورةسبأ،
8
.9/363ينظر:بهجتصالح،م.ن، 
9

.34/50سورةسبأ،
10

.3/318،ينظر:بهجتصالح،م.ن 
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 لمبحث السابع: حذف الموصوفا
نما يكون حذف الموصوف إذا قام الدليل عليه، أو شهدت الحال به. كما اشترط لحذف الموصوف  1وا 

 :2وقيام الصفة مقامه كما ذكر الزركشي

أواًل: أن تكون الصفة خاصة بالموصوف؛ حتى يحصل العلم بالموصوف؛ فمتى كانت الصفة امتنع 
 حذف الموصوف.

 عتمد على مجرد الصفة من حيث هي لتعلق غرض السياق.ثانيًا: أن ي

وتمت دراسة حذف الموصوف دون حذف الصفة في هذا الفصل لقلة ورود حذف الصفة فلم ي عثر    
چ ٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀچ إال على موضع واحد من هذا القبيل، نحو قوله تعالى:

3 ،
؛ كما في اآلية السابقة، والتقدير: جنتان 4تالتعظيم في النكر للتضخيم وا -حذف الصفة-وأكثر ما يرد
 عظيمتان.

ِذف الموصوف وأ قيمت الصفة مقامه في سورة سبأ في عدة مواضع، ألغراض بالغية:     وح 

چگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱچ ففي قوله تعالى:
چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ ، وقوله تعالى: 5

حذف  6
، عمل عماًل صالحًا؛ فجاء حذف 8، اعملوا عماًل صالحاً 7بغاتالموصوف، والتقدير: دروعًا سا

 الموصوف العتماد سياق هذه اآليات مجرد الصفة، وذلك لتعلق غرض القول من المدح.

چٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿچ وجاء الموصوف محذوفًا في قوله تعالى:  
فحذف المنصوب الموصوف)القول(  1

 ا( عليه اختصارًا.)قالو  لداللة ،2وأ قيمت الصفة )الحق( مقامه

                                                           
1

 .2/248ينظر:ابنجني،الخصائص،
2
.3/154ينظر:الزركشي،البرهان، 
3

.34/15سورةسبأ،
4

 .3/155،،م.نينظر:الزركشي
5

.34/11سورةسبأ،
6

.34/37سورةسبأ،
7
.3/334ينظر:النحاس،إعرابالقرآن، 

8
.429الطيباالبراهيم،إعرابالقرآن،ينظر:محمد 
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چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  چ كما حذف الموصوف في قوله تعالى :
فحذف المجرور  3

 .4الموصوف وحلت الصفة محله لداللة ما قبله عليه اختصارًا، والتقدير: باألمور التي تقربكم

چۉ  ۉ  ې  ېچ وحذف للغرض ذاته في قوله تعالى:   
ف المجرور ، فحذ6والتقدير: بخصلة واحدة5

چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ الموصوف وأقيمت الصفة مقامه اختصارًا، وأيضًا في قوله تعالى:
7 

 ؛ فحذف المجرور الموصوف وحلت الصفة محله اختصارًا.8والتقدير: بالحياة اآلخرة

 تستنتج الباحثة من دراستها لحذف الموصوف في سورة سبأ ما يلي:    

رنة مع حذف الموصوف في سورة سبأ،وقد حذف الموصوف نحو سبعة قلة حذف الصفة مقا -1
 مواضع.

ِذف الموصوف في اآليات السابقة لداللة السياق عليه اختصارًا. -2  ح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                
1

.34/23سورةسبأ،
2
.9/337ينظر:بهجتصالح،اإلعرابالمفصل، 
3

.34/37سورةسبأ،
4
.22/148ينظر:االلوسي،روحالمعاني، 
5

.34/46سورةسبأ،
6
.3/354ينظر:النحاس،إعرابالقرآن، 
7

.34/21سورةسبأ،
8
.9/333،ينظر:بهجتصالح،م،س 
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 المبحث الثامن: حذف جواب الشرط
 األدوات الجازمة للفعل المضارع على ضربين: 

)لم، ولّما( هما للنفي ويخّصان  1، لم، لّماما يجزم فعاًل واحدًا، وهو : الم األمر، ال الناهية -1
 2المضارع، ويقلبان معناه إلى الم ِضي(.

ظروف( وَمن،  يما يجزم فعلين: إن، إذما )وهما حرفان(، وأين، ومتى، وأّنى، وحيثما )وه -2
 3أسماء(. يوما، وأّي، ومهما)وه

وهي -شرطًا، والثانية  تسمى-وهي المتقدمة-واألدوات التي تجزم فعلين تقتضي جملتين: إحداهما 
 4تسمى جوابًا وجزاًء. -المتأخرة

وما يخصنا هنا هي األدوات الجازمة التي تقتضي جملتين يكون جواب الشرط فيها محذوفًا، وقد    
 ورد في سورة سبأ أربعة مواضع ح ذف فيها جواب الشرط باستخدام األدوات التالية: 

ًا، ومن ثمَّ وجب إيالؤها الجملة الفعلية، ولزمت إذا: ظرف للمستقبل يتضمن معنى الشرط غالب- أ
 .5الفاء في جوابها

لّما: من أوّجه لّما أن تختص بالماضي، فتقضي جملتين، و جدت ثانيتهما عند وجود أوالهما، - ب
 .6ويكون جوابها فعاًل ماضيًا اتفاقًا، وقد يحذف لدليل

رف امتناع المتناع، وال يليها وهي ح 7لو: شرطية"أعنى عقد السببية بين جملتين بعدها" -جـ
إال ماضي المعنى سواء أكان بلفظ الماضي أو المضارع، أو منفي بـ)لم(،ويجوز حذف جواب 

 )لو( للداللة على معناه.

 حذف جواب الشرط في سورة سبأ في أربعة مواضع ألغراض ودالالت: 

چڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  چ قوله تعالى: -1
اه اختصارًا، وهو فحذف جواب لما الشرطية لتقدم معن 8

 .9أسروا الندامة

                                                           
1

 .2/156ينظر:ابنالسراج،األصولفيالنحو،
2

 .4/14ينظر:ابنعقيل،شرحابنعقيل،
3

 .2/156ينظر:ابنالسراج،م.س،
4

 .4/1867ينظر:أبوحياناألندلسي،ارتشافالضرب،
5

 .2/131ينظر:السيوطي،همعالهوامع،
6

 .2/136السيوطي،م.س،و؛337ينظر:ابنهشام،مغنياللبيب،
7
 .337بنهشام،م.س،ا
8

.34/33سورةسبأ،
9
.22/229ينظر:محمودصافي،الجدول، 
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چ  ىئ  ىئ    ىئ  ىئ  ىئ       ىئ  ىئ  ىئچ قوله تعالى: -2
، فحذف جواب الشرط إذا الشرطية 1

 .2لداللة ما بعده عليه، أي: تبعثون
چ  ىئ   ىئ ىئىئىئ  ىئ  ىئچ قوله تعالى: -3

، والتقدير: لرأيت أمرًا هائاًل أو عظيمًا، فحذف 3
 .4جواب لو الشرطية للتهويل

چڤ  ڦ        ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  چ لى:قوله تعا -4
والتقدير: لرأيت أمرًا هائاًل، فحذف جواب لو  5

 .6الشرطية للتهويل
"والسر في حذفه في هذه المواضع أنها لما ربطت إحدى الجملتين باألخرى حتى صارا جملة واحدة، 

 7أوجب ذلك لها فضاًل وطواًل؛ فخفف بالحذف؛ خصوصًا مع الداللة على ذلك".

 

 ج الباحثة من خالل دراستها للحذف في سورة سبأ مايلي:تستنت

ِذف الفعل، واالسم ، والجملة، وكان أبرزها حذف االسم؛  .1 شكل أسلوب الحذف أسلوبًا بارزًا؛ فح 
ِذف  ِذف الموصوف، وح  ِذف المفعول، وح  ِذف الفاعل، وح  ِذف الخبر، وح  ِذف المبتدأ، وح  فح 

 المضاف.

آيات السورة إاّل ألغراض ودالالت بالغية  أراد اهلل تثبيتها في لم يكن الحذف حيث و ِجد في  .2
 نفس المتلقي أو المخاَطب.

 

 

 

 

 
                                                           

1
.34/7سورةسبأ،

2
.3/333حاس،إعرابالقرآن،ينظر:الن 
3

.34/31سورةسبأ،
4
.22/145ينظر:االلوسي،روحالمعاني، 
5

.34/51سورةسبأ،
6
.22/157ينظر:االلوسي،م.ن، 
7

 .3/183الزركشي،البرهان،
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 الفصل الثالث

 التقديم والتأخير ودالاللته في سورة سبأ.




 المبحث األول:تقديم الخبر.

 المبحث الثاني: تقديم المفعول.

 المبحث الثالث: التقديم حسب مقتضيات األحوال.
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 صل الثالث: التقديم والتأخير ودالاللته في سورة سبأ.الف
، التي احتلت مكانة ذات أهمية في الكتب النحوية م والتأخير من األساليب البالغيةالتقدي

القديمة، والحديثة، وذلك بالتعرض ألهمية هذا األسلوب ،واألسباب الداعية إليه أكانت واجبة أم جائزة، 
 ويعود ذلك لعدم وجود أسس وأحكام تقيده.وقد اختلفوا في ذلك كثيرًا 

ومها يكن، فهذا ال يدل إال على أهمية هذا األسلوب، يقول الجرجاني في أهميته: "هو باٌب كثير   
الفوائد، جَم المحاسن، واسع التصرف، بعيد  الغاية، ال يزال َيْفَترُّ لك عن بديعه، ويفضي بك إلى 

َمع ه ، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك، ولطف لطيفة، والتزال ترى شعرًا يروقك َمسْ 
ل اللفظ عن مكان إلى مكان". وِّ  1عندك، أْن ق د م فيه شيء، وح 

ويقول الزركشي: "هو أحد أساليب البالغة، فدنها أتوا به داللة على تمكِنهم في الفصاحة، وملكتهم    
 2وقع، وأعذب مذاق".في الكالم، وانقياده لهم، وله في القلوب أحسن م

تقديم على نية التأخير؛ كتقديم المفعول على الفاعل والخبر  -1وتقديم الشيء يكون على قسمين:    
 3على المبتدأ.

، وتجعل له إعرابًا غير إلى حكم تقديم ما ليس على نية التأخير، شريطة أن تن قل الشيء عن حكم-2
 4إعرابه.

يكون للعناية واالهتمام كما قال سيبويه، وهو يذكر الفاعل والمفعول واألصل في التقديم والتأخير أن    
ن كان جميعًا يِهّمانهم وَيعِنياهم".  5"كأنهم إنما يقدمون الذين بيان ه أهم لهم، وهم ِبَبياِنه أعنى وا 

ومواطن العناية واالهتمام تختلف بحسب المقام، فما تقدمه في موطن؛ قد تؤخره في موطن آخر،     
 6أنه ال يكفي أن يقال ق ِدم للعناية من غير أن يذكر من أين كانت تلك العناية، وبم كان أهّم.إال 

     

                                                           
1

 .106الجرجاني،دالئلاإلعجاز،
2

 .3/233الزركشي،البرهان،
3

 .106ينظر:الجرجاني،م.س،
4

 المكاننفسه.
5

 .1/34سيبويه،الكتاب،
6

.108ينظر:الجرجاني،م.س،
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ل أن التقديم وحيثما ورد التقديم والتأخير في القرآن الكريم؛ فدنه ال يكون على حساب المعنى ب   
 1ى فيه جانب اللفظ والمعنى.والتأخير كله ي راعَ 

قديم والتأخير أينما و جد ال يكون لمجرد التفنن بالقول؛ إنما يكون ألسباب بذلك إلى أن الت ونخلص   
 وأغراض ودواٍع يريد المتكلم من خاللها إيصال المعنى الذي يعنيه للمخاطب.

وتقديم ما جرى على األصل، كتقديم المبتدأ، أو الفاعل لم يكن من باب التقديم والتأخير، ألّن هذا    
 2.التقديم هو األصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .54ينظر:فاضلالسامرائي،الجملةالعربية،تأليفهاوأقسامها،

2
 المكاننفسه.
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 المبحث األول: تقديم الخبر
األصل في ترتيب الجملة االسمية أن يتقدم المبتدأ على الخبر، ولكن قد يجد المتكلم حاجة لتقديم    

الخبر على المبتدأ لداللة معنوية، وتقديم الخبر على المبتدأ جائز شريطة أال يحصل بذلك َلْبٌس، يقول 
 1ابن مالك في ألفيته:

 في األخبار أن ت َؤّخرا         وَجوَّزوا التقديم إذ الَضَرَرا.)الرجز(واألصل  

فاالرتباط بين المبتدأ والخبر ارتباط وثيق من ناحية الترتيب؛ إاّل أن هذا الترتيب قد يتغير لغرض    
 وداللة يريد المتكلم نقلها إلى المخاطب.

 ردت في سورة سبأ:ومن هذه الحاالت التي و  2ولوجوب تقديم الخبر حاالت،  

 وورد في سورة سبأ موضعان على هذه الشاكلة: 3كون الخبر من أسماء الصدارة، -1
چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ           ۆ  چ قوله تعالى:- أ

، وهنا ق دِّم الخبر )متى( على المبتدأ 4
ألن الخبر اسم استفهام له حق الصدارة هذا من الناحية النحوية أما من الناحية  ،5)هذا(

الغية؛ فكان التقديم لغرٍض وملمح بالغي، فالكافرون هنا ينكرون البعث والميعاد الب
، فق دم اسم االستفهام الدال على الزمان لهذا 6ويسألون عن زمانه تعنتًا واستهزاًء واسترشاداً 

 الغرض.
چچ  چ  چ  چ قوله تعالى:- ب

، وهنا ق دِّم اسم االستفهام الخبر)أنى( على المبتدأ )التناوش( 7
لداللة بالغية، فهنا اآلية تتحدث عن استحالة تناول الكافرين لإليمان واستبعاده بعد أن 

، فق دم اسم االستفهام الدال على 8فات األوان، فاإليمان محله الدنيا، وهم في اآلخرة
 الزمان، والذي يفيد االستبعاد للداللة على هذا الغرض والمعنى.

 أ نكرة.كون الخبر جارًا ومجرورًا، والمبتد -2
وكان الخبر في جميعها شبه  -تم ذكرها سابقاً -وورد في سورة سبأ تسعة مواضع على هذه الشاكلة

 جملة جارًا ومجرورًا، ولم يرد الخبر شبه جملة ظرفية في السورة الكريمة.

                                                           
1

 .1/106ابنعقيل،شرحابنعقيل،
2

 .1/296ينظر:الرضي،شرحالرضيلكافيةابنالحاجب،
3

 المكاننفسه.
4

.34/29سورةسبأ،
5
.8/94،إعرابالقرآنالكريموبيانه،ينظر:محيالدينالدرويش 

6
.22/143ينظر:االلوسي،روحالمعاني، 
7

.34/52سورةسبأ،
8
.22/110ينظر:الطبري،جامعالبيان، 
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تصاص، وباإلضافة إلى كون التقديم هنا واجبًا، إال أننا نلحظ ملمحًا دالليًا من هذا التقديم وهو االخ   
چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ ففي قوله تعالى:

ق دِّم الخبر شبه الجملة)له( على المبتدأ اسم موصول)ما(  1
لالختصاص، أي خص جميع ما في هذه السموات وما في هذه األرض له عز وجل خلقًا وملكًا 

تهما أو خارجًا عنهما وتصرفًا باإليجاد واإلعدام واإلحياء واإلماتة جميع ما وجد فيهما داخاًل في حقيق
 2متمكنا فيهما فكأنه قيل: له هذا العالم باألسر.

چ ے  ے    ۓ  ۓ     ڭ  ڭ    ڭ    ڭچ وكذلك في قوله تعالى:   
)ِمن الحق( على المبتدأ  قدم الخبر 3

 ، وق دِّم الخبر للغرض ذاته في آيات أخرى من السورة:4لالختصاص )َمْن( االسم الموصول

چڻ  ڻ  ٹ   ۀ   ۀ  چ في قوله تعالى:
لالختصاص: إي إثبات  الخبر )لهم( على المبتدأ )مغفرة( قدم 5

 المغفرة للمؤمنين.

چھ   ھ  ے  ے  ۓ   ۓ     چ وقوله تعالى:
أيضا الخبر )لهم( على المبتدأ )عذاب( قدم  6

 .7لالختصاص: أي إثبات العذاب ألولئك الذين سعوا في إبطال القرآن

لى المبتدأ جوازأ في غير حاالت الوجوب في موضعين اثنين في هذه السورة الكريمة وق دِّم الخبر ع    
 هي: 

چڀ    ڀ   ڀ  ٺچ قوله تعالى: -1
فق دِّم هنا الخبر شبه جملة )له( على المبتدأ المعرف بأل  8

)الحمد(، وذلك لداللة بالغية وهي االختصاص، في حين نراه عز وجل ي قدم المبتدأ )الحمد( 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   چ )اهلل( في اآلية نفسها حيث يقول عزوجل: على الخبر

 9.چڀ  ٺ
معرف بالم الحقيقة عند أرباب التحقيق باالسم الجليل من  -األولى-وتفسير ذلك، أن الحمد  

ا اختصاص جميع أفراد المخلوقات به عز وجل ببيان تفرده تعالى واستقالله بما يوجب ذلك وكون م
سواه من الموجودات بما فيها اإلنسان تحت ملكوته تعالى ليس لها في حد ذاتها استحقاق الوجود 

                                                           
1

.34/1سورةسبأ،
2

 .22/103ينظر:األلوسي،روحالمعاني،
3

.34/12سورةسبأ،
4
.22/118،ينظر:االلوسي،م،ن 
5

.34/4سورةسبأ،
6

.34/5سورةسبأ،
7
.22/202ينظر:محمودصافي،الجدول، 
8

.34/1سورةسبأ،
9

 .34/1سورةسبأ،
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فضاًل عما عداه من صفاتها بل كل ذلك ِنَعٌم فائضة عليها من جهته عزوجل فما هذا شأنه فهو بمعزل 
ميع أفراده من استحقاق الحمد الذي مداره الجميل الصادر عن القادر باالختيار، فظهر اختصاص ج

به تعالى، فالحمد هنا محله الدنيا حيث عقب الحمد بما تضمن جميع النعم الدنيوية، أما قوله: "له 
الحمد" ففي تقييد الحمد فيه بأن محله اآلخره، فق دِّم الخبر لالختصاص ألن النعم الدنيوية قد تكون 

المستفاد من الالم في )له( بواسطة من يستحق الحمد ألجلها وال كذلك نعم اآلخرة، فاالختصاص 
بمعنى المالبسة التامة ال الحصر، أو أنه أراد الختصاص االختصاص، وقيل أن تقديم الخبر هنا 

 1لتأكيد الحصر المستفاد من الالم على ما هو الشائع اعتناء بشأن نعم اآلخرة.

چڻ  ٹ  چ قوله تعالى: -2
بتدأ المعرف بأل وقد أفاد تقديم الخبر شبه الجملة )لسليمان( على الم 2

ها  )الريح( التخصيص بالمسند إليه أي: أن هذه الريح سخرها اهلل لسليمان عليه السالم وخصَّ
 .3به

 تستنتج الباحثة من دراستها لتقديم الخبر في سورة سبأ ما يلي:      

 قدم الخبر على المبتدأ في أحد عشر موضعًا، وكان التقديم في معظمه واجبًا؛ كتقديم األسماء -1
 التي لها حق الصدارة، أو كون الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة.

 لم يأت الخبر في هذه السورة مقدمًا في حال كونه وصفًا. -2
قدم الخبر على المبتدأ جوازًا في موضعين، أما وجوبًا فقدم الخبر في تسعة مواضع وكان  -3

 التقديم يحمل دالالت بالغية أهمها االختصاص.
 

 

 

 

 

                                                           
1

.22/565،البيضاوي،أنوارالتنزيل،22/103ينظر:األلوسي،روحالمعاني،
2

.34/12سورةسبأ،
3
.1064ينظر:العكبري،التبيانفيإعرابالقرآن، 
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 تقديم المفعول بهالمبحث الثاني: 
الفاعل، األصل في المفعول أن يتأخر عن الفعل والفاعل، فيكون ترتيب الجملة كاآلتي )الفعل، و     

 م المفعول على الفاعل، أو على الفعل والفاعل معًا لدالالت وأغراض بالغية.دَّ والمفعول(، ولكن قد ي ق

 يمه، وحاالت تجيزه، وحاالت أخرى تمنعه.وتقديم المفعول أو تأخيره مرتبط بحاالٍت توجب تقد     

ذا اتصل به ضمير مفعول، أو وقع بعد إال أو معناها، أو اتصل مفعوله وهو  يقول ابن الحاجب: "وا 
 أي الفاعل. 1غير متصل وجب تأخيره"

 أي يجب تقديم المفعول وتأخير الفاعل في حاالت التالية:

 أكرم سعيدًا غالم ه . إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول، نحو: -1
ما، نحو: ما أكرم َعْمرًا إاّل زيٌد. ولم يرد في سورة سبأ على إنّ ، أو إذا انحصر الفاعل بدالّ  -2

 شاكلة هذين الضربين.
إذا كان المفعول به ضميرًا متصاًل، وقد تقدم المفعول به على الفاعل في ثالثة مواضع في  -3

 سورة سبأ على هذه الشاكلة:
چچ  چ چ چ قوله تعالى:- أ

 هنا للعناية واالهتمام. وهو الضمير في)تأتينا( ق دم المفعول 2
چ  ىئ  ىئ   ىئی  ی  ی  ی   چ قوله تعالى:- ب

 وهو الضمير المتصل في)دّلهم( ق دم المفعول3
 للعناية واالهتمام.

إلفادة  5وهنا قدم المفعول به )الظرف( على الفاعل )ربُّنا( 4چژ   ژ  ڑ  ڑ  چ قوله تعالى: -جـ
 ختصاص.اال

ويقدم المفعول على الفاعل إذا كان الغرض معرفة وقوع الفعل على من وقع عليه، ال وقوعه ممن 
أو لرد الخطأ في  ،كرعاية الفاصلة ؛وقع منه، أو ألن في التأخير إخالل ببيان المعنى، أو بالتناسب

 6.التعيين، أو للتخصيص، والتخصيص الزم للتقديم غالباً 

                                                           
1

 .1/215الرضي،شرحالرضي،
2

.34/3سورةسبأ،
3

.34/14سورةسبأ،
4

 .34/26سورةسبأ،
5
.2/339ينظر:محمودصافي،الجدول، 
6

 .132القزويني،التلخيص،و؛3/233ينظر:الزركشي،البرهان،
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، وأكرمت  عليًا، ويجب  تقديمه عليهما ويتقدم المفعول عل   ى الفعل والفاعل معًا، نحو: عليًا أكرمت 
 في حاالت:

 وقد ورد موضعان في سورة سبأ على هذه الشاكلة: 1أن يكون المفعول اسم شرط، -1
چىئ  ىئی   ی  ی  ی  چ قوله تعالى:- أ

، يحتمل أن تكون )ما( شرطية في موضع نصب 2
جواب الشرط، ويحتمل أن تكون بمعنى الذي في موضع  چىئ  ىئچبِـ)أنفقتم(، وقوله تعالى: 

المبتدأ معنى الشرط، و)من شيء(  نَ رفع باالبتداء والجملة بعده خبر، ودخلت الفاء لت َضمِ 
 .، وق ّدم المفعول )ما( اسم الشرط، إلفادة التخصيصتبيين على االحتمالين

إلفادة  في اسم الشرط )ما(وهنا قدم المفعول  3.چىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  چ قوله تعالى:- ب
 .4التخصيص

وقد ورد موضع واحد في سورة سبأ على هذه الشاكلة:  وهو  5أن يكون المفعول اسم استفهام، -2
چٺ  ٺ  ٿچ قوله تعالى:

 ، وهنا قدم للعناية واالهتمام.6
وقد ورد موضع واحد في سورة سبأ على هذه الشاكلة: وهو  7أن يكون المفعول ضميرًا منفصاًل، -3

چپ  پ  پ     ڀ  چ ه تعالى:قول
وهنا قدم المفعول )إياكم( إلفادة التخصيص: أي نخصك بالعبادة  8

 .9كما أن في التأخير إخالل بالتناسب فقدم لمشاكلة اآليات ولرعاية الفاصلة
أن يكون المفعول اسم إشارة ،وورد موضع واحد في سورة سبأ على هذه الشاكلة، وهو قوله  -4

چچ  چ  چ  چچ تعالى:
فقدم المفعول الثاني للفعل )جزيناهم(، وهو )ذلك( إلفادة التخصيص:  10

أي ذلك التبديل جزيناهم الغير، أو ذلك الجزاء الفظيع جزيناهم ال جزاء آخر، وقيل هنا للتعظيم 
 11والتهويل.

 
 
 

 تقديم المفعول في سورة سبأ ما يلي:ل خالل دراستها تستنتج الباحثة من
                                                           

1
 .2/43قيل،شرحابنعقيل،ينظر:ابنع

2
 .34/39سورةسبأ،

3
 .34/47سورةسبأ،

4
.433ينظر:محمدالطيباالبراهيم،إعرابالقرآن، 
5

 .2/44ينظر:ابنعقيل،م.س،
6

.34/23سورةسبأ،
7

 .2/44،ينظر:ابنعقيل،م.ن
8

.34/40سورةسبأ،
9
.3/234ينظر:الزركشي،البرهان، 

10
.34/17سورةسبأ،

11
 .22/128ينظر:األلوسي،روحالمعاني،
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ه مرتبط بحاالت توجب تقديمه، وحاالت تجيزه، وأخرى تمنعه، هذا من تقديم المفعول أو تأخير  -1
ناحية نحوية، ومن ناحية معنوية، فهو مرتبط أيضًا بالداللة والمعنى الذي يريد المتكلم من خالله 

 إيصاله للمخاطب.
ق دم المفعول على الفعل والفاعل معًا في خمسة مواضع، أما على الفاعل ق دم في ثالثة مواضع،  -2

بالغي وهو التخصيص باإلضافة إلى التقديم من أجل العناية واالهتمام  وكانت في معظمها لمعنىً 
 به.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقديم حسب مقتضيات األحوال: المبحث الثالث
تحدث الزركشي عن أنواع التقديم والتأخير، وذكر منها خمسًة وعشرين نوعًا، ومنها كما جاء في 

 سورة سبأ:
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ٹ  ڻ  چ سبق: وهو إما الزمان باعتبار اإليجاد؛ كتقديم الليل على النهار، نحو قوله تعالى:ال أواًل:   

چٹ  ڤ  
چک  گ  گ  گ  گ  چ ، وقوله تعالى: 1

أو باعتبار اإلنزال، أو باعتبار الوجوب والتكليف،  2
چ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئې   چ نحو قوله تعالى: 3أو باعتبار الذات،

: " فوجه يقول الزركشي في هذه اآلية 4
فوجه تقديم المثنى أن المعنى حثُّهم على القيام بالنصيحة هلل وترك الهوى؛ مجتمعين متساويين أو 

 5منفردين متفكرين، وال شك أن األهم حالة االجتماع فبدأ بها".
چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ڻ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ التشريف: نحو قوله تعالى:  ثانيًا:   

، وهنا قدمت السماء 6
پ  پ  ڀ  چ ، ومنها قوله تعالى:7بيان شرف المقدَّم على المتأخر وأنه أولى بالتقدمعلى األرض ل

چڀ
 .9فقدم اليمين على الشمال للتشريف 8

چژ  ژ  ڑ  ڑچ : كون المقدَّم أدل على القدرة وأعجب، ونجد ذلك في قوله تعالى:ثالثاً   
10 

قدرة كونها جمادًا، والطير وهنا قدمت الجبال على الطير ألن تسبيحها له أعجب وأدل على ال
 .11حيوان ناطق

چں    ڻ  ڻ   ڻ  ٹ  چ : التقدم للعلة والسببية: نحو قوله تعالى:رابعاً 
فقدم العزة على الحكمة  12

ھ  چ :ى، وقدمت األموال على األوالد للعلة والسببية في قوله تعال13ألنه سبحانه وتعالى عز فحكم

چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  
 .15سبب في حصول النكاح واإلتيان باألوالد فاألموال  14

ٱ  چ التقديم لمراعاة الفاصلة: وقد يقدم ما حقه التأخير لرعاية الفاصلة، ومنه قوله تعالى: خامسًا:

چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ  
        ىئ  ىئچ فقدم )إياكم( لمشاكلة رؤوس اآليات؛ فقبل هذه اآلية: 16

                                                           
1

.34/33سورةسبأ،
2

.34/18سورةسبأ،
3

 .1/133؛السيوطي،معتركاألقران،3/246ينظر:الزركشي،البرهان،
4

.34/46سورةسبأ،
5

 .3/256الزركشي،م.س،
6

.34/9سورةسبأ،
7
.3/257،ينظر:الزركشي،م،ن 
8

.34/15سورةسبأ،
9
.3/257،م،نينظر:الزركشي، 

10
 .34/10سورةسبأ،

11
.1/136م،س،ينظر:السيوطي، 

12
.34/27سورةسبأ،

13
.1/134ينظر:السيوطي،م.ن، 

14
.34/37سورةسبأ،

15
.3/248،ينظر:الزركشي،البرهان 

16
.34/40سورةسبأ،
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چ    ىئ
چڻ  ٹ  ڤ  چ :، وبعدها قوله تعالى1

التقريع  ألمرِ  ه أهم  يقول األلوسي: "ق دِّم للفاصلة مع أنّ ، 2
 3تقديم خبر كان إذا كان جملة...". واستدل بتقديمه على جوازِ 

چڄ   ڄ  ڃ  چ التقديم للرتبة: نحو قوله تعالى: سادسًا:
، فبالرغم أن المغفرة سالمة، والرحمة 4

 أنها تأخرت ذلك "ألنها منتظمة في سلك تعداد أصناف الخلق غنيمة والسالمة مطلوبة قبل الغنيمة إال
چٿ  ٹ  ٹ  ڻ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ   ڄ  ڃ  چ من المكّلفيَن وغيرهم، وهو: "

فالرحمة  5
 6شملتهم جميعًا والمغفرة تخص بعضًا، والعموم قبل الخصوص بالرتبة.

 ة لسورة سبأ، ما يلي:الليّ الدالباحثة من خالل دراستها للناحية  تستنتج
نشائية الطلبية بأربعة أنماط، وهي: األمر، االستفهام، النداء، التمني، وخلت ظهرت الجملة اإل .1

أّن السورة تخلو من آيات النهي والتحريم، وأدى تنوع هذه األنماط إلى تنوع من النهي، ذلك 
 الدالالت المنبثقة عنها.

ي السورة الكريمة، والقصد منه اإليجاز واالختصار، وتَنّوع ل أسلوب الحذف أسلوبًا بارزًا فشكّ  .2
ِذَف االسم، والفعل، والجملة.  هذا األسلوب؛ فح 

ما لدالالت ومعاٍن بالغية، وقد إن أسلوب التقديم والتأخير ال يكون لمجرد التفنن بالقول، إنّ  .3
ول، والتقديم حسب تنوعت هذه الظاهرة في السورة الكريمة لتشمل: تقديم الخبر، تقديم المفع

 مقتضيات األحوال.

 ـةالخاتم
 من أبرز نتائج هذه الدراسة: 

العلم فيه،  أهلدراسات ثراء الفكري واللغوي بالرغم من القرآن الكريم يغص بالخصوبة وال نّ إ -1
الل مع ج األساليبومنه استمدت اللغة العربية إعجازها ووقارها وقدرتها على التعبير بأروع 

 المقاصد.

                                                           
1

.34/39سورةسبأ،
2

.34/41سورةسبأ،
3

 .22/151األلوسي،روحالمعاني،
4

.34/2سورةسبأ،
5
34/2سورةسبأ، 
6

 .3/249،الزركشي،م،س
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ملة الخبرية بجميع اإلنشائية الطلبية، حيث تعدت الج الجملة الخبرية على الجملةغلبة  -2
 .األربعين موضعاً  تعّدت فقدا الجملة اإلنشائية الطلبية أنماطها المئتين والتسعين آية، أمّ 

سمية والجملة الفعلية وما تنطوي تحتهما من لجملة الخبرية بقسميها الجملة االع أنماط اتنوّ  -3
 قد حقق دالالت بالغية وفق السياق النظمي الذي وردت فيه.مباحث، و 

ة حيث وردت الجملة الفعلية  سمية في السورة الكريملجملة الفعلية مقارنة بالجملة االغزارة ا -4
 ( موضعًا.92سمية فقد وردت نحو )ا الجملة اال( موضعًا، أمّ 119نحو )

لي في السياق النظمي في آيات السورة أدى الحوي والدّ م والترابط الوثيق بين التركيب النّ التالح -5
 إلى اإلعجاز القرآني.

كشف الحديث عن التوابع في الدراسة النحوية آليات السورة إلى تعدد أنماطها فكان البدل،  -6
فتعددت فأما البدل  ؛، وعطف البيان)اللفظي( ، ونراها تخلو من التأكيدوالنعتوالعطف، 

 أضرب:أشكاله فجاء على ثالثة 

عطف فكان أبرز هذه التوابع وبدل االشتمال، أما ال ،المطابق، وبدل البعض من البعض البدل
ظهورًا، فظهر بعدة أنماط: عطف المفرد على المفرد، وعطف الجملة على الجملة، وعطف 
شبه الجملة على شبه الجملة، أما النعت فجاء بأنماٍط عدة: النعت المفرد، والنعت الجملة، 

 .شبه الجملةالنعت و 
ة، الحال المفرد :( موضعًا موزعة على أنماط ثالثة45وردت الحال في السورة الكريمة في ) -7

في موضعين حيث ورد  ،ستعماله قلياًل جداً ا االستثتناء فكان اوالجملة، وشبه الجملة، أمّ 
 ( ضمن المستثنى المتصل.إالّ باستخدام األداة )

ستفهام  ، واالمة بعدة أساليب هي: األمروردت الجملة اإلنشائية الطلبية في السورة الكري -8
النهي  حقيقة في التحريم، والسورة الكريمة  والتمني، وخلت من أسلوب النهي، ذلك أنّ  ،والنداء

 تخلو من آيات التحريم والحظر.

 .ساليبعن هذه األ المنبثقةع أساليب الجملة اإلنشائية الطلبية أدى إلى تنوع الدالالت تنوّ  -9

يم والتأخير أينما و جد اليكون لمجرد التفنن بالقول، إنما يكون لدالالت أسلوب التقد نّ إ -10
تكلم من خاللها إيصال معنى للمخاطب، فالترتيب الطبيعي للجملة موأغراض بالغية يريد ال

ختصاص، يتغير لغرض بالغي، كالعناية، واالهتمام، واالسواء أكانت فعلية أم اسمية قد 
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اهرة في السورة الكريمة لتشمل: تقديم الخبر، وتقديم المفعول، وغير ذلك، وقد تنوعت هذه الظ
 والتقديم حسب مقتضيات األحوال.

ختصار، وتنوع بارزًا، والقصد منه اإليجاز واال ل أسلوب الحذف في السورة الكريمة أسلوباً شكّ  -11
 االسم، والفعل، والجملة. فَ ذِ فح  هذا األسلوب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع
 اًل: المصادر أو 

  القرآن الكريم 

عداد المفردات في غريب القرآنهـ (، 356ين بن محمد ) ت ساألصفهاني، الح -1 ، تحقيق وا 
 القاهرة. /مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز، د.ط ، السعودية
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