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 جما  ٌزا الحح  إلالحمذ هلل الزي َفقىا           

 َالصالة َالسال   ،َما كىا لىُفق لُال جُفيقً عض َجل      

  -على مه ال وحً بعذي

 سيذوا محمذ صلى هللا عليً َسلم أما بعذ:

لما قذمً لىا مه وصائح  ،"بشماد أحمذ"وحقذ  بالشكش َالثىاء لألسحار الفاضل 

 َجُجيٍات قيمة كاوث عُوا لىا فً إجما  ٌزا الحح  

 جضاي هللا خيش الجضاء.

َلكل مه كان لً الفضل فً إعاوحىا على إوجاص  ،كما وحقذ  بالشكش لجميع األساجزة

 ٌزا العمل.

 َخيش الخحا  قُلىا:

علمحىا إوك أوث  سححاوك ال علم لىا إال ماا ال جؤاخزوا إن وسيىا أَ أخطأوا، سبى

 .العليم الحكيم

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة:
 

 

 أ

الذي فاق علم األولني واآلخرين ومن سار على هنجو إىل  املني، والصالة والسالم على النيباحلمد هلل رب الع
 يوم الدين أما بعد: 

ارقها ألن اللغة العربية وال ديكن أن يف املعىن، فاإلعراب خاصية اختصت هباللعالمة اإلعرابية دور يف حتديد 
عجب من استفهام وال ال تاملعاين متوقفة عليو، فلوال اإلعراب ما ميز بني فاعل من مفعول وال مضاف من منعوت و 

 فالعالمة اإلعرابية هلا دور يف اإلبانة عن املعاين، وإزالة اللبس والفرق بني املعاين املختلفة. ،نعت من توكيد

مي من جلوء العلماء العرب إىل البحث عن الوسيلة اليت حتفظ القرآن الكر  ان سبباللحن يف القرآ تسربلوكان 
ظهرت علوم أخرى كالبالغة  '' على األرجح، مث األسود الذؤيل و على يد ''أيبالتحريف وبذلك برز علم النح

 والعروض والفقو وغريىا.

عناية من قبل اللغويني والدارسني والباحثني، وباعتبار  األمساء واحدة من أكثر ظواىر اإلعرابوتعد مرفوعات 
نا بابا من أبوابو وىو كان أي قارئ أن حييط بو، لذا اخت علم النحو علما واسعا مقارنة بالعلوم األخرى، ليس بإم

''، وججاأمنن عمرا سورة آللتها يف القرآن الكرمي مرفوعات األمساء ودال'' بــ: رفوعات فكان عنوان البحث موسوماامل
 .آل عمران سورة الواردة يف األمساء ملرفوعاتمن خاللو استخراج األثر الداليل اولنا ح

اليت تعد  " مرفوعات األمساءمسألة من مسائل الدرس النحوي وىي "وقد متحورت أمهية املوضوع يف معاجلة 
واألثر الذي سامهت فيو يف إثراء هو البحث يف داللة املرفوعات فالكالم وأصلو، أما اهلدف من ىذه الدراسة  ةعمد

 املعىن الداليل للسورة.

قد فضلنا أن يكون موضوع حبثنا عن األمساء بدل األفعال ألن االسم أصل والفعل فرع، ولعل السبب األىم ول
نطق هبا فمن واجبنا البحث فيها واكتشاف قواعدىا ناللغة اليت ىي  ىو أن اللغة العربية هلذا املوضوع الختيارنا

 ستشهاد.الكرمي منبع العلوم وخري دليل لالوأسرارىا، كما أن القرآن 

 ة وىي:نا جاءت إشكالية البحث الرئيسىومن 

 ما القيمة الداللية لؤلمساء املرفوعة يف سورة آل عمران؟  -

  اجلزئية: ة قد تتفرع عنها جمموعة من التساؤالترئيسوىي إشكالية 



 مقدمة:
 

 

 ب

 ما املقصود بالرفع؟ وما عالماتو؟ -
 ما ىي أقسام األمساء املرفوعة؟ وكيف وردت يف سورة آل عمران؟ -

ني، فصل نظري وآخر تطبيقي، وقد لارتأينا تقسيم البحث إىل فصومن أجل اإلجابة على ىذه التساؤالت 
 جيلنامها خبامتة أمجلنا فيها أىم النتائج اليت توصلنا إليها.

، وعليو فقد قسمنا الفصل إىل ات''لحصطبط المفاهيم واستقراء الم''ض معنونا ب: الفصل األولا جعلنف
طرقنا فيو إىل تعريف الرفع وإىل عالماتو، مع بيان علة ، ت''الرفع''ثالثة مباحث أساسية، عنونا األول منها ب: 

مساء املرفوعة اليت بينا من خاللو أقسام األ، ''مرفوعات األسماء''فكان حتت عنوان:  المبحث الثانيالرفع، وأما 
، وقفنا فيو عند النعت والعطف والتوكيد ''توابع المرفوعات''موسوما ب:  المبحث الثالثالكالم، وكان  تعد أصل

 لكالم.ل ه التوابع أحد األركان الفرعيةوالبدل، حيث تعترب ىذ

 األسماء لمرفوعات''دراسة تطبيقية كان معنونا ب: قد  ف؛ أي الفصل التطبيقي الفصل الثانيوبالعودة إىل 
الداللية هلذه  الواردة يف السورة مع بيان القيمة حاولنا من خاللو إحصاء األمساء املرفوعة '،في سورة آل عمران'

 .األمساء

، ''في رحاب سورة آل عمران''وهبذا يكون الفصل مقسما إىل ثالث مباحث، عنونا األول منها ب: 
 سباب نزوهلا ومقاصدىا.لتعريف بالسورة من حيث تسميتها وأن خاللو احاولنا م

، وقفنا فيو عند إحصاء األمساء مرفوعات األسماء وتصنيفها'' ''إحصاءفكان بعنوان:  المبحث الثانيأما 
 املرفوعة اليت تضمنتها السورة مع تصنيفها.

، وقد ركزنا فيو على سورة آل عمران'' ''داللة مرفوعات األسماء فيفكان بعنوان:  المبحث الثالثأما 
 .سورة "آل عمران" مرفوعات األمساء وبيان األثر الداليل لكل اسم يفدراسة داللة بعض 

 وقد جيلنا عملنا ىذا خبامتة أمجلنا فيها أىم النتائج اليت توصلنا إليها.



 مقدمة:
 

 

 ج

التحليلي املناسب ملثل اإلحصائي وفيما خيص منهج البحث، فطبيعة املوضوع تقتضي تطبيق املنهج الوصفي 
 املدونة اللغوية سورة قرآنية حاضرة. باعتبارىذه الدراسات 

أننا أول من تطرق إىل ىذا املوضوع، بل قد سبقنا إليو عدد كبري من الدارسني والباحثني وديكن أن  ندعيوال 
 نذكر بعضها: 

املرفوعات يف : ''ـعنونة باملاملقدمة لنيل شهادة املاست  يف رسالتو وسام وليد مصطفى أبو مسلم اسة الباحثدر  -
، حاول من خالهلا الباحث معاجلة م2015 /ىـ1436جامعة األقصى، غزة، فلسطني،  سورة األعراف''

 سورة األعراف، وكذلك إبراز النواحي الداللية اليت ترتبط هبا. يف األساليب النحوية للمرفوعات
القرآن  : ''املرفوعات يفـاملعنونة باملقدمة لنيل شهادة املاست  يف رسالتها هلوديلوصال وليد ا دراسة الباحثة -

 م، 2013ىـ/1434، عمان، األردن ،، جامعة مؤتتةالكرمي دراسة داللية بالغية سورة آل عمران أمنوججا''
وقد حاولت من خالهلا دراسة األساليب النحوية والكشف عن أسرار ىذه التكيبات واألمناط مع إبراز 

 النواحي البالغية اليت ترتبط هبا.

رفوعات وإبراز األثر الداليل أو البالغي الذي يساىم يف امل يف كثرية للدراسات اليت حاولت البحث  والنماجج
إثراء املعىن الداليل لآليات القرآنية، إال أن حبثنا ىذا يعد أكثر دقة حيث أننا خصصنا نوع املرفوعات ألنو ىناك 

 مرفوعات أمساء ومرفوعات أفعال، كما أننا قمنا بإجراء إحصائي وحتليلي لؤلمساء املرفوعة يف السورة.

حنوية وكتب كتب ر واملراجع اليت استقينا منها املادة املتعلقة باملوضوع، فقد تنوعت بني  يما خيص املصادوف
 إعراب القرآن وكتب التفسري.

 فمن الكتب النحوية:

 مصر، القاىرة، د.س.عيش، املفصل إلبن يشرح  -
 م.2007ىـ/ 1427بريوت، لبنان، الكايف، النحو  -

 كتب إعراب القرآن:

 .م1999/ىـ1420لبنان،  ،بريوت ،اب القرآن الكرمي وبيانو للدرويشإعر  -



 مقدمة:
 

 

 د

 م.1995ىـ/1415، بريوت، لبنان، ن وصرفو وبيانو حملمود صايفاجلدول يف إعراب القرآ -

 كتب التفسير:

 م.1984ىـ/ 1405، تونس، تونس، عاشورتفسري التحرير والتنوير حملمد الطاىر بن  -
 م.2009ىـ/  1430 ،رياو ق، سشلي، دموىبة الزحيل املنريلتفسري ا -

التواصل فيما بيننا بسبب يف صعوبة جهتنا يف ىذا البحث فيمكن أن جنملها اأما أىم الصعوبات اليت و 
 اجلائحة اليت أصابت العامل بأسره.

متنان على الشكر وخالص الثناء والتقدير واالويف األخري نتقدم إىل أستاجنا املشرف ''برماد أمحد'' جبزيل 
 توجيهاتو وإرشاداتو ونصائحو يف مجيع مراحل البحث.
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 .المبحث األول: الرفع

، كيبتدئ بالر ينقسم اإلعراب إىل أربعة أنواع ىي: الرفع،  فع أكال قبل باقي األنواع؛ النصب، اػبفض، اعبـز
 أصل الكالـ كعمدتو، فالرفع دليل العمدة كاألصل.ألنو 

 .أوال: تعريف الرفع

ددة، لذلك لكلمة ـبتلفة كمتعكجدنا أف معاين ىذه ا النحو،يف ـبتلف كتب  "لرفع"اكلمة   من خالؿ تتبع
 األقرب صلة دبوضوع البحث.اخًتنا منها 

 :لغة 1-1
.1«ة  ع  ف   وفيو ر   يع  فهو ر ف ع  ف  ر  و   و  فّ ع  ر  و   ع  ف  ت   ار  ف   و  ع  ف   ر   – ع  ف  ر  »: للزـبشرم ''''أساس البالغة جاء يف -  

في   ض  ف  الخ   قيض  فهو ن   ع  ف  ت   ار  ف   و  ت  ع  ف   ع. ر  ض  : ضد الو  ع  ف  والرّ »: البن منظور ''لساف العرب'' ككرد يف -
للخبر  ع  اف  ر  صب، والمبتدأ م  والن   الجر   . والرفع في العربية: خالف  اع  ف   ر   و  ع  ف   ر  ي    و  ع  ف   يء، ر  ش   كل  
 .2«و  ب  اح  ص   ع  ف  ر  ا ي   مواحد منه كلّ ألن ّ 

الشيء: -و ه  ز  ن   ت    عنو-و. ع  ف  ت   ر  : ا  ع  ف  ر  وزال. ت    ان  ت  ق ل  -و. م  د  ق  ت   -و .ال  : ع  ع  ف  ت   ر  ا  »: كيف معجم الوسيط -
 .3«و  ع  ف   ر  

  كالًتفع،التنزه  كاالرتفاع،من خالؿ ىذه التعريفات قبد أف اؼبعٌت اللغوم لكلمة ''الرفع'' ينحصر يف: العلو 
 كما يأيت أيضا ضد الوضع كنقيض اػبفض.

 

 

 

                                                           
ـ/ مادة 1998ق/1419، 1طجار ا ؿبمود بن عمر الزـبشرم: أساس البالغة، تح: مزيد نعيم، شوقي اؼبعرم، مكتبة لبناف، بَتكت، لبناف،  -1

 )رفع(.
ت، صباؿ الدين أيب الفضل ؿبمد بن مكـر ابن منظور األنصارم اإلفريقي اؼبصرم: لساف العرب، تح: عامر أضبد حيدر، دار الكتب العلمية، بَتك  - 2

 ، مادة )رفع(.5ـ، ج2005ق/ 1426، 1لبناف، ط
 ـ، مادة )رفع(.2005ق/ 1426، 4دكلية، القاىرة، مصر، طؾبمع اللغة العربية: اؼبعجم الوسيط، مكتبة الشركؽ ال - 3
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  :اصطالحا-1-2

 بتدأ كاػب،ر، كالفاعل كنابب الفاعل كعالمتو الضمة أك ماموقع إعرايب خاص باؼبسند كاؼبسند إليو؛ كاؼب»: الرفع
 .1«ناب عنها

 .2«كضع الضمة ظاىرة أك مقدرة على آخر اؼبعرب أك ما ينوب عنها» ىوكيف تعريف آخر 

الضمة اليت تظهر على آخر الكلمات اؼبعربة مثل: ''جاء كلد اعبَتاف''، كقد يراد بو: الضمة اليت »كيراد بو: 
ما ظرؼ مبٍت على كل منه  "بعد"ك "قبل" ؛ل:  األمر من ''قبل كمن بعد''ر الكلمات اؼببنية مثتظهر على آخ

 .3«ن''دب''الضم يف ؿبل جر 

أعاله قبد أف: الرفع داللة للعالمة األصلية كىي الضمة سواء يف آخر الكلمات اؼبعربة أك اؼببنية،  فبا ذكر
لف يف اؼبثٌت، الواك يف صبع اؼبذكر السامل كاألظباء الستة، ثبوت كما ينوب عنها من العالمات الفرعية كىي: األ

 النوف يف األفعاؿ اػبمسة.

 :ثانيا: عالماتو

 للرفع أربع عالمات، منها ما ىي خاصة باألظباء، كمنها ما ىي خاصة باألفعاؿ )الفعل اؼبضارع(.

 تنقسم عالمات الرفع يف األظباء كاألفعاؿ إىل: 

 .عالمات أصلية 
 فرعية. عالمات 

 

 

 

                                                           
ـ، ص 2011ق/ 1432، 1ؿبمد إبراىيم عبادة: معجم مصطلحات النحو كالصرؼ كالعركض كالقافية، مكتبة اآلداب، القاىرة، مصر، ط - 1

143. 
 .79رؤكؼ صباؿ الدين: اؼبعجب يف علم النحو، دار اؽبجرة، إيراف، د ط، د س، ص - 2
 .536، 535ـ، ص ص 1992ق/ 1413، 1ة فواؿ بابيت: اؼبعجم اؼبفصل يف النحو العريب، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ط عزيز  - 3
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 .األصلية-1- 2

عبارة عن ربريك الشفتُت بالضم عند النطق باغبرؼ، »كىي:  "الضمة"تتمثل عالمة الرفع األصلية يف 
 .1«"ضمة"كإف قصر كاف  "كاك"فيحدث عن ذلك صوت خفي مقارف للحرؼ، كإف امتد كاف 

 كتظهر الضمة يف مواضع ـبتلفة:

  تىنًكفى ن يىسل   ﴿:: يف االسم اؼبفرد: كقولو تعاىلأوال
ى
  داأىف يىكيوفى عىب ًسيحي ٱؼب

ى
  لِىًككىةي لِّل ًو كىالى ٱؼب

ي
 تىنًكفكىمىن يىس قىر بيوفى ٱؼب

يع وً إًلىي شيريىيمفىسىيىح تىك،ر كىيىس ۦعىن ًعبىادىتًوً   .[172]سورة النساء، اآلية  ﴾ اصبًى

 على آخره. ةفاعل مرفوع كعالمة رفعو الضمة الظاىر  :المسيح

 اسم معطوؼ مرفوع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره.: المالئكة

 .2«العنب ينضج»كيف مثاؿ آلخر: 

 : مبتدأ مرفوع كعالمة رفعو الضمة.العنب

 .3«ما تغَت فيو بناء مفرده»: يف صبع التكسَت كىو: ثانيا

ن ة ۥلىوي  تىكيوفى  أىف أىحىديكيم أىيػىوىد   ﴿: قولو تعاىل:من أمثلتو يل مِّن جى رًم كىأىعنىاب لبً  ا ًمن ذبى ًتهى  كيلِّ  ًمن ًفيهىا ۥلىوي  ٱألىنِىري  ربى
ًلكى  فىٱحتػىرىقىت نىار ًفيوً  ًإعصىار فىأىصىابػىهىا ضيعىفىاءي  ذيرِّي ة ۥكىلىوي  ٱلًكبػىري  كىأىصىابىوي  ٱلث مىرِىتً  ي  كىذِى  لىعىل كيم ٱأليِىتً  لىكيمي  ٱلل وي  يػيبػىُتِّ

   [266ية ]سورة البقرة، اآل﴾تػىتػىفىك ريكفى 

 : فاعل مرفوع كعالمة رفعو الضمة.األنهار

 

 

                                                           
، أبو القاسم عبد الرضباف بن عبد ا السهيلي: نتابج الفكر يف النحو، تح: عادؿ أضبد عبد اؼبوجود، علي ؿبمد معوض، دار الكتب العلمية - 1

 .67ـ، ص 1992ق/ 1412، 1طبَتكت، لبناف، 
 .25ـ، ص 2002ق/ 1422، 3ؿبمد أسعد النادرم: كبو اللغة العربية، اؼبكتبة العصرية، بَتكت، لبناف، ط  - 2
 .26ـ، ص 1988ق/ 1408، 4عبد الرضباف بن ؿبمد قاسم: حاشية األجركمية، د د، د ب، ط  - 3
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 كيف قوؿ الشاعر:

 رً ذِّ عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػى ول علػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مي ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػى نى رٍ ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى 
1كطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي أ كى تٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآكى  صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾى قٍ أى  إذا كطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنه   

 

   
 : فاعل مرفوع كعالمة رفعو الضمة.أوطان

 كبو قولو تعاىل:. 2«آخره دؿ على أكثر من اثنُت بزيادة ألف كتاء يفما » : يف صبع اؼبؤنث السامل، كىوثالثا

ـي ٱل ًذينى أيكتيوٍا ٱل يىوـى ٱل ﴿   ًكتِىبى أيًحل  لىكيمي ٱلط يِّبِىتي كىطىعىا
ي
  حصىنِىتي ًحٌل ل كيم كىطىعىاميكيم ًحٌل ؽب يم كىٱؼب

ي
 ؤًمنِىتً ًمنى ٱؼب

 
ي
ًفًحُتى كىالى ميت ًخًذم أىخ غىَتى  ًصًنُتى أيجيورىىين  ؿبي  تيميوىين  ًإذىا ءىاتىي ًلكيمًمن قىب ًكتِىبى ًمنى ٱل ًذينى أيكتيوٍا ٱل حصىنِىتي كىٱؼب افميسِى  دى

   .[05 ]سورة اؼبابدة، اآلية﴾ ًسرًينى ًمنى ٱػبىِ  ًخرىةً كىىيوى يف ٱأل ۥحىًبطى عىمىليوي  فػىقىد يبِىنً بًٱإلً  فيركىمىن يىك

 .اسم مؤنث مرفوعيف اؼبوضعُت: " اصنات "

 .[06 اآلية اؼبطففُت، ]سورة﴾ ٱلعِىلىًمُتى  ًلرىبِّ  ٱلن اسي  يػىقيوـي  يىوـى ﴿ يتصل بآخرهمل  : يف الفعل اؼبضارع الذمرابعا

 : فعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره.يقوم

 :الفرعية-2-2

 تتمثل العالمات الفرعية يف ''الواك، ''األلف''، كالنوف يف الفعل اؼبضارع.

  موضعُت:: عالمة الرفع يفالواو 2-2-1

الرفع،  حالة ما سلم فيو بناء الواحد، كدؿ على أكثر من اثنُت بزيادة كاك كنوف يف»كىو  :أ/ جمع المذكر السالم
 .3«يف حاليت النصب كاعبر كياء كنوف

  لىحى قىد أىف ﴿من أمثلتو: قولو تعاىل:
ي
 .[ 01، اآلية ُت]سورة اؼبؤمن﴾ ؤًمنيوفى ٱؼب

 عو الضمة الظاىرة على آخره.: فاعل مرفوع كعالمة رفالمؤمنون

                                                           
ؼبختار من لزكميات أيب العالء، تح: حامد عبد اجمليد، اؽبيكة اؼبصرية العامة للكتاب، القاىرة، أبو ؿبمد عبد ا بن ؿبمد السيد البطليوسي: شرح ا - 1

 .12ـ، ص 1991ق/ 1411مصر، د ط، 
 .53أضبد اؽبامشي: القواعد األساسية للغة العربية، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، د ط، د س، ص  - 2
 .22ـ، ص 2005ق/ 1426، 1ار الوفاء، االسكندرية، مصر، طىاين الفرنوام: اػبالصة يف النحو، د - 3
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   .[52]سورة النور، اآلية ﴾ زيكفى فىابً ىيمي ٱل ًككى فىأيٍكلىِ  وً ٱلل وى كىيػىت ق شى كىىبى  ۥكىمىن ييًطًع ٱلل وى كىرىسيولىوي  ﴿كيف قولو أيضا:

 : خ،ر مرفوع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره.الفائزون

 :ب/ األسماء الستة

كمعناىا  1«كناية عن اسم جنس»ذك )دبعٌت صاحب( ىنوؾ  خوؾ، ضبوؾ، فوؾ،كىي كاآليت: أبوؾ، أ
 2شيء، كيشًتط إلعراب األظباء الستة شركط كىي:

 أف تكوف مفردة )غَت مثناة كال ؾبموعة(. -
 ة(.رى غى صى ة )غَت مي رى بػ  كى أف تكوف مي  -
 أف تكوف مضافة لغَت ياء اؼبتكلم. -

 من أمثلة ذلك: قوؿ اؼبتنيب:

 وً عقلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  يمً عًػػػػػػػػػػػػػػػػػػى يف الن  قى ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً ك العى ذي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأى    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً هى و اعبى خي .مي نعى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اكةً قى يف الش 

3
 

   
 : مبتدأ مرفوع كعالمة رفعو الواك ألنو من األظباء الستة.ذو

 : مبتدأ مرفوع كعالمة رفعو الواك ألنو من األظباء الستة.أخو

  ﴾ تىعلىميوفى  كينتيم ًإف ل كيم خىَت تىصىد قيواٍ  كىأىف مىيسىرىة ىلىِ إً  فػىنىًظرىةه  عيسرىة ذيك كىافى  كىًإف ﴿كيف مثاؿ آخر: قولو تعاىل:

    .[ 280سورة البقرة، اآلية ]                                                                                           

 ذك: اسم كاف مرفوع كعالمة رفعو الواك ألنو من األظباء الستة.

 . 4«ما دؿ على اثنُت أك اثنتُت، بزيادة ألف كنوف أك ياء كنوف»: عالمة رفع اؼبثٌت كىو: األلف-2-2-2

يؤًمًنُتى  كىلًيىعلىمى  ٱلل وً  فىًبًإذفً  ٱعبىمعىافً  ٱلتػىقىى يىوـى  أىصِىبىكيم كىمىا ﴿من أمثلتو: قولو تعاىل:
 [166سورة آؿ عمراف، اآلية ]﴾ ٱؼب

                                                           
، 1ط ابن أـ قاسم اؼبرادل: توضيح اؼبقاصد كاؼبسالك بشرح ألفية ابن مالك، تح: عبد الرضباف علي سليماف، دار الفكر العريب، القاىرة، مصر،  - 1

 .316، ص 1من ج2001ق/ 1422
 .78، 77ـ، ص ص 1995ق/ 1415، 1لًتصبة كالنشر، د ب، طسليماف فياض: النحو العصرم، مركز األىراـ ل - 2

. 571ـ، ص 1983ق/ 1403أضبد بن حسُت اعبعفي اؼبتنيب أبو الطيب: ديواف اؼبتنيب، دار بَتكت، بَتكت، لبناف، د ط،  - 3  
 .23سليماف فياض، اؼبرجع السابق، ص  - 4
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 و األلف ألنو مثٌت.: فاعل مرفوع كعالمة رفعالجمعان

 أك ياء. عصب يف الفعل اؼبضارع اؼبتصل بو ضمَت تثنية أك» كىي عالمة للرفع، تنوب عن الضمة :النون 2-2-3
 كتسمى ىذه األفعاؿ باألفعاؿ اػبمسة. 1«كتكتبُت-كيكتبوفيكتباف  اؼبؤنثة اؼبخاطبة. كبو:

 .[01ة النبأ، اآلية سور ]   ﴾ يػىتىسىاءىليوفى  عىم   ﴿ من أمثلتها: قولو تعاىل:

 مضارع مرفوع كعالمة رفعو ثبوت النوف ألنو من األفعاؿ اػبمسة. فعليتساءلون: 

 من خالؿ ما ذكرناه حوؿ عالمات الرفع لبلص إىل أف:

  :عالمة الرفع األصلية ىي الضمة، تظهر يف أربعة مواضع ىي -
 .االسم اؼبفرد 
 .صبع التكسَت 
 .صبع اؼبؤنث السامل 
 .الفعل اؼبضارع 

 ينوب عن العالمة األصلية، عالمات أخرل فرعية ىي: -
 تكوف يف صبع اؼبذكر السامل كاألظباء الستة.الواو : 
 تكوف يف اؼبثٌت اؼبذكر كاؼبثٌت اؼبؤنث.األلف : 
 تكوف يف األفعاؿ اػبمسة.النون : 

 :ثالثا: بيان علة الرفع

كلكل  إال ككاف معلال؛ فلكل سبب مسبب ال يكاد يرد حكماالعلة النحوية ظبة بارزة يف النحو العريب، إذ 
ىي سبب رفع ىذه األظباء،  ت األظباء إىل كجود عوامل ـبتلفة،معلوؿ علة، كترجع علة الرفع يف باب مرفوعا

 .2«مقامها ما يؤثر اإلعراب يف الكلمة أك اعبملة القابمة»كالعوامل صبع عامل إذ يقصد بو: 

 

                                                           
 .50سابق، ص أضبد اؽبامشي: القواعد األساسية للغة العربية، اؼبرجع ال - 1
 .36ـ، ص 1980ق/ 1400، 7عبد اؽبادم الفضلي: ـبتصر النحو، دار الشركؽ للنشر كالتوزيع، جدة، اؼبملكة العربية السعودية، ط  - 2
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 .1«معنويا اؼبقتضى لإلعراب سواء كاف ذلك العامل لفظيا أكتقـو اؼبعٌت ي ما بو»كيف تعريف آخر ىو: 

مل معنوم، كندعم  من خالؿ ىذا يتضح أف العامل ما يؤثر يف غَته، كىو على نوعُت: عامل لفظي كعا
مسببا  كعامل معنوم، لَتكؾ أف بعض العمل يأيت، كإمبا قاؿ النحويوف: عامل لفظي»قوؿ ابن جٍت: كالمنا ىذا ب

 ع اؼببتدأزيد، كليت عمرا قابم، كبعضو يأيت عاريا من مصاحبة لفظ يتعلق بو؛ كرفبكمررت   عن لفظ يصحبو؛
 .2«بتداءباال

كإمبا  كل كلمة تؤثر فيما بعدىا كاؼبعنوم ما يؤثر فيما بعده لكنو غَت ملفوظ،»كتبعا ؽبذا فالعامل اللفظي 
 .3«يدرؾ بالعقل

 لبلص إىل: من التعريفات السابقة

 يو لو قوة يف التأثَت على ما بعده.أف العامل بنوع -
 العامل اؼبعنوم أضعف من العامل اللفظي؛ ألنو يدرؾ بالعقل فال كجود لو يف الظاىر. -
ينطق كيكتب، فالظاىر أقول العامل اللفظي أقول من العامل اؼبعنوم؛ ألف للساف فيو حظ، دبعٌت أنو  -

 مر.من اؼبض
 أظباء الشرط، اسم  ،فعاؿ الناقصة، أفعاؿ اؼبقاربة...: األفعاؿ التامة، األمن العوامل اللفظية نجد

 ...فعوؿ...، حركؼ اعبر، حركؼ النصبالفاعل، اسم اؼب
 بتدأ، عامل رفع الفعل اؼبضارع.عامل رفع اؼب: من العوامل المعنوية نجد 

يتماشى على ما سبق ذكره حوؿ العوامل، سنقصر حديثنا عن عوامل الرفع اػباصة باألظباء فقط، دبا  بناءن ك 
 مع موضوع حبثنا.

 

                                                           
ده، القاىرة، أبو النجا: حاشية العالمة أيب النجا على شرح الشيخ خالد األزىرم على منت األجركمية يف علم العربية، مصطفى البايب اغبليب كأكال - 1

 .21ـ، ص 1924ق/ 1313مصر، د ط، 
ـ، ص 1999ق/ 1419، 4أبو الفتح عثماف بن جٍت: اػبصابص، تح: ؿبمد علي النجار، اؽبيكة اؼبصرية العامة للكتاب، القاىرة، مصر، ط  - 2

110. 
 .69ـ، ص 2008ق/ 1428، 2صاحل بلعيد: يف أصوؿ النحو، دار ىومو للطباعة كالنشر كالتوزيع، اعبزابر، اعبزابر، ط  - 3
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أصل »نو األصل يف استحقاؽ الرفع فهو أل "؛مرفوعات األظباء"فتصدر قابمة  "،لفاعل"اقدمنا الكالـ عن 
اؼبرفوعات عند اعبمهور كألف عاملو لفظي خبالؼ عامل اؼببتدأ فإنو معنوم كاللفظي أقول بدليل أنو يزيل العامل 

 .1«اؼبعنوم كىو االبتداء

ىو  "خرج"كبو: خرج زيد؛ الفعل  " أك ما يشبهو، كىو عامل لفظي.الفعل"ىو  "الفاعل"ع إذف: عامل رف
 الذم عمل الرفع يف الفاعل.

كىذا رأم  .2«اإلسناد أم إسناد الفعل لو»لفاعل ترجع إىل عامل معنوم، ىو كىناؾ من يرل أف علة رفع ا
 بعض الكوفيُت.

صل يف النيابة عن الفاعل فيما بو من األحكاـ كالرفع ألا»فماداـ أنو  "نابب الفاعلل"أما بالنسبة * 
 فإف العامل يف الفاعل، ىو العامل نفسو يف نابب الفاعل. .3«كالعمدية ككجوب التأخَت كغَت ذلك

 أما عن عامل رفع اؼببتدأ أك اػب،ر ففيو اختالؼ:* 

خر تدأ؛ ألف كال منهما يطلب اآلذىب كباة الكوفة إىل أنما ترافعا، فاؼببتدأ رفع اػب،ر، كاػب،ر رفع اؼبب -
بتدأ قلنا إف اؼببتدأ يرتفع باػب،ر، كاػب،ر يرتفع باؼببتدأ ألنا كجدنا اؼب إمبا» كوبتاج لو، كحجتهم يف ذلك:

 .4«البد لو من خ،ر، كاػب،ر البد لو من مبتدأ، كال ينفك أحدنبا من صاحبو كال يتم الكالـ إال هبما
 ، عامل لفظي فكل منهما يرفع اآلخر.تدأ كاػب،ر عند الكوفيُتيتضح لنا أف عامل الرفع يف اؼبب

فالعامل ىنا عامل معنوم، كىذا رأم متفق  "االبتداء"ىو  مل الرفع يف اؼببتدأرأل البصريوف أف عا بينما -
باالبتداء فذىب قـو إىل أنو يرتفع »اػب،ر، فقد تباين اآلراء حولو؛ عليو بينهم، أما عن عامل الرفع يف 

 .5«نو يرتفع باالبتداء كاؼببتدأ معا، كذىب آخركف إىل أنو يرتفع باؼببتدأكذىب آخركف إىل أكحده، 

عامل معنوم كلفظي  كىو-األكؿحسب الرأم –كعليو فعامل الرفع يف اػب،ر عند البصريُت عامل معنوم 
 فالعامل عندىم لفظي. أصحاب الرأم الثالث أما-الثاينالرأم  حسب-معا

                                                           
 .21أبو النجا: اؼبرجع السابق، ص  - 1
 .190، د س، ص 7شوقي ضيف: اؼبدارس النحوية، دار اؼبعارؼ، القاىرة، مصر، ط - 2
 .88، ص 2الصباف: حاشية الصباف على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، تح: طو عبد الرؤكؼ سعيد، اؼبكتبة التوفيقية، د ط، د س، ج  - 3
صر، أبو ال،ركات بن األنبارم: اإلنصاؼ يف مسابل اػبالؼ بُت البصريُت كالكوفيُت، تح: جودة م،ركؾ ؿبمد م،ركؾ، مكتبة اػباقبي، القاىرة، م - 4
 .40، د س، ص 1ط
 .40األنبارم: اؼبرجع السابق، ص  - 5
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 ناقصة على قسمُت: ، فهو لفظي، كاألفعاؿ ال"األفعاؿ الناقصة يف "اسم* أما عامل الرفع 

 برح،  نفك، ما فتئ، ماامسى، أصبح، أضحى، ظل، بات، صار، ليس، مازاؿ، ما كاف كأخواهتا )أ
 ماداـ(.

 .)كاد كأخواهتا )أفعاؿ اؼبقاربة، الرجاء كالشركع 
 * أفعاؿ اؼبقاربة: كاد، أكشك، كرب.

 ، حرل، اخلولق.أفعاؿ الرجاء: عسى* 
 ..أفعاؿ الشركع: كثَتة منها: طفق، شرع، بدأ، ىب.* 

 فعاملو لفظي، كىذه األحرؼ ىي: )ما، الت، ال، إف(. "ليس"ككذلك األمر مع اسم أحرؼ 

؛ إال أف رفعها 1«تنصب االسم كترفع اػب،ر»لفعل )إف كأخواهتا(، فعملها أف أما األحرؼ اؼبشبهة با* 
كإمبا عملت لشبهها باألفعاؿ »إىل أنا تعمل الرفع يف اػب،ر، النحاة، فذىب البصريوف للخ،ر فيو اختالؼ بُت 

 .2«كذلك من كجوه منها اختصاصها باألظباء كاختصاص األفعاؿ باألظباء

 لفظي. عامل-البصريُت رأمحسب  –فعامل الرفع يف خ،ر ىذه األحرؼ 

رفع كإمبا تعمل يف االسم النصب ال غَت كإمبا إىل أف ىذه اغبركؼ مل تعمل يف اػب،ر ال»كذىب الكوفيوف 
  .3«اػب،ر مرفوع على حالو كما كاف مع اؼببتدأ

 معنوم. عامل-الكوفيُتحسب رأم –إذف فالعامل 

 النافية للجنس فهي عامل رفع خ،رىا. "ال"أما * 

 

                                                           
د اػبطيب، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كالًتاث العريب، الكويت، ابن ىشاـ األنصارم: مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب، تح: عبد اللطيف ؿبم - 1

 .227، ص 1ـ، ج2000ق/ 1421، 1الكويت، ط
 .102، ص1ابن علي بن يعيش: شرح اؼبفصل، دار الطباعة اؼبنَتية، القاىرة، مصر، دط، دس، ج  - 2
 اؼبرجع نفسو: الصفحة نفسها. - 3
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بوعة، كالنعت بواسطة مت»آخرىا يتغَت بتأثَت العامل فيو التوابع فلما كانت من اؼبعموالت، فإف أما * 
لعامل يف ألنا سابقة ؼبرفوع تقدـ عليها، فيكوف العامل فيها ىو ا "لرفع"ا، فعلتها 1«كالعطف كالتوكيد كالبدؿ

 بوع الذم جاء قبلها.اؼبت

 .المبحث الثاني: مرفوعات األسماء

نيات فهي ما ال يتغَت اؼببعربات فهي ما يتغَت آخرىا، كأما قسم العلماء األظباء إىل معربات كمبنيات، أما اؼب
 يقوؿ ابن مالك يف ألفيتو: .آخرىا أبدا

 ًٍت ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى كى  به رى ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  وي ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  مي االٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً    2ين دٍ ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركؼً  وو بى شى

 

   
، كتنقسم اؼبعربات بدكرىا إىل مرفوعات، منصوبات كؾبركرات، يتغَت فاألظباء على نوعُت: معرب كمبٍت

مرفوعات "كباألخص  "اؼبرفوعات"ال أننا سوؼ نقصر حديثنا حوؿ ىا بسبب العوامل الداخلة عليها، إآخر 
 اليت ىي ؿبل دراستنا. "األظباء

 فضلة عداىا مدة فيها كاليت ال ىبلو منها كمااللواـز للجملة كالع»ق( بأنا: 643عرفها ابن يعيش )ت
 .3«يستقل الكالـ دكنا

بالعمد ق(: 911ة منها، كظباىا السيوطي )تإذف فهي الزمة الوجود يف اعبملة؛ إذ ال تكاد زبلو أم صبل
 .4«بو عبارة عما ال يسوغ حذفو من أجزاء الكالـ إال بدليل يقـو مقاـ اللفظ» كالعمدة:

فاؼبرفوعات أصل الكالـ كعمدتو كال يستقيم بدكنا، أما اؼبنصوبات كاجملركرات فهي تابعة ؽبا كؿبمولة 
 عليها، يبكن االستغناء عنها غالبا.

، اؼببتدأ، اػب،ر، اسم كاف كأخواهتا، ت األظباء يف اللغة العربية عشرة ىي: الفاعل، نابب الفاعلكمرفوعا
لجنس، توابع اسم كاد كأخواهتا، اسم األحرؼ اؼبشبو بليس، خ،ر األحرؼ اؼبشبهة بالفعل، خ،ر ال النافية ل

 ديث حوؽبا.، العطف، التوكيد، البدؿ، كفيما يأيت تفصيل يف اغباؼبرفوعات كىي: النعت

                                                           
 .275، ص3ـ ، ج 1993ق/28،1414ربية، منشورات اؼبكتبة العصرية،بَتكت،لبناف،طمصطفى الغالييٍت: جامع الدركس الع - 1
 .37، ص1ـ، ج1998ق/ 1418، 1عبد ا الفوزاف: دليل السالك إىل ألفية ابن مالك، دار اؼبسلم، د ب، ط - 2
 .74ابن يعيش: اؼبرجع السابق، ص  - 3
، 1امع يف شرح صبع اعبوامع، تح: أضبد مشس الدين، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، طجالؿ الدين عبد ا بن أيب بكر السيوطي: نبع اؽبو  - 4

 .305، ص1ـ، ج1998ق/ 1418
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 أوال: الفاعل ونائب الفاعل

 :الفاعل-1-1

الرفع يف الفاعل للفرؽ بينو »ذلك ألف -كما سبق ذكره– قدمنا الكالـ على الفاعل من بُت اؼبرفوعات
 .1«كبُت اؼبفعوؿ، كليس ىو يف اؼببتدأ كذلك كاألصل يف اإلعراب أف يكوف للفرؽ بُت اؼبعاين

 رؽ بينو كبُت اؼبفعوؿ، كيبنع كقوع اللبس بينهما.يف الفاعل أنو يف "الرفع"ففابدة 

 : تعريفو-1-1-1

قياـ  ىو ما أسند إليو فعلو أك يشبهو على كجهة قيامو بو، أم على جهة»: ق(816عرفو ''اعبرجاين'' )ت
 .2«الفعل بالفاعل، ليخرج عنو مفعوؿ ما مل يسم فاعلو

،اسم مرفوع يسبقو فعل مبٍت للم»كيعرؼ أيضا بأنو:   .3«بو صفيدؿ على من فعل الفعل أك ات علـو

فالفاعل ىو اؼبسند إليو يف اعبملة الفعلية، يكوف متأخرا عن عاملو، كىو الفعل أك ما يشبهو كاسم الفاعل، 
 كالصفة اؼبشبهة... كغَتىا.

 : حكمو-1-1-2

 كإمبا كاف»(: ق285)ت "اؼب،رد"قوؿ يأيت منصوبا أك ؾبركرا كيف ىذا ي، فال هبوز أف "لرفع"احكم الفاعل 
 الفاعل، كالفعل دبنزلةفللمخاطب.  ب هبا الفابدةالسكوت، كذب الفاعل رفعا ألنو ىو كالفعل صبلة وبسن عليها

 .4«االبتداء، كاػب،ر

علو؛ عمدتا اعبملة الفعلية كركناىا األساسياف، كاألصل يف ترتيبهما أف يأيت الفاعل متأخرا عن مع ففالفاعل 
 مبتدأ.الفعل، فإذا تقدـ صار 

 
                                                           

 .189ؿبمد ؿبي الدين عبد اغبميد: شرح شذكر الذىب، دار الطالبع، القاىرة، مصر، د ط، د س، ص  - 1
 .187نعم اغبفٍت، دار الرشاد، د ط، د س، القاىرة، مصر، ص علي بن ؿبمد السيد الشريف اعبرجاين: التعريفات، تح: عبد اؼب - 2
 .78، د س، ص 3ضبدم ؿبمود عبد اؼبطلب: اػبالصة يف علم النحو، مكتبة ابن سينا، القاىرة، مصر، ط - 3
، 1ـ، ج1994ق/ 1415ط،  أبو العباس ؿبمد بن يزيد اؼب،رد: اؼبقتضب، تح: ؿبمد عبد اػبالق عضيمة، عبنة إحياء الًتاث، القاىرة، مصر، د - 4

 .146ص 
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 :أنواعو-1-1-3

 يأيت الفاعل على أربعة صور ىي:

ي  قىاؿى  ﴿: كبو قولو تعاىل:أ/ اسم ظاىر ىلى
 .[60]سورة األعراؼ، اآلية ﴾م ًبُت ضىلِىل يف  لىنػىرىِىكى  ًإن ا ۦٓقىوًموً  ًمن ٱؼب

 : فاعل مرفوع كعالمة رفعو الضمة.ألالم

 تٍ حى تِّ اء رمضاف فػي ا جى إذى ))ا صلى ا عليو قاؿ:  رسوؿكيف اغبديث الشريف عن أيب سهيل عن أيب ىريرة أف 
 .رواه البخاري .1((ةً اعبن   أبوابي 

 .رمضاف: فاعل مرفوع كعالمة رفعو الضمة

 :كمثالو أيضا قوؿ الشاعر

 وي ضيػػػػػػػػػػػػػرٍ عً  ـً ؤٍ ن الل ػػػػػػػػػػػػػًمػػػػػػػػػػػػػ سٍ ني دٍ مل يىػػػػػػػػػػػػػ ءي رٍ ا اؼبػػػػػػػػػػػػػذى إً 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى    صبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً تدً رٍ يػى  اءو دى رً  ل  كي

2
 

   
 :ب/ ضمير بارز

ًهديكٍا يف ٱلل ًو حىق  ًجهىاًدهً  ﴿ما يف قولو تعاىل:ك يًن ًمن حىرىج مِّل ةى  كيمكىمىا جىعىلى عىلىي تىبىِىكيمىيوى ٱج ۦۚكىجِى يف ٱلدِّ
  رِىًىيمى أىبًيكيم ًإب

ي
ا عىلىي لي ًمن قىب سًلًمُتى ىيوى ظبى ِىكيمي ٱؼب ا لًيىكيوفى ٱلر سيوؿي شىًهيدن ذى اكىتىكيونيو  كيمكىيف ىِى عىلىى ٱلن اًس  ءى ٍا شيهىدى

ِوةى كىٱع ى  مى فىًنع لىِىكيمبًٱلل ًو ىيوى مىو  تىًصميواٍ فىأىًقيميواٍ ٱلص لىِوةى كىءىاتيواٍ ٱلز كى
 .[78اآلية ]سورة اغبج،  ﴾ ٱلن ًصَتي  مى كىنًع وىلىِ ٱؼب

 أمر مبٍت كالواك ضمَت متصل مبٍت يف ؿبل رفع فاعل.: فعل جاىدوا

 :ج/ ضمير مستتر

 .[02 ، اآليةسورة اؽبمزة] ﴾ ۥكىعىد دىهي  ٱل ًذم صبىىعى مىاال ﴿قولو تعاىل: كبو

 .فعل ماض مبٍت على الفتح كالفاعل ضمَت مستًت تقديره ىوجمع: 

 

                                                           
، باب: ىل يقوؿ رمضاف أك شهر رمضاف؟، رقم  - 1 ، تح: عبد القادر شيبة اغبمد، مكتبة اؼبلك 1851البخارم: اعبامع الصحيح، كتاب: الصـو

 .521، ص1ـ، ج2008ق/ 1429، 1فهد الوطنية، الرياض، السعودية، ط
 .136ـ، ص 1996ىم 1416، 1دار اعبيل، بَتكت، لبناف، طالسموأؿ: ديواف السموأؿ، تح: كاضح الصمد،  - 2
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 :د/ مصدر مؤول

شىعى  أىف ءىامىنيواٍ  لًل ًذينى  يىأفً  أىملى  ﴿مثل قولو تعاىل:  كىٱل ًذينى  يىكيونيواٍ  كىالى  غبىقِّ ٱ ًمنى  نػىزىؿى  كىمىا ٱلل وً  ًلذًكرً  قػيليوبػيهيم زبى
ًثَت قػيليوبػيهيم فػىقىسىت ٱألىمىدي  عىلىيًهمي  فىطىاؿى  قىبلي  ًمن ٱلًكتِىبى  أيكتيواٍ   .[16سورة اغبديد، اآلية  ] ﴾ فِىًسقيوفى  مِّنهيم كىكى

 : مصدر مؤكؿ يف ؿبل رفع فاعل تقديره ''خشوع''.أن تخشع

 :الفاعل نائب-1-2

يسند إىل فاعلو، فالبد  سند إىل فاعل أك إىل ما يقـو مقامو، كؼبا كاف اؼببٍت للمعلـوالبد لكل فعل من أف ي
للمبٍت للمجهوؿ بعد حذؼ الفاعل من أف يقاـ مقامو ما يسند إليو الفعل؛ كىذا اؼبسند إليو ىو ''نابب الفاعل'' 

 أك كما يسمى أيضا ''اؼبفعوؿ الذم مل يسم فاعلو''.

بٌت ، فعند حذؼ الفاعل يي 1«رفوع سبقو فعل مبٍت للمجهوؿ كحل ؿبل الفاعلىو اسم م»كنابب الفاعل: 
ت مى ظً ني       القصيدةى  الشاعري  مى ظى الفعل للمجهوؿ بضم أكلو ككسر ما قبل آخره إذا كاف فعال ماضيا كبو: نى 

 كلو كفتح ما قبل آخره كبو:بٌت للمجهوؿ بضم أ، أما إذا كاف فعال مضارعا فإنو يي القصيدةي 

 سي الدر  حي شرى يي                    الدرسى  األستاذي  حي شرى يى  

 : حذف الفاعل أغراض-1-2-1

 2قد وبذؼ الفاعل من الكالـ لغرض من األغراض منها:

ةفىًإذىا نيًفخى يف ٱلص وًر نىف ﴿:: قاؿ تعاىلالعلم بو -  [13 ، اآليةسورة اغباقة]  ﴾ كِىًحدىة خى
 .ف الولدي طً مثل: خي الجهل بو:  -
 .ضبدي أ بى رً مثل: ضي عليو فتستر ذكره، الخوف  -
 .رانب ذكر اػبنزي، فال يذكر اسم ا جباػبنزيري  قى لً : خي لمث :التعظيم -
 .الفقَتي  مى طعً أي  مثل: :قصد إبهامو -
  .الطريقي  نسى دي مثل:  :التحقير -

                                                           
 .82ـ، ص 2002ق/ 1422زين كامل اػبويسكي: قواعد النحو كالصرؼ، دار الوفاء، االسكندرية، مصر، د ط،  - 1
 .66ينظر: ؿبمد علي أبو العباس: اإلعراب اؼبيسر، دار الطالبع، القاىرة، مصر، د ط، د س، ص  - 2



 ضبط المفاهيم واستقراء المصطلحات                                                  الفصل األول:
 

 

19 

 ىل: إنو وبذؼ أيضا ألغراض لفظية كالسجع كاإلهباز كبو قولو تعافككما وبذؼ الفاعل ألغراض معنوية، 

تي  كىلىًكن ۦۖبًوً  عيوًقبتيم مىا دبًثلً  فػىعىاًقبيواٍ  عىاقىبتيم كىًإف ﴿  .[126آلية ا ،النحل ]سورة   ﴾ لِّلصِ ،رًينى  خىَت ؽبىيوى  صى،رى

 عوقبتم: عبارة غرضها اإلهباز.

 :األشياء التي تنوب عن الفاعل-1-2-2

 ينوب عن الفاعل بعد حذفو أربعة أشياء ىي:

جد يف لفاعل، إذا كي ؿ بو أكىل بالنيابة عن با، كاؼبفعو  اجملد اؼبديري  افأى أصلها: كى ،  وًِفءى اجمًلدكبو: كي  وأ/ المفعول ب
 الكالـ فال ينوب عن الفاعل غَته مع كجوده.

 حى نً القابد اعبندم كساما          مي  حى نى و: مى ناب عن الفاعل اؼبفعوؿ األكؿ، كب أكثر من مفعوؿ،فإف كجد 
 ساما.ك   اعبندم

 أما إذا مل يوجد اؼبفعوؿ بو ناب عن الفاعل ما يقبل النيابة كىو:

هبوز: سَت  كيشًتط يف نيابتها أف ال يكونا مبهمُت، فال» )ظرف الزمان وظرف المكان(: / الظرف بنوعيوب
 ـأما سى لً كمثالو: جي ، 1«عندؾ سى لً جي متصرفُت، فال هبوز سَت سحر، كال ف يكونا مكاف، كأ سى لً كقت، كال جي 

 الباب.

 .2«يلـز طريقة كاحدة كحركؼ القسم كاالستثناء كمذ كمنذأف ال »: كيشًتط يف نيابتو ر بحرف الجرج/ المجرو 
 يف الدفًت. فى ِِّّكدي  كمثالو:

 عظيم. نتصاره اً  رى صً تي نػٍ اي : كيشًتط يف نيابتو شرطاف: أف يكوف متصرفا كـبتصا، كبو: د/ المصدر

ن الفاعل عند حذفو أربعة أشياء؛ األحق يف النيابة فيها ىو اؼبفعوؿ بو إذا  ينوب ع فبا ذكر أعاله قبد أف ما
 كاف حاضرا، أما إذا غاب فيحل ؿبلو الظرؼ أك اعبار كاجملركر أك اؼبصدر.

 
                                                           

ضباف بن علي بن صاحل اؼبكودم: شرح اؼبكودم على ألفية ابن مالك، تح: فاطمة الراجحي، جامعة الكويت، الكويت، د ط، أبو زيد عبد الر  - 1
 .284، ص 1ـ، ج1993ق/ 1413

 اؼبرجع نفسو: الصفحة نفسها. - 2
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 :: أنواعو1-2-3

 يأيت نابب الفاعل على أربعة أكجو ىي:

  ﴾ تىستىعًجليوفً  فىالى  ءىايِىيًت  سىأيٍكرًيكيم لعىجى  ًمن ٱإًلنسِىني  خيًلقى  ﴿: كبو قولو تعاىل:أ/ أن يكون اسما ظاىرا

 .[37اآلية  ،سورة األنبياء]                                                                                                 

 اإلنساف: نابب فاعل مرفوع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره.

 كيف قولو الشاعر: 

 كدابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي  ال  إوف ىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاألى  اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي  امىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى 

الودابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي  د  رى تػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا أفٍ يومنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د  كالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
1

 

   
 نابب فاعل مرفوع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره. الودابع:

ًفًظُتى  ًهمعىلىي ًسليواٍ كىمىا أير   ﴿: كبو قولو تعاىل:ب/ أن يكون ضميرا بارزا  .[33ية اآل ،سورة اؼبطففُت]﴾ حِى

 صل مبٍت يف ؿبل رفع نابب الفاعل.تالواك: ضمَت م

ا كىأىًذنىت ﴿: كبو قولو تعاىل:را مستتراج/ أن يكون ضمي  .[02اآلية  ،نشقاؽاال]سورة ﴾ كىحيق ت ًلرىبػِّهى

 فاعل ضمَت مستًت تقديره ىي.النابب 

عنىا ًإن ا فػىقىاليواٍ  ٱعًبنِّ  مِّنى  نػىفىر ٱستىمىعى  أىن وي  ًإلى   أيكًحيى  قيل ﴿كبو قولو تعاىل: :مؤوال د/ أن يكون مصدرا  قيرءىاننا ظبًى
با  .[01اآلية  ،سورة اعبن]   ﴾عىجى

 ( يف ؿبل رفع نابب الفاعل.ستمعى نفر من اعبن، اعبملة اؼبصدرية )أنو اً  ستماعي اً   إل كحيى كالتقدير: أي 

 .ثانيا: المبتدأ والخبر

قبوؽبا، فاألكؿ منها اؼببتدأ؛ كونو اؼببدكء بو  تتكوف اعبملة االظبية من جزأين لتعطي داللة سبكن السامع من
 يف الكالـ كالثاين متمثل يف اػب،ر؛ ألنو ىب،ر عن حاؿ اؼببتدأ.

 
                                                           

 .56ـ، ص 2004ق/ 1425 ،1لبيد بن ربيعة العامرم: ديواف لبيد بن ربيعة، تح: ضبدك طماس، دار اؼبعارؼ، بَتكت، لبناف، ط - 1
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 :: المبتدأ2-1

 :المبتدأ تعريف-2-1-1

 .1«اؼبفيدة االظبية ـب،ر عنو دبا تتم بو اعبملةمرفوع يقع يف أكؿ اعبملة  اسم» أنوباؼببتدأ يقصد 

 .2«م ابتدأتو، كعريتو من العوامل اللفظيةكل اس»بو أيضا: كيراد 

الصدارة يف الكالـ، كما أنو فبا سبق ذكره قبد أف األصل يف اؼببتدأ أف يأيت يف أكؿ اعبملة االظبية، أم لو 
أك اللفظية الزابدة كبو: )من ...(  ،)إف كأخواهتا، كاف كأخواهتا...( من العوامل اللفظية، سواء األصلية منها يتجرد
 فظية شبو الزابدة كبو: )رب...(.أك الل

 : اؼببتدأ نوعاف:أنواعو-2-1-2

 أ/ مبتدأ يحتاج إلى خبر يكمل معناه.

 .ب/ مبتدأ ال يحتاج إلى خبر ولكنو يحتاج إلى مرفوع يكتفي بو
 : قد يكوف:مبتدأ يحتاج إلى خبر يكمل معناه أ/
 كبو قولك: ؿبمد لطيف. علم أو اسما معربا اسم-1

 فوع كعالقة رفعو الضمة.مبتدأ مر : محمد
 آخر: النجم مضيء. كيف مثاؿ

 مبتدأ مرفوع كعالمة رفعو الضمة. :النجم
رى  أىي اـو  مِّن فىًعد ة سىفىر عىلىىِ  أىك م رًيضنا ًمنكيم كىافى  فىمىن م عديكدِىت أىي اما ﴿: كبو: قولو تعاىل :مؤول مصدر-2  أيخى

ـي طى  ًفديىة ۥييًطيقيونىوي  ٱل ًذينى  كىعىلىى    ﴾تىعلىميوفى  كينتيم ًإف ل كيم خىَت تىصيوميواٍ  كىأىف ۚۥ ل وي  خىَت فػىهيوى  خىَتا تىطىو عى  فىمىن ًمسًكُت عىا

 .[184اآلية  ،سورة البقرة]

 : مصدر مؤكؿ من أف كالفعل يف ؿبل رفع مبتدأ.أن تصوموا
 تو:االسم اؼبوصوؿ أك الضمَت كمن أمثل: كاسم اإلشارة أك مبني اسم-3

 اسم إشارة مبٍت يف ؿبل رفع مبتدأ. : ىذا:رجل ىذا
 .[78اآلية  ،سورة الشعراء] ﴾  ينً دً ٱل ًذم خىلىقىًٍت فػىهيوى يىه ﴿:قولو تعاىل

 : اسم موصوؿ مبٍت يف ؿبل رفع مبتدأ.الذي
                                                           

 .131ـ، ص 1996ق/ 1416، 1ؿبمد عبد البديع: موجز النحو العريب، دار األمُت للنشر كالتوزيع، القاىرة، مصر، ط - 1
 .38ـ، ص 2010ق/ 1431، 1ظبيح أبو مغلي: اللمع يف اللغة العربية، دار البداية، د ب، ط  - 2
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 قوؿ الشاعر:
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ ي الظ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى ا يف عينًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا أكمى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؾى عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  النهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً  بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضى  ف     1في وٍ جى
 

   
 صل مبٍت على السكوف يف ؿبل رفع مبتدأ.: ضمَت منفأنا

 :مبتدأ ال يحتاج إلى خبر ولكنو يحتاج إلى مرفوع يكتفي بو ب/
ألنو  ؛2«إذا كاف اؼببتدأ كصفا معتمدا على نفي أك استفهاـ استغٌت دبرفوعو عن اػب،ر»كذلك يف حالة ما 

أك نابب فاعل كبو قولو  اػب،ر كيكوف ما بعده فاعال دكصف مشتق مسبوؽ بنفي أك استفهاـ يسد مس
ىرصبيىن كى  تىنتىوً  مل   لىًكن يِىًإبرِىًىيمي  ءىاؽًبىيًت  عىن أىنتى  أىرىاًغبه  قىاؿى ﴿:تعاىل  .[46 اآلية ،سورة مرمي]    ﴾مىًلٌيا كىٱىجيرين  ألى

 أ: حرؼ استفهاـ ال ؿبل لو من اإلعراب.
 راغب: مبتدأ مرفوع.

 اػب،ر. أنت: ضمَت منفصل مبٍت يف ؿبل فاعل سد مسد
 : المبتدأ وتنكيره تعريف-2-1-3

 3األصل يف اؼببتدأ أف يكوف معرفة، إال أف ىناؾ حاالت يرد فيها اؼببتدأ نكرة كىي:
 :إذا خصص بإضافة أو نعت أو جار ومجرور نحو* 

 قولة حق فاصلة. -
 طالب ؾبتهد يف القسم. -
 ن.عطاء يف السر خَت من عطاء يف العل -

 :و نفي نحوأن يتقدم عليها استفهام أ* 
 ىل فىت فيكم؟ -
 ما صديق لنا. -
  :كون للعموم نحو* أن ي
 كل يبوت. -

 نحو: * بعد حرف الجر الزائد
 حبسبك زىد علي. -

 

                                                           
 .30، ص 1جي، دار اعبيل، بَتكت، لبناف، د ط، د س، جاؼبتنيب: ديواف اؼبتنيب، تح: ناصيف الياز  - 1
ت، صباؿ الدين الفاكهي كعثماف بن اؼبكي الزبيدم: ؾبيب الندا إىل شرح قطر الندل، تح: ؿبمود عبد العزيز ؿبمود، دار الكتب العلمية، بَتك  - 2

 .195ـ، ص 2006ق/ 1427، 1لبناف، ط
 .24سر، اؼبرجع السابق، ص ينظر: ؿبمد علي أبو العباس: اإلعراب اؼبي - 3
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 :المبتدأ على الخبر وجوبا ممواضع تقد 2-1-4
 يف مواضع منها:كجوبا ألنو ؿبكـو عليو باػب،ر كيتقدـ عليو  األصل يف اؼببتدأ أف يقع متقدما على اػب،ر،

كوف من األظباء اليت ؽبا الصدارة مثل أظباء االستفهاـ كأظباء الشرط ككم اػب،رية كما التعجبية أف ي»
 ، كمن أمثلتو: 1«كاألظباء اؼبوصولة اؼبقًتف خ،رىا بالفاء

 جاء؟من  -
 خلقك؟ما أطيب  -

 2كيتقدـ عليو أيضا يف مواضع ىي:
بتدأ، مثل: الكواكب تتحرؾ؛ الكواكب مبتدأ أف يكوف اػب،ر صبلة فعلية فاعلها ضمَت مستًت يعود على اؼب -

 مرفوع كعالمة رفعو الضمة، صبلة )تتحرؾ( يف ؿبل رفع خ،ر اؼببتدأ.
كيت؛ أستاذم مبتدأ مرفوع كعالمة تُت أك نكرتُت متساكيتُت، مثل: أستاذم قدأف يكوف اؼببتدأ كاػب،ر معرف -

أ مرفوع كعالمة رفعو الضمة اؼبقدرة منع من كيت خ،ر اؼببتداؼبقدرة منع من ظهورىا الثقل، قد رفعو الضمة
 ظهورىا الثقل.

هىاشى ًإمب ىا أىنتى مينًذري مىن ىبى   ﴿مبا أك إال(، مثل: قولو تعاىل : إب)أف يكوف اؼببتدأ ؿبصورا يف اػب،ر  -    ﴾ىػِ

 .[45ية ]سورة النازعات، اآل
 ضمَت متصل يف ؿبل رفع مبتدأ. :أنت
 رفعو الضمة.: خ،ر اؼببتدأ مرفوع كعالمة منذر

 أف يكوف اػب،ر مفصوال عن اؼببتدأ بضمَت الفصل. -
 : ؿبمد ىو الصادؽ.مثل

 مبتدأ مرفوع كعالمة رفعو الضمة. :محمد
 : خ،ر اؼببتدأ مرفوع كعالمة رفعو الضمة.الصادق

 :الخبر-2-2
 :الخبر تعريف-2-2-1

 .3«وبدث بو عن اؼببتدأ، كتتم بو مع اؼببتدأ صبلة مفيدةما »اؼبقصود بو: 
 .4«تم معٌت اعبملةتحدث بو يف اعبملة االظبية كبو يىو اؼب»كيف تعريف آخر: 

                                                           
 .60ـ، ص 2009ق/ 1430نبيل أبو حلتم كآخركف: موسوعة علـو اللغة العربية، دار أسامة، األردف، عماف، د ط،  - 1
 .60، صنفسو  ينظر: اؼبرجع  - 2
مة يف شؤكف اؼبطابع األمَتية، القاىرة، يوسف اغبمادم كؿبمد ؿبمد الشناكم كؿبمد شفيق عطا: القواعد األساسية يف النحو كالصرؼ، اؽبيكة العا - 3

 .66ـ، ص 1995ق/ 1415مصر، د ط، 
ـ، 1997ق/ 1417ؿبمد ضباسة عبد اللطيف كأضبد ـبتار عمر كمصطفى النحاس: النحو األساسي، دار الفكر العريب، القاىرة، مصر، د ط،  - 4

 .246ص 
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 : اػب،ر ىو الذم يصف لنا حاؿ اؼببتدأ، كال يتم معٌت اعبملة إال بو، إذ يعت،ر اعبزء اؼبكمل للفابدة.إذف
 : يأيت اػب،ر على ثالثة صور:أنواعو-2-2-2

 ،ر يف اللغة العربية كيقصد بو أنو صبلة، كيكوف جامدا أك مشتقا.: ىو النوع األكؿ من أنواع اػبأ: الخبر المفرد
ا جينىاحى  فىالى  ًإعرىاضا أىك نيشيوزنا بىعًلهىا ًمن خىافىت ٱمرىأىةه  كىًإفً  ﴿: كبو قولو تعاىل:الخبر المفرد الجامد -  عىلىيًهمى

ا أىف ًسنيواٍ  كىًإف ح  ٱلش   ٱألىنفيسي  كىأيحًضرىتً  خىَت كىٱلص لحي  صيلحا بىينػىهيمىا ييصًلحى  دبىا كىافى  ٱلل وى  فىًإف   كىتػىتػ قيواٍ  ربي
ًبَت  تىعمىليوفى    .[ 128سورة النساء، اآلية ] ﴾ اخى

 خَت: خ،ر اؼببتدأ مرفوع كعالمة رفعو الضمة.
 كبو قوؿ الشاعر: :الخبر المفرد المشتق -
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ"  ، كؿببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه رضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه  كى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيلي  "ىعيسى

، كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـه صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمةه ُت، كعً مً يف العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى   
1

 

   
 رضبة: خ،ر اؼببتدأ مرفوع كعالمة رفعو الضمة.

 : كىي على ضربُت اظبية كأخرل فعلية.ب: الخبر جملة
 اظبية تكوف يف ؿبل رفع خ،ر اؼببتدأ. صبلة : قد يأيت اػب،رالخبر جملة اسمية -

ن مي  مىأكىىػِهيم أيٍكلِىًككى  ﴿: كبو قولو تعاىل ديكفى  كىالى  جىهى يصا عىنهىا هبًى  .[121اآلية  ،النساءسورة ]   ﴾ؿبًى
 صبلة )مأكاىم جهنم( يف ؿبل رفع خ،ر اؼببتدأ.

ًذبنا ٱلل وً  عىلىى ٱفتػىرىلِ  فب نً  أىظلىمي  فىمىن ﴿: كقد يكوف اػب،ر صبلة فعلية كبو: قولو تعاىل:الخبر جملة فعلية -  كى
 كينتيم مىا أىينى  قىاليواٍ  يػىتػىوىف ونػىهيم ريسيلينىا جىاءىهتيم ًإذىا حىىت ِ  ٱلًكتِىبً  مِّنى  نىًصيبػيهيم يػىنىاؽبييم أيٍكلِىًككى  ۦٓۚ ايِىًتوً   ى بً  كىذ بى  أىك

ًفرًينى  كىانيواٍ  أىنػ هيم أىنفيًسًهم عىلىىِ  كىشىًهديكاٍ  عىن ا ضىل واٍ  قىاليواٍ  ٱلل وً  ديكفً  ًمن تىدعيوفى  ]سورة األعراؼ، اآلية  ﴾ كِى
37]. 

 تدأ.صبلة )يناؽبم نصيبهم( يف ؿبل رفع خ،ر اؼبب
ألف  "شبو صبلة"كإمبا ظبيت »: كيأيت فيها اػب،ر ظرؼ زماف أك ظرؼ مكاف أك جار كؾبركر، ج: الخبر شبو جملة

؛ أم أف كل 2«النحاة زبيلوا متعلقا لكل من اعبار كاجملركر كالظرؼ، كىذا اؼبتعلق اذكؼ يقدر فعال أك شبو فعل
 (.مستقر..يره )كابن، موجود، خب،ر ؿبذكؼ تقدن الظرؼ كاعبار كاجملركر متعلقاف م

متعلق خب،ر ؿبذكؼ اللقاء كقت اؼبساء؛ كقت اؼبساء ظرؼ زماف نحو: الخبر ظرف زمان  -
 ."يكوف"تقديره

 قوؿ الشاعر: الخبر ظرف مكان نحو: -
ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ ا، سػػػػػػػػػػػػػػػػريري كػػػػػػػػػػػػػػػػانوا ملوكن  مهي ربػػػػػػػػػػػػػػػػتػى  رؽً الش 

3كػػػػػػػػػػانوا؟  الغػػػػػػػػػػرًب: مىػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػريرى  فهػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػألتى   
 

   
                                                           

 .317ـ، ص2012ق/ 1433أضبد شوقي: الشوقيات، مؤسسة ىنداكم، القاىرة، مصر، د ط،  - 1
 .172ـ، ص 2009ق/ 1429، 2ؿبمد عيد: النحو اؼبصفى، عامل الكتب، القاىرة، مصر، ط - 2
 .624ـ، ص 2000ق/ 1420، 1أضبد شوقي: الشوقيات، تح: علي عبد اؼبنعم عبد اغبميد، مكتبة لبناف، بَتكت، لبناف، ط - 3
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 ."موجود"ؿبذكؼ تقديره : ظرؼ مكاف متعلق خب،ر ربتهم
 .[02سورة الفاربة، اآلية ]  ﴾ ٱلعِىلىًمُتى  رىبِّ  لًل وً  ٱغبىمدي  ﴿: كبو قولو تعاىل:الخبر جار ومجرور -

 ."كابن": جار كؾبركر متعلقاف خب،ر ؿبذكؼ تقديره 
 1:الخبر على المبتدأ وجوبا تقدم مواضع-2-2-3

 إال أف ىناؾ مواضع يتقدـ فيها على اؼببتدأ كجوبا كىي: األصل يف اػب،ر أف يأيت متأخرا على اؼببتدأ،
ا يىشىاءيكفى  م ا ؽبىيم ﴿ إذا كاف اػب،ر ظرفا أك جارا كؾبركرا كاؼببتدأ نكره ليس لو مسوغ مثل قولو تعاىل: -  ًفيهى

ينىا  .[35]سورة ؽ، اآلية     ﴾ مىزًيد كىلىدى
 ."وجود"ملدينا: ظرؼ مكاف متعلق خب،ر ؿبذكؼ مقدـ تقديره 

 حالك؟إذا كاف اػب،ر من األلفاظ اليت ؽبا الصدارة مثل: اسم االستفهاـ مثل: مىت السفر؟، كيف  -
 مىت: اسم استفهاـ يف ؿبل رفع خ،ر مقدـ.

بػ ريكفى  أىفىالى  ﴿:إذا اشتمل اؼببتدأ على ضمَت يعود على بعض اػب،ر، مثل قولو تعاىل -  عىلىىِ  أـى ٱلقيرءىافى  يػىتىدى
 .[24سورة ؿبمد، اآلية ] ﴾ أىقفىاؽبيىا قػيليوبو 

 "وجود"معلى قلوب: جار كؾبركر متعلقاف خب،ر ؿبذكؼ متقدـ تقديره 
 إال أك إمبا(.ب)ؿبصورا يف اؼببتدأ  إذا كاف اػب،ر -

 مثل: ما يف البيت إال أىلو.
  ."مستقر"يف البيت: جار كؾبركر متعلقاف خب،ر ؿبذكؼ مقدـ تقديره 

 

  :ثالثا: اسم األفعال الناسخة

تدخل »غة العربية، كظبيت ناسخة ألنا من األفعاؿ الناسخة يف الل "كاد كأخواهتا"ك"كاف كأخواهتا"د تع
دبعٌت أنا ربدث نسخا كتغَتا يف أحكاـ اؼببتدأ  ؛2«كمكاف اؼببتدأفتغَت اظبهما، كعالمة إعراهبما  على اؼببتدأ كاػب،ر

 سمى خ،رىا.كاػب،ر، فهي ترفع اؼببتدأ كيسمى اظبها، كتنصب اػب،ر كي
ألنا تدؿ على زماف فقط أم أنا ال تدؿ على حدث كمن مث ال »كىي أفعاؿ ناقصة؛ : وأخواتها كان-3-1

 .3«ربتاج إىل فاعل
 فتئ، ما كعددىا ثالثة عشر فعال كىي: )كاف، ظل أصبح، أضحى، أمسى، بات، صار، ليس، مازاؿ، ما

، أمسى، بات، ل دكف شرط أك قيد كىي: كاف، ظل أصبحالفعاؿ منها شبانية تعمنفك، ماداـ(، ىذه ا برح، ما
 ليس. صار،

 من أمثلتها:
                                                           

 .60اؼبرجع السابق، ص ،موسوعة علـو اللغة العربية تم كآخركف:لينظر: نبيل أبو ح - 1
 .544، 543، ص ص 1، د س، ج3عباس حسن: النحو الوايف، دار اؼبعارؼ، القاىرة، مصر، ط - 2
 .111ـ، ص 1998ق/ 1418، 2عبده الراجحي: التطبيق النحوم، دار اؼبعارؼ اعبامعية، االسكندرية، مصر، ط - 3
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يؤًمًنُتى  ًمنى  لًتىكيوفى  قىلًبهىا عىلىىِ  ر بىطنىا أىف لىوالى  ۦبًوً  لىتيبًدم كىادىت ًإف فِىرًغنا ميوسىىِ  أيِـّ  فػيؤىادي  كىأىصبىحى  ﴿قولو تعاىل:
 ﴾ ٱؼب

 .[10، اآلية القصص]سورة 
 رفوع كعالمة رفعو الضمة.: اسم أصبح مفؤاد

ىوتي  أىحىدىىيمي  حىضىرى  ًإذىا حىىت ِ  اتً   ى ٱلس يِّ  يىعمىليوفى  لًل ًذينى  ٱلت وبىةي  كىلىيسىتً  ﴿كيف قولو أيضا:
 ٱل ًذينى  كىالى  ٱلػ ِىنى  تيبتي  ًإينِّ  قىاؿى  ٱؼب

ابنا ؽبىيم أىعتىدنىا أيٍكلِىًككى  كيف اره  كىىيم يبىيوتيوفى   .[18]سورة النساء ، اآلية    ﴾أىلًيما عىذى
 مرفوع كعالمة رفعو الضمة. "يس"ل: اسم التوبة

 كيف قوؿ الشاعر:
ػػػػػػػػػػػػػػػ ؿي الػػػػػػػػػػػػػػػذٌ  فأصػػػػػػػػػػػػػػػبحى   ىمرً يبشػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػُت أظهي

ػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػن حولًػػػػػػػػػػػم كىػػػػػػػػػػػ األمػػػػػػػػػػػَتً  يى ٍشػػػػػػػػػػػمى    ـي دى و خى
1

 

   
 : اسم أصبح مرفوع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره.الذؿ

 على قسمُت: أما الباقية منها فال تعمل إال بشركط؛ كىي
 فتئ، ما ، كىي أربعة أفعاؿ: مازاؿ، ما2«النهي كالدعاء تقدـ النفي أك شبهو كىو»ًتط فيو : يشاألول* 

 برح، ما انفك.
 كمن أمثلتها:

 .[85سورة يوسف، اآلية  ﴾]ٱؽبىًِلًكُتى  ًمنى  تىكيوفى  أىك حىرىضنا تىكيوفى  حىىت ِ  ييوسيفى  تىذكيري  تىفتػىؤياٍ  تىٱلل وً  قىاليواٍ ﴿ 
  .[91]سورة طو، اآلية  ﴾ ميوسىىِ  نىاإًلىي ًجعى عِىًكًفُتى حىىت ِ يىر  وً عىلىي حى قىاليواٍ لىن ن ،رى   ﴿:كيف قولو أيضا

  .3«"داـ"اؼبصدرية الظرفية كىو "ما"يشًتط يف عملو أف تسبق »كىو فعل كاحد  الثاني:*

ِوةً  بًٱلص لىِوةً  كىأىكصِىًٍت  كينتي  مىا أىينى  ميبىارىكنا كىجىعىلىًٍت ﴿كمن أمثلتو: قولو تعاىل:  ٌيا ديمتي  مىا كىٱلز كى ]سورة مرمي، اآلية   ﴾حى
31]. 

 كقوؿ الشاعر: 
 ةه صىػػػػػػػػػػػػػػػػغى نػى مػػػػػػػػػػػػػػػػا دامػػػػػػػػػػػػػػػػت مي  للعػػػػػػػػػػػػػػػػيشً  ال طيػػػػػػػػػػػػػػػػبى 

4.كاؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـً  اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتً  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً و بادٍ تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذالى   
 

   
 :السم كاف كأخواهتا أحكاـ ىياسمها:  أحكام-3-1-1
 .يف أظبابها أف تكوف معرفةال يشًتط »

 .5«ال يأيت اسم كاف كأخواهتا شبو صبلة أك صبلة ألف أصلو مبتدأ؛ كاؼببتدأ ال يأيت صبلة كال شبو صبلة
 

                                                           
 .132، ص 2ـ، ج 1910ق/ 1330معركؼ الرصايف: ديواف معركؼ الرصايف، مؤسسة ىنداكم، القاىرة، مصر، د ط،  - 1
ق/ 1419جالؿ الدين عبد الرضباف بن أيب بكر السيوطي: اؼبطالع السعيدة، تح: طاىر سليماف ضبودة، الدار اعبامعية، االسكندرية، مصر،د ط،  - 2

 .267، ص 1ـ، ج1980
 .264، ص 1ـ، ج1980ق/ 1400، 20ؿبمد ؿبي الدين عبد اغبميد: شرح ابن عقيل، دار الًتاث، القاىرة، مصر، ط  - 3
 .366، ص  1، كشرح األمشوين: ج 372، ص 1، كنبع اؽبوامع: ج274، ص 1ىذا البيت بدكف نسب كىو من شواىد: شرح ابن عقيل، ج - 4
 .94ـ، ص 2008ق/ 1428 : الشامل اؼبيسر يف النحو، دار ىومو، اعبزابر، اعبزابر، د ط،صاحل بلعيد - 5
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 : يأيت اسم كاف كأخواهتا على ثالثة صور ىي:أنواع اسم كان وأخواتها 3-1-2
ضىر ةن  ٱألىرضي  صًبحي فػىتي  مىاء ٱلس مىاءً  ًمنى  أىنزىؿى  ٱلل وى  أىف   تػىرى  أىملى  ﴿كبو قولو تعاىل: االسم الصريح -  ٱلل وى  ًإف   ـبي

ًبَت لىًطيفه   .[63]سورة اغبج، اآلية  ﴾  خى
 : اسم تصبح مرفوع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره.األرض

ًلكى  ﴿:الضمير المتصل كما في قولو تعالى - اءى  لِّتىكيونيواٍ  كىسىطا أيم ة جىعىلنِىكيم كىكىذِى  فى كىيىكيو  ٱلن اسً  عىلىى شيهىدى
 عىلىىِ  يىنقىًلبي  فب ن ٱلر سيوؿى  يػىت ًبعي  مىن لًنىعلىمى  ًإال   عىلىيهىا كينتى  ٱل يًت  ٱلًقبلىةى  جىعىلنىا كىمىا شىًهيدا عىلىيكيم ٱلر سيوؿي 
ًبَتىةن  كىانىت كىًإف عىًقبىيوً   لىرىءيكؼ بًٱلن اسً  ٱلل وى  ًإف   مًإيبِىنىكي  لًييًضيعى  ٱلل وي  كىافى  كىمىا ٱلل وي  ىىدىل ٱل ًذينى  عىلىى ًإال   لىكى
 .[143]سورة البقرة، اآلية   ﴾ر ًحيم

 ضمَت متصل مبٍت يف ؿبل رفع اسم تكونوا. الواك:
سورة ص، اآلية ] ﴾ كىٱألىعنىاؽً  بًٱلس وؽً  مىسحىا فىطىًفقى  عىلىي   ريد كىىا ﴿:الضمير المستتر كما في قولو تعالى -

33]. 
 .و ضمَت مستًت تقديره ىو: فعل ماض ناقص، كاظبطفق

 أفعاؿ اؼبقاربة، الرجاء، الشركع(.: وأخواتها كاد-3-2
ىو كجوب أف يكوف »أف الفرؽ بُت عملها كعمل كاف كىي من األفعاؿ الناقصة اليت تعمل عمل كاف؛ إال 

 .1«صبلة، كشبو صبلة ،فقد يكوف مفردا-معركؼكما ىو –خ،ر )كاد( صبلة فعلية فعلها مضارع، أما خ،ر كاف 
 تنقسم كاد كأخواهتا إىل ثالثة أقساـ:

 كعددىا ثالثة )كاد، أكشك، كرب(.. 2«كىي ما تدؿ على قرب كقوع اػب،ر»: أ/ أفعال المقاربة
وِىتً  نيوري  ٱلل وي  ﴿: قولو تعاىل:كمن أمثلتها ِوة ۦنيورًهً  مىثىلي  كىٱألىرضً  ٱلس مِى  زيجىاجىةو  يف  ٱؼبًصبىاحي  ًمصبىاحه  ًفيهىا كىًمشكى

ا ٱلز جىاجىةي  ادي  غىربًي ة كىالى  شىرًقي ة ال   زىيتيونىة م ،رِىىكىة شىجىرىة ًمن ييوقىدي  ديرِّمٌ  كىوكىب كىأىنػ هى سىسوي  ملى  كىلىو ييًضيءي  زىيتػيهىا يىكى  نىار سبى

]سورة النور، اآلية   ﴾ عىًليم شىيءو  ًبكيلِّ  كىٱلل وي  لًلن اسً  ثِىلى ٱألىم ٱلل وي  كىيىضًربي  يىشىاءي  مىن ۦلًنيورًهً  ٱلل وي  يىهًدم نيور عىلىىِ  ن وره 
35]. 

 .اسم يكاد مرفوع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخرهزيت: 
 كيف مثاؿ آخر:

 أكشك اؼبطر يهطل؛ اؼبطر: اسم أكشك مرفوع كعالمة رفعو الضمة.
 من أشهرىا: عسى، حرل، اخلولق.ك . 3«كتفيد معٌت الرجاء يف حصوؿ اػب،ر»: ب/ أفعال الرجاء

 :من أمثلتها

                                                           
 .122: اإليضاح يف كبو ـبتار الصحاح، مكتبة اآلداب، القاىرة، مصر، د ط، د س ، ص عبد ا أضبد جاد الكرمي - 1
 .285، 2مصطفى الغالييٍت: جامع الدركس العربية، اؼبرجع السابق، ج - 2
 .63ـ ،ص 2000 ق/1421، 1مؤسسة ضباده، أربد، األردف، ط، بساـ قطوس: اؼبختصر يف النحو كاإلمالء كالًتقيم - 3
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 يف  كىيىستىخًلفىكيم عىديك كيم ييهًلكى  أىف رىب كيم عىسىىِ  قىاؿى  ًجكتػىنىا مىا بىعدً  كىًمن تىأتًيػىنىا أىف قىبلً  ًمن أيكًذينىا قىاليواٍ  ﴿قولو تعاىل:
 .[129سورة األعراؼ، اآلية ] ﴾ تىعمىليوفى  كىيفى  فػىيىنظيرى  ٱألىرضً 
 عسى مرفوع كعالمة رفعو الضمة.اسم رب: 

 كيف قوؿ الشاعر:
 ا ل بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو طلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى يي  أفٍ  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده عى 

يقً وي ٍسػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػوؽ أى  مه كً حٍ تى ٍسػػػػػػػػػػػػػمي  قو لىػػػػػػػػػػػػػا حى شػػػػػػػػػػػػػبى   
1

 

   
 : اسم عسى مرفوع بالضمة الظاىرة على آخره.أسد

رع، طفق، منها: شكىي كثَتة  ،2«لشركع يف إنشاء الفعل أك إحداثوا»: كىي ما تدؿ على ج/ أفعال الشروع
 مثلتها:ىب، بدأ... كمن أ

 
ا بًغيريكر فػىلىم ا ذىاقىا ٱلش جىرىةى بىدىت ؽبىيمىا سىو  ﴿ :قولو تعالى هيمى ل ىػِ افىدى  ن ةً ًمن كىرىًؽ ٱعبى  ًهمىاعىلىي ًصفىافً كىطىًفقىا ىبى  ءِىتػيهيمى

ا أىملى أىنى  اكىنىادىىػِهيمىا رىبػ هيمى اعىن تًل كيمى ا ًإف  ٱلش ي ٱلش جىرىًة كىأىقيل كيمى ]سورة األعراؼ، اآلية    ﴾ لىكيمىا عىديٌك م ًبُت طِىنى ل كيمى
22]. 

 اسم طفق: ضمَت مستًت تقديره ''نبا''.
 ''.ليس'' ب ةرابعا: اسم األحرف المشبه

ها، ألنا تعمل عملها؛ فًتفع اؼببتدأ كيسمى اظب'' ليسب''حرؼ نافية، ظبيت باألحرؼ اؼبشبو كىي أربعة أ
 الت كإف.اػب،ر كيسمى خ،رىا كىي: ما كال ك كتنصب 

ليس'' ب''، كتعد أكثر اغبركؼ شبها 3«حرؼ يفيد نفي اؼبعٌت عن اػب،ر يف الزمن اغبال عند اإلطالؽ» ما:
 في اغباؿ.بنالختصاصها 

(: ق180)ت أما من ناحية عملها فهي مهملة عند التميميُت، كعاملة عند اغبجازيُت يقوؿ ''سيبويو'' 
 قياس، ألنو ليس بفعل كليس ما كليسونا يف شيء، كىو اللمكىل، أم ال يع أما نو سبيم فيجركنا ؾبرلكأما ب»
 .4«ال يكوف فيها إضمار. كأما أىل اغبجاز فيشبهونا بليس إذا كاف معناىا كمعناىاك 

  5أربعة شركط: "ليس"، كيشًتط لعملها عمل "يسلب"فأىل اغبجاز شبهوىا 
 .ما حاضر سعيد :كبو قدـ بطل عملها،، فإف تىا على اظبها: أال يتقدـ خ،ر أحدىا
كبو: ما ذنبا أنت مقًتؼ، إال إف كاف  ،: أال يتقدـ معموؿ خ،رىا على اظبها، فإنا تقدـ بطل عملهاالثاني

 اؼبعموؿ ظرؼ أك جارا كؾبركرا فيجوز إعماؽبا أك إنباؽبا.
                                                           

 .282ـ، ص 2006ق/1437ؽ: ديواف الفرزدؽ، دار صادرف بَتكت، لبناف، الفرزد - 1
 . 426، 1ـ، ج2007ق/ 1428، 1إبراىيم إبراىيم بركات: النحو العريب، دار النشر للجامعات، القاىرة، مصر، ط - 2
 .217عبد ا الفوزاف: دليل السالك إىل ألفية ابن مالك، اؼبرجع السابق، ص  - 3
 .57، 1ـ، ج1988ق/ 1408، 3اف بن قن،ر سيبويو: الكتاب، تح: عبد السالـ ىاركف، مكتبة اػباقبي، القاىرة، مصر، طأبو بشر عثم - 4
 .391، 390ؿبمد أسعد النادرم: كبو اللغة العربية، اؼبرجع السابق، ص ص  - 5
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 كبو: ما إف عادؿ حاضر. بطل عملها،ابدة، فإف كقعت بعدىا الز  "إف": أال تقع بعدىا الثالث
 خىلىت قىد رىسيوؿ ًإال   ؿبيىم ده  كىمىا ﴿كبو: قولو تعاىل: ،ىا بإال، فإف انتقض بطل عملها: أال ينتقض نفي خ،ر الرابع
 ٱلل وي  كىسىيىجزًم ا ٍ شىي ٱلل وى  يىضير   فػىلىن عىًقبىيوً  عىلىىِ  يىنقىًلب كىمىن أىعقِىًبكيم عىلىىِ  ٱنقىلىبتيم قيًتلى  أىك م اتى  أىفىًإٍين ٱلر سيلي  قىبًلوً  ًمن

 .[144]سورة آؿ عمراف، اآلية   ﴾ ٱلشِ ًكرًينى 

 النافية." مامعة، فإف انتقص منها شرط بطل عمل "ىذه الشركط كجب توفرىا ؾبت
عدىا ب "إف"السابق ذكرىا، ما عدا شرط عدـ كقوع  "ما"كىي شركط  تعمل عند اغبجازيُت بأربعة شركط؛ :ال

 ألف ''إف'' ال تزاد بعدىا، كالشرط الرابع ىو أف يكوف اظبها كخ،رىا نكرتُت كبو: ال رجل موجودا.
 رجل: اسم ''ال'' مرفوع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره.

 شبت. –يف ذلك: ربت ت اللفظ أك للمبالغة كمثلها كىي ''ال'' النافية، أضيفت بعدىا التاء لتأني الت:
 
أف وبذؼ أحد اعبزبُت، كالغالب أف يكوف اذكؼ  أف يكوف اظبها كخ،رىا لفظ اغبُت، »:ركطبشل تعم
 .1«اظبها

تى  فػىنىادىكاٍ  قىرف مِّن قىبًلًهم ًمن أىىلىكنىا كىم ﴿كقولو تعاىل:  .[03]سورة ص، اآلية  ﴾مىنىاص ًحُتى  ك الى

 أم: فنادكا كالت اغبُت حُت مناص.
النافية إال الشرط  "ما"ط نفسها اػباصة بإعماؿ ك بشركط؛ ىي الشر  "ليس"عمل  من اغبركؼ النافية، تعمل إن:

 اػباص بعدـ كقوع ''إف'' الزابدة بعدىا؛ إذ ال تقع ''إف'' الزابدة بعد ''إف'' النافية.
 (.هات)إن وأخوا بالفعل ةهخامسا: خبر األحرف المشب

كيسمى اظبها،  "اؼببتدأ"ملة االظبية فتنصب تعد ''إف'' كأخواهتا من نواسخ االبتداء اليت تدخل على اعب
اهتا، كما أنا أحرؼ مشبهة بالفعل كليست خو كأ "كاف  عمل " كيسمى خ،رىا، فهي تعمل عكس "اػب،ر"كترفع 
 أفعاؿ.

كظبيت باألحرؼ اؼبشبهة بالفعل؛ ألنا تعمل فيما بعدىا كعمل الفعل فيما بعده، ككجو الشبو بينهما من 
 2طبسة أكجو:

 : أنا مبنية على الفتح، كما أف الفعل اؼباضي مبٍت على الفتح.و األولالوج* 
 أنا على ثالثة أحرؼ كما أف الفعل على ثالثة أحرؼ.  الوجو الثاني:* 
 تلـز األظباء، كما أف الفعل يلـز األظباء. اأن الثالث:الوجو *

 ل كبو: )إنٍت، ككأنٍت كلكنٍت(.أنا تدخل عليها نوف الوقاية، كما تدخل على الفع :الرابعالوجو * 
 : أف فيها معاين األفعاؿ.لخامسالوجو ا* 

                                                           
 .243رجع السابق، ص صباؿ الدين الفاكهي كعثماف بن اؼبكي الزبيدم: ؾبيب الندا إىل شرح قطر الندل، اؼب - 1
 .122ـ، ص 1999ق/ 1420، 1األنبارم: أسرار العربية، تح: يوسف ىبود، دار األرقم، بَتكت، لبناف، ط - 2
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 ىذه األحرؼ أشبهت الفعل شبها لفظيا كمعنويا فوجب أف تعمل عملو.
 :معانيها-5-1

 األحرؼ اؼبشبهة بالفعل ستة )إف، أف، كأف، لكن، ليت، لعل( كلكل منها معٌت يدؿ عليو:
 .وكيد اتصاؼ اؼبسند إليو باؼبسندت: يفيداف التوكيد؛ فهما لإن وأن* 
ادي  ءىاتًيىةه  ٱلس اعىةى  ًإف   ﴿كبو: قولو تعاىل:   ا أىكى  .[15 ]سورة طو، اآلية   ﴾تىسعى  دبىا نىفسً  كيل   لًتيجزىلِ  أيخًفيهى

 خ،ر إف مرفوع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره. :ءاتية
 [.14 ]سورة العلق، اآلية  ﴾ لِ يػىرى  ٱلل وى  بًأىف   يىعلىم أىملى  ﴿كقولو أيضا:

 يف ؿبل رفع خ،ر أف. :يرل()صبلة 
 : تفيد التشبيو.كأن* 
وِىتً  نيوري  ٱلل وي  ﴿قولو تعاىل: :كبو ِوة ۦنيورًهً  مىثىلي  كىٱألىرضً  ٱلس مِى ا ٱلز جىاجىةي  زيجىاجىةو  يف  ٱؼبًصبىاحي  ًمصبىاحه  ًفيهىا كىًمشكى  كىأىنػ هى

ا يىكىادي  غىربًي ة كىالى  شىرًقي ة ال   زىيتيونىة م ،رِىىكىة شىجىرىة نمً  ييوقىدي  ديرِّمٌ  كىوكىب سىسوي  ملى  كىلىو ييًضيءي  زىيتػيهى  نيور عىلىىِ  ن وره  نىار سبى
 [.35 يةاآل، النور سورة] ﴾ عىًليم شىيءو  ًبكيلِّ  كىٱلل وي  لًلن اسً  ٱألىمثِىلى  ٱلل وي  كىيىضًربي  يىشىاءي  مىن ۦلًنيورًهً  ٱلل وي  يىهًدم
 خ،ر كأف مرفوع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره. :كوكب

 .1«تفيد االستدراؾ كالتوكيد كبو: زيد شجاع لكنو خبيل» :لكن* 
 خ،ر لكن مرفوع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره. :خبيل
 : تفيد التمٍت.ليت

 كقوؿ الشاعر:
 ايعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود يومنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أال ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابي 

ى  لى عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ،ره دبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأي   
2شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبي اؼب

 

   
 خ،ر "ليت".صبلة )يعود(: يف ؿبل رفع 

 ي؛ أم طلب األمر ابوب.: تفيد الًتجلعل *
 .3«العل ا يرضبن» كبو:

 ."لعل"صبلة )يرضبنا(: يف ؿبل رفع خ،ر 
 شبو صبلة.،عل مفردا، صبلة )اظبية أك فعلية(: يأيت خ،ر األحرؼ اؼبشبهة بالفخبرىا أنواع-5-2
]سورة    ﴾ قىرًيب ٱلس اعىةى  لىعىل   ييدرًيكى  كىمىا كىٱؼبًيزىافى  قِّ بًٱغبى  ًكتِىبى ٱل أىنزىؿى  ٱل ًذم ٱلل وي  ﴿: كبو قولو تعاىل:الخبر المفرد*

 .[17الشورل، اآلية

                                                           
 .231ـ، ص 1987ق/ 1408، 1علي هباء الدين بوخدكد: اؼبدخل النحوم، اؼبؤسسة اعبامعية، بَتكت، لبناف، ط  - 1
 .32ـ، ص 1965ق/ 1384شكرم فيصل، دار اؼبالح للطباعة كالنشر، دمشق، سوريا، د ط، أبو العتاىية: ديواف أيب العتاىية، تح:  - 2
، 1اغبسن بن قاسم اؼبرادم: اعبٌت الداين يف حركؼ اؼبعاين، تح: فخر الدين قباكه، ؿبمد ندمي فاضل، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ط - 3

 .579ـ، ص 1992ق/ 1413
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 خ،ر لعل مرفوع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره. قريب:

 الخبر جملة: *
 كبو: إف العلم منافعو كثَتة. :لة اظبيةصب 

 : يف ؿبل رفع خ،ر إف.صبلة )منافعو(
 كىلًييبًليى  رىمىىِ  ٱلل وى  كىلِىًكن   رىمىيتى  ًإذ رىمىيتى  كىمىا قػىتػىلىهيم ٱلل وى  كىلِىًكن   تىقتػيليوىيم فػىلىم ﴿: كبو قولو تعاىل:صبلة فعلية 

يؤًمًنُتى 
ءن  ًمنوي  ٱؼب يعه  ٱلل وى  ًإف   حىسىننا بىالى  .[17اآلية  ]سورة األنفاؿ، ﴾  عىًليم ظبًى

 صبلة )رمى(: يف ؿبل رفع خ،ر لكن.
 : كبو: إف قبوما يف السماء.الخبر شبو جملة* 

 )يف السماء(: جار كؾبركر متعلقاف خب،ر ؿبذكؼ.
 ها، إال إذا كاف شبو صبلة  ىذه األحرؼ عليها كال على اظب: ال هبوز تقدـ خ،رتقدـ خ،ر ىذه األحرؼ

 و: إف يف السماء قبوما.فيجوز أف يتوسط بينها كبُت اظبها كب
 :النافية للجنس "ال"سادسا: خبر 
كترفع اػب،ر كيسمى خ،رىا؛  فتنصب اؼببتدأ كيسمى اظبها، للجنس عمل إف كأخواهتا، النافية "ال"تعمل 

، فهي تنفي كجود أم شيء من جنس 1«أنا تنفي اػب،ر عن صبيع أفراد جنس االسم» كمعٌت نفيها للجنس
فية للجنس على سبيل االستغراؽ، النا الال على سبيل االحتماؿ كتسمى أيضا ببيل القطع اؼبذكور بعدىا على س

 أنا حرؼ يستغرؽ نفي اعبنس كلو. أم ؛2«جنس اظبها كلو ألف نفيها يستغرؽ»
 3النافية للجنس كفق أربعة شركط:" ال": تعمل عملها شروط-6-1

 أف يكوف اظبها كخ،رىا نكرتُت. -
 وؿ عنها بفاصل.أف يكوف اظبها غَت مفص -
 أف يكوف خ،رىا منفيا عن اظبها نفيا مستغرقا. -
 أال يدخل عليها حرؼ جر. -

 : "ال": يكوف خ،ر خ،رىا-6-2
 كبو: ال فقر أشد من اعبهل.: مفردا*

 الضمة الظاىرة على آخره.مرفوع كعالمة رفعو  "ال"أشد: خ،ر 
 كبو: ال رجل سوء يعاشره الناس. :جملة فعلية*

 ."ال"يف ؿبل رفع خ،ر ه(: صبلة )يعاشر 

                                                           
 .216ـ، ص 2004ق/ 1425، 1يف النحو كالصرؼ، دار الفكر العريب، القاىرة، مصر، ط علي ؿبمود النايب: الكامل - 1
 .42ـ، ص2012ق/ 1433، 1أمل عطية الشافعي: القواعد األساسية يف اللغة العربية، دار يافا، عماف، األردف، ط - 2
 .114ـ، ص 2002ق/ 1423، 1ردف، طإياد عبد اجمليد إبراىيم: يف النحو العريب، الدار العلمية الدكلية، عماف، األ - 3
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 كبو: ال كضيع نفس خلقو ؿبمود. جملة اسمية:*
 ."ال"صبلة )خلقو(: يف ؿبل رفع خ،ر 

 .[02سورة البقرة، اآلية ]﴾لِّلميت ًقُتى  ىيدل ًفيوً  رىيبى  الى  ٱلًكتِىبي  ذِىًلكى  ﴿كبو قولو تعاىل: شبو جملة:*

 ."ال"فيو: جار كؾبركر يف ؿبل رفع خ،ر 
 .توابع المرفوعاتالمبحث الثالث: 

أم أنا تتبع الكلمة اليت  أظباء تتبع ما قبلها يف اإلعراب؛ تعت،ر التوابع أحد األركاف الفرعية يف الكالـ، فهي
 كنصبا كجرا، يقوؿ ابن مالك: تسبقها رفعا

 ؿٍ كى اء األي األظبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابً يف اإلً  عي بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ يػى 
1كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿٍ  فه طٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده وكً كتى  ته ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػى   

 

   
 أقساـ ىي: النعت، العطف، التوكيد، البدؿ. أربعة تنقسم التوابع إىل

 :أوال: النعت
تابع يذكر توضيح متبوعو ببياف صفة من صفاتو أك صفة شيء لو ارتباط »: اؼبقصود بالنعت أنو: تعريفو-1-1
 اسم لو ارتباط بو. صفة يف فهو يأيت لبياف صفة االسم اؼبتبوع أك ؛2«بو
 :مُتقسإىل  "لنعت"ا: ينقسم أنواعو-1-2

أم أنو كصف للمنعوت نفسو مع بياف  ؛3«ىو ما يدؿ على معٌت يف نفس منعوتو األصلي»: أ/ النعت الحقيقي
 بعض أحوالو.

تباعو يف الرفع كالتذكَت، كاإلفراد كالتثنية كاعبمع، باإلضافة إىل ايتبع منعوتو يف التعريف كالتنكَت كالتأنيث 
يعنا ٱلًعز ةي  فىًلل وً  ٱلًعز ةى  ييرًيدي  كىافى  نمى  ﴿كالنصب كاعبر كمن أمثلتو قولو تعاىل: ًلمي  يىصعىدي  إًلىيوً  صبًى  كىٱلعىمىلي  ٱلط يِّبي  ٱلكى

كيريكفى  كىٱل ًذينى  ۥۚيىرفػىعيوي  ٱلصِ ًلحي   .[10] سورة فاطر، اآلية  ﴾ يػىبيوري  ىيوى  أيٍكلِىًككى  كىمىكري  شىًديد عىذىاب ؽبىيم اتً   ى ٱلس يِّ  يبى
 ت حقيقية ؽبا منعوتات أصلية قبلها.ىي نعو  ،، )الصاحل(، )الشديد(ات: )الطيب(كلم

؛ أم أنو ما دؿ على صفة من 4«لبياف صفة يف شيء مرتبط باؼبنعوتتابع يذكر » : يقصد بو:ب/ النعت السببي
 بو.بعده، لو تعلق باؼبتبوع كارتباط صفات اسم يأيت 

بع ما بعده يف عوت( يف اإلعراب كيف التعريف أك التنكَت، كيتيكوف مفردا دابما، كيتبع ما قبلو )اؼبن»كىذا النعت 
 .5«التذكَت أك التأنيث

 رجال معركفة صفاتو أماـ الناس. التقيتمن أمثلتو: 

                                                           
 .176، ص 2: دليل السالك إىل ألفية ابن مالك، اؼبرجع السابق، ج عبد ا الفوزاف - 1
 .186إياد عبد اجمليد إبراىيم: اؼبرجع السابق، ص  - 2
 .319ـ، ص 2007ق/ 1427، 2أيبن أمُت عبد الغاين: النحو الكايف، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ط - 3
 .136يوسف اغبمادل كؿبمد ؿبمد الشناكم كؿبمد شفيق عطا: القواعد األساسية يف النحو كالصرؼ، اؼبرجع السابق، ص  - 4
 اؼبرجع نفسو: الصفحة نفسها. - 5
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 يتبع رجال يف العالمة اإلعرابية كيف التنكَت، أما ما بعده فتبعو يف التأنيث. سبيب )معركفة( نعت
 :ثانيا: العطف

؛ أم أنو يربط 1«التابع اعبامد الذم يكشف قصد اؼبتكلم من اؼبتبوع بيانو كشرحوىو » : العطف:تعريفو-2-1
 بُت اؼبتبوع من أجل كشف قصد اؼبتكلم.يأجزاء الكالـ بعضها ببعض كيشرح ك 

 : تتمثل حركؼ العطف يف: الواك، الفاء، مث، أك، أـ، لكن، ال، بل، حىت.حروفو-2-2
تفيد اشًتاكهما يف اغبكم كاإلعراب، كسنشرح معانيها فيها ك  ركؼ تتوسط اؼبعطوؼ عليو كاؼبعطوؼىذه اغب

 يأيت.
 2: لكل حرؼ من ىذه اغبركؼ معٌت:معاين حركؼ العطف*

 الواك: ؼبطلق اعبمع، كال تفيد الًتتيب.
 الفاء: للًتتيب كالتعقيب مع مهلة.

 مث: للًتتيب مع تراخي اؼبدة.
 كقد تدؿ على التقسيم. كتفيد اإلهباـ، ذا كقعت بعد اػب،ر،بعد الطلب، كتفيد الشك إ أك تفيد التخيَت إف كقعت

أـ: فاؼبتصلة منها تدؿ على أف ما بعدىا متصل دبا قبلها، أما اؼبنقطعة فتفيد قطع الكالـ األكؿ، كاستكناؼ ما 
 بعده.

 لكن: تفيد االستدراؾ.
 ال: تفيد إثبات اغبكم ؼبا قبلها كإبطاؿ ما بعدىا.

بعدىا، كإذا كقعت بعد نفي أك ني،  اؿ اغبكم عما قبلها، كإثباتو ؼبافادت إبطموجب أ بل: إذا كقعت بعد
 أفادت إثبات النفي، أك النهي ؼبا قبلها مع إثبات عكسو ؼبا بعدىا.

 ج.يحىت: تفيد التدر 
 : العطف على نوعُت: عطف بياف كعطف نسق.أنواعو-2-3

 : كرد يف ألفية ابن مالك
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأك نى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً ك بى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذي إى  في طٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعى   قٍ سى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي  اآلفى  رضي كالغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   قٍ بى ا سى
3

 

   
التابع اعبامد الذم ىبالف متبوعو يف لفظو كيوافقو يف معناه اؼبراد الذات، كيوضح »يقصد بو:  :أ/ عطف البيان

 ؛ أم أف ىذا النوع من العطف ىبالف اؼبتبوع يف اللفظ كيوافقو يف اؼبعٌت.4«متبوعو إف كاف معرفة
 
 

                                                           
 .133زين كامل اػبويسكي: ألفية ابن مالك يف النحو كالصرؼ، اؼبرجع السابق، ص  - 1
 . 136، 135ركؼ، دار مدين، د ب، د ط، د س، ص ص ينظر: ؿبمد بوزكاكم: األفعاؿ كاغب - 2
 .204، ص 2عبد ا الفوزاف: دليل السالك إىل ألفية ابن مالك، اؼبرجع السابق، ج - 3
 .133زين كامل اػبويسكي: اؼبرجع السابق، ص  - 4
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 لك:كرد يف ألفية ابن ما
 وٍ فى الصِّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وي بٍ ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ابعه تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ك البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي 

1وٍ نكشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى مي  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  القصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً  حقيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي   
 

   
اهي  ميوسىىِ  أىرسىلنىا مثي   ﴿كمن أمثلتو: قولو تعاىل: ريكفى  كىأىخى  .[45، اآلية ُتمنؤ اؼب ]سورة  ﴾ م ًبُتو  كىسيلطِىن ايِىًتنىا  ى بً  ىِى

 

 كافقو يف اؼبعٌت.ظ ك يف اللف ، فخالفو"أخاه"عطف بياف ألنو موضح لكلمة  "ىاركف"
بينو كبُت ، أم أنو يفصل 2«التابع الذم يتوسط بينو كبُت متبوعو حرؼ عطف»: يراد بو ب/ عطف النسق

 اؼبتبوع أحد أحرؼ العطف.
 اغبركؼ قسماف: ىذهك
 كيشمل الواك، الفاء، مث، أـ كأك. قسم يشارؾ بُت اؼبعطوؼ كاؼبعطوؼ عليو يف اغبكم كاإلعراب،»

 .3«شارؾ بُت اؼبعطوؼ كاؼبعطوؼ عليو يف اإلعراب دكف اغبكم كيشمل بل، ال كلكنقسم ي
لقنا أىشىد   ءىأىنتيم ﴿كمن أمثلتو قولتو تعاىل:  هىا ٱلس مىاءي  أىـً  خى  .[27]سورة النازعات، اآلية   ﴾ بػىنىىػِ

 السماء عطف نسق فصل بينو كبُت اؼبعطوؼ عليو حرؼ العطف ''أـ''.
  :ثالثا: التوكيد

 : تعريفو– 1-3
تابع يذكر يف الكالـ لدفع مها قد يتونبو السامع فبا ليس » لث من أنواع التوابع يعرؼ بأنو:النوع الثا

 .4«مقصودا
 فهو يؤكد أمرا ما من خالؿ تكريره، فيثبت ىذا األمر يف نفس السامع.

 : ينقسم التوكيد إىل قسمُت:أنواعو-3-2
ؿ بعينو، يعٍت يكرره مرة أخرل، كىذا يكوف يف االسم كيف الفعل كيف إعادة اللفظ األك »كىو  _توكيد لفظي:1

 .5«اغبرؼ
ففي التوكيد اللفظي، يكوف التابع ىو اؼبتبوع ذاتو، كال ىبتص ىذا النوع من التوكيد باألظباء فقط بل يدخل 

 األفعاؿ كاغبركؼ.
 من أمثلتو:

 .[02، 01]سورة القارعة، اآليتاف   ﴾ رًعىةي قىاا ٱلمى ١ قىارًعىةي ٱل ﴿تعاىل:أ/ توكيد االسم الظاىر كما يف قولو 

                                                           

.204عبد ا الفوزاف: اؼبرجع السابق، ص  - 1  
 .183ع السابق، ص عبد اؽبادم الفضلي: ـبتصر النحو، اؼبرج - 2
 .493ـ، ص 2007ق/1427، 1ؿبمود حسٍت مغالسة: النحو الشايف الشامل، دار اؼبسَتة، عماف، األردف، ط - 3
 .646، ص 3علي اعباـر كمصطفى أمُت: النحو الواضح، دار اؼبعارؼ، القاىرة، مصر، د ط، د ت، ج - 4
ـ/ ص 0262ق/ 6436، 6ألجركمية، مكتبة األسدم، مكة اؼبكرمة، السعودية، طى أضبد بن عمر مساعد اغبازمي: فتح ال،رية يف شرح نظم ا - 5

465. 
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ـي  كىقيلنىا ﴿ب/ توكيد الضمَت كبو قولو تعاىل:  ا ًمنهىا كىكيالى  ٱعبىن ةى  كىزىكجيكى  أىنتى  ٱسكين يِىػ ىادى  تىقرىبىا كىالى  ًشكتيمىا حىيثي  رىغىدن
ًذهً   .[35ة، اآلية ]سورة البقر    ﴾  ٱلظِ ًلًمُتى  ًمنى  فػىتىكيونىا ٱلش جىرىةى  ىِى

 أنت ضمَت منفصل يف ؿبل رفع توكيد للفاعل اؼبستًت يف أسكن.
 ج/ توكيد الفعل كبو: دخل دخل علي.
انيوٍا ًمن قىب ﴿د/ توكيد اعبار كاجملركر مثل قولو تعاىل: ،  ﴾ ًسُتى لً لىميب ۦقىبًلوً  مِّن عىلىيًهم يػينػىز ؿى  أىف لً كىًإف كى ]سورة الرـك

 .[49اآلية

ا تػيرىابا كىكينتيم ًمت م ًإذىا أىن كيم أىيىًعديكيم ﴿رؼ الناسخ: كبو قولو تعاىل: ق/ توكيد اغب رىجيوفى  أىن كيم كىًعظِىمن ]سورة   ﴾ـب 
 .[35، اآلية ُتاؼبؤمن

 .[04،05]سورة النبأ، اآليتاف   ﴾سىيىعلىميوفى  كىال   مثي  ( 4) سىيىعلىميوفى  كىال  ﴿ ك/ توكيد اعبملة كما يف قولو تعاىل:
 كصبعاء. كأبصع. كأبتع. عُت. كأصبع كأكتع. نفس. بألفاظ ـبصوصة ىي: كل.»: كيكوف معنوي توكيد-2

 .1«ككلتا ككال. كصبيع. كعامة. كقاطبة. كصبع، ككافة.
 كىذا النوع من التوكيد خاص باألظباء؛ ألف لو ألفاظا ؿبصورة كؿبددة فال يكوف يف األفعاؿ كاغبركؼ.

 إىل قسمُت:ينقسم التوكيد اؼبعنوم 
رفع توىم السامع أف اؼبتكلم حذؼ مضافا كأقاـ اؼبضاؼ إليو مقامو، كبو: قتل العدك »: توكيد يكوف ألجل األول

 .2«زيد نفسو، فبذكر النفس علم السامع أف زيدا باشر القتل كحده
 ففابدة ىذا التوكيد رفع احتماؿ أف يكوف يف الكالـ ؾباز أك سهو أك نسياف.   

، كبو قولك: جاء بنو فالف كلهم، اػباصرفع توىم السامع أف اؼبتكلم كضع العاـ موضع »يد قصد بو : توكالثاني
 .3«بعضا دكف بعض باجمليءمل يرد أف ىبص 

  .  فالفابدة من ىذا التوكيد رفع توىم اػبصوص دبا ظاىره العمـو
وِىًت كىٱألى  بي كىلًل ًو غىي ﴿ من أمثلو قولو تعاىل:  كىمىا رىب كى بًغِىًفلو  وً كىتػىوىك ل عىلىي بيدهي فىٱع ۥكيل وي   مري ٱألى  جىعي يير  وً يكىًإلى  رضً ٱلس مِى

 .[123سورة ىود، اآلية ]﴾وفى مىلي عىم ا تىع
 : توكيد معنوم مرفوع.وكل
 
 
 
 

                                                           
 .624رؤؤؼ صباؿ الدين: اؼبعجب يف علم النحو، دار اؽبجرة، طهراف، إيراف، د ط، د س، ص  - 1
لرضباف السيد، ؿبمد بدكم اؼبختوف، ىجر صباؿ الدين ؿبمد عبد ا بن عبد ا الطابي اغبياين األندلسي: شرح التسهيل البن مالك، تح: عبد ا - 2

 .089، ص3ـ، ج6992ق/ 6462، 6للطباعة كالنشر كالتوزيع، د ب، ط 
 اؼبرجع نفسو، الصفحة نفسها.- 3
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 رابعا: البدل:
 :تعريفو-4-1

ى نية أف ما يذكر بعد الشيء من غَت كاسطة حرؼ عطف عل»ع من أنواع التوابع، يقصد بو: النوع الراب
 .1«يعلق بو غَت ما علق باألكؿ

فهو تابع بال كاسطة ؼبتبوع قبلو يسمى اؼببدؿ منو، يتبعو يف اإلعراب كقد ال يتطابق معو يف غَته كالتعريف 
 كالتنكَت.

 للبدؿ أربعة أنواع ىي: :أنواعو-4-2
، فكل من 2«ابقة تامةبدؿ الشيء فبا يطابقو مط»كمعناه  :أ/ بدل كل من كل ويسمى أيضا بالبدل المطابق

 اؼببدؿ كاؼببدؿ منو دبثابة الواحد كبو: مررت بأخيك ؿبمد؛ األخ ىو ؿبمد كؿبمد ىو األخ.
اًطكىة15بًٱلن اًصيىًة ) فىعىاكىال  لىًكن مل  يىنتىًو لىنىس ﴿كقولو تعاىل:  ًذبىةو خى  [.16، 15اآليتاف:  ]سورة العلق،  ﴾( نىاًصيىة كِى

 ناصية(.)ناصية(: بدؿ من )بال
دؿ جزء من كل قليال كاف ذلك اعبزء أك مساكيا لو أك أكثر منو، كيشًتط ب»: كيقصد بو ب/ بدل بعض من كل

؛ أم يكوف اؼببدؿ جزءا من اؼببدؿ منو مع ارتباطو 3«فيو اتصالو بضمَت يعود على اؼببدؿ منو إما مذكور كإما مقدر
 بضمَت يعود على اؼببدؿ منو.

ـي  بػىيػِّنِىت ءىايِىتي  ًفيوً  ﴿قولو تعاىل: مثالو كبو  مىنً  ٱلبىيتً  ًحج   ٱلن اسً  عىلىى كىلًل وً  ءىاًمنا كىافى  ۥدىخىلىوي  كىمىن ًإبرِىًىيمى  م قىا
 [.97]سورة آؿ عمراف، اآلية   ﴾ ٱلعِىلىًمُتى  عىنً  غىًٍتي  ٱلل وى  فىًإف   كىفىرى  كىمىن سىًبيال إًلىيوً  ٱستىطىاعى 

 جر  بدؿ من )الناس( بدؿ بعض من كل . )من( : اسم موصوؿ يف ؿبل
. كأساس االشتماؿ ىو 4«تعلق بغَت الكلية كاعبزبية»ف يكوف بُت البدؿ كاؼببدؿ منو : كىو أاشتمال بدل-ج

 "العامل" دبعناه.
 كبو: أعجبٍت عمر عدلو           العدؿ: )بدؿ اشتماؿ(، عمر )اؼببدؿ منو(. كالعامل ىو )أعجب(.

ـً  ٱلش هرً  عىنً  ليونىكى   ى يىس ﴿:ككما يف قولو تعاىل ًبَت ًفيوً  ًقتىاؿ قيل ًفيوً  ًقتىاؿ ٱغبىرىا  ًۦبوً  كىكيفري  ٱلل وً  سىًبيلً  عىن كىصىدي  كى
سًجدً 

ى
ـً  كىٱؼب ًتليونىكيم يػىزىاليوفى  كىالى  ٱلقىتلً  ًمنى  أىكبػىري  كىٱلًفتنىةي  ٱلل وً  ًعندى  أىكبػىري  ًمنوي  ۦأىىًلوً  كىًإخرىاجي  ٱغبىرىا  عىن يػىريد ككيم حىىت ِ  يػيقِى

اًفر كىىيوى  فػىيىميت ۦًديًنوً  عىن ًمنكيم يىرتىًدد كىمىن ٱستىطِىعيواٍ  ًإفً  ًديًنكيم ليهيم حىًبطىت فىأيٍكلِىًككى  كى نيىا يف  أىعمِى  كىأيٍكلِىًككى  كىٱألًخرىةً  ٱلد 
ًلديكفى  ًفيهىا ىيم ٱلن ارً  أىصحِىبي   [.217]سورة البقرة، اآلية  ﴾ خِى

 اؿ(: بدؿ اشتماؿ من الشهر، كالضمَت العابد على اؼببدؿ منو ىو اؽباء يف "فيو".)القت
                                                           

ق/ °646، 6القاسم بن اغبسُت اػبوارزمي: التخمَت، تح: عبد الرضباف بن سليماف العثيمُت، دار الغرب اإلسالمي، مكة النكرة، السعودية، ط - 1
 .665، 0ـ، ج6992

 .485اؼبرجع السابق، ص ، النحو الشايف الشاملؿبمود حسٍت مغالسة:  - 2
 .520ـ، ص 6998ق/ 6468، 0صبيل أضبد ظفر: النحو القرآين، د د، مكة اؼبكرمة، السعودية، ط - 3
 .658، ص ـ0220ق/ 6400، 0مشس الدين أضبد بن سليماف ابن كماؿ باشا: أسرار النحو، تح: أضبد حسن حامد، دار الفكر، د ب، ط - 4
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 د: بدل الغلط: 
كىو أف يغلط اؼبتكلم فيستدرؾ غلطو أك ينسى فيذكر فَتجع إىل حقيقة ما »النوع الرابع من أنواع البدؿ 

 .1«يقصد لو
يعدؿ عن غلطو كيذكر البدؿ بعده أم أف اؼبتكلم يذكر اؼببدؿ منو مث يتبُت لو أف قد غلط أك نسي ف

 لتصحيح الغلط.
 من أمثلتو: أف يقوؿ اؼبتكلم:

 شاعر اؼبرأة الباركدم؛ مث تبُت لو أنو أخطأ فيذكر البدؿ ليتدارؾ بو اػبطأ اللساين كيصححو.-
 شاعر اؼبرأة نزار القباينفيقوؿ 

 ة الفصل:لحوص
 يف ناية ىذا الفصل نصل إىل:

متو األصلية ىي "الضمة"، ينوب عنها عالمات فرعية ىي: الواك، األلف، ثبوت النوف أف الرفع تغَت ـبصوص، عال
 يف األفعاؿ اػبمسة.

العامل ىو الذم يتحكم يف اإلعراب؛ أم يف ظهور حركة إعرابية دكف غَتىا من اغبركات، فتظهر الضمة  -
 بدؿ الفتحة أك الفتحة بدؿ الكسرة...

عوامل لفظية، باستثناء اؼببتدأ فإف العامل فيو العامل "معنوم"؛ أغلب العوامل يف مرفوعات األظباء ىي  -
 ألف الكالـ مبدكء بو.

 هبب تقدمي الفعل عن فاعلو ألنو إذا تأخر عنو أصبح الفاعل مبتدأ. -
اؼببتدأ كاػب،ر عمدتا اعبملة االظبية، األصل فيهما أف يأيت اؼببتدأ أكال، إال أنو يف بعض اغباالت يتقدـ  -

 بتدأ.اػب،ر على اؼب
إىل ثالثة أقساـ: األكؿ ما يعمل دكف شركط، أما القسماف اؼبتبقياف فالبد لعمل  تنقسم "كاف كأخواهتا" -

 أفعاؽبما شركط.
 اختلف يف عمل "ما" اؼبشبهة بليس؛ فهي عاملة عند اغبجازيُت، كمهملة عند التميميُت. -
 فعل.ظبيت "إف كأخواهتا" باألحرؼ اؼبشبهة بالفعل؛ ألنا تعمل عمل ال -
 فًتفع أك تنصب أك زبفض تبعا غبركة االسم الذم قبلها، كتنقسم تتبع التوابع ما قبلها يف اإلعراب، -

 : النعت، العطف، التوكيد، البدؿ.إىل التوابع اؼبرفوعة
 

  

                                                           
 .926، ص 3ـ، ج6997ق/ 6468، 0اؼب،رد: الكامل، تح: ؿبمد أضبد الدال، مؤسسة الرسالة، بَتكت، لبناف، ط - 1
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رة من أعظم وأطول خرتنا سو رىا مادة ذلذا از نسق القرآين من أدق الدراسات وأغيعترب البحث والتقصي يف ال
مناذج تطبيقية عديدة منوذج ذلذه الدراسة دلا حتتويو على أختيارنا عليها كعمران''، وقد وقع ا سوره وىي سورة ''آل

 ومتنوعة من مرفوعات األمساء.

يات اليت تضمنت ستخراج اآلمن السورة مث ا األمساء رفوعاتبإحصاء م ن نقومىذا الفصل أرتأينا يف وقد ا
 .ولآليات بصفة خاصة ضافتو للسورة بصفة عامة،توضيح ادلعىن الذي سامهت يف إة داللتها و بعض الشواىد ودراس

 في رحاب سورة آل عمران: المبحث األول:

نزلت ( 200)نية، عدد آياهتا مئتان آية كرمي، وىي سورة مدعمران'' من السور الطوال يف القرآن ال سورة ''آل
 ''األنفال''، وىي السورة الثالثة بعد سورة ''البقرة''' يف ترتيب القرآن الكرمي.سورة ىذه السورة بعد 

 :تسميتها أوال:

الفاضلة  ةأخبار ''آل عمران''؛ فقد ورد فيها ''ذكر تلك األسر ة ''آل عمران'' ألهنا تتحدث عن مسيت سور 
بنها عيسى عليهما والدة مرمي البتول واوما جتلى فيها من مظاىر القدرة اإلذلية ب والد مرمي أم عيسى''آل عمران'' 

 .1السالم''

قال مسعت ))امة: أمن''، فعن أيب اويعليهما اسم ''الزىر  بقرة'' يطلقسورة ''الو وتسمى أيضا ''بالزىراء''؛ فهي 
 2 .((زىراوين: البقرة وآل عمرانال اقرأوارسول اهلل يقول: 

اختتمتا بدعاء، كما أهنما ترتبطان يف بدأتا باألحرف ادلتقطعة )أمل(، و  فكلتامهاوىناك تشابو بٌن السورتٌن؛ 
 ادلنهج القومي والثبات عليو.تباع ا ومعانيهما من خالل الدعوة إىل اأىدافهم

 

 
                                                           

.182م، ص 1981ه/ 1402، 4حممد علي الصابوين: صفوة التفاسًن، دار القرآن الكرمي، بًنوت، لبنان، ط - 1  
، تح: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث 804مسلم: صحيح مسلم، كتاب: صالة ادلسافرين وقصرىا، باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، رقم  -2

  .553، ص 1لبنان، د ط، د س، جالعريب، بًنوت، 
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 1:اثانيا: أسباب نزوله

نيون ادلرتبطون بادلسيحية، حبيث النصرا وىم ا قضية وفد ذمرانهنزلت سورة ''آل عمران'' لعدة أسباب أمه
م اخلاطئة عن الدين اهتعتقادع الرسول صلى اهلل عليو وسلم جملادلتهم يف مسألة دينهم واذات يوم مجتمعوا ا
إال  الكونإلسالمي، من أجل أن يوضح ويبٌن ذلم حقيقة ىذا الدين وأن اهلل سبحانو وتعاىل واحد أحد يسًن ىذا ا

 آباءىم األولٌن. وإتباعفضوا االستجابة لدعوتو وأصروا على الكفر أهنم ر 

 :مقاصد السورة ثالثا:

 2ين مها:مية على ركنٌن ىامٌن من أركان الدشتملت ىذه السورة الكر ا

 وتعاىل. األدلة واحلجج على وحدانية اهلل سبحانو ول: ركن العقيدة وإقامةاأل -
 .الثاين: التشريع -

والرد على أما األول: فقد جاءت اآليات الكرمية إلثبات الوحدانية والنبوة، وتأكيد صدق القرآن الكرمي 
 سلم.أىل الكتاب على اإلسالم والقرآن والرسول صلى اهلل عليو الشبهات اليت يقذفها 

الشرعية كفريضة احلج واجلهاد وأمور الربا، كما جاء فيو أيضا  األحكامعن بعض  أما الركن الثاين: فتحدث
قاىا ادلؤمنون من تلك الغزوات، وقد ختمت السورة بذكر والدروس اليت تل أحدكغزوة بدر وغزوة احلديث عن الغزوات  

 ويتم الفالح والنجاح. اخلًن،ق ح ى يتحقق اجلهاد واجملاىدين والدعوة إىل الصرب والثبات على احل

 :ء وتصنيفهاإحصاء مرفوعات األسما المبحث الثاني:

فقد تضمنت ثالثة مئة وتسعة  لالنتباهات األمساء بصورة الفتة ما يالحظ يف سورة آل عمران ىو توفر مرفوع
النافية للجنس  "ال"، خرب "وأخواهتاكاد "وسبعون مرفوعا، موزعة على ادلرفوعات العشرة بنسب خمتلفة ما عدا 

 والتوكيد.

                                                           

.146، 145، ص ص 3م، ج1984ه/ 1405ينظر حممد الطاىر بن عاشور: تفسًن التحرير والتنوير، الدار التونسية، تونس، تونس، د ط،  - 1  
.103، 3م، ج2009ه/ 1430، 10ينظر: وىبة الزحيلي: التفسًن ادلنًن، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط - 2  
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 :اآلتيةوسنحاول يف ىذا ادلقام إحصاء ىذه ادلرفوعات وبيان إعراهبا مع ذكر عامل رفعها متبعٌن ادلنهجية 

 عامل الرفع إعرابو االسم ادلرفوع  الرقم اآلية 
02 01 

02 
03 

 اهلل
 احلي

 القيوم

 مبتدأ
 خرب ثان

 خرب ثالث

 معنوي
 لفطي
 لفظي

04 04 
05 
06 
07 
08 

 عذاب 
 شديد 

 اهلل
 عزيز
 ذو

 مبتدأ
 نعت
 مبتدأ
 خرب

 خرب ثان

 معنوي
 لفظي
 معنوي
 لفظي
 لفظي

 لفظي فاعل شيء 09 05
06 10 

11 
 العزيز

 احلكيم
 خرب

 خرب ثان
 لفظي
 لفظي

07 12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

 آيات 
 حمكمات

 أم
 أخر

 متشاهبات
 زيع
 اهلل

 الراسخون
 كل

 مبتدأ
 نعت
 خرب
 معطوف اسم
 نعت
 مبتدأ
 فاعل

 اسم معطوف
 مبتدأ

 معنوي
 لفظي
 لفظي
 لفظي
 لفظي
 معنوي
 لفظي
 لفظي
 معنوي

 لفظي خرب الوىاب 21 08
 لفظي خرب ''إن'' جامع 22 09
10 23 

24 
 أموال
 أوالد

 فاعل
 اسم معطوف

 لفظي
 لفظي
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 لفظي خرب وقود 25
11 26 

27 
28 

 اهلل
 اهلل

 شديد

 فاعل
 مبتدأ
 خرب

 لفظي
 معنوي
 لفظي

  فاعل ادلهاد 29 12
13 30 

31 
32 
33 
34 

 آية
 فئة

 أخرى
 كافرة

 اهلل

 اسم ''كان''
 خرب 
 مبتدأ
 نعت
 مبتدأ

 لفظي
 لفظي
 معنوي
 لفظي
 معنوي

14 35 
36 
37 
38 

 حب
 متاع
 اهلل

 حسن

 نائب فاعل
 خرب

 مبتدأ
 مبتدأ

 لفظي
 لفظي
 معنوي
 معنوي

15 39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

 جنات
 األهنار
 أزواج

 مطهرة
 رضوان

 اهلل
 بصًن

 مبتدأ
 فاعل

 اسم معطوف
 نعت

 اسم معطوف
 مبتدأ
 خرب

 معنوي
 لفظي
 لفظي
 لفظي
 لفظي
 معنوي
 لفظي

18 46 
47 
48 
49 

 اهلل
 ادلالئكة

 العزيز
 احلكيم

 فاعل
 اسم معطوف

 خرب
 خرب ثان

 لفظي
 لفظي
 لفظي
 لفظي

19 50 
51 

 اإلسالم
 العلم

 ''إن'' خرب
 فاعل

 لفظي 
 لفظي 
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 لفظي خرب ''إن'' سريع 52
20 53 

54 
55 

 البالغ
 اهلل

 بصًن

 مبتدأ
 مبتدأ
 خرب

 معنوي
 معنوي
 لفظي

 لفظي فاعل أعمال 56 22
23 57 

58 
 فريق

 معرضون
 فاعل
 خرب

 لفظي
 لفظي

 لفظي فاعل النار 59 24
 لفظي نائب فاعل كل 60 25
26 61 

62 
 اخلًن
 قدير

 مبتدأ
 خرب ''إن''

 معنوي
 لفظي

28 63 
64 
65 

 ادلؤمنون
 اهلل

 ادلصًن

 فاعل
 فاعل
 مبتدأ

 لفظي
 لفظي
 معنوي

29 66 
67 
68 

 اهلل
 اهلل

 قدير

 فاعل
 مبتدأ
 خرب

 لفظي
 معنوي
 لفظي

30 69 
70 
71 
72 

 كل
 اهلل
 اهلل

 رؤوف

 فاعل
 فاعل
 مبتدأ
 خرب

 لفظي
 لفظي
 معنوي
 لفظي

31 73 
74 
75 
76 

 اهلل
 اهلل

 غفور
 رحيم

 فاعل
 مبتدأ
 خرب

 خرب ثان

 لفظي
 معنوي
 لفظي
 لفظي

34 77 
78 

 بعض
 اهلل  

 مبتدأ
 مبتدأ

 معنوي
 معنوي
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79 
80 

 مسيع 
 عليم

 خرب
 خرب ثان

 لفظي
 لفظي

35 81 
82 
83 

 امرأة
 السميع
 العليم

 فاعل
 ''إن'' خرب

 خرب ثان

 لفظي
 لفظي
 لفظي

36 84 
85 

 اهلل
 الذكر

 مبتدأ
 اسم ''ليس''

 معنوي
 لفظي

37 86 
87 

 رب
 زكريا

 فاعل
 فاعل

 لفظي
 لفظي

38 88 
89 

 زكريا
 مسيع

 فاعل
 ''إن'' خرب

 لفظي
 لفظي

39 90 
91 

 ادلالئكة
 قائم

 فاعل
 خرب

 لفظي
 لفظي

40 92 
93 
94 
95 

 غالم
 الكرب
 عاقر
 اهلل

 اسم ''كان''
 فاعل
 خرب

 مبتدأ

 لفظي
 لفظي
 لفظي
 معنوي

 لفظي فاعل آية 96 41
 لفظي فاعل ادلالئكة 97 42
45 98 

99 
100 

 اسم
 دلسيحا

 ابن

 مبتدأ
 خرب
 نعت

 معنوي
 لفظي
 لفظي

47 101 
102 
103 

 ولد
 بشر
 اهلل

 اسم ''يكون''
 فاعل
 مبتدأ

 لفظي
 لفظي
 معنوي

51 104 
105 

 صراط
 مستقيم

 خرب
 نعت

 لفظي
 لفظي
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52 106 
107 
108 

 احلواريون
 أنصار

 مسلمون

 فاعل
 خرب

 خرب ''أن''

 لفظي 
 لفظي 
 لفظي

54 109 
110 
111 

 اهلل
 اهلل

 خًن

 فاعل
 مبتدأ
 خرب

 لفظي
 معنوي
 لفظي

55 112 
113 
114 
115 
116 

 اهلل
 رافع

 مطهر
 جاعل
 مرجع

 فاعل 
 اسم معطوف

 معطوفاسم 
 اسم معطوف

 مبتدأ

 لفظي 
 لفظي
 لفظي
 لفظي
 معنوي

 معنوي مبتدأ اهلل 117 57
 معنوي مبتدأ احلق 118 60
62 119 

120 
121 
122 
123 

 القصص
 احلق
 اهلل

 العزيز
 احلكيم

 إن''خرب ''
 نعت
 خرب

 خرب ''إن''
 خرب ثان

 لفظي 
 لفظي 
 لفظي 
 لفظي 
 لفظي

 لفظي خرب ''إن'' عليم 124 63
64 125 

126 
 بعض

 مسلمون
 فاعل

 خرب ''إن''
 لفظي
 لفظي

65 127 
128 

 التوراة
 اإلذميل

 نائب فاعل
 اسم معطوف

 لفظي
 لفظي

66 129 
130 
131 

 علم 
 علم
 اهلل

 مبتدأ
 اسم ''ليس''

 مبتدأ

 معنوي
 لفظي
 معنوي

 لفظي اسم ''كان'' إبراىيم 132 67
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68 133 
134 
135 

 النيب
 اهلل
 ويل

 بدل
 مبتدأ
 خرب

 لفظي
 معنوي
 لفظي

 لفظي فاعل طائفة 136 69
 لفظي فاعل طائفة 137 72
73 138 

139 
140 
141 

 أحد
 اهلل

 واسع
 عليم

 نائب فاعل
 مبتدأ
 خرب

 خرب ثان

 لفظي 
 معنوي
 لفظي
 لفظي

74 142 
143 

 اهلل
 ذو

 مبتدأ
 خرب

 معنوي
 لفظي

 لفظي اسم ''ليس'' سبيل 144 75
77 145 

146 
147 

 اهلل
 عذاب

 أليم

 فاعل
 مبتدأ
 نعت

 لفظي
 معنوي
 لفظي

 لفظي فاعل اهلل 148 79
 لفظي خرب مسلمون 149 80
81 150 

151 
152 

 اهلل
 رسول

 مصدق

 فاعل
 فاعل
 نعت

 لفظي
 لفظي
 لفظي

 لفظي خرب الفاسقون 153 82
84 154 

155 
 النبيون

 مسلمون
 اسم معطوف

 خرب
 لفظي
 لفظي

86 156 
157 
158 
159 

 اهلل
 حق

 البينات
 اهلل

 فاعل
 خرب ''أن''

 فاعل
 مبتدأ

 لفظي
 لفظي
 لفظي
 معنوي
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 معنوي مبتدأ جزاء 160 87
 لفظي نائب فاعل العذاب 161 88
89 162 

163 
 غفور 
 رحيم

 خرب ''إن''
 خرب ''إن''

 لفظي
 لفظي

90 164 
165 

 توبة
 الضالون

 نائب فاعل
 خرب

 لفظي
 لفظي

91 166 
167 
168 
169 

 كفار
 ملء

 عذاب
 أليم

 خرب 
 نائب فاعل

 مبتدأ
 نعت

 لفظي
 لفظي
 معنوي
 لفظي

 لفظي خرب ''إن'' عليم 170 92
93 171 

172 
173 

 كل 
 إسرائيل
 التوراة

 مبتدأ
 فاعل

 نائب فاعل

 معنوي
 لفظي
 لفظي

 لفظي خرب الظادلون 174 94
 لفظي فاعل اهلل 175 95
97 176 

177 
178 
179 

 آيات
 بينات
 مقام
 غين

 مبتدأ
 نعت
 بدل
 خرب

 معنوي
 لفظي
 لفظي

 لفظي 
96 180 

181 
 اهلل

 شهيد
 مبتدأ
 خرب

 معنوي
 لفظي

99 182 
183 

 شهداء
 اهلل

 خرب 
 اسم ''ما''

 لفظي
 لفظي

 لفظي نائب فاعل آيات 184 101
 لفظي خرب مسلمون 185 102
 لفظي فاعل اهلل 186 103
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104 187 
188 

 أمة
 ادلفلحون

 اسم ''تكن''
 خرب

 لفظي
 لفظي

105 189 
190 
191 

 البينات
 عذاب
 عظيم

 فاعل
 مبتدأ
 نعت

 لفظي
 معنوي
 لفظي

106 192 
193 

 وجوه
 وجوه

 فاعل
 فاعل

 لفظي
 لفظي

107 194 
195 

 وجوه
 خالدون

 فاعل
 خرب

 لفظي
 لفظي

108 196 
197 

 آيات
 اهلل

 خرب
 ''ما'' اسم

 لفظي
 لفظي

 لفظي نائب فاعل األمور 198 109
110 199 

200 
201 
202 

 أىل
 ادلؤمنون

 أكثر
 الفاسقون

 فاعل
 مبتدأ
 مبتدأ
 خرب

 لفظي
 معنوي
 معنوي
 لفظي

112 203 
204 

 الذلة
 ادلسكنة

 نائب فاعل
 نائب فاعل

 لفظي
 لفظي

113 205 
206 

 أمة
 قائمة

 مبتدأ
 نعت

 معنوي
 لفظي

115 207 
208 

 اهلل
 عليم

 مبتدأ
 خرب

 معنوي
 لفظي

116 209 
210 
211 
212 

 أموال
 أوالد

 أصحاب
 خالدون

 فاعل
 اسم معطوف

 خرب
 خرب

 لفظي 
 لفظي 
 لفظي
 لفظي

 معنوي مبتدأ مثل 213 117
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214 
215 

 صر  
 اهلل

 مبتدأ
 فاعل

 معنوي
 لفظي

118 216 
217 

 البغضاء
 صدور

 فاعل
 فاعل

 لفظي
 لفظي

 لفظي خرب ''إن'' عليم 218 119
120 219 

220 
221 
222 

 حسنة 
 سيئة
 كيد
 حميط

 فاعل
 فاعل
 فاعل

 خرب ''إن''

 لفظي
 لفظي 

 لفظي 
 لفظي

121 223 
224 
225 

 اهلل
 مسيع
 عليم

 مبتدأ
 خرب

 خرب ثان

 معنوي
 لفظي
 لفظي

122 226 
227 
228 
229 

 طائفتان
 اهلل
 ويل

 ادلؤمنون

 فاعل
 مبتدأ
 خرب

 فاعل

 لفظي
 معنوي
 لفظي
 لفظي

123 230 
231 

 اهلل
 أذلة

 فاعل
 خرب

 لفظي
 لفظي

 لفظي فاعل رب 232 124
126 233 

234 
235 

 اهلل 
 قلوب
 النصر

 فاعل 
 فاعل
 مبتدأ

 لفظي
 لفظي
 معنوي

128 236 
237 

 شيء
 ظادلون

 اسم ''ليس''
 خرب ''إن''

 لفظي
 لفظي 

291 238 
238 
240 

 اهلل
 غفور
 رحيم

 مبتدأ
 خرب

 خرب ثان

 معنوي
 لفظي
 لفظي
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133 241 
242 
243 

 عرض
 السماوات

 األرض

 مبتدأ
 خرب

 اسم معطوف

 معنوي
 لفظي
 لفظي

 معنوي مبتدأ اهلل 244 134
 لفظي بدل اهلل 245 135
136 246 

247 
248 
249 
250 

 جزاء
 مغفرة

 اتجن
 األهنار

 أجر

 مبتدأ
 خرب

 اسم معطوف
 فاعل
 فاعل

 معنوي
 لفظي
 لفظي

 لفظي 
 لفظي

137 251 
252 

 سنن
 عاقبة

 فاعل
 اسم ''كان''

 لفظي
 لفظي

138 253 
254 

 بيان
 موعظة

 خرب
 اسم معطوف

 لفظي
 لفظي

 لفظي خرب األعلون 255 139
140 256 

256 
257 
259 
260 
261 

 قرح
 قرح
 مثل

 األيام
 اهلل
 اهلل

 فاعل
 فاعل
 مثل
 بدل
 فاعل
 مبتدأ

 لفظي
 لفظي
 لفظي
 لفظي
 لفظي
 معنوي

 لفظي فاعل اهلل 262 141
 لفظي فاعل اهلل 263 142
144 264 

265 
266 
267 

 حممد
 رسول 
 الرسل

 اهلل

 مبتدأ
 خرب

 فاعل
 فاعل

 معنوي
 لفظي
 لفظي
 لفظي
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146 268 
269 
270 

 ربيون
 كثًن
 اهلل

 فاعل
 نعت
 مبتدأ

 لفظي
 لفظي
 معنوي

148 271 
272 

 اهلل
 اهلل

 فاعل 
 مبتدأ

 لفظي
 معنوي

150 273 
274 

 اهلل
 خًن

 مبتدأ
 خرب

 معنوي
 لفظي

151 275 
276 

 مأوى
 النار

 مبتدأ
 خرب

 معنوي
 لفظي

152 277 
278 
279 

 اهلل
 اهلل
 ذو

 فاعل
 مبتدأ
 خرب

 لفظي
 معنوي
 لفظي

153 280 
281 
282 

 الرسول
 اهلل

 خبًن

 مبتدأ
 مبتدأ
 خرب

 معنوي
 معنوي
 لفظي

154 283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 

 طائفة
 أنفس

 كل
 شيء
 القتل

 اهلل
 اهلل

 عليم

 مبتدأ
 فاعل

 ''خرب ''إن
 اسم ''كان''
 نائب فاعل

 فاعل
 مبتدأ
 خرب

 معنوي
 لفظي 
 لفظي
 لفظي
 لفظي
 لفظي
 معنوي
 لفظي

155 291 
292 
293 
294 

 اجلمعان
 الشيطان

 اهلل
 غفور 

 فاعل
 فاعل
 فاعل

 خرب ''إن''

 لفظي 
 لفظي
 لفظي
 لفظي
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 لفظي خرب ثان حليم 295
156 296 

297 
298 
299 

 اهلل
 اهلل
 اهلل

 بصًن

 فاعل
 مبتدأ
 مبتدأ
 خرب

 لفظي
 معنوي
 معنوي
 لفظي

157 300 
301 
302 

 مغفرة
 رمحة
 خًن

 مبتدأ
 اسم معطوف

 خرب

 معنوي
 لفظي
 لفظي

160 303 
304 

 اهلل
 ادلؤمنون

 فاعل
 فاعل

 لفظي
 لفظي

 لفظي نائب فاعل كل  305 161
162 306 

307 
308 

 مأوى
 جهنم
 ادلصًن

 مبتدأ
 خرب

 فاعل

 معنوي
 لفظي
 لفظي

163 309 
310 
311 

 درجات
 اهلل

 بصًن

 خرب
 مبتدأ
 خرب

 لفظي
 معنوي
 لفظي

 لفظي فاعل اهلل 312 164
165 313 

314 
 مصيبة
 قدير

 فاعل
 خرب ''إن''

 لفظي
 لفظي

 لفظي فاعل اجلمعان 315 166
167 316 

317 
318 

 أقرب
 اهلل

 أعلم

 خرب
 مبتدأ
 خرب

 لفظي
 معنوي
 لفظي

 لفظي خرب أحياء 319 169
170 320 

321 
 اهلل

 خوف
 فاعل
 مبتدأ

 لفظي
 معنوي
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172 322 
323 
324 

 القرح
 أجر

 عظيم

 فاعل
 مبتدأ
 نعت

 لفظي
 معنوي
 لفظي

173 325 
326 
327 
328 

 الناس
 حسب

 اهلل
 الوكيل

 فاعل
 مبتدأ
 خرب

 فاعل

 لفظي
 معنوي
 لفظي
 لفظي

174 329 
330 

 سوء
 اهلل

 فاعل
 مبتدأ

 لفظي
 معنوي

 لفظي خرب ذو 331 174
 لفظي خرب الشيطان 332 175
176 333 

334 
335 

 اهلل
 عذاب
 عظيم

 فاعل
 مبتدأ
 نعت

 لفظي
 لفظي
 لفظي

177 336 
337 

 عذاب
 أليم

 مبتدأ
 نعت

 معنوي
 لفظي

178 338 
339 
340 

 خًن
 عذاب
 مهٌن

 خرب ''أن''
 مبتدأ
 نعت

 لفظي
 معنوي
 لفظي

179 341 
342 
343 

 اهلل
 أجر

 عظيم

 ''كان'' اسم
 مبتدأ
 نعت

 لفظي
 معنوي
 لفظي

180 344 
345 
346 
347 
348 

 اهلل
 شر

 مًناث
 اهلل

 خبًن

 فاعل
 خرب

 مبتدأ
 مبتدأ
 خرب

 لفظي
 لفظي
 معنوي
 معنوي
 لفظي



 الفصل الثاني:                                دراست تطبيقيت لمرفوعاث األسماء في سورة آل عمران
 

 

54 

181 349 
350 
351 

 اهلل
 فقًن

 أغنياء

 فاعل
 خرب ''إن''

 خرب

 لفظي
 لفظي
 لفظي

183 352 
353 

 النار
 رسل

 فاعل
 فاعل

 لفظي
 لفظي

 لفظي نائب فاعل رسل 354 184
185 355 

356 
357 
358 

 كل
 ذائقة
 احلياة
 متاع

 مبتدأ
 خرب

 مبتدأ
 خرب

 معنوي
 لفظي
 معنوي
 لفظي

 لفظي فاعل اهلل 359 187
188 360 

361 
 عذاب

 أليم
 مبتدأ
 نعت

 معنوي
 لفظي

189 362 
363 
364 

 ملك
 اهلل

 قدير

 مبتدأ
 مبتدأ
 خرب

 معنوي
 معنوي
 لفظي

195 365 
366 
367 
368 
368 

 رب
 بعض

 األهنار
 اهلل

 حسن

 فاعل
 مبتدأ
 فاعل
 مبتدأ
 مبتدأ

 لفظي
 معنوي
 لفظي
 معنوي
 معنوي

197 370 
371 
372 
373 
374 

 متاع
 قليل

 مأوى
 جهنم
 ادلهاد

 مبتدأ
 نعت
 مبتدأ
 خرب

 فاعل

 معنوي
 لفظي
 معنوي
 لفظي
 لفظي
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198 375 
376 
377 

 جنات
 األهنار

 خًن

 مبتدأ
 فاعل
 خرب

 معنوي
 لفظي
 لفظي

199 378 
379 

 أجر
 سريع

 مبتدأ
 خرب

 معنوي
 لفظي

 'آل عمران'' مرتبة بحسب رقم اآلية_جدول يوضح مرفوعات األسماء الواردة في سورة '_       

 التعليق على الجدول:

حصائها، وتصنيفها، ل السابق العدد اإلمجايل دلرفوعات األمساء يف سورة ''آل عمران''، بعدما قمنا بإيبٌن اجلدو 
( 99يف السورة حيث بلغ عدده تسع وتسعون مرة ) ااألكثر تكرار ومبالحظة ىذا اجلدول يظهر لنا أن الفاعل ىو 

،أما اخلرب فقد ورد مخس %25( بنسبة 95، يف حٌن ذمد ادلبتدأ ورد يف السورة مخس وتسعون مرة )%26نسبة ب
وجاء النعت مكررا ثالث ،%07( بنسبة 27'إن'' سبع وعشرون مرة)ورد خرب 'و ،%22( بنسبة 85ومثانون مرة )

وذكر ،% 04( مرة بنسبة16ذكر ست عشرة مرة ) سم ادلعطوف فقد، أما اال%06( بنسبة 23وعشرون مرة )
، %04( بنسبة 13فقد ورد ثالث عشرة مرة )اسم ''كان''  أما، %04( بنسبة15لفاعل مخس عشرة مرة )نائب ا

( بنسبة 02''بليس'' فقد ورد مرتٌن ) بهة أما اسم ''ما'' ادلش  %01( بنسبة 4ورد البدل أربع مرات )يف حٌن 
01%. 

 واجلدول اآليت يوضح ىذه النسب:

 النسبة ده يف السورةعدد مرات ورو  سم ادلرفوعاال 
 %26 99 الفاعل 01
 %25 95 ادلبتدأ 02
 %22 85 اخلرب 03
 %07 27 ''إنخرب '' 04
 %06 23 النعت 05
 %04 16 سم ادلعطوفاال 06
 %04 15 نائب فاعل 07
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 %04 13 اسم ''كان'' 08
 %01 04 البدل 09
 %01 02 اسم ''ما'' 10

 -جدول يوضح نوع االسم المرفوع وعدد مرات وروده في السورة ونسبتو-

 :التعليق

الرتكيز على مرفوع دون  ةاليت تضمنتها السورة يرى ظاىر ن ادلتمعن يف ىذا التفاوت يف عدد األمساء ادلرفوعة إ
من حيث ، مث يأيت ادلبتدأ يف الرتبة الثانية األوفر يف السورة اآلخر، حيث ذمد أن استخدام الفاعل كان لو احلظ

تداء بلفظ اجلاللة ''اهلل'' الذي يدل على دوام وثبات عظمة اهلل والتذكًن هبا يف كل مرة، االستخدام، اذ كان أغلبو االب
ربنا فيها اهلل سبحانو وتعاىل مرة عن نفسو العظيمة وقدرتو القاىرة جاء غالبا يف أواخر اآليات خيلذي بعده ذمد اخلرب ا

على إكرام أىل التوحيد واإلميان، ومرة أخرى على إىانة ومعاقبة ادلشركٌن وتسليط عليهم أقسى أنواع العذاب؛ ألنو 
األحرف  ا رابعا يف السورة؛ فقد أضاف دخول ىذهأخواهتويأيت خرب إن أو إحدى  ،حده الذي يؤلو وينفرد بالعبوديةو 

على بعض آيات السورة زيادة يف ادلعىن الذي حتملو ىذه اآليات وتوكيده وتوليد معىن عميق لآلية بشكل خاص 
وصف لعذاب اهلل عن والسورة بشكل عام، أما بالنسبة للنعت فقد ورد بشكل ملحوظ يف السورة ومعظمو كان عبارة 

 وصف لنعيم اهلل وجزاءه. وشدتو أو

را بٌن بقية األحرف، احلرف األكثر حضو الواو ىو عطوف سادسا؛ فكان يف األغلب حرف سم ادلوورد اال
ساىم يف إعطاء دالالت على ربط معاين اآليات واجلمع بينها، ليأيت بعده نائب الفاعل بدرجة أقل، إال أنو  الذي دل

 .دميزة لآليات

ان'' ىو األغلب حضورا يف كان الفعل ''ك أو إحدى أخواهتا فقد جاء بقلة وغالبا ماما خيص اسم كان أما في
بعد ذلك ذمد ''البدل'' الذي كان قليل الورود يف السورة؛ حيث جاء يف مواضع معينة تناسب فيها مع معىن  السورة،

 اآلية.
 .' الذي ذكر مرتٌن فقط يف السورةويف الرتبة األخًنة ذمد اسم ''ما'

، غياب أفعال ادلقاربة والرجاء والشروع ''كاد وأخواهتا''، وكذلك ''ال'' جلدولىذا ا الحظ من خاللكما ن
 النافية للجنس، وأيضا غياب التوكيد.
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 :داللة مرفوعات األسماء في سورة ''آل عمران''

بعد أف تطرقنا إىل التعريف بالسورة كمقاصدىا، كأحصينا مرفوعات األمساء ادلوجودة فيها أيضا، منر إىل دراسة 
 .الداليل لكل اسم يف السورة داللة بعض مرفوعات األمساء، كبياف األثر

كقد كردت مرفوعات األمساء يف سورة ''آؿ عمراف''، برتاكيب سلتلفة، كصيغ متعددة، تتوافق مع الغرض الداليل 
لآلية بشكل خاص كالسورة بشكل عاـ، كعلى ىذا األساس قمنا بتتبع داللة ىذه األمساء ادلرفوعة حسب ترتيب 

 الشاىد من اآلية كإعرابو كبياف داللتو كفق ادلنهجية اآلتية: تخراجكذلك باس، يات ال ي كردت فيهااآل

 :الفاعل داللة-1

فىٰى عىلىيًو شىيء يف ٱألىرًض كىالى يف ٱلسَّمىا ﴿يقوؿ سبحانو كتعاىل:  .[05سورة آؿ عمراف، اآلية ] ﴾ ءً ًإفَّ ٱللَّوى الى خيى

و جبميع ما حيدث يف ا سبحانو كتعاىل بعلم على كماؿيف اآلية ىو ''شيء''، كىو اسم ظاىر، يدؿ الفاعل 
 األرض كالسماء.

شيء ىو يف األرض كال شيء  بذلك جل ثناؤه: إف ا ال خيفى عليو يعين»يقوؿ الطربم يف تفسًن ىذه اآلية: 
 .1«ىو يف السماء

 شيء'' اسم عاـ يشمل صبيع سللوقات ا يف العامل كلو كعلمو هبا.ف''

في ىذه اآلية أسند ا تعاىل اخلفاء ف اخلفاء؛ لشيء'' ككأف الشيء ىو الذم يقـو بفع''ل كقد أسند ''اخلفاء''
على ىذا ادلعىن يكوف ا سبحانو كتعاىل  بذاتو دكف تدخل أحد يف إخفائو، كبناءن  ُّيفً للشيء ليظهر لنا أف الشيء خى 

ىو ايط كالعامل بادلعلومات كلها، جليها كخفيها، ظاىرىا كباطنها كمن ىنا يتجلى األثر الداليل إلسناد الفعل 
 ''خيفى'' إىل الفاعل ''شيء'' مع مضموف اآلية.

 ىيم كىأيٍكلٰىًئكى  شىيا ٱللَّوً  مِّنى  أىكلٰىديىيم كىالى  أىموٰىذلييم معىنهي  تيغيًنى  لىن كىفىريكاٍ  ٱلًَّذينى  ًإفَّ ﴿كجل كيف موضع آخر يقوؿ عز
 .[10 سورة آؿ عمراف، اآلية ]﴾  ٱلنَّارً  كىقيودي 

                                                           
  .211، ص 1ـ، ج1994ق/ 1415، 1الطربم: تفسًن الطربم، تح: بشار عواد معركؼ، عصاـ احلرستاين، مؤسسة الرسالة، بًنكت، لبناف، ط -1
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  ؿ: فاعل مرفوع كعبلمة رفعو الضمة.لن''، أمواب''تغين: فعل مضارع منصوب 

ربنا أفكمعىن كتابو قد استحقوا العقاب اجلاحدين بدين  كبرسلو، ك الكفار بو   اآلية أف ا سبحانو كتعاىل خيي
، فبل تنفعهم األمواؿ كال البنوف كإمنا ينفعهم تغين عنهم شيئا عنده كذنوهبم، كأف أمواذلم كأكالدىم لنكالعذاب بكفرىم 

 ساف، جاءت يف اآلية الكردية هبذهاإلدياف با كالعمل الصاحل، كاألمواؿ ىي ادلكاسب كالغنائم ال ي يكسبها اإلن
ى الفاعل امسا ظاىرا دلناسبة السياؽ القرآين العظيم، كألمهية ادلعىن ا عن الوعيد بعذاب الدنيا، كقد أتالصيغة ليعرب هب

الذم يعرب عنو؛ فاألمواؿ ىي زينة احلياة الدنيا، يفتنت هبا معظم الناس كيتفاخركف هبا متجاىلٌن أف أنفسهم كأكالدىم 
 كأمواذلم كلها ملك  تعاىل.

 ذكر الفاعل ىنا ظاىرا كاف ذلك أشد كقعا كتذكًنا لكل ادلتعالٌن على ا بأمواذلم. فلما

ألف ادلاؿ أكثر ما يغرم اإلنساف كقد خص ا عز كجل األمواؿ كاألكالد من بٌن كل ادلغريات يف الدنيا؛ 
ر ؤدم باإلنساف إىل التباىي كالتفاخأف كثرة األكالد كالبنٌن ت كما ،كينسى اآلخرةو كجيعلو متعلقا باحلياة الدنيا كيفتن

فاخلطاب يف ىذه اآلية موجو إىل إىل الظلم كالكذب من أجل أكالده،  بو احلد أحياناكالتكرب على اآلخرين، كقد يصل 
كنافقوا ككفركا، ظنا منهم أف أمواذلم كأكالدىم سبنع عنهم  بواَّأىل الكفر صبيعا الذين عثوا فسادا يف األرض، فكذ

 عذاب ا تعاىل.

بيواٍ عىوفى كىٱلًَّذينى ًمن قىبءىاًؿ ًفر  كىدىأبً  ﴿:تقل إىل موضع آخر من السورة فيقوؿ عز من قائلكنن  ايٰىًتنىا  ى بً  ًلًهم كىذَّ

 .[11 سورة آؿ عمراف، اآلية] ﴾ًعقىابً ٱلفىأىخىذىىيمي ٱللَّوي ًبذينيوهًبًم كىٱللَّوي شىًديدي 

الفاء عاطفة، كأخذىم ا فعل كمفعوؿ »: ﴾ بذنوهبم م اي ىي ذى خى أى ف ﴿يقوؿ الدركيش يف إعراب ىذه اآلية:
اء للمبلبسة، أم: حاؿ، فتكوف الب لسببية، أك دبحذكؼكفاعل، كاجلار كاجملركر متعلقاف بأخذىم، فتكوف الباء ل

كالبلحقة كيف ىذه اآلية يضرب ا سبحانو كتعاىل مثبل بآؿ فرعوف، ككل األمم السابقة ذلم  .1«هبمملبسٌن بذنو 
بآيات ا  كذبواة على مر الزماف دلا  يف طغياهنم ككفرىم كأف كل الطغاة كاجلبابر  من بعدىم أيضا، جاءت عليهم ال ي

 عقاب. هم أشدأخدىم ا بذنوهبم كعاقب ؛كجحدكا ما جاءت بو الرسل كعاندكا

                                                           

.399، ص 1ـ، ج1999ق/ 1420، 7زلي الدين الدركيش: إعراب القرآف الكرًن كبيانو، دار ابن الكثًن، بًنكت، لبناف، ط - 1  
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الذين من قبلهم من األمم ك نة آؿ فرعوف كعادهتم كسي »يقوؿ الطربم يف تفسًن ىذا اجلزء من اآلية الكردية: 
 .1«فأىلكناىم حٌن كذبوا بآياتنا بآياتنا، فأخذناىم بذنوهبم كذبواالذين  

الفاعل ىنا  د أتىاألخذ هبم يف كل األزماف، كقفالذنوب كالسيئات ىي السبب الكامن كراء معاقبة الكافرين ك 
ؾ كالكفر، كأف ا ىو الذم نفوس أىل الشر  بث الرعب كاجلزع يفامسا ظاىرا، كمل يأت ضمًنا أك زلذكفا؛ من أجل 

عظم الذم ال يقدر على عظمتو سيأخذ بذنوهبم كحياسبهم على أعماذلم، كأم أخذ عذاب ىذا كىو من القوم األ
 أحد.

مضموف اآلية ال ي احتوت على هتديد ككعيد  مع-الفاعلكىو  –ـ اادلقفتناسب إظهار لفظ اجلبللة يف ىذا 
 شك عظمة كقوة ىذا ب دكف أدىنذكر أف العذاب كاألخذ من ا تعاىل فسيعلم ادلخاطى بشكل غًن مباشر، فما أف يي 

 كنتائجو. العذاب

ا بذلك أف يأخذكا كمن جانب آخر، أف الكفار دلا قاموا بأعظم ذنب كىو الشرؾ با كالكفر بو استحقو 
الذم قاـ بو  مع الذنب ظاىرا-ا –ذكر لفظ اجلبللة عقاهبم، كينالوا جزاءىم من ا، فكاف من الضركرم أف يي 

 ادلشركٌن.

ا  ۥشىًهدى ٱللَّوي أىنَّوي  ﴿يقوؿ عز كجل:  آخر كيف موضع ىلٰىًئكىةي كىأيٍكليوٍا ٱلًعلًم قىاًئمى
 ًإالَّ  بًٱلًقسًط الى إًلٰىوى الى ًإلٰىوى ًإالَّ ىيوى كىٱدل

 .[18سورة آؿ عمراف، اآلية  ]﴾ ىيوى ٱلعىزًيزي ٱحلىًكيمي 

فعل كفاعل، كاجلملة مستأنفة مسوقة لتعداد أصوؿ »: ﴾ اي  هدى شى  ﴿يقوؿ الدركيش يف إعراب ىذه اآلية:
 .2«الدين كفضائلو

 رفعو الضمة.: فاعل مرفوع كعبلمة شهد'': فعل ماض مبين على الفتح، اف''

كشهادة خواص يف اآلية الكردية تقرير من ا سبحانو كتعاىل للتوحيد بأعظم الطرؽ، كىي شهادتو تعاىل ك  
 لو إال ىو كحده ال معبود سواه.م ادلبلئكة كأىل العلم بأنو ال إخلقو كى
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سب إليو ها ذلا عما ني كتنزيكجل لنفسو  ؛ لتعظيم ا عزكقد جاء الفاعل امسا ظاىرا كليس ضمًنا أك امسا زلذكفا
ظاىرا ذكر امسو شريكا يف احلكم كالعبودية، كجعلوا معو معبودا آخرا، فكاف البد أف يي  لو من أىل الشرؾ كالكفر بأف
فشهادة ا ربقيقو كحدانيتو بالدالئل ال ي نصبها على ذلك، كشهادة ادلبلئكة ربقيقهم »حىت يشهد ا على نفسو؛ 

 .1«العلم ربقيقهم ذلك باحلجج كاألدلة بعضهم ذلك إىل الرسل، كشهادة أكيلتبليغ ذلك فيما بينهم، ك 

كىم سللوقات مسًنة من طرفو ال يعصونو أبدا،  و،هادة بنفسو تعظيما ذلا مث دببلئكتكجل الش ابتدأ ا عز
باأللوىية كالعبودية؛  كحدانيتو كانفرادهو كمع ادلبلئكة يف الشهادة على ليعظم بعد ذلك أىل العلم حيث صبعهم مع

 األمور كأشرفها كىو التوحيد. َّألهنم ىم ادلرجع يف صبيع األمور الدينية خصوصا يف أجل

 أىيَّاما ًإالَّ  ٱلنَّاري  سبىىسَّنىا لىن قىاليواٍ  بًأىنػَّهيم ذٰىًلكى   ﴿نتقل للحديث عن موضع آخر من السورة، إذ يقوؿ ا تعاىل: كن
 .[24ية سورة آؿ عمراف، اآل ]﴾يىفتػىريكفى  كىانيواٍ  مَّا ًديًنًهم يف  كىغىرَّىيم مَّعديكدٰىت

 .نا: ضمًن متصل يف زلل نصب مفعوؿ بو ن''،''بلمنصوب سبس: فعل مضارع  

 النار: فاعل سبسنا مرفوع كعبلمة رفعو الضمة.         

أربعٌن  بي َّذعى قالوا إمنا نػي »عن ذلك كنهم، قد تولوا كأعرضوا عوا إىل كتاب ا للحكم بيكمعىن اآلية أف الذين دي 
ىذا ، أم أف افرتاءىم 2«غرىميوما عبد آباؤنا فيها العجل، فأعلم ا تبارؾ كتعاىل أف ذلك فرية منهم، كأنو ىو الذم 

 ادكف كراء شهوات الدنيا.ىو السبب الذم غرىم كجعلهم ينق

فرتكا ىذا القوؿ فظنوه حقيقة كعملوا على ظاىرا، ليبطل ا افرتاء ادلكذبٌن الذين ا امسا-النار–كقد أتى الفاعل 
، فلفظة ''النار'' عذبوف أياما قليلة كبعدىا يدخلوف اجلنةهتم أهنم يي َّذلك، كمل يبتعدكا عن ااـر ألف أنفسهم منتهم كغر

ياما قليلة، ىي النار نفسها ال ي سوؼ يعاقبوف سهم أ ظنوا أهنا سبمع مضموف اآلية كما جاء بعدىا؛ فالنار ال ي تناسبت
 يف الدنيا كاآلخرة.ذلم هبا عقابا كخيما، فكاف ىذا غاية يف الذـ كخيبة 
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 كىجىاءىىيمي  حىقٌ  ٱلرَّسيوؿى  أىفَّ  كىشىًهديكاٍ  ًإديٰىًنًهم بىعدى  كىفىريكاٍ  قىوما ٱللَّوي  يىهًدم كىيفى ﴿كيف موضع آخر يقوؿ تعاىل: 
 .[86سورة آؿ عمراف، اآلية ] ﴾ ٱلظًَّٰلًمٌنى  ٱلقىوـى  يىهًدم الى  كىٱللَّوي  ٱلبػىيػِّنٰىتي 

 مها فاعل مرفوع.: ىو ''البينات''، ككبلىو ''ا''، الثاينيف اآلية الكردية شاىداف؛ األكؿ: جاء 

بعد يف ىذا ادلوضع أف أنو يستكجل ىو اذلادم كادلرشد إىل الطريق الصحيح؛ إال  كمعىن اآلية الكردية أف ا عز
للحق كالصواب اجلماعة الظلمة، كىم الذين بدلوا احلق إىل  قفال يو »ختاركا الكفر كالضبلؿ، فهو يهدم قوما ا

 .آليات البينات كالرباىٌن القاطعة، كشهدكا أف الرسوؿ حق دبا جاءىم بو من ا1«الباطل، فاختاركا الكفر على اإلدياف

يرشدىم إىل اخلًن كالفبلح؛ إال الذين ظلموا ك كقد دؿ الفاعل ''ا'' على أنو تعاىل كحده الذم يهدم عباده، 
 دكا ما جاء بو الرسوؿ صلى ا عليو كسلم.فرا، كأنكركا آيات ا تعاىل، كجحكعثوا يف األرض فسادا كك

ا عليو كسلم من الدالئل كالرباىٌن، كما دؿ الفاعل ''البينات'' على تأكيد ما جاء بو الرسوؿ صلى 
م عذاب شديد ال يفرت كجل ال يهديهم كال يوفقهم، كذل كجل كعبادتو كحده، فا عز كتوضيحو دلسألة توحيد ا عز

 ال حلظة.عنهم ساعة ك 

 :المبتدأ والخبر داللة-2

 .[02 سورة آؿ عمراف، اآلية] ﴾ ٱللَّوي الى إًلٰىوى ًإالَّ ىيوى ٱحلىيُّ ٱلقىيُّوـي  ﴿يقوؿ ا عز كجل: 

ة، كأنو ال يوجد لوىية كاالنفراد بالعبادة كالطاعادلبتدأ يف اآلية الكردية ىو ''ا''، كقد جاء امسا ظاىرا؛ ليدؿ على األ
 معبود سول ا سبحانو كتعاىل.

ة حصر، كىو بدؿ من أدا ا مبتدأ، كال نافية للجنس، كإلو امسها، كإال»يقوؿ الدركيش يف إعراب ىذه اآلية: 
 .2«)ا(، خرب ثاف كثالث ؿ﴾ احلي القيـو ﴿زلل ال، )...(
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ما أف األلوىية خاصة بو دكف  أخرب عباده»كيف معىن اآلية أف ا عز كجل افتتحها باإلخبار عن ألوىيتو؛ فقد 
؛ فا عز كجل 1«بية كتوحده باأللوىيةة كاألنداد، كأف العبادة ال تصلح كال ذبوز إال لو، النفراده بالربو سواه من اآلذل

 اء كالرسل كأتباعهم.يو آمن األنبيبٌن بأنو ال إلو إال ىو، فب

، كأعمها مدلوال، ككل ئوم من بٌن أمسامن أمساء ا احلسىن، كىو االسم ادلعظ امسا-ا –كقد جاء ادلبتدأ 
األمساء تنسب إليو؛ فتناسب ىذا االسم مع معىن اآلية ال ي أقر ا عز كجل فيها بوحدانيتو كربوبيتو، فلما كاف مغزل 

الذم اختصو ا  –ا –اآلية ىو كحدانية ا سبحانو كتعاىل؛ تناسب تأكيد ىذه الوحدانية بذكر االسم األعظم 
 ذاتو، كقدمو على صبيع أمسائو. نفسو، ككصف بوتعاىل ب

كوف حيتاج إىل من يدير شؤكنو، كيتدبر أموره، فبل بد أف يكوف ا حيا حياة إلو إال ا، كىذا ال كما داـ أنو
 دائمة ال تزكؿ أبدا، زبتلف عن حياة سللوقاتو ألنو ىو اخلالق كادلسًن لكل ادلخلوقات.

فتقر إليو يف سلتلف ألف صبيع سللوقاتو ت ماـ بتدبًن خلقو، كحفظهأيضا أف يكوف ا عز كجل دائم القي كالبد
 نواحي احلياة.

'' اسم من أمساء ا تعاىل كصفاتو العبل، جاء صيغة م ، كقد دلت ىذه بالغة من الفعل ''قاـ''ككلمة ''القيـو
 ال حيتاج فيو أحد. قياما كامبل م' بشؤكف اخللق ككضعهالصيغة على تأكيد قياـ ا سبحانو كتعاىل بذاتو؛ فهو ''القائم'

اـً  يف  ييصىوِّريكيم ٱلًَّذم ىيوى  ﴿كيف موضع آخر يقوؿ عز من قائل:   ٱلعىزًيزي  ىيوى  ًإالَّ  ًإلٰىوى  الى  يىشىاءي  كىيفى  ٱألىرحى
 .[06 يةسورة آؿ عمراف، اآل] ﴾ٱحلىًكيمي 

خرب  "العزيز" خرب دلبتدأ زلذكؼ تقديره ىو "احلكيم" »، كإعرابو ﴾العزيز احلكيم ﴿الشاىد يف ىذه اآلية ىو: 
 .2«ثاف مرفوع

بوحدانيتو كأنو كاحد أحد ال شريك لو يف احلكم، يتصف بالعزة  اآلية الكردية خيربنا ا عز كجلففي ىذه 
 كاحلكمة.
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 احلكيم. :الثاين ىو،  اآلية خرباف: األكؿ ىو: العزيزكقد جاء يف

قوة ا عز كجل  على-العزيز–اخلرب األكؿ  فدؿ ؛بالغة على كزف ''فعيل''ميغة ص اككبلمها اسم مشتق كرد
 ؛ فهو الذم حيكم كل شيء كال غالب سواه.كعزتو كجربكتو

على حكمة ا تعاىل يف خلق الكوف كاخلبلئق، كأنو ىو الذم ترجع إليو  فدؿ-احلكيم –أما اخلرب الثاين 
 .ؿسللوقاتو يف حكمها ليحكم بينهم بالعد

يف ىذه اآلية يدالف على اختصاص ا عز كجل هبذه الصفات، كأهنا صفات تقتصر عليو سبحانو  اففاخلرب 
 كتعاىل.

 ءىايٰىت وي ًمن ًكتٰىبى ٱل كى ىيوى ٱلًَّذم أىنزىؿى عىلىي﴿كننتقل إىل موضع آخر من السورة، إذ يقوؿ سبحانو كتعاىل: 
كىمٰىته  ًبهٰىت كىأيخىري مي  ًكتٰىبً ٱل أيـُّ  ىينَّ  زلُّ بىوى  مىا فػىيىتًَّبعيوفى  زىيغٱلًَّذينى يف قػيليوهًبًم  فىأىمَّاتىشٰى كىمىا  ۦًۖكيًلوً تىأ ًتغىاءى كىٱب ًفتنىةً ٱل ءى غىاتً ٱب ًمنوي  تىشٰى

سورة آؿ ] ﴾ لبٰىبً ٱألى  أيٍكليواٍ  ًإالَّ  يىذَّكَّري  كىمىا رىبػِّنىا ًعندً  مِّنكيٌل  ۦ يػىقيوليوفى ءىامىنَّا بًوً  ًعلمً ًإالَّ ٱللَّوي كىٱلرًَّٰسخيوفى يف ٱل ۥًٓكيلىوي تىأ لىمي يىع
  .[07عمراف، اآلية 

كإعراهبا ىو:  ﴾ًمٍن ًعٍندً  ُّلكي ﴿، ﴾لوهبم زيغيف قي ﴿، ﴾ُّأـ َّنىي ﴿، ﴾اتًمنوي آي ﴿الشواىد يف اآلية الكردية ىي:
ب، كاجلار كاجملركر متعلقاف دبحذكؼ خرب مقدـ، كآيات مبتدأ لكتا، اجلملة حاؿ من ا﴾منو آيات زلكمات﴿»

فأما الذين يف قلوهبم ﴿ضمًن منفصل يف زلل رفع مبتدأ، كأـ الكتاب خربه، )...(  )...( ىن﴾أـ َّنىي ﴿مؤخر)...( 
 ﴾ناآمنا بو كل من عند رب﴿(... ))...(يف قلوهبم جار كرلركر متعلقاف دبحذكؼ خرب مقدـ، كزيغ مبتدأ مؤخر ﴾زيغ

 .1«بتداء بو )...( كمن عند ربنا اجلار كاجملركر متعلقاف دبحذكؼ خرب)...( كل مبتدأ ساغ اال

ص؛ دبعىن أنو يف القرآف يكقد دؿ ىذا التقدًن على التخصكؿ تقدـ على ادلبتدأ كجوبا، فاخلرب يف الشاىد األ
أف باقي اآليات و األفهاـ كىذا ال يعين اإلحكاـ كالوضوح الذم جيعل معناىا ال زبتلف فيبالكرًن زبتص آيات منو 

لو كاف كلو زلكما لتعلق الناس بو لسهولة مأخذه كألعرضوا عما حيتاجوف فيو إىل الفحص »ليس زلكمة، لكن 
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سهلة الفهم كاضحة على ادلسلم أف يطبق ما جاء  ل جعل من القرآففا عز كج؛ 1«كاالستدالؿكالتأمل من النظر 
 فيها دكف تفكًن أك تعب.

ف ىذه مسا ظاىرا كقد دؿ ىذا اخلرب على أا –أـ –، كاخلرب ضمًنا-ىن –أما الشاىد الثاين فقد جاء ادلبتدأ 
 كبياهنا.اآليات اكمات ىي األصل الذم تتفرع عنو باقي الفركع، كادلرجع الذم يرجع إليو يف فهم ادلعاين 

     بادلتشاهبات دة الداللة أمساىا آليات اكمات، كىي آيات سلفية ادلعىن، متعدكقد جعل ا عز كجل مقاببل ل
 كالتأكيل. االختبلؼهي تدؿ على معاف متشاهبة القصد، حيتمل يف ىذه ادلعاين ف

  لغرض احلصر كالتخصيص لككذ-زيغ–على ادلبتدأ -يف قلوهبم-أما الشاىد الثالث فقد تقدـ اخلرب كجوبا 
الزيغ ىو ادليل كاالضلراؼ، كيكوف ىذا ادليل يف قلب اإلنساف، ألنو يتبع أىواءه كشهواتو فيميل عن احلق فلما كاف ف

 القلب ىو مكاف ادليل كاف البد أف يتقدـ ذكره ألنو األىم.

تباعا خيالف الواقع ليخدموا الزيغ الذم يف ما تشابو من القرآف الكرًن، ا قلوهبم، يتبعوف فالقـو الذين مؤل الزيغ
 قلوهبم.

كبالنسبة للشاىد الرابع، فادلبتدأ ىو ''كل'' كقد جاء امسا ظاىرا ليدؿ على أف القرآف الكرًن نسق متكامل، كلو 
من عند ا عز كجل، فاكم من عند ا كادلتشابو من عنده كلو حكمة يف ذلك؛ فما كاف من عنده فليس فيو 

 رض كال تناقض.تعا

، تناسب ية مع معناىا الذم يدؿ على أف عمـو القرآف ككلو من رليئها يف اآل كلفظة ''كل'' من ألفاظ العمـو
 عند ا سبحانو كتعاىل.

يتػىنىا ًإذ بىعدى  قػيليوبػىنىا تيزًغ الى  رىبػَّنىا﴿كيف موضع آخر يقوؿ سبحانو كتعاىل:   أىنتى  ًإنَّكى  رىضبىةن  لَّدينكى  ًمن لىنىا كىىىب ىىدى
 .[08 اف، اآليةسورة آؿ عمر ] ﴾  ٱلوىىَّابي 

ادلبتدأ يف ىذه اآلية الكردية ىو الضمًن ''أنت''، كاخلرب ىو ''الوىاب''، كقد جاء اخلرب امسا ظاىرا ليدؿ على أف 
فتتحت اآلية الكردية بدعاء؛ ىو دعاء كقد اا عز كجل كاسع العطايا كاذلبات، يهب رضبتو لعباده ادلخلصٌن، 
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ل بعد أف ىداىم إىل الطريق الصحيح الراسخٌن يف العلم الذين دعوا ا عز كجل أف يرضبهم، كجينبهم الوقوع يف اذلو 
ل كاإلحساف إليهم من غًن سبب كال عمل كال معارضة ألف اذلبة كذلك تكوف، سألوا بلفظ اذلبة ادلشعرة بالتفض»إذ 

ا من عنده كالرضبة إذ كانت من صفات الذات فبل ديكن فيها اذلبة بل يكوف ادلعىن نعيما أك ثوابا صادرا كخصوصا بأهن
، فهم يطلبوف الرضبة من ا تعاىل ىبة منو كفضبل عليهم كختم سبحانو كتعاىل اآلية الكردية خباسبة بديعة، 1«عن الرضبة

شتملت على أكثر من ، فاآلية ا﴾الوىاب تى نٍ أى  نكى إً ﴿ز كجل: تدؿ على اإلعجاز الرباين يف القرآف الكرًن، فقاؿ ع
ختصاص ا صل ''أنت'' الذم يدؿ على القصر كاتوكيد؛ فذكرت '' إف''، كاجلملة االمسية، كاستعمل ضمًن الف

ال ي ال تو كعطاياه ابا تعاىل على عباده، كبياف ى سبحانو كتعاىل بصفة أف يكوف كىابا، كذلك للمبالغة يف بياف فضل
 تزكؿ، كأف ىبات البشر أمامها ال تساكم شيئا.

كقد ساىم رليء اخلرب ''الوىاب'' بصيغة ادلبالغة ''فعاؿ''، يف تأكيد ادلعىن كزيادتو، فا عز كجل كثًن اذلبة 
 نقطاع.يهب لعباده من فضلو العظيم دكف ا كالعطية،

يؤًمنيوفى  يػىتًَّخذً  الَّ  ﴿كيف موضع آخر يقوؿ احلق تعاىل: 
ًفرًينى  ٱدل يؤًمًنٌنى  ديكفً  ًمن أىكلًيىاءى  ٱلكٰى

 ذٰىًلكى  يىفعىل كىمىن ٱدل
ىًصًني  ٱللَّوً  كىًإىلى  ۥۗنىفسىوي  ٱللَّوي  كىحييىذِّريكيمي  تػيقىٰىة ًمنهيم تػىتػَّقيواٍ  أىف ًإالَّ  شىيءو  يف  ٱللَّوً  ًمنى  فػىلىيسى 

 .[28سورة آؿ عمراف، اآلية  ]﴾  ٱدل

 .﴾ ا ادلصًنكإىل  ﴿اآلية الكردية ىو:الشاىد يف ىذه 

الواك استئنافية، كاجلار كاجملركر متعلقاف دبحذكؼ خرب مقدـ، »يقوؿ الدركيش يف إعراب ىذا اجلزء من اآلية 
 .2«كادلصًن مبتدأ مؤخر

كينهى عن أتباعهم دكف ادلؤمنٌن؛  زباذ الكافرين أكلياء ذلمف ا عز كجل حيذر ادلؤمنٌن من اكمعىن اآلية أ
الو سخط ٌن فليس لو نصيب من نصرة ا كينفادلؤمنوف ىم أكلياء ا تعاىل كىو معينهم كمقويهم، كمن يتبع غًن ادلؤمن

 من ا تعاىل كسوء العقاب.
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مآؿ كل ادلخلوقات كمرجعها  الكردية بغرض التخصيص كاحلصر ألفادلبتدأ يف ىذه اآلية  على كقد تقدـ اخلرب
ليو مرجع  اخلرب على ادلبتدأ ألمهيتو؛ فالذم إ ًنتقدب ختص عز كجل هبذه الصفة كجدكف سواه، فلما ا إىل ا كحده

 .لذلك كاف البد من تقدًن ذكره ؛كل شيء ىو ا

م دبا كسبوا، فيناؿ كل على أعماذلم، كجيازيهألمور، يـو جيمع الناس ليحاسبهم فإىل ا ال غًنه ترجع صبيع ا
تػيوىَّفَّٰ  ًإىلى ٱللًَّو مثيَّ  ًفيوً  تيرجىعيوفى  اكىٱتػَّقيوٍا يىوم ﴿عبد ما يستحقو من أجر كثواب أك عقوبة كعذاب، فلهذا قاؿ عز كجل: 

 .[281سورة البقرة، اآلية: ] ﴾ كيلُّ نىفس مَّا كىسىبىت كىىيم الى ييظلىميوفى 

 .ينقص مثقاؿ ذرة، فا عز كجل ال يظلم أحداأم: ذبد كل نفس ما عملت كامبل مل 

دي  يىوـى  ﴿كيف موضع آخر من الذكر احلكيم، يقوؿ عز كجل:  ضىرا خىًن ًمن عىًملىت مَّا نىفس كيلُّ  ذبًى  ًمن عىًملىت كىمىا زلُّ
ا ۥٓكىبىينىوي  بىينػىهىا أىفَّ  لىو تػىوىدُّ  سيوء  .[30 سورة آؿ عمراف، اآلية] ﴾  بًٱلًعبىادً  رىءيكؼي  كىٱللَّوي  ۥۗنىفسىوي  ٱللَّوي  كىحييىذِّريكيمي  بىًعيدا أىمىدى

 .﴾رؤكؼه  كاي  ﴿الشاىد يف ىذه اآلية ىو: 

 .1«الواك استئنافية، كا مبتدأ كرؤكؼ خربه»لدركيش يف إعراب ىذا اجلزء من اآلية الكردية: يقوؿ ا

يـو القيامة »ئق ليحاسبهم على أعماذلم، كذلك معىن اآلية أنو البد كأف يأيت يـو جيمع ا تعاىل كل اخلبلك 
؛ فكل البشر جيدكف 2«لو أمدا بعيداأف بينها كبٌن ذلك اليـو كىو   لوحٌن ذبد كل نفس خًنىا كشرىا حاضرين، تتمىن

 كشدة معصيتها. لسوئهاأعماذلم كاملة دكف نقصاف أك زيادة، كيومها يتمنوف لو تبعد ادلسافة بينهم كبٌن أعماذلم 

ذ ﴿ تعاىل كبلمو يف اآلية بقولو:نف اكيستأ ، كىذا الكبلـ ربذير من ا تعاىل لكل ﴾ فسوي نى  م اي ركي ِّكىحيي
يتب عنها، كيعد ذلك صلد استئناؼ غافل عن احلق؛ بأنو عز كجل سيعاقبو أشد العقاب إذا استمر يف ذنوبو كمل 

جاء صبلة امسية تكونت من مبتدأ ىو ''ا''، كاخلرب ''رؤكؼ''، كقد  االستئناؼ؛ كىذا ﴾بالعبادً  ؤكؼه رى  كاى ﴿قولو: ب
 ، فتناسب ظهور اسم ا مع صفة الرأفة كالعطف. كحده تعاىل ىو ''الرؤكؼ''جاء ادلبتدأ امسا ظاىرا ليدؿ على أف ا
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ن صفاتو العبل، يدؿ كصفة م الرؤكؼ'' اسم من أمساء ا احلسىن،ك ''رب فقد جاء ىو أيضا امسا ظاىرا، أما اخل
؛ ﴾بالعبادً  رؤكؼه  كاي ﴿عطف ا تعاىل كرأفتو بعباده الصادقٌن كقد تناسب ربذير ا عباده من نفسو مع قولو:على 
فسو، كأخربىم بأف األمر عظيم؛ ألف إخبار اإلنساف حبقيقة احلاؿ رأفتو عز كجل بالعباد أف حذرىم ن أف من»ذلك 

ألهنم إذا عرفوه »هم األمد فيستمركف يف طغياهنم؛ فتحذيره تعاىل رأفة كرضبة لئبل يطوؿ علي؛ 1«الشك أنو من الرأفة بو
، أم: أف ا تعاىل صبع بٌن الرتغيب يف العمل 2«ه دعاىم ذلك إىل طلب رضاه كاجتناب سخطوحق ادلعرفة كحذرك 

 الصاحل، كالرتىيب للخوؼ منو كترؾ الذنوب.

ًينى  مِّنى  تىكين فىبلى  رَّبِّكى  ًمن قُّ ٱحلى  ﴿كيف موضع آخر يقوؿ تعاىل:  يمرتى
 .[60سورة آؿ عمراف: اآلية: ] ﴾ ٱدل

ؼ ما جاء يف اآلية ستئناكىو اسم ظاىر ابتدئ بو يف مطلع اآلية؛ الاآلية الكردية ىو ''احلق''، ادلبتدأ يف ىذه 
بن ا كشريكو يف احلكم، فجاء أف عيسى عليو السبلـ ا عواَّحتج فيها ا تعاىل على النصارل الذين ادالسابقة ال ي ا

، خلق من تراب، كأف ىذا اإلقرار ىو القوؿ اقي األنبياء كالرسلالرد من ا تعاىل بأف عيسى عليو السبلـ بشر مثل ب
 .شك فيو كال ريب احلق الذم ال

، فهو كحده التباسشك أك ق كال يصدر منو ما يشوبو فكلمة ''احلق'' بينت أف ا عز كجل مصدر احل
كالشك فيما يقولو عز كجل كخيرب  االفرتاءىذه اآلية بالنهي عن  لكامل كال كجود لشيء إال بو، كقد اختتم ا تعاىلا

 بو؛ ألنو ال يصدر منو إال القوؿ احلق الثابت.

 يف  ذلىيم خىلٰىقى  الى  أيٍكلٰىًئكى  قىًليبلن  شبىىنا كىأىديٰىًنًهم ٱللَّوً  ًبعىهدً  يىشتػىريكفى  ٱلًَّذينى  ًإفَّ  ﴿كيف موضع آخر يقوؿ جل ثناؤه: 
ةً  يىوـى  إًلىيًهم يىنظيري  كىالى  ٱللَّوي  ييكىلِّميهيمي  كىالى  ٱألًخرىةً   .[77 سورة آؿ عمراف، اآلية] ﴾ أىلًيم عىذىابه  كىذلىيم يػيزىكِّيًهم كىالى  ٱلًقيٰىمى

 .﴾ يمه لً أى  ابه ذى عى  مٍ ذلي كى  ﴿الشاىد يف اآلية الكردية ىو:

واك عاطفة، كذلم جار كرلركر متعلقاف دبحذكؼ خرب، كعذاب ال»يقوؿ الدركيش يف إعراب ىذه اآلية الكردية: 
 .3«مبتدأ مؤخر، كأليم صفة
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فإهنم خاسركف، كال نصيب  الضبللةبدال منو  لوف اذلدل، كيأخذكفدكمعىن اآلية أف أكلئك الناس الذين يستب
عنهم الذنوب كال  زيليكلمهم ا تعاىل يـو القيامة غضبا منو كسخطا عليهم، كال ييف اآلخرة، كال  ذلم من النجاة
يف قليبل، فقد بلغ الغاية القصول  ف يشرم بعهد ا كإديانو شبناإىل حد أمن بلغ من رقة الديانة  ألف»يطهرىم منها؛ 

 ىم العذاب األليم.فمصًنىم جهنم كجزاؤ  ؛1«اجلرأة على ا، فكيف يرجى لو صبلح بعد ذلك

حصر العذاب على الذين قدموا ىول  بغرض-عذاب–ادلبتدأ  على-ذلم–كقد تقدـ اخلرب يف اآلية الكردية 
أف  كماخذىم شبنا قليبل بعهد ا  شديد، ال حدكد ألدلو، نتيجة أ رهبم كثوابو؛ فخصهم ا بعذاب أنفسهم على رضا

كالذؿ  االحتقارع من ل هبؤالء الكافرين، كاجلزاء الذم ينتظرىم؛ فكاف يف تقدًن اخلرب نو ادلعىن مرتبط بالعذاب الذم حي
 القـو الظادلٌن. الذم سوؼ ديس

ًإالَّ مىا حىرَّـى ًإسرٰىًءيلي  لِّبىيًن ًإسرٰىًءيلى  لُّ ٱلطَّعىاـً كىافى ًحبٌل ك ﴿احلكيم، يقوؿ عز كجل:  كيف موضع آخر من الذكر
 .[93 سورة آؿ عمراف، اآلية] ﴾  صٰىًدًقٌنى  ًمن قىبًل أىف تػينػىزَّؿى ٱلتَّورىٰىةي قيل فىأتيواٍ بًٱلتَّورىٰىًة فىٱتليوىىا ًإف كينتيم ۦعىلىٰى نىفًسوً 

 ، كإعرابو: مبتدأ مرفوع."كل" الشاىد يف اآلية الكردية ىو:

ـر على بين إسرائيل كىم كلد يعقوب بن إسحاؽ بن إبراىيم خليل الرضباف شيئا ح أنو مل يكن»: اآلية كمعىن
؛ فا جل ثناؤه 2«من األطعمة من قبل أف تنزؿ التوراة، بل كاف ذلك كلو حبلال إال ما كاف يعقوب حرمو على نفسو

 يل.م نوع من األطعمة قبل نزكؿ التوراة، ككل أنواع األطعمة زلللة لبين إسرائمل حيـر أ

، فلفبتدتناسب رليء ادليع الطعاـ حبلال لبين إسرائيل، كدلا كاف صب '' من ظة ''كله أ امسا ظاىرا يدؿ على العمـو
 ستثناء ما حـر إسرائيل على نفسو. عمـو كالشموؿ، فكاف كل الطعاـ كصبيعو حبلؿ على بين إسرائيل، باألفاظ ال

ًذهً  يف  يينًفقيوفى  مىا مىثىلي  ﴿ كيف موضع آخر يقوؿ عز كجل: نيىا ٱحلىيػىٰوةً  ىٰى ثىلً  ٱلدُّ  قىـو حىرثى  أىصىابىت ًصر   ًفيهىا رًيح كىمى
توي  أىنفيسىهيم ظىلىميواٍ   .[117 سورة آؿ عمراف، اآلية] ﴾يىظًلميوفى  أىنفيسىهيم كىلٰىًكن ٱللَّوي  ظىلىمىهيمي  كىمىا فىأىىلىكى
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 كفيها جار كرلركر متعلقاف دبحذكؼ خرب مقدـ، صر»؛ كإعرابو: ﴾ ره ًفيها ص ﴿الشاىد يف اآلية الكردية ىو:
 .1«مبتدأ مؤخر

الكافركف أثناء احلياة الدنيا، بريح فيها صر؛  كمعىن اآلية الكردية، أف ا عز كجل يصف ما ينفقو ىؤالء
على كل ما  ح تقضي؛ أم أف ىذه الري2«عليو فيرتكو كارتؽ الربد الشديد ادلميت لكل زرع أك كرؽ يهبه » كالصر:

شبو ما كانوا ينفقوف من أمواذلم يف ادلكاـر كادلفاخر ككسب الثناء كحسن الذكر بٌن »ينفقونو يف حياهتم كهتلكو، ك
ث كجو ا؛ كاحلر  ابتغاءفكل ما أنفقوه لغًن  3«اما بالزرع الذم حسو الربد فذىب حطالناس ال يبتغوف بو كجو ا
 بل ترتؾ منو شيئا.الصاخبة فالذم تفسده الريح الشديدة 

يف اآلية الكردية على ادلبتدأ؛ ألف ادلعىن يتعلق بالعذاب الذم حيل هبؤالء الكافرين، فاختص ىذا  اخلرب كقد تقدـ
 وؿ داخلها؛ كافىذه الريح، كامالعذاب هبم، كالزمهم يف الدنيا كاآلخرة كدلا كاف ''الصر'' ىو الشيء ادلوجود يف 

فسد الزرع، لكن ىذه الريح د تكوف عادية ال هتلك احلرث كال تيف الكبلـ على ادلبتدأ ألمهيتو؛ فالريح قالبد من تقدديو 
 سلتلفة فهي ربمل يف داخلها صر يهلك احلرث كيفسد الزرع؛ فادلعىن األىم ىو ما ربملو الريح بداخلها.

 سورة آؿ عمراف، اآلية ] ﴾كيريكفى كىأىنتيم أىًذلَّة فىٱتػَّقيوٍا ٱللَّوى لىعىلَّكيم تىش ركىلىقىد نىصىرىكيمي ٱللَّوي بًبىد ﴿كيف موضع آخر يقوؿ تعاىل: 
123]. 

 كإعرابو: خرب مرفوع. د يف اآلية الكردية ىو: ''أذلة''،الشاى

كاف نصر ىو نصر عظيم إذ  »يـو غزكة بدر؛  كيف اآلية الكردية تذكًن من ا تعاىل لعباده ادلؤمنٌن دلا نصرىم بو
، فرغم قلة عدد 4«فئة قليلة على جيش كثًن، ذم عدد كافرة ككاف قتلى ادلشركٌن يومئذ سادة قريش، كأئمة الشرؾ

م، إال أف ا عز كجل جعل الغلبة كالنصر للمؤمنٌن، كاستأنف اآلية بأف هتمنٌن كعدهتم، ككثرة عدد ادلشركٌن كعدادلؤ 
 مع رسولو يف زلاربة العدك.أمرىم بأف يتقوا ا كجيتنبوا زلارمو، كيثبتوا 
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سبا مع ناتم -أذلة–كقد أخربنا ا تعاىل بقلة عدد ادلؤمنٌن كعتادىم، كضعف حالتهم، فجاء اخلرب امسا ظاىرا 
حاذلم كنقص لة عدد ادلؤمنٌن، ككىن لة؛ كجاء هبذه الصيغة ليدؿ على ضآ'': صبع قكصف حاؿ ادلؤمنٌن؛ ''كأذلة

ثة د سبعمائة، كالكفار يف يـو أحد ثبلشبائة كبضعة عشر ككانوا يف يـو أحاحلرب ثبلككاف ادلسلموف يف تلك »عتادىم 
زموا الطاعة أنو ينصرىم، كىم قليل لأهنم حينما أ -عز كجل–عشر ألفا فأعلم ا  اثينآالؼ، ككانوا يف يـو حنٌن 

على نصره ذلم، فهو الذم بيده  رهبم كيشكركه  ؛ فكاف يف ىذا النصر تذكًن للمؤمنٌن بأف يتقوا1«كعدكىم أضعافهم
 كل شيء، كمرجع كل األمور إليو.

 داللة األحرف المشبهة بالفعل )إن وأخواتها(: -3

اًمعي ٱلنَّاًس لًيىو  ﴿يقوؿ سبحانو تعاىل يف كتابو العزيز:  سورة آؿ ] ﴾يعىادى ٱدلً  ًلفي ًفيًو ًإفَّ ٱللَّوى الى خيي  بى الَّ رىي ـرىبػَّنىا ًإنَّكى جى
 .[09اآلية: عمراف: 

 عي امً جى  نكى ا إً بنى رى  ﴿»ىو: حرؼ الكاؼ، يقوؿ الدركيش:  مسهاامع'' ىي: خرب ''إف'' ادلرفوع، كافكلمة ''ج
 .2«مسها، كجامع الناس خربىاربنا منادل مضاؼ، كإف كا﴾ الناسً 

كىو يـو  يو، ليحاسبهم على أعماذلمكمعىن اآلية أف ا تعاىل سيجمع الناس يف يـو قادـ ال ريب ف
م على اذلداية رضبة دعوا ا تعاىل بأف يثبت قلوهب نستئناؼ لدعاء الراسخٌن، الذيفي اآلية الكردية ا''احلساب''، ف

لب الرضبة أحوج ما يكونوف إليها، كىو يـو تكوف الرضبة سببا للفوز األبدم، فأعقبوا استحضركا عنو ط»منو، كقد 
، فهم يدعوف ا تعاىل أف يبعد 3«از، كأهنم قالوا: كىب لنا من لدنك رضبةبذكر ىذا اليـو دعاءىم على سبيل اإلجي

 قلوهبم عن ادليل كاذلول؛ ألهنم خائفوف من اليـو الذم سيجمع ا الناس فيو.

'' يف ىذه اآلية الكردية؛ أهنا تؤكد على رليء يـو احلساب الذم جيمع فيو ا تعاىل كل إفكتظهر فائدة ''
 فيو كل إنساف ما عمل حاضرا دكف زيادة أك نقصاف. فيجد اخلبلئق،
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؛ فا تعاىل كزف ''فاعل'' من الفعل "صبع"، "جيمع"يف اآلية الكردية امسا ظاىرا، كىو على  كقد جاء خرب "إف"
 شك فيو. ىو الذم جيمع الناس لوقت البد كأف يأيت، كال يعلمو إال ىو سبحانو كتعاىل، كىذا الوقت ال

ف احلق تعاىل سيجمع ؛ تقوية معىن اآلية كتأكيده على أاألساس، أفاد رليء ''إف'' يف اآلية الكرديةكعلى ىذا 
 .اخلبلئق دبشيئتو كقدرتو، كأنو ال خيلف ادليعاد صبيع

ينى ًعندى ٱللًَّو ٱإلً  ﴿:كيف موضع آخر يقوؿ تعاىل ا دً ًإالَّ ًمن بىع ًكتٰىبى ٱلًَّذينى أيكتيوٍا ٱل تػىلىفى كىمىا ٱخ سلٰىمي ًإفَّ ٱلدِّ  ءىىيمي مىا جى
 .[19 سورة آؿ عمراف، اآلية] ﴾ سىابً ايٰىًت ٱللًَّو فىًإفَّ ٱللَّوى سىرًيعي ٱحلً   ى بً  فيركىمىن يىك نػىهيمبىي يىابىغ ًعلمي ٱل

 شواىد اآلية ىي: 

 ﴾ ابً سى احلً  يعي رً سى  اى  َّإففى  ﴿ -2   ﴾ اإلسبلـي  اً  دى نٍ عً  ينى الد ًَّإف ﴿ -1

 َّفإً  ﴿»قوؿ الدركيش: ىد الثاين فخربىا ىو ''سريع''، يالشاىد األكؿ خرب ''إف'' ىو '' اإلسبلـ''، أما الشايف 
حذكؼ حاؿ، ها، كعند ا ظرؼ مكاف متعلق دب، اجلملة مستأنفة مؤكدة لؤلكىل، كإف كامس﴾ سبلـي اإلً  اً  ندى عً  ينى ِّالد

 .1«كاإلسبلـ خرب إف

رفوع ( مثل إف الدين )سريع( خرب إف م)الفاء( رابطة جلواب الشرط )إف ا»أما الشاىد الثاين فإعرابو: 
 .2«)احلساب( مضاؼ إليو رلركر

ناؾ دين أكد على أف ى ،معىن اآلية الكردية؛ أنو بعد شهادة ا عز كجل أنو ال إلو إال ىو يف اآلية السابقةك 
آذف أف اإلسبلـ ىو العدؿ كالتوحيد، كىو الدين عند ا، كما عداه فليس عنده يف فقد »كاحد عنده كىو اإلسبلـ 

فيو تنفيذ ألكامر ا سبلـ''؛ الذم ، فقد بٌن ا عز كجل الدين الذم يتعٌن أف يعبد بو كىو ''اإل3«شيء من الدين
 تعاىل.
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ؾ األكحد عند ا ىو ''اإلسبلـ''، فهنا كقد أفادت دخوؿ ''إف'' يف بداية اآلية الكردية؛ توكيد معىن أف الدين
ند ا، فلفظة ''اإلسبلـ'' حصرت صبيع ىذه األدياف كأكدت ذلا الناس، كلكنها ليست أديانا ع خرل خيضعأدياف أ

 على دين كاحد ىو ''اإلسبلـ''.

ا  فسوؼ يعجلظة ''سريع''؛ استئنافا جلزاء من يكفر بآيات ا كدينو؛ الشاىد الثاين فقد جاءت لف يف أما
تعاىل يف حسابو، كخصوصا من ترؾ احلق بعد معرفتو فهذا مستحقو العذاب األليم، كاحلساب العسًن، كلفظة ''سريع'' 

 على كزف ''فعيل'' كىي صيغة مبالغة دلت على تأكيد ادلعىن كتقويتو، كزيادة بياف سرعة احلساب.

 قيًل  ﴿:كننتقل إىل موضع آخر، إذ يقوؿ ا تعاىل
ي
  يت تيؤ  لكً ٱللَّهيمَّ مٰىًلكى ٱدل

ي
  ءي مىن تىشىا لكى ٱدل

ي
كىتيًعزُّ  ءي شلَّن تىشىا لكى كىتىنزًعي ٱدل

 .[26 سورة آؿ عمراف، اآلية] ﴾ قىًدير ءًإنَّكى عىلىٰى كيلِّ شىي ًني بًيىًدؾى ٱخلى  ءي كىتيًذؿُّ مىن تىشىا ءي مىن تىشىا

إف حرؼ مشبو بالفعل للتوكيد »كإعرابو:  ﴾ ديرقى  شيءو  ِّللى كي عى  نكى إً  ﴿الشاىد يف اآلية الكردية ىو:
 .1«ك)الكاؼ( ضمًن اسم إف )على كل( جار كرلركر متعلق بقدير )شيء( مضاؼ إليو رلركر )قدير( خرب إف مرفوع

ادللك كنزعو؛  بإعطائوكيف يشاء فمعىن اآلية أف ا عز كجل مالك كل شيء كبيده كل شيء، يتصرؼ  
 .2«كلو كإيتاء ادللك كنزعو  صادر عن احلكمة كادلصلحة، فهو خًنكألف كل أفعاؿ ا تعاىل من نافع كضار »

اآلية الكردية، بعد أف عددت بعضا من الصفات ال ي يتصف هبا ا تعاىل دكف  كقد ذكرت ''إف'' يف آخر
شاء، كأف يذؿ من يشاء كل ىذه غًنه؛ فهو كحده من يتصرؼ يف ادللك، كىو كحده القادر على أف يعز من ي

ية من ا عز فيو إشارة قو  إف''ب''من اآلية الكردية مؤكدا  الصفات ينفرد هبا ا تعاىل، كمن ىنا كاف رليء اجلزء األخًن
 تص هبذه القدرات، كال ديكن ألحد من اخللق أف يقدر على مثل ىذه األعماؿ.كجل؛ على أنو من خي

نع عليو أمر من األمور، كال يصعب تل األشياء؛ فبل ديرة ا كعظمتو يف تسيًن ككلفظة ''قدير'' دلت على قد
 شتماؿ كل األمور كاإلحاطة هبا.ا كلو بفضل قدرتو البلهنائية يف اعليو حاؿ من األحواؿ، كىذ
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 أىنتى  ًإنَّكى  ًمينِّ  فػىتػىقىبَّل زليىرَّرا بىطيًن  يف  مىا لىكى  نىذىرتي  ًإينِّ  رىبِّ  رٰىفى ًعم رىأىتي ًإذ قىالىًت ٱم﴿كيف موضع آخر يقوؿ تعاىل: 
 .[35 سورة آؿ عمراف، اآلية]  ﴾ عىًليمي ٱلسًَّميعي ٱل

)أنت( ضمًن فصل، )السميع( خرب إف »، كإعرابو: ﴾ ليمي العى  عي يٍ السمً  تى نٍ أى  نكى إً  ﴿الشاىد يف اآلية الكردية ىو:
 .1«مرفوع )العليم( خرب ثاف مرفوع

نها من جعلت ما يف بط أهنا-السبلـكىي كالدة مرًن عليها  –ة آؿ عمراف الكردية عن نذر امرأتتحدث اآلية 
، كدعت ا بعد ذلك قبوؿ ىذا النذر كالعمل ادلبارؾ، ليقـو 2«معتقا خلدمة بيت ادلقدس»ذكر أك أنثى خالصا ، 

 خبدمة بيتو.

ستأنفت سركف يف أنفسهم كما يعلنوف؛ فقد ادبا يي  كدبا أف ا عز كجل ىو كحده السميع لدعاء عباده، العليم
كأنو يعلم ما يكوف  ؛ ألهنا تعلم أنو سيسمع دعاءىا كسيستجيبو،﴾ العليمي  السميعي  نتى ًإنكى أى  ﴿عمراف قوذلا: امرأة
 ستجابتو.حلا لقبولو كاصا

اءت فلفظة ''السميع'' ج، -كالعليم-السميع–ىاتٌن الصفتٌن اخلاصتٌن با تعاىل  كقد أفادت ''إف'' توكيده
ختصاص ا تعاىل بصفة السمع، كإدراكو جلميع األصوات الصادرة عن كل خربا؛ كىو اسم ظاىر يدؿ على ا

 عليو شيء يف األرض كال يف السماء. خيفىأسره يف نفسو، فبل عبده حىت كإف  دعاء ى مسعادر علادلخلوقات، كأنو ق

يدؿ على علم ا تعاىل دبا خيتلج األنفس كالصدكر؛ كعلى ىذا أما لفظة ''العليم'' فهي أيضا اسم ظاىر 
تصاص احلق خقوم يف توكيد ادلعىن كتقويتو، كا ثًنإف'' يف آخر اآلية الكردية، كاف ذلا تأب''ف اجلملة ادلنسوخة األساس فإ

 .تصاصاالخنفراده هبذا العلم'' ادلتجاكز لكل شيء، كاك '' ل لكل شيء،تعاىل بصف ي ''السمع'' الشام

 ٱحلىوىارًيُّوفى  قىاؿى  ٱللَّوً  ًإىلى  أىنصىارًم مىن قىاؿى  ٱلكيفرى  ًمنهيمي  ًعيسىىٰ  أىحىسَّ  فػىلىمَّا ﴿كيف موضع آخر يقوؿ احلق تبارؾ كتعاىل: 
ني   .[52 سورة آؿ عمراف، اآلية] ﴾ميسًلميوفى  بًأىنَّا كىٱشهىد بًٱللَّوً  ءىامىنَّا ٱللَّوً  أىنصىاري  ضلى

                                                           

.161زلمود صايف: ادلرجع السابق، ص  - 1  
.169ص  الزسلشرم: ادلرجع السابق، - 2  



الثاني:                               دراست تطبيقيت لمرفوعاث األسماء في سورة آل عمران الفصل  
 

 

74 

ستئنافية، كاشهد فعل أمر، كبأنا الباء الواك ا»، كإعرابو: ﴾ نا مسلموفبأ كاشهدٍ  ﴿الكردية: ةالشاىد يف اآلي
 .1«حرؼ جر، كأف كامسها، كمسلموف خربىا

نقياد لو، كحاكلوا قتلو، قاؿ من الكفر، كعدـ االكمعىن اآلية أف النيب عيسى عليو السبلـ دلا أدرؾ من قومو 
 ، فقاؿ احلواريوف2«ين، كما ينصر من الذين يضيفوف أنفسهم إىل ا ينصركنين»كأنصارم إىل ا، ككأنو قيل:  أتباعي

 بأهنم األنصار، كأهنم ينقادكف لو كيتبعوه، كأشهدكا عيسى عليو السبلـ على إسبلمهم، كإخبلصهم إلدياهنم.

ادىم كخضوعهم نقيريٌن ال؛ ليدؿ على تأكيد احلواكقد جاء اخلرب يف آخر اآلية الكردية، مسبوقا باحلرؼ ''أف''
 ما جاء بو عيسى السبلـ، كإعبلهنم اإلسبلـ. كإتباعالتاـ  تعاىل، 

ا ًإفَّ ﴿كننتقل إىل موضع آخر من كتاب ا، إذ يقوؿ عز كجل:  ذى  كىًإفَّ  ٱللَّوي  ًإالَّ  ًإلٰىوو  ًمن كىمىا ٱحلىقُّ  ٱلقىصىصي  ذلىيوى  ىٰى
 .[62 سورة آؿ عمراف، اآلية] ﴾  ٱحلىًكيمي  ٱلعىزًيزي  ذلىيوى  ٱللَّوى 

 كرد يف ىذه اآلية الكردية شاىداف مها:

ا( حرؼ تنبيو)ذا( اسم إشارة )إف( حرؼ مشبو بالفعل )ى»، كإعرابو: ﴾ صصو القى ذا ذلي ىى  َّفإً  ﴿الشاىد األكؿ:-1
 .3«خرب إف مرفوعمبين يف زلل نصب اسم إف )البلـ( الـ ادلزحلقة )ىو( ضمًن فصل، )القصص( 

)الواك( عاطفة )إف( مثل األكؿ )ا( لفظ اجلبللة »، كإعرابو: ﴾ احلكيمي  ذلو العزيزي  اى  َّكإف ﴿ثاين كىو:ال الشاىد-2
 .4«اسم إف منصوب )ذلو العزيز( مثل ذلو القصص )احلكيم( خرب ثاف مرفوع

تعاىل ربدث مطوال عن عيسى ابن مرًن عليو السبلـ، ستئناؼ دلا جاء قبلها من كبلـ؛ فا اآلية الكردية اكىذه 
كعن أمو يف اآليات السابقة، كأكد على أف كل ما جاء يف القرآف الكرًن ىو كبلـ صادؽ، كأخبار حقيقية، كأف كل ما 

  .يركيو لنا ىو احلق
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على أف كل ما يصدر من عند ا من حكايات كأقاصيص ىي صادقة إف'' ليدؿ ب''كقد جاء اخلرب مؤكدا 
كمؤكدة، كليبٌن أف ما جاء يف القرآف الكرًن ىو الصحيح كما كرد يف غًنه من الكتب خيالطو الصواب كاخلطأ؛ بسبب 

؛ كأف ا تعاىل ﴾يمي احلك ذلو العزيزي  اى  َّكإف ﴿كاختتم ا تعاىل ىذه اآلية الكردية بتوكيد آخر: ،التحريف كالتزييف 
كاحلكمة يف القوؿ  يتصف بالعزة كالقوة، ألنو ؛قصص ادلذكور يف القرآف الكرًنيريد أف يؤكد تأكيدا تاما على صدؽ ال

تم اآلية الكردية هبذه اجلملة ادلؤكدة ال ي بينت فحسن أف زب ؛كالفعل الصواب فبل يصدر منو إال القوؿ احلق، كالفعل،
 احلق، كادلعجزة اخلالدة، على مر األزماف.أف القرآف ىو القوؿ 

 :النعت داللة-4

ايٰىًت ٱللًَّو ذلىيم عىذىاب شىًديد كىٱللَّوي   ى ًإفَّ ٱلًَّذينى كىفىريكاٍ بً  فيرقىافى لِّلنَّاًس كىأىنزىؿى ٱل لىيد لي ًمن قىب ﴿يقوؿ عز كجل يف كتابو العزيز:
 .[04 سورة آؿ عمراف، اآلية] ﴾ عىزًيز ذيك ٱنًتقىاـو 

''عذاب''، كإعراب ىذا الشاىد  لموصوؼجاءت صفة ل ة على صفة، كىي ''شديد'' إذاآلية الكردي اشتملت
اجلار كرلركر متعلقاف دبحذكؼ خرب مقدـ، كعذاب مبتدأ مؤخر، كشديد ﴾ شديده  عذابه  مٍ ذلي  ﴿»من اآلية الكردية: 

 .1«صفة

؛ فا عز كجل نزؿ الكتاب ﴾باحلق الكتابى  ليكى عى  زؿى نى  ﴿ئناؼ دلا جاء قبلها بقولو تعاىل:كاآلية الكردية است
ة كاإلصليل، فالذين آمنوا راكىو القرآف الكرًن، رضبة كىداية للناس، كما أنزؿ قبلو باقي الكتب السماكية من التو  احلق

 تعاىل من دكا كأنكركا ما أنزؿ ايف الدنيا كاآلخرة، أما الذين جح ىم الفبلحبكل كتبو كاتبعوا ىدل ا، فجزاؤ 
 ؤىم عذاب شديد ال ديكن كصفو كال تصويره.لو، فجزاه عز كجل، كعلى كماج كالرباىٌن الدالة على كجوداحلج

العذاب  فا تعاىل يف قولو الكرًن خصص ؛''عذاب''كقد جاءت الصفة يف اآلية الكردية نكرة تبعا للموصوؼ 
ب ِّعتبار الفاعل ذلذا العذاب؛ كادلعذ قوة كضعفا باالعاـ بصفة ''الشدة''، ألف العذاب ينتج عنو أمل، كخيتلف ىذا األمل

 ا كاف العذاب صادرا من عند القوم اجلبار كىو ا، فأكيد''الكافركف''، فإذ ب ىمَّيف اآلية الكردية ىو ''ا''، كادلعذ
 تمل.أنو عذاب ال يطاؽ كال حي
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صت العذاب بالقوة كالشدة، فلو كاف كمن ىنا كانت فائدة الصفة ال ي كردت يف اآلية الكردية بأهنا خص
العذاب  أف يينعىت ىذا ف من األنسبكعادم، فكا سهل يكوفسالعذاب  َّبأف الكبلـ: ''ذلم عذاب'' لتباذر لؤلذىاف

 1الكافركف. للقـو بالشدة، زبويفا

ادلتٌن الذم ال يغلب على  ؛ ليؤكد على أنو القوم﴾ اـكاي عزيزه ذك انتق ﴿قولو:الكرًن بكختم احلق تعاىل اآلية 
 و، فهو العزيز ادلنتقم من كل كفار بو كبآياتو.ال توجد قوة يف الكوف أقول من قوتأمره، ك 

ًبهٰىت فىأىمَّا  ًكتٰىبً ىينَّ أيـُّ ٱل كىمٰىته ءىايٰىت زلُّ  وي ًمن ًكتٰىبى ٱل كى ىيوى ٱلًَّذم أىنزىؿى عىلىي  ﴿ :كيف موضع آخر يقوؿ تعاىل كىأيخىري ميتىشٰى
بىوى ًمن غٱلًَّذينى يف قػيليوهًبًم زىي  ًعلمً ًإالَّ ٱللَّوي كىٱلرًَّٰسخيوفى يف ٱل ۥًٓكيلىوي تىأ لىمي كىمىا يىع ۦًۖكيًلوً تىأ ًتغىاءى كىٱب ًفتنىةً ٱل ًتغىاءى ٱب وي فػىيىتًَّبعيوفى مىا تىشٰى

 .[07سورة آؿ عمراف، اآلية ] ﴾ لبٰىبً كيٌل مِّن ًعنًد رىبػِّنىا كىمىا يىذَّكَّري ًإالَّ أيٍكليواٍ ٱألى  ۦ مىنَّا بًوً يػىقيوليوفى ءىا

الكتاب، كاجلار  اجلملة حاؿ من»، كإعرابو: ﴾ ماته كى زلي  آياته  نوي مً  ﴿يف اآلية الكردية ىو:الشاىد األكؿ 
، فالصفة ىنا ىي ''زلكمات'' 2«مؤخر، كزلكمات صفة آليات حذكؼ خرب مقدـ، كآيات مبتدأكاجملركر متعلقاف دب

 كىي مرفوعة.

لو، )أخر( معطوؼ على آيات مرفوع مث»، كإعرابو: ﴾ شاهباتتى مي  ري خى أي كى  ﴿اىد الثاين يف اآلية الكردية ىو:الش
ات''، كىي ، فالصفة ىنا ىي ''متشاهب3«لوعدؿ )متشاهبات( نعت ألخر مرفوع مثكامتنع من التنوين للوصفية كال

 مرفوعة.

لتصف ادلوصوؼ ''آيات''، كقد دلت على تأكيد حكمة ا تعاىل، كإحكامو يف  تفالصفة زلكمات جاء
 ًمنمثيَّ فيصِّلىت  ۥءىايٰىتيوي  ًكمىتًكتٰىبه أيح  رال﴿إنزاؿ آياتو ادلعجزة؛ فالقرآف العظيم كلو زلكم كمعجز كما قاؿ ا تعاىل: 

ًبًنو  حىًكيمو  لَّديف   .[01]سورة ىود، اآلية  ﴾ خى
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 اختصت باإلتقاف كاإلحكاـ فقد تعاىل اـ كالعدؿ اإلحساف، فآيات افهو مشتمل على غاية اإلتقاف كاإلحك
؛ فكبلـ ا تعاىل نسق متكامل معجز بألفاظو كمعانيو، 1«باهتشحتماؿ كاالمن اال أحكمت عباراهتا بأف حفظت»

 ألنو منزؿ من العليم احلكيم.

' آيات زلكمات'' 'فالقرآف الكرًن فيو ؛، كادلوصوؼ ىو ''آيات''الصفة يف الشاىد الثاين فهي ''متشاهبات''أما 
كادلتشابو ما احتمل  اكم ماال حيتمل من التأكيل غًن كجو كاحد،»أف فرؽ بينهما ال كيكوف آيات متشاهبات''،ك ''

فيها غًن صرحية ال  ما ادلتشاهبات فالداللةسهلة ادلقصد، أ ات كاضحة الداللة،؛ كىذا يعين: أف اآليات اكم2«أكجها
 إال من خبلؿ التأكيل كالتعمق يف معىن ىذه اآليات. تتأتى

 ختصاص آيات اعلى ا اهبما آيات ا تعاىل، أكدتتصفت اردتٌن يف اآلية الكردية، كال ي االصفتٌن الو  اككلت
 مها من عند ا عز كجل.أك آية متشاهبة فكلتا نت آية زلكمةكاتعاىل باإلعجاز كاإلتقاف سواء  

ًعندى  اٍ مِّن ذٰىًلكيم لًلًَّذينى ٱتػَّقىو  قيل أىؤينػىبِّئيكيم خبىًن  ﴿كننتقل إىل موضع آخر من الذكر احلكيم، إذ يقوؿ سبحانو كتعاىل: 
م جىنَّٰت ذبى  ًلًدينى ًفيهىا كىأىز  هنٰىري ٱألى  ًتهىاًمن ربى  رًمرىهبًِّ  سورة آؿ عمراف، اآلية] ﴾ًعبىادً مِّنى ٱللًَّو كىٱللَّوي بىًصًني بًٱل وٰىفمُّطىهَّرىة كىرًض كٰىجخٰى

15]. 

أزكاج عطف على جنات كمطهرة نعت »، كإعرابو ىو: ﴾ مطهرةه  كأزكاجه  ﴿ة ىو:الشاىد يف اآلية الكردي
 .3«ألزكاج

ا تعاىل عباده ادلتقٌن، أف ىناؾ ما ىو أفضل كأخًن من متاع الدنيا كشهواهتا  ينبئيف ىذه اآلية الكردية، 
، يناذلمكأمواذلا كأنعامها كحرثها؛ فقد أعدذلم جنات النعيم ال ي فيها ما كعده ا بو كىو اخللود الذم ال يفىن، كما 

 رضواف ا تعاىل فبل يسخط عليهم أبدا.
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منزىة عن »الدنيا، ألهنا  ادلخلصٌن باألزكاج ادلطهرة؛ كىي أزكاج ال تشبو أزكاجكقد كعد ا تعاىل أيضا عباده 
 ،1«نساء الدنيا ، كال يعرتيهن ما يعرتمولن كال حيضن كال ينفسنكاخلبث، احلسي كادلعنوم، ال يتغوطن كال يتبالدنس 

 شركر الدنيا. فهن أزكاج مطهرة كال يوجد فيهن

لقا نفراد أزكاج اآلخرة دبواصفات التنزيو كالتطهًن خى ''مطهرة'' لتدؿ على ا رليء الصفة كعليو فقد كاف مناسبا
 لعباده ادلتقٌن. جزاءلقا، من ا تعاىل كخي 

ا فىٱعبيديكهي  كىرىبُّكيم رىّبِّ  ٱللَّوى  ًإفَّ ﴿كيف موضع آخر يقوؿ تعاىل:   .[51سورة آؿ عمراف، اآلية: ] ﴾ مُّستىًقيم ًصرٰىط ىٰىذى

 2.«مبتدأ، كصراط خرب، كمستقيم صفة لصراط ىذا »، كإعرابو:﴾مستقيم  ا صراطذى ﴿الكردية:الشاىد يف اآلية 

 كحده، رب كل عيسى عليو السبلـ، إذ أخرب قومو بأنو ال إلو إال ا تتحدث اآلية الكردية عن قوؿ سيدنا
أ بنفسو ليكوف ر، فبدمدب لرب عز كجل؛ ألف الرب خالق مالكبدأ بنفسو ليكوف أكؿ مذعن ذلذا ا» ادلخلوقات؛ كقد

جدنا كأنعم علينا، فليكن بذلك ىو معبودنا الذم لذم أك ، فالرب عز كجل ىو ا3«ىو أكؿ من يذعن كينقاد ذلذا الرب
 ميع أنواع العبادة.احلب كالوفاء كالرجاء كالدعاء، كجببنعبده 

آياتو، ىي  كإتباععلى أف عبادة ا تعاىل كحده  لتدؿ الصفة "مستقيم" للموصوؼ "صراط"اءت كقد ج
 الطريق الصحيح، كادلبلذ اآلمن للفبلح يف الدنيا، كالنجاة من العقاب يف اآلخرة.

 ىو الطريق الصحيح كالسبيل السوم الذم يقودنا إىل ا تعاىل، كنيل توابو كرضاه.فالصراط ادلستقيم 

أكدت على أف  "االستقامة"حىت نصل إىل ادلبتغى ادلراد، فصفة  كالطريق البد أف يكوف مستقيما، غًن منحرؼ
 هبذه الصفة، كما عدا ذلك فباقي الطرؽ موصلة للجحيم. راطوالطريق إىل ا تعاىل، طريق مستقيم، كخصت ص
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 :العطف داللة-5

 ًكتٰىبً ىينَّ أيـُّ ٱل كىمٰىته ءىايٰىت زلُّ  وي ًمن ًكتٰىبى ٱل كى ىيوى ٱلًَّذم أىنزىؿى عىلىي   ﴿يقوؿ سبحانو كتعاىل يف كتابو العزيز: 
ًبهٰىت فىأىمَّا ٱلًَّذينى يف قػيليوهًبًم زىي بىوى ًمن غكىأيخىري ميتىشٰى ًإالَّ ٱللَّوي  ۥًٓكيلىوي تىأ لىمي كىمىا يىع ۦًۖكيًلوً تىأ ًتغىاءى كىٱب ًفتنىةً ٱل ًتغىاءى ٱب وي فػىيىتًَّبعيوفى مىا تىشٰى

 .[07 ؿ عمراف: اآليةسورة آ] ﴾ لبٰىبً كيٌل مِّن ًعنًد رىبػِّنىا كىمىا يىذَّكَّري ًإالَّ أيٍكليواٍ ٱألى  ۦ يػىقيوليوفى ءىامىنَّا بًوً  ًعلمً كىٱلرًَّٰسخيوفى يف ٱل

 الشواىد يف اآلية الكردية ىي:

، فاالسم ادلعطوؼ ىو: 1«عطف على آيات زلكمات»ىو:  ، كإعراب ىذا الشاىد﴾ تشاهباتمي  ري خى أي كى  ﴿ -1
 ''أخر''.

 .2«، كالراسخوف معطوفة على )ا(الواك عاطفة»، كإعراب ىذا الشاىد ىو: ﴾ خوف يف العلمً كالراسً  ﴿ -2

 فاالسم ادلعطوؼ ىو: ''الراسخوف''.

كاضح »كمات كآيات متشاهبات، كاكم يبٌن ا تعاىل يف ىذه اآلية الكردية، أف القرآف حيتوم على آيات زل
، فالشيء 3«يف ادلرادد حتماالت ادلوجبة للرتدألف يف كضوح الداللة، منعا لتطرؽ اال االستعارةة على سبيل الدالل

تلف فيو األفهاـ؛ ألف النص فيو يف العلم، ألنو زلكم، كىو ما ال زبفساد الذم ال يتسرب إليو خلل كال  اكم ىو
فمن رد ما  ،ًن من الناس أك بعضهمفيها اشتباه يف الداللة على كث»ا اآليات ادلتشاهبات، فهي ال ي كاضح صريح أم

لذم حيتاج فادلتشابو ىو ا ،4«نعكسل كمن عكس اىتدحكم زلكمو على متشاهبو عنده فقد ااشتبو إىل الواضح منو ك 
 راد منو.إىل حبث كسؤاؿ لفهم ادل

 آياته  ﴿ق على ادلعطوؼ عليو'الواك'' مطلق اجلمع بٌن ادلتعاطفٌن؛ فاحلكم الذم انطبكقد أفادت '
ىي من كتاب ا تعاىل  ﴾أخر متشاهبات﴿، كمن ىنا فإف ﴾متشاهبات خري أي ﴿، ينطبق على ادلعطوؼ ﴾كماته زلي 

 كىو القرآف الكرًن.
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بتدأ باآليات اكمات؛ ألهنا األصل الذم يعتمد قرآف الكرًن إىل زلكم كمتشابو، كاكقد قسم احلق تعاىل ال
 دلؤمن أف يؤمن بكل آيات القرآف الكرًن؛ ألف صبيعها كبلـ ا عز كجل.عليو، كادلرجع الذم يرد إليو ادلتشابو، فعلى ا

أما الشاىد الثاين، فاالسم ادلعطوؼ ىو ''الراسخوف''، كادلعطوؼ عليو ىو ''ا''، كقد اختلف العلماء حوؿ 
م من كصلوا مبتدأ، كمنهاستئنافية، كالراسخوف فتكوف الواك  ﴾ إال ا ﴿ ىذه اآلية، فمنهم من كقفوا على قولو تعاىل:

تبعناه؛ ألف ا ، كىذا ما ا1الراسخوف'' اسم معطوؼك ''طفة، ، فتكوف الواك عا﴾إال ا كالراسخوف يف العلم﴿اآلية: 
ٌن على فإنو دليل يب»كيل، شرفا دلكانتهم كتعظيما لرسوخهم يف العلم؛ سبحانو كتعاىل خص عباده العلماء بالفهم كالتأ

 .2«ت ذلذا الفريق، ىو حكم من معىن العلم كالفهم يف ادلعضبلتأف احلكم الذم أثب

ف تأكيل ادلتشابو يعلمو أ»و بادلتشابو كعلم الراسخٌن، حيث ، فا عز كجل صبع بٌن علمكعلى ىذا األساس
 .3«﴾ وً نا بً آمى  وفى ولي قي يػى  ﴿الراسخوف يف العلم كىم مع علمهم ا كيعلمو

ا الثبات كالرسوخ يف العلم، كجعل ذلم مزية يف  همذلؤالء العلماء؛ فقد منحكيف ىذا العطف تشريف عظيم 
 فهم ادلتشابو.

كيف ىذا العطف أيضا ثناء من ا عز كجل على الراسخٌن يف العلم، كإشارة إىل أمهية العلم كالعلماء يف 
ىم، بل يتبعوف كل ما جاء من عند احلق بعوف أىواءجع لفهم األحكاـ كتفسًنىا ألهنم ثابتوف ال يتر اجملتمع؛ فإليهم يي 

 تعاىل، كىذا ىو ادلنهج القوًن.

ي لٰىديىيمكىالى أىك  وٰىذلييمأىم هيمعىن يًنى فَّ ٱلًَّذينى كىفىريكاٍ لىن تيغإً  ﴿خر يقوؿ تعاىل:كيف موضع آ  ﴾ىيم كىقيودي ٱلنَّارً  ًئكى كىأيٍكلىٰ  امِّنى ٱللًَّو شى
 .[10سورة آؿ عمراف، اآلية: ]

'أمواذلم'' كإعراب ىذا ادلوضع: ية الكردية ىو: ''أكالدىم''، كقد عطف على الفاعل 'ادلعطوؼ يف اآل فاالسم
)لن( حرؼ نفي كنصب كاستقباؿ )تغين( مضارع منصوب )عن( حرؼ جر ك)ىم( ضمًن متصل يف زلل جر متعلق »
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كيد النفي )أكالد( معطوؼ على ب)تغين(، )أمواؿ( فاعل مرفوع ك)ىم( مضاؼ إليو )الواك( عاطفة )ال( زائدة لتأ
 .1«أمواؿ مرفوع مثلو ك)ىم( مضاؼ إليو

زاء، كال يدفع الذين كفركا بو كباليـو اآلخر من عذاب كج اهلقيسما دية تأكيد من احلق تعاىل على فاآلية الكر 
 د.عنهم ىذا العذاب أح

هة أمواذلم، مث عطف بالواك كالنفي على ىذا غناء كالدفاع عن الذين كفركا من جاإل كقد نفى ا تعاىل صفة
 دبعىن آخر كىو عدـ إفادة األكالد كذلك.ادلعىن 

كربصيلو  راء صبعودلاؿ أشد ما يفنت اإلنساف، كيغريو يف احلياة الدنيا، فيلهث ك كقدـ األمواؿ على األكالد؛ ألف ا
 منوعة.بكل الطرؽ ادلباحة كادل

غريات؛ إال أف األمواؿ كاألكالد أشد ىذه إلنساف كسط ىذه الفنت كادلكيضيع اكتتعدد فنت الدنيا كأىواءىا، 
أكلوه يف الدنيا من  ليس ما»بالذكر يف ىذه اآلية، كبٌن أف الفنت، كأكثرىا جذبا للبشر، فلهذا خصها ا عز كجل 

 كىالى  أىموٰىذلييم ًجبكى فىبلى تيع ﴿: ، كما قاؿ تعاىل2«ودبنجيهم من عذابو كأليم عقاباألمواؿ كاألكالد بنافع ذلم عند ا، كال 
بػىهيم هًبىا يف ٱحلى  ييرًيدي  ًإمنَّىا أىكلٰىديىيم ن يػىٰوةً ٱللَّوي لًيػيعىذِّ ًفريكفى  كىىيم أىنفيسيهيم ىىقى كىتىز  يىاٱلدُّ  .[55]سورة التوبة، اآلية  ﴾ كٰى

 نفسو.فلكل إنساف ما سعى إليو، كال تشفع لو عند ا أنفس األشياء كأحبها إىل 

ًإذ قىاؿى ٱللَّوي يٰىًعيسىٰى ًإينِّ ميتػىوىفِّيكى كىرىاًفعيكى ًإيلىَّ كىميطىهِّريؾى ًمنى ٱلًَّذينى كىفىريكاٍ  ﴿كجل: عز كننتقل إىل موضع آخر، إذ يقوؿ 
 ﴾ تىًلفيوفى ًفيمىا كينتيم ًفيًو زبى  نىكيمبىي كيمي فىأىح ًجعيكيممثيَّ ًإيلىَّ مىر  ًقيٰىمىةً ٱل ـً ًإىلىٰ يىو  اٍ ٱلًَّذينى كىفىريك  ؽى كىجىاًعلي ٱلًَّذينى ٱتػَّبػىعيوؾى فىو 

 .[55 سورةآؿ عمراف، اآلية]

 .﴾كاري فى كى   الذينى  نى مً  ؾى هري طى مي كى  َّيلإً  كى عي كرافً  وفيكى تى ين مي إ ﴿: الشاىد يف اآلية الكردية
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إليو، كرافعك عطف متوفيك خربىا، كالكاؼ مضاؼ إف كامسها، ك »الدركيش يف إعراب ىذا ادلوضع:  يقوؿ
جار كرلركر متعلقاف برافعك ألنو اسم فاعل، كمطهرؾ عطف على ما تقدـ، كمن الذين جار  َّتوفيك، كإيلعلى م

 .1«كرلركر متعلقاف دبطهرؾ

كمكر ا  فأصلاه ا منهم»بعيسى عليو السبلـ،  فتكالكىذه اآلية استئناؼ دلا جاء قبلها؛ حيث اتفقوا على 
يسى، ألقى ا شبهو على كاحد الذين جاءكا لقتلو، كإما من أصحاب عهبم، فجعل شبهو يف رجل، إما منهم من 

 ؛ فا تعاىل مكر هبؤالء، إذ توفاه ا كرفعو إليو دكف أف يلحقوا بو أذل.2«منهم فقتل

إين رافعك إىل السماء مث » يقوؿ لعيسى: مطهرؾ'' معطوفاف على ''متوفيك''؛ فا تعاىلك ''فاالمساف ''رافعك'' 
حيث  ؛مطلق اجلمع الواكفادت رؾ كسللصك من الكفار، فقد أ، كبعد ذلك مطه3«شليتك بعد استيفائك كامل أجلك

  تعاىل بٌن قبض ركح عيسى عليو السبلـ كرفعو إىل السماء، كتطهًنه من شر أىل الشرؾ.صبع ا

ه من الكفار، كديكر فيهم عز كجل لنبيو عيسى عليو السبلـ، بأنو سينقذكما يدؿ العطف ىنا على تبشًن ا 
 أشد مكر، كيزكيو منهم.

نَّةو عىر  ًفرىةًإىلىٰ مىغ اٍ كىسىارًعيو  ﴿كيف موضع آخر يقوؿ احلق تعاىل:  وٰىتي كىٱألى  ضيهىامِّن رَّبِّكيم كىجى  ﴾ميتًَّقٌنى أيًعدَّت لًل رضي ٱلسَّمٰى
 .[133آلية سورة آؿ عمراف، ا]

كجنة عطف على مغفرة، كعرضها » ، كإعرابو:﴾ كاألرضي  كاتي اا السمهى ضي رٍ عى  نةه جى كى  ﴿يف اآلية الكردية: الشاىد
 .4«مبتدأ، كالسماكات خرب، كاألرض عطف على السماكات

خصاؿ من خصاؿ اخلًن،  أكامر ك لت علىاشتم ،لسابقةمعىن اآلية تتمة كاستئناؼ دلا جاء قبلها؛ فاآليات اك 
تجنب أفعاؿ  ، مث أمرىم ب5«ا كانوا عليو من تضعيفوهنى عن الربا مع توبيخ دب »كحث على فعلها؛ فقدأمر ا هبا 

ذلك إىل حثهم  سولو كالعمل دبا جاء بو، ليصل بعدالسوء ال ي تؤدم هبم إىل النار كما أمرىم بطاعتو كطاعة ر 
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ت كاألرض، كىذا دليل  تعاىل كرضبتو، كإدراؾ جنتو ال ي عرضها السماكامغفرة اة كادلنافسة من أجل نيل للمسارع
بهت بأكسع ما علمو الناس من خلقو كأبسطو، كخص العرض ألنو يف العادة أدىن من الطوؿ فش»على سعتها 

 فأكسع شيء يتصوره عقل اإلنساف ىو السماكات كاألرض. ؛1«للمبالغة

 ها كرحبها.تسعمن أجل تقريب كصف اجلنة، كبياف  سعة السماكات كاألرض، كقد أفاد العطف ىنا اجلمع بٌن

البشر من أجل  غيب األنفس كحثها على العمل الصاحل، كالتسابق إليو، كالتنافس بٌن جل تر ككذلك من أ
 وابو.كسب رضا ا كنيل ث

 :داللة نائب الفاعل -6

يقىنطىرىةً  كىٱلقىنٰىًطًنً  كىٱلبىًنٌنى  ٱلنِّسىاءً  ًمنى  ٱلشَّهىوٰىتً  حيبُّ  لًلنَّاسً  زييِّنى ﴿يقوؿ ا سبحانو كتعاىل يف كتابو العزيز: 
 ٱلذَّىىبً  ًمنى  ٱدل

يسىوَّمىةً  كىٱخلىيلً  كىٱلًفضَّةً 
نيىا ٱحلىيػىٰوةً  مىتٰىعي  ذٰىًلكى  كىٱحلىرثً  كىٱألىنعٰىمً  ٱدل   حيسني  ۥًعندىهي  كىٱللَّوي  ٱلدُّ

ى
 اآليةسورة آؿ عمراف، ] ﴾  ابً ئ  ى ٱدل

14]. 

ين فعل زي »''، كإعراب ىذه اآلية الكردية: حبلفاعل ىو ''ن''، كنائب ايالفعل ادلبين للمجهوؿ يف اآلية ىو ''زي 
 .2«كحب الشهوات نائب فاعل ؿ، كالناس جار كرلركر متعلقاف ب "زين"ماض مبين للمجهو 

 اٱللًَّو شىي مِّنى  أىكلٰىديىيم كىالى  أىموٰىذلييم عىنهيم يًنى كىفىريكٍا لىن تيغ  ًإفَّ ٱلًَّذينى  ﴿دية تكملة كاستئناؼ لقولو تعاىل:كاآلية الكر 
  .[10سورة آؿ عمراف، اآلية ]﴾ٱلنَّاًر  كىقيودي  ىيم كىأيٍكلٰىًئكى 

 ، كقد بٌن اوف كراء ملهيات الدنيا كزينتهاالكفر الذين يلهثبأىل  غرتاراال زل منو تنبيو ادلسلمٌن منفادلغ
 كمالت إليها قلوهبم فشغلتهم عما خلقوا ألجلو،وية، ككيف تعلقت هبا نفوس الناس ىذه اآلية الشهوات الدنيىل يف تعا

 منها سول أهنا ستكوف زادا ذلم إىل دار الشقاء كالعناء.رغم أهنا زائلة فانية ال فائدة 

 ألنو لئلنساف،ألكرب العدك ا فهو ىو الشيطاف؛فقد يكوف الفاعل اذكؼ  ؛كالفاعل احلقيقي ىنا رلهوؿ 
كمن ىذه اجلهود فعل  ،ل خًنيف الفنت كادلعاصي، كيبعده عن ك يدخل يف قبلو كيكرس كل جهوده يف سبيل إغراقو
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حىت يوقعو يف  بشكل مباشر، كإمنا يزين لو مغريات الدنيا كشهواهتا و ال يأمر اإلنساف بادلعاصي كالشر''التزيٌن''؛ فه
 .شرؾ اذلبلؾ كالضبلؿ

فاعل معلـو كزلركها عند اإلنساف ىو  ألف مفعل الشهوات كالغرائز»؛ ؼ الفاعلحذخرل قد كمن جهة أ 
مر فطرم جعلو ا أكقد يكوف الفاعل اذكؼ ىنا ىو ''ا''؛ فحب الشهوات  ،، فليس من الضركرة ذكره1«ضمنيا

كوف، فلما رجع التزيٌن إىل الفطرة، كاف فاعلو حقيقة استبقاء احلياة كضماف استمرار ال من أجل تأكيد يف نظاـ خلقو
ستمرار على أف يعرؼ اإلنساف ظ للنوع البشرم البقاء كاالفطرة، فادلزين ىو ا خبلقو ما حياحلقيقي ىو خالق ىذه الف

 حدكده كيفرؽ بٌن اخلًن كالشر.

ي ﴿، إذ يقوؿ فيو تعاىل السورةكننتقل إىل موضع آخر من  مَّا   سًفيًو كىكيفػِّيىت كيلُّ نىف بى الَّ رىي ـلًيىو  نٰىهيمًإذىا صبىىع فى فىكى
  .[25 سورة آؿ عمراف، اآلية] ﴾  لىميوفى كىسىبىت كىىيم الى ييظ

 نائب الفاعل ىو ''كل''.'' فيتٍ الفعل ادلبين للمجهوؿ يف ىذه اآلية ىو ''كي 

ظاـ دلا أعد ذلم كهتويل كىو استعفكيف يصنعوف، فكيف تكوف حاذلم، »الزسلشرم يف تفسًن ىذه اآلية:  يقوؿ
حدثوا بو أنفسهم كسهلوه عليها تعلل بباطل كتطمع عوف فيما ال حيلة ذلم يف دفعو كادلخلص منو كأف ما ذلم، كإهنم يق

 .2«ا ال يكوفدب

كحياسبهم نو البد كأف يأيت اليـو العظيم ليجمعهم فيو لقـو الكافرين بالعذاب الشديد، كأفا سبحانو كتعاىل يعد ا
 على أفعاذلم عدال ال ظلما.

عز  حذؼ كمل يذكر كتقدير الكبلـ: يويف ا كل نفس؛ فا ''ا''، لكنوالفاعل يف ىذه اآلية الكردية ىو ك 
كجل ىو القادر على كل شيء كبيده ملكوت السماكات كاألرض؛ فهو الذم خلق الناس ليعبدكه كيطيعوه لكنهم 

 دنيا أكرب مههم يتمتعوف بلذاهتا كدييلوف إىل شهواهتا فنسوا اآلخرة.على صنفٌن، صنف: جعلوا ال
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لنعم  كامتحانا لعباده، فتزكدكا منها آلخرهتم فكانت ذلم نعم الزاد ءاآلخر: عرفوا أف ا جعلها ابتبل كالصنف
 الدار.

لصنف الثاين، و بشكل عاـ لكل نفس سواء كانت من الصنف األكؿ أك من االكبلـ يف ىذه اآلية موجفكاف 
ذكر الفاعل ىنا للعلم كدلا كاف معلوما أف ا سبحانو كتعاىل ىو الذم جيمع الناس كحياسبهم؛ مل يكن من الضركرم 

يل، كجيازم  سب صبيع الناس دكف استثناء أك تفضف ا عز كجل سيحاالعمـو دلت على أ لفاظمن أ بو ككلمة "كل"
 حقو من جزاء.كل نفس على قدر أعماذلا كيوفيها ما تست

ًلًدينى ًفيهىا الى خييىفَّفي عىن ﴿كيف موضع آخر يقوؿ جل من قائل:  .﴾ كىالى ىيم يينظىريكفى  عىذىابي ٱل هيمي خٰى

 .[88 ؿ عمراف، اآليةسورة آ]                                                                              

 ''.ىو ''العذابي ''، كنائب الفاعل ففي ''خييى  ادلبين للمجهوؿ يف ىذه اآلية ىو الفعل

ال خيفف عنهم العذاب، ال ينقصوف من العذاب شيئا يف حاؿ من »وؿ الطربم يف تفسًن ىذه اآلية: يق
 .1«نفسوف فيواألحواؿ، كال يى 

ة كديكن أف نرجع سبب حذؼ دكاحهنم سيبلـز الكفار لؤلبد، كال ينقص عنهم حلظة فادلعىن ىنا أف عذاب ج
ىل الشرؾ ىنا ال أالفاعل يف ىذه اآلية الكردية، إىل أف زبفيف العذاب إمنا يكوف من ا تعاىل يـو احلساب لعباده؛ ك 

بدا؛ كعلى ىذا األساس ديكن بعض شدتو كأنو سيبلزمهم دائما كأ أك إزالة يرضبهم ا كال خيفف العذاب عنهم بإزالتو
 الفاعل حذؼ للعلم بو. إفالقوؿ 

أف ا عز كجل ال يرحم  ادلٌن الذين يزعموفاجملافرتاء كقد حذؼ الفاعل ىنا؛ تعظيما للذات اإلذلية كتكذيب 
 هم كيستمتع بتعذيبهم.معباده كال خيفف عنهم العذاب؛ كأنو يظل

ثًنا يف النفس بعظم أإقامة نائب الفاعل مقامو، أكثر تكعلى ىذا األساس كاف حذؼ الفاعل يف ىذه اآلية ك 
 جـر ىؤالء الكفار.
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وٰىًت كىمىا يف ٱألى   ﴿كيف موضع آخر يقوؿ احلق تعاىل:  سورة آؿ عمراف،] ﴾ ميوري ٱألي  جىعي كىًإىلى ٱللًَّو تير  رضً كىلًلًَّو مىا يف ٱلسَّمٰى
 .[109 اآلية

''األمور''، كإعراب  كنائب الفاعل ىو''، عي رجى ربتوم اآلية الكردية على فعل مضارع مبين للمجهوؿ ىو الفعل ''تي 
 .1«''ترجع'' كىو فعل مضارع مبين للمجهوؿ مرفوع )األمور( نائب فاعل مرفوع»ىذه اآلية: 

إىل ا مصًن أمر صبيع »كمعىن اآلية أف كل ادلوجودات يف السماكات كاألرض ىي ملك  سبحانو كتعاىل ؼ
بغًن ظلم منو أحدا  على قدر استحقاقهم منو اجلزاء، َّفيجازم كبل ،كاسن كادلسيء الصاحل منهم كالطاحل، خلقو،
 .2«منهم

العليم هبا؛  رض ترجع إىل ا تعاىل كىو كحدهكاآلية تدؿ على أف سائر ادلخلوقات ادلوجودة يف السماكات كاأل
فحذؼ الفاعل ىنا لعدـ العلم بو من قبل البشر كليس من قبل ا تعاىل؛ كىذا لكثرة ما خلق ا كأكجد يف ىذا 

 عرفتو؛ فتناسب حذفو مع معىن اآلية.شموؿ ىو سبب اجلهل بالفاعل كعدـ مالكوف فكاف ىذا العمـو كال

كبو، ككل األمور جل مالك ادللك، كل شيء لو كقد يكوف حذؼ الفاعل ىنا بسبب العلم بو؛ فا عز ك 
 كالسيئة.نا سنرجع إليو يـو القيامة لنجازل بأعمالنا احلسنة ىو ا تعاىل كضلن نعلم أن كمن ىنا فالفاعلإليو، عها مرج

معلـو كال حاجة إىل ذكره؛ فكاف من األبلغ حذفو  جاء الفاعل يف اآلية زلذكفا؛ ألنو ،ساساأل كعلى ىذا
 ره.كعدـ ذك

اءيكا ًلكى فىًإف كىذَّبيوؾى فػىقىد كيذِّبى ريسيل مِّن قىب :﴿كننتقل إىل موضع آخر من الذكر احلكيم إذ يقوؿ ا عز كجل  جى
  ًكتٰىبً نٰىًت كىٱلزُّبيًر كىٱلبػىيػِّ بًٱل

ي
 .[184 سورة آؿ عمراف، اآلية] ﴾ ًنًنً ٱدل

  ''.سله كنائب فاعل ىو ''ري ''، بى ِّذىو ''كي  اآلية الكردية فعبل مبنيا للمجهوؿ تتضمن
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'': فعل ماض مبين للمجهوؿ مبين على الفتح الظاىر بى ِّ: ''كيذ﴾له سي ري  بى ِّذكي ﴿ »كإعراب ىذا اجلزء من اآلية:
 .1«على آخره، '' رسل'': نائب فاعل مرفوع، كعبلمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره

ب الرسل الذين بيعثوا قبلو، ِّذكذب من قبل ادلشركٌن مثلما كي كمعىن اآلية أف ا عز كجل خيرب رسولو بأنو سيي 
 عليو كسلم على األذل الذم كاف ينالو من اليهود كأىل الشرؾ ه نبيو زلمدا صلى اكىذا تعزية من ا جلى ثناؤ »

 .2«با من سائر ادللل

كجل لكل أمة، بالرغم من إتياهنا عز  سلهم ار كاألنبياء الذين أ ت العادة أف يكفر الظادلوف بالرسلفقد جر 
 ة كالرباىٌن القاطعة.باحلجج الدامغ

وف األنبياء بين يكذفعلى مر الزماف صلد أىل الشرؾ الذكذلذا يكوف حذؼ الفاعل ىنا للعلم بو كمعرفتو؛ 
 بوا الكفر با تعاىل.لفاعل إذف ىو ''الكفار'' الذين دأمن عند ا تعاىل، فا ادلنزلوفكالرسل 

ؼ ىو عادة ديث، كإمنا اذلدحلاور عل سلفيا يف اآلية الكردية لعدـ أمهيتو، ألنو ليس ىو زليكوف الفاكقد 
رغم كل الدالئل كالرباىٌن ال ي أتى هبا   ،يف كل أمة كعرب كل زماف ل ي تناقلها ادلشركوف فيما بينهمالتكذيب نفسها ا

 كل األنبياء كالرسل.

 (:وأخواتهاداللة اسم األفعال الناقصة )كان  -7

اًفرىة كىأيخرىلٰ  ٱللَّوً  سىًبيلً  يف  تػيقٰىًتلي  ًفئىة ٱلتػىقىتىا ًفئىتىٌنً  يف  ءىايىة لىكيم كىافى  قىد ﴿يقوؿ احلق تبارؾ كتعاىل:  رىأمى  مِّثلىيًهم يػىرىكنػىهيم كى
يٍكيل  لىًعربىة ذٰىًلكى  يف  ًإفَّ  يىشىاءي  مىن ۦبًنىصرًهً  يػيؤىيِّدي  كىٱللَّوي  ٱلعىٌنً   .[13 سورة آؿ عمراف، اآلية] ﴾ ٱألىبصٰىرً  ألِّ

لكم قد حرؼ ربقيق، ككاف فعل ماض ناقص، ك »، كإعرابو: ﴾ آيةه  مٍ كي لى  افى كى   دٍ قى  ﴿الشاىد يف اآلية الكردية:
 .3«جار كرلركر متعلقاف دبحذكؼ خرب كاف ادلقدـ، كآية امسها ادلؤخر
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رة، ككيف أف النصر كالفوز بفئة مؤمنة، كفئة كافضرب مثبل كعربة أف ا عز كجل ي ؛اآلية الكردية كمعىن
 لفئة ادلؤمنة بإذف ا.سيكوف ل

مة كاألخرل  مسل إحدامهاقد كاف لكم، يا معشر اليهود، آية يف فئتٌن التقتا: » ؛دبعىن كاخلطاب موجو للكافرين
تكثر من العدد  إمنا أمثاال، أهنافرة، كثًن عدد الكافرة، قليل عدد ادلسلمة، ترل الفئة القليل عددىا الكثًن عددىا كا

كأىاهنم، كنصر ادلؤمنٌن  أذذلم كعددىم، إال أف ا تعاىل ركٌنفرغم كثرة عدة ادلش ؛1«هميدبثل كاحد، فهم يركهنم مثل
البصائر، كأىل اإلدياف  بو، كيف ىذا عربة ألصحاب اذؿ من كفرر من نصره؛ كخكأيدىم بنصره، ذلك ألف ا ناص

ٌن عبلمة كبرىانا على قدرة للمشرك جعل كقد جاء اسم ''كاف'' ظاىرا، يف حالة اإلفراد؛ ليدؿ على أف ا تعاىل با،
 ا تعاىل كقوتو يف نصر عباده ادلؤمنٌن.

 بأف الفوز قادـ من عند ا كأنو ناصرىم على القـو ادلشركٌن.ًنم للمؤمنٌن تبشعلى خرب  كما يدؿ أيضل

ا دبعىن خربىا يف الزمن ادلاضي؛ فالقضية هتصاؼ امسجاءت يف الزمن ادلاضي، فأفادت اد أما ''كاف'' فق
 عت بٌن الكفار كادلؤمنٌن يف غزكة بدر.ادلذكورة يف اآلية كق

ا ًإينِّ  رىبِّ  قىالىت كىضىعىتهىا فػىلىمَّا ﴿كيف موضع آخر يقوؿ تعاىل:   ٱلذَّكىري  كىلىيسى  كىضىعىت دبىا أىعلىمي  كىٱللَّوي  أينثىىٰ  كىضىعتػيهى
ا كىًإينِّ  مىرًنىى  مسىَّيتػيهىا كىًإينِّ  كىٱألينثىىٰ   .[36 ؿ عمراف، اآليةسورة آ] ﴾ٱلرًَّجيمً  ٱلشَّيطٰىنً  ًمنى  كىذيرِّيػَّتػىهىا ًبكى  أيًعيذيىى

ها، كالذكر امسالواك عاطفة، كليس فعل ماض ناقص، »، كإعرابو: ﴾ نثىكاألي   كري َّالذ يسى لى كى  ﴿الشاىد يف اآلية الكردية:
 .2«كؼ خرب، خرب أك الكاؼ امسية، كىي اخلرب، كاألنثى مضاؼ إليوكاجلار كاجملركر متعلقاف دبحذ

إىل ا عز  اعتذارا﴾ كليس الذكر كاألنثى ﴿أـ مرًن عليها السبلـ؛ إذ قالت: كقد كاف ىذا الكبلـ على لساف
 ؛3«كضعفها كما يعرتيها من احليض كالنفاس هتالعور »دمة األماكن ادلقدسة مثل الذكر كجل؛ ألف األنثى ال تستطيع خ
 كيف اآلية الكردية تقدـة كالذكر كقد جاء اسم ''ليس'' مقدما على خربىا؛ لبلىتماـ بو فاألنثى ال سبلك القوة الكافي
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بأف يكوف ادلولود ذكرا؛ ألهنا ترل أف الذكر  متشوقة؛ ألف أـ مرًن عليها السبلـ كانت "األنثى"على  لفظ "الذكر"
 ة بيت ا.أفضل من األنثى يف خدم

عز كجل مع  أعلم من كل أحد دبا كضعت، ففيو إثبات العلم »بطنها، ألنو كقد علم ا عز كجل ما يف 
 ؛ فا تعاىل أعلم دبا كضعت، كأعلم دبا سيكوف دلولودىا من عظمة شأف كعلو قدر.1«الزيادة

بنتها ''مرًن'' عليها السبلـ، كذريتها من الشيطاف لسبلـ قوذلا بدعاء؛ إذ حصنت فيو ات أـ مرًن عليها اكاختتم
 .الرجيم

ًنيفا كىافى  كىلٰىًكن نىصرىانًٌيا كىالى  يػىهيوًديٌا ًإبرٰىًىيمي  كىافى  مىا﴿ضع آخر يقوؿ تعاىل: كيف مو  يشرًًكٌنى  ًمنى  كىافى  كىمىا مُّسًلما حى
 ﴾   ٱدل

 .[67 سورة آؿ عمراف، اآلية]

، ناقص ما نافية، ككاف فعل ماض»، كإعرابو: ﴾ يهوديا كال نصرانيا ا كاف إبراىيمي مى  ﴿شاىد يف اآلية الكردية:ال
، فقد أسندت كاف 2«كالواك حرؼ عطف كال نافية، كنصرانيا معطوؼ على )يهوديا( كإبراىيم امسها، كيهوديا خربىا

 اسم ظاىر، كادلسند إليو ىو االسم ''إبراىيم''.إىل ادلفرد ادلذكر، كىو 

أف ا تعاىل كذب هبذه اآلية الدعول الباطلة من اليهود  :أما ادلعىن ادلراد من ىذه اآلية الكردية فيذكر الطربم
 ف ليهودية، كمل يكن نفي القرآسبحانو كتعاىل اإلسبلـ إلبراىيمرل من أف إبراىيم كاف على ملتهم، كإثباتو اكالنص

كا، فهو ليس  فحسب؛ بل كاف نفي القرآف أيضا ألـ يكوف إبراىيم مشر  كما زعم اليهود كالنصارلو  تيإبراىيم كنصران
 .3كذلك أيضا

ا  ؼ ''ما''، كىي ىنا نافية، فقد نفىكديكننا أف نرل من خبلؿ اآلية الكردية أف ''كاف'' قد سبقت باحلر 
فقد أبعد كل الشكوؾ لكن''؛ ب''دراؾ ستبت أنو حنيف مسلم عن طريق اال، كأثتعاىل عن إبراىيم اليهودية كالنصرانية

 هنم حوؿ ملة إبراىيم عليو السبلـ.ايف أذى ردك ال ي قد ت
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لم''؛ ذلك أف إبراىيم عليو ب'' ة الكردية يف الزمن ادلاضي؛ كمل يأيت مضارعا منفيا''كاف'' يف اآلي كقد جاء الفعل
 ن ادلناسب رليء ''كاف'' يف الزمن ادلاضي، لتتوافق مع معىن اآلية الكردية.السبلـ سبق القرآف الكرًن، فكاف م

  ميريكفى كىيىأ ًنً ًإىلى ٱخلى  عيوفى مِّنكيم أيمَّة يىد تىكينكىل ﴿كننتقل إىل موضع آخر من الذكر احلكيم، إذ يقوؿ جل ثناؤه:
ى
 عريكؼً بًٱدل

  هىوفى كىيىن
ي
رً عىًن ٱدل   ًئكى كىأيٍكلىٰ  نكى

ي
 .[104 سورة آؿ عمراف، اآلية] ﴾ فًلحيوفى ىيمي ٱدل

الواك حرؼ عطف كلك أف ذبعلها استئنافية، »كإعرابو: ، ﴾ مةه أي  نكمٍ مً  نٍ تكي لٍ كى  ﴿الشاىد يف اآلية الكردية:
 رعكاجلملة مستأنفة، مسبوقة لبياف ما تقدـ، كالبلـ الـ األمر، كىي تسكن بعد الواك كالفاء كمث، كلكن فعل مضا

 .1«كن، كأمة امسها ادلؤخررلركر متعلقاف دبحذكؼ خرب مقدـ لتناقص رلزـك ببلـ األمر، كمنكم جار ك 

ادلؤمنٌن بأف تكوف منهم صباعة  مر ''تكن''؛ إذ يأمر سبحانو كتعاىل عبادهاألفتتحت بفعل فاآلية الكردية ا
ن أجل التقرب إىل ؛ كىذا م2«ؼ كالنهي عن ادلنكر كاألمر بادلعرك مر ا تعاىل يف الدعوة إىل اخلًنمنتصبة للقياـ بأ»

 بتعاد عن سخطو.ا تعاىل كاال

ب أك موطن أك دين، أك رلموع ذلك، الناس ال ي تـؤ قصدا كاحدا: من نسالطائفة من »مة ''األمة'' تعين؛ لكك
راد ا تعاىل من فقد أ ؛3«ة العرب كأمة غساف كأمة النصارل: أمكيتعٌن ما جيمعها؛ باإلضافة أك الوصف كقوذلم

 جتماع على الدعوة إىل اخلًن، كاحلث على الفبلح، كالنهي عن ادلنكر.ادلؤمنٌن اال

ما تناسب مع معىن اآلية؛   صيغة األمر، فدؿ الزمن على ادلستقبل، كىذا'' يفكقد جاء الفعل الناقص ''تكن 
ضبو وا أمة داعية إىل كل ما يرضي ا تعاىل، كيبعد غفا سبحانو كتعاىل يأمر ادلؤمنٌن حاضرا كمستقببل، بأف يكون

رضا ا  واادلستقيم؛ حىت ينال دينو، كدعوة ادلنحرفٌن إىل طريقو عركؼ كإرشاد اخللق إىلكسخطو، كما أمرىم باألمر بادل
 كرضبتو.

تقبلهم، كأف ال سرىم، كيف مفكل ىذه األفعاؿ ال ي أمر هبا سبحانو كتعاىل عباده؛ البد أف يقوموا هبا يف حاض
 خيتلفوا كال يتفرقوا على مر األزماف.
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.78ابن الكثًن: تفسًن القرآف العظيم، ادلرجع السابق، ص  - 2  
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  ﴿ كيف موضع آخر يقوؿ تعاىل: 
ي
رى ٱدل ًيزى ٱخلى  وً عىلىٰى مىا أىنتيم عىلىي ؤًمًنٌنى مَّا كىافى ٱللَّوي لًيىذى ًمنى ٱلطَّيًِّب كىمىا كىافى  ًبيثى حىىتَّٰ ديى

 عىًظيم ره كىتػىتػَّقيوٍا فػىلىكيم أىج ًمنيواٍ كىًإف تيؤ  ۦۚاًمنيوٍا بًٱللًَّو كىريسيًلوً   ى فى  ءي مىن يىشىا ۦًمن رُّسيًلوً  تىيب جيى  كىلٰىًكنَّ ٱللَّوى  غىيبً عىلىى ٱل ًلعىكيمٱللَّوي لًييط
 .[179 سورة آؿ عمراف، اآلية] ﴾

 اي  ا كافى مى ﴿ا '' النافية، الشاىد األكؿ:دب''جاء فيهما الفعل ''كاف'' مسبوؽ ، اآلية على شاىدين ىذه احتوت
الـ اجلحود، كىي ادلسبوقة بكوف  ، كا امسها، كليذر البلـناقص فية، ككاف فعل ماضانما »، كإعرابو: ﴾ادلؤمنٌن رى يذى لً 

ؼ خرب كاف، ارة، كاجلار كاجملركر متعلقاف دبحذك ود اجلمقدرة كجوبا بعد الـ اجلحكيذر فعل مضارع منصوب بأف  منفي
 .1«كادلؤمنٌن مفعوؿ بو

: فعل ماض الواك حرؼ عطف )...(، كاف»، كإعرابو: ﴾ م على الغيبً كي طلعى ليي  اي  ما كافى كى  ﴿ثاين:الشاىد ال
صوب كم: فعل مضارع منعود، يطلم: البلـ: الـ اجلحاجلبللة اسم ''كاف'' مرفوع، ليطلعك ناقص )...(، ا: لفظ

م يف كالكاؼ: ضمًن مبين على الض ىو )...(فاعل ضمًن مسترت تقديره ود )...( كالبأف مضمرة كجوبا بعد الـ اجلح
 .2«: حرؼ جر، الغيب: اسم رلركر )...(زلل نصب مفعوؿ بو )...( على

دبعىن  ؾ عباده ادلؤمنٌن على ما ىم عليوحبكمتو البالغة، كقوتو القاىرة، لن يرت  ية الكردية أف ا عز كجلتبٌن اآل
من  اخلبيثى  دييزى  ﴿من التباس ادلنافق بادلخلص؛ حىت أيها ادلؤمنٌنما كاف ا ليذر ادلخلصٌن على ما أنتم عليو »

ختبلط، فبل بد من ز كجل ينفي أف يرتؾ ادلؤمنٌن يف افاحلق ع ،3«تبٌن الكافر كادلنافق من ادلؤمنيأم: حىت  ﴾الطيبً 
 سبييز الصاحل من الفاسد.

ستأثر بعلم الغيب ال فإنو ادل»ه على الغيب، الذم يعلمو كحده؛ كمن حكمتو أيضا أنو ما كاف ليطلع عباد
من غيبو فيميز بينكم كما كقع من  وؿ من رسلو جيتبيو فيطلعو على شيءأحدا إال من ارتضى من رس يظهر على غيبو

 نو يعلمال بكو اف بتعليم ا لو،كسلم من تعيٌن كثًن من ادلنافقٌن، فإف ذلك ك آلونبينا زلمد صلى ا عليو ك 

                                                           

.582السابق، ص الدركيش: ادلرجع  - 1  
.382ينظر: زلمد حسن عثماف: إعرابو القرآف الكرًن كبياف معانيو، ادلرجع السابق، ص  - 2  

ة األسدم للنشر عز الدين عبد الرزاؽ بن رزؽ ا الرسعين احلنبلي: رموز الكنوز يف تفسًن الكتاب العزيز، تح: عبد ادلالك بن عبد ا بن دىيش، مكتب -3
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ل رسلو، كأمر و الباىرة أف يبتلي عباده، كيفتنهم دبا بو يتميز اخلبيث من الطيب، فأرست، فاقتضت حكم1«الغيب
 نقياد ذلم، كاإلدياف هبم، ككعد على اإلدياف كالتقول األجر العظيم.بطاعتهم، كاال

 "كافمل الفعل "عفا تعاىل حٌن استيعة ادلعىن؛ كلقد كاف استعماؿ ''كاف'' يف اآلية الكردية ذا تأثًن كبًن طب
ستعمل ''كاف''، كجاء نص اآلية مثبل: كلن يذر ا، فإف ادلعىن يف ىذه لك على عمـو معىن اآلية، فلو مل تدؿ ذ

احلالة يكوف منصبا على الزمن احلاضر أك ادلستقبل، أما حٌن دخلت ''كاف'' يف بداية اجلملة دؿ ذلك على أف ا 
 مل يذرىم، كلن يذرىم، كىو معىن إمنا كقع يف النص بعد دخوؿ ''كاف'' على اآلية الكردية.سبحانو كتعاىل 

الفعل ''كاف'' يف ادلعىن، ككيف أنو أثر يف داللة النص،  لذم أحدثو لنا مدل التأثًن اساس يتبٌنكعلى ىذا األ
تعاىل ىو ادلقصود بالكبلـ، كاخلطاب إمنا أف عتبار بأف ا معىن الكبلـ، إذا ما أخذ بعٌن االو من زيادة يف كما أدخل

 يكوف للمؤمنٌن أك الكافرين.

كاف، امسا ظاىرا كىو لفظ اجلبللة ''ا''؛ ليدؿ على أف ا عز كجل ىو الذم لن يرتؾ   اسمكقد جاء 
بكل ىم عليو، كىو الذم لن يطلع أحد على الغيب، فهو كحده القادر على كل شيء، كالعامل  ادلسلمٌن على ما

 .بشيء

 :داللة البدل -8

  رٰىًىيمى ٱلنَّاًس بًًإب ىلى ًإفَّ أىك  ﴿يقوؿ سبحانو كتعاىل:
ي
ا ٱلنَّيبُّ كىٱلًَّذينى ءىامىنيوٍا كىٱللَّوي كىيلُّ ٱدل ذى سورة آؿ ] ﴾ؤًمًنٌنى لىلًَّذينى ٱتػَّبػىعيوهي كىىٰى

 .[68 عمراف، اآلية

ال زلل لو من الواك: حرؼ عطف مبين على الفتح »، كإعرابو: ﴾ ذا النيبه كىى  ﴿الشاىد يف اآلية الكردية ىو:
و مبين وصوؿ، كاذلاء: حرؼ تنبيشارة مبين على السكوف يف زلل رفع معطوؼ على االسم ادلاإلعراب، ىذا: اسم إ

 .2«عراب، النيب: بدؿ من اسم اإلشارة مرفوع كعبلمة رفعو الضمة الظاىرةعلى الفتح ال زلل لو من اإل

                                                           
 .404ـ، ص2010ق/1431زلمد بن علي بن زلمد بن عبد ا الشوكاين: فتح القدير، دار النوادر، الكويت، دط،- 1

.141زلمد حسن عثماف: ادلرجع السابق، ص -2  
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مستعمل ﴾ كىذا النيب ﴿كاسم اإلشارة يف قولو:»النيب''، كىو مبدؿ من ''ىذا''؛ اآلية الكردية ىو '' فالبدؿ يف
إلشارة إىل مخاطبٌن باآلية حينئذ؛ كال قصدت اليس دبشاىد لل بوصف بٌن ادلخاطبٌن )...(، كالشيءر رلازا يف ادلشته

ـ )...(، كاالسم عتبار كوف الشيء ىو الناطق هبذا الكبلباذاتو؛ كجيوز أف تكوف اإلشارة مستعملة يف حضور التكلم 
 .1«ىي ما ارة، بدؿ منو، ىو الذم يعٌن جهة اإلشارةإلشالواقع بعد اسم ا

ىل، بٌن ااحلق تع ىو اف أك سللوقا دكف خالقو الذمعاء الذين يعبدكف األصناـ كاألكثِّدفبعد أف أبطل ا تعاىل ا
ا سللصٌن لو  فوحدكا، الذين سلكوا طريقو كمنهاجو»راىيم عليو السبلـ كىم كىل الناس بإبا سبحانو من ىم أ
نتساب إليو، كبوصل فكانوا األحق باال2«بو مشركٌنوا حنفاء مسلمٌن غًن عو، ككانشرائ كشرعواالدين، كسنوا سنتو، 

ليو كسلم، كالذين آمنوا دبا جاءىم بو من عند ا تعاىل؛ عية ىو الرسوؿ صلى ا عو، كأكىل الناس هبذه النسبة التبدين
كأفرده بالذكر تعظيما لو كتشريفا كأكلويتو صلى ا عليو كسلم آلو كسلم بإبراىيم من جهة كونو من ذريتو، كمن جهة »

 بلـ.تباع ملة إبراىيم عليو الس؛ذلذا فالنيب أحق كأخص بإ3«موافقتو لدينو يف كثًن من الشريعة امدية

عيٌن حتماؿ كالتوىم، كتقرير احلكم السابقة كتقويتو بت؛ ليفيد اإليضاح كرفع االالكرديةاء البدؿ يف اآلية كقد ج
 حتماؿ عنو.، كرفع االادلراد كإيضاحو

ٌن، كيف ىذا تقوية فكأف احلكم قد ذكر مرت سيجيئالذم  فاحلكم ينسب أكال للمتبوع، كديهد ذكره للتابع
سم اإلشارة تبٌن ، يف حٌن أنو دلا جاء البدؿ بعد اىذا'' دلا تبٌن لنا إىل من اإلشارةك ''الكبلـ  كاف  لوف للحكم كتوكيد،

 لنا أف ادلقصود باإلشارة ىو النيب صلى ا عليو كسلم.

ـي  بػىيػِّنٰىت ءىايٰىتي  ًفيوً  ﴿كيف موضع آخر يقوؿ احلق تعاىل: لىوي  كىمىن ًإبرٰىًىيمى  مَّقىا  ًحجُّ  ٱلنَّاسً  عىلىى كىلًلَّوً  ءىاًمنا كىافى  ۥدىخى
 .[ 97سورة آؿ عمراف، اآلية ] ﴾ ٱلعٰىلىًمٌنى  عىنً  غىيًن   ٱللَّوى  فىًإفَّ  كىفىرى  كىمىن سىًبيبل إًلىيوً  ٱستىطىاعى  مىنً  ٱلبىيتً 

                                                           

.278ينظر: ابن عاشور: تفسًن التحرير كالتنوير، ادلرجع السابق، ص  - 1  
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ًن يف زلل يف: حرؼ جر كاذلاء ضم»، كإعرابو: ﴾ فيو آيات بينات مقاـ إبراىيم ﴿الشاىد يف اآلية الكردية:
شتماؿ من آيات عت آليات مرفوع مثلو، مقاـ: بدؿ اات: نندـ، آيات: مبتدأ مؤخر، بيمتعلق دبحذكؼ خرب مقجر 

 .1«مضاؼ إليو رلركر كعبلمة جره الفتحة شلنوع من الصرؼ (إبراىيم)مرفوع مثلو، كالرابط مقدر أم منها 

 فالبدؿ يف ىذا ادلوضع ىو ''مقاـ''، كادلبدؿ منو ''آيات''.

كضع للناس  الكردية استئناؼ دلا جاء قبلها؛ إذ أخربنا احلق تعاىل عن شرؼ بيتو احلراـ، كأنو أكؿ بيتكاآلية 
النور ألىل األرض ألنو ك كمصدر اذلداية  حجو كاعتمره كضع مباركا كثًن اخلًن كالنفع دلن»من أجل التعبد؛ فقد 

؛ ﴾ت بيناتآيا﴿أف يف ىذا البيت بعد كذلك ذكر ا تعاىل يف ادلنافع الدينية كالدنيوية ة كة الكثًن ، ففيو الرب 2«قبلتهم
 إىلإبراىيم ادلواضع ذلذه ادلناسك، كىي قائمة مل تزؿ من عهد ك فيو من ادلناسك،  ىذه اآليات البينات ىي ما يشرع»

عباده،  ىرضبتو علضحة كبراىٌن قاطعة على توحيد احلق تعاىل ك لة كا، أم ىي أد3«يومنا ىذا  كلها  آيات كعبلمات
 كعظمتو كجبللو ككماؿ علمو كسعة جوده.

كىو الذم قاـ عليو حٌن رفع القواعد من »ىيم عليو السبلـ؛ اقاـ سيدنا إبر كمن ىذه اآليات كالدالئل م
البيت؛ كفيو زمـز كاحلطيم، كفيو الصفا كادلركة كاحلجر األسود، أفبل يكفي برىانا على شرؼ البيت كأحقيتو أف يكوف 

على ىذه األدلة الكثًنة  الحتوائو-اآلياتبٌن كل  من-السبلـبراىيم عليو إ ؛ فخص بالذكر مقاـ4«؟ٌنقبلة للمسلم
 كاحلجج الدامغة، كالرباىٌن القاطعة.

حيتويو ىذا ادلقاـ  ، كيوضح ماكقد جاء البدؿ يف ىذه اآلية الكردية؛ ليبٌن أمهية مقاـ سيدنا إبراىيم عليو السبلـ
ا اجلزء من كل اآليات البينات لعظمتو كمكانتو، ىذ ذكر اىرة؛ فقد خص ا عز كجلات كدالئل ظنآيات بيمن 

 كما دؿ البدؿ ''مقاـ'' أيضا على مكانة سيدنا إبراىيم عليو السبلـ عند ربو، كعلى نبوتو.كشرفو عنده تعاىل،  
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 :اسم ما داللة-9

اءي  كىأىنتيم ًعوىجا تىبغيونػىهىا ءىامىنى  مىن ٱللَّوً  سىًبيلً  عىن تىصيدُّكفى  مًلى  ٱلًكتٰىبً  يٰىأىىلى  قيل ﴿ا تعاىل: يقوؿ ا ًبغٰىًفلو  ٱللَّوي  كىمىا شيهىدى  عىمَّ
 .[99 سورة آؿ عمراف، اآلية] ﴾ تىعمىليوفى 

الواك: للحاؿ، كما النافية حجازية كا امسها »، كإعرابو: ﴾ ما تعملوفكما ا بغافل ع ﴿الشاىد يف ىذه اآلية الكردية:
 1«ل رلركر لفظا منصوب زلبل ألنو خرب ما كعما جار كرلركر متعلقاف بغافلادلرفوع، كالباء حرؼ جر زائد كغاف

تعاىل كىو اسم ظاىر دؿ على أنو  ا ا ىو لفظ اجلبللة''ما'' يف اآلية الكردية مشبهة بليس، كامسه جاءت
ة، كخياطب ا تعاىل يء، كنياهتم اخلبيثكمكرىم السذلم زليط بأعماؿ الكافرين كنياهتم، كما ىو بغافل عن أعما

 يرضاه لعبادهليس ا بغافل عن أعمالكم ال ي تعملوهنا شلا ال »؛ دبعىن ﴾غافل عما تعملوفكما ا ب﴿ادلشركٌن بقولو: 
؛ 2«قوه فيجازيكم عليهاا معجلة، أك يؤخر ذلك لكم حىت تللعقوبة عليهاجلكم باكغًن ذلك من أعمالكم، حىت يع

 فرة، الذين صبعوا بٌن الكفر بآيات ا تعاىل كصد من آمن بو عنها كربريفها.ا هتديد من ا تعاىل ذلؤالء الككىذ

ففرؽ   يف صياغة ىذا ادلعىن كجعلو أكثر ببلغة؛ فهي تفيد التوكيد، خرب ''ما'' سهمت الباء الداخلة علىكقد أ
اشاه أف من القوؿ الثاين، فحفبل''، فالقوؿ األكؿ أكثر توكيد ''كما ا غابغافل''، كقولنا:  ما اك ''كبًن بٌن قولنا: 

 لة كىو العامل ايط بكل شيء.يتصف بالغف

   ﴾  عٰىلىًمٌنى لِّل ماكىمىا ٱللَّوي ييرًيدي ظيل قِّ بًٱحلى  كى عىلىي ليوىىاءىايٰىتي ٱللًَّو نىت كى تًل ﴿ يقوؿ احلق تعاىل: كيف موضع آخر
 .[108عمراف، اآلية سورة آؿ ]

الواك استئنافية، كما نافية حجازية، كا »، كإعرابو: ﴾ كما ا يريد ظلما للعادلٌن ﴿الشاىد يف اآلية الكردية:
كصبلة يريد يف زلل نصب خربىا، كظلما مفعوؿ بو، كالعادلٌن جار كرلركر متعلقاف دبحذكؼ صفة لظادلا،  امسها

 .3«ادلذكر السامل ن الكسرة ألنو ملحق جبمعء نيابة عكالعادلٌن رلركر بالبا
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عز كجل نفى أنو دؿ على أف ا  ؛اسم ''ما'' ادلشبهة بليس جاء يف ىذه اآلية الكردية امسا ظاىرا كىو ''ا''ف
 ذلم بل ىو اكم، العدؿ الذم ال جيور، ألنو القادر على كل شيء، بظامل ليس»ا من عباده فهو يريد أف يظلم أحد

ال يظلم الناس، كإمنا جيازيهم  ؛ فا تعاىل1«ومن خلق ابكل شيء فبل حيتاج مع ذلك إىل أف يظلم أحد العامل
 كل نفس ما كسبت.ف ،ادلٌنيف ظلم الظ قص أحدا شيئا من حسناتو، كال يزيدعماذلم فقد، فبل ينبأ

 

 

 

                                                           

.80الكرًن، ادلرجع السابق، ص ابن كثًن: تفسًن القرآف  - 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خاتمة:
 

 

98 

ادلوسوم بعنوان "مرفوعات  احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات، فبتوفيق منو وصلنا إىل هناية ىذا البحث
 ، إذ خلصنا فيو إىل نتائج نابعة من حمتواه وىي:األمساء وداللتها يف القرآن الكرمي سورة آل عمران أمنوذجا"

عالمات فرعية ىي: الواو، األلف،  أن ''الرفع'' تغيري خمصوص، عالمتو األصلية ىي ''الضمة''، ينوب عنها-1
 ثبوت النون يف األفعال اخلمسة.

العامل ىو الذي يتحكم يف اإلعراب؛ أي يف ظهور حركة إعرابية دون غريىا، فتظهر الضمة بدل الفتحة، أو -2
 الفتحة بدل الكسرة ....

امل فيو عامل معنوي؛ ألن أغلب العوامل يف مرفوعات األمساء ىي عوامل لفظية، باستثناء ادلبتدأ فإن الع-3
 الكالم مبدوء بو.

 أن القرآن الكرمي ميثل الصورة ادلثلى اليت تتجلى فيها خمتلف الظواىر اللغوية.-4

وبذلك ؛ تكرر بكثرة يف لفظة اجلاللة اهلل، حيث يعد الفاعل أكثر ادلرفوعات حضورا يف سورة آل عمران-5
 .تكمن داللتها يف كون اهلل عز وجل ىو الذي يسري الكون وىو الفاعل لكل شيء

وجوبا على اخلرب، ويف يأيت ادلبتدأ ثانيا بعد الفاعل؛ إذ ورد يف كثري من اآليات، فجاء يف بعض ادلواضع متقدما -6
 مواضع أخرى متأخرا عنو.

 تكرر اخلرب بشكل الفت يف السورة وقد كثر جميئو يف خواتيم اآليات.-7

وفرة الشواىد اليت احتوت على النواسخ الفعلية واحلرفية، ففي باب النواسخ الفعلية جند الفعل ''كان'' أكثر -8
 احلرف ''إن'' أكثر احلروف ذكرا بني إخوتو يف السورة.حضورا من غريه، أما يف باب النواسخ احلرفية، ف

عدم وجود أي شواىد وأمثلة تتعلق بأفعال ادلقاربة، أو الرجاء أو الشروع، كذلك غياب شواىد خرب ''ال'' -9
 النافية للجنس.

 أي شاىد. وعة، ما عدا التوكيد فلم يرد فيوورود شواىد يف السورة تتعلق بالتوابع ادلرف-11

راسة مرفوعات األمساء يف اخلطاب القرآين، تساعد على كشف وجوه اإلعجاز البياين اللغوي، من قوة أن د-11
 يف األسلوب ودقة يف التعبري.
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 للسياق دور مهم يف حتديد داللة مرفوعات األمساء.-12

تؤدي مرفوعات األمساء دورا ىاما يف سورة آل عمران من حيث ادلعىن، فعالمة ''الرفع'' حاملة دلعىن خاص  -13
؛ فادلعىن اخلاص بادلرفوعات بصفة عامة، ال ميكن استبدالو بادلعىن لعالمة أخرى كالنصب أو اجلر تأديتوال ميكن 

 أو معىن االسم اجملرور عن معىن اخلرب، عن معىن الفاعل، اخلاص بادلنصوبات أو اجملرورات، فال ينوب معىن ادلفعول
ة وأثر خاص، ال ميكن ألي مرفوع آخر أن يؤدي ىذه الداللة؛ صة فإن الفاعل مثال لو داللة معينوبصفة خا

فادلبتدأ ال يؤدي دور الفاعل، واخلرب ال يؤدي دور ادلبتدأ، ....، وىكذا فإنو لكل اسم مرفوع خصوصية ودوره يف 
 از ادلعىن وتوضيح الداللة.إبر 
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 القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم. -1
 :كتب الحديث -2
،تح: 1851رقم كتاب: الصوم، باب: ىل يقول رمضان أو شهر رمضان؟ ، ،البخاري: اجلامع الصحيح -1

 .1م،ج2008ه/1429، 1،السعودية،طالرياضالوطنية،مكتبة ادللك فهدعبد القادر شيبة احلمد، 
، 804مسلم: صحيح مسلم، كتاب: صالة ادلسافرين وقصرىا، باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، رقم -2

 .1تح: زلمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بًنوت، لبنان، د ط، د س، ج
  المصادر والمراجع -3
ه/ 1423، 1العريب، الدار العلمية الدولية، عمان، األردن، طياد عبد اجمليد ابراىيم: يف النحو إ -1

 م.2002
ه/ 1428، 1: النحو العريب، دار النشر للجامعات، القاىرة، مصر، طبراىيم بركاتإبراىيم إ -2

 .1م، ج20007

، 1ح: علي عبد ادلنعم عبد احلميد، مكتبة لبنان، بًنوت، لبنان، طأمحد شوقي: الشوقيات، ت  -3
 م.2000ه/ 1420

 م.2012ه/ 1433: الشوقيات، مؤسسة ىنداوي، القاىرة، مصر، د ط، أمحد شوقي -4
أمحد بن عمر مساعد اخلازمي: فتح الربية يف شرح نظم األجرومية، مكتبة األسدي، مكة ادلكرمة،  -5

 م.2010ه/ 1431، 1السعودية، ط
 اذلامشي: القواعد األساسية للغة العربية، دار الكتب العلمية، بًنوت، لبنان، د ط، د س. أمحد -6
ه/ 1423، 1األساسية يف اللغة العربية، دار ريانا، عمان، األردن، طأمل عطية الشافعي: القواعد  -7

 م.2012
 م.1999ه/ 1420، 1ابن األنباري: أسرار العربية، تح: يوسف ىنود، دار األرقام، بًنوت، لبنان، ط -8
دة مربوك زلمد مربوك، ، تح: جو ٌنلبصريٌن والكوفييف مسائل اخلالف بٌن ا ف: االنصا             -9

 ، د س.1ي، القاىرة، مصر، طمكتبة اخلاجن



 قائمة المصادر والمراجع
 

 

102 

 م.2007ه/ 1427، 2أمين أمين عبد الغاين: النحو الكايف، دار الكتب العلمية، بًنوت، لبنان، ط -10
ه/ 1421، 1اإلمالء والرتقيم، مؤسسة محاده، أربد، األردن، طبسام قطوس: ادلختصر يف النحو و  -11

 م.2000
مجال الدين الفاكهي وعثمان ابن ادلكي الزبيدي: رليب الندا إىل شرح قطر الندى، تح: زلمود عبد  -12

 م.2006ه/ 1427، 1العزيز زلمود، دار الكتب العلمية، بًنوت، لبنان، ط
عبد  :مالك، تح الطائي احلياين األندلسي: شرح التسهيل البنبد اهلل بن عبد اهلل مجال الدين زلمد ع -13

ه/ 1410، ى1الرمحان السيد، زلمد بدوي ادلختون، ىجر للطباعة والنشر والتوزيع، د ب، ط
 .3م، ج1990

 م.1998ه/ 1418، 2النحو القرآين، د د، مكة ادلكرمة، السعودية، ط مجيل أمحد ظفر: -14
، 4القاىرة، مصر، طية العامة للكتاب، نجار، اذليئة ادلصر ابن جين: اخلصائص، تح: زلمد علي ال -15

 م.1999ه/ 1419
تح: عبد الرمحان علي ادلسالك شرح ألفية ابن مالك، احلسن بن قاسم ادلرادى: توضيع ادلقاصد و  -16

 م.2001ه/ 1422، 1سليمان، دار الفكر العريب، القاىرة، مصر، ط
حروف ادلعاين، تح: فخر الدين قباوه، زلمد ندمي فاضل، دار الداين يف  : اجلىن                           -17

 م.1992ه، 1413، 1الكتب العلمية، بًنوت، لبنان، ط
 ، د س.3محدي زلمود عبد ادلطلب: اخلالصة يف علم النحو، مكتبة ابن سينا، القاىرة، مصر، ط -18
زلمد معرض، دار الكتب  تح: عادل أمحد عبد ادلوجود، علين األندلسي: تفسًن البحر احمليطـ، أبو حيا -19

 .2م، ج1993ه/ 1413، 1العلمية، بًنوت، لبنان، ط
 رؤوف مجال الدين: ادلعجب يف علم النحو، دار اذلجرة، طهران، إيران، د ط، د س. -20
، 1تح: عبد اجلليل عبده شليب، عامل الكتب، بًنوت، لبنان، طالزجاج: معاين القرآن وإعرابو،  -21

 .1م، ج1988ه/ 1408
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ه/ 1419، 1ساس البالغة، تح: مزيد نعيم، شوقي ادلعري، مكتبة لبنان، بًنوت، لبنان، طالزسلشري: أ -22
 م.1998

 .3م، ج2009ه/ 1430، 3: تفسًن الكشاف، دار ادلعرفة، بًنوت، لبنان، ط          -23
مالك، تح: فاطمة  على ألفية ابن شرح ادلكودي أبو زيد عبد الرمحان بن علي بن صاحل ادلكودي: -24

 .1م، ج1993ه/ 1413، الكويت، د ط، جامعة الكويتالراجحي، 
ه/ 1422سكندرية، مصر، د ط، اعد النحو والصرف، دار الوفاء، االزين كامل اخلويسكي: قو  -25

 م.2002
م، 1988ه/ 1408، 3سيبويو: الكتاب، تح: عبد السالم ىارون، مكتبة اخلاجني، القاىرة، مصر، ط -26

 .1ج
 م.1995ه/ 1415، 1ىرام للرتمجة والنشر، د ب، طسليمان فياض: النحو العصري، مركز األ -27
 م.1996ه/ 1416، 1السموأل: ديوان السموأل، تح: واضح الصمد، دار اجليل، بًنوت، لبنان، ط -28
 م.2010ه/ 1431، 1اللمع يف اللغة العربية، دار البداية، د ب، ط مسيح أبو مغلي: -29
 الرشاد، القاىرة، مصر، د ط، د س. الشريف اجلرجاين: التعريفات، تح: عبد ادلنعم احلفين، دار -30
مشس الدين أمحد بن سليمان ابن كامل باشا: أسرار النحو، تح: أمحد حسن حامد، دار الفكر، د ب،  -31

 م.2002ه/ 1422، 2ط
 ، د س.7شوقي ضيف: ادلدارس النحوية، دار ادلعارف، القاىرة، مصر، ط -32
 م.2008ه/ 1428اجلزائر، د ط،  صاحل بلعيد: الشامل ادليسر يف النحو، دار ىومو، اجلزائر، -33
 م.2008ه/ 1428، 2، اجلزائر، اجلزائر، طدار ىومو يف أصول النحو،:           -34
على ألفية ابن مالك، تح: عبد الرؤوف سعيد، ادلكتبة  لصبان: حاشية الصبان على شرح األمشوينا -35

 .2ة، د ط، د س، جيالتوفيق
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الطربي: تفسًن الطربي، تح: بشار عواد معروف، عصام فارس اجلرستاين، مؤسسة الرسالة، بًنوت،  -36
 .1م، ج1994ه/ 1415، 1لبنان، ط

 .1، د س، ج3، مصر، ط، دار ادلعارف، القاىرة، مصرعباس حسن: النحو الوايف -37
 م.1988ه/ 1408، 4، د ب، طمد القاسم: حاشية األجرومية، د دعبد الرمحان بن زل -38
 اآلداب، القاىرة، مصر، د ط، د س.حنو سلتار الصحاح، مكتبة عبد اهلل أمحد جاد الكرمي: اإليضاح يف  -39
م، 1997ه/ 1418، 1طد ب،  ،عبد اهلل الفوزان: دليل السالك إىل ألفية ابن مالك، دار ادلسلم -40

 .1ج
، 7العربية السعودية، طعبد اذلادي الفضلي: سلتصر النحو، دار الشروق للنشر والتوزيع، جدة، ادلملكة  -41
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منعلجا أدىي تأخذ من سعرة  ل ةمفان ن الكفمي، امسا  ارمفوعةة دللالهاا  ي الرف تعاجل ىذه الدراسة األ

ويو  ي إثفا   سامهت، دحتادل البحث ةن للالة األامسا  ارمفوعةة العارلة  ي  ل ةمفان، مع بيان الاثف الذي قف نيا

 .رةارمعىن الدلايل للسع 

 دقد قمنا بهرسيم ىذه الدراسة إىل وصلني نظفي د خف تطبيري دذيلنامها خبامتة: 

ورد اشهمل ةلى الفوع من حيث تعفيفو دةالماتو مع بيان ةلة الفوع ويو، دكذلك تطفقنا  :أما الفصل األدل

، ارمبهدأ داخلرب، اسم األوعال الناقصة )كان ويو إىل أقسام األامسا  ارمفوعةة ارمهمثلة  ي: الفاةل دنائب الفاةل

، خرب األحفف ارمشبو بالفعل )إن داخعاهتا(، خرب لا الناوية األحفف ارمشبو بليس اسمدأخعاهتا(،  داخعاهتا، كال

 ، الهعابع.للجنس

من حيث تسميهاا دأسباب نزدهلا  سعرة  ل ةمفان: ورد احهعى ةلى الهعفيف بأما الفصل الثاين

دمراصدىا، دكذلك بإحصا  األامسا  ارمفوعةة العارلة  ي السعرة دتصنيفاا، مع لراسة للالة بعض مفوعةات األامسا  

  ي سعرة  ل ةمفان.يل لكل اسم ان األثف الدلادبي

 د ي هناية ارمطاف اتينا خبامتة تهضمن أبفز ما تعصلنا إليو من نهائج.


