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 تصٌدرىا،ك إلى محٌبي المغة العربية الساعيف إلنياضيا 

، إلى  الذيفى كقفكا أنفسيـ عمى العمـً

 إلى اٌلذيف تضعي ليـ المالئكةي أجنحتيا في مجالس العمـ،

ـى إلعزاًز دينيـ   أٌمتيـ،ك إلى الذيفى تعٌممكا العم

 إلى ىؤالًء جميعنا أرفعي ىذا العمؿ.

        

 نجوى حمدي توفيق الشويكي
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ـٌ اإلشارة إليو حيثما كرد ك أٌم جزء منيا لـ ييقٌدـ ألٌية جامعةو أخرل ػ أك أٌف ىذه الرسالة أك ، باستثناء ما ت
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 شكر وعرفان

رسميف، سيدنا محٌمد كعمى آلو كصحبو المالحمدي ً رٌب العالميف، كالٌصالة كالسالـي عمى خير األنبياء ك 

  .مف سار عمى ىديو إلى يكـ الٌديف، ك أجمعيف

أشكري اى عٌز كجؿ كأحمده عمى ما أكالني مف لٌما كافى الشكري قيدنا لمنعمة كسببنا في الرحمة، فإنني 

.  كرمو كفضمو، فيٌسر لي طمب العمـً

ـي بالشكر لدائرة المغًة العربٌية في جامعة القدس، فقد أتاحت لي فرصة الدراسة كالبحث في  كما أتقٌد

 لغتي الحبيبة.

فو عمى ىذًه الرسالة، فقد كالٌشكري كٌؿ الشكر ألستاذم الجميؿ الدكتكر يكسؼ الرفاعي الذم سعدتي بإشرا

أفدتي مف عممًو الكاسع، كصبره الكبير بما ال أنساهي ما حييت، فمقد كاف طكاؿ مٌدة البحث يعٌممني إذا 

 جيمت، كيرشدني إذا أخطأت، كيشكرني إذا أصبت. فجزاهي اي عٌني خيرى الجزاء.

كأرشدني، فمقد أفدتي مف عممو كشكرم الجزيؿ لمدكتكر ناصر الٌديف أبكخضير الذم أفادني كعٌممني 

 كًحممًو كعقمو المستنير، فصحٌحتي مسارم في ىذا البحث، فجزاهي اي عٌني خير الجزاء. 

كأشكري الدكتكر أحمد دعمس الذم أرشدني إلى أمكر كنت قد غفمتي عنيا، فأفدتي مف عممًو كصبره. 

 فجزاهي اي عٌني خير الجزاء. 

الشكيكي نجكل حمدم
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 الممّخص

مف القرآف الكريـً ميداننا ليذًه الٌدراسػة " الجممة االسمٌية في سكرة النساء؛ دراسة نحكٌية داللٌية".  اٌتخذتي 

: التأصيؿ الٌنحكٌم النظرٌم لمكضكع الٌدراسة، كالثاني:  : األٌكؿي كقد جمعٍت ىذًه الٌدراسةي ثالثىة مستكياتو

الكريـ، كاستخراج الجمؿ االسمٌية كنكاسخيا، كالمستكل الثالثي التطبيؽ العممٌي مف خالؿ استقراء القرآف 

 فيك بيافي الداللة المترتٌبة عمى طبيعة التركيب المغكم المتعٌمؽ بالٌدراسة، ما كسعني الجيدي لذلؾ.

 أٌما اليدؼي مف الٌدراسة، فيك إبرازي الجانًب الٌداللٌي الميعجًز لمتركيب القرآني، مف خالؿ استقصاء الجممة

 االسمٌية، كنكاسخيا، كبعض الظكاىر الخاٌصة بيا.

اعتمدتي في ىذًه الٌدراسًة عمى منيجيف، الكصفي كالتحميمي، كاستعنتي بالمنيًج اإلحصائٌي أحياننا. فقد 

تتبعتي الجممة االسمٌية في سكرة النساء، فعٌرفتيا كما كردت عند النحاة، ثـٌ عمدتي إلى التحميًؿ النحكٌم 

ـٌ أحصيتي الجممة االسمٌية كنكاسخيا، كتحٌدثتي عف ظكاىرى لمنماذًج الت ي كردت في السكرة الكريمًة، ث

 متعٌمقة بيا؛ كذلؾى مف أجًؿ إلقاء الضكًء عمى بعضو مف الدالالت، كأسرار االنتقاء في التعبير القرآني.

 كصمتي إلى عددو مف النتائج في ختاـً الٌدراسًة، أذكري منيا:

الجممة االسمٌية في التعبير القرآني ميحكمةه، مف خالؿ انتقاء المبتدأ كالخبر، كاختيار نكاسخ الجممة،  

ككضع التقديـ كالتأخير، كالحذًؼ كالٌذكًر، كتعٌدد الخبر، كتعريفو. لذلؾى فالتعبيري القرآنيُّ يفترؽي فيما 

ا مثمرنا، ييعٌممينا األسمكب السديد، يفترؽي عف النصكص البميغة بتركيبو المعجًز. كلذا، فإٌنوي ي ظٌؿ غضِّ

 كيكشؼي لنا دالالتو كمعانيى ال تستطيعي نصكصه أخرل أف تكشفيا أك تنتقييا.

كقد خمصت الٌدراسةي إلى أٌف اختيار نكع الجممة يككفي حسب المقاـً كالغرض مف الكالـ، كال يداني 

، أك ضميرنا، أك معٌرفنا بأؿ ...  كمف اختيار القرآف أسمكبه أبدنا، فمف اختيار المبتدأ المعرفة، ع ممنا كافى
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، أك اسـى شرطو ...  كمف اختيارو معجزو لمخبًر المفرًد كالمشتٌؽ  ، أك اسـ استفياـو النكرة، مصدرنا مٌؤكالن

كغير المشتٌؽ، كالخبًر جممة، اسمٌية أك فعمٌية، كالخبر شبو جممةو ... كمف اختيار كٌؿ ناسخو مف 

ي كضع الكممة القرآنٌية مكضع التقديـ أك التأخير، أك الحذؼ أك الٌذكر، كتعٌدد الخبر النكاسخ. كف

كتعريفو ... كٌؿ لفظو كاف في مكضعًو الشريؼ الذم أضاؼ الكثير مف الدالالت كالظالًؿ الجميمة 

 الٌرائعة.

الٌتشٌكًؽ إلى معرفًة المزيًد كقد كافى لمبحث كالٌتعٌمؽ في جانبو مف التركيب القرآني أثرهي عمى نفسي في 

عجازه البيانٌي، كأكصي الدارسيف بالتعٌمؽ في ىذا التركيب البديع.  مف أسرار بالغتو كا 
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The Nominal Clause in "Sura of Al-Nisaa', a Syntactical Semantic Study. 

Prepared by: Student Najwa Hamdi Al-Shweiki. 

Supervisor: Dr. Yousef Al –Rifa'ee. 

Abstract: 

I took the Holy Quran as a field for this study,"the Nominal Clause in Sura of Al –Nisaa, a 

Syntactical Semantic Study. This study included three levels; First: the syntactical 

theoretical rooting of the study subject Second: practical application through induction of 

Holly Quran and extraction the nominal clause and their invalidatings. Third: showing the 

semantic of the lingual structure relating to the study; and I made my best efforts in doing 

that. 

The aim of the study is to highlight the miraculous semantic aspect of Quranic structure 

through investigating the nominal clause and its inductions and its phenomena. 

In this study, I depended on two methodologies; the descriptive and analytical. I sometimes 

used the statistical methodology .I followed up the nominal clause as mentioned by the 

grammarians. Then, I used the syntactical analysis of the models mentioned in the Holly 

Sura. I counted the nominal clause and its inductions in order to throw light on some of 

such semantics and the secrets of selection in the Quran expression. 

I reached a number of the results in the study, and I mention some of them. The nominal 

clause in the Quran expression is light through selecting the subject and predicate, 

selecting the inductions of the clause. The setting of precedence and delaying omission and 

mentioning, severalty of the predicate and its definition. Therefore, the Quran expression is 

different from the eloquent texts of its miraculous structure. So it remains succulent and 

fruitful teaching us the right or followed up style, revealing inductions and meaning that 

cannot be revealed or followed up by other texts. 

The study concluded that the clause is selected according to the position and purpose of 

speech ;and no other style is similar to the holy Quran at all selecting the subject either a 

proper noun, a pronoun or defined with "The", selecting the indefinite, a changed origin ,an 

interrogative article, a conditional noun, selecting the miraculous singular predicate ,and 

derived and non-derived predicate as a clause ,nominal or verbal and the predicate as a 
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semi –clause ,from selecting each induction, in putting the Quranic word in the precedent 

position or delayed position, omition or mentioning  reveality and definition of predicate 

and ever of her word in its holy right position added many marvelous and beautiful 

inductions and shadows. 

Searching for and deepening in the Quranic structure influenced me and made me become 

longing to know more and more of its eloquence and its miracle, and for recommend the 

interested persons and scholars to go in depth of this marvelous structure.  
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 المقّدمة 

كالٌسالـ عمى  الةالصٌ غي لجالؿ كجيو كعظيـ سػػػػػمطانو، ك كما ينبا ا كثيرن  رٌب العالميف، حمدن  الحمدي 

عالميف يـ صٌؿ عمى المصطفى المبعكث رحمة لم، المٌ األمانة كبٌمغ الٌرسالةذم أٌدل ، الرسكلو األكـر

 :ا، أٌما بعدي كسػػػٌمـ تسػػػميما كثيرن 

 .؛ دراسة نحكٌية داللٌية "النساء" الجممة االسمٌية في سكرة  :ةرســــالالفموضوع 

كبعًض الظكاىًر المتعٌمقة  ممحقاتياك الجممة االسمٌية  ترٌكزت ىذه الٌدراسة حكؿ فقد :حدود الّدراســـةأّما 

، : أغراضيا كدالالتياالٌنٍحكٌية كالداللية الجممة االسمٌية مف الناحية ، فقد تناكلتي النساءفي سكرة بيا 

أصدؽ مما سيجده في القرآف  كلف يجد الٌدارس دالالت أعمؽ أك  .دكرىا في تبياف المعاني العميقةك 

 .الكريـ

ميدانو، سكرة الٌنساء، ككذلؾى في طريقة عرضًو التي أسيمت في كشًؼ مف  ّدراسةأىمّية الكتأتي 

 بعضو مف أسرار التركيب القرآني مف خالؿ الجممة االسمٌية.

كتسيري  التي تتبعيا المعاني الٌداللية أسباب منيا: تبياف القضايا الٌنحكٌية ىذِه الّدراسةإلى  نيدفعقد ك 

ـي بحثو  النساء. أٌما اليدؼي النيائٌي فيك، كاشفة بعكف ا عف تمؾ المعاني في سكرة في ىدييا تقدي

 يٌتصؿي بالقرآف العظيـ، خدمةن لمديف الحبيب، كقرباننا إلى ا تعالى.

حدل كأربعيف جممة. كالجممة  الجممة االسمٌية تكٌررت لقد المثبتة في سػػػكرة النساء، فبمغت مائة كا 

جديرةن  المنسكخة مائة كاثنتيف كتسعيف مٌرة. فبذلؾى تككفي الدراسةي في ىذه السكرة الكريمةاالسمٌية 

ٌف أحدا مف الباحثيف لـ يدرس الجممة االسمٌية في سكرة ك  بالبحًث،  .تيفي حدكد معرف النساءا 
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سكاءى كاف في الجممة االسمٌية،  المكضكع،: اىتممتي بدراساتو تناكلت الّدراسات التي تناولت الموضوع 

نكاسخيا، ... ككاف مف أبرزىا دراستاف، األكلى: "سكرة الٌنكر؛ دراسة تحميمية نحكٌية" كىي رسالة  أك

ـٌ القرل، أشرؼ عميو األستاذ  الدكتكر لنيؿ درجة الماجستير لمباحث عمي محٌمد النكرم، جامعة أ

يا الباحثي إلى تفصيؿ جكانب في الجممة االسمٌية ق. تطٌرؽ في1405محٌمد إبراىيـ البٌنا( عاـ: )

كنكاسخيا. أٌما الٌدراسةي الثانية فيي "بناء الجممة االسمٌية الخبرٌية في شعًر األحكًص" كىي أطركحة لنيؿ 

ـٌ القرل، أشرؼ عمى الرسالة  عبد اكالٌصرؼ، لمباحثة أريج  درجة الماجستير في النحك نعيـ، جامعة أ

ق. كقد سٌمطًت الباحثةي الضكء عمى الجممة االسمٌية، 1426بف أحمد العمرم عاـ: الدكتكر محٌمد 

كأحصت عددىا في شعر األحكًص، مبٌينة السٌر في استخداـو نكع دكف آخر مف الجممة االسمٌية عند 

الشاعر. ككانت ىناؾ إفادات مف الٌدراستيف خاٌصة األخيرة في تبياف األسباب الكامنة كراء استخداـ 

 ض األساليب كاألنكاع دكف األخرل.بع

المنيج التكاممي، فقد اقتضت طبيعة البحث استخداـ المنيج  ةدراسالفي  خدمتي : استمنيج الّدراسة

 اآلتي: عمى النحك كذلؾ، التحميمي، كالمنيج الكصفٌي، كالمنيج اإلحصائي

التي ذكرىا  كدالالتيا معانيياحدكدىا ك ، النساء، في تتٌبع الجممة االسمٌية في سكرة أكال: المنيج الٌتحميمي

كقد اعتمدتي عمى مصادر كمراجع ليذا الغرًض، مف  .كٌؿ تمؾ العمكـ باآليات الكريمة ربطالنحاة، ك 

)ىمع اليكامع في شرًح جمًع الجكامع( لجالؿ الديف السيكطي، تمؾ المصادر:)الكتاب( لسيبكيو، ك

الٌصدل( البف ىشاـ، ك)شرح ابف عقيؿ عمى ألفٌية ابف  البف مالؾ، ك)قطر الندل كبؿٌ  التسييؿ(ك)شرح 

مالؾ( البف عقيؿ، ك)شرح المفٌصؿ( البف يعيش، ك)دالئؿ اإلعجاز( لعبد القاىر الجرجاني. كمف 

المراجع: )الجممة العربية؛ تأليفيا كأقساميا( لفاضؿ السامرائي، ك)عمـ المعاني( لعبد العزيز عتيؽ، 

 العربي( لعبد السالـ ىاركف. الييني، ك)األساليب اإلنشائية في النحكك)جامع الدركس العربية( لمغ
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 ،ثانينا: المنيج الكصفي: استعنتي بيذا المنيج لتحديد القضٌية النحكٌية، مثؿ المبتدأ، كالخبر، كالناسخ

كالتقديـ، كالتأخير...، كعرض ما كرد منيا في السكرة الكريمة، لتسميط الضكء عمى تمؾ القضايا محكر 

 . الٌدراسة

تسميط الضكء تكرار الجممة االسمٌية كممحقاتيا، ك استعنتي بيذا المنيج لتتبع ، : المنيج اإلحصائيلثناثا

ه الجممة يقٌؿ معو كركد ىذ كالسبب الذم يكثر أخداميا بالقدر المكجكد في السكرة، ك عمى جدكل است

 .بعد اإلحصاء العممي ليا

 ، كخاتمة.ثالثة فصكؿ، ك كتمييد كممٌخص، ،: تتكٌكف مف مقٌدمةخّطة الّدراسة

ا لمبحًث، كيسٌمطي الضكء عمى أىـ المعاني  : الممٌخص: يشمؿي تمخيصن منٌبينا عمى أىمٌية  كالدالالت،أكالن

 اٌتخاذ القرآف سبيالن لفيـ النحك كالداللة.

 المنيج المعتمد،ك  كسبب اختياره، ،: تحديد المكضكع، كأىمٌيتوعمى ما يأتي مؿت: المقٌدمة، كتشثانينا

 .كخٌطة الدراسةكالدراسات السابقة، 

، ألٌف القرآف الكريـ العربيٌ  القرآف الكريـ في النحك أثر، ك النساءيشمؿ الٌتعريؼ بسكرة : التمييد، ك لثناثا

 تالىـ المحدثكف في ذلؾ. ك  ،عند القدماء ككاف المعتٌمد األٌكؿ في دراسة النح

 :اآلتي : الفصكؿ، كىي عمى النحكرابعنا

 

كدالالتيا، تناكلتي في ىذا الفصؿ تعريؼ الجممة االسمٌية،  :(الجممة االسمية المثبتة: )الفصل األّول

 المبحث: تعريؼ الكالـ كالجممة، كأنكاع الجمؿ. المبحث االّولىذا الفصؿي في ثالثة مباحث،  ككاف
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: المبتدأ، بنكعيو: المعرفة كالنكرة. فقد كردت أشكاؿ المعرفة كالنكرة، كسيٌمطى الضكءي عمى استخداـ الثاني

 : الخبر، بصكره: المفرد، كالجممة، كشبو الجممة.المبحث الثالثتمؾ األشكاؿ في السكرة الكريمة. 

االسمٌية، نكاسخ الجممة )الجممة االسمٌية المنسكخة(: تناكلتي في ىذا الفصًؿ تعريؼى : الفصل الثاني

كافى كأخكاتيا(، فذكرتي )درستي : المبحث األّول. ككاف ىذا الفصؿي في ثالثة مباحث: كدالالتيا

: )ظٌف المبحُث الثالث: )إٌف كأخكاتيا(، معانييا كدالالتيا. المبحث الثانيتعريفيا، كدالالت استخداميا. 

 كأخكاتيا(، معانييا كدالالتيا. 

بعض الظكاىر في الجممة االسمٌية(: تناكلتي في ىذا الفصؿ ظاىرتيف متعٌمقتيف : )الفصل الثالث

: التقديـ كالتأخير، حدكده كدالالتو مف خالؿ المبحث األّولبالجممة االسمٌية، كذلؾ في مبحثيف: 

 : الٌذكر كالحذؼ لػػػركني الجممة االسمٌية، حدكده كدالالتو. المبحث الثانيالسياؽ. 

: فقد ذكرتي في الخاتمة أىـ النتائج التي كردت في البحث مف خالؿ االستقصاء     ةالخاتمخامسنا: 

 كالبحث عف الداللة الٌنحكٌية، كجدكل إحصاء الجممة االسمٌية كنكاسخيا، كأسرار ذلؾ.

أرجك مف ا أف يتقٌبؿ عممي ىذا، كأف يكٌفقني إلى الخيًر حيث كاف. فإف أصبتي فيذه مٌنةه مف ا 

ـٌ بقراءة البحث أف كفضؿ،  ف أخطأت في بعض األمكر، فمممجتيد أجره بإذف ا. كما أرجك مٌمف ييت كا 

 يغفرى لي تقصيرم ألف العمؿ اإلنسانٌي ال بٌد لو مف النقص. كاي المستعاف.

 









 ك
 

 تمييد 

ىكالقرآف المعجز في تناكلًت الٌدراسةي الجممة االسمٌية في سكرة النساء، كأفضؿي ما يبحثي فيو طالبي عمـو 

بالغتو، الكامؿ في كٌؿ ما يتضٌمف مف معاني، كأساليب، كألفاظ، كغيرىا مٌما ال يستطيعي بشره إحصاء 

 ما فيو مف كنكز رائعة.

آية كريمة، كىذًه السكرةي مدنٌيةه، باستثناء  سبعكفى كرة ي النساًء مف السكر الٌطكاًؿ، كىي مائةه كسٌت ك تيعٌد س

ـى الفتًح، كىي قكلوي تعالىآية كاحدة نزلت ب :  1چۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  چ : مٌكةى عا كقيؿى

ـى _ إلى المدينًة. كاي أعمـ.   2نزلت عندى ىجرًة النبٌي _ صٌمى اي عميًو كسٌم

ـٌ  جاءت بأحكاـً ألٌنيا  ك، فيأٌما سببي تسميتيا ، ث ، البناتزكجات، ك تخصُّ النساء، كال بأحكاـصمًة الٌرحـً

تمتكاألٌميات، ك  كفي ىذه التسمية تكريـه لمنساء، كلـ تنزؿ سكرةه باسـ   3يٌف.بأحكاـ تخصٌ كذلؾ  خي

: المائدة، كاألحزاب، كالممتحنة،  الٌرجاؿ. كقد نزلت سكره أخرل لتبٌيف حقكؽ النساء ككاجباتيٌف مثؿى

 4كالمجادلة، كالطالؽ، كالتحريـ...

الػػػٌذككر كاإلنػػػاث، كذكر النساء تكريـه ، جميعنػػا، كجعمت أصميـ كاحػػػػدنا كقػػػػد بدأت الػػسػكرةي بخطاًب الناسً 

مف مظاىر تكريـً النساًء إعالفي السكرًة أٌف المرأة أحدي العنصريًف المذيف تكاثر عنيما عظيـه ليٌف، ك 

، ك عمى اإل، فيي نعمةه مف ا _سبحانو_، ك اإلنسافي  الحراـ ك تحٌرم الحالؿ نساف شيكرىا عمى كجو الٌدكاـً

 في أعمالو في ىذًه الحياة.
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 211| 4تفسير التحرير كالتنكير،  عاشكر،ابف  ينظر: 3
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 ل
 

كمف مظاىر التكريـ كذلؾ، تشريع نظاـ الٌزكاج كاألسرة، كقد حظرت السكرةي الزكاج بأصناؼ معٌينة مف 

النساء حفظنا لركابط ال ينبغي أٌف تعٌرض بالٌزكاج إلى الفساد، لذلؾ حظرت الزكاج باألـٌ، كاألخت، 

 1... كزكجة األب، كزكجة األبف

كقد أيطمؽ عمى ىذه السكرةي الكريمة )النساء الكبرل( ككنيا عرضت الكثير مف أحكاـ النساء، تمييزنا ليا 

 2عف سكرة أخرل عرضت لبعض شؤكنيٌف، كىي سكرة الطالؽ التي سٌميت )النساء الٌصغرل(.

الذم يكفؿي العدالة لمبشر تعٌرضًت السكرةي الكريمةي ألحكاـً المكاريث كذلؾ عمى الكجًو الٌدقيًؽ العادًؿ 

كييحقؽي المصمحة، كفي ىذا قضاء عمى الظمـً كالٌطغياف؛ ألٌف المرأة في الجاىمٌية لـ تكف ترثي شيئنا مف 

 3الماؿ، بؿ كانت تكرث أحياننا، فجاءًت الشريعةي اإلسالمٌيةي لتشٌرع حقنا مكتسبنا لممرأًة.

راسة، فألٌف الجممة االسمٌية متكاجدةه فييا بأشكاليا        أٌما سببي اختيار سػػػػػكرة النساًء ميداننا لمد

كصكرىا، سكاء أكانت مثبتة أـ منسكخة أـ منفٌية. كبعد الٌدراسة كيجد مف الجماؿ كالركعة في األسمكب 

أنفؽ اإلنسافي عمرهي في تتٌبع بعضو مف أسرار ىذا التعبير الٌرائع ما  القرآني ما ال ييحصى حقيقةن، كلك

كلكعاش عمرنا مديدنا. فبذلؾ، ييعدُّ ىذا باعثنا عمى البحًث لالستزادة مف جماؿ القرآف العظيـ، الذم كٌفى، 

.  ما انفٌؾ الباحثكف كالعمماء يتتبعكف ركائعو كأسراره. كاي المستعافي
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 الفصل األّول: الجممة االسمّية المثبتة

 الجممةك الكالـي  :األٌكؿالمبحث 

 دالالتو في سكرة النساءك صكره ك ، تعريفو المبتدأ :الثانيالمبحث 

 دالالتو في سكرة النساءك صكره ك الخبر، تعريفو  :المبحث الثالث
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 :الجممةُ و الكالُم  :المبحُث األّولُ 

ىذا غير ك الجممة،  كالكالـ ىقد شاع عند بعض العمماء أٌف ك ، الجممةً ك  عفك  يختمؼي الكالـي عف القكؿً 

ـٌ تعريفك  صحيح. بيفى الكالـً  ليتبٌيف الفرؽي الٌدقيؽ بينيا، خاٌصة الفرؽى  جميعنا يافي ىذا القسـ سيت

 الجممة.ك 

ما ييفيـي منو معننى يحسفي السككتي عميو. كالمرادي بالمفيًد ىك  1المفيدي بالقصًد. كلغةن: ى الكالمِ تعريؼي 
2 

ا فيك: ما اجتمعى فيًو أمراف: المفظي    3اإلفادةي.ك أٌما تعريؼ الكالـي اصطالحن

. كالٌمفظ الٌداٌؿ عمى معننى، في ك: ىالقولُ ك أعـٌ مف الكالـً
يختمؼي الكالـي عف )القكؿ(. فالقكؿي ييطمؽي ك  4

 5عمى المرٌكًب المفيد.ك عمى المرٌكبة بال فائدة، ك حقيقةن عمى الكممة المفردة 

، لكٌنوي ليس قيدنا في تعريؼ القكؿ، فقكلنا: )زيد( ليست كالمنا ألٌنػػػو ال فاإل فادةي قيده في تعريؼ الكالـً

ا لمسبب نفسو،  يخرجي ك يفيدي، لكف يصح إطالؽ )قػػػػكؿ( عمػػػيو. كذلؾ فػػػي قكلػػػػنا: )غالمؾ( لػػػيست كالمن

ا المرٌكبي ك و، مثؿ: )الذم ضربتو(. صمتي ك  كذلؾ مف الكالـً المكصكؿي  الذم ال  يخرجي كذلؾ مٌما ييعٌد كالمن

ال ييعٌدهي النحكيكفى كالمنا.ك يجيؿي أحده معناه مثؿ: )الٌسماءي فكؽى األرًض( فإٌنو ال يفيدي 
كٌؿ ما كرد في ك  6

 إطالؽ مصطمح )كالـ(. عميو األمثمة السابقة يصٌح إطالؽ )قكؿ( عميو، في الكقت الذم ال يصحٌ 

                                                           
 37|2ينظر: ابف ىشاـ األنصارم، مغني المبيب عف كتب األعاريب، 1
 56|1ينظر: ابف مالؾ، شرح الكافية الشافية،  2
 116ينظر: األزىرم، التصريح بمضمكف التكضيح، ص: 3
 13|1 مالؾ،ابف ىشاـ، أكضح المسالًؾ إلى ألفية ابف  4
 56|1ينظر: ابف مالؾ، ـ، س ، 5
 56،57| 1، ـ.فمالؾ،  ينظر: ابف 6



3 
 

، ك المبتدأ أٌما الجممةي فيي  .ك الفعؿي ك الخبري فقد  1المفيدي فائدةن يحسفي السككتي عمييا. ككالكالـي ى الفاعؿي

عميو يقع في نطاؽ ال يحسف السككت  عميو، فمايحسف السككت  ال ىذا الكارد ، لكفٌ خبرك يردي مبتدأ 

 نطاؽ )الكالـ(. كيخرجي مف)الجممة(. 

إذا لـ تفًد الجممةي معننى تامنا مكتفينا بنفسو فال ييسٌمى كالمنا، بؿ جممة فحسب. فقكلنا: )إف تجتيد في ف

ا.  ( جممة لكٌنيا ناقصة، ألٌف جكاب الشرط غير مذككر. فال تيسٌمى ىذه الجممةي كالمن ىناؾ مف ك عممؾى

ذلؾ مثؿ: )كتابي التمميًذ( ك ضافي، منيا: المرٌكب اإلك المركبات التي تخرجي مف تعريؼ الكالـً المفيًد، 

، ك )التمميذي المجتيدي(،  ذلؾ مثؿ:ك المرٌكبي الكصفٌي، ك  ذلؾ مثؿ: )القكـي كٌميـ(، ك المرٌكبي التككيدمُّ

(، ك المرٌكبي البدلٌي، ك  المرٌكبي ك التمميذةي(، ك ذلؾ مثؿ: )التمميذي ك المرٌكبي العطفٌي، ك ذلؾ مثؿ: )خميالن أخاؾى

 ، (، ذلؾ مثك المزجيُّ المرٌكبي العددٌم، مثؿ: ك ذلؾ مثؿى )صباحى مساءى( ك المرٌكبي الظرفٌي، ك ؿ: )بيت لحـو

ال ك ال يحمؿي معننى تامِّا، ك كرد ال يصٌح إطػػػالؽ )كالـ( عػػميو ألٌنو غير مفيد،  فكٌؿ ما 2عشرةى(. )ثالثى 

 يحسف السككت عميو.

ذلؾى ألٌف اإلسنادى في الكالـً يككفي أصمينا في ك الجممة، ك يٌتضحي مٌما سبؽ أٌف الكالـى أخٌص مف القكًؿ 

أصمينا في  كتركيبو مقصكدو لذاتو فحسب، أٌما اإلسنادي في الجممًة فقد يككفي أصمينا مقصكدنا لذاتًو، أ

في اآلية الكريمة  3 چٺ  ٺ  ٿ ڀ  ٺ  ٺ  چ مثاؿي ذلؾ اآليةي الكريمة: ك تركيبو غير مقصكدو لذاتًو. 

الخبر )خمؽى كٌؿ داٌبة مف ماء(، فيذا ك  الذم بيف لفظ الجاللةً  كىك اتو، مقصكده لذإسناداًف: األٌكؿي 

 ككاقعه في اآلية الكريمة كٌميا. أمػػػػٌا اإلسػػػػػنادي اآلخػػػػػػري األصمٌي فيػػ كىك اإلسنادي كالـه ألٌنو مقصكده لذاتو، 
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نوي ال يقعي ضمف تعريؼ الكالـً أل كفي المػػػػستتر فػػػػيو،الفػػػػاعػؿ ك جممة: )خمؽى(  كىك غيػػر مػػقصكدو لذاتًو 

  1غير مقصكدو لذاتو، بؿ ىي جممة فحسب.

، ك ىي المبتدأ  الجممةُ ك .ك الفعؿي ك الخبري ىي قكاـ الكالـ المفيد؛ ألٌف الكالـى يككفي بتأليؼ جمؿو ك  2الفاعؿي

. ك مشاعرنا بحسًب مقتضى الحاؿ. ك نعٌبري بيا عف أفكارنا  الكمماتي تتاٌلؼي مف ك الجممةي تتأٌلؼي مف كمماتو

ـٌ الذم ييسٌمى كالمنا.ك  بضـٌ ىذه األجزاء مف الكمماتك . أصكاتو نكتبيا حركفنا الجمؿ يككفي المعنى التٌا
3 

ـي ك ىما مٌما ال يغني كاحده منيما عف اآلخر، ك المسندي إليو، ك أساسي بناًء الجممًة المسندي ك  ال يجدي المتكٌم

(، ك منيما بدنا. فمف ذلؾ المبتدأي  عبدي اً(. فال بٌد لمفعًؿ مف  )يذىبي كالمبنيُّ عميو، مثؿ: )عبدي اً أخكؾى

ليس كذلؾ ك ميخبرنا عنوي، ك رنا يردي االسـ خبك  4االسـ، كذلؾ، فمالسـً األٌكًؿ بٌد مف اآلخر في االبتداء.

ليس معنى الفضمة إمكاف ك ، أكقيده فضمةه ما عداىما ك ند إليو العمدة، المسك ييسٌمى المسندي ك  5.الفعؿي 

ڇ  چ تعالى_: ك مف ىذا قكؿي ا _سبحانو ك االستغناء عنيا؛ فقد يتكٌقؼي الكالـي حقيقةن عمى الفضمة، 

قكلو تعالى،  فيفال يمكفي بأٌم حاؿو االستغناء عف )العبيف(  6چڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

  7مسندنا إليو. كليست مسندنا أك )العبيف( فضمة ك
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، مثؿ: )زىيره مجتيده( كاإلسنادي ىك  كـي بشيءو عمى شيءو مجتيده محككـه بو. ك  ،فزىيره محككـه عميو الحي

كـى بو،  كـى عميو،المسندي إليو ك فالمسندي ما حي الجممةي العربٌية  كمنيما يتكٌكفي المرٌكب اإلسنادم، أك  ما حي

  1المفيدة.

ـٌ بػػػمػػػػسنك يس كٌؿ جممة تتكٌكفي مف مػػػػسندو ػػػػلكف، ل مثاؿ ك ا، ػػػضـٌ إلييػػػا يي مػػػدو إليو تككفي مفيدةن، فيي تت

مسندو إليو، لكٌف ىذا التعبير غير مفيدو حٌتى ينضـٌ ليا ما ك : )حٌبذا(؛ فيذه الجممة مكٌكنةه مف مسندو ذلؾ

 2يجعميا مفيدة.

،  ىناؾ جمؿه ليس لياك  تسٌمى المستأنفة. ك  فاألكلى ىي الجممة االبتدائٌية، ىي سبعه:ك محؿه مف اإلعرابه

ىي الجممة ك الثالثة ىي الجممة التفسيرٌية، ك . كتقكيتوالثانية ىي المعترضة بيف شيئيف إلفادة الكالـً ك 

الخامسةي ىي الكاقعةي الجممةي ك  الرابعةي ىي المجابي بيا القسـي.الجممةي ك الفضمة الكاشفة لحقيقة ما تميو. 

السادسةي ىي الكاقعةي  إذا الفجائٌية. كالجممة كلـ تقترف بالفاء أك جازـو  كجكابنا لشرطو غير جازـو مطمقنا، أ

 3مف اإلعراب.ليس ليا محؿُّ السابعةي ىي التي تككفي تابعةن لجممة ك حرؼ.  كصمةن السـو أ

ىي سبع جمؿ كذلؾ: فاألكلى ىي الكاقعة خبرنا في باب المبتدأ، ك محٌؿ مف اإلعراب،  ىناؾ جمؿه لياك 

ٌف )رفعنا(، ك  الثالثة ىي الجممة ك تككف في محٌؿ نصب. ك الثانية ىي الكاقعة حاالن ك كاد )نصبنا(. ك كاف ك ا 

ذا إ كالخامسةي ىي الكاقعةي بعدى الفاًء أك محٌميا الجٌر. ك الرابعةي ىي المضاؼي إلييا ك الكاقعةي مفعكالن بو. 

 . . ك جكابنا لشرطو جازـو   4السابعة ىي التابعةي لجممة ليا محٌؿ مف اإلعراب.ك السادسةي ىي التابعة لمفردو
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 72_45|2ينظر: ابف ىشاـ األنصارم، مغني المبيب عف كتب األعاريب،  3
 89_72|2، ـ، فينظر: ابف ىشاـ األنصارم،  4
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 الخبر،ك  السمٌيةي ما كانت مؤٌلفة مف المبتدأافالفعمٌيةي:  الجممةك االسمٌيةي  الجممة أىـٌ تقسيمات الجممة،ك 

( أمثؿ:) (. ك ما أصمو مبتدأ  كالحٌؽ منصكره الفعمٌيةي ما كافى صدرىا ك خبر، مثؿ: )إٌف الباطؿ مخذكؿه

 ، المظمكـي(. يينصري  (مثؿى فعؿه
ألٌف ىذا  الثناقػػػػػػد أخػػػػرجى الٌنحػػػػاةي شػػػػػػبو الجممًة مف كػػػػكف اعتبػػػػػارىا نكعنا ثك  1

  2النكًع يدخؿي ضمف الجمؿ االسمٌية المكٌكنًة مف مبتدأ خبره شبو الجممة.

الفاعؿ، فتيسٌمى ك الفعؿ ك الخبر، ك قد تٌتسعي الجممة )االسمٌية، الفعمٌية( البسيطة التي تتكٌكف مف المبتدأ ك 

 كالٌنفي أ كذلؾى بإضافة عنصرو لغكٌم إلى الجممة األصمٌية في دائرة اإلثبات أك حينيا الجممة المكٌسعةي، 

 3الٌتككيد.

ـٌ إضافة النكا مثؿ  4تسٌمى حينيا )الجممة االسمٌية المنسكخة(.ك سخ، ففي الجممة االسمٌية المكٌسعة يت

ٌف ك أخكاتيا، ك ظٌف ك أخكاتيا، ك إضافة كاف  الجممة المكٌسعةي في معنى النفي، تككفي ك ريٌب...  كأخكاتيا، أك ا 

الـ ك الجممة االسمٌية المؤٌكدة تككفي بإضافًة )إٌف، ك   ما التميميتاف(.ك بإدخاًؿ )ليس، ال النافية لمجنس، ال 

  5أسمكب القصًر عف طريؽ )ما، إٌنما، ليس، حرؼ الجٌر الزائد(.ك التككيًد، 

ذلؾ ك اإلثبات، ك التككيد ك إلى الجممة الفعمٌية المكٌسعة في دائرة النفي  فتنقسـي  المكٌسعةأٌما الجممةي الفعمٌية 

مقتصرنا عمى  لـ يكف كالـه عف ىذه الجممة لككف البحثك  6بإضافًة عناصرى إلى الجممة األصمٌية.

 الجممة االسمٌية.

                                                           
 775|3الغالييني، جامع الدركس العربية،  ينظر: 1
 53ينظر: حسيف الشيخ، الجممة العربية دراسة في مفيكميا كتقسيماتيا النحكٌية، ص: 2
 63ينظر: ياسر المالح، النظاـ النحكم في المغة العربية، ص: 3
 97العصرم، ص: فياض، النحك ينظر: سميماف 4
 104_94ينظر: ياسر المالح، ـ، س، ص:  5
 119_104، ص: ـ، فينظر: ياسر المالح،  6
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الجممة الكبرل، فالجممةي الكبرل ىي ك ما يسٌميو العمماء الجممة الٌصغرل ك ىك تقسيـه آخري لمجممة،  يردي ك 

ـى أبكهي( ك الجممة االسمٌية،  )زيده أبكهي قائـه(. أٌما الٌصغرل فيي خبر المبتدأ في كىذا مثؿ: )زيده قا

ـى أبكه( في الجممة األكلى. ك الجممتيف،   1.)أبكهي قائـه( في الجممة الثانيةكىي: )قا

ىي جممة كبرل بالنسبة لجممة )أبكه غالميو منطمؽه(، ك مثميما كذلؾ جممة: )زيده أبكهي غالميو منطمؽه(، ك 

سبة صغرل بالنك جممة )أبكهي غالـه منطمؽه( كبرل بالنسبًة لجممة )أبكه منطمؽه(. ك )غالميو منطمؽه(. ك

لمجممة كٌميا، أم لجممة )زيده أبكهي غالميو منطمؽه(. أٌما جممة )غالميو منطمؽه( فيي صغرل.
بيذا ك  2

قد ك أم بككف الكبرل ىي كذلؾ بالنسبة لمصغرل،  3صغرل باعتباريف.ك المثاؿ تككفي الجممة كبرل 

 أقٌؿ منيا كما في المثاؿ المذككر. كتككف الصغرل كبرل لما ى

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 42|2ابف ىشاـ األنصارم، مغني المبيب عف كتب األعاريب، 1
 77_75ص:  اإلعراب،ينظر: محيي الديف الكافحي، شرح قكاعد  2
 42،43|2، ـ.سينظر: ابف ىشاـ األنصارم،  3
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 :في سورة النساءدالالتو و صورُه و تعريفو  ،المبتدأ :الثانيالمبحُث 

فاألٌكؿي ؛ ى بوً كصفنا رافعنا لميكتفن  ك، أا عنوي ، ميخبىرن المجٌردي عف العكامؿ المفظٌية كىك  :"تعريف المبتدأ

 كالثاني: شرطيوي نفيه أك  .2چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  چ  ك ، 1چک  ک  ک   گچ  ك (زيده قائـه )كػى 

  3“العيمراًف(. مضركبه  ماك) الٌزيداًف( أقائـه ): نحكى استفياـه، 

، أٌما النكع زيده عاذره مىف اعتذر()مثؿ فالنكع األٌكؿي مبتدأ لو خبر،  قد ذكر النحاةي نكعيف لممبتدأ،ك 

: كالمعتمدي عمى نفي أ الكصؼي ك ىك ، مبتدأ لو فاعؿه سٌد مسٌد الخبر كالثاني في أقائـه ) استفياـو نحكى

ـٌ بو ك  ،منفصالن  كلكصؼي اسمنا ظاىرنا أيجب أف يرفعى ذلؾ اك . )ما قائـه الزيداف(ك ،الزيداف( أف يت

الكالـي.
4  

ا، نحكى يأتي المبك  ، نك . :)زيده قائـه(تدأ صريحن  :تعالى ذلؾ في قكلوك  ،(أف تصكمكاك :)حكى يأتي كذلؾ مؤكالن

  5.6 چک  ک  ک   گچ 

حصكؿ  رطػػػػشػػػػد ينٌكراف بػػػػػقك ، ٌرفػػػػػػافػػػػقػػػػػػد ييعك الخػػبري نكػػػرةن، ك ةن، ػػػػأتي المبتدأ معرفػػػػاألصػػؿ أف يك 

لذم االبتداء باالسـ ا ألفٌ ، النكرة كالخبري ىك ، المعرفة كى كاف المبتدأ نكرةه ك  إذا اجتمع معرفةه ف 7الفائدة.

 8.بو الفائدة الذم تحصؿ، إنما ينتظر الخبر غير المعركؼ يعرفو المخاطب كما تعرفو أنت

                                                           
 184|2البقرة،  1
 3|35فاطر،  2
 236ابف ىشاـ االنصارم، شرح شذكر الذىب، ص: 3
 189|1ينظر: ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ، 4
 184|2البقرة : 5
 124ينظر: ابف ىشاـ األنصارم، شرح قطر الندل كبٌؿ الصدل، ص: 6
 289|1ينظر:ابف مالؾ، شرح التسييؿ، 7
 225|1،ينظر :ابف يعيش، شرح المفصؿ 8
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 .ألٌنو األصؿ عف المبتدأ المعرفةبداية الحديث سيككف  لكف، ذكرىا النحاةي  نكرةن بمسكغاتو  المبتدأ يأتيك 

 ،ارةاسـ اإلشك  ،: زيدنحك ،ـمى العى ك ، أنا :نحك ،ىي: المضمرقد قٌسـ النحكيكفى المعارؼ إلى سبعة أقساـو ك 

: الغالـ ،باؿالمعٌرؼ ك ، نحك: الذم االسـ المكصكؿ،ك ، نحك: ذا المضاؼ إلى كاحدو مف ىذه ك ، نحكى

 1.نحك: يا رجؿ ،المنادل لمعٌيفك نحك: ابني،  ،المعارؼ

ضمير المتكٌمـ،  ، فكاف أغمبيـ عمى الترتيب اآلتي:ارؼاختمؼى الٌنحاةي عمى األعرؼ مف بيف المع كقد

، فالمكصكؿ، فالمعٌرؼ باؿ، عمـ، فضمير الغائب، فاسـ اإلشارة، فالمنال، فالفضمير المخاطب

 2المضاؼ.فالمضاؼ إلى أحد المعارؼ السابقة حسب 

السبب في ىذا ككف ك ؛ يردي ضميرناسيككف الحديثي عف المبتدأ الذم يردي عممنا قبؿ المبتدأ الذم ، لكف

 غػػيػػػػره.عمميف  ة إلىػػػػاإلضافػػػػ، بلفظ الجاللة )ا( كرة النساء ىالعمـ الذم كرد مبتدأ في آيات سك 

ـً ما كذلؾى يىعرضي لمعمى ك "  :الترتيب ثٌمة ما يؤٌيد ىذاك ، رؼي مف اسـ ا تعالىػػأع كؾ ما ىىناليسى ك 

. ؟ ألوي فيًو لمف قاؿى لو: مىف أنتى ًيرى باسـو ال شركةى مىف شي كقكًؿ مف ضميًر المتكٌمـً  أعرؼى  يجعموي  نا فالفه

 4".ـ يستفىد بأنا بؿ بالعمـً بعدىهي فالبيافي ل 3.چک  ک  چ  منوي قكليوي تعالى:ك 

 

 : التيادالو المبتدآت المعرفة في سورة الّنساء : أٌكالن 

ـٌ اسـ الحديث عف العمـيككف سك ف مٌرة في آيات سكرة النساء. يالمبتدأ المعرفة تسع كرد ـٌ الٌضمير، ث ، ث

ـٌ المعٌرؼ بأؿ، ثـ المضاؼ إلى  ـٌ االسـ المكصكؿ، ث  إحدل المعارؼ.اإلشارة، ث
                                                           

 83|1ىشاـ األنصارم، أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ،  ينظر: ابف 1
 115|1ينظر: ابف مالؾ، شرح التسييؿ،  2
 90|12يكسؼ،  3
 117|1،ـ.س مالؾ،ابف  4
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  :لتو في السورة الكريمةال دالو ، تعريفو الَعمم .3

، أٌكلي مٌرة  كردى عمماف آخرافك . في ستى عشرةى آيةن ا لفظ الجاللة )ا( كرد في سكرًة النساًء ثالثةي أعالـو

 .اآلخرة() ك، المسيح(ىما عمماف بالغمبة، )ك  كاحدةن 

ييرٌكبي عمى المسٌمى لتخميصًو مف ك ، أخصَّ منوي الخاصُّ الذم ال سـي اال كى " تعريف العمم:. أ

 1 ".ذلؾى االسـببيفى مسٌمياتو كثيرةو ك فيفرَّؽي بينوي  باالسمٌيًة،الجنًس 

ـي إ :أنواُع العمممن  . ب  :عمـ الجنسك ، منيا عمـ الشخصً  عٌدة،لى أنكاع ينقسـي العم

ذلؾ ك و، ػػػػميػػػع يككف ىذا باستعماؿ المفظ الداؿٌ ك ذاتو، ػػػػػو بػػػػمقصكد منػػػػال ما يتحٌددي  كىشخصو الـي ػػػعمف

ال ييقصد منو تحديد ك  ما كيضعى لمداللة عمى تحديد الجنس كٌمو، كأٌما عمـ الجنس في .محٌمد، أحمد مثؿ:

  2.أسامة، ييقصد منو كٌؿ أسد :، مثؿفرد معٌيف

 3.نكرة معننىك لفظنا  حكمو معرفةك ، ا ذىننا: يككفي ميعٌينن عمـ الجنس

ـي ال ييضاؼي ال :أحكاُم العمم من. ج ييمنع مف الصرًؼ ك ... يصٌح أف يقع مبتدأن ك ال ييعٌرؼي باؿ، ك عم

  4.جدى مع العممٌية سببه آخر لممنعإف كي 

ليسى بمنزلة ك  الالـ ال يفارقانو كأٌنو مف حركؼ ىذا االسـ العظيـ،ك إٌف األلؼ ف )ا( أٌما لفظي الجاللةً 

ف ك الالـ في )الذم( ألٌنيما ك األلؼ         يفارقانو، فإٌنيما ليسا مف حركؼ االسـ األصمي.  كانا الا 

ذفًت األك أصؿ االسـ )إلو( فمٌما أدخؿ األلؼ ك  اي ك _ ىذا ك الالـي خمفنا منيا، ك لؼي صارت األك لؼي الالـي حي

 األلؼي فتصبحي الكممة )الٌناس(. الالـ تيحذؼي ك ما يحصؿي في كممة )أناس( عند إدخاؿ األلؼ  مثؿ- عمـأ
                                                           

 93|1 المفصؿ،ابف يعيش، شرح  1
 155|1المصٌفى، ينظر: محمد عيد، النحك 2
 243|1، ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، ينظر: السيكطي 3
 296_294|1الكافي،  حسف، النحك عباس ينظر: 4
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تعالى ك  تصبح نكرةن، أٌما اسـ ا تبارؾالالـي فك ٌف كممة )الناس( قد تيحذؼي منيا األلؼي أؽ بينيما الفر ك 

ـي بالٌصكاب.ك  1فال يككفي فيو ذلؾ.  اي تعالى أعم

ا عف )يا( الٌنداء.ك تككفي األلؼي ك  الالـي في )الميـٌ( عكضن
2  

 :الٌدكاعي البالغٌية لذكًر العمـبمقتضى عف لفظ الجاللة )ا(  يككف الحديثي سك 

ـي قك يدٌؿ السياؽ عاٌدة عمى ذلؾ. ك  3،بذكرهالتعظيم الٌدكاعي البالغٌية لذكر العمـ  مف-أ د يككف الٌتعظي

  اآليتيف اآلتيتيف:كما في  الكعيد كفي مقاـ الكعد أ

، )اي( لفظ الجاللة مبتدأ مرفكع 4چپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻچ : قاؿ تعالى

ا ليحشرٌنكـ ك )يجمعٌنكـ( جكاب قسـو محذكؼو تقديره: ك 5.جممة )ال إلو إال ىك( في محؿ رفع الخبرك 

 ألٌف ا _جٌؿ ذكره_ 7.المبتدأ في مقاـ التعظيـ لشأنو كردفقد  6الحساًب يـك القيامة.مف قبكركـ إلى 

 .معاقبة الظالميفك  ـك القيامة لمجازاة المحسنيف الصابريفقادر عمى جمع الناس يكحده ال

فمفظ الجاللة )ا( مبتدأ مرفكع خبره الجممة الفعمية )يكتبي  8چڤ  ڤ   ڦ  ڦچ : قاؿ تعالىك 

 يعصكف كيظير فيـ، فقط بالمساف كالميـ إنما يككفك ، نحف طائعكف  :فالمنافقكف يقكلكف 9.ىك(

                                                           
 196_195|2، سيبكيو، الكتابينظر:  1
 196|2ـ، ف، ، ينظر: سيبكيو 2
 58ينظر: القزكيني، التمخيص في عمـك البالغة، ص:  3
 87| 4النساء،  4
 198ينظر: الٌنحاس، إعراب القرآف، ص:  5
 750|1الكريـ،السعكد، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب  ينظر: أبك 6
 58 ص: ،ـ.سينظر: القزكيني،  7

 81| 4النساء،  8
 258|2ينظر: أحمد ميقرم، البرىاف في إعراب آيات القرآف،  9
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ـي عمى سبيؿ الكالك ، لؾ العصياف في صحائفيـاي مٌطمعه عمى أمكرىـ فيثبت ذغير ما قالكا، ك  منيـ
ـي.ك نفاقيـ. ك فيحاسبيـ عمى كذبيـ  1.عمـ أمكرىـالكعيد، ألٌف ا ي  اي تعالى أعم

 2.الكعيد كأ الكعدبمعنى المبتدأ فييا )ا( الداٌؿ عمى العظمة  أخرل في سكرة النساء،يات آىناؾ ك 

. مرسؿ المعركؼعيػػػسى بف مريـ النبي ال كىك  )المسيح(: ىماك اًء عمماف بالغمبًة في سكرة النس كردى قد ك 

العمم ك .النساء كقد كردت آية كاحدة لكؿ منيما في سكررة، الحسابك  يكـ القيامة يىك ( )اآلخرةك

  3الكعبة بالبيت.ك ا بابف عمر،  ذلؾ كتخيصي عبدك ، تخصيص أحدو بشائعو  كى بالغمبة

ألٌنو حيف النطؽ بيذيف االسميف  ،بالغمبة افً ىما عممك  المبتدأ، باب في اآلخرة()ك ()المسيح قد كردك 

لى يكـً القيامةك  لى عيسى الٌرسكؿ _ عميو السالـ _ينصرؼ الذىفي إ  .ا 

 

مبتدأ مرفكع بعدى)إٌف(  فكممة)المسيح( 4چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  چ قاؿ تعالى: 

( خبر لممبتدأ،)ر كعطؼ بياف، ك)ابف( صفتو،  كبدؿه منوي أ )عيسى(ك المكفكفة، )كممتو( ك سكؿي

بعد )إٌنما( لبياف أٌنو_عميو  ال يخفى ما ليذا االسـ مف البركة_ك  المسيح _ قد ابتيدئ باسـك  5.عطؼ

في ىذه  أٌما داللتوي   6.النصارلك  مثمما ذكر فيو الييكد ال يتخطاىا ةً السالـ_ مقصكره عمى صفة الٌرسال

حتى ال يتأتى اإلنكاري النصارل_ بذكره مف المرسميف ك ىـ الييكد ك _  عمى الميخاطىبالتسجيؿ  كفي اآلية

                                                           
 528|1ينظر: الزمخشرم، تفسير الكشاؼ،  1
 (171، 141، 88 ،84 ،176 ،166 ،27،135)مٌرتيف( ،25، 12،26،45،49اآليات ىي:) 2
 139،140| 2ينظر: الٌدماميني، تعميؽ الفرائد عمى تسييؿ الفكائد،  3
 171|4النساء، 4
 219ينظر: الٌنحاس، إعراب القرآف، ص:  5
 821|1السعكد، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ،  ينظر: أبك 6
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نكر أك  فٌصؿ ا _سبحانو_ حقيقتو،ك  ،_عميو السالـ_ الذم عيرؼى بوفقد جاء الذكر باسمو 1.بعد ذلؾ

ـي  تعالى اي ك بشأنو.  أكلئؾ ما اٌدعاهي   .بالٌصكاب أعم

 

﮹     ﮳    ﮴چ  :قاؿ تعالىك  ﮸   ﮷    ﮶   ( مبتدأ خبره )اآلخرة( 2چ﮵  عمي مف اآليةي تي ك 3.)خيره

ـٌ الجٌنة. شأف القتاؿ الذم يؤٌدم بال جاء ك كثرتو. ك  متاع اآلخرة خير لعدـ انقطاعوك مجاىد إلى اآلخرًة ث

ـي ىناك  4.العصياف لمبعد عفثِّا لمؤمنيف لمف اتٌقى( ح)كالمجركر الجار  لشأف ىذا  5مقاـً تعظيـ المقا

د فكاف جزاؤىـ الخمك  .يتٌبعكف أكامرهك  جٌؿ_ك _ عٌز  اليكـ الذم اليفكز فيو إال المتٌقكف الذيف يخافكف اى 

ـي بالٌصكاب.ك . في الجنة في ذلؾ اليكـ  اي تعالى أعم

 

 :تو في سورة النساءال دالو ، تعريفو الّضمير .2

ـٌ تعريفك  عشًر آياتو كريمة.كردى المبتدأ ضميرنا في  ـٌ الحديث عف دالالتو في سياؽ اآليات  وسيت بدايةن، ث

 لممخاطب.الضميري فييما  كريمتاف آيتاف كردتك ، مراتو  ثمانيى قد كردى المبتدأ ضمير غائبو ك  الكريمة،

 6 ".غيبتو كخطابًو أ كعرنا بتكٌممو أ:" المكضكع لتعييف مسٌماهي مشتعريُف الّضميرِ 

                                                           
   111ينظر: بسيكني فيكد، عمـ المعاني، ص: 1
 77|4النساء،  2
 254|2ميقرم، البرىاف في إعراب آيات القرآف، ينظر: أحمد  3
 738|1السعكد، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، ينظر: أبك 4
 58ينظر: القزكيني، التمخيص في عمـك البالغة، ص: 5

 115|1شرح التسييؿ ، مالؾ،ابف  6
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عمى المراد بو  )نحف( يدالفك، )أنا( أفٌ الٌسببي في ذلؾ ك يري المتكٌمـ؛ ضم كفيأٌما عف أعرؼ الٌضمائر 

ـٌ يأتي بعدىبعدـ صالحيتو لغيرهك بمشاىدة مدلكلو، ك بنفسو،   ؛في درجة التعريؼ ا ضمير الميخاطبم. ث

  1.بمشاىدة مدلكلوك ، ألٌنو يدٌؿ عمى المراد بو بنفسو

المبتدأ قد كرد ك ، مف الكالـ فقد استثني ، لذلؾتكٌمـ مبتدأ في آيات سكرة النساءلـ يرد ضمير المك 

 مف اآليات التي كرد فييا الضمير مبتدأ:ك . غائبكذلؾ ضمير ك ، مخاطبضمير 

،)أنتـ( ضميره الحاؿك )الكاك( كا 2چ  ہ  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    چ : قاؿ تعالى

الخبر في محؿ نصب عمى الحاؿ مف )الكاك( في ك المبتدأ ك ، في محؿ رفع مبتدأ خبره )سكارل( منفصؿه 

مكا ت الصالة فإذا صػػػجنبكنيا كقػػػممكف يتػقد كاف المسك في تحريـ الخمًر،  الكريمةي  نزلت اآلية 3.)تقربكا(

 األمري  حٌتى نزؿ ظٌمكا كذلؾى ك ، ري قد ذىب عنيـ، فإذا أصبحكا كاف الٌسكبعد ذلؾ الًعشاء شربكىا

ىذا الخطابي قبؿ الٌتحريـً الٌنيائٌي ك صالحةه لخطاًب كٌؿ مسمـو بتجٌنًب السٍُّكًر _  يذًه اآليةي ف 4تحريميا.ب

  ػو ػيصمحي لػػػػ فػػػػػٌؿ مػػػػػابي كػػػػطػخ كػػػػى فػػػػػي اآليػػػػػةي البالغٌي ػػػالٌداعػػػػػػ، فمصالةػػػػػًكرات _ عند الٌتكٌجًو لػػػسػي ملم

 غائب لمغرض نفسو في آيات أخرلك مخاطبو المبتدأ ضمير  قد كردك  5.المذككرالخطاب بتجٌنب األمر 

 6.سكرة النساءفي 

 

                                                           
 77|1عقيؿ، المساعد عمى تسييؿ الفكائد، ينظر: ابف 1
 43|4النساء،  2
 688|3ينظر: السميف الحمبي، الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف، 3
 265|3ينظر: األندلسي، تفسير البحر المحيط،  4

 411|1العربية أسسيا كعمكميا كفنكنيا ، الميداني، البالغةينظر: عبد الرحمف  5
 (109،11،18،125،92،12اآليات ىي: ) 6
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)ىك( ضميره منفصؿه في محؿ رفع مبتدأ  1چ  چ   چڃ  ڃ  چ  چ  چ  :قاؿ تعالىك 

معصكمي الٌدماء  اي  ، فقد تركيـغالبي في الخداعفاعؿه بيـ ما يفعؿي ال ك)خادعيـ( أم: ى خبرهك 

عمى سبيؿ  3المبتدأ في مقاـ التعظيـ لشأنو كردفقد  2.، لكٌنو أعد ليـ الٌدرؾى األسفؿ مف الناراألمكاؿك 

، لكٌف ا المٌطمع عمى اى بإظيارىـ عكس ما في قمكبيـأٌنيـ يخادعكفى  فالمنافقكفى يعتقدكفالكعيد، 

 بأنفسيـك أمكاليـ ب يمٌتعيـ_جٌؿ ذكره_ كىك ، ذلؾ المكاف المرٌكعيميميـ إلى اآلخرة ليجعميـ في خفائيـ 

لمذات  الضميري فيياآية أخرل ىناؾ ك  .4معنى)خادعيـ( كى، ك مآليـ ما ذكره ليـفي الٌدنيا ليككف 

 5.في السكرة الكريمة في السياؽ نفسو اإلليية

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 142| 4النساء،  1
 214|3دكؿ في إعراب القرآف كصرفو كبيانو، ينظر: محمكد صافي، الج 2
 58ينظر: القزكيني، التمخيص في عمـك البالغة، ص:  3
 567|1ينظر: الزمخشرم، تفسير الكشاؼ،  4
 108|4، النساء﴾القكًؿ معىيـٍ إٍذ يبيٌيتكفى ما ال يىرضى مفى  اآلية ىي:﴿ كىك 5
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 :داللتو في السورة الكريمةو ، تعريفو اسم اإلشارة .3

المبتدأ اسـ إشارة  كردى قد ك . اآليات الكريمة فيتيا الدالك ، تعريفيا يتناكؿ الحديث ىنا أسماء اإلشارة،

 .عشريف مٌرة سكرة النساءفي 

 (، كلممؤٌنث)ذيفً ك لمثٌناهي )ذاًف(ك ، : )ذا( لممذٌكرمنوك ، ما كيضعى لمشارو إليو كى :تعريف اسم اإلشارة

  1.)أكالًء(لجمعيما ك ، )تاًف( ك)تيف( لمثٌناهي ك ك)تي( ك)تًو( ك)ذًه(،  )تا(

أٌما اسـ ، المتكسط)ذاؾ( مع الكاؼ دكف الـ البعد إشارة إلى البعد ك، )ذا( لإلشارة لممذٌكر القريبك

  3.، تككيدنا لقربيا( عمى أكائميا لمتنبيوىا) تدخؿي ك  2.لمبعيد كلبعد( فياإلشارة الذم لحقت بو )الـ ا

 :اآلتي كالنحعمى  ك، فيسكرة النساءفي  اسـ إشارة مبتدأ كردى أٌما ما 

)أدنى(  ؿػػػيػػػى التفض، خبره أفعؿ الدالة عمذلؾ( اسـ إشارة مبتدأ) 4چڻ  ڻ  ں  ں   چ :قاؿ تعالى

ـى  اف أفٌ ػػػيػػػبػػػلذلؾ ك ؛ ارةػػػػػػػـ اإلشػػػػػػػػاسالمبتدأ كردى  فقد 5.كؿػػػعػػػػدـ الػػػػػػى عػربي إلػػػػػػاه: أم أقػػػػػػنػػػػمعك  الحكػػػ

ـي بالٌصكاب.أاي تعالى ك  6.لتمييزه أكمؿ تمييزك ، حكـ أفضؿي إليو  المشار آيات أخرل في السياؽ ك  عم

  7نفسو.

 

                                                           
 185|2، شرح الرضي لكافية ابف الحاجب، ينظر: الرضي 1
 310|2ينظر: الٌدماميني، تعميؽ الفرائد عمى تسييؿ الفكائد،  2
 95|1ينظر: عبد المنعـ مسعد، العمدة في النحك، 3
 3|4النساء،  4
 567|3ينظر: السميف الحمبي، الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف،  5

 61ينظر: القزكيني، التمخيص في عمـك البالغة، ص: 6
 (51، 25)مرتيف(،78اآليات ىي: ) 7
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ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  چ قاؿى تعالى: ك 

خبره )الفكز( الذم كردى في ك ، أفاسـ اإلشارة)ذلؾ( في محٌؿ رفع مبتد 1چ  ې  ى  ى  ېې

ما فيو مف معنى البعًد لإليذاف ك ، مكدإلى دخكؿ الجنات المكصكفة عمى كجو الخاإلشارةي ك اآلية معٌرفنا، 

  3في السياؽ نفسو. آيات أخرلك اي أعمـ. ك  2.رسكلوك درجة المطيع   كاؿ عمبكم

 

الكريمة قد كردت اآلية ك  .)أعتدنا( )أكلئؾ( مبتدأ خبره 4چہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  چ  :قاؿ تعالىك 

ببعد منزلتيـ  اإليذاف)أكلئؾ( اسـ اإلشارة  معنى البعد فيك  5سبيؿ الكعيد. غميظ عمى الكفار عمىتلم

ر المجرك ك قيٌدـ الجار  قدك ، ىٌيأ ا ليـ عذابنا أليمنا كلئؾ الذيففنذير أل )أعتدنا( أٌما الخبرك ، سكء حاليـك 

التحقير  الكريمةي اآلية ػػػارة فػػػػـ اإلشػػػػػدي اسػػيػػػيفك  6،متفخيـقد نيٌكر لك ألٌف العذاب إٌنما ليـ ٌخٌصص، 

في سكرة  ىناؾ آيتافك   .ألكلئؾ الذيف كيٌجو ليـ الكعيد المذككرالتحقير ك بما يتضٌمنو المعنى،  7بالبعد

  8.في السياؽ نفسو إشارة لمبعيدالمبتدأ اسـ  فييما النساء كرد

 

 

 
                                                           

 13| 4النساء،  1
 661|1السعكد، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ،  ينظر: أبك 2
 (146،162،17،99، 31،59،70،69اآليات ىي:) 3
 18| 4النساء،  4
 624|3ينظر: السميف الحمبي، الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف ، 5
 666|1السعكد، ـ، س،  ينظر: أبك 6

 62عمى المطكؿ، ص: لجرجاني، الحاشيةينظر: ا 7
 (97،63اآليتاف ىما: ) 8
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 :تو في السورة الكريمةدالال و ، تعريفو االسم الموصول .4

قد ك  .داللتو ثـٌ  ،صمتو حدكدك  ،حدكدهي ك تعريفو  ييذكري ، سؼالقسـ الرابع مف المعار  كىاالسـ المكصكؿ 

 في آيات سكرة النساء.مرةن  سبعى عشرةى االسـ المكصكؿ  كرد

.ك اسـ ال يصيري جزءنا تاٌما مف الكالـً مف مسندو إليو إال بكجكًد صمةو  كى: تعريفو  1عائدو

لممثنى، المذيف(  ،)المذافك، لممفرد (الذم) :ىي مشيكرة في االسػػػػػتعماؿ سماء مكصكلةأ ىناؾى ك 

 لممثنى، (، المتيفً الٌمتاف)لممفرد ك (التي):أٌما اسـ المكصكؿ لممؤٌنث فيي. )الذيف( لجمع الذككر العقالءك

لجميع ما تقٌدـ مف غير  ، ك)ما( كذلؾلجميع ما تقٌدـ مف العقالء ك)مىف( .( لمجمعالالئي)، (كاتيالم)ك

  2.العقالء

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ   :قكلو تعالى ك، نحي حكـً الكاحدً قد تأتي )ما( لمعاقؿ إذا اقترنت بما يدٌؿ عمى العاقؿ فك 

 كىذلؾ الحكـي العاقؿ،  رػػػيػػغك ا( في اآلية الكريمة لمعاقؿ ػػػػػ)مألٌف حكـ 3چٻ  پ  پ   پ  

 4.التسبيح

أف ك  ،شبو جممة كككف ىذه الٌصمة جممة أأف ت ينبغيك ، جممًة صمةو مف  المكصكلةً لألسماء بٌد  الك 

 ،لممخاطب ٌصمةي معمكمةن أف تككف اليتكٌجب كذلؾ ك ، مقٌدر ينكبي عنو كتشتمؿ عمى عائدو ممفكظو بو، أ

 5.معنىك أف تككف خبرٌيةن لفظنا ك 

 :اآليةي  فمنياالمبتدأ فييا اسمػػنا مكصكال  كردالتي  في سكرة النساءأٌما اآليات 

                                                           
 181كماؿ باشا، أسرار النحك، ص: ينظر: ابف 1
 103البيٌية بشرح المقٌدمة اآلجركمٌية، ص:  الصنياجي، التحفةينظر:  2
 1|62الجمعة،  3

 115|1ينظر: الغالييني، جامع الٌدركس العربية ، 4
 30ينظر: عبد السالـ ىاركف، األساليب اإلنشائٌية، ص:  5
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)الذيف( اسـ مكصكؿ مبني في محؿ  1 چ ...ۀ    ۀڻ  ڻ  ڻ  ڻ   چ  :قاؿ تعالى

في محؿ رفع  الفعمٌية )سندخميـ( الجممة،ال محٌؿ ليا مف اإلعراب صمة المكصكؿ رفع مبتدأ،)آمنكا(

 ال انتقاؿك النعيـ بال زكاؿو  الخمكد في كىك ىذا مآؿ الذيف يعممكف الصالحات،  المعنى:ك  2.خبر المبتدأ

 أٌف الكصؼ الذم دٌلت عميو الصمة قد كاف استخداـ االسـ المكصكؿ لمداللة عمىك  3.يمبثكف فييا أبدنا

مكصكالن في قد كردت آياته كريمةه كاف المبتدأ فييا اسمنا ك  4سببه لو.ك  ألنو عٌمةي بناء الحكـإنما كيجد 

 5السياؽ نفسو.

 

  :( لمعقالء)َمن

قد كردت آية في سكرة النساء المبتدأ فييا ك  6.(مىف لقيتى  )لقيتي  كما في الجممة ىي اسـه لمف يعقؿي ك 

 :ىي )مىف(

إعراب )الفاء( حرؼ تفصيؿ، )منيـ( جار 7  چڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ  ڇ  ڇ  چ : قاؿ تعالى

مؤٌخر،  أ)مىف( اسـ مكصكؿ بمعنى الذم في محؿ رفع مبتدمجركر متعمقاف بخبر مقٌدـ محذكؼ، ك 

صٌد عنو( فميا اإلعراب  منيـ مفك ) جممة كذلؾك )آمف( جممة فعمٌية صمة المكصكؿ ال محٌؿ ليا. 

منيـ ك ىـ قٌمة قميمة، ك  سٌمـ_ك كبعضه مف الييكد مف آمف بسيدنا محٌمد_صٌمى ا عميو  المعنى:ك  8نفسو.

                                                           
 122|4النساء،  1
 207ينظر: الٌنحاس، إعراب القرآف، ص:  2
 306|1ينظر: محمد الصابكني، صفكة التفاسير، 3
 433|  1الرحمف الميداني، البالغة العربية أسسيا كعمكميا كفنكنيا،  ينظر: عبد 4
 (16،33،15،173،37،138،122،175،76،34اآليات ىي: ) 5

 127ينظر: ابف فارس، الصاحبي في فقو المغة كمسائميا كسنف العرب في كالميا، ص: 6
 55| 4النساء،  7
 238،239|2ينظر: أحمد ميقرم، البرىاف في إعراب آيات القرآف،  8
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 دكفماكية كلئؾ الذيف صٌدقكا بالرسالة السٌ أل 2االسـ المكصكؿ لمتعظيـجاء ك  1.كفرك أعرض  مف

 اي تعالى أعمـ بالٌصكاب.ك . ، فيـ عظماءكفركاك كٌذبكا  أقكاميـ الذيف

 

 :لغير العقالء )ما(

 ، ، ػػػػػػقد تك تردي )ما( لما ال يعقؿي چ  چ  چ     چڃ  ڃ  ڃچ عالى:ػػػت قكلو كذلؾ نحك قعي عمى ما يعقؿي

 5 .4 چژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ  قد ترد لمداللة عمى ما يعقؿ، كقكلو تعالى :ك  3چڇ

 :الكريمةي  اآليةي منيا  ،قد كردت)ما( ثالث مرات في سكرة النساءك 

مجركر متعمقاف بمحذكؼ خبر مقٌدـ، ك ( جار ) 6چہ  ہ  ہڻ  ۀ   ۀ  ہ  چ  قاؿ تعالى:

مجركر متعمقاف بمحذكؼ ك  مؤٌخر، )في السمكات( جار)ما( اسـ مكصكؿ مبني في محؿ رفع مبتدأ 

، األرض أىؿك  السماكاتعمى أىؿ  جٌؿ_ك _عٌز  لتقرير كجكب طاعة ا يةقد جاءت اآلك  7.صمة )ما(

الداعي  فكاف 8أنو_ػػػػػػػػممكنا _جٌؿ شك   كحده خمقنا ممؾه  كما فييما مف مكجكدات ىك ذلؾ ببياف أنيما ك 

ـي كذلؾ ك  9المجركر.ك الحصر لتقديـ الجار  كػػػػػى الكريمةفي اآلية البالغي  ـ ػػػػػػا يتضمنو االسػػػػمػػػػلالتعظي

                                                           
 512| 1ينظر: الزمخشرم، تفسير الكشاؼ،  1
 60التمخيص في عمـك البالغة، ص:  ينظر: القزكيني، 2
 96|16النحؿ،  3
 3|4النساء،  4
 115|1ينظر، ابف عصفكر اإلشبيمٌي، شرح الجمؿ لمزجاجي، 5

 126|4النساء،  6
 184،185|3ينظر: محمكد صافي، الجدكؿ في إعراب القرآف كصرفو كبيانو،  7
 788|1ينظر: أبكالسعكد، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، 8
 412|2ينظر: الزركشي، البرىاف في عمـك القرآف، 9
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ـي  1مكصكؿ.ػػػػال  _مكجكدات إال اي _جٌؿ شأنوف ػػػا في األرض مػػػػمك مكات سٌ ػػػػػا في الػػػػػم حقيقػػػػةن  فال يعم

  2ىناؾ آيتاف كردتا في السياؽ نفسو.ك  كٌميا  كحده.ك 

 

 :تو في سورة النساءدالال و تعريفو  ،المعّرف بأل .5

ـٌ تعريؼ مرةن.عشرةى  أربعى مبتدأ  كردأٌما االسـ المعٌرؼ بأؿ فقد  ـٌ تحديد ،المعارؼىذا النكع مف  سيت  ث

، بالمبتدأليما فال عالقة  ةالمكصكلك ئدة ، أٌما الزاداللتيماك ، معناىما ؿ الجنسٌيةأك ، الفرؽى بيف أؿ العيدٌية

 .ذكرىمافمف يتطٌرؽ البحثي إلى 

، ىمزتيا ىمك ، حرؼ تعريؼو  )اؿ( :تعريفو   3.سبب كصميا كثرة االستعماؿك زة قطعو

المكصكلية  حكليما. أٌمافسيككف مدار البحث  ،لمتعريؼىما ك ، الجنسٌيةي ك العيديةي  :ىناؾ أربعةي أنكاعو ألؿ

 البحث. فمف يككف كالـه عنيما في ىذا 4.الزائدة فميستا لمتعريؼك 

 مدلكليا فردنا، فتفيدىا درجة مف التعريؼ تجعؿ ىي )اؿ( الداخمة عمى النكرة: العيدّية تعريؼ )اؿ(

 5)اؿ( الجنسية. عفالذم يفٌرقو  كى داللتو عمى فردو بعينوك ذلؾ بعد أف كاف شائعنا مبيمنا، ك معيننا 

ۇ    ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  چ  الى:ػػػًو تعػػػػػقكل كػػػػػنح اـــكريً ذِ د يأتي مصحكب المعٌرؼ باؿ العيدية ػػػػػػػقك 

، فأصبح عمى االسـ المعٌرؼ باؿ العيدية كردت كممة )رسكؿ( لتدؿٌ  فقد 6.چ  ٴۇ  ۋ  ۋ

                                                           
 432|1أسسيا كعمكميا كفنكنيا، الميداني، البالغةالرحمف  ينظر: عبد 1
 (171،131اآليتاف ىما: ) 2
 51ينظر: عبد الكىاب الصابكني، المباب في النحك، ص:  3

 المكاف نفسو 4
 423|  1الكافي،  ينظر: عباس حسف، النحك 5
 15،16| 73المزمؿ،  6
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ركفنا دكف الحاجة مع ىنّياذِ قد يككف المصحكب  كأ .الرسكؿ معركفنا لدل السامع بفضؿ ذلؾ المصحكب

﮲  ﮳  چ  :قكلو تعالىك نح ،( حينئذو ذىنٌية)اؿإلى مذككر قبمو، فتسٌمى    1.2چۓ  ۓ  

 :تعالىا  قكؿ كذلؾ نحك ،فردو بعينو كتدٌؿ عمى الشمكؿ مطمقنا، دكف تحديد شيءو أفالجنسّية  أٌماو

 4.فاإلنسافي ىنا يعني جميع األفراد 3،چٻ  ٻ  ٻ  پ  چ

، عند العمماءيترتب ىذا اختالؼ اإلعراب ك ، جنيسة تعريفنا لفظينا ال معنكينا، يككف التعريؼي باؿ البيذاك 

عربى نعتنا باعتباره نكرةن ، جازى أف تي كصؼ لو ة مضمكنيامفإذا كيصؿ مصحكب )اؿ( الجنسية بجم

  5.، باعتبار أٌنو معٌرؼه لفظينامعننى، كما يجكزي إعرابيا حاالن 

ـٌ  :حسب نكعييا ٌسمتلتعريؼ، فقد قي ا (اؿ)أٌما اآليات الكريمة التي اشتممت عمى  ، الجنسٌيةالعيدٌية ث

داللة  كىك ، ٌيفػػػػػردو معػػػػػمى فػػػتيا عػػػػػداللػػػمٌتعريؼ بػػػػالعيدٌية ألٌنيا األقربي ل فػػػػكاف الكالـي بدايةن عقد ك 

 .في المقاـ الثاني الٌنيا ال تدٌؿ عمى معٌيف حقيقةن  كانت، أٌما الجنسٌية فقد المعرفة الحقيقي

 

 

 

 

                                                           
 40| 9التكبة،  1
 72|  1ابف ىشاـ األنصارم، مغني المبيب عف كتب األعاريب، يينظر: 2
 2| 103العصر،  3
 197|1ينظر: ابف عقيؿ، المساعد عمى تسييؿ الفكائد ، 4
   51: النحك، صي ينظر: عبد الكىاب الصابكني، المباب ف 5
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 :عمى قسمين ىيو  ،المعّرف بأل العيدّية  - أ

، أكثر أصالة كبذلؾ فيك ، كرمٌ ـ قبمو كالذّْ محٌدد بالذىف دكف الحاجة لذكر اسػػػػ عيد كى: العيد الّذىني

 ىك: ،في سكرة النساء كلو مثاؿه كاحد مذككره 

 1 چڱ  ڱ  ں    ڱڳ  ڱ   ڳڳ  ڳ  گک  ک  ک  گ   گ  گچ : تعالى قاؿ

المالئكة يشيدكف بصدقو ك ، فاي أنزؿ القرآف 2خبره الجممة الفعمٌية )يشيدكف(.ك ، المالئكة( مبتدأ)

ألٌنيـ مذككركف في سياؽ شيادتيـ لما أنزلو اي  ذلؾك  4؛لتعظيـ شأنيـ ىنا كر المالئكةذً ك  3حقيقتو.ك 

ـ الشيادة بعد ئكة في مقاسٌمـ_ فأٌم عظمةو تمؾ التي يسٌجميا ا لممالك عمى النبٌي_صٌمى اي عميو 

 ا أعمـ بالٌصكاب.ك  شيادتو؟

 :، منياكردت آياته العيدي فييا ذكرمٌ  :كريّ العيد الذ  

 الثمث( )ك محذكؼ الخبر المقٌدـ،ػػػػاف بػػػػمجركر متعمقك ار ػػػػػ)ألٌمو( ج 5چۅ  ۉچ  :قاؿ تعالى

الغرضي اإلعالـي عمى أٌف ك  7.المتبقيثمث الماؿ  وألمم : أاآلية معنىك  6مبتدأ مرفكع بالضـ الظاىر.

ـي تعالى اي ك  8ال شيء غيره. السابؽ ذكره ثمث الميراث كالثمث المذككر ى  قد كردتك  .بالٌصكاب أعم

  9.في السياؽ نفسو في سكرة النساء آيات أخرل

                                                           
 166|4النساء،  1
 163| 4ينظر: السميف الحمبي، الٌدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف، 2
 818|1ينظر: أبكالسعكد، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، 3
 58ينظر: القزكيني، التمخيص في عمـك البالغة،  4

 11| 4النساء،  5
 195،196|2ينظر: أحمد ميقرم، البرىاف في إعراب آيات القرآف،  6
 472|1ينظر: الزمخشرم، تفسير الكشاؼ،  7
 114|1ينظر: فاضؿ السامرائي، معاني النحك، 8
 )مرتيف((17،34،128،162،176)ثالث مرات(،11،12اآليات ىي: ) 9
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 : ىيك عمى ىذا النكع الٌداؿ عمى الشمكؿ، آيةه كاحدةه  كردت: عّرف بأل الجنسّيةمال - ب

 2.مبتدأ خبره )قٌكامكف( مرفكع بالكاك )الرجاؿ(فكممة  1چٻ  ٻ  ٱ  ٻ   چقاؿ تعالى: 

تفضيؿ كاإلنفاؽ اب البأسمف ك لما أكتكا مف أسباب القكامة  ينيكفك  يأمركففالٌرجاؿ قكامكف عمى النساء 

المعنى صالحه لكٌؿ الٌرجاؿ، فيـ ف 4لغرض استغراؽ الجنسكارده في اآلية التعريؼ ك  3...الحـزك القٌكة ك 

ـي بالٌصكاب.ك  ليس في حاالت خاٌصة.ك القٌكامكف دائمنا،   ا تعالى أعم

 

 تو في سورة النساء:دالال و ، تعريفو إلى معرفة المضاؼ-6

 فييا المبتدأقد كردت إحدل عشرة آيةن ك  ،دالالتوك  لمضاًؼ إلى معرفة، حدكدها عف يككفي الحديثي س

 النساء.في سكرة  إلى معرفة مضاؼ

ـى  كاالسـ الثاني مف األٌكًؿ منزلة التنكيف، أ ، عمى تنزيؿإسناد اسـ إلى غيره كى :اإلضــــافة ما يقكـي مقا

 5.كجبى تجريدي المضاًؼ مف التنكيف الٌسببً  ليذاك ، التنكيف

 : اإلضافُة نوعانِ ك

ا إذا ك لممعرفة، : ىي التي يستفيد فييا المضاؼ تعريفنا إذا أضيؼ المحضة اإلضافة-أ تخصيصن

  6.منكرةأضيفت ل

                                                           
 34|4النساء،  1
 27|3رفو كبيانو، ينظر: محمكد صافي، الجدكؿ في إعراب القرآف كص 2
 495|1، تفسير الكشاؼينظر: الزمخشرم،  3
 65ينظر: القزكيني، التمخيص في عمـك البالغة، ص:  4

 430ينظر: ابف ىشاـ األنصارم، شرح شذكر الذىب، ص:  5
 170_166|2ينظر: ابف عصفكر اإلشبيمي، شرح جمؿ الزجاجي،  6
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ا إف أضيؼى إلى ال تخصيصن ك ىي التي ال يكتسب المضاؼ بيا تعريفنا غير المحضة:  اإلضافة-ب

 كأشبية إف دٌلت عمى حاؿ الصفة المك اسـ المفعكؿ ك تككف محصكرة في اسـ الفاعؿ ك  1.النكرةك المعرفة 

 .، فيي ليست في نطاؽ ىذه الدراسةً ال تفيدي تعريفنا؛ لذا غير المحضة اإلضافة ككفك  2.استقباؿ

)غالـ( في  ، فرتبةدرجة ما أضيؼى إليو تككف فيدرجتوي ك خاتمة المعارؼ،  كفة ىالمضاؼي إلى معر ك 

( في رتبة العمـ ...  )غالمي( ك، نحلمضميرمف ذلؾ إال ما كاف مضافنا ال يستثنى ك جممة )غالـ زيدو

  3.في رتبة العمـ كىليس في رتبة الضمير، بؿ  كفي

 :فمنيا، إلى معرفة امضافن  المبتدأ فييا أٌما اآليات الكريمة التي كرد

لكال( امتناع ) 4چ...ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې     ى   ۅ  ۅۋ   چ  :تعالى قاؿى 

( مبتدأ مرفكع، ىي حرؼ شرط ك لكجكد،  ،)فضؿي  كردتفقد  5.محذكؼ تقديره: )مكجكد( الخبرك غير جاـز

ظٌف أٌف ىذا يخفى عمى ا، فأخبر ك ألصقيا بالييكدٌم، ك اآلية في فضح قٌصة الرجؿ الذم سرؽ درعنا 

ـي بالحكاية،  عظمتو ك يظير فضؿ ا ك  6يـ البرمء.التُّ ك لكال رحمة ا لبقي األمر سٌرا ك ا رسكلو الكري

عالـ رسك ك ، برياءفي تبرئة األ كاف ما  ىذا إفك ، غرض اإلضافة ىنا التعظيـك  لو بكذب المذنب.ا 

                                                           
 170_166|2ينظر: ابف عصفكر اإلشبيمي، شرح جمؿ الزجاجي،  1
 433_431، شرح شذكر الذىبينظر: ابف ىشاـ األنصارم،  2

 210، ص: ـ.فينظر: ابف ىشاـ األنصارم،  3
 113|4النساء،  4
 166|3ينظر: محمكد صافي، الجدكؿ في إعراب القرآف كصرفو كبيانو،  5
 552_550|1ينظر: الزمخشرم، تفسير الكشاؼ، 6
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 فتحمال تافكردت آي قدك  2مف األشياء. العظيـ سكلاً  ألٌنو ال ييضاؼي إلى 1أضيؼ إليو عظيمنا.

 3.الداللة نفسيا

 

﮲ چ  قاؿ تعالى:ك  ( خبر المبتدأ.) 4چ  ۓ  ۓ     لقد 5متاع( مبتدأ مرفكع، )الٌدنيا( مضاؼ إليو، )قميؿه

 6.الحٌث عمى الخيرك  الزجر عف الشرك ، الٌترغيب في اآلخرةك د في الٌدنيا جمعت اآليةي الكريمةي بيف التزىي

ـي بالٌصكاب.أ تعالى اي ك  لشأف ذلؾ المتاع. 7فيككف الغرضي مف اإلضافة إلى الدنيا التحقير   عم

( مبتدأ، خبره )مف بعض(، أم: بعضيكـ  8چڳ  ڳ   ڳ  ڳگ  گ  گچ  قاؿ تعالى:ك  )بعضي

الحٌر ال يفضؿي عمى العبد إال ألٌف  9 عمى األمةالديف، فال يترٌفع الحٌر ك مف جنس بعضو في النسب 

ـي ك . عدـ الٌترٌفع عمييفٌ ك الٌترغيب في ذلؾ ك زكاج مف األماًء ففي اآلية حٌث عمى ال 10.باإليماف اي أعم

 بالٌصكاب.

 

                                                           
 118ينظر:أحمد الياشمي، جكاىر البالغة، ص:  1
 269ينظر: الثعالبي، فقو المغة كأسرار العربية، ص:  2
 (83،134اآليتاف ىما: ) 3

 77| 4النساء،  4
 195ينظر: الٌنحاس، إعراب القرآف، ص:  5
 283|1ينظر: ابف قٌيـ  الجكزية، بدائع التفسير،  6
 118ينظر: أحمد الياشمي، جكاىر البالغة، ص: 7
 25| 4النساء،  8
 245|1ينظر: العكبرٌم، التبياف في إعراب القرآف،  9

 490|1ينظر: الزمخشرم، تفسير الكشاؼ،  10
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)كـ( ضمير  دأ،ػػػػبتػػػاء( مػػػػكممة )آبػػػف 1چېئ  ېئ  ىئ     ىئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ چ :تعالى قاؿك 

 ،)كـ( في محٌؿ جٌر مضاؼ إليو )أبناؤكـ( معطكفة عمى ما قبميا،كمٌتصؿ في محٌؿ جر مضاؼ إليو، 

ـي األنفع لو 2.رفع خبر المبتدأ )ال تدركف( الجممة الفعمية في محؿٌ   كى المصيبي  ، ىؿفاإلنساف ال يعم

 أخصر ككنياالغرض مف اإلضافة ك  3الذم لـ يكًص. كأـ ى بكصيتو،الذم أكصى ببعض مالو فنفع 

ـي بالٌصكاب.ك  4.المذككر طريؽو إلى إحضارً  كردت مبتدآت أخرل مضافة تحمؿي الداللة  قدك  اي أعم

 5نفسيا.

 

 :المبتدآت النكرة في سورة الّنساء :ثانًيا

 إحدلالمبتدأ نكرة  قد كردك  ،ادالالتيك ، امسٌكغاتي بالنكرة،سيككف الحديثي في ىذا القسـ عف االبتداء 

، ثماني مٌراتو اسـ استفياـو ك ، مرة ثالثيفك  ااسـ شرطو ثالثن ك ، نكرة عادية تسعى مرات: خمسيف مٌرةك 

 .مصدرنا مؤكال مرة كاحدةك 

أف يقبؿ االسـي الـ  :منيا، عالمات النكرًة كثيرةه ك  .بعينو: " ىي ما كيضعى لشيءو ال تعريؼ النكرة

 6."تمييزناك أ يككف حاالن  ك، أةيدخؿ عميو )كـ( الخبريٌ  ك، أيقبؿ )رٌب( كما يصٌح إضافتو، أ ك، أالتعريؼ

                                                           
 11|  4النساء،  1
 604|3ينظر: السميف الحمبي، الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف،  2
 474|1ؼ، ينظر: الزمخشرم، تفسير الكشا 3
 116ينظر: الجرجاني، الحاشية عمى المطٌكؿ، ص:  4
 (176 ،32 ،25، 12 ،7، 11اآليات ىي: ) 5
6
 239:صالُكّناش،أبوالفداء،
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دٌؿ منيا  لمنكرة ماقربنا مف المعنى الحقيقي  أكثر الٌنكراتك ، راتي تمامنا كما تترٌتبي المعارؼتترٌتبي النكك 

، ال يزاؿ االسـ النكرةي يقربي بكثرة الٌصفات مف المعرفة حٌتى يتعٌرؼك  )مكجكد(... عمى العمكـ مثؿ

 1.العمـ كىك كيكضع لو اسـ ينكب عف تمؾ الٌصفات جميعيا 

اإلخبار عف النكرًة ال ؛ ألٌف أف يأتي معرفةن  فينبغي لممبتدأ، عمى غير األصؿ كأٌما االبتداءي بالنكرة، في

، ألنو ال لـ يكف ثمة فائدة في الكالـ(، ائـرجؿه قخبر عف كممة )رجؿ( بيذه الجممة:)أ ك، فمفائدة منو

  2.قائمنا في الكجكد أف يككف رجؿه  ييستنكر

مكصكفنا  كفنا أكص "ذلؾ بأف يككفك ، مسٌكغ مف لو ، في ىذه الحالة ال بدٌ المبتدأ نكرة قد يقعي لكف، 

، أ كلظاىرو أ ، أ كمقٌدرو ـي  كأ ،مقصكدنا بو العمكـي  كأ، معطكفنا عميو كمعطكفنا، أ كعامالن تالي  ك. أاإلبيا

، أ ، أ كاستفياـً بأف يككفى  كالحؽ بو، أ كظرؼ مختٌص أ كفاء الجزاًء. أ كأ الحاًؿ، ككا كلكال، أ كنفيو

  3".نفي مقٌدرنا إيجابيو بعد ك، أكاجب الٌتصديرً  كجكابنا، أ كدعاءن، أ

 

 :نكرة عادّيةالمبتدأ  -1

سيككف ك  تسع مراتو في سكرة النساء، ،ال استفيامناك اسـ شرط ما ليس  كىك  ،مبتدأ كردت النكرة العادٌية

 بإذف ا. السكرة الكريمةفي آيات  بعض دالالتياالحديث ىنا عف 

 

                                                           
1
 239:صالُكناش،أبوالفداء،:ينظر
2
 224|1المفّصل،شرحيعيش،ابن:ينظر
 289|1شرح التسييؿ،  مالؾ،ابف  3
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( ك )ليـ( الجار  1چۓ  ۓے    ےچ  :قاؿ تعالى المجركر متعمقاف بخبر مقٌدـ محذكؼ، )أزكاجه

مبتدأ مرفكع، )ميطٌيرةه( نعت.
رف عٌما يعترم نساء الٌدنيا مف األدناس ػفمممؤمنيف نساءه في الجٌنة تطيٌ  2

اي ك  .نساء الميفٌضالت عمى نساء الٌدنياال أكلئؾ لشأف 4تدٌؿ عمى التعظيـ )أزكاج(فكممة  3 الطبيعية.

ـي بالٌصكاب.   5السكرة. آيات أخرل مفنكرةن في  المبتدأ كردكما  تعالى أعم

 

 : المبتدأ اسُم شرطٍ  -2

قد كرد المبتدأ اسـى ك ، ات الكريمةداللتو في سياؽ اآليك اسـ الشرط  الحديث ىنا عف تعريؼ سيككفي 

 .آيات سكرة النساءثالثيف مٌرةن في ك  اشرطو ثالثن 

نقكؿ: معنى ذلؾ استحقاؽ الجكاب بكقكع الشرط، كأف ك الجزاء تكقُّؼ الثاني عمى األٌكؿ، ك أصؿ الشرط ك 

( فاإلحسافي   6زيارة.ػاستيحٌؽ بال إٌنما )إف زرتني أحسنتي إليؾى

 :اآليةي الكريمةي  قد كرد المبتدأ اسـ شرط في سكرة النساء، منياك 

 

 

                                                           
 57|4النساء،  1
 9| 4ينظر: السميف الحمبي، الدٌر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف،  2
 720|1ينظر: أبكالسعكد، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ،  3
 135ينظر: بسيكني فيكد، عمـ المعاني، ص: 4
 (94،مرات()أربع  92، 14،57،78، 11اآليات ىي: ) 5
6
 354|2القرآن،علومفيالبرهانالزركشي،:ينظر
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)مىف( اسـ شرط مبني في محٌؿ رفع مبتدأ،  1چۋ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋچ  قاؿ تعالى:

حدكدنا لمناس، فمنيـ قد بٌيف اي المبتدأ. ليدخمو( في محٌؿ رفع خبر )يطع... الجكابك جممتي الشرط ك 

الحدث الثاني ك  3الجزاء إٌنما استيحٌؽ بالعمؿك  2منيـ العاصي، فالذم يطيع يدخمو الجٌنة.ك  يعطالم

دخكؿ الجٌنات يككف بسبب رحمة ا ف ،4معنى الشرط ك)دخكؿ الجنات( معٌمؽه بطاعة ا ألٌف ىذا ى

ـي ك اإلكثار مف الطاعة.  في اآلية حٌث عمىك عمؿ الصالحات. ىيأت المسمـ لالتي  ا تعالى أعم

 5ؽ نفسو.ايات أخرل في السيآقد كردت ك  .بالصكاب

 

 :استفيامٍ  المبتدأ اسم -3

 اسـ استفياـكرد المبتدأ قد ك . داللتوك تعريفو،  ،اسـى استفياـو  ككفعندما يسيتناكؿي الحديثي عف المبتدأ 

 .مرات ثماني في سكرة الٌنساء

ف ػػػػػػػالمراد بو طمب اإلعالـ عك ، نكع مف اإلنشاء الطمبي كاالسػػػػػػتفياـ ىك ، المبتدأ اسـ استفياـ ردي ي

 الػػػذم معنى األصميٌ ػػير الػػتفياـ غػػػػػػاالسػػػػػراد بػػػػد يي ػػػػػ، قفػكػػػؿ. لػػػػػػسائدل الػػػػػػػػل ركؼو ػػػػػيءو غير معػػػػػش

  6.لقرائفيككفي ىذا بمساعدة اك  لو،كيضعى 

 :منوي اآليةي ، فأٌما اسـ االستفياـ الكارد مبتدأ في سكرة النساء

                                                           
1
 13|4النساء،
2
 211|3المحيط،البحرتفسيراألندلسي،:ينظر
3
 354|2القرآن،علومفيالبرهانالزركشي،:ينظر
4
 327:صالنحوية،األساليبعطية،محسن:ينظر
5
(مرتين)85،(مرتين)13،14،25،31،69،74،81،(مرتين)92،124،69،6،38،48،52،93،119،111:)هياآليات

،92،111،111،112،114،115،123،124،136) 
 258|  1العربية أسسيا كعمكميا كفنكنيا،  الميداني، البالغةينظر: عبد الرحمف   6
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خبره )أصدؽي( مرفكع ك (اسـ استفياـ في محٌؿ رفع مبتدأ )مىف 1چٺ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺچ  :قاؿ تعالى

فاي صادؽه ال يجكزي عميو الكذب. 2بالضـٌ الظاىر.
التقدير: ال أحد أصدؽي ك  معنى االستفياـ النفي.ك  3

ـي بالٌصكاب. اي ك  4حديثنا مف ا.  5.السياؽ نفسوىناؾ آيات أخرل في سكرة النساء ليا ك  تعالى أعم

 :مصدٌر مؤّولٌ  المبتدأ-4

، تعريفو م يككفتدأ عندما بسيتناكؿي الحديثي عف الم قد كرد المبتدأ مصدرنا مؤكالن ك . داللتوك صدرنا مؤكالن

 .النساءً  سكرةً  آيات فيمٌرة كاحدةن 

 فػػؤخذي مػػػذم يػػػػى الػػنػـ المعػػػػػػػػ: استعريفوك الػػػٌشكؿ الثاني مف أشكاؿ المبتدأ،  كى :ؤّولُ مالمصدُر ال

 7.)المصدرية(لكك  ، كي، ماٌف، أفٌ إ: الحركؼ ىيك  6ما دخمت عميو،ك حركؼ المصادر 

ليس كاالسـ الصريح في  كىك ، مف القكؿفيأتي حسب المراد  بكصفو مبتدأأٌما اختيار المصدر المؤٌكؿ 

، بخالؼ المصدر المستقبؿ بحسب الفعؿ كالحاضر أ كألٌنو يفيدي الداللة عمى الماضي أ، داللتو

 8الصريح الذم ال يدٌؿ عمى زمف.

 :ييف أٌما األيةي التي كرد فييا المبتدأ مصدرنا مؤكالن في سكرة النساء

                                                           
 87|4النساء،  1
 120|3ينظر: محمكد صافي، الجدكؿ في إعراب القرآف كصرفو كبيانو،  2
 534|1ينظر: الزمخشرم، تفسير الكشاؼ،  3
 325| 3ينظر: األندلسي، تفسير البحر المحيط،  4
 (109، 88 ،78، 122،125،39اآليات ىي: ) 5

 204| 2المصٌفى،  ينظر: محمد عيد، النحك 6
 197كاالعراب، ص:  ينظر: أحمد البمعاكم، المفاتيح الذىبية في النحك 7
 149-148|  3النحك، ينظر: فاضؿ السامرائي، معاني 8
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أف تصبركا( في محٌؿ رفع مبتدأ، خبره ك ) فالمصدر المؤٌكؿ 1چۋ  ۋ ۈ  ٴۇ چ : تعالى قاؿ

( مرفكع. فيي داللتو  أٌماخيره مف الكقكع في الفاحشة.  ءالصبر عمى زكاج اإلما :تفسير اآليةك  2)خيره

 يأتي مفاختيار المصدر المؤٌكؿ ك  3مف ىذا النكاح الذم ييعٌد حصانة مف اإلثـ. رغيبالتك اإليناسي 

قد دٌؿ ىذا المصدر عمى الزمف حقيقة ألٌف الصبرى ك  4الٌزمف عكس المصدر الصريح. عمىتو دالل

  .بالصكاب أعمـ تعالى اك  يتكٌقؼي عمى حياة اإلنساف المستمٌرة حٌتى كفاتو.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 25|4النساء، 1
 245|1ينظر: العكبرم، التبياف في إعراب القرآف،  2
 234|3ينظر: أبكحياف األندلسي، تفسير البحر المحيط، 3
 149_148|3، معاني النحكينظر، فاضؿ السامرائي،  4
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 :دالالتو في سورِة النساءِ و صوره و الخبر، تعريُفو  :المبحُث الثالث

، تعريفى  سيتناكؿي ىذا  في آيات سكرة النساء.بكافًة أشكالو الخبري  كردقد ك  و.دالالتك وي القسـي الخبرى

ـٌ بو الفائدة مع المبتدأ. ك: ىتعريُف الخبر المسند الذم تت
جزء المستفاد الذم ينتظره السامع، ال كىك  1

ا تاٌما؛ ك   2التكذيب.ك بالخبر يقع التصديؽ  ودليؿي ذلؾ أنٌ ك يصبح مع المبتدأ كالمن

. أك مفرده الخبر ك  : زيده غالمؾى متضمننا لو  كجممةه. أٌما المفردي فإٌما أف يككفى خالينا مف الضمير نحكى

: عمره  ، أك فعالن  كخبرنا، أك أٌما الجممةي فإٌما أف تككفى مبتدأ ك  3منطمؽه.ك نحكى شرطنا  كظرفنا، أ كفاعالن

الجار مع مجركره ك كيأتي الخبري شبو جممة مف باًب أٌنو متعٌمؽه بمفردو محذكؼ، ألٌف الظرؼى  4جزاءن ك 

 5ليسا في الحقيقة ىما الخبر في الجممة االسمٌية، بؿ ىما متعمقاف بالخبر المحذكؼ.

فييا كاألصؿي  .الخبًر في داللة الجممة االسمٌيةيؤٌثري اختالؼي نكًع ك ، داللةي الخبًر فيككفي حسبى نكعوً أٌما 

فجممة  تػػجػػٌددهي، ف غػػػػير أف يقتضيػػػػػػؾ مػػذلك ، سند إليوػػػػالمك سند ػػػػممػيف اػػػػب كـً كت الحي ػػػمى ثبػػػدٌؿ عػػػػػػأٌف ت

الطكؿ ك قصير، ك ، فبذلؾ يككف الخبر فيو مثؿ طكيؿ )زيده منطمؽ( تعني إثبات االنطالؽ دكف تجٌدده

ينطمؽ( معناىا أٌف االنطالؽ يقعي منو جزءنا  )زيده القصر ال يتجدداف. لكٌف معنى الفعؿ يختمؼ، فجممة ك 

 6فجزءنا مع مزاكلتو.

)زيده راكبه :بالعطؼ نحكال يحتاجي أكثر مف خبرو كاحدو إال  كىك المبتدأ يحتاجي إلى خبر ييكمؿي معناه، ك 

ـي أف يككف ك   ، فيككف معنىا ال كٌؿ كاحدو منيما عمى انفرادالخبر مجمكعيمضاحؾ(، إال إذا أراد المتكٌم
                                                           

 124ينظر: ابف ىشاـ األنصارم، شرح قطر الندل كبٌؿ الصدل، ص: 1
 227| 1شرح المفصؿ، ينظر: ابف يعيش،  2
 المكاف نفسو 3
 255عمي الفارسي، المسائؿ الحمبيات، ص:  ينظر: أبك 4
 121ينظر: عصاـ عبد الكاحد، ردكد ابف ىشاـ االنصارم عمى النحاة، ص: 5

 192ينظر: عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، ص: 6
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لكٌف  ،الرككب في آف كاحد. فيما في الحقيقة خبراف في المفظك )زيده راكبه ضاحؾ( جامعنا لمضحؾ 

 1في ىذه الحالة ال يجكز العطؼ.ك المعنى كاحد، 

 :سكرة النساءفي  تعٌدد فييا الخبري مف اآليات التي ك 

ما بعده ك )الصالحات( مبتدأ،  2چٿ  ٿ  ٿ  ٹٺ   ٺ  ٿ  چ قاؿ تعالى: 

المكاتي أيخبر المؤمنات ب لإلشادةً  الخبراف ىما افىذك  3حافظات( خبراف لممبتدأ مرفكعاف. )قانتات،

ممتثالت لما أيمرف بو. ك ألزكاجيٌف. ك جٌؿ ك مطيعات  عٌز  معناىاقانتات فعنيٌف بخبريف الئقيف بيٌف، 

كٌؿ ما أمرف بو مف الحفظ مف ك أٌما حافظات لمغيب فمعنى ذلؾ حفظ ما عمييٌف في غيبة األزكاج، 

ـي مقاـى عطؼ. ك معنى القنكت ك . 4أمكرىفٌ   الٌصالح ال يتنافياف، فمـ يكف المقا

قٌكةن     المعنى العطؼي بيف األخبار يزيدي ك ، قد كردى في آيات سكرة النساء أخباره معطكؼه عميياك 

 5.فمعنى الجمع زيادة القٌكة ينفعي(ك يضٌر ك ، يفعؿي ك يقكؿي ) تأكيدنا. كأف ييقاؿ:ك 

، أٌما ما تقاربى معناهي فال ييعطؼي بعضوي عمى بعضو  المعنى،األخباًر التي تتباعدي في ذلؾ فيما يتعٌمؽ ب

كالتأكيد الذم ال يحتاج إلى رابط ك يظيري ىذا في الٌصفة التي ال تحتاجي إلى رابط يربطيا بالمكصكؼ، ك 

 6ة.مصمة تربطو بالمؤٌكد، إذا ال حاجة لتمؾ الصٌ ك 

يا عمى اآلخر، منيا قد كردى في سكرًة النساءً ك   :أخباره عيطؼى بعضي

                                                           
 343|1عصفكر اإلشبيمي، شرح الجمؿ لمزجاجي، ينظر: ابف 1
 34|4النساء،  2
 247|1ينظر: العكبرم، التبياف في عمـك القرآف،  3
 249،250|3ينظر: األندلسي، تفسير البحر المحيط،  4
 235ينظر: عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، ص: 5
 236ص: ـ، ف،ينظر: عبد القاىر الجرجاني،  6
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 1چ ىت  يت  جث  مث  متيب  جت  حت  خت       جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىبچ  قاؿى تعالى:

( اسـ مبتدأ, )خيرسـ إشارة في محؿ رفع )ذلؾ( ا ( خبر المبتدأ مرفكع، )الكاك( حرؼ عطؼ، )أحسفي

أحسفي عاقبةن لو في دنياهي ك صالحه لإلنساف، ك فالرجكع إلى اً خيره  2معطكؼ عمى )خير( مرفكع.

المآؿ يزيديه نشاطنا  ذكري ك اإلنساف لمعمؿ،  الخيرى يدفعي ألٌف  4تأكيدناك قٌكةن  كقد ازداد المعنى بالكاك  3آخرتو.ك 

 .الصالحات عمؿ رغبة فيك قٌكةى ك 

ذا كرد معرفة ك  أٌما إذا  5.الٌنكرة كالخبري ىك المعرفة،  كالخبر، كاف المبتدأ ىك نكرة في باب المبتدأ ك ا 

 6الخبر. كغير المعمـك ىك المبتدأ،  كاجتمعى معرفتاف، فالمعمكـ ى

لـ ك  نطمؽه( أفادت أٌف انطالقنا كقعاإلضافية؛ فجممة: )زيده مداللتو بككف ت الفائدةي ك  ،معرفةن  الخبريقع  فقد

ـي أٌف انطالقنا كقع،  يكف يعممو السامع، أٌما جممة: )زيده المنطمؽ( ففييا معننى آخر، ذلؾ أٌف المتمقي يعم

معنى  كىك ثٌمة معننى آخر لتعريؼ الخبر، ك  7ليس مف آخر.ك لكٌنؾ تفيده أٌف االنطالؽ كاف مف زيد 

الجكاد(، ك زيده ى) يككف ذلؾ بقصر جنس المعنى عمى الميخبىر عنو لقصد المبالغة، مثؿ:ك التمٌيز؛ 

 8الشجاعة عمى كٌؿ منيما.ك الشجاع( تعني قصر الجكد  كى ك)عمره ك

 : فمنيا معرفةن،ي كردى فييا الخبري أٌما اآليات في سكرة النساء الت

                                                           
 59| 4النساء،  1
 191ينظر: الٌنٌحاس، إعراب القرآف،  2
 514|1ينظر: الزمخشرم، تفسير الكشاؼ، 3
 235، ص: دالئؿ االعجازينظر: عبد القاىر الجرجاني،  4
 1103|3الضَّرىب مف لساف العرب،  األندلسي، ارتشاؼينظر: أبكحياف  5
 1099|3، ـ، فينظر: أبكحياف األندلسي،  6
 195، ص: ـ.سالقاىر الجرجاني،  ينظر: عبد 7
 196، ص: ـ، ف ني،الجرجاالقاىر  ينظر: عبد 8
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  ېۉ  ۉ     ې  ېۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ قاؿ تعالى: 

معػػػػنى)الفكز( أم ك  2)الفكز( خبره لممبتدأ )ذلؾ( مرفكع،)العظيـ( صفة.1چ  ې  ى  ى

أٌف الػػػػػفػػػػػكزى الحقػػػػيػػػقٌي الذم يستحٌؽ العناء في الدنيا إٌنػػػػما  الكريمةي  فقػػػػد بٌينًت اآليةي   3الذم ال فكزى كراءهي.

فال فكزى حقيقةن إال ذلؾ  لمناس، د ا التي عيٌرفتحدك  عدـ تخٌطيك ، رسكلوك اإلنساًف ً  طاعةي  كىػػػػ

 ال يسبقوي فكزه ميما كاف. ك ال يدانيو فكزه ك ىك  ،الفكز

 چگ   گ  گ    کڑ  ک  ک  کچ  قاؿ تعالى:ك 
( اسـ إشارة  4 عظيـ  مطيعيف مفال إلى)ذلؾى

)ذلؾ( مف معنى  ما في المبتدأك إلى فضميـ،  كعمييـ، أمرافقًة ىؤالًء المنعىـً ك ، مزيدو مف اليدايةك األجًر 

 5)مف اً( خبر إف لـ يكف)الفضؿ(.كخبر،  ك)الفضؿ( صفة أكالشرؼ. ك المنزلة ك لإلشعار بعم ؛البعد

اي ك ال يدانيو فضؿ كما كرد في تفسير اآلية.  الذم فضؿالفتعريؼ الخبر)الفضؿ( جاء لإلشارة إلى 

ـي بالٌصكاب.  تعالى أعم

 

 

 

 

 
                                                           

 13|4النساء،  1
 201|2ينظر: أحمد ميقرم، البرىاف في إعراب آيات القرآف،  2
 681|1ينظر: أبكالسعكد، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ،  3
 70|4النساء،  4
 732ينظر: أبكالسعكد، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، ص:  5
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 الخبر المفرد: :أّواًل 

الصفة المشٌبية باسـ ك  ،كؿاسـ المفعك  ،، كاسـ الفاعؿمف الفعؿ يتحٌمؿي ضميرنا الخبري المفردي مشتقنا يرد

:) زيده الفاعؿ )زيده مثؿ:اف الضمير الدليؿي عمى ذلؾ إمكاف كضع اسـ ظاىر مكك  .ضارب( ..؛ نحكى

  1في المضمر، عممت كذلؾ في المضمر. فإذا عممت الٌصفة المشتٌقة ،ضاربه أخكه(

 2(.زيده أخكؾى )حك: ، نالذم ال يتحٌمؿي ضميرنا ،غير المشتؽٌ  كى النكع الثاني مف الخبر المفردك 

الٌسببي في ك  ،بالخبر المفرد غير المشتؽٌ  البدءي  ييفٌضؿي ك  نكعا الخبر المفرد مكجكداف في سكرة النساء،ك 

ٌكةي ، فقي نسبًة المسنًد إلى المسند إليوقد كيضعت لمعنى الثٌبكًت ف االسمٌية ذلؾ أٌنو إف كانت الجممةي 

معنى الحدكث  في الفعؿك ، ألٌف في المشتٌؽ معنى الفعمٌية ذلؾى ك ، الخبر غير المشتٌؽ فيو أكبر

 .ستمراراالك 

 

 : غير المشتقّ  الخبر-1

 الكريمةي:منيا اآليةي ، مشتٌؽ تسعى مراتو في سكرة النساءالخبري غيري ال كرد

 چۇ  ڭ  ۇچ  :قؿ تعالى
( اسـ  3     ،) حدكدي(اإلشارة في محؿ رفع مبتدأ، كخبر المبتدأ)تمؾى

 5.أكامره في قسمة الميراثك ف ا الحدكد ىي سنٌ ك  4.مجركر بالكسر (حدكد)اللة مضاؼ إلى لفظ الجك 

                                                           
 228|1ينظر: ابف يعيش، شرح المفصؿ،  1
 المكاف نفسو 2
 13|4النساء،  3
 200|2ينظر: أحمد ميقرم، البرىاف في إعراب آيات القرآف،  4
 890|3ينظر: الرازم، تفسير القرآف العظيـ،  5
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ثبكتيا مف غير نظر إلى ك  1تمؾ الحدكد ةقد أضيؼى الخبر)حدكد( إلى ا سبحانو لمداللة عمى عظمك 

 في السياؽآياته أخرل  كقد كردت .القكؿ فييا أٌنيا تتغٌير لسبب ماحدكدي ا ثابتة ال يصٌح ف 2ف.زم

 3.نفسو

 

 :المشتقّ  الخبر-2

سيككفي الحديثي عف معنى الخبر المشتٌؽ ك ، مٌرةن  عشريفك  ثالثنافي سكرة النساء مشتقنا كردى الخبري 

 ا.دالالتو بإذف ك 

الٌداللة في قد تتغٌير ك ، ضميرنا لشبيو بالفعؿ المفرد المشتٌؽ الذم يتحٌمؿ كالٌنكع اآلخر لمخبر المفرد ى

، لكٌف الخبر المشتٌؽ يدٌؿ عمى ٌية تفيد الثبكت بيف ركني الجممةالجممة االسمف ؛ىذا الٌنكع مف الخبر

األسماء ليست عمى ف ؛اكته ػػػػػػات تفػػػػٌ شتقػػػػػي المػػػػفك  ،الٌتغٌير حسب المشتؽٌ ك الحدكث  أممعنى الفعؿ 

ىما ك ، يختمؼي في ثبكتو عف صيغ المبالغة، فاسـ الفاعؿ مثالن جة كاحدةو في الداللة عمى الثبكتدر 

 4يختمفاف عف الصفة المشبية التي تدٌؿ عمى الثبكت ال الحدث كما في اسـ الفاعؿ.

يا تدٌؿ داللة أصيمة ألنٌ  ؛بالٌصفة المشٌبية يكجبي البدء ثبكت، فإٌف داللة الجممة االسمٌية عمى اللذلؾ

ـٌ  5.ىي مشتقةه مف فعؿو الزـو لمف قاـ بذلؾ الفعؿ عمى كجو الثبكت زماننا ثابتناك ، عمى الثبكت صيغ ث

 .اسـ التٌفضيؿك ، اسـ المفعكؿك  ،اسـ الفاعؿك المبالغة 

                                                           
 67ينظر: القزكيني، التمخيص في عمـك البالغة، ص:  1

   66ينظر: أحمد الياشمي، جكاىر البالغة، ص:  2
 )مٌرتيف((171، 157، 81 ،78، 70، 13، 12اآليات ىي: ) 3
 41ينظر: فاضؿ السامرائي، معاني األبنية في العربية، ص: 4
 276ينظر: أبكالفداء، الكيناش، ص: 5
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، ك  . ك اللًة عمى الثبكت ذلؾ لمدٌ ك الٌصفةي المشٌبيةي لفظه مشتؽه مف الفعؿ الالزـً االستمرار عمى كجًو الٌدكاـً

 1مثؿ كريـ، قكٌم، بطؿ.

 سكرة النساء: مف اآليات التي كرد فييا الخبري صفة مشٌبيةن فيك 

( خبر م، )الدنيا( مضاؼ إليو مجركر، )قمبتدأ مرفكع )متاعي( 2  چ  ۓ  ۓ    ﮲چ  قاؿ تعالى: يؿه

، عؿ الخيرذلؾ بالحٌض عمى فك الٌترغيب في اآلخرة ك لقد جمعت اآليةي بيف التزىيد في الٌدنيا  3المبتدأ.

 معنى لمداللة عمىالٌصفة المشٌبية تأتي ألٌف  ؛كاف ذلؾ الٌتزىيد بداللة )قميؿ(ك  4الشر، ٌ الٌزجًر عف فعؿ ك 

أال تتعٌمؽ  اإلنسانٌية عمى النفسً ك ، حقيقة ال رجاء فيو ك، في ييرجى لمتاع الٌدنيا حالة أخرلالك  5.الثبكت

. ـي بالٌصكاب.ك  بشيءو زىيدو  ا تعالى أعم

أٌما صيغ المبالغة، فيي أسماءه تيشتؽُّ مف األفعاؿ لمٌداللًة عمى معنى اسـ الفاعًؿ مع تأكيًد المعنى 

 6تقكيتو عمى سبيؿ المبالغة فيو.ك 

 النساء:مف اآليات التي كرد الخبري فييا صيغة مبالغة في سكرة ك 

  ، )بكٌؿ( متعٌمقاف بعميـك ،أ)ا(فكممة)عميـ( خبر لممبتد 7چ  ڈڎ  ڎ    ڌچ  :قاؿ تعالىك 

دٌؿ ػػػػالمبالغًة التي تبصيغة  ىنا كرد قدك  ،شامؿي ػػػػػػالعمـ ال كى تعالى . فعمـ الػػػػػػيويء( مضاؼ إػػ)شك

؛ ومثمعمى عمـ ا الذم ليس  ا أحكاؿ البشر التي مف جممتي بكٌؿ األمكرألٌف عمـ ا شامؿه  أم عمـو

                                                           
 32ينظر: عبد المنعـ مسعد، المختصر في الصرؼ، ص: 1

 77|4النساء،  2
 99|3يانو، عراب القرآف كصرفو كبإينظر: محمكد صافي، الجدكؿ في  3
 283|1ينظر: ابف قٌيـ الجكزٌية، بدائع التفسير، 4
 185ينظر: الجرجاني، الحاشية عمى المطكؿ، ص:  5
 75ينظر: عبده الراجحي، التطبيؽ الصرفي، ص:  6
 176|4النساء،  7



41 
 

 1،العباد إلحاطتو بكٌؿ شيءمحٌصمة ذلؾ أٌف ا العميـ كحده مف يعرؼ مصمحة ك ، المكتك مف الحياة 

ـى اً ال يتجٌددي ف ": جٌؿ(ك )عمـ ا عٌز  معنىفي )اإلتقاف( كتابفي  كردى  الٌصفاًت كذا سػػػػػػائري ك ، ػػػػػػإٌف عم

ـي ا كذا(ك ، مةي التي ييسػػػتعمؿي فييا الفعؿالٌدائ  قعى عمموي في الٌزمف الماضي،ك  : أمجكابيوي أٌف معنى )عم

بالغة في السياؽ الخبر فييا صيغة مفي سكرة النساء ات آي كردتكما  .2" ال يمزـي أٌنو لـ يكف قبؿ ذلؾك 

 3نفسو.

( مبتدأ مرفكع  4چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : تعالى قاؿى ك  عالمة رفعو الٌضـٌ ، خبره ك )الٌرجاؿي

، ال بٌد مف قائد لألسرةً ف االسـ.قد جاء الخبر صيغة مبالغة في ك . كة رفعو الكاعالمك امكف( مرفكع )قكٌ 

لغة داٌلة فقٌكامكف صيغة مبا 5.حسف التدبيرك  العقؿ لرجاحة القكامة جاؿا _جٌؿ ذكره_ لمرٌ  كقد جعؿ

اي ا كضعو ػػػػلم ككف في الٌرجاؿت إٌنما كامةػػالقك  6.ٌؿ ثبكتنا مف الٌصفة المشٌبيةػػػػػػٌنيا أقػػػػ، لكعمى الثبكت

اإلنفاؽ ك  ػاةػػيػػػػحػػال ػػػػؤكفػػػشدبػػػيػػػػًر ػتػكػػػ ،يذا األمرػل ـتيػػػػتي أٌىػػػػػمػػػػالفطرٌية ال اتتعدادػػػػػػػمف االسفييـ 

القكامة بداللة صيغة المبالغة الدالة عمى ثبكت أقٌؿ مف الٌصفة المشٌبية؟ قد ىؿ تتبٌدؿ ك  7...الحمايةك 

بعض أسباب القكامة، فال يككف باستطاعتيـ القياـ بتمؾ الميٌمة، لكٌف األصؿ  نادرنا يفقد بعض الرجاؿ

ـي بالصكاب.ك ما أكردتو اآلية.  كى  اي تعالى أعم

                                                           
 849،850|1ينظر: أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، 1

 588|1السيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف،  2
 (26، 12،25اآليات ىي: ) 3
 34|4النساء،  4
 182ينظر: الٌنحاس، إعراب القرآف، ص:  5
 41ينظر: فاضؿ السامرائي، معاني األبنية في العربية، ص: 6
 30|3ينظر: محمكد صافي، الجدكؿ في أعراب القرآف كصرفو كبيانو،  7
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أٌما  1.تعٌمؽ بو كأ الفعؿ، ذلؾ لمف كقع منوك اشتٌؽ مف مصدر المبني لمفاعؿ، ما  كيفاسـ الفاعًؿ  أٌما

 ما كرد مف أخبار لمبتدآت في سكرة النساء عمى صيغة اسـ الفاعؿ، فمنيا:

   ، ) الصالحات( مبتدأ مرفكع 2  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٺ   ٺ  ٿچ  :قاؿ تعالى

ٌبيف مصمحات لما تـٌ فرضو بيف ر ك فالنساء الصالحات فيما بينيف  3.)قانتات،حافظات( خبراف لممبتدأك

قد كرد الخبر اسـ ك  4.ركؼمعيطعف أزكاجيٌف بالك ، الرسكؿ دائمناك يطعفى ا ك ممف الخير ، يععمييفٌ 

 شرػػػػػػػالبفي فالصالح  5.ال يرقى إلى مرتبة الصفة المشٌبية في الداللة عمى الثبكت ومعمكـ أنٌ ك ، فاعؿ

، لمتغييرخػػػػاضعة شرٌية ػػػػبػػػألٌف األفعاؿ الػػػػ يتغٌير؛ ذلؾقد  في المرأة عمى كجو الخصكصً ك  عمكمنا

ـي أاي تعالى ك  .جؿٌ ك  عٌز  الطاعةك يبقى الصالح في المرأة العابدة طالما بقيت عمى العيد ك  عم

 6.الداللة نفسيااسـ مفعكؿ تحمؿي ك قد كردت آيات الخبر فييا اسـ فاعؿ ك  بالٌصكاب.

يدٌؿ عمى أٌف شيئيف قد اشتركا في  كىك  مشتٌؽ مف الفعًؿ عمى كزف )أفعؿ(، كأٌما اسـ التفضيًؿ في

مى ع تدآت في سكرة النساءأٌما ما كرد مف أخبار لمب 7زادى أحدىما عمى اآلخر في ىذه الٌصفة.ك صفةو، 

 منيا:التفضيؿ، ف (أفعؿ)صيغة 

 

 

                                                           
 62العرؼ في فٌف الصرؼ، ص:  ينظر: الحمالكم، شذا 1
 34|4النساء،  2
 247،248|1ينظر: العكبرم، التبياف في إعراب القرآف،  3
 940،941|3ينظر: الرازم، تفسير القرآف العظيـ،  4

 185ينظر: الجرجاني، الحاشية عمى المطٌكؿ، ص: 5
 (124،125،83،113اآليات ىي:)  6
 227 ينظر: أيمف عبد الغني، الصرؼ الكافي، ص: 7
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ى التفضيؿ في )خير( معنك  2.)خير(اآلخرة( مبتدأ، خبره كممة) 1چ﮵  ﮶    ﮳    ﮴چ : قاؿ تعالى

عمى  اآلخرةتفضيؿ متاع ك  3،المنقطع أبدنا بشرط )لمف اتٌقى( خير اآلخرة غيرك ، بيف خير الدنيا الزائؿ

اي تعالى ك خيره مف الفاني،  أٌف الباقيال شٌؾ ك ، االقتصار عمى اآلخرك  متاع الدنيا يقتضي ترؾ أحدىما

ـي بالٌصكاب في السياؽ  ذلؾك في سكرة النساء الخبر فييا اسـ تفضيؿ،  آيات أخرل ردتك قد ك  .أعم

 4.نفسو

 

قد ترد )أفعؿ( ك ، 6(خبره )أعمـك  ،)اي( لفظ الجاللة مبتدأ  5چگگ  گ   چ قاؿ تعالى:ك 

عمـ المخمكقات، لذلؾ ك فال مقارنة حقيقة بيف عمـ ا  7.التفضيؿ، لكف ال يككف المراد بيا المفاضمة

قد يككف ك . ال مفاضمة فييا، فيي ىنا كالصفة المشٌبيةك  دالة عمى الثبكت في اآلية صيغة )أعمـ( فإفٌ 

ىذا ك الفضؿ بينيـ، ك  بتفاكت اإليمافك ، اي أعمـ بمصمحة البشرك مف باب تقريب المعنى لإلذىاف. 

عدـ ك قد كردت اآلية لمترغيب مف زكاج اإلماء ك _جٌؿ شأنو_  كال يعممو إال ى ذاؾ الفضؿك  اإليماف

رٌبما يككف إيمافي ك  ،إنما يككف باإليماف ال باألنساب التٌفاضؿ األمر، ألفٌ مف ىذا  الٌتكٌبرك  االستنكاؼ

ـي تعالى اي ك  8األىمًة أفضؿ مف إيماف الٌرجؿ. في  قد كردت آيات أخرل في السياؽ نفسوك  .بالٌصكابأعم

 9.السكرة الكريمة

 
                                                           

 77|4النساء،  1
 99|3ينظر: محكد صافي، الجدكؿ في إعراب القرآف كصرفو كبيانو،  2
 738|1ينظر: أبكالسعكد، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ،  3
 (128،11،25،51،125اآليات ىي: ) 4

 25| 4النساء،  5
 656 \3ينظر: السميف الحمبي، الدٌر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف،  6
 283ينظر: الثعالبي، فقو المغة كأسرار العربٌية، ص:  7
 490|1ينظر: الزمخشرم، تفسير الكشاؼ،  8
 (87،45،84، 122،135اآليات ىي: ) 9
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 الخبر الجممة: :ثانًيا

 :الخبُر جممًة اسمّيةً  -1

الخبري جممةن اسمٌية قد كرد ك ، خبرنا لممبتدأ كردتاالسمٌية إذا عف الجممة  يككف الحديثي في ىذا القسـ س

 .آيات سكرة النساءمرات في  عشرى 

؛ عميو بالٌرفعأتي جممة فيككف نائبنا عف المفرد، لذلؾ ييحكـ ، لكٌنو قد يالخبري مفردنا في األصؿيأتي 

المفرد بسيطه الجممة فرع أٌف ك الٌدليؿي عمى أٌف المفرد أصؿه ك . كقع الخبر مفردنا لكاف مرفكعناك ذلؾ ألٌنو لك 

 كبتدأ ىاألصؿ أٌف الم كدليؿه آخر عمى أٌف المفرد ىك . فو المرٌكبي ثاك البسيط أٌكؿ ك ، بينما الجممة مرٌكب

 1.مفرد، فالخبري مفرده نظيري الفاعؿ في اإلخبار، فكما أٌف الفعؿ 

، فاعؿك جممة مرٌكبة مف فعؿ ك خبر، ك مة الكاقعةي خبرنا فيي عمى ضربيف: جممة مرٌكبة مف مبتدأ أٌما الجم

لكال كجكد ك  2.دكف ذلؾ لـ تصٌح الجممةك اتيف الجممتيف يعكدي عمى المبتدأ، ال بٌد مف ضميرو في ىك 

، المبتدأ كالخبر يجبي أف يككف ى فٌ ، ألخبرنا، لصارت غريبة عف المبتدأ الضمير في الجممة الكاقعة

 3فعمية( ىي المبتدأ في المعنى فال بٌد ليا مف رابط يربطيا بالمبتدأ. كأ )اسمية فإف لـ تكف تمؾ الجممة

 :منيا اآليةي أٌما اآليات التي كرد فييا الخبر جممة اسمية في سكرة النساء ف

 چپ    پٻ  ٻ     ٻ ٱ  ٻ چ : قاؿ تعالى
) ال إلو إال ىك(،  خبره جممةك ، )ا( لفظ الجاللة مبتدأ 4

بر ػػػالخ كردد ػػػقػػػف 5شرٌنكـ مف قبكركـ إلى يكـ الحساب.ا ليحك : أم ،)ليجمعٌنكيـ( جكاب قسـ محذكؼ

                                                           
 229|1ينظر: ابف يعيش، شرح المفصؿ،  1
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 كذلؾك  الذم ينبغي لو، ـالتفخيفػػػػػػي مكضع  كيفتعالى  ذكري اً  أٌما جٌؿ_ك ٌز ػػػ _ع كحدانيةالإلثبات 

اإلخبار عف ثبكت  كى غرض الخبرك ألٌنو كحده القادر عمى جمع الناس ليكـ القيامة.  لشأنو، 1التعظيـ

ـي بالٌصكاب. كقد كردت ا تعالك  2ىذه الحقيقة بما تضٌمنو الخبر الكاقع جممة اسمٌية. آيات أخرل ى أعم

 3.ليا الداللة نفسيا

 

 :فعمّيةٌ الخبُر جممٌة  -2

نكع مف  ىذاعف  يككفي الحديثسك قد كردى في السكرة الكريمة خمسيف مٌرةن، ك ، جممة فعمٌية الخبري  أتيي

 .دالالت كٌؿ زمفحسب األخبار 

 ،قديـ الفاعؿ عمى الفعؿذلؾ لتك تيعدُّ الجممة الفعمٌية التي تككفي خبرنا لجممة اسمٌية مف المؤٌكدات، 

 4أسند إلى الفعؿ مٌرتيف. السببي في ذلؾ أٌف الفاعؿ قدك 

 

 :فعميا ماضٍ  ،الخبُر جممٌة فعمّيةٌ - أ

 عمى الجممة لمماضي دالالته يضيفياك  ،النساءسكرة في  فعالن ماضينا أربعى عشرة مٌرةن كردى الخبري 

داللتو في سياؽ اآليات ك ، فسيككف بذلؾ الحديث ىنا عف تعريفو عندما يأتي خبرنا ذلؾك ، االسمٌية

 .الكريمة

                                                           
 58ينظر: القزكيني، التمخيص في عمـك البالغة، ص:  1
 192القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، ص:  ينظر: عبد 2
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  :فعالن ماضينا فيياالخبر  اآليات التي كردمف ك 

 چہ  ہ  ہ    ۀ  ۀچ  :قاؿ تعالى
الفعؿ  )أعتدنا( )أكلئؾ( اسـ إشارة في محٌؿ رفع مبتدأ،1

 3.ألـه ك عذابنا فيو كجع ك أعٌد اي ليـ نكاالن  معنى اآلية: أمك  2فاعمو في محٌؿ رفع خبر المبتدأ.ك الماضي 

عف  فيـ البعيدكف الكاؼ فييا لمبعد،ك ، يعممكف السيئات بكممة )أكلئؾ(الذيف ك لمكافريف، قد أشيرى ك 

بمنزلة  كاألمر، في بكقكع القطعي مع  الغرضي مف اإلخبار بالماضي الكعيدك  4.الرحمة لفظاعة حاليـ

 تحمؿي السياؽ نفسو ،فعالن ماضينا االخبر فيي جاءرل قد كردت آياته أخك  5الماضي الذم كقع حقيقة.

 6.في السكرة الكريمة

 

 :فعُميا مضارعٌ  ،الخبُر جممٌة فعمّيةٌ -ب

  فسيككف الحديث ىنا عف تعريفو  سكرة النساء،مٌرة في  ثالثيفك  إحدلكردى الخبري فعالن مضارعنا 

 .داللتو في سياؽ اآليات الكريمةك 

فإذا  معنا، ليماك أ ألحدىمايككفي ذلؾ ك ، االستقباؿي ك  ،الحاؿي  أتي الفعؿ المضارع لمٌداللة عمى كقتيف:ي

)ما الٌنافية( تعٌيفى  أك إذا دخمت عميو )الـ الٌتككيد( أٌما، لٌما( انقمبى زمنيوي إلى الماضي، )لـ ودخمت عمي

ذا دخمت عميوك لمحاؿ،   7.لالستقباؿ الفعؿي  تعٌيفى  سػػػػكؼ(، )السيف ا 

                                                           
 18|4النساء،  1
 468|2ينظر: محكد صافي، الجدكؿ في إعراب القرآف كصرفو كبيانو،  2
 901|3القرآف العظيـ،  ينظر: الرازم، تفسير 3
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 المستمٌر:منيا ما يدٌؿ عمى المضارع فأٌما ما كرد في سكرة النساء، 

خبره الجممة ك  ،ك( ضمير منفصؿ في محٌؿ رفع مبتدأ)ى 1 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤٿ  ٹ     چ  :قاؿى تعالى

المتكفاة  أختومعنى اآلية أٌف األخ يرث ك  2ىي جممة مستأنفة ال محٌؿ ليا مف اإلعرابك  .الفعمٌية )يرثيا(

ا إلى االستمرارية ك  3.إف لـ يكف ليا كلده   جدى الظرؼطالما كي  4مزاكلة األمرك يشير الخبر الكاقع مضارعن

 5قد كردت آياته أخرل في السياؽ نفسو في سكرة النساء.ك  اي تعالى أعمـ بالٌصكاب.ك . نفسو

 :اآليةي  ، منيالإلشارة إلى المستقبؿ اكرد الخبر مضارعن  قدك 

)يحكـي ...( في  يةػالجممة الفعمره ػػػبػػخك  ،الجاللة )ا( مبتدألفظ  6چڤ      ڤ  ڤچ  :قاؿ تعالى

يككف ذلؾ بداللة ك  نا المستقؿ،معنى الفعؿ المضارع ىك  8.الكٌفارك  يفصؿي بيف المؤمنيف فاي  7محٌؿ رفع.

فال يغتٌر  ،قد كرد الخبر في مقاـ الكعيدك  صؿ بيف الناس يككف يكـ القيامة.ػالحكـ الفك  9القرائف عميو.

الخبر فييا  قد كردت آيات أخرلك  ا تعالى أعمـ بالٌصكاب.ك . عدـ التعجيؿ بمعاقبتوك كافره بإميالو 

 10.حديث عف المستقبؿ في سكرة النساءلم مضارع

 

 
                                                           

 176|4النساء،  1
 173،174 \4ينظر: السميف الحمبي، الدٌر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف،  2
 586| 1الكشاؼ،  الزمخشرم، تفسيرينظر:  3
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 )مرتيف((166،123،162،110)مرتيف(،81،88،11،17،100)مرتيف(،28،52،80،85)مرتيف(، 6:)ىي اآليات 5
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  :أمر يامــفع جممة فعمّية، الخبري -ت

، فسيككف بذلؾ الحديث ىنا كثيرةلألمًر دالالته ك ، خمسى مراتو في السكرة الكريمة كردى الخبري فعؿى أمرو 

 الكريمة.داللتو في سياؽ اآليات ك عف تعريفو 

ال  ٌيةألٌف الجممة الٌطمب ؛لكف منعوي البعض ،منيـ أجازه كثيره قد خبرنا، ف األمرً في كقكع  آراءلمعمماًء 

:)زيده اضربوي( يككف خبرنا إذا كقعتف... الكذبك تتحمؿ الصدؽ  ، فتقديري أقكؿ لؾ  :ففييا قكؿه مقٌدره

 1اضربو.

  فعؿ األمر خبرنا، منو اآليةي:في سكرة النساء  قد كردك 

)الالتي( مبتدأ  2چ پ  پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  قاؿ تعالى:

دخمت الفاء عمى االسـ ك  لجممة مف قكلو تعالى )فاستشيدكا(ا ، األٌكؿ:خبره فيو قكالفك مرفكع باالبتداء، 

ال يجكز أف ينصب ك . (فيما ييتمى عميكـ)محذكؼ تقديره:  الثاني: الخبرك . كصكؿ لشبيو بالشرطالم

اسـ الشرًط ال يجكزي أف ينتصب عمى ك  ،ٌف ىذا المكصكؿ أشبوى اسـ الشرطفيككف مف باب االشتغاؿ أل

... المكت كيذه الفاحشة الحبس ألقد جعؿ ا ل معنى اآلية:ك  3و ال يعمؿ فيو ما قبمو.نٌ االشتغاؿ أل

عٌقب _جٌؿ ك . في الجاىمٌية سالـي ما حيرمنىواإل ، فقد أعطاىفٌ حقكقيفك بة في الحديث عف النساء المناسك 

داللة استخداـ فعؿ األمر الطمب عمى كجو ك  4.تيقدـي عمى الفاحشة، فبٌيف حكمياشأنو_ عمى أحكاؿ مف 

                                                           
 14|2ينظر: السيكطي، ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع،  1

 15|4النساء،  2
 618_616|3ينظر: السميف الحمبي، الدٌر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف،  3
 204|3ينظر: األندلسي، تفسير البحر المحيط،  4
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اي ك ما ييقٌكـي شؤكنيـ. ك ألٌف الحكـى صادره مف رٌب العٌزة الذم يعمـ مصالح العباد  1 اإللزاـك االستعالء 

ـي بالٌصكاب.   2قد كردت آياته اخرل في السياؽ نفسو.ك  تعالى أعم

 

 الخبر شبو الجممة: ثالثًا:

بالخبًر المفرًد ، لكٌف العمماء جعمكا شبو الجممة متعٌمقة جارنا مع مجركره كظرفنا أ ،شبوى جممةو  خبري اليقعي 

 .أربعيف مٌرة في السكرة الكريمةك  تسعنا قد كرد الخبر شبو جممةو ك  .الجممة كأ

 كاف فييخبري بو عف العيفاسـ الم اأمٌ  لزماف ظركفنا إلحاطتيا باألشياء.اك سميت أسماء المكاف : الظروف

ـ كجكده في مكافو آخر، فعٌمت الفائدة. أٌما اس عدـذلؾ ألٌف كجكد الشخًص في مكاف يعني ك ؛ الحدثك 

ص في زماف ال ينافي ال يجكز اإلخبار بو عف العيف ألٌف كجكد الشخك ، الٌزماف فييخبري بو عف األحداث

 3.حركؼ الجرٌ  عميو . لكف يجكز ذلؾ إذا دخمتعدمو في زماف

ـى الخبرً ك  (( :يعمؿي فيو اسـ فاعؿ كاجب الحذًؼ نحكك ، الظرؼى يقكـي مقا الخركجي يكـى )ك ،زيده خمفؾى

 4ككاقع.: مستقٌر، ذلؾ بتقديرً ك السبًت(. 

 ؛استقٌر، فالبصريكف يركف أٌف المحذكؼ اسـ كمستقٌر أ ك، ىالكاقع شبو جممةو متعٌمؽ بمحذكؼ الخبري ك 

، الفارسي فيركف أٌف المحذكؼ فعؿك الزمخشرم ك . أما األخفش ف يككف مفردناأاألصؿ في الخبر  ألفٌ 

                                                           
 75يؽ، عمـ المعاني، ص: ينظر: عبد العزيز عت 1
 (1،16،34،24اآليات ىي: ) 2

 111، 110ينظر: الشريؼ الككفي، كتاب البياف في شرح الممع، ص:  3
 30|2ينظر: الحسني العمكم، أمالي ابف الشجرم،  4
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األصؿي أف يككف ك المجركر، ك  الجارك حٌجتيـ في ذلؾ اٌف المحذكؼ عامؿه الٌنصب في لفظ الظرؼ ك 

 1.فعالن 

. أٌما الفعؿ عمى الثبكت دكف النظر إلى تجٌددهـ يدٌؿ ػػػ، فاالسالفعؿك ، فتأتي مف داللة االسـ أٌما داللتو

تقدير الذم بذلؾ تككف داللة شبو الجممة نابعة مف ك  2.المثبت شيئنا بعد شيءٌدد المعنى فيقتضي تج

الجممة  أريد مف شػػػػػػبػػػوأٌمػػػػػا إذا ، فعالن  حينيا جممة الحدكث كػػاف المتعٌمؽي فإذا أريد بشبو ال ؽ بو،تعمٌ 

الثبكت قيٌدر اسـه. الٌداللة عمى
3 

يرٌجح  ك، بؿ ىالن عمى ككف الخبر بمعني )يستقر(يكرد مثا لـ كفي ،(الٌرأم الذم أكرده )السامٌرائي عمك 

أٌف رأم  كا أعمـ_ ىك الصحيحي _ ك ، ري بفعؿبذلؾ ييقدَّ  كمف قبؿ في ذلؾ إف دٌؿ عمى حدث لـ يكف

أٌف أصؿ الخبر  كىك أكردكه ذلؾ لمٌسبب الذم ك ، ككف المحذكؼ اسمنا كىك لٌصكاب، ا كالبصرييف ى

لٌتجٌدد بالٌرغـ مف اك  اسـ المفعكؿ يدالف عمى الٌتغيرك الفاعؿ ك أٌف كالن مف اسـ  كىك ، لسبب آخرك ، مفرده 

 .ككنيما اسميف

( عندى، مع)الٌظرفاف  في سكرة النساء كاف جممة، فقدفييا الخبر شبو  كردأٌما اآليات الكريمة التي 

 :ذلؾى كما يأتيك (، حركؼ لمجر )الالـ، عمى، ًمف ثالثةك 
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 :(، مععنددى ظرفاف في اآليات ): كر ّظرفّيةالخبُر شبو جممة  -1

 1معربه  ( ظرؼه )عندى ك، جممة مع ىذا الظرؼا شبو م: كردت آيتاًف كريمتاف الخبر فيي(الظرؼ )عند

 2.الجرٌ  كأغير متصٌرؼ يمـز الٌنصب 

 منيما اآلية:، تعالىك ناف ما عند ا سبحانوي اآليتاف تبيٌ  كردتقد ك 

﮳  چ  قاؿى تعالى: ۀ   ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲   

﮼ ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸   المٌتصمة بالظرؼ تعميمٌية، الفاء  3 چ﮹  ﮺  ﮻   

)كثيرةه( نعته  )عندى اً( شبو الجممة الظرفٌية في محٌؿ رفع خبر مقٌدـ، )مغانـ( مبتدأ مؤٌخر مرفكع،

ـى ك ، 4_سبحانىو_ منو الثكاب العظيـك النعـ  كثيرنا مفمرفكع. فاي أعٌد لممؤمنيف   الخبر قد قيٌد

)مغانـ( منٌكرة لمداللة  كممةك  5عند ا. الذم يككف مف كالحقيقي ى الجزاءأٌف  لتبيافلالختصاص، 

 7سكرة النساء. كردت آية أخرل في السياؽ نفسو في قدك . 6الجزاءعمى عظـ شأف ذلؾ 

 كلمكاف االجتماع أ ظرؼه  كىك ، جممة مع ىذا الظرؼ الخبر فييا شبو ثالث آياتو : كردت ()مع الظرف

 8كقتو.

 فييا ىذا الظرؼ خبرنا في سكرة النساء: كردمف اآليات التي ك 

                                                           
 237ينظر: عبده الراجحي، التطبيؽ النحكم، ص:  1
 569|3ينظر: الغالييني، جامع الدركس العربٌية، 2
 94|4النساء،  3
 297|1ينظر: محمد الصابكني، صفكة التفاسير،  4
 139بد العزيز عتيؽ، عمـ المعاني، ص: ينظر: ع 5
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7
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 226|3ينظر: السيكطي، ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع،  8
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 1چې  ى  ىۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  چ : قاؿ تعالى

 2)مع المكمنيف(.خبرىا المحذكؼ الذم تعٌمقت بو شبو الجممة ك ، ئؾ( اسـ إشارة في محٌؿ رفع مبتدأ)أكل

فيـ مع المؤمنيف  ،ةػػػػبقػػالط كػػػػػػػمعػػك ػػػًد المنزلة ذاف ببعػػػػػػلإلي ذلؾك  ؛دػػػػالبع معنى (ؾػػػػػئػػػأكل) كممة فيك 

فقد اشتمؿ الخبر عمى معنى اشتراؾ المكصكفيف  3مف الجٌنة. صفكا بنفاؽو في الٌدرجات العمياالذيف لـ يتٌ 

دكف  ، فيـ مستقٌركفالظرؼ)مع( معنى الدرجات بما تضٌمنو تمؾ المؤمنيف في المنزلة لمرافقتيـ كبعم

قد كردت ك  اي أعمـ. ك . اسـه تقدير الخبر المحذكؼ  أفٌ  في تمؾ المنزلة عمى اعتبار 4أف يتغير حاليـ

 5آية أخرل في السياؽ نفسو في سكرة النساء.

ضمير منفصؿ في محٌؿ رفع مبتدأ، ىك( )  6چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڦ  ڄچ  قاؿ تعالى:ك 

الكفٌار، ال ك فاي عالـه بأحكاؿ المنافقيف   7)معيـ( شبو الجممة الظرفٌية في محٌؿ رفع خبر المبتدأ.

مٌطمعه عمى كٌؿ أمكرىـ. و_ جٌؿ شأنو_ال سبيؿ ليـ ألنٌ ك يخفكف عميو_سبحانو_ 
 داللة الخبرك  8

ـي ك  9.ثبكت الحكـ ألٌف المحذكؼ اسـ، مع المحذكؼ الذم تعٌمؽ الظرؼ بو الكعيدي  اي تعالى أعم

 بالٌصكاب.

 

                                                           
 146|4النساء،  1
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       أربعنا المجركرك : كردى الخبر شبو جممة مف الجار المجرورو من الجار  جممةشبو  الخبر_ 2

 .ريمةأربعيف مٌرة في السكرًة الكك 

بمعنى  الحرؼيأتي ىذا ك ، مراتو في سكرة النػػساء ست )عمى(حرؼ الجٌر  كردى : (حرف الجّر )عمى

 مف اآليات التي تعٌمؽ فيو ىذا الحرؼ مع مجركره بالخبر المحذكؼ:ك  1لالستعالء.

)عمييٌف(  2چے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳    ھ  ےہ  ہ  ھ  ھ  ھ   چ  :قاؿ تعالى

( مبتدك  جار قد كرد في اآلية العظيمة تسمية ك  مؤٌخر. أمجركر متعٌمقاف بخبر محذكؼ مقٌدـ، )نصؼي

ا ليٌف. )فتيات(الجكارم بكممة  إكرامن
يا عقكبتك  ،رتكب الفاحشةاألمة التي ت غرضي اآلية تبياف عقكبةً ك  3

 كةالعذاب عمى أكلئؾ النس كاإللزاـ بإيقاع 5المجركر ىنا األمرك ر معنى الجاك  4.نصؼ عقكبة الحٌرة

ـي بالٌصكاب.ك يتحٌممف كزرى أفعاليٌف.  ألٌنيفٌ  متعٌمقاف  االسـ المجركرمع  قد كردت )عمى(ك  اي تعالى أعم

 6في آيتيف في سكرة النساء في السياؽ نفسو. مبتدأالبخبر 

قد أكردى ك ، الثيف مٌرةن في اآليات الكريمةثك  ثالثنا اخبرن : كردى ىذا الحرؼ مع مجركره حرُف الجّر )الالم(

 .حسب سياؽ الكالـ دالالتو ك ماءي معاني ليذا الحرؼ العم

                                                           
 30ينظر: الزمخشرم، األنمكذج في النحك، ص: 1
 25|4النساء،  2
 13_11|3ينظر: محمكد صافي، الجدكؿ في إعراب القرآف كصرفو كبيانو،  3
 682|1ينظر: أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ،  4
 76ينظر: عبد العزيز عتيؽ، عمـ المعاني، ص:  5
 (39 (،)أربع مرات92اآليتاف ىما:) 6
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قكلًو  كنحػػػ ؾػػػذلك ، ممؾً ػػػكفي لمػػػػكػػالالـي تػػػف 1.التعميؿك التعدية ك : الممؾ (الالـ) حرؼ الجرٌ  انيمع فمف

: قد تككف لك  2چڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چچ  :تعالى : ، مٌتمميؾلك البابي لمٌدار. شػػػػػبو الممؾ، نحكى نحػػػكى

.  3كىػػػبػػتي لؾ ماالن

  في سكرة النساء، منيا:بمعنى الممؾ فييا الخبر )شبو الجممة(  ،ىناؾ آياتي كريمةه كثيرةك 

المجركر متعمقاف بخبر محذكؼ مقٌدـ. ك )لو( الجار  4چڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ڍ  ڌچ  قاؿ تعالى:

قد كردت اآلية الكريمة في ك األرض ممكنا ، ك فكٌؿ ما في السمكات  )ما( اسـ مكصكؿ مبتدأ مؤٌخر.

تقديـ الخبر الظرؼ في اآلية جاء ك  5المسيحي جزءنا منو.سياؽ تنزيو ا _جٌؿ شأنو_ مف أف يككف 

ـي ك  ما بينيما إال  جٌؿ شأنو.ك األرض ك أم ال مالؾ لمسمكات  7الختصاصاك  6لمحصر اي تعالى أعم

 بالٌصكاب.

المجركر)ألبكيو( متعٌمقاف بخبر مقٌدـ ك الجار  8چ  ۓ  ے  ے  ۓ  ھ چ :تعالى اؿقك 

ما  يراثػػػالم مف فػػػػكيػػػػػعمى أٌف لألب الكريمةي  قد نٌصت اآليةي ك ( مبتدأ مؤٌخر مرفكع. دسي السٌ محذكؼ،)

 معنى الالـ ىنا التمميؾك  10،االختصاص المجركر كاف لغرضك تقديـ الجار ك  9ذيكر حاؿ مكت االبف.
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ة حمؿي الداللت في سكرة النساءً  قد كردت آياته أخرلك  ألٌف ىذه األمكاؿ لـ تكف لألبكيف قبؿ ذلؾ.

 1.نفسيا

 يككف الحديثسك ، في سكرة النساء ( خمس مراتمجركرىاك  ردىت شبو الجممة )ًمفك : حرف الجّر )ِمن(

 داللتيا.ك  ياعف تعريف في ىذا القسـً 

لمتبعيض، مثؿ: أكمتي مف الٌرغيؼ. ك تككف لمجنس، مثؿ: خاتـ مف حديد. ك البتداء غاية، تأتي )ًمف( 

. لمجنًس، مثؿ: ما جاءنيك    2مف رجؿو

 :اآليةي  افمني النساء،في سكرة  مف آيات ٌما ما كردأ

في محٌؿ مبنٌي لمتنبيو،)ذه( اسـ إشارة )الياء(  3چائ  ائ  ەئ  ەئې  ې   ى  ى  چ  :قاؿ تعالى

مضاؼ  ة )ا(ػػػظ الجاللػػػفػػػػػلك  المجركر متعمقاف بالخبر المحذكؼ.ك )مف عنًد( الجار ك رفع مبتدأ،

يبسط الرزؽ ليـ حٌتى جاءىـ  اي  كافقد المنافقيف، فك قد كردت اآلية في سياؽ حديث الييكد ك  4إليو.

إلى اإليماف فرفضكا، فأمسؾ اي عمييـ في رزقيـ بعض  دعاىـك سٌمـ_ ك لرسكؿ_صمى ا عميو ا

يفيد الخبر ك  5 اإلمساؾ بسبب قدكـ النبٌي_عميو السالـ_ك اإلمساؾ. فكانكا يعتبركف سعة الرزؽ مف ا، 

قد يككف لمتعريًض بالٌنبٌي الكريـ_صٌمى ا عميو ك مف عند ا بداللة الخبر المحذكؼ.  6ثبكت الٌنعـً 

كما كردى عف  مف الٌنبيٌ  _قاتميـ ا_ الييكدك عٌده المشرككف  قٌمة رزؽو ك فغير ذلؾ مف إمساؾ سٌمـ_ ك 

ـي بك  .الذم ذكرتو اآلية الكريمةكالميـ   الٌصكاب.ا تعالى أعم
                                                           

، 57،75، 53)مرتيف(،  32، 25،37،38، 16،17، 14)خمس مرات(،12)ست مرات(،11)ثالث مرات(، 7)اآليات ىي : 1
 ()أربع مرات( 176، 157،126، 131، 92، 88

 126ينظر: ابف فارس، الصاحبي في فقو المغة كمسائميا كسنف العرب في كالميا، ص:  2
 78| 4النساء،  3
 102|3ينظر: محمكد صافي، الجدكؿ في إعراب القرآف كصرفو كبيانو، 4
 749،750|1ينظر: أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ،  5
 192ينظر: عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، ص:  6
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إعراب )الفاء( حرؼ تفصيؿ،  1چڎ  ڎ  ڈ     ڌڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ  ڇ  ڇ  ڇچ : كقاؿ تعالى

مجركر متعمقاف بخبر مقٌدـ محذكؼ، )مىف( اسـ مكصكؿ بمعنى الذم في محؿ رفع ك )منيـ( جار 

صٌد  منيـ مفك كذلؾ )ك . مف اإلعراب مؤٌخر، )آمف( جممة فعمٌية صمة المكصكؿ ال محٌؿ ليا أمبتد

ػػػػف آمف(سو لجممة )ػػػػػراب نفػػػػاإلع كػػػػػػػػرابيا ىػػػإعػػػػعنو( ف الييكد مف آمف ف ػػضه مػػعػػػكب :أم 2.مػػػػنيـ مى

تفيد )ًمف( ىنا ك 3لـ يؤمف.ك منيـ مف أعرض ك ىـ قٌمة قميمة، ك  سٌمـ_ك بسيدنا محٌمد_صٌمى ا عميو 

 أعمـ تعالى اك ذـٌ مف كفر. ك ، مف أىؿ الكتاب مدح مىف آمف مف ذلؾ قد يككف الغرضك  4التبعيض

  .بالٌصكاب

 5سكرة النساء. خبرنا لمغرض نفسو في آيتيف المجركرمع  )ًمف(حرؼ جرٌ قد كرد ك 
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 الجممة االسمّية المنسوخةالفصل الثاني: 

 دالالتيا ك تعريؼ النكاسخ 

 دالالتياك يا ، معانياخكاتياك كاف : المبحث األٌكؿ

 دالالتياك يا ، معانيأخكاتياك إٌف : المبحث الثاني

 دالالتياك يا نيا، معأخكاتياك ظٌف  :المبحث الثالث
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 :دالالتياو تعريف النواسخ 

تفصيؿي  ككفسيك دالالتيا. ك سيككفي الحديثي في ىذا الفصؿ عف نكاسخ الجممة االسمٌية، تعريفيا 

 سكرة النساء.    في الكاردة الحديث عف كٌؿ ناسخو مف النكاسخ بسياؽ اآليات الكريمة

 ،ستنسختيوي بمعنىاك  انتسختيوي ك الفو ػػػػػتاًب فػػػي مف كػػػتابختي كػػػػػنس :نسخ" )نسخ(: لكممةالتٌعريؼ المغكٌم 

 2"...نسخه عيتؽه ك ىذًه نسخةه عتيقةه، ك  1چەئ      ائ  ائچ  ككفي االستنساخي بمعنى االستكتابيك 

صب الخبر. تنك  كاخكاتيا( فترفعي المبتدأ)كاف  ، فمنياالخبرك في اإلصطالح: ما يرفعي حكـ المبتدأ ك 

 3.أخكاتيا( فتننصبيما معناك )ظٌف  امنيك رفع الخبر. تك فتنصب المبتدأ  أخكاتيا(ك )إٌف  منياك 

 :اآلتي كعمى النح كفي سكرة النساء، فيمف نكاسخ  كردى أٌما ما 

لكف لـ تيذكر في  تاٌمة قد كردت )كاف(ك  .مٌرةن كاحدةن ك ليس( مائة ك لـ ترد إال )كاف،  :أخواتياو كان 

 البحث ألٌنيا خارج نطاؽ الجممة االسمٌية.

 ا ثالث مرات.تعسى( مف ىذه االفعاؿ، كردك )كاد،  تقد كردك : أفعال المقاربة

 كأفٌٍ ك ، المخٌففة()كأٍف ، إفٌ  منيا:كاف ك ، ستيف مٌرةك  اثنتيفقد كردت ىذه الحركؼ ك  :أخواتياو إّن 

 .ليتك (، )المخففةلكٍف ك ، المخففة()

 .الحرؼ خمسى مرات في سكرة النساء قد كرد ىذاك  :ال النافية لمجنس

، ك لـ يرد إال )اٌتخذ،  :أخواتياو ظّن   .عشريف مٌرةك  إحدلكجد(، ك جعؿى

                                                           
 45|45الجاثية،  1
 266|2الزمخشرم، أساس البالغة،  2
 133قطر الندل كبٌؿ الصدل، ص: ىشاـ، شرحف ينظر: اب 3
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، ك  ـى ك لـ ترد الحركؼ العاممة عمؿ ليسى الٌداخمة عمى الجممة االسمٌية في سكرة  أخكاتياك أرل ك أعم

 النساء، فمـ يرد كالـ عنيا.
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    :دالالتياو  ، معانيياأخواتياو كاَن  األّوُل:المبحُث 

( في سكرًة النساًء  الناقصة لدخكليا  )كاف( عمى قد اقتيصرك تسعيف مٌرة، ك ناقصةن سبعنا كرددىت )كافى

( ك عمى الجممة االسمٌية،  األخرل في السكرة  (كافى )لـ ترٍد أمّّ مف أخكات ك مرات.  أربعكردت )ليسى

 الكريمة.

ا ييبدأ بكاف في بػػػػاب الٌنكاسػػػػ ا لك اتيا، أخك ك خ، دائمن يذه ىي األفعاؿ الرافعة لممبتدأ الذم ييعربي اسمن

، :األفعاؿ اآلتية ىي أخكات )كاف(ك  .لياالناصبة لمخبر الذم ييعرب خبرنا ك ، األفعاؿ  ،أمسىك  كػػػػافى

، ك  كظٌؿ،أضحى، ك  ،أصبحى ك  ، ك صار، ك باتى ، ك ليسى ـى ك برح،  انفٌؾ، كماما ك ما فتئ، ك مازاؿى  1.ما دا

ألٌنيا ال تدٌؿ عمى  كأ .تحتاجي إلى الخبرً ك ، ألٌنيا ال تكتفي بمرفكعيا نكاقصى  ىذًه األفعاؿي  سٌميت

  2.مجركرال ك ، فال تعمؿي في ظرؼو  فإٌنيا ٌؿ عمى الحدثً ككنيا ال تدك ، الحدث

ٌنما أتي بكاف ك  ،خبرك ؛ لذلؾ احتاجت إلى مبتدأ فكافى مجٌردةه لمزماف دكف الحدث   أريد عندما أخكاتياك ا 

 ناقصة أفعاالن  ككنياالٌدليؿي عمى ك  4مستفاده مف خبر ىذه األفعاؿ. 3لداللة عمى الزمف دكف الحدث،مف ا

: كاف زيده ك ضربنا،  أف نقكؿ: ضربى زيده عمرناستطيعي ػػنا نأنٌ  ا ككننا ال نقكؿي ، ألٌف كاف غير دالة عمى خارجن

 5.المصدر في معناه حدثك ، ، ألٌف المصدر نيزع منياالحدث فمـ يحسف أف تؤٌكد بمصدرو 

                                                           
 133ينظر: ابف ىشاـ األنصارم، شرح قطر الٌندل كبٌؿ الصدل، ص:  1
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 140_138 ص: الممع،ينظر: الشريؼ الككفي، كتاب البياف في شرح  5
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ارنا عف كرمو في إخب كريـه()زيده لٌما كافى قكلينا:ككف ىذه األفعاؿ مجٌردة لمزمف دكف الحدًث "  فائدةي ك 

جعمكىا داٌلة ك أرادكا أف يخبركا عف كرًمو في زمافو دكفى زمافو جٌردكا )كاف( مف الحدث، ك ، كمّْيا افاألزم

 1 ".ليصٌح اإلخباري عمى ما أرادكا ،فقطعمى الٌزماًف 

، أم كقع. كما تأتي ك تاٌمة  ىذه األفعاؿي  قد تاتي لكف، ذلؾ إف دٌلت عمى معنى، كأف ييقاؿ: كافى االمري

 2)كاف( زائدة نحك: ما كافى أحسف زيدنا.

 

 :كانَ  :أّواًل 

لتي تحمؿي صفاًت اً عٌز تختمؼي داللينا في اآليات ا فييالبحث إلى قسميف؛  ىذا قيٌسمت )كاف( في

 .تحمؿي صفاًت المخمكقيف تمؾ التيعف  جٌؿ،ك 

 

 :جلّ و عّز  صفات للِ في  (كانَ )_ 1

بالحديث ألٌف صفات ا  قد أيفردتك تعالى، ك  سبحانوي أربعكفى آية تحمؿي صفات اك كردت سته 

 .تختمؼي عف صفات المخمكقات بأنيا أزلٌية دائمةه ثابتة ال تتغٌيري 

 

                                                           
 .140-138الشريؼ الككفي، كتاب البياف في شرح الممع، ص:  1
 28ينظر: الزمخشرم، األنمكذج في النحك، ص:  2
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ـي ف ( الداللة عمى دكاـً ك "  جؿٌ ك المعنى األشمؿ لصفاًت ا عٌز  كاالستمرار ىك الدكا األصؿي في )كافى

ۀ  ۀ  ہ  چ  لذا قيؿى في قكًلو تعالى:ك قطاع، مضمكًف الجممًة إلى زمًف النطًؽ بيا دكفى الٌتعٌرًض الن

 2 "أم لـ يزؿ عمى كٌؿ شيءو قديرنا. 1چہ   ہ   ہ  

ما ك مف األزؿ إلى األبد، _جٌؿ ذكره_  ثابتة مستمٌرة لو تعالىك ، ككف صفات ا سبحانوي معنى ىذاك 

 :اآلتي كذلؾ عمى النحك ا المعنى، يذب كىجٌؿ مع )كاف( ك جاء في سكرة النساء مف صفات  عٌز 

لفظ الجاللة اسميا، )كاف(  نصب،)اى(ك )إٌف( حرؼ تككيد  3چگ           گ  گ    ک    ک  چ قاؿ تعالى: 

جممة ك اسميا ضمير مستتر يعكد عمى ا تعالى، )عميمنا خبيرنا( خبر بعد خبر، ك  فعؿ ماضو ناقص،

)كاف عميمنا خبيرنا( في محؿ رفع خبر )إٌف(
اآلية الكريمة في سياؽ اإلصالح بيف الٌزكجيف،  قد كردتك  4

ـي كيؼى يكٌفؽي بيف الم_ت كمصمح، كىلا يأمر المؤمنيف ببذؿ الجيد ك  عمٌما شامالن ال  5،ختمفيفعالى_ يعم

ـي بالٌصكاب.ك  6كاـ دكف انقطاع.الدٌ  كجو ذلؾ عمىك  ،يفارؽ ذاتو العمية   اي تعالى أعم

جٌؿ_ في السياؽ نفسو، تحمؿي ك أخرل في سكرة النساء تدٌؿ عمى صفات ا _عٌز قد كردىت آياته ك 

 7االستمرارٌية دكف انقطاع.ك داللة الدكاـ 

 

                                                           
1
 21|48الفتح،،27|33األحزاب،
2
 345|1التسهيل،شرحمالك،ابن
 35| 4النساء،  3
 223|2ينظر: أحمد ميقرم، البرىاف في إعراب آيات القرآف،  4
 498|1ينظر: الزمخشرم، تفسير الكشاؼ،  5
 186،187ينظر: الجرجاني، الحاشية عمى المطٌكؿ، ص:  6
، 92، 86، 85، 58،82، 47، 39،43،56، 36، 35، 34،33، ،32، 29،30، 24، 23، 17، 15، 11، 1)اآليات ىي:  7

94 ،96 ،99 ،100 ،104 ،106 ،108 ،111،113 ،126 ،127 ،128 ،129 ،130،131 ،133 ،134 ،135 ،147 ،
148،149 ،152 ،165 ،169 ،170) 
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  . صفات المخموقين( التي تشيُر إلى كان)_ 2

 خمسي جد ليا قد كي ك ، النساء لتشير إلى صفات المخمكقاتخمسيف مٌرةن في سكرة ك إحدل  )كاف( كردت

 :اآلتي كمعافو عمى النح

 .المتجّددة عمى الحالة )كان( الّداّلةأ_ 

 اسمياك  ،فعؿ ماضو ناقصه  )كاف( 1چ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہڻ    ۀ   چ  :قاؿ تعالى

المعنى: الصالةي ك  2.)مكقكتنا( نعتك ،لخبر)كتابنا(مجركر متعمقاف باك جار  المؤمنيف()عمى ، محذكؼ

تو اي سبحانوي عمى المؤمنيفى فرضه مكٌقته كقٌ 
المتجٌددة في حياة  4معنى )كاف( الداللة عمى الحاؿك  3

ـي بالٌصكاب.ك  الناس.  اي تعالى أعم

 5.في آيات أخرل مف السكرة المتجٌددةمعنى الداللة عمى الحاؿ كما كردت )كاف( 

 

 

 

 

 

                                                           
 103| 4النساء،  1
 155|3ينظر: محمكد صافي، الجدكؿ في إعراب القرآف كصرفو كبيانو،  2
 776|1مزايا الكتاب الكريـ،  ينظر: أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ إلى 3
 216|1ينظر: فاضؿ السامرائي، معاني الٌنحك،  4
 .(()ثالث مرات176، 135، 103 ،102،مرتيف() 92، 43، مرات()أربع  12، مرات( )أربع11)مٌرتيف(،  6)اآليات ىي:  5
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 :بمعنى ينبغي (كانب_ )

 : ىيك بيذا المعنى  كريمة كاحدةفي آية  كردتقد ك  1.تأتي )كاف( بمعنى ينبغي 

( فعؿ ماضو ناقص، نافية، )ما( 2چپ     پ   ٻ  ٻ  ٻ  پ       ٻٱ  چ  قاؿ تعالى:  )كافى

) ( مصدر مؤٌكؿ في محٌؿ رفع اسـ كاف مؤٌخر.مجركر خبر كاف مقٌدـ، )أف ك جار  )لمؤمفو     3يقتؿى

بيذا تفيد كاف النيي في اآلية الكريمة. ك  4.و أف يقتمو إال إف كاف القتؿ خطأما ينبغي لك : معنى اآليةك 

ـي بالصكاب. ك   ا تعالى أعم

 

 :يزةالغر  الدالة عمى)كان(  _ت 

التي جاءت عمى ىذا المعنى  أٌما اآلياتي  األمر. كأ الصفة التي ال تنفٌؾ عف المخمكؽ تأتي كاف بمعنى

 :اآليةي  فمنيا

 ،نصبكظيفتو الك  تككيدال معناه)إٌف( حرؼه مشٌبوه بالفعؿ  5چ  ڌ     ڎ  ڍ  ڍ     ڌچ  قاؿ تعالى:

 ،ىك مستتر تقديره: ضمير اسمياك  ،فعؿ ماضو ناقص )كاف( ،)الشيطاف( مضاؼ إليو ،)كيد( اسميا

فكيدي الشيطاف لممؤمنيف  6.ف ضعيفنا( في محٌؿ رفع خبر )إٌف(جممة )كاك  ،الناقصةضعيفنا( خبر كافى )

                                                           
 117ينظر: ابف فارس، الصاحبي في فقو المغة كمسائميا كفقو العرب في كالميا، ص:  1
 92| 4النساء،  2
 263|1ينظر: العكبرم، التبياف في عمـك القرآف، 3
 69|4ينظر: السميف الحمبي، الٌدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف،  4

 76|4النساء،  5
 96،97| 3ينظر: محمكد صافي، الجدكؿ في إعراب القرآف كصرفو كبيانو،  6
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في الشيطاف  2 معنى )كاف( ىنا اإلشارة إلى الٌطبيعة المرككزةك  .1ا ضعيؼ ال ييقاسكيد  انبإلى ج

 التي ال تنفٌؾ عنو.

 3نفسو.كما كردت آيات أخرل في سكرة النساء في السياؽ 

 

 :عمى الماضي المعتاد الةالدّ  )كان( _ث

  مف اآليات التي كردت بيذا المعنى في سكرة النساء:ك  العادة في الماضي، عمى مٌداللةل تأتي )كاف(

گ  گ  ک  ک     کژ  ڑ  ڑ  کژ    ڈڎ  ڈڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  چ  قاؿ تعالى:

( الجار  4چڳ  ڳ  گ  گ ـى ،المجركر متعمقاف ك )في اقص ماضو ن)كنتـ( فعؿ  بخبرو مقٌدـو

ـى كنتـ( مق جممةك ، )التاء(اسـ كاف ضمير مٌتصؿك )نا( ضمير كؿ القكؿ. )كيٌنا( فعؿ ماضو ناقص، ك )في

قد جاء االستفياـ ك  5.جممة )كنا مستضعفيف( مقكؿ القكؿك ( خبر كاف، كاف، )مستضعفيفمتصؿ اسـ 

 7.كاسعةن فياٌل ىاجرتـ فييا األرض : كانتفكأٌف القكؿ 6التقريع مف حاؿ المستضعفيفك في اآلية لمتكبيخ 

 8.كما كردت آياته في السياؽ نفسو في السكرة الكريمة

 

                                                           
 524|1ينظر: الزمخشرم، تفسير الكشاؼ،  1
 215|1ؿ السامرائي، معاني النحك، ينظر: فاض 2
 (73،36،135،38،101،107اآليات ىي: ) 3
 97|4النساء،  4

 78،79|4ينظر: السميف الحمبي، الدٌر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف،  5
 543| 1ينظر: الزمخشرم، تفسير الكشاؼ،  6
 336|2ينظر: الزركشي، البرىاف في عمـك القرآف،  7
 )مٌرتيف((73،113،59،141، 22،32،23،46،66،72اآليات ىي: ) 8
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   :عمى االستقبال الةالدّ  كاف()-جػ

( يككف)اسـ ك  ،قص مرفكعيككف( فعؿ مضارع نا)إعراب 1چ  ھ  ھ  ےھ   ھ  چ : قاؿ تعالى

سٌمـ_ )عمييـ( ك  ا عميومحٌمد_صٌمى  كمستتر تقديره )ىك( يعكد عمى عيسى_عميو السالـ_ أ ضمير

ـي  2.منصكب (يككف)،)شييدنا( خبر ػػً)شييدنا(المجركر متعمقاف بك الجار   يككف شييدنا فيذا النبٌي العظي

عيسى _عميو  ألكىٌية عمى النصارل باٌدعائيـ كذلؾى ك  بدعكتو، عمى الييكًد بالٌتكذيب يكـى القيامة

أعمـ  القيامة( كا)يكـ  ىيك بقرينة لفظٌية مضارع دٌؿ عمى المستقبؿ  (يككف) الفعؿف 3السالـ_

 4كردت آيات أخرل في السياؽ نفسو. قدك بالٌصكاب. 

 

 داللتيا:و ، معناىا ليس :ثانًيا

( أربع مرات في سكرًة ا  داللتيا.ك عف معناىا  سيككفي الحديثي ك لنساء، كردت )ليسى

 6.ـي صكرة كاحدةن ىي صكرة الماضيغير متصٌرؼ يمز  5،االستقباؿك لنفي الحاًؿ فعؿه : تعريُف ليَس 

  فمنيا اآليةي الكريمةي:، أٌما ما كرد في سكرة النساء

 

                                                           
 159|4النساء،  1
 235|3ينظر: محكد صافي، الجدكؿ في إعراب القرآف كصرفو كبيانو،  2
 811|1السعكد، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ،  ينظر: أبك 3
 (109،135، 137، 165اآليات ىي: ) 4

 8ينظر: الزجاجي، حركؼ المعاني، ص:  5
 61ينظر: أيمف عبد الغني، الصرؼ الكافي، ص: 6
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گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ک  ک  گ      چ قاؿ تعالى: 

 ،مرفكع)التكبة( اسـ ليس ،)التاء( لمتأنيث ،اضو ناقص جامد، )ليس( فعؿ م)الكاك( عاطفة 1چڱ  

السيئات( صمة المكصكؿ ال محػػٌؿ ليا  المجركر متعمقاف بالخبر المحذكؼ، ) يعممكفك )لمذيف( الجار 

 في حٌيزً  قبكؿ تكبػػػػة العػػػػاصي الػػػػذم يككفي  نػػػػفي (لػػػػػػيسؿ )ػػفعال الػػػػػنػػػفي فػػػػيمعنى ك  2مف اإلعراب.

قد ك  3.ة بحقيما ألٌنيما بقيا عمى حالييمافالتكبة مستحيم، الذم مات عمى الكفر كالحياة، أ اليأس مف

 4.المعنى نفسوكردت ثالث آيات أخرل ب

 

 : أفعال المقاربة

)كاد( بمفًظ المضارع  لـ يأًت منيا إال فعالًف ىما:ك ، اؿي ثالث مٌراتو في سكرًة النساءكردت ىذًه األفع

 .ناقصة مٌرتيف)عسى( ك، مٌرة كاحدة

 فيي مثمياأخكاتيا( الناقصة، ك  فحٌقيا أف تيذكر في باب )كافىذًه األفعاؿي ىي أفعاؿ ناقصة،  :تعريفيا

ال يككف إال  تنصب الخبر، باستثناء أٌف خبرىاك  الخبر، فترفع المبتدأك المبتدأ  عمىمف حيث دخكليا 

 5.جممة فعمٌية غالبنا

، ما دٌؿ عمى مقاربة الحدث أقساـ: األٌكؿيي عمى ثالثة بة، فلمقار بمعنى ا ليست ىذه األفعاؿ كٌمياك 

، ك مثؿ: كاد،  ما دٌؿ  :كاخمكلؽ، كالثالث، كحرلالرجاء مثؿ: عسى،  الثاني ما دٌؿ عمىك أكشؾ. ك كربى

                                                           
 18|4النساء،  1
 468|2ينظر: محمكد صافي، الجدكؿ في إعراب القرآف كصرفو كبيانو،  2
 209|3ينظر: أبكحياف األندلسي، تفسير البحر المحيط،  3
 (94،123،176اآليات ىي: ) 4

 389|1ينظر: ابف مالؾ، شرح التسييؿ،  5
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باستثناء  لمماضي،، مالزمة ىي أفعاؿ جامدة ال تتصٌرؼك  1.أخذك طفؽ، ك  ، مثؿ: جعؿ،اإلنشاءعمى 

 2فسيمع فييما المضارع. كأكشؾ،كاد 

 . فقد كرد فعالف فقط، ىما: )كاد، عسى( النساًء،كرة ما كرد مف آيات في سأٌما 

 

 كاد: :أواًل 

ثباتيا نفيك نفييا إثبات،  ألفٌ تختمؼ )كاد( عف غيرىا مف األفعاؿ،  : لـ كاد يفعؿ( أمفمعنى ) 3.ا 

، كقيؿ: مشٌقةك يفعؿ( أم: فعمو بعد جيدو ما كاد )كمعنى . ألنو اقترب مف الفعؿ لكنو لـ يفعمو .يفعؿ

كاد  ، ألٌف معنى )مانفييا نفيك لـ يثبت الفعؿ. ك إثباتيا إثبات كقكلنا )كاد يفعؿ( فقد ثبتت المقاربة 

  4.لـ يقرب مف فعموك ، أم لـ يفعمو يفعؿ( أم: نفي مقاربة الفعؿ

ڱ    ڱک    ک           ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱچ  :تفسير اآلية الكريمةفي  كردى 

 كفي، (لـ يرىاعدـ الرؤية بفمظ ) في مبالغةمعنى)كاد( ال 5چڻ    ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀڱ  ں  ں  

 6، فضالن عف أف يراىا.لـ يقرب مف أف يراىا

 :)كاد( الكاردة في سكرة النساء فييأٌما 

                                                           
 323|1ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ،  ينظر: ابف عقيؿ، شرح 1
 135|2اليكامع في شرح جمع الجكامع،  السيكطي، ىمع 2
 1081،1082|2ينظر: الرضي، شرح الرضي لكافية ابف الحاجب،  3

 276|1ينظر: فاضؿ السامرائي، معاني النحك،  4
 40| 24النكر، 5
 237|3ينظر: الزمخشرم، تفسير الكشاؼ،  6
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  یېئ  ېئ       ىئ  ىئ  ىئ  ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  وئې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئچ  قاؿى تعالى:

ألٌنو مف  عالمة رفعو ثبكت النكفك  مرفكع فعؿه مضارعه  () يكاد 1چ  جئ     حئ   مئ  ىئی  ی  ی    

اآلية مخبرة عف  كقد نزلت 2.يفقيكف()  خبرىا جممةك ، )الكاك( اسميا في محؿ رفعك، األفعاؿ الخمسة

 أمره  ك: ىالجياد في سبيؿ ا، فكانكا عند الخير يقكلكف مف المشاركيف في لـ يككنكاقيف الذيف ػالمناف

ىذا بسبب اتباعنا ديف محٌمد_صمى ا عميو  :فكانكا يقكلكف ، أٌما إف أصابتيـ سيئةمف عند ا

: ما شأنيـ ال يفقيكفى أٌف قٌمة فيميـ، فكأٌف الٌسؤاؿ ىكك فكاف الٌرد عمييـ بالتكبيخ لحاليـ  3سٌمـ_ك 

. قتربكا مف الفيـ بداللة )يكادكف(، فضالن عف أف يفيمكالـ ي فالمنافقكف 4.تقدير مف ااألشياء كٌميا ب

 .بالٌصكاب ا تعالى أعمـك 

 

 عسى: :ثانًيا

 لحرؼ)لعٌؿ( ألٌف فيوبا السبب في ذلؾ شبيوك ؛ تصٌرؼيال  كمـز لفظ الماضي فيي ،ةمف أفعاؿ المقارب

 6.بمعنى القرب فعؿه  كىك  5لعٌؿ حرؼ ال يتصٌرؼك ، معنى الطمع

 7.اإلشفاؽ في المستقبؿك ألٌف )أف مع خبرىا( تدٌؿ عمى الطمع  )عسى(قد التزـى العربي )أف( مع خبر ك 

 :قد كردت)عسى( في سكرة النساء، منيا اآليةك 

                                                           
 78|4النساء،  1
 102|3ظر: محمكد صافي، الجدكؿ في إعراب القرآف كصرفو كبيانو، ين 2
 285|1ينظر: ابف قيـ الجكزية، بدائع التفسير،  3
 191|1ينظر: محمد الصابكني، صفكة التفاسير،  4

 82ينظر: ابف االنبارم، أسرار العربية، ص: 5
 113ميا، ص: ينظر: ابف فارس، الصاحبي في فقو المغة كمسائميا كسنف العرب في كال 6
 1081|2ينظر: الرضي، شرح الرضي لكافية ابف الحاجب،  7
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ے  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  چ  قاؿى تعالى:

فكع، )عسى( فعؿ ماضو ناقص جامد،)ا( اسـ عسى مر  1چ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸     ﮳﮲    ے  ۓ  ۓ

ٌنيـ لـ يترككا اليجرة أل أكلئؾ عف كتفسير اآلية: لعٌؿ ا أف يعفك  2.خبرىا)أف يعفك( في محٌؿ نصب

بكقكع األمر؛ ألٌنيا كاجبةي الكقكع في القرآف  3،ي كالمو _جٌؿ شأنو_ تفيد التحقيؽ)عسى( فك، اختيارنا

 6)عسى( في آية أخرل لمداللة نفسيا.كردت قد ك  4.5چہ  ہ  ھ     ھ  چ  :تعالىإال في قكلو  الكريـ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 98،99|4النساء،  1
 145|3ينظر: محمكد صافي، الجدكؿ في إعراب القرآف كصرفو كبيانو،  2
 300|1ينظر: محمد الصابكني، صفكة التفاسير،  3
 5| 66التحريـ،  4
 66ينظر: أسماء محمد، معجـ األفعاؿ الجامدة، ص:  5
كا اي أف يكؼَّ بأسى الذيفى  :﴿ عسىاآلية ىي 6  84|4، النساء﴾كفري
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 :دالالتياو أخواتيا، معانييا و  إنّ : المبحث الثاني

)أٌف( أربع ك .خمسيف مٌرةك  ( اثنتيف)إفٌ ، حيثي كردت مٌرة كردت ىذًه الحركؼ في السكرًة الكريمة ستيفى 

، ( مرةن ك، مٌرتيفف( مخففة مف الثقيمة كردت )لكك ، مخففة مف الثقيمة مرة كاحدةن  كأٍف()ك مراتو )ليتى

 كاحدةن.

نيا أشبيًت أذلؾ سبب ك ، ترفع الخبرك تنصب المبتدأ خبر فالك : تدخؿي ىذه الحركؼ عمى المبتدأ تعريفيا

 1.كما اتصؿ بالفعؿٌتصؿ بيا الضمير اك الخبر، ك دخمت عمى المبتدأ ك رؼ، ؛ فيي عمى ثالثة أحاألفعاؿ

)كأٌف(  معنىك التأكيد. ك  2أٌف( حرفاف معناىما التحقيؽك ، )إٌف لكٌؿ حرؼو مف ىذه الحركؼ معننىك 

 5.الٌرجاءك معنى )لعٌؿ( الٌتكٌقع ك معنى )ليت( التمٌني، ك  4،معنى )لكٌف( االستداؾك  3،لتشبيوا

 فيي كما يأتي: ، ف ىذًه الحركؼ في اآليات الكريمةأٌما ما كردى م

 

 

 

 

 

                                                           
 157ينظر: الشريؼ الككفي، كتاب البياف في شرح الممع، ص:  1
 158، ص:ـ، فينظر: الشريؼ الككفي،  2
 293ينظر: أبكحياف األندلسي، النكت الحساف في شرح غاية اإلحساف، ص:  3
 108|4ينظر: المبٌرد، المقتضب،  4
 158الشريؼ الككفي، ـ، س، ص: 5
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 إّن  أّواًل:

 .التعميؿك ، منيا: التككيد النحاة،لمداللة عمى معافو ذكرىا  تأتي )إٌف(

 :التوكيد-_ أ3

ٌكؿي إثباتي شيءو ينكرهي السامعي. : األمعنى التككيد أمرافك ، ()إفٌ  األصؿي في كٌؿ ما كردت فيو كىك 

 :اآلتي كالنح ذلؾ عمىك . لدل المتمقي لتمكيف الكالـ عنده : تحقيؽي أمرو الثانيك 

يككف لخطاب  إٌنما التككيدي ك ، كردى العمماءي معنى التككيد لمحرؼ )إٌف(: فقد أينكره السامعإثبات شيء 

ما يبعد الظٌف في المنكر الذم يخالؼ األمر الذم أثبتو القائؿ؛ لذلؾ فإٌف أمر )إٌف( يككف في مكقعو عند

 1.األمر الذم لـ تجًر بو العادةي  ك، أالشيء الذم قيؿ

 :الشٌؾ لدل فئةو مف الناس، منياك كردت آياته كريمةه في سكرة النساء بمعنى اإلنكار 

ڤ  ڤ  ڤ          ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ قاؿ تعالى: 

)كاف عميكـ رقيبنا( ( لفظ الجاللة منصكب عمى التعظيـ،)ا نصب،ك إٌف( حرؼ تككيد ) 2چڤ  ڦ  

 ،يتغافػػػؿ كلمف ينكر أ اػػػػدنا قطعين ػػػػتأكي فاآليةي تػػػؤٌكد 3.رىا في محٌؿ رفع خبر )إٌف(بخك اسميا ك جممة كاف 

 4شيء،ال يخفى عميو  ،أمكرىـ جميع مىػػػع ػطٌػػػمعي كىػػػػك  دائمػػػػػنا، اسى ػػػػػالػػػػنٌ  بػػػػراقي _جؿٌ ك عٌز _ا  أفٌ 

                                                           
 221ينظر: عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، ص:  1
 1|4النساء،  2
 184|2ينظر: أحمد ميقرم، البرىاف في إعراب آيات القرآف،  3
 167|3ينظر: أبك حياف األندلسي، تفسير البحر المحيط،  4
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د كردت آياته كثيرةه بيذا المعنى في قك . التي عمميا الكثيرة أٌنو لف ييحاسبى عمى ذنكبوظٌف إنسافه ي فال

 1.سكرة النساء

 

  :تثبيتوو لتمكين الكالم  التحقيقُ -ب

فقد  ،تثبيتوك تقرير الكالـ  الغرضي يككفي ك عرؼي مىداهي، صمحي لمف عرؼى المعنى لكٌنو ال يىذا المعنى يك 

 2.اإلطماع كأالترىيب  كيككف ىذا لغرض الترغيب أك ، لدل السامع تمكينناك تقريرنا  ب الكالـي يتطمٌ 

 :منياك سكرة النساء بيذا المعنى،  قد كردت آيات كثيرة فيك 

) إٌف( حرؼ مشٌبو بالفعؿ، )اى(  3چچ  ڇ  ڇ  ڇ    چچ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ چقاؿ تعالى: 

) يظمـ( متضٌمف  الفعؿك ، مثقاؿ( في محٌؿ رفع خبر )إٌف(مـ لفظ الجاللة اسـ إٌف، جممة )ال يظإعراب 

بقدر الٌذٌرة، كػػػػاف  كأحدو مف الخمًؽ حٌتى لػػػػسنات ػػػػف حػػػػم شيئنػػػػا صي ػػقػػػفاي ال ينت 4.قصي ػػػمعنى ينت

ال الذم كيؼى لإلنساف أف يعمـ عف ىذا العدؿ المطمؽ ك  5.الجنةى  الحسنةي  قد تدخمو ىذهك فيجعميا لو 

 اك  .بدا قميالن ك حٌتى لترغيب في فعؿ الخير ىذا ك ؟ ميما صغر ذلؾ األجر ع ا فيو أجر مخمكؽضيٌ يي 

                                                           
، 152، 142،145)مرتيف(، 140، 137، 116 ،107، 102، 97، 72)مرتيف(،56، 22،36،48، 10اآليات ىي: ) 1

157،163 ،167 ،168) 

 112|2ينظر: عبد الرحمف الميداني، البالغة العربية أسسيا كعمكميا كفنكنيا،  2
 40|4النساء،  3
 41، 40|3ينظر: محمكد صافي، الجدكؿ في إعراب القرآف كصرفو كبيانو ، 4
 956_954|3تفسير القرآف العظيـ،  الرازم،ينظر:  5
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ـي بالصكاب. تثبيتو في ك ته كثيرةه بمعنى التأكيد لتحقيؽ االمر قد كردت في سكرة النساء آياك  تعالى أعم

 1.النفكس

 

 :التعميل _2 

 :يأتيكردت )إٌف( في بعًض آيات سكرًة النساء بمعنى التعميؿ كما 

ڇ    چ      چ  ڇ    چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ قاؿى تعالى: 

، )كاف اسـ إفٌ  في محؿ نصب ،)الياء( ضمير مٌتصؿفعؿ)إٌف( حرؼ مشٌبو بال 2چڇ  ڇ  

القبح بيافه لككف المنيٌي عنو في غاية ك ففي اآلية تعميؿه  3.فاحشة( الجممة في محؿ رفع خبر )إٌف(

 5.تاف بالمعنى نفسو في سكرة النساءآي كردتك اي أعمـ. ك  4.النفكس رفضياالتي ت كالبشاعة

 

    6،، فيرتفعي االسـي بعدىا بعدى أف كاف منصكبنا( في حاًؿ اٌتصاليا بما الكاٌفةييمغى عمؿي )إفٌ  :إّنما

 7.اإلعماؿك نو يجكزي فييا اإللغاء باقي أخكاتيا إال )ليت( ، ألىذا ينطبؽ عمى ك 

 :الكريمةي  تي كردت فييا )إٌنما(، اآليةي مف اآليات الك 
                                                           

، 106، 105، 103، 101، 94، 86، 76 (،)ثالث مرات58، 35، 34، 33، 32، 24،29، 23، 11، 2) ىي:اآليات  1
127 ،128 ،129 ،135 ،139 ،149 ،163) 

 22|4النساء،  2
 476، 475|3ينظر: محمكد صافي، الجدكؿ في إعراب القرآف كصرفو كبيانو،  3
 670|1السعكد، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، ينظر: أبك  4
 (2،101اآليتاف ىما: ) 5
 159|2ينظر: ابف بابشاذ، شرح المقٌدمة النحكية،  6
 347|1ابف عقيؿ عمى الفية ابف مالؾ،  عقيؿ، شرحينظر: ابف  7
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مبتدأ ، )اي( مكفكفةك )إٌنما( كاٌفة  1چڃ  ڃ  چ       چ  ڃڄ  ڄ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄچ  قاؿ تعالى:

 3.اآلية تنفي إلينا غير اك د، فاي سبحانوي منٌزهه عف الٌتعدٌ  2.، )كاحده( صفةمرفكع، )إلوه( خبر المبتدأ

 قد كردت آياتك  لكىٌية ثـ ينكرىا.لمف يعمـ حقيقة األ 4قد يككف اإلنذارك التذكير ك )إٌنما( التنبيو  داللةك 

 5في السياؽ نفسو.

 

 :أنّ  :ثانًيا

 :اآليةي  منيا ،كردت أربع مراتو في سكرة النساء قدك ، تمامنا مثؿ )إٌف( ،)أٌف( لمتككيد تأتي

)أٌف(  6چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ            ٻ  ٻٱ  چ  قاؿى تعالى:

ة قد نزلت اآليك   7.الجممة الفعمية خبرىا ، )كتبنا(باسميا في محٌؿ نص )األلؼ(ك، حرؼ مشٌبو بالفعؿ

الخركج  ككتب عمييـ قتؿ أنفسيـ أ كل _جٌؿ شأنو_ أٌنو، فيخبرنا ا الييكدك في شأف بعض المنافقيف 

قد كردت آيتاف كذلؾ ك  8الجممة المؤٌكدةي تكبيخه ألكلئؾ المذككريف.ك ، إال قميؿ مف ديارىـ ما فعمكا ذلؾ

 9.في السياؽ نفسو مؤٌكدنا بأفٌ في سكرة النساء 

 

                                                           
 171|4النساء،  1
 167|4ينظر: السميف الحمبي، الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف،  2
 822|1ينظر: أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ،  3
 328القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، ص: ينظر: عبد 4
 (4،10،17اآليات ىي: ) 5

 66|4النساء،  6
 82،83|3 كبيانو،ب القرآف كصرفو ينظر: محمكد صافي، الجدكؿ في إعرا 7
 518،519|1الزمخشرم، تفسير الكشاؼ،  8
 (138،64اآليتاف ىما: ) 9



75 
 

 :كأنّ  :ثالثًا

، لمتشبيو كالتككيدي يأتك  .مف أخكات إفٌ  كىك ء. كاحدةو في سكرة النساكرد ىذا الحرؼي مخٌففنا في آيةو 

ففتك  1.فيتحًت اليمزةي، فصارى الحرفاًف حرفنا كاحدناك )إٌف( فقيٌدمًت الكاؼي  أصموي ك  ذا خي )كأٌف( لـ ييمغ  ا 

 2.عمميا

 فيي:في سكرة النساء  فييا )كأٍف( التي كردتأٌما اآليةي الكريمةي 

ۅ  ۅ   ۉ  ۉ     ۆ             ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ قاؿى تعالى: 

 )لـجممة ك   4كأٌنو لـ تكف... :محذكؼ بمعنىاسميا ك )كأف( مخففة مف الثقيمة ،  3چې  ې

كٌدة في حاؿ الكسب كأٌف المنافقيف لـ تتقٌدـ ليـ معكـ م أم: 5.تكف...( في محٌؿ رفع خبر كأف

التشبيو ىنا ك  ىـ عمى العكس أعداءه لممؤمنيف.ك  فقط،ىذا صحيحه ألٌنيـ كاألحباب ظاىرنا ك ، الغنيمةك 

التنبيو ك فمعنى )كأف( ىنا اإلنكار  كذلؾ ...ىـ ليسكا ك  أحباب،فيـ كأٌنيـ  6لمتيٌكـ مف أحكاليـ

ـي بالٌصكاب. _تعالى_ ىكك  .كذبيـك أفعاليـ ا تعالى يستنكر عمييـ ك  7الٌتعٌجب.ك   أعم

  

 

 

                                                           
 6|2ابف مالؾ، شرح التسييؿ،  1
 158ينظر: عبده الٌرجحي، التطبيؽ النحكم، ص:  2
3
 73|4النساء،
4
 258|1القرآن،آياتإعرابفيالتبيانالعكبري،
 90|3ينظر: محمكد صافي، الجدكؿ في إعراب القرآف كصرفو كبيانو،  5
 522|1الزمخشرم، تفسير الكشاؼ،  6
 1240|3الضىرىب مف لساف العرب، األندلسي، ارتشاؼحياف  ينظر: أبك 7
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 :لكنّ  :رابًعا

)أم أف ييعٌقبى الكالـي بو  كىك  1،. أٌما معناه فاالستدراؾمرتيف مخٌففنا في سكرًة النساء كردى ىذا الحرؼي 

 2.نفيو كو ألكٌف( برفع ما يتكٌىـ السامع ثبكت

 3.االستدراؾ تمامنا كالثقيمة ىذا الحرؼ، لكف يبقى معناه خٌفؼيي قد ك 

 : فمنيا، سكرة النساءأٌما اآلياتي التي دخمت عمييا )لكف( في 

حرؼ  مشٌبية بالفعؿ )لكف( 4چۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ     ۇئ   ۇئچ  قاؿى تعالى:

جممة  كأة )يؤمنكف(، خبره جمم ،)الراسخكف( مبتدأك المؤمنيف،ك بيف نقيضيف الكفار  كردت قدك  مبنٌي،

 6.عمى الحؽٌ ف مف أىؿ الكتاب مف الييكد الثابتيالراسخكف المذككركف ىـ ك  5.()أكلئؾ سنؤتييـ

إليمانيـ  مدح ليـ كف، فيالذم يخرجي الراسخيف مف فئة الكفار المنكريف لمقرآ 7لمتأكيد كارده  االستدراؾك 

 قد كردت )لكف( في آية أخرل في سكرةك اي أعمـ. ك  تصديقيـ بنبٌكة محٌمد _عميو السالـ_ك بالقرآف 

 8النساء في السياؽ نفسو.

 

 

                                                           
 124ابف فارس، الصاحبي في فقو المغة كمسائميا كسنف العرب في كالميا، ص: 1
 152الٌصدل، ص:  ابف ىشاـ، شرح قطر الندل كبؿٌ  2
 108|4ينظر: المبٌرد، المقتضب،  3
 162| 4النساء،  4
 152|4ينظر: السميف الحمبي، الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف،  5
 577|1الزمخشرم، تفسير الكشاؼ،  6

 328|1ينظر: ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ،  7
 166| 4، ...﴾النساءاآلية ىي:﴿ لكًف اي يشيدي ًبما أىنزؿى إليؾى  8
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 ليت :خامًسا

 طمب ما ال كالتمٌني ىك  1التمٌني.ك الطمع  كفي أٌما معناه النساء،كرد ىذا الحرؼ مٌرة كاحدة في سكرة 

. ك، أفيورجاء   2ما فيو عسره

 :آلية الكاردة في سكرة النساء، الداخمة فييا )ليت( عمى جممة اسمٌية، فييأٌما ا

ۉ     ۅ  ۅ     ۉڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ :قاؿ تعالى

جممة )كنتي ك  ،)الياء( في محؿ نصب اسمياك(، ليت( حرؼ تمٌف مف أخكات )إفٌ ) 3چې  ې  

، ال مع المؤمنيف في المنافقيف الذيف تمٌنكا أف يككنكا كردت اآليةي فقد  4.معيـ( في محٌؿ رفع خبر )ليت(

مستحيؿ عمييـ طالما ىـ عمى مف قبيؿ تمني ال كىك  5الماؿ، ، بؿ لمحرص عمىلغرض المناصرة

 أعمـ تعالى اك  المكٌدة.ك كانكا معيـ لـ يككنكا لمنصرة  كلك ، حاليـ، ألنيـ لـ يككنكا حقيقة معيـ

 .بالٌصكاب

 

 

 

 

                                                           
 461ينظر: األصفياني، المفردات في غريب القرآف، ص: 1
 328|1، أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾينظر: ابف ىشاـ،  2
 73|4النساء،  3
 251|2ينظر: أحمد ميقرم، البرىاف في إعراب آيات القرآف،  4
 733|1ينظر: أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ،  5
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 :داللتياو ا ناىعافية لمجنس، م( الن)ال

عف عمميا سيككفي الحديثي في ىذا القسـً ك  .نس( خمسى مٌراتو في سكرًة النساءال النافية لمجكردت )

 .داللتيا بسياؽ اآلياتك 

ألٌنيا تفيد ك  الخبر،ك  أألنيا تدخؿي عمى المبتدك ألٌنيا تتصٌدري الجممة مثميا،  ذلؾك ؛ تعمؿي )ال( عمؿ )إٌف(

 1.اإلثبات، فالقياسي قياس نقيض كيد)إٌف( تفيدي تك كنفي التككيد 

: أال تيكٌرر،  النافية لمجنستعمؿي )ال( ك  ، ف يككف اسميا نكرةن أك أف ييقصد بيا نفي العمكـ، ك بثالثًة شركطو

 2.تعمؿي في معرفة فيي ال

 :اآليةي الكريمةي  فمنيا، ( الكاردة في آياًت سكرًة النساءأٌما )ال النافية لمجنسً 

، )ال( مبتدألفظ الجاللة ا( ) 3چڀ  ڀ  ڀپ  پ  پ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ چ قاؿ تعالى:

، )ىك( ضمير منفصؿ في لفتح في محٌؿ نصب، )إال( استثناءنافية لمجنس،)إلو( اسـ ال مبني عمى ا

مقسـ المقٌدر، محؿ رفع بدؿ مف الضمير المستكٌف في الخبر المحذكؼ بتقدير )مكجكد(، )الالـ( الـ ل

 4إال ىك( خبر لممبتدأ في محؿ رفع. ال إلوجمؿ )ك . )النكف( لمتككيدكعمو مستتر، فاك يجمع( مضارع )

الذم ال معبكد سكاه بجمع الخالئؽ ليـك تعالى فقد أقسـ اي  الحساب،اآلية الكريمة في إثبات ك 

ـه ك  ،استثناءك  ،قد اجتمع في اآلية نفيك  5.الحساب لنفي كجكد إلو غير ا _جٌؿ شأنو_  ؛بدؿك  ،قسى

. )ال( نافية لمجنس، نفينا قاطعنا الشؾ عف ىذا اليكـلنفي  چڀ  ڀ  ڀ چ: عٌقب ذلؾ بقكلو تعالىك 

                                                           
 194|2ينظر: السيكطي، ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع،  1
 المكاف نفسو 2
 87|4النساء،  3
 120|3ينظر: محمكد صافي، الجدكؿ في إعراب القرآف كصرفو كبيانو،  4
 534|1ينظر: الزمخشرم، تفسير الكشاؼ،  5
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د كردت آيات قك  .بالٌصكاب اي تعالى أعمـك  1.المجركر( متعمقاف بخبرىاك الجار )ك)ريب( اسميا، 

 2.أخرل في السياؽ نفسو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 262، 263| 2ينظر: أحمد ميقرم، البرىاف في إعراب آيات القرآف،  1
 (128، 114، 102)اآليات ىي:  2



81 
 

 :دالالتياو ، معانييا أخواتياو ظّن  :المبحُث الثالث

: كرد منيا ثالثةي أفعاؿو فقط، ىيقد ك . عشريف مٌرة في آيات سكرًة النساءك  إحدلكردت ىذًه األفعاؿي 

سيككفي ىذا القسـ لمتعريؼ بيذًه ك  خمس مرات(.خذى )اتٌ ك (، جعؿى )تسع مراتك (، مرات سبعكجدى )

 .، بإذف ادالالتياك عمميا، ك عاؿ، األف

الخبر ك ، فيككف المبتدأ المفعكؿ األٌكؿ، الخبر فتنصبيما جميعناك أخكاتيا( عمى المبتدأ ك تدخؿ )ظٌف 

 ال فييككف في الخبر إٌنما شٌؾ ، ألٌف الالفائدة ؽقإلغاء أحدييما لعدـ تحال يجكز ك ، المفعكؿ الثاني

 1.المبتدأ

، مثؿلميقيف،  كمنيا ما ىلًة معانييا، فبدالف أٌما أقساميا ، لمشؾٌ  كمنيا ما ىك كجدت.ك ، رأيتي ك : عممتي

 2.الشؾٌ ك  أٌما )زعمت( فمتردد بيف اليقيفك . خمتي ك طننتي ك : حسبتي مثؿ

" ألٌف معانييا تقكـي بالنفس الناطقة المستعٌدة الكتساب العمـك سٌميت ىذه األفعاؿ بأفعاؿ القمكبقد ك 

  3 ".محٌميا القمبك  ،المعارؼك 

 

 

 

 

                                                           
 196،197ينظر: الشريؼ الككفي، كتاب البياف في شرح الممع، ص:  1
 218،219ابف الدىاف، شرح الدركس في النحك، ص:  2
 64ينظر: األزىرم، الككاكب الدرية شرح منظكمة األلفية، ص:  3
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 وجد  :أّواًل 

 يككفي بالػػمعنىك الػػكجداف، ك  فالكجكدي  الفعؿأٌمػػػػا مػصدر ىذا ك اعتقد(، ك مـ : فػػعػػػؿ بمعنى )عتعريُفو

 1.كف مف ىذا البابيكف كذلؾ لـ يلـ االعتقادم، فإف 

 فمنيا: في سكرة الٌنساء كرد فيو ىذا الفعؿأٌما اآليات التي 

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   چ قاؿ تعالى:

ا( )الكاك( فنصبفاعمو ك د( دخؿ الفعؿ )كج 2چەئ  ەئ  وئ ار مفعكاٌل بو، صك  )حرجن

فعمى المؤمف أف يقبؿ بحكـ  3المجركر متعمقاف بالمحذكؼ.ك لجار في أنفسيـ( ألٌف االمفعكؿ الثاني )ك 

ألٌف مف مقتصيات اإليماف أخذ  ؛الضيؽ المنافي إليماف المؤمف الحؽٌ  كىك أال يشعر بالحرج، ك ا 

 فيفي السياؽ نفسو قد كرد الفعؿي )كجدى( ك  4.نكع مف الحرجقٌؿ بالتسميـ دكف كجكد أ تعالى أكامر ا

  5. سكرة النساء

 

 

 

 

                                                           
 31|1ينظر: الغالييني، جامع الٌدركس العربية،  1
 65|4النساء،  2
 20|4ينظر: السميف الحمبي، الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف،  3
 281|1ينظر: ابف قٌيـ الجكزٌية، بدائع التفسير ، 4
 (64،110،121،143،145،173)اآليات ىي:  5



82 
 

  جعل :ثانًيا 

 1.تصيير الشيء عمى حالةو دكف أخرل : يأتي ىذا الفعؿ بمعنىتعريُفو

 : فمنيا، أٌما اآليات مف سكرة النساء التي كرد فييا )جعؿ(

،  2چ  ۈ  ۆ  ۆ  ۈ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     چ  قاؿى تعالى: )ا( لفظ الجاللة فاعؿ )جعؿ( فعؿ ماضو

 اسببن  جعميا االمعنى: أم ك  )قيامنا( مفعكؿ بو ثافو كالمفعكؿ األٌكؿ محذكؼ بتقدير )جعميا(، ك ، مرفكع

عمى المؤمف الحفاظ عمى ف ،لذلؾ قياـ األفراد،لسببنا فاي سبحانو جعؿى الماؿى في الٌدنيا   3.لقياـ أبدانكـ

بيف  أال يترؾ ىذه النعمةك  مف العمؿ الحالؿ الذم يؤٌدم إلى زيادة مالو، ما أمره اأف يعمؿ ك ، مالو

ـي بالٌصكاب.ك  .تضيع بال فائدةف الذيف ليس ليـ مف العقؿ الراجح لمتدبير أيدم السفياء   اي تعالى اعم

 4الكريمة.قد كرد الفعؿ )جعؿ( في آيات أخرل في السياؽ نفسو مف السكرة ك 

 

 

 

 

 

                                                           
 101األصفياني، المفردات في غريب القرآف، ص: 1
 5|4النساء،  2
 232،233|1ينظر: العكبرم، التبياف في إعراب القرآف،  3
 (90،91،144)مٌرتيف(،15،19،75 ،33اآليات ىي: ) 4
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 :اّتخذَ  :ثالثًا

ـي ) يذا الفعؿ، فأٌما داللتوي  1: مف أفعاؿ التحكيؿ.تعريفو  .التحكيؿ كىك  جعؿ( في المعنى البالغيقسي

 :فمنيا اآليةي الكريمةي ، في سكرة النساء الكاردأٌما )اٌتخذ( 

(  2چ  ں  ں  ڻ   ڻچ قاؿى تعالى:  ، )اي( فاعؿ مرفكع، )إبراىيـ خميالن ) اٌتخذ( فعؿ ماضو

حٌبو ك جٌؿ ك  اآليةي تشيري إلى ثناء ا عزٌ ك فاي يبٌيف مدل رفعة ىذا النبٌي العظيـ،  3مفعكالف التخذ.

(ك  4إلبراىيـ _عميو السالـ_ بسبب طاعتو   اختٌصو بالكرامةك : أم اصطفاه معنى )اٌتخذه خميالن

 كىذا ىك إليو بالعبادة. التقٌرب ك خميالن بعد طاعتو _تعالى_  ميكٌرـاٌتخذ اي ىذا النبي الفقد  5.تعالى

ـي بالٌصكاب.ك  المعنى األصيؿ ليذا الفعؿ.  اي تعالى اعم

 6.في آياتو أخرل اٌتخذى(قد كرد الفعؿ )ك 

 

 

 

 

 

                                                           
 35|1ينظر: الغالييني، جامع الدركس العربٌية،  1
 125|4النساء،  2
 98| 4ينظر: السميف الحمبي، الٌدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف،  3
 494|6ينظر: ابف حجر العسقالني، فتح البارم بشرح صحيح البخارم،  4
 557|1ينظر: الزمخشرم، تفسير الكشاؼ،  5
 (139،144،150اآليات ىي: ) 6
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 ر في الجممة االسمّيةـض الظواىـالفصل الثالث: بع

 التأخير ك التقديـ  :األٌكؿالمبحث 

 الٌذكر ك  الحذؼ :الثانيالمبحث 
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  :التأخيرو الّتقديم  :المبحُث األّولُ 

لطبيعة الكالـ كضركرة  ذلؾك  ،في مكاقعيكجبكنو ك  ،في مكاقع تقديـ الخبر عمى المبتدأ العمماءي يجيزكف

(.ـي الخبًر في جممة ـ الجائز: تقدي؛ فمف التقديمعنىالتأليؼ  كافى )خبًر تقديـ كما يجكز  )قائـه أخكؾى

(.عمييا أنفسيا، نحكك ائيا، ا( عمى اسمأخكاتيك   1:)زيدنا ليسى أخكؾى

 الخبرى كصؼه لممبتدأ السببي في ذلؾ أفٌ ك ؛ أف يتقٌدـ المبتدأ عمى الخبر األصؿ في الجممة االسمٌية لكفٌ 

نحكه. فيجكز أف ييقاؿ:  كلـ يحصؿ لبسه أقديموي إذا ، يجكزي تحٌؽ الكصؼ التأخير. لكفك ، في المعنى

 2ك(.)عندؾى عمره (، ك)في الداًر زيده ك)قائـه زيده(، ك)أبكه منطمؽه زيده(، 

: الخبر ك   جبضربه يك ال يجكزي تقديموي عميو. ك تأخيريه عف المبتدأ  يجبضربه يأتي عمى ثالثًة أضريبو

 3.تأخيريهي ك  يجكزي تقديميوي ضربه ك . ال يجكزي تأخيريهي عنوي ك لمبتدأ تقديميوي عمى ا

 

 الذي يجب تأخيرُه: الخبر :أّواًل 

أسماء  ىذا مع يككفك ، أبكؾ؟( )مىفمثالو ك دأ لو صدر الكالـ، يتكٌجبي تأخير الخبر إذا كاف المبت

مثالو ك  االسػػػػػتفياـ الشرط كأسػماءإلى أسماء . كما يجب أف يتقٌدـ المضاؼي أسماء الشرطك  ،االستفياـ

ـى؟(.)غالـي  مىف قا
4 

 

                                                           
     383-382|  2 الخصائص،ينظر: ابف جٌني،  1
 227|  1ينظر: ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ،  2
 115 ص:ينظر: الشريؼ الككفي، كتاب البياف في شرح الممع،  3
 229|1كافية ابف الحاجب، ل الرضي ينظر: الٌرضي، شرح 4
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 كأمعرفتيف  الخبرك كذلؾ، فمف المكاقع التي يجب فييا تأخير الخبر: أف يككف كٌؿ مف المبتدأ 

ـي الخبر،، إال متساكييف  كيكسؼي أب ك)أب مثاؿي ذلؾ:ك  إذا كيجدت قرينةه تحٌددي المبتدأ، فيجكزي حينيا تقدي

 كلـالمشٌبو( تعٌيف المبتدأ )، فقد بأبي حنيفةلجممة تشبيو أبي يكسؼ ألٌف المرادى في مثؿ ىذه ا .حنيفة(

 1ف مجيكالن لدل السامع.يك

 فيكك  أف كأ . )إٌنما(ك)إال( مٌما يتكٌجب فيو تأخيري الخبر أف يككفى )الخبر( محصكرنا بأداًة حصر مثؿ ك 

. المبتدأ بالفاعؿقيٌدـ الشتبو  كم، ف)زيده قاـ( ذلؾ كما في جممةك فعالن مسندنا إلى ضمير المبتدأ،  الخبري 

ذلؾ كما في ك  ،بالفاء إذا اقترف الخبري  ك. أقائـه( لزيده :) بالـ االبتداء مثؿ المبتدأ إذا اقترفى  يؤٌخر كذلؾك 

 2.)التعقيب( كذلؾ ألٌف الفاء ىك ( )الذم يأتيني فمو درىـه  :جممة

، في أر كجكبنا تقديـً المبتدأ عمى الخبًر ل قد كردى في سكرًة النساًء أمثمةه ك   : يىبًع حاالتو

 .    رافًعا لضميِر المبتدأ مستترًايكوَن الخبُر فعاًل  : أناألولىالحالة 

 . يكوَن الخبُر محصورًا بإّنما : أنالثانيةالحالة 

 .أن يكوَن المبتدأ لو صدر الكالم: لثةالحالة الثا

 . يقترن الخبُر بالفاء : أنالرابعةالحالة 

ـٌ الحديثي عف كٌؿ حالةو ك   : كما يأتيسيت

 

 

 
                                                           

 230،229| 1كافية ابف الحاجب، الرضي لينظر: الٌرضي، شرح  1
 231|1 ـ، ف، الرضي،ينظر:  2
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 :أن يكوَن الخبُر فعاًل رافًعا لضميِر المبتدأ مستترًا :األولىالحالُة 

يمتنع تقديـ الخبر إف كاف فعالن رافعنا لضمير ك ف يأتي المبتدأ قبؿ الخبر في الجممة االسمٌية، أاألصؿ 

 تدأ دالالته يقتضييا السياؽ، كما في اآلية الكريمة:يككف لممبك المبتدأ، 

، خبره الجممة الفعمٌية )يحكـي لفظ الجاللة )ا( مبتدأ 1چڤ  ڤ   ڦ    ڤ  ڤچ : تعالىقاؿ 

، ك  2....( في محٌؿ رفع داللة تقديـ المبتدأ التعظيـ ك ال يأتي الخبر متقٌدمنا في ىذه الحالة لككنو فعالن

 _ا _جٌؿ ثناؤه كىالمتقٌدـ في اآلية ك ، التخكيؼ مف حكمو الفصؿك  في مقاـ الكعيد 3.لمذات اإلليية

ـي الحصر فأفاد التقدي
 .رد بالحكـ في ذلؾ اليـك العظيـالمنف كىألٌنوي_ جٌؿ ذكرهي_  4

 ،(ىك يريدي ) ا( مبتدأ مرفكع، خبره الجممة الفعمٌية) 5چٻ  ٻ  ٻ    ٱ  ٻچ قاؿ تعالى: ك 

أفاضؿ األعماؿ التي إف قاـ ك لمعباد ما خفي مف المصالح يبٌيفي اي ف  6.الجممة االسمٌية داللتيا الثبكتك 

 كالغرضي ىنا ىك  7ب عمييـ.يككف بيدايتيـ إلى المنيج القكيـ ليتك ك المؤمنكف بيا كٌفرت عنيـ سيئاتيـ، 

، الخبري في سكرة النساء أخرل قد كردت آياته ك  اي أعمـ بالٌصكاب.ك  8.لقمكب المؤمنيف تعجيؿ المسٌرة

 9 .فعميةفييا جممة 

 

                                                           
 141| 4النساء،  1
 211،212| 3بيانو، ينظر: محمكد صافي، الجدكؿ في إعراب القرآف كصرفو ك  2
 36ينظر: القزكيني، التمخيص في عمـك البالغة، ص:  3
 414|2ينظر: الزركشي، البرىاف في عمـك القرآف،  4
 27| 4النساء،  5
 662| 3ينظر: السميف الحمبي، الٌدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف،  6
 491| 1ينظر: الزمخشرم، تفسير الكشاؼ،  7
 74تمخيص في عمـك البالغة، ص:ينظر: القزكيني، ال 8
 53_49 ص: األكؿ،كرد الخبر جممة فعمية في الفصؿ  9
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  :اقتران الخبر بالفاء الثانية:الحالُة 

 ،القكؿً إلضمار  كأ ،ال تيحذؼي إال لضركرة الشعرك  .(أٌما زيده فقائـه (: )أٌما( نحك تدخؿي الفاء كجكبنا بعد

 2.: أكفرتـليـ : فيقاؿي أم 1چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ  :قكلو تعالى كنح

الذم )مثؿ: ذلؾ ك ، إذا تضٌمف المبتدأ معنى الشرطا في الجممة الكاقعًة خبرنا قد تدخؿي ىذًه الفاءي جكازن ك 

 3.(يأتيني فمو تقديرم

ألٌف  عدمو عمى خبر المبتدأ الذم تضٌمف معنى الشرط،ك  جكازنا لكف، ىناؾى فرؽه بيف دخكًؿ )الفاء(

ؽه بالفعؿ األٌكؿ،  الذم يأتيني فمو دينار( ) فجممةالخبرى عف المكصكؿ بالفاء يدٌؿ عمى أٌف الخبرى ميستحى

فتدٌؿ تيني لو دينار( أالذم ي) الفاء تفيد التعقيب، أٌما جممة تعني أٌف الٌدرىـ مستحٌؽ لو باإلتياف، ألفٌ 

 4عمى استحقاؽ الدرىـ مف غير أف يدٌؿ عمى أٌنو استيحٌؽ باإلتياف.

 جكازنا، فمنيا:ك أٌما اآلياتي في سكرة النساء التي كرد فييا الخبر متأخرنا لدخكؿ الفاء كجكبنا 

الفاء( عاطفة تفريعٌية، )أٌما( ) 5 چ ...ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  چ  قاؿ تعالى:

( اسـ مكصكؿ مبني في محٌؿ رفع مبتدأ، ك حرؼ شرط  خبر المبتدأ ك تفصيؿ غرضيا التككيد، )الذيفى

ىـ الذيف ك  كردت اآليةي الكريمة في سياؽ مدح المذككريفقد ك  6.يكٌفييـ( المقترنة كجكبنا بالفاء)جممة 

عنيـ بما  تعالى بٌيف ا سبب رضاه 7الكالـ؛ ً ىي لتفصيؿ ميجمىؿ ك بأسمكب التككيد بأٌما،  ذلؾك ، آمنكا

                                                           
 106|3آؿ عمراف،  1
 304|  1شرح الرضي لكافية ابف الحاجب،  الرضي،ينظر:  2
 124|1ينظر: عبد المنعـ مسعد، العمدة في النحك،  3
 252|1ينظر: ابف يعيش، شرح المفٌصؿ،  4
 173| 4 النساء، 5
 259_257| 3ينظر: محمكد صافي، الجدكؿ في إعراب القرآف كصرفو كبيانو،  6
 196|2 النحكٌية،ابف بابشاذ، شرح المقٌدمة  :ينظر 7
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 فيؤالء المذككركف سيجازييـ ا خير الجزاء لقاء أعماليـ. 1 تفيد )أٌما( المجازاةك عممكا في حياتيـ. 

 ا تعالى أعمـ بالصكاب.ك 

خبره ك  ،)الالتي( مبتدأ مرفكع 2 چ...   پ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ٱچ  قاؿ تعالى:ك 

عمى االسـ المكصكؿ لشبيو  دخمت الفاء قدك  ،)فاستشيدكا( :لجممة مف قكلو تعالىا ، األٌكؿ:فيو قكالف

ال يجكز أف ينصب فيككف مف باب ك . محذكؼ تقديره: فيما ييتمى عميكـ الثاني: الخبرك . بالشرط

ٌنو أل اؿػتغػػػػينتصب عمى االشاسـ الشرًط ال يجكزي أف ك  ىذا المكصكؿ أشبوى اسـ الشرط، االشتغاؿ ألفٌ 

 3ال يعمؿ فيو ما قبمو.

 استحقاؽدخكؿ الفاء  معنى قد كافك  4اإللزاـ.ك  ؿ األمر الطمب عمى كجو االستعالءداللة استخداـ فعك 

ـي بالٌصكاب.ك فيٌف مستحٌقاته لذلؾ الحكـ. ارتكاب الفاحشة.  كىك  5تيافبسبب اإلالحكـ المذككر   ا أعم

 6.بري متأخرنا بسبب اقترانو بالفاءكىناؾى آياته أخرل في سكرة النساء كردى فييا الخ

 

 

 

 

                                                           
 27|3ينظر: المبٌرد، المقتضب،  1
 15|4النساء،  2
 618_616|3ينظر: السميف الحمبي، الدٌر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف،  3
 75عمـ المعاني، ص:  ينظر: عبد العزيز عتيؽ، 4
 252|1 المفٌصؿ،ينظر: ابف يعيش، شرح  5
 (136،173، 124، 114، 112، 111، 92، 74،80، 69، 34، 33، 28، 25، 15اآليات ىي: ) 6
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 :محصورًا الخبرُ  أن يكونَ  :الحالُة الثالثة

تييئة؛ ألٌف )ما( الكافة إذا ك )إٌنما( حرؼي كٌؼ ككردت آيات حيصر فييا المبتدأ بإنما في سكرة النساء. 

رؼ ػػػا حػػػػػأٌما ككني ،إحدل أخكاتيا كٌفتيا عف العمؿ إذا دخمت عمى الجممة االسمية كجاءت قبؿ )إٌف( أ

إفادة عندئذو  كفػػػػاىا البالغٌي يكػػػمعنك  1الفعمية.دخكؿ عمى الجممة ػػػػػيىء )إٌف( لمػػألنيا تيػػػػتييئة ف

 2.القصر

 :ت التي كردى فييا الخبري محصكرنا، فمنيا اآليةي الكريمةي أٌما اآليا

 فظػػػمكفكفة، )اي( لك إٌنما( كاٌفة ) 3چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چڃ  ڃ  چ       چچ  قاؿى تعالى:

ا مف أف يككف لو  فاي منفرده باأللكىٌية 4مرفكع.الجاللة مبتدأ مرفكع، )إلو( خبر المبتدأ  سٌبحوي تسبيحن

فائدتيا التأكيد عمى ما كرد في اآلية الكريمة مف قصر األلكىية عمى ا ك  6،داللة )إٌنما( القصرك  5كلد.

ـي بالٌصكاب.ك كحده.   اي أعم

 7في سكرة النساء. قد كردت آيات أخرل في السياؽ نفسوك 

 

 

 

                                                           
 295ينظر: أبكحياف األندلسي، النكت الحساف في شرح غاية اإلحساف، ص:  1
  67|1ينظر: السبكي، عركس األفراح في شرح تمخيص المفتاح،  2
 171| 4 النساء، 3
 282|1ينظر: العكبرم، التبياف في عمـك القرآف،  4
 581|1ينظر: الزمخشرم، تفسير الكشاؼ،  5
 139،140ص:  البالغة،ينظر: القزكيني، التمخيص في عمـك  6
 (17،172، 171اآليات ىي: ) 7
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قد ذيكرت دالالت ك الشرًط ... ك : كأسماًء االستفياـً ف يككفى المبتدأ لو صدري الكالـً أ: الرابعةالحالُة 

 1.االستفياـ في الفصؿ األٌكؿك شرط أسماء ال

 

 :الخبُر الذي يجب تقديموُ  :ثانًيا

 كالنح عمىالحاالت  قد أفاض العمماء بذكر تمؾك  ،تي التي يتكٌجب فييا تقديـ الخبرذكرى العمماءي الحاال

 :اآلتي

فميس لممبتدأ مسٌكغ إال  مجركره،جارو مع  كبو جممة مف ظرؼ أػػالخبري شك ، أف يككف المبتدأ نكرة :أّواًل 

تأخير ي ػػػػغػبػنػػؿ يػػػػب ،ال )امرأةه في الدار(ك ، ؿه في الٌدار(رج(ييقاؿ: يجكزي أف  الخبر، فالتقديـ ك التأخير 

 : )رجؿه ظريؼي عندم(.كأف نقكؿ األمراف،ة مسٌكغه جاز . أٌما إف كاف لمنكر المبتدأ

 

ال ك  ،في الدار صاحبيا(أف نقكؿ:)أ، كاشتماؿ الخبر عمى ضمير عائدو عمى شيءو في المبتد :ثانًيا

د الضمير عمى ؛ لئال يعك )صاحبيا في الدار(، لـ يصحٌ : قمناك جكز في ىذه الحالة تقديـ المبتدأ، فمي

 .رتبةك متأخر لفظنا 

 

 .)أيفى زيده؟( :الشرط. نحكك ـ كما في االستفياـ الكالأف يككفى الخبري لو صدري  :ثالثًا

 

                                                           
 35_34. كأسماء االستفياـ ص: 34_33كردت أسماء الشرط ص:  1
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 1.الدار زيد( : )إنما فيأف يككفى المبتدأ محصكرنا، نحك :رابعنا

أف  األكلى، كىينيا إال ما جاء في الحالة ، فمـ يكف مي تقٌدمت كجكبنا في سكرًة النساءأٌما األخباري الت

 :ىي كما يأتيك مع مجركره،  اجارن  كأ ارفن الخبري ظيككفي ك  ،المبتدأ نكرةن يككفى 

 

 :عمى المبتدأ النكرة تقديم الخبر شبو الجممة

ـي شبو الجممة ك ، يأتي الخبر شبو جممة :  كوي، نحعمى النكرة " فإف كافى المبتدأ نكرةن أٌخرتتتقٌد عميؾى )قكلؾى

ٌنما كافى كذلؾى ألٌف الغالبى عمى المبتدأ ىنا إذا كاف نكرةن أفك . عميؾ: الخبري ك : مبتدأ، ، فماؿه (ماؿه  يككفى  ا 

قٌدمتى ك أٌخرتى الخبرى  كفم لمنكرًة،حرؼي الجٌر قد يككناًف كصفيًف ك الظرؼي ك . ظرفنا كخبريهي حرؼى جٌر أ

ـى الخبري ليزكؿى الٌمبسي . فما كافى كذلنكرةه اللتبسى الخبري بالكصؼً  كىك المبتدأ  ـي  فٌ ، ألؾى قيٌد الكصؼى ال يتقٌد

 2 "عمى المكصكًؼ.

 المجركر عمى المبتدأ النكرة في سكرة النساء اآليةي:ك مف اآليات التي تقٌدـ فييا الجار ك 

مجركر متعٌمقاف بالخبر المحذكؼ المتقٌدـ، ك )لو( جار  3چېئ    ۈئ  ېئ ...چ تعالى:قاؿ 

( مبتدأ مؤٌخر مرفكع، )مييف( نعته مرفكع لو ك  رسكلو يخمدي في النار،ك صي ا أم: الذم يع 4.)عذابه

يفيدي  الػػػػمجػػػػركر فػػػػػي اآليةك قٌدـ الجػػػار ػػتك بسبب أعمالو،  5 ٌنكاؿ.ػػػالك انة ػػاإلىك عذابه شديده مع اإلذالؿ 

                                                           
 243_241|1ينظر: ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ، 1

 143ابف الدىاف، شرح الدركس في النحك، ص:  2
 14|4النساء،  3
 461|2ينظر: محمكد صافي، الجدكؿ في إعراب القرآف كصرفو كبيانو،  4
 264|1ينظر: محمد الصابكني، صفكة التفاسير،  5
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( التعظيـ مبالغة في الكعيدك  1الحصر.ك التأكيد  فالعذاب المذككر  2،يفيدي المبتدأ النكرة المؤٌخر)عذابه

في آيات  قد كرد المبتدأ نكرة في سكرة النساءك  اي أعمـ بالٌصكاب.ك عذابه مرٌكع بداللة السياؽ، 

 3أخرل.

 

 تأخيُرُه:و الخبُر الذي يجوُز تقديُمُو  :ثالثًا

مشتمالن عميو.  كناصبنا ضميرهي. أ كأ. وسببيٌ  ك. أرافعنا ضميرنا لمبتدأ "تأخيره إذا كافك زي تقديـ الخبر يجك 

.المبتدأ  ك. أعمى ضميًر ما أضيؼى إليو كأ  4"مشتمؿه عمى ضميرو ميالبًس الخبرى

ـي ظرفنا أك لمعناية  أٌما داللةي تقديـً الخبًر، فيي اسمنا. كاالىتماـ فيما يككفي المتقٌد
5 

ـي جكازناقد كرد ك  الجممًة عمى المبتدأ تقديـي شبو ىي ك ، في حالة كاحدةفي سكرًة النساء  الخبري المتقٌد

 أف يتقٌدـ كما جاز لو أف يتأٌخر. قد جاز لممبتدأك ، المعرفة

 أٌما اآليات التي تقٌدـ فييا الخبري شبو الجممة جكازنا في سكرة النساء فمنيا:

متعمقاف بخبر محذكؼ مقٌدـ،  مجركرك )ليا( جار  6چھ    ھہ  ہ    ہ   ...چ قاؿ تعالى:

) فميا ما رل ػػػػا أخػػػسى معيػػػػردة لػػػػػػيػػفػػػػمن نةػػانت ابػػػػإف ك المعنى:ك  7.مؤٌخر مرفكع بتدأػػم إعرابو )الٌنصؼي

                                                           
 412|2القرآف، ينظر: الزركشي، البرىاف في عمـك  1
 116ينظر: الجرجاني، الحاشية عمى المطٌكؿ، ص:  2
 (94،مرات()أربع  92، 11،57،78اآليات ىي: ) 3

 37، 36| 2 الجكامع،السيكطي، ىمع اليكامع في شرًح جمًع  4
 56|  1ينظر: سيبكيو، الكتاب،  5
 11| 4النساء، 6
 451|2ينظر: محمكد صافي، الجدكؿ في إعراب القرآف كصرفو كبيانو،  7



94 
 

ألمر تمؾ  العنايةك  لالىتماـالمجركر جاء كما ذيكرى ك ار ػػػػػػتقديـ الجك  1ا الميت.ػػػػػػػػذكرتو اآلية مف كالدى

اي ك في الجاىمٌية.  في الميراث الذم حيرمت منو تأكيدنا لحٌقيا تقٌدـ كذلؾك  3؛الحصر كذلؾك  2االبنة، 

ـي بالٌصكاب.   تعالى أعم

 4.هي تأخير ك  الخبر شبو الجممة قديـي جاز فييا ت في سكرة النساء رلػقد كردت آياته أخك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 470|1ينظر: الزمخشرم، تفسير الكشاؼ، 1
 56|  1 الكتاب، سيبكيو،ينظر:  2
 412|2ينظر: الزركشي، البرىاف في عمـك القرآف،  3
 (176 ،171 ،131، 126،55)أربع مرات( ، 12)أربع مرات(، 11اآليات ىي: ) 4
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  :الّذكرو الحذف  :المبحُث الثاني

 ،تمٌيزت بيا عف لغات أخرلك شجاعة تحٌمت بيا المغة العرٌبية،  الحذؼى  ق(392)ت: ابف جٌني ييعدٌ 

ذؼ المبتدأ تارةن؛ نحكى  ،ليذه المغة فريدةفيي مف الخصائص ال : ذا؟(. أمك ىؿ لؾى في: )يقكؿ: " قد حي

: )زيده (. أم)زيده  ؟مف عندؾى  :قكليـ في جكابً  ك، نحقد حيذؼى الخبري ك  ...ربه أى  كىؿ لؾى فيو حاجةه أ

 2.بكجكد قرينة تدٌؿ عمييماالخبر إال بكجكد ك ال يحذؼي المبتدأ ك  1".(عندم

 : كما يأتي ذلؾك  .جكازناك ييحذؼي المبتدأ كجكبنا  :حذف المبتدأ _أّواًل 

 : وجوب حذف المبتدأ_ 1

، أعنوي بنعتو مقطكع لمجٌرد  رناكافى ميخبإذا يأتي المبتدأ محذكفنا  مصدرو بدؿو مف المفًظ  كأ ،ذـو  كمدحو

ا  إذا كاف ك. أبئسك ، باًب نعـى في  عنوي بمخصكص كافى ميخبىرناإذا  كأ .بفعموً   كأ .في القسـالخبري صريحن

في المصادر التي انتصبت تككيدنا لنفًس الجممًة إذا رفعت  أك .سٌيما( إذا ارتفعى االسـي بعدىابعدى )ال

 3فعمي إضماًر مبتدأ ال يجكزي إظياره.

ابقنا، ػػػػػػسذؼ فييا المبتدأ كجكبنا حسب الحاالت المكجكدة حي  في سكرة النساء ، لـ ترد آياته في الحقيقة

 .فمف يككف كالـه عف شيء منيا لؾ،لذ، التي نٌكه إلييا العمماءك 

 

 

 

                                                           
 362|  2الخصائص، ابف جني،  1
 122ينظر: عبد العزيز عتيؽ، عمـ المعاني، ص:  2
 1088_1086| 3ينظر: أبكحياف األندلسي، ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب،  3
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 :جواز حذف المبتدأ_ 2

، كقكؿ ا ػػػيكثري في جكاًب االس ىذاك ييحذؼي المبتدأ جكازنا إذا دٌؿ السياؽ عميو،   تعالى:ك سبحانو تفياـً

. ك ػػػػػػػي نػػػػ: ىالمعنىك  1چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ  بعٌد فاء  كازناػػػػػج ذلؾػػك دأػػػػييحذؼي المبتاره

 :بعد القكؿ، كقكلو تعالىك  أم: فيـ إخكانكـ. 2چٺ  ٺ  ٺچ  كقكلو تعالى:الجكاب، 

قكلو تعالى:  ك، نحعدى ما الخبري صفةه لو في المعنىبك أم: ىـ ثالثةه .  3چڄ  ڃ چ

 5في غير ذلؾ إذا دٌؿ السياؽ عمى المحذكؼ.ك أم: ىـ التائبكف.  4چٱ  ٻ  چ

 : رة النساء، فمنو اآليةي أٌما الحذؼي الجائزي الكاردي في سك 

 " (طاعةكممة )ف 6چٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٺٺ  چ  قاؿ تعالى:

فقد  7 ".مٌنا طاعةه  أم:، خبرهي محذكؼه  يككفى مبتدأيجكزي أف ك  .أ محذكؼ تقديره: أمرنا طاعةه خبر مبتد

الحاجة إلى  ذؼػػالح داللة قد تككفك ، لـ يكف ثٌمة داعو لذكرهك ، بعدى القكؿً  المبتدأ محذكفنا جكازنا كرد

نافقكف معرفة ما أراد أف يقكؿ الم كىألٌف األىـ في اآلية الكريمة  8المبادرة بذكرهك سرعة إيراد المسند 

ـٌ يكذبكفكراء  ـي بالٌصكاب.تعالى اي ك . النبٌي، فيـ يقكلكف ث  أعم

                                                           
 10،11| 101القارعة، 1
 220|2 البقرة، 2
 22| 18الكيؼ، 3
 112| 9التكبة،  4
 285،286| 2ينظر: ابف ىشاـ، مغني المبيب عف كتب األعاريب،  5
 81|4النساء،  6
 258| 2أحمد ميقرم، البرىاف في إعراب آيات القرآف ، 7
   106ينظر: بسيكني فيكد، عمـ المعاني، ص:  8
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  1.الكريمة أخرل حيذؼ فييا المبتدأ في السكرة تافىناؾ آيك حذؼي المبتدأ في سكرة النساء قميؿ، ك 

  

 :كما يأتي كفي الكاجب أٌما الحذؼي  جكازنا.ك ييحذؼي الخبري كجكبنا : حذف الخبر ثانًيا:

 :وجوب حذف الخبر_ 1

،  كذلؾ " بعد لكال االمتناعٌية غالبنا، أ يككفك ، كجكبنا ييحذؼي الخبري قد  المصاحبة  ككا بعدى ك قسـو صريحو

 2مؤكالن بذلؾ" كأ معمكلو مصدرنا عامالن في ميفسّْر صاحبيا،ك قبؿ الحاؿ إف كافى المبتدأ أك الٌصريحة، 

. ا في االسـ الذم ينكب عنو الظرؼ يأتي كذلؾ محذكفنا كجكبن ك   3م: مستقٌر خمفؾ.أنحك: زيده خمفؾى

)لكال حذؼي الخبر بعدى ىما:  ،حالتيف كاف فيفقد  النساء،أٌما ما كرد مف حذؼ الخبًر الكاجب في سكرة 

 الجار مع مجركه مسد ذلؾ الخبر.  كحذفو إذا سٌدت شبو الجممة الظرفية، أك ، الشرطية(

 

 4.عامنا اككنن  الخبري  إذا كاف ذلؾك ، (لكال)يأتي الخبر محذكفنا بعد  :بعد لوال الشرطّيةحذف الخبر 

 اآلية الكريمة: منيا (،لكال)بعد  سكرة النساء حيذؼ فييا الخبري آياته في  كردتقد ك 

 

                                                           
 (11،171)اآليتاف ىما:  1

 275|1ابف مالؾ، شرح التسييؿ،  2
 77|2ينظر: الحسني العمكم، أمالي ابف الشجرم،  3
 67-65ص:  الٌصحيح،ًت الجامع ينظر: ابف مالؾ، شكاىد التكضيح كالتصحيح لمشكال 4
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ڻ  ڻ   ڻ  ۀ    ڻگ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ  قاؿى تعالى:

،حرؼ امتناع لكجكد  )لكال( 1چہ  ہ    ۀ  ہ     ہ ( مبتدأ  شرط غير جاـز )فضؿي

عد ( بالمبتدأ )فضؿ كردفقد  2 ال يجكز إظيارهك الخبر محذكؼ ك )اً( لفظ الجاللة مضاؼ إليو،  ،مرفكع

الٌداعي إلى الحذؼ ىنا القصدي إلى اإليجاز ك ، لخبري كجكبنا لداللة الجكاب عميوحيذؼ اك ، لكال الشرطٌية

  اي تعالى أعمـ بالٌصكاب.ك  3.السياؽطالما دٌؿ عميو 

 4كجكبنا. محذكؼو بخبر  امتعٌمقن ككف الخبري حينئذو يف ،ذف الخبِر وجوًبا إذا سّدت مسّده شبو الجممةــح

 5.مف الفصًؿ األكؿً  لخبر شبو جممةقد كردى ىذا في باب اك 

 

 جواز حذف الخبر:_ 2

ـي عف   ؟يردى الخبري محذكفنا جكازنا في " االستفيا : مىف عندؾى : زيده. لػػػػمف قػػػاؿى أم:  المخبىر عنو، كقكلؾى

: زيده قائـه ك  .زيده عندم ك. أم: ك العطؼي عميًو، نحكى ، شبيًو مف الحذًؼ الجائزً ك . فيذا كذلؾى ك عمره ك عمره

 لـ يكف كاجبنا إذ ليسى فيك ، ا حصؿى بالقرينًة التي دٌلت عميوٌف المحذكؼى فيًو ال يزيدي ذكريهي عمى مأل

كـى فييا بكجكًب ال، كما في المكاضًع التمسٌده المحذكًؼ غيريهي فيسد محؿٌ  مف الحذًؼ ك . حذؼي حي

: خرجتي فإذا السبعي   6 ".الجائًز: بعدى )إذا( المفاجأة، نحكى

                                                           
 83|4النساء،  1
 197ينظر: النحاس، إعراب القرآف، ص:  2
 129ينظر: عبد العزيز عتيؽ، عمـ المعاني، ص:  3

   133ينظر: ابف ىشاـ، شرح قطر الندل كبٌؿ الٌصدل، ص:  4
 63_54الفصؿ األكؿ ص:  جممة فيكرد الخبر شبو  5
 275|1التسييؿ،  مالؾ، شرحابف  6
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اآليتاف يا منك ، لداللة القرائف عميو ذلؾك  لخبر جكازناحيذؼ فييا ا ،في سكرة النساءً آيات  قد كردتك 

      :الكريمتاف

ٹ    ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹ  ٺ  ٺڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ قاؿ تعالى: 

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ    ڄڄڦ  ڄ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ      ڤ

 1چڈ    ڎ  ڈڌ  ڌ  ڎ     ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ  چ  چ

رقبةو( أم: فعميو تحرمي  . فتقدير الخبر في )تحريركفة لممبتدآت الكاردة في اآليةأربعةي أخبارو محذت كردى 

ـي: تقديرىا .ديةه( )فعميو: تقديرىا ديةه ك  .رقبة ـي :كصيا ذفت ىذه األك  2.() فعميو صيا خبار لغرض قد حي

 اي تعالى أعمـ بالٌصكاب.ك  3.لمعمـً بواإليجاز 

 

  ېۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېچ  قاؿ تعالى:ك 

محذكؼه ، خبره مكصكؿه في محؿ رفع مبتدأاسـه الذيف: إعراب  4چې  ى   ى  ائ  

       فالذيف يبخمكف  5،(ىـ الذيفى ): تقديره ايجكزي أف يككفى خبر المبتدأ محذكفن ك  ،ميبغضكف: تقديره

عي البالغٌي إلى الحذؼ في اآلية الكريمة الداك  6.كـيستحٌقكف المٌ  يأمركف الناس بيذا الخمؽ المذمكـك 

فعاليـ أأحقر مف أف ييذكر فييـ حكـه بعد ذكر  فيـ 7،إلى ذلؾالتمٌكف مف إنكار المحذكؼ عند الحاجة 

                                                           
 92| 4النساء، 1

 73-69|4ينظر: السميف الحمبي، الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف،  2
 129ينظر: عبد العزيز عتيؽ، عمـ المعاني، ص:  3
 37| 4النساء،  4
 677| 3ينظر: السميف الحمبي، الدٌر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف،  5
 499|1ينظر: الزمخشرم، تفسير الكشاؼ،  6
 338|1ينظر: عبد الرحمف الميداني، البالغة العربية أسسيا كعمكميا كفنكنيا، 7
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الجزاء لكٌف ذلؾ لـ يحصؿ ك  جعميـ ينتظركف الحكـك  ا عمييـ،أنكرىك ، لذلؾ فقد ذكر اي أفعاليـ الٌشائنة

قد منحيـ اي ك إنكار ىؤالء الذيف يبخمكف  كىك  الخبري ىنا محذكفنا لغرًض عظيـو  كردقد ك  .صراحةن 

؟ ـي بالٌصكاب.ك  الخير، فعالـى البخؿي  اي تعالى أعم
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 الخاتمة 

بعدي، فقد ك صحبًو، ك عمى آلو ك الٌسالـي عمى المبعكًث رحمةن لمعالميف، ك الصالةي ك الحمدي ً رٌب العالميف، 

سبري التركيًب  داللٌية، ككاف الجممة االسمٌيةى في سكرًة النساء؛ دراسة نحكٌية حكؿالٌدراسةي ىذه كانت 

 العناًء ما يككفي  _ كخيري شأنوفي كتاب ا _ جٌؿ  ككفي ي البحًث ما لقرآني أمرنا يسعدني كثيرنا؛ فأفضؿي ا

ـٌ ىذا العمؿي العممٌي الك . العظيـ في خدمًة ىذا الديفً  يحسبوي مف ك ، بمو مٌنيمف اً أف يتق كذم أرجقد ت

لٌدراسةي إلى قد خمصت ىذًه اك . 1چھ  ے    ھ  ھچ  الكريمةاآلية  مةمتمثصالًح أعمالي، 

 أخرل تفصيمٌية. ك عاٌمة، ال مف النتائجمجمكعة 

 من أبرِز النتائِج العاّمة:و 

داللةه فييا _ إٌف اختيار الجممة االسمٌية في سكرة النساء، بما تتضٌمنيو مف معنى الثبكت بشكؿو عاـ، 1

عمى أٌف األحكاـ التي كردت في اآليات القرآنٌية ىي قكانيفي رٌبانٌية ثابتة، مف أحكاؿ الناس العاٌمة الناًس      

 طبيعة الحياة التي يشترؾ فييا البشر. ك 

التي تختصّّ بالمخمكقات، نجدي ذلؾ عمى ك بيف الجممة االسمٌية التي تختٌص بالخالًؽ،  _ ىناؾى فرؽه 2

ييتصٌكرى  كسبيؿ المثاؿ في ككف اسـ التفضيؿ خبرنا، ألٌف المفاضمة تككف بيفى الناس، لكف، ال ييعقؿي أ

اسـ التفضيؿ صفات المخمكقات، لذلؾ، فمعني ك تفضيؿه في صفات ا تعالى، فال مقارنةى بيفى صفاتًو 

قد يككفي اسـ التفضيؿ الكارد في صفات ا لتقريب المعنى إلى األذىاًف في ك في صفات ا الثبكت، 

، قد يتعٌرضي المؤمفي لأحكاؿ معٌينة كالخ  وفي اي عبادهي بككنً ئمخكًؼ بسبًب بطًش الكفار، فيطمكًؼ مثالن

 األقدر.ك األقكل 

  

                                                           
1
.84|21طه،
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 : ييأّما أبرُز النتائج التفصيمية ف

ـي  المبتدأ قد كردى ك _ األصؿي في المبتدأ أف يقعى معرفةن، 1 في سكرة النساًء معرفةن تسعيفى مٌرة، فقد كردى العم

، ك ثمانيى عشرة مٌرة،  االسـي المكصكؿ سبعى عشرةى مٌرةن، ك اسـ اإلشارًة عشريف مٌرة، ك الضميري عشر مراتو

 .ف المعارؼ الخمسة إحدل عشرة مٌرةإلى كاحدو مالمضاؼي ك االسـي المعٌرؼي بأؿ أربعى عشرةى مٌرةن، ك 

آليات، فعمى سبيؿ باالخاص  ظالؿه اقتضاىا السياؽك لكٌؿ شكؿو مف أشكاؿ المبتدأ المعرفة دالالته ك 

البدء بيذا  (، كفيسٌت عشرة مٌرة في ذكر الذات اإلليية )ا مٌرة،، كردى المبتدأ عممنا ثمانيى عشرى المثاؿ

قد يككف لمتيديد حيف اقتضى السياؽي ذلؾ. أٌما الضميري ك التعظيـ، ك االسـ الكريـ دالالته مف التفخيـ 

كذلؾ اختيار اسـ اإلشارة، ففيو ك معٌينة في سياؽ اآليات.  التنبيو عمى أحكاؿ كالتفخيـ، أ فيردي في سياؽً 

قد يأتي لتحقير ك لرفًع شأف المذككر،  لمبعيد،شارة اإل كالتقريب، أك ما فيو مف اإلشارة لمقريب لمتحٌبًب 

المضاؼ إلى أحد ك تمييز الجنس، ك يأتي بدالالت منيا التفخيـ ف ؛ؿأالميشار إليو، كذلؾ المعٌرؼ ب

 انحطاط المنزلة...  لإلشارة إلى  كأ التعظيـ،ك المعارؼ فيككف حسب المضاؼ إليو، إٌما لرفع الشأف 

خمسيف مٌرةن عمى ك ل قد كردى في سكرة النساًء إحدك _ قد يردي المبتدأ نكرةن بمسٌكغات ذكرىا النحاةي، 2

( اال مصدرن ك  اال استفيامن ك  شرطنا )ليسى  : فقد جاء المبتدأ نكرة عادٌيةاآلتي كالنح ،  مؤكالن اسـ ك تسعى مراتو

، ك ثالثيف مٌرة، ك شرطو ثالثنا   درنا مؤكالن مٌرة كاحدة.مصك اسـ استفياـو ثماني مراتو

ـي؛ فقد يأتي المبتدأ اسـ استفياـ، الك  ال يجكزي تأٌخر المبتدأ في ك ختيار المبتدأ نكرةن دالالته يقتضييا المقا

يفيد كذلؾ  قدك ر، ػػػػرير األمػػػػيد تقػػػد يفػػػػقك تشكيؽ، ػػػىذًه الحالة، لكٌف اسـ االستفياـ يعني فيما يعنيو ال

، فيك االستنكار...  . لدالالتو كثيرةو أىٌميا التشكيؽ يأتي كذلؾى  كاسـ الشرط الذم ال يجكزي لو أف يتأٌخري

يفيد أكثر ما يفيد الحدث المتكٌرر مع استمرار الزماف بما يتضٌمنو ذكر الفعؿ.  كأٌما المصدر المؤٌكؿ في

ـي بالٌصكاب.ك   اي تعالى أعم



113 
 

، فإٌف داللةى الجممة االسمٌية3 الداللةي العاٌمةي لمجممًة االسمٌية الثبكت، ىذا إف ك متعٌمقةه بو،  _ أٌما الخبري

كردى جممةن اسمٌية عشرى ك ثالثيف مٌرةن، ك قد كردى المبتدأ المفردي اثنتيف ك جممة اسمٌية.  ككاف الخبري مفردنا أ

. فبذلؾى كردى الخبري الداٌؿ عمى الثبكًت اثنتيف  لكف، قد يعني الخبري الداٌؿ عمى الثبكًت  مٌرة.أربعيف ك مٌراتو

قد يردي الخبري المفردي ك أمكرنا أخرل، فقد يأتي الخبري اسمنا غير مشتٌؽ، ففيو داللة أصمٌية عمى الثبكت. 

ثبكت الحكـ دكف نظر إلى الٌصفة المشٌبية تدٌؿ داللة أصمٌية عمى ك مشتقنا، كأف يردى صفةن مشٌبية، 

صيغة  كأ اسـ مفعكؿ كقد يردي الخبري المفردي اسـ فاعؿ أك ، الغرائز ...ك صفات يا تدؿ عمى الألن تجٌدده؛

عف الٌصفة المشٌبية، لكٌف ىذا ال يعني أٌف الثبكت ك يقٌؿ عف الخبًر غير المشتٌؽ،  مبالغة، فالثبكتي فييا

التنبيو ك  تقكية الحكـك صيغ مبالغة التأكيد  يأتيالمعنى الكحيد لممشتقات، فمف معاني الخبر الذم  كى

 إلى فضيمة المبتدأ الميخبىر عنو بيذه الٌصيغة. 

 ،جممة فعمٌية ردي يك الذم ال يضيؼي صفة الثبكًت لمجممة االسمٌية،  كىك _ أٌما الجزءي اآلخري مف الخبًر، 4

   خاٌصة، فالمعنى العاـ لمفعؿ االستمرار  لو دالالتك السكرة الكريمة خمسيف مٌرة،  في فقد كرد

مفركغ  ك، فمف معاني الفعؿ الماضي التقرير، ألٌف الفعؿ قد حصؿ، فيلو كذلؾ معافو أخرلك الٌتجٌدد. ك 

يأتي كذلؾ لمترغيب، ك اإلباحةي، ك المضارع األمر، مف معاني الفعؿ ك ال سبيؿ لمعدكؿ عنو. ك منوي 

 كأ حسب الٌسياؽ، فيردي األمر لغرض اإللزاـ، ناهالترىيب. أٌما الخبر الكارد فعؿ أمر، فيككف معك 

 اإلباحة. كالترىيب، أ كالترغيب، أ

 قد نٌكه العمماءي إلى أفٌ ك  مٌرةن.أربعيف ك ، فقد كردت في السكرة الكريمًة تسعنا _ أما الخبري شبوى الجممةو 5

ليس مستقالن بذاتو، منيـ مف عٌد شبو الجممة متعمقنا باسـ، فبذلؾ يدٌؿ في معناه العاـ ك شبو الجممة تابعه 

في شبو ك االستمرار، ك ٌمةي التجٌدد منيـ مف عٌد شبو الجممة متعٌمقنا بالفعؿ، فداللتو العاك عمى الثبكت. 

ـي بالصكاب.ك يبرز ذلؾ عندما تتقٌدـ. ك الحصر، ك الجممة داللة كاضحة عمى االختصاص   ا تعالى أعم
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ت جديدة، فقد االسمية دالاللكنيا تضفي عمى الجممة  االبتداء،_ تأتي نكاسخ الجممة االسمٌية لتمغي 6

ىذا الفعؿي قد يضيؼي معنى الماضي إلى الجممة، ك ، تسعيف مٌرةك سبعنا كاف( في سكرة النساء كردت )

. أٌما ليس فتأتي قد يعني ىذا الفعؿ فيما يعنيو صفة الكجكًد التي ال تتغٌير في صفات اً تعالىك 

 مرات، كردىي مف أخكات )كاف( الكاردة في السكرة الكريمة ثالث ك المقاربًة(  ك)أفعاؿي  ...لغرض الٌنفي

)عسى( ك  التقريع. ك ىذا قد يعني فيما يعنيو التكبيخ ك منيا )كاد( التي تفيد مقاربة الفعؿ دكف حصكلو، 

قد تككف داللتيا التنبيو إلى خطأ كقع فيو البشر. ك تردي كاجبةن في القرآف، ك فتأتي لرجاء حصكؿ الفعؿ 

اتيا، كركدنا مف بيف أخك  األكثرأخكاتيا الكاردة في سكرة النساء ستيف مٌرة، فقد كانت )إٌف( ك ( إفٌ )أٌما 

كذلؾ في حالة تقرير أمرو ثابت  إليوييمجأ ك ييمجأ إلى التككيد في حالة اإلنكار. ك  ىي تعني التككيد،ك 

داللتيا ك قد كردت خمس مراتو )ال النافية لمجنس( العاممة عمؿ )إٌف(، فك... ترد كذلؾ لمتعميؿك ، معمكـ

، مثؿ الفعؿ )اٌتخذ(، فقد ا دالالتيا كالتحكيؿأخكاتيا( فميك أخيرنا، )ٌظف ك نفي الجنًس نفينا قاطعنا. ك التبرئة 

.ك السالـ_ بعد طاعتو  عٌز مينحت الكرامة لمٌنبي العظيـ، إبراىيـ _عميو   جٌؿ، فاٌتخذه ا خميالن

لكٌؿ ظاىرةو داللةه ك ، الخبر كحذؼو لممبتدأ أك تأخير، ك _ قد يتغٌيري شكؿي الجممة االسمٌية مف تقديـو 7

ـي تػػػد يرد الػػػقػػخاٌصة، ف ـً ػػػيككف التأخير لغرض انتظار الحكك الكعيد.  كأ ،دالكع كأ ،شكيؽػػتػػػللغرض ا قدي

الحذؼي يككف ألٌف ك قد يككف لمتحقير. ك يردي لمتعظيـ، ك األصؿي  كفي الخبرك ذكر المبتدأ )التشكيؽ(. أٌما 

لـ يرد الحذؼي إال مٌرات قميمة ك ال يستحٌؽ الذكر.  كلتحقيره في كال داعي لذكره، أفالمحذكؼ معركؼ 

 في سكرة النساء. 

أسرار النظـ القرآني، في أٌم جزء مف أجزاء الدرس  فيتكصي الباحثة خاتمة كٌؿ دارسو أف يبحثى  

آخر دعكانا أف الحمدي ً رٌب ك اه المستعاف، ك النحكٌم الداللي، ألٌف القرآف كنزه ثميفه ال حدكدى لركائعو. 

 العالميف.



115 
 

 المراجعو قائمة المصادر 

  القرآن الكريم 

 أ_ المصادر

، تحقيؽ: عبد الفتاح بمضمون الّتوضيح الّتصريح (،ق905ت: )ا، األزىرٌم، خالد بف عبد  .1

 ـ.1992ق_ 1413، 1بحيرم إبراىيـ، ط
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 فيرس اآليات

ورودها رقمها السورة  اآلية
 چۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  چ  النساء 58 ك

 چٺ  ٺ  ٿ ڀ  ٺ  ٺ  چ  النور 45 3

 چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ  األنبياء 16 4

 چک  ک  ک   گچ  البقرة 184 8

 چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  چ  فاطر 3 8

 چک  ک  ک   گچ  البقرة 184 8

 چک  ک  چ  يوسف 91 9

 چپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻچ  النساء 87 11

11 81 النساء  چڤ  ڤ   ڦ  ڦچ 

12 171 النساء  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  چ 

13 77 النساء  چ﮳    ﮴ ﮵   ﮶  ﮷   ﮸ ﮹   چ 

14 43 النساء  چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  چ 

15 142 النساء  چڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  چ 

16 3 النساء  چں  ں  ڻ  ڻ  چ 

17 13 النساء
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ 

 چې  ى  ى    ېۉ  ۉ     ې  ې

17 18 النساء  چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ 

18 1 الجمعة  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ 

19 122 النساء  چ ...ۀ    ۀڻ  ڻ  ڻ  ڻ   چ 

19 55 النساء  چڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ  ڇ  ڇ  چ 

21 96 النحل  چچ  چ  چ  ڇ   چڃ  ڃ  ڃچ

21 3 النساء   چژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ 

21 126 النساء  چڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ 
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21 16،15 المزمل  چ  ۇ    ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچ 

22 41 التوبة  چۓ  ۓ  ﮲ ﮳   چ 

22 2 العصر  چٻ  ٻ  ٻ  پ  چ

23 166 النساء
ڳ     ڳڳ  ڳ  گگ  گ   ک  ک  ک  گچ 

  چڱ  ڱ  ں    ڱڱ

23 11 النساء  چۅ  ۉچ 

24 34 النساء  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چ

25 113 النساء
ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې     چ 

 چى  ى  ائ  

26 77 النساء  چۓ  ۓ    ﮲  چ 

26 25 النساء  چڳ  ڳ   ڳ  ڳگ  گگ  چ 

27 11 النساء  چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ىئ چ

29 57 النساء  چے  ۓ  ۓ  ےچ 

31 13 النساء  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  چ 

31 87 النساء  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ 

32 25 النساء  چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچ 

34 34 النساء  چٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ 

35 59 النساء
جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب       يب  جت  حت  چ 

 چىت  يت  جث  مث   متخت

36 13 النساء
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ 

 چې  ى  ى    ېۉ  ۉ     ې  ې

36 71 النساء  چگ   گ  گ    کڑ  ک  ک  کچ 

37 13 النساء  چڭ  ۇ  ۇچ 

39 77 النساء    چۓ  ۓ    ﮲  چ 

39 176 النساء  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ 
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41 34 النساء  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

41 34 النساء    چٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ 

42 77 النساء  چ﮳    ﮴ ﮵   ﮶  چ 

42 25 النساء  چگ  گ  گچ 

43 87 النساء  چپ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻچ 

45 18 النساء  چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ 

46 176 النساء  چٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ 

46 141 النساء  چڤ  ڤ    ڤ  چ 

47 15 النساء
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  چ 

 چپ

51 94 النساء

ۀ   ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  چ 

ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴ ﮵    ﮶  ﮷  

 چ﮸  ﮹  ﮺  ﮻    ﮼

51 146 النساء
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  چ 

 چې  ى  ى

51 118 النساء  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ 

52 25 النساء
ھ   ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ 

 چ﮲  ﮳

53 284 البقرة  چڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چچ 

53 171 النساء  چڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈچ 

53 11 النساء  چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ 

54 78 النساء  چې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئچ 

55 55 النساء  چڎ  ڎ  ڈ     ڌچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ 

57 45 الجاثية  چەئ      ائ  ائچ 

61 27 األحزاب  چۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ  چ 
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61 35 النساء  چک  گ           گ  گ    ک    چ 

62 113 النساء  چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ڻ    ۀ   چ 

63 92 النساء  چٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پچ 

63 76 النساء  چڍ  ڍ     ڌ  ڌ     ڎ  چ 

64 97 النساء
ژ  ژ    ڈڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ 

 چک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   کڑ  ڑ  ک

65 159 النساء  چھ   ھ  ھ  ھ  ے  چ 

66 18 النساء
ک  ک  گ      گ  گ  گ  ڳ   ڳ  چ 

 چڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

67 41 النور
ک    ک           ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  چ 

 چں  ں  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀڱ  ڱ    ڱڱ

68 78 النساء

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ       وئې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئچ 

ی  ی  ی    جئ     حئ   مئ    یېئ  ېئ       ىئ  ىئ  ىئ  ېئۆئ  ۈئ  ۈئ

 چىئ  

69 98،99 النساء

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ 

﮶  ﮷    ﮳ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ﮲ ﮴  ﮵  

 چ﮸   

69 5 التحريم  چہ  ہ  ھ     ھ  چ 

71 1 النساء
ٿ  ٿ  ٿ  ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ 

 چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    ٹٹ   ٹ    ٹ

72 41 النساء  چچ  ڇ  ڇ  ڇ    چڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ چ

73 22 النساء
  چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ 

 چچ      چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  

74 171 النساء
 چڃ  ڃ  چ       چ  ڃڄ  ڄ  ڃ  ڄڦ  ڄڦ  چ 
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74 66 النساء
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ       چ 

 چڀ  ٺ  ٺ  ٺ

75 73 النساء
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ             ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ 

 چۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې  ې

76 162 النساء  چۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ   چ 

77 73 النساء
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ

 چۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ   ې  ې  

78 87 النساء  چپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻچ 

81 65 النساء
ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  چ

 چې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ

82 5 النساء  چڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  چ 

83 125 النساء  چں  ں  ڻ   ڻ  چ 

87 141 النساء  چڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦچ 

87 27 النساء  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

88 116 آلعمران  چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ 

88 173 النساء  چ ...ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  چ 

89 15 النساء  چ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    چ 

91 171 النساء  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چڃ  ڃ  چ       چچ 

92 14 النساء  چۈئ  ېئ  ېئ  ... چ

93 11 النساء  چہ  ہ    ہ  ھ    ھ ...چ

96 11،11 القارعة  چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ 

96 221 البقرة  چٺ  ٺ  ٺچ 

96 22 الكهف  چڄ  ڃ چ

96 112 التوبة
 چٱ  ٻ  چ
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96 81 النساء
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 

 چٹ  ڤ

98 83 النساء

گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ 

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ    ڻں  ں

 چہ  ہ  

99 92 النساء

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         چ 

ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ    ٹٿ  ٿ      ٹ  ٹ

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ    ڄڦ  ڄ  ڄ

ڌ  ڌ    ڍچ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

 چڎ   ڎ  ڈ  ڈ  

99 37 النساء
ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  چ 

 چې  ى   ى  ائ    ېۉ  ۉ   ې  ې

111 84 طه  چھ  ھ  ھ  ے  چ 
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