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إقـــــرار
مقدـ ً
بأنيا قي ّْدمت إلى جامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير،
الرسالةُّ ،
ىذ ًه ّْ
أقر ٌ
أنا ٌ ،ى
َّ
كردَّ ،
أم
كبأٌىنيا نتيجة أبحاثي
يشير إليو حيثما ى
الرسالة أك ٌ
ٌ
كبأف ىذه ٌ
الخاصة إال ما أ ى
جزء منيا لـ يي َّ
عممية عميا منيا.
قدـ ّْ
أم درجة ٌ
ألم جامعة أخرل أك معيد آخر لنيؿ ٌ
التّوقيع .............
عمر عادل عمر يحيى
التّاريخ2005 / / :م.

4

اإلىــــــــــداء

الدكتكر ياسر المبلٌح.
إلى أستاذم كشيخي كمعمٌمي ٌ
الدم العزيزيف أطاؿ ا﵀ي بقاءىما.
إلى ك َّ
فسيح َّ
جناتًو.
ى
إلى شيداء األقصى – أسكنيـ ا﵀ي
محبي للة القر ً
آف.
إلى ك ٌؿ ٌ

5

شكـر و تقديـر
الحمد ً
﵀ ّْ
محمد ،كأصحابو أجمعيف ،كبعد:
رب
ى
الصبلة ك ٌ
العالميف ك ٌ
السبلـ عمى ٌ
ً
الدكتكر ياسر المبلٌح مدير منطقة
أشكر
فإنو ُّ
لؤلستاذ ٌ
يسرني ،ى
ٌ
بعد إتماـ ىذا البحثٍ ،
أف ى
عميمية في جامعة القدس المفتكحة سابقنا ،كالمدير العاـ لمكتبات الجامعة حاليِّا،
بيت لحـ التٌ ٌ
ً
البحث كمر ً
ً
فكاف لي طك ى ً
اجعتو ير ٌ و
نعـ
أعترؼ بففمو إلشرًافو عمى ىذا
ك
ي
مرة .ى
ى
اؿ فترة إعداده ،ى
افو ،كينمك بآر ً
البحث يتطكر بتكجييو كاشر ً
العممي ًة
ائو
اصح؛ فقد كاف ىذا
ي
األب ٌ
ٌ
الن ي
كنعـ ي
ٌي
ي
المشرؼ ،ى
عني خير الجز ً
الس ً
اء.
ديدة ،فجزاهي ا﵀ي ٌ
ٌ
ى
ً
فكم ً
الدكتكر :يكسؼ
لجنة
أشكر لً يع ّْ
الدراكيش ك ٌ
الدكتكر  :حسيف ٌ
المناقشة ٌ
ٌ
كيسرني أف ى
ً
عمرك تففميما بقر ً
البحث كمراجعتً ًو.
اءة ىذا
ٌ
ً
قسـ المٌ ً
كاٌني ألشكر ألساتذتي الكرًاـ في ً
ً
ذيف
جامعة
لة العر ٌبية بكمٌٌي ًة آداب
القدس ،الٌ ى
ً
ً
أخص بال ٌذ ً
الدراكيش
مت عمى أيدييـ
ى
الدكتكر حسيف ٌ
كر ٌ
تعمٌ ي
أصكؿ البحث ،ك ٌ
المثابرًة ،ك ٌ
أىميةى العمـ ك ي
جزل ً
ً
ً
ًً
ام ًة الٌتي
بو ى
خير ما ى
عبادهي
لعنايتو التٌ ٌ
أحاطفِم بيا منذ بداية إعداد البحث ،فجزاىـ ا﵀ي ى
العامميف.
الحيف
ى
الص ى
ٌ
ً
المنعـ فائز مسعد الٌذم دفعنا
عبد
كتكر
كر ٌ
المرحكـ ى
الد ى
المقاـ إالٌ أف نت ٌذ ى
كال يسعنا في ىذا ي
ى
ً
كشجعنا عمى در ً
جناتً ًو.
يتلم ىدهي برحمتً ًو ،كأف
بي،
فسيح ٌ
اسة ٌ
ى
ٌ
ى
يسكنوي
ي
فنطمب مف ا﵀ أف ٌ
النحك العر ٌ
ً
ً
ً
بالففؿ
ليـ
البحث كاخراجو ،ك
إعداد
سببا في
ي
أخيراٌ ،
كاف ن
أشكر لك ٌؿ ىم ٍف ى
فإني ي
ك ن
أعترؼ ي
اء عمى ما بذلكه معي مف ج و
فاف ،فجزاىـ ا﵀ جميعا خير الجز ً
كالعر ً
يد كخبروة.
ى
ي
ن ى
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الممخص

ىذا ممخص بحث يفاؼ إلى جممة البحكث التي أعدت لتخدـ للة القرآف ،حاكلت فيو أف
أبحث (الفاعؿ كنائبو في سكرة المائدة).
كنظ ار إليماني بكجكد الترابط بيف فركع الملة التي يمثؿ القرآف صكرة كاممة لمتكامؿ الملكم
بيف مستكياتيا :النحكية كالصرفية كالداللية كالصكتية ،ألف ق الكعاء الذم حافظ عمييا عمى مر
الزماف مف عكامؿ االندثار ،فقد آثرت دراسة (الفاعؿ كنائبو في سكرة المائدة) مف خبلؿ البحث
في الشكاىد النحكية المستقاة مف اآليات القرآنية ،لـ ا ليا مف أثر في استنباط القاعدة النحكية.
كييدؼ البحث إلى دراسة الفاعؿ كنائبو في سكرة المائدة ،كتقصي داللة أنكاع الفاعؿ
كنائبو في ىذه السكرة.
كقد اعتمدت في دراستي عمى المنيج الكصفي اإلحصائي ،أما أىـ النتائج التي تكصمت
إلييا بعد ىذا البحث فيي:
التطابؽ أك التكافؽ الكبير بيف قكاعد النحاة كبيف قكاعد النص القرآني في سكرة المائدة.
كأف ىذا التكافؽ يثبت بصكرة قطعية أف القرآف الكريـ كاف مصدر استيحاء قكاعد النحاة ،كمصدر
احتجاجيـ الملكم ،ككأنو البكصمة التي تيدم رحمتيـ في التقعيد النحكم كالدرس الملكم بعامة.

كأخي ار أكصي بما يمي:
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 .1تكجيو الدارسيف نحك إجراء الدراسات النحكية عمى القرآف الكريـ.
 .2إبراز اللرض الداللي في الدراسات النحكية المطبقة عمى آم القرآف
الكريـ.

كقد كفعت في نياية البحث ممحقا اشتمؿ عمى اآليات التي كرد فييا الفاعؿ ك نائبو في
سكرة المائدة ،كفيارس فنية كاشفة لمشكاىد القرآنية ،كاألحاديث النبكية الشريفة ،كاألشعار،
كالمصادر كالمراجع ،كالمحتكيات.
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Abstract

This research is one of the researches that have been prepared to serve the Holy
Quran language, I tried to focus on (the subject and its deputy in Al-Maeda Surat).
Based on my belief about the connection between the components of language
in which the holy Quran acts as a complete picture of language complementariness
and between its levels such as grammar , inflections ,phonology and its indications as
it is the vessel/bowl that kept the language through time from the factors of
diminishing. So, I decided to study the subject and its deputy in Al-Maeda Surat
through studying grammatical evidences originated from Quranic verses as it has their
effect on concluding the grammatical rules .
This research aims at studying the subject and its deputy in Al-Maeda Surat and
studying evidences of all types of subject and its deputy.
Upon conducting my study, I based on statistical descriptive approach .The
major outcomes I have reached ,are represented in large similarity and identically
between the grammars of linguists and the rules of Quranic texts in Al-Maeda Surat.
This matching or identically proves strictly that the holy Quran was the major source
of grammaranians /linguists as well as the source of their linguistic rational ,it
represented as the compass that guides their grammar trip/tasks as well as the
linguistic lesson in general .

Finally, I recommend the following:
1. Guiding scholars towards conducting grammar studies on the holy Quran.
2. Focusing on indicative purpose in grammar studies applied on a verse on the
holy Quran.
In the end of this research, I attached an appendix that included the verses that
the subject and its deputy has been mentioned in Al-Maeda surat , the technical
indexes that provided us with Quranic evidences ,as well as the prophet's sayings
,poems ,references and contents.
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المقدمة
ّ
ي ً ً
ً
ً
ً
كىازـ األحزاب ،نحمده إذ عمٌمنا ما لـ نعمـ،
السحاب،
كمجرم
الحمد لمٌو يمنزؿ الكتاب ،ي
سيد المرسميف ،يمعمّْـ البشرٌية إلى يكـ الديف.
السبلـ عمى ٌ
الصبلة ك ٌ
ك ٌ
حاكلت فيو أف أبحث
يعدت لتخدـ للة القرآف،
فيذا بحث ييفاؼ إلى جممة البحكث الٌتي أ ٌ
ي
(الفاعؿ كنائبو في القرآف الكريـ في سكرة المائدة).
كنظر إليماني بكجكد التٌرابط بيف فركع المٌلة الٌتي يمثؿ القرآف صكرة كاممة لمتكامؿ المٌلكم
نا
ألنو ً
مر
فية ك ٌ
الصكتية؛ ٌ
بيف مستكياتياٌ :
الد ٌ
الصر ٌ
الن ٌ
اللية ك ٌ
حكية ك ٌ
الكعاء الٌذم حافظ عمييا عمى ٌ
الزماف مف عكامؿ االندثار كما حصؿ لكثير مف المٌلات.
ٌ
فقد آثرت دراسة (الفاعؿ كنائبو في القرآف الكريـ في سكرة المائدة) مف خبلؿ البحث في
حكية.
حكية المستقاة مف اآليات القرآنية ،لما ليا مف أثر في استنباط القاعدة ٌ
ال ٌشكاىد ٌ
الن ٌ
الن ٌ
وىناك جممة من األسباب دفعتني إلى اختيار ىذا البحث:
حكية.
 .1رصد الفاعؿ كنائبو في سكرة المائدة كالمصادر ٌ
الن ٌ
حكية.
النحاة كمذاىبيـ في الفاعؿ ،كنائبو كالعامؿ فييما ككظيفتو ٌ
 .2الكقكؼ عمى آراء ٌ
الن ٌ
القراء في دراسة اآليات الٌتي فييا بعض صكر الفاعؿ كنائبو
 .3الكشؼ عف آراء المفسريف ك ٌ
بالسياؽ في "سكرة المائدة".
كعبلقتيا ٌ
السكرة ،إذ أشعر بالحاجة
 .4كؿ ذلؾ جعمني أتقصى داللة أنكاع الفاعؿ كنائبو ،في ىذه ٌ
الماسة إلى بحث ىذا المكفكع كتبييف قيمتو.
ٌ
أف ىناؾ مف كتب في ىذا المكفكع
بعد البحث كاالسترشاد لـ يتكصؿ الباحث ،كلـ يممس ٌ
كتطرؽ إليو
النحك،
بشكؿ يمستقؿ كخاص ،كاٌنما يكجد مكفكع الفاعؿ كنائبو مستقبلن قي كتب ٌ
ٌ
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كآخرا،
بعض
مما ٌ
ٌ
المفسريف في كتب الفقو كالتٌفسيرٌ ،
شجع الباحث عمى االستعانة با﵀ ٌأكالن ن
الرشاد.
فاختار المكفكع ٌ
لمدراسة كالبحث سائبلن ا﵀ تعالى التٌكفيؽ ك ٌ
كيتمثٌؿ المنيج الٌذم اتٌبعتيو في ىذا البحث في ما يأتي:
الدراسةي عمى إحصاء
االعتماد -في ىذه الدراسة -عمى المنيج الكصفي اإلحصائي ،إذ قامت ٌ
ي
النسب المئكية المتعمقة
شكاىد الفاعؿ كنائبو في سكرة المائدة ػ حسب ىيئتو ػ عمى نحك دقيؽ ،ك ٌ
الرجكع إلى المعاجـ المٌلكية لمتٌعريؼ بالمفاىيـ
بيما .كقد اقتفى تطبيؽ ىذا المنيج ٌ
حكية كاإلحصائيات لتكرار الفاعؿ كنائبو في
كالمصطمحات الكاردة في البحث ،كعمؿ الجداكؿ ٌ
الن ٌ
الدليؿ ،كترتيب
بناء عمى قكة ٌ
سكرة المائدة ،كدراسة المسائؿ ٌ
الن ٌ
حكية المختمؼ فييا كالتٌرجيح ن
أىمية
حكية في ىذا البحث كما تناكلتيا كتب ٌ
األبكاب ٌ
النحك في دراستيا لمفاعؿ كنائبو ،كاظيار ٌ
الن ٌ
النتائج في
الفاعؿ كنائبو في تكجيو المعنى ،في آم ال ٌذكر الحكيـ في سكرة المائدةَّ ،
ثـ استخبلص ٌ
الدراسة.
نياية ٌ
اشتمؿ البحث عمى مقدمة كخاتمة بينيما تمييد كأربعة فصكؿ .ففي التٌ ً
تكخيت أف
مييدٌ ،
يككف مدخبلن لدراسة المكفكع ،فجعمتو لمحديث عف سكرة المائدة ،معناىا كتسميتيا ،كترتيبيا في
ى
النحك العربي،
ثـ ٌ
ثـ تناكلت الجممة في ٌ
تحدثت عف مكفكعيا ٌ
الرئيس كسبب تسميتياٌ ،
القرآفٌ ،
نت
اصطبلحا ،كبعد ذلؾ انتقمت إلى الحديث عف الجممة
فعرفتيا للةن ك
كبي ي
فعرفتيا ٌ
ٌ
ن
الفعميةٌ ،
ٌ
الفعمية
المكسعة في دائرة اإلثبات ،كالجممة
الفعمية
الفعمية البسيطة ،كالجممة
أقساميا كىي :الجممة
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
الفعمية المؤ ٌكدة.
المنفية ،كالجممة
ٌ
ٌ
فعرفت الفاعؿ للةن
األول ٌ ،
تحدثت عف الفاعؿ كنائب الفاعؿ عند ٌ
كفي الفصل ّ
النحاةٌ ،
ثـ انتقمت إلى الحديث عف فاعؿ نعـ كبئس كحاالتو،
ثـ ٌ
تحدثت عف أحكامو التسعةٌ ،
كاصطبلحانٌ ،
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ثـ عف صكر الفاعؿ كىي :االسـ الظٌاىر المعرفة ،كالفاعؿ
ثـ عف إسناد الفعؿ كشبيو لمفاعؿٌ ،
ٌ
المؤكؿ ،كالفاعؿ الجممة.
النكرة ،كالفاعؿ المصدر
الظٌاىر ٌ
ٌ
أف األحكاـ
فعرفتو للة كاصطبلحا ،كأشرت إلى ٌ
كانتقمت إلى الحديث عف نائب الفاعؿٌ ،
تميز بو
حكما ٌ
الٌتي انطبقت عمى الفاعؿ ىي أنفسيا الٌتي تنطبؽ عمى نائب الفاعؿ ،ك ٌ
أف ىناؾ ن
النحاة حكؿ ىذا الحكـ ،كفي سياؽ الحديث عف
نائب الفاعؿ عف الفاعؿ ،كعرفت آلراء بعض ٌ
أف صكر نائب الفاعؿ ىي أنفسيا
نائب الفاعؿ عرفت ألسباب حذؼ الفاعؿ ،كأشرت إلى ٌ
عما ينكب عف الفاعؿ ،كعرفت لؤلشياء الٌتي ال يجكز أف
صكر الفاعؿ ،ثـ انتقمت إلى الحديث ٌ
ثت عف الفرؽ بيف الفاعؿ كنائب الفاعؿ.
أخيراٌ ،
تحد ي
تنكب عف الفاعؿ ،ك ن
السكرة مف حيث الظٌيكر
أما الفصل الثّاني  ،فجاء عف الفاعؿ كنائب الفاعؿ في ٌ
السكرة كعددىا كأنماطيا ،ثـ تناكلت الفاعؿ الظٌاىر
كتحدثت عف الجممة
كاالستتار،
ٌ
ٌ
الفعمية في ٌ
المعرؼ بأؿ ،كالمفاؼ
السكرة ،المعرفة بجميع أنكاعياٌ :
في ٌ
الفمير ،ك ى
العمىـ ،كاالسـ المكصكؿ ،ك ٌ
السكرة :المت ٌكمـ،
النكرة بنكعييا
إلى معرفة ،ك ٌ
العامة ،كانتقمت إلى الفاعؿ المستتر في ٌ
ٌ
المختصة ك ٌ
السكرة ،المعرفة بجميع
كالمخاطب ،كاللائب ،كبعد ذلؾ انتقمت إلى نائب الفاعؿ الظٌاىر في ٌ
السكرة.
أنكاعيا ،ك ٌ
النكرة ،كالجممة ،ثـ انتقمت إلى نائب الفاعؿ المستتر في ٌ
مقدمة قصيرة عف ىذه العبلقات،
ركيبية ،مع ٌ
أما الفصل الثّالث  ،فجاء عف العبلقات التٌ ٌ
كٌ
السكرة،
ثـ ٌ
السكرة ،كالحذؼ عند ٌ
تحدثت عف التٌقديـ كالتٌأخير عند ٌ
النحاة كفي ٌ
النحاة كفي ٌ
السكرة.
السكرة ،ك ٌ
الزمف عند ٌ
كالمطابقة عند ٌ
النحاة كفي ٌ
النحاة كفي ٌ
ت
الداللة للةن كاصطبلحانٌ ،
فعرفت ٌ
تحدثت عف المستكل ٌ
الرابعٌ ،
كقد ٍم ي
الدالليٌ ،
كفي الفصل ّ
الداللي،
طكر ٌ
يخية عف عمـ ٌ
ىنبذة تار ٌ
الداللة عند العرب كاللر ٌبييف ،كعرفت ألىـ ظكاىر التٌ ٌ
كتية،
الداللة
االجتماعية ،ك ٌ
الداللي كىيٌ :
الدالالت الٌتي يعالجيا المستكل ٌ
كبينت أنكاع ٌ
الص ٌ
ٌ
ٌ
الداللة ٌ
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المعجمية ،كانتقمت إلى الفاعؿ كنائب الفاعؿ
الداللة
حكية ،ك ٌ
فية ،ك ٌ
كٌ
الداللة ٌ
ٌ
الن ٌ
الصر ٌ
الداللة ٌ
السكرة :التٌككيد ،كالتٌعريؼ كالتٌنكير ،كالتٌقديـ كالتٌأخير ،كالحذؼ،
السياؽ الخبرم مف ٌ
كداللتيما في ٌ
السكرة :األمر،
كبعدىا ٌ
تحدثت عف الفاعؿ كنائب الفاعؿ كداللتيما في السياؽ الطٌمبي مف ٌ
النيي ،كاالستفياـ ،كالتحفيض.
كٌ
تكصمت إلييا.
كجاءت خاتمة البحث مجمكعة مف النتائج الٌتي
ي
لمزمخشرم
المفصؿ ٌ
كقد اعتمدت في ىذا البحث عمى مصادر ٌ
النحك مثؿ كتاب سيبكيو ،ك ٌ
ألفية ابف مالؾ مف
لمسيكطي ،كالممع في العر ٌبية البف جني ،ك ٌ
كشرحو البف يعيش ،كىمع اليكامع ٌ
خبلؿ شركحيا المختمفة .كما اعتمدت عمى بعض كتب الببل ة كدالئؿ اإلعجاز ،كعمى كتب
التٌفسير كاعراب القرآف الكريـ ،كالبحر المحيط كتفسير الك ٌشاؼ ،كالتٌفسير الكبير ،كتفسير أبي
الدركيش ،ك يرىا .كرجعت إلى معاجـ المٌلة كالمٌساف
الديف ٌ
السعكد ،ككتاب إعراب القرآف لمحيي ٌ
ٌ
النحك
كتاج العركس ،كما رجعت إلى بعض المراجع الحديثة مثؿ :كتاب جامع ٌ
الدركس العر ٌبية ،ك ٌ
مما لزـ البحث.
الكافي ك ير ذلؾ ٌ
كقد كفعت في نياية البحث ممحقان اشتمؿ عمى اآليات الٌتي كرد فييا الفاعؿ كنائبو في
النبكية ال ٌشريفة ،كآخر
سكرة المائدة ،كفيرسان لآليات القرآنية الكاردة في البحث ،كآخر لؤلحاديث
ٌ
لؤلشعار .كفيرسان لممصادر كالمراجع ،مع التٌكثيؽ الكامؿ ليا ،كاستعممت الرمز(د.ت) إذا لـ ييذكر
الرمز(د.ـ) إذا لـ يذكر مكاف نشرىا.
تاريي نشر المصدر أك المرجع ،ككذلؾ ى
ًً
ً
كنعـ الككي يؿ.
كا﵀ى نسا يؿ أف
ى
يجعؿ ى
عممنا ىذا خالصان لكجيو الكريـ ،ىك حسبنا ى
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تمييد

 .1حك ىؿ سكرة المائدة.
اصطبلحا.
 .2معنى الجممة للةن ك
ن
الفعمية.
 .3الجممة
ٌ

 .1حول سورة المائدة:
 معناىا وتسميتيا:
14

ً
األصؿ كىي الخكاف الٌذم ييكفع عميو الطٌعاـ ،كىي فاعمة بمعنى مفعكلة
فارسية
المائدة :
ٌ
ثبلث ليلات :كسر الخاء كىي األكثر،
عرب ،كفيو
ي
كجمعيا مكائد .ك"الخكاف" الٌذم ييؤك يؿ عميو يم ٌ
السكيت -كًا ٍخكاف بيمزة مكسكرة
ُّ
كفميا –حكاه ابف ٌ

–حكاه ابف فارس -...كجمع األكلى في

أخ ًكنة
الكثرة :يخكف كاألصؿ
بفمتيف ...مثؿ" :كتاب ك يكتيب" كلكف يس ّْك ىف تخفيفنا ...كفي القمٌةٍ :
ٌ
ىخ ًكنة كلراب كأ ٍ ًربة
كجمع الثٌالثة أخاكيف كيجكز في المفمكـ جمع القمٌة :أ ٍ

( .)1والمائدة  :ىي

ماده) للة في
ًخكاف عميو طعاـ ،فإف لـ يكف عميو طعاـ فيك خكاف ال مائدة .كالكممة مأخكذة مف ( ى
ً
م :ك" ىم ٍي ىد" للة في " ىب ٍي ىد" بمعنى :ير .كفي الحديث:
ماره" مف الميره كمنو المائدة .قاؿ الجكىر ٌ
" ى
"أنا أفصح العرب ىم ٍي ىد ّْأني مف قيريش" .كنشأت في بني سعد بف بكر كقيؿ :معناه :مف أجؿ ٌأني.
مادىا َّ
الفيكمي :المائدة  :مشتقٌة مف "ماده ىم ٍي ندا" :بمعنى :أعطاهَّ ،
أم:
ألف المالؾ ى
لمناسٍ ،
كقاؿ ٌ ٌ
مرفية .كقيؿ :الطٌعاـ ًمف
أعطاىـ إيَّاىا ،فيي فاعمة بمعنى مفعكلة مثؿ :عيشة رافية :بمعنى
ٌ
أم :أتاىـ بالميرة(.)2
مارىـ ىم ٍي نارٍ :
ى
السنة ،بسكرة المائدةَّ :
قصة المائدة
السكرة يس ّْميت في كتب التٌفسير ،ك يكتب ٌ
ألف فييا ٌ
كىذه ٌ
اختصت بذكرىا .كفي يمسند أحمد بف حنبؿ
السبلـ -كقد
ٌ
الٌتي سأليا الحكارٌيكف مف عيسى –عميو ٌ
ك يره كقعت تسميتيا سكرة المائدة كفي كبلـ عبد ا﵀ بف عمر ،كعائشة ٌأـ المؤمنيف ،كأسماء بنت
يزيد ك يرىـ فيذا أشير أسمائيا(.)3
الم ٍنقذة .يركم عف
أيفا سكرة العقكد :إذ كقع ىذا المٌفظي في ٌأكليا .كتي َّ
كتي َّ
سمى ن
سمى ن
أيفا ي
النبي –صمى ا﵀ عميو كسمـ -قاؿ" :سكرة المائدة تيدعى في ممككت السماكات ً
أم:
ٌ
الم ٍنقذة" .قاؿٍ :
ٌ
ي
صاحبيا مف أيدم مبلئكة العذاب .كفي كتاب كنايات األدباء ألحمد الجرجاني ييقاؿ:
َّأنيا تنقذ
ى
()1
()2
()3

عماف ،الخميؿ1422 ،ىػ2000/ـ ،المجمٌد الثٌاني ،ص،5
– ال ٌشيخمي ،بالغة القرآن الكريم ،ط ،1مكتبة دنديسٌ ،
السابق نفسو ،كالمكاف نفسو،.
– المصدر ّ
لمنشر كالتٌكزيع ،تكنس" ،د.ـ" ،ج ،6ص.69
– ابف عاشكر ،التّحرير والتّنوير ،دار سحنكف ٌ
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فبلف ال يق أر سكرة األخيار ،أم ال يفي بالعيد ،كذلؾ َّ
الصحابةى
أف ٌ

–رفي ا﵀ عنيـ -كانكا

سمكف سكرة المائدة سكرة األخيار(.)1
يي ٌ
ترتيبيا:



النزكؿ .عف جابر ابف
السكر عمى ترتيب ٌ
السكرة الحادية كالتٌسعيف في عدد ٌ
كقد يع ٌدت ٌ
يزيد ،نزلت بعد سكرة األحزاب كقبؿ سكرة الممتحنة .كعدد آييا :مئة كاثنتاف كعشركف في عدد
الككفييف(.)2
عد البصرٌييف ،كمئة كعشركف عند
الجميكر ،ك ًمئة كثبلث كعشركف في ٌ
ٌ
السكرة في المصحؼ قبؿ سكرة األنعاـ مع َّ
أف سكرةى األنعاـ أكثر منيا عدد
ي
كجعمت ىذه ٌ
آياتَّ :
السكرة عمى أ راض تشبو ما اشتممت عميو سكرةي ّْ
النساء
لعؿ ذلؾ لمراعاة اشتماؿ ىذه ٌ
ىع ٍكننا عمى تبييف إحداىما لؤلخرل في تمؾ األ راض(.)3
 مدنيتيا:
أف المكي ما نزؿ مف القرآف الكريـ قبؿ اليجرة ك َّ
الراجح َّ
المدني ما نزؿ
أف
القكؿ ٌ
الصحيح ٌ
ٌ
ٌ
بعدىا .كىناؾ قكالف آخراف في تعريفيما كىما:
المكي ما خكطب بو أىؿ م ٌكة ،كالمدني ما خكطب بو أى يؿ المدينة.
.1
ٌ
المدني ما نزؿ في المدينة(.)4
المكي ما نزؿ في م ٌكة ،ك
.2
ٌ
ٌ
بناء عمى المشيكر مف َّ
المدني ما نزؿ بعد اليجرة كلك في م ٌكة (.)1
أف
كسكرة المائدة مدنية ن
ٌ
جعفر بف مبشر كالشعبي ىي مدنية كمٌيا إالٌ قكلو:
عباس كمجاىد .كقاؿ
كىي مدنية في قكؿ ابف ٌ
ي

()1
()2

– ابف عاشكر ،التّحرير والتّنوير ،ج ،6ص.69
السابق نفسو ،ج ،6ص.72
– المصدر ّ

()3
كينظر ابف عاشكر،
السيد الجميمي ،ط  ،1دار مكتبة اليبلؿ ،1986 ،ص ،65-59ي
السيكطي ،ترتيب سور القرآن  ،تحقيؽ ٌ
– ٌ
التّحرير والتّنوير ،ج ،6ص.72

()4
كينظر :ياسر
محمد
ٌ
الصباغ  ،في عموم القرآن واتّجاىات التّفسير  ،المكتب اإلسبلمي ،بيركت1394 ،ىػ1974 /ـ ،ص .99ي
– ٌ
المبلٌح ،دروس في عموم القرآن ،ط1413 ،1ىػ1993/ـ ،ص 55كما بعدىا.
()1

الجامعية ،حمص1412 ،ىػ1992 /ـ ،المجمٌد
الدركيش ،إعراب القرآن الكريم وبيانو  ،ط ،3دار اإلرشاد لم ٌشؤكف
الديف ٌ
– محيي ٌ
ٌ

الثٌاني ،ص.400
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()2
ِد
اقؼ عمى راحمتو في ًحجَّة
بي –صمٌى ا﵀ عميو كسمٌـ -ك ه
﴿ اْلَمَي ْل َم َم ْل َم ْل ُت اَم ُت ْل يَم ُت ْل ﴾ َّ ،إنو نزؿ ك ٌ
الن ٌ

الكداع(.)3
موضوعيا الرئيس وسبب تسميتيا:
ً
المجمؿ
سيتٌ ي
فح لنا مكفكع سكرة المائدة ٌ
العاـ ي
الرئيس ،كسبب نزكليا مف خبلؿ التٌقديـ ٌ
سيد قطب في ظبلؿ القرآف:
الٌذم ٌ
قدمو ٌ
ً
كليقيـ
أمة
نزؿ ىذا القرآف الكريـ عمى قمب رسكؿ ا﵀ –صمى ا﵀ عميو كسمـ -يلينشئ بو ٌ
ى
كليحد ىد بو ركابطى ذلؾ المجتمع؛
فمائر كأخبلقنا كعقكالن،
مجتمعا ،كليربي بو
بو دكلة؛ كلينظـ بو
ٌ
ن
ى
األمة بشتٌى األمـ ...كليربط ذلؾ
فيما بينو؛ كركابط تمؾ ٌ
الدكلة مع سائر الدكؿ؛ كعبلقات تمؾ ٌ
كيشدىا كمٌيا إلى مصدر كاحد ،كالى سمطاف
قكم كاحد ،يجمع متفرقىو ،كيؤلؼ أجزاءه،
كمٌو برباط ٍّ
ٌ
الديف ،كما ىك في حقيقتو عند ا﵀؛ ككما عرفو المسممكف.
كاحد ،كالى جية كاحدة ...كذلؾ ىك ٌ
أف كانكا "مسمميف"(.)4
أياـ ٍ
جميعا ىك ىذا اليدؼ األصيؿ الٌذم
السكرة مكفكعات شتٌى؛ الرابط بينيا
كنجد في ىذه ٌ
ن
خاصة،
أمة ،كاقامة دكلة ،كتنظيـ مجتمع ،عمى أساس عقيدة
ٌ
جاء القرآف كمٌو لتحقيقو :إنشاء ٌ
كتصكر معيَّف ،كبناء جديد ...األصؿ فيو إلفراد ا﵀
ٌ

بكبية كالقكامة
الر ٌ
–سبحانو -باأللكىيَّة ك ٌ

ؾ(.)1
السمطاف؛ كتمقٌي منيج الحياة كشريعتيا ،كنظاميا كمكازينيا كقيميا منوي كحده ببل ش ٌ
ك ٌ
االعتقادم كتكفيحو كتخميصو مف
صكر
كقاؿ ٌ
سيد قطب ن
ٌ
أيفا" :ككذلؾ نجد ى
بناء التٌ ٌ
الكثنية ،كانحرافات أىؿ الكتاب كتحريفاتيـ ...إلى جانب تبصير الجماعة المسممة
أساطير
ٌ
( - )2المائدة ،اآلية.3 :
(ّْ – )3
العممية ،بيركت،
معكض ،ط  ،1دار الكتب
ٌ
الدمشقي ،المّباب في عموم الكتاب  ،تحقيؽ عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمي ٌ
محمد ٌ
1419ىػ1998/ـ ،ج ،7ص.160
()4
()1

سيد قطب ،في ظالل القرآن ،ط ،5دار إحياء التٌراث العربي ،بيركت1386 ،ىػ1967/ـ ،ج ،4ص.623
– ٌ
سيد قطب ،في ظالل القرآن ،ط ،5دار إحياء التٌراث العربي ،بيركت1386 ،ىػ1967/ـ ،ج ،4ص.623
– ٌ
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كحقيقة دكرىا ،كطبيعة طريقيا كما في ىذا الطٌريؽ مف مزالؽ كأشكاؾً ،
ً
كشباؾ
بحقيقة ذاتيا
دية الٌتي تيظير رك ىح
يرصدىا ليا أعداؤىا كأعداء ىذا ٌ
التعب ٌ
الديف ...إلى جانب أحكاـ ال ٌشعائر ٌ
ً
االجتماعية الٌتي تنظـ
الفرد المسمـ كرك ىح الجماعة المسممة؛ كتربطيا بربيا .إلى جانب التٌشريعات
ٌ
ركابط مجتمعيا؛ كالتٌشر ً
الدكليَّة الٌتي تنظٌـ عبلقاتيا بليرىا ..إلى جانب التٌشريعات الٌتي
يعات ٌ
حرـ ألك نانا مف المآكؿ كالمشارب كالمناكح؛ أك ألك نانا مف األعماؿ كالمسالؾ ..ك ٌؿ ذلؾ
تحمٌؿ كتي ّْ
الديف" كما أراده ا﵀ي ككما فيمو المسممكف ٌأياـ أف
السكرة الكاحدة يمث يؿ معنى " ٌ
حزمة كاحدة في ٌ
كانكا مسمميف"(.)2
أيفا" :عمى َّ
السكرة ككما رأيناهي في سكرتي
الس ى
كيقكؿ ن
ياؽ القرآني –كما يبدك في ىذه ٌ
أف ٌ
آؿ عمراف ك ّْ
المستفاد مف ىسكؽ ىذه المكفكعات
النساء مف قبؿ ال يكتفي بيذا المعنى ٌ
الفمني ي
المتفرقة الٌتي تؤلؼ ىذا الكتاب،
كمٌيا في إطار سكرة كاحدة؛ كسكقيا كذلؾ في شتٌى سكر القرآف
ٌ
الفمنيَّ ،إنما
كتمثٌؿ المنيج الرٌباني الٌذم
الس ي
آني ىنا بيذا المعنى ٌ
يتفمنو ...ال يكتفي ٌ
ٌ
ياؽ القر ٌ
ينص عمى َّ
أف ىذا كمٌو ىك
كاء
كيؤ ٌكده
شديدا كىك ُّ
ُّ
ن
ن
ينص عميو نصِّا؛ ي
تأكيدا ،كيتكئ عميو اتٌ ن
الحكـ بو كمٌو "ىك اإلسبلـ" ...ك َّ
أف اإلقرىار بو كمّْو ىك "اإليماف"؛ ك َّ
الديف" ،ك َّ
أف الٌذيف ال
أف
" ٌ
ى
يحكمكف بما أنزؿ ا﵀ يىـ الكافركف .الظٌالمكف .الفاسقكف ..ك َّأنيـ –إذف -يبلكف حكـ الجاىميَّة كال
يبتلي حكـ الجاىمي ً
َّة المؤمنكف المسممكف"(.)1
ي ى
منصكصا عميو
مقرر
افحا نا
السكرة نا
بركز ك ن
كىذا األص يؿ الكبير ىك الٌذم يبرز في ىذه ٌ
ن
االعتقادم الٌذم يقكـ عميو ىذا األصؿ الكبير.
نصِّا .إلى جانب تصحيح التٌصكر
ٌ
يقكـ ىذا
ٌ
كبي ىف سيّْد قطب كيؼ برز ىذاف األصبلف الكبيراف في سياؽ ٌ
السكرة كمٌو ،ككيؼ ي
كمنطقيا.
طبيعيا
قياما
ن
ن
عمى ذاؾ ن
()2
()1

السابق نفسو ،كالمكاف نفسو.
– المصدر ّ

سيد قطب ،في ظالل القرآن ،ج ،4ص.624-623
– ٌ
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الحكـ بما أنزؿ ا﵀ ىك "اإلسبلـ" ك َّ
ياؽ القرآني يستند في تقرير َّ
َّ
أف
الس ى
إف ٌ
أف ما شرعو ا﵀ي
ى
أف ا﵀ى ىك "اإللو الكاحد" ال شريؾ لو في ألكىيتو ،كالى َّ
أف
لمناس مف حبلؿ كحراـ ىك " ٌ
ٌ
الديف" إلى ٌ
ا﵀ى ىك الخالؽ الكاحد ال شريؾ لو في خمقو .كالى َّ
ؾ الكاحد ال شريؾ لو في
أف ا﵀ ىك المال ي
حتميا كمنطقيِّا أالٌ ييقفى شيء إالٌ بشرعو كاذنو .فالخالؽ ّْ
لكؿ شيء المالؾ
ثـ يبدك
ن
يممكو ..كمف ٌ
ّْ
السمطاف في تقرير المنيج الٌذم يرتفيو لممكو كلخمقو..
لكؿ شيء ،ىك صاحب
ٌ
الحؽ ،كصاحب ٌ
حكمو؛ كاالٌ فيك الخركج كالمعصية
ىك الٌذم يشرع فيما يممؾ؛ كىك الٌذم ييطاعي شرعو كينفذ ي
النظاـ الصحيح لمحياة سكاء
يقرر ٌ
يقرير االعتقاد ٌ
الصحيح لمقمب؛ كما ٌ
كالكفرَّ ..إنو ىك الٌذم ٌ
النظاـ الٌذم يرتفيو .ىذه
يقررىا؛ كيتٌبعكف ٌ
بسكاء .كالمؤمنكف ىـ الٌذيف يؤمنكف بالعقيدة الٌتي ٌ
كتمؾ سكاء بسكاء .كىـ يعبدكنو بإقامة ال ٌشعائر ،كيعبدكنو باتٌباع ال ٌشرائع ،ببل تفري و
ؽ بيف ال ٌشعيرة
كال ٌشريعة؛ فكمتاىما مف عند ا﵀ ،الٌذم ال سمطاف ألحد في يممكو كعباده معو .بما َّأنو ىك اإللو
ثـ َّ
كـ بشريعة ا﵀
السماكات كاألرض
جميعا ...كمف َّ
فإف ي
الكاحد المالؾ الكاحد .العميـ بما في ٌ
ن
الح ى
ىك ديف ّْ
كؿ نبي؛ َّ
ديف ا﵀ ،كال ديف سكاه(.)2
ألنو ىك ي
ٌ
األلكىية الكاحدة؛ كنفي ك ٌؿ
السكرة؛ في تقرير
الن
كمف ثـ تتكارده ٌ
ٌ
صكص ىكذا في ثنايا ٌ
ي
شرؾ أك تثميث أك خمط بيف ذات ا﵀

–سبحانو -كبيف يره ،أك بيف خصائص األلكىيَّة

العبكدية عمى اإلطبلؽ(.)1
كخصائص
ٌ
ك َّ
يشرع،
ألف ا﵀ ىك كحده اإللو ،كىك كحده الخالؽ ،كىك كحده المالؾ ..فيك كحده الٌذم ٌ
يحرـ أك يحمٌؿ .كما َّأنو
يشرع كفيما ّْ
ىك كحده الٌذم يحمٌؿ ّْ
كيحرـ ،كىك كحده الٌذم ييطاع فيما ٌ
الميثاؽ عمى عباده
العباد بال ٌشعائر ..كقد أخذ
كحده ىك الٌذم ييعبد ،كىك كحده الٌذم يتكجو إليو
ى
ي

()2
()1

– المصدر السابق نفسو،ج ،4ص.625-624

سيد قطب ،في ظالل القرآن ،ج ،4ص.624-623
– ٌ
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بيذا كمٌو؛ فيك يطالب الٌذيف آمنكا أف يفكا بميثاقيـ كتعاقدىـ معو؛ كيح ٌذرىـ عكاقب نقض الميثاؽ
كخمؼ العقكد؛ كما كقع مف بني إسرائيؿ قبميـ(.)2
﴿ َم َم َي َم اّل َمي َمآيُت ْل َم ْل ُت ْل ِد اْل ُت ُت ِد  ،)3(﴾...كقكلو تعالىَ ﴿ :م َم َي َم اّل َمي َمآيُت ْل الَم تُت ِدح ْل َمش َمآئِدَمر ا ِدّله
ِد
َمالَم َّش
ْلح َمر َم َمَي ْل َمَي ُت َمو َم ْل ًال ِّمآي َّشِّم ِد ْل َم ِد ْل َم ا ًال.)4(﴾...
ْلح َمر َم َمالَم اْل َم ْل َم َمالَم اْل َم ئ َم َمال ِّمآ َمي اْلَمَي ْل َم ا َم
ال ْل َمر ا َم
السكرة ىذا
عز كج ٌؿ" :يا ٌأييا الٌذيف آمنكا أكفكا بالعقكد"
فافتتاح سكرة المائدة بقكلو ٌ
ي
كتفمف ٌ
ٌ
المصدرة بيذا ّْ
السكرة
العدد الكبير مف اآليات الكريمة
ٌ
العٍمكم يدؿ عمى مكفكع ٌ
النداء اإلليي ي
األساسي ،كىك التٌشريع المتعمٌؽ بالحبلؿ كالحراـ(.)5
رفي ا﵀ي عنيا ،في سكرة المائدةَّ " :إنيا مف آخر ما أنزؿ ا﵀ي ،فما
السيّْدةي عائشة،
قالت ٌ
ى
و
فحرمكه"(.)6
كجدتـ فييا مف
حبلؿ فأحمٌكه ،كما كجدتـ فييا مف حراـ ّْ
ؽ بالحبلؿ كالحراـ مف ال ٌذبائح
السكرة
كيتفم يف
أحكاما شرعيةن منكعة :منيا ما يتعمٌ ي
ي
سياؽ ٌ
ٌ
ن
الصيد .كمنيا ما يتعمٌؽ بالحبلؿ كالحراـ في فترة اإلحراـ كفي المسجد الحراـ .كمنيا ما
كمف ٌ
ً
ً
السرقة كفي الخركج عمى الجماعة
يتعمٌ ي
ؽ بالقفاء كاقامة العدؿ فيو .كمنيا ما يتعمٌؽ بالحدكد في ٌ
المسممة .كمنيا ما يتعمٌؽ بالخمر كالميسر كاألنصاب كاألزالـ .كمنيا ما يتعمٌؽ بالكفٌارات في قتؿ
الصيد مع اإلحراـ كفي اليميف .كمنيا ما يتعمٌؽ بالكصيَّة عند المكت .كمنيا ما يتعمٌؽ بالبحيرة
ٌ
مما جعمو
ك ٌ
السائبة كالكصيمة كالحامي مف األنعاـ ،كمنيا ما يتعمٌؽ بشريعة القصاص في التٌكراة ٌ
السكرة ببل حاجز كال فاصؿ،
ا﵀ كذلؾ شريعة المسمميف .كىكذا تمتقي
األحكاـ ال ٌشر ٌ
عية في سياؽ ٌ
ي
أمر بو؛
كالى جكاز ىذه األحكاـ ال ٌشر ٌ
المنكعة يجيء األمر بالطٌاعة كالتقيُّد بما شرعو ا﵀ي كما ى
عية ٌ
()2

السابق نفسو،ج ،4ص.626-625
– المصدر ّ
– المائدة ،اآلية.1 :

()4

– المائدة ،اآلية.2 :

()5

طيماز ،الحالل والحرام في سورة المائدة  ،ط ،1دار القمـ ،دمشؽ ،دار العمكـ كالثٌقافة ،بيركت1407 ،ىػ1987 /ـ،
– عبد الحميد ال ٌ

()6

– عبد الحميد الطٌيماز ،الحالل والحرام في سورة المائدة ،ص.9

()3

ص.7
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النص عمى َّ
أف ىذا ىك ٌ
النيي عف التٌحريـ كالتٌحميؿ إالٌ بإذنو ،كيجيء ٌ
كٌ
الديف الٌذم ارتفاهي ا﵀ي
أتـ بو نعمتو(.)1
لؤلمة المؤمنة بعد أف أكممىو ك َّ
ٌ
آف بالكفر كالفسؽ كالظمـ ،أخ نذا مف رففيـ
كالٌذيف ال يحكمكف بما ى
أنزؿ ا﵀ي يصفيـ القر ي
خاصة األلكىيَّة األكلى
المطمقة ،كحيف يجعمكف ألنفسيـ
ٌ
أللكىيَّة ا﵀ –حيف يرففكف حاكميَّتو ي
لمناس مف عند أنفسيـ ما لـ يأذف بو ا﵀(.)2
فيشرعكف ٌ
الحقيقي في ىذه األرض،
السكرة بياف دكر األمة المسممة
ه
كشأف آخر يتناكلو سياؽ ٌ
ٌ
الديف ،كبياف ما ىـ عميو
األمة كليذا ٌ
كمكقفيا تجاه أعدائيا ،ككشؼ ىؤالء األعداء ،ككيدىـ ليذه ٌ
الفبللة كاالنحراؼ في عقيدتيـ ،كما ىـ عميو كذلؾ مف العداء لمجماعة المسممة كاجماع
مف ٌ
الكيد ليا .كىذه الحممةي الكاشفة عمى أعداء الجماعة المسممة؛ كالتٌركيز عمى الييكد كالمشركيف
مما تعالجو
النصارل
بصفة
خاصة مع إشارات إلى المنافقيف ك ٌ
ن
ٌ
أحيانا ،تؤدم بنا إلى شأف آخر ٌ
تعالج
حافر في حياة الجماعة المسممة في المدينة يكمذاؾ ..كما
نا
السكرةَّ :إنيا تعالج مكقفنا
ي
ٌ
المعادية ليا ...كاَّنيا ليي ىي ..عمى
ى
مكقؼ ٌ
األمة المسممة ،في تاريخنا كمٌو تجاه المعسكرات ي
الزماف!(.)1
مدار ٌ
ً
عقيدة التكحيد مف ّْ
كبناء عمى ما َّ
كؿ
تبيف لنا أسباب نزكؿ سكرة المائدة :تخميص
تقدـ ٌ
ن
الديف" ك َّأنو ىك منيج الحياة ،ك َّ
كـ بما أنزؿ ا﵀ي كحده ،كالتٌمقي في
بش .كبياف معنى " ٌ
أف ي
الح ى
شؤكف الحياة كمٌيا مف ا﵀ كحده ىك اإليماف ،كىك اإلسبلـ كبلير ىذا ال يككف ىناؾ تكحيد ﵀.

()1
سيد قطب ،في ظالل القرآن ،ج ،4ص.627-626
– ٌ
()2
السابق نفسو ،ج ،4ص.629
 المصدر ّ()1

سيد قطب ،في ظالل القرآن ،ج ،4ص.634 ،629
– ٌ
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ً
يلكىية بحيث ال يككف لو فييا شريؾ.
فتكحيد ا﵀ ىك إفراده –سبحانو -باأللكىيَّة؛
كبخصائص األ ٌ
األلكىية ،كتعبيرىـ بالعبادة ال ٌشعائرية سكاء بسكاء(.)2
لمناس مف خصائص
ك
الحاكمية كالتٌشريع ٌ
ٌ
ٌ
السكرة ىك طابعي التٌقرير كالحسـ في التٌعبير ..سكاء في ذلؾ األحكاـ
كالطٌابع البارز ليذه ٌ
عية الٌتي تقتفي بطبيعتيا التٌقرير كالحسـ في القرآف كمٌو؛ أك المبادئ كالتٌكجييات ،الٌتي قد
ال ٌشر ٌ
تقرر في حسـ كصرامة ،في
نا
السكرة
صكر أخرلٌ ،
كلكنيا في ىذه ٌ
تتٌخذ في ير ىذه ٌ
السكرة ٌ
السكرة ...مف بدئيا إلى منتياىا(.)3
أسمكب التٌقرير ٌ
العاـ المميز لشخصية ٌ
الدقيؽ ،كىك الطٌابع ٌ
السكرة العظيمة مف ىذا الكتاب العظيـ،
ألست ترل معيٌ ،أييا القارئ الكريـٌ ،
أف ىذه ٌ
كنن ٌشأي
ٌ
عممية ال تنفد ،لنترٌبى عمى قيميا ،كننيؿ مف أدبيا ،ي
عمميةن بؿ قؿ رسائؿ ٌ
تستحؽ رسالةن ٌ
الناعمة المٌطيفة؟!.
عمى معانييا،
كتتفيأ ظبلليا ٌ
كتتذكؽ ألسنتنا حبلكة للتياٌ ،
ٌ
بمى ،ك ً
مجرد خطكة أسأؿ
ا﵀ ٌإنيا
ٌ
الرسالة إالٌ ٌ
لتستحؽ ك ٌؿ ىذا كزيادة ،كما عممي في ىذه ٌ
ات مباركات.
ا﵀ى أف تتمكىا خطك ه

اصطالحا:
 .2معنى الجممة لغ ًة و
ً
الجملىالل:ى
ًةى
جمعنى
الجممة :مف (ج ـ ؿ) ( ،)1ككاحدة الجمؿ .كالجممة:جماعة ال ٌشيء .كأجمؿ ال ٌشيء :جمعو
عف تفرقة ،كأجمؿ لو الحساب كذلؾ .كالجممة:جماعة كؿ شيء بكمالو مف الحساب ك يره.
ً
احدةن ﴾
آف يج ٍممىةن ك ى
ييقاؿ:أجممت لو الحساب كالكبلـ ،قاؿ ا﵀ تعالى ﴿ :لكال ينّْز ىؿ ىعمى ٍيو القي ٍر ي

()2

()2

السابق نفسو ،ج ،4ص.635
– المصدر ّ
السابق نفسو ،ج ،4ص.636
– المصدر ّ

()2

– الفرقان ،اآلية.32 :

()3
()1

 -ابف منظكر ،لسان العرب  ،مادة (ج ـ ؿ).
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كقد

النار أيجمؿ
الجنة ك ٌ
أجممت الحساب إذا رددتو إلى الجممة .كفي حديث القدر كتاب فيو اسماء أىؿ ٌ
عمى آخرىـ فبل يزاد فييـ كال ينقص ،كأجممت الحساب إذا جمعت آحاده ككممت أفراده ،أم:
أحصكا كجمعكا فبل يزاد فييـ كال ينقص(.)3

صطالحا:ى
جمعنى الجملى
ًة

ً
ً
بالمفيد ما
بالقصًد .كالمر ياد
ىك القك يؿ المفيد
ٍ
ٌ
عرؼ ابف ىشاـ الكبلـ (أك :الجممة) بقكلو " :ى

َّ
يحسف السككت عميو"(.)4
دؿ عمى معنى ي
كعرفيا ابف الحاجب بقكلو" -:الكبلـ ما تفمف كممتيف باإلسناد ،كال يأتي ذلؾ إالَّ في
َّ
اسميف ،أك في فعؿ كاسـ"(.)5
َّ
ككت عمييا".
َّ
الس ي
كعرفيا ابف عقيؿ بقكلو" -:المفظ المفيد فائدة ىي ٍح يسف ٌ

()6

أعـ ،لعدـ شرط
السيكطي في اليمع بقكلو"-:كالجممة قيؿ :تيرادؼ الكبلـ ك
َّ
ٌ
كعرفيا ٌ
األصح ٌ
اإلفادة"(.)1
الدكتكر ميدم
عدة تعريفات لمجممة نكرد منيا تعريؼ ٌ
النحاة المحدثكف ٌ
كقد ذكر ٌ
الصكرة المَّفظية الصُّلرل لمكبلـ المفيد في أيَّة للة مف الملات ،كىي
المخزكمي" :الجممة ىي ٌ
اؤىا في ذىنو ،ثـ ىي الكسيمة
المرٌكب الٌذم يبيّْف المتكمٌـ بو أف صكرة ذىنية كانت قد تألٌفت أجز ي
جاؿ في ذىف المتكمٌـ إلى ً
السامع".
الٌتي تنقؿ ما ى
ذىف ٌ
()3
مادة (ج ـ ؿ).
– ابف منظكر ،لسان العرب ٌ ،
كمحمد عمي حمد ا﵀ ،ط
( – )4ابف ىشاـ ،مغني المّبيب  ،تحقيؽ :مازف المبارؾ
ٌ
ص.490
()5
()6
()1

 ،1دار الفكر ،بيركت -لبناف،

الرضي عمى الكافية  ،تصحيح كتعميؽ :يكسؼ حسف عمر1390 ،ىػ1978/ـ ،ج ،1ص.31
الرفي ،شرح ّ
– ٌ
األكؿ ،ص .14
– ابف عقيؿ ،شرح ابن عقيل ،ط( ،)16دار الفكر ،لبناف ،بيركت ،د ت ،المجمٌد ٌ

1412ىػ1992/ـ،

العممية ،بيركت-لبناف1418 ،ىػ1998/ـ ،ج ،1ص.49
الديف ،ط  ،1دار الكتب
السيكطي ،ىمع اليوامع  ،تحقيؽ أحمد شمس ٌ
ٌ
– ٌ
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السككت عمييا،
ىنية َّ
الصكر ال ٌذ ٌ
التامة الٌتي يصح ٌ
امة الٌتي تعبر عف أبسط ٌ
كالجممة التٌ ٌ
تتألؼ مف ثبلثة عناصر رئيسية ،ىي-:المسند إليو ،أك المتحدث عنو ،أك المبني عميو ،كالمسند
كيتحدث عنو ،كاإلسناد ،أك ارتباط المسند بالمسند إليو(.)2
الٌذم يبنى عمى المسند إليو،
ي
عباس حسف الكبلـ (أك الجممة) بقكلو" -:ما ترٌكب مف كممتيف أك أكثر ،كلو معنى
َّ
كعرؼ ٌ
مفيد مستقؿ" .مثؿ -:أقبؿ صيؼ ...فبل َّ
بد في الكبلـ مف أمريف ىما :التٌركيب كاإلفادة
المستقمة(.)3
الدكتكر إبراىيـ أنيس َّ
السامع
أف "الجممة في أقصر صكرىا أقؿ نا
كذكر ٌ
قدر مف الكبلـ يفيد ٌ
معنى مستقبلن بنفسو ،سكاء ترٌكب ىذا القكؿ مف كممة أك أكثر.)4("...
يعرفيا َّ
للكم مستقؿ،
بأنيا شكؿ
لكيكف ال يتٌفقكف عمى تعريؼ ٌ
كالمٌ ٌ
ٌ
محدد لمجممة فبمكمفيمد ٌ
بأنيا سمسمة أك خيط مف
ك َّأنيا أكبر كحدة يستخدميا ٌ
النحكم ،كيعرفيا آخركف ٌ
الدارس لمكصؼ ٌ
الكممات أك تركيب مف المكرفيمات(.)5
كيعرفيا  Robinsنحكيِّا كتركيبيِّا َّ
حد لمفظ
ّْ
النحكم كأعمى ٌ
بأنيا أكبر كحدة لمتٌحميؿ ٌ
أما تعريفيا صكتيِّا َّ
متميز(.)1
المركبَّ .
فإنيا تعبير مسبكؽ بسككت ّّ
متمك بآخر كذك تنليـ كامؿ ٌ

الفعمية-:
 .3الجممة
ّ
الفعمية بقكلو" -:ما تألٌفت مف الفعؿ كالفاعؿ" نحك-:
عرؼ مصطفى اللبلييني الجممة
ٌ
ٌ
الناقص كاسمو
نصر
يؼ
ى
الس ي
" ى
المظمكـ" ،أك الفعؿ ٌ
سبؽ ٌ
العدؿ" ،أك الفعؿ كنائب الفاعؿ ،نحك " -:يي ى
ي
سعيدا"(.)2
المجتيد
يككف
ن
ي
كخبره نحك " -:ي
()2
()3
()4
()5
()1

الرائد العربي ،بيركت1406 ،ىػ1986/ـ ،ص.31
– ميدم المخزكمي ،في ال ّنحو العربي نقد وتوجيو  ،ط  ،2دار ٌ
األكؿ ،ص .15
– عباس حسف ،ال ّنحو الوافي  ،ط  ،5دار المعارؼ ،مصر ،د ت ،المجمٌد ٌ

العربية ،ط ،1مكتبة األنجمك المصرٌية ،القاىرة1992 ،ـ ،ص.277
– إبراىيـ انيس ،أسرار
ّ
اإلسبلمية ،القدس1403 ،ىػ1983/ـ ،ص.60
العربية  ،ط ،1المطبعة
– يينظر ياسر المبلٌح ،ال ّنظام ال ّنحوي في المّغة
ٌ
ّ
اإلسبلمية ،القدس1403 ،ىػ1983/ـ ،ص.60
العربية  ،ط ،1المطبعة
– يينظر ياسر المبلٌح ،ال ّنظام ال ّنحوي في المّغة
ٌ
ّ
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النكع الثٌاني مف الجمؿ في المٌلة
الراجحي بقكلو" -:الجممة
الفعمية ىي ٌ
ٌ
كعرفيا عبده ٌ
ٌ
تاما ،كالفعؿ ُّ
يدؿ عمى
الب ٌد أف يككف ِّ
العر ٌبية ،كىي الٌتي تبدأ بفعؿ ير ناقص .كحيث ٌ
أف الفعؿ ي
ً
بد لو مف فاعؿ"(.)3
أم-:ال ٌ
فإنو ال ٌ
حدثٌ ،
بد لو مف يم ٍحدث يحدثوٍ ،
كعرفيا شكقي فيؼ بقكلو" -:ىي الجممة الٌتي تبتدئ و
و
ماض ،أك مفارع ،أك أمر
بفعؿ
ٌ
ب"(.)4
يد،
يكتب ز ه
كتب ز ه
يد ،ا ٍكتي ٍ
ي
مثؿ " -:ى
المخزكمي بقكلو" -:ىي الجممة الٌتي يككف فييا المسند فعبلن"(.)5
كعرفيا ميدم
ٌ
ٌ
المصدرة بالفعؿ ،كعند
النحكييف العرب ىي
أف الجممة
ٌ
الفعمية عند ٌ
ٌ
كمف المعركؼ ٌ
الفعمية ،فمنيـ مف اعتبر
السابقة لمجممة
ٌ
ٌ
النحكييف المحدثيف ،ككما ىك كافح مف خبلؿ تعريفاتيـ ٌ
تاما كليس
أف ك ٌؿ جممة مصدرة بفعؿ ىي جممة فعمية ،كمنيـ مف اشترط في ىذا الفعؿ أف يككف ِّ
ٌ
ناقصا.
ن
الفعمية كأم جممة تتألٌؼ مف ركنيف رئيسيف ىما-:
كالجممة
ٌ
 .1الفاعؿ ،كىك المسند إليو.
 .2الفعؿ كمتعمٌقاتو ،كىك المسند.
النحاة ىذا التٌرتيب أصبلن ،ككؿ ترتيب مخالؼ ىك فرع عميو.
كيعتبر ٌ
الفعمية أربعة أقسام-:
والجممة
ّ
الفعمية البسيطة-:
أ  -الجممة
ّ

العربية ،المكتبة العصرٌية ،صيدا-بيركت" ،د.ت" ،ج ،1ص.604
اللبلييني ،جامع الدروس
 مصطفىّ
ٌ
()3
النيفة العر ٌبية ،بيركت1408 ،ىػ1988/ـ ،ص. 179
دار
،
حوي
ن
ال
التطبيق
،
اجحي
ّ
ٌ
– عبده الر ٌ
()2

()4
()5

 -شكقي فيؼ ،تجديد ال ّنحو ،ط ،3دار المعارؼ "د.ـ"" ،د.ت" ،ص. 251

العممي الحديث ،ط1985 ،3ـ ،ص. 90
المخزكمي ،في ال ّنحو العربي قواعد وتطبيق عمى المنيج
– ميدم
ّ
ٌ
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الفعمية البسيطة مف ركنيف (عنصريف) ىما-:المسند ،كالمسند إليو،
كتتككف الجممة
ٌ
الدا ٌؿ عمى
أما المسند فيك العنصر
الفعمي ٌ
أك ثبلثة أركاف بإفافة الفيفمة (المكمؿ اإلسنادم)ٌ .
ٌ
َّ
المتحدث عنو .فالفعؿ ىك
االسمي أك
الزماف .كأما المسند إليو فيك العنصر
جدد لداللتو عمى ٌ
التٌ ٌ
ٌ
الفعمية البسيطة كما
ركيبية العامة لمجممة
ٌ
الصكرة التٌ ٌ
المسند ،كالفاعؿ ىك المسند إليو ،كتأتي ٌ
النحك التٌالي-:
لكيكف ،عمى ٌ
كصفيا ٌ
النحاة كالمٌ ٌ
المسند (الفعؿ)+المسند إليو (الفاعؿ).
الفعمية البسيطة حسب نكع الفعؿ ثبلثة أقساـ ىي-:
كالجممة
ٌ
الفعمية البسيطة ذات الفعؿ البلٌزـ.
 .1الجممة
ٌ
المتعدم.
الفعمية ذات الفعؿ
 .2الجممة
ٌ
ٌ
الفعمية البسيطة ذات الفعؿ المبني لممجيكؿ.
 .3الجممة
ٌ
الفعمية البسيطة ثبلثة أقساـ حسب البنية -:الفعؿ ،كالمصدر،
الفعمي في الجممة
كالعنصر
ٌ
ٌ
كالمشتؽ ،كاسـ الفعؿ(.)1
يعبر عف حدث يقتصر عمى الفاعؿ ،كال
كالفعؿ منو البلٌزـ ك ٌ
المتعدم ،فالفعؿ الٌذم ٌ
يتعدل الفاعؿ إلى يره
يعبر بو عف حدث ٌ
يسمى بالفعؿ البلٌزـ ،كالفعؿ الٌذم ٌ
يتجاكزه إلى يرهٌ ،
يسمى بالمفعكؿ(.)1
يسمى بالفعؿ
المتعدم ،كما ٌ
ٌ
يتعدل إليو الحدث ٌ
ٌ
المتعدم ،كأبنيتو ىي-:اسـ الفاعؿ ،كاسـ المفعكؿ ،كأما المصدر
أما
المشتؽ فمنو البلٌزـ ك ٌ
ٌ
ٌ
ً
أف المصادر أصؿ المشتقٌات،
فيك اسـ يد ٌؿ عمى الحدث ،كيجرم عمى ف ٍعمو .كيرل البصرٌيكف ٌ
الككفيكف أف الفعؿ أصؿ المشتقٌات ،كمنيا المصادر ،فإف د ٌؿ االسـ عمى
فيي جامدة ،كما يرل
ٌ

()1
()1

العربية  ،ص. 108-105
– ياسر المبلٌح ،ال ّنظام ال ّنحوي في المّغة
ّ
– ميدم المخزكمي ،في ال ّنحو العربي  ،ص. 99

26

كبلما ،ا تسؿ ي ٍسبلن (.)2
الحدث ،كنقصت حركفو عف حركؼ الفعؿ ،فيك اسـ مصدر -:كمٌمو ن
المتعدم كذلؾ .كىك ثبلثة أنكاع-:
أما اسـ الفعؿ فمنو البلٌزـ ك ٌ
كٌ
 .1اسـ الفعؿ المافي ،مثؿ :ىييات.
 .2اسـ الفعؿ المفارع ،مثؿ :كه.
صو.
 .3اسـ الفعؿ األمر،مثؿ :ىح ىذ ىِ ًار ،ى
إمكانية
مؤكالن ،كمنيـ مف يرل
أف الفاعؿ ٌ
كيرل ٌ
ٌ
النحاة ٌ
اسما صر ن
يحا أك ٌ
البد أف يككف ن
يسكغ مجيئو جممة.
مجيئو جممة كمنيـ مف ال ٌ
معرفنا
أما المعرفة فيأتي عمى جميع أنكاع التٌعريؼٌ ،
كقد يككف الفاعؿ معرفة أك نكرةٌ .
النكرة فيأتي نكرة دالٌة عمى
كمعرفنا بأؿ ،كاشارة ،كمكصكالن،
باإلفافة،
أما ٌ
كفميرا ،ى
ٌ
كعمى نما .ك ٌ
ن
مختصة.
عمكـ ،أك نكرة
ٌ

الفعمية الموسعة في دائرة اإلثبات-:
ب -الجممة
ّ
للكية جديدة قبؿ ىذه
تكسع الجممة
الفعمية البسيطة في دائرة اإلثبات بزيادة عناصر ٌ
ٌ
ٌ
فعمية بسيطة
الجممة .كتتألٌؼ
المكسعة المثبتة مف عنصر للكم (حرؼ أك فعؿ)+جممة ٌ
ٌ
(فعؿ+فاعؿ(+مكمؿ).
كنعرؼ مف ىذه الجممة ثبلثة تراكيب-:

()2

الصرف  ،ط1421 ،1ىػ2000-ـ ،ص. 15
– عبد المنعـ فائز سعد ،المختصر في ّ

27

كأف) الٌتي تدخؿ
ذنكبٌ ،
كأنما ،مثؿٌ :
 .1تركيب ٌ
كأنما أي ٍف ًرغى عميو ي
ككأنما مرٌكبة مف ( ٌ
االسمية البسيطة ك(ما) الكافٌة ،كىي تفيد التٌشبيو.
عمى الجممة
ٌ
رب) الٌتي تدخؿ عمى الجممة
أعمـ فأى ىذ ير ،كرٌبما مرٌكبة مف ( ٌ
 .2تركيب رٌبما ،مثؿ :رٌبما ي
االسمية البسيطة ك(ما) الكافة.
ٌ
اليكـ ،كقد ىنا حرؼ يفيد التٌكقع(.)1
 .3تركيب قد ،مثؿ :قد يص يؿ
ي
المحافر ى
المنفية:
الفعمية
ج -الجممة
ّ
ّ
النحك اآلتي-:
العامة ليذه الجممة عمى ٌ
الصكرة التٌ ٌ
يمكف رسـ ٌ
ركيبية ٌ
فعمية بسيطة (فعؿ+فاعؿ+مكمؿ).
عنصر للكم يفيد ٌ
النفي (حرؼ أك فعؿ)+جممة ٌ
النفي في
إذا أردنا أف ننفي جممة ٍ
النفي نستعيف بيا في ذلؾ ،كأدكات ٌ
عمدنا إلى أدكات ٌ
العر ٌبية-:
النفي ،كتيحمؿ عمييما :إف،
 .1مفردات ،كىي :ما ،ال ،كىما األداتاف
األصميتاف في ٌ
ٌ
كىؿ.
مركبات ،كىي :لى ٍي ىس ،لى ٍـ ،لى ٌما ،لىف.
.2
ٌ
االسمية ،كىك :ما ،كال ،كاف ،كىؿ،
الفعمية كالجمؿ
النفي مشترؾ بيف الجمؿ
بعض أدكات ٌ
ٌ
ٌ
الفعمية
كسيتحدث الباحث عف نفي الجممة
المركبات.
ٌ
ٌ
مف األدكات المفردات ،ك(ليس) مف األدكات ٌ
الفعمية بما(-:)1
كسيقدـ منيا نفي الجممة
ببعض ىذه األدكات،
ٌ
ّ
يفع يؿ) أم :فعؿ الحافر ،نحك:
(ما) ىذه تدخؿ عمى (فى ىع ىؿ) ،أم :الفعؿ المافي ،كعمى ( ى
يكر قطُّ.
فجر ه
ما ى

()1
()1

العربية  ،ص. 114-113
– ياسر المبلٌح ،ال ّنظام ال ّنحوي في المّغة
ّ

– ميدم المخزكمي ،في ال ّنحو العربي  ،ص. 118
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الفعمية بال:
 نفي الجممةّ
كرر ،نحك فعؿ:
تنفي (ال) فى ىعؿ فتي ٌ

صمَّى ﴾( ،)2كتنفي (يفعؿ) نحك :ال
ص َّد ى
ؽ ىكال ى
﴿فىبل ى

ذاما.
تع ىد يـ
الحسناء ِّ
ٍ
ي
الفعمية بميس:
 نفي الجممةّ
النفي،
تدخؿ (ليس) عمى الجممة
الفعمية ،فيمييا الفعؿ ،كتستعمؿ معو استعماؿ أدكات ٌ
ٌ
ً
ؽ المٌو ًم ٍثمىيـ .كليس في (ليس) في ىذا كنحكه إفمار،
أم :ما ىخمى ى
نحك :لى ٍي ىس ىخمى ى
ؽ ا﵀ي م ٍثمىيـٍ ،
()3
يف َّ
مف ال
كيرل
النفي معنى كاستعماالن
كاٌنما ىي بمنزلة أداة ٌ
أف "ليس" مركبةه ٍ
بعض المٌ ٌ
ي
لكي ى
 .ى

ً
ً
ً
ساكناف األلؼ
أيس فالتقى
كمع
مركر ٌ
الزمف ككثرة االستعماؿ يحذفت ىمزةي ى
ك ى
أيس ،أم :ال كجكدٍ .
ً
ً
ليس".
كالياء ،ك ٍ
ىي عميو " ى
انتيت صكرةي الكممة عمى ما ى
ولما ولن(:)4
 نفي الجممةّ
الفعمية بمم ّ
مباشرا ،كتختمؼ ىذه األدكات
تنفي ( ٍلـ) ك(لى ٌما) ك(لف) يفعؿ خاصة ،متصمة بو اتٌصاالن
ن
النافية قى ٍد نار مشترنكا بينيا .فمـ تنفي (يفعؿ) ،كتد ٌؿ معو عمى نفي
معنى كاستعماالن ،كاف كانت (ال) ٌ
ن
خالد إلى الجامعة ،أم :ما ذىب ،أم :ما ذىب إلى
منقطعا ،نحك :لـ
الحدث في المافي
يذىب ه
ٍ
ن
كلما تنفي (يفعؿ) ،كتد ٌؿ معو عمى نفي الحدث في المافي متٌصبلن بالحافر ،نحك:
الجامعةٌ .
يفعؿ) نفيان لقد فعؿ.
لما
لما ٍ
يذىب ه
ٍ
خالد إلى الجامعة ،أم :ما ى
ذىب حتٌى اآلف .كلذلؾ كانت ( ٌ
ٌ
عمي ًمف
لمداللة عمى المستقبؿ ،نحك :لف يخرىج ّّ
كلف تنفي (يفعؿ) أيفان كينتصب الفعؿ بعدىا ٌ
خالد ،أم :في المستقبؿ.
يزكرؾ ه
بيتو .كلف ى
الفعمية المؤ ّكدة:
د ـ الجممة
ّ
()2

– القيامة ،اآلية.31

()3

العربية  ،ص. 116
– ميدم المخزكمي ،في ال ّنحو العربي  ،ص ،119كينظر ياسر المبلٌح ،ال ّنظام ال ّنحوي في المّغة
ّ

()4

السابق نفسو  ،ص. 120-119
– المصدر ّ

29

الفعمية البسيطة بإفافة بعض حركؼ المعاني بطرؽ مختمفة أك بإفافة
تؤ ٌكد الجممة
ٌ
أما حركؼ المعاني الٌتي تفيد التٌككيد فييٌ :إنما ،قد،
بعض المٌكاصؽ عمى أحد عناصر التٌركيبٌ .
أما المٌكاصؽ الٌتي تفيد التٌككيد فيي :نكف التٌككيد ،الـ القسـ،
(ال كاالٌ) ك(ما كاالٌ) ،ما الزائدة .ك ٌ
الزائدة.
الباء ٌ
النكف الٌتي
الفعمية،
كاألداة الٌتي تيؤ ٌكد بيا الجممة
مختصة بيا ،ىي نكف التٌككيد ،كىي ٌ
ٌ
ٌ
ألف الفعؿ يخمص معيا
تمحؽ ( ىي ٍفعؿ) ك(ا ٍف ىع ٍؿ) مف آخرىما ،كال ييؤ ٌكد (فى ىعؿ) بيذه ٌ
النكف؛ ٌ
شددت
مشددة كمخفٌفة ،فإذا خفٌفت فأنت يمؤ ٌكد ،كاذا ٌ
لبلستقباؿ ،فبل مجاؿ التٌصاليما بفى ىعؿ .كىي ٌ
فأنت ُّ
النكف البلٌ يـ في الفعؿ الٌذم يقع جك نابا لقسـ مذككر ،أك مدلكؿ عميو
أشد
ن
تككيدا .كتصاحب ٌ
بسياؽ القكؿ( .)1كالفعؿ المفارع إذا اتٌصمت بو نكف التٌككيد الخفيفة أك الثٌقيمة ،يبني عمى الفتح،
ألع ىممى َّف ما فيو الخير ،ككذلؾ فعؿ األمر ييبنى عمى الفتح إذا
مثؿ :كالمٌ ًو
ألقكم ٍف بالكاجب ،ك ٍ
ى
ً
َّ
السفية.
يـ األخبلؽ ،أك الثٌقيمة ،مثؿ:
اىجرف ٌ
اتٌصمت بو نكف التٌككيد الخفيفة مثؿ :صاح ىب ٍف كر ى
يتقدـ عميو شيء مف معمكالتو
فإنو يمتنع أف ٌ
كك ٌؿ فعؿ أمر أك مفارع اتٌصمت بآخره نكف التٌككيد ٌ
حيز التٌأكيد ،فيتنافى تقديمو مع المراد مف
ألف ٌ
تقدـ ىذا المعمكؿ يخرجو مف ٌ
إال ٌ
لمفركرة؛ ٌ
كحجتو كركد أمثمة كثيرة تكفي
تأكيده ،كأجاز بعض ٌ
النحاة تقديـ المعمكؿ إف كاف شبو جممة ٌ
لمقياس عمييا .كىذا أحسف(.)1
كيتحدث عبد القاىر الجرجاني عف القصر كاالختصاص .كيبدأ حديثو عف الفرؽ بيف
ٌ
إف المعنى العاـ ىك
أداتي أك
إف كاالٌ)ٌ .
أسمكبي القصر كاالختصاص كىماٌ :إنما ك(ما كاالٌ) أك( ٌ
ٌ
ٌ
فإنيـ
النفي كاإلثبات كلكف استعماؿ ٌإنما ال يككف ن
الناس ىذا ٌ
ظف بعض ٌ
ٌ
أبدا مكاف (ما كاالٌ) .فإذا ٌ

()1
()1

– ميدم المخزكمي ،في ال ّنحو العربي  ،ص. 120

األكؿ ،ص . 81-80
– ٌ
عباس حسف ،ال ّنحو الوافي  ،المجمٌد ٌ
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ّْ
الدقيقة في
يقعكف في الخطأ الٌذم يفسد المعنى كيبعدىـ عف
ثـ يدخؿ في بياف الفركؽ ٌ
الحؽٌ .
()2
يد" ،يفيد أمريف-:
المعاني بيف جمؿ القصر بػ ٌإنما كبػ (ما كاالٌ)  .قكلناٌ " -:إنما جاءني ز ه

يد ال
األولٌ -:أنؾ أردت أف تنفي أف يككف الجائي يره كىذا يشبو المعنى في قكلؾ" :جاءني ز ه
ّ
عمرك.
ه
أف ( ٌإنما)
أف الجائي زيد .أك إثبات مجيء زيد كاظياره .أمٌ :
الثاني -:أف تجعؿ األمر ظاى انر في ٌ
يد ال
معا ،كقد ال يتحقٌؽ ىذا بكاممو إذا قمنا" :جاءني ز ه
في ىذا التٌركيب أفادت ٌ
النفي كاإلثبات ن
األكؿ في الفعؿ بؿ ٌإنيا تنفي أف
عمرك"؛ ٌ
ه
ألف ىذه العبارة ال تنفي عف الثٌاني أف يككف قد شارؾ ٌ
األكؿ .أمٌ :أنيا تنفي أف يككف
األكؿ قد كاف مف الثٌاني دكف ٌ
يككف الفعؿ الٌذم قمت ٌإنو كاف مف ٌ
ظاىر
نا
يدا في المجيء كتثبت لو المجيء
قد كاف مف الثٌاني ،فإذا كانت ٌإنما تنفي أف يشارؾ ه
أحد ز ن
األكؿ متٌصبلن مف الثٌاني،
دكف يره ٌ
فإف ال العاطفة -فقط -تنفي أف يككف الفعؿ الٌذم حصؿ مف ٌ
يد ،احتمؿ أمريف(:)3
أف ٌإنما تنفي نا
جاءني إالٌ ز ه
أمٌ :
أمر كتثبت آخر بينما ال تنفي فقط .كقكلنا ما ى
كبلما يناسب حاجة
ّ
األول :أف تريد اختصاص زيد بالمجيء كأف تنفيو ٌ
عمف عداه كأف يككف ن
يدا قد جاءؾ.
أف ز ن
المخاطب إلى ٍ
يجئ إليؾ يره ال ليناسب حاجتو إلى أف يعمـ ٌ
أف يعمـ ٌأنو لـ ٍ
أف الجائي زيد ،كتظيره ،كأف يككف كبلمان تقكلو
الثاني  :أف تنفي أف يككف الجائي يره ،كتثبت ٌ
لمرجؿ يدعي ٌأنؾ
ليعمـ ٌ
أف الجائي زيد ال يره .كلتكفيح ىذا يمثٌؿ عبد القاىر فيقكؿ -:قكلؾ ٌ
يدا
ثـ قمت خبلفو ،ما قمت اليكـ إالٌ ما قمتو أمس بعينو .كقكلؾ لمف يقكؿ لؾ :لـ ىتر ز ن
قمت قكالن ٌ
يدا.
فبلنا :بؿ لـ ىأر إالٌ ز ن
نما رأيت ن
كا ٌ

()2
()3

النشر ،بيركت –لبناف1402 ،ىػ1981/ـ ،ص. 273-252
– يينظر :عبد القاىر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز  ،دار المعرفة لمطٌباعة ك ٌ
المقدمة إلى عمم المعنى في المّغة  ،ص. 279
– ياسر المبلٌح،
ّ
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يدا
عمرك إالٌ ز ن
كقكلنا -:ما فرب ز ن
عمرك يختمؼ عف قكلنا :ما فرب ه
يدا إالٌ ه

(.)1

الفارب ىمف ىك ،كلذلؾ جاء بعد إالٌ ككاف االختصاص فيو ،كاإلخبار
فاللرض في األكلى بياف ٌ
خاصة دكف يره .كاللرض في الثٌانية بياف المفركب ىمف ىك كلذلؾ جاء بعد إالٌ،
عمرك
ٌ
ٌ
بأنو ه
()2
َّ
بأنو زيد
ككاف االختصاص فيو ٌ
خاصة دكف يره  .كعمى ىذا قكلو تعالى﴿ -:إًَّن ىما ىي ٍخ ىشى الموى
ٌ
()3
ً ً ًً
خاصة دكف
بأنيـ العمماء
اء ﴾  .فاللرض في اآلية بياف مف الخاشكف كيخبر ٌ
ٌ
م ٍف ع ىباده اٍل يعمى ىم ي

كقدـ العمماء
أخر ذكر اسـ ا﵀ ٌ
متأخ نرا ،كلك ٌ
يرىـ ،فاالختصاص في العمماء ،كلذلؾ جاء المٌفظ ٌ
فد ما ىك عميو اآلف ،كلصار اللرض بياف
فقيؿٌ :إنما يخشى
العمماء ا﵀ى ،لصار المعنى ٌ
ي
خاصة دكف يره .كيترتٌب عمى ىذا ٌأنو لـ يجب حينئذو
المخشي ىمف ىك ،كاإلخبار ٌأنو ا﵀ تعالى
ٌ
ٌ
أف تككف الخشية مف ا﵀ تعالى مقصكرة عمى العمماء ،كأف يككنكا مخصكصيف بيا كما ىك
أيفا إالٌ ٌأنيـ مع
اللرض في اآلية .بؿ كاد يككف المعنى ٌ
أف ير العمماء يخشكف ا﵀ تعالى ن
سكل بيف قكلو
خشيتيـ ا﵀ تعالى يخشكف معو يره ،كالعمماء ال يخشكف ير ا﵀ تعالى .ى
كمف ٌ
تعالىٌ ( :إنما يخ ىشى ا﵀ مف ً
العمماء ا﵀ى) فقد لزمو أف
العمماء) كبيف أف يقاؿٌ ( :إنما يخشى
عباد ًه
ي
ي
ى
أبدا(.)1
يسكم بيف قكلنا :ما
يدا ،كذلؾ ممتنع ن
عمرك إال ز ن
فرب ز ن
ى
عمرك كبيف ما فرب ه
يدا إال ه
ٌ
أف االختصاص يقع في كاحد مف الفاعؿ
السبب في ٌأنيما ليسا سكاء في المعنى ٌ
ك ٌ
ثـ ٌإنو يقع في الٌذم يككف بعد إالٌ منيما دكف الٌذم قبميما
كالمفعكؿ ،كال يقع فييما
ن
جميعاٌ ،

(.)2

النظر فييا ،تجد أف االختصاص في
كىذا قانكف ال يتخمٌؼ ن
أبدا .انظر إلى ىذه التٌراكيب كدقٌؽ ٌ
الٌذم بعد إالٌ-:
()1

– عبد القاىر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز  ،ص. 261

()2

العربية  ،ص. 280
المقدمة إلى عمم المعنى في المّغة
– ياسر المبلٌح،
ّ
ّ
– فاطر ،اآلية . 28

()1

العربية  ،ص. 280
المقدمة إلى عمم المعنى في المّغة
– ياسر المبلٌح،
ّ
ّ

()3

()2

– عبد القاىر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز  ،ص. 262
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عمرك
ما فرب ز ن
يدا إالٌ ه

االختصاص في عمرك

يدا
عمرك إال ز ن
ما فرب ه

االختصاص في زيد

يدا
عمرك ز ن
ما فرب إالٌ ه

االختصاص في عمرك

عمرك
ما فرب إالٌ ز ن
يدا ه

االختصاص في زيد
الناس بكسكة الجبة
االختصاص في زيد مف بيف ٌ

يدا جبةه
يكس إالٌ ز ن
لـ ي

االختصاص في جبة بيف أصناؼ الكسكة لزيد

يدا
يكس إالٌ جبةه ز ن
لـ ي

االختصاص في زيد

يد
ما جاءني إالٌ ز ه

()3

تؤخره مف الفاعؿ كالمفعكؿ فكذلؾ يقع مع
أف االختصاص مع إالٌ يقع في الٌذم ٌ
فإذا عرفنا ٌ
()4
أبدا .انظر إلى ىذه التٌراكيب تجد أف
ٌإنما في
المؤخر دكف ٌ
ٌ
المقدـ  .كىذا قانكف ال يتخمٌؼ ن

المقدـ-:
االختصاص يقع في
المؤخر مف الفاعؿ كالمفعكؿ دكف ٌ
ٌ
يد
ٌإنما جاءني ز ه
﴿ اّل يلش اَم آي

()3

االختصاص في زيد

د ا

اُت﴾

()1

االختصاص في العمماء

ٌإنما يخشى العمماء ا﵀ى

االختصاص في ا﵀

عمرك
ٌإنما فرب زيدان ه

االختصاص في عمرك

عمرك زيدان
ٌإنما فرب ه

االختصاص في زيد

ٌإنما ىذا لؾ

االختصاص في لؾ

ٌإنما لؾ ىذا

االختصاص في ىذا

العربية  ،ص. 281
المقدمة إلى عمم المعنى في المّغة
– ياسر المبلٌح،
ّ
ّ

( – )4عبد القاىر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز  ،ص. 262
( – )1فاطر.28 ،
العربية  ،ص. 281
المقدمة إلى عمم المعنى في المّغة
( – )2ياسر المبلٌح،
ّ
ّ

33

()2

فإنو كما ال يجكز أف يستكم الحاؿ بيف التٌقديـ كالتٌأخير مع إالٌ كذلؾ ال
كبناء عمى ىذا ٌ
ن
قائـ معناه ٌأنؾ اختصصت القياـ مف بيف األكصاؼ
يجكز مع ٌإنما .كاذا كاف قكلنا :ما ز ه
يد إال ه
قائـ إالٌ
يتكىـ ككف زيد عمييا بجعمو صفة لو فكذلؾ قكلناٌ :إنما ز ه
قائـ .كاذا كاف قكلنا :ما ه
يد ه
الٌتي ٌ
يد(.)3
قائـ ز ه
زه
يد معناه ٌأنؾ اختصصت ز ن
يدا بككنو مكصكفنا بالقياـ فكذلؾ قكلناٌ :إنما ه
المتحصؿ مف ىذا كمٌو ٌأننا في قكلنا:
كالقانكف
ٌ
قائـ
ما ز ه
يد إال ه

قائـ
كاٌنما ز ه
يد ه

()4

فالصفة (قائـ) كىي الٌتي بعد إال في تركيب (ما ك إالٌ)
الصفة،
ٌ
قصرنا المكصكؼ عمى ٌ
المؤخرة في تركيب ٌإنما مقصكرة عميو كمكطف االختصاص .كفي قكلنا:
كىي
ٌ
يد
قائـ إال ز ه
ما ه

قائـ
كاٌنما ز ه
يد ه

الصفة عمى المكصكؼ فالمكصكؼ (زيد) كىك الٌذم بعد إال في تركيب (ما كاالٌ),
قصرنا ٌ
المؤخر في تركيب إنما مقصكر عميو كمكطف االختصاص.
كىك
ٌ
السابؽ َّ
فإنو في رأم عبد القاىر-:
كبناء عمى التحميؿ ٌ
ن
قاعد.
قائـ ال ه
قاعد كال يجكز -:ما ز ه
قائـ ال ه
يد إال ه
يجكزٌ -:إنما ىك ه
يد.
أحد ال ز ه
يد كال يجكز -:ما جاءني ه
أحد كال ز ه
كيجكز -:ما جاءني ه
عمرك.
عمرك كال يجكز -:ما جاءني إالَّ ز ه
كيجكزٌ -:إنما جاءني ز ه
يد ال ه
يد ال ه
كاذا استقريت إ ّنما كجدت أقكل ما تككف كأعمؽ ما ترل بالقمب إذا كاف ال ييراد بالكبلـ
كلكف التٌعريض بأمر ىك مقتفاه .فميس اللرض مف قكلو تعالى-:
بعدىا نفس معناه ٌ

()3
()4

– المصدر السابق نفسو  ،ص. 282

﴿إفىما

العربية  ،ص. 282
المقدمة إلى عمم المعنى في المّغة
– عبد القاىر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز  ،ص ،266كانظر :ياسر المبلٌح،
ّ
ّ
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َّ
ت َّكر أيكليكٍا األىٍل ىب ً
اب ﴾
مىذ ي ٍ

()1

يذـ الكفار ،كأف يقاؿ ٌأنيـ
السامعكف ظاىر معناهٌ ،
أف يعمـ ٌ
كلكف أف ٌ

مف فرط العناد مف مبة اليكل عمييـ في حكـ مف ليس بذم عقؿ(.)2
أما قد فيي حرؼ تكقع ،كمف معانييا -:التٌحقيؽ كالتٌقريب كالتٌكقع ،فإذا دخمت عمى الفعؿ
ٌ
ً
قربتو مف الحاؿ ك َّ
الصبلةي) ،فيككف معناىا التٌقريب مع
المافي َّ
أك ىدتٍوي ،كقكؿ المؤٌذفٍ ( :
قد قامت ٌ
الكذكب ،قد
يصدؽ
التٌكقع ،كتدخؿ عمى المفارع فيككف معناىا التٌحقيؽ مع التٌقميؿ ،نحك( -:قد
ي
ي
مجرندا عف معنى التٌقميؿ-:
يجكد البخيؿ) ،كقد تستعمؿ في ىذه الحاؿ لمتٌحقيؽ َّ
ي

يعمـ ا﵀ي)؛
)قد ي

ألف المعنى -:قد ىعمً ىـ(.)3
ٌ
ككذلؾ الباء تيزاد لتأكيد المعنى كتقكيتو ،كلتزييف المٌفظ في فاعؿ (كفى) -:كفى با﵀
و
النار ،كمع مفعكؿ
معيف ،كمع المفعكؿ بو
أم كفى ا﵀ي مف
سماعا -:ألقى بيده في ٌ
يم ن
ن
عيناٍ ،
ككنو َّ
(كفى) -:كفى بالمرًء ًخ ٍزيا أف يككف َّ
كذ نابا ،كخزنيا تمييز ،كفاعؿ
كذ نابا ،كالتٌقدير -:كفاه ٍ
خزيان ي ي
ن
ى
المؤكؿ(.)4
(كفى) المصدر
َّ
()1
الرعد.119 ،
– ّ
()2
()3
()4

العربية  ،ص.282
المقدمة إلى عمم المعنى في المّغة
كينظر -:ياسر المبلٌح،
ّ
ّ
– عبد القاىر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز  ،ص ،272ي
– عبد المنعـ فائز سعد ،العمدة في ال ّنحو  ،القسـ الثاني ،ص .944
السابق نفسو  ،ص.937
– المصدر ّ
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األول
الفصل ّ
الفاعل ونائب الفاعل عند ال ّنحاة
اصطالحا.
 .1الفاعل لغ ًة و
ً
أ -أحكاـ الفاعؿ.
ب  -صكر الفاعؿ.
اصطالحا.
 .2نائب الفاعل لغ ًة و
ً
أ -أحكاـ نائب الفاعؿ.
ب  -صكر نائب الفاعؿ.
 .3الفرق بين الفاعل ونائب الفاعل.
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اصطالحا:
 .1الفاعل لغ ًة و
ً
الفاعل لغ ًة:
ً
ّْ
عم وؿ يم ٍّ
متعد ،فى ىع ىؿ ي ٍف ىع يؿ فى ٍعبلن كًف ٍعبلن ،فاالسـ مكسكر
تعد أك ير ٌ
الفعؿ -:كناية عف كؿ ى
الفعؿ ،كالجمع ً
ً
ً
الفعاؿ مثؿً :ق ٍدح كًقداح كبً ٍئر بًئار ،كقيؿ-:
كالمصدر مفتكح كفى ىعمىوي بًو ،كاالسـ ٍ
ً
يخ ىدعي ىخ ٍد نعا ىك ًخ ٍد نعا،
ع ٍ
نظير لوي إالَّ ىس ىح ىرهي ىي ٍس ىح ىرهي ًس ٍح نراٍ ،
جاء ىخ ىد ى
كقد ى
فى ىعمو ىي ٍف ىعميو ف ٍعبلن مصدر ،كال ى
ً
ً
قصة مكسى-
كص ىر ى
كما في قكلو تعالى في ٌ
ص ٍرنعا ىكص ٍرنعا ،كالفىع يؿ بالفتح مصدر ى
ع ى
ى
فع ىؿ ىي ٍف ىعؿ ،ى
ك اّل ي َمَي َم ْل
السبلـَ ﴿ :-م َمَي َم ْل َم َمَي ْل َمَم َم
عميو ٌ

()1
ت َّ
المرة الكاحدة َّ
فس قى ٍتمىتىؾ،
كأنو قاؿ :قىتىٍم ى
الن ى
﴾ ؛ أراد ٌ

عبي ًفعمىتؾ بكسر الفاء ،عمى معنى قىتىٍمت ً
ألنوي قتموي بً ىككزة؛ ىذا ً
عف
الق ٍتمة الٌتي قد عرفتيا؛ ٌ
كق أر ال ٌش ُّ ٍ
أجكد .كالفىعاؿ بالفتح :الكرـ(.)2
الزٌج ً
اج ،ى
ٌ
األك يؿ ي
قاؿ ك ٌ
اآلج ُّركميَّة بقكلو" :الفاعؿ في المٌلة :ىمف قاـ بو الفع يؿ .فإذا
َّ
آج ُّركـ في شرح ي
ابف ي
كعرفو ي
يد فاعؿ .لماذا؟ َّ
الفاعؿ في
ألف
ى
ّْت" فز ه
مت" :ز ه
قمت" :ز ه
يد ىمي ه
يد قائـ" فيك في المٌلة فاع هؿ .كاذا يق ى
المٌ ً
ً
الفاعؿ في االصطبلح"(.)3
أعـ ًم ىف
لة ُّ
اصطالحا:
الفاع ُل
ً
و
الفاعؿ فقاؿ" :الٌذم لـ َّ
يتعد إليو
يتعده فعميو إلى
ؼ سيبكيو
َّ
ى
مفعكؿ ،كالمفعكؿ الٌذم لـ ٌ
عر ى
و
ًف ٍع يؿ و
مفعكؿ آخر"(.)4
يتعدل ًف ٍعميو إلى
فاعؿ كال ٌ

()1

شعراء ،اآلية .19
– ال ّ

()4

السبلـ ىاركف) ،ج ،1ص.33
– سيبكيو ،الكتاب( ،طبعة عبد ٌ

()2
مادة (ؼ ع ؿ).
– ابف منظكر ،لسان العربٌ ،
()3
العممية ،بيركت،2004/1424 ،
محمد بف صالح العثيميف ،ط  ،1المكتبة
ٌ
آج ُّركـ ،شرح ُ
– ابف ي
اآلجُّروميَّة  ،شرحو ففيمة ال ٌشيي ٌ
ص.171
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السراج في تعريفو الفاعؿ" :االسـ الٌذم يرتفع َّ
بأنو فاع هؿ ىك الٌذم بنيتو عمى
ابف َّ
كقاؿ ي
الفعؿ قبؿ
ذكرت
ني لمفاعؿ .كمعنى قكلي بنيتو عمى الفعؿ الٌذم بني لمفاعؿ ،أم:
ى
ي
الفعؿ الٌذم يب ى
االسـَّ ،
االسـ باالبتداء ،كاَّنما قمت عمى الفعؿ الٌذم يبني
ألنؾ لك أتيت بالفعؿ بعد االسـ الرتفع
ي
ني لممفعكؿ"(.)1
لمفاعؿ ،أل ّْ
يفر ى
ؽ بينو كبيف الفعؿ الٌذم يب ى
كؿ و
عند أىؿ العر ٌبيةُّ -
جني فقاؿ" :اعمـ َّ
اسـ ،ذكرتوي بعد ًفعؿ،
أف
ى
الفاعؿ – ى
ابف ٌ
كعرفو ي
ٌ
ت ذلؾ الفعؿ إلى ذلؾ االسـ ،كىك مرفكع بفعمو ،كحقيقة رفعو بإسناد الفعؿ إليو،
ك
كنس ٍب ى
ى
أسندت ى
ً
عد
قاـ ز ه
يد ،كفي ير الكاجب :ما قى ى
كالك ي
اجب ك يير الكاجب في ذلؾ سكاء .تقكؿ في الكاجب :ى
بً ٍشهر"(.)2
مكجبا
االصنعاني بقكلو" :ىك ك ٌؿ اسـ ارتفع بإسناد الفعؿ إليو ،سكاء كاف الفعؿ
ن
كعرفو ٌ
ٌ
ممف يمكف أف يككف فاعبلن في المعنى أك ال يمكف"(.)3
أك منفيِّا ٌ
كعرفو أحمد بف زيد بقكلو" :الفاعؿ :ىك ما صدر عنو حدث ،أك ما قاـ بو الحدث"(.)4
ٌ
م لمفاعؿ بقكلو :قاؿ صاحب الكتاب" :ىك ما كاف
كذكر ابف يعيش تعريؼ ٌ
الزمخشر ٌ
ً
شبيو يم َّ
بلموي ،ىح ىس هف
فارب
يد
أبدا كقكلؾ:
المسند إليو مف فعؿ أك
يد ،كز ه
فرب ز ه
قد نما عميو ن
ه
ى
ى
يسند إليو"(.)5
الرفعي كرافعو ما أ ى
ىك ٍجييوي ،كحقٌو ٌ
يسند إليو فع هؿ أك ما في
ابف ىشاـ الفاعؿ فقاؿ" :الفاعؿ :اسـ أك في تأكيمو ،أ ى
كعرؼ ي
ٌ
ّْ
تأكيمو ،يم َّ
المحؿ كالصيلة"(.)6
أصمي
قدـ،
ُّ
الرسالة بيركت1420 ،ىػ1999 /ـ ،ج ،1ص-72
( – )1ابف َّ
السراج ،األصول في ال ّنحو  ،تحقيؽ د .عبد الحسيف الفتمي ،ط  ،4مؤسسة ٌ
.73
()2

النيفة العر ٌبية1405 ،ىػ1985 /ـ ،ص.79
جني ،المّمع في
العربية ،تحقيؽ حامد المؤمف ،ط ،2عالـ الكتب ،مكتبة ٌ
– ابف ٌ
ّ
قدارة ،ط ،1دار الجيؿ ،بيركت1411 ،ىػ1991/ـ ،ص.102
الديف صالح ٌ
االصنعاني ،التيذيب الوسيط في ال ّنحو ،تحقيؽ فخر ٌ
– ٌ

()5

المتنبي ،القاىرة ،ج  ،1ص.74
المفصل  ،مكتبة
– ابف يعيش ،شرح
ٌ
ّ

()3

ّىبية
( – )4أحمد بف زيد،
الفضة المضيئة في شرح اال ّ
ّ
شذرة الذ ّ
1410ىػ1989/ـ ،ص.69

 ،تحقيؽ د .عبد المنعـ فائز مسعد ،ط  ،1مطبعة المعارؼ ،القدس،
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االسـ المسند إليو فعؿ ،عمى طريقة
كابف عقيؿ في شرحو ٌ
أللفية ابف مالؾ ٌ
عرفو بقكلو " :ي
المؤكؿ بو،
الصريح ،نحك" :قاـ ز ه
الرفع كالمراد باالسـ :ما يشمؿ ٌ
فى ىع ىؿ ،أك شبيو ،كحكموي ٌ
يد" ك ٌ
قيام ىؾ"(.)1
تقكـ" أم :ي
نحك" :ييعجبني أف ى
نبلحظ مف ىذه التٌعريفات َّ
قاسـ
أف بعفيا يفيؽ التٌعريؼ كبعفيا يكسعو،
ى
كىنالؾ ه
ً
اإلسناد.
كىك
مشتر ه
ي
ؾ ى
بيف التٌعريفات ى

أ -ىأحكام الفاعل:
تتحقؽ فيو مجتمعةن:
أحكاـ تسعةه ،ال يب َّد أف
لمفاعؿ
ى
ه
الرافعي لمفاعؿ عمى مذىب سيبكيو( ،)2كفي رافع الفاعؿ أقكاؿ:
الحكم ّ
الرفع ،كالعامؿ ىك ٌ
األولٌ :
فمف معناه.
المسند إليو مف فعؿ ،أك ما ٌ
أحدىا كعميو الجميكرٌ :أنو العامؿ ي
أمّْ :
الثّانيَّ :
النسبة فيككف العامؿ معنكيِّا ،كعميو ىشاـ.
أف رافعو اإلسناد ٍ
الثّالث :شبيو بالمبتدأ مف حيث َّأنو يخبر عنو بفعمو ،كما يخبر عف المبتدأ بالخبر.
الرابع :ككنو فاعبلن في المعنى كعميو خمىؼ األحمر ،كما نقمو أبك حيَّاف.
ّ
كن ًق ىؿ عف
قكـ مف
الككفييف :إلى ٌأنو يرتفع بإحداثو الفعؿ ،كذا نقمو ابف عمركف .ي
ٌ
الخامس :ذىب ه
خمؼَّ :
الفاعمية(.)3
العامؿ فيو معنى
أف
ى
ٌ
ذكرت َّ
أم لفظنا كمعنى،
أف
ثـ
ابف مالؾ في شرح التٌسييؿَّ " :
ى
ي
كقاؿ ي
الفاعؿ مرفكع حقيقةٍ ،
أم في المعنى دكف المٌفظ"( ،)4كذلؾ في أربعة مكافع:
ص ىد ى
كماٍ ،
نحك :ى
ؽ ا﵀ي ،كمرفكعه يح ن
()6
()1
()2

ألفية ابن مالك ،دار الفكر" ،د.ـ"1144 ،ىػ1985/ـ ،ج ،2ص.77
– ابف ىشاـ األنصارم ،أوضح المسالك إلى ّ
ألفية ابن مالك ،دار الفكر ،بيركت1405 ،ىػ1985/ـ ،ج ،1ص.74
– ابف عقيؿ ،شرح ابن عقيل عمى ّ
– سيبكيو ،الكتاب ،ج ،1ص.35-33

()3
السيكطي ،ىمع اليوامع ،ج ،1ص.511
– ٌ
()4
العممية ،بيركت،
محمد عبد القادر عطا كطارؽ فتحي السيّْد ،ط  ،1دار الكتب
ٌ
– ابف مالؾ ،تسييل الفوائد وتكميل المقاصد ،تحقيؽ ٌ
1422ىػ2001/ـ ،ج ،2ص.39
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الزائدة:
أحدىا إذا يج َّر بً ًمف ٌ
ُ
كمنو قكلو تعالىَ ﴿ -:م َمآ َمْلتِد ِد ِّمآي َّش ُت ٍلو ِدالَّش َم اُت ْل ِد ِده َم ْل َمَي ْل ِدئُت َمو﴾(.)1
ظا مرفكع محبلِّ عمى َّأنو فاعؿ.
رسكؿ :مجركر لف ن
كقكلو تعالىَ ﴿ -:م ْل َمَي َمر ُت ِّمآ ْلي َم َم ٍل ﴾(.)2
فأحد :اسـ مجركر لفظنا مرفكع محبلِّ فاعؿ.
أحد ،ه
كاألص يؿ :ىؿ يراكـ ه
ً
الزائدة ،كقكلو تعالى﴿ َم َم َم ش ِد ا َّش ِده َمش ِد ًال﴾(.)3
والثّاني :إذا يج َّر
بالباء ٌ
الزائد لمتٌ ً
ككيد
شييدا ،فا﵀ي :لفظ الجبللة مجركر لف ن
ظا بحرؼ الجر ٌ
ن
كاألص يؿ :كفى ا﵀ي
مرفكع محبلن فاعؿ "كفى".
كمنو قكلو تعالىَ﴿ :م ْل ِد ْل ِد ِد ْل َم َمْل ِد ْلر﴾(.)4
كاألص يؿ :س ًمعكا ،فالباء زائدة لمتٌ ً
كك ًيد في فاعؿ (أ ٍف ًعؿ) في التعجب كىـ :فمير متٌصؿ
ى
مبني في مح ٌؿ رفع فاعؿ.
كقكلو تعالىَ ﴿ :م َم َم ش ِديَم َم ِد ِد َمي﴾(.)5
()6
فالنا :فمير متصؿ مبني في محؿ رفع فاعؿ.
ككفينا ٌ ،
كاألص يؿ :كفانا حاسبيف ٍ

ِد
ا﴾(.)7
والثالث :إذا أيفيؼ إلى المصدر ،كقكلو تعالىَ ﴿ :م اَم ْل الَم َم ْل ُت ا ّله ايَّش َم
ً
كجو االستشياد :مجيء المصدر مفافنا إلى ً
الجبللة ،كىك فاعؿ في المعنى ،كيقاؿ
لفظ
في اإلعراب ،مفاؼ إليو مف إفافة المصدر إلى فاعمو(.)8
()1

– الحجر ،اآلية.11 :

()2

– التوبة ،اآلية.127 :

()3

– الفتح ،اآلية.28 :

()4

– مريم ،اآلية.38 :

()5

– األنبياء ،اآلية.47 :

()6

سر صناعة اإلعراب  ،تحقيؽ د .حسف ىنداكم ،ط  ،2دار القمـ ،دمشؽ1413 ،ىػ1993 /ـ ،ج ،1ص.141
– ابف ٌ
جنيّ ،
– البقرة ،اآلية.251 :

()7
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َمش َّش ِدا ْل رًال﴾(.)1
كمنو قكلو تعالىَ ﴿ :م اْل ُت ُتر ْل ا ّلهَم َم ِد ْل ِدرُت ْل َم َما ُت ْل َم ْل َم
آباءكـ) بالمصدر (ًذ ٍكر) المفاؼ إلى فاعمو؛ َّ
آباءكـ.
ألف معناه ذ ىك ٍرتيـ ى
نصب قكلو ( :ى
كمنو قكؿ ال ٌشاعر لبيد بف أبي ربيعة(:)2
فييم
َ -1ع ْيدي ِب َيا ا ْل َح َّي َ
الج َ
ميع َو ُ

ق م ْي َ ِ
دام (الكامل)
قَ ْب َـل التَّفَُّر ِ َ
سٌر َون ُ

عيد) المفاؼ إلى فاعمو؛ َّ
الحي.
دت بيا
َّ
ألف معناه :ع ًي ي
الحي) بالمصدر ( ٍ
نصب قكلوٌ ( :
ا اِد َم تُت َم ُت َمو﴾(.)3
ا َم ْلَي َم َم
الزائدة ،كقكلو تعالىَ ﴿ :م ْلَي َم َم
الرابع :إذا يج َّر بالبلٌـ ٌ
وّ
لفظي.
فما اسـ مكصكؿ بمعنى الٌذم في محؿ رفع فاعؿ ىييات األكلى .كالثٌانية تككيد
ٌ
المسمار،
الثكب
كقد ينصب الفاعؿ كيرفع المفعكؿ إذا في ًيـ المعنى ،يس ًم ىع قكلييـ :خرؽ
ي
ى
الحجر ،كىذا شاذ ال ييقاس عميو إالٌ عند ابف الطٌراكة(.)4
الزجاج
ككسر ٌ
ى
عجبت مف
الجر ،مراعاة لمفظ ،كىك أحسف ،نحك:
ي
كيجكز في تابع الفاعؿ المجركرٌ ،
و
ً
و
بكرا ،كيجكز رفع التابع مراعاةن لممعنى،
فرب ز ويد
بكرا ،أك مف فرب زيد الظريؼ ن
كعمرك ن
يؼ ،كنحك :ما جاءني مف و
ً
ً
أحد،
كعمرك ،كمف
فرب ز ويد
ت مف
فرب ز ويد الظٌر ي
عجب ي
فتقكؿٍ :
ه
النفي ك و
و
أحد الفاعؿ(.)5
فأحد :مجركر بمف ٌ
الزائدة لتككيد ٌ

()8
ألفية ابن مالك
– ابف ىشاـ األنصارم ،أوضح المسالك إلى ّ
"د.ـ"1144 ،ىػ1985/ـ ،ج ،2ص.78

محمد البقاعي ،دار الفكر،
 ،راجع الكتاب
ٌ
كصححو يكسؼ ال ٌشيي ٌ

( - )1البقرة ،اآلية.200 :
( – )2يينظر :ديوانو  ،شرح عمي العسيمي ،ص .160
()3

– المؤمنون  ،اآلية.36 :

()4

السيّْد ،في عمم ال ّنحو  ،ط ،6دار المعارؼ" ،د.ـ" 1986ـ ،ص.270
– أميف عمي ٌ

()5

ّىبية ،ص.72-71
– أحمد بف زيد،
الفضة المضيئة في شرح اال ّ
ّ
شذرة الذ ّ
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فإف
الرفع عمى المحؿٍ ،
الجر حمبلن عمى المٌفظ ك ٌ
كجاء في حاشية الصَّباف ،يجكز في تابعو ٌ
ً
كاف المعطكؼ معرفة تعيَّف رفعو نحك :ما جاءني مف و
يدَّ ،
أف
عبد كال ز ه
جر الفاعؿ بًمف ٍ
ألف شرط ٌ
شب ً
يو(.)6
يككف نكرةن بعد و
نفي أك ٍ
ى
الككفيكف زيادة ( ًمف) في اإليجاب ،كدخكليا عمى المعرفة :قد
كأجاز أبك الحسف األخفش ك ٌ
ض مف ب ً
مطر ،قد أصابنا مف و
كاف مف و
خير ،ي َّ
ص ًرؾ(.)1
ى
الرفع عمى المح ٌؿ ،األمر الٌذم
كيرل
ي
الجر عمى المٌفظ ك ٌ
الباحث في تكابع الفاعؿ المجركرٌ ،
فرر لفظيِّا أك معنكيِّا ،بؿ فيو تيسير كتخفيؼ ،كتقميؿ لمتٌفريع.
نا
ال ييسبّْب

مستتر:
ًا
ظاىر أو
ًا
الحكم الثّاني :وجود الفاعل
ألف الفعؿ كفاعمو كجزأم و
كالفاع يؿ يعمدةه ال يجكز حذفوَّ ،
كممة ال ييستلنى بأحدىما عف
()2
السييمي،
كرجحو
اآلخر  ،كذىب الكسائي إلى :جكاز حذؼ الفاعؿ لدليؿ كالمبتدأ أك الخبرٌ ،
ٌ

ابف مفاء(.)3
ك ي
ومن دواعي حذف الفاعل:
()4
ِد
ؼ الفاع يؿ َّ
ألف
 أف
فحًذ ى
مبنيا لممجيكؿ ،كقكلو تعالىُ ﴿ :ت َم َم َمْل ُت ُت ا ِّم َم ُت ﴾  ،ي
يككف عاممو ن
ى

ً
الصياـ.
كتب ا﵀ي عميكـ
ني لممجيكؿ ،كالتٌقدير :ى
عاممو ( يكت ى
ى
ب) يب ى
()5
ألف عاممو (قي ً
ً
ذؼ الفاعؿَّ ،
ف ىي) يبنً ىي لممجيكؿ ،كالتٌقدير:
فح ى
األم ير﴾  ،ي
كقكلو تعالى﴿ :قيف ىي ٍ

األمر.
قفى ا﵀ي ى
()6
العممية،
الديف ،ط  ،1دار الكتب
الص ّبان عمى شرح األشموني  ،فبطو
كخرج شكاىده إبراىيـ شمس ٌ
ٌ
ٌ
الصباف ،حاشية ّ
– ٌ
كصححو ٌ
بيركت1417 ،ىػ1997/ـ ،ج ،2ص.63-62
()1
()2
()3
()4

– عبد المنعـ فائز مسعد ،العمدة في ال ّنحو ،ط1424 ،1ىػ2003/ـ ،ج ،2ص.937
الصبان عمى شرح األشموني ،ج ،2ص.63
الصباف ،حاشية ّ
– ٌ
السيكطي ،ىمع اليوامع ،ج ،1ص.512
– ٌ
– البقرة ،اآلية.183 :
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يككف الفاع يؿ كاك الجماعة أك ياء المخاطبة ،كفعمو مؤ ٌكد بنكف التٌككيد ،قاؿ سيبكيو" :كاذا
 أف
ى
الرفع ،كذلؾ
فكعا ،ثيَّـ أ ٍيد ٍ
خمت فيو ٌ
كاف فع يؿ الجميع مر ن
النكف الخفيفة ،أك الثٌقيمة ،يحذفت نكف ٌ
كلتذىب َّفَّ ،
ألنو اجتمعت فيو ثبلث نكنات ،فحذفكىا استثقاالن"
قكلؾ :لتفعمي َّف،
ي

( .)1كمنو قكلو

تعالى﴿ :اَمَمَي ْلرَم ُت َّشي َمَم ًال َمي َمَم ٍل ﴾(.)2
بالنكف المحذكفة لتكالي األمثاؿ ،كالكاك المحذكفة اللتقاء
تركب َّف :فعؿ مفارع مرفكع ٌ
ي
النكف :حرؼ تككيد ال َّ
تركبكن َّف كال تيحذؼ الكاك
محؿ لو مف اإلعراب .كاألصؿ:
الساكنيف فاعؿ ،ك ٌ
ى
أم :ساكنة ،كما قبميا مفمكـ(.)3
إالَّ إذا كانت حرؼ ٌ
مدٍ ،
كقكلو تعالىَ ﴿ :م َم تَم ُت تُت َّشي َمالَّش َم َماُت آ ْل ِد ُت َمو ﴾( ،)4ينطبؽ عمى ىذه اآلية ما انطبؽ عمى اآلية
كفاح اليمف(:)5
السابقة .كقاؿ ٌ
سأَلِ َّن َع ِن الثِّ ِ
ياب فَِإ َّنني
 -2الَ تَ ْ

ِ
ِ
شيح
َي ْوَم المِّقاء عمى ال ُكماة ُم ُ

(الكامل)

الساكنيف.
كاألص يؿ :ال
ى
تسألين َّف ،ي
فحذفت الياء –كىي الفاعؿ -اللتقاء ٌ
مظير يككف
نا
السيكطي" :في المصدر إذا لـ ييذكر معو الفاعؿ
يككف عامميو
 أف
ى
مصدرا ،قاؿ ٌ
ن
فمراَّ ،
فميرا ،بؿ
يتحمؿ
ألف المصدر ير يم ٌ
شتؽ عند البصرٌييف فبل ٌ
ن
محذكفنا كال يككف يم ن
الماء"(.)6
شرب
يككف الفاع يؿ محذكفنا مر نادا إليو ،نحك :يعجبني
فرب ز ن
يدا ،كيعجبني ه
ه
ى
كمنو قكلو تعالىَ﴿ :م ْل ِد ْل َم ٌم ِدي َمَي ْل ٍل ِدا َمآ ْل َمَم ٍل﴾(.)7
()5

– يوسف ،اآلية.41 :

()1

– سيبكيو ،الكتاب ،ج ،2ص.154

()2

– االنشقاق ،اآلية.19 :

()3

– عبد المنعـ فائز مسعد ،العمدة في ال ّنحو ،ج ،1ص.35

()4

– البقرة ،اآلية.132 :

()5

– يينظر :ديوانو ،ص.36

()7

– البمد ،اآلية.14 :

()6
محمد عبد القادر الفافمي ،ط  ،1المكتبة العصرٌية ،بيركت1420 ،ىػ1999 /ـ،
– ٌ
السيكطي ،األشباه وال ّنظائر في ال ّنحو  ،تحقيؽ ٌ
ج ،2ص.80
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الككفييف مف
كمشتؽ عند
المشتؽ عند البصرٌييف
إطعاـ" ،الٌذم ىك أص يؿ
ٌ
ٌ
ٌ
فالمصدر " ه
باب أكلى ،عمى َّ
عيا
إطعاـ" في تأكيؿ أف يطعـ ،كىذا تأكي هؿ
ٌ
سقيا كر ن
بمشتؽ ،ككذا ن
أف قكلو " ه
في تأكيؿ اس ً
ع ،كذلؾ َّ
ألف الفاع ىػؿ المحػذكؼ فاعؿ لمفعػؿ المحػذكؼ ال لممصػػدر(.)1
ؽ كار ى
كقكؿ امرئ القيس(:)2
ِ
َّي ْم
ص ْحبي َعمَ َّي َمطي ُ
ُ -3وقُوفًا ِبيا َ

ِ
أسى َوتَ َج َّم ِل
َيقُ َ
ولون الَ تَ ْيم ْك ً

(الطّويل)

المنكف ( يكقكفنا)؛ َّ
ت .كتقدير الكبلـ :أف
نصب
َّ
حبس ي
ألف معنى ( ي
ى
كقفت)ٍ :
المطي بالمصدر ٌ
ى ً
أم :أف تىحبً ىسيا .فالفاعؿ المحذكؼ فاعؿ لمفعؿ المحذكؼ ال لممصدر.
تقؼ مطيَّيـ؛ ٍ
يدا،
 أف ييحذؼ مع رافعو و
يدا ،لمف قاؿ :ىمف أكرـ؟ كالتقدير أكرـ ز ن
لداع ببل ٌي ،كقكلؾ :ز ن
فحذؼ الفاعؿ مع الفعؿ؛ لكجكد دليؿ َّ
دؿ عمييما(.)3
مستتر أك
نا
فمير
نا
ظاىرا ،أك
اسما
مما سبؽ ،عمى ٌ
يتبيف ٌ
ن
الر ـ مف فركرة كجكد الفاعؿ ن
األكؿ كالثٌاني
ن
مب ٌ
بارزا ،إالٌ َّأنو ييحذؼ في مكافع اتٌفؽ عمييا أ ي
النحاة ،فالحذؼ في المكفعيف ٌ
أما في األخيريف فجائز.
كاجبَّ ،
()4
ِد
ِد ِد
الصباف َّ
أم :كأبصر
أف
ى
الفاعؿ ييحذؼ في التٌعجب نحكَ ﴿ :م ْل ْل ِد ْل َم َمْل ْلر ﴾ ٍ ،
كذكر ٌ

أحد
يد ،األصؿ :ما قاـ ه
المفرى غ نحك :ما قاـ إالٌ ز ه
بيـ؛ ي
فحذؼ فاعؿ الثٌاني ،كفي االستثناء ٌ
و
كحينئذ
يد"
يدا( .)5ير َّانو جاء في المٌلة
أحيانا فعبلف يمييما فاعؿ كاحد مثؿ" :أقبؿ كتكمٌـ ز ه
إالٌ ز ن
ن
السياؽ عميو(.)6
األكؿ لداللة ٌ
نعرب "زيد" فاعبلن لمفعؿ الثٌاني ،كتقكؿ َّإنو يحذؼ مف الفعؿ ٌ

()1

السبلـ ،القاىرة1421 ،ىػ2000/ـ ،ص.201
السيوطي عمى شرح ّ
ألفية ابن مالك ،ط ،1دار ٌ
السيكطي ،شرح ّ
– ٌ
محمد الفافمي ،المكتبة العصرٌية ،بيركت1424 ،ىػ2003/ـ ،ص.12
– يينظر :ديوانو ،ص ،9ي
كينظر :الزكزني ،شرح المعمّقات ّ
السبع ،تحقيؽ ٌ

()4

– مريم ،اآلية.38 :

()2
()3

السيكطي ،ىمع اليوامع ،ج ،1ص.512
– ٌ

()5

الص ّبان ،ج ،2ص.63
– يينظر :حاشية ّ
– شكقي فيؼ ،تجديد ال ّنحو ،ط ، 2دار المعارؼ ،القاىرة ،ص.156

()6
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الزائدة ،مثؿ :الما يؿ –
كىناؾ أفعاؿ ال تحتاج إلى فاعؿ مذككر أك محذكؼ ،منيا" :كاف" ٌ
انية.
كاف
ه
عماد لممشركعات العمر ٌ
كمنيا الفعؿ التٌالي لفعؿ آخر؛ ّْ
اقترب
ليؤكده
ن
لفظيا ،مثؿ ( :ى
تككيدا ن

القطار)،
اقترب
–
ى
ي

السابؽ(.)1
لؤلكؿ
فالفعؿ الثٌاني منيما مؤ ٌكد َّ
ن
تككيدا ن
لفظيا ،فبل يحتاج إلى فاعؿ مع كجكد الفاعؿ ٌ
أم الٌتي ُّ
تكؼ يرىا عف العمؿ) ،مثؿ :طالما،
كمنيا أفعا هؿ اتٌصمت بآخرىا" :ما" الكافَّةٍ ( .
كعده)،
حمدت لؾ
كثرما ،قمَّما ،نحك( :طالما أكفيت بكعدؾ ،ككثر ما
خمؼ النبي يؿ ى
الكفاء ،كقمَّما يي ي
ي
ى
كؿ ك و
عرب ُّ
احد فعبلن مكفكفنا عف العمؿ ،بسبب كجكد "ما" الٌتي كفٌتو
كي ي
ي

()2

مافيا ،كيعرب "ما" مصدرية كالمصدر المنسبؾ منيا
كىناؾ رأم أففؿ؛ ييعرب الفعؿ
ن
لؾ
كمف صمتيا في محؿ رفع فاعؿ لمفعؿ المافي ،فالتقدير :طاؿ
إيفاؤؾ بكعدؾ -ككثيىر حمدم ى
ى
ً
الكفاءَّ -
كعده .كاَّنما كاف ىذا الرأم أففؿ؛ َّ
ألنو يكافؽ األصؿ العاـ الٌذم
إخبلؼ
كقؿ
النبيؿ ى
ي
ى
اج ىذه األفعاؿ مف نطاؽ ذلؾ
بأف يككف لكؿ فعؿ
أصمي فاعؿ ،فبل داعي إلخر ً
يقفي ٍ
ٌ
األصؿ(.)3
الحكم الثالث :وجوب تأخيره عن عاممو:
فمر فيو ،ال محالة،
نا
يكف
فإف لـ ٍ
ال يجكز تقديـ الفاعؿ عمى الفعؿٍ ،
مظير بعده ،فيك يم ه
قاـ) فمير (زيد) ،كىك مرفكع بفعمو(.)4
قاـ :مرفكع باالبتداء كفي ( ى
تقكؿ :زيد ى
ابف مالؾ(:)5
كفي ذلؾ يقكؿ ي
وبع َد ِفع ٍل ِ
فإن ظَ َي ْر
فاع ٌلْ ،
ََْ ْ

استَتَْر
فَ ْي َوَ ،واالّ فَ َ
مير ْ
ض ٌ

()1
الرحمف عمي سميماف ،ط  ،1دار الفكر العربي ،القاىرة1224 ،ىػ/
– يينظر :المرادم ،توضيح المقاصد والمسالك  ،تحقيؽ عبد ٌ
2001ـ ،المجمٌد الثٌاني ،ص.584
()2

عباس حسف ،ال ّنحو الوافي  ،المجمٌد الثٌاني ،ص .72
– ٌ
السابق نفسو  ،ص.72
– المصدر ّ

()5

ألفية ابن مالك ،ص.22
– ابف مالؾّ ،

()3
()4

العربية ،ص.80-79
جني ،المّمع في
– ابف ٌ
ّ
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فكعا باالبتداء كبطؿ عمؿ ما تأخر
كا ٍف قي ّْدـ
ف ّْم ىف معناه صار مر ن
االسـ عمى الفعؿ أك ما ي
ي
تعرض بالتٌ ُّ
فيوَّ ،
قاـَّ ،
قاـ ،فتىأىثُّر (زيد) دليؿ
قدـ لتسمٌط العكامؿ عميو ،كقكلؾ في :ز ه
إف ز ن
ألنو ٌ
يدا ى
يد ى
الفعؿ يش ًل ىؿ عنو بفاعؿ مفمر ،ك َّ
عمى َّ
فع ز ويد َّإنما كاف االبتداء كىك عامؿ فعيؼ،
أف
ى
أف ر ى
إف ،ك َّ
ألف المٌفظ أقكل مف المعنى(.)1
فمذلؾ انتسي عممو بعمؿ ٌ
()2
الزباء(:)3
َّ
كجكىز الككفيةي تقديمو  ،مستدليف بقكؿ ٌ

 -4ما لِ ْم ِج ِ
ئيدا
مال َم ْ
ش ُييا َو ً

َج ْن َدالً َي ْح ِم ْم َن أ َْم َحديدا
أَ

()4

الرجز)
( ّ

ألنو يككف ببل و
فقالكا :ال يجكز أف يككف "م ٍشيييا" مبتدأنَّ ،
خبر؛ َّ
كئيدا" منصكب عمى
ألف " ن
كئيدا يم َّ
قد نما عميو .كقاؿ البصرٌيكفَّ :إنو فركرة .أك َّإنو مبتدأ
الحاؿ ،فكجب أف يككف فاعبلن لػً ن
كئيدا .عمى ٌأنو ال حاجة إلى
سدت الحا يؿ ٌ
محذكؼ الخبر ،كقد ٌ
مشييا يبدك ن
أم :ما لمجماؿ ي
مسدهٍ ،
ذلؾ .فيذا البيت عمى فرض صحة االستشياد بو شا ٌذ ،يذكب في بحر يره مف كبلـ العرب(.)5
كاستد ٌؿ البصرٌيكف عمى َّأنو ال يجكز تقديـ الفاعؿ عمى فعمو في كجكه ،أحدىا َّ :
أف الفعؿ
و
عجز الكممة
متقدـ أحدىا عمى اآلخر
كفاعمو كجزأيف
لكممة كاحدة ٌ
كفعا ،فكما ال ي
تقديـ ي
ن
يجكز ي
عمى صدرىا ال يجكز تقديـ الفاعؿ عمى فعمو،

أف تقديـ الفاعؿ يكقع في المٌ ً
وثانييا َّ :
بس بينو

جائز لـ ً
أأردت
قاـ" ،ككاف تقديـ الفاعؿ نا
مت" :ز ه
ى
كبيف المبتدأ ،كذلؾ َّأن ىؾ إذا يق ى
يدر السامعي
يد ى
االبتداء بزيد كاإلخبار عنو بجممة قاـ كفاعمو المستتر ،أـ أردت إسناد قاـ المذككر إلى زيد
()6
و
حينئذ و
تصكير
الفمير
المذككر عمى ٌأنو فاعؿ ،كقاـ
أف ككنو فاعبلن ال يي َّ
خاؿ مف ٌ
 .وثالثيا ٌ :

()1

– ابف مالؾ ،تسييل الفوائد وتكميل المقاصد ،ج ،2ص.40

()6

األكؿ ،ص.77
– ابف عقيؿ ،شرح ابن عقيل عمى ّ
ألفية ابن مالك ،المجمٌد ٌ

()2
السيكطي ،ىمع اليوامع ،ج ،1ص.511
– ٌ
()3
ألف
الدرر المّوامع  ،ط  ،1دار الكتب
– الشنقيطيّ ،
العممية ،بيركت1419 ،ىػ1999/ـ ،ج  ،1ص ( ،355إف كاف ىذا ما قالتو ٌ
ٌ
الزباء ٌ
الزٌباء عاشت في عصكر بعيدة عف ركاية المٌلة العربية).
ٌ
()4
صخر ً
يما.
عظ
ا
:
ال
جند
،
بل
ثقي
:
ا
كئيد
–
ن
ن
ن
ن
ن
العربية ،ج ،1ص.336-335
( – )5مصطفى اللبلييني ،جامع الدروس
ّ
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حقيقةن إالٌ بعد صدكر الفعؿ ،ورابعيا َّ :
ند إلى يره،
أف االسـ إذا ٌ
تقدـ عمى الفعؿ جاز أف يي ٍس ى
يد قاـ أبكه ،كليس كذلؾ إذا َّ
تقد ىـ عميو،
كقكلؾ :ز ه ى

وخامسيا َّ :
يتقدـ عمى
أف الفاعؿ لك جاز أف ٌ

الزيداف قاما ،كالزيدكف
الفمير الزـ لو ،كقكلؾٌ :
الفعؿ لـ يحتج إلى فمير تثنية كال جمع ،ك ٌ
تقدـ(.)1
قامكا ،كليس كذلؾ إذا ٌ
الككفييف؛ َّ
ألف البصرٌييف في رأييـ أكثر
أم
أم البصرييف،
كيتبنى
ي
ي
ٌ
ٌ
كيستبعد ر ى
الباحث ر ى
داع لمخمط
مسايرة لؤلصكؿ المٌلكية مف رأم
الككفييف ،ىذا مف جية ،كمف جية أخرل ال يكجد و
ٌ
بيف الفاعؿ كالمبتدأ؛ َّ
ميمة الفاعؿ.
ميمة المبتدأ الببل ية تختمؼ عف ٌ
ألف ٌ
يتجرَد عاممو من عالمة التّثنية والجمع:
الرابع :أن َّ
الحكم ّ
ابف مالؾ(:)2
قاؿ ي
ِ
ُس ِندا
َو َجِّرِد الف ْع َل إِذا ما أ ْ

فاز ُّ
الش َي َدا"
ال ثْ َن ْي ِن ْأو َج ْم ٍع َكـ " َ

مثنى أك مجمكع ،يجّْرد في الملة المشيكرة مف عبلمة
أم :إذا أ ى
يسند الفعؿ إلى فاعؿ ظاىر ٌ
ٍ
فاز ال ٌشييداف كفاز ال ٌشيداء"(.)3
التٌثنية كالجمع فتقكؿ " :ى
جني" :فإف خبل الفع يؿ مف الفمير ،لـ ً
ألنو ال
تأت فيو بعبلمة تثنية كال جمعٌ ،
قاؿ ابف ٌ
ٌ
ٍ
و
فإف كاف فيو
قاـ ز ه
الزيداف ،كقاـ ٌ
يد ،كقاـ ٌ
الزيدكف ،كمٌو بمفظ كاحد في قاـٍ .
فمير فيو ،تقكؿ :ى
الزيدكف قامكا ،فاأللؼ في (قاما):
الزيداف قاما ،ك ٌ
فمير جئت بعبلمة التٌثنية كالجمع .تقكؿٌ :
ه
الفمير(.)4
الفمير ،كالكاك في (قامكا) :عبلمة الجمع ،ك ٌ
عبلمة التٌثنية ،ك ٌ

()1
العكبرم ،المّباب في عمل البناء واإلعراب  ،تحقيؽ ازم مختار طميمات ،ط  ،1دار الفكر المعاصر ،بيركت -لبناف ،دار الفكر،
– ي
دمشؽ -سكرية1416 ،ىػ1995/ـ ،ج ،1ص.149-148
()2
()3
()4

ألفية ابن مالك ،ص.23
– ابف مالؾّ ،
ألفية ابن مالك ،المجمٌد الثٌاني ،ص.585
– المرادم ،توضيح المقاصد والمسالك بشرح ّ
العربية ،ص.80
جني ،المّمع في
– ابف ٌ
ّ
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()5
ِد
قاؿ) مع الفاعؿ الجمع (الظٌالمكف)
يفرد الفعؿ ( ى
كمنو قكلو تعالىَ ﴿ :م َمو الَّش ا َمو ﴾  ،أ ى

كحكـ إفراد الفعؿ -ىنا -الكجكب.
()1
ِد
يفرد الفعؿ مع الفاعؿ (نًسكةه) ،كىك جمع كحكـ إفراده
كقكلو تعالىَ ﴿ :م َمو ا ْل َم ٌم ﴾  ،أ ى

الكجكب.
()2
المثنى (فتىياف)،
كقكليو تعالىَ ﴿ :م َم َم َم َمآ َمهُت ا ِّم ْل َمي َمَيَمَيَم َمو﴾  ،أيفرد الفعؿ ( ى
دخؿ) مع الفاعؿ ٌ

كحكـ إفراد الفعؿ في ىذه الحالة الكجكب.
ابف مالؾ(:)3
ى
كقاؿ ي
قد يقا ُل ِ
س ِعدوا،
َو ْ ُ
سعداَ ،و َ
َ

ِ ِ ِ
س َن ُد
وا ْلف ْع ُل لمظَّاى ِر – َب ْع ُدُ -م ْ

حكييف َّأنيا للة
حكيكف إلى للة أكمكني الب ار يث ،كحكى
بعض ٌ
ىذه المٌلةي ينسبيا ٌ
الن ٌ
الن ٌ
ي
طيء ،كحكى بعفيـ أزد شنكءة(.)4
ً
قاؿ سيبكيو" :كاعمـ َّ
فشبيكا
قكمؾ ،كفرباني أخكاؾٌ ،
أف مف العرب مف يقكؿ :فربكني ي
ىذا بالتٌاء الٌتي يظيركنيا في :قالت فيبلنةيَّ ،
فكأنيـ أرادكا أف يجعمكا لمجمع عبلمةن كما جعمكا
لممؤنث كىي قميمة"(.)5
ت عمى ثبلثة أقكاؿ:
كخرج ٍ
ى
النكف حركؼ ُّ
أحدىاَّ :
تدؿ عمى التٌثنية كالجمع ،كما
أف
ى
الفعؿ يم ه
سند إلى الظٌاىر ،ك ي
األلؼ كالكاك ك ٌ
ً
تأنيث الفاعؿ ،كىذا ما قالو سيبكيو.
ىند ،عمى
اء في قكلؾ:
قامت ه
ٍ
تد ٌؿ التٌ ي

()5

– الفرقان ،اآلية.8 :

()1

– يوسف ،اآلية.30 :

()2

– يوسف ،اآلية.36 :

()3
()4
()5

ألفية ابن مالك ،ص.23
– ابف مالؾّ ،
الدرر المّوامع ،ص.356
– المرادم ،توضيح المقاصد والمسالك ،ج ،2صّ .587-586
– سيبكيو ،الكتاب ،ج ،1ص.236
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الفمائر ،كاالسـ الظٌاىر ىك مبتدأ
الثّاني :ىك عمى التٌقديـ كالتٌأخير ،فيككف الفع يؿ يم ن
سندا إلى ٌ
ألنو ّْ
متأخر في المٌفظ َّ
الرتبة؟(.)6
كس ّْك ى
الفمير عمى ٌ
غ ي
عكد ٌ
مؤخرا ،ي
متقد هـ في ٌ
ن
الثّالثَّ :
الفمائر كالظٌاىر بدؿ منو ،كىذا مذىب سيبكيو ،قاؿ في الكتاب:
أف
ى
الفعؿ يم ه
سند إلى ٌ
ذيف ظىمىمكا﴾ َّ
ىس ُّركا َّ
يجيء عمى البدؿ"(.)1
فإنو
"ك َّ
أما قكلو ٌ
الن ٍجكل الٌ ى
ي
﴿كأ ى
عز كج ٌؿ :ى
ىس ُّركا َّ
ظمىمكا﴾
ذيف ى
الن ٍجكل الٌ ى
كمنو قكلو تعالى ﴿ :ىكأ ى

()2

النجكل الٌذيف ظممكا .أك ىك مبتدأ خبره
فالٌذيف :بدؿ مف الكاك في " ُّ
أسر ٌ
أسركا" ،كتقديره :ك ٌ
أسركا النجكل" قي ّْدـ عميو .أك فاعؿ كالكاك حرؼ دا ٌؿ عمى الجمع.
" ٌ
الرقيَّات(:)3
كمنو قكؿ يعبيد ا﵀ بف قيس ٌ
الم ِ
س ْي ِف ِو
 -5تّّولَّى ِق َ
ارِق َ
ين ِب َ
تال ّ

ميم)
أسمَماهُ ُم ْب َع ٌد َ
( َوقَ ْد ْ
وح ُ

(الطٌكيؿ)

عد :بدؿ مف األلؼ في "أسمماهي" .أك ىك مبتدأ مؤخر خبره "أسمماه" قي ّْدـ عميو .أك فاعؿ
يم ٍب ه
كاأللؼ حرؼ دا ٌؿ عمى التٌثنية.
كمنو قكؿ أبي فراس الحمداني(:)4
الربيع م ِ
ِ
حاس ًنا
ُ -6نتح َّ ُ َ

الس ِ
حائ ِب
أ ْلقَ ْح َنيا ُغ ُّر َّ

(مجزوء الكامل)

ً
اإلناث في "أٍلقى ٍح ىنيا" .أك ىك مبتدأ خبره "ألقى ٍحنيا" ،قي ّْدـ عميو .أك فاعؿ
ي ُّر :بدؿ مف نكف
كنكف اإلناث حرؼ دا ٌؿ عمى الجمع.
مذىب سيبكيو ،ك َّ
ألنو
ألنو
كيرل
ي
الفمائر؛ ٌ
أف تيبدؿ األسماء الظٌاىرة مف ىذه ٌ
الباحث ٍ
ي
النحكية القائمةَّ :
الفمائر.
بأنو يجكز أف تيٍب ىد ىؿ
األكثر مسايرةن لمقاعدة ٌ
األسماء الظٌاىرة مف ٌ
ي
ي
()6
()1
()2
()3
()4

الفضة المضيئة ،ص.71
– أحمد بف زيد،
ّ
– سيبكيو ،الكتاب ،ج ،1ص.336
– األنبياء ،اآلية.3 :

الدرر المّوامع ،ج ،1ص.356
نظر :ديوانو ،ص ،196كيينظر :ال ٌشنقيطيّ ،
– يي ي
الدرر المّوامع ،ج ،1ص.357
كينظر :ال ٌشنقيطيّ ،
نظر :ديوانو ،ص ،28ي
– يي ي
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ووجوبا:
از
الحكم الخامس :حذف عاممو جو ًا
ً
ابف مالؾ(:)1
قاؿ ي
َك ِم ْث ِل " َزْي ٌد" في َجو ِ
اب " َم ْن قَ ار"

ويرفَع الفَ ِ
ُض ِم ار
اع َل ِف ْع ٌل أ ْ
َْ ُ

ً
كجكبا ،فيفمر جك نازا ،إذا استمزمو فع هؿ قبمو ،أك
الفاعؿ المذككر :جك نازا ،أك
فمر فع يؿ
ن
يي ي
أيجيب بو نفي ،أك استفياـ :ظاىر ،أك َّ
مقدر(.)2
فما استمزموي فعؿ قبمو ،قكؿ رؤبةى بف العجاج(:)3
 -7أسقى اإل لَ ُو ُغ ُدو ِ
ات ا ْل َوادي

َو َج ْوفَ ُو َو ُك َّل ممِ ٍّ
ث غادي
ُ

()4

الرجز)
( ّ

َج َّ
السو ِاد
ش حالِ ِك َّ
ُك ُّل أ َ
أجش" حيث حذؼ منو الفعؿ ،إذ تقديره :سقاىا ُّ
كؿ ٍّ
كال ٌشاىد في قكلو " :يك ُّؿ ٍّ
أجش...
كالحذؼ لداللة "أسقى" عميو.
ً
ّّ
يد.
قاـ ز ه
المجاب بو نفي ،كقكلؾ :بمى ز ه
كمف ي
قاـ أحد ،التٌقدير ،بمى ى
يد ،لمف قاؿ :ما ى
يد.
يد :لمف قاؿ :ىم ٍف قرأ؟ التٌقدير :ق أر ز ه
كمف المجاب بو استفياـ ظاىر قكلؾ ز ه
ِد
ِد
ر اَمَمَي ُت ا َّش
كمنو قكلو تعالىَ ﴿ :م اَم ْلي َم َماْلَمَي ُت ْل َمآ ْلي َم َم َم ا َّش َم ا ا َم
ُتي اُت

﴾

()5

كالتٌقدير :أم:

ىخمىقىيي َّف ا﵀ي.
()1
ألفية ابن مالك ،ص.23
– ابف مالؾّ ،
()2
السيّْد عبد الحميد ،دار الجيؿ ،بيركت" ،د.ت" ،ص.222
– ابف النَّاظـ ،شرح ّ
ألفية ابن مالك ،تحقيؽ عبد الحميد ٌ
()3
ألفية ابن مالك  ،ص.222
كينظر :شرح ّ
– يينظر :ديوانو ،ص ،173ي
ً
ً
(ٍّ ً )4
الرعد.
اما ،ادم :ما يأتًي في
اللداةٌ ،
أجش :صكت ٌ
اما ،عدكات الكادم :جكانب الكادم ،ممث :دائـ ٌأي ن
 يممث :دائـ ٌأي ن( – )5لقمان ،اآلية.27 :
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كمنو قكؿ ً
فرار بف نيشؿ(:)6
زيد ِ ِ
صوم ٍة)
( -8لِ ُي ْب َك َي ٌ
ضارعٌ ل ُخ َ

ِ
ِ
يح الطَّو ِائ ُح
َو ُم ْختَِبطٌ م َّما تُط ُ

()7

(الطّويل)

و
الم َّ
قدر َّ
كأنو قيؿ :ىم ٍف يبكيو؟
فػى "فارعه" فاع يؿ فعؿ محذكؼ د ٌؿ عميو مدخكؿ االستفياـ ي
أم :يبكيو فارعه ،ثـ حذؼ الفعؿ ،ك "يزيد" نائب فاعؿ" :يي ٍب ىؾ" المجزكـ ببلـ
فقيؿ :فارعهٍ ،
األمر(.)1
ً
الحركؼ
إف فىس ىَّر ىذا الفعؿ ما بعده مف فعؿ ،كذلؾ بعد
كيجب
ي
حذؼ فعؿ الفاعؿٍ ،
المختصَّة ُّ
فإف كقع
رطيات ،كىبلٌ
التحفيفيةٍ ،
ٌ
إف ،إذا ،لك ال ٌش ٌ
بالدخكؿ عمى األفعاؿ ،كىيٍ :
بعدىا اسـ َّ
فإنما يقع عمى إفمار فعؿ رافع لو(.)2
كقكلو تعالىَ ﴿ :م ِد ْلو َم َم ٌم ِّمآ َمي اْل ُت ْلل ِدرِد َمي ْل َم َم َم َم ِدأ ْلردُت َم َّشش َم ْل َم َم َم َم ِدا﴾(.)3
و
أحد" فاعؿ لً و
جار ىؾ.
محذكؼ
فعؿ
جار ىؾ ه
فػى " ه
ن
أحد ٍ
كجكبا ،كالتٌقدير :كا ٍف ٍ
استى ى
استى ى
ال َّش ْل ﴾(.)4
كقكلو تعالىِ﴿ :داَم ا َّش َم اُت َم
ً
و
فػ "السَّماء" فاعؿ لً و
ت.
محذكؼ
فعؿ
َّماء ٍان ىشقَّ ٍ
ن
كجكبا ،كالتقدير :إذا ٍان ىشقَّت الس ي
كمنو قكلو تعالىُ ﴿ :ت ْل اَّش ْل َماُت ْل تَم ْل ِد ُت َمو َم َم ئِد َمي َم ْل َم ِد َمِّمي ِدا ًال َّشا ْلَمآ َم ْل ُت ْل َم ْللَم َم ِداا َم ِدا﴾(.)5
فػ "أنتـ" مرفكع بفعؿ يم َّ
فمما يحًذؼ الفع يؿ
قدر ،يي ّْ
فسره قكلو (تممككف) ،كتقديره :لك تممككفَّ ،
ى
فمير منفصبلن ،كىك (أنتـ).
نا
الفمير المتٌصؿ في (تممككف)
صار ٌ

()6

كمنو قكؿ ال ٌشاعر(:)7
()6
()7
()1

الدرر المّوامع ،ج ،1ص.358
– يينظر :ديوانو ،ص ،89كيينظر :ال ٌشنقيطيّ ،
– فارعه :ذلي هؿ ،مسكيف .مختبطه :محتاج .تطيح الطٌكائح :تيمؾ الميالؾ.
الدرر المّوامع  ،ج ،1ص.359
– يينظر :ال ٌشنقيطيّ ،

()2

الح ّجة في ال ّنحو ،ط ،2دار العكدة ،القدس1407 ،ىػ1987/ـ ،ص.245
– عبد المنعـ فائز مسعدُ ،
– التّوبة ،اآلية.6 :

()5

– اإلسراء ،اآلية.100 :

()3
()4

()6

– االنشقاق ،اآلية.1 :

الح ّجة في ال ّنحو ،ص.246
– عبد المنعـ فائز مسعدُ ،
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فاع ٍة
سمَ ْت ِب َ
َ -9وُن ِّب ْئ ُ
ش َ
ت لَ ْيمَى أ َْر َ

َّ
فيع َيا
س لَ ْيمَى َ
ش ُ
إِلَ َّي فَ َيال َن ْف ُ

(الطّويل)

فػ "نفس" فاع هؿ و
و
نفس ليمى،
لفعؿ
شفيعيا) ،كالتٌقدير :فيبلٌ
ٍ
شفعت ي
مفمر يفسّْر قكلو ( :ي
ى ي
خبر لمبتدأ محذكؼ ،تقديره :ىي.
شفيعيا) نا
فيككف قكلو ( :ي
يد ىع ٍم نرا ،إذا كاف ثىَّـ دليؿ عمى إفمار
يد نا
أجاز
ب زه
النحكييف :ز ه
ك ى
بعض ٌ
ف ًر ٍ
عمر بمعنى لً ىي ٍ
ي
كمنع ذلؾ سيبكيو ،كاف لـ يمبسَّ ،
ألف إفمار فعؿ اللائب ىك عمى طريؽ
الفعؿ ،كلـ يمبس.
ى
التٌبميغ .كافماره يستدعي إفمار و
فعؿ آخرَّ ،
ألف المعنى :قؿ لو :ليفرب ،فكثيىر اإلفمار،
فرًفض(.)1
ي
كخبلصةي القكؿ في ىذه المسألة:
الككفيكف إلى ٌأنو إذا َّ
رطيتيف َّ
عاد
تقدـ
ذىب
فإنو يرتفع بما ى
إف كاذا ال ٌش ٌ
االسـ المرفكع بعد ٍ
ٌ
ى
ي
إليو مف الفعؿ مف ير تقدير و
كذىب اليصرٌيكف إلى َّأنو يرتفع بتقدير فعؿ ،كالفعؿ المظير
فعؿ،
ى
ً
قدر ،كحكى عف أبي الحسف األخفش َّانو يرتفع باالبتداء(.)2
الم ٌ
ه
تفسير لذلؾ الفعؿ ي
ُّ
خاصة كعمميا في فعؿ
إف"
الككفيكف
أما
َّ
تقديـ المرفكًع مع " ٍ
ٌ
ٌ
فاحتجكا بأف قالكاَّ :إنما ٌ
جكزنا ى
ال ٌشرط مع الفصؿ؛ َّ
تقديـ المرفكع معيا ،كقمنا َّإنو يرتفع
ألنيا األصؿ في باب الجزاء؛ َّ
فمقكتيا ى
جاز ي
بالعائد؛ َّ
فكعا بو ،كما قالكا:
األكؿ ،فينبلي أف يككف مر ن
ألف المكنى المرفكع في الفعؿ ىك االسـ ٌ
فكعا بو لـ يفتقر إلى تقدير فعؿ(.)3
يؼ ز ه
"جاءني الظَّر ي
يد" ،كاذا كاف مر ن
بأف قالكاَّ :إنما قمنا َّإنو يرتفع بتقدير فعؿ؛ َّ
فصؿ
أما البصرٌيكف
ك َّ
ألنو ال يجكز أف يي ى
فاحتجكا ٍ
ٌ
ً
يككف الفع يؿ ىا ىنا
يجكز أف
بيف حرؼ الجزـ كبيف
الفعؿ باسـ لـ يعمؿ فيو ذلؾ الفعؿ ،كال ي
ى
فكعا
تقديـ ما يرتفع بالفعؿ عميو ،فمك لـ يي ٌ
ألنو ال ي
عامبلن فيو؛ ٌ
قدر ما يرفعو لبقي االسـ مر ن
يجكز ي
()7
الفضة المضيئة  ،ص.253
كينظر :أحمد بف زيد،
ّ
– لـ أعثر لو عمى قائؿ ،ي
()1
السيكطي ،ىمع اليوامع ،ج ،1ص.515
– ٌ
()2
()3

محمد مبركؾ ،ط ،1مكتبة الخانجي ،القاىرة" ،د.ت" ،ص.490
– ابف األنبارم ،اإلنصاف في مسائل الخالف ،تحقيؽ جكدة مبركؾ ٌ
السابق نفسو كالمكاف نفسو.
– المصدر ّ
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أف االسـ يرتفع بتقدير فعؿ ،ك َّ
ببل رافع ،كذلؾ ال يجكز؛ فد ٌؿ عمى َّ
الفعؿ المظير الٌذم بعد
أف
ى
الم َّ
قدر(.)1
االسـ يدؿ عمى ذلؾ ي
أم البصرٌييف في ىذه المسألة؛ َّ
َّ
النحكية ىذا
ألنو
كيتبنى
ي
األكثر يمسايرة لؤليصكؿ ٌ
الباحث ر ى
ي
ً
و
النحك ،كجد َّ
العظمى ًم ىف
أف
بلع
مف جانب ،كمف
جانب آخر كبعد اطٌ ً
الباحث عمى كتب ٌ
ٌ
اللالبيةى ي
ييف في ىذه المسألة.
ٌ
الن ٌ
أم البصر ى
حكييف اعتمدكا ر ى
السادس -:تأنيث عامل الفاعل وتذكيره:
الحكم َّ
م.
ث عمى فر ٍبيف:
المؤن ي
ٌ
حقيقي كمجاز ٌ
ٌ
َّ
اعمـ َّ
حقيقي،كىك ما كاف مف الحيكاف
المؤنث عمى فربيف :مؤنث
أف
ى
قاؿ الثمانيني" :ك ٍ
ٌ
ذكر ،نحك :ىند ،كناقة .كمؤنث ير حقيقي ،كىك ما عدا الحيكاف ،نحك :رفة ،شجرة"(.)2
إزاءه ه
نتج َّ
فإف
العمكم" :كالتٌأنيث
كقاؿ
ُّ
كينتجَّ ،
فأما ما ال يعقؿ كال يي ي
الحقيقي ىك ك ٌؿ ما يعقؿ ،ي
ٌ
()3
ً
الفعؿ مع فاعمو ،قاؿ ابف مالؾ(:)4
أما في تأنيث
تأنيثو ير
حقيقي" َّ .
ٌ

وتاء تَأ ٍ
ْنيث تَمِي الماضي ،إذا
َ ُ

كان أل ْنثى َكأ ََب ْت ى ْن ُد األَ َذى
َ

ً
تاء ُّ
يعني َّ
تدؿ عمى تأنيث فاعمو،
المؤنث
يسند إلى
أف
ى
الفعؿ المافي إذا أ ى
الحقيقي لحقتو ه
ٌ
كىي في ذلؾ عمى قسميف :كاجبة كجائزة؛ كقد أشار إلى البلٌ ً
زمة بقكلو(:)5
ى
ض َم ِر
َوا َّنمـا تَ ْم َـزُم ِف ْع َـل ُم ْ
فذكر َّأنيا كاجبةه في مكفعيف:
ى

()1

– ابف األنبارم ،اإلنصاف في مسائل الخالف ،ص.490

()2

العربية ،ص.80
جني ،المّمع في
– ابف ٌ
ّ
السابق نفسو ،كالمكاف نفسو.
– المصدر ّ

()5

السابق نفسو ،كالمكاف نفسو.
– المصدر ّ

()3
()4

ألفية ابن مالك ،ص.23
– ابف مالؾّ ،
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متَّ ِ
ص ٍـل أو م ْف ٍ
ذات ِح ِـر
يم َ
ْ ُ
ُ

مؤنثنا تأنيثنا حقيقيِّا متٌصبلن بفعمو كقكلو تعالىِ﴿ :د ْلا َم اَم ِد ْلآ َمرَم ُت ِد ْل َمر َمو﴾(.)1
األول :إذا كاف الفاع يؿ ٌ
ّ
حقيقي متٌصؿ بفعمو "قالت" ،فكجب تأنيث الفعؿ معو.
فػى "الفاعؿ" في قكلو" :امرأةي" مؤنث
ٌ
كمنو قكلو تعالىَ ﴿ :م ا ْل اَم ْل َم ٌم﴾(.)2
تأنيث الفعؿ معو.
قالت" فكجب
فػى "الفاعؿ" في قكلو" :نممةه" مؤنث تأنيث
ي
حقيقي متٌصؿ بفعمو " ٍ
ٌ

ث حقيقيِّا ،أك مجازيِّا.
المؤنث المستتر ،سكاء كاف
الثّاني :إذا أيسنً ىد الفع يؿ إلى فمير
المؤن ي
ٌ
ٌ
كقكلو تعالىَ ﴿ :مَما َم ْلتُت ُت ْل اَم ًال تَمَي َملَّشش﴾(.)3
تأنيث الفعؿ.
أم :تتمظَّى ،حيث أيسنً ىد الفع يؿ (تىمٌظَّى) إلى فمير يعكد إلى مؤنث ،فكجب
ي
ٍ
()4
ِد
ئؿ) إلى فمير مؤنث يعكد إلى
أسند الفع يؿ ( يس ى
كقكلو تعالىَ ﴿ :م ِد َما اْل َم ْل ُت َم ُت ُت َم ْل ﴾  .ى

افع ،ىي:
مؤنث ،كلذلؾ كجب تأنيث الفعؿ .كيجكز إلحاؽ عبلمة التأنيث ،كيجكز تركيا في مك ى
حقيقيا منفصبلن عف فعمو.
أوالً :إذا كاف الفاع يؿ مؤنثنا
ن
حفر القافي امرأةه؛ َّ
ألنو إذا
أحسف ،نحك قكلؾ:
الكبلـ فيك
طاؿ
قاؿ سيبكيو" :ك يكمَّما ى
ي
ى
ي
ى
أجمؿَّ ،
شيء يصير بدالن مف شيء"(.)5
ككأنو
الحذؼ
الكبلـ كاف
طاؿ
ى
ي
ه
ي
كعبَّر عنو ابف و
مالؾ بقكلو(:)6
ي
وقَ ْد يتيح الفَص ُل تَر َك التَّ ِ
اء ،في
َ ُ ُ
ْ ْ

ت الو ِاق ِ
ِ
ف"
َن ْح ِو "أتى القاض َي ِب ْن ُ َ

بف عطية الخطفىى(:)7
كمنو قكؿ جرير ي
 -10لَقَ ْـد ولَ َـد األ ْ ِ
سـو ٍء
ُخيط َل أ ُُّم ُ
َ
()1

– آل عمران ،اآلية.35 :

()2

– القصص ،اآلية.26 ،

()3

– المّيل ،اآلية.14 :

()4
()5

– التّكوير ،اآلية.8 :

– سيبكيو ،الكتاب ،ص.235

()6

ألفية ابن مالك ،ص.23
– ابف مالؾّ ،

()7

باب ِ
شام
صمُ ٌ
عمى ِ ْ
استيا ُ
ب َو ُ

كينظر :ابف ىشاـ األنصارم ،أوضح المسالك ،ج ،2ص.99
– يينظر :ديوانو ،ص ،397ي
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(الوافر)

ً
الر ـ ًمف َّ
حقيقي التأنيث كىك
ؤنث
أف فاعمو يم ٌ
تى ىج َّرد الفع يؿ " ىكلى ىد" مف عبلمة التأنيث ،عمى ٌ
ٌ
لما في ً
ألنو في ً
ّْ
التجرد الجكاز؛ َّ
" ٌأـ"َّ ،
ص ىؿ
كحكـ ىذا
المتقدـ عمى الفاعؿ؛
ص ىؿ بينيما بالمفعكؿ بو
ألنو َّ
ٌ
ي
ً
الفعؿ كفاعمو ،ىب يع ىد الفع يؿ بالفصؿ عف فاعمو ،كفعفت عنايتو بو ،ىير َّ
أف االقتراف في ىذه
بيف
ى
التجرد(.)1
الحالة أففؿ مف
ٌ
كمنو قكؿ ال ٌشاعر(:)2
ِ
رور
َب ْعدي َوَب ْع َدك في الدُّنيا لَ َم ْغ ُ

امرً َغ َّره ِم ْن ُك َّن و ِ
َّ -11
احدةٌ
إن َأ ُ
َ

(البسيط)

حقيقي التأنيث كلـ
الفعؿ إلى اسـ ظاىر
حيث أسند
ال ٌشاىد فيو :قكلوٌ " :ره
ى
منكف كاحدةه" ي
ٌ
ٌ
يي َّ
ؤنث الفع يؿ ،لكجكد الفاصؿ الجار كالمجركر " َّ
منكف" بيف الفعؿ كفاعمو.
ثانيا :إذا كاف الفاع يؿ مؤنثنا مجازنيا.
ً
النحك كثير في القرآف" ( .)3كقكلو تعالىَ ﴿ :م ْل َمأ اتْل ُت َّشآ ْل ِد لَم ٌم ﴾( .)4كقكلو
قاؿ سيبكيو" :كىذا ٌ
تعالىَ ﴿ :م َم ي َمأ ادُت َمآ ْل ِد لَم ٌم ِّمآي َّشِّمِده﴾(.)5
كجو االستدالؿ مف اآليتيفَّ :
الفعؿ (جاءت) في اآلية األكلى قد لحقت بو تاء التأنيث
أف
ى
م التأنيث ،في حيف َّ
َّ
جاء) في
أف
ى
ألف فاعمو كىك قكلو تعالى (مكعظةه) اسـ ظاىر مجاز ٌ
الفعؿ ( ى
تاء التٌأنيث مع َّ
م
أف فاعمو كىك قكلو تعالى (مكعظةه) اسـ ظاىر مجاز ٌ
اآلية الثٌانية لـ تمحقو ي
أيفاَّ ،
فدؿ ذلؾ عمى جكاز الكجييف(.)6
التأنيث ن

()1
()2
()3

– ابف ىشاـ األنصارم ،أوضح المسالك ،ج ،2ص.99

العربية ،ص.81
 لـ أعثر لو عمى قائؿ ،كانظر المّمع فيّ
– سيبكيو ،الكتاب ،ج.236 ،1

()4

– يونس ،اآلية.57 :

()5

– البقرة ،اآلية.275 :

()6

– ابف ىشاـ األنصارم ،شرح قطر َّ
الصدى ،ط ،2عالـ الكتب" ،د.ت"1414 ،ىػ1994/ـ ،ص.159
الندى وب ّل ّ
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كمنو قكلو تعالىَ ﴿:م ْل َمأ اتْل ُت َمَيِّمَييَم ٌم ِّمآي َّشِّم ُت ْل ﴾( .)1كقكلو تعالىَ ﴿ :مَي َم ْل َمأ ا ُت َمَيِّمَييَم ٌم ِّمآي
َّشِّم ُت ْل ﴾( .)2كالقكؿ في ىاتيف اآليتيف ،كالقكؿ في اآليتيف السَّابقتيف .كمنو قكلو تعالى﴿ :

ِد
َم ُتأ َم

َّش
ال ْل ُت َم اْل َم َم ُتر﴾(.)3
ّْ
مس) ،كذلؾ جائز ،كفي ير
مع) مع نائب الفاعؿ
ٌ
المؤنث المجازم (ال ٌش ي
يذك ىر الفع يؿ ( يج ى
مس(.)4
كج ًم ٍ
القرآف يجكز ي
عت ال ٌش ي
ٍ
تكسير:
جم َع
ثالثًا :إذا كان الفاع ُل ْ
الرجا يؿ ،فيجكز لؾ .كتقكؿ :ىك
قاؿ سيبكيو" :أال ترل َّأن ىؾ تقكؿ :ىك رج هؿ ،كتقكؿ :ىي ّْ
()6
()5
ِد
قالت) مع الفاعؿ
ىج ىم هؿ ،كىي ًجما هؿ"
ا ﴾  .أّْين ى
ث الفع يؿ ( ٍ
 .كقكلو تعالىَ ﴿ :م اَم اَم ْل ر ُت

األعراب)؛ َّ
ألنو جمعي تكسير ،كحكـ التأنيث جائز .كقكلو تعالى﴿ :
( ٍ

َم َم َمو اِد ْل َم ٌم ِدي اْل َم ِد يَم ِد ﴾(.)7

فالفاع يؿ (نً ٍسكة) جمع تكسير ،فيجكز معو تذكير الفعؿ،
ي
كيجكز تأنيثيو .كقكلو تعالىِ ﴿ :د ْلا َمأ اتْل ُت ْل
()8
جنكد) جمع تكسير ،فيجكز معو تذكير الفعؿ ،كيجكز
ُتأيُت ٌم َمَم ْل َم ْليَم َم َمْل ِد ْل ِد ح ًال ﴾  .فالفاع يؿ ( ه

تأنيثو.
ٍ
سالما ،ولم يسمم بناء مفرده-:
مذكر
جمع
ابعا :إذا كان
َ
رً
ً
ؤنث ،كاف كاف يك ُّؿ ك و
الجميع يي َّ
كفي ذلؾ يقك يؿ سيبكيوَّ " :
احد منو مذ ٌك نار مف الحيكاف(.)9
ألف
ٍ
ى
ابف مالؾ(:)10
كقاؿ ي
()1

– األعراف ،اآلية.85 :

()2

– األنعام ،اآلية.157 :

()3

– القيامة ،اآلية.9 :

()4

– ابف ىشاـ األنصارم ،أوضح المسالك ،ج ،2ص.100

()5

– سيبكيو ،الكتاب ،ج ،1ص.136

()6

– الحجرات ،اآلية.14 :

()7

– يوسف ،اآلية.30 :

()8

– األحزاب ،اآلية.9 :

()9

– سيبكيو ،الكتاب ،ج ،1ص.236
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السالِِم ِم ْن
اء َم ْع َج ْم ٍع –سوى َّ
َوالتَّ ُ

م َذ َّك ٍرَ -كالتَّ ِ
اء َم ْع إِ ْحدى المَِّب ْن
ُ

يعنيَّ :
حكـ التاء مع المسند إلى ير المذ ٌكر السَّالـ حكميا مع المجازم التأنيث
أف ى
َّ
كح ٍذفييا(.)1
"كإحدل المبً ٍف" كىي لبنةه فيجكز إثباتييا ى
كقكلو تعالى﴿ :ال إلوى ِدالَّش اّل

َمآيَم ْل ِد ِده َمَييُت ِد ْل َمر ئِد َم﴾(.)2

نت) كتأنيثو؛ َّ
الفاعؿ (بنك) ممحؽ بجمع المذكر السَّالـ  ،كلـ
ألف
ى
آم ٍ
يجكز تذكير الفعؿ ( ى
بناء مفرده.
يسمـ ي
بف ثابت(:)3
ى
َّاف ي
كقاؿ حس ي
 -12لَقَ ْد َعمِم ْت َبنو َّ
النج ِ
َّار ِّأني
َ

ود ع ِن ِ
س ِام
أ ُذ ُ َ
يرِة ِبا ْل ُح َ
َ
العش َ

(الوافر)

ت) كتأنيثوَّ ،
الفاعؿ (بنك) ممحؽ بجمع المذكر السَّالـ.
ألف
ى
يجكز تذكير الفعؿ ( ىعمً ىم ٍ
ا﴾(.)4
سالما .كقكلو تعالىِ ﴿ :دآي َمَي ْل ِد َمآ َمأ ا ُت ُت اْلَمَيِّمَييَم ُت
ً
جمع مؤنث ن
خامسا :إذا كاف ى
اء) كتذكيرهَّ ،
مؤنث سالـ.
يجكز
ي
البيّْنات) جمع ٌ
ألف الفاعؿ ( ى
تأنيث الفعؿ ( ىج ى
ا﴾(.)5
كمنو قكلو تعالىَ ﴿ :مأ اتْلَي ُت ُت اْلَمَيِّمَييَم ُت
ت) كتأنيثو؛ َّ
مؤنث سالـ.
ألف
ى
اء ٍ
البينات) جمع ٌ
الفاعؿ ( ٌ
يجكز تذكير الفعؿ ( ىج ى
كقكؿ عبدة بف الطَّبيب(:)6
وز ْو َجتي
ش ْج َو ُى َّن َ
 -13فَبكى َبناتي َ

والظَّ
صدَّعوا
اعنون َّ
َ
إلي ثُ َّم تَ َ

()10
ألفية ابن مالك ،ص.23
– ابف مالؾّ ،
( – )1المرادم ،توضيح المقاصد والمسالك ،المجمٌد الثٌاني ،ص.592
()2

– يونس ،اآلية.90 :

()3
()4

– يينظر :ديوانو ،ص.242
– آل عمران ،اآلية.105 :

()5

– البقرة ،اآلية.213 :

()6

كينظر :ابف مالؾ ،تسييل الفوائد وتكميل المقاصد ،ج ،2ص.46
– يينظر :ديوانو ،ص ،50ي

57

(الكامل)

َّ
سمـ فيو المفرد ،إذ مفرده (بً ٍنت) قد تليَّر؛ ليذا يجكز تأنيث الفعؿ
ألف (بنات) ليس ن
جمعا ى
كتذكيره.

جم ٍع:
ً
اسم ْ
سادسا :أن يكون َ
كقكلو تعالىَ ﴿ :م َّش َم ْل َمَي ْلَي َم ُت ْل َمَي ْل ُت اُت ٍلو﴾(.)1
قكـ) –في اآلية -اسـ جمع( ،)2فيجكز معو تذكير الفعؿ كتأنيثو.
الفاعؿ ( ي
و
جنس(.)3
اسـ
سابعا :أف
ى
ً
يككف ى
كقكلو تعالىَ ﴿ :م َم اَم ِد اْلَمَي ُت ُت اَمْل َم ِد ايَّش َم َم َم َم َمش َمش ْلي ٍلا﴾(.)4
الييكد) اسـ جنس ،فيجكز معو تذكير الفعؿ كتأنيثو.
الفاعؿ ( ي
ثام ًنا :إذا كاف الفع يؿ لممدح أك ال ٌذـ.
ابف مالؾ(:)5
كفيو قاؿ ي
ِ
سنوا
الح َ
و َ
ذف في ن ْع َم الفَتاةُ ْ
استَ ْح َ

س ِف ِ
ص َد ِ
الج ْن ِ
يـو َب ِّي ُن
َّ
ألن قَ ْ

يجكز في "نعـ" كأخكاتيا –إذا كاف فاعمييا َّ
مؤنثنا -إثبات التٌاء كحذفييا ،كاف كاف
يعني َّأنوي ي
جاز ذلؾ َّ
ألف فاعميا
فردا مؤنثنا
حقيقيا ،فتقكؿ" :نً ٍع ىـ المرأةي ًى ٍن هد ،كنً ٍع ىم ًت المرأةي ًى ه
ند" كاَّنما ى
يم ن
ن
ً
كحذفيا ،لشبيو
مقصكد بو استلراؽ الجنس ،فعك ًم ىؿ معاممة جمع التكسير في جكاز إثبات التاء

()1

– القمر ،اآلية.9 :

()2

َّ
البا.
جمع ،كال كاحد لو مف لفظو ن
– ىك ما دؿ عمى ٍ
– ىك ما َّ
البا ،أك بالياء ،أك ليس لو كاحد مف لفظو.
دؿ عمى جمع ،كلو كاحد مف لفظو بالتٌاء ن

()5

ألفية ابن مالك ،ص.23
– ابف مالؾّ ،

()3
()4

– البقرة ،اآلية.113 :
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المقصكد بو ّْ
بو في َّ
كلكف
متعدد ،كمعنى قكلو" :استحسنكا" أف
أف
ى
ى
الحذؼ في ىذا كنحكه ىح ىس هفٌ ،
اإلثبات أحسف منو(.)6
ى
جاز اعتبارىا مذكرة عمى ٌنية:
اسما كانت ،أك فعبلن ،أك حرفنا) ى
إذا قيصد لفظ كممة ما ( ،ن
الرأم األشير؛ تقكؿ في كممة
(لى ٍفظ) أك ٌ
مؤنثة عمى نية (كممة) ،ككذلؾ حركؼ اليجاء في ٌ
اء ،أك :أعجبتني اليكاء .فاألكلى عمى إرادة :أعجبني لفظه:
سمعتيا مثؿ( :ىكاء) أعجبني اليك ي
(اليكاء) كالثٌانية عمى إرادة :أعجبتني كممة اليكاء( :اليكاء).
أحيانا كىكذا.
أحيانا .أك ىي تفيد التعريؼ
كتقكؿ (أؿ) ىك :حرؼ يفيد التٌعريؼ
ن
ن
كتنظر لمحرؼ اليجائي "الميـ" مثبلن فتقكؿَّ :إنو جمي يؿ المنظر ،أك َّإنيا جميمة المنظر(.)1
تقدمو وتأ ّخره عمى المفعول بو:
السابعّ :
الحكم ّ
األص يؿ أف َّ
يتقد ىـ الفاع يؿ عمى المفعكؿ بو؛ َّ
الفاعؿ كالجزء مف فعمو بخبلؼ المفعكؿ،
ألف
ى
يتأخر عف الفاعؿ ،كيجكز تقديمو عمى
كاألصؿ في المفعكؿ بو أف
ى
ينفصؿ مف الفعؿ ،بأف ٌ
الفاعؿ ،كفيو يقكؿ ابف مالؾ(:)2
َن ي ْنفَ ِ
اع ِل ْ ِ
واألَص ُل في الفَ ِ
َص ُل في الم ْف ِ
صال
عول أ ْ َ
أن َيتَّصال َواأل ْ
ْ
َ
كمنو قكلو تعالىَ ﴿ :م َم ِد َم ُت َمْل َم ُتو َم ُت َم﴾(.)3
ً
الفاعؿ أف يأتي بعد فعموَّ ،
كجو االستدالؿَّ :
ثـ
األصؿ في
أف
ألنو بمنزلة الجزء منوَّ ،
ى
ى
يجيء المفعكؿ بوَّ ،
تقدـ الفاعؿ (سميماف) عمى المفعكؿ بو
ألنو ففمة كعمى ىذا األصؿ ٌ
(داكد)(.)4
()6

األكؿ ،ص .96-95
– ابف عقيؿ  ،شرح ابن عقيل ،المجمٌد ٌ
عباس حسف ،ال ّنحو الوافي ،المجمٌد الثٌاني ،ص.85
– ٌ

()3

– النمل ،اآلية.16 :

()1
()2

ألفية ابن مالك ،ص.23
– ابف مالؾّ ،
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كيجكز أف َّ
ابف مالؾ:
يتقد ىـ المفعك يؿ بو عمى الفاعؿ ،كفيو يقكؿ ي
ِ ِ
َص ِـل،
جاء ِبخـالف األ ْ
َوقَ ْد ُي ُ

وقَ ْد يجيء الم ْفعو ُل قَ ْب َل ِ
الف ْع ِل
َ َ ُ َ

()5

كقكلو تعالىَ ﴿ :م ِدر ًال َم َم ﴾(.)6
ً
الفعؿ كالفاعؿ في قكلو تعالى:
تقدـ المفعكؿ بو ،كىك قكلو تعالى( :فريقنا) عمى
جاز ٌ
ى
معنكم يمنع مف ذلؾ.
لفظي أك
(ىدل)؛ لعدـ كجكد مانع
ٌ
ٌ
كمنو قكلو تعالىَ ﴿ :م اَم َم ْل َمأ ا َمو ِد ْلر َم ْل َمو اي ُت ُت ﴾(.)1
تكسط المفعكؿ بو كىك قكلو تعالى( :آ يؿ فرعكف) بيف الفعؿ (جاء) كالفاعؿ كىك قكلو
جاز ٌ
تعالىُّ ( :
النذر) لكجكد قرينة عقمية تمنع المٌبس إذ َّ
يء بو آؿ فرعكف ال العكس(.)2
إف ٌ
الن يذ ىر قد ًج ى
ويجب تقديم الفاعل عمى المفعول بو في أربعة مواضع:
ابف مالؾ:
كفيو يقكؿ ي
اع ُل َغ ْير م ْنح ِ
ُض ِمر الفَ ِ
ِ
َوأ ِّ
ص ْر
الم ْف َ
عول ْ
َ ُ َ
إن لَ ْب ٌ
س ُحذ ْر ،أو أ ْ َ
َخ ِر َ

()3

أف ييخشى المَّبس ،مع عدـ كجكد قرينة تميّْز الفاعؿ مف المفعكؿ نحك :فرب مكسى عيسى،
ٍ .1
كفرب ىذا ىذا(.)4
تفكؽ،
أكرـ صديقي كالدم ،كقابؿ الٌذم نجح الٌذم َّ
ى
ى
ابف عصفكر كابف مالؾ ،كخالفيـ في
الس َّراج كالمتأخركف ي
كالج يزكلي ك ي
نص عميو ي
ابف ٌ
كىذا ٌ
المقرب البف عصفكر ،فقاؿ :ال يكجد في كتاب سيبكيو
العباس ابف
ٌ
ذلؾ أبك ٌ
الحاج في نقده عمى ي

()4

الصدى ،ص.163
– ابف ىشاـ األنصارم ،شرح قطر ال ّندى وب ّل ّ

()5

ألفية ابن مالك ،ص.23
– ابف مالؾّ ،
– األعراف ،اآلية.30 :

()2

االصدى ،ص.162
– ابف ىشاـ األنصارم ،شرح قطر ال ّندى وب ّل ّ

()4

– أميف السيّْد ،في عمم ال ّنحو ،ج ،1ص.276

()6

( -)1القمر ،اآلية.41 :
()3

ألفية ابن مالك ،ص.23
– ابف مالؾّ ،

60

شيء مف ىذه األ راض الكاىية ،يم ٍحتجِّا َّ
كع ٍمرك عمى يع ىم ٍير مع
جيز
بأف
العرب تي ي
تصلير يع ىمر ى
ى
ى
كجكد المٍَّبس(.)5
أفنت يس ٍعدل
أكؿ الكمثرل مكسى ،ك
فإف كاف قرينة معنكية أك لفظية جاز كفاقنا نحك :ى
ٍ
كفرب مكسى العاق يؿ عيسى(.)6
الحمى ،كفربت مكسى يسعدل،
ى
ٌ
ظاىر.
نا
اسما
نا
 .2إذا كاف الفاع يؿ
فمير متٌصبلن كالمفعكؿ بو ن
ْلح َّش ِد اْلَم ِد ِد ﴾(.)1
كقكلو تعالىَ ﴿ :مالَم تَمَي ْل ِد ُت ْل ا َم
تقدـ الفاع يؿ (كاك الجماعة) في قكلو تعالى( :تمبسكا) عمى المفعكؿ بو ( َّ
َّ
الحؽ) ؛ َّ
ألف
ى
فمير متَّص هؿ كالمفعكؿ بو اسـ ظاىر.
الفاعؿ
ى
ه
ا َيِّمَييَم ٍل
كمنو قكلو تعالى ﴿ :اَم َم ْل َما اْليَم ِداَم َم ٍل
ا﴾(.)2
َم ْل
ك َم َم
َم
تقدـ الفاعؿ (نا المتكمٌميف) في قكلو تعالى (أنزلنا) عمى المفعكؿ بو ،و
آيات)َّ ،
الفاعؿ
ألف
ى
ٌ
فمير متٌص هؿ كالمفعكؿ بو اسـ ظاىر.
ه
 .3إذا كاف الفاعؿ كالمفعكؿ بو فميريف متٌصميف.
كقكلو تعالىِ﴿ :داَّش َما َماْليَم دُت ُتَي ْلر ا ًال َم َمرِدّلًال﴾(.)3
َّ
كجكبا؛
تقدـ الفاعؿ (نا المتكمميف) عمى المفعكؿ بو (الياء) ،في قكلو تعالى" :أنزلناه"
ن
َّ
ألنيما فميراف متٌصبلف.
كقكلو تعالى﴿ :اَم َم َّش ُت ْل َمَي ْل ِدرُت اَمَي َم ﴾(.)4
()5
كينظر :ىمع اليوامع  ،ج،1
ابف ىشاـ األنصارم ،شرح التّصريح عمى التّوضيح  ،دار الفكر" ،د.ـ"" ،د.ت" ،ج  ،1ص .282-281ي
ص.515
()6

السيكطي ،ىمع اليوامع ،ج ،1ص.515
– ٌ
– البقرة ،اآلية.42 :

()3

– يوسف ،اآلية.2 :

()1
()2

()4

– البقرة ،اآلية.99 :

– يوسف ،اآلية.62 :
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َّ
كجكبا؛
تقد ىـ الفاع يؿ (كاك الجماعة) عمى المفعكؿ بو (الياء) ،في قكلو تعالى" :يعرفكنيا"
ن
َّ
ألنيما فميراف متٌصبلف.
محصكر َّ
بإنما أك إالٌ.
نا
 .4إذا كاف المفعكؿ بو
كقكلو تعالىَ﴿ :مو اَّشْل ُت َم ِدالَّش َمآي َم َمأ ْل اَم آ يَم ِد ي َم دُت اَّش اًال اَّشلَم اِد ُت َمو﴾(.)5

ك ِدالَّش ِد َمأ الًال﴾(.)1
كمنو قكلو تعالىَ ﴿ :م َمآ َم ْل َم ْليَم ِدآي َمَي ْل ِد َم
َّ
الفمير المتٌصؿ (نا المتكمميف) في قكلو تعالى" :أرسمنا" عمى المفعكؿ بو
تقدـ الفاعؿ ٌ
(رجاالن)؛ َّ
محصكر بإالٌ.
المفعكؿ بو
ألف
ى
ه
الككفييف تقديمو أم المفعكؿ بو مع
ابف األنبارم مف
أجاز البصرٌيكف كالكسائي ك َّ
ك ى
ٌ
اء ،ك ي
الفر ي
إالٌ عمى الفاعؿ(.)2
كقكؿ يد ٍعبؿ الخزاعي(:)3
ادهُ)
احا فُؤ ُ
َ ( -14ولَ َّما أبى إالّ ِج َم ً

س ُل عن لَ ْيمى ِب ٍ
َى ِل
مال َوال أ ْ
َولَ ْم َي ْ

(الطّويل)
ً
َّ
ماحا" عمى الفاعؿ كىك "فيؤاده" كاَّنما قي ّْدـ لظيكر
فقدـ المفعكؿ بو المحصكر بػ "إالٌ" كىك " ًج ن
يرده شيء(.)4
الجمكح مف ّْ
الرجاؿ :الٌذم يركب ىكاه فبل ٌ
المعنى .كالجماح ىنا :اإلسراع ،ك ى
كمنو قكؿ مجنكف ليمى(:)5

()5

– يوسف ،اآلية.79 :

()1

– يوسف ،اآلية.109 :

()5

كينظر :ابف ىشاـ األنصارم ،شرح التّصريح ،ج ،1ص.282
– يينظر :ديكانو ،ص ،194ي

()2
الدرر المّوامع ،ج ،1ص.360
– ال ٌشنقيطيّ ،
()3
الدرر المّوامع ،ج ،1ص.360
كينظر :ال ٌشنقيطيّ ،
– يينظر :ديكانو ،ص ،178ي
()4
الدرر المّوامع ،ج ،1ص.360
 -ال ٌشنقيطيّ ،
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اد إالّ ِ
الميا)
ض ْع َ
(فَما َز َ
ف َما بي َك ُ

ٍ
ت ِم ْن لَ ْيمى ِبتَ ْك ِ
ساعة
ميم
 -15تََزَّو ْد ُ
(الطّويل)

ً
ً
َّ
كبلميا" ،أل ٍىم ًف المٍَّبس(.)6
فقد ىـ
ى
المفعكؿ المحصكر بػ "إالٌ" كىك "فعؼ" عمى الفاعؿ كىك " :ي
كفيو يقكؿ ابف مالؾ(:)7
ص ْر
َوما ِبإالَّ أ َْو ِبِإ َّنما ا ْن َح ْ

أ ِّ
ظ َي ْر
ص ٌد َ
ق ْ
س ِب ُ
إن قَ ْ
َخرَ ،وقَ ْد َي ْ

وجوب تقديم المفعول بو عمى الفاعل:
كذلؾ في ثبلثة مكافع:
ى
ظاىر.
نا
اسما
نا
 .1إذا كاف المفعكؿ بو
فمير متصبلن كالفاعؿ ن
كقكلو تعالىِ﴿ :دو تَم ْل َمَي ْل ِد ُتح ْل َمَي َم ْل َمأ ا ُت ُت اْل َم ْل ُت ﴾(.)1
َّ
كجكبا؛
الفتح)
تقد ىـ المفعك يؿ بو كىك ٌ
ن
جاءكـ" عمى الفاعؿ ( ي
الفمير ( يكـ) في قكلو تعالى " :ى
َّ
ظاىر.
نا
اسما
نا
ألف المفعكؿ بو جاء
فمير متٌصبلن كالفاعؿ ن
كمنو قكؿ الحارث بف حمّْزة الي ٍش يكرم:
ِ
ماء
 -16آ َذ َنتْنا ِب َب ْينيا ْ
أس ُ

ِ
َّ
ب ٍ
اء
ُر َّ
ثاو ُي َم ُّل منو الثو ُ

()2

(الخفيف)

َّ
الفمير المتٌصؿ (نا المتكمميف) في قكلو (آذنتنا) عمى الفاعؿ
تقدـ المفعكؿ بو كىك ٌ
أسماء)؛ َّ
ظاىر.
فمير متٌصؿ كالفاعؿ اسـ
ألف المفعكؿ بو
(
ي
ه
ه
أم ييشار بو إلى المفعكؿ بو(.)3
يككف في الفاعؿ
 .2أف
ى
فمير يعكد عمى المفعكؿ بوٍ ،
ه
كقكلو تعالىَ ﴿ :م ِد ِدا ْلَيَمَي َمش ِد ْلَي َمر ِد َم َم هُت﴾(.)4
()6
الدرر المّوامع ،ج ،1ص.359
– ال ٌشنقيطيّ ،
()7
ألفية ابن مالك ،ص.23
– ابف مالؾّ ،
()1

– األنفال ،اآلية.19 :

()2

– يينظر :ديوانو ،ص.11

()3

– ميدم المخزكمي ،في ال ّنحو العربي ،ط1985 ،3ـ ،ص.94
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كجو االستدالؿَّ :
اجب؛ ًأل َّف فمير
تقديـ المفعكؿ بو (إبراىيـ) عمى الفاعؿ (ربُّو) ك ه
أف ى
الفمير عمى
المفعكؿ بو كىك الياء في (رٌبو) قد اتٌصؿ بالفاعؿ .كلك قي ّْدـ الفاع يؿ ىنا لىمزـ ي
عكد ٌ
متأخر لفظنا كرتبةن –كىك المفعكؿ بو -كذلؾ ال يجكزَّ ،
الفمير أف يعكد عمى
ألف
ى
ٌ
األصؿ في ٌ
يم ّْ
تقدـ لفظنا كرتبةن(.)5
كمنو قكلو تعالىَ ﴿ :مَي ْل َم ال َمي َم ُت الَّش اِد ِد َمي َمآ ْل ِد َمتُتَي ُت ْل ﴾(.)1
َّ
تقد ىـ المفعك يؿ بو (الظالميف) عمى الفاعؿ (معذرتييـ) ،التٌصاؿ فمير بالفاعؿ يعكد عمى
المفعكؿ بو.
أم اتٌصاؿ فمير المفعكؿ
فرب
جني ،نحك
كقد َّ
جكىز ٍ
بلموي ز ن
ابف ٌ
األخفى ي
ى
ش كتبعو ي
يداٍ ،
ي
لشدة اقتفاء الفعؿ لممفعكؿ بو كاقتفائو لمفاعؿ(.)2
تقدـ الفاعؿ ٌ
بو بالفاعؿ مع ٌ
كقكؿ َّ
النابلة الذبياني(:)3
بن ِ
حاتم
ُّو َع ِّني َع ِد َّ
 -17جزى َرب ُ
ي َ

العاو ِ
ج َزاء ِ
الك ِ
الب ِ
يات َوقَ ْد فَ َع ْل
َ َ

(الطّويل)

الفمير قد عاد
اتٌصؿ الفاع يؿ (ربُّو) بفمير المفعكؿ ( ىع َّ
دم) مع ٌ
تقدـ الفاعؿ ،فيككف ٌ
النحاة يمنعكف ذلؾ ،كيركف َّ
الفمير يرجع إلى مذككر
عمى متأخر لف ن
ظا كرتبةن ،كجميكر ٌ
أف ٌ
تقدـ ،كىك (الجزاء) الٌذم َّ
يم ّْ
دؿ عميو الفعؿ (جزل)؛ كتقدير الكبلـ :جزل ُّ
يككف
رب الجزاء .أك أف
ى
االتٌصا يؿ في مثؿ ىذه الحاؿ فركرة(.)4

()4

– البقرة ،اآلية.124 :

()5

الصدى  ،ص.163
– ابف ىشاـ األنصارم  ،قطر ال ّندى وب ّل ّ

()1

– غافر ،اآلية.52 :

()2
الرضي عمى الكافية ،ج ،1ص.188
الرفي ،شرح ّ
– ٌ
()3
محمد نبيؿ طريفي ،ط  ،1دار الكتب
كينظر :البلدادم ،خزانة األدب ٌ ،
– يينظر :ديوانو  ،ص ،51ي
قدـ لو ككفع ىكامشو كفيارسو ٌ
العممية ،بيركت1418 ،ىػ1998/ـ ،ج ،1ص.273
ٌ
()4

– عبد المنعـ فائز مسعد ،العمدة في ال ّنحو ،القسـ الثٌاني ،ص.910
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كمنو قكؿ السميط بف سعد مف (:)5
س ِن ِف ْع ٍل َكما ُي ْج َزى ِس ِن َّم ُار
َو ُح ْ

 -18جزى ب ُنوه أبا ِ
الغ ِ
يالن َع ْن ِك َب ٍر
َ َ

(البسيط)

أخر المفعكؿ ،كىك قكلو" :أبا
كال ٌشاىد في البيت قكلو" :جزل بنكه أبا الليبلف" ي
حيث ٌ
ً
الليبلف" عف الفاعؿ ،كىك قكلو" :بنكه" مع َّ
أف الفاعؿ متٌصؿ بفمير عائد عمى المفعكؿ.

ُّ
الحؽ كاإلنصاؼَّ ،
ألف ذلؾ َّإنما كرد في
النثر كىك
كقد ى
النحاة ذلؾ في ال ٌشعر دكف ٌ
أجاز ٌ
الشعر(.)1
َّ
الفركرة الشعرية ،كال يجكز
كيتبنى
أم الٌذم ّْ
ي
يجكز ذلؾ في الشعر عمى سبيؿ ٌ
الباحث الر ى
أف يككف في النثر مف الكبلـ؛ َّ
ألنو لـ يرد فيو أصبلن.
فظ كالر ً
قدًـ في المٌ ً
تبة َّ
قائـ عمى ترتيب يجب مراعاتو
ك
المقصكد بالتٌ ٌ
ي
أف ى
ٌ
بناء الجممة العر ٌبية ه
بيف كمماتيا؛ َّ
اجبا بحسب األصؿ
فتتقدـ كاحدةه عمى األخرل
كجكبا أك جك نازا؛ فإف كاف ٌ
تقد يـ المٌفظ ك ن
ن
اللالب عميو يس ٌمي ُّ
تقدمو عمى الخبر،
تقد نما في الرتبة ،أك في الدرجة ،فاألص يؿ في المبتدأ كجكب ٌ
ى
يتقد ىـ عمى
تقدمو عمى فاعمو كمفعكلو ،كاألصؿ في الفاعؿ أف ٌ
كاألص يؿ في الفعؿ كجكب ٌ
المفعكؿ ،فإذا تحقٌؽ ىذا األصؿ ككفع ك ٌؿ لفظ في مكانو كفي درجتو قيؿ َّإنو يم ّْ
تقد هـ في المٌفظ
تأخر المبتدأي
يتقدـ عمى مفعكلو .فإذا ٌ
يتقدـ عمى خبره ،ككالفاعؿ حيف ٌ
كفي الرتبة؛ كالمبتدأ حيف ٌ
تأخره المٌفظي ،فيقاؿ
عف خبره ،أك الفاعؿ عف مفعكلو ،لـ يفقد درجتو ،كلـ يتزؿ عنو رتبتو ،بر ـ ٌ
عنوَّ :إنو متأخر لفظنا ال رتبة(.)2
بالنفي ،أك َّإنما.
نا
يككف الفاعؿ
 .3أف
محصكر بأداة الحصر إالٌ المسبكقة ٌ
ى
()5

كينظر :البلدادم ،خزانة األدب ،ج ،1ص.275
– يينظر :ديوانو ،ص ،74ي

()2

عباس حسف ،ال ّنحو الوافي ،المجمٌد الثٌاني ،ص.88
– ٌ

()1

– الصبَّاف ،حاشية الصبَّان ،ج ،2ص.85
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لش ا َّشهَم ِدآ ْلي ِد َم ِد دِد اْل ُت َم َم اُت﴾(.)3
كقكلو تعالىِ﴿ :داَّش َم َم ْلي َم
فالعمماء :فاعؿ كاجب التٌأخيرَّ ،
ألنو محصكر بػً " َّإنما" ،كالمفعكؿ ىنا كاجب التٌقديـ كىك:
ي
العمماء.
"ا﵀" كالمعنى :ما يخشى ا﵀ى إالٌ
ي

النساء إالٌ كريـ ،كما أىان َّ َّ
ئيـ،
ى
أكرـ ّْ ى
يف إال لى ه
ه
كمنو قكؿ الرسكؿ صمٌى ا﵀ عميو كسمٌـ" :ما ى
النساء"(.)1
اتٌقكا ا﵀ى في ٌ
تأخر عف المفعكؿ بو ( ّْ
النساء).
لئيـ) بػً "إالٌ" كلذلؾ َّا
يـ) ك( ه
انحصر الفاعبلف (كر ه
ى
تقديمو أم الفاعؿ مع إالٌ عمى المفعكؿ
الكسائي
أجاز
ُّ
ك ى
ى
َّج ْت لَنا)
َ ( -19فمَ ْم َي ْد ِر إالّ ا﵀ُ ما َىي َ

()2

الرٌمة(:)3
كقكؿ ذم ٌ

ع ِش َّي َة أ ْن َئ ِ
اء الد ِ
ام َيا
ِّيار ِو َ
َ
شُ

(الطّويل)
استشيد بو عمى تقديـ الفاعؿ المحصكر بػً "إالٌ" فػى "إالٌ ا﵀ي" فاعؿ" ،ما ىيَّجت" مفعكؿ.
كقكؿ َّ
الشاعر(:)5
ئيم ِف ْع َل ذي َك َرٍم)
( -20ما َع َ
اب إالّ لَ ٌ

جاف قَطُّ إالّ ُج َّبأٌ َبطَال
َوما َ

(البسيط)

()3
()1
()2
()3
()4
()5

– فاطر ،اآلية.28 :

الس ّنة  ،ط ،1دار الفكر ،ج  ،1997 ،2ص.126
– ٌ
سيد سابؽ ،فقو ّ
األكؿ ،ص .104
– يينظرّ :
الدرر المّوامع  ،ج ،1ص .360وشرح ابن عقيل  ،المجمٌد ٌ

الصبَّان  ،ج ،2ص.82
كينظر :الشنقيطي ّ ،
الدرر المّوامع  ،ج ،1ص ،360ي
– يينظر :ديوانو ،209 ،ي
كينظر :حاشية ّ
كمعنى .كالكشاـ بكسر الكاك :جمع كشـ ،كىك ىنا بمعنى :األثر.
 األنئاء :كاألبعاد لف نظا ن
الدرر المّوامع ،ج ،1ص ،361وحاشية الصبان ،ج ،2ص.82
كينظرّ :
– لـ أعثر لو عمى قائؿ ،ي
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()4

فإف الشاعر َّ
ال ٌشاىد فيو كالٌذم قبموَّ ،
قدـ المحصكر بػً "إالٌ" في المكفعيف ،كاألصؿ :ما
لئيـ ،كال جفا بطبلن إالٌ يجَّبأه أم جباف .كذىب الجميكر مف البصرٌييف
ى
عاب ٍ
فع ىؿ ذم ىك ىروـ إالٌ ه
ابف األنبارم إلى منع تقديـ الفاعؿ المحصكر(.)6
ك َّ
الفراء ك ي
تقدمو معيا ال لبس فيو؛ َّ
ألف
َّ
كلما كاف المحصكر بػً وِ إالٌ ىك الكاقع بعدىا مباشرة كاف ٌ
بإنما" َّ
أما المحصكر " َّ
فإنو المتأخر
كجكدىا قبمو مباشرة يدؿ عمى َّأنو المحصكر بلير مكضَّ .
عنيا ،الٌذم ال يمييا مباشرة .فإذا َّ
تقدـ فاع –في بعض الحاالت -اللرض الببل ي مف الحصر،
كال قرينة في الجممة تدؿ عمى التٌقديـ كمكفعو ،فيقع المَّبس الٌذم يفسد اللرض(.)7
أما المحصكر بإالٌ ففيو ثبلثة مذاىب:
فالمحصكر بػً " َّإنما" ال
خبلؼ في َّأنو ال يجكز تقديمو ،ك َّ
ى

يككف المحصكر
إما أف
أحدىا -كىك
مذىب أكثر البصرٌييف ،ك َّ
الفراء كابف األنبارم ٌإنو ال يخمكَّ :
ي
ى
فإف كاف فاعبلن امتنع تقديمو(.)1
بيا فاعبلن أك مفعكالنٍ ،
الثّاني -كىك مذىب الكسائي َّأنو ال يجكز تقديـ المحصكر بػً "إالٌ" فاعبلن كاف أك

مفعكالن(.)2

المحصكر بػً
كلي ك َّ
ً
بيف َّأنو ال يجكز تقديـ
الجز ُّ
الثالث -كىك مذىب بعض البصرييف ،كاختاره ي
الشمى ٍك ي
"إالٌ" فاعبلن كاف ،أك مفعكالن(.)3
الترتيب بين الفاعل والمفعول بو وعامميما:
كممخص القكؿ فيياَّ :
الفاعؿ ال يجكز تقديمو عمى عاممو
أف
ى
ٌ

( ،)4ك َّ
أف المفعكؿ بو يجب

أشرت سابقنا.
تقديمو عمى الفعؿ كالفاعؿ في مكافع كيمتنع في أخرل ،كيجكز في يرىا ،كما
ي
كي َّ
كجكبا في مكافع:
قد يـ المفعكؿ بو عمى الفعؿ كالفاعؿ
ن
ي
()6

– الصبَّاف ،حاشية الصبَّان عمى شرح األشموني ،ج ،2ص.83

()2

السابق نفسو  ،كالمكاف نفسو.
– المصدر ّ
السابق نفسو  ،كالمكاف نفسو.
– المصدر ّ

()7
عباس حسف ،ال ّنحو الوافي ،المجمٌد الثٌاني ،ص.87
– ٌ
()1
األكؿ ،ص.104
– ابف عقيؿ ،شرح ابن عقيل ،المجمٌد ٌ
()3
()4

التكفيقية" ،د.ت" ،ج ،2ص.262
محمد ،المكتبة
– ابف ٌ
ٌ
جني ،الخصائص ،تحقيؽ عبد الحكيـ بف ٌ
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مما لو ُّ
الصدارة ،كأسماء ال ٌشرط كأسماء االستفياـ( ،ككـ
 .1أف
ى
حؽ ٌ
يككف المفعكؿ بو ٌ
الخبرٌية)(.)5
كقكلو تعالىَ ﴿ :م َمآ تُتي ِد ُت ْل ِدآ ْلي َم ْل ٍلر ُتَي َم َّش ِداَمْل ُت ْل َم َماُت ْل الَم تُتلْل َم ُت َمو﴾(.)6
مقدـ عمى الفعؿ كالفاعؿ في قكلو تعالى" :تنفقكا" كىك اسـ شرط جازـ.
فما مفعكؿ بو ٌ
كقكلو تعالىَ ﴿ :مَم َّش ِد
ا ا َّش ِده تُتي ِد ُتر َمو﴾(.)7
َم
و
استفياـ مفعكؿ بو يم َّ
قدـ عمى الفعؿ كالفاعؿ في قكلو تعالى" :تنكركف".
فأم اسـ
َّ
النصب المنفصمة ،ككاف اللرض مف تقديمو إفادة
 .2إذا كاف المفعكؿ بو مف فمائر ٌ
االختصاص(.)1
كقكلو تعالىَ ﴿ :م ْلش ُت ُتر ْل اِد ْل َم َم ا ِدّله ِدو ُت يُت ْل ِد َّش دُت تَمَي ْل ُت ُت َمو﴾(.)2
َّ
كجكبا عمى الفعؿ كالفاعؿ
النصب المنفصمة-
تقدـ المفعك يؿ بو (إيَّاه) – كىك مف فمائر ٌ
ن
في قكلو تعالى" :تعبدكف"؟
أف يقع عاممو بعد ً
أما" الظٌاىرة أك َّ
المقدرة ،كليس لو
فاء الجزاء ،كذلؾ في جكاب " َّ
ى
و
بشيء آخر(.)3
أما" كالفاء
قدـ عمييا .كيشترط أالٌ ييفص يؿ بيف " َّ
منصكب يره يم ٌ
ه
أما" الظٌاىرة قكلو تعالىَ ﴿ :م َّشَمآ اْلَمِد َم َم تَمَي ْل َم ْلر﴾(.)4
كمثا يؿ " َّ
َّ
كجكباَّ ،
عامؿ
ألف
اليتيـ) عمى الفعؿ (تقير) كالفاعؿ المستتر فيو
ى
ن
تقد ىـ المفعكؿ بو ( ى
أما" كدكف كجكد فاصؿ ير المفعكؿ.
المفعكؿ بو كقع بعد فاء الجزاء في جكاب " َّ
()5

– أميف عمي السيد ،في عمم ال ّنحو ،ج ،1ص.279

()7

– غافر ،اآلية.81 :

()2

– ال ّنحل ،اآلية.114 :

()6

– البقرة ،اآلية.272 :

()1
العربية
أسيسية ألساليب البيان في المّغة
الدراكيش ،البنية التّ
– حسيف ٌ
ّ
ّ
ص.60

()3
()4

 ،ط ،1مطبعة بيت المقدس ،القدس1416 ،ىػ1996 /ـ،

األكؿ ،ص.97
– ٌ
االصنعاني ،التيذيب الوسيط في ال ّنحو ،ص .105-104كيينظر :شرح ابن عقيل ،المجمٌد ٌ
– الضحى ،اآلية.9 :
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أما" َّ
ك َم َم ِّمَي ْلر﴾(.)5
كمثاؿ " َّ
المقدرة قكلو تعالىَ ﴿ :م َمَّش َم
َّ
تقدـ المفعكؿ
تقد ىـ المفعكؿ بو عمى عاممو (كبّْر)؛ لكقكع العامؿ بعد الفاء ،كحكـ ٌ

–ىنا-

أما" في اآلية َّ
أما ربَّؾ فكبّْر.
ألف المعنى :ك َّ
الكجكب ،كال يب َّد مف تقدير " َّ
يدا؛ َّ
يجب تقديـ المفعكؿ بو ،لكجكد
كذلؾ بخبلؼ قكلؾَّ :
أما اليكـ فافرب ز ن
فإنو ال ي
أما" كالفاء(.)6
الفاصؿ بيف " َّ

تقدم المفعول بو عمى الفاعل:
الحكم السابع :مواضع ال يجوز فييا ّ
مؤكالن مف أف المؤ ٌكدة كمعمكلييا مخففةن كانت "أف" أك َّ
مشددة،
نا
يككف المفعكؿ بو
أف
مصدر َّ
ٍ .1
ى
أف َّ
فت(.)1
أما" ،نحك قكلؾَّ :
تتقدـ عميو " َّ
أما َّأنؾ فاف هؿ فعر ي
نحك قكلؾ :عر ي
فت َّأنؾ فافؿ ،إالٌ ٍ
كمنو قكلو تعالىَ ﴿ :م َمش ِد ُت ْل َّش
َمو َّشار ُت َمو َم ٌّق﴾(.)2
أف" كمعمكلييا (الرسكؿ ّّ
فالمصدر المؤكؿ مف " َّ
حؽ) في محؿ نصب مفعكؿ بو ال يجكز
ي
أف َّ
يتقد ىـ عمى الفعؿ كالفاعؿ؛ بؿ يجب تأخيره عمييما.
كقكلو تعالىَ ﴿ :مش ِد َم ا ّلهُت َماَّشهُت الَم ِداَمَيهَم ِدالَّش ُت َم ﴾(.)3
كالقكؿ في ىذه اآلية كالقكؿ في سابقتيا.
خالدا(.)4
يككف الفع يؿ العامؿ فيو فعؿ التعجب ،نحك قكلؾ :ما
 .2أف
أكرـ ن
أحسف ز ن
ى
ى
يدا! ،كما ى
فبل يجكز أف َّ
أح ىس ىف) كالفاعؿ المستتر فيو،
يتقد ىـ المفعكؿ بو (ز ن
يدا) عمى فعؿ التعجب ( ٍ
يتأخر عنيما.
بؿ يجب أف ٌ
()5
()6
()1
()2
()3
()4

المدثر ،اآلية.3 :
– ّ
االصنعاني ،التّيذيب الوسيط في ال ّنحو ،ص.105
– ٌ

األكؿ ،ص.98
– ابف عقيؿ ،شرح ابن عقيل ،المجمٌد ٌ
– آل عمران ،اآلية.86 :
– آل عمران ،اآلية.18 :

األكؿ ،ص.98
– ابف عقيؿ ،شرح ابن عقيل ،المجمٌد ٌ
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م ناصب
 .3أف
ى
يككف الفعؿ العامؿ فيو صمة لحرؼ مصدر ٌ

أف ككي -نحك قكلؾ:
–كذلؾ ٍ

م
ت كي
أف
أفرب ز ن
تفرب ز ن
يدا .كنحك قكلؾً :ج ٍئ ي
يعجبني ٍ
ى
ى
يدا .فإف كاف الحرؼ المصدر ٌ
يدا،
ت لك
تفرب ز ن
ير ناصب لـ يجب تأخير المفعكؿ عف العامؿ فيو ،نحك قكلؾ :ى
كد ٍد ي
ي
تفرب(.)5
يدا
يجكز أف تقكؿ :يعجبني ما ز ن
ي
و
تقدمو عمى عاممو كعمى
 .4أف
احدا ،فيجكز ٌ
يجزـ فعبلن ك ن
ى
يككف مفعكالن لعامؿ مجزكـ بحرؼ جزـ ي
عؿ.
ساءةن لـ أ ٍف ٍ
يخمً ٍ
كع ندا لـ أ ٍ
معا ،كال يجكز ٌ
تقدمو عمى العامؿ دكف الجازـ ،تقكؿٍ :
ؼ ،كا ى
الجازـ ن
كعدا أيخمؼ ،كلـ إساءةن أفعؿ(.)1
كال
يصحٍ :لـ ن
ٌ
منصكبا بمف عند الجميكر أك بإذف عند ير الكسائي ،نحك قكلؾ :لف
يككف الفع يؿ العام يؿ
 .5أف
ن
ى
يدا أفرب :كما ال
أكرـ
يجكز أف ى
تقكؿ :لف ز ن
المجتيد ،فبل ي
ى
أفرب ز ن
ى
يدا ،كنحك قكلؾ :إذف ى
المجتيد
أجاز الكسائي أف تقكؿ :إذف
يجكز عند الجميكر أف تقكؿ :إذف
ى
المجتيد أكرـ ،ك ى
ى
ي
أكرـ(.)2
تقدـ المفعكؿ بو عمى الفاعؿ.
يجكز فييا ٌ
كىناؾ مكافع أخرل ال ي
يككف مفعكالن بو و
بالنكف .نحكً :
حارىب َّف ىكاؾ(.)3
 .1أف
لفعؿ مؤ ٌكد ٌ
ى
 .2مفعكالن بو و
إف" ،مثؿ :لىينصر َّ
لفعؿ مسبك و
ّْ
ؽ ببلـ االبتداء؛ كليس قبميا " َّ
الحؽ ،ال
أىؿ
يؼ ى
الشر ي
ي
إف َّ
ّْ
ّْ
ُّ
يؼ .كيصح أف ييقاؿَّ :
الحؽ
أىؿ
أىؿ
يؼ ى
يصح أف ييقاؿ :ى
الشر ى
ينصر الشر ي
الحؽ لى ي
ينصر(.)4
لى ي
 .3أك يككف فعمو مسبكقنا ببلـ القسـ ،نحك :ك ً
ً
ا﵀ لىفي ود أقفي َّ
األىؿ.
حؽ
()5
()1
()2
()3
()4

السابق نفسو كالمكاف نفسو.
– المصدر ّ
عباس حسف ،ال ّنحو الوافي ،المجمٌد الثٌاني ،ص.91
– ٌ
األكؿ ،ص.98
– ابف عقيؿ ،شرح ابن عقيل ،المجمٌد ٌ
عباس حسف ،ال ّنحو الوافي ،المجمٌد الثٌاني ،ص.93
– ٌ
السابق نفسو ،كالمكاف نفسو.
– المصدر ّ
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ّْ
الخير
المتأني ايتو؛ أك" :سكؼ"؛ نحك :سكؼ أعم يؿ
ؾ
 .4أك مسبكقنا بالحرؼ "قد" نحك :قد يدر ي
ى
ىجيدم.
رت زيارةن كاجبةن.
 .5أك مسبكقنا بالمٌفظ" :قمَّما"؛ نحك :قمَّما ٌ
أخ ي
الفيؿ(.)5
 .6أك" :رٌبما"؛ نحك :رٌبما
أىمكت البعكفةي ى
ٍ
تعدد الفاعل:
الحكم الثّامن :عدم ّ
يككف لمفعؿ كشبيو إالٌ فاع هؿ كاحد.
يتعد ىد الفاع يؿ ،فبل يجكز أف
يجكز أف ٌ
ال ي
ى
كسميـَّ ،
الفاعؿ في ىذه
فإف
كمحمكد
حميـ
عمي كأميف ،كمثؿ:
أما مثؿ:
َّ
تصافح ّّ
ى
ه
ى
ى
ه
تسابؽ ه
اب ما
عرب إالٌ
أسماء معطكفةن عمى الفاعؿ ،كال يجكز نحكيِّا إعر ي
األكؿ ،كما بعده ال تي ي
ن
الجمؿ ىك ٌ
و
عمما َّ
األكؿ ك يره.
بأف أثر الفعؿ كمعناه
بعد الفاعؿ فاعبلن ،ن
متساك بيف ٌ
النحاة في ذلؾَّ :
أسند إليو
ع المعطكؼ كالمعطكؼ عميو ىك الفاعؿ الٌذم ى
إف مجمك ى
يقكؿ ٌ
عؿ
فج ى
الفعؿ؛ فبل ٌ
تعدد إالٌ في أجزائوٌ .
اب ي
لكف ىذا المجمكع مف حيث ىك مجمكع ال يقب يؿ اإلعر ى
اب في أجزائو(.)1
اإلعر ي
كمف ذلؾ قكلو تعالىِ﴿ :داَم َمأ ا اَم ْل ُتر ا َّش ِده َم اْل َم ْل ُت ﴾(.)2
ً
نصر).
جاء) ،ك ي
فنصر :فاعؿ لمفعؿ ( ى
الفتح اسـ معطكؼ عمى الفاعؿ ( ي
ي
ِ
الفاعل عن الخبر:
إغناء
الحكم التّاسع:
ُ
معتمدا عمى نفي ،أك استفياـُّ ،
مسد الخبر ،عمى
إذا كاف المبتدأ كصفنا
يسد الفاعؿ كنائبو ٌ
ن
الكصؼ كمرفكعو ىير يمتطابقيف(.)3
أف يككف
ي
ٍ
()5

السابق نفسو ،كالمكاف نفسو.
 المصدر ّعباس حسف ،ال ّنحو الوافي ،المجمٌد الثٌاني ،ص.94
– ٌ

()3

األكؿ ،ص.120
– عبد المنعـ فائز مسعد ،العمدة في ال ّنحو ،القسـ ٌ

()1
()2

– النصر ،اآلية.1 :
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المقصكد
المشبية ،كما أف
الصفة
ى
ٌ
كالمقصكد بالكصؼ ىنا :اسـ الفاعؿ ،كاسـ المفعكؿ ،ك ٌ
باالستفياـ :اليمزة كىؿ.
كقكؿ ال ٌشاعر(:)4
ِ
س ْممى ْأم َن َووا ظَ َع َنا
 -21أَقَاط ٌن قَ ْوُم َ

ش َمن قَطَنا
جيب َع ْي ُ
ْ
إن َي ْظ َعنوا فَ َع ٌ

(البسيط)
سد َّ
فقكـ :فاع هؿ َّ
قكـ) ىنا
مسد الخبر .كال يجكز اعتبار مرفكع الكصؼ ( ه
قاطف) ،كىك ( ي
ي
ألنيما يير متطابقتيف.
نا
خبر عف المبتدأ؛ ٌ
كمنو قكؿ ال ٌشاعر(:)1
 -22غير ٍ
داك ،فَاطَّ ِر ِح المَّ ْيـ
اله ِع َ
ُ

عار ِ
َـو ،وال تَ ْغتَ ِرْر َب ِ
ض ِس ْمِم (الخفيف)

فبل يجكز اعتبار مرفكع الكصؼ ( و
خبر عف المبتدأَّ ،
ألنيما ير
اله) كىك (عداؾ) ىنا نا
متطابقيف.
ً
الصفة لمظَّاىر عمى َّأنو فاعؿ ليا مف ير
جكزكا رفع
الرفي" :ك
الككفيكف َّ
ي
األخفش ك ٌ
قاؿ ٌ
و
الزيداف ،كما يجيزكف في نحك :في َّ
يد ،أف
الد ًار ز ه
قائـ ٌ
اعتماد عمى االستفياـ أك ٌ
النفي ،نحك :ه
رؼ ببل اعتماد"(.)2
ى
يعمؿ الظٌ ي
ائييف(:)3
كاستشيدكا عمى ذلؾ بقكؿ رجؿ مف الطٌ ٌ
-23

َخبير َبنو لِ ٍ
يب فَال تَ ُك ُم ْم ِغ ًيا
ٌ

َمقَالَ َة لِ ْي ِب ٍّي إذا الطَّ ْي ُر َم َّر ِت

(الطّويل)
()4

– لـ أعثر لو عمى قائؿ ،كينظر :ابف ىشاـ األنصارم ،أوضح المسالك ،ج ،1ص.134

()1

األكؿ ،ص.190
– لـ أعثر لو عمى قائؿ ،ي
كينظر :ابف عقيؿ ،شرح ابن عقيل ،المجمٌد ٌ
الرضي عمى الكافية ،ج ،1ص.226
الرفي ،شرح ّ
– ٌ

()2
()3

– األشمكني ،شرح األشموني ومعو شرح الشواىد لمعيني  ،دار إحياء الكتب العر ٌبية ،عيسى البابي الحمبي كشركاه" ،د.ـ"" ،د.ت"،

ج ،1ص.148
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فخبير عندىـ مبتدأ ،كما بعده (بنك لً ٍي وب) فاعؿ َّ
مسد الخبر.
سد ٌ
ه
الكصؼ كمرفكعو متطابقيف ،كقكلو تعالىَ ﴿ :م َم ِدغ ٌم َما َم َم ْلي اِد َم ِدي ﴾( ،)4ففيو
كاذا كاف
ي
ب
مسد الخبر ،كالثٌاني :أنت مبتدأ ٌ
سد ٌ
ب مبتدأ ،كأنت فاعؿ ٌ
مؤخر ،ك ار ه
قكالف :أحدىما :ار ه
خبره(.)5

فاعل ِنعم وبئس وحاالتو-:
بد ّْ
نًعـ كبئس كفعا لممدح العاـ كال ٌذـ العاـ( ،)1كال َّ
لكؿ كاحد منيما مف مرفكعيف :أحدىما
ي
الفاعؿ ،كاآلخر المخصكص بالمدح أك ال ٌذـ( ،)2كفاعميما يأتي عمى أقساـ:
الجنسية(:)3
عرفًا باأللف والالم
ًا
اسما
األول :أن
ظاىر ُم َّ
َ
ّ
ّ
يكون ً
الجنس
فمدحت
قكـ :ىي لمجنس حقيقة،
نحك" :نً ٍع ىـ الرج يؿ ز ه
ى
ى
يد" كاختيمؼ في ىذه البلـ؛ فقاؿ ه
َّ
مجازا،
مرتيف ،كًقيؿ :ىي لمجنس
يدا بالذكر ،فتككف قد مدحتو َّ
ن
خصصت ز ن
كمو مف أجؿ زيد ،ثـ ٌ
َّ
الجنس كمٌو مباللة ،كقيؿ :ىي لمعيد( .)4كقكلو تعالى﴿ :اِد ْل َم ا َم ْل ُت ﴾(.)5
يدا
ككأنؾ قد
جعمت ز ن
ى
ى
ال ٌشاىد فيوَّ :
كجب في فاعمو كىك قكلو تعالى:
لما كاف مف أفعاؿ المدح،
أف الفعؿ (نعـ) َّ
ى
عرفنا باأللؼ كالبلـ.
أف يككف يم َّ
" ي
العبد"ٍ ،
كقكلو تعالىِ ﴿ :دْل َم َّش
ا﴾(.)6
الر ُت
()4

– مريم ،اآلية.46 :

()5

الفضة المضيئة ،ص.76
– أحمد بف زيد،
ّ
العربية ،ط ،2دار الجيؿ ،بيركت" ،د.ت" ،ص.273
المفصل في عمم
م،
– ٌ
ّ
ّ
الزمخشر ٌ

()1
()2
()3
()4
()5

الفضة المضيئة ،ص.270
– أحمد بف زيد،
ّ
العربية ،ص.273
المفصل في عمم
م،
– يينظرٌ :
ّ
ّ
الزمخشر ٌ
األكؿ ،ص.161
– ابف عقيؿ ،شرح ابن عقيل ،المجمٌد ٌ
– ص ،اآلية.30 :
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ال ٌشاىد فيوَّ :
لما كاف مف أفعاؿ ال ٌذـ ،كجب في فاعمو كىك قكلو تعالى:
أف
الفعؿ (بئس) َّ
ى
عرفنا باأللؼ كالبلـ.
"ال ٌشراب" ،أف
يككف يم َّ
ى
يكون ُمضافًا إلى ما فيو األلف والالم(:)7
الثّاني :أن
َ
كقكلو تعالىَ ﴿ :م اَميِد ْل َم َم ُت اْل ُت َّش ِد َمي﴾(.)8
ِد
كقكلو تعالىَ ﴿ :مَي َم ْل َم َمآ ْلَي َم

اْل ُت َم َم ِّم ِدر َمي﴾(.)1

أف دار كمثكل ىما فاعبلف لمفعميف (نعـ كبئس) َّ
ال ٌشاىد في ىاتيف اآليتيفَّ :
الداليف عمى
المدح كال ٌذـ ،كقد أيفيؼ الفاعبلف إلى ما فيو األلؼ كالبلـ ،كىك قكلو تعالى" :المتٌقيف" في اآلية
األكلى ك "المتكبريف" في اآلية الثٌانية.
ٌ
الفربيف(:)2
كقاؿ ابف مالؾ في ىذيف ٌ
قَ َارنياَ :كـ " ِن ْع َم ُع ْق َبى ال ُك َرَما"

ُم ِ
ضافَ ْي ِن لِما
قارَن ْي " ْ
أل" ْأو ُم َ

كلـ يجئ فاعميما يمفافنا لنكرة إالٌ في ال ٌشعرَّ ،
ألف النكرةى ال ييفيـ منيا الجنس إالٌ في
بعض المكافع( ،)3فمثاؿ ما جاء مف ذلؾ في "نعـ" قكؿ يكثير بف عبد ا﵀ النيشمي(:)4
ِ
بن َعفَّا َنا
ب َّ
مان ُ
الرْك ِب ُعثْ ُ
َوصاح ُ

ِ
ِ
ِ
الح لَيم
قوٍم الَ س َ
صاح ُ
ب ْ
 -24فَن ْع َم َ
(البسيط)

()6

– الكيف ،اآلية.29 :

()7

الزجاجي َّ ،
العممية ،بيركت" ،د.ت" ،ج
فكاز الشعار ،دار الكتب
قدـ لو ككفع ىكامشو كفيارسو َّ
– ابف عصفكر ،شرح جمل ّ
ٌ

()8

– النحل ،اآلية.30 :

ص.64
()1

– النحل ،اآلية.29 :

()2

ألفية ابن مالك ،ص.39
– ابف مالؾّ ،
الزجاجي ،ص.64
– ابف عصفكر ،شرح جمل ّ

()3

()4
معكض ،ط ،دار الكتب
الم ِّ
محمد عبد المكجكد كعمي ٌ
قرب  ،تحقيؽ عادؿ ٌ
محمد ٌ
– يينظر :ديوانو  ،ص ،97يينظر :ابف عصفكرُ ،
العممية ،بيركت1418 ،ىػ1989/ـ ،ص.101
ٌ
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،2

كال ٌشاىد فيو قكلو" :نعـ صاحب قكـ" حيث كرد فاعؿ "نعـ" كىك قكلو "صاحب" ،نكرة
يمفافة إلى نكرة.
كمثا يؿ ما جاء في "بئس" قكلو(:)5
س قَ ِرْينا َيفَ ٍن ىالِ ِك
ِ -25ب ْئ َ

أ ُُّم ُع َب ْي ٍد َوأبو مالِ ِك

()6

الرجز)
( ّ

حيث جاء فاع يؿ "بئس" كىك قكلو "قرينا" ،نكرة يمفافة إلى نكرة.
كال ٌشاىد فيو قكلو" :بئس قىرينا" ي
جائز عند الككفييف ،كفركرةه عند البصرٌييف(.)7
كمجيء فاعؿ "نًعـ كبًئس" يمفافنا بنكرة ه

َّز لنكرة منصوبة(-:)1
ضمر ُممي ًا
يكون ُم ًا
أن
الثّالثْ :
َ
كقكلو تعالىِ ﴿ :دْل َم اِد لَّش اِد ِد َمي َم َم الًال ﴾( .)2كال ٌشاىد فيوَّ :
كجكبا
مستتر
نا
فمير
نا
أف في (بئس)
ن
يطاف
الفمير المبيـ بالتٌمييز (بدالن) .كالتقدير :بئس البد يؿ ٌ
كىك الفاعؿ ،كقد فيسّْر ىذا ٌ
الش ي
()3
ىير في مدح ىى ًرـ بف ًسناف(:)4
لمظٌالميف ىب ىدالن  .كمنو قكؿ يز ٍ

ِ
ام أرً َى ِرٌم لم تَ ْع ُر نائبة
 -26ن ْع َم ْ

قاع لَ َيا َو َز ار
كان لِ ُم ْر ٍ
إالّ َو َ

(البسيط)

ً
الفمير المبيـ بالتٌمييز (ام أنر) .ك( ىى ًرهـ):
عـ)
فمير يمستتر فاعؿ ،كقد فيسّْر ىذا ٌ
ه
ففي (ن ى
أم :ىك ىى ًرهـ.
خبر لمبتدأ محذكؼ
ن
كجكبا؛ ٍ
ً
يد(.)5
كقد ييجمع بيف الفاعؿ الظٌاىر كبيف التٌمييز
الرج يؿ رجبلن ز ه
ن
تأكيدا؛ ي
فيقاؿ ن ٍع ىـ ٌ

()5
الزجاجي  ،ص.65
 يينظر :ابف عصفكر ،شرح جمل ّ()6

الس ٌف.
–اليفف :ال ٌشيي الطٌاعف في ٌ

()1

العربية ،ص.273
المفصل في عمم
م،
– ٌ
ّ
ّ
الزمخشر ٌ
– الكيف ،اآلية.50 :

المقرب ،ص.101
( - )7ابف عصفكر،
ِّ
()2
()3
()4
()5

الفضة المضيئة ،ص.270
كينظر:
ّ
االصدى ،ص ،165ي
– ابف ىشاـ األنصارم ،شرح قطر ال ّندى وب ّل ّ
– لـ ً
الفضة المضيئة ،ص.270
الديكاف ،كيينظر :أحمد بف زيد،
أىتد إلى ىذا البيت في ٌ
ّ
العربية ،ص.273
المفصل في عمم
م،
– ٌ
ّ
ّ
الزمخشر ٌ

75

المبرد كأبك
العباس ّْ
كقد اختمؼ ٌ
النحاة في الجمع بيف الفاعؿ الظٌاىر كالتٌمييز ،فأجازه أبك ٌ
السماع بو
عمي
الصكاب لكركد ٌ
الفارسي ،كىك ٌ
ٌ
ٌ

()6

ابف مالؾ(:)7
كفيو يقكؿ ي

ييز وفَ ِ
اع ٌل ظَ َي ْر
َو َج ْمعُ تَ ْم ٍ َ

ِ
شتَ َي ْر
فيو
خالف َع ْن ُي ُم قَِد ا ْ
ٌ

عطية(:)8
بف ٌ
كمنو قكؿ جرير ي
فَ ِن ْعم َّ
ادا
اد أ َ
َبيك ز ً
اد ز ُ
الز ُ
َ

أبيك ِفينا
 -27تََزَّو ْد ِم ْث َل َزِاد َ

(الوافر)

حيث جمع في الكبلـ بيف الفاعؿ الظٌاىر كىك قكلو:
الزاد ...ز نادا ،ي
ال ٌشاىد فيو قكلو" :فنعـ ٌ
الزاد" كالتٌمييز كىك قكلو" :ز نادا" ،كذلؾ ير جائز عند جميكر البصرٌييف.
" ٌ
يكون ُمضافًا إلى ما فيو األلف والالّم(-:)1
الرابع :أن
َ
ّ
الرسكؿ صمٌى ا﵀ عميو كسمٌـ(:)2
كقكؿ أبي طالب في مدح ٌ
ُزَى ْير حسام م ْفرٌد ِم ْن ح ِ
مائ ِل
َ
ٌ ُ ٌَ ُ َ

 -28فَ ِنعم ْاب ُن ِ
أخت ا ْلقَ ْوِم َغ ْي َر ُم َك ِّذ ٍب
َْ

(الطّويل)

أف فاعؿ (نعـ) كىك قكلو (ابف) ،جاء مفافنا إلى م و
ال ٌشاىد فيوَّ :
فاؼ إلى ما فيو أؿ كىك
ي
ي
ي
قكلو ( ً
أخت ً
القكـ).
ً
ئس ما" فإذا كقع بعد (نً ٍع ىـ ما ،كبئس ما)
تقع "ما" بعد " نعـ ،كبئس" فتقكؿ" :ن ٍع ىـ ما" أك "بً ى
و
حينئذ اسـ مكصكؿ ،بمعنى الٌذم ،فاعؿ ،فيي معرفة ناقصة ،كالجممة
صنعت ،فما
فع هؿ :نً ٍع ىـ ما
ى
شيئا)؛
تامة مكصكفة ،تمييز ،بمعنى ( ن
بعدىا صمة المكصكؿ ،ال مح ٌؿ ليا مف اإلعراب .أك نكرة ٌ
شيئا صنعتىو ،كالجممة صفة ،كالفاعؿ فمير مستتر يمفسَّر بما.
أم :نً ٍع ىـ ن
ٍ

()6

المضيئة ،ص.270
– أحمد بف زيد،
ّ
الفضة ُ
ألفية ابن مالك ،ص.23
– ابف مالؾّ ،

()1

الفضة المضيئة ،ص.270
 يينظر :ابف ىشاـ األنصارم ،أوضح المسالك ،ج ،3ص ،271كيينظر:ّ

()7

()8
الفضة المضيئة ،
م،
كينظرٌ :
األكؿ ،ص  ،164و ّ
– يينظر :ديوانو  ،ص ،98ي
ّ
الزمخشر ٌ
المفصل  ،ص .273وشرح ابن عقيل  ،المجمٌد ٌ
ص.271

()2

الفضة المضيئة ،ص.270
– أحمد بف زيد،
ّ
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تامة .أك نكرة
كاذا كقع بعدىا اسـ :نً ٍع ىـ ما ز ه
يد ،فما فاعؿ ،بمعنى( ،ال ٌشيء) فيي معرفة ٌ
شيئا) ،كفاعؿ (نً ٍع ىـ) فمير يمستتر يمفسَّر بما(.)3
تامة تمييز ،بمعنى ( ن
ٌ
جاز في (ما) بعد (نً ٍع ىـ) ،ك(بً ٍئ ىس) :ساء ما يفعمكف(.)4
ساء) ما ى
كيجكز في (ما) بعد ( ى
ِد ِد ()5
ِد ِد ِد
ِد
فحرؾ العيف ،فميس
قاؿ سيبكيو" :ك َّ
أما قكؿ بعفيـ في القراءةَّ ﴿ :شو ا ّلهَم ا َّش َم لُت ُت ه ﴾ ٌ ،

ًً
ً
ً
العيفَّ ،
كحدثنا
فحر ىؾ
كف
العيفٌ .
ى
ى
فأس ى
عمى للة ىمف قاؿ( :ن ٍع ىـ)ٍ ،
كلكنو عمى للة ىم ٍف قاؿ( :نع ىـ)ٌ ،
َّ
ب"
ذي وؿ ،ككسركا ،كما قالكا :لً ًع ه
أبك الخطاب َّأنيا للة يى ٍ

()6
 .كقكلو تعالىِ ﴿ :د َّشو ا ّلهَم اِد ِد َّش َم ِدلُت ُت

ِد ِده﴾(.)7
ًً
أم :نً ٍع ىـ
كقع بعد (نع َّما) فع هؿ ،فما في ىذه الحاؿ ،معرفة ناقصة بمعنى الٌذم ،فاعؿٍ ،
ى
شيئا ،أك ىك ٍعظنا يعظكـ بو ،كالفاعؿ فمير يمستتر
الٌذم يعظكـ بو .أك نكرة َّ
أم :نً ٍع ىـ ن
تامة ،تمييزٍ ،
مفسَّر بما .كقكلو تعالىِ﴿ :دو تُتَي ُت ْل ا َّش َم َم ِد
ا َميِد ِد َّش ِد َمي﴾(.)1
ْل
ي
ً
يء ىي،
جاء بعد (نً ًع َّما) اسـ ،فما في ىذه الحاؿ معرفة َّ
تامة ،فاعؿٍ ،
أم :ن ٍع ىـ ال ٌش ي
قدـ ،ك (ىي) المخصكص مبتدأ َّ
خبر يم َّ
أم :نً ٍع ىـ
كالجممة
ٌ
تامة ،تمييزٍ ،
الفعمية ه
مؤخر .أك نكرة ٌ
شيئا ىي ،كفاعؿ (نً ٍع ىـ) فمير مستتر يمفسَّر بما.
ن
إسناد الفعل وشبيو لمفاعل-:

()3
العمدة في ال ّنحو ،القسـ الثٌاني ،ص.557
– عبد المنعـ فائز مسعدُ ،
()4
معكض ،ط
– يينظر :أبك ٌ
محمد عبد المكجكد كعمي ٌ
حياف األندلس ،تفسير البحر المحيط  ،تحقيؽ عادؿ ٌ
محمد ٌ
العممية ،بيركت1413 ،ىػ1993/ـ ،ج ،3ص.538
ٌ
()5

– ال ّنساء ،اآلية.58 :

()6

– سيبكيو ،الكتاب ،ج ،2ص.538

()7

 -ال ّنساء ،اآلية.58 :

()1

– البقرة ،اآلية.271 :
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 ،1دار الكتب

احد منيما عف اآلخر ،كال
المسند إليو" :كىما ما ال يلني ك ه
قاؿ سيبكيو في كتابو في باب ي
عبد ً
يجد المتكمّْـ منو ِّ
ا﵀ ،فبل يب َّد لمفعؿ مف االسـ كما لـ يكف لبلسـ
بدا" ( .)2كمثؿ ذلؾ:
يذىب ي
ي
األكؿ ّّ
بد مف اآلخر في االبتداء(.)3
ٌ
الفعؿ إليو ،نحك :قاـ
أسندت ذلؾ
إف قاؿ قائ هؿ :ما الفاعؿ؟ قيؿ :اسـ ذكرتو بعد فعؿ ،ك
ى
ى
عمرك(.)4
كذىب
يد،
زه
ى
ه
ثـ َّ
الفاعؿ تارة يرفعو الفعؿ ،كتارة يرفعو ما ييشبوي الفعؿ كاسـ
إف
كقاؿ أحمد بف زيدَّ " :
ى
حسف كجييوي؛
يد
الصفة
قائـ أبكهي،
المشبية ،نحك :ز ه
ه
كمنطمؽ ي
ه
ٌ
أخكهي ،كتارة يرفعو ٌ
الفاعؿ ،نحك :ه
عجبت مف تطمي ً و
ً
يد،
زكجيا ،كمف يش ٍر ًب
نحك:
العسؿ ز ه
ي ٍ
ؽ ىند ي
فعوي
كطاىر ي
قمبوي ،كتارة ير ي
ه
ي
المصدر ،ى
ً
يات
مررت
كتارة يرفعو اسـ التٌففيؿ؟ ،نحك:
باألففؿ أبكه ،كتارة يرفعو اسـ الفعؿ ،نحك :ىى ٍي ى
ي
العقيؽ"(.)5
ي
يدَّ ،
كزكىَّ ،
كحج
سند الفع يؿ إلى الفاعؿ عمى سبيؿ الحقيقة ،نحك :صاـ ز ه
أف يي ى
كال ى
فرؽ ٍ
يد ،كزاؿ يمٍم يكو ،كفىنً ىي ماليو ،كى ىذا معنى ما
البيت ،كصمَّى ،أك عمى سبيؿ المجاز ،نحك :مات ز ه
ى
ً ()1
تقد ىـ َّ
ابف مالؾ:
ىك ما
أف
ى
ي
ٌ
صدر عنوي
قاـ بو  ،كفي ذلؾ يقكؿ ي
ى
الحدث أك ى
الفاعؿ ى

وج ُي ُو " ِن ْع َم الفَتَى"
زيد" ُم ًا
ٌ
نير ْ

فوع َّي "أتَى
الفاع ُل الّذي َك َم ْر َ

()2

َّ
تاـ
فكأنو قاؿ" :الفاعؿ ما كاف كزيد مف قكلؾ" :أتى ز ه
اسما أ ى
يسند إليو فعؿ ٌ
يد" في ككنو ن
يم َّ
اسـ
قدـ ير مصكغ لممفعكؿ ،أك كاف ككجيو مف قكلػؾ "مني نا
اسما أسند إليو ه
ػر كجييػوي" في ككنػو ن
هم َّ
قدـ و
جار مجرل الفعؿ المذككر"(.)3
()2

– سيبكيو ،الكتاب ،ج ،1ص.23

()3

السابق نفسو ،كالمكاف نفسو.
– المصدر ّ
العربية ،ص.77
– األنبارم ،أسرار
ّ

()4
()5
()1
()2

ّىبية ،ص.69
– أحمد بف زيد،
الفضة المضيئة في شرح ال ّ
ّ
شذرة الذ ّ
السابق نفسو ،ص.70
– المصدر ّ
ألفية ابن مالك ،ص.22
– ابف مالؾّ ،

78

كبناء عمى ما َّ
الداللة
تقدـ ،ليس الفع يؿ كحده ىك الٌذم لو فاعؿ ،كاَّنما ىناؾ ما يشبيو في ٌ
ن
عمى الحدث فمو فاعؿ أيفا كالفعؿ ما داـ لو م ً
حدث ,كال ٌشكاىد عمى إسناد الفعؿ لمفاعؿ كثيرة
ن
ي
أما بالنسبة لشكاىد إسناد ًشبو الفعؿ لمفاعؿ فمنيا:
في البحثَّ ،
 .1إسناد اسم الفعل لمفاعل :كمنو قكؿ جرير(:)4
ق ُنو ِ
يات ِخ ٌّل ِبا ْل َع ِقي ِ
اصمُ ْو
َو َى ْي َ

َىمُ ُو
يق َوأ ْ
ات ا ْل َع ِق ُ
ات َى ْي َي َ
 -29فَ َي ْي َي َ

(الطّويل)

ً
و
مبني عمى الفتح بمعنى :ىب يعد ،لمفاعؿ
أ ى
يسند ي
اسـ الفعؿ (ىييات) كىك اسـ فعؿ ماض ٌ
األكؿ ،ككذلؾ أيسند اسـ الفعؿ (ىييات) لمفاعؿ ( ًخ ّّؿ) في الشطر الثٌاني مف
(العقيؽ) في الشطر ٌ
البيت .كمنو قكلو تعالىَ ﴿ :مآ َم اَم ُت ْل َماُت ْل َم ُتش َمرَم آ ُت ُت ْل ﴾(.)5
الفـ في
ى
مبني عمى ٌ
مبني عمى الفتح ،كالكاؼ :فمير متصؿ ٌ
فمكانكـ :اسـ فعؿ أمر ٌ
ّْ
كجكبا تقديره انتـ .فأسند اسـ
جر مفاؼ إليو ،كالميـ عبلمة الجمع ،كالفاعؿ فمير مستتر
ن
محؿ ٌ
الفمير المستتر فيو.
الفعؿ (مكانكـ) إلى فاعمو ٌ
ميمي(-:)1
 .2إسناد المصدر لمفاعل :كمنو قكؿ ى
الم َّرار بف يمنقذ التٌ ٌ
ضر ٍب ِب ُّ ِ
وس قَ ْوٍم
الس ُيوف ُر ُؤ َ
ِ -30ب َ ْ

ــي َّن َع ِن الم ِق ِ
يل
ام ُ
َ
أ ََزْلنا َى َ

(الوافر)

َّ
مؤكؿ ً
كنصب بو (رؤكس)؛ َّ
بأف المصدرية كالفعؿ،
ف ٍرب)
ألنو َّ
َّ
ى
اعر المصدر ( ى
نك ىف الش ي
رؤكس و
الفمير
يسند
ف ىربنا بالسيكؼ
المصدر َّ
قكـ فأ ى
المنكف إلى فاعمو ،كىك ٌ
كالتٌقدير :بأف ى
ى
ي
المستتر فيو تقديره (نحف) .كمنو قكؿ امرئ القيس(:)2
ِ
َس ًى َوتَ َج َّم ِل
َيقُ َ
ولون الَ تَ ْيم ْك أ َ

ِ
َّي ُم
ص ْحبي َعمَ َّي َمطي ُ
ُوقُوفًا ِبيا َ
()3

()5

ألفية ابن مالك ،ص.583
– المرادم ،توضيح المقاصد والمسالك بشرح ّ
الفضة المضيئة ،اآلية.28 :
– يينظر :ديوانو ،ص ،186يينظر :أحمد بف زيد،
ّ
– يونس ،اآلية.28 :

()1

– يينظر :ديوانو ،ص ،93كيينظر :سيبكيو ،الكتاب ،ج ،1ص ،60كاألشمكني ،شرح األشموني ،ج ،1ص.542

()4

()2

السبع ،ص.12
كينظرٌ :
– يينظر :ديوانو ،ص ،9ي
الزكزني ،شرح المعمّقات ّ
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(الطّويل)

ً
نقؼ ،كالفاعؿ
أم :أف ى
يكقكفنا :مصدر نائب عف فعمو منصكب كعبلمة نصبو تنكيف الفتحٍ ،
فمير مستتر تقديره (نحف).
 .3إسناد اسم الفاعل لمفاعل:
()3
ا ُتَير ٌم ِد
اسـ الفاعؿ (سائغه) لمفاعؿ (شريابو)،
ا َم ئ ٌم َمش َمر ُتهُت﴾  .فأ ى
كقكلو تعالىَ ﴿ :م َم َم ْل ٌم َم
يسند ي

ًً
الف ٌمةي.
فشريابو :فاعؿ السـ الفاعؿ مرفكع كعبلمةي رفعو ٌ
()4
ِد
ِد
ختمؼ)
ا آ ْليَم ٌم َماْل َم اُتهُت ﴾  .أيسند اسـ الفاعؿ ( يم ه
كمنو قكلو تعالىَ ﴿ :م ْلي ُتر ُت آي ُت ُت اِد َم َمش َمر ٌم

الف ٌمة.
لمفاعؿ (ألك يانو) ،فألك يانو :فاعؿ السـ الفاعؿ مرفكع كعبلمة رفعو ٌ

المشبية لمفاعل :كقكؿ حسَّاف بف ثابت(:)1
الصفة
ّ
 .4إسناد ّ
ساب ُي ْم
ِ -31ب ُ
الو ُجوِهَ ،كريم ٌة أ ْ
َح ُ
يض ُ

ش ُّم األ ِ
ُنوفِ ،م َن الطِّر ِ
األول
ُ
از ّ

()2

(الكامل)
لمصفة
أحسابيـ)،
المشبية (كريمةه) لمفاعؿ (
الصفةى
ٌ
ي
ي
فأحسابييـ :فاعؿ ٌ
فأسند ال ٌشاعر ٌ
الف ٌمة.
المشبية مرفكع كعبلمةي رفعو ٌ
ٌ
()3
شراب :صيلة مباللة عمى
اب) َّ .
 .5إسناد صيغة المبالغة لمفاعل :قالكاَّ ( :
العس ىؿ فىأ ىىنا ىش ٌر ه
أما ى

كزف فىع و
يككف فعبلن ،أك ما
إما أف
َّاؿ .كالفاعؿ مستتر فييا تقديره أنا .فالعامؿ في ر ً
فع الفاعؿ َّ
ى
يشبيو كاسـ الفعؿ ،كالمصدر ،كاسـ الفاعؿ ،كالصفة المشبَّية ،كصيلة المباللة.
()3

– فاطر ،اآلية.12 :

()4

– ال ّنحل ،اآلية.69 :

()1
()2
()3

نظر :ديوانو ،ص.180
– يي ي
أعزة ،ذكك ىح ًمٌية.
شـ األنكؼ :أمٌ :أنيـ ٌ
– ٌ
– سيبكيو ،الكتاب ،ج ،1ص.57
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صور الفاعل :ويأتي الفاع ُل عمى صور ِع ّدة:
ظاىر معرف ًة ،ويشمل:
ًا
اسما
 .1يأتي ً
ا ﴾(َّ .)4
الف ٌمة
الم َّ
اس  :فاعؿ مرفكع كعبلمة رفعو ٌ
الن ُ
عرؼ بأؿ :كقكلو تعالىَ ﴿ :مآ َمي ايَّش ُت
 ي
ُّ
الف ٌمة الظٌاىرة.
اح ﴾(.)5
الحق :فاعؿ مرفكع كعبلمة رفعو ٌ
الظٌاىرة .كقكلو تعالىَ ﴿ :مأ َما َم
()6
الف ٌمة.
كمنو قكليو تعالىِ﴿ :داَم َمأ َما ُت ُت اْل ُت ْل ِدآيَم ُت
ا﴾  .المؤمنات :فاعؿ مرفكع كعبلمة رفعو ٌ

كقكلو تعالى﴿ :كقى ى َّ ً
ألنو جمع م َّ
الظالمون :فاعؿ مرفكع كعبلمة رفعو الكاكَّ ،
ذك ور
كف﴾(.)7
َ
اؿ الظال يم ى
ي
ى
سالـ.

()1
قموبكم ) اسـ ظاىر
المضاف إلى معرفة :كقكلو تعالى ﴿ :ثُت َّش َم َم ْل ُتَي ُت ُت ُت ﴾  .فالفاعؿ ( ُ
ُ 

الف ٌمة.
الفمير (كـ) ،كىك مرفكع كعبلمة رفعو ٌ
يمفاؼ إلى معرفة كىك ٌ
ث َمَمآ َمرُت ْل َمُت ُت ﴾( .)2فالفاع يؿ ( أبوىم ) يمفاؼ إلى معرفة كىك
كقكلو تعالىَ ﴿ :م َم ُت ْل ِدآ ْلي َم ْل ُت
الفمير (ىـ) ،كىك مرفكع كعبلمة رفعو الكاكَّ ،
ألنو مف األسماء الستٌة.
ٌ
كمنو قكلو تعالىَ ﴿ :مال َمْلتَم ِد ُت ْل اُت اْل َم ْل ِد ِدآي ُت ْل ﴾( .)3فالفاعؿ ( أولو ) جاء معرفةَّ ،
ألنو
المعرؼ (بأؿ) كىك (الففؿ).
يمفاؼ إلى
ٌ
ِد ()4
بالعممية.
عرفنا
ا﴾  .فالفاعؿ (موسى) ،جاء يم َّ
العمَم :كقكلو تعالىَ ﴿ :مأ ا ُت آ َم ش ِد اْلَمَيِّمَييَم
ٌ
َ 

()4

– البقرة ،اآلية.13 :

()5

– التوبة ،اآلية.48 :

()6

– الممتحنة ،اآلية.10 :

()7

– الفرقان ،اآلية.8 :

()1

– البقرة ،اآلية.74 :

()2

– يوسف ،اآلية.68 :

()3

– النور ،اآلية.22 :

()4

– البقرة ،اآلية.92 :

81

()5
بالعممية.
ؼ
اىيم) يم َّ
كقكلو تعالى﴿ :قى ى
عر ه
ٌ
اىيـ﴾  .فالفاعؿ (إبر ُ
اؿ ٍإب ىر ي

 الفاعل الضمير المتّصل والضمير المستتر  :كقكلو تعالىَ ﴿ :م تَمَيرُت ِدآي أيَّش ٍل
ا َم ُتُت ٍلو ﴾(.)6
ّ
ّ
َم
ْل َم
فالكاك في قكلو تعالى" :تركوا" فمير متٌصؿ مبني في ّْ
محؿ رفع فاعؿ.
ٌ
كقكلو تعالىَ ﴿ :م َّشش َمَي ُت الَم اَّش اَم ْلح ُتي ِد ْلَييَم ٌم﴾(.)7
فاأللف في قكلو تعالى" :يقكال" :فمير متٌصؿ بارز مبني في مح ٌؿ رفع فاعؿ.
()8
ِد ِد
ِد ِد
اء في قكلو تعالى" :اتَّقى ٍيتي َّف" :فمير
كقكلو تعالى ﴿ :و تَّشَي َم ْل ُت َّشي َم تَم ْلي َم ْل َمي اْل َم ْل و ﴾  .فالتَّ ي

النكف :عبلمة جمع اإلناث.
متصؿ بارز مبني في مح ٌؿ رفع فاعؿ .ك ٌ
ف ٍع ىف" :نكف اإلناث فمير متٌصؿ بارز مبني في
أيفا -في قكلو تعالى" :تى ٍخ ى
كالنكف – ن
مح ٌؿ رفع فاعؿ.
كمنو قكلو تعالىَ ﴿ :م ُت ِدي َم ْلش َمرِدي َم َمَي ِّمر َم ْلي ًال﴾(.)1
فالياء :ياء المخاطبة :فمير يمتصؿ بارز مبني في مح ٌؿ رفع فاعؿ.
ُّ
التامة ،أك
اء أكانت متٌصمةن باألفعاؿ المافية َّ
فيذه ٌ
الفمائر المتٌصمة البارزة يكميا سك ن
المفارعة ،أك األمر ،تككف فاعمةن َّ
الفاعمية.
فع عمى
مبنيةن عمى ما تيٍمفىظ بو في محؿ ر و
ٌ
الفمير المستتر:
كمف شكاىد الفاعؿ ٌ
قكلو تعالىِ ﴿ :د َّش
ك َم ْل َم ش اَم َم ﴾(.)2
َمو َمَّش َم
ففاعؿ قكلو تعالىٍ " :أكحى" :فمير مستتر تقديره ىك يعكد عمى لفظ الجبللة ا﵀.
كقكلو تعالى ﴿ :اّل
()5

– البقرة ،اآلية.126 ،

()6

– الدخان ،اآلية.25 :

()7

– البقرة ،اآلية.102 :

()8

– األحزاب ،اآلية.32 :

()1

– مريم ،اآلية.26 :

()2

َمأ َم َم َمآ الًال َم َم َّش َمدُت﴾(.)3

– الزلزلة ،اآلية.5 :
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ففاعؿ قكلو تعالى " :ىج ىم ىع" :فمير مستتر تقديره ىك.
كمنو قكلو تعالىَ ﴿ :م اُت ْل َماُتَي ْل ِدآ ُتي﴾(.)4
ؤمف) :فمير مستتر تقديره نحف.
ففاعؿ الفعؿ (ين ي
 االسم الموصول:
كقكلو تعالىَ ﴿ :م َم َمو اّل

ْلشَمَي َمر دُت﴾(.)5

السككف في محؿ رفع فاعؿ.
الٌذم :اسـ مكصكؿ مبني عمى ٌ
كقكلو تعالىَ ﴿ :م َم َمو اّل َمي الَم َمَي ْل َم ُت َمو﴾(.)6
ذيف :اسـ مكصكؿ مبني عمى الفتح في محؿ رفع فاعؿ.
الٌ ى
كمنو قكلو تعالىَ ﴿ :م َم اُت ْل اَمي َم ْل ُت َم اْل َم يَّش َم ِدالَّش َمآي َم َمو ُت ًال َم ْل اَم َم َم ﴾(.)1
السككف في محؿ رفع فاعؿ.
ىمف :اسـ مكصكؿ مبني عمى ٌ
 اسم اإلشارة:
كقكلو تعالىَ ﴿ :م ِد ْليَي ُت َّشآي َمَي ُت ُتو َم ُت ْل َم َمتْلهُت َم َي ِد دِد ِد َم ا ًال﴾(.)2
ً
ىذه :اسـ إشارة مبني عمى الكسر في محؿ رفع فاعؿ.
كقكلو تعالىَ ﴿ :مِد و ْل ُت ر ِد َي ِد
الا﴾(.)3
َم ْل َم َم ُت
ىؤ ً
الء :اسـ إشارة مبني عمى الكسر في محؿ رفع فاعؿ.

()3

– اليمزة ،اآلية.2 :

()4

– البقرة ،اآلية.13 :

()5

– يوسف ،اآلية.21 :

()6

– البقرة ،اآلية.118 :

()1

– البقرة ،اآلية.111 :

()2

– التوبة ،اآلية.124 :

()3

– األنعام ،اآلية.89 :
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صريحا نكرةً.
اسما
ً
 .2يأتي الفاعل ً
كقكلو تعالىَ ﴿ :م ِد َما َمأ اتْلَي ُت ْل َمٌم﴾(.)4
كقكلو تعالىَ ﴿ :م َمأ ا ِدآ ْلي َم ْل َم ش اْل َم ِد يَم ِد َم ُتأ ٌم َم ْل َمش﴾(.)5
كقكلو تعالىَ ﴿ :م َم َم َم َمآ َمهُت ا ِّم ْل َمي َمَيَمَيَم َمو﴾(.)6
ألنو َّ
فتياف :فاعؿ مرفكع كعبلمة رفعو األلؼ َّ
مثنى ،فعبلمة رفع المثنى األلؼ.
يحا نكرةن.
اسما صر ن
جاء الفاعؿ –في اآليات السَّابقة -في قكلو تعالى" :آيةه ،رج هؿ ،فتياف" ن
ؤوالً:
ًا
 .3يأتي
مصدر ُم َّ
و
م كصمتو .كحركؼ المصادر
نا
كقع
مصدر يمنسب نكا مف حرؼ مصدر ٌ
مؤكالن إذا ى
يككف الفاعؿ ٌ
خمسةَّ ،
أف"" -ما" -المصدرٌية
لكف الٌذم يصمح منيا لمسَّبؾ في باب الفاعؿ ثبلثةه ،ىيٍ " :
أف"ٌ " -
بنكعييا.

كمنو قكلو تعالىَ﴿ :ماَم ِد
ل َم ُتَي ُت ُتَي ُت ْل اِد ِد ْل ِدر ا َّش ِده﴾(.)1
ْلو اِد َّش ِد َمي َمآيُت َمو تَم ْلي َم
ْل َم

ً
تخشع) كتقديره ( يخشكع) قد كقع فاعبلن لمفعؿ ( ىي ً
أف) ،كلكال ذلؾ
أف
فالمصدر
المؤكؿ مف ( ٍ
ى
ٌ
لبقي الفع يؿ مف ير فاعؿ.
كقكلو تعالىَ﴿ :م اَم ْل ِد ِد َماَّش َما اْليَم َم َم َم ِد
ا ُتَي ْلَي َمش َم َمْل ِد ْل ﴾(.)2
ْل
َم
ك اْل َم َم
َم ْل َم ْل
أم :إن ازلينا ،فأف كصمتيا في تأكيؿ مصدر في محؿ رفع فاعؿ لمفعؿ ( ً
يكؼ).
ٌ
ٍ
ككقكؿ ال ٌشاعر(:)3
ب المَّ َيالِي
الم ْرَء َما َذ َى َ
َ -32ي ُ
س ُّر َ
()4

– األنعام ،اآلية.124 :

()5

– يس ،اآلية.20 :

()6

– يوسف ،اآلية.26 :

()1

– الحديد ،اآلية.16 :

()2

– العنكبوت ،اآلية.51 :

ـو َذ َى ًابا
ىاب ُي َّن لَ ُ
َو َك َ
ان َذ ُ

(الوافر)

()3
السيد،
محمد عبد القادر عطا كطارؽ فتحي ٌ
– لـ أعثر لو عمى قائؿ ،كيينظر :ابف مالؾ ،تسييل الفوائد وتكميل المقاصد  ،تحقيؽ ٌ
العممية ،بيركت" ،د.ت" ،ج ،2ص.38
دار الكتب
ٌ
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ذىاب الميالي –فما كالفعؿ (ذىب) في تأكيؿ مصدر في محؿ رفع فاعؿ.
يسر المرىء
أمُّ :
ي
ٍ
أما" :كي المصدرية فبل تصميح لمسَّبؾ في باب الفاعؿَّ ،
ألنيا –في اللالب -تككف مسبكقة
َّ
المؤكؿ منيا كمف صمتيا مجركر بالبلٌـ ،فبل تككف فاعبلن،
تقدير .فالمصدر
الجر لفظنا ،أك نا
َّ
ببلـ ٌ
ككذلؾ" :لك" المصدرٌيةَّ ،
يكد" –أك ما في
كد" أك " ٌ
فعمية ،فعميا " ٌ
ألنيا –في اللالب -مسبكقة بجممة ٌ
معناىا -فالمصدر المنسبؾ منيا كمف صمتيا مفعكالن بو لمفعؿ الٌذم قبميا(.)4
 .4يأتي الفاع ُل جممة.
الفرير ،كأبك ثعمب ،كجماعة مف الككفيّْيف :إلى َّانو يجكز أف
ذىب
ىشاـ بف معاكية ٌ
ي
عمرك
أقاـ ز ه
يقكـ ز ه
يد أـ ه
يد ،كظير لي ى
ييسند الفعؿ إلى الفعؿ فأجازكا :ييعجبني ي

( .)5كنحك قكلو

تعالىَ ﴿ :م تَمَيَمَيَّش َمي اَم ُت ْل َم ْل َم َمَي َم ْليَم ِد ِد ْل ﴾(.)6
جممة" :كيؼ فعمنا بيـ" في مح ٌؿ رفع فاعؿ لمفعؿ (تبيَّف)َّ ،
تبيف
ألنو ما الٌذم تبيَّف؟ الٌذم ٌ
جممة "كيؼ فعمنا بيـ".
()1
عطية ،كالعكبرم في مكفع ( .)2كذىب
أيفا ٌ
ابف ٌ
كممف يرل جكاز ذلؾ ن
م ،ك ي
الزمخشر ٌ
ٌ

اء
َّ
الفر ي

()3

تككف الجممةي مقترنة
قمبيا ،كأف
كجماعة إلى جكاز ذلؾ بشرط أف
يككف العامؿ فعبلن ن
ى
ى

بمتعمؽ نحك( :ظير لي أقاـ زيد) ،كحممكا عميو قكلو تعالى ﴿ :ثُت َّش َم اَم ِّمآي َي ْل ِد آ َم ْل آل ِد
ا
َم ُت
َم َم َم ُت َم
ى
()4
ِد
كن ًسب ىذا المذىب إلى سيبكيو(.)5
يقكـ ز ه
يد) .ي
اَمَم ْل ُت يُتَييَّشهُت َم َّشش ٍلي﴾  ،كمنعكا (ييعجبني ي

()4
عباس حسف ،ال ّنحو الوافي ،المجمٌد الثٌاني ،ص.65
– ٌ
()5
النحاس ،ط  ،1مطبعة المدني ،القاىرة1407 ،ىػ1987 /ـ ،ج،2
محمد ٌ
– أبك ٌ
حياف األندلسي ،ارتشاف الضرب  ،تحقيؽ د .مصطفى ٌ
ص.179
()6
()1
()2

– إبراىيم ،اآلية.45 :

م ،تفسير َّ
العممية ،بيركت1415 ،ىػ1995 /ـ ،ج ،1ص.182-181
الكشاف ،رتبو عبد السَّبلـ شاىيف ،ط ،1دار الكتب
– ٌ
ٌ
الزمخشر ٌ
سيدنا الحسيف1399 ،ىػ1979/ـ ،ج ،2ص.702
– العكبرم ،التبيان في إعراب القرآن ،ط ،1المكتبة التكفيقية ،أماـ الباب األخفر ٌ

()3

– أبك حيَّاف األندلسي ،البحر المحيط ،ج ،1ص.47

()4

– يوسف ،اآلية.35 :

()5

– يينظر :البحر المحيط ،ج ،1ص.47
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الفمير:
ليسجينَّنو" مف الفعؿ المؤ ٌكد بنكف التٌككيد كفاعمو الكاك المحذكؼ كمفعكلو ٌ
جممة " :ي
"الياء" في محؿ رفع فاعؿ.
خاصة ،دكف سائر المعمٌقات ،كعمى َّ
أف
الدماميني ،لكف مع االستفياـ
كاختار ىذا المذىب ٌ
ٌ
اإلسناد إلى يمفاؼ محذكؼ إلى جممةَّ ،
اب أقاـ زيد) ،أم جكاب القائؿ
ألف المعنى (ظير لي جك ي
بد مف تقديره دفعا لمتٌناقض إذ ظيكر ال ٌشيء م و
ناؼ لبلستفياـ المقتفي لمجيؿ بو(.)6
ذلؾ ،كىذا ال ٌ
ن
ي

كذىب البصرٌيكف

()7

()9
()8
ابف
عمي
الع ٍكبرم  ،كابف عصفكر  ،ك ي
الفارسي ،ك ي
ٌ
كمف تبعيـ كأبي ٌ

()10
و
بحرؼ مصدرم ،أك بليره في باب التٌسكية ،كال
اسما ،أك َّ
مؤكالن
ىشاـ  ،إلى ٌ
أف الفاعؿ يككف ن

قمبيا أـ كاف يره.
يككف جممة مطمقنا ،سكاء أكاف فعميا عامبلن ن
ابف ىشاـ( ،)1ىذا المذىب ىك المشيكر ،كما نسبو إلى األكثريف.
كجعؿ ي
َّ
كأجابكا عف بعض ما
بأف قكلو تعالى ﴿ :ثُت َّش َم َم اَم ُت ِّمآي َمَي ْل ِد َمآ َمَم ُت ْل
احتج بو ىمف أجاز ذلؾ ٌ
()2
ِد
آل ِد
الدا ٌؿ عميو ،كىك
ا اَمَم ْل ُت يُتَييَّشهُت َم َّشش ٍلي ﴾  ،يحتمؿ أف يككف فاعؿ "بدا" فمير المصدر ٌ
َم

البداءَّ ،
إما جك نابا لًقسـ
ليسجينَّنو" َّ
كأنو قاؿ( :ثـ بدا ليـ ىك ،أم البداء) ،كتككف البلٌـ في قكلو " ي
ليسجينَّنو) ،كا َّما جك نابا لػً (بدا ليـ)َّ :
ألف "بدا" مف أفعاؿ القمكب ،كىي قد
محذكؼ تقديره (كا﵀
ي
تجرم مجرل القسـ ،فتحتاج إلى جكاب(.)3

()6

الرياض" ،د.ت" ،ج ،1ص.45
– بدر ناصر البدر ،اختيارات أبي ّ
الرشدٌ ،
حيان ال ّنحوية في البحر المحيط ،مكتبة ٌ
– يينظر :البحر المحيط ،ج ،1ص ،64--46ج ،5ص ،484ج ،6ص.103

()9

– ابف عصفكر ،شرح الجمل ،ج ،1ص.158-157

()7
()8

– العكبرم ،التبيان في إعراب القرآن ،ج ،2ص.886 /732

( – )10ابف ىشاـ األنصارم ،شرح شذور الذّىب ،المكتبة العصرٌية ،بيركت1418 ،ىػ1997/ـ ،ص.217
( – )1ابف ىشاـ األنصارم ،مغني المّبيب ،ج ،2ص.428
()2
()3

 -يوسف ،اآلية.35 :

– يينظر :شرح الجمل البف عصفكر ،ج ،1ص.159-157
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صرح باختيار أصحابو،
صرح باختياره ىك ،كاَّنما َّ
َّ
أما أبك حيَّاف فيك في ىذه المسألة لـ يي ّْ
فعند قكلو تعالىَ ﴿ :م َم اٌم َم َمْل ِد ْل َمَما َم ْلتَمَي ُت ْل َم ْل اَم ْل تُتي ِد ْل ُت ْل ﴾

()4

بسط المذاىب الثبلثة في ىذه المسألة ،ثـ

الصحيح المنع يمطمقنا"( .)5كفي التٌطبيؽ أخذ برأم البصرٌييف ،كلـ يأخذ برأم
قاؿ" :قاؿ أصحابنا :ك ٌ
يرىـَّ ،
فدؿ عمى َّأنو يرل مذىبيـ في ىذه المسألة ،كىك المنع مطمقنا .فنجد قكلو تعالىَ ﴿ :م ِداَم
ِد َم اَم ُت َّشآ اَم َما َم َمو َم ُت ْل َم اُت ْل َم َم ِد ُتر ا ّلا َمي ﴾( .)6قاؿ –رحمو ا﵀" :-ك (ماذا أنزؿ) ليس معمكالن لقيؿ
عمى مذىب البصرٌييف؛ َّ
سـ فاعميو ،كما ال تقع
ألنو جممة كالجممة ال تقع مكقع المفعكؿ الٌذم لـ يي َّ
مكقع الفاعؿ"(.)7
كعند قكلو تعالى﴿ :ثُت َّش َي ْلَييَم اِديَمَي َم َم ا ِد
ْلح ْل َمَي ْل ِدي َم ْل َم ش اِد َم اَمِد ُت َمَمآ ًال ﴾( .)8قاؿ بعد ذكر رأم
َم َم ُت ْل ْل َم
الكش ً
أما ما في َّ
كر عمى مذىب
ع الجممة فاعبلن" :ك َّ
ٌ
اؼ فبل ي
م الٌذم أجاز كقك ى
الزمخشر ٌ
يجكز ما يذ ى
البصرٌييف؛ َّ
سمى فاعمو ،كىك قائـ مقاـ
ألف الجممة إذ ذاؾ تككف في مكفع المفعكؿ الٌذم ال يي َّ
الفاعؿ ،فكما َّ
أف تمؾ الجممة ك يرىا مف الجمؿ ال تقكـ مقاـ الفاعؿ ،فكذلؾ ال يقكـ مقاـ ما ناب
()1
ك َم اَمَم ُت اَم َّشي
ك اَمِد ْلي ْل
َمش َمرْل َم اَمَم ْلحَم َم َّشي َم َم ُت َم
ك َم ِداَمش اّل َمي ِدآ ْلي َمَي ْل ِد َم
عنو"  .كعند قكلو تعالىَ ﴿ :م اَم َم ْل ُت ِد َمي ِداَمْل َم

ْلي ِد ِدر َمي﴾(.)2
ِدآ َمي ا َم

()4

– البقرة ،اآلية.6 :

()5

– أبك حيَّاف األندلسي ،البحر المحيط ،ج ،1ص.47

()6
()7

– ال ّنحل ،اآلية.24 :

– أبك حيَّاف األندلسي ،البحر المحيط ،ج ،5ص.484

()8

– الكيف ،اآلية.12 :

()1

– أبك حيَّاف األندلسي ،البحر المحيط ،ج ،6ص.103

()2

الزمر ،اآلية.65 :
– ّ
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قاؿ –رحمو ا﵀" :-ك (أيكحي) مبني لممجيكؿ ،كيظير َّ
أف الكحي ىك ىذه الجمؿ مف قكلو
ى
"لئف أشركت" إلى "مف الخاسريف" ،كىذا ال يجكز عمى مذىب البصرٌييف؛ َّ
الجمؿ ال تككف
ألف
ى
تككف الجممةي فاعبلن لثبلثة أكجو:
فاعمة؛ فبل تقكـ مقاـ الفاعؿ"( .)3كلـ ىي يج ٍز أف
ى
أحدىاَّ :
الفاعؿ جزهء مف الفعؿ ،كال يمكف جعؿ الجممة كالجزء الستقبلليا.
أف
ى
ُ
والثّانيَّ :
يصح ،كاأللؼ كالبلٌـ
فمر كمعرفةن باأللؼ كالبلٌـ ،كافمار الجممة
الفاعؿ قد يككف يم نا
أف
ى
ٌ
ال تدخؿ عمييا.
ُّ
والثّالثَّ :
يعمؿ فييا الفعؿ ،ال في جممتيا كال
يصح أف
بعفيا في بعض ،فبل
ى
أف الجممةى قد عمؿ ي
في أبعافيا ،إذ ال يمكف تقديرىا بالمفرد ىنا(.)4
تقدـ َّ
كبناء عمى ما َّ
أم الٌذم يمثمو البصريكف
اء ى
فالر ي
تعددت اآلر ي
ن
حكؿ مجيء الفاعؿ جممةٌ ،
أم ثالث
كقكعيا فاعبلن مطمقنا ،كيمثّْمو
جيز
يرفض أف تقع الجممة فاعبلن ،كىناؾ رأم يي ي
ٌ
ى
الككفيكف ،كر ه
َّ
و
قمبي ،كأداة التٌعميؽ االستفياـ.
ييجيز كقكعيا فعبلن بشرط أف
ى
تككف فعميةن معمقة بفعؿ ٌ

اصطالحا-:
 .2نائب الفاعل لغ ًة و
ً
نائب الفاعل :لغ ًة:
ً
ائب َّ
الد ً
حديث خيبر :قسميا
ىر ،كفي
نابتٍييـ نك ي
كنكبةن :ىن ىز ىؿ ،ىك ى
ب ى
ىن ىك ى
ناب ي
األمر ٍنكنبا ٍ
النكائب جمع و
ً
ً
بيف المسمميف .ك َّ
نائبة ،كىي ما ينكب
نصفيف :نصفنا لنكائبًو كحاجاتو كنصفنا ى
ي
()3
()4

حياف األندلسي ،البحر المحيط ،ج ،7ص.439
– أبك ٌ

العكبرم ،المّباب في عمل البناء واإلعراب ،ج ،1ص.153-152
– ي
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ً
النائبةي :المصيبةي ،كاحدةي نك ً
النائبة:
الم َّ
ائب ٌ
الدىر .ك ٌ
يمات كالحكادث .ك ٌ
ى
اإلنسافٍ ،
ي
أم ينزيؿ بو مف ي
النكائب ك ُّ
كأنيا
قاؿ بف جني:
مجيء فى ٍعمة عمى فيعؿ ،يير ى
كب ،األخيرةي نادرة .ى
يؾ ٌ
كىي ٌ
ٌ
الن ي
ي
النازلة ،ى
ذلؾ َّ
مف في ىعمىةَّ ،
تابعا
كبةه ،كاٌنما ى
مما سبيمو ٍ
ٌإنما جاءت عندىـ ٍ
فكأف ىن ٍكىبةن ين ى
يأتي ن
ألف الك ىاك ٌ
أف ى
ككذلؾ القك يؿ في ىدكلى وة كجك و
يف الثٌ ً
بةّّ ،
عندؾ فعؼ حركؼ المٌ ً
ككؿ
بلثة،
لمف ٌم ًة؛ قاؿ :كىذا يؤ ٌك يد
ى
ى
ٌ
ىٍ
ٍ
ب
لؾ؛
كيقا يؿ:
ى
قكةى ى
أصبحت ال ٍنكبةى ى
ى
ككذلؾ :تركتوي ال ىن ٍك ى
منيما مذككر في مكفعو .ي
لؾٍ ،
أم :ال ٌ
ً
يب ،ىح ىس هف،
فر :ييقا يؿ
صد ه
أصابنا ربيعه ٍ
قكةى لوٌ .
ؽ يم ٍن ه
الج ٍكد :يم ه
نيب ،ك ى
لممطر ى
الن ي
لوي ،أم :ال ٌ
ط ىرةه تتبعو(.)1
الج ٍكًد .كنً ٍع ىـ
أم :قى ٍ
المطر ىذا ٍ
كىكدكف ى
إف ى
كاف لوي تابعةهٍ ،
ي
ً
كناب ّْ
كناب ّْ
األمر نيابةن إذا قاـ
عني في ىذا
قاـ ىمقامي،
نكبا
بلف
عني في ه
ى
ن
ينكب ن
ي
ى
كمنابا ٍ
أم ى
الن ً
كقيؿ ىك جمع .ك َّ
اس،
كزٍكر؛ ى
ب :اسـ لجمع نائب ،مثؿ :زائر ى
مف ٌ
ىمقامؾ .ك ٌ
الن ٍك ي
الن ٍكىبةي :الجماعةي ى
نات كطٌ ً
النكب .كجاء ًمف ب ً
ُّ
قاؿ ابف سيدة:
كقكليوي أنشدهي ثعمب:
انقطع ّْ
الن ٍك ًب .ى
اء ٌ
ى
ى
الرشاء ،كالخؿ َّ ٍ
ى
احده إالَّ
ً
بالياء ،كأف يككف جمع نائب،
الن ٍكب فيو مف
أف
ً
فارؽ ك ى
الجمع الٌذم ال يي ي
ي
يككف ٌ
يجكز ٍ
ى
تقدـ .ابف شميؿ :ييقاؿ ً
يتناكبكف ،كيتنازلكف ،كيتطاعمكف،
السفىر:
كزٍكر ،عمى ما ٌ
كزائر ى
ى
لمقكـ في ٌ
كعند ىذا ين ٍزلىة ،ك ُّ
كاف
يصنعوي ليـ حتٌى
أم :يأكمكف عند ىذا ين ٍزلىة ى
يشبعكا؛ هيا يؿ :ى
عاـ ٍ
ٍ
ي
الن ٍزلة :الطٌ ي
منؾ قسيرة و
ككذلؾ َّ
يكـ
اليكـ عمى فبلف ين ٍزلتينا ،أكمنا عندهي ينزلتنا؛
كاف ى
ى
ب .ك ٌ
الن ٍكبة؛ ين ىك ه
الن ٍك ي
ب :ما ى
ً
و
بالفتح
الن ٍكب،
كاف عمى
ً
كاف عمى فرسخيف ،أك ثبلثة ،ى
ثبلثة ٌأي واـ؛ ى
كليمة ،ى
كقيؿٌ :
كقيؿ ما ى
كقيؿ :ما ى
خبلؼ ً
البعد.
القي ٍرب،
ي
ب ك َّ
ابف األعرابيَّ :
احد.)1(.
بك ه
ينكبيا :ىي ٍع ي
يد ٍ
الن ٍك ي
القر ي
ب ،ي
ب القى ىر ي
الن ٍك ي
قاؿ ي
إلييا ،يناليا؛ قاؿ :ك ى
اصطالحا:
نائب الفاعل
ً

()1
()1

مادة (ف ك ب).
– ابف منظكر ،لسان العربٌ ،
مادة (ف ك ب).
– ابف منظكر ،لسان العربٌ ،
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ّْ
سـ فاعميو" كالمفعكؿ الٌذم
سميو سيبكيو ككثيركف يره مف
المتقدميف "المفعكؿ الٌذم لـ يي َّ
يي ٌ
َّ
تعداهي فعميو إلى مفعكؿ ،كباب المفعكؿ الٌذم ال ييذكر فاعمو كباب الفعؿ المبني لممفعكؿ بو(.)2
عدة تعريفات لنائب الفاعؿ تختمؼ في صيا تيا بعض
النحكييف المحدثيف ٌ
ٌ
كقدـ عدد مف ٌ
ال ٌشيءَّ ،
كلكنيا تمتقي في اللرض منيا ،كىك تففيؿ التسمية بنائب الفاعؿ عمى يرىا مف
سند إليو بعد الفعؿ المجيكؿ أك
التٌسميات األخرلَّ .
الم ي
كعرفو مصطفى اللبلييني بقكلو" :ىك ي
ً ً
المحمكد يخميقيوي ممدكهح" ( .)3كعرفو شكقي فيؼ بقكلو" :ىك ما ُّ
يحؿ
جتيد ،ك
ي
الم ي
ٌ
ش ٍبيو ،نحك " :يي ٍك ىريـ ي
ً
َّ
الفاعؿ بعد حذفو ،فيككف نائبو مع صيغ المبني لممجيكؿ"(.)4
محؿ
اسـ يح ٌؿ مح ٌؿ الفاعؿ المحذكؼ ،كيأخذ
الراجحي بقكلوٌ " :
كعرفو عبده ٌ
ٌ
النائب عف الفاعؿ ه
ُّ
الرفع"(.)5
أحكامو ،كيصير عمدة ال
يصح االستلناء عنو ،كحكمو ٌ
محمد عيد بقكلو" :ىك ه َّ
مبني لممجيكؿ أك شبيو ،كح ٌؿ مح ٌؿ الفاعؿ
ٌ
كعرفو ٌ
اسـ تقد ىمو فع هؿ ٌ
بعد حذفو نحك" :أ ً
المحمكد فعميو"(.)6
الرج يؿ
ي
يكرىـ ٌ
ألف َّ
ألنو أخصر ،ك َّ
ائب
كيتبنى
ي
ففؿ تسمية ىذا االسـ بنائب الفاعؿ؛ ٌ
ٌ
أم الٌذم يي ٌ
الن ى
الر ى
الباحث ٌ
عف الفاعؿ قد يككف مفعكالن بو في أصمو ك ير مفعكؿ بو ،كالمصدر ،كالظٌرؼ كالجار كالمجركر.

أ -ىأحكام نائب الفاعل:
ُّ
كؿ ما َّ
تقدـ مف أحكاـ الفاعؿ يجب أف ييراعى مع نائبو؛ َّ
قائـ مقامو ،فمو يح ٍك يمو.
ألنو ه

()2
كينظر المّباب في عمل البناء واإلعراب  ،ج،1
الرضي عمى الكافية  ،ج ،1ص .215ي
– سيبكيو ،الكتاب ،ج ،1ص .34ي
كينظر شرح ّ
العربية ،ص.82
العربية ،ص ،259والمّمع في
المفصل في عمم
ّ
ّ
ص ،157و ّ
()3
()4
()5
()6

العربية ،ج ،1ص.343
– مصطفى اللبلييني ،جامع الدروس
ّ
– شكقي فيؼ ،تجديد ال ّنحو ،ص.158

النيفة العر ٌبية ،بيركت1408 ،ىػ1988/ـ ،ص.289
– عبده الراجحي ،التطبيق ال ّنحوي ،دار ٌ
الرسالة ،بيركت1407 ،ىػ1986/ـ ،ص.386
محمد عيد ،معجم ال ّنحو ،ط ،3مؤسسة ٌ
– ٌ
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فمير
ذكر في الكبلـ ،فإف لـ ييذكر فيك
فيجب رفعو ،كأف
يككف ى
المسند ،ك ٍ
ي
ى
ه
أف يي ى
بعد ي
إف كاف ىك يم َّ
مستتر ،كأف يي َّ
مجمكعا،
مثن نى أك
ؤنثنا ،كأف
ؤن ى
يككف يم َّك ن
حدا ،كاف كاف ىك ٌ
ث فعميو ٍ
ن
ى
ه
حذؼ فعمو لقر و
ينة دالَّ وة عميو.
كيجكز
ي
نائب الفاعؿ عف الفاعؿَّ ،
النائب عف الفاعؿ ال يككف إالٌ مف
أف
ى
حكـ تمي ىَّز بو ي
كىناؾ ه
ني الفع يؿ البلٌزـ لممجيكؿ أك لممفعكؿ ففي النائب أقكاؿ:
الفعؿ
ٌ
المتعدم ،كاذا يب ى
أحدىا :فمير المصدر ً
السيد .قاؿ أبك حيَّاف:
أم الجمكس .كعميو ٌ
ُ
ي
الزجاجي ك ي
ابف ٌ
كجم ىس ٌ
جع يؿ فيو اختصاص ،أم الجمكس المعيكد(.)1
ي
كي ى
الثّاني :فمير المجيكؿ ،كعميو الكسائي كىشاـ؛ َّ
ذؼ الفاع يؿ أيسنً ىد الفع يؿ إلى أحد ما
لما يح ى
ألنو ٌ
فمير المجيكؿ(.)2
يفمر
ي
يعمؿ فيو المصدر ،أك الكقت ،أك المكاف ،فمـ يعمـ أيُّيا المقصكد ،فأ ى
الفراء(.)3
الثالثَّ :أنو فارغه ال
فمير فيو ،كعميو َّ
ى
سـ فاعميوَّ ،
ألنو يبقى
م في المٌباب" :كاَّنما لـ ىي يجز بناء الفعؿ البلزـ لما لـ يي َّ
العكبر ٌ
كقاؿ ي
خب ور عنو ،كقكلؾ :يجمً ىس"(.)4
نا
خبر بلير يم ى
فمر فيو.
يككف المصدر المحذكؼ يم نا
أف
قكـ إلى جكازه عمى ٍ
كقاؿ ن
ى
أيفا" :كقد ذىب ه
كساغ حذفيو بداللة الفعؿ عميو ،كىذا فعيؼ ِّ
جدا؛ َّ
المحذكؼ ال ييفيد إسناد الفعؿ
المصدر
ألف
ى
ى
ُّ
يصح تقدير مصدر مكصكؼ كال دا ٌؿ عمى عدد ،إذ ليس في
إليو إذا كاف الفع يؿ يلني عنو ،كال
الفعؿ داللة عمى الصفة كالعدد(.)1

()1
()2
()3
()4
()1

السيكطي ،ىمع اليوامع ،ج ،1ص.525
– ٌ
السابق نفسو ،كالمكاف نفسو.
– المصدر ّ

السابق نفسو ،كالمكاف نفسو.
– المصدر ّ
العكبرم ،المّباب في عمل البناء واإلعراب ،ج ،1ص.158
– ي

العكبرم ،المّباب في عمل البناء واإلعراب ،ج ،1ص.158
– ي
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ّْ
المتعدية ىي الٌتي تيبنى لممجيكؿ ،كيجكز أف تيبنى
كفي ذلؾ قاؿ شكقي فيؼ" :األفعا يؿ
جار كمجركر مثؿ :احتيًف ىؿ احتفا هؿ
األفعا يؿ البلٌزمةي لممجيكؿ إذا كاف معيا مصدر أك ظرؼ أك ٌ
ً
َّ
ّّ
ظر إليو(.)2
يكـ الخميس -يكًق ى
ه
قاـ لو -ين ى
أماـ الدار -يي ي
ؼ ى
كبير– يرٌد عميو رد باط هؿ -ص ٍي ىـ ي
الرابع ظرفا و
زماف
األكليف
كقد ى
ه
مصدر ،كفي المثاليف الثٌالث ك ٌ
ناب عف الفاعؿ في المثاليف ٌ
و
جار كمجركر.
كمكاف عمى التٌكالي ،كفي المثاليف الخامس ك ٌ
السادس ٌ
بناء عمى ما َّ
حكـ تميَّز بو نائب الفاعؿ عف الفاعؿَّ ،
بأنو ال يأتي إالٌ بعد
ن
تقدـ ،ىذا ه
أما الفاعؿ فيأتي بعد األفعاؿ المتعدية
األفعاؿ
المتعدية ،كبعد األفعاؿ البلزمة كلكف بشركطَّ ،
ٌ
كاألفعاؿ البلزمة دكف و
قيد أك شرط لمجيئو.
وقبؿ الحديث عف صكر نائب الفاعؿ  ،أو ما ينكب عف الفاعؿ ،ال َّ
بد مف الحديث عف
دكاعي ،أك أسباب حذؼ الفاعؿ ،كعف النتائج المترتبة عمى حذؼ الفاعؿ ،كالتٌليير الٌذم يط أر
عمى الفعؿ ،كاقامة ما ينكب عف الفاعؿ .فاأل راض الٌتي تدعك المتكمٌـ إلى حذؼ الفاعؿ كثيرة
جداَّ ،
كلكنيا –عمى كثرتيا -ال تخمك مف َّ
معنكيا(.)3
لفظيا أك
أف سببيا َّ
إما أف يككف ن
ن
ن
شيئا ن
فأما األسباب المّفظية فكثيرة منيا:
َّ
يأتي بيا مختصرة مف ير تعقيد(.)4
األول :ر بة المتكمـ في إيجاز العبارةٍ ،
ّ
أم :أف ى

كمف أفصح أمثمة ذلؾ قكلو تعالىْ ﴿ :لو َم َمَي ْل ُت ْل َم ِدُت ِد ِد ْل ِد َمآ ُت ِد ْل ُت ْل ﴾

()2
()3
()4
()1

– شكقي فيؼ ،تجديد ال ّنحو ،ص.160-159

األكؿ ،ص.111
– ابف عقيؿ ،شرح ابن عقيل ،المجمٌد ٌ
– ابف ىشاـ ،شرح شذور ال ّذيب ،ص.188
– ال ّنحل ،اآلية.3 :
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()1

طابت
السجع في الكبلـ المنثكر ،نحك قكليـ " :ىم ٍف
ٍ
الثّاني :ر بة المتكمٌـ في أف يحافظى عمى ٌ
سيرتيو" َّ
لتليرت حركة إعراب
سر ىيرتيو يح ًم ٍ
الناس سيرتو" ٌ
فإنو لك قيؿ في ىذه العبارة "حمد ي
دت ى
الفاصمة الثٌانية فمـ تكافؽ حركة إعراب الفاصمة األكلى(.)2
الثّالث :ر بة المتكمٌـ في المحافظة عمى الكزف في الكبلـ المنظكـ(.)3
كقكؿ األعشى(:)4
ضا َو ُعمِّقَ ْت َر ُجـالً
ـيا َع َر ً
ُ -33عمِّ ْقتُ َ

الر ُج ُل
ُخرى َغ ْي َرىا َّ
ق أْ
َغ ْيري َو ُعمِّ َ

(البسيط)

كجو االستشياد :بنى الشاعر األفعاؿ الثٌبلثة لممجيكؿ ،بعد أف حذؼ الفاعؿ لمعمـ بو كىك
النظـ؛ َّ
ألنو لك قاؿ :عمَّقني ا﵀ي إيَّاىا ،كعمَّقيا رجبلن يرم ،كعمَّؽ
ا﵀ تعالى؛ كذلؾ لقصد تصحيح ٌ
الكبلـ ،كلما استقاـ الكزف.
ا﵀ي أخرل ذلؾ الرجؿ ،لطاؿ
ي

()5

العبسي(:)6
كمنو قكؿ عنترة
ٌ
ستَ ْيمِ ٌك
َ -34واذا َ
ش ِرْب ُ
ت فَ َّإنني ُم ْ

َماليَ ،و ِع ْرضي َو ِافٌر لَ ْم ُي ْكمَِم

(الكامل)

استشيد بو عمى حذؼ الفاعؿ كاقامة المفعكؿ مقامو إلصبلح ال ٌشعر ،فاألصؿ :لـ يي ٍكمً ٍموي،
أحد.
أم :يجرحو ه
ٍ

أما األسباب المعنوية فكثيرة منيا(:)1
و َّ

()2

األكؿ ،ص.111
– ابف ىشاـ ،شرح شذور الذّىب ،ص .188ي
كينظر :شرح ابن عقيل ،المجمٌد ٌ
– ابف ىشاـ ،أوضح المسالك ،ج ،2ص.119

()4
()5

كينظر :ابف مالؾ ،تسييل الفوائد وتكميل المقاصد ،ج ،2ص.57
– يينظر :ديوانو ،ص ،131ي
– ابف ىشاـ ،أوضح المسالك ،ج ،2ص.120

()6

الدرر المّوامع ،ج ،1ص .362كيينظر :ابف مالؾ ،تسييل الفوائد وتكميل المقاصد ،
– يينظر :ديوانو ،ص ،190كيينظر :ال ٌشنقيطيّ ،

()3

ج ،2ص.57
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يككف الفاعؿ معمكما ّْ
لكؿ أحد بحيث ال يحتاج المتكمٌـ لذكره كمف أمثمتو قكلو تعالى:
األول :أف
ى
ّ
ن
كناب عنو المفعكؿ بو.
معمكما
﴿ ُت ِد َم ِداا َم ُتو َم ِد ًال﴾( ،)2فترؾ الفاعؿ كىك لفظ الجبللة ا﵀ لككنو
ى
ن
ؽ متاعي" كأنت ال تعمـ السَّارؽ.
الثّاني :أالٌ يككف المتكمـ يعرؼ الفاعؿ ،نحك قكلؾ " يس ًر ى
ّْ
مع ز ويد جمي هؿ" إذا كنت
الثّالث :أف ير ى
ب المتكم يـ في اإلبياـ عمى ٌ
السامع ،نحك قكلؾ " ي
نع ى
ص ى
تعرؼ صانع الجميؿ َّ
السامع.
كلكن ىؾ ر بت في اإلبياـ عمى ٌ
()3
ِد
ِد ِد ٍل
ِد
ِد
كحذؼ
ني الفعؿ ( يح َّي) لممجيكؿ ،ي
كقكلو تعالىَ ﴿ :م َما ُت ِّمَي ْل ُت َمحَّش َم َمح ْل َم ْل َم َمي آ ْليَي َم ﴾  ،يب ى

الفاعؿ للرض معنكمَّ ،
رض أك مقصد ،كليس اللاية مف ىذا الفعؿ إسناده
ألنو ال يتعمؽ بذكره
ه
إلى فاعؿ مخصكص ،بؿ أم فاعؿ كاف .كمنو قكؿ ال ٌشنفرل(:)4
 -35وِا ْن مد ِ
األيدي إلى َّ
الزاد لم أ ُك ْن
َّت ْ
َ ُ

شعُ ِ
َع َج ُل
أج َ
القوم أ ْ
أع َجمِ ِيم إ ْذ ْ
ِب ْ

(الطّويل)
يقترف
يقصد المتكمٌـ تعظيـ الفاعؿ بصكف اسمو عف أف يجرم عمى لسانو ،أك عف أف
الرابع :أف
ى
ى
ّ
في الكبلـ بالمفعكؿ.
كمنو قكؿ َّ
بي صمى ا﵀ عميو كسمـ " :ىم ٍف يبمً ىي منكـ بيذه القاذكرة ىفٍم ىي ٍستىتًر"(.)5
الن ّْ
ً
لحـ
الخامس :أف
ى
يقصد المتكمـ تحقير الفاعؿ بأف ال يجرم ي
اسمو عمى لسانو ،نحك قكلنا :أيك ىؿ ي
ذكر ً
ير ً
مف ً
اسـ اآلكؿ.
الخنزيرٍ ،
ذكر ً
ً
ير ً
فبلف ،مف ً
القاتؿ.
اسـ
الستر عمى الفاعؿ خكفنا منو أك خكفنا عميو ،نحك قكلنا :قي ى
تؿ ه
السادسٌ :
ّ
()1
العكبرم ،المّباب في عمل البناء واإلعراب  ،ج ،2ص .157كابف ىشاـ ،شرح شذور الذّىب  ،ص ،188كابف عقيؿ ،شرح
– يينظر :ي
األكؿ ،ص.111
ابن عقيل ،المجمٌد ٌ
()2
()3
()4
()5

– ال ّنساء ،اآلية.24 :
– ال ّنساء ،اآلية.86 :

كينظر :ابف مالؾ ،تسييل الفوائد وتكميل المقاصد ،ج ،2ص.58
– يينظرّ :
المية العرب ،ص ،59ي
– مالؾ ابف أنس ،الموطّأ  ،تحقيؽ خميؿ مأمكف شيما ،ط  ،1دار المعرفة ،بيركت ،لبناف ،ص  .342ابف مالؾ  ،تسييل الفوائد

وتكميل المقاصد ،ج ،2ص.58
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ً
صيغ
بالنسبة لمتٌليير الٌذم يط أير عمى
َّ
أما ٌ
ى
الفعؿ بسبب حذؼ الفاعؿ ،لـ يذكر سيبكيوي
الفعؿ المبني لممجيكؿ َّ
ينكب عف الفاعؿ
فرب أمثمةن عمى ذلؾ ككذلؾ لـ يذكر ما
كلكنو
ي
ى
صراحةنَّ ،
ينكب عف الفاعؿ بعد حذفو(.)1
نستخمص منيا ما
كلكنو فػرب أمثمػةن نستطػيعي أف
ي
ى
يتعد إليو فع يؿ و
يتعده فعميو كلـ َّ
قاؿ سيبكيو" :المفعكؿ الٌذم لـ َّ
يد،
ب زه
ف ًر ى
فاعؿ قكلؾ :ي
()2
يدا ،فبل تي ً
جاكيز ىذا المفعكؿ،
بت ز ن
أيفا" :أال ترل َّأنؾ تقكؿ :فر ي
عمهرك"  .كقاؿ ن
فر ي
ي
ب ٍ
كي ى

يتعداهي فعميوَّ ،
احد(.)3
ألف المعنى ك ه
ب زه
يد فبل ٌ
ف ًر ى
كتقكؿ :ي
القكؿ في ىذه المسألة ،فذكركا َّ
الفعؿ إذا يبنً ىي لممجيكؿ ،فبل
أف
النحاة
فصؿ
ى
ى
جميكر ٌ
كقد ٌ
ي
مافيا أك يمفارنعا(.)4
أف يككف
يخمك مف ٍ
ن
َّأوالً -الفع ُل الماضي-:
كدحرج ،ك ً
كد ً
حرىج.
أ  -يي ُّ
ص ىؿ ،ي
فـ َّأكليو ،ي
كسر ما قبؿ آخره ،كقكلؾ في ىك ى
كي ي
ص ىؿ ،ى ى ى ي
الف ٌـ ،كقكلؾ :في تعمَّ ىـ،
ب -فإف كاف ٌأك يؿ الفعؿ المافي تاء المطاكعة ،تبع ثانيو َّأكلىو في ٌ
كتلافؿ ،كتدحرج ،تي يعمّْ ىـ ،كتيلكًفؿ ،كتي يد ً
حرجَّ ،
ألنو لك بقي ثانيو عمى فتحو ،لكقع التباس بينو
كبيف المفارع المبني لمفاعؿ.
الفـ ،كقكلؾ في انطمؽ ،كاقتسـ،
ج -كاف كاف ٌأكؿ المافي ىمزة الكصؿ تبع ثالثيو َّأكلىو في ٌ
ً
ً
ٍل ِد
كاستجمى :انطيمً ى
ؽ ،كاقتيس ىـ ،كاستيجم ىي .كمنو قكلو تعالىَ ﴿ :م َم ِدي ْل ُتَّشر غَمْلَي َمر َم ٍلغ َمالَم َم َم ثْل َم
َم َمْل ِده﴾(.)5
()1
()2

النيفة العر ٌبية ،بيركت1996 ،ـ ،ص.453
– ٌ
الزكبعي ،من أساليب التّعبير القرآني ،ط ،1دار ٌ
– سيبكيو ،الكتاب ،ج ،1ص.34-33

()3

السابق نفسو ،ج ،1ص.42
– المصدر ّ
ألفية ابن مالك  ،ص ،234-231كالمرادم ،توضيح المقاصد والمسالك  ،المجمٌد الثٌاني ،ص -599
– يينظر :ابف ٌ
الناظـ ،شرح ّ

()5

– البقرة ،اآلية.173 :

()4

ألفية ابن مالك  ،ص ،214 -211كابف ىشاـ األنصارم ،شرح التّصريح عمى التّوضيح  ،ج،1
السيوطي عمى ّ
السيكطي ،شرح ّ
 ،604ك ٌ
ص.295
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َّ
العيف ،نحك :قاؿ ،ساؽ ،باع ،كاؿ ،جاز فيو ثبلثة أكجو:
كاف كاف المافي ثبلثيِّا
معتؿ ٍ
يؿً ،س ى ً
يؿ.
كسر فائو،
يعً ،ك ى
ياء ،فتقكؿً :ق ى
ي
ّ
كقمب ألفو ن
األول- :كىك األرجح -ي
يؽ ،ب ى
ِد
ِد
و ﴾( ،)1كمنو قكلو تعالىَ ﴿ :م ِد َم اّل َمي تَّشَي َم ْل َمَيَّش ُت ْل ِداَمش
ككقكلو تعالىَ ﴿ :م اَم َم ْل ُت ي ا َّش ْلر َم
اْل َم يَّش ِد ُتَمآرًال﴾(.)2
الف ٌمة كالكسرة.
والثّاني :اإلشماـ ،كىك
اإلتياف بحركة بيف ٌ
ي
اء﴿ :
ابف ٌ
قاؿ ي
جني" :كق أر القيَّر ي

َم اّل ي َم َم ر

﴾( ،)3ك ﴿ ِدغ ي ا ا ﴾( ،)4ك﴿ ِد
َم ُت

ُت ُتأ دُت﴾(.)6(")5
كؿ.
فـ الفاء،
والثّالثُّ :
ع ،يك ى
الف ٌمة ،نحك :قي ى
كؽ ،يبك ى
كؿ ،يس ى
كقمب األلؼ ك ناكا لكقكعيا بعد ٌ
ي
كاف بني مف ىذا الفعؿ فع هؿ عمى (انفعؿ) ،كافتعؿ ،جاز فيو األكجو الثٌبلثة ،نحكً :
يد،
انق ى
ٍ ي ى
كر.
اختً ىير ،بإشباع الكسرة كالياء ،كباإلشماـ،
كبالف ّْـ كالكاك ،نحك :انقي ى
ٌ
كد ،اختي ى
بفـ ما قبميا ،نحك (جاىد-
المفاعمة ،يقمبت "ك ناكا" ّْ
كاذا كاف في الفعؿ المافي "ألؼ" ي
تجكًى ىؿ).
يجكًى ىد)( ،تجاىؿ -ي
سـ فاعمو كلـ ييستعمؿ
في َّأنو قد جاء (في كبلميـ
بعض األفعاؿ عمى ما لـ يي َّ
ي
كذكر ٌ
الر ٌ
منو المبني لمفاعؿ ،نحك ( :يج َّف ،يس َّؿ ،يزًكـ ،يكًرىد ،يح َّـ)(.)7

()1
()2

– ال ّنمل ،اآلية.44 :
الزمر ،اآلية.73 :
– ّ

()3

الزمر ،اآلية.71 :
– ّ
– ىود ،اآلية.44 :

()5

– الممك ،اآلية.27 :

()4

()6
()7

المنصف ،تحقيؽ إبراىيـ مصطفى كعبد ا﵀ أميف ،ط1954 ،1ـ ،ج ،1ص.250
– ابف ٌ
جنيُ ،
الزكبعي ،من أساليب التّعبير القرآني ،ص.255
– يينظر ٌ
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ني ،يفمً ىج –أصابو الفالج،-
كذكر عمماء المٌلة أفعاالن أخرل –تجرم المجرل نفسو -مثؿ :يع ى
ي َّـ –أي ٍ ًم ىي عميو ،-يع ًم ىي(.)1
ثانيا -الفعل المضارع-:
ً
فتح ما قبؿ اآلخر كيبلحظ ما يأتي(:)2
المفارًع لممجيكؿ ،يي ُّ
كي ي
فـ َّأكليو ،ي
لبناء الفعؿ ي
أ  -إذا كاف الفع يؿ أجكؼ ،نحك (يقكؿ)( ،يعكد)َّ ،
فتح ما قبؿ حرؼ العمٌة؛ فإذا
فإنو يي ُّ
كي ي
فـ َّأكليو ي
فيقاؿ( :يينقاد) ،ك(ييختار).
كاف
ي
بقي كما ىك ،ي
حرؼ العمٌة "ألفنا" ى
حرؼ العمٌة ير األلؼ َّ
قمب ألفنا ،فيقاؿ( :ييقاؿ) ك(ييعاد).
أما إذا كاف
ي
فإنو يي ي
ٌ
يعتد)َّ ،
فتح ما قبؿ حرؼ
ب -إذا كاف الفع يؿ
فإنو يي ُّ
يشتدٌ ( ،
يمتد)ٌ ( ،
مفعفنا ،نحكٌ ( :
كي ي
فـ َّأكليو ي
ٌ
عتد).
شتد) ،يي ٌ
متد)( ،يي ٌ
التٌفعيؼ ،فيقاؿ( :يي ٌ
مما َّ
تقدـَّ ،أنو ال ييبنى مف األفعاؿ لممجيكؿ إالٌ األفعاؿ المافية كاألفعاؿ
يتبيَّف َّ
المتصرؼ.
المفارعة ،كال تيبنى أفعا يؿ األمر لممجيكؿ ،كذلؾ ال ييبنى الفعؿ الجامد ،كاَّنما الفعؿ
ّْ
فالصحيح َّأنو ييبنى لممجيكؿ ،كتجرم
ناقصا (مثؿ :كاف ،ككاد ،كأخكاتيما)
كا ٍف كاف الفع يؿ
ٌ
ن
أحكاـ المبني لممجيكؿ بشرط اإلفادة ،كعدـ المَّبس إالى الناقص الجامد؛ مثؿ :ليس ،كعسى؛
عميو
ي
َّ
ألف الجامد ال ييبنى لممجيكؿ(.)3
الر ـ مف صحَّة بناء ىذه األفعاؿ لممجيكؿ فمف المستحسف عدـ بنائيا لممجيكؿ؛
كعمى ٌ
كقبحا في الجرس(.)4
مسايرةن لؤلساليب العميا ،كأحكاـ الببل ة الٌتي ترل فييا ثقبلن في النطؽ ن

()1
()2
()3
()4

الصرف ،ط ،16ص.54
– يينظر :الحمبلكم ،شذا العرف في ّ
فن ّ
السابق نفسو كالمكاف نفسو.
– المصدر ّ
الزكبعي ،من أساليب التّعبير القرآني  ،ص.255
– ٌ
عباس حسف ،ال ّنحو الوافي ،المجمٌد الثالث ،ص.107
– ٌ
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ب -صور نائب الفاعل:
كىي الكجكه أك األشكاؿ الٌتي يأتي عمييا الفاعؿ:
صريحا نحو:
اسما
ً
 .1يأتي نائب الفاعل ً
قكلو تعالىَ ﴿ :م ِداَم ُت ِدر َم َم َمْل ِد ُت اْل ُت ْلر ُتو ال َم ْل ُت ُت َمو﴾(.)1
الف ٌمة.
آف :نائب فاعؿ مرفكع كعبلمة رفعو ٌ
القر ي
ا اْل ُت َّش ُت َمآ َم اُت َمَي ْل َم ُت َمو﴾(.)2
كقكلو تعالىَ ﴿ :م ْل ثَيُت ِّم َم
الف ٌمة.
الكفار :نائب فاعؿ مرفكع كعبلمة رفعو ٌ
كمنو قكلو تعالىَ ﴿ :م ِد َم اّل َمي َم َم ُتر ِداَمش َمأ َم يَّش َم ُتَمآرًال﴾(.)3
الٌذيف :اسـ مكصكؿ مبني عمى الفتح في مح ٌؿ رفع نائب فاعؿ.
بارز:
مستتر أو ًا
ًا
ضمير
ًا
 .2يأتي نائب الفاعل
كقكلو تعالىَ ﴿ :م َمآ ُت ْل ِد ُت َم َمْل ِد ْل َم ِد ِدل َمي﴾(.)4
السككف في مح ٌؿ رفع
الكاك في قكلو تعالى" :أرسمكا" :فمير متٌصؿ بارز مبني عمى ٌ
نائب فاعؿ.
كقكلو تعالى﴿ :ثُت َّش ِداَمْل ِده تُتَي ْلر َمأ ُت َمو﴾(.)5
فالكاك في قكلو تعالى" :ترجعكف" :فمير متٌصؿ بارز مبني في محؿ رفع نائب فاعؿ.
الفمير المستتر:
كمف ال ٌشكاىد عمى ٌ

()1

– االنشقاق ،اآلية.21 :

()2

طفّفين ،اآلية.36 :
– الم ّ

()4

– المطّفّفين ،اآلية.33 :

()3

الزمر ،اآلية.71 :
– ّ

()5

– البقرة ،اآلية.28 :
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()1
رت" :فمير
و ُت ِدل َمر ْل
ا ﴾  .نائب الفاعؿ في قكلو تعالى " :يح ًش ٍ
قكلو تعالىَ ﴿ :م ِداَم اْل ُت ُت ُت

َّشا ﴾( .)2نائب الفاعؿ في
ر ُتآ ْل
مستتر تقديره ىي ،يعكد عمى (الكحكش) .كقكلو تعالىَ ﴿ :م ِد َما اَم ْل ُت
ت" :فمير مستتر تقديره ىي يعكد عمى (األرض).
قكلو تعالى " :يم َّد ٍ
مؤوالً نحو:
ًا
 .3يأتي نائب الفاعل
مصدر َّ
ِد
َمي َماَّشهُت ْل َم َم َم اَمَي َم ٌمر ِّمآ َمي اْل ِد ِّمي﴾(.)3
قكلو تعالىُ ﴿ :ت ْل ُت َمي ِدا َّش
أم :مف أف كاسميا كخبرىا في مح ٌؿ رفع نائب
فالمصدر
نفر" ٍ
المؤكؿ مفَّ " :أنو استمع ه
ٌ
فاعؿ.
َمي َماَّش َم ِداَم ُت ُت ْل ِداَمهٌم َم ِد ٌم ﴾(.)4
كقكلو تعالىُ ﴿ :ت ْل ِداَّش َم ُت َم ش ِدا َّش
ألف " َّ
احد" في مح ٌؿ رفع نائب فاعؿَّ .
أف" حتى كلك
فالمصدر
المؤكؿ مفَّ " :أنما إليكـ إلوه ك ه
ٌ
دخمت عمييا "ما" الكافٌة تبقى مصدرٌية.
 .4يأتي نائب الفاعل جمم ًة نحو-:
قكلو تعالىَ ﴿ :م ِد َما ِد َم اَم ُت ْل الَم تُتَي ْل ِد ُت ْل ِدي اَم ْل ِد
ر﴾(.)5
فجممة" :ال تفسدكا" في محؿ رفع نائب فاعؿ.
كمنو قكؿ أحمد شكقي(:)6
يل َم َعالِ ُم التَّ ِ
يخ ُد َّك ْت
ار ِ
َ -36وِق َ

ق
َوِق َ
َصاب َيا تَمَ ٌ
ف َو َح ْر ُ
يل أ َ

(الوافر)

معالـ التٌاريي يد َّكت" في محؿ رفع
فالجممة
ٌ
االسمية مف المبتدأ كالخبر في قكؿ الشاعر " :ي
تمؼ" في محؿ رفع نائب فاعؿ.
نائب فاعؿ ،كالجممة
الفعمية في قكؿ الشاعر "أصابيا ه
ٌ
()1

– التّكوير ،اآلية.5 :

()3

الجن ،اآلية.1 :
– ّ
– األنبياء ،اآلية.108 :

()2

()4
()5
()6

– االنشقاق ،اآلية.3 :

– البقرة ،اآلية.11 :

وقيات  ،ص.73
 يينظر :ال ّش ّ
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ِ
الفاعل:
ينوب عن
ما
ُ
ّأوالً :إنابة المفعول بو:
بعد الفعؿ
مف المعمكـ َّأنو ال
جد ى
النحاة في إقامة المفعكؿ بو مقاـ الفاعؿ إذا يك ى
ى
خبلؼ بيف ٌ
المبني لممجيكؿ المفعكؿ بو فقط.
ابف مالؾ:
كفي ذلؾ يقكؿ ي
عن ِ
فاع ٍل
نوب َم ْفعو ٌل ِب ِو ْ
َي ُ

يل َخ ْير ِ
ِ
ِ
نائ ِل
يما لَ ُو َكن َ ُ
ف َ

()1

فيك كالفاعؿ في ككف الفعؿ حديثنا عنو كفي جكاز إفافة المصدر إليو

()2

كىذا ما ييفيـ

يد) فبل َّ
يتعداه
ب زه
بت ز ن
مف قكؿ سيبكيو" :تقكؿ :فر ي
ف ًر ى
يدا" فبل تجاكز ىذا المفعكؿ ،كتقكؿ ( :ي
َّ
احد"(.)3
ألف المعنى ك ه
ِد
ي اْل َم ا َم ُت ِد َمي ا ْلَمآ ُتر﴾(.)4
كقكلو تعالىَ ﴿ :م غ َم
الماء،
اض ا﵀
لـ يذكر الفاعؿ ،كأينيب عنو المفعكؿ بو في المكفعيف ،كاألصؿ :أ ى
ى
األمر.
كقفى ا﵀
ى
ا َمآ َم ٌم َم ْل َم ِد ُت اَمهُت﴾(.)5
كمنو قكلو تعالىُ ﴿ :ت ِدر َم
ب ا﵀ي مثبلن.
معمكما
لـ يذكر الفاعؿ؛ لككنو
ف ىر ى
كناب عنو المفعكؿ بو ،كاألصؿ :ى
ى
ن
كقكلو تعالىُ ﴿ :ت ِد َم َم َمْل ُت ُت اْل ِد َم ُتو﴾(.)6

()1

ألفية ابن مالك ،ص.23
– ابف مالؾّ ،
كينظر :المّباب في عمل البناء واإلعراب ،ج ،1ص.158
– يينظر :شرح التصريح عمى التوضيح ،ص ،287ي
– سيبكيو ،الكتاب ،ج.42 ،1

()5

– الحج ،اآلية.73 :

()2
()3
()4

()6

– ىود ،اآلية.44 :

– البقرة ،اآلية.216 :
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ب
لـ يذكر الفاعؿ ،كىك لفظ الجبللة "ا﵀" ،لمعمـ بو ،ناب عنو المفعكؿ بو ،كاألصؿ :ىكتى ى
ا﵀ عميكـ ً
تاؿ.
الق ى
ي
متعدنيا إلى مفعكليف ليس أصميما المبتدأ كالخبر ،ناب ٌأكليما عف الفاعؿ
فإف كاف الفعؿ ٌ
كنصب الثٌاني مفعكالن بو.
ي
ثكبا،
يقكؿ سيبكيو" :تقكؿ:
جاكز إلى مفعكؿ آخر .كتقكؿ :يك ًس ىي ز ه
ثكبا ،فتي ي
كسكت ز ن
ي
يد ن
يدا ن
فبل تي ً
األكؿ بمنزؿ المنصكبَّ ،
جاكيز (الثٌكب) َّ
ألف المعنى كاحد إف كاف لفظو لفظ الفاعؿ"(.)1
ألف ٌ
كفي ذلؾ يقكؿ ابف مالؾ(:)2
وباتِّفا ٍ
نوب الثَّاني ِم ْن
ق قَ ْد َي ُ

باب َكسا فيما ا ْل ِتباس ُو أ ِ
َم ْن
َ ُ
ِ َ

ً
األكؿ أقكاؿ :أصحُّيا ،كعميو الجميكر الجكاز
كفي إقامة المفعكؿ الثٌاني عف الفاعؿ دكف ٌ
ً
َّ
األكؿ ( .)3فإذا
جب إقامةي
ى
ىـ ز ن
حصؿ ٍلب هس ىك ى
إذا أمف المبس نحك :أيعط ىي در ه
يدا .كاألحسف إقامة ٌ
يدا عم ار" فتتعيف إقامةي األكؿ فتقكؿ" :أ ً
يد ىع ٍم نار" كال يجكز
األكؿ ،كذلؾ نحك" :أ
يعط ىي ز ه
ي
ٌ
ىعطيت ز ن ى ٍ ن
ٌ
ٌ
و
ألف َّ
حينئذ ،لئبلٌ يحصؿ ٍلب هس؛ َّ
يككف آخ نذا ،بخبلؼ
يصمح أف
كؿ كاحد منيما
إقامة الثٌاني
ي
ى
األكؿ(.)4
ٌ
كمذىب الككفييف َّأنو إذا كاف األكؿ معرفة ،كالثٌاني نكرةن تعيَّف األكؿ؛ فبل تقكؿ" :أ ً
يعط ىي
ٌ
ٌ
ٌ
ً
يدا"(.)5
ىـ ز ن
در ه
النحاة في إقامة
فإف كاف الفع يؿ ٌ
متعدنيا إلى مفعكليف أصميما مبتدأ كخبر فبل خبلؼ بيف ٌ
األكؿ.
المفعكؿ بو ٌ
()1
()2
()3
()4
()5

– سيبكيو ،الكتاب ،ج ،1ص.43
ألفية ابن مالك ،ص.24
– ابف مالؾّ ،
السيكطي ،ىمع اليوامع ،ج ،1ص.519
– ٌ

األكؿ ،ص.124
– ابف عقيؿ ،شرح ابن عقيل ،المجمٌد ٌ
السيكطي ،ىمع اليوامع ،ج ،1ص.519
السابق نفسو ،ص .125ي
كينظرٌ :
– المصدر ّ
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يقكؿ ابف مالؾ(:)1
في َب ِ
شتَ َي ْر
اب َ
الم ْنعُ ا ْ
ظ َّن وأ ََرى َ

ظ َي ْر
ص ُد َ
َوالَ أ ََرى َم ْن ًعا إ َذا القَ ْ

ظف أك أعمـ -أقكاؿ:
ففي إقامة المفعكؿ الثٌاني –مف باب ٌ
أحدىا :الجكاز إذا ً
أمف المَّبس ،كلـ يكف جممة كال ظرفنا مع َّ
ت
أف
األكؿ نحك :ظيَّن ٍ
ى
األحسف إقامةي ٌ
سمينا.
يدا كب يشؾ
طالعةه
الشمس .كأيعمً ىـ ز ن
ن
ي
يعمً ىـ
يلبس نحك :ظي َّف صديقيؾ ز ن
يدا ،أك أ ٍ
كالمنع إف أ ى

قائما ،أك كاف جممة أك ظرفنا
نا
بشر ز ه
يد ن

بلمؾ
يدا
يدا
نحك :ظي َّف في ٌ
بلمؾ في الدار .كأيعمً ىـ ز ن
قائـ .كأيعمً ىـ ز ن
يدا .كظي َّف ز ن
الدار ز ن
يدا أبكه ه
ي
ي
ابف عصفكر ،كابف مالؾ.
سائر .كىذا ما صحَّحو طمحةي ،ك ي
أخكه ه
األكؿ؛ َّ
بالنيابة
ألنو مبتدأ في األصؿ ،كىك أشبو بالفاعؿ .فكاف ٌ
والثّاني :المنع مطمقنا ،كتعيُّف ٌ
الجزكلي كالخفراكم.
أكلى .كىذا ما اختاره ي
يدا .قاؿ أبك
قائـ ز ن
والثّالث :الجكاز بال ٌشركط السَّابقة ،كبشرط أالٌ يككف نكرةن ،فبل يجكز :ظي َّف ه
الككفييف الجكاز نحك :أيعمً ىـ
كنصبت الجممة ،فمقتفى مذىب
األكؿ ،ي
ٌ
ٌ
حياف :فإف عدـ المفعكؿ ٌ
كصرح بو السّْيرافي ك َّ
الفارسي(.)2
النحاس .كمنعو
يـ أخكؾ،
َّ
ُّ
ٌأي ي
كاف كاف مف ً
باب اختار ففيو قكالف :أصحُّيا كما قاؿ أبك حيَّاف ،كعميو الجميكر :تعيُّف
يد
تعدل إليو بنفسو .كعميو الجميكر .كامتناع إقامة الثٌاني نحك :اختً ىير ز ه
األكؿ .كىك ما ٌ
ٌ
جاؿ(.)3
ّْ
الر ى

()1
ألفية ابن مالك ،ص.24
 ابف مالؾّ ،()2
السيكطي ،ىمع اليوامع ،ج ،1ص.519
– ٌ
()3

السابق نفسو ،كالمكاف نفسو.
– المصدر ّ
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كما في قكؿ الفرزدؽ(:)1
 -37و ِم َّنا الّذي ْ ِ
ماح ًة
ير ِّ
الر َ
س َ
جال َ
َ
اخت َ

ودا إذا َّ
ىب ِّ
ياح ّ
الزعازعُ
َو ُج ً
الر ُ

(الطّويل)

جاؿ أك مف
يد ّْ
الر ى
استشيد بو عمى جكاز نيابة ثاني مفعكلي :اختار .كاألصؿ :اختً ىير ز ه
الرجاؿ.
ٌ
كجكز الفراء كابف مالؾ :إقامةى الثٌاني نحكً ٍ :
يدا.
َّ
الرجا يؿ ز ن
اخت ىير ٌ
ٌ
كأشار أبك حيَّاف :إلى َّ
مبني عمى الخبلؼ في إقامة المجركر بالحرؼ مع
أف
ى
الخبلؼ ٌ
الصريح؛ َّ
الجر.
كجكد المفعكؿ بو ٌ
ألف الثٌاني ىنا عمى تقدير حرؼ ٌ
األكؿ يقكؿ
كاذا كاف الفعؿ ٌ
متعدنيا إلى ثبلثة مفاعيؿ ،ناب عف الفاعؿ المفعكؿ بو ٌ
يتعدل إلى ثبلثة تعدل إلى اثنيف"(.)2
يدا أبا فبلفَّ ،
لما كاف الفاع يؿ ٌ
ّْئت ز ن
سيبكيو" :كذلؾ قكلؾ :ينب ي
أم مف المفعكليف الثٌاني
كأكجب
األكؿ ،فبل يجكز إقامة ٍّ
جميكر ٌ
ي
النحاة إقامة المفعكؿ بو ٌ
كالثٌالث.
أم مف المفعكليف الثٌاني أك الثٌالث بشرط عدـ المَّبس ( .)3كمف
كقد أجاز
النحاة إنابةى ٍّ
بعض ٌ
ي
العبسي(:)4
ذلؾ قكؿ عنترة
ٌ
شِ
اك ِر ِن ْع َمتي
ت َع ْم ًار َغ ْي َر َ
ُ - 38ن ِّب ْئ ُ

َوال ُك ْف ُر َم ْخ َبثَ ٌة لِ َن ْف ِ
الم ْن ِعِم
س ُ

(الكامل)

َّ
ت" كاف في األصؿ مفعكالن َّأكالن ،كالتقدير نبَّأني فبلف،
فإف
المتكمّْـ في قكلو" :ينّْب ٍئ ي
ى
فمير ي
فمما بنى فعمو لممجيكؿ ناب عف الفاعؿ .ك" ىع ٍم نار" ىك المفعكؿ الثٌاني ،ك" ير" المفعكؿ الثٌالث
َّ
كأصميما المبتدأ كالخبر(.)5
()1
()2
()3
()4
()5

الدرر المّوامع ،ج ،1ص.362
كينظر :الشنقيطيّ ،
– يينظر :ديوانو ،ص ،43ي
– سيبكيو ،الكتاب ،ج ،1ص.41

عمار ،بيركت1409 ،ىػ1989/ـ ،ج ،2ص.24
قدارة ،دار َّ
– ابف الحاجب ،أمالي ابن الحاجب ،تحقيؽ فخر صالح سميماف ٌ
– يينظر :ديوانو ،ص ،193كيينظر :البلدادم ،خزانة األدب ،ج ،1ص.328
السابق نفسو ،كالمكاف نفسو.
– المصدر ّ
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أما ٌ ً
مع كجكده ،يقكؿ ابف مالؾ(:)1
َّ
بالنسبة إلقامة ير المفعكؿ ى
وقا ِب ٌل ِم ْن َ ٍ
ص َد ٍر
ظ ْرف ْأو من َم ْ
َ
ففي ذلؾ أقكاؿ :أحدىا كعميو البصرٌيكف

ف ٍّ ِ
أو حر ِ
ياب ٍة َح ِري
جر ِبن َ
ْ َْ
–إالٌ األخفشَّ -أنو إذا يك ًج ىد بعد الفعؿ المبني

كمصدر ،كظرؼ ،كجار كمجركر ،تعيَّف إقامة المفعكؿ بو مقاـ الفاعؿ(.)2
لممجيكؿ مفعكؿ بو ،ى
كفي ذلؾ يقكؿ ابف مالؾ(:)3
ض َىذي ،إِ ْن ُو ِج ْد
وب َب ْع ُ
َوالَ َي ُن ُ

في المّفظ َم ْف ُعو ٌل ِب ِوَ ،وقَ ْد َي ِرْد

تقدـ ،أك
كالثٌاني كعميو الككفيكف كاألخفش َّأنو يجكز إقامة ير المفعكؿ بو مع كجكدهٌ ،
َّ
تأخ ىر(.)4
كاستدلٌكا لذلؾ بقر ً
الجار كالمجركر
اءة أبي جعفر﴿ :اِدُت ْل َم َمَي ْل آ ًال ِد َم اُت َم ْل ِد ُت َمو ﴾( ،)5فأقاـ
ٌ
كرد البصريكف ذلؾ َّ
بأف القراءة
قكما"ٌ .
"بما" مقاـ الفاعؿ ،مع كجكد المفعكؿ بو كىك قكلو تعالى " :ن
شا ٌذة(.)6
كؿ ك و
تقدـ ير المفعكؿ بو عميو جاز إقامةي ّْ
احد
كالثٌالث كىك مذىب األخفش َّأنو إذا َّ ى ي
منيما ،فإف َّ
تقدـ المفعكؿ بو عمى المصدر أك الظٌرؼ لـ ىي يج ٍز إالٌ إقامة المفعكؿ بو(.)7
ثانيا :إنابة المصدر واسمو-:
ً
ائدا عمى معناه
فيدا
مختصا ،أم :أف
يككف
األحسف في المصدر أف
معنى ز ن
يككف يم ن
ى
ى
ي
ن
ن
و
إفافة
ليككف في اإلسناد إليو فائدة ،كيككف ذلؾ بتقييده بكصؼ أك
جرد،
الم َّ
ى
المبيـ ،كىك الحدث ي
أك عدد ،ككالمصدر اسمو.
()1

ألفية ابن مالك ،ص.24
– ابف مالؾّ ،
األكؿ ،ص.21
– يينظرٌ :
السيكطي ،ىمع اليوامع ،ج ،1ص ،520كابف عقيؿ ،شرح ابن عقيل ،المجمٌد ٌ
ألفية ابن مالك ،ص.24
– ابف مالؾّ ،

()5

– الجاثية ،اآلية.14 :

()2
()3
()4

– ابف مالؾ ،تسييل الفوائد وتكميل المقاصد ،ج ،2ص.59

()6

الصدى ،ص.168
– يينظر :ابف ىشاـ األنصارم ،شرح قطر ال ّندى وب ّل ّ

()7

األكؿ ،ص.123
– يينظرٌ :
السيكطي ،ىمع اليوامع ،ج ،1ص ،521كابف عقيؿ ،شرح ابن عقيل ،المجمٌد ٌ
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يككف ّّ
يبلزـ َّ
صب عمى المصدرية،
أم :ال
كؿ منيما
كيشترط كذلؾ :أف
ّْ
الن ى
ي
ى
متصرفناٍ ،
ي
ع أحدىما نائب و
بحافَّ ،
النصب الكاجب لو(.)1
فاعؿ
ألف كقك ى
يخرجو عف ٌ
ي
كس ى
كمعا ىذ ي
كقكلو تعالىَ ﴿ :مِد اَم اُتِد َم ِدي ا

ِد اَمَي ْل َمي ٌم َم ِد َم ٌم﴾(.)2

فكعا،
كقعت "نفخةه" نائب فاعؿ ،كىك مصدر
ختص؛ فيك يم ّْ
ّْ
تصر ه
ؼ؛ لككنو مر ن
متصرؼ يم ٌ
أم :ال يي ً
ختصا ،لككنو مكصكفنا بػً "كاحدة".
بلزـ ٌ
الن ى
ٍ
كم ن
صب عمى المصدرية ،ي
ً
ألف معناه المبيـ يمستفاد مف الفعؿَّ ،
أمَّ :
فكأنو جاء
ي
كيمنعي نحك( :س ىير ىس هير) لعدـ الفائدةٍ ،
يككف
لتأكيد معنى فعمو ،كذلؾ ير مقصكد مف اإلسناد .فامتناع ًس ىير بالبناء لممجيكؿ عمى أف
ى
المستفاد مف الفعؿ كالتٌقديرً :س ٍي ىر ىك
نائب فاعمو فمير المصدر ي

السير .كالمنع أكلى؛
– ٍ
أم ٌ

َّ
أما عمى إفمار يعكد عمى سير مخصكص مفيكـ
فمير المصدر أكثر
ألف
إبياما مف الظٌاىرَّ .
ى
ن
مف ير العامؿ فجائز(.)3
حثيث:
كال يجكز إقامة كصؼ المصدر مقاـ المصدر المكصكؼ فبل ييقاؿ فيً :س ٍي ىر ىس ٍيهر
ه
الككفيكف(.)4
حثيث بؿ يجب نصبو .كأجازه
ًس ٍي ىر
ه
ٌ
كمف شكاىد إنابة فمير المصدر عف الفاعؿ ،قكؿ امرئ القيس(:)5
ام َك تَ ْد َر ِب (الطّويل)
ش ْ
س ْؤ َكَ ،وا ْن ُي ْك َ
َي ُ
ف َغر ُ

َ -39وقَالَ ْت َمتَى َي ْب َخ ْل َعمَ ْي َك َوُي ْعتَمَ ْل

نائب ً
و
ختص "بأؿ" العيديَّة؛
المبني لممجيكؿ (ييعتىمىؿ) فمير
فاعؿ الفعؿ
مصدر يم ٍّ
ّْ
جاء ي
أك بكصؼ محذكؼ َّ
دؿ عميو الجار كالمجركر (عميؾ) المذككر مع الفعؿ السَّابؽ ( ىي ٍب ىخؿ) ،كليس

()1

– ابف ىشاـ األنصارم ،أوضح المسالك ،ج ،2ص.123

()2

– الحاقة ،اآلية.13 :

()4

السيكطي ،ىمع اليوامع ،ج ،1ص.522
– ٌ

()3
السيكطي ،ىمع اليوامع  ،ج ،1ص .522كابف عقيؿ ،شرح ابن
– ابف ىشاـ األنصارم ،أوضح المسالك  ،ج ،2ص .23ي
كينظرٌ :
األكؿ ،ص.120
عقيل ،المجمٌد ٌ
()5

كينظر :ابف ىشاـ األنصارم ،شرح التّصريح عمى التّوضيح ،ج ،1ص.289
– يينظر :ديوانو ،ص ،32ي
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و
النحاة،
الفمير ن
أم :ييعتىمىؿ اعتبل هؿ ،كما يقكؿ بو جماعة مف ٌ
ٌ
عائدا عمى مصدر مبيـ مف الفعؿٍ ،
َّ
ألف نيابةى المصدر المبيـ ممنكعة عند الجميكر(.)1
()2
ِد
عائدا إلى المصدر
نا
نائب الفاعؿ
فمير ن
كمف ذلؾ قكلو تعالىَ ﴿ :م َم َمَي ْلَييَمَي ُت ْل ﴾ جاء ي

أم :الحك يؿ المعيكد أك حك هؿ بينيـ؛ كليس النائب
المقترف بػً "أؿ"
العيدية؛ كالتقديرً :ح ى
ٌ
يؿ ىك؛ ٍ
الظرؼ َّ
م عف األخفش َّأنو أجاز أف يككف الظَّرؼ
ألنو ير
ّْ
كرًك ى
متصرؼ عند جميكر البصرٌييف ،ي
في مكفع رفع ً
نائب فاعؿ(.)3
كمنو قكؿ طرفة بف العبد(:)4
وما ُك ُّل ما ييوى امر ٌؤ ُىو ِ
نائمُو
َْ
ُ َ
ََ

ِ ِ
اج ٍة ِح ْي َل ُدوَنيا
 -40فَ َيالَ َك م ْن ذي َح َ
(الطّويل)

العيدية؛ أك بمكصكؼ
عائدا إلى المصدر المقترف بأؿ
نا
نائب الفاعؿ
فمير ن
ٌ
جاء ي
بػً "دكنيا" كليس "دكنيا" نائب فاعؿ؛ َّ
النصب عمى
ألف "دكف" ظرؼ ير
ّْ
متصرؼ ،كال ييفارؽ ٌ
و
يؿ حك هؿ؛
عائدا إلى
نا
يككف
فية؛ ككذلؾ ال يجكز أف
أمً :ح ى
فمير ن
الظٌر ٌ
ى
مصدر يمبيـ مف الفعؿ – ٍ
َّ
ختص.
ألنو ير يم ٌ
كمنو قكؿ الفرزدؽ(:)5
ضى من َم َي َاب ِت ِو
ُ -41يغضي
حياء َوُي ْغ َ
ً

()1
()2
()3
()4
()5

حين َي ْبتَ ِس ُم
فَال ُي َكمَّ ُم إالّ َ

(الطّويل)

– ابف ىشاـ األنصارم ،شرح التّصريح عمى التّوضيح ،ج ،1ص ،289كابف ىشاـ األنصارم ،أوضح المسالك ،ج ،2ص.124
– سبأ ،اآلية.54 ،
– ابف ىشاـ األنصارم ،شرح التّصريح عمى التّوضيح ،ج ،1ص.290
كينظر :أوضح المسالك  ،ج ،2ص.125
السابق نفسو  ،كالمكاف نفسو .ي
– يينظر :ديوانو ،ص ،56كيينظر :المصدر ّ
كينظر :شرح التّصريح عمى التّوضيح ،ص ،290وأوضح المسالك ،ص.126
– يينظر :ديوانو ،ص  ،292ي
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فاء المعيكد ،أك :ييلفي
كيلفى اإل
فنائب الفاعؿ فيو فمير المصدر ،كالتٌقدير :ي
ي
فاء مف ميابتو .كليس النائب المجركر (مف ميابتو) ،لككنو مفعكالن ألجمو ،كالجميكر يمنعكف
إٍ ن
نيابة المفعكؿ ألجمو.
ثالثًا :إنابة الظرف  -ينوب الظّرف عن الفاعل بشروط:
ّْص بما يزيؿ عف معناه
كشرطي الظٌرؼ أف
ى
يككف يمختصِّا ،كالمختص مف الظٌرؼ :ما يخص ى
تصرفنا ،كالظٌرؼ
بالعممية ،كأف
عرفنا
اإلبياـ ،كأف
يككف يمفافنا أك مكصكفنا ،أك يم َّ
يككف يم ّْ
ٌ
ى
ى
المتصرؼ ما يفارؽ النصب عمى الظرفية ،كشبييا كىك الجر ً
بمفَّ ،
كيتنقؿ بيف حاالت اإلعراب
ّْ
ٌ
و
كجر عمى حسب حالة الجممة؛ كيكـ ،كزماف ،كقي َّداـ كخمؼ...إلي،
المختمفة ،مف ر و
فع إلى نصب ٌ
ينكب عف الفاعؿ ،كىك :ما يبلزـ َّ
الجر
المتصرؼ مطمقنا ال
أما ير
َّ
صب عمى الظرفيَّة إلى ّْ
الن ى
ي
ٌ
و
ً
يخصصيما ،جازت
بكصؼ
ّْدا
لمنيابة ،إالٌ إذا قيي ى
بمف ،كػى " ى
عند ،كمع ،كثىَّـ" ،فبل يصمح ك ٌؿ منيما ٌ
ٌ
نيابتيما كذلؾ لحصكؿ الفائدة بالكصؼ(.)1
ً
ً
ً
ً
متصرفاف؛
األمير ،فيما ظرفا زماف
أماـ
يـ
ّْ
ي
رمفاف ،يجم ىس ى
كمف األمثمة عمى ذلؾ :ص ى
َّ
بالعممية في
كمختصَّاف
فية إلى
ٌ
ٌ
ألنيما يخرجاف عف الظٌر ٌ
المفعكلية كالفاعمية كاإلفافة ك يرىا ،ي
األكؿ ،كاإلفافة في الثٌاني.
ٌ
ه ً
تصرؼ؛ َّ
مكاف
الم ّْ
ألف الفائدةى
يـ ه
كتقكؿ :يجمً ىس ه
زماف طكي هؿ ،جازت نيابةي ير ي
حسف ،ص ى
حصمت باالختصاص بالكصؼ.
ً
كجمً ىس ًع ٍندؾ(.)2
الككفيكف كاألخفش نيابة ير
أجاز
ّْ
ى
ٌ
المتصرؼ نحك :س ىير عميو ىسحر ي
الجار والمجرور:
ابعا :إنابة
رً
ّ
()1
السيكطي ،ىمع اليوامع  ،ج ،1ص ،522كابف عقيؿ ،شرح ابن
– يينظر :ابف ىشاـ األنصارم  ،أوضح المسالك  ،ج ،2ص .127ك ٌ
األكؿ ،ص.120-119
عقيل ،المجمٌد ٌ
()2

السيكطي ،ىمع اليوامع ،ج ،1ص.522
– ٌ
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و
خبلؼ في إقامتو ك َّانو في ّْ
محؿ رفع نحك :أحد في قكلؾ:
بحرؼ زائد فبل
إف يج َّر
ى
المجركر ٍ
و
فإف يج َّر بليره ففي ذلؾ أقكاؿ:
ب مف أحدٍ .
ف ًر ى
ما ي
أف المجركر في ّْ
أحدىا :كعميو الجميكر َّ
النائب نحكً :س ىير بز ويد ،كما لك كاف
محؿ ر و
فع كىك ٌ
ى
ائدا.
ُّ
الجار ز ن
والثّاني :كعميو ابف ىشاـَّ :
مبيما؛ لتحمؿ
نا
كج ًع ىؿ
أف ٌ
ائب فمير مبيـ مستتر في الفعؿ ،ي
الن ى
فمير ن
ما ُّ
دليؿ عمى تعييف أحدىما.
يدؿ عميو الفعؿ مف مصدر ،أك ظرؼ مكاف ،أك زماف إذ ال ى
يد
أف
والثّالث :كعميو َّ
ى
الفعؿ في :ز ه
الفراءٌ :
الجر كحده ،ك َّأنو في مكفع رفع ،كما ٌ
النائب حرؼ ٌ
يقكـ في مكفع رفع.
ي
يد و
فمذىب البصرٌييفَّ :
أف
بعمرك.
مبني عمى الخبلؼ في قكليـ :يم َّر ز ه
ي
قاؿ أبك حيَّاف :كىذا ٌ
ني لممفعكؿ كاف في مكفع رفع.
ى
المجركر في مكفع نصب ،فإذا يب ى
َّ
َّ
الفراءَّ :
ني لممفعكؿ كاف في
أف
كمذىب َّ
حرؼ ّْ
ى
ي
الجر في مكفع نصب ،فمذا ادعى أنو إذا يب ى
مكفع رفع.
ندمَّ ،
فمير عائد عمى المصدر المفيكـ
النائب
أف
ى
الرابع :كعميو ي
الر ٌ
ابف يد يرستكيو ،ك ٌ
ه
ييمي ،ك ٌ
وّ
الس ٌ
ً
أم السَّير؛ َّ
بينود،
ت ٍ
النائب لقيؿً :س ىير ٍ
ألنو لك كاف المجركر ىك ٌ
مف الفعؿ ،كالتٌقدير س ىير ىكٍ ،
ت في َّ
تصكر في
كجمً ىس ٍ
ي
الدار ،كلكاف إذا قي ّْد ىـ يصير مبتدأن كما ىك شأف الفاعؿ ،كذلؾ ال يي ٌ
المجركر(.)1
تصرح معو بالمصدر المنصكب نحكً :سير بز ويد س ٍيراَّ ،
كرَّد َّ
فدؿ عمى َّأنو
بأف
العرب ّْ
ى
ىن
ى
ي
النائب.
ٌ
احتج المانعكف نيابةى (الجار كالمجركر) عف الفاعؿ بأر ً
ك َّ
بعة أدلَّة ىي:
()1

السابق نفسو،
– المصدر ّ

االصنعاني،
ج ،1ص ،523-522كيينظر :ابف ىشاـ األنصارم ،أوضح المسالك  ،ج ،2ص .122ك ٌ

التيذيب الوسيط في ال ّنحو ،ص.109

108

أ .لك جاز
لمجار كالمجركر أف يككف نائب فاعؿ؛ لجاز أف يجيء التٌابع لممجركر صفةن
ٌ
عطؼ و
فكعا.
أك
ى
بياف مر ن
الجار كالمجركر) َّ
بَّ .
يتقدـ عمى العامؿ الٌذم يتطمَّب نائب فاعؿ ،كما في اآلية الكريمة:
إف ( ٌ
ك َم َمو َم ْليهُت َمآ ْل ُت الًال ﴾( .)1استشيد المخالفكف لمجميكر بيذه اآلية
﴿ِد َّشو ا َّش ْل َم َم اْلَم َم َمر َم اْل ُت َم َم ُت ُت اَيِد َم
الجار كالمج ركر" نائب فاعؿ؛ َّ
نائبا عف الفاعؿ ،لما جاز أف
ألنو لك كاف ن
عمى عدـ مجيء " ٌ
أف الفاعؿ ،ال يجكز أف َّ
َّ
يتقدـ عمى العامؿ فيو "مسؤكالن" ،كما َّ
يتقدـ عمى الفعؿ كالعامؿ فيو.
الجار كالمجركر) إذا َّ
ُّ
جَّ .
فمما لـ يصح جعمو مبتدأن
تقدـ عمى العامؿ ،ال
يصح جعمو مبتدأنَّ ،
إف ( ٌ
إذا َّ
نائبا عف الفاعؿ(.)2
تقدـ ،فبل يجكز أف يي ى
جعؿ ن
الجار كالمجركر مقاـ الفاعؿ شرطاف ىما:
كيشترط إلقامة
ي
ٌ
الجر ُّ
احدا
نكعا ك ن
لمدخكؿ عمى األسماء المختمفة ،كعدـ لزكمو ن
 .1التّصرفٍ :
أم :صبلحية حرؼ ٌ
منيا(.)3
الجر ير
كعمى ذلؾ ال يصح أف ينكب عف الفاعؿ،
الجار كالمجركر ،إذا كاف حرؼ ّْ
ٌ
تصرؼ نحك ( يمذ ،يمنذ)؛ َّ
ألنيما ال يدخبلف إالٌ عمى بعض األسماء الظٌاىرة.
يم ّْ
ب)َّ :
كنحك ( ير َّ
النكرات.
ألنيا ال تدخؿ إالٌ عمى ٌ
الجر ىك" :التٌعميؿ" كالٌذم يفيـ مف "البلٌـ" ك"الباء"
ككذلؾ ييشترط أالٌ ى
يككف معنى حرؼ ٌ
أحيانا .ك َّ
الداعي ليذا االشتراط عندىـ َّ
الجر حيف يككف
أف
الجر " ًمف"
حرؼ ّْ
فيـ مف حرؼ ّْ
ى
ن
كقد يي ي

()1

– اإلسراء ،اآلية.36 :

()2

– ابف ىشاـ األنصارم ،أوضح المسالك ،ج ،2ص.122

()3

الزكبعي ،من أساليب التّعبير القرآني ،ص.299
– ٌ
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معناه التٌعميؿ يككف مجركره مبنيِّا عمى سؤ و
أم :يككف بمنزلة جكاب عف سؤاؿ يم َّ
اؿ يم َّ
قدر،
قد ورٍ .
َّ
المجركر مف جممة أيخرل
فكأف
ى

()4

كيمثٌمكف لو بأمثمة منيا قكؿ الفرزدؽ(:)5

ضى من َم َي َاب ِت ِو
ُيغضي
حياء َوُي ْغ َ
ً

حيـن َي ْبتَ ِس ُم
فَـال ُي َكمَّ ُم إالّ َ

(الطّويل)

الطرؼ؛ َّ
بالطرؼ؛ فيدؿ عميو .كال يصح
خاص هِ
فاء
ألف اإل
ُّ
ٍ
ى
ٍ
أم ييلفى ىك ،أم ٍ
الجار كالمجركر نائب فاعؿ؛ َّ
الجر ىنا" :التعميؿ"؛ فالمجركر
عندىـ أف يككف
ألف معنى حرؼ ّْ
ٌ
مبني عمى سؤاؿ َّ
مقدر ،ىك :لماذا يي ٍلفى؟ فأجيب مف ميابتوَّ .
اب مف جممة أخرل في
ّّ
فكأف الجك ى
رأييـ(.)1
ُّ
ؽ
الجر مع مجركره ،فائدة إفافيَّة ،فبل
يفيد
حرؼ ّْ
يصح أف يي ى
قاؿ  :يس ًر ى
ي
أف ى
 .2االختصاص :كىك ٍ
ًمف رجؿ ،لعدـ االختصاص(.)2
كتتحقؽ ىذه الفائدة اإلفافيَّة مف ك و
احد مف األمكر اآلتية(:)3
بالجار
ب بو فرنبا فعيفنا) فتيشلؿ الفعؿ
نا
الصفة :سكاء أكاف المكصكؼ
أ.
ّْ
ف ًر ى
مذككر نحك ( :ي
ّ
كالمجركر كال تشلمو بالمصدر ،أك محذكفنا.
ب .اإلضافة :نحك قكلو تعالىَ ﴿ :م اَم َّش ُت ِد َم َمي َمْل ِد ِد ْل ﴾(.)4
بالعممية نحك( :ين ًق ىؿ عف سيبكيو) أك بالتَّعريؼ بػً (أؿ) نحك :يحكي عف َّ
النبي
إما
ج .التّعريف َّ :
ٌ
ى
صمٌى ا﵀ عميو كسمٌـ.
نائبا عف الفاعؿ ،قكؿ جرير(:)5
كمف شكاىد مجيء
الجار كالمجركر ن
ٌ
()4
()5
()1

عباس حسف ،ال ّنحو الوافي ،المجمٌد الثٌاني ،ص.118
– ٌ
كينظر :ابف ىشاـ األنصارم ،شرح التّوضيح عمى التّصريح ،ج ،1ص.290
– يينظر :ديوانو ،292 ،ي
عباس حسف ،ال ّنحو الوافي ،المجمٌد الثٌاني ،ص.118
– ٌ

()2

الزكبعي ،من أساليب التعبير القرآني  ،ص.299
– ٌ
السابق نفسو ،كالمكاف نفسو
– المصدر ّ

()5

الدرر المّوامع ،ج ،1ص.362
كينظر :و ّ
كينظر :البلدادم ،خزانة األدب ،ج ،1ص ،329ي
– لـ أعثر عميو في ديكانو ،ي

()3
()4

– األعراف ،اآلية.149 :
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ِ
لَس َّ ِ
البا
الج ْر ِو الك َ
ب ِبذل َك َ
ُ

َ -42ولَ ْو َولَ َد ْت قُفَ ْي َرةُ َج ْرَو َك ْم ٍب

(الوافر)

ً
جار كمجركر ،كناب عف
استشيد بو عمى نيابة ير المفعكؿ بو مع كجكده ،ك"بذلؾ" ٌ
فاعؿ " :يس َّ
ب" مع كجكد "الكبلب" كىك مفعكؿ بو ،كىذا قميؿ.

كمنو قكؿ رؤبة(:)1
ِ َّ
س ِّيدا
 -43لَ ْم ُي ْع َ
الع ْم َياء إال َ
ـن ِب َ

الغي إالَّ ذو ُى َدى
َوالَ َجفَا َذا ِّ

الرجز)
( ّ

جار كمجركر ،كناب عف فاعؿ "يي ٍع ىف" مع كجكد "إالٌ
ال ٌشاىد فيو كالٌذم قبمو ،فػى "العمياء"ٌ :
فع سيّْد.
ّْد" بر ً
عف بالعمياء إالَّ ىسي ه
سي ن
ّْدا" كىك مفعكؿ بو ،كحقٌو أف يقكؿ" :لـ يي ى
كمنو قكلو تعالىَ ﴿ :م اَم َّش ُت ِد َم َمي َمْل ِد ِد ْل ﴾(.)2
الجار كالمجركر "في أيدييـ" نائب
استشيد الجميكر بيذه اآلية الكريمة عمى مجيء
ٌ
فاعؿ؛ َّ
تصح نيابتو عف الفاعؿ.
ألف المجركر بالحرؼ مفعكؿ بو معنى ،كلذا
ٌ

وقوع الجممة نائب فاعل:
إذا كانت محكيةن جاز قياميا مقامو ،لككنيا بمعنى المفرد ،أم :المٌفظ نحك قكلو تعالى:
ِد
ر ْلَي َم ِدي َمآ َما ِد ﴾
﴿ َم َم َم َم ْل ُت

()3

يؿ ىذا القكؿ كىذا المٌفظ ،ككذا قد تجيء الجممة مقاـ الفاعؿ،
أمً :ق ى
ٍ

مؤكلة باالسـ الٌذم
كمفعكؿ ما لـ يي َّ
سـ فاعمو كىي في الحقيقة َّ
ٌ
تفمنو ،كقكلو تعالىَ ﴿ :م تَمَيَمَيَّش َمي اَم ُت ْل
()4
ِد
ّْف لكـ كيؼ فىعمنا ( .)5فجممة (كيؼ
أم تبيَّف لكـ فعمنا بيـ،
ٌ
فيصح نحك :يبي ى
َم ْل َم َمَي َم ْليَم ِد ْل ﴾ ٍ .

ّْف.
فعمنا) نائب فاعؿ يلبي ى
()1
()2

الدرر المّوامع ،ج ،1ص.363
كينظر :ال ٌشنقيطيّ ،
– يينظر :ديوانو ،ص ،173ي
– األعراف ،اآلية.149 :

()3

– ىود ،اآلية.44 :

()4

– إبراىيم ،اآلية.45 :

()5

الرضي عمى الكافية  ،ج ،1ص.216
في ،شرح ّ
– ٌ
الر ٌ
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الفراء مف قياـ الجممة الٌتي ىي خبر لػً كاف ،كجعمىيا مقاـ الفاعؿ،
كما أجازه الكسائي ،ك َّ
ً
فبعيد لكجييف :أحدىماَّ :
أف ىذيف الفعميف مف عكامؿ المبتدأ
كج ًع ىؿ ييفعؿ،
ه
قاـ ،ي
نحك :ك ٍي ىف يي ي
ؼ المبتدأي إالٌ مع ككنو منكيِّا ،فبل ينكب
ذؼ في ىذا الباب فميس
بمنكم ،كال ييح ىذ ي
أك الخبر ،كما يح ى
ٌ
ً
الفراء دكف الكسائي(.)1
قائـ ،كقد أجازه َّ
عمى ىذا خبر كاف المفرد ،ن
أيفا ،عف الفاعؿ نحك :ك ٍي ىف ه
كالثٌانيَّ :
ؤكلة بالمصدر المفمكف ،كال
مقاـ الفاعؿ إالٌ محكيَّة ،أك يم َّ
تقكـ ى
أف الجممةى ال ي
معنى ً
القياـ(.)2
لك ٍي ىف
ي
عمى ىذا يجيء نائب الفاعؿ جممة بعد القكؿ كمع كيؼ ،كمف شكاىد مجيء نائب الفاعؿ
أيفا ،قكلو تعالىَ ﴿ :م ِد َما ِد َم اَم ُت ْل الَم تُتَي ْل ِد ُت ْل ِدي اَم ْل ِد
ر﴾
جممة ،ن

()3

فجممة (ال تفسدكا في األرض)

لقيؿ.
نائب فاعؿ ى
و
يقكـ مقاـ الفاعؿ إذا لـ يكجد يره في
ىذه ىي األشياء الٌتي
ي
يصمح ك ٌؿ كاحد منيا أف ى
ينكب عف الفاعؿ إالٌ كاحد فقط؛ َّ
ألف
أف
الجممة ،فإذا يك ى
جد أكثر مف كاحد صالح لئلنابة لـ ىي يج ٍز ٍ
ى
نائب الفاعؿ –كالفاعؿ -ال يتعدد ،ك ُّ
األحؽ بالنيابة عند كجكد نكعيف مختمفيف ،صالحيف ،أك
ى
ً
أم في ك ٌؿ الحاالت)،
النحاة إلى الرأم القائؿ
كثير مف ٌ
دائماٍ ( ،
أكثر ،يميؿ ه
باختيار المفعكؿ بو ن
ّْ
كيففمكنو عمى يره .كىـ مع ذلؾ ييجيزكف ترؾ األففؿ ،كال مانع مف ترؾ
النائب،
ليككف ىك ٌ
ى
األففؿ كاختيار يره كما قالكا.
ك ُّ
لمنيابة مالو
السديد األنسب ىك أف
نختار مف تمؾ األنكاع الٌتي تصمح ٌ
الحؽ ٌ
أم ٌ
الر ى
أف ٌ
ى
تقيد َّ
بأنو مفعكؿ بو أك ير مفعكؿ
المراد ،مف ير ٌ
األىميَّة في إيفاح اللرض ،كابراز المعنى ي
بو ،ك ٌأنو َّأكؿ أك ير َّأكؿ َّ
متقدـ عمى البقية أك ير يم ّْ
تقدـ.
()1
()2
()3

الرضي عمى الكافية ،ج ،1ص.217
في ،شرح ّ
– ٌ
الر ٌ
السابق نفسو ،كالمكاف نفسو.
– المصدر ّ
– البقرة ،اآلية.11 :
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أما األشياء الٌتي ال يجكز أف تنكب عف الفاعؿ فيي :الحاؿ ،كالمستثنى ،كالمفعكؿ معو،
ٌ
لمنصب ،كالمفعكؿ ألجمو؛ فك ٌؿ كاحد مف ىذه الخمسة ال يصمح لئلنابةَّ ،
ألنيا
كالتٌمييز المبلزـ ٌ
الخاصة ،كتنقمو إلى يرىا كقد تتلير حركتو المبلزمة لو.
ميمتو
ٌ
تخرجو عف ٌ
شيء منيما
جع ىؿ
ابف يعيش في شرح
المفصؿَّ " :
ه
قاؿ ي
ٌ
فأما الحاؿ كالتٌمييز فبل يجكز أف يي ى
ً ً و
بدف و
تقيـ
قائما،
ٌ
كتصبب ي
في مكفع الفاعؿ .فإذا قمت :س ىير بزٍيد ن
عمرك عرقنا فبل يجكز أف ى
قائما) أك(عرقنا) مقاـ الفاعؿ"(.)1
( ن
و
أسباب:
مقاـ الفاعؿ ألربعة
كال يجكز إقامة الحاؿ ى
أحدىاَّ :
تككف إالٌ نكرةن.
فمرا ،كمعرفةن كنكرةن ،كالحا يؿ ال
نا
يككف
الفاعؿ
أف
ى
ي
ي
كم ن
مظير ي
الحاؿ تي َّ
ُّ
والثّانيَّ :
يصح تقدير إسقاطيا.
قدر بػً (في) كال
أف
ى
يصح قيامو مقاـ الفاعؿَّ ،
ُّ
والثّالثَّ :
ألنو يمسند إلى يره.
الحاؿ كالخبر ،كخبر المبتدأ ال
أف
ى
كالصفة في المعنىَّ ،
الرابعَّ :
قاـ ىمقاـ الفاعؿ يره(.)2
الحاؿ
أف
ى
ٌ
وّ
ألنيا ىي صاحب الحاؿ ،كاَّنما يي ي
النيابة عف
لكف قمٌة مجيئيا في الكبلـ منعيا مف ٌ
كالحا يؿ كاف كانت مف فركبات الفعؿٌ ،
لكؿ و
الفاعؿ الٌذم ال يب َّد ّْ
فعؿ منو(.)3
ً
ً
ب
مقاـ
كالتٌمييز ذىب
طاب ز ه
نفسا ،ط ٍي ى
الفاعؿ فبل ييقاؿ :في ى
يد ن
ي
الجميكر إلى َّأنو ال يقكـ ى
نفس ،كال في فاؽ بو ذرعاً ،
ؽ بو ذرعه(.)4
ف ٍي ى
ن
ه
ت
طاب ز ه
نفساً :ط ٍي ىب ٍ
ك ى
أجاز الكسائي نيابةى التٌمييز ،لككنو في األصؿ فاعبلن ،فقاؿ في :ى
يد ن
ىن ٍف يس ز ويد(.)5
()1
()2
()3
()4
()5

المفصل ،ج ،7ص.72
– ابف يعيش ،شرح
ّ
العكبرم ،المباب في عمل البناء واإلعراب ،ج ،1ص.163
– ي
في ،شرح الرضي عمى الكافية ،ص.219
– ٌ
الر ٌ
– أبك حيَّاف األندلسي ،ارتشاف الضرب ،ج ،2ص.193

كينظر :ىمع اليوامع ،ج ،1ص ،524وارتشاف الضرب ،ج ،2ص.193
في ،شرح الرضي عمى الكافية ،ص .219ي
– ٌ
الر ٌ
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سـ
ابف يعيش في شرح
ترده إلى ما لـ يي َّ
أف ٌ
المفصؿ" :ككذلؾ المفعكؿ لو ،ال ي
يجكز ٍ
قاؿ ي
ٌ
و
ً
خاره ،عمى معنى ًال ّْدخارهَّ ،
لما حذفت البلٌـ عمى االتّْساع لـ
ألنؾ َّ
فاعمو ،ال يجكز :ي ف ىر لزيد ّْاد ي
تصرؼَّ ،
ألنو يبطؿ بتباعده عف
تصرفنا بعد ُّ
ىي يج ٍز أف تنقمو إلى مفعكؿ بو ،فتتصرؼ في المجاز ُّ
األصؿ"(.)1
منصكبا
مقاـ الفاعؿ سكاء أكاف
ابف ٌ
ن
كذىب ي
قاـ ى
جني كالجميكر إلى َّأنو ال يجكز أف يي ى
منصكبا
جر ال إذا كاف
جر،
ن
ى
كذىب بعفيـ إلى َّأنو يجكز إذا كاف بحرؼ ٌ
أـ بحرؼ ٌ

( .)2كمنو

قكؿ الفرزدؽ(:)3
ضى من َم َي َاب ِت ِو
ُيغضي
حياء َوُي ْغ َ
ً

حيـن َي ْبتَ ِس ُم
فَـال ُي َكمَّ ُم إالّ َ

(الطّويل)

ب و
كر َّ
فعؿ ييفع يؿ ببل مصاحب،
كاَّنما لـ ييقى ٍـ المفعكؿ معو مقاـ الفاعؿ ،إذ ىك يمصاحب ،ي
مع َّ
أف معو الكاك الٌتي أصميا العطؼ كىي دليؿ االنفصاؿ ،كالفاعؿ كجزًء الفعؿ ،كلك حذفتيا لـ
ييعرؼ ككنو مفعكالن معو(.)4
الباحث َّ
جكىز نيابةى المفعكؿ ألجمو المجركر ،كنيابةى التٌمييز
كيرل
أم الفريؽ الٌذم َّ
ي
أف ر ى
و
ً
اللرض مف كجكدىما.
بشرط أف ييحقّْقا الفائدةى المطمكبةى ك
أم ىح ىس هف،
ى
المجركر بحرؼ الجر (مف) ر ه

المفصل ،ج ،7ص.72
( - )1ابف يعيش ،شرح
ّ
()2
الضرب ،ج ،2ص.193
– أبك حيَّاف األندلسي ،ارتشاف ّ
()3
()4

– يينظر :ديوانو ،292 ،كيينظر :ىمع اليوامع ،ج ،1ص.524
الرضي عمى الكافية ،ص.219
في ،شرح ّ
– ٌ
الر ٌ
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 .3الفرق بين الفاعل ونائب الفاعل:
ث عف الفركؽ بيف الفاعؿ كنائب
نتحد ي
نائب الفاعؿ ىك المفعكؿ بو في المعنى ،لذا عندما ٌ
الفاعؿ ،ىي الفركؽ أنفسيا بيف الفاعؿ كالمفعكؿ بوَّ ،
الفرؽ بيف الفاعؿ كالمفعكؿ بو معركؼ
إف
ى
لمنحاة ،فالفاعؿ مرفكع كالمفعكؿ بو منصكب ،ففي ذلؾ أكجو:
ٌ
الفاعؿ ُّ
أحدىاَّ :أنيـ فصمكا ىذا الفصؿ بيف الفاعؿ كالمفعكؿ بو َّ
بالنصبَّ ،
أقؿ مف
ألف
ى
يتعدل يجكز أف تي ّْ
المفعكؿ في الكبلـ ( ،)1كذلؾ َّ
فمما كاف
أف
عد ىيوي إلى أربعة أشياءَّ ،
ى
الفعؿ الٌذم ٌ
ً
ً
الفاع يؿ َّ
كج ًع ىؿ
لممفعكؿ بو الحركةي الخفيفةي
أقؿ في الكبلـ مف المفعكؿ ،يجعمىت لوي الحركة الثقيمةي ،ي
ليعتدال(.)2
ككجوه آخر :كىك َّ
الفاعؿ يشبو المبتدأ ،كالمبتدأ مرفكع ،فكذلؾ ما أشبيو ،ككجو الشبو
أف
ى
بينيما َّ
ثبت لممبتدأ
أف
الفاعؿ يككف ىك كالفعؿ جممة ،كما يككف المبتدأ مع الخبر جممةنَّ ،
ى
فمما ى
الرفع ،يح ًم ىؿ الفاع يؿ عميو(.)3
ٌ
ككجوه آخر :كىك َّ
أف ييعطى
لما كاف في التٌرتيب أسبؽ مف المفعكؿ بو
أف
الفاعؿ َّ
ى
كجب ٍ
ى
حركةى َّأك ًؿ الحرؼ ىم ٍخ ىرنجا ،كما َّأنو قبؿ المفعكؿ ،كاَّنما كجب االبتداء بالفاعؿ عمى المفعكؿَّ ،
ألف
أحؽ بالتٌ ً
ً
أيفا َّ
فإف
قديـ مف
ى
الفعؿ منو يحدث فصار ٌ
ب قبمو ،ك ن
المفعكؿ ،فكجب ليذه العمٌة أف ييرتَّ ى
ذكر بعد الفاعؿ،
ى
الفعؿ يستلني بالفاعؿ عف المفعكؿ ،نحك :قاـ ز ه
يد ،فصار المفعكؿ ففمةن يي ي
فميذا كجب تقديـ الفاعؿ عميو(.)4

المفصل ،ج ،1ص.74
( – )1ابف يعيش ،شرح
ّ
()2
الرياض،
محمد ٌ
الرشدٌ ،
الدركيش ،ط  ،1مكتبة ٌ
محمد بف عبد ا﵀ الكرَّاؽ ،عمل ال ّنحو  ،تحقيؽ د .محمكد جاسـ ٌ
– أبك الحسف ٌ
1420ىػ1999/ـ ،ص.269
()3
()4

بي ،دمشؽ" ،د.ت" ،ص.78
محمد بيجت البيطار ،مطبكعات المجمع
– األنبارم ،أسرار
ّ
العربية ،تحقيؽ ٌ
العممي العر ٌ
ٌ
 -الكرَّاؽ ،عمل ال ّنحو ،ص.269
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آخرَّ :
يعطي الفاع يؿ الٌذم ىك األقكل األقكل كىك
أف
ى
ككجوه ي
الفاعؿ أقكل مف المفعكؿ ،فأ ى
النصب(.)1
َّ
يعطي المفعكؿ الٌذم ىك األفعؼ األفعؼ كىك ٌ
الرفع ،كأ ى
كيفرؽ بيف الفاعؿ كالمفعكؿ بو بخمسة أشياء.
ّْ

جميعا
األول :باإلعراب ،يظير فييما
ّ
ن

يد الٌذم عندؾ .والثّاني  :بالرتبة ،كانا
عمرا،
دكف اآلخر نحك:
فرب ز ه
فرب ز ه
ى
ى
أك في أحدىما ى
يد ن
األكؿ مف ىذه ىك الفاعؿ ( .)2والثّالث  :بتاء التأنيث ،إذا لـ
مقصكديف أك يم ٍبيى ٍ
ميف أك ناقصيف ،ك ٌ
الحبمى ،التٌاء ُّ
تدؿ عمى َّ
أف
يتبيَّف فييما اإلعراب
أيفا كال في أحدىما نحك :فربت ٌ
المثنى ي
جميعا ن
ن
أكؿ مكسى
الفاعؿ
ه
أيفا نحك :ى
ى
مؤنث كىك الحبمى .والرابع :بالمعنى ،إذا لـ يتبيَّف منيما اإلعراب ن
ىندبا ،المعنى ُّ
يدؿ عمى َّ
أف مكسى ىك الفاعؿ(.)3
العطؼ ك َّ
عت كالتٌككيد كالبد يؿ ،بشرط أف ال يتبيَّف فييما
والخامس  :بالتٌكابع األربع كىي:
ي
الن ي
صب
ظير في تابعو ٌ
الن ي
اب كال في أحدىما ن
اإلعر ي
أيفا ،فما ظير في تابعو ٌ
الرفع فيك الفاع يؿ .كما ى
يـ،
كعمرا،
يد عيسى
فيك المفعكؿ بو ،تقكؿ:
فرب مكسى كز ه
كفرب مكسى الظٌر ي
ى
ى
ن
يؼ عيسى الكر ى
عينو(.)4
أخكؾ يحيى أباؾ،
كفرب مكسى
ى
نفسوي يحيى ى
ى
ى
كفرب مكسى ي
كبناء عمى ما َّ
ؽ بيا بيف الفاعؿ كالمفعكؿ بو عند
تقدـ ،ىذه
األشياء األساسيَّة الٌتي يي َّ
فر ي
ي
ن
االلتباس.

()1

()3

العربية ،ص.78
– األنبارم ،أسرار
ّ
االصنعاني ،التيذيب الوسيط في ال ّنحو ،ص.106
– ٌ
السابق نفسو ،كالمكاف نفسو.
– المصدر ّ

()4

السابق نفسو ،كالمكاف نفسو.
– المصدر ّ

()2
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الفصل الثّاني
السورة من حيث الظّيور واالستتار.
الفاعل ونائب الفاعل في ّ
السورة :عددىا وأنماطيا.
ّأوالً :الجممة
ّ
الفعمية في ّ
ثانيا :الفاعل الظّاىر في سورة المائدة-:
ً
عرؼ بأؿ،
الم َّ
 .1المعرفةٌ :
الفمير ،ى
العمىـ ،اسـ اإلشارة ،االسـ المكصكؿ ،ي
المفاؼ إلى معرفة.
ي
النكرة.
ٌ .2
 .3الجممة.
المؤكؿ.
 .4المصدر
ٌ

المستتر في سورة المائدة.
ثالثًا :الفاعل ُ
 .1المتكمٌـ.
المخاطىب.
 .2ي
 .3اللائب.

ابعا :نائب الفاعل الظّاىر في سورة المائدة.
ر ً
 .1نائب الفاعؿ المعرفة.
النكرة.
 .2نائب الفاعؿ ٌ
 .3الجممة.
المؤكؿ.
 .4المصدر
ٌ

خامسا :نائب الفاعل المستتر في سورة المائدة.
ً
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الفعمية في السورة :عددىا ،أنماطيا:
ّأوالً :الجممة
ّ

مكفعا ،كجاءت ىذه
الفعمية في سكرة المائدة في ستٌمئة كستٌة كخمسيف
كردت الجممة
ٌ
ن

مكزعة عمى األنماط اآلتية-:
المكافع ٌ
الفعمية البسيطة-:
أ  -الجممة
ّ
الفعمية البسيطة حسب نكع الفعؿ ثبلثة أقساـ ،كىي:
كالجممة
ٌ
الفعمية البسيطة ذات الفعؿ البلزـ .كقكلو تعالى﴿-:جَّن و
ات تى ٍج ًرم ًمف تى ٍحتًيىا األ ٍىنيى يار﴾(.)1
 .1الجممة
ٌ
ى

ث المٌوي ي ىرابان﴾(.)2
الفعمية البسيطة ذات الفعؿ
 .2الجممة
المتعدم .كقكلو تعالى﴿-:فىىب ىع ى
ٌ
ٌ
ت ىعىم ٍي يك يـ اٍل ىم ٍيتىةي﴾(.)3
الفعمية البسيطة ذات الفعؿ
 .3الجممة
المبني لممجيكؿ .كقكلو تعالى ﴿-:يح ّْرىم ٍ
ٌ
ٌ

الموسعة في دائرة اإلثبات-:
الفعمية
ب  -الجممة
ّ
ّ
()4
كأنما :كقكلو تعالى﴿ -:فى ىكأَّىن ىما قىتى ىؿ َّ
ككأنما مرٌكبة مف ( َّ
كأف) الٌتي
اس ىج ًميعان﴾ ٌ ،
 .1تركيب ٌ
الن ى

االسمية البسيطة ك(ما) الكافٌة.
تدخؿ عمى الجممة
ٌ
()5
ً
الفعمية
فتكسعت الجممة
ٌ
 .2تركيب (قد) :كقكلو تعالى﴿ -:فىقى ٍد ىح َّرىـ المٌوي ىعمىيو اٍل ىجَّنةى ﴾ ٌ ،

للكم جديد عمييا كىك الحرؼ (قد).
البسيطة بزيادة عنصر
ٌ
المنفية-:
الفعمية
جـ  -الجممة
ّ
ّ
يد المٌوي لً ىي ٍج ىع ىؿ ىعمى ٍي يكـ ّْم ٍف ىح ىروج ﴾(،)6
الفعمية
 .1نفي الجممة
المنفية بما :كقكلو تعالى ﴿ -:ىما يي ًر ي
ٌ
ٌ
()7
ير ىكالى ىنًذ و
اءنا ًمف ىب ًش و
السابقتيف دخمت عمى الفعؿ
كقكلو تعالى ﴿:ىما ىج ى
ير﴾  .فما في اآليتيف ٌ

المفارع في اآلية األكلى ،كعمى الفعؿ المافي في اآلية الثٌانػية.
( – )1المائدة ،اآلية.12
( – )2المائدة ،اآلية.31
( – )3المائدة ،اآلية.3

( – )4المائدة ،اآلية.32
( – )5المائدة ،اآلية.72
( – )6المائدة ،اآلية.6

( – )7المائدة ،اآلية.19
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اى يدكف ًفي سبً ً ً
 .2نفي الجممة الفعمية ببل :كقكلو تعالى﴿:يج ً
كف لى ٍك ىمةى آلئًوـ﴾(.)1
يى
يؿ المٌو ىكالى ىي ىخافي ى
ى
ى
كبيي ٍـ﴾(.)2
 .3نفي الجممة
الفعمية بمـ :كقكلو تعالى﴿:لى ٍـ يي ًرًد المٌوي أىف يي ى
ٌ
طيّْ ىر يقمي ى
كؾ ىش ٍيئان﴾(.)3
 .4نفي الجممة
ف ُّر ى
ٌ
الفعمية بمف:كقكلو تعالى ﴿-:ىفمىف ىي ي
الفعمية المؤكدة-:
د  -الجممة
ّ
الفعمية المؤ ٌكدة بنكف التٌككيد كالـ القسـ.
 .1الجممة
ٌ
َّف الًَّذيف ىكفىركٍا ًم ٍنيـ ع ىذ ه ً
كقكلو تعالى﴿ :لىىي ىمس َّ
يـ
يٍ ى
اب أىل ه
ى ي

﴾( ،)4كقكلو تعالى﴿ -:لىىيٍبمي ىكَّن يك يـ

()5
النكف آخره في اآلية األكلى في قكلو
المٌوي ﴾  .لحقت الـ القسـ أكؿ الفعؿ المفارع ،كلحقت ٌ

تعالى (:لىىي ىمس َّ
َّف) ،ككذلؾ في اآلية الثٌانية في قكلو تعالى ( -:لىىيٍبمي ىكَّن يك يـ).
الفعمية المؤ ٌكدة بػً ٌإنما :كقكلو تعالى-:
 .2الجممة
ٌ

يد َّ
اف أىف ييكًق ىع ىب ٍي ىن يك يـ ﴾(،)6
الش ٍي ى
﴿إًَّن ىما يي ًر ي
ط ي

النفي كاإلثبات كال تأتي إال مبتدأة.
إف)(+ما) الكافٌة .كىي تفيد ٌ
تتألٌؼ( ٌإنما)مف ( ٌ
الفعمية
ؾ ًإالَّ ىن ٍف ًسي ﴾( ،)7فالجممة
 .3الجممة
المؤكدة بػً إالَّ :كقكلو تعالى﴿ - :إًّْني ال أ ٍىممً ي
ٌ
ٌ
الفعمية ٌ
مؤ ٌكدة بػ(ال كاالَّ).
الزائدة :كقكلو تعالى﴿:كامسحكٍا بًرؤ ً
كس يك ٍـ ىكأ ٍىريجمى يك ٍـ﴾( ،)8فالباء في
 .4الجممة
الفعمية المؤ ٌكدة بالباء ٌ
ٌ
ى ٍ ىي يي
قكلو تعالى( :بًرؤ ً
كس يك ٍـ) زائدة لمتٌأكيد.
يي

( – )1المائدة ،اآلية.54
( – )2المائدة ،اآلية.41
( – )3المائدة ،اآلية.42
( – )4المائدة ،اآلية.73
( – )5المائدة ،اآلية.94
( – )6المائدة ،اآلية.91
( – )7المائدة ،اآلية.25

( – )8المائدة ،اآلية.6
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ثانيا :الفاعل الظّاىر في سورة المائدة:
ً
العمىـ ،كأسماء اإلشارة ،كاألسماء
الستٌة،
ٌ
ي
يككف الفاع يؿ الظٌاىر معرفةن بأنكاعيا ٌ
كالفمير ،ك ى
يفيؼ إلى ك و
المختصة
احد منيا ،كيككف نكرةن بنكعييا
المعرؼ باأللؼ كالبلٌـ ،كما أ
المكصكلة ،ك َّ
ى
ٌ
ؤكالن في يمختمؼ
نا
ع الفاعؿ جممة،
اسمية
كفعمية عند ىمف َّ
جكىز كقك ى
ٌ
العامة ،كجممةن ٌ
ك ٌ
كمصدر يم ٌ
صكره.
ً
الفاعؿ الظٌاىر عمى ىذه األنماط –الٌتي ذكرناىا-
كركد
الباحث في ىذا الفصؿ
ي
ى
كسيتتبعي
في سكرة المائدة.
 .1الفاعل المعرفة-:
و
المعرفة :ما َّ
فت
دؿ عمى
شيء بعينو ،أك الشيء المعركؼ ،كىي ،في األصؿ ،مصدر عر ي
مكقع األسماء(.)1
فانا كمف المصادر الٌتي كقعت
معرفةن كعر ن
ى
أما المعرفةي فاسـ ُّ
يدؿ عمى يمعيَّف يمتميّْز عف سائر األفراد
َّ
كعرفيا الميداني بقكلو" :ك َّ

أك

العامة المشتركة"(.)2
الصفات َّ
الجمكع المشاركة لو في ٌ
كعرفيا الثٌمانيني بقكلو" :اعمـ َّ
الحد ،كليا عبلمة تعتبر
َّ
أف المعرفةى ليا شيء يجرم مجرل ٌ
فأما ما يجرم مجرل ّْ
عتبر بو فأف
الحد ما َّ
خص الكاحد مف جنسو فيك معرفة .ك َّ
بياَّ ,
أما ما تي ي
حسف فيو (األلؼ كالبلٌـ) فيك معرفة"(.)3
تقكؿ :ك ٌؿ اسـ ال ىي ي
أعرؼ المعارؼ المبيـ ،أم:
السراج) يقكؿ:
ي
كقد اختمفكا في أعرؼ المعارؼ ،فكاف ( ي
ابف ٌ

()1
()2
()3

المفصل ،ج ،5ص.85
– ابف يعيش ،شرح
ّ
الشامية ،بيركت1416 ،ىػ1996/ـ ،ج ،1ص.397
العربية ،ط ،1دار القمـ ،دمشؽ ،الدار
الرحمف حسف الميداني ،البالغة
ٌ
ّ
– عبد ٌ
الرسالة ،بيركت1424 ،ىػ2003/ـ ،ص.394
– الثٌمانيني ،الفوائد والقواعد ،تحقيؽ عبد ٌ
الكىاب محمكد الكحمة ،طٌ ،1
مؤسسة ٌ
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أسماء اإلشارةَّ ،
األلؼ
ثـ ما فيو
ي
ثـ ى
العمـٌ ،
المفمرٌ ،
ثـ ي
ألف (سيبكيو) قاؿ( :تعرؼ بعينؾ كقمبؾ)ٌ ،
كالبلٌـ(.)1
ثـ ما فيو األلؼ كالبلٌـ .كما أيفيؼ
كأعرؼ المعارؼ االسـ ى
المبيـٌ ،
ثـ ي
المفمرٌ ،
ثـ ي
العمىـٌ ،
مما أيفيؼ إلى
المفمر
مما أ
ي
ى
أعرؼ ٌ
إلى العمـ أعرؼ ٌ
المفمر ،كما أيفيؼ إلى ي
يفيؼ إلى ي
مما أيفيؼ إلى ما فيو األلؼ كالبلٌـ(.)2
المبيـ أعرؼ ٌ
المبيـ ،كما أيفيؼ إلى ي
ي
كي ُّ
ستدؿ عمى ذلؾ َّ
عرؼ بالقمب كالعيف ،كالعمٌـ َّإنما
شار
ي
أعرؼ مف العمىـ ،ي
شار يي ى
الم ى
الم ي
بأف ي
كي
عرؼ مف و
جية كاحدة(.)3
ؼ مف جية القمب
مما يي ي
عر ي
عر ي
ٌ
ؼ مف جيتيف أعرؼ ٌ
خاصة ،كما يي ى
يي ى
أم :األسماء
النحكييف يقكلكف:
ي
كجميكر ٌ
المبيـٍ ،
ي
ثـ ي
المفمر ،ثـ العمىـٌ ،
أعرؼ المعارؼ ي
مما أيفيؼ
المفمر أعرؼ ٌ
ثـ ما فيو األلؼ كالبلٌـ ،كما أيفيؼ إلى ي
المكصكلة ،كأسماء اإلشارةٌ ،
أعرؼ
المبيـ
ي
إلى العمىـ ،كما أيفيؼ إلى العمىـ أعرؼ ٌ
المبيـ ،كما أيفيؼ إلى ي
مما أيفيؼ إلى ي
مما أيفيؼ إلى ما فيو األلؼ كالبلٌـ(.)4
ٌ
ً
المشار إليو،
تب
المفمر ،ثـ العمىـَّ ،
ي
كسير ي
ثـ ي
الباحث ىذه المعارؼ عمى مذىب سيبكيو :ي
ثـ ما عّْرؼ باأللؼ كالبلٌـ ،ثـ ما أيفيؼ إلى ك و
احد مف ىذه المعارؼ.
ثـ االسـ المكصكؿَّ ،
ي
ٌ
الضمير:
ّ .1
ىذه تسميةي البصرٌييف كيسميو الككفيُّكف الكناية ،كالم ٍكني ( ،)5كىك ما َّ
دؿ عمى يمتكمٌوـ نحك:
ٌ
ى ٌ
ىك كىما(.)6
أنا كنحف ،أك يمخاطب نحك :أنت كأنتما ،أك ائب نحك :ى
()1

– يينظر :سيبكيو ،الكتاب ،ج ،2ص.7

()2

المفصل ،ج ،5ص.87
– يينظر :ابف يعيش ،شرح
ّ
الزجاجي ،ج ،2ص.81
– يينظر :ابف عصفكر ،شرح جمل ّ

()5

– أبك حيَّاف األندلسي ،ارتشاف الضرب ،ج ،1ص .462كيينظر :ابف ىشاـ األنصارم ،شرح شذور الذّىب ،ص.134

()3
()4

()6

– الثٌمانيني ،الفوائد والقواعد ،ص.395

– ابف ىشاـ األنصارم ،شرح شذور الذّىب ،ص.134
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أفمرت
أخفىيتىوي ،كمنو قكليـ "
ف نا
يء" إذا ىستىٍرتىو ك ٍ
ي
ىف ىم ٍر ي
مر مف قكليـ "أ ٍ
كاَّنما يس ّْم ىي يم ٍ
ت ال ٌش ى
يء في نفسي" ،أك مف الفُّمكر كىك الييزاؿَّ ،
ثـ تمؾ الحركؼ
ألنو في اللالب قمي يؿ الحركؼَّ ،
ال ٌش ى
المكفكعة لو البيا ىم ٍيمكسة – كىي التٌاء كالكاؼ كالياء(.)1
الفمائر مف
ثـ اللائب ( .)2كسيتتبع
ي
الباحث ىذه ٌ
كأعرؼ ٌ
المخاطىب ٌ
الفمائر المتكمٌـ ثـ ي
األعرؼ.
بارز في ثبلثً ًم و
مكفعا ،كقد
ئة كثمانيةى ىع ىش ىر
فمير متصبلن نا
نا
كرد الفاع يؿ في سكرة المائدة
ن
َّ
تكزعت ىذه المكافع عمى األشكاؿ اآلتية:
مكزعة عمى (تاء) المتكمٌـ ك(نا) المتكمٌميف.
المتكمّمٌ :
أ .ضمائر ُ
َّ
أما تاء المتكمـ كما في قكلو تعالى ﴿ :اْلَمَي ْل َم َم ْل َم ْل ُت اَم ُت ْل ِد يَم ُت ْل َم َمتْل َم ْل ُت َم َمْل ُت ْل اِد ْل َم ِدي َم َم ِد ُت
()3
ِد
مكفعا.
أح ىد ع ىش ىر
اَم ُت ُت ِدا ْل َم َم ي ًال﴾ .كقد كردت في ى
ن

أما نا المتكمميف فكقكلو تعالىِ﴿ :د ْلا ُتَي ْل ُت ْل َم ِد ْل يَم َم َم َم ْل يَم ﴾(.)4
ك َّ
نا المتكمّمين  :إذا اتصمت و
ماض مبني عمى السككف كانت في ّْ
و
محؿ رفع فاعؿ .كما في
بفعؿ
ٌ
مكفعا.
قكلو تعالى " :ىس ًمعنا ىكأطعنا" .كقد كردت في خمسة كعشريف
ن
ب .ىضمائر الخطاب.
المثنى ،كجماعة المخاطبيف كقد
كجاءت ٌ
المخاطب ٌ
مكزعة عمى المخاطب المفرد ،كعمى ي
و
و
مكفعا.
يف
كردت في مئة كسبعة كعشر ى
ن

()1

السابق نفسو ،كالمكاف نفسو.
– المصدر ّ
الزجاجي ،ج ،2ص.82
– يينظر :ابف عصفكر ،شرح جمل ّ

()4

– المائدة ،اآلية.7 :

()2
()3

– المائدة ،اآلية.3 :

122

المخاطب المفرد:
 تاء ُ
كقكلو تعالىَ ﴿ :م ِد ْلو َم َم ْل َم ﴾(.)1
المث ّنى:
 ألف المخاطب ُ
ك َمَي َم تِد ِداَّش َم ُت يَم َم ِد ُت َمو﴾(.)2
كقكلو تعالىْ ﴿ :لا َم ْل َماَم َم َم َم َم
أف ين ّْ
فالمكفع في قكلو تعالى" :فقاتبل" مكفعي خطابَّ ،
الفمير
ؤك ىد ٌ
ألننا إذا أردنا ٍ
المتٌصؿ بالفعؿ كىك "ألؼ االثنيف" ينؤ ٌكده بفمير الخطاب "أنتما".
 جماعة المخاطبين:
كقكلو تعالى﴿ :اَمِد ْلي َم َم ْل ُت ُت ا َّش َم َم َم تَمَي ْل ُت ُت ا َّشَم َم َم َمآيُت ِدُتر ُت ِدي﴾(.)3
و
مكفعا.
كخمسيف
كخمسة
ج .ضمائر ال َغ ْي َبة .كقد كردت في مئة
ى
ن
 ىما:
كقكلو تعالىَ ﴿ :مْل ُت ِدو ا َّش َم َم﴾

()4

أم :ىما.
ٌ
الفمير المتٌصؿ (ألؼ االثنيف) – ٍ
ُ ى َّن:
()5
ِد
أم :يى ٌف.
كقكلو تعالى﴿ :آ َّش ْلَمآ َم ْل َمي﴾ ٍ -

 ىم:
كقكلو تعالىُ ﴿ :ت َمح ِدُت َمو اَم﴾

()1

– المائدة ،اآلية.42 :

()3

– المائدة ،اآلية.12 :

()5

– المائدة ،اآلية.4 :

()2

()4

()6

()6

– المائدة ،اآلية.24 :
– المائدة ،اآلية.75 :
– المائدة ،اآلية.33 :
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ت َّ
مما َّ
تقد ىـ ينبلحظ َّ
المثنى اللائب ،كعمى جماعة
أف
جاء ٍ
مكزعةن عمى ٌ
فمائر اللائب ى
ٌ
ى
اللائبيف الٌذيف مثَّمتيـ (كاك الجماعة) ،كعمى جماعة اللائبات المتمثّْمة في (نكف اإلناث).
كفي نياية الحديث عف الفمير يحسف أف نشير إلى قفي و
اختبلؼ
ميمة كىي،
َّة َّ
ي
ٌ
ي
ى
مذاىب ثبلثة :أحدىا
النكرة :ىؿ ىك نكرة أك معرفة؟ ىـ عمى
الراجع إلى ٌ
ٌ
النحكييف في ٌ
ى
الفمير ٌ
ٌأنو نكرة يمطمقنا ،كالثاني ٌأنو معرفة يمطمقنا ،كالثٌالثَّ :
إما أف
الفمير َّ
أف ٌ
النكرة الٌتي يرجع إلييا ذلؾ ٌ
فالفمير نكرة ،كاف كانت جائزة التٌنكير؛
تككف كاجبة التٌنكير أك جائزة ،فإذا كانت كاجبة التٌنكير
ٌ
النكرة كاجبة التٌنكير َّ
ألنيا
فأكرمتيو"
كما في قكلؾ" :جاءني رج هؿ
فالفمير معرفة ،كاَّنما كانت ٌ
ٌ
ٍ
تمييز كالتمييز ال يككف إالٌ نكرةن ،فيذا عمى سبيؿ المثاؿ ،كاَّنما كانت في قكلؾ "جاءني رج هؿ
فأكرمتو" جائزة التٌنكير َّ
يككف نكرةن كأف
ألنيا فاعؿ ،كالفاعؿ ال يجب أف يككف نكرةن ،بؿ يجكز أف
ى
يككف معرفة(.)1
ى
أم المذىب الثٌالثَّ ،
الفمير إذا كانت
كيتبنى
ي
بأف ٌ
ٌ
النكرة الٌتي يرجع إلييا ذلؾ ٌ
الباحث ر ى
فالفمير معرفة ،كىذا
فالفمير نكرة ،كاف كانت جائزة التٌنكير كجائزة التٌعريؼ
كاجبةى التٌنكير
ٌ
ٌ
إقناعا لمعقؿ مف يره؛ َّ
الرأييف اآلخريف.
أكثر
ن
ككأنو كقؼ مكقؼ الكسط بيف المذىبيف أك ٌ
ٌ
الرأم ي

()1

– انظر :ابف ىشاـ األنصارم ،شرح شذور الذّىب ،ص.134
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الضمير المتّصل في سورة المائدة
جدول الفاعل ّ
الجدول ()1
اآليـــــــــات

الضمير
ّ
ت
المتكمم

نا

117+116+111+110+110+110+110+31+3+3+3
65+65+64+61+59+48+48+46+46+45+44+32+14+14+13+13+12+7+7
111+107+104+83+70+70+

المجموع
11
25

أنت
ى

117+116+116+67+42+28

6

أنتما

24

1

+7+6+6+6+6+6+6+6+6+5+4+4+4+4+4+3+3+3+3+2+2+2+2+2+2+2+1
23+23+21+21+21+20+19+15+12+12+12+12+12+11+11+8+8+8+7+7
المخاطب

أنتـ

58+57+57+57+51+48+44+44+41+41+41+38+35+35+35+34+34+23+
90+90+89+89+89+89+89+88+88+87+87+77+77+76+72+68+59+58+
97+96+95+93+93+93+93+93+93+93+93+93+93+92+92+92+92+92+
+108+108+106+106+105+105+101+101+101+100+100+99+99+98+
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117+116+112+111
ً
أنت

.......................................................................................

صفر

أنتما

.......................................................................................

صفر

أنتف

.......................................................................................

صفر

ىك

.......................................................................................

صفر

ىما

107+107+107+106+75+38+27

7

+17+14+14+14+13+13+11+11+10+10+9+9+8+6+4+3+2+2+2+1

+41+41+41+41+37+37+36+36+35+34+33+33+26+24+23+22+22+22
+53+53+52+52+51+50+50+49+49+48+44+44+43+43+42+42+41+41
الغائب

ىـ

+63+62+62+61+61+61+61+61+58+57+56+55+55+55+54+54+54+54
72+71+71+71+71+71+70+70+69+69+66+66+66+65+65+64+64++64
81+80+80+79+79+79+78+78+78+77+77+77+74+74+73+73+73+73+
+101+95+94+90+87+86+86+85+83+83+83+82+82+82+82+82+81+

147

119+113+111+110+108+108+106+105+104+104+104+103+103
ىي

.......................................................................................

صفر

ىما

.......................................................................................
4

صفر

ىف
المجموع

315
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مكفعا ،كفمير المخاطب
أف فمير المتكمٌـ بمغ ستٌة كثبلثيف
نبلحظ في ىذا الجدكؿ ٌ
ن
مكفعا .كفي ىذا
كخمسيف
يف
الفمير اللائب بمغ مئةن كخمسةن
مكفعا ،ك ٌ
ى
بمغ مئةن كسبعةن كعشر ى
ن
ن
الناس مخاطبيـ ك ائبيـ ،كال مجاؿ في ىذا
مكجو مف ا﵀ إلى ٌ
السكرة ٌ
داللة عمى ٌ
أف الخطاب في ٌ
الناس.
مكجينا إلى ٌ
السياؽ لممتكمٌـ إالٌ إذا كاف مف ا﵀ ٌ
ٌ
مكفعا ،كبمغ في
الجمعية بمغ في المتكمٌـ خمسةن كعشريف
الفمائر
ٌ
أف عدد ٌ
كالمبلحظ ٌ
ن
أف
مكفعا ،كبمغ في اللائب مئةن كسبعةن كأربعيف
المخاطب مئةن كعشريف
مكفعا .فإذا ٌ
تخيمنا ٌ
ن
ن
اإلليية ،أدركنا حقيقة تكافؽ ىذا
الناس لتمقٌي األكامر
مكجو ليذا الجمع مف ٌ
ٌ
السكرة ٌ
الخطاب في ٌ
السكرة كخطابيا العاـ.
العدد مع أىداؼ ٌ
العمَــم:
َ
كع ٍمرك ،كأبي
العمَم :ما يخ َّ
كج ى
عمما لو ،نحك :عبد ا﵀ ،كزيد ،ى
ص بو الكاحد مف جنسو ،ي
َ
عؿ ن
ً
الن ً
عمي ،ك ً
أنؼ ك َّ
كعائذ الكمب(.)1
اقة،
محمد ،كأبي ٍّ
ٌ
و
بكنية كال لقب ،كزيد
المراد باالسـ ىنا ما ليس
كالعمىـ ثبلثة أقساـ :اسـ ،ك يكنية كلقب .ك ي
أب ،أك أ ّّيـ ،كأبي عبد ا﵀ ،ك ّْأـ الخير ،كالمٌقب :ما أشعر بمدح
كعمرك ،كبالكنية :ما كاف في ٌأكلو ه
ذـ كأنؼ َّ
الناقة(.)2
كزيف العابديف أك ٌ
الدىاف" :اعمـ َّ
عرؼ بيا ًمف جنسو ،ال لمعنى
قاؿ سعيد ٌ
العمـ ًسمة يكفعت لمشيء ،يلي ى
أف ى
سميو
كجبانا بػً (أسد) كال
قبيحا بػً (حسف)
تصؼ بو ،ككذلؾ تي ّْ
فيو ،أال ترل َّأنؾ تي ّْ
ي
ن
سمي رجبلن ن
سماه كالفرزدؽ
عامر) كاف مات طفبلن ...فاألعبلـ مراتب
( نا
أخصيا ،ما لـ يي َّ
ٌ
سـ بو ير يم ٌ
عرفنا -كما أشبيو.

()1
()2

العربية ،ص.164
جني ،المّمع في
– ابف ٌ
ّ

كينظر :ابف ىشاـ األنصارم ،قطر الندى وب ّل الصدى ،ص.98-97
األكؿ ،ص .118ي
– ابف عقيؿ ،شرح ابن عقيل ،المجمٌد ٌ
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–في

كالمرتبة الثٌانية :ما كثير التٌسمية بو كػ (زيد) ك(عمرك) .كالمرتبة الثٌالثة :أسماء األجناس كػ
(أبي الحارث) ك (أسامة).
كمف األعبلـ ،ما ىك منقكؿ مف األجناس :كأسد ،حمار ،كبكر ،كمنيا ما ىك منقكؿ مف
المصادر كزيد كعمرك ،كففؿ .كمنيا ما ىك منقكؿ مف الكصؼ :كحامد ،كعامر ،كمنيا ما ىك
كي ٍش يكر ،كتمافر .كمنيا ما ىك منقكؿ مف األصكات :كػ ( ىيبَّو)...
منقكؿ مف األفعاؿ :كتلمب ،ى
كدعد،
عمما ،كىك الٌذم ييقاؿ عنو َّإنو يم ٍرتجؿ :كعمراف ى
كمنيا ما ىك منقكؿ ،كىك ما لـ يقع إالٌ ن
كالمرتجؿ ىك الٌذم ييستعمؿ قبؿ العمىميَّة"...

()1

ً
كخمسيف
كرد الفاع يؿ في سكرة المائدة عمى نما في اثنيف
ى
ن
مكفعا ،ككاف لفظي الجبللة ا﵀ي
كركدا .كجاء َّ
مكزنعا عمى األنكاع اآلتية:
األكثر ن
ى
 عمىـ ال ٌذات َّ
مكفعا.
المقدسة (ا﵀) :كقد كرد في سبعة كأربعيف
ن
كقكلو تعالىَ ﴿ :م اَم ْل َمش ا ا ّلهُت اَم َم َم َم ُت ْل َّشُتآ ًال َم ِد َم ًال﴾(.)2
قاؿ المفسّْركفَّ :
ظ الجبللة "ا﵀" اسـ ال ٌذات الكاجب كجكده المستحؽ لجميع المحامد،
إف لف ى
شتؽ ًمف (إلو)
كأصؿ ىذا االسـ "اإللو" بالتٌعريؼ كىك تعريؼ (إلو) الٌذم ىك اسـ جنس لممعبكد يم ه
العيدية ال ٌذىنية.)3("...
عرفنا بػً "أؿ"
يم َّ
ٌ
ً
كع ّْكض عنيا حرؼ
الس ٍعد" :فا﵀ أصمو :اإللو؛ يحذفت اليمزة ي
كقاؿ التٌفتازاني في يمختصر ٌ
بعفيـ َّأنو اسـ لمفيكـ الكاجب
التٌعريؼ ثيَّـ يجعؿ عمى نما لم ٌذات الكاجب الكجكد الخالؽ لمعالـ ،كزعـ ي
المستحؽ لمعبكديَّة لو ،كك ٌؿ منيما كمٌي انحصر في فرد فبل يككف عمى نماَّ ،
العمىـ
لذاتو أك
ٌ
ألف مفيكـ ى
جزئي؛ كفيو نظرَّ ،
ألنا ال نسمـ َّأنو اسـ ليذا المفيكـ الكمٌي ،كيؼ كقد أجمعكا عمى َّ
أف قكلنا :ال
()1
()2
()3

العربية ،ص.164
جني ،المّمع في
– ابف ٌ
ّ
– المائدة ،اآلية.48 :

العربية ،عمـ المعاني ،ص.172
الزكبعي ،البالغة
– ٌ
ّ
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اسما لمفيكـ كمٌي لما أىفادت التٌكحيد؛ َّ
حيث
ألف الكمٌي مف ي
إلو إالٌ ا﵀ -كممة تكحيد ،كلك كاف ا﵀ي ن
ىك كمٌي يحتمؿ الكثرة(.)1
السبلـ :كقد كردت في مكفعيف.
الصبلةي ك ٌ
الرسؿ عمييـ ٌ
 أعبلـ ٌ
كقكلو تعالىَ ﴿ :م َمو ِد َم ش ْل ُتي َمآ ْلرَم َم ﴾(.)2
كقكلو تعالىَ ﴿ :م ِد ْلا َم َمو ُتآ َم ش اِد َم ْل ِدآ ِده﴾(.)3
مرةن كاحدة.
 عمىـ إبميس (الشيطاف) :كقد كرد َّ
كقكلو تعالىِ﴿ :داَّش َم ُت ِدر ُت َّش
ال ْل َم ُتو َمو ُت ِد َم َمَي ْلَييَم ُت ُت﴾(.)4
مرتيف.
 .2أعبلـ األمـ كالقبائؿ كقد كردت ٌ
كقكلو تعالىَ ﴿ :م َم اَم ِد اْلَمَي ُت ُت َم ايَّش َم َم اَم ْلح ُتي َمْلَييَم اُت ا ِدّله َم َم ِد َّش ُت دُت﴾(.)5
اسم اإلشارة:
َّ
سمى ،كػى "ذا" ىك "ذاف" في التٌذكير ،ىك "ذم" ىك
الم َّ
اإلشارة :ىك ما دؿ عمى يم ىس َّمى ،كاشارة إلى ذلؾ ي
تاف" في التٌأنيث ك "أيك ً
"تي" ىك "تا" ىك " ً
الء" فييما(.)6
ى
النحاة إلى َّ
ابف يعيش
مب ٌ
أف مر ى
كذىب أ ي
ى
اتب اإلشارًة ثبلث :القرب كالكسط كالبعد ،كيرل ي
ت عميو بػً "ىا" نحك :ىذا ،كىذه(.)7
شار إليو قر نيبا ىن ىب ٍر ى
الم ي
ك ييره َّأنو" :إف كاف ي

()1
السعد  ،تحقيؽ د .عبد الحميد ىنداكم ،ط  ،1المكتبة العصرٌية ،بيركت1423 ،ىػ2003 /ـ،
– سعد ٌ
الديف التفتازانيُ ،مختصر ّ
ص.74-73
()2

– المائدة ،اآلية.114 :

()3

– المائدة ،اآلية.20 :

()4

– المائدة ،اآلية.91 :

()5

– المائدة ،اآلية.18 :

()6

– ابف ىشاـ األنصارم ،شرح شذور الذّىب ،ص.139

()7

المفصل ،ج ،5ص.86
– يينظر :ابف يعيش ،شرح
ّ
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بعيدا لحقتو "كاؼ الخطاب في آخره لمفرؽ بينيما .كمعنى ذلؾ َّ
ابف يعيش
كا ٍف كاف ن
أف ى
كف َّ
أف لئلشا ًرة ،مرتبتيف قريبة كبعيدة كقد ينكب ذك البعد عف ذم القرب ،كذك القرب
كآخريف ،ىير ى
عف ذم البعد(.)1
ثـ ما كاف لمبعيد(.)2
ك ي
ثـ ما كاف لمكسط ٌ
المشارات ما كاف لمقريب ٌ
أعرؼ ي
اسـ إشاروة في سكرة المائدة.
كلـ ىي ًرد الفاعؿ ى
االسم الموصول:
لمصدؽ كالكذب ،تقكؿ:
المكصكؿ :كىك ما افتقر إلى الكصؿ بجممة خبريَّةٍ ،
أم :محتممة ٌ
تف ًرٍبوي"
جاءني الٌذم ىؿ قاـ" أك "الٌذم ال ٍ
قائـ" كال يجكز " ى
" ى
قاـ" ك "الٌذم أبكه ه
جاءني الٌذم ى
كالثاني :الٌذم يفتقر إليو االسـ المكصكؿ الظٌرؼ ،كالثٌالث :الجار كالمجركر ،كشرطييما أف يككنا
الرابع :الكصؼ
َّ
أمُّ :
تاميفٍ ،
جاء الٌذم اليكـ" كال " ى
تتـ بيما الفائدة؛ فبل ييقاؿ " :ى
جاء الٌذم بؾ" ،ك ٌ
الفارب"
الصريح ،أم الخالص ًمف ى مىبة االسميَّة ،كىذا يككف صمة لؤللؼ كالبلٌـ
خاصة ،نحكٌ " :
ٌ
ك "المفركب"(.)3
الصمة إلى المكصكؿ،
كاألمر الثٌاني الٌذم
يحتاج إليو االسـ المكصكؿ ٌ
ي
الفمير العائد مف ٌ
قاـ أبكه" كشرطو أف يككف يمطابقنا لممكصكؿ في اإلفراد كالتٌذكير كفركعيما(.)4
نحك " :ى
جاء الٌذم ى
عمي
ابف عصفكر اإلشبيمي" :ك َّ
قاؿ ي
أما المكصكالت ففي تعريفيا خبلؼ فمذىب أبي ٌ
تعرفت باأللؼ
تعرفت بالعيد الٌذم في ٌ
الصمة ،كمذىب أبي الحسف األخفش َّأنيا ٌ
الفارسي َّأنيا ٌ
ٌ
كالبلٌـ .ك َّ
تتعرؼ باأللؼ كالبلٌـ،
استدؿ
الفارسي عمى َّأنيا َّإنما َّ
ُّ
تعرفت بالعيد الٌذم في ٌ
الصمة كلـ ٌ
َّ ً
تعرفت
بأف مف المكصكالت ما ليس فيو ألؼ كالـ نحك :ىمف كما ،كاستد ٌؿ األخفش عمى َّأنيا ٌ
()1
السيكطي ،ىمع اليوامع  ،ج ،1ص.32
– يينظرٌ :
()2
الزجاجي ،ج ،2ص.82
– ابف عصفكر ،شرح جمل ّ
()3
()4

– ابف ىشاـ األنصارم ،شرح شذور الذّىب ،ص.141
السابق نفسو ،ص.142-141
– المصدر ّ
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باأللؼ كالبلٌـَّ ،
بأف التٌعريؼ لـ يثبت إالٌ باأللؼ كالبلٌـ أك باإلفافة ،كلـ يثبت بلير ىذيف
ال ٌشيئيف تعريؼ"(.)1
بناء عمى ما َّ
الباحث َّ
احدا مف
تقدـ ،يرل
ي
أف النحاةى تناكلكا االسـ المكصكؿ لككنو ك ن
ن
المعارؼ ،ككانت دراستيـ فيو م َّ
ركزةن عمى بياف االسـ المكصكؿ ،كشركط جممتو "جممة صمة
ي
المكصكؿ" ،كعمى تعريؼ االسـ المكصكؿ.
مكفعا ،كقد َّ
تكزعت ىذه
اسما مكصكالن في سكرة المائدة في ثبلثةى ىع ىش ىر
ى
ن
كرد الفاع يؿ ن
المكافع عمى األشكاؿ اآلتية:
ث ثَم َمثَمٍل﴾(.)2
كقكلو تعالى﴿ :اَّشَم ْل َم َم َمر اّل ي َم اُت ْل ِد َّشو ا ّلهَم ثَم اِد ُت
كقكلو تعالى﴿ :الَم َم ُترُت َّشآي َم َّش﴾(.)3
كقكلو تعالى﴿ :اَمِدْل َم َمآ َم اُت ْل َمَي ْل َم ُت َمو﴾(.)4
جدول الفاعل االسم الموصول
الجدول ()2
االسم الموصول
الٌذيف
ىمػف
مػا

اآليــــــات
110+73+72+53+41+17+3
105
66+63+62+80+79

المجموع
7
1
5
13

فما ال ّذي نالحظو في ىذا الجدول؟

()1
()2

الزجاجي ،ص.80
– ابف عصفكر ،شرح جمل ّ
– المائدة ،اآلية.73 :

()3

– المائدة ،اآلية.105 :

()4

– المائدة ،اآلية.79 :
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مف المعركؼ َّ
نظر
السكرة نا
أف االسـ المكصكؿ ر ـ ٌ
عمميتو فيو شيء مف اإلبياـ ،ك ٌ
لخطابيا الجمعي الحاسـ ً
ً
أم إبياـ كاف ،كلذلؾ ق ٌؿ عدد االسـ
ألىؿ
الكتاب ،ال يحتمؿ ٌ
ٌ
يتفكؽ عمى يره مف
أف االسـ المكصكؿ
المكصكؿ .كفي الكقت نفسو ،نبلحظ ٌ
الجمعي (الٌذيف) ٌ
ٌ
الجمعي كاالجتماعي ال ٌذم يلمب عمى للة
انسجاما مع الخطاب
األسماء المكصكلة األخرل،
ن
ٌ
السكرة.
ٌ
عرف باأللف والالّم:
الم َّ
ُ
الدىاف" :األلؼ كالبلٌـ تدخبلف الكممة عمى سبعة أنحاء:
قاؿ سعيد ابف ٌ
سبلـ
أحدىا :تعريؼ العيد؛ كقكلؾ:
الر ى
مررت برجؿ كريـ .فتقكؿ :ىع ىرٍف ي
ي
ت ٌ
جؿ .كليذا يقكؿ القائؿ :ه
َّبلـ.
عميكـ ،فتقكؿ :كعميكـ الس ي
الرجؿ .كىي تصحب (ىذا).
والثّاني :لمحفكر ،كقكلؾ :ىذا َّ
الرج يؿ أفف يؿ مف المرًأة.
والثّالث :لمجنس ،كقكلؾَّ :
بالر ً
بالر ً
ً
يدا.
جؿ الٌذم
جؿ
الرابع :بمعنى (الٌذم) نحك قكلؾ:
أمَّ :
مررت َّ
فرب ز ن
الفارب ز ن
ي
ى
يداٍ .
وّ
ً
بالر ً
ً
الكجو .ككاف
الحسف
جؿ
والخامس :تدخ يؿ
ت َّ
عكفا مف دخكليا في مكفعيا ،نحك ىم ىرٍر ي
ن
تجتمع اإلفافةي ،كاأللؼ كالبلٌـ ،إالٌ َّ
لما كانت في الثٌاني ،لـ تيًفد
أف
القياس أالٌ
ى
ي
األلؼ كالبلٌـ ٌ
ى
األكؿ.
تعريفنا ،فأردنا تعريفو فأدخمنا
ى
األلؼ كالبلٌـ في ٌ
الع ٍم ًر ًع ٍف ً
أسيرىا.)...
السادس :أف
تككف زائدة ،كقكؿ الشاعر ( :ى
ى
و ّ
باع ىد أ َّيـ ى
تككف يم ىحسّْنةن كاأللؼ كالبلٌـ في (الٌذم) ك (الٌتي) (.)1
السابع :أف
ى
و ّ

()1

العربية  ،ص.166
جني ،المّمع في
– ابف ٌ
ّ
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مكفعا ،جاءت َّ
المعرؼ باأللؼ كالبلٌـ في سكرة المائدة في ثبلثةى ىع ىش ىر
كرد الفاع يؿ
مكزعةن
ى
ن
ٌ
عمى األشكاؿ اآلتية:
في قكلو تعالىَ ﴿ :م َم َمش ا ِدّله َمَي ْل َمَمَي َم َّش ِد اْل ُت ْل ِدآيُت َمو﴾(.)1
أم :الٌذيف آمنكا .كا﵀ي أعمـ.
فػ"أؿ" في قكلو تعالى" :المؤمنكف" بمعنى الٌذم ،كالتٌقديرٍ :
كقكلو تعالىَ ﴿ :م َم َمو اْل َم ِد ُت َم َميِدي ِد ْل َمر ئِد َم ﴾( .)2فػ"أؿ" في قكلو تعالى" :المسيح" لبياف
الجنس.
عرف "بأل"
الم ّ
جدول الفاعل ُ
الجدول ()3
اآليـــــــات
3

المجموع
1

الكممة

11

1

األنيار

119+85+12
44

3
1

الربانيكف
َّ

63

1

المسيح

72

1

الرسؿ
ُّ

75

1

الخبيث

100

1

المكت

106

1

107

1

112

1

السَّبعي
المؤمنكف
َّ
النبيُّكف

األك ىلي ً
اف
ٌ

الحكاريكف

13

المعرفة ىي محاكر
أف ىذه األسماء
نبلحظ أف
المعرؼ بأؿ قميؿ العدد ،كلع ٌؿ السبب ٌ
ٌ
ٌ
كلكف ظبلليا كانباطاتيا تط ٌؿ عمى عدد و
كبير
السكرةٌ ،
معرفة بأؿٌ ،
يكبرل لمحديث في ٌ
فكأنيا أعبلـ ٌ
السكرة.
مف العبلقات الٌتي تنسج مفاميف ٌ
()1
()2

– المائدة ،اآلية.11 :
– المائدة ،اآلية.72 :
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المضاف إلى معرفة:
ُ
و
شيء مف ىذه األسماء المعارؼ إفافة ال ينكم بيا
قاؿ الثٌمانيني" :ك يك ُّؿ ما أيفيؼ إلى
بلـ
كدار ز ويد،
كصاحبؾ،
االنفصاؿ فيك معرفة ،نحك ( :بلمي،
ى
ي
ي
ي
كزكجيا ،ي
كفرس أبي محمد ،ك ي
جؿ) ً
ً
الر ً
نت لؾ"(.)1
بلـ َّ
فق ٍس عمى ما ٌبي ي
ىذا ،كجاريةي تٍم ىؾ ،ك ي
مكفعا ،كقد َّ
تكزعت
شر
ن
كرد الفاع يؿ المفاؼ إلى معرفة في سكرة المائدة في ىس ٍب ىعةى ىع ى
ىذه المكافع عمى َّ
الشكميف اآلتييف:
أ .اإلضافة إلى اسم ظاىر ،مثؿ:
قكلو تعالىَ ﴿ -:م اْلَم ْلح ُت ْل َم ْل ُت ِداا ِد ِد ﴾(.)2
ب .اإلضافة إلى ضمير ،مثؿ:
قكلو تعالىَ ﴿ -:م ْل َمأ ا ُت ْل َم ُت اُتيَم ﴾

()3

المضاف إلى معرفة
جدول الفاعل ُ
الجدول ()4
اآليــــــــات

المضاف
إليو

اسـ ظاىر
فمير

المجموع

106+100+47

3

119+113+112+84+80+70+53+41+32+30+19+15+5

14
17

الفمائر أكثر مف االسـ الظٌاىر في
أف المفاؼ إلى معرفة جاء مفافنا إلى ٌ
نبلحظ ٌ
يجاز مف االسـ الظٌاىر ،إذ تلني عف تكرار األسماء مع
اختصار كا نا
نا
سكرة المائدة ،كذلؾ ٌأنو أكثر

()1

– الثٌمانيني ،الفوائد والقواعد ،ص.436

()3

– المائدة ،اآلية.15 :

()2

– المائدة ،اآلية.47 :
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الفمير ىك أعرؼ المعارؼ ،كبذلؾ تككف داللتو أعـ كأشمؿ
ربط الكبلـ ربطنا
محكما ن
متينا؛ كألف ٌ
ن
مف داللة االسـ الظٌاىر.
 .2الفاعل ال ّنكرة:
احدا مف جنسو ،نحك :ىريجؿ،
فالنكرة ما لـ
َّ
َّ
تخص ك ن
النكرة بقكلوٌ " :
جني ٌ
عرؼ ابف ٌ
ك ي بلـ"(.)1
طمؽ عمى القميؿ كالكثير ،أك عمى يمفرد،
كعرفيا الميداني بقكلوَّ " :
فاسـ يي ي
أما ٌ
ٌ
النكرة :ه
بالمثنى
أك أكثر ،كمعناه شائعه في جنس ،أك نكع ،أك صنؼ ،أك نحك ذلؾ ،كىذا يصدؽ
ٌ
كالجمع"(.)2
أيفا" :كما ييطمؽ عمى القميؿ كالكثير صالح ألف يير ىاد بو أق ٌؿ مقدار كأكثر مقدار،
كقاؿ ن
أم فرد دكف تعييف ،كما ييطمؽ عمى أكثر مف مفرد
كما ييطمؽ عمى مفرد صالح ألف ييراد بو ٌ
مثنى"(.)3
صالح ألف يير ىاد بو ُّ
أم اثنيف إذا كاف ٌ
جمعا ،ك ٌ
أم جمع دكف تعييف إذا كاف ن
كؿ و
كمتقدمةه عمييا ،كىي ُّ
ّْ
فصاعدا عمى سبيؿ
سمييف
النكرة أص هؿ لممعرفة
اسـ يتناكؿ يم َّ
ن
كٌ
أف رجبلن يصمح ّْ
البدؿ فيك نكرة ،كذلؾ نخك :رجؿ كفرس أال ترل َّ
لكؿ ذكر مف بني آدـ كفرس
لكؿ ذم أربع ً
يصمح ّْ
صياؿ(.)4
ً
كتيعتبر ٌ ً
ب و
ب) ،نحك :الرجؿ ،كاللبلـ .كر َّ و
كر َّ
بلـ ،كاذا
النكرة بػ (البلٌـ) ،كبػ ( ير ٌ
ٌ
ب رجؿ ،ي
ي
ي
دخمت ( ير َّ
النكرة أفادت تقميميا كلـ تخرجيا مف التٌنكير ،كما يحسف دخكؿ (األلؼ كالبلٌـ)
ب) عمى ٌ
ثـ تنقمو (األلؼ كالبلٌـ) إلى التٌعريؼ(.)5
عميو فيك نكرةَّ ،
()1
()2
()3
()4
()5

العربية ،ص.158
جني ،المّمع في
– ابف ٌ
ّ
العربية ،ج ،1ص.396
– الميداني ،البالغة
ّ

السابق نفسو ،ج ،1كالمكاف نفسو.
– المصدر ّ
المفصل ،ج ،5ص.88
– ابف يعيش ،شرح
َّ

العربية ،ص.158
جني ،المّمع في
– يينظر :الثٌمانيني ،الفوائد والقواعد ،ص .392كابف ٌ
ّ
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أعـ مف بعض ،كاَّنما ييقاؿ في
أخص مف بعض،
النكرة تترتب فيككف بعفيا
ُّ
كٌ
ي
كبعفيا ٌ
أعـ مف ىذا إذا كاف يشتمؿ
أف
ال ٌشيئيف ىذا
ى
أخص مف ىذا إذا كاف يصميح ٍ
ٌ
يدخؿ تحتو ،كىذا ٌ
عميو
كعمى يره(.)1
أم ال ٌشيئيف يدخؿ في معنى اآلخر،
تعتبر
كاذا
ى
الخصكص مف العمكـ فانظر ٌ
ى
أردت أف ى
أعـ) ،كدخكؿ (رجؿ) في (إنساف) ،كانساف) في (حيكاف)،
فتسمي الداخؿ ( ٌ
ٌ
أخص) كالمدخكؿ فيو ( ٌ
الخاص
تعتبر
حدث) ،ك ( يم ى
ك (حيكاف) في (جسـ) ،ك (جسـ) في ( يم ى
ٌ
حدث) في (شيء) .كلؾ أف ى
أخص) مف جممتو،
سمي ك ٌؿ قسـ مف أقسامو ( ٌ
العاـ بطريقة أخرل فتنظر ٌ
أم ال ٌشيئيف ينقسـ ،فتي ٌ
ك ٌ
أعـ) مف ك ٌؿ قسـ مف أقسامو(.)2
كتي ٌ
المنقسـ ( ٌ
سمي ي
شيء)َّ ،
ألنو يقع عمى المعدكـ كالمكجكد ،كالٌذم
أعـ النكرات كأبيميا كأشيعيا قكليـ ( :ه
ك ٌ
()3
ِد
ِد
ِد
ُّ
فسمى (الزلزلة)
يدؿ عمى َّأنو يقع عمى المعدكـ قكلو تعالىَّ ﴿ :شو َماْل َماَم َم ا َّش َم َمش ْلياٌم َمل ٌم ﴾ ٌ ،

أخص مف ( ىشيء) َّ
شيئا) كىي معدكمة؛ َّ
ألنؾ تقكؿ :ك ٌؿ مكجكد
ألنيا لـ تقع بعد ،ك (المكجكد)
( ن
ٌ
ٍ
و
مكجكدا(.)4
شيء
شيء ،كليس ك ٌؿ
ن
ه
ألنؾ تقكؿُّ :
حدث كالقديـَّ ،
أخص ًمف (مكجكد)َّ ،
كؿ
ألف
حدث)
ُّ
الم ى
ى
ك ( يم ى
المكجكد يقع عمى ي
مكجكد ،كليس ُّ
و
حدثنا(.)5
كؿ
حد وث
ه
مكجكد يم ى
يم ى
ث ينقسـ إلى الجسـ كالعرض أال تراؾ تقكؿُّ :
حد وث َّ
كؿ
جس هـ)
ُّ
حد ى
الم ى
أخص ًمف يم ى
ك( ٍ
ىى
ألف ي
ي
و
و
ُّ
جسما(.)6
حد ه
جسـ يم ى
ث ،كليس كؿ يم ٍحدث ن
()1
()2
()3
()4
()5

– الثٌمانيني ،الفوائد والقواعد ،ص.392

السابق نفسو ،ص.393
– المصدر ّ
– الحج ،اآلية.1 :

العربية ،ص.158
جني ،المّمع في
– ابف ٌ
ّ
السابق نفسو ،كالمكاف نفسو.
– المصدر ّ
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اإلنساف ينقسـ إلى الرجؿ كالمرأة ،أال تراؾ تقكؿُّ :
أخص مف إنسافَّ ،
كؿ
ألف
ك (حيكاف)
ُّ
ى
ٌ
ي
أخص مف و
رجؿ إنساف ،كليس ُّ
و
و
رجؿَّ ،
ينقسـ إلى كاتب
الرجؿ
ألف
إنساف رجبلن .ك (كاتب)
كؿ
ُّ
ى
ي
ك ير كاتب(.)1
مكفعاَّ ،
عت ىذه المكافع عمى
النكرة في سكرة المائدة في أربعةى ىع ىش ىر
كتكز ٍ
ى
كرد الفاع يؿ ٌ
ن
األشكاؿ اآلتية:
العامة ،مثل:
أ .ال ّنىكرة َّ
َمو َمَي ْل ُت ُت ﴾(.)2
قكلو تعالىْ ﴿ :لا َم َّش َمَي ْل ٌم ْل
ذككر كا و
ينقسـ إلى و
عامةَّ ،
ناث مف بني آدـ ،كالشيء
شيء يمنقى ًسـ ،أم:
ألنو
ه
فقكـ نكرة ٌ
ه
ي
كؿ و
المنقسـ أعـ مف ّْ
قسـ مف أقسامو.
ٌ
ي
كقكلو تعالىَ ﴿ :م َمو َم ُتأ ِدو﴾(.)3
ً
ّْ
عامة.
آدـ ،فيي َّ
رجبلف يم ٌثنى يمفردىا رجؿ ،ككممة ( ىريجؿ) تصميح لكؿ ىذ ىك ور مف بني ى
ً
كتخصصيا
شيكعيا
مقيدة بصفة تقمٌ يؿ مف
الم َّ
ىي الٌتي تككف ٌ
ٌ
ب .ىال ّنكرة ُ
ختصة :ى
ِد
ِد
ا َماِد ٌم﴾(.)4
﴿اَمَم َم َّش َّشي اَّش َمي َم َم ُتر آ ْليَي ُت ّل َم ٌم
و
مختصة؛ َّ
بصفة.
قيدة
اب) نكرة
ألنيا يم ٌ
فػى (ع ىذ ي
ٌ

()6

السابق نفسو ،كالمكاف نفسو.
 -المصدر ّ

()1

– الثٌمانيني ،الفوائد والقواعد ،ص.393

()3

– المائدة ،اآلية.23 :

()2

()4

– المائدة ،اآلية.11 :
– المائدة ،اآلية.73 :
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كقكلو تعالى:

جدول الفاعل ال ّنكرة
الجدول ()5
اآليــــــات

ال ّنكرة

52+102+70+23+19+19+11+6

العامة
َّ

ختصة
الم ٌ
ي

المجموع
8

90+73+71+15+8+2

6
14

ص
أف ٌ
النكرة قميؿ ٌ
أف عدد الفاعؿ ٌ
بالنسبة لؤلنماط األخرل ،كلع ٌؿ ىذا يشير إلى ٌ
نبلحظ ٌ
الن ٌ
النكرة،
المحدد أك
السكرة عمى الفاعؿ
ٌ
المعيف بدالن مف استخداـ الفاعؿ ٌ
ٌ
آني يرٌكز في سياؽ ٌ
القر ٌ
لمسكرة.
انسجاما مع الخطاب العاـ ٌ
ن
 .3الفاعل الجممة :لـ ً
يرد الفاع يؿ يجممةن في سكرة المائدة.
المؤول :ؿ ـ ً
مؤكالن في سكرة المائدة.
نا
يرد الفاع يؿ
 .4الفاعل المصدر
َّ
مصدر َّ
العام " ُخالصة الجداول"
الجدول ّ
الجدول ()6
العـــــدد
318

النــــــوع
الفمير
ٌ
العمىـ

المعرفة

52
صفر
13

اسـ اإلشارة
اسـ المكصكؿ
عرؼ بأؿ
الم ٌ
ي
المفاؼ إلى معرفة
ي

ال ّنكرة
الجممة

المجموع

413

13
17

العامة
ٌ

المختصة
ٌ

المؤول
المصدر
َّ
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8
6

14

صفر

صفر

صفر

صفر

427

الفمير منو
أف الفاعؿ المعرفة ىك الٌذم يطلى عمى االستعماؿ ،ك ٌ
نبلحظ في ىذا الجدكؿ ٌ
النص القرآني ،مع االحتفاظ
الفمير عمى إيجاز
بخاصة ،يكثر عمى يره مف المعارؼ لقدرة ٌ
ٌ
ٌ
بالقيمة التٌعبيرٌية المطمكبة.

ثالثًا :الفاعل المستتر في سورة المائدة:
فمير.
نا
ستتر إالٌ إذا كاف
ال يككف الفاعؿ في العر ٌبية يم نا
يظير في ُّ
أيفا :االسـ
المستتر :ىك الٌذم ال
كي َّ
ٌ
سمى ن
النطؽ كال في الكتابة ،ي
ي
الفمير ي
الفمير في ّْ
ستكف(.)1
الم ٍ
النيَّة ،ك ٌ
فمر ،كالكاسطة ،ك ٌ
الم ٌ
الفمير ي
ي
عده بعض ٌ ً
الفمير المتٌصؿَّ ،
كعده
كعده ييرىـ ًق ٍس نما مف المنفصؿٌ ،
كقد ٌ
النحاة ق ٍس نما مف ٌ
ي
آخركف ًقسما م ً
ستقبلِّ بنفسو كاسمو (الكاسطة" بيف المتٌصؿ كالمنفصؿ(.)2
ٍن ي
الفمائر المستترة ،قسماف:
ك ٌ
الفمير البارز في
.1
فمائر كاجبةي االستتار ،كتككف عندما ال يمكف كفع االسـ الظٌاىر أك ٌ
ه
مكانيا ،فإذا َّ
لمفمير المستتر ،بدليؿ َّ
الفعؿ
أف
ادرس أنت" ،كاف
ى
ن
تككيدا ٌ
حؿ محمٌيا ،نحكٍ " :
المستترة كاجبةى االستتار في المكافع اآلتية(:)3
يكتفي بالمستتر ،كتككف ٌ
الفمائر ي
أكتب فمير يمستتر فيو
ب" (فاعؿ
ي
المفارع المبدكء بيمزة المتكمـ ،نحك" :أى ٍكتي ي
أ .الفعؿ ي
كجكبا تقديره :أنا).
ن
نكتب فمير مستتر فيو
نكتب" (فاعؿ
ي
ب .الفعؿ المفارع المبدكء بنكف المتكمٌميف ،نحك " :ي
كجكبا تقديره :نحف).
ن
()1
األكؿ ،ص.219
– يينظرٌ :
عباس حسف ،ال ّنحو الوافي ،المجمٌد ٌ
()2
السابق نفسو ،ص.220
– المصدر ّ

العممية ،بيركت ،كيينظر ابف عقيؿ ،شرح ابن
العربية  ،ط ،1دار الكتب
المفصل في دقائق المّغة
( – )3إميؿ بديع يعقكب ،المعجم
َّ
ٌ
ّ
األكؿ ،ص.96
عقيل ،المجمٌد ٌ
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يؼ" (فاعؿ "أ ٍّ
ت .اسـ الفعؿ المفارع ،نحك" :أ ٍّ
كجكبا تقديره :أنا،
يؼ" فمير يمستتر
ن
أك أنت.)...
كجكبا
تب" (فاعؿ "اكتب" فمير يمستتر فيو
ث .فعؿ األمر المكجَّو لمفرد يمذ ٌكر ،نحك" :ا ٍك ٍ
ن
أنت).
تقديره :ى
تكتب"
تكتب" (فاعؿ " ي
ج .في المفارع المبدكء بتاء المخاطب المفرد المذ ٌكر ،نحك " :ي
أنت).
فمير يمستتر
كجكبا تقديره :ى
ن
ح .اسـ فعؿ األمر ،نحك " :و
أنت،
ص وو" فمير يمستتر فيو
كجكبا تقديره :ى
ن
صو" (فاعؿ " ى
ى
ً
المخاطىب.
أك أنت ،أك أنتما ...حسب ي
اما" فمير
اما
ى
خ .في المصدر ٌ
الفيؼ" (فاع يؿ "إكر ن
النائب عف فعؿ األمر ،نحك" :إكر ن
أنت).
يمستتر فيو
كجكبا تقديره :ى
ن
كجكبا
عمر" (فاعؿ "أكرـ" فمير مستتر فيو
د .في أفعؿ التٌففيؿ ،نحك" :ز ه
ن
أكرـ مف ى
يد ي
عمى خبلؼ األصؿ تقديره :ىك).
كجكبا
قس" (فاعؿ "أجمؿ" فمير مستتر فيو
ذ .في أفعؿ التٌعجب ،نحك" :ما
ى
ن
أجمؿ الطٌ ى
عمى خبلؼ األصؿ تقديره :ىك).
يدا ،أك ال يككف
يدا ،أك ما خبل ز ن
بلب ما عدا ز ن
نجح الطٌ ي
ر .في أفعاؿ االستثناء ،نحك " :ى
يدا" (فاع يؿ "ماعدا" أك "ماخبل" ،أك اسـ "يككف" أك "ليس" فمير مستتر
يدا ،أك ليس ز ن
زن
كجكبا تقديره ىك).
فيو
ن
ً
الجياد"
فمير يمفس نا
نا
ز .في "نً ٍع ىـ" ك"بً ٍئ ىس" إذا كاف فاعميما
عـ عمبلن
ي
َّر بتمييز ،نحك" :ن ى
كجكبا عمى خبلؼ األصؿ تقديره :ىك) ،كنحك" :بً ٍئ ىس
(فاعؿ "نً ٍع ىـ" فمير مستتر فيو
ن
اليركب".
عمبلن
ي
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َّ
اسـ ظاىر،
المستتر جك نا
.2
فمائر جائزةي االستتار ،ك ٌ
ه
از :ىك الٌذم يمكف أف يحؿ محمٌو ه
الفمير ي
()1
مائر المستترة جائزةى االستتار في المكافع اآلتية(:)2
أك فمير بارز  ،كتككف ٌ
الف ي

كؿ و ً
أ .في ّْ
كتبت
ب" ،ك"التٌمميذة
ٍ
كتب أك يكتي ي
فعؿ أيسن ىد إلى ائب أك ائبة ،نحك" :التٌممي يذ ى
از تقديره:
تكتب" فمير مستتر فيو جك نا
كتب" أك
أك
يكتب" أك " ٍ
كتبت" أك " ي
ي
تكتب" (فاعؿ " ى
ي
ىك أك ىي).
االسمية ،كىي :اسـ الفاعؿ ،كصيغ
الصفات المحفة ،أم الخالصة مف معنى
ٌ
ب .في ٌ
كرهـ بيف
الصفة
كم َّ
حازـ كسب ه
المشبية ،نحك" :ز ه
ٌ
المباللة ،كاسـ المفعكؿ ،ك ٌ
يد ه
َّاؽ إلى الخير ي
َّ
ّْب" كنائب فاعؿ يم ىك َّرهـ" فمير مستتر فيو
حازـ" ك "سب ه
َّاؽ" ك "طىي ه
الناس كطىي ه
ّْب" (فاعؿ " ه
از تقديره :ىك).
جك نا
البحر ىييات" (فاعؿ "ىييات" الثٌانية فمير
ىييات
ج .في اسـ الفعؿ المافي ،نحك" :
ى
ي
البحر".
يمستتر فيو جك نا
از تقديره :ىك) .كفاعؿ "ىييات" األكلى " ي
الفمير المنتقؿ إلى المتعمٌؽ المحذكؼ مف الظٌرؼ ،أك الجار كالمجركر ،كذلؾ في
د.
ٌ
ً
و
الصمة ،نحك" :جاء الٌذم
الصفة ،نحك " :ي
أمامؾ أك في مجمسؾ" ،كفي ٌ
ٌ
مررت برجؿ ى
عندؾ ،أك في َّ
أمامؾ أك في المكتب" ،كفي الحاؿ،
الدار" ،كفي الخبر ،نحك" :
ى
ي
الكتاب ى
فكؽ جك واد ،أك عمى َّ و
جميعا ،فعؿ
ؽ في ىذه األمثمة
نحك :جاء
المعمَّ ي
القائد ى
ي
ن
دراجة" .ك ي
از.
الفمير جك نا
بصيلة اللائب ،أك اسـ فاعؿ ،ككبلىما
يستتر فييما ٌ
ي
كرد الفاع يؿ المستتر في سكرة المائدة في و
مكفعا كقد َّ
مئة ك ً
تكزعت ىذه
كثمانيف
اثنيف
ى
ى
ن
ي ي
المكافع عمى األشكاؿ اآلتية:
()1
األكؿ ،ص.97
– ابف عقيؿ ،شرح ابن عقيل ،المجمٌد ٌ
()2
العربية،
المفصل في دقائق المّغة
كينظر :إميؿ بديع يعقكب ،المعجم
َّ
ّ
األكؿ ،ص  .97-96ي
– ابف عقيؿ ،شرح ابن عقيل  ،المجمٌد ٌ
ص.243
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المستتر المتكمِّم ،مثل:
ّ .1
الضمير ُ
ا اْل َم اَم ِد َمي﴾(.)1
قكلو تعالىِ﴿ :داِّمي َم َم ُت ا ّلهَم َم َّش
كجكبا تقديره :أنا.
أخاؼ" فمير يمستتر فيو
فػى (فاعؿ) قكلو تعالى " ي
ن
كقكلو تعالىَ ﴿ :م اُت ْل اُت ِدر ُت َمو اَّشْل ُت َم ِدآ ْليَي َم ﴾(.)2
كجكبا تقديره:
يد" ،كقكلو تعالى" :نأك يؿ" فمير مستتر فييما
فالفاعؿ في قكلو تعالى" :نر ي
ن
نحف.
المخاطب ،مثل:
ّ .2
المستتر ُ
الضمير ُ
ْلح ِّم ﴾(.)3
قكلو تعالىَ ﴿ :م تْل ُت َم َمْل ِد ْل اَمَيَمَم ْلَييَم ْلي َم َم ِد ا َم
كجكبا تقديره :أنت.
فػى (فاعؿ) الفعؿ في قكلو تعالىٍ " :ات يؿ" فمير يمستتر فيو
ن
ك﴾(.)4
ك َّ
أما قكلو تعالىَ ﴿ :م ْلا َم ْل َما َم َم َم َم
ىب".
فالفمير (أنت) جاء
ن
تككيدا لمفمير المستتر في قكلو تعالى "فا ٍذ ٍ
ٌ
ر﴾(.)5
كقكلو تعالىَ ﴿ :مَيَمَي َمر اّل ي ِدي ُتَي ُت ِد ِد َّشآ َمر ٌم
كجكبا تقديره :أنت.
فػى (فاعؿ) الفعؿ (ترل) فمير مستتر فيو
ن
كقكلو تعالىَ ﴿ :م َم َي َم اّل ي َمآيُت ْل َم َمْل ُت ْل َما ُت َم ُت ْل ﴾(.)6
عميكـ :اسـ فعؿ أمر منقكؿ بمعنى الزمكا ،كأنفسكـ مفعكؿ بو السـ الفعؿ
كجكبا تقديره :أنتـ.
فمير يمستتر فيو
ن
ه
()1
()2

– المائدة ،اآلية.28 :
– المائدة ،اآلية.113 :

()3

– المائدة ،اآلية.27 :

()4

– المائدة  ،اآلية.24 :

()5

– المائدة ،اآلية.52 :

()6

– المائدة ،اآلية.105 :

()7

الدركيش ،إعراب القرآن الكريم وبيانو ،المجمٌد الثٌاني ،ص.305
الديف ٌ
– يينظر محيي ٌ
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( .)7كفاعمو

الضمير المستتر ِ
الغائب ،مثل:
ّ .3
ُ
قكلو تعالىِ﴿ :د َّشو ا ّلهَم َم ْلح ُت ُت َمآ ُت ِدر ُت ﴾(.)1
از تقديره :ىك.
ستتر فييما جك نا
يد"
يحكـ ،ير ي
فمير يم ه
ه
فػى (فاعؿ) الفعميف في قكلو تعالى " :ي
كقكلو تعالى﴿ :تَمَير َم ْل َييَي تَمِد ِد
َّشآ ِد ﴾(.)2
ي آ َمي ا ْل
ُت
َم ُت َم ُت ْل
از تقديره :ىي.
فمير مستتر فيو جك نا
تفيض)
فػ (فاعؿ) الفعؿ ( ي
ه
ْلح َمر َم﴾(.)3
كقكلو تعالىَ ﴿ :مال ِّمآ َمي اْلَمَي ْل َم ا َم
آميف :بتشديد الميـ المكسكرة أم :قاصديف(.)4
ّْ
آلميف َّ
از تقديره :ىـ.
ألنو اسـ فاعؿ .كفاعمو فمير يمستتر فيو جك نا
كالبيت :مفعكؿ بو ّْ
َمش َّش ايَّش ِد
ا َم َم َم ًال﴾(.)5
كقكلو تعالى﴿ :اَمَم ِد َم َّشو َم
فاعؿ اسـ التففيؿ ( َّ
كجكبا عمى خبلؼ األصؿ تقديره :ىك.
أشد) فمير مستتر فيو
ن
ً
المستتر
أف يي َّ
المستتر ،ال يب َّد ٍ
كفي نياية الحديث عف ٌ
نكهى إلى الفرؽ بيف ي
الفمير ي
كالمحذكؼ.
النحاةيَّ " :
بالقكة ،فيشمؿ المحذكؼ في مثؿ:
الفمير
ى
يقكؿ ٌ
إف ٌ
البارز لو كجكد في المٌفظ كلك ٌ
النطؽ بو ،أك َّ
ثـ يحذؼ ،بخبلؼ الٌذم
ؽ بو ٌأكالن َّ
ألنو ين ًط ى
أكرمتيوي .إلمكاف ٌ
أكرم ي
تٍ .
أمٍ :
جاء الٌذم ٍ
استتر َّ
طؽ بو
بالقكة .فأمره
الن ي
عقمي؛ إذ ال يمكف ٌ
فإنو ال كجكد لو في المٌفظ ،ال بالفعؿ ،كال يككف ٌ
ٌ
المنفصؿ في مثؿ :قاتً ٍؿ في سبيؿ ا﵀؛ فيقكلكفَّ :
الفاعؿ فمير
إف
ى
أصبلن ،كاَّنما يستعيركف لو ي
المستتر كالمحذكؼ .ىذا إلى َّ
أف
يمستتر تقديره :أنت ،كذلؾ لمتٌقريب .كبيذا يحصؿ
ي
الفرؽ بيف ي
()1

– المائدة ،اآلية.1 :

()2

– المائدة ،اآلية.83 :

()3

– المائدة ،اآلية.2 :

()4

الدركيش ،إعراب القرآن الكريم وبيانو ،المجمٌد الثاني ،ص.174
الديف ٌ
– محيي ٌ

()5

– المائدة ،اآلية.82 :
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يدؿ عميو المٌفظ كالعقؿ بلير قر و
ألنو ُّ
أحسف حاالن مف المحذكؼ؛ َّ
ينة فيك كالمكجكد؛ كلذلؾ
المستتر
ي
ي
يختص بالفاعؿ الٌذم ىك
أما المحذكؼ فبل يب َّد لو مف القرينة ( .)1كاالستتار
كاف
ُّ
خاصا بالعمدَّ .
ن
فكثير ما يقعي في الففبلت ،كما في المفعكؿ بو ،كقد يقعي في العمد
نا
الحذؼ
أما
يعمدة الكبلـ ،ك َّ
ي
في ير الفاعؿ كما في المبتدأ ،كذلؾ كثير في العر ٌبية

( .)2كالمستتر ال يككف إالٌ مف فمائر

الرفع فيك في ّْ
الرفع ك يرىا ،كليذا يككف في
أما المحذكؼ فيككف مف فمائر َّ
محؿ ر و
َّ
دائماَّ ،
فع ن
ّْ
و
جر ،عمى حسب المكقع(.)3
محؿ رفع ،أك
نصب أك ٍّ
جدول الفاعل المستتر
الجدول ()7

المستتر
الفاعل ُ
الفمير المتكمٌـ
ٌ

المخاطىب
ٌ
الفمير ي

اآليـــــــــات
84+84+75+52+31+29+28+27+25+24+22+12+12

المجموع
23

116+116+115+115+113+113+113+106+89+84+
42+41+40+29+28+27+26+25+24+17+13+13+13
67+62+60+52+49+49+49+49+48+48+42+42+42+
106+101+83+82+82+80+77+76+75+75+68+67+

47

116+114+114+111+110+110+110+110+110+110+
118+118+
الفمير اللائب
ٌ

16+16+15+15+13+12+12+11+7+6+6+6+6+5+1+1
+19+18+18+18+18+18+18+17+17+17+17+17+16
+31+31+31+31+30+27+27+26+25+20+20+20+20
+42+41+40+40+40+40+39+39+39+32+32+32+32
+52+51+51+49+48+48+48+48+48+47+45+45+44

112

+67+67+64+64+64+64+60+60+56+54+54+54+54
+94+94+93+91+91+89+87+83+76+72+69+69+68
112+109+108+105+105+99+97+95+95+95+95+95
116+115+112+
182
()1
()2
()3

األكؿ ،ص.220
– ٌ
عباس حسف ،ال ّنحو الوافي ،المجمٌد ٌ
األكؿ ،ص.95
– ابف عقيؿ ،شرح ابن عقيل ،المجمٌد ٌ
األكؿ ،ص.219
– ٌ
عباس حسف ،ال ّنحو الوافي ،المجمٌد ٌ
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الفمائر األخرل ،كيأتي
نبلحظ في ىذا الجدكؿ مبة فمير اللائب عمى يره مف أنكاع ٌ
السكرة
في المرتبة الثٌانية ٌ
الفمير المخاطب ،كلع ٌؿ السبب في ىذا ٌ
أف الحكار الٌذم أراده خطاب ٌ
كاف مع ىؤالء اللائبيف الكثيريف ،كىـ الكفٌار مف المشركيف كأىؿ الكتاب .كىؤالء ر ـ كجكدىـ في
فإنيـ كانكا بعيديف عف دائرة الخطاب القرآني المباشر.
آنيٌ ،
الساحة الٌتي نزؿ فييا ٌ
الن ٌ
ٌ
ص القر ٌ
آني مباشرة ىـ المسممكف ،كقد كانكا قمٌة في ىذه المعركة .كاف فمير
ألف متمقٌي ٌ
ك ٌ
الن ٌ
ص القر ٌ
عددا مف فمير اللائب.
المخاطب أقؿ ن
ابعا :نائب الفاعل الظّاىر في سورة المائدة:
ر ً
كالفمير ،كالعمىـ ،كاالسـ
نائب الفاعؿ الظٌاىر معرفةن مف جميع أنكاع المعارؼ،
ٌ
يككف ي
المختصة
المفاؼ إلى معرفة ،كنكرةن بجميع أنكاعيا
المكصكؿ ،كاسـ اإلشارًة ،ك َّ
ٌ
المعرؼ بأؿ ،ك ي
اسميةن أك َّ
العامة ،كجممةن َّ
مؤكالن.
نا
فعميةن،
كمصدر َّ
ك ٌ
الباحث في ىذا الفصؿ كركد نائب الفاعؿ الظٌاىر عمى ىذه األنماط الٌتي
كسيتتبع
ي
ذكرناىا في سكرة المائدة.
 .1نائب الفاعل المعرفة
الصكر اآلتية:
كرد ي
نائب الفاعؿ المعرفة في سكرة المائدة عمى ٌ
الضمير:

ّ
مرةن ،كقد َّ
المرات عمى
فمير يمتَّصبلن نا
نا
نائب الفاعؿ
كرد ي
بارز ى
تكزعت ىذه ٌ
شرةى ٌ
خمس ىع ى
األشكاؿ اآلتية:
كقكلو تعالىَ ﴿ :م اُت ِديُت ْل ِد َم َم اُت ْل﴾(.)1
فػ "كاك الجماعة في قكلو تعالى" :ليعنكا" فمير متٌصؿ مبني في مح ٌؿ رفع نائب فاعؿ .
()1

– المائدة ،اآلية.64 :
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كقكلو تعالىِ﴿ :د ْلو ُت تِد ُت ْل َم َي َم َم ُتي ُت دُت﴾(.)1
فالفمير "تيـ" في قكلو تعالى" :أيكتًيتيـ" فمير يمتَّصؿ بارز مبني في مح ٌؿ رفع نائب
ٌ
فاعؿ.
مائر المتٌصمة البارزة نائب و
الف ً
كلـ ً
فاعؿ إالٌ ىذاف ال ٌشكبلف.
يرد في سكرة المائدة مف ٌ
العمَم:
َ 
مرةن كاحدة.
نائب الفاعؿ ىعمى نما َّ
كرد ي
كقكلو تعالىِ ﴿ :د َمي ُتَييَمَي َّش ُتو اْل ُت ْلر ُتو﴾(.)2
الفمة؛ َّ
أعبلـ.
ألف أسماء الكتب
فػ "القرآف" :نائب فاعؿ مرفكع كعبلمة رفعو ٌ
ه
مرةن كاحدة.
اسما مكصكالن ٌ
 االسم الموصول :كرد نائب الفاعؿ ن
كقكلو تعالى﴿ :اُت ِد َمي اّل ي َم َم ُتر ْل ﴾(.)3
فىػ "الٌذيف" :اسـ مكصكؿ مبني عمى الفتح في محؿ رفع نائب فاعؿ.
و
عرفنا باأللؼ كالبلٌـ
ى
ثبلث ىم َّرات .كقكلو تعالىُ ﴿ :ت ِّمرَمآ ْل َم َمْل ُت ُت
عرف بأل :كرد نائب الفاعؿ يم ٌ
الم ّ
ُ 
اْل َم ْل َم ُت﴾(.)4
ا﴾
كقكلو تعالى ﴿ :اْلَمَي ْل َم ُت ِد َّش اَم ُت ُت ا َّشِّمَم ُت

()5

المضاف إلى معرفة:
ُ 
مرات ،كقد َّ
المرات عمى األشكاؿ
المفاؼ إلى معرفة
تكزعت ىذه َّ
خمس َّ
كرد ي
ى
نائب الفاعؿ ي
اآلتية :كقكلو تعالىُ ﴿ :ت ِد َّش اَم ُت ْل َم ْل ُت اْلَم ْلح ِدر﴾(.)6
()1

– المائدة ،اآلية.41 :

()2

– المائدة ،اآلية.101 :

()3

– المائدة ،اآلية.78 :

()4

– المائدة ،اآلية.3:

()5

– المائدة ،اآلية.5 :
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ص ٍي يد) جاء معرفةن؛ َّ
عرؼ (بأؿ) كىك (البحر).
الم َّ
ألنو يم ه
ي
فنائب الفاعؿ ( ى
فاؼ إلى ي
كقكلو تعالىَ﴿ :م ْل تُتَي َم َّش َم َمْل ِد ِد ْل ﴾(.)1
فنائب الفاعؿ (أيدييـ) معرفةهَّ ،
الفمير (ىـ).
ألنو يم ه
فاؼ إلى معرفة كىك ٌ
مما َّ
تقدـ َّ
نائب الفاعؿ كرد في سكرة المائدة عمى جميع أنكاع المعارؼ ما عدا
أف ى
ييبلحظ ٌ
اسـ اإلشارة.
 .2نائب الفاعل ال ّنكرة-:
مكفع كاحد فقط كىك:
النكرة في سكرة المائدة في
و
نائب الفاعؿ ٌ
كرد ي
قكلو تعالىَ﴿ :مو تُتَي َمر َّش َم ْل َم ٌمو َمَي ْل َم َمْل َم اِد ِد ْل ﴾(.)2
ظاىر نكرة.
نا
اسما
فجاء نائب الفاعؿ (أ ٍىي ىم ه
اف) ن
 .3نائب الفاعل الجممة-:
مرةن كاحدة فقط  ،كىي:
كرد نائب الفاعؿ الجممة في سكرة المائدة ٌ
قكلو تعالىَ ﴿ :م ِد َما ِد َم اَم ُت ْل تَمَي َم اَم ْل ْل﴾(.)3
ً
ً
فاؤه
ي
فجممةي" :تىعالىكا" في محؿ رفع نائب فاعؿ .لمفعؿ المبني لممجيكؿ (قيؿ) ،الٌذم يكسرت ي
ً
ُّ
ياءَّ ،
معتؿ العيف.
ألنو
كيقمبت ألفيوي ن
المؤول-:
 .4نائب الفاعل المصدر
َّ
ً
ؤكالن في سكرة المائدة.
نا
الفاعؿ
نائب
مصدر يم َّ
لـ ىي ًرٍد ي

()6

– المائدة ،اآلية.96 :

()2

– المائدة ،اآلية.108 :

()1

()3

– المائدة ،اآلية.33 :

– المائدة ،اآلية.104 :
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جدول نائب الفاعل الظّاىر في سورة المائدة
الجدول ()8
النــــــوع
المعرفة

العـــــدد
15

الفمير
ٌ
العمىـ

1

اسـ اإلشارة

صفر
1

اسـ المكصكؿ

ال ّنكرة
الجممة

المجموع

عرؼ بأؿ
الم ٌ
ي
المفاؼ إلى معرفة
ي

25

3
5

العامة
ٌ

المختصة
ٌ

المؤول
المصدر
َّ
المجموع

1

1

صفر
1

1

صفر
27

صفر
27

النكرة كالجممة كشبو الجممة ،كىذا يتٌفؽ مع
أف نائب الفاعؿ المعرفة أكثر مف ٌ
نبلحظ ٌ
مر.
دالالت كثرة الفاعؿ المعرفة كما ٌ

خامسا :نائب الفاعل المستتر في سورة المائدة
ً
مكفعا ،كجاءت ىذه المكافع
عشر
كرد ي
ن
نائب الفاعؿ المستتر في سكرة المائدة في تسعةى ى
َّ
مكزعةن عمى األشكاؿ اآلتية:
كقكلو تعالىَ ﴿ :م َم ِدي ْل ُتَّشر ِدي َمآ ْلي َم َم ٍل﴾(.)1
و
يتبع
فالفعؿ المافي
افطيَّر) جاء في َّأكلو ىمزةي
المبني لممجيكؿ ( ٍ
كصؿ ،لذلؾ ي
يجب أف ى
ٌ
فمير مستتر تقديره ىك.
الفـ .كنائب فاعمو:
ثالثو َّأكلو في ٌ
ه
()1

– المائدة ،اآلية.3 :
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كقكلو تعالىَ ﴿ :مَيُتَي ُت ِّم َم ِدآي َم َم ِد ِد َم ﴾(.)1
الفـ.
جاء َّأكؿ الفعؿ المافي
المبني لممجيكؿ (تيقيبّْؿ) تاء المطاكعة ،فتبع ثانيو َّأكلو في ٌ
ٌ
كنائب فاعمو فمير يمستتر تقديره ىك.
َمشَم ا ِدو تُتَي ْل َم اَم ُت ْل تَم ُت ْل ُت ْل ﴾(.)2
كقكلو تعالى﴿ :الَم تَم ْل َماُت ْل َم ْلي ْل
فمير يمستتر تقديره ىي ،يعكد عمى (أشياء) .كالفع يؿ
نائب الفاعؿ في قكلو تعالى" :تيٍب ىد"
ه
حذؼ حرؼ العمٌة مف آخره.
إف) كعبلمة جزمو
ىنا جاء
ي
مجزكما بحرؼ الشرط الجازـ ( ٍ
ن
مما َّ
تقد ىـ َّ
أما
شاع في سكرة المائدةَّ ،
المستتر اللائب ىك الٌذم ى
أف ى
ييبلحظي ٌ
نائب الفاعؿ ي
السكرة.
المخاطب كالمتكمٌـ فمـ يرد في ٌ
نائب الفاعؿ المستتر ي
جدول نائب الفاعل المستتر
الجدول ()9
نائب الفاعل المستتر

اآليـــــــــات

المجموع

الفمير المتكمـ
ٌ
الفمير المخاطىب
ٌ

صفر

صفر

صفر

صفر
19

الفمير اللائب
ٌ
المجموع

+64+59+59+36+27+27+4+3+3+3+1
101+101+83+81+68+68+66+67
19

19

أف نائب الفاعؿ المستتر يلمب عميو فمير اللائب ،كفي ىذا داللة منسجمة مع
نبلحظ ٌ
الفمير اللائب.
ما كرد في مبحث الفاعؿ ،حيث مب عميو كجكد ٌ

()1
()2

– المائدة ،اآلية.27 :

– المائدة ،اآلية101 :
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الفصل الثّالث
ركيبية
العالقات التّ ّ
ركيبية
ّأوالًّ :
مقدمة عن مفيوم العالقات التّ ّ
ثانيا :التّقديم والتّأخير:
ً
النحاة.
-1عند ٌ
السكرة.
- 2في ٌ

ثالثًا :الحـذف:

النحاة.
-1عند ٌ
السكرة.
- 2في ٌ

ابعا :المطابقة:
ر ً

النحاة.
 -1عند ٌ
السكرة.
 -2في ٌ

الزمان:
خامساّ :
ً
النحاة.
 -1عند ٌ
السكرة.
 -2في ٌ

ركيبية:
ّأوالً ّ
مقدمة عن مفيوم العالقات التّ ّ
149

النظـ عند عبد القاىر ىك تأليؼ الكبلـ ،أك نسجو ،أك صيا تو ،أك تركيبو ،أك بناؤه كفؽ
ٌ
النحك كقكانينو .كقد شرح ىذا المصطمح بصكرة متعددة ،فتارة يشرحو بفكرة التعميؽ ،كأخرل
معاني ٌ
بالفـ ،كثالثة بالنسؽ كاالتٌساؽ ،كرابعة بارتباط الكمـ ببعفيا ،كخامسة بترتيب المعاني كترتيب
ٌ
األلفاظ ،كسادسة بالكبلـ(.)1
يقكؿ عبد القاىر" -:معمكـ َّ
النظـ سكل تعميؽ الكمـ بعفيا ببعض كجعؿ بعفيا
أف ليس ٌ
بسبب مف بعض" ( .)2ثـ يشرح بعد ذلؾ طرؽ التعمٌؽ فيقكؿ"-:كلمتعمؽ فيما بينيا طرؽ معمكمة
()3
ثـ يأخذ في
كىك ال يعدك ثبلثة أقساـ-:تعمٌؽ اسـ باسـ ،تعمؽ اسـ بفعؿ ،كتعمٌؽ حرؼ بيما" ٌ ،

شرح الحاالت الٌتي تتعمٌؽ فييا عناصر ك ٌؿ قسـ.
تابعا لو صفة أك تأكيدان أك عطؼ
االسـ يتعمٌؽ باالسـ بأف يككف نا
خبر عنو أك حاالن منو أك ن
و
األكؿ يعمؿ في
األكؿ مفافان إلى الثٌاني ،يككف ٌ
بياف أك بدالن،أك عطفان بحرؼ .أك بأف يككف ٌ
الثٌاني عمؿ الفعؿ ،كيككف الثٌاني في حكـ الفاعؿ أك المفعكؿ ،كذلؾ في اسـ الفاعؿ كقكلنا-:
المشبية
الصفة
مفركب
عمر) ،كاسـ المفعكؿ كقكلنا( -:زيد
فارب أبكه نا
(زيد
ه
ه
ي
ٌ
ممانو) ،ك ٌ
ف ٍر ًب ز ويد ىع ٍم انر)(.)4
يد
كقكلنا(-:ز ه
عجب ي
حسف كجيو) ،كالمصدر كقكلناٍ ( -:
ه
ت مف ى
مصدر قد انتصب بو،
نا
أما تعمٌؽ االسـ بالفعؿ ،فبأف يككف فاعبلن لو ،أك مفعكالن فيككف
ك َّ
بت زيدان) ،أك
بت فرنبا) ،كيقاؿ لو المفعكؿ المطمؽ .أك مفعكالن بو كقكلؾ( -:فر ي
كقكلؾ(-:فر ي
يكـ الجمعة ككقفت أمامؾ) ،أك مفعكالن معو
مكانا ،كقكلؾ( -:
ي
زمانا أك ن
ظرفنا مفعكالن فيو :ن
خرجت ى
الناقةى كفصيمىيا لى ىرفعيا) ،أك مفعكالن لو كقكلنا( -:جئتيؾ إكرامان لؾ)(.)1
كقكلنا( -:لك
تركت ٌ
ي
()1
()2
()3
()4
()1

العربية  ،ص.219
المقدمة إلى عمم المعنى في المّغة
– ياسر المبلٌح،
ّ
ّ
– عبد القاىر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،ص ص
السابق نفسو كالمكاف نفسو.
– المصدر ّ
السابق نفسو  ،ص ،ص ،ؽ.
– المصدر ّ

– عبد القاىر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز  ،ص:ؽ.
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كأما تعمٌؽ الحرؼ بيما فعمى ثبلثة أفرب(-:)2
 .1أف يتكسط بيف الفعؿ كاالسـ مثؿ قكلنا ( -:ي و
الجر تكسط
مررت بزيد) ،فالباء حرؼ ٌ
بينيما ،كأعاف الفعؿ عمى عممو.
كعمرا،
يدا
يد
 .2أف يعطؼ االسـ عمى االسـ كقكلنا( -:جاءني ز ه
أيت ز ن
كعمرك ،كر ي
ه
ن
و
كعمرك).
كمررت بز ويد
ي
النفي كاالستفياـ كال ٌشرط كالجزاء بما
 .3أف يتعمٌؽ الحرؼ بمجمكع الجممة كتعمٌؽ حرؼ ٌ
يدخؿ عميو.
فيشدد عمى ارتباط الكمـ
كيشرح في مكاطف كثيرة مف الكتاب فكرة التٌعميؽ بيف الكمـ ٌ
نظير
الصيا ة الحاذقة .يقكؿ( -:ككذلؾ كاف نا
ببعفيا ارتباطان متينان .كيشبو ذلؾ ٌ
بالنسيج المتيف ك ٌ
الصيا ة كالبناء كالكشي كالتٌحبير كما أشبو ذلؾ مما يكجب اعتبار
عندىـ ٌ
لمنسيج كالتٌأليؼ ك ٌ
األجزاء بعفيا مع بعض حتٌى تككف لكفع كؿٌ كفع عمٌة تقتفي ككنو ىناؾ كحتٌى لك كفع
في مكاف يره لـ يصمح)( .)3كيقكؿ في مكطف آخر( -:كاٌنما سبيؿ ىذه المعاني األصباغ الٌتي
تعمؿ منيا الصُّكر ك ُّ
الصكرة
الرجؿ قد ٌ
تيدل في األصباغ الٌتي عمؿ منيا ٌ
النقكش فكما ٌأنؾ ترل ٌ
دبر في أنفس األصباغ في مكاقعيا
كٌ
خير كالتٌ ٌ
النقش في ثكبو الٌذم نسج إلى فرب مف التٌ ٌ
كمقاديرىا ككيفية مزجو ليا كترتيبو ٌإياىا إلى ما لـ َّ
يتيد إليو صاحبو فجاء نقشو مف أجؿ ذلؾ
النحك ككجكىو الٌتي
أيعجب كصكرتو أ رب كذلؾ حاؿ ال ٌشاعر كال ٌشاعرة في تكخييما معاني ٌ
()1
الصكر
عممت ٌأنيا محصكؿ ٌ
النظـ)  .كىؿ ىناؾ أعقد مف اتحاد األصباغ ببعفيا في عمـ ٌ

العربية  ،ص.220
المقدمة إلى عمم المعنى في المّغة
( – )2ياسر المبلٌح،
ّ
ّ
()3
المقدمة إلى عمم المعنى في المّغة
كينظر :ياسر المبلٌح ،
ّ
– يينظر :عبد القاىر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز  ،ص  ،324،283،40ي
العربية ،ص. 220
ّ
()1

– عبد القاىر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز  ،ص. 70
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كالنقكش؟ فيذا إذا ىك حاؿ بناء الكبلـ كصيا تو مف حيث تعمٌؽ كممة ببعفيا كالتحاميا فيأخذ
تتجز أبدان(.)2
نبفا دافقنا بالحياة ككحدة ال ٌأ
ىذا بسبب مف ذاؾ حتٌى يلدك الكبلـ ن
كفكرة التٌعميؽ ىذه تذكرنا بما ليج بو عمـ المٌلة الحديث عندما كصؼ المٌلة بأنيا ليست
تركيبية عميقة اللكر في
الناتجة عف عبلقات
مجمكعة ألفاظ ،كانما ىي مجمكعة مف الجمؿ ٌ
ٌ
اإلنسانية(.)3
النفس
ٌ
ٌ
فـ األلفاظ إلى بعفيا في الكبلـ،
فسر ٌ
النظـ بمصطمح آخر ىك ٌ
ي
كي ٌ
الف ٌـ ،كىك يعني ٌ
فما عشكائيِّا فكفكيِّا
ٌ
فـ يقكـ عمى قكاعد كأسس كليس ٌ
كلكنو ٌ

()4

يقكؿ عبد القاىر" -:فيك إذا

فـ ال ٌشيء كيؼ
نظـ يعتبر فيو حاؿ المنظكـ بعفو مف بعض ،كليس ىك ٌ
النظـ الٌذم معناه ٌ
()5
أف
أف ىذا
الفـ ىك بعض ما تراه مف المزية في الكبلـ فيقكؿ"-:كاعمـ ٌ
جاء كاتقف"  ،كيرل ٌ
ٌ

كينفـ بعفيا إلى
الصبغ تتبلحؽ
الكبلـ ما أنت ترل المزية في نظمو كالحسف كاألجزاء مف ٌ
ٌ
()6
سر إفادة الكبلـ
أف ىذا
بعض حتٌى تكثر في العيف"  .كيذىب إلى أبعد مف ذلؾ فيرل ٌ
الفـ ىك ٌ
ٌ

ألم كممة أف تفيد معنى مف ىذه
معناه مف أخبار كاستخبار كأمر كنيي
ٌ
كتعجب .كال يمكف ٌ
الصكرة الٌتي تككف فييا مع
بفـ كممة إلى أخرل كتأليفيا مع يرىا بحيث تقكد إلى ٌ
المعاني إال ٌ
السابقة(.)7
تفـ إليو معنى مف المعاني ٌ
مف ٌ
ركيبية سينتقؿ الباحث
كبعد ىذا الكبلـ المختصر ،ك ٌ
المقدمة المختصرة عف العبلقات التٌ ٌ
لمحديث عنيا في سكرة المائدة.

()2
()3
()4
()5
()6
()7

العربية  ،ص. 220
المقدمة إلى عمم المعنى في المّغة
– ياسر المبلٌح،
ّ
ّ
السابق نفسو  ،ص. 231
– المصدر ّ
السابق نفسو كالمكاف نفسو.
– المصدر ّ
– عبد القاىر الجرجاني  ،دالئل اإلعجاز  ،ص. 40

السابق نفسو  ،ص. 70
– المصدر ّ
العربية  ،ص. 221
المقدمة إلى عمم المعنى في المّغة
– ياسر المبلٌح،
ّ
ّ
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ثانيا :التّقديم والتّأخير:
ً
األكؿ مف
تحدث الباحث بشكؿ
عند ال ّنحاةٌ :
مفصؿ عف التٌقديـ كالتٌأخير عند ٌ
ٌ
النحاة في الفصؿ ٌ
آنية كال ٌشعرٌية ،كعرض آلراء
البحث ،أثناء حديثو عف أحكاـ الفاعؿٌ ،
كقدـ لو ال ٌشكاىد القر ٌ
أف ىناؾ داعيان لتكرار ما قالو ىناؾ ،كلكف سيقدـ ىنا بعض
ٌ
النحاة فيو ،كال يرل الباحث ٌ
األمكر الٌتي لـ تيطرؽ ىناؾ.
()1
عرؼ عبد القاىر
التّقديمً :مف ٌ
قدـ ال ٌشيء ،أم-:كفعو أماـ يره ،كالتٌأخير-:نقيض ذلؾ  .كقد ٌ

جـ
الجرجاني التٌقديـ كالتٌأخير في كتابو (دالئؿ اإلعجاز) فقاؿ"-:ىك ه
باب كثير الفكائدٌ ،
صرؼ ،بعيد اللاية ال يزاؿ ىي ٍفتىُّر لؾ عف بديعو ،كيففي بؾ إلى لطيفو ،كال
المحاسف ،كاسع التٌ ٌ
تزاؿ ترل شع انر يركقؾ مسمعو ،كيمطؼ لديؾ مكقعو ،ثـ تنظر فتجد سبب أف راقؾ كلطؼ عندؾ
كح ّْكؿ المٌفظ عف مكاف إلى مكاف"(.)2
أف قي ّْدـ فيو ال ٌشيء ي
والتّقديم والتّأخير نوعان(:)3
يد).
يد كفرب نا
 .1تقديـ عمى ٌنية التٌأخير كقكلنا( -:
عمر ز ه
منطمؽ ز ه
ه
يد).
المنطمؽ ك
يد
المنطمؽ ز ه
 .2تقديـ ال عمى ٌنية التٌأخير كقكلنا( -:ز ه
ي
ي
معيف ،أك
أف التٌقديـ كاف ألداء معنى ٌ
كسبب ككف ىذا التٌقديـ ليس عمى ٌنية التٌأخير ٌ
لً ىن يق ٍؿ(-:إف التٌقديـ نقؿ َّ
خاص،
المنطمؽ) لو معنى
يد
المقدـ مف حكـ إلى حكـ) .فقكلنا( -:ز ه
ي
ٌ
ألف ( َّ
السابقػػة(.)1
المقدـ) أخذ حك نػما
ككذلؾ(-:
المنطمؽ ز ه
ن
ي
يد)ٌ ،
جديدا ػير الٌػذم كاف لو في الجمػمة ٌ
كقاؿ عبد القاىر"-:كاعمـ ٌأنا لـ نجدىـ اعتمدكا فيو شيئان يجرم مجرل األصؿ ير العناية
يقدمكف الٌذم بيانو أىـ ليـ
كأنيـ ٌ
كاالىتماـ ،قاؿ صاحب الكتاب كىك يذكر الفاعؿ كالمفعكؿٌ - :
()1
()2
()3
()1

– ابف منظكر ،لسان العرب  ،مادة( :ؽ د ـ) .
– عبد القاىر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز  ،ص. 83
العربية  ،ص. 243
المقدمة إلى عمم المعنى في المّغة
– ياسر المبلٌح،
ّ
ّ

العربية ،ص. 243
المقدمة إلى عمم المعنى في المّغة
– ياسر المبلٌح،
ّ
ّ
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جميعا ييمانيـ كيعنيانيـ ،كلـ يذكر في ذلؾ مثاالن"
كىـ بشأنو أعنى كاف كانا
ن

( .)2فذىب عبد

الناس درجكا عمى تفسير التٌقديـ بالعناية كاالىتماـ .كالجميكر عمى ذلؾ كمنيـ
أف ٌ
القاىر إلى ٌ
سيبكيو.
السورة:
في ّ
كقد كرد التٌقديـ كالتٌأخير في سكرة المائدة عمى األشكاؿ اآلتية-:
 كجكب تأخير الفاعؿ عف عاممو ،كقكلو تعالى-:

﴿ َم َم ا ّلهُت َم ْليَي َم ﴾( ،)3كمنو قكلو تعالى:

﴿غُت َّش ْل َمْل ِد ِد ْل ﴾(.)4
 جكاز تقديـ المفعكؿ بو عمى الفاعؿ ،كقكلو تعالىَ ﴿ -:م َم ِدر ًال َمَي ْل ُتَي ُت َمو ﴾( ،)5جاز تقديـ المفعكؿ
بو ،كىك قكلو تعالى( -:فريقان) عمى الفعؿ كالفاعؿ في قكلو تعالى(-:يقتمكف) ،لعدـ كجكد
السامع إلى ما فعمكا بو (.)6
مانع لفظي أك معنكم يمنع مف ذلؾ .كالتٌقديـ ىنا لبلىتماـ بو كتشكيؽ ٌ

 كجكب تقدـ الفاعؿ عمى المفعكؿ بو ،كقكلو تعالى-:

﴿ َم َم َي َم اّل ي َمآيُت ْل الَم تُت ِدح ْل َمش َمآئِدَمر

ِد ()7
تقدـ الفاعؿ (كاك الجماعة)في قكلو تعالى( -:تحمٌكا) عمى المفعكؿ بو (شعائر)؛
ا ّله ﴾ ٌ ،

ألف الفاعؿ فمير متٌصؿ كالمفعكؿ بو اسـ ظاىر .كقكلو تعالى-:
ٌ

﴿أ َمَو َم ُت ْل َم ِدي

ِد ِد
ْلح َمر ِد ﴾( ،)1تقدـ الفاعؿ(كاك الجماعة)عمى المفعكؿ بو(كـ) ،في قكلو تعالى-:
اْل َم ْل ا َم
ؾ إًالَّ ىن ٍف ًسي﴾(،)2
ألنيما فميراف متصبلف .كقكلو تعالى﴿ -:إًّْني ال أ ٍىممً ي
(صدككـ) كجكبان؛ ٌ

()2
()3
()4

– عبد القاىر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،ص. 84
– المائدة ،اآلية . 101
– المائدة ،اآلية . 64

()5

– المائدة ،اآلية . 70

()7

– المائدة  ،اآلية . 2

()1

– المائدة  ،اآلية . 2

()6
العممية ،بيركت-لبناف،
الرحمف ،ط  ،1دار الكتب
ٌ
السعود أو إرشاد العقل ّ
السعكد  ،تفسير أبي ّ
– أبك ٌ
السميم  ،كفع حكاشيو عبد المطيؼ عبد ٌ
1419ىػ1999-ـ ،ج ،2ص. 302

()2

– المائدة  ،اآلية . 25
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تقدـ الفاعؿ المستتر في قكلو تعالى( -:أممؾ) عمى المفعكؿ بو (نفسي) كجكبان ،ألف المفعكؿ
ٌ
بو جاء محصك انر بػً إالٌ.
أف أ مب الحاالت الٌتي يتقدـ فييا الفاعؿ عمى المفعكؿ بو كجكبان ،قد
يبلحظ مما تقدـ ٌ
كردت في سكرة المائدة.
تقدـ المفعكؿ بو عمى الفاعؿ ،كقكلو تعالىَ ﴿ -:م َّش َم ُت ُت ا ّلهُت﴾( ،)3تقدـ المفعكؿ بو كىك
 كجكب ٌ
ألف
ٌ
الفمير المتٌصؿ (كـ) في قكلو تعالى( -:عمٌمكـ)عمى الفاعؿ لفظ الجبللة (ا﵀) كجكبان ٌ
فمير متٌصبلن كالفاعؿ اسمان ظاى انر.
نا
المفعكؿ بو جاء
()4
ِد
ِد ِد
الفمير المتٌصؿ
كفي قكلو تعالىَ ﴿ -:مآ َمأ ااَم آي َمل ٍلر َمالَم اَم ٍلر ﴾ ٌ ،
تقدـ المفعكؿ بو كىك ٌ

الزائدة ( ًمف و
ألف المفعكؿ بو فمير
(النا) في قكلو تعالى( -:جاءنا) عمى الفاعؿ المجركر بمف ٌ
بشير)ٌ ،
كلكنو ىنا
متصؿ كالفاعؿ اسـ ظاىر .كاألصؿ في الفاعؿ أف يككف مرفكعان حقيقة ،أم لفظان كمعنىٌ ،
و
فبشير :مجركر لفظان مرفكع
الزائدة.
جاء مرفكعان بالحكـ ،أم -:في المعنى دكف المٌفظ ،ألنو يجٌر بمف ٌ
محبلن عمى ٌأنو فاعؿ .كمف ذلؾ أيفان في سكرة المائدة قكلو تعالى-:

﴿ َم َم ْل ِد ِد ُت ا ْلح َم ﴾( ،)5نصب

ت .فعمى ىذا يككف
قكلو(-:السَّحت) بالمصدر(أكؿ) المفاؼ إلى فاعمو ،ألف معناه-:أكمكا الس ٍ
ُّح ى
الفمير المتٌصؿ (ىـ) فاعبلن في المعنى ،كيقاؿ في اإلعراب ،مفاؼ إليو مف إفافة المصدر إلى
ٌ
فاعمو.

الرشا كسائر مكسبيـ الخبيث(.)1
الس ْحت :ىك ّْ
ُّ
الربا ،كقيؿ-:ىك ٌ
الرشا ،كقيؿ-:ىك ٌ

()3

)– المائدة ،اآلية . 4

()4

– المائدة  ،اآلية . 19

()5

 -المائدة  ،اآلية . 62

()1
العممية ،بيركت-
محمد معرض ،ط  ،1دار الكتب
ٌ
– أبك ٌ
حياف األندلسي ،البحر المحيط  ،تحقيؽ عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمي ٌ
لبناف1413 ،ىػ1993-ـ ،ج ،3ص. 532
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كقكلو تعالى-:

﴿ َم َمو ا ّلهُت َم َم َي ي َم ا َّش ِد ِد ي ِد
َم ْل ُت َم ُت
َم

ْل ُتَي ُت ْل

()2
إف تقديـ المفعكؿ بو
﴾ ٌ ،

ألف فمير المفعكؿ بو كىك (ىـ) في (صدقيـ) قد
الصادقيف) عمى الفاعؿ (صدقيـ) ك ه
اجبٌ ،
( ٌ
اتٌصؿ بالفاعػؿ.
تقدـ المفعكؿ بو عمى الفاعؿ كجكبان كردت في سكرة المائدة إال
أف حاالت ٌ
مما ٌ
تقدـ ٌ
يبلحظ ٌ
يتقدـ عمى الفاعؿ إذا كاف الفاعؿ محصك انر بإال أك ٌإنما ،أم-:
أف المفعكؿ بو ٌ
حالة كاحدة ،كىي ٌ
لـ يرد الفاعؿ محصك انر في سكرة المائدة.
تقدم المفعول بو عمى الفاعل:
 مواضع ال يجوز فييا ّ
كمف ىذه المكافع في سكرة المائدة قكلو تعالى﴿ -:اَم ْل ُت ِدرِد ا ّلهُت َمو ُت َم ِّم َمر ُتَي ُت َمَي ُت ْل ﴾( ،)3فجاء
الفعؿ العامؿ في المفعكؿ بو صمة لحرؼ مصدرم ناصب ،لذلؾ ال يجكز تقٌدـ المفعكؿ بو عمى
()4
يد ا﵀ي)
الفاعؿ.كقكلو تعالىَ ﴿ -:م ْل َم ْل َماَّش َم ُت ِدر ُت ا ّلهُت ﴾  ،فالمصدر المؤكؿ مف ٌأنما كصمتيا (يير ي

يتقدـ عمى الفعؿ كالفاعؿ ،بؿ يجب تأخيره عنيما .ك(ما)
مسد
مفعكلي (عمـ) ،ال يجكز أف ٌ
سد ٌ
ٌ
ٌ
كاف دخمت عمى (أف) تبقى مصدرية.
 جواز توسط المفعول بو بين الفعل والفاعل-:

كمنو قكلو تعالى-:

ِد
﴿ َما َم َم َمر َم َم َم ُت ُت

()5
تكسط المفعكؿ بو كىك قكلو تعالى( -:أحدكـ) بيف الفعؿ (حفر) كالفاعؿ
اْل َم ْل ُت
ا﴾  ،جاز ٌ

عقمية تمنع المٌبس إذ إف المكت ىك الٌذم يحفر ال العكس.
(المكت) ،لكجكد قرينة ٌ

ثالثًا :الحذف:

 .1عند ال ّنحاة:
( – )2المائدة ،اآلية . 119
()3

– المائدة  ،اآلية . 41

()4

– المائدة  ،اآلية . 49

()5

– المائدة  ،اآلية . 106
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األكؿ ،أثناء حديثو عف الحكـ الثٌاني،
ٌ
تحدث الباحث عف الحذؼ عند ٌ
النحاة في الفصؿ ٌ
النحاة
كالحكـ الخامس مف بيف أحكاـ الفاعؿٌ ،
آنية ،كال ٌشعرية ،كعرض آلراء ٌ
كقدـ لو ال ٌشكاىد القر ٌ
أما ىنا فسيقدـ الباحث بعض األمكر الٌتي لـ تيطرؽ ىناؾ.
فيوٌ ،
ً
ؼ ال ٌشيء-:إسقاطو
كح ٍذ ي
الحذف  :حذؼ ال ٌشيء ىي ٍحذفيو ىح ٍذفان ،قطعو مف طرفو ،ى

()1
كعرفو عبد
ٌ .

بالسحر،
القاىر الجرجاني فقاؿ "-:ىك باب دقيؽ المسمؾ ،لطيؼ المأخذ عجيب األمر ،شبيو ٌ
الصمت عف اإلفادة ،أزيد لئلفادة ،كتجدؾ أنطؽ ما
فإنؾ ترل بو ترؾ ال ٌذكر ،أفصح مف ال ٌذكر ،ك ٌ
تككف إذا لـ تنطؽ ،كأتـ ما تككف بيانان إذا لـ تبف ،كىذه جممة قد تنكرىا حتٌى تخبر ،كتدفعيا حتٌى
()2
أصح بؿ
للكية إذا اختارىا المتكمٌـ ال يككف ال ٌذكر فييا أبيف ،أك
ٌ
تنظر"  .فالحذؼ عنده ظاىرة ٌ

بالنظـ عمى ما ىك
السامع إال أف يأخذ ٌ
قد يككف خركجان عف القصد كاخبلالن بالمعنى .كما عمى ٌ
فإف ذكر المتكمٌـ فإنما ذكر لمعنى ،كا ٍف حذؼ فيك لمعنى آخر ،كال يككف الحذؼ كال ٌذكر
عميو ٍ
سكاء في المعنى( .)3كيشمؿ الحذؼ عنده ،حذؼ الفعؿ كالمبتدأ كالمفعكؿ بو(.)4
تناكؿ أىؿ المٌلة الحذؼ في سياؽ الجممة ،فمف يتصفٌح كتاب سيبكيو ،يجده يشير في
أف العرب قد جرت عادتيا
مكافع كثيرة إلى األثر الببل ي لمحذؼ ،مثؿ التٌخفيؼٌ ،
كيبيف لنا ٌ
كحبذتو ،كللتيا تشيد بذلؾ
عمى الحذؼ ٌ

()5
أف الحذؼ ال يككف إالٌ إذا كاف
 .كيرل سيبكيو ٌ

السامع في فيـ
المخا ى
طب عالمان بو فيعتمد المتكمٌـ عمى بديية ٌ
ي

()1

– ابف منظكر ،لسان العرب  ،مادة( :ح ذ ؼ).

()2

– عبد القاىر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز  ،ص. 112

()3

العربية  ،ص. 251
المقدمة إلى عمم المعنى في المّغة
– ياسر المبلٌح،
ّ
ّ
السابق نفسو كالمكاف نفسو.
– المصدر ّ

()6

السابق نفسو  ،ص. 74
– المصدر ّ

()4
()5

– سيبكيو ،الكتاب ،ج ،1ص. 498
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المحذكؼ(. )6

أف الحذؼ قد يككف لسعة الكبلـ كاالختصار ،كذلؾ قكلؾ -:متى سير
كيرل سيبكيو ٌ
النجـ،
عميو؟ فيقكؿ -:ىم ٍق ىدـ الحج ،ي
فإنما ىك -:كمف مقدـ الحج ،كحيف خفكؽ ٌ
النجـٌ ،
كخفيكؽ ٌ
كلكنو عمى سعة الكبلـ كاالختصار(.)1
ٌ
الدكاعي الببل ٌية ،كيدخؿ بشيء مف التٌفصيؿ في بعض
كيذكر سيبكيو لمحذؼ بعض ٌ
الجر كثير في كبلـ العرب(.)2
الجر فيرل ٌ
أف حذؼ ٌ
األحياف كما في حديثو عف حركؼ ٌ
تحدث بو الفصحاء العرب ،كمف أسرار الحذؼ عند سيبكيوٌ ،أنو يرجع
النيج فصيح ٌ
كىذا ٌ
إلى حب العرب لمتٌحقيؽ ،ك"مف العرب مف يقكؿً -:
ألفعمف ،كذلؾ ٌأنو أراد حرؼ الجر كاٌياه
ا﵀
ٌ
ٌ
نكل ،فجاز حيث كثر في كبلميـ كحذفكه تخفيفنا ،كىـ ينككنو"

( .)3كيفاؼ في ىذا المجاؿ

مبلحظتاف-:
الجر كاالسـ،
األولى ٌ :
إف سيبكيو ذكر في "الكتاب" ألكانان كثيرة مف الحذؼ مثؿ :حذؼ حرؼ ٌ
الصفة كالمكصكؼ ،كحذؼ الفعؿ ،سكاء كاف لئل راء
المفاؼ كالمفاؼ إليو ،كالمبتدأ كالخبر ،ك ٌ
أف الحذؼ يأتي لمتٌخفيؼ عمى المٌساف ،كيقتفي تكافر
أـ كاف لمتٌحذير أك التٌعجب منبينا إلى ٌ
قرينة تممحيا في عمـ المخاطب ،كلذلؾ ال يتيسر في ك ٌؿ مكفع ،بؿ في بعض المكافع دكف
بعفيا اآلخر.
كنبو إلى
الثّانية ٌ :
يعد سيبكيو مف أكائؿ عمماء المٌلة الٌذيف فتحكا أبكاب ىذه الظٌاىرة الببل ٌيةٌ ،
النحاة الٌذيف أخذكا
ككأنو ميٌد الطٌريؽ لبلٌحقيف مف ٌ
بعض مكافعيا ،ككشؼ عف بعض أسرارىاٌ ،
أف
مف أمثمتو ،كانطمقكا مف مبلحظاتو ،ليؤ ٌكدكا ميؿ المٌلة العر ٌبية إلى اإليجاز ال ٌشديد ،ك ٌ
المحذكفات في كتاب ا﵀ تعالى لعمـ المخاطبيف بيا كثيرة ِّ
جدا ،كميٌد الطٌريؽ لبلٌحقيف مف
()1

– سيبكيو ،الكتاب ،ج ،1ص. 223-222

()2

السابق نفسو  ،ج ،1ص. 215
– المصدر ّ
السابق نفسو  ،ج ،3ص. 498
– المصدر ّ

()3
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عدكا ىذه المبلٌحظات تكشؼ عف إشارات في الفصاحة كالببل ة ،فعمماء
أيفا الٌذيف ٌ
الببل ٌييف ن
الفف عريؽ في أصكؿ العر ٌبية(.)1
أف ىذا ٌ
المٌلة متفقكف عمى ٌ
و
مبلحظات قيمةن في ىذه
تأممنا التٌراث الببل ي القديـ كجدنا مؤلٌفات أىؿ المٌلة تعرض
كاذا ٌ
النقدية األصمية ،فقد
النظرة
الجمالية ٌ
الفني ك ٌ
الظٌاىرة الببل ٌية  -أم الحذؼ -تتٌسـ بالتٌحميؿ ٌ
ٌ
الفراء في ير مكقع مف "معاني القرآف" ()2عف ىذه الظٌاىرة ،أك ىذا الفف .أما ابف قتيبة
ٌ
تحدث ٌ
كسماىا اإليجاز بالحذؼ
فقد ذكر لمحذؼ صك انر ٌ
متعددة -في مؤلٌفو "تأكيؿ مشكؿ القرآف"ٌ -
()3
أف
آنية ،ثـ تبعيا بكبلـ العرب نا
كنثرا ،كمف ذلؾٍ -:
كاالختصار  ،كعرض لو شكاىد قر ٌ
شعر ن

تحذؼ المفاؼ كتقيـ المفاؼ إليو مقامو كتجعؿ الفعؿ لو ،كقكلو تعالىَ ﴿ -:م ْل ِدَمو اْل َم ْلرَم َم اّل ي ُت يَّش
ِد َم ﴾( ،)4أم -:سؿ أىميا ،فالقرية ال تيسأؿ ،كاٌنما ييسأؿ أىميا.
والحذف يقع في أربعة أقسام:
يكجو الببل ٌيكف عناية
األول :حذؼ جزء مف الكممة أك ما يي ىن ٌزؿ منزلة جزء الكممة ،كلـ ٌ
القسم ّ
بيذا القسـ.
القسم الثّاني :حذؼ جزء مف الجممة ،كيككف بحذؼ جزء مف المسند إليو ،أك حذؼ المسند ،أك
حذفيما كاالكتفاء بمتعمٌقات الفعؿ أك ما في المعنى كالمصدر كاسـ الفاعؿ ،أك حذؼ ير ذلؾ
استلناء بما يدؿ عمى المحذكؼ.
مف عناصر الجممة،
ن
اعتمادا عمى إمكاف فيميا كلك لـ
استلناء بما يد ٌؿ عمييا ،أك
القسم الثّالث :حذؼ جممة كاممة
ن
ن
تذكر.
()1
في ،تمخيص البيان في مجازات القرآن ،تحقيؽ محمد عبد اللني حسف ،دار إحياء الكتب العر ٌبية ،القاىرة1955 ،ـ،
– ال ٌشريؼ ٌ
الر ٌ
ص. 142

()2
النجار ،مطبعة دار الكتب المصرٌية ،القاىرة ،ج
النجاتي ،كحمد عمي ٌ
الفراء ،معاني القرآن  ،تحقيؽ أحمد يكسؼ ٌ
– ٌ
 ،141ج ،2ص. 338
()3

– ابف قتيبة ،تأويل مشكل القرآن  ،تحقيؽ سيد أحمد صقر ،القاىرة1954 ،ـ ،ص. 164-162

()4

– يكسؼ ،اآلية . 82
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 ،1ص ،16

الرابع :حذؼ أكثر مف جممة استلناء بما يد ٌؿ عمى المحذكؼ(.)1
القسم ّ
السورة:
 .2في ّ
كرد الحذؼ في سكرة المائدة عمى األشكاؿ اآلتية-:
حذف الفعل:
كقكلو تعالىِ﴿ -:د ْلو َماُت ْل َم َمرْلَيُت ْل ِدي اَم ْل ِد
ر﴾(.)2
يفسره ما بعده ،كالتٌقدير :إف فربتـ أنتـ فربتـ.
ك(أنتـ) فاعؿ لفعؿ محذكؼ
ن
كجكبا ٌ
رطية.
فحًذؼ الفعؿ
كجكباٌ ،
إف" ال ٌش ٌ
ألنو كقع بعد " ٍ
ن
ي
حذف الفاعل:
كمنو قكلو تعالىُ ﴿ -:ت ِّمرَمآ ْل َم َمْل ُت ُت اْل َم ْل َم ُت﴾(.)3
ً
ني لممجيكؿ ،كالتٌقدير :ىح َّرىـ ا﵀ي عميكـ الميتةى.
فحذؼ الفاعؿٌ ،
ي
ألف عاممو ( يحّْرىمت) يب ى
حذف نائب الفاعل:
كمنو قكلو تعالىَ ﴿ -:مِد ْلو ُتِد َمر َم َمش َماَيَّش ُت َم ْل َم َمح َّش ِدثْل ًال ﴾( .)4يستلني الفعؿ المبني لممجيكؿ
متصرؼ أك جار كمجركر .كيجكز أف يككف الجار
عف نائب الفاعؿ إذا تبله فقط ظرؼ ير
ٌ
كتـ التٌفصيؿ في ىذه المسألة أثناء حديث الباحث عف
كالمجركر "عمى ٌأنيما" ن
نائبا عف الفاعؿٌ .
إنابة الجار كالمجركر.

()1

العربية أسسيا وعموميا وفنونيا  ،ج ،1ص.336-330
– الميداني ،البالغة
ّ

()2

– المائدة  ،اآلية . 106

()3

 -المائدة  ،اآلية . 3

()4

– المائدة  ،اآلية . 107
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حذف المفعول بو:
ل ْل ِدو﴾(.)1
ل ُت ْل ايّل ا َم ْل َم
كمنو قكلو تعالىَ ﴿ -:م َم تَم ْلي َم
ً
اخشكف) مفعكؿ بو ،كالتٌقدير :كاخشكني .فحذفت
فياء المتكمٌـ المحذكفة في قكلو تعالى( -:
الياء لمتٌخفيؼ.
ابعا :المطابقة:
رً
 .1عند ال ّنحاة:
الرابع،
تحدث
ي
األكؿ مف البحث ،أثتاء حديثو عف الحكـ ٌ
الباحث عف المطابقة في الفصؿ ٌ
السادس مف بيف أحكاـ الفاعؿَّ ،
آنية كال ٌشعرية ،كعرض لبعض آراء
كقدـ ليا ال ٌشكاىد القر ٌ
كالحكـ ٌ
النكع(.)2
أم :المطابقة مف حيث
ي
العدد ك ٌ
ٌ
النحاة فييا .كالمقصكد بالمطابقةٍ ،
مف المعركؼ في العر ٌبية الفصحىَّ ،
أف الفعؿ يجب إفراده دائمان ،حتٌى كاف كاف فاعمو
لمداللة عمى تثنية الفاعؿ
مثنى أك
أمَّ -:أنو ال تتٌصؿ بو عبلمةي تثنية كال عبلمة جمعٌ ،
ن
مجمكعاٍ ،
دائما.
الرجبلف ،كقاـ ٌ
الرجؿ ،كقاـ ٌ
أك جمعو ،فيقاؿ مثبلن -:قاـ ٌ
الرجاؿ ،بإفراد الفعؿ (قاـ) ن
حيف
تتـ مطابقة
ٌ
كتتـ ىذه المطابقة فقط ى
عددية بيف الفعؿ كفاعمو ير المفردٌ ،
إذان فبل ٌ
يككف الفاع يؿ مفردان(.)3
الفعمية في القرآف الكريـ ( .)4كقد َّ
شذت عف ىذا
النحك ،جاءت جميرة الجمؿ
كعمى ىذا ٌ
ٌ
اإلجماع ليجة بني الحارث بف كعب كيقاؿ َّأنيا طيء كأزد شنكءةَّ ،أنيا كانت تمحؽ الفعؿ عبلمة
أم :عبلمة تدؿ عمى العدد .ففي ىذه الميجة
تثنية لمفاعؿ المثنى ،كعبلمة جمع لمفاعؿ المجمكعٍ ،

()1
()2
()3
()4

– المائدة  ،اآلية . 44

العربية  ،ص.111
– ياسر المبلٌح ،ال ّنظام ال ّنحوي المّغة
ّ
السابق نفسو  ،ص.112
– المصدر ّ

– رمفاف عبد التٌكاب ،المدخل إلى عمم المّغة  ،ط ،3مكتبة الخانجي ،القاىرة1417 ،ىػ1997/ـ ،ص.299
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المثنى كالجمع ( .)1كىذه المٌيجة فصيحة
تحصؿ المطابقة
العددية بيف الفعؿ كالفاعؿ في المفرد ك ٌ
ٌ
النحاة العرب بملة (أكمكني الب ار يث) ،كقد يع ًرفت عندىـ بيذا االسـ؛
كتعرؼ ىذه الظٌاىرة عند ٌ
َّ
ألف سيبكيو ىك ٌأكؿ مف مثَّؿ ليا في كتابو ،كاختار ىذا المثاؿ ،فقاؿ" -:في قكؿ مف قاؿ :أكمكني
()2
حد قكلو:
كمف قاؿ :أكمكني الب ار يث ،قمت عمى ٌ
الب ار يث"  ،كما قاؿ في مكفع آخر " -:ى

و
برجؿ أعكريف أبكاه" ( ،)3كاف كاف قد فرب ليذه الظٌاىرة أمثمة أخرل في كتابو ،فقاؿ-:
مررت
"كاعمـ َّ
أف مف العرب ىمف يقكؿ:فربكني قكمؾ ،فكأنيـ أرادكا أف يجعمكا لمجمع عبلمة ،كما جعمكا
لممؤنث عبلمة ،كىي قميمة"(.)4
كتد ٌؿ مقارنة المٌلات السامية ،أخكات العر ٌبية عمى َّأنو في تمؾ المٌلات يمحؽ الفعؿ عبلمة
مؤنثنا
ثنية كالجمع ،لمفاعؿ المثنى كالمجمكع ،كما تمحقو عبلمة التٌأنيث ،عندما يككف الفاعؿ ٌ
التٌ ٌ
الحبشية(.)5
امية ،ك
ٌ
سكاء بسكاء ،كمف ىذه المٌلات -:العبرٌية ،كاآلر ٌ
فشيئا ،آخذه باالستلناء عف
شيئ نِا ن
كقد تخمٌصت العر ٌبية الفصحى مف ىذه الظٌاىرة ،ن
لمداللة عمى الظٌاىرة الكاحدةَّ ،
فإف الٌذم كاف يدؿ عمى التٌثنية ىنا ،ىك عبلمة
بعض العبلمات ٌ
المثنى .ككذلؾ كاف يدؿ عمى الجمع عبلمتو
التٌثنية في الفعؿ ،ككفع الفاعؿ في صيلة ٌ
المتٌصمة بالفعؿ ،ككفع الفاعؿ في صيلة الجمع(.)6
الداللة عمى التٌثنية كالجمع،
كاذا ٍ
استل ىنت المٌلة عف العبلمات المتٌصمة بالفعؿ ،لـ تخسر ٌ
لكجكد ما يدؿ عمييما في صيلة الفاعؿ نفسيا ( ،)7كلذلؾ قاؿ سيبكيو"-:كاٌنما قالت العرب :قاؿ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

كينظر -:رمفاف عبد التٌكاب ،المدخل إلى عمم المّغة  ،ص.299
– ياسر المبلٌح ،ال ّنظام ال ّنحوي في المّغة
ّ
العربية  ،ص .112ي
– سيبكيو ،الكتاب ،ج ،1ص.5
السابق نفسو  ،ج ،1ص.237
– المصدر ّ
السابق نفسو  ،ج ،1ص.236
– المصدر ّ

– يينظر -:رمفاف عبد التٌكاب ،المدخل إلى عمم المّغة  ،ص.301-300
السابق نفسو  ،ص.301
– المصدر ّ
– يينظر -:رمفاف عبد التٌكاب ،المدخل إلى عمم المّغة  ،ص.301-

162

قكمؾ ،فحذفكا ذلؾ
قكمؾ ،كقاؿ أبكاؾ ،ألنيـ اكتفكا بما أظيركا ،عف أف يقكلكا :قاال أبكاؾ ،كقالكا ي
ي
اكتفاء بما أظيركا"(.)1
ن
ككذلؾ بقيت بعض آثارىا في العر ٌبية الفصحى ،كفي القرآف الكريـ ،كالحديث ال ٌشريؼ،
كاحتفظ بيا الكثير مف أبيات ال ٌشعر العربي القديـ.
أما القرآف ،فقد كرد فيو قكلو تعالى﴿ - :ثُت َّش َم ُت ْل َم َم ْل َم ِد ٌمر ِّمآ ْليَي ُت ْل ﴾( ،)2كقكلو تعالى-:
َّ
﴿ َم َم َم ر ْل ايَّش ْل َم

اّل ي َمَم ُت ْل﴾(.)3

المفسركف ،كعمماء المٌلة العرب ،في تخريج ىاتيف اآليتيف الكريمتيف،
كقد أكثر ٌ
الن ٌ
حكيكف ،ك ٌ
أم :ىع ًم ىي
فقد قاؿ اإلماـ القرطبي ،في تفسير اآلية األكلى مثبل -:ثـ عمكا
َّ
كصمكا كثير منيـٍ ،
السبلـ -فارتفع (كثير)عمى البدؿ مف الكاك،
الحؽ ليـ
كص ٌـ ،بعد تبيف
ٌ
بمحمد -عميو ٌ
كثير منيـ ى
ٌ
كثير منيـ.
الع ٍم يي كالص ُّ
قكمؾ ثمثييـ ،كا ٍف شئت كاف إفمار مبتدأ ،أم :ي
ُّـ ه
كما تقكؿ :رأيت ى
كيجكز أف يككف عمى للة مف قاؿ:أكمكني الب ار يث"(.)4
النجكل الٌذيف ظممكا ،أم:الٌذيف أشرككا ،فالٌذيف ظممكا،
كما قاؿ في اآلية الثٌانية" :كأسركا ٌ
إف
الناس
ٌ
أسركا) كىك عائد عمى ٌ
المبرد -:كىك كقكلؾٌ -:
المتقدـ ذكرىـ .قاؿ ٌ
بدؿ مف الكاك فيٌ ( :
الدار انطمقكا بنك عبد ا﵀ ،فػ (بنك) بدؿ مف الكاك في -:انطمقكا .كقيؿ -:ىك رفع عمى
الٌذيف في ٌ
ال ٌذـ ،أم ىـ الٌذيف ظممكا .كقيؿ عمى حذؼ القكؿ ،أم -:يقكؿ الٌذيف ظممكا ،كقكؿ رابع -:أف
لمناس
الفراء أف يككف
خففا ،بمعنى :اقترب ٌ
ن
يككف منصكبان بمعنى :أعني الٌذيف ظممكا .كأجاز ٌ

()1

– سيبكيو ،الكتاب ،ج ،1ص.234

()2

– المائدة  ،اآلية.71

()3

– األنبياء ،اآلية.3

()4

– القرطبي ،تفسير القرطبي ،ج ،6ص.248
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الرفع عمى للة مف قاؿ :أكمكني
الٌذيف ظممكا حسابيـ .فيذه خمسة أقكاؿ .كأجاز األخفش ٌ
النجكل(.)1
الب ار يث .كقاؿ الكسائي :فيو تقديـ كتأخير ،مجازه :كالٌذيف ظممكا أسركا ٌ
أما أبيات ال ٌشعر القديـ الٌتي كردت فييا ىذه الظٌاىرة ،فما أكثرىا في دكاكيف ال ٌشعر
ٌ
الباحث أمثمة عمى ذلؾ سابقان.
كقدـ
ي
العربيٌ .
كقد بقيت الظٌاىرة شائعة في كثير مف المٌيجات العر ٌبية الحديثة ،كقكلنا مثبلن( -:ظممكني
لحد ما ًر ٍجعكا ً
العياؿ مف َّبره) .كىذا
الناس) ك(المكني العكازؿ) ك (زاركنا الجيراف) ك( َّتنك صاحي ٌ
ٌ
ي
السامي كالمٌيجات القديمة(.)2
كمٌو امتداد لؤلصؿ ٌ
أيفا عمى المطابقة بيف الفعؿ كالفاعؿ مف ناحية التٌذكير كالتٌأنيث.
كتحرص المٌلة العر ٌبية ن
تميزه ،كلكف لمتٌأنيث عبلمة ىي التٌاء المعركفة بتاء التٌأنيث
كليس لمتٌذكير الحقة ٌ

كتحدث
(.)3
ٌ

كجكبا كجك نازا ،سابقنا.
الباحث عف تأنيث عامؿ الفاعؿ كتذكيره
ن
النكع :أم التٌذكير كالتٌأنيث ،كالمطابقة بيف المسند
كيقكؿ إبراىيـ مصطفى -:المطابقة في ٌ
أدؽ كألزـ ،كاذا
تقدـ كانت المطابقة ٌ
أف المسند إليو إذا ٌ
كالمسند إليو في ٌ
النكع ىي األصؿ ،إالٌ ٌ
اما(.)4
ٌ
تأخر كانت أق ٌؿ التز ن
كقاؿ أيفان -:كخبلصة ما نرل مف المطابقة بيف المسند كالمسند إليو في العدد كفي
تقدـ
أف ىذه المطابقة تككف آكد كأكجب إذا ٌ
أف العرب ٌ
أشد رعاية لممطابقة في ٌ
ٌ
النكع ،ك ٌ
النكعٌ -:
كتأخر المسند(.)5
المسند إليو ٌ

()1
()2
()3
()4
()5

الفراء ،معاني القرآن ،ج ،1ص. 316
– ٌ
– رمفاف عبد التكاب ،المدخل إلى عمم المّغة  ،ص. 307

العربية  ،ص. 112
– ياسر المبلٌح ،ال ّنظام ال ّنحوي في المّغة
ّ
 إبراىيـ مصطفى ،إحياء ال ّنحو  ،ط ،2القاىرة1413 ،ىػ1992-ـ ،ص. 58السابق نفسو  ،ص. 59
– المصدر ّ
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السورة:
 . 2في ّ
كتكزعت
النكعٌ ،
كردت المطابقة -في سكرة المائدة -بيف الفعؿ كالفاعؿ مف حيث العدد ك ٌ
بيف حاالت الكجكب كالجكاز.
المطابقة في العدد:
كمنو قكلو تعالىَ ﴿-:م َمآ َم َم َم ا َّش ُت ُت﴾(.)1
السبعي).
تمت المطابقة بيف الفعؿ (أى ىك ىؿ) كالفاعؿ المفرد ( ٌ
ٌ
كقكلو تعالى﴿ -:ثُت َّش َم ُت ْل َم َم ْل َم ِد ٌمر ِّمآ ْليَي ُت ْل ﴾(.)2
كثير منيـ .أك ىك مبتدأ
كع ًم ىي
كثير) -:بدؿ مف الكاك في ( ىع يمكا) كتقديره -:ى
كصـ ه
فػى ( ه
ٌ
خبره ( ىع يمكا) قي ٌد ىـ عميو .أك فاعؿ كالكاك حرؼ داؿ عمى الجميع.
كقكلو تعالىَ ﴿ -:م َم َمش ا ِدّله َمَي ْل َمَمَي َم َّش ِد اْل ُت ْل ِدآيُت َمو﴾(.)3
يفرد الفعؿ (يتك ٌكؿ) مع الفاعؿ الجمع (المؤمنكف) ،كحكـ إفراد الفعؿ ىنا الكجكب.
أ ى
كقكلو تعالىَ ﴿ -:م َمو َم ُتأ َم ِدو﴾(.)4
المثنى (رجبلف) ،كحكـ إفراد الفعؿ في ىذه الحالة
أ ى
يفرد الفعؿ (قاؿ) -:مع الفاعؿ ٌ
الكجكب.
المطابقة في ال ّنوع:
النكع بيف الفعؿ كالفاعؿ مكزعة بيف حاالت الكجكب كحاالت الجكاز ،كلـ
ترد المطابقة في ٌ
مكزعة عمى األشكاؿ اآلتية-:
ترد حاالت الكجكب في سكرة المائدة ،كاٌنما كردت حاالت الجكاز ٌ

()1

– المائدة  ،اآلية . 3

()2

– المائدة  ،اآلية . 71

()3

– المائدة  ،اآلية . 11

()4

– المائدة  ،اآلية . 23
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كقكلو تعالىُ ﴿ -:ت ِد َّش ْل اَم ُت َم ِد َم ُت اَماْلَي َم ِد ﴾(.)1
فجاء نائب الفاعؿ (بييمةي) مؤنثِّا حقيقيِّا منفصبلن عف فعمو (أ ً
يحمٌت) ،لذلؾ يجكز إلحاؽ
عبلمة التٌأنيث في الفعؿ كيجكز تركيا.
كقكلو تعالىَ ﴿ -:مَم َي ْل ُت آ ِد ُت اْل ِد
ا﴾(.)2
َم َم
َم َم ْل
ْليِد ِد
ث﴾
ك َم ْلَي َمرُت ا َم
كقكلو تعالىَ ﴿ -:م اَم ْل َم ْل َم َم َم

()3

ألف فاعمو
أف الفعؿ (أصابت) في اآلية األكلى قد لحقت بو تاء التٌأنيث؛ ٌ
فال ٌشاىد في اآليتيفٌ :
أعجب) في اآلية الثٌانية
أف الفعؿ (
ى
كىك قكلو تعالى( :مصيبةه) اسـ ظاىر مجازم التٌأنيث ،في حيف ٌ
أيفا ،فد ٌؿ
أف فاعمو كىك قكلو تعالى( :كثرةي) اسـ ظاىر مجازم التٌأنيث ن
لـ تمحقو تاء التٌأنيث مع ٌ
ذلؾ عمى جكاز الكجييف إلحاؽ التاء في مثؿ ذلؾ أرجح مف عدـ لحاقيا لكثرة المأثكر المسمكع في
ذلؾ.

كقكلو تعالىَ ﴿-:م ْل َم َم ْل ِدآي َمَي ْل ِد ِده ار ُت ُت﴾(.)4
الر يس يؿ) جمع تكسير ،فيجكز معو تذكير الفعؿ ،كيجكز تأنيثو.
فالفاعؿ ( ُّ
ا﴾(.)5
كقكلو تعالىُ ﴿ -:ت ْل ُت ِد َّش اَم ُت ُت ا َّشِّمَم ُت
ً
ألف نائب الفاعؿ (الطيبات) جمع مؤنث سالـ.
يجكز تأنيث الفعؿ (أيح َّؿ) كتذكيرهٌ ،
كقكلو تعالىَ ﴿ -:م ْل َم َماَم َم َمَي ْل ٌم﴾(.)6
الفاعؿ (قكـ)  -في اآلية -اسـ جمع ،فيجكز معو تذكير الفعؿ (سأؿ) كتأنيثو.

()1

– المائدة  ،اآلية . 1

()2

– المائدة  ،اآلية . 106

()3

– المائدة  ،اآلية . 100

()4

– المائدة  ،اآلية . 75

()5

– المائدة  ،اآلية . 4

()6

– المائدة  ،اآلية. 102

166

كقكلو تعالىَ ﴿ -:م َم اَم ِد اْلَمَي ُت ُت َم ايّل

﴾(.)1

الييكد) اسـ جنس ،فيجكز معو تذكير الفعؿ (قالت) كتأنيثو.
الفاعؿ ( ي
الزمــان:
خامساّ :
ً
 .1عند ال ّنحاة:
كيعبر عنو
ٌ
الزماف عند جميكر ٌ
النحاة ثبلثة أقساـ ىي المافي كالحافر كالمستقبؿٌ .
لمزماف المافي ،كالفعؿ المفارع كىك لمحاؿ
فعميتاف ىما :الفعؿ المافي كىك ٌ
صيلتاف ٌ
مشتؽ مف المفارع
يعدكه قسمان مستقبلن ألنيـ اعتقدكا أنو
ٌ
أما فعؿ األمر فمـ ٌ
كاالستقباؿ ،ك ٌ
المجزكـ(.)2
أم :حدث) كزمف يقترف بو كداللتو عمى
معا ،ىما معنى ( ٍ
كالفعؿ كممة تد ٌؿ عمى أمريف ن
الناسخة ال تد ٌؿ عمى معنى"حدث" كاٌنما
أمريف ىك
أف "كاف" ٌ
األعـ األ مب ،كيرل فريؽ مف ٌ
النحاة ٌ
ٌ
المفي كحده ،مخالفة أخكاتيا كأكثر األفعاؿ األخرل .كيخالفيـ فريؽ
تقتصر داللتيا عمى إفادة
ٌ
الزمف"( .)3كىناؾ بعض أفعاؿ مافية قيؿ إنيا يسمً ىبت
آخر يرل أنيا تد ٌؿ عمى األمريف "المعنى ك ٌ
الزماف المافي بسبب استعماليا لمحاؿ كاإلنشاء ( .)4كقاؿ المحقٌقكف -:ال تدؿ عمى
الداللة عمى ٌ
ٌ
المخصصة لو ،مثؿ أفعاؿ العقكد (كبعت كاشتريت)
المجرد
زماف مطمقنا ،كاٌنما تد ٌؿ عمى المعنى
ٌ
ٌ
عج ٌبية) كالفعؿ
تتكسط (كاف) ٌ
الزائدة بيف (ما التٌ ٌ
كمثؿ( :فعؿ التٌعجب) في أكثر أحكاليا بشرط أال ٌ
أفعؿ) الٌذم دخمت عميو ،كبشرط أالٌ يكجد لفظ أك قرينة تد ٌؿ عمى التٌقييد بزماف معيف،
المافي ( ى
كمثؿ (نعـ) المستعممة في إنشاء المدح ،ك(بئس)المستعممة في إنشاء ال ٌذـ(.)5
()1

– المائدة  ،اآلية . 18

()2

العربية  ،ص. 113
– ياسر المبلٌح ،ال ّنظام ال ّنحوي في المّغة
ّ
األكؿ ،ص .47-46
– ٌ
عباس حسف ،ال ّنحو الوافي  ،المجمٌد ٌ

()5

األكؿ ،ص . 47
– ٌ
عباس حسف ،ال ّنحو الوافي  ،المجمٌد ٌ

()3
()4

السيكطي ،ىمع اليوامع  ،ج ،1ص. 9
– ٌ
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أحيانا أخرل،
أحيانا .كقد ال تكفي
الزمني لمعبارة
الصيلة
الفعمية المدلكؿ ٌ
ن
ن
ٌ
كقد تؤدم ٌ
لتحديده كرسـ ظبللو .عندئذ ال يب ٌد أف يشاركيا في ذلؾ بعض العناصر المٌلكية األخرل مف أفعاؿ
تتعيف ك ٌؿ كاحدة منيا عند عدـ قرينة
كأحرؼ .فالمافي لو أربع حاالت مف ناحية ٌ
الزمافٌ ،
تعارفيا-:
يتعيف معناه في زماف فات كانقفى ،أم :قبؿ الكبلـ -سكاء
األولى( -:كىي األصؿ اللالب) أف ٌ
كمعنى .كلكف إذا سبقتو:
بعيدا .كىذا ىك المافي لف ن
أكاف انقفاؤه قر نيبا مف كقت الكبلـ أـ ن
ظا ن
أف انقفاء زمنو قريب مف
"قد"  -كىي ال تسبقو في األ مب إالٌ في الكبلـ المثبت -دلٌت عمى ٌ
الصاحباف"،
الصاحباف" يحتمؿ المافي القريب كالبعيد ،بخبلؼ" :قد خرج ٌ
الحاؿ ،فمثؿ "خرج ٌ
فإف ذلؾ االحتماؿ يمتنع ،كيصير زماف المافي قر نيبا مف الحاؿ ،بسبب كجكد" :قد"(.)1
ٌ
كقد أشار ابف ىشاـ في الملني إلى معاني "قد" ،فذكر منيا تقريب المافي مف الحاؿ،
تقكؿ -:قاـ زيد ،فيحتمؿ المافي القريب كالبعيد فإف قمت :قد قاـ اختص بالقريب(.)2
ً
بماض وِ يمتصرؼ مثبت ،فإف كاف قر نيبا مف الحاؿ جيء
إف القسـ إذا أجيب
كقاؿ ابف عصفكرٌ " :
بالبلٌـ ك(قد) جميعان نحك﴿ -:ت اّل ِده ا

َمثر اُت

ي﴾

()3

كاف كاف بعيدان بالبلٌـ كحدىا(.)4

فإف نفيو "لـ يفعؿ" ،كاذا
كقاؿ سيبكيو في "الكتاب" في باب نفي الفعؿ ،إذا قاؿ" -:فعؿ" ٌ
لما يفعؿ"(.)5
قاؿ" -:قد فعؿ" ٌ
فإف نفيو " ٌ
منفيا ،ككاف زمانو قر نيبا مف الحاؿ ،كأف يقكؿ قائؿ:
كاذا كجدت قبمو "ما" ٌ
النافية كاف معناه ن
عمي ،فكممة "قد" أفادتو في الجممة األكلى المثبتة قرنبا مف
عمي ،فتجيب :ما سافر ٌ
قد سافر ٌ
()1

()3

األكؿ ،ص . 47
– ٌ
عباس حسف ،ال ّنحو الوافي ،المجمٌد ٌ
الرسالة ،بيركت1400 ،ىػ1980-ـ ،ص. 26
امرائي ،الفعل زمانو وأبنيتو  ،طٌ ،2
– ٌ
مؤسسة ٌ
الس ٌ

– يوسف ،اآلية .91

()4

السابق نفسو  ،ص. 27
– المصدر ّ

()2

()5

امرائي ،الفعل زمانو وأبنيتو  ،ط ،2ص.27
– ٌ
الس ٌ
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الزماف الحالي .ككذلؾ
النافية فنفت المعنى ،كأفادتو القرب مف ٌ
ٌ
الزماف الحالي ،كجاءت كممة "ما" ٌ
فإف
يككف زمانو
مافيا قر نيبا مف الحاؿ إذا كاف فعبلن
مافيا مف أفعاؿ "المقاربة" ،مثؿ" :كاد" ٌ
ن
ن
و
يب مف الحاؿ ،بؿ شديد القرب مف الحاؿ ،ليساير المعنى المراد(.)1
زمانو
ماض قر ه
يتعيف معناه في زمف الحاؿ (أم -:كقت الكبلـ) .كذلؾ إذا قصد بالفعؿ المافي
الثّانية  :أف ٌ
ت ك يرىا مف ألفاظ العقكد الٌتي ييراد
ت كاشترٍي ي
اإلنشاء ،فيككف مافي المٌفظ دكف المعنى ،مثؿ :بً ٍع ي
الزمني ،كيحصؿ معو في كقت كاحد.
بكؿ لفظ منيا إحداث معنى في الحاؿ ،يقارنو في الكجكد ٌ
ط ًفؽ ك ىش ىرع"(.)2
الدالة عمى"الشركع" ،مثؿ ":ى
أك كاف مف األفعاؿ ٌ
ؾ
الدعاء بالخير كىك مف ير ش ٌ
الثّالثة :كيأتي بناء (فى ىعؿ) أم" -:الفعؿ المافي" في أسمكب ٌ
يشير إلى المستقبؿ نحك -:رفي المٌو عنو ً
الدعاء بال ٌشر منفيِّا بػ "ال"
كرح ىموي المٌوي ،كما يأتي في ٌ
ى ي
الزماف المستقبؿ كذلؾ
رحموي ا﵀ي كال
رفي عنو .كيستعمؿ بناء (فى ىعؿ) لئلعراب عف ٌ
نحك -:ال ى
ى
ً
أكرٍمتيؾ(.)3
في أسمكب ال ٌشرط نحك -:إذا ج ٍئتىني ى
تخصصو
المفي كاالستقباؿ ،بشرط أالٌ تكجد قرينة
الرابعة  :أف يصمح معناه لزماف يحتمؿ
ٌ
ّ
ٌ
دت .فيك
ت أـ قى ىع ى
عمي أىقي ٍم ى
بأحدىماٌ ،
كتعينو لو ،كذلؾ إذا كقع بعد ىمزة التٌسكية ،نحك -:سكاء ٌ
يحتمؿ ٌأنؾ تريد ما كقع فعبلن مف قياـ أك قعكد في زماف فات ،أك ما سيقع في المستقبؿ(.)4
الزمان حاالت تتم ّخص فيما يمي-:
ولممضارع من ناحية ّ
السيف) ك(سكؼ) تخمٌصاف الفعؿ لبلستقباؿ ،كما أشاركا إلى
كقد أشار ٌ
الن ٌ
حكيكف إلى ٌ
أف ( ٌ
النفي أيفان فيي تخمٌص مدخكليا كىك عمى بناء (يفعؿ) لممافي(.)5
أف"لف"مف أدكات ٌ
ٌ
()1

األكؿ ،ص. 53
– ٌ
عباس حسف ،ال ّنحو الوافي ،المجمٌد ٌ
السابق نفسو ،كالمكاف نفسو.
– المصدر ّ

()4

األكؿ ،ص. 54
– ٌ
عباس حسف ،ال ّنحو الوافي ،المجمٌد ٌ
السابق نفسو  ،ص. 24
– المصدر ّ

()2
()3

()5

امرائي ،الفعل زمانو وأبنيتو ،ص. 29-28
– ٌ
الس ٌ
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كلكنو إذا اتٌصمت بو (لـ)
فالفعؿ المفارع -في األصؿ -يد ٌؿ عمى الحاؿ كاالستقباؿٌ .
تعيف لبلستقباؿ
الزماف المافي
ٌ
انقمب إلى ٌ
لف)ٌ ،
السيف) ك(سكؼ) ،ك( ٍ
المتجدد ،كاذا اتٌصمت بو ( ٌ
دكف الحافر.
مستمر في
نا
أف الحدث كاف
كقد يأتي بناء ( ىي ٍف ىعؿ) كنحكه مسبكقنا بػ (كاف) ٌ
لمداللة عمى ٌ
و
يؤدم ىذه الفائدة كذلؾ نحك قكلنا-:
زماف
مركبا ٌ
ماض .كمجيء (كاف) إلى جكار الفعؿ يؤلٌؼ ن
عيف
كاف
النبي يكصي بمعاممة الجار بالحسنى .كمثؿ كاف سائر األفعاؿ الٌتي تتٌصؿ بزماف يم ٌ
ٌ
نحك -:ظ ٌؿ ،كأصبح ،كأمسى ،كبات(.)1
ألنو مطمكب بو حصكؿ ما لـ يحصؿ ،أك دكاـ ما
كزماف األمر يمستقبؿ في أكثر حاالتوٌ ،
الصيؼ إلى ال ٌشكاطئ .كمثاؿ الثٌاني قكلو تعالى-:
سافر ى
زماف ٌ
األكؿٍ :
ىك حاصؿ .فمثاؿ ٌ

﴿

()2
الزماف في األمر لممافي
الن
ألف
؛
ايّل ي تّل ِد ا﴾...
بي ال يترؾ التٌقكل مطمقنا .كقد يككف ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

كثير
ت نا
كأف يصؼ
ّّ
جندم بعد الحرب مكقعةن شارؾ فييا ،فيقكؿ :صرٍع ي
إذا أريد مف األمر الخبرٍ ،
ً
ت
فإف ا﵀ معؾ" ،فاألمر ىنا بمعنى قتٍم ى
مف األعداء .فتيجيبو" :اقتيؿ كال لكـ عميؾ ....كافتؾ بيـٌ ،
دائما في ىذه المسألة،
ت ،ك َّ
كفت ٍك ى
األكؿ ن
المعكؿ عميو في ذلؾ ىك :القرائف ،فميا االعتبار ٌ
ك يرىا(.)3
الفعمية قد يعيف عمى تحديده العنصر الفعمي .كلكف الحكـ
الزماف في الجممة
فإف ٌ
ٌ
كبعدٌ ،
لمسياؽ.
ليكية ٌ
ٌ
النيائي ٌ
الزماف في العبارة متركؾ ٌ

()1
امرائي ،الفعل زمانو وأبنيتو ،ص. 34-33
– ٌ
الس ٌ
( – )2األحزاب ،اآلية .1
()3

األكؿ ،ص . 65
– ٌ
عباس حسف ،ال ّنحو الوافي  ،المجمٌد ٌ
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السورة:
 . 2في ّ
كردت األفعاؿ في سكرة المائدة عمى جميع أشكاليا :أفعاؿ مافية ،كأفعاؿ مفارعة،
الزمف في ىذه األفعاؿ َّ
مكزنعا عمى األشكاؿ اآلتية-:
كأفعاؿ أمر ،كجاء ٌ
الزمان في الفعل الماضي-:
ّ 
كقكلو تعالىَ ﴿ -:م ْل َمأ ا ُت ْل َم ُت اُتيَم ﴾

()1

فدلٌت (قد) عمى َّ
يب مف الحاؿ.
أف زمف انقفاء الفعؿ (جاء) قر ه
كقكلو تعالىَ ﴿-:مآ َمأ َم َم ا ّلهُت ِدآي َم ِدح َمرٍل﴾(.)2
الزمف الحالي.
النافية نفت معنى الفعؿ (جعؿ) كأفادتو القرب مف ٌ
ك(ما) ٌ
كقكلو تعالىَ ﴿ -:م ِد َمي ا ّلهُت َم ْليَي ُت ْل َم َم ُت ْل﴾

()3

الدعاء ،فأصبح داالِّ عمى المستقبؿ.
جاء الفعؿ المافي (رفي) في أسمكب ٌ
كقكلو تعالىَ ﴿ -:م ِداَم َم َم ْل ُت ْل َم ْل َم ُت ْل﴾(.)4
ألنو كقع في أسمكب ال ٌشرط.
استي ٍع ًمؿ الفعؿ (حممتـ) لئلعراب عف ٌ
الزماف المستقبؿٌ ،
الزمان في الفعل المضارع-:
ّ 
كقكلو تعالى﴿ -:اَم ْل ُت ِدرِد ا ّلهُت َمو ُت َم ِّم َمر ُتَي ُت َمَي ُت ْل ﴾(.)5
المتجدد.
الزمف فيو إلى المافي
ٌ
اتَّصمت (لـ) بالفعؿ المفارع (ييرد) فانقمب ٌ
كقكلو تعالىَ ﴿-:م َم ْل َم ُتَييَمِّمُتَي ُت ُت ا ّلهُت﴾(.)6

()1

– المائدة ،اآلية.15

()3

– المائدة ،اآلية .119

()2

– المائدة ،اآلية .103

()4

– المائدة  ،اآلية .2

()5

– المائدة  ،اآلية .41

()6

– المائدة  ،اآلية .14
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الزمف فيو لبلستقباؿ دكف الحافر.
ينبئيـ) فتعيف ٌ
اتٌصمت (سكؼ) بالفعؿ المفارع ( ٌ
كقكلو تعالى﴿ -:اَمي اَّش ْل ُت َم َم

ّلش َم ْلي ُتر ُتأ ْل ِدآ ْليَي َم ﴾( ،)1اتٌصمت (لف) بالفعؿ المفارع (ندخميا) فتعيَّف

لبلستقباؿ.
الزمان في فعل األمر-:
ّ 
كقكلو تعالى ﴿ -:اْل ُت ُتر ْل اِد ْل َم َم ا ِدّله َم َمْل ُت ْل ﴾(.)2
فالزمف في فعؿ األمر (اذكركا) ُّ
ألنو مطمكب بو حصكؿ ما لـ
ٌ
يدؿ عمى االستقباؿٌ ،
يحصؿ.
()3
فالزمف في فعؿ األمر (بمّْغ)
ك ِدآي َّشِّم َم
كقكلو تعالىَ ﴿:م َم َي َم َّشار ُت ُتو َمَي ِّم ْل َمآ ُتا ِد َمو ِداَمْل َم
ك ﴾ ٌ ،

ألنو مطمكب بو-ىنا -دكاـ ما ىك حاصؿ؛ َّ
الرسكؿ ال يترؾ التبميغ مطمقنا.
لبلستقباؿٌ ،
ألف ٌ
()1

– المائدة  ،اآلية .22

()2

– المائدة  ،اآلية .20

()3

– المائدة  ،اآلية .67
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الرابع
الفصل ّ
الداللي
المستوى ّ
الداللة.
 .1عمم ّ
الداللة.
يخية عف عمـ ٌ
أ  -نبذة تار ٌ
اصطبلحا.
الداللة للة ك
ب ٌ-
ن
الداللي.
 .2المستوى ّ
الداللي.
طكر ٌ
أ -مظاىر التٌ ٌ
الدالالت.
ب أن
كاع ٌالسورة.
ي من ّ
السياق الخبر ّ
 .3الفاعل ونائب الفاعل وداللتيما في ّ
أ -التٌككيد.
ب -التٌعريؼ كالتٌنكير.
ج -التٌقديـ كالتٌأخير.
د -الحذؼ.
السورة.
السياق
الطمبي من ّ
 .4الفاعل ونائب الفاعل وداللتيما في ّ
ّ
أ -األمر.
النيي.
ب ٌ-
ج -االستفياـ.
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د -التٌحفيض.

الداللة:
 .1عمم ّ
الداللة:
أ ـ نبذة تاريخية عن عمم ّ
تعبر عف معاف ،لذا يقكـ جكىر البحث المٌلكم عمى دراسة
المٌلة في ظاىرىا أصكات ٌ
ألف كؿ متكمـ أك سامع ٌإنما يدكر في ً
م المٌفظ كالمعنىَّ ،
فمؾ األلفاظ كمعانييا.
العبلقة بيف عنصر ٌ
معاني تحمميا األلفاظ ،لذلؾ كانت األلفاظ بمعانييا
ألف ك ٌؿ معرفة ال تعدك أف تككف أفكا انر أك
ك ٌ
ى
محك انر لدر و
اسات شتٌى قاـ بيا باإلفافة إلى المٌلكييف األدباء ،كالفقياء ،كالفبلسفة ،كعمماء
السياسةَّ ،
ألف ىذه القفايا تقع في صمب
االجتماع ك ٌ
النفس ،كاألنثركبكلكجيكف ،كرجاؿ القانكف ك ٌ
يختص بيا
اإلنساني ،كال
دراسة العبلقات كتبادؿ األفكار حتٌى َّأنيا تيعتبر مف مشكبلت الفكر
ٌ
ٌ
الدرس المٌلكم كحده.
ٌ
الدراسات
متأخرة في ٌ
كاذا كاف االىتماـ بداللة األلفاظ مف أجؿ دراسة لممعنى قد بدأت ٌ
األكركبية ،كذلؾ في أكاخر القرف التٌاسع عشر كأخذت تناؿ حظٌيا شيئان فشيئان منذ أكائؿ القرف
ٌ
لمدراسات المٌلكية عندىـَّ ،
فإنيا قد بدأت عند العرب
العشريف حتٌى أصبحت في أيامنا ىذه قمة ٌ
آنية كاعجازىا ،كتفسير ريبيا كاستخراج األحكاـ
مبكرة ،منذ بدأ البحث في شكؿ اآليات القر ٌ
الدراسات الٌتي
ال ٌشرعية منيا ،فكاف عمماء الفقة كاألصكليكف مف أكائؿ مف احتفنكا مثؿ ىذه ٌ
تدكر حكؿ األلفاظ كمعانييا ،فبل تجد أث انر أصكليِّا إالَّ كتجد بيف يديو بحثان للكيِّا حكؿ ىذه األدكات
الٌتي ىي مناط الحكـ.)1(.

()1

الفياء" ،د.ـ"" ،د.ت" ،ص .9
– عبد الكريـ مجاىدّ ،
الداللة المّغوية عند العرب  ،دار ٌ
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اللية في خدمة القرآف
لكييف العرب ألىمية قفايا المٌفظ كالمعنى كقيمتيا ٌ
الد ٌ
كادراكان مف المٌ ٌ
اإلسبلمية ،كلحفظ نقاء المٌلة كصفائيا عكفكا عمى دراسة ىذه القفايا .كمف
الكريـ ،كال ٌشريعة
ٌ
الدرس المٌلكم عند العرب يجد َّأنيا قد اتٌخذت ليا مسربيف(-:)2
اللية في ٌ
الدراسات ٌ
يتتبع ٌ
الد ٌ
اللية بيف المفردات.
الدراسات النظرٌية لمعبلقات ٌ
م تمثٌمو ٌ
الد ٌ
أحدىما -:مسرب نظر ٌ
ار قكيِّا في
المعجمية الٌتي أصبحت تمثٌؿ ٌتي نا
وثانييما - :مسرب تطبيقي كيتمثٌؿ في األعماؿ
ٌ
للكية في ريب القرآف كالحديث ،كيلمب عمييا
ٌ
الدراسات المٌلكية ،حيث بدأت عمى شكؿ رسائؿ ٌ
أم :المٌيجات كالكتب الٌتي تيعنى ببياف
التٌفسير المٌلكم أللفاظيا ،ككتب الحيكاف ،ك ٌ
النبات كالمٌلات ٍ
النكادر.
معاني األلفاظ
الفقيية باإلفافة إلى معانييا المٌلكية ككتب ٌ
الدخيؿ كالمعرب ك ٌ
ٌ
الرسائؿ كالكتب ،ككاف ذلؾ عمى يد الخميؿ بف أحمد
ككاف طبيعيان أف تتطكر فكرة ىذه ٌ
الفراىيدم ،كذلؾ في محاكلتو لفبط المٌلة حصر ألفاظيا في معجـ شامؿ يستكعب الكافح
كيميز الميمؿ مف المستعمؿ مف مفردات المٌلة في كؿ فف ،مرتٌنبا ٌإياه حسب مخارج
كاللريب ٌ
يسمى (معجـ العيف) .ثـ تكالى تأليؼ المعاجـ بعد ذلؾ كالتٌيذيب
الحركؼ
ن
مبتدئا بالعيف ،فأصبح ٌ
الصحاح لمجكىرم ،كلساف العرب البف
لؤلزىرم ،كالجميرة البف يدريد كالمقاييس البف فارس ،ك ٌ
منظكر ،كالقامكس المحيط لمفيركز أبادم(.)1
كلـ يقتصر األمر عمى تأليؼ المفردات فقط ،كاٌنما اتَّسعت فكرة التٌأليؼ المعجمي لتشمؿ
ؼ معجمان بيذا الخصكص ابف
نسميو معاجـ المكفكعات أك المعاني ،كأشير مف ألَّ ى
ما يمكف أف ٌ
المخصص ،ثـ نمت معاجـ المفردات إلى تأليؼ المعاجـ الثٌنائية بيف للتيف.
األندلسي في
سيدة
ٌ
ٌ

()2
()1

– المصدر السابق نفسو ،ص .10

الداللة المّغوية عند العرب ،ص.11
– عبد الكريـ مجاىدٌ ،
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كما زاؿ تيار التأليؼ المعجمي مستم انر حتٌى أيامنا عمى شكؿ معاجـ أك دراسات كبحكث
معجمية(.)2
الدالليةَّ ،
دكنكىا
أما دكر المٌلكييف العرب في الحقكؿ
ك َّ
ٌ
فإف رسائميـ المٌلكية األكلى الٌتي ٌ
الداللي .كقد ظيرت ىذه
لمدراسات المٌلكية طبقان لنظرٌية المجاؿ ٌ
حسب المكفكعات تش ٌكؿ حقبلن ٌ
األكركبييف بقركف طكيمة،
لكييف
ٌ
الرسائؿ في كقت مب ٌكر قبؿ أف تخطر ىذه الفكرة في أذىاف المٌ ٌ
ٌ
لكييف المحدثيف مف أصحاب
لكييف العرب القدماء كالمٌ ٌ
كلكف يجب التنبو إلى كجكد فركؽ بيف المٌ ٌ
الداللية مف حيث اليدؼ كالمنيج ،كقد جاء التٌأليؼ في المرحمة األكلى ممثبلن في
نظرٌية الحقكؿ
ٌ
الرسائؿ :كتاب الحشرات ألبي خيرة األعرابي ،ككتاب النحؿ
رسائؿ ذات مكفكع كاحد كمف ىذه ٌ
كالعسؿ ألبي عمرك الشيباني ،كأبي عبيدة ،كاألصمعي كلو كتاباف باسـ الخيؿ ،كخمؽ الفرس(.)1
تطكر حيث لـ تعد
ِّا
الرسائؿ ،أكثر
كجاءت المرحمة الثٌانية مف التٌأليؼ في ىذا ٌ
النكع مف ٌ
متعددة ،كمف ىذه الكتب :كتاب
تقتصر عمى مكفكع كاحد ،بؿ احتكت عمى مكفكعات ٌ
لمنفر بف شميؿ كيحتكم مكفكعات مثؿ :خمؽ اإلنساف
الصفات ٌ
الصفات لؤلصمعي ،ككتاب ٌ
ٌ
النساء كاألخبية ،كالبيكت..إلي ،ثـ جاءت المرحمة الثٌالثة مف التٌأليؼ في
كالجكد كالكرـ ،كصفات ٌ
السابقة كمف ىذه
تكجت بصناعة المعاجـ
ىذا االتٌجاه حيث ّْ
ٌ
الرسائؿ ٌ
المعنكية الٌتي اعتمدت عمى ٌ
المعاجـ(.)2
المصنؼ ألبي عبيد القاسـ بف سبلـ.
 -1اللريب
ٌ
المخصص البف سيدة الٌذم ُّ
النكع مف المعاجـ الٌتي قاـ بتأليفيا
 -2ك
قمة التٌأليؼ في ىذا ٌ
ٌ
يعد ٌ
داللي.
عمى أساس
ٌ
()2

– المصدر الساابق نفسو ،كالمكاف نفسو.

()1

النيفة المصرٌية ،القاىرة1999 ،ـ ،ص.177
الداللة دراسة
– فريد عكض حيدر ،عمم ّ
نظرية وتطبيقية  ،مكتبة ٌ
ّ

()2

السابق نفسو ،كالمكاف نفسو.
– المصدر ّ
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كلقد كاف ىدؼ ابف سيدة أف يفع كتابان يحكم ألفاظ المٌلة مبكبة بحسب المكفكعات
الصحيحة ،كىذا ىدؼ ليس بعيدان
المتنكعة ،كالتٌعبير عف المعنى المراد بالمٌفظ المناسب كالكممة ٌ
ٌ
اللية .حيث كانكا ييدفكف إلى
لكييف
األكركبييف في عمميـ طبقان لنظرٌية الحقكؿ ٌ
الد ٌ
ٌ
عف أىداؼ المٌ ٌ
حصر ألفاظ للاتيـ ،مع ربط كؿ لفظ دالليِّا بمجمكعة مف األلفاظ(.)3
الداللة ال يسع الباحث إال أف يشير إلى ما أشار إليو
كفي نياية الحديث عف تاريي عمـ ٌ
إف ما امتاز بو كتاب الخصائص مف عمؽ في البحث ،كاثارة لمسائؿ تتعمٌؽ
أ.د.ياسر المبلٌحٌ -:
الدارس يميؿ إلى اعتباره ٌأكؿ كتاب في العمكـ المٌلكية العر ٌبية ييعنى بمسألة المعنى
بالمعنى تجعؿ ٌ
أف
الر ـ مف ٌ
كأصكؿ البحث في ىذا المكفكع ،كالكتاب مبني عمى إثارة معادف المعاني ،كعمى ٌ
بأنو يحكـ حكؿ عمـ
يسمو عمـ المعنى فقد كاف ُّ
يحس ٌ
ابف جني لـ ييتد إلى اسـ المكفكع كلـ ٌ
يسمي الفقياء (أصكؿ الفقو)(.)1
بأنو أصكؿ ٌ
جديد .كقد كصفو ٌ
النحك عمى نحك ما ٌ
الصكت كالمعنى في ىذا
ليذا ليس ريبان أف نجد أصكؿ بحث مكفكع العبلقة بيف ٌ
الصكت
الكتاب .ففيو إشارات كثيرة نفيـ منيا ميؿ مؤلفو إلى االعتقاد بالمناسبة الطٌ ٌ
بيعية بيف ٌ
كلكنو اعتقاد حائر ال يحسـ األمر كال يفصؿ فيو .فتراه حينان يكرد مف التٌحميؿ ما يقنعؾ
كداللتوٌ .
كتراه حينان آخر يربط المكفكع بأصؿ المٌلة .فإذا كاف أصؿ المٌلة تكقيفان فالمناسبة الطٌبيعية الزمة
تعددت المٌلات ،كلكانت للة
ألنو لك كاف أصؿ المٌلة تكقيفان ما ٌ
كلكف ىذا المذىب مطعكف فيو؛ ٌ
ٌ
الناس عمى اختبلؼ أجناسيـ كأقكاميـ للة كاحدة .كاذا كاف أصؿ المٌلة إصطبلحان فالمناسبة
ٌ
الطٌبيعية ير الزمة إال في جانب كاحد يتعمؽ بتعميؽ اإلنساف ألصكات المسمكعات(.)2

()3
()1
()2

السابق نفسو  ،ص. 178
– المصدر ّ
العربية  ،ص. 29-28
المقدمة عمم المعنى في
– ياسر المبلٌح،
ّ
ّ
– المصدر السابق نفسو  ،ص. 29
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أف كممة
أما اللر ٌبيكف ،فقد ظير مصطمح"عمـ ٌ
الداللة" في اإلنجميزية حديثان كر ـ ٌ
كٌ
السابع عشر ،في عبارة:
 semanticsكردت في القرف ٌ
كتعني"الكيانة" ،لـ تظير كممة

philosobby

semantics

 semsnticsحتٌى استخدمت في كثيقة قي ًرئت عمى الجمعية

األمريكية لعمماء فقو المٌلة عاـ .)3( 1984
السابؽ عمى
نسية مف المٌلة
ٌ
كقد صيلت كممة-semantique -الفر ٌ
اليكنانية ،في العاـ ٌ
يدم  .M.Brealكفي كبل الحاليف لـ تستخدـ الكممة في اإلشارة إلى المعنى ،بؿ إلى تطكره،
الداللة التٌاريخي".
كىك ما ييعرؼ "بعمـ ٌ
كمف ناحية ثانية ،ظير كتاب بريؿ عاـ

نسية قد
النسخة
 ،1900ككانت ٌ
األصمية الفر ٌ
ٌ

ظيرت قبؿ ذلؾ بثبلث سنكات .كر ـ ٌأنو كتاب صلير ،فيك رائع جدير بالقراءةٌ ،إنو مف أكائؿ
الداللة باعتبارىا
ألنو :أكالن -:يتعامؿ مع ٌ
الكتب الٌتي عرفت لعمـ المٌلة كما نفيمو اليكـ ،ذلؾ ٌ
األكؿ بالتعبير التٌاريخي لممعنى(.)1
"عمـ" المعنى ،كثانيان -:لـ يكف مشلكالن في المقاـ ٌ
الداللة" لـ يجذب االنتباه لبعض الكقت .كمف أشير الكتب في عمـ
أف مصطمح "عمـ ٌ
ير ٌ
مرة
ٌ
ألكؿ ٌ
الداللة كتاب "The Meaning of Meaning" :الٌذم ألفو أكجدف ،كريتشاردز ،كنشر ٌ
عاـ  .1923كمع ذلؾ َّ
الرئيسي مف الكتاب نفسو ،بؿ يظير
فإف عمـ ٌ
الداللة ال يظير في الجزء ٌ
قميدية آخذان عنكاف(مشكمة المعنى في الملات البدائية) ككتبو عالـ اإلنسانيات
في أحد المبلٌحؽ التٌ ٌ
مالينكفسكي(.)2
كىذا الكتاب عنكانو بالعر ٌبية(معنى المعنى) أشار إلى طبيعة مشكمة المعنى كتعقيدىا كدفع
عمماء آخريف ليتناكلكا ىذه المشكمة مف كجية نظر أخرل كالبركفسكر(كدجماف) في كتابة (منطؽ

()3

الداللة إطار جديد  ،ترجمة صبرم إبراىيـ السيد ،دار قطرم بف الفجاءة ،قطر1407 ،ىػ1986-ـ ،ص. 10
– بالمر ،عمم ّ

()2

– المصدر السابق نفسو ،ص.11

()1

الداللة إطار جديد  ،ترجمة صبرم إبراىيـ السيد ،دار قطرم بف الفجاءة ،قطر1407 ،ىػ1986-ـ ،ص.10
– بالمر ،عمم ّ
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الفيزياء الحديثة) ،الحظ أف داللة كثير مف الكممات العادية عند العالًـ المتخصص تختمؼ عف
داللتيا في االستعماؿ اليكمي مما جعمو يقترح كسيمة جديدة لمتٌعريفات أال كىي طريقة العمميات
أك اإلجراءات ،القائمة عمىَّ -:
صكر مرادؼ لمعمميات الٌتي نختبره بيا(.)3
أف التٌ ٌ
اإلنسانيةَّ ،
ألف
الداللية الدكاء الناجح لجميع أمراض
الدراسة
كقد رأل الفردككرتسبسكي في ٌ
ٌ
ٌ
أ مب المشكبلت االجتماعية تنشأ في رأيو مف مكض المصطمحات ،كيسير ستيكارت تشيز في
كتابو(استبداد الكممات) عمى خطكات ككرتسبسكي في حماسة تفكؽ حماسة أستاذه آلرائو فيرل أف
َّ
حؿ مشكبلتنا االجتماعية يتكقؼ عمى كصكلنا إلى التٌعريفات الكافحة لمكممات كتنحية الكممات
الٌتي ال معنى ليا.
داللية أللفاظ تنتمي لمجاؿ داللي كاحد،
يخية ٌ
كبينما كاف(يكست ترير) يقيـ دراسة تار ٌ
األخبلقية عند
داللية عمى الكممات الٌتي تدؿ عمى القيـ
ٌ
كتبعو كذلؾ(ىيركككرث) في إقامة دراسة ٌ
الخفـ الكاسع
تشكسر ،كاف ىناؾ اتجاه جديد أخذ يظير في دراسة المٌلة ،في أثناء ىذا
ٌ
لملكييف ك يرىـ ،كذلؾ عمى يد المٌلكم السكيسرم (فرديناند دم سكسير) ذلؾ
اللية
لمدراسات ٌ
ٌ
ٌ
الد ٌ
ردان عمى
الدراسات المٌلكية كذلؾ ٌ
ىك االتٌجاه الكصفي في دراسة المعاني ك ير المعاني في ٌ
االتٌجاه التٌقميدم التٌاريخي(.)1
كىناؾ االتٌجاه االجتماعي الٌذم قاده بمكمفميد في أثره المشيكر(المٌلة) متأثٌ انر بالمذىب
السمككي في عمـ النفس ،إذ يعتبر المٌلة سمككان كلـ ييتـ إال بال ٌشكؿ الخارجي ليا مما جعميـ
ٌ
اللية كالمعنى عنده (بمكمفيمد) ليس ير( :المقاـ الٌذم يقكـ فيو
ييممكف المعنى في دراساتيـ ٌ
الد ٌ
المتكمٌـ كممة أك جممة ،كاالستجابة مف المستمع)(.)2
()3

السعراف ،عمم المّغة (مقدمة لمقارئ العربي) ،ص.295-293
– محمكد ٌ

()2

– المصدر السابق نفسو ،ص.15

()1

الداللة المّغوية عند العرب ،ص.15-14
– عبد الكريـ مجاىدّ ،
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أما أحدث االتٌجاىات في دراسة المعنى فيي الٌتي أدخمت المعنى عنص انر أساسيِّا في
كٌ
حكيمية كرائدىا (تشكمسكي) ،فقد كجدكا َّ
أف
تحميميـ المٌلكم ،أال كىك اتٌجاة المدرسة المٌلكية التٌ ٌ
النياية أف يدخمكا المعنى كعنصر أساسي في تحميميـ المٌلكم أك كصفيـ المٌلكمَّ ،
كلعؿ
عمييـ في ٌ
المككف
مككنيف تفسيرييف:
الصكتي ،ك ّْ
ّْ
المككف ٌ
أحد االبتكارات األكثر أىمية في المظاىر ،إدخاؿ ٌ
الداللي عمى األقؿ
أما
ّْ
المككف ٌ
ٌ
الداللي .كىنا ٌ
تلير كفع عمـ األصكات ٌ
الصرفي عمى نحك ماٌ .
شيئا
بناءعمى اقتراح فكدر كاتزد بكستاؿ فقد كاف ن
في الصكرة الٌتي يدمجت في أنمكذج تشكمسكي ن
جديدا َّ
النحك التٌكليدم ليدخؿ رحاب
كؿ ٌ
ن
يكسعكا مفيكـ ٌ
الجدة .كقد حاكؿ فكرد ككازد بكستاؿ أف ٌ
المعنى(.)1
حكية ،كقد أرادكا في الكقت نفسو أف
يبيف ما يعرفو المتكمٌـ عف البيئة ٌ
الن ٌ
أراد تشكمسكي أف ٌ
يبينكا ما يعرفو المتكمٌـ عف المعنى الحقيقي لمكممات كالجمؿ(.)2
ٌ

اصطالحا:
الداللة لغ ًة و
بّ -
ً
الداللة لغ ًة:
 ّالداللة -:مصدر الفعؿ َّ
دؿ ،كىك مف مادة ( ىدلى ىؿ) الٌتي تد ٌؿ عمى اإلرشاد إلى ال ٌشيء كالتٌعريؼ بو
ّ
سدده إليو) ،كدلمت بيذا الطٌريؽ داللة :عرفتو ،ثـ َّ
إف
كمف ذلؾ (دلٌو عميو يدلٌو عمى الطٌريؽ ،أم ٌ
()3
الصراط
المراد بالتٌسديد :إراءة الطٌريؽ  .كمف المجاز( ٌ
الداؿ عمى الخير كفاعمو) كدلٌو عمى ٌ

الحسي إلى المعقكؿ.
المستقيـ أرشده نحكه كىداه( .)4كنبلحظ ىنا تلي انر دالليِّا مف
ٌ
اصطالحا:
الداللة
 ًّ

()1

المسؤولية  ،ترجمة -:عيسى العاككب ،ط  ،1معيد اإلنماء العربي ،بيركت1989 ،ـ ،ص.148-147
– نعكـ تشكمسكي ،المّغة و
ّ
المسؤولية  ،ص.148
– تشكمسكي ،المّغة و
ّ

()4

مادة (د ؿ ؿ).
الزمخشرم ،أساس البالغة ٌ ،
– ٌ

()2
()3

مادة (د ؿ ؿ).
الزبيدم ،تاج العروس ٌ ،
– ٌ
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عرفيا ال ٌشريؼ الجرجاني -:ىي ككف ال ٌشيء بحالة ،يمزـ مف العمـ بو ،العمـ بشيء آخر
ٌ
الداؿ ،كالثٌاني ىك المدلكؿ .كىذا معنى عاـ لكؿ رمز إذا يعمًـ ،كاف داالِّ عمى
األكؿ ىك ٌ
كال ٌشيء ٌ
بالداللة مف ىذا المعنى العاـ ،إلى معنى خاص باأللفاظ باعتبارىا مف
شيء آخر ،ثـ ينتقؿ ٌ
الكفعية -:ىي ككف المٌفظ بحيث متى أيطمؽ أك تيخيَّؿ فييـ
الداللة المٌفظية
الدالة فيقكؿ" :ك ٌ
الرمكز ٌ
ٌ
ٌ
فمف كااللتزاـَّ ،
الداؿ بالكفع
ألف المٌفظ ٌ
منو معناه لمعمـ بكفعو ،كىي المنقسمة إلى المطابقة كالتٌ ٌ
فمف ،كعمى ما يبلزمو في ال ٌذىف
يد ٌؿ عمى تماـ ما كفع لو بالمطابقة ،كعمى جزئو بالتٌ ٌ
بااللتزاـ ،كاإلنساف َّ
فمف ،كعمى
فإنو يد ٌؿ عمى تماـ الحيكاف ٌ
الناطؽ بالمطابقة ،كعمى جزئو بالتٌ ٌ
قابؿ العمـ بااللتزاـ"(.)1
الصكتية،
َّ
السعراف بقكلو"-:فرع مف فركع عمـ المٌلة ،كىك اية ٌ
الدراسات ٌ
كعرفيا محمكد ٌ
الدراسات"(.)2
حكية ،ك
ك
قمة ىذه ٌ
الفكنكلكجية ،ك ٌ
ٌ
الن ٌ
ٌ
القامكسيةٌ ،إنو ٌ
مسمى و
خاؿ مف
محمد عمي الخكلي بقكلو" -:تركيب إفافي يد ٌؿ داللة االسـ عمى ِّ
ٌ
كعرفيا ٌ
الزماف ،كىك يقابؿ المصطمح اإلنجميزم
الداللة عمى ٌ
ٌ

 Semanticsككبل المصطمحيف العربي

الرمز المٌلكم كمعناه ،كيدرس تطكر
كاإلنجميزم يدالٌف عمى فرع مف عمـ المٌلة يدرس العبلقة بيف ٌ
كتنكع المعاني ،كالمجاز المٌلكم ،كالعبلقات بيف كممات المٌلة"(.)3
معاني الكممات تاريخيِّاٌ ،
الدراسات الٌتي تيعنى بالمعنى،
َّ
الداللي ىك تناكؿ ٌ
كعرفيا صبيح التٌميمي بقكلو" -:التٌفكير ٌ
طكر ،كمظاىره مف اتٌساع أك انكماش،
تطكره مع رصد عكامؿ ىذا التٌ ٌ
كصمتو باأللفاظ ،كمف ثـ ٌ
اللية مف ترادؼ كاشتراؾ"(.)4
أك انتقاؿ ،ككذلؾ بحث نشأة الظٌكاىر ٌ
الد ٌ

()1
()2
()3
()4

الرشاد1991 ،ـ ،ص.116
– الجرجاني ،كتاب التّعريفات ،تحقيؽ -:عبد المنعـ الخفني ،دار ٌ
النشر ،بيركت( ،د.ت) ،ص .261
النيفة العر ٌبية لم ٌ
طباعة ك ٌ
السعراف ،عمم المّغة  ،دار ٌ
– محمكد ٌ
النظرية  ،مكتبة لبناف" ،د.ـ" ،1982 ،ص.251
محمد عمي الخكلي ،معجم المّغة
ّ
– ٌ

عماف1424 ،ىػ2003/ـ ،ص.143
لغوية في تراثنا القديم  ،ط ،1دار مجدالكم ٌ
– صبيح التٌميمي ،دراسات ّ
لمنشر كالتٌكزيعٌ ،
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الداللي:
 .2المستوى ّ
النصكص
لمبحث في داللة األلفاظ قيمة كبيرة إذ تتكقٌؼ كثير مف قفايا الحياة عمى فيـ ٌ
صحيحا دقيقنا ،ففي ميداف الحقكؽ كالقانكف مجاؿ كبير لبلختبلؼ عمى داللة األلفاظ في
فيما
ن
ن
كخاصة
الديف
الدكلية كاالتٌفاقات التٌجارية كالمعامبلت
االقتصادية ،كفي ميداف ٌ
مجاؿ المعاىدات ٌ
ٌ
ٌ
مكقعا خاصِّا ،كيتكقٌؼ عمى فيميا تحديد األحكاـ في العقائد
النصكص
الفقو اإلسبلمي تحتؿ ٌ
ن
كاألحكاـ في قفايا المعامبلت كالعبادات ،كيقع لذلؾ االختبلؼ فيـ مراد ال ٌشارع كتحديد معاني
األلفاظ في القرآف كالحديث(.)1
إف أكثر مف ف ٌؿ مف أىؿ ال ٌشريعة عف القصد فييا ،كحاد عف
كفي ىذا يقكؿ ابف جنيٌ "-:
فإنما استيكاه فعفو في ىذه المٌلة الكريمة ال ٌشريفة الٌتي خكطب بيا البشر
الطٌريؽ المثالي إليياٌ ،
عما
كافٌة ،كأصؿ اعتقاد التٌشبيو ﵀ تعالى بخمقو منيا كذلؾ أفيـ لما سمعكا قكؿ ا﵀ سبحانو كعبل ٌ
عمكان كبي انر-
يقكؿ الجاىمكف ٌ

﴿ َم َم ْل َمرتَمش َمش َمآ َمَي َّشر ُت ِدي َمأي ِد ا َّش ِده

﴾

()2

عز اسمو-:
كقكلو ٌ

﴿ َمَمْلَييَم َم تُتَي َم ا ْل َمَي َم َّش َم ْلأهُت ا ِدّله ﴾()3وقوله﴿ -:اِد َم َم َم ْل ُت ِدَم َم َّش ﴾( .)4ذىب بعض الجيٌاؿ في قكلو
ل ُت َمي َم ٍلا﴾
تعالىَ ﴿ -:مَي ْل َم ُت ْل َم

()5

النظر كفساد المعتبر.
ٌأنيا ساؽ رٌبيـ كنعكذ با﵀ مف فعؼ ٌ

السعادة بيا ما
تصرؼ فييا أك مزاكلة ليا لحمتيـ ٌ
كلك كاف ليـ أينس بيذه المٌلة ال ٌشريفة أك ٌ
أف ىذه المٌلة أكثرىا و
جار عمى المجاز كقمٌما يخرج
أصارتيـ ال ٌشقكة إليو بالبعد عنيا .كطريؽ ذلؾ ٌ
ال ٌشيء منيا عمى الحقيقة .كذلؾ ٌأنيـ يقكلكف ىذا األمر يصلر في جنب ىذا أم :باإلفافة إليو،

العربية  ،ط ،6دار الفكر ،بيركت1395 ،ىػ1975-ـ ،ص. 158
( – )1محمد المبارؾ ،فقو المّغة وخصائص
ّ
( - )2الزمر ،اآلية . 56
()3

– البقرة ،اآلية . 115

()4

– ص ،اآلية . 75

()5

– القمم ،اآلية . 42
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فكذلؾ قكلو تعالىَ ﴿ -:م َم ْل َمرتَمش َمش َمآ َمَي َّشر ُت ِدي َمأي ِد ا َّش ِده ﴾،أم :فيما بيني كبيف ا﵀ إذا أففت
تفريطي إلى أمره)(.)6
عممية ير ىذه
أف البحث في معاني األلفاظ يحقؽ فكائد أخرل ٌ
كيرل األستاذ المبارؾ ٌ
بعقميتيـ
الفكائد
العممية "فيك طريؽ لمكشؼ عف بعض الحقائؽ المتعمٌقة بالمٌلة كصمتيا بأىمياٌ ،
ٌ
()7
الدراسة التٌاريخية لتكفيح معاني األلفاظ فالكممات
كبيئتيـ كعاداتيـ"  .كيشير أيفان إلى فركرة ٌ

الٌتي نستعمميا اليكـ ليا تاريي سابؽ كحياة قد تككف طكيمة كقد يككف معناىا الحالي ملاي انر
بالدراسة التٌاريخية التطكيرية الٌتي تدرس األلفاظ عمى تعاقب
لمعانييا القديمة ،لذلؾ كجب األخذ ٌ
مرت بيا(.)1
العصكر في مختمؼ األطكار الٌتي ٌ
الداللي:
أ -مظاىر التطور ّ
الداللي إلى ثبلثة أنكاع-:
ترجع أىـ مظاىر التٌطكر ٌ
أحدىا :تطكر يمحؽ القكاعد المتٌصمة بكظائؼ الكممات كتركيب الجمؿ كتككيف العبارة .كما إلى
كىمـ ج ار .كذلؾ كما حدث
ذلؾ كقكاعد االشتقاؽ ك ٌ
الصرؼ (المكرفكلكجيا) كالتٌنظيـ (السنتكس)ٌ .
المتشعبة مف المٌلة العر ٌبية ،إذ تجردت مف عبلمات اإلعراب ،يكقؼ في جميع
العامية
في المٌلات
ٌ
ٌ
بالسككف عمى جميع الكممات المعربة بالحركات ،كتمتزـ حالة كاحدة في الكممات
ىذه المٌيجات ٌ
السالـ ،االسماء الخمسة...إلي .فيقاؿ مثبلن أخكؾ
المعربة بالحركؼ ( ٌ
المثنى ،جمع المذكر ٌ
العامية
مجتيد ،فربت أخكؾ ،سمٌـ عمى أخكؾ) .فكظيفة الكممة في العبارة ال تفيـ في ليجاتنا
ٌ
كتلير فييا قكاعد االشتقاؽ
السياؽ أك مف ترتيبيا ٌ
لبقية عناصر الجممةٌ ،
بالنسبة ٌ
مجرد ٌ
إال مف ٌ
العامية .حتٌى ال تكاد تعثر فييا عمى
تلي انر كبي انر في المٌلات
ٌ
تليرت كجكه التٌصريؼ العر ٌبية ٌ
أمٌ -:
()6
()7
()1

سيدنا الحسيف" ،د،ت" ،ج ،3ص. 176-173
محمد ،المكتبة
 ابف ٌالتكفيقية ،الباب األخفرٌ ،
ٌ
جني ،الخصائص ،تحقيؽ عبد الحكيـ بف ٌ

محمد المبارؾ ،فقو المّغة  ،ص. 161
– ٌ
العربية  ،ص 128كما بعدىا.
المقدمة إلى عمم المعنى في المّغة
وينظر :ياسر المبلٌح،
ّ
ّ
محمد المبارؾ ،فقو المّغة  ،صُ ،165
– ٌ
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و
فعؿ با و
الناحية .كاختمفت مناىج تركيب العبارة ،فمف ذلؾ
الصحيحة مف ىذه ٌ
ؽ عمى حالتو العر ٌبية ٌ
المثنى بصيلة الجمع ،كتأخير اإلشارة في تركيب الجممة عف المشار إليو(.)2
مثبلن نعت ٌ
المتشعبة عف العر ٌبية ،إ ٍذ
العامية
تطكر يمحؽ األساليب ،كما حدث في للات المحادثة
ٌ
ٌ
وثانييماٌ :
اختمفت أساليبيا اختبلفان كبي انر عف األساليب العر ٌبية األكلى ،ككما حدث لملة الكتابة في عصرنا
تميزت أساليبيا عف أساليب الكتابة القديمة تحت تأثير التٌرجمة كاالحتكاؾ باآلداب
الحافر إذ ٌ
الدقة في التٌعبير عف حقائؽ العمكـ كالفمسفة
األجنبية ،كرقي التفكير كزيادة الحاجة إلى ٌ
ٌ
كاالجتماع(.)1
تطكر يمحؽ معنى الكممة نفسو  ،كأف يخصص معناىا العاـ ،فبل تطمؽ إال عمى بعض
وثالثيماٌ :
األصمي
عمـ مدلكليا الخاص فتيطمؽ عمى معنى يشمؿ معناىا
ما كانت تطمؽ عميو مف قبؿ ،أك يي ٌ
ٌ
الصفات ،أك تخرج عف معناىا القديـ فتطمؽ عمى معنى
كمعاني أخرل تشترؾ معو في بعض ٌ
آخر تربطو بيا عبلقة ما ،كتصبح حقيقة في ىذا المعنى الجديد بعد أف كانت مجا انز فيو،
األكؿ(.)2
أك تستعمؿ في معنى ريب ك ٌؿ اللرابة عف معناىا ٌ
الدالالت:
ب -أنواع ّ
الداللي:
أما اآلف
الدالالت الٌتي يعالجيا المستكل ٌ
فسيتحدث الباحث عف أنكاع ٌ
ٌ
ٌ
الداللة االجتماعية:
ّ -1
الداللة يقع عمى عاتؽ سياؽ الحاؿ ،كلع ٌؿ أىـ مكفكع عرض لو أبك الفتح
كبياف ىذه ٌ
مما يتٌصؿ بدراسة المعنى ،ىك ذلؾ الٌذم يطمؽ عميو المحدثكف "سياؽ الحاؿ" .ك"سياؽ الحاؿ"
ٌ
المككنة لممكقؼ الكبلمي ،كمف ىذه العناصر
ىك ما ٌبينو األستاذ فيرث مف ٌأنو (جممة العناصر
ٌ
()2
وينظر :ياسر
– عمي عبد الكاحد كافي ،عمم المّغة  ،ط  ،8دار نيفة مصر لم ٌ
طباعة ك ٌ
النشر كالتٌكزيع ،القاىرة2002 ،ـ ،ص ُ . 313
العربية  ،ص 175كما بعدىا.
المقدمة إلى عمم المعنى في
المبلٌح،
ّ
ّ

()1
()2

– عمي عبد الكاحد كافي ،عمم المّغة  ،ص. 314
السابق نفسو  ،كالمكاف نفسو.
– المصدر ّ
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السامع-إف
السامع ،كتككينيا "الثٌقافي"
ٌ
ٌ
كشخصيات مف يشيد الكبلـ ير المتكمٌـ ك ٌ
شخصية المتكمٌـ ك ٌ
السمكؾ المٌلكم
كجد-كبياف ما لذلؾ مف عبلقة ،كالعكامؿ كالظٌكاىر االجتماعية ذات العبلقة بالمٌلة ك ٌ
ياسي ،ككمكاف
لمف يشارؾ في المكقؼ الكبلمي كحالة الجك إف كاف ليا دخؿ ،ككالكفع ٌ
الس ٌ
الكبلـ(.)3

أف تحديد
أف (سياؽ الحاؿ) ىك مجمكع الظٌركؼ الٌتي تحيط بالكبلـ ،أم ٌ
كمعنى ذلؾ ٌ
جني عمى إدراؾ كافح بيذا
يتـ إالٌ بمعرفة ىذه الظٌركؼ .كلقد كاف ابف ٌ
المعنى المقصكد ال ٌ
أف المعاني قد ال يكصؿ إلييا إال
قرر فيو ٌ
الجانب فعرض لو في أكثر مف مكفكع ،منيا ما ٌ
بالسماع" بؿ ينبلي أف يجمع
بالظٌركؼ الٌتي أحاطت بيا ،كمف ثـ ال ينبلي أف يكتفي المٌلكم " ٌ
()1
جني (لسياؽ الحاؿ)
إليو "الحفكر كالمشاىدة" ،أم يحيط بظركؼ (الكبلـ)  .كيؤ ٌكد إدراؾ ابف ٌ

كالنبر" ك "التٌنليـ"
ما ذكره في مكفع آخر ،حيث يتناكؿ العكامؿ الٌتي تؤثٌر في"المعنى" " ٌ
كاالستعانة بإشارات مف الكجو أك اليديف أك ير ذلؾ(.)2
الداللة االجتماعية" إنما ىي البف جني مف
أف األصالة في سياؽ الحاؿ " ٌ
كيرل الباحث ٌ
أف
المٌلكييف العرب كليست لمٌلكم اإلنجميزم فيرث .ذلؾ ٌ
ألننا ال نجد أدنى فرؽ بينيما ،سكل ٌ
الداللي.
معطيا ٌإياىا
منظمة
فيرث قد عمؿ لسياؽ الحاؿ نظرٌية
األىمية القصكل في بياف المعنى ٌ
ٌ
ن
ٌ
جني.
كىذه األىمية القصكل مكجكدة عند ابف ٌ
وتية:
ّ -2
الص ّ
الداللة ّ
الصكتية
كظيفية مطٌردة ،كا ٌما داللة
إما ذات داللة
فأما ٌ
ٌ
ٌ
الداللة ٌ
صكتية ير مطٌردةٌ .
كىي ٌ
االستبدالية بيف األلفاظ
المطٌردة فالٌتي تعتمد عمى تليير مكاقع الفكنيمات ،أم باستخداـ المقاببلت
ٌ
()3

النشر ،بيركت1972 ،ـ ،ص. 167
– عبده الراجحي ،فقو المّغة في الكتب
النيفة العر ٌبية لمطٌباعة ك ٌ
العربية  ،دار ٌ
ّ

()1

العربية  ،ص. 167
– عبده الراجحي ،فقو المّغة في الكتب
ّ

()2

السابق نفسو  ،ص. 168
– المصدر ّ
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فتليره
ألف ك ٌؿ فكنيـ مقابؿ استبدالي آلخر ٌ
حتٌى يحدث تعديؿ أك تليير في معاني ىذه األلفاظ؛ ٌ
بد أف يعقبو اختبلؼ في المعنى كما نقكؿ في العر ٌبية نفر كنفذ فبمجرد استبداؿ
أك استبدالو بليره ال ٌ
كتية
الص ٌ
يتلير معنى الكممتيف بصكرة ٌ
الراء بال ٌذاؿ ٌ
يسميو فيرث الكظيفة ٌ
ٌ
آلية ،كىذا ما ٌ

الصلرل أك
ٌ

الداللية(.)3
حكية ككظيفة سياؽ الحاؿ
القاصرة مقابؿ الكظائؼ الكبرل:
فية ك ٌ
ٌ
الن ٌ
الصر ٌ
ٌ
المعجمية ك ٌ

إمكانية اإلفادة مف التٌنكعات الفكنيمية ،أك تككنات الفكنيـ
الداللييف إلى
كقد تعرض بعض ٌ
ٌ
عد
أف ٌ
مما يمكف أف يككف ذا فائدة في مجاؿ بحكث ٌ
الداللة ،كقد ذىب بعض الباحثيف إلى ٌ
ٌ
الصكتي ،كادراجيا في فكنيمات العر ٌبية عمى ٌأنيا
صكت البلٌـ مف األصكات المزدكجة المنظكر ٌ
صكتياف ،كالكاقع ٌأنو صكت كاحد يحمؿ سمتيف "التٌفخيـ" ك"التٌرقيؽ" ،كيمكف أف نصطمح
فكنيماف
ٌ
بالصكت ذم التٌمكف المزدكج(.)1
عميو ،كما ذىب إلى ذلؾ األصكاتيكف المحدثكف
ٌ
الداللة
الداللة المٌفظية .كىي عند فيرث ٌ
جني تحت اسـ ٌ
كٌ
كتية نجدىا عند ابف ٌ
الص ٌ
الداللة ٌ
الداللة المٌفظية
الدالالت ،حيث يقكؿ في باب ٌ
كلكنيا عند ابف جني أقكل ٌ
الصكتية القاصرةٌ ،
ٌ
معتد مراعى
الصناعية ك
الدالئؿ ٌ
أف كؿ كاحد مف ىذه ٌ
ٌ
المعنكيو مف كتابو الخصائص(-:اعمـ ٌ
ك ٌ
ناعية
الفعؼ عمى ثبلث مراتب :فأقكاىف ٌ
الص ٌ
القكة ك ٌ
الداللة المٌفظية ثـ تمييا ٌ
مؤثر ،إال ٌأنيا في ٌ
()2
أف لكؿ داللة دك انر ىامان في أداء المعنى ،لذلؾ يجب
ثـ تمييا
المعنكية)  .كمعنى قكؿ ابف ٌ
ٌ
جني ٌ :

الداللي منيا ،كال نستطيع
الدالالت ،كأف نراعييا عند استخبلص المعنى ٌ
نعتد بيذه ٌ
عمينا أف ٌ
أم منيا.
االستلناء عف ٌ
الداللة الٌتي ال
كتية ير المطٌردة كىي ٌ
كتية فيك ٌ
ؽ الثٌاني ٌ
أما ال ٌش ٌ
الص ٌ
الص ٌ
الداللة ٌ
لمداللة ٌ
كٌ
تصكر
معيف أك قكاعد مفبكطة .كىي داللة يكتنفيا اللمكض؛ ٌ
تخفع لنظاـ ٌ
ألنيا قائمة عمى ٌ
()3
()1
()2

الداللة المّغوية عند العرب  ،ص. 166
– عبد الكريـ مجاىدّ ،
عماف1997 ،ـ1417-ىػ ،ص. 208-207
غوية  ،ط ،1دار صفاء ٌ
– عبد القادر عبد الجميؿ ،التّنوعات المّ ّ
لمنشر كالتٌكزيعٌ ،
جني ،الخصائص ،ج ،3ص. 69
– ابف ٌ
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الصكت يقفز ىذا المعنى إلى
يفترض لك ٌؿ صكت داللة طبيعية عمى معنى ،بمجرد ٌ
النطؽ بيذا ٌ
تصكر عقمي ينشأ مع طكؿ معايشة
ال ٌذىف .كافتراض ىذه ال ٌشفافية في األصكات ليس أكثر مف ٌ
و
بمعاف معينة ،فيستقر في ذىنو
أحد المٌلكييف ليذه األصكات ،كلكثرة تعاممو بيا كتداكليا مقترنة
طبيعية عمى ىذه المعاني(.)3
ذاتية
ٌ
كيثبت في خمده أف ليذه األصكات داللة ٌ
كتليرىا يذلؿ أحيانان السبيؿ إلى تليره.
فثبات أصكات الكممة يساعد عمى ثبات معناىاٌ ،
أف صمتيا باألسرة الٌتي تنتمي إلييا كباألصؿ المشتقة منو تظؿ كثيقة ككافحة في ال ٌذىف
كذلؾ ٌ
الصكتية ،كقكة ىذه الصمٌة تساعد عمى ثبات مدلكليا ،عمى حيف أف
مادامت محتفظة بصكرتيا ٌ
الصكتية يفعؼ صمتيا في األذىاف بأصميا كأسرتيا كببعدىا عنيما كىذا يجعؿ
ٌ
تلير صكرتيا ٌ
لمتلير كاالنحراؼ(.)1
معناىا عرفة ٌ
ألنو عقد ليا -في كتابو -أبك نابا
أف ابف جني ىك فارس ٌ
الصكتيةٌ ،
كيرل الباحث ٌ
الداللة ٌ
كثيرة.
الصرفية:
ّ -3
الداللة ّ
الدرس
فية العر ٌبية كابنيتيا مف معاف .ك ٌ
كىذه داللة تقكـ عمى ما ٌ
الصر ٌ
تؤديو األكزاف ٌ
الدرس المٌلكم
النحكم .كىما متبلزماف ال ينفصبلف في ٌ
مقدمة ٌ
الصرفي في المٌلة العر ٌبية ٌ
لمدرس ٌ
ٌ
الحديث.
الصناعية كيقصد بيا داللة البناء،
الداللة
جني باسـ ٌ
كىذه ٌ
الداللة المٌلكية نجدىا عند ابف ٌ
ٌ
الصرفية عمى معنى كذلؾ بقكلو" :أال ترل إلى قاـ كداللة لفظو عمى مصدره كداللة
الصيلة ٌ
أك ٌ

()3
()1

غوية عند العرب  ،ص. 182
– عبد الكريـ مجاىدّ ،
الداللة المّ ّ
– عمي عبد الكاحد كافي ،عمم المّغة  ،ص. 322
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كظيفية مطردة عمى القياـ
بنائو عمى زمانو"( ،)2أم داللة قاـ بمفظو أم :بحركفو أك فكنيماتو داللة
ٌ
أك الحدث.
إطار المٌفظ أك
الصناعية في نظره
الداللة
الداللة المٌفظية مف ي
تستمد قكتيا مف ٌ
ٌ
كٌ
ٌ
حيث ٌأنيا ي
الداللة
باألحرل القالب الٌذم
تصب فيو األلفاظ كتبنى عمى صكرتو كمنكالو حيث يقكؿٌ " :
ٌ
المعنكية مف ًقىبؿ ٌأنيا كا ٍف لـ تكف صكرة يحمميا المٌفظ ،كيخرج عمييا ،كيستقر
الصناعية أقكل مف
ٌ
ٌ
عمى المثاؿ المعتزـ بيا ،فمما كانت كذلؾ لحقت بحكمو كجرت مجرل المٌفظ المنطكؽ بو فدخبل
()3
الصيغ عبارة عف صكرة لؤللفاظ فصيلة "فاعؿ" صكرة أك
في باب العمكـ المشاىدة" .أمٌ :
أف ٌ

قالب لكؿ اسـ فاعؿ يأتي مف الثٌبلثي نحك:فائز ،نائـ ،حافر.
أف لكؿ قسـ مف أقساـ الكبلـ داللة ،فاالسـ إذا كاف مصد انر
كمف المقرر بصكرة بديية ٌ
جني بما
معيف ،كالفعؿ يدؿ عمى الحدث ك ٌ
الزمف .كابف ٌ
فيدؿ عمى حدث كاذا كاف ىعمىمان فيدؿ عمى ٌ
فية ذات
الصر ٌ
ىك معركؼ عنو مف امتبلكو لناصية التٌصريؼ استطاع أف يدرؾ كثي انر مف القيـ ٌ
الصرفية الٌتي تتجاكز الكممة مف أجؿ
الكظيفة ٌ
اللية المطردة تنـ عف فيـ عميؽ لمتٌ ٌ
الد ٌ
ليرات ٌ
اللية(.)1
األ راض ٌ
الد ٌ
يسمى في عمـ المٌلة الحديث"المكرفيـ"أك داؿ
الصرفية الٌتي أدركيا ابف ٌ
كمف القيـ ٌ
جني ما ٌ
في
النسب الٌتي يقيميا العقؿ بيف دكاؿ
النسبة الٌتي تعبر عف ٌ
ٌ
ٌ
الماىية ،كالمكرفيـ عنصر صر ٌ
مككننا
حر أك ٌ
أك كحدة صر ٌ
أما ٌ
فية ٌ
كمقيد :ك ٌ
الحر فيك:جزء الكممة الٌذم يمكف استقبللو بنفسو ٌ
الماىية(.)2
سماه فندريس داؿ
ٌ
كممة .كقد ٌ

()2
جني ،الخصائص ،ج ،3ص. 69
– ابف ٌ
()3
السابق نفسو  ،كالمكاف نفسو.
– المصدر ّ
()1
()2

الداللة المّغوية عند العرب  ،ص. 185
– عبد الكريـ مجاىدّ ،
السابق نفسو  ،ص. 186-185
– المصدر ّ
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اللية لممكرفيـ قبؿ أف يدركيا عمـ المٌلة الحديث فمثبلن حركؼ
جني القيمة ٌ
كقد أدرؾ ابف ٌ
الد ٌ
المفارعة كاف كانت تتساكل في إفادة الحاؿ أك االستقباؿ لمفعؿ الٌذم تيزاد عميو فيي في نظره
جني،
داللية أخرل كىي ٌ
الداللة عمى الفاعؿ .كذلؾ يبلحظ ابف ٌ
ليا قيمة أخرل ،أم :ليا كظيفة ٌ
الصيلة أك في
فية فركقان في ٌ
الصر ٌ
الداللة بسبب زيادة مكرفيـ في ٌأكؿ ٌ
الصيغ ٌ
في كثير مف ٌ
الصرفي"فعؿ"إذا زدنا اليمزة في
كسطيا عمى الحركؼ األصمية أك عمى الجذر األصمي فالكزف ٌ
أكلو صار "أفعؿ" كستختمؼ داللتو ،فأدخؿ كأخرج تجعؿ الفاعؿ مفعكالن(.)3
الصرفية بأكزانيا كحركاتيا
الدالالت
جني أف يدرؾ ٌ
كىكذا استطاع ابف ٌ
ٌ
لمصيغ ٌ
الكظيفية ٌ
النحكم.
نسبية "مكرفيـ" الستخداـ ك ٌؿ ذلؾ في التٌركيب ٌ
ككظيفة كؿ دالٌة ٌ

حوية-:
ّ -4
الداللة ال ّن ّ
حكية بيف الكممات الٌتي تتخذ كؿ منيا
كىي ٌ
الداللة الٌتي تحصؿ مف خبلؿ العبلقات ٌ
الن ٌ
البد أف يككف ليا كظيفة
مكقعان معينان في الجممة حسب قكانيف المٌلة ،حيث ك ٌؿ كممة في التٌركيب ٌ
النحك
جني عف ٌ
نحكية مف خبلؿ مكقعيا لذلؾ قاؿ ابف ٌ
ٌ

(-:ىك انتحاء ىس ٍم ًت كبلـ العرب في

تصرفو مف إعراب ك يره)ثـ قاؿ أيفان(-:فإف سبب إصبلح العرب ألفاظيا كطردىا ٌإياىا عمى
المثؿ الٌتي قننتيا كقصرتيا عمييا ٌإنما ىي لتحصيف المعنى كاإلبانة عنو كتصكيره) ( ،)1لذلؾ نجد
حكية مف أجؿ كفكح المعنى كابانتو.
جني يدرؾ تمامان كجكب مراعاة القكانيف ٌ
أف ابف ٌ
الن ٌ

()3

السابق نفسو  ،ص. 187-186
– المصدر ّ

()1

جني ،الخصائص ،ج ،1ص. 45
– ابف ٌ
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فإف ابف
كاذا كاف تشكمسكي يرل أف معنى الجممة يمكف فيمو مف خبلؿ العبلقات فيياٌ ،
()2
جني في شأف اإلعراب
جني قد أدرؾ ىذه الفكرة بجبلء في كظيفة اإلعراب ٌ
اللية  .كيقكؿ ابف ٌ
ٌ
الد ٌ

سعيد أباه ،كشكر سعيدان أبكه،
( -:ىك اإلبانة عف المعاني باأللفاظ ،أال ترل ٌأنؾ إذا سمعت أكرـ
ه
شرحا كاحدان الستبيـ
عممت برفع أحدىما كنصب اآلخر ،الفاعؿ مف المفعكؿ ،كلك كاف الكبلـ ن
()3
أف استمرار رفع الفاعؿ كنصب
أحدىما مف صاحبو)  .ثـ يقكؿ في مكفع آخر(-:أال ترل ٌ

كقيد
المفعكؿ بوٌ ،إنما ىك لمفرؽ بيف الفاعؿ كالمفعكؿ ،كىذا الفرؽ أمر معنكم ،أيصمح المٌفظ لو ٌ
مقاده األكفؽ مف أجمو)( .)4كذلؾ قكلو( -:اإلعراب ٌإنما جيء بو داالِّ عمى اختبلؼ المعاني) (.)5
حكية لمكممات مف خبلؿ حركاتو
فاإلعراب في نظره يقكـ بدكر أساسي في تحديد الكظائؼ ٌ
الن ٌ
انية كجر الثٌالثة كىكذا ،فيي صكر
تفرؽ بيف كممة كأخرل برفع ىذه الكممة ،كنصب الثٌ ٌ
الٌتي ٌ
حكية لمكممات في الجممة
داللية مف خبلؿ تحديدىا لممعاني ٌ
الن ٌ
لفظية تقكـ بكظيفة ٌ
ٌ

أك العبارة،

تحدد عبلقتو بالفعؿ كتعطيو كظيفتو ،أم :أنو فاعؿ
فالف ٌمة عمى آخر االسـ الٌذم يقع بعد الفعؿ ٌ
ٌ
الفعؿ ،كالحدث قد حصؿ منو أك اتٌصؼ بو .كالفتحة عمى آخر االسـ و
تحدد عبلقتو بما
تاؿ مثبلن ٌ
بميمة
قبمو كبما بعده فتعني ٌأنو الٌذم كقع عميو فعؿ الفاعؿ ،كىكذا ك ٌؿ حركة إعر ٌ
ابية تقكـ ٌ
حكية ،الٌتي تساىـ بنصيب مع
أساسية في تحديد العبلقات بيف األلفاظ ،كبالتٌالي تبيف المعاني ٌ
الن ٌ
ٌ
الداللي.
الدالالت األخرل في بياف المعنى ٌ
ٌ
الداللة المعنكية كذلؾ بمراعاتو لمقكانيف
جني تحت اسـ ٌ
أف ىذه ٌ
الداللة عند ابف ٌ
كقد نجد ٌ
بد أف تبحث لو عف فاعؿ يقع بعده،
أف لك ٌؿ فعؿ فاعبلن ،فإذا ذكرت الفعؿ ال ٌ
ٌ
الن ٌ
حكية الٌتي ترل ٌ
كسماه
فالفعؿ حدث ٌ
البد لو مف يم ٍحًدث .كىكذا يبحث ابف ٌ
جني عف المعنى مف خبلؿ اإلعراب ٌ
()2

الداللة المّغوية عند العرب  ،ص. 194
– عبد الكريـ مجاىدّ ،
جني ،الخصائص ،ج ،1ص. 46
– ابف ٌ

()5

السابق نفسو  ،ج ،1ص. 47
– المصدر ّ

()3
()4

السابق نفسو ،ج ،1ص. 131
– المصدر ّ
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فإف
الداللة
ٌ
المعنكية ،كلـ يفتو أف ٌ
ٌ
ينبو إلى ٌأنو إذا كاف اإلعراب ىك السبب في اختبلؼ المعاني ٌ
لتعبر
كراء ىذه الصكرة المٌفظية سببان آخر أال كىك العامؿ الٌذم تحكـ فييا كيكجييا كيستخدميا
ٌ
عف مدل تأثيره عمى معمكالتو كقكة عممو في األلفاظ الٌتي تميو(.)1
المعجمية-:
الداللة
ّ -5
ّ
سماه"فقو
الناحية
ىذه ٌ
ٌ
األكؿ مف كتاب الثٌعالبي كىك القسـ الٌذم ٌ
المعجمية يمثميا القسـ ٌ
المٌلة" ،كىك نمط معيف مف المعاجـ ،لـ يجمع فيو األلفاظ المٌلكية المندرجة تحت مكفكع كاحد
الصكتي كما فعؿ الخميؿ،
كما فعؿ أصحاب المعاجـ
الخاصة ،كلـ يتناكؿ المٌلة باعتبار التٌرتيب ٌ
ٌ
كال باعتبار التٌرتيب األبجدم شأف معظـ المعاجـ ،كاٌنما جمع األلفاظ مرتٌبة حسب مكفكعات
معينة اختارىا ،دكف أف يككف ىناؾ أساس كافح ليذا االختيار(.)2
ٌ
تعميمي ،ألنو يقدـ لممتأدبيف الطٌرائؽ المختمفة الستعماؿ
أف اليدؼ منو
كمف الكافح ٌ
ٌ
المعجمي لو أىمية في التدريس المٌلكم ،ألنو
فإف ىذا النمط مف التٌأليؼ
األلفاظ ،كمع ذلؾ ٌ
ٌ
الكصفية-الخصائص الٌتي تتٌسـ بيا المٌلة مكفكع الدرس مف حيث المٌفظة
يكفح-بطريقتو
ٌ
األسمكبية ،كيجعميا
الدراسات
المفردةي كمكانيا في االستعماؿ ،كلقد يدرسيا المحدثكف تحت ٌ
ٌ
خاصة بالمعاجـ(.)1
بعفيـ
ٌ
النظر كىيئاتو في اختبلؼ
األكؿ مف كتابو في تفصيؿ كيفية ٌ
كيقكؿ الثٌعالبي في القسـ ٌ
أحكالو(-:إذا نظر اإلنساف إلى ال ٌشيء بمجامع عينو ،قيؿ ىرىمقىو ،فإف نظر إليو مف جانب أذنو،

()1
الداللة المّغوية عند العرب  ،ص. 196-195
– عبد الكريـ مجاىدّ ،
العربية  ،ص.163
( – )2عبده الراجحي ،فقو المّغة في الكتب
ّ
()1

العربية  ،ص.163
– عبده الراجحي ،فقو المّغة في الكتب
ّ
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حدة نظره ،قيؿ ىح ىد ىجو
قيؿ لىحظىو ،فإف نظر إليو بعجمة ،قيؿ لى ىم ىحو ،فإف رماه ببصره مع ٌ
بطرفو)(.)2
أف تناكلو لممعنى المعجمي ليس مبنيِّا عمى شرح معنى المٌفظة بما يشابييا
مف الكافح ٌ
بالدراسة
السياؽ المٌلكم ،كمما ىك متٌصؿ ٌ
أك بما يلايرىا ،كاٌنما ينبني عمى استعماؿ المٌفظة في ٌ
أف
المعجمية ما عرض لو ابف ٌ
ٌ
جني تحت ما اسماه "االشتقاؽ األكبر" ،فقد كاف أبك الفتح يعتقد ٌ
تقدـ احتماالت ال نياية ليا مف األلفاظ الٌتي ترمز
المٌلة – بأصكاتيا الٌتي تمثٌميا
األبجديةٌ -إنما ٌ
ٌ
قرره مف
تؤدم إلى معاف متقاربة،
أف تقمٌبات المٌفظ الكاحد ٌ
ثـ ٌ
ن
أكد ٌ
اعتمادا عمى ما ٌ
إلى معاف ،كمف ٌ
لكية مف
كجكد عبلقة بيف المٌفظ كمدلكلو .كىذه الطٌريقة في محاكلة الكصكؿ إلى االحتماالت المٌ ٌ
لفظة كاحدة ىي الطٌريقة الٌتي اعتمد عمييا الخميؿ في العيف كاصبلن منيا إلى تحديد الميمؿ
كالمستعمؿ(.)3
المعجمية ،ك ٌأنيا ال
الداللة
الدالليكف أف المٌفظة بشكميا األحادم المنفرد تنتظميا ٌ
كيرل ٌ
ٌ
السطح مف
أما داللتيا المكتممة كتبايناتياٌ ،
فإنيا تطفك عمى ٌ
تحتمؿ إال بعض أجزاء مف المعنىٌ .
السياؽ المٌلكم كسياؽ الحاؿ(.)4
خبلؿ انتظاميا كتشكيميا داخؿ ٌ
بي ٌأنو
السياؽ ال ٌ
كفي ىذا ٌ
بد مف اإلشارة إلى أف العمماء العرب نظركا إلى المعجـ العر ٌ
كسيمة لحفظ متف المٌلة ،بعيدة عف صكر التٌخميط كالمٌحف كالفساد الٌذم استشرل في المجتمع
العربي ،نظ انر لدخكؿ الكثير مف األعاجـ في المسار اإلسبلمي(.)1
السورة:
السياق الخبري من ّ
 .3الفاعل ونائب الفاعل وداللتيما في ّ

()2
()3
()4
()1

– الثعالبي ،فقو المّغة  ،تحقيؽ إمميف نسيب ،ط  ،1دار الجيؿ ،بيركت1418 ،ىػ1998-ـ ،ص. 130
العربية  ،ص.164
– عبده الراجحي ،فقو المّغة في الكتب
ّ
– عبد القادر عبد الجميؿ ،التّنوعات المّغوية  ،ص.208
– عبد القادر عبد الجميؿ ،التّنوعات المّغوية  ،ص.209
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يصح أف يقاؿ لقائمو ٌإنو صادؽ أك كاذب،
الصدؽ كالكذب لذاتو ،بحيث
ٌ
الكبلـ ٍ
إف احتمؿ ٌ
بالصادؽ ما طابقت نسبة الكبلـ فيو الكاقع ،كبالكاذب ما لـ تطابؽ
كبلما خبرنيا .كالمراد
ٌ
ٌ
سمي ن
()2
السياؽ الخبرم عمى ثبلثة أفرب ىي(-:)3
نسبة الكبلـ فيو الكاقع  .ك ٌ

بمجرد
يتمكف الخبر في ذىنو
ّ
ٌ
األول االبتدائي -:كيمقى ىذا المكف مف الكبلـ لخالي ال ٌذىف ،حتٌى ٌ
الفرب مف الخبر عند عمماء
خمك ال ٌذىف مف الخبر يكجب استق ارره فيو ،كىذا ٌ
إلقائو إليوٌ ،
ألف ٌ
المسمى "باالبتدائي".
الببل ة ىك
ٌ
الثّاني من أضرب الخبر :الطّمبي:

المتردد في ثبكت
كيمقى ىذا المٌكف مف الخبر لم ٌشاؾ ،كىك
ٌ

يترجح عنده جانب عمى آخر ،فعندئذ يحسف أمر تقكية الحكـ لو بمؤ ٌكد كاحد،
الحكـ كعدمو ،بأالٌ ٌ
ألف المخاطب طالب في نفسو التٌ ٌثبت
ليزيؿ ذلؾ التٌ ٌ
ردد كىذا ٌ
يسمى طمبيانٌ ،
الفرب -كما سبؽٌ -
المتكىـ.
في الحكـ ،كيشمؿ
ٌ
المتردد الظٌاف ك ٌ
كيمقى لممنكر ،كىك الجاحد لمحكـ ،كىذا يجب أف يؤ ٌكد لو
الثّالث من أضرب الخبر :اإلنكاري -:ي
فيتفمف الكبلـ مف أساليب التٌأكيد كالتٌقكية ما يدفع إنكاره،
كجكبا
الكبلـ بأكثر مف مؤ ٌكد كاحد
ن
ٌ
قكة كفعفنا ،كىذا
كيحممو عمى اإلذعاف كالتٌسميـ كيجب أف يككف التٌأكيد
ن
مناسبا إلنكار المنكر ٌ
ألنو مسبكؽ بإنكار ،فجاء ىذا المٌكف مف التٌأكيد لدفع ىذا المٌكف مف
المٌكف ىك
المسمى باإلنكارم؛ ٌ
ٌ
اإلنكار.
السياؽ الخبرم مباحث منيا :التٌككيد ،كالتٌعريؼ كالتٌنكير ،كالتٌقديـ كالتٌأخير،
كيتفمف ٌ
ٌ
كسيتحدث الباحث عف داللة الفاعؿ كنائبو في سياؽ ك ٌؿ منيا.
كالحذؼ.
ٌ
أ  -التّوكيد:
()2
()3

اإلنشائية في ال ّنحو العربي  ،ط1985 ،3ـ ،ص. 13
السبلـ ىاركف ،األساليب
ّ
– عبد ٌ
العربية  ،ص. 33-28
التأسيسية ألساليب البيان في المّغة
البنية
– حسيف ٌ
ّ
ّ
الدراكيشّ ،

193

شددتو ،كتك ٌكد
إيكادا ،كبالكاك أفصح أم ٌ
التّوكيد لغ ًة :ك ٌكد العقد أم كثقو .يقاؿ أككدتو كأكدتو ن
()1
تشد بو
األمر ،كتأ ٌكد بمعنى ،ك ٌكد ك ٌكده ،قصد قصده ،كفعؿ مثؿ فعمو  .كمنو الككاد كىك حبؿ ٌ

البقرة عند الحمب( .)2كككد بالمكاف كككدان :أقاـ فيو(.)3
النفس كتقكية أمره ،كفائدتو إزالة ال ٌشؾ كاحاطة ال ٌشبيات
التّوكيد اصطالحاً :تمكيف ال ٌشيء في ٌ
()4
أف تعريؼ التٌككيد في المٌلة كاالصطبلح متقارباف ،ففي المعنى
عما أنت بصدده  .كيبلحظ ٌ
ٌ

النفس ،كىذا ال
المٌلكم ٌ
شد كاحكاـ كتكثيؽ ،كفي المعنى االصطبلحي تحقيؽ كترسيي المعنى في ٌ
يبعد عف ذلؾ.

ومن مؤ ّكدات الخبر الّتي وردت في سورة المائدة ،وورد الفاعل ونائبو في سياقيا-:
المشددة ال ّنون:
إن المكسورة اليمزة
ّ
ّ .1
كقكلو تعالى﴿ -:إًَّنو مف ي ٍش ًر ٍؾ بًالمٌ ًو فىقى ٍد ح َّرـ المٌو عمى ً
يو اٍل ىجَّنةى ىك ىمأ ىٍكاهي َّ
الن يار﴾(.)1
ى ى ي ى
ي ى ي

()1
()2
()3

– ابف منظكر ،لسان العرب ،مادة (ك ؾ د).

النشر ،مادة (ك ؾ د).
السبلـ ىاركف ،دار الفكر لمطٌباعة ك ٌ
– ابف فارس ،معجم مقاييس المّغة  ،تحقيؽ عبد ٌ
العممية ،بيركت ،لبناف ،مادة
– الفيركز أبادم ،بصائر ذوي التّمييز في لطائف الكتاب العزيز  ،تحقيؽ عبد الحميـ الطٌحاكم ،المكتبة
ٌ

(ك ؾ د).

()4
العممية ،بيركت ،لبناف1402 ،ىػ1982-ـ،
المتضمن ألسرار البالغة وعموم حقائق اإلعجاز  ،دار الكتب
طراز
– العمكم ،كتاب ال ّ
ٌ
ّ
ج ،2ص. 176
()1

– المائدة  ،اآلية . 72
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حياف األندلسي(-:الظٌاىر أنو مف كبلـ المسيح ،فيك داخؿ تحت القكؿ ،كفيو
قاؿ أبك ٌ
أعظـ ردع منو عف عبادتو ،إ ٍذ أيخبر ٌأنو ىمف ىع ىب ىد ىير ا﵀ ىم ىن ىعو ا﵀ دار ىمف أفرد بالعبادة ،كجعؿ
النار ،كقيؿ ىك مف كبلـ ا﵀ تعالى مستأنؼ أخبر بذلؾ عمى سبيؿ الكعيد كالتٌيديد)(.)2
مأكاه ٌ
ادكٍا كالص ً
ً
آم ىف بًالمٌ ًو ىكاٍل ىي ٍكًـ
كف ىك ٌ
َّابئي ى
النصارل ىم ٍف ى
كقكلو تعالى﴿- :إ َّف الٌذيف ى
آمينكٍا ىكالٌذيف ىى ي ى
اآلخ ًر ً
ً
كف ﴾( .)3قاؿ ابف عاشكرٌ (-:إنما المقصكد مف
صالًحان فىبلى ىخ ٍك ه
ى
ؼ ىعمى ٍي ًي ٍـ ىكالى يى ٍـ ىي ٍح ىزين ى
كعم ىؿ ى
النصارل ،كأما التٌعرض لذكر الٌذيف آمنكا فمبلىتماـ بيـ،
الصابئكف ك ٌ
اإلخبار الٌذيف ىادكا ك ٌ
أما معنى اآلية فافتتاحيا
جنات ٌ
كليظير االىتماـ بذكر حاؿ المسمميف في ٌ
النعيـ) .كقاؿ أيفان(-:ك ٌ
تردد في الحكـ أك تنزيؿ ير
رد إنكار أك ٌ
لعرك المقاـ عف إرادة ٌ
بحرؼ – ٌ
إف-ىنا لبلىتماـ بالخبر ٌ
المتردد(.)4
المتردد منزلة
ٌ
ٌ
 .2التّوكيد بالالم المؤكدة:
ألد ىخٍم ىناىـ جَّن ً
ات َّ
الن ًع ًيـ﴾(.)5
كقكلو تعالى﴿ -:لى ىكفَّ ٍرىنا ىع ٍنيي ٍـ ىسي ىّْئاتً ًي ٍـ ىك ٍ
يٍ ى
السعكد( -:كتكرير البلٌـ لتأكيد الكعد ،كفيو تنبيو عمى كماؿ ًعظىـ ذنكبيـ ،ككثرة
قاؿ أبك ٌ
معاصييـ)(.)6

 .3التّوكيد بمن:
كسى إًَّنا لىف َّن ٍد يخمىيىا أ ىىبدان﴾(.)1
كقكلو تعالى﴿ -:قىاليكٍا ىيا يم ى
()2
()3
()4
()5
()6
()1

حياف األندلسي ،تفسير البحر المحيط  ،ج ،3ص. 543
– أبك ٌ
– المائدة ،اآلية . 69
– ابف عاشكر ،التّحرير والتّنوير ،ج ،6ص. 268
– المائدة ،اآلية . 65
السعود  ،ج ،2ص. 296
السعكد ،تفسير أبي ّ
– أبك ٌ
– المائدة ،اآلية . 24
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المؤبد)(.)2
م في ك ٌشافو( -:نفي لدخكليـ في المستقبؿ عمى كجو التأكيد
قاؿ ٌ
ٌ
الزمخشر ٌ
كقكلو تعالى ﴿ -:ىكًاَّنا لىف َّن ٍد يخمىيىا حتٌى ىي ٍخ يريجكٍا ًم ٍنيىا﴾(.)3
داللة (لف) في قكلو تعالى( -:لف ندخميا) الٌتي كرد الفاعؿ المستتر في سياقيا لقصد
الجباريف الٌذيف فييا(.)4
تأكيد الكعد بدخكليا إذا خمت مف ٌ
 .4التّوكيد بقد:
كقكلو تعالى ﴿ -:ىكقىد َّد ىخميكٍا بًاٍل يك ٍف ًر ىك يى ٍـ قى ٍد ىخ ىريجكٍا بً ًو﴾(.)5
أف اإليماف لـ يخالط قمكبيـ
قاؿ ابف عاشكر( -:كمعنى قكلو"دخمكا بالكفر كىـ خرجكا بو " ٌ
الزمنيف
لشدة قسكة قمكبيـ ،فالمقصكد استلراؽ ٌ
طرفة عيف ،أم ىـ دخمكا كافريف كخرجكا كذلؾٌ ،
تبدليا ،ففي ذلؾ تسجيؿ الكذب
تبدلت
استمر ٌ
ألف ذلؾ ىك المتعارؼ ،إذ الحالة إذا ٌ
كما بينيماٌ ،
ٌ
في قمكبيـ :آمنا ،كالعرب تقكؿ -:خرج بلير الكجو الٌذم دخؿ بو)(.)6
المشددة المفتوحة)-:
 .5التّوكيد بنون التّوكيد الثّقيمة ،وىي (
ّ
الناس ىع ىد ىاكةن ﴾( .)7قاؿ ابف عاشكر( -:كالبلٌـ في "لتجدف" الـ
كقكلو تعالى﴿ -:ىلتى ًج ىد َّف أى ىش َّد ٌ
()8
لتجدف) فمير
القسـ يقصد منيا التأكيد ،كزادتو نكف التٌككيد تأكيدان)  .كالفاعؿ في قكلو تعالىٌ ( -:

ألنو في سياؽ التٌككيد ،فعمى ىذا يككف الفاعؿ في اآلية بقصد التٌأكيد.
مستتر تقديره أنت ،ك ٌ

ب  -التّعريف والتّنكير:
التّعريف:

()2
()3

شاف ،ج ،1ص. 608
الزمخشرم ،الك ّ
– ٌ
– المائدة ،اآلية . 22

()4

– ُينظر ابف عاشكر ،التّحرير والتّنوير ،ج ،6ص . 163
– المائدة ،اآلية . 61

()5
()6
()7

()8

– ابف عاشكر ،التّحرير والتّنوير ،ج ،6ص. 246
– المائدة ،اآلية . 82

– ابف عاشكر ،التّحرير والتّنوير ،ج ،7ص. 5
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أوالً :التّعريف بالعممية:
بالعممية في سكرة المائدة عمى أربعة أنكاع مف األعبلـ ىي-:
كرد التٌعريؼ
ٌ
المقدسة (ا﵀).
األول :عمـ الذات ٌ
ال ّنوع ّ
()1
السعكد(-:كاظيار االسـ
اؽ ىبنًي إً ٍس ىرائً ى
ىخ ىذ المٌوي ًميثى ى
كقكلو تعالى ﴿-:ىكلىقى ٍد أ ى
يؿ﴾  .قاؿ أبك ٌ

الجميؿ لتربية الميابة كتفخيـ الميثاؽ كتيكيؿ الخطب في نقفو)(.)2
كف﴾(.)3
كقكلو تعالى ﴿ -:ىك ىس ٍك ى
ص ىن يع ى
ؼ يي ىنبيّْئيي يـ المٌوي بً ىما ىك يانكٍا ىي ٍ
ً
الركعة لتشديد
سكؼ لتأكيد الكعيد ،كااللتفات إلى ذكر االسـ الجميؿ لتربية الميابة كادخاؿ ٌ
الكعيد(.)4
كقكلو تعالى ﴿ -:ىي ٍيًدم بً ًو المٌوي ﴾( .)5كداللة إظيار لفظ الجبللة (ا﵀) ،إلظيار كماؿ
االعتناء بأمر اليداية(.)6
لتميز
ال ّنوع الثاني  :أعبلـ الرسؿ عمييـ الصبلة كالسبلـ .كترد ىذه األعبلـ في سكرة المائدة ٌ
داللية تفيـ مف
تمي ناز ِّ
تاما .كىذه األعبلـ ترد ٌ
لعدة أ راض ٌ
تسمى بيا عف يرىا ٌ
األسماء الٌتي ٌ
التبرؾ ،كزيادة تشريؼ المذككر ،كلمتٌنكيو بحسف عممو .كمف ذلؾ
سياؽ الحديث ،منيا :المدح ،ك ٌ
ىنز ٍؿ عمى ٍي ىنا مآئً ىدةن ّْمف السَّم ً
قكلو تعالى ﴿ -:قى ى ً
َّ
اء﴾(.)7
ى
يسى ي
اؿ ع ى
ى
ابف ىم ٍرىي ىـ الميي َّـ ىرب ىَّنا أ ً ى ى
الداللي الٌذم كرد مف أجمو العمـ (عيسى) عميو السبلـ ،لمتٌنكيو بحسف عممو ،كىذا
اللرض ٌ
بالحجة
الصابكني( -:أجابيـ عيسى إلى سؤاؿ المائدة إللزاميـ
ٌ
يفيـ مف سياؽ الحديث .قاؿ ٌ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

– المائدة ،اآلية . 12
السعود  ،ج ،2ص. 247
السعكد ،تفسير أبي ّ
– أبك ٌ
– المائدة ،اآلية . 14
السعود  ،ج ،2ص. 250
السعكد ،تفسير أبي ّ
– أبك ٌ
– المائدة ،اآلية. 16
السعود  ،ج ،2ص. 251
السعكد ،تفسير أبي ّ
– أبك ٌ
– المائدة ،اآلية . 114
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الدعاء لبس جبَّة شعر كرداء شعر كقاـ يصمي كيدعك ربَّو كيبكي (.)1
لما أراد ٌ
ٌ
الداملة ،كركم ٌأنو ٌ
فيذا ُّ
يدؿ عمى حسف عممو.
كسى لًقى ٍك ًم ًو ىيا قى ٍكًـ ا ٍذ يك يركٍا نً ٍع ىمةى المٌ ًو ىعمى ٍي يك ٍـ
كقكلو تعالى ﴿ -:ىكًا ٍذ قى ى
اؿ يم ى

﴾( ،)2فاللرض

كتبركو ،تنكيينا
ٌ
الداللي الٌذم كرد مف أجمو العمـ (مكسى) عميو ٌ
السبلـ لمدحو ،كزيادة تشريفوٌ ،
محمد حيف
لحسف عممو
كتصرفو .كىذا ما يفيـ مف سياؽ اآلية ،كمعنى اآليةٍ :
ٌ
أم -:اذكر يا ٌ
قاؿ مكسى لبني إسرائيؿ :يا قكـ َّ
تذكركا نعمة ا﵀ العظمى عميكـ كاشكركه عمييا(.)3
يد َّ
اف أىف
ال ّنوع الثّالث :عمما إبميس (كىما إبميس كال ٌشيطاف) .كمنو قكلو تعالى﴿ -:إًَّن ىما يي ًر ي
الش ٍيطى ي
ييكًق ىع ىب ٍي ىن يك يـ﴾(.)4
ذمو كقبيح صنعو ،كعمى التٌحذير منو مف أجؿ تجنبو ،قاؿ
العمى يـ (الشيطاف) داالِّ عمى ّْ
كرد ى
الزمخشرم" -:كال ٌشيطاف ال يأتي منو إال ال ٌش ٌر البحت"(.)5
ٌ
الرابع :أعبلـ األمـ كالقبائؿ.
ال ّنوع ّ
()6
ً ً
العمىـ(الييكد)
كقكلو تعالى ﴿ -:ىكقىالى ًت اٍل ىييي ي
كد ىك ٌ
َّاؤهي﴾  ،جاء ى
ابناء المٌو ىكأىحب ي
النصارل ىن ٍح يف ي

ِّ
الدعكل
السعكد في معنى اآلية"-:حكاية لما صدر عف الفريقيف مف ٌ
داال عمى ال ٌذ ٌـ .قاؿ أبك ٌ
نحف
الباطمة
ه
أم :قالت الييكد -:ي
كبياف لبطبلنيا بعد ذكر ما صدر عف أحدىما كبياف بطبلنوٍ ،
نحف أشياع ابنو المسيح"
أشياعي ابنو يع ىزٍي ور ،كقالت ٌ
النصارل " -:ي

( .)1كركم أيفان عف ابف

عباسَّ " -:
السيد كالعاقب ،خاصمكا
ٌ
أف ييكد المدينة كعب بف األشرؼ ك يره ،مف نصارل نجراف ٌ
()1

الصابكني ،صفوة التّفاسير  ،ط ،5دار القمـ ،بيركت ،مكتبة َّ
جدة( ،د.ت) ،ج  ،1ص.374
– ٌ
– المائدة ،اآلية.20

()4

– المائدة ،اآلية.91

()6

– المائدة ،اآلية.18

()2
()3

– الصابكني ،صفوة التّفاسير  ،ج ،1ص.335

()5

شاف ،ج ،1ص.661
الزمخشرم ،الك ّ
– ٌ

()1

السعود  ،ج ،2ص.253
السعكد ،تفسير أبي ّ
– أبك ٌ
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الصحابة بالكفر ،ك فب ا﵀ عمييـ ،فقاؿ
الرسكؿ -صمٌى ا﵀ عميو كسمٌـٌ -
فعيرىـ ٌ
أصحاب ٌ
الرجؿ عمى كلده ،كنحف ابناء ا﵀ كأحباؤه ،ىذا قكؿ
الييكدٌ :إنما فب ا﵀ عمينا ،كما يلفب ٌ
فإنيـ زعمكا َّ
أف عيسى قاؿ ليـ :اذىبكا إلى أبي كأبيكـ" ( .)2كبالجممة ٌأنيـ
الييكد ،ك َّ
النصارل ٌ
أما ٌ
أف ليـ ففبلن كمزيديةن عند ا﵀ تعالى عمى سائر الخمؽَّ ،
يدعكف َّ
فرد عمييـ ذلؾ(.)3
كانكا ٌ
كد ىي يد المٌ ًو ىم ٍلميكلىةه﴾
كقكلو تعالى ﴿ -:ىكقىالى ًت اٍل ىييي ي

()4

أيفا ،كىذا
فالعمـ (الييكد) جاء ّْ
لذميـ ن
ى

أم:قاؿ الييكد المٌعناء َّ
الرزؽ عمى العباد"(.)5
يفيـ مف قكؿ الصَّابكنيٍ " -:
إف ا﵀ بخي هؿ ييقتّْر ٌ
بالضمير:
ثانياً :التّعريف
ّ
 ضمير المتكمّم :ييؤتى بو في سكرة المائدة حينما يككف المقاـ مقاـ تكمٌـ .كقكلو تعالى-:﴿ ىكىب ىعثٍىنا ًمنيي يـ اثٍىن ٍي ىع ىش ىر ىن ًقيبان﴾( .)6فيو التفات عف الليبة إلى المتكمٌـ كمقتفى الظٌاىر كبعث،
اعتناء بشأنو(.)7
كاَّنما التفت
ن
س أ ٍىك فى ىس واد ًفي األ ٍىر ً
يؿ أَّىنوي ىمف قىتى ىؿ ىن ٍفسان بً ىل ٍي ًر ىن ٍف و
ض
كقكلو تعالى ﴿ -:ىكتىٍب ىنا ىعمىى ىبنًي إً ٍس ىرائً ى
الناس ىج ًميعان﴾(.)8
فى ىكأَّىن ىما قىتى ىؿ ٌ
كفمير المتكمٌـ المتٌصؿ الٌذم كرد بصيلة الجمع في قكلو تعالى( :كتبنا) ،جاء لمتٌعظيـ.
الن ً
أف قى ٍت ىؿ َّ
بياف َّ
الناس كمٌيـ" (.)1
فس بلير ٌ
حؽ يجرـ فظيع ،كفظاعة قتؿ ٌ
قاؿ ابف عاشكر" -:كىذا ه
لذلؾ جاء فمير المتكمٌـ المتٌصؿ بصيلة الجمع َّ
ليدؿ عمى فظاعة األمر كعظيـ شأنو.

()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()1

حياف األندلسي ،تفسير البحر المحيط  ،ج ،3ص.466
– أبك ٌ
السعود  ،ج ،2ص.253
السعكد ،تفسير أبي ّ
– أبك ٌ
– المائدة ،اآلية.64
الصابكني ،صفوة التّفاسير  ،ج ،1ص.352
– ٌ
– المائدة ،اآلية.12
الصابكني ،صفوة التّفاسير  ،ج ،1ص.337
– ٌ
– المائدة ،اآلية.32

– ابف عاشكر ،التّحرير والتّنوير ،ج ،6ص.177
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 -ضمير المخاطب :يؤتى بو حينما يككف المقاـ مقاـ خطاب .كقكلو تعالى-:

﴿ ىيا أىيُّيىا الٌذيف

ت المٌ ًو ىعمى ٍي يك ٍـ  ...ىكاتَّقيكٍا المٌوى.)2(﴾...
آمينكٍا ا ٍذ يك يركٍا نً ٍع ىم ى
ى
ففمير المخاطب المتٌصؿ (كاك الجماعة) في قكلو تعالى﴿ -:ا ٍذ يك يركٍا  ،ىكاتَّقيكٍا ﴾ يؤذف َّ
بأف
الحادثة تتعمؽ بجماعة المؤمنيف كمٌيـ(.)3
ؽ ىكالس ً
كقكلو تعالى ﴿- :ىكالس ً
ط يعكٍا أ ٍىيًد ىييي ىما ﴾( ،)4قاؿ ابف عاشكر" -:كقكلو:
َّارقىةي فىا ٍق ى
َّار ي
(فاقطعكا أيدييما) فمير الخطاب لكالة األمكر بقرينة المقاـ"(.)5
كقكلو تعالى﴿ -:إً ىذا قيمتيـ إًلىى الص ً
َّبلة﴾( ،)6كفمير المخاطب المتٌصؿ في قكلو تعالى:
ٍ ٍ
(قمتـ) يد ٌؿ عمى َّ
خاصة .جاء في الك ٌشاؼ" -:يحتمؿ أف يككف األمر
لممحدثيف
أف الخطاب
ٌ
ٌ
لمندب"(.)7
لممحدثيف
لمكجكب ،فيككف الخطاب
ٌ
خاصة ،كأف يككف ٌ
ٌ
 ضمير الغيبة :كىك الٌذم يقع الحديث بو في سكرة المائدة عف اللائب .كىذا الفمير يسبقوفي الكبلـ ما يد ٌؿ عميو حتٌى يككف الكبلـ كحدة كاحدة مترابطة ،كمنو قكلو تعالى-:

﴿الى تى ٍسأىليكٍا

ىع ٍف أى ٍش ىياء إًف تيٍب ىد لى يك ٍـ تى يس ٍؤ يك ٍـ ﴾()8فنائب الفاعؿ في قكلو تعالى﴿ -:تيٍب ىد ﴾ فمير مستتر تقديره
النفس
تتشكؽ ٌ
(ىي) سبؽ ما يدؿ عميو كىي (األشياء) ،كيرد ىذا الفمير (فمير الليبة) حتٌى ٌ
لمعرفة ما ييتمى بعده(.)1

()2
()3
()4
()5
()6

– المائدة ،اآلية.11 ،
– ُينظر :ابف عاشكر ،التّحرير والتّنوير ،ج ،6ص.137
– المائدة ،اآلية .38
– ابف عاشكر ،التّحرير والتّنوير ،ج ،6ص.190
– المائدة ،اآلية.6

()7

شاف ،ج ،1ص.597
الزمخشرم ،الك ّ
– ُينظرٌ :

()1

العربية  ،ص.42
التأسيسية ألساليب البيان في المّغة
البنية
– ُينظر :حسيف ٌ
ّ
ّ
الدراكيشّ ،

( – )8المائدة ،اآلية .101

200

ً
ً
يح ابف ىم ٍرىي ىـ﴾( ،)2إظيار المسيح عمى الكجو
كمنو قكلو تعالى﴿ -:إً ٍف أ ىىر ىاد أىف يي ٍيم ىؾ اٍل ىمس ى
األلكىية في مقاـ اإلفمار لزيادة التٌقرير ،كالتٌنصيص عمى ٌأنو مف تمؾ الحيثية
الٌذم نسبكا إليو
ٌ
بعينيا داخؿ تحت قيره كممككتو تعالى(.)3
لمفمائر تتمثٌؿ في اإليجاز ،إذ الفمائر تلني عف تكرار األسماء مع
فالكظيفة
األساسية ٌ
ٌ
متينا(.)4
طا
ربط الكبلـ رب ن
محكما ن
ن
ثالثاً :التّعريف باسم اإلشارة-:
لـ يرد الفاعؿ كنائبو في سكرة المائدة اسمي إشارة.
رابعاً :التّعريف بالموصول-:
جاءت المكصكالت في سكرة المائدة عمى قسميف،

الخاصة كىي:
األول -:المكصكالت
ٌ
ّ

كما .ككردت ىذه المكصكالت َّ
لعدة أ راض
الٌذيف .والثّاني  -:المكصكالت ٌ
العامة كىي :ىم ٍف ،ى
داللية.
ٌ
()5
ً
َّ
الداللي
يح ابف ىم ٍرىي ىـ ﴾  ،فاللرض ٌ
كقكلو تعالى﴿ -:لقى ٍد ىكفى ىر الٌذيف قىآليكٍا إً َّف المٌوى يى ىك اٍل ىمس ي

السعكد" -:فىين ًسب إلييـ قكليـ
الٌذم أفاده االسـ المكصكؿ (الٌذيف) ال ٌذـ كالتٌعريض .قاؿ أبك ٌ
كتففيحا لمعتقدىـ"(.)6
تكفيحان لجيميـ،
ن
()1
الداللي لبلسـ المكصكؿ (الٌذيف)
كمنو قكلو تعالى﴿- :لي ًع ىف الٌذيف ىكفىيركٍا ﴾  ،فاللرض ٌ

الٌذم كقع نائب فاعؿ ،ال ٌذـ كالتٌعريض أيفان .كالمٌعنة ىي الطٌرد مف رحمة ا﵀ ( .)2كاجراء الحكـ
()2

– المائدة ،اآلية .17

()3

السعود  ،ج ،2ص.252
السعكد ،تفسير أبي ّ
– أبك ٌ
العربية  ،ص.42
التأسيسية ألساليب البيان في المّغة
البنية
– يُنظر :حسيف ٌ
ّ
ّ
الدراكيشّ ،
– المائدة ،اآلية .72 ،17

()2

حياف األندلسي ،نفسير البحر المحيط  ،ج ،2ص.548
– أبك ٌ

()4
()5

()6
السعود  ،ج ،2ص.252
السعكد ،تفسير أبي ّ
– أبك ٌ
( – )1المائدة ،األية .78
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السببية مشتمؿ
أف ما ذكره في ٌ
شعر بعمٌّْيو كما في ٌ
الصمة لو ،لما ٌ
حيز ٌ
حي ًز ٌ
عمى المكصكؿ يم ه
عمى كفرىـ أيفان(.)3
َّ
لعؿ مف دالالت استعماؿ الٌذيف ىنا التٌعميـ في المافي كالحافر كالمستقبؿَّ ،
ككأنيا
الناس أينما كجدكا كحيثما حمُّكا.
النفر مف ٌ
قانكف أك عمـ عمى ىذا ٌ
()4
الداللي مف االسـ المكصكؿ (الٌذيف)
آمينكٍا﴾  ،فاللرض ٌ
أما قكلو تعالى ﴿ -:ىكىيقيك يؿ الٌذيف ى

ألف الكصؼ باالسـ المكصكؿ
التٌشريؼ كالتٌعظيـ .كقاؿ ا﵀ الٌذيف آمنكا كلـ يقؿ (المؤمنكف)؛ ٌ
لمسامع
أكثر
تكفيحا ،ك ٌ
أدؽ تفصيبلن مف الكصؼ بليره ،ذلؾٌ ،
ن
ألف جممة الصمة تككف معيكدة ٌ
فيتأ ٌكد الكصؼ بيا(.)5
()6
الداللي الٌذم ًجيء مف أجمو االسـ
ف َّؿ ﴾  ،فاللرض ٌ
ف ُّريكـ َّمف ى
كقكلو تعالى﴿ -:الى ىي ي

المكصكؿ (مف) التٌكبيي ،كىذا ييفيـ مف قكؿ ابف عاشكر..."-:كىك ييشعر باإلعراض عف اللير
ف َّؿ"(.)7
ف ُّريكـ َّمف ى
كقد ٌبينو بقكلو :الى ىي ي
()8
الداللي الٌذم جيء مف أجمو االسـ
كف ﴾  ،فاللرض ٌ
كقكلو تعالى ﴿- :ىساء ىما ىي ٍع ىممي ى
تعجب،
المكصكؿ (ما) ال ٌذـ كالتٌعريض ،كىذا ييفيـ مف قكؿ ٌ
الزمخشرم في الك ٌشاؼ"-:فيو معنى ٌ

كأنو قيؿ :ككثير منيـ ما أسكأ عمميـ"(.)9
ٌ
()1
الداللي مف االسـ المكصكؿ (ما)
كف ﴾  ،فاللرض ٌ
كقكلو تعالى﴿ :لىبً ٍئ ىس ىما ىك يانكٍا ىي ٍف ىعمي ى
أكد فعؿ َّ
َّ
الذـ ،كىذا ييفيـ مف قكؿ ابف عاشكر" -:كقد َّ
الذـ بإدخاؿ الـ القسـ عميو لئلقصاء في

ذمو"(.)2
ّْ
()3

السعود ،ج ،2ص.305
السعكد ،تفسير أبي ّ
– أبك ٌ
– المائدة ،اآلية .53

()5

العربية  ،ص.46
التأسيسية ألساليب البيان في المّغة
البنية
– ُينظر :حسيف ٌ
ّ
ّ
الدراكيشّ ،
– المائدة ،اآلية.105

()8

– المائدة ،اآلية .66
شاف ،ج ،1ص.644
الزمخشرم ،الك ّ
– ٌ

()4

()6
()7

()9

()1

– ابف عاشكر ،التّحرير والتّنوير  ،ج ،7ص.77

– المائدة ،اآلية.79
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خامساً :التّعريف بأل:
كمف معاني األلؼ كالبلٌـ في الخبر(-:)3
يد ىك الجك ياد ،تريد ٌأنو الكامؿ
 -1قصر جنس المعنى عمى المخبر عنو لقصد المباللة كقكلؾ :ز ه
ألنو خمؼ
يد ىك الجك ياد
كلـ يكجد إالَّ فيو ،كفي ىذا يمتنع العطؼ لئلشراؾ فبل تقكؿ :ز ه
كعمرك؛ ٌ
ه
مف القكؿ.
 -2قصر جنس المعنى الٌذم تفيده بالخبر عمى المخبر عنو ال عمى معنى المباللة كترؾ
يخصصو كأف
قيدت المعنى بشيء
االعتداد بكجكده في ير المخبر عنو ،كال يككف ذلؾ إالٌ إذا ٌ
ٌ
يد
يقيد بالحاؿ كالكقت كقكلؾ -:ىك
ُّ
تظف نفس بنفس خي انر .كالفرؽ بيف البلٌـ في (ز ه
الكفي حيف ال ٌ
أف القصد في األكلى إلى انطبلؽ مخصكص
المنطمؽ) كبيف البلٌـ في (ىك
ىك
ُّ
ي
الكفي حيف الٌ )..
أف المعنى يتكرر ،فيك يفي
كالقصد في الثٌ ٌ
انية إلى جنس مف الكفاء مخصكص .كيدلٌنا عمى ىذا ٌ
تكرر.
مرة بعد أخرل ،كلكف االنطبلؽ في (ز ه
مرة كاحدة كليس ىناؾ ٌ
يد ىك المنطمؽ) كاف ٌ
ٌ
تقره (المعنى) في جنس ما ظاىر
ٌ -3
أف القصد قصد المعنى في جنسو عمى المذككر كلكف أف ٌ
ؾ .كقكؿ الخنساء مف (الكافر)(-:)4
ؾ فيو شا ٌ
ال ينكره أحد ،كال يش ٌ
الج ِميال
َأر َْي َ
س َن َ
اء َك َ
الح َ
ت ُب َك َ

اء َعمَى قَ ِت ٍ
يل
إذا قَ ُب َح ُ
الب َك ُ

فيتصكر
تقيد الحسف بشيء
أف ماعدا البكاء عميو فميس بحسف كال جميؿ ،كلـ ٌ
فيي لـ ترد ٌ
ٌ
الح ٍس يف الظٌاىر الٌذم ال ينكره
أف يقصر عمى البكاءٌ ،
تقره في جنس ما يح ٍسينو ي
كلكنيا أرادت أف ٌ
ؾ.
ؾ فيو شا ٌ
أحد كال يش ٌ

( – )2ابف عاشكر ،التّحرير والتّنوير ،ج ،6ص.294
العربية  ،ص.264
المقدمة إلى عمم المعنى في
( – )3يُنظر :ياسر المبلٌح،
ّ
ّ
(ُ – )4ينظر :ديوانها ،ص.27
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ثـ تجريو مجرل ما عيد كعمـ كقكلؾ-:
 -4أف تقدر
كتصكر في خاطرؾ شيئان لـ تره كلـ تعمموٌ ،
ٌ
لمسامع -:فع في نفسؾ صكرة رجؿ كيذا أك
الرجؿ المشرك ي
ؾ في جؿ مالو) فكأنو يقكؿ ٌ
(ىك ٌ
الرجؿ المشركؾ في جؿ مالو.
تأمؿ فبلنان ٌ
فإنو :ىك ٌ
ثـ ٌ
معنى (رجؿ مشركؾ في جؿ مالو) ٌ
كمف الفركؽ في الخبر الفركؽ في مذىب البلٌـ الجنسية ( .)1كتفسير ىذا أف البلٌـ في :أنت
ال ٌشجاعي لمجنس كالبلٌـ في الشجاعي مكقى لمجنس .كلكف الفرؽ بيف البلٌميف أك الجنسيف عظيـ.
فالمعنى في قكلؾ :ال ٌشجاع مكقى ٌأنؾ تثبت الكقاية لكؿ ذات مف صفتيا ال ٌشجاعة ،فيك في
معنى قكلؾ :ال ٌشجعاف كمُّيـ مكقكف .فالكقاية ىنا تستلرؽ الجنس كتشممو كتشيع فيو(.)2
ألف ىذا التٌركيب ليس بمعنى
أما المعنى في قكلؾ -:أنت ال ٌشجاع فميس فيو استلراؽ؛ ٌ
كٌ
كنا عقمنا ال ٌشجاعة كعرفنا حقيقتيا كما ىي ككيؼ
كلكنو عمى أنؾ تقكؿٌ -:
جعاف كمُّيـٌ ،
أنت ال ٌش ي
الناس
ينبلي أف يككف اإلنساف في إقدامو كبطشو ،حتٌى يعمـ ٌأنو شجاع عمى الكماؿ ،كاستقرينا ٌ
الصفة
فمـ نجد في كاحد منيـ حقيقة ما عرفنا حتٌى إذا صرنا إليؾ كجدناؾ قد استكممت ىذه ٌ
()3
لعدة
كاستجمعت شرائطيا كرسي فيؾ سنحيا (أصميا)  .كجاءت األلؼ كالبلٌـ في سكرة المائدة ٌ

َّ
ّْب﴾(.)4
داللية تتمثٌؿ في اآليات اآلتية -:كقكلو تعالى ﴿ -:يقؿ الَّ ىي ٍستىًكم اٍل ىخبً ي
أ راض ٌ
يث ىكالطي ي
الطيب) عمى التٌر يب كالتٌحذير .قاؿ
د ٌؿ الفاعؿ
المعرؼ بأؿ (الخبيث) كاالسـ المعطكؼ ( ٌ
ٌ
الردمء مف األشخاص كاألعماؿ
أبك ٌ
عاـ في نفي المساكاة عند ا﵀ تعالى بيف ٌ
السعكد( -:حكـ ٌ
جيد ك ٌؿ منيا كالتٌحذير عف رديئيا)(.)1
جيدىا ،قصد فيو التٌر يب في ٌ
كاألمكاؿ ،كبيف ٌ
كقكلو تعالى ﴿ -:ىي ٍح يك يـ بًيىا َّ
ُّكف﴾(.)2
النبًي ى
()1

العربية  ،ص. 266
المقدمة إلى عمم المعنى في
– ياسر المبلٌح،
ّ
ّ
السابق نفسو  ،ص. 167
– المصدر ّ

()2
()3
()4

السابق نفسو  ،كالمكاف نفسو.
– المصدر ّ
– المائدة ،اآلية . 100

()1

السعود  ،ج ،2ص. 324
السعكد ،تفسير أبي ّ
– أبك ٌ
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كعبر عنو
قاؿ ابف عاشكر" -:كيجكز أف يراد ٌ
محمد -صمٌى ا﵀ عميو كسمٌـٌ -
بالنبييف ٌ
بصيلة الجمع تعظيمان لو)(.)3
اؿ المٌوي ًإّْني يم ىنّْزلييىا﴾(.)4
كقكلو تعالى﴿ -:قى ى
ترد (أؿ) في لفظ الجبللة في سكرة المائدة لمكصؼ كالتٌفخيـ ،فمـ يكف سبحانو كتعالى
ألف لفظ الجبللة
نا
منكر فتعرؼ بيا كاٌنما كردت دالٌة عمى الفخامة كالعظمة ﵀ٌ -
عز كج ٌؿ ،-ذلؾ ٌ
العمية مستجمع لمعاني جميع أكصافو الكاممة ،كأكصافو ال ٌشريفة ،ما يعمـ منيا،
(ا﵀) عمـ لذاتو ٌ
كما لـ يي ٍعمىـ(.)5
ً
الر يس يؿ﴾(.)6
ت ًمف قىٍبمً ًو ُّ
يح ابف ىم ٍرىي ىـ إًالَّ ىر يسك هؿ قى ٍد ىخمى ٍ
كقكلو تعالىَّ ﴿ -:ما اٍل ىمس ي
مما
فىأ ٍ
ىؿ في قكلو تعالى ( :الرسؿ) جاءت لبياف الجنسٍ ،
أم :ما المسيح ابف مريـ شيء ٌ
الرسؿ الٌذيف
ٌ
تدعيو ٌ
النصارل ،مف ككنو إلػينا ،كككنو أحد آلية ثبلثة ،بؿ ىك رسكؿ مف جنس ٌ
ىخمىكا كتى َّ
قدمكا(.)7

َّ
كقكلو تعالى﴿-:اٍليكـ أ ً
ات﴾(.)1
يح َّؿ لى يك يـ الطي ىّْب ي
ىٍ ى
ىؿ في قكلو تعالى( :الطٌيبات) جاءت دالٌة عمى التٌماـ .قاؿ أبك حياٌف األندلسي( -:فائدة
فىأ ٍ
بالديف)(.)2
بالدنيا كمنيا ما يتعمؽ ٌ
النعمة فيما يتعمٌؽ ٌ
إعادة ذكر إحبلؿ الطٌيبات التٌنبيو بإتماـ ٌ

()2
()3
()4

– المائدة ،اآلية . 44

– ابف عاشكر ،التّحرير والتّنوير ،ج ،6ص. 208
– المائدة ،اآلية . 115

()5

()7

العربية  ،ص. 49
التأسيسية ألساليب البيان في المّغة
البنية
– حسيف ٌ
ّ
ّ
الدراكيسّ ،
– المائدة ،اآلية . 75
حياف األندلسي ،تفسير البحر المحيط  ،ج ،3ص. 545
– أبك ٌ

()1

– المائدة ،اآلية . 5

()6

()2

حياف األندلسي ،تفسير البحر المحيط  ،ج ،3ص. 545
– أبك ٌ
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سادساً :التّعريف باإلضافة:
الفمير،ككاف ليذه
كرد الفاعؿ كنائبو في سكرة المائدة مفافان إلى االسـ الظٌاىر كالى ٌ
داللية تتمثٌؿ في اآليات اآلتية-:
اإلفافة بنكعييا أ راض ٌ
كقكلو تعالى﴿ -:أ ً
ً
يمةي األ ٍىن ىع ًاـ﴾(.)3
يحمَّ ٍ
ت لى يكـ ىبي ى
فنائب الفاعؿ (بييمة) جاء مفافان إلى االسـ الظٌاىر (األنعاـ) لمبياف كىي بمعنىً :مف.
جاء في البحر المحيط( :كبييمة األنعاـ :مف باب إفافة ال ٌشيء إلى جنسو ،فيي بمعنى:
ً
الفحاؾ
أعـ ،فأفيفت إلى
أخص ،فبييمة األنعاـ ىي كمٌيا قاليا قتادة ك ٌ
مف؛ ٌ
ٌ
ألف البييمة ٌ
مانية األزكاج الٌتي ذكرىا ا﵀ تعالى ،كقاؿ ابف قتيبة :ىي اإلبؿ
الربيع كالحسف ،كىي الثٌ ٌ
ك ٌ
السدم ك ٌ
()4
الكحش كنحكىما ،كقيؿ :ىي المرادة
كبقر
باء
ظ
ال
بيا
يلحؽ
أ
ك
.
كالبقر كاللنـ كالكحكش كمٌيا
ٌ
ى

لتقدـ بياف ح ٌؿ األنعاـ ،كاإلفافة لما بينيما مف المشابية كالمماثمة في االجترار
بالبييمة ىنا ٌ
كعدـ األنياب ،كفائدتيا اإلشعار بعمٌة الحكـ المشتركة بيف المفافيف(.)5
الزمخشرم في الك ٌشاؼ( -:كافافتيا إلى األنعاـ لمبياف ،كىي اإلفافة الٌتي بمعنى
كقاؿ ٌ
" ًمف" كخاتـ ففة .كمعناه البييمة مف األنعاـ .كقاؿ أيفان -:فأفيفت إلى األنعاـ لمبلبسة
ال ٌشبو)(.)1
كقكلو تعالى﴿ -:قى ٍد ىجاء يك ٍـ ىر يسكليىنا﴾(.)2

()3

– المائدة ،اآلية . 1

()4

حياف األندلسي ،تفسير البحر المحيط  ،ج ،3ص. 429
– أبك ٌ
السعود  ،ج ،2ص. 233
السعكد ،تفسير أبي ّ
– أبك ٌ

()1

شاف ،ج ،1ص. 589
الزمخشرم ،الك ّ
– ٌ

()5

()2

– المائدة ،اآلية . 19
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السعكد-:
فإفافة الفاعؿ إلى الفمير في قكلو تعالى ( :ىرسكلينا) لمتٌشريؼ .قاؿ أبك ٌ
(اإلفافة لمتٌشريؼ ،كاإليذاف بكجكب اتٌباعو)(.)3
ت أ ٍىيًدي ًي ٍـ ﴾(.)4
كقكلو تعالى ﴿ -:ي مَّ ٍ
الدعاء عمييـ.
السب ك ٌ
فإفافة نائب الفاعؿ إلى الفمير في قكلو تعالى( :أيدييـ) إلنشاء ٌ
قاؿ ابف عاشكر( -:كجممة " مٌت أيدييـ" معترفة بيف جممة "كقالت الييكد "كبيف جممة "بؿ يداه
سب ليـ)(.)5
مبسكطتاف" ،كىي إنشاء ٌ
 التّنكير:داللية تتمثٌؿ في
النكرة-في سكرة المائدة-بنكعييا
جاءت ٌ
العامة أل راض ٌ
ٌ
المختصة ك ٌ
اآليات اآلتية:
ً
يف﴾(.)6
كر ىك ًكتى ه
اب ُّمبً ه
كقكلو تعالى﴿ -:قى ٍد ىجاء يكـ ّْم ىف المٌو ين ه
السعكد(-:كتنكيف"نكر" لمتٌفخيـ ،كالمراد بو كبقكلو تعالى( :كتاب مبيف) القرآف ،لما
قاؿ أبك ٌ
الناس مف الحؽ كاإلعجاز المبيف،
فيو مف كشؼ ظممات ال ٌشرؾ كال ٌشؾ كابانة ما خفي عمى ٌ
الرسكؿ -عميو
باألكؿ ىك ٌ
كالعطؼ لتنزيؿ الملايرة بالعنكاف منزلة الملايرة بال ٌذات ،كقيؿ :المراد ٌ
الصبلة كالسبلـ -كبالثٌاني القرآف)(.)1
كقكلو تعالىَ ﴿ -:مآ َمأ ااَم ِدآي َم ِدل ٍلر َمالَم اَم ِد ٍلر﴾(.)2

()3
()4

السعود  ،ج ،3ص. 250
السعكد ،تفسير أبي ّ
– أبك ٌ
 -المائدة ،اآلية . 64

()5

– ابف عاشكر ،التّحرير والتّنوير ،ج ،6ص. 249
– المائدة ،اآلية . 15

()1

السعود  ،ج ،2ص. 251
السعكد ،تفسير أبي ّ
– أبك ٌ

()6

()2

– المائدة ،اآلية. 19
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السعكد( -:كزيادة مف في الفاعؿ لممباللة في نفي المجيء ،كتنكير بشير كنذير
قاؿ أبك ٌ
لمتٌقميؿ)(.)3
كقكلو تعالىَ ﴿ -:مَي َم ْل َمأ ا ُت َم ِدل ٌمر َم اَم ِد ٌمر﴾(.)4
بشير
فداللة التٌنكير في قكلو تعالى( :بشير
كنذير)لمتٌفخيـ .قاؿ أبك ٌ
السعكد(-:كتنكيف" ه
ه
أم و
نذير)(.)5
بشير
كنذير ُّ
كنذير" لمتٌفخيـ أم :ال تعتذركا بذلؾ فقد جاءكـ بشيرُّ ،
ه
أم ه
ه
ِد
ا َماِد ٌم﴾(.)6
كقكلو تعالى﴿ -:اَمَم َم َّش َّشي اّل ي َم َم ُتر ْل آ ْليَي ُت ْل َم َم ٌم
أليـ )لم ٌش ٌدة كالتنكع .أم:نكع شديد األلـ مف
فداللة التٌنكير في قكلو تعالى (:ه
عذاب ه
العذاب(.)7

ج -التّقديم والتّأخير:
المنطمؽ .فيما كاف كانا في الظٌاىر سكاء ،كبلماف
يد
فقكلنا:
يد يختمؼ عف :ز ه
المنطمؽ ز ه
ي
ي
السامع ذلؾ إال ٌأنو لـ
يد
بينيما فصؿ ظاىر .فقكلنا :ز ه
ي
المنطمؽ :يد ٌؿ عمى انطبلؽ قد كاف كعرؼ ٌ
أف االنطبلؽ
يعمـ أمف زيد كاف أـ مف عمرك فعندما تقكؿ :ز ه
يد المنطمؽ أزلت ال ٌشؾ كجعمتو يعمـ ٌ
يد ،فيككف المعنى عمى ٌأنؾ رأيت إنسانان ينطمؽ بعيدان عنؾ فمـ
أما في قكلنا:
المنطمؽ ز ه
ي
مف زيدٌ .
يثبت كلـ تعمـ :أزيد ىك أـ عمرك؟ فقاؿ لؾ صاحبؾ:
يد أم ىذا الٌذم رأيتو ينطمؽ بعيدان
المنطمؽ ز ه
ي
عنؾ ىك زيد .فيذا التٌفسير أك ىذا المعنى ال يتكامؿ استيعابو إال بعد فيـ الحاؿ الٌتي قيؿ فييا
الكبلـ(.)1
()3
()4
()5
()6

السعود  ،ج ،2ص. 254
السعكد ،تفسير أبي ّ
– أبك ٌ
– المائدة ،اآلية . 19
السعود  ،ج ،2ص. 254
السعكد ،تفسير أبي ّ
– أبك ٌ
–المائدة ،اآلية . 73

()7

شاف ،ج ،1ص. 651
الزمخشرم ،الك ّ
– ٌ

()1

العربية  ،ص. 265
المقدمة إلى عمم المعنى في
– ياسر المبلٌح،
ّ
ّ
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داللية تتمثٌؿ في اآليات اآلتية-:
كجاء التٌقديـ كالتٌأخير في سكرة المائدة أل راض ٌ
كقكلو تعالىُ ﴿ -:ت َمح ِّمرُت َمو اْل َم ِد َم َمي َّشآ َم ِد ِد ِده﴾(.)2
تقدـ الفعؿ في قكلو تعالى( :يحرفكف) عمى الفاعؿ (كاك الجماعة) .كيأتي تقديـ الفعؿ
ٌ
()3
لمداللة عمى
جدد كاالستمرار  .لذلؾ جاءت صيلة المفارع -في اآلية الكريمةٌ -
لمداللة عمى التٌ ٌ
ٌ

جدد كاالستمرار(.)4
التٌ ٌ
أما في قكلو تعالىَ ﴿ -:م ا ّلهُت َمَي ْل َم ُت َمآ تُتَي ْل ُت َمو َم َمآ تَم ْل ُت ُت َمو﴾(.)5
ٌ
فتأخر الفعؿ (يعمـ) لتقكية الحكـ .قاؿ ابف عاشكر( -:كتقديـ المسند إليو عمى الخبر
ٌ
لنبك المقاـ عف ذلؾ)(.)6
تقكم الحكـ كليس إلفادة التٌخصيص ٌ
الفعمي ىنا إلفادة ٌ
كقكلو تعالىَ ﴿ -:م ِدر ًال َم َّش ُت ْل َم َم ِدر ًال َمَي ْل ُتَي ُت َمو﴾(.)7
تقدـ المفعكؿ بو (فريقان) عمى الفعؿ كالفاعؿ (ك ٌذبكا) لبلىتماـ بو كتشكيؽ ما فعمكا بو.
ٌ
ألف الكبلـ
يقكؿ ابف عاشكر( -:كتقديـ المفعكؿ في قكلو "فريقان ك ٌذبكا" لمجرد االىتماـ بالتٌفصيؿ؛ ٌ
ألف في تقديـ
مسكؽ
ه
ى
مساؽ التٌفصيؿ ألحكاؿ ير يسؿ بني إسرائيؿ باعتبار ما القكهي مف قكميـ؛ ك ٌ
فقدـ مفعكؿ "ك ٌذبكا" ليككف المفعكالف عمى كتيرة
مفعكؿ "يقتمكف" رعاية عمى فاصمة اآلمٌ ،
كاحدة)(.)1

()2

– المائدة ،اآلية . 13

()3

العامة ،بلداد1996 ،ـ ،ص. 103
– العامرم ،التّقديم والتّأخير في القرآن الكريم  ،ط ،1دار ال ٌشؤكف الثٌ ٌ
قافية ٌ
السعود  ،ج ،2ص.249
السعكد ،تفسير أبي ّ
– أبك ٌ

()6

– ابف عاشكر ،التّحرير والتّنوير ،ج،7ص.61
 -المائدة ،اآلية . 70

()4
()5

()7
()1

– المائدة ،اآلية . 99

– ابف عاشكر ،التّحرير والتّنوير ،ج ،6ص. 275
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الزمخشرم في الك ٌشاؼ( -:فإف قمت :لً ىـ جيء بأحد الفعميف مافيان كباآلخر
كقاؿ ٌ
مفارعان؟ قمت -:جيء يقتمكف عمى حكاية الحاؿ المافية استفظاعان لمقتؿ كاستحفا انر لتمؾ
الحاؿ الشنيعة لمتٌعجب منيا)(.)2
كقكلو تعالىَ﴿ -:م َم ُتح ْل َم اْل َم ِد ِدَّش ِد َمَي ْلَي ُت َمو﴾(.)3
السعكد-:
ٌ
تقدـ المفعكؿ بو (حكـ) عمى الفعؿ كالفاعؿ (يبلكف) لمتٌخصيص .قاؿ أبك ٌ
(كتقديـ المفعكؿ بو لمتٌخصيص المفيد لتأكيد اإلنكار كالتٌعجب)(.)4
ا﴾(.)5
كقكلو تعالىِ﴿ -:داَم َم َم َمر َم َم َم ُت ُت اْل َم ْل ُت
النفس
ٌ
تقدـ المفعكؿ بو (أحدكـ) عمى الفاعؿ (المكت) ،إلفادة كماؿ تم ٌكف الفاعؿ عند ٌ
فإنو أيدخؿ في تيكيف أمر المكت(.)6
كقت كركده عميياٌ ،
د -الحذف:
ِّ
داللية تتمثٌؿ في اآليات اآلتية-:
جاء الحذؼ -في سكرة المائدة -داال عمى أ راض ٌ
 حذف الفعل:كقكلو تعالىَ ﴿-:مَي ْل َم َم ْل َم ُت ا ّلهُت ار ُت َم﴾(.)7
السامع ك ٌؿ مذىب ممكف
فح ىذؼ الفعؿ ،كالتٌقدير :اذكر ٍيكىـ يجمعي ا﵀ي ُّ
ي
الر يس ىؿ ،لتذىب نفس ٌ
مف التٌيكيؿ .قاؿ ابف عاشكر( -:فقكلو "يكـ يجمع" ظرؼ ،كاألظير ٌأنو معمكؿ لعامؿ محذكؼ
ألف
الر ى
سؿ ،أك يي ٌ
ٌ
قدر لو عامؿ يككف بمنزلة الجكاب لمظٌرؼ؛ ٌ
يقدر بنحك :اذكر يكـ يجمع ا﵀ي ٌ
()2

شاف ،ج ،1ص. 649
الزمخشرم ،الك ّ
– ٌ

()4

السعود  ،ج ،2ص. 282
السعكد ،تفسير أبي ّ
– أبك ٌ
– المائدة ،اآلية . 106

()3

()5
()6
()7

– المائدة ،اآلية . 50

السعود  ،ج ،2ص. 330
السعكد ،تفسير أبي ّ
– أبك ٌ
– المائدة ،اآلية .109
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تقدـ ييعامؿ معاممة ال ٌشرط في إعطائو جكابان .كقد يحًذؼ ىذا العامؿ لتذىب نفس
الظٌرؼ إذا ٌ
الر يسؿ يككف متعمٌقنا بفعؿ "قالكا ال عمـ
ٌ
السامع ك ٌؿ مذىب ممكف مف التٌيكيؿ ،تقديره يكـ يجمع ا﵀ي ٌ
أف ذلؾ الفعؿ ىك المقصكد مف الجممة المستأنفة .كأصؿ نظـ الكبلـ :يجمع ا﵀
لنا ،"...أم ٌ
فلير نظـ الكبلـ إلى األسمكب الٌذم كقع في اآلية لبلىتماـ
الر يسؿ يكـ القيامة فيقكؿ..إليٌ .
ٌ
بالخبر ،فيفتتح بيذا الظٌرؼ الميكؿ(.)1
كقكلو تعالىِ﴿ -:د ْلو َماُت ْل َم َمرْلَيُت ْل ِدي اَم ْل ِد
ر﴾(.)2
إف فربتـ أنتـ
رطية ،لداللة الفعؿ المكجكد عميو ،كالتٌقديرٍ :
فحذؼ الفعؿ بعد (إف) ال ٌش ٌ
فربتـ .كقد يحذؼ المسند لقصد االختصار كاالحتراز عف العبث مع فيؽ المقاـ بسبب التٌكجع
أك المحافظة عمى الكزف(.)3
 حذف الفاعل-:كقكلو تعالىَ ﴿ -:م َم َي َم اّل ي َمآيُت ْل َم ْل ُت ْل ِد اْل ُت ُت ِد ُت ِد َّش ْل اَم ُت َم ِد َم ُت اَماْلَي َم ِد ﴾(.)4
كقكلو تعالىِّ ﴿ -:مرآ ْل َم َم ُت اْل ُت اْل َّش اَمح ا ِد
ْلي ْلي ِد ِدر َم َمآ ُت ِد َّش اِد َمْل ِدر ا ِدّله ِد ِده﴾
ُت َم
ْل ُت َم ْل َم َم ُت َم ْل ُت

()5

ا﴾(.)6
ك َمآ َما ُت ِد َّش اَم ُت ْل ُت ْل ُت ِد َّش اَم ُت ُت ا َّشِّمَم ُت
كقكلو تعالىَ ﴿ -:م ْل َماُت اَم َم
ا َم اّل ي ُت تُت ْل اْل ِد ا ِد ٌّق اَّش ُت َم آ ُت ِد
ِد
كقكلو تعالى ﴿ -:اْلَمَي ْل َم ُت َّش اَم ُت ُت ا َّشِّمَم ُت َم َم ُت
َم َم
ْل َم َم ُت ْل
اَّش ُت ْل ﴾(.)1

()1
()2

السعود  ،ص. 99
السعكد ،تفسير أبي ّ
– أبك ٌ
– المائدة ،اآلية . 106

()3

النشر كالتٌكزيع ،القاىرة ،مادة (د ت) ،ص . 18
السبلـ ،الحذف البالغي في القرآن الكريم  ،مكتبة القرآف لمطبع ك ٌ
– مصطفى عبد ٌ
– المائدة ،اآلية . 1

()6

– المائدة ،اآلية . 4

()4
()5

()1

– المائدة ،اآلية . 3
– المائدة ،اآلية . 5
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النسؽ الكريـ أسمكب المبني لممجيكؿ .فقد يحذؼ الفاعؿ في اآلية األكلى مف
فقد آثر ٌ
لمسياؽ ،كمٌيا
النسؽ ٌ
سكرة المائدة ،فقاؿ تعالى( :أيحمت) ،ألف مقتفى الحاؿ كداعية المقاـ ك ٌ
الفني ٌ
مبنية لممجيكؿ
أف الفاعؿ ىك ا﵀ كحده-ال شريؾ لو-فجاءت األفعاؿ األخرل ٌ
قرائف تعممنا ٌ
( يح ٌرمت) (أيى ٌؿ) (أيح ٌؿ ليـ) (أيح ٌؿ لكـ) فطابؽ بيف ٌأكؿ الكبلـ كآخره ،كىذا أليؽ بمتجانس الكبلـ
()2
السابقة لمعمـ بو .كداللة إيثار المبني
كارتباط بعفو ببعض  .فالفاعؿ يحذؼ في اآليات ٌ

سن ىف الكبرياءَّ .
كلعؿ مف عمؿ حذؼ الفاعؿ كاقامة نائب الفاعؿ مكانو
لممجيكؿ ىنا لمجرم عمى ى
ً
خاصة في
ككأنو معمكـ بداىة ،كصيانة اسمو الجميؿ عف االبتذاؿ كاالمتياف
الحؽ
تفرد
ٌ
بالفعؿٌ ،
ٌ
ٌ
مثؿ قكلوُ ﴿ :ت ّلرآ

َم َم ُت ا ُت ا ّل اح ِد
اي ْلي ِد ر آ
ْل َم ْل
ُت ُت

َّش ا ِدر اُت ِد ِده﴾(.)3

ٍل ()4
ِد
الفركرة ،أم( :فمف
كقكلو تعالىَ ﴿ -:م َم ِدي ْل ُتَّشر ي َمآ ْلي َم َم ﴾  .بمعنى :الكقكع في ٌ

افطر) مب عميو البناء
افطيَّر إلى الميتة أك إلى يرىا "في مخمصة" :في مجاعة .فالفعؿ (
ٌ
()5
كحذؼ الفاعؿ.
لممجيكؿ في القرآف الكريـ  .لذلؾ يبني الفعؿ لممجيكؿ ي
()6
ِد
كحذؼ الفاعؿ لمتٌحقير .قاؿ أبك
كقكلو تعالىَ ﴿ -:مآ َما ُتأ ْل ُت ْل ﴾  .فبني الفعؿ لممجيكؿ ،ي

السعكد( -:كالعدكؿ عف إسناد الجكاب إلييـ بأف يقاؿ :ماذا أجابكا؟ مف األنباء عف كماؿ تحقير
ٌ
كشدة الليظ كالسُّخط عمييـ)(.)7
شأنيـ ٌ
الدعاء عمى "الييكد" " ي مٌت" ك"لي ًعنكا".
السياؽ الكريـ لمتٌعبير عف ٌ
كمف األفعاؿ الٌتي آثرىا ٌ
كقكلو تعالىَ ﴿ -:م َم اَم ِد اْلَمَي ُت ُت َم ُت ا ِدّله َمآ ْل ُت اَم ٌم غُت َّش ْل َمْل ِد ِد ْل َم اُت ِديُت ْل ِد َم َم اُت ْل﴾(.)1
()2

الزكبعي ،من أساليب التّعبير القرآني  ،ص. 324
– ٌ
– المائدة ،اآلية .3

()5

الزكبعي ،من أساليب التّعبير القرآني  ،ص. 335
– ٌ
– المائدة  ،اآلية . 109

()7

السعود ،ج ،2ص. 336
السعكد ،تفسير أبي ّ
– أبك ٌ

()3

( - )4المائدة ،اآلية . 3
()6

()1

– المائدة ،اآلية . 64
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لمدعاء
كحذؼ الفاعؿ (الييكد) ٌ
ففي قكلو تعالى ( -:ي مٌت أيدييـ) يبني الفعؿ لممجيكؿ ي
النكد ،كمف
الزمخشرم في الك ٌشاؼ( -:يجكز أف يككف معناه ٌ
عمييـ .قاؿ ٌ
الدعاء عمييـ بالبخؿ ك ٌ
الدعاء عمييـ بل ٌؿ األيدم حقيقة ،ييلمىميكف في
ثـ كانكا أبخؿ خمؽ ا﵀ كأنكدىـ .كيجكز أف يككف ٌ
جينـ :كالطٌباؽ مف حيث المٌفظ كمبلحظة أصؿ
ٌ
الدنيا أسارل ،كفي اآلخرة مع ٌذبيف بأ بلؿ ٌ
()2
الدعاء
كتكرر ٌ
سبني ٌ
المجاز ،كما تقكؿٌ :
سب ا﵀ دابره ،أم :قطعوٌ ،
ألف ٌ
السب أصمو القطع) ٌ .

عز كج ٌؿ( :كلي ًعنكا بما قالكا).
عمييـ بالمٌعنة فقاؿ ٌ -
حذف المفعول بو-:كقكلو تعالىَ ﴿ -:م ْل َمأ ا ُت ْل َم ُت اُتيَم ُتَيَمَيِّم ُتي اَم ُت ْل َم َمش َمَي ْلَي َمرٍل ِّمآ َمي ار ُت ِد ﴾(.)3
يبيف ال ٌشرائع كاألحكاـ .كقد أفاد الحذؼ قصد العمكـ
يبيف) محذكؼ كالتٌقديرٌ :
فمفعكؿ ( ٌ
ليتناكؿ كؿ ما يحتاجكف إلى بيانو مف أمكر دنياىـ كأخراىـ (.)4
ِد ِد
ِد
و ِد َم َم ِد ُت ْل ِداَم َمآ تَّشَي َم ْل َّش َمآيُت ْل
كقكلو تعالى﴿ -:اَمْل َم َم َمش اّل ي َمآيُت ْل َم َم ُت ْل ا َّش ا َمح ا ُتأيَم ٌم
َم ِد ُت ْل ا َّش اِدح ِد
ا ثُت َّش تَّشَي َم ْل َّش َمآيُت ْل ثُت َّش تَّشَي َم ْل َّش َم ْل َم يُت ْل﴾(.)5
َم
َم
فمفعكؿ (اتقكا) محذكؼ كالتٌقدير :إذا ما اتقكا المحرمات الٌتي ٌبينيا ا﵀ ثـ اتقكا ال ٌشبيات ثـ
اتٌقكا ا﵀ .كقد أفاد الحذؼ ك ٌؿ ىذه المعاني(.)6
كقكلو تعالىَ ﴿ -:م َمآ َم َم َم ا َّش ُت ُت ِدالَّش َمآ اَم َّش ْل ُت ْل ﴾(.)7
اعتمادا
السبع بعفو كقد يحذؼ ىذا المفعكؿ
ٌ
يحذؼ مفعكال (أكؿ-ذ ٌكيتـ) كالتٌقدير :كما أكؿ ٌ
كحذؼ مفعكؿ ذ ٌكيتـ لداللة الفعؿ
الدليؿ
عمى ٌ
العقمي إذ ٌ
السبعي كمٌو ال يتعمٌؽ بو الحكـ .ي
أف ما أكمو ٌ
ٌ
عميو اختصا انر(.)1
()2

شاف ،ج ،1ص. 643-642
الزمخشرم ،الك ّ
– ٌ

()4

السبلـ ،الحذف البالغي في القرآن الكريم  ،ص. 59
– مصطفى عبد ٌ
– المائدة ،اآلية. 93

()3

()5
()6
()7

– المائدة ،اآلية . 19

السبلـ ،الحذف البالغي في القرآن الكريم  ،ص. 59
– مصطفى عبد ٌ
– المائدة ،اآلية . 3
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ل ْل ِدو﴾(.)2
ل ْل ُت ْل َم ْل َم
كقكلو تعالىَ ﴿ -:م َم تَم ْلي َم
ً
اخشكف)كالتٌقدير :كاخشكني .كقد أفاد
يحذؼ المفعكؿ بو كىك(ياء المتكمٌـ) في قكلو تعالى( :
الحذؼ التٌخفيؼ ،أك لمراعاة الفاصمة كا﵀ أعمـ.
السورة:
السياق الطّمبي من ّ
 .4الفاعل ونائب الفاعل وداللتيما في ّ
يصح أف ييقاؿ لقائمو ٌإنو صادؽ
الصدؽ كالكذب لذاتو ،كال
ٌ
إف كاف الكبلـ ال يحتمؿ ٌ
كبلما إنشائيِّا(.)3
أك كاذب ،لعدـ تحقٌؽ مدلكلو في الخارج كتكقٌفو عمى ٌ
النطؽ بوٌ ،
سمي ن
كاألسمكب اإلنشائي ينقسـ إلى قسميف -:اإلنشاء الطٌمبي ،كاإلنشاء ير الطمبي .كيعني
الببل يكف باإلنشاء الطٌمبي ما يستمزـ مطمكبان ليس حاصبلن كقت الطٌمب .كباإلنشاء ير الطٌمبي
ما ال يستمزـ مطمكبان ليس حاصبلن كقت الطٌمب .كمف ىذا القسـ الثٌاني-:أفعاؿ المقاربة ،كأفعاؿ
ب ،ككـ الخبرٌية كنحك ذلؾ .كالببل يكف ال
كر ٌ
التٌعجب كالمدح كال ٌذـ ،كصيغ العقكد ،كالقسـ ،ي
أخبار
ألف أكثره في األصؿ
يكادكف ييمقكف باالن إلى ىذا القسـ الثٌاني ،لقمٌة المباحث المتعمٌقة بو ،ك ٌ
ه
()4
خاصة إلى معظـ أنكاع ىذا القسـ في
فيكجيكف عناية
أما ٌ
حكيكف ٌ
الن ٌ
ٌ
ينقمت إلى معنى اإلنشاء  .ك ٌ

خاصة(.)5
النحك بؿ عقدكا لبعفو أبكابان
مختمؼ أبكاب ٌ
ٌ
قسمكه تسعة أقساـ :أمر ،كنيي ،كاستفياـ،
األكؿ -:كىك اإلنشاء الطمبي -فقد ٌ
كٌ
أما القسـ ٌ
و
كدعاء ،كعرض ،كتحفيضٍّ ،
كنداء(.)1
كتمف ،كترجّْ،

()1
()2

السبلـ ،الحذف البالغي في القرآن الكريم  ،ص. 67
– مصطفى عبد ٌ
– المائدة ،اآلية . 3

()3

اإلنشائية في ال ّنحو العربي  ،ص. 13
السبلـ ىاركف ،األساليب
ّ
– عبد ٌ
السابق نفسو كالمكاف نفسو.
– المصدر ّ

()1

السبلـ ىاركف ،األساليب اإلنشائية في ال ّنحو العربي  ،ص.14
– عبد ٌ

()4
()5

السابق نفسو  ،ص. 14
– المصدر ّ
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النيي ،كاالستفياـ،
السياؽ الطٌمبي في سكرة المائدة مباحث منيا :األمر ،ك ٌ
كيتفمف ٌ
ٌ
ألف الفاعؿ كنائبو
كالتٌحفيض .كسيتحدث الباحث عف داللة الفاعؿ كنائبو في سياؽ ك ٌؿ منيا؛ ٌ
السياؽ الٌذم كردا فيو-:
تي ٌ
حدد داللتيما مف خبلؿ ٌ
أ -األمر-:
األمر للة -:ىك كاحد األمكر ،ييقاؿ:أمر فبلف مستقيـ ،كأمكره مستقيمة ،كاألمر الحادث،
الجمع أمكر(.)2
األم ىر إذا كمٌفتو أف
قاؿ ٌا
ىم ٍرتيوي ٍ
الر ب األصفياني( -:األمر ال ٌشأف ،كجمعو أمكر ،كمصدره أ ى
يفعؿ شيئان ،كىك لفظ عاـ لؤلفعاؿ كاألقكاؿ كمٌيا)(.)3
ائبا،
األمر اصطالحاً -:ىك قكلؾ لمف تخاطبو :افعؿ إذا كاف
حافرا ،أك ليفعؿ فبلف إذا كاف ن
ن
()4
كحقيقتو ٌأنو يي ً
أف األمر يفيد الكجكب في حقيقتو.
ب االئتمار  .كىذا يدؿ عمى ٌ
كج ي
()5
السكاكي-:
كعرفو ففؿ حسف ٌ
عباس( -:ىك طمب الفعؿ عمى جية االستعبلء)  .كقاؿ ٌ
ٌ

(كاألمر في للة العرب عبارة عف استعماليا ،أعني استعماؿ نحك -:لً ىي ٍن ًز ٍؿ ،كأ ٍىن ًز ٍؿ ،كنزاؿ ،كصو
عمى سبيؿ االستعبلء)(.)6

داللية ،كفي سياؽ ىذا األمر كرد الفاعؿ
كقد كرد األمر في سكرة المائدة ٌ
لعدة أ راض ٌ
كنائبو ،لذلؾ ستككف داللة الفاعؿ كنائبو مف داللة األمر ،كىذه األ راض تتمثٌؿ في اآليات
اآلتية-:
()2

– ابف منظكر ،لسان العرب  ،مادة(أ ـ ر).

()4

محمد يعقكب أبك سنينو395 ،ىػ1975-ـ ،ج ،2ص. 591
– اليمني ،كشف المشكل في عمم ال ّنحو  ،تحقيؽ كامؿ ٌ
عماف1407 ،ىػ1987-ـ ،ص. 153
عباس ،البالغة فنونيا وأفنانيا  ،ط ،1دار الفرقاف لمطٌباعة ك ٌ
– ففؿ حسف ٌ
النشر كالتٌكزيعٌ ،

()3
محمد سيد كيبلني ،شركة كمكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي
– األصفياني ،المفردات في غريب القرآن  ،تحقيؽ كفبط ٌ
كأكالده ،القاىرة1381 ،ىػ1961-ـ ،ص. 2

()5
()6

السكاكي ،مفتاح العموم  ،ص. 428
– ٌ
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كقكلو تعالىَ ﴿-:م ِداَم َم َم ْل ُت ْل َم ْل َم ُت ْل﴾(.)1
الداللي الٌذم أفاده األمر ،ككقع في سياقو الفاعؿ ،اإلباحة.
اللرض ٌ
كأنو
كقاؿ ٌ
الزمخشرم في ك ٌشافو"( -:فاصطادكا"بإباحة لبلصطياد بعد حظره عمييـٌ ،
قيؿ -:كاذا حممتـ فبل جناح عميكـ أف تصطادكا)(.)2
كقكلو تعالىَ ﴿ -:م ْلَي ُتر ْلا َمَي ْلَييَمَييَم َم َمَي ْل َمي اْل َم ْل ِد اْل َم ِد ِد َمي﴾(.)3
نستحؽ ،كتحكـ عمييـ
الزمخشرم"( -:فافرؽ" فافصؿ "بيننا" كبينيـ بأف تحكـ لنا بما
ٌ
قاؿ ٌ
()4
الداللي الٌذم جاء مف أجمو فعؿ األمر،
الدعاء عمييـ)  .فاللرض ٌ
بما يستحقٌكف ،كىك في معنى ٌ

الدعاء.
ككرد الفاعؿ في سياقوٌ :
ر َم ْليَي ُت ْل ﴾(.)5
كقكلو تعالىَ ﴿ -:مِد و َمأآ ُت َم َم ْل ُت َمَي ْلَييَمَي ُت َم ْل َم ْل ِدر ْل
حياف في البحر المحيط-:
فاللرض ٌ
الداللي مف األمر -في ىذه اآلية -التٌخيير .قاؿ أبك ٌ
مخير بيف أف تحكـ أك تعرض ،كالظٌاىر بقاء ىذا الحكـ
(أم :فإف جاؤكؾ لمحكـ بينيـ ،فأنت ٌ
()6
ِد
ا اِد َّشَي ْل َم ﴾(.)7
مف التٌخيير لح ٌكاـ المسمميف)  .كقكلو تعالىْ ﴿-:ل اُت ْل ُت َم َم َي َمْلر ُت

الداللي مف األمر في قكلو تعالى( :اعدلكا) التٌأكيد كالتٌشديد .كىذا ما ييفيـ مف
اللرض ٌ
ثـ استأنؼ فذكر ليـ كجو األمر
تأكيدا
فصرح ليـ باألمر بالعدؿ
قكؿ ٌ
ن
ن
الزمخشرمٌ ( -:
كتشديداٌ ،
بالعدؿ كىك قكلو( :ىك أقرب لمتٌقكل) أم العدؿ أقرب لمتٌقكل ،كأدخؿ في مناسبتيا .أك أقرب إلى

()1

– المائدة ،اآلية . 2

()2

شاف ،ج ،1ص. 590
الزمخشرم ،الك ّ
– ٌ

()4

شاف ،ج ،1ص. 610
الزمخشرم ،الك ّ
– ٌ

()6

حياف األندلسي ،تفسير البحر المحيط  ،ج ،3ص. 501
– أبك ٌ

()3

()5

()7

– المائدة ،اآلية . 25
– المائدة ،اآلية . 42
 -المائدة ،اآلية . 8
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أف كجكه العدؿ مع الكفٌار الٌذيف ىـ أعداء ا﵀ إذا
التٌقكل لككنو لفظنا فييا .كفيو تنبيو عظيـ عمى ٌ
القكة فما الظٌ ٌف بكجكبو مع المؤمنيف الٌذيف ىـ أكلياؤه كأحباؤه؟)(.)1
كاف بيذه ٌ
الصفة مف ٌ
اي َير ِد
ِد
ا﴾(.)2
كقكلو تعالىَ ﴿-:م ْل َم ُت َم ْل َم
السعكد( -:أم إذا
اللرض ٌ
الداللي مف األمر في قكلو تعالى( :فاستبقكا) التٌر يب .قاؿ أبك ٌ
الداريف مف العقائد الحقٌة كاألعماؿ
خير لكـ في ٌ
كاف األمر كما يذكر فسارعكا إلى ما ىك ه
ً
لسابقة الففؿ كالتٌقدـ ،ففيو
از
انتياز لمفرصة كاحرنا
نا
الصالحة المندرجة في القرآف الكريـ ،كابتدركىا
ٌ
الزيغ ما ال يخفى)(.)3
مف تأكيد التٌر يب في اإلذعاف
لمحؽ كتشديد التٌحذير عف ٌ
ٌ
ِد ()4
ِد
ِد
الداللي مف األمر في قكلو
ا ﴾  .اللرض ٌ
كقكلو تعالىَ ﴿ -:م تَّشَي ُت ْل ا ّلهَم َّشو ا ّلهَم َم ِدر ُت اْلح َم

الرازم في التٌفسير الكبير( -:أم:كاحذركا مخالفة أمر ا﵀ في
تعالى( -:اتقكا) التٌحذير .قاؿ ٌ
حرمو)(.)5
تحميؿ ما أحمٌو كتحريـ ما ٌ
كقكلو تعالى ﴿ -:اْل ُت ُتر اِد ْل َم َم ا ِدّله َم َمْل ُت ْل َم آ َمهُت اّل

ثَمَي َم ُت ْل ِد ِده﴾(.)6

الحث .قاؿ ابف عاشكر( -:ذ ٌكرىـ بنعـ
الداللي مف األمر في قكلو تعالى( -:اذكركا)
ٌ
كاللرض ٌ
الحث عمى ال ٌشكر كعمى الكفاء بالعيكد) ( .)7كقكلو تعالى﴿ -:
تذكير يقصد منو
نا
مفت
ٌ
اَم غَم ُت ٌم َم َمَ َمَ ِد ٌم﴾(.)8
()1

شاف ،ج،1ص.600
الزمخشرم ،الك ّ
– ٌ

()3

السعود ،ج ،2ص.281
السعكد ،تفسير أبي ّ
– أبك ٌ
– المائدة ،اآلية .4

()2

()4
()5
()6

– المائدة ،اآلية .48

الرازم ،التّفسير الكبير ،ط ، 2دار الكتب العممية ،طيراف" ،د.ت" ،ج ،11ص.145
– ٌ
– المائدة ،اآلية .7

( -)7ابف عاشكر  ،التّحرير والتّنوير ،ج ،6ص.132
( -)8المائدة ،اآلية

()1

.54

– ابف عاشكر ،التّحرير والتّنوير ،ج ،6ص. 188
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َّشو

الداللي مف األمر في قكلو تعالى( -:فاعممكا) التٌذكير .كىذا ما هيفيـ مف قكؿ ابف
اللرض ٌ
يتعجب مف
فكر رحيـ"تذكير بعد تماـ الكبلـ كدفع لعجب مف ٌ
عاشكر( -:كقكلو" :فاعممكا ٌ
أف ا﵀ ه
()1
فكجد الفاعؿ (كاك الجماعة) مع فعؿ األمر مف أجؿ التٌذكير.
.
سقكط العقاب عنيـ)
ي

كقكلو تعالىَ ﴿ -:م ْل ُت َمَي ْلَييَمَي ُت ْل ِد اْل ِد ْل ِد ﴾(.)2
ً
أف ا﵀ نيى رسكلو
اللرض ٌ
الداللي مف األمر في قكلو تعالى( :فاحكـ) ٌ
النيي .كىذا يعني ٌ
ألنيا شريعة منسكخة باإلسبلـ(.)3
عف أف يحكـ بينيـ بما في التٌكراة ٌ
غ اْل ُت ِد ُتي﴾(.)4
كقكلو تعالىَ ﴿ -:م ْل َم ُت ْل َماَّش َم َم َمش َم ُت اِديَم اْلَم َم ُت
الداللي مف األمر الٌذم كرد الفاعؿ (كاك الجماعة) في سياقو -التٌنبيو .قاؿ ابف
اللرض ٌ
أىمية الخبر)(.)5
عاشكر( -:كذكر فعؿ "فاعممكا" لمتٌنبيو عمى ٌ
ك﴾
كقكلو تعالى ﴿-:اْل ُت ْلر اِد ْل َم ِدي َم َمْل َم

()6

(

الداللي مف األمر في قكلو تعالى( :اذكر) االمتناف .قاؿ ابف عاشكر( -:كاألمر
اللرض ٌ
و
بناس لنعـ ا﵀ عميو كعمى كالدتو)(.)7
في قكلو "اذكر" :لبلمتناف ،إذ ليس عيسى
ب -ال ّنيي:
ال ّنيي لغ ًة :ىك الكؼ عف الفعؿ ،كىك بخبلؼ األمر(.)8

()2

– المائدة ،اآلية . 42

()3

– ابف عاشكر ،التّحرير والتّنوير ،ج ،6ص. 204
– المائدة ،اآلية . 92

()7

– ابف عاشكر ،التّحرير والتّنوير ،ج ،7ص. 101
– ابف منظكر ،لسان العرب  ،مادة (ف ىػ م) .

()4

( – )5ابف عاشكر ،التّحرير والتّنوير ،ج ،7ص. 31
( - )6المائدة ،اآلية .110
()8
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الكؼ عف الفعؿ عمى كجو االستعبلء كلو صيلة كاحدة كىي
ال ّنيي اصطالحاً :ىك طمب
ٌ
الناىية(.)1
المفارع مع (ال) ٌ
الكؼ عف فعؿ شيء ،كىك حقيقة في التٌحريـ ،كيرد
النيي يقتفي المنع ك ٌ
أف ٌ
مف ىنا ٌ
تبيف ٌ
و
لمعاف أخرل إذا تكافرت القرائف ،كصيلتة حرؼ ال الجازـ لمفعؿ المفارع بعده عمى كزف
مجاز
نا
اللية في سكرة المائدة الٌتي كرد الفاعؿ كنائبو في سياقيا تتمثٌؿ
النيي ٌ
"ال تفعؿ" .كمف أ راض ٌ
الد ٌ
في اآليات اآلتية-:
كقكلو تعالىَ ﴿ -:م َم َي َم اّل ي َمآيُت ْل الَم تُت ِدح ْل َمش َمآئِدَمر ا ِدّله﴾(.)2
الرازم في التٌفسير
اللرض ٌ
الداللي مف ٌ
النيي في قكلو تعالى( -:ال تحمٌكا) التٌأكيد .قاؿ ٌ
بالنيي في
الصيد عمى
المحرـ في اآلية األكلى ٌ
أكد ذلؾ ٌ
حرـ ٌ
ٌ
لما ٌ
الكبير" -:اعمـ أنو تعالىٌ -:
ىذه اآلية عف مخالفة تكاليؼ ا﵀ تعالى فقاؿَ ﴿ :م َم َي َم اّل ي َمآيُت ْل الَم تُت ِدح ْل َمش َمآئِدَمر ا ِدّله ﴾"( .)3لذلؾ
النيي كالتٌأكيد.
يكجد الفاعؿ (كاك الجماعة) مف أجؿ ٌ
اك اّل ي ُت َم ِد ُت َمو ِدي اْل ُت ْل ِدر﴾(.)4
كقكلو تعالىَ ﴿ -:م َم َي َم َّشار ُت ُتو الَم َم ْلح ُت َم
الصبر .كالخطاب
اللرض ٌ
الداللي مف ٌ
النيي في قكلو تعالى( -:ال يحزنؾ) التٌسمية ك ٌ
محمد كال تحزف لصنيع الٌذيف يتسابقكف نحك الكفر
لمرسكؿ عمى كجو التٌسميةٍ ،
ٌ
أم :ال تتأثٌر يا ٌ
كيقعكف فيو بسرعة(.)5
َمشَم ا ِدو تُتَي ْل َم اَم ُت ْل تَم ُت ْل ُت ْل ﴾(.)6
كقكلو تعالىَ ﴿ -:م َم َي َم اّل ي َمآيُت ْل الَم تَم ْل َماُت ْل َم ْلي ْل

()1
()2
()3
()4
()5
()6

عباس ،البالغة فنونيا وأفنانيا  ،ص. 158
– ففؿ حسف ٌ
– المائدة ،اآلية . 2
الرازم ،التّفسير الكبير ،ج ،11ص. 12
– ٌ
– المائدة ،اآلية . 41
الصابكني ،صفوة التّفاسير  ،ج ،1ص. 343
– ٌ
– المائدة ،اآلية . 101
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النيي في قكلو تعالى( -:ال تسألكا)اإلرشاد .لذلؾ يكجد الفاعؿ
اللرض ٌ
الداللي مف ٌ
كىك(كاك الجماعة)العائد عمى جماعة المؤمنيف مف أجؿ إرشادىـ.
كقكلو تعالىَ ﴿ -:م َي اّل ي آيُت ْل الَم تَمَي ِد
َّشي ُت ْل اْلَمَي ُت َم َم ايّل
َم َم
َم

َم ْل اِدَم ا﴾(.)1

كقكلو تعالى﴿ -:الَم تَمَي ِد
َّشي ُت ْل اّل ي تَّش َمي ُت ْل ِد يَم ُت ْل ُت ُت ًال َم اَم ِد ًال﴾(.)2
النيي في اآليتيف-في قكلو تعالى( -:ال تتٌخذكا) التٌحذير .لذلؾ يكجد
اللرض ٌ
الداللي مف ٌ
تميز المسمميف.
الفاعؿ مف أجؿ تحذيره .فاآلية األكلى تحذير مف مكاالة أىؿ الكتاب ليظير ٌ
لمنصارل فييا ،إذ لـ
كاآلية الثٌانية تحذير مف مكاالة الييكد كالمشركيف الٌذيف بالمدينة ،كال مدخؿ ٌ
بالديف(.)3
يكف في المدينة نصارل فييزؤكا ٌ
ٍل
ِد ِد ِد
كقكلو تعالىُ ﴿ -:ت َم َم ْل اْل ِد َم ِد
ْلح ِّم َمالَم تَمَيَّشِد ُت ْل َم ْل َم ا َمَي ْل َم ْل
ا الَم تَمَي ْل ُت ْل ي ي ُت ْل غَمْلَي َمر ا َم
ْل
َم
َم ْل﴾(.)4
فكجد الفاعؿ
اللرض ٌ
الداللي مف ٌ
النيي في قكلو تعالى( -:ال تلمكا ،كال تتٌبعكا) التٌنفير .ي
ألف
مف أجؿ تنفيره .فيككف الكبلـ نا
تنفير ٌ
لمنصارل مف سمككيـ في دينيـ المماثؿ لسمكؾ الييكد؛ ٌ
النصارل يبلفكف الييكد كيعرفكف ٌأنيـ عمى فبلؿ(.)5
ٌ
()6
كقكلو تعالى﴿ -:الَم تُتح ِّمرآ ْل َمِّم ِد
النيي في
ا َمآ َم َم َّش ا ّلهُت اَم ُت ْل ﴾  .اللرض ٌ
الداللي مف ٌ
َم ُت َم

األمة عمى االحتراز في القكؿ بتحريـ شيء
قكلو تعالى ( -:الى تي ىحّْريمكٍا) التٌنبيو ،كىك تنبيو لفقياء ٌ
النيي الكاردة في ىذه اآلية(.)7
لـ ىيقيـ ٌ
الدليؿ عمى تحريمو ،أك كاف دليمو ير بالغ قكة دليؿ ٌ
()1
()2

– المائدة ،اآلية . 51
– المائدة ،اآلية . 57

()3

– يُنظر :ابف عاشكر ،التّحرير والتّنوير  ،ج ،6ص. 291
 -المائدة ،اآلية . 76

()5

– يُنظر :ابف عاشكر ،التّحرير والتّنوير  ،ج ،6ص. 291

()7

– ُينظر :ابف عاشكر ،التّحرير والتّنوير  ،ج ،7ص.16

()4

()6

 -المائدة ،اآلية . 87
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()1
النيي في قكلو تعالى( -:فىبلى
كقكلو تعالىَ ﴿ -:م َم تَم ْلي َم
ل ُت ْل ايّل ا ﴾  ،اللرض ٌ
الداللي مف ٌ

تى ٍخ ىش يكٍا) االلتفات .كىك خطاب لرؤساء الييكد كعممائيـ بطريؽ االلتفات(.)2
ج -االستفيام:
االستفيام لغة :الفيـ :معرفتؾ ال ٌشيء بالقمب ،كفيمت ال ٌشيء :عقمتو كعرفتو ،كأفيمتو ،األمر
كفيمو إياه جعمو يفيمو ،كاستفيمو ،سألو أف يفيمو ،كقد استفيمني ال ٌشيء فأفيتو ،كفيمت تفيٌ نما.
َّ
كيأتي االستفياـ بمعنى العمـ(.)3
السكاكي" -:االستفياـ لطمب حصكؿ في ال ٌذىف ،كالمطمكب حصكلو
االستفيام اصطالحا -:قاؿ ٌ
األكؿ ىك التٌصديؽ ،كيمتنع
في ال ٌذىف َّ
إما أف يككف ن
حكما بشيء عمى شيء أك ال يككف ،ك ٌ
صكر كال يمتنع انفكاكو مف التٌصديؽ"(.)4
تصكر الطٌرفيف ،كالثٌاني ىك التٌ ٌ
انفكاكو مف ٌ
كقاؿ العمكم" -:طمب المراد مف اللير عمى جية االستعبلء"

( ،)5كقاؿ ففؿ حسف

عباس" -:االستفياـ طمب الفيـ ،كىك استخبارؾ عف ال ٌشيء الٌذم لـ يتقدـ لؾ عمـ بو" ( ،)6ككرد
ٌ
داللية ،ككرد الفاعؿ كنائبو في سياقيا في اآليات
االستفياـ في سكرة المائدة ٌ
لعدة أ راض ٌ
اآلتية-:
ك َمآ َما ُت ِد َّش اَم ُت ْل ﴾( ،)7ىذا االستفياـ حقيقي ،كاالستفياـ الحقيقي
كقكلو تعالىَ ﴿ -:م ْل َماُت اَم َم
دائما -طمب حصكؿ فيـ المستفيـ عنو كالمطمكب بيذا االستفياـ
داللتو
ٌ
كفعية ظاىرة ،ىي -ن
ت فقؿ :معرفة الطٌعاـ الحبلؿ .كىذا يد ٌؿ عمى
معرفة ما أحمٌو ا﵀ لعبادة مف المطعكمات كاف ًش ٍئ ى
()1
()2
()3

– المائدة ،اآلية.44
السعود  ،ج ،2ص.277
السعكد ،تفسير أبي ّ
– أبك ٌ
– ابف منظكر ،لسان العرب  ،مادة(:ؼ ق ـ).

()4

السكاكي ،مفتاح العموم  ،ص.415
– ٌ
طراز ،ج ،3ص.286
– العمكم ،ال ّ

()7

– المائدة ،اآلية .4

()5
()6

عباس ،البالغة فنونيا وأفنانيا  ،ص.173
– ففؿ حسف ٌ
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حرص أصحاب رسكؿ ا﵀ -صمٌى ا﵀ عميو كسمٌـ -عمى التٌحقؽ مف ىجميَّة ما سكت القرآف عنو.
فمـ يكتفكا بداللة المفيكـ حتٌى استكفحكه كجعمكه باالستفياـ عنو منطكقنا(.)1
()2
كقكلو تعالىُ ﴿ - :ت َم ي ِد ُت ِد ِد
السعكد " -:ومن :استفيامية
ْل َم َم ْل
ك آ َمي ا ّله َمش ْل ًال ﴾  ،قاؿ أبك ٌ

لئلنكار كالتٌكبيي" ( ،)3كىذا ما ذىب إليو ابف عاشكر ،كالٌذيف ينقؿ عنيـ القكؿ باإلنكار كالتٌكبيي
صراحة أفافكا إلييا معاني أخرل كالتٌبكيت كالتٌيكيؿ ،كىذا كمٌو مما َّ
دؿ عميو التٌركيب
ٌ
()4
فكجد
االستفيامي اللافب ،فيك مفيد لئلنكار كالتٌكبيي كالتٌبكيت كالتٌيكيؿ ثـ التٌكذيب كالكعيد  .ي

الفاعؿ لتطمؽ عميو ُّ
كؿ ىذه المعاني.
كقكلو تعالىَ﴿ -:م َم َم َمَيُت ُت َمو ِداَمش ا ِدّله َم َم ْل َمَي ْل ِد ُتر اَمهُت﴾( ،)5كالمعنى يد ٌؿ عمى التٌعجب مف انتفاء
الناس بذلؾَّ ،
ألف كفرىـ أقبح الكفر ،كأففح في سكء
تكبتيـ ،كعدـ استلفارىـ ،كىـ أجدر ٌ
فتعجب مف ككنيـ ال يتكبكف مف ىذا الجرـ العظيـ
االعتقادٌ ،

( .)6فالمتى ىعجَّب منو ىك الفاعؿ،

فمذلؾ يكجد في سياؽ االستفياـ.
ك َم ِد ي َم ُت ُت اَّشَي ْل َم ُت ِد َم ُت ْل ُت ا ِدّله﴾( ،)7ىذا االستفياـ استفياـ
كقكلو تعالىَ ﴿ -:م َم ْل َم ُت َمح ِّم ُت اَم َم
الم ٍستى ٍف ًيـ الكقكؼ عمى حاؿ المخاطب .كاف
عف الحاؿ ،فإذا كاف االستفياـ حقيقيِّا كاف رض ي

()1
طعني ،التّفسير البالغي لالستفيام في القرآن الكريم  ،ط  ،1مكتبة كىبو ،القاىرة1420 ،ىػ1990/ـ ،ج ،1
– عبد العظيـ إبراىيـ الم ٍ
ص.238
()2

– المائدة ،اآلية.17

()3

وينظر -:ابف عاشكر ،التّحرير والتّنوير ،ج ،6ص.154
السعود  ،ج ،2صُ .252
السعكد ،تفسير أبي ّ
– أبك ٌ
– المطعني ،التّفسير البالغي لالستفيام في القرآن الكريم ،ج ،1ص.242

()6

حياف األندلسي ،تفسير البحر المحيط  ،ج ،3ص.545
– أبك ٌ

()4
()5

()7

– المائدة ،اآلية.74

– المائدة ،اآلية .43
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أحيانا
فكثير ما يككف إما لئلنكار كا ٌما لبلستبعاد ،كما يككف لمتٌقدير
نا
كاف مجازيِّا
ن

( .)8قاؿ أبك

()9
كتعجب كاستبعاد مف حاؿ الييكد.
أم :إنكار
ٌ
السعكدَّ " -:إنو استبعاد كتعجيب كانكار" ٍ .
ٌ

كقكلو تعالىُ ﴿ -:ت َم َم ْل اْل ِد َم ِد
َمو َمآيَّش ِد ا ِدّله َم َمآ ُتا ِد َمو ِداَمْلَييَم َم َمآ ُتا ِد َمو ِدآي
ا َم ْل تَمي ِد ُت َمو ِدآيَّش ِدالَّش ْل
ْل
َم
كتعجبي .قاؿ ابف عاشكر" -:فاإلنكار َّ
دؿ عميو
َمَي ْل ُت ﴾( ،)1كاالستفياـ بيؿ-ىنا -إنكارم
ٌ
عجب َّ
أف مفعكالت (تنقمكف) كمَّيا محامد ال ُّ
دؿ عميو َّ
أم ال تجدكف
االستثناء ،كالتٌ ٌ
نقمياٍ ،
يحؽ ي
كيسمى مثؿ ىذا عند عمماء البياف
شيئا تنقمكنو ير ما ذكر .كك ٌؿ ذلؾ ليس حقيقيِّا بأف يينقـ" (.)2
ن
ٌ
النقمة مع َّ
أف
مسؾ باإليماف
مكجبا لئلنكار ك ٌ
ن
تأكيد المدح بما يشبو ال ٌذـ ،كبالعكس فقد جعمكا التٌ ٌ
()3
فكجد الفاعؿ للرض اإلنكار كالتٌعجب.
األمر بالعكس  .ي

ك اَم ُت ْل َم ّلرًال َمالَم اَمَي ْل ًال
كقكلو تعالىُ ﴿ - :ت ْل َمتَمَي ْل ُت ُت َمو ِدآي ُت ِدو ا ِدّله َمآ الَم َم ْل ِد ُت

﴾( ،)4قاؿ ابف

عاشكر" -:كالظٌاىر َّ
شيئا مف دكف ا﵀ مف المشركيف
كف ) خطاب لجميع مف يعبد ن
أف ( أىتى ٍعيب يد ى
()5
فكجد الفاعؿ (كاك) الجماعة مف أجؿ تكبيخو.
نا
النصارل .كاالستفياـ لمتٌكبيي كالتٌلميظ
كٌ
مجاز"  .ي

د -التّحضيض:
السكؽ ّْ
حرفو .كيقاؿ
ككؿ شيء.
التّحضيض لغة :فرب مف
كحففو أمَّ :
ٌ
ٌ
السير ك ٌ
الحث في ٌ
حرفتييـ(.)6
حففت القكـ عمى القتاؿ
تحفيفا إذا َّ
ن
()7
السبلـ ىاركف بقكلو" -:كىك
والتّحضيض اصطالحاً :طمىب
الحث عمى فعؿ شيء َّ .
ٌ
كعرفو عبد ٌ

الطٌمب في ٍّ
حث كازعاج"( .)8كأحرفو ىي :لكال ،كلكما ،كىبلٌ ،كأالٌ ،كأىالى نقكؿ :لكال تفع يؿ كذا ،كلكما
()8

– المطعني ،التّفسير البالغي لالستفيام في القرآن الكريم ،ج ،1ص.254
السعود  ،ج ،2ص.275
السعكد ،تفسير أبي ّ
– أبك ٌ

()2

()4

– ابف عاشكر ،التّحرير والتّنوير ،ج ،6ص.243
الصابكني ،صفوة التّفاسير  ،ج ،1ص.354
– ٌ
– المائدة  ،اآلية .76

()5

– ابف عاشكر ،التّحرير والتّنوير ،ج ،6ص.288
– ابف منظكر ،لسان العرب  ،مادة( :ح ض ض).

()9
()1

()3

()6

– المائدة  ،اآلية.59
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افعؿ .كىذه األحرؼ ليا صدر الكبلـ .فإف كلييا
تفع يؿ ،ىبلَّ تفع يؿ ،أالٌ تفع يؿ ،أالى تفع يؿ ،كالمعنىٍ :
الفعؿ المافي ،كانت لمتٌكبيي كالمٌكـ عمى ترؾ الفعؿ في المافي ،ىبلَّ
فعمت كذا .كقد يخمك مف
ى
ّْ
لمحض عمى الفعؿ في المستقبؿ(.)1
كلييا المفارع ،كانت
التٌكبيي ،فيككف لطمب الفعؿ .كاف ى
فإف كقع بعدىا اسـ ،قي ّْدر
كىذه األحرؼ
بالدخكؿ عمى األفعاؿ ،ظاىرة أك ٌ
تختص ٌ
مقدرةنٍ .
ٌ
َّ
يدا
أكرمتىو ،ىبلَّ ز ه
ت زن
أكرم ى
يد حفر ،كتقدير الكبلـ :ىبل ٍ
عمى إفمار فعؿ عامؿ فيو ،نحك :زيدان ٍ
َّ
يفسره ما بعده(.)2
يد حفر ،فيككف االسـ بعد معمكالن بفعؿ مفمر ّْ
حفر ز ه
أكرمتىو ،كىبل ى
ٍ
كرد التٌحفيض في سكرة المائدة في آية كاحدة ،ككرد في سياقو الفاعؿ ،ككاف لو رض
الداللي يتمثٌؿ في اآلية اآلتية﴿ -:اَم ْل الَم َمَي ْليَي َم ُت ُت َّشارَّش اِد َمو َم اَم ْل َم ُت ﴾( ،)3قاؿ أبك
داللي ،كىذا اللرض ٌ
النيي عف معاصي
حياف﴿"-:لى ٍكالى﴾ تحفيض،
يتفمف تكبيي العمماء كالعباد عمى سككتيـ عف ٌ
ٌ
ا﵀ تعالى كاألمر بالمعركؼ ،كقاؿ العمماء :ما في القرآف آية ُّ
تكبيخا منيا لمعمماء ،كقاؿ
أشد
ن
()4
السعكد إلى ما ذىب إليو
الف ٌحاؾ :ما في القرآف أخكؼ منيا ،كنحكه ابف ٌ
ٌ
عباس"  .كذىب أبك ٌ

أبك حيَّاف( .)5ككذلؾ فعؿ ابف عاشكر(.)6
()7
()8
()1

– عبد المنعـ فائز مسعد ،العمدة في ال ّنحو  ،القسـ الثٌاني ،ص .939

السبلـ ىاركف ،األساليب اإلنشائية في ال ّنحو العربي  ،ص.17
– عبد ٌ
– عبد المنعـ فائز مسعد ،العمدة في ال ّنحو  ،القسـ الثٌاني ،ص .939

()2

السابق نفسو  ،كالمكاف نفسو.
– المصدر ّ

()4

حياف األندلسي ،تفسير البحر المحيط  ،ج ،3ص.532
– أبك ٌ
السعود  ،ج ،2ص.294
السعكد ،تفسير أبي ّ
– أبك ٌ

()3

()5
()6

– المائدة  ،اآلية .63

– ابف عاشكر ،التّحرير والتّنوير ،ج ،6ص.248
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الخاتمـــة
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وبعد ،فإن بمكنتنا اآلن تسجيل أىم نتائج البحث عمى ال ّنحو اآلتي:
الككفيكف يجيزكف
ففا مطمقنا ،ك ٌ
 رفض البصرٌيكف أف تقع الجممةي فاعبلن أك نائب فاعؿ ر نالفراء كجماعةه يجيزكف كقكع الجممة فاعبلن بشرط أف
كقكعيا ٍ
أم( :الجممة) فاعبلن مطمقنا ،ك ٌ
قمبي ،كأداة التٌعميؽ االستفياـ.
تككف ٌ
فعمية معمٌقة بفعؿ ٌ
أما المحدثكف كمف
يسمكف نائب الفاعؿ (المفعكؿ الٌذم لـ يي َّ
 كاف ٌسـ فاعمو) ٌ
النحاة القدماء ٌ
ألنو
الصكاب؛ ٌ
خبلؿ تعريفاتيـ فاعتمدكا تسميتو بًػ (نائب الفاعؿ) ،كـ ا اعتمده المحدثكف ىك ٌ
ألف الفاعؿ قد يككف مفعكالن بو ك ير مفعكؿ بو ،كالمصدر ،كالظٌرؼ كالجار
أخصر ،ك ٌ
كالمجركر.
ألنو يحت ٌؿ
 األحكاـ الٌتي تنطبؽ عمى الفاعؿ ىي أنفسيا الٌتي انطبقت عمى نائب الفاعؿ؛ ٌأف
حكما ٌ
تميز بو نائب الفاعؿ عف الفاعؿٌ ،
مكانو في الجممة ،فيأخذ حكموٌ ،
كلكف ىناؾ ن
المتعدم ،كفي حاؿ مجيء نائب الفاعؿ بعد الفعؿ البلٌزـ
نائب الفاعؿ ال يأتي إال بعد الفعؿ
ٌ
النحاة.
النائب أقكاؿ عند ٌ
ففي ٌ
الصكر أنفسيا الٌتي جاء عمييا الفاعؿ.
الصكر الٌتي جاء عمييا نائب الفاعؿ ىي ٌ
 ٌمعنكية ،محققٌة
لفظية ،كأخرل
 ٌٌ
تعددت أسباب حذؼ الفاعؿ ،كانقسمت لكثرتيا قسميف :أسباب ٌ
عدة أ راض.
ٌ
النحاة في إقامة المفعكؿ بو مقاـ الفاعؿ إذا يكجد المفعكؿ بو كحده بعد الفعؿ
 ال خبلؼ بيف ٌالمبني لممجيكؿ.
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النحاة أف ينكب المفعكؿ الثٌاني عف الفاعؿ ػ في حاؿ كجكد مفعكليف ػ إذا أمف
 أجاز جميكر ٌالككفيكف
األكؿ ،كذىب
ٌ
األكؿ ،كاذا حصؿ لى ٍب هس كجب إقامة ٌ
المٌبس ،كاألحسف عندىـ إقامة ٌ
نائبا عف
األكؿ معرفة ،كالثٌاني نكرة ٌ
األكؿ -أم :المعرفة -أف يككف ن
تعيف ٌ
إلى أنو إذا كاف ٌ
الفاعؿ – ىذا إذا كاف الفعؿ ّْ
كخبر.
متعدنيا إلى مفعكليف ليس أصميما مبتدأ نا
متعدنيا إلى
األكؿ مقاـ الفاعؿ ،إذا كاف الفعؿ ٌ
 ال خبلؼ عند ٌالنحاة في إقامة المفعكؿ بو ٌ
مفعكليف أصميما مبتدأ كخبر.
النحاة إذا كاف الفعؿ ّْ
األكؿ مقاـ
 أكجب جميكر ٌمتعدنيا إلى ثبلثة مفاعيؿ – إقامة المفعكؿ بو ٌ
أم مف المفعكليف الثٌاني أك الثٌالث بشرط عدـ المٌبس.
النحاة أف
ينكب ّّ
الفاعؿ ،كأجاز بعض ٌ
ى
تعيف إقامة
كجار كمجركرٌ ،
 إذا يكجد بعد الفعؿ المبني لممجيكؿ مفعكؿ بو ،كمصدر ،كظرؼٌ ،الككفييف ،كاذا
المفعكؿ بو مقاـ الفاعؿ عند البصرٌييف ،كاقامة ير المفعكؿ بو مع كجكده عند
ٌ
تقدـ المفعكؿ بو
تقدـ المصدر أك الظٌرؼ عمى المفعكؿ بو ،جاز إقامة ك ٌؿ كاحد منيما ،فإف ٌ
ٌ
عمييما قاـ ىك مقاـ الفاعؿ ،كىذا عند األخفش.
كمتصرفا ككذلؾ اسمو.
 حتى ينكب المصدر عف الفاعؿ يجب أف يككف مختصِّاّْ
الككفيكف كاألخفش نيابة
كمتصرفنا ،كأجاز
 ينكب الظَّرؼ عف الفاعؿ بشرط أف يككف مختصِّاٌ
ٌ
المتصرؼ.
ير
ٌ
النحاة،
 ال خبلؼ في إقامة المجركر بحرؼ زائد مقاـ الفاعؿ ،كاذا يج َّر بليره ففيو أقكاؿ عند ٌمتصرفنا كمختصِّا.
كحتى ينكب الجار كالمجركر مناب الفاعؿ يجب أف يككف
ٌ
 ىناؾ أشياء ال يجكز أف تنكب عف الفاعؿ كالحاؿ ،كالمستثنى كالمفعكؿ معو كالتٌمييز المبلزـتتلير
ألنيا تخرجو عف ميمتو
لمنصب ،كالمفعكؿ ألجمو؛ ٌ
ٌ
الخاصة كتنقمو إلى يرىا كقد ٌ
ٌ
جني كالجميكر إقامة المفعكؿ ألجمو مقاـ الفاعؿ سكاء أكاف
حركتو المبلزمة لو ،كأجاز ابف ٌ
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الجر إالٌ إذا كاف
منصكبا أـ كاف
ن
مجركرا ،كذىب بعفيـ إلى أنو يجكز إذا كاف بحرؼ ٌ
ن
منصكبا.
ن
و
مكزعة عمى
كخمسة كخمسيف
الفعمية في سكرة المائدة في ستٌمائ ة
 كردت الجممةمكفعا ٌ
ٌ
ن
الفاعؿ كنائبو.
و
مكفعا ،فيك يي ٌشكؿ ما
كسبعة كعشريف
 كرد الفاعؿ الظٌاىر في سكرة المائدة في أربعمائةن
السكرة.
نسبتو  %70بالنسبة لمجمكع الفاعؿ في ٌ
مكفعا
عشر
بعمائ ككثبلثة ىعشر
 كرد الفاعؿ المعرفة في أر ةن
ن
مكفعا ،منيا ثبلثمائة كثمانيةى ى
المكصكؿ ،كثبلثةى عشر لممعر ً
ً
ؼ بأؿ،
عشر لبلسـ
ٌ
ٌ
ى
لمفمير ،كاثناف كخمسكف لمعمـ ،كثبلثةى ى
عشر لممفاؼ إلى معرفة.
كسبعةى ى
عامة.
عشر مكفعان ستٌة منيا
 كرد الفاعؿ ٌٌ
مختصة كثمانية منيا ٌ
النكرة في سكرة المائدة في أربعةى ى

 كرد الفاعؿ المستتر في سكرة المائدة في وؾ ٌِؿ ما نسبتو
مئة كاثنيف كثمانيف
مكفعا ،فيك ييش ٌ
ن
السكرة ،منيا ثبلثة كعشركف لممتكمٌـ ،كسبعة كأربعكف
ٌ %30
بالنسبة لمجمكع الفاعؿ في ٌ
لممخاطب ،كمئة كاثنا عشر لملائب.
و
مكفعا.
سبعة كعشريف
 كرد نائب الفاعؿ الظٌاىر في سكرة المائدة فين
لمفمير ،كمكفع
 كرد نائب الفاعؿ المعرفة في خمسة كعشريفعشر ٌ
ن
مكفعا ،منيا خمسةى ى
لممعرؼ بأؿ ،كخمسة لممفاؼ إلى
كاحد لمعمـ ،كمكفع كاحد لبلسـ المكصكؿ ،كثبلثة
ٌ
معرفة ،ككرد في مكفع كاحد نكرة ،كفي مكفع آخر جممة.
مكفعا ،ككانت جميعيا مف
عشر
ن
 كرد نائب الفاعؿ المستتر في سكرة المائدة في تسعةى ىنصيب اللائب.
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مكزعة عمى الكجكب كالجكاز ،مثؿ
عده أشكاؿ ٌ
 كرد التٌقديـ كالتٌأخير في سكرة المائدة عمى ٌتقدـ المفعكؿ بو عمى الفاعؿ ،كمكافع ال يجكز
كجكب تأخير الفاعؿ عف عاممو ،كجكاز ٌ
تقدـ المفعكؿ بو عمى الفاعؿ.
ٌ
عدة أشكاؿ ،مثؿ :حذؼ الفعؿ ،كحذؼ الفاعؿ ،كحذؼ
 كرد الحذؼ في سكرة المائدة عمى ٌنائب الفاعؿ ،كحذؼ المفعكؿ بو.
كتكزعت بيف
النكع ٌ
 كردت المطابقة في سكرة المائدة بيف الفعؿ كالفاعؿ مف حيث العدد ك ٌحاالت الكجكب كالجكاز.
الزمف في سكرة المائدة مكزنعا عمى األفعاؿ المافية ،كاألفعاؿ المفارعة كأفعاؿ األمر.
 كرد ٌجني أكؿ كتاب في العمكـ المٌلكية ييعنى بمسألة المعنى كأصكؿ
 يعتبر كتاب الخصائص البف ٌالبحث في ىذا المكفكع.
الداللة
الداللة
كالداللة
الصكتية ،ك ٌ
االجتماعية ،ك ٌ
عدة دالالت ٌ
الداللي ٌ
 يندرج تحت المستكل ٌٌ
ٌ
المعجمية.
الداللة
حكية ،ك ٌ
فية ،ك ٌ
الداللة ٌ
ٌ
الن ٌ
الصر ٌ
داللية.
السياؽ الخبرم مف سكرة المائدة ٌ
لعدة أ راض ٌ
 كرد الفاعؿ كنائب الفاعؿ في ٌ داللة الفاعؿ في سياؽ التٌككيد لمتٌأكيد كالتٌنبيو.الداللي مف ذكر عمـ
داللية ،فاللرض ٌ
 حقٌؽ العمـ بجميع أنكاعو في سكرة المائدة ٌعدة أ راض ٌ
الرسؿ ،لمتٌنكيو بحسف
ال ٌذات
المقدسة ا﵀ لتربية الميابة ،كاأل راض ٌ
الد ٌ
ٌ
اللية مف ذكر أعبلـ ٌ
لذمو
كتبركيـ ،كاللرض ٌ
عمميـ ،كلمدحيـ كزيادة تشريفيـ ٌ
الداللي مف ذكر العمـ ال ٌشيطاف ٌ
كبياف قبيح صنعو كالتٌحذير منو ،كأعبلـ األمـ كالقبائؿ مثؿ :الييكد جاء داالن عمى ال ٌذ ٌـ.
بحؽ المعنى كبياف المقاصد إببل ن ا
 فالقرآف الكريـ يكظٌؼ العمـ تكظيفان ال يقتصر عمى القياـ ٌكبحؽ بياف
بحؽ صكرة المعنى،
كبيانا
ٌ
كتبيينا ،كاٌنما يتجاكز ذلؾ كمٌو إلى القياـ ٌ
ن
ن
كتبميلا ن
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كسر مف
المقاصد .كبعبارة أخرلٌ ،
إف العمـ في للة القرآف الكريـ دلي هؿ مف دالئؿ اإلعجاز ،ه
آنية.
أسرار الببل ة القر ٌ
داللية
افا ٌ
 ييؤتى بفمير المتكمٌـ في سكرة المائدة حينما يككف المقاـ مقاـ تكمٌـ ،كليحقٌؽ أ ر نمنيا ،االعتناء ،كااللتفات ،كفظاعة األمر كعظيـ شأنو.
افا
 ييؤتى بفمير المخاطب في سكرة المائدة حينما يككف المقاـ مقاـ خطاب ،كليحقٌؽ أ ر نالندب.
الداللة عمى جماعة المؤمنيف كمٌيـ ،ك ٌ
داللية منياٌ :
الداللة عمى كالة األمر ،ك ٌ
ٌ
تتشكؽ
 يقع فمير الليبة في سكرة المائدة لمحديث عف اللائب ،كيرد ىذا ٌالفمير حتى ٌ
النفس لمعرفة ما يتمى بعده.
ٌ
خاصة كمف أجميا كجدت في
لمفمائر في القرآف الكريـ ،كما ىك الحاؿ في العر ٌبية ،كظيفة
 ٌٌ
الفمائر كدكاـ استعماليا بدكاـ المٌلة،
االستعماؿ المٌلكم كىذه الكظيفة لخطرىا استمزمت بقاء ٌ
محكما
كتتمثٌؿ ىذه الكظيفة في اإليجاز ،إذ تلني عف تكرار األسماء مع ربط الكبلـ ربطنا
ن
كركدا في سكرة المائدة.
الفمائر أكثر المعارؼ ن
ن
متينا ،لذلؾ جاءت ٌ
داللية تتمثؿ في :ال ٌذـ كالتٌعريض،
 حقٌؽ االسـ المكصكؿ في سكرة المائدة ٌعدة أ راض ٌ
كالتٌشريؼ كالتٌعظيـ ،كالتٌكبيي.
استخداما سكاء في ذلؾ كبلـ ا﵀ سبحانو
إف أسمكب التٌعريؼ بالمكصكؿ أشيع المعارؼ
 ٌن
متفمف جممة .كلذلؾ يتٌسع لكثير مف أحكاؿ المعارؼ ،بخبلؼ
ألنو مفرد
الناس؛ ٌ
أك كبلـ ٌ
ٌ
محددة في داللة كاحدة.
فإنيا ٌ
العممية ك يرىا ٌ
الفمير ك ٌ
ٌ
داللية ،كالتٌر يب كالتٌحذير ،كلمتٌعظيـ،
 كردالمعرؼ بأؿ في سكرة المائدة ٌ
لعدة أ راض ٌ
ٌ
كلمكصؼ كالتٌفخيـ ،كلبياف الجنس ،كلمتٌماـ.
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حيان يكقظ ذىف
 فدخكؿ أؿ التٌعريؼ عمى المفردة يربط األسمكب بعفو ببعض ،فيجعمو ٌكيحركو فترل أؿ التٌعريؼ متٌصمة لممكازنة بيف جنس كجنس ،إذا أنت عجزت عف
ٌ
السامع ٌ
المكازنة بيف فرد كفرد ،الستحاؿ ة االستقراء ،أك مخافة الكقكع في محظكر _مثبلن -كتجعؿ
األسمكب يعتمد عمى ذكاء القارئ.
داللية ،كالبياف ،كالتٌشريؼ ،كإلنشاء
 كرد التٌعريؼ باإلفافة في سكرة المائدة ٌلعدة أ راض ٌ
السب.
ٌ
النحاة – فيما
إف دالالت تركيب اإلفافة في القراف الكريـ تتخطٌى بعيدا الحدكد الٌتي كفعيا ٌ
 ٌعما رسمو أىؿ الببل ة في مؤلٌفاتيـ,
يكتسبو المفاؼ مف المفاؼ إليو – كتنطمؽ بعيدان ٌ
المفسركف دكف يرىـ
الدالالت الٌتي انفرد بيا
الدراسة الكشؼ عف بعض ٌ
كؽد حاكلت ىذه ٌ
ٌ
النحاة كالببل ٌييف.
مف ٌ
داللية ,كالتٌفخيـ ,كالتٌقميؿ ,كال ٌشدة كالتٌنكع.
 حقؽ التٌنكير في سكرة المائدة ٌعدة أ راض ٌ
ألف ق
مرة لتعميؿ كتحقير شأف ما أبيمتو ,ك ٌ
 فالتٌنكير رمز كاشارة إلى اإلبياـ ,كاإلجماؿ (تسمكو ٌكمرة لتفخيـ شأنو كتعظيمو ،كقد يخرج إلى دالالت
الناطؽ بو أىكف مف أف
عند ٌ
ٌ
يخصوٌ ,
نكع ك يرىا.)...
ببل ٌية أخرل
ٌ
كالشدة كالتٌ ٌ
داللية ,كالتٌجدد كاالستمرار ,كلتقكية
 حقٌؽ التٌقديـ كالتٌأخير في سكرة المائدة ٌعدة أ راض ٌ
السامع ,كالتٌخصيص ,كالكماؿ.
الحكـ ,كلبلىتماـ كتشكيؽ ٌ
كجمي في الكشؼ عف المعاني
 أسمكب التٌقديـ كالتٌأخير مف األساليب الٌتي ليا أثر كافحٌ
النظـ.
كٌ
الدالالت كمعرفة حقيقة ٌ
الدعاء,
داللية ,كالتٌيكيؿ ,كاالختصار ,كالتٌحقير ,ك ٌ
 حقٌؽ الحذؼ في سكرة المائدة ٌعدة أ راض ٌ
كلمعمـ بالفاعؿ.
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كنبو إلى بعض
 ٌيعد سيبكيو مف أكائؿ عمماء المٌلة الٌذيف فتحكا أبكاب ىذه الظٌاىرة الببل ٌيةٌ ,
مكافعيا ,ككشؼ عف بعض أسرارىا.
داللية.
السياؽ الطٌمبي مف سكرة المائدة لعدة أ راض ٌ
 كرد الفاعؿ كنائب الفاعؿ في ٌالدعاء,
داللية ,اإلباحة ,ك ٌ
 فاألمر الٌذم كرد الفاعؿ كنائبو في سياقو حقٌؽ ٌعدة أ راض ٌ
النيي ,كالتٌنبيو,
كالتٌخيير ,كالتٌأكيد ،كالتٌشديد ,كالتٌر يب ,كالتٌحذير ,ك ٌ
الحث ,كالتٌذكير ,ك ٌ
كاالمتناف.
كتجنب
ألف ال ٌشريعة
اإلسبلمية قائمة عمى االلتزاـ بالمأثكراتٌ ,
ٌ
 كثر األمر في القرآف الكريـ؛ ٌالمنييات.
الصبر,
النيي الٌذم كرد الفاعؿ كنائبو في سياقو حقؽ ٌ
 ٌعدة أ راض ٌ
داللية ,التٌأكيد ,التٌسمية ,ك ٌ
كاإلرشاد ,كالتٌحذير ,كالتٌنفير ,كالتٌنبيو ,كااللتفات.
داللية ,كالطٌمب ,كاإلنكار
 االستفياـ الٌذم كرد الفاعؿ كنائبو في سياقو حقٌؽ ٌعدة أ راض ٌ
كالتٌكبيي ,كالتٌعجب ,كالتٌقرير.
 كرد التٌحفيض في سكرة المائدة ،ككرد الفاعؿ في سياقو ،كحقٌؽ رفان دالليِّا ىك التٌكبيي.الدراسة التٌطابؽ أك التٌكافؽ الكبير بيف
النتائج الٌتي كصمت إلييا ىذه ٌ
أىـ ٌ
 كرٌبما كاف مف ٌقطعية
النص القرآني في سكرة المائدة .كا ٌف ىذا التٌكافؽ يثبت بصكرة
النحاة كبيف قكاعد ٌ
قكاعد ٌ
ٌ
ككأنو كاف
النحاة ،كمصدر احتجاجيـ المٌلكمٌ ،
أف القرآف الكريـ كاف مصدر استيحاء قكاعد ٌ
ٌ
بعامة.
النحكم ك ٌ
البكصمة الٌتي تيدم رحمتيـ في التٌقعيد ٌ
الدرس المٌلكم ٌ
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العامة
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ّ
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اى
َمآ َمي ايَّش ُت
ثُت َّش ِداَمْل ِده تُتَي ْلر َمأ ُت َموى
ْلح َّش ِد اْلَم ِد ِد ى
َمالَم تَمَي ْل ِد ُت ْل ا َم
ثُت َّش َم َم ْل ُتَي ُت ُت ُت ى
أ ا ُت آ ش ِد اْل َيِّمَييَم ِد
اى
َم َم
َم
ٍل
ٍل
ك َم ا َمَيِّمَييَم اى
َم اَم َم ْل َما َماْليَم ِداَمْل َم

َم َّشش َمَي ُت الَمى
َم َم اُت ْل اَمي َم ْل ُت َم اْل َم يَّش َم ِدالَّش َمآي َم َمو ُت ًال َم ْل اَم َم َم ى
َم َم اَم ِد اْلَمَي ُت ُت اَمْل َم ِد ايَّش َم َم َم َم َمش َمش ْلي ٍلاى
َمَمْلَييَم َم تُتَي َم ا ْل َمَي َم َّش َم ْلأهُت ا ِدّله
َم َم َمو اَّش ِد َمي الَم َمَي ْل َم ُت َموى
َم ِد ِدا ْلَيَمَي َمش ِد ْلَي َمر ِد َم َم هُتى
َم َمو ِد ْلَي َمر ِد ُتى
َم َم تَم ُت تُت َّشي َمالَّش َم َماُت آ ْل ِد ُت َموى
َم َم ِدي ْل ُتَّشر غَمْلَي َمر َم ٍلغ َمالَم َم ٍل َم ِدثْل َم َم َمْل ِده
ُت ِد َم َم َمْل ُت ُت ا ِّم َم ُتى
َمش َّش ِدا ْل رًالى
َم اْل ُت ُتر ْل ا ّلهَم َم ِد ْل ِدرُت ْل َم ا ُت ْل َم ْل َم
اى
َمأ اتْلَي ُت ُت اْلَمَيِّمَييَم ُت
ُت ِد َم َم َمْل ُت ُت اْل ِد َم ُتوى
ِد
ا
َم اَم ْل الَم َم ْل ُت ا ايّل َم
ِدو تُتَي ُت ْل ا َّش َم َم ِد
ِيى
ا َميِد ِد َّش ىه َ
ْل
ِد
ِد
َم َمآ تُتي ُت ْل آ ْلي َم ْل ٍلر ُتَي َم َّش ِداَمْل ُت ْل َم َماُت ْل الَم تُتلْل َم ُت َموى
َم َم ي َمأ ادُت َمآ ْل ِد لَم ٌم ِّمآي َّشِّمِدهى
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يونس
َم ْل َمأ اتْل ُت َّشآ ْل ِد لَم ٌمى
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َم َمو اَّش ِد
َم
َم َم َم َم َمآ َمهُت ا ِّم ْل َمي َمَيَمَيَم َموى
َم َم َمو اِد ْل َم ٌم ِدي اْل َم ِد يَم ِدى
ثُت َّش َم اَم ِّمآي َي ْل ِد آ َم ْل آل ِد
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ُت ِد َمي ا ْلَمآ ُترى
اَم َم َّش ُت ْل َمَي ْل ِدرُت اَمَي َم ى
ث َمَمآ َمرُت ْل َمُت ُت ى
َم َم ُت ْل ِدآ ْلي َم ْل ُت
َمو اَّشْل ُت َم ِدالَّش َمآي َم َمأ ْل اَم ى
َمثر ي
ت اّل ِده ا
ك ِدالَّش ِد َمأ الًالى
َم َمآ َم ْل َم ْليَم ِدآي َمَي ْل ِد َم
ْلشَمَي َمر دُت ى
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الرّ عد

اّل ّلَيَم َم ّل ر ُت اُت اَماْلَم ا
َم تَمَيَمَيَّش َمي اَم ُت ْل َم ْل َم َمَي َم ْليَم ِد ِد ْلى

119
إبراهيم
45

الحجر
َم َمآ َمْلتِد ِد ِّمآي َّش ُت ٍلو ِدالَّش َم اُت ْل ِد ِده َم ْل َمَي ْل ِدئُت َموى
ال ّنحل
ِد
ِد ِد ِد
ْلو َم َمَي ْل ُت ْل َم ُت ْل ِد َمآ ُت ْل ُت ْل
َم ِد َما ِد َم اَم ُت َّشآ َما َما َم َمو َم ُت ْل َم اُت ْل َم َم ِد ُتر اَم َّشاِد َمي ى
َمَي َمِدْل َم َمآ ْلَي َم اْل ُت َم َم ِّم ِدر َميى
َم اَميِد ْل َم َم ُت اْل ُت َّش ِد َميى
ِد
ا آ ْليَم ِد ٌم َماْل َم اُتهُتى
َم ْلي ُتر ُت آي ُت ُت اِد َم َمش َمر ٌم
َم ْلش ُت ُتر ْل اِد ْل َم َم ا ِدّله ِدو ُت يُت ْل ِد َّش دُت تَمَي ْل ُت ُت َموى
اإلسراء
ك َم َمو َم ْليهُت َمآ ْل ُت الًالى
ِد َّشو ا َّش ْل َم َم اْلَم َم َمر َم اْل ُت َم َم ُت ُت اَيِد َم
ُت اَّش ْل َماُت ْل تَم ْل ِد ُت َمو َم َم ئِد َمي َم ْل َم ِد َمِّمي ِدا ًال َّشا ْلَمآ َم ْل ُت ْل َم ْللَم َم ِداا َم ِداى
الكهف
ثُت َّش َي ْلَييَم اِديَمَي َم َم ا ِد
ْلح ْل َمَي ْل ِدي َم ْل َم ش اِد َم اَمِد ُت َمَمآ ًالى
َم َم ُت ْل ْل َم
ِدْل َم َّش
اى
ال َمر ُت
ِدْل َم اِد لَّش اِد ِد َمي َم َم الًالى
مريم
َم ُت ِدي َم ْلش َمرِدي َم َمَي ِّمر َم ْلي ًالى
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َم ْل ِد ْل ِد ِد ْل َم َمْل ِد ْلرى
َم َمو َم َم ِدغ ٌم َما َم َم ْلي اِد َم ِدي َم ِد ْلر ِد ُتى
األنبياء
َم َم َم ر ْل ايَّش ْل َم اَّش ِد َمي َمَم ُت ْلى
َم َم َم ش ِديَم َم ِد ِد َميى
َمي َماَّش َم ِداَم ُت ُت ْل ِداَمهٌم َم ِد ٌمى
ُت ْل ِداَّش َم ُت َم ش ِدا َّش
الحج
ِد
ِد
َمو َمَ َماْل َماَم َم ا ّل َم َمش ْلياٌم َمل ٌم
ا َمآ َم ٌم َم ْل َم ِد ُت اَمهُتى
ُت ِدر َم
المؤمنون
ا اِد َم تُت َم ُت َموى
ا َم ْلَي َم َم
َم ْلَي َم َم
ال ّنور
َم َمال َمْلتَم ِد ُت ْل اُت اْل َم ْل ِد ِدآي ُت ْلى
الفرقان
َم َم َمو الَّش اِد ُت َمو ى
ال ّشعراء
َم َمَي َم ْل َم َمَي ْل َمَم َم
ك اّلِدي َمَي َم ْل َم
النمل
َم َم ِد َم ُت َمْل َم ُتو َم ُت َمى
ِد
ِد
وى
َم اَم َم ْل ُت ي ا َّش ْلر َم
القصص
َم اَم ْل ِد ْل َم ُت َم ى
العنكبوت
َم اَم ْل ِد ِد َماَّش َما اْليَم َم َم َم ِد
ا ُتَي ْلَي َمش َم َمْل ِد ْل ى
ْل
َم
ك اْل َم َم
َم ْل َم ْل
لقمان
ِد
ِد
ُتي ا َّشهُتى
ر اَمَمَي ُت ا َّش
َم اَم ي َم َماْلَمَي ُت َّشآ ْلي َم َم َم ا َّش َم َم ا َم ْلاَم ْل َم
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،5ى9ى

46

37ى
ى
،14ى127ى

47

5ى

108

63ى
ى
99ى

3

1
73
36
22
8
19
16
44
26
51
27

َم ِد َم َمَي ْلَييَمَي ُت ْل ى

1
9

21ى

32

46ى
ى
70ى
ى

سبأ
54

فاطر
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60ى
ى
19ى
ى
49ى
ى
15ى
ى
ى
134ى

األحزاب

ايّل ي تّل ِد ا...
ِد ْلا َمأ اتْل ُت ْل ُتأيُت ٌم َمَم ْل َم ْليَم َم َمْل ِد ْل ِد ح ًالى
ِد ِدو تَّشَي َم ْل ُت َّشي َم َم تَم ْلي َم ْل َمي ِد اْل َم ْل ِدو ى

64ى
ى
6ى
ى
46ى
ى
،12ى45ى
ى
2ى
ى
24ى

َم َم
ِداَّش َم

ا َم ئِد ٌم َمش َمر ُتهُتى
ا ُتَي َمر ٌم
َم ْل ٌم
لش ا َّشهَم ِدآ ْلي ِد َم ِد دِد اْل ُت َم َم اى
َم ْلي َم

12

44ى
،22،20ى
30ى
ى
48ى
ى
38ى

75

146

28

يس
َم َمأ ا ِدآ ْلي َم ْل َم ش اْل َم ِد يَم ِد َم ُتأ ٌم َم ْل َمشى
ص
اِد ْل َم اْل َم ْل ُتى
اِد َم َم َم ْل ُت ِدَم َم َّش

20
30

الزمر
ّ
َم َم ْل َمرتَمش َمش َمآ َمَي َّشر ُت ِدي َمأي ِد ا َّش ِده
ك
ك اَمِد ْلي ْل
َمش َمرْل َم اَمَم ْلحَم َم َّشي َم َم ُت َم
ك َم ِداَمش اَّش ِد َمي ِدآ ْلي َمَي ْل ِد َم
َم اَم َم ْل ُت ِد َمي ِداَمْل َم
ْلي ِد ِدر َميى
َم اَمَم ُت اَم َّشي ِدآ َمي ا َم
َم ِد َم اَّش ِد َمي َم َم ُتر ِداَمش َمأ َم يَّش َم ُتَمآرًالى
َم ِد َم اّل َمي تَّشَي َم ْل َمَيَّش ُت ْل ِداَمش اْل َم يَّش ِد ُتَمآرًال
غافر
َمَي ْل َم َمال َمي َم ُت الَّش اِد ِد َمي َمآ ْل ِد َمتُتَي ُت ْلى
َمَم َّش ِد
ا ا َّش ِده تُتي ِد ُتر َموى
َم
ال ّدخان
َم تَمَيرُت ِدآي أيَّش ٍل
ا َم ُتُت ٍلوى
َم
ْل َم
الجاثية
اِدَم ْل ِد َم َمَي ْل آ ًال ِد َم اُت َم ْل ِد ُت َموى
الفتح
َم َم َم ش ِد ا َّش ِده َمش ِد ًالى
الحجرات
ِد
اى
َم اَم ْلاَم ْل َمر ُت
القمر
َم َّش َم ْل َمَي ْلَي َم ُت ْل َمَي ْل ُت اُت ٍلوى
َم اَم َم ْل َمأ ا َمو ِد ْلر َم ْل َمو اي ُت ُتى
الحديد
َماَم ِد
ل َم ُتَي ُت ُتَي ُت ْل اِد ِد ْل ِدر ا َّش ِده ى
ْلو اِد َّش ِد َمي َمآيُت َمو تَم ْلي َم
ْل َم
الممتحنة
اى
ِد َما َمأ ا ُت ُت اْل ُت ْل ِدآيَم ُت
الملك
ِد َم ْل ُت ُتأ دُتى
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25ى
ى
49ى
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45ى
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60ى

52

25
14
28
14
9

16
10
27

القلم

ل ُت َمي َم ٍلا
َمَي ْل َم ُت ْل َم
َمِد َما اُتِد َم ِدي ا

ِد اَمَي ْل َمي ٌم َم ِد َم ٌمى

ى
42

146
ى
69ى
ى
63ى
ى
33ى
ى
21ى

31

17ى
ى
63ى

8

19ى
ى
62ى

الحاقة
13

الجن
ِد
َمي َماَّشهُت ْل َم َم َم اَمَي َم ٌمر ِّمآ َمي اْل ِد ِّميى
ُت ْل ُت َمي ِدا َّش
المدثر
ك َم َم ِّمَي ْلرى
َم َمَّش َم
القيامة
َم ُتأ ِد َم َّش
ال ْل ُت َم اْل َم َم ُترى
َّشا َم َمال َم َّششى
َم َم َم َم
التكوير
اى
و ُت ِدل َمر ْل
َم ِداَم اْل ُت ُت ُت
َم ِداَم اْل َم ْل ُت َم ُت ُت ِد َم ْل ى

1
3
9

5

المطففين

َم َمآ ُت ْل ِد ُت َم َمْل ِد ْل َم ِد ِدل َميى
ا اْل ُت َّش ُت َمآ َم اُت َمَي ْل َم ُت َموى
َم ْل ثُتَي ِّم َم
االنشقاق
ال َّش ْل ى
ِداَم ا َّش َم ا َم
َّشاى
ر ُتآ ْل
َم ِد َما ْلاَم ْل ُت
اَمَمَي ْلرَم ُت َّشي َمَم ًال َمي َمَم ٍل ى
َم ِد َما ُت ِدر َم َم َمْل ِد ُت اْل ُت ْلر ُتو َمال َم ْل ُت ُت َموى
البلد
َم ِد ْل ِدي َي ٍل ِدا آ َم ٍل
َم ْل َم
ْل َم ٌم َم ْل
الليل
َمَما َم ْلتُت ُت ْل اَم ًال تَمَي َملَّششى
الضّحى
َم َّشَمآ اْلَمِد َم َم َم تَمَي ْل َم ْلرى
الزلزلة
ِد َّش
ك َم ْل َم ش اَم َم ى
َمو َمَّش َم
الهمزة
اَّش ِد َمأ َم َم َمآ الًال َم َم َّش َمدُتى
ال ّنصر
ِداَم َمأ ا اَم ْل ُتر ا َّش ِده َم اْل َم ْل ُتى

33
36

62ى
ى
16ى

3

63ى

19

8ى

21

62ى
ى
8ى
ى
19ى
ى
33ى
ى
47ى
ى
47ى
ى
36ى

1

7
14
9
5
2
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فيرس األحاديث الواردة في البحث

الرقم
-1
-2

الحديث
لئيـ ،اتٌقكا ا﵀ في
" ما أكرـ ٌ
النساء إالٌ كريـ ،كما أىانيف إالٌ ه
النساء".
ٌ
ً
"م ف ب ً
فميستىتً ٍر"
مي من يك ٍـ بيذه القا يذك ًرة ٍ
ىٍ ي ى

240

الصفحة
ّ
31
58

فيرس األشعار الواردة في البحث
الرقم

-1

البيـــت
ً
ػاء
آ ىذىنػتٍ ىػنا بًىب ٍيػنػيىا ٍ
أسم ػ ي

-2

لىػـ يعػف بًالع ٍمي ً
ػاء إالَّ ىسّْيػدا
ىى
ٍ يٍ ى

-3

ينتًػح ال َّػربيػع مح ً
ػاس ػ نػنا
ى
ي ى

-4

ب المَّيػالػي
الم ٍرىء ىمػا ىذ ىى ى
ىي يسُّر ى
ؾ ىكيي ٍعتىمى ٍؿ
ت ىمتىى ىي ٍب ىخ ٍؿ ىعمىٍيػ ى
ىكقىالى ٍ

-7

ؾ يم ٍمل نػيا
بير بنػك لً ٍي وب فىبلى تى ي
ىخ ي

-8

الى تى ٍسأىلى َّػف ىع ًف الثّْىي ً
اب َّ
فإننػػي

-5
-6

ت قيفىٍيرةى ىج ٍػرك ىك ٍم و
ػب
ىكلى ٍػك ىكلى ىد ٍ ى
ى

الشاعر

ُّ ً
َّ
ير َّ
اء
ب ثى واك الى يي ىمػؿ م ٍنػوي الث ػك ي
ػي إالَّ ذك يى ىػدل
ىكالى ىجفىػا ىذا الل َّ
السحػائً ػ ً
ػب
أىٍلقى ٍحىنػيا ي ُّػر َّ
ىابيي َّػف لىػػوي ىذىابػػا
ػاف ىذ ي
ىكك ى
ؾ تى ٍد ىر ًب
ام ى
ىي يس ٍؤ ى
ؾ ،ىكا ٍف يي ٍك ىش ٍ
ؼ ىري
ً
لى يس َّ
ػبلبا
ب بًػذلً ى
الج ٍػرًك الكػ ى
ؾ ى
ػي إذا الطَّ ٍي يػر ىم َّػر ًت
ىمقالىػةى لً ٍيبً ٍّ
ػاء عمى ال يك ً
ً
ماة يم ًشػػيح
ىي ٍكىـ المّْق ى
241

الحارث بف حمّْزة

رقم

الشاىد
16

الصفحة
ّ

28

اليشكرم
رؤبة

43

أبك فراس

6

75
14

الحمداني
مجيكؿ القارئ

32

49

امرؤ القيس

39

69

جرير

42

74

رجؿ مف

23
37

الطٌائييف

كفاح اليمف
ٌ

2

8

-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26

فارعه لً يخص و
يد ً
ػكمة
لًيي ٍبػ ى
ؾ ىيز ه
ىما لًم ًجمػاؿ ىم ٍشييػيا ىكئيػ نػدا
فينا
تى ىػزَّك ٍد ًمثػ ىؿ زًاد أىبًيػ ى
ػؾ ى

إف ام أنر َّرهي بنك َّ
َّ
الن َّجار ّْأنػػي
جزل بنكه أبا ً
الل ً
يبلف ىعف ًكب وػر
ى ى ي

ً
ائبػةه
ام ىأنر ىى ًػرهـ لـ تى ٍع يػر ىن ى
ن ٍع ىـ ٍ

اختً ىير ّْ
ماحةن
الرج ى
ىك ًمَّنا الَّذم ٍ
ػاؿ ىس ى
ػت
ىكًقي ىؿ ىم ىعالً يـ التَّاريػ ػ ًي يد ٌكػ ٍ
ػس قىري نػنا ىيفى وػف ىػالً ػ ًػؾ
بًٍئ ى
مي ىم ًطَّيػػيي ٍـ
ص ٍحبًي ىع َّ
يكقيكفنا بًيا ى
َّ
ادهي كلىـ ىي ٍس يؿ ىع ٍف لىٍيمىى بً و
ىى ًػؿ
احا فيػ ػؤ ي
ماؿ ىكالى أ ٍ
ىكلى َّمػػا ىأبى إال ًج ىم ن
ىٍ
بلب الع ًاك ً
جز ً
يات ىكقىد فى ىعػ ٍػؿ
بف حاتًػ ًػـ
ىج ىزل ىربُّوي ىعّْني ىع ًد َّ
م ى
اء الك ً ى
ى ى
َّ
طػػبل
ئيـ ًفع ىؿ ذم ىكػ ىػروـ
ػاؼ قػطُّ إالَّ يجَّبأه ىب ى
ىك ىما ىج ى
ىما ى
عاب إال لى ه
ً
ساـ يم ٍف ىرهد مف ىحمػػائًؿ
يخ ًت ا ٍلقى ٍكًـ ى ٍي ىػر يم ىك ّْذ وب
ابف أ ٍ
يز ٍ
فن ٍع ىـ ي
ىي هػر يح ه
بًفر وب بً ُّ ً
كس قى ٍػكوـ
السيػكؼ يريؤ ى
ىٍ
سابيي ٍػـ
الكجػكًه ىكريمػةه أ ٍ
ىح ي
بً ي
يض ي
ػت ىر يجبلن
يعمّْ ٍقتيػيىا ىع ىرفػنا ىك يعمّْقى ٍ
األيدم إلى َّ
الزاد لـ أ يك ٍف
ىكًا ٍف يم َّد ًت ٍ

-27
-28

تىكلَّى ًقتا ىؿ الم ًارقيػف بًسيػ ً
ػفو
ى
ى

-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37

َّ
قاع لي ػػا ىكىزىار
ػاف لً يم ٍػر و
إال ىك ىك ى
كدا إذا َّ
ىب ّْ
ياح الزعػازعي
ىك يج ن
الر ي
ؽ
ىص ىابيىا تىمى ه
ؼ ىك ىح ػ ػ ٍػر ي
ىكًقي ىؿ أ ى
أ ُّيـ يعىب ٍػي وػد كأيىبػػك ىمػالً ػ ًػؾ
ً
أسى ىكتى ىجػ َّػم ًؿ
ىي ى
قكلكف الى تىيم ٍؾ ن

ً
يع ىكفيػػيـ
ىع ٍيدم بًيىا ى
الح َّي ا ٍل ىجم ى

-29

َّ
ً
ػح
ػح الطكائ ي
كمختبػطه م َّما تيطي ي
ي
أج ٍن ىػدالن ىي ٍح ًمػ ٍم ىف ٍأـ ىحدي ػػدا
ى
ؾ ز نادا
اد أبي ػ ى
اد ز ي
فنً ٍع ىػـ ال َّػز ي
ىب ٍعدم كىب ٍع ىد ًؾ في ُّ
ػركر
الدنيا لى ىم ٍل ي
ى
ً
ً
و
ىك يح ً
ّْ
مار
سف ف ٍعػؿ ىكما يي ٍجزل سن ي

اميي َّػف ىع ًػف ا ٍل ىمًقي ػ ًػؿ
أ ٍىزٍلنػا ىى ى

الزباء
ٌ

4

11

جرير بف عطيَّة

27

40

مجيكؿ القائؿ

11

20

السميط بف سعد

18

29

يزىير بف أبي

26

يسممى

40

الفرزدؽ

37

67

أحمد شكقي

36

63

مجيكؿ القائؿ

25

39

امرؤ القيس

3

9

الخزاعي
يد ٍعيبؿ ي
النابلة الذبياني

14

27

17

29

مجيكؿ القائؿ

20

31

أبك طالب

28

41

المرار بف يمنقذ
ٌ
ميمي
الت
ٌ ٌ

30
44

يش ُّـ األ ً
األك ًؿ
ينكؼً ،م ىف الطّْػر ًاز َّ
الريجػؿ
يخرل ى ٍي ىرىا َّ
ؽ أٍ
ى ٍيرم ىك يعمّْ ى
أج ىشػعي ً
ىع ىجػ يؿ
القكـ أ ٍ
أع ىجمً ًيـ إ ٍذ ٍ
بً ٍ

حسَّاف بف ثابت

31

45

األعشى

33

57

ال ٌشنفرل

35

58

ؽ م ٍي ه ً
ػداـ
قىٍب ىػؿ التَّفى ُّػر ً ى
سر ىكنػ ػ ي

ربيعة

أسمىمػا يم ٍب ىع ّّػد ىك ىح ًمي ػ يػـ
ىكقىد ٍ

ىعمػى ً
ػاـ
يخ ٍي ًط ىؿ أ ُّيـ سػػكوء
لىقى ٍػد ىكلى ىػد األ ى
ص ٍم ه
باب ٍ
استيا ي
ب ىك ىشػ ي
النج ً
ت بنػك َّ
كد ىع ًػف ا ٍل ىع ًشيػرًة بًا ٍل ًحم ًػاـ
َّػار َّأنػي
أى يذ ي
لىقى ٍد ىعمً ىم ٍ
ػار ً
ىػك ،ىكالى تى ٍلتى ًػرٍر بًع ً
ض ىس ٍمًـ
داؾ فىاطَّ ًرٍح المَّ ٍيػ ػ
ى ٍي ير الى وه ًع ى
ىمالػي ،ىك ًع ٍرفػي ىك ًافهر لى ٍـ يي ٍكمىًـ
ؾ
ػت فى َّإننػي يم ٍستى ٍيمًػ ه
ىكاذا ىش ًرٍب ي
ت عم ار ى ٍيػر ىش ً
كال يك ٍف يػر ىم ٍخىبثىةي لًىن ٍف ً
الم ٍنػ ًػعًـ
اك ًر نً ٍع ىمتي
ينّْب ٍئ ي ى ٍ ن ى
ػس ي
ى
فىػػبل يي ىكػمَّ يـ إالٌ حي ىػف ىي ٍبتى ًػس يـ
فى مف ىميى ىابتً ًو
حياء ىكيي ٍل ى
ييلفي ن
أىقى ً
ش ىم ٍف قىطىىنا
اطفه قى ٍكيـ ىس ٍم ىمى ٍأـ ىن ىكٍكا ظى ىعىنا
إف ىي ٍ
يب ىع ٍي ي
ظ ىعنكا فى ىع ًج ه
ٍ
ً
ً
ب و
بف ىعفَّانا
ىك
ػبلح ليـ
صاحب َّ
ي
قكـ ال س ى
عـ صاح ي
ثماف ي
الرٍك ًب يع ي
فىن ى
فاع وػة
ّْئت لىٍيػمىى ٍأر ىسمى ٍ
ىكينب ي
ت بً ىش ى

فرار بف نيشؿ

8

15

إلٌ َّ َّ
ً
يعػيىا
ػي فىيىبل ىن ٍف يس لىٍيمػى ىشف ي
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فىما ىز ىاد إالَّ ً
ت ًم ٍف لىٍيمىى بًتى ٍك ً
ف ٍع ى ً
كبلميا
ػاع وة
تىىزَّك ٍد ي
ميـ ىس ى
ؼ ىما بي ي
ى
ع ًش َّػيةى إن ً
ػاء ّْ
الدي ً
اميىػا
َّجت لىنػىا
ىفمىـ ٍ
ى
يد ًر إالٌ ا﵀ي ما ىىي ى
ػار ىك ىش ي
ؽ ينك ً
ات ًخ ّّؿ بًالعقيػ ً
اصػمي ٍو
ػات ا ٍل ىعقي ي
ػؽ كأ ٍ
ىك ىى ٍييى ى
يات ىى ٍيي ى
فىيىٍي ى
ىىميوي
فىيالى ى ً ً
ُّ
امرهؤ يى ىك نائًميو
اج وة ًح ٍيػ ىؿ يد ى
ؾ م ٍف ذم ىح ى
ى
كنيا ىك ىما يكؿ ما ىي ٍيػكل ي
َّ ً
ص َّدعػكا
فىىب ىكى ىبىناتي ىش ٍج ىك يى َّف ىكىزٍك ىجتػي
ػكف َّ
ىكالظاعن ى
إلي ثيَّـ تى ى
ػث ػ ً
ك ىجكفىػوي كػ ٌؿ ممً ٍّ
ػادم
أسقى اإللوي ي يدكات الػ ػكادم
ٍ
ى
ى ٍ
السكادً
ً
ً
ُّ
كؿ ٍّ
أجش حالؾ َّ
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40
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عبدة بف الطبيب
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المــالحـــق
مالحق باآليات الّتي تضم ّنت الفاعل ونائبو في سورة
المائدة

الممحق األول
ضمير متّصالً في سورة المائدة
ًا
جدول المواضع الّتي ورد فييا الفاعل
اآليــــــــة

الرقم
-1

َم َي اّل ي آي ْل َم ُت ْل ِد اْل ُت ِد
َم َم
ُت
َم ُت ْل
َم َم َي َم اّل ي َمآ ُتي ْل الَم تُت ِدح ْل َمش َمآئِدَمر ا ِدّله
َمَي ْل َم ُت َمو َم ْل ًال ِّمآي َّشِّم ِد ْل َم ِد ْل َم ا ًال

-5

َمو

-2
-3
-4

َم ِداَم

َم َم ْلتُت ْل
َم ُت ْل

رقميا
1
2
2

َم ْل َم ُت ْل
ِد ِد
ْلح َمر ِد َمو تَمَي ْل َم ُت ْل
َم ِدي اْل َم ْل ا َم

2
2
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َم تَمَي َم َم ُتو ْل َم َمش اْل ِّمر َم اَّشَي ْل َم َمالَم تَمَي َم َم ُتو ْل َم َمش ِداثْل ِد َم اْل ُت ْل َم ِدو َم تَّش ُت ْل ا ّلهَم ِد َّشو ا ّلهَم َمش ِد ُت
اْل ِد َم ِد
ا
ِدالَّش َمآ اَم َّش ْلتُتي ْل َ ...................م َمو تَم ْل َمَي ْل ِد ُت ْل
ِد ِد ِد
ِد
اْلَمَي ْل َم َم َم اّل ي َم َم ُتر ْل آي ي ُت ْل
َم َم تَم ْلي َمْل ُت ْل َم ْل َمْل ِدو
ا اَم ُت ُت ِدا ْل َم َم ِد ي ًال
ا َم َمْل ُت ْل اِد ْل َم ِدي َم َم ِد ي ُت
ا اَم ُت ْل ِد يَم ُت ْل َم َمتْل َم ْل ُت
اْلَمَي ْل َم َم ْل َم ْل ُت
ِد
َم ْل ُت
َمواَم َم
ك َمآ اَم ُت َّش اَم ُت ْل
ِدو
َم َمآ َم َّش ْل تُت ِّمآ َمي اْل َم َم ِد
تُتَي َم ِّم ُت اَمَي ُت َّشي ِدآ َّش َم َّش َم ُت ُت ا ّلهُت َم ُت ُت ْل ِدآ َّش ْلَمآ َم ْل
كَمو َم َمْل ُت ْل َم اْل ُت ُتر ْل ْل َم ا ِدّله َم َمْل ِده َم تَّش ُت ْل ا ّلهَم
ِد
ِد
ْلح ِد
ا
َّشو ا ّلهَم َم ِدر ُت ا َم
ُتأ َم ُت َّشي
تَمَي ْل ُت ُت َّشي ُت
َم َي اّل ي آي ْل ِداَم ُت تُت ِداَمش ا َّش ِد ِد
َم
ْلغ ُت ْل ُت ُتأ َم ُت ْل
ْل ْل
َم ُت
ِد ِد
َم ْلآ َم ُت ْل ُترُت ُت ْل
َّش
ِد
َّشر ْل
َم و ُت يُت ْل ُتأيُت ًال َم ُت
َم ْل الَم َمآ ْل ُت ايِّم َم ا َمَي َم ْل تَم ِد ُت ْل َمآ ا َمَيَمَيَم َّش ُت ْل َم ِد ًال َمِّم ًال َم ْلآ َم ُت ْل ِدُت ُتأ ِد ُت ْل َم َمْل ِد ُت
ِّمآ ْليهُت...
َم اْل ُت ُتر ْل اِد ْل َم َم ا ِدّله َم َمْل ُت ْل ...
ِد ْلا ُت تُت ِد اَم َم َم اَم تَّش ُت ْل ا ّلهَم ِد َّشو ا ّلهَم َم ِد ِد َم ِد
ا ا ُت ِد
ٌم
ْل ْل َم ْل َم ْل َم
َم َم َي َم اّل ي َمآ ُتي ْل...

2
3
3
3
3
4
4
4
5
6
6
6
6
7
7
8

اآليـــــــــــة
ِد
ِد
َمالَّش تَمَي ْل ُتو ْل ْل ُتو ْل َ ................م تَّش ُت ْل ا ّلهَم
َم َم ا ّلهُت اّل ي آي ْل َم ِد ْل ا َّش اِدح ِد
ا...
َم
َم
َم ُت َم ُت
اْل ِدآ َم تِديَم ...
َم اّل ي َم َم ُتر ْل َم َم َّش ُت
َم َم َي َم اّل ي َمآ ُتي ْل اْل ُت ُتر ْل اِد ْل َم َم ا ِدّله َم َمْل ُت ْل ...
َمو َمَي ْل ُت ُت ْل ِداَمْل ُت ْل َمْل ِد َمَي ُت ْل َ ...............م تَّش ُت ْل ا ّلهَم...
َم َمَي َم اَمْل
ل َمر اَمِد ًال
ث ِدآي ُت ُت ثْلَييَم ْلي َم َم
رُت ُت ا ّلهَم...
ا ُت ْل َم َم َي َمْلر ْلت
اَمِد ْلي َم َم ْل تُت ُت ا َّش َم َم َم تَم ْلتيُت ُت ا َّشَم َم َم َمآي ُت ِدُتر ُت ِدي َم َم َّش ْل ُتآُت
اَم اَّش ُت ْل َم َمأ َم ْلاَم ُتَي ُت َمَي ُت ْل َم ِد َم ًال ُت َمح ِّمر ُت َمو اْل َم ِد َم َمي َّشآ َم ِد ِد ِده َم اَم ُت ْل َم لّلًال
َم ُتو ْل ِداَّش اَم َم َم َم َم ْل اَم ِدآ َم َمَي ُت ْل َمَييَم ُت ْل َم لّلًال
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َمَم ْلغ َمر اْلَم َمَي ْلَييَمَي ُت ُت اْل َم َم َم َم َم اْلَمَي ْل َم ا
ِد َم َم اُت ْل َم ْل يَم ُت َمو

14
14

ِّمآ َّش ُت يُت ْل تُت ْلي ُت َمو
ِد
َم ُت ِد
آو ْل َّشو ا ّلهَم ُت َم اْل َم ُت ْل ُتي َمآ ْلرَم َم
َمو تَمَي ُت ُتو ْل
ِد
ِد
اْل ُت ُتر ْل ا ْل َم َم ا ّله َم َمْل ُت ْل
ر َ ..................مالَم تَمَي ْلرتَم َم َمش َم ْل َم ِدُت ْل َمَيَمي َم ِد ُت َم ِد ِدر َمي
ْل ُت ُت اَم ْل َم
َم ُتو َم ُتآ َم ش
َّشش َم ْلي ُتر ُت ْل ِدآ ْليَي َم َمِد و َم ْلي ُتر ُت ْل ِدآ ْليَي َم َمِد اَّش َم ِد ُت َمو
َم َم
ِدآ َمي اّل ي َم َمي ُت َمو
ا َمِد اَم َم َم ْلتُت ُت دُت َمِد اَّش ُت ْل غَم اِدُت َمو َم َم َمش ا ِدّله َمَيَمَي َم َّش ُت ْل .......
ْل ُت ُت ْل َم َمْل ِد ُت اْلَم َم
ا
َم ُتو ْل َم ُتآ َم ش َ ......................مَي َم ِدال
َمِد هُت َمو ِدي اَم ْل ِد
ر
ا ُتَي ْلرَم ا ًال
ِد ْلا َمَي َّشر َم
َمي َم َم َم
اَمِدي َم َم َم
ا ِدا َّش
ا
َم َمو َم َم ْلَي َمَم َم َم َم ْل ُت
ِد ِد ِد
َم َم اَمْل َم َمش َميي ْل َمر ئ َم
اَمو ا ّلهَم َم َم ُت اَمهُت َم َم ْل َمْل َمو ِدي اَم ْل ِد
ر َم َم ًال
ُت َمح ِد ُت
ِد
اْل ِدآي َمَي ْل ِد َمو تَمَي ْل ِد ُت ْل َم َمْل ِد ْل َم ْل َم ُت ْل َّش
ِدالَّش اّل ي تَم ُت
َمو ا ّلهَم غَم ُت ٌم َّش ٌم
اآليـــــــــــة
َم َم َي َم اّل ي َمآ ُتي ْل تَّش ُت ْل ا ّلهَم َم ْلَيَم ُت ْل ِداَم ِده اْل َم ِد َم َم َم َمأ ِد ُت ْل ِدي َم ِد ِد ِده اَم َم َّش ُت ْل تُتَي ْل ِد ُت َمو
ِد َّشو اّل ي َم َم ُتر ْل  ..................................اِدَمَي ْل َم ُت ْل ِد ِده
ُت ِدر ُت َمو َمو َم ْلي ُتر ُت ْل ِدآ َمي ايَّش ِد

َم ْل َم ُت ْل َمْل ِد َمَي ُت َم َمأ َم ا ِد َم َم َم َم اَم َم الًال
ْلا َم ُت َمح ِّمر ُت َمو اْل َم ِد َم ...
ُت َم ِد ُت َمو ِدي اْل ُت ْل ِدرَ ...م ُتو ْل َمآيَّش َ ...م ِدآ َمي اّل ي ِد ُت ْل ...اَم ْل َم ُت
َمَي ُت ُتو َموَ ...م ُتي ُت ُتهَ ...م ْل َم ُت ْل
ا
َمِد و َمأآ ُت َم َ ...مَي َمي َم ُتر َم َمش ْل ًال َم ِد ْلو َم َم ْل َم

ك  ...ثُت َّش َمَيَمَي َم َّشْلو َمو
َم َم ْل َم ُت َمح ِّم ُت اَم َم
ِد َّش ِد
ِد
ا َم ْل َم ْل ِدو َمالَم
اَّش َما َم ْلواَم اَّشَي ْل َم َم  ...اّل ي َم ْل َم ُت ْل ا َمي َم ُت ْل َ ...م َم تَم ْلي َم ُت ْل ايَّش َم
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تَم ْللَمَي ُتر ْل ِدآ َم تِدي ثَم َم ي ًال َمِد ًال
َم َم َم اَمْل َم َمْل ِد ْل
ِد
ِد ِد
َم َمَي َّش ْلايَم َم َمش ثَم ِد َ ...م تَم ْلياَم ُته اا َم
ِد
ِد
َما ْلاَمو ِداَم َم ِد
اي َير ِد
ِد
ا ِ ...د َم ُت يُت ْل ِد ِده
َم َم ْل
ك اْل َم َم
ا َ ...مأ َم ْلاَم آي ُت ْل ش ْلر َم ًال َ ...م ْل َم ُت َم ْل َم
تَم ْليَم ِد ُت َمو
َمو َمَي ْل ِد ُتي َم َ ...مِد و تَمَي َم َّشْلو ْل
َم َم ُتح ْل َم اْل َم ِد ِدَّش ِد َمَي ْل ُت َمو ...اِّم َم ْل ٍل ُت ِد ُتي َمو
ِد
َم َم َي َم اّل ي َمآ ُتي ْل الَم تَمَيَّشي ُت ْل اْلَمَي ُت َم َم ايَّش َم َم
ِد
ِد
ِد
ُت َم ِد ُت َمو ِد ْل َمَي ُت ُتو َمو َ ...م َمش َمآ َم َم ر ْل ي َماْلَي ُت ِد ْل
َم َمَي ُت ُتو اّل ي َمآ ُتي ْل َم َم َي ُتالا اّل ي َم ْل َم ُت ْل ِد ا ِدّله
َم َم َي َم اّل ي َمآ ُتي ْل َ ...م ُت ِدح اَمهُت ُ ...ت َم ِد ُت َمو ِدي َم ِد ِد ا ِدّله َمالَم َم َمي ُت َمو اَم ْل َمآ َم آلئِد ٍل
اَمو ا َّشَم َم
َم اّل ي َمآ ُتي ْل اّل ي ُتِد ُت َمو ا َّش َم َم َم ُتَي ْل ُت
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َم اّل ي َمآ ُتي ْل
َم َي اّل ي آي ْل الَم تَمَي ِد
َّشي ُت ْل اّل ي تَّش َمي ُت ْل ِد يَم ُت ْل ُت ُت ًال َم اَم ِد ًال َ ...م تَّش ُت ْل ا ّلهَم
َم َم
َم ُت
ك ِدَماَيَّش ُت ْل َمَي ْل ٌم الَّش َمَي ْل ِد ُت َمو
َم ِداَم اَم َم ْل ْلُت ِداَمش ا َّش َم ِد تَّش َمي ُت َم ُت ُت ًال َم اَم ِد ًال اَماِد َم
ُت َم َم ْل اْل ِد َم ِد
َمو َماَّش ِد ا ِدّله
ا َم ْل تَمي ِد ُت َمو ِدآيَّش ِدالَّش ْل
ْل
َم
َم ِداَم َمأآ ُت ُت ْل َم اُتَم ْل َم اَّش َم َم َّش َم ُت ْل ِد اْل ُت ْل ِدر َم ُت ْل َم ْل َم َمر ُت ْل ِد ِده َم ا ّلهُت َم ْل َم ُت ِد َم َم اُت ْل
َم ْل ُت ُت َمو
ُت َم ِد ُت َمو ِدي ِداثْل ِد ...اَمِدْل َم َمآ َم اُت ْل َمَي ْل َم ُت َمو
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اَمِدْل َم َمآ َم اُت ْل َم ْل يَم ُت َمو
ْلح ْلر ِد
ا َ ...م َم ْل َمْل َمو ِدي اَم ْل ِد
ر
ِد َم َم ُتو ْلَ ...م َماْل َم ْلايَم َمَي ْلَييَمَي ُت ُت اْل َم َم َم َم ُ ...ت َّش َم َم ْل َم ُت ْل اَم ًال اِّم َم
َم َم ًال
ِّمَم تِد ِد ا ْل َم اَم ُت أيَّش ِد
ا ايَّش ِد ِد
ْل ْل َم
َمآ ُتي ْل َم تَّش َم ْل ْل اَم َم َّش ْلراَم َم ْليَي ُت ْل َم ْل َم
َم َم ُت ْل اَّشَي ْل َم َم ...ا َم ُت ْل ِدآي َمَي ْل ِد ِد ْل َ ...م ا َمآ َمَي ْل َم ُت َمو
َم َم َمَي َّش ْل َم
ا ِد َم اَمَمهُت
ِد
ِد ِد
َّشش تُت ُت ْل اَّشَي ْل َم َم َم اا َم
َم َم
ِد َّشو اّل ي َمآ ُتي ْل َم اّل ي َم ُت ْلَ ...مالَم ُت ْل َم ْلح َم ُتو َمو
ا َم َم ِدر ًال َمَي ْل ُت ُت َمو
اَم َم ْل َم َم ْل اَم ِدآ َم َما َميِدي ِد ْل َمر ئِد َم َم َم ْل َم ْلاَم ِداَمْل ِد ْل ُت ُت ًالَ ...م ِدر ًال َم َّش ُتْل
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-99

ِد
ِد
ِد
ِد ِد
َم َم ُت ْل َمالَّش تَم ُت َمو ْلَييَم ٌم َمَي َم ُت ْل َم َم ْل ...ثُت َّش َم ُت ْل َم َم ْل َم ٌمر ِّمآ ْليَي ُت ْل َم ا ّلهُت َم ٌمر َم
َمَي ْل َم ُت َمو
َم ُتو ْل ِد َّشو ا ّلهَمْ ...ل ُت ُت ْل ا ّلهَم

ِد
َم ُتو ْل ِد َّشو ا ّلهَم ثَم اِد ُت ٍل
َّش
ث ثَم َمثَم َ ...م ِدو ا ْل َميَمهُت ْل َم َّش َمَي ُت ُتو َموَ ...م َم ُتر ْل آ ْليَي ُت ْل
ِد
اَمو ِداَمش ا ِدّله َم َم ْل َمَي ْل ُتر اَمهُت
َم َم َم َمَيُت ُت
ِد
َمْل ُت الَمو ا َّش َم َم
ُت ْل َمتَمَي ْل ُت ُت َمو
ٍل
ِد ِد ِد
ْلح ِّم َمالَم تَمَيَّشِد ُت ْل َم ْل َم ا َمَي ْل َم ْل َم ْل ِدآي َمَي ْل ُت َم َم َم ْل َم ِد رًال
الَم تَمَي ْل ُت ْل ي ي ُت ْل غَمْلَي َمر ا َم
َم َم ْل َمي َم َم ا ا َّش ِد ِد
ك ِد َم َم َم َّش َم اُت ْل َمَي ْل َم ُت َمو
اّل ي َم َم ُتر ْل ...اَماِد َم
َم اُت ْل الَم َمَيَمَييَم دَم ْل َمو َمي آي َم ٍلر َمَي َم ُت دُت اَمِدْل َم َمآ َم اُت ْل َمَي ْل َم ُت َمو
تَمَي َمر َم ِد رًال ِّمآ ْليَي ُت ْل َمَيَمَي َم َّشْلو َمو اّل ي َم َم ُتر ْل
َم اَم ْل َم اُت ُتَي ْل ِدآ ُتي َمو ِد اَ ...مآ تَّش َمي ُت دُت ْل َم ْل اِدَم ا
َمش َمر ُت ْل ...اِّم َّش ِد َمي َمآ ُتي ْل اّل ي َم ُتَمو ْل ...الَم َم ْل َم ْل ِد ُتر َمو
اِّم َّش ِد َمي َمآ ُتي ْلَ ...م اّل ي ْل
ِد
ِد
ِد
ْلح ِّم َمَي ُت ُتو َمو َمَّشَييَم َماَّش
َم ِد َما َم ُت ْل ...آ َّش َم َمر ُتْل آ َمي ا َم
ِد
ِد
ٍل
َم ُتو ْل َمأيَّش ا تَم ْل ِدر آي تَم ْلح َم اَماْلَي َم ُت
َم اّل ي َم َم ُتر ْل َم َم َّش ُتْل
ا ِدآ َم تِديَم
َم َم َي َم اّل ي َمآ ُتي ْل الَم تُت َمح ِّمرُت ْلَ ...مالَم تَمَي ْل َم ُت ْل
ِد
َم ُت ُت ْل آ َّش َم َم َم ُت ُت ا ّلهُت َ ...م تَّش ُت ْل ا ّلهَم
اآليـــــــــــة
ِد
ِد
ِد
َم َم َّش ت ُت اَمْل َم َمو َ ...مآ تُت ْل ُت َمو َم ْل ُت ْل ِ ...داَم َم َم ْلتُت ْل َم ْل َم ُت ْل َمْل َم اَم ُت ْل  ...اَم َم َّش ُت ْل

تَم ْلل ُت ُتر َمو
َ -100م َم َي َم اّل ي َمآ ُتي ْلَ ...م ْلأَميِد ُت ُته اَم َم َّش ُت ْل تُتَي ْل ِد ُت َمو
َ -101م َم ِد ُت ْل ا ّلهَم َم َم ِد ُت ْل َّشار ُت َمو َم ْل َم ُت ْل َمِد و تَمَي َم اَّش ْلتُتي ْل َم ْل َم ُت ْل
اِ ...د َم ِد ْل ِداَم آ تَّش َم ْل َّش آي ْل َم ِد ْل ا َّش اِدح ِد
 -102اّل ي آي ْل َم ِد ْل ا َّش اِدح ِد
ا ثُت َّش
َم
َم
َم
َم ُت
َم ُت َم ُت
َم ُت َم ُت
تَّش َم ْل َّش َمآ ُتي ْل ثُت َّش تَّش َم ْل َّش َم ْل َم ُتي ْل
-103
-104
-105
-106

َم َم َي َم اّل ي َمآ ُتي ْل
َم َم َي َم اّل ي َمآ ُتي ْل الَم تَمَي ْل ُت ُت ْل ا َّش ْل َم
َم تَّش ُت ْل ا ّلهَم
اِدَمَي ْل َم ُت ْل َّش
َمو ا ّلهَم

71
72
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74
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-107
-108
-109
-110
-111
-112
-113
-114
-115
-116
-117
-118
-119
-120
-121
-122

ْل َم ُت ْل َّش
َمو ا ّلهَم
َمآ تُتَي ْل ُت َمو َم َمآ تَم ْل ُت ُت َمو
َم تَّش ُت ْل ا ّلهَم َم ُت ْل اِدي اَماْلَم ِد
ا اَم َم َّش ُت ْل تُتَي ْل ِد ُت َمو
َمو ْلَ ...م ِدو تَم ْل ُت
َم َم َي َم اّل ي َمآ ُتي ْل الَم تَم ْل ُت
َمو ْل َم ْليَي َم
ِد ِد
ِد
ا َم َم ْل َمَي ُترُت ْل الَم َمَي ْل ِد ُت َمو
َم اَمَي َّشي اّل ي َم ُتَم ْل َمَي ْل َمَي ُتر َمو َم َمش ا ّله اْل َم َم
تَمَي َم َمْلو ْل ِداَمش َمآ َما َم َمو ا ّلهُت َم ِداَمش َّشار ُت ِدو َم ُتو ْل َم ْل ُتَييَم َمآ َم َمأ ْل اَم َم َمْل ِده َم ااَم  ...الَم َمَي ْل َم ُت َمو
َمش ْل ًال َمالَم َمَي ْل َم ُت َمو
َم َم َي َم اّل ي َمآ ُتي ْلِ ...داَم ْل َم َم تْلُت ْل ِ ...د َم ُت يُت ْل تَمَي ْل َم ُت َمو
ِد ِد ِد ِد ِد
ِد
ِد َم َي َم اّل ي َمآ ُتي ْلِ ...د ْلو َماُت ْل َم َمر تُتْل
اْل  ...تَم ْلح ُت اَمَي ُت َم َ ...مَيُتَي ْل َم و ا ّله ِدو ْلتَم تُتْل ْل
ْل َم َمح َّش ِدثْل ًال َمآ َم َمر ِدو ِدُت َم ُتوَ ...مَيُتَي ْل ِدَمآ ِدو ِد ا ِدّلهَ ...م َمآ ْل َم َم اْلَم
ْلا ِد َّش
ال َم َم ِدَ ...م ْل َم َمي ُتْلَ ...م تَّش ُت ا ّلهَم َم ْل َم ُت ْل
َمو َم ُتْل
ِد
َم ُتو ْل الَم ْل َم اَميَم
ِد
ا ِدُتر ِدو اْل ُت ُت ِد
َم َّش َم
ا َ ...م ِد ْلا َم َم ْل ُت
ا َميِدي ِد ْل َمر ئِد َم ِ ...د ْلا ِدأ ْلتَمهُت ْل
ا َ ...م ِد ْلا َم َّشْلآ ُتَم اْل َم َم
ِد
ِد
ِد
اْلَمَيِّمَييَم اَ ...م َم ُتر ْل آ ْليَي ُت ْل
َمو ِدآ ُتي ْل ِدي َم ِدَمر ُت اِدي َم ُتَمو ْل َماَّش
ْلح َم ِدِّم َمي ْل
َم ِد ْلا َم ْل َم ْلي ُت
ا ِداَمش ا َم
َم َمو تَّش ُت ْل ا ّلهَم
ِد
َم ُتو ْل اُت ِدر ُت َمو اَّشْل ُت َم آ ْليَي َم
ِد
ا اِد يَّش ِد
َمَما َم ُت َم
ا تَّش ِدي ُت ِدو ُ ...ت ْلتُتهُت َمَي َم ْل َم ْل تَمهُت

اآليـــــــــــة
الرقم
ا اَم ِ ...د
َمو ْل ُت ُت ْل ا ّلهَمَ ...مَي َم َّش تَمَي َم َّش ْلتيَم ِدي
َ -123مآ ُت ْل ُت ُت ْل
ر ْل َم ْليهُت
َ -124م َم ُت
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الممحق الثّاني
اسما موصوالً في سورة المائدة
جدول اآليات الّتي ورد فييا الفاع ُل ً
الرقم
-1
-2
-3
-4
-5
-6

اآليـــــــــــة

اْلَمَي ْل َم َمِد َم اّل ي َم َم ُتر ْل
ِد
َّش
ِد
ا َم ْل َم َم َمر اّل ي َمآاُت ْل َّشو ا ّلهَم ُت َم اْل َم ُت ْل ُتي َمآ ْلرَم َم
اك اّل ي ُت َم ِد ُت َمو ِدي اْل ُت ْل ِدر
الَم َم ْلح ُت َم
َم َمَي ُت

اَم َم ْل
اَّشَم ْل

ُتو اّل ي َمآيُت ْل
َم َم َمر اّل ي َم اُت ْل ِد َّشو
َم َم َمر اّل ي َم اُت ْل ِد َّشو

رقميا
3
17
41
53

ا ّلهَم اْل ِد
ُت َم َم
ث ثَم َمثَمٍل
ا ّلهَم ثَم اِد ُت

ُت ْل ُتي َمآ ْلرَم َم

72
73
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-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13

الَم َم ُترُت َّشآي َم َّش
َمَي َم َمو اّل ي َم َم ُتر ْل ِدآ ْليَي ُت ْل ِد ْلو َم َي َم ِدالَّش ِد ْلح ٌمر آِد ٌمي
اَمِدْل َم َمآ َم اُت ْل َمَي ْل َم ُت َمو
اَمِدْل َم َمآ َم اُت ْل َم ْل يَمَي ُت َمو
َم ا َمآ َمَي ْل َم ُت َمو
اَمِدْل َم َمآ َم اُت ْل َمَي ْل َم ُت َمو
اَمِدْل َم َمآ َم َم
َّشآ ْل اَم ُت ْل َما ُت ُت ُت ْل
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الممحق الثّالث
عرفًا "بأل" في سورة المائدة
جدول اآليات الّتي ورد فييا الفاعل ُم َّ
الرقم
-1
-2
-3
-4
-5
-6
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َم َمآ َم َم َم ا َّش ُت ُت
َم َم َمش ا ِدّله َمَي ْل َمَمَي َم َّش ِد اْل ُت ْل ِدآيُت َمو
ِد
ِد
تَم ْل ِدر آي تَم ْلح َم اَماْلَي َم ُت
َم ْلح ُت ُت ِد َم ايَّشِد َمو
اَم ْل الَم َمَي ْليَي َم ُت ُت َّشارَّش اِد َمو
َم َم َمو اْل َم ِد ُت َم َميِدي ِد ْل َمر ئِد َم ْل ُت ُت ْل ا ّلهَم
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رقميا
3
11
12
44
63
72

-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13

ِد ِد ِد
َم ْل َم َم ْل آي َمَي ْل ه ار ُت ُت
ِد
ِد
تَم ْل ِدر آي تَم ْلح َم اَماْلَي َم ُت
ْليِد ُت َّش
ُت الَّش َم ْل َم ِد ا َم
ث َم ا ِّم ُت
ا
ِداَم َم َم َمر َم َم َم ُت ُت اْل َم ْل ُت
ْل َم َمح َّش َم َمْل ِد ُت ا ّلاَم ِدو
ْلح َم ِد َمو
ِد ْلا َم َمو ا َم
ِد
ِد
اَم ُت ْل َمأيَّش ٌم
ا تَم ْل ِدر آي تَم ْلح َم اَماْلَي َم ُت

75
85
100
106
107
112
119

الرابع
الممحق ّ
جدول اآليات الّتي ورد فييا الفاعل ُمضافًا إلى معرفة في سورة المائدة
الرقم
-1
-2
-3
-4
-5
-6

َم َمآي َم ْل ُت ْلر ِد ِدا َم ِدو َمَي َم ْل َم ِد َم َم َم ُتهُت
َم ْل َمأ ا ُت ْل َم ُت اُتيَم
َم َم ْل اْل ِد َم ِد
ا َم ْل َمأ ا ُت ْل َم ُت اُتيَم
َم
َم َمَّش َم ْل اَمهُت اَمَي ْل ُت هُت َمَي ْل َم َم ِد ِده
ُتيَم ِد ا َيِّمَييَم ِد
ا
َم
َم اَم َم ْل َمأ اتْلَي ُت ْل ُت ُت
ِد
َم اَم ْل تُتَي ْل آي ُتَي ُت ُتَي ُت ْل
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رقميا
5
15
19
30
32
41
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-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17

َم اْلَم ْلح ُت ْل َم ْل ُت ِداا ِد ِد ِد َم َما َم َمو ا ّلهُت
ِد
َم َم ْل َم ْل َم اُت ُت ْل
ِد
َم الَم تَمَي ْل َم َماْلَي ُت ُت ُت ْل
اَمِدْل َم َمآ َم َم
َّشآ ْل اَم ُت ْل َما ُت ُت ُت ْل
َم اَم ْل َم ُت َمو ُت ْل ِد َميَم َمَيَّشيَم َمآ َم اْل َم ْل ِد ا َّش اِد ِدح َمي
ِد
تَمَييَم اُتهُت َمْل ُت ْل َم ِدَمآ ُت ُت ْل
ْليِد ِد
ث
ك َم ْلَي َمرُت ا َم
َم اَم ْل َم ْل َم َم َم
َمَم َي ْل ُت آ ِد ُت اْل ِد
ا
َم َم
َم َم ْل
ك َمو ُتَييَمَي ِّم َمو َم َمْلَييَم َمآآئِد َم ًال ِّمآ َمي ا َّش َم ِدا
َم ْل َم ْل َم ِد ُت َم َم
َم تَم ْل َم ِد َّشي ُتَي ُت ُتَييَم
ِد ِد ِد
َمَي ْل ُت َمي َم ُت ا َّش َمي ْل ُتَي ُت ْل

47
53
70
80
84
94
100
106
112
113
119

الممحق الخامس
جدول اآليات الّتي ورد فييا الفاع ُل نكرةً في سورة المائدة
الرقم
-1
-2
-3
-4
-5
-6

اآليـــــــــــة
ٍل
ِد ِد
ْلحر ِد
َمالَم َم ْل ِدرَمآيَّش ُت ْل َمشيَم ُت
آو َمَي ْل َمو َم ُت ْل َم ِدي اْل َم ْل ا َم َم
َم أ ا َم ٌم َّشآي ُت ِّمآي اْل َم ئِد ِد
ْل َم َم
َم
ٍل
آو َمَي ْل َم َمش َمالَّش تَمَي ْل ِد اُت ْل
َمالَم َم ْل ِدرَمآيَّش ُت ْل َمشيَم ُت
ِد
ِد ْلا َم َّش َمَي ْل ٌم َمو َمَي ْل ُت ُت ْل ِداَمْل ُت ْل َمْل َمَي ُت ْل
ِد
ِد
ا آِد ٌمي
َم ْل َمأ ا ُت ِّمآ َمي ا ّله اُت ٌم َم َم ٌم
َمآ َمأ ااَم ِدآي َم ِدل ٍلر َمالَم اَم ِد ٍلر
253

رقميا
2
6
8
11
15
19

-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14

َمَي َم ْل َمأ ا ُت َم ِدل ٌمر َم اَم ِد ٌمر
َم َمو َم ُتأ َم ِدو
لش َمو تُت ِد َمَييَم َم ئِدَمرٌم
اَم ْلي َم
ُت َّش َم َمأ ا ُت ْل َم ُت ٌمو
َم َم ِد ُت ْل َمالَّش تَم ُت َمو ِد ْلَييَم ٌم
ِد
َم ِد
اَمَم َم َّش َّشي اّل ي َم َم ُتر ْل آ ْليَي ُت ْل َم ٌم
ا َما ٌم
ِد ِد
ٍل
َم ْلح ُت ُت ه اَم َم َم ْل و ِّمآي ُت ْل
َم ْل َم َماَم َم َمَي ْل ٌم

19
23
52
70
71
73
95
102

السادس
الممحق ّ
ستتر في سورة المائدة
ضمير ُم ًا
ًا
ورد فييا الفاع ُل
جدول اآليات الّتي َ
الرقم
-1
-2
-3
-4
-5
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ِد َّشو ا ّلهَم َم ْلح ُت ُت َمآ ُت ِدر ُت
َم َمآي َم ْل ُت ْلر ِد ِدا َم ِدو
ِد
ِد
ِد
ِد
َّشرُت ْل َم اُتِد َّش اِد ْل َم َمهُت
اَم ْل َم َم َم َمْل ُت ِّمآ ْلي َم َمر ٍل َم اَمَي ي ُت ِدر ُت اُت َم َم
َم ِدآ َم َمهُت اّل َم ثَمَي َم ُت ِد ِده
ِد
َم َم َّش َمْل َمَي ُت ْل َمي ُت ْل
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رقميا
1
5
6
7
11

-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
الرقم
-20
-21
-22
-23
-24
-25

َّشاُت َم ِّم ر َّشو َمي ُت ِّمَم تِد ُت اُت ْل ِد َميَّش ُت أيَّش ٍل
ك
ا تَم ْل ِدر ِدآي تَم ْلحِد َم اَماْلَي َم ُت َم َم ي َم َم َمر َمَي ْل َم اَماِد َم
ْل َم
ْل َم
ْل َم
َم
ِدآي ُت ْل َمَي َم ْل َم َّش َم َم ا ا َّش ِد ِد
َمالَم تَمَي َم ُتو تَم َّشِد ُت َم َم َمش َم آئِديَم ٍل ِّمآ ْليَي ُت ْل ِدالَّش َمِد ًال ِّمآ ْليَي ُت ُت َم ْل ُت َم ْليَي ُت ْل َم ْل َم ْل ِد َّشو ا ّلهَم ُت ِدح
اْل ُت ْلح ِد يِد َمي
ُتَيَمَيِّم ُتي اَم ُت ْل َم ِد رًال ِّمآ َّش ُت يُت ْل تُت ْلي ُت َمو ِدآ َمي اْل ِد َم ِد
ا َم َمَي ْل ُت َمي َم ِد ٍلر
َي ْل ِد ِد ِد
ا َّش َمِد ْلي ِدرأ ِّمآ ِدي ال ُت ِد
ا ِداَمش اي ِد ِدِد ْلااِدِده
َم ُت ُت ُت
َم
َم
ه ا ّلهُت َمآ ِدي تَّشَيَم َم ِد ْل َم اَمهُت ُت ُت َم
ٍل
ِد
ِد
ِد
َم َمَي ْل ِد ْل ِداَمش َمر ا آ ْل َم ٍل
ِد
ك ِدآي ا ِدّله َمش ًال ِد ْلو َم َم َمو َي ْل ِد َم ِد
ْل
ُت
َم
ُت ْل َم َم ي َم ْل ُت َم
ك اْل َم َم ْل َمي َمآ ْلرَم َم
َم ْلي ُت ُت َمآ َم َم
ل اُت
ا َمآي َم َم
ل ٌمر ِّمآ َّش ْلي َم َم َم َمْلغ ِد ُتر اِد َم ي َم َم
ُت ْل َمِد َم ُتَم ِّم ُت ُت ِد ُت اُت ِد ُت َم ْل َماُت َم َم
ل اُت َم ُتَي َم ِّم ُت
ل اُت
ُتَيَمَيِّم ُتي اَم ُت ْل َم َمش َمَي ْلَي َمرٍل ِّمآ َمي ار ُت ِد
ِد ْلا أ ِد ُت َماِد ا أ َم ُت آ ُت ًال تَم ُت َّشآ اَم َي ْل ِد
ا َم َم ًال ِّمآي اْل َم اَم ِد َمي
َم َم َم ْل َم َم َم َم
ْل ُت
َم
ِد
ِد َّش َّش
َّشش َم ْلي ُتر ُتأ ْل آ ْليَي َم
َم ا اَمي ا ْل ُت َم َم َم َم
َم اُت ْل َم ُتآ َم ش ِداَّش اَمي اَّش ْل ُت َم َم
ك
َم ْلا َم ْل َما َم َم َم َم
ك ِدالَّش اَمَي ْل ِد ي َم َم ِد ي َم ْلَي ُتر ْلا َمَي ْلَييَمَييَم َم َمَي ْل َمي اْل َم ْل ِد اْل َم ِد ِد َمي
َم َمو َم ِّم
ا ِداِّمي ال ْلَمآ ِد ُت
َم َمو َمِد اَيَّش َم ُتآ َمح َّشرَمآ ٌم َم َمْل ِد ْل
ْلا َم َمش اْل َم ْل ِد اْل َم ِد ِد َمي
َم َم تَم َم
َم تْل ُت َم َمْل ِد ْل اَمَيَمَم ْلَييَم ْلي َم َم
َم َمو َماَم ْلَيُتَي َم َّشيَم َم َمو ِداَّش َم َمَيَمَي َم َّش ُت ا ّلهُت ِدآ َمي اْل ُت َّش ِد َمي
ا
ك ِداِّمي َم َم ُت ا ّلهَم َم َّش
ك َماَم ْلَيُتَي َم َم
َمي َم َم َم اِدَمَي ْل ُتَي َم ِدي َمآ َماَمْل ِدَم ِد ٍل َم ِد َم ِداَمْل َم
اَمِدي َم َم َم ِدا َّش
اْل َم اَم ِد َمي
اآليـــــــــــة

ِداِّمي ُت ِد ُت َمو تَمَيُت َما ِدِد ثْل ِد ي
ْلي ِد ِدر َمي
َمَي َم َمَي َمهُت َمَم ْل َم َم ِدآ َمي ا َم
ث ِدي اَم ْل ِد
ا
ث ا ّلهُت غُت َمر ًال َمَي ْل َمح ُت
َمَيَمَي َم َم
ر اِدُت ِدرَمهُت َم ْل َم ُتَي َم ِد َم ْل ا َم َم ِد ِده َم َمو َم َم ْلَي َمَم َم َم َم ْل ُت
َمو َم ُت َمو ِدآ ْل َم َي َم اْل ُتر ِد
ا َمُت َم ِد َم َم ْل ا َم َم ِد ي َمَم ْل َم َم ِدآ َمي ايَّش ِد ِدآ َمي
ْل
َم
َم
َم َمْلَييَم َم َمش َميِدي ِد ْل َمر ئِد َم َماَّشهُت َمآي َمَيَم َم اَمَي ْل ًال ِد َمْل ِدر اَمَي ْل ٍل َم ْل َم َم ٍل ِدي اَم ْل ِد
ر َم َم َماَّش َم َمَيَم َم
ِد
ا َمأ ِد ًال
ا َمأ ًال َم َمآ ْلي َم ْل َم َم َم َم َماَّش َم َم ْل َم ايَّش َم
ايَّش َم
َم ي تَم ِد ِد ِد ِد
ا َم َمْل ِده
ا آي َمَي ْل ُتْل ه َم َم ْل َم َم َمِد َّشو ا ّلهَم َمَيُت ُت
َم
َم
ْلك ا َّش ِد
َماَم ْل تَمَي ْل َم ْل َّش
ا َم اَم ْل ِد
ل اُت َم َمَي ْل ِد ُتر اِد َم ي َم َم
ا َمآي َم َم
ل اُت َم ا ّلهُت
ر ُتَي َم ِّم ُت
َمو ا ّلهَم اَمهُت ُتآ ُت َم َم
255

12
13
15
16
17
18
19
20
22
24
24
25
26
26
27
27
28
رقميا
29
30
31
32
39
40

-26
-27
-28
-29
-30

َم َمش ُت ِّم َمش ْلي ٍلا َم ِد ٌمر
ك اَمهُت ِدآ َمي ا ِدّله َمش ْل ًال
َمَي َمي تَم ْل ِد َم

َمو ُت َم ِّم َمر ُتَي ُت َمَي ُت ْل
ر َم ْليَي ُت ْل َمَي َمي َم ُتر َم َمش ْل ًال َم ِد ْلو َم َم ْل َم َم ْل ُت
ر َم ْليَي ُت ْل َم ِدو تُتَي ْل ِدر ْل
َم ْل ُت َمَي ْلَييَمَي ُت َم ْل َم ْل ِدر ْل
َمَي ْلَييَمَي ُت ْل ِد اْل ِد ْل ِد ِد َّشو ا ّلهَم ُت ِدح اْل ُت ْل ِد ِد َمي
َم َمآي اَّش ْل َم ْلح ُت ِد َم َما َم َمو ا ّلهُت
َم َم ي تَم َم َم
َّشا ِد ِده َمَي ُت َم َم َّش َمٌم اَّشهُت
َم َمآي اَّش ْل َمْل ُت ِد َم َما َم َمو ا ّلهُت

-31

َم ْل ُت َمَي ْلَييَمَي ُت
ِد
ْلح ِّم
َمالَم تَمَيَّشِد ْل َم ْل َم ا ُت ْل َم َّش َم ا َم آ َمي ا َم
اَم َم َم َم ُت ْل َّشُتآ ًال َم ِد َم ًال َم اَمَي ِدي اِّمَمْلَي ُت َم ُت ْل ِدي َمآ تَم ُت
ِد
َم َمو ْل ُت َمَي ْلَييَمَي ُت
ِد
َمالَم تَمَيَّش ْل َم ْل َم ا ُت ْل َم ْل َم ْل ُت ْل
ِد
َم ْل َم ْل َماَّش َم ُت ِدر ُت ا ّلهُت َمو ُت َمَي ُت
آي َي َي اَّش ِّمآي ُت َمِد اَّشه ِدآ ْليَي ِد َّشو ا ّله الَم َي ْل ِد
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ِد
ِد
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اِدَمَي ْل َم ُت ْل َّش
ا َم َمآ ِدي اَم ْل ِد
ر
َم ُت َم
َم َم

َم ا ّلهُت َمَي ْل َم ُت َمآ تُتَي ْل ُت َمو َم َمآ تَم ْل ُت ُت َمو
الَم تَم ْل َماُت ْل َم ْلي ْل
َمشَم ا ِدو تُتَي ْل َم اَم ُت ْل تَم ُت ْل ُت ْل
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كجكد الفاعؿ ظاى انر ،أك مستت انر

7

كجكب تأخيره عف عاممو

10

تجرد عاممو مف عبلمة التثنية كالجمع
ٌ
حذؼ عاممو جكا انز ككجكبان

12
15

تأنيث عاممو كتذكيره

18

تقدمو كتأخره عمى المفعكؿ
ٌ
تعدد الفاعؿ
عدـ ٌ

34
36

إ ناء الفاعؿ عف الخبر

36

فاعؿ نعـ كبئس كحاالتو

38

إسناد الفعؿ كشبيو لمفاعؿ

45

ب -صكر الفاعؿ

45

اسـ ظاىر معرفة

48
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اسـ ظاىر نكرة

48

مؤكؿ
مصدر ٌ

49

جممة

53

 .2نائب الفاعل لغة واصطالحاً

55

أ -أحكاـ نائب الفاعؿ

55

أسباب حذؼ الفاعؿ

56

ب -صكر نائب الفاعؿ

62

ما ينكب عف الفاعؿ

64

 .3الفرق بين الفاعل ونائب الفاعل

79

الفصل الثّاني

السورة من حيث الظّيور واالستتار.
الفاعل ونائب الفاعل في ّ
السورة عددىا وأنماطيا
أوالً :الجممة
ّ
الفعمية في ّ
السورة
ثانياً :الفاعل الظّاىر في ّ
 -المعرفة

82
84
84

النكرة
ٌ -

98

 -الجممة

101

المؤكؿ
 المصدرٌ

102

السورة.
ثالثاً  :الفاعل المستتر في ّ

105

 -المتكمـ

105

 -المخاطب

106

 -اللائب

106

السورة.
رابعاً :نائب الفاعل الظّاىر في ّ

108

 -المعرفة

108

النكرة
ٌ -

110

 -الجممة

1010

المؤكؿ
 المصدرٌ

110

السورة.
خامسا :نائب الفاعل المستتر في ّ
ً
ركيبية.
الفصل الثّالث :العالقات التّ ّ
ركيبية
ٌأكالن :مقدمة عف مفيكـ العبلقات التٌ ٌ
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111
114

ثانيا :التٌقديـ كالتٌأخير
ن
النحاة
 -1عند ٌ

117
117

السكرة
 -2في ٌ

118

ثالثنا :الحذؼ

121

النحاة
 -1عند ٌ

121

السكرة
 -2في ٌ

124

ابعا :المطابقة
رن
النحاة
 -1عند ٌ
السكرة
 -2في ٌ

125
125
129

الزماف
خامساٌ :
ن
النحاة
 -1عند ٌ
السكرة
 -2في ٌ

131
131
135

الداللي
الرابع :المستوى ّ
الفصل ّ
الداللة
 .1عمـ ٌ
الداللة
يخية عف عمـ ٌ
أ -نبذة تار ٌ
اصطبلحا
الداللة للة ك
بٌ -
ن

الداللي
 .2المستكل ٌ

الداللي
أ -مظاىر التٌطكر ٌ
الدالالت:
ب -أنكاع ٌ

138
138
144
145
147
148

االجتماعية
الداللة
ٌ -1
ٌ
الداللة الصكتية
ٌ -2
الداللة الصرفية
ٌ -3
حكية
ٌ -4
الداللة ٌ
الن ٌ

المعجمية
الداللة
ٌ -5
ٌ
السكرة
 .3الفاعؿ كنائب الفاعؿ كداللتيما في السياؽ الخبرم مف ٌ
أ -التككيد

148
149
151
153
154
156
157

ب -التعريؼ كالتنكير

160

ج -التقديـ كالتٌأخير
د -الحذؼ

171
173
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السكرة
السياؽ الطٌمبي مف ٌ
 .4الفاعؿ كنائب الفاعؿ كداللتيما في ٌ
أ -األمر

177
178

ب -النيي

181

ج -االستفياـ

184

د -التحفيض

186

الخاتمة

188

المصادر والمراجع

196

العامة
الفيارس ّ

فيرس اآليات الكاردة في البحث

207

فيرس األحاديث الكاردة في البحث

214

فيرس األشعار الكاردة في البحث

215

المالحق
نا
األول :المكافع الٌتي كرد فييا الفاعؿ
فمير متٌصبلن
 الممحق ّاسما مكصكالن
 الممحق الثّاني :اآليات الٌتي كرد فييا الفاع يؿ نعرفنا "بأؿ"
 -الممحق الثّالث :اآليات الٌتي كرد فييا الفاعؿ يم َّ

الرابع :اآليات الٌتي كرد فييا الفاعؿ يمفافنا إلى معرفة
 الممحق ّ الممحق الخامس :اآليات الٌتي كرد فييا الفاع يؿ نكرةنستتر
فمير يم نا
نا
كرد فييا الفاع يؿ
السادس :اآليات الٌتي ى
 الممحق ّظاىر
نا
نائب الفاعؿ
السابع :اآليات الٌتي كرد فييا ي
 -الممحق ّ

ستتر
فمير يم نا
نا
نائب الفاعؿ
 -الممحق الثّامن :اآليات الٌتي كرد فييا ي

فيرس المحتويات
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218
224
225
226
227
228
232
233
234

المصادر والمراجع
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المصادر:
 .1القرآف الكريـ.
المراجع:
 .1األشمكني ،شرح األشموني  ،دار إحياء الكتب العر ٌبية ،عيسى البابمي الحمبي كشركاؤه،
(د.ـ)( ،د.ت).
 .2األصفياني ،المفردات في غريب القرآن

 ،تحقيؽ محمد سيد كيبلني ،مطبعة مصطفى

الحمبي ،القاىرة1381 ،ىػ1961-ـ.

العممية،
الديف ،ط ،1دار الكتب
محمد ناصر ٌ
ٌ
 .3األعشى ،ميمكف بف قيس ،ديوانو ،شرح ميدم ٌ
بيركت1407 ،ىػ1987/ـ.
محمد أبك الففؿ إبراىيـ1377 ،ىػ1958 -ـ.
 .4امرؤ القيس ،ديوانو ،تحقيؽ ٌ
محمد:
 .5األنبارم ،أبك البركات عبد ٌ
الرحمف بف ٌ

محمد بيجت البيطار( ،د.ـ)( ،د.ت).
 أسرارّ
العربية ،تحقيؽ ٌ
محمد
 اإلنصاف في مسائل الخالف بينالبصريين و ّ
ّ
الكوفيين ،تحقيؽ جكدة مبركؾ ٌ
مبركؾ ،ط ،1مكتبة الخاتجي ،القاىرة( ،د.ت).

 .6ابف أنس ،مالؾ ،الموطّأ  ،تحقيؽ خميؿ مأمكف شيخا ،ط  ،1دار المعرفة ،بيركت-لبناف،
(د.ت).

العربية ،ط ،6مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة1987 ،ـ.
 .7أنيس ،إبراىيـ ،من أمور
ّ
محمد مصطفى رمفاف
 .8البابرتي ،أكمؿ ٌ
محمد ،شرح التّمخيص  ،تحقيؽ ٌ
محمد بف ٌ
الديف ٌ

لمنشر كالتٌكزيع كاإلعبلف ،طرابمس1392 ،ىػ1983-ـ.
العامة ٌ
ٌ
صكفية ،ط ،1المنشأة ٌ
الدكحة-
السيد ،دار قطرم بف فجاءةٌ ،
 .9بالمر ،عمم ّ
الداللة إطار جديد ،ترجمة إبراىيـ صبرم ٌ
قطر1407 ،ىػ1986 -ـ.

الرياض،
حيان ال ّن ّ
 .10البدر ،بدر ناصر ،اختيارات أبي ّ
الرسالةٌ ،
حوية في البحر المحيط ،مكتبة ٌ
1420ىػ2000 -ـ.
محمد نبيؿ
 .11البلدادم ،عبد القادر بف عمر ،خزانة األدب ٌ ،
قدـ لو ككفع ىكامشو كفيارسو ٌ
العممية ،بيركت -لبناف1418 ،ىػ1998 -ـ.
طريفي ،ط ،1دار الكتب
ٌ

المسؤولية  ،ترجمة عيسى العاككب ،ط  ،1معيد اإلنماء العربي،
 .12تشكمسكي نعكـ ،المّغة و
ّ
بيركت1989 ،ـ.
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السعد  ،تحقيؽ عبد الحميد الينداكم ،ط
 .13التٌفتازاني ،سعد ٌ
الديف ،مختصر ّ
االعصرٌية ،بيركت –صيدا1423 ،ىػ 2003-ـ.
لغوية في تراثنا القديم
 .14التٌميمي ،صبيح ،دراسات ّ
عماف1422 ،ىػ2003/ـ.
ٌ

 ،1المكتبة

لمنشر كالتٌكزيع،
 ،ط ،1دار مجدالكم ٌ

 .15التٌميمي ،المراد بف منقذ ،ديوانو ،دار صادر ،بيركت( ،د.ت).
حساف ،ديوانو ،دار صادر ،بيركت( ،د.ت).
 .16ابف ثابتٌ ،

 .17الثٌعالبي ،فقو المّغة ،تحقيؽ إمميف نسيب ،ط ،1دار الجيؿ ،بيركت1418 ،ىػ1998 -ـ.

الكىاب محمكد الكحمة ،ط ،1
 .18الثٌمانيني ،عمر بف ثابت ،الفوائد والقواعد  ،تحقيؽ عبد ٌ
الرسالة ،بيركت -لبناف1424 ،ىػ 2003 -ـ.
ٌ
مؤسسة ٌ
لمنشر ،الملرب2000 ،ـ.
 .19جحفة ،عبد المجيد ،مدخل إلى الداللة الحديثة ،ط ،1دار تكبقاؿ ٌ
طماس ،ط،1
 .20جرير ،ديوانو ،اعتنى بو محمكد ٌ
النشر ،بيركت -لبناف،
 .21الجرجاني ،عبد القاىر ،دالئل اإلعجاز  ،دار المعرفة لمطٌباعة ك ٌ
1402ىػ 1981 -ـ.

الرشاد( ،د.ـ)1991 ،ـ.
 .22الجرجاني ،عمي ،كتاب التّعريفات ،تحقيؽ عبد المنعـ الخفني ،دار ٌ
العممية،
األج ُرو ِميَّة  ،ط ،1المكتبة
الص
نياجي ،شرح ْ
ٌ
محمد بف داكد ٌ
 .23ابف ٌ
جركـ ،أبك عبد ا﵀ ٌ
ٌ
بيركت1424 ،ىػ 2004 -ـ.

جني ،أبك الفتح عثماف:
 .24ابف ٌ
التكفيقية ،أماـ الباب األخفر_
محمد ،المكتبة
ٌ
 الخصائص ،تحقيؽ عبد الحكيـ بف ٌسيدنا الحسيف( ،د.ت).
ٌ

 سر صناعة اإلعراب  ،تحقيؽ د .حسف ىنداكم ،ط  ،2دار القمـ ،دمشؽ1413 ،ىػ،1993ـ.

النيفة العر ٌبية ،بيركت،
 المّمع فيالعربية  ،تحقيؽ حامد المؤمف ،ط  ،2مكتبة ٌ
ّ
1405ىػ1985 ،ـ.

قدارة ،دار
 .25ابف الحاجب ،أبك عمرك عثماف ،أمالي ابن الحاجب ،تحقيؽ فخر صالح سميماف ٌ
عماف -األردف ،دار الجيؿ ،بيركت -لبناف1409 ،ىػ1989 -ـ.
عمارٌ ،
ٌ
 .26الحمداني ،أبك فراس ،ديوانو ،شرح د .يكسؼ شكرم فرحات ،دار الجيؿ ،بيركت( ،د.ت).

محمد القاسـ بف عمي ،شرح ُممحة اإلعراب  ،تحقيؽ فائز فارس ،ط  ،1دار
 .27الحريرم ،أبك ٌ
لمنشر كالتٌكزيع ،األردف1412 ،ىػ1991 ،ـ.
األمؿ ٌ
عباس ،ال ّنحو الوافي ،ط ،5دار المعارؼ ،مصر( ،د.ت).
 .28حسفٌ ،
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النيفة المصرية ،القاىرة،
نظرية
الداللة دراسة
 .29حيدر ،فريد عكض ،عمم ّ
وتطبيقية  ،مكتبة ٌ
ّ
ّ
1999ـ.

محمد بف يكسؼ:
 .30أبك ٌ
حياف األندلسيٌ ،
النحاس ،ط  ،1مطبعة
 ارتشاف الضرب من لسان العرب  ،تحقيؽ مصطفى أحمد ٌالمدني ،مصر1408 ،ىػ1987 -ـ.

محمد معكض ،ط ،1
 تفسير البحر المحيط ،تحقيؽ عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمي ٌدار الكتب العممية ،بيركت -لبناف1413 ،ىػ1993 -ـ.

عماف
حسكف ،ال ّن ّ
 .31خميؿ ،بنياف ٌ
حويون والقرآن  ،ط ،1مكتبة ٌ
الرسالة الحديثةٌ ،
1423ىػ 2002 -ـ.

– األردف،

الرياض1401 ،ىػ-
تحولية لمّغة
محمد عمي ،قواعد
ّ
ّ
المرييٌ ،
العربية  ،ط ،1دار ٌ
 .32الخكليٌ ،
1981ـ.
العربية
أسيسية ألساليب البيان في المّغة
الدراكيش ،حسيف ،البنية التّ
ٌ .33
ّ
ّ
1416ىػ 1996 -ـ.

 ،ط ،1القدس،

النشر ،دمشؽ-
الدركيش ،محيي ٌ
ٌ .34
الديف ،إعراب القرآن الكريم وبيانو ،ط ،3اليمامة لمطٌباعة ك ٌ
النشر كالتٌكزيع حمص -سكرية1412 ،ىػ1992 -ـ.
بيركت ،دار ابف كثير لمطٌباعة ك ٌ
ّْ .35
الدمشقي ،أبك حفص عمر بف عمي،
معكض ،ط
المكجكد كعمي ٌ
محمد ٌ
1998ـ.

المّباب في عموم الكتاب  ،تحقيؽ عادؿ أحمد عبد

العممية ،بيركت -لبناف،
 ،1دار الكتب
ٌ

1419ىػ -

الرٌمة ،ديوانو  ،شرح اإلماـ أب نصر الباىمي ،ط  ،1دار الجيؿ ،بيركت1417 ،ىػ-
 .36ذك ٌ
1997ـ.
عبده-:
الراجحي ،ي
 .37ى
 التّطبيق ال ّنحوي ،دار النيفة العر ٌبية ،بيركت1408 ،ىػ1988 -ـ.النيفة العر ٌبية ،بيركت1972 ،ـ.
 فقو المّغة في الكتبالعربية ،دار ٌ
ّ
العممية ،طيراف( ،د.ت).
الرازم ،الفخر ،التّفسير الكبير ،دار الكتب
ٌ
ٌ .38
 .39ابف ربيعة ،لبيد ،ديوانو ،دار صادر ،بيركت( ،د.ت).

الرسالة ،بيركت ،دار
ٌ .40
الزٌجاج ،الجمل في ال ّنحو  ،تحقيؽ عمي تكفيؽ الحمد ،ط ٌ ،1
مؤسسة ٌ
األمؿ ،إربد1404 ،ىػ 1984 -ـ.
الزمخشرم ،أبك القاسـ جار ا﵀ محمكد بف عمرك:
ٌ .41

 -أساس البالغة ،دار الفكر ،بيركت -لبناف1409 ،ىػ1989 -ـ.
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السبلـ شاىيف ،ط
 الك ٌّ
شاف  ،رتٌبوي كفبطوي
محمد عبد ٌ
كصححوي ٌ
العممية ،بيركت1415 ،ىػ1995 -ـ.
ٌ

 ،1دار الكتب

العربية ،ط ،2دار الجيؿ ،بيركت -لبناف ،د.ت.
المفصل في عمم
ّ
ّ
الزممكاف ،التّبيان في عمم البيان ،تحقيؽ خديجة الحديثي كأحمد مطمكب(،د.ـ)( ،د.ت).
ٌ .42
محمد إسماعيؿ-:
ٌ .43
الزكبعي ،طالب ٌ
أسموبية المحدثين
العربية عمم المعاني بين بالغة القدامى و
 البالغةّ
ّ
منشكرات جامعة قديكنس ،بنلازم1997 ،ـ.

 ،ط،1

النيفة العر ٌبية ،بيركت ،إصدارات الجكىرة،
 من أساليب التّعبير القرآني ،ط ،1دار ٌ1996ـ.

محمد عبد القادر
الزكزني ،عبد ا﵀ الحسف بف أحمد ،شرح
ٌ .44
الممعقات ّ
ّ
السبع  ،تحقيؽ ٌ
الفافمي ،المكتبة االعصرٌية ،صيدا –بيركت1424 ،ىػ 2003 -ـ.

ىبية  ،ط1 ،تحقيؽ عبد المنعـ فائز
 .45ابف زيد ،أحمد،
الفضة المضيئة في شرح ال ّ
ّ
شذرة ال ّذ ّ
مسعد ،مطبعة المعارؼ ،القدس1410 ،ىػ 1989-ـ.
الس ّنة ،ط ،1دار الفكر ،ج،1997 ،2
 .46سابؽٌ ،
سيد ،فقو ّ

الرسالة ،بيركت1400 ،ىػ1980-ـ.
السامرائي ،إبراىيـ ،الفعل زمانو وأبنيتو ،طٌ ،2
ٌ .47
مؤسسة ٌ
النشر كالتٌكزيع ،األردف،
امرائي ،فافؿ صالح ،معاني ال ّنحو  ،ط ،1دار الفكر لمطٌباعة ك ٌ
ٌ .48
الس ٌ
1420ىػ2000 -ـ.

محمد بف سيؿ ،األصول في ال ّنحو ،تحقيؽ عبد الحسيف الحمٌس ،ط ،4
 .49ابف ٌ
السراج ،أبك بكر ٌ
الرسالة( ،د.ـ)1420 ،ىػ 1999 -ـ.
ٌ
مؤسسة ٌ
السميط ،ديوانو ،دار صادر ،بيركت( ،د.ت).
 .50ابف سعدٌ ،
النيفة العر ٌبية ،بيركت( ،د.ت),
السعراف ،محمكد ،عمم المّغة ّ
مقدمة لمقارئ العربي ،دار ٌ
ٌ .51
السميم ،
السعود أو إرشاد العقل ّ
محمد بف مصطفى  ،تفسير أبي ّ
 .52أبك ٌ
محمد بف ٌ
السعكدٌ ،
الرحمف ،ط
كفع حكاشيو عبد المٌطيؼ عبد ٌ
1419ىػ1999 -ـ.

 .53سيبكيو ،بشر عمرك بف عثماف،
بيركت ،د.ت.

العممية ،بيركت -لبناف،
 ،1دار الكتب
ٌ

السبلـ ىاركف ،ط  ،1دار الجيؿ،
الكتاب  ،تحقيؽ عبد ٌ

 .54السيد ،أميف عمي ،في عمم ال ّنحو ،ط ،6دار المعارؼ( ،د.ـ)( ،د.ت).

عماف2001 ،ـ.
السيد ،عبد الحميد مصطفى ،التّطبيق ال ّنحوي ،ط ،1دار الحامد ٌ
ٌ .55
لمنشرٌ ،
الديف-:
السيكطي ،جبلؿ ٌ
ٌ .56
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محمد الفافمي ،ط ،1المكتبة العصرٌية ،صيدا-
 األشباه وال ّنظائر في ال ّنحو ،تحقيؽ ٌبيركت1420 ،ىػ 1999ـ.

السٌيد الجميمي ،دار مكتبة اليبلؿ( ،د.ـ)1986 ،ـ.
 ترتيب سور القرآن ،تحقيؽ ٌالسبلـ ،القاىرة – مصر1421 ،ىػ
السيوطي عمى ّ
ألفية ابن مالك  ،ط ،1دار ٌ
 شرح ّ2000 -ـ.

الدين
 ىمع اليوامع ،تحقيق أحمد شمس ّلبناف1418 ،ىػ 1998 -ـ.

العممية ،بيركت –
 ،ط ،1دار الكتب
ٌ

الديف الكاتب كأحمد عصامر الكاتب ،دار مكتبة
قدـ لو سيؼ ٌ
شداد ،عنترة ،ديوانو ٌ ،
 .57ابف ٌ
الحياة ،بيركت-لبناف( ،د.ت).

محمد بف أبي أحمد الحسييف ،تمخيص البيان في مجازات القرآن  ،تحقيؽ
 .58ال ٌشريؼٌ ،
الرفي ٌ
محمد عبد اللني حسف ،دار إحياء الكتب العر ٌبية ،القاىرة1955 ،ـ.
ٌ
 .59ال ٌشمكبيني ،أبك عمي ،التّوطئة ،تحقيؽ يكسؼ أحمد المطكع ،دـ .د.ت.
 .60ال ٌشنقيطي ،أحمد بف األميف،
1419ىػ 1999 -ـ.

العممية ،بيركت -لبناف،
الدرر المّوامع  ،ط ،1دار الكتب
ّ
ٌ

العممية ،بيركت -لبناف( ،د.ت).
وقيات ،دار الكتب
 .61شكًقي ،أحمد ،ال ّ
ٌ
ش ّ
وتفسير بإيجاز ،ط،1
ًا
 .62ال ٌشيخمي ،بيجت عبد الكاحد ،بالغة القرآن الكريم في اإلعجاز إعر ًابا
عماف1422 ،ىػ 2001 -ـ.
مكتبة دنديس ،األردفٌ -
جدة ،د.ت.
الصابكني ،صفوة التّفاسير ،ط ،5دار القمـ ،بيركت ،مكتبة ٌ
ٌ .63
 ،المكتب اإلسبلمي،
محمد ،لمحات في عموم القرآن واتّجاىات التّفسير
ٌ .64
الصٌباغٌ ،
بيركت1394،ىػ1974 -ـ.

كصححو
الص ّبان عمى شرح األشموني  ،فبطو
ٌ
محمد بف عمي ال ٌشافعي ،حاشية ّ
ٌ .65
الصٌبافٌ ،
العممية ،بيركت1417 ،ىػ1997 -ـ.
الديف ،ط ،1دار الكتب
كخرج شكاىده إبراىيـ شمس ٌ
ٌ
ٌ
محمد بف عمي بف أحمد ،التّيذيب الوسيط في ال ّنحو  ،تحقيؽ فخر
الصنعاني ،سابؽ ٌ
ٌ .66
الديف ٌ
قدارة ،ط ،1دار الجيؿ ،بيركت1411 ،ىػ1991 -ـ.
صالح سميماف ٌ
 .67فيؼ ،شكقي ،تجديد ال ّنحو ،ط ،3دار المعارؼ( ،د.ت).

 .68طيماز ،عبد الحميد محمكد  ،الحالل والحرام في سورة المائدة  ،ط ،1دار العمـ ،دمشؽ،
دار العمكـ كالثقافة ،بيركت1407 ،ىػ1987 -ـ.

 .69ابف الطٌٌيب ،عبدة ،ديوانو ،دار صادر ،بيركت( ،د.ت).
لمنشر كالتٌكزيع ،تكنس( ،د.ـ)،
محمد الطٌاىر ،التّحرير والتّنوير  ،دار سحنكف ٌ
 .70ابف عاشكرٌ ،
(د.ت).
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 .71ابف العبد ،طرفة ،ديوانو ،تحقيؽ د .يحيى شامي ،د  ،1دار الفكر العربي ،بيركت ،بيركت-
لبناف1997 ،ـ.

قافية
 .72العامرم ،حميد أحمد عيسى ،التّقديم والتّأخير في القرآن الكريم  ،ط ،1دار ال ٌشؤكف الثٌ ٌ
العامة ،بلداد 1996ـ.
عباس ،ففؿ حسف،
ٌ .73
1987ـ.

البالغة فنونيا وأفنانيا

عماف1407 ،ىػ-
 ،ط ،1دار الفرقافٌ ،

العربية  ،ط ،4مكتبة الخانجي ،القاىرة1417 ،ىػ -
 .74عبد التٌكاب ،رمفاف -:فصول في فقو
ّ
1997ـ .المدخل إلى عمم المّغة ،ط ،3مكتبة الخانجي ،القاىرة1417 ،ىػ 1997 -ـ.
عماف،
الرحيـ ،لغة القرآن الكريم  ،ط ،1مكتبة ٌ
 .75عبد الجميؿ ،عبد ٌ
الرسالة الحديثة ،األردفٌ -
1401ىػ 1981 -ـ.
 .76عبد الجميؿ ،عبد القادر،
1417ىػ1997-ـ.

عماف،
غوية  ،ط ،1دار صفاء ٌ
التنوعات المّ ّ
ّ
لمنشر كالتٌكزيعٌ ،

 .77عبد السبلـ ،مصطفى ،الحذف البالغي في القرآن الكريم
كالتٌكزيع ،القاىرة( ،د.ت).
شامل لمقرآن الكريم
 .78عبد العزيز ،أمير ،التّفسير ال ّ
1420ىػ2000 -ـ.

النشر
 ،مكتبة القرآف لمطٌبع ك ٌ

السبلـ القاىرة ،مصر،
 ،ط ،1دار ٌ

ابية بين القديم والحديث
محمد حماسة ،العالمة اإلعر ّ
 .79عبد المٌطيؼٌ ،
الككيت1984 ،ـ.

 ،جامعة الككيت،

محمد بف عمى:
 .80ابف عصفكر اإلشبيمي ،أبك الحسف عمي بف مؤمف بف ٌ
الز ّجاجي  ،تحقيؽ أنس بديكم ،ط  ،1دار إحياء التراث العربي ،بيركت-
 شرح جمل ّلبناف1424 ،ىػ 2003 -ـ.

معكض ،ط
الم ِّ
قرب  ،تحقيؽ عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمي ٌ
 ُمحمد ٌ
العممية ،بيركت -لبناف1418 ،ىػ 1989-ـ.
ٌ

 ،1دار الكتب

النشر
 .81ابف عقيؿ ،بياء ٌ
الديف عبد ا﵀ بف عقيؿ ،شرح ابن عقيل ،ط ،16دار الفكر لمطٌباعة ك ٌ
كالتٌكزيع ،لبناف -بيركت( ،د.ت).
العكبرم ،أبك البقاء عبد ا﵀ بف الحسيف ،المّباب في عمل البناء واإلعراب  ،تحقيؽ ازم
 .82ي
مختار طميمات ،ط  ،1دار الفكر المعاصر ،بيركت – لبناف ،دار الفكر ،دمشؽ -سكرية،
1416ىػ 1995 -ـ.

العممية،
المتضمن ألسرار البالغة وعموم حقائق اإلعجاز  ،دار الكتب
 .83العمكم ،كتاب الطّراز
ٌ
ّ
بيركت – لبناف1402 ،ىػ1982-ـ.
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 .84عمايرة ،خميؿ أحمد ،في نحو المّغة وتراكيبيا
1984ـ.

جدة1404 ،ىػ -
 ،ط ،1عالـ المعرفةٌ ،

الرسالة ،بيركت1407 ،ىػ1986 -ـ.
 .85عيد ،أحمد ،معجم ال ّنحو ،طٌ ،2
مؤسسة ٌ
العربية ،المكتبة العصرٌية ،صيدا ،بيركت( ،د.ت).
الدروس
 .86اللبلييني ،مصطفى ،جامع ّ
ّ

النشر ،بيركت،
النيفة لمطٌباعة ك ٌ
محمد أحمد ،مقدمة لدراسة فقو المّغة  ،دار ٌ
 .87أبك الفرجٌ ،
(د.ت).
 .88الفرزدؽ ،ديوانو ،شرح د.عمي ميدم زيتكف ،دار الجيؿ ،بيركت1417 ،ىػ1997-ـ.

كمحمد عمي
الفراء ،أبك زكرٌيا يحيى بف زياد ،معاني القرآن  ،تحقيؽ أحمد يكسؼ نجاتي
ٌ .89
ٌ
النجار( ،د.ـ)( ،د.ت).
ٌ

 .90الفيركز أبادم ،بصائر ذوي التّمييز في لطائف الكتاب العزيز ،تحقيؽ عبد الحميـ الطٌحاكم،
العممية ،بيركت-لبناف( ،د.ت).
المكتبة
ٌ
الديف  ،إعراب الجمل وأشباه الجمل
 .91قباكة ،فخر ٌ

 ،ط ،1دار اآلفاؽ الجديدة ،بيركت،

1392ىػ1972-ـ.

سيد أحمد صقر( ،د.ـ)1993 ،ـ.
 .92ابف قتيبة ،تأويل مشكل القرآن ،تحقيؽ ٌ
محمد بف أحمد ،الجامع ألحكام القرآن  ،دار الفكر1414 ،ىػ-
 .93القرطبي ،أبك عبد ا﵀ ٌ
1993ـ.

سيد ،في ظالل القرآن  ،ط ،5دار إحياء التٌراث العربي ،بيركت -لبناف1386 ،ىػ -
 .94قطبٌ ،
1967ـ.
قيات ،عبيد ا﵀ ،ديوانو ،دار صادر ،بيركت( ،د.ت).
الر ٌ
 .95ابف قيس ٌ
محمد جعفر ،إعراب القرآن  ،ط ،1منشكرات دار مكتبة اليبلؿ ،بيركت،
 .96الكرباسيٌ ،
1422ىػ2001 -ـ.

محمد بف عبد ا﵀ بف عبد ا﵀:
 .97ابف مالؾ ،جماؿ ٌ
الديف ٌ
العممية ،بيركت1409 ،ىػ -
 ،دار الكتب
الصرف
ٌ
 ألفية ابن مالك في ال ّنحو و ّ1989ـ.
محمد عبد القادر عطار طارؽ فتحس
 تسييل الفوائد وتكميل المقاصد  ،تحقيؽ ٌالعممية ،بيركت ،لبناف1422 ،ىػ 2001 -ـ.
السيد ،ط ،1دار الكتب
ٌ
ٌ
الرحمف ُّ
الدكرم( ،د.ـ)،
وع ّدة الالّفظ
 شرح عمدة الحافظ ُ ،تحقيؽ عدناف عبد ٌ
(د.ت).

العباس محمد بف يزيد ،المقتضب( ،د.ـ)( ،د.ت).
.98
المبرد ،أبك ٌ
ٌ
الفياء( ،د.ـ)( ،د.ت).
 .99مجاىد ،عبد الكريـّ ،
الداللة المّغوية عند العرب ،دار ٌ
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الصرف ،ط( ،16د.ت).
 .100المحبلٌكم ،شذا العرف في ّ
فن ّ
 .101المخزكمي ،ميدم-:

 -في ال ّنحو العربي قواعد وتطبيق عمى المنيج العممي الحديث ،ط1985 ،3ـ.

الرائد العربي ،بيركت1406 ،ىػ1986 -ـ.
 في ال ّنحو العربي نقد وتوجيو ،ط ،2دار ٌألفية ابن مالك  ،تحقيؽ عبد
المرادم ،ابف أـ قاسـ ،توضيح المقاصد والمسالك بشرح ّ
 .102ي
الرحمف عمي سميماف ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاىرة1422 ،ىػ2001 -ـ.
ٌ
 .103الم ار ي ،أحمد مصطفى ،عموم البالغة البيان والمعاني والبديع  ،دار القمـ ،بيركت-
لبناف( ،د.ت).

 .104مسعد ،عبد المنعـ فائز-:

الح ّجة في ال ّنحو ،ط ،2مطبعة ركاف ،القدس1407 ،ىػ 1987 -ـ.
 ُالعمدة في ال ّنحو ،ط ،1د.ـ1424 ،ىػ2003 -ـ.
 ُالصرف ،ط ،1بيت المقدس1421 ،ىػ 2000-ـ.
 -المختصر في ّ

 .105مصطفى ،إبراىيـ ،إحياء ال ّنحو ،ط( ،2د.ـ)1413 ،ىػ1992 -ـ.

 .106المطعني ،عبد العظيـ إبراىيـ ،التّفسير البالغي لالستفيام في القرآن الكريم ،ط ،1مكتبة
كىبة ،القاىرة1420 ،ىػ1999 -ـ.
شرح الم ّكودي  ،تحقيؽ عبد الحميد ىنداكم،

الرحمف بف عمي،
 .107الم ٌككدم ،أبك زيد عبد ٌ
المكتبة االعصرٌية ،صيدا -بيركت( ،د.ت).
 .108المبلٌح ،ياسر-:

 دروس في عموم القرآن ،ط1413 ،1ىػ1993 -ـ.العربية
المقدمة إلى عمم المعنى في
ّ
ّ
1413ىػ1993 -ـ.
العربية
 ال ّنظام ال ّنحوي في المّغةّ
1983ـ.

 ،مطبعة اإلسراء ،القدس ،صكر باىر،

اإلسبلمية ،القدس1403 ،ىػ-
 ،ط ،1المطبعة
ٌ

 المنيج التّوليدي التّحويمي في دراسة المّغة ،ط( ،1د.ـ)1404 ،ىػ1984 -ـ. .109ابف منظكر ،لسان العرب ،دار صادر ،بيركت( ،د.ت).

العربية أسسيا وعموميا وفنونيا  ،ط ،1دار القمـ،
الرحمف حسف ،البالغة
ّ
 .110الميداني ،عبد ٌ
امية ،بيركت1416 ،ىػ1996 -ـ.
دمشؽٌ ،
الدار ال ٌش ٌ
السيد
الناظـ ،أبك عبد ا﵀ بدر ٌ
 .111ابف ٌ
محمد ،شرح ألفية ابن مالك ،تحقيؽ عبد الحميد ٌ
الديف ٌ
محمد عبد الحميد ،دار الجيؿ ،بيركت( ،د.ت).
ٌ
النيشمي ،كثير بف عبد ا﵀ ،ديوانو ،ط ،6دار صادر ،بيركت1994 ،ـ.
ٌ .112
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اإلنشائية في ال ّنحو ،ط( ،3د.ـ)1985 ،ـ.
السبلـ ،األساليب
ّ
 .113ىاركف ،عبد ٌ
 .114ابف ىشاـ األنصارم:

النشر كالتٌكزيع1144 ،ىػ-
 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،دار الفكر لمطٌباعة ك ٌ1985ـ.
 شرح التّصريح عمى التّوضيح ،دار الفكر( ،د.ـ)(،د.ت). -شرح شذور ال ّذىب ،المكتبة االعصرٌية ،صيدا_ بيركت1418 ،ىػ1997 ،ـ.

الصدى ،ط ،2عالـ الكتب ،بيركت1414 ،ىػ1994 -ـ.
 شرح قطر ال ّندى وب ّل ّكمحمد عمي حمد ا﵀ ،دار الفكر( ،د.ـ)،
 ُمغني المّبيب  ،تحقيؽ مازف المبارؾٌ
(د.ت).

غوية  ،عمٌؽ عميو ككفع
 .115أبك ىبلؿ العسكرم ،الحسف بف عبد ا﵀ بف سيؿ ،الفروق المّ ّ
العممية ،بيركت -لبناف1421 ،ىػ- ،
السكد ،ط  ،1دار الكتب
ٌ
محمد باسؿ يعيكف ٌ
حكاشيو ٌ
2000ـ.
محمد
محمد بف مباشر ،شرح المّمع في ال ّنحو  ،تحقيؽ رجب عماد ٌ
 .116الكاسطي ،القاسـ بف ٌ
كرمفاف عبد التكاب ،ط ،1مكتبة الخالجي ،القاىرة1420 ،ىػ2000 -ـ.
 .117كافي ،عمي عبد الكاحد ،عمم المغة  ،ط ،8دار نيفة مصر لمطٌباعة كالتٌكزيع ،القاىرة،
2002ـ.

محمد الدركيش،
ٌ .118
محمد بف عبد ا﵀ ،عمل النحو ،تحقيؽ محمكد جاسـ ٌ
الكراؽ ،أبك الحسف ٌ
الرياض1420 ،ىػ1999 -ـ.
الرشدٌ ،
ط ،1مكتبة ٌ

العممية،
العربية  ،ط ،1دار الكتب
المفصل في دقائق المّغة
 .119يعقكب ،إميؿ بديع ،المعجم
ٌ
ّ
ّ
بيركت -لبناف1424 ،ىػ2004 -ـ.

المتنبي ،القاىرة( ،د.ت).
المفصل ،مكتبة
 .120ابف يعيش ،شرح
ٌ
ّ
محمد يعقكب أبك سنينة،
محمد كامؿ ٌ
 .121اليمني ،كشف المشكل في عمم ال ّنحو ،تحقيؽ كامؿ ٌ
1395ىػ1975-ـ.
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